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 "مؤتمر البحرينـ"ب المشاركةالسعودية واإلمارات تؤكدان  .1
كل من أبو ظبي والرياض، أعلنت مشاركتهما بالمؤتمر ، أن 22/5/2019، "21موقع "عربي ذكر 

سمى بصفقة القرن التي لما ت االقتصاديالمنوي عقده في البحرين، والذي يمثل الشق  االقتصادي
 أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

محمد بن مزيد التويجري حضور المملكة العربية  والتخطيط السعوديأعلن وزير االقتصاد  فقد
السعودية للمؤتمر. وقال موقع الوكالة السعودية )واس( إن مشاركة الوزير تعد استمرارا لمواقف 

للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له االستقرار والنمو والعيش الكريم،  المملكة الثابتة والداعمة
 ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام باألمن واالستقرار والرخاء.

دولة اإلمارات رحبت باإلعالن عن ورشة العمل  أن، 22/5/2019، الخليج، الشارقة وأضافت
االزدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الواليات االقتصادية "السالم من أجل 

 المتحدة، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إن اإلمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية 

خفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها إلى ازدهار المنطقة، وتعزيز فرص النمو االقتصادي، والت
الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكدت أن األهداف التي تنطلق 
منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقباًل مزدهرًا للمنطقة، وتشكل هدفًا 

مكينه من العيش واالستقرار والعمل لمستقبل ساميًا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وت
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ذ ترحب بورشة "السالم من أجل االزدهار"، لتؤكد موقفها  مزدهر. وقالت الوزارة إن اإلمارات، وا 
 السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

 
 مريكيةاالحتالل يسمح بدخول آليات مصفحة ألمن السلطة بعد ضغوط أ: "هآرتس" .2

تسلمت السلطة الفلسطينية في رام هللا، مؤخرًا، آليات مصفحة كهديةة مةن الواليةات المتحةدة األمريكيةة، 
اإلسةةرائيلي السةةابق،  دفاعوذلةةع عقةةب مصةةادقة رئةةيس الحكومةةة اإلسةةرائيلية، بنيةةامين نتنيةةاهو، ووزيةةر الةة

وت، بعةةةةد سةةةةنوات مةةةةن دور ليبرمةةةةان، ورئةةةةيس أركةةةةان الجةةةةيش اإلسةةةةرائيلي السةةةةابق،  ةةةةادي آيزنكةةةةجةةةةأفي
 المماطلة، بحسب ما كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء الثالثاء.

وبحسب التقةارير الةواردة، فةان الحكومةة اإلسةرائيلية، وافقةت قبةل نحةو تسةعة أشةهر، تلبيةة لر بةة اإلدارة 
 فحة.آليات مص 10األمريكية، على السماح ألجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بادخال 

تجميعهةا فةي األردن، وقةدمتها  وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن اآلليات التةي دخلةت عبةر األردن، تةم  
اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية، بعد تخريج مجموعة من عناصر األمن التابعة للسةلطة مةن دورة 

ة الفلسةةطينية اسةةتلمت ولفتةةت الصةةحيفة إلةةى أن السةةلط تأهيليةةة للتةةدريب علةةى قيةةادة واسةةتخدام اآلليةةات.
اآلليات منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، فيمةا أشةارت تقةارير أخةرى إلةى أن عمليةة نقةل اآلليةات إلةى 

 الضفة المحتلة تمت خالل الفترة القريبة الماضية.
وهةةاجم العديةةد مةةن رؤسةةاء المجةةالس االسةةتيطانية فةةي الضةةفة الغربيةةة المحتلةةة هةةذه الخطةةة، واعتبةةروا أن 

اإلسرائيلية "تستهتر بحياة السكان )المستوطنون(، ومخاطرة  ير معقولة"، زاعمةين أن "تزويةد  الحكومة
وادعةى رئةيس  "مخربين" بمركبات مصفحة ومةزودة برشاشةات، هةو قةرار قةد يكلةف الكثيةر مةن الةدماء".

المجلةةةس االسةةةتيطاني "شةةةمرون"، أن "العديةةةد مةةةن العمليةةةات التةةةي حةةةدثت فةةةي مختلةةةف منةةةاطق الضةةةفة 
 بية المحتلة، تمت برعاية أو بمساعدة رجال فتح وعناصر من أمن السلطة".الغر 

للمعلومةات التةي تلقتهةا اإلدارة المدنيةة التابعةة  وأشار الموقع اإللكتروني لصةحيفة "هةآرتس" إلةى أنةه ووفقةاً 
 لجيش االحتالل والمعنية بالتنسيق األمني مع أجهزة السلطة، ذكرت أن المصفحات سةتتمركز فةي مدينةة

 نابلس،  ير أن بوسع السلطة استخدامها في الملفات والقضايا الجنائية في مختلف أنحاء الضفة.
 21/5/2019 ،48عرب 

 
 إيجاد رؤية جديدة للصراع بحلول اقتصاديةيحاول "فريق ترامب" "الخارجية الفلسطينية":  .3

ة إن بيةان البيةت األبةيض الخارجيةة الفلسةطينيوزارة قالةت : رائةد موسةى، ميرفةت صةادق -  زة ،رام هللا
بشأن ما يسمى "الشق االقتصةادي لصةفقة القةرن" لةم يكةن مفاجئةًا ولةم يةأت بجديةد حةول حقيقةة الحةراع 
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رؤيةةة جديةةدة  يجةةاد. واعتبرتةةه محاولةةة مةةن "فريةةق ترامةةب" إل"إسةةرائيل"األمريكةةي فةةي سةةاحة الصةةراع مةةع 
لةةةدولتين وتقةةةويض إقامةةةة دولةةةة ا للصةةةراع بحلةةةول اقتصةةةادية وبشةةةكل يسةةةهم فةةةي القضةةةاء علةةةى مبةةةدأ حةةةل  

وشةةددت علةةى أن  البيةةة عناصةةر الصةةفقة قةةد نفةةذت دون أثمةةان وبتوافةةق بةةين فريةةق ترامةةب  فلسةةطينية.
 النهةةةةائي مةةةةن طةةةةرف واحةةةةد ولصةةةةالح االحةةةةتالل، بةةةةدءاً  ونتنيةةةةاهو لحسةةةةم تةةةةدريجي لكافةةةةة قضةةةةايا الحةةةةل  

وتمريةر قضةية  اونةرو األوكالةة ومحاولة تفكيع قضةية الالجئةين و  "إسرائيلة"باالعتراف بالقدس عاصمة ل
 اليهودي التاريخي بالبناء في وطنهم". االستيطان عندما أكد السفير األمريكي ديفيد فريدمان "الحق  

 21/5/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 "القيامة"و "األقصى"تحديد الثمن الذي سيدفع للقدس ول "البحرين"ورشة عريقات:  .4
ث الرئيس األمريكي دونالد ترمب للشرق األوسط، جيسةون  ةرينبالت، هاجم مبعو : كفاح زبون - رام هللا

السلطة الفلسطينية بعةد إعةالن مسةؤولين فلسةطينيين أن السةلطة لةن تشةارع فةي ورشةة العمةل االقتصةادية 
 ."صفقة القرن"في البحرين التي دعت إليها الواليات المتحدة لمعالجة قضايا اقتصادية كجزء من خطة 

للجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية، صةةائب عريقةةات، علةةى  ةةرينبالت مسةةتغربًا أمةةين سةةر ا ورد  
تنفيةةةذ الجانةةةب  مةةةن اسةةةتغرابه حيةةةال الموقةةةف الفلسةةةطيني ومفنةةةدًا أسةةةباب الةةةرفض. وقةةةال عريقةةةات إنةةةه "تةةةم  

السياسةةةي مةةةن الصةةةفقة األمريكيةةةة، بةةةاعالن القةةةدس عاصةةةمة إلسةةةرائيل ونقةةةل السةةةفارة، ثةةةم إسةةةقاط ملةةةف 
الشةةةعب الفلسةةةطيني فةةةي تقريةةةر مصةةةيره )قةةةانون القوميةةةة العنصةةةري(، وا  ةةةالق  إسةةةقاط حةةةق   ئةةةين، ثةةةم  الالج

مفوضية منظمة التحرير في واشةنطن، وا  ةالق قنصةلية أمريكةا فةي القةدس، إضةافة إلةى إسةقاط مصةطلح 
رة أجةزاء كبية )محتلة(، ناهيع عن قطع كل المسةاعدات، واعتبةار االسةتيطان شةرعيًا، والموافقةة علةى ضةم  

وأضةةاف: "بعةةد ذلةةع يةةأتون اآلن لعقةةد الصةةفقة مةةن أجةةل تحديةةد الةةثمن الةةذي سةةيدفع للقةةدس  مةةن الضةةفة".
 والمسجد األقصى وكنيسة القيامة؟". وأردف بأن "الجانب الفلسطيني سوف يرفض بالتأكيد".
 22/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
نجاح مخططاتهاتجميل وجه اإلدارة األمريل"ورشة البحرين"  :أبو يوسفواصل  .5  كية وا 

قةةال عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر واصةةل أبةةو : رائةةد موسةةى، ميرفةةت صةةادق -  ةةزة ،رام هللا
يوسةةةف إن الموقةةةف الفلسةةةطيني يةةةرفض كافةةةة المسةةةارات التةةةي تتخةةةذها اإلدارة األمريكيةةةة فةةةي إطةةةار مةةةا 

وقةةال "إدارة  يكيةةة إلةةى القةةدس.منةةذ إعةةالن نقةةل السةةفارة األمر  يسةةمى "صةةفقة القةةرن" والتةةي بةةدأت عمليةةاً 
تنفيةذه علةى أرض  منها قد تم   كبيراً  في إعالن تفاصيل الخطة، ر م أن جزءاً  ذريعاً  ترامب فشلت فشالً 

الواقع وخاصة فيما يتعلق بالقدس وحق عودة الالجئين واستهداف وكالة الغوث وا عطاء ضةوء أخضةر 
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فلسةةةطينيين يرفضةةةون "ورشةةةة البحةةةرين" ألنهةةةا وقةةةال أبةةةو يوسةةةف إن ال لمزيةةةد مةةةن التوسةةةع االسةةةتيطاني".
نما  لتبني مواقف حكومة نتنياهو المتطرفة التي تحدثت عن عدم إمكانية حل   ستكون مدخالً  سياسي وا 

نسةةةانية، فةةةي حةةةين يتمسةةةع الفلسةةةطينيون بالحةةةل السياسةةةي علةةةى أسةةةاس إنهةةةاء  تسةةةهيالت اقتصةةةادية وا 
يوسةةف أن حضةةور "ورشةةة البحةةرين" سةةيعمل علةةى ورأى أبةةو  االحةةتالل واالعتةةراف بحقةةوقهم التاريخيةةة.

سةةرائيل  نجةةاح مخططاتهةةا التةةي مةةن المتوقةةع أن تفشةةل. وقةةال "أمريكةةا وا  تجميةةل وجةةه اإلدارة األمريكيةةة وا 
 تدركان أنه دون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه لن يكون هنا أمن وال سالم".

ةةةه إلةةةى رجةةةال أعمةةة ال فلسةةةطينيين لحضةةةور ورشةةةة وحةةةول مةةةا يةةةدور الحةةةديث عةةةن دعةةةوات شخصةةةية توج 
 البحرين، قال "إن أي شخصية قد تحضر ستكون معزولة عن الموقف الفلسطيني الوطني".

 21/5/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ال يمكن فصل المسار االقتصادي عن المسار السياسي :مجدالني .6
لجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة مهنةةد حامةةد: قةةال وزيةةر التنميةةة فةةي الحكومةةة الفلسةةطينية، وعضةةو ال –رام هللا 

ن الورشة االقتصادية التي تستضيفها البحةرين ضةمن الخطةة األمريكيةة إحمد المجدالني، أ .التحرير د
لتسوية الصراع الفلسطيني العربي اإلسرائيلي "صفقة القرن"، كانت مفاجئة لنا ولم يكن لدينا علم حةول 

فيهةةا، ال  المشةةاركة بالورشةةة ولةةن نكةةون طرفةةاً وأضةةاف المجةةدالني لةةة"القدس العربةةي": "نةةرفض  انعقادهةةا.
عنةا ونحةن باألسةاس لةدينا موقةف حاسةم مةن  وتةابع "الورشةة تمةت بعيةداً  تعنينا من قريب وال من بعيد".

