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 46 :يركاريكات

*** 
 

 ل "صفقة القرن"... واإلعالن عن مؤتمر دولي في البحرين لجذب االستثماراتيكوشنير يؤكد تأج .1
 أن"القدس" علمت من مصادر مطلعة صحيفة  ، أنرام هللا، من 19/5/2019، القدس، القدسنشرت 

على الجانب  اليا  ن التركيز سيكون حأاإلدارة األمريكية قررت تأجيل صفقة القرن حتى إشعار آخر، و 
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االقتصادي، وهو ما أكده لـ"القدس" جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب وصهره، 
 بهذا الشأن خالل ساعات. وأن البيت األبيض سيصدر بيانا  

 25/6/2019الواليات المتحدة ستنظم ورشة اقتصادية بمشاركة واسعة ستعقد في البحرين في  أنوعلم 
 الفلسطينية.تركز على االستثمارات في األراضي القادم 

العاصمة البحرينية، تستضيف في ، أن المنامة، من 19/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة وأضافت 
يونيو المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع  /حزيران

وذكرت شبكة "سي إن إن"  ة ضمن "صفقة القرن".تحقيق السالم، وذلك في أول فعالية أمريكي
اإلخبارية األمريكية، األحد، أن البيت األبيض سيعلن عن القسم األول من "صفقة القرن"، ويتضمن 

 "ورشة عمل" اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.
ة ترامب )لم تسمه( قوله إن "ورشة العمل" ستقام في ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع المستوى في إدار 

 من وزراء المالية واالقتصاديين البارزين في المنطقة. ، وستجمع عددا  26/6/2019و 25المنامة، يومي 
وتتضمن الخطة، وفق المسؤول األمريكي، أربعة عناصر، هي: البنية التحتية، الصناعة، والتمكين 

إلى اإلصالحات الحكومية، إليجاد بيئة جاذبة لالستثمار في واالستثمار في الشعوب، إضافة 
وأضاف المصدر أن "خطة السالم ستؤثر إيجابيا على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ  المنطقة.

 تستهدف تحويل األموال التي يتم إنفاقها على األسلحة إلى تنمية االقتصاد".
)بنا( أن المملكة ستستضيف، بالشراكة مع الواليات بدورها، ذكرت الوكالة البحرينية الرسمية لألنباء 

 .26/6/2019و 25المتحدة، ورشة عمل اقتصادية، بعنوان "السالم من أجل االزدهار"، يومي 
وأضافت أن تلك الورشة تعد فرصة محورية الجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني 

االستراتيجيات، لتحفيز االستثمارات والمبادرات وقطاع األعمال، لتبادل األفكار والرؤى، ومناقشة 
 االقتصادية الممكنة مع تحقيق السالم في المنطقة.

ونقلت عن وزير الخزانة األمريكي، ستيفن منوشين قوله: "أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول 
ساهم هذه الورشة وتابع: "ست رؤية توفر للفلسطينيين فرصا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة".

في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق األوسط، لبحث سبل تعزيز النمو 
 االقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة".

وقال وزير المالية البحريني، سلمان بن خليفة، إن ورشة "السالم من أجل االزدهار" تؤكد على 
الوثيقة بين المملكة والواليات المتحدة، وتعكس االهتمام المشترك بإيجاد فرص  الشراكة االستراتيجية

 اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة"، حسب الوكالة.
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 "BDSمنظمة تهدد بإعادة النظر في العالقة مع أحزاب ألمانيا بسبب تجريم "تنفيذية ال .2
لفلســطينية، قــرار البرلمــان األلمــاني المعــادي لحركــة دانــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ا :رام هللا

فــي بيــان لهــا،  ،واعتبــرت اللجنــة (، بوصــف الحركــة بأنهــا معاديــة للســامية وعنصــرية.BDSالمقاطعــة )
، هــذا الهجــوم بمثابــة هجــوم علــى الشــعب الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة غيــر 19/5/2019 يــوم األحــد

( جــــزء مــــن مقاومــــة الشــــعب الفلســــطيني لنظــــام BDS)القابلــــة للتصــــرف، حيــــث أن حركــــة المقاطعــــة 
من االحتالل واألبرتهايد والفصـل العنصـري، مؤكـدة أن هـذا البيـان العنصـري ينتهـك القـانون  "إسرائيل"

 في مقاومة االحتالل والتطهير العرقي الممنهج. الفلسطيني شعبالوحقوق  اإلنسانالدولي، وحقوق 
أللماني بالرجوع عن هذا القرار، واألحـزاب األلمانيـة برفضـه واحتـرام البرلمان االلجنة التنفيذية وطالبت 

الشــعوب فــي الــدعوة  الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحــتالل واالســتعمار، وألمانيــا بــاحترام حــق   حــق  
 في حرية الرأي والتعبير. للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق  

ذيـــــة لمنظمــــة التحريـــــر إنهــــا ســـــتعيد النظــــر فـــــي العالقــــة مـــــع األطــــر واألحـــــزاب وقالــــت اللجنــــة التنفي
 شـعبالوالمؤسسات األلمانية إن استمرت ألمانيـا بهـذا التـورط مـع االحـتالل والتـورط فـي معـاداة حقـوق 

، ويفــتش شـهية االحــتالل علــى "صــفقة القـرن األمريكيــة"واعتبــرت أن القــرار يتسـاوق ويخــدم  .الفلسـطيني
الشـعب الفلسـطيني بمـا فيهـا سياسـة التوسـع االسـتيطاني والتهويـد وفـرض المزيـد  جرائم ضـد  مزيد من ال

تقريــر  وحــق   الالجئــين،مــن نظــام األبرتهايــد، والتنكــر لحقــوق الشــعب الفلســطيني المتمثلــة بحــق عــودة 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.  المصير وا 

 19/5/2019 ،لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
 

 "BDSقرار البرلمان األلماني إدانة "" يندد بالفلسطيني الوطني" .3
رام هللا: نـــدد المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني، بقـــرار البرلمـــان األلمـــاني بشـــأن حركـــة المقاطعـــة الدوليـــة 

(BDS ،) ودعـــم وانحيـــاز أعمـــى أصـــدر المجلـــس بيانـــا  قـــال فيـــه إن القـــرار األلمـــاني بمثابـــة "تشـــجيع و
ضــد شــعبنا الفلســطيني منــذ أكثــر مــن  إســرائيللالحــتالل واالســتيطان والتمييــز العنصــري الــذي تمارســه 

ـــس "أن البرلمانـــات الديم 71 قراطيـــة يجـــب أن تكـــون إلـــى جانـــب القـــانون الـــدولي و عامـــا ". وأكـــد المجل
لــــى جانــــب الحــــق والعــــدل، وأن تكــــون عونــــا   للشــــعوب المظلومــــة تحــــت وقــــرارات الشــــرعية الدوليــــة، وا 

االحــــتالل، ال أن تكــــر س االحــــتالل، بــــل إن واجبهــــا األخالقــــي يفــــرض عليهــــا محاربتــــه، ال أن تكــــون 
مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامـة وأمـان". وأعـرب 

ات غير المبينة علـى أسـس، عن أسفه الشديد لرضوخ المشرعي ن األلمان للضغوط واألكاذيب واالدعاء
حركـة المقاطعـة التـي تطالـب بشـكل سـلمي  ي فـي ألمانيـا ضـد  سـرائيلالتي يروجهـا أنصـار االحـتالل اإل
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قامـة دولـة فلسـطين المسـتقلة، ونيـل الشـعب سرائيلبإنهاء االحتالل اإل ي لألراض الفلسطينية المحتلة، وا 
 ة.الفلسطيني حقوقه كافة، وفقا  لقرارات الشرعية الدولي

 19/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "BDSقرار البرلمان األلماني إدانة " يستنكربحر أحمد  .4
أحمــد بحــر، قــرار البرلمــان األلمــاني  الفلســطيني اســتنكر النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي :غــزة

 تـدعمها."معادية للسامية" وسحب التمويل من المشاريع التـي  BDSعد  حركة مقاطعة كيان االحتالل 
، هــذا القــرار بالجــائر، مؤكــدا  أنــه يشــكل 18/5/2019 ووصــف بحــر فــي تصــريش صــحفي، يــوم الســبت

 قراطية الغربية التي تتغنى بحقوق اإلنسان وحرية الشعوب.و وصمة عار في جبين الديم
حقـائق ية المزيفـة التـي تقلـب سـرائيلوقال: "هذا القـرار اصـطفافا  مخـال  إلـى جانـب االحـتالل والروايـة اإل

الواقـــع والتـــاريخ وتعمـــل علـــى تصـــدير األكاذيـــب حـــول واقـــع الصـــراع بـــين الشـــعب الفلســـطيني األعـــزل 
وشدد بحر علـى أن قـرار البرلمـان األلمـاني يتجاهـل ويسـتخف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني  واالحتالل".

والبرلمـان  وقـال: إن هـذا القـرار يضـع الحكومـة وسعيه نحو تحقيق حريته واستقالله ونضاله المشـروع.
األلمــــاني فــــي مربــــع العــــداء للشــــعب الفلســــطيني وقضــــيته العادلــــة وخنــــدق الــــدعم واإلســــناد لالحــــتالل 

جرامه ضد  سرائيلاإل  .هومقدسات هوأرض الفلسطيني شعبال ي وعدوانه المستمر وا 
 18/5/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "BDSالبرلمان األلماني إدانة "تنظر بـ"خطورة بالغة" إلى قرار  "الخارجية الفلسطينية" .5

قــرار البرلمــان  إلــىإنهــا تنظــر بـــ"خطورة بالغــة"  الفلســطينية قالــت وزارة الخارجيــة أشــرف الهــور: -غــزة 
"معادية للسامية" وسحب التمويل من المشـاريع التـي  BDSاأللماني عد  حركة مقاطعة كيان االحتالل 
"مــا زالـــت تفــرض رغباتهـــا علــى ممثلـــي الشـــعوب  "يلإســـرائ"تــدعمها، مشـــيرة إلــى أن القـــانون يؤكــد أن 

إلــى أن القــانون النظــر األوروبيــة مــن خــالل ابتزازهــا بالعقــدة األلمانيــة التاريخيــة تجــاه اليهــود"، الفتــة 
 "دولة تطهير عرقي، ودولة تمييز عنصري". "إسرائيل"يحاول التغاضي عن حقيقة كون 

 20/5/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 يسرائيلجاء استجابة لضغوط اللوبي اإلاأللماني القرار  :وثيمصطفى البرغ .6
"بـي  إسـرائيل رام هللا: قوبل قرار البرلمان األلماني )بوندسـتا(( إقـرار قـانون يـدين حركـة المقاطعـة ضـد  

قـــال أمـــين عـــام "المبـــادرة الوطنيـــة الفلســـطينية"، النائـــب الفلســـطيني و دي إس"، بانتقـــادات فلســـطينية، 
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، ويمثـل مصطفى البرغوث ي لوكالة األنباء األلمانية، إن القرار المذكور "رغـم أنـه غيـر ملـزم، لكنـه مـؤذث
مخالفة ألهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حريـة الـرأي والتعبيـر". واعتبـر البرغـوثي 

نضـال مـن أجـل الشعب الفلسـطيني فـي ال حق   ي ضد  سرائيلأن القرار "جاء استجابة لضغوط اللوبي اإل
حريته والخالص من االحتالل"، مضيفا : "نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز 

 ، الذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من االحتالل". إسرائيلإلى 
 19/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 بقدسية المسجد األقصى" لوقف "المس   تطالب بتدخل دوليالفلسطينية وزارة األوقاف  .7

ية التـي سـرائيلرام هللا: طالبت السلطة الفلسـطينية ومرجعيـات دينيـة، بتـدخل دولـي لوقـف اإلجـراءات اإل
وأصــدرت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي الســلطة  تمــس "بقدســية المســجد األقصــى" فــي القــدس.
، "إسـرائيل"والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقـف إجـراءات الفلسطينية بيانا ، طالبت فيه المجتمع الدولي 

ي يــوري أرئيــل إلــى المســجد األقصــى "فــي تحــد ث واضــش لمشــاعر ســرائيلمنــددة بــدخول وزيــر الزراعــة اإل
وقالـت األوقـاف إن الخطـوة تمـت "فـي  المسلمين في فلسطين والعـالم اإلسـالمي، وفـي شـهر رمضـان".

المصـــلين والمعتكفـــين، وتطـــردهم بشـــكل يـــومي مـــن ســـاحات  يةســـرائيلوقـــت تالحـــق فيـــه الســـلطات اإل
ية أشـجار الزيتـون التـي زرعـت فـي محـيط سـرائيل)األقصى(". كما استنكرت الـوزارة "اقـتالع الشـرطة اإل

باب الرحمة، فـي خطـوة ال يمكـن أن يفهـم منهـا إال كـل عـداء لفلسـطين، بإنسـانها وشـجرها  بـل وحتـى 
يهوديــا ، بــإجراء  17ي ونحــو ســرائيلية بالســمال لــوزير الزراعــة اإليلســرائحجارتهــا". واتهمــت الشــرطة اإل

 جوالت ميدانية في المسجد األقصى.
 20/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عريقات: محاوالت تغيير مرجعيات "عملية السالم" مصيرها الفشل .8

لجنــة التنفيذيــة أمــين ســر ال، أن )د ب أ(، نقــال  عــن وكالــة 18/5/2019 ،القــدس العربــي، لنــدننشــرت 
، إن محـاوالت تغييـر مرجعيـات 18/5/2019 السـبت ،لمنظمة التحرير الفلسطينية صـائب عريقـات قـال

 ي "مصيرها الفشل".سرائيلالصراع الفلسطيني اإل عملية السالم لحل  
وأكد عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث األوروبـي لعمليـة السـالم سـوزان ترسـل فـي أريحـا، 

تمســـك بمرجعيـــات عمليـــة الســـالم المتمثلـــة بالقـــانون الـــدولي والشـــرعية الدوليـــة ومبـــادرة الســـالم علـــى ال
وأضــاف أن "الخــرو  عــن المرجعيــات المتفــق عليهــا دوليــا يعنــي انهيــار  العربيــة واالتفاقــات الموقعــة.

نمــا لمجمــل أســس  وركــائز قواعــد وركــائز القــانون الــدولي لــيس فقــط فيمــا يتعلــق بالقضــية الفلســطينية، وا 
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واعتبــر عريقــات أن "تحقيــق الســالم الشــامل والعــادل  العالقــات الدوليــة المســتندة إلــى القــانون الــدولي".
معـــادالت للتعـــايش بـــين الضـــحية والجـــالد، بـــين قـــوة االحـــتالل  إيجـــادوالـــدائم لـــن يـــتم عبـــر محـــاوالت 

 ارتيد( والعنصرية".والشعب تحت االحتالل، بين من يؤسسون نظم حياتهم وقوانينهم على أساس )االب
تـتم معالجتـه بمزيـد  واستهجن اعتبار أن "مطالبة الشعب الفلسـطيني بحريتـه واسـتقالله أصـبحت مرضـا  

وشـدد علـى أن  من جرائم الحرب والبطش والتطهير العرقي وبث ثقافة الكراهية والعنصـرية واالبارتيـد".
األرض، خاصـة فيمـا يتعلـق بالقـدس "تكثيف االستيطان االسـتعماري وفـرض الحقـائق االحتالليـة علـى 

واالستيالء على األراضي وهـدم البيـوت  واإلغالقالميدانية والعقوبات الجماعية والحصار  واإلعدامات
 لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".

 وأكد عريقات على ضرورة أن يدافع العالم أجمع وبكل ما يملك عن القانون الدولي والشرعية الدولية.
صـائب عريقـات  ، أنرام هللا، مـن 19/5/2019 ،ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالوأضافت 

راقـــة الـــدماء مـــا اســـتمر االحـــتالل  أكـــد أن منطقـــة الشـــرق األوســـط ســـتبقى رهينـــة للصـــراع والتطـــرف وا 
( فــــي سياســــاتها وممارســــاتها بفــــرض الحقــــائق إســــرائيلي، ومــــا اســــتمرت ســــلطة االحــــتالل )ســــرائيلاإل

لتهويـــــد القـــــدس،  اإلمـــــالءاتعلـــــى األرض، خاصـــــة االســـــتيطان االســـــتعماري، واســـــتمرار  االحتالليـــــة
دد عريقات لدى استقباله وفدا   وارتكاب جرائم الحرب والحصار. من كلية الـدفاع الملكيـة البريطانيـة  وش 

شخصـــية قياديـــة مـــن بريطانيـــا، والصـــين، والبرازيـــل، واليابـــان والهنـــد، وأوغنـــدا، ولوكســـمبر(،  25 ضـــم  
قضـــايا  الـــدولتين، وحـــل   وجورجيــا، وألبانيـــا، وتشـــيلي، وأثيوبيـــا، أن البحــث عـــن حلـــول خـــار  مبــدأ حـــل  

ومبـادرة السـالم العربيـة،  194الوضع النهائي كافة وبما يشمل قضية الالجئين، استنادا  للقـرار األممـي 
 واإلفرا  عن األسرى، هو مجرد مطاردة للسراب واألوهام.

