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 نسمح إليران بامتالك سالح نووي ... ولن نتنياهو: المعركة في قطاع غزة لم تنته .1

يوم األربعاء،  ة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قالرئيس الحكومأن  ،8/5/2019األيام، رام هللا، ذكرت 
 إن المعركة في قطاع غزة لم تنته، وأن إسرائيل تحسب خطواتها.

، في 1950وأضاف قال نتنياهو وفي حفل إحياء ذكرى القتلى اإلسرائيليين المدنيين منذ مطلع عام 
ابية في قطاع غزة" في الجولة القدس المحتلة، إن الجيش اإلسرائيلي "عمل بحزم ضد الجهات اإلره

 القتالية األخيرة.
وزعم أن "الفلسطينيين يريدون فرض سلطة الخوف تجاه الداخل، وتجاه الخارج أيضا، ولذلك فإن 

 اإلرهاب القاتل، الذي لم يواجه بمقاومة موحدة من المجتمع الدولي، تحول إلى وباء عالمي". 
الم المتحضر في جبهة واحدة ضد هذا التعصب وتابع "الوقت قد حان منذ مدة كي يعمل الع

 الهمجي".
يوم األربعاء، إن  قالنتنياهو ، من رام هللا، ترجمة خاصة، أن 8/5/2019القدس، القدس، وأضافت 

وقال نتنياهو إّن "أحداث األيام القليلة، ما زالت  إسرائيل لن تسمح إليران بامتالك أي سالح نووي.
من يسعون إلى تدمير بالدنا واقتالعنا من أرضنا. خالل المائة عام توضح ما يجري في كفاحنا ضد 

 الماضية، حاول أعداؤنا القيام بذلك مرارًا وتكرارًا، لكنهم فشلوا".
وأضاف "هذا الصباح، وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي، 

إشارة لتصريحات الرئيس اإليراني حسن روحاني ونحن لن نسمح لها بامتالك أي سالح نووي". في 
الذي قال إن بالده ستواصل عملها في برنامجها النووي. وتابع "سنواصل قتال أعدائنا، وسنحارب من 

 يسعى إلى تدميرنا".
 .. واليمن يعترض على األموال القطريةالجيش اإلسرائيلي يخفف انتشاره حول غزة ويحاصر الضفة

ة الجيش اإلسرائيلي عن تخفيف حجم القوات المحاصرة لقطاع غزة بالتدريج تل أبيب: أعلنت قياد
وفرضت إغالقًا شاماًل على الضفة الغربية طيلة فترة األعياد اإلسرائيلية حتى يوم األحد. وفي 
المقابل، فرضت السلطات اإلسرائيلية إغالقًا شاماًل على الضفة الغربية، سيستمر حتى صباح األحد 

ت إسرائيل بإحياء ذكرى قتالها في الحروب وعيد تسسيس الدولة ااالستقالل  وبسبب بسبب احتفاال
 إجازات نهاية األسبوع.

وفي هذا السياق اعترض رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" اإلسرائيلي النائب رافي بيرتس، على إدخال 
رائيليين األموال القطرية إلى "حماس". وقال إن على الحكومة أن تضع موضوع إعادة اإلس

المحتجزين في غزة شرطًا إلدخال األموال القطرية إليها. وقال بيرتس إنه ال يمكن لـ"حماس" 
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االستمرار في استغالل األوضاع اإلنسانية السيئة في القطاع لصالحها، وإنه عليها أن تدرك أن 
 احتجازهم عبء وليس ذخرًا. وأضاف أن حزبه سيعالج هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

 
 : سياسة االبتزاز لن تجبرنا على قبول "صفقة القرن"هارفضلمجتمع الدولي ال داعيا   اشتية .2

رئـــيس الـــوزراء  ، أنرام هللا، مـــن 8/5/2019 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشـــرت 
كتـــب مــب ســواء بــإغالق ماتر  إدارةسياســة االبتــزاز التــي تقــوم بهــا "محمــد اشــتية، قــال إن الفلســطيني 

القـدس، وتجفيـف المصـادر الماليـة لوونـروا وللسـلطة  إلـىالمنظمة التحرير، أو نقل السفارة األمريكيـة 
يـــوم  هاســـتقبال خـــاللشـــتية، اوأضـــاف  الوطنيـــة، لـــن تجبرنـــا علـــى االستســـالم والقبـــول بصـــفقة القـــرن".

ا لـم تحتـو صـفقة القـرن ذإمـن األاـاديميين والمفكـرين والكتـاب األمـريكيين، " ، وفـداً 8/5/2019 األربعاء
علـــى  أفعـــاالً علـــى القـــدس وال الحـــدود وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــرعية، فلمـــاذا ســـنقبل بهـــا  رأينـــا 

 من النص المكتوب لصفقة القرن".  أسوأ األرض
 اشـــتية، دعـــا يـــوم األربعـــاء، أن رام هللا، مـــن 8/5/2019 ،الشـــرق األوســـط أوناليـــن، لنـــدنوأضـــافت 

وأاد اشـتية، فـي بيـان عقـب لقائـه  ولي حازم إزاء رفض خطة "صفقة القرن".، إلى موقف د8/5/2019
المبعــوث السويســري لعمليــة الســالم رونالــد شــتينجر فــي رام هللا علــى ضــرورة اتخــاذ المجتمــع الــدولي 

األمريكيــة، ومواجهتهــا بإقامــة مــيتمر دولــي للســالم، إلنهــاء  "صفقة القــرن ـ"موقفــًا جــادًا بعــدم القبــول بــ
وبحسـب البيـان، بحـش اشـتية مـع المبعـوث السويسـري الجهـود المبذولـة  الـدولتين. وإنقاذ حـلّ  االحتالل

لحشد الدعم المالي والسياسي، ميكدًا أهمية ذلك "في ظل الحرب المالية التي تشـنها الواليـات المتحـدة 
 وإسرائيل على الشعب الفلسطيني".

 
 1967دود التمسك الفلسطيني بحّل الدولتين على حيؤكد  عريقات .3

فـي بيـان لـدى لقائـه وفـدًا مـن  ،أاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: رام هللا
، 1967الدولتين على حـدود  األااديميين والمفكرين والكتاب األمريكيين، على التمسك الفلسطيني بحلّ 

علــى  "دولــة إســرائيل"جانــب لتعــيش بــسمن وســالم إلــى  "القــدس الشــرقية"أي دولــة فلســطين بعاصــمتها 
قضـــايا الوضـــع النهـــائي كافـــة، وعلـــى رأســـها قضـــية  وشـــدد عريقـــات علـــى وجـــوب حـــلّ  .1967حـــدود 

وقــال عريقــات إن "الحــديش خــارج  الالجئــين واألســرى اســتنادًا لقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات العالقــة.
ن الظروف المعيشـية، مـع إطار تجسيد استقالل دولة فلسطين والحديش عن مشاريع اقتصادية وتحسي

وأضـاف أنـه  استمرار االحتالل سوف يقـود إلـى المزيـد مـن العنـف والفوضـى والتطـرف وإراقـة الـدماء".
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"يجب الحذر من استمرار محاوالت تحويـل الصـراع إلـى صـراع دينـي، والخطـر الحقيقـي علـى إسـرائيل 
 حتاللية على األرض".يتمثل باستمرار االحتالل واالستيطان واإلمالءات وفرض الحقائق اال

 8/5/2019 ،الشرق األوسط أونالين، لندن
 

 الدولتين تدعو لمواجهة "صفقة القرن" بـ"تظاهرة دولية" لحماية حلّ  "الخارجية الفلسطينية" .4
بـرى تسـتبق الكشـف عمـا تبقـى الفلسطينية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا ، بتظاهرة دوليـة كب
السياســـي للصـــراع علـــى قاعـــدة  للخـــروج بـــإعالن دولـــي واضـــح ييكـــد علـــى الحـــلّ ، "صـــفقة القـــرن "مـــن 

 .إنقاذهالدولتين والعمل على  المرجعيات الدولية وفقًا لمبدأ األرض مقابل السالم وااللتزام بحلّ 
، إن المطلوب من المجتمع الدولي والدول 8/5/2019 وقالت الوزارة في بيان صادر عنها يوم األربعاء

الـدولتين، تصـعيد حرااهـا الـرافض لالنقـالب  الحرص على تحقيق السالم على أسـاس حـلّ  التي تدعي
علـى مرتكـزات  أيضـاً  وإنمـااألمريكي ليس فقط على سياسة الواليـات المتحـدة التقليديـة اتجـاه منطقتنـا، 

رة بشـسن واعتبـرت الخارجيـة أن التسـريبات األخيـ النظام الدولي برمته وعلى الشـرعية الدوليـة وقراراتهـا.
عبرية، ال تعدو كونها "بالونات اختبار" الهـدف منهـا  إعالمالصفقة المزعومة، بحسب ما نقلته وسائل 

والجدل والنقاش على أرضية المواقف والتوجهـات األمريكيـة اإلسـرائيلية  واإلرباكخلق حالة من البلبلة 
إلقـاء المزيـد مـن "الجـزر" فـي  ، ومحاولة تفتيت وبعثرة القوى المعارضة للصفقة مـن خـاللإطارهاوفي 

 الهواء في ظل "الهراوة" األمريكية الثقيلة التي تمثل سياسة االبتزاز والترهيب. 
 8/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 مّ تعني فرض االستسالم على الشعب الفلسطيني وهو ما لن يت "صفقة القرن "رياض منصور:  .5

د صــيام: فــي لقــاء خــاص لعــدد محــدود مــن الصــحفيين المعتمــدين لــدى األمــم عبــد الحميــ -نيويــورك 
وتقــوم  للفلســطينيينال تقــدم شــيئا  "صــفقة القــرن "ريــاض منصــور، إن  الفلســطينيالمتحــدة، قــال الســفير 

العــودة وإنهــاء  القــدس وكــذلك إنهــاء حــقّ  بعــد ضــمّ  "إسرائيلـ"مزيــد مــن األراضــي المحتلــة لــ علــى ضــمّ 
 له ويحظى بتسييد المجتمع الدولي. جاداً  لم يطرح أحد بديالً  دولياً  لذي يمثل إجماعاً مشروع الدولتين ا

+الصـين" التـي ترأسـها فلسـطين ألول مـرة،  77فـي مقـر "مجموعـة الــ ودعا منصور في اللقـاء الـذي تـمّ 
االتحاد األوروبي وروسيا والصين "إلى الوقوف ضـد خطـة السـالم األمريكيـة فـي الشـرق األوسـط، فـي 

ـــحلّ  ــدولتين الــذي أقــره المجتمــع الــدولي  حــال تجاهلهــا ل اللجنــة الرباعيــة علــى أســاس تنفيــذ  وأنشــئتال
 ".خارطة الطريق المرتكزة أصال على هذا الحلّ 
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وقـال منصــور للصـحفيين إن صــفقة القـرن تهــدف إلـى فــرض االستسـالم علــى الشـعب الفلســطيني بعــد 
وأضـاف "نحـن نثــق بصـالبة شـعبنا وقدرتـه علــى أاثـر مـن مئـة سـنة مــن النضـال وهـو مـا لــن يحـدث. 

الصــمود مــدعوما ببعــده العربــي واإلســالمي واإلنســاني ودعــم المجتمــع الــدولي الــذي توافــق علــى حــل 
 عبر السنوات الطويلة بما في ذلك اإلدارات األمريكية المتعاقبة قبل اإلدارة الحالية". الدولتين

ن من قبل وسيرفضونها اآلن وفي المستقبل باعتبارهـا وأاد منصور أن الفلسطينيين رفضوا صفقة القر 
صــــفقة منحــــازة بشــــكل كبيــــر لصــــالح إســــرائيل وتهــــدف إلــــى تــــوفير "ذريعــــة" لحكومــــة رئــــيس الــــوزراء 

 اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم مزيد من األراضي الفلسطينية".
 9/5/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 دوية إلى قطاع غزةتسّير قافلة أ الفلسطينية وزارة الصحة .6

، قافلــة أدويــة مــن مســتودعاتها فــي ســالم 8/5/2019 ســيرت وزارة الصــحة، مســاء يــوم األربعــاء :نــابلس
شاحنة محملة بسصناف مختلفـة مـن  15القافلة  توضمّ  شرق نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.
 األدوية والمستهلكات الطبية، والمواد المخبرية.

 8/5/2019 ،ومات الفلسطينية  وفا وكالة األنباء والمعل
 

 وزير فلسطيني سابق: "أهان الشعور الوطني" بالغ ضدّ  .7
شهدت مواقع التواصل االجتماعي سخطًا على تصريحات وزير األسرى الفلسطينيين السابق،  :رام هللا

 طيني".أشرف العجرمي، التي وصلت إلى النائب العام، إذ اتبهم بـ"إهانة الشعور الوطني للشعب الفلس
اإلسـرائيلية أمـام  i24وجاءت تصريحات العجرمي، يوم اإلثنين، خالل برنامج "المناظرة اليوميـة" علـى قنـاة 

اإلعالمــي اإلســرائيلي، إيــدي كــوهين. وقــال فيهــا العجرمــي إن "الفلســطينيين ســاهموا فــي أمــن إســرائيل أاثــر 
 ن نحافظ على ميخرة رام هللا".مما ساهمت إسرائيل في أمن الفلسطينيين"، ليرد عليه كوهين "نح

هذه التصريحات أثارت حفيظة المحاميان الفلسطينيان غاندي أمين ربعي وتغريد خلف، فرفعـا قضـية 
 .8/5/2019 العجرمي، يوم األربعاء أمام النائب العام الفلسطيني ضدّ 

 8/5/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 ما دام الحصار قائما   بالهدوء. ولن ينعم .الحية: لن نسمح لالحتالل أن يضع معادالت جديدة .8
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إنه ما دام الحصار قائما فلن ينعم االحتالل 

وأاد الحية خالل لقاء مع قناة األقصى الفضائية مساء األربعاء أن  وال المنطقة بالهدوء أو االستقرار.
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الخطوات التي كان االحتالل يقوم بها، بدأ من تملصه من  العدوان األخير جاء على سلسلة من
 التفاهمات التي جاءت بها الوساطة المصرية واألمم المتحدة.

وأوضح أنه من التفاهمات أن يكف االحتالل عن إطالق النار عن المشاركين في مسيرات العودة، إال 
ن أن المقاومة ردت على إيغال وبيّ  أن االحتالل لم يلتزم وواصل إطالق النار على المتظاهرين.

االحتالل في دماء أبناء شعبنا، واستهدافه المتواصل للمجاهدين والمواقع، والتي كان آخرها اغتيال 
 وأضاف أن المقاومة ال تسمح بسن يضع االحتالل معادالت جديدة. المجاهد عبد هللا أبو ملوح ورفاقه.

ي للعدوان األخير حينما كانت تضع السياسات وأاد أن الغرفة المشتركة تجلت بوضوح في التصد
وتتفق على الرد ووقت البداية والنهاية، وتضع سيناريوهات الرد، مبينًا أن المقاومة تعمل على تطوير 

وشدد أنه لم ولن يكون سالح المقاومة معروضا على طاولة البحش  الغرفة المشتركة وترسيخها.
وفود للحركة في أي مكان بالعالم ال يعني أن تكبل أيدينا وأاد الحية أن وجود  للمقايضة بسي شيء.

وتابع: االحتالل واهم إن ظن أن وجود قيادات من حماس والجهاد في  في الرد على جرائم االحتالل.
 مصر أو غيرها سييثر على قرار المقاومة بالرد على جرائمه.

إطالق النار ما لم يطلب منه وأوضح أن الوسيط المصري لن يبادر من جانبه في العمل على وقف 
وبين الحية أن المقاومة كان بإمكانها أن تستهدف  االحتالل، مضيفًا نقدر الدور المصري ونحترمه.

 القطار شرق غزة، إال أنها أردت أن توصل رسائل أنها مقاومة أخالقية ال تستهدف إال أهدافا عسكرية.
الوصول إلى حرب، إال أنها تريد لشعبنا أن يعيش  وشدد على أن المقاومة ال تريد امتداد التصعيد أو

النار؛ األول  إطالقوقال إننا تحدثنا مع الوسطاء في مسارين من أجل وقف  بسمان واسقرار.
 .2014تفاهمات مسيرات العودة، والثاني العودة إلى تفاهمات 

 سيرات العودة.وجدد الحية رفض حماس الربط بين العدوان الصهيوني ورد المقاومة عليه وبين م
، والتزام 2014وبين أنه ما تم االتفاق عليه هو وقف العدوان وعودة حالة الهدوء إلى اتفاق التهدئة 

وأضاف أننا لن نقبل أن يساومنا أحد على مسيرات العودة، كما  االحتالل بالتفاهمات بشكل كامل.
وتابع:  حكم في أدوات المسيرات.أننا لن نقبل أن يفاوضنا أحد على سالحنا، مبينًا أن المقاومة تت

وأضاف: نموت تحت أزيز الرصاص وال  أوقفنا األدوات الخشنة لمسيرات العودة في ظل التفاهمات.
وأضاف أن حماس جاهزة للوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، من أجل  نموت بنقص الدواء والغذاء.

ن حماس جاهزة ألي مبادرة تعلن وأوضح أ تشكيل رافعة جديدة في مواجهة صفقات تصفية القضية.
 عنها الفصائل الفلسطينية وتكون على قواعد متينة من أجل الوحدة.

 8/5/2019موقع حركة حماس، 
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 فصائل المقاومة محذرة: أيادينا على الزناد ومقاومونا لم يغادروا الميدان .9
من مغبة "الغدر حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي : أحمد المصري  - غزة

 والخيانة" واختبار صبرها، ميكدة أن أياديها ما زالت على الزناد ومقاوميها لم يغادروا الميدان.
وقالت الفصائل في ميتمر صحفي عقدته في مدينة غزة اليوم األربعاء: "نحن ال نقبل أن يموت أبناء 

 شعبنا جوعًا وقهرًا من وطسة الحصار فنحن لن نتسلم وحدنا".
ت على أنَّ عناصر المقاومة ومقاتليها في الميدان لقنوا االحتالل درسًا لن ينساه، وأثبتوا أن غزة وشدد

 ومقاومتها ليست لقمة سائغة وال يمكن تجاوزها أو االلتفاف عليها بسي شكل من األشكال.
ذي يفرض وأشارت إلى أنَّ غرفة العمليات المشتركة باتت نموذجًا للعمل المقاوم الموحد والقوي ال

 قواعده على المحتل اإلسرائيلي وأعوانه، وأنه ال بد أن يبحتذى بها في كل مناحي العمل الوطني.
وتوجهت الفصائل بالتحية لشعبنا الذي صمد خالل جولة التصعيد األخيرة رغم الشهداء والجراح وقصف 

كان الحضن للمقاومة التي المنازل والمباني السكنية والميسسات المدنية واإلعالمية، مضيفة: "شعبنا 
 دافعت عنه بكل ما تملك كما نبارك لهم ونهنئهم وعموم أمتنا بقدوم شهر رمضان المبارك".

وثمنت المواقف العربية واألممية التي أسهمت في لجم عدوان االحتالل على أبناء شعبنا، ميكدة في 
 ًا دون مماطلة أو تسويف.الوقت ذاته على ضرورة إلزام االحتالل بما تم التفاهم عليه أخير 
 .وجددت الفصائل رفضها التام والقاطع لما تسمى صفقة القرن 

 8/5/219فلسطين أون الين، 
 

 بالتفاهمات االحتالل: سنبدأ من حيث انتهينا في هذه المعركة ما لم يلتزم "سرايا القدس" .10
كة الجهاد االسالمي، أاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحر : غزة

مساء يوم األربعاء في كلمة مصورة، أن المقاومة الفلسطينية ستبدأ من حيش انتهت في المعركة 
لقد أراد العدو التوصل خالل " وأضاف أبوحمزة األخيرة حال عدم التزام العدو بالتفاهمات.

فضته قيادة المقاومة قطعًا المفاوضات التي كانت تدار في القاهرة إلى تهدئة مقابل تهدئة وهذا ما ر 
حتى وصل المطاف إلى إذعان قيادة االحتالل لمطالب الشعب وقيادته على وقع ضربات 

وقال إن "المقاومة  القدرات التدميرية الكبيرة". توالصواريخ ذاالمجاهدين في عمليات الكورنيت 
تفاهمات وأيديها قابضٌة الفلسطينية ترقب عن كثب تنفيذ العدو الصهيوني لما تم التوصل إليه من 

 على الزناد".
" الذي ضرب مدينة عسقالن المحتلة للخدمة 3وأشار الى أن "إدخال المقاومة للصاروخ الجديد "بدر 

 العسكرية، ييكد بما ال يدع مجااًل للشك على تطور الفت في قدرات التصنيع العسكري لسرايا القدس".
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ولى لتوقف المعركة على تعويض ما تم إطالقه من وكشف عن بدء وحدات التصنيع منذ اللحظة األ
 صواريخ باتجاه األرض المحتلة.

 8/5/219فلسطين أون الين، 
 

 اقتربتا من توقيع صفقة تبادل أسرى قبل أسبوع "إسرائيل": حماس و"القدس العربي" .11
 علمت "القدس العربي" من مصدر فلسطيني مطلع جدا، أن حركة حماس: وديع عواودة - الناصرة

شارفت على إنجاز تسوية تشمل تسهيالت متنوعة لتخفيف الحصار وتحقيق حالة من االنفراج 
 وصفقة تبادل أسرى مع حكومة االحتالل بوساطة مصرية وألمانية، قبيل اندالع األزمة األخيرة.

وأوضح المصدر أن مداوالت صفقة التبادل تقدمت كثيرا قبيل انفجار المواجهة العسكرية قبل أيام، 
وهي تشمل حسب االتفاق إطالق عدد مهم من األسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية مقابل 

 إطالق سراح الجنود والمواطنين اإلسرائيليين األسرى في غزة منذ خمس سنوات.
من أسرى  14وحسب تسايدات المصدر، تشمل صفقة التبادل التي شارفت األطراف على توقيعها 

أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية اليوم.  5300أسير من بين  100الغ عددهم الداخل القدامى الب
ولفت المصدر إلى أن جهة فلسطينية طلبت من جهات لها عالقة باألسرى التثبت من أسماء أسرى 

 الداخل القدامي مما ييكد جدية المداوالت وصدقية الصفقة المذكورة.
 8/5/2019القدس العربي، لندن، 

 
 اال: صواريخ غزة تحّدت منظومة الدفاع الجوي اإلسرائيليو موقع  .12

قال المحلل العسكري لموقع واال العبري أمير بوخبوط، إن المنظمات الفلسطينية : القدس المحتلة
، 13:00وأضاف: "في يوم األحد الساعة  وضعت تحديًا لنظام الدفاع الجوي وبطاريات القبة الحديدية.

ى أسدود من ضمنها صواريخ قصيرة المدى برؤوس حربية ثقيلة من طراز صاروخًا عل 117إطالق  تمّ 
 رعد أو بدر، ومقاتلو القبة الحديدية اعترضوا عددًا منها، لكن أربعة إسرائيليين قتلوا أثناء القتال".

