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 51 :كاريكاتير
*** 

 
 يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية محافظةتضيف عبارة " "إسرائيل" .1

يتعرضون لمخالفات سير الحظ العديد من السائقين الفلسطينيين الذين  :نجيب فراج –بيت لحم
تحررها الشرطة االسرائيلية بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع االلتفافية، وبشكل مكثف، أن 
 -قيادة الشرطة اإلسرائيلية تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة "الشرطة اإلسرائيلية

 الوحدة: محافظة يهودا والسامرة/ محافظة أور شليم القدس".
العديد من المراقبين إن هذه العبارة تحمل داللة سياسية خطيرة حينما ُأضيفت عبارة محافظة وقال 

بدل "لواء يهودا والسامرة"، في إشارة إلى عدم االعتراف بالسلطة الفلسطينية، "حيث من الواضح أن 
كما لوحظ  إسرائيل ربما، وبشكٍل مبطن، سحبت اعترافها بالسلطة الفلسطينية، لتدرس ذلك تدريجيًا،

أن المخالفات المحررة بحق سائقي الضفة الغربية غير تلك الموجهة للذين يحملون الهوية 
اإلسرائيلية، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان السكان الفلسطينيين دفع قيمة المخالفات عبر فروع البريد 

ون تمهيدًا لضم أو عبر بنك القاهرة عمان الذي يعمل في األراضي الفلسطينية، وكل ذلك ربما يك
 مناطق أوسع من الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل".

 25/5/2019القدس، القدس، 
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 بعد اعتقال فتاة تواصلت مع "داعش"" إسرائيل": السلطة الفلسطينية تحبط عملية في "يديعوت" .2
منيددة زعددم الموقددع اإللكترونددي لصددحيفة "يددديعوت أحرونددوت" العبريددة، أن األجهددزة األ :القدددس المحتلددة

التابعددددة للسددددلطة الفلسددددطينية فددددي الضددددفة المحتلددددة، أحبطددددت عمليددددة تفجيريددددة لتنظدددديم "داعدددد " داخددددل 
الفتدداة ءالء فهمددي  يومدداً  15وبحسددب الموقددع، فددإن قددوات األمددن الوقددائي، اعتقلددت قبددل نحددو  "إسددرائيل".

 ئلدة أنده تدم  ( من قرية جينصافوط قضداء قلقيليدة، وهدي معلمدة للقدرءن، حيدث ذكدرت العاعاماً  23بشير )
يتبدع لجهداز األمدن الوقدائي، دون إبدراز أي  عنصدراً  25اعتقال ابنتها مدن مسدجد عثمدان بدن عفدان مدن 

 وثيقة رسمية بالتفتي  أو أمر االعتقال أو توجيه أي تهمة لها.
عن مصددر فلسدطيني رفيدع المسدتوط ومطلدع علدى تفاصديل القضدية، أنده  وأفاد الموقع اإللكتروني نقالً 

تجنيددددها لتنظددديم "داعدد "، لتنفيدددذ هجددوم انتحددداري بحددزام ناسدددف فدددي  ل ءالء بشددير بعدددد أن تددم  اعتقدددا تددم  
عدن المصددر أن ءالء اعترفدت خدالل إخضداعها للتحقيدق بجنهدا أجدرت اتصداالت  نقالً  "إسرائيل"، زاعماً 

ءالء للموقدع، فقدد تعلمدت  ووفقداً  بنشطاء "داع " في سورية وقطاع غزة عبر تطبيق الرسدائل "تليغدرام".
علددى أيدددي أحددد النشددطاء فددي "داعدد "، مددن خددالل كتيددب إرشددادات أرسددل إليهددا علددى اإلنترنددت إلنتدداج 

 عبوات ناسفة كبيرة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ الهجوم االنتحاري بنفسها باستخدام حزام ناسف.
مخطددط لهددا وذكددر الموقددع أن قددوات األمددن الفلسددطينية أحبطددت بالعددام الماضددي العديددد مددن الهجمددات ال

قوات جي  االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين، بما في ذلك الكشف عن مواقع األجهزة والمعدات  ضد  
 المتفجدددرة التدددي وضدددعت علدددى الطرقدددات الرئيسدددية بالضدددفة واعتقدددال العديدددد ممدددن كدددانوا يخططدددون لشدددن  

 أهداف إسرائيلية. هجمات ضد  
ع التواصل االجتماعي، من تصدرفات أجهدزة أمدن وقوبل استمرار اعتقال الفتاة ءالء، بغضب على مواق

السددلطة، إذ أجبددر االحتجدداج الشددعبي الواسددع أجهددزة األمددن الفلسددطينية علددى إصدددار بيددان غيددر عددادي 
وغامض بدجن االعتقدال نفدذ بسدبب خطدة تهددف إلدى زعزعدة اسدتقرار المنطقدة، دون أن يدتم تقدديم مزيدد 

 من التفاصيل.
ءالء البشدير فدي سدجون األجهدزة األمنيدة الفلسدطينية، تعرضدها وابنتهدا وكشفت والدة المعتقلة السياسدية 

وأضدددافت أن  لضددغوطات كبيدددرة مدددن األمدددن الوقددائي، بهددددف سدددحب طددداقم المحددامين المددددافعين عنهدددا.
مصدددادرة كافدددة األجهدددزة اإللكترونيدددة  األمدددن الوقدددائي أخضدددع مندددزلهم للتفتدددي  بطريقدددة تعسدددفية وقدددد تدددم  

نتهدا "تتعدرض للضدغوطات الكبيدرة مدن قبدل األمدن الوقدائي لددفعها العتدراف للعائلدة"، وأكددت علدى أن ب
 بجشياء لم تقم بعملها. 

 26/5/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 خبراء إسرائيليون: القطيعة مع السلطة لم توقف التنسيق األمني .3
روندوت إنده حيدديعوت أ قدال يدوءف زيتدون الكاتدب اإلسدرائيلي فدي صدحيفة: عددنان أبدو عدامر - 21عربي
األزمة المالية الخانقة التي تحيط بالسلطة الفلسطينية في الشهور األخيدرة، فدإن األوسداط " من رغمعلى ال

األمنيدددة اإلسدددرائيلية والفلسدددطينية مدددا زالتدددا تحافظدددان علدددى مسدددتوط متقددددم مدددن التنسددديق األمندددي والميدددداني 
 ".رائيل والسلطة الفلسطينية في ءن واحد معاً الفعال، في ظل ما تواجهانه من عدو مشترك يشغل إس

للجددددانبين الفلسددددطيني  وذخددددراً  " أن "التنسدددديق األمنددددي يعددددد  كنددددزاً 21وأضدددداف فددددي تقريددددر ترجمتدددده "عربددددي
واإلسددرائيلي، يجعلهمددا يحافظددان عليدده بالمسددتويين التكتيكددي واالسددتراتيجي، واألمددن الفلسددطيني يواصددل 

ماس بإرسال األموال للضفة الغربية حيث خالياها النائمدة، مدن عمله إلحباط المحاوالت التي تبذلها ح
خالل انتحال هوية تجار يجلبون بضائع ومالبس وسلعا من الصين إلى قطاع غدزة، ثدم تنتقدل أموالهدا 

مليدون دوالر إلدى  2.2 وأكد أن "حماس نجحت في إيصال ما قيمته للضفة الغربية بماليين الدوالرات".
، والسددنة التددي سددبقتها أوصددلت نصددف هددذا المبلدد ، وتعمددل أجهددزة 2018الماضددي الضددفة الغربيددة العددام 

األمن اإلسدرائيلية، خاصدة جهداز االسدتخبارات العسدكرية "أمدان"، وجهداز األمدن العدام "الشداباك"، علدى 
إحباط هذه الطرق، ومالحقتها لمصادرة المبال  المالية الضخمة، التي يبدأ إرسالها من مرحلدة وصدول 

فددي الجانددب  وأشددار إلددى أن "إسددرائيل تبددذل جهددوداً  المسددتوردة إلددى ميندداء أسدددود اإلسددرائيلي".البضددائع 
ثبدددات أنهدددا فدددي طريقهدددا لددددعم أعمدددال العندددف  القدددانوني القضدددائي لوضدددع يددددها علدددى هدددذه األمدددوال، وال
والعمليات المسلحة، حتى لو وصدلت بصدورة أوليدة إلدى متسسدات الددعوة التابعدة لحمداس التدي تسداعد 

خراجهددا مددن حالددة اليددجس واإلحبدداط إلددى تشددجيع أبناءهددا علددى العددا ئالت الفقيددرة فددي الضددفة الغربيددة، وال
 االنخراط في مسار العمليات والهجمات، وقسم من هذه األموال يذهب للتعليم األكاديمي".

وأكددددد أن "جهدددداز االسددددتخبارات العسددددكرية اإلسددددرائيلية يعددددي  حالددددة مددددن االسددددتنفار الجدددددي مددددع اقتددددراب 
القطيعدة السياسدة القائمدة مدع السدلطة  ذارات باندالع موجة تصعيد قادمة في الضفة الغربية، فدي ظدل  اإلن

الفلسدددطينية للسدددنة الخامسدددة علدددى التدددوالي، وهدددذا اإلندددذار مدددا زال مددددرجا علدددى طاولدددة المسدددتوط السياسدددي 
ان؛ حمداس تحداول وختم بالقول بجن "عناصدر هدذا االنفجدار واضدحة وماثلدة للعيد اإلسرائيلي منذ سنوات".

إيجددداد بيئدددة سياسدددية وأمنيدددة تسدددعى للطاحدددة بالسدددلطة الفلسدددطينية، وغيددداب األفدددق السياسدددي الفلسدددطيني 
 اإلسرائيلي، واألزمة االقتصادية، وكل ذلك يجخذ بالساحة الفلسطينية إلى أزمة عميقة متعددة األبعاد".

ألخيدرة شددهدت إحبداط أجهددزة األمددن أليئدور ليفددي مراسدل صددحيفة "يدديعوت أحرونددوت" قدال، إن "السددنة ا
أهداف إسرائيلية في الضدفة الغربيدة،  الفلسطينية للعديد من العمليات والهجمات المسلحة الموجهة ضد  

دوريات الجي  اإلسرائيلي أو المستوطنين، بما في ذلك كشف عبوات ناسفة منصوبة على  سواء ضد  
لضدفة الغربيدة، واعتقدال متدورطين فدي التخطديط الطرق العامة التي يسدلكها الجدي  والمسدتوطنون فدي ا
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" أن "النقداب كشدف قبدل أيدام عدن موافقدة إسدرائيل 21وأضاف في تقرير ترجمته "عربي لهذه العمليات".
علددى نقددل مركبددات مصددفحة للسددلطة الفلسددطينية وأجهزتهددا األمنيددة، ممددا يعنددي أن األخيددرة تنازلددت عددن 

يعدة السياسدية القائمدة بدين رام ل وتدل أبيدب، والعقوبدات تهديدها بوقف التنسيق األمندي فدي ضدوء القط
 االقتصادية األخيرة التي تفرضها الحكومة اإلسرائيلية على السلطة ورئيسها محمود عباس". 

