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 .1نتنياهو لترامب :آمل بأن يتمكن رئيس حكومة إسرائيلي من التوجه من تل أبيب إلى الرياض

ذكرت الحياة ،لندن ،2017/5/23 ،عن أسعد تلحمي ،أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال خالل
استقبال الرئيس دونالد ترامب" :زيارتكم تاريخية ،إذ لم يحصل في السابق أن كانت إسرائيل بين

الدول األجنبية التي يزورها رئيس أميركي في بداية جوالته في العالم" .وأضاف أن يد إسرائيل
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ممدودة للسالم لجميع جيرانها ،بمن فيهم الفلسطينيين ،وتشاطر الواليات المتحدة رغبتها في السالم،
و "السالم الذي ننشده هو سالم حقيقي وصادق قابل للعيش" .وتابع مخاطبا الرئيس" :جئتنا اآلن من

الرياض إلى تل أبيب ،وكلي أمل بأن يتمكن رئيس حكومة إسرائيلي في المستقبل من التوجه من تل
أبيب إلى الرياض" .وأعرب عن أمله بأن تكون زيارة الرئيس الخطوة األولى نحو المصالحة والسالم،
و"آمل بأن نعمل معا في السنوات المقبلة من أجل الدفع نحو الرخاء والسالم واألمن وتعزيز التحالف
بين إسرائيل والواليات المتحدة التي لم تكن ذات يوم أقوى مما هي اليوم".

ونشرت القدس العربي ،لندن ،2017/5/23 ،عن وديع عواودة ،أن نتنياهو قال في كلمته إن إسرائيل

تأمل بعقد اتفاقات سالم مع كافة الدول في المنطقة بعد محاربة اإلرهاب ،وان رئيس الواليات

المتحدة جاء إلى إسرائيل من الرياض .وتابع" أنا أحلم باليوم الذي سيتمكن فيه رئيس الحكومة
اإلسرائيلية من السفر من تل أبيب إلى الرياض" .واعتبر نتنياهو أن رئيس الواليات المتحدة ألقى

خطابا مهما وتاريخيا في السعودية ،وحث فيه الدول العربية واإلسالمية على محاربة التطرف
واإلرهاب ،وهو ما يمكن أن يوحد الدول في المنطقة ويمنحها مستقبال أفضل".

وجاء في عرب  ،2017/5/22 ،48عن هاشم حمدان ،أن نتنياهو قال ،في تصريح مشترك مع

ترامب ،في مسكنه في القدس ،إنه يأمل في العمل سوية معه في الدفع بالسالم في المنطقة ،وانه
يشعر أن القادة العرب الذين التقاهم ترامب يمكنهم خلق ظروف لسالم حقيقي ،وأن "األعداء القدامي

يصبحون اليوم شركاء".

وبعد أن رحب نتنياهو بترامب في القدس ،مشددا على أنها "العاصمة الموحدة إلسرائيل" ،قال إنه
يعتقد أن يمكن بالتعاون مع الواليات المتحدة دفع إيران إلى التراجع ،وقطع طموحاتها في حيازة

سالح نووي" .وأضاف أنه "يأمل بالدفع بالسالم في المنطقة بالتعاون معه" ،وذلك باعتبار أن
"مخاطر جديدة تجعل األعداء القدامى شركاء" .ووجه نتنياهو الشكر لترامب عل التزامه العميق تجاه
أمن وسالمة إسرائيل ومستقبلها ،مضيفا أنه "على قناعة بأن التحالف بينهما سيتعزز نتيجة عملهما
سوية".

" .2ميدل إيست آي" :عباس يعرض على ترامب خطة للتنازل عن  %6.5من أراضي الضفة
الضفففة البربيففة :كشففف موقففع ميففدل إيسففت آي البريطففاني ،عففن تفاصففيل العففرض الففذي سففيقدمه رئففيس

السلطة الفلسطينية محمود عباس للرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل زيارته للضفة البربيفة الثالثفاء
.2017/5/23
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وأوضففح الموقففع أن عبففاس سففيقدم لت ارمففب خطففة تتضف طمن تخلففي الفلسففطينيين عففن  %6.5مففن أ ارضففيهم

للكيان الصهيوني ،وهي نسبة تعادل ثالثة أضفعاف مفا تنازلفت عنفه السفلطة سفابقا .ونقفل الموقفع عفن

مسؤول فلسطيني ُمقرب مفن منظمفة التحريفر الفلسفطينية ط
المقتفرح يسفتثني القفدس ،ويبفدو أطنفه ُيعفزز
أن ُ
خطة رئيس الوزراء الصفهيوني السفابق إيهفود أولمفرت للتسفوية .وقفال المصفدر ط
إن الجانفب الفلسفطيني
سيعرض في أثناء اللقاء مع ترامب رؤية جديدة منفصلة إلى ٍّ
حد بعيد عن غالبية الشعب الفلسفطيني،

وتق ففوم الرؤي ففة باألس ففاس عل ففى مبادل ففة كثي ف ٍّفر م ففن األ ارض ففي الفلس ففطينية .وأض ففاف" :كان ففت المحادث ففات
السففابقة بشففأن تسف ٍّ
فوية فلسففطينية إسفرائيلية تففدور حففول مبادلففة  %1.9مففن األ ارضفي ،لكطننففا اآلن نتحففدث
عن أكثر من ثالثة أضعاف تلك النسبة".

ب ففدورها ذك ففرت صفففحيفة جي ففروزاليم بوسفففت العبري ففة أن مستش ففار ال ف فرئيس عب ففاس نبيف ففل ش ففعث كشفففف

للصففحيفة فففي رام

أن "عبففاس مففرن حيففال تبففادل أر ٍّ
اض" ،مشففي ار إلففى أنففه "مففا زال مسففتعدا للتفففاوض

بشأن الحد األدنى من تبادل األ ارضي على طول حدود العام ."1967

رجف ففع موقف ففع "ميف ففدل إيسف ففت آي" البريطف ففانيhttp://www.middleeasteye.net/news/abbas- :
للمزيف ففد ا
propose-unprecedented-land-exchange-israel-during-trump-visit-703500509
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/22 ،

" .3الخارجية الفلسطينية"" :إسرائيل" فشلت في التأثير على الموقف الدولي واألمريكي من القدس
رام

 :اعتب ففرت و ازرة الخارجي ففة الفلس ففطينية ف ففي رام

أن تصففريحات رئ ففيس الدول ففة العبري ففة ورئ ففيس

حكومة االحتالل حول مدينفة القفدسخ خفالل اسفتقبال الفرئيس األمريكفي أمفس" ،مواقفف معاديفة للسفالم

والمرجعيففات الدوليففة" .وقالففت الخارجيففة الفلسففطينية ،فففي بيففان لهففا اليففوم الثالثففاء ،إن تص فريحات قففادة
االحففتالل حففول القففدس "عنص فرية" ،وتحففاول ترسففيح تلففك المواقففف إلففى حقففائق فففي وعففي المسففؤولين

الدوليين .وأردف البيان" :ما يهمنا هنا هو ما يقوله ويفعله الرئيس األمريكي ،رغفم كفل مفا يسفمعه مفن
كالم ومواقف متطرفة حول القدس وقضايا الحل النهائي التفاوضية".

وعبففرت عففن ارتياحيهففا بفف"التزام" الجانففب األمريكففي بففالموقف الففدولي القففائم علففى أسففاس القففانون الففدولي
وق ف ف اررات األمف ففم المتحف ففدة العديف ففدة" ،التف ففي تؤكف ففد أن القف ففدس الش ف فرقية هف ففي جف ففزء ال يتج ف ف أز مف ففن األرض

الفلسطينية المحتلة عام ."1967
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 .4أبو ردينة :الحكومة اإلسرائيلية رفضت جميع مطالب تطوير االقتصاد الفلسطيني
رام

 :أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحكومة اإلسرائيلية رفضفت

جميففع المطالففب الفلسففطينية الخاصففة بتطففوير االقتصففاد الفلسففطيني ،خاصففة تنفيففذ االلت ازمففات المتعلقففة

بنقففل المسففؤوليات والصففالحيات األمنيففة والمدنيففة فففي منففاطق لسط للواليففة الفلسففطينية الكاملففة ،واعففادة

النظر في اتفاق باريس ،وبناء مطار .وقال أبو ردينة ،مساء اإلثنين  ،2017/5/22إن ما أعلنفت عنفه

الحكوم ففة اإلسف فرائيلية م ففن إجف فراءات ح ففول زي ففادة الكهرب ففاء والمي ففاه للمنطق ففة الص ففناعية ف ففي أريح ففا ،أو
المسفاعدة فففي إقامففة منففاطق صففناعية فففي ترقوميففا والخليففل ،أو تمديففد العمففل علففى جسففر الملففك حسففين
لالكرامةط ،هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا ،وأنها ال تلبي حتى الحد األدنى من متطلبات تطوير

االقتصاد الفلسطيني .وطالب أبو ردينة ،اإلدارة األمريكية بوجوب إلفزام الحكومفة اإلسفرائيلية بتنفيفذ مفا
ترتب عليها من التزامات جراء االتفاقات الموقعة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/22 ،

 .1بحر :تصريحات ترامب أمام الزعماء العرب جريمة كبرى بحق قضيتنا
غزة :أكد النائب األول لفرئيس المجلفس التشفريعي د .أحمفد بحفر أن اتهفام الفرئيس األمريكفي دونالفد ت ارمفب،

خ ففالل أعمفففال القمفففة العربيفففة اإلسفففالمية  -األمريكيفففة ففففي الري ففاض ،األح ففد  ،2017/5/21حركفففة حمفففاس
بف"اإلرهاب" ،يشكل جريمة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية ومقاومتنا المشروعة.

وقففال بحففر ،فففي بيففان صففحفي ،اإلثنففين  :2017/5/22إن اتهففام حركففة حمففاس ب فف"اإلرهاب" يعبففر عففن

حقيقة الموقف األمريكي المعادي لحقوقنا وثوابتنا الوطنية ،ويشكل استهتا ار فاضحا بالقوانين والمواثيق
الدوليففة التففي كفلففت حففق الشففعوب فففي تقريففر مصففيرها ومقاومففة مففن يحتففل أرضففها ويبتصففب مقففدراتها

ويدنس مقدساتها.

وعففد بحففر هففذه التص فريحات دلففيال علففى عمففق النفففاق األمريكففي الففذي يحففاول قلففب الحقففائق ووضففع

الضحية مكان الجالد الذي يمارس القتل ضد أبناء شعبنا ويسلب أرضه ويهود مقدساته ويهدم بيوته.
وأضففاف :إن "هففذا الموقففف يحمففل دالالت خطي فرة لجهففة التح فريض المباشففر علففى اسففتهداف المقاومففة

الفلسطينية ،واشارة مبطنة للسلطة الفلسطينية واالحتالل بمضاعفة وتيرة إجراءاتها القمعية ضفد قطفا
غزة وأهله الصامدين خالل المرحلة المقبلة".
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وعبففر النائ ففب األول ل فرئيس المجل ففس التش فريعي ،ع ففن بففالا اس ففتهجانه لموقففف القي ففادات العربيففة الت ففي
صففمتت أمففام تص فريحات ت ارمففب ،األمففر الففذي يؤكففد تسففاوقها مففع المخططففات األمريكيففة التففي تسففعى

للنيل من المقاومة الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

فلسطين أون الين2017/5/22 ،

 .6واصل أبو يوسف :زج ترامب اسم حماس في "اإلرهاب" مرفوض من الكل الفلسطيني
رام

 -من يوسف فقيه :أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمفة التحريفر الفلسفطينية واصفل أبفو يوسفف

أن محاولة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الزس باسم حركة حماس ،والمقاومة الفلسطينية بف"االرهاب"،

مرفففوض مففن الكففل الفلسففطيني .واعتبففر أبففو يوسففف ،فففي تصفريحات ل فف"قدس بففرس" ،أن حففديث ت ارمففب
"ل ففيس محاول ففة الته ففام حم ففاس وح ففدها ،ب ففل ه ففو إس ففاءة لك ففل النض ففال الفلس ففطيني ،ومحاول ففة لوص ففمه

باإلرهففاب ...مففن حففق الشففعب الفلسففطيني ممارسففة كففل أشففكال المقاومففة ضففد االحففتالل ،وهففو مكفففول
بق اررات الشرعية الدولية" وفق تعبيره.

