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 "الحصار رغم مستمرون "إصابات في جمعة  109و مابجراحه انمتأثر  انشهيدغزة:  .1

وزارة الصحة في غزة أعلنت يوم الجمعة، استشهاد ، أن 25/5/2018، نفلسطين أون اليموقع ذكر 
صابة  أشخاص بالرصاص واالختناق، جراء اعتداءات جيش االحتالل  109شاب متأثر بجراحه، وا 

 اإلسرائيلي على المتظاهرين السلميين شرق حدود قطاع غزة.
له إن عدد اإلصابات ارتفع إلى وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان 

 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة وبحاالت اختناق بالغاز المدمع، شرقي القطاع. 109
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عاًما(، في مستشفى  24وفي وقت سابق، أعلن "القدرة"، استشهاد الفلسطيني ياسر سامي حبيب )
ائيلي، في وقت سابق "مار يوسف"، بمدينة القدس، متأثرًا بإصابته برصاص جيش االحتالل اإلسر 
 خالل مسيرات "العودة"، على الحدود الشرقية لحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

، توافد آالف من الفلسطينيين نحو خمس نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، الجمعة وعصر يوم
سيرة اسم "جمعة للمشاركة في مسيرة "العودة"، التي أطلقت عليها "الهيئة الوطنية العليا" المنظمة للم

 مستمرون رغم الحصار".
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، فجر اليوم  أن  ، 26/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف

عاما( متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام  41السبت، استشهاد المواطن حسين أبو عويضة )
يد أبو عويضة ارتقى فجر اليوم متأثرا وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن الشه شرق غزة.

 بجراحه البالغة التي كان يعاني منها بعد إصابته برصاص االحتالل، خالل مسيرة العودة الكبرى.
 

 قيام الساعة إلى إسالميوقف  واألقصىالهباش: القدس بكل تفاصيلها  .2
محمةةود  اإلسةةالميةت أكةةد قاضةةي قضةاة فلسةةطين مستشةةار الةةرئيس للشةوون الدينيةةة والعالقةةا :وفةةا وكالةة

الهبةةةاش أن القةةةدس بكةةةل تفاصةةةيلها ومسةةةجدها ااقصةةةى المبةةةارك بمةةةا فيةةةه حةةةائ  وسةةةاحة البةةةراق الةةةذ  
 ،واعتبةر يزعمون أنةه جةزء مةن الهيكةل المزعةوم هةو وقةف إسةالمي لممةة اإلسةالمية إلةى قيةام السةاعة.

نيين مةةن المسةةجد خةةالل خطبةةة الجمعةةة، أن مةةن يرضةةى ويقبةةل بتمكةةين غيةةر المسةةلمين وغيةةر الفلسةةطي
جمةةاع المسةةلمين، كمةةا أن يةةنق  نصةةوص القةةرآن  ااقصةةى المبةةارك، مخةةالف لكتةةاب ب وسةةنة نبيةةه وا 

 احد تغييرها. الذ  أعطى هوية القدس لها وال يحق  
ديفيد فريةدمان، أمةام صةورة فوتوغرافيةة لمدينةة  "إسرائيل"كي لدى ين ظهور السفير اامر إوقال الهباش 

نها المسجد ااقصى المبارك، لتحل محله صةورة أخةرى ترمةز إلةى الهيكةل المزعةوم، القدس وقد أزيل م
وأوضةح أن هةذا الصةورة  هو عدوان جديد وامتهان لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكرامة اامه جميعهةا.
 تعبر عن أحالم مريضة، وعن أساطير لم يكن لها وجود في يوم من اايام.

 25/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مسؤول طبي: ال موعد محددًا لخروج الرئيس الفلسطيني من المستشفى .3
 السةلطة الفلسةطينية أن رئةيس ،أمس الجمعة ،رام ب: نقلت وكالة رويترز عن مسوول طبي فلسطيني

 محمود عباس سيبقى في المستشفى إلى حين استكمال عالجه وأنه ليس هناك موعد محدد لمغادرته.
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المدير الطبي للمستشفى االستشار  الخاص في رام ب حيث يعالج عباس منةذ  ،نةوقال سعيد السراح
ااحد الماضةي: "الةرئيس ال يةزال فةي المستشةفى يسةتكمل عالجةه ولةن يغةادر اليةوم )أمةس(". وأضةاف 
السراحنة في اتصال هاتفي مع رويترز: "ليس هناك موعد محدد لخروجه من المستشفى. سةيبقى إلةى 

 الجه".حين استكمال ع
 26/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ل لخالفة عباسالغموض يكتنف اسم المرشح المحتم  تقرير:  .4

رئيس محمةود عبةاس، وهةو يسةير داخةل أروقةة لعر  التلفزيون الفلسطيني قبل يومين صورًا ل :انعم  
دخوله ذلةك  المشفى االستشار  في رام ب، قاطعًا بذلك الطريق على سيل الشائعات الذ  انطلق منذ

سةةعيد  .ولكةةن تأكيةةدات مةةدير المشةةفى، د المشةةفى يةةوم السةةبت الماضةةي، إثةةر وعكةةة صةةحية ألمةةت بةةه.
السةةةراحنة، فةةةي مقابلةةةة مةةةع التلفزيةةةون الفلسةةةطيني: "أن عبةةةاس يسةةةتجيب للعةةةال  بشةةةكل سةةةريع ويتماثةةةل 

 باس.للشفاء"، إال أن تلك التطمينات لم تكن كافية إليقاف الحديث عن الخليفة المحتمل لع
ورغم أن القةانون ااساسةي الفلسةطيني، يةنص علةى أنةه فةي حالةة وفةاة الةرئيس أو شةغور منصةبه ا  
سةةةبب كةةةان، فةةةإن رئاسةةةة السةةةلطة تةةةوول إلةةةى رئةةةيس المجلةةةس التشةةةريعي، الةةةذ  يجةةةب أن يقةةةوم بتنظةةةيم 

وبمةةةا أن الةةةرئيس الحةةةالي للمجلةةةس هةةةو عزيةةةز دويةةةك، أحةةةد مسةةةوولي حركةةةة  انتخابةةةات رئاسةةةية جديةةةدة.
إنه لن يسمحوا بتطبيق هذا المةادة، تحةت ذريعةة أن  س، فإن العديد من مسوولي "فتح" قالوا سابقاً حما

 المجلس لم يلتق منذ أكثر من عقد بسبب القيود واالنقسام السياسي للفلسطينيين.
ومنةذ  وفي العام الماضي، تم تعيين محمود العالول، المحافظ السابق لنابلس، نائبًا لرئيس حركة فتح.

ذلك الحين، تقول شخصيات في فتح إنه إذا لم يتمكن عباس من القيام بواجباته، فإن العالول سيتولى 
 مهمة الرئيس لمدة ثالثة أشهر حتى يتم إجراء االنتخابات.

وتتةداول العديةةد مةةن التقةةارير أسةةماء قيةةادات فةةي السةةلطة الفلسةةطينية مرشةةحة لخالفةةة عبةةاس، ويبةةدو أن 
البةارزين مةن قائمةة قةادة السةلطة الفلسةطينية ااول نائةب رئةيس حركةة فةتح  هناك اثنين مةن المرشةحين

وبحسةب تقةديرات مةراقبين فةإن  محمود العلول، واامةين العةام للجنةة المركزيةة للحركةة جبريةل الرجةوب.
الرجةةوب يبةةدو أقةةرب فهةةو يحظةةى بتأييةةد واسةةع، ومعظةةم حكةةام المحافظةةات قريبةةون منةةه، وفةةي الماضةةي 

 ا شغل منصب رئيس جهاز اامن الوقائي في الضفة الغربية. كانوا ضباطه عندم
غير أن هذا قد يتغير بةين ليلةة وضةحاها، ومةن الموكةد أنةه سةيتغير إذا أجةرت فةتح انتخابةات حقيقيةة، 
حينها من المحتمل أن يكةون الفةائز مةروان البرغةوثي، المعتقةل فةي السةجون اإلسةرائيلية بسةبب إدانةات 

 ذا قررت حماس الدفع بمرشحها الخاص.القتل العديدة، أو حتى إ
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فةةي اإلمةةارات، التةةي  أمةةا فيمةةا يخةةص القيةةاد  المفصةةول مةةن حركةةة فةةتح محمةةد دحةةالن، المتواجةةد حاليةةاً 
يحظةةى بةةدعمها ومصةةر، فةةإن فرصةةه تبةةدو ضةةعيفة بالقيةةاس إلةةى شةةعبيته فةةي الضةةفة الغربيةةة، إال أن 

 موازين الدعم اإلقليمي له قد تحقق مفاجآت بهذا الصدد.
تشير تقديرات المراقبين إلى ماجد فر ، رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية، الذ  ال تبدو فرصةه فةي و 

الواقع كما هي في اإلعالم، فهو ليس عضوًا في اللجنة المركزية لفتح، ولهذا ال يمكن اختيارا ليصبح 
 ، كما أنه مثل عباس يعاني أيضًا من متاعب في القلب.رئيساً 

كن فيةه القةول إن هةذا ااسةماء هةي اابةرز لخالفةة عبةاس، فإنةه المشةهد ال يةرجح وفي الوقت الذ  يم
كفة أ  اسم بشةكل واضةح، حيةث يعةاني كةل منهةا مةن إشةكاالت تجعلةه بعيةدًا عةن التربةع علةى عةرش 

ويسةتند ترشةيح هةةذا ااسةماء، إلةى كونهةةا أبةرز ااسةماء التةي شةةغلت مناصةب أمنيةة، حيةةث  المقاطعةة.
لمحللين أن إسرائيل تشعر براحةة أكبةر فةي التعامةل مةع اامنيةين، الةذين تةم تجةريبهم يعتقد الكثير من ا

ورغم ذلةك، فةإن الغمةو  مةازال يكتنةف ا ليةات التةي سةتحكم  والتحقق من تعاونهم في مراحل سابقة.
 اختيار خليفة لعباس، وس  مخاوف من حدوث صراع على السلطة بمجرد رحيل عباس.

 25/5/2018 وكالة قدس برس، 
 

 على أعلى المستويات هدنة غزة ُتسّوى على نار عالية والبحث يتمّ ": العربيالقدس " .5
أشةةرف الهةةور: لةةم تعةةد النةةار التةةي تسةةوى عليهةةا "الهدنةةة الطويلةةة" التةةي تتةةدخل أطةةراف عربيةةة  -غةةزة 

وغربيةةة إلبرامهةةةا فةةةي قطةةةاع غةةةزة، تلةةةك التةةي كانةةةت سةةةابقا ذات "لهةةةب مةةةنخف "، فتسةةةارع االتصةةةاالت 
يةةرة حةةول القطةةاع، وحةةديث اإلدارة اامريكيةةة المباشةةر مةةع أبةةرز الوسةةطاء فةةي الملةةف وهةةي مصةةر، ااخ

وما يفهم من دالالت القول من تلك التصريحات التي أطلقها موخرا ساسة غزة وآخرون من تل أبيب، 
 يشير إلى اقتراب موعد التنفيذ، الذ  يعتقد أنه سيكون على مراحل.

نةة الطويلةة"، فةإن ااطةراف الرسةمية التةي شةرعت بةالتحرك مةوخرا، وتحديةدا وفي بداية القةول عةن "الهد
عقب انطالق فعاليات "مسيرة العودة"، أجرت العديد من االتصاالت مع قيةادة السةلطة الفلسةطينية فةي 
رام ب، بصةةفتها الجهةةة الرسةةمية التةةي تمثةةل الفلسةةطينيين، ولةةن تجةةد اعتراضةةا علةةى أفكةةار "الهدنةةة" مةةن 

وولين هناك، خالفا لذلك التقرير اإلسةرائيلي الةذ  جةرى نفيةه، بعةد إشةارته إلةى إنةذار السةلطة قبل المس
 إلسرائيل بوقف التنسيق اامني حال تمت تلك "الهدنة".

ويةةدور الحةةديث عةةن أن الوسةةاطة المصةةرية القويةةة فةةي هةةذا الملةةف، ترافقةةت مةةع جهةةود القةةاهرة إلعطةةاء 
ة في حكم قطاع غزة، من خالل تطبيق بنود اتفاق المصالحة مزيد من الصالحيات للسلطة الفلسطيني

الموقع على أراضيها، وهو أمر جرى تداوله خالل ااسابيع الماضية، وتكلل بتلك الزيارة التي قام بها 
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مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لةرام ب، حيةث التقةى الةرئيس محمةود عبةاس هنةاك، بعةد 
 فعاليات "مسيرة العودة". فترة وجيزة من انطالق

وحسةةب مةةا يتةةردد مةةن معلومةةات فةةإن انطةةالق الجهةةود الرسةةمية، بةةدأ مةةع تخلةةي إسةةرائيل عةةن مطالبتهةةا 
بة"نزع سالح غزة"، واالكتفاء بوجود ما يقضي بمنع تزايد قوة غزة العسكرية من حفر أنفاق هجومية أو 

يغة فضفاضةةةة ال تقيةةةد حركةةةة صةةنع صةةةوارين يمكةةةن أن تصةةةيب مةةةدنها ومناطقهةةةا الحدوديةةةة، وهةةةي صةةة
حمةةاس وفصةةائل المقاومةةة بإلقةةاء سةةالحها، حيةةث رفضةةت حمةةاس سةةابقا بحةةث مثةةل هةةذا االقتراحةةات، 

 عالوة على المقترح الرئيس ا خر بالتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل ااسرى.
وشةةملت المطالةةب اإلسةةةرائيلية التةةي قةةدمت ضةةةمن المقترحةةات، بعةةةد مشةةاورات الوسةةطاء مةةةع غةةزة وتةةةل 

بيةةةب، أن ال تقةةةوم حمةةةاس والمقاومةةةة فةةةي غةةةزة باسةةةتخدام المةةةواد المسةةةموح بةةةدخولها إلةةةى القطةةةاع ذات أ
 "االستخدام المزدو " في تعزيز قواتها العسكرية.

ويقةةةول القيةةةاد  فةةةي حركةةةة الجهةةةاد اإلسةةةالمي داوود شةةةهاب لةةةة"القدس العربةةةي"، الةةةذ  أكةةةد بةةةدورا وجةةةود 
تحركات المصرية المتواصةلة، إنةه ال يمكةن اقتصةار الحةديث تحركات للتوصل إلى "الهدنة" بما فيها ال

عن "هدنة ومساعدات إنسةانية"، بعيةدا عةن الموضةوع السياسةي الةذ  أساسةه االحةتالل، موكةدا ارتبةاط 
 ملفات غزة بالضفة والقدس المحتلة، رغم الظروف الصعبة التي تعايشها غزة.