وذكر المحلل العسكري أنه وفقًا لمسيولي الدفاع لدى االحتالل، تحتاج الصواريخ الجديدة إلى نوع 
وقال إن هناك فجوة أخرى في مجال الدفاع الجوي، وهي التحديد قبل  ن أنظمة الدفاع.مختلف م

اإلطالق، بحيش تقع مسيولية تحديد مواقع حفر اإلطالق والصواريخ، بما في ذلك الخاليا المسيولة 
عن اإلطالق، على عاتق القيادة الجنوبية، وخالل القتال لم يكن هناك أي بيانات إيجابية في هذه 

 ".2014لنقطة. وأضاف: "نجحت حماس في زيادة متوسط عدد عمليات اإلطالق مقارنة بحرب ا
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ولفت إلى أن القوة الجوية ليس من مهمتها متابعة كل قاذفة، وأن مسيوليتها هي فقط منع إطالق أي 
 دقيقة وأي صواريخ ثقيلة على مقرات القيادة أو مقرات وأسلحة استراتيجية. صواريخ

 8/5/2019، غزة ،الفلسطينية لإلعالموكالة الرأي 
 

 بحر-تطوير صواريخ أرض"العربي الجديد": "إسرائيل" طلبت من مصر تحذير حماس من مواصلة  .13
كشفت مصادر مصرية مطلعة على مفاوضات الوساطة بين االحتالل اإلسرائيلي والفصائل : القاهرة

لي، عبر الوسيط المصري، إلى حركة المقاومة في قطاع غزة، فحوى رسالة وّجهها الجانب اإلسرائي
حماس بشسن ترسانة أسلحة الحركة. وأفادت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" بسن "الجانب 
اإلسرائيلي طلب من المسيولين في جهاز المخابرات العامة المصرية تحذير حركة حماس من 

دين على أن "تل أبيب لن مواصلة عمل كتائب القسام على تطوير صواريخ أرض ــ بحر"، مشد
تسمح بمرور تلك الخطوة، ألنها تمثل تغييرًا حادًا في موازين القوة في الصراع". وأضافت المصادر 
أن "إسرائيل توّعدت بمواصلة سياسة االغتياالت في صفوف قيادات الحركة، في حال استمر نشطاء 

لصواريخ". وكشفت أن "القاهرة تسعى القسام في مسارهم الخاص بالسعي نحو إنتاج تلك النوعية من ا
جاهدة لنزع فتيل تلك األزمة، إلدرااها أن العودة إلى سياسة االغتياالت من جانب إسرائيل تعني 
التوجه مباشرة نحو مواجهة شاملة. في المقابل، فإن مساعي المقاومة المتالك نوعيات متطورة من 

تجرى في القاهرة، في ظل تمسك قادة الفصائل األسلحة تشكل مثار جدل دائم خالل الحوارات التي 
 بامتالك أي نوعيات من شسنها تحقيق الردع".

وأشارت المصادر إلى أن "التحذيرات اإلسرائيلية شملت أيضًا حركة الجهاد بعد تطويرها صاروخ بدر 
قصف  كيلومترًا، واستخدمته سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في 140، الذي يصل مداه إلى 3

مدينة عسقالن خالل جولة التصعيد األخيرة"، قائلة إن "هذا األمر كان مثار حديش مطّول خالل 
اللقاء الذي جرى بين قيادة الحركة بالمسيولين في جهاز المخابرات العامة، بحضور قائد الجناح 

تصميم العسكري للحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا". وأدخلت الحركة تعديالت عديدة على 
مترًا، وبذلك يوقع أضرارًا جسيمة  20الصاروخ فال يبصيب هدفه مباشرة، بل ينفجر فوق الهدف بنحو 

 بسابر عدد من األهداف.
 9/5/2019العربي الجديد، لندن، 
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 أبو ظريفة: مسيرة العودة مستمرة ولن نخضع لالحتالل .14
تحرير فلسطين في قطاع غزة: إن قال طالل أبو ظريفة، نائب مسيول الجبهة الديمقراطية ل: غزة

االحتالل اإلسرائيلي يتحمل المسيولية الكاملة عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، ميكدًا استمرار 
وأوضح أبو ظريفة في مقابلة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"،  مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

مبرر، وهو استمرار للجرائم اإلسرائيلية بسشكالها أن العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني غير 
 المتعددة على قطاع غزة، قائاًل: "ال خيارات أمامنا سوى الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني".

وحول تفاصيل وقف إطالق النار، أوضح أبو ظريفة أن "وقف إطالق النار استند بشكل أساسي 
 االلتزام بتفاهمات تخفيف الحصار".على وقف العدوان على قطاع غزة بكل أشكاله و 

وبين أنه تم االتفاق على تنفيذ التفاهمات التي تلكس االحتالل بتنفيذها، والبدء بإدخال األموال إلى 
قطاع غزة، وبدء التصدير وتوسيع مساحات الصيد وبدء مشاريع التنمية والتشغيل، وتنفيذ إدخال 

ن االلتزام الفلسطيني قائم على مدى التزام االحتالل وبين أ أموال مشاريع الكهرباء إلى قطاع غزة.
اإلسرائيلي بسقف زمني خالل أسبوع من التفاهمات األخيرة بعد العدوان على قطاع غزة، مشددًا على 
أنه "ال يمكن بسي شكل من األشكال السماح أن تكون مسيرات العودة على طاولة البحش لحالة 

 ، وال يمكن المقايضة عليها".الهدوء، وهي مسيرات بطابعها السلمي
 8/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفدا حماس والجهاد يعودان لغزة من القاهرة .15

وصل وفدا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لقطاع غزة؛ مساء األربعاء عبر معبر رفح البري : غزة
 بعد زيارة استمرت لعدة أيام في العاصمة المصرية القاهرة.

 در الوفد قبل أيام، للتباحش في ملف التفاهمات األخيرة مع االحتالل بوساطة مصرية.وكان قد غا
ويذكر أن وفد حماس برئاسة قائد الحركة يحيى السنوار وصل غزة، برفقة وفد الجهاد برئاسة خالد 

 البطش.
 8/5/219فلسطين أون الين، 

 
 عحماس تشيد بموقف االتحاد العام التونسي للشغل الرافض للتطبي .16

أشادت حركة حماس بموقف االتحاد العام التونسي للشغل الذي تصدى لعملية التطبيع التجاري عندما 
طالب إحدى الشركات التونسية الكبرى بسحب بضائع إسرائيلية من مستودعاتها، كما دعا وزارتي 

لفلسطينية الخارجية والسياحة إلى التحقيق في تعمد وكالة سفر تونسية تنظيم رحالت إلى األراضي ا
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ممدوح العبادي على موقفه  األسبق، نائب رئيس الوزراء األردني هاوشكرت الحركة في بيان المحتلة.
 باالنسحاب من برنامج ما وراء الخبر بعد معرفته أن أحد الضيوف المقابلين له في البرنامج صهيوني.

ة وفد يهودي من الهولوكوست ودانت حماس ما أعلنته رابطة العالم اإلسالمي عن نيتها دعوة واستضاف
وأضاف البيان: "تثمن المواقف الوطنية الرافضة للتطبيع  لوراضي المقدسة في السعودية بشكل علني.

تدين كل شكل من أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والتجاري، وتعتبر ذلك طعنًا في ظهر 
 لالحتالل على أرض فلسطين". المقاومة، وانتهااًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وترسيخاً 

 8/5/2019موقع حركة حماس، 
 

 حماس تنعى الشيخ العالمة راجح الكردي .17
نعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية واإلسالمية العاّلمة الشيخ الدكتور 

حد، التاسع راجح عبد الحميد سعيد الكردي، الذي توفي في العاصمة األردنية عّمان، يوم األ
 عاما. 72، عن عمر يناهز 2019أيار/مايو  5هجرية، الموافق 1440والعشرين من شعبان 

وقالت الحركة في بيان نعي يوم األربعاء، إن الشيخ الكردي كان أحد جهابذة العلم الشرعي، في 
أجيال عديدة في العقيدة، والفلسفة، وأصول الدين، والدعوة، والسيرة النبوية، وتربّى وتعّلم على يديه 

وأشارت الحركة إلى أن انغماسه في  محاضن التربية والدعوة، وفي المدارس، والجامعات، والمساجد.
 العلم لم يحل دون اهتمامه بقضايا األمة، وفي مقّدمتها القضية الفلسطينية.

 8/5/2019موقع حركة حماس، 
 

 ى اإلنترنتاعتقال إسرائيليْين ضمن تحقيق دولي بشأن موقع غير شرعي عل .18
رويترز: قالت الشرطة اإلسرائيلية، امس، إن إسرائيليْين اعتبقال لالشتباه بإنشاء موقع غير  -القدس 

 شرعي على اإلنترنت جرى استخدامه لشراء أسلحة ومخدرات وبطاقات ائتمان مسروقة.
حقيقات االتحادي واعتبقل االثنان، وهما في الثالثينيات من العمر، أثناء تحقيق مشترك بين مكتب الت

 األميركي ووحدة جرائم اإلنترنت اإلسرائيلية. واعتبقل آخرون في فرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان، "المشتبه بهما اعتقال بعد إنشاء موقع على اإلنترنت" بصورة غير 

 قانونية واارتكاب  جرائم".وأضافت، إن الموقع "استبخدم لممارسة أنشطة غير  شرعية.
 8/5/2019األيام، رام هللا، 
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 تكشف عن عدد جنودها القتلى في العام الماضي "إسرائيل" .19
كشف االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، عن عدد الجنود اإلسرائيليين القتلى؛ : أحمد صقر -غزة 

 في الحروب والعمليات المختلفة. 2018بمن فيهم من قتل عام 
جنديا قتلوا في الحروب  23741" اإلسرائيلي، أن "إسرائيل أحييت األربعاء ذكرى i24ناة "وأوضحت ق

 جنديا". 56 ، كما أضيف لهذه القائمة في العام األخير 1860والعمليات امنذ عام 
ولفت الموقع إلى أنه "في الجزء األول من االحتفال، رفع العلم اإلسرائيلي بعد االنتهاء من مراسم 

 على الجنود اإلسرائيليين القتلى، وهي إشارة النطالق االحتفاالت".الحداد 
وبهذه المناسبة، "أطلقت الصفارات في كافة أنحاء إسرائيل مساء أمس؛ إيذانا ببدء المراسم إلحياء 

 ذكرى قتلى معارك إسرائيل وحروبها"، بحسب ما ذكرته قناة "اان" العبرية الرسمية.
بينيه أقيمت في باحة حائط البراق اوهو جزء من المسجد األقصى يطلق ونوهت القناة بسن "مراسم تس

عليه االحتالل حائط المبكى  بحضور الرئيس اإلسرائيلي روفين ريفلين، ورئيس األركان الجنرال 
مواطنا  120قتيال، بينهم  3150أفيف كوخافي"، موضحة أن "عدد الجنود القتلى نتيجة العمليات بلغ 

 أجنبيا".
 9/5/2019"، 21ربيعموقع "

 
  تعلن عن تسهيالت استثمارّية لبناء فنادق في الضّفة الغربّية  "إسرائيل" .20

من  %20أحمد ملحم: أعلنت وزارة السياحة اإلسرائيلّية عن توفير منح للمستثمرين، بقيمة  -رام هللا 
سب ما نشر موقع مبلغ االستثمار اإلجمالّي في بناء فنادق جديدة في مستعمرات الضّفة الغربّية، ح

 نيسان/أبريل. 18الخدمات والمعلومات الحكومّية اإلسرائيلّية في 
نيسان/أبريل إّن قرار وزارة السياحة جاء عقب اجتماعها مع  30وقالت القناة اإلسرائيلّية السابعة في 

ة أماان ، حيش أقّرت عدم كفاي2019جمعّيات السياحة اإلسرائيلّية في الضّفة الغربّية في بداية عام 
استقبال السّياح في الفنادق اإلسرائيلّية في مستعمرات الضّفة الغربّية، مّما يجعل من الصعب على 

وسيشّكل اإلعالن دفعة قوّية للمستعمرات، إذ نقلت  السّياح في المنطقة السفر ألاثر من يوم واحد.
ياريف ليفين قوله إّن تقديم  نيسان/أبريل عن وزير السياحة اإلسرائيليّ  30صحيفة إسرائيل اليوم في 

المنح إلنشاء الفنادق هو خطوة ستساعد على حّل مشكلة اإلقامة، وستقّوي مستوطناتنا في الضّفة 
الغربّية، فيما نقلت عن رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون اإلقليمّي شلومو نيمان قوله إّن 

 "هذه خطوة على طريق فرض السيادة على يهودا والسامرة".
 8/5/2019نيتور، المو 
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 جنود إسرائيليين اعتدوا على مواطنين من رام هللا ثالثةاإلفراج عن  .21

أفرجت النيابة العسكرية اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، عن ثالثة جنود إسرائيليين اعتقلوا في  :رام هللا
يني منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بتهمة االعتداء بشكل عنيف على مواطن فلسط

 ونجله بعد اعتقالهما قرب رام هللا خالل عملية مالحقة الشاب عاصم البرغوثي.
 6وبحسب موقع واال، فإنه تم اإلفراج عن الجنود الثالثة قبل انتهاء محكوميتهم التي وصلت إلى 

أشهر مع خفض رتبتهم  6أشهر. حيش حكم عليهم في منتصف مارس/ آذار الماضي بالسجن 
 قب اعترافهم باالتهامات الموجهة إليهم.ضمن صفقة قضائية ع

وكانت المحكمة العسكرية أدانت الجنود الثالثة باالعتداء على المعتقلين في ظروف خطيرة والتسبب 
 لهما بإصابات إحداها خطيرة.

