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 .1خطة ترامب للسالم الفلسطيني اإلسرائيلي تشترط التطبيع العربي مع "إسرائيل" أوال

ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/25 ،من تل أبيب ،عن نظير مجلي ،أن مسؤولا أمريكي ا
ترمب ،خالل زيارته األولى إلى إسرائيل ،قال :إن واشنطن
رفيع ا ،رافق الرئيس األمريكي ،دونالد ا
معنية بتسخين عالقات علنية بين إسرائيل والدول العربية ،في إطار محاولة تحريك العملية السلمية

في الشرق األوسط .وأضاف :إن اإلدارة معنية بتحديد "مبادئ متفق عليها" للعملية السلمية.
و"ستكون الخطوة األولى هي تحويل منظومات العالقات الساخنة والقوية ،التي تجري عبر قنوات

هادئة ،إلى عالقات علنية" ،مضيفا أن "اإلدارة معنية بعرض سلسلة من المبادئ المتفق عليها التي

سترغب كل األطراف في العمل وفقا لها" .ولم يفصل المسؤول الرفيع المبادئ التي تفكر بها إدارة

ترامب بشأن العملية السلمية .ومع ذلك ،فقد أكد أن اإلدارة ستحافظ على مبدأ مركزي من السرية
وادارة التصالت الهادئة مع الجهات المختلفة .فالسرية أهم سالح في هذه المرحلة".

وحسب أقواله ،فإن اإلدارة ل تتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بين إسرائيل والفلسطينيين .لكن هدف زيارته
في الشرق األوسط كان ،في األساس ،اإلصغاء ودراسة مواقف الطرفين ،وسماع مواقف بقية الدول.

وأوضح" :لقد كان الهدف هو محاولة خلق رافعة وتفاؤل في المنطقة بشأن فرص تحقيق السالم".
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ونقل موقع "عربي  ،2017/5/25 ،"21عن صالح النعامي ،أن صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية،
قالت إن الرئيس ترامب لم يتردد في تبني مواقف اليمين اإلسرائيلي خالل لقاءاته مع الزعماء العرب
في الرياض وأثناء اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم.

وكشفت الصحيفة صباح اليوم الخميس أن ترامب أبلغ عباس "بشكل ل يقبل التأويل بأن الحديث

عن دولة فلسطينية لن يتم بحثه "إل بعد تحقيق التطبيع الكامل مع العالم العربي" .وأشارت
الصحيفة ،إلى أن ترامب أبلغ عباس بشكل واضح بأن كال من "السعودية ومصر واألردن تدعم

الوفاء بمتطلبات تحقيق التطبيع قبل الحديث عن دولة فلسطينية" .وأضافت أن ترامب أبلغ عباس
بأنه "يريد التفكير خارج الصندوق ومعني أول بتحقيق تسوية إقليمية بين إسرائيل والدول العربية

تفضي إلى تطبيع العالقات بينها وبعد ذلك يمكن التفرغ لحل القضية الفلسطينية".

ونوهت الصحيفة إلى أن ترامب "شرح لعباس أهمية تطبيع العالقات بين إسرائيل و"الدول العربية

السنية" على اعتبار أن مثل هذا التطور سيساعد على تقبل الرأي العام اإلسرائيلي لتحقيق التسوية

مع الفلسطينيين .وتنقل الصحيفة أن ترامب أوضح أن الدول العربية وافقت على أن يتضمن التطبيع
مع إسرائيل أول "اعترافا بإسرائيل وبحقها في الوجود".

وقالت القدس ،القدس  ،2017/5/24 ،من واشنطن ،عن سعيد عريقات ،أن "القدس" علمت األربعاء
أن فريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يشرف على مساعيه من أجل تحقيق "الصفقة األهم"
أي "تحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين" أطلق اتصالت مبدئية مع ثالث شركات عالقات

عامة في واشنطن ،اثنتان تعمالن لصالح المملكة العربية السعودية والثالثة تعمل لتسويق األولويات

اإلسرائيل ية في الكونجرس وو ازرة الدفاع األمريكية (البنتاغون) "من أجل استكشاف الخطوات الممكنة
لترجمة رؤية الرئيس (ترامب) بتشكيل تحالف يمثل القواسم المشتركة لحلفاء الوليات المتحدة من

الدول العربية السنية واسرائيل بما في ذلك تحقيق صفقة سالم تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي وتطبع العالقات بين إسرائيل والدول العربية واإلسالمية وتحارب اإلرهاب".

وبحسب المصدر الذي يطلع عن كثب على نشاطات شركة "إس.بي.جي مجموعة ستانتون-بارك"

في واشنطن ،وهي شرك ة عالقات عامة على صلة وثيقة بحملة ترامب النتخابية  ،والن مع الرئيس
وعائلته ،والتي تم التعاقد معها من قبل المملكة العربية السعودية في بداية هذا الشهر بمبلغ خمسة

ماليين دولر للتحضير لزيارة الرئيس ترامب للسعودية "يقوم المختصون بإعادة دراسة المبادرة
السعودية التي قدمها الملك عبدهللا عام  2002عندما كان وليا للعهد (والتي تم تبنيها في مؤتمر قمة
بيروت عام  2002وسميت مبادرة السالم العربية) لتحديد نقاط من صلب المبادرة للتركيز عليها في
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وصل القواسم المشتركة بين الدول العربية واسرائيل ،ليشكل تنفيذها (عنصر كيماوي) ،لتسريع عملية
السالم وتحقيق الصفقة".

ويعتبر المصدر أن "زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية ولقائه العشرات من الزعماء
العرب والمسلمين ،وأجواء التوافق على المبادئ العريضة لشراكة عربية إسالمية أمريكية تعتبر خطوة

رئيسية في خطته (الرئيس ترامب) لعقد اتفاق سالم فلسطيني إسرائيلي".

 .2أبو ردينة تعقيبا على تصريحات نتنياهو :القدس عاصمة فلسطين إلى األبد
رام هللا :ق ا ااال الن ا اااطق الرس ا اامي باس ا اام رئاس ا ااة الس ا االطة الفلس ا ااطينية نبي ا اال أب ا ااو ردينا ا اة ،ي ا ااوم األربع ا اااء
 ،2017/5/24إن مدينا ااة "القا اادس الش ا ارقية" ،بمقدسا اااتها اإلسا ااالمية والمسا اايحية ،ها ااي عاصا اامة دول ا ااة

فلسطين ،وستبقى كذلك إلى األبد .وقال أبو رديناة ،فاي بياان لاه ،ردا علاى تصاريحات لارئيس الاوزراء

اإلسا ارائيلي بني ااامين نتني اااهو ،تح اادث فيه ااا ع اان اإلبق اااء عل ااى الق اادس وح ااائط البا اراق "تح اات الس اايادة

اإلسارائيلية إلااى األبااد" :إن هااذه التصاريحات ماان شااأنها تااوتير األجاواء ،وتعقيااد الوضااع القااائم ،واعاقااة
المساعي التي يقوم بها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

ودعااا أبااو ردين اة رئاايس الااوزراء اإلس ارائيلي إلااى التوقااف عاان إطااالق مثاال هااذه التص اريحات ،ووقااف
التحريض المستمر من قبل وزراء حكومته ،وبشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .3أبو ردينة :االتصاالت الفلسطينية األمريكية ستتواصل
القاادس  -عبااد الاارؤوف أرناااؤوط" ،األيااام اإللكترونيااة" :وصااف نبياال أبااو ردينااة ،الناااطق باس ام رئاسااة
السا االطة الفلسا ااطينية ،ل ا اا"األيام" لقا اااء ال ا ارئيس محما ااود عبا اااس يا ااوم الثالثا اااء  2017/5/23ما ااع ال ا ارئيس
األمريكاي دونالااد ت ارمااب بأنااه "مهاام" مشااي ار إلااى أن التصااالت الفلسااطينية  -األمريكيااة ستتواصاال فااي

المرحلة القادماة .وقاال أباو رديناة" :لقااء مهام بعاد اللقااء الاذي عقاد مطلاع الشاهر الجااري فاي واشانطن
وهاو متابعاة لماا تام فاي ذلاك الجتمااع ،حياث التازم الارئيس األمريكاي باساتمرار باذل الجهاود للوصاول

إلى سالم" .وأضااف" :نحان جااهزون لساالم قاائم علاى حال الادولتين ومباادرة الساالم العربياة ،وقاد أكاد
الرئيس األمريكي أنه ملتزم بالسالم وأنه سيستمر فاي جهاوده" .وتاابع أباو رديناة "الساالم الفلساطيني -

اإلسرائيلي سيؤدي إلى سالم في المنطقة وينهي اإلرهاب ويسحب الذرائع".

األيام ،رام هللا2017/5/24 ،
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 .4فدوى البرغوثي تطالب السلطة بوقف التنسيق األمني
رام هللا ،غزة  -نبيل سنونو :طالبت زوجة األسير ماروان البرغاوثي السالطة فاي الضافة الغربياة بوقاف
التنسيق األمني مع الحتالل اإلسرائيلي ،الذي يتجاهال مطالاب األسارل المضاربين عان الطعاام للياوم

الا  39على التوالي ،متساائلة فاي الوقات ذاتاه" :سياساة السالطة فشالت فاي حال قضاية بسايطة كتحقياق
مطالب إنسانية لألسرل ،فكيف يمكن أن تحقق إقامة دولة؟" .وقالت فدول البرغوثي ،عضاو المجلاس

الثوري لحركة فتح ،إن هناك تقصي ار في قضية األسرل حتى وصلوا إلاى اإلضاراب للياوم ال ا  39علاى
التوالي ،دون أن تستطيع السلطة الفلسطينية حل هذه القضية.

وأضافت البرغوثي لصحيفة "فلسطين" ،أمس" :لقاد ذهاب رئايس السالطة محماود عبااس إلاى واشانطن،

أثناء اإلضراب عن الطعام ،كما استقبل الارئيس األمريكاي دونالاد ت ارماب فاي بيات لحام ...إذا الاذهاب
إل ااى واش اانطن واس ااتقبال ت ارم ااب ،ل تيس ااتثمر ول نس ااتطيع في ااه أن نح اال قض ااية بس اايطة مث اال المطال ااب
اإلنسانية التي يطالب بها األسرل ،فكيف لنا أن نتوقع أن هاذه السياساة يمكان أن تاأتي لناا بدولاة؟ أو
ممكاان أن تحقااق حقااوق وأهااداف شااعبنا؟" .وتابعاات" :طالمااا أن التنساايق األمنااي ل يااؤمن حياااة أبطالنااا
وأسرانا فال فائدة من هذا التنسيق األمناي ،وليتركاوا الشاعب الفلساطيني ماع هاذا الحاتالل ،ويادبر أماره

مع هذا الحتالل".

فلسطين أون الين2017/5/25 ،

 .5الحمد هللا :على المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" لالستجابة لمطالب األسرى
رام هللا :جاادد رئاايس الااوزراء الفلسااطيني ارمااي الحمااد هللا مطالبااة الاادول الصااديقة واألسارة الدوليااة ببااذل

كافاة الجهاود للضاغط علاى "إسارائيل" لالساتجابة لمطالااب األسارل المضاربين عان الطعاام للياوم ال ا 38

قبل فوات األوان ،واتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوقهم األساسية اإلنسانية.

جاء ذلك خالل كلمة الحمد هللا في اجتماع مناقشة إعادة هيكلة آلية تنسايق مسااعدات الادول المانحاة
في فلسطين ،في مكتبه برام هللا األربعاء  ،2017/5/24والتي صادق مجلس الوزراء خالل جلساته ياوم

أمس ،على اإلطار الجديد لهذه اآللية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .6عريقات يطالب ببذل كل جهد ممكن إللزام "إسرائيل" بتلبية مطالب األسرى
لمنظم ااة التحري اار
رام هللا – ف ااادي أب ااو س ااعدل :طال ااب ص ااائب عريق ااات ،أم ااين س اار اللجن ااة التنفيذي ااة ت
الفلسطينية ،دول التحاد األوروبي واليابان لالستمرار لبذل كل جهد ممكن إللزام الحكوماة اإلسارائيلية
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لتلبي ااة مطال ااب أس اارل الحري ااة ف ااي معرك ااة األمع اااء الخاوي ااة ،اس ااتنادا للق ااانون ال اادولي ومواثي ااق جني ااف
األربعااة لعااام  .1949جاااء ذلااك فااي أثناااء لقاااء عريقااات مااع المبعااوث األوروبااي لعمليااة السااالم فرناناادو
جنتلينااي ،وممثاال اليالبااان لاادل دولااة فلسااطين تاكاشااي أوكوبااو ،كاال علااى حاادة ،وشاادد علااى أن قيااام

الحكومة اإلسرائيلية بحرمان األسرل من حقوقهم األساسية العادلة تيعتبر خرق ا فاضح ا للقاانون الادولي
والشرعية الدولية.
القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .7الحكومة الفلسطينية" :إسرائيل" تضرب مثاال ساف ار في التمرد على الشرعية الدولية
رام هللا :قالت الحكومة الفلسطينية إن "إسرائيل" تثبت من خالل خطواتها واطالق هجمتها الشرسة في
الذكرل الخمسين لحتالل القدس وسائر األراضي الفلسطينية ،أنها متمساكة بالضارب بعارض الحاائط
بكافة القا اررات والمواثياق الدولياة ،وأنهاا تضارب مثاالا سااف ار فاي التمارد علاى الشارعية الدولياة وق ارراتهاا

التا ااي ت ا ادين جميا ااع اإلج ا اراءات الحتاللياااة فا ااي األ ارضا ااي الفلسا ااطينية ،وفا ااي مقا اادمتها مديناااة "القا اادس
الشا ارقية" ،وتعتبره ااا إجا اراءات باطل ااة وخطيا ارة وف ااق الق ااانون ال اادولي والشا ارائع الدولي ااة الت ااي وض ااعت
وصدرت لتكون ملزمة في إنهاء الحتالل.

وحذرت حكومة ،فاي بياان صاادر عان المتحادث باسامها يوساف المحماود ،األربعااء  ،2017/5/24مان
التصااعيد الحتاللااي اإلسارائيلي البغاايض الااذي تشاانه ضااد مدينااة القاادس ،والسااتهداف السااافر للمسااجد

األقصااى المبااارك ،واسااتباحته ماان قباال مئااات المسااتوطنين المتط ارفين تحاات حمايااة ق اوات الحااتالل
ضاامن مااا يساامونه (الااذكرل الخمسااين لتوحيااد القاادس) .وأدان المحمااود ،كافااة اإلج اراءات الحتالليااة

البغيضة ضد "القدس الشرقية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .8الخارجية الفلسطينية :الهجوم على خطاب عباس دليل على غياب الشريك اإلسرائيلي
رام هللا :أدانت الخارجية الفلسطينية الهجوم الذي شانه الحاخاام العنصاري ايلاي بان دهاان ،نائاب وزيار

دفاااع الحااتالل علااى خطاااب ال ارئيس محمااود عباااس ،الااذي أدلااى بااه فااي بيااان صااحفي مشااترك مااع

ترمااب فااي بياات لحاام .واعتباارت أن ذلااك يعباار مجااددا عاان مواقفااه المتطرفااة
ال ارئيس األمريكااي دونالااد ا
وفاشاايته غياار المساابوقة وكراهيتااه للفلسااطينيين ،وعاان أيديولوجيتااه الظالميااة المتطرفااة ،خاصااة عناادما

قال" :إن األرض التي يتحدث عنها عباس هي أرض يهودية وليست أرضه وانه ل يوجد احتالل وان
من يحتل الضفة هام الفلساطينيون وان إسارائيل عاادت ألرضاها وشاعبها" ،وغياره مان الكاالم العنصاري
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الحاقد الذي ل يعترف بوجود الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة ،وفي مقدمتها حقهم في العودة
واقامة دولتهم على أرض وطنهم وعاصمتها شرقي القدس.

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .9عشراوي :ال سالم اقتصادي أو حل إقليمي دون حل عادل للقضية الفلسطينية
رام هللا :استقبلت عضو اللجنة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية د .حناان عشاراوي ،ياوم األربعااء
 ،2017/5/24القنصل العام الفرنسي السايد بياار كوتشاارد ،وذلاك فاي مقار منظماة التحريار الفلساطينية
ب ارام هللا ،وبحثاات معااه آخاار المسااتجدات السياسااية .وجاارل خااالل اللقاااء تقياايم الزيااارة األخي ارة لل ارئيس

األمريكاي دونالااد ت ارمااب للمنطقااة ،وقالات عشاراوي ،فااي هااذا الساياق" :ل يوجااد "سااالم اقتصااادي" ،وان

أي خطوة اقتصادية يجب أن تكون جزءا من خطة سياسية وقانونية إلنهاء الحتالل العسكري واقامة
دولااة فلسااطينية مسااتقلة وعاصاامتها القاادس الش ارقية ،وان الحاال العااادل للقضااية الفلسااطينية هااو مفتاااح
الستقرار والسالم اإلقليميين مع العرب وفقا لمبادرة السالم العربية".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/24 ،

 .11منظمة التحرير تحذر من تداعيات عجز موازنة "األونروا" وترفض تقليص خدمات الالجئين
غزة :طالب أحمد حناون ،مادير عاام دائارة شاؤون الالجئاين فاي منظماة التحريار الفلساطينية ،المساؤول

عن ملف المخيماات ووكالاة "األوناروا" ،فاي تصاريح صاحفي ،الادول المانحاة الوفااء بالتزاماتهاا المالياة
ورف ااع س ااقف تبرعاته ااا لتلبي ااة احتياج ااات الالجئ ااين المت ازي اادة .وش اادد عل ااى ض اارورة أن تتخ ااذ األون ااروا
اإلجراءات والتدابير الالزمة لا"استم اررية برامجها الخدماتية المقدمة لالجئين الفلساطينيين ،دون اللجاوء

إلى تقليصها" .وأكد أن "اإلجراءات التقشفية" لهذه المنظمة الدولية "يجب أن ل تمس طبيعة الخدمات
المقدمة لالجئين كما ونوعا".