 27/5/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 منظمة التحرير تطالب جميع الدول والهيئات والكيانات بمقاطعة مؤتمر المنامة .4
اللجنددة التنفيذيددة  ، أنرام ل، مددن 26/5/2019 ،والمعلومــات الفلســطينية (وفــا وكالــة األنبــاء نشددرت 

لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية، أكدددت معارضددتها الحاسددمة لعقددد مددتتمر المنامددة، ودعددت جميددع الدددول 
والهيئدددات والكياندددات السياسدددية واالقتصدددادية المددددعوة للمشددداركة بدددالمتتمر إلدددى احتدددرام موقدددف اإلجمددداع 

 ي وعدم المشاركة فيه.الفلسطين
، فدي رام 26/5/2019 وشددت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعهدا التشداوري الدذي عقدتده، يدوم األحدد

ل، على أنها لم تكلف أي جهة بالتفداوض نيابدة عدن الشدعب الفلسدطيني، داعيدة جميدع الددول العربيدة 
مواقفهدا والثبدات علدى قدرارات قمدة التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلدى إعدادة النظدر فدي 

، ومبدددادرة السدددالم العربيدددة، دون تغييدددر أو 2019، قمدددة تدددونس عدددام 2018الظهدددران )قمدددة القددددس( عدددام 
وثمنددددت اللجنددددة التنفيذيددددة، اإلجمدددداع الفلسددددطيني علددددى رفددددض المخططددددات األمريكيددددة الهادفددددة  تبددددديل.

مقابدل السدالم، والتمسدك بدالحقوق الوطنيدة الستبدال مبدأ األرض مقابدل السدالم بمبددأ االزدهدار والمدال 
قامدة دولتده  المشروعة للشعب الفلسطيني غيدر القابلدة لتصدرف وعلدى رأسدها الحدق فدي تقريدر مصديره وال

وحددق العددودة، اسددتنادا  1967المسددتقلة بعاصددمتها القدددس الشددرقية علددى حدددود الرابددع مددن حزيددران عددام 
، وحدل قضدايا الوضدع النهدائي كافدة، اسدتنادا لقدرارات ، واإلفراج عن األسدرط194لقرار الجمعية العامة 

وسياسدديًا وأمنيددًا  اقتصددادياً  "إسددرائيل"وحددذرت اللجنددة مددن محاولددة إدمدداج  الشددرعية الدوليددة ذات العالقددة.
 في المنطقة مع استمرار احتاللها وضمها الال شرعي ألراضي عربية وفلسطينية. 

ـــام، رام هللاوأضدددافت  ين سدددر اللجندددة التنفيذيدددة لمنظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية أمددد، أن 25/5/2019 ،األي
صددائب عريقددات حددث  جميددع الدددول علددى عدددم المشدداركة فددي مددتتمر المنامددة، وعلددى إعددادة النظددر فددي 

 يددوم السددبت اإللكتروندديوقددال عريقددات، فددي مقابلددة مددع قندداة "الميددادين" اللبنانيددة بثهددا موقعهددا  مواقفهددا.
ورشددة المنامددة"، متهمددا الواليددات المتحدددة بددد"ممارسة لعبددة تصدددير أعمددال  "رفضددنا جميعدداً  :25/5/2019

ووصدددددف عريقدددددات إدارة الدددددرئيس دونالدددددد ترامدددددب بجنهدددددا "ركدددددن أساسدددددي مدددددن  الخدددددوف فدددددي المنطقدددددة".
 اإليديولوجية اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة".
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 "رائيلإس"وسنعيد النظر بكافة االتفاقيات مع ... اشتية: مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا .5

محمددد اشددتية: "نحددن فددي المجلددس الددوطني والمركددزي  الفلسددطيني قددال رئدديس الددوزراء :نددابلس، الخليددل
، ال يمكدن االسدتمرار فدي االعتدراف بإسدرائيل بينمدا إسدرائيلسنعيد النظر بكافدة االتفاقيدات الموقعدة مدع 

 إقلديمط، الدذي أقامده أهدالي الشدهداء واألسدر  إفطداروأضاف اشتية خالل كلمته في  هي ال تعترف بنا".
عليندا حدرب  ، فدي حلحدول شدمال الخليدل، "إسدرائيل تشدن  25/5/2019 شمال الخليل، مسداء يدوم السدبت

، والروايدة المسديحية حدول الكنيسدة، لتطغدى الروايدة األقصدىحول الروايدة، تريدد أن تدزور روايتندا حدول 
وتددابع اشددتية: "نحددن  األرض". اليهوديددة، فمهمددا عملددت لددن تددزور التدداريض ألن جددذورنا ضدداربة فددي هددذه

اليددوم نرسددم مالمددح مرحلددة جديدددة أهددم هددذه المالمددح تعزيددز صددمود اإلنسددان الفلسددطيني علددى أرضدده، 
وسدنعمل فدي الحكومدة التدي هدي أحدد أوتداد تعزيدز شدرعية الدرئيس محمدود عبداس، علدى تعزيدز صدمود 

نهدداء االنقسددام ووحدددة الشددعب الفلسددطيني بالجغرافيددا والد يمغرافيددة والمتسسددات، ونريددد خلددق المددواطنين وال
ودعدا رئديس الدوزراء، الفلسدطينيين فدي الشدتات القددوم  تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظدات الدوطن".

 على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيالت.  بالدهم واالستثمار فيها، مشدداً  إلى
 هداء واألسددرط، يددوم األحدددخددالل مشدداركته فددي اإلفطددار الجمدداعي الددذي أقامتدده حركددة فددتح، لددذوي الشددو 

قددال اشددتية: "بعددد أيددام سدديعقد مددتتمر فددي المنامددة تحددت ادعدداء ، ، فددي مقددر محافظددة نددابلس26/5/2019
تحسددين ظددروف المعيشددة لشددعبنا، وقددد رأينددا مثددل هددذه المددتتمرات العشددرات، وكلهددا فشددلت فشددال ذريعددا، 

مدتتمر المنامدة سدوف يولدد ميتدا،  واليوم من ندابلس باسدم الشدهداء والجرحدى واألسدرط وذويهدم نقدول إن
وأحيدددي كدددل مفاصدددل القطددداع الخددداي الفلسدددطيني الدددذي رفدددض مدددن غدددزة إلدددى الضدددفة إلدددى الشدددتات أن 

 يشارك في مثل هذه المتامرة على شعبنا".
 26/5/2019-25 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 األقصى لمسجدا تدين االنتهاكات المتصاعدة ضدّ  ية"فلسطينال ةخارجي"ال .6

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسدطينية بإقددام قدوات االحدتالل، أمدس، : نادية سعد الدين - انعم  
على محاصدرة المصدلين الصدائمين فدي المصدلى القبلدي بالمسدجد األقصدى المبدارك، لتدجمين اقتحامدات 

 المستوطنين المتطرفين للمسجد.
المقدسددات الدينيددة، والمسددجد األقصددى المبددارك  المتصدداعد بحددق  ودانددت الددوزارة االسددتهداف اإلسددرائيلي 

وأكدت أنه مع اقتراب انعقاد القمة اإلسالمية في مكدة المكرمدة، سدتعمل الدوزارة  على وجه الخصوي.
على إثارة هذه القضية المهمة على مستوط وزراء الخارجيدة لتضدمين التهديددات والمخداطر اإلسدرائيلية 
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 ر عن الزعماء والقادة أو في البيان الختدامي المفتدرض أن يصددر عدن القمدة.في القرارات التي ستصد
ونوهت الوزارة إلى ضرورة عدم االكتفاء هنا بإصدار بيانات الدعم، بل ال بدد مدن وضدع ءليدات عمليدة 
 للتطبيدددق. وبيندددت أهميدددة تقدددديم المسددداعدات لتعزيدددز صدددمود المقدسددديين والمدددرابطين فدددي معدددركتهم ضدددد  

وانتقدت الخارجية الفلسدطينية مدا وصدفته  جمعاء. اإلسالميةاإلسرائيلية نيابة عن األمة  سياسة التهويد
بالصدددمت العميدددق لسمدددة اإلسدددالمية، مقابدددل اإلدراك اإلسدددرائيلي النعددددام ردود الفعدددل علدددى انتهاكاتهدددا 
وعدددددوانها المتواصددددل علددددى المسددددجد األقصددددى، مددددن خددددالل محاولتدددده الدائمددددة لتغييددددر الواقددددع القددددانوني 

لغاء الصفة اإلسالمية عنه.  والتاريخي القائم، وفرض ما يريده كجمر واقع في تهويد األقصى وال
 27/5/2019 ،الغد، عّمان

 
 "صفقة القرن"فلسطيني لمواجهة  -منظمة التحرير ترحب بدعوة "نصر هللا" إجراء حوار لبناني .7

ينية في لبنان، في بيدان، بالددعوة رحبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسط: الوكالة الوطنية للعالم
فلسدطيني،  - حدوار لبنداني ل، ودعدا فيهدا إلدى نصدر األمين العام لحزب ل السيد حسدن التي أطلقها
 العودة. ، ورفض التوطين، والتمسك بحق  "صفقة القرن"لمواجهة 

ت الرسدددمية لعقدددد مثدددل اللقددداء "بشدددكل فدددوري وعاجدددل"، ولدددد"التعاون مدددع الجهدددا اسدددتعدادهاوأعربدددت عدددن 
اللبنانيددددة، لوضددددع خطددددة شدددداملة ومتكاملددددة لمواجهددددة هددددذا الخطددددر، ولمواجهددددة تددددداعيات صددددفقة القددددرن 
لغدداء حددق عددودة الالجئددين الفلسددطينيين إلددى  المزعومددة، التددي تهدددف إلددى تصددفية القضددية الفلسددطينية وال

يدر الفلسدطينية، وديارهم، وتوطينهم في البالد التي يقيمدون فيهدا، وهدو مدا رفضدته منظمدة التحر  أرضهم
، برفضددها لكددل مشدداريع التددوطين والتهجيددر، ، ومددا أكدددت عليدده دائمدداً قاطعدداً  والقيددادة الفلسددطينية رفضدداً 

 ".194 األمميالعودة وفق القرار  والتمسك بحق  
مدازن  أبدو"موقدف الدرئيس  إلدى وأشدارل  شرف دبور، دعدوة نصدرأفي لبنان  يفلسطينالسفير الوثمن 

مشدددروع يتجدداوز الحقدددوق الوطنيددة الثابتدددة للشدددعب  أوصددفقة  أليية الثابددت والدددرافض والقيددادة الفلسدددطين
نهدددداءالفلسددددطيني وفددددي مقدددددمتها حقدددده فددددي تقريددددر مصدددديره بنفسدددده  قامددددةاالحددددتالل  وال دولتدددده المسددددتقلة  وال

الدددذي يتكدددد علدددى حدددق  194وعاصدددمتها القددددس والتمسدددك بقدددرارات الشدددرعية الدوليدددة وبخاصدددة القدددرار 
 وديارهم". أرضهم إلىيين بالعودة الالجئين الفلسطين

 26/5/2019 ،الحياة، لندن
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 جنوب أفريقيا للتحرك إلنقاذ "حّل الدولتين"يدعو مجدالني  .8
أشددرف الهددور: سددلم عضددو اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر، أحمددد مجدددالني، رسددالة مددن  - رام ل

عدددن  وافيددداً  رامدددافوزا، شدددملت شدددرحاً الدددرئيس محمدددود عبددداس إلدددى نظيدددره الجندددوب أفريقدددي الجديدددد سددديريل 
األوضدداع الفلسددطينية الحاليددة، ومخطددط القيددادة للتصدددي للمخطددط األمريكددي اإلسددرائيلي فددي المرحلددة 

واسدددتقبل رامدددافوزا، الدددذي انتخدددب فدددي مدددايو الجددداري رئيسدددا للدددبالد، مجددددالني، عقدددب مشددداركته  القادمدددة.
ل المقابلدة، الدرئيس رامدافوزا رسدالة خطيدة وسدلم مجددالني خدال عن عباس في مراسم التنصيب. مبعوثاً 

مدددن التعددداون بدددين دولدددة  مدددن عبددداس، وأكدددد أن الدددرئيس يتطلدددع ألن تشدددهد فتدددرة رئاسدددة رامدددافوزا "مزيدددداً 
 فلسطين وجنوب أفريقيا، كما وضعه بصورة األوضاع السياسية".