 .20/2/2018طرحها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس األمن الدولي في  وذك ر بالمبادرة التي
 12/10/2017وعلى صعيد إنهاء أسباب االنقسام، أَكـد عريقـات أن ذلـك سـيتحقق مـن خـالل تنفيـذ اتفـاق 

 إرادة الشعب من خالل انتخابات عامة حرة ونزيهة.  إلىالذي رعته مصر، بما يضمن العودة 
 

 ن معتقلة بيد السلطة الفلسطينية تعرضت النتهاكاتدعوة حقوقية لإلفراج ع .9
حم لــت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا الســلطة الفلســطينية مســؤولية ســالمة المواطنــة 

ــة فــي كافــة االنتهاكــات الفلســطينية آالء بشــير، وطالبتهــا بــإطالق ســراحها فــورا   ، وفــتش تحقيقــات عاجل
حالــة المســؤول وحــذرت المنظمــة أجهــزة أمــن الســلطة  ين عنهــا للمســاءلة القانونيــة.التــي تعرضــت لهــا، وا 

من تعريض آالء للتعـذيب إلجبارهـا علـى اإلدالء باعترافـات تخـالف الحقيقـة، وتـدعو إلـى تمكينهـا مـن 
 زيارة محاميها وأهلها.
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م عامـــا ( لليـــو  23ويســـتمر جهـــاز األمـــن الوقـــائي بقلقيليـــة فـــي احتجـــاز آالء فهمـــي عبـــد الكـــريم بشـــير )
التاســع علــى التــوالي بــتهم تقــول المنظمــة إنهــا "ملفقــة وغيــر منطقيــة  كالعمــل لحســاب جهــات أجنبيــة 
خضــــاعها  تهــــدف إلــــى زعزعــــة أمــــن واســــتقرار الــــبالد، مــــع حرمانهــــا مــــن زيــــارة أســــرتها ومحاميهــــا، وا 

 للتحقيقات دون حضور محام".
أثنــاء  فــي حــدى قــرى قلقيليــةمــن داخــل مســجد عثمــان بــن عفــان بإ 9/5/2019وكانــت آالء اعتقلــت فــي 

 25تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خـالل شـهر رمضـان المبـارك، وذلـك بعـد مداهمتـه مـن قبـل 
 من عناصر األمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب االعتقال.

اسـتمرار هـذا الجهـاز فـي مالحقـة آالء "يؤكـد  وتشير المنظمة أن ما ارتكبه جهاز األمـن الوقـائي بحـق  
النشـــطاء خدمـــة لالحـــتالل، ويجســـد الفســـاد داخـــل أجهـــزة أمـــن الســـلطة والنيابـــة العامـــة وانعـــدام ســـلطة 

 القضاء الرقابية".
 19/5/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تتهم حماس باالستيالء عليها واألخيرة تقول إنها ستوزعهااشتية غزة: "ذبائح السعودية".. حكومة  .11

بـين الحكومـة الفلسـطينية فـي رام  قطـاع غـزة، خالفـا   إلىام هللا: أثارت الذبائش التي أرسلتها السعودية ر 
 اتهمت الحكومة حماس باالستيالء عليها. أنهللا وحركة حماس، بعد 

القطـــــاع دخلـــــت عبـــــر معبـــــر رفـــــش الخمـــــيس  إلـــــىألـــــف ذبيحـــــة  25وكانـــــت الســـــعودية أرســـــلت نحـــــو 
 وقع بين الطرفين على من سيقوم بتوزيعها. وتراشقا   ، بيد أن خالفا  16/5/2019

 13ألـف ذبيحـة موزعـة علـى  25محمد اشـتية، إن الحكومـة تمكنـت مـن إدخـال  .وقال رئيس الوزراء د
شـــاحنة نقـــل، إلـــى قطـــاع غـــزة عبـــر معبـــر رفـــش، قـــد متها الســـعودية ضـــمن مشـــروع اإلفـــادة مـــن الهـــدي 

ستوز ع على العـائالت المحتاجـة فـي قطـاع غـزة خـالل  وبين أن كل الذبائش واألضاحي بمكة المكرمة.
الشـــهر الفضـــيل عبـــر طـــواقم جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني، بعـــدما خضـــعت للفحـــص المخبـــري 

 الطبي بالتنسيق مع الجانب المصري الذي سهل دخولها، وهو األمر الذي تقدره الحكومة عاليا.
 10ن محتـــا  فـــي قطـــاع غـــزة، بمعـــدل ومـــن المفتـــرض أن تـــوزع لحـــوم األضـــاحي علـــى نصـــف مليـــو 

ووفق مـا أعلنـت الحكومـة فـإن الهـالل األحمـر هـو مـن سـيقوم بتوزيعهـا، غيـر  كيلوغرامات لكل عائلة.
هــي مــن ســتقوم باإلشــراف علــى توزيعهــا، وهــو مــا  فــي قطــاع غــزةأن حمــاس تقــول إن وزارة األوقــاف 

 تسبب بوقوع خالف بين الطرفين وتسبب في تراشق إعالمي واسع.
وقالـت وكالـة  اتهم فيه حماس بمصادرة الـذبائش لتوزيعهـا علـى أعضـائها. ونشر تلفزيون فلسطين تقريرا  

فــي تقريــر لهــا إن "حمــاس تســرق قــوت الفقــراء.. ملخــص لحــال أهــل غــزة بعــد اســتيالء عناصــرها  ،وفــا
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عبــر ألــف ذبيحــة أرســلتها الحكومــة إلــى القطــاع بتعليمــات مــن الــرئيس محمــود عبــاس عبــر م 25علــى 
وتابعـت أن "كـل  رفش، مقدمة من المملكة العربية السعودية للفقراء والمحتاجين خالل الشهر الفضـيل".

شيء يتم إرساله من الحكومة تستولي عليه حماس وتبيعـه فـي السـوق السـوداء لصـالش أمـراء االنقسـام 
 اع غزة".وعائالتهم، إضافة إلى سرقة قوافل األدوية التي ترسلها الحكومة للمرضى في قط

شاحنة ضـمن قافلـة لحـوم الهـدي  13حسن الصيفي: "استلمنا  في قطاع غزةوقال وكيل وزارة األوقاف 
وأضاف: "هذه القافلة  واألضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البنك اإلسالمي للتنمية".

بيحة، كل ذبيحة تحوي ألف ذ 25ألف كيلو غرام من لحوم الهدي واألضاحي بواقع  250محملة بنحو 
ألــف أســرة فــي قطــاع غــزة وفــق  50كيلــو غرامــات مــن اللحــوم المحفوظــة، ســيتم توزيعهــا علــى نحــو  10

تنفيـذ هـذا المشـروع الكبيـر فـي قطـاع غـزة  وتـابع: "للعـام الثـاني علـى التـوالي يـتم   آليات توزيع محددة".
للفحص المخبري من قبل الجهات  حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على األسر المستورة، بعد أن تخضع

تشـكيل لجنـة لرشـراف علـى المشـروع، ولجـان السـتالم  وأكد الصيفي أنه تم   المختصة بوزارة الصحة".
اللحـــوم وتســـليمها وتوزيعهـــا بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة حتـــى تصـــل إلـــى مســـتحقيها مـــن الفقـــراء 

ة التابعة لألوقـاف وبعـض المؤسسـات والمحتاجين من جميع محافظات القطاع، وذلك عبر لجان الزكا
 ذات العالقة بالعمل الخيري في القطاع.

 19/5/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 اشتية: الخليل قصة نجاح اقتصادي .11
موازيـة للحكومـة الحاليـة،  رام هللا: قال رئيس الـوزراء الفلسـطيني محمـد اشـتية: "لقـد شـكلنا حكومـة ظـل  

االقتصــادية، تتكـــون مــن مؤسســـات تعمــل خـــار  إطــار الحكومـــة،  متمثلــة فــي الفريـــق الــوطني للتنميـــة
بهدف تنسيق الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لخلق تنمية اقتصادية غيـر مسـبوقة". جـاء ذلـك 

، فـــي مكتبـــه بـــرام هللا، عـــددا  مـــن ممثلـــي القطـــاع الخـــاص 18/5/2019 خـــالل اســـتقباله، يـــوم الســـبت
تصـــاد الـــوطني خالـــد العســـيلي. وأضـــاف اشـــتية: "الخليـــل قصـــة لمحافظـــة الخليـــل، بحضـــور وزيـــر االق

نجــــال اقتصــــادي بــــالمعنى الحقيقــــي، وســــندعم أي مبــــادرة اقتصــــادية تنمويــــة وســــنكون شــــركاء معهــــا 
باألفعـــال، فالخليـــل عنقـــود صـــناعي ســـنقوم بتـــوفير كـــل مـــا يلـــزم مـــن قـــوانين وتشـــريعات وبنـــى تحتيـــة 

يـتم السـمال باسـتمرار تعطـل إنجـاز المنـاطق الصـناعية  وخدمات إلنجاحه". وتابع رئـيس الـوزراء: "لـن
في فلسطين، وسيتم بذل جميع الجهود للعمل على فك الحصار المفروض على قطاع اإلنتا ، وخلـق 

 تنمية اقتصادية عن طريق العناقيد في المحافظات الفلسطينية".
 19/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 الضرائب وتراجع المساعدات تهدد ميزانية فلسطينأزمة عائدات : وزير العمل الفلسطيني .12
نصـري أبـو جـيش األحـد مـن "مخـاطر جسـيمة" العمـل الفلسـطيني حـذر وزيـر : شـينخوا ،العربي الجديد

ــــدات الضــــرائب مــــع  االخــــتاللمــــن  وتراجــــع  "إســــرائيل"بموازنــــة الســــلطة الفلســــطينية بفعــــل أزمــــة عائ
ية، إن األزمـة الماليـة ناصة مـع وكالـة شـينخوا الصـيوقال أبو جيش، في مقابلة خ المساعدات الدولية.

تهــدد بتفــاقم تــدهور األوضــاع االقتصــادية، خصوصــا  احتمــال حــدوث ارتفــاع قياســي لمعــدالت البطالــة 
وأشار أبو جيش إلـى أن معـدل البطالـة فـي األراضـي الفلسـطينية ارتفـع فـي  في األراضي الفلسطينية. 

وحســب الـوزير، فـإن معــدل  فــي العـام الـذي سـبقه. %28حـو نمقارنــة مـع  %31حـو نإلـى  2018العـام 
، فـي 2017فـي عـام  %19حـو نفي الضفة الغربيـة العـام الماضـي، مقارنـة مـع  %18حو نالبطالة بلغ 

 .2017عام  %44في قطاع غزة مقارنة مع  %52حو نحين بلغ المعدل 
لسـطيني سـوف تزيـد معـدالت هذه الظـروف الصـعبة التـي يعيشـها الشـعب الف وقال الوزير إنه "في ظل  

 البطالة، خاصة أن الحكومة التي تعد أكبر مشغل أوقفت فرص التوظيف منذ بداية العام الجاري".
 إســرائيلوأضــاف أن "الوضــع المــالي الصــعب الــذي تعانيــه الحكومــة الفلســطينية مقصــود ومتعمــد مــن 

 عليه". واإلدارة األمريكية ضمن هجمة على الشعب الفلسطيني لتجويعه والضغط
شدد أبو جيش علـى ثبـات الموقـف الفلسـطيني بـرفض اسـتالم أمـوال عائـدات الضـرائب منقوصـة مـن و 
األزمـة "لكـن ال يوجـد أيـة حلـول فـي األفـق حتـى  ، مشيرا  إلى جهود مـن وسـطاء دوليـين لحـل  "إسرائيل"

بــالغ مخصصــة ي مــن أمــوال عائــدات الضــرائب الفلســطينية يطــال مســرائيلوقـال إن االقتطــاع اإل اآلن".
وذكـر أنـه يـتم  لصندوق مرضى العمال، بما يمثل "قرصنة ومخالفة لكـل القـوانين واالتفاقيـات الثنائيـة".

إجـــراء اتصـــاالت فلســـطينية مـــع المجتمـــع الـــدولي ومنظماتـــه المتخصصـــة ومـــن بينهـــا منظمـــة العمـــل 
 ية.سرائيلالدولية لوقف الممارسات اإل

 20/5/2019 ،العربي الجديد، لندن
 

 " تحاوالن اجتذاب دول المنطقة لقبولهاإسرائيلو" .. أمريكال: شعبنا موحد في وجه "صفقة القرن"مشع .13
قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الواليات المتحدة : إسطنبول

ية القضية " تحاوالن اجتذاب بعض دول المنطقة لتقبل برؤيتهم في "صفقة القرن" الهادفة لتصفإسرائيلو"
وأضاف مشعل أثناء حضوره اجتماعا  الفلسطينية، مؤكد ا أن الشعب الفلسطيني موحد بوجه الصفقة.

السبت،  يوملمجموعة أصدقاء فلسطين من نواب البرلمان التركي، في مقر بلدية منطقة "أيوب سلطان" 
 تسعى لتصفية القضية". "لذلك يشعرون باالنزعا  من تركيا والدول األخرى التي ترفض المشاريع التي
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ية األخيرة جزءا من التحضير لتبرير الصفقة، فالكيان ينزعج من وقوف سرائيلوعد  "االعتداءات اإل
يون عن انتقاد سرائيلدولة كبيرة مثل تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولذلك ال يكف القادة اإل

ألناضول في غزة يأتي في هذا السياق، وأوضش أن استهدف االحتالل لمقر وكالة ا تركيا وقيادتها".
وأضاف أن ما ينتظره الشعب الفلسطيني من وكالة األناضول، هو  ولوقوفها إلى جانب الفلسطينيين".

ية، أو بالمشاريع سرائيلاستمرارها في العمل من أجل نقل الحقيقة سواء تلك المتعلقة بالجرائم اإل
ي وقياداته موحدون في رفض "صفقة القرن"، وبالتالي وأكد أن الشعب الفلسطين السياسية المشبوهة.

 لن تنجش حتى ولو وافق عليها زعماء آخرون في المنطقة.
 19/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من تعطل الوساطة المصرية إلنهاء االنقسام هيحماس: السلطة  .14

ء االنقسام، موضحة أن أكدت حركة حماس، أنها تعاطت بإيجابية مع الجهود المصرية إلنها: غزة
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في تصريشث  "السلطة هي من تعطل الوساطة المصرية".

صحفي، مساء يوم األحد، إن "مشكلة المصالحة األصلية والواضحة والتي باتت تدركها كل 
ة لتحقيق األطراف، هو تعنت رئيس السلطة محمود عباس، وعدم تعاطيه مع أي من الجهود المبذول

ولفت قاسم إلى أنه "تم توقيع العديد من االتفاقات بالرعاية المصرية خاصة  الوحدة الوطنية".
 بالمصالحة، إال أن عدم تنفيذ رئيس السلطة عباس لها عطلها".