وشةدد  فيةه". هذا المشةروع التصةفوي المسةمى "بخديعةة القةرن"، لةم نشةارع فيةه باألسةاس ولةم نكةن طرفةاً 
مةةن حيةةث المبةةدأ، وقةةال: "هةةذا المسةةار االقتصةةادي الةةذي  األمريكةةيعلةةى رفةةض الفلسةةطينيين للمشةةروع 

تحاول الواليات المتحدة طرحه هدفه تحسين شروط الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وما نريد نحةن 
 االحتالل ضمن قرارات الشرعية الدولية والى قيام الدولة الفلسطينية". إنهاء إلىمشروع سالم يؤدي 

 إلةىيةؤدي  أنلمسار االقتصادي عن المسار السياسي الةذي يجةب وأوضح مجدالني "ال يمكن فصل ا
 االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية". إنهاء

 21/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 المشاركة في "مؤتمر المنامة المشبوه" عدمب يطالبتيسير خالد  .7
فلسةةطينية، جميةةع أشةةرف الهةةور: دعةةا تيسةةير خالةةد عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر ال - ةةزة 

رجةةال األعمةةال الفلسةةطينيين والعةةرب وجميةةع المؤسسةةات واالتحةةادات االقتصةةادية والتجاريةةة الفلسةةطينية 
إلةةةى عةةةدم المشةةةاركة فةةةي "مةةةؤتمر المنامةةةة" واصةةةفة إيةةةاه بةةةة"المؤتمر المشةةةبوه"، وأنةةةه ال وظيفةةةة لةةةه  يةةةر 
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وأكةةةد أنةةةه لةةةم  ة األمريكيةةةة"،"تسةةةويق أوهةةةام حةةةول النهةةةوض بأوضةةةاع االقتصةةةاد الفلسةةةطيني ترعةةةاه اإلدار 
يطلب أحد من الفلسطينيين من حكومة البحرين، عقد مثل هذه الورشة للبحث في "مقترحات ومشاريع 

 وهمية لتحفيز االقتصاد الفلسطيني".
 21/5/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 تطالب بتقصي حقائق في حفريات االحتالل األثرية بالضفة الفلسطينية" الخارجية" .8

، المنظمةةات والمجةةالس األمميةةة المختصةةة، بمةةا الفلسةةطينية طالبةةت وزارة الخارجيةةة والمغتةةربين :هللارام 
بشةةةأن حفريةةةات  واألخالقيةةةةفيهةةا "اليونسةةةكو" و"مجلةةةس السةةةياحة العةةةالمي"، تاحمةةةل مسةةةؤولياتها القانونيةةةة 

لجنةةة تقصةةي  ، وتشةةكيلفةةي الضةةفة الغربيةةة الفلسةةطينية المحتلةةة السةةلطة االحةةتالل األثريةةة فةةي أراضةةي
فةي بيةان صةادر  ،وحةذرت الةوزارة حقائق دولية لكشف مالبسات هذه القضية الهامةة والمتةورطين فيهةا.

، من مغبة مشةاركة بعثةات وعلمةاء آثةار دوليةين فةي مثةل هةذه الجريمةة، 21/5/2019 عنها يوم الثالثاء
البحثةةةي للمحاسةةةبة. كمةةةا و  األكةةةاديمي، كمةةةا يعةةةرض سةةةجلهم ألن ذلةةةع ياعرضةةةهم للمسةةةاءلة القانونيةةةة أوالً 

المتةةاحف والمؤسسةةات األثريةةة الدوليةةة بتحةةري الدقةةة فةةي التعامةةل مةةع القطةةع  طالبةةت "الخارجيةةة" أيضةةاً 
سةةرقتها مةةن األرض  األثريةةة التةةي يةةروا لهةةا االحةةتالل ومؤسسةةاته، ورفةةض قبةةول عةةرض أي قطعةةة يةةتم  

سةةتغالل الحفريةةات والموجةةودات وأكةةدت الةةوزارة أن سةةلطات االحةةتالل تعمةةل علةةى ا الفلسةطينية المحتلةةة.
 األثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ.

 21/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس يبحث المستجدات مع أمير قطر .9
لنةةةدن: بحةةةث أميةةةر قطةةةر الشةةةيخ تمةةةيم بةةةن حمةةةد آل ثةةةاني، مسةةةاء أمةةةس الثالثةةةاء، مةةةع الةةةرئيس  ، ةةةزة

ووفق وكالة األنبةاء  مود عباس، مستجدات القضية الفلسطينية واألوضاع في المنطقة.الفلسطيني، مح
الفلسةةطينية الرسةةمية فةةان عبةةاس التقةةى، مسةةاء أمةةس، أميةةر دولةةة قطةةر فةةي الدوحةةة التةةي بةةدأ لهةةا زيةةارة 

وتنةةةةاول اللقةةةةاء "آخةةةةر المسةةةةتجدات حةةةةول القضةةةةية الفلسةةةةطينية والمنطقةةةةة،  أيةةةةام. 3رسةةةةمية أمةةةةس لمةةةةدة 
ءات اإلسةةرائيلية علةةى القةةدس والمسةةجد األقصةةى المبةةارع والمقدسةةات اإلسةةالمية والمسةةيحية". واالعتةةدا

كمةةةا تطرقةةةا إلةةةى "األوضةةةاع الماليةةةة الصةةةعبة التةةةي يمةةةر بهةةةا الشةةةعب الفلسةةةطيني جةةةراء خصةةةم إسةةةرائيل 
 عائدات الضرائب الفلسطينية".

 22/5/2019 ،القدس العربي، لندن
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 "ألونرواـ"ايف التحرك لحشد الدعم السياسي والمالي لأبو هولي وكرينبول يتفقان على تكث .11
اتفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريةر الفلسةطينية، رئةيس دائةرة شةؤون الالجئةين أحمةد أبةو  : زة

هولي مع مفوض عام وكالة األونروا بيير كرينبول، على تكثيف التحرع علةى كافةة المسةتويات لحشةد 
ة الغةوث الدوليةة لضةمان ديمومةة خةدماتها المقدمةة لالجئةين الفلسةطينيين الدعم السياسي والمةالي لوكالة

 في كافة مناطق عملياتها، وتجديد تفويض عملها الذي ينتهي في أيلول المقبل.
، فةي مقةر رئاسةة األونةروا بمدينةة  ةزة، 21/5/2019 وأكد أبو هولي، خالل لقائه كرينبول، يوم الثالثةاء

+ الصةين 77مة التحرير وضعت خطة تحرع على مستوى مجموعةة الةة أن دائرة شؤون الالجئين بمنظ
إلةةى ضةةرورة البحةةث عةةن آليةةات جديةةدة لتوسةةيع  لحشةةد الةةدعم السياسةةي والمةةالي لوكالةةة الغةةوث، مشةةيراً 

وسلم أبو هولي، المفوض العةام رسةالة تضةمنت أبةرز القضةايا والمشةاكل التةي يعةاني  قاعدة المانحين.
 ليات "األونروا"، التي بحاجة إلى متابعة وحلول.منها الالجئون في مناطق عم

فةي اجتماعةات  من جهته، أكد كرينبول أن الوضع المةالي لوونةروا وتجديةد تفويضةها سةيكون مطروحةاً 
، سيتبعها مةؤتمر 17/6/2019-16اللجنة االستشارية القادمة التي ستعقد في األردنية في الفترة ما بين 

وشةةدد كرينبةةول علةةى  حةةة لوونةةروا فةةي مقةةر األمةةم المتحةةدة بنيويةةورع.التعهةةدات المسةةتمرة للةةدول المان
ضةةرورة التحةةرع بشةةكل مةةدروس حتةةى يكةةون هنةةاع تعهةةدات حقيقيةةة تسةةهم فةةي تمويةةل موازنةةة "األونةةروا" 

 ألشهر الصيف الثالثة المقبلة، حزيران، وتموز، وآب.
 21/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تمر البحرين" تورط في صفقة القرن ومحاولة لفرض الرؤية األمريكيةحماس: "مؤ  .11

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الثالثاء، إن ورشة العمل االقتصادية المزمع : محمد ماجد -  زة
عقدها في البحرين يونيو/ حزيران المقبل، تعد "محاولة لفرض الرؤية األمريكية على الشعب 

وشدد أبو  تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر.جاء ذلع في  الفلسطيني".
وأضاف أن  زهري على أن "الفلسطينيين لم ولن يفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم".

 "اإلصرار على عقد مؤتمر البحرين ر م الرفض الفلسطيني يشكل تورطا في صفقة القرن األمريكية".
يني أمريكي مشترع أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل واألحد، أعلن بيان بحر 

 من الشهر المقبل. 26و 25اقتصادية تحت عنوان "السالم من أجل االزدهار" يومي 
وردا على ذلع اإلعالن، طالبت حركة "حماس"، اإلثنين، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة 

 هي الحدث األول في إطار صفقة القرن األمريكية.في الورشة، معتبرة أن الخطوة 
 21/5/2019وكالة األناضول لألنباء، 
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 "صفقة القرن": اجتماع البحرين يهدف لتطبيق "الجهاد" .12

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي خالد البطش استضافة دولة البحرين :  زة
طريق أمام تطبيق صفقة القرن األمريكية الهادفة ورشة عمل أمريكية "صهيونية" تهدف إلى فتح ال

 لتصفية القضية المركزية لومة تحت عنوان "السالم من أجل االزدهار".
دونالد ترامب  األمريكيوقال البطش "إن التطبيع البحريني مع اإلسرائيليين هو إذعانًا لقرارات الرئيس 

حاوالت التطبيع بكل السبل الممكنة، ولهذه التصدي لم نالفلسطينييوزمرة البيت األبيض، ويجب على 
المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية واإلسالمية على أسس طائفية وعرقية 

 الستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني".
ت تصفية ودعا البطش "أبناء األمة وأبناء الشعب البحريني والخليج العربي للتصدي لمخططا

فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وقيامة عيسى عليه السالم، ففلسطين 
البطون أو الجيوب ر م معاناة الحصار والعقوبات على  بملءومقدساتها ال تقايض باألموال وال 

 شعبنا، فهي قضية إجماع لومة العربية واإلسالمية وال يمكن التنازل عنها".
 21/5/2019، غزة ،أي الفلسطينية لإلعالموكالة الر 

 
 البحرين خطوة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية مؤتمربدران:  .13

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن دعوة واشنطن لعقد لقاء : الدوحة
تصفية القضية اقتصادي في البحرين "خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع االحتالل ضمن محاوالتهم ل

وشدد بدران في تصريحات صحفية له عبر صفحته على موقع "تويتر"، على أن الشعب  الفلسطينية".
 الفلسطيني موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن، "فهي تصب في مصلحة االحتالل فقط".

وأردف: "نحن شعب يعيش تحت االحتالل، وقضيتنا هي تحرر وطني وتقرير مصير، ومحاوالت 
 ميل صورة االحتالل عبر حلول اقتصادية لن تمر، فنحن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات األسرى".تج

واستطرد: "ال يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تفرض على شعبنا التخلي عن حقوقه أو التنازل عن 
 ودعا كل األطراف العربية والدولية إلى مقاطعة لقاء البحرين وأشباهه. ثوابته".
لى أن هذه فرصة للتأكيد على دعوة حماس لكل الفصائل والقوى والنخب والمكونات المختلفة وأشار إ

 للشعب الفلسطيني لالتفاق على استراتيجية موحدة للوقوف أمام التحديات وفي مقدمتها صفقة القرن.
 21/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "صفقة القرن"ق بموافقة البحرين على استخدامها إلطال  ينددالرجوب  .14
أشرف الهور: تواصلت التنديدات الفلسطينية، بموقف البحرين بخصوص استضافة "ورشة  -  زة

 .اقتصادية" تنظم الشهر المقبل، بالشراكة مع الواليات المتحدة األمريكية، كجزء من "صفقة القرن"
لسطيني للمشاركة في وجدد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الرفض الف

وأكد في تصريح صحافي أن هذه الورشة  الورشة، ودعا كذلع الجميع لعدم المشاركة فيها.
االقتصادية تعد "تتويج لخطوات أمريكا المتناقضة مع حقوق شعبنا والشرعية الدولية"، مضيفا وهو 

 يكان سينام عريانًا".ينقد من سيشارع في تلع اللقاءات التي ستعقد في المنامة "من يتغطى باألمر 
وأشار الرجوب إلى أن الجانب الفلسطيني فوجئ من الدعوة لعقد الورشة، الفتا إلى أن عقدها يضع 

عالمة استفهام"، مؤكدا كذلع أنها تعد "جزء من السياسة األمريكية على مدار العامين  100"
 الماضيين لمحاولة تكريس االحتالل المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "هذه المبادرة جاءت تتويج لخطوات عملية قدمها الجانب األمريكي إلسرائيل، ابتداء من 
القدس وملف الالجئين وشرعنة االستيطان واتخاذ الخطوات التي من شأنها نفي حق الفلسطينيين في 
 .تقرير مصيرهم أو أي جانب سياسي على أرضهم، وجاء ذلع تحت بند تحسين ظروف الفلسطينيين"

وأكد كذلع أن الفلسطينيين لم يستشاروا ولن يشاركوا في الورشة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء 
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أكبر المستفيدين من الوضع الراهن.

 21/5/2019، لندن، القدس العربي
 

 قرن"وهي أول إعالنات بدء "صفقة ال قديمةفكرة إسرائيلية  "ورشة البحرين: "زكيعباس  .15
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن الفلسطينيين : ميرفت صادق - رام هللا

يرفضون "السالم االقتصادي" الذي ستطرحه "ورشة البحرين" ألنه فكرة إسرائيلية طرحها نتنياهو منذ 
 .زمن، وهي أول إعالنات بدء "صفقة القرن" األمريكية، وهدفها تصفية القضية الفلسطينية

مليون  850وقال "إن ترامب ومجموعاته المتطرفة في إسرائيل يخصمون على الفلسطينيين وأونروا 
دوالر ويجوعون شعبنا ويضغطون على الدول العربية والغربية لوقف مساعداتها، كما يحرضون على 

 نيين".رواتب ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، ثم يتحدثون عن تحسين الوضع االقتصادي للفلسطي
ولم تابحث "ورشة البحرين" في اجتماع قيادي فلسطيني، لكن زكي قال إن هناع توافقا ضمنيا على 

سالمي أيضا. ن هذا الرفض يحظى بدعم عربي وا   رفض أي مخططات تمس بالحقوق وا 
وقال زكي إن على الفلسطينيين اآلن ترتيب أولوياتهم وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة 

، باعادة صيا ة العالقة االقتصادية واألمنية والسياسية مع إسرائيل ردا 2015المقرة منذ عام التحرير 
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وتابع: التنكر للحق الفلسطيني يترع الخيارات مفتوحة  على محاولة فرض الخطط األمريكية عليهم.
 أمامنا. وأضاف: يجب علينا أال نبقى محكومين لوهم السالم.