، "إسدرائيل"ماسي مع على قرارها بتخفيض مستوط التمثيل الدبلو  أفريقياوقدم خالل اللقاء شكره لجنوب 
 لدول أخرط للقيام بها". وتشجيعاً  في خطوة قال إنها "تشكل دافعاً 

الدددولتين"، ودعددم دولددة فلسددطين فددي خياراتهددا فددي  للتحددرك إلنقدداذ "حددل   أفريقيدداودعددا مجدددالني جنددوب 
ا اإلسرائيلي(، ورتيتها بضرورة عقد متتمر دولدي للسدالم طبقد-ضوء الحل األحادي الجانب )األمريكي

 لمبادرة الرئيس عباس على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية.
 26/5/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 " يتفقان على توفير مساعدات مالية للمهدمة بيوتهم في غزةUNDP" و"الفلسطينية "األشغال .9

، مدع 26/5/2019 ة، يدوم األحددمحمد زيار  الفلسطيني اتفق وزير األشغال العامة واإلسكان :وفا - غزة
" علدى تدوفير مسداعدات ماليدة لتدججير مندازل متقتدة للمدواطنين UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "

التي دمرت بيوتهم في العدوان األخير لالحتالل علدى قطداع غدزة، وضدرورة تقيديم أضدراره، والبددء فدورا 
 .إعمارها إلعادةبالبحث عن موارد داعمة ألصحاب هذه المنشآت 

" فددي غددزة، والممثددل بمددديرة مكتددب غددزة لبرنددامج UNDPجدداء ذلددك خددالل اجتمدداع الددوزير زيددارة بوفددد "
بحددث نشدداطات  الحسدديني، حيددث تددم   إيمددانمسدداعدة الشددعب الفلسددطيني تشيتوسددي نوجوتشددي، ونائبتهددا 

وزارة، كونهدددا الحاليدددة والمسدددتقبلية فدددي القطددداع، وشدددرل ءليدددة عملهدددا بالتعددداون مدددع الددد اإلنمدددائيالبرندددامج 
 والمشاريع في غزة. إعمارالمستولة عن ملفي 

 26/5/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 "صفقة القرن"على قبول  ناالتهديد والوعيد لن يجبر : فتح .11
التهديد والوعيد وقطع األموال عن الشعب الفلسطيني، وممارسة عملية "قالت حركة فتح إن  رام ل:

وشعبنا لن تجعلنا نفكر قيد أنملة في تغيير موقفنا تجاه صفقة القرن وبوابتها  االبتزاز ضد قيادتنا
 ."االقتصادية تحت متامرة ورشة االقتصاد من أجل االزدهار

من نصح "وأضافت الحركة، عبر عضو المجلس الثوري المتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن 
ئيس محمود عباس سياسيًا، وأن ممارسة الخنق ية بجن مزيدًا من الضغط وابتزاز الر مريكاإلدارة األ

واالبتزاز المالي على متسسات دولة فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ومن ثم عرض األموال، يمكن 
أن يجتي بتنازالت حول حقوقنا الوطنية الثابتة، هو مخطئ تمامًا، وهو لم يقرأ التاريض وال يفهم طبيعة 

لعبة مكشوفة ولن ". وتابع أن "حركة فتح والرئيس )عباس(الصراع وال يعرف الشعب الفلسطيني و 
تمر، وأن مليارات األرض وكنوزها ال تساوي عند شعبنا حبة تراب من أرض القدس، وأن البوابة 
السياسية المستندة للشرعية الدولية هي البوابة الوحيدة التي يمكن لها أن تكون مدخاًل لصناعة السالم 

 ."العالمواالستقرار في المنطقة و 
 26/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 يفلسطينالشعب لإلى متى ستبقى الواليات المتحدة ُتَكّن العداء ل": يةديموقراطال" .11

إلى متى ستبقى الواليات "غرينبالت، وتساءلت في بيان: جايسون ية، ديموقراطهاجمت الجبهة ال
لى متى ستبقى إدارة ترمب تنحاز المتحدة ُتَكن  العداء لشعب فلسطين وحقوقه الوطنية المشر  وعة، وال

لى متى  إلى االحتالل االستعماري االستيطاني العنصري في سياساته الفاشية ضد أبناء شعبنا، وال
ستبقى إدارة ترمب تنتهك القوانين الدولية وقرارات الشرعية األممية، وتشجع دولة االحتالل اإلسرائيلي 

عبنا، وتحدي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة بالمسجلة على سياسة تقويض الكيانية السياسية لش
 ."الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا؟

تساتالت غرينبالت تهدف إلى تزوير الواقع وتزييفه، ورسم صورة مشوهة لطبيعة "وأضافت أن 
يتبناه شعبنا وقواه  البرنامج الوطني الذي". وأكدت أن "القضية الفلسطينية ولمواقف شعبنا ونضاالته

السياسية باإلجماع يتطابق تمامًا مع قرارات الشرعية الدولية، وءخرها قرار الجمعية العامة لسمم 
 4الذي اعترف لشعبنا بدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود  67-19المتحدة رقم 

ذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار ال 194، ودعا إلى حل قضية الالجئين بموجب القرار 67يونيو 
 ."والممتلكات

 26/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 له االدعاء بالحرص عليه من يحاصر شعبنا ال يحقّ : الشيخحسين  .12

هاجم حسين الشيض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الهيئة العامة للشتون المدنية 
ها بمحاصرة السلطة الفلسطينية والتباكي في الوقت ذاته على ية متهمًا إيامريكالفلسطينية، اإلدارة األ

 األوضاع االقتصادية في فلسطين.
القدس ليست للبيع، وكل المليارات ال تساوي حجرًا في أسوار القدس "وقال الشيض في تغريدة له إن 

ا ماليًا العتيقة، ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على االزدهار المزعوم، لماذا يحاصرون شعبن
ويدعون إلى متتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو إلنعا  الوضع االقتصادي في 

 ."من يحاصر شعبنا ال يحق له االدعاء بالحري عليه"وأضاف الشيض:  "فلسطين؟
 26/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ة"لبنود "تفاهمات التهدئ "إسرائيل"عن تنفيذ  ا  نسبي راضية الفصائل"األيام":  .13

عن تنفيذ إسرائيل  اً نسبي الفلسطينية راضية الفصائل أن مصدر موثوق "األيام" قال عيسى سعد ل:
 لبنود "تفاهمات التهدئة" التي نجح المصريون في استئناف تنفيذها قبل عشرين يومًا.

ية والسمال وقال: إن االحتالل نفذ أجزاًء وبنودًا مهمة من "التفاهمات" وأبرزها إدخال األموال القطر 
بإدخال المحروقات وخزانات الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، باإلضافة إلى سماحه 
سرائيل والخارج،  بتصدير المزيد من السلع والبضائع التي كانت ممنوعة إلى أسواق الضفة الغربية وال

الطبية، فضاًل عن  وكذلك سماحه باستيراد سلع كانت ممنوعة، ومنها إدخال األدوية والمستلزمات
تصريح من أصل  4000زيادته الملحوظة ألعداد التصاريح الممنوحة للتجار والتي وصلت إلى نحو 

 وعد بها. 5000
وحول استمرار إطالق البالونات الحارقة والتي أدت إلى اشتعال حرائق عدة في محيط بلدات غالف 

نشطاء يرون في موجة الحر الحالية فرصة غزة خالل األيام األخيرة، أشار المستول ذاته إلى أن ال
للتنغيي على االحتالل وجنوده ردًا على استمرارهم في إطالق النار واستهداف المتظاهرين 

طالقهم المتكرر للنار على الصيادين.  والمزارعين على طول الحدود وال
الل الفترة القادمة، وال يتوقع المستول ذاته أن يتوقف هتالء النشطاء عن إطالق البالونات الحارقة خ

خصوصًا مع إدراكهم ضعف موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وعدم رغبته 
يران.  في الدخول في حرب على جبهة غزة النشغاله في الجبهة الشمالية وال

 26/5/2019األيام، رام هللا، 
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 "فقة القرنص"مّرة يرحب بدعوة نصر هللا لحوار لبناني فلسطيني لمواجهة  .14

رحب رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة بدعوة األمين العام 
لحزب ل السيد حسن نصر ل إلطالق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض التوطين 

ها، متكدا أن وقال مرة في تصريح صحفي إن دعوة نصر ل جاءت في وقت والتمسك بحق العودة.
الحوار اللبناني الفلسطيني هو أفضل وأقوط وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، خاصة 

نهاء حق العودة.  محاوالت فرض التوطين وال
ودعا مرة إلى أن يشمل الحوار أيضا منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم االجتماعية 

وأكد تمسك الالجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية،  رار.والتعاون في تكريس األمن واالستق
 والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة االحتالل، وبعودتهم إلى وطنهم.

 26/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 خامسا   تحذر من فتنة وفتح تتهم طابورا   الحركة.. لحركة حماس المية ومية حرق يافطات في .15
لم يكد يمر شهر، على اتفاق الفصائل الفلسطينية، في مخيم "المية ومية" : محمد شهابي -بيروت 

لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، مع الجي  اللبناني، بإنهاء المظاهر المسلحة في 
 المخيم، حتى وقع مساء أمس حدث استفزازي، طال حركة حماس.

وعند مدخل مخيم المية ومية، أقدمت عناصر مجهولة، متًرا من حاجز للجي  اللبناني  30فعلى بعد 
 على إحراق يافطات تابعة لحركة حماس.

أيام على  10المستول السياسي لحركة حماس في منطقة صيدا، أيمن شناعة، قال: "لم يكد يمر 
من مساء الجمعة )أمس(، أقدمت  11نصب اليافطات عند مدخل المخيم، وفي حوالي الساعة الد

 ي الخبيثة على االعتداء عليها وحرقها".بعض األياد
وأضاف شناعة لد"قدس برس"، أن "األيادي الموتورة تحاول اصطناع فتنة داخل المخيم، وتريد أن 

 تضعه تحت المجهر األمني من جديد"، متكًدا أن "حماس واعية لهذا المشهد، ولن تنجر للفتنة". 
الحادث، مضيًفا "للعدو مصلحة في زرع بذور الفتنة واتهم "شناعة"، العدو اإلسرائيلي بالوقوف وراء 

وحذر، "قد يتعرض غيرنا لمثل هكذا حوادث، فعلى الفصائل الفلسطينية أن تكون على  في المخيم".
 أقصى درجات الوعي، حفًظا على سالمة وأمن المخيم".

ا خامًسا وراء بدوره، اتهم أمين سر شعبة "المية ومية" في حركة فتح، أبو خضر الدنان، "طابورً 
الحادثة، سعيا منه إلى خلق حالة فتنة في المخيم"، وأضاف "حرق يافطات هنا وتمزيق أخرط هناك، 
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وأوضح "الدنان" في حديث لد"قدس  أعمال خبيثة ال يمكن أن يقوم به فصيل فلسطيني في المخيم".
األمن"، مضيًفا  برس": "المنطقة اآلن تحت سيطرة الجي  اللبناني، الذي نقدر جهوده في حفظ

 "نطالبه بجخذ كافة اإلجراءات لمنع تكرار هكذا أعمال".
 25/5/2019، قدس برس

 
 الكنيست ووزراؤه يبّثون أجواء انتخابية نتنياهو يلّوح بحلّ  .16

هد د رئيس الحكومة اإلسرائيلي ة، بنيامين نتنياهو، يوم األحد، خالل اجتماع عقده لوزراء حزبه 
.الليكود، بتقديم قانون   لحل  الكنيست يوم األربعاء المقبل، إن لم ُتحل  أزمة تشكيل ائتالفه الحكومي 

باتجاه موقف رئيس حزب  %90 وحول مفاوضات حل  األزمة، قال نتنياهو إن الحريدي ين تقد موا بد
الذي دور ليبرمان، في ما يتعل ق بقانون التجنيد، وأشار إلى أن  المتبق ي هو "من ج"يسرائيل بيتينو"، أفي

سيحدد عدد الحريديين المجن دين، الحزب أم الكنيست"، لكن ه هد د بالقول "إن لم تحل األزمة، فإننا 
 سنعرض قانون حل  الكنيست بالقراءات الثالث يوم األربعاء المقبل".