واعتبر أنه "ال يمكن التعويل على مواقف اإلدارة األمريكية التي تعتبر الحليف االسفتراتيجي لالحفتالل

سياسيا وعسكريا ...واهم من يريد نصرة الحقوق الفلسطينية من واشنطن" .حسب قوله

وكالة قدس برس2017/5/22 ،

 .7عباس :لن أسمح بفشل إضراب األسرى

الوكاالت :أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اهتمامه العالي في متابعة إضراب األسرى في
س ففجون االح ففتالل للي ففوم ال ف ف  36عل ففى التف فوالي ،م ففن خ ففالل تواص ففله م ففع العدي ففد م ففن ال ففدوائر العالمي ففة

واإلقليمية في هذا الجانب ،فيمفا قفال عبفاس إن قضفية األسفرى ومطفالبهم العادلفة سفتطرح خفالل لقائفه

اليوم الثالثاء مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

جففاءت أق فوال عبففاس خففالل لقائففه مففع مجموعففة كبي فرة مففن أمهففات وعففائالت األسففرى المض فربين عففن
الطعام في مقر الرئاسفة ففي بيفت لحفم ،حيفث أوضفح للحضفور أنفه يتفابع كفل التفاصفيل .وأضفاف أنفه
"لن أسمح لنفسي أن يفشل هذا اإلضراب ،وال أن يمس أبناءنا في السجون أي مكروهخ ألن هفؤالء هفم
أغلى ما نملك ،وهفم مفن دففع األثمفان الباليفة ففي سفبيل حريفة شفعبنا وانعتاقفه مفن االحفتالل ،وال يوجفد

أمامن ففا كش ففعب فلس ففطيني غي ففر الرب ففاو عل ففى ه ففذه األرض وال مك ففان لن ففا إال هن ففا ،وس ففنبقى عل ففى ه ففذه

األرض مهما كلف الثمن".

التاريخ :الثالثاء 2017/5/23

العدد4297 :

ص

7

وسلم ذوو األسرى الرئيس عباس رسالة إلى الرئيس األمريكي ترامب ،تتناول أوضا أبنائهم واألسرى

في سجون االحتالل.

األيام ،رام هللا2017/5/23 ،

 .8الحكومة الفلسطينية تنفي وجود تعميم يحض على وقف فعاليات األسرى خالل زيارة ترامب
رام

 :نفففى المتحففدث الرسففمي باسففم الحكومففة الفلسففطينية يوسففف المحمففود مففا يففتم تناقلففه عبففر تعمففيم

صادر عفن و ازرة الداخليفة وموقفع باسفم رئفيس الفوزراء ارمفي الحمفد

وموجفه إلفى مفا يفدعوها التعمفيم

"اللجنفة المشفتركة لقفوات األمفن" ،ويحففض علفى وقفف الفعاليفات الخاصففة باألسفرى ففي محفافظتي بيففت
لح ففم ورام

 .واك ففد المتح ففدث الرس ففمي أن ه ففذا البي ففان لالتعم ففيمط "م ففزور وملف ففق وال يتمت ففع بن ففو م ففن

المصففداقية بتاتففا" ،موضففحا أن التزويففر واضففح فففي البيففان مففن خففالل اسففتخدامه تعبيففر "اللجنففة األمنيففة
المشتركة لقوات األمن" :إذ ال تستخدم هذه التسمية ،بل يتم استخدام اللجنة العليا والقوة المشتركة مما

يقدم أوضح دليل على التزوير ،قال المحمود.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول مثل هذه البيانات "الكاذبة التي تقف خلفهفا جهفات مشفبوهة" ،وأكفد

على أن الفعاليات الخاصة بإضراب "أسرانا البواسل مستمرة دون انقطا حتى تحقيفق أسفرانا األبطفال

مط ففالبهم ،وان الحكوم ففة تواص ففل جهوده ففا المكثف ففة ف ففي ه ففذا اإلط ففار حت ففى اإلفف فراس ع ففنهم جميع ففا دون
استثناء".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/22 ،

 .9باسم نعيم يحذر من انهيار وشيك للوضع اإلنساني في غزة
غزة  -من عبدالبني الشامي ،تحرير إيهاب العيسى :حذر رئيس قطفا الصفحة ففي قطفا غفزة باسفم
نعيم من انهيار وشفيك للوضفع اإلنسفاني ففي غفزة ،ففي ظفل اسفتمرار الحصفار علفى القطفا منفذ أكثفر

مففن  11عامففا ،وتفففاقم أزماتففه .وحففذر نعففيم ،خففالل اجتماع فه مففع ممثلففي المؤسسففات الدوليففة المانحففة
المهتم ففة بالعم ففل الص ففحي ف ففي قط ففا غف فزة لبح ففث انق ففاد الوض ففع الص ففحي م ففن االنهي ففار ،م ففن خط ففورة
السيناريوهات خالل المرحلة المقبلة مع تفاقم األزمات الناتجة عن اشتداد الحصار لكافة مرافق الحياة

في قطا غزة ،وخاصة القطا الصحي.
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وأشار في حديثه إلفى الفنقا الحفاد ففي رصفيد األدويفة والمسفتهلكات الطبيفة ،منهفا  170صفنف نففذت
تمامفا ،ولففم يففورد إلففى مسفتودعات الففو ازرة منففذ شففهرين أي صففنف منهفا ،وخاصففة أدويففة السففرطان ،فيمففا

بلا الرصيد الصفري من المستهلكات الطبية  267صنف.

وكالة قدس برس2017/5/22 ،

 .11شهيد برصاص االحتالل على حاجز "الكونتينر" بيت لحم بزعم محاولة طعن
بيففت لحففم :استشففهد ،اليففوم اإلثنففين ،الطفففل ارئففد أحمففد ردايففدة ل 15عامففاط مففن بلففدة العبيديففة ،برصففاا

قوات االحتالل اإلسرائيلي ،على حاجز "الكونتينر" العسكري ،شمال شرق بيت لحم.

وأدعففت شففرطة االحففتالل ،أن الجنففود المتواجففدين علففى الحففاجز المففذكور ،أطلق فوا النففار علففى الطفففل

ردايدة ،بذريعة محاولته طعن أحدهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/22 ،

 .11فتح ترحب بزيارة ترامب إلى بيت لحم
رام

 :رحبففت حركففة "فففتح" بالزيففارة التففي سففيقوم بهففا الفرئيس األمريكففي دونالففد ت ارمففب إلففى مدينففة بيففت

لحم يوم الثالثاء ،حيث سيكون في استقباله الرئيس محمود عباس.

وأكففدت "فففتح" ،فففي بيففان رسففمي صففادر عنهففا مسففاء يففوم اإلثنففين ،أن اللقففاءات المسففتمرة بففين ال فرئيس

عبففاس والفرئيس ت ارمففب التففي تهففدف للوصففول إلففى سففالم حقيقففي وجففاد قففائم علففى أسففاس حففل الففدولتين
ومبادرة السالم العربية ،األمر الذي يحقق للشعب الفلسطيني آماله وحقه في تقرير مصيره.

كمففا أكففدت الحركففة ،فففي بيانهففا ،أن اسففتقبال ال فرئيس ت ارمففب لل فرئيس عبففاس فففي واشففنطن وفففي البيففت

األبفيض ،مهففد لخلففق منفاد سففيقود وبففال شفك إلففى مسففيرة سفلمية تحقففق للشففعب الفلسفطيني تطلعاتففه فففي

إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية ،وتعيد لألسرى األبطال الحرية والعيش الكريم.

وحيففت حركففة "فففتح" الجهففود الحثيثففة التففي يقففوم بهففا ال فرئيس عبففاس علففى الصففعيد الففدولي ،س فواء فففي
واشنطن أو موسكو وآخرها قمة الرياض ،والتي أكدت على ضرورة إنهاء االحتالل ووقفف االسفتيطان

من أجل أن يساهم ذلك بإنهاء حالة البضب والتوتر وعدم االستقرار.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/5/22 ،
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ترمب حماس باإلرهاب
 .12القوى الوطنية واإلسالمية بغزة تدين وصف ا

ترمفب ،التفي وصفف
غزة :أدانت القوى الوطنيفة واإلسفالمية ببفزة تصفريحات الفرئيس األمريكفي دونالفد ا
فيهففا حركففة حمففاس باإلرهففاب ،عففادة إياهففا بففالمعبرة عففن االنحيففاز الكامففل لالحففتالل الصففهيوني الففذي

يمثل رم از لإلرهاب .وقالت القوى في بيفان وصفل "المركفز الفلسفطيني لإلعفالم" صفباح الثالثفاء نسفخة

ترمب تعطي البطاء لجرائم االحتالل ،وتمثل رم از لإلرهاب ،وهي محاولة لتبيير
عنه :إن تصريحات ا
ثقافففة األمففة .وأكففدت القففوى أن حمففاس هففي حركففة تحففرر وطنففي مقاومففة لالحففتالل ،وتمففارس مقاومففة
مشروعة وفق القوانين الدولية ،وأن االحتالل هو اإلرهابي الحقيقي الذي قتل األطفال والنساء ،ودنفس

المقدسات ،ودمر البيوت على رؤوس أصحابها ،وهجر شعبا من أرضه ،وفق البيان.

ترمففب لحمففاس باإلرهففاب ،وقالففت :إنففه يعففد ضففوءا أخضففر لمواصففلة واسففتمرار
ورفضففت بشففدة وصففف ا

العدوان على شعبنا .وأكدت القوى في بيانها أن مواجهة تداعيات ذلك ،والتصدي له ،تكمن ففي إنهفاء

االنقسف ففام واسف ففتعادة الوحف ففدة .ودعف ففت الشف ففعوب العربيف ففة واإلسف ففالمية وعلماءهف ففا وقادتهف ففا ل ف فرفض هف ففذه
التصريحات العدائية للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/23 ،

" .13لجان المقاومة" :وصف ترامب للمقاومة باإلرهاب يفضح العداء األمريكي لشعبنا
غ فزة :ارئففد الفففي تواصففلت ردود الفعففل الفلسففطينية الرافضففة لوصففف ال فرئيس األمريكففي دونالففد ت ارمففب
لحركة حماس باإلرهاب خالل القمة اإلسالمية األمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وأكففد المتحففدث باسففم لجففان المقاومففة محمففد البفريم "أبففو مجاهففد" ،أن وصففف ت ارمففب للمقاومففة باإلرهففاب
يفضح العداء األمريكي لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.

الخليج ،الشارقة2017/5/23 ،

 .14الطيراوي :معنويات األسرى أقوى من قدرة االحتالل على التحمل

غزة :أكد توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،أن اليوم السفادس والثالثفين مفن إضفراب

الكرام "يدخل في دوامة نقل عشرات األسرى بين السجون والعشرات إلى المستشفيات".

وأعلن في تصريح صحافي أن هذا اإلضراب الذي وصفه بف "الحديدي" مستمر ،وأن معنويات األسرى

"أقوى من قدرة االحفتالل علفى التحمفل" .ودعفا السفتمرار الفعاليفات الشفعبية المسفاندة لإلضفراب ،وقفال
"نحن في ربع الساعة األخير ،وقوة اإلسناد الشعبي لها قوة اإلضراب".

القدس العربي ،لندن2017/5/23 ،
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 .11الصالحي :أردنا بالدعوة لإلضراب أن نعلن رفضنا السياسة األمريكية المنحازة لـ"إسرائيل"
رام

 :ش ففهدت األ ارض ففي الفلس ففطينية المحتل ففة أم ففس إضف فرابا ش ففامال ش ففل الحرك ففة ف ففي الم ففدن والق ففرى

والمخيمففات المختلفففة فففي الضفففة البربيففة ،تضففامنا مففع األسففرى المضفربين عففن الطعففام منففذ  37يومففا.
وتزامن اإلضراب الشامل مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل.

ودعت اللجنة الوطنية إلسناد إضراب األسرى إلى جعل اليوم ،وهو يوم زيفارة ت ارمفب لبيفت لحفم" ،يفوم

غضب" في أنحاء البالد.

وقال األمين العام لحزب الشعب عضو اللجنة بسفام الصفالحي لفف"الحياة"" :أردنفا بهفذه الفدعوة أن نعلفن

رفضنا السياسة األمريكية المنحازة إلسرائيل" ،كما "أردنا إيصال رسالة األسرى إلى الرئيس األمريكي،
وهي رسالة حقوق إنسان ،رسالة بشر يبحثون عن حقوق أساسية تحرمهم منها سلطات االحتالل".

الحياة ،لندن2017/5/23 ،

ترمب لها باإلرهاب
 .16حماس تنظم مسيرة شمال قطاع غزة تنديداً بوصف ا

ترمب
نظمت حركة حماس شمال القطا مسيرة جماهيرية تنديدا بتصريحات الرئيس األمريكي دونالد ا

ووصفه لحركة حماس باإلرهابية.

وقال القيفادي ففي الحركفة بشفمال القطفا محمفد أبفو عسفكر إن حمفاس توصفف باإلرهفاب ألنهفا تفدافع

عما تبقى من كرامة األمة العربية ،وترفض الرضود لإلمالءات األمريكية.