 21/5/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 المسماة بصفقة القرن واشنطن: مؤتمر البحرين يمثل مرحلة من مؤامرة "األحرار" .16
أكدت حركة األحرار أن المؤتمر الذي دعت إليه اإلدارة األمريكية والنظام البحريني تحت شعار :  زة

ن تقديم الدعم االقتصادي وتشجيع االستثمار في األرض الفلسطينية، يامثل المرحلة االقتصادية م
رمب في البيت األبيض لتمريرها وتعزيز االمؤامرة األمريكية الماسماة صفقة القرن، والتي يسعى ت

وأكدت الحركة في بيان لها، أن مجرد القبول بعقد هذا المؤتمر هو اعتداء خطير  القبول العربي لها".
مشاركة فعلية في على القضية الفلسطينية كونها جوهر قضايا األمة العربية واإلسالمية، ويامثل 

ودعت البحرين للتراجع عن هذا القرار الخطير، داعية أبناء الشعب  تصفية الحقوق والثوابت الوطنية.
ناع القرار للتراجع عن ذلع.  البحريني ومؤسساته ومراكز قواه للتحرع الفاعل والضغط على صا

لعقد هذا المؤتمر، والتحرع وطالبت قادة األمة والزعماء العرب والمسلمين باعالن موقفهم الرافض 
الفعلي إلفشال مساعي عقده، محذرة الجميع من خطورة المشاركة في هذه الجريمة بحق الشعب 

ودعت السلطة بصفتها التمثيلية الرسمية للشعب الفلسطيني إلعالن رفضها لهذا  الفلسطيني وقضيته.
 المؤتمر، والتحرع الفوري والفاعل إلفشال انعقاده.

 21/5/2019، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 "صفقة القرن" تحذ ر من ترويج التعايش مع المستوطنين وتدعو لحشد المواقف ضد  قوى رام هللا  .17
رام هللا: حذرت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، ما وصفتها بة"الجهات المشبوهة"، التي 

حاشدة أمام السفارة األلمانية في رام هللا، تحاول الترويج للتعايش مع المستوطنين، ودعت لتظاهرة 
رفضا لقرار البرلمان األلماني ضد حركة المقاطعة الدولية، كما دعت لحشد المواقف للتصدي 

وقالت في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه  للمخططات األمريكية ضد القضية الفلسطينية.
بوهة التي تحاول الترويج للتعايش مع "تؤكد القوى على رفضها وتحذيرها لبعض الجهات المش

 المستوطنين االستعماريين أو محاوالت التطبيع التي تجري من خالل اللقاءات االقتصادية و يرها".
وشددت على ضرورة عقد اجتماع وطني لة "حشد كل المواقف في مواجهة ما يسمى صفقة القرن، 

تالل وضم المستوطنات االستعمارية، ومحاوالت االحتالل الهادفة لفرض أجندتها بتكريس االح
 والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودة الالجئين".
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وأعلنت قيادة القوى التي تضم الفصائل الفلسطينية، على رفضها لمحاوالت اإلدارة األمريكية الدعوة 
 . قبال هذا المؤتمرإلى "المؤتمر االقتصادي" في البحرين، وطالبت البحرين برفض است

 21/5/2019، لندن، القدس العربي
 

 ألسباب داخلية قد تكون التسريبات: اتفاق تهدئة لستة أشهرينفي تسريبات االحتالل عن باسم نعيم  .18
نفى القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، لة"العربي الجديد"، التسريبات : ضياء خليل - زة 

 تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي لمدة ستة أشهر. اإلسرائيلية حول عقد حركته اتفاق
وكانت القناة الثانية العبرية قد كشفت مساء يوم االثنين النقاب عن التوصل التفاق وقف إطالق نار 

سرائيل لمدة نصف عام.  بين حركة "حماس" وفصائل قطاع  زة وا 
وكل ما في  اإلسرائيليةتسريبات وقال نعيم ردًا على هذه التسريبات: "ال جديد في الموضوع وال صحة لل

األمر هو ما تم التوافق عليه من تفاهمات برعاية مصرية أممية، واحترام إطالق النار الذي تم التفاهم 
 ورج ح نعيم أن تكون التسريبات ألسباب إسرائيلية داخلية، من دون مزيد من اإليضاح. ".2014عليه في 

أيار الجاري إلى اتفاق هدنة  لت في السادس من مايو/وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد توص
فلسطينيا،  25مع االحتالل، بعد وساطة مصرية وأممية أعقبت تصعيدا إسرائيليا أدى إلى استشهاد 

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فان  "إسرائيل تعهدت  وكاد يتطور إلى حرب شاملة.
أ بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن القطاع، والتي أبرمها بأن يكون الهدوء متباداًل، وأن تبد
 المصريون والقطريون واألمم المتحدة".

 20/5/2019، لندن، العربي الجديد
 

 أبو زهري: المقاومة نجحت في ردع جيش نتنياهو .19
قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري: إن تصريحات نتنياهو حول ضرب المقاومة :  زة

وأضاف أبو زهري، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أن المقاومة نجحت  تثير االستهزاء. الفلسطينية
في ردع جيش نتنياهو وتمريغ أنفه بالتراب، ورسالتنا له أن هذه الجولة قد انتهت، لكن المواجهة لن 

 تنتهي إال باسترداد الحقوق.
ة، سجلت فيه المقاومة نقاطًا ضد مايو( عدوانًا همجيًا ضد قطاع  ز  6- 3ت "إسرائيل" في )وشن  

مستوطنين  4صاروخ، وأسفرت عن مقتل  700المحتل، واستطاعت قصف مستوطنات االحتالل بة 
صابة قرابة   آخرين. 200وا 

 21/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تطالب إدارة الجامعة بالتدخل لإلفراج عن كوادرها "بيرزيتحماس في "كتلة  .21

المية في جامعة بيرزيت، أجهزة السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سالمة مسؤولها حملت الكتلة اإلس
باللجنة التحضيرية في انتخابات مجلس الطلبة محمد عبد العزيز، والطالب عالء الرمحي عقب 

وطالبت الكتلة في بيان صحفي، إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة  اعتقالهم فجر اليوم الثالثاء.
 لفوري لإلفراا عن كوادرها، والقيام بواجبها تجاه ممثلي الطلبة في العملية الديمقراطية.بالتدخل ا

ودعت الكتلة جميع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان وكل أصحاب الضمائر الحية في 
 الوطن، إلى التدخل العاجل إليقاف هذه المهزلة التي ال تليق بتضحيات شعبنا.

قال تعبر عن حالة إقصاء اآلخر ورفض الشراكة الوطنية ر م الظروف وقالت إن عملية االعت
 الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

 21/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 .. والمعارضة ترفضهللكنيست لتعديل "قانون الحصانة" الليكود يقدم اقتراحاً  .21
وم الثالثاء، اقتراحا لتعديل "قانون قدم عضو الكنيست ميكي زوهر، من كتلة الة"ليكود"، صباح ي

 الحصانة"، بحيث يتاح التحقيق مع منتخب جمهور فقط بعد مصادقة لجنة الكنيست.
يأتي ذلع ر م أن مكتب رئيس الحكومة والوزير ياريف ليفين، الذي يرأس طاقم المفاوضات االئتالفية من 

 ة لن يكون جزءا من االتفاقيات االئتالفية.قبل الليكود، قد أعلنوا، األسبوع الماضي، أن موضوع الحصان
وكانت قد اجتمعت رئاسة الكنيست، يوم أمس، والتي تتألف من الرئيس يولي إدلشتاين، ونوابه، 

 وصادقت على وضع اقتراح تعديل قانون الحصانة على طاولة الكنيست.
يوضع مجددا على طاولة وكان االقتراح قد قدم في الكنيست السابقة، ولكن لم يتم الدفع به، واآلن 

 الكنيست.
وفي شرح اقتراح تعديل القانون، جاء أن "قانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم، من العام 

، قد حدد بصيغته األصلية عدم تقديم عضو كنيست للمحاكمة الجنائية بسبب تهمة حصلت 1951
نما فقط بعد نزع الحص انة منه بشأن التهمة المشار إليها. وبناء خالل أو قبل عضويته في الكنيست، وا 

على هذا البند، ولغرض نزع الحصانة من عضو كنيست، يجب على المستشار القضائي للحكومة 
 تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، ويقدم اقتراح اللجنة بهذا الشأن إلى الكنيست للمصادقة عليه".

التعديل بالقول إن ذلع يشكل تأكيدا  وعقبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على تقديم اقتراح
واضحا على أن "الهدف األسمى للمفاوضات االئتالفية هو نجاة رئيس حكومة فاسد من طائلة 
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القانون من خالل هدم الديمقراطية اإلسرائيلية. ويجب التجند إلنقاذ الدولة من أيدي من يدوسها 
 للنجاة بجلده"، على حد تعبيرها.

لسابق وعضو الكنيست من كتلة "كاحول الفان"، موشيه يعالون، هاجم اقتراح وعلم أن وزير األمن ا
تعديل القانون، الذي وصفه بأنه يهدف لتمكين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من النجاة بجلده من 

 طائلة القانون.
ي وفي حديثه مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال يعالون إنه سيعمل ضد التشريع الشخصان
 الذي يهدف لتحويل الكنيست إلى ملجأ لمخالفي القانون، وعلى رأسهم نتنياهو، مع لوائح االتهام.

 21/5/2019، 48عرب 
 

 غالف غزة بفعل بالونات حارقة بمستعمراتحرائق  خمسة .22
اندلعت خمسة حرائق في مناطق مختلفة بة"مستعمرات  الف  زة" مساء يوم الثالثاء بفعل   زة:

وذكر موقع "مفزاع" العبري، أن خمسة حرائق اندلعت  حارقة أطلقت من قطاع  زة.سقوط بالونات 
ووصف الموقع العبري أحد تلع الحرائق بة "الكبير"،  في تجمع مستعمرات "سدوت نيغيف"، و"بئيري".

 مشيرا إلى أنه تم استدعاء فرق اإلطفاء وفرق من جيش االحتالل للتعامل مع تلع الحرائق.
 20/5/2019، ينفلسطين أون ال

 

 تلخص فكرتها الستمرار االحتالل بدعاية جديدة "إسرائيل" .23
نشر موقع إسرائيل تتكلم بالعربية يوم الثالثاء صورة تظهر سفينة تقل ثالثة اشخاص يمثلون العرب 

سرائيل يقفون متحدين في مواجهة سمكة قرش تكشر عن  وكتب المعلق تحتها "كلنا في  انيابها.وا 
العدو اإليراني. نتطلع سوية مع دول المنطقة إلى التعايش واالستقرار كما نريد قارب واحد ضد 

االزدهار لشعوبنا". ما يعني أن "القرش" اإليراني هو الخطر الحقيقي الذي يهدد ركاب المركب من 
 اإلسرائيليين والعرب.

 21/5/2019األيام، رام هللا، 
 

 صيد لغزةقارب  65ستعيد  "إسرائيل"بعد التماس للعليا:  .24
سلمت النيابة اإلسرائيلية العامة ردًا أوليًا للمحكمة العليا، طالبت من خالله بشطب التماس قدمته 

 زة"، باسم  –مسلع"، "عدالة" و"مركز الميزان لحقوق اإلنسان  –جمعيات حقوق اإلنسان "چيشاه 
بحرية اإلسرائيلي في عبد المعطي الهبيل، صياد أسماع من  زة تم احتجاز سفينته من قبل سالح ال
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. وادعت الجمعيات في التماسها أن احتجاز السفينة  ير قانوني، كما احتجاز 2016أيلول/ سبتمبر 
باقي قوارب الصيد من  زة الموجودة لدى إسرائيل، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير 

 صالحية قانونية.
ئيلي على تحرير سفينة الصيد التابع للصياد عبد وقد تم تقديم االلتماس بعد أن وافق الجيش اإلسرا

المعطي الهبيل بدافع "طيب خاطر"، وذلع فقط عن طريق البر، وأن يتحمل صاحب السفينة تكاليف 
النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها 

 ألف دوالر. 150إلى 
اللتماس بأن تأمر المحكمة باعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع وطالبت الجمعيات في ا

  زة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورًا ودون قيد أو شرط.
وأعلنت النيابة اإلسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خالل 

يبة على إعادة السفينة لقطاع  زة، وكذلع بقية قوارب الصيد من قطاع  زة التي تم األشهر القر 
قاربا( وذلع وفقًا  65احتجازها من قبل سالح البحرية ولم يكن هنالع حاجة لمصادرتها )قرابة 

 العتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات األوضاع األمنية".
العليا، أكدت من خالله أنها مصرة على مطلبها وردًا على ذلع، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة 

 بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلع كافة المعدات التي كانت على متنها.
 21/5/2019، 48عرب 

 

 بحرية شاملة استراتيجية ى "إسرائيل"ال يوجد لداإلسرائيلية:  قائد سابق لسرب الغواصات .25
سرائيل رسميا على التزام الصمت التام حيال األزمة الراهنة بين وديع عواودة: تحرص إ –الناصرة 

يران، وتشجع األولى خلسة على مهاجمة الثانية وفق تسريبات صحافية لكن  الواليات المتحدة وا 
 أوساطا فيها تبدي مخاوفها من تبعات وتهديدات خطيرة بعضها استراتيجي عليها.

رائيل من سيناريو إ الق باب المندب وهرمز وترى وحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، تخشى إس
بذلع تهديدات عملية خاصة في ظل النشاط اإليراني منذ سنوات، على تطوير قوتها البحرية، في ظل 

 تقديرات تعتبر بناء إسرائيل لقوتها البحرية ال يستجيب بالضرورة للتحديات المرتقبة في ساحة متغيرة.
ة في البحر األحمر، يعتقد خبراء وأمنيون في إسرائيل أنه ال يوجد وفي ظل قلق من شل حركة المالح

 بحرية شاملة، وأن سالح البحرية فيها يستعد أساسا لتحديات باتت من الماضي. استراتيجيةلديها 
ويكشف المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس"، يانيف كوبوفيتش، أن إسرائيل رسميا لم تتدخل في التوتر 

والواليات المتحدة، في حين أنه من خلف الكواليس، وعلى المستوى  ير الرسمي،  الحاصل بين إيران
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واشنطن،  –يجري الحديث عن مخاوف، حيث تدرع جيدا أن التصعيد المحتمل على محور طهران 
 يشكل تهديدا استراتيجيا من نوع آخر، وهو المس بحرية الحركة في مسالع المالحة لها ومنها.