 19/5/2019، فلسطين اون الين
 

 عية الدولية " يتناقض وقرارات الشر إسرائيللماني بخصوص "حركة مقاطعة البرلمان األ  قرارفتح:  .15
دعت حركة فتش، الحكومة األلمانية لعدم تطبيق قرار البوندستا( )البرلمان( بخصوص : رام هللا

 ( معادية للسامية.B.D.Sاعتبار منظمة ونشاطات حركة المقاطعة الدولية )
وقال الناطق باسم حركة فتش جمال نزال في بيان، اليوم السبت، إن القرار غير اإللزامي أصال 

 .2334قض مع القانون الدولي وقرارات االتحاد األوروبي السابقة وقرار مجلس األمن الدولي يتنا
ثاني/ يناير الوجاء في بيان الحركة: "إن التوصيات اإلرشادية األوروبية سارية المفعول منذ كانون 

ي، سرائيلتنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع االستيطان اإل 2014
ية إسرائيلافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إض

في هذه االراضي غير  إسرائيلباعتبار كل أعمال  1967على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
لك تهديد وأضاف نزال، "نحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذ شرعية".
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ضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفال السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت  لحرية الرأي، وا 
 العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

 18/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيللماني بخصوص "حركة مقاطعة قرار البرلمان األ حماس تندد ب .16
حركة حماس باسم  والقيادي في" الفلسطينية إسرائيلمقاطعة "حملة أشرف الهور: قال رئيس  -غزة 

في، إن القرار األلماني يعد "يوما أسود في تاريخ حقوق اإلنسان وحرية التعبير". نعيم في بيان صح
د بشكل عام ودولة وأكد أن القرار األلماني يعد "تبني ا للرواية الصهيونية المضللة لتتطابق مع اليهو 

وطالب البرلمان  االحتالل، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع، بما فيه الكثير من اليهود حول العالم".
األلماني بالتراجع عن القرار فورا، "ألنه يمثل دعما للمعتدي وتحصينا له من أي مالحقة أو عقوبات 

 على ما يرتكبه من جرائم بحقنا".
 20/5/2019القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيلبخصوص "حركة مقاطعة  األلمانيقرار البرلمان الشعبية والديموقراطية تنددان ب .17

". وقالت في سرائيلونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالقرار، ووصفته بـ "المشين والمنحاز إل
ولة لتدفيع شعبنا بيان لها "هذا القرار الخطير يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية األلمانية، ومحا

وأكدت أن القرار سيلحق أفدل الضرر بألمانيا  الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما ُيسمى بالمحرقة".
ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية، وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين 

 الدولية، ونصرة الشعوب المظلومة.
قراطية القانون األلماني بأنه "تعبير فاقع عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى و ديمووصفت الجبهة ال

ي". ولفتت إلى أنه يمثل أيضا "غطاء سياسيا سرائيلأصحاب القانون، وانحياز كامل لالحتالل اإل
 .با"ي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أورو سرائيللقانون القومية اإل

 20/5/2019القدس العربي، لندن، 
 

 فتح: لن نفرط بحقوقنا مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات .18
أكدت حركة "فتش" أنها لن تفرط بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة : رام هللا

فلسطين، مهما علت الضغوطات وعظمت التضحيات، ومهما ظن البعض من أن الطريق للحرية 
وقال المتحدث باسم حركة "فتش" أسامة القواسمي في بيان  واالستقالل صعب وطويل ومستحيل.
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نه بالصمود والمقاومة والصبر والتمسك  صحفي صدر، يوم السبت، إن النصر قادم ال محالة، وا 
ة بأرضنا وحقوق شعبنا، والعمل على كافة الصعد الدولية دون ملل او كلل، وبالمعنويات العالية والثق

 باهلل وبالوحدة الوطنية، نعبر وننتصر ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس.
 18/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في "المية ومية" ستشمل كل المخيمات اإلجراءاتو العردات: أب .19

 ، خالل مشاركتهلعرداتأمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتش فتحي ابو ا: قال رأفت نعيم
هي ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان في مدينة صيدا القديمة " ،فعاليات "صيدا مدينة رمضانية"ب

شقيقة فلسطين. وردا على سؤال حول الخطوات التي بدأت لتعزيز األمن واالستقرار في مخيم المية 
نمشي بخطوات مدروسة وثابتة من  ومية قال ابو العردات "بالتأكيد هذا يعطي اطمئنانا كبيرا، نحن

اجل تعزيز األمن واالستقرار. وما جرى في مخيم المية ومية اخيرا  سينهي ولألبد اي اشكال او 
اشتباك او اي عملية قتل، ألننا اتخذنا إجراءات شكلت اجماعا  لبنانيا  وفلسطينيا وبالتالي أثمرت هذا 

ان شاء هللا ستشمل جميع المخيمات، وكذلك في مدينة الهدوء الذي نراه اليوم في مخيم المية ومية و 
صيدا التي هي واحة من األمن واألمان. وكل اإلجراءات التي تتعلق باألمن واألمان واالستقرار 

 والسلم األهلي سنستمر بها خطوة بخطوة مع اهلنا في صيدا وفاعلياتها ونوابها واهلها الكرام.
 19/5/2019المستقبل، بيروت، 

 
 ية تصادق على رفع عدد الوزراءسرائيلة اإلالحكوم .21

ي ة، يوم األحد، على مشروع قانون إللغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة، سرائيلصادقت الحكومة اإل
في محاولة من حكومة من حزب الليكود إلرضاء الشركاء المحتملين في االئتالف المقبل بمنش حقائب 

ر  وزارية ألكبر عدد ممكن.  ، اإلثنين، على المقترل.]اليوم[ أن تصو ت الكنيست غدا  ومن المقر 
وزيرا ، لكن مقر بين من نتنياهو قالوا إنه يسعى إلى رفع عدد  18 ويحد د القانون الحالي عدد الوزراء بـ

أي وزيرا ، أي وزير مقابل كل مقعدين ونصف المقعد، كما يت جه نتنياهو إلى إلغاء  26الوزراء إلى 
وسيكون على الكنيست سن  القانون بقراءاته الثالث  نواب لكل وزير. 4الوزراء بـحصر عدد نو اب 

 قبل نهاية أي ار/ مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتنياهو.
 19/5/2019، 48عرب 
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 حماس وأحزاب اليمين في االستيطان ليبرمان يطلب صالحيات مطلقة ضد   .21
يات االبتزاز السياسي والمادي، وفرض شروط تعجيزية في مواجهة عمل: تل أبيب: نظير مجلي

ية بنيامين نتنياهو، خالل اجتماع حكومته األسبوعي، أمس سرائيلعليه، توجه رئيس الوزراء اإل
األحد، إلى حلفائه قادة أحزاب اليمين، مطالبا  بأن ينزلوا عن الشجرة العالية التي تسلقوها. وأعلن أنه 

فاق مع أي حزب لتشكيل حكومته الجديدة، وقال إنه "ما زالت بعض لم ينجش حتى اآلن في االت
األحزاب تتشبث بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل 

 حكومة قوية ومستقرة".
بيتنا"، أفيغدور  إسرائيلوكشف نتنياهو، خالل لقاء له مع المقربين، أن رئيس حزب اليهود الروس "

برمان، الذي يطالب بتولي حقيبة األمن مجددا  في الحكومة المقبلة، هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل لي
الحكومة، بعدما وضع شروطا  صعبة، وأعلن أنه غير مستعد للتنازل عنها، مثل: الحصول على 
صالحيات مطلقة في التعامل مع حركة "حماس"، بما في ذلك إعطاء أمر للجيش بتصفية حكم 

ماس" في قطاع غزة، وسن قانون تجنيد الشبان اليهود للجيش من دون أي تعديالت، وهو ما "ح
 يتعارض مع شروط األحزاب الدينية: "شاس" لليهود الشرقيين وحزب "يهدوت هتوراة" لليهود الغربيين.

امله وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإن شروط ليبرمان تأتي من أجل "االنتقام من نتنياهو على تع
معه عندما كان يتولى منصب وزير األمن في الحكومة المنتهية واليتها. وعبر ليبرمان، في محادثات 
مغلقة، حسب هذه المصادر، عن إحباطه من تقييد نتنياهو يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى رفض 

نيت(، لدعوات نتنياهو، وأغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابي
ليبرمان بتوجيه ضربات شديدة ضد حركة "حماس" في السنة الماضية. ونقلت عن ليبرمان قوله: "لست 
 مستعدا  للدخول إلى وزارة األمن مجددا  من دون أن أحصل على تعهد واضش بأال يتدخل في قراراتي".

نتنياهو يرتكب خطأ جسيما  وقد كتب ألكس سالسكي، المدير العام للفرع الدولي لحزب ليبرمان، أن 
تجني فائدة من الحفاظ على نظام )حماس( في غزة، الذي يخلق العزلة بين  إسرائيلعندما يقول إن "

غزة والضفة الغربية، ما يضعف السلطة الفلسطينية، ويمنع قيام دولة فلسطينية". ويضيف، في موقع 
تعتمد على االفتراض بأن اإلطاحة بسلطة  "ميدا" اليميني في تل أبيب، "أن استراتيجية نتنياهو هذه

بالضرورة إلى عملية سياسية  إسرائيل)حماس( ودخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة سيضطر 
نحو إقامة دولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة. لكنني أرى أن هذا االفتراض لم يعد ساري 

م بدعم استثنائي من البيت األبيض. والمؤسسات ورئيس وزرائها يحظيان اليو  إسرائيلالمفعول. ف
، مثل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، تضعف، في حين أن سرائيلالدولية المعادية تقليديا  إل

ذا كان رئيس الوزراء يعترض حقا   إسرائيل تنمو من الناحية الجيوسياسية واالقتصادية والتكنولوجية. وا 
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ه أن يسعى جاهدا  إلى ذلك، عالنية، وبشكل ثابت، وليس هناك على إقامة دولة فلسطينية، فعلي
 حاجة لحركة )حماس( لتبرير هذا الرفض".

وأضاف رفيق ليبرمان أنه "تجب اإلطاحة بـ)حماس( بالقوة، ومن خالل ضرب قادتها. مثل هذا 
يران، ويكون بمثابة رسالة إلى بقي ة العالم. اإلجراء من شأنه أن يردع اآلخرين مثل )حزب هللا( وا 

يجب أن ترفع )حماس( الراية البيضاء، وتفهم أنه ال جدوى بأي حال من إصابة اليهود، ألن اليهود 
ذا إسرائيلغير مستعدين لدفع ثمن )إدارة الصراع(. بالنسبة لنا، فإن حياة كل  ي تعتبر ثمنا  باهظا . وا 

ذلك من أجل إنهاء خاضت )حماس( معركة أكبر فسوف نقاتل ونضحي، لكن على األقل سنفعل 
 الصراع، وليس لمواصلة إدارته".

من جهة ثانية، اشترط "تحالف أحزاب اليمين" االستيطاني على نتنياهو "تقليص صالحيات اإلدارة 
المدنية المتعلقة بالمستوطنين". وطلب أن يدر  في االتفاق االئتالفي، الذي يتم صياغته، بندا  يعطي 

ية سرائيلؤوليات حاسمة تمهيدا  لتطبيق مشروع فرض السيادة اإلالمستوطنين صالحيات عميقة ومس
على الضفة بشكل عملي: "حتى دون اإلعالن رسميا  عن هذا اإلجراء". ويطالب "اتحاد أحزاب 
اليمين"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، بتعهد "الليكود" بتمرير قانون يفرض السيادة 

 فة الغربية المحتلة.ية على مستعمرات الضسرائيلاإل
  20/5/2019الشرق األوسط، لندن،  

 
 الليكود يتجه لمنح الوزارات الحكومية صالحيات االستيطان في الضفة الغربية .22

ية، يوم األحد، أن حزب الليكود قد يوافق على بند سرائيلذكرت هيئة البث اإل :األناضول - رام هللا
مقاعد(، يقضي بنقل صالحيات  5اب اليمين )في اتفاقية االئتالف الحكومي مع اتحاد أحز 

 االستيطان في الضفة، إلى الوزارات، وتقليص صالحيات "اإلدارة المدنية" في هذا الشأن.
 ية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.سرائيلوتقوم "اإلدارة المدنية" بعمل الوزارات اإل

بمنع "اإلدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين كما طالب اتحاد أحزاب اليمين 
 في الضفة الغربية، وحصر صالحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين.

وأوضحت هيئة البث أن هناك تفاهما أوليا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صالحيات 
ا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات وقالت الهيئة إن هذ "اإلدارة المدنية" في الضفة.

ية على الضفة، دون اإلعالن عن ذلك سرائيلللوزارات، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة اإل
 ، وهذا أبرز مطالب األحزاب اليمينية.إسرائيلرسميا. وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها إلى 

 19/5/2019القدس، القدس، 
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 ية تمنع نشر أسماء علماء اآلثار خوفًا من محاسبتهم دولياً إسرائيلمحكمة  .23
يتان حقوقيتان ناشطتان ألجل السالم، اتهاما  صارخا  للمحكمة إسرائيلتل أبيب: وجهت منظمتان 

ية، بأنها ترضخ إلرادة اليمين المتطرف، في قرارتها المتعلقة بشؤون الفلسطينيين، سرائيلالعليا اإل
وجاء هذا االتهام في أعقاب قرار المحكمة رد التماس طالب  اة بيد سلطات االحتالل.وتتحول إلى أد

يون في الضفة الغربية المحتلة، إسرائيلبالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية، ينفذها علماء آثار 
 بشكل يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية. 

و"عيمق شافيه" )عمق شبيه(، إن سلطات وقالت المنظمتان "يش دين" )وتعني "يوجد عدل"( 
ي تقوم بنشاطات ضخمة في مجال البحث عن آثار في األراضي المحتلة عام سرائيلاالحتالل اإل

ية. سرائيل، بواسطة "ضابط اآلثار" في اإلدارة المدنية التابعة للجيش، سوية مع سلطة اآلثار اإل1967
"ضابط اآلثار"، منذ احتالل الضفة، ولكنها  وقد نفذت مئات الحفريات بموجب تصاريش صادرة عن

، تمتنع عن الكشف عن الحفريات األثرية في الضفة، وترفض أي إسرائيلخالفا  للحفريات داخل 
 طلب للكشف عن نتائجها.

وكانت المنظمتان قد توجهتا بالتماس إلى المحكمة، تطالبان فيه بالحصول على أسماء علماء اآلثار 
ات، ومواقع الحفر ونتائجه األثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف الذين ينفذون الحفري

 والمؤسسات واألماكن التي ُتعرض فيها هذه النتائج. 
ورفضت المحكمة القضية، مبررة رفضها بالقول إن "نشر معلومات كهذه ستكشف هويات العلماء 

  مستقبلية وبالحفريات نفسها". الذين ينفذون الحفريات، وهو ما من شأنه المس بمفاوضات سياسية 
   20/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 خليج حيفا في حالة طوارئ بسبب تسرب غازات كيماوية سامة .24

ية حالة طوارئ في منطقة خليج حيفا وأغلقت جميع شوارعها، منذ سرائيلتل أبيب: أعلنت الشرطة اإل
عاف، من جراء اكتشاف تسرب للغاز الكيماوي السبت، ونشرت قوات كبيرة وفرق اإلطفاء واإلس يوممساء 

وقالت الشرطة إن تسرب الغاز تم من األنابيب الواصلة  السام من مخزنين قرب مصانع تكرير البترول.
بين مصنعي "دور" ومصانع التكرير في خليج حيفا. وقد تم اكتشافه من قبل المواطنين الذين شكوا من 

ه المصانع تغلق أيام السبت. ولوال يقظة المواطنين لكان هناك روائش حادة في المنطقة، علما  أن هذ
 خطر تسمم جماعي وربما اشتعال حرائق مدمرة، حيث المنطقة مأهولة بالسكان.

   20/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 قرب غزة  يسرائيلاإلتمرين للجيش  .25
مستعمرة "أوفاكيم" في  ي صبال األحد، إجراء مناورة عسكرية بمحيطسرائيلأعلن الجيش اإل: دبي

وذكر الناطق العسكري للجيش أن "المناورة  النقب قرب قطاع غزة، خالل ساعات نهار اليوم.
وُيجري جيش االحتالل  ستشمل حركة نشطة لقوات الجيش واإلنقاذ، وستستمر لعدة ساعات".

على  وأقدمهمفي شكل متواصل مناورات عسكرية تحاكي التصدي لتسلل مسلحين  يسرائيلاإل
 السيطرة على مستعمرات محاذية لقطاع غزة.

 19/5/2019الحياة، لندن، 
 

 زوجة نتنياهو تطلب بعد منتصف الليل أمواس حالقة وكريمات لزوجها من رجل أعمال .26
ية الثانية أن زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو سرائيلكشفت القناة اإل: وديع عواودة –الناصرة 

كة قد هاتفت عند منتصف الليل مساعدي رجل أعمال اعتاد تقديم الهدايا المتهمة بسلسلة فضائش مرب
والعطايا لها ولزوجها وطالبتهم بإرسال أمواس وكريمات حالقة لزوجها فورا. وعللت سارة نتنياهو 
طلبها الفوري المستهجن باستحضار هذه األدوات من مدينة قيسارية لمدينة القدس عند منتصف 

ها سيغادر البيت مبكرا في الصبال حيث من المفترض أن يشارك في مراسم الليل بالقول إن زوج
. وأوضحت القناة التلفزيونية أن هذه التفاصيل 2016الراحل شيمون بيريز في  إسرائيلجنازة رئيس 

وردت في شهادة هداس كالين المساعدة الشخصية لرجل األعمال الثري المقيم في قيسارية أرنون 
ذلك مساعدة شخصية لرجل أعمل ثري آخر من أصل أسترالي مقيم هو اآلخر  ميلتشين وعملت قبل

في قيسارية جيمس فاكر. وحسب شهادتها المندرجة ضمن شهادات قضية الفساد المعروفة بـ "ملف 
 وقد سحرته شخصية نتنياهو. 2013" قام ميلتشين بتعريف نتنياهو على فاكر في صيف 1000

   20/5/2019القدس العربي، لندن، 

 
 أعالم فلسطينية خالل مسابقة اليوروفيجن في تل أبيب .27

الستغالل مسابقة األغنية األوروبية "األوروفيجن" الذي أقيم في تل أبيب هذه  إسرائيلالناصرة: سعت 
المرة من أجل تحقيق غايات دعائية وربما نجحت بذلك لكنها فوجئت برفع أعالم فلسطين خاللها 

 تسبب بحالة إرباك.بالبث الحي والمباشر مما 
وخالل عملية الكشف عن النقاط بعد األغنية بادر أعضاء فرقة "هتاري" من آيسلندا للتلويش بأعالم 

 فلسطينية قبل أن يسارع الحراس لمصادرتها.
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ونشرت الفرقة اآليسلندية التي تعتبر ذاتها مناهضة للرأسمالية صورة أعضائها مع العلم الفلسطيني 
نستغرام وقبل ذلك وجهت دعوة لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو لزيارة في حسابها على األ

 بالدها ومشاهدة مسابقة مصارعة.
كما سارع اتحاد هيئات البث األوروبي للقول في بيان رسمي إن األوروفيجن ليس منبرا سياسيا وما 

 حصل مناف لقوانين المسابقة الغنائية".
ن أيضا على ظهر واحدة من راقصات الفنانة العالمية مادونا ليس هذا فحسب إذ ظهر علم فلسطي

خالل تقديمها عرضا في المسابقة الغنائية  إسرائيلوهي تعانق راقصا يحمل على ظهره صورة علم 
 في تل أبيب.