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .11وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة تنفذ اليوم حكما بإعدام قاتلي فقهاء
غازة :أعلناات و ازرة الداخليااة الفلسااطينية فااي قطاااع غازة أمااس ،أنهااا سااتنفذ مساااء اليااوم (الخماايس) حكاام

اإلعاادام فااي الماادانين الثالثااة فااي جريمااة اغتيااال القائااد فااي كتائااب القسااام مااازن فقهاااء .ووفقاا لألحكااام

الصاادرة األحااد الماضاي عاان "محكماة المياادان" المشاكلة اسااتنادا لقاانون العقوبااات الثاوري لعااام ،1979

فااإن حكاام اإلعاادام سا تاينفذ بإعاادام اثنااين ماان الماادانين شاانق ا ،والثالااث رمي ا ا بالرصاااص ،عنااد الخامسااة
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مساااء .ودعاات الااو ازرة شخصاايات وطنيااة وفصااائلية وحكوميااة ومخاااتير لحضااور عمليااات اإلعاادام ،مااا
أثار انتقادات لدل منظمات المجتمع المدني وغيرها.

الحياة ،لندن2017/5/25 ،

 .12هنية يستقبل وفدا من تجمع الشخصيات المستقلة
اسااتقبل رئاايس المكتااب السياسااي لحركااة حماااس إسااماعيل هنيااة يااوم األربعاااء ،األمااين العااام لتجمااع
الشخصيات المستقلة حسن حمودة وعددا من أعضاء التجمع من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقدم الوفد التهاني لهنية بنيله ثقة إخوانه في حركة حماس وانتخابه رئيس ا لها.

من جهته استعرض هنية خالل اللقاء آخر التطورات السياسية ومواقف الحركة منها.

كما جرل نقاش معمق مع الوفد حول كيفية إنهاء النقساام وتحقياق وحادة الشاعب الفلساطيني وتجااوز

األزمات الراهنة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/5/24 ،

 .13أبو مرزوق :مسيرة المستوطنين بالقدس تعبر عن الحالة التي وصلنا إليها فلسطينيا وعربيا واسالميا
غازة-الرسااالة ناات :قااال عضااو المكتااب السياسااي لحركااة "حماااس" د .موسااى أبااو ماارزوق ،إن المساايرة
التي نظمها المستوطنون عصر يوم األربعاء ،في مدينة القدس المحتلة "غير مسبوقة ".

وأوضااح أبااو ماارزوق خااالل تغرياادة لااه علااى تااويتر ،أن المساايرة تعباار عاان الحالااة التااي وصاالنا إليهااا
فلسطيني ا وعربي ا واسالمي ا ،مضيف ا "األقصى والقدس في خطر وعلينا أن نقبل التحدي".

وكااان آلف المسااتوطنين (اإلس ارائيليين) ،قااد خرج اوا فااي مساايرات تهويديااة فااي البلاادة القديمااة بالقاادس

تحت حماية شرطة الحتالل.

الرسالة ،فلسطين2017/5/24 ،

 .14حماس تدعو لالنتفاض في جمعة غضب إسنادا إلضراب األسرى
الضاافة الغربيااة :دعاات حركااة حماااس فااي الضاافة الغربيااة جماااهير شااعبنا لالنتفاااض والغضااب بعااد غااد
الجمعااة ،واشااعال المواجهااات علااى ح اواجز الحااتالل ونقاااط التماااس ،ونقاال الفعاليااات الضاااغطة ماان
مراكز المدن إلى خواصر الحتالل الضعيفة.

وطالب اات الحرك ااة ف ااي بي ااان ص ااحفي ،وص اال "المرك ااز الفلس ااطيني ل ع ااالم" نس ااخة عن ااه ،ظه اار ي ااوم

األربعاااء ،الكاال الفلسااطيني باعتبااار اليااوم األربعااين إلض اراب األساارل يومااا فلسااطينيا فاصااال نص ارةا
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لألساارل الااذين تينقلااون للمشااافي واحاادا تلااو اآلخاار ،وهباةا ألجاال األقصااى الااذي يتعاارض لهجمااة شرسااة
واقتحام غير مسبوق من الحتالل وقطعان مستوطنيه.
وأكاادت حماااس أن أوضاااع األساارل المض اربين دخلاات مرحلااة حرجااة جاادا ،تتطلااب وقفااة جااادة ماان

الجميع وتوسيع ا للفعاليات المساندة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/24 ،

 .15اشتية يدعو إلى طرح قضية إضراب األسرى على مجلس األمن
غزة  -فتحي صباح  :دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير السابق محماد اشاتية إلاى طارح
قضية إضراب األسرل الفلسطينيين علاى مجلاس األمان ،فاي وقات ارتفعات وتيارة نقال أسارل مضاربين

لليوم  38على التوالي إلى مستشفيات إسرائيلية بعد تدهور حالهم الصحية.

وطالااب اشااتية مجلااس األماان بإرسااال لجنااة لتقصااي الحقااائق فااي إض اراب األساارل الفلسااطينيين فااي

السجون اإلسرائيلية .وأكد "ضارورة اتخااذ خطاوات ساريعة إلنقااذ حيااة نحاو  1,800أساير مضارب عان

الطعام منذ  38يوم ا ،والضغط علاى إسارائيل لتنفياذ مطاالبهم المشاروعة" .واعتبار اشاتية ،خاالل وضاع
حجر األساس لمبنى الطب في جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل جنوب الضافة الغربياة ،أن

"إسرائيل إلى جانب إهمالها مطالب األسارل وحاالتهم الصاحية ،تحارض ضادهم وضاد عاائالتهم وضاد
مخصصاتهم وتحاول تشويه نضالتهم".

الحياة ،لندن2017/5/25 ،

 .16قيادي في حركة فتح :عباس محبط من نتائج زيارة ترامب
الرسااالة ناات-خاااص :قااال عضااو فااي اللجنااة المركزيااة لحركااة "فااتح أن رئاايس الساالطة محمااود عباااس
محبط من نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس األمريكية دونالد ترامب للمنطقة ،وأن اللقاء الذي عقد في

مدينة بيت لحم لم يخرج بأية نتائج".

وأضاف القيادي الفتحاوي ،في تصريح خاص لا"الرسالة نات" ،األربعااء ":عبااس كاان يتوقاع أن يطارح
الرئيس األمريكي مبادرة سالم جديدة إلحياء مشروع المفاوضاات ماع الجاناب اإلسارائيلي ،لكان الجولاة
كانت عادية ولم تحدث أي اختراق على المستول السياسي".

وأوضااح أن ال ارئيس عباااس يتخااوف كثي ا ار ماان المرحلااة المقبلااة ،فااي ظاال عاادم تقااديم ت ارمااب أي رؤيااة

سياسا ااية واضا ااحة ،متوقع ا ا ا أن تشا ااهد تصا ااعيد "إس ا ارائيلي" غيا اار مسا اابوق خاصا ااة بطا اارح المئا ااات ما اان
العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

التاريخ :الخميس 2017/5/25

العدد4299 :

ص

11

وأشااار القيااادي الفتحاااوي ،إلااى أن عباااس يعلاام تمام ا ا خطااورة المرحلااة المقبلااة ،مشااي ار إلااى أن ال ارئيس

األمريكااي كااان واضااح ا خااالل مااؤتمره الصااحفي الااذي عقااد فااي مدينااة بياات لحاام ،حااين طالااب عباااس
بتنازلت جديدة لدفع العملية السلمية مجددا.

ولفت إلى أن قيادات فلسطينية كثيرة وشخصيات عربية مرموقة حذرت الرئيس عباس مان الوقاوع فاي

الفااا األمريكااي المتعلااق بإحياااء مشااروع التسااوية والتنااازل عاان شااروط وقااف السااتيطان واإلف اراج عاان
الدفعة الرابعة من األسرل القدامى ،لكن عباس تجاهال كال تلاك التحاذيرات ويبادو اناه اآلن وقاع باالفا
ويستنجد بكال من مصر واألردن لمساعدته للخروج من فا ترامب.

الرسالة ،فلسطين2017/5/24 ،

 .17عزام األحمد يبح وميقاتي وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان
زار عضااو اللجنااة المركزيااة لحركااة "فااتح" والمشاارف علااى أماان المخيمااات الفلسااطينية فااي لبنااان ع ازام

األحمااد ،ال ارئيس نجيااب ميقاااتي أمااس ،وأوضااح أنااه أطلعااه علااى األوضاااع فااي فلسااطين ،ونقاال اليااه

تحي ااات الا ارئيس الفلس ااطيني محم ااود عب اااس ،مش ااي ار إل ااى "أنن ااا ناقش اانا وض ااع المخيم ااات الفلس ااطينية

وخصوص ا ا مخاايم عااين الحلااوة فااي ظاال محاااولت تفجياار األوضاااع األمنيااة فيااه وانعكاااس ذلااك علااى
المحيط اللبناني ،باعتبار أن أمن لبنان وأمن المخيمات الفلسطينية مترابطان".

وأكد "الجهود المبذولة للملمة األوضاع داخل المخيم وتوحيد الجهود الفلسطينية لاللتزام الكامل بالسالم

األهلااي فااي لبنااان وداخاال المخيمااات ومنااع محاااولت العبااث باااألمن حتااى ل تتكاارر تجربااة مخاايم نهاار
البارد ،وقطع الطريق على كل المحاولت الخارجية لستخدام المخيمات وسيلة لتحقيق أهدافها".

المستقبل ،بيروت2017/5/25 ،

 .18بيروت :اجتماع للفصائل والقوى اإلسالمية مع عزام األحمد في سفارة فلسطين
بيااروت :تعقااد فااي ساافارة فلسااطين مساااء أول ماان أمااس الثالثاااء ،اجتماااع بااين عضااو اللجنااة المركزيااة
لحركااة "فااتح" الفلسااطينية المشاارف علااى أماان المخيمااات الفلسااطينية فااي لبنااان ع ازام األحمااد ،وقيااادة
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والقول اإلسالمية و"حركة أنصار هللا".

وناااقش المجتمعااون القضااايا المتعلقااة بالمخيمااات والتجمعااات الفلسااطينية فااي لبنااان ،وبخاصااة مخيمااي
عين الحلوة والبداوي ،وتطرقوا إلاى األوضااع الصاحية لألسارل والمعتقلاين المضاربين عان الطعاام فاي

الساااجون والمعاااتقالت الصا ااهيونية .وشااادد المجتمعا ااون علا ااى "ضا اارورة الحف اااظ علا ااى العمااال الا ااوطني
الفلسطيني المشترك ووحدة الموقف".
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وأكاادوا تمسااكهم با ا "حفااظ أماان كاال المخيمااات الفلسااطينية فااي لبنااان ،خصوص ا ا عااين الحلااوة والبااداوي،
ودعمهام المطلاق للقاوة الفلسااطينية المشاتركة فاي عااين الحلاوة" .وشاددوا علااى "الادعم الكامال للتوجهااات

واإلجراءات التي اتخذتها قيادة الفصائل والقول الوطنية واإلسالمية الفلسطينية فاي طارابلس ،للتصادي
للعصابة التي سعت إلى خطف مخيم البداوي ،لتجعل منه مق ار ومنطلق ا لستهداف الفلسطينيين".

الحياة ،لندن2017/5/25 ،

 .19مشير المصري :سياسة أمريكا العرجاء لن تغير حقائق التاريخ
غازة :نظماات الحركااة النسااائية فااي حركااة حماااس ،يااوم األربعاااء ( ،)5-24وقفااة فااي مدينااة غازة رفض ا ا
لوصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب المقاومة الفلسطينية وحركة حماس با "اإلرهاب".

وأكد القياادي فاي الحركاة مشاير المصاري ،خاالل كلمتاه بالوقفاة ،أن "وصاف ت ارماب للحركاة باإلرهااب

اصطفاف أمريكي وانحياز لالحتالل وتساوق مع سياسات العدو".

وأضاااف المصااري ،أن سياسااة اإلدارة األمريكيااة "العرجاااء" لاان تغياار حقااائق التاااريا ،ولاان تثنااي شااعبنا

عن مواصلة طريق التحرر ،مؤكدا أن التصريحات دليل متجدد على أن اإلدارات األمريكياة المتعاقباة
تمثل الوجه اآلخر لالحتالل .وشدد على أن واشنطن ل تكف عن سياسة الكيل بمكياالين ،وعليهاا أن
تدرك أن شعبنا سيواصل طرياق التحارر بمقاومتاه التاي كفلتهاا القاوانين والشارائع الدولياة ،والتاي تشاكل

حماس رأس حربتها في مواجهة الحتالل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/24 ،

 .21قيادي في "فتح" :الحركة ستبح اإلجراءات التي ستتخذها ضد حماس
رام هللا – خل اادون مظل ااوم :كش ااف قي ااادي ف ااي "ف ااتح" ،النق اااب ع اان اجتماع ااات س ااتعقدها الحرك ااة ،ي ااوم
الخماايس ،علااى أعلااى المسااتويات وبحضااور رئاايس الساالطة محمااود عباااس ،لبحااث اإلج اراءات التااي

ستتخذ حيال ما قال رفض حركة "حماس" التعاطي مع مبادرات إنهاء النقسام.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركاة "فاتح" ماجاد الفتيااني ،فاي حاديث ماع "قادس بارس" ،إن "اللجناة

سيناقشااان ،غاادا ،الاارد علااى رفااض حركااة "حماااس" إنهاااء النقسااام ،وتوحيااد
المركزيااة والمجلااس الثااوري ت
الجهود الفلسطينية بإطار سياسي واحد لمواجهة التطورات التي تواجه القضية الفلسطينية".

ونااوه إلااى وجااود قارار مساابق بأنااه ل يمكاان الساتمرار فااي الصاارف المااالي المجاااني ودفااع رواتااب لقااادة

ومتسلطة على قطاع غزة ،على حد قوله.
حماس حتى تبقى تمسيطرة ت
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واتهم الفتياني حركة "حماس" باستغالل "العوز والحاجة الشعبية والحصار والدمار في غازة ،وممارساة
ابتزاز واضح للسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني".

وح ااول المهل ااة األخيا ارة الت ااي منحته ااا "ف ااتح" لحرك ااة "حم اااس" الش ااهر الماض ااي إلنه اااء النقس ااام ،ق ااال
"المواقيت ليست مقدسة ،لكن هناك التزامات على حماس أن تدرك أنها لن تستطيع ممارسة ماا تفعلاه
بأجر مدفوع ومكافأة من السلطة الفلسطينية ،وأن تدير الظهر للشعب الفلسطيني".

وأوض ااح القي ااادي الفلس ااطيني ،ل اايس المطل ااوب إلغ اااء حم اااس ،بكونه ااا موج ااودة وله ااا دوره ااا ومكانته ااا
السياسية والجتماعية ،إل أن المطلوب منها إلغاء تبعات النقالب والعودة فو ار للشرعية".

قدس برس2017/5/24 ،

 .21األسير عباس السيد يدعو الشعب الفلسطيني إلى هبة شعبية لنصرة األسرى
غزة :دعا األسير القائد عباس السيد أبناء الشعب الفلسطيني إلى هبة شعبية لنصرة األسرل واسنادهم
في معركة إضراب الحرية والكرامة الذي دخل يومه الا.38

وقال السيد في رسالة وجهها إلاى الشاعب الفلساطيني تلقاى "المركاز الفلساطيني ل عاالم" نساخة عنهاا:

"لاايس أمامنااا إل السااتمرار فااي اإلض اراب ،وساانبقى نهااز نخلااة الصاابر والصاامود حتااى يتساااقط علينااا

رطب النتصار بعون هللا وتوفيقه أولا ،ثم بدعمكم ومساندتكم لنا".

وأكد أن هناك حالت مرضية صعبة ،وحالت أكل اإلضراب مان أجساادها حتاى انبارت علاى هيكلهاا

العظمااي ،مشااي ار إلااى أن األساارل علااى أباواب مرحلااة حرجااة وخطيارة جاادا ،وبالااذات فيمااا يتعلااق بكبااار

السن ومنهم القادة الرماوز ،أمثاال القائاد أحماد ساعدات ،وهاو علاى أباواب ( 65عاما ا) ،والمجاهاد القائاد

نائل البرغوثي ( 60عام ا) ،والقائد مروان البرغوثي ( 58عام ا) ،والقائد كريم يونس ( 56عام ا).

وطال ااب الجمي ااع ب ااالوقوف إل ااى جان ااب األس اارل ف ااي ه ااذه المرحل ااة الحرج ااة ج اادا ،وأن تق ااوم ك اال جه ااة
بمسؤولياتها تجاه قضيتنا ومناصرتها ،قائال" :األسرل أمانة في أعناقكم".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/24 ،

 .22إصابات إثر انفجار عرضي داخل موقع للمقاومة في خانيونس
غازة-الارأي :أصاايب عادد ماان المقاااومين إثار انفجااار عرضااي داخال أحااد مواقااع المقاوماة فااي محافظااة
خااانيونس جنااوب قطاااع غازة بعااد ظهاار اليااوم .وأفاااد م ارساانا أن خمسااة إصااابات وصاالت للمستشاافيات،

منها اثنان بحالة الخطر إثر النفجار الذي هز أرجاء المحافظة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/24 ،
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 .23حماس تنظم وقفة نسوية بغزة رفضا لوصف ترامب حماس باإلرهاب
غزة  -ناور أباو عيشاة :شااركت العشارات مان النسااء الفلساطينيات فاي قطااع غازة ،ياوم األربعااء ،فاي
وقفة ،رفض ا لتصريحات الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" ،التاي وصاف خاللهاا "حمااس" باا"اإلرهابية"

أثناء مشاركته في القمة العربية اإلسالمية األمريكية ،األحد الماضي.