وأبل  نتنياهو وزراء الليكود أن ه سيخوض االنتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع "كوالنو"، التي 
سها وزير المالية الحالي، موشيه كاحلون، وشن  هجوًما على ليبرمان، قائاًل إنه "يبحث عن كافة يرأ

 الذرائع من أجل إسقاطي".
ونقل موقع "واينت" عن وزير رفيع عن حزب الليكود شارك في االجتماع قوله "يت ضح أن  الكنيست 

بدأوا، فور انتهاء الجلسة، بإشاعة أجواء سُتحل  حتى يوم مساء يوم األربعاء"، كما أن وزراء الليكود 
ة.  انتخابي ة في حساباتهم الخاص 

ومن غير الواضح إن كانت تصريحات نتنياهو ووزرائه جدي ة أو أنها تهدف إلى ممارسة ضغوطات 
 على "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو".

، ذكرت إنه ال تقد م جدًيا في في التلفزيون اإلسرائ 12ورغم تصريحات نتنياهو هذه، إال أن  القناة  يلي 
ن نتنياهو سيجتمع مساء اليوم، األحد، بقادة "اتحاد أحزاب اليمين" المتطر ف، الذي  المفاوضات وال
استبق عضو الكنيست عنه، بتسلئيل سموتريت ، االجتماع بالقول "إنه يخشى أن يخسر اليمين 

 الحكم في حال جرت انتخابات جديدة".
مة "كاحول الفان" إنها لن تدعم قانون حل  الكنيست يوم األربعاء المقبل، إن لم من جهته، قالت قائ

 تعَط الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد إجراء مشاورات جديدة.
ر نتنياهو فعاًل حل  الكنيست، فإنه من غير المتوق ع أن يواجه صعوبات في ذلك، نظًرا  وفي حال قر 

 إلن ليبرمان أعلن أنه سيدعمه.
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من جهته، قال وزير السياحة اإلسرائيلي، ياريف الفين، المكل ف مفاوضات تشكيل الحكومة عن 
طرف الليكود، إن "هناك اتفاًقا مع رتساء الكتل على الحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين 

 والدولة"، دون أن يوضح ما هو الوضع القائم أو إن كان يشمل تمرير قانون التجنيد أو ال.
لم تغي ر المداوالت التي أجراها نتنياهو، الليلة الماضية، مع مكل في ملف مفاوضات تشكيل الحكومة و 

المقبلة، في األزمة التي أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، إذ استمر  تبادل االتهامات بين 
 حزبي "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو"، صبال األحد.

ه ليبرمان، في وقت سابق اليوم، األحد، إلى أعضاء حزب الليكود، بالقول "توق فوا عن الكذب  وتوج 
روا قانون التجنيد"، بينما قال رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يعكوف ليتسمان، إنه ال يخشى من  ومر 

 االنتخابات.
دور ليبرمان، في حسابه على جرئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفي وأمس، السبت، حمل منشور كتبه

يسبوك"، إشارة ضمني ة إلى قبوله بامتناع الحريدي ين عن التصويت لصالح "قانون التجنيد" موقع "ف
 بالصيغة التي يصر  عليها، ما يشير إلى حلحلة في أزمة تشكيل الحكومة اإلسرائيلي ة المقبلة.

ومن أجل تمرير قانون تجنيد الحريدي ين، في حال امتنعوا عن التصويت لصالحه، فإن ائتالف 
ياهو بحاجة إلى تصويت أعضاء في المعارضة اإلسرائيلي ة لصالح مشروع القانون، وهو ما نفى نتن

عضو الكنيست عن "كاحول الفان"، يائير البيد، خالل لقاء مع برنامج "واجه الصحافة"، مساء 
 أمس، السبت، أن يكون سيصو ت له.

هد د بالذهاب إلى انتخابات جديدة، وأصر  ليبرمان على أنه لن يغي ر أي حرف في قانون التجنيد، و 
 إن لم يتم التوافق على تمرير قانون التجنيد بصيغته الحالي ة.

 26/5/2019، 48عرب 
 

 ليبرمان يرفض اقتراح نتنياهو والحريديين: األزمة مستمرة .17
وافقت المرجعية الدينية لد"يهدوت هتوراه"، مساء اليوم، األحد، على اقترال قدمه رئيس الحكومة 

سرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، على أمل أن يقود إلى انفراجة في أزمة تشكيل الحكومة، فيما اإل
رفضه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، لتتعثر مجددا جهود نتنياهو بتشكيل حكومته 

 الخامسة.
وتجنب الذهاب وكان نتنياهو قد أعلن أنه سيمضي في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمينية 

النتخابات مبكرة، مشددا على أنه قدم مقترًحا لشركائه من شجن الموافقة عليه أن تقود إلى حل أزمة 
 تشكيل الحكومة، وزحزحة في المواقف المتصلبة.
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ودعا نتنياهو قادة األحزاب اليمينية والكتل التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، إلى 
ءخر محاولة إلنقاذ االنتخابات التي أجريت في أبريل/ نيسان الماضي،  االجتماع مساء اليوم، في

 فيما أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه لن يشارك في االجتماع.
في المقابل، أعلن ليبرمان رفضه لحضور االجتماع الذي دعا له نتنياهو مساء اليوم، وقال: "موقفي 

معروًفا، وأنا لست مستعًدا لتقديم أي تنازالت"، ليعلن الحًقا عن رفضه القترال من قانون التجنيد بات 
 أتياس.

وكان االعتقاد السائد على الساحة السياسية هو أن توافق الحزبين الحريديين "شاس و"يهدوت هتوراه" 
ه على المقترل، سيتدي إلى تركيز الضغوط على ليبرمان لحمله على الموافقة عليه، خصوًصا أن

 يلب ي مطالب ليبرمان بتمرير القانون دون تعديالت.
وفي بيان صدر عن "يسرائيل بيتينو"، مساء اليوم، جاء أن "إعالن المرجعيات الدينية للحريديين عن 
الموافقة على مقترل نتنياهو، والعالن األخير عن دعوته قادة األحزاب اليمينية لالجتماع مساًء، 

 حميله مستولية انتخابات مبكرة".جاءت للضغط على ليبرمان، وت
وأضاف البيان أنه "في الحقيقة، كل اللوم في ما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة يقع على عاتق  

الليكود وزعيمه )نتنياهو(، الذي فشل في تشكيل حكومة يمين في ظروف مثالية. رغم أننا توقعنا منه 
تهم الدينية. على أية حال، فإن اقتراحنا أن يمارس بعض الضغوط على األحزاب الحريدية ومرجعا

 مطرول على الطاولة، لقد نشرناه وأعلنا عنه مرارا وال ننوي التراجع عن موقفنا المبدئي".
وعلى ما يبدو، فإن ليبرمان لن يستجيب مبكًرا لضغوطات الليكود، وبدأ بالتحضير فعال النتخابات 

متخًرا عدة لقاءات جمعته بوزيرة القضاء  مبكرة، حيث ذكرت تقارير صحافية أن ليبرمان عقد
 ، أييلت شاكيد.21اإلسرائيلية السابقة، التي تعتبر أكبر الخاسرين في انتخابات الكنيست الد

وفي تصريح نقله التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، قال ليبرمان مساء اليوم: "يسعدني أن أخوض 
في حين رفضت شاكيد التعليق على التقارير حول االنتخابات المقبلة في الشراكة مع شاكيد". 

 اجتماعاتها األخيرة بليبرمان.
كما أعلن ليبرمان، بحسب "كان"، أنه سيتقدم يوم غد، اإلثنين، باقترال لحل الكنيست، للذهاب إلى 

 انتخابات مبكرة، في ظل تعثر جهود تشكيل الحكومة.
اء الكنيست عن حزب الليكود، تلقوا مساء اليوم في التلفزيون اإلسرائيلي، أن أعض 13وذكرت القناة 

رسالة نصية من قيادة الكتلة، تجمرهم بالتواجد يوم غد، في تمام الساعة الرابعة في الكنيست، 
 للمشاركة في التصويت على مقترل حل الكنيست، وسط تشديد على أن "الحضور إجباري".

 26/5/2019، 48عرب 
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 جنيدمقترح حريدي لحل أزمة قانون الت .18

، ءرئيل أتياس، مقترًحا لحل   قد م وزير اإلسكان اإلسرائيلي السابق، والقيادي في حزب "شاس" الحريدي 
نهاء الجمود في تشكيل الحكومة اإلسرائيلي ة، الذي يهد د بانتخابات  أزمة قانون تجنيد الحريدي ين وال

 ليوم، األحد.مبكر ة، كما صر ل رئيس الحكومة اإلسرائيلي ة، بنيامين نتنياهو، ا
وبحسب ما ذكر موقع "والال"، يوم األحد، فإن أتياس قد م مقترحه األسبوع الماضي، ويني  على 
تمرير القانون الذي توافق عليه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مع قادة المتسسة 

نياهو قراًرا بتهديد أهداف األمني ة كما هو )وهو ما يلب ي طلب ليبرمان(، ولكن بعد اتخاذ حكومة نت
 التجنيد من الحريديين.

ونقل الموقع عن مستول سياسي قوله إن ليبرمان عارض مقترل القانون، لكن االعتقاد السائد على 
الساحة السياسي ة هو أن توافق الحزبين الحريدي ين "شاس و"يهدوت هتوراه" على المقترل، سيتدي إلى 

ه على الموافقة عليه، خصوًصا أنه يلب ي مطالب ليبرمان بتمرير تركيز الضغوط على ليبرمان لحمل
 القانون دون تعديالت.

 26/5/2019، 48عرب 
 

 الذي يحمي نتنياهو "قانون الحصانة"اإلسرائيليون يتظاهرون ضد  .19
ألف متظاهر ضد  15إثر خروج  "إرهابي عربي"نتنياهو يتهم رئيس حزب الجنراالت بالتعاون مع 

 سياسته 
ألف مواطن إلى التظاهر في  15بعد نجال المعارضة اإلسرائيلية في جلب : نظير مجلي -بتل أبي

 "حصانة"تل أبيب، مساء أول من أمس )السبت(، احتجاجًا على منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
 (، خرج48تمنع محاكمته بتهم الفساد، ومشاركة ممثلين عن األحزاب والجماهير العربية )فلسطينيي 

التعاون مع اإلرهاب "اليمين الحاكم، أمس، في حملة هجوم على رموز هذه المعارضة يتهمها فيها بد
. ووصفوا النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الذي "العربي ضد أمن إسرائيل
ت بيني غانتس، . واعتبروا وقوفه إلى جانب رئيس حزب الجنراال"اإلرهابي"خطب أمام المتظاهرين، بد

 ."نكتة"بمثابة 
وضجت الشبكات االجتماعية اإلسرائيلية بالنقاشات الحادة حول هذا الموضوع، بغرض حرف 
األنظار عن موضوع المظاهرة الرئيسي؛ وهو منع سلطات القضاء من محاكمة نتنياهو بالفساد. 

