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 .1حماس تستنكر وصف ترامب لها بأنها منظمة إرهابية

قال موقع حركة حماس ،غزة ،2017/5/21 ،أن حركة حماس استنكرت ما ورد من افتراءات على
لسان الرئيس األمريكي ترامب أمام الملوك والزعماء العرب والمسلمين ،التي زج فيها حركة حماس

في قائمته لإلرهاب ،وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ،وهو حق مشروع ومقدس

لتحرير األرض والمقدسات.

كمااا اسااتنكرت الحركااة فااي بيااان لهااا ،حديثااه المل ااوم عاان األديااانن حيااك ربااب بااين الممل ااة العربيااة

السعودية واإلسالم -وهذا حق -ل نه ربب باين زيارتاه للقادس والدياناة اليهودياة ،وهاو أمار خطيار جادا
ال يمل ه ترامب أو غيره ،فال حق في فلسطين إال ألصحاب األرض العرب والمسلمين.
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وأ دت الحركة أن الرسالة التي حملها ترامب إلى المنطقة العربية هي رساالة سايئة فيهاا خلاب مقصاود
للمفاهيم والقيم ،وهاي رساالة لشاق صام األماة اإلساالمية ،خاصاة أناه تجاها الجارائم الصاهيونية مان

قتا ا لاطف ااال والنس اااء وت اادمير البي ااوت ف ااو ر وس أهله ااا ،وه ااي رس ااالة عدواني ااة منح اااز إل ااى الع اادو
الصااهيوني والعاادوان الصااارا علااى المقدسااات اإلسااالمية والمساايحية ،األماار الااذ يسااتلزم منااا جميعااا

عربا ومسلمين الحذر وتوحيد الصم لمواجهة هذا ال زو واإلرهاب الجديد الذ تريد اإلدار األمريكياة
بقياد ترامب فرضه على المنطقة العربية واإلسالمية بهدف ابتزازها سياسيا واقتصاديا وماليا.

وجاء في القدس ،القدس ،2017/5/22 ،من غز  ،أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،موسى
أبو مرزو قال اليوم االثنين ،بأن حركته تأسم لتمرير وصم الرئيس األمريكي دونالد ترامب

للحركة با "اإلرهاب" أمام الزعماء العرب .وغرد أبو مرزو عبر توتير "تأسم حماس لتمرير كلمة
ترامب أمام الزعماء العرب وخاصة الرئيس الفلسطيني بوصفه نضال شعبنا ومقاومته باإلرهاب وان
كان وصفه هذا ال يضيم شيئا جديدا" .وأضاف "العمى السياسي يرى ،أن من دمر قطاع غز

وحاصره ،وقت وجرح اآلالف بر ء ،وحماس التي تدافع عن شعبها ،وترفض التنازل أو المساومة
على حقوقه إرهابية" .وتابع "حماس حركة تحرر وطني تقاوم االحتالل وتدافع عن شعبها ،وأمريكا

شريكة لالحتالل الصهيوني تمده بالمال والسالح لممارسة اإلرهاب ضد شعبنا المظلوم".
في السيا ذاته ،قال القياد

في حماس مشير المصر في تصريح لفضائية األقصى "إن سياسة

اإلدار األمريكية العرجاء لن ت ير حقائق التاريخ ولن تثني شعبنا عن مواصلة طريق التحرر" ،معتب ار

تصريحات ترامب التي ادلى بها خالل القمة األمريكية اإلسالمية في السعودية "دلي متجدد على أن

اإلدارات األمريكية المتعاقبة تمث الوجه اآلخر لالحتالل" كما قال .وأضاف المصر "على واشنطن
أن ت م عن سياسية ال ي بمكيالين وعليها أن تدرك أن شعبنا سيواص طريق التحرر بمقاومته

التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية والتي تشك حماس رأس حربتها في مواجهة االحتالل".

عزت الرشق،
وأضافت قدس برس ،2017/5/21 ،من الدوحة ،أن عضو المكتب السياسي لحماسّ ،
شدد على أن "حماس حركة تحرر وطني تناض من أج الحرية ،وتُمارس مقاومة مشروعة ،وفقا
للقوانين الدولية ،ضد احتالل إحاللي إرهابي ،يستهدف البشر والشجر والحجر".

وعباار الرشااق فااي حااديك خااا

لا ا"قدس باارس" يااوم األحااد ،عاان رفضااه لتص اريحات رئاايس الواليااات

المتح ااد األمريكي ااة دونال ااد ت ارم ااب ،والت ااي وص اام فيه ااا حرك ااة حم اااس بأنه ااا إرهابي ااة ،م ك اادا أن ذل ااك

"انحياز صارا لالحتالل الصهيوني ،واصطفافا ضد قيم العدل والحرية".

وجاءت تصريحات ترامب ،خالل كلمة له ياوم األحاد ،مان العاصامة الساعودية االريااضم ،أماام القماة

العربية اإلسالمية األمريكية التي عقدت بمشاركة  55زعيما عربيا واسالميا.
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 .2غزة :حكم نهائي بإعدام ثالثة مدانين باغتيال فقهاء
صباح :أصدرت محكمة الميدان العسكرية في قطاع غز  ،أمس ،أح ااكاما نهائياة بععادام
غز  -فتحي ّ
ثالثااة ماادانين بقا ا اات القياااد فااي كتائااب القسااام األسااير المحاارر مااازن فقهاااء .وقااررت المحكمااة ،وفقااا

لقانون العقوبات الثور لسنة  1979الذ وض ا ااعته منظمة التحريار الفلساطينية ،الحكام بععادام المادان
أ .ل .القات ا المباشاار شاانقا ،والحكاام بععاادام الماادان  .ع .شاانقا ،والحكاام باإلعاادام رميااا بالرصااا
على المدان ع .ن.

وداناات المحكمااة با ا ااعد جلسااات ع ا ااد داماات أيامااا قل ا ا اايلة ،الثالثااة بالتا ا ااخابر مااع االحااتالل اإلسرائي ا ا االي

والمشاااركة فااي اغتيااال فقهااا فااي  2017/3/24بااعطال ساات رصاصااات عل ا اايه ماان مساادس ماازود كاااتم

صوت أسف م اانزله في حي ت الهوى جنوب غربي مدينة غز .

وصدرت األحكام خالل أسبوع فقب من بدء المحا مة عقدت خالله أربع جلسات فقب.

وأ د رئيس هيئاة القضااء العساكر العمياد ناصار ساليمان ،خاالل ما تمر صاحفي ،عقاده عقاب انتهااء

المحا مااة أن أحكااام المحكمااة "نهائيااة ال تقب ا الطعاان واالسااتئناف" .وقااال إن "المحكمااة ُشااكلت وفااق
األصااول وأخااذت الوق اات ال ااافي للمحا مااة" .وأوض ااح أن "األحكااام واجبااة التنفي ااذ بعااد عرضااها عل ااى

الجهااات المختصااة للتصااديق عليهااا" .واعتباار أن "الخطااور اإلجراميااة لهااذه القضااية أدت إلااى تشااكي

محكمااة المياادان .ووفااق القااانون الاادولي ،فعنااه فااي حااال وجااود طي اران حربااي وعمليااات حربيااة يمكاان
تشكي محكمة الميدان".

وبعااد النطااق بحكاام اإلعاادام شاانقا عليااه ،صاارا الماادان  .ع .قااائال" :تحيااا المقاومااة" .كمااا هتاام فااي
محاولة إلظهاار النادم قاائال" :ك أ بار ...يح ا اايا العادل" ،مطالباا كتائاب القساام باأن تنفاذ حكام اإلعادام

في حقه .ووجه رساالة إلاى ضابا جهااز الشااباك اإلسارائيلي الاذين جنادوه للعما لمصالحته ،قاائال إن
"المقاومااة حتمااا سااتطاول م ،وشااعبنا سينتصاار علاايكم" .ووصاام ضاابا المخااابرات اإلس ارائيليين بااأنهم
"قتلة أبنائنا" ،وقال" :أنتم جعلتم منا عمالء على شعبنا ...وشعبنا سينتصر عليكم".

وكاناات وزار الداخليااة قااد قالاات إن القات ا المباشاار أ .ل .تجنااد لصااالح االحااتالل ساانة  .2004وتشااير
معلومات مسربة ،لم يتم تأ يدها أو نفيها ،إلى أن القاتا المباشار المنتماي لحمااس شاارك فاي أحاداك

االنقسااام ساانة  ،2007وقتا عااددا ماان المنتمااين إلااى حركااة فااتح وشااابا مساايحيا قبا ساانوات عااد علااى
خلفة دينية ،قب أن تفصله الحركة من صفوفها.
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 .3المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان :المحاكمات السريعة ال تحقق العدل أو القانون
أصا اادرت "محكما ااة الميا اادان العسا ااكرية" فا ااي غا ااز  ،فا ااي  ،2017/5/21أحكاما ااا باإلعا اادام علا ااى ثالثا ااة
فلسااطينيين بتهمااة التخااابر مااع جهااات أجنبيااة والقت ا والتاادخ فااي قت ا مااازن فقهاااء ،أحااد قاااد حركااة
حماس .وقد صدر الحكم خالل أسبوع واحد فقب مان بادء المحا ماة ،عقاد خاللهاا أرباع جلساات فقاب.
يعاارب المركااز الفلسااطيني لحقااو اإلنسااان عاان قلقااه ماان عاادم إعطاااء المتهمااين حقهاام فااي الاادفاع أو

المحا مة العادلة ،ويست رب من االستعجال غير المبرر في إصدار الحكم.

وجاادير بالااذكر أن محااا م قطاااع غااز تسااتخدم عقوبااة اإلعاادام بعس اراف شااديد ،حيااك وصاالت أحكااام

اإلعدام الصادر في قطاع غز منذ بداية السانة  23حكماا ،منهاا  15حكماا جديادا ،و 8أحكاام صادرت
تأييدا ألحكام سابقة.

ويرى المركز أن االساتعانة باا"محكمة الميادان العساكرية" هاي انتهااك للحاق فاي محا ماة عادلاة والحاق

فااي التقاضااي أمااام القاضااي الطبيعااي .كمااا وي كااد أن قااانون العقوبااات الثااور لساانة  1979وأصااول
محا ماته هي قوانين غير دستورية وتخالم التزامات السلطة الفلسطينية علاى المساتو الادولي ،وهاذا
هو موقم المركز منه منذ العام .1995

ووفق متابعة المركز لوقائع الجلسات فعنه ي كد على أن المتهمين لم يعطوا حق الدفاع بشك حقيقي،

حيااك ادعاات هيئااة القضاااء العسااكر أن المتهمااين رفضاوا توكيا محااام ،ولااذا انتاادبت المحكمااة محااام
يعم في النيابة العسكرية ،والذ ا تفى بطرح بيناته في جلسة واحد  ،دون أن يطلب أ مهلة زمنية
إلعداد دفاعاته .مما يثير شكوك حقيقية حول صورية المحا مة.

ويرفض المركز اإلصرار على استخدام عقوبة اإلعدام ،وتصويرها بأنهاا عقوباة لهاا ردع خاا

يمناع

الجريمة ،وي كد أن إقامة العدل أمر يختلم تماما عن االنتقام ،ويحذر من سيطر عقلية االنتقام التي
تتصدر ال أر العام على الجهاز القضائي.

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان2017/5/21 ،

 .4غزة :اللجنة الحكومية تعلن استجابتها لخطوات التضامن مع األسرى

غز  :أعلنت اللجنة الحكومياة اإلدارياة لقطااع غاز  ،اساتجابتها ل افاة الخطاوات التضاامنية ماع األسارى

المضربين عن الطعام في سجون االحتالل .وأ ادت اللجناة ،فاي تصاريح صاحفي مقتضاب للا أر  ،أن

كافااة الم سسااات الحكوميااة ب ااز ماادعو غاادا للتفاعا مااع دعاوات اإلضاراب علااى أال يا ثر ذلااك علااى
الخدمات المقدماة للجمهاور .وشاددت اللجناة علاى أن دعوتهاا لالساتجابة لفعالياات التضاامن ال تشام
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وزار التربي ااة والتعل اايم "نظا ا ار لتق ااديم اختب ااارات نهاي ااة الس اانة الد ارس ااية" ووزار الص ااحة والبلا اديات نظا ا ار
للخدمات العادية والطارئة التي تقدمها للجمهور ال ريم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/21 ،

 .5مشير المصري :الشعوب ال تزال داعمة للحق الفلسطيني
غز  :قال النائب في المجلس التشريعي مشاير المصار إن شاعوب العاالم ماا ازلات وساتظ دائماا إلاى
جانااب الحااق التاااريخي للشااعب الفلسااطيني .وقااال المصاار  ،خااالل كلمااة هاتفيااة ،فااي أثناااء تظاااهر

تضامنية مع األسارى المضاربين فاي فرنساا ،ياوم األحاد  ،2017/5/21إن "المقاوماة التاي أتمات صافقة

األح ارار سااتنجز قريبااا صاافقة أخاارى تحاارر فيهااا بقيااة األساارى" ،الفتااا النظاار إلااى أن الوجااه الحقيقااي

لالحتالل يتجلى في معاملته لاسرى وقتله المستمر للشباب الفلسطيني بدم بارد وبدون أ محاسبة.

فلسطين أون الين2017/5/21 ،

 .6الحمد هللا يطالب بموقف دولي موحد وقوي للضغط على "إسرائيل"
رام ك :بحااك رئاايس الااوزراء الفلسااطيني ارمااي الحمااد ك ،يااوم األحااد  ،2017/5/21مااع رئاايس مجلااس

الناواب القبرصااي ديميتاارس ساايلوريس ،سااب تعزيااز التعاااون بااين البلاادين ،خاصااة فااي قطاااعي الطاقااة،
والسياحة .وأطلع الحمد ك رئيس مجلس الناواب القبرصاي علاى خار المساتجدات السياساية ،والجهاود

التي يبذلها الارئيس محماود عبااس فاي حشاد الادعم الادولي للقضاية الفلساطينية ،وحا ّ الادولتين واحيااء
العمليااة الساالمية ،وفقااّ للشاارعية الدوليااة .وشاادد رئاايس الااوزراء علااى ضاارور وجااود موقاام دولااي موحااد
وقو للض ب علاى "إسارائي " ،مان أجا وقام سياساتها االساتيطانية التاي تقضاي علاى حا ّ الادولتين،
باإلضافة إلى الض ب عليهاا ،مان أجا وقام انتها اتهاا بحاق أبنااء شاعبنا ،خاصاة األسارى ،والتادخ

الفور إللزامها باالستجابة لمطالب األسرى المضربين عن الطعام ،والحفاظ على سالمتهم وحياتهم.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

 .7الخارجية الفلسطينية :مظاهر "إسرائيل" االحتفالية لن تنجح بإخفاء حقيقة احتاللها للقدس
رام ك :أ اادت وزار الخارجيااة الفلسااطينية أن المظاااهر االحتفاليااة التااي تقااوم بهااا "إسارائي " ،لاان تاانجح
بعخف اااء حقيق ااة احتالله ااا لشا ارقي الق اادس .وقال اات ال ااوزار  ،ف ااي بي ااان له ااا األح ااد  ،2017/5/21تس ااتعد

"إسا ارائي " لإلع ااالن الي ااوم ،ع اان انط ااال االحتف اااالت بمناس اابة م اارور  50عام ااا عل ااى توحي ااد الق اادس،
ويتضمن برنامج االحتفاالت العدياد مان الفعالياات والنشااطات والمسايرات االساتف اززية التاي تساعى مان
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خالله ااا إل ااى محاول ااة ت ا اريس احتالله ااا للمدين ااة المقدس ااة وض اامها ،عب اار حش ااد أوس ااع مش اااركة ش ااعبية
إسرائيلية ممكنة فيها وكأنها بذلك تقطع الشك باليقين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

 .8عشراوي تبحث التطورات مع رئيس مجلس النواب القبرصي
وكالااة معااا :بحثاات عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية د .حنااان عشاراو مااع رئاايس
مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس ،خالل لقائاه فاي رام ك ،أماس ،خار التطاورات السياساية

واإلقليميااة ،فضااال عاان سياسااات "إس ارائي " ال ارثيااة ،وانتها اتهااا المسااتمر للقااانون الاادولي واإلنساااني،
والحاجااة الملحااة إلااى قيااام االتحاااد األوروبااي بممارسااة اإلراد السياسااية الالزمااة إلخضاااع "إس ارائي "

للمساءلة ،إضافة إلى بحك التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية.

وتطاار الطرفااان إلااى الزيااار التااي ساايقوم بهااا ال ارئيس األمريكااي دونالااد ت ارمااب لا ارضااي الفلسااطينية.
وأ دت عشراو أن ر يته للسالم يجب أن تستند إلى القانون الدولي واالتفاقيات الدولية.

الخليج ،الشارقة2017/5/22 ،

 .9عبد الرحمن زيدان يحذر من محاوالت التفاوض نيابة عن األسرى المضربين
ح ّذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الرحمن زيدان من محاوالت التفاوض نياباة
عن األسارى فاي إضارابهم المساتمر عان الطعاام مناذ  34يوماا ،ساواء مان القياادات األمنياة أو الشا ون
المدنيااة أو وزياار األساارى ،مبينااا أن وجااع األساارى ال يستشااعره إال ماان يعانيااه ،وأن ظااروف األساارى ال
يقاادرها إال األساارى أنفسااهم .وعباار زياادان عاان خشاايته ماان محاااوالت التفاااوض بااين المسااتويات األمنيااة
ترمب غير المرحب بها ،وأن يقدم أسرانا ومطالبهم
الصهيونية والفلسطينية كجزء من التحضير لزيار ا

قرابين حتى ال تعكر صفو الزيار .