االحتالل بنيامين نتنياهو، وقادة االستخبارات اإلسرائيليين يتلقون تقارير جارية  وكشف أن رئيس حكومة
من األمريكيين ومن دول أخرى بشأن التطورات، والتي  البا ما تحمل أسماء باب المندب وهرمز وقناة 

 سة.السويس، والتي تهدد إيران با القها مؤكدا أن إسرائيل تنظر إلى هذه التهديدات على أنها ملمو 
وبالنسبة إلسرائيل أيضا ال يوجد بديل لهذه المسالع البحرية، التي تعتبر األهم في العالم، حيث تمر 

من صادرات وواردات  %90من تجارة الوقود العالمية سنويا في هذه المضائق، علما أن  20%
شرق، منها عن طريق باب المندب، وخاصة تجارتها مع ال %12إسرائيل تأتي عن طريق البحر، و

 مليار دوالر سنويا. 15والصين تحديدا، والتي يقدر حجمها بنحو 
ويرى أنه ال بد إلسرائيل أن تستعد لمثل هذه السيناريوهات، سواء في المستقبل القريب أم البعيد، 
والتي سيكون لها ثمن، يكون في أحسن األحوال ارتفاع أسعار تأمين السفن، وفي أسوأ األحوال وقف 

 ها سيجد االقتصاد اإلسرائيلي صعوبة في مواجهة ذلع.حركتها، وعند
كذلع يؤكد القائد السابق لسرب الغواصات وسفن الصواريخ، ورئيس المركز لدراسة السياسة 

البحرية في جامعة حيفا برفيسور شاؤول حوريف إنه ال يوجد إلسرائيل استراتيجية  واالستراتيجية
 بحرية شاملة.

ح البحرية اإلسرائيلي ال يزال يفكر بمفاهيم قتال متقادمة مقابل سفن ويقول مراقبون آخرون إن سال
حربية لة"العدو"، ويصر على أن يكون ضمن القوى التي تشارع في الجوالت القتالية ضد قطاع  زة، 

 ر م أن تأثيرها يعتبر هامشيا أو ليس ذا صلة.
وقادة سالح البحرية ركزوا وحسب " هآرتس " يشير أمنيون آخرون إلى أن قيادة جيش االحتالل 

اهتماماتهم على حماية حقول الغاز، بما ينطوي ذلع على ميزانيات، ولكنهم أهملوا مجاالت أخرى ال 
 تقل أهمية، وهي األمن الجاري.

 20/5/2019القدس العربي، لندن، 
 

 مسؤولون أمنيون سابقون: ضم الضفة خطر على حياة اإلسرائيليين .26
ئيلي سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤول أمني إسرا 200وقع 

طالبوه فيها بااللتزام باجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون اإلسرائيلي على مناطق 
 الثالثاء. يومالتلفزيونية اإلسرائيلية  12في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت القناة 
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في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشحة  وتأتي هذه الخطوة
من مساحة  %60، التي تشكل أكثر من Cالمنطقة لالنضمام إلى حكومته الجديدة حول "ضم" 

الضفة، عشية االنتخابات العامة للكنيست، التي جرت الشهر الماضي، واحتمال شمل هذا األمر في 
 االتفاقيات االئتالفية.

حذر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش اإلسرائيلي والشاباع والموساد و 
والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة إلسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق 
 األمني مع إسرائيل، وسينشأ فرا ا أمنيا تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.  

 –كلها أو جزءا منها  –لت العريضة إن "فرض القانون اإلسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة وقا
وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردات فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها 

يل ومكانتها اإلقليمية والدولية"، وضددت على أن "ضما من دون اتفاق سيشكل خطرا على أمن إسرائ
 وحياة سكانها".

وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش اإلسرائيلي والشاباع إلى السيطرة على 
للخروا من وضع  استراتيجيةالضفة الغربية وأن تدير وتمول إسرائيل حياة ماليين الفلسطينيين من 

نطقة محدودة سيتدهور كهذا. "ونطلب بهذا التحذير مسبقا من أن ما سيبدأ بفرض سيادة على م
 بالضرورة إلى ضم كامل ليهودا والسامرة، مع ماليين السكان الفلسطينيين".

وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه "لن يكون بامكان 
سطينية قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئيا، أن يفسر من جانب السلطة الفل

 ودول المنطقة والعالم، إال أن يفسر بأنه سد  الباب أمام تسوية سياسية مستقبلية".  
كذلع حذرت العريضة من األضرار االقتصادية البالغة من خطوة كهذه. "منذ بدء تدهور خطوة الضم 

ون ملي 2.6الجزئي إلى سيطرة كاملة على المنطقة كلها، ستضطر دولة إسرائيل إلى إدارة حياة 
وختم المسؤولون األمنيون عريضتهم  مليار شيكل سنويا. 52فلسطيني" وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 

 بأن "هذه خطوة  ير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل".
 21/5/2019، 48عرب 

 
 سنوات اعتقال 5ميلون شيكل مع  50االحتالل ُيغر ِّم والدة الشهيد أشرف نعالوة  .27

مليون شيكل تدفعها  50،  رامة مالية قيمتها اإلسرائيليفرضت "محكمة" االحتالل  المحتلة: القدس
والدة الشهيد أشرف نعالوة ألهالي القتلى المستوطنين الذين قاتلوا في عملية إطالق النار التي نفذها 

 الشهيد نعالوة في المجمع الصناعي االستيطاني "بركان" العام المنصرم.
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سرى فلسطين للدراسات، إن القاضية العسكرية في محكمة سالم االحتاللية أبلغت وقال مركز أ
محامية األسيرة ميرا خوري أن أهالي قتلى عملية نعالوة تقدموا بطلب من المحكمة وتم قبوله ينص 

وذكر المركز أن جلسة  سنوات. 5مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة  50على دفع  رامة مالية قيمتها 
 اليوم الثالثاء بشأن قضية األسيرة وفاء نعالوة قد تكون حاسمة وفيها قرار بالحكم.ستاعقد 

 21/5/2019، فلسطين أون الين
 

 إخالء للمعتكفين من األقصى واعتقاالت بالقدس والضفة .28
أخلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عند منتصف الليل عشرات المعتكفين بالمسجد األقصى، واعتقلت 

طردهم بقوة السالح من ساحات الحرم، فيما واصل جيش االحتالل االقتحامات الليلية عددا منهم بعد 
وذكر شهود عيان أن قوات من شرطة االحتالل وعناصر من الوحدات  للضفة الغربية المحتلة.

الخاصة، اقتحموا ساحات المسجد األقصى عقب انتهاء صالتي العشاء والتراويح عبر باب المغاربة، 
 عتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على إخالئه.وأجبروا الم

وقال المعتكفون إن شرطة االحتالل وفور اقتحامها المسجد القبلي أخرجت النساء بقوة السالح من 
المسجد، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم، كما انتظروا انتهاء صالة قيام الليل وأخلوا المسجد من كافة 

شبان من المعتكفين من مدينة كفر  4القوات من ساحات الحرم بعد اعتقال  المصلين، وانسحبت
وعقب ذلع، افترش عشرات من المعتكفين األرض في منطقة باب السلسلة ومسجد المئذنة  قاسم.

الحمراء بالقدس القديمة، تأكيدا على حقهم باالعتكاف، رافضين اإلجراءات التي تتخذ بحقهم من قبل 
 محاولة منع االعتكاف في األقصى منذ أسبوعين.سلطات االحتالل و 

أما في الضفة الغربية واصل جيش االحتالل حمالت الدهم واالقتحامات الليلية، ووفقا لجيش 
شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة ضلوعهم في  4االحتالل، فان جنوده اعتقلوا 

 أعمال مقاومة شعبية.
ل أسيرين محررين من مدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين عشرات واعتقلت قوات االحتال

 الشبان وقوات االحتالل في رفيديا، أطلق خاللها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.
 21/5/2019، 48عرب 

 
 "تفاهمات أكبر"توسع مساحة الصيد في غزة بانتظار  "إسرائيل" .29

القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع  زة  أعلنت إسرائيل، أمس، أنها خففت رام هللا:
 المحاصر، بعد وقف إطالق النار عقب التصعيد العنيف مع "حماس" مطلع الشهر الحالي.
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عت مساحة الصيد حتى  وقالت وحدة وزارة الجيش اإلسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وس 
يادين بالوصول إليها في وقت سابق. لكن رئيس مياًل بحريًا، وهي المسافة التي سمحت للص 15

 لجان الصيادين، زكريا بكر، قال إنهم لم يابل غوا رسميًا بأي تغييرات بشأن مسافة الصيد.
عت إسرائيل مساحة الصيد في أبريل )نيسان(، وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة  ووس 

مياًل في وسط القطاع،  12دن اإلسرائيلية، والمنطقة المحاذية للم -أميال بحرية في شمال البحر 
مياًل جنوبًا عند الحدود مع مصر، لكنها عادت ومنعت الصيد في وقت سابق هذا الشهر بعد  15و

 اندالع أعمال عنف امتدت ليومين.
ولم تشر السلطات اإلسرائيلية إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتهدئة التي تم التوصل إليها في وقت 

ذا الشهر مع "حماس"، الحركة اإلسالمية التي تحكم قطاع  زة. لكن صحيفة "يديعوت سابق من ه
أحرنوت"، قالت: إن هذه الخطوة تشكل جزءًا من "التفاهمات الصغيرة والهادئة" التي تم تحقيقها بداية 

 الشهر الحالي، في حين تستمر المفاوضات لتحقيق "تفاهمات أكبر".
 22/5/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 شهيد بغزة متأثرًا بجروحه وآخر بالضفة دهسه مستوطن .31

ارتقى يوم الثالثاء، شهيدان فلسطينيان أحدهما من قطاع  زة متأثرًا بجروح أصيب بها : الضفة،  زة
 في مسيرات العودة وآخر من الضفة المحتلة دهسه مستوطن قرب قلقيلية.

وقالت مصادر طبية إن الشاب محمد عبد الجواد محمود زعرب استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب 
 بها في مسيرات العودة، حيث أدت إصابته إلى إصابته بمرض السرطان.

عامًا(، من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، جراء دهسه من  45كما استشهد حسن عبدالحفيظ برهم )
 ة كريمه شمرون شرق قلقيلية.قبل مستوطن قرب مستوطن

ووفقًا لشهود عيان فقد جرى نقل برهوم إلى مشافي نابلس، حيث تعرض للدهس بينما كان متوجهًا 
 إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.

 21/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 هاضهاالهيئة الوطنية تؤكد استمرار مسيرة العودة وتحذر من محاوالت إج .31

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها مستمرة في مسيراتها السلمية 
وبطابعها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، مشددة أنه لن تتراجع عن أدائها ودورها ر م 
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ة في الجمعة ودعت جماهير الشعب الفلسطيني للمشارك المحاوالت الفاشلة إلجهاضها والنيل منها.
 " بعد صالة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة شرقي القطاع.59القادمة الة"

، وعدتها BDSوأكدت استنكارها ورفضها التام لقرار البرلمان األلماني بتجريم حركة المقاطعة الة 
 حركة معادية للسامية، بما يخدم دولة االحتالل ويشك ل انحيازًا فاضحًا له.

في بيان لها عممته على وسائل اإلعالم، اليوم اإلثنين، إلى تمتين أواصر الترابط كما طالبت 
والتكافل االجتماعي والتراحم بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، خاصة في شهر رمضان 

 الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الظالم.
 20/5/2019، 48عرب 

 
 بلدة عربية جديدة النقب: تهجير تحت غطاء إقامة .32

قدمت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء توصياتها، األسبوع الماضي، : رأفت أبو عايش ،48عرب 
بشأن إقامة تجمع سكاني جديد مخصص للعرب في قرية عبدة بمنطقة النقب، جنوبي البالد، ويهدف 

 صغيرة مجاورة.   عربي من قرى عربية في المنطقة وتجمعات سكانية 1,500المخطط إلى استيعاب 
قسيمة سكنية، باإلضافة إلى  500وبحسب إعالن اللجنة اإلسرائيلية، من المخطط أن تضم القرية 

 قسائم للمباني العامة.
وصادقت اللجنة أيضا على أن تشمل هذه القرية قسائم من أجل تطوير السياحة. كما صادقت على 

سكان. ومن المفترض أن تتبع القرية نفوذ أن تكون زراعية األمر الذي يتماشى مع نمط حياة ال
 المجلس اإلقليمي "هار هنيغب" )جبل النقب(.

": "نحن نرحب باالعتراف بشرط أن ال يأتي 48وقال أحد سكان قرية عبدة، جمعة طنطاوي، لة"عرب 
وأضاف أن "القسائم التي  على حساب أحد، وأن يالئم نمط حياتنا بشكل فعلي وليس فقط باألقوال".

قوا عليها هي قليلة جدًا، ونحن ال نر ب في إحضار أحد إلى قرية عبدة، بل نريد أن يتم واف
يقاف هدم البيوت ومنح الخدمات الحياتية لسكان خط   ".  40االعتراف بكل القرى في مكانها وا 

 في منطقة النقب الجنوبي، 40وتقع القرى العربية عبدة والَبقار ووادي أريحا على جانبي شارع رقم 
 وهي من القرى العربية الوحيدة في النقب الواقعة خارا منطقة السياا التاريخية.