ورفعت النساء المشاركات في المسيرة ،التي نظمتها حماس ،أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة،
لفتات تكتب على بعضها ":خيار المقاومة هو الخيار الوحيد" ،و"إحنا مش إرهاب يا عرب".
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/5/24 ،

 .24نتنياهو" :جبل الهيكل وحائط المبكى" سيبقيان تحت السيادة اإلسرائيلية لألبد
رامي حيدر :قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،في خطابه بمناسبة مرور  50سنة

اعما أنه بدون السيادة
على احتالل القدس الشرقية ،إن القدس ستبقى العاصمة األبدية إلسرائيل ،ز ا
اإلسرائيلية على كامل القدس ستتخول المدينة لبركة دماء .وزعم نتنياهو أنه "بدون السيادة اإلسرائيلية
ستندلع في القدس "حرب طائفية دامية وما حدث في تدمر وما يحدث حاليا في حلب وفي الموصل
وفي صنعاء كان سيحدث هنا أيضا ،ولكن هذا لن يحدث أبدا ألننا هنا وسنبقى هنا" .وقال إن

"هناك من يعتقد أنه يستطيع إعادة الزمن إلى الخلف ،جبل الهيكل وحائط المبكى (التسمية اليهودية

للمسجد األقصى وحائط البراق) سيبقيان تحت السيادة اإلسرائيلية لألبد .هل هناك مبرر للعودة إلى
مدينة ممزقة؟".

متسائال "هل كانت أورشليم عاصمة لشعب ما غير الشعب اليهودي؟
وكرر نتنياهو كذبته الشهير
ا

هذا لم يحدث .هل اهتم طرف غيرنا بضمان حرية العبادة ألبناء جميع األديان؟ العكس التام هو ما

ضمنت وتتضمن لجميع األديان تحت السيادة اإلسرائيلية فقط".
حدث .هذه الحرية ت
وحاول نتنياهو التنصل من مسؤولية إسرائيل واجهاضها العملية السياسية واحتالل الضفة الغربية
مدعيا "نحن نريد السالم .نمد يد الصداقة إلى جيراننا ولكن ليست القدس ما يعرقل
والقدس المحتلة
ا
تحقيق السالم .ما يعرقل السالم هو الرفض المستمر لالعتراف بدولة اليهود مهما كانت حدودها
وإلنهاء هذا الصراع حقا .هذا ما يؤخر تحقيق السالم".

قائال إن "الرئيس السادات قام قبل
وواصل نتنياهو إنكار السياسات الممنهجة إلجهاض المفاوضات ،ا

عاما بالصالة في المسجد األقصى دون أن يزعجه أحد ،من يريد إنكار صلتنا بالقدس هو من ل
 40ا
يريد السالم".
عرب 2017/5/24 ،48
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 .25ليبرمان :القضية الفلسطينية ليست جوهر الصراع بالمنطقة
مجيد القضماني :اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ،أن زيارة الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،إلى السعودية ولقاءات القمة التي عقدها في الرياض مع "قادة الدول السنية ،تؤكد على أن

حل الصراع في المنطقة ،ل عالقة له بالتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين ،وانما بالصراع بين
العالمين ،السني والشيعي" ،على حد وصفه.

ونفى ،في مقابلة إلذاعة الجيش اإلسرائيلي (غاليه تساهل) ،اليوم األربعاء ،أن يكون الرئيس

األميركي ،قد قال ،خالل زيارته األخيرة للمنطقة ،أو في أي وقت سابق ،أن "الصراع اإلسرائيلي

الفلسطيني هو جوهر المشكلة ومفتاح الحل" بالمنطقة .وأضاف ليبرمان أن "كافة المساعي للتوصل

إلى تسوية لنزاعنا مع الفلسطينيين ،بمعزل على تسوية النزاعات أولا في المحيط ،محكومة بالفشل.

التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية غير ممكنة ما لم تحل النزاعات السنية الشيعية" ،بحسب توصيفه

وبحسب ليبرمان ،استطاع ترامب خالل زيارته للسعودية" ،لم كافة قيادات السنة بالمنطقة بهدف
تشكيل جبهة مناهضة ل رهاب والتطرف" .واعتبر أن ذلك "يؤكد على أن الصراع المركزي هو بين

العالمين ،السني والشيعي .لقد تابعنا كيف أطلق الحوثيون صاروخا اتجاه الرياض قبيل زيارة
ترامب ..ونرل ماذا يجري في سورية ولبنان ...وكيف أن الشيعة ،وهم األقلية ويشكلون  % 15من

مجموع المسلمين ،يضربون ويسحقون بالسنة ،على جميع الجبهات".

عرب 2017/5/24 ،48

 .26ترحيب إسرائيلي بزيارة ترامب وخطاباته
نقلت مراسلة موقع "إن آر جي" شيريت أبيتان-كوهين ردود الفعل اإلسرائيلية على زيارة الرئيس

األميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل ،وخطاباته السياسية التي ألقاها خالل اليومين الماضيين.

وذكرت أن قادة الئتالف الحكومي عبروا عن رضاهم إلظهار ترامب الصالت التاريخية بين اليهود

واسرائيل ،بينما أبدت المعارضة اإلسرائيلية حماسا واضحا تجاه حديث ترامب عن اقتراب تجدد
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.

من جهتها ،رحبت المعارضة اإلسرائيلية بتلميح ترامب إلمكانية تجدد المفاوضات بين الفلسطينيين

واإلسرائيليين ،وعن رغبته في إنهاء الصراع بينهما.

وذكر عضو الكنيست نحمان شاي أن ترامب منح إسرائيل فرصة ذهبية للتقدم إليجاد حل سياسي

مع الفلسطينيين من خالل وعود سياسية وضمانات أمنية كي تشعر باألمان ،وتستطيع الدخول
للمفاوضات مع الفلسطينيين وهي في أريحية كاملة.
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وفي السياق نفسه ،قالت تسيبي ليفني أبرز زعماء المعارضة اإلسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة إن
ترامب أوضح أن محمود عباس ونتنياهو شريكان للسالم ،وعليهما إثبات ذلك.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/24 ،

 .27رئيس المعارضة اإلسرائيلية يدعو لتقسيم القدس في أسرع وقت ممكن
الناصرة ا وديع عواودة :غداة زيارة الرئيس دونالد ترامب وفي احتفالت الخمسين لحتالل القدس
تحت عنوان "خمسون عاما على توحيد شطري القدس" قال رئيس حكومة إس ارئيل بنيامين نتنياهو في

خطاب في الكنيست أمس إنها ستبقى بيدها ولن تعود لفترة مشاهدة حائط البراق عن بعد.

ورد عليه رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ بالتحذير من تفويت فرصة تاريخية للتسوية وتهديد مستقبل
الدولة اليهودية .ودعا هيرتسوغ إلى تقسيم القدس .وقال "اليوم… القدس موحدة على الورق فقط .وفي

الواقع فإن الشطر الشرقي منها محرم على اليهود .وفي بعض األحيان ممنوعة عن قول األمن .وهم

أي الفلسطينيون خبراء في تصدير اإلرهابيين .فهل هذه هي المدينة الواحدة التي حلم بها (نتنياهو).
وأضاف "وحتى نضمن قدس موحد بأغلبية يهودية علينا أن ننفصل عن الفلسطينيين ضمن اتفاق

دبلوماسي بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت .يجب أن ننفصل عن القرل الفلسطينية عن القدس".

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

" .28إسرائيل" تعلن تلقي  75مليون دوالر مساعدات أمريكية إضافية بعد زيارة ترامب
القدس أ ف ب :أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء عن تلقي مساعدات إضافية

أمريكية بقيمة  75مليون دولر ،بعد زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وصرح نتنياهو أن "الوليات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي" إلسرائيل في

الشرق األوسط ،وفقا لما ذكرته أجهزته.

أضاف" ،قبل ثالثة أيام أضاف األمريكيون  75مليون دولر أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع
المضاد للصواريا" من دون تحديد جدولها الزمني" .وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية

تقدمها الوليات المتحدة في تاريخها.

وتأتي الزيادة التي أعلنها نتانياهو بعد إعالن البيت األبيض السبت عن إبرام عقود تسلح مع

السعودية بقيمة  110مليارات دولر بمناسبة زيارة ترامب للمملكة.

وفي أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي عن عقود التسلح مع السعودية ،صرح وزير الدفاع

افيجدور ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي "لست مرتاحا إزاء أي سباق تسلح وصفقة الشراء
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السعودية الضخمة بالتأكيد ل تجعلنا مرتاحين" .أضاف انه عبر عن مخاوفه في حديث مع مستشار
األمن القومي األمريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر.

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .29يدلين :صفقة األسلحة مع السعودية ال تشكل خط ار على "إسرائيل"
هاشم حمدان :قال رئيس الستخبارات العسكرية اإلسرائيلية (أمان) السابق ،والذي يترأس اليوم
"المعهد لدراسات األمن القومي" ( ،)INSSعاموس يدلين إن الوسائل القتالية التي ستتسلمها السعودية

في إطار صفقة األسلحة الضخمة بين الوليات المتحدة والسعودية ل تشكل خط ار على إسرائيل.

تأتي تصريحات يدلين هذه رغم ضخامة الصفقة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولرات.

وقال يدلين لصحيفة "هآرتس" إن "الحديث عن منظومة  THAADلعتراض الصواريا البالستية،

ودبابات تعرف إسرائيل كيف تعالجها ،واحتمال وصولها إلى هنا ضئيل جدا ،إضافة إلى مروحيات
بالك هوك ،وهي أسلحة يجب أل تقلق إسرائيل" .وأضاف أن بعض منظومات األسلحة هذه
مخصصة للدفاع من الصواريا التي تطلق من قبل الحوثيين في اليمن.

عرب 2017/5/24 ،48

 .31وقف فرز األصوات في انتخابات الهستدروت بأمر محكمة
هاشم حمدان :أصدر رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب ،القاضي أيتان أورنشتاين ،يوم أمس
األربعاء ،ق ار ار بوقف فرز أصوات الناخبين في انتخابات الهستدروت بشكل فوري.

وأصدر القاضي ق ارره خالل المداولت في التماس قدمته عضو الكنيست ،شيلي يحيموفيتش ،ادعت
فيها أنه حصل تزييف أصوات.

وعقب طاقم رئيس الهستدروت الحالي ،آفي نيسانكورن ،بالقول إن "يحيموفيتش ل تريد أن تقر

بالهزيمة ،وتواصل التباكي".

يذكر أن النتخابات كانت قد جرت الثالثاء .وأشارت نتيجة فرز  %73من األصوات إلى غالبية

لنيسانكورن بنسبة  ،%60.12مقابل  %39.388ليحيموفيتش .وادعت يحيموفيتش في التماسها أنه تم
تزييف المعركة النتخابية للهستدروت بشكل "منهجي وموجه وجماعي".
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عربيين في "إسرائيل"
اطنين
 .31مستوطنون يحرقون
ْ
سيارتين لمو ْ
ْ
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :أضرم مستوطنون إسرائيليون النار ،خالل ساعات الليل ،في
بيين في إسرائيل ،بعد أن خطوا شعارات معادية .وقالت لوبا السمري ،المتحدثة
اطنين عر ْ
سيار ْتين لمو ْ
بلسان الشرطة اإلسرائيلية ،في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة األناضول ،إن الحادث وقع
في مدخل مدينة عارة العربية (شمال) .وأضافت ":تم الكشف عن خط كتابات (جماعة) "تدفيع

الثمن" جنبا إلى إضرام النار في سيارتين كانتا مركونتين بالجوار ،دون تسجيل إصابات بشرية".

و"تدفيع الثمن" ،هي جماعة من المستوطنين تنفذ هجمات ضد مساجد وكنائس ،وممتلكات لمواطنين

فلسطينيين في الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،ومواطنين عرب في إسرائيل .وتابعت الناطقة

باسم الشرطة اإلسرائيلية ،أنه تم خط شعارات "تدفيع الثمن" على جدار منزل في نفس المدينة.
وأشارت إلى الشرطة تواصل أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والمالبسات.

وكالة األناضول لألنباء2017/5/24 ،

" .32إسرائيل" تواصل تحريضها على مخصصات األسرى
استضاف السفير اإلسرائيلي لدل األمم المتحدة دني دنون ،أمس ،في مقر المنظمة الدولية والدة

مستوطن قتل في عملية فلسطينية وقعت قبل عام ونصف على مفرق طرق مستوطنة "غوش
عصيون" المقامة على أراضي ترجع ملكيتها لمواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم وذلك في إطار

فعالية ينظمها السفير ضد مواصلة السلطة الفلسطينية دفع رواتب ومخصصات مالية لألسرل
الفلسطينيين وعائالتهم.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن والدة المستوطن القتيل قولها" :يجب أل يحصل القاتل على

مقابل مالي وتعويض على قتله أبرياء ومن يعوض القتلة فهو قاتل مثلهم".

بدوره دعا السفير "اإلسرائيلي" مجلس األمن الدولي للعمل ضد تحويل أموال السلطة الفلسطينية لمن

وصفهم با"المخربين" ،وقال" :يستعمل المال لتمويل وتشجيع قتل األبرياء" ،حد زعمه.

الخليج ،الشارقة2017/5/25 ،

 .33ليبرمان :ال نحتاج إلى تصريح من واشنطن لبناء المستعمرات

الوكالت :أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ،أمس ،أن "إسرائيل" ل تحتاج إلى تصريح
من واشنطن لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية .وقال ليبرمان" ،لم نطلب
الضوء األخضر ولن تطلبه من الوليات المتحدة وسنعمل وفق ا للمصالح اإلسرائيلية" .ونفى ليبرمان
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التقارير التي تفيد بأن هناك سياسة لتقييد بناء المستوطنات ،مشي ار إلى أن عملية البناء تلك تحدث
وفق ا إلمالءات السوق .وأضاف أنه سيتم تقديم عدة آلف وحدات استيطانية جديدة للمستوطنين في

الضفة الغربية خالل الجتماع المقبل لما يسمى مجلس التخطيط األعلى في الضفة الغربية يوم 7

يونيو القادم.

الخليج ،الشارقة2017/5/25 ،

 .34قراقع :ابحثوا عن مسدس ورصاص فاألسرى يصارعون الموت
الضاافة المحتلااة :شاادد رئاايس هيئااة شااؤون األساارل والمحااررين عيسااى ق ارقااع علااى ماادل الخطااورة علااى
حياااة األساارل ،بعااد دخااولهم اليااوم الا ا  38ل ض اراب المفتااوح عاان الطعااام ،وقاارب حلااول شااهر رمضااان

الفض اايل .وق ااال ق ارق ااع "ل تجعل ااوني اس ااتقبل جثث ااا م اان س ااجون الح ااتالل ،انته ااى الك ااالم ،ف ااال داع ااي
للصااحافة واإلعااالم والتحلياال والتنباؤات ،األساارل يصااارعون المااوت اآلن ،اكسااروا األقااالم ،ابحثاوا عاان

مساادس ورصاااص ،ل تنظااروا إلااى ساااعاتكم ،انتهااى الوقاات ،ل ملااح ول ماااء ،جفاات العااروق وأغلقاات

األبواب".

وأضاااف "إننااا لاان أقااف فااي جنااازة أللقااي خطبااة الهناادي األحماار وأعلاان شااروط استسااالمي للمااوت ،لاان
ابحث عن التورية والرحمة في الكلمات والعبارات ل تجمل بالصبر والنسيان ،فلن تصدقني ام الشهيد
التي انتظرت وتأملت ومألت الدنيا بالرجااء ،لان ترضاى عناي ،لان تساامحني ،ساتخاف مناي وتاركض

إلى ما تبقى لها من أولد تغطيهم بلحاف حزنها ،ستطردني من رضاها وتلعن عجزي".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/24 ،

 .35حمدونة :األسرى يلوحون بـ "حل التنظيمات" وفتح المجال أمام عمليات االنتقام من السجانين
غزة – أشرف الهور :كشف مركز األسرل للدراسات ،أن األسرل يدرسون "حل التنظيماات" ،فاي حاال

استشااهد أحااد األساارل المضاربين عاان الطعااام منااذ  38يومااا ،وذلااك ضاامن خط اوات هاادفها "ردع" إدارة

السااجون اإلس ارائيلية التااي ل ت ازال تتنكاار لمطالااب المض اربين ،فااي الوقاات الااذي أكااد فيااه أحااد األساارل
المضاربين فااي رسااالة مساربة ماان داخاال سااجنه ،أنهاام مسااتمرون فااي اإلضاراب ،رغاام خطااورة وضااعهم

الصحي.

ونقاال المركااز عاان مصااادر خاصااة ماان داخاال السااجون اإلس ارائيلية ،أن األساارل يدرسااون خطااوة "حاال
التنظيمااات كاارد رادع أمااام إدارة مصاالحة السااجون اإلسارائيلية فااي حااال استشااهاد أساارل مضاربين عاان
الطعام ،في ظل تجاهل مطالبهم ،وتدهور صحتهم ،والتخوفات القائمة على حياتهم".
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وأكد مدير المركز د .رأفت حمدونة أن حل التنظيم يعني "حل الهيئات التنظيمية كافة" ،حياث يصابح
األسرل في سجونهم بدون أي تمثيل ،وتضطر اإلدارة للتعامل مع كل أسير على حدة.

وأشااار إلااى أن هااذا يعنااي أيضااا خلااق "حالااة ماان الفوضااى" التااي ل تسااتطيع إدارة الحااتالل تحملهااا أو
السيطرة عليها .وأكد أيضا أن األهم لجاوء األسارل إلاى "خياار العناف وحادوث عملياات طعان لضاباط

وسجانين في األقسام".

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .36نحو ألف مستوطن يستبيحون األقصى باقتحامات وعربدات واعتقاالت واصابة عدد من حراسه
القاادس :اقااتحم  968عنصا ار ماان عصااابات المسااتوطنين اليهوديااة ،فااي فترتااي القتحامااات السااتفزازية
للمسجد األقصى المبارك اليوم األربعاء ،من باب المغاربة ،عبار مجموعاات كبيارة ،وبح ارساات معاززة

من قوات الحتالل الخاصة ،واجراءات مشددة على دخول المصلين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية.

وأكد مراسلنا إصابة سبعة من حاراس المساجد األقصاى المباارك باعتاداء قاوات الحاتالل علايهم خاالل

تصااديهم لعرباادات المسااتوطنين واقامااة شااعائر وصاالوات تلموديااة فااي المسااجد المبااارك اعتقلاات ماانهم
ثالثة حراس ،في ما تم معالجة المصابين في المشافي المقدسية وعيادات األقصى.