وشدد على أن قمع المسيرات الداعمة لاسرى المضربين من قب األجهز األمنياة انحاراف خطيار فاي
البوصلة وخذالن يمهد لتضييع ك الثوابت والمقدسات.

موقع حركة حماس2017/5/21 ،

 .11أسعد عبد الرحمن يعلن اإلضراب عن الطعام تضامنا مع األسرى المضربين
غااز  :أعلاان عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية د .أسااعد عبااد الاارحمن اإلضاراب عاان

الطعااام تضااامنا مااع المضاربين .وقااال إنااه بعاادما عاااد إلااى فلسااطين عصاار الساابت باشاار "إضارابا عاان
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الطعاام والشاراب لماد ثالثاة أياام كاملاة ،وهاذا فقااب ماا تسامح باه أماراض الشايخوخة وأدويتهاا ،تضااامنا
ما ااع األسا اارى فا ااي السا ااجون اإلس ا ارائيلية ،وكنا اات يوما ااا واحا اادا ما اانهم" .وأضا اااف" :أعلا اام أن مشا اااركتي

المتواضعة ال ترقى إلى مستوى تضحياتهم المستمر ".

الحياة ،لندن2017/5/22 ،

 .11وزيرة االقتصاد الفلسطينية :توسيع مشاركة فلسطينيي الشتات في االستثمار يشجع األجنبي
رام ك :قالاات عبياار عااود وزياار االقتصاااد الااوطني الفلسااطيني "إن اسااتثمار فلسااطينيي الشااتات فااي

فلسطين ،يلعب دو ار حاسما في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر من خالل إقاماة مشااريع مشاتركة
وتشجيع التصدير للشركات المحلية ،باإلضافة إلى دورهام فاي تحفياز الدبلوماساية التجارياة مان خاالل

دعم الت ام االقتصاد بين فلسطين واالقتصاد العالمي".

جاءت تصريحاتها خالل مشاركتها في الجلسة المختصة في نماذج جديد لالستثمار في البلدان التي

تمر بمرحلة انتقالية ،ضامن أعماال المنتادى االقتصااد العاالمي حاول الشار األوساب وشامال أفريقياا
بعنوان" تمكين تحول األجيال" ،الذ يعقد في الجانب األردني من البحر الميت.

القدس العربي ،لندن2017/5/22 ،

 .12الشرطة الفلسطينية تعلن خطتها المرورية خالل زيارة ترامب لبيت لحم
أعلناات شاارطة محافظااة بياات لحاام ،عصاار أمااس األحااد ،عاان الخطااة المروريااة التااي ساايتم تطبيقهااا فااي
أثناء زيار الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمدينة بيت لحم ،والمقرر يوم الثالثاء المقب  ،والتاي أعادت
بالتنسيق مع قياد منطقة بيت لحم ،وحرس الرئيس واألجهز األمنية.

األيام ،رام هللا2017/5/22 ،

حد لمأساة قطاع غزة
 .13هنية :قطر ستتحرك في كل االتجاهات لوضع ّ
غ ااز :ق ااال إس ااماعي هني ااة رئ اايس المكت ااب السياس ااي لحرك ااة حم اااس إن دول ااة قط اار س ااتتحرك ف ااي كا ا

االتجاهات والمسارات مان أجا وضاع حاد للمأساا اإلنساانية التاي يعااني منهاا قطااع غاز مناذ أ ثار مان

عشاار ساانوات .وشااكر هنيااة خااالل حفا وضااع حجاار األساااس لمقاار اللجنااة القطريااة إلعمااار غااز وبياات

الساافير ،غاارب مدينااة غااز ،بحضااور الساافير القطاار محمااد العماااد  ،قطاار علااى مااا تقدمااه ماان جهااود،

وضااخها للمشاااريع فااي قطاااع غااز لتعزيااز الصاامود فااي وجااه الحصااار الظااالم .وقااال "إن وضااع حجاار
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األساااس للمقاار الاادائم للجنااة القطريااة إلعاااد اإلعمااار ،هااو اعتاراف منااا بالجميا وتقاادير للموقاام العربااي
القطر األصي  ،وتأ يد من اإلخوان في قطر أنهم لن يتخلوا عن الشعب الفلسطيني وغز المحاصر".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/21 ،

ضد حماس إعال ن حرب على المقاومة
" .14الجهاد" :تصريحات ترامب ّ
غ ااز  :رأى القي اااد ف ااي حرك ااة "الجه اااد اإلس ااالمي" ،خض اار ع اادنان ،أن وص اام حرك ااة "حم اااس" ،ب ا ا
"اإلرهاب" في السعودية على مسمع قاد العرب وصمتهم "طعنة جديد بخاصر الشعب الفلسطيني".

وقال عدنان في تصريح صحفي تعقيبا على تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ت ارماب ضاد حمااس،

ي ااوم األحاااد ،إن تهديا ااد ت ارماااب لحما اااس ووصا اافها باإلره اااب إعا ااالن حا اارب علاااى الشا ااعب الفلسا ااطيني
ومقاومته وتجريم للمقاومة.

وجاءت تصريحات ترامب ،خالل كلمة له ياوم األحاد ،مان العاصامة الساعودية االريااضم ،أماام القماة

العربية اإلسالمية األمريكية التي عقدت بمشاركة  55زعيما عربيا واسالميا.

ار مان ت ارماب وأمريكاا الداعماة لالحاتالل اإلسارائيلي،
وشدد القياد في الجهاد ،على أن "من يرجاو خي ا

كمن يرجو الماء في الصحراء والنار" ،وفق قوله .وأضاف" :من فلسطين ال أهال وال سهال لمان يادعم

ونقت بسالحه وماله وسياسته" افي اإلشار إلى الواليات المتحد األمريكية ورئيسها ترامب".
إسرائي ُ ،
فلسطين أون الين2017/5/21 ،
" .15الشعبية" تؤكد ضرورة عدم االنسياق وراء توصيف ترامب لقوى المقاومة باإلرهاب
غااز  :أداناات الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين" ،توصاايم ال ارئيس األمريكااي دونالااد ت ارمااب ،وبعااض

ُمشايعيه في القمة قاوى المقاوماة ومان يادعمها فاي نضاالها ضاد ال ياان الصاهيوني باإلرهااب" .وقالات
الشعبية في تصرح صحفي لها :إن الادعم األمريكاي المتواصا وغيار المحادود لل ياان الصاهيوني فاي

تفشاي اإلرهااب ،ولازماات والمعاناا
احتالله لفلسطين وعدم االنصياع للشارعية الدولياة وق ارراتهاا ،هاو ّ
الناجمااة عنهااا .ودعاات قااوى المقاومااة ،وقااوى حركااة التحاارر الااوطني العربيااة للتصااد لمحاااوالت خلااب

األو ار فاي توصاايم قااوى اإلرهاااب ومااا يترتّااب علااى ذلاك ،محااذر ماان تشااديد الحصااار علااى غااز بعااد
وصم ترامب لحماس با"اإلرهاب" .وأ دت ضرور عدم االنسيا وراء توصايم ت ارماب لقاوى المقاوماة
ن
"مكافحة اإلرهاب".
باإلرهاب بعد أن ّ
شدد في خطابه على ّأنه سيبحك مع أبو ماز موضوع ُ
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/21 ،
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سافر على الشعب الفلسطيني
ا
" .16األحرار" :تصنيف تارمب حماس ضمن محور اإلرهاب يعد اعتداء
عدت حركة األحرار الفلسطينية تصنيم الرئيس االمريكاي دونالاد ت ارماب "حمااس" ضامن محاور
غز ّ :
سافر على الشاعب الفلساطيني ومقاومتاه المشاروعة ،مشادد علاى أن العادو الارئيس
ا
"اإلرهاب" ،اعتداء
لامة العربية واإلسالمية هو االحتالل الصهيوني الذ يمث أسوأ أشكال الشر واإلرهاب والعدوان.

وقالت األحرار في بيان لها ،إن ما يجرى محاولة لتصنيع محاور وتحالفات جديد قائمة علاى أسااس
تصعيد الخالفات الطائفية والمذهبية بين الدول العربية واإلساالمية خدماة للعادو الصاهيوني ،ومحاولاة

لشرعنة وجوده في المنطقة ودمجه في أحالفها العسكرية.

وحاذرت األحارار ماان محااوالت تصافية القضااية الفلساطينية فااي ضاوء هاذه المواقاام الرسامية "الهابطااة"

التي باتت ترى في القضية الفلسطينية مشكلة وعقبة أماام رغبتهاا فاي التعااي

ماع االحاتالل بادال مان

كونها قضية األمة المركزية التي تستوجب استنهاض ك طاقات األمة وتسخيرها للتحرير والعود .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/21 ،

ترمب تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
 .17الفصائل بغزة :زيارة ا
غ ااز  :رفض اات الفص ااائ الفلس ااطينية الزي ااار الت ااي يجريه ااا الا ارئيس األمريك ااي دونال ااد ت ارم ااب للس ااعودية
عاد ذلك توطيدا لتطبيع العالقات العربية ماع
والزيار المرتقبة لفلسطين المحتلة خالل األيام القادمةّ ،
االحتالل الصاهيوني .وحاذر القيااد فاي حركاة حمااس إساماعي رضاوان خاالل ورشاة عما فاي غاز
نظمته ااا حرك ااة األحا ارار ض اامت الفص ااائ الفلس ااطينية ح ااول زي ااار ت ارم ااب ،األح ااد ،م اان االص ااطفاف

اإلقليمي والدولي على حساب القضية الفلسطينية ،م كدا أن اإلدار األمريكية لم ت ن يوما إال منحااز

أن القضية الفلسطينية تتعرض للتصافية ،داعياا السالطة فاي رام
للعدو الصهيوني .وشدد رضوان على ّ
ك إلى "عدم العود لمربع المفاوضات العبثية.
بأنها تحم "نتائج كارثية" على
بدوره وصم خالد البط القياد في حركة الجهاد اإلسالمي ،الزيار ّ
القضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة ،م كدا أن ترامب أعلن عن أهداف هاذه الزياار مسابقا حياك
تعم على تشريع التطبيع العربي مع االحاتالل الصاهيوني .وأ اد أن الزياار تاأتي إلعااد المفاوضاات

المباشر بين االحتالل والسلطة الفلسطينية ،مضيفا أنها تسعى إلى ت ريس االنقسام واستفزاز العرب.

أن "الزيار م شر خطيرن لحاديك ت ارماب عان
أما حركة األحرار ،فقد ّ
عد أمينها العام خالد أبو هاللّ ،
محاربااة اإلرهاااب الااذ ضاام فيااه الفصااائ الفلسااطينية" ،مشااي ار إلااى أن ت ارمااب جاااء لتصاافية القضااية
أن العدو الصهيوني ست ون له الحصة ال برى من زيار ترامب للمنطقة.
الفلسطينية ،الفتا إلى ّ
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أن الزيااار ساات ون لهااا ثااار خطياار علااى
ماان ناحيتااه أ ّ ااد هاااني الثوابتااة القياااد فااي الجبهااة الشاعبيةّ ،
الشأن الوطنين حيك ستعزز االنقسام ،م كدا أنها ستصب نتائجها كافة في صالح االحتالل.
ودعا محمود خلم القياد في الجبهة العربياة ،لتنظايم مسايرات فاي األ ارضاي الفلساطينية كافاة رفضاا

لزيار ترامب ،ولتسليب الضوء على قضية األسرى ،محذ ار من عود السلطة للمفاوضات العبثية.

ماان جانبااه أ ااد صااالح أبااو ركبااة القياااد فااي الجبهااة العربيااة الفلسااطينية بااأن المطلااوب التصااد ل ا

مشاريع التصفية ،داعيا لوحد شعبنا خلم موقم وطني واحد لمواجهة ك ما يخطب ضده وحقوقه.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/21 ،

 .18حماس :تصريح عريقات دليل على استهداف مزدوج لغزة
نشاارت ردت حركااة حماااس بيانااا ردت فيااه علااى تص اريحات عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار،
صائب عريقات .وقال األستاذ فوز برهوم ،النااطق باسام الحركاة ،أن إقارار عريقاات باساتخدام رئايس

الساالطة محمااود عباااس "أساااليب واج اراءات قطااع ال هرباااء عاان غااز ووقاام دفااع الف اواتير هااي للض ا ب

على قطاع غز وحركة حماس" تتقاطع تماما مع ق اررات االحتالل الصهيوني واجراءاته ضد أهلناا فاي
القطاع ،وهذا دلي تأ يد على أن غز تتعرض الستهداف مزدوج يراد به ضارب كا مقوماات وعواما

صمود أهلنا وثباتهم للقبول بأ مشاريع استسالم من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/5/21 ،

 .19أبو زهري :نرفض أي محاوالت لاللتفاف على إضراب األسرى

أ ااد القياااد فااي حركااة حماااس ،سااامي أبااو زهاار  ،أن األساارى قااادرون علااى انتازاع مطااالبهم كمااا فااي

اإلضا ارابات الس ااابقة الت ااي خاض ااوها .وق ااال ف ااي لق اااء عب اار فض ااائية الق اادس األح ااد ،إن ق اااد األس اارى
المضربين هم من يقررون إيقاف اإلضراب أو مواصلته ولايس السالطة التاي تعقاد اللقااءات ماع أجهاز

االح ااتالل لاللتف اااف علي ااه .وش اادد رف ااض حم اااس أل مح اااوالت لاللتف اااف عل ااى اإلضا اراب ،مبين ااا أن
المعلومااات عاان اتصاااالت بااين الساالطة وأجهااز أماان االحااتالل لاللتفاااف علااى اإلض اراب هااو شاايء

خطير لتصفية اإلضراب واحباطه تهيئة لزيار ترامب .وتعقيبا على زج الرئيس دونالد ت ارماب بالحركاة

في قائمة اإلرهاب ،رفض أبو زهر محاولة ت يير ثقافة شعوب المنطقاة ،مشاي ار إلاى أن اإلرهااب هاو
وبين أن تصاريحات ت ارماب بهاذه
االحتالل اإلسرائيلي الذ ي تصب األرض ،ويقت النساء واألطفالّ .
البساطة والسطحية يريد بها ت يير مزاج المنطقة وثقافتها ،م كدا أنه لن يفلح في هذه المحاولة.
موقع حركة حماس ،غزة2017/5/21 ،
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 .21روحي فتوح يحذر من مدى الخطورة التي بلغها الوضع الصحي لألسرى
رام ك :حااذر عضااو اللجنااة المركزيااة لحرك اة فااتح مفااوض العالقااات الدوليااة روحااي فتااوح ،ماان ماادى
الخط ااور الت ااي بل ه ااا الوض ااع الص ااحي لاس اارى م ااع اس ااتمرار رف ااض إسا ارائي التج اااوب م ااع مط ااالبهم

األساسية ،مشي ار إلاى أن الارئيس محماود عبااس فاي جولتاه الخارجياة حاك المجتماع الادولي علاى باذل

مزيد من الجهد لوقم مأسا األسرى وتلبية احتياجاتهم اإلنسانية.

جاااء ذلااك خااالل لقائااه يااوم األحااد ،رئاايس البرلمااان القبرصااي ديميتاارس ساايلوريس الااذ ياازور فلسااطين

علااى رأس وفااد برلماااني ،حيااك اطلعااه علااى أوضاااع األساارى الااذين دخل اوا يااومهم الا ا  35ماان معركااة
الحريااة وال ارمااة .وتطاار إلااى جهااود إنهاااء االنقسااام ،م كاادا رغبااة حركااة فااتح فااي الت لااب علااى حالااة
االنقسام واعاد الوحد الوطنية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

" .21األحرار" :إعدام قتلة فقها ضرورة وطنية لردع العمالء
غز  :رحبت حركة األحرار بعصدار هيئة القضاء العسكر في قطااع غاز الياوم األحاد أحكاام اإلعادام
بحااق قتلااة الشااهيد مااازن فقهااا ،م كااد أنهااا ضاارور وطنيااة لااردع العمااالء .وقااال الناااطق باساام الحركااة
ياساار خلاام فااي بيااان صااحفي ،إن أحكااام اإلعاادام الصااادر "خطااو هامااة للحفاااظ علااى أماان الشااعب

الفلس ااطيني وتحص ااين الجبه ااة الداخلي ااة والمطل ااوب س اارعة التنفي ااذ" .وأض اااف خل اام أن "تنفي ااذ أحك ااام
اإلعدام رسالة ل

من تسول له نفسه العبك بأمن الوطن والمواطن والتخابر مع االحتالل ضد شعبه

ومقاومته التي تدفع من دماء أبنائها لحماية شعبنا".

فلسطين أون الين2017/5/21 ،

 .22قبها :على الجامعة األمريكية توضيح موقفها من منع خضر عدنان من دخولها
جنين :استنكر القيااد فاي حركاة حمااس المهنادس وصافي قبهاا مناع إدار الجامعاة العربياة األمريكياة
في جنين شمال الضفة ال ربية أمس السبت القيااد الشايخ خضار عادنان مان دخاول الحارم الجاامعي

للمشاااركة فااي فعاليااة مناصاار لاساارى .وطالااب قبهااا فااي تص اريح صااحفي يااوم األحااد إدار الجامعااة
اادا أن الشاايخ خضاار يمث ا رمزيااة وطنيااة ونضااالية ورمااز حريااة علااى
بتوضاايح موقفهااا ممااا جاارى ،عا ّ
صعيد العالم ،وهو القامة الوطنية العالية التي فجرت معركة األمعاء الخاوية فاي اإلضارابات الفردياة،
وانتزعت حريتها من بين أنياب السجان ،وحيك انتصرت إراد الفلسطيني على إراد المحت .
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وكاان أماان الجامعاة منااع أمااس السابت الشاايخ خضار عاادنان ماان دخاول الحاارم الجاامعي للمشاااركة فااي
اعتصام تضامني مع األسرى.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/21 ،

 .23حماس بلبنان تنظم ندوة سياسية بذكرى النكبة الـ 69

نظمت حركة حماس ،في لبنان ،ندو سياسية في الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلساطينية .وحضار

الندو التي ُنظمت السبت في بلدية صيدا ،لفيم من العلماء وعدد من الفصائ الفلساطينية واألحازاب
اللبنانية وحشد من أبناء المخيمات .وأ د ممث حركة حماس في لبناان علاي بركاة خاالل مداخلتاه فاي

الن اادو  ،أن تحري اار فلس ااطين ل اان يك ااون إال عب اار التمس ااك بخي ااار المقاوم ااة ،مش ااي ار إل ااى أن االنتفاض ااة
الفلسطينية ال تهدأ ب تتصاعد.

