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 39 :صورة
*** 

 
 رغم المقاطعة السياسية تس: لقاء سري جمع ماجد فرج وبومبيو في واشنطنهآر  .1

موقع صحيفة "هآرتس"  ، أنترجمة خاصة -رام هللا من  ،29/5/2018القدس، القدس، ذكرت 
ن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز إين، عن مسؤول فلسطيني كبير قوله العبرية، نقل مساء يوم االثن
ك بومبيو حين كان رئيسا لوكالة المخابرات المركزية قبل توليه منصب المخابرات قد التقى مع ماي

وبحسب المسؤول، فإن اللقاء عقد الشهر الماضي بمعرفة الرئيس محمود عباس  وزير الخارجية.
ن هذا اللقاء هو أعلى اجتماع بين ممثلي إوقالت الصحيفة  وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين.

أشهر وذلك بالرغم من المقاطعة السياسية التي أبدتها السلطة الفلسطينية  الجانبين في غضون ستة
وقال المسؤول أن اللقاء عقد في إطار أمني وأن االجتماعات األمنية بين  تجاه إدارة دونالد ترمب.

السلطة والواليات المتحدة لم تتوقف رغم المقاطعة السياسية. مشيرا إلى أن تلك اللقاءات تتناول 
 ذات تفاصيل إقليمية تتجاوز إسرائيل.قضايا 

إلى أن االجتماع بين فرج وبومبيو بحث قضية المجلس الوطني الفلسطيني  النظر ولفت المسؤول
وتقول الصحيفة أن فرج أحد المقربين من الرئيس عباس تربطه عالقة وثيقة  وصحة الرئيس عباس.

تنظيم زيارته إلى رام هللا في فبراير/ شباط مع بومبيو وعقد اجتماعات سابقة بينهما وكان له دور في 
2017. 

 صحيفة هآرتس اإلسرائيليةعن عدنان أبو عامر، أن  ،29/5/2018"، 21موقع "عربي وأضاف 
قبل ساعات عن اجتماع سري شهدته العاصمة األمريكية واشنطن، الشهر الماضي، بين  كشفت

 ن السلطة الفلسطينية واإلدارة األمريكية.ماجد فرج وبين مايك بومبيو، رغم القطيعة السياسية بي
وأضاف مراسال الصحيفة، جاكي خوري وأمير تيفون، في تقريرهما الحصري الذي ترجمته 

"، أن "االجتماع السري عقد قبل أيام من دخول بومبيو إلى مقر وزارة الخارجية، ويعد اللقاء 21"عربي
عام، حيث تحدث االثنان في اجتماعهما  الرفيع بين الجانبين الفلسطيني واألمريكي منذ نصف

المذكور عن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني أواخر إبريل وأوائل مايو، وحول الوضع الصحي 
 للرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أن "هذا اللقاء الالفت من نوعه حصل رغم حالة القطيعة السياسية 
األمريكي دونالد ترامب مع عباس، حين ما زال بومبيو رئيسا لجهاز المخابرات التي يعيشها الرئيس 

 األمريكية السي آي إيه".
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وحسب أحاديث أجرتها الصحيفة مع مسؤولين فلسطينيين، فإن "االجتماع عقد بعلم ومعرفة عباس، 
يني كبير أبلغ مسؤول فلسطو  وعدد قليل جدا من المسؤولين الفلسطينيين الكبار المحيطين به".

هآرتس أن "االجتماع عقد في مستواه األمني ذي الجانب المهني، دون توضيحات أكثر، وأن 
االجتماعات األمنية بين السلطة الفلسطينية واإلدارة األمريكية مستمرة دون انقطاع، رغم إعالن 

ليا عقب السلطة الفلسطينية مقاطعتها إلدارة الرئيس ترامب في المجال السياسي، التي بدأت عم
إعالنه االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، في شهر ديسمبر الماضي، ما أثار توترا غير مسبوق 

 بين الجانبين، ما زال مستمرا حتى اليوم".
وأضاف المسؤول الفلسطيني، الذي لم يكشف هويته للصحيفة، أن "مباحثات االجتماع بين فرج 

ي وتأثيرات لها عالقة بالمنطقة بشكل عام، بما يتجاوز وبومبيو انشغلت بقضايا أمنية ذات بعد إقليم
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، لكنها تناولت أيضا اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي 

وقالت الصحيفة إن "االجتماع الذي بحث  شهدته رام هللا أواخر إبريل الماضي وأوائل مايو الجاري".
، يشير إلى رغبة أمريكية واضحة في تأمين االستقرار السياسي صحة عباس، وما يقال عن مرضه

 واألمني في األراضي الفلسطينية عقب انتهاء حقبة عباس، ألي سبب كان".
وقالت الصحيفة إن "فرج يعّد أحد القيادات الفلسطينية األكثر قربا من عباس، ويعّد لقاؤه مع بومبيو 

األخير رئيسا للسي آي إيه، حيث تربطهما عالقات  استمرارا للقاءات سابقة جمعتهما، حين كان
، مع بداية والية 2017فبراير  قوية، وقد أشرف فرج على ترتيب زيارة بومبيو إلى رام هللا في شباط/

 ترامب الرئاسية". 
سرائيل تنظران إلى و  أبلغ مسؤول فلسطيني كبير آخر الصحيفة اإلسرائيلية أن "الواليات المتحدة وا 

احة الفلسطينية من زاوية األمن القومي، ولذلك كان مهما أن يعرضا مواقفهما أمام فرج تطورات الس
قبيل انعقاد المجلس الوطني من جانب، وبالتزامن مع دخول بومبيو إلى مقر وزارة الخارجية من 

 جانب آخر".
حباطا قالت الصحيفة إن "هذا االجتماع األمني الرفيع عقد فيما تبدي السلطة الفلسطينية غضو  با وا 

واضحين إزاء األداء السياسي لطاقم البيت األبيض في تسويق خطته السياسية، برئاسة جاريد كوشنر 
صهر الرئيس ترامب، وجيسون غرينبالث مبعوثه الخاص إلى الشرق األوسط، ومع ذلك فإن 

ية متخصصة، العالقات األمنية الفلسطينية األمريكية، واالتصاالت الثنائية مع أوساط أمنية أمريك
 مستمرة، ولم تتوقف".  
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 يوم الثالثاء من ا  أنه سيعود إلى ممارسة عمله اعتبار ويؤكد  يغادر المستشفىعباس  .2
محمود عباس، اليوم االثنين، المستشفى االستشاري العربي  السلطة الفلسطينيةغادر رئيس : القدس

ة مقتضبة من أمام المستشفى االستشاري، وأكد الرئيس في كلم بمدينة رام هللا، بعد أن تماثل للشفاء.
 الثالثاء. أنه غادر المستشفى بصحة تامة، وسيعود إلى ممارسة عمله اعتبارا من يوم

دارته الحكيمة وأطباءه وممرضيه، مؤكدا انه  عباسوأشاد  بالجهود التي بذلها المستشفى االستشاري وا 
ووجه التحية والتقدير ألبناء  عبنا بأيد أمينة.يعد نموذجا للمستشفيات الفلسطينية، ما يؤكد أن صحة ش

شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدا أنه سيواصل العمل من اجل تحقيق الهدف المنشود بإقامة 
الملوك والقادة والزعماء والساسة  أبو مازنوشكر  الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 والرؤساء، الذي تفضلوا بالسؤال عنه.
المستشفى الستكمال عالجه في العشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد العملية التي  عباسدخل و 

 أجراها في األذن الوسطى قبل نحو أسبوع.
 28/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مهام الرئاسةشغر مركز رئيس السلطة يتولى رئيس المجلس التشريعي إذا رئاسة التشريعي:  .3

أكدت رئاسة المجلس التشريعي، أن تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، : غزة
وأشارت رئاسة التشريعي، في بيان، اليوم، إلى القانون  وغير خاضع لالجتهاد بأي حال من األحوال.

حكام بشغور مركز ( منه المتعلقة باأل1( الفقرة )37األساسي الفلسطيني وتعديالته، وخاصة المادة )
رئيس السلطة حيث نصت على: يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرًا في أي من الحاالت 

 اآلتية:
 الوفاة، -والحاالت هي: أ

فقد  -االستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، ج -ب
المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية  األهلية القانونية وذلك بناء على قرار من

 ثلثي أعضائه.
( من القانون األساسي الفلسطيني جاءت لتنظيم أحكام تولي 37( من المادة )2وذكرت أن الفقرة )

رئاسة السلطة في حالة شغر المركز، حيث نصت على: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في 
لسابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا أي من الحاالت ا

لمـدة ال تزيد عن ستين يومًا تجرى خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون 
 االنتخابات الفلسطيني".
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ة ومنظمة التحرير بما وشددت رئاسة التشريعي على ضرورة االلتزام من قبل كافة مؤسسات السلط
جاء في القانون األساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقا للشرعية التي حددها القانون 

 وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحاالت.
رئاسة التشريعي أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة خالفًا لألحكام الواردة أعاله،  ورأت

فسادا للحياة السياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو تعتبر مخا لفة للقانون، واغتصابا للسلطة وا 
 جهة المسئولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا.

 28/5/2018، فلسطين أون الين

 
 شعبنا وممتلكاتهل االحتالل مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء حم   ت   الفلسطينية الحكومة .4

حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية : القدس
عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وضد أرضنا في الضفة الغربية 

المتواصلة والمترافقة وقال المتحدث الرسمي: إن سياسة االقتحامات  المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
مع الهجمة االحتاللية الجنونية التي أعلنت سلطات االحتالل بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت 

بيتا للمواطنين في العقبة قرب طوباس، وهدم منشآت وبيوت  20ومنشآت الخان األحمر وعن هدم 
ختالق المحتلين )فانتازيا أخرى في محافظة الخليل، تحت حجج، وذرائع هزيلة تحتكم احيانا الى ا

احتاللية خاصة، مثل: عدم الترخيص، وغيره(، وفي غالب األحيان يحكمها "الوسواس والسرساب 
 األمني القهري" الذي يميز سلوك المسؤولين اإلسرائيليين والحكومات اإلسرائيلية. 

 28/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حرير ثابتة في مواجهة المؤامرات والمخططات التصفويةعريقات: منظمة الت .5
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إن منظمة : القدس

التحرير هي عنوان شعبنا الفلسطيني ومرجعيته والممثل الشرعي والوحيد له، وهي حاضنة المشروع 
ستبقى البيت الفلسطيني الجامع الذي يضم كل أبناء شعبنا الوطني وحافظة الهوية الفلسطينية، و 

وأضاف عريقات في بيان  ومكوناته وأطيافه في جميع أماكن تواجده، بفصائله الوطنية واإلسالمية".
على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إن شعبنا صامد على أرضه  54صحفي لمناسبة الذكرى الـ

صرف حتى نيل الحرية وانجاز استقالل دولة فلسطين على حدود ومتمسك بحقوقه غير القابلة للت
، 194، وعاصمتها القدس، وايجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا للقرار األممي 1967

 واالفراج عن جميع األسرى.
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وشدد على أن القيادة الفلسطينية تعمل بال كلل على تكريس دور المنظمة في الحفاظ على هويتنا 
تمثيلنا، وهي ثابتة في مواجهة المؤامرات والمخططات التصفوية التي تسعى إللغائها عن الخارطة و 

 السياسية والجغرافية.
 28/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إسرائيلية قذيفة هاون على مواقع 25مدفعي شمال غزة وسقوط  بقصفاستشهاد قسامي  .6

ن كتائب القسام، وأصيب مواطن آخر بجروح، مساء يوم االثنين، بعدما استشهد مقاوم مغزة: 
قصفت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، عبر دباباتها، ثالثة مواقع للمقاومة في بيت الهيا، شمال قطاع 

وقال مصدر أمني لمراسلنا: إن دبابات االحتالل أطلقت عدة قذائف مستهدفة موقع رصد  غزة.
 25) وأعلنت كتائب القسام أن المجاهد محمد الرضيع ين للضبط الميداني.لكتائب القسام ونقطت

وأكدت أن دماء الشهيد ودماء جميع شهداء شعبنا  عاما( الذي استشهد في القصف أحد مجاهديها.
  لن تذهب هدرًا.

 3" العبري: إن الجيش "اإلسرائيلي" اعتقل فلسطينيين اثنين من أصل 0404إلى ذلك، قال موقع "
وذكر الموقع العبري  ، من شمال قطاع غزة.48لوا التسلل إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام حاو 

المقرب من جيش االحتالل، مساء االثنين، أن اعتقال الفلسطينيين جاء "ضمن كمين مخطط له"، 
 وادعى وقوع إطالق نار نحو قوات مشيرا إلى أن الفلسطيني الثالث تمكن من العودة إلى قطاع غزة.

عسكرية تابعة لجيش االحتالل؛ خالل انسحاب الفلسطيني األخير، مؤكًدا أن مدفعية االحتالل 
 أطلقت قذائف تجاه نقطة مراقبة تابعة لحركة "حماس".

وقال  مدفعي سقطت قذائف صاروخية في مستوطنات "الغالف".القصف العد ساعات من وب
إلنذار دوت في مستوطنات غالف غزة بعد المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي إن صافرات ا

قذيفة هاون على عدد من المواقع على حدود قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية  25إطالق نحو 
العبرية إن القبة الحديدية اعترضت مجموعة قذائف أطلقت  24القناة  وقالت معظمها، حسب زعمه.

ت القناة أن السلطات اإلسرائيلية أوقفت وأوضح صوب مواقع إسرائيلية سقط عدد منها بغالف غزة.
 جميع سفريات الطلبة إلى المدارس وطلبت من جميع سكان "غالف غزة" الدخول إلى المالجئ.

 ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى اآلن مسئوليتها عن إطالق قذائف الهاون. 
 28/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 محملة بالمتفجرات أطلقت من غزةرباعية المراوح يدعي العثور على طائرة  االحتالل .7

، احتــــوت علــــى «رباعيــــة المــــراوح»غــــزة: أعلــــن جــــيش االحــــتالل اإلســــرائيلي اكتشــــاف طــــائرة صــــغيرة 
وحسـب زعـم جـيش االحـتالل فإنـه كـان مـن المفتـرض ان تنفجـر  متفجرات تم إطالقها من قطاع غـزة.

ا بعــد ان ســقطت فــي منطقــة المجلــس اإلقليمــي الطــائرة داخــل األراضــي اإلســرائيلية، وأنــه عثــر عليهــ
 ، حيث تبين خالل فحصها أنها كانت تحمل مواد متفجرة.«شاعار هانيغيف»

إننــا نســمع التهديــدات مــن »وقــال المتحــدث باســم جــيش االحــتالل ونــين مــانيليس، فــي أعقــاب الحــادث 
مـن يلعـب بالنـار »بقولـه متوعـدا بخـدمات جديـدة « التنظيمات اإلرهابيـة فـي غـزة والمدعومـة مـن إيـران

وحســب تقــارير إســرائيلية فــإن الطــائرة أطلقــت مــن قطــاع غــزة لــيال، وعبــرت  «.يعــرض نفســه للخطــر
منطقـــة الســـياج فـــي الجـــزء الشـــمالي منـــه، وهبطـــت هنـــاك، وأن التحقيـــق فـــي الحادثـــة ال يـــزال جاريـــا، 

 باعتبار الحادثة تمثل تصعيدا جديدا في تكتيكات المتظاهرين الغزيين.
 29/5/2018، لندن، قدس العربيال

 
 الدولية بدأت التحقيق الفعلي في الملفات الفلسطينية الجنائيةالمحكمة محسين:  .8

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت : وكاالت
حالة للمحكمة قبل أسبوع، أمس االثنين، التحقيق الفعلي في الملفات الفلسطينية بعد تقديم ملف اإل

وفق ما جاء في اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني أمس بحضور وزير 
 الشؤون الخارجية رياض المالكي الذي وضع اللجنة بصورة التحركات السياسية األخيرة.

وطني شـــكلت لجنـــة اجتمـــاع اللجنـــة المكلفـــة بمتابعـــة تنفيـــذ قـــرارات المجلـــس الـــ»وأوضـــح محيســـن أن 
خاصــة بمتابعــة قضــايا القــدس ولجنــة ســتجتمع اليــوم لمتابعــة قضــايا قطــاع غــزة، علــى أســاس إنهــاء 

 االنقسام ومتابعة معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وعدم تفرد حماس بالسيطرة عليه.
 29/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 لشعبية والديمقراطيةالحلوة آخر المستجدات مع الجبهَتْين ا عينحماس تبحث في  .9

بحثـــت حركـــة حمـــاس مـــع الجبهتـــين الشـــعبية والديمقراطيـــة فـــي مخـــيم عـــين الحلـــوة فـــي لبنـــان : صـــيدا
جــاء ذلــك خــالل زيــارة وفــد مــن الحركــة  التحــديات التــي تواجــه القضــية الفلســطينية وآخــر مســتجداتها.

ســؤول الشــعبية أبــو برئاســة المســؤول السياســي لحمــاس فــي منطقــة صــيدا ومخيماتهــا أيمــن شــناعة، لم
وأكــد الوفــد خــالل زياراتــه تمســك الحركــة بالعمــل الفلســطيني  علــي حمــدان، والديمقراطيــة فــؤاد عثمــان.

المشترك لمواجهة التحـديات الراهنـة، وناقشـوا آخـر مسـتجدات القضـية الفلسـطينية ال سـيما فيمـا يتعلـق 
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ر المخيمـات وخاصـة مخـيم عـين كما شدد الوفد على ضرورة الحفاظ على أمـن واسـتقرا بصفقة القرن.
 الحلوة، وتقليصات "األونروا"، مؤكدين أهمية التحرك الجاد لمنع تقليص أي خدمات.

بــدورهما أكــدت الجبهتــان ضــرورة تماســك وتكــاتف كافــة األطــراف الفلســطينية، وضــرورة تعزيــز الوحــدة 
عزيــز العمــل الفلســطيني الوطنيــة لمواجهــة المنعطفــات الخطيــرة التــي تمــر بهــا القضــية الفلســطينية، وت

 المشترك داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
 28/5/2018، فلسطين أون الين

 
 األسرى اإلداريين في مقاطعة محاكم االحتالل لمؤازرةقبها يدعو  .01

وصـــفى قبهــا أن حــراك الشــارع الفلســطيني الشــعبي والرســـمي  : أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاسرام هللا
ريين في مقاطعتهم محاكم االحـتالل لـم يـرقل إلـى مسـتوى الحـدث، مبينـا أنـه ودون الداعم لألسرى اإلدا

 حراك شعبّي ومؤسساتّي لن يتم تحقيق مطالب اإلداريين على المدى القصير.
وأضاف قبها أن الفصائل والتنظيمات تقع على عاتقهم مسؤولية كبيـرة؛ ألن األسـرى فـي السـجون هـم 

بــة بتســليط الضــوء علــى قضــيتهم والقيــام بفعاليــات ضــاغطة علــى أبنــاء فصــائل وتنظيمــات وهــي مطال
واتهم السلطة وجامعـة الـدول العربيـة واتحـاد المحـامين العـرب بالتقصـير؛  االحتالل لحين تحقيق ذلك.

لكـــــون الســـــلطة تمتـــــك ورقـــــة رابحـــــة تتعلـــــق باالعتقـــــال اإلداري بإمكانهـــــا أن تســـــتخدمها وتطلـــــب مـــــن 
ولي أن يكون لها دور في إثبات أن االعتقـال اإلداري غيـر مبـرر فـي المؤسسات الدولية والمجتمع الد

 ظل عدم وجود الئحة اتهام موجهة ضد المعتقلين.
 28/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قبل كأس العالم صالححماس تتمنى شفاء محمد  .00

االعتــداء »دثــة غــزة: لــم ينقطــع حــديث الســكان الغــزيين المثقلــين بهمــوم الحصــار اإلســرائيلي، عــن حا
، التــي اقترفهــا مــدافع فريــق س مدريــد ســرخيو رامــوس، ضــد نجــم منتخــب مصــر لكــرة القــدم «المتعمــدة

والعــب نــادي ليفربــول اإلنكليــزي محمــد صــالح، خــالل المبــاراة النهايــة ألبطــال أوروبــا، وكغيــرهم مــن 
ي روسيا، وهو أمر عبرت لمشاركة منتخب بالده في كأس العالم ف« النجم العربي»العرب تمنوا شفاء 

 عنه أيضا حركة حماس، التي عوقب أسراها بقرار إسرائيلي بمنعهم من حضور المونديال تلفزيونيا. 
لصالح، وكتب على « الشفاء العاجل»وفي هذا السياق تمنى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم 

دير ذي الخلـق الرفيـع محمـد نتمنى الشفاء العاجل لالعـب القـ»يقول « وكبفيس »صفحته على موقع 
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن يـــتمكن الالعـــب المصـــري مـــن «. صـــالح مهـــاجم ليفربـــول ومنتخـــب مصـــر
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مثـــال مشـــرف للحركـــة الرياضـــية »المشـــاركة فـــي كـــأس العـــالم لكـــرة القـــدم، وقـــال ممتـــدحا صـــالح إنـــه 
 «.العالمية وجدير بكل هذا الحب والتقدير

 29/5/2018، لندن، القدس العربي
 

 " للمستوطنين: مخططات استيطانية سرية للبناء دون مناقصاتجير أراض  "تأ .02
تعمـل الحكومـة اإلسـرائيلية، فـي تحركـات سـرية تـم كشـف النقـاب عنهـا للمـرة األولـى، : محمود مجادلـة

اليــوم اإلثنــين، علــى تقنــين أوضــاع الكتــل االســتيطانية غيــر القانونيــة بالضــفة الغربيــة المحتلــة، وذلــك 
ح للمستوطنين دفـع ثمـن األرض التـي أقيمـت عليهـا المسـتوطنات، بالمقابـل يحصـلون عبر مخطط يتي

 على وضع يعتبرون فيه "مستأجرين للمدى الطويل".
والجديد في هذا المخطط، وفقا إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه 

لــة االحــتالل بعــدم نشــر مناقصــات هــي منــع المســتوطنات الواقعــة خــارج الكتــل االســتيطانية. وحجــة دو 
 االنتقادات الدولية للتوسع االستيطاني.

وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن وزيـر السـياحة اإلسـرائيلي، يريـف لفـين، ووزيـرة القضـاء أييليـت 
شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على 
خطة سرية أعـدت للوصـول إلـى أقـرب صـيغة تتـيح للمسـتوطنين "التملـك" فـي البـؤر االسـتيطانية غيـر 

 القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
ويــنص المخطــط علــى إتاحــة اإلمكانيــة للمســتوطنين فــي البــؤر االســتيطانية غيــر القانونيــة لــدفع المــال 

أنــه "مســتأجر للمــدى الطويــل" لــألرض  مقابــل الحصــول علــى وضــعية ي ّعــرف مــن خاللهــا المســتوطن
 الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة "الحساسة"، التي يعمل الوزراء للـدفع بهـا علـى نحـو سـري غيـر معلـن 
وبعيــــًدا عــــن وســــائل اإلعــــالم، نظــــًرا لألبعــــاد القانونيــــة المركبــــة فــــي كــــل مــــا يتعلــــق بتســــوية أوضــــاع 

ناقضها مـع القـوانين التـي تحكـم مـن خاللهـا المحكمـة اإلسـرائيلية العليـا، أن المستشـار المستوطنات وت
القــانوني للحكومــة، افيحــاي منــدلبليت، انتقــد المخطــط بشــدة، غيــر أنــه لــم يرفضــه، مــا أعطــى نتنيــاهو 

 الضوء األخضر للدفع نحو المصادقة عليه.
 28/5/2018، 48عرب 
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 ف سمحت للكنيست بأن ينتقم ألسباب سياسيةلألسالعليا  المحكمةأيمن عودة:  .03
تل أبيب: احتج النواب العرب في الكنيست )البرلمان اإلسـرائيلي(، علـى القـرار الـذي أصـدرته محكمـة 
العدل العليا، وأجازت به القانون الذي يتيح طرد عضو كنيست منتخب. واعتبروا قرار المحكمة دعمـا 

المغضـــوب »يله خصيصــا لالنتقـــام مــن النــواب العــرب غيــر مفهــوم للقــانون العنصــري الـــذي تــم تفصــ
 «.عليهم

وقــال النائــب أيمــن عــودة، رئــيس القائمــة المشــتركة، إن المحكمــة لألســف ســمحت للكنيســت بــأن ينــتقم 
ذا كـــان ضـــحية هـــذا القـــانون اآلن هـــم  ألســـباب سياســـية، مـــن النـــواب الـــذين يطرحـــون فكـــرا مختلفـــا. وا 

عليهم، وسيتضح لمؤيدي القانون اليهود والمحكمة، أنه سيطال، النواب العرب، فإن األمر لن يقتصر 
 أيضا، النواب اليهود في يوم من األيام.

 29/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 شمل وشاركوا في عمليات ضد اإلسرائيليين : زيادة في أعداد الفلسطينيين الذين حصلوا على لم   "الشاباك" .04
العـام اإلســرائيلي "الشـاباك"، أن هنــاك زيـادة كبيــرة فـي أعــداد  قــال ممثلـون عــن جهـاز األمــن :تـل أبيـب

 الفلسطينيين الذين حصلوا على لم شمل وشاركوا في عمليات ضد اإلسرائيليين.
فلسطينيا ممـن حصـلوا  93وقال ممثلو الشاباك خالل جلسة للجنة األمن والخارجية في الكنيست، إن 

إســرائيليا  21عمليـة أدت لمقتـل  26مباشـر بوقــوع  علـى لـم الشـمل شــاركوا فـي عمليـات تســببت بشـكل
صابة  وأشاروا إلى أن ذلك يمثل أرقاما كبيرة مقارنة بثالثة عشر هجوما  فقط. 2015، منذ عام 76وا 

 .2014إلى  2001فقط نفذه فلسطينيون حصلوا على لم الشمل ما بين أعوام 
جنسـية لفلسـطينيين لمـدة عـام آخـر بعـد وصادقت لجنة األمن والخارجية على تمديد فترة إحكـام مـنح ال

 .2003أن كان تم إقرار القانون في الكنيست عام 
 28/5/2018القدس، القدس، 

 
 ألف دوالر 60سارة نتنياهو أمام خيارين: محاكمة بتهمة الفساد أو غرامة  .05

زوجــة تــل أبيــب: أبلــغ المستشــار القضــائي للحكومــة اإلســرائيلية، أفيحــاي منــدلبليت، هيئــة الــدفاع عــن 
رئــيس الحكومــة، ســارة نتنيــاهو، أن أمامهــا خيــارين ال ثالــث لهمــا: فإمــا أن تعتــذر وتتحمــل المســؤولية 

ألـــف دوالر، أو تـــدخل إلـــى قفـــص  60عـــن قضـــايا الفســـاد المرتبطـــة بهـــا، وتـــدفع غرامـــة عليهـــا بقيمـــة 
حتـى موعـد أقصـاه االتهام لتحاكم مثل كل المخالفين اآلخرين للقانون. وأمهـل منـدلبليت سـارة نتنيـاهو 

نهايــة األســبوع الحــالي، إلبالغــه قرارهــا النهــائي فــي الموضــوع. فــإذا لــم تطــرح اقتراحــا معقــوال لتحديــد 
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موعد وكيفية تسديد مبلغ الغرامة، مقابل إغالق ملف التحقيق ضدها، فإنـه سـيأمر بتقـديم الئحـة اتهـام 
 «.وف خطيرةالحصول على شيء عن طريق الخداع في ظر »ضدها ومحاكمتها بشبهة 

 29/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 محكمة العليا مناقشة التماسات الفلسطينيينالالمصادقة بالقراءة األولى على منع  .01
صـادق الكنيسـت، مسـاء اإلثنـين، بـالقراءة األولـى علـى اقتـراح قـانون بـادرت إليـه وزيــرة : هاشـم حمـدان

حية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صال
وبحســـب اقتـــراح القـــانون، فـــإن هـــذه االلتماســـات ســـتناقش فـــي المحكمـــة  .67األراضـــي المحتلـــة عـــام 
ويـــنص اقتـــراح القـــانون الـــذي عملـــت وزارة القضـــاء علـــى بلورتـــه علـــى تخويـــل  المركزيـــة فـــي القـــدس.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي فـي الضـفة الغربيـة المحكمة المركزية صالحية مناقشة القرارات اإلدارية ل
ـــة عـــام  ـــد الـــدخول والخـــروج مـــن األراضـــي الفلســـطينية المحتل ، 67فـــي قضـــايا التخطـــيط والبنـــاء وتقيي

وبحســـب االقتـــراح، فســـيكون باإلمكـــان االســـتئناف علـــى قـــرارات المحكمـــة  وطلبـــات حريـــة المعلومـــات.
ن األخيـــرة الهيئـــة القضــــائية األولـــى التـــي تنــــاقش المركزيـــة إلـــى المحكمــــة العليـــا، ولكـــن دون أن تكــــو 

وفـي أعقـاب المصـادقة علـى اقتـراح القـانون بـالقراءة األولـى، ادعـت شـاكيد أن  التماسات الفلسطينيين.
كما ادعـت أن اقتـراح القـانون  "الكنيست نفذ اليوم خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية".

 حكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.يهدف إلى تخفيف الضغط عن الم
 28/5/2018، 48عرب 

 
 صحيفة "ميكور ريشون": الموساد يستخدم المرتزقة لتنفيذ عمليات االغتيال .07

كشــف تقريــر نشــرته صــحيفة "ميكــور ريشــون" أمــس، وخصصــته : القــدس المحتلــة ــــ نضــال محمــد وتــد
وفـادي الـبطش فـي  2016الـزواري فـي صـفاقس التونسـية عـام  لعمليتي اغتيـال كـل مـن الشـهيد محمـد

ماليزيــا الشــهر الماضــي، أن الموســاد لجــأ إلــى اســتخدام عمــالء مــن خــارج صــفوفه ومــن خــارج الــدائرة 
التي نشط فيها عادة، متجهـًا نحـو تجنيـد عمـالء، بمـن فـيهم مرتزقـة، مـن دون أن يعـرف هـؤالء حقيقـة 

 م، من دون الكشف عن الهدف الحقيقي وراء عملهم.وهوية الجهة التي استأجرت خدماته
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن أهـــم عنصـــرين فـــي الخليـــة المشـــاركة، بحســـب التحقيقـــات التونســـية فـــي قضـــية 
اغتيال الزواري، كانا قـاتلين مـأجورين مـن أصـول بوسـنية تمكنـت الجهـات التونسـية مـن الوصـول إلـى 

ا لها. وأوضح أن عميلين للموساد نشرا إعالنًا على مواقـع هويتهما وتقديم بالغات لإلنتربول لتسليمهم
اإلنترنت لشركة ماليزية لإلنتاج التلفزيوني، طلبا فيها صحافيين وعـاملين عربـا إلعـداد سلسـلة وثائقيـة 
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عــن علمــاء وأدبــاء فلســطينيين. وبهــذه الطريقــة وقعــت صــحافية تونســية، تعــيش فــي هنغاريــا، فــي الفــ  
"الماليزيـــة"، حيـــث طلـــب منهـــا إعـــداد تقـــارير وجمـــع معلومـــات عـــن علمـــاء  وبـــدأت العمـــل مـــع الشـــركة

فلسطينيين، وأعطي لهـا اسـم الـزواري. وسـاعد أنهـا مـن أصـول تونسـية فـي إقنـاع الـزواري، الـذي كـان 
يــرفض إجــراء مقــابالت مــع وســائل اإلعــالم، بقبــول طلبهــا إجــراء مقابلــة تلفزيونيــة معــه وتحديــد موعــد 

 حيث وصل أفراد خلية التنفيذ، وبينهم البوسنيان، وقاما باغتياله. للمقابلة أمام بيته،
 28/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 يحذر من جرائم مستوطني "يتسهار" بدافع الخشية من التصعيد "الشاباك" .01

حــــذر جهــــاز األمــــن اإلســــرائيلي )الشــــاباك( مــــن جــــرائم المســــتوطنين المتطــــرفين فــــي : هاشــــم حمــــدان
" خالل شـهر رمضـان ضـد الفلسـطينيين، بـدافع الخشـية مـن أن تـؤدي إلـى عمليـات مستوطنة "يتسهار
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصاعد جرائم المستوطنين ضد الفلسـطينيين فـي الفتـرة  ضد إسرائيليين.

 األخيرة، وكان من بينها محاولة إحراق مسجد بالقرب من مدينة نابلس.
 1200سـرائيلية قواتهـا فـي المسـتوطنة التـي يعـيش فيهـا نحـو وفي أعقاب التحذير، عـززت الشـرطة اإل

 مستوطن، والمقامة على أراضي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد مصدر أمني في قوات االحتالل تعزيز قوات الشرطة في محيط مستوطنة "يتسهار" في األسابيع 

 ب األحداث األخيرة".األخيرة. وبحسبه فإنها "تهدف لمنع االحتكاكات في أعقا
نمـــا شـــمل  ـــى مســـتوطنة "يتســـهار" فقـــط، وا  ـــم يقتصـــر عل ـــز القـــوات ل وأضـــاف المصـــدر نفســـه أن تعزي
مســتوطنات أخــرى فــي الضــفة الغربيـــة. وبالنتيجــة فــإن جــرائم عصـــابات "جبايــة الــثمن" )تــاج محيـــر( 

 تركزت في مناطق أخرى من الضفة، وخاصة في الجنوب.
 28/5/2018، 48عرب 

 
  المحتجزينة الستعاد ولدين: نتنياهو لم يفعل شيئا  عائلة غ .09

هـــاجم ســـمحا غولـــدين، والـــد الجنـــدي اإلســـرائيلي هـــدار غولـــدين المحتجـــز لـــدى حركـــة : هاشـــم حمـــدان
حماس في قطاع غزة، رئـيس الحكومـة، بنيـامين نتنيـاهو، بـداعي أن حكومتـه ال تعمـل شـيئا السـتعادة 

 المحتجزين.
إلثنــين، فـــي منــزل عائلـــة غولــدين فـــي كفــر ســـابا للمطالبــة باســـتعادة وكــان قــد اجتمـــع المئــات مســـاء ا

 الجندي األسير الذي لم يتضح مصيره بعد، والذي أعلن عنه الجيش اإلسرائيلي قتيال.
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وقــال والــد الجنــدي مشــيرا إلــى المحتجــزين األربعــة فــي قطــاع غــزة "أورون وهــدار وأفراهــام وهشــام لــن 
نما باألفعال"،  مضيفا أن الحكومة "ضعيفة في األفعال". يعودوا باألقوال وا 

 28/5/2018، 48عرب 
 

 تحتجز جثمان الشهيد األسير عويسات لمساومة حماس "إسرائيل" .21
ــداخلي اإلســرائيلي : محمــد وتــد لعــاد إردان، مســاء اإلثنــين، عــدم تســليم جثمــان جأعلــن وزيــر األمــن ال

إلســرائيلي فــي األســبوع الماضــي، الشــهيد األســير عزيــز عويســات، الــذي استشــهد بســجون االحــتالل ا
علــى أن يــتم اســتعمال جثمانــه كورقــة لمســاومة فصــائل المقاومــة والضــغط علــى حمــاس إلعــادة جثــث 

وأشارت إلى أنها تعتبر بأن القرار قد يتسبب باندالع موجة احتجاجات فلسطينية  الجنود اإلسرائيليين.
جثـث الجنـود اإلسـرائيليين لـدى حركـة خاصًة في شهر رمضان، ويزيد من تعقيد الوضع بشأن قضـية 

ومن المنتظر أن يبت رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنيـاهو فـي القـرار بشـكل النهـائي،  حماس.
 بحسب المصدر نفسه.

وبــرر أردان، قــراره بــأن مثــل هــذه الخطــوة لــن تــؤدي إلــى صــدامات واضــطرابات فــي القــدس، كمــا أن 
 ة جثث الجنود.الهدف منها الضغط على حماس إلعاد

 29/5/2018، 48عرب 
 

 "إسرائيل"داخل  طائرة ورقية تحمل مواد حارقة قادمة من غزة تشعل حريقا   .20
طلقها فلسطينيون مـن قطـاع غـزة إلـى أتسببت طائرات ورقية تحمل مادة حارقة  :)د ب ا( -تل ابيب 

 حدود غزة.إسرائيل، االثنين، في اندالع حريق في حقول حول كيبوتز كيسوفيم على طول 
رجال مكافحة الحرائق مـن منطقـة النقـب ” وقال متحدث باسم هيئة اطفاء الحرائق واالنقاذ اإلسرائيلية 

ولــم ”. تـايمز اوف اسـرائيل بحسـب الموقـع االلكترونـي لصـحيفة ،“الغربـي يعملـون علـى اطفـاء الحريـق
 ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

 28/5/2018، رأي اليوم، لندن
 

 مزارعون إسرائيليون يقاضون قادة حماس في الهاي .22
أعلن مزارعون إسرائيليون من بلـدات غـالف غـزة، نيـتهم تقـديم دعـوى أمـام محكمـة العـدل العليـا  لندن:

 في الهاي ضد قادة حماس في غزة.



 
 
 
 

 

 16 ص             4654 العدد:             5/29/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

نتيجــة إحـراق حقــول المـزارعين اليهــود بواســطة  "يســرائيل هيـوم"وتـأتي الــدعوة حسـب مــا نقلـت صــحيفة 
وتــأتي ردا علــى نيــة ” مضــادة “فيمــا اعتبرهــا كثيــرون هــذه الخطــوة بانهــا  الطــائرات الورقيــة المشــتعلة.

 الفلسطينيين بالتوجه لتقديم شكوى دولية بحق إسرائيل.
 28/5/2018، القدس العربي، لندن

 
  بجروحه التي أصيب بها قبل أيام متأثرا   غزةطاع قفي  دشهي .32

يوم اإلثنين، جراء استهداف مدفعية االحتالل اإلسرائيلي لموقع استشهد شاب وأصيب آخر، مساء 
 شرق بلدة بيت الهيا، شمال قطاع غزة.

عاما(  28أعلنت وزارة الصحة، يوم االثنين، استشهاد المواطن ناصر عارف عبد الرؤوف العريني )
 متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام شرق جباليا.

 28/5/2018، األيام، رام هللا
 

 مخيم األمعري بعد أيام من وفاة جندي أصيب خالل مواجهات فيه تقتحمالقوات اإلسرائيلية  .32
اقتحم عشرات الجنود اإلسرائيليون صباح يوم االثنين مخيم  :عال شوقي ،علي صوافطة -رام هللا 

 م.األمعري في مدينة رام هللا بعد أيام من وفاة جندي إسرائيل متأثرا بإصابته بحجر في المخي
إصابة في المخيم خالل  13وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع 

 “.طفيفة في األطراف"المواجهات بين الشبان والقوات اإلسرائيلية وو صفت جميع اإلصابات بأنها 
ق ورشق مئات الشبان القوات اإلسرائيلية التي دخلت إلى وسط المخيم بالحجارة والتي ردت بإطال

 النار والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
 شخصا من أبناء المخيم خالل عملية االقتحام اإلسرائيلية. 15وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال 

 29/5/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 نادي األسير: تدهور خطير على الوضع الصحي لألسير حسان التميمي ونقله للعناية المكثفة .32
ألسير، مساء يوم االثنين، بأن إدارة معتقالت االحتالل نقلت األسير حسان عبد الخالق أفاد نادي ا

عاما( إلى مستشفى "شعاري تسيدك" اإلسرائيلي، إثر تدهور خطير طرأ على  18مزهر التميمي )
 وضعه الصحي، حيث يعاني من خلل في أنزيمات الدم.

صفية وصل إلى المستشفى حيث يتواجد  وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي، أن محاميه أحمد
 األسير التميمي، وأكد أنه يعاني وضعا خطيرا.
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وبين نادي األسير "أن إدارة سلطات االحتالل وعلى ما يبدو حينما تيقنت أن وضع األسير التميمي 
وصل إلى مرحلة الخطر الشديد، أبلغت محامي النادي أنها قررت اإلفراج عنه علما أن جلسته لم 

 وقتها، رغم المطالبات المتكررة باإلفراج عنه سابقا".يحن 
 28/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سلوان ويصور منازل مواطنين يقتحمالقدس: االحتالل  .36

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية، يوم االثنين، بلدة سلوان 
 قصى المبارك، وشرعت بتصوير عدد من منشآت ومنازل المواطنين.جنوب المسجد األ

وتركزت الحملة الجديدة في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في البلدة، علما أن تصوير المنازل 
 تعتبر خطوة متقدمة تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص.

 28/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تالل يعترف بأن الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحةاالح .32
اعترفت شرطة االحتالل اإلسرائيلي في بيان لها، بأن الفتاة التي أطلق عليها النار، على مسار سكة 

 القطار الخفيف بالقدس المحتلة، لم تكن مسلحة بعد تفتيشها.
م شرطة االحتالل عند إصابة الفتاة بالرصاص، وبحسب مصادر إعالمية عبرية، ادعى الناطق باس

بأنها كانت ترتدي النقاب تجاهلت نداء الشرطة، وهي تسير على سكة القطار الخفيف، وتجاهلت 
إطالق النار في الهواء حسب زعمه؛ قبل أن يطلق أحد الجنود النار على ساقها حيث أصيبت 

 بجروح متوسطة.
 28/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة بجمعة "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير  .38

 مشترك"
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، يوم االثنين، الشعب الفلسطيني للمشاركة في : غزة

 فعاليات الجمعة القادمة تحت اسم "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".
يوم الهيئة لؤي القريوتي في كلمة له خالل مؤتمر صحفي، على انطالق المسير البحري  وأكد عضو

 صباحًا من ميناء غزة. 11الثالثاء الساعة الـ
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وأوضح القريوتي أن المسير البحري ينسجم مع حملة التضامن العالمية باتجاه كسر "الحصار الظالم 
 عن شعبنا في قطاع غزة".
فلسطيني، وتستمر مسيرات العودة بهذه الهمة العالية، وهذا الزخم الشعبي وأضاف: "يتواصل العزم ال

المتعاظم والممتد من غزة وحتى حيفا، ومن المغرب إلى بروكسل، ومن اليمن حتى العواصم 
األوروبية صوت واحد وقلب واحد.. الحرية لفلسطين والعودة لالجئين وال لصفة القرن وال لالحتالل 

 المجرم".
ريوتي أن تضحيات أهلنا وشعبنا على أرض غزة حركت األحرار على مستوى العالم وليس وبّين الق

 للمتضامنين فقط؛ بل كمشاركين وشركاء في نضال شعبنا في معركة الحرية والعودة.
 28/5/2018، فلسطين أون الين

 
 اسم فلسطين عاليا في مسابقة دولية لحفظ القرآن يرفعساهر األسمر  .32

ساهر نافذ األسمر من قرية بالطة البلد شرق نابلس فوًزا في مسابقة دولية في  حقق الشاب: نابلس
دولة في تركيا، وتمكن من الحصول  60حفظ القرآن الكريم وتجويده بتركيا شارك فيها متسابقون من 

 على المرتبة الثالثة.
في جوالت وكان األسمر الوحيد من فلسطين الذي شارك في المسابقة، علما بأنه شارك سابقا 

 مشابهة.
وتشتهر قرية بالطة البلد رغم صغر عدد سكانها بوجود عدد كبير من الحفظة منهم فتيات وفتية 

 صغار بالسن، حيث كان مركز تحفيظ القرآن التابع للزكاة من أنشط المراكز بنابلس.
الذي حصل وتناقل كبار الناشرين والمغردين الفلسطينيين خبر فوز األسمر، ونشروا صور التكريم 

 عليه في تركيا، فيما تفاعل رواد المجتمع الرقمي مع هذا الفوز، وعّدوه نصًرا لفلسطين والقدس.
 28/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 معبر رفح مفتوحا  بعد رمضان إلبقاءخطة مصرية  .31

من قالت مصادر رسمية مصرية إن "مصر بصدد إنهاء مجموعة ": العربي الجديد"القاهرة ــ 
الترتيبات األمنية واإلدارية المتعلقة بمعبر رفح، قبل نهاية شهر رمضان الحالي، للبدء في سياسة 
تشغيلية جديدة للمعبر الحدودي مع قطاع غزة". وأضافت المصادر، في حديثها مع "العربي الجديد"، 

لى القطاع هي  أن "السياسة الجديدة في تشغيل المعبر سيكون خاللها فتحه أمام حركة المارة من وا 
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األصل، واالستثناء هو غلقه في حاالت الطوارئ القصوى". وأشارت إلى أن الخطوة "تأتي في إطار 
 ".2007تنسيق مصري دولي في إطار جهود تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 

 وأكدت المصادر نفسها أن اإلجراءات الجديدة جاءت عقب التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس
في إطار جهود مصرية للوساطة ونْقل الرسائل المتبادلة بين الحركة واالحتالل اإلسرائيلي، لتهدئة 

 األوضاع في القطاع المشتعل منذ انطالق مسيرات العودة.
وأوضحت المصادر أن "االتفاق يقضي بتخفيف الحصار على القطاع إلى أقل مستوى ممكن، مع 

لتخفيف معاناة أهالي القطاع مقابل السيطرة على مسيرات  ضمان تشغيل المعبر بشكل شبه دائم،
العودة، ومنع اقترابها من السياج الحدودي مع األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة إلى وقف حفر 

 األنفاق الهجومية بالمنطقة الحدودية مع هذه األراضي".
والتوسعات الجديدة للمعبر  وبحسب المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد"، دخلت اإلنشاءات

حيز العمل بشكل غير رسمي، بعدما تم عمل توسعات للبوابات وقاعات استقبال المسافرين، ومكننة 
كافة عمليات متابعة أوراق المسافرين، وربطها بقواعد بيانات مشتركة مع الجانب الفلسطيني، في 

متطرفة المطلوب ضبطهم إطار إجراءات أمنية صارمة تضمن عدم تسلل أي من العناصر ال
 فلسطينيًا ومصريًا، بين المترددين على المعبر. 

ولفتت المصادر إلى أن االفتتاح الرسمي للتوسعات الجديدة للمعبر سيتم اإلعالن عنه عقب شهر 
 رمضان، مع اإلعالن أيضًا عن السياسات التشغيلية الجديدة.

جهاز االستخبارات العامة المشرف على  وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية، وبالتحديد
االتصاالت مع األطراف الفلسطينية، أسهم في خْفض حّدة التوتر في العالقات بين حركتي حماس 
وفتح من جهة، وفتح والقاهرة من جهة أخرى، عبر منح أولوية المرور من المعبر للقوائم المعدة من 

ولى لفتح المعبر مع بداية شهر رمضان. ووفقًا جانب السلطة الفلسطينية وحركة فتح في األيام األ
للمصادر كان هذا المطلب دائمًا ما يتسبب في احتقان لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أن مصر 

 تمنح األولوية للقوائم التي أعّدتها حماس منذ تحسن العالقة بين الحركة والمسؤولين في مصر.
 29/5/2018، لندن، العربي الجديد

 
 ينفي إدالءه بحديث إلى صحيفة إسرائيلية دويرياللبناني زياد المخرج  .30

أو غيرها من الصحف « يديعوت أحرونوت»لم أدل بأي حديث لصحيفة »ناديا الياس: –بيروت 
لقد دعلوت في أكثر من حديث »، هذا ما أعلنه المخرج زياد دويري الذي قال في بيان «اإلسرائيلية

مي وتنظيف البيت العربي، وسأظل أقول هذا الكالم، لكّني لم صحافي إلى محاربة التطرف اإلسال
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أدِل ليديعوت أحرونوت بأي حديث، وال ألي صحيفة إسرائيلية أخرى، وقد طلبت من فريقي 
 «.اإلعالمي في الواليات المتحدة رفض الطلبات التي تلقاها لمقابالت مع وسائل إعالم إسرائيلية

( في الواليات المتحدة، في الفترة السابقة لحفل توزيع 23عند عرض فيلمي )قضية رقم »وأضاف: 
جوائز األوسكار، كان هناك زحمة صحافيين، لكنني لم أعِط بعلمي ومعرفتي أّي حديث لصحيفة 

 «.إسرائيلية
أن « فيسبوك»وكان دويري قد ذكر في منشور على صفحته على موقع التواصل االجتماعي 

 «.أخبار مزيفة»هو « يديعوت أحرونوت»له لصحيفة المقال المتداول على أنه تصريح »
 29/5/2018، لندن، العربيالقدس 

 
 مستشفى ميداني إلى غزة بإرسالملك المغرب يأمر  .32

أمر ملك المغرب محمد السادس أمس بإقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للجيش المغربي في 
ة الملكية تهدف إلى تقديم العالج قطاع غزة، وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن المبادر 

 الضروري للجرحى والضحايا المدنيين في األحداث األخيرة التي شهدها القطاع.
وأضافت الخارجية المغربية أن االلتفاتة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك "تنسجم مع االلتزامات 

فلسطينية، وتجسد التضامن الفعلي التاريخية والمتجددة باستمرار للملك محمد السادس تجاه القضية ال
 إزاء الشعب الفلسطيني".

وكان مئات الفلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء إطالق االحتالل الرصاص الحي 
 لتفريق المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وذكر الموقع اإللكتروني لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني هاتف رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ليبلغه بقرار ملك المغرب إرسال 

 مستشفى ميداني لغزة.
 28/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 2000عام الرات دوالر منذ مليا ستةب فلسطيندعمنا : السعودية .33

بلغ مجمل ما قّدمته المملكة العربية السعودية لفلسطين في المجاالت اإلغاثية ": واس" –الرياض 
، ستة باليين دوالر، وفق ما أعلن المستشار في الديوان الملكي 2000واإلنسانية والتنموية منذ عام 

الدكتور عبد هللا بن عبد « ل اإلنسانيةمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعما»المشرف العام على 
 العزيز الربيعة.
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ولفت الربيعة في تصريح صحافي، إلى أن المملكة دأبت منذ توحيدها على يدي الملك عبد العزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

جتمعات والدول المحتاجة، حتى أضحت في مقّدم الداعمين العمل على مد جسور الدعم والمساندة للم
اإلنساني والتنموي على مستوى العالم وفق ما تشير إليه إحصاءات المنظمات الدولية للعمل اإلغاثي 
واإلنساني. وأكد أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاري  تأكيدًا 

ربط بين شعبي المملكة وفلسطين، إذ بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات للروابط العريقة التي ت
حتى العام الحالي، إضافة إلى ما  2000إنسانية وتنموية ومجتمعية خالل الفترة الممتدة من عام 
 باليين دوالر أميركي. 6قدمته اللجنة الوطنية إلغاثة الشعب الفلسطيني، ما تجاوز 

ت اإلغاثية واإلنسانية التي ساهمت فيها المملكة لمساعدة األشقاء المجاال»وأوضح الربيعة أن 
( دوالرًا، 4,531,487,015الفلسطينيين، تنوعت بين المساعدات التنموية التي بلغ مقدارها )

( دوالرًا، والمساعدات الخيرية التي بلغ مقدارها 1,002,298,330والمساعدات اإلنسانية بما مقداره )
مليون دوالر، الذي تعهدت به المملكة لدولة فلسطين،  200رًا، إضافة إلى مبلغ ( دوال17,330,878)

مليون دوالر لدعم برنامج األوقاف الفلسطينية في  150مليون دوالر لوكالة )أونروا(، و 50من ضمنه 
 «. القدس

 29/5/2018الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"االتصاالت مع عن  "إبعاد األردن"مكتب محمد بن سلمان يقرر ": القدس العربي" .34
طلبت شخصيات سعودية رسمية مشرفة على ملف العالقات واالتصاالت «: القدس العربي» -لندن

مع إسرائيل من الجانب الثاني الحرص على عدم تدخل األردن تحديدًا بمضمون وشكل وهوية 
 ئيلية.االتصاالت التي تجري مباشرة وعبر أطراف ثالثة بين شخصيات سعودية وأخرى إسرا

وبرزت في األيام األولى من شهر رمضان المبارك مؤشرات قوية على ان مكتب ولي العهد 
بعاد األردن على المستوى المؤسسي والفردي  السعودي االمير محمد بن سلمان يصر على إقصاء وا 
ة عن كل مشاريع االتصاالت التنسيقية مع إسرائيل. واستبعدت تقارير دبلوماسية عميقة درست ظاهر 

االتصاالت السعودية اإلسرائيلية أن يتجه الحكم السعودي إلى عالقات علنية قبل إنضاج عملية 
 سالم.

على مضمونها أن مساحة االتصاالت بين « القدس العربي»والحظت هذه التقارير التي اطلعت 
كن الجانب مستشارين وباحثين سعوديين ودوائر إسرائيلية عدة تزداد وتنمو بشكل كبير خلف الستارة ل

 السعودي يحرص على عدم إظهارها إال ضمن خطة سالم إقليمية شاملة.
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األردن يظهر اهتمامًا برصد هذه االتصاالت في الوقت الذي حرص  أنوأشارت التقارير نفسها إلى 
محمد بن سلمان على عدم التشاور مع األردن بخصوص مثل هذه االتصاالت كما كان  األميرفيه 

 ماضي.يحصل عادة في ال
وتلمح تلك التقارير والتقييمات إلى أن أطرافًا سعودية قريبة جدًا من مكتب ولي العهد طلبت مباشرة 
من قنوات إسرائيلية الحرص على بقاء أي نقاشات أو اتصاالت بعيدة عن األردن وعدم وضع 

سات األردنيين بالصورة وهو حرص تضمن أيضًا محور االتصاالت بين السعودية وشخصيات ومؤس
فلسطينية أيضًا من بينها مؤسسة بحثية يديرها أحد أقرباء القيادي البارز في حركة فتح اللواء جبريل 

 الرجوب.
 األميرويعكس الطلب السعودي حسب مراجع أردنية أزمة الثقة المتواصلة بين األردن ومجموعة 

ف القدس وفي ملف محمد بن سلمان خصوصًا بعد ظهور خالفات لها عالقة بالدور التركي في مل
وهو موضوع ناقشه وزيرا الخارجية في البلدين عادل الجبير وأيمن  المسجد األقصى بصفة حصرية.

 مؤخرًا. إسطنبولالصفدي خالل لقائهما في 
ويأخذ األردن على الجانب السعودي امتناعه في كل المنابر واللقاءات عن دعم الوصاية الهاشمية 

 يحية في القدس.اإلسالمية والمس األوقافعلى 
الجانب السعودي فيتهم األردن بالعمل على تشويش مواقف السعودية وبالمبالغة في العالقات مع  أما

 تركيا ورفض اتخاذ إجراءات ضد تنظيم اإلخوان المسلمين األردني خالفًا للبوصلة السعودية.
 29/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 نظام السوري السيطرة على الحدود الجنوبيةروسي على استعادة ال - اتفاق إسرائيلي .35

ذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة )غير حكومية(، مساء اإلثنين، أن لقاءات : القدس/ سعيد عموري
دبلوماسية بين إسرائيل وروسيا أسفرت عن اتفاق بين الجانبين، يقضي بالسماح لجيش النظام 

 ع إسرائيل.السوري باستعادة السيطرة على حدوده الجنوبية م
وتابعت القناة أن االتفاق يقضي أيًضا بعدم انتشار أية قوات من إيران وال من جماعة "حزب هللا" 

 اللبنانية )حليفتي النظام السوري( أو أية عناصر أجنبية على الحدود.
 وأضافت القناة أن "إسرائيل ستحافظ على حرية تصرفها داخل سوريا".

فق على هذا االتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وروسيا )أكبر داعم وأفادت بأن "النظام السوري وا
 دولي للنظام السوري عسكريا وسياسيا(".
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ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق رسمي من الدول الفاعلة في االتفاق الذي تحدثت عنه 
ن إيران سحب قواتها وتداولت وسائل إعالم إسرائيلية أنباء عن أن روسيا طلبت م القناة اإلسرائيلية.

 اإلسرائيلية. -من الحدود السورية
ومعلقا على هذه األنباء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، اإلثنين، إن قوات النظام 

 السوري "هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على حدود سوريا مع إسرائيل".
اسمي، أعلن، اإلثنين الماضي، أن بالده "باقية وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، بهرام ق

 في سوريا طالما استمر خطر اإلرهاب، وطالما بقيت الحكومة السورية تطلب المساعدة من إيران".
 29/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"إيران تنفي إجراء محادثات سرية مع  .31

يرانية بهرام قاسمي صحة األنباء التي تحدثت نفى المتحدث باسم الخارجية اإل: الجزيرة + وكاالت
عن إجراء طهران مفاوضات سرية غير مباشرة مع تل أبيب في األردن بشأن جنوب سوريا، مؤكدا 

وأضاف المتحدث اإليراني أن نشر  أن تلك األنباء مجرد ادعاءات كاذبة ال أساس لها من الصحة.
وأكد أن إسرائيل  رائيلية ضد الشعب الفلسطيني.مثل هذه األخبار هدفه التغطية على الجرائم اإلس

رهابي وغاصب، وأن إيران ال تعترف به، وفق تعبيره.  كيان غير شرعي وا 
وذكرت وكالة أنباء فارس أن وسائل إعالم إسرائيلية وسعودية أعلنت أنه كانت هناك مفاوضات غير 

سرائيل بوساطة أردنية بشأن األوضاع الميدان ية في جنوب غرب سوريا، وتحديدا مباشرة بين إيران وا 
 بمحافظتي درعا والقنيطرة.

ووفق صحيفة إيالف اإللكترونية السعودية، فإن المفاوضات أفضت إلى التزام إيراني بعدم مشاركة 
إيران وحليفها حزب هللا اللبناني في معارك جنوب سوريا المرتقبة ضد المعارضة السورية والفصائل 

القوات األردنية بالحفاظ على أراضيها ومنع التسلل إليها من الجانب المسلحة هناك، وأن تقوم 
 اآلخر.

 28/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 غزة "حصار"رتكب بحق الفلسطينيين وندعو لفك : جرائم وحشية ت  "علماء المسلمين" .37
ب إسطنبول: قال االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشي  يوسف القرضاوي، إن الشع

 عن قطاع غزة.” فك الحصار الظالم“، داعًيا إلى ”جرائم وحشية“الفلسطيني يواجه 
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الجرائم الوحشية التي يرتكبها المحتلون بحق الشعب “واستنكر االتحاد في بيان، اليوم اإلثنين، 
وناشد االتحاد  ”.ال يجوز السكوت عنها“مؤكًدا أنه ”. الفلسطيني، فهي جرائم كبرى بحق اإلنسانية

 ”.فك الحصار الظالم“لدول المجاورة )لم يسمها( لقطاع غزة إلى ا
استنفار شعوب العالم اإلسالمي ويدعوهم إلى العمل على رفع معاناة “ودعا االتحاد العالمي، إلى 

 ”.الشعب الفلسطيني
علماء األمة اإلسالمية أفرادًا ومؤسسات بالتحرك الفاعل للوقوف في وجه اإلجراءات “وطالب 
نية على حدود قطاع غزة، ولدعم أهلنا المرابطين بكل ما يملكون من وسائل الدعم والنصرة الصهيو 

 ”.المادية والمعنوية
 28/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مدير وكالة "األونروا" في القدس: مناهج فلسطين خالية من التحريض .31

المناهج الفلسطينية تخلو تمامًا من أكد مدير وكالة "األونروا" في القدس سكوت أندرسون أن : رام هللا
أي تحريض، مشددًا على أن هذه المناهج تكّرس لدى الطلبة حب العلم والحياة واإلبداع، ال كما 

جاء ذلك خالل لقاٍء جمع أندرسون، اليوم، بوزير التربية  يدعى االحتالل اإلسرائيلي أنها محرضة.
يث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمقر الوزارة، ح

لخدمة قطاع التعليم الفلسطيني، خاصًة في ظل حرب االحتالل على هذا القطاع والضغوطات 
وأكد أندرسون رفض الوكالة لتحريف  المفروضة على وكالة األونروا بتقليص الدعم المالي المقدم لها.

رغم ضائقتها المالية؛ بتعليم الطلبة من غير الالجئين في المناهج الفلسطينية، مؤكدًا التزام الوكالة 
 المواقع التي ال تمتلك الوزارة مدارس فيها.

 28/5/2018القدس، القدس، 
 

 االتحاد األوروبي يبحث الوضع المأسوي في غزة .39
بحث وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي خالل اجتماعهم أمس في بروكسيل، الوضع : بروكسيل

وقالت مفوضية الشؤون الخارجية في االتحاد فيديريكا موغيريني قبل بدء  ي غزة.المأسوي ف
إن االتحاد يعمل مع النروج من أجل إيصال المعونات العاجلة للقطاع، وجددت تمسك »االجتماع: 

نسعى إلى دفع »وأضافت: «. االتحاد األوروبي بحل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمتهما
حيث نتواصل مع الشركاء في المنطقة، من بينهم األردن ومصر وجامعة الدول  الجهود إلى أمام

العربية، وكذلك الشركاء في الميدان في كل من إسرائيل وفلسطين، وكذلك مع األصدقاء في الواليات 
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نحاول تفادي المزيد من الخسائر البشرية، حيث نتعاون مع النرويج من أجل إيصال »، كما «المتحدة
 «.العاجلة المعونات

  29/5/2018الحياة، لندن، 
 

 في الضفة الغربية إلى عدم هدم تجمع الخان األحمر "سرائيل"إفرنسا تدعو  .41
دعت فرنسا، اسرائيل إلى عدم تنفيذ هدم تجمع الخان األحمر، واالمتناع عن أي عمل  :باريس

دامة االستعمار. رنسية، في مؤتمر صحفي وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الف لتوسيع وا 
 في الضفة الغربية يوم االثنين، إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان األحمر

 والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
 28/5/2018القدس، القدس، 

 
 قر االتحاد األوروبيم مأما زوج أحذية 4,500وضع  :لوقف قتل الفلسطينيين أوروبية حملة .40

زوج أحذية ووضعوها في  4,500في حملة لوقف قتل الفلسطينيين، جمع أوروبيون حوالي : )وكاالت(
إحدى ساحات العاصمة البلجيكية بروكسل للضغط على الحكومات األوروبية وتحريكها على وقف 

هنا اليوم لنظهر  نحن«: »Avaaz»وقال كريستوف سكوت، مدير حملة  قتل المدنيين الفلسطينيين.
زوج  4,500أن حياة الفلسطينيين تهمنا، ويجب أن تكون مهمة بالنسبة لحكوماتنا أيضا، خلفي يوجد 

، أحضرت حذاء ابنتي التي لم تبلغ الثانية من «إسرائيل« من األحذية، واحد لكل فلسطيني قتلته
تطع تحمله، ولهذا فأنا أدعو العمر بعد، وأتخيل أنها واحدة من األطفال الذين ماتوا، موقف لم أس

« إسرائيل»حكومتي مع حوالي نصف مليون أوروبي لنقل هذا يكفي، يجب فرض عقوبات على 
وألمح إلى أن هذه األحذية من مختلف دول أوروبا، كألمانيا وفرنسا  «.لنجبرها على إيقاف العنف

 ا يحدث في غزة.ولندن، وأن هذه الخطوة تهدف إلى لفت نظر الحكومات األوروبية لوقف م
  29/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"والية أمريكية تحارب مقاطعة  25لويزيانا تنضم لـ  .42

وقع حاكم لويزيانا األميركية جون بيل إدواردز على مرسوم يقضي بمنع الشركات : وكالة األناضول
والية تتخذ مثل هذا  25التي تقاطع إسرائيل من الحصول على مناقصات عامة بالوالية، لتنضم إلى 

 القرار.
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يقضي بمنع مشاركة الشركات التي  -المنتمي للحزب الديمقراطي-والمرسوم الذي وقعه الحاكم 
ويتضمن  تقاطع تل أبيب والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من الحصول على مناقصات العامة.

االستثمارات منها عبارات تستهدف بشكل خاص حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي أس( وسحب 
 وفرض العقوبات عليها.

تعهدا  -التي تفوز بمشاريع في المناقصات العامة بالوالية-وينص المرسوم على أن توقع الشركات 
بأنها ال تشارك في أي فعالية لمقاطعة إسرائيل، ولن تشارك بأي فعالية من هذا القبيل طوال مدة 

 وأي شركة تدعم مقاطعة إسرائيل.كما ينص على فس  العقد بين الوالية  العقد.
إن إسرائيل هي الحليف األكبر للواليات المتحدة  -في تصريح بعد توقيعه المرسوم-وقال إدواردز 

وأضاف "صداقتنا القديمة مع إسرائيل عادت بفوائد  بالشرق األوسط والديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
يفا "مقاطعة إسرائيل تؤدي إلى اإلضرار بهذه ال تحصى على الواليات المتحدة وعلى واليتنا" مض

 الصداقة".
 28/5/2018الجزيرة.نت، 

 
 باغتيال الزواري بهالقضاء الكرواتي يمنع تسليم بوسني مشتبه  .43

منعت المحكمة العليا الكرواتية االثنين تسليم تونس مواطنا بوسنيا يشتبه في تورطه العام  :زغرب
وقالت المحكمة في اعالن "ان المحكمة العليا  وادر حماس.ك أحدفي اغتيال محمد الزواري  2016

 قبلت استئناف المتهم ورفضت طلب التسليم الذي اصدرته جمهورية تونس".
 28/5/2018القدس، القدس، 

 

 دعم البنوك اإلسرائيلية مستمر لتوسيع المستوطنات "هيومن رايتس ووتش": .44
م عظم المصارف الكبيرة في إسرائيل  أن  كشفت "هيومن رايتس ووتش" : محمد ابوخضير - القدس

دامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خالل تمويل بنائها  ت وفر خدمات ت ساعد على دعم، وا 
  في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمن تقرير للمنظمة بعنوان "تمويل االنتهاكات: المصارف اإلسرائيلية في م ستوطنات الضفة 
فحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال األنشطة المصرفية في المستوطنات، ص 41الغربية"، في 

 واالنتهاكات التي ت ساهم فيها هذه األنشطة.
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توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء  مصارف إسرائيلية 7أكبر  أنالتقرير  وأضاف 
ملكية في مشاريع الوحدات االستيطانية، وتوسيع المستوطنات من خالل الحصول على حقوق ال

 البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. 
 28/5/2018القدس، القدس، 

 

 يحصل على الجنسية اإلسرائيليةلكرة القدم  تشلسي نادي مالك .45
ذكرت صحيفة إسرائيلية أن البليونير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي : رويترز –القدس 

أشيرة لبريطانيا حصل على الجنسية اإلسرائيلية أمس )االثنين(، تشلسي الذي وجد نفسه من دون ت
وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقارًا هناك. ويعد إبراموفيتش واحدًا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ 

. وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر 2003اشترى النادي المنافس بالدوري اإلنكليزي الممتاز في 
ت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتًا أكثر من المعتاد. ورفضت الماضي، وقال

يديعوت »التابع لصحيفة « واي نت»وذكر موقع  الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.
، أن ابراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب أمس االثنين، وحصل على «أحرونوت

 طن إسرائيلي.وثائق تؤكد وضعه كموا
  29/5/2018الحياة، لندن، 

 
 إلى مخي م اليرموك« حرب المخي مات»من  .41

 حازم صاغية
التي استمّرت ثالث سنوات في جنوب « حرب المخّيمات»هذه السنة تحّل الذكرى الثالثون لـنهاية 

تّل الزعتر  بيروت والجنوب. الحرب رتّبت أكالفًا إنسانّية تفوق األكالف التي نجمت عن اقتحام مخّيم
. إحدى الروايات تقول إّن المرجع الدينّي الراحل 1982ومذبحة مخّيمي صبرا وشاتيال في  1976في 

رة أكل لحوم  السّيد محّمد حسين فضل هللا أفتى يومها بالتالي: يجوز لسّكان المخّيمات المحاصل
 الحيوانات النافقة.

 ر. ال أحد يذّكر.، مع هذا، حّظها قليل: ال أحد يتذكّ «حرب المخّيمات»
قد نقع على إجابة رمزّية تفّسر هذا التجاهل في حدث آخر شهدناه قبل أسبوع: تجديد انتخاب نبيه 
بّري رئيسًا للمجلس النيابّي اللبنانّي للمّرة السادسة. بّري كان، وال يزال، زعيم التنظيم الذي خاض 

« نصر»بعد سنة بعد سنة. مع كّل  حرب المخّيمات. النصر على المخّيمات، إذًا، مستمّر سنةً 
 يتحّقق على إسرائيل، يتأّكد النصر على المخّيمات ويتكّرس.
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جراح الماضي. هدفهما، في المقابل، التوكيد على الكذب واالنتقائّية  نكأالتذّكر والتذكير ليس هدفهما 
ذاك أّن العنصر  في العواطف اللذين ي ظهرهما البعض حيال الفلسطينّيين وحيال العداء إلسرائيل.

المقّرر ليس تلك المشاعر المزعومة حيال الفلسطينّيين، بل المشاعر المضاّدة حيال من قاوموا 
النظام السورّي ومطامعه اإلقليمّية، أكانوا مسيحّيين أم فلسطينّيين. وهذه عّينة صغيرة على ما تّم 

 غطاًء لعصبّيات أهلّية محتقنة.في لبنان، وعلى كونه « وطنّية»و « قومّية»التعارف على تسميته 
واقع الحال أّننا إذا راجعنا تلك الصفحات القديمة، بهدف فهم الحاضر، الحظنا كيف أّن نظام دمشق 

اللواء »كان يضرب المخّيمات بيد، وباليد األخرى يحول دون نشأة سلطة مركزّية لبنانّية. انشقاق 
المركزّية، ثّم في حرب المخّيمات، دليل ال ومشاركته يومذاك في حروب تصديع السلطة « السادس

 يخطئ على الهدف المزدوج هذا.
، كانت هناك رغبة النظام السورّي في االجتثاث السياسّي «اللواء السادس»و « أمل»بالطبع، وراء 

للفلسطينّيين، في طرابلس كما في البقاع والجنوب، وبالتأكيد في بيروت. إّنها، لمن يذكرون، المعركة 
 «.القرار الوطنّي الفلسطينّي المستقلّ »أو ضّد « العرفاتّية»ضّد 

صحيح أّن معاملة الفلسطينّيين لم تكن مّرًة معاملة كريمة في لبنان، لكّنهم لم يحظوا مّرًة بمعاملة 
وحدة »و « عروبة لبنان»لئيمة كالتي عرفوها في عهد الوصاية السورّية حين كانت تخفق رايات 

عن ذلك خصوصًا وزراء الشؤون االجتماعّية والعمل الذين كانوا دومًا األقرب  ولي سأل«. المسارين
 إلى قلب المسؤول األمنّي في عنجر.

بمدى نجاح حرب المخّيمات في إخضاع « رموز الوصاية»اليوم، يذّكرنا انتخاب بّري مجّددًا وعودة 
بفلسطين. أكثر ما يذّكرنا بذلك أّن  الفلسطينّيين، وبتوّطد نظام هو، على رغم كّل تقّلباته، ال صلة له

الذاكرة السائدة لم تعد تتذّكر شيئًا عن تلك الفترة. االنتصار على الفلسطينّيين وصل إلى حّد المحو 
واالستئصال. ما هو أبعد، أّن النظام السورّي الذي يستعين بالروس واإليرانّيين وميليشياتهم على 

ن ومنتصرًا على الفلسطينّيين. لكّن نسيان حرب المخّيمات ال شعبه يستطيع أن يبقى منتصرًا في لبنا
 يكفي لحجب تدمير مخّيم اليرموك...

 «.وّلى زمن الهزائم»بالطبع، 
 29/5/2018، الحياة، لندن
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 مقاربات في االستراتيجيات الفلسطينية .47
 د. يوسف مكي

عين لتأسيس كيانهم الغاصب. ، بالذكرى السب«اإلسرائيليون»قبل أسبوعين من هذا التاري ، احتفل 
وكانت النكبة الفلسطينية، قد خلقت واقعًا جديدًا، بالنسبة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية، 
قامة الدولة المستقلة. طرد أكثر من سبعمئة ألف فلسطيني من ديارهم، وبقيت نسبة ضئيلة من  وا 

ٍس. وصمد هؤالء في أراضيهم ، تحت نظام فصل عنصري قا1948الفلسطينيين، في أراضي عام 
 وتمسكوا بها وبهويتهم الفلسطينية، رغم شظف العيش واعتبارهم غرباء في وطنهم. 

الفلسطينيون في الشتات توزعوا بشكل رئيسي، بين األردن وسوريا ولبنان، والجزء المتبقي منذ النكبة، 
 طاع غزة، والقدس الشرقية.، في الضفة الغربية وق1967حزيران عام حتى نكسة الخامس من يونيو/

كانت تسويات ما بعد النكبة، قد وضعت قطاع غزة، تحت اإلدارة المصرية. أما الضفة الغربية 
 ومدينة القدس الشرقية، فضمت إلى األردن، وبقيت جزءًا منه حتى حدوث النكسة. 

أعلنت األمم بالنسبة للفلسطينيين في الشتات، تشكلت لهم مخيمات في األردن وسوريا ولبنان، و 
، لتقدم لهم ما يمّكنهم من مقابلة «أونروا»المتحدة عن تأسيس وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

 الحاجات األساسية للعيش، من غذاء وعالج وتعليم.
، والفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس والقطاع، ظلوا أسرى 1948وبخالف إخوانهم في فلسطين 

وفقدان الوطن. وبقي حلم العودة إلى ديارهم جاثمًا بقوة في مخيالهم الوطني. لشعور الهوان والمذلة 
 وكان هذا الشعور هو مبرر صمودهم، وتمسكهم بهويتهم الوطنية المغدورة. 

ويفسر الشعور بالظلم واالنسحاق اإلنساني، داخل المخيمات الفلسطينية المنتشرة في الجوار، أسباب 
داياته، من هذه المخيمات. وكيف أنها باتت لعقود، تشكل العمود الفقري انطالق العمل المقاوم، في ب

للكفاح الفلسطيني. فمن هذه المخيمات، جندت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، الشباب 
 في فلسطين.« اإلسرائيلي»للنضال ضد الوجود 

سوى قرابة عقدين من الزمن، لم يستمر واقع الحال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، 
حزيران من االستيالء على بقية األراضي الفلسطينية، في حرب يونيو/« اإلسرائيليون»حيث تمكن 

، رغم أن «اإلسرائيلي»وبات الفلسطينيون في المناطق التي احتلت حديثًا، تحت وطأة االحتالل 
دًا لعمليات المقاومة الفلسطينية، ، شهدت نموًا متصاع1967حزيران عام مرحلة ما بعد حرب يونيو/

عبر الجبهات العربية الثالث: األردن وسوريا ولبنان. ولم تكن الجيوش العربية، في المرحلة التي 
أعقبت النكسة، مباشرة، في وارد التعرض لعمليات المقاومة؛ كونها بقعة الضوء الوحيدة المتبقية في 
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ينيين، في الضفة والقطاع ومدينة القدس، في مواجهة غطرسة االحتالل، لكن استجابة الفلسط
 المرحلة التي أعقبت النكسة مباشرة، كانت أقل بكثير مما هو مؤمل ومتوقع منها. 

قراءة األسباب، التي أدت إلى عزوف المناطق المحتلة، عن االلتحاق المبكر بالمقاومة مهمة جدًا؛ 
 ألنها تجلي بعض الرماد عن الواقع الراهن. 

، الذي قبلت به 242لفلسطينيون، تحت االحتالل، على قرار مجلس األمن الدولي رقم فقد عول ا
مصر واألردن، وكالهما مسؤوالن بشكل مباشر، عن األراضي الفلسطينية التي احتلت حديثًا؛ نتيجة 

 في الحرب التي أدت للنكسة.« اإلسرائيلي»عجز جيوشهما عن مواجهة الجيش 
فلسطينيتين؛ األولى استراتيجية المقاومة المسلحة التي تتخذ من الشتات هنا نحن أمام استراتيجيتين 

مركزًا لها، وتطرح شعار التحرير الكامل لفلسطين. وهو شعار يتماهى مع معاناة الفلسطينيين في 
الشتات، حيث المهم بالنسبة لهم هو العودة إلى حيفا ويافا والناصرة، وبقية األراضي التي تم احتاللها 

 لنكبة. عام ا
أما االستراتيجية األخرى، فإنها تتركز حول إزاحة االحتالل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وقطاع غزة، حيث المطلب األول واألساسي هو تحرير تلك المناطق وليس حق العودة، وتحرير 

 كامل التراب الفلسطيني. 
داف واالستراتيجيات التي تبنتها منظمة والفرق كبير بين االستراتيجيتين، وهو ذو صلة مباشرة باأله

 التحرير الفلسطينية. 
، يتطلب حاًل سريعًا، بدا في حينه ممكنًا، بهدف 1967فمطلب تحرير األراضي المحتلة عام 

التخلص من نتائج النكسة. أما اآلخر، فهو يهدف إلى التعامل مع نتائج النكبة، وليس النكسة، 
، وميثاقها الوطني، قد هدفت جميعها إلى التعامل مع نتائج النكبة، وكانت بيانات المنظمة التأسيسية

وذلك أمر طبيعي ألن هذه المنظمة تأسست قبل النكسة بسنتين، على األقل. وهي رؤية بنيت ضمن 
 استراتيجية بعيدة المدى، تتطلب ظروفًا مواتية من نوع خاص؛ ذاتية وعربية ودولية. 

اع، أن االستراتيجية بعيدة المدى، ليس بمقدورها، معالجة نتائج وجد الفلسطينيون في الضفة والقط
 النكسة، وأن أملهم في تحرير أراضيهم بموجبها سيظل مؤجاًل إلى أمد غير منظور. 

كان النهوض الشعبي بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في منتصف السبعينات من القرن 
. ووجدت قيادة منظمة 67التي احتلت عام المنصرم، قد تصاعد في سياقات تحرير األراضي 

التحرير الفلسطينية، في هذا النهوض ضالتها لتوسع من دائرة حركتها لتشمل األرضي المحتلة. 
ولكن ذلك لم يكن باإلمكان، من غير تبٍن للشعارات والتكتيكات واالستراتيجيات التي طرحها 

 الفلسطينيون في الداخل.
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الكفاح الفلسطيني من المخيمات إلى الداخل، ومع هذا االنتقال تغّيرت لقد انتقل مركز الجاذبية في 
األهداف واالستراتيجيات، وبهت شعار التحرير الكامل لفلسطين والكفاح المسلح وحق العودة، وبرزت 

 استراتيجيات وصفت بالمرحلية والواقعية، تركت بصماتها ثقيلة على الكفاح الفلسطيني.
 29/5/2018، الخليج، الشارقة

 
 الموساد اإلسرائيلي يستخدم عمالء ال يعلمون هوية المشغل .41

 نضال محمد وتد
ظلت أساليب الموساد اإلسرائيلي في تجنيد العمالء لتنفيذ عملياته خارج إسرائيل، مجهولة بشكل 
عام، من دون تحديد دقيق لها، مع االعتقاد الدائم بأن العمالء الذين جندهم الموساد ويجندهم 

بشكل عام هوية المشغل، مع توفر أدلة وشهادات كثيرة عن الطرق المعهودة عادة يعرفون 
لالستخبارات اإلسرائيلية في حاالت تجنيد عمالء عرب للعمل في صفوفها، خصوصًا إذا كانوا من 

 المسؤولين في بلدانهم.
موساد أو يعد وبرزت بين هذه األساليب طريقتان أساسيتان، األولى اإلغراء المالي الذي يقدمه ال

بتقديمه لمن يتعاون معه، والثانية هي االبتزاز والترهيب. وعادة ما كان الموساد يعتمد على "اليهود 
األصليين" في بلدانهم لتجنيدهم لخدمة إسرائيل، باعتبارهم أفضل من يمكن له أن يندمج في المجتمع 

ضده. لكن تقريرا نشرته صحيفة  المحلي بسبب اللغة والثقافة، وفي الوقت ذاته ال يثير الشبهات
"ميكور ريشون"، وخصصته لعمليتي اغتيال كل من الشهيد محمد الزواري في صفاقس في تونس في 

وعملية اغتيال فادي البطش، وقبلها محاولة اختطاف مهندس فلسطيني في أوكرانيا،  2016العام 
الستخدام عمالء من خارج صفوفه،  يشير إلى أن الموساد لجأ، خالل استعداده لتنفيذ هذه العمليات،

ومن خارج الدائرة التي نشط عادة فيها، واالتجاه نحو تجنيد عمالء، بمن فيهم قتلة مأجورون، من 
دون أن يعرف هؤالء حقيقة وهوية الجهة التي استأجرت خدماتهم، ودون الكشف عن الهدف الحقيقي 

 وراء عملهم.
شخصًا، بحسب  12أهم عنصرين في الخلية المكونة من وفي هذا السياق، يكشف التقرير مثاًل أن 

التحقيقات التونسية في قضية اغتيال الزواري، كانا قاتلين مأجورين من أصول بوسنية، تمكنت 
الجهات التونسية من الوصول إلى هويتهما وتقديم بالغات لإلنتربول لتسليمهما لها، من دون أن 

ي البوسنة وال في تل أبيب. وبحسب التقرير اإلسرائيلي، يشعل الطلب التونسي الضوء األحمر، ال ف
فقد قادت السرية التي عملت بها السلطات التونسية، إلى اعتقال أحد القتلة البوسنيين، والمدعو إيليم 

 مارس/آذار الماضي، في زغرب، بينما كان في طريقه إلى فيينا. 13تشيمدزيتش، في 
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ائيليين للموساد، كانا قد أعدا الصطياد عمالء لتنفيذ مهام إلى ذلك، يكشف التقرير أن عميلين إسر 
جمع المعلومات وتنظيم الترتيبات اللوجستية، نشرا إعالنًا على مواقع اإلنترنت لشركة ماليزية لإلنتاج 
التلفزيوني، يطلبان فيه صحافيين وعاملين عربا في الشركة إلعداد سلسلة وثائقية عن علماء وأدباء 

هذه الطريقة وقعت صحافية تونسية، تعيش في هنغاريا، في الف ، ووصلت للعمل في فلسطينيين. وب
ودت  الشركة "الماليزية"، حيث طلب منها إعداد تقارير وجمع معلومات عن علماء فلسطينيين، وز 
باسم محمد الزواري. وقد ساعد كونها تونسية األصل في إقناع الزواري، الذي كان يرفض إجراء 

سائل اإلعالم، بقبول طلبها إجراء مقابلة تلفزيونية معه وتحديد موعد للمقابلة أمام بيته، مقابالت مع و 
حيث وصل أفراد خلية التنفيذ، وبينهم البوسنيون، وقاما باغتياله. ويقول التقرير إن العاملين 

الشقق التونسيين، سواء الصحافية التونسية أو المسؤولون عن الجوانب اللوجستية الذين استأجروا 
والسيارات التي استخدمها العمالء، عادوا إلى بلدانهم التي يعيشون فيها في أوروبا، حيث طلب منهم 
انتظار االتصال بهم من شركة اإلنتاج، من دون أن يعلموا، أو أن يكون بمقدورهم التكهن أن الشقق 

 والسيارات التي استأجروها ستستخدم لمراقبة الزواري ورصد تحركاته.
التقرير فقد تبين قبل شهر فقط من اغتيال العالم الفلسطيني البطش، في العاصمة الماليزية  وبحسب

كوااللمبور، أن الحديث يدور عن سلسلة عمليات، القاسم المشترك بينها هو عالقة المستهدفين منها 
ئيل. بنشاط حركة "حماس" )وفق ما تدعي إسرائيل( وجهودها لبناء وتطوير أسلحة تستخدم ضد إسرا

وينطبق هذا على عملية اختطاف المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي من كييف وجلبه إلى 
إسرائيل، مرورًا بالمحاولة الفاشلة في بيروت الغتيال محمد حمدان، وصواًل أخيرًا إلى اغتيال البطش 

شهر، كان في كوااللمبور. ويلفت التقرير إلى أنه تفصل بين عمليتي الزواري والبطش سنة وخمسة أ
يفترض أنها كافية لتبخر القاتلين البوسنيين، واستنفاد السلطات التونسية التحقيقات، لكن تبين أن 
الجهات التونسية تمكنت من التعرف على هوية القاتلين المأجورين من البوسنة، وقدمت في نهاية 

 المطاف طلبًا رسميًا إلى اإلنتربول باعتقال القاتلين البوسنيين.
التقرير يطرح تساؤالت حول أسباب اإلخفاق في هذا السياق، ويستعرض بعض سيرة حياة  ومع أن

تشيمدزيتش، ودوره في الحرب األهلية في البوسنة، وكونه قاتل في صفوف القوات اإلسالمية، إال أنه 
يذكر أنه وفقًا لمعلومات نشرت، في صحف بوسنية، بعد اعتقاله في زغرب، أنه انضم بعد الحرب 

هلية في البوسنة للعمل في وحدة مختارة لشرطة البوسنة، ثم انتقل الحقًا للعمل في شركة إسرائيلية األ
عملت في مجال بيع أجهزة التنصت واالتصاالت في البوسنة، ثم عمل في شركة أميركية تجند 

راق، حيث وتدرب القوات البوسنية وفق اتفاقيات السالم التي أنهت الحرب، ومن هناك تم نقله إلى الع
عمل مع القوات األميركية مدربًا للقوات العراقية المحلية. ويعبر الخبير األمني البوسني، جواد 
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غليشوبيتش، بحسب التقرير، عن اعتقاده أن الموساد جند تشيمدزيتش في المراحل األولى من عمله 
يضًا بعمليات لصالح في الشركة األميركية، مضيفًا أنه ال يستبعد أن يكون القاتل البوسني قام أ

االستخبارات البريطانية واألميركية بمعزل عن عمله لصالح الموساد اإلسرائيلي. ويشير التقرير إلى 
أن اإلجراءات القضائية ضد تشيمدزيتش، الموقوف في كرواتيا منذ شهرين، جرت بسرية تامة، وأن 

تونسي، بالوصول مع شخص آخر الئحة االتهام الرسمية له تنص على أنه "متهم، بحسب القانون ال
إلى تونس، والمشاركة في عمليات رصد ومراقبة، والتواجد في ساحة جريمة قتل، واستخدام كاتم 
صوت، ومحاولة إخفاء مغادرته البالد، وخرق النظام العام والمس بالدستور والقانون السياسي 

ة اإلجراءات تسليمه للسلطات واالجتماعي واالقتصادي لتونس". وقد قررت المحكمة مع انتهاء كاف
 التونسية.

كما يشير تقرير "ميكور ريشون" إلى أن عملية تسليم البوسني ستستغرق وقتا طوياًل، لكن تورط 
تشيمدزيتش بالكاد طرف الخيط. ففي موازاة إجراءات تسليمه، ظهر فجأة شريكه في عملية اغتيال 

سنة(،  38ء الماضي، اعتقال ألفير شاراتس )الزواري، عندما أعلنت، الحكومة البوسنية، الثالثا
المشتبه بأنه قدم المساعدة في عملية اغتيال الزواري. ويبدو أن سيرته مشابهة، بحسب مواقع 
بوسنية، لسيرة تشيمدزيتش، فهو مرتزق عمل أيضًا لدى شركة أمن أميركية. كما أنه تم تقديمه إلى 

خالل خدمته في وحدة لمكافحة اإلرهاب. ويعتبر  المحاكمة في البوسنة بسبب سلوكه غير المنضبط
غليشوبيتش أن الوضع الذي نشأ بعد الحرب البوسنية سمح بوجود أعداد هائلة من المقاتلين 
العسكريين ذوي الخبرة القتالية وال رقابة شديدة عليهم، ما أوجد رواجًا للمرتزقة الذين يعملون في 

ائيل، مضيفًا أن المشكلة أن وكاالت االستخبارات خدمة كل من يملك المال، بمن في ذلك إسر 
البوسنية كانت منذ البداية مشروعًا بريطانيًا وليس بوسنيًا، واليوم، بحسب تقديري، فإن "هناك أطرافًا 
خارجية تستخدمهم وفق حاجاتها بما في ذلك تجنيد قتلة محترفين". ويربط الموقع اإلسرائيلي بين 

حات نائب رئيس الحكومة الماليزية السابق، أحمد زاهد حميدي، الشهر أقوال غليشوبيتش وبين تصري
الماضي، والتي جاء فيها أن من بين من اغتالوا البطش أوروبيين على صلة بأجهزة استخبارات 
أجنبية، ويبدو أن الكيان الذي أرسلهم "دولة عدو لفلسطين. يبدو أن هذا نمط متكرر من استخدام 

ما يبدو من أصل بلقاني". ويلفت التقرير إلى أنه فيما تم في عملية اغتيال  القتلة المحترفين، على
الزواري العثور على جوازات سفر بوسنية، ففي حالة البطش، تم العثور على جوازي سفر مزيفين، 
األول صربي واآلخر لمونتنيغرو. وينهي معد التقرير بالقول إنه توجه إلى ديوان رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، سائاًل إياه عما دار في الحديث بينه وبين الرئيس الصربي، ألكسندر  اإلسرائيلية،
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فوتشيتش، الذي كان الوحيد الذي شارك في االحتفاالت الروسية بالنصر على النازية إلى جانب 
 نتنياهو، حيث شوهد االثنان وهما يسيران جنبًا إلى جنب، لكن ديوان نتنياهو فضل التزام الصمت.

 29/5/2018، ، لندنلعربي الجديدا
 

 إسرائيل تسير بعيون مغمضة نحو الهاوية .49
 يحيعام فايتس
قبل أكثر من أسبوع عقد في يد اسحق يوم نظري ممتع عن غولدا مئير، إلحياء الذكرى السنوية 

التي كانت مرتبطة بنشاطها العام الطويل،  األحداثلموتها. تطرق المتحدثون إلى كل  األربعين
ة طبيعية أيضًا إلى حرب "يوم الغفران"، والمناخ الذي ساد الدولة قبلها وسلوك قيادة الدولة في وبصور 

التي شكلت الشرط الضروري والرئيسي الندالع الحرب. ثالثة مكونات خلقت هذا  األمورتلك األيام؛ 
في أي يوم  أفضلسيقال إن وضعنا لم يكن  – األيام، شعور النشوة الذي ساد في تلك األولالجو: 

سابق. ثمة مثال يثير القشعريرة لهذا الشعور هو إعالن انتخابي للكنيست السابعة من قبل "المعراخ"، 
والذي نشر قبل بضعة ايام من اندالع الحرب. وفيه كتب "على شفا قناة السويس يسود الهدوء. أيضًا 

لخطوط آمنة، الجسور مفتوحة، في صحراء سيناء، في الضفة الغربية، في يهودا والسامرة والجوالن، ا
القدس موحدة، قامت مستوطنات ومركزنا السياسي قوّي. هذا نتيجة سياسة متزنة، جريئة وبعيدة 

 النظر".
المكون الثاني كان قوة رئيسة الحكومة غولدا مئير. كانت صالحيتها كبيرة جدًا إلى درجة أن أعضاء 

ليها من جانب وزير إال صارخ على هذا هو النظر حكومتها لم يتجرأوا على مناقشة مواقفها. ثمة مث
المالية في حينه بنحاس سبير، الذي اعتبر المدير العام القادر على كل شيء في الدولة. خاف 

موقفها  إزاءبشكل مميت من التأكيد على رؤيته الحمائمية في مسألة مستقبل "المناطق" المحتلة 
واضح بأنه ال يوجد أي بديل لحكمها، ال في حزبها صقرية. كان في حينه شعور  واألكثرالمتصلب 

برئاسة مناحيم بيغن. وافق  األساسيوال في "غاحل" )كتلة حيروت مع الليبراليين(؛ حزب المعارضة 
من ذلك قدروها ورأوا فيها  وأكثرزعماء "غاحل" على سياسة الوضع الراهن التي شكلتها غولدا، 

 األغيار."يهودية فخورة" يمكنها أن تصمد أمام 
لسياسة األمن، التي  األساسيالمكون الثالث هو حقيقة أنه لم يجر نقاش جوهري حول االفتراض 

، التي بحسبها ليس اآللهةبلورتها غولدا مئير ووزير الدفاع، موشيه ديان، الذي اعتبر في حينه ابن 
ن هزيمته وأن الوقت هو جيش ال يمك اإلسرائيليالجتياز قناة السويس وأن الجيش  إمكانيةلمصر أي 
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يعمل لصالحنا. حرب "يوم الغفران" حطمت مناخ النشوة الواثق بالنفس والمتحجر الذي ساد في 
 حينه، والذي أدى أيضًا إلى نهاية الحكم الطويل لحزب العمل.

في ذلك اليوم النظري مر بذهني تفكير مقلق جدا: المناخ السائد لدينا اآلن يشبه بصورة مخيفة 
 األول. يمكن أن نجد فيه المكونات الثالثة التي وجدت في حينه. 1973ذي ساد في العام المناخ ال

إلى القدس وهي خطوة  األميركية: نقل السفارة أمورهو شعور النشوة الحالي الذي تولد بسبب عدة 
في سورية )التي تذكر  اإلسرائيليرمزية ليس فيها أي مضمون حقيقي، نجاح سالح الجو والجيش 

، المعركة الجوية التي كانت نوعًا من المقدمة لحرب 1973 أيلولطائرة ميغ سورية في  12 اطبإسق
"يوم الغفران" وخلقت نشوة ليست في مكانها(، والسرور الكبير لنجاح نتاع برزيالي في االورفزيون 

 يتعلق بجائزة نوبل. األمروكأن 
ياهو على حكومته وعلى حزبه بيد قوية، المكون الثاني هو قوة رئيس الحكومة. يسيطر بنيامين نتن

المعارضة  أحزابال أحد يتجرأ على طرح رؤية مختلفة، وحتى  –من خالل خلق مناخ خوف وذعر 
ال تحاول بلورة أجندة بديلة. من المحظور المقارنة بين نتنياهو، رجل الملذات والفاسد، وبين غولدا، 

يتعلق بتدنيس المقدسات، لكن  األمرالجمهور. المتقشفة التي كرست كل حياتها من اجل الدولة و 
 يمكن أن نجد خطوط تشابه بين نموذجي حكمهما.

المكون الثالث هو الجمود الفكري: في جهاز الحكم الحالي ليس هناك من يفكر بطرق مختلفة عن 
ثاقبة، مثل هل يمكن وقف سفك الدماء في قطاع غزة؟ هل نقل  أسئلةطرق الحاكم ويقوم بتوجيه 

حيوية من ناحيتنا؟ هل من غير المناسب دعم قرار الرئيس ترامب  األكثر األمرفارة األميركية هو الس
 بصورة اقل حماسة؟ من يشكك بهذه القرارات يعتبر كافرا وغير وطني. إيرانلغاء االتفاق النووي مع إ

بنفسه اآلن يسير مغمض العيون خلف زعيم يثق  اإلسرائيلي، المجتمع 1973في  األمرمثلما 
ومتبجح، يقودنا إلى حافة الهاوية. يمكننا أن نتذكر بفزع ما قاله النبي دانييل "اللهم قصر حياة نظام 

 بابل".
 عن "هآرتس" 
 28/5/2018، األيام، رام هللا

 
 حماس تحرص على الكفاح العسكري .51

 طل ليف ـ رام
بابة نحو موقع منظمات زرع عبوة ناسفة على جدار الفصل، هذه المرة في جنوب القطاع، نار الد

في رد الجيش اإلسرائيلي، هذه أحداث باتت شبه عادية على  األقلاإلرهاب ومخربان قتيالن على 
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حدود القطاع اآلخذة في السخونة مؤخرًا. مركز االهتمام لما يجري في قطاع غزة و ّجه في الشهرين 
، فإن األحداثفضال عن هذه  إلى المواجهات العنيفة على الجدار كل يوم جمعة. ولكن األخيرين

التي تلقى نحو قوات  األنابيبإرهاب الطائرات الورقية واالحراقات، وعشرات عديدة من عبوات 
، يلوح ميل آخر وهو ارتفاع حاد في زرع األخيرين، في الشهرين األسبوعالجيش اإلسرائيلي في نهاية 

 جيش اإلسرائيلي.العبوات الناسفة على طول الجدار في محاولة للمس بقوات ال
، مقابل متوسط واحدة او اثنتين في الشهر في أثناء األخيرينعبوة زرعت في الشهرين  20أكثر من 

السنوات التي انقضت منذ حملة الجرف الصامد. بل كانت حتى أشهر بال أحداث على الجدار 
 .اإلطالقوعبوات ناسفة على 

لم يطلق حتى وال صاروخ  األخيرين، في الشهرين إلى جانب االرتفاع الحاد في زرع العبوات الناسفة
واحد نحو إسرائيل، وهي حقيقة تفيد بالسيطرة المطلقة لحماس في القطاع وبقدرتها على فرض إرادتها 

في القطاع بما فيها الجهاد اإلسالمي الذي يعتبر  األخرىبشكل شبه تام على منظمات اإلرهاب 
 ه العسكرية بعد حماس.في قوته وقدرت 2التنظيم اإلرهابي رقم 

من تحليل هذه المعطيات يمكن لنا أن نتعرف على انه في هذا الوقت تسمح قيادة حماس لرجالها 
ال  األثناءولمخربين من منظمات أخرى بالعمل وبالمس بقوات الجيش اإلسرائيلي، ولكن في هذه 

 أهداف عسكرية.تسمح بإطالق الصواري  نحو إسرائيل في محاولة لحصر الصراع ظاهرًا ضد 
من جانب حماس، الذي تحركه مصالح داخلية فقط، سيخضع في األيام القريبة القادمة  اإلنفاذهذا 

 بإطالقلالختبار. بشكل عام حين كان يقتل مخربون من الجهاد اإلسالمي كان التنظيم يرد 
ام القريبة القادمة الصواري  أو قذائف الهاون نحو إسرائيل. هذا النمط، على أي حال، سيرفع في األي

الصواري  أو قذائف الهاون من القطاع. في حدث وقع  إلطالقحالة التأهب في إسرائيل استعدادًا 
صباح أمس ثمة مع ذلك عدة جوانب مختلفة: أواًل، موقع الرقابة على الحدود كان يعود للجهاد 

على طول الجدار. اإلسالمي. في الماضي لم تسمح حماس بهذا واحتفظت بشكل حصري بالمواقع 
هذه الحقيقة، إلى جانب نفق إرهابي للجهاد اإلسالمي انكشف قبل أقل من نصف سنة، يدالن على 
حرية عمل أكبر يتلقاها التنظيم من حماس وال سيما على خلفية الدعم المشترك من إيران. كما أن رد 

موقع الرقابة الذي تعرض الجيش اإلسرائيلي كان مختلفا هذه المرة، ومقارنة بأحداث سابقة كان 
للهجوم مأهواًل في وقت إطالق قذيفة الدبابة، وهذه الحقيقة تسببت بقتل المخربين، بينما في معظم 

 لم يكن هناك مخربون قتلى. األخيرة األشهرهجمات الجيش اإلسرائيلي في 
تضليل قوات  في ظل أحداث مسيرة العودة، حاول أمس أيضًا المخربون الذين زرعوا العبوة الناسفة

الجيش اإلسرائيلي من خالل إخفاء العبوة الناسفة في مقص كبير وكأن الحديث يدور عن وسيلة 
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تسلل إلى الجدار وليس عبوة ناسفة. هذه المرة، مقابل حادثة العبوة الناسفة التي وضعت في الطيارة 
ء المتفجرات روبوتًا الورقية على الجدار، في الجيش اإلسرائيلي استخلصوا الدروس واستخدم خبرا

 عّطل العبوة وتضرر نتيجة االنفجار.
 األمنالقادمة أيضًا، في جهاز  األسابيعإلى جانب أحداث المسيرات التي من المتوقع أن تستمر في 
 يقدرون بأن محاوالت تنفيذ العمليات على الجدار ستتعاظم.

 28/5/2018معاريف 
 29/5/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 هدايا مجانية« حماس»تمنحوا  الهدنة: ال .50

 زيسر إيال
التقارير الواردة من غزة ال توفر لحظة هدوء. العناوين الكبيرة عن التصعيد على طول جدار الحدود 

هدوء تام على حدود  إلىوالخوف من انهيار اقتصادي استبدلت بتقارير عن "هدنة" قريبة، تؤدي 
بشرية المندفعة نحو الجدران، بل كذلك الطائرات الجنوب، وتوقف ليس فقط الصواري  والموجات ال

 الورقية المشتعلة التي تضرم النار في حقول البلدات في غالف غزة.
رسائل عن رغبتها في  أشهرإسرائيل قبل بضعة  إلى، نقلت اإلعالم"حماس"، كما قالت وسائل 

 –اإلسرائيلي هدنة طويلة. في إطارها يرفع الحصار  إلىخوض مفاوضات معها بهدف الوصول 
المصري عن القطاع، ويتاح ض  األموال إلعادة بناء االقتصاد الغزي؛ وأخيرا وما ال يقل أهمية تعيد 
"حماس" إلى إسرائيل المفقودين اإلسرائيليين وجثث ضحاياها الموجودين عندها. كما نتعرف من 

لى عروض "حماس"، ، تمتنع عن الرد عاألرجلبأن إسرائيل هي التي تجر  اإلعالمخالل وسائل 
 وتعيق بذلك استكمال الصفقة المقترحة.

غير أنه يجدر بالذكر انه ليس في فكرة الهدنة أي جديد. هكذا مثال اقترح مؤسس المنظمة، أحمد 
دولة  إقامة. أي مقابل 1967ياسين، هدنة لعشر سنوات مقابل انسحاب إسرائيلي كامل إلى حدود 

الستة"، فالمنظمة ما كانت  األيامجزها إسرائيل منذ حرب "التي تحت األراضيفلسطينية على كل 
 اتفاق سالم. إلىمستعدة لتعترف بوجود إسرائيل والتوصل معها 

ومعناها  اإلسالميليس صدفة أن "حماس" تستخدم عبارة "هدنة"، وهي العبارة التي ترد في التراث 
ي العليا، وذلك للسماح للمسلمين وقف القتال في حرب الجهاد ضد "الكفار"، حين تكون يد هؤالء ه

عادة تنظيم أنفسهم لمواصلة القتال. تسعى "حماس" من خالل   إلىفكرة الهدنة  إطالقباالستعداد وا 
اتفاق سالم مع  إلى، بل أيضا عدم استعدادها للوصول اإلسالميةالتعبير ليس فقط عن هويتها 
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لى التزامها بمواصلة الكفاح التاريخي ضد إسرائيل، فما بالك االعتراف بها؟! وبدال من ذلك تشدد ع
 إسرائيل، حتى وان لم يكن اآلن.

خوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. ولما األمر كان  أيديولوجية"حماس" غير مستعدة العتبارات 
كذلك، فان الحوار يودع في أيدي وسطاء ذوي مصالح خاصة بهم. بالنسبة للوسطاء فان شطب 

الهجومية على أي  األنفاق أنفي المدى القريب يستحق. إذ  اإلقليمي مالاألعمسألة غزة عن جدول 
 الصواري  ال توجه نحو الدوحة أو القاهرة. أوحال 

على الهدوء على طول  األخيرنرى "حماس"، مثل "حزب هللا"، الذي يحافظ في العقد  أنمن الصعب 
)المقاومة والصراع ضد إسرائيل(.  الحدود مع لبنان، تعلن على المأل التخلي عن طريق "المقاومة"

من ذلك من  وأكثرمن الصعب أن نراها تفرض رأيها على الفصائل المختلفة العاملة في القطاع، 
الصعب أن نراها تتخلى عن مخزون الصواري  والقوة العسكرية التي جمعتها. بالمقابل، فان الهدنة 

الدولية بان كل استثمار اقتصادي في  سرةلألمع "حماس" معناها ضربة للسلطة الفلسطينية ورسالة 
فصاعدا مع "حماس"، بصفتها ليس فقط صاحبة السيادة عمليًا، بل  اآلنغزة يجب أن يتم من 
 الحاكم الشرعي للقطاع.

إلى جانب كل هذا، يجدر بالذكر أن الدعوة للهدنة ليست الوحيدة التي تصدر عن القطاع. ففي 
، زعيم "حماس" في غزة، مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، الماضي منح يحيى السنوار األسبوع

تباهى فيها بعالقات المنظمة مع "حزب هللا"، والتي على حد قوله "أفضل من أي وقت مضى"، وكذا 
 في المنطقة. إيرانبالعالقة المتوثقة مع الحرس الثوري ومع قاسم سليماني، رجل 

بعد حملة "الجرف  األخيرة األربعلنة وهشة، في السنوات بين إسرائيل و"حماس" توجد هدنة غير مع
الصامد". سياسة إسرائيل هي ضمان الهدوء حتى بثمن استمرار حكم "حماس" في القطاع، ولكن 
دون منحها هدايا مجانية. يمكن ويجب مواصلة هذه السياسة، توثيق التفاهمات في موضوع الهدوء 

 إطالقالمواجهات على طول الجدار، امتنعت "حماس" عن  أيامعلى طول الحدود؛ والدليل حتى في 
 الصواري  نحو إسرائيل.

بالمقابل، يجب العمل بطرق التفافية لـ "حماس"، على مشاريع تجعل الوضع االقتصادي في القطاع 
 يستقر. هكذا أو خالف ذلك، فمن فكرة الهدنة لن يخرج شيء.

 "إسرائيل اليوم" 
 28/5/2018، األيام، رام هللا
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