وشففدد أبففو عسففكر علففى أن حركففة حمففاس لففن تفففرو فففي أي مففن ثوابتهففا ،ولففن تفففرو بشففبر مففن أرض

فلسفطين ،مبينفا أن مفن ففرو ففي صففد وشفطر بيفت المقفدس و %78مفن أرض فلسفطين ال يمثلنفا ،بفل
يمثلنففا مففن حففافا علففى الثوابففت .وتففابع "إن الففذي وصففف حمففاس باإلرهففاب وزار حففائأ البفراق فففي أول
واليت ففه أراد أن يم ف فرأل أنفففوف األمف ففة اإلسفففالمية فف ففي الت ف فراب ،ويؤك ففد علف ففى انحيف ففازه الواضفففح لالحفففتالل

اإلسرائيلي ،ويعطي الشرعية لممارسات العدو بكل أشكالها".

موقع حركة حماس ،غزة2017/5/22 ،

 .17بينيت لترامب :ما رأيك أن تكون أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لـ"إسرائيل"
تل أبيب  -نظير مجلي :استبل وزراء اليمين اإلسرائيلي فرصة مصافحة الرئيس األميركي دونالد
ترمب لهم إلطالق رسائل حزبية مخالفة ألصول البروتوكول ،وسأ دهشة وامتعاض المسؤولين

األميركيين .فقال له وزير التعليم رئيس حزب المستوطنين "البيت اليهودي" ،نفتالي بنيت" :سيدي
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الرئيس .منذ  50سنة ونحن ننتظر االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل
أبيب إلى القدس .فما رأيك أن تكون الرئيس األميركي األول الذي يحقق لنا هذا الحلم".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/23 ،

 .18ريفلين :الواليات المتحدة بحاجة إلى "إسرائيل" قوية في الشرق األوسط المنكوب باإلرهاب
الناصرة – أسعد تلحمي :قال الرئيس اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين في كلمة الترحيب بالرئيس دونالد

ترامب" :أنت رئيس الحليفة األهم واألكبر إلسرائيل ...أنت صديق حقيقي إلسرائيل وللشعب

اليهودي" .وأضاف أن العالم والشرق األوسأ بحاجة إلى الواليات المتحدة قوية ،و "إذا سمحتم لي،
الواليات المتحدة بحاجة إلى إسرائيل قوية ،في الشرق األوسأ المنكوب باإلرهاب والقمع والجنون،

ُيعتبر تحالف الواليات المتحدة واسرائيل بمثابة منارة للحرية والتطور" .وتابع" :فخر لنا أن نستقبلك
في القدس في وقت نحتفل بمرور  50عاما على احتفاالت يوم القدس لأي احتالل القدس الشرقية
وضمها بقانون إسرائيلي للقدس الشرقيةط ...يسعدنا أن حليفتنا األكبر تقر بأهمية القدس للشعب

اليهودي ،القدس هي القلب النابض للشعب اليهودي مثلما كانت قبل ثالثة آالف عام".

الحياة ،لندن2017/5/23 ،

 .19ريفلين يطلب من ترامب التدخل للكشف عن مصير الجنود المفقودين في غزة
الداخل المحتل :قالت القناة العشرين العبرية" ،إن عائلة الجندي المفقود هدار غولدن شكرت رئيس
دولة االحتالل رؤوفين ريفلين لطرحه موضو غولدن وشاؤول آرون خالل اجتماعه بالرئيس
األمريكي دونالد ترامب" .وأوضحت القناة أن ريفلين طلب من ترامب التدخل شخصيا للكشف عن
مصيرهم ،مبينة أنه لم يجري طرح قضية اإلسرائيلي أفرهام منبستو.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/22 ،

 .21إردان يكذب أمام ترامب للتحريض على الفلسطينيين
رامي حيدر :ال ينفك وزير األمن الداخلي جلعاد إردان ،أن يستعمل الكذب وتبيير الحقائق من أجل

التحريض على الفلسطينيين ،وحاول استعمال ذات الحيلة هذه المرة خالل استقبال الرئيس األميركي،

دونالد ترامب ،يوم اإلثنين .وخالل مصافحة الرئيس األميركي للوزراء في حكومة نتنياهو ،قال إردان
لترامب "أنظر إلى ما حدث اليوم في تل أبيب ،هذا مجرد مثال لإلرهاب الذي نواجهه يوميا" ،في

إشارة إلى حادث طرق أسفر عن عدد من الجرحى في مركز تل أبيب.
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وأعلنت الشرطة قبل هبوو طائرة ترامب بوقت غير قليل أن الدهس في تل أبيب هو حادث طرق
وليس عملية على خلفية قومية ،ومن الطبيعي أن يعلم وزير األمن الداخلي ،الذي تقع الشرطة ضمن

صالحياته ،هذه المعلومات ،إال أنه اختار الكذب للتحريض ولعب دور الضحية.

عرب 2017/5/22 ،48

 .21الخارجية اإلسرائيلية غاضبة :مراسم استقبال ترامب تشبه أجواء األسواق وما حدث فضيحة
القدس المحتلة :حول بعض السياسيين والمسؤولين اإلسرائيليين حدث استقبال الرئيس األمريكي

دونالد ترامب أمس االثنين إلى هزلي ومثير للسخرية ،واعتبره البعض فضيحة بسبب التجاوزات
والسقطات التي حدثت.

وأعرب الدبلوماسي اإلسرائيلي يتسحاق الدان ،والذي ُكلف بإدارة مراسيم استقبال الرئيس األمريكي يوم
االثنين عن غضبه من التجاوزات التي وقعت خالل االحتفال .ووصف الدان التصرفات التي

صاحب الزيارة "بانها تصرفات سوقية" مضيفا "أن هناك العديد من الوزراء واحدا تلو اآلخر ،استبلوا

لحظة مصافحة الرئيس الضيف من اجل توجيه رسائلهم له" .وأضاف "رأيت كيف أحرس ترامب جدا
جراء المصافحات القوية ،واألحاديث التي تلقاها في كل ثانية التي تقول له سيدي فضلت أن يحدث
وفضلت أال يحدث ،بعد ساعات سفر طويلة جدا قضاها على متن الطائرة"

وقال الدان الذي سبق وان اشبل منصب السفير اإلسرائيلي في الدنمارك " قمة األحراس طبعا كانت

في صورة السيلفي ،هذا غير معقول ،مثل هذه األمور ال تقع في أي مكان بالعالم ويجب أن تجري
األمور كما جرت اليوم" .وأضاف "عندما انتهت المراسيم أردت أن أشاهدها مرة أخرى في البث الذي

أعيد في القنوات ،ورأيت أعضاء كنيست يمنحون ظهورهم متجاهلين الخطباء ،وكانوا يتجولون أثناء

المراسيم ،كانت األجواء تشبه أجواء األسواق".

وما أغضب المنظمين أيضا كان حضور رؤساء بلديات من حزب الليكود ،ورغم إعالن المنظمين
عدم دعوتهم ،إال انهم قالوا إنهم تلقوا دعوة من مكتب رئيس الحكومة ،فيما ادعى رئيس بلدية اللد أنه

تلقى دعوة بوصفه رئيس البلد المضيف ،أي حيث يقع المطار.
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" .22يديعوت" :وفاة أقدم جاسوسة إسرائيلية للموساد في لبنان
القدس المحتلة  -لوكاالتط :عن عمر ناهز  100عام توفيت الجاسوسة اإلسرائيلية المشهورة،
شوالميت كيشك كوهين ،المعروفة بلقب "لؤلؤة الموساد" ،التي عملت  15عاما في لبنان على تهريب

اليهود والمعلومات السرية.

وفي مقال خاا نشرته ليلة األحد على اإلثنين بمناسبة رحيل كوهين ،كتبت صحيفة "يديعوت

أحرنوت" :وداعا ..الجاسوسة اإلسرائيلية رقم واحد في لبنان" .وأوضحت الصحيفة أن عميلة
"الموساد" المشهورة ،المعروفة أيضا باسم شوال ،توفيت في القدس المحتلة عن  100عام.

عمان2017/5/23 ،
الغدّ ،

 .23مندلبليت يعارض اقتراح قانون فرض قيود على الحق في االلتماس
هاشم حمدان :قال المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت ،يوم اإلثنين ،في مؤتمر
لنقابة المحامين في إيالت ،إنه يعارض المبادرة التي تهدف إلى فرض قيود على الحق في تقديم

التماس إلى المحكمة العليا .وبحسبه فإن االقتراح "ينطوي على مس بالمحكمة العليا ،وبالدفا عن

سلطة القانون ،وخاصة في الحاالت الصعبة والشرائح السكانية الضعيفة".

عرب 2017/5/22 ،48

 .24الصحف العبرية :تشكيك إسرائيلي في قدرة ترامب على تحقيق السالم

القدس المحتلة  -نضال محمد وتد :أبرز محللون وسياسيون سابقون في إسرائيل ،أن السالم لن
يأتي من الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وأنه على أهمية زيارته والمبادرة التي قد يطلقها ،إال أنه ال
يمكن فرض حل واتفاق دولي من الخارس ،ما لم يأت التبيير من داخل إسرائيل ،بحسب ما ذهب إليه

محللون من اليسار ،فيما اعتبر محللون من اليمين ،أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يدرك ترامب
سبب فشل سابقيه في محاوالت التوصل إلى تسوية سياسية.

إلى ذلك ،لفت بعض الكتاب إلى ما غاب عن خطابات ترامب ،أمس اإلثنين ،وتصريحات رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو ،وهو عبارة حل الدولتين.

فمن يمين الخارطة السياسية اإلسرائيلية ،أكد البروفيسور ووزير األمن اإلسرائيلي األسبق ،موشيه

أرنس ،أحد آخر عقائديي "الليكود" ،أنه ال حل في األفق ،على الرغم من أن ترامب يصل إلى
إسرائيل حامال أفضل النوايا لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وفق ما يصفه ترامب بأنه
الصفقة الوحيدة الممكنة ،والتي تقتضي بعض التنازل من كل طرف.
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وفي المقابل ،فإن النائب اليساري السابق نيتسان هوروفيتس ،كتب بدوره في "هآرتس" ،أن ترامب لن
ُيحضر السالم ،على الرغم من اآلمال التي تبدو اآلن مفهومة ضمنا .مع ذلك ،يبرر هوروفيتس

حقيقة أن "من يتوقع من ترامب أن يفرض اتفاق سالم على إسرائيل والفلسطينيين فهو واهم ،فهذا
بالضبأ ما حدث مع الرئيس األميركي السابق ،باراك أوباما .فكل من ظن أن بمقدور الضبوو

الدولية الخارجية ،ومن ضمنها الضبوو األميركية أو األوروبية ،أن تُحدث تبيي ار فهو مخطئ،
فطالما ال يأتي هذا التبيير من داخل إسرائيل نفسها ،فإنه ال أمل بأن تتحقق على أرض الواقع".
وفي "يديعوت أحرونوت" ،لفت الكاتب شلومو بيوتروكوفسكي ،إلى أن ما ميز خطابات ترامب وما

قابلها من تصريحات إسرائيلية ،أمس ،هو غياب تعبير الحديث عن حل دولتين لشعبين ،مقابل إبراز
القاسم المشترك بين إسرائيل والدول العربية في مواجهة إيران.

من جهته ،اعتبر الكاتب يوعاز هنديل ،في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،أن ما يجب أن يقلق

إسرائيل ،هو اتضاح واتسا الفجوة بين إسرائيل وترامب ،في مجال المصالح الحيوية لكل طرف.
ففيما تتمحور مصلحة إسرائيل في إبراز الخطر اإليراني ومواجهته ،سيسعى ترامب إلى التوصل إلى

الصفقة المأمولة مع الفلسطينيين.

العربي الجديد ،لندن2017/5/23 ،

 37 .21يوماً على إضراب األسرى :تدهور عام في صحتهم ...ونقل  70منهم إلى المستشفيات
ذكفرت وكالــة الـرأي الفلســطينية لإلعــالم ،2017/5/23 ،مفن رام

 ،أن اللجنففة اإلعالميففة لإلضفراب،

قالت إن عددا من األسرى المضربين في عزل سجن "نيتسان الرملة" دخلوا مرحلة صحية حرجة ،يوم

أمس ،وعلى إثرها ،جرى نقل عدد منهم إلى المستشفيات المدنية اإلسرائيلية ،وأوضحت أن أوضاعهم
بات خطيرا ،ويتطلب تحركفا فعليفا إلنقفاذ حيفاتهم ،ال سفيما بعفد األنبفاء المتكفررة والمتسفارعة حفول نقفل
أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

ونقل محامي هيئة األسرى إيهاب البليا ،الذي تمكن من زيارة األسيرين حفافا شفرايعة مفن بيفت لحفم
ومنصففور فواقففه مففن رام

" ،إن أع ارضففا صففحية خطيفرة تظهففر علففى المضفربين ،منهففا :فقففدان الففوعي

بش ففكل متك ففرر ،وغثي ففان وتقي ففؤ ،وأوج ففا ش ففديدة ف ففي الف فرأس واألطف فراف ،وانخف ففاض ف ففي ض ففبأ ال ففدم

ونبضففات القلففب ،عففالوة علففى انخفففاض أوزانهففم بمففا ال يقففل عففن  15كبففم .وذكففر األسففيران أن عففدد

المضربين في عزل "نيتسان" 72 ،أسي ار ،محتجزين في ظروف قاهرة ومأساوية.
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وقالف ففت اللجنف ففة ،إن األوضف ففا الصف ففحية الخطي ف فرة التف ففي وصف ففل لهف ففا المض ف فربون تتطلف ففب تحركف ففا فعليف ففا
إلنقاذهم ،ال سيما مع األنباء المتسفارعة حفول نقفل أعفداد كبيفرة مفنهم إلفى المستشففيات ومواصفلة إدارة

سجون االحتالل وضع العديد من العراقيل أمام زيارات المحامين.
وأضافت القدس ،القدس ،2017/5/22 ،من رام

 ،أن موقع واال العبري اإلخباري ذكر ،مساء اليوم

االثنفين ،أن إدارة مصففلحة السففجون اإلسفرائيلية نقلففت  70أسفي ار فلسففطينيا إلففى المستشفففيات إثففر تففدهور

أوضاعهم الصحية جراء إضرابهم المتواصل عن الطعام منذ  36يوما.

وحسففب الموق ففع ،فإن ففه ت ففم نقففل األس ففرى م ففن قب ففل طف فواقم نجمففة داود الحمف فراء ومص ففلحة الس ففجون إل ففى

مستشفففيات أسففاف هاروفيففه وسففوروكا وب ف ارزيالي وفولفسففون .وأشففار الموقففع إلففى أن مصففلحة السففجون
تستعد لنقل المزيد مزيد من األسرى إلى المستشفيات خالل الساعات المقبلة.

" .26شؤون الالجئين بحماس" يطلق تقريره السنوي عن أوضاع الفلسطينيين من سورية إلى لبنان

بيففروت :أطلففق مكتففب شففؤون الالجئففين فففي حركففة حمففاس تقريفره السففنوي ال اربففع عففن أوضففا الالجئففين
الفلس ففطينيين م ففن س ففورية إل ففى لبن ففان ف ففي ع ففام  ،2016وذل ففك بع ففد م ففرور خم ففس س ففنوات عل ففى الن ففزوح

الفلسطيني الكبير إلى لبنان في كانون األول /ديسمبر  ،2012وهو اإلصدار الحادي عشر.

ولفت التقرير إلفى أن مفرور الوقفت لفم يفزد أوضفا الالجئفين إال ضفيقا وعسف ار ،مفا دففع بفاآلالف مفنهم

إلففى الهج فرة نحففو البففرب .وتنففاول التقريففر أوضففا الالجئففين الفلسففطينيين مففن سففورية إلففى لبنففان مففن
الناحية االجتماعية والقانونية والتعليمية ،مشي ار إلى أن العفام  2016شفهد انخفاضفا ملحوظفا ففي أعفداد
الالجئففينخ حيففث انخفففض العففدد بنسففبة  %23بالمقارنففة مففع نهايففة العففام 2015خ إذ كففان العففدد نحففو 43

ألفا ،ليصبح العدد نحو  33ألفا.

وتفيد بعض اإلشارات الموثقة في سجالت وكالة "األونروا" إلى أن االنخفاض كسر حاجز الف  30ألفا،

لكنهففا أرقففام ال يعلنهففا القففائمون علففى رعايففة شففؤون الالجئففين لعففدة أسففباب ،منهففا السففعي إلففى تففوفير
التمويل من الدول المانحة ألكبر عدد ممكن من الالجئين.

وق ففال التقري ففر إن س ففبب انخف ففاض األع ففداد يع ففود إل ففى التض ففييق ال ففذي يتعرض ففون ل ففه ف ففي المج ففاالت
اإلنسفانية واالجتماعيفة والسياسففية لنقفا الففدعم البفذائي والصففحي واإليفوائي مففن األونفرواط ،والتكففاليف

المترتبة على تصحيح أوضاعهم القانونية في لبنفانخ حيفث ال تعفدهم الجهفات الرسفمية الجئفين ،وانمفا

زوا ار أو س ففائحين أو مقيمف ففين علف ففيهم أن يجف ففددوا إقامف ففاتهم بتكف ففاليف باهظف ففة نسف ففبيا ،مف ففا يزيف ففد الضف ففيق
االقتصادي عليهم.
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وأضاف التقرير أنفه بمقابفل هفذا التضفييق ،نشفطت حركفة الهجفرة الملحقفة بهجفرة القفوارب ،وهفي هجفرة

"لم الشمل" في السفارات األوروبيةخ حيث بدأ المهاجرون الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا مباشرة
باإلجراءات القانونية لجمفع عفائالتهم بهفم ،فشفهد العفام  2016عفددا كبيف ار مفن المعفامالت الناجحفة ففي

"لم الشمل" ،ما ساهم أيضا في انخفاض عدد الالجئين منهم إلى لبنان.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/22 ،

 .27اللجنة الوطنية إلسناد إضراب األسرى :الحديث عن تقدم بمفاوضات اإلضراب خداع وتضليل
رام

" -األيففام اإللكترونيففة" :قالففت اللجنففة الوطنيففة إلسففناد إض فراب األسففرى ،امففس ،إن كففل مففا تففم

اإلعففالن عنففه مففن وجففود مفاوضففات وقففرب التوصففل إلففى حففل مففع األسففرى المضفربين إنمففا هففو "خففدا

وتضففليل للشففار الفلسففطيني هدفففه تمريففر زيففارة ال فرئيس األمريكففي دونالففد ت ارمففب" .وأكففدت اللجنففة فففي

رس ففالة خاص ففة وص ففلت الي ففوم ،مكت ففب الهيئ ففة القيادي ففة لألس ففرى ،أن "اإلضف فراب مس ففتمر وص ففامد حت ففى
تحقيففق كافففة المطالففب" .وشففددت علففى أن حالففة األسففرى المض فربين الصففحية دخلففت مرحلففة الخطففر

الشديد ،محذرة من مببة سقوو شهداء مع مضي كل دقيقة.

األيام ،رام هللا2017/5/23 ،

 .28إضراب شامل في فلسطين التاريخية ومخيمات الشتات تضامناً مع األسرى
رام

ف محمود السعدي :شل اإلضراب الشامل منذ صباح يوم اإلثنين ،كافة المحافظفات الفلسفطينية

فففي القففدس والضفففة البربيففة واأل ارضففي الفلسففطينية المحتلففة عففام  1948وفففي مخيمففات الشففتات ،إسففنادا
ومناص فرة لألسففرى المض فربين عففن الطعففام فففي ي ففومهم السففادس والثالثففين ،فففي ظففل تففدهور ح ففاالتهم

الصفحية ونقففل الكثيففر مففنهم إلففى المستشفففيات مقابفل تعنففت إدارة مصففلحة سففجون االحففتالل اإلسفرائيلي
في تلبية مطالبهم الحياتية ،التي شر األسرى باإلضراب ألجلها.

وأكففد عضففو اللجنففة الوطنيففة إلسففناد إضفراب األسففرى الفلسففطينيين ،وهففي الجهففة التففي دعففت لإلضفراب

الشففامل اليففوم ،عصففام بكففر ،فففي حففديث لفف"العربي الجديففد" ،أن "هففذا اإلضفراب يففأتي فففي سففياق التوحففد
والففتالحم مففع األسففرى ،ويشففمل فلسففطين التاريخيففة والشففتات ،وهففو يرسففل عففدة رسففائل بففأن الفلسففطينيين

موحففدون ومتالحمففون خلففف األسففرى ،وللضففبأ علففى حكومففة االحففتالل باالسففتجابة لمطالففب األسففرى،
ورسالة للمجتمع الدولي بأنه آن األوان ألن يتخذ خطوات حقيقية وخاصة من قبل األمم المتحفدة ،ففي

ظل الخطورة الحقيقية على حياة األسرى والعمل إلنقاذ حياتهم ،وتلبية مطالبهم اإلنسانية" .ولفت بكفر
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إلففى أن هففذا اإلض فراب نفففذ بالتنسففيق مففع اللجنففة الوطنيففة العليففا إلسففناد إض فراب األسففرى ،ومففن خففالل
لجنففة المتابعففة العربيففة فففي الففداخل الفلسففطيني المحتففل ،ومففن خففالل التنسففيق مففع القففوى والفعاليففات فففي

مخيمات الشتات الفلسطيني.

وأغلففق نشففطاء فلسففطينيون منففذ سففاعات الصففباح األولففى ،ش فوار مففدن وبلففدات فففي الضفففة البربيففة،
وخاصة الطرق المؤدية إلى مدينة رام

 ،فيما أغلقت المحفال التجاريفة أبوابهفا ،وتوقففت حركفة السفير

والنقل العام ،وتعطلت الدراسة في المدارس والجامعات الفلسطينية.

ويففأتي هففذا اإلض فراب ،وهففو الثففاني مففن نوعففه خففالل شففهر ،اسففتجابة للجنففة الوطنيففة الفلسففطينية العليففا

إلسناد اإلضراب ،والتي دعت إلى أسبو تصفعيدي ففي الفعاليفات التضفامنية مفع األسفرى المضفربين،
بينمففا سيشففهد اليففوم ،فعاليففات ومسففيرات تتجففه إلففى الح فواجز العسففكرية اإلس فرائيلية ونقففاو التمففاس مففع

االحتالل.

وش ففارك المئف فات ف ففي مس ففيرة ف ففي مدين ففة حيف ففا إس ففنادا لألس ففرى المضف فربين ع ففن الطع ففام من ففذ  36يوم ففا.
وشاركت في المسيرة جميع القوى واألحزاب الوطنية ،وذلك ختما لنشاطات اليوم.

العربي الجديد ،لندن2017/5/22 ،

 .29القدرة :هناك محاوالت لتقويض منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة
غف فزة :رأى النف ففاطق باسفففم و ازرة الصفففحة فف ففي غف فزة ،أشف ففرف الق ففدرة ،أن اسفففتمرار الحصف ففار والسياسفففات
الممنهجة بوقف توريد األدويفة والمسفتهلكات الطبيفة ونقفا الوقفود ،هفو جريمفة بحفق آالف المرضفى.

وقال إن هناك محاوالت لتقويض منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضففاف "تهففدف هففذه اإلج فراءات إلففى تقففويض منظومففة الخففدمات الصففحية التففي صففمدت واسففتمرت
وتعززت مؤشراتها خالل السنوات الماضية".

فلسطين أون الين2017/5/22 ،

 .31مؤسسات حقوقية :االحتالل اعتقل  526فلسطينياً خالل نسيان /إبريل الماضي
غفزة :أفففادت مؤسسففات تُعنففى بشففؤون األسففرى وحقففوق اإلنسففان ،اليففوم اإلثنففين ،بففأن سففلطات االحففتالل
اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر نيسان الماضي  526فلسطينيا من الضفة البربية وقطا غزة والقدس،

من بينهم  133طفال و 5سيدات بينهن فتاتان قاصرتان.

وأوضففحت المؤسسففات لهيئففة شففؤون األسففرى والمحففررين ،ومركففز المي فزان لحقففوق اإلنسففان ،ومؤسسففة

الض ففمير لرعاي ففة األس ففير وحق ففوق اإلنس ففان ،ون ففادي األس ففير الفلس ففطينيط ف ففي تقري ففر له ففا ،أن س ففلطات
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االحتالل اعتقلت  223مواطنفا مفن القفدس ،و 70مواطنفا مفن محافظفة الخليفل ،و 67مفن محافظفة بيفت
لح ففم ،فيم ففا اعتقل ففت  30مواطن ففا م ففن محافظ ففة رام

والبيف فرة ،و 32م ففن محافظ ففة ط ففولكرم ،و 44م ففن

محافظة نابلس ،و 21من محافظة جنين ،و 17مفن محافظفة قلقيليفة ،و 6مفن محافظفة أريحفا ،و 5مفن
محافظة طوباس ،و 7من محافظة سلفيت ،ومن قطا غزة اعتقلت  4مواطنين بينهم سيدة.