من جانبه وفي مداخلة له بالندو  ،شدد رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن الزر على أن القضية

الفلسااطينية هااي قضااية سياسااية وليساات إنسااانية ،الفتااا إلااى أن فلسااطين هااي الجااامع والقاساام المشااترك
بيننا جميعا ،وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعي

بكرامة وأنه يجب إعطا ه حقوقه المدنية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/5/21 ،

 .24نتنياهو :أقول للعالم بكامله وبكل وضوح أن القدس "كانت وستظل دائما عاصمة إسرائيل"
بالل ضاهر :أطلق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،تصريحات عدوانية ضاد الفلساطينيين
خصوصا والعرب عموما ،بقوله مساء يوم األحاد ،فاي كلماة باجتمااع بمناسابة  50عاماا علاى احاتالل

القادس ،إن حاائب البا ار والحارم القدساي الشاريم ،حياك يقااع المساجد األقصاى وقبااة الصاخر ،سااتبقى
تحت سياد إسرائي إلى األبد.

وقال نتنياهو ،الذ سيستقب الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،غدا ،إن "جب الهيك والحائب ال رباي

سيبقيان دائما تحت سياد إسرائي " ،مضيفا أنه "أقول للعالم بصاوت صااف وواضاح إن القادس كانات
وست ون دائما عاصمة إسرائي ".

واعتبر نتنياهو في كلمته مساء اليوم إناه "قبا  50عاماا عااد األبنااء إلاى حادودهم ،وقبا  50عاماا تام

تضميد جرح تاريخي ،وقب  50عاما عدنا إلى قلب عاصمتنا وبالدنا وقب  50عاماا لام نحتا القادس
وانما حررناها".

التاريخ :اإلثنين 2017/5/22

عربي 2017/5/21 ،48

العدد4296 :

ص

15

 .25نتنياهو يلزم الوزراء بالمشاركة في استقبال ترامب بعدما أعلن معظمهم عن تغيبهم
الناصر  :أمر رئايس حكومتهاا بنياامين نتنيااهو أمار وزراءه بالمشااركة فاي اساتقبال الارئيس ت ارماب فاي
مطار اللد الدولي ،بعدما أبلغ معظمهم نيتهم باالمتناع عن ذلك .وحسب ما أعلان فاعن أغلبياة الاوزراء
اإلسا ارائيليين ب اارروا ع اادم المش اااركة ف ااي االس ااتقبال الرس اامي للا ارئيس األمريك ااي بالرغب ااة ف ااي تحاش ااي

الخض ااوع لإلجا اراءات األمني ااة المش اادد  ،وم اانعهم بالت ااالي م اان مص ااافحته واالض ااطرار للوص ااول قبا ا

ساااعتين ونصاام ماان وصااوله .وبعااد سااماع أق اوال الااوزراء خااالل جلسااة الحكومااة األساابوعية أصاادر
نتنياااهو أم ا ار يلاازمهم بالمشاااركة باالسااتقبال الرساامي .وشااهدت م ارساام االسااتقبال ت يي ا ار كبي ا ار حيااك تاام

اختزالها واقتصارها على برنامج قصاير يصاافح فياه ت ارماب رئايس الحكوماة ورئايس الدولاة فقاب بسابب

درجااة الحارار المرتفعاة .ونقلاات صااحيفة "هااترتس" عاان موظاام كبياار قولااه إن نتنياااهو استشااا غضاابا

لسماعه أن معظم الوزراء سيقاطعون االستقبال فبادر إللزامهم بذلك بعدما أوقم جلسة شملت ر ساء

االئتالف الحا م.

القدس العربي ،لندن2017/5/22 ،

 .26نتنياهو سيسمح ألعضاء الكنيست اليهود والعرب بدخول األقصى بعد رمضان
ت أبيب :كشم مصدر مقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيااهو ،أناه سايل ي األمار الاذ

تم بموجبه منع النائاب العرباي ،مساعود غناايم االقائماة المشاتركةم ،مان دخاول المساجد األقصاى ،وأناه
سيسمح للسياسيين اليهود والعرب بدخول األقصى ،بعد شهر رمضان المبارك.

وقال المصادر ،إن نتنيااهو سايقدم علاى هاذه الخطاو بنااء علاى توصاية مان قائاد الشارطة فاي القادس،

يااورام ليفااي ،الااذ أوضااح أن "المنااع تاام فااي حينااه بساابب التااوتر فااي القاادس وال اااء المنااع ساايتم بساابب

سياد الهدوء في المدينة".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/22 ،

 .27الحكومة اإلسرائيلية تدعي موافقتها على تقديم تسهيالت اقتصادية للفلسطينيين
ت ا أبيااب :وافااق المجلااس الااوزار اإلس ارائيلي المص ا ر "ال ابنياات" ،مساااء أمااس األحااد ،علااى سلساالة
تسااهيالت اقتصااادية للفلسااطينيين ،وذلااك عشااية زيااار الارئيس األمريكاي دونالااد ت ارمااب إلسارائي  ،الااذ

يص اليوم إلى ت أبيب .وأشار موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،إلى أن جدال نشاب خاالل جلساة
ال ابنياات بااين رئاايس الااوزراء بنيااامين نتنياااهو وزعاايم حاازب البياات اليهااود نفتااالي بينياات الااذ صااوت

إلى جانب وزير القضاء إيليت شا يد ضد تلك الق اررات فيما أيدها  7وزراء خرون.
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وبحسب الموقع ،فعنه تمت المصادقة على فتح معبر اللنبي لا  24ساعة ،وبناء منطقة صاناعية قارب

جناين وأخاارى قارب الخليا  ،والسااماح ببنااء مبا ب
اان فلساطينية بمناااطق "ج" ،باإلضااافة إلاى توساايع معباار
"شاعر إفرايم" بالقرب من طول رم ،ودراسة ربب جنين مع خب السكك الحديدية.

القدس ،القدس2017/5/22 ،

 .28ليفين :أوهام ترامب حيال تجديد المفاوضات ستتبدد قريبا
محمد وتد :قال وزير السياحة اإلسرائيلي ،ياريم ليفين ،إن ماا وصافه أوهاام الارئيس األمريكاي دونالاد
ترامب ،حيال إمكانية تجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ستتبدد قريبا ،الفتا إلى أنه من السابق

ألوانه إصدار األحكام على سياسة الارئيس األمريكاي بكا ماا يتعلاق بالمفاوضاات ،وان علاى إسارائي

توظياام الزيااار لتثبياات وتحقيااق أهاادافها وأجناادتها والروايااة القائلااة إن الجانااب الفلسااطيني لاايس ش اريكا

للسااالم .ويعتقااد وزياار السااياحة فااي مقابلااة مااع موقااع "واال" أن اإلدار األمريكيااة الجديااد ست تشاام فااي
نهاية المطاف كما اإلدارات التي سبقته صحة الرواية اإلسرائيلية ،حياال "عادم وجاود شاريك فلساطيني
للمفاوضات ،وأن الشعب الفلسطيني وجهته ليست السالم وغير قاادر علاى ذلاك حتاى وأن كانات لدياه

نوايا معلنة حول استعداده للسالم".

وتمادى ليفين في التحريض على الشعب الفلسطيني وقياداته ،حيك زعم أن الشاعب الفلساطيني ياراو

ويب ااك األ اذي ااب حي ااال المفاوض ااات ،بينم ااا ت اادأب القي ااادات عل ااى تش ااجيع ودعه اام م ااا وص اافه بالع ااداء
و"اإلرهاب" ،قائال " :م أن ت تشم إدار ترامب هذه الحقائق ،وعلى ما يبدو لن يست ر طويال حتى
يتوص ترامب إلى هذه الحقيقة ،ل ن عليه أال يسير على نهاج مان سابقه بتوجياه االتهاماات إلسارائي

بعفشال أ مفاوضات".

عرب 2017/5/21 ،48

 .29ديختر :صفقة األسلحة األمريكية للسعودية قد تشكل خط ار على "إسرائيل"
رام ك :قال في ديختر رئيس لجنة األمن والخارجية فاي ال نيسات اإلسارائيلي ،ياوم األحاد ،أن صافقة

األسلحة األمريكية – السعودية التي تم التوقيع عليها أمس في الرياض قد تشك خط ار على إسرائي .
وأ ااد ديخت اار ف ااي تصا اريحات نقله ااا موق ااع القن ااا العبري ااة الس ااابعة ،عل ااى ض اارور أن تض اامن إسا ارائي

اسااتمرار وجااود أساالحة أ ثاار تطااو ار لااديها ماان جيرانهااا فااي المنطقااة .واعتباار أن فتاار  10ساانوات لتزويااد

السعودية باألسلحة األمريكية قد يشك خط ار على إسرائي في ظا المت يارات التاي يمكان أن تحصا
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فااي المنطقااة والتااي قااد تشااهد تح اوال فااي هااذه الساانوات بمواقاام السااعودية مقارنااة بموقفهااا الحااالي ماان
الصراع مع الفلسطينيين.

القدس ،القدس2017/5/21 ،

 .31صفقة سالح إسرائيلية للهند بقيمة  630مليون دوالر
رويتاارز :ذكاارت شااركة "إسارائي " لصااناعات الطياران والفضاااء الحكوميااة أمااس ،أنهااا فااازت بعقااد خاار
قيمته  630مليون دوالر إلمداد أربع سفن في البحرية الهندية بأنظمة جوية ودفاعية.

وللمر األولى سينفذ العقد مع شركة بهارات لإلل ترونيات الحكومية الهندية التي تعتبار المتعاقاد الرئيساي

فااي المشااروع فااي إطااار سياسااة "صاانع فااي الهنااد" .وتاام اختبااار نظااام اباااراك 8م "اإلس ارائيلي" للص اواريخ
سااطح جااو بعيااد الماادى بنجاااح األساابوع الماضااي علااى مااتن ساافينة للبحريااة الهنديااة .وتضاامن ساايناريو

االختبااار وجااود تهديااد فااي الجااو واطااال صاااروا العت ارضااه وتاادمير الهاادف .وكاناات شااركة "إس ارائي "

لصناعات الطيران والفضاء عقدت صفقة في ابري  /نيسان بنحو ملياار دوالر إلماداد الجاي
في الهند بأنظمة دفاع صاروخي .و"إسرائي " من بين أ بر ثالثة مورد أسلحة للهند.

والبحرياة

الخليج ،الشارقة2017/5/22 ،

 .31الشرطة اإلسرائيلية 11 :ألف شرطي يؤمنون زيارة ترامب

معااا :قااال رئاايس قساام العمليااات فااي الشاارطة "اإلسارائيلية" أمااس ،إن  11ألاام شاارطي سااينفذون عمليااة
الحماية التي أطلق عليها اسم "احتضان" ،والخاصة بتأمين زيار الارئيس األمريكاي دونالاد ت ارماب إلاى
فلساطين المحتلاة ،والتاي سايتولى قيادتهاا مفات

عااام الشارطة "اإلسارائيلية" ذاتاه الجنارال روناي الشاايخ.

وأضاااف أن الشاارطة تأم ا إغااال الش اوارع ومفترقااات الطاار الرئيسااية فااي القاادس المحتلااة ،ألق ا فتاار

ممكنة ،حتى تضمن استمرار الحيا الطبيعية بالمدينة ،فيما سايتم إغاال الشاارع رقام 1فقاب ،فاي حاال

لم يتمكن ترامب من الوصول إلى القدس المحتلة ،قادما من مطار "ت أبيب" على متن مروحية.

الخليج ،الشارقة2017/5/22 ،

 .32جمعية العلوم اإلنسانية اإلسرائيلية تطالب أردان بالتجاوب مع مطالب األسرى الفلسطينيين

تا ا أبي ااب :توجه اات جمعي ااة العل ااوم اإلنس ااانية ااألنثروبولوجي ااام اإلسا ارائيلية ،أم ااس ،إل ااى وزي اار األم اان

الااداخلي جلعاااد أردان ،مطالبااة بالتوص ا إلااى اتفااا مااع مئااات األس ارى الفلسااطينيين المض اربين عاان

الطعام في السجون اإلسرائيلية .وجاء في الرسالة ،التي وّقع عليها رئيسا الجمعية غاني شليم ومتان
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كمينار ،ممثلين عن م تمر الجمعية ،أن الجمعية "تنظر بقلق كبير إلى إضراب األسرى األمنيين فاي

السجون اإلسرائيلية عان الطعاام" .وقالات إن "اعتقاال الف الفلساطينيين ،ومان بيانهم المئاات مان دون
محا مة ،هو نتاج مباشر لالحتالل الذ نعارضه ونرى ضرور إنهائه في سابي إحاالل الساالم .وماا

من شك في أن ح مسألة األسرى هو جزء ال يتج أز من إنهاء االحتالل".

وأ اادت الجمعيااة علااى أن "بعااض مطالااب األساارى الفلسااطينيين تتعلااق بحقااوقهم اإلنسااانية األساسااية.
إلاى

وبصفتنا مهنيين ،نعم  ،أيضا ،بتفرد وهشاشة اإلنسان وتعلقه الوثياق ب ياره ،نشاير بشاك خاا

الحقو التالية :الحق في إقامة حيا عائلية ،من خالل زيارات األقارب من الدرجتين األولاى والثانياة،

زيااارات التوح ااد م ااع الاازوج أو الزوج ااة ،والمحادث ااات الهاتفيااةن وام ااتالك التعل اايم ،س اواء بواس ااطة جه اااز
التعل اايم الفلس ااطيني أو الجامع ااة المفتوح ااة ف ااي إسا ارائي  ،الت ااي يعما ا قس اام من ااا فيه ااان والع ااالج الطب ااي

المناسب واإلراد  ،وحرية رفض العالج الطبي القسر  ،خاصة الت ذية القسرية".

ويطالب أعضاء الجمعية الحكومة اإلسرائيلية ووزير األمن الداخلي غلعاد أردان ،بشك خاا

 ،ببادء

مفاوضات عاجلة مع قياد األسرى المضربين ،بهدف التوص إلى اتفا يحترم حقوقهم ويمنع الماس
بحيا اإلنسان ،الذ سيعني تعميق العداء ،وابعاد ك إمكانية لح الصراع اإلسرائيلي  الفلسطيني".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/22 ،

" .33هآرتس" :دول يحظر بيعها أسلحة ستشارك بمعرض األسلحة في تل أبيب
بااالل ضاااهر :يتوقااع أن يشااارك حاوالي  100وفااد أجنبااي فااي معاارض األساالحة اإلسارائيلي اISDEFم
الذ سيقام في ت أبيب ،بعد أسبوعين .وأفادت صحيفة "هترتس" اليوم االثنين ،باأن باين الادول التاي

سترس ا مناادوبين عنهااا إلااى معاارض األساالحة هااذا كتلااك التااي تاادور فيهااا حااروب أهليااة ويجاار فيهااا

انتهاك حقو اإلنسان.

ووزع نشطاء إسارائيليون فاي األياام األخيار قاوائم شاملت قساما مان هاذه الدولاة ،وبينهاا جمهورياة وساب

أفريقيا ،الموجود علاى شافا حارب أهلياة ،وال ون او وسااح العااج وال ااميرون وبورماا .وسيحضار وفاد

ماان جمهوري اة وسااب أفريقيااا وال ون ااو إلااى المعاارض اإلس ارائيلي رغاام أن مجلااس األماان الاادولي فاارض

حظر بيع أسلحة وعتاد عسكر لهما .وأزي حظر بيع أسلحة وعقوبات عن دول أخارى فاي السانوات

األخير فقب.

وستش ااارك ف ااي مع اارض األس االحة ،ال ااذ س ااتعرض في ااه أس االحة م اان الص ااناعات العس ااكرية الحكومي ااة

والخاصااة ،وفااود ماان الصااين والساان ال وغانااا وتركيااا والهنااد والواليااات المتحااد وفرنسااا وألمانيااا ،كمااا
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سيشارك في المعرض في ت أبيب وفد من اندونيسايا رغام عادم وجاود عالقاات دبلوماساية بينهاا وباين
إسرائي .

عرب 2017/5/22 ،48

 .34محكمة العليا اإلسرائيلية توسع هيئة المحكمة للبت بقانون اإلقصاء
محمود مجادلة :قارر قضاا المحكماة العلياا ،مرياام نا ور ومنااحيم مازوز وعاوز فوغلماان ،فاي جلساة

ات ف ااي االلتم اااس ض ااد ق ااانون
المحكم ااة ،ي ااوم األح ااد ،توس اايع هيئ ااة المحكم ااة وزي اااد ع اادد القض ااا للب ا ّ
"اإلقصاااء" .وقااد جاااء هااذا الق ارار فااي جلسااة المحكمااة األولااى حااول االلتماااس الااذ قدمااه النائااب د.
يوسم جبارين باسم القائمة المشتركة ،وذلك بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقو المواطن.

وقالت رئيسة المحكمة في بداياة الجلساة إن االلتمااس يطارح العدياد مان األسائلة القانونياة التاي تحتااج

ات فيهااا .فااي المقابا  ،أعاارب المحاميااان حساان جبااارين ماان عدالااة ودان
إلااى هيئااة قضااائية موسااعة للبا ّ
يااا ير ماان جمعيااة حقااو الماواطن عاان موافقتهمااا علااى اقت اراح المحكمااة ،وبالتااالي تاام تأجيا اسااتمرار
البت بااللتماس حتى تعيين قضا إضافيين.
ّ

عرب 2017/5/21 ،48

 .35اإلحصاء اإلسرائيلي :الحريديم سيشكلون ثلث سكان "إسرائيل" بسنة 2065
بالل ضاهر :توقعت دائر اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية في تقرير بعنوان "توقعات حيال عادد ساكان
إسرائي حتى العام  "2065أن يتجاوز عدد السكان العشر ماليين نسمة في نهاية العام .2024

وتوقااع التقرياار ،الااذ نشاار يااوم األحااد ،أن يصا عاادد سااكان إسارائي إلااى  15مليااون نساامة فااي نهايااة

العااام  ،2047وأن يص ا إلااى  20مليااون نساامة فااي العااام  .2065ويشااار إلااى أن عاادد سااكان إس ارائي
اليوم يقارب  8.5مليون نسمة.

وبحسب توقعات دائر اإلحصاء المركزية ،فعن نسابة الساكان اليهاود خاالل ال 25عاماا المقبلاة ساتبقى

مستقر حول  ،%79وفي العام  2065ست ون هذه النسبة .%81

وتشير التوقعاات إلاى أن نسابة الساكان الحرياديم فاي إسارائي ساترتفع مان  %11فاي العاام  ،2015إلاى

 %20في العام  2040والاى  %32فاي العاام  ،2065أ أن كا إسارائيلي ثالاك سايكون حرياد  ،بينماا
ست ون نسبة الحريديم بين اليهود قرابة  %40في العام .2065
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وبالنسبة للساكان العارب ،وهاذه المعطياات تشاك الفلساطينيين فاي القادس المحتلاة التاي يقاارب عاددهم

 350ألفااا ،فااعن عااددهم فااي العااام  2015كااان  1.8مليااون ،ويتوقااع أن يص ا عااددهم إلااى مليااونين فااي

العام  ،2022والى  3ماليين في العام  ،2045والى  3.8مليون نسمة في .2065

عرب 2017/5/21 ،48

 .36تدريب جوي أمريكي إسرائيلي يسبق زيارة ترامب
محمد وتد :أعلن ،يوم األحد ،عن انتهاء التدريب الجو المشترك لسالح الجو األمريكي واإلسارائيلي،
وذلك قبي وصول الرئيس األمريكاي دونالاد ت ارماب ،إلاى الابالد ،حياك مان المتوقاع أن يصا اإلثناين،

إلى مطار بن غوريون قادما من السعودية.

وأجاارى سااالح الجااو األمريكااي واإلس ارائيلي طيل اة األساابوعين الماضاايين تاادريبا جويااا فااي سااماء النقااب
والمنطقااة الجنوبيااة بمشاااركة طااائرات ماان ط اراز " ،"F-15وفقااا لمااا كشاافه يااوم األحااد ،وسااائ اإلعااالم

اإلسا ارائيلية .وتض اامنت الت اادريبات تم ااارين جوي ااة عل ااى مواجه ااة دول ااة "ل اام ي ااتم تحدي ااد اس اامها" تمل ااك

منظومااات دفاااع جااو متطااور وطااائرات حربيااة حديثااة وأنظمااة سااالح متطااور وأهااداف متحركااة ذات
"بصمة ح اررية" متدنية.

عرب 2017/5/21 ،48

 .37استطالع :ثقة اإلسرائيليين بنزاهة الشرطة والمحاكم في الحضيض

بااالل ضاااهر :دل اسااتطالع م شاار حكاام القااانون علااى ت ارجااع فااي ثقااة الجمهااور فااي إس ارائي بن ازهااة
الشرطة والجهاز القضائي .وهذا االستطالع ،الذ يجريه البروفيسور أرييه ريتنر ،رئايس مدرساة علام

اإلجا ارام ف ااي جامع ااة حيف ااا ،ه ااو ج اازء م اان مش ااروع أ اااديمي تأس ااس ف ااي الع ااام  2000ويفحا ا

نظ اار

الجمهور إلى المحا م والشرطة وفقا لقطاعات مختلفة.
وشارك في االستطالع الحالي حوالي  800شخ

 ،بينهم  430يهوديا من القطاع العام و 101حريديم

و 70مستوطنا و 200عربيا ليس بينهم فلسطينيون من القدس المحتلة.

وأشارت نتائج االستطالع إلى أن  %28فقب وافقوا علاى أن الشارطة اإلسارائيلية تتعاما بمسااوا تجااه
جميع المواطنين في إسرائي  .وتراجعت هاذه النسابة باين القطااع العاام اليهاود

مان  %32عاام 2014

إلى  %29في العام الحالي.
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ل اان فااي قطاعااات أخاارى طا أر ارتفاااع علااى نساابة الااذين يوافقااون علااى أن الشاارطة تتعاما بمساااوا مااع
مجم ا الم اواطنين .فلاادى الحريااديم ارتفعاات هااذه النساابة ماان  %14فااي  2014إلااى  %25اآلن .ولاادى

العرب ،ارتفعت هذه النسبة من  %18في  2014إلى  %28اآلن.

وأظهاار االسااتطالع أن ثقااة الجمهااور بالمحااا م وبالمحكمااة العليااا أعلاى ماان ثقتااه بالشاارطة ،ورغاام ذلااك

فعنه ط أر تراجع متواص خالل السنين.

وقال  %53من الجمهور اليهود العام في  2014إنه يوافقون على المحا م تعم بصور نزيهة ،ل ن
هاذه النسابة تراجعات إلاى  %49هاذا العاام .وساج موقام العارب تراجعاا باأ ثر مان  %10حياك وافاق

 %47على نزاهة المحا م .وبين المستوطنين وافق  %31على نزاهة المحا م.

وس ااج مس ااتوى الثق ااة بالمحكم ااة العلي ااا تراجع ااا أيض ااا .فق ااد كان اات نس اابة الثق ااة  %80ف ااي الع ااام 2000

وتراجعت إلى  60في العام  2014ثم إلى  %49في العام الحالي.

عرب 2017/5/21 ،48

" .38السالم اآلن" %70 :من البناء االستيطاني خارج "الكتل االستيطانية"
أظهاار تقرياار جديااد لحركااة "السااالم اآلن" اإلسارائيلية ،أن  %70ماان البناااء اإلسارائيلي االسااتيطاني فااي

األ ارضا ااي المحتلا ااة ،خا ااالل العا ااام  ،2016كا ااان فا ااي المسا ااتوطنات الواقعا ااة خا ااارج ما ااا يسا اامى ب ا اا"ال ت

االس ااتيطانية ال ب اارى" الت ااي يق ااول االح ااتالل إنه ااا س ااتبقى تح اات "الس ااياد اإلسا ارائيلية" ف ااي كا ا تس ااوية
مساتقبلية مااع الفلسااطينيين .ووفقاا للمعطيااات التااي نشارتها حركااة "السااالم اآلن" ،أماس ،فقااد شااهد العااام

الماضي ارتفاعا بنسبة  %34في البناء االستيطاني.

ويفااو عاادد الوحاادات السااكنية التااي باشاار االحااتالل ببنائه اا العااام الماضااي خااارج ال ت ا االسااتيطانية

 ،1,800في الفتر الواقعة بين سبتمبر  2015ويوليو  ،2016حيك تم بناء نحو ربع هذه الوحادات وراء
الجاادار الفاصا  ،كمااا أن نحااو  %10منهااا يااتم عباار مخالفااة قاوانين البناااء اإلسارائيلية نفسااها .ويتضااح
أيضا أن نحو نصم أعمال البناء "غير القانونية" تتم في الب ر االستيطانية.

وفا مجم ما تم بنا ه في الفتر المذكور  2,600وحد ساكنية .وساجلت مساتوطنة إفارات فاي الضافة
ال ربية االقريبة من بيت لحمم أعلى نسبة من البناء االستيطاني غيار القاانوني ،حياك تام تساجي بادء

بناء  221وحد سكنية جديد .

وقاال ماادير "السااالم اآلن" ،فااي بوسااكيلة ،لإلذاعااة العساكرية "غاليااه تساااه " إن "الدولااة تواصا ال يا

بمعايير مزدوجة ،فتتحدك عن الحوار مع األمريكيين ،ل نها تصاد في الوقت ذاته على البناء خارج
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المستوطنات .وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذ ّتدعي فياه أحازاب اليماين اإلسارائيلية ،أن حكوماة
نتنياهو تواص تجميد أعمال البناء.
عمان2017/5/22 ،
السبيلّ ،

 .39اللجنة اإلعالمية لإلضراب :أكثر من  200أسير انضموا إلى "معركة الحرية والكرامة"

غااز  :انضاام أ ثاار ماان  200أسااير فااي سااجون "نفحااة" و " ارمااون" ،و "ايشا " أمااس إلااى "معركااة الحريااة
وال رامة" التي يخوضها نحو  1,700أسير فلسطيني بقياد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائاب

األسااير مااروان البرغااوثي للض ا ب علااى مصاالحة السااجون لتحسااين ظااروف اعتقااالهم وتلبيااة شااروطهم

العادلاة .وقالاات اللجنااة اإلعالميااة لإلضاراب فااي بيااان أمااس ،إن "هاذه الخطااو تااأتي ردا علااى اسااتمرار
إدار سجون االحتالل اإلسرائيلي تعنتهاا ورفضاها االساتجابة لمطالاب األسارى" .كماا أشاارت الاى "نقا

االقياد في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينم األسير المضرب ساامر العيسااو مان عازل ساجن

أيلون إلى عياد سجن الرملة بعد تدهور حاله الصحية وعدم انتظام دقات قلبه".

الحياة ،لندن2017/5/22 ،

 .41تدهور الوضع الصحي بالجملة لألسرى المضربين ونقل أعداد كبيرة منهم للمستشفيات المدنية

رام ك :أ دت اللجنة اإلعالمية إلضراب الحرية وال رامة أن الوضع الصحي لاسرى المضاربين عان

تحركاا فعلياا إلنقااذ حيااتهم ،ال سايما بعاد األنبااء
الطعام لليوم ا36م على التوالي باات خطيا ار ويت ّ
طلاب ّ
الساااعات األخياار إلااى المستشاافيات المدنيااة بعااد
المت ا ّارر والمتسااارعة حااول نقا أعااداد كبياار ماانهم فااي ّ
الصحية.
تدهور أوضاعهم
ّ

ولفتاات اللجنااة إلااى أن إدار مصاالحة سااجون االحااتالل تُمااارس سياسااة عاازل األساارى المض اربين عاان
طاالع علاى
اق أهاالي المضاربين والم سساات الحقوقياة فاي اال ّ
العالم الخارجي ،وتضاع العراقيا أماام ح ّ

السااجون
الصااحية ،وأسااماء وظااروف ماان تا ّام نقلهاام إلااى المشااافي .وأضااافت اللجنااة أن إدار ّ
أوضاااعهم ّ
الصااحي لاساارى المضاربين وسياسااة اإلهمااال الطبااي الطويلااة التااي
قاماات ما خ ار ،وبعااد تفاااقم الوضااع ّ
مارستها بحّقهمن بنق جميع المضربين إلى سجون قريباة مان المستشافيات ،كماا أن سايارات اإلساعاف
صحتهم إلى المستشفيات.
السجون وتنق عشرات األسرى الذين تتدهور ّ
تالزم أبواب ّ
القدس ،القدس2017/5/22 ،
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 .41اتفاق وشيك إلنهاء إضراب األسرى بعد "استجابة جزئية" لمطالبهم

غز  :كشم وزير الش ون المدنية في السلطة الفلسطينية ،عضو اللجناة المركزياة لحركاة "فاتح" حساين

الشيخ عن "استجابة جزئية" من مصالحة الساجون اإلسارائيلية لابعض مطالاب األسارى المضاربين عان

الطعام منذ  35يوما في السجون اإلسرائيلية.

ورفض الشيخ في تصريح إلذاعة "صوت فلسطين" صباح أمس الخوض في التفاصي "حتى ال ي ثر

ذلك على المسار العام إلضراب األسرى" .وقال إن "األيام القليلة المقبلة ستشهد انتصاار األسارى فاي
معركتهم" ،مشددا على أنه "ال يوجد أمام إسرائي ساوى قارار واحاد هاو االساتجابة لمطاالبهم علاى رغام
محاوالتها ت ليم إضرابهم بطابع سياسي تهربا من االعتراف بمطالبهم اإلنسانية".

ونسابت صااحيفة "هااترتس" العبريااة أمااس إلااى "مصادر كبياار" فااي مصاالحة السااجون قولااه إن "محادثااات
تجرى مع ممثلي المعتقلين المضربين عن الطعام إلنهاء إضرابهم عن الطعام" .وأضافت أن مصلحة

السجون باتت "مقتنعة بقرب التوص إلى تفاهم واتفا ينهي اإلضراب عن الطعام خالل األيام القليلة

المقبلة" .وأشار المصدر الى أن "تلك التفاهمات ستسفر عان زيااد وتيار زياارات الساجون ازيااد عادد
م ارات الزياااراتم ،ل اان لاايس فااي شااك كبياار" .وقااال" :فااي حااال إب ارام االتفااا  ،فعنااه لاان يشااك نص ا ار
للمعتقل ااين ك ااون مص االحة الس ااجون كان اات دائم ااا عل ااى اس ااتعداد للتجا ااوب م ااع مط ااالبهم" .وأض اااف أن

"االتفا سيكون على طريقة الجميع منتصر ،وال غالب وال م لوب".

الحياة ،لندن2017/5/22 ،

 .42قراقع لـ "القدس" :ال مفاوضات بين األسرى وادارة السجون

رام ك  -علي سمود  :نفى رئيس هيئة ش ون األسرى والمحررين عيساى ق ارقاع جمياع األخباار التاي
تتحدك عن مفاوضات بين األسرى وادار السجون اإلسرائيلية ،م كادا أن الموقام الرسامي اإلسارائيلي
ي ارفض الح اوار والنقااا

حااول مطالااب المعتقلااين رغاام األوضاااع الخطياار التااي وصاالت اليهااا حااالتهم

الصحية مع دخولهم اليوم ال ا  35لمعركاة الحرياة وال ارماة .وقاال ق ارقاع ل ا "القادس" إن كا التصاريحات
والتسريبات بشأن المفاوضات مع األسرى ،والتي مصدرها إسرائيلي "غير صحيحة".

وأضاااف "لاان نصااد اال عناادما يصاالنا موقاام وبيااان واضااح ماان قاااد األض اراب وعلااى أرسااهم مااروان

البرغ ااوثي" .وأض اااف "إسا ارائي ال تمل ااك حت ااى اللحظ ااة المص ااداقية والجدي ااة ف ااي ف ااتح حا اوار م ااع ق اااد

اير إلااى أن أيااة إيحاااءات مصاادرها إسارائيلي مرفوضااة
األضاراب حااول مطااالبهم اإلنسااانية العادلااة" ،مشا ا
ويجب عدم التعام معها النها تستهدف ضرب األسرى ومعرفتهم".
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" .43عرب  :"48اليوم إضراب شامل بكل فلسطين التاريخية والشتات إسنادا لألسرى
بالل ضاهر :يشهد الشارع الفلسطيني في ك فلسطين التاريخية ،الضفة ال ربياة وقطااع والقادس غاز

والداخ والشتات الفلسطيني ،إضارابا شاامال الياوم االثناين ،إسانادا لاسارى الاذين يادخ إضارابهم عان

الطعااام اليااوم ال ا .36ودعاات اللجنااة الوطنيااة إلسااناد األساارى إلااى التوجااه إلااى خاايم االعتصااام والتجمااع
هن اااك ب اادءا م اان الس اااعة  11قبا ا الظه اار ،حي ااك س ااتنطلق مس اايرات غض ااب .كم ااا س ااينفذ ف ااي خي ااام
االعتصام إضراب عن الطعام ليوم واحد من العاشر صباحا وحتى العاشر ليال.

وأعلناات سااكرتارية لجنااة المتابعااة العليااا للجماااهير العربيااة عاان إضاراب عااام اليااوم يشاام جميااع م ارفااق

العم  ،باستثناء المدارس وخدمات الطوارئ الصحية دعما لاسرى.