وينتمي الجنود الثالثة للكتيبة المتدينة "نيتسح يهودا"، واتهموا باالعتداء على مواطنين من قرية أبو 
 في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي خالل اعتقالهما. شخيدم

 8/5/2019القدس، القدس، 
  

 جنديا ومستوطنا إسرائيليا قتلوا خالل عام  17 .22
أظهرت إحصائية إسرائيلية رسمية نشرتها وزارة الجيش اإلسرائيلي، يوم  :ترجمة خاصة -رام هللا 

ون فترة عام من مايو/ أيار الماضي وحتى نفس جنديا ومستوطنا قتلوا في غض 17األربعاء، أن 
وتشمل اإلحصائية حسب يديعوت أحرونوت، القتلى األربعة من  الشهر من العام الجاري.

المستوطنين الذين قتلوا في الهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية على عسقالن في األيام 
 األخيرة.

نودها وكذلك المستوطنين الذين قتلوا في هجمات علما أن إسرائيل بدأت اليوم إحياء ذكرى مقتل ج
 منذ إعالن تسسيس دولة االحتالل.

 8/5/2019القدس، القدس، 

 
 نتنياهو سيضع حجر أساس مستعمرة ترامب بالجوالن الشهر المقبل .23

ذكر موقع مجلة مااور ريشون العبرية، يوم األربعاء، أن رئيس الوزراء  :ترجمة خاّصة -رام هللا 
بنيامين نتنياهو سيضع حجر أساس بناء مستعمرة جديدة باسم دونالد ترامب الرئيس  اإلسرائيلي

 األميركي في الجوالن المحتل، وذلك بداية أو منتصف الشهر المقبل.
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وبحسب الموقع، فإن المستعمرة الجديدة التي سيعلن عنها رسميًا نتنياهو بوضع حجر األساس فيها 
 عائلة إسرائيلية في مرحلة أولى. 12تسكنها بحضور قيادة مستعمرات الجوالن، س

 وأشار إلى أن المستعمرة ستبنى قرب مستعمرة كيلع ألون شمال الجوالن.
 24، ثم تم إنشاء 1977و 1967مستعمرة ما بين عامي  29ومنذ احتالل الجوالن أنشست إسرائيل 

 عامًا. 42مستعمرة أخرى في غضون 
ع أنه سيعلن بناء مستعمرة جديدة تحمل اسم ترامب تقديرًا وكان بنيامين نتنياهو أعلن منذ أسابي

 لموقفه وإعالنه باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن.

 8/5/2019القدس، القدس، 
 

 مواجهات بمنطقة "باب العامود" واالحتالل يعتدي على مصلين في "باب األسباط" .24

نطقة باب األسباط عقب االنتهاء من اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على مبصلين في م :القدس
صالة التراويح في المسجد األقصى المبارك، كما أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، 

أمسيات رمضانية على مدرجات باب العامود، ما أدى الندالع  إحياءصوب الشبان الذين اعتادوا 
 مواجهات دون أن يبلغ عن اعتقاالت أو إصابات.

 المواطنين أدوا، الليلة، صالتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد األقصى المبارك.وكان آالف 
واوين دوأفاد مراسلنا بسن األوقاف اإلسالمية خصصت مصلى قبة الصخرة وباحة صحنه وبعض ال

واوين المسجد دللنساء، فيما تم تخصيص مصليات القبلي واألقصى القديم والمرواني وباحات و 
أن دائرة األوقاف اإلسالمية واللجان المساندة والعاملة في األقصى تجري  وأضاف للرجال.

استعدادات ضخمة الستقبال عشرات اآلالف من المصلين في الجمعة األولى من شهر رمضان 
المبارك، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهالل األحمر واللجان اإلغاثية والفرق الكشفية 

 عة األولى.والتطوعية، جهوزيتها للجم
 8/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 "األسرى": شريحة خبز باللبنة إفطار معتقلي عصيون أول أيام رمضان .25

قالت هيئة شيون األسرى والمحررين، يوم األربعاء، إن األسرى القابعين في مركز توقيف : رام هللا 
 ر رمضان المبارك.عصيون، يعيشون أوضاعا مسساوية مع دخول شه

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة عصيون تعمدت خالل أول أيام الشهر الفضيل، تقديم 
اشرائح الخبز باللبنة  للمعتقلين كإفطار رمضاني، وأخرت تقديم تلك الوجبات حتى الساعة الحادية 
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لمياه العادمة القذرة أن األسرى في عصيون يعانون منذ أيام من فيضان ا إلىولفتت  عشرة ليال.
المعتقل األسرى على تنظيفها كنوع من  إدارةداخل الحمامات وانتشار الروائح الكريهة، كما تجبر 

وبينت الهيئة أن سلطات االحتالل ال تراعي خصوصية وحرمة شهر رمضان  العقاب والتنكيل.
 ية بحقهم.المبارك، وتتعمد التنغيص على األسرى، جراء إجراءاتها القمعية والعنجه

 8/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 على التوالي 37أسيران يواصالن إضرابهما عن الطعام لليوم  .26

يواصل األسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل إضرابهما المفتوح عن : رام هللا
 ي.على التوالي، رفضا العتقالهما اإلدار  37الطعام لليوم 

وبين نادي األسير، أن إدارة معتقالت االحتالل نفذت بحقهما عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه 
يومًا على اإلضراب، في محاولة للضغط عليهما وكسر  37من أوضاع صحية صعبة بعد مرور 

 اإلضراب، وكانت آخر عملية نقل لهما باألمس من معتقل "نيتسان الرملة".
 8/5/2019، علومات الفلسطينية  وفا وكالة األنباء والم

 
 المنصرم أبريل /لالحتالل بالضفة والقدس خالل نيسان انتهاكا   2,457تقرير:  .27

انتهااًا لقوات  2,457وثق تقرير صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة حماس بالضفة المحتلة، 
االنتهااات بين قتل  وتنوعت االحتالل اإلسرائيلي في الضفة والقدس خالل شهر نيسان المنصرم.

وإصابة واعتقال المواطنين، باإلضافة إلى اعتداءات المستوطنين وعمليات دهم واقتحام مناطق 
 ومنازل، ومنع سفر، ومصادرة العديد من الممتلكات، وتدنيس مقدسات.
مواطنين فلسطينيين، بينهم  5وحسب التقرير فإن أبرز االنتهااات اإلسرائيلية تمثلت في استشهاد 

عامًا الذي ارتقى متسثرا بإصابته الحرجة قرب مفترق زعترة في سلفيت، وذلك  20األسير عمر يونس 
 بعد احتجازه مدة أسبوع لدى االحتالل.

مواطنين من مدن الضفة كافة، كان أبرزها  405وأوضح التقرير أن شهر أبريل الماضي شهد اعتقال 
عملية اقتحام لمدنها المختلفة،  531والقدس وشهدت مناطق الضفة  معتقل. 101في القدس بواقع 
حاجزا ثابتا وميقتا؛ ما تسبب في  453منزال، كما أقامت قوات االحتالل عدد  223تخللها مداهمة 

 التضييق على حركة المواطنين وتنقلهم بين مدن الضفة.
ا في ووفق إحصائية الدائرة اإلعالمية لحماس، فقد تخلل شهر نيسان/ أبريل المنصرم تصاعد

وبلغ عدد المنازل التي هدمها االحتالل  منزال. 18عمليات هدم منازل المواطنين والتي بلغ مجملها 
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منازل في الخليل،  3منزال بحجة البناء دون ترخيص، فيما هدمت  11في مدينة القدس وحدها 
 ومنزلين في كل من بيت لحم وطولكرم.

دة والمقدسات في الضفة والقدس خالل شهر وتصاعدت االعتداءات اإلسرائيلية بحق دور العبا
اقتحاما، وأشار  23مستوطنا المسجد األقصى خالل  2,739نيسان/ أبريل الماضي، حيش دنس 

مواطنا من السفر عبر المعابر، كما أصدرت قرارا  374التقرير إلى أن سلطات االحتالل منعت 
 مواطنا عن المسجد األقصى. 23بإبعاد 

منشسة، شملت محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات،  41تدمير االحتالل  وتخلل الشهر المنصرم
بعضها هدمها أصحابها بيدهم تجنبا لدفع غرامات كبيرة لسلطات االحتالل، كما بلغ عدد الممتلكات 

 ، تنوعت بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.23المصادرة 
اعتداء، فيما نفذ جنود االحتالل  44اضي وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين خالل الشهر الم

 عملية إطالق النار. 138ومستوطنوه 
وحدة سكنية  770وفي إطار استمرار النشاط االستيطاني، صدقت سلطات االحتالل على بناء 

استيطانية جديدة في مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي بلدة نحالين وقريتي حوسان ووادي 
وحدة سكنية استيطانية جديدة  70، كما صدقت على بناء 1967ضي المحتلة عام فوكين ضمن األرا

 .1967في مستعمرة "متساد" المقامة على أراضي شرق بلدة سعير ضمن األراضي المحتلة عام 
والقدس والخليل، كانت األاثر تعرضا لالنتهااات اإلسرائيلية  ولفت التقرير إلى أن مناطق رام هللا

 انتهااات في كل منها على التوالي. 308، 310، 322نيسان الماضي بمجمل  خالل شهر أبريل/
 8/5/2019، موقع حركة حماس

 
 الخليل: إصابات باالختناق جراء إطالق االحتالل قنابل الغاز في محيط مدارس المنطقة الجنوبية .28

أصيب عشرات المواطنين من بينهم طلبة مدارس، يوم األربعاء، باالختناق جراء إطالق قوات : خليلال
قوات االحتالل أطلقت قنابل  أنوذكر مراسل "وفا"،  االحتالل قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية.

الجنوبية بمدينة  الصوت والغاز السام، خاصة في محيط مدرسة الهاجرية األساسية للبنين بالمنطقة
 الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز، وتم معالجتهم ميدانيا.

 8/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 إطالق سراح أسير سوري  " بصددإسرائيل": "القدس العربي" .29

" إن هناك نية لدى إسرائيل بإطالق سراح قال مصدر سوري من هضبة الجوالن لـ"القدس العربي
األسير السوري صدقي المقت من مجدل شمس استكماال لصفقة تبادل رفاة الجندي اإلسرائيلي 

يشار إلى أن المقت من مجدل شمس المحتلة،  باومل، مقابل أسيرين سوريين في الشهر المنصرم.
 ريبا.وتبقى له عشر سنوات تق 17عاما أمضى منها  27حكم بالسجن 

 8/5/2019، لندن، القدس العربي
 

 سالل رمضانية من مركز الملك سلمان لعائالت سورية وفلسطينية ولبنانية  .30
واألعمال اإلنسانية بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل  لإلغاثةوزع مركز الملك سلمان : بيروت

لنازحين السوريين عائلة من ا 2,497سلة غذائية رمضانية على  2,497، الثالثاءلبنان، أمس 
 والالجئين الفلسطينيين في بيروت وصور وعكار.

 9/5/2019، لندن، الحياة
 

 مناديل إسرائيلية في تونس .31

تجدد الجدل بشسن التطبيع التجاري مع الكيان الصهيوني إلى واجهة : خميس بن بريك -تونس 
ج سلع قالت إنها مستوردة من األحداث في تونس، بعد تنديد كبرى النقابات العمالية في البالد بتروي

إسرائيل، مطالبة بسحبها من السوق ومحاسبة المسيولين عن توريدها وتوزيعها، في حين الذت 
 السلطات بالصمت.

ودعا االتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية في تونس، أمس، 
يتم ترويجها بسحد الفضاءات التجارية الكبرى إلى سحب مناديل مستوردة من الكيان الصهيوني 

 بالعاصمة، مطالبا التونسيين بمقاطعة شراء هذه البضائع والتشهير بمروجيها التجاريين.
ولم يكتِف االتحاد بهذا الطلب، فقد دعا أيضا وزارتي السياحة والخارجية إلى التحقيق في تعمد إحدى 

ية إلى فلسطين المحتلة عبر المرور باإلجراءات وكاالت األسفار التونسية تنظيم رحالت سياح
 الرسمية األمنية واإلدارية للكيان الصهيوني، بما يشكل تطبيعا سياحيا مع إسرائيل.