ف ااي الوق اات نفس ااه ،واص االت عص ااابات المس ااتوطنين ت اادفقها عل ااى باح ااة البا اراق للمش اااركة ف ااي مس اايرة
"األعالم" الستف اززية مساء الياوم والتاي ساتطوف حاول بواباات البلادة القديماة وساط رقصاات اساتف اززية
بااأعالم الحااتالل ،وكاال ذلااك بحمايااة ق اوات الحااتالل التااي حولاات القاادس إلااى ثكنااة عسااكرية بفعاال

النتشار العسكري والشرطي الواسع فيها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .37نقل مروان البرغوثي و 154مضربا عن الطعام إلى المستشفيات لتقييم أوضاعهم الصحية
الق اادس المحتل ااة :نقل اات س االطات الس ااجون اإلسا ارائيلية ،األربع اااء 155 ،فلس ااطيني ا م اان المضا اربين ع اان
الطعام ،بينهم مروان البرغوثي ،إلى المستشفيات لا"تقييم أوضاعهم الصحية" ،وفق صحيفة إسرائيلية.

وذكا ارت ص ااحيفة "ي ااديعوت أحرون ااوت" ،عل ااى موقعه ااا اإللكترون ااي ،أن "البرغ ااوثي خض ااع لع اادد م اان
الفحوصات الطبية ،وتمت إعادته إلى زنزانته في مركز احتجاز كيشون (شمالي إسرائيل)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم نقل  154معتقالا مضربا عن الطعام ،اليوم ،إلى المستشفيات في الابالد

لتقييم أوضاعهم الصحية" ،وذلك بعد أن مر على إضرابهم  38يوم ا ،من دون توضيح ما انتهاى إلياه
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التقييم بشأنهم .كما لفتت الصحيفة النظر إلاى أناه جارل مطلاع األسابوع الجااري ،نقال  16معاتقالا إلاى

المستشفيات اإلسرائيلية ،لتلقي العالج.

وكالة األناضول لألنباء2017/5/24 ،

 .38تقرير %13 :من القدس ما تبقى للفلسطينيين
عمان -نادية سعد الدين :يرل مدير دائارة الخارائط والمسااحة فاي بيات الشارق بالقادس المحتلاة ،خليال

التفكجا ااي ،أن "سا االطات الحا ااتالل اعتما اادت ،منا ااذ العا ااام  ،1967علا ااى عا اااملي الا ااديمغرافيا والجغرافيا ااا
لسااتالب القاادس ،عاادا إقامااة البااؤر السااتيطانية واسااتهداف البنيااة التحتيااة ،بالسااكك الحديديااة والطاارق

اللتفافية لربط المستوطنات بالمدينة المحتلة".

وأضاااف التفكجااي ،ل اا"الغد" ماان فلسااطين المحتلااة ،أن "الواقااع القااائم حالي اا يجعاال ماان المسااتحيل معااه
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،التي لم يتبق من مساحتها بيد الفلساطينيين ساول

 ،%13بعدما قضم الحتالل  %87من أراضيها ،بشكل مباشر وغير مباشر".

وأوضح بأن هناك "زهاء  650ألف مستوطن إسارائيلي فاي الضافة الغربياة ،بينماا تتغلغال المساتوطنات
باين األ ارضاي والمادن والقارل الفلساطينية بشاكل يصااعب اتصاالها ببعضاها بابعض ،إل فاي حالاة إ ازلااة

المستوطنات وتفكيكها كليا".

وأف اااد ب ااأن "مش ااروع  2050يقض ااي بإقام ااة أكب اار مط ااار إسا ارائيلي ف ااي منطق ااة البقيع ااة /النب ااي موس ااى،

وتوسايع المسااتوطنات حتااى البحار المياات ،واقامااة الساكك الحديديااة لاربط القادس باااألغوار ،واسااتقطاب

 12مليون "ساائح" مقاتحم" .وناوه إلاى اساتهداف "زياادة عادد المساتوطنين فاي القادس المحتلاة إلاى 3-2

ماليااين مسااتوطن ،ضاامن مااا يساامى "القاادس الكباارل" ،التااي تضاام ،أيضااا ،الكتاال السااتيطانية الكباارل،

مثل "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون".

حال القدس عبر خمسين عاما

تطوق ،اليوم 15 ،مستوطنة ضخمة ،تضام زهااء  200ألاف مساتوطن ،المادن والقارل والبلادات العربياة

في القدس المحتلة ،عبر امتدادها على ثلث مساحة األراضي التي تمات مصاادرتها مناذ العاام ،1967
وتقطي ااع أوص ااال أحياءه ااا بثم اااني ب ااؤر اس ااتيطانية يق اايم فيه ااا  2000مس ااتوطن ب ااين من ااازل الما اواطنين

المقدسيين.

بينمااا "ي ازاحم" ح اوالي " 4آلف مسااتوطن يهااودي ،ضاامن أربااع كتاال اسااتيطانية و 56وحاادة اسااتيطانية،

لنحو  33ألف مواطن فلسطيني داخل البلدة القديمة ،التي ل تتجاوز مساحتها كيلو متار مرباع واحاد"،
وفق دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.
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وطبقااا لمعطياتهااا "يلت ااف جاادار الفص اال العنصااري حااول القاادس بطااول  142كاام ،مساانودا بنحااو 12

حاج از عساكريا لتعقياد حيااة المقدسايين وفصالهم عان نسايجهم المجتمعاي الفلساطيني ،فضاال عان طارد

أكثر من  100ألف مواطن فلسطيني خارج الجدار".

ولفتاات ،فااي تقرياار صاادر حااديثا ،إلااى "قيااام الحااتالل بهاادم زهاااء  1120منشااأة واغااالق  88مؤسسااة

وطنية فلسطينية ومصادرة  14,621بطاقة هوية منذ عدوان ."1967

بينما "تسببت سياسته فاي ارتفااع نسابة الفقار وضارب القتصااد والحركاة التجارياة واساتهداف األطفاال
المقدسيين ،الاذي يعايش  %82مانهم تحات خاط الفقار ،ويتسارب  %40مان طلباة المرحلاة الثانوياة مان

المدارس" ،بحسبها.

التعليم على وقع التهويد
عماادت ساالطات الحااتالل ،منااذ العااام  ،1967إلااى تهويااد التعلاايم فااي ماادارس ش ارقي القاادس ،قانونيااا

واداريااا وعمليااا ،عباار ساان القاوانين العنصارية ،والغاااء العماال بقااانون التعلاايم األردنااي ،وفاارض المنهاااج

اإلسا ارائيلي ،واغ ااالق الم اادارس والط اارد والعتق ااال ،به اادف طم ااس الهوي ااة العربي ااة الفلس ااطينية واحك ااام
السيطرة على القدس وقطع صلتها بالمحيط الفلسطيني .ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،فاي

العام  1994بموجب اتفاق "أوسلو" ،فقد تسلمت مسؤولية التعليم بمختلف مستوياته في الضافة الغربياة
وقطاااع غازة ،باسااتثناء القاادس ،حيااث اسااتلمت ماادارس األوقاااف فقااط ،أمااا الماادارس الخاصااة وماادارس

وكالااة الغااوث الدوليااة فقااد تبناات الرؤيااة العامااة الفلسااطينية ،رغاام انتفاااء مااا ياانص بتبعيتهااا القانونيااة

للسلطة الفلسطينية .في حين ظل المنهاج األردني ،الذي أعياد إعاادة تطبيقاه علاى م ارحال ،يادرس فاي
مدارس األوقاف والمدارس الفلسطينية الخاصة ومدارس وكالة الغوث في شرقي القدس المحتلة.

أمااا فااي ماادارس المعااارف والبلديااة فقااد حااذفت ساالطات الحااتالل شااعار الساالطة الفلسااطينية عاان أغلفااة
الكتا ااب وفرضا اات تا اادريس اللغا ااة العبريا ااة وتا اااريا "إس ا ارائيل" ،وشا ااوهت الحقا ااائق الجغرافيا ااة والتاريخيا ااة
ومتعلقات العقيدة اإلسالمية واإلرث العربي الحضاري داخل المنهاج.

وعلااى الاارغم ماان محاولااة الااو ازرة الفلسااطينية دعاام ماادارس ش ارقي القاادس ،حيااث يوجااد  230مدرسااة،
باستثناء المدارس التي تشرف عليها و ازرة المعارف والبلدياة اإلسارائيلية ،تضام  68,661طالباا وطالباة،
وفق المعطيات الفلسطينية ،إل أنها تصطدم ،دوما ،بتحديات قطاع التعليم الناجمة أساسا عن سياسة

الحتالل الرامية إلى بسط السيطرة عليه وتطويعه في خدمة مصالحها التهويدية.

وقد طالت السيطرة اإلسرائيلية عناصر التدخل فاي منااهج التعلايم بالمادارس العربياة وحاذف أياة إشاارة
معادية للحركة الصهيونية ،ومنع تداول الكتب التي تتحدث عن المجتمع العربي في فلسطين ،وعرقلة
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تنظاايم األنشااطة المدرسااية ،أو منعهااا ،ماان اجتماعااات وفعاليااات ثقافيااة ورياضااية ،واغااالق الماادارس
والجامعات ولجوء جيش الحتالل إلى استخدام القوة لقمع أي محاولة اعتراض من قبل الطلبة.

رساة ،مان إجماالي 93
فيما أقعدت سياساة الحاتالل العنصارية "نحاو  10آلف طالاب مقدساي عان الد ا

ألف طالاب يتلقاون تعلايمهم فاي مادارس شارق القادس ،وأنهات مساار التعلايم الثاانوي لنحاو  %40مانهم
لاللتحاق مبك ار بسوق العمل إزاء الوضع القتصادي الخاانق ،الاذي أوجاد نحاو  95ألاف طفال مقدساي

تحت خط الفقر" ،وفق دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير.

كما تسببت فاي ارتفااع نسابة التسارب مان المدرساة باين صافوف الطلباة المقدسايين إلاى حاوالي ،%50

بهادف اساتيعابهم فاي ساوق العماال اإلسارائيلي بأيااد عاملاة رخيصااة ،وتشاجيع تغلغال المظااهر الساالبية
بين صفوفهم الشابة ،التي تشكل نحو  %55من المجتمع المقدسي ،مثل تعاطي الكحول والمخدرات.

ف ااي ح ااين يض ااطر  20أل ااف طال ااب مقدس ااي لجتي اااز الحا اواجز العس ااكرية يومي ااا م اان أج اال اللتح اااق
بمدارسا اهم ف ااي الجان ااب اآلخ اار م اان م اادينتهم المحتل ااة ،بع اادما ط ااردهم الح ااتالل خ ااارج ج اادار الفص اال
العنص ااري ،ال ااذي امت اادت تأثي ارت ااه ،م ااع الحا اواجز العس ااكرية المتنقل ااة والثابت ااة ،ص ااوب إرب اااك العملي ااة

التعليمية وعرقلة مسارها.

وتط اال إش ااكالية البني ااة التحتي ااة بظالله ااا الثقيل ااة ف ااي ض ااعف ت ااوفير المس ااتلزمات واألدوات المدرس ااية،

واألبنيااة المسااتأجرة ،ونقااص الكااادر التعليمااي والغاارف الصاافية ،مااا يفاارض ضااغوط الكتظاااظ الطالبااي
وحرمان بعض الطلبة من اللتحاق بالمدارس نتيجة غياب مقاعد شاغرة ،مما ياؤثر سالبا علاى أدائهام

الدراسي وتحصيلهم العلمي.
االقتصاد المقدسي المأزوم

أنتجت سياسة الحتالل العدوانية في القدس المحتلة وضعا اقتصاديا واجتماعياا مأزوماا حياث "بلاغ معادل
البطالة في محافظاة القادس حاوالي  ،%23.6أماا فاي فلساطين المحتلاة فبلاغ معادلها  ،%27.0منهاا %22.4

في الضفة الغربية و %35.7في قطاع غزة" ،وفق معطيات الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني.

في حين "يعيش حوالي  %75.3من مواطني شرق القدس و %82.2من األطفال تحات خاط الفقار ،ماا
يعكس سياسة اإلفقار التي تعتمدها سلطات الحتالل ضد القدس المحتلة" ،بحسبه.

وزاد الجدار العنصري مان ثقال التحاديات المضاادة للنماو القتصاادي المقدساي ،إزاء "عازل التجمعاات

السكانية عن مركز نشاطها في القدس ،والحااق الضارر الجسايم بالمقدسايين بخساارة مباشارة للماداخيل
تتجاوز قيمة مليار دولر ،مرشحة للزيادة إلى حوالي  194مليون دولر سنويا" ،طبقا لوحدة القدس في

ديوان الرئاسة الفلسطينية.
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 .39وقفة لدعم األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل اإلسرائيلي أمام سجن الرملة
الرملة ا رامي صايغ :نظم عشرات النشطاء الفلسطينيين ،بعد ظهر يوم األربعااء ،وقفاة لادعم األسارل
الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ الساابع عشار مان الشاهر الماضاي ،شاارك فيهاا أيضاا أعضااء

البرلمان عبد الحكيم حج يحيى ويوسف جبارين من القائمة المشتركة وزوجة األسير وليد دقة ،السايدة
سناء دقة.

وتأتي هذه الوقفة إسنادا ودعما لألسرل الفلساطينيين الاذين صاعدوا نضاالهم واضارابهم المتواصال عان

الطعام من أجل الحصول على حقوقهم الشرعية كسجناء في المعتقالت اإلسرائيلية ،التي بادورها تزياد
التعنت أمام إصرار األسرل في موقفهم الصلب وغير المساوم.

العربي الجديد ،لندن2017/5/24 ،

 .41تحذير من مخطط صهيوني ممنهج إلعدام األسرى
نااابلس :طالباات اللجنااة الوطنيااة لاادعم األساارل والمعتقلااين فااي محافظااة نااابلس شاامال الضاافة المحتلااة،
قيادة السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه إضراب األسرل المتواصل ،لليوم الثامن والثالثين على التوالي.

وق ااال منس ااق اللجن ااة مظف اار ذوق ااان خ ااالل م ااؤتمر ص ااحفي عقدت ااه ي ااوم األربع اااء  ،5-24داخ اال خيم ااة
العتصااام بمياادان الشااهداء ،أن علااى السالطة أن تتحماال مسااؤولياتها بالتواصاال مااع الاادول الموقعااة علااى
اتفاقية جنيف ومطالبتها بإلزام دولة الكيان باحترام بنود هذه التفاقية ،والعمل على تدويل قضية األسرل.

كمااا طالااب الساالطة بالتوجااه للاادول العربيااة األعضاااء بالجمعيااة العموميااة لألماام المتحاادة ،لتقااديم طلااب

لمحكمااة العاادل الدوليااة ،فيمااا يتعلااق بالوضااع القااانوني لألساارل المضاربين عاان الطعااام ،ودعااا للتحاارك
باتجاااه مؤسسااات حقااوق اإلنسااان والعماال علااى تج اريم دولااة الكيااان التااي تحتجااز األساارل فااي سااجون

خارج مناطق سكنهم.

وحذر "ذوقان" من أن هناك دلئل تشير إلى أن قرار وزير األمن الداخلي الصهيوني بإعدام األسرل،

قد بدأ تنفيذه بطريقة ممنهجة ،من خالل إطالة أمد اإلضراب وتعريض حياة األسرل لخطر الموت.

من جانبه ،قال عضو اللجنة ماهر حارب ،إن الوضاع الصاحي لألسارل المضاربين يازداد ساوءا حياث

فق اادوا القااادرة عل ااى الوقاااوف ،وأص اابحوا بحاجاااة لك ارس ااي متحركاااة لقض اااء حاجا اااتهم ،وم ااع ذلاااك فا ااإن
معنوياتهم عالية.

باادوره ،وجااه ماادير نااادي األسااير بنااابلس ارئااد عااامر رسااالة دعاام واسااناد لألساارل ،مؤكاادا أن الشااعب
الفلسطيني يقف إلى جانبهم ،حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/24 ،
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 .41العجز التجاري الفلسطيني مع "إسرائيل" يرتفع  %9.7في الربع األول
رام هللا -محمد خبيصة ،األناضاول :ارتفاع العجاز التجااري الفلساطيني ماع إسارائيل 9.7 ،بالمائاة علاى
أساس سنوي ،في الربع األول من العام الجاري ،مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

ق مس ااح لألناض ااول ،الي ااوم األربع اااء ،اس ااتنادا إل ااى بيان ااات التج ااارة الخارجي ااة ،الص ااادرة عا ان الجه اااز
المركزي ل حصاء الفلسطيني (حكومي) ،بلغت قيمة العجز التجاري مع إسرائيل  487.6ملياون دولر

في الربع األول من العام الجاري.

وبلغ عجز التجارة الخارجية 444.5 ،مليون دولر في الربع األول من .2016

وارتفعاات قيمااة ال اواردات الفلسااطينية ماان إس ارائيل ،فااي الشااهور الثالثااة األولااى ماان العااام الجاااري ،إلااى

 703مليون دولر ،مقارنة مع  630مليون دولر في الفترة المناظرة من .2016

وصااعدت قيمااة الصااادرات الفلسااطينية إلااى إس ارائيل ،لتصاال  215.4مليااون دولر ،مقارنااة مااع 185.5

مليون دولر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

التجارة مع العالم

صاعد العجااز فااي الميازان التجاااري الفلسااطيني مااع العاالم (بمااا فيهااا إسارائيل) ،بنساابة  7.9بالمائااة علااى
أساس سنوي ،في الربع األول العام الجاري ،مقارنة مع الفترة المناظرة من .2016

وبلغاات قيمااة العجااز التجاااري الفلسااطيني مااع الخااارج ،فااي الشااهور الثالثااة األولااى ماان العااام الجاااري،

 1.018مليار دولر ،صعودا من  943.6مليون دولر في الفترة المناظرة.

وبلغت قيمة الواردات 1.262 ،مليار دولر أمريكي ،مقارنة ماع  1.152ملياار دولر فاي الفتارة المنااظرة

من .2016

ف ااي المقاب اال ،ص ااعدت قيم ااة الص ااادرات إل ااى الخ ااارج ،بنس اابة  17.4بالمائ ااة إل ااى  244.9ملي ااون دولر

أمريكي ،مقارنة مع  208.5مليون دولر في الفترة المناظرة.

يااأتي صااعود العجااز فااي المي ازان التجاااري ،تزامن اا مااع ارتفاااع أسااعار الطاقااة (المحروقااات بأنواعهااا)،
خالل الربع األول من العام الجاري ،مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وصعد سعر برميل النفط الخام ،بنسبة  44بالمائاة فاي الرباع األول مان العاام الجااري ،إلاى  52دول ار،

صعودا من  36دول ار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويس ااتورد الفلس ااطينيون م اان إسا ارائيل ،كاف ااة احتياج اااتهم م اان المحروق ااات والغ اااز المنزل ااي ،الت ااي تت ااأثر

أسعارها باألسعار العالمية.
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" .42الحياة" :قبائل سيناء تطالب حماس بتسليم عناصر إرهابية
القاهرة – أحمد مصطفى :خيم التوتر أمس على عالقة قبائل شمال سيناء ،وحركة "حماس"
المسيطرة على قطاع غزة ،فبعدما وجه اتحاد "قبائل سيناء" المنخرط في القتال اتهامات إلى الحركة

الفلسطينية بدعم المسلحين ،طالبها أمس با "تسليم الهاربين من العناصر اإلرهابية فو ار ووقف إرسالهم

إلى داخل األراضي المصرية" ،متوعدا "الضرب بيد من حديد في مواجهة أي جهة تمد يد العون
مادية كانت أو معنوية ل رهابيين" .وأصدر التحاد بيانا ،حصلت "الحياة" على نسخة منه ،وانتقد

البيان حركة حماس لا"السماح للعناصر اإلرهابية بالمرور عبر األنفاق من غزة إلى الجانب المصري
وبالعكس ،موفرة لهم العتاد والتدريب والعالج واإليواء لهم تحت أنظارها وحمايتها غير مكترثة لعواقب

تلك األفعال عليها" ،وحذرت القبائل حماس با"كامل دوائرها الزمنية والشرطية للمرة األخيرة" ،مطالبة

إياها با"تسليم الهاربين من العناصر اإلرهابية فو ار ووقف إرسالهم لداخل أراضينا المصرية".

وأكد البيان "الرفض القاطع لالعتقال والستدعاءات األمنية لدوائركم في غزة بحق أي قبيلة أو عائلة

أو أشخاص يؤيدون أبناء عمومتهم واخوانهم في اتحاد قبائل سيناء ،بحيث يعد هذا جزءا واضح ا ل
يتج أز من سياستكم في دعم التطرف وتقويض العالقات مع الشعب المصري بكل تكويناته".

وحذر البيان "العناصر اإلرهابية المتطرفة الموجودة داخل غزة والمجموعات المدحورة في سيناء"،

متوعدا إياهم قائالا" :لن تجدوا منا رحمة ول شفقة ،وستدرككم دعوات أمهات الشهداء ولعناتهن إلى
داخل قبوركم وزنازينكم وجحوركم".

الحياة ،لندن2017/5/25 ،

 .43األردن يدين تجدد اقتحام المتطرفين األقصى
عمان :دانت الحكومة األردنية بشدة العتداء الصهيوني "السافر" بتمكين المتطرفين اليهود صباح

األربعاء من اقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك ،بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المكان وايذاء
لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم .وقال وزير اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية

محمد المومني :إن "الحكومة تحمل الكيان باعتباره القوة القائمة بالحتالل مسؤولية المساس بالمسجد

األقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف ،وتشجيع مئات المستوطنين على تدنيس ساحاته،
ومسؤولية عدم إيقاف دعوات بعض أعضاء حكومة الحتالل وبعض أعضاء الكنيست التحريضية،

والتي أدت إلى اقتحامات المتطرفين" .وحذر المومني من عواقب هذا الستعداء والتجاهل الصهيوني
لمقدسات المسلمين والقوانين الدولية واتفاق السالم الموقع مع األردن.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/24 ،
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 .44جواد الحمد :واشنطن زجت العرب بحرب "خيالية" لصالح المشروع الصهيوني
عمان ،غزة /يحيى اليعقوبي :قال رئيس مركز دراسات الشرق األوسط ،جواد الحمد :إن "الوليات
المتحدة األمريكية زجت العالم العربي في حرب خيالية تحت عنوان مكافحة اإلرهاب ،دون تحديد
المكان والزمان واآلليات" .وأضاف الحمد لصحيفة "فلسطين"" :أمريكا تزج بكل القول العربية
والعسكرية واألمنية والمالية والسياسية بما يخدم المشروع الصهيوني بحيث يتم إضعاف العالم

العربي ،واستنزاف شعوبه وشغلهم بقضية أخرل (اإلرهاب) عن قضية فلسطين األساسية".

وأكد أن القمة العربية اإلسالمية – األمريكية في الرياض هذا األسبوع "لم تحمل جديدا مهما فيما يتعلق
بالقضية الفلسطينية وانما تكرار لبعض المسائل العامة حول تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

فلسطين أون الين2017/5/24 ،

" .45خارجية" قطر تؤكد لعريقات أنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ممثلة بعباس
رام هللا :أجرل وزير خارجية دولة قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني اتصال هاتفيا مع أمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،أكد خالله أن ما تناقلته بعض وسائل

اإلعالم منسوبا لسمو األمير الشيا تميم بن حمد آل ثاني ،وله شخصيا" ،عار عن الصحة جملة
وتفصيال ،ول أساس له من الصحة" .وشدد وزير خارجية قطر على أن بالده تضع القضية

الفلسطينية على رأس سلم أولوياتها ،وأنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود
عباس رئيس دولة فلسطين ،ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،
وأنها تبذل "كل جهد ممكن إلنهاء النقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح

وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية ،وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ،وتقديم كل ما
ممكن لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل المجالت".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .46سليماني في رسالة تهنئة لهنية :نتطلع لتعزيز التكامل مع حماس إلعادة األلق للقضية
الفلسطينية

الميادين نت :قال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في رسالة تهنئة إلسماعيل هنية بمناسبة

انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس" ،نتطلع إلى جهودكم لتجذير المقاومة امتدادا للخط
الجهادي لحركة حماس" .وأعرب سليماني في الرسالة التي حصلت الميادين على نسخة منها عن
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"التطلع لتعزيز التكامل مع رفاق حماس حلفاء المحور المقاوم إلعادة األلق للقضية الفلسطينية"،
مضيف ا "نرجو أن يجري على أيديكم كل خير لمصلحة الشعب الفلسطيني المجاهد".

ولفت سليماني النظر إلى أن "الستكبار العالمي وأداته الصهيونية يسعيان إلى حرف جهاد األمة
عن بوصلته اإلسالمية وخطف القدس في لحظة عصيبة غاب عنها الصديق الذي ضعفت إرادته"

مؤكدا على ضرورة أن يتفرغ الكل لخدمة فلسطين و"أل نسمح بأن تغدو قضيتها ضحية لمصالح
اآلخرين وتجاذباتهم" .كما لفت سليماني النظر إلى أن "الشؤون العظيمة في الظروف الصعبة ل
يقوم وينهض بها إل الرجال الرجال" معرب ا عن تطلعه لا"إدارة حكيمة تعد  -كما عهدناكم -بمستقبل

أفضل تعالج فيه بحنكة األزمات الداخلية".

الميادين نت2017/5/24 ،

" .47رأي اليوم" :ترامب جامل الشيخ محمد بن زايد بضم حماس لإلرهاب في خطابه
عمان -راي اليوم – خاص :قدرت مصادر دبلوماسية غربية بان الرئيس األمريكي دونالد ترامب

تحدث بلهجات مزدوجة مع العديد من الزعماء العرب قبل حضوره لقمة الرياض اإلسالمية األخيرة

في إشارة مباشرة إلى أن الرئيس ترامب ل يتحدث بلهجة موحدة ول بلغة واضحة المعالم.

ترامب تواصل قبل قمة الرياض مع ثالثة من الزعماء العرب هم ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن زايد

والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني.

ضمن المعطيات التي كشفتها "رأي اليوم" لحقا للقمة تبين بان الشيا محمد بن زايد قابل ترامب قبل

نحو أسبوع من زيارته للرياض بناء على استدعاء من الرئيس األمريكي ورغبة منه في التشاور مع
دولة اإلمارات قبل الحضور لمنطقة الخليج العربي.

مشاورات ترامب – بن زايد لعبت دو ار فيما يبدو في تحديد أجنده أو بعض تفاصيل أجنده لقاء
الرياض خصوصا وان الرئيس األمريكي جامل المطلب اإلماراتي المركزي المتمثل في ضم حركة

حماس إلى ما اسماه بالجهات اإلرهابية.

وتكشف المصار أن حركة حماس لم تكن قبل اللقاء األمريكي اإلماراتي ضمن جدول الجهات

والجبهات التي سيسميها الرئيس ترامب في خطابه.

ويظهر ذلك مسالة التعديل والمراجعة التي خضع لها خطاب ترامب في اللحظات األخيرة وكشفت

في وقت سابق النقاب عنها محطة سي ان ان األمريكية.
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ذكر حركة حماس ضمن قوائم اإلرهاب في خطاب ترامب شكل مفاجأة لدولة قطر التي تشعر بان
هناك محاولت حثيثة للتشهير بها ولتدمير منظومة عالقتها بالوليات المتحدة عبر الرئيس ترامب

الذي لم يتجاوب بدوره مع المسالة فامتدح دور قطر علنا خالل قمة الرياض.

رأي اليوم ،لندن2017/5/24 ،

 .48واشنطن لم تبلغ "إسرائيل" بصفقة األسلحة للسعودية أو تشاورها
ترمب
تل أبيب :كشف مصدر أمني رفيع في تل أبيب ،أمس ،عن أن الرئيس األمريكي دونالد ا

وطاقم مساعديه ،لم يبلغوا إسرائيل سابقا بأمر توقيع صفقة األسلحة الضخمة للسعودية ،ولم
يشاوروها كما جرت العادة .وأضاف المسؤول ،أن إسرائيل علمت بأمر الصفقة من مصادر غير
رسمية في واشنطن ،واستغربت .لكنها لم تسأل ولم تحتج ،لكي ل تشوش على األجواء الطيبة لزيارة

الرئيس األمريكي لها .وعندما علمت بالصفقة وبتفاصيلها ،كان األمريكيون سباقين بطمأنتها بأنهم

سيعملون على ضمان بقاء تفوقها العسكري النوعي على بقية جيوش الشرق األوسط.

ترمب إلسرائيل ،متوجها إلى روما ،الليلة قبل الماضية ،نشر البيت األبيض بيانا لخص
وبعد مغادرة ا

ترمب ونتنياهو.
فيه اللقاءات بين ا

الشرق األوسط ،لندن2017/5/25 ،

 .49القناة العاشرة اإلسرائيلية :واشنطن طلبت نقل أراض من منطقة "ج" إلى "ب"
ارمي حيدر :طلبت الوليات المتحدة األمريكية من السلطات اإلسرائيلية نقل عدة بلدات وأراض من

مدنيا.
المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب" ،وبهذه الحالة ،ل تصبح هذه المناطق تابعة للسلطة اإلسرائيلية ا

وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،يعارض مثل هذه
الخطوة ،وادعى أنه "ل داعي لهدر الثروات السياسية على خطوات صغيرة عندما يكون الهدف هو

اتخاذ خطوات كبيرة".

وبحسب القناة ،تعتقد اإلدارة األمريكية أن التسهيالت التي وافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون

السياسة واألمن (الكابينيت) على منحها للفلسطينيين بداية األسبوع ،قبيل زيارة ترامب ،غير كافية.

وبحسب المخطط الجديد ،يتم فصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن بلدية القدس إدارايا ودمجهما
في إطار مجلس محلي خارج القدس مع بقائهما خاضعين للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ،ويعيش في

البلدة والمخيم أكثر من  140ألف مقدسي.
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 .51أعضاء من الكونجرس األمريكي يطالبون "إسرائيل" باالستجابة لمطالب األسرى المضربين
رام هللا :طالب أعضاء من الكونجرس األمريكي الحكومة اإلسرائيلية بإيضاح موقفها من مطالب
األسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام خاصة المتعلقة منها بحقوقهم اإلنسانية من عالج وتعليم

وتواصل مع عائالتهم.

وفي رسالة تأييد قوية وجهها عضو الكونجرس األمريكي عن مدينة شيكاغو داني ديفيس قال فيها

إنه يقف إلى جانب المطالب اإلنسانية لألسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام ،وأنه قلق على

أوضاعهم الصحية بسبب طول فترة األضراب والحديث عن توجه حكومة إسرائيل لتغذيتهم قسرا.

وقد توافق أعضاء من الكونجرس على الستماع لرواية الطرف اإلسرائيلي قبل إصدار موقف عبر

توجيه استفسار للسفارة اإلسرائيلية في واشنطن التي ردت بمطولت ومبررات سياسية دون أن ترد
بشكل واضح على الستفسار الرئيسي حول خروقات حقوق األنسان لألسرل وتحديدا العتقال دون

محاكمة وحجب الزيارات العائلية والحبس النفرادي ،واألوضاع الصحية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .51يديعوت أحرنوت :البرلمان التشيكي يعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"
مجيد القضماني :صوتت أغلبية في البرلمان التشيكي ،اليوم األربعاء ،لصالح قرار يدعو لالعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ووصفته المصادر اإلسرائيلية بأنه "انقالب تاريخي".

وقالت "يديعوت أحرنوت" على موقعها اإللكتروني ،إن القرار "حظي بدعم  112نائبا من أصل 156

نائبا" في البرلمان التشيكي.

ودعا البرلمانيون التشيك الحكومة "للمصادقة على القرار واإلعالن عن اعترافها بالقدس عاصمة
إلسرائيل" ،والدعوة إلى "المفاوضات المباشرة دون شروط مع الفلسطينيين".

ويضيف المصدر أن البرلمان التشيكي ،أدان كذلك ق اررات "اليونيسكو التي ل تعترف بحقوق اليهود

في أورشليم" ،ودعا الحكومة إلى وقف المخصصات السنوية للمنظمة الدولية ،في ضوء "التحريض

ضد إسرائيل وتسييس المنظمة" ،بحسب المصدر.

ويقول المصدر إن ما يسمى با "سفارة القدس المسيحية الدولية" ،وهو تنظيم النجليكان الداعم

حاسما بواسطة مدير فرعها في التشكيك ،ميومير كالس ،وقاد
دور
إلسرائيل األكبر في العالم ،لعب اا
ا
في الشهرين اآلخرين ،جهود إقناع نواب البرلمان التشيكي لتمرير قرار العتراف بالقدس

عرب 2017/5/24 ،48
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 .52العفو الدولية :مسيرة األعالم بالقدس المحتلة تنتهك حقوق الفلسطينيين
رامي حيدر :قالت منظمة العفو الدولية في البالد ،اليوم األربعاء ،إن مسيرة األعالم التي تنظم في
القدس المحتلة تنتهك حقوق الفلسطينيين ،مؤكدة على أن تنظيمها في األراضي المحتلة يعتبر

انتهاكا للقانون الدولي .وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة "ستنطلق اليوم ما تسمى
استفزاا
از و ا
مسيرة األعالم في القدس لالحتفال "بتوحيد" القدس كما يطلقون عليه منظمو المسيرة لضم القدس
الشرقية إلى إسرائيل منذ احتاللها عام  ."1967وأكدت منظمة العفو الدولية أن "هذه المسيرة ستقام

على أراض محتلة عام  1967والتي احتلت بشكل غير قانوني وفقا للقانون الدولي .إذ احتلت إسرائيل

نظاما ينتهك القانون اإلنساني الدولي بما في
منذ  50عاما الشطر الشرقي من القدس وأنشأت به
ا
ذلك من تدمير وهدم منازل ،عقاب جماعي واعتقالت تعسفية واعتقالت أطفال وقتل غير مشروع".
عرب 2017/5/24 ،48

 .53تجمع حاشد في ساحة األوب ار بباريس دعما لألسرى الفلسطينيين
باريس  -محمد المزديوي :شهدت ساحة األوب ار في باريس ،مساء األربعاء 20 ،مايو/أيار ،تجمع ا
حافال لفرنسيين وعرب وأجانب جاؤوا للتضامن مع األسرل الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ

 38يوما .وترافق هذا التجمع الذي دعت إليه جمعية "فرنسا فلسطين ،للتضامن" مع أحزاب وجمعيات
أخرل منها الحزب الشيوعي وجمعية "مراب" ونقابة "سي جي تي" وجمعيات أخرل ،مع نشر بيان

توقيعات حمل اسم "لنمنح الرؤية للفلسطينيين المضربين عن الطعام" ،أعده ونشره في موقع ميديا
بارت ،المؤرخ دومينيك فيدال ،وشهد توقيع العشرات من الكتاب والصحافيين والباحثين من بينهم

الفيلسوف إتيان باليبار وأنييس لوفالوا وسالم الكواكبي وغيرهم.

واذ ذكر الموقعون على البيان بأنهم يكرسون معظم حياتهم المهنية للشرق األوسط ،فإنهم "لم يعودوا
يستطيعون لزوم الصمت إزاء خطر الموت الذي يهدد ،مثل سيف ديموقليس ،األسرل الفلسطينيين

المنخرطين في إضراب عن طعام ،أصبح يزداد خطورة أكثر فأكثر.

العربي الجديد ،لندن2017/5/25 ،

ترمب خيب أمل الفلسطينيين وأبهج نتنياهو
 .54إيكونومست :ا
شككت مجلة إيكونومست في إمكانية توصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق سالم نهائي
في المنطقة بعد مغادرته إسرائيل ،وقالت إن زيارته القصيرة خيبت أمل الفلسطينيين ،لكنها أبهجت

ترمب -التي سبق أن أعلنها قبل
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو .وأشارت المجلة إلى رغبة ا
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تنصيبه -في أن يكون مفاوضا رئيسيا في ما أطلق عليه "الصفقة النهائية" ،إشارة إلى التوصل إلى
سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،ومع ذلك لم يقدم أدنى تفصيل حول كيفية تحقيق هذه الصفقة
عندما قام بزيارة قصيرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم.

وأضافت أنه لم يذكر علنا -ولو مرة واحدة -خالل رحلته بالشرق األوسط "حل الدولتين" ،ول أي
شكل من أشكال الكيان الفلسطيني على اإلطالق ،ولم يقل أي شيء عن استمرار بناء المستوطنات

اإلسرائيل ية (المدانة دوليا) في الضفة الغربية المحتلة ،ول عن تحكم إسرائيل في حياة الفلسطينيين
هناك وفي قطاع غزة .وختمت المجلة بأنه رغم ذلك ،كان هناك الكثير في تصريحات ترامب الذي

لقي استحسانا لدل نتنياهو ،عندما امتدح "الروح القوية وانجازات الشعب اليهودي" ،وحديثه عن القيم
المشتركة بين إسرائيل وأمريكا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/5/24 ،

 .55اعتداء على متضامنين أجانب في "باب العامود"
القدس :اعتدت قوات الحتالل الخاصة ،مساء اليوم األربعاء ،على مجموعة من المتضامنين
األجانب في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) وسط أجواء شديدة التوتر تسود

المكان .وقال مراسلنا :إن نشطاء من جنسيات مختلفة اعتصموا في باحة باب العامود إلفشال مسيرة
للمستوطنين بأعالم الدولة العبرية في المكان ،في حين هاجمتها قوات الحتالل بعنف وأصابت على

األقل متضامنة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/24 ،

 .56مشعل مسؤوال سابقا لتنظيم "إرهابي"!
حلمي األسمر

()1

قولوا ما تشاءون عن حركة حمااس ،تفتحنات أو انبطحات أو استسالمت ل ا "الواقعياة السياساية" ،أو أي
شاايء ينااتقص منهااا أو ينتقاادها .قولاوا إنهااا "خااذلت" أبناااء شااعبها ،وانقلباات علااى "الشاارعية" ،قولاوا هااذا

وأكثر ،لكن أحدا ل يستطيع أن يدعي أنها تتآمر على القضية ،وتنسق مع العدو.

مهمااا كااان موقفااك ماان "حماااس" ،ل تسااتطيع إل أن تنظاار إليهااا واحاادة ماان أنباال الظ اواهر فااي حياتنااا

العربية ،فهي ،ومعها قلة قليلة من الفصائل ،من تستطيع أن "تهادد" إسارائيل باإلياذاء الفعلاي ،وتجعال

"أمن إسرائيل" مكلفا جدا ماليا ونفسيا.
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حركة حماس ،بهذا المعنى ،وعلى الرغم من تحولهاا مان "ثاورة" إلاى "شابه دولاة" وسالطة وحكام ،وربماا
أيضا أجهزة قمع (!) ،تظل بقعةا مضيئةا في تاريا النضال الفلساطيني ،بعيادا عان كال "الحماق" الاذي
يمارسه القريب والبعيد ضدها ،سواء بالتآمر عليها بصورة مباشرة أو غيار مباشارة ،أو بمحاولاة خنقهاا
ومحاصرتها والقضاء عليها ،أو "شايطنتها" .أثبتات "حمااس" أنهاا ليسات فصايال مقاوماا فقاط ،بال تكااد
تكون هي غزة ،وهي نبض الشعب الفلسطيني وضميره الذي ياأبى أن يماوت ،علاى الارغم مان كال ماا

تعرضت له ،وما تتعرض له أيضا.
()2

ما مناسبة قول هذا عن "حماس"؟

هااو حاادث "صااغير" ربمااا ماار ماارور الك ارام ،وبالكاااد توقااف عنااده ماان ينتقاادونها ،و"يشاالون عرضااها"
بالتعبير البلدي" .حماس" هي الفصيل الوحيد وشبه الدولة الوحيدة التاي لام يازل يعايش فيهاا "مساؤولن

س ااابقان" لرئاس ااة المكت ااب السياس ااي فيه ااا ،خال ااد مش ااعل وموس ااى أب ااو م اارزوق .ت اارك ك اال منهم ااا مقع ااد

الرئاسة ،وعادا إلى صفوف المسؤولين السابقين ،ولقب "مسؤول سابق" مرتبةٌ ل يكاد يحظاى بهاا أحاد
في دنيا العرب ،فالمسؤول الذي يمسك بزمام الكرسي( ،حتى ولو كان

"تتلقااى "حماااس" يوميااا طعنااات فااي الظهاار والوجااه أيض ا ا ماان القريااب والحبيااب والعاادو والبعيااد" رئاايس
قسم ،أو مدير مركز دراسات ،أو رئيس دكانة) ل يكاد يتركه إل مطرودا أو محمول على األكف إلاى

الدار اآلخرة .انظروا حولكم ،هال تتاذكرون اساما غيار اسام ساوار الاذهب ،الارئيس الساوداني الاذي قااد

انقالبااا علااى الفساااد ،وأجاارل انتخابااات ديمقراطيااة ،وت اوارل تاركااا "الكرسااي" ل ارئيس منتخااب؟ ل أتااذكر
اسما سواه ،وها هو خالد مشعل ،ومن قبله موسى أبو مرزوق ،يتشرفان بحمل اسم "مسؤول سابق".

المفارقااة العجيبااة هنااا أن مشااعل وأبااا ماارزوق يتشاااركان فااي هااذا الساالوك مااع سااالم الفالحااات ،الم ارقااب

العااام السااابق فااي جماعااة اإلخ اوان المساالمين فااي األردن ،والتنظيمااان بعضااهما ماان بعااض ،ومتهمااان
بأنهما ضد الديمقراطية ،بوصفهما من التنظيمات "الدينية" ،فيماا يبقاى المساؤول األول فاي التنظيماات

اليسارية مسؤول حتى الموت.
()3

في بالد العرب ،ثمة مواجهات باردة ،أو ساخنة ودموية ،كال تلاك المواجهاات ،علاى نحاو أو آخار ،هاي
حروب أهلية ،بينية ،عرقياة أو مذهبياة ،أو بمثاباة صاراع علاى السالطة ،أو صاراع باين اتجاهاات مختلفاة

أيديولوجيا ،أو صراع بين شعب مظلوم ونظامه القمعي .وحادها غازة الساتثناء ،حياث تخاوض حرباا ماع
"عدو" حقيقي ،هو عدو األمة ،بال لبس أو تأويل ،وتلك فضيلةٌ وميازةٌ لغازة هاشام التاي تخاوض صاراعنا

التاريخي ،بعيدا عن حروبنا العبثية ،على حد تعبير أخينا الكبير األستاذ فهمي هويدي.
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مع هذا ،تتلقى "حماس" يوميا طعنات في الظهر والوجه أيضا ،من القريب والحبيب والعدو
"خالد مشعل ،ومن قبله موسى أبو مارزوق ،يتشارفان بحمال اسام "مساؤول ساابق" والبعياد ،وجدياد هاذه
الطعنات ،من الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،الذي زج اسام "حمااس" فاي مقارناة صاادمة ماع تنظايم
داعش الذي سماه "الدولة اإلسالمية" و"جماعات أخرل" ،واعتبرها "إرهابية" ،فاي ساياق كلمتاه فاي قماة
الرياض ،وبحضور الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وأكثر من رئيس وممثال لخمساين دولاة عربياة

واسالمية .ترامب حر في حديثه عما سماها "سفالة" اإلرهاابيين ،ولكان "حمااس" ليسات مانهم بالتأكياد،
ل اايس ض ااروري ا أن تك ااون أخ ااا مس االما أو عضا اوا ف ااي تنظ اايم حم اااس ،حت ااى تنف اار م اان ه ااذا الوص ااف،
ويسااتفزك إلااى حااد التقاازز والتقيااؤ ،فحركااة حماااس ،شااأن كاال حركااات التحاارر الااوطني فاي األرض ،لاام

ولان تكااون إرهابيااة ،اعتاارف بهااذا ت ارمااب أو غياره ،ومجاارد ربااط اساامها باإلرهاااب تيشااعر ماليااين العاارب
والمساالمين وأح ارار العااالم باإلهانااة ،بغااض النظاار عاان تصاانيفات البياات األباايض التااي ل تسااتند إلااى
األخالق أصال ،ويبدو أنها ليست معنية من حيث المبدأ با "جرح" مشاعر مالياين النااس ،بتصانيفاتها

الفظ ااة ،ب اال إنن ااي عل ااى يق ااين أن تص اانيفات ت ارم ااب نفس ااه ف ااي خط اااب قم ااة الري اااض ل اام ت اارق لمعظ اام
الحاضرين في القمة ،فهم يعلمون قبل غيارهم مان اإلرهاابي والمجارم و"الساافل" الاذي حاول العاالم إلاى

غابة تسوده أخالق الفتراس واستقواء القوي على الضعيف.

()4

بقي أن نبحث في سجالت بنوك سويسرا ،وفي سجالت الشركات ،عان حساابات مشاعل وأباو مارزوق
وأولدهم وأنسابائهم وأقرباائهم ،لنعارف ثاروة هاؤلء وكمياة األماوال التاي نهبوهاا فاي أثنااء جلوساهم علاى

كرسي المسؤولية ،ومدل تربحهم من الوظيفة العامة.

العربي الجديد ،لندن2017/5/25 ،

 .57حمــاس ،والموج العالي
أحمد منصور

غالب ا ا ،نحاان أمااام علااى مااا يباادو تصااعيدا خليجيااا بنب ارة حااادة ومرتفعااة ،تقااوده اإلمااارات ضااد محااور
العتدال في قطر الاذي يحااول أن ياوازن فاي عالقاتاه الدبلوماساية والسياساية ماع كافاة األطاراف دون

خسارة أحد على حساب اآلخر.

هااذا التصااعيد أو البروباغناادا اإلماراتيااة تهاادف إلعااادة قطاار للحضاان الخليجااي وفااق الاارؤل المصاايرية
الموحدة والمشتركة" ،هذا ما تؤمن به اإلمارات" ،أو بلغة أخرل ،اإلذعان والرضوخ أماام كال ماا يجاب
أن يملى عليك ،وأن تنفذ كل ما يجب أن يفرضاه علياك مجلاس إدارة العاالم "أمريكاا" دون اساتثناءات،
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بمعنااى لفااظ وعاادم التعاماال مااع مااا بقااي ماان بقايااا اإلخ اوان المساالمين الااذين تكاان لهاام اإلمااارات عااداوة
شديدة "غير مفهومة" إلى اآلن! وال سيكون مصيرك العزلة ..والتي بدأتها اإلمارات بماا حصال الليلاة
قبل الماضية من اختراق لوكالة األنباء القطرية ونسب تصريحات كاذبة للشايا تمايم ،والتضاحية أماام

الرأي العام بمصداقية بعض الفضائيات العربية التي لن أعرج علاى ذكار أسامائها هناا ..ولايس انتهااء
بحجب اإلمارات الدخول إلى الموقع اإللكتروني الجزيرة نت.

الظاااهر للعيااان أن الخلاايج قااد ضاااق ذرعا ا باللعااب تحاات الطاولااة ،وأصاابح يلعااب "عالمكشااوف" ،باادعم

دولي يتجه نحو القضاء ،واقصاء ما يطلقون عليه بلغتهم أنه "التطرف اإلسالمي" ..ويريدون فقط أن
يكون اإلسالم هو اإلسالم الذي تباح فيه المحرمات كما في شوارع دبي!

لن أتحدث عان الحصاار والحاروب ..ولايكن الاربط الزمناي قريباا ..لايس بادءا باأولى الخطاوات األخيارة
وتدرجها منذ لحظة ممارسة عباس ساديته تجاه غزة ،والى كل األحداث المتدرجة والمترابطة ضد غزة

التي ل زالت "تطبا" بمقادير مجتمعة هدفها فقط تركيع أو تسليم غزة كما يطالبون.

كل ما حدث ويحدث ،وسوف يحادث مساتقبالا ،هاو فقاط ألن غازة أو بااألحرل حمااس فاي غازة تسابب

إزعاج ا ا أشاابه بضاارس العقاال الااذي يااأبى الظهااور ،ويااؤثر البقاااء فااي مكانااه مساابب ا ألم ا ا وصااداع ا قاااتالا
لحليف الخليج القديم الجديد في المنطقة (إسرائيل) .وكله كرمال عيون شلومو..

علااى حماااس أن تلااتقط الرسااائل جياادا ،ومثاال م اا يقااال إن "الموجااة عاليااة" هااالمرة ..ويجااب أن تعااي
وتدرك حماس أنها في مواجهة كيان أصبح مدعوما من العرب قبال الغارب ،وأن حقيقاة الصاراع الاذي

كان قديم ا ضد (إسرائيل) وحدها قد تبدلت وتغيرت ،حماس اآلن في مواجهاة الجمياع والمطلاوب منهاا

ه ااو أن تحن ااي ال ا ارأس ،وتس االم الس ااالح ،وأن يتوقا ااف ض اارس العق اال ها ااذا ع اان التس اابب با ااألم أكث اار لا ا ا

(إسرائيل) .حماس في غزة اليوم البحر مان أمامهاا ،وكال العاالم ل يقادم لهاا إل الطعناات فاي ظهرهاا،
وليس لها إل هللا! اللهم رد كيد أعدائك إلى نحورهم.

فلسطين أون الين2017/5/24 ،

 .58الزمان اإلسرائيلي وزيارة ترامب
د .محمد السعيد إدريس

ألسباب كثيرة يعتقد اإلسرائيليون أن هذا الزمان الذي نعيشه هو زمانهم ،ولذلك فاإنهم حريصاون علاى
عدم تفويت أي فرصة تحقق لهم أحالما من نسيج أساطيرهم التي يزعمون أنها أساطير توراتياة ،رغام
أنها محض أكاذيب صهيونية .آخر شيء يفاخرون به اآلن ،وهم يعيشون نشوة مشاعر انتصارات لم

يحققوه ااا بأنفس ااهم ،ه ااو تف ااوقهم العس ااكري المطل ااق عل ااى ك اال ال اادول العربي ااة مجتمع ااة ،وه ااو اله اادف
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الساتراتيجي األساساي فاي ضاامان بقااء ووجاود وأمان كيااانهم الصاهيوني الغاصاب ،هام يفاااخرون اآلن
بما هو أكثر أهمية وهو حال التردي العربي والفلسطيني ..تردل القوة ،وتردل المكانة ،وتردل الدور،

ناهيااك عاان تااداعى التماسااك والتوحااد س اواء علااى المسااتول العرب اي العااام أو علااى مسااتول الااداخل ف اي

معظ ام الاادول العربي ااة الت اي دمرته ااا الص اراعات والحااروب والنقس ااامات الداخليااة ،وامت ااد هااذا الم اارض

الماازمن إلااى الوضااع الفلسااطيني هااو اآلخاار خاصااة عناادما ساايطر صاراع الهيمنااة علااى القارار الااوطني

الفلس ااطيني ب ااين ك اال م اان حركتا اي "ف ااتح" و"حم اااس" ،عل ااى أولوي ااة التوح ااد لتحقي ااق األه ااداف الوطني ااة

الفلسااطينية .لكا نان هناااك ساابب ا آخاار ل يقاال أهميااة هااو عااودة الحليااف السااتراتيجي التاااريخي ،وأعنااى
الوليات المتحادة األمريكياة إلاى ساابق عهادها قاوة عالمياة كبارل وفاعلاة ،علاى األقال فاي إقلايم الشارق

األوسااط ،وعلااى األخااص ف اي العااالم العرب اي بمجاايء ال ارئيس الجديااد دونالااد ت ارمااب الااذل أعطااى كاال

األولوية إلعادة فرض أمريكا قوة عظمى مسيطرة.

انشغل اإلسرائيليون طيلة األسابيع األخيرة بأمرين أولهماا :متابعاة ماا ساوف يحققاه الارئيس األمريكاي

دونالااد ت ارمااب ف اي قممااه الااثالث الت اي ساايعقدها ف اي العاصاامة السااعودية ،مااع العاهاال السااعودي الملااك

سلمان بن عبدالعزيز ،ومع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،ومع قادة عرب ومسلمين بحضور 37

رئاايس دولااة و 6رؤساااء حكومااات عربيااة واسااالمية ،هاام يتااابعون ماادل النجاااح الااذل ساايحققه ت ارمااب
وبالذات على صعيد ما جارل الحاديث عناه تحات عناوان "صافقة القارن" ساواء فاي بعادها الساتراتيجي

بتأس اايس تح ااالف يض اام دولا عربي ااة م ااع إسا ارائيل لمحارب ااة اإلره اااب ومص ااادر التهدي ااد المش ااتركة وف ااى
مقاادمتها إي اران ،أو علااى مسااتول القتصاااد وصاافقاته ،شاارط أل يمتااد ذلااك إلااى مطالااب عربيااة تخااص

الشأن الفلسطيني ضمن احتمال طرح ترامب لا "صفقة سالم بديلة" قد تضطر إسرائيل إلى دفع بعض
األثمان في شكل تنازلت ل ترضى عنها للفلسطينيين.

فرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان سباقا في رفع راية ما يسمى ب ا"التساوية اإلقليمياة"
كبااديل عاان اتفاااق فلسااطيني إس ارائيلي بااات يخشااى أن يأخااذ ال ارئيس األمريك اي هااذا األماار بجديااة ماان

جانبه أي ما يخص تطبيع عالقات إسرائيل مع العرب مان ناحياة وماا يخاص الوضاع الفلساطيني مان

الناحيااة األخاارل .نتنياااهو يريااد التطبيااع فقااط وي اراهن علااى العتاادال العرب اي لقبااول ذلااك ماان منظااور
الحاجااة العربي ااة إلااى التح ااالف م ااع إس ارائيل ض ااد إيا اران ،لكاان نتني اااهو أخ ااذ يتخااوف اآلن م اان الع ااودة

األمريكية القوية للشرق األوسط وتجديد وتفعيل التحالفات الستراتيجية األمريكية مع دول الخليج التي

ق ااد ل تك ااون فا اي حاج ااة اآلن إل ااى الحلي ااف اإلسا ارائيلي عل ااى نح ااو م ااا كان اات األوض اااع فا اي الع ااامين
الماضاايين عناادما تراجعاات العالقااات األمريكيااة مااع دول الخلاايج ف اي عهااد ال ارئيس باااراك أوبامااا الااذل

رفااض أن يتحااالف مااع دول الخلاايج ضااد إي اران وهااو مااا اضااطر هااذه الاادول إلااى التفكياار ف اي "البااديل
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اإلسرائيلي" .لذلك يتابع اإلسرائيليون نتائج زيارة ترامب للسعودية ومتخوفاون مان أن يضاطروا للصادام
مع ترامب إذا ما انحاز إلى ضرورة الربط بين مطلب إسارائيل فاي تطبياع العالقاات ماع العارب ،وباين

ضرورة تحقيق تقدم على المسار الفلسطيني.

األمار الثاااني الاذل ظاال يشااغل اإلسارائيليون طيلااة األسااابيع الماضاية هااو جاادول المطالاب التاي سااوف
يقدمونها للرئيس األمريكي عندما يصل إلايهم قادماا مان الريااض .فقاد أعاد اإلسارائيليون قائماة بخمساة

مطال ااب رئيس ااية عرض ااتها ص ااحيفة "جي ااروزاليم بوس اات" لتق ااديمها إل ااى ت ارم ااب ،أوله ااا ،إبق اااء الض ااغوط
والعقوبا اات عل ااى إيا اران ،وثانيه ااا يخ ااص س ااوريا وينقس اام إل ااى ج اازءين األول ه ااو العتا اراف األمريكا اي
بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجولن السورية المحتلة ،والثااني التأكياد علاى ضارورة أخاذ المطالاب

األمنيااة اإلس ارائيلية ف اي العتبااار ف اي أي صاافقة محتملااة يجاارل التوصاال إليهااا مااع روساايا بخصااوص

سوريا ،وبالتحديد منع إيران وحزب هللا من إبقاء أي وجود لهما فاي ساوريا وعلاى األخاص باالقرب مان
هضاابة الجااولن ،ثالااث هااذه المطالااب نقاال الساافارة األمريكيااة إلااى القاادس ،ورابعهااا تعزيااز السااتيطان

اإلسرائيلي بالضفة الغربية ،وخامساها هاو ضامان إبقااء التفاوق العساكري اإلسارائيلي الناوعي علاى كال

الدول العربية خصوص ا على ضوء صفقات السالح الضخمة التي عقدتها اإلدارة األمريكية مؤخ ار مع

السعودية.

اهتمااام اإلس ارائيليين الشااديد بزيااارة ت ارمااب وثقااتهم غياار المحاادودة فيااه وادراكهاام أن هااذه ه اي فرصااتهم

التاريخيااة وأن الزمااان أضااحى زمااانهم وأن الساايادة أصاابحت لهاام جعلااتهم أكثاار حرص اا علااى تحفي ااز

ال ارئيس األمريك اي علااى أن يكااون شااجاع ا ف اي انحيااازه المطلااق إلس ارائيل دون أن يخشااى أي رفااد فعاال
عرب اي أو فلسااطيني .فقااد انتهااى زمااان كااان ف اي مقاادور العاارب أن يقول اوا "ل" لااذلك خاطااب بنيااامين

نتنياااهو الارئيس األمريكاي قباال وصااوله أمااس إلااى إسارائيل قااائالا "انقلااوا الساافارة ..ول تااداعيات" ،أي ل

تضااع أيااة حسااابات ألل رد فعاال عرباي أو فلسااطيني إذا مااا قااررت نقاال الساافارة ،كمااا جعلهاام يسااابقون

الاازمن ويقاارون داخاال اللجنااة الو ازريااة أولا بقااانون مااا يساامى ب ا "قوميااة الدولااة" ثاام تقديمااه إلااى الكنيساات

"البرلمان" وهو القانون الاذل يانص علاى أن إسارائيل هاي "البيات القاومي للشاعب اليهاودي" وأن "الحاق
فى تقرير المصير القومي فاي دولاة إسارائيل هاو حاق حصاري للشاعب اليهاودي" ،ماا يعناى إلغااء حاق

الشعب الفلسطيني بامتالك أرضه التاريخية ،وسيحول الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى مجرد أقلياة مان

دون حقااوق قوميااة معتاارف بهااا ،وينهااى لألبااد حااق العااودة .انطالق اا ماان قناااعتهم بااأن هااذا هااو زمااان
تحقيق األحالم والنتصارات.
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 .59إيران بمرمى ترامب واسرائيل تتموضع في الصراع
ماجد أبو دياك
سااعى ال ارئيس األميركااي دونالااد ت ارمااب عباار جولتااه فااي المنطقااة -التااي باادأها بالسااعودية وختمهااا فااي
فلسطين قبل أن يتوجه للفاتيكان -للتوصل إلاى إجمااع حاول مواجهاة خطاط إياران بالمنطقاة ،وتحقياق
اختراق سياسي على صعيد الصاراع العرباي اإلسارائيلي ،رغام أناه بادأ وليتاه بالحاديث عموماا عان هاذا

الحاال دون تحديااد مالمحااه األساسااية التااي تقااوم علااى أساااس قيااام دولااة فلسااطينية إلااى جاوار إسارائيل،

تاركا ذلك لما سيتم التوصل إليه بين الطرفين!

فما الذي حققه ترامب في هذه الجولة؟ وهل كانت لديه خطة محددة يطرحها على األطراف؟ وماا هاو
المتوقع في المستقبل بالنسبة إليران وللصراع مع إسرائيل؟

أهداف ترامب في المنطقة

في السعودية ركز ترامب على إنجاز اتفاقيات توريد أسلحة متطورة بقيمة  110ملياارات دولر مساتغال
بذلك سعي الرياض لمواجهة ما يسمى الخطر اإليراني الذي يدق أبوابها على حدود اليمن .كما تمكن

من إبرام اتفاقيات مختلفة بتمويل سعودي يصل إلى  350مليار دولر على مادار عشار سانوات ،وهاو
ما من شأنه أن يوفر عشرات اآللف من فرص العمل لألميركيين.

وكانت إيران واتهامهاا باإلرهااب النقطاة الثانياة علاى جادول ت ارماب ماع الساعوديين ،حياث بادا الطرفاان

متفاهمااان حااول مواجهااة خطرهااا علااى المنطقااة ،والااى جانااب تفعياال بعااض العقوبااات القتصااادية ضااد
إيران ،فقد سعى الطرفان إلى إنشاء حلف عربي إسالمي ضدها وضد تنظيم الدولة.

وكااان موقااع "ديبكااا" السااتخباري اإلس ارائيلي كشااف عاان تخطاايط ت ارمااب ل عااالن فااي الرياااض عاان
تشكيل ما أطلق عليه اسم "ناتو عرباي إساالمي ساني" ،وكانات القماة العربياة اإلساالمية مجاال للحشاد

في هذا التجاه بمشاركة  40زعيما عربيا واسالميا.

وفي هذا السياق ،أعلن وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون أن أحد أهداف زيارة ترامب للسعودية
هااو إيجاااد تحااالف ضااد سياسااات إي اران .أمااا بخصااوص زيارتااه لأل ارضااي المحتلااة ،فقااد أكااد الساافير

األميركي الجديد في إسرائيل ديفد فريدمان أن الرئيس األميركي لن يحمل معه خطة سالم خاالل هاذه
الزيارة.

وقال فريدمان -في حاديث لصاحيفة "إسارائيل الياوم" نشارته فاي  17مايو/أياار  -2017إن ت ارماب لايس

لدي ا ااه "خط ا ااة دبلوماس ا ااية مح ا ااددة أو خريط ا ااة طري ا ااق" ،وأن ا ااه "يري ا ااد أول رؤي ا ااة الطا ا ارفين (الفلس ا ااطيني
واإلسرائيلي) يجلسان معا ويتحدثان بدون شروط مسبقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى ساالم ،فالولياات
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المتحدة لن تملي عليهما كيف سيعيشان معا" ،مشاي ار إلاى "أن موقاف ت ارماب يختلاف كلياا عان أوباماا،
فهو لم يقل إن المستوطنات عقبة في طريق السالم ،ولم يقل إنه معني بتجميد الستيطان".

نجاح محدود

يمكاان القااول إن ت ارمااب حقااق نجاحااا محاادودا ف ااي جولتااه خصوصااا فيمااا يتعلااق بااإطالق مفاوض ااات
التسوية .فهاو يريادها بادون شاروط مماا يعناي التناازل عان شارط وقاف الساتيطان ،كماا ل يرياد تحدياد
شكل الحل الذي وافقت عليه اإلدارات الساابقة والمساتند إلاى حال الادولتين ،كماا ورد فاي كلماة الارئيس

األميركي في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني.

واذا أضفنا لذلك قدرات وامكانيات هذا الرجل المتواضعة في إنجاز التسويات ،وطريقته الفجة التاي ل
تؤهلااه لااذلك ،وحداثااة عهااده فااي السياسااة ،ومحدوديااة فهمااه لتعقياادات الص اراع فااإن ذلااك ساايحكم علااى

مهمته بالفشل في هذا اإلطار.

فقااد قالاات صااحيفة واشاانطن بوساات إن ت ارمااب "ساايعامل سااالم الشاارق األوسااط كمااا يتعاماال مااع صاافقة
عقاريااة ،وسايترك خلفااه ضاار ار فااي هااذا الصاراع ماان الصااعب عالجااه" ،ألنااه "غياار ماادرب ولاايس علااى

إلمام جيد بتفاصيل هذا الصراع".

ورأت أن ترامب ظل يقول بغرور للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولغيره إنه سينجح في ما فشل فيه

جميع الرؤساء الذين سبقوه ،وسيبرم صفقة بين الفلسطينيين واسارائيل ،وعلقات باأن هاذه العباارة تظهار

أن ترامب -الموهوم بأن لديه إجابة لكل سؤال -لم يستمع ألي خبير في الصراع حتى اآلن!!

وظلت خطوة نقل السفارة األميركية إلى القدس -التي تعهد بها خالل حملته النتخابية -مؤجلاة حتاى
ل تتساابب فااي تخريااب مساااعيه إلطااالق عمليااة التسااوية ،ومحاولااة جمااع الاادول العربيااة علااى محاربااة

إيران ومالحقة تنظيم الدولة.

وفي المقابل ،فإن عبارات المديح إلسرائيل كان لها ما وراءهاا فاي جولاة ت ارماب الاذي اكتفاى بمطالبتاه
باإطالق مبااادرات حسان نيااة ،مقابال دعااوة الفلساطينيين للتخلااي عان أي شااروط لساتئناف المفاوضااات

مع إسرائيل ،ودعوتهم لوقاف ماا يسامى التحاريض علاى إسارائيل ،وتصانيف حمااس حركاة إرهابياة بماا
يحمله ذلك من مخاطر تشديد الحصار عليها.

إل أن الرئيس األميركي بات مقتنعا بخطوة السالم القتصادي بين إسرائيل والعرب ،وهاي الفكارة التاي
يتبناهااا وياادعو لهااا رئاايس الااوزراء اإلس ارائيلي بنيااامين نتنياااهو ،ويتوافااق فيهااا مااع اليمااين اإلس ارائيلي

المتحالف معه .ونجح ترامب في وضع هذه القضية على األجندة العربية أثناء زيارته للرياض.
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ويذكر أنه جرل العام الفائت لقاء سري في العقبة ضم كال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
والمل ااك األردن ااي عب ااد هللا الث اااني ،ورئ اايس ال ااوزراء اإلسا ارائيلي بني ااامين نتني اااهو ،وك ااان برعاي ااة وزي اار

الخارجية األميركي السابق جون كيري.

وقااد وافااق نتنياااهو -فااي هااذا الجتماااع -علااى تقااديم تسااهيالت للفلسااطينيين للبناااء فااي مناااطق "ج"

(الواقعا ااة تحااات السا اايطرة األمنياااة والسياسا ااية اإلس ا ارائيلية) بالض اافة الغربياااة ،وتجميا ااد الس ااتيطان فا ااي

المستوطنات النائية التي تقع في أقاصي الضفة الغربية مقابل إطالق يد إسرائيل للبناء في التجمعات
الستيطانية الكبرل ،مع طلب التزام أميركي بإحباط أي تحرك ضد إسرائيل في المحافل الدولية!

وحسااب الصااحافة العبريااة ،فااإن مصاار واألردن عرضااتا علااى نتنياااهو العتاراف بيهوديااة الدولااة مقاباال

إط ااالق مفاوض ااات التس ااوية م اان حي ااث توقف اات ،وه ااو م ااا رفض ااه نتني اااهو ألن ااه ل يري ااد أن يق اادم أي
استحقاقات للعرب والفلسطينيين (وقف الستيطان) ،ما دام يرل أنهم محتاجون إليه في المعركة على

اإلرهاب ومحاربة إيران.

وطلاب نتنياااهو أيضااا أن تقااوم السااعودية واإلمااارات بأنشااطة سياسااية ذات منحااى تطبيعااي مااع إسارائيل

بشكل علني وجلي ،وهو ما يبدو أنه بدأ يتحقق في اإلمارات على األقل!

أم ااا بالنس اابة للفلس ااطينيين ،فق ااد ع اارض الا ارئيس الفلس ااطيني محم ااود عب اااس -أثن اااء زيارت ااه للولي ااات

المتحدة -على ت ارماب أن يلتقاي ماع نتنيااهو برعاياة الارئيس األميركاي ،األمار الاذي يعناي تراجعاا عان
مطلب وقف الستيطان قبل استئناف المفاوضات المباشرة .كما نقلت مصاادر عان عبااس أناه سايقدم
مبادرة للتخلي عان مزياد مان أ ارضاي الضافة (نحاو  )%6فاي إطاار مبادلتهاا باأراض فاي النقاب ،وذلاك

لتسهيل عملية التسوية مع إسرائيل.

الموقف اإلسرائيلي

يرتكااز الموقااف اإلسارائيلي ماان عمليااة التسااوية علااى رفااض قيااام الاادولتين فااي ظاال التحااالف القااائم بااين
الليكود واليمين اإلسرائيلي.

فق ااد قال اات تس اايبي حوت ااوبيلي نائب ااة وزي اار الخارجي ااة اإلسا ارائيلية إن الم ااآل المتوق ااع لح اال ال اادولتين م ااع

الفلسااطينيين فااي طريقااه إلااى الفشاال ،وان اإلسارائيليين مطااالبون بالحااديث أمااام إدارة الارئيس األميركااي
عن حلول بديلة وخيارات جديدة ،من بينها إقامة فدرالية بين الفلسطينيين واألردن ،والعمل علاى إلغااء

مصطلح احتالل.

وأشارت الوزيرة -المنتمية إلى حزب البيت اليهودي اليميني المتحاالف ماع الليكاود فاي الحكوماة -إلاى
أنه بناء على القاانون الادولي وقارار عصابة األمام فاي ساان ريماو ،فاإن غارب األردن منطقاة يجاب أن

تكون جميعها خاضعة للسيادة اليهودية ،على حد زعمها.
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وبدوره أشار وزير شؤون الستخبارات اإلسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي يعتبر من رموز حزب الليكود
الحاكم -إلى أناه فاي ضاوء احتمالياة تجادد المفاوضاات باين إسارائيل والفلساطينيين فاإن أي مباحثاات
جدياادة يجااب أل تساابقها شااروط مساابقة ،زاعمااا أنااه ل يوجااد فااي حكومتااه ماان يعااارض الااذهاب إلااى

مفاوضات مع الفلسطينيين وفق هذه الرؤية.

وذكر أن مبادرته إلقامة جزيرة مائية قبالة شواطئ قطاع غزة تحظى بموافقة المؤسسة األمنية ،وهناك

نقاشات ل بأس بهاا حاول الموضاوع فاي المجلاس الاوزاري المصاغر للشاؤون األمنياة والسياساية ،ورغام
إعالن معارضة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان لهذا المشروع فإن األجهزة األمنية توافق عليه.

وهكااذا ،فااإن الحا ازبين متفقااان علااى اس ااتئناف المفاوضااات ب اادون شااروط مااع تباين ااات حااول تكتيك ااات

المفاوضات ،مما يعطي الفرصة لصمود هذا الئتالف.

كمااا أن الح ازبين متفقااان علااى مبااادرة السااالم القتصااادي التااي أطلقهااا نتنياااهو ،حيااث أكااد كاااتس أن
هناك تعاونا بين إسرائيل وأميركا والدول العربية بالمنطقة لمواجهة التدخل اإليراني بسوريا ،مشي ار إلى
وجود تقدم بين هذه األطراف مجتمعة لوضع حد لهذا التدخل.

والخالصااة هااي أنااه يباادو أن ت ارمااب مااا زال أمامااه مش اوار طوياال لتحقيااق إنجاااز فااي عمليااة التسااوية
السياسية ،خصوصا أن موافقاة عبااس علاى الساالم القتصاادي هاي لمجارد تساهيل المفاوضاات ،فاإذا

شعر بأنها ل تصب في هذا التجاه فلن يتعاون معها.

هااذا فضااال عاان أن عباااس لاايس فااي موقااع قااوي للتااأثير فااي مسااار التعاااون اإلسارائيلي العربااي ،إذ إنااه
ليس متحكما في غزة ،وقبضته على األراضي الفلسطينية متراخياة ،ويواجاه منافساة مان غريماه محماد

دحالن.

ورغاام اإلج اراءات التااي باشاار عباااس تنفيااذها ضااد غ ازة (قطااع الرواتااب ووقااف المساااعدات عاان أساار

الشااهداء والجرحااى ،ووقااف تحوياال األماوال لتشااغيل محطااة كهرباااء غازة) فإنااه ساايواجه مشااكلة إن أراد
حكم غزة في ظل تعقيدات الوضع القتصادي ،أو قارر التخلاي عنهاا ومواجهاة التهاماات اإلسارائيلية

بأنه ل يحكم كل األراضي الفلسطينية.