عرب 2017/5/22 ،48

" .44التجمع الوطني" يدعو ألوسع التفاف شعبي لدعم إضراب األسرى
قاسم بكر  :دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى أوسع التفاف شاعبي فاي كا فلساطين لادعم إضاراب
األساارى المضاربين عاان الطعااام منااذ  35يومااا .ودعااا التجمااع فااي بيااان أصاادره يااوم األحااد ،إلااى "إسااناد
األساارى فااي معركااة األمعاااء الخاويااة علااى السااجان ال اشاام .وناشااد بعنجاااح اإلض اراب العااام فااي ك ا

فلسااطين غاادا اإلثنااين ،الااذ يوافااق اليااوم السااادس والثالثااين إلض اراب الحركااة األسااير فااي السااجون
اإلسرائيلية ،تجاوبا مع قرار الهيئة العليا إلسناد اإلضراب ،وكاذلك إلاى توسايع الحاضانة الشاعبية لهاذا

المحليااة والقطريااة التاي تقرهااا اللجااان الشااعبية والقااوى الوطنيااة ،دعماا
اإلضاراب ،ماان خااالل النشاااطات
ّ
لاسرى في إضراب ال رامة.
عرب 2017/5/21 ،48

 .45أم الفحم :مسيرة مشاعل إسنادا إلضراب األسرى

قاساام بكاار  :شااارك العشارات ماان ممثلااي القااوى الوطنيااة واإلسااالمية فااي مدينااة أم الفحاام ،مساااء أمااس

األحد ،في مسير مشاع إسنادا لاسرى الفلسطينيين في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضونها في

السجان اإلسرائيلي .وانطلقت مسير المشاع في أم الفحم ،من منطقة "الميدان" وجابت عددا
مواجهة ّ
من األحياء المدينة ،ورفعت خاللها المشااع واألعاالم الفلساطينية ،وردد المشااركون شاعارات مسااند
ومندد بالعنصرية اإلسرائيلية.
لاسرى ّ
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تشيع الشهيدة فاطمة طقاطقة
 .46بيت لحم ّ
رام ك :ش ّايع المئااات مان الفلسااطينيين ،أمااس األحاد ،جثمااان الشااهيد الفلساطينية فاطمااة طقاطقااة ا16
عاماام ،فاي بلاد بيات فجاار جناوبي مديناة بياات لحام ،جناوب الضافة ال ربياة المحتلاة ،وتحاول التشااييع

إلى تظاهر لمناصر إضراب األسرى .وانطلق موكاب التشاييع ،مان أماام مستشافى الحساين فاي مديناة
بياات لحاام ،باتجاااه منزلهااا فااي بلااد بياات فجااار ،ليلقااي عليهااا أفاراد عائلتهااا نظاار الااوداع األخياار ،وسااب

حالااة ماان ال ضااب والح ازن الشااديدين ،قبي ا أن يجااوب الجثمااان ش اوارع البلااد باتجاااه المقباار  ،إذ تماات

موا ارتااه هناااك .وردد الفلسااطينيون هتافااات داعمااة لاس اارى المض اربين عاان الطعااام لليااوم الا ا 35عل ااى
التاوالي ،وشااعارات أخاارى للشااهداء ،والااوطن ،والقاادس والمسااجد األقصااى المبااارك ،إضااافة إلااى الاادعو

إلااى االنتفاضااة وال فاااح المساالح .وساّلمت ساالطات االحااتالل اإلسارائيلي ،فجاار األحااد ،جثمااان الشااهيد
الفتا فاطمة طقاطقة ،من بلد بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم ،جنوب الضفة ال ربية المحتلة.

عمان2017/5/22 ،
السبيلّ ،

 .47إصابة  22فلسطينيا في مواجهات مع االحتالل عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا
القاادس المحتلااة  -كام ا إباراهيم :أصاايب  22فلسااطينيا بجاراح وبحاااالت اختنااا  ،امااس األحااد ،خااالل
مواجهات مع الجي

اإلسرائيلي عند المدخ الشمالي لمدينة أريحا شرقي الضفة ال ربية المحتلة.

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت اإلسعاف لثمانية ماواطنين أصايبوا بجاراح

إثر تعرضه إلطال الرصا

المطاطي من قب الجي

اإلسرائيلي عند مدخ مدينة أريحا.

وأضااافت الجمعيااة إن طواقمهااا قاادمت اإلسااعاف لا ا 14أخ ارين أصاايبوا بحاااالت اختنااا إثاار استنشاااقهم

ال از المسي للدموع ،و 8خرين بالرصا

المطاطي.

عمان2017/5/22 ،
الرأيّ ،

 .48فلسطينيو الداخل ..مسيرة تطور كمي وكيفي رغم النكبة والعنصرية اإلسرائيلية
الناصاار – وديااع ع اواود  :كشاام فااي م ا تمر القاادرات البش ارية الااذ بااادرت اليااه لجنااة المتابعااة العليااا
الهيئة التمثيلية األعلى داخ أراضي  48أن فلساطينيي الاداخ يمتل اون ثارو اجتماعياة وعلمياة كبيار

بحاجااة لتنظاايم وتاادبير .وحسااب د ارسااة تاام إعاادادها للم ا تمر الااذ استضااافته بلديااة مدينااة الطيبااة أن

فلسطينيي الداخ ار موا رأس مال اجتماعي رغم التمييز العنصار اإلسارائيلي ضادهم ،يتمثا بأعاداد
كبير مان األ ااديميين والمهنياين والخباراء .فلساطينيو الاداخ الاذين بلاغ عاددهم غادا نكباة  1948نحاو

 140ألم نسمة تضاعفوا عشر مرات ويعدون اليوم حوالى  1.4مليون نسمة.
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وتوضح الدراسة أن هناك نحو 20ألم طالب جامعي منهم يدرسون فاي جامعاات الابالد وعشار الف

طالب يدرسون في جامعات العالم .وفيما كاان هنااك قااض عرباي واحاد عاام  1964يبلاغ عادد القضاا

العرب اليوم  60قاضيا بينما يشك المحامون العرب  %8من المحامين في إسارائي  .وتظهار الد ارساة
أنه في عام  1960بلغ عدد الصيادلة العرب  26صيدليا أما اليوم فهناك 2,933 :صيدليا عربيا %36
ماان الصاايادلة فااي إس ارائي  .وفااي  1980بلااغ عاادد أطباااء األساانان  25طبيااب  %1أمااا اليااوم1,752 :

طبيبا ا%17م .وبل ت نسبة األطباء العرب عام  1970نسبة  %1ا 35طبيبام أما اليوم فهناك 4,000

طبيب عربي ا%11م.

القدس العربي ،لندن2017/5/22 ،

 .49الجيش اإلسرائيلي يجري حملة اعتقاالت في أحياء القدس
محافظات :أصيب عشارات الماواطنين ،باختناقاات حااد  ،بسابب اإلطاال العشاوائي ،وال ثيام للقنابا

الصااوتية الحارقااة ،وال اااز السااامة المساايلة للاادموع ،ماان قبا قاوات االحااتالل اإلسارائيلي ،باتجاااه سااكان
حي عين اللوز ،ببلد سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك الليلة الماضية.

وشهدت العديد من أحياء وبلدات القدس الليلة مواجهات تضامنية مع األسرى المضاربين عان الطعاام

بسااجون االحااتالل ،تركاازت بمحاايب الحاااجز العسااكر القريااب ماان مخاايم قلنااديا شاامال القاادس المحتلااة،
والعيسوية ،والرام ،لم يبلغ خاللها عن إصابات مباشر ،أو اعتقاالت.

وشنت قوات االحتالل فجر يوم األحد ،حمالت دهم لعدد من منازل المواطنين في أحيااء مختلفاة مان

مدينة القدس اعتقلت خاللها تسعة مواطنين على األق .

وأفااادت لجنااة أهااالي أساارى القاادس بااأن االعتقاااالت شااملت حااي شااعفا وسااب القاادس المحتلااة والبلااد

القديمة ،وبلد أبو ديس جنوب شر القدس المحتلة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

 .51بدء مؤتمر يتناول أوضاع القدس بعد  50عاما على االحتالل
القاادس المحتلااة  -دياااال جويحااان :عقاادت لجنااة الق اادس فااي القائمااة المشااتركة وجامعااة القاادس ،ي ااوم
األحااد ،الم ا تمر الاادولي بعن اوان "مدينااة القاادس بعااد خمسااين عامااا ماان االحااتالل اإلس ارائيلي -و فااا
مستقبلية" ،في ذكرى مرور خمسون عاما على احتالل مدينة القدس.
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ورحاااب د .أسا ااعد غا ااانم الاااذ تاااولى الع ارفاااة بالحضاااور المشا ااارك ،كماااا حياااا صا اامود أه ااالي األسا اارى
المقدسيين خالل مشاركتهم في الم تمر حاملين صور أبنائهم األسرى الذ يخوضون معركة األمعاء

الخاوية لليوم الا" 35معركة الحرية وال رامة.

وأ ااد د .احمااد الطيبااي رئاايس لجنااة القاادس ورئاايس مشااارك للم ا تمر فااي كلمتااه فااي الجلسااة االفتتاحيااة
على ان الم تمر الدولي يأتي لتسليب الضوء على كا منااحي الحياا للقادس والمقدسايين بعاد خمساين

عاما من االحتالل ،وان القدس محتلة.

وشاادد علااى ان القاادس هااي مفتاااح السااالم العااادل والشااام فااي الشاار األوسااب ،وأنهااا تعتباار ماان أهاام

الماادن فااي العااالم كونهااا تسااكن قلااوب ماليااين الما منين ماان كافااة األديااان ،فضااال عاان مزاياهااا الدينيااة
والثقافيااة والتاريخيااة ،وأنهااا العاصاامة بالنساابة للشااعب الفلسااطيني والمركااز االقتصاااد األ ثاار أهميااة
ومقاار م سساااتها الوطنيااة ،ومرك ا از لتقااديم الخاادمات االجتماعيااة والصااحية والتعليميااة وكااذلك األنشااطة

الثقافية والسياسية.

بدوره أ د رئيس جامعة القدس عماد ابو كشك على أهمية وضع استراتيجية وطنية فلسطينية للصمود
والمقاومة تتبناها القياد الفلسطينية وال

الفلسطيني.

وتحاادك أحمااد أب ااو قريااع رئ اايس مجلااس أمن اااء جامعااة الق اادس عاان معان ااا أه ا فلس ااطين ماان سياس ااة

التهجياار والهاادم واالعتقااال علااى ماادار الا ا 50عامااا ماان احااتالل األرض ،م كاادا أن المقدساايين باااقون
وصامدون رغم ك االنتها ات المستمر بحق المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

 .51حافالت المستوطنين تقتحم قبر يوسف واندالع مواجهات في نابلس
رام ك :أف اااد اله ااالل األحم اار الفلسا اطيني ،ف ااي س اااعات الص ااباح األول ااى م اان الي ااوم ،وق ااوع عشا ارات
اإلصا ااابات بحا اااالت االختنا ااا  ،ج ا اراء إطا ااال ق ا اوات االحا ااتالل ،قناب ا ا ال ا اااز المسا ااي للا اادموع فا ااي
المواجهات المندلعة االن في مدينة نابلس.

وكانت حافالت للمستوطنين يرافقها "حيبات عسكرية" من جي

االحتالل ،احتشدت عند حاجز حوار

قب أن تقوم باقتحام قبر يوسم ،فيما اندلعت مواجهات عنيفة تدور فاي المنطقاة الشارقية باالقرب مان

قبر يوسم ،وفي شارع بالطة ،وفي مخيم عسكر القديم.
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 .52شركة "شل" ترغب في التخارج من حقل "غزة مارين" البحري للغاز
البحاار المياات ااألردنم – األناض اول :أباادت شااركة "رويااال دات ا

ش ا " العالميااة للاانفب والطاقااة أمااس

األحد رغبتها في التخارج من حق "غز مارين" ،البحر لل ااز الواقاع قبالاة ساواح قطااع غاز حساب

مس ول فلسطيني رسمي.

وقاال محمااد مصااطفى ،رئاايس مجلااس إدار "صاندو االسااتثمار الفلسااطيني" السااياد  ،إن "شا " أباادت

رغبتهااا للحكومااة الفلسااطينية التخااارج ماان "غااز مااارين" ،بعااد أق ا ماان عااام علااى ش اراء الشااركة حصااة
"بريتي

غاز" مان الحقا  .وتبلاغ حصاة الشاركة الحالياة نحاو  90فاي المئاة" ،إال أن بعاض التفاهماات

والتعاقدات مع الحكومة الفلسطينية يتقل

حصتها إلى  55في المئة" ،حسب مصطفى.

ويقع حق "غز مارين" على بعد  36كيلو مت ار غرب القطاع في مياه البحر المتوسب .وقد تم ا تشافه
نهاية تسعينات القرن الماضي ،وتم وضع جازء مان بنيتاه التحتياة عاام  2000مان قبا شاركة "باريتي

غاز" البريطانية .ولم يوضح المس ول الفلسطيني ،الاذ يشاارك فاي المنتادى االقتصااد العاالمي فاي

البحاار المياات ،ساابب رغبااة الشااركة البريطانيااة الهولنديااة فااي التخااارج .إال أن إس ارائي تمنااع منااذ عااام
 2000تنفيذ أ أعمال تطوير للحق .

القدس العربي ،لندن2017/5/22 ،

حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية
 .53السيسي :تسوية القضية الفلسطينية على أساس مبدأ ّ
طرح الرئيس المصر عبد الفتاح السيساي  4عناصار ضارورية للتعاما ماع اإلرهاابن وكاان السيساي
يتحدك أمام الجلسة المفتوحة للقمة العربية اإلسالمية األمريكية فاي الريااض أماس ،وقاال السيساي إن

إحاادى النقااا للتعام ا مااع اإلرهاااب ،تشاام إيجاااد تسااوية للقضااية الفلسااطينية عاان طريااق ح ا عااادل
وشااام ونهااائي ،علااى أساااس مباادأ ح ا الاادولتين ومرجعيااات الشاارعية الدوليااة ذات الصاالة ،بمااا يااوفر

واقع ااا جدي اادا لجمي ااع ش ااعوب المنطق ااة ،ت اانعم في ااه باالزده ااار والس ااالم واألم ااان ،فض ااال ع اان ه اادم أح ااد
األسانيد التي يعتمد عليها اإلرهاب في تبرير جرائمه البشعة.

الشرق األوسط ،لندن2017/5/22 ،

 .54ملك األردن :القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية في المنطقة
الريا اااض -بت ا ا ار :شا ااارك الملا ااك عبا اادك الثا اااني ،أما ااس األحا ااد ،فا ااي أعما ااال القما ااة العربيا ااة اإلسا ااالمية
األمريكيااة ،التااي استضااافتها الممل ااة العربيااة السااعودية .ودعااا إلااى "إلااى ح ا عااادل وشااام للقضااية
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الفلسطينية ،يستند إلى ح الدولتين ،ومبادر السالم العربية ،وهاذا سيضامن نهاياة الصاراع الفلساطيني

اإلسرائيلي وسيحقق السالم للجميع :اإلسرائيليون ،والعرب ،والمسلمون".

وت ااابع "ال يوج ااد ظل اام ول ااّد حال ااة م اان ال اابن واإلحب ااا أ ث اار م اان غي اااب الدول ااة الفلس ااطينية ،فالقض ااية
الفلسطينية هي القضية الجوهرية في المنطقة ،وهو ما أدى إلى امتاداد التطارف وعادم االساتقرار لايس

فااي منطقتنااا فحسااب ،ب ا أيضااا إلااى العااالم اإلسااالمي .وللمجتمااع الاادولي مصاالحة مباشاار فااي تحقيااق
سالم عادل ،وقد قدم العالم العربي واإلسالمي كام الدعم إلنجاح المفاوضات".

وأضاف عبد ك الثاني أن "حماية القدس يجب أن ت اون أولوياة ،فالمديناة المقدساة ركياز أساساية فاي
العالقااات بااين أتباااع الااديانات السااماوية الااثالك .إن أ محاااوالت لفاارض واقااع تفاوضااي جديااد علااى

األرض في القدس ست د إلاى عواقاب كارثياة .عليناا العما معاا لتفااد هاذه المخااطر ،وبالنسابة لاي

شخصاايا ول ا األردنيااين ،فااعن الوصاااية الهاشاامية علااى المقدسااات اإلسااالمية والمساايحية فااي القاادس
مس ولية تاريخية راسخة وال حياد عنها ،ونتشرف بحملها نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية".

عمان2017/5/22 ،
السبيلّ ،

 .55جبهة العمل اإلسالمي :ترامب يشرعن العدوان على غزة بإسهام أطراف عربية
الرس ااالة نااات  -محماااود هنيا ااة :انتقااادت جبهاااة العما ا اإلساااالمي ال ااذراع السياس ااي لجماعاااة اإلخ ا اوان
المسالمين فااي األردن ،هجااوم الارئيس األمريكااي علااى المقاومااة الفلسااطينية وحركااة حماااس ،معرباا عاان

اسفه أن تخرج هذه التهديدات أمام الزعماء العرب الذين لم يحركوا سا نا تجاهها.

وقال مراد العضايلة عضو المكتاب السياساي للجبهاة ،إن "حمااس حركاة مقاوماة مشاروعة تقااوم علاى

أرضها وفق ما أقرته ك الشرائع والقوانين ،وهي تدافع عن شعبها وتقوم بواجبها" .وأ ّد العضاايلة فاي
تصاريح خاا باا"الرسالة نات" مساااء األحاد ،أن هجاوم ت ارماب شاارعنة لعادوان إسارائيلي علاى المقاومااة
في غز  ،بمشاركة اطراف عربية تسهم في شرعنة مث هذه األعمال لضرب المقاومة والتخل

منها.

وذكاار أن الموقاام األمريكااي تأ يااد علااى تحالفااه الوطيااد مااع إسارائي وانحيااازه التااام لهااا ،وأنااه لاام يت ياار
تجاه الموقم العربي واإلسالمي إيجابا.

الرسالة ،فلسطين2017/5/21 ،

 .56جبهة العمل اإلسالمي يستنكر زيارة أردنيين للكيان الصهيوني
عمااان :اسااتنكر حاازب جبهااة العما اإلسااالمي ،بشااد زيااار عاادد ماان األشااخا

نساابوا ألنفسااهم صاافة

شيوا عشائر أردنية ،لل يان الصهيوني ،م كدا أن تلك "الزيار ال تمث ّإال من قام بها".
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وأش ااار الح اازب ف ااي بي ااان ص ااادر عن ااه أم ااس إل ااى أن "ها ا الء األش ااخا

ال يمثل ااون الش ااعب األردن ااي
ماان

األصاي  ،الااذ يارفض التطبيااع مااع هااذا ال يااان المسااخ ،كمااا يارفض كا االتفاقيااات التااي تنااتق

حقاو شااعبنا الفلساطيني المجاهااد" .وأضااف الحاازب أنااه "وفاي الوقاات الاذ يسااتنكر فياه تلااك الزيااارات
التي ت رس مفهاوم االحاتالل ال اصاب لمقدسااتنا وأ ارضاينا ،كماا تعطاي شارعية لهاذا االحاتالل الظاالم،
فعننا نثمن المواقم النبيلة لشيوا ووجهاء عشائرنا األردنية األبية".

كمااا ثماان "العما اإلسااالمي" موقاام "كا األردنيااين النشااامى الااذين اسااتنكروا الزيااار التطبيعيااة وأعرباوا
عن وقوفهم ال ام مع عدالة القضية وجهاد الشعب الفلسطيني في دحر االحتالل ال اصب".

عمان2017/5/21 ،
السبيلّ ،

 .57مزارعو "األغوار" يعيشون "مخاوف" من الحرائق اإلسرائيلية وانتقالها
األغ اوار الوسااطى ا ا حساان حسااونة :يعااي

أصااحاب الم ازارع المحاذيااة لنهاار األردن "الش اريعة " أو مااا

يعرف با "ال تار" حالة من الحاذر والترقاب وساب مخااوف مان انادالع ح ارئاق فاي األ ارضاي الفلساطينية

المحتلة ،خاصة بعد جفاف األعشاب وتضااعم قابليتهاا لالشاتعال باأ شارار  .وأ ادت مصاادر وثيقاة

االط ااالع أن أب اارز االس ااتعدادات الجاري ااة لتالف ااي وق ااوع الح ارئ ااق اإلسا ارائيلي ،تتمثا ا ف ااي مخاطب ااة وزار

الخارجيااة للحكومااة اإلس ارائيلية حااول الموضااوع ،أنااه فااي حااال قيااام الجانااب اإلس ارائيلي بحاار األعشاااب

الجافة فعليه إعالم األردن مسبقا حتى يتمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من امتداد أ حريق.

عمان2017/5/21 ،
السبيلّ ،

 .58دائرة الشؤون الفلسطينية :األردن يقدم مليار دينار سنويا لخدمة الالجئين الفلسطينيين

عمان  -ابترام :قال مدير عام دائر الش ون الفلسطينية المهندس ياسين أبو عواد ،إن األردن يقدم ما
ّ
يزيااد علااى مليااار دينااار ساانويا لخدمااة الالجئااين الفلسااطينيين وهااو أضااعاف مااا تقدمااه وكالااة األونااروا،
وذلك بهدف توفير الحيا ال ريمة ومتطلبات العي

واألساسيات لالجئ الفلسطيني.

جاااء ذلااك فااي اجتماااع تنساايقي للاادول العربيااة المضاايفة لالجئااين الفلسااطينيين التااأم فااي الاادائر أمااس،
وضم وفودا من األردن ،سورية ،لبنان ،فلسطين ،ومصر وجامعة الدول العربية.

عمان2017/5/22 ،
الغدّ ،
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تضحيات مشتركة
 .59الملك السعودي :تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يتطلب
ٍ

الرياااض :قااال خااادم الحاارمين الش اريفين الملااك ساالمان باان عباادالعزيز ،فااي كلمتااه خااالل افتتاااح القمااة
العربية اإلسالمية  -األمريكية في الرياض أمس" ،إننا نشدد على أن تحقيق الساالم باين الفلساطينيين
واإلس ارائيليين مطلااب عااادل وضاارور ويتطلااب تضا ب
احيات مشااتركة وعزيمااة صااادقة ماان أج ا صااالح
الجميع ،كما أنه يتعين على المجتمع الدولي ت ثيام الجهاود لحا األزماة الساورية بماا يحقاق تطلعاات

الشعب السور ويحفظ وحد سورية وسيادتها".

الحياة ،لندن2017/5/22 ،

 .61سفير قطر يضع حجر األساس لمقر لجنة اإلعمار غزة ويؤكد تحرك بالده لحل أزمة الكهرباء

ذكاارت الشـــرق ،دوحـــة ،2017/5/21 ،ع اان مصااعب اإلفرنج ااي ومحم ااد جم ااال م اان غ ااز  ،أن الس اافير
العماد رئيس اللجنة القطرية إلعاد إعمار قطاع غز قام ،صباح يوم األحد ،بجولة تفقدية للمشاريع
الممولة من دولة قطر والتي تشرف عليها اللجنة القطرية في مناطق متفرقة من القطاع ،ضمن منحة
المليار التي أعلن عنها سامو األميار الوالاد حماد بان خليفاة ل ثااني عقاب العادوان اإلسارائيلي األخيار

على غز  .وجدد السافير العمااد فاي تصاريحات لاه علاى هاام

جولتاه تأ ياده باأن قطار ساتبقى إلاى

جاناب الفلساطينيين خاصاة ساكان القطااع فاي كافاة الجواناب ،وعلاى أرساها اإلعماار ،م كادا أن الوعااد

القطر تجاه غز ينبع من إيمان قو وموقم حاضر منذ وقت طوي .

واطلع السفير على سير عم المرحلة الثالثة من مشروع المدينة الساكنية ،مثمناا دور الطاواقم العاملاة
في البرامج والمشااريع القطرياة فاي مختلام محافظاات القطااع .واختاتم جولتاه التفقدياة بافتتااح مشاروع
البنية التحتية لمدينة الشيخ حمد السكنية ،وق

شريب حديقة المدينة.

وأضااافت القــدس العربــي ،لنــدن ،2017/5/22 ،عاان أشاارف الهااور ماان غااز ،أن العماااد أ ااد خااالل
االحتفال أن بالده تعم مع األمم المتحد وبعض األطراف األخرى ،لح أزمة ال هرباء فاي القطااع.
وحااذر العماااد الااذ ي ارأس اللجنااة القطريااة إلعمااار غااز ،ماان أن الوضااع فااي القطاااع "يتجااه لاس اوأ"

جراء أزمة ال هرباء.

 .61إعالميو الجزائر يتضامنون مع األسرى المضربين

الجزائر :نظم الصحافيون واإلعالميون الجزائريون من مختلم وسائ اإلعالم ،يوم األحد ،وقفاة دعام
إسناد لفلسطين وأسراها تحت شعار "ماء وملح " ،في مقر سفار دولة فلسطين ،بالعاصمة الجزائرية.
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وأشاد اإلعالميون الجزائريون بصمود أسرانا ،وأدانوا صمت المجتمع الدولي واألمم المتحد ومنظمات
حقااو اإلنسااان والصااليب األحماار الاادولي ،علااى ج ارائم االحااتالل اإلس ارائيلي بحااق األساارى ،وطااالبوا

اإلعالمي ااين ف ااي الع ااالم ب ااالتحرك لنقا ا معان ااا األس اارى ف ااي س ااجون االح ااتالل والضا ا ب عل ااى دوله اام
ومجتمعاتهم للتدخ لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وادانة جرائم االحتالل بحقهم.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/21 ،

 .62ترامب يشبه حماس بالقاعدة و"داعش" خالل كلمته في "القمة األمريكية العربية اإلسالمية"
عرب  /48وكاالت -بالل ضاهر :قال الرئيس األمريكي ،دونالادتترمب ،فاي خطااب ألقااه أماام القماة

األمريكية العربية اإلساالمية فاي الريااض ،ياوم األحاد" ،ملتزماون بتعادي اساتراتيجيتنا لمواجهاة أخطاار
اإلرهاااب ،ويجااب أن نعم ا علااى قطااع مصااادر التموي ا للتنظيمااات اإلرهابيااة" ،وأن الاادول اإلسااالمية

يج ااب أن تتحما ا المسا ا ولية ال ب اارى ف ااي هزيم ااة "اإلره اااب" وأن اتفاق ااات ص اافقات األس االحة ستس اااعد

الجي

السعود على لعب دور أ بر.

وأضاااف ترمااب أنااه "سااوف نقااوم بخطااو تاريخيااة الليلااة بافتتاااح مركااز مكافحااة التطاارف فااي الرياااض،
وهذا المركز الجديد يوضح أن المسلمين عليهم الدور األ بر في محاربة اإلرهاب".

وخلب ترامب بين حركات المقاومة في لبنان وفلسطين وبين المنظمات اإلرهابية ،وادعى أن حزب ك
وحماس وداع

والقاعد وغيرهم "يمارساون نفاس الوحشاية ...وذباح األبريااء باسام الادين إهاناة ألتبااع

كا األديااان" .واعتاار ت ارمااب أن "هااذه القمااة تمثا بدايااة السااالم لاايس فقااب فااي الشاار األوسااب با فااي
العالم ،ودول الشر األوسب عليها أن تقرر ما هو المستقب الذ تريده.
وقالت قنا الجزير إن الشخ

الذ أعاد النساخة األولاى مان خطااب ترماب فاي الريااض هاو ساتيفان

ميلاار ،المعااروف بأنااه يمينااي محااافظ وماان أشااد المعااادين للمساالمين والمهاااجرين وي ا من بتفااو العاار

األبيض .وأضافت أن ميلار كاان معروفاا فاي م ارحا د ارساته بعدائاه الشاديد للمسالمين والمهااجرين مان

األقليااات األخاارى ،وماان أشااد ال ااارهين لالحتفاااالت الخاصااة بااذو األصااول الالتينيااة ،كمااا أنااه كااان
مهناادس القارار التنفيااذ الااذ أصاادره ترمااب لمنااع دخااول ماواطني دول عربيااة واسااالمية إلااى الواليااات
المتحد قب أن تبطله محا م أمريكية .ويعرف عن ميلر أنه محاافظ يميناي عما فاي منظماات كانات

توصاام بأنهااا معاديااة للمساالمين .وتابعاات الجزياار أن النسااخة األولااى التااي أعاادها ميلاار ماان خطاااب
ترم ااب خض ااعت لمراجع ااة وتنق اايح م اان قبا ا مستش ااار ترم ااب ،وعل ااى أرس ااهم ص ااهره ،جي ارل ااد كوش اانر،

المكلم بك ملفات الشر األوسب ،ما جع الخطاب -وفق مطلعين -أ ثر "تهذيبا".

عرب 2017/5/21 ،48
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 .63مدير عمليات األونروا :األزمات التي تعصف بغزة هي "األسوأ منذ سنوات"
غز  :قال مدير عمليات األونروا في غز "بو شاك" ،اليوم األحد ،بأن األزماات التاي تعصام بالقطااع
هي األسوأ منذ سنوات طويلة .مشي ار إلى أنه سيتم مناقشة هذه األزمات خاالل اجتمااع لممثلاي الادول

المانحة األسبوع المقب .

جاء ذلك خالل لقاء جمع بو شاك مع مسا ولي بلاديات قطااع غاز ،لبحاك العدياد الخاروج مان األزماة
الراهنة والتخفيم من حدتها.

وأ د باو شااك علاى ضارور العما مان أجا حا األزماات التاي تعصام بالقطااع .مشاي ار إلاى أن هاذه

األزمات باتت تمس القضايا األساسية الحياتية للفلسطينيين ب ز  .وأشاد باو شااك بجهاود البلاديات فاي
تقااديم الخاادمات للماواطنين رغاام األزمااة الحاليااة التااي تعصاام بقطاااع غااز ،م كاادا علااى ضاارور إجاراء
نقا

معمق في هذه الظروف الصعبة ،للوصول إلى نتائج للخروج من األزمة الراهنة.

القدس ،القدس2017/5/21 ،

 .64الوفد األمريكي يلغي مأدبة العشاء مع ليبرمان
محمااد وتااد :أبلااغ الوفااد األمريكااي الااذ سيصا إلااى الاابالد ،اإلثنااين ،وزار الخارجيااة اإلس ارائيلية إل اااء
مأدبة العشاء التي كانات مقارر بسااعات المسااء ماع وزيار األمان ،أفيجادور ليبرماان ،فاي فناد الملاك

داوود بالقدس المحتلة.

وكااان سيشااارك فااي مأدبااة العشاااء االحتفاليااة التااي كااان مخططااا لهااا حاشااية ال ارئيس دونالااد ت ارمااب،

وأب اارزهم وزي اار الخارجي ااة األمريك ااي ،ريك ااس تيلرس ااون ،وابن ااة الا ارئيس األمريك ااي ،ومستش ااارته إيفانك ااا،
وزوجها ،جاريد كوشنر ،وكبار الموظفين من واشانطن ووزراء فاي الحكوماة اإلسارائيلية برئاساة الاوزير

أفي دور ليبرمان ،حياك عا از الجاناب األمريكاي إل ااء العشااء إلاى أساباب لوجساتية دون اإلفصااح عان
تفاصي إضافية.

مأدبااة العشاااء هااذه كاناات سااتقام بااالتواز مااع وجبااة العشاااء التااي ساايقيمها رئاايس الحكومااة ،بنيااامين
نتنياهو ،في منزله بالقدس ،على شرف الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،وعقيلته ميالينا.

وعلى الرغم من تسوي ات الجانب األمريكي الذ عا از إل ااء مأدباة العشااء ،ألساباب لوجساتية ،إال أن

مصادر رفيع المستوى في الخارجية اإلسارائيلية ،رجحات أن سابب اإلل ااء ياأتي لعادم صارف األنظاار
عن األجواء والمراسيم االحتفالية التي ستجمع نتنياهو وترامب على مأدبة العشاء.

عرب 2017/5/21 ،48

التاريخ :اإلثنين 2017/5/22

العدد4296 :

ص

34

 .65السفير األمريكي في "إسرائيل" يشارك المستوطنين باحتفال  50عاما الحتالل القدس
بالل ضاهر :ذهب السفير األمريكي في ت أبياب ،ديفياد فريادمان ،إلاى احتفاال ماع قااد المساتوطنين
وعدد من السياسيين بذكرى مرور  50عاما على احتالل القدس ،أو ما يوصم في إسرائي " 50عاما
على توحيد المدينة" ،وذلك قب يوم من وصول ترامب إلى إسرائي .

وقالت القنا الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي إن "االحتفال" الذ جرى يوم ،األحد ،كان م لقاا أماام وساائ
اإلعااالم" ،وغايتااه فاارض وقااائع علااى األرض وممارسااة ض ا و علااى اإلدار األمريكيااة ماان أج ا نق ا

السفار إلى القدس" .وأضافت القناا الثانياة أناه رغام امتنااع فريادمان عان إلقااء خطااب فاي "االحتفاال"
بهدف منع حرج دبلوماسي" ،ل ن مجرد مشاركته في احتفال م يد لدعوات نق السفار وتوحياد القادس

تحت حكم يهود هو خطو غير مألوفة" بحسب القنا .

عرب 2017/5/21 ،48

 .66في الذكرى الـ  69للنكبة
منير شفيق

مااا حاادك فااي فلسااطين فااي العااام  1948سا ّامي نكبااة ألنااه أقااام كيانااا صااهيونيا أح ا ّ مسااتوطنين يهااودا
صهاينة فيها كانوا قدموا إلى فلسطين منذ  1917تحت حراب االساتعمار البريطااني وبحمايتاه .وشاتّت
االقو والمج ااازر ثلث ااي الش ااعب الفلس ااطيني ،ف ااي حين ااه .وق ااد اس ااتولى عل ااى بي ااوتهم وأ ارض اايهم وقا اراهم
با ّ
ومدنهم .ورفض عودتهم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.

حدك ك هذا بسبب سيطر االستعمار البريطاني واالستعمار الفرنسي عام  1918على الابالد العربياة

تحكما ،بما أقيم فيهاا مان دول وأنظماة وحكاام وجياو
وتجزئتها إلى  22قطرا .وقد ّ

األمار الاذ أمكان

اتساامت بتجريااد الشااعب الفلسااطيني ماان السااالح ،والساايطر علااى
إقامااة ال يااان الصااهيوني فااي ظااروف ّ
اتساامت ماان جهااة أخاارى بتسااليح جااي الهاغناااه بمااا يتفااو
الاادول العربيااة وت بيلهااا وشاّلها ماان جهااة ،و ّ
علااى الجيااو

العربيااة الساابعة التااي دخلاات فلسااطين عدياادا بااثالك أضااعاف ،وتساليحا بعشاار أضااعاف

على األق  ،إلى جانب دعم عالمي شاركت فيه ك الدول ال برى بماا فيهاا االتحااد الساوفياتي سياسايا
وعسااكريا ومعنويااا .ثاام أعلاان البيااان الثالثااي ماان رق سب ا أمريكااا وفرنسااا وبريطانيااا  1951متعهاادا بحمايااة
ال يااان الصااهيوني ،خطااو الهدنااة  .1949/1948وأعلاان االتحاااد السااوفياتي أيضااا حااق الوجااود لدولااة
ال يان الصهيوني بماا يعناي الحماياة نفساها .وقاد دامات هاذه المعادلاة إلاى حزياران  ،1967أ إلاى أن

توسع ال يان الصهيوني ليحت القدس وما تبقى من أرض فلسطين وسيناء والجوالن.
ّ
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من يدقق في هاذه المعادلاة مان حياك ماوازين القاوى العالمياة واإلجمااع الادولي والسايطر ال ربياة علاى
البالد العربية يتأ اد مان أن حادوك النكباة  1948كاان ال مف ّار مناه .وقاد أخطاأ كا مان حااول تفسايرها
بأخطاء ارت بتها القياد الفلسطينية ،في حينه ،أو ألسباب ذاتياة فاي شاعوبنا ،أو أعادهاا لم ازياا تمتعات

ويادقق فاي الظاروف
بها الحركة الصهيونية .فمن يتأما جيادا فاي ماوازين القاوى علاى كا المساتويات ُ
الت ااي س ااادت عربي ااا وعالمي ااا تح اات الس اايطر البريطاني ااة -األمريكي ااة -الفرنس ااية وصا اوال حت ااى االتح اااد
للسااوفياتي ،وعلااى ك ا المسااتويات أيضااا ،عليااه أن يخاارج بنتيجااة واحااد أن فلسااطين ُقا ّادمت ماان رق سب ا
بريطانيااا والاادول ال باارى علااى طبااق ماان فضاة لل يااان الصااهيوني .وال تسااتحق الحركااة الصااهيونية أن
ُي ّسااج لهااا ماان دور فااي ذلااك يزيااد علااى  15أو  20فااي المائااة .أمااا الثمااانون فااي المائااة فلبريطانيااا ثاام
للدول ال برى األخرى :صهيونيا من حيك الحماية والتسليح من جهة ،وفلسطينيا وعربيا واسالميا مان

جهة أخرى ت بيال واضعافا وشلال.

قصر أو تواطأ فلسطينيا أو عربيا من المحاسبة ول ن يجب أالّ ُيعزى له
طبعا هذا ال يعني إعفاء من ّ
اديك خاار ،علمااا أن
أ ّ قاادر ماان المسا ولية فااي حاادوك النكبااة عااام  1948أو قبلهااا .أمااا بعاادها فلااه حا ا
ماوازين القااوى العالميااة والظاروف العامااة اسااتمرت لع ّاد عقااود تهااب رياحهاا إلااى حا باد بعياد فااي مصاالحة
ال يااان الصااهيوني .واذا كااان ماان حاادوك ت ّياار ملمااوس فااي م اوازين القااوى فيجااب أن تباادأ قراءتااه مااع
بداية أفول القرن العشرين وبداية القرن الا .21

أما البعد األساسي األهم في ما تت شم عنه النكبة فيتمث في تحديد جوهر الصراع ،وجاوهر القضاية

الفلسطينية ،والطبيعة األساسية أو الجوهر األساسي لل يان الصهيوني.

إن اقااتالع ثلثااي الشااعب الفلسااطيني ،فااي حاارب إقامااة ال يااان الصااهيوني فااي عااام  ،1948ماان بيااوتهم

بالقو والمجازر مكانهم ،ثم الرفض المتواص طوال
وأراضيهم وقراهم ومدنهم واحالل مستوطنين غ از ّ
تأسساا علاى عملياة اقاتالع شاعب مان وطناه وبيتاه
 69عاما لعودتهم ،ي كد أن طبيعة الصراع وجاوهره ّ
وأرضااه ماان قب ا ال يااان الصااهيوني .فهااو ص اراع اقتالعااي إحاللااي ممااا يتجاااوز العنص ارية أو نظااام
األبارتهايد .أ

هو صراع وجود وليس صراع حدود .ومن ثام فاعن الشاعب الفلساطيني واجاه فاي 1948

حربا استهدفت إزالة وجوده من أرض فلسطين ،ولم تازل هاذه الحارب مساتمر إلاى يومناا هاذا .وهاو ماا

أفش ك مساعي التسوية أو ما ُيسمى "الساالم" حتاى عنادما وصا موقام م.ت.ف إلاى التناازل عان
 78بالمائة من فلسطين مقاب إقامة ُدويلاة فلساطينية علاى  22بالمائاة مان فلساطين .وهاو ماا ُعارف ب ا

"حاادود  ،"1967بمااا فااي ذلااك القبااول بك ا الشاارو األمنيااة ،وذهااب محمااود عباااس إلااى حااد "التنساايق
األمني" ومطارد المقاومة المسلحة واالنتفاضة.
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ص ااحيح أن حكوم ااات ال ي ااان الص ااهيوني تظ اااهرت بأنه ااا تري ااد "الس ااالم" ،ودع اات للتف اااوض م اان أجا ا

الوصول إلى ح  .ول ن ذلك كان كله ذ ار للرماد في العيون مان أجا االساتمرار يشان حارب وجاود ضاد

الشعب الفلسطيني بهدف مواصلة االقتالع والتهجير .وذلاك إلتماام السايطر علاى كا فلساطين واعالنهاا
"دولة قومية لليهود" .وانكار وجود أ حق للوجود الفلسطيني فيها حتى كحال فلسطينيي الا.48

صحيح أن ثمة أبعادا لل يان الصهيوني مث العنصارية ،ونظاام األبارتهاياد ،أو انتهااج سياساة اإلبااد

وارت اااب ج ارائم ضااد اإلنسااانية .ول اان أ ّ ماان هااذه األبعاااد يجااب أن ال سيطمااس طبيعتااه االقتالعيااة
اإلحاللية وشنه لحرب وجود مستمر  ،وبأشاكال مختلفاة ،ض ّاد وجاود الشاعب الفلساطيني علاى أ جازء

مان أرض فلساطين ،وحاارب وجاود ضا ّاد كا مااا هاو فلسااطيني مان ثقافااة وحضاار وتاراك وتااريخ و ثااار
وفناون شااعبية وسارقة حتااى الثاوب الفلسااطيني و ّادعااء الفالفا والحما والفااول أ االت "إسارائيلية" ،أو
"تراك يهود ".

عام باعتبارها مظاهر للجوهر األساسي للصراع .فعلى سبي
ومن ثم فعن األبعاد المذكور يجب أن تُ س
المثااال صاراعنا معااه لاايس صاراعا ضااد نظااام أبارتهايااد يمارسااه ،ولاايس صاراعا بساابب كونااه عنصاريا،
ضد طابعه العنصار أو
وانما بسبب وجوده اإلحاللي واقتالعه لوجودنا .وذلك بالرغم من أن الصراع ّ
المتساام بااالميز العنصاار ااألبارتهاياادم أو الص اراع ضا ّاد مااا يرت ااب ماان ج ارائم ضا ّاد اإلنسااانية،
نظامااه
ّ

يخدم معركتنا معاه علاى المساتوى العاالمي واالساتناد إلاى القاانون الادولي الاذ داساه مناذ وجاوده غيار

شرعي حتى اليوم.

وخالصة ،إن جوهر المشك هو أنه سلب بيتي وح ّ فيه مكاني ،وأنه سالب أرضاي وقريتاي ومادينتي
وراح يقتلع وجود في فلسطين ،ومن فلسطين .فعلى سبي المثال ال فر بين الذ سلب بيتاي وحا ّ

فيااه مكااني إن كااان عنصاريا أو يمينيااا أو كااان ضااد العنصارية أو كااان "يساااريا" أو ليبراليااا .فهااذا هااو
ضد الشعب الفلسطيني.
معنى صراع الوجود الذ شنه ال يان الصهيوني والمستوطن اليهود
ّ
إن هذين البعدين :موازين القوى والهيمنة الدولية والتجزئة العربية من جهة والطبيعة االقتالعية لل يان

أمدا عمر النكبة إلى  69عاما حتى اآلن.
الصهيوني من جهة ثانية ،هما اللذان ّ
موقع "عربي 2017/5/20 ،"21
 .67ليكود أمريكا وجريمة اسمها إسرائيل

جهاد الخازن

اإلرهابي بنيامين نتانياهو يريد دولة واحد لشعب واحد في فلسطين المحتلة اإسرائي م .أنا أيضاا أرياد

دولة واحد لشعب واحد .هو يريد دولة إسرائي لليهود ،وأنا أريد فلسطين للفلسطينيين.
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التاااريخ ي ياادني ،فااال ثااار لليهااود فااي بالدنااا ،ونفتااالي بينياات ،وزياار التعلاايم الااذ هاااجرت أس ارته إلااى
إسرائي من الواليات المتحد  ،ي يد نتانياهو في دولة لليهود فقب .أقترح أن يعود اليهاود األشاكناز مان
نوع مجرمي الحرب فاي الحكوماة اإلسارائيلية الاى جباال القوقااز مان حياك أتاوا ،وأن يتخلاوا عان الادين

اليهود فقد كانوا بال دين ،و ّادعوا أنهم يهود هربا من الدولتين العثمانية والبيزنطية.

نتانياهو يهدد أوروبا إذا بقيت دولها تعام إسرائي كدولة محتلة باغية زانية تقت األطفال مع ال بار.

دول أوروبا نموذج للديموقراطية ،واسارائي نماوذج لالحاتالل والقتا  ،وماع ذلاك نتانيااهو يهادد بمعاملاة
دول أوروبا كما تعام هذه الدول إسرائي  .ال شبه إطالقا بين إسرائي ودول أوروبا ،ونتانياهو يكاذب

مر أخرى ،فهو ال يفتح فمه إال ليكذب.

أنتق إلى خبر خر ،فهناك حملة "ليكودية" أمريكية على الميديا المحلية ألنها تتحدك عن موجاة كاره

لإلسااالم والمساالمين .هاام يزعمااون أن ضااحايا الحملااة ضااد المساالمين لاام يوجاادوا مااع أنهاام عولج اوا فااي

اامية اليسااار األمريكاي .ال يسااار فااي الميااديا األمريكيااة،
المستشاافيات ،ويزياادون أن الحملااة تعكااس السا ّ
وانما هناك وسب ويمين ،ثام يماين متطارف مان ناوع مياديا "ليكاود" أمريكاا التاي ت ياد إسارائي  .كا سمان
اامية ،وأرى أن التهماة يجاب أن تو هجاه إلاى حكوماة نتانيااهو ،فجرائمهاا
يهاجم إسارائي ُياته سهم فاو ار بالالس ّ
ضد الفلسطينيين جعلت كثيرين يهااجمون اليهاود ،ماع أن غالبياة مان ها الء وساطية ،ويمكان التعااي

معها.

ومر أخرى أجد أن الس ال الذ يوجاه إلاى حكوماة إسارائي عان الفلساطينيين واساتعدادها للتعاما ماع
األص ااحاب الوحي اادين ألرض فلس ااطين ،أص اابح يوجه ااه "ليك ااود" أمريكا اا إل ااى الفلس ااطينيين ،ف ااأق أر مق اااال

عنوان ااه :ها ا الفلس ااطينيون الع اارب يري اادون دول ااة مس ااالمة إلا اى جان ااب إساارائي ؟ أس ااأل "ليك ااود" أمريكا اا

واسرائي  :ه يهود إسرائي يريدون دولة مسالمة إلى جانب فلسطين؟

إذا عدنا إلى ال الم الذ بدأت به والى ألم موضوع مشابه في صحم الواليات المتحد والعالم نجاد
أن نتانياهو واإلرهابيين اآلخرين يريدون قت الفلسطينيين الذ بقوا في بالدهم لتصبح "إسرائي " دولاة

لليهود فقب.

اامية
اآلن يواجه رون لودر ،رئيس الم تمر اليهود العالمي ،حمالت من "ليكود" أمريكا تتهمه بالالس ّ

مع أنه قضاى العمار نصاي ار إلسارائي  .ماا هاو السابب؟ لاودر اجتماع ماع الارئيس محماود عبااس وت لام
مع ااه ع اان أه اام المواض اايع لإلث ااار ف ااي اجتماع ااه م ااع الا ارئيس دونال ااد ت ارم ااب .ل ااودر يح اااول ن اازع فتيا ا

االنفجار ،وليكود أمريكا يتهمونه بموقم ضد إسرائي  .أنا لي مواقم ضد إسرائي وأقب التهمة.

ك ا مااا ساابق يتضاااءل أمااام الحملااة القديمااة المسااتمر ضااد الجامعااات األمريكيااة ألن أنصااار إس ارائي

يعتبرونها ااا معق ا ا جماعا ااات ت يا ااد "اإلرها اااب" ،والمقصا ااود هنا ااا المقاوما ااة الفلسا ااطينية ضا ااد اإلرها اااب

التاريخ :اإلثنين 2017/5/22

العدد4296 :

ص

38

اإلسارائيلي .الجامعااات األمريكيااة تضاام شااباب أمريكاا الااذين يشااكلون مسااتقب بالدهاام ،وهااذا ال يناسااب

أنصااار اإلرهاااب الااذين يرياادون ماانهم االنتصااار لدولااة مجرمااة .الجامعااات المتهمااة هااي :ب ارناادير فااي
المركااز األول ،وبعاادها علااى التاوالي كلياة بااروكلن ،وجامعااة سااانت لااويس ،وجامعااة سااان فرانسيسااكو،
وجامعة تافت ،وجامعة كاليفورنيا في بيركلي ،وجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس ،وجامعة شيكاغو،

وجامعة منيسوتا ،وكلية اسار.

هذه الجامعات وال ليات يستحق ك منها وساما.

الحياة ،لندن2017/5/22 ،

 .68صورة قبيحة الستغالل القضية الفلسطينية
إحسان الفقيه
طيااة لتحقيااق مااترب شااتّى ،بعضااهم
دول وحكومااات سم ّ
عجيااب هااو شااأن القضااية الفلسااطينية ،تجعلهااا ا
يسعى من خاللها لتحقيق مكاسب ،وبعضهم يل سهج بذكرها للت طية على فشله.

صاالب خطابهااا الااديماغوجي السااتمالة الشااعوب
إي اران جعلاات القضااية الفلسااطينية بعااد ثااور الخمينااي ُ
اإلسالمية ،وتعبئتها خلم هذه الثور  ،لدرجة أن اشتُهرت نكت اة متداولة في الشارع اإليراني تقول :سأل

أحدهم رفيقه" ،لماذا لم يعد يوجد أحجار لرجم الزانية؟ فرد عليه قائال :وفقا ألوامر المرشد األعلى ،تم

كمساهمة من إيران في االنتفاضة".
شحن ك األحجار إلى فلسطين ُ
وهناك من الدول العربية من يجع القضية الفلسطينية وسيلة لضرب الخصاوم والمنافساين ،مان بينهاا
دولة لام نعاد نادر كيام تختاار أصادقاءها وأعاداءها ،وماا هاي ُمح رّاددات الصاداقة والعاداو لاديها ،تلاك
الدول ااة العربي ااة أطلق اات أح ااد منابره ااا اإلعالمي ااة به اادف النيا ا م اان دول ااة قط اار ،م اان خ ااالل القض ااية

الفلسطينية ،فأج سرت تلك القنا استطالعا لل أر مع عدد من الفلسطينيين إلبداء رائهم حول فاتح قطار
أبوابها للعمالة الفلسطينية.
ه
وعرضات أقاواال ُمتطابقاة للفلساطينيين،
كان من الواضح أن القنا تخلت عن الحبكة الدرامية الالزمة ،س
كلها بال استثناء تُجمع على أمرين اثنين:
األول :اعتبار هاذه الخطاو القطرياة إساهاما فاي تهجيار الفلساطينيين ،وتُظهار قطار وكأنهاا تهادف مان
خالل ذلك إلى تفريغ فلسطين من أهلها وتعزيز المزيد من الشتات.
والثااني :رنقماتهم علاى قطار واتهامهااا بالعمالاة لصاالح ال ياان الصااهيوني ،بادون اإلفصااح عان أمااارات

ومظاهر هذه العمالة.
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ولاام تعا رارض القنااا بااالطبع أ ه أر ب ُيخااالم تلااك اآلراء ،وهااو مااا يتعااارض مااع المنطااق ،فااال ُيعق ا ّأال
ر
ثمن الخطو القطرياة ،أو علاى األقا يرفضاها دون تجاريح فاي قطار ،فعماا إنهاا
يكون بينهم أر خر ُي ّ

عينااات انتقائيااة ُياراد لهااا تأديااة ب
حجباات عاارض اآلراء األخاارى ُب يااة الشا ب
رّ
دور ُمعا ّاين ،وامااا أن القنااا س
على قطر.

الشعب الفلسطيني ال يجحد دعم األشهقاء ،ويعلم جيدا حجم الدعم القطر لوطنه ،كما يعلام أن الدولاة

التي تقم وراء تلاك القناا ال تادعم ساوى الشخصايات الفلساطينية ،التاي تُعررباد بملام القضاية ،وتعياك
في أرض العرب فسادا ،وتُقيم عالقات اقتصادية وسياسية وأمنية مع ال يان الصهيوني ،تجعلها أولاى
بتهمة العمالة .وال غضاضة في أن يرفض الفلسطينيون السفر إلى قطر ،ل ان اتهاام األخيار بالعمالاة

للص ااهاينة – وه ااو م ااا رهك اازت علي ااه القن ااا  -لصا ااالح م اان؟ ق ااد ال نحت اااج إل ااى تفاص ااي اإلجاباااة ،إذا

استحض ا ارنا األدوار المشا اابوهة لتلا ااك الدولا ااة التا ااي تُما ا ّاول القنا ااا  ،فها ااي قا ااد أخا ااذت علا ااى عاتقها ااا دعا اام
االنقالبات ،ورعاية الثورات المضاد  ،لما يعرف بثورات الربيع العربي.

تُحااارب ال اانظم الديمقراطيااة خوفااا ماان انتقااال عاادواها ،وتاادخ مااع جيرانهااا فااي عالقااات تنافسااية غياار
ش اريفة ،حتااى فااي الملف اات التااي تُظهاار فيهااا التوافااق مااع دول منطقتهااا ،وتسااعى لتنفيااذ أجناادتها دون
ُمراعا السيا اإلقليمي العربي.
الدولة المعنية لم ت تسم بعرقلة التحالم العربي في الايمن ،ودعمهاا لقااد دعاوات االنفصاال الجناوبي،
وال بمحااوالت ساحب البساا مان تحات أقادام التياار الاديني الساعود  ،برعاياة شابكة ُمنافساة للتصااوف
نهجهااا فااي التنااافس غياار الش اريم مااع السااعودية إلااى قطاار ،وقاماات بتسااييس أموالهااا
السياسااي .امتااد ُ
مولت شبكة ّر
سرية تربب بين شخصيات أوروبية وعربية ،مهمتهاا
لخدمة طموحاتها في المنطقة ،حيك ه
صياغة سياسة إحدى الدول األوروبية وفاق طموحاتهاا ،وتساتهدف التاأثير علاى كباار رجاال الصاحافة

فيها ،لخلق أر عام يدعم الهجوم على دولة قطر.

وهااا هااي تسااعى لتشااويه صااور قطاار ،عاان طريااق اللعااب علااى الااوتر الحساااس االقضااية الفلسااطينيةم،

وافساد العالقة بين الفلسطينيين والقطريين بتلك المسرحية الهزلية .الدعم القطر لاشقاء الفلسطينيين
–الذ هو واجب إسالمي وعربي وانساني – ال يخفى على أحد ،سوى من أغمض عينياه عان الواقاع
ار للحصاار الخاانق
والحقيقة ،سواء في الضفة أو قطاع غز ،إال أن القطاع يحظى بنصيب أ بر ،نظ ا

وتعرضه أل ثر من حرب صهيونية ،ودخوله في أزمات طاحنة متعدد الجوانب .ل ان يبادو أن
عليه ،ا

تهوى الش ب ،ال تعتبر القطاع تابعا لفلسطين ،ألنه يخضع إلدار حركة حماس التي
تلك الدولة التي س
تربطها بقطر عالقات قوية ظاهر .
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ليساات قطاار ماان يخاادم توجااه االحااتالل الصااهيوني ،ب ا يخدمااه ماان قااام بتجزئااة القضااية الفلسااطينية
واألرض الفلسطينية على خلفية األيديولوجيات.

منصة صواريخ يتم
ظهم اإلجماع الوطني الفلسطيني ،وجع من أرضه ه
يخدمه من سأوى ودعهم أُناسا سلف س
إطالقها على األشقاء.
ماان العااار اساات الل القضااية الفلسااطينية – التااي تُعااد باألساااس القضااية المركزيااة لاادى العاارب – فااي
تحقيق طموحات خاصة على حساب الشعب الفلسطيني وعالقاته العربية والدولية .ومن العار أن يت هم

است الل القضية الفلسطينية لتحقيق مترب وأطماع ،في وقت بل ت فيه المشاريع اإلقليمية ذرسوتها بما
هدد الدول العربية قاطبة بالدخول في مزيد من أجواء التوتر واالضطرابات.
ُي ّ
ر
وعمسلهاا علاى ت ييار الخريطاة السياساية
نعلم جيدا سع سي تلاك الدولاة لسلعاب دور ُيفاو حجمهاا بم ارحا  ،س
ر
ر
عمق الشرا في العالم العربي ،وتنسم ك أم في االصطفاف،
للمنطقة بأسرها ،ل نها تسير ب ُخطى تُ ّ
في وقت لم تستطع األمة حتى نسيان العداوات والثارات القديمة ،كما قال نزار قباني:
ُهزمنا ،وما زلنا شتات قبائ …..تعي

على الحقد الدفين وتثأر

القدس العربي ،لندن2017/5/22 ،

 .69صوت ترامب كلمات نتنياهو
د .صالح النعامي

أعادت زيار الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة تسليب األضواء مجاددا علاى "صافقة القارن" التاي
يااروج لهااا بوصاافها المسااار الااذ سيفضااي إلااى ح ا الص اراع الفلسااطيني الصااهيوني ماار ولابااد .وماان

أسام ،فاعن ال ثيار مان العارب ومان أجا تبريار الرهاان علاى ت ارماب ،باات يطلاق األحكاام ج ازفاا بشااأن
نواياه و"عزمه" على ح الصراع.

وم اان أجا ا ت ااأمين أ ب اار ق اادر م اان الموض ااوعية ،ولض اامان تحيي ااد المواق اام المس اابقة ،ف ااعن كات ااب ه ااذه

السطور سيعتمد فقب على ما يقوله المقربون من ترامب بشأن حقيقاة "صافقة القارن" التاي ياتم التارويج
لهااا .ففااي حااال االسااتناد إلااى مااا يقولااه الساافير األمريكااي الجديااد فااي "إس ارائي " اليهااود المتاادين دفيااد

فرياادمان ،فااأن "صاافقة القاارن" ال تعاادو كونهااا تبنيااا لمواقاام الحكومااة األ ثاار تطرفااا التااي تمسااك حاليااا
بزمام األماور فاي تا أبياب .ففاي مقابلاة أجرتهاا معاه صاحيفة "يسارائي هياوم" االربعااء الماضاي ينفاي

فريدمان تماما أن "ت ون "إسرائي " مطالبة بتقديم أية تنازالت من أج انجاز تسوية الصاراع .ويوضاح
فريدمان أن التفا ل الذ استبد بقاد السالطة الفلساطينية فاي أعقااب اللقااء الاذ جماع ت ارماب برئيساها

محمود عباس في البيت األبيض م خ ار مبالغ فيه إلى حد كبير.
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ليس هذا فحسب ،ب إن فريدمان ،الذ يعد أوثق مقربي ترامب يطمئن اإلسارائيليين مسابقا بأناه لايس
عل ااى

ف ااي حك اام الا اوارد ل اادى إدار ت ارم ااب ممارس ااة أي ااة ضا ا و واتخ اااذ أي ااة مواق اام يمك اان أن تش ااو

مخططااات الحكومااة اإلس ارائيلية مواصاالة حساام مصااير األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة .ولفاات فرياادمان

األنظاار إلاى حقيقااة أن ت ارماب حاار

علاى عاادم وصام المساتوطنات بأنهااا "عاائق أمااام الساالم ،كمااا

أنااه لاام يطالااب بتجميااد االسااتيطان ،حيااك يشااير إلااى أن ك ا مااا يعنيااه أن يااتم التوص ا مااع الحكومااة

اإلسرائيلية لتفاهمات حول المستوطنات" ،على حد تعبيره.

ومن األهمية بمكان التوقام عناد قاول فريادمان أناه مان خاالل اطالعاه علاى فحاوى اللقااء باين عبااس

وترامب ،فعن األخير لم يتعرض بالمطلق للمستوطنات ،حيك يضيم أن أباو ماازن "يعاي بماا ال يادع
مجاال للشك بأن الواليات المتحد ال تطالب بتجميد االستيطان كشر الستئناف المفاوضات".

ل اان ممااا ال شااك فيااه أن أهاام مااا تضاامنته مقابلااة فرياادمان حقيقااة كشاافه النقاااب عاان أن ت ارمااب وص ا
المنطقة "بدون أية خطة سياسية أو خارطة طريق لح الصراع".

ومما ال شك فيه أن أخطر ما يعرضه ترامب في "صفقة العارب" هاو الادور الاذ يتوجاب علاى الادول

العربيااة القي ااام به ااا .فحس ااب م ااا كش اافته قن ااا التلف ااز اإلسا ارائيلية الثاني ااة الحمع ااة الماض ااي ،ف ااعن االدار

األمريكيااة أبل اات الصااهاينة بااأن ت ارمااب ساايطالب حكااام العاارب بتااوفير الظااروف أمااام تحقيااق "صاافقة

العصاار" لح ا الص اراع الفلسااطيني اإلس ارائيلي ماان خااالل الموافقااة علااى خط اوات تطبيعيااة بمعاازل عاان
إجراءات وسياسات حكومة اليمين المتطرف بقياد بنيامين نتنيااهو .ويتضاح أن ت ارماب سايبلغ الحكاام
العرب بأنه لن يسمح ببحك أياة قضاية قبا أن ينطلاق مساار التطبياع ماع "إسارائي " ،حياك إن ت ارماب
سيطالب أوال بتدشين خطو جوية بين ت أبيب والعواصم العربية ،وسيحك الحكاام العارب علاى رفاع

الحظاار المفااروض علااى ساافر الصااهاينة للاادول العربيااة ،إلااى جانااب السااماح بمشاااركة الفاار الرياضااية
والفنية اإلسرائيلية في الفعاليات الدولية واإلقليمية التي تنظم في الدول العربية".

ل اان "إسااهامات" ت ارمااب لصااالح الصااهاينة ال تقاام عنااد هااذا الحااد .فحسااب المعلااق الصااهيوني أود
سي  ،قد قرر ترامب تدنيس حائب الب ار خالل زيارته لل يان الصاهيوني ،ل اي يرسا رساالة "مفادهاا
أن الواليات المتحد تعترف بالسياد اليهودية على هذه المنطقة" .وال يفوت ساي

التاذكير باأن خطاو

ت ارم ااب ه ااذه ت تس ااب أهمي ااة خاص ااة ألنه ااا ت ااأتي بع ااد لق اااء ت ارم ااب م ااع العشا ارات م اان الحك ااام الع اارب

والمسلمين".

فه يستحق ترامب ك هذا االحتفاء؟.
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 .71ترامب وخطوات بناء الثقة
زيار الرئيس األمريكي ال تسعى إلى مبادر سالم جديد ب لتحسين العالقة بين ت أبيب وواشنطن

براك ربيد

رئاايس الواليااات المتحااد دونالااد ت ارمااب الااذ سيصا غاادا االيااومم فااي زيااار إلااى اسارائي ساايطلب ماان

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ خطوات لبناء الثقة لخلق
اجواء مناسبة الستئناف محادثات السالم بين الطرفين .هاذا ماا قالاه مسا ول رفياع فاي البيات االبايض

للصحيفة .وحسب اقواله سيطلب ترامب من نتنياهو وقام البنااء فاي المساتوطنات ومان عبااس العما

ضد التحريض في السلطة الفلسطينية .ومع ذلك أوضح المس ول أن ترامب لن يقدم مبادر ساالم فاي
زيارته ،وسيركز على تحسين العالقات مع اسرائي بعد أن ساءت اثناء والية سلفه براك اوباما.

أمس وص ترامب إلى الرياض حيك وقعت صفقة لبيع سالح بمبلغ  110مليارات دوالر من الواليات

المتحا اد للس ااعودية .وق ااال المل ااك س االمان لت ارم ااب إن ااه مقتن ااع بقدرت ااه عل ااى تحقي ااق الس ااالم االسا ارائيلي
الفلسطيني وأنه مستعد للمساعد في ذلك.

ف ااي نهاي ااة االس اابوع ال ااذ س اابق زي ااار ت ارم ااب ان اادلعت ص اادامات اس ااتثنائية م اان حي ااك حجمه ااا ب ااين
الفلسااطينيين وبااين الق اوات االمنيااة االس ارائيلية فااي الضاافة ال ربيااة وعلااى حاادود قطاااع غااز ،وأصاايب

حوالي  20شخ

من بينهم اثنان اصابتهما بال ة.

رئيس الواليات المتحد ترامب سيطلب اثناء لقائه مع رئيس الحكومة نتنياهو غدا االياومم فاي القادس،
ولقائه مع الرئيس محمود عباس في بيت لحام فاي ياوم الثالثااء ،أن يقوماا بتنفياذ خطاوات لبنااء الثقاة.

وأشار المس ول االمريكي إلى أن ترامب سيكرر أمام نتنياهو موقفه بأن على اسرائي وقم البناء فاي

المستوطنات والقيام بخطوات لتحسين الوضع االقتصاد الفلسطيني ،وسي كد مر اخارى أماام عبااس
بأنه يجب على السلطة الفلساطينية العما علاى وقام التحاريض والعنام ضاد اسارائي " .الارئيس أعلان

حول موقفه من البناء من المستوطنات ،وهاو يأما أن تأخاذ الحكوماة االسارائيلية ذلاك فاي الحسابان"،

قال المس ول في البيات االبايض" .وكاان ايضاا واضاحا جادا ماع الارئيس عبااس فيماا يتعلاق بماا يجاب

فعلاه تجاااه موضااوع التحاريض ودفااع االماوال لعااائالت المخاربين .لقااد كااان واضااحا فااي هااذه المواضاايع

وسيكون واضحا تجاههاا اثنااء الزياار " .ال ابنات السياساي االمناي سايجتمع فاي مكتاب رئايس الحكوماة
في القدس اليوم اأمسم لمناقشاة زياار الارئيس االمريكاي الاذ سايهبب ظهار غاد االياومم فاي اسارائي ،
وخاص ااة العملي ااة السياس ااية الت ااي يس ااعى لتحريكه ااا ب ااين اسا ارائي والفلس ااطينيين وبا اين اسا ارائي وال اادول
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العربيااة .موظاام اس ارائيلي رفيااع المسااتوى اشااار إلااى أنااه يتوقااع مصااادقة الااوزراء علااى خط اوات فااي
المجال االقتصاد من اج تسهي حيا المواطنين في الضفة ال ربية وقطاع غز.

سيطلب من الوزراء المصادقة عليها سيكون موضوع فتح معبر اللنباي علاى
من بين االقتراحات التي ُ
ماادار  24ساااعة ماان اج ا انتقااال الفلسااطينيين ماان االردن واليااه ،تحسااين مسااتوى المعااابر فااي الضاافة
ال ربية التي يدخ من خاللها العمال الفلسطينيين إلى اسرائي  ،توسيع المناطق الصناعية الفلسطينية

في ترقوميا قرب الخلي والجلمة قرب جنين وخطوات اخرى للتخفيم على التجار من قطاع غز.

لاايس م اان الواضااح بع ااد اذا كااان نتني اااهو س اايقوم بطاارح خط ااب بناااء للفلس ااطينيين علااى ال ابن اات ،ف ااي
المناطق ج في الضفة التي تسيطر عليها اسرائي مدنيا وعساكريا بشاك كاما  .خطاو مان هاذا الناوع

قد تالقي معارضة شديد من قب وزراء البيت اليهود وبعض وزراء الليكود.

يشير المس ولون في البيت االبيض إلى أن زيار ترامب ال تهادف إلاى تحرياك محادثاات الساالم باين

اسرائي والفلسطينيين ،أو طرح مبادر سياسية جدياد  .وحساب اقاوالهم فاعن االدار االمريكياة توجاد فاي
مرحلة متقدمة جدا في جهودها لتحريك العملية السلمية ،وهي تريد التصرف بحذر" .الرئيس يعتقاد أن

الساالم ممكان وأن الطريقاة الجديااد قاد تانجح ،ل ناه ياادرك أنناا فاي مرحلاة متقدمااة جادا" ،قاال المسا ول
فااي البياات االباايض" .لااذلك ،نحاان ال نعتقااد أنااه حااان الوقاات للقاااء الزعماااء أو عقااد لقاااء ثالثااي .هااذا
ببساطة سابق ألوانه".

ترامب الذ يريد مساعد الدول العربية ،من اج تحريك العملية السلمية ،سيص إلى اسرائي بشاك

غير مسبو من خالل رحلة مباشر من العاصمة السعودية الرياض ،التي وص اليها أمس .العملياة
السياسااية االس ارائيلية الفلسااطينية كاناات أحااد المواضاايع المركزيااة التااي تماات مناقشااتها فااي اللقاااء بااين

ترامب وبين الملك السعود سلمان عبد العزيز .وقال وزير الخارجية السعود عادل جبير بعد اللقاء
إن ملك السعودية قال لترامب إنه على قناعة بقدر االخير على تحقياق التقادم مان اجا اتفاا الساالم

بااين اسارائي والفلسااطينيين ،وأن السااعودية مسااتعد لمساااعد الواليااات المتحااد ماان اجا صاانع السااالم
بين اسرائي والفلسطينيين ،وبين اسرائي والدول العربية ايضا.

ماان المتوقااع أن يشااارك ت ارمااب اليااوم فااي الرياااض فااي ما تمر قمااة مااع عشارات ر ساااء دول ،اسااالمية
وعربي ااة ،وس اايلقي خط اااب أم ااامهم ويع اارض موقف ااه فيم ااا يتعل ااق بعالق ااة الوالي ااات المتح ااد م ااع الع ااالم

االسالمي .وأشار مس ول رفيع في البيت االبيض إلى أن الخطاب لن يتحدك بشك كبير عن عملية

السالم االسرائيلية الفلسطينية ،ب سيركز على أنه يجب على زعماء العالم العربي العم بشك جد
ضد المتطرفين االسالميين.
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الخطاااب االهاام بالنساابة الس ارائي هااو الااذ ساايلقيه ت ارمااب فااي متحاام اس ارائي فااي القاادس فااي يااوم

الثالثاااء .وأ ااد مسا ولون فااي البياات االباايض علااى أن ت ارمااب لاان يساات

خطابااه فااي القاادس ماان اجا

طاارح ر يااا حااول عمليااة السااالم ،ب ا ساايركز علااى التحااالم بااين اس ارائي والواليااات المتحااد  .وحسااب
اقاوالهم فاعن الخطااب لان يشام تصاريحا ي ياار السياساة االمريكياة بالنسابة للقادس أو فيماا يتعلاق بنقا

الساافار االمريكيااة إلااى المدينااة" .الرسااالة فااي خطاااب القاادس ساات ون حااول الصااداقة والاادعم .رسااالة
اعتراف بتاريخ اسارائي وماا الاذ مار عليهاا ،وكيام نشاأت وكيام تزدهار اآلن"" .ال تتوقعاوا أ ر ياا
حااول السااالم فااي الخطاااب ا لاايس هااذا هااو ساابب مجيئااه إلااى المنطقااة وليساات هااذه هااي نظاار االدار

الحالية بفرض الشرو ".

وأشااار مسا ا ولون ف ااي البي اات االب اايض إل ااى أن ت ارمااب يري ااد اس اات الل زيارت ااه الص ااالح العالق ااات ب ااين
الواليات المتحد واسرائي بعاد ماا اعتباروه ثمااني سانوات مان التاوتر خاالل والياة الارئيس باراك اوباماا.

"نحاان فااي بدايااة جيااد ونريااد االظهااار لشااعب اس ارائي بااأن هااذا التحااالم عاااد ماان جديااد إلااى مساااره
الصحيح".
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