ية المسؤولة عن رعاية وتنظيم مسابقة الغناء األوروبية في تل أبيب لما سرائيلوأشارت هيئة البث اإل
عضاء فرقة مادونا، معتبرة أن ما جرى خار  عن النص المتفق عليه سلفا زاعمة هي فعله بعض أ 

ية سرائيلوقالت اإلذاعة اإل األخرى أن المسابقة الغنائية ليست منصة سياسية وأن مادونا تعي ذلك.
السبت إن اتحاد هيئات البث األوروبية ستبحث "استفزاز" الفرقة الغنائية من آيسلندا مرجحة أنه 

 قوم بتغريم هيئة البث اآليسلندية وربما إبعاد آيسلندا من مسابقة الغناء األوروبية.سي
 19/5/2019القدس العربي، لندن، 

 

 العليا تؤيد اإلفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي .28
ي ة العليا، يوم األحد، االستئناف الذي تقد مت به النيابة العامة ضد اإلفرا  سرائيلرفضت المحكمة اإل

 ن قاتل الشهيدة عائشة رابي، في تشرين األول/ أكتوبر الماضي.ع
وبذلك، سيتم اإلفرا  عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي، تنفيذا  لقرار المحكمة المركزية في اللد، 

 يوم الثالثاء الماضي.
م بقتل رابي، ية أن المحكمة قررت اإلفرا  عن المتهسرائيلوالثالثاء الماضي، ذكرت وسائل اإلعالم اإل

 عقب تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريش جثمان الشهيدة.
وبحسب الموقع اإللكتروني "واال"، فإن جلسة المحكمة عقدت عقب تقرير قدمه مدير معهد الطب 

عثر عليها في رأس  الشرعي "أبو كبير" الدكتور حين كوغيل، وجاء في التقرير أن اإلصابات التي
 عائشة رابي لم تتطابق مع "إصابة واحدة بالحجر"، بحسب ما أوردته الئحة االتهام.

ية، فإن النيابة العامة والشرطة، تعتمدان في أدلتهما ضد القاصر، على إسرائيلووفقا لوسائل إعالم 
ت تستقلها الرابي، (، كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة التي كانDNAعينة للحمض النووي )

 والذي أدى إلى استشهاد رابي.
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عاما( على الرغم من تقديم الئحة اتهام ضده نسبت له تهمة "القتل  16ويأتي قرار اإلفرا  عن القاصر )
 غير العمد"، علما أنه تم إطالق سرال أربعة مشتبه بهم آخرين من االعتقال إلى الحبس المنزلي.

 19/5/2019، 48عرب 

 

 يين تعارض الحصانة لنتنياهوسرائيلأغلبية اإلاستطالع:  .29
تعارض قانون الحصانة، الذي يعتزم رئيس  إسرائيلأظهر استطالع أن أغلبية الجمهور في 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، سنه بهدف منع محاكمته بشبهات فساد خطيرة. ويتوقع أن تسن الكنيست، 
ا، لمنع محاكمة نتنياهو ومجموعة من الوزراء بتأييد كتل االئتالف في حال تشكيله، قانونا كهذ

 وأعضاء الكنيست من االئتالف.
يعارضون منش  %56وحسب االستطالع، الذي نشره موقع "واال" اإللكتروني، يوم اإلثنين، فإن 

ية وأعضاء كنيست تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء واليتهم. وقال سرائيلحصانة لرئيس الحكومة اإل
 ن استمرار والية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم الئحة اتهام ضده.إنهم يعارضو  51%

من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبروا أن على  %80لكن االستطالع أظهر أن 
منهم  %12نتنياهو االستمرار في واليته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم الئحة اتهام ضده، و

منهم فقط  %17من ناخبي الليكود يؤيدون سن قانون الحصانة، و %71. كما أن فقط يعارضون ذلك
 يعارضون سن هذا القانون.

ويعكف نتنياهو في هذه األثناء على تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز معسكر أحزاب اليمين بأغلبية 
 28هت فترة الـأبريل الماضي. وانت مقاعد الكنيست، في االنتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/

ي رؤوفين ريفلين، لتشكيل الحكومة، وحصل سرائيليوما التي حصل عليها نتنياهو، من الرئيس اإل
يوما، تبقى منها قرابة عشرة أيام. وأشار نتنياهو، أمس، إلى أن تشكيل الحكومة  14على فترة ثانية، لـ

لها في األيام المقبلة، خاصة وأن الجديدة ما زال متعثرا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سينجش بتشكي
عدم النجال بتشكيلها يعني فتش الطريق أمام الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ أنه يصعب توقع نجال 

 رئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة.
حات" ويطرل نتنياهو ورئيس طاقم الليكود في المفاوضات االئتالفية، ياريف ليفين، إجراء "إصال

ترمي إلى تقييد صالحيات المحكمة العليا، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قوانين عنصرية ومعادية 
للديمقراطية تسنها الكنيست، وهو ما يعرف ب،"بند التغلب" على قرارات المحكمة وااللتفاف عليها. 

 ويخشى اليمين أن تلغي المحكمة قانون الحصانة في حال سنه.  
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أيدوا هذا البند. وبلغت نسبة  %40ين عن معارضته لـ"بند التغلب"، لكن من المستطلع %45وعبر 
 يسار.   –من ناخبي أحزاب الوسط  %84، فيما عارضه %72التأييد لهذا البند بين ناخبي الليكود 

ن كان صغيرا، يتمثل بأن  من ناخبي  %79وبرز من االستطالع وجود شرخ في هذه الناحية، وا 
أسه موشيه كاحلون، الشريك في االئتالف السابق والحالي، يعارضون قانون حزب "كوالنو"، الذي ير 

منهم يعارضون استمرار والية نتنياهو في حال تقديم الئحة اتهام ضده،  %75الحصانة، كما أن 
 منهم إنه يعارضون "بند التغلب" على المحكمة العليا وتقييد صالحياتها. %58وقال 

ة الحكومة السابقة كمن يدافع عن صالحيات المحكمة العليا وكان كاحلون قد برز خالل والي
واستقالليتها، لكن بعد حصوله على أربعة مقاعد في الكنيست فقط في االنتخابات، ال يتوقع أن 

 يصر على موقف السابق.   
 20/5/2019، 48عرب 

 

 "صحيفة ليبيراسيون الفرنسية: ليبرمان يسعى لمنع اختبارات "التحقق من اليهودية .31
دور ليبرمان جبيتنا" اليميني أفي إسرائيلقالت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية إن رئيس حزب ": ليبيراسيون

اشترط للدخول في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حظر اختبارات الحمض النووي للتحقق من 
ربطت الصحيفة بين و  ية، ووصفه بأنه "تمييز مؤسسي".سرائيلاليهودية الذي تقوم به الحاخامية اإل

هذا الشرط وكون ليبرمان هو الناطق باسم اليهود القادمين من دول االتحاد السوفياتي السابق، الذين 
يعاني معظمهم من عدم الحصول على الهوية اليهودية التي ال تحصل إال باعتراف الحاخامات 

الفرق بين وسائل  وقالت الصحيفة إن فهم مضمون هذه القضية يحتا  إلى توضيش المتشددين.
ية، والحصول على الهوية اليهودية من وجهة نظر السلطات الدينية سرائيلالحصول على الجنسية اإل

 التي يسيطر عليها المتشددون.
ألف شخص معظمهم قدموا في موجة الهجرة الكبيرة من أوروبا الشرقية  400تقول الصحيفة إن نحو و 

ية دون االعتراف بهم كيهود من قبل سرائيلالجنسية اإل بعد سقوط االتحاد السوفياتي حصلوا على
ما "يهود مزيفين"، وهم على األوراق مدرجون على  الحاخامات، وهم يعتبرون إما "أنصاف يهود" وا 

 ألف من الناطقين بالروسية. 700أساس أنهم "بال دين"، مثل نحو 
أمور الحياة االجتماعية، من  وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الدينية تهيمن بصورة كاملة على

التي ال تعترف إال  إسرائيلالزوا  إلى الطالق إلى الدفن، وأن الزوا  المدني غير معترف به في 
يين يتجهون كل سرائيلولهذا قالت الصحيفة إن آالف اإل بالزوا  الديني أو الزوا  الموقع في الخار .
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هويتهم اليهودية، مما يجعلهم يشعرون بأنهم عام إلى قبرص إلتمام زواجهم بسبب عدم االعتراف ب
 مواطنون من الدرجة الثانية ويتناقلون هذا الشعور من جيل إلى جيل.

 19/5/2019الجزيرة.نت، 
 

 قوات االحتالل تقتحم األقصى وتخرج المعتكفين بالقوة .31
بارك، من ي، منتصف الليلة الماضية، المسجد األقصى المسرائيلاقتحمت قوات االحتالل اإل: القدس

ونقال عن مصادر في األوقاف  جهة باب المغاربة، وأخرجت الُمصلين المعتكفين فيه بالقوة.
، اضطر المعتكفون للتوجه إلى مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالبلدة القديمة اإلسالمية

 للمبيت والتعبد فيه.
األقصى منذ بداية شهر رمضان رغم  ُيشار إلى أن االحتالل أخلى المعتكفين عدة مرات من المسجد

معارضة األوقاف التي أكدت أن االحتالل يهدف من وراء ذلك إلى فرض هيمنته وسيطرته الكاملة 
 على األقصى.

من جهة ثانية، تصدى المصلون أمس لعناصر من شرطة االحتالل أثناء محاولتهم اقتحام مصلى 
 ذيتهم."األقصى القديم" في المسجد األقصى المبارك، بأح

 18/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يقتحم األقصى برفقة عدد من المستوطنين يسرائيلاإلوزير الزراعة  .32

، المسجد األقصى المبارك األحد"يوري ارئيل"، يوم  يسرائيلاإلاقتحم وزير زراعة االحتالل : القدس
، اإلسالميةوأفادت دائرة األوقاف  االحتالل. مستوطنا، بحماية من شرطة 17برفقة مجموعة ضمت 

 بأن المستوطنين اقتحموا األقصى، من باب المغاربة ونفذوا جواالت ميدانية في باحاته.
قامت بخلع غراس زيتون في  يسرائيلاإلعلى صعيد آخر، قالت مصادر محلية، إن شرطة االحتالل 

 منطقة باب الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك.
 18/5/2019، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 السماح للمستوطنين بمسيرة رقص باألعالم في القدس .33

ية"، يوم األحد، لجماعات يهودية بتنظيم مسيرة سرائيلسمحت المحكمة العليا "اإل: القدس المحتلة
القريبة من المسجد "رقص باألعالم" في أرجاء البلدة القديمة من القدس بما في ذلك في األحياء 

ا قدمته  األقصى المبارك. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحكمة رفضت التماس 
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ية المعارضة للمسيرة، حيث بررت المحكمة قرارها بعدم وجود ملتمسين سرائيلجمعية "عير عاميم" اإل
 متضررين من المسيرة.

ومن  "يوم القدس".ـية سنوي ا ويصادف ما يسمى بإسرائيلومسيرة "رقص األعالم " تنظمها مجموعات 
 المتوقع تنظيم المسيرة هذا العام في العشر األواخر من شهر رمضان.

 19/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حالة من التوتر تسود معتقل "عسقالن": نادي األسير .34

سقالن" عقب قرار اإلدارة بنقل ممثل قال نادي األسير، إن حالة من التوتر تسود معتقل "ع: رام هللا
 األسرى في المعتقل األسير ناصر أبو حميد، تعسفيا .

ولفت نادي األسير، إلى أن إدارة معتقالت االحتالل صعدت من هجمتها على األسرى في معتقل 
"عسقالن"، حيث نفذت عملية قمع في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، وأقدمت على 

أسيرا، تمثلت بحرمانهم لمدة شهر من  24قتنيات األسرى، وتال ذلك فرض عقوبات على تخريب م
 ( شيكل.500مات على كل أسير بقيمة )ا"الكنتينا" وزيارة العائلة، إضافة إلى فرض غر 

 19/5/2019، القدس، القدس
 

 ألف فلسطيني غادروا غزة العام الماضي دون رجعة 35هآرتس:  .35

ألف  35شهد مغادرة  2018أظهر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، أن عام  رام هللا:
فلسطيني قطاع غزة، عبر معبر رفش، من دون رجعة، في أكبر هجرة طوعية من نوعها من غزة 

وأكد التقرير تقارير سابقة حول أن معظم المغادرين هم من الشباب  خالل السنوات الماضية.
طبيبا   150ت جامعية، وينحدرون من عائالت دخلها السنوي مرتفع، بمن فيهم الحاصلين على شهادا

وجاء في التقرير أن كثيرا  من المغادرين يرحلون إلى تركيا، عبر وسطاء  من مستشفيات في غزة.
محليين يقومون بترتيب سفرهم، بدءا  من نقلهم بواسطة قوارب تبحر بهم إلى اليونان، ثم إلى بلدان 

ويركز التقرير على أن من بين عشرات القتلى الذين لقوا حتفهم عند غرق قارب قبالة  خرى.أوروبية أ
فلسطينيا  ممن فروا من قطاع غزة. والتقرير ليس األول من نوعه الذي  13تركيا الشهر الماضي، 

 يسلط الضوء على الهجرة من قطاع غزة، نتيجة التدهور االقتصادي وانعدام األفق.
 60,907، غادر 2018منظمات اإلغاثة الدولية ذات الصلة باألمم المتحدة، إلى أنه في عام وتشير بيانات 

 شخصا  إلى غزة. 37,075أشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفش، بينما عاد إلى القطاع فقط 
 20/5/2019، لندن، الشرق األوسط
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 اقتحامات واعتقاالت بالضفة .36

يوم األحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة  ي فجرسرائيلشن جيش االحتالل اإل
الغربية، تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما تم استدعاء بعضهم للتحقيق عقب اقتحام منازلهم من 

شبان خالل  3وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، إن جنوده اعتقلوا  قبل جنود االحتالل.
الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بشبهة المشاركة في اقتحام مناطق مختلفة ب
 أعمال مقاومة شعبية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب تعرض حافلة للمستوطنين 
كل كثيف وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بش للرشق بالحجارة.

واستنفر جيش االحتالل ر قواته بالمكان واستدعى سيارات  تجاه منازل المواطنين عقب اقتحام البلدة.
إسعاف على مفرق تقوع بعد أنباء عن رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة، وتسجيل إصابات بالهلع 

 في صفوفهم.
 19/5/2019، 48عرب 

 
 ر نادي األسيراالحتالل يعتقل ناشطين في القدس بينهم مدي .37

ي، يوم األحد، مدير نادي األسير في القدس وأمين سر حركة "فتش" سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل
 في البلدة القديمة، ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد الساليمة والفتى محمد يزن فروخ.

التجاري قبالة سور القدس واعتقلت قوات االحتالل قوس والناشطين الساليمة من حي الُمصرارة 
التاريخي من جهة باب العامود، خالل تحضير مساعدات تموينية لتوزيعها في البلدة القديمة دعما 

عاما(، من حي  16كما اعتقلت الفتى يزن محمد فروخ ) لألسر المحتاجة في شهر رمضان الفضيل.
 عين اللوزة في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى.

ومات وادي حلوة أن عملية االعتقال تمت عقب اقتحام منزل عائلة الفتى فروخ، وأوضش مركز معل
 والعبث بمحتوياته واالستيالء على جميع هواتف العائلة، دون إبداء أسباب.

 19/5/2019، 48عرب 
 

 إصابة مواطن برصاص االحتالل شرق خان يونس .38

 يونس جنوب قطاع غزة. أصيب مواطن، يوم السبت، برصاص قوات االحتالل شرق محافظة خان
وأفادت مصادر طبية، بأن شابا في العشرينات من العمر، أصيب بعيار ناري في يده عندما فتحت 



 
 
 
 

 

 26 ص             4944 العدد:             5/20/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

قوات االحتالل النار صوب مجموعة من المواطنين شرق المحافظة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي 
 العال .