أ هذه الحملة حزب الليكود، . وبد"جريمة"فركزوا على المشاركة العربية في المظاهرة، كما لو أنها 
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هذه مظاهرة يسار بائسة. فقد خطب فيها متيد اإلرهاب أمين "الذي أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: 
شراف غانتس ويائير لبيد. وشارك فيها السجين السابق إيهود أولمرت )رئيس الوزراء  عودة بمباركة وال

ه بتهم الفساد( متظاهرًا ضد الفساد. السابق، الذي أمضي سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانت
 ."أليست هذه نكتة؟

، عوفر شلح، "كحول لفان"ولكن رئيس لجنة تنظيم المظاهرة من طرف حزب المعارضة الرئيسي 
ية في إسرائيل هم الذين تظاهروا في تل أبيب دفاعًا ديموقراطأنصار ال"رفض هذا التوجه، وقال إن 

معركة كهذه يوجد مكان لجميع المجموعات السكانية فيها، يهود ية وضد الفساد. وفي ديموقراطعن ال
 ."وعرب، يمين ويسار، وال مكان للعنصرية

أنا أقف هنا اليوم "وأما أيمن عودة، فقد رد من على منصة المظاهرة على الهجمة العنصرية، قائاًل: 
ذين يريدون السالم ألنني أدرك أن المعادلة الصحيحة تقول إن المواطنين العرب في إسرائيل، ال

العادل في الشرق األوسط القائم على دولتين للشعبين ويريدون مكافحة العنصرية وتحقيق المساواة 
ية، لن يستطيعوا تحقيق التغيير وحدهم. وفي الوقت ذاته، لن يستطيع أحد ممن يريد ديموقراطوال

يحاولون ". وأضاف: "ر من دونناية ومساواة، أن يحقق التغييديموقراطإلسرائيل أن تكون دولة سالم و 
التفريق بيننا بالتحريض األهوج. وحدتنا تقض مضاجعهم وتخيفهم. وعلينا أن نحافظ على هذه 

 ."الوحدة
)أزرق أبيض(، زعيم حزب الجنراالت، بيني  "كحول لفان"وألقى الكلمة الرئيسية فيها رئيس تحالف 

نه يعتز بذلك لكونه غانتس، الذي قال إن هذه أول مرة له في حياته يشار  ك في مظاهرة جماهيرية. وال
يصطف مع ألوف اإلسرائيليين القلقين الذين يريدون منع نتنياهو من تغيير نظام حكمها إلى نظام 

أعضاء صادقين من االئتالف الحكومي  5يجب إيجاد "ديكتاتوري. وقال عضو الكنيست يائير لبيد: 
 ."لنتنياهو إلنقاذ إسرائيلتصحو ضمائرهم فيعلنوا التمرد على الوالء 

وأما نتنياهو فواصل حملته ضد المظاهرة من باب المشاركة العربية فيها. وكتب على حسابه في 
. وقد رد أيمن "هذه نكتة! -أيمن عودة داعم اإلرهاب يلقي خطابًا بمباركة غانتس ولبيد ": "تويتر"

ة نتنياهو مجزوم وخائف بسبب فهمه جي دًا للم"عودة قائاًل:   -عادلة التي نطرحها بقوة في كل منص 
حين نضع، نحن المواطنين العرب، ثقلنا السياسي، فهو لن يبقى في الحكم! سنستمر في طرل موقفنا 

 ."بقوة وسنكون نحن المتثرين في إحداث التغيير في المناخ السياسي رغم أنف العنصري نتنياهو
 27/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 ائيلية تمدد قانون منع لم الشمل الحكومة اإلسر  .21
قررت الحكومة االسرائيلية في جلستها األخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائالت : القدس

. وقد قررت طرل امر 2020الفلسطينية في اسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 
 فرصة. أقربالتمديد لمصادقة الكنيست في 

قرار حكومة االحتالل هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشار وفي اعقاب 
القضائي للكنيست، ايال ينون، أك د فيه ان تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خالل امر حكومي 
هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فال يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه 

دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثالث المطلوبة لسن  كل  2003رة عام الول م
 قانون.

 26/5/2019القدس، القدس، 
 

 تنوي نشرها حول آبار الغاز في البحر المتوسط.. تباشر تسلم أربع سفن حربية ألمانية حديثة "إسرائيل" .21
مدينة كيل، على شاطئ بحر البلطيق، تم تل أبيب: في حفل عسكري في ميناء عسكري ألماني في 

، التي امتلك سالل البحرية اإلسرائيلي أربعا منها في صفقة مع "6ساعر "تدشين السفينة الحربية 
 لبناء السفن والغواصات. "تيسنكروب"شركة 

وقد حضر الحفل مندوبون عن سالل البحرية في كل من إسرائيل وألمانيا. وقد أعرب الدكتور رولف 
كونها "، مدير عام الشركة األلمانية عن فرحه بتسليم اإلسرائيليين السفينة األولى في الصفقة: ديرت 

 ."تشكل درعا حقيقية قوية لحماية إسرائيل
(، تشكل نقلة نوعية في قدرات 6سفينة )ساعر "وقال قائد سالل البحرية اإلسرائيلي، إيلي شربيط، إن 

ر أحدث طراز للسفن الحربية المقاتلة، القادرة على خوض سالل البحرية اإلسرائيلية، كونها تعتب
طن وثمن كل منها  1300مترا ووزنها  13مترا وعرضها  90. ويبل  طولها "معارك هجومية ودفاعية

مليون يورو. وهي قادرة على حمل صواريض من طراز براك اإلسرائيلية المضادة للصواريض  200
بة الحديدية المضادة للصواريض البرية والجوية وهي مسلحة البحرية وعلى حمل بطاريات صواريض الق

برادارات حديثة متطورة. وتنوي إسرائيل وضعها حول ءبار الغاز في البحر األبيض المتوسط، لكنها 
 ستدرب قواتها أيضا على معارك هجومية.

 27/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 نتنياهو قانونا  يمس المحاكمتمرير  قضاة إسرائيليون يدعون التخاذ خطوات ضدّ  .22
قال قضاة من المحكمة العليا اإلسرائيلية وفق ما اورد موقع كان العبري إنهم لن يترددوا في اتخاذ 
تدابير متطرفة على خلفية الجهود المبذولة لتمرير المادة القانونية الرامية الى التغلب على قرارات 

م. وحسبما ذكرته قناة "ريِشت"، جاءت هذا االقوال المحكمة. ورأط القضاة ان التاريض سيحكم عليه
 خالل محادثات داخلية. 

بدورهم دعا قضاة من محاكم صلح ومحاكم مركزية إلى اتخاذ خطوات علنية ضد المبادرات 
 التشريعية التي قد تضر بسيادة القانون والسلطة القضائية حسب رأيهم. 

 اتخاذ مثل هذه الخطوات في الوقت الحالي.أفادت قناة "كان" أن ممثلية القضاة قررت عدم 
 25/5/2019األيام، رام هللا، 

 

زون قدراتهم التكنولوجّية ويرصدون ميزانياٍت هائلةٍ  .23  الموساد والشاباك واالستخبارات العسكرّية ُيعزِّ
بعيًدا عن األضواء، وفي ظل  تعتيٍم إعالمي  كبيٍر، تدور  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة

الحرب االلكتروني ة )السايبر( الشِرسة بين دولة االحتالل اإلسرائيلي  وبين الجمهوري ة اإلسالمي ة 
اإليراني ة، ولم ينَج الكيان من الهجوم السبراني الذي يضِرب العالم، ويستهِدف عشرات إْن لم يكن 

، نقال عن خبراٍء كباٍر بالتلفزيون الع 12مئات المواقع خصوًصا في أوروبا، حيُث اعترفت القناة الد بري 
في تل أبيب، أن  ثالث شركاٍت إسرائيلي ٍة على األق ل أصيبت بفيروس المعلومات الجديد، الذي يبدو 
أن  أوكرانيا أبرز ضحاياه، إْذ اعترفت السلطات هناك أن  الفيروس ضرب شبكة الحواسب الحكومي ة 

 ومطار كييف وشركة الطاقة ومترو األنفاق.
مصادر عينها أن  هذه المخاطر يضعها الكيان على رأس أولوياته، ُمشد د ًة على أن  وأوضحت ال

أخطار هجوم سبراني قد ُتصيب ليس فقط منشآت مدني ًة، بل أيًضا قد تضرب في المركز النووي  في 
ديمونا، وأيًضا نظام القب ة الحديدي ة، بل أن  تقارير عبري ة تحدثت على مضض عن قابلية الطائرة 

 لالختراق السبراني. F35اإلستراتيجي ة الجديدة 
وتابعت أن ه في سياق الرد  أعلنت وزارة الطاقة حالة التجهب تحسًبا من الهجمات التي يبدو أن ها ليست 
مجرد موجًة عابرًة بل قابلًة للتكرار، وقالت الوزارة إن ها تعمل عموًما وبشكٍل خاي ٍ مع شركة الكهرباء 

اقة والبنى التحتية للكهرباء والماء على تعزيز الدفاعات السبرانية ورفع حالة ومحطات توليد الط
 التجهب بما يتناسب مع عمق وشد ة الموجة الجديدة من الهجمات.

ه تمك ن  ُيشار في هذا السياق إلى أن  قائد )الشاباك( نداف أرغمان، أعلن أن  الجهاز الذي يترأس 
عمليٍة فدائي ٍة، ُمضيًفا أن  الشاباك يسعى لتجنيد أفضل  2000بواسطة السايبر من إحباط نحو 
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بداعيين وذوي مواهب، الِفًتا إلى أن   الشاباك يُمر  في ثورٍة تكنولوجي ٍة، وحالًيا  القراصنة إلى صفوفه، وال
فإن  ربع العاملين في الشاباك هم من عالم التكنولوجيا والسايبر، ُموضًحا أن ه يوجد أمام الشاباك 

كثيرٍة في مجال الحرب السيبرانية، باعتبار أن ها حرب غير متجانسة، تكون األفضلية فيها  تحدياتٍ 
 للمهاِجم، بحسب أقواله.

ر ت قيادة جي  االحتالل تخصيي هباٍت للجنود والضباط، بحيث سيبل  قيمة الهبة  في الساق، قر 
ين سُيواِصلون الخدمة في من الضباط والجنود الذ 2000ألف شيكل والتي ستوزع على نحو  19نحو 

وحدات التكنولوجيا العسكري ة، ويجتي رصد هذه الهبة، سعًيا من الجي  للحفاظ على األدمغة وعدم 
انتقالها وهروبها للقطاع الخاي والمدني أْو الهجرة إلى خارج البالد للعمل في شركات تكنولوجيا 

 عالمي ة، بحسب ما أك دته صحيفة )يديعوت أحرونوت(.
من ” أدمغة الهايتك“اءت هذه الهبة، تابعت الصحيفة العبري ة،  بهدف الحد  من ظاهرة تسريب كما ج

صفوف الجي  وانتقالها إلى القطاع المدني  الخاي، حيث لوحظ هجرة أدمغة غير مسبوقة من 
صفوف الوحدات اإللكتروني ة، وهي األدمغة النوعية والتي طالبها الجي  البقاء للخدمة والعمل في 
صفوفه. وتشبه أسباب ترك الجنود والضباط الخدمة في هذه الوحدات كثيًرا أسباب ترك نظرائهم 

 الخدمة في وحدات النخبة: انخفاض الرواتب، وساعات العمل الطويلة وشروط العمل.
ل من نوعه يسعى جهاز االستخبارات الخارجية )الموساد(  ٍل، وفي إجراء هو األو  وفي سياٍق ُمتصِ 

اون واالستثمار في شركات التكنولوجيا المدني ة في الكيان والعالم في البحث واالبتكارات، فيما إلى التع
الهدف األساسي  تعزيز القوة التكنولوجي ة للموساد، الذين أعلن عن إنشاء  صندوٍق لالستثمار في 

الجهاز التكنولوجي  والحفاظ على تفو ق ” ابتكاٍر خارقةٍ “االبتكارات التكنولوجي ة لتعزيز بناء قدرة 
وتعزيزه، ويقدم منًحا تصل قيمتها إلى مليوني شيكل للمشروع الواحد الجتذاب أفكاٍر جديدٍة، ومن 
الُمفترض أْن ُيشكِ ل المشروع ذراًعا إضافي ًة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القوة التكنولوجي ة 

 الوزراء بنيامين نتنياهو.للجهاز، بحسب ما أك ده البيان الصادر عن ديوان رئيس 
على صلٍة، نشر مركز أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، دراسًة عن الحرب االلكتروني ة 
يران جاء فيها أن ه منذ أكثر من عد ة سنواٍت تقوم إيران بتطوير برامج محوسبة  بين الواليات المتحدة وال

، وأ نها خصصت لهذا ا ، الفتًة إلى أن  عمل لحماية برنامجها النووي  لمجال مليار دوالر أمريكي 
 اإليرانيين ال يقتصر على الدفاع فقط، إنم ا على تنفيذ الهجمات.