تخفيف مصر للقيةود المفروضةة علةى قطةاع غةزة وهنا يتردد أن المقترح المصر  الجديد للهدنة يشمل 
مةةن الجهةةة الجنوبيةةة، والمتمثلةةة فةةي معبةةر رفةةح، مةةن خةةالل إعةةادة افتتاحةةه ليشةةمل إدخةةال البضةةائع إلةةى 
جانب اافراد، حيث يعمل هذا المعبر حاليا ضةمن مةا يعةرف بةة"فترة التجربةة"، بنةاء علةى قةرار الةرئيس 

وال شةهر رمضةان، وال يةزال هةذا المعبةر يعمةل علةى غيةر عبد الفتةاح السيسةي، باسةتمرار العمةل بةه طة
العةةادة لمسةةبوع الثالةةث علةةى التةةوالي، خالفةةا لعمليةةات الفةةتح السةةابقة التةةي كةةان يعمةةل فيهةةا ليةةومين أو 
ثالثة على أبعد تقدير بعد شهر أو شهرين من اإلغالق، وهو مةا يشةير إلةى بةدء مصةر بتقةديم "بةوادر 

 الطويل.إيجابية" للوصول إلى االتفاق 
وتشةةمل الهدنةةة فةةي حةةال إقرارهةةا أيضةةا، قيةةام إسةةرائيل بتخفيةةف القيةةود إلةةى أبعةةد حةةد علةةى حركةةة مةةرور 
البضائع إلى قطاع غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وكذلك البدء بتنفيذ مشاريع حيويةة كبيةرة 

كثيرا على ااوضاع عاما، التي أثرت  11في القطاع، في مسعى إلنهاء سنوات الحصار الممتدة منذ 
االقتصةادية والمعيشةية لمليةوني مةةواطن، حيةث أعلةن مسةةوولون فةي اامةم المتحةةدة االسةتعداد لبةدء هةةذا 

 المشاريع قريبا.
 26/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 التحرير ةحماس من أجل المساس بمنظم "إسرائيل"إسرائيلي: هل ساعدت  تلفزيونيتحقيق  .6
هل صةنعت إسةرائيل بيةديها حمةاس فةي غةزة" تحةت هةذا العنةوان بثةت القنةاة " وديع عواودة: –الناصرة 

اإلسةةةةرائيلية العاشةةةةرة تحقيقةةةةا يراجةةةةع نشةةةةوء وتطةةةةور حركةةةةة حمةةةةاس فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة، تضةةةةمن شةةةةهادات 
وعلى خلفية مسيرات العودة على طول الحدود التةي  عسكريين وسياسيين ورجال مخابرات إسرائيليين.

واجهة مع الحركة في ااساس، تنةاول تحقيةق صةحافي إسةرائيلي مسةيرتها. تقودها وتزامنا مع تجدد الم
ويقةةول روسةةاء سةةابقون فةةي ااجهةةزة اامنيةةة اإلسةةرائيلية إن سةةلطات االحةةتالل تجاهلةةت فةةي ثمانينيةةات 

 1986-1989القةةرن الماضةةي تعةةاظم قةةوة حمةةاس فةةي غةةزة. وفةةي شةةهادته قةةال حةةاكم غةةزة فةةي السةةنوات 
ف إن السةةلطات اإلسةةرائيلية تجاهلةةت نمةةو حمةةاس وسةةاعدتها أيضةةا قلةةيال، الجنةةرال المتقاعةةد يوسةةي زيةة

 مشيرا لتسهيل مهمة بناء الكلية اإلسالمية وبدعم مصر .
كما يقول التحقيق المطول إن سلطات االحةتالل اإلسةرائيلي تجاهلةت نمةو وتعةاظم قةوة حمةاس وأحيانةا 

فلسةطينية. ونوهةت القنةاة العاشةرة أن ساعدتها على ذلةك مةن بةاب محاولةة المسةاس بمنظمةة التحريةر ال
ووجد نفسه « انقلب السحر على الساحر»الموسسة اامنية اإلسرائيلية تتمنى نسيان تلك الحقبة بعدما 

وجها لوجه أمام كفاح مسلح من نوع جديد خاصة بعدما سيطرت حماس الحقا سيطرة سياسية ودينية 
 وأمنية على القطاع.

 26/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 العودة أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية مسيرة: "الشعبية" .7
شةةةددت الجبهةةةة الشةةةعبية لتحريةةةر فلسةةةطين، علةةةى أن مسةةةيرة العةةةودة "أعةةةادت االعتبةةةار للقضةةةية : غةةةزة

وقةةةال القيةةةاد  فةةةي الشةةةعبية، جميةةةل مزهةةةر، خةةةالل تصةةةريحات  الفلسةةةطينية، وواجهةةةت صةةةفقة القةةةرن".
شةةرق غةةزة: إن مسةةيرة العةودة أعةةادت االعتبةةار لقضةةيتنا وجعلتهةةا  صةحفية لةةه الجمعةةة مةةن مخةيم العةةودة

وعةةةد  مزهةةةر أن المسةةةيرة "أربكةةةت حسةةةابات العةةةدو، وجعلتةةةه فةةةي حالةةةة  علةةةى جةةةدول المجتمةةةع الةةةدولي.
 مب".ااستنزاف"، مبينًا أنها "وجهت ضربة قاصمة لكل المشاريع المشبوهة، وعلى رأسها صفقة تر 

ر قطةةاع غةةزة "بةةات يتةةرنح، لكةةن الطريةةق مةةا زال طةةوياًل ووعةةرًا وأضةةاف القيةةاد  فةةي الشةةعبية أن حصةةا
 بحاجة إلى المزيد من التضحيات"، متابعًا: "مسيرة العودة ستستمر، وسنواصلها حتى تحقيق أهدافها".
وأردف: "مةن يريةد تعزيةةز صةمود شةعبنا الفلسةةطيني، وقطةع الطريةق علةةى المشةاريع المشةبوهة عليةةه أن 

 ضدا في غزة". يلغي اإلجراءات العقابية
 25/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اغتيال قادة حماسعلى  عضو كنيست يحّرض .8
طالةةةب عضةةةو الكنيسةةةت عةةةن حةةةزب البيةةةت اليهةةةود  مةةةوتي يوجةةةاف مسةةةاء الجمعةةةة، الحكومةةةة  :القةةدس

 والجيش اإلسرائيلي، بالعودة إلى سياسة االغتياالت وتصفية قيادة حماس بغزة.
ات غةالف غةزة، نتيجةة سةقوط عمر بعد اندالع ثالثة حرائق في حقةول بمسةت جاءت تصريحات يوجاف،

 طائرات ورقية محملة بالمواد الحارقة من قطاع غزة.
ونقلةةت القنةةاة السةةابعة العبريةةة، عةةن يوجةةاف قولةةه: "إن حمةةاس هةةي المسةةوولة عةةن قطةةاع غةةزة، والةةرد 

اجةةل وقةةف الحرائةةق فةةي وأضةةاف: " المناسةةب علةةى كةةل طةةائرة هةةو اسةةتهداف قائةةد مةةن حركةةة حمةةاس".
الحقول الزراعية، وردع السكان عن إطالق الطائرات الورقيةة، يجةب الةرد علةى الطةائرات كمةا يةتم الةرد 

 سياسة االغتياالت".  إلىطالق الصوارين، والحل الوحيد لعال  الطائرات الورقية هو العودة إعلى 
 26/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "حرب مفتوحة" مع إيران زئيف إلكين يحذر من .9

رأى وزير البيئة اإلسرائيلي زئيف إلكين أن "تةل أبيةب تخةاطر فةي ظةل التةوتر المتصةاعد مةع  :موسكو
طهران بنشوب حرب مفتوحة". وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ االقتصاد ، ردًا علةى سةوال 

يةةران: "الخ "إسةةرائيل"حةةول مةةدى احتمةةال مواجهةةة عسةةكرية مفتوحةةة بةةين  طةةر موجةةود دائمةةًا. وبمةةا أن وا 
وأشةةار إلةةى أن "إيةةران  إيةةران تعلةةن صةةراحة أن هةةدفها هةةو تةةدمير إسةةرائيل، سةةيظل هةةذا الخطةةر قائمةةًا".

وعلةةى رغةةم الصةةعوبات االقتصةةادية، تنفةةق أمةةوااًل كثيةةرة علةةى مشةةروعها العسةةكر  فةةي سةةورية وتسةةليح 
عد من أكبر الترسانات الصةاروخية ة ت  حزب ب في لبنان"... "واليوم في يد حزب ب ترسانة صاروخي

 في العالم وكل هذا تم بأموال إيرانية". 
 26/5/2018 ،الحياة، لندن

 
 " بهدوء300-زئيف إلكين: ال يمكننا التعامل مع تزويد سورية بـ"إس .10

، إن بةةةالدا تشةةةعر بةةةالقلق حيةةةال 25/5/2018 قةةةال وزيةةةر البيئةةةة اإلسةةةرائيلي زئيةةةف إلكةةةين، يةةةوم الجمعةةةة
وقةةال الةةوزير اإلسةةرائيلي، لوكالةةة سةةبوتنيك، علةةى  " الروسةةية.300-بأنظمةةة "أس ةزويةةد سةةورياحتمةةال ت

هةةامش منتةةد  بطرسةةبورغ االقتصةةاد  الةةدولي: "يقودنةةا هةةذا إلةةى قلةةق كبيةةر بالتأكيةةد، انةةه فةةي ضةةوء 
 ة، فإن نظام الصوارين المضةادة للطةائرات الةذ  سةيتمركز فةي سةوريةالقرب الجغرافي إلسرائيل وسوري

وأضاف إلكين: "ال يمكننا قبول هذا الموقةف أو  ."غطي في الواقع المجال الجو  اإلسرائيلي بأكملهسي
من ناحية أخرى، أتابع عةن كثةب التصةريحات الرسةمية للمسةوولين الةروس، فبعةد  التعامل معه بهدوء.
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ار الةةةرئيس أيةةام قليلةةةة مةةن زيةةةارة رئةةةيس الةةوزراء اإلسةةةرائيلي بنيةةةامين نتنيةةاهو إلةةةى موسةةةكو، ذكةةر مستشةةة
" ال تجر . وال أرى 300-بة "أس ةالروسي للتعاون العسكر  التقني، أن المفاوضات بشأن تزويد سوري

 أ  سبب لالعتقاد بأن هذا التصريحات غير صحيحة".
 25/5/2018 ،األيام، رام هللا

 
 اجتماعات الكابينت بالخندق المحصن: نتنياهو يبث الهلع لدى اإلسرائيليين .11

، عةةةةن 25/5/2018 كشةةةةفت صةةةةحيفة يةةةةديعوت أحرونةةةةوت، صةةةةباح الجمعةةةةة: مجادلةةةةةتحريةةةةر محمةةةةود 
التوجسةةةات والمخةةةاوف التةةةي دفعةةةت رئةةةيس الحكومةةةة اإلسةةةرائيلية بنيةةةامين نتنيةةةاهو إلةةةى نقةةةل اجتماعةةةات 
المجلس الوزار  المصغر للشوون اامنية والسياسية )الكابينت(، إلى خندق محصن سةر  فةي منطقةة 

س المحتلةةةةة، فةةةةي الوقةةةةت الةةةةذ  نقلةةةةت فيةةةةه الصةةةةحيفة أراء بعةةةة  الةةةةوزراء جبليةةةةة محيطةةةةة بمدينةةةةة القةةةةد
ر للرأ  العام اإلسرائيلي حالة  ااعضاء في الكابينت والتي تفيد بأن أسباب نتنياهو غير مقنعة وتصد 

 من الذعر والهلع غير المبررة.
حصةةةن جةةةاء وأشةةةارت الصةةةحيفة إلةةةى أن قةةةرار نتنيةةةاهو فةةةي نقةةةل اجتماعةةةات الكابينةةةت إلةةةى الخنةةةدق الم

"محميةة ومحصةنة  "إسةرائيل"لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي: توجيه رسالة إلى اإليرانيين مفادها أن 
أ  اسةةةتهداف"، فيمةةةا تتمثةةةل الةةةدوافع الحقيقيةةةة وراء قةةةرار نتنيةةةاهو بالسةةةببين ا خةةةرين، وهمةةةا: منةةةع  ضةةةد  

لةوزار  المصةغر فةي الوزراء ااعضاء من تسريب محاضر أو معلومةات وردت باجتماعةات المجلةس ا
صةةدار المكالمةةات مةةن تحةةت اار ، ومنةةع أ   الخنةةدق حيةةث ال يوجةةد شةةبكة خليويةةة تتةةيح اسةةتقبال وا 

 إمكانية للتنصت على مناقشات الكابينت، إذ أن الخندق محصن وغير قابل لالختراق.
لةع غيةر ونقلت الصحيفة اعتبارات بع  الوزراء ااعضاء بالمجلس أن قرار نتنياهو يبةث الرعةب واله

المبررة للجمهور اإلسرائيلي، فيما أشار بعضهم إلى أنه يعكس ذعر نتنياهو الشخصي من الصةوارين 
 اإليرانية الدقيقة الموجهة والتي يمتلكها حزب ب كذلك.

 25/5/2018 ،48عرب 
 

 عاموس جلعاد ينصح نتنياهو بـ"تفاهم" مع األسد .12
ائيلي والةرئيس السةابق للةدائرة السياسةية اامنيةة فةي تل أبيةب: توجةه الجنةرال فةي جةيش االحتيةاط اإلسةر 

وزارة اامن، اللواء عاموس جلعاد، بالدعوة إلى حكومةة بنيةامين نتنيةاهو، أن تحةذر مةن تكةرار أخطةاء 
الماضي مع لبنان والفلسطينيين، وأن تلجأ إلى الرئيس بشار ااسد للتفةاهم معةه واالمتنةاع عةن توجيةه 

 الوجود اإليراني على ااراضي السورية.التهديدات بإسقاطه، بسبب 
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وقال جلعاد في مقابلة صحفية مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، لمناسبة مرور سنة علةى تركةه 
: "أولئةةةك الةةةذين يهةةةددون علنةةةًا بإسةةةقاط نظةةةام ااسةةةد، لةةةم يتعلمةةةوا مةةةن دروس دفاعمنصةةةبه فةةةي وزارة الةةة

. ويتجاهلون أننا جربنا هذا الطريقة فةي ةفي سوريالماضي. يقولون لنا: دعونا نسقطه، ونغير النظام 
الماضةةي، وفشةةلنا، وذلةةك عنةةدما نصةةبت بشةةير الجميةةل رئيسةةًا للبنةةان، وعنةةدما حاولةةت تشةةكيل )روابةة  
القةةرى(، مةةن مخةةاتير فلسةةطينيين محليةةين وتنصةةيبهم كقيةةادة للفلسةةطينيين فةةي الضةةفة الغربيةةة. هةةذا لةةم 

ئةب(. بالمقابةةل لةدينا قةدرات أخةرى، وقةد أثبتناهةا فةي السةةنوات يةنجح تمامةًا مثلمةا فشةلنا مةع )حةزب الكتا
 ااخيرة، وهي تطوير عالقات ثقة وأمن مع دول عربية كانت من أسوأ أعدائنا".