 21/5/2019، 48عرب 
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 نيويورك: مهندس فلسطيني يفوز بالجائزة الذهبية ألفضل تصميم معماري .33
فاز المهندس المدني الفلسطيني ماهر عبد القادر المقيم في الواليات المتحدة األمريكية، : نيويورع

جائزة الذهبية عن فئة أفضل تصميم وتنفيذ معماري خالل حفل سنوي نظم في والية نيويورع بال
 ألفضل التصاميم المعمارية في منطقة شرق الواليات المتحدة.

( اكثر ACECويشارع في الحفل الذي ينظمه المجلس األمريكي للمهندسين والشركات االستشارية )
،  وتم اختيار تصميم المهندس عبد القادر أمريكاندسية في من رؤساء ومدراء الشركات اله 800من 

نقل" في والية كونيتيكت كأفضل تصميم وتنفيذ على  -اوتوبيسات -المتعلق ببناية "محطة حافالت 
الف قدم   376مستوى شرق الواليات، بتكامل المبنى من العناصر الهندسية كافة )"كبر المساحة

افالت والتهوية والتدفئة والخدمات المرفقة وخدمات العاملين واعتماد مربع"  وأماكن التوقف وخدمة الح
المبنى على الطاقة الشمسية فقط لتشغيل وتفعيل مرافقه، ومراعاة التطور التكنولوجي في تشخيص 

 الحافالت وصيانتها باقل اإلمكانيات والتكلفة(.
 21/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القتيل الفلسطيني في تركيا: تحقيقات في مصر حول آثار التعذيب عائلة .34

قالت عائلة القتيل الفلسطيني، الذي قالت تركيا إنه تم العثور عليه ميتًا في : مساعد الزياني -دبي
زنزانته، إن مصر وافقت على إعادة تشريح جثته، بناء على طلبها، بعد أن اتهمت السلطات التركية 

يرة إلى أن عددًا من أفراد العائلة أرادوا أن يلقوا نظرة الوداع عليه، قبل إرساله إلى بة"تعذيبه"، مش
وقال عبس مبارع، ابن عم الدكتور زكي، والموجود في القاهرة  وطنه، فتم اكتشاف آثار التعذيب.

نه عند اكتشاف ذ لع حاليًا: "إن آثار التعذيب كانت واضحة عليه، ومنها تفريغ اللسان والحلق، وا 
كان على األراضي المصرية، وقدمنا طلبًا إلعادة تشريح الجثة؛ حيث شهد يوم أمس فتح تحقيق 

 شامل حول كل ما حدث بالتفاصيل وكل المعلومات حول ذلع".
وقال: "صدر قرار تنفيذ أخذه من مستشفى فلسطين إلى المشرحة حتى يتم الكشف الطبي والشرعي 

لة"الشرق األوسط" بالهاتف، أنه بعد االنتهاء من تلع العملية  عليه". وأضاف عبس، الذي كان يتحدث
سيكون لنا الخيار في إرسال الجثمان مباشرة إلى فلسطين، بعد الخروا بجميع المعلومات من عملية 

وشدد عبس أن الجثة عليها آثار بضربات كبيرة في الرأس، وأيضًا آثار تعذيب على الرقبة،  التشريح.
ديه كانتا مكبلتين من الخلف، إضافة إلى وجود ثقب أسفل الكعب األيمن من مع وجود آثار أن ي

القدم باستخدام آلة إلكترونية حادة. وأكد أن ما حدث للدكتور زكي ال عالقته له باإلنسانية، ونأمل 
 أن تأخذ العدالة مجراها.
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ع، الذي كان قد وكانت عائلته قد طالبت بوحدة تحقيق دولية مستقلة في مقتل الدكتور زكي مبار 
 توجه إلى العمل في إسطنبول بهدف زيادة دخله.

 22/5/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 "فلسطينيو الخارج": نسعى لجمع الفلسطينيين في الخارج تحت مظلة عمل موحدة .35
قال نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارا، هشام أبو محفوظ، إن "جهودا إسطنبول: 

وأكد في تصريحات نشرت  بذل لجمع الفلسطينيين خارا فلسطين تحت مظلة عمل موحدة".كبيرة ت
على الموقع الرسمي للمؤتمر، أن هدف تلع الجهود "استعادة دور )فلسطينيي الخارا( لمكانتهم في 

وأوضح أن المؤتمر منذ إطالقه  الحياة الفلسطينية على طريق استرداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة".
يسعى إلى "التخفيف من معاناة شعبنا في الخارا، وتسليط الضوء على  2017ي شباط/فبراير ف

 أوضاعهم التي يعيشونها في مخيمات اللجوء والدول التي لجؤوا إليها.
 21/5/2019، قدس برس

 
 "فيسبوك" يغلق أكبر صفحة لمدينة القدس واألقصى .36

الصفحة الرسمية لمؤسسة "القدس الدولية"، أ لقت إدارة موقع فيسبوع، يوم الثالثاء، : بيروت
المتخصصة بأخبار القدس المحتلة والمسجد األقصى، على موقع التواصل االجتماعي، والتي 

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن إ الق صفحاتها شمل أيضا حظر  يتجاوز عدد متابعيها المليون.
ن فريق عملها على مواقع التواصل حسابات معظم المشرفين عليها. وأكدت "القدس الدولية" أ

واعتبرت  االجتماعي "لم ينتهع معايير سياسة الفيسبوع، وكان ملتزمًا بتقديم رسالة مهنية عادلة".
صفحاتها يأتي "استكمااًل لسياسة المنصة العالمية في محاربة المحتوى  إ القالمؤسسة أن 

الفلسطينية المحقة عن جمهور مواقع الفلسطيني وتقييد وصوله إلى الجمهور بهدف حجب الرواية 
يأتي في سياق "سياسية تكميم األفواه الداعمة  اإل القكما أشارت إلى أن  التواصل االجتماعي".

 للقضية الفلسطينية وتغييب صوت القدس وفلسطين". 
ى ونوهت "القدس الدولية" إلى أن "إدارة الفيسبوع بدأت بتقييد وصول منشوراتنا لمتابعي صفحتنا عل

مب االعتراف بالقدس اال سيما بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد تر  2018الفيس بوع منذ بداية عام 
 عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي".

وأشارت إلى أن تقييد إدارة "فيسبوع" جاء بالتزامن مع قيام المؤسسة باطالق حملة ونشر سلسلة من 
 بي واإلسالمي في مدينة القدس المحتلة.اإلنتاجات اإلعالمية تؤكد الحق الفلسطيني والعر 

 21/5/2019، قدس برس
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 : "مؤشرات مقلقة حيال استقرار األردن"إسرائيليتقرير  .37

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن األردن قد يتعرض في المستقبل القريب ألزمات جدية، تضع تحديات 
ها، وعلى إسرائيل بشكل خاص. أمام استقرار النظام الملكي، من شأنه أن ينعكس على المنطقة كل

وأشار الباحث في "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب والسفير اإلسرائيلي األسبق في 
عمان، عوديد عيران، في تقرير نشره في موقع المعهد اإللكتروني، أمس اإلثنين، إلى أن "إلسرائيل 

شرق األوسط، في العقد األخير، عززت مصلحة في الحفاظ على استقرار األردن، والتطورات في ال
كبير على قدرة األردن في مواجهة قسم من  تأثيرهذه المصلحة. إضافة إلى ذلع، يوجد إلسرائيل 

 التحديات الماثلة أمامها".
ور م نجاح ملع األردن عبد هللا الثاني في امتصاص حالة الغليان في األردن، في أعقاب "الربيع 

عديدة اتخذها، في أعقاب تعالي مطالب بانشاء نظام ملكية دستورية، إال العربي"، بواسطة خطوات 
أن االنتقادات ألداء الملع فيما يتعلق بمواجهة مشاكل أساسية في األردن، تعالت في السنتين 
األخيرتين، خاصة فيما يتعلق باستغالل مسؤولين أردنيين لمواقعهم السياسية لمصالحهم الشخصية، 

 ربين من الملع باختالس أموال.  ووسط اتهامات لمق
وأشار عيران إلى أن األردن، منذ تأسيسه كدولة، واجه مشاكل اقتصادية حادة، تنبع من عدم وجود 
موارد طبيعية ومصادر دخل محلية أخرى، وأيضا بسبب استيعابه موجات الجئين كبيرة، ما دفع 

ات دولية. فاألردن استقبل أعدادا األردن إلى االعتماد على قروض بمبالغ كبيرة من دول ومؤسس
مليون  1.5استقبل حوالي  2011كبيرا من العراقيين في أعقاب الغزو األمريكي للعراق، ومنذ العام 

سوري. ور م الدعم المالي الدولي الذي يتلقاه األردن لمواجهة هذه الهجرة، إال أنه يقف وحده أمام 
 التبعات السياسية لهذه الهجرة.

لى مشاكل يواجهها األردن، بينها الوضع االقتصادي الصعب، ونسبة البطالة المرتفعة، ولفت عيران إ
. ووفقا لتقرير صادر عن %42بينما ترتفع بين الجيل الشاب إلى أكثر من  %18حيث النسبة العامة 

صندوق النقد الدولي، األسبوع الماضي، فانه على الر م من استقرار الوضع في سورية، لكنه ما زال 
قابال لالشتعال ويتأثر من تطورات  ير متوقعة، إلى جانب ارتفاع في أسعار النفط وتقليص مصادر 
االعتماد الدولي، التي من شأنها المس باحتياطي العملة األجنبية لوردن وارتفاع نسبة التضخم فيه. 

صالحات في كذلع ما زالت هناع جالة  ليان بين نواب البرلمان األردني، جراء المصادقة على إ
لغاء الدعم الحكومي للسلع، وترافق ذلع مظاهرات في مدن مركزية، بينها مظاهرة  مجال الضرائب وا 

 أسبوعية دائمة عند الدوار الرابع في عمان، حسبما ذكر عيران.
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الفلسطيني ما زال يعصف بالرأي العام األردني وياشغل عبد  –وأضاف عيران أن الصراع اإلسرائيلي 
. يضاف إلى ذلع األوضاع المتوترة في الحرم القدسي، على خلفية االعتداءات اإلسرائيلية هللا الثاني

فيه واستمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد األقصى. ومن شأن قرار إسرائيلي بفرض 
، أن يجعل األردن "يقف على Cالقانون اإلسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية، أي ضم المنطقة 

المعسكر العربي الذي سيدعو المجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بهذه الخطوات، والتنديد رأس 
 باسرائيل وربما فرض عقوبات عليها إذا لم تتراجع عن هذه الخطوات".

ورأى عيران أن طرح إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، لخطة "صفقة القرن"، سيعزز التقديرات 
ي األردن. وأشار عيران إلى تكرار الملع األردني رفضه ألي حل للصراع المتشائمة حيال الوضع ف

والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية،  1967باستثناء حل الدولتين على أساس حدود العام 
"وذلع من أجل إسكات أولئع الذين يهمسون في الغرف المغلقة في عمان بأن مساعدة أمريكية 

 ".سخية ستلين رد فعل الملع
 21/5/2019، 48عرب 

 
 "صفقة القرن"رؤساء حكومات أردنيين سابقين يرفضون  ثالثة .38

أخذت حلقات األردن الرسمي والشعبي الرافضة لما باتت تاعرف بة"صفقة : محمد خير الرواشدة-عمان
القرن"، تتسع، في األسابيع الماضية، ردًا على الترويج لخطة السالم األمريكية في المنطقة، وبدأت 
رموز سياسية من طراز رفيع ومن نادي رؤساء وزراء سابقين أردنيين، ال تشترع جميعها في الطابع 

 السياسي، تتصدر منصات الهجوم على الخطة.
في هذه األثناء، تلقف المراقبون تصريحات نارية لرئيس مجلس األعيان األردني )الغرفة التشريعية 

ايز، الذي تحدث خالل مشاركته في إفطار رمضاني، الثانية في مجلس األمة األردني( فيصل الف
مساء أول من أمس، عن مواجهة سيستعد لها األردنيون أمام تحديات "صفقة القرن". ونقل عن الفايز 
قوله في مساندة علنية للعاهل األردني وموقفه السياسي من صفقة القرن: "نؤكد للجميع أن األردن لن 

أعلنها الملع أكثر من مرة )ال للوطن البديل، ال للتوطين، وال يتراجع عن الالءات الثالث التي 
 للتفريط بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف(".

وال تعد عبارة الفايز، المنتمي إلى واحدة من كبرى الحواضن العشائرية األردنية، منفصلة عن سياق 
يضًا عبد الرؤوف الروابدة، على منصة ندوة تصريحات أخرى مشابهة، أطلقها رئيس الوزراء السابق أ

رسمية لمركز الدراسات في الجامعة األردنية، تحدث فيها عن معادلة "المتطلبات الوطنية" في الرد 
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الحقيقي على حلم "العدو" بالوطن البديل، عبر تعزيز الهويتين األردنية والفلسطينية، كل منهما على 
 األردن وأمنه وسيادته من عبث األطماع اإلسرائيلية.أرضها، وفي ذلع مصلحة عليا لحماية 

واعتبر الروابدة، الرجل القوي في نادي رؤساء الحكومات السابقين، أن اإلعالن المتوقع بعد رمضان 
للصفقة، سيجد الرفض المطلق من قبل الشعب األردني، محذرًا من إمكانية "استغالل قوى عديدة 

 ردنية".شكل الرفض وأسلوبه ضد الدولة األ
وتزامنت تصريحات الفايز والروابدة مع إطالق رئيس الوزراء األسبق أحمد عبيدات، إطارًا جبهويًا 
ه خالله عدة رسائل سياسية إلى اإلدارة السياسية في البالد، من  سياسيًا جديدًا ترأسه، يوم االثنين، وج 

 أهمها مساندة األردن في مواجهة صفقة القرن.
المشاركة في تأسيس جهاز المخابرات األردني منتصف ستينات القرن  عبيدات الذي سبق له

الماضي قبل أن يترأسه مطلع السبعينات، عب ر صراحًة عن أن مواجهة كل المخططات الكبرى التي 
تحاع في المنطقة، تتطلب من اإلدارة السياسية األردنية التوقف عن النهج العبثي في إدارة الدولة 

عادة الهيبة لمؤس طالق الحريات وا  ساتها، وتحصين الجبهة الداخلية ضد التعصب واإلقليمية، وا 
 العامة في البالد ورفع القبضة األمنية عنها.