باإلضافة إلى ذلك، أك دت الدراسة على أن  منظومة )السايبر( اإليراني ة غير واضحة المعالم، ولكن 
وري  اإليراني  فُيمِكن اعتبار الجمهوري ة إذا أخذنا بعين االعتبار قدرات )السايبر( التابعة للحرس الث

اإلسالمي ة دولًة متطور ًة جًدا في هذا المجال، وأن ها تمك نت من تطوير برامج وفيروسات هجومي ة 
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لتعطيل منشآٍت غربي ٍة وأيًضا إسرائيلي ٍة، كما أن ها طور ت منظوماٍت الختراق الحواسيب األكثر أمًنا، 
الستخباري ة، كما أن  إيران قامت بتطوير أدواٍت مخبجٍة وُتشغ ل عن وذلك بهدف جمع المعلومات ا

طريق األوامر من بعيد، كما أك دت الدراسة، التي اعتمدت على مصادر أمني ٍة وصفتها بجن ها رفيعة 
 الُمستوط في تل أبيب.

 26/5/2019، رأي اليوم، لندن

 

 سطينيينأبحاث جديدة: من معارضة دولة لليهود إلى منع دولة للفل .24
االدعاءات التي وضعها "قانون القومية" وكجن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، إلى 
جانب مزاعم هذا القانون العنصري بجن حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود 

ية ءباء الصهيونية فقط، ومطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل كد"دولة يهودية"، ال ينسجم مع رت 
ومتسسيها، ومع أهدافهم السياسية، في الفترة التي سبقت قيام إسرائيل. بل أن إقامة دولة لليهود لم 

نما هي فكرة وضعها، ألول مرة، االستعمار البريطاني.  تكن فكرة الحركة الصهيونية، وال
"من الناحية القانونية، فإن  ، أنه1926وكتب زعيم الصهيونية التنقيحية، زئيف جابوتينسكي، في العام 

وأي دولة توجد فيها أقلية قومية، مهما ’... دولة ثنائية القومية’مستقبل فلسطين يجب أن يترسض كد
أن تالئم متسساتها القانونية مع هذه الحقيقة  –بموجب إيماني العميق للغاية  –كانت صغيرة، عليها 

 قومية".  وتحويلها إلى دولة ثنائية، ثالثية أو رباعية ال
ولفت الباحث في التاريض اإلسرائيلي في جامعة جورج واشنطن، البروفيسور أرييه دوفنوف، وطالب 
الدكتوراه في العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إيتمار بن عامي، في مقال نشراه في صحيفة 

ين الماضيين، "هآرتس"، أول من أمس الجمعة، إلى أن أربعة كتب صدرت باإلنجليزية، في العام
تقود إلى "استنتاج مفاجئ"، مفاده أن هدف قيادة الحركة الصهيونية حينذاك هو أن هذا الكيان لن 
يكون "دولة يهودية". وتساءل الباحثان ما إذا بدأ حاليا توجها أكاديميا جديدا. وأضافا أن ثمة سمة 

الثقل من محاولة استيضال بارزة في أدبيات األبحاث، في السنوات األخيرة، تتمثل بنقل مركز 
الجانب اليهودي لدولة إسرائيل، إلى العودة إلى بحث نقدي وتاريخي حول جذور "فكرة الدولة" في 

 الفكر الصهيوني.    
ويقوض البحث التاريخي الجديد الرواية اإلسرائيلية السائدة حول "دولة في الطريق" أو "النضال من 

 دولة إسرائيل".   ’ وازن الوزن الزائد الذي منح لد"يهوديةأجل دولة" لليهود، "إثر الفشل في ت
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 حكم ذاتي وليس دولة
الكتاب األول الذي الذي يستعرضه الباحثان دوفنوف وبن عامي، من تجليف المترخ ديمتري 

 Beyond the Nation-State: Theشومسكي، من الجامعة العبرية، وصدر العام الماضي، بعنوان  "

Zionist Political Imagination from Pinsker to Ben-Gurion ما وراء الدولة القومية: التصور(  "
السياسي الصهيوني من بينسكر حتى بن غوريون(. ووفقا للنظرية التي يطرحها هذا الكتاب، فإن 
قادة الصهيونية لم يتطلعوا أبدا إلى دولة قومية يهودية. "جميع قادة الصهيونية، من دون استثناء، 

نوا رعايا أو مواطنين في إمبراطوريات متعددة القوميات. وليس فقط أنهم يختبروا أبدا دولة قومية، كا
نما اعتبروا أنفسهم كجبناء أقليات قومية يحتاجون إلى حماية من خمن األغلبية القومية. ولم تجذبهم  وال

نما جذبتهم ادعاءات لجم الس يادة والتطلع إلى حكم ذاتي فكرة الدولة السيادية وذات الحكم المركزي، وال
 لمجموعات قومية مختلفة".

ويتكد شومسكي على أن "ارتداع قادة الصهيونية من دولة قومية كان سائدا جدا، وفي مركز أفكار 
معظم الزعماء اليهود، وبينهم هرتسل، أحاد هعام، جابوتينسكي وحتى بن غوريون". ويضيف أن 

في دولة. وُوصفت الدولة ’ حكم ذاتي’ي اليهودي كبيئة "القيادة الصهيونية تخيلت الحيز القوم
الصهيونية المستقبلية كتسوية مختلفة جوهريا عن دولة قومية ذات حكم مركزي، وأن القومية اليهودية 

 ستحقق ثقافتها بشكل منفصل، إلى جانب القومية العربية، بينما الدولة نفسها تكون محايدة".    
 In Search of Israel: The History ofر، وهو يهودي ألماني، في كتابه"ويتحدث المترخ ميخائيل برن

an Idea البحث عن إسرائيل: تاريض فكرة(، الصادر العام الماضي أيضا، عن أن الكثير من(  "
الكتاب الصهاينة لم يتطلعوا أبدا إلى إقامة دولة سيادية. وأشار إلى أنه في فترة الييشوف )قبل قيام 

بريطاني  –عت الحركة الصهيونية مقترحات عديدة، بينها إقامة حكم ذاتي يهودي إسرائيل( وض
"تخضع لجاللتها"، وقد أبدط بن غوريون اهتماما بهذا المقترل فيما تبناه جابوتينسكي بحماس. كذلك 

 انتشرت مقترحات حول تسويات فيدرالية أو ثنائية القومية.
اط "الحركة اإلقليمية" اليهودية، المعادية للصهيونية، أما مصطلح "دولة"، فقد كان مركزيا في أوس

ألن قادتها سعوا إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة في أنحاء العالم. ولفت دوفنوف وبن عامي إلى 
أنه "فيما توجه األدب )الروائي( إلى البحث عن بديل متخيل، يذكر المترخون أن للحركة اإلقليمية 

ي( مشترك. وليس صدفة أن هرتسل تطلع إلى توطين اليهود في أوغندا... والصهيونية كان نبع )فكر 
وقسم من المبادرات التي دفعها اإلقليميون حظيت بنجاحات دبلوماسية أيضا، بينها قرار برمان 

، بمنح اليهود منطقة إلقامة دولة مستقلة في أراضي 1947سورينام وحكومة هولندا، من العام 
جنوبية، وسحبوا هذا االقترال فقط بعد قيام إسرائيل. كما أن بن تسيون نتنياهو ية المريكالمستوطنة األ
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)المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة(، وهو والد رئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالي، أبدط اهتماما 
 بجفكار الحركة اإلقليمية".

ر األخرط المذكورة أعاله ويفسر شومسكي وبرنر إقامة دولة إسرائيل وعدم تبني الصهيونية لسفكا
، جعلت زعماء الصهيونية، وعلى 1939 – 1936بعدة أسباب: أوال، أن الثورة الفلسطينية في األعوام 

رأسهم جابوتنسكي وبن غوريون، يعتقدون أن دولة ثنائية القومية غير قابلة للحياة؛ ثانيا، أن المحرقة 
ين أن مصطلح "الدولة القومية" جرط استخدامه قلبت األمور رأسا على عقب. ويتبين من هذين الكتاب

، تحدثت في تقريرها، 1937بسبب البريطانيين، ألن لجنة بيل، البريطانية التي زارت البالد في العام 
 وألول مرة في تاريض الصراع، عن "دولة يهودية"، بعد أن أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين.

 "اليهودي السياسي"
" )يهود Sovereign Jews: Israel, Zionism, and Judaismدغر في كتابه "اعتبر الباحث يعقوب يَ 

، أن "دولة إسرائيل تمثل نموذجا 2017سياديون: إسرائيل، الصهيونية واليهودية(، الصادر في العام 
، في الوقت الذي طولب فيه اليهودي التقليدي أن يدخل مضمونا ’اليهودي السياسي’جديدا، هو 

 اليهودية".حقيقيا لحياته 
 1988إعالن االستقالل الفلسطيني، عام 

ووفقا ليدغر، المحاضر في جامعة أوكسفورد، فإن "اليهودي السياسي" يلقي على إسرائيل مستولية 
أن تكون يهودية باسمه. ويرفض يدغر ادعاءات اإلسرائيليين حول "إكراه ديني"، ويرط أن الوضع 

ياسي، ويعفيه من الحاجة إلى تعريف أو التعبير عن الحالي هو تقاسم عمل مريح لليهودي الس
يهوديته طالما أنه يعبر عن والء لقيم الدولة القومية اليهودية. ورأط الباحثان أن تذبذب يائير لبيد، 

 رئيس حزب "يي  عتيد"، حيال قضايا الدين والدولة يجسد ادعاء يدغر.  
في الصهيونية، البروفيسور شلومو أفينيري،  ويرط يدغر باألديب اإلسرائيلي أ. ب. يهوشع والباحث

أنهما الممثالن األبرز لليهودي السياسي. فقد اعتبر يهوشع أن "يهود الشتات" هم "يهود جزئيون" 
ألنهم يسكنون خارج إسرائيل وأن دولة إسرائيل هي نفسها اليهودية. كما يعتبر أفينيري أن جوهر 

غر على أن "هذا المفهوم العلماني هو عمليا مرءة للصورة الصهيونية هو تطلع إلقامة دولة. وشدد يد
القومية وليس أقل خالصية منها. وبينما تشدد الصهيونية الدينية القومية على  –الشمولية الدينية 

وترط بها عالجا لمشاكل اليهود، فإن الصهيونية السياسية تتمن ’ دولة يهودية’وعبارة ’ يهودية’كلمة 
 في هذه المعادلة".’ الدولة’ة التشديد على باألمور نفسها بواسط
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 منع قيام دولة فلسطينية
ي سث أنزيكسا، وصدر العام الماضي بعنوان مريكالكتاب الرابع من تجليف الباحث اليهودي األ

Preventing Palestine: A Political History from Camp David to Oslo منع فلسطين: تاريض( " "
ه حكومات إسرائيل سياسي من كامب ديفي د إلى أوسلو(. ويتعقب أنزيكسا في كتابع المنطق الذي وج 