وانتشرت أمس على مواقع التواصل صور مناديل تنظيف كتب عليها "صنع في إسرائيل" يتم 
ينما استهجن رواد مواقع التواصل ترويجها بفضاء تجاري شهير يحمل اسم عالمة تجارية فرنسية، ب

 غياب الرقابة االقتصادية للسلطات التونسية على المساحات التجارية الكبرى.
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ويقول األمين العام المساعد التحاد الشغل محمد علي البوغديري إن ترويج بضائع مستوردة من 
ة خطيرة بمجال التطبيع إسرائيل في السوق التونسية أمام مرأى ومسمع السلطات التونسية يعتبر سابق

 ال يمكن السكون عليها مطلقا.
وفي حديثه للجزيرة نت، طالب السلطات بضرورة التحرك للكشف عن األطراف التي تقف وراء 
مسالك استيراد وتوزيع هذه المنتجات اإلسرائيلية، معربا عن استغرابه في الوقت ذاته من كيفية عبور 

 أنه لم ينِف إمكانية مرورها عبر مسالك السوق الموازية.هذه السلع أمام أعين الجمارك، رغم 
 8/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مليون دوالر   20غزة في حاجة عاجلة لتوفير األمم المتحدة:  .32

توفير  إلىالفلسطينية المحتلة جيمي ماك جولدريك  األراضيفي  اإلنسانيةدعا منسق الشيون : دبي
 1,700 وإنقاذويل خطة للطوارئ في غزة، ودعم المنشآت الطبية، مليون دوالر بشكل عاجل لتم 20

 إلىبجروح خطيرة في مظاهرات مسيرة العودة األسبوعية التي بدأت قبل عام، وأدت  أصيبواشخص 
في ميتمر صحافي  وأوضح بالذخيرة الحية. أصيبواآالف منهم  7 اآلن ىالف شخص حت 29 إصابة

طفاًل، وان هناك  20عملية بتر أطراف للمصابين بينهم  120حو ن إجراء اآلنفي جنيف انه تم حتى 
 المزيد من عمليات البتر. إلىالعديد من حاالت االلتهابات التي ما لم تعالج ستيدي 

آالف دوالر بينما متوسط الرواتب يبلغ  4في غزة يبلغ  األسرةمتوسط ديون  إن األمميوقال المسيول 
وأشار  ًا بسبب االرتفاع المزمن لمعدالت البطالة بين الشباب.دوالر، وان الوضع يزداد سوء 400

شخص في غزة والمئات من  29في غزة أدت إلى مقتل  األخيرةالعمليات العسكرية  أنجولدريك إلى 
مليون دوالر لم يمول  350البالغ  2019لعام  اإلنسانيالمتحدة  األممنداء  أن، الفتًا إلى اإلصابات

 .األوضاعحل سياسي يحول دون المزيد من التدهور في  إلىفقط، داعًيا  في المئة منه 14سوى 
 8/5/2019، الحياة، لندن

 

 غرينبالت: خطتنا ال تتضمن اقتطاع أجزاء من سيناء لغزة .33
نفى المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، اليوم : واشنطن

ءات األمريكية الجاري إعدادها لتصفية القضية الفلسطينية، تحت األربعاء، أن تكون خطة اإلمال
مسمى "صفقة القرن"، متضمنة أي بند عن إعطاء أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قطاع 

وكتب  غزة، كـ"تعويض" عن األراضي التي سيتم اقتطاعها لمصلحة دولة االحتالل في الضفة الغربية.
، في تغريدة على "تويتر": "ال زلتب أسمع عن تقارير مغلوطة"، ليكرر تغريدة غرينبالت، يوم األربعاء



 
 
 
 

 

 21 ص             4935 العدد:             5/9/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

قديمة له، تفيد حرفيًا بالتالي: "أسمع عن تقارير تتحدث عن أن خطتنا تتضمن إعطاء جزء من سيناء 
االمصرية  لغزة. هذا ليس صحيحًا. رجاًء، ال تصدقوا كل ما تقرؤون. من المفاجئ والمحزن رؤية 

 لناس الذين ال يعرفون ما تتضمنه الخطة، تنشر تقارير مغلوطة".ايف أن ا
 8/5/2019، العربي الجديد، لندن

 
 للتحريض على حماس "إسرائيلـ"غرينبالت يستشهد بتغريدات سعودية داعمة ل .34

يبدو أن مبعوث الرئيس األمريكي الخاص في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، ال يزال ال يجد 
ض ضد الفلسطينيين، واالنحياز الواضح إلسرائيل، على الرغم من اقتراب الموعد حرًجا في التحري

الذي حددته اإلدارة األمريكية لإلعالن عن خطتها لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعالمًيا 
اختار غرينبالت تفاعل السعوديين مع العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، على و  بـ"صفقة القرن".

التواصل االجتماعي الذي يفضلونه، "تويتر"، مدخاًل في محاولة لشيطنة المقاومة الفلسطينية  موقع
 وتقديم المحتل اإلسرائيلي بصورة الضحية.

وشارك غرينبالت، يوم األربعاء، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، دراسة زعمت أن السعوديين 
ألخير على غزة، على موقع "تويتر"، عن إدانتهم عبروا من خالل تفاعلهم مع العدوان اإلسرائيلي ا

 لحركة المقاومة اإلسالمية احماس ، واعترافهم بحق "إسرائيلي في الدفاع عن نفسها".
يشار إلى أن الدراسة التي شاركها غرينبالت، واعتمدها مصدًرا الستنتاجاته، صدرت عن تقريًرا 

اصمة األمريكية واشنطن مقًرا له، وهي لمعهد بحوث إعالم الشرق األوسط، الذي يتخذ من الع
 ميسسة تعنى بصحافة الشرق األوسط ومقربة من المحافظين األمريكيين الجدد.

"الجولة األخيرة من التصعيد  سعوديين، أنوادعى التقرير الذي رصد تغريدات ألااديميين وصحافيين 
وركز التقرير ‘". تويتر‘ديين على العسكري بين إسرائيل وغزة أثارت العديد من ردود الفعل عند السعو 

على عدد من التغريدات قالت إنها "لناشطين مثقفين وأااديميين وأشخاص مهمين، والذين تمنوا 
السالمة واألمن إلسرائيل، وعبروا عن رغبتهم بسن تنتصر إسرائيل عندما كانت تواجه حماس 

اإلثنين، على موقعه الرسمي على ونقل التقرير الذي أعده المعهد ونشره أول أمس،  وسياساتها".
شبكة اإلنترنت، تغريدات لصحفيين ومسيولين سعوديين مقربين من دوائر صنع القرار في المملكة، 
أو يعملون في ميسسات مملوكة للسلطات السعودية، تحمل إدانات لحركة حماس واتهامات بسنها 

لمرة األولى التي يعبر فيها المفكرون وأشار التقرير إلى أن "هذه ليست ا تستمر بتعليمات إيرانية.
 السعوديون واألااديميون بشكل صريح عن دعمهم إلسرائيل وإدانتهم لحماس".
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وغّرد غرنبالت قائال: "تعليقات لبعض السعوديين تدين حماس وتهتم بسمن إسرائيل... يستحق القراءة"، 
 سطينيين وإسرائيل والمنطقة".واستطرد "حان الوقت، ليفهم المزيد من الناس أن حماس سيئة للفل

 9/5/2019، 48عرب 
 

 تقيم احتفالها الوطني في القدس للمرة األولى "إسرائيل"كية لدى يالسفارة األمر  .35
تل أبيب: كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس األربعاء، أن السفارة األمريكية لدى إسرائيل 

يوليو اتموز  القادم، في مباني األمة  4مريكي في قررت أن تقيم احتفالها السنوي باليوم الوطني األ
 في القدس الغربية.

وقالت هذه المصادر، إن القرار يحمل في طياته مغازي كبيرة؛ حيش إنه يعني تكريس وترسيخ 
االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل مقر السفارة األمريكية إليها. وأادت هذه 

وم الوطني، الذي كان يقام في بيت السفير في هرتسليا اقرب تل أبيب  المصادر أن االحتفال بالي
 3بمشاركة نحو ألفي مدعو، سيصبح من هذه السنة "احتفااًل مقدسيًا بامتياز". وسيدعى إليه نحو 

 آالف شخص، بينهم قادة الحكومة اإلسرائيلية وميسستها الرئاسية وقادة األجهزة األمنية وغيرهم.
د قررت في السنة الماضية إقامة هذا االحتفال في القدس؛ لكن القرار جوبه وكانت السفارة ق

باعتراضات كثيرة، وأقيم في حديقة تجارية قرب مطار بن غوريون الدولي في اللد. وقد أصر السفير 
األمريكي ديفيد فريدمان على نقله إلى القدس في هذه السنة، تعبيرًا عن السياسة األمريكية الجديدة، 

 مب.اوضعها الرئيس دونالد تر  التي
 9/5/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 الغارديان: على بريطانيا االعتراف بدولة فلسطينية .36

دعا الكاتب إيان بالك في صحيفة الغارديان البريطانية إلى االعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، قائال 
 مكنة.إنه حان الوقت لحل هذه األزمة العالمية بالطريقة الوحيدة الم

وقال بالك إن االعتراف البريطاني بدولة فلسطين ستكون له أهمية رمزية قوية، ومن شسن ذلك أن 
يعزز الموقف المبدئي، وهو أن الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع العالمي األاثر تعقيدا وتقسيما، هي 

 دعم الحقوق الوطنية وتقرير المصير لكال الشعبين في دولة مستقلة.
لدت ميتة كما يبعتقد على نطاق واسع، فيجب على اآلخرين أن وأوضح أن ه إذا كانت صفقة ترامب وب

تظل  -رغم انشغالها بخروجها من االتحاد األوروبي-يدركوا كيف يستجيبون، مشيرا إلى أن بريطانيا 
عضوا دائما في مجلس األمن الدولي. كما أنه من الناحية التاريخية، تقع على عاتقها مسيولية 
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الذي وعد اليهود "بوطن قومي" وتجاهل ما كان  1917اصة، إذ إنها صاحبة إعالن بلفور عام خ
 من سكان األرض المقدسة. %90يبعرف باسم "المجتمعات غير اليهودية" التي كانت تمثل 

، صّوت أعضاء البرلمان البريطاني بسغلبية ساحقة 2014وذكر بالك أنه في أعقاب حرب غزة عام 
 1988راف بدولة فلسطين التي أعلنها ياسر عرفات ألول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني لصالح االعت

 بعد االنتفاضة األولى.
واستمر موقف بريطانيا منذ ذلك الحين وهو االحتفاظ بحقها في االعتراف بالدولة الفلسطينية في 

 لى أفضل وجه.اللحظة التي تختارها وعندما يكون هذا االعتراف مساعدا في تحقيق السالم ع
وأشار بالك إلى أن السويد اعترفت بفلسطين آنذاك وتجاهلت إسرائيل، الفتا االنتباه إلى أنه إذا 
اتخذت فرنسا نفس الموقف فيبحتمل أن تكون هناك أرقام آمنة وستعني أن أربعة من األعضاء 

 ولة فلسطين.الخمسة الدائمين بمجلس األمن االصين وروسيا اعترفتا من قبل  قد اعترفوا بد
وقال إنه قد أصبح مسلوفا رفضب فكرة تحقيق حل الدولتين، إال أن األوروبيين ذوي الخبرة الطويلة في 

 دعمها يصرون على أنه يجب الدفاع عنها مهما فعل ترامب بعد ذلك.
 8/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 أزمة النخبة السياسية الفلسطينية .37
 محسن محمد صالحد. 