 22/5/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 "صفقة القرن""العمل اإلسالمي": مؤتمر البحرين خطوة لتحقيق  .39
لى أن مؤتمر البحرين الذي دعت شدد حزب "جبهة العمل اإلسالمي" األردني، ع وكاالت:ال -عم ان 

وطالب في بيان له يوم  له اإلدارة األمريكية "خطوة لتحقيق صفقة القرن"، داعًيا الحكومة لمقاطعته.
الثالثاء، بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر حزيران القادم بدعوة 

واعتبر أن المؤتمر يأتي  ستثمار باألراضي الفلسطينية.من اإلدارة األمريكية تحت عنوان تشجيع اال
وأكد على الموقف  ضمن مخططات ما يسمى بة"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

الرسمي والشعبي برفض تمرير أي صفقة من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ومصالح 
 الدولة األردنية.

 21/5/2019، فلسطين أون الين
 

 لدعم الفلسطينيين  األمريكيالبحرين تؤكد استضافتها للمؤتمر االقتصادي  .41
أن استضافتها للمؤتمر االقتصادي الذي أعلن عنه البيت  الثالثاءأعلنت البحرين : أ ف ب -دبي 

والفلسطينيين الشهر المقبل، يأتي في إطار جهودها الداعمة  إسرائيلاألبيض حول خطة السالم بين 
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وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في بيان أن  طينيين.للفلس
استضافة المؤتمر في حزيران )يونيو( المقبل يندرا ضمن نهج بالده "المتواصل والداعم للجهود 
. الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة"

 وتابع: "ليس هناع أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة".
وشدد آل خليفة على أن موقف بالده "الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصًرا للشعب 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس  الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وا 

 ي في كل موجب دولي وثنائي".الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطين
 21/5/2019، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"حاخام أمريكي: مؤتمر البحرين سيجعلها أول دولة خليجية تقيم عالقات مع  .41

اعتبر حاخام أمريكي، يعمل مستشارا للعاهل البحريني الملع حمد بن عيسى، أن اختيار اإلدارة 
يتبناها  "، تمثل الخطوة األولى في "صفقة القرن" التياألمريكية للبحرين الستضافة "ورشة اقتصادية

الرئيس األمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في الشرق األوسط، أمر طبيعي باعتبارها "رائدة في 
 تحسين العالقات مع إسرائيل".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الثالثاء عن الحاخام األمريكي مارع شناير المستشار الخاص 
"من الطبيعي أن تختار اإلدارة األمريكية البحرين ... وال أعتقد أن أحدا  عاهل البحريني القول:لل

يستحق هذا أكثر منه، أو أجدر بالحصول على هذا التشريف، أكثر من ملع البحرين، الذي لطالما 
ن أعرب له وأخيرا: فقد كشف أن الملع حمد كا قاد الجهود لتحسين العالقات بين إسرائيل والخليج".

 في الماضي عن ر بته في تطوير عالقات اقتصادية مع إسرائيل.
 21/5/2019األيام، رام هللا، 

 
 للعمل فيها 48: السعودية ستفتح الباب أمام فلسطينيي إسرائيليةصحيفة  .42

الناصرة: في توقيت الفت وتحت  طاء اإلصالحات وفتح البالد أمام مستثمرين ومهندسين أجانب 
أي  48إلقامة الدائمة وحيازة أمالع، قررت السعودية فتح الباب أمام فلسطينيي ومنحهم حق ا

 المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل للعمل فيها.
وجاء في نبأ نشرته صحيفة " لوبس" اإلسرائيلية أمس أن مجلس الشورى األعلى في السعودية الذي 

النصيحة أعاله وصادقت الحكومة عليها وسيتم خالل يقدم مقترحات للقيادة السياسية في المملكة قدم 
الشهور القريبة البدء بتشريعات تفصيلية تتيح ترجمتها لواقع. وتوضح صحيفة " لوبس" اإلسرائيلية 
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أنه في إطار تحسين العالقات بين دولة االحتالل وبين السعودية ستفتح الخطة المذكورة الباب أمام 
 ل للعمل في السعودية.مواطنين عرب من فلسطينيي الداخ

وقالت إن خريجي الجامعات العرب في إسرائيل يعتبرون في العالم العربي كأصحاب مهن متميزين 
واآلن تفتح السعودية نافذة أمامهم للعمل على أراضيها إلى جانب ماليين العمال العرب والمسلمين. 

يص اإلقامة والعمل في وفي الحالة الراهنة اليوم يضطر كل من هو  ير سعودي تجديد تراخ
السعودية سنويا بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن ضمنها توفر مواطن سعودي كفيل للمقيم 
األجنبي ويؤمن له مصدر عمل. وتبقى تراخيص العمل واإلقامة مؤقتة ويمكن للحكومة السعودية 

 طرد المقيمين األجانب منها متى شاءت.
سعودي قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتطلع  ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن مصدر

نه وافق على فتح الباب أمام المبادرين والخبراء األجانب ر م  للتقليل من تبعية السعودية للنفط وا 
 .%12مليون مقيم فيها اليوم ور م وجود بطالة بنسبة  11وجود نحو 

 22/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 مؤتمر البحرين الدوائر األمريكية حيالمواقف وآراء  انقسام .43

أبلغ كوشنر، المشرف على ملف الخطة األمريكية للسالم، محطة "سي : محمد المنشاوي -واشنطن 
أن أن" أن تجمع البحرين سيركز على أربع نقاط، هي البنية التحتية والقطاع الصناعي واالستثمار 

 في البشر وتقويتهم، وأخيرا اإلصالح الحكومي.
نما أوضح مسؤول أمريكي في إفادة صحفية أن الخطة االقتصادية تشمل منحا مالية وقروضا وبي

بفائدة مخفضة واستثمارات خاصة، يرى مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى روبرت ساتلوف 
أن الخطة االقتصادية التي ال يشارع فيها المصري  -الذي استضاف وحاور كوشنر قبل أسبوعين-

 الصعب نجاحها. سيكون من
انقسمت مواقف وآراء الدوائر األمريكية حيال خطوة إدارة ترامب للبدء بالملف االقتصادي في خطته 

البدء بالملف االقتصادي بدعم الخبراء  تحظى فكرةللسالم المعروفة إعالميا بصفقة القرن. وفي حين 
سرائيل، شكع أ لب خبراء شؤون الشرق  المنتمين لمراكز بحثية يمينية وياعرف عنهم دعم ترامب وا 

 األوسط المعتدلين بمعايير الفريق األول في جدواها.
واعتبر المسؤول السابق في الخارجية األمريكية ديفد آروون ميللر أن الخطوة "ليست صفقة تجارية"، 
 وقال "ر م أهمية االحتياجات االقتصادية، فانها ال تكفي. ربما يساعد تأجيل طرح الخطة السياسية
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رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، لكنها تضر بالفلسطينيين وتضعف من مصداقية وسطاء عملية 
 التفاوض. الخطة االقتصادية هامة، لكنها ليست األهم".

أما برايان كاتوليس الخبير بمعهد "التقديم األمريكي" فيرى أن جاريد كوشنر "فعل ما يتقنه وهو 
 موال".الضغط على الحلفاء للحصول على أ

وتساءل السفير األمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو عما إذا تم إبالغ المدعوين لمؤتمر 
المنامة بالبعد السياسي للصفقة أم ال. وهل سيشارع من لم يطلع على الخطة السياسية، وهل 

 سيرحب بالوفد اإلسرائيلي؟ وهل سيشارع الفلسطينيون؟".
لسفير األمريكي السابق في دول عربية عدة "إن كل ما يقوم به من جهته، قال جيري فيرنشتاين ا

 كوشنر قد تم تجريبه من قبل وكانت نتيجته الفشل. ومن ثم ال بديل عن حل سياسي أوال". 
وطرح المسؤول السابق والخبير بمعهد واشنطن ديفد ماكوفسكس سؤاال مختلفا تعلق بكيفية تعامل  

 وسأل، هل سيغضب العرب واشنطن أم سيغضبون الفلسطينيين؟ الدول العربية مع مؤتمر البحرين،
 21/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 موقع إسرائيلي: مؤتمر البحرين محاولة أمريكية جديدة إلخضاع الفلسطينيين سياسياً  .44

قال تقرير إسرائيلي إن "الفلسطينيين ال ينتظرون من الرئيس األمريكي : عدنان أبو عامر - 21عربي
د ترامب أن يعطيهم أمواال، بل أن يحررهم من االحتالل اإلسرائيلي، الذي أسفر عن قيود دونال

لحاقه بها بصورة كاملة، لذلع فان الفلسطينيين ال يسعون  إسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني، وا 
نما يتطلعون للتخلص من الوصاية  للحصول على مليارات الدوالرات التي يعد بها ترامب، وا 

"، أن 21وأضاف التقرير الذي نشره موقع "محادثة محلية"، وترجمته "عربي ائيلية عليهم".اإلسر 
"اإلعالن عن قمة البحرين االقتصادية المقبلة هي محاولة أمريكية جديدة إلخضاع الفلسطينيين 
سياسيا، من خالل التعاون مع الحكومة اإلسرائيلية التي قررت تقليص أموال المقاصة في الشهور 

 خيرة، وأسفر ذلع عن تضرر كامل مرافق االقتصاد الفلسطيني".األ
وأكد أن "النتيجة القائمة للسياستين اإلسرائيلية واألمريكية أن اإلدارة األمريكية فقدت أي تأثير لها في 

التابعة للخارجية  USAIDالمجتمع الفلسطيني، بعد أن أ لقت مكاتب وكالة التنمية األمريكية 
ي كانت تقدم المساعدات وبرامج الدعم للضفة الغربية وقطاع  زة والقدس، وبناء على األمريكية، الت

 هذه المساعدات كان لومريكان نفوذ واضح في الشارع الفلسطيني".
وأشار إلى أن "إدارة ترامب تحاول استعادة التلويح بالورقة االقتصادية في قمة البحرين؛ من خالل 

نيين بالمليارات، إلجبارهم على الموافقة على خطته السياسية إعطاء جزرات اقتصادية للفلسطي
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المسماة صفقة القرن، مع أن السيطرة االقتصادية اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني طيلة العقود 
الخمسة الماضية جعلت منها عقبة أساسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لوراضي الفلسطينية، بحيث 

وأوضح أن "الوعودات األمريكية بتحسين ظروف  مساعدات خارجية".باتت بحاجة دائمة ل
الفلسطينيين االقتصادية مع بقاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي لن تجدي نفعا، ألن ضخ األموال 

 والمساعدات أل راض إنسانية أو التطوير التنموي لن تحل الصراع".
قتصاد الفلسطيني ليس بحاجة لمليارات وال وأكد أن "القطاع الخاص الفلسطيني يعلم تماما أن اال

حتى ماليين، ألنه يستطيع الوقوف على قدميه ويخدم الدولة الفلسطينية الواعدة فقط في حال قامت 
 بالزام إسرائيل باحترام القانون الدولي بانهاء االحتالل". -وعلى رأسها الواليات المتحدة-الدول 

فقط من النواحي السياسية، بل عن الحقوق االقتصادية  وأضاف أننا "ال نتكلم عن حقوق اإلنسان
المتعلقة بالمقدرات االقتصادية للفلسطينيين، كاألراضي، والمياه، وآبار الغاز الطبيعي، والشواطئ في 
البحرين الميت والمتوسط والحدود، و يرها من القضايا، وكل هذه الموارد يستطيع الفلسطينيون 

بمعزل عن إسرائيل، شرط أن يتحرروا من سيطرتها عليهم، وتحكمها في هذه إدارتها، واالستفادة منها 
 الموارد لصالحها".

 22/5/2019، "21موقع "عربي 
 

 يحاولون فرض أمر واقع لتمرير "صفقة القرن" نواألمريكين والمسؤول .45
ر اقل لت مصادر دبلوماسية مصرية وخليجية من أهمية : القاهرة له لمؤتمر االقتصادي الذي تحض 

يونيو/ حزيران المقبل في المنامة، تحت عنوان ورشة "السالم من  26و 25اإلدارة األمريكية يومي 
أجل االزدهار". وبحسب مسؤول دبلوماسي خليجي، تحدث لة"العربي الجديد"، فان هناع محاوالت من 

ريكي جاريد ِقبل القائمين على تنفيذ الخطة األمريكية، وفي مقدمتهم كبير مستشاري الرئيس األم
كوشنر، والمبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون  رينبالت، إلقرار أمر واقع، بعيدًا عن 

 مسمى الصفقة نفسها. 
وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن "كوشنر يسعى لتنفيذ أجزاء من الصفقة، من دون اإلشارة بشكل 

اء من الصفقة دخلت حيز التنفيذ على معلن إلى أنها تأتي من ضمنها"، مؤكدًا أن "هناع بالفعل أجز 
مدار عامين، وفي مقدمتها أمور متعلقة بالتطبيع العربي اإلسرائيلي، والذي تمثلت ذروته في عالقات 
 ير معلنة بين إسرائيل والسعودية تحت إشراف شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، 

لمكون الثقافي والصورة الذهنية". واعتبر في الوقت مستدركًا "يمكن تسمية تلع المرحلة بأنها مرحلة ا
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نات  ذاته أن "تلع المرحلة تاعد من أخطر مراحل تلع الصفقة، إذ تتم من خاللها إعادة تسمية مكو 
 القضية الفلسطينية، وتغيير موضعها لدى منظومة المبادئ والقيم الخاصة بالمواطن العربي".

أبلغت الجانب األمريكي استعدادها التام للشروع في  أن القاهرة، وكشف مصدر دبلوماسي مصري
تنفيذ المنطقة االقتصادية على الحدود مع قطاع  زة، في الوقت الذي تكون فيه اإلدارة األمريكية 
والجانب اإلسرائيلي عازمين على التنفيذ الجدي. كما كشف أن افتتاح أنفاق قناة السويس التي تربط 

لتوقيت، كان من بين العوامل التي ساقها النظام المصري للجانب شرق القناة بغربها في هذا ا
 األمريكي بشأن التنفيذ الفعلي للبنود االقتصادية المتعلقة بقطاع  زة تحديدًا ضمن الخطط األمريكية. 

 22/5/2019، ، لندنالجديد العربي
 

 األونروا: الخدمات الصحية واإلغاثية في خطر .46
، والذي يؤكد على أنه وبالر م من 2018تقريرها السنوي الصحي عن عام أطلقت وكالة األونروا اليوم 

عملت على تهديد عملية تقديم خدمات الوكالة  2018مواجهتها تحديات مالية  ير مسبوقة في عام 
مليون الجئ من فلسطين مسجلين لديها، إال أن توفير الرعاية الصحية األولية  5.4لما مجموعه 

اء في سائر أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في  زة واألردن ولبنان وسوريا وتسهيل خدمات االستشف
والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قد تواصلت بدون انقطاع. وتعزو األونروا هذا اإلنجاز إلى 
االلتزام الالفت للعاملين الصحيين ولبرنامج اإلصالح الصحي الجاري، باإلضافة إلى التبرعات 

من الحكومات المضيفة والمانحة، وتحديدا إلى شراكتها الوثيقة مع منظمة الصحة العالمية. السخية 
وعلى أية حال، فان هذه اإلنجازات والصحة والرفاه المستمرين لمجتمع الجئي فلسطين تظل مهددة 

 بالخطر بسبب أزمة الوكالة المالية المستمرة.
تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة لالجئي  عاما، دأبت األونروا على 70وطوال ما يقرب من 

فلسطين المسجلين، مع التركيز على حماية وتعزيز والمحافظة على صحتهم طوال كافة مراحل 
مريض  23,000، خدمت الوكالة ما يقارب من 2018حياتهم من خالل نهج "دورة الحياة". وفي عام 

 مركزا في أقاليم العمليات الخمسة. 144ددها يوميا من خالل شبكتها من المراكز الصحية البالغ ع
، فقد تمت المحافظة على الخدمات الصحية الرئيسة، مثل 2018ويشير التقرير إلى أنه، وخالل عام 

كمعدل تغطية للمطاعيم والتسجيل  %100المؤشرات القوية لصحة األمومة والطفولة وما يقارب من 
وامل اللواتي يقمن بما ال يقل عن أربعة زيارات قبل الوالدة. المبكر للرعاية الوقائية ونسبة النساء الح

، فان أنشطة الفحص والوصول لومراض  ير السارية قد 2018وعالوة على ذلع، وخالل عام 
قد بقيت ثابتة أو تحسنت مقارنة بالسنة السابقة، وبالتالي فان  2018تعززت. إن كافة البيانات لعام 
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 2030ظة على تقديم رعاية صحية عالمية الجودة، وهو هدف أجندة األونروا قد استمرت بالمحاف
 وهدف التنمية المستدامة الخاص بالصحة والرفاه.

 21/5/2019، األونرواموقع 

 
 لماذا ال يجب أال ترعبنا صفقة القرن؟ .47

 عبد الستار قاسم
ضوع وكأنها هناع تركيز إعالمي على ما يسمى صفقة القرن، وعدد من وسائل اإلعالم تتناول المو 

على يقين من بنودها وأن هذه البنود يجري تطبيقها. إنها تثير الهلع في صفوف المواطنين وكأن 
لقائنا في سيناء أو على شواطئ البحر  حافالت ترامب جاهزة لتحميلنا من الضفة الغربية و زة وا 

ألمور حتى لو األحمر وخليج العقبة، أي في منطقة المثلث المصري السعودي األردني. مهال، ا
 كانت صحيحة ال تتم هكذا.

ن اإلجراءات الصهيونية المستمرة في نهب  يقول بعضهم إنه يجري تطبيق صفقة القرن منذ زمن، وا 
األرض والبناء االستيطاني ما هي إال جزء من الصفقة. هذا  ير صحيح ألن اإلجراءات الصهيونية 

جراءات تهويد القدس بدأت1967مستمرة منذ عام  منذ اليوم األول الحتاللها. ما يجري على مدى  ، وا 
السنوات األخيرة يندرا تحت عنوان تهويد الضفة الغربية التي تريد منظمة التحرير إقامة دولة عليها. 
ل المستوطنات أو بعضها إلى مصدر رزق  الصهاينة مستمرون بصناعة واقع على األرض يحو 

عتياش، وتحويل القرى الفلسطينية إلى أفالع تجد خبزها للفلسطينيين، وتحويلها بذلع إلى مراكز لال
 عند المستوطنين. هذه ليست صفقة القرن، إنما هي سياسة صهيونية ثابتة وواضحة للعيان.

المالحظ أن ترامب أجل إعالن صفقته عدة مرات، وكلما اختار موعدا جديدا لإلعالن، انتقل إلى 
ديال، لكن ألنه ومستشاريه يجدون مع كل موعد أن موعد آخر. والسبب ليس ألنه يجري عليها تع

البيئة المتوفرة في المنطقة والتي يمر بها الفلسطينيون اآلن  ير مناسبة لإلعالن ما قد يؤدي إلى 
فشل الصفقة. وهذا صحيح. عدد من البلدان العربية يتفق مع صفقة القرن، والفلسطينيون يجمعون 

اإلقليم العربي اإلسالمي يعيش ظروفا مضطربة ومتوترة، على رفضها بغض النظر عن محتواها، و 
يران.  وهناع في اإلقليم قوى حاضرة وقوية يمكن أن تافشل الصفقة مثل حماس والجهاد وحزب هللا وا 
ذا كان الصهاينة  ير قادرين على إخضاع  زة وهي ذات المساحة الصغيرة، فهل سيقوون على  وا 

 يرة؟ ال هم وال األمريكيون قادرون.إخضاع مساحات شاسعة بأعداد سكان كب
صفقة القرن لم تاعلن بعد، وما نستند إليه اآلن في الحديث عن الصفقة هو تحليالت سياسية 
وتسريبات إعالمية. في التحليل، نحن نستند إلى المقدمات التي حاكها ترامب، وبالتالي ال نستبشر 
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ى القدس، وأ لق مكتب منظمة التحرير، خيرا من صفقته. المقدمات هي أن ترامب نقل سفارته إل
وقطع األموال عن وكالة الغوث، وقطع أمواال عن السلطة، الخ. كل قراراته تصب في معاداة الشعب 
الفلسطيني واالنتصار للصهاينة. ولهذا نتوقع أن تكون الصفقة امتدادا لعداواته للشعب الفلسطيني 

صة حق العودة الذي هو الثابت الفلسطيني األول. وانتقاصا خطيرا من حقوق الشعب الفلسطينية بخا
ولهذا نتوقع أن تنطوي الصفقة على القيام باجراءات تؤدي إلى توطين الالجئين الفلسطينيين في 

 البلدان العربية التي يتواجدون فيها أو نقلهم إلى جهة أخرى قد يكون اسمها فلسطين الجديدة.
أن ترامب صهيوني أشد من الصهاينة، وهي ستنص  صفقة القرن لن تقف ضد االستيطان من حيث

على بنود تجعل من السهل على الصهاينة تهويد الضفة الغربية. وماذا عن السكان في الضفة 
الغربية و زة. سيقدم ترامب إ راءات مالية للفلسطينيين وسيعدهم بفرص عمل وفيرة، وبرواتب وأجور 

إقامة مدن  االستعداد لتمويلدى بعض البلدان العربية عالية إن هم وافقوا على صفقته. ولديه كما ل
قامة مصانع ومزارع ومراكز خدمية من أجل تسهيل الحياة على الفلسطينيين في مكان  وقرى وا 
إقامتهم الجديد. ومن ناحية أخرى، سيقوم الصهاينة بدعم من ترامب بالضغط على الفلسطينيين 

لضفة والقطاع. أي أن السياسة الترامبية ستشمل اإل راء معيشيا وأمنيا من أجل دفعهم للهجرة خارا ا
 والضغوط.

هل هذا مشروع قابل للتطبيق؟ ال.  زة تعيش أوضاعا قاسية جدا على مدى سنوات وبالر م من 
ضنع العيش وضيق الحياة، بقي أهل  زة ثابتين صامدين وصدوا بشجاعة محاوالت الجيش 

ا حياة أشد قسوة من الحياة التي يخبرونها اآلن، ولن يتمكن الصهيوني اقتحام القطاع. هؤالء لن يجدو 
أحد من دفعهم خارا وطنهم. أما أهل الضفة الغربية وعلى الر م من تدهور الثقافة الوطنية لديهم 
تعلموا دروسا عبر التاريخ مفادها أن أسوأ القرارات تتمثل في ترع الوطن للغزاة الطامعين. وكل من 

هانة.يترع وطنه يجد حياة   ذل ومهانة وفقر وا 
إذا كان هناع خطر في التساوق مع خطة ترامب إن تم إعالنها فذلع من قبل أهل أوسلو. فمن تنازل 

يمكن أن يتنازل عن الستة آالف الباقية. لكن نرجو هللا أن يثبت المنظمة والسلطة  2ألف كم 21عن 
 على موقف الرفض.

ع. ماذا سيجني ترامب إذا وافق كل العالم على العنصر الفلسطيني هو الحاسم في كل الموضو 
، 1948صفقته ورفض الفلسطينيون. اآلن وتحت الظروف التاريخية القائمة، لن تتكرر تجربة عام 

وكل محاوالت االقتالع لن تنجح. نحن لن نترع أرضنا ولن نترع وطننا ونحن هنا باقون، والصهاينة 
زدهر فيه اإلعالم ومبادئ حقوق اإلنسان، وجمعيات الدفاع باذن هللا زائلون. الظروف الدولية التي ي

 .1948عن الحقوق، وتتميز بوعي سياسي عالمي ال تسمح بما سمحت به ظروف النكبة عام 
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المشكلة عندنا نحن الفلسطينيين. الظروف الداخلية التي نعيشها اآلن مصابة بالشلل، ونحن 
تملع رؤية أو خطة أو استراتيجية أو برنامجا تطلب من منقسمون تائهون، والقيادة السياسية عندنا ال 

الشعب تطبيقه. نحن في حالة ضعف، فان كان سيأتينا العدو فذلع سيكون من قبلنا. ولهذا علينا أن 
نسارع إلى تغيير من نحن فيه وأن نرص الصفوف بدون إقصاء أو عنصرية أو أحقاد وكراهية. ما 

 ي ينفذ منها األعداء.نحن فيه هو نقطة الضعف الخطيرة الت
 21/5/2019، رأي اليوم، لندن

 
 حدود االنقسامات بين اليهود حول نتنياهو .48

 عاطف الغمري
اآلن، وبعد تولي نتنياهو رئاسة حكومة "إسرائيل"، لخامس مرة، ليكون أكثر رؤساء حكوماتها بقاء في 

دة انتخابية قوامها حشد الحكم ألطول فترة، منذ رئاسة بن جوريون، فانه قد عمل على تأسيس قاع
مشاعر قوى اليمين المتطرف وراء أيديولوجية عنصرية، متعصبة، نزعت عن الرأي العام أي ر بة 

 في السالم مع الفلسطينيين. 
لكن هذا ال يخفي عن المشهد وجود ظاهرة أخرى، تبدت في تصاعد مشاعر مخالفة بين قطاعات 

لمتحدة وأوروبا، يزعجها ما تراه من أن نتنياهو يضفي ليست قليلة من اليهود، خاصة في الواليات ا
على الدولة اليهودية طابعًا عنصريًا مجردًا من أي مبادئ تحترم حقوق اإلنسان، والديمقراطية، والتي 

 كانت القوى اليهودية في الغرب تتعلل بأنها من أهم أسباب دعمها المستمر ل "إسرائيل".
للرأي جرت في الواليات المتحدة وأوروبا، تظهر أن الشباب  تشهد على هذه الظاهرة، استطالعات

اليهود خاصة، في هذه البالد صاروا يتشككون في حقيقة المبادئ والقيم التي كانوا يتصورونها 
 ويروجون لها عن "إسرائيل". 

في االتجاه نفسه جاء تحذير جانتيس زعيم حزب العمل الذي خاض االنتخابات منافسًا على رئاسة 
حكومة، والذي قال: إن نتنياهو ينزلق إلى نظام حكم يشبه حكم أردو ان في تركيا الذي يرفع ال

 شعارات، لكنه يتصرف بما يخالف شعاراته. 
إن ما يثير قلق اليهود، وخاصة من األمريكيين، الذين يرون أن نتنياهو يبدو أشبه بقطار أفلت من 

ي تلوح أمامه، أنه ينطلق مندفعًا نحو وضع أفكاره زمام التحكم فيه، دون مراعاة مواطن الخطر الت
المتطرفة موضع التنفيذ، يساعده على المزيد من السرعة انحياز ترامب له، والذي يدعمه الفريق الذي 
شكله إلدارة مستقبل العالقات "اإلسرائيلية" الفلسطينية، وكلهم من أنصار دعم أطماع "إسرائيل"، التي 



 
 
 
 

 

 35 ص             4946 العدد:             5/22/2019األربعاء  التاريخ:  

                                    

االنتخابات، بأنه سوف يفرض سيادة "إسرائيل" على أجزاء من الضفة  أفصح عنها نتنياهو قبيل
 الغربية. وهو ما يعني مصادرة حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

الحظ ذلع خبراء "إسرائيليون"، منهم على سبيل المثال، جيدى يلبوت المؤرخ بالجامعة العبرية 
لذي قال: إن نتنياهو سيواصل مخططه الذي سبق أن والمعارض لضم المستوطنات ل "إسرائيل"، وا

أعلنه منذ عشر سنوات، بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية ل "إسرائيل"، وتخريب مفاوضات 
 السالم. 