 18/5/2019، األيام، رام هللا
 

 رم اإلبراهيمي في الخليل االحتالل يعتقل طفلة قرب الح .39
 ، طفلة من الخليل، قرب الحرم اإلبراهيمي.األحدي، يوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل: الخليل

عاما(، على حاجز  15وأكد مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري )
قديمة غرب الحرم اإلبراهيمي الشريف، أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة ال

 جهة غير معلومة. إلىواقتادتها 
 19/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فلسطين تتألق في مسابقة الذكاء االصطناعي العالمية بفوزها بالجائزة الذهبية .41

وز فريق فلسطين بالجائزة الذهبية أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، يوم األحد، ف: رام هللا
واألكثر إلهاما  وفوزه على جميع الفرق المشاركة للفئتين الصغرى والكبرى، في مسابقة الذكاء 

 االصطناعي المدرسي العالمية، التي ُعقدت في الواليات المتحدة األميركية.
ذلك عن مشروع "رسوماتي وُتو   الفريق على مستوى العالم، حسب بيان لوزارة التربية والتعليم، و 

تتحدث عني" للمعلمة رنا خير من مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية تربية بيت لحم وابنتها الطالبة 
سيلينا قمصية، إذ عرض الفريق المشروع الفائز أمام خبراء الصناعة والمهنيين وشركات التكنولوجيا 

 -6ض للتنمر والمواهب لدى الطلبة في عمر الكبرى، علما  أن هذا المشروع يخدم كشف حالة التعر 
 عاما ، من خالل تحليل الرسومات الخاصة بهم. 12

دولة في تعلم  13ُيشار إلى أن المسابقة، شملت مشاركة اآلالف من األطفال واآلباء والمعلمين عبر 
ل مفاهيم الذكاء االصطناعي وتطبيق معرفتهم على مشاريع من أجل الخير االجتماعي وحل مشاك

، مثل مجاالت الصحة والسالمة والبيئة، إذ بلغت نسبة مشاركة فلسطين في المسابقة مجتمعاتهمتواجه 
 من عدد المشاركات من جميع أنحاء العالم، علما  أنها تشارك في المسابقة ألول مرة. %10حو ن

: تصميم آليات وكانت المسابقة على ثالث مراحل، األولى: تعلم مفاهيم الذكاء االصطناعي، والثانية
 لعمل الريبوتات، والثالثة: حل مشكلة مجتمعية بواسطة تطبيق يستخدم تقنية الذكاء االصطناعي.

 19/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 في أوروبا بمجال األدب امرأةفوز الفلسطينية أماني أبو زهرة بجائزة أفضل  .41
في أوروبا بمجال األدب، خالل  امرأةماني أبو زهرة، بجائزة أفضل فازت الشابة الفلسطينية أ: برلين

 مسابقة نظمتها مؤسسه "اديشن إف" األلمانية على مستوى االتحاد األوروبي.
وشارك في المسابقة، أكثر من ألف سيدة في شتى المجاالت مثل الطب، والهندسة، والفن، واألدب، 

 سيدة. 25عن فوز  متعددة، وأسفرتوغيرها من مجاالت 
 18/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2018مليار دوالر إلى وطنهم خالل  2.6بتحويل  قاموان ون المغتربوالفلسطيني :البنك الدولي .42

أن الفلســطينيين المغتــربين قــاموا بتحويــل  يــوم الســبترام هللا: كشــف تقريــر صــادر عــن البنــك الــدولي 
. ورتـــب البنـــك الـــدولي فـــي أحـــدث تقـــاريره، فلســـطين 2018إلـــى وطـــنهم خـــالل  مليـــار دوالر 2.6نحـــو 

مليار دوالر. وأشـار  4.4 ، واألردن رابعا  بـ2018بالمرتبة السادسة عربيا  بحجم حواالت المغتربين لعام 
إلـــى "أن تحـــويالت الفلســـطينيين المغتـــربين  31البنـــك الـــدولي فـــي تقريـــره مـــوجز الهجـــرة والتطـــوير رقـــم 

 في نهاية العام الماضي".  %10.4رة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بلغت المقد
 19/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 استعدادًا لـ"صفقة القرن" التحرك" العرب"على : حسني مبارك .43

أجرى الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك مقابلة مع الصحفية فجر السعيد ونشرتها دبا: 
تحدث فيها عن "الخطر اإليراني" على دول الخليج، وما يسمى صفقة القرن ، الكويتية صحيفة األنباء

 القتطاع أراض مصرية وضمها لغزة لتقوم عليها دولة فلسطينية. إسرائيلومساعي 
واعتبر مبارك أن ما يطلق عليه صفقة القرن الدائر الحديث عنها خالل الفترة الحالية مجرد "كالم 

 دمات غير مطمئنة تقتضي استعداد العرب للتعامل مع ما قد ُيعلن حول الموضوع.جرايد"، لكن له مق
ومن المقدمات غير المطمئنة التي تحدث عنها مبارك نقل السفارة األمريكية إلى القدس وضم 

وأضاف "هذا كله يجعلني غير متفائل.. وعلى  للجوالن والتوسع المستمر في المستوطنات. إسرائيل
وقال في المقابلة "أعرف نتنياهو  االستعداد للتعامل مع ما قد ُيعلن حول الموضوع".العالم العربي 

جيدا.. وهو أيضا يعرفني ويعرف صراحتي معه جيدا.. هو ال يرغب في حل الدولتين.. هو ال يؤمن 
 بمبدأ األرض مقابل السالم.. هو يريد فصل غزة عن الضفة". 
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على منش الفلسطينيين في غزة جزءا من الشريط  2010 وكشف أن نتنياهو طلب موافقته في أواخر 
الحدودي في سيناء، وأنه رد عليه بالرفض المطلق وحذره من الخوض في الموضوع ثانية، ألنه 

 ومصر. إسرائيلسيؤدي للدخول في حرب مرة أخرى بين 
والتحرك وتساءل مبارك عن البديل واألفق السياسي بعد حل الدولتين. وطالب العرب باالستعداد 

 والرد على الطرل األمريكي عندما تتضش معالمه بشكل رسمي. 
وأضاف "أطماع إيران ومساعيها واضحة، وتهديدها للخليج ال يمكن السكوت عليه، ولكن أطماع 

أيضا واضحة بالذات في ظل الحكومة الحالية، فالبد من التعامل مع الموضوعين بحيث ال  إسرائيل
وتابع "أنا قناعتي أن القضية الفلسطينية قد تبدو كامنة بفعل  خر".يطغى موضوع منهما على اآل

الظروف اإلقليمية والدولية الحالية، لكن كما قلت محاولة فرض حلول غير عادلة بسبب اختالل 
 موازين القوى لن تجعل أي سالم أو تعاون دائما بل قد تنفجر األوضاع في أي وقت".

 20/5/2019األنباء، الكويت، 
 

 فدي: األردن قلق من تدهور األوضاع باألراضي الفلسطينية المحتلةالص .44
عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن قلق األردن من : زايد الدخيل - عمان

تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد آفاق 
 الدولتين.حقيقية لحل الصراع وفق حل 

، أمسوحذر الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش في عمان 
من العبث باألوضاع في القدس وتداعيات ذلك على األمن اإلقليمي والدولي. وقال كما تعلمون 

ية والمسيحية بالنسبة لنا السيادة على القدس الشرقية هي فلسطينية، والوصايا على المقدسات اإلسالم
 هي هاشمية، وحماية القدس هي مسؤولية عربية إسالمية.

المحادثات تناولت التطورات اإلقليمية وِفي مقدمها تلك المرتبطة  أنولفت وزير الخارجية إلى 
 بالقضية الفلسطينية واألزمة السورية وأزمة اللجوء السوري.

دثات، وثمن موقف بولندا الداعم لحل وقال الصفدي إن الصراع الفلسطيني كان في مقدمة المحا
الدولتين. وشدد أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويلبي حقوق الشعب 
الفلسطيني وخصوصا حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية هو شرط 

ع التاريخي والقانوني القائم في القدس هي أيضا وأكد أن حماية الوض تحقيق السالم الشامل والدائم.
مسؤولية دولية ألن أي اعتداء على هذا الوضع سيهدد األمن واالستقرار في المنطقة برمتها 

 وستنعكس آثاره على العالم بشكل كبير.
 19/5/2019، الغد، عم ان
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 نجحت بتحويل إيران إلى العدو  األول للعرب "إسرائيل"وزير أردني سابق:  .45
قال عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي ووزير الثقافة واإلعالم األردني : أنور الزيادات -عم ان 

استطاعت وبنجال باهر تحويل إيران إلى العدو  األول للعرب"، مشددا  على  إسرائيلالسابق، إن  "
 ني القومي".ضرورة "تعزيز البعد القومي العربي للقضية الفلسطينية، لمواجهة المشروع الصهيو 

وأشار أبو عودة، خالل ندوة أقامها مركز "دراسات الشرق األوسط" مساء السبت، بعنوان "التضامن 
العربي لمواجهة صفقة القرن"، إلى أن  المواقف الرسمية من الخطة األمريكية للسالم المرتقبة )صفقة 

 ( غامضة".القرن(، "تستند على تسريبات متعددة، فيما ال تزال تفاصيلها )الخطة
ولفت إلى التصريحات الصادرة عن اإلدارة األمريكية، بكون الصفقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية، 
وتقوم على أساس خطوات مرحلية ضمن مشاريع تنفذ على أرض الواقع، وخالل مراحل زمنية 

مع دولة وأضاف أن ه "من الممكن أن تكون المشاريع االقتصادية التي تنفذ بالتعاون  إلتمامها.
ي، هي اللبنة األساسية لصفقة القرن"، موضحا  أن  "مشاريع سكك الحديد، واتفاقية سرائيلاالحتالل اإل

ية، بحيث تصبش هذه المشاريع كتلة إسرائيلالغاز، واالستثمارات األخرى، قد تشكل لوحة فسيفساء 
محكوم باإلعدام في عضو  إسرائيلوقال إن  " من السيطرة". إسرائيلواحدة في النهاية، تمكن 

 المنطقة، وما تقوم به اآلن هو تأجيل تنفيذ الحكم لكنه قادم حتى ولو بعد أجيال".
 19/5/2019، العربي الجديد، لندن

 
 "صفقة القرن"يدعون إلحياء القضية الفلسطينية بمواجهة  في عم ان منتدون .46

ساء أول من أمس، بعنوان "التضامن أكد متحدثون، في ندوة أقامها مركز دراسات الشرق األوسط، م: عمان
العربي لمواجهة صفقة القرن"  ضرورة إعادة إحياء القضية الفلسطينية في بعدها القومي بمواجهة المشروع 
الصهيوني، واالرتكاز إلى تضامن الموقف الشعبي العربي الموحد، وتوافق القوى السياسية والحزبية 

 تصفية القضية المركزية  وفي مقدمتها صفقة القرن.والمجتمعية العربية، في مواجهة مؤامرات 
وأشار المتحدثون، في الندوة التي أقيمت على هامش حفل اإلفطار السنوي للمركز، بحضور 
شخصيات سياسية وأكاديمية ودبلوماسية وا عالمية، لتباين المواقف العربية الرسمية تجاه هذه الصفقة 

لى الموقف الرسمي األردني والفلسطيني الرافض بثبات والمشروع الصهيوني، مع الدعوة للبناء ع
لصفقة القرن  كمدخل نحو موقف عربي مشترك في مواجهتها، وفي ظل البيان األخير الصادر عن 

 جماعة الدول العربية حول رفض هذه الصفقة.
القضية  رئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة، أدار أعمال الندوة  أكد أن

الفلسطينية قضية مركزية عربيا، داعيا الستمرار المطالب الشعبية بتحقيق التضامن العربي بين 
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األنظمة الرسمية، وتجاوز الصراعات القائمة بينها لمواجهة المشروع الصهيوني. وأشار الى خطورة 
يق وحدة الصف ي في تمز سرائيلتسيد فكرة الدولة الوطنية على حساب البعد القومي، والدور اإل

 العربي، وانتشار حالة الفوضى في بعض الدول العربية.
فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل، إلى ضرورة تحقيق االنسجام بين الموقفين 

، واستمرار القضية إسرائيلالعربي الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع 
قضية مركزية. وأكد نوفل ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني الفلسطينية ك

ومساعي تصفية القضية الفلسطينية  وفي مقدمتها صفقة القرن، مع استنهاض األمة العربية في وجه 
 ي، باعتبار أنه يستهدف األمة جميعها وليس فلسطين والفلسطينيين وحدهم.سرائيلالخطر اإل

 20/5/2019، نالغد، عم ا
 

 قناة الجزيرة توقف صحفيين عن العمل بسبب تقرير عن محرقة اليهود .47
أوقفت قناة الجزيرة القطرية اثنين من صحفييها عن العمل األحد على خلفية : األناضول –الدوحة 

إنتا  مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة 
ويشير الفيديو الذي نشرته القناة الرقمية )ايه جاي+( التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إلى  عالمية.اإل

 أن "رواية" قتل النازيين لستة ماليين يهودي "تبن تها الحركة الصهيونية". 
أيار/مايو أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود األوروبيين إبان  18وفي الفيديو الذي تم بث ه ألول مرة في 

 الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.
ويشير الفيديو إلى أن االضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتالكهم "موارد مالية" 

 وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعالمية" تمك نوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.
شبكة الجزيرة أن القناة الرقمية "ات خذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق الصحفيين  وجاء في بيان نشرته

وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، 
 فور مالحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية".

فيذي للقطاع الرقمي بالشبكة "إن المقطع المصور تضمن إساءة وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التن
ن الشبكة تتبرأ منه وال تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".  واضحة وا 

وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي 
 بحسب بيان الشبكة.المحتوى الرقمي للشبكة"، 

 19/5/2019، "21موقع "عربي 
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 قرب دمشق "قاعدة إيرانية"ية جديدة على إسرائيلغارات  .48
لندن: استهدفت الدفاعات الجوية السورية، مساء الجمعة، "أجساما  مضيئة"،  ،بيروت ،دمشق

مواقع قرب  ية استهدفتسرائيل، وأسقطت عددا  منها، في وقت أفيد بأن الغارات اإلإسرائيلمصدرها 
 دمشق، "خصوصا  قاعدة إيران في منطقة الكسوة" في ريف العاصمة السورية.

كانت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( نقلت عن مصدر عسكري قوله إن  "وسائط دفاعنا الجوي 
 اكتشفت أهدافا  معادية قادمة من ات جاه القنيطرة وتصد ت لها".

سوري لحقوق اإلنسان" رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، من جهته، قال مدير "المرصد ال
إنه "ُسمع دوي انفجارات عنيفة في محيط دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ 

انفجارات شديدة على األقل  في جنوب وجنوب غربي  3وأوضش: "ُسمعت أصوات  ية".إسرائيل
غرب جرمانا، وال ُيعلم ما إذا كان ناجما  عن تصد ي العاصمة. أحد االنفجارات شوِهد َوميُضه 

ية". وأشار عبد الرحمن إلى أن  "الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث توجد  الدفاعات الجو 
مستودعات أسلحة تابعة للقوات اإليرانية و)حزب هللا("، مضيفا : "لطالما تعر ضت هذه المنطقة 

 ية".إسرائيللضربات جوية 
 20/5/2019، لندن، طالشرق األوس

 
 "إسرائيل"الجامعة العربية تدعو البرلمان األلماني للتراجع عن قراره المتعلق بحركة مقاطعة  .49

دعت جامعة الدول العربية، البرلمان األلماني، إلى التراجع عن قراره غير الصائب المتعلق : القاهرة
" حركة معادية للسامية وحظر BDS" إسرائيلبالتصويت باألغلبية على قانون يعتبر حركة مقاطعة 

العربية المحتلة بالجامعة  واألراضيالعام المساعد لشؤون فلسطين  األمينوقال  نشاطها وفعالياتها.
العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريش صحفي اليوم األحد، إن هذا القرار يتنافى مع القانون 

، وقرار مجلس ا ألمن، والشرعية الدولية، الذي تبنى وشرع فكرة الدولي وقرارات االتحاد األوروبي 
المقاطعة لمواجهة االحتالل والمستوطنات غير الشرعية، التي كانت من أهم أدوات الضغط التي 

 .أفريقيانظام الفصل العنصري في جنوب  إسقاطساهمت في 
لصائبة، ودعم حق العام المساعد، البرلمان األلماني إلى التراجع عن هذه الخطوة غير ا األمينودعا 

الشعب الفلسطيني للتحرر من االحتالل وممارسة حق تقرير مصيره، الذي نالته كل شعوب األرض 
مع حق الشعب الفلسطيني عبر  واأللمانيوهو حق مشروع ومكفول وأن يدعم التضامن الدولي 

 الوسائل السلمية كالمقاطعة ال أن يجرمها ويحظرها.
 19/5/2019، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
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 االحتالل واالستيطان قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد   .51
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قرار البرلمان األلماني بتصنيف الحركة العالمية  .أكد د

ادية للسامية"، " "بي دي إس"، "منظمة معإسرائيللمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على "
هو قرار مثير للغاية، مشيرا  إلى أن "التعامل مع العمل السياسي المعادي لالحتالل والمستوطنات غير 

وقال قرقاش في تغريدة باإلنجليزية عبر حسابه الرسمي على  القانونية يجب أال  يكون بهذه الطريقة".
تسمية حركة المقاطعة وسحب االستثمارات تويتر، مساء السبت، إن "قرار البرلمان األلماني القاضي ب

والعقوبات بأنها معادية للسامية، أمر مربك للغاية"، مضيفا  أن "اإلجراءات السياسية المعادية لالحتالل 
 والمستوطنات غير القانونية يجب أال  يتم تعنيفها بهذه الطريقة".

 19/5/2019، الخليج، الشارقة
 

 قصفت مكتب األناضول ألنه يفضح جرائمها "سرائيلإ": التركي حزب العدالة والتنمية .51
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، : أمين إليري -إسطنبول 

نما حدث ألن االحتالل اإل ي سرائيلإن قصف مكتب وكالة األناضول في غزة لم يكن مصادفة، وا 
 نية أمام العالم.شعر باالنزعا  من فضش جرائمه ضد اإلنسا

جاء تصريش قورتولموش خالل استقباله في إسطنبول السبت خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب 
السياسي لحركة حماس، الذي حضر اجتماعا لمجموعة أصدقاء فلسطين من نواب البرلمان التركي، 

 في مقر بلدية منطقة "أيوب سلطان".
في فضش الجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها االحتالل وأكد قورتولموش أن وكالة األناضول ستستمر 

وأشار إلى دعم تركيا الدائم للقضية الفلسطينية، وكونها مسألة حيوية  ي في غزة أمام العالم.سرائيلاإل
بالنسبة لها، وأعرب عن أسفه لصمت العالم اإلسالمي ومعظم دول العالم على تصاعد الهجمات 

وبخصوص "صفقة القرن" قال قورتولموش إن الواليات  ة األخيرة.ية ضد غزة في اآلونسرائيلاإل
المتحدة لم تعلن بعد عن تفاصيل تلك الصفقة، وتعمل على تسريب بعض تفاصيلها عبر اإلعالم 

وأكد  من أجل تعويد الرأي العام على الفكرة، وتحاول العثور على داعمين لها في العالم اإلسالمي.
 ن تقبل تلك الصفقة حتى ولو قبلتها بعض األنظمة.أن شعوب العالم اإلسالمي ل

 19/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ماليين وثيقة مقدسية من األرشيف العثماني 3استولت على  "إسرائيل"مفكر مغربي:  .52
استولت سابقا  إسرائيلقال المفكر المغربي، أبو زيد المقرئ اإلدريسي، إن : خالد مجدوب -الرباط 
 يين وثيقة مقدسية من األرشيف العثماني "لسرقة القدس معرفيا".مال 3على 

(، في وقت متأخر من ليلة السبت، الصحراءجاء ذلك خالل ندوة بمدينة العيون )كبرى مدن إقليم 
 نظمها حزب العدالة والتنمية )قائد االئتالف الحاكم(، حسب مراسل األناضول.

ني المقدسية تعود إلى العصر العثماني، وأن أهاليها وأوضش اإلدريسي خالل الندوة أن أحدث المبا
 إسرائيلولفت إلى أن  .األقصىكانوا يفضلون البقاء بالمدينة القديمة حبا في التقرب من المسجد 

 مغربيا. 635عقارا بها، وطردت  135استولت على حارة المغاربة بالقدس وهدمت 
، هو بناء مهدوم إال من غرفة واحدة آيلة وأشار إلى أن آخر عقار بقي في حي المغاربة بالقدس

 للسقوط، واسمه المدرسة الصالحية، وتسكنه السيدة المغربية المقدسية، عائشة المصلوحي وأحفادها.
تعمل على  إسرائيلورأى المفكر المغربي، أن عدم سقوط المسجد األقصى حتى اآلن "معجزة"، ألن 

 كيمائية.ذلك، من خالل الحفريات وحقن أساساته بمواد 
ولفت في هذا السياق، إلى إجراء مهندس فلسطيني أبحاثا تكشف قيام اليهود بتطوير مواد كيميائية، 

 توهن الحجارة الضخمة التي بناها العثمانيون، لتسهيل عملية إسقاط أساسات القدس.
 ودعا اإلدريسي إلى نصرة القدس من خالل التبرعات، والنصرة اإلعالمية مثل حضور الندوات

 الخاصة به، والمشاركة في االحتجاجات، وتوقيع العرائض، ومقطاعة البضائع األمريكية.
 19/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الجبير ينفي تعرض الناشط الفلسطيني إياد البغدادي ألي تهديد من السعودية .53

السعودية تشكل  الرياض: نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن السلطات
أي تهديد للناشط الفلسطيني البارز في مجال حقوق اإلنسان إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة األمن 

 النرويجية حذرته من تهديد السعودية له.
البغدادي الوحيد  وقال الجبير للصحافيين: "وهللا أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي..

"قد  والعراق". ةو بكر البغدادي اللي بيدعي انه زعيم تنظيم داعش في سورياللي سمعت عنه هو أب
يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة 

، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي 2011واشتهر البغدادي خالل االنتفاضات العربية في  عنه".
 .2015حمد بن سلمان وهو يعيش في المنفى السياسي في أوسلو منذ األمير م

 19/5/2019، القدس العربي، لندن
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 لدفعها رواتب أهالي الشهداء "المنافقة"جرينبالت يصف السلطة بـ .54

هاجم مبعوث الرئيس األمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون جرينبالت السلطة : وكاالت
بأنها "منافقة" على "خلفية حقيقة أنها تفضل دفع "رواتب اإلرهابيين" بدال  من  الفلسطينية، واصفا  إياها

ترتيب الوضع المالي للنظام الصحي الفلسطيني في القدس الشرقية"، )والمقصود باإلرهابيين على حد 
زعم جرينبالت هم الشهداء واألسرى الفلسطينيون(. جاء هذا أثناء لقاء للمبعوث األمريكي مع 

 "يسرائيل هيوم" العبرية.صحيفة 
وقال جرينبالت، الذي يدأب حاليا  على إعداد "خطة سالم"، ردا  على ما صدر عن مسؤولين 

يين" إنهم سعيدون بأن الواليات المتحدة أضرت بتمويل نظام المستشفيات في القدس الشرقية. إسرائيل"
)القتل من أجل الدفع( ميزانية وقال جرينبالت حصريا : "تخصص السلطة الفلسطينية لتنفيذ سياسة 

ماليين دوالر التي تدين بها للمستشفى في القدس الشرقية. إذا توقفت السلطة  8تفوق بكثير مبلغ 
 الفلسطينية عن منش األولوية لررهابيين وعائالتهم، يمكنها بسهولة تغطية تكاليف النظام الصحي".

وا أنهم ال يستطيعون الوصول إلى نظام صحي وزعم جرينبالت أنه "على جميع الفلسطينيين أن يعلم
جيد  ألن السلطة الفلسطينية قررت أنه من المهم دعم اإلرهابيين". وادعى "أن من تسبب في ذلك 
ل منذ سنوات أموالها إلى برنامج مثير  ليست الواليات المتحدة، إنما هي السلطة الفلسطينية التي تحو 

خدم بشكل غير مناسب أموال السلطة الفلسطينية في مناطق لالشمئزاز، القتل من أجل الدفع، ويست
 أخرى. لن نشارك في تمويل مثل هذا النظام".

 20/5/2019، الخليج، الشارقة
 

 ية بحريةإسرائيلتدريبات مشتركة بين نيودلهي وتل أبيب على صواريخ  .55
البحرية والجو في  ية أنها أجرت تجربة ناجحة مع ساللسرائيلتل أبيب: أعلنت الصناعات الجوية اإل

ية بصفقة ضخمة بلغت قيمتها سرائيل" الذي امتلكته من الصناعات اإل8الهند، حول صاروخ "براك 
ية، بوعز ليفي، إن التجربة تمت سرائيلوقال نائب مدير عام الصناعات الجوية اإل مليار دوالر. 1.6

صاروخ من اكتشاف هذه بنجال مرتين ضد عدة أهداف في آن واحد. فقد تمكنت رادارات هذا ال
ي والهندي، وقال إن سرائيلاألهداف ومطاردتها حتى دمرتها بنجال. وأشاد بالتعاون بين الجيشين، اإل

وقد أجريت التجربة في قلب المحيط الهندي  التجربة تدل على قفزة جديدة في التعاون بينهما.
 بمشاركة بارجتين حربيتين هنديتين وسفن حربية أخرى.

 20/5/2019، ، لندنسطالشرق األو 
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 في لندن "يوروفيجن".. حفل بديل لـ"إسرائيل"اعتراضًا على إقامتها في  .56

، حفال "بديال" إسرائيلنظمت مجموعات دشنت حملة معارضة إلقامة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية في 
نحتفل من أجل متزامنا مع حفل المسابقة في العاصمة البريطانية لندن. وحمل االحتفال البديل شعار "ل

فلسطين ال من أجل يوروفيجن"، ونظمته حملة التضامن مع فلسطين. وحضر الحفل المئات من مختلف 
 المراحل العمرية، وشارك به العديد من الفنانيين بينهم مغنيا الراب الشهيرين لوكي، وميك رايتيوس.

 19/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 " يقف خلف سياسة ترامب تجاه إيراننتنياهو... "غول: "جيروزاليم بوست" .57
ي ة، سرائيلتتهم قطاعات واسعة في اليمين واليسار األمريكيين، على حد  سواء، رئيس الحكومة اإل

بنيامين نتنياهو، بأنه "الغول" الذي يقف خلف سياسات إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، تجاه 
 بوست"، أمس، السبت.إيران، بحسب تصريحات رصدها موقع "جيروزاليم 

واقتبس الموقع عن مستشار الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، بين رودس، قوله، األسبوع الماضي، 
ش األمريكي،  إن  نتنياهو "واحد من أولئك الذين يدفعون باتجاه مواجهةث مع إيران"، في حين اتهم المرش 

 سبوع الماضي، بالدفع نحو حرب ضد  إيران.تولسي غابارد، "السعودي ة ونتنياهو والقاعدة"، األ
هه وزير الخارجي ة اإليراني، محمد جواد ظريف، لردارة األمريكي ة "بأنها  وهو االتهام ذاته الذي وج 

ل أوال اعتبارات نتنياهو".  تفض 
 وحين سئل منظ ر اليمين المحافظ في الواليات المتحدة، باتريك بوكانان، عم ن يريد الحرب مع إيران،
أجاب على موقع الرسمي، أول من أمس، الجمعة، "وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، 

ي ة، بنيامين نتنياهو، وولي  العهد سرائيلومستشار األمن القومي، جون بولتون، ورئيس الحكومة اإل
 السعودي، محم د بن سلمان".

تهامات اليمين واليسار لسياسات ويلقى الربط بين نتنياهو وبن سلمان وبولتون بوجود ملحوظ في ا
رها رودس في تغريدة له على موقع تويتر، كتب فيها: "بولتون، بن سلمان  ترامب تجاه إيران، وكر 

 ونتنياهو يدفعون نحو مواجهة إيران )عسكريا (".
كما أن أحزاب أقصى اليمين األمريكي ة، حتى تلك النيونازي ة، ترى في نتنياهو، الذي تسم يه 

 اهو" أنه الذي يدفع الواليات المتحدة لحرب مع إيران."شيطاني
 19/5/2019، 48عرب 

 



 
 
 
 

 

 36 ص             4944 العدد:             5/20/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

 وفد آيسلندا يرفع علم فلسطين في "يوروفيجن" بتل أبيب .58
رفع الوفد اآليسلندي علم فلسطين في نهائي مسابقة األغنية األوروبية "يوروفيجن"، خالل : تل أبيب

ي الذي بدأ بالهتاف سرائيلا سبب صدمة للجمهور اإلتقديم المطربة العالمية "مادونا" اغنية لها، م
وكانت مسابقة األغنية األوروبية "يوروفيجن"، انطلقت في تل أبيب، مساء أمس السبت،  واالحتجا .

 ممثال عن دول مختلفة في أنحاء أوروبا. 25وشارك في النهائي 
عدد من الفنانين طالبت بمقاطعة المسابقة، ونجحت في إلغاء  BDSوكانت حركة المقاطعة 
 مشاركتهم في "يوروفيجن".

 19/5/2019، 48عرب 
 

هة إلى أهداٍف  .59 ات صواريخ باليستيَّة منصوبة في غزَّة ُموجَّ  يَّةٍ إسرائيلِمنص 
 عبدالباري عطوان

هة إلى أهدافث  ات صواريخ باليستي ة منصوبة في ِقطاع غز ة ولكن ها ُموج  ي ةث إسرائيلنعم.. ُهناك ِمنص 
دول الخليج مثلما اد عى الدكتور عالوي.. لماذا َيهُبط شخص في مكانته إلى هذا الُمستوى وليس إلى 

من الكِذب والت زوير؟ وهل ُيريد تدمير الِقطاع والت حريض على اسِتشهاد ِمليونين من أهله على ِغرار 
 أشق ائهم في الِعراق؟

هة إليه  عندما ُسِئل الدكتور إياد عالوي في أحد المؤتمرات الصحافي ة ة االت هامات الُموج  عن صح 
بالت عامل مع وكالة الُمخابرات المركزي ة األمريكي ة من أجل اإلطاحة بنظام الرئيس الِعراقي الراحل 

ائل بالت أكيد بأن ه تعامل مع  ش الس  جهاز استخبارات غربي   13صدام حسين، لم ُيكذ ب الخبر، وصح 
 وليس "السي آي إيه" فقط.

ورة عندما ظهر الدكتور عالوي على شاشة قناة "الشرقي ة" ُتذك رنا هذ وت والص  ه الحقيقة الُموث قة بالص 
هة  ات صواريخ باليستي ة منصوبة في ِقطاع غز ة وُموج  الِعراقي ة قبل يومين ليكشف عن وجود منص 

 نحو دول الخليج.
رتها"، وهذا المثل ينطبق على ُهناك مثل شعبي يقول: كيف عرفت أن ها كذبة، فيأتي الجواب "بأن ك كب  

الدكتور عالوي الذي من الُمفترض أن يكون على درجةث عاليةث من الِخبرة والت محيص، بُحكم تواجده 
لُعقود في بريطانيا أو ال ، وبُحكم تأهيله العلمي  كطبيب، ثانيا ، وبُحكم كونه رئيس وزراء سابق ثالثا ، 

ظهار أحقاده ُتجاه وزعيم ُكتلة برلماني ة ِعراقي ة رابعا   ، ولكن ه لألسف أَصر  على الكذب والت زوير، وا 
يين واألمريكيين، وبذر ُبذور الِفتنة سرائيلالُمحاصرين في ِقطاع غز ة، ووقوفه في خندق أعدائهم اإل

 بينهم وبين األشُقاء في الخليج، والت حريض على قصفهم.
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ات صواري خ في ِقطاع غز ة لقصف دول الخليج التي تقع ال نعرف لماذا ُيريد اإليراني ون نصب منص 
ة  أن  ُهناك دول ُأخرى أقرب بكثير ِمثل اليمن،  على ُبعد أكثر من خمسة آالف كيلومتر منه، خاص 

احل الشرقي  من الخليج؟  والِعراق، وناهيك عن إيران نفسها التي تقع على الس 
عراقي بسبب الِحصار والغزو األمريكي  الدكتور عالوي يتحم ل مسؤولي ة استشهاد أكثر من ِمليوني

لبلده الِعراق، بسبب تآمره مع العدو األمريكي، وتقديم معلومات عن وجود أسلحة كيماوي ة وبيولوجي ة 
ُيخفيها الن ظام العراقي  بالت عاون مع األمريكان وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني األسبق لتبرير 

كمل َمهم ته، بالت حريض على اسِتشهاد مليوني ُمحاصر عربي  ِفلسطيني  الحرب، ويبدو أن ه ُيريد أن يُ 
 في ِقطاع غز ة.

ات صواريخ ِفلسطيني ة منصوبة في ِقطاع غز ة،  نخِتم بتذكير الدكتور عالوي بأن  ُهناك ِفعال  ِمنص 
ن ما بات جاه االحتالل اإل هة  إلى دول خليجي ة، وا  ، وهو العدو الذي ي  وُجنودهسرائيلولكن ها ليست ُموج 

 رب ما نسيه، وال نستغِرب أن ه بات يعتبره صديقا .
 19/5/2019، لندن، رأي اليوم

 
 فلسطينهمقدوة الفلسطينيين  .61

 ماجد الشيخ
مر  زماٌن شكلت الوطنية الفلسطينية، بصورتها الكفاحية، وسردياتها المشوقة التي تليت على مسامعنا 

أيام الصبا والشباب، أيقونة  آثرنا االعتزاز واالفتخار بها، في مراحل الطفولة، وفي سن البلو( و 
وحملناها على مر السنين، بأمل أن يتحقق حلم عودتنا إلى أرض الوطن، من دون أن يداخلنا 
الخوف والخشية على إرث اآلباء واألجداد، إلى أن وصلنا إلى زمنث يوصف بأنه "أرذل العمر"، 

طاط لدى بعض من بقوا في مقدمة المشهد السياسي، ُمؤثرين لنشهد ذاك الضياع والتفلت واالنح
مصالحهم األنانية الضيقة على حساب تطلعات شعبهم ومصالحه وقضيته الوطنية، حيث أصبش 
ل الرئيس في سلوك فئوياتث منفلتة،  النزوع السلطوي البطريركي سيد االستبداد المقيم، وعنصر التغو 

لواحد، كما لدى فصائل عديدة تحولت، بفئوياتها وعالقاتها داخل المكون الفصائلي أو الحزبي ا
الزبائنية، إلى مجرد منظومات وهياكل مفرغة، تعمل على الضد من أهداف الوطنية ومعانيها التي 
ينبغي أن تتحلى بها، كونها انطلقت وتأسست ككيانات وطنية، يجمعها إطار وطني واحد موحد، إلى 

االنشقاق، واالنقسام والتباعد واالنفصام، واالنفصال عن الواقع أن أصابتها متالزمات الشقاق و 
الكفاحي لعموم الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده  ما عدا ساحات الوجود السلطوية التي 
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جادت بها اتفاقات أوسلو، وما اقتضته من تسييج الحالة الوطنية في الضفة الغربية واعتقالها، كما 
 قطاع غزة.  التي سارت على دربها في

لم يعد شعار كثيرين منا "قدوتنا فلسطيننا"، خصوصا لدى قوى عديدة أوقعت نفسها في براثن نزعات 
وزعامات أبوية اإلقطاع السياسي والمالي، والتي ارتضت أن تشكل الغطاء الالزم لكل الخطوات التي 

ري، إلى مالذاتث غير أخرجت الحال الوطني الفلسطيني من المالذات الشعبية اآلمنة للكفال ال تحر 
آمنة، من تنسيق أمني وغير أمني مع االحتالل  والتنم ر على قرارات المؤسسات الوطنية، وتجاهلها 
ال.. كيف يمكننا أن نقرأ واقع الحال الفلسطيني الراهن، في أبرز تجلياته التراجعية  وكأن لم تكن  وا 

ل في ثبات انتظار ما قد تأتي به صفعة ومواته، في ظل مواقف عدمية لم تعد تنتج سوى اإليغا
العصر الترامبية، والتي استطاعت تطويع وتطويش مواقف إقليمية عديدة، بسماتها واندفاعاتها التواطؤية 

 والتطبيعية مع صاحب الصفعة، ومع كيان احتالل كولونيالي أضحى محمي ا ومدعوما إقليميا ودوليا.
م بها أمراء الخالفة من أصحاب "القدوة المتمكنين"، وال دويلة فلسطين هنا ليست تلك اإلمارة التي يحل

رام هللا وتوابعها من قرى وروابط قرى وحكم ذاتي محدود و"مهدود الحيل"، بفعل استمرار االستيطان 
وسيادة االحتالل على كامل فلسطين التاريخية، ويراد لنا أن نكون تبعا لـ"قدوة أبوية" ُيراد لشخصه أن 

لمساحة الصغيرة من فلسطين تسمى "دولة فلسطين"، وما هي دولة وال حتى دويلة، إال إذا يحكم تلك ا
كان بعضنا السلطوي قد قنع نهائيا بأن ليس للفلسطينيين من وطن سوى تلك الحيازات الصغرى التي 

من استبقاها االستيطان مؤقتا، على أمل ابتالعها الحقا، كما أقنع هذا بعضهم بأن المساحة الكبرى 
فلسطين التاريخية هي "أرض الميعاد" و"الحق التوراتي" ألغيار لفقوا ولفق معهم العالم، تلك الرواية 

 " التي كانت هنا يوما، وها هو شعبها قد عاد إليها بعد طول غياب.إسرائيلالزائفة عن "
كنه "شلحه" هذا ليس صحيحا، وليس من التاريخ على اإلطالق، واسألوا من "آمن" بالتاريخ يوما، ول

خلفه، وهو يدخل محراب السلطة، وبدال من أن يواجه الفلسطينيون مهامهم الكفاحية موحدين، وفق 
برنامج سياسي جبهوي، تجمع عليه كل القوى والفصائل، وجمهور الشعب كله، وجد النهج السلطوي 

االنقضاض على واألبوي الذي تمك ن من الهيمنة والسيادة على واقع الحال الفلسطيني فرصته في 
ة التي كانت سائدة يوما، فقلبت لها بعض القوى ظهر المجن، فاستراحت على بساط  الوحدة الهش 
سلطةث فئويةث أضحت تناكف مواقع سلطوية أخرى، لينتهي بنا الحال إلى ما نراه اليوم من وجود أكثر 

ثاله من استبدادات من سلطة، يقف على رأس كل واحدةث منها إما استبداد فردي مقيم، يجاري أم
تتنافس فيما بينها للبقاء أطول فترة ممكنة في "خدمتها" نزعاتها الديكتاتورية الشمولية، أو استبداد 
حزبي وفئوي ذو طابع مليشياوي ممانع، ال يقيم وزنا لما يجري حوله من محاوالت تطبيق صفقة 

ا"  على طبق من رؤى نتنياهو عصر االستسالم والتصفية، القادمة، وال دويلة رام هللا وتوابعه
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وتطبيقات ترامب لها مع مبعوثيه الثالثة )كوشنر وغرينبالت وفريدمان(  فيما سلطاتنا المحلية 
المحكومة، غير الحاكمة، تتلهى كل واحدة منها بما يصل ب من عنجهيتها واستكبارها واستعالئها، 

ترامب، إذا كانت هذه  -فعات نتنياهو وعدم التفاتها إلى ما ينبغي أن تقوم به من مهام مواجهة ص
 السلطات ترفض حقيقة، وتقاوم جديا  منطوق الصفقة وأغراضها التصفوية.

الشعب الفلسطيني اليوم أكثر احتياجا لكل جرعة من الديمقراطية والحريات وحقوق التعبير الفردية 
الوحدة الكفاحية، ولو والجماعية، فكما كانت "ديمقراطية غابة البنادق" قد حافظت على نوع من 

نسبيا، فإن ديكتاتورية غابة السلطات واستبدادها هما ما أمد ا الوضع الفلسطيني المخر ب بمزيد من 
الشرذمة والفرقة واالنقسام، وربما في الغد بمزيدث من مبررات انفصال بين مجتمعات وتجمعات 

 وجماعات وطن واحد كان يسمى فلسطين، وسيبقى اسمه فلسطين. 
بالنا اليوم، ونحن نفتقد "قدوتنا فلسطيننا" األرض كل األرض، والشعب كل الشعب، وروايتنا ما 

وسردياتنا الفلسطينية بمجموعها  تلك التي تناهض تلفيقات الرواية التوراتية والتلمودية، ومن بعدها 
ق "فلسطينه"، تلك الصهيونية ومن ساندها وعاونها لبلو( أهدافها؟ بينما أصبحنا اليوم نشهد من يخل

على مقاس سلطته، وحدود فردي ته، ومآالت ما يرتضيه من مساحاتث تتيش له إقامة إقطاعية زبائنية 
 هنا، وخالفة أميرية هناك، بالشراكة مع من سلب األرض، واحتل الوطن واستوطنه وشرد شعبه.

ا جميعنا هي أن تكون .. ليس هذا بالتأكيد ما تحلم به األجيال الفلسطينية، فالقدوة التي نحلم به
قدوتنا فلسطين، وفلسطين التاريخية ال أكثر وال أقل، ليس رغما عما يريده األعداء، بل ورغما عما 
يريده "قدواٌت" ليسوا كذلك، إال لدى من يتعامون عن واقع الفلسطينيين المزري اليوم، بفعل قياداتث ال 

نه على هيئة انتصارات دبلوماسية تفتقد تقود، وقدواتث مقادين أصال وفرعا. وخرابث يجري تزيي
العنصر الذاتي الفاعل، القادر على حمايتها والذود عنها أو استثمارها وتوظيفها في فعل كفاحي 
ر الوطني، وأهداف المشروع الذي انطلق بفعل إسهامات  يستمر ويتواصل، على قاعدة برنامج التحر 

من مناضليه أن يجري التضحية به على مذبش قوى جماهيرية وتنظيمية خالقة، ولم يكن في بال أحد 
سلطويةث انهارت دفاعاتها، بفعل عقلية االستئثار والهيمنة، واستغاللها عديد األساليب والطرق الكفيلة 
بجعلها تحتفظ بمواقع لها بدون مساءلة، وبمصالش ذاتية أو فئوية، جرى ويجري توظيفها في 

ها "الطوطم المقد س"، بينما فلسطين التاريخية التي عرفها مواجهاتث انقالبية، صارت السلطة خالل
اآلباء واألجداد أضحت لألسف بمثابة "مساهمة أضحوية" لدى بعض الرسميين وغير الرسميين 
العرب، كما وبعض الفلسطينيين، بغرض أن يبقى السلطويون أسياد استبداد مقيم، بمعاونة تب ع وأتباع 

 السلطة".من اعتبروا ويعتبرون "قدوتهم 
 20/5/2019، العربي الجديد، لندن
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 إيران المعركة ضد   قلبفي  إسرائيل .61
 د. فايز أبو شمالة

ي: نجحنا في تشكيل حلف إسرائيلقبل سبعين سنة، قال ديفيد بن غوريون رئيس أول مجلس وزراء 
يران وأثيوبيا، وكان  الهدف من الضاحية، الحلف الذي تكون من ثالث دول غير عربية وهي: تركيا وا 

 تشكيل حلف الضاحية هو محاصرة دول الطوق العربي في حينه.
يران من خانة حلف الضاحية مع  إلى خانة العداء،  إسرائيلمنذ عدة سنوات، انتقلت تركيا وا 

، والتنافس المكشوف على مناطق النفوذ، فصار تدمير قدرات تركيا إسرائيلوتعارض المصالش مع 
يران هدف استراتيجي  ية المعادية للدولتين، سرائيلي، ظهرت معالمه من خالل السياسة اإلئيلإسراوا 

ومن خالل الممارسات الميدانية التي بدأت بقصف القوات اإليرانية في سوريا، وبدأت بالتآمر على 
 القدرات التركية االقتصادية والتطويرية وحتى المصالحة المجتمعية.

، وهذا ما إسرائيلأثيرها في المنطقة أكبر بكثير من طاقة ولما كان التخلص من القدرات اإليرانية وت
ية المعنية باألمر، وعلى رأسهم يوفال ديسكن رئيس جهاز سرائيلاعترف به قادة األجهزة األمنية اإل

ي، حبن رفض سرائيلالشاباك ومئير دجان رئيس جهاز الموساد وآفي اشكنازي رئيس االركان اإل
لمستوى السياسي في قصف وتدمير المفاعل النووي االيراني، ورفضوا أوامر ا 2009الثالثة، في سنة 

، بحجة عدم قانونية المجلس الوزاري المصغر، لذلك 2010تنفيذ األوامر نفسها للمرة الثانية في سنة 
القدرات األمريكية لتنفيذ المهمة مستعينة بحلف الدول الخليجية، والهدف النهائي هو  إسرائيلحرضت 
 ي من دائرة القلق إلى دائرة تحقيق األطماع في مجالين مهمين:سرائيللمجتمع اإلاالنتقال با

 إسرائيلاألول: تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية واللبنانية دون التورط معها في معارك خاسرة، ف
تعرف أن سالل المقاومة الفلسطينية الذي قصف تل أبيب يعتمد على الدعم اإليراني، ومزود 

جيا اإليرانية، وبعض السالل تم تهريبه إلى غزة بشكل مباشر، من هنا، فإن تدمير مصدر بالتكنولو 
 من تدمير قدرة مطلقي هذه الصواريخ. إسرائيلالسالل والصواريخ أهون على 

ية الواردة سرائيلالثاني: توفير األرضية السياسية المناسبة لحل القضية الفلسطينية وفق األطماع اإل
وحلفائها  إسرائيلوهذا الحل مشروط بالتخلص من العدو اإليراني المشترك لكل من  في صفقة القرن،
 من الدول العربية.

 في إشعال النيران في أحد أركان حلف الضاحية دون أن تحترق؟ إسرائيلفهل ستنجش 
ي على التحريض، وباستعداد الجيش األمريكي للتصعيد سرائيلهذا السؤال مرتبط بقدرات اللوبي اإل

لميداني ضد إيران، ولكن المؤكد أن نقطة الضعف الرئيسة في معادلة المواجهة هذه، هي نقطة ا
نفسها أضعف حلقة في أي مواجهة قادمة، وهي األكثر  إسرائيلالقوة المحرضة على المواجهة، ف

 عرضة للدمار والهالك والفناء في حال اتساع مجال النيران.
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حربا  في  إسرائيلغابة التي تأكل معظم فرائسها؟ وهل ستشعل نيران حرب في ال إسرائيلفهل ستشعل 
 منطقة تعج بالصواريخ التي ستغطي سماءها وأرضها وشمالها وجنوبها؟

في هذه المرحلة هي مهادنة غزة بالتحديد، واالستجابة لكل شروط  إسرائيلأزعم أن مصلحة 
 .المقاومة، كي تظل غزة في منأى عن المواجهة القادمة إن تحققت

 19/5/2019، لندن، رأي اليوم
 

 "معاداة السامية"كذبة  .62
 علي قباجه
فشال كل فعل مناهض للسياسات  أمسى مصطلش "معاداة السامية"، حصان طروادة الختراق وا 

ية"، فمن يقف في وجه تغول العقيدة الصهيونية التوسعية اإلقصائية االستعمارية، يوصف سرائيل"اإل
"معادث للسامية"، وبهذا فإنه أضحى مصطلحا  مبتذال  يراد به حماية  من قبل مؤيدي االحتالل بأنه

" من أي نضال موجه ضدها، فهم يحاولون تفريغ النضال من مضمونه السياسي بتحويله إسرائيل"
إلى بكائية "االضطهاد الديني"، وفي الواقع فإنه ال مشكلة ألحد مع اليهودية كديانة، فهي دين 

االحتالل في فلسطين هو فعل إجرامي ال يمت ألي دين بصلة، ومن يقف سماوي، ولكن ما يفعله 
في وجهه ويقول ال، فهو يعترض على ساديتهم وعنجهيتهم وسفكهم للدماء، ال على التوراة وما 

 يعتنقون.
كثرت في اآلونة األخيرة استخدامات شماعة "معاداة السامية"، فتارة يوصف بها الفلسطينيون وتارة 

أوروبية مناصرة للقضية.. وغيرها، ومن يمتطون صهوة المصطلش في معظمهم أخرى حركات 
سياسيون ومتنفذون ينفذون أجندات االحتالل في معاداة كل من يقف له بالمرصاد، وبالنسبة لهم فإن 

 "، فالتهمة له جاهزة وقالبها متوفر، وهي نشر كره اليهود.إسرائيلمن يعترض على "
" بأنها تعادي اليهود، ووصفها إسرائيللماني على اتهام "حركة مقاطعة "ومؤخرا ، عمل البرلمان األ

أيضا  ب"معادة السامية"، وتعهد بمحاربتها وتكسير مجاديفها، ووصم دعوات الحركة بأنها مشابهة لما 
قام به هتلر في الحقب النازية، وتزامن خطاب البرلمان مع تصاعد الدعوات لمقاطعة مسابقة األغنية 

"، وذلك للتخفيف من الضغط الملقى من قبل الحقوقيين على إسرائيلبية "يوروفيجن" في "األورو 
اإلذاعات األوروبية التي تنقل الحدث من األراضي المحتلة، وادعى البرلمان أن معركة حركة 

 المقاطعة "تذكر بالمرحلة األفظع في تاريخ ألمانيا"، في ظل النظام النازي الذي قاده هتلر. 
" ومن لف لفها، تستخدم هذه الورقة للقضاء على خصومها وعزلهم والتشهير بهم، وحتى يلإسرائ"

على اليهود الرافضين لسياساتها، ولطالما استخدمت النداءات الدينية لتنفيذ أغراضها السياسية، فهي 



 
 
 
 

 

 42 ص             4944 العدد:             5/20/2019ين اإلثن التاريخ:  

                                    

ل سرقة احتلت كامل فلسطين بزعم النبوءات التوراتية، وبنفس النبوءات حاولت سابقا  وما زالت تحاو 
 سيناء، بزعم أنها أرض التيه، كما أنها تطمش للتوسع إلى جهة األردن. 

فساسة االحتالل يتخذون من الديانة اليهودية أداة لتنفيذ األجندات، في حين أن المنتمين للصهيونية 
لة، " االبنة المدلإسرائيلالعالمية يسيرون على نفس النهج. أمريكا وأوروبا وكثير من الدول، تعتبر "

فتغض الطرف عن تجاوزها للقوانين، فهي فوق القانون، وبالتالي ال يمكن محاسبتها أو الوقوف في 
 وجهها، ومن يتجرأ على الرفض يواجه حربا  شعواء تصل إلى حد الشيطنة.

"حركة المقاطعة" تتحرك سياسيا ، وأدواتها سلمية وواضحة، ولم يصدر منها يوما  فعل أو قول يدعو 
ليهودية  بل هي تطمش إلعادة الحقوق إلى أصحابها، والدعوة إلى عدم المشاركة في لمناهضة ا

اإلجرام المتصاعد في فلسطين، كما أنها تطالب بمقاطعة المستوطنات والسلع المصنعة فيها، وتناشد 
نسانية  المشاهير والمؤسسات بعدم المساهمة في تعزيز االحتالل، وفي المجمل فإن دعواتها نبيلة، وا 

 " وأدواتها في العالم بأنها عنصرية تستهدف المعتقد.إسرائيلبحتة، وليس كما ترو  "
االستماتة في الدفاع عن االحتالل ُتظهر عوار العالم الذي يكيل بمكيالين، فتارة يدعي اإلنسانية في 

 اب.قضايا له فيها مآرب سياسية، وتارة أخرى يقف مع الظلم.. العالم يحكمه التوحش.. ومنطق الغ
 19/5/2019، الخليج، الشارقة

 
 هل ستكون خطة كوشنر خطة سالم حقا؟ .63

 بول بيالر
أوال ، ما يزال صهر الرئيس، جاريد كوشنر، يعذب المراقبين المنتظرين : عالء الدين أبو زينة ترجمة

الفلسطيني، حتى أصبش من -يسرائيلمنذ وقت طويل بخطة لم يتم اإلعالن عنها بعد لحل الصراع اإل
صعب تذكر متى بدأ ذلك التعذيب. وأصبحت العملية تبدو تمرينا  في شراء الوقت. وكانت ال

ية األخيرة، ربما مثلها مثل أي شيء آخر، قد حكمت جدول كوشنر الزمني. فقد سرائيلاالنتخابات اإل
ناسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ال يضطر إلى التعامل قبل االنتخابات مع أي اقتراحات 
تطرحها الواليات المتحدة، والتي يمكن أن تلمش إلى أي شيء يمكن أن ُيفهم على أنه تنازل 

ي. ومع انتهاء تلك االنتخابات اآلن، فإن الكشف الكبير ربما يكون وشيكا . وقد أشار كوشنر إسرائيل
 إلى هذا القدر في ظهور حديث له في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى. وكان قد أشار في
مناسبات سابقة إلى أنه ربما يطلق الخطة بعد انتهاء شهر رمضان المقدس عند المسلمين، والذي 

 ينتهي في األسبوع األول من شهر حزيران )يونيو( المقبل.
لعل الشيء المنطقي الذي ينبغي عمله في معظم حاالت االقتراحات التي لم يتم اإلعالن عنها بعد، 

للمرء أن يتعامل مع ما هو موجود بالتأكيد في االقترال بدال  من  هو انتظار اإلعالن حتى يتسنى
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االعتماد على الشذرات واالحتماالت المعتِمدة على التقارير الصحفية. لكن المنطق ال يسود في هذه 
إذا كان هذا يهم. وقد تعلمت األمة  -أو في العديد من األشياء المتعلقة بواشنطن مؤخرا  -القضية 

يرا  حول آثار نسج األفكار مسبقا  في شكل تحريف المدعي العام، وليام بار، لتقرير للتو درسا  كب
المستشار الخاص روبرت مولر. والفكرة المسبقة المتعلقة بقضية كوشنر هي أن اقتراحه سيكون في 

-يسرائيلالحقيقة خطة سالم، والتي ستكون لها، في حال تطبيقها، فرصة حقيقية لحل الصراع اإل
يني. ومن المناسب اآلن، اعتمادا  على الشذرات واالحتماالت، تقييم ما إذا كان هذا صحيحا ، الفلسط

 بدال  من مجرد الجلوس ومشاهدة المزيد من التكهنات.
ظهر تسريب مزعوم للخطة قبل بضعة أيام في صحيفة يسرائيل هيوم. ومن الواضش أن الصحيفة ال 

د نفى زميل كوشنر في اإلدارة، جيسون غرينبالت، تقرير تهتم صراحة بموثوقية ما تتم طباعته، وق
الصحيفة باعتباره غير دقيق ومجرد تخمينات. وال ينبغي ألي تحليل أن يستغرق كثيرا  في هذا 

 التسريب، لكن الخطة المزعومة تتفق حقا  مع معظم الشذرات واالحتماالت السابقة.
مكانيات حله، معروفة تماما  منذ وقت الفلس-يسرائيلكانت المعالم األساسية للصراع اإل طيني، وا 

طويل. وكانت بدائل الحل هي: حل قائم على أساس دولتين، والذي يتطلب إنشاء دولة عربية ذات 
ذات األغلبية اليهودية  أو حل  إسرائيلأغلبية سكانية عربية، والتي توجد جنبا  إلى جنب مع دولة 

ية ومدنية متساوية لكل سكان المناطق التي تسيطر دولة واحدة، والذي يتضمن منش حقوق سياس
نما إدامة  إسرائيلعليها  حاليا . هذه هي االحتماالت الوحيدة. وأي شيء آخر لن يكون حال  للصراع وا 

له في حقيقة األمر، ووسيلة للسمال بإخضاع شعب لشعب آخر على النحو الذي يميز الصراع 
الثالثية التي كثيرا  ما يتم االستشهاد بها، والتي تستطيع  حاليا . وتنكعس هذه الحقائق في المعضلة

نما ليس الثالثة جميعا  معا : دولة يهودية  دولة  إسرائيل وفقها أن تكون أي اثنين من ثالثة أشياء، وا 
 ديمقراطية  ودولة تسيطر على كامل األرض بين البحر المتوسط ونهر األردن.

الخيار األكثر تحقيقا  للتطلعات الوطنية لكل من اليهود يتمتع حل الدولتين بالجاذبية لكونه 
يين والعرب الفلسطينيين. كما أنه سيفي أيضا  بتصور المجتمع الدولي لمستقبل فلسطين، سرائيلاإل

. 1947والذي يعود وراء إلى خطة التقسيم التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 
ية الراهنة للتحرك نحو سرائيلنفحة من اإلمكانية في السياسة اإل وعلى أي حال، ليست هناك أي

 المساواة في الحقوق للجميع، والتي ستكون مطلوبة لحل الدولة الواحدة.
لكن كوشنر، كما تقترل بعض التعليقات التي أدلى بها في معهد واشنطن، ال يعتنق فكرة حل 

الفلسطيني. -يسرائيلوليس حل، الصراع اإل الدولتين أيضا . وينطوي اقتراحه بوضول على إدامة،
ولعل إحدى الخصائص األساسية التي يجري الحديث عنها هي جعل دول الخليج تصب ما يكفي 
من المساعدات لجعل الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية أقل عدم راحة بعض الشيء مما هي 
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هيوم إقامة كيان يدعى فلسطين اآلن. وتستشرف الخطة المزعومة التي نشرتها صحيفة يسرائيل 
الجديدة، والذي يقصر كثيرا  جدا  عن االرتقاء إلى خصائص الدولة. وسوف تتكون فلسطين الجديدة 

ية، بل التي سيترتب عليها أن تدفع سرائيلمن جيوب صغيرة منفصلة بأراضث خاضعة للسيطرة اإل
طقة. وكما يالحظ جوناثان كوك في مقابل الحفاظ على القوة العسكرية الوحيدة في المن سرائيلإل

فحص مفصل للوثيقة المسربة، فإن ما يجري تصوره هو مجرد تعديل طفيف للوضع الراهن. وسوف 
 تكون فلسطين الجديدة هذه نسخة منقحة قليال  من السلطة الفلسطينية البائسة الحالية.

 

 الدوافع الكامنة
السياسة العامة التي انتهجتها إدارة ترامب حتى اآلن ال يبدو محتوى هذا االقترال مفاجئا  بالنظر إلى 

وفلسطين. كانت هذه السياسة واحدة تقوم على منش حكومة  إسرائيلفيما يتعلق بالشؤون التي تتضمن 
في إشارة إلى أن -نتنياهو كل ما تريد بينما تعاقب وتزجرهم بكل طريقة ممكنة. وشمل ذلك العقاب 

إغالق كل من القنصلية  -حتى في التحدث مع الفلسطينيين اإلدارة ال تنطوي على أي رغبة
األميركية في القدس )التي كانت بمثابة بعثة دبلوماسية أميركية بحكم األمر الواقع إلى فلسطين(، 
والمكتب الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن. وكان التحليل الذي حاول وضع بعض من هذه 

بطريقة تمكن رؤيتها بيسر. وعلى سبيل المثال، لم يكن  الخطوات في إطار عملية السالم معيبا  
ية على القدس ونقل السفارة األميركية إلى هناك إزالة  لقضية سرائيلإعالن اإلدارة االعتراف بالسيادة اإل

القدس عن الطاولة. كان ذلك اإلعالن بمثابة إزاحة للطاولة كلها إلى جانب أحد طرفي النزاع وبعيدا  
 اآلخر. وهكذا، رُبما تكون الطاولة قد ُنقلت، لكن القضية ما تزال قائمة. عن وصول الطرف

كما أن طبيعة االقترال ليست مفاجئة أيضا  في ضوء ارتباطات كوشنر ومكامن تعلقه الشخصي 
 العميق.

من الواضش أن الخطة وراء الخطة تقوم على افتراض، ربما يكون صحيحا ، بأن القادة الفلسطينيين 
دارة ترامب أن تضيفا سوف يرفض ون اقترال كوشنر على الفور. وعندها، تستطيع حكومة نتنياهو وا 

فصال  جديدة إلى رواية مفضلة تقول بأن الفلسطينيين يواصلون رفض عروض السالم السخية. وبعد 
ية أن تمضي قدما  بكامل السرعة نحو المزيد من بناء المستوطنات سرائيلذلك تستطيع الحكومة اإل

 ية على المناطق الفلسطينية.سرائيللضفة الغربية وتوطيد السيطرة اإلفي ا
بالتوقيع على مثل هذا  -بنوع من االنتحار السياسي الغريب-وحتى لو قام القادة الفلسطينيون 

وبشكل خاص في أذهان الفلسطينيين ذلك -االقترال، فإن ذلك لن يحل الصراع أيضا . إن التاريخ 
، وكذلك االحتالل الذي نجم عن حرب األيام الستة في العام 1948ة العام النزول الهائل أو نكب

ال يمكن أن ُينسى، كما تظهر تواريخ العديد من الصراعات األخرى. كما أن التطلعات  -1967
الوطنية ال تختفي بمحاولة شراء الناس الذين يحملونها. وحتى لو تم الشراء، فإن آالم اإلخضاع 
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حباطاتها تبقى وال  تذهب. وحتى لو ظلت الضفة الغربية هادئة لبعض الوقت، فإن السجن الكبير وا 
 المفتول المعروف في قطاع غزة لن يفعل، كما تم تذكير العالم في اآلونة األخيرة.

الفلسطيني. فالخطة تزيد اعتمادية إدارة -يسرائيللن تكون اآلثار المدمرة مقصورة على المسرل اإل
ت العربية. ويفترض أن تقدم الدول العربية الثرية معظم أموال التنمية التي ترامب على الدكتاتوريا

تتطلبها الخطة. ووفقا  لنسخة مسربة حديثا  من الخطة، فإن نظام الرئيس المصري عبد الفتال 
السيسي سيقوم بتأجير أراضث من سيناء المصرية الستخدامها كمطار ومنطقة صناعية بجوار قطاع 

ة االعتمادية أن إدارة ترامب ستقدم من العمل نيابة عن هذه األنظمة أكثر مما فعلت غزة. وتعني زياد
مسبقا . وفي حالة مصر، يشمل ذلك المحاولة األخيرة سيئة المشورة لتصنيف جماعة اإلخوان 
المسلمين منظمة إرهابية. وهو يشمل، في حالة دول عربية أخرى مواصلة دعم الحرب الكارثية في 

 دة التهديد بنشوب حرب أميركية مع إيران.اليمن وزيا
 

 يسرائيلتشجيع اليمين اإل
ولو أنها لن -لعل إحدى الطرق التي يمكن أن تولد بها خطة كوشنر بعضا  من الحركة اإلضافية 

ي بقدر سرائيلهو أنها ستشجع اليمين اإل -تكون في االتجاه الذي يقصده كوشنر واإلدارة األميركية
سياسات ترامب مسبقا ، بحيث يعمد إلى ضم الكثير من أجزاء الضفة الغربية أكبر من تشجيع كل 

ية فيما يتعلق سرائيلرسميا  ويسقط بعض القصص الخيالية التي ميزت منذ وقت طويل المواقف اإل
بالصراع مع الفلسطينيين. ويعارض مضيف كوشنر في معهد واشنطن، المدير التنفيذي روبرت 

بب بالتحديد. ويتوقع ساتلوف تسلسال  تقود فيه خطة كوشنر إلى الضم، ساتلوف، الخطة لهذا الس
لى هبوط الدعم الشعبي سرائيلوالذي يقود بدوره إلى تعبئة الدبلوماسية الدولية ضد األعمال اإل ية، وا 

، ويجلب تداعيات مختلفة أخرى مثل استفادة بعض الدول العربية النافذة في سرائيلاألميركي إل
 لوضع لخدمة أغراضها الخاصة التي ال تحظى بالكثير من اإلعجاب.المنطقة من ا

سوف تتحدد الكثير من الديناميات السياسية المتضمنة في مثل هذا التسلسل بالتداول بين نتياهو 
وأعضاء من ائتالفه اليميني، الذين يتميزون بأنهم أكثر تطرفا  حتى منه هو نفسه. وكما يالحظ 

اهو المحنك والمقاوم للمخاطر سيفضل على األرجش إيجاد طريقة لربقاء ساتلوف محقا ، فإن نتني
بالسيطرة األمنية على كامل الضفة الغربية  إسرائيلعلى الوضع الراهن الغامض، الذي تحتفظ فيه 
ية القائمة، بينما تبقي على االحتمال الخافت سرائيلوتؤمِ ن قنوات الدعم للعديد من المستوطنات اإل

 صل إلى حل دبلوماسي مع السلطة الفلسطينية في رام هللا.بوضول للتو 
ربما يكون هذا هو المنطق الكامن خلف نشر التسريب األخير. ويسرائيل هيوم هي الصحيفة التي 
توزع مجانا  والتي اشتراها قطب الكازينوهات، شيلدون أديلسون، لدعم صديقه بيبي، والتي تعد على 

نياهو. ومن غير المرجش أن تكون الوثيقة المسربة لتُنَشر من دون نطاق واسع بمثابة لسان حال نت
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موافقة نتنياهو، بل وربما مشاركته النشطة. ولعل التفسير األكثر منطقية هو أن رئيس الوزراء قدر 
أن الضربة االرتدادية ضد العري البشع لخطة كوشنر المكشوفة بالكامل سوف يؤجل إطالقها 

ن حكومته من أن تواصل إلى أجل غير مسمى قصتها الخيالية عن الرسمي مرة أخرى، ويمك ِ 
التوصل إلى حل دبلوماسي في نهاية المطاف، بينما تستمر في توطيد سيطرتها على األراضي 

 الفلسطينية المحتلة.
يقف ساتلوف مع نتنياهو في هذا الشأن، ويبدو راضيا  بالوضع الراهن الغامض. لكن هذا الوضع 

خضاع المستمر للفلسطينيين، والنزاع وسفك الدماء. إنه يعني إدامة الصراع بدال  من الراهن يعني اإل
أن يكون حال  له. وهو ليس أفضل بديل متوفر، لكن بديال  أفضل يمكن أن يظهر فقط في حال 

بتبديد الغموض، وعمدت إلى مواجهة المعضلة الثالثية مباشرة، واختارت الديمقراطية  إسرائيلقامت 
 من الشيئين اللذين ستكونهما. كواحد

في غضون ذلك، وسواء كانت األشهر المقبلة ستشهد المزيد من استمرار الوضع الراهن أم نسخة 
ستواصل، كما قال نتنياهو، العيش بالسيف.  إسرائيلمعدلة قليال  منه بموجب خطة كوشنر، فإن 

 وهذا ليس سالما .
 10/5/2019لوغ( -)لوبي

 20/5/2019، الغد، عم ان

 
 :ركاريكاتي .64

 

 
 18/5/2019، القدس العربي لندن