لنخبة السياسية الفلسطينية الحالية في أن قطاعًا كبيرًا ومهيمنًا فيها يمارس سلوك الدولة تكمن أزمة ا
ولكن من دون دولة، وينسق مع االحتالل، ويدير حالته النخبوية وفق شروط االحتالل وتحت بيئته، 

 ويعاني من أزمات في الرؤية والمسارات وفي القيادة والرموز...
ة السياسية بسولئك الذين يمتلكون السلطة الحقيقية في الدولة. ويمكن توسيع عادة ما يتم تعريف النخب

دائرتهم لتشمل أصحاب النفوذ، والميثرين في صناعة القرار، وأولئك الذين يملكون أدوات السلطة 
 والسيطرة الدينية أو االقتصادية أو العسكرية أو العرقية والقبلية... وغيرها.

لسياسية الفلسطينية أنها نخبة لحركة تحرر وليس لدولة، وأنها مشتتة غير أن ما يميز النخبة ا
جغرافيًا، وأن نسبة كبيرة منها تقع تحت االحتالل اإلسرائيلي، أو تحت حصاره، وأن البيئات السياسية 
ون إلى مراعاة  خارج فلسطين تيثر بدرجات متفاوتة في أفراد النخبة الذين يعيشون فيها، ويبضطرُّ

 عاييرها.سقوفها وم
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وتكمن أزمة النخبة السياسية الفلسطينية الحالية في أن قطاعًا كبيرًا ومهيمنًا فيها يمارس سلوك الدولة 
ولكن من دون دولة، وينسق مع االحتالل، ويدير حالته النخبوية وفق شروط االحتالل وتحت بيئته، 

 اول القيادي والبناء الميسسي.ويعاني من أزمات في الرؤية والمسارات وفي القيادة والرموز والتد
وقد تعددت الدراسات حول النخبة السياسية الفلسطينية، غير أن من أبرزها كتاب "سمات النخبة 
السياسية الفلسطينية: قبل وبعد قيام السلطة الفلسطينية" للدكتورة سمر جودت البرغوثي، وكتاب 

اإلسرائيلي"، وكالهما رسالة دكتوراه، "توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي 
وكالهما أيضًا من إصدار مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، وكالهما درس نخبتي منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية من زوايا مختلفة. وكلتا الدراستين جديرة باالّطالع واالستفادة منها. وهذا 

 ولكنه يستفيد من بعض معطياتهما.المقال ليس استعراضًا ألي من الدراستين، 
تمكنت  1968بقيادة أحمد الشقيري. وفي سنة  1964تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 

الفصائل الفلسطينية من السيطرة على منظمة التحرير، وقامت بإعادة تشكيل جذرية لنخبتها القيادية 
فتح وال تزال على النخبة السياسية في مجلسها الوطني وفي لجنتها التنفيذية، حيش هيمنت حركة 

، قادت حركة فتح عملية تسسيسها وإدارتها، 1994للمنظمة. وعندما تشّكلت السلطة الفلسطينية سنة 
أدخلت  2006لتطبع حالتها النخبوية بطابعها. غير أن انتخابات المجلس التشريعي للسلطة سنة 

وزها بسغلبية ساحقة، وتشكيلها للوزارة العاشرة حماس ورموزها بقوة في النخبة السياسية للسلطة بعد ف
والحادية عشرة، ثم سيطرتها على قطاع غزة إثر االنقسام الفلسطيني، في مقابل سيطرة فتح على 

 السلطة في الضفة الغربية.
عكست أزمات منظمة التحرير آثارها على النخبة السياسية الفلسطينية، إذ دفعت أثمانًا قاسية نتيجة 

للعمل ِبحرية في البيئة العربية المحيطة بفلسطين، في الوقت الذي لم تتحمل فيه البالد  محاولتها
العربية هذا "الضيف الثقيل" وال االستحقاقات التي يستوجبها وجود حركة تحرر في مواجهة العدو 

 الصهيوني المدعوم بالقوى الكبرى، وحاولت تقديم نخب محسوبة عليها، وإلغاء نخٍب تخاصمها.
ترافق ذلك، مع عدم وجود بيئات حرة للعمل السياسي الفلسطيني، وال بيئات صحية للتداول القيادي و 

الفلسطيني، وال آليات "ديمقراطية" حقيقية لتشكيل المجالس التشريعية والقيادية. وبالتالي فإن الفرز 
 ت الفصائلية.القيادي للنخبة الفلسطينية، ظّل محكومًا بهيمنة فتح على المنظمة، وبالحسابا

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين أخذت تظهر قوى فاعلة ووازنة في الساحة الفلسطينية دون أن يكون 
لها تمثيل في منظمة التحرير احماس، والجهاد اإلسالمي على سبيل المثال  ودون أن يبحتسب 

ت وزادت مع تنامي قادتها ورموزها ضمن النخبة السياسية "الرسمية" الفلسطينية. وهي ظاهرة اتسع
 .2006هذه القوى وفوزها احماس تحديدًا  في االنتخابات التشريعية للسلطة سنة 
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ثّم إن النخبة السياسية لمنظمة التحرير نفسها ظهرت عليها مظاهر الضعف والترهل وانعدام الفاعلية، 
جلس الوطني مع حالة التردي والتدهور التي شهدتها ميسسات المنظمة. ومع تعطُّل انعقاد الم

، إال للقاءات شكلية 2018-1991 عامًا إذ لم يعقد المجلس الوطني في الفترة27 الفلسطيني لنحو
  .2018، 2009، 1996محدودة لتمرير بعض القرارات المسبقة أو "لشرعنة" عمل قيادة السلطة ا

ّن فيها سبعين عامًا، وقد أدى ذلك إلى "تكلُّس" البنية النخبوية للمجلس الوطني، التي فاق متوسط الس
وتجاوزت سّن ممثل الطالب فيها ستين عامًا، بينما لحق عشرات بجوار ربهم. وصرنا في المنظمة 
أمام نخبة "مزمنة" تعيد إنتاج نفسها وإنتاج مشكالتها، وتعاني من فشل ذريع في القدرة على إنتاج 

 أجيال جديدة.
حالة وجود النظام السياسي خارج أرضه، لكنه  من جهة أخرى، فإن إنشاء السلطة الفلسطينية أنهى

أوجد مشكلة جديدة بوجوده تحت االحتالل اإلسرائيلي وهيمنته. وقد ترافق ذلك مع تعقيدات انتقال 
م االحتالل اإلسرائيلي بالحدود  النخب السياسية المقيمة في الخارج إلى الداخل الفلسطيني، وتحكُّ

 فرضه لشروط سياسية وأمنية واقتصادية على كيان السلطة.والمعابر وحركة األفراد والبضائع، و 
ل االحتالل إلى الجهة المانحة لبطاقات الفي آي بي  لرجاالت النخبة في السلطة، مع  VIPبينما َتحوَّ

إمكانية اعتقال أي من شخصيات "النخبة" ممن يتجاوز خطوط االحتالل الحمراء. ومع تعطُّل مسار 
السلطة إلى دولة كاملة السيادة على أرضها، نشس نظام سياسي مبشوَّه،  التسوية، وتراجع فرص تحول

متموضع في بيئة االحتالل ومرتهن لشروطه، بينما أخذت النخبة السياسية "تكّيف" نفسها وفق 
ر" إلى نخبة سلطة تمارس  متطلبات "التسوية" ومتطلبات "السلطة"... لتتحول من نخبة "حركة تحرُّ

حت االحتالل، وتبضطّر إلى التجاوب مع أجندة االحتالل في مطاردة المقاومة سلوك الدولة ولكن ت
ومالحقتها ضمن "التنسيق األمني"، بينما تتسع في أوساطها أجواء الترهل والفساد المالي واإلداري، 
والركون إلى حاالت الرفاهية... في الوقت الذي يذوي فيه الجانب "الثوري" إال من شعارات أو 

 تاريخية أو توظيف تكتيكي.مفاخرات 
في المقابل، تمكنت المنظومة السياسية للسلطة مع مرور الوقت من إفراز نخب سياسية أاثر تعليمًا 
وأاثر شبابًا وأاثر اندماجًا في البيئة االجتماعية المحلية، وذلك مع انتخابات المجلس التشريعي 

قة من أصحاب النفوذ السياسي ، ومع تشكيل عديد من الوزارات، وتشكُّل طب2006و 1996
 واالقتصادي واألمني في أطر السلطة.

غير أن عقلية الهيمنة واحتكار صناعة القرار التي صاحبت قيادة المنظمة والسلطة لم تمكِّنها من 
ن ثمة ترحيب أو قبول بالنخبة السياسية 2006استيعاب نتائج العملية الديمقراطية النتخابات  ، ولم يكب

اس  التي فرضت نفسها من خالل برنامج المقاومة أو من خالل الشرعية الشعبية. الجديدة احم
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وأصبح لدينا أزمة في محاوالت جهات معيَّنة "احتكار النخبة"، أو في محاولة إخراج نخب فاعلة 
 وميثرة من اإلطار "الشرعي" أو "الرسمي".

ظمة، مبِصّر على مسارات سياسية وتولدت أزمة ثانية مرتبطة بهيمنة فصيل معين على السلطة والمن
 ، وغير راغب في عمل أي شرااات تيّثر سلبًا على هيمنته السياسية، وال على االتسويةمعيَّنة 

المسارات التي اختّطها للعمل الوطني، وهو ما أدَّى إلى تعطيل الفرز الطبيعي للنخبة، وتعطيل بيئة 
غيير واإلحالل القيادي. وهذا أدى بدوره إلى إغالق التداول السلمي للسلطة، وغياب البيئة الصحية للت

المجال أمام ظهور القيادات الشابة، ووجود فجوة كبيرة بين النخبة الحالية التي طال عليها األمد، 
 وبين األجيال الصاعدة.

من ناحية أخرى، فإن انتقال القيادة الفلسطينية إلى الداخل، وضمور دورها ودور المنظمة في 
دى إلى إهمال الشتات الفلسطيني، اأاثر من نصف الشعب الفلسطيني  المليء بالكفاءات الخارج، أ

والخبرات والطاقات، بينما ترّكز أداء النخبة السياسية الحالية في رام هللا، المحاطة باالحتالل وأدواته. 
ورها الذي لم تسخذ مكانها وال د1948هذا مع إقرارنا بسن النخبة الفلسطينية في األرض المحتلة 

 تستحقه في المشروع الوطني الفلسطيني.
وتعكس الدراسة التي قام بها عزام شعش لخمسين شخصية من النخبة الفلسطينية، حالة اإلرباك 

 وفقدان الرؤية المتماسكة لدى النخبة السياسية الفلسطينية.
ضات هي غير ذات بسن المفاو  %80منهم إنهاء اتفاق أوسلو، ويبِقّر  %72ففي الوقت الذي يييد 

جدوى بعد قرار ترامب نقل السفارة األمريكية إلى القدس، ويوافق أاثر من نصفهم على أن ميزان 
أنهم مع هدف تحرير كل  %72القوى ال يسمح ببلورة مبادرة سياسية جديدة لحل الصراع، وييكد 

مل الصالحية منهم عقد ميتمر كا %76فلسطين وأشكال النضال كافة؛ فإنه من جهة أخرى يييد 
 على أساس الشرعية الدولية. وعندما يتحدثون عن الوسائل األاثر جدوى في مواجهة العدو يييد

المقاومة المسلحة، بينما يتشتت آخرون على نسٍب أقل، كما أن  %17المقاومة الشعبية، و 28.2%
 ثمة انقسامًا وغياب رؤية حول ما يمكن عمله في حال سقوط السلطة نفسها.

تداخل أو التفكير غير المتسق يعبِّر عن أزمة الرؤية والمسارات لدى النخبة السياسية الحالية، هذا ال
 ولعّل ذلك يتوافق مع حالة انسداد األفق واإلحباطات واالنقسامات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

ياسية وتشكيالتها وبشكل عاّم، فإن أزمة النخبة الفلسطينية هي أزمة عميقة تمّس جوهر المنظومة الس
القيادية، وأدوات فرزها النخبوي، وتيثر عليها حالة التشتت، وبيئات االحتالل وأدوات النفوذ الخارجي 

 العربية والدولية.
 8/5/2019، موقع تي آر تي  مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية 
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 إلى كابوس؟ "صفقة القرن "هل تتحول  .38

 حسن نافعةد. 
األمريكية واإلسرائيلية في نشر تقارير وتحليالت من حين آلخر تتضمن  تتسابق وسائل اإلعالم

معلومات مفصلة عن "صفقة القرن". وبينما يتعامل البعض مع هذه التقارير والتحليالت باعتبارها 
 "تسريبات"، يتعامل معها البعض اآلخر باعتبارها مجرد "بالونات اختبار".