واألهم من ذلك عدم جدية إسرائيل في إنجاز تسوية ،والهروب منها إلى ما يسمى السالم القتصاادي

الذي ل يؤدي إلى حل حقيقي للصراع ،ويضعف دور الدول العربية في مواجهة التشدد اإلسرائيلي.

لقاد نجااح ت ارمااب فااي تشااديد الحصاار علااى إياران واعااادة موضااعة إسارائيل كمحااور للمواجهااة معهااا ،وهااي

األفضلية التي خسرها العدو منذ حارب الخلايج األولاى .وربماا يانجح فاي إطاالق المفاوضاات الفلساطينية
اإلسرائيلية ،ولكن ل يزال أمامه مشوار طويل قبل أن يتوقع تحقق نتائج على األرض من جولته هذه.

الجزيرة.نت2017/5/24 ،
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 .61عودة مظفرة للقوى الكبرى إلى الشرق األوسط!
د .بشير موسى نافع
واجهات الوليااات المتحاادة خااالل العقاد األول ماان هااذا القاارن صااعوبات كبيارة فااي مااا أساامته إدارة بااوش

البن "الحرب على اإلرهاب" وتحولت إلى حرب شاملة على المشرق اإلسالمي وشعوبه .الحرب التي
بدأت بإطاحة حكم طالبان في أفغانستان ،بحجة مواجهة تنظيم القاعدة ،توسعت ،شيئا فشايئا ،لتطاال
العراق وفلسطين ولبنان واليمن وحدود باكستان األفغانية .تعهاد األمريكياون الحارب مباشارة فاي بعاض
األحيان ،وتعهدها حلفاؤهم في أحيان أخرل .أوقعت الحرب خسائر فادحة بشعوب المشارق ،وخساائر

أخرل باألمريكيين وحلفائهم ،وانتهت بدون أن تحقاق نتاائج حاسامة .وكاان طبيعيا ا ،بالتاالي ،أن تتبناى

إدارة أوباما مقاربة مختلفة ،وأن تدشن انسحاب ا ملموس ا ،وليس كلي ا ،على أية حال ،من سياسة الحرب
الشااملة والتادخل التاي تبنتهاا إدارة باوش .فاي الوقات نفساه ،وباالرغم مان أن روسايا كانات تعايش حقباة

انتعاااش اقتصااادي كبياار بفعاال ارتفاااع أسااعار م اوارد الطاقااة ،فقااد أصاابح أماان "الخااارج القريااب" الهاام
الرئيس لحكومة بوتين .توسع حلف الناتو الحثيث في وسط وشرق أوروباا ،وسلسالة مان الضاطرابات

فا ااي وسا ااط أسا اايا وشا اامال القوقا اااز ،مثلا اات تحا ااديات مباش ا ارة لوضا ااع روسا اايا السا ااتراتيجي ومحيطها ااا
الجيوسياسااي ولاام يكاان باسااتطاعة روساايا العااودة إلااى سياسااة التاادخل السااوفياتية فااي الشاارق األوسااط

بينما هي مهددة في جوارها الحيوي.

في  ،2011اندلعت سلسلة من الثورات العربية ،التي كشافت عان وصاول نظاام ماا بعاد الحارب األولاى
اإلقليمي إلى نهاية الطريق ،وعن مضي الشعوب العربية نحو تسلم مقاليد أمرها ،بادون عقاد وما اررات

أو قطيعاة مااع العااالم .لاام تطلااب الشاعوب عونا ا ماان القااول الدوليااة ،ول قبلات تاادخالا خارجيا ا فااي شااأنها

ال ااداخلي .وب اادا ،بفع اال تبل ااور أولوي ااات مختلف ااة للولي ااات المتح اادة روس اايا ،أن عصا ا ار جدي اادا يول ااد ف ااي
المشرق ،عصار اساتقالل القارار ومباادرة دول المنطقاة إلاى حال قضااياها وخالفاتهاا بمعازل عان عباث

القااول الكباارل .كاناات تركيااا تعاايش نهضااة اقتصااادية وسياسااية لفتااة ،وتعيااد توكيااد دورهااا علااى مساارح

اإلقلاايم والعااالم وهااو مااا وفاار مثااالا إلمكانيااة النهااوض والتجديااد الااذاتي واسااتقالل الق ارار .ولكاان آمااال
السنوات األخيرة من عقد القرن األول والنصف األول للعقد الثاني لم تعش طويالا.

تحالفاات دول عربيااة مااع قااول النظااام القااديم فااي دول الثااورات العربيااة ،وأطلقاات ح ارك ا ا مضااادا هااائالا

وبا اااهظ التكا اااليف ،بدايا ااة ما اان مصا اار ،أكبا اار الا اادول العربيا ااة ،والدولا ااة التا ااي جسا اادت عمليا ااة التحا ااول
الااديمقراطي واسااتقالل الق ارار ،وماان ثاام تااونس ولبيبااا .وفااي الوقاات نفسااه ،تعهاادت إي اران مشااروع الثااورة

العربيااة المضااادة فااي سااوريا والعاراق ،وماان ثاام الاايمن .ولكاان الاادور اإلي ارنااي فااي اسااتدعاء الخااارج كااان
أخطر بكثير مان مجارد تقاديم الادعم لنظاامي األساد والماالكي وللحاوثيين .فاي محاولتهاا إيقااع الهزيماة
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بثااورة الشااعب السااوري والحفاااظ علااى نظااام األسااد ،رفضاات إي اران محاااولت تركيااا والسااعودية وقطاار
(ومصر مرسي) التوصل إلى تفاهم إقليمي على مستقبل ساوريا ،ودفعات بحازب هللا إلاى قلاب السااحة

السااورية .وعناادما أصاابح واضااح ا أن الحاازب لاان يسااتطيع تحماال أعباااء المواجهااة مااع الشااعب وقااول
المعارض ااة ،اس ااتدعيت ميليش اايات ش اايعية م اان العا اراق وباكس ااتان وأفغانس ااتان ،وأخ ااذت أع ااداد الض ااباط

اإلي ارانيين فااي سااوريا فااي الت ازيااد .مااع النصااف الثاااني ماان  ،2015لاام يعااد ثمااة شااك أن حاارب إي اران

وحلفائها ضد الشعب السوري في طريقها إلى الفشل .وهناا ،قاام اإليرانياون ،باالتوافق ماع نظاام األساد،
بفتح أبواب سوريا للتدخل الروسي المباشر.

لم يكن التدخل اإليراني في سوريا هو المشكلة الوحيدة للساعودية ودول الخلايج العربياة .كانات حاروب

ب ااوش بالغ ااة الغب اااء ف ااي المش اارق خلق اات من اااطق فا اراغ للق ااوة من ااذ  ،2001عمل اات إيا اران ،ف ااي اندفاع ااة
متسرعة ،على التوسع فيها .حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان عملات ،ولام

تاازل ،علااى الااتحكم بدولااة ع اراق مااا بعااد الغاازو والحااتالل دعماات حاازب هللا فااي ساايطرته علااى ق ارار
الدولااة اللبنانيااة وشااجعت مشااروع الحااوثيين الغبااي للساايطرة علااى الاايمن .مااا أرتااه الكتلااة التااي تقودهااا
السعودية ،وأغلبية الشعوب العربية ،أن إيران تجاوزت حدود مصالحها المشروعة بكثير ،وأن توظيفها
السالح الطائفي بات مصدر تهديد لستقرار المنطقة ودولها .وبدأت ،من ثم ،معركة مواجهاة مشاروع

التوسااع اإلي ارنااي ،ومحاولااة تح اريض الحليااف األمريكااي التقلياادي علااى خااوض المعركااة .لاام يكاان لاادل
إدارة أوبام ااا الحم اااس أو الس ااتعداد للع ااودة إل ااى تعقي اادات الس اااحة الش اارق األوس ااطية ،وذاكا ارة خس ااائر

اإلدارة األمريكيااة السااابقة لاام تاازل حيااة .بتااولي ت ارمااب مسااؤوليات الحكاام فااي الوليااات المتحاادة ،تاانفس

معسااكر مواجهااة إي اران الصااعداء .ساابق لت ارمااب أن عباار عاان عااداء ل يخفااى إلي اران وسياساااتها أثناااء
الحملااة النتخابيااة الرئاسااية ،واختااار عااددا ماان أباارز خصااوم إي اران لتااولي حقائااب األماان القااومي فااي

إدارتاه .وألن ت ارمااب يحتاااج دعماا مالياا خارجياا لبرامجااه القتصااادية فااي الوليااات المتحاادة ،وقااع التقاااء

المص االح المتوقااع ،وعااادت الوليااات المتحاادة إلااى الساااحة الشاارق أوسااطية كمااا لاام تعااد ماان قباال .لاام
تستطع إيران ،ول استطاعت روسيا النتصار في سوريا .حماية نظام األسد من السقوط ،ل يعني أن

مستقبل النظام أصبح مؤمن ا .ولكن إيران خسارت موقعهاا ودورهاا فاي ساوريا ،بعاد أن أصابحت روسايا
صاحب القرار ،ولم يعد مستبعدا أن تقوم حتى بدفع إيران وميليشياتها خارج ساوريا كلياة .فاي الجاناب
اآلخاار ،لاايس هناااك مااا يااوحي بااأن العااودة األمريكيااة الحتفاليااة للشاارق األوسااط سااتقدم الكثياار لخصااوم

إيا اران الع اارب .ل اان تق ااود إدارة ت ارم ااب حربا اا ض ااد إيا اران وب ااالرغم م اان اللغ ااة الت ااي يس ااتخدمها الا ارئيس
األمريكي ،فإن التوسع اإليراني وصال مادة يجعال مان الصاعب التعامال معاه بادون مواجهاة فعلياة .إن
وقعات مثاال هاذه المواجهااة ،فعلاى العاارب أن يتحملاوا العاابء األكبار .يرتكااز النفاوذ اإلي ارنااي فاي سااوريا
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ولبنان والعراق والقطاع الحاوثي مان الايمن إلاى قاول داخلياة ،قاول طائفياة بالتأكياد ،ولكنهاا تنتماي إلاى
شعوب هذه الدول وهذا ما يجعل الملف اإليراني أكثر تعقيدا مماا يمكان إلدارة ت ارماب تحملاه .تحتااج
مواجهاة التوساع اإلي ارناي نفسا ا طاويالا ،أطاول بكثيار مماا يمكان لواشانطن المثاابرة علياه .بكلماة أخارل،
وكمااا خساارت إي اران ماان عااودة روساايا إلااى سااوريا ،فقااد ل يكااون مااردود اسااتثمار مئااات المليااارات ماان

الاادولرات فااي عااودة الحليااف األمريكااي إلااى المنطقااة بحجاام أكثاار توقعااات العاارب تواضااعا .هااذه عااودة
مظفرة للقول الكبرل إلاى المشارق .فاي الفتارة باين  2008و ،2013ولاد أمال حقيقاي فاي أن تصابح دول

المشرق أكثر استقاللا وأكثر قدرة على وقف تدخالت القول الكبرل في شؤونها ومصير شاعوبها .مان
يخمد هذا األمل الياوم هاو أنظماة حكام دول المشارق ذاتهاا لايس فقاط ألنهاا رفضات التوافاق العقالناي

علااى حاال قضااايا المنطقااة وخالفاتهااا ،ولكاان أيض ا ا ألنهااا اختااارت النقااالب علااى طموحااات الشااعوب
وسعيها إلى امتالك مصيرها .ستعمل عودة القول الكبرل إلاى المشارق مان جدياد علاى تحقياق أهاداف

ومصاالح واشانطن وموساكو ،ولايس أهاداف ومصااالح األنظماة المشارقية الحاكماة .وان كاان هنااك ماان
أثر لهذا المتغير على أنظمة المشرق ،فسيتجلى بالتأكيد في خسارة هذه األنظمة لماا تبقاى مان قادرتها

على اتخاذ القرار ،وعودة مصائرها إلى طاولة التفاوض ومساومات القول الكبرل.

القدس العربي ،لندن2017/5/25 ،

 .61القدس "الموحدة" أكذوبة إسرائيلية
حاييم رامون

نشاار مكتااب اإلحصاااء المركاازي بمناساابة "يااوم القاادس" جملااة معطيااات ورسااومات بيانيااة تعاارض بدقااة
وثبات القدس "الموحدة" كما هي ،دون رتاوش .المعطياات تادحض األكاذياب عان القادس :فهاي تحطام
الصورة الكاذبة التي عرضتها حكومات إسرائيل على مدل السنين ،والتي يحييها اليوم نتنياهو بكفااءة

التي ل بأس بها.

القاادس "الموحاادة" هااي اليااوم ،بعااد خمسااين ساانة ماان حاارب "األيااام السااتة" ،أكثاار فلسااطينية بكثياار ،أقاال
يهودية ،أقل صهيونية من أي وقت مضى ،أكثار فقارا ،أكثار تأصاال ،وأقال تعليماا .فاي اوسااط اليهاود

يا اازداد معااادل األصاااوليين (الحريا ااديم) –  35فا ااي المئاااة مااان سا ااكان المدين ااة – بسا اارعة ،بينماااا يشا ااكل
العلمانيون والتقليديون أقلية منذ اآلن.

من بين المدن الكبرل في إسرائيل ،حسب مكتب اإلحصااء المركازي ،يشاعر المقدسايون بالحاد األدناى
من األمان في مدينتهم لن القرل الفلسطينية هي مصدر  60في المئاة مان "المخاربين" فاي انتفاضاة
األفاراد الخيارة .كمااا أن القاادس تشااكل طريااق عبااور آمنا ا ل ا "المخاربين" وللماااكثين غياار القااانونيين ماان
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الضفة ،ممن يشقون طريقهم الى بلدات اخرل في إسارائيل .فاي مخيماات الالجئاين ،التاي ضامت الاى
القدس ،تعمل بشكل حر عصابات مسلحة ول تعمل الشرطة فيها.

صحيح أن عدد سكان القدس "الموحدة" ازداد في السانة األخيارة ،ولكان نحاو  50فاي المئاة مانهم يهاود

ونحا ااو  50فا ااي المئا ااة عا اارب .فا ااي مي ا ازان الهج ا ارة السا االبي األخيا اار الا ااذي نشا اار أن  7,600نسا اامة ما اان
المهاجرين من المدينة يهود وفقط  200عربي .وانتبهوا إلى هذا :آخر إحصاء لسكان القدس يفيد بانه
يعيش في المدينة اليوم  883ألف نسمة ،منهم فقط  552الفا (نحو  60في المئة) يهود ونحو  331الفا

(نحو  40في المئة) فلسطينيون ليسوا مواطني إسرائيل ولكن معظمهم يحملون هويات إقاماة إسارائيلية
تصاادرها وزارة الداخليااة .نحااو  60فااي المئااة ماان الشااباب (ابناااء  )18 – 1هاام فلسااطينيون .هاال توجااد
عاصمة أخرل في العاالم نحاو  40فاي المئاة مان ساكانها ليساوا ماواطني دولتهاا؟ ومعظام شابانها ليساوا

مواطني الدولة ومعظمهم "ينالون" تعليما معاديا؟

ل شااك أن العاماال األساااس ،ان لاام يكاان الحصااري ،الااذي خلااق هااذا الواقااع المأساااوي والباعااث علااى
الكتئاب كان الضم الهاذي في العام  1967لا  22قرية ومخيم لجئين فلسطينيين ،لم تكن أبادا تنتماي

إلى القدس .هذا الضام كاان نتيجاة ساكر األحاسايس وفقادان الطرياق مان حكوماة إسارائيل بعاد احاتالل
الضفة في حرب "األيام الستة" .ألايس مؤكادا أن معظام وزراء حكوماة الوحادة ذاتهاا فهماوا بالضابط ماا
هو المعنى بعيد المدل لذلك الضم؟ اما اليوم فواضح أن هذا كان ق ار ار بائساا ضعضاع بشادة يهودياة،

امن ،واقتصاد القدس.

ليس صدفة أن ايا من احداث ياوم القادس و "سانة القادس" التاي أعلنات عنهاا الحكوماة ،لام ياتم احيااؤه

او الحتفال به في تلك الا  22قرياة ،حياث يساكن أكثار مان  200ألاف نسامة .الحكوماة ورئايس البلدياة
سيبثان اليوم (أمس) امام عيون الشعب والعاالم الحاداث والحتفاالت .ولكنهماا سيسادلن ساتا ار كبيا ار

وسااميكا عل ااى مئااات الف الفلس ااطينيين غياار الما ارئيين مم اان يسااكنون ف ااي مناااطق الخ ااداع والتظ اااهر

للقدس "الكاملة" .نتنياهو وبركات يواصالن الخاداع وتقاديم عارض عاباث لعاصامة إسارائيل "الموحادة".
هكذا تخلد المصيبة.

هاذه صاورة وضااع باعثاة علااى الصادمة ،وماان الواضاح أنااه إذا لام يحصاال شايء فانهااا ساتتدهور ،ولاان
تكون القدس يهودية وصهيونية بال المديناة الفقار فاي إسارائيل ،وباألسااس ،فلساطينية اكثار .فاي هاذه

اللحظاة الحرجاة فاان إسارائيل ملزماة باان تتخاذ قا ار ار شاجاعا وساريعا :ان تعتارف بالخطاأ الرهياب الاذي
تسبب بان تكون القدس تحت خطر متعاظم لفقدان طبيعتها اليهودية وضعف امنها واقتصادها وتعلن

ان الا ا  22قريااة ومخاايم لجئااين تعااود الااى مكانهااا الطبيعااي – الااى الضاافة الغربيااة .هكااذا يتحقااق ربااح
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وخالص للقدس اليهودية وأكثر من ذلك :مثل هذا العالن سايعزز المكاناة الدولياة للمديناة ،وسايحقق
اعترافا دوليا عمليا بكونها عاصمة إسرائيل ويزيد احتمال التسوية السياسية.

*كان وزي ار لشؤون القدس ومن مؤسسة الحركة إلنقاذ القدس اليهودية.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2017/5/25 ،

 .62كاريكاتير:
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