 26/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 توجه سالحها لإلعالم الدولي "إسرائيل"بعد غزة.. : "لوموند" .13
 جهةةةة لهةةةا بسةةةبب اسةةةتخدامها غيةةةر المتناسةةةب للقةةةوة ضةةةد  فةةةي مواجهةةةة االنتقةةةادات الدوليةةةة المو  :لومونةةةد

فةةةةي الصةةةةحفيين كةةةةبش فةةةةداء تلقةةةةي عليةةةةه  "إسةةةةرائيل"المتظةةةةاهرين الفلسةةةةطينيين بقطةةةةاع غةةةةزة، وجةةةةدت 
فةةي الحملةةة المنسةةقة التةةةي كشةةفتها سلسةةلة التصةةريحات الرسةةةمية  هةةذا اامةةر اتضةةح جليةةةاً  بالمسةةوولية.

 أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية.اإلسرائيلية ااخيرة حول هذا الموضوع، حسبما 
ت حملةة إلى هذا ااسلوب، إذ شةن   "إسرائيل"الصحيفة قالت إن هذا ليست المرة ااولى التي تلجأ فيها 
 ، واستهدفت وسائل اإلعالم ااجنبية.2014مماثلة على سبيل المثال خالل حربها على غزة صيف 
وسةةةائل اإلعةةةالم الدوليةةةة العديةةةد مةةةن مراسةةةليها وهةةةذا المةةةرة ومنةةةذ نهايةةةة مةةةارس/آذار الماضةةةي، أرسةةةلت 

المتمركزين في القدس أو أرسلت مبعوثين خاصين لتغطية "مسيرة العودة الكبيرة" لفلسطينيي غزة، كما 
 توجه العديد منهم إلى الجانب اإلسرائيلي من الحدود وغطوا الموتمرات الصحفية للجيش اإلسرائيلي.

تكةةرر اتهامةةات لهةةذا الوسةةائل اإلعالميةةة بوصةةفها متحاملةةة علةةى لكةةن الحكومةةة اإلسةةرائيلية مةةا فتئةةت 
 إسرائيل، وتتجاهل الطبيعة الحقيقية للتعبئة الشعبية الفلسطينية.

وأوردت "لوموند" في هةذا الصةدد تصةريحات لمسةوولين إسةرائيليين، لكةن مةا أثةار دهشةة "لومونةد" أكثةر 
ن علةةى الخةة ، إذ كتةةب فةةي مقةةال لةةه بموقةةع د فريةةدمايةةديف "إسةةرائيل"هةةو دخةةول السةةفير اامريكةةي لةةدى 

فةوكس نيةوز إن "اإلعةالم الليبرالةي يقةف مةع حمةةاس" انهةم "غاضةبون مةن نجةاح حفةل افتتةاح السةةفارة" 
 لدونالد ترامب". جديداً  أيار الجار ، وال يتحملون انتصارا دبلوماسياً  مايو/ 14في القدس يوم 

 25/5/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 محور الشر.. حلف جديد لتغيير وجه المنطقة بالقوة :يكمجلة جون آفر  .14
حةةةذر رئةةةيس تحريةةةر مجلةةةة جةةةون آفريةةةك الدوليةةةة الناطقةةةة باللغةةةة الفرنسةةةية مةةةن أن  :الصةةةحافة الفرنسةةةية

 منطقة الشرق ااوس  ذات الدول الهشة خطت خطوة أخرى حاسمة نحو االنزالق إلى حرب جديدة.
ة الةةثالث ااولةةى لتلةةك الحةةرب قةةد أطلقةةت بالفعةةل، فةةي إشةةارة وقةةال بشةةير بةةن يحمةةد إن القةةذائف المدفعيةة

، "إسرائيلة"، واعتةةراف أمريكةةا بالقةةدس عاصةةمة لةةةعلةةى منشةةآت إيرانيةةة فةةي سةةوري "إسةةرائيل"إلةةى غةةارات 
 وانسحاب الرئيس اامريكي دونالد ترامب من اتفاق النوو  مع إيران.

سرائيل والسعودية.. محور الشر"، تشةكل العةام  خطيةراً  قال بن يحمد إن تحالفاً  وتحت عنوان "أمريكا وا 
الماضةةةي لتغييةةةر خريطةةةة الشةةةرق ااوسةةة  بةةةالقوة، وفةةةر  إرادة ثةةةالث دول غنيةةةة وقويةةةة  هةةةي: أمريكةةةا 

سرائيل بنيامين نتنياهو، والسعودية محمد بن سلمان.  وذكر أن وراء هذا المحور دوالً  دونالد ترامب، وا 
مةةةن أن المنطقةةةة شةةةهدت خةةةالل القةةةرن  ، محةةةذراً قةةةل شةةةأناً مثةةةل مصةةةر واإلمةةةارات وكومبارسةةةات أخةةةرى أ

بن سلمان لن -نتنياهو-مباولفت إلى أن حلف تر  مماثلة انتهت جميعها بشكل سيئ. العشرين أحالفاً 
 بالمنطقة قبل أن يضمحل بدورا ويرمى في "مزبلة التارين". بالغاً  ، "وسيلحق ضرراً يكون أفضل حاالً 

أفعةةالهم، ويمكةةن تلخيصةةها فةةي ثةةالث نقةةاط  أوالهةةا طةةرد إيةةران مةةن  أمةةا أجنةةدة هةةذا المحةةور، فتكشةةفها
 مناطق نفوذها وا عادتها إلى حدودها مستكينة منزوعة السالح.

والنقطة الثانية هةي تصةميم وتطةوير وتنفيةذ خطةة لحةل الصةراع العربةي اإلسةرائيلي، وهةي المهمةة التةي 
 أوكلها ترامب لصهرا جاريد كوشنر.

تمثةةل فةةي بةةذل بةةن سةةلمان ونتنيةةاهو جهودهمةةا إلبعةةاد روسةةيا عةةن إيةةران والحصةةول أمةةا النقطةةة الثالثةةة فت
 على تعهدها بوقف مساعدة النظام بطهران، مقابل التغاضي عن نمو نفوذها في دول شرق أوسطية.

 25/5/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ةع نطاق أهدافها في سورييتوسب " تبلغ روسياإسرائيل" .15
رائةةد جبةةر: قالةةت مصةةادر دبلوماسةةية غربيةةة لةةة"الشرق و  ،ب: سةةعيد عبةةد الةةرازق تةةل أبيةةو  ،أنقةةرةو  ،موسةةكو

بما يشمل منةع  ةااوس " أمس، إن تل أبيب أبلغت موسكو قرارها توسيع "الخطوط الحمراء" في سوري
إيران من تثبيت وجودها العسكر  وميلشياتها و"حزب ب" في جميع ااراضي السورية وليس فق  فةي 

ت "الخطةةوط الحمةةراء" السةةابقة تشةةمل منةةع إيةةران مةةن نقةةل صةةوارين إلةةى ميليشةةياتها أو وكانةة الجنةةوب.
 "حزب ب" ومنع قيام قواعد عسكرية دائمة أو مصانع للصوارين.

 26/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 إلقاء ثالث قنابل دخانية تجاه منزل نتنياهو في قيسارية .16
قنابةل دخانيةة، بعةد ظهةر  3سرائيلية بةأن متظةاهرين ألقةوا أفادت وسائل إعالم إ: تحرير محمود مجادلة

، تجةةاا منةةزل رئةةيس الحكومةةة اإلسةةرائيلية بنيةةامين نتنيةةاهو فةةي قيسةةارية، دون 25/5/2018 يةةوم الجمعةةة
كمةةا ذكةةرت وسةةائل اإلعةةالم أن القنابةةل الةةثالث سةةقطت داخةةل حاويةةة قمامةةة قريبةةة مةةن  وقةةوع إصةةابات.

إبالغةةه مةةن الطةةاقم اامنةةي المتواجةةد فةةي  وتةةم   ،أثنةةاء المظةةاهراتفةةي  المنةةزل، الةةذ  تواجةةد فيةةه نتنيةةاهو
يطرة". ، احتجوا 800 وقد رت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي ة عدد المشاركين بة المنزل أن الوضع "تحت الس 

ات لتخزين الغاز قبالة الشواطئ شمالي  قيسارية مباشرًة.  على قرار حكومة نتنياهو نصب منص 
 25/5/2018 ،48عرب 

 
 الشؤون المدنية: موافقة إسرائيلية على نقل جثمان الشهيد أبو طاحون لغزة  .17

قالت الهيئة العامة للشوون المدنية يوم الجمعة، إن  الجهود التي بذلتها أسفرت عن موافقة الجانب 
 على نقل جثمان الشهيد مهند أبو طاحون إلى قطاع غزة لمواراته الثرى في مسق  رأسه. اإلسرائيلي

 21وأعلنت وزارة الصحة مساء يوم أمس الخميس، عن استشهاد الشاب مهند بكر أبو طاحون )
عاًما( من غزة، متأثًرا بإصابته بطلق نار  في الرأس، وقد وصل إلى المستشفى ااهلي مساء 

 ساعة متأثًرا بإصابته. 24ااربعاء لتلقي العال ، ثم فارق الحياة بعد 
 25/5/2018، القدس، القدس

 
 "جلطة"سير عزيز عويسات يظهر استشهاده نتيجة األتشريح جثة  :هيئة شؤون األسرى  .18

قالت هيئة شوون ااسرى والمحررين، يوم الجمعة: إن النتائج ااولية لعملية تشريح جثمان ااسير 
الشهيد عزيز عويسات، التي تم االنتهاء منها في معهد الطب العدلي اإلسرائيلي "أبو كبير"، 

مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني د. ريان العلي، تفيد بأن سبب الوفاة المباشر جلطة  بمشاركة
 استشهادا. إلىقلبية حادة أدت 

وأوضح العلي، أن عملية التشريح أظهرت معاناة عويسات من عدة مشاكل في القلب، تمثلت في 
 تلف وتعطيل كل أجهزته. انغالق وانسداد حاد في الشرايين الرئيسية وتضخم في عضالته، أدت إلى

 وكشف العلي ظهور بع  الكدمات، والتي كانت على شكل بقع ظاهرة في عدة أنحاء من جسمه.
وأكدت الهيئة، ووفقا لشهادات العديد من ااسرى في سجن "ايشل"، أن الشهيد عويسات تعر  

زنازين، وأنه نقل منها العتداء وحشي خالل نقله من القسم، وأن االستفراد به تواصل بعد نقله إلى ال
 إلى المستشفى في غيبوبة.
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وفيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد عويسات، قالت الهيئة، "وفقا لقرار المحكمة من المفرو  أن 
يكون اليوم، ولكنه لم يتم التسليم حتى اللحظة، كما أنه لم يتم الكشف عن موعد تسليم الجثمان، ولم 

 ي الفلسطيني وال أ  جهة فلسطينية رسمية عن موعد للتسليم".يتم إبالغ مدير معهد الطب العدل
 25/5/2018، األيام، رام هللا

 
 يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى فلسطينيألف  200أكثر من  .19

ألف فلسطيني، من القدس وبلداتها ومدن الداخل، ومحافظات الضفة الغربية،  200أدى أكثر من 
ل )كبار السن والنساء(، صالة الجمعة الثانية في شهر رمضان ممن انطبقت عليهم شروط االحتال

وجرت الصالة وس  استعدادات ضخمة من دائرة أوقاف  الكريم، برحاب المسجد ااقصى المبارك.
القدس واللجان العاملة، خاصة الفرق الكشفية، واللجان الصحية والطبية واإلغاثية والتطوعية، 

 من لجان حارات وأحياء القدس القديمة.باإلضافة إلى استعدادات واسعة 
وكانت الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس شهدت منذ الساعات ااولى 
من فجر اليوم، ازدحاما بسبب ااعداد الهائلة من المتوجهين إلى المدينة، في الوقت الذ  عززت 

ومحيطها وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع فيه قوات االحتالل انتشارها على هذا الحواجز 
العنصر ، وأغلقت محي  القدس القديمة، ونصبت عشرات الحواجز العسكرية والسواتر الحديدية، 
واحتجزت بطاقات هوية مئات الشبان، فيما حلقت مروحية مراقبة، وأطلقت منطادا استخبار  في 

 سماء المدينة منذ الصباح وخالل الصالة وبعدها.
 25/5/2018، يام، رام هللااأل

 
 ةحيفا ترّد التحّية: تظاهرة تتزامن مع حراك غّزة الجمعة القادم .20

تحت عنوان "من حيفا إلى غز ة... وحدة دم ومصير مشترك"، دعت قًوى وطني ة في : باسل مغربي
الكبرى في حيفا، إلى تظاهرة تالحم وغضب، بالتزامن مع إعالن الهيئة الوطني ة العليا لمسيرة العودة 

 غز ة، عن أن  تظاهرات وفعالي ات الجمعة المقبل سيكون تحي ة لحيفا.
وقد جاء في نص  الدعوة عبر صفحة "حراك حيفا" على فيسبوك، أن  هذا التظاهرة "رد  على غز ة  

  التحي ة"، وأن ها تأتي للتأكيد على حق  العودة، وكسر الحصار، وعروبة القدس.
، الساعة التاسعة مساًء، 2018حزيران )يونير(  1الجهة الداعية، يوم الجمعة،  وت نظ م التظاهرة، وفق

 جادة الكرمل )بنغوريون(، حيفا. –في ساحة باسل ااعر  
 26/5/2018، 48عرب 
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 تدخل لوقف نهب مخيم اليرموك" للونروا"األ  تناشدمنظمات المجتمع المدني  .21
لفلسطينية كل ااطراف الدولية ومنظمات حقوق طالبت منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية ا

ونروا، الضغ  على النظام السور  من أجل وقف عملية سرقة ونهب اااإلنسان وعلى رأسها وكالة 
وأكدت المنظمات واللجان في بيان مشترك أن  واستباحة ممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك.