تسريب معلومات كاشفة عن حقيقة المواقف األمريكية من  وفي تقديري أنها تستهدف األمرين معا:
قضايا الحل النهائي، بهدف ترويض العقل العربي على التسليم بها أو االستسالم لها، وفي الوقت 
نفسه إطالق بالونات اختبار حول جوانب لم تتخذ اإلدارة األمريكية تجاهها مواقف نهائية. فحين 

صاالت مبكرة باألطراف المعنية، أنه لن يكون بمقدور بعض أدركت إدارة ترامب، من خالل ات
الحلفاء مسايرتها في مواقفها من بعض القضايا الحساسة، كقضية القدس على سبيل المثال، قررت 
القيام بخطوة من جانب واحد، وقامت بنقل مقر سفارتها إلى القدس، كي تضع جميع األطراف 

اج مسسلة السيادة على القدس من دائرة التفاوض حول قضايا المعنية أمام أمر واقع، يمكنها من إخر 
 التسوية النهائية.

وبينما رأى البعض في إقدام ترامب على خطوة بهذا القدر من الحساسية إجهاضا ميكدا للصفقة، 
التي يجري اإلعداد لها، رأى فيها آخرون عمال ممنهجا قد ينجح في إزاحة صخرة تحطمت عليها 

يجاد تسوية يمكن تمريرها. وألن إدارة ترامب أصبح لديها اآلن صورة واضحة تماما محاوالت سابقة إل
عن نوع التسوية التي تعتقد أنه يمكن التوصل إليها، أو حتى فرضها على مختلف األطراف إن لزم 
األمر، يعتقد على نطاق واسع أن "التسريبات" التي نشرت ميخرا في بعض المصادر اإلسرائيلية، 

مايو/أيار ، تعكس إلى حد  7ك التي نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" يوم الثالثاء الماضي اخاصة تل
ابير معالم "الصفقة" التي يتوقع أن تقوم الواليات المتحدة باإلعالن عنها رسميا منتصف 

و، يونيو/حزيران المقبل، أي بمجرد ااتمال إجراءات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياه
التي يتوقع أن تكون أاثر تطرفا من سابقتها. فما الجديد الذي تطرحه تلك التسريبات، وما الدروس 
التي يمكن أن نستخلصها منها  تختلف تسريبات صحيفة "إسرائيل هيوم"، التي حملت عنوان "بنود 

 صفقة القرن"، عن سابقاتها من وجوه عدة:
التوقيع على الصفقة. فالتسريبات السابقة كانت توحي بسن *األول: يتعلق بطبيعة األطراف المطالبة ب

"صفقة القرن" ستبرم مع دول عربية مجاورة، وسيتم فرضها على الفلسطينيين الذين لم تعد إدارة 
ترامب تهتم كثيرا بمواقفهم، خاصة بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف االتصاالت معها. أما تسريبات 
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ذه الصفقة ستطرح في صورة اتفاق ثالثي توقع عليه كل من إسرائيل "إسرائيل هيوم" فتيكد أن ه
ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس. يلفت النظر هنا أمران، األول: خلو الصفقة من أي إشارة إلى 
السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تحل منظمة التحرير الفلسطينية محلها. والثاني: أنها ليست 

ا للقبول أو الرفض فقط. فمن يقبل سيحصل على المغانم، ومن يرفض مطروحة للتفاوض، وإنم
سيتحمل المغارم وستوقع عليه عقوبات ميلمة، تشير إليها التسريبات من خالل نص شديد الداللة 
يقول: "في حال رفض الصفقة من جانب حماس ومنظمة التحرير، ستقوم الواليات المتحدة بإلغاء كل 

ستعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدتهم. وإذا وافقت المنظمة، دعم مالي للفلسطينيين، و 
ولم توافق حماس أو الجهاد، فسيتعين عليهما تحمل كامل المسيولية وبالتالي فستقوم، في حال 
حدوث أي مواجهة عسكرية، بدعم إسرائيل إللحاق األذى الشخصي بقادة حماس والجهاد، أما إذا 

 توقف الدعم االقتصادي لها".رفضت إسرائيل الصفقة، فسي
*الثاني: يتعلق بما أثير عن تبادل األراضي مع الدول المجاورة. فالتسريبات السابقة كانت تتحدث 
عن تعديالت حدودية مع الدول المجاورة، خاصة مع مصر، وعن تبادل لوراضي تتنازل مصر 

ا على مساحة أقل في بموجبه عن مساحة كبيرة تستخدم لتوسيع قطاع غزة، في مقابل حصوله
صحراء النقب، أما تسريبات صحيفة "إسرائيل هيوم" فال تشير إلى تعديالت في الحدود أو تبادل 
لوراضي، لكنها تتحدث في المقابل عن قيام مصر "بمنح أراض إلقامة مطار ومصانع لتنمية 

ا"، بل تذهب إلى مدى التبادل التجاري والزراعي الفلسطيني، بدون السماح للفلسطينيين بالسكن فيه
بعيد حين تتحدث عن حجم هذه األراضي وثمنها "واللذان سيتم االتفاق عليهما بين األطراف المعنية 

 بواسطة الدول المييدة للصفقة"، أي الدول التي ستتحمل عبء تكلفتها االقتصادية.
لتسريبات السابقة كانت *الثالش: يتعلق بما إذا كانت الصفقة تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فا

توحي بسن الصفقة ال تحبذ "حل الدولتين" وبالتالي ترفض إقامة دولة فلسطينية، غير أن تسريبات 
"إسرائيل هيوم" تتحدث عن دولة اسمها "فلسطين الجديدة"، وتشير إلى الضفة الغربية وقطاع غزة 

 30"اوبري علوي يصل ارتفاعه إلى باعتبارهما وحدة واحدة ينبغي الربط بينهما عبر وسائل متعددة: 
، واليابان %50مترا تتولى شركة صينية إقامته، وتشارك في تحمل تكلفته كل من الصين، بنسبة 

، وأمريكا %10، وكندا بنسبة %10، وأستراليا بنسبة %10، وكوريا الجنوبية بنسبة %10بنسبة 
ألرض، وناقل تحت األرض للمياه ،، وطريق لوتوستراد فوق ا%10واالتحاد األوروبي معا بنسبة 

المعالجة، الخ. تجدر اإلشارة هنا إلى أن الكتل االستيطانية ستظل، وفقا للتسريبات األخيرة، تحت 
سيطرة إسرائيل، وستمتد مساحتها لتصل إلى المستوطنات المعزولة القائمة حاليا في مختلف مناطق 

لضفة وضمه إلسرائيل! ولن يسمح لدولة من مساحة ا %60الضفة، وهو ما يعني اقتطاع أاثر من 
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فلسطين "الجديدة" بإقامة جيش وطني، ولكن يمكنها فقط تشكيل قوات شرطية، وسيكون عليها توقيع 
اتفاق لومن تتولى إسرائيل بموجبه الدفاع عنها وحمايتها من أي عدوان خارجي، وذلك "مقابل ثمن 

 .يتم التفاوض بشسنه بين إسرائيل والدول العربية"
*الرابع: يتعلق بالتكلفة االقتصادية للصفقة. فالتسريبات األخيرة تتضمن تفصيالت جديدة تشير إلى أن 

مليار دوالر، ستتحملها الدول الداعمة والمييدة للصفقة، على  30إجمالي هذه التكلفة يقدر بحوالي 
، %10االتحاد األوروبي  ،%20، الواليات المتحدة %70النحو التالي: الدول الخليجية المنتجة للنفط 

اما تشير إلى أن هذه األموال ستخصص لتمويل مشروعات تنموية في دولة فلسطين الجديدة تنفذ 
 خالل خمس سنوات، كثمن يدفع مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية.

تضمن تفصيالت جديدة تشير إلى *الخامس: يتعلق بمدة وشروط تنفيذ الصفقة، فالتسريبات األخيرة ت
أن الصفقة ستنفذ على مراحل تستغرق خمس سنوات، حيش سيتعين على حماس بمجرد التوقيع على 
االتفاق تفكيك تسليحها، بما في ذلك السالح الفردي والشخصي لقادتها، وتسليمه للمصريين امقابل 

فتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية، من رواتب شهرية تدفعها الدول العربية لهيالء القادة ، يلي ذلك 
خالل المعابر اإلسرائيلية والمصرية، ودمج سوق غزة مع سوق الضفة الغربية، وتسهيل التواصل 
بينهما عن طريق البحر أيضا، وبعد عام من دخول االتفاق حيز التنفيذ تقام انتخابات ديمقراطية 

، تكون أساسا لتشكيل حكومة فلسطين الجديدة، يشارك فيها كل مواطن فلسطيني، ترشيحا وانتخابا
وبعد عام من تلك االنتخابات تبدأ إسرائيل في إطالق سراح جميع األسرى تدريجيا، على أن تنتهي 
من هذه العملية خالل ثالث سنوات. ويفترض في نهاية الفترة االنتقالية أن تكون البنية األساسية 

بما في ذلك إنشاء الميناء البحري والمطار والكوبري العلوي الالزمة إلقامة دولة فلسطين الجديدة، 
واالوستراد وناقل المياه المعالجة، قد تمت. وينبغي على إسرائيل تمكين الفلسطينيين من استخدام 
مطارات وموانئ إسرائيل، إلى أن يتم إنشاء البنية األساسية الخاصة بهم، وعلى الفلسطينيين في 

ية اإلبقاء على الحدود مع إسرائيل مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع "اما نهاية المرحلة االنتقال
 هو الحال مع الدول الصديقة".

ال أعتقد أن الصفقة التي سيتولى ترامب اإلعالن عن تفاصيلها خالل الشهر المقبل ستختلف كثيرا 
ون بمقدور أي من عن تلك التي كشفت عنها صحيفة "إسرائيل هيوم"، وال أعتقد ايضا أنه سيك

األطراف الفلسطينية المخاطبة بها، وربما العربية أيضا، قبول "صفقة" تعطي إلسرائيل كل شيء، 
وتسخذ من الفلسطينيين كل شيء. فالصفقة تتعامل مع إسرائيل باعتبارها قوة عظمى في المنطقة، 

رها مشيخات غنية تحتاج تستطيع تقديم الحماية لكل من يطلبها، وتتعامل مع الدول العربية باعتبا
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إلى من يحميها، ومن ثم عليها أن تدفع ليس فقط ثمن الحماية، وإنما أيضا تكلفة "تصفية القضية 
 الفلسطينية" التي كانت يوما قضية العرب األولى.

غير أنه ينبغي االنتباه إلى حقيقة تكاد تكون ميكدة، وهي أن الرفض الفلسطيني لن يمر هكذا، 
عده. لذا ال أستبعد أن يكون الطرح األمريكي الرسمي للصفقة مرتبطا بعملية عسكرية وسيكون له ما ب

ابرى يتم التحضير لها حاليا، فإسرائيل بقيادة نتنياهو والواليات المتحدة بقيادة ترامب. إن تمرير 
الصفقة يرتبط موضوعيا ليس فقط بتدمير حماس، وإنما أيضا بتدمير حزب هللا وبتغيير النظام 

يراني. وألنني ال أعتقد أنه يمكن تمرير الصفقة بمجرد الضغط على حماس عسكريا، ال استبعد أن اإل
تتطور األمور إلى حرب إقليمية، رغم كل المحاذير المتعلقة بموازين القوى في النظام الدولي. لذا 

أعرف كيف أظن أن الصفقة التي يقترحها ترامب لتسوية القضية الفلسطينية ليست إال كابوسا ال 
 ستتعامل معه األنظمة العربية الحالية.

 8/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 رمضان... الهدوء األخير .39
 نبيل عمرو
بصورة يكتنفها كثير من الغموض، تم وقف القصف المتبادل بين إسرائيل وغزة، وحل هدوء شامل لم 

 يسمع فيه خالل أيام صوت طلقة واحدة.
من دوي القذائف، هو الجدل الداخلي في إسرائيل، والذي في جزء مهم غير أن ما بدا أاثر صخبًا 

منه اعتبر نتائج الجولة األخيرة أمرًا يشبه الهزيمة. فقد خسرت إسرائيل ما اعتبرته رقمًا مهمًا في 
ّلت الحياة في الجنوب، وتراجعت الثقة في كفاءة القبة الحديدية،  معركتها مع غزة اأربعة قتلى ، وشب

الحديش عن تآال قدرات الردع اإلسرائيلية. ومناخ كهذا يفتح بابًا ال يغلق من اتهامات وتعاظم 
متبادلة بين العسكر والمستوى السياسي، وبين نتنياهو وخصومه التقليديين، ولقد انضم إليهم حلفاؤه 

ونها المحتملون الذين سيبني عليهم حكومته الجديدة، وهيالء ال يوافقونه على سياساته التي يصف
بالرخوة وعديمة الجدوى تجاه غزة، ويضغطون عليه كي يفعل ما ال يرغب أن يفعل، وهو الذهاب 
إلى حرب حاسمة، هدفها كما يقولون اقتالع التهديد من جذوره، دون خشية من احتمال تدحرج 

 الحرب إلى اجتياح بري قد يبلغ حد إعادة االحتالل.
أدت إلى وقف إلطالق النار، فهمت من قبل المعترضين على ذريعة نتنياهو في مواقفه األخيرة التي 

سياسته بسنها ميقتة، أملتها ضرورات تمرير االحتفاالت بمناسبات مهمة في إسرائيل بقدر من 
الهدوء، فهم جميعًا يوافقون على أي ترتيبات تضمن احتفاالت آمنة إلحياء ذكرى قتلى حروب 
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، وكذلك بمسابقة "اليوروفيجين" الغنائية. وبعد انقضاء فترة إسرائيل المتصلة زمنيًا بيوم االستقالل
االحتفاالت تكون قد بقيت أيام معدودات على استقبال الحدث األابر، أي اإلعالن الرسمي عن 
"صفقة القرن"، التي يقدر بسنها ستحدث انقالبًا في المسارات والحسابات، وال شك في أن إنضاج 

هدوء الختيار ردود الفعل. وعلى األرجح أنها ستتجنب االنشغال في المواقف منها يحتاج إلى فترة 
حرب واسعة، فسمريكا صاحبة الصفقة لن تحبذها كبداية لمشروع "سلمي" على قدر كبير من 

 اإلشكالية وإثارة الجدل.
وما دامت "صفقة القرن" ستعرض بعد رمضان الهادئ حتى اآلن، فإن إسرائيل ستواصل سياستها 

اه غزة: "هدوء مقابل هدوء"، وردود موضعية حال تعرضها للقصف، غير أن ذلك وبفعل المتبعة تج
 التحريض الداخلي الشرس تجاه خيار الحسم العسكري، لن يستمر لفترة طويلة.

الشهران المرجحان للحرب األايدة كما تجمع المصادر اإلسرائيلية، هما يوليو اتموز  وأغسطس 
 خيًا وعسكريًا.اآب  المواتيان سياسيًا ومنا

على عتبة هذين الشهرين، سيكون نتنياهو قد أنجز تشكيل ائتالفه الحكومي الذي سينضج صيغ 
التعامل مع "صفقة القرن"، وستعرف االتجاهات الميثرة داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، 

بين القوى الداخلة  ففي ذلك المكان تتخذ قرارات الحرب وحدودها. وفي ظرف تسيطر فيه المزايدات
 في االئتالف والمتربصة به، تكون الحرب هي الخيار األاثر تفضياًل.

خالل السجال الحربي المتقطع بين إسرائيل وغزة، والذي عمره سنوات تخللتها عدة حروب تدميرية، 
اانت صلة هذا السجال باألفق السياسي الذي عنوانه المركزي على مدى العامين الماضيين "صفقة 
القرن"، غامضة ومشوشة، بفعل االتهامات المتبادلة وغير المثبتة بين "فتح" و"حماس"، حول التواطي 
مع "الصفقة" وحول اتهام "حماس" بالضلوع في ميامرة إقامة دولة فلسطينية في غزة، غير أن األمر 

ة بمتطلبات تنفيذ سيختلف جذريًا بعد اإلعالن الوشيك، وسترتبط التطورات المتعلقة بغزة بصورة مباشر 
"صفقة القرن". فمنذ إعالنها ستكون هي محور المواقف والتحركات وحتى الصراعات في منطقتنا. 
وإذا كان االفتراض المسبق يشير إلى أن قطبي الحياة السياسية الفلسطينية سيتباريان في رفض 

وضع كله آنذاك سيتجه إلى الصفقة، وستنفذ أمريكا تهديداتها المعلنة ضد الرافضين الفلسطينيين، فال
مسارات جديدة، خصوصًا بعد أن تتكشف أمور كانت مختبئة وراء الغموض الذي فرضه األمريكيون 

 في مرحلة اإلعداد للصفقة.
وبعد رمضان الهادئ سنرى حتمًا بداية حارة لحقبة جديدة، ليست بخصوص غزة وفلسطين، وإنما 

 بخصوص المنطقة بسسرها. ودعونا نراقب.
 9/5/2019، ق األوسط، لندنالشر
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 جولة قتالية أكثر فتكا  من سابقاتها: في الطريق إلى "حملة كبيرة" .40

 عاموس هرئيل
انتهت جولة العنف األخيرة في القطاع بهذه الدرجة أو تلك مثلما انتهت سابقاتها، فقد دخل وقف 

اعات من التقارير األولى النار بين إسرائيل والتنظيمات الفلسطينية حيز التنفيذ بعد بضع س إطالق
 من غزة، رغم نفي إسرائيل المتكرر. 

بيان الجبهة الداخلية، الساعة السابعة صباحًا بشسن عودة الحياة الطبيعية في مستوطنات الجنوب 
قدمت موافقة رسمية بخصوص نهاية التصعيد، دون أن يفتح المستوى السياسي فمه. وأعلن رئيس 

 عركة لم تنته".الحكومة للمواطنين بسن "الم
قتيل  25اانت الجولة األخيرة عنيفة، سريعة، وقاتلة أاثر من سابقاتها: قبتل أربعة مواطنين لدينا و

قذيفة أطلقت على الجبهة الداخلية وشّلت  700، وحوالي وأطفالفلسطينيا في القطاع، بينهم نساء 
 تقريبا الحياة في الجنوب.    

الئل تعطي إسرائيل لـ "حماس" بالضبط ما تعهدت بإعطائه هل كان لذلك أي مبرر  حسب كل الد
تسريع تحويل األموال القطرية وتسهيالت في  –لها قبل شهر ونصف. ولكنها لم تسارع إلى تطبيقه 

 الهدوء على طول الحدود. إعادةالحركة في المعابر مقابل 
 أربعة أرواح إزهاقنتخابات، تم في الطريق إلى تحقيق هذه النتيجة، التي كما قلنا اتفق عليها قبل اال

 مواطنين إسرائيليين، ثلثي عدد الذين قتلوا في الخمسين يوما من الحرب في عملية "الجرف الصامد".
ماذا اعتقدتم  الجيش اإلسرائيلي كالعادة سيحقق اآلن في الخلل في استعداده للدفاع والهجوم 

لتسهيالت فإن أحدًا ال يعطي تفسيرًا. جزء والفجوات في التحليل االستخباري. بشسن عدم تطبيق ا
ال تتعلق بإسرائيل. جدول أعمال المبعوث القطري للمنطقة، محمد  أسبابمنها نابع كما يبدو من 

من قطر إلى القطاع. ولكن كان هناك  األموالتحويل  أيضاالعمادي، تشوش، وفي أعقابه أّجل 
 ارع إسرائيل إلى حلها.في تنفيذ التعهدات، التي لم تس أخرى  إعاقات أيضا

. عندما سئل في مقابلة في األستوديوعضو الكنيست، آفي ديختر، االليكود  تطوع بالذهاب إلى 
، قال إن هذا ربما اإلعالمراديو "اان"، هل ينصح رئيس الحكومة بسن يوضح هو نفسه في وسائل 

في الوقت نفسه. ولكن رجاله ال الوظيفتين  األثناءمهمة وزير الدفاع. يحمل بنيامين نتنياهو في هذه 
يشعرون بسنه يجب أن يقدموا تفسيرات مفصلة للجمهور اإلسرائيلي، حيش إنه وقت الشدة دائما يمكن 

 ، واالنفصال، وباقي جرائم اليسار. هذا ما يتم، اذًا، في اليومين األخيرين.أوسلواتهام عملية 
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وء ميقت، أياٍم وربما أسابيع. نتنياهو محق في ليه سييدي كما يبدو إلى هدإاالتفاق الذي تم التوصل 
من الدخول في حرب غير ضرورية في القطاع والتي ستكلفنا حياة جنود ومواطنين  األساسيةخشيته 
 اثيرين.

المشكلة تكمن في الخوف اإلسرائيلي من الصورة التي سينظر لها سياسيا للتنازالت الكبرى والتي 
 حقيق استقرار لمدى بعيد نسبيا.بدونها فان االحتماالت ضئيلة لت

مع  أخرى ، فان مواجهة أخرى بهذه الصورة وبشكل خاص، حيش إن قوة العنف تزداد من جولة إلى 
"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" هي فقط مسسلة وقت. في الجيش بدؤوا الحديش عن احتمالية عملية 

 يف القادمين. واسعة في القطاع والنظر إليها كسمر معقول جدا قبل الصيف والخر 
الغليان المستمر لوعاء الضغط في القطاع، الذي ينهار تحت ضعف البنى التحتية المدنية فيها، 

الضفة الغربية وبصورة غير  –باألخرى  أحدهماينضم لعمليتين مقلقتين في ساحات أخرى مرتبطة 
 مباشرة أيضا التوتر المتزايد بين الواليات المتحدة وإيران.

خطر في أن تخرج األمور عن السيطرة بسبب خيبة األمل في السلطة الفلسطينية في الضفة يوجد 
من الخطة التي تلوح في األفق، وهي "صفقة القرن"، مبادرة السالم التي تقول إدارة ترامب اآلن إنها 

 تنوي عرضها في حزيران بعد انتهاء شهر رمضان. 
ن األزمة مع إسرائيل بخصوص أموال اإلحباط الفلسطيني يندمج مع ضائقة اقتصادية نابعة م

 السجناء ومن تقليص ميزانية المساعدات الدولية بمبادرة من الواليات المتحدة.
 

 خطاب حربي في الخليج
. يصعب تخيل معرفة توجهات واشنطن بإيرانولكن األزمة األخطر التي يمكن أن تتطور تتعلق 

نقطة التي طرحها وزير  12ديد خطة الـ تسرع اآلن من ج اإلدارةبخصوص طهران، ولكن يبدو أن 
 الخارجية، مايك بومبيو، قبل سنة، بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي. 

 أوروبيةشركات  أيضاألنها تجبر تدريجيا  اإليرانيةالعقوبات األمريكية تزيد جدا الضغط على السوق 
 على التخلي عن التجارة مع طهران.

. األوسطلنكولن" إلى منطقة الشرق  إبراهامحاملة الطائرات " إرسالتحدة عن الواليات الم أعلنتوقد 
القومي للرئيس  األمنالخطوة ليست شاذة كثيرا، لكن الخطاب المرافق لها حربي تقريبا. مستشار 

السفينة الضخمة استهدف نقل رسالة لطهران والتحذير من أن  إرسالترامب، جون بولتون، أعلن أن 
 المصالح األمريكية أو مصالح حلفائها سيتم الرد عليه بـ "قوة ال ترحم".أي هجوم على 
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ليس من الواضح أن األمريكيين يعرفون أي شيء عن خطط ايرانية سرية أو يوجد هنا عملية تستهدف 
للسياسة الخارجية، وعلى رأسها  أخرى الرئيس ترامب في جبهات  أظهرهالتعويض عن الضعف، الذي 

، يتطور هنا منحى جديد يمكن أن ييثر على األمرة وشمال كوريا. مهما كان العالقات مع سوري
 إسرائيل، وأن يندمج قبل الصيف بالمشاال التي تتبلور قرب البيت، في الساحة الفلسطينية.

 "هآرتس"
 8/5/2019، األيام، رام هللا
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