 .1995وحتى اغتيال يتسحاق رابين، عام  1978في المفاوضات مع العالم العربي، منذ العام 
 خطة ترامب "صفقة القرن" تستند لمعارضة إسرائيل قيادم دولة فلسطينية

مثابرة إلى عزل القضية الفلسطينية عن الصراع مع ويتكد أنزيكسا على أن إسرائيل سعت بصورة 
الدول العربية المجاورة لها ووقعت اتفاقيات سالم معها. ومهدت اتفاقية السالم مع مصر لسياسة 
"منع السيادة" الفلسطينية، عندما تعهدت إسرائيل بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا فقط وليس استقالال 

 كامال.
لت نموذج الحكم الذاتي الفلسطيني، ألنها هذه الصيغة سمحت لها ووفقا ألنزيكسا، فإن "إس رائيل فض 

، من دون المس بمصالحها األمنية، 1967بالحفاظ على سيطرة إسرائيلية في المناطق المحتلة عام 
 ’".تنازل عن مناطق أرض إسرائيل’ومن خالل تحييد النقا  حول 

ابهة بعد االنتفاضة وفي فترة أوسلو. "في تشرين ويرط هذا الباحث أن موقف إسرائيل شمل قوالب مش
، عندما أعلنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن استقالل فلسطيني، شمل 1988الثاني/نوفمبر 

. وبينما تطلع الفلسطينيون إلى سيادة واستقالل 1947ذلك تطرقا واضحا لقرار التقسيم من العام 
فإن إقامة السلطة الفلسطينية اقترل نموذج  –يادة اليهودية إلى جانب وفي موازاة الس –سياسي كامل 

 حكم محلي محدودا فقط.
وأفكارا كهذه حول حكم ذاتي للفلسطينيين ما زالت تتكرر اآلن أيضا، وفقا للباحثين، "وال فرق كبيرا 

سحاق بين رغبة نفتالي بينيت اليمين باالكتفاء بحكم ذاتي فلسطيني جزئي )كانتونات(، وبين تطلع يت
هرتسوغ اليساري إلى الحفاظ على حرية عمل الجي  اإلسرائيلي في المناطق )المحتلة(. وبين هذين 

التي يطرحها دونالد ’ صفقة القرن’االقتراحين، وعلى الرغم من الفروق األيديولوجية بينهما وبين 
ين هذه االقتراحات ترامب، التي يتوقع أن تدعو إلى إقامة كيان فلسطيني محدود. والقاسم المشترك ب

 هو استنادها إلى تاريض طويل من المعارضة اإلسرائيلية لدولة قومية فلسطينية والبحث عن بدائل".  
ولفت الباحثان إلى أن كتابي شومسكي وأنزيسكا يفسران موافقة خليفة جابوتينسكي، مناحيم بيغن، 

نفسه"، وذلك "طالما أن إقامة كرئيس حكومة، على أن "للشعب الفلسطيني الحق في إدارة شتونه ب
 دولة قومية فلسطينية ليس مطروحا".

 26/5/2019، 48عرب 



 
 
 
 

 

 26 ص             4950 العدد:             5/27/2019 االثنين :التاريخ  

                                    

 االحتالل يحاصر المعتكفين باألقصى لتوفير الحماية للمستوطنين .25
حاصرت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صبال اليوم األحد، عشرات الفلسطينيين المعتكفين بالمسجد 

 جموعات من المستوطنين لساحات المسجد األقصى.القبلي، وذلك بالتزامن مع اقتحام م
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية أن شرطة االحتالل فتحت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين 

 والسيال األجانب باقتحام األقصى، مع بدء العشر األواخر من شهر رمضان.
جولتهم االستفزازية في ساحات الحرم، فيما  ورافق عناصر من شرطة االحتالل المستوطنين خالل

تمركزت قوة منهم أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين المعتكفين، وذلك لتجمين اقتحامات 
 المستوطنين والسيال إلى المسجد.

وسادت حالة من التوتر في ساحات المسجد األقصى، مع السمال للمستوطنين والسيال األجانب 
الت استفزازية تخللها صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، باقتحامه والقيام بجو 

فيما اعتقلت شرطة االحتالل شابا من أمام المصلى القبلي واعتدت عليه بالضرب المبرل، واقتادته 
 إلى منطقة باب المغاربة.

دتهم عن ساحة وقامت شرطة االحتالل بتغيير مسار الجوالت االستفزازية للمستوطنين، حيث أبع
 المصلى القبلي وسارت بهم من خلف المصاطب لمواصلة جولتهم االستفزازية في ساحات المسجد.
وعلى صحن مسجد قبة الصخرة المشرفة قامت شرطة االحتالل بإبعاد نسوة تواجدن في المكان، 

 لمنعهن من التكبير.
 26/5/2019، 48عرب 

 
 متتابعة دون إفطار لسوء األطعمة المقدمة لهم هيئة األسرى: أسرى "عصيون" يصومون أياما   .26

قالت هيئة شتون األسرط والمحررين، اليوم األحد، إن األسرط القابعين في مركز توقيف : رام ل
"عصيون" جنوب بيت لحم، يعانون ظروفا صعبة وقاسية بسبب سوء المعاملة واالحتياجات المقدمة 

 مضان.لهم من قبل إدارة المعتقل خصوصا في شهر ر 
ولفتت محامية الهيئة التي زارت أسرط المعتقل أول أمس، أن األسرط يصومون أياما متتالية وال 
يتناولون سوط بعض الماء بسبب سوء األطعمة التي تقدم لهم كإفطار من حيث الكم والنوعية، ما 

 يدفع المعتقلين للرفض واالحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها.
حيان يتم تقديم بيضة باردة سيئة الطعم مضى على قليها عدة ساعات وأوضحت، أنه وفي بعض األ

لسسير، وأحيانا أخرط قطعة خبز عليها قليل من اللبنة عند منتصف الليل، كما تتعمد اإلدارة تقديم 
 مياه ساخنة وغير نظيفة للمحتجزين.
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ارة توفير من أساليب التنغيي على األسرط خالل شهر رمضان رفض اإلد أنوأضافت الهيئة، 
مراول لسسرط في مراكز التوقيف والسجون الصحراوية، لتلطيف األجواء الحارقة في فصل الصيف 

 شديد الحرارة والرطوبة.
وطالبت الهيئة، المتسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لوقف انتهاكات االحتالل بحق األسرط 

تهم من الطعام الجيد والماء البارد، ال والموقوفين خالل هذا الشهر الفضيل، وخصوصية احتياجا
 سيما بظروف الطقس الحالية.

 26/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 %52غزة تعاني أسوأ أزمة دواء... والعجز : وزارة الصحة .27
ع حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة على المرضى في القطا رام ل:

بسبب أزمة األدوية التي وصفتها باألشد على اإلطالق. وقالت الوزارة إن معدل العجز في األدوية 
 في المائة. 52والمستهلكات الطبية تجاوز الد

وأكد مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي، أكبر المشافي الحكومية في قطاع غزة، أن 
ساسية والمضادات الحيوية واألدوية الخاصة بمرضى مجمع الشفاء بات يفتقد للكثير من األدوية األ

 الضغط والسكري وأدوية األورام وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.
ولفت عباس إلى أن معظم األصناف الدوائية غير المتوافرة حاليًا في صيدليات المشافي الحكومية ال 

أن فقدان األدوية يشكل خطرًا على حياة "تتوافر أيضًا في صيدليات القطاع الخاي. وأضاف 
المرضى، كالحليب العالجي لمرضى التبول الفينولي الذي يتسبب في حدوث التخلف العقلي في 
حالة عدم تلقيه من قبل الطفل المصاب بالمرض، وكذلك أدوية البروجراف الخاصة بزارعي الكلى، 

 ."التالي فشل عمليات الزراعةحيث قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة وب
وناشد مدير عام مجمع الشفاء الطبي جميع الداعمين للقطاع الصحي وجميع الضمائر الحية بسرعة 
التدخل إلنقاذ مرضى غزة في ظل عدم تلقي المرافق الصحية في قطاع غزة للحصي الدوائية 

زة التقارير السابقة لمنظمة وتتكد التحذيرات الحديثة في غ الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي.
الصحة العالمية التي أشارت إلى وجود نقي حاد ومزمن في األدوية والمستلزمات الطبية في 

 45وقبل أشهر قالت وزارة الصحة إن  القطاع، والحاجة إلى توريد المزيد من العالجات األساسية.
ر على تقديم الخدمة لمجمل الجمهور في المائة من قائمة األدوية الرئيسية نفدت تمامًا، وهو ما يتث

 وليس فقط الجرحى.
 26/5/2019، لندن، الشرق األوسط
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 خسائر مختلف القطاعات بالعدوان األخير دوالرمليون  9.5وزارة األشغال:  .28
أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، األحد، أن إجمالي خسائر العدوان األخير  :األناضول

وأوضح ناجي سرحان، وكيل الوزارة، خالل لقاء  ماليين دوالر أمريكي. 9.5حو نعلى القطاع بل  
نظ مه المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، أن "الخسائر شاملة مختلف القطاعات، الزراعي واالقتصادي 

ووفق الوزارة، فإن العدوان اإلسرائيلي األخير تسبب بتدمير نحو  والصحة والتعليم والبنى التحتية".
 وحدة ُأخرط بشكل جزئي. 700وحدة سكنية بشكل كلي، بينما تضررت حوالي  100

 وأوضح سرحان أن االعتداءات المتفرقة على غزة فاقمت من تردي األوضاع اإلنسانية بالقطاع.
وتابع قائال: "تلك االعتداءات تتمثل في العدوان الذي شن ته إسرائيل على القطاع في نوفمبر عام 

وذكر أن تلك االعتداءات نتج عنها  من العام الجاري". مايو /مارس، وأيار /ار، وفي شهري ءذ2018
 وحدة سكنية بشكل جزئي. 2,300وحدة سكنية بشكل كل ي، وتضرر قرابة  207هدم نحو 

إعادة إعمارها منذ الحرب األخيرة  وحدة سكنية لم يتم   2,000حو نويضاف ذلك، بحسب سرحان، إلى 
وما قبلها، حيث لم يتوفر تمويل إلعادة إعمارها، باإلضافة إلى عدم  ،2014على قطاع غزة صيف 

القدرة على تعويض أصحاب األضرار السكنية الجزئية، وأضرار القطاع االقتصادي )الصناعي 
من الوحدات السكنية  %71وبي ن سرحان أنه تم االنتهاء من إعادة إعمار نحو  والتجاري والزراعي(.

من  %15.5وأشار إلى وجود تعهدات بإعمار نحو  .2014خالل حرب التي ُدم رت بشكل كلي 
 .%86.5حو ن اإلعمارإجمالي الوحدات المتبقية، ليصل إجمالي االلتزامات في برنامج إعادة 

 26/5/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 اعتقاالت ومواجهات بالضفة والقدس .29

م وتفتي  في الضفة الغربية والقدس شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األحد، حملة ده
المحتلتين، تخللها اعتقال العديد من الشبان جرط تحويلهم للتحقيق لدط األجهزة األمنية بحجة 

 المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.
هوط ببلدة سلوان، في القدس، اعتقلت شرطة االحتالل الشابين معتز ولتي الرجبي من حي بطن ال

بدعوط االعتداء على مستوطن في الحي، كما اعتقلت   الشاب عمر باسم الزغير أثناء مروره بشارع 
 الواد في البلدة القديمة.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الشبان مهند محمد عبد الحميد أبو مارية، وعالء صادم 
 عد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر.عادل الصليبي وياسر جهاد علي أبو دية ب
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كما اندلعت مواجهات متفرقة، أصيب خاللها عدد من المواطنين باالختناق، بينما أطلق جنود 
 االحتالل الرصاي بشكل مباشر على مركبة يملكها المواطن إبراهيم خليل صبارنة.