وجاء في التقرير إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل بلا نحو  6,189أسيرا ،منهم 51

سيدة بينهن  9فتيات قاصرات ،و 300طفل ،و 486معتقال إداريا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/22 ،

 .31كشافة القدس يرفضون المشاركة في استقبال ترامب بعد مطالبتهم بتغيير مالبسهم
رام

 :علمففت "القففدس العربففي" أن فريففق ال فرئيس األمريكففي دونالففد ت ارمففب اشففترو علففى كشففافة أبنففاء

األرثففوذكس فففي القففدس المحتلففة الففذين اسففتعدوا السففتقباله عنففد مففدخل البلففدة القديمففة فففي طريقففه لزيففارة

كنيسفففة القيامف ففة ،تبييف ففر قمصف ففانهم بسفففبب وجف ففود علف ففم فلسف ففطين ص ففبير علف ففى كف ففل قمف ففيا .وحسف ففب
المعلومففات التففي وصففلت فقففد رد الكشففافة بففالقول علففى الطلففب األمريكففي :نعتففذر منففك ،لكننففا لففن نخلففع
قميصا من قمصاننا ،ونحن نتنازل عن "شرف "هذا االستقبال.

وجفاء ففي الفرد الفلسففطيني أيضفا ،أن العلفم الفلسففطيني لفيس مجفرد عنصفر مففن عناصفر الفزي الرسففمي
للكشافة لكنه جزء رئيسي مما نحن وبالتالي ال يمكن القبول بذلك.

القدس العربي ،لندن2017/5/23 ،

 .32إصابات خالل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس
رام

 :أص ففيب ش ففابان فلس ففطينيان بالرص ففاا المط ففاطي وثالث ففة آخ ففرون باالختن ففاق بالب ففاز المس ففيل

للففدمو  ،أثن ففاء مواجهففات ب ففين عش فرات الفلس ففطينيين وقف فوات االحففتالل اإلسففرائيلي ،إثففر اقتح ففام مئ ففات

المستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس ،تحت حراسة جيش االحتالل اإلسرائيلي بأعداد كبيرة.

ونقلففت مصففادر إس فرائيلية أن أكثففر مففن أربعففة آالف مسففتوطن اقتحم فوا المقففام فج فرا ،بيففنهم مففا يسففمى

رئيس المجلس اإلقليمي لالستيطان في شمال الضفة يوسي دغان وضباو كبار في جيش االحتالل.

القدس العربي ،لندن2017/5/23 ،
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 .33زوجة البرغوثي تعتصم قرب ضريح "عرفات" لحين تحقيق مطالب المعتقلين
رام

-أيسففر العففيس :أعلنففت فففدوى البرغففوثي ،زوجففة المعتقففل مففروان البرغففوثي ،وعففدد مففن أه ففالي

المعتقلين المضربين في السجون اإلسرائيلية ،اليوم اإلثنين ،بفدء اعتصفام قفرب ضفريح الفرئيس ال ارحفل
"ياسر عرفات" داخل مقر الرئاسة الفلسطينية برام

 ،وسأ الضفة البربية.

وقالففت البرغففوثي ،فففي تص فريح لألناضففول ،إن "االعتصففام يففأتي استشففعا ار للخطففر الشففديد علففى حيففاة
المعتقلففين المض فربين ،لليففوم السففادس والثالثففين علففى الت فوالي" .وأشففارت فففدوى ،وهففي عضففو المجلففس

الثوري لحركة فتح إلى أن "االعتصام سيتواصل حتى تحقيق مطالب المعتقلين المضربين".

وكالة األناضول لألنباء2017/5/23 ،

 .34رفض شعبي لوصف ترامب حركة حماس باإلرهاب

ذكففرت الخلــيج ،الشــارقة ،2017/5/23 ،عففن ارئففد الفففي مففن غفزة ،أن ردود الفعففل الفلسففطينية الرافضففة
لوصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب لحركة حماس باإلرهاب ،تواصلت ورفض نشفطاء علفى مواقفع
التواصففل االجتمففاعي ،وص فف ت ارمففب للمقاومففة الفلسففطينية ضففد االحففتالل باإلرهففاب .وأعففرب نشففطاء
عب ففر موق ففع التواص ففل االجتم ففاعي ،وبي ففنهم عناص ففر ف ففي حرك ففة ف ففتح ،ع ففن رفض ففهم لوص ففف حم ففاس

باإلرهابية ،وأكد كثيرون منهم أنهم يختلفون مع حماس في سياساتها وتصرفاتها ،خصوصفا ففي غفزة،

لكنهم ال يرون أنها تمارس اإلرهاب ،وانما تنتهج مقاومة مشروعة ضد االحتالل.

ونشرت وكالة األناضول لألنباء ،2017/5/23 ،عن هداية الصفعيدي مفن غفزة ،أن مئفات مفن أنصفار
حركة حماس ،تظاهر يوم اإلثنين ،شمالي قطا غزة ،رفضا لوصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب،

للحركة بأنها "إرهابية" ،أثناء مشاركته في القمة العربية اإلسالمية األمريكية ،أمس.

ورفففع المشففاركون فففي المسففيرة ،التففي نظمتهففا حمففاس ،فففي بلففدة جباليففا لشففمالط ،الفتففات كتففب علففى
بعضها" :اإلرهاب من يحتل األرض ويقتل اإلنسان" ،و"إس ارئيل هي دولة القتل".

 .31مئات األردنيين يشيعون الشهيد الكسجي إلى مقبرة أم الحيران

السبيل – محمود خيري :شيع المئات من المواطنين شهيد القدس محمد الكسجي يوم أمس االثنين

في جنازة انطلقت بعد صالة الظهر من مسجد ضاحية الحاس حسن في العاصمة عمان إلى مقبرة أم

الحيران في الوحدات ،وسأ هتافات تطالب باالنتقام ورد االعتبار من جهة ،وتحيي بطولة الشهيد
وعمله الجريء.
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وانطلقت "زغاريد" النسوة اللواتي كن في انتظار الشهيد أمام المسجد ،وسأ هتافات "

أكبر"،

و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد" ،و"الموت إلسرائيل" ،و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وقال مواطنون التقتهم "السبيل" إن ما قام به الشهيد الكسجي عمل بطولي ،يستحق عليه أرفع أوسمة
الشجاعة ،وطالبوا المقاومة الفلسطينية وكل عربي حر شريف أن يمد يده بالمزيد من ضرب

السكاكين والخناجر صوب المحتل الباصب ،الذي قتل أهلنا وطردهم من أرضهم.

عمان2017/5/22 ،
السبيلّ ،

 .36مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين يؤكد دعمه لألسرى المضربين

تونس :أكد المشاركون في المؤتمر العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،دعمهم الكامل
ومساندتهم الالمشروطة لمطالب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،المضربين عن الطعام.

ووجه المؤتمرون ،في ختام مؤتمرهم ،التحية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل" ،الذين
يواجهون بأمعائهم الخاوية ظلم وقهر السجان ،الذي يحاول أن يسلبهم حقوقهم التي أقرتها المواثيق

واألعراف الدولية".

وتحدث في الجلسة الختامية ،األمين العام لالتحاد العام التونسي للشبل نور الدين الطبوبي ،الذي

أكد أن اتحاد الشبل التونسي يقف بقوة مع الصحفيين الفلسطينيين ،ومع أسرى الحرية والكرامة في

إضرابهم المتواصل ،لتثبيت حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية.

بدوره ،وجه رئيس اتحاد الصحفيين العرب ،فريد الالمي ،تحية إكبار للشعب الفلسطيني وصحفييه,

قائال إن الصحفيين الفلسطينيين "يقاتلون على طريقتهم بنقل األخبار للعالم ,ويتعرضون ألجل ذلك
لالعتقال والتعذيب في محاولة من االحتالل لخنق صوت الحق".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/23 ،

 .37ترامب :واشنطن تطمح لسالم دائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين

القدس  -سعيد عموري :قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن "الواليات المتحدة مستعدة للعمل مع

إسرائيل ،لجعل المنطقة أكثر أمنا وسالما ،بتجديد الجهود لتحقيق السالم بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين" .جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،

عقد في مقر رئاسة الوزراء اإلسرائيلية بمدينة القدس.

وأضاف ترامب" :التقيت الزعماء العرب واإلسالميين بما فيهم الملك سلمان لالعاهل السعوديط الذي
يشاركنا ضرورة مواجهة صعود إيران والتطرف الذي انتشر في العالم".
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ويعد هذا المؤتمر ،الثالث للرئيسين ترامب ونتنياهو اليوم ،بعد مؤتمر عقد فور وصول ترامب
بمشاركة الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ،وآخر عقداه في وقت سابق من مساء اليوم في فندق

"الملك داوود" في القدس.

وحول جولته في مدينة القدس في وقت سابق اليوم ،قال ترامب إنه "اندهش من المعالم واألماكن

المقدسة وسخاء الشعب اإلسرائيلي ".وأردف" :اليوم نشدد على عالقة صداقتنا ومحبتنا المشتركة مع
إسرائيل وأملنا المشترك في أن تحظى إسرائيل بسالم دائم".

وفي السياق شدد ترامب على أن العالقة التي تجمع بالده بتل أبيب ليست مجرد "عالقة صداقة".

وقال" :نحن حلفاء وأمامنا الكثير من الفرا وعلينا استباللها".

وأضاف الرئيس األمريكي أنه "يجب القضاء على اإلرهاب ومواجهة النظام اإليراني الذي يهدد

المنطقة ويخلق عنفا شديدا ".وأوضح أنه خالل جولته الحالية ،رأى "ألول مرة نية وامكانية حقيقة
إلحالل السالم في المنطقة وفي كل أنحاء العالم ،مقارنة بأي وقت مضى".

بدوره ،أكد نتنياهو خالل كلمته ،تمسك إسرائيل بالقدس "عاصمة موحدة" للشعب اليهودي.

وقال" :الرئيس ترامب توجه اليوم للحائأ البربيلحائأ البراق بالمسجد األقصىط أحد المواقع المقدسة
يهوديا ،والى كنيسة القيامة المقدسة للمسيحيين ،فنحن نحمي المواقع المسيحية كما ال يفعل أحد آخر

ذلك في المنطقة .ومضى قائال" :وكذلك نحمي المواقع اإلسالمية ،وملتزمون بحرية العبادة لكافة

الديانات وحقوق الجميع" .وشكر نتنياهو ترامب اللتزامه العميق بأمن إسرائيل ومستقبلها وازدهارها.

وكالة األناضول لألنباء2017/5/22 ،

 .38وزير الخارجية األمريكي :لن نعتذر لتل أبيب

القدس :قال وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون ،اليوم اإلثنين ،إن الرئيس دونالد ترامب لن يقدم
أي اعتذار للحكومة اإلسرائيلية ،على خلفية نشر تقارير إعالمية تتهم األخير بكشف معلومات "بالبة

السرية" وفرتها أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية حول تنظيم "داعش" اإلرهابي.

وفي تصريحات لوسائل إعالم محلية أثناء توجهه من الرياض إلى تل أبيب اليوم ،أضاف تيلرسون
أنه ال يعرف أن هناك "ما يتطلب تقديم اعتذار" .وتابع" :حال تملك إسرائيل أي أسئلة أو توضحيات،

سنكون سعداء للرد على كافة استفساراتهم".

وفي وقت سابق ،أوضح ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" ،أنه يملك "الحق المطلق" لتبادل

المعلومات مع أي دولة أو جهة.
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 .39ترامب أول رئيس أمريكي يزور "حائط البراق" في القدس دون أن يرافقه أي مسؤول إسرائيلي
القدس المحتلة -لأ ف بط :زار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االثنين حائأ البراق في البلدة
القديمة في القدس ،ليصبح أول رئيس أمريكي يزور هذا الموقع المقدس لدى اليهود والذي يطلقون
عليه اسم "المبكى” ويقع أسفل باحة األقصى ،أثناء وجوده في السلطة.

ووضع ترامب الذي ارتدى قلنسوة يهودية تقليدية سوداء اللون ،يده اليمنى على الحائأ ثم قام،
بحسب التقليد المتبع ،بوضع ورقة بين حجارة الحائأ .وعادة تتضمن األوراق صلوات أو أمنيات.

ثم قام الرئيس الخامس واألربعون للواليات المتحدة بكتابة بعض العبارات على سجل الزوار الكبار،
جاء فيها "كان شرفا عظيما .سالم”.

وتوجه ترامب إلى الموقع من دون أن يرافقه أي مسؤول إسرائيلي ،وكان معه الحاخام المسؤول عن
حائأ المبكى شموئيل رابينوفيتز.

وبعدها بساعات ،أكد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو بعد لقائهما "لقد تأثرت للباية

بزيارتي اليوم إلى حائأ المبكى .تعجز الكلمات عن وصف هذه التجربة .سأتذكر إلى األبد هذا
االنطبا ".

رأي اليوم ،لندن2017/5/22 ،

 .41األونروا :العجز يبلغ  115مليون دوالر ..نقل السفارة األميركية للقدس المحتلة سيؤدي لتداعيات
أمنية

ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/23 ،من عمان ،عن محمد الدعمه ،أن مدي ار العمليات في

وكالة "األونروا" ،في كل من قطا غزة ،بوك شاك ،والضفة البربية سكوت أندرسون ،قاال إن الوكالة

تعاني من عجز مالي يقدر بف 115مليون دوالر أمريكي ،ضرورية إلدارة دفة خدماتها في مناطق
عملياتها الخمس لالضفة البربية ،وقطا غزة ،واألردن ،وسوريا ،ولبنانط.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي نظمته "األونروا" ،أمس ،للتحدث عن أوضا الالجئين الفلسطينيين
في قطا غزة والضفة البربية ،وخصوصا بعد  50عاما على االحتالل اإلسرائيلي ،و 10سنوات على

اإلغالق المفروض على قطا غزة ،فضال عن تحديات الوكالة في اإلقليمين وخطتها للطوارئ.

وقال بوك شاك ،إن ميزانية الوكالة السنوية للعام الحالي ،تصل إلى  700مليون دوالر ،حيث تعاني

من عجز مقداره  115مليون دوالر ،في حين بلا العجز في موازنة الطوارئ المقدرة للعام الحالي،

 406ماليين دوالر ،نحو  268مليون دوالر ،األمر الذي ال يلبي الحد األدنى المحدد بف  140مليون
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دوالر لتأمين االحتياجات الطارئة لالجئين .وقال بوك شاك" :قد ال تكون غزة تعيش حالة طوارئ كما
حدث خالل الحروب الماضية ،لكنها تعيش أزمة كبيرة بأبعاد حياتيه واقتصادية ،نتيجة لنقا

الكهرباء وانقطا رواتب الموظفين وبأء عملية األعمار وغير ذلك.

بدوره ،قال أندرسون إن الوكالة وزعت مواد غذائية على مليون الجئ فلسطيني من أصل  3.1مليون
الجئ مسجل لديها ،وقدمت خدمات تعليمية لنحو  260ألف طالب ضمن  260مدرسة تابعة للوكالة،

كما تقدم الوكالة سنويا ،استشارات طبية لنحو  5ماليين الجئ من خالل  22مرك از صحيا.

وأشار خالل المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا ،إلى أن الوكالة

تحتاس إلى بناء مدرسة جديدة في قطا غزة كل شهر تقريبا ،الستيعاب نحو  900طالب وطالبة.

عمان ،2117/1/23 ،من عمان ،عن نادية سعد الدين ،أن األونروا ،اعتبرت خالل
وأضافت الغدّ ،
المؤتمر الصحفي المشترك لمديري عملياتها باألراضي الفلسطينية المحتلة أمس بعمان ،أن اتخاذ
"قرار بنقل السفارة األميركية للقدس المحتلة سيؤدي إلى تداعيات أمنية ،وسيؤثر على الوضع األمني

لالجئين الفلسطينيين في األراضي المحتلة".

وأضافت ،في المؤتمر الذي تخلل اجتما اللجنة اإلستشارية للوكالة ،إن "غياب الحل السياسي يترك

آ ثاره القاتمة على أوضا الالجئين الفلسطينيين ،وعلى الوضع الحياتي والمعيشي والمجتمعي في
األراضي المحتلة".
 .41صفقة ترامب ليست على األبواب

هاني المصري

من المبكر جدا طرح مبادرة أميركية خالل زيارة الرئيس دونالد ترامب وترتيب لقاء قمة ثالثية.

فالهدف من الزيارة ينصب على ترميم العالقات األميركية اإلسرائيلية التي شابها بعض التوتر في
عهد باراك أوباما ،وعلى تنفيذ خطوات بناء الثقة بين الجانبين لخلق أجواء بينهما تسمح باستئناف

المفاوضات ،وهذا ما صرح به مسؤولون أميركيون.

تخفيض سقف التوقعات ال يعني أن ال مياه تجري في النهر ،بل تتدفق مياه كثيرة في هذه الفترة،

فهناك ثالثة مسارات ُيخطأ لها أن تسير بشكل متو ٍّاز :مسار أمني له األولوية ،ومسار اقتصادي
يمثل الرشوة للفلسطينيين ،ومسار سياسي يستكشف خطواته بحذر شديد حتى ال تنهار سريعا ،وتروس
إدارة ترامب بأن المفاوضات التي تحضر المسرح لها لن تكون مثل سابقاتها.

التاريخ :الثالثاء 2017/5/23

العدد4297 :

ص

24

هناك تسريبات تفيد بأن المفاوضات ستكون تقريبية على غرار ما شهدته في األردن منذ سنوات

شهر
عدة ،ومن المقرر أن تستبرق هذه العملية وفقا ألحد المصادر من  9-6أشهر ،أو من  16-12ا

وفقا لمصدر آخر.

مصادر مطلعة أفادت بأن الجانب الفلسطيني قدم عرضا يتضمن البدء من النقطة التي انتهت إليها
المفاوضات السابقة ،واستعد لقبول تبادل لألراضي بنسبة تصل إلى  ،%5.6وتضمن العرض

الفلسطيني على ذمة الراوي ،أن تكون القدس مفتوحة وعاصمة لدولتين ،وأن تحل قضية الالجئين
وفق معايير كلينتون .كما طرح الفلسطينيون أن ترابأ قوات دولية على الحدود واألغوار وأية مناطق

يتم االتفاق عليها ،ويمكن أن تكون هذه القوات بقيادة أميركية ،أو تكون أميركية ،لكي تشعر إسرائيل

باالطمئنان.

وأبدى الجانب الفلسطيني مرونة خطرة من خالل إبداء استعداده لتخليه عن شروطه السابقة

الستئناف المفاوضات ،مثل تجميد االستيطان ،واطالق الدفعة الرابعة ألسرى ما قبل اتفاق أوسلو،
وتحديد مرجعية للمفاوضات ،وسقف زمني للتفاوض ،ولتطبيق ما يتفق عليه .كما طالب الرئيس

ار وعلنا بعقد قمة ثالثية أميركية لوقبلها روسية أو فرنسيةط إسرائيلية
ار وتكر ا
محمود عباس مر ا
فلسطينية.

أما الموقف اإلسرائيلي فهو متعنت جدا ،وطرح مسائل جديدة ،مثل :رواتب عائالت الشهداء واألسرى
والجرحى للحرف األنظار عن االستعمار االستيطانيط ،والتحريض اإلعالمي الفلسطيني ،وفي

مناهج التعليم ،وتشديد اإلجراءات اإلسرائيلية ضد اإلرهاب ،واجراء المفاوضات من دون شروو

فلسطينية ،أي وفق الشروو اإلسرائيلية التي جوهرها استمرار خلق الحقائق االحتاللية واالستيطانية
والعنصرية على األرض تحت غطاء المفاوضات التي تجعل أكثر وأكثر الحل اإلسرائيلي هو الحل

الوحيد الممكن عمليا ،إضافة إلى مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي،
وبسيطرتها األمنية على المنطقة من النهر إلى البحر ،وعدم عودة الجئ واحد إلى دياره التي هجر

منها وفقا لحق العودة،

واستمرار القدس الموحدة باعتبارها عاصمة إلسرائيل ،وعدم تجميد

االستيطان ،والموافقة في أحسن األحوال على دولة فلسطينية "ناقصة" كما وصفها نتنياهو ومنزوعة

السالح على حوالي نصف مساحة الضفة.

أما الموقف األميركي فيتقاطع في معظم النقاو مع الموقف اإلسرائيلي ،باستثناء مطالبته بانسحاب

أكبر للقوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة العام  ،67وبإبطاء ولجم االستيطان قليال .وعلى ذمة

الراوي أبلا ترامب عباس بأنه ال عودة إلى حدود  ،67مستخدما الموافقة الفلسطينية على مبدأ تبادل
األراضي كحجة قوية .وأكد أن إدارته لن تدين االستيطان مثل سابقاتها ،كما لم يعلن ترامب تبنيه
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للدولة الفلسطينية ،وهذا الموقف يترك يده طليقة ويتساوق مع الموقف اإلسرائيلي الذي ال يريد إقامة
دولة فلسطي نية بل حكم ذاتي وبانتوستانات يمكن أن تسمى "دولة" ،بينما قال مستشاره لألمن القومي
إن ترامب يمكن أن يعلن أثناء زيارته إلى بيت لحم اعترافه بحق تقرير المصير للفلسطينيين ،وهذا
تراجع كبير عن الموقف األميركي الذي اعتمد أثناء حكم الرئيسين السابقين بوش االبن وأوباما اللذين

اعترفا بضرورة قيام دولة فلسطينية.

إن ضم ترامب "حماس" للحركات اإلرهابية أثناء وجوده في السعودية ال يطمئن ،وخاصة بعد أن

طرح ومساعديه مسألة وقف دفع رواتب عائالت الشهداء واألسرى والجرحى بعد موافقة الوفد
الفلسطيني على بحث هذا األمر عبر لجنة أميركية فلسطينية ،وتسربت معلومات عن استعداد

فلسطيني لتحويل مرجعية األسرى إلى منظمة أهلية بدال من مرجعية المنظمة بعد أن تحولت إليها

في العام  2014بعد أن كانت و ازرة من و ازرات الحكومة ،وهذا يجعلها مستهدفة بشكل أكبر ،وهناك
احتمال بالتوصل إلى "حل وسأ" بعدم صرف رواتب للذين "أياديهم ملطخة بالدماء اليهودية" وهذا

لعب بالنار ألنه لعب بالمقدسات.

من المهم في هذا المقال التحذير من المساس بمكانة الشهداء واألسرى والجرحى أبطال الحرية ،ألن
أي مساس بهم يعني إقدام القيادة الفلسطينية على انتحار سياسي .فإذا كانت السلطة منذ أيام الزعيم

ال راحل ياسر عرفات تدفع رواتب لعائالت العمالء حتى ال يدفعوا ثمن جريمة آبائهم فكيف تسمح

إلسرائيل بإثارة هذا الموضو وهي تقيم نصبا تذكاريا لبارود غولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم

اإلبراهيمي في العام  ،1994وتعامل إيبال عامير الذي اغتال إسحاق رابين مثل من يقيم ي فندق

خمس نجوم ،لدرجة أنه تزوس مرتين أثناء سجنه.

ما سبق يوضح أن الهوة سحيقة بين الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وأن ترامب على األغلب لن

يحقق حلمه بالتوصل إلى الصفقة التاريخية التي يبشر بها باستمرار ،ويدرك عباس أن تمريره ألي

صفقة ال تتضمن الحقوق الوطنية بحدها األدنى يعني أنه لن يعود يمثل الشعب الفلسطيني المرابأ
والصامد والمناضل منذ أكثر من مائة عام ،والمستعد لمواصلة نضاله كما تدل مقاومته المستمرة رغم

كل شيء ،وكما تظهر حاليا في إضراب أبطال الحرية والكرامة األسطوري الجماعي الذي يدخل
يومه السابع والثالثين ،مع تحرك شعبي مستمر بكل األشكال المتاحة ،فمعركة األسرى معركة

الشعب الفلسطيني بأسره ،وليس أمامها سوى أن تنتصر أو تنتصر لتفتح صفحة جديدة في سفر

النضال الفلسطيني.

حجة القيادة الفلسطينية في سياستها الراهنة المرتهنة إلدارة ترامب والواهمة بقدرته على التوصل إلى

حل تاريخي ،أو أنها تحاول أن تنقذ رأسها وتضمن بقائهاخ أنها بمرونتها المفرطة ترمي الكرة في
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ملعب الحكومة اإلسرائيلية بتحميلها المسؤولية عن إفشال ترامب بحكم تطرفها وعدم استعدادها لتقديم
أي شيء يساعده على النجاح ،وهي تتذر بأنها ال تستطيع أن تقف في مواجهة العاصفة العاتية،
وال أن تتخلف عن ركب قطار التحرك األميركي الذي يتسابق العرب لاللتحاق به ،كما يدل السخاء

الحاتمي في الصفقات الهائلة التي يدفع فيها العرب مسبقا وبمبالا ضخمة دون أن يقبضوا شيئا
ولرئيس أميركي مهدد بالعزل ،وكل يوم يرتكب خطأ أو تالحقه فضيحة.