والمعنى نفسه تحدث عنه الكاتب أنسيل فيفر في صحيفة "هاآرتس"، من أن ر بة نتنياهو في 
ل إشعال نار المخاوف السوداء لدى "اإلسرائيليين" االستمرار في الحكم، تجعله يفعل أي شيء، مث

من الفلسطينيين، واستدعاء شياطين العنصرية، وهدم أعمدة الديمقراطية في "إسرائيل"، المحدودة، 
 و ير المكتملة لآلن. 

وعلى الجانب اآلخر من هذه التوقعات سواء داخل "إسرائيل" أو بين يهود مؤيدين لها في الواليات 
وروبا، فان نتنياهو ال يكف عن االدعاء بتصريحات خادعة، يقول فيها: إن فوزه األخير المتحدة وأ

برئاسة الحكومة سيكون بمنزلة ضوء أخضر لخطة السالم التي انتظرناها طوياًل. وهو كالم مخالف 
 تمامًا لمواقفه وتصرفاته. 

لتون، في تصريح يقول فيه: والمعزوفة الخيالية نفسها يرددها مستشار ترامب لومن القومي جون بو 
أعتقد أن لدينا فرصة للسالم، مع فوز نتنياهو. والمعروف أن بولتون هو أحد أقطاب جماعة 

 المحافظين الجدد، المنحازين كلية ل "إسرائيل"، والرافضين للدولة الفلسطينية وحل الدولتين. 
إسرائيلي" فلسطيني، لكنه تعبير عن إن هذا المسار بجانبيه "اإلسرائيلي" واألمريكي، ال ينبئ بسالم "

معنى سالم "إسرائيلي"، أي بشروط "إسرائيل" التي تفرض من جانب واحد، بينما السالم "اإلسرائيلي" 
الفلسطيني، هو ما نصت عليه قرارات األمم المتحدة، ثم إن التوجه الذي يقوده نتنياهو يثير في 

تخشى على المواطنين "اإلسرائيليين" أنفسهم من  الوقت ذاته مشاعر قلق لدى قطاعات يهودية مهمة،
هذا االندفاع ضد سالم حقيقي في المنطقة، عبرت عنه من خالل منظمات يهودية أمريكية أبرزها 
"منتدى السياسة اإلسرائيلي"، و"أمريكيون من أجل السالم اآلن"، وحركة "جي ستريت"، وهؤالء لديهم 

ف تقود "إسرائيل" إلى كارثة، ما دامت تتحدى حركة التاريخ عقيدة راسخة ترى أن سياسة نتنياهو سو 
بالنسبة للنزاع "اإلسرائيلي" الفلسطيني، وتناطح كل القوى الداعية للسالم، وال تدرع مشاعر شعب 
أراضيه محتلة من قوة خارجية، ويصعب أن يستسلم لهذه الممارسات فوق أراضيه، ومن ثم فهم 

 الر م من تعاطفهم مع الشعب اليهودي في "إسرائيل".يؤيدون حقوق الفلسطينيين، على 
 22/5/2019، الخليج، الشارقة
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ن"لَِّم  .49  في إسرائيل؟ "يوروفيجِّ

 بكر عويضة
تارى هل اإلشكال في مجرد ذهاب "يوروفيِجن" إلى تل أبيب، أم أن األمر أعمق من ذلع وأبعد؟ 

ت الدولية، ذوي العقول المساندة بدءًا، يجب توجيه الشكر إلى كل الشخصيات واألطراف والمؤسسا
للحق الفلسطيني، وأصحاب العواطف المتألمة للمعاناة الفلسطينية، الذين سارعوا إلى االعتراض على 
إعطاء إسرائيل فرصة تنظيم هكذا حدث سنوي، ياعد ثاني أهم مهرجان عالمي بعد كأس العالم لكرة 

 الكوكب على متابعته.القدم، خصوصًا من حيث حرص الشباب في مختلف أنحاء 
بيد أن أسباب استمرار تفو ق نفوذ اللوبي المؤيد إلجحاف ساسة إسرائيل، تفوق بكثير مجرد فوز تل 
أبيب باستضافة الدورة الرابعة والستين لمسابقة أ نية أوروبا. المسألة تخص قدرة إسرائيل، منذ 

رف النظر عن تحقيق الهدف، معظم إنشائها، على التخطيط لما تريد، ثم المباشرة في التنفيذ، بص
األحيان، أو التعرض للفشل، أحيانًا، بدل االكتفاء أ لب األوقات بالتخبط في متاهات منمق القول 

 وزخرف الشعارات.
لن أستغرب إن َصدع صوت باصبع اتهام يقول ما مضمونه إن مثل ما سبق من القول، هو نوع من 

لهيام في إطراء مغتصب الحقوق، واإلعجاب بقدرات اإل راق في نقد الذات، مقابل ما يشبه ا
األعداء. هكذا قوالب، أو "كليشيهات"، اعتاد معظم العرب عليها، خصوصًا منهم الذين امتهنوا 
الزعيق عبر منصات اإلعالم، كلما ظهر داٍع ينادي لمواجهة لحظة الحقيقة، أو، في هذا السياق، 

 .FACE THE MUSICكما قول قوم شكسبير:  -صداع الموسيقى 
سبب ذلع أن التآلف مع المعتاد يظل أجلب للد عة، ويْغني عن متاعب التعامل مع مار  الحقائق، 
التي يوجب المنطق ضرورة التعاطي مع ما ترتب عليها. وما دام الموضوع موسيقيًا أساسًا، فال مفر 

نوية أل نية أوروبا، ر م أنها من التساؤل: لماذا االستغراب أن تفوز إسرائيل باستضافة المسابقة الس
ليست دولة أوروبية؟ ليل السبت الماضي، اتصل بي صديق من إحدى مدن إنجلترا تحدث بشيء 
من الغضب، عما عد ه جهل كثير من العرب خصوصًا، وشعوب العالم اإلسالمي عمومًا، بمدى 

تنظيم "يوروفيِجن" على أحد  سطوة نفوذ اللوبي اإلسرائيلي عالميًا، إلى الحد الذي يمك ن إسرائيل من
شواطئ تل أبيب، بال أي اكتراث لدعوات المقاطعة التي باء أ لبها بفشل ذريع، بل إن دولة بحجم 

سارع برلمانها الستصدار تشريع يجر م أي دعوة مقاطعة  -أضاف الصديق الغاضب-ألمانيا 
تسائاًل: متى يدرع العرب إلسرائيل، ويعد ها نوعًا من "معاداة السامية". ختم الرجل كالمه م

 والمسلمون حقيقة أن إسرائيل أقوى منهم نفوذًا في العالم كله، تقريبًا؟
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نعم، ربما مطلوب تعميم هذا اإلدراع بين عموم الناس، لكنه موجود في دوائر صنع القرار، وبين 
ماعات أوساط النخب السياسية واالقتصادية. المشكل هو في  ياب عمل عربي جاد يقارع نفوذ ج

الضغط لصالح إسرائيل بلغة المصالح، وليس بايقاع مقامات الكالم. واضح لكل متابع، أن للدولة 
العبرية  ير لسان، وكل لسان يجيد فن التخاطب مع كل عاصمة، أو طرف، على نحو يقنع 
رة اآلخرين، أو قاْل يوهمهم، بأن مصالحهم هي ذاتها مصلحة إسرائيل أيضًا. هذه، بكل صراحة، شطا

من جانب ساسة تل أبيب يبدو أنها  ير متاحة لخصومها، فأين العجب، إذن، إذا تواصل تراجع 
 التأثير العربي أمام استمرار تقدم النفوذ اإلسرائيلي دوليًا؟

مع ذلع، ليس من الموضوعية إ فال حقيقة أن التعاطف العالمي مع الحق الفلسطيني حقق تقدمًا 
ية، ومهرجانات أو مناسبات عالمية عدة، مثلما أدى استمرار تمكن مالحظته في مجاالت دول

ممارسات إسرائيل العدوانية، وتواصل معاناة الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي زمنًا تجاوز نصف 
قرن، إلى استفزاز عدد من أساتذة الجامعات العالمية، فظهر أكثر من دعوة لمقاطعة جامعات 

"يوروفيِجن" بتل أبيب، عندما فاجأت نجمة عالمية بمثل وزن  إسرائيل. ثم ما حصل مساء حفل
مادونا وأهميتها، الماليين عبر العالم بطبع علم فلسطين وعلم إسرائيل، على ثياب شابة وشاب من 
فرقتها، األمر الذي أثار الغضب اإلسرائيلي، بالطبع، وبدا كأنه مقلب وقع فيه منظِ مو الحفل. كذلع 

ي أعضاء من فرقة آيسلندا المشاركة في المسابقة. مشاهد تؤكد أن الحق رفع العلم الفلسطين
الفلسطيني ليس  ائبًا عن الضمير العالمي، لكن  هذا ال ينفي القول إن المزيد من العمل الجاد 
مطلوب إلتقان التعاطي بذكاء مع تقدم نفوذ إسرائيل دوليًا، أما االكتفاء باعالن الغضب، فلن يقدم 

 ؤدي إلى المزيد من التراجع عربيًا.شيئًا، بل ي
 22/5/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "صفقة القرن" في مهب  الريح .51

 شلومو شمير
ترامب، وحده الذي سيقرر فرص قبولها، بل  ليس مضمون خطة القرن، التي سيعلن عنها الرئيس

مون ليس معروفا أيضا هوية المبادر للخطة، مكانته، ومدى صالحياته في األسرة الدولية. المض
رسميا بعد. ما نشر يستند إلى تسريبات وتلميحات. ولكن مكانة الرئيس ترامب وسمعته العالمية 

 معروفتان جيدا، وهما ليستا بشرى مشجعة لفرص الخطة.
صحافيون ومحللون في وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة وفي إسرائيل ينشغلون منذ زمن بعيد 

بول خطة السالم للرئيس ترامب استنادا إلى ما سرب، وان كانت مؤخرا بالتقديرات حول فرص ق
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دحرت جانبا بعض الشيء في أعقاب الحرب التجارية التي يديرها الرئيس ضد الصين والتصعيد في 
يران.  العالقات بين الواليات المتحدة وا 

، فان المستوطنات وفقا للمنشورات، في إطار الخطة، التي من المتوقع أن تنشر في بداية حزيران
القائمة ستبقى في مكانها دون خوف من اإلخالء. "هل ستشتري منتجا من مصنع قضى تقرير 
رسمي بانه يوجد خلل في منظومة آالته؟" سأل دبلوماسي  ربي في حديث عاني بفرص قبول خطة 

 القرن، وألمح بالطبع إلى أن المصنع العليل هو البيت األبيض.
ة الدبلوماسية تمنع رؤساء الوفود والدبلوماسيين من التعبير عن آرائهم في صحيح أن قواعد الكياس

الرئيس ترامب، ولكن السفير الفرنسي في واشنطن والذي ينهي مهام منصبه وصف ترامب في مقابلة 
 في المئة أال تتحقق الخطة. 99صحافية معه كة"متخلف"ة وادعى بان هناع احتمال 

يات المتحدة صالحياتها كقوة عظمى مؤثرة"، قال نائب رئيس بعثة "تحت رئاسة ترامب فقدت الوال
عربية. "الرئيس ترامب ليس في مكانة تجعله يبادر ويدفع على األمام بخطة هدفها اختراق لتحقيق 
السالم في النزاع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين. لقد فقد البيت األبيض في عهد ترامب المكانة 

ية للواليات المتحدة كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين". هذه الجملة المتكررة تشرح لماذا القديمة التقليد
حتى قبل نشر خطة القرن نشأ تحالف دولي يرفضها، ولماذا وقف االتحاد األوروبي ضدها، 

 ورفضتها الجامعة العربية.
انه كان على علم برأ التقرير النهائي للمحقق روبرت مولر ساحة الرئيس ترامب من الشبهات ب

وشريع في تدخل روسيا في حملة االنتخابات. ولكن بالمقابل، كشف التقرير النقاب عن أن البيت 
األبيض ومحيط الرئيس ساحتان سائبتان. وفي أعقاب التقرير رفع أعضاء كونغرس ديمقراطيون كبار 

الكثيرون بان البيت  وسيناتورة ديمقراطية مشروعا للنظر في إجراءات التنحية ضد الرئيس. يشعر
 يضمنا أي فرصة لخطة سالم طموحة. أناألبيض والرئيس هما األخيران في العالم اللذان يمكنهما 

االستخفاف في الفريق الذي يقف خلف خطة السالم واضح على نحو خاص تجاه جارد كوشنير،  إن
 رينبالت.  ، جيسوناألوسطالشرق  إلىصهر ومستشار ترامب، الذي يعمل مع مبعوث ترامب 

ولغرض المقارنة، فان وزراء خارجية كانوا مشاركين في مساعي الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، 
نيويورع للقاء مع سفراء مجلس األمن  إلىمثل كونداليزا رايس وجون كيري درجوا على أن يصلوا 

ن فشلها لم يمس ويبلغوهم ويكشفوا لهم تفاصيل عن مبادراتهم. هذا لم يساهم في نجاحها، ولك
 ينتهي بشكل مختلف. أنفي حالة ترامب، كوشنير، ونظرائهما، فمن شأن هذا  أمابكرامتهم. 

 "معاريف"
 21/5/2019، األيام، رام هللا
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