ط في قوات ااسد تظهر ما بات يعرف بظاهرة عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها عناصر وضبا
 "التعفيش".

واعتبر البيان أن عمليات السلب والنهب إهانة لكرامة الشعب الفلسطيني الذ  طالب دائمًا بتحييد 
 مخيماته عن الصراعات المتفجرة في سورية.

سيطر عليها وأشار البيان إلى أن السرقة أو ما بات يعرف بظاهرة "التعفيش" في المناطق التي ي
 النظام ليست حاالت فردية، بل إنها سياسة ممنهجة يشترك فيها ضباط النظام والموالون لهم.

 26/5/2018، الحياة، لندن
 

 المقاومة بالخيانة فلسطيني يرد على العفاسي بعد اتهامهطفل  .22
مشار   تداول رواد مواقع التواصل موخرا فيديو لطفل فلسطيني وجه فيه رسالة غاضبة إلى الشين

وقال الطفل "اايام قد  راشد العفاسي والرد عليه إثر مهاجمة ااخير لحماس واتهامها بالتخوين.
أثبتت حقيقة مشاين كثيرة كنا نجلهم ونحترمهم ولكن المواقف كشفت فسادهم وأنت منهم حيث 

اف وأض. ساعة على تويتر من أجل كسب رضا الحكام" 24تتاجرون بالدين اجل المال وتسبون 
 ".الطفل موجها حديثه للعفاسي " قبل أيام لما نقلوا السفارة اامريكية إلى القدس لم نسمع لك صوتا  

يتركها اهلها ان مستواا أ، ونصح الطفل الفلسطيني مشار  العفاسي أن ال يتحدث في السياسة و 
  . تدنى للحضي 

رهم ما كانوا خونة.. فهم من ودافع الطفل عن حركة حماس قائال "حماس والمقاومة والقسام عم
سنة من الجوع والحصار والقصف والموت  12يضحون اجل فلسطين والقدس فنحن محاصرون، 

كثيرين كنا مغشوشين  أناسسقطت ورقة التوت عنك وعن  لمسفولم يسأل أحد منكم عن عنا، 
 فيهم".

 26/5/2018، الشرق، الدوحة
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 لبنانيةطائرات إسرائيلية تخـرق األجواء ال خمس .23
أكةةدت قيةةادة الجةةيش اللبنةةاني فةةي بيةةان امةةس الجمعةةة ان خمةةس طةةائرات اسةةرائيلية  وكةةاالت: - بيةةروت

 خرقت االجواء اللبنانية يوم الخميس.
 26/5/2018الدستور، عمان، 

 
 على صحته عباس مطمئناً يهاتف ل الجميّ  .24

ته بعةةد تعافيةةه مةةن اتصةةل الةةرئيس أمةةين الجميةةل بةةالرئيس الفلسةةطيني محمةةود عبةةاس مطمئنةةا الةةى صةةح
الوعكة الصحية. وكانت مناسبة للتشاور في الشوون االقليميةة وبخاصةة علةى السةاحة الفلسةطينية فةي 

 ضوء التطورات السياسية في القدس، والعسكرية في غزة.
 25/6/2018النهار، بيروت، 

 
ل  .25  ينلفلسطينيلية المتعلق بتأمين الحماية الدول فقرات مشروع القرار بعض"الحياة": الكويت تعدِّ

حققةةت المشةةاورات التةةي تقودهةةا الكويةةت فةةي مجلةةس اامةةن أمةةس تقةةدمًا فةةي : القةةدس المحتلةةة، نيويةةورك
شأن مشروع القرار المتعلق بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على رغةم أن الواليةات المتحةدة 

ااوروبية التي قدمت العديةد  ال تزال العضو الوحيد الذ  لم ينخرط في المشاورات، على عكس الدول
وتجاوبةةةت الكويةةةت مةةةع العديةةةد مةةةن الهةةةواجس  مةةةن االقتراحةةةات والتعةةةديالت علةةةى نةةةص مشةةةروع القةةةرار.

لت بع  فقرات مشروع القرار بهدف الحصول على أكبر تأييةد ممكةن لةه  واالقتراحات ااوروبية، وعد 
وفةةق ديبلوماسةةيين شةةاركوا فةةي عنةةد طرحةةه علةةى التصةةويت فةةي وقةةت ي ةةرجح أن يكةةون ااسةةبوع المقبةةل، 

وأوضةةحت مصةةادر شةةاركت فةةي المشةةاورات أن الواليةةات المتحةةدة ال تةةزال تةةرف  مشةةروع  المشةةاورات.
القرار برمته، ما ت رجم من خالل امتناعها عن المشاركة في المشاورات وتقةديم اقتراحةات لتعةديل اللغةة 

 الواردة فيه جملة وتفصياًل.
مشروع القرار أن مجلةس اامةن "يشةجب" بةداًل مةن "ينةدد"، بةة "اسةتخدام وجاء في أبرز التعديالت على 

إسرائيل القوة ضد المةدنيين الفلسةطينيين فةي ااراضةي الفلسةطينية المحتلةة"، ويعةرب عةن "القلةق البةال  
حيةةةةال فقةةةةدان اارواح البريئةةةةة". كمةةةةا يةةةةدعو إسةةةةرائيل إلةةةةى أن "توقةةةةف فةةةةورًا كةةةةل االنتهاكةةةةات لواجباتهةةةةا 

وأن تتحمل مسوولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعةة لحمايةة السةكان المةدنيين فةي الحةرب"، القانونية، 
بداًل مةن الةنص السةابق الةذ  دعةا إسةرائيل إلةى أن "توقةف فةورًا عملياتهةا العسةكرية االنتقاميةة والعقةاب 

روع الجمةةةاعي واسةةةتخدام القةةةوة غيةةةر الشةةةرعية بحةةةق السةةةكان المةةةدنيين الفلسةةةطينيين". ويةةةدعو نةةةص مشةةة
القرار المعدل "ااطراف إلى التأكد من إبقاء التظاهرات سةلمية واالمتنةاع عةن ااعمةال التةي قةد تةود  
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لةةى ممارسةةة أقصةةى درجةةات ضةةب  الةةنفس"، ويشةةدد علةةى "الحاجةةة  إلةةى العنةةف وتهةةدد حيةةاة المةةدنيين، وا 
وبةداًل  لةى اار ".إلى اتخاذ خطوات فورية وفعلية إلعادة االستقرار، والتراجع عةن االتجةاا السةلبي ع

ع اامةين العةام  ت التعديالت علةى أن مجلةس اامةن "يحة   ويشةج  من "الطلب" من اامين العام، نص 
على المزيد من االنخةراط للمسةاعدة فةي الجهةود ا يلةة إلةى خفة  التصةعيد فةي شةكل فةور  بالتشةاور 

يجةاد بيئةة مواتيةة مع ااطراف المعنية، باتجاا المساهمة في خف  العنف وحماية السكان ال مةدنيين وا 
للحوار، ووضع توصيات لمعالجة الوضع فةي قطةاع غةزة فةي مةا يتعلةق بوصةول المسةاعدات الدوليةة، 
ودعةةم البنيةةة التحتيةةة والحاجةةات اإلنسةةانية ومشةةاريع التنميةةة االقتصةةادية". كمةةا يةةدعو اامةةين العةةام إلةةى 

ن تبني القرار، يتضمن توصيات حول سبل ، من تاري30يومًا، بداًل من  60تقديم تقرير مكتوب خالل 
 ووسائل تأمين الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

 26/5/2018الحياة، لندن، 
 

 العتبارات سياسية رخيصة نا: المتاجرون بقضية فلسطين يزايدون على موقفدبلوماسي سعودي .26
حةةدة ااميةةر خالةةد بةةن سةةلمان بةةن عبةةد واشةةنطن: أكةةد سةةفير خةةادم الحةةرمين الشةةريفين لةةدى الواليةةات المت

العزيةةز، أن المتةةاجرين بقضةةية الشةةعب الفلسةةطيني يزايةةدون علةةى موقةةف السةةعودية العتبةةارات سياسةةية 
عامةةًا، منةةذ  70وقةةال ااميةةر خالةةد بةةن سةةلمان إن "قضةةية فلسةةطين ظلةةت علةةى مةةدى  ضةةيقة ورخيصةةة.

الميمةةون لمةةوال  خةةادم الحةةرمين  عهةةد الملةةك الموسةةس عبةةد العزيةةز بةةن عبةةد الةةرحمن وصةةوال إلةةى العهةةد
الشريفين وولي عهدا اامين قضية مركزية فةي سياسةة المملكةة الخارجيةة"، موكةدا أنهةا "قضةية الزالةت 

 وستبقى محورية ال تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والموثرات".
جانةةب الشةةعب الفلسةةطيني فةةي وأضةاف "تقةةف المملكةةة اليةةوم فةي مقدمةةة الةةدول العربيةةة واإلسةةالمية إلةى 

مسعاا لنيل حقوقه المشةروعة"، مردفةًا "هةذا الحقيقةة يعرفهةا القاصةي والةداني وأولهةم المتةاجرين بقضةية 
 الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة العتبارات سياسية ضيقة ورخيصة".
 26/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 الستعادة عالقاتها مع واشنطن "يلإسرائ"قطر تستعين بـ ":معاريف" .27

تقريةةر "إسةةرائيلي"، أمةةس الجمعةةة، أن قطةةر تقةةدم خةةدمات جليلةةة ل"إسةةرائيل" فةةي صةةفقة القةةرن، مةةن  قةةال
أجةةل اسةةتعادة عالقتهةةا بالواليةةات المتحةةدة، مضةةيفًا أن التقييمةةات داخةةل دولةةة االحةةتالل متفائلةةة، وتشةةير 

وذكةرت صةحيفة "معةاريف" العبريةة  ركةة "حمةاس".إلى أنه من المحتمةل عقةد هدنةة طويلةة اامةد مةع ح
أن صةةفقة الةةرئيس اامريكةةي، دونالةةد ترامةةب، ستسةةاعد علةةى زيةةادة ثقةةة "إسةةرائيل" فةةي نفسةةها، وتجعلهةةا 
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ولفتةت الصةحيفة إلةى أن القطةريين يسةعون  عامةًا. 12أقرب إلى خطوة كان من المفتةر  أن تةتم قبةل 
لك أيضًا إلةى اسةتعادة عالقةاتهم مةع واشةنطن، وحةاولوا إلى تقارب مع "إسرائيل"، على أمل أن يود  ذ

 إثبات ذلك من خالل التوس  مع حماس أخيرًا الحتواء تظاهرات العودة.
 26/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"الجزائر: الحكم بعشر سنوات سجن على مدّون متهم بالتخابر مع  .28

ن مةرزوق تةواتير سنوات ضد أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن لمدة عش: رالجزائ بتهمةة  المةدو 
قةةال المحةةامي والحقةةوقي الجزائةةر  صةةالح دبةةوز إن الحكةةم الصةةادر التخةةابر مةةع إسةةرائيل. مةةن جهتةةه، 

ن مةةرزوق تةةواتي بالسةةجن النافةةذ لمةةدة عشةةر سةةنوات حكةةم قةةاس، خاصةةة  أمةةس ااول ضةةد موكلةةه المةةدو 
التهةام قةائم علةى شةحنة مةن العواطةف، مشةيرًا وأن التهم الموجهة إلى موكله غيةر مثبتةة باادلةة، وأن ا

 إلى أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة الجنايات في بجاية بعد التأكد من رغبة موكله في االستئناف.
 26/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مع االحتالل الصهيوني في بالدنا خّط أحمر التطبيعناشط جزائري:  .29

الجزائةر  المقةيم فةي العاصةمة لنةدن، عبةد اللطيةف بالطيةب، أن  أكد الناش  السياسي: الجزائر -لندن 
"التطبيةةةع مةةةع االحةةةتالل الصةةةهيوني بةةةأ  شةةةكل مةةةن ااشةةةكال وتحةةةت أ  ظةةةرف، هةةةو خةةة  أحمةةةر فةةةي 

ودعةةا فةي حةةديث مةع "قةةدس بةرس"، السةةلطات القضةائية فةةي الجزائةر، إلةةى  الجزائةر الرسةةمية والشةعبية".
لجزائةةر  الةةذ  قضةةت محكمةةة بجايةةة المةةتهم بالتخةةابر بسةةجنه "تةةوفير مةةل الضةةمانات القانونيةةة للمةةدون ا

"الجزائةر الرسةمية والشةعبية منحةازة بشةكل كامةل  :وقةال سنوات، المشتبه به بالتخابر مةع إسةرائيل". 10
 إلى فلسطين، وال تعترف أصال الكيان الصهيوني، وهي مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".
 25/5/2018قدس برس، 

 
 "إسرائيل"تتبرأ منه بعد قبوله التطبيع مع عائلة ناشط تونسي  .30

حسن سلمان: أعلنت عائلةة ناشة  سياسةي تونسةي قباةل بةالتطبيع مةع إسةرائيل فةي أحةد بةرامج  - تونس
المقالةةب، أنهةةا "تبةةرأت" منةةه كليةةا بعةةد اتهامةةه باإلسةةاءة لتةةارين العائلةةة، فيمةةا أشةةار الناشةة  المةةذكور إلةةى 

وكانةت الناشة   لقيةه تهديةدات عةدة عقةب بةث  البرنةامج المةذكور.السلطات وف رت له حماية أمنية بعةد ت
منةةذر قفةةراش أكةةد لبرنةةامج الكةةاميرا الخفيةةة "شةةالوم" قبولةةه "خدمةةة" إسةةرائيل، مشةةيرا إلةةى أن حةةاول مةةرارا 

 االتصال مع عدد من اإلسرائيليين لكنه فشل في ذلك.
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نةةت فةةي بيةةان أصةةدرته الجمعةةة أن تصةريح قفةةراش أثةةار جةةدال كبيةةرا ودفةةع عائلتةةه للتبةةرو منةةه، حيةةث أعل
فةي ” قفةراش”"منذر قفراش ال يمت  للعائلة بصلة، وهو يتعم د في كل  ظهور إعالمي تقديم نفسةه بلقةب 
مشيرة إلى ، محاولة لإلساءة لهذا العائلة وتاريخها في مقاومة االستعمار والذ  يعرفه كل  أهالي قابس

 قضية الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي.أن المنطقة قدمت العديد من الشهداء لنصرة ال
 26/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عد للقاء رباعي من أجل حل أزمات غزةاألمم المتحدة تُ  .31

كشف موقع إلكتروني عبر  أمس، أن المبعوث الخةاص لممةم المتحةدة إلةى الشةرق ااوسة  : الناصرة
ةةق لعقةةد لقةةاء ربةةاعي، يجمةةع ممثلةة ين عةةن إسةةرائيل والسةةلطة الفلسةةطينية ومصةةر نيكةةوال  مالدينةةوف ينس 

 مع وفد من اامم المتحدة، لوضع آليات فورية لحل اازمات اإلنسانية في قطاع غزة.
اللقةةاء قةةد يكةةون خةةالل ااسةةابيع المقبلةةة، والتةةي سةةيتم خاللهةةا إعةةالن بةةدء تطبيةةق  بةةأن وأفةةاد موقةةع واال  

 مشاريع إنسانية واقتصادية صادقت عليها الدول المانحة.
ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن "السلطة الفلسطينية هي من ت فشل أ  جهود إسةرائيلية أو محليةة 

ن "ه  ناك تخوفًا من رفضها المشاركة بهذا االجتماع".أو إقليمية لحل اازمات في القطاع" وا 
 26/5/2018الحياة، لندن، 

 
 حيفا إلجراء مناورات مع البحرية اإلسرائيلية إلىسفينتان للناتو تصالن  .32

قال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، يوم الجمعة، إن  سفينتان تابعتان لحلف الناتو )إسبانية : رام ب
ينةةةاء حيفةةةا اليةةةوم، للمشةةةركة فةةةي منةةةاورات بحريةةةة مشةةةتركة بةةةين حلةةةف النةةةاتو وبريطانيةةةة(، ستصةةةالن م

وتهدف هذا المناورات للتأكيد على التةزام النةاتو بالعالقةة االسةتراتيجية مةع سةالح  والبحرية اإلسرائيلية.
البحريةةةةة اإلسةةةةرائيلي، ودورا فةةةةي النشةةةةاط المشةةةةترك للحفةةةةاو علةةةةى االسةةةةتقرار اإلقليمةةةةي، وفًقةةةةا للنةةةةاطق 

فةةةي شةةةواطئ  VICTORIAوهةةةذا هةةةي المةةةر ة ااولةةةى التةةةي ترسةةةو فيهةةةا السةةةفينة اإلسةةةبانية  ئيلي.اإلسةةةرا
وخةةالل رسةةو السةةفينتيرن سةةتجرى لقةةاءات رفيعةةة المسةةتوى بةةين قةةادة سةةالح البحريةةة وقةةادة فةةي  إسةةرائيل.
 الى إجراء تمرين مشترك بين القوات. باإلضافةالناتو 

 25/6/2018القدس، القدس، 
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 هالي في جامعة هيوستن: فلسطين ستكون حرةكي نيهتافات ضد  .33
تعرضةت مندوبةةة الواليةات المتحةةدة ااميركيةة لةةدى اامةةم المتحةدة نيكةةي هةالي لهجةةوم كبيةر فةةي جامعةةة 

ونشةةر موقةةع "سةةي.أن.أن بالعربيةةة" يةةوم الجمعةةة تسةةجياًل لةةم يحةةدد تاريخةةه يظهةةر فيةةه طالةةب  هيوسةةتن.
كلمتهةا، يقطةع كلمتهةا قةائال: "نيكةي هةالي إن يةديك  يرتد  قميصا كتةب عليةه فلسةطين فةور بةدء هةالي

 ملطخة بالدماء. تواصلين االشتراك باإلبادة الجماعية. أنت متواطئة مع اإلرهابيين والمستعمرين."
ولقيةةةت كلمةةةات الطالةةةب دعمةةةًا كبيةةةرًا مةةةن الطلبةةةة الةةةذين بةةةدووا بالتصةةةفيق لةةةه ورفةةةع عةةةدد مةةةنهم ااعةةةالم 

تةةرتكبين جريمةةة قتةةل متسلسةةلي نيكةةي نيكةةي ال  أنةةكنيكةةي، أال تةةرين  الفلسةةطينية ورددوا قةةائلين "نيكةةي
وادلى الطالب الداعمين لفلسطين بتصةريح عبةر موقةع  يمكنك إخفاء توقيعك على اإلبادة الجماعية.".

التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وانتقدوا هالي بقيامها " بتمييز واضح ضد الشعب الفلسطيني وتجاهل 
واتهم الطالب هالي بة"عرقلة إجةراء تحقيقةات بشةأن مجةزرة إسةرائيل فةي غةزة"، وقةالوا  الظلم في العالم".

 أيضا إن هالي "كرست نفسها إلسكات ااصوات المعارضة إلسرائيل.".
 25/6/2018األيام، رام هللا، 

 
دوارد سعيد برنارداألصولية بين  .34  لويس وا 

رنارد لويس يمتد إلى ما وراء العمل بداية يجب االعتراف بأن تأثير ب: الرحمن عريف محمد عبد
ااكاديمي، ليبل  الناس. فهو باحث رائد في التارين االجتماعي واالقتصاد  الشرق أوسطي، 
ومعروف ببحوثه الشاملة في اارشيف العثماني. ابتدأ مهامه البحثية بدراسة عرب القرون الوسطى، 

بعد اندالع الصراع العربي اإلسرائيلي ال سيما تارين السوريين. ولكنه اضطر لتغيير اختصاصه 
واتجه إلى الدراسات التركية نتيجة منع معظم الدول العربية من دخوله إلى أراضيها للدراسة والبحث 
التاريخي انه يهود . وعدت محاضرته ااولى التي كرست للنقابات المهنية لدى مسلمي القرون 

 الثالثين سنة. الوسطى العمل ااكثر اعتمادًا عليه لما يناهز
لقد ع راَف برنارد لويس بنقاشاته اادبية مع المنظر اادبي ااميركي ذو ااصول الفلسطينية إدوارد 
سعيد، وقد هدف سعيد إلى تفكيك ما أطلق عليه الدراسات االستشراقية. اعتبر إدوارد سعيد الذ  كان 

ثال أولي على االستشراق في كتابه أستاذًا في جامعة كولومبيا النيويوركية أعمال لويس بأنها م
 «.تغطية اإلسالم»وكتابه  1978الذ  يعود لعام « استشراق»

الواقع أن إدورد سعيد اعتبر أن مجال الدراسات االستشراقية كان ممارسات ثقافية سياسية تحو رت 
عنصرية بصور التأكيد الذاتي وليس الدراسة الموضوعية، وزاد عليه أن اعتبرها ضربًا من ضروب ال
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وأداًة للهيمنة االستعمارية. وشكك سعيد في الحيادية العلمية إزاء العالم العربي لبع  وليس جميع 
 الباحثين المختصين بمنطقة الشرق ااوس  وكان منهم لويس.

ااسبوعية إلى اعتبار معرفة لويس بالمنطقة « ااهرام»سبق ولم ح إدوارد سعيد في مقابلة له مع 
لم تطأ قدم برنارد »لى درجة أنه ال يستطيع أخذها على محمل الجد، وأدعى قائاًل بأنها منحازة إ

لويس الشرق ااوس  والعالم العربي لمدة أربعين عامًا. يخبرونني أنه يعلم أشياًء عن تركيا وال يعلم  
وحدة واحدة واعتبر سعيد أن قرينه لويس يعامل اإلسالم بصفته كيانًا و «. شيئًا أبدًا عن العالم العربي

متناغمة دون حٍد أدنى من التعددية والديناميكيات الداخلية لهذا الدين، وتعقيداته التاريخية، كما 
 «.بالغوغائية والجهل الصريح»واتهمه 

ما حدث هو أنه سبق وأطل إدوارد سعيد، في شجاعته، وبعد مقدمة مستفيضة عن تارين اإلسالم 
أيلول )سبتمبر( أيقظ في أميركا وأحيا جميع الكليشهات  11إن وصراع أوروبا معه بادئ اامر، يقول 

المسطحة والسخيفة دفعة واحدة. وقد ناسب ذلك كثيرًا ااكاديميين المويدين إلسرائيل، خصوصًا 
. غير أن 1993التي أثارها صامويل هانتنغتون العام « صراع الحضارات»أولئك الذين تبنوا فكرة 

وان الذ  أصبح أشهر العناوين السياسية في العقد الماضي مأخوذ من أحدًا لم يدرك أن هذا العن
وقد جاء لويس إلى أميركا «. جذور الغضب اإلسالمي»لويس تحت عنوان  1990مقال وضعه عام 

في السبعينات وجند على الفور كمقاتل في الحرب الباردة، حيث استخدم تدريبه التقليد  كمستشرق 
ها صنع صورة أيديولوجية لإلسالم والعرب، تناسب التيارات المويدة في قضايا أبعد مدى كان هدف

 للصهيونية واإلمبريالية في سياسة أميركا الخارجية.
اإلسالم الذ  يقدمه لويس يتكرر لكنه ال يتغير حيث الميل إلى العنف والحنق ومعاداة »يتابع بقوله 

سهم دون سواها والغارقين في تجارة الحداثة، وخصوصًا إسالم العرب المنغلقين المنشغلين بأنف
أيلول )سبتمبر( وجد لويس أمامه منابر كثيرة. سواء في الصحافة المكتوبة، أو في  11وبعد «. الرق 

وآراءا في ااسباب والدوافع. وتحولت معظم تلك البرامج، كما «. شهاداته»البرامج التلفزيونية تطلب 
سخرياته ودعاباته وقصصه عن التخلف اإلسالمي.  يقول إدورد سعيد، إلى منتدى يردد فيه لويس

إنه »بين الكتب ااكثر مبيعًا. « أين وقع الخطأ»بسبب ذلك كله، يوكد سعيد، أصبح كتاب لويس 
يلبي رغبة لدى الكثير من ااميركيين، إذ يوكد لهم لماذا هاجمهم اإلسالم بمثل هذا العنف والتعمد 

 «.خطاء اإلسالميأيلول ي، ولماذا يجب مقاومة أ 11في 
يرتكبها « هذا الكارثة الثقافية وااخالقية»أما الخطأ الحقيقي، فهو في كتاب لويس »يقول سعيد 

تجتر ويكرر أنصاف الحقائق »أكاديمي مدع، ال تجربة مباشرة له مع اإلسالم على اإلطالق 
م حول العالم يكتفي لويس في الحديث عن بليون مسل«. االستشراقية، أو أقل من نصف الحقائق
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باالستناد إلى بع  المراجع التركية وعدد قليل جدًا من المصادر العربية أو ااوروبية، لكي ينطلق 
منها إلى رسم حقائقه المطلقة التي يريد أن يمم بها رووس النخب الغربية وخصوصًا ااميركية. 

مح حتى لطالب في السنوات المرء ال يس»تتحرك في إدوارد سعيد حمية ااستاذ الجامعي ليقول إن 
ال يتوقف لويس عن »الخالية من اإلسناد والتوثيق والمراجع. « ااولى بأن يكتب بمثل هذا الخفة

 «.اجترار جهله وال عن تغذيته
يخطر لي أن لويس »هنا يقتطف إدورد سعيد مقاطع من الكتاب المذكور، كدليل على ذلك. ويقول 

قاطع، وقد تعرضت إلى كل هذا التفاصيل اعطي فكرة سريعة كان نائمًا عندما كتب بع  هذا الم
عن القمامة التي يتألف منها كتاب لويس، فهو بدل أن يجعل دأبه درس الحضارات وعناصرها يحول 
المسلمين إلى شعب عدو يجب النظر إليهم جماعيًا باالحتقار والتوبين. ومثل هذا العمل ال عالقة له 

صرفه فورًا على أنه مجهود لدفع القراء اابرياء نحو التفكير في اإلسالم  بالمعرفة أو بالتفهم، ويجب
 «.على أنه شيء يجب الحكم عليه بقسوة وعدم محبته وبالتالي الحذر منه

هنا يجب أال ننسى أن لويس هو صاحب أول مخط  مكتوب ومدعم بالخرائ  لتقسيم المنطقة، حيث 
بها مستشار اامن القومي ااميركي بريجيسينكي،  في أعقاب تصريحات أدلى 1980وضعه في عام 

قال فيها إن المعضلة التي ستعاني منها الواليات المتحدة من ا ن فصاعدًا هي كيف ستسعر نيران 
بيكو في المنطقة. في هذا اللحظة  -حرب خليجية ثانية، تستطيع من خاللها تصحيح حدود سايكس

ًا لوضع مخط  التقسيم، ومنذ هذا الحين وهو مدر  على كلفت وزارة الدفاع ااميركية لويس شخصي
دولة عربية  18رأس السياسات المستقبلية للواليات اامريكية المتحدة. وجاء في هذا المخط  تقسيم 

 إلى مجموعة دويالت صغيرة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل الكبرى.
ب إلى حال منطقة الشرق ااوس ، سمعنا سابقًا عن هذا المخط ، وربما كان هذا هو الحال ااقر 

عندما تتردد من حين  خر تسريبات حول المساعي الغربية بقيادة الواليات المتحدة والكيان 
اإلسرائيلي لتنفيذ مخط  لتقسيم المنطقة إلى عدة دويالت صغيرة وضعيفة على أساس عرقي 

على ااماكن الغنية بالنف   وطائفي ومذهبي، في سبيل تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى، والسيطرة
« نيويورك تايمز»والثروات الطبيعية. وقد تجددت خيوط هذا الحديث سابقًا عندما نشرت صحيفة 

دولة وفقًا العتبارات قبلية  14خريطة تظهر فيها خمس دول في الشرق ااوس  وقد قسمت إلى 
 وطائفية.

هي: دويلة للعلويين على الساحل،  الواقع أن الخرائ  أظهرت تقسيم سورية إلى ثالث دويالت،
ودويلة كردية في الشمال، ودويلة للسنة. والسعودية تم تمزيقها وتفكيكها إلى خمس دويالت، شمالية، 

 وشرقية
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شيعية، والحجاز، وجنوبية إسماعيلية، ودويلة الوهابية في الوس ، وتم تقسيم اليمن إلى دويلتين: 
 دويالت.شمال، وجنوب، وتقسيم ليبيا إلى ثالث 
إخفاء خريطة تقسيم مصر والسودان، ولكن « نيويورك تايمز»حتى ال يفسدوا عملية التنفيذ تعمدت 

الخريطة سربت من قبل وقتلت شرحًا وتفسيرًا. فخريطة برنارد لويس تشير إلى تقسيم مصر إلى أربع 
سالمية في  دول هي: مسيحية في الصحراء الغربية وعاصمتها اإلسكندرية، ونوبية في الجنوب، وا 

 الدلتا، وسيناء والصحراء الشرقية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل الكبرى.
اعتمد لويس في التقسيم على الطوائف وااعراق والمذاهب، وكان الغر  من التقسيم هو مزيد من 
ًا التفتيت حتى ال تكون للمسلمين دولة واحدة كبيرة أو قوية. وبالنظر لهذا الخرائ  ا ن نجد تفسير 
لكل ما يجر  خالل العقدين ااخيرين، ونفهم لماذا تستخدم أميركا ااقليات والطوائف في العالم 

ثارة القالقل للوصول إلى الهدف النهائي وهو تفتيت المنطقة.  اإلسالمي ضد ااغلبيات، وا 
رحل لويس الذ  قال عنه المورخ ااميركي جول بنين من جامعة ستانفورد والمختص بدراسات 

لربما أكثر مناصر  الصهيونية المتعلمين ذو  اللسان المبين في ااوساط »لشرق ااوس ، إنه ا
ويبقى أنه كان الستشارات «. ااكاديمية المعنية بالدراسات الشرق ااوسطية في قارة أميركا الشمالية

يك تشيني: لويس تأثيرها الملحوو بفضل سلطانه العلمي بمجاله البحثي. فقال عنه نائب الرئيس د
إن صانعي السياسة والدبلوماسيين وأقرانه من ااكاديميين واإلعالم الجديد يسعون يوميًا إلى حكمته »

 «.في هذا القرن الجديد
 26/5/2018الحياة، لندن، 

 
 من مسيرات العودة" إسرائيل"رعب  .35

 برهوم جرايسي
من حيث دالئلها السياسية على  تواصل الساحة اإلسرائيلية انشغالها بمسيرات العودة في قطاع غزة،

المستوى اابعد. وباإلمكان حصر هذا االهتمام اإلسرائيلي بموضوعين أساسيين، يحظيان باج ل ا 
اهتمام السياسيين، والباحثين وصن اع الرأ : ااول، حقيقة أن الفصائل المسلحة، وخاصة حماس في 

العزالء. وثانيا: أن قضية الم هج رين قطاع غزة، باتت ترى هي أيضا، أهمية المقاومة الشعبية 
الفلسطينيين )الالجئين( عادت لتثور بقوة أشد، وبالذات على الساحة العالمية  مع تخيل سيناريوهات 

ا.  مستقبلية، بأن تكون العودة مستقبال، من خالل زحف بشر ، ستكون إسرائيل عاجزة عن صد 
ر عشرات السنين، أن االحتالل، مهما لقد أثبتت تجارب الشعب الفلسطيني في وطنه، على م

تعاظمت قوته العسكرية، يبقى أضعف أمام المقاومة الشعبية العزالء. وهذا ليس ان جيش االحتالل 
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نما ان إسرائيل تتخوف من أن  وآمريه، هم في غاية من اإلنسانية، في مواجهة المقاومة العزالء، وا 
 رين ع ز ل، سيضعها أمام ورطات على الساحة الدولية.استخدام القوة العسكرية المفرطة، أمام متظاه

إال أننا في الشهرين الماضيين، لم نلمس "حرجا إسرائيليا" في ارتكاب المجازر ضد المتظاهرين 
الع ز ل، وبهذا الكم الرهيب من الشهداء  وهذا انعكاس للدعم ااميركي الالمحدود لتلك لمجازر. وفي 

كم الصهيوني، خاص ة لدى حكومات بنيامين نتنياهو، فإن الدعم ااميركي وحدا، يلغي حسابات الح 
 أ  حسابات دولية أخرى.

ف إسرائيل في مسيرات العودة، من أن خيار المقاومة الشعبية قد بات خيار شبه اإلجماع بين  وتخو 
ردعها الفصائل الفلسطينية، كان دافعا لتشدد قبضتها أكثر، في محاولة لترهيب الجماهير الواسعة، و 

عن المشاركة في المقاومة الشعبية. وفي المقابل راحت إسرائيل تجر م الضحية، مع تركيز خاص 
للهجوم على حركة حماس، مستغلة ااجواء العالمية تجاا الحركات ااصولية. كما أن أبواق 

إطار االحتالل تالعبت كثيرا بقضية الخالفات الفلسطينية الداخلية، بزعم أن ما يجر ، يدخل في 
التنافس بين القطاع والضفة. وما يجمع كل مزاعم االحتالل هذا، هو إنكار كلي لحق الشعب 

صرارا على التحرر، نحو الحرية واالستقالل والعودة.  الفلسطيني، وا 
والجانب ا خر لقلق الصهاينة، كما ذكر، هو أن مسيرات العودة، بعناوينها وزخمها الشعبي الواسع، 

مال الحلبة الدولية، مسألة المهج رين الفلسطينيين من وطنهم، وفي طنهم، رغم أعاد الى جدول أع
مساعي الصهاينة، بالذات في السنوات العشر ااخيرة، لشطب هذا الملف كليا من ااجندة العالمية، 

ااونروا". وهذا الحراك تعاظم مع دخول دونالد ترامب -من خالل ضرب "وكالة غوث الالجئين
لبيت اابي ، وبات أكثر عدوانية. ومن المقلق أن أصواتا في جهات أخرى في العالم، وفريقه الى ا

 ترامبي، مثل وزير الخارجية السويسر ، وغيرا. -باتت تدخل في هذا الثلم الصهيو
وكما ذكر طيلة الوقت، فإن الصهاينة يتوهمون بأن ما يحفظ قضية المهج رين الفلسطينيين هي فق  

من إجمالي الشعب  %20تقدم خدماتها مباشرة، حسب التقديرات، اقل من "ااونروا"، التي 
من إجمالي الشعب  %70الفلسطيني، بينما نسبة المهج رين من الوطن، وفي داخل الوطن، حوالي 

الفلسطيني. ولكن عدا عن هذا، فإن سعي الصهاينة لضرب ااونروا، نابع أيضا من سعي لضرب 
ين من خدمات ااونروا سيعني اامر، تجويعا. فبهذا الشكل أيضا، اقتصاد ، وفي حالة المستفيد

 يعتقد الصهاينة أن بإمكانهم القضاء على الشعب الفلسطيني.
وحسب ما كان ينشر من تحليالت إسرائيلية، في صلبها تقديرات الموسسة العسكرية اإلسرائيلية، أن 

ارس(، لها جدول زمني، ولهذا هي ليست جولة المقاومة الشعبية التي شهدناها منذ نهاية آذار )م
االنفجار الشعبي المتواصل. ولكن بالنسبة لالحتالل، فإن هذا موشر كبير للمستقبل، الذ  بات 
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منظورا بالنسبة لهم، وهو أن اإلرادة الشعبية الفلسطينية تتعاظم من حين إلى آخر، وأن االنفجار 
 الكبير قادم ال محالة.

عدين فكريا، من حيث عدائيتهما للشعب الفلسطيني، وتمسكهما بفكرهما وهناك تياران، ليسا متبا
الصهيوني االقتالعي. ااول، وهو الحاكم، ااشد شراسة، يسابق الزمن لفر  حقائق على اار  
بأقصى ما يمكن، للقضاء على أ  احتمال صغير للحل. والفريق الثاني، يطلب انفصاال سريعا، 

الفلسطيني، من خالل مزيد من جدران االحتالل، ومحاصرة الشعب  حتى من دون اتفاق مع الطرف
الفلسطيني أكثر  فالمهم بالنسبة لهم، أن ال تكون لكيانهم مسوولية مباشرة عن االحتياجات اليومية 

ماليين فلسطيني في قطاع غزة والضفة، وأن ال تجد الصهيونية نفسها أمام واقع "دولة  5لحوالي 
 ثنائية القومية".

 26/5/2018غد، عّمان، ال

 
 "إسرائيل"مع  "السعوديين الجدد"شهر عسل  .36

 علي الصالح
ما يخفف عن الفلسطيني آالم جراحه التي تتسبب بها ردود اافعال ومواقف العرب الرسمية، المخزية 
والمتواطئة، إزاء االعتراف اامريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها، والمجازر التي 

كبها الكيان االحتاللي ضد المدنيين في غزة السيما مجزرة "االثنين ااسود"، وما يهون ذلك، رغم ارت
أن ظلم ذو  القربي أشد مضاضة، تلك المواقف ااخالقية والمبدأية التي ال تحكمها مصالح وال 

ة لإلجراءات مخاوف وال رياء، المقبلة إلينا من عواصم غير عربية، الداعمة للحق الفلسطيني والرافض
 الترامبية والمدينة للمجازر اإلسرائيلية.

إنها حقا مواقف تثلج الصدور، وتوكد أن العالم ال يزال بخير، وأن حقيقة دولة االحتالل التي كان 
يجهلها الكثيرون في العالم، أصبحت مفضوحة، وأن حق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم يسحبان 

عون والمتأسرلون العرب إيهام الناس بغير ذلك. وستظل البساط من تحتها، مهما حاول المطب
فلسطين القضية ااولى، إن لم تكن عربيا ا ن، فإنها أصبحت عالمية، فردود اافعال الدولية على 

 نقل السفارة والمجازر في غزة ال تزال مشتعلة.
، إلى جانبنا على جربنا وقوف "ااشقاء" طبعا اانظمة العربية وليس الشعوب المغلوبة على أمرها

عاما  19عاما، فماذا كانت النتيجة، فقدان أكثر من ثالثة أرباع فلسطين بداية، وبعدها بة 70مدى 
فقدان البقية الباقية، فهنيئا إلسرائيل حلفاوها العرب الرسميون، ونبارك لهم شهر عسلهم، فليجربوا 

الفلسطينيين، كما نتمنى أن بعضهم بعضا لعل حظوو اإلسرائيليين معهم تكون أفضل من حظوو 
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تكون آالم العرب أقل من أوجاع الفلسطينيين من سرطان هذا الدولة العنصرية االستيطانية 
 االستعمارية االحتاللية.

ولكن قبل أن أخو  في تفاصيل اخرى أود أن أذكر هوالء "المطبعين المتأسرلين" بأن الحركة 
ها كانت قبل ثالثة آالف سنة أر  اليهود، فكيف الصهيوينة بنت كل مزاعمها في فلسطين على أن

يمكن أن ينسوا ما يمكن أن يزعموا من حقوق لهم في المدينة المنورة "يثرب" التي أخرجوا منها قبل 
أقل من نصف هذا المدة، تذكروا ذلك قبل أن تندموا حيث ال ينفع الندم. علما بأنه جرى تداول 

إسرائيل ستطالب بتعوضات من النظام السعود  عن أمالك تسريبات قبل فترة ليست بالبعيدة، أن 
 اليهود أيام الرسول.

وقد أثلج صدر  قرار أشهر موسيقار وعازف برازيلي على مستوى العالم وهو غيلبيرتو غيل، إلغاء 
" فإن لمذبحة غزة عالقة بقرارا. هذا الحركة، BDSحفل في اسرائيل. وحسب حركة مقاطعة اسرائيل "

منه، رغم  %1القصير حققت عالميا، ما عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق  وخالل عمرها
مئات ماليين الدوالرات التي أهدرت عليها على مدى عقود من الزمن. هذا الجامعة التي قررت 

 معاقبة غواتيماال لنقلها سفارتها للقدس بينما اكتفت باإلدانة الخجولة للخطوة االمريكية.
" ودعواتها لمقاطعة دولة االحتالل، ربما بشكل غير مباشر في إقناع المطرب BDSوأثمرت حمالت "

البريطاني بول مكارتني عضو فرقة البيتلز البريطانية السابقة، بإلغاء السفر إلى إسرائيل لتسلم جائزة. 
رائيل وسبقته إلى ذلك الممثلة اامريكية إسرائيلية المولد نتالي بورتمان، التي رفضت أيضا السفر إلس

لتسلم جائزة قيمتها مليون دوالر بسبب ااحداث المولمة. تذكروا انها يهودية واسرائيلية وقيمة الجائزة 
مليون دوالر، بينما بع  إعالميين وصحافيين عرب يبيعون أنفسهم باثمان بخسة، زيارة مدفوعة 

 التكاليف من وزارة خارجية االحتالل.
مقار بلديات مدن فرنسية منها فيلنوف سان جور  وبورجونيه  تزامن ذلك مع رفع أعالم فلسطين على

كر ، وغيرها تعبيرًا عن تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني، في نضاله لنيل حقوقه المشروعة، 
عاما، كما فعلت العاصمة  12ودعما له وتكريما لشهداء "مسيرات العودة" في غزة المحاصرة منذ 

د الفعل العالمية، فقد ألغت إندونيسيا إصدار تأشيرات لإلسرائيليين، ردا اايرلندية دبلن. وتتواصل ردو 
على مجزرة "يوم االثنين ااسود"، وألغى رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فيليب، أيضا زيارة كانت 
دانتها  مقررة إلسرائيل. وعبرت الفنانة الهولندية الساخرة سانا ووليس د  فريس، عن رفضها وا 

دانتها لنقل السفارة، على طريقتها الخاصة ما أثار ثائرة إسرائيل، للمجازر ضد  الشعب الفلسطيني، وا 
التي سارعت كما العادة لرفع بطاقة معاداة السامية وهو ما رفضته القناة التلفزيونية الهولندية. وغيرت 

اغنية ال تستحق د  فريس، كلمات ااغنية اإلسرائيلية التي فازت بمسابقة "يوروفيجن" االخيرة، وهي 
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هذا الجائزة، لكن ربما قدمت لها السباب سياسية وهدية إلسرائيل، في ذكراها السبعين. واستبدلت د  
فريس كلماتها بكلمات تتفاخر بعمليات القمع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبإجراءاتها في 

لفية ااغنية مقاطع فيديو تظهر جدار القدس، ونقل السفارة اامريكية إليها. ولم تنس أن تضع في خ
 الفصل العنصر ، وعمليات استهداف المتظاهرين الفلسطينيين في غزة.

أون، القائمين على ااغنية بمعاداة  -وكما العادة اتهم السفير اإلسرائيلي في هولندا أفيف شير
ولندية بأن ااغنية شككت السامية باستخدام رموز تتعلق بمعاداة اليهود تاريخيا. وردت هيئة البث اله

فق  في السياسات اإلسرائيلية، ولم تستهدف الجاليات اليهودية. وعادة ما تحاول إسرائيل، اتهام 
منتقد  سياساتها، أو الحركة الصهيونية بة"معاداة السامية"، لحساسية هذا التهمة خاصة في أوروبا. 

عبع في أوساط الشباب ااوروبي، الذين ال ويشير هذا إلى أن تهمة معاداة السامية لم تعد ذلك الب
 يريدون تحمل عواقب أخطاء االجداد.

المواقف التضامنية لغير "االشقاء" ال حصر لها وال ننسى في هذا السياق المظاهرات التي لم تتوقف 
في الهند، وال مظاهرات ديار بكر وطهران أو إسطنبول، التي احتضنت اكثر من نصف مليون 

ولكن ال نستطيع أن نتجاهل المظاهرات التي شهدتها العاصمة صنعاء الخاضعة متضامن تركي، 
للنفوذ الحوثي، أو مدينة تعز الخاضعة لسيطرة "دولة اإلمارات"، فقد خر  اليمنيون كما عادتهم 
تحركهم مشاعرهم وانتماوهم لعروبتهم تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، رغم معاناتهم من 

ي ترتكب بحقهم واامرا  المتفشية والمجاعات التي تتسبب بها الحرب العبثية بالوكالة الجرائم الت
 التي يدفع ثمنها هذا الشعب الطيب العريق.

في خضم ذلك تخر  علينا أصوات نشاز، أصوات ال تكن وال تهدأ وعلى عجلة من أمرها، لتمهيد 
سرائيل، عقب فر  ما الطريق على ااقل داخليا للتطبيع الرسمي المقبل بين الن ظام السعود  وا 

يسمى بصفقة القرن على الشعب الفلسطيني. وكما يبدو فإن ثمة قرارا رسميا صدر من الريا  
لة"التسخين"، استعدادا النطالقة نحو تطبيع العالقات مع تل أبيب، تحت غطاء الخطر اإليراني. 

  بة"حرث الرأ  العام بقوة وتقليب وسارعت النخبة اإلعالمية في الريا ، محاولة ما وصفه البع
تربة الشعب السعود  لتتقبل زراعة الواقع الجديد". ويندر  في قائمة العار هذا اسماء مثل محمد آل 
الشين، وعبدالحميد الحكيم، وتركي الحمد، وأحمد العرفج ومنصور الخميس، وصالح الفهيد، 

هن محمد آل الشين تغريدة جاء فيها: "لو ومنصور النقيدان، وسامي العثمان. وآخر ما تفتق عنه ذ
ضربت إسرائيل إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع إسرائيل بعقلي ووجداني، فعدونا 

 ااول هو إيران ال إسرائيل، ويجب أن يعرف عرب الشمال)اللي هم نحن( هذا الحقيقة".
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يحفظه وأهله سوى الكاتب الصهيوني ولم يجد محمد آل الشين من يستحسن قوله ويدعو ب بأن 
اليميني المتطرف ايد  كوهين، الذ  رد بتغريدة مشيدًا بما كتبه: "حفظ ب آل الشين محمد بن عبد 
الوهاب، هذا هي ااصالة التيمية المعهودة في نجد العزيزة، شكرًا لك أيها الكاتب االمعي، نحن 

سرائيل وأمريكا وأنتم في الخندق نفسه". ولم ينس كوهين أن يض ع في نهاية تغريدته أعالم السعودية وا 
 معًا.

"، إيرانلنسلم جدال أن الشعب السعود  يريد حقا التطبيع مع دولة االحتالل لمواجهة العدو الوهم "
ذا كان الخطر اإليراني حقا محدقا بهم فإنهم ليسوا بحاجة إلسرائيل، فليواجهوا  وحلفائهم،  بأنفسهموا 

لشعب العربي بأكمله يقف وراءهم. ولكن الظاهر أن الخطر ليس إال جزءا من عندئذ سيجدون ا
 موامرة إنهاء القضية الفلسطينية.

يداهم المملكة، وأنها بحاجة لقوة كالقوة اإلسرائيلية  إيرانياأن هناك حقا خطرا  أيضاولنفتر  
لخطر، ونحن نقول إن لمواجهته، فليتحالفوا ولكن ليس على حساب فلسطين، تقولون إن إيران هي ا

اسرائيل كانت ومازالت وستظل الخطر الذ  ال يحيق بالقضية الفلسطينية فحسب، بل بمجمل 
المنطقة العربية، نحن مختلفان اتركونا وشأننا وسنترككم وشأنكم، وال تتدخلوا بشووننا ولن نتدخل 

 بشوونكم.
برروا لشعوبكم خياناتكم لقضيته، نحن لسنا بحاحة اليكم لكنكم انتم بحاجة لغطاء فلسطيني حتى ت

 ولن تجدوا حتى لو حرثتم الكرة االرضية بما فيه "دولة االمارات العظمى".
واخيرا إذا كان كل ما تقدم ال يكفي فربما تجدون بالتالي ما يستفز مشاعركم. ففي الوقت الذ  كان 

ول العربية يصافحون في فيه جيش االحتالل يذبح الفلسطينيين، كان قادة أسلحة الجو من بع  الد
 تل ابيب مجرمي الحرب الملطخة أياديهم بدماء الفلسطينيين.

 26/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 الحلم والكابوس… غزة .37
 ليكس فيشمانأ

، بعد أن هاجم سالح الجو نفقًا آخر لحماس، استعدوا في الجيش ااسبوعيوم ااربعاء من هذا 
رين ردًا على ذلك. هدوء بعشرة أيام في المعركة التي يسم يها اإلسرائيلي الحتمال إطالق الصوا

الجيش اإلسرائيلي "حماة الحمى" وتسم يها حماس "كسر الحصار"، انتهت عمليًا. رائحة رماد الحريق 
تعبق في الجو، ولكن الطرفين ال يريدان مواجهة عسكرية، وال يزاالن يعلقان أماًل بقوة عليا توجلها. 

ائيلي يتمنون الحر الشديد الذ  يبعد مجند  حماس عن جدار الحدود. وحماس، في الجيش اإلسر 
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وبقدر ما يبدو هذا غريبا، تتمنى عناقا أمريكيا. الرجل الذ  تتطلع اليه العيون هو مبعوث ترامب، 
 لغزة. اإلعمارجيسون غرينبلت، الذ  يحاول هذا االيام ان يحيي واحدة أخرى من خط  

 ااساست شفويا لوقف المظاهرات على الجدار ذابت. فشيء من المعطيات التفاهمات التي تحقق
التي أدت إلى االشتعال على الحدود لم يتغير، بل العكس. سالح الجو يهاجم االن انفاقا لم تتسلل 
ر قادة المنظمة ة وسكان القطاع  بعد إلى إسرائيل ومنشآت عسكرية لحماس وان كان فق  كي يذك 

الحرب. أما حماس من جهتها، فتنفذ أعمال إرهاب على الجدار وتواصل إحراق  بشكل عام ة بفظائع
الحقول في غالف غزة. هذا االسبوع بعثت بخلية تسللت عبر الجدار الحدود  وأحرقت موقع قناصة 

 مهجورًا في الطرف اإلسرائيلي.
ار في أيام الجمعة لقد سبق لحماس أن أعلنت عن نيتها العودة إلى المظاهرات الجماهيرية على الجد

من رمضان، وفي مقابلة مع صحيفة كويتية أشار يحيى السنوار، زعيم المنظمة في القطاع إلى 
حزيران/يونيو، "يوم النكبة" )حرب االيام  5الموعد الذروة: مواجهة من أربعة أيام متواصلة تبدأ في 

م من ذلك يجرى احتفال تبديل حزيران، "يوم القدس" اإليراني. قبل بضعة أيا 8الستة( وتستمر حتى 
القيادة في الجنوب. فالقائد المنصرف اللواء ايال زمير سينقل الصولجان إلى من يحل محله، اللواء 

 هرتسي هليفي، الذ  سيقفز مباشرة إلى اللجة المتلظية.
 

 كل شيء يبقى في العائلة
أيار/مايو  14في  قتيالً  62من أصل  50اعتراف الناطق بلسان حماس الذ  كشف النقاب عن 

ينتمون إلى "عائلة حماس"، أثار في إسرائيل دهشة بل وفرحها. فليس صدفة ان استخدم الناطق، 
في المئة من  30صالح البردويل، عبارة "عائلة حماس". فحسب محافل التقدير في إسرائيل، فإن 
لذراع العسكرية، المتظاهرين جاووا من داخل النواة الصلبة لمويد  حماس في القطاع: نشطاء ا

موظف الدولة، وأبناء عائالتهم، أناس قريبون من طاولة حكم حماس وما شابه. هذا هي العقيدة التي 
يفتر  أن تحل محل االنفاق: المدنيون، معظمهم من رجال حماس أو مويديها، يسيرون إلى الجدار 

العسكرية هي التي تنظم،  ويشكلون نافذة عر  للكفاح الفلسطيني أمام عيون العالم. ولكن الذراع
 تدفع وتنفذ عمليات تحت رعاية االضطرابات.

ان المعطيات التي قدمتها حماس بالنسبة لمعدل رجال المنظمة من بين القتلى كانت أعلى قليال من 
المعطيات التي كان يعرفها الجيش اإلسرائيلي، وبعد أن استغلتها حماس حتى النهاية اغرا  

لون عندها: لماذا اعترفت حماس ولماذا بالغتي االجوبة كامنة في المشاعر الدعاية بدأوا يتساء
القاسية في الشارع الغز  تجاا حماس ومن ناحيتنا هذا بشرى غير طيبة. حماس هي أول من 
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شخص االضطراب واالنعطاف في الرأ  العام في القطاع. والشارع في غزة يسأل أسئلة الذعة: 
هذا القدري كيف يحصل أن تبعث حماس بنا إلى الجدار كي نموت، وفي لماذا دفعنا أثمانا باهظة ب

أول فرصة، حتى قبل أن يتحقق أ  انجاز، ترك  على عقد هدنة مع إسرائيلي البردويل قال في 
واقع االمر للجمهور الفلسطيني في القطاع: "نحن )حماس( دفعنا الثمن بحياتنا، ولهذا فإن لنا الحق 

 في أن ندرس الهدنة".
يشغل بال سكان غزة ليس فق  قصص البطولة والشهداء بل أيضًا وبشكل مهووس "القوائم"، من 

 حصل على التصريح للخرو  من غزة عبر معبر رفح ومن ال، ولماذا.
في مداوالت تقويم الوضع التي أجراها رئيس االركان في أثناء مهلة الهدوء جرى الحديث عن أن 

ي ذات النقطة التي وقفت فيها عشية الجرف الصامد. في حينه حماس تقف اليوم أمام جمهورها ف
 بل  الهيا  الذروة في ضوء أزمة دفع الرواتب، االغالق الخانق والبطالة المستشرية.

 واليوم أيضًا تخاف حماس من اللحظة التي يتفجر فيها الشارع في غزة عليها ويلقي بها من الحكم.
اس من مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل هو خطة إلعمار اامر الوحيد الذ  يمكنه أن يعفي حم

القطاع بقيادة أمريكية. في آذار/مارس من هذا العام، حتى قبل االشتعال على الحدود، استبشروا في 
حماس خيرًا من أقوال المبعوث غرينبلت الذ  قال انهم اذا هجروا العنف، فإن الواليات المتحدة 

 اة سكان القطاع.ستمد لهم اليد وتحسن جودة حي
تعلق حماس ا مال في سلسلة لقاءات عقدها غرينبلت في القاهرة وفي قطر االسبوع الماضي مع 
مندوبي الدول المانحة في محاولة إلحياء خطة االعمال الكبرى التي أعلنت عنها الواليات المتحدة 

ضن المال إلى غزة. أما في بداية السنة. في المرحلة االولى حاول غرينبلت تجنيد القطريين كي ي
من المصريين فقد طلب أال يعرقلوا القطريين عن االستثمار في غزة، ويعودوا ليكونوا جهة ملطفة 

 لتهدئة الميدان.
ما لم يرووا لحماس هو ان الهدف االساس من زيارة غرينبلت في هذا الدول هو محاولة إعادة ربطها 

لشرق االوس . وهذا الصفقة، في صيغتها الحالية، هي بة "صفقة القرن" التي نسجها ترامب ورجاله ل
بالضب  السبب الذ  يجعل حماس ال تتلقى المساعدة من أحد. "صفقة القرن" كما يصفها الرئيس 
اامريكي، اجتازت تحولين. في كانون الثاني/يناير من هذا العام، حين اعلن ترامب عن اعتراف 

سوية في صيغتها السابقة وقال: "إسرائيل أيضًا ستضطر بالقدس كعاصمة إلسرائيل، فقد تطرق إلى ت
إلى دفع ثمن". وفي شهر اذار/مارس، عندما التقى نتنياهو ترامب مرة أخرى، تبين أن الصفقة تلقت 

 درجة. 180انعطافة 



 
 
 
 

 

 31 ص             4652 العدد:             5/26/2018 السبت التاريخ: 

                                    

على مدى سنة ونصف عمل غرينبلت مع فريق من خمسة من رجال مجلس اامن القومي على 
االوس . وفي كانون الثاني/يناير وصلت الخطة إلى نضج معين إعداد خطة التسوية للشرق 

وأوشكت على أن تعر  على الطرفين. وكان غرينبلت قد جلس مع أبو مازن، الذ  لم يكن سعيدًا 
 بما سمع ولكنه لم يلتق بالمبعوث اامريكي عن كل الدر .

عرضت في عهد أوباما من رأى الخطة ادعى بأن هذا في واقع اامر هي خلي  من اافكار التي 
وفي عهد كلينتون وتقوم على أساس حل الدولتين، ولكن مع طعم إسرائيل خفيف. فقد جرى الحديث 
هناك ضمن أمور أخرى عن دولة فلسطينية مجردة، إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهود ، تبادل 

  ستكون العاصمة ، وعاصمتين في شرقي القدس من دون تعريف أين بالضب1:1لالراضي بنسبة 
 الفلسطينية. وعندما قال ترامب ان إسرائيل ستضطر إلى أن تدفع ثمنا، قصد تنازالت أليمة.

من منع التسوية التي قادها غرينبلت هو السفير اامريكي في إسرائيل دافيد فريدمان. فريدمان، الذ  
جح في إقناع الرئيس يعمل مباشرة مع ترامب ويسافر كثيرًا إلى واشنطن كي يلتقيه شخصيا، ن

وصهرا جارد كوشنير بأن ال معنى للدخول في مواجهة مع إسرائيل، وبالتأكيد ليس في الموضوع 
الفلسطيني، الذ  على أ  حال، ال يوجد احتمال للوصول فيه إلى حلول وس  من دون ضعضعة 

سرائيل ه ي مدماك هام في ائتالف نتنياهو. الموضوع المركز  في ااجندة اامريكية هو إيران، وا 
 هذا المعركة. وهكذا اجتازت "صفقة القرن" في االشهر االخيرة تحوال.
في المئة من اراضي الضفة،  10وحسب التسريبات من واشنطن، فإن الخطة الجديدة تتضمن نقل 

بما فيها الخليل، للسيادة اإلسرائيلية من دون تبادل لالراضي. والعاصمة الفلسطينية ستكون قائمة 
وليس بينها تواصل إقليمي.  1967أساس إحياء في شرقي القدس لم تكن جزءًا من المدينة حتى على 

 مع تسوية كهذا يمكن لنتنياهو أن يحفظ بأمان حكومته حتى لو أدت إلى إقامة دولتين.
ولي العهد السعود  محمد بن سلمان، الذ  زار واشنطن في بداية نيسان/أبريل سمع هناك تفاصيل 

جديدة ولم يتأثر، بل العكس أعرب حتى عن التأييد لحيوية وجود دولة إسرائيل. ولكن الصفقة ال
عندما سمع أبو مازن من بن سلمان عن التفافة حذوة الحصان اامريكية دخل في صدمة، أخرجت 

 منه غير قليل من التعابير الحادة ضد إسرائيل، ضد ترامب وباالساس ضد فريدمان.
مكنا أن نسمع من أبو مازن كلمة عن إعمار غزة برعاية أمريكية. من من تلك اللحظة لم يعد م

ناحيته، فلتحرق إسرائيل وغزة الواحدة بعد ااخرى. واجتماع الدول المانحة لغزة، الذ  عقد في 
واشنطن قبل بضعة أشهر، سبق أن عقد من دون تمثيل فلسطينيين. فااوروبيون ال يمكنهم ان 

دون أن تمر في رام ب. واالحتمال أن ينجح غرينبلت في تحقيق مشروع  يستثمروا أغورة في غزة من
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إعمار غزة منخف ، بحيث ان ليس لالمال التي يعلقها الغزيون بالواليات المتحدة الكثير من 
 االساس.

أبو مازن ال يعتزم أن يأخذ أ  مسوولية عن القطاع، وال يبدو أنه يتجه إلى رفع العقوبات التي 
 غزة.فرضها على 

وللحقيقة، يبدو أنه ال يسير إلى أ  مكان. فبعد أن أ دخل إلى المستشفى في نهاية االسبوع الماضي 
كان هناك إحساس، حتى في محيطه القريب بأن هذا المرة حالته الصحية قد تهزمه. غير أن ابو 

نز في مازن هو كالعنقاء. قبل خمسة أشهر كانوا أبنوا، بعد ان ادخل إلى مستشفى جون هوبك
بولتيمور مع ورم تبين أنه حميد. وقبل اسبوع ونصف، عشية انعقاد منظمة التعاون اإلسالمي في 
تركيا، اجتاز عملية جراحية في االذن الوسطى. رجاله واعون لتدهورا الجسد  والعقلي. فتقرير أخير 

رغم كل هذا، يرو  بأنه يجد صعوبة حتى في ان يحمل قلما بسبب تراخي العضالت في كفة اليد. و 
 فإن أحدًا في السلطة الفلسطينية ال يخر  ضدا.

إذا كانت ثمة اية مواساة إلسرائيل فهي تكمن في انه وفقا لكل الموشرات، موسسات حكم السلطة 
ساعة يوم  12على ما يكفي من القوة كي ال تنشأ فوضى في اليوم التالي البو مازن. في تلك الة 

بأن حالته خطيرة، رص الرجال المحيطون به وقادة أجهزة االمن السبت، الذ  كان فيها احساس 
 الصفوف. والشارع الفلسطيني في الضفة ايضًا لن يقبل بروح طيبة حروب الخالفة.

 
 فرع بيروت… حماس

الركن، الذ  تسلم مهام  أبوفي هذا االثناء نشر منسق أعمال المناطق في الحكومة اللواء كميل 
طه للمساعدة في إعادة بناء البنى التحتية اإلنسانية في القطاع. يدور منصبه منذ وقت قصير، خط

الحديث عن خط  ناضجة، وتنتظر اقرار حكومة إسرائيل. غير أن الحكومة ال تسارع إلى اقرار 
شيء. إسرائيل، من ناحيتها، قدمت من قبل نصيبها في الهدوء: فقد استأنفت النشاط في معبر كرم 

 د الشاحنات التي تدخل البضائع إلى القطاع.سالم وتخط  لزيادة عد
من ناحية حماس، ال يوجد هنا أ  إنجاز، إذ ان إسرائيل لم تغير سياستها االساس في القطاع: 
الهدوء مقابل الهدوء. بل العكس. إسرائيل تبدو مصممة اليوم حتى اكثر على خلفية ضغوط عائالت 

الذ  تتلقاا إسرائيل من االدارة اامريكية، فإنه حتى الجنديين المفقودين. وفي ضوء التأييد الكامل 
التهديدات ااوروبية لفتح تحقيقات ضدها، ال تثير قلقًا كبيرًا. واالحاديث عن الهدنة تبدو حتى 
منقطعة عن الواقع. ففي المداوالت الداخلية أوضح رئيس االركان بأنه غير مستعد ان يسمع عن 

 ستكون فرصة لحماس العادة بناء قوتها. هدنة بصيغتها الحماسة، الن هذا
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تجد حماس صعوبة حتى في التوجه لتركيا لطلب المساعدة. فطرد السفير اإلسرائيلي من أنقرة كان 
سرائيل طردت ردًا على ذلك القنصل التركي من القدس فاشارت  هدفا ذاتيا سجله حكم أردوغان. وا 

المزدهر تحت أنفها، والذ  يتضمن نشاطا بذلك بأنها توشك على ان توقف "االحتفال التركي" 
سياسيا تآمريا ضد السلطة وضد إسرائيل ومساعدة لحماس ولحراس الحرم من المرابطين والمرابطات. 
ويحذر رجال أمن إسرائيليون وفلسطينيون منذ سنين من النشاط التركي في القدس ومن المساعدة 

يل. أما االن فإن هذا التواجد سيقيد أردوغان الذ  التي يمنحها اردوغان للحركات اإلسالمية في إسرائ
 يعمل على تثبيت مكانته كزعيم للعالم اإلسالمي وكفيل بأن يفقد إحدى أدواته الهامة.

من ينبش في هذا االثناء بقوة في قطاع غزة هي إيران، التي تفعل كل شيء بالمال وبوسائل القتال، 
هر االخيرة ارتفع وزن البعثة البيروتية لحماس برئاسة كي تحافظ هناك على مستوى اللهيب. في االش

صالح العارور  الذ  يقود العالقات المتوثقة بين إيران وحماس غزة. ويصل رجال حماس إلى 
طهران في أوقات متقاربة أكثر من أ  وقت مضى، في ظل استياء إسرائيل ومصر على حد سواء. 

مع انهم فتحوا في رمضان، من دون إخطار مسبق،  هكذا بحيث أنه إذا أغلق المصريون معبر رفح،
 فإن أحدًا لن يتفاجأ.

في مقابلة للسنوار في قناة "الميادين" اللبنانية روى بأن حماس تقيم اتصاال يوميا مع حزب ب، وان 
إيران تقدم المال، السالح والخبراء لحماس ولمنظمات أخرى. بل وشدد على عالقات حماس مع 

قائد جيش القدس في الحرس الثور . هكذا بحيث أنه أينما نظرنا إلى االمر، ال توجد قاسم سليماني، 
لحماس طريق عودة. من الخار  االسوار السياسية مرة أخرى تنغلق عليها ومن الداخل المرجل 

 يغلي. هذا الوعاء سيتفجر علينا.
 25/5/2018يديعوت 
 26/2018، القدس العربي، لندن

 
 قضيتهم إلى األجندة الدوليةالفلسطينيون أعادوا  .38

 باتريك كوكبيرن 
لقد عادت القضية الفلسطينية إلى ااجندة الدولية أكثر من أ  وقت مضى على امتداد السنوات 

 الخمس عشرة الماضية.
ذا كان القصد من نقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس أن ي ظهر أن الفلسطينيين  وا 

 ناك ما يمكنهم فعله حيال ذلك، فقد فشل هذا القصد.كانوا عاجزين وليس ه
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ويشير نقل السفارة إلى أن الواليات المتحدة قد تخلت حتى عن ردعها المتواضع في السابق على 
ااعمال اإلسرائيلية، وكان لذلك أثر عكسي تمامًا للهدف المقصود. فقد أصبح الفلسطينيون 

 المحتفلين، السمة ااساسية في هذا الحدث. المحتجون، وليس اإلسرائيليين وااميركيين
ففي الوقت الذ  كان فيه ااميركيون واإلسرائيليون يحتفلون بنقل السفارة ااميركية إلى القدس 

آخرين في  1360فلسطينيًا وأصابوا  62أظهرت محطات التلفزة الجنود اإلسرائيليين يقتلون أكثر من 
 غزة، مما أثار جداًل واسع النطاق.

دعاءات اإلسرائيلية بأن الجنود كانوا يدافعون عن السيا  المحي  بغزة من هجوم نشطاء حماس اال
المسلحين بالحجارة والطائرات الورقية بدت متناقضة مع كل من الصور التلفزيونية وعدم وجود 
خسائر إسرائيلية. لكن هذا الغضب الدولي سيتالشى، كما حدث في الماضي في غزة عندما قتلت 

 وات اإلسرائيلية الفلسطينيين بأعداد كبيرة.الق
والسوال ااكثر أهمية ا ن هو إلى أ  مدى كانت "مسيرة العودة الكبرى" لالجئين الفلسطينيين من 

، والتي انتهت ا ن، حدثًا مهمًا، أو بداية لحملة عصيان مدني فلسطيني. إذا كان هذا 1948عام 
 ة إسرائيلية بأنه "أول نشاط ناجم عن قرارات ترامب".ااخير، فإننا في بداية ما وصفته صحيف

إسرائيل والواليات المتحدة لديهما مصلحة في احتواء آثار عمليات القتل اإلسرائيلية للفلسطينيين في 
مايو. وقد عرضت إسرائيل على الفلسطينيين تنازالت ثانوية لتخفيف الحصار المفرو  على  14

الوسطى، مقابل إيقاف التظاهرات. وفي المقابل أعلنت مصر عن غزة، وهو ما يشبه حصار القرون 
 فتح معبر رفح بغزة طوال شهر رمضان.

ومن بين المكاسب ااخرى التي حققها الفلسطينيون، بغ  النظر عن وضع مصيرهم مجددًا على 
شخص  مليون  1.9الخريطة السياسية واإلعالمية، تركيز االنتباا على الظروف البائسة التي يعيشها 

يعيشون في غزة، والذين "يقبعون في أحياء فقيرة غير صالحة للحياة" وفقًا للمفو  السامي لممم 
 المتحدة لحقوق اإلنسان اامير زيد رعد الحسين.

لكن زيادة وضوح بوس الفلسطينيين في غزة ال تعني أنه سيتم القيام بالكثير لتحسين اامور. ميزان 
سطينيين ونحو اإلسرائيليين انهم يشعرون بأنهم يستطيعون التصرف القوى منحرف بعيدًا عن الفل
 وقتل الفلسطينيين دون عقاب.

قد ال تحب الحكومة اإلسرائيلية الدعاية السيئة التي ترو  عنها، لكنها تستطيع التعامل معها طالما 
 أنها ال تستمر طوياًل.

 سالم ورئيس مشروع الواليات المتحدة /يقول دانييل ليفي، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق، ومفاو  
الشرق ااوس ، إنه إذا استمرت االحتجاجات الفلسطينية بمرور الوقت، فذلك يعني استمرار الخسائر 
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سرائيل، عندها لن تستطيع  البشرية، وتوسع النزاع جغرافيًا خار  غزة ليشمل الضفة الغربية والقدس وا 
 مأزق.الحكومة اإلسرائيلية التخلص من هذا ال

ويضيف أنه إذا رغب الفلسطينيون أن يكون لتظاهراتهم أ  تأثير، فسيتعين عليهم البقاء غير 
 مسلحين لضمان نجاح انتفاضتهم.

 1987لقد أنتج العصيان المدني في الماضي بع  الفوائد للفلسطينيين: فاالنتفاضة ااولى في عام 
أدت إلى  2000نت أكثر عنفًا بكثير في عام أدت إلى اتفاقات أوسلو واالنتفاضة الثانية التي كا
 االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة بعد ثالث سنوات.

لكن من المشكوك فيه أن القادة الفلسطينيين قادرون على متابعة مثل هذا المسار بأنفسهم أو السماح 
 للناشطين المدنيين القيام بذلك.

ي  مطلق من البيت اابي  لتفعل ما تريد. لقد وتبدو إسرائيل في ذروة قوتها مع حصولها على تفو 
 ألقت الواليات المتحدة باللوم على الفلسطينيين من دون كلمة انتقاد لتل أبيب.

استمرار هذا الوضع قد يحدث أزمة دائمة في الشرق ااوس . ولدى إسرائيل خيار طرد الفلسطينيين 
خضاعهم بشكل دائم أو محاولة العثور على بع  وسائل ا لتعايش معهم. فالطرد الجماعي غير وا 

ممكن في هذا الوقت وس  ظروف غير مواتية، ومن غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن 
 التعايش، اامر الذ  يترك القمع الدائم كخيار وحيد لدى حكومة نتانياهو.

مدني  قد ال تتحول االحتجاجات في غزة التي أدت إلى قتل الكثير من الفلسطينيين إلى عصيان
وحتى تحالفها الوثيق مع  -أكثر انتشارًا وعنفًا، لكن ال يمكن إلسرائيل أن تحول تفوقها في القوة 

 إلى نصر دائم، انه مهما فعلت، سيظل الفلسطينيون موجودين على اار . -ترامب 
 26/5/2018، البيان، دبي
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