يكة قضاء طولكرم تخللها في شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة شو 
 إصابات باالختناق.

 26/5/2019، 48عرب 
 

 ا  بحري ميال   15تعيد توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى  "إسرائيل" .31

عت إسرائيل يوم األحد مرة أخرط منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها  -تل أبيب د ب أ: وس 
 ردا على العنف الذي اندلع األسبوع الماضي.

ن مكتب منسق األنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية ليلة السبت إن منطقة الصيد ستزيد وأعل
 أميال بحرية. 10كيلومترًا( بعد أن كانت  28مياًل بحريًا )حوالي  15إلى 

جزء من  اإلجراءهذا “وقال مكتب منسق األنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية في بيان 
في قطاع غزة ويتسق مع سياسة التمييز بين  اإلنسانيةدهور الظروف السياسة المدنية لمنع ت

 ”.والسكان غير المتورطين اإلرهابيين
 27/5/2019، القدس العربي، لندن

 
 أشهر 3: مليون فلسطيني بغزة بحاجة لمعونات كل "األونروا" .31

يا على توزيع أكدت وكالة "أونروا"، يوم األحد، وجود مليون فلسطيني في غزة، يعتمدون كل: غزة
وأشار سامي مشعشع الناطق  المواد الغذائية، موضحة أنهم بحاجة لتوفير الغذاء كل ثالثة أشهر.

ألف غزي بحاجة إلى توزيع مساعدات  80كان هناك  2000باسم وكالة الغوث إلى أنه "في العام 
 غذائية".

ية الخدمات التي تقدمها وقال إن "الوكالة عانت منذ سنوات، من عجز مالية أثر على نوعية وكم
األونروا "، منوها إلى أن "قطاع غزة، يعد أحد أكثر المناطق صعوبة في تقديم الخدمات، نتيجة 

 عاما". 13منذ  اإلسرائيليالحصار 
وفي تعليقه على الوضع التعليمي في القطاع، لفت مشعشع إلى ان العملية التعليمية تواجه صعوبات 

الورديتين، واكتظاظ الصفوف، لكن األونروا تحاول إدارة األزمة  في غزة، في ظل العمل بنظام
 واستمرار خدماتها في مختلف مناطق عملها في داخل فلسطين وخارجها.
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وفي معرض حديثه عن ازدحام الصفوف المدرسية بالطالب حيث يقدر عدد الطالب في الصف 
صعبة للغاية، تتطلب تدخل نفسي  يعانون من صعوبات نفسية األطفالطالبا، قال إن  41-39الواحد 

 اعلى من تدخل من المرشدين االجتماعين والنفسيين.
مليون دوالر، وهو تقريبا ثلث  446ووفق مشعشع، فإن العجز المالي للوكالة بل  العام الماضي 

مليون دوالر، وهو عجز مركب يشمل الخدمات  211ميزانية الوكالة، أما العام الحالي فيقدر العجر بد 
 لعادية، وخدمات الطوارئ في مناطق عملياتها الخمسة.ا

ميزانية الطوارئ لهذا العام تشكل مصدر قلق لسونروا حيث استطاعت الوكالة تحصيل  أنوأضاف 
 أنالمسجلة األخطر هو  أنمليون دوالر(، الفتا إلى  288فقط من ميزانية الطوارئ وقيمتها ) 11%

 ياد. وفق موقع وطن المحلي.أعداد الالجئين دون خط الفقر في ازد
 26/5/2019، فلسطين اون الين

 
 "ورشة البحرين"في وجه  "القدس ليست للبيع"الفلسطينيون يرفعون شعار  .32

أشرف الهور: تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي الرافض للمخططات  "القدس العربي" –غزة 
في البحرين  "الورشة االقتصادية"ل ، والتمهيد لها من خال"صفقة القرن"األمريكية الرامية لطرل 

 "المساومة"المزمع عقدها الشهر المقبل، أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاي في غزة عن رفضه 
، في الوقت الذي جددت فيه القيادة "إغراءات اقتصادية"على الحقوق الفلسطينية من خالل 

 يعرف مصلحة الفلسطينيين أكثر منهم.الفلسطينية انتقادها للمشاركين، والتجكيد على أن أحدا ال 
وأكد المجلس، الذي يضم المتسسات االقتصادية والتجارية الخاصة، في بيان له رفضه للدعوة 

قطاعنا وطني بامتياز وينظر إلى ما يسمى، "األمريكية البحرينية لعقد تلك الورشة، وجاء في البيان 
ن كونها مجرد متامرة جديدة ال يمكن التعامل ورشة السالم من أجل االزدهار، على أنها ال تعدو ع

 ."معها بجي شكل من األشكال
وأشار إلى أن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 

هي مشروعنا الذي لن نساوم عليه بجي إغراءات اقتصادية وقضيتنا الوطنية العادلة "وعودة الالجئين 
، وأكد رفضه المطلق للتعامل مع هكذا ور  عمل، وأكد في بيانه أن مجرد حضورها "عليست للبي

 ."خيانة لدماء الشهداء وعذابات األسرط وءالم الجرحى"يعد 
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كذلك حذرت المتسسات الفلسطينية الرئيسية في الواليات المتحدة األمريكية من خطورة الدعوة لعقد 
عن تلقي المئات من  "وفا"وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية  ، وكشفت في بيان نشرته"ورشة البحرين"

 رجال األعمال األمريكيين الفلسطينيين دعوات للمشاركة في تلك الورشة.
 27/5/2019، القدس العربي، لندن

 
 يدعو للتصدي للورشة االقتصادية في البحرين "المؤتمر الشعبي" .33

ج، إلى التصدي للورشة االقتصادية المزمع عقدها دعا المتتمر الشعبي لفلسطينيي الخار : إسطنبول
في البحرين، وعد  المشاركة فيها شكال من التطبيع مع االحتالل الصهيوني وخيانة لتضحيات الشعب 

 الفلسطيني.
وقال المتتمر في بياٍن له، اليوم األحد: إنه يتابع باهتمام وقلق بالغين اإلعالن األمريكي عن عقد 

لبحرين حزيران/ يونيو القادم، كمرحلة أولى مما يسمى صفقة القرن والتي تهدف ورشة اقتصادية في ا
 الى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس االحتالل الصهيوني ألرضنا كجمر واقع.

وأسف للموقف الرسمي لبعض الدول العربية من الورشة ووصفه أنه "إعالن رسمي لتبني الرتية 
 ي والفلسطيني مع الكيان الصهيوني".الصهيوأمريكية لحل الصراع العرب

ودعا المتتمر الشعبي إلى توحد الفلسطينيين بجميع أطيافهم وانتماءاتهم على موقف رافض لعقد هذه 
الورشة التطبيعية مع االحتالل، ورفض أي مشاركة رسمية أو غيرها في هذه الورشة المشبوهة 

 ني.وفضح ومحاسبة من يشذ عن هذا اإلجماع الوطني الفلسطي
وأكد رفض صفقة القرن األمريكية التي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية لمصلحة االحتالل 

 الصهيوني، وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة.
 26/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ية لـ"ورش االستثمار"مريكالفلسطينيون في الواليات المتحدة يقاطعون الدعوات األ .34

ية من خطورة مريكحذرت متسسات رئيسية داعمة للحق الفلسطيني في الواليات المتحدة األ: شيكاغو
 ية لعقد ور  استثمار اقتصادية.مريكالدعوة األ

وشددت المتسسات الفلسطينية في بيان لها صدر اليوم األحد، على أن الشعب الفلسطيني بكافة 
ا، أمريكاجده موحد في مقاطعة أي ورشة تدعو إليها أطيافه وتياراته وقواه السياسية في كافة أماكن تو 

 والتصدي لد"صفقة القرن"، وألي محاوالت لاللتفاف على الموقف الفلسطيني الموحد.
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يين الفلسطينيين دعوات للمشاركة في مريكوكشف البيان عن تلقي المئات من رجال األعمال األ
 لذي تطرحه ما يسمى بد"صفقة القرن".ورشة اقتصادية تهدف لتنفيذ أجندة السالم االقتصادي ا

الجهة الداعية وبعد أن لقيت مقاطعة ورفضا شامال للمشاركة من قبل كبار رجال  أنوأضاف، 
يين الفلسطينيين لججت اآلن عبر وكالء مشبوهين لها إلى تعميم توزيع هذه الدعوات مريكاألعمال األ

والمتقاعدين من أبناء الجالية، لتقديمهم على صغار رجال األعمال، والعمال، وسائقي الشاحنات، 
على أنهم رجال أعمال فلسطينيين، مع وعود بمبال  نقدية تحفيزية وأخرط عينية لليحاء بوجود 

 مشاركة فلسطينية.
 26/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 في غزة المحاصرة.. ثلثا السكان ال يمتلكون ثمن الطعام .35

أظهرت دراسة تقييمية متعددة القطاعات لتحديد وضع التغذية في قطاع غزة أعدتها : غزة-ىرائد موس
حديثا "متسسة إنقاذ الطفل"، بالتعاون مع اليونيسيف وبدعم من برنامج األغذية العالمي، أن 

من األسر  %23استهالك األغذية عند نسبة كبيرة من السكان يقع دون الحد المقبول، حيث إن 
من هذه الفئة تحصل على نوع من  %80بة االستهالك الغذائي عندهم ضعيفة، علما بجن كانت نس

 المساعدات اإلنسانية.
كما أظهرت الدراسة أن نسبة عالية من األسر في غزة ال تستهلك األطعمة الغنية بالفيتامينات 

إلضافة إلى أن ما والمعادن واألطعمة الغنية بالحديد، مما يزيد من مخاطر اإلصابة بفقر الدم، با
من األسر التي شملها التقييم تقلل عدد وجبات الطعام وجودتها للتكيف مع نقي  %70يزيد على 

 الطعام أو نقي الموارد.
وتزامنت الدراسة مع تصريح لمنسق األمم المتحدة للشتون اإلنسانية جيمي ماغولدريك حذر فيه من 

توقف الدعم الغذائي الذي يقدمه برنامج الغذاء  أن "الوضع خطير جدا"، وقد يزداد خطورة في حال
العالمي، ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، لعدم توفر التمويل 

 الالزم مما يهدد حياة سكان القطاع جراء عدم قدرتهم على توفير الغذاء.
، للجزيرة نت، إن ثلثي السكان في غزة وقال مدير شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية أمجد الشوا
 يعانون من انعدام األمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة.
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عاما،  12وأرجع الشوا أسباب انعدام األمن الغذائي إلى ثالثة أسباب، هي الحصار المستمر منذ 
اإلسرائيلي، التي واالنقسام الداخلي، والحروب والهجمات العسكرية اإلسرائيلية المتتالية من االحتالل 

 تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وسبل عيشهم.
 26/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصدر موثوق لـ"األيام": القاهرة تعّد لتحقيق اختراق نحو المصالحة .36

علمت "األيام"، من مصدر موثوق، أن المستولين المصريين ذوي العالقة بالملف  عيسى سعد ل:
هم جهاز المخابرات العامة، يبذلون منذ عدة أيام مضت جهودًا مكثفة من أجل الفلسطيني، وعلى رأس

بلورة صيغة وخطة مقبولة على جميع األطراف الوطنية؛ إلحداث اختراق في ملف المصالحة 
 الفلسطينية الداخلية، وصواًل إلى تنفيذها على أرض الواقع.

ل عدم ذكر اسمه: إن المصريين ف ي حالة تواصل دائم منذ فترة مع وأضاف المصدر، الذي فