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 .1الكنيست يصادق على "قانون القومية" بالقراءة التمهيدية

هاشم حمدان :صادق الكنيست ،بعد ظهر يوم األربعاء ،بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون

القومية" ،الذي بادر إليها عضو الكنيست آفي ديختر.

وعلم أنه صوت إلى جانب اقتراح القانون  48عضو كنيست ،مقابل معارضة  41عضوا.

وخالل مناقشة اقتراح القانون ،وقعت مواجهات بين عدد من نواب المشتركة ،وبين عضو الكنيست
زئيف إلكين .وفي أعقاب ذلك تم إخراج كل من النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وعبد الحكيم حاج

يحيى من قاعة الكنيست.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق
تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
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 .2وكالة الرأي الفلسطينية :المحكمة اإلدارية في غزة توقف قرار إجراء االنتخابات المحلية
غزة – خاص الرأي :قررت المحكمة اإلدارية وباألغلبية وقف العملل بقلرار مجللس اللوزراء اليلسل يني
إلجراء انتخابات مجلالس الهيئلات المحليلة .وبحسلب تصلري صلحيي مقتضلب للل"الرأي" فلان المحكملة

أوقيللت العمللل بللالقرار الصللادر عللن مجلللس الللوزراء اليلسل يني رقللم  /08/137م.و /ر.ج) لعللام 2017

الخاص باجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/10 ،

 .3الحمد هللا :إطالة عمر االنقسام هو مساس بالمشروع الوطني
رام هللا :قللال رئلليس الللوزراء اليلس ل يني ارمللي الحمللد هللا إن "ال لرئيس محمللود عبللاس مللن خللالل خ تلله
الستعادة الوحدة اليلس ينية إنما أراد أن يكرس هذا التوجه ،وأن يعلال االخلتالل اللذي أصلاب نظامنلا

السياسللي ،ويصللون الواليللة القانونيللة علللى كللل األر

اليلس ل ينية ويمكللن حكومللة التوافللق أن تكللون

حكومة الكل ،وأن ترسخ الوحلدة والتوافلق وتملارس عملهلا النتشلال شلعبنا فلي ق لا غلزة ملن تلداعيات

االنقسام المأساوي" .وأضلا  ،فلي كلملة ألقاهلا فلي حيلل تخلري اليلوج الخلامس ملن جامعلة االسلتقالل
"فللوج دعللم األسللرأ" فللي أريحللا ،أن "إ الللة عمللر االنقسللام هللو مسللاس بالمشللرو الللو ني وبنضللاالت

شعبنا وانجازاته ،وبمعاناة أسرانا البواسل".

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .4الحمد هللا يجدد مطالبته بالتدخل الدولي الفوري إلنقاذ حياة األسرى
رام هللا :الللب رئ لليس ال للوزراء اليلس ل يني ارم للي الحم للد هللا دول العللالم ومنظمات لله الحقوقي للة ،بالت للدخل

اليوري إلنقاذ حياة األسرأ ،والضغط على "إسرائيل" ،لوقلف ممارسلاتها ضلدهم ،واالسلتجابة لم لالبهم
المشروعة ،وحماية حقلوقهم التلي كيلتهلا كلل االتياقيلات والصلكوك الدوليلة .وأكلد ،فلي كلملة ألقاهلا فلي

حيلل تخلري اليللوج الخلامس مللن جامعللة االسلتقالل "فللوج دعللم األسلرأ" فللي أريحللا ،مسلاندتهم فللي وجلله

الظلم والقهر وقساوة األسر والسجان وهم يصرون على نيل حقوقهم العادلة.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

صعد حربها على الوجود الفلسطيني
" .5الخارجية الفلسطينية"" :إسرائيل" ُت ّ
رام هللا  -قنا :قالت و ازرة الخارجية اليلس ينية إن الحكومة اإلسلرائيلية برئاسلة بنيلامين نتنيلاهو تصلعد
بشللكل يللومي حربهللا العدوانيللة الشللاملة علللى الوجللود اليلس ل يني ،مبينللة أن أوجلله هللذ الحللرب تتعللدد
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لتشمل "أبعادا ومقومات الوجود اليلس يني كافة ،وتشمل أساسا استهدا

األر

اليلس ينية وسرقتها

وتهوديهللا ،وكللذلك اإلنسللان اليلس ل يني" .وأكللدت الخارجيللة أن هللذ الج لرائم اليوميللة تعبللر عللن حقيقللة
النواي للا اإلسل لرائيلية ،وتيضل ل

بيع للة السياس للات والمواق للف الحقيقي للة لليم للين الح للاكم ف للي إسل لرائيل تج للا

اليلس ل ينيين ،كمللا تأبللت أن الحللديي اإلس لرائيلي عللن السللالم والمياوضللات هللو "مجللرد حملللة عالقللات

عامة وتضليل للرأي العام وكذب وخدا ".

الراية ،الدوحة2017/5/11 ،

 .6الحسيني :عصابة "تدفيع الثمن" أحد أوجه العنصرية والتهجير القسري للمقدسي

رام هللا :اعتبللر محللافز ووزيللر شللسون القللدس عللدنان الحسلليني ،قيللام عصللابة "تللدفيا الللأمن" اليهوديللة،
باالعت للداء عل للى س لليارات ومن للازل اليلسل ل ينيين ف للي بل للدة ش للعيا  ،ور مبي للدات عل للى المزروعلللات،

ومصادرة أراضي وبيوت لليلسل ينيين وجهلا عنصلريا وبدايلة لمخ لط تهجيلر قسلري للمقدسليين .ودعلا

الحسلليني ،فللي حللديي إلذاعللة مللو ني يللوم األربعللاء  ،2017/5/10المقدسلليين بللأن يكون لوا علللى يقظللة
دائمة لمواجهة هذ العصابات العنصرية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/10 ،

 .7اآلغا :شعبنا موحد خلف قضية الالجئين ومتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة

خان يونس :قال عضو اللجنة التنييذية لمنظمة التحرير اليلس ينية ،رئيس دائلرة شلسون الالجئلين فلي

المنظمللة زكريللا ا غللا ،يللوم األربعللاء  ،2017/5/10خللالل افتتللاح ا غللا لمعللر
ومعر

الصللور اليوتوغرافيللة

كتاب القضية اليلسل ينية والنكبلة ،بتنظليم ملن اللجنلة الو نيلة العليلا إلحيلاء ذكلرأ النكبلة ال ل

 69بمحافظللة خللان يللونس ،فللي مقللر اللجنللة الشللعبية لالجئللين :إن شللعبنا موحللد خلللف قضللية الالجئللين
ومتمسك بحقوقه الو نية المشروعة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/10 ،

 .8الزهار :أراضينا المحتلة ال تتحرر بالمفاوضات ولن نشارك بتصفية القضية

قال المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/5/10 ،من غزة ،أن عضلو المكتلب السياسلي لحركلة حملاس
محمود الزهار ،قال إن االحتالل الصلهيوني يعلي

حاللة ملن الجنلون ،بأدواتله المتعلددة ،وتغولله عللى

حقوق اإلنسان ،مشددا على عدم مشاركتهم في تصيية القضية اليلس ينية .وأكد في لقاء حواري ،يوم

األربعاء  ،)5-10بعنوان "الخ اب الدولي لحركة حملاس فلي ضلوء وأيقتهلا السياسلية" ،نظمله مركلز
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الدراسات السياسية والتنموية ،أن المرحلة الحالية التي يعيشها الشعب اليلس يني تحتاج إلى أال نغرق
في تصيية القضية" ،ولن نقبل بذلك".
وشللدد الزهللار علللى أنلله ال تنللاق

فللي وأيقللة حمللاس السياسللية التللي عرضللتها خللالل األيللام الماضللية،

قللائال" :لللو حررنللا فلسل ين فللي المقاومللة حتللى حللدود 1967م ،سللنتوجه مباشلرة لتحريللر بللاقي فلسل ين
وأراضي 1948م ،ولن تأتي بالمياوضات".

وأكللد الزهللار أنلله ال تنللازل ع لن الأوابللت اليلس ل ينية ،موضللحا أن الأوابللت جللاءت فللي الميأللاق الخللاص
بحركللة حمللاس ،وأن الوأيقللة جللاءت فللي األدوات" ،مسكللدا أن حمللاس لللو حللررت  ،%9.99مللن أر
فلس ين فلن تتنازل عن ما تبقى منها.

وأوض القيادي في حماس أن االحتالل الصهيوني انسحب من ق ا غزة ،ولم نوقلا معله أي ورقلة،

وعليلله أن ينسللحب مللن كللل األ ارضللي اليلس ل يني كمللا انسللحبوا مللن غ لزة ،مشللددا علللى اسللتحالة إقامللة

دولتين على أر

فلس ين.

ودع للا الزه للار إل للى أهمي للة أن يك للون الخ للاب الموج لله للع للالم ،خ اب للا ص للادقا ،عل للى أال يخض للا ه للذا

الخ اب للجغرافيا السياسية ،قائال" :سلواء عشلنا فلي الضلية الغربيلة أو ق لا غلزة للن يكلون الخ لاب
السياسي بموضو الأوابت مرتب ا بالجغرافيا السياسية".

وأضللافت وكالـــة األناضـــول لألنبـــاء ،أنقـــرة ،2017/5/10،مللن غ لزة عللن م ارسلللها محمللد ماجللد ،أن

الزه للار ،ق للال األربع للاء ف للي لق للاء حل لواري ح للول وأيق للة حم للاس السياس للية ،إن حركت لله تقب للل بقي للام دول للة

فلس ل ل ينية علل للى حل للدود ال اربل للا مل للن يونيل للو/حزيران  1967دون التنل للازل عل للن "كامل للل أر
التاريخية" .وأضا

الزهلار" :نقبلل بدوللة عللى حلدود  1967تقلام عبلر المقاوملة أو بالمياوضلات دون

باسرائيل ،ودون إغالق ملف المقاومة ونز سالحها ودون التخلي عن حدود ."1948

االعت ار
وأضا

فلس ل ل ين

الزهار إن المقاومة والتياو

 ،مشاريا معتمدة من "أجلل الوصلول للغايلة الكليلة وهلي تحريلر

كل شبر في فلس ين" .وأكد أن آليات "التياو

والمقاومة" ،تتغير بتغير الزمان والمكان.

يكرس االنقسام
 .9أبو مرزوق :الضغط إلغالق مكتب منظمة التعاون اإلسالمية بغزة ّ
الدوحة – الرأي :قال القيادي في حركلة حملاس موسلى أبلو ملرزوق إن الضلغط اللذي مارسلته السلل ة
اليلس ينية باتجا إغالق مكتب منظمة التعاون اإلسالمية بغزة يكرس االنقسام ويعمقه.

وأشار أبو مرزوق في تغريد له عبر تويتر مساء اليوم إلى أنه في ظل العملل الخلدماتي اللذي يقدمله

المكتلب مملأال بتقلديم المسلاعدات لألهلالي الق لا  ،يعلد العملل عللى إغالقله عملال ال يتسلم باإلنسللانية
والو نية.
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وكان للت مص للادر ص للحيية ذك للرت أن و ازرة الخارجيل للة ف للي رام هللا مارس للت ض للغو ا كبيل لرة علل للى إدارة

المكت للب إلجب للار عل للى اإلغ للالق ب للدعوأ ع للدم ش للرعيته ،رغ للم علمه للا ب بيع للة عمل لله اإلنس للاني المق للدم

لألهالي المحاصرين.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/10 ،

 .10فصائل المقاومة تنتقد طلب السلطة الفلسطينية إغالق مكتب منظمة المؤتمر اإلسالمي في غزة

غ لزة :رفض للت فصللائل المقاوم للة ف للي ق للا غل لزة ،لللب الس للل ة اليلسل ل ينية المقللدم لمنظم للة التع للاون

اإلسلالمي ،بلاغالق مكتبهللا فلي ق للا غلزة وتعليللق عملهلا هنلاك ،وذلللك عقلب مللا تلردد عللن للب مللن
هذا النو قدمه وزير الخارجية الدكتور ريا

المالكي ،لألمين العام للمنظمة.

األس للر م للن المسللاعدات الخيري للة الت للي تق للدمها

وقالللت فص للائل المقاوم للة ،إن ه للذا ال لللب يح للرم آال

منظمة المستمر اإلسالمي .وأعلنت في بيلان لهلا تلقلت "القلدس العربلي" نسلخة منله ،رفضلها لتهديلدات

اللرئيس محمللود عبلاس السللابقة باتخلاذ "خ لوات حاسللمة" ،وقاللت إنهللا "تعكلس رغبتلله فلي بقللاء وتشللديد

الحصار الظالم" .وتابعت القول "إن المسامرة التي تستهد

غزة لن تيل فلي تركيلا شلعبنا فيهلا والنيلل

من سالح مقاومته ال اهر" ،وحذرت من التساوق ما المشرو األمريكي الهاد

إلى "تصيية القضية

اليلس ينية" .وأعلنت رفضها لموقف الرئيس عباس الذي استعد خاللله بلقلاء رئليس اللوزراء اإلسلرائيلي
بنيامين نتنياهو وعودة المياوضات .كما دعت قادة وزعماء الدول العربية واإلسلالمية وأحلرار العلالم ل ل

"الضللغط بكللل الوسللائل واألشللكال علللى كللل األ ل ار

المشللاركة فللي حصللار غ لزة إلنهللاء الحصللار"،

محملة االحتالل والمجتما الدولي تداعيات اسلتمرار خنلق وتشلديد الحصلار ،وأضلافت "أن غلزة برميلل

من البارود يوشك على االنيجار".

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .11قبها :انقسام فتحاوي حول دعم إضراب األسرى بدأ يطفو على السطح
محمود فودة :قال وصيي قبها القيادي في حركة حماس في الضية المحتلة ،إن انقساما فتحاويا حول
دعلم إضلراب األسلرأ علن ال علام فلي سلجون االحلتالل بلدأ ي يلو عللى السل

في مدن الضية.

فلي اليعاليلات القائمللة

وأوض ل قبهللا فللي ح لوار عبللر الهللاتف مللا "الرسللالة" أن تيللارات فللت تختلللف داخليللا فللي تأييللد إض لراب

األسرأ الذي يدخل يومه ال  25على التوالي ،إذ أن تيا ار قويلا يلدعم البرغلوأي اللذي يقلود اإلضلراب،
فيما ترف

تيارات أخرأ تابعة لعباس أو مركزية فت أو على األقل تتجاهل دعمه.
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وعللن التضللامن مللا األسللرأ المض لربين عللن ال عللام ،قللال قبهللا الللذي خللرج مللن سللجون االح لتالل قبللل
أالأة أسابيا بعد اعتقال دام عاما كامال ،إن الدعم الرسلمي ملن القيلادة اليلسل ينية لبضلراب "مخجلل

ومسس للف" ،مش للي ار إل للى غي للاب القي للادات والرم للوز الو ني للة واليص للائلية ع للن المش للاركة ف للي اليعالي للات
التضامنية.

وفل للي ملل للف انتخابل للات المجل للالس المحليل للة ،يوض ل ل قبهل للا أنل لله ،يتوقل للا إقبل للاال ضل للعييا علل للى صل للناديق
االنتخابلات نظل ار لغيلاب المنافسلة الحقيقللة التلي تنلت علن مشلاركة حمللاس التلي تتمتلا بشلعبية واسللعة

في الضية.

وأوض قبها أن هناك سخ ا شعبيا ضد السل ة وحركة فت  ،وهذا ما سليظهر عللى أر

الواقلا فلي

تجاهل الشار اليلس يني لالنتخابات المقبلة ،متوقعا أال تتجاوز نسبة المشاركة  ،% 55وكذلك توقا

أن تحظى حماس بيوز كبير لو أنها شاركت في أي انتخابات بالضية بما فيها المحلية.

وعن دعوة حماس الموا نين للمشاركة في االنتخابلات ،والتصلويت لملن وصليتهم باألصلل  ،أكلد قبهلا

أنه موقف إيجابي ،يأتي تناغما ما مصال الموا نين التي تقتضي تغيي ار في المجالس الحالية.

وأشار إلى أن وجود تذمر حقيقي لدأ السل ة من القوائم القوية المنافسة لقوائم فت الرسمية ،وهذا ما

ظهر جليا في االعتداء على ممتلكات علدة قلوائم ،أبرزهلا ملا حصلل ملا خيملة قائملة الخليلل المسلتقلة

التي تحظى بالقبول في الشار الخليلي ،وذلك أمس األربعاء.

وعلن وأيقلة حملاس التلي أعلنلت عنهلا قبلل عشلرة أيلام ،يقلول قبهلا ":الوأيقلة أحلدأت صلدأ فلي الشللار

اليلس يني بالضية ،بتعليق عشرات الحريصين على المصلحة الو نية على ما جاء في الوأيقلة ،نقلدا

بناء أو دعما لها".

وأشار إلى أال يوجد فصيل فلس يني أو عربي كتب وأيقتها ومرجعيته بهذا الشكل من التشاور ضمن
المسسسات الحركية ،مسكدا أن ما جاء فيها يمأل بلورة للمواقف السياسية التي تعبر عن النض اللذي

وصلت إليه الحركة في المرحلة الحالية.

وعللن إج لراءات رئلليس السللل ة محمللود عبللاس ضللد غ لزة ،قللال قبهللا إن اسللتياء عامللا يسللود الضللية مللن

تعامللل عب لاس مللا ق للا غ لزة فللي المرحلللة الحاليللة ،مللن من للق أال فللرق بللين جنللين وغ لزة ،فللاألر
اليلس ينية واحدة ،ويجب التعامل معها بذات الصورة.

وأضللا " :ال يعقللل أن يللتحكم بمصللير الللدعم لغ لزة وفقللا لنظريللة األنللا التنظيميللة اإلقصللائية ،والعقليللة

الالأخالقية التي تعمل على توظيف معاناة شعبنا ملن أجلل خدملة تنظليم ،للو أن االحلتالل اللذي فعلل
ذلك لتعاملنا معه بالشكل المناسب ،لكن من المسسف أن تأتي هذ اإلجراءات من السل ة التلي تقلول

إنها للجميا".
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وحلول زيلارة عبللاس لواشلن ن وموافقلة عبللاس عللى لقلاء نتنيللاهو ،أبلدأ قبهلا تعجبلله ملن المن لق الللذي
يقللود عبللاس للتيكيللر بللأن ال لرئيس األمريكللي دونالللد ت ارمللب للر نزيلله يمكنلله تحقيللق إنجللاز لصللال

القضية اليلس يني.

وأكد على أن السل ة ال تملك أوراق قوة للضغط على االحتالل ،عوضا عن عدم امتالكها ما يمكنهلا

مللن وقللف الضللغط عليهللا ،قللائال" :كيللف لعبللاس أن يضللغط علللى نتنيللاهو أو ت ارمللب وهللو ال يسللت يا

الصمود أمام قائد من قة الضية في جي

االحتالل".

وأوض ل أن حالللة التغيي للب لقضللية األس للرأ واإلج لراءات الالحقللة الت للي سللت ال دع للم صللمود األس للرأ
وعائالتهم ،يأتي من باب المساومة السياسية التلي تمارسلها "إسلرائيل" وملن فوقهلا أمريكلا ضلد السلل ة

التللي ارتضللت بللذلك ،محللذ ار مللن االسللتجابة للضللغو األمريكيللة اإلس لرائيلية فللي قضللية األسللرأ التللي

تستقر في أعلى الهرم الو ني.

وعللن حللديي عبللاس عللن اسللتعداد للقللاء نتنيللاهو برعايللة أمريكيللة ،استشللهد بالمأللل اليلس ل يني "اللللي

بج للرب المج للرب عقل لله مخ للرب" وأن الس للل ة الت للي خاض للت جل لوالت م للن المياوض للات دون أي عائ للد

سياسي ،يجب أن تكون األحرص من االنزالق مجددا في دوامة المياوضات.

الرسالة ،فلسطين2017/5/10 ،

 .12كتلة حماس الطالبية تفوز بانتخابات مجلس جامعة بيرزيت
رام هللا :فللازت كتلللة "الوفللاء اإلسللالمية" الللذ ار ال البللي لحركللة حمللاس) ،يللوم األربعللاء ،فللي انتخابللات
مجلللس لبللة جامعللة "بيرزيللت" بل ل  25مقعللدا بمجمللو  3778صللوتا ،متقدمللة علللى كتلللة "الشللهيد ياسللر
عرفات" الذ ار ال البي لحركة "فت ") التي حصلت على  22مقعدا بمجمو  3340صوتا.

وجللاء "الق للب ال البللي ال للديمق ار ي التقللدمي" ال للذ ار ال البللي للجبه للة الشللعبية) ف للي المرتبللة الأالأ للة

حاصللال علللى  4مقاعللد بمجمللو  615صللوتا فيمللا لللم تحصلل بقيللة الكتللل ال البيللة المتنافسللة علللى أيللة

مقاعد .وقال رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات وعميد شسون ال لبة محمد األحمد ،إن  7828البا

من أصل  10859توجهوا لالنتخاب مملن يحلق لهلم االقتل ار  ،حيلي وصللت نسلبة االقتل ار إللى  74فلي
المائة ،كما بلغ عدد األوراق الالغية  136وعدد األوراق اليارغة  72ورقة".

يللذكر أن خمسللة كتللل البيللة تنافسللت فللي انتخابللات جامعللة بيرزيللت لهللذا العللام لليللوز بمقاعللد مجلللس

ال لبة ال ل  51أبرزهلا :كتللة "الشلهيد ياسلر عرفلات" فلت ) ،كتللة "الوفلاء اإلسلالمية" حملاس)" ،الق لب
ال البي الديمق ار ي" جبهة شعبية).
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 .13حماس تبارك فوز الكتلة اإلسالمية بانتخابات بيرزيت وتعده مبايعة لمشروع المقاومة
باركت حركة حماس ،فوز الكتلة اإلسالمية اإل ار ال البي الممأل لها في جامعة بيرزيت بانتخابات
مجلس اتحاد ال لبة التي جرت اليوم.

واعتبرت الحركة النتيجة مبايعة لمشروعها المقاوم والتيافا جماهيريا وشبابيا جديدا حلول نهل الحركلة،

كما رأت فيها رسالة دعم لألسرأ في سجون االحتالل والنتياضة القدس.

وقللال النللا ق باسللم الحركللة ،حسللام بللدران ،إن وعللي ال لبللة هللو الللذي انتصللر فللي بيرزيللت اليللوم ،بعللد

تجديللد اختيللارهم وأقللتهم بالكتلللة اإلسللالمية فللي ظللل مللا قدمتلله مللن خللدمات ممي لزة علللى مللدار عللامين،
ورغم كل حمالت الترهيب والمضايقة التي تعرضوا لها من قبل األجهزة األمنية التابعة للسل ة وقوات

االحتالل على السواء.
وأضللا

أن الللدور المميللز الللذي لعبلله أبنللاء الكتلللة اإلسللالمية فللي قيللادة المجلللس ،وحلهللم للكأيللر مللن

مشللكالت ال لبللة وتقللديمهم للخللدمات المميلزة ،لهللو خيللر دليللل علللى فعاليللة حركللة حمللاس وشللبابها فللي
الميادين كافة ،وهو ما جعلهم الخيار األمأل ل لبة جامعة بيرزيت.

موقع حركة حماس ،غزة2017/5/10 ،

 .14حماس تطالب بتصعيد الحراك الضاغط على االحتالل لالستجابة لمطالب األسرى
الضية الغربيلة :دعلت حركلة حملاس فلي الضلية الغربيلة المحتللة ،جملاهير الشلعب اليلسل يني وشلبابه
الغاضب ،إلى المشاركة الواسعة في اليعاليات التي أعلنتها لجنة إسناد اإلضراب يلوم الخمليس -11

 )5تحت اسم "خميس الحسم" ،نصرة لألسرأ األب ال وتضامنا ما إضرابهم األس وري.

و البلت الحركلة فلي بيللان صلحيي لهلا ،كافللة ملوا ني الضلية باشلعال المواجهللات ملا جنلود االحللتالل
عند نقلا التملاس ،وبتصلعيد الحلراك الضلاغط عللى االحلتالل لللدفا باتجلا تسلريا اسلتجابته لم اللب

األسرأ المضربين عن ال عام لليوم الل 24على التوالي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/10 ،

" .15الشعبية" تؤكد ضرورة تحول مواقع التماس في الضفة إلى ساحات اشتباك مفتوح إسناداً لألسرى

غزة :نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلس ين في مدينة خان يلونس جنلوب الق لا  ،وقيلة دعلم واسلناد

لألسللرأ المضلربين عللن ال عللام ،أمللام منللزل األسللير محمللد أبللو غللالي ،شللارك فيهللا لييللف مللن قيللادات
وكوادر وأعضاء الجبهة في المدينة.
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وقللال أسللامة شكشللك عضللو اللجنللة المركزيللة للجبهللة "إن معركللة إض لراب الك ارمللة جللاءت ،لتسكللد أن
أسرانا البواسل هم ليعة شعبنا والنواة النضلالية الصللبة ،التلي تقلف فلي الخنلدق األملامي فلي مواجهلة

االحللتالل وأدواتلله القمعيللة" .وأكللد علللى ضللرورة تحللول مواقللا التمللاس فللي الضللية الغربيللة إلللى "سللاحات

اشتباك ميتوح إسنادا لألسرأ".

ودعللا شكشللك فصللائل المقاومللة ،إلللى بللذل الجهللود مللن أجللل إ للالق سلراح األسللرأ مللن خللالل "صلليقة

تب للادل مشل لرفة" ،م الب للا المسسس للات الرس للمية وغي للر الرس للمية والق للوأ واألحل لزاب الو ني للة والمجتمعي للة
والنقابات والجامعات ووسائل اإلعالم المختلية إلى مواصلة إسنادهم لقضية األسرأ.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

سمعت عن إغالق سلطة البث عبر وسائل اإلعالم
 .16نتنياهو:
ُ
تل أبيب :قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،يوم األربعاء ،بأنه سما عن قرار إغالق
سل ة البي العامة من وسائل اإلعالم ،ولم يبلغ بالقرار مسبقا.
وأضا

نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه "أن ريقة اتخاذ قرار إغالق سل ة البي تم ب ريقة غير

الئقة وغير محترمة" .مشي ار إلى أن القرار أخذ دون علمه واذنه .وأكد نتنياهو أنه سيعمل من أجل
استيعاب الموظيين السابقين داخل أروقة هيئة البي الجديدة.

القدس ،القدس2017/5/10 ،

 .17مكتب نتنياهو ينفي علمه بتجميد نقل السفارة األميركية للقدس

مجيد القضماني :نيى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،أن يكون قد تسلم إخ ا ار
من البيت األبي

يييد بأن الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،قد قرر تجميد عملية نقل السيارة

األميركية إلى القدس.

جاء ذلك ردا على لب أرسله موقا "نيوزرو" اإلسرائيلي باللغة الروسية ،إلى مكتب نتنياهو البا

التعقيب على "أنباء تتحدي عن أن الرئيس األميركي "قرر تجميد نقل السيارة األميركية من تل أبيب

إلى القدس" .ونقل المصدر عن مكتب نتنياهو أنه "لم يتلق أي إخ ار حول هذا أو غير من ق اررات
للرئيس األميركي ،بخصوص مصير نقل السيارة األميركية إلى القدس".

وكرر مكتب نتنياهو ،يضيف المصدر ذاته ،أن "موقف إسرائيل لم يتغير بضرورة نقل كافة

السيارات ،بما في ذلك السيارة األميركية ،إلى عاصمة إسرائيل ،أورشليم".

التاريخ :الخميس 2017/5/11
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 .18فيجلين :نتنياهو هو الذي أفشل نقل السفارة األمريكية للقدس
الرسالة نت -ترجمة خاصة :شن موشيه فيجلين نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي السابق هجوما
الذعا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،بعد قرار الرئيس دونالد ترامب ،بعدم نقل السيارة األمريكية

إلى القدس.

وقال فيجلين في تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة ،األربعاء" :كما حذرنا م ار ار وتك ار ار في
الماضي ،فان نتنياهو هو الذي فشل في نقل السيارة األمريكية إلى القدس ،وكلنا رأينا النتائ ا ن،

حيي اعتر سابقا أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في تغيير االتجا السياسي ،وبالتالي لم يكن لديه

خيار سوأ مواصلة سياسة سليه حينما فك االرتبا عن غزة".

وأضا  :بسبب نتنياهو والحكومة اليمينية ،نتوقا ا ن أن يزداد الضغط األمريكي والدولي من أجل

تحرك سياسي له آأار مدمرة على إسرائيل".

الرسالة ،فلسطين2017/5/10 ،

 .19الطيبي يدعو االتحاد األوروبي للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" بحق األسرى
بروكسل  -زكي أبو الحالوة :دعا النائب العربي في الكنيست الدكتور احمد ال يبي االتحاد

األوروبي إلى إرسال لجنة أوروبية للتحقيق في االنتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين
اليلس ينيين في سجون االحتالل .جاءت تصريحات ال يبي في كلمة إمام أعضاء الحزب االشتراكي

في البرلمان األوروبي.

وقال ال يبي متسائال "إلى متى سيستمر صمت المجتما الدولي على جرائم االحتالل ومعاملة

إسرائيل كدولة فوق القانون" .وأضا

"على االتحاد األوروبي استخدام عالقاته ما إسرائيل والضغط

عليها لتلبية م الب المعتقلين الشرعية والتي تنحصر بمجموعة م الب إنسانية تكيلها القوانين

واألع ار

الدولية .وحل الدولتين يت لب انسحاب إسرائيل إلى خط الرابا من حزيران واقامة دولة

فلس ينية مستقلة على األراضي المحتلة منذ عام  1967وعاصمتها القدس".

وحذر من استمرار سياسة االستي ان على مستقبل حل الدولتين .وهاجم ال يبي قيام الكنيسيت

اإلسرائيلي بالتصويت على قانون القومية وقال ان إسرائيل أصبحت دولة تُمارس كافة أشكال التميز
العنصري ضد السكان األصليين غير اليهود.
القدس ،القدس2017/5/10 ،
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 .20اللجنة المشتركة للجنتي الخارجية والمالية بالكنيست تصادق على تمويل صفقة السفن مع ألمانيا
بالل ضاهر :صادقت اللجنة المشتركة للجنتي الخارجية واألمن والمالية في الكنيست ،يوم األربعاء،
على تحويل مبلغ  1.2مليار شاقل من أجل تمويل صيقة السين بين إسرائيل وألمانيا ،وذلك على

الرغم من أن الشر ة اإلسرائيلية تجري تحقيقا جنائيا في قضية هذ السين ،يعر

باسم "القضية

 ."3000وجرأ إقرار تمويل هذ الصيقة بحضور عضوي كنيست فقط ،هما أفي ديختر من الليكود
ومو ي يوغيف من "البيت اليهودي" ،وتغيب عن الجلسة  10أعضاء كنيست.

وهذ أاني مرة تجري فيها المصادقة على تمويل صيقة السين ،حيي التمويل يتم من خالل قر
حصلت عليه الدولة وليس من ميزانية األمن.

عرب 2017/5/10 ،48

 .21النيابة اإلسرائيلية تطالب بالسرية في جلسات محكمة إعالن مقتل شاؤول
القدس المحتلة:

البت النيابة العامة اإلسرائيلية ،أن تكتنف جلسات المحكمة التي ستيند تياصيل

مالبسات اإلعالن عن مقتل الجندي "أورون شاسول" السرية التامة ،ودون وجود العائلة ،أو محاميها.
وببرت النيابة

لبها ذلك بالخشية من أن "يتسبب خروج تياصيل حول هذ القضية بعرقلة جهود

استعادة الجندي شاسول من بين يدي المقاومة في ق ا غزة".

بدورها ،هاجمت عائلة الجندي القرار ،قائلة "إنه يهد

إلى تيريغ الموضو من محتوا عبر مبررات

واهية تبقي الملف ي الكتمان وال تخدم العائلة بأي شكل بمعرفة مصير ابنها".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/10 ،

" .22إسرائيل" تدفع إلقامة مستوطنة جديدة في الضفة الستيعاب مستوطني "عامونا"
القدس  -عبد الرسو

أرناسو  :تدفا الحكومة اإلس ارئيلية باتجا إقامة مستو نة جديدة في الضية

الغربية الستيعاب مستو نين ،تم إخالسهم من بسرة استي انية م لا العام الجاري.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة رسمية) ،يوم األربعاء ،عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،إنه ستتم إقامة هذ المستو نة في غضون  4أشهر بعد نيل المصادقة

على خ ط البناء من الجهة المختصة.

التاريخ :الخميس 2017/5/11
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 .23بنك "إسرائيل" المركزي :احتياط النقد األجنبي وصل إلى  105.1مليار دوالر
القدس  -محمد خبيصة :كأف بنك إسرائيل البنك المركزي) خالل الشهور الأالأة الماضية ،من
عمليات إضعا

قيمتها.

عملته المحلية ،مقابل الدوالر األمريكي ،بهد

تعزيز الصادرات عبر تخييف

ونيذ البنك المركزي عدة عمليات شراء للدوالر األمريكي من السوق المحلية ،بهد

لزيادة قيمته مقابل الشيكل وبالتالي صعود أسعار صرفه.

تقليل معروضه،

وتظهر بيانات رسمية صادرة عن البنك ،م لا األسبو الجاري ،أن احتيا ات النقد األجنبي
اإلسرائيلي حتى نهاية أبريل /نيسان الماضي ،وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وصعد احتيا ي النقد األجنبي اإلسرائيلي ،بنحو  6.7مليارات دوالر منذ م لا العام الجاري ،وبل

 9.45مليار دوالر مقارنة باليترة المناظرة من العام الماضي ،إلى  105.1مليار دوالر.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/5/10 ،

 .24االحتالل يشن حملة تنقالت وتنكيل في صفوف األسرى

رام هللا " -األيام االلكترونية" :يواصل أكأر من  1800أسير في سجون االحتالل ،إضرابهم عن

ال عام منذ  24يوما ،وسط تدهور خ ير على صحة الكأير منهم ،وتصعيد اإلجراءات العقابية
والتعسيية بحقهم من إدارة سجون االحتالل ،فيما تواصلت اليعاليات التضامنية المساندة لهم في

أنحاء مختلية من الضية والق ا وفي الشتات.

وقال رئيس هيئة شسون األسرأ والمحررين ،عيسى قراقا ،إن إدارة سجون االحتالل نقلت ،أمس13 ،

أسي ار مضربا عن ال عام من "بتاح تكيا" إلى سجني "النقب" و"هداريم".

وأشار قراقا ،إلى أن إدارة سجون االحتالل نقلت  120أسي ار مضربا من سجن "نيحة" إلى سجن

"ش ة".

كما قررت سل ات االحتالل منا الزيارة عن األمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات،

المضرب عن ال عام منذ أسبو  ،والموجود في عزل "عسقالن".

وقال مركز حنظلة لألسرأ والمحررين ،أمس ،إن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على قيادات
الحركة األسيرة التي تخو

اإلضراب في محاولة لكسر اإلضراب.

وبهذا الصدد ،بحي وزير الصحة جواد عواد ،ما رئيس هيئة شسون األسرأ والمحررين ،عيسى

قراقا ،أمس ،الوضا الصحي لألسرأ المضربين عن ال عام ،محذرين من تعر
المضربين النتكاسات بية مياجئة بعد  24يوما على إضرابهم عن ال عام.

التاريخ :الخميس 2017/5/11
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من جهته ،دعا قراقا األمم المتحدة ومجلس األمن إلى التدخل السريا لوقف الجريمة التي ترتكب

بحق األسرأ المضربين.

من جهتها ،قالت اللجنة اإلعالمية إلضراب الحرية والكرامة ،في بيان صحافي ،أمس ،إن إدارة

سجن "نيتسان الرملة" ،صعدت عمليات التنكيل بحق األسرأ المضربين ،ومنعتهم من الخروج إلى
"اليورة" ،وقامت بتغ ية نوافذ المعتقل لحجب أشعة الشمس عنهم.

وقالت اللجنة ،إن األسرأ المضربين عن ال عام في عزل سجن "نيتسان الرملة" ،يعانون أوضاعا
صحية خ يرة تتمأل بجيا

على الحركة.

شديد وانخيا

في ضغط الدم ،واض راب في عمل القلب وعدم القدرة
األيام ،رام هللا2017/5/11 ،

 .25مبعدو كنيسة المهد في غزة يعلنون إضرابهم عن الطعام تضامناً مع األسرى
غزة  -فايز أبوعون " -األيام اإللكترونية" :أعلن مبعدو كنيسة المهد إلى غزة ،اليوم ،اإلضراب عن

ال عام تضامنا ما األسرأ في سجون االحتالل اإلسرائيلي المضربين عن ال عام منذ  23يوما على
التوالي ،وكذلك بالتزامن ما إعالن أهالي المبعدين في بيت لحم اإلضراب عن ال عام أيضا.

وأشار المبعدون إلى أن تضامنهم ما األسرأ في سجون االحتالل اإلسرائيلي المضربين عن ال عام

منذ السابا عشر من شهر نيسان الماضي وحتى ا ن ،يأتي في الذكرأ الخامسة عشر األليمة
إلبعادهم عن ديارهم في بيت لحم إلى ق ا غزة وبع

الدول األوروبية.

األيام ،رام هللا2017/5/11 ،

" .26الهيئة الفلسطينية المستقلة" :االحتالل يرتكب جرائم حرب بحق األسرى
غزة :أكد المستشار د .عماد الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة اليلس ينية المستقلة ،لمالحقة جرائم
االحتالل اإلسرائيلي بحق اليلس ينيين تتابا لحظة بلحظة إضراب األسرأ عن ال عام.

جاء ذلك ،خالل مشاركته ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ،في وقية احتجاجية أمام خيمة

االعتصام المقامة على أر

ساحة السرايا تضامنا ما األسرأ المضربين عن ال عام.

وأدان الصمت الدولي الغير مبرر أمام هذ الجرائم المرتكبة من

األسرأ.
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وعد الباز ،أن إصرار سل ات االحتالل على ممارساتها واجراءاتها القمعية بحق األسرأ المضربين
عن ال عام ،والمتمألة في عمليات النقل ،من والى السجون األخرأ ،واالقتحامات والتيتي

المستمرة

لألقسام ،ومصادرة مقتنيات األسرأ وعزلهم ،هي كلها جرائم حرب ترتكب بحق أسرانا البواسل.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/10 ،

 .27نادي األسير :ال مفاوضات بين األسرى وادارة السجون

رام هللا :نيى رئيس نادي األسير قدور فارس ،وجود أي حوار أو مياوضات بين األسرأ المضربين
وادارة سجون االحتالل.

وقال فارس خالل حديأه إلذاعة "صوت فلس ين" ،صباح يوم األربعاء ،إن أوضا األسرأ صعبة

للغاية ،لكنهم يتمتعون بمعنويات عالية ،ومتمسكون بم البهم العادلة ولن يتراجعوا عنها.

القدس ،القدس2017/5/10 ،

 .28فدوى البرغوثي تناشد البابا فرنسيس للتدخل
رام هللا  -أ

الذي يخو

ب) :ناشدت المحامية فدوأ البرغوأي ،زوجة القيادي في حركة فت مروان البرغوأي

إضرابا عن ال عام منذ أالأة أسابيا في السجون اإلسرائيلية ما األسرأ اليلس ينيين،

البابا فرنسيس التدخل “قبل أن يصب الوقت متأخ ار للغاية”.

وفي رسالة حصلت فرانس برس على نسخة منها ،لبت البرغوأي من البابا “الدعوة الحترام حقوق

الشعب اليلس يني ،بما في ذلك حقوق معتقلينا السياسيين”.

وأكدت البرغوأي أن أي تدخل قادم من الياتيكان الذي يعتر

بالدولة اليلس ينية “سيسم بوصول

صوت الذين يقبعون في العزل االنيرادي إلى العالم” متحدأة “باسم كافة عائالت المعتقلين”.

رأي اليوم ،لندن2017/5/10 ،

 .29هيئة األسرى تدعو األمم المتحدة لمغادرة عبارات القلق واالستنكار
غزة:

البت هيئة شسون األسرأ والمحررين األمم المتحدة ،بالتخلي عن صمتها ،وترك عبارات

"القلق واالستنكار" ،وتحمل مسسوليتها الحقيقية تجا األسرأ المضربين عن ال عام بعد دخولهم اليوم

الل  24على التوالي ،فيما أعلنت جمعية "واعد" لألسرأ والمحررين ،عن إ القها سلسلة فعاليات
احتجاجية أمام مقار المسسسات الدولية العاملة في ق ا غزة.
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ودعت ،األمم المتحدة إلى "تحمل مسسولياتها والتخلي عن صمتها والكيل بمكيالين في مجال حقوق

اإلنسان" .و البتها بل "التدخل العاجل" إلنقاذ حياة األسرأ المضربين ،وتوفير الحماية الدولية لعموم
األسرأ اليلس ينيين القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي .كذلك دعت الجمعية العامة لألمم
المتحدة لعقد اجتما

ارئ لمناقشة األوضا الخ يرة التي تشهدها السجون اإلسرائيلية.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .30األسرى ُيطالبون بـ "إسناد شعبي" لحسم إضرابهم عن الطعام

رام هللا  -من محمد منى ،تحرير خلدون مظلوم :شدد األسرأ اليلس ينيون المضربون عن ال عام
في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،على أنهم مستمرون في "معركة الحرية والكرامة ،حتى تحقيق
النصر" ،م البين بل "إسناد شعبي لحسم المعركة".

ويواصل األسرأ إضرابهم بدأوا به يوم  17نيسان /أبريل الماضي) ،لليوم الل  24تواليا م البين
بتحقيق عدد من الم الب األساسية أبرزها إنهاء العزل واالعتقال اإلداري.

وصرحت اللجنة اإلعالمية إلضراب األسرأ ،بأن "عميد األسرأ" اليلس ينيين في سجون االحتالل،
كريم يونس ،دعا لل " دور شعبي" في حسم المعركة من خالل تكأيف وتصعيد النشا ات خارج

السجون على كافة المستويات.

ونقلت اللجنة على لسان يونس والذي يشارك في اإلضراب ،بأن إدارة سجون االحتالل "صعدت"

من إجراءاتها القمعية بحق األسرأ.

قدس برس2017/5/10 ،

 .31االحتالل يقتحم "مقام يوسف" في نابلس بذريعة ترميمه
نابلس  -عماد سعادة :اقتحمت قوات كبيرة من جي

االحتالل فجر اليوم الخميس "مقام يوسف" في

المن قة الشرقية من المدينة ،بدعوأ القيام بأعمال ترميم فيه ،حيي تم نقل مواد بناء وعمال إلى
داخله.

ووقعت في محيط المقام اشتباكات عنيية ما قوات االحتالل امتدت إلى مخيم بال ة وشار عمان

وميرق الغاوي ،من دون تسجيل أي إصابات.

التاريخ :الخميس 2017/5/11
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 .32استمرار حسم رواتب موظفي غزة
للمرة الأانية خالل شهر شعر  55ألف موظف عمومي في ق ا غزة بالصدمة عندما تسلموا رواتبهم
من البنوك أمس ،محسوما منها ما بين  30و 50في المئة.

وكانت صدمة  600أستاذ جامعي وموظف في جامعة األقصى ،الحكومية الوحيدة في الق ا  ،أشد

وقعا ،عندما تسلم بعضم  12في المئة فقط من رواتبهم .لكن موظيين عمومين "متهمين" من قبل

الرئيس محمود عباس بأنهم محسوبون على القيادي الميصول من حركة "فت " النائب محمد دحالن،

كانت صدمتهم تيوق التوقا ،إذ اكتشيوا أن رواتبهم ُق عت تماما.
وقال رئيس نقابة الموظيين العموميين في السل ة اليلس ينية في الق ا عار أبو جراد إن السل ة

اليلس ينية ق عت كليا رواتب عدد من الموظيين ،فيما استمرت في حسم  50 - 30في المئة من
رواتب جميا الموظيين للشهر الأاني على التوالي .وأوض أبو جراد أن الموظيين المق وعة رواتبهم

من "المحسوبين" على دحالن ،ممن شاركوا في المستمرات التي نظمها "المركز القومي للدراسات" في

منتجا "العين السخنة" في مصر نهاية العام الماضي .كما تلقى موظيو جامعة األقصى ضربة قوية
غير مسبوقة ،إذ تراوحت نسب الحسومات بين  80و 88في المئة.

وقال منسق اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية محمد العمور إن نحو  600موظف

تلقوا نحو  15في المئة فقط من رواتبهم.

الحياة ،لندن2017/5/11 ،

 .33مستوطنون يضرمون النار بمئات الدونمات جنوبي نابلس
وكاالت :أضرم عدد من المستو نين النار بمئات الدونمات الزراعية في المن قة الشرقية من قرية
بورين جنوب نابلس .وقال غسان دغلس مسسول ملف االستي ان في شمالي الضية إن عددا من

مستو ني مستو نة "براخا" الواقعة قرب قرية بورين أضرموا النار بصورة متعمدة في من قة جبل أبو
سالم شرقي القرية ،ما أدأ إلى اشتعال النيران بصورة سريعة في المن قة ،السيما ما ارتيا درجات

الح اررة.

الخليج ،الشارقة2017/5/11 ،

 .34محمد بركة يدعو إلى تضامن شعبي واسع مع األسرى المضربين عن الطعام
يافا ل نضال محمد وتد :دعا رئيس لجنة المتابعة العليا ،محمد بركة ،المهجرة عائلته بدورها من قرية

صيورية ،إلى إسناد وتضامن شعبي واسا ما األسرأ المضربين عن ال عام .وقال إن على
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الجماهير العربية المشاركة بشكل واسا في نشا ات التضامن ،وأهمها ،يوم الخميس ،اإلضراب العام

عن ال عام ليوم واحد الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا ،والمشاركة في المهرجان الق ري المساند

لألسرأ ،يوم السبت ،ناهيك عن المشاركة في مسيرة العودة التقليدية هذا العام إلى قرية ال ن ورة،
بقضاء حييا.

وأشار بركة إلى أن المصادقة على قانون القومية اليهودية في الكنيست ،هو دليل آخر على
عنصرية الدولة اإلسرائيلية .م البا أوبا

اليمين الذين حاولوا التشوي

على المهرجان باالستعداد

لمحاكمتهم بتهم جرائم ضد اإلنسانية وتهم إنكار النكبة التي حلت بالشعب اليلس يني.

العربي الجديد ،لندن2017/5/10 ،

 .35إحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب

الناصرة – وديا عواودة :تزامنا ما مصادقة الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى على قانون القومية،
أحيا الب من فلس ينيي الداخل في جامعة تل أبيب أمس ،الذكرأ التاسعة والستين للنكبة ،وذلك
للسنة السادسة على التوالي وسط احتجاجات أوسا يهودية يمينية.

وأقيمت مراسيم إحياء ذكرأ النكبة داخل ساحة مركزية في الجامعة اإلسرائيلية وتضمنت فعاليات
سياسية ،وفنية وأقافية مقابل منصة كبيرة ازدانت بالرايات اليلس ينية وبجانبها كلمة "نكبة" .وتم ذلك

بمشاركة قوأ البية عربية ومتضامنين يهود وقيادات سياسية ونواب عن القائمة المشتركة.

وحاول مت رفون من اليمين اإلسرائيلي عرقلة مسار إحياء ذكرأ النكبة وتجمهروا قرب المكان الذي
تجري فيه مراسيم إحياء ذكرأ النكبة محاولين استيزاز ال الب العرب ومنا إحياء ذكرأ النكبة.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .36لعبة "الوصول إلى القدس" بدل "الحية والسلم"
تمكن الشاب اليلس يني محمد العمري ي  33عاما) من ق ا غزة من ابتكار لعبة ورقية تعزز
العالقة بالمسجد األقصى عن ريق الترفيه الهاد .

"الوصول إلى القدس" تحاكي لعبة "الحية والسلم" الشهيرة ما االختال

والمح ات ،فالهد

في الهد

والوسائل

هو القدس والمسجد األقصى وتعزيز الأقافة الو نية بتعر الالعب على عدد

من المنا ق اليلس ينية باستخدام الرسومات كالصواريخ والدبابات واألنياق وغيرها.

يرأ صاحب اليكرة في اللعبة خ وة هامة نحو التربية الصحيحة والتأأير في جيل من الشباب

مشغول بألعاب ووسائل ترفيهية بال أهدا
التاريخ :الخميس 2017/5/11
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يرف

مبتكر اللعبة اتهامات االحتالل له وللعبة بتغذية اإلرهاب ،ويقول إن االحتالل بمختلف

مسسساته يعزز اإلرهاب وقتل األبرياء وحصارهم.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/5/10 ،

 .37االحتالل يهدم عشر منشآت فلسطينية في النقب

النقب  -من فا مة أبو سبيتان ،تحرير خلدون مظلوم :هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم
األربعاء 10 ،منشآت فلس ينية في النقب ،بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الناشط اليلس يني ،خالد أبو خرما ،بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت صباح األربعاء ،قرية

"سعوة" في النقب المحتل ،وحاصرت منشآت تعود لعائلتي "القصاصي" و"الخوا رة" ،قبل الشرو

بهدمها .وأوض أبو خرما في حديأه لل "قدس برس" ،أن عمليات الهدم اإلسرائيلية شملت أمانية
منازل تجاوز عمر أحدها  40عاما ،واس بال للخيول وبركسا للمواشي.

قدس برس2017/5/10 ،

 .38المتحف الفلسطيني يشارك بمعرض "متاحف جديدة" في جنيف
ّ
يشارك المتحف اليلس يني بالتعاون ما المكتب المعماري اإليرلندي هينغان بينغ في المعر

العالمي "متاحف حديأة :نوايا وتوقعات وتحديات" حول ال راز المعماري للمتاحف المعاصرة ،الذي
بادر إليه متحف الين والتاريخ ،و ور مركز بازل للينون في جنيف ،وافتت

آب أغس س) المقبل ،في متحف الين والتاريخ في جنيف.

أمس ليستمر حتى 20

عمان2017/5/11 ،
الغدّ ،

 .39مصر :هجوم على ساويرس من حزبه واتهامات بالتجسس لصالح "إسرائيل"
القاهرة :شنت "جبهة عصام خليل" بحزب "المصريين األحرار" ،هجوما عنييا على مسسس الحزب،
نجيب ساويرس ،وصل إلى حد اتهامهم له بالخيانة والتخابر ما إسرائيل.

وقال األمين العام للحزب ،نصر القياص ،الذي يمأل "جبهة عصام خليل" إن هناك قضية لدأ
أجهزة الدولة متعلقة بتجسس ساويرس لصال إسرائيل عبر أبراج االتصال الخاص بشركته السابقة،

في إشارة إلى شبكة "موبينيل" ،موضحا أن أحد أبراج الشركة المتواجد في من قة العوجة ظل يتم نقل
رسائل عبر لمدة  40يوما.
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وأكد القياص أن محمود العاليلي ،عضو "جبهة اإلنقاذ" ،التي البت باسقا حكم الرئيس المعزول
محمد مرسي ،والذي تم اختيار أخي ار رئيسا للحزب ،في انتخابات أجرتها جبهة ساويرس صادر بحقه

حكم في تهمة مخلة بالشر .

العربي الجديد ،لندن2017/5/10 ،

سوق منتجاتها في السوق الفلسطينية
 .40العربي الجديد 80 :شركة أردنية ت ّ
الخليل ل محمد الرجوب :تسعى  80شركة أردنية ،من مختلف الق اعات إلى تسويق منتجاتها عبر
"معر

الصناعات والمنتجات األردنية" المقام في مدينة الخليل جنوب الضية الغربية ،والذي افتت ،

اإلأنين ،ويستمر حتى نهاية األسبو .

بعاصمة االقتصاد اليلس يني.

وتعد الخليل أكبر محافظة فلس ينية في الضية الغربية ،وتعر

ويقول رئيس الغرفة التجارية في المدينة ،محمد الحرباوي ،لل "العربي الجديد" إن "هناك استعدادات
إلقامة معر

الصناعات اليلس ينية في األردن ،في إ ار السعي إلحالل المنتجات العربية مكان

اإلسرائيلية في السوق اليلس ينية ،وهو الهد

الذي ينسجم ما الت لعات الو نية اليلس ينية".

ورأأ الحرباوي ،أن المنتجات األردنية تضاهي اإلسرائيلية من حيي الجودة ،ولكن اإلعاقات التي
ييرضها االحتالل اإلسرائيلي تضعف من منافستها من حيي السعر أمام المنت

السوق اليلس ينية.

اإلسرائيلي في

ووفقا ألرقام جهاز اإلحصاء اليلس يني ،تبلغ قيمة الصادرات اإلسرائيلية إلى السوق اليلس ينية،

قرابة  4مليارات دوالر سنويا ،في حين ال تتجاوز الواردات اليلس ينية من األردن  100مليون دوالر،
ويبلغ العجز في الميزان التجاري اليلس يني لصال إسرائيل أكأر من  3مليارات دوالر سنويا.

العربي الجديد ،لندن2017/5/10 ،

 .41عون :لبنان يحفظ استقراره األمني ضد خطري اإلرهاب و"إسرائيل"

بيروت :اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن "لبنان الذي استعاد عافيته ووحدته الو نية
بعد االنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ،است ا الحياظ على استقرار األمني في مواجهة خ رين

دائمين ،األول خ ر اإلرهاب على الحدود الشرقية والخ ر اإلسرائيلي على الحدود الجنوبية ،وارادة
اللبنانيين موحدة في مواجهة هذين الخ رين".
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ماء وملحاً تضامناً مع األسرى الفلسطينيين
 .42بري ّ
قدم للنواب ً
قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب في مستهل "لقاء األربعاء" النيابي ،ماء وملحا تضامنا ما
األسرأ اليلس ينيين والشعب اليلس يني في "أورة الماء والمل " ،وقال" :كنا دائما السباقين لالنسجام
ما مبادئ الأورة اليلس ينية وحقوق الشعب اليلس يني" .وأوض أن ما قام به الرئيس سليم الحص
تضامنا ما األسرأ اليلس ينيين "هو موضا تقدير عال جدا" ،واصيا صيامه بل "الصيامين".

المستقبل ،بيروت2017/5/11 ،

 .43مدير مكتب منظمة التعاون في القطاع :إغالق مكتب "التعاون" في غزة بضغط من السلطة

غزة :أكد محمد حسنة مدير مكتب منظمة التعاون اإلسالمي في ق ا غزة ،مساء األربعاء ،إغالق
مكتب المنظمة في ق ا غزة وتحويل صالحياته لمكتبها في رام هللا ،بعد تسا سنوات من عمله في

الق ا .

واتهم حسنة ،في بيان صحيي ،السل ة بالمسئولية عن إغالق المكتب ،عبر ممارستها ضغ ا

سياسيا البت خالله باغالق المكتب ،رغم أنه يمأل رئة تنيس ال
الخدمات اإلنسانية في المجال التنموي والتأهيلي واإلغاأي.

العائالت في ق ا غزة عبر

وقال حسنة :إن إغالق المكتب يأتي ضمن سلسلة حمالت التضييق التي تمارسها السل ة ضد ق ا

غزة ،فقد الب السيير اليلس يني في السعودية صندوق التضامن اإلسالمي بعدم إرسال أي حواالت

مالية لمشاريا في الق ا تحت أي بند أو ظر .

وأشار إلى أن "ضغط السل ة ممألة بو ازرة خارجيتها ومندوبية فلس ين لدأ منظمة التعاون اإلسالمي

في جدة وادارة شسون فلس ين والقدس ليست حديأة فقد دأبت السل ة على إرسال رسائل احتجاج
و لب إغالق المكتب لعدة سنوات سابقة".

وذكر أن السل ة "كأيت من ضغو ها على المنظمة مسخ ار للم البة بضرورة إغالق مكتب غزة

العتبارات تتعلق بأن المكتب ُيعزز االنقسام وبأن المال المسير عبر المكتب يذهب دون رقابة
السل ة".
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/10 ،

 .44القناة العبرية "الثانية" :دبي تستقبل اإلسرائيليين دون "فيزا"
القدس المحتلة  -ترجمة صيا :ذكرت القناة "الأانية" العبرية بأنه يسم لبسرائيليين باالستجمام في

مدينة دبي دون الحاجة للحصول على فيزا.
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وأوضحت القناة أن اإلسرائيليين المسافرين إلى دبي كمح ة أولى يسم لهم باالستجمام في فنادق
المن قة الدولية من الم ار واالستمتا بأجواء المكان لعدة ليالي وبأسعار زهيدة .ودعت شركات
ال يران اإلسرائيلية عمالءها إلى استغالل العر

الرحلة إلى دول المشرق.

يشار إلى أن دولة اإلمارات تير

والنزول بدبي والمكوي هناك أليام حتى استئنا

قيودا صارمة على دخول اليلس ينيين إلى أراضيها ،وتصعب من

فرصة الحصول على تأشيرة لدخول البالد إال في حاالت وجود أقارب لهم من الدرجة األولى.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/5/10 ،

 .45رسالة عربية وافريقية إلى لندن وواشنطن لدعم األسرى
شهدت الدورة العادية الرابعة للبرلمان اإلفريقي ،التي عقدت في ميدراند بجنوب إفريقيا ،توقيا رسائل

مشتركة من ممألي أمانين دولة عربية وافريقية وأوروبية ،لدعم القضية اليلس ينية ،ومساندة األسرأ

المضربين عن ال عام في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".

وقال البرلمان العربي ،في بيان أمس :إن كال من مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي،

وروجي نكودو دانغ رئيس برلمان عموم إفريقيا ،وبيدرو روكيو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر

األبي

المتوسط ،وقعوا رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس العموم البري اني ،ورئيس مجلس النواب

األمريكي ،كما أصدر البرلمان العربي ،وبرلمان عموم إفريقيا ،بيانا مشتركا لدعم األسرأ
اليلس ينيين.

وحأت هذ الرسائل بري انيا بالعدول عن إحياء ذكرأ وعد بليور المشسوم ،مراعاة لمشاعر
اليلس ينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين ،وم البة حكومة المملكة المتحدة باالعتذار للشعب

عما لحق به من احتالل وظلم وأذأ.
اليلس ينيَّ ،

الخليج ،الشارقة2017/5/11 ،

 .46قيادي أسبق في "البعث" :األسد سلم القنيطرة لإلسرائيليين مقابل دمشق
دبي :كشف األمين العام المساعد األسبق لحزب "البعي العربي االشتراكي" ،في سوريا د .محمد

الزعبي عن اعتقاد بأن الرئيس السوري السابق حافز األسد ،قد سلم مدينة "القني رة" السورية إلى

الجي

اإلسرائيلي ،حين كان وزي ار للدفا في يونيو  ،1967مقابل أن تبقى العاصمة دمشق آمنة،

وأال يدخلها جي

االحتالل اإلسرائيلي .قائال إن " إسرائيل احتلت الجوالن من دون مواجهة عسكرية

ما القوات السورية في حرب العام ."1967
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الزعبي الذي كان وزي ار لبعالم أأناء الحرب ،كشف في حديي ما "العربية" ،أنه وصله البال
الشهير رقم  ، 66والذي يييد بسقو مدينة "القني رة" ،إال أنه رف

أن يذيعه ،وأرسله حينها إلى قيادة

حزب البعي ،إال أنه اض ر الحقا إلذاعة البال بناء على لب من رئيس الوزراء يوسف زعين.

الالفت لالنتبا في القصة التي يرويها الزعبي ،أنه بعد إذاعة البال  ،اتصل به وزير الدفا وقتها

حافز األسد وقال له "ربما تسرعنا في إذاعة البال  ."66ليعمل تاليا على صياغة ما أسما "البال

الترقيعي" ،موضحا بقوله "كتبت وأذعت البال  67بالتوافق ما األسد ،وقلنا فيه إن المعارك مستمرة

"حاولت في البال  67ترقيا ما ورد في الذي سبقه عن احتالل القني رة".
في القني رة" ،مضييا
ُ
العربية.نت ،دبي2017/5/10 ،
 .47وكالة سما :قطر تتدخل كوسيط لوقف إجراءات عباس في غزة
قناة الغد  /رام هللا :كشف مسسول فلس يني م لا ،اليوم األربعاء ،أن دولة ق ر تدخلت كوسيط
إلقنا حركة حماس بحل اللجنة اإلدارية ،التي شكلتها إلدارة الق اعات الحكومية في ق ا غزة.

وقال المسسول ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته ،لل"الغد" ،إن “ق ر تدخلت مجددا كوسيط بين
حركتي فت وحماس ،وأبدت استعدادها إلرسال سييرها غير الدائم في ق ا غزة) ،وهو متواجد

حاليا في بالد للتحاور ما حماس من أجل وقف إجراءات الرئيس محمود عباس تجاهها والتي

تهد

إلنهاء االنقسام” ،على حد قوله.

وأوض المسسول ،أن السيير الق ري محمد العمادي سيصل إلى ق ا غزة األسبو المقبل.

وكالة سما اإلخبارية2017/5/10 ،

 .48ملتقى أوقاف القدس الدولي بإسطنبول يوصي بإنشاء وقف استثماري لصالح القدس
دعا البيان الختامي للملتقى الدولي ألوقا
باش ار

القدس ،الأالأاء ،إلنشاء وقف استأماري لصال المدينة

الجهات الرسمية بالدول اإلسالمية ،وسن قوانين وتشريعات تشجا المسلمين على الوقف

لصال القدس.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الملتقى ،وألقا عدنان أرتم ،مدير عام أوقا

رئاسة

الوزراء التركية ،وفيه جاء "اتيق المستمرون على ضرورة التواصل الدائم لتعزيز األصول الوقيية
المقدسية في العالم خدمة لمدينة القدس ،وتشكيل لجان متخصصة وخبراء في مجال إدارة األصول

الوقيية لت وير هذ األصول والعمل على إعادة تيعيلها".
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ودعا الملتقى "منظمة التعاون اإلسالمي ،واألمانة العامة لألوقا
عاما لملف األوقا

مدينة القدس باش ار

في العالم اإلسالمي ،بدعوة و ازرات األوقا

بدولة الكويت ،باعتبارها منسقا

فيه بانشاء وقف استأماري لصال

الجهات الرسمية في تلك الدول ،وبسن قوانين وتشريعات تشجا المسلمين على

الوقف لصال القدس ،وال سيما في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم واإلسكان".

وأمن البيان "دعم الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية باالستمرار بالحماية

والدفا

عن هذ المقدسات ،وتأمين موقف كنائس الشرق األوسط في أيلول/سبتمبر  ،2016بأن

الحرم الشريف للمسلمين وحدهم ،كما كنسية القيامة للمسيحيين".
كما أوصى "بانشاء منظومة إلكترونية لألوقا

على القدس وفلس ين ،ضمن سبل مساهمة تكنلوجيا

المعلومات ،وفي تنمية فرص الع اء والتمويل واالستأمار في التمكين االقتصادي ألهل القدس".

وتضمن البيان كذلك "قيادة انتهاج أساليب جديدة للتبر للقدس ،بما في ذلك استخدام منصات الوقف

الرقمي لحشد الموارد".

الموقع اإللكتروني مدينة القدس2017/5/10 ،

 .49جدل متكرر حول التمور اإلسرائيلية في المغرب

الصحافة المغربية ،الجزيرة :تجدد الجدل بشأن ما يوصف بل إغراق السوق المغربية بالتمور
اإلسرائيلية ما اقتراب شهر رمضان المبارك ،إذ شهد البرلمان المغربي دعوات لمراقبة دخول هذ

التمور إلى البالد.

وذكرت الصحافة المغربية أن نوفل الناصري النائب عن حزب العدالة والتنمية -الذي يقود االئتال

الحكومي -قال في جلسة بمجلس النواب أمس الأالأاء إن هذ التمور التي تدخل المغرب تأتي على
حساب فلس ين والموا نين اليلس ينيين.

ودعا الناصري الوزير المكلف بالشسون العامة والحكامة لحسن الداودي إلى التنسيق ما الجهات
المختصة من أجل مراقبة دخول هذ التمور إلى الت ارب الو ني.

ومنذ عدة سنوات يتكرر هذا الجدل بشأن دخول التمور اإلسرائيلية إلى المغرب سنويا ما اقتراب

شهر رمضان.

ُيذكر أن إسرائيل من أكبر مصدري التمور بالعالم من حيي قيمة الصادرات السنوية .فقد بلغت
قيمتها حوالي  130مليون دوالر عام  2013وفق بيانات منظمة األغذية والزراعة فاو) التابعة لل األمم

المتحدة.

التاريخ :الخميس 2017/5/11

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/10 ،
العدد4285 :

ص

26

 .50تونس :وفود حزبية وشعبية تواصل زيارة خيمة االعتصام في سفارة فلسطين

تونس :زار وفد من جبهة اإلصالح التونسية على رأسه السيد رشيد الخميري األمين العام للجبهة

خيمة االعتصام التي أقامتها سيارة دولة فلس ين في تونس تضامنا ما األسرأ الذين يخوضون

إضراب الحرية والكرامة بأمعائهم الخاوية لليوم الرابا والعشرين على التوالي .وشرب المسسول الحزبي
التونسي المل والماء لتأكيد تضامنه وحزبه ما األسرأ وم البهم العادلة.

كما زار الخيمة وفد من التيار الشعبي على أرسه مباركة العوينية البراهمي عضو مجلس نواب

الشعب التونسي خيمة االعتصام ،وتيقدت معر

صور األسرأ الذي يجسد مراحل السجن

والتعذيب والتحقيق وأساليبه المختلية.

كما شربت الماء والمل في رسالة للتضامن ما األسرأ ،مشيدة بأباتهم على مواقيهم حتى تحقيق
حريتهم.

كما زار الخيمة عدد كبير من ممألي منظمات المجتما المدني التونسي والمنظمات غير الحكومية
ومنها الحملة الدولية للتضامن ما األسرأ والمعتقلين في سجون االحتالل.

وأصدر مجلس نواب الشعب التونسي أمس بيانا أكد فيه أنه يتابا بكل اهتمام وانشغال إضراب

األسرأ اليلس ينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي الم البين بحقوقهم.

وحيا المجلس صمود األسرأ األب ال وعلى رأسهم القائد مروان البرغوأي ،ورفاقه لمواصلة نه

النضال حتى تحقيق الم الب.

وجدد مجلس نواب الشعب التونسي دعمه لألسرأ في معركتهم ألجل إنهاء سياسات االحتالل

المتمألة في التعذيب واالعتقال اإلداري وممارسة سياسة اإلهمال ال بي المتعمد ،وغيرها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/10 ،

 .51فعاليات تضامن بماليزيا مع إضراب األسرى

كوااللمبور :نظمت مسسسات ماليزية ونش اء فلس ينيون في العاصمة الماليزية كوااللمبور ،اليوم

األربعاء  ،)5-10فعالية تضامن ما األسرأ اليلس ينيين المضربين عن ال عام لليوم الرابا
والعشرين على التوالي.

وقالت مصادر إعالمية لل"المركز اليلس يني لبعالم" :إن العشرات من اليلس ينيين المقيمين في

ماليزيا ،ونش اء ماليزيين وممألي مسسسات ماليزية ،شاركوا بالوقية ،التي جاءت للتضامن ما

األسرأ المضربين ،والتعبير عن مواقيهم من دعم القضية اليلس ينية.
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وهتف المشاركون بالعبارات التضامنية ما األسرأ ،وتأييد م البهم اإلنسانية ،كما رفا المتضامنون

األعالم اليلس ينية وصور األسرأ المضربين من قيادات الحركة األسيرة من اليصائل اليلس ينية

كافة.

واختتمت اليعالية بشرب الميا المالحة تضامنا ما األسرأ.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/10 ،

 .52ترامب يؤجل قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس
لندن ل "القدس العربي" من علي الصال  :كما كان متوقعا ،وكما هي عادة كل الرسساء األمريكيين
منذ احتالل القدس عام  ،1967تراجا الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،عن وعد خالل حملته
االنتخابية ،نقل السيارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في اليوم التالي لتسلمه منصبه.

وأعلن ترامب عن تأجيل قرار نقل السيارة األمريكية ،لمدة ستة أشهر اعتبا ار من نهاية مايو /ايار

الحالي ،في مقابلة ما شبكة "فوكس نيوز" األمريكية .واعتبر أنه من السابق ألوانه حاليا القيام بعملية

النقل .وأنه أ لا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على محتوأ القرار .وقال" :ال أريد التحدي
عن األمر بعد ..ال زال مبك ار".

ويأتي القرار منسجما ما مواقف الرسساء السابقين الذين كان موضو نقل السيارة أحد أهم عناوين

حمالتهم االنتخابية ودأبوا على التراجا عن تنييذ وعودهم في اللحظة التي ت أ فيها أقدامهم البيت

األبي

.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .53المبعوث األممي مالدينوف في زيارات مكوكية بين رام هللا وغزة لحل مشكلة الكهرباء
القدس المحتلة  -ترجمة صيا :ذكرت إذاعة عبرية صباح األربعاء أن مبعوي األمم المتحدة الخاصة
بالمن قة "نيكوالي مالدينو " يقوم بزيارات مكوكية بين رام هللا وغزة خالل األيام األخيرة ،بهد

أزمة الكهرباء بق ا غزة.

وقالت إذاعة "ريشت بيت" العبرية إن منسق عام شسون المنا ق "يوآ

حل

مردخاي" أبلغ المبعوي

األممي أن "إسرائيل" ال تنوي تحمل أعباء كهرباء ق ا غزة ،وأنها اقت عت فاتورة الكهرباء من أموال
الضرائب اليلس ينية عن الشهر الماضي ،وذلك على الرغم من لب السل ة عدم خصمها .و الب

"مردخاي" بالحصول على التزامات أ ار

دولية لدفا فاتورة كهرباء الق ا  ،بينما قال المبعوي

األممي إنه يتوجب أن يكون هنالك التزام من السل ة وحماس بالحياظ على رفاهية سكان الق ا .
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وذكر مراسل اإلذاعة للشسون اليلس ينية "غال برغر" أنه من غير الواض هل ستخصم "إسرائيل"
فاتورة كهرباء هذا الشهر من أموال الضرائب أم ال .والحقا ،أفاد مراسل "صيا" أن مالدينو

إلى غزة ُقبيل ظهر اليوم عبر حاجز بيت حانون" /إيرز" شمالي ق ا غزة.

وصل

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/5/10 ،

 .54بلدية دبلن ترفع العلم الفلسطيني فوق مقرها وتستفز "إسرائيل"
الناصرة – "القدس العربي" وديا عواودة :رغم محاوالتها فشلت السيارة اإلسرائيلية في إيرلندا الجنوبية
بالتأأير على المجلس البلدي في العاصمة دبلن ،وفي مدينة ساليغو ،ومنا رفا العلم اليلس يني

على مبنى البلديتين ،كما فشلت في إقنا المجلس البلدي في دبلن برفا العلم اإلسرائيلي إلى جانب
العلم اليلس يني .وكان المجلس البلدي في دبلن ،قد قرر رفا العلم اليلس يني على مبنى البلدية

كلعملية تضامن ما الشعب اليلس يني الذي يعي

تحت نظام أبرتهايد وحشي إسرائيلي في الذكرأ

الخمسين لالحتالل وفق نص قرار البلدية.

وكشيت جهات إعالمية في إسرائيل أن ذلك حصل في م لا األسبو الحالي من باب التضامن ما

الشعب اليلس يني .كما كشف أنه سيتم رفا العلم اليلس يني على مبنى البلدية الذي يعتبر الرمز

التجاري لدبلن ،ولمدة شهر كامل.

القدس العربي ،لندن2017/5/11 ،

 .55سبعة فرنسيين يضربون عن الطعام تضامناً مع األسرى الفلسطينيين
باريس ل محمد المزديوي :وصل إضراب األسرأ اليلس ينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى
فرنسا ،يوم اإلأنين الماضي ،حين قرر بع

المتعا يين ما الشعب اليلس يني وقضايا  ،اإلضراب

عن ال عام تضامنا ما األسرأ اليلس ينيين ،الذين بدأوا إضرابهم يوم  17أبريل/نيسان الماضي.

ابتدأ اإلضراب التضامني في ساحة "شاتليه" الباريسية .بخمسة مناضلين ،أم وصل اليوم إلى سبعة
أشخاص أربا نساء وأالأة رجال :أوليييا وجونيييف وفاتي وموس واسيتيان وأالن وجينو.

وبجانب هسالء المضربين ،تحضر مجموعة من المتعا يين ما القضية اليلس ينية ،ومن بينهم

المحامية لينا ال بال ،من اللجنة الدولية للدفا عن مروان البرغوأي واألسرأ اليلس ينيين ،وأيضا
ممألة السيارة اليلس ينية في باريس ،نهى رشماوي ،وموا نون عرب وفرنسيون.

وتحدأت لينا ال بال ،لل"العربي الجديد ،عن بداية هذا اإلضراب الذي لعب فيه القائد اليلس يني

دور مركزيًّا ،منوهة بالصمود الكبير للمضرين عن ال عام ،رغم البروباغاندا
األسير مروان البرغوأي ا
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اإلسرائيلية واإلشاعات المغرضة عنهم .وحذرت من تيكير الحكومة اإلسرائيلية في تغذيتهم قسريًّا،

في مخالية ميضوحة للقانون الدولي.

وتحدي "العربي الجديد" إلى المضربين عن ال عام ،وخاصة أوليييا زيمور ،وهي رئيسة جمعية

"يورو -فلس ين" ،الحاضرة في كل النضاالت المدافعة عن الشعب اليلس يني وقضايا  ،ونالت
حظها من االعتداءات الليظية والجسدية من قبل أعضاء في راب ة الدفا

المت رفة بسبب انخ ار ها النشيط في حركة مقا عة إسرائيل "بي دي إس".

اليهودي الصهيونية

وتقول أولييا" :إن هسالء اليلس ينيين المضربين عن ال عام ،ال يدافعون فقط عن قضاياهم ،بل وعنا

أيضا ،ألنهم يدافعون عن القانون الدولي" .وأضافت" :إن
َّ
اب من أجلها ،إال في دولة إسرائيل ،وجنوب أفريقيا ،من
العالج وفي التعليم ،ما كان ُلينظم إضر ٌ
قبل".
لبات هسالء البسي ة ،مأل الحق في

كأير عما يجري ،لكنها استدركت أن
وأبدت أوليييا أسيها على أن الصحافة العالمية التي ال تتحدي ا
كبير أيام أبرتهايد جنوب أفريقيا ،و"لكن نيلسون مانديال انتصر وشعبه
الصحافة نيسها لم تيعل شيئا ا
معه ،بسبب التضحيات .وكذلك سينتصر مروان البرغوأي ،الذي يمأل وحدة األسرأ في انتظار
وحدة الشار اليلس يني ،ومعه األسرأ اليلس ينيون والشعب اليلس يني ،أيضا ،بصمودهم".

وعبرت أوليييا زيمور عن أسيها ألن "الرئيس اليرنسي الجديد ماكرون لم يتعهد باالعت ار

اليلس ينية".

بالدولة

كما حظي المضربون بزيارة نادرة من قبل رجل الدين اليرنسي الشهير ،مونسنيور غايو ،األسقف
المعرو

بمواقيه الأابتة ما كل القضايا العادلة ،والذي لم "يحترم" قط ما يسمى بل"حيادية" الكنيسة،

فدعم المهاجرين غير الشرعيين ،في وجه و ازرة الداخلية اليرنسية ،ودافا عن القضية اليلس ينية في

كل المناسبات.

"أتيت ألعبر عن وقوفي إلى جانب المضربين عن
ورغم مرضه حضر ،وقال لل"العربي الجديد":
ُ
ال عام ،ومن خاللهم ما األسرأ اليلس ينيين ،وما القضية اليلس ينية ،وألحيي الصديقة أوليييا
زيمور ،ذات المبادئ ،والتي ال تتعب".

العربي الجديد ،لندن2017/5/10 ،

 .56القومي العربي الرائد ضحية "االتحاد والترقي" في السنوات األخيرة للسلطنة العثمانية
منى سكرية :أنزل الزميل يوسف خازم حبل المشنقة الذي التف فجر  1915/8/21وأودأ بحياة نسيبه
ألمه الشهيد عبدالكريم الخليل ورفاقه ممن ُعرفوا بشهداء السادس من أيار ،وأخذ على عاتقه إعادة
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نس رواية خيو الحبل ،غير ُمتكتم عن معلومات تُكشف للمرة األولى ،جواال في ب ون الكتب التي
حيظت عن الخليل ومآأر اليريدة في التجرد الشخصي ،وآأار في استنها الحركة القومية العربية
المبكرة لخ ط الحركة الصهيونية ،وعن
بتأسيس الجمعيات السرية والعلنية كحراك لها ،وعن مواجهته ُ
خ ه لأورة عربية تبدأ من الشام وليس الحجاز أورة الشريف الحسين) فاستحق لقب "مشعل العرب

األول" ،كما وصيه المسرخ الراحل عجاج نويه

.

منذ والدة هذا الخليل -الشهيد ومسيرته ومسار  ،مرو ار بواحدة من مآس كأيرة انتابت هذ األمة
العربية ،والمشمولة بأواخر عهد السل نة العأمانية المريضة ،وترسيم خرائط "جغرافياها" في اتياقية

سايكس -بيكو ،وصوال إلى حبل المشنقة الذي نال من هسالء الشهداء وأحالمهم باالستقالل عن
العأماني والتدخل األجنبي معا ،عر

خازم لتلك الوقائا باحأا ،أقرب إلى تدقيق العمل التأريخي

منه إلى الصحافي التوأيقي ...فكأنه ينيذ وصية الخليل -الشهيد وهو أمام عمود المشنقة عندما قال:

"إن األتراك يرفعوننا اليوم للموت ،وأما األمة فسترفعنا أيضا في الغد ،ولكن للحياة الخالدة ،والذكر
األبدي" ص ...)342خازم قام بواجبه ،بانتظار "األمة".

فصول الكتاب بعنوان "عبدالكريم الخليل مشعل العرب األول  "1915 -1884دار اليارابي -بيروت

 ،)2017مح ات في مسيرة الخليل ومنها عالقته بجمال باشا الملقب بالسياح ،ومحاججة بالوقائا
لالعقالنية االتهامات التي سيقت ضد الخليل -الشهيد حول "إنشاء إمارة بالد الشام يقودها الخديوي
ويساعد الخليل حينما الحت انكسارات السل نة" ،والسر الذي خي ت حوله أوهام وحبل مشنقة.

وتكأيت اليصول حول مسار مرحلة تداخل فيها انهيار السل نة وت لعات االستعمارين اليرنسي

والبري اني لبالدنا ،ونياذ الحركة الصهيونية لتحقيق وتكريس خ

ُّ
وتوز والءاتها ،وصغائر وشايات بع

حول خديوية بالد الشام -ص.)293

ها ،إلى انقسامات ُّ
النخب العربية

وجوهها .اليصل الحادي عشر بعنوان "الوشايات والمزاعم

من "أبوين صالحين" نشأ الخليل -الشهيد ،ومن عائدات زراعية ألر

يملكانها "أنيقت والدة عبد

الكريم على تعليم ابنها في بيروت واس نبول" ،فتخرج منها "عام  1909من مكتب الحقوق الشاهاني،
وعام  1911من مكتب الملكية الشاهاني ،وأصب

من رجال الحقوق واإلدارة المدنية في الدولة

العأمانية ،ومارس المحاماة بما يخدم قضيته وحركته القومية العربية وأهلها وليس كمهنة يعتا

منها"

ص ،)53وهي باعت أرضا ورأتها لشراء أسلحة لمجموعة من مناصريه ،تدعى فضة خازم) ،وذلك

"استعدادا للأورة التي بدأ اإلعداد اليعلي لها" ص )264لكنها "لما دخلت إلى السراي علمت أن عبد
الكريم أُعدم شنقا قبل وصولها ولم يسم لها العأمانيون برسية جأمان ابنها" ص.)325
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وفي اس نبول التي ذهب إليها سنة  1905للدراسة "كانت أفكار لنهضة األمة تنجلي بأبات أمامه،

ومشروعه التوعوي الوحدوي العربي جاهز .كان يعر

ماذا يريد ومن أين يبدأ وكيف ،وكان بلغ

الواحدة والعشرين من عمر " ص ،)97فكانت أولى خ واته "تأسيس جمعية عربية سرية" ،تسعى "إلى
االنيصال عن الدولة العأمانية ككيان قانوني ومسسساتي ،واقامة دولة عربية مستقلة ،وكان العمل

المسل من ضمن وسائلها لتحقيق أهدافها" ص ،)102أم توالى نشا ه في أكأر من جمعية سرية

وعلنية ،وكانت "له قوة فراسة عجيبة في وجو الرجال قلما تخيب" ص ،)99إضافة إلى نبوغه
المبكر وتواضعه وأقافته الواسعة وقدرته على التواصل ،والعديد من الصيات الشخصية التي رواها

وكتب عنها من عاصرو أو كتبوا عنه وتزخر بذلك الئحة مراجا الكتاب ،وان لم تكن لتحيط
بمجمو ما ُكتب ،نذكر مأال كتاب الدكتور هاني الهندي بعنوان "الحركة القومية العربية" -مركز
دراسات الوحدة العربية وتناوله الخليل ودور في إنشاء الجمعيات في إس نبول والبعد القومي العربي

لهذ الجمعيات).

" َّ
شكل "المنتدأ األدبي" وهو نق ة تحول أساسية في التاريخ العربي الحديي ،وفي ما اص ُ ل على
تسميته بل "الحركة القومية العربية" م لا القرن العشرين" ،والتي انضوت نخبة منها في أورة الحجاز

أو "الأورة العربية الكبرأ" على الترك بقيادة شريف مكة الحسين بن علي الهاشمي بمساعدة بري انية"
ص ،)121األمر الذي ُيركز عليه خازم في عرضه ألفكار الخليل الذي "كان يسعى س ار في الوقت
نيسه إلى معركة االنيصال واالستقالل لكن بتوقيت يتالءم ما جهوزية العرب ومن دون االستعانة

بأي من القوأ األجنبية" ص ،)237وهو ما حاوله في مستمر باريس  1913ولكن من خارجه،

يتضمن اليصل التاسا معلومات تُنشر للمرة األولى وهي من ضمن األحاديي والرسائل التي جمعها
حول هذا المستمر -ص 205إلى ص ،)244ما العلم أنه قبل أي الخليل) بما
عجاج نويه

توصل إليه المشاركون في المستمر المذكور ما جماعة االتحاد والترقي ،ألنه ،وبعد ظهور فكرة

الرعاية اليرنسية "اختار الخ ر األصغر القبول بما عرضه األتراك لبصالحات) دفعا للشر األكبر"
ص.)240

بالتعليم "الستعادة الهوية العربية وتأسيس الدولة"

في الكتاب ،وللمرة األولىُ ،ينشر مشروعه للنهو
اليصل السابا -ص 164 -149ومنشور في صحيية "األهرام" المصرية في  ،)1910 /7/13وكان

يردد "أن العلم ميتاح االستقالل ،وبه تُحرز العرب جميا حقوقها في السل نة العأمانية ،واذا لم يتعلم
العرب يبقون مستعبدين من أهل الدنيا" .أما توجسه من نشا أفراد الحركة الصهيونية ودورهم من
خالل جماعة االتحاد والترقي في إس نبول فقد كان مبك ار ،اليصل الأامن وبالتياصيل) ،وفيه عن
رف

السل ان عبدالحميد إغراءات هرتزل المالية عبر وس اء مقابل السماح لليهود بالهجرة إلى
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فلس ين وشراء أ ار

فيها ،فاستخدمت هذ الحركة كل الوسائل إل احة السل ان المذكور ،ومنها

"المحافل الماسونية ،وكان لديها نيوذ كبير في أوسا الباب العالي وبين قادة تركيا اليتاة التي انبأقت

منها االتحاد والترقي" ،و "توسا نيوذ يهود الدونمة داخل االتحاد والترقي" ص ،)171متوقيا عند

"م البة عبدالكريم الخليل الحكومة العأمانية بمنا الهجرة اليهودية إلى فلس ين ،في حين كانت فئة
عربية أخرأ تتعامل ما االتحاد والترقي لقلب نظام عبدالحميد" ،وهو ما "حققته المنظمة الصهيونية

بخلا عبد الحميد" ،والتي هللت لها "الصحف اليهودية في سالونيك للتخلص من مض هد إسرائيل"
ص.)177

لم تنيا تحذيرات الخليل من خ ر شراء الصهيونية أراضي في فلس ين وم البته السل ان محمد
رشاد باصدار قرار ق عي يمنا هجرة اليهود إلى فلس ين واستمالك األراضي ،أو في كلمته أمام

الباب العالي في الموضو عينه ،أو في جوالته العربية لشرح هذا الخ ر ،ألن "ما سجله هرتزل في

مذكراته عن ُّ
تمكن اليهود من شراء أ ارضي آل سرسق وكانت تشكل  3في المئة من مساحة فلس ين
ص ،)255وتنازل آل سالم عن الحولة لوكالة التنمية اليهودية" ص )255كشف الكأير .وعندما

فشل قادة الحركة الصهيونية في إغراء الخليل ماديا ،تسلل جواسيسها إلى المنتدأ األدبي ص،)201

إذ كان "لعبدالكريم خصوم ،خصوم الحسد على ما بلغه بأخالقه ال يبة ،وغيرته الو نية الصحيحة
من المكانة العالية بتسنمه بعصاميته وعبقريته رئاسة المنتدأ األدبي" ص.)260

عندما غادر الخليل في  1914/8/8إس نبول نهائيا ،إلى واليتي بيروت وسورية ومتصرفية جبل
لبنان ،حمل أحالمه وخ

ه معه ،فراح يتقرب من جمال باشا السياح) بقبوله وظيية الميت

العام

ألمور الدولة والملكية والعسكرية في الواليات الأالي :بيروت وسورية وحلب" ،وذلك "الستخدامها في

حركته للأورة على الترك" ،ولكن ،بحسب معلومات تُنشر للمرة األولى ص )271فان قبوله كان في
"سياق خ ة ذكية تنم عن مهارة وبراعة وتحتاج إلى شجاعة قصوأ لما رافقها من خ ر كبير على
حياته" .هذ الأورة التي كان يتم التحضير لها لالن الق من دمشق التياصيل في اليصل العاشر)

سبقتها "التقارير االستخبارية والوشايات المحلية" ،فكان "مشعل العرب األول" شهيدا ،وآخر كلماته
الملتف بحبل وحبائل أزمات هذ األمة التي ل الما كانت
ملتيا بالحبل" :االستقالل" .هذا االستقالل ُ
مصيرية.
الحياة ،لندن2017/5/11 ،
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 .57حياة األسرى أهم من االنتخابات المحلية
د .فايز أبو شمالة

تتهيأ الضية الغربية للمشاركة في االنتخابات المحلية التي ستجرأ يوم السبت القادم ،بتاريخ 13

أيار ،أي عشية ذكرأ نكبة فلس ين ،واعالن قيام دولة الكيان الصهيوني ،وهذ الذكرأ األليمة التي
حيرتها الدماء والتضحيات في وجدان الشعب اليلس يني ،ال تمحى بالتقادم ،وكان األجدر بمجلس

الوزراء الذي حدد موعد االنتخابات أن يحترم ذاكرة الشعب اليلس يني ،وأن يحترم تضحياته

وب والته ،وأال يشغل الجماهير اليلس ينية عشية ذكرأ النكبة باالنتخابات المحلية ،ونتائ

فرز

االنتخابات ،وبين مسيد لهذ النتائ أو متشكك فيها.

على رئيس الوزراء أن يتدارك األمر ،وأن يتدخل على وجه السرعة ،ويسجل موعد االنتخابات التي

تتزامن ما اليوم السابا والعشرين إلضراب األسرأ في السجون اإلسرائيلية ،وال سيما أن المشاركة

في االنتخابات حق من حقوق األسرأ الذين تجاوز عددهم ستة آال
وستة آال

أم ،وستة آال

أب،

أسير ،ولهسالء ستة آال

أخ ،وأخت وجار وصديق ورفيق وعزيز وحبيب ومتضامن ومتعا ف،

فنحن نتحدي عن ماليين من الشعب اليلس يني الذي ارتبط مصير بمصير القضية اليلس ينية،
والتي يمأل األسرأ رأس حربتها ،الصري  ،وهم عنوانها الو ني اليصي .

على كل مسئول مهما كان موقعه أن يعمل بكل صدق على تأجيل االنتخابات المحلية ،وال سيما أن

هذ االنتخابات ستجرأ في مدن وقرأ الضية الغربية فقط ،دون بقية األر
تجرأ على أر

غزة المحاصرة ،ولن تجرأ على أر

القدس التي تتعر

اليلس ينية ،فهي لن
للتهويد ،وسيمارس

الحق في االنتخابات جزء صغير من الشعب اليلس يني دون بقية الشعب المشتت في المنافي،
والمحاصر في و نه ،والمنيي داخل بيته.

وللتذكير ف قط ،فان موعد االنتخابات المحلية غير مقدس ،فقد سبق وان تأجلت االنتخابات التي كان
موعد إجرائها في الضية الغربية وغزة ما نهاية سنة  ،2016تأجلت االنتخابات ألسباب أوهن من

السبب الو ني الذي يعشع

في الذاكرة ،وأوهى من السبب الو ني المرتبط باضراب األسرأ ،إذا

كيف س يجرس فلس يني و ني شريف على الخروج من بيته ،والوقو

في ابور االقت ار  ،وال يحتقر

انتماء الو ني ،وهو يدير ظهر إلضراب األسرأ ،أولئك األب ال الذين سيكون يوم االنتخابات يوم
عذابات بالنسبة لهم ،وال سيما أن مدير مصلحة السجون سيتشيى بهم ،وسيدخل عليهم مدير السجن
ليقول لهم :لقد نسيكم شعبكم ،وهذا هو مجتمعكم اليلس يني يمارس حياته السياسية ،وينتخب ممأليه

دونكم ،لقد خسرتم رهانكم على بني قومكم أيها المغيلون.
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الرجولة موقف يا حركة فت  ،والو نية موقف يا فصائل منظمة التحرير ،والكرامة موقف يا حركة
حماس وحركة الجهاد ،ونحن الشعب العربي اليلس يني ننتظر الموقف الو ني واألخالقي والرجولي

المعبر عن أماني وت لعات الشعب اليلس يني ،الموقف المتكامل ما األسرأ في معركتهم ،والتي
هي معركة القرار السيادي اليلس يني المستقل عن التبعية والركو .

فلسطين أون الين2017/5/10 ،

 .58حماس بين الحركة ..والدولة
عادل سليمان

يمر ،في  15من مايو /أيار الحالي  69عاما على ذلك اليوم الذي أعلن فيه بن غوريون قيام دولة
العدو اإلسرائيلي على أر

فلس ين ،واندلعت حرب فلس ين األولى ،عقب ذلك اإلعالن .وانتهت،

كما هو معرو  ،بهزيمة األ ار
خ و

العربية المشاركة فيها ،وتكريس وجود الدولة العبرية في إ ار

الهدنة التي تحددت عبر مياوضات منيردة بين دولة العدو اإلسرائيلي وكل من الدول

المشاركة في الحرب والمحي ة بها ،مصر واألردن وسورية ولبنان ..ما غياب تام ألي تمأيل

فلس يني ،أو ذكر لقيام دولة عربية فلس ينية .ولألسف ،فشلت كل الجهود التي تم بذلها في ذلك

اإل ار ،وآخرها كان إعالن تشكيل حكومة عموم فلس ين في غزة ،وقد ترأسها أحمد حلمي باشا.
ولكن تم إحبا ذلك المشرو  ،عبر مستمر أريحا الذي ضم أعيان الضية الغربية ،وانتهى ب لب إلى

ملك األردن عبد هللا االندماج في دولة شرق األردن ،وهو ما تم باليعل ،وتم إعالن ضم الضية
الغربية إلى األردن في إ ار المملكة األردنية الهاشمية ،بينما بقي ق ا غزة تحت اإلدارة المصرية،

وتقرر تعيين أحمد حلمي باشا ممأال "لعرب فلس ين" في جامعة الدول العربية ،وهي الصية التي
كان ُيعر بها المندوب اليلس يني.
وهكذا تم إسدال الستار على المشهد المعرو

بمشهد "النكبة" ،والذي تلته مشاهد عديدة خالل ما

ُعرفت بجوالت الص ار العربي  -اإلسرائيلي للنكسة والوكسة ،حتى وصلت القضية إلى ما هي عليه
ا ن ،وهو الحال الذي نقصد بالوكسة .يحتل العدو اإلسرائيلي كامل األر اليلس ينية في الضية

الغربية والقدس ،ويير

حصا ار محكما على ق ا غزة ،أو ما يمكن تسميته "االحتالل من الخارج".

والوضا اليلس يني منقسم بشكل مأساوي ،سل ة حكم ذاتي مسقت في الضية الغربية ،على أساس

اتياقيات أوسلو التي أع ت لدولة العدو اإلسرائيلي اعترافا فلس ينيا من منظمة التحرير اليلس ينية،
في م قابل قيام المنظمة بدور الحارس من البا ن باعتبارها مجرد مجلس إدارة لألراضي والسكان،

ورئيسها رئيسا للمجلس  ،)chairmanيعمل في تنسيق تام ما حكومة دولة االحتالل ،أي مجرد حكم
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ذاتي مقيد ومسقت إلى حين النظر في الموضو  ،ولم ترد أي إشارة إلى دولة فلس ينية ،أو حقوق
للشعب اليلس يني ،على أي األحوال.
ليس المقام هنا استع ار

مسيرة القضية اليلس ينية ،ولكنها مقدمة ضرورية للحديي عن حركة

حماس ،ووأيقتها السياسية الجديدة التي أعلنها رئيس المكتب السياسي السابق للحركة ،خالد مشعل.

وهي التي تأسست باسم حركة المقاومة اإلسالمية ،من رحم تنظيم اإلخوان المسلمين في فلس ين،

بزعامة الشيخ أحمد ياسين الذي اغتاله العدو اإلسرائيلي في العام  .2004وجاء إعالن تأسيس الحركة

في عام  1987ما ان الق االنتياضة اليلس ينية األولى .ولم تنضو "حماس" تحت عباءة منظمة

التحرير اليلس ينية ،وعارضت مسار أوسلو واتياقياته ،وأعلنت المقاومة نهجا لتحرير فلس ين ،كل

فلس ين ،واستعادة الحقوق المشروعة للشعب اليلس يني كاملة .وشكلت الحركة جناحا عسكريا تحت
اسم كتائب عز الدين القسام ،وخاضت الحركة ،منذ تأسيسها ،معارك وحروبا عديدة ما العدو
اإلسرائيلي ،ولم تتوقف عن النضال السياسي في الداخل اليلس يني وفي الخارج ،حتى اكتسبت

مكانة كبيرة في وجدان الشعب اليلس يني ،بل في وجدان الشعوب العربية ،بوصيها رم از للمقاومة،
والتمسك بالأوابت الو نية ،والقومية ،وأيضا الدينية ،المتعلقة بالقضية اليلس ينية ،ولكن المهم أن

الموقف اليلس يني انتهى إلى ما هو عليه ا ن من انقسام حاد بين السل ة اليلس ينية في رام هللا
وحركة حماس في ق ا غزة المحاصر.

في ظل تلك الظرو  ،وفي أجواء المتغيرات اإلقليمية ،والدولية الحادة التي تعاني منها المن قة،
وفي مقدمها االستراتيجية األميركية الجديدة التي يتبناها ترامب وادارته بالنسبة للشرق األوسط ،وما
تم اإلعالن عنه من "صيقة القرن" ،لوضا نهاية للقضية اليلس ينية ،بصر

النظر عن الحقوق

المشروعة للشعب اليلس يني ،وبناء تحالف جديد في المن قة ،برعاية
أميركية ،تكون دولة العدو اإلسرائيلي

بع

رفا أساسيا فيه ،ولعل هذا يتض من استقباالت ترامب

القادة العرب المعنيين بالقضية ،أم زيارته المزمعة للمملكة العربية السعودية وعقد قمة أميركية

– عربية ،وأخرأ إسالمية في الريا

 ،أم زيارته ،بعد ذلك ،دولة العدو اإلسرائيلي.

علينا أن نق أر الوأيقة السياسية لحركة حماس في إ ار كل تلك الظرو  ،وعلينا أن ن رح على

أنيسنا سساال :ما هو الجديد في الوأيقة؟ أعاد البند األول تعريف الحركة بأنها حركة مقاومة و نية،
فلس ينية ،إسالمية ،هدفها تحرير فلس ين ،ومواجهة المشرو الصهيوني .والمهم هنا التأكيد على

استقاللية الحركة التامة .وأكد البند الأاني أن أر

فلس ين المعنية بهد

التحرير هي اإلقليم الممتد

من نهر األردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا ،ومن رأس الناقورة شماال إلى أم الرش ار

جنوبا.

البند العشرون ،وهو األمر الجديد وبالغ األهمية ،حيي تضمن القبول باقامة دولة فلس ينية على
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خ و الرابا من يونيو /حزيران  ،1967شري ة أن تكون دولة مستقلة ،كاملة السيادة ،وعاصمتها
القدس ،وعودة الالجئين ،والنازحين ،باعتبارها صيغة توافقية و نية مشتركة.

تلك هي الوأيقة الجديدة التي ستلتزم بها القيادة الجديدة لحركة حماس ،وهي ،في حقيقة األمر ،رسالة

بالغة األهمية لمن يخ

ون ل رح "صيقة القرن" حول تسوية القضية اليلس ينية ،أو تصييتها،

وفحوأ الرسالة :ال تسق وا المقاومة من حساباتكم ،واذا كان لنا جناحنا العسكري المقاوم ،فلنا أيضا

جناحنا السياسي الذي يتعامل ما السياسة على أنها فن الممكن ،كأي رجال دولة ،فاذا كان الحل

المرتقب هو حل الدولتين فليكن .ولكن ،على أسس عادلة ،وهي دولة فلس ينية كاملة السيادة،

عاصمتها القدس ،ما حق العودة ،ولسنا ُمجبرين على االعت ار

وصلت الرسالة؟

بدولة العدو اإلسرائيلي ،فهل

العربي الجديد ،لندن2017/5/11 ،

 .59صفقة إلسرائيل وصفعة لنا
فهمي هويدي

ال تنتظروا خي ار من الزيارة التي يعتزم الرئيس األمريكي القيام بها للسعودية ،ذلك أن الصيقة التي
يريد أن يعقدها ال تخرج عن كونها صيعة لنا جميعا.
)١

في اليوم التالي للقاء الرئيس دونالد ترامب ما أبومازن في واشن ن الخميس  ٤مايو) كان بين أبرز
التعليقات في الصحف والمواقا اإلسرائيلية ما يلي:

< أورلى أوزالأ ل يديعوت أحرنوت :ترامب تبنى مواقف إسرائيل .إذ إنه الب أبومازن بالتوقف عن

دفا رواتب عائالت "المخربين" اليلس ينيين المحبوسين في إسرائيل .عالوة على أنه البه بالتركيز
على مكافحة "اإلرهاب" .في الوقت ذاته فانه لم يعر

الدولتين ،ولم يت رق إلى وقف بناء المستو نات.

عليه أي خ ة سالم ،ولم يتحدي عن حل

< حمى شليف ل هآرتس :أأبت اللقاء ما ترامب أن السالح الجديد وغير السري لمحمود عباس
والقيادة اليلس ينية هو التملق .حتى إذا وقف ترامب أمام المرآة فى البيت األبي

من األكأر نجاحا في المدينة؟ فسو

وسأل :أيتها المرآة

يياجأ بأبومازن وقد ظهر أمامه قائال :أنت يا سيدأ الرئيس..

أنت وحدك.
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< آفى سيخارو

ل هآرتس :حين حرص ترامب على امتداح أبومازن فقد كان ذلك نابعا من إدراكه

أهمية الدور الذي تقوم به السل ة اليلس ينية في الدفا عن أمن إسرائيل ،ذلك أن الرئيس األمريكي

يعى جيدا ما يعرفه قادة األمن اإلسرائيلي من أن السل ة اليلس ينية تمأل مركبا رئيسيا من المركبات
التي تضمن أمن إسرائيل ،على الرغم من حملة التحري

التي يشنها اليمين اإلسرائيلي ضد عباس.

لذلك فانه باستأناء الكلمات الدافئة التي أغدقها على أبومازن ،فان الرئيس األمريكي لم يمن رئيس

السل ة اليلس ينية أأ إنجاز يمكن أن يلوح به بيخر أمام شعبه.

< أليسر لييى ل يديعوت أحرنوت :خالل المستمر الصحيي المشترك ما عباس ،حرص ترامب على
عدم تجاوز تصور حكومة اليمين المت ر فى إسرائيل لحل الص ار  .حيي لم تصدر عنه أية إشارة

تعكس التزاما بحل الدولتين أو إقامة دولة فلس ينية.
< عسا

جيبور ل معاريف :حقق عباس اإلنجاز الوحيد الذي يت لا إليه فى الوقت الراهن ،الذي

يتمأل فى ضمان شرعيته .ذلك أنه خشي أن تتآمر عليه األنظمة العربية ،بحيي تير

عليه غريمه

محمد دحالن .وجاء ترامب ليسبغ عليه الشرعية التي عززت موقيه ،وذلك إنجاز كبير فى نظر .
)٢

أأار انتباهي العنوان الرئيسي لصحيية "الحياة" اللندنية التي صدرت في اليوم نيسه الخميس ،)٥/٤

الذي كان كالتالي :ترامب يعد عباس بل"مظلة عربية" ،إذ استغربت أن يأتي هذا الكالم على لسان
الرئيس األمريكي الذي أراد أن ي مئن ضييه أبومازن إلى أنه هو من سيتولى توفير المظلة العربية
له ،وليس العكس .إذ ييتر

أن أبومازن حين يذهب إلى واشن ن فانه سيكون مدعوما مسبقا

بموقف عربي يساند فيما يخص "قضية العرب المركزية" .أما أن يذهب عاري الظهر ،بحيي يكون
بحاجة إلى مساندة عربية يوفرها له الرئيس األمريكي ،فتلك من عجائب الزمان التي تشهد بمدأ

العبأية التي بلغها المشهد العربي .واذ ال أتصور أن الرئيس ترامب ي لق الكالم على عواهنه ،لذلك
فانني أرج أن لديه شيئا باليعل بهذا الخصوص تلقا من بع

الزعماء العرب الذين لقيهم .وهو ما

ي رح بشدة السسال التالى :ما هو "الشيء" الذي سيقدم عليه أبومازن ،ويحتاج فيه إلى مظلة عربية

يتولى الرئيس األمريكي توفيرها؟

الحظت أيضا أن معظم الصحف العربية التي وقعت عليها أبرزت دون تعليق م البة ترامب
لليلس ينيين بأن يجمعوا على إدانة الدعوات إلى العنف واإلرهاب .كما أنه حأهم على تبنى صوت

واحد ضد التحري

والحي على الكراهية وتعليم األ يال حب الحياة وادانة كل من يستهد
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األبرياء .فى الوقت ذاته تناقلت الصحف العربية أيضا عن ترامب قوله" :علينا االستمرار فى بناء
شراكة ما قوات األمن اليلس ينية لهزيمة اإلرهاب".

عند التدقيق في كالم الرئيس األمريكي يالحز المرء أن انتقاد لبرهاب موجه إلى اليلس ينيين
وحدهم وأنه في دعوته إلى هزيمة اإلرهاب فانه راهن على الدور الذي تقوم به قوات األمن
اليلس ينية التي تنه

اليلس يني.

بمهمة مالحقة المقاومين وحماية أمن إسرائيل من مظاهر الغضب

هكذا ما عاد هناك شك في أن الرئيس األمريكي في المستمر الصحيي فضال عن لقائه ما أبومازن
كان يتكلم ول الوقت بعقل ولسان نتنياهو .ذلك أنه في خ ابه ظل يتحدي عما يجب أن ييعله

اليلس ينيون لصال أمن إسرائيل .ولم يشر بكلمة إلى شيء مما ينبغي أن تيعله إسرائيل لالتياق ما
اليلس ينيين .ناهيك عن أنه لم يشر بكلمة إلى أي بند من البنود المعلقة سواء فيما خص

المستو نات أو حتى حل الدولتين.
)٣

ما سبق يأير العديد من األسئلة حول مضمون "صيقة القرن" الذي أ لق أأناء زيارة الرئيس
عبداليتاح السيسي لواشن ن ولقائه بالرئيس األمريكي فى بداية إبريل الماضي) ل واعتبرت صحيية

"يديعوت أحرنوت" آنذاك أن المقصود بالصيقة عقد قمة سالم ل ى صيحة الص ار فى اجتما يعقد
بالواليات المتحدة خالل الصيف المقبل تشارك فيها ما إسرائيل مصر واألردن ودول الخلي

السعودية ودولة اإلمارات) .ونوهت الصحيية إلى أن الرئيس المصري قام بزيارته لواشن ن بعد

أالأة أيام من عقد القمة العربية باألردن .التي شارك فيها جيسون جرينيالد مبعوي ترامب لعملية
السالم المعلومة لم تنشر فى صحينا) وكانت تلك إشارة إلى أن الرئيس السيسي حين التقى ترامب

فانه كان يحمل تصو ار أو أفكا ار بخصوص حلحلة القضية اليلس ينية ،إلى جانب ال لبات المصرية

ب بيعة الحال.

أخي ار يوم الخميس الماضي  )٥/٤فوجئنا بتصريحات للرئيس األمريكي ذكر فيها أنه ييتخر بأن

ينقل إلى المأل إعالنه "التاريخي العظيم" عن أن زيارته األولى كرئيس للواليات المتحدة ستكون يوم

 ٢٣مايو لاللتقاء ما زعماء يمألون العالم اإلسالمي وليس العربي فقط) .وقال إن الهد
هو إرساء دعائم تحالف جديد لمحاربة اإلرهاب الذي تمأله داع

مشرق وعادل للشباب المسلم في بالدهم.
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فكرة التحالف الجديد ليست جديدة تماما ،فقد سبق أن ترددت فى وسائل اإلعالم بصياغات مختلية،
كان أشهرها مص ل

"الحل اإلقليمي" الذي سبق أن دعا إليه وسوقه رئيس الوزراء اإلسرائيلي

بنيامين نتنياهو ،وهي صيغة خبيأة للت بيا ما العالم العربي أوال أم بعد ذلك الضغط على
اليلس ينيين والتوصل إلى حل للص ار ما إسرائيل .وكأن الجهد الم لوب ينحصر فى القضية

اليلس ينية وليس االحتالل اإلسرائيلي.

ما أعلنه الرئيس األمريكي تحرك في إ ار اليكرة ذاتها وان أ لق عليها عنوانا آخر .فهو يتحدي عن
تحالف فى مواجهة إيران وداع

تشارك فيه إسرائيل ب بيعة الحال) دون إشارة صريحة إلى فكرة

الحل اإلقليمي التي أشار إليها نتنياهو .ومعرو

أن صيغة الحلف اإلسالمي لها تاريخ فى العالم

العربي ،تبنتها الواليات المتحدة في عهد الرئيس األسبق أيزنهاور قبل أكأر من نصف قرن)

لمواجهة الشيوعية .وكان "حلف بغداد" امتدادا لها ،وأخي ار رحت فكرة الحلف في عام  ٢٠١٦حين
دعت إليه السعودية لمواجهة الحوأيين في اليمن .أما ما هو م روح في الوقت الراهن فهو يقوم على

السنيَّة لمواجهة التمدد اإليراني ،إضافة إلى مشاركة إسرائيل ،بعدما صارت
محاولة حشد الدول ُّ
تصنف نيسها ضمن دول االعتدال فى المن قة .وهو تصنيف قبلت به بع

الدول العربية.

)٤

إذا جاز لي أن ألخص المشهد فانني أقر بأن الوضا الراهن على بسسه أفضل بكأير مما هو قادم.
إذ ال أست يا أن أتجاهل عدة حقائق ،أولها أن الرئيس األمريكي يتحدي باسم نتنياهو واليمين

اإلسرائيلي  .ومن أم فان ما يشغله حقا هو كيف يقنا العالم العربي باغالق ملف القضية وبالتسليم
بال لبات اإلسرائيلية سمه االنب اح إن شئت) .في الوقت ذاته فان السل ة اليلس ينية التي هي في
أضعف حاالتها باتت تراهن على موقف اإلدارة األمريكية وتتمنى رضاها بمختلف السبل .أم إن

العالم العربي أصب يعاني من درجة غير مسبوقة من الوهن واالني ار  ،حتى سارت بع

أهم دوله

على درب الت بيا .اجتما هذ العوامل إذا كان يشكل فرصة تاريخية تمكن إسرائيل من فر

شرو ها ،فضال عن أنها تشجا نتنياهو وقوأ اليمين األكأر ت رفا على مزيد من التصلب وتصعيد

المواقف وال لبات ،فبأي معيار إذن يعد ما نحن مقبلون عليه "صيقة القرن"؟ ل واذا كان للرئيس
األمريكي أن يعتبر رحلته إلى السعودية "حدأا تاريخيا عظيما" ألنه سيلتقي ما بع

قادة العالم

اإلسالمي ووضا أساس الحلف الجديد الذي يمهد لعقد "صيقة القرن" ،فبأي عقل أو من ق نصدق
الكالم ونردد تلك العبارات .واذا ما فعلها الرئيس ترامب حقا ،فله أن يتباهى بما أنجز وي لق عليه
ما يشاء من أوصا  ،لكن "صيقة القرن" التي يريد أن يعقدها ستصب
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والمسلمين .وليس في ذلك مبالغة ،ألن ما نحن مقدمون عليه يملسنا شعو ار بالخو

واليز  ،وليس

اال مئنان أو الأقة .لذلك فان لهية الزعماء العرب على لقائه فى واشن ن واإل راء المبالغ فيه الذي

جاء على ألسنتهم ،ذلك كله يعد نياقا وعبأا ال ائل من ورائه ،فضال عن أنه من عالمات الضعف
واالستخذاء.

قرأت تصريحا للدكتور على الجرباوأ أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت قال فيه إن ترامب من
أكأر الرسساء األمريكيين انحيا از إلسرائيل منذ إنشائها قبل  ٧٠عاما .كما أن اقمه ال يخيى ذلك

االنحياز .ولديه صهر يهودي وأحياد يهود .كما أن إسرائيل هي حلييه االستراتيجي وليس نحن .لذلك
من المستبعد أن يقوم بأي ضغط على إسرائيل ،ومن المرج

اليلس ينيين دون غيرهم.

أن يكأف من ضغو ه على

هذا الذي قال به الدكتور الجرباوأ صار معلوما من السياسة بالضرورة ،بل صار بديهية لدأ

الموا ن العربي العادي .لذلك فليس ميهوما تهليل بع

األوسا العربية للرئيس األمريكي ،والحياوة

بالحدي التاريخي العظيم الذي هو مقبل عليه ،وصيعة القرن التي يدعى أنه بصدد عقدها.

ماذا نقول في أناس ذهبت عقولهم وخارت قواهم وعميت أبصارهم حتى صاروا يرون الصيعة

صيقة؟!

الشروق ،القاهرة2017/5/8 ،

 .60ترمب والسالم المستحيل فلسطينيا
"ال أحد يتوقا نتائ هامة من اجتما ترمب بعباس في البيت األبي

ماجد أبو دياك

 ،ولكن حقيقة أنه تم إنما

يعكس اعترافا من قبل إدارة ترمب ،التي تولت منصبها بتوجه موال إلسرائيل ،بأنها يجب أن تمد

يدها لليلس ينيين إذا كانت تريد تحقيق أي تقدم نحو ما أسماها ترمب "الصيقة الكبرأ" التياق
إسرائيلي فلس يني.

هذا ما خرجت به صحيية لوس أنجلوس تايمز األميركية بافتتاحيتها قبل أيام ،والتي لم تشر بدورها

الصر المزمن ،ولم
ا
إلى أن اإلدارة األميركية الجديدة لم تباشر حتى ا ن تحركا جديا لحل هذا
تحاول حتى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتبني موقف أقل تشددا من الص ار  ،وهو الذي أفسد

محاوالت اإلدارات السابقة في التوصل لحل مر

للص ار  ،وكان آخرها إدارة أوباما التي اض رت

في النهاية إلى انتقاد الموقف اإلسرائيلي المتشدد.
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حل سياسي بدفع جديد
ويحاول الرئيس األميركي ،الذي يبدو أنه تخلى عن تعهد بنقل السيارة األميركية للقدس ،التوصل

لحل سياسي للص ار رغم أنه بدأ واليته بالحديي بشكل عام عن هذا الحل دون تحديد مالمحه
األساسية التي تقوم على أساس قيام دولة فلس ينية إلى جوار إسرائيل ،تاركا ذلك إلى ما يتم التوصل

له بين ال رفين!

وتقول صحيية هآرتس إن نتنياهو أ لا وزراء على

لب أميركي يتعلق بضرورة قيام تل أبيب

بخ وات يكون لها تأأير إيجابي فوري على أوضا اليلس ينيين االقتصادية في سبيل إحراز تقدم في
الملف اإلسرائيلي.

وحسب مصادر هآرتس الذين تحيظوا على ذكر أسمائهم بسبب الحساسية السياسية للموضو وكون
الجلسة مغلقة ،فقد أكدوا أن نتنياهو ال يعر بعد تصور ترمب عن التقدم في الموضو اإلسرائيلي

اليلس يني ،لكنه من المهم أن تكون إسرائيل هي الجانب الذي يظهر نوايا حسنة بغر

المساعي األميركية.

عدم عرقلة

وأشار نتنياهو في هذا السياق إلى أنه ينوي التجاوب ما الم لب األميركي والقيام بخ وات في

الضية الغربية وق ا غزة من شأنها التأأير بشكل إيجابي وفوري على االقتصاد اليلس يني .ولم
يبين نتنياهو ما هي الخ وات التي يتحدي عنها ،لكن بع

الوزراء فهموا أنه يمكن أن تتمأل إحدأ

الخ وات في إصدار تراخيص للبناء اليلس يني في المنا ق "سي" التي تسي ر عليها إسرائيل أمنيا
ومدنيا.

إال أن الصحيية لم تت رق إلى ال لبات التي قدمها ترمب لعباس في لقائهما بواشن ن ،ومن ضمنها

وقف معاشات أسر الشهداء الذين تسميهم إسرائيل عائالت إرهابيين .كما أنها لم تشر إلى اإلج ارءات

التي اتخذها عباس بحق موظيي السل ة بق ا غزة ووقف تمويل الكهرباء وتهديد باجراءات أخرأ

في محاولة منه لتركيا حماس وتشجيا سكان غزة للأورة عليها تمهيدا ألي حل تصيوي يتم التوصل
له ما إسرائيل من خالل إزاحة العائق األكبر أمامه ،وهي حركة حماس.

وفيما يستعد الرئيس األميركي لزيارة إسرائيل وأراضي سي رة السل ة اليلس ينية في الضية ،فقد
أ لق إشارات ترحيب بعباس من خالل استقباله له بحياوة في البيت األبي

ومدحه الشديد لتعاونه

األمني ما إسرائيل ،وعمد إلى كتابة تغريدات على تويتر بأنه يتشر بهذا اللقاء ،وأضا

أن شيئا رائعا سيتمخ

أنه يأمل

عنه بين "اليلس ينيين واإلسرائيليين .ولكن سرعان ما اختيت هذ التغريدات

بعد يوم واحد ،األمر الذي يشير إلى تأأير اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة وتجاوب ترمب معه!
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وال يبدو أن ترمب يمتلك تصو ار معينا للحل ،واألرج أنه سيشجا اللقاء المباشر بين نتنياهو وعباس
الذي أعلن من رام هللا استعداد للقاء ما نتنياهو تحت رعاية ترمب ما يعني كسر الم لب
اليلس يني الذي توقيت عند المياوضات المباشرة عام  2010وهو وقف االستي ان!

مرة أخرى ..السالم اإلقليمي
وستشمل جولة ترمب هذا الشهر زيارة السعودية التي يتوقا أن ي لق من خاللها دعوة لت بيا

العالقات العربية ما إسرائيل حتى قبل التوصل لحل سياسي ما اليلس ينيين ،األمر الذي سيسدي
إلى إ الق الحل اإلقليمي الذي يدعو له نتنياهو في المن قة ويقول إن دوال عربية توافق عليه!

ويعيد هذا إلى األذهان اللقاء السري الذي جرأ في العقبة العام الماضي وجما كال من الرئيس

المصري عبد اليتاح السيسي والملك األردني عبد هللا الأاني ما رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو برعاية وزير الخارجية األميركي جون كيري .حيي وافق فيه وافق نتنياهو على تقديم
تسهيالت لليلس ينيين للبناء في منا ق "ج" الواقعة تحت السي رة األمنية والسياسية اإلسرائيلية)
بالضية الغربية وتجميد االستي ان في المستو نات النائية التي تقا في أقاصي الضية الغربية ما

إ الق يد إسرائيل للبناء في التجمعات االستي انية الكبرأ ،ما لب التزام أميركي باحبا أي تحرك
ضد إسرائيل في المحافل الدولية!

إال أن األخ ر من ذلك كله ،حسب الصحافة العبرية ،أن الدولتين العربيتين عرضتا على نتنياهو
االعت ار

بيهودية الدولة مقابل إ الق مياوضات التسوية ،وهو ما رفضه نتنياهو ألنه ال يريد أن

يقدم أي استحقاقات للعرب واليلس ينيين الما رأأ أنهم محتاجون إليه في المعركة على اإلرهاب

ومحاربة إيران .و لب نتنياهو أيضا أن تقوم السعودية واإلمارات بأنش ة سياسية ذات منحى
ت بيعي ما إسرائيل بشكل علني وجلي!

وهكذا يجد ترمب نيسه محاوال اجترار حلول فشلت في السابق في دفا الحكومة اليمينية بقيادة

نتنياهو للتقدم باتجا حل سياسي حتى ما دون سقف المبادرة العربية عام 2002

الما أن هذ

الحكومة باتت تدرك أن الدول العربية محتاجة إليها في مواجهة إيران التي باتت تهدد العرب في

أكأر من مكان في المن قة .كما أن إسرائيل تسوق بقوة أنها ليست الخ ر في المن قة ،وانما إرهاب
داع

الذي يوحد الجميا لمحاربته.

ال لحل الدولتين

و الما أن الص ار يدور في المن قة حول "قيام دولة إسرائيل ذاتها" ،فانه ال أمل في حل هذا الص ار

حسبما نقل عن وزير الدفا السابق موشي يعالون مسخرا.
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وقال يعالون إن االحتالل اإلسرائيلي لم يبدأ عام  1967وانما في عام  ،1948في تصريحات أدلى بها
خالل مشاركته في مستمر لصحيية جيروزاليم بوست عقد في والية نيويورك األميركية إن الص ار
يتعلق بمبدأ قيام دولة إسرائيل ذاتها ،وأضا

أنه "رغم عدم وجود آمال بحل هذا الص ار  ،فان هناك

الكأير مما يمكن أن يقدمه اإلسرائيليون لليلس ينيين ،مأل االستقالل الذاتي"!!

وأوض يعلون تصور بالقول إنه يجب اإلدراك جيدا أن ال مجال للوصول لمصالحة نهائية بين
الجانبين ،وفي الوقت ذاته ال يجب على اإلسرائيليين أن يواصلوا السي رة على اليلس ينيين".

إال أنه وفي نيس المستمر ،قالت عضو الكنيست توما سليمان إن اليلس ينيين ال يست يعون صنا
حقائق على

السالم ما هذ الحكومة اإلسرائيلية التي تريد المحافظة على الوضا القائم ،وفر
األر  ،وال تتحدي عن السالم وانهاء االحتالل.

وحذرت من أن إسرائيل تقترب من وضا اليوضى الحقيقية ،ونموذج دولة األبارتهايد إن لم يحصل

ت ور جدي في السنوات القريبة القادمة ،معتبرة أن هناك شعبا فلس ينيا تحت االحتالل ،يدفا أأمانا

باهظة جراء ذلك ،كما سيدفا اإلسرائيليون أمنا كبي ار إن لم يتم توفير األمن للشعب اليلس يني.

ويختصر التصريحان الماضيان مشكلة اليلس ينيين ما اإلسرائيليين الذين ال يريدون حل الدولتين
حتى ولو كانت الدولة اليلس ينية أقل بكأير من حدود  4حزيران/يونيو  ،1967وهذا سيسدي إلى فشل

أي مياوضات ال تسند بقوة السالح كما ينادي الرئيس اليلس يني محمود عباس ،كما سيضا وأيقة
حماس التي تحدأت عن حل مرحلي وتصريحات مشعل التي تلتها على الر  ،بل وربما في سلة

المهمالت كما فعل بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو!!

واألولى في هذ الحالة أن يضا اليلس ينيون وراء ظهورهم هذ الحلول وأن يتيقوا على برنام و ني

قائم على دعم المقاومة بكل أشكالها باعتبارها السبيل األهم النت از الحقوق من العدو.

موقع "عربي 2017/5/10 ،"21

 .61ال يمكن عقد "صفقة" بشأن القدس أو "بالد إسرائيل"
إلياكيم هعتسني

حبل النجاة الجديد للرسساء األميركيين الذين يتوقعون أن يخضعوا حكومات إسرائيل إلرادتهم هو

"النه التجاري" المنسوب لدونالد ترامب .وكما اعتاد وال حياته في عالم البزنس هكذا سيعر

على ال رفين "ديل" ،صيقة ،وكونه عديم الصبر وقصير النيس ،لن يد نتنياهو يتملص منها.

هنا

هذا خ أ ،سيدي الرئيس ،بالذات من ناحية تجارية فان صيقة سالم ما اليهود هي صيقة سيئة جدا

لليلس ينيين ،ألنه مألما يعي
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فلماذا يتبر العالم لهم بالمليارات ،بينما ال يتبر حتى بقر

لعرب آخرين يعانون من مظالم أشد؟

فقط الن من يواجهونهم هم اليهود .لالسامي الذي ال يمكنه أن يعرب عن كراهيته علنا ،يوفر

اليلس ينيون أنبوب تصريف للسموم :اليهود كقتلة أ يال مسيحيين خرجوا عن الموضة ،ولكن يمكن
اتهام اإلسرائيليين بقتل أ يال فلس ينيين .اليهود كمستغلين وظالمين – ال ،أما اإلسرائيليون كسالبي
لب هائل في العالم.

أراضي اليلس ينيين – فنعم ،وهذا هو األمر ذاته .لهذ البضاعة يوجد

واخراجها عن الدورة التجارية في صال صيقة سالم سيدفا االقتصاد اليلس يني إلى االنهيار.

بنبرة أكأر جدية :أمة استخيا

في التشبيه بين صيقة تجارية وبين ن از سياسي – إقليمي.

فيي الصيقة التجارية يشتري المعني بضاعة وال شيء غير ذلك ،والبائا – بالمال ليس إال.
أما للصيقة السياسية ،بالمقابل فأمة آأار لها تتجاوز ذلك .مأال مت ر  :تشمبرلين عاد في 1938

من ميونخ ،يلوح بورقة وهتف بحماسة "عندي توقيعه!".

وكان هذا توقيا هتلر على معاهدة عدم اعتداء" ،السالم في عصرنا" مقابل انت از إقليم السودات من

تشيكوسلوفاكيا.

اعتقد تشمبرلين بأنه حقق صيقة .ولكنه أخ أ بشدة ألن هتلر كان السودات له مجرد وسيلة لتصيية

الدولة التشيكوسلوفاكية في ريقه الحتالل العالم ،مألما كتب وأعلن على المأل.

هكذا اليلس ينيون أيضا ال يخيون حلمهم بوضا حد لدولة إسرائيل .فهي "الكيان الصهيوني" ومن
يسلمهم جبال "يهودا" و"السامرة" وهو يعر ذلك فانه يوقا صيقة موته .ترامب هو ا خر ييهم هذا

جيدا ،ولهذا فقد انتقد سليه أوباما بشدة ،على نهجه التبسي ي – االستيزازي تجا اإليرانيين ،األسد

وكوريا الشمالية .إذا ما عر

علينا أساليب أوباما سنسأله لماذا ال يعر

من هران أو على األسد.

ليس كل شيء بضاعة في السوق ،وليس حكم العقارات في منهاتن كحكم أر

صيقات على آيات هللا

القدس :هناك سوق

األراضي األكبر في العالم ،وهنا التعبير األعلى للقيم الم لقة التي شحنتها الروحانية غير قابلة
للوزن والقياس ،الشراء والبيا .وعليه :نو ديل ،سيدي الرئيس .والقدس هي فقط خالصة جوهر "البالد

المقدسة" كلها ،وكل من حاول االتجار بها احرق أصابعه.
وبقشرة جوز :ال

السنين كان اليهود مشتتين في كل أرجاء العالم .ما أبقاهم معا كان األمل في

العودة ذات يوم إلى القدس والى "بالد إسرائيل" .وبعد أن جاءوا أخي ار بعد كارأة فظيعة وحروب ال
تحصى ،فهل من المن ق ا ن بالذات أنهم سيتنازلون عن هدفهم المنشود مقابل "ديل" ما؟ أال

تتصور ،فخامة الرئيس ،أن تقترح على البري انيين عقد ديل على جبل ارق ،الذي تدعي إسبانيا

بانه لها ،أو على جزر فوكلند ،حيي بعأت بالجنود إلى مسافة آال
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أيدي األرجنتينيين .كما أنك لن تهين الصين بعر

ديل على الدالي -الما على التبت ،أو الهنود

في صيقة على كشمير.

لم يتبق سوأ أرنب تجارب واحد لتجربة صيقة رئاسية عليها ،وهذ هي نحن .لماذا؟

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/5/11 ،

 .62كاريكاتير:

القدس ،القدس2017/5/11 ،
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