على أبو مازن أن يعيد النظر في حساباته ألن الخالفات األميركية اإلسرائيلية أصبر من أن يتم
الرهان عليها ،ومن الخطأ أن يبني سياسته على هذا الرهان الخاسر ،فإذا لم تتجاوب إسرائيل مع

ترامب سيترك الملف مثل سابقيه ،أو سيتحول للضبأ أساسا على الطرف الضعيف والمستعد لتلقي

الضبأ والتنازل ،وهو الفلسطينيون والعرب ،وسيستفيد من اللهاث العربي لطلب حمايته ومساعدته

ضد ما يسمى الخطر اإليراني.

إن الموقف الفلسطيني الذي يبطي على تهميش القضية الفلسطينية من خالل لعب دور شاهد ُّ
الزور
في القمة األميركية اإلسالمية التي ركزت على اإلرهاب والخطر اإليراني وتجاهلت القضية

الفلسطينية واإلرهاب اإلسرائيلي ،لن ينقذ رأس القيادة الفلسطينية طويال ،فمطلوب منها أكثر بكثير
مما تقدمه على خطورته.

إن إقامة الناتو العربي األميركي اإلسرائيلي ليس سهال كما يصور نتنياهو ،ويحتاس إلى وقت ،وهو
بحاجة إلى غطاء فلسطيني ،لذا يمكن ويجب وضع العصي في دواليبه ،وليس شق الطريق أمامه،
كما أن إيران وحلفاءها وحزب

لهم أطماعهم ومصالحهم ولكنهم ليسوا أعداء العرب والمسلمين،

وهم ليسوا لقمة سائبة يمكن مضبها بسهولة ،وادارة ترامب لن تحارب بدال من العرب ،بل أخذت

مالهم وستسلحهم وتزودهم بالخبراء وستجعلهم يقلعون شوكهم بأيديهم ،خصوصا بعد أن أخذت من

العرب كل ما تريده مسبقا وقبل أن تدفع لهم شيئا.

الدراسات االستراتيجية2017/5/23 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

" .42صفقة القرن" ..التطبيع مقابل السراب
صالح النعامي
ببض النظر عما يصدر عنه من هذر في خطاباته ،وفي أثناء لقاءاته مع حكام العرب والمسلمين،

الذين نفروا إلى الرياض من كل حدب وصوب للقائه ،فإنه يمكن القول إن الرئيس األميركي دونالد

ترامب سيحرا ،باألساس ،على تحويل هذه التظاهرة إلى نقطة تحول فارقة على صعيد إضفاء
ٍّ
ٍّ
شر ٍّ
إقليمية تمثل حلفا جديدا ،مهمته
منظومة
عية على اندماس إسرائيل ،إلى جانب الدول العربية ،في
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األساسية مواجهة إيران والحركات اإلسالمية السنية ،بشقيها السياسي والجهادي .ووفق منطق ترامب،
يتطلب تشكيل هذه المنظومة والسماح لها بالعمل علنا ،أوال تطبيع العالقات بين الدول العربية

واسرائيل.

والواضح أن ترامب يحاول توفير مسو ٍّ
غات ألنظمة الحكم العربية ،بإمكانها االستناد إليها لتبرير قبول

التطبيع مع إسرائيل ،من خالل زعمه أن هذا سيمثل مقدمة لتحقيق "صفقة القرن" التي يضمن
إنجازها حل الص ار بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني ،أي أن ترامب يريد أن يود العرب

دفعة مقدمة على الحساب قبل إنجاز "الصفقة".
ومن ٍّ
أسف ،هناك ما يدلل على أن مهمة ترامب ستكون سهلة ،بل أسهل أكثر مما اعتقده أكثر
المتفائلين في واشنطن وتل أبيب .واذا كان ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال األميركية نهاية
األسبو الماضي ،وأكدته صحف إسرائيلية ،فإن الحكام العرب تراجعوا عما جاء في المبادرة العربية

لتسوية الص ار مع الكيان الصهيوني .فحسب هذا التسريب ،تنازل العرب عن الشروو التي وضعتها

المبادرة للتطبيع مع إسرائيل ،فلم يعد مطلوبا من إسرائيل ،مقابل التطبيع ،االنسحاب من األراضي

المحتلة ،والموافقة على إقامة الدولة الفلسطينية ،بل يكفي أن تجمد البناء في المستوطنات النائية

التي تقع خارس التجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة البربية .واذا كان ما نقل دقيقا ،فإن هذا
يعني أن العرب ال يمنحون فقأ إسرائيل الحق بمواصلة توسيع التجمعات االستيطانية الكبرى التي

تستوعب أكثر من  %80من المستوطنين ،بل أيضا يقدمون لها مكافأة على شكل تطبيع مجاني.

يمثل إقدام الدول العربية على هذه الخطوة ضربة للمنظومات الدولية ،تواظب على التنديد بالبناء في

التجمعات االستيطانية الكبرى ،وضمنها االتحاد األوروبي .وال شك في أن هذا الموقف سيمثل

صفعة قوية لبعض القوى السياسية والنخب الثقافية الصهيونية التي تواجه حكومة اليمين المتطرف،
بقيادة بنيامين نتنياهو ،وتتهمها بتهديد مصالح إسرائيل ،من خالل التوسع في بناء المستوطنات .في

الوقت نفسه ،سيعزز هذا التطور مصداقية خطاب اليمين اإلسرائيلي ،وسيطيل أمد بقائه في الحكم

إلى أجل غير مسمى ،على اعتبار أنه سيكون في وسعه إقنا الناخب اإلسرائيلي أن الخأ المتطرف
الذي تتبناه حكوماته يؤتي أكله ،من دون أن تكون إسرائيل مطالبة بتقديم تنازالت حقيقية.

أما الدفعات المسبقة التي على الفلسطينيين تسديدها في المسار نحو "صفقة القرن" فتبدو تعجيزية

وغير نهائية .فعلى الرغم من أن ترامب ،كما أقر علنا" ،هالته" المعلومات التي زودها بها فريقه،

والتي تكشف المدى الذي قطعته السلطة الفلسطينية في تعاونها األمني مع إسرائيل ،إال أنه ،مع
ٍّ
باستحقاقات تضمن "تجفيف بيئة اإلرهاب" ،وترد الفلسطينيين عن االنضمام إلى دائرة
ذلك ،يطالبها

العمل المقاومة .فحسب المعايير اإلسرائيلية لف "تجفيف بيئة اإلرهاب" التي تتبناها إدارة ترامب،
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السلطة مطالبة بوقف التحريض على إسرائيل في مناهج التعليم وما يبثه اإلعالم ،وما يتردد في دور
العبادة .ومن أجل رد الفلسطينيين عن االلتحاق بدائرة العمل المقاوم ،على السلطة ،حسب المنطق

الصهيوأميركي ،قطع المخصصات التي تحصل عليها عوائل الشهداء واألسرى والجرحى.

ٍّ
حساسية تجاه
وانطالقا من النظرة الدونية تجاه العرب والفلسطينيين ،ال يبدي ترامب وفريقه أية
الدعوة التي صدرت ،قبل أيام ،عن نائب رئيس البرلمان اإلسرائيلي ،بتسالل سمورطيش ،إلى طرد

الفلسطينيين من أراضهيم ،عبر ذبح نسائهم وأطفالهم عمال بفتوى الحاخام موشيه بن ميمون الذي
عاش في القرن الثاني عشر لهآرتس 16 ،مايو /أيارط.

لكن ،إذا كان هذا ما سيدفعه العرب والفلسطينيون مقدما قبل إنجاز الصفقة ،فما الذي سيدفعه
الصهاينة عند إنجازها؟ تدلل اإلجابة التي يقدمها السفير األميركي الجديد في تل أبيب ،ديفيد

فريدمان ،أحد أقرب المقربين من ترامب ،على هذا السؤال ،على أن العرب والفلسطينيين سيجنون
السراب مقابل دفعاتهم المسبقة .ويفترض أن يدق ما كشفه فريدمان ناقوس الخطر في أروقة صنع
ٍّ
خطة أو تصور إلنجاز "صفقة القرن" التي هذر
القرار العربية ،حيث أكد أن ترامب ال يملك أية

ملتزم بعدم ممارسة أي ضبأ على إسرائيل لقبول أي موقف
بشأنها كثيرا ،لكنه ،في المقابل،
ٌ
لصحيفة يسرائيل هيوم 17 ،مايوط.
ومما يفاقم الشكوك أكثر حول مخرجات "صفقة القرن" النهائية ،يجزم فريدمان بأن "إسرائيل لن تكون

ملزمة في إطارها بتقديم أية تنازالت من أجل تحقيقها".

لكن ،لو تجاهلنا كل ما تقدم ،يثير األسى والم اررة أن الحكام العرب الذين يعلقون كل هذه الرهانات
على ترامب ال يولون اهتماما يذكر لتداعيات الفضائح التي يتورو فيها ،والتي قد تفضي إلى إسدال

الستار على حياته السياسية مبكرا ،لكن ليس قبل أن تنعم إسرائيل بعوائد الدفعات المسبقة التي
ٍّ
صفقة لن تكون.
تسددها أنظمة العرب وسلطة محمود عباس ،أمال في

أية تنازالت عربية مجانية لحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب ،تزلفا لترامب ،ستفضي إلى نتائج
عكسية ،ولن تسهم إال في تعزيز مكانة إيران اإلقليمية ،وتمدها ماكينتها الدعائية ٍّ
بكثير من الوقود.

العربي الجديد ،لندن2017/5/23 ،

العد العكسي ألفول الكيان
ّ .43

د .فايز رشيد

أن يكون نظام ما ،فاشيا في سلطته ونهجه وممارساته واعتداءاته المستمرة على اآلخرين في محيطه،
يعني :أنه يرسم طريق اندثاره ويحفر قبره بيديه .هذا في حالة بلد رأس نظامه فاشي ،فكيف إذا كان
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هذا النظام «سوبر فاشي» وعلى أرض اغتصبها عنوة بالتعاون مع الدول االستعمارية لتكون رأس
جسر لها في منطقة غريبة عن الطرفين؟ كيف بنظام «ما بعد فاشي» يقوم باقتال سكان البلد

األصليين وتهجيرهم واستقدام مهاجريه من شتى أنحاء العالم ليكونوا سكان البلد المحتل الذي يدعون
الحق فيه زو ار وبهتانا؟ كيف بنظام يمارس العنصرية الببيضة في سياساته تجاه كل اآلخرين
واعتبرت األمم المتحدة أن العنصرية هي مصدره األساسي والنبع الذي يستقي منه النهج واألساليب

التي يمارسها؟

الكيان الصهيوني هو كل هذه الصفات مجتمعة ،ولكن بشكل أكثر تطو ار وأكثر وحشية وعنفا
وهمجية ،وبالتالي من الطبيعي والحالة هذه أن تكون حتمية اندثاره أسر بكثير من زوال األنظمة

الشبيهة األخرى على المدى التاريخي القديم والجديد.

العدوانية هي إحدى متالزمات وسمات وجود دولة الكيان ،كل الذي تبير هو تطور أدوات ووسائل

القتل والتدمير الصهيوني وتطور أساليب الكيان اإلجرامية البشعة .لم تختلف «إسرائيل» منذ بدايتها

وحتى اآلن وهو ما تعبر عنه اإلحصائيات المتعددة التي تجري في الكيان من أن التطور األبرز هو
أن الشار فيه يتجه نحو المزيد من اليمين والتطرف .من زاوية ثانية أدركت شعوب العالم في

تجربتها المرة مع النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية أال تعامل مع الظاهرتين إال بالقضاء

عليهما واجتثاثهما من الجذور .الكيان ليس استثناء من القاعدة التي هي بمثابة القانون .الظروف

المحيطة هي المختلفة ،وكذلك حجم تأييده من قبل حلفائه االستراتيجيين .هذه مسألة خاضعة للتبيير

ولن تكون ثابتة كما أن موازين القوى هي أيضا قابلة للتعديل.

نعم ،في تاريح الظواهر الفاشية والنازية والجنكيزخانية وغيرها ،وصلت كل ظاهرة منها إلى حالة من
اإلشبا من امتصاا دماء اآلخرين ،ولم تجد بعدها من دماء جديدة تمتصها .بالتأكيد والحالة هذه

ووفقا للقوانين الفلسفية ستبدأ في امتصاا ذاتها ،وهنا جاء التعبير الفلسفي للحالة المعنية« :البدء

في أكل نفسها» ومن ثم «التأسيس لبداية نهايتها» أو سمها «حفر قبرها بيديها» .الصهيونية هي
الظاهرة األقبح واألبشع واألكثر تعطشا للدم في التاريح الحديث ،ولذلك هي ودولتها تعبير مادي عن
الظاهرة القبيحة والقميئة محكومان بالفناء ،وستظل األمة العربية باقية .الكيان ال يحتمل سوى هزيمة

واحدة! اسألوا عن ذلك الكاتبة عميره هس والكاتب جدعون ليفي وغيرهما ممن يرون بوضوح مستقبل

دولتهم األسود .وقال ذلك أيضا أبراهام بورأل و«إسرائيل» شاحاك وشلومو ساند وايالن بابيه ونورمان
فلنكشتاين .وقال مائير داغان في تصريح لصحيفة «جيروزلم بوست» فى 20إبريل « 2012نحن على

شفا هاوية ،وال أريد أن أبالا وأقول كارثة ،لكننا نواجه تكهنات سيئة لما سيحدث فى المستقبل».
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ويقول وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر في تصريح نشرته صحيفة «النيويورك

بوست»« :بعد عشر سنوات لن تكون هناك «إسرائيل».

لن يكون المشرو االستعماري الصهيوني في فلسطين أفضل حاال من مشاريع كل أولئك الذين
ُهزموا ورحلوا عنها .صحيح أن فروقات كبيرة توجد بين المشرو االستعماري الصهيوني وبين كل
تلك المشاريع كوننا نواجه مشروعا اقتالعيا ألصحاب األرض األصليين ،واحالال للمستوطنين

محلهم .فعندما تنضج الظروف سيشهد جيل قريب أفول هذه الدولة العابرة في تاريخنا.

الخليج ،الشارقة2017/5/23 ،

 .44رئاسة ماكرون مرشح البيلدربرغ تتقدم في صورة نابليون جديد
خالد النجار

كان األمر محسوما بالنسبة إلى النخب الفرنسية في اإلعالم الموازي لراجع مواقع «فولتير»
و«ميديابرت» وموقع «عدالة ومصالحة» وموقع الممثل الساخر ديودوني وموقع حزب الوحدة

الشعبية الجمهوري وموقع «ألتر إنفو» وموقع «فريمان» السويسري وعشرات المواقع األخرى ذات
الصدقيةط ،الذي كان واثقا من فوز إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من االنتخابات ولم يكن ذاك
تنبؤا عسي ار ،ولكن ،هكذا جرت العادة في االنتخابات الرئاسية الفرنسية في دوراتها السابقة منذ

شيطنة «الجبهة الوطنية» في وسائل اإلعالم الرسمية التي تكتسح المجتمع الفرنسي منذ أواسأ
الثمانينات ،وتحويلها منافسا خطي ار إزاء النظام القائم الذي صار يعتبره جزء كبير من الشعب

الفرنسي شكال أوليبارشيا فاقد الصالحية ،نظاما منعزال إلى حد ما عن الشعب مستندا إلى قوة المال
واإلعالم.

والسيناريو المتكرر هو إما أن تسقأ «الجبهة الوطنية» في الدورة األولى أو تجتمع عليها األحزاب
وتسقطها في الدورة الثانية ،كما وقع للوبين األب سنة  ،2002وعندئذ ،ووسأ شيطنة إعالمية كبيرة،

ينصح زعماء األحزاب المنسحبة من التنافس قواعدهم في الدورة الثانية بالوقوف صفا واحدا ضد

«الجبهة الوطنية» ،وكأن جماهير الناخبين قطعان مسيرة.

بتعبير آخر يجد الناخب الفرنسي نفسه في الدورة الثانية يختار زعيما آخر ال يعرفه وبرنامجا آخر لم

يفكر فيه مطلقا.

هكذا ،وجد ماكرون نفسه مدعوما من أحزاب ووجوه سياسية وثقافية بارزة ،إضافة إلى النقابات وكثير

من منظمات المجتمع المدني التي دعت أنصارها إلى الوقوف سدا للحيلولة دون صعود مارين لوبن
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إلى سدة الحكم ،لذلك لم يكن عسي ار التنبؤ بسقوو مارين لوبن وفوز ماكرون ،الذي وصف بأنه
ساحق.

هذا االصطفاف الذي جمع القوى السياسية بكل مشاربها وأيديولوجياتها المختلفة ،وحتى المتناقضة،

أكد مرة أخرى كما يقول فرنسوا أسيلينو أحد مرشحي الرئاسة ،أن النظام تحول إلى نو من
األوليبارشية ،وأن والء هذه النخب للسلطة وليس لبرامجها.

أوليبارشية بعيدة من الناس ،والدليل امتنا
التصويت ،امتنا

أعداد كبيرة من المسجلين في قوائم االنتخابات عن

لم تعرفه فرنسا منذ انتخابات  .1969أكثر من ربع المسجلين ،أي  12مليون

ناخب ،لم يبادروا بيوتهم ،وأكثر من أربعة ماليين ناخب وضعوا الورقة البيضاء ،وهذا وفق المحللين
تعبير صارد عن هذا الرفض الشعبي للنظام ولهذه األوليبارشية التي تبدو كما لو أنها غير مرئية.

هذه األرقام أيضا تجعل من فوز ماكرون فو از نسبيا لراجع القراءة اإلحصائية التي نشرتها جريدة

«لوموند» في عددها الصادر في  8أيار لمايوط  ،2017وخلصت إلى أن فوز ماكرون كان نسبيا،
وليس كما جاء في اإلعالم الدعائي التسويقي أنه فوز ساحق باالعتماد على رقم  65في المئة الذي

يخفي األرقام األخرى.

ولكن ،من هو ماكرون هذا؟ وكيف ظهر فجأة من الظالم؟ ماكرون معجزة رقمية .زعيم مفبرك على
عجل صنعه إعالم التسويق السياسي .صورة ظهرت قبل ثالث سنوات عندما عينه فرنسوا هوالند

وزي ار للمالية وذكره جاك أتالي بصفته مرشحا محتمال لحكم فرنسا.

تقول جوزيان الناشطة السياسية« :ال ال!!! عمر حياته السياسية شهر واحد وهو الشهر الذي سبق

انتخابات الدورة األولى .ثم إن ماكرون جاء من البنك ولم يأت من تجربة نضالية داخل أي حزب
من األحزاب».

هذا الكائن الرقمي وضعوا له ولحزبه االفتراضي بورتريه يتضمن مواصفات األحزاب التي ينتظرها

الناس بعدما ملت النظام القائم ،األحزاب التي بدأت بالظهور في السنوات األخيرة ،مثلها مثل حزب
اإلرادة اإلسباني وحزب النجوم الخمس اإليطالي ،أرادت للحاكم الجديد أن يكون من خارس األحزاب

ويمثل التجديد ،وهي الكلمة التي جاءت في أغلب شعارات ماكرون .كما وضعوا له الشعار الكذبة،
وهو «ال يمين وال يسار» وهذا يمنح الرئيس حرية اختيار معاونيه من أي جهة كانت ،كما وضع له

اإلعالم الدعائي جمال ملحمية استقاها من أدبيات مختلفة وارتفعوا به إلى مقام األبطال التاريخيين.

جون ميشال سيرفي ،األستاذ في المعهد األعلى للدراسات الدولية والتنمية في جنيف ،يكتب في موقع
بول جوريون مشبها ماكرون بنابليون بونابرت .أجل نابليون بونابرت!!!؟
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قبله ،وبتاريح  31آذار لمارسط تكتب دومينيك موازي من معهد مونتاني في «أورو نيوز» مقاال
بعنوان «ماكرون نابليون فرنسا الجديد» .وفي  8آذار وفي جريدة «الفيبارو» تكتب آن صوفي لوتاك

أستاذة الجبرافيا السياسية في معهد «الفوازيه» في سياق ربأ صورة ماكرون في األذهان بصورة

نابليون الثالث.

أخي ار في  18أيار مقال آخر يطالعنا به موقع  huffpostالقريب من جريدة «لوموند» بعنوان «ست

نقاو يشترك فيها ماكرون مع لويس بونابرت» كتبته ماري غرييه .لكن ذاكرة القارئ لن تحتفا سوى
بصور نابليون بونابرت القائد العسكري التاريخي .مجلة «لوبوان» تخصا غالفا لصورة ماكرون

واقفا ورافعا ذراعيه المفتوحتين إلى األعلى ،وفي األسفل عنوان بالبنأ الكبير «ماكرون وحيد أمام

التاريح» ،وهي جملة َحريطة بأن يكتبها أندري مالرو في سياق حديثه عن رجال من قامة بونابرت أو
بسمارك أو شارل ديبول كانت لهم وقفة تاريخية شكلت منعرجا فاصال في مجرى التاريح العالمي،

كما فعل ديبول لحظة انقلب بمفرده على حكومة فيشي وأخذ فرنسا إلى المقاومة.

في مقال طويل في مجلة  La règle du jeuعدد شباو لفبرايرط  2017برنار هنري ليفي يشبه

ماكرون بجون كينيدي بحسب البورتريه الذي وضعه له الروائي األميركي نورمان مايلر ،كما يشبهه
بألقبيادس ،الجنرال األثيني الذي عاش في القرن الخامس قبل الميالد.

في  5نيسان لأبريلط الماضي كتب ماييل تيري مقاال في مجلة النوفيل أوبسرفاتور «حول

الماكرونية» أي «فلسفة ماكرون السياسية» ،كما نتحدث عن الديبولية ،والرجل لم يمارس يوما من
العمل السياسي ل...ط.

أخي ار وفي إحصاء قام به موقع «لوفان سوليف» جاءت هذه األرقام الصادمة التي تؤكد أن الرجل
هو فبركة إعالمية صنعتها قوة البيدلبرأل ومؤسسات روتشيلد البنكية .ورد في هذا اإلحصاء أن مجلة

«اإلكسبرس» تحدثت عن ماكرون أو ذكرته عرضا في أربعة آالف ومئة مقالة أو خبر.

مجلة «النوفيل أبسرفاتور» ذكرته  300مرة .جريدة «لوموند» الفرنسية ألفي مرة .هكذا صار اإلعالم
يصنع التاريح.

كما صنع الربيع العربي ها هو يصنع الرجال ،كما جاؤوا في تونس بناس من خارس المجتمع

السياسي من أمثال بن جمعة رئيس حكومة سابق ،أو الشاهد رئيس حكومة حالي ،واالثنان مثل

ماكرون ،جاءا من المجهول ومن معهد مونتانيي.

اللوبي الصهيوني الممثل بالكريف  crifالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا اصطف

بالكامل وراء ماكرون ودعا النتخابه في عددي مجلة «لوبوان» وجريدة «ليبيراسيون» ليوم 24

نيسان ،واستقبله رئيس المجلس قبل أشهر من ُّ
ترشحه .الرئيس هوالند هو الذي تبناه ،إذ أسند له
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و ازرة االقتصاد سنة  2014.جاك أتالي صرح في السنة نفسها بأن ماكرون هو الرئيس المقبل ،وهي
السنة التي اختاره فيها البيلدربرأل في اجتماعه بالدنمارك.

أخي ار والد ماكرون ،ولتأكيد أن الرجل أسطورة ،قال :إن اسم ابني ماكرون يعني باللبة العبرية:

معينه .لم يقل أحد كيف وقع تمويل حملة ماكرون اإلعالمية هذه وكم كلفت.

المرشح الرئاسي هامون أفاض حول نزو ماكرون الصهيوني ،هذا الرجل معاد لنا ولقضايانا نقلت

صحيفة «التايمز» تصريحا لماكرون يقول فيه :ما نفع االعتراف بكيان فلسطيني اليوم .ورغم
مسرحية وضع الزهور مكان اغتيال الشاب العربي بأيدي عضوين في «الجبهة الوطنية» فهي حركة

موجهة ضد لوبين أكثر منها تعاطفا مع المهاجرين العرب ،أو تصريح ماكرون بأن حرب الجزائر
كانت جريمة ضد اإلنسانية هي لربح أصوات المهاجرين ألن قسما منهم انتخب مارين لوبين

خصوصا في أوساو الحركيين الذين تربطهم عالقة قديمة باليمين الفرنسي.

بعد كل هذا يكتب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ل«الحياة» عدد  10أيارط

جملة تفخيمية من نو  :استطا شاب لم يبلا األربعين من عمره ومن دون ارتباطات تنظيمية أو
أيديولوجية بأي من األحزاب التقليدية القائمة في فرنسا أن يفوز فو از ساحقا ...إلح وكأن الكاتب ال
يزال يعيش مع أبطال كارليل وهو ال يدرك أن البطولة اختفت وأن وراء كل عظيم اليوم لوبي يدعمه.

موقع «عدالة ومساواة» الفرنسي قبل أسبو  ،ولدى تعيين رئيس الوزراء الجديد إدوارد فيليب ،وهو

أيضا من البيلدربرأل ،كتب مقاال مطوال تحت عنوان «في سابقة من نوعها في التاريح ،قصر
ماتينيون تحت سلطة البيلدربرأل والصهيونية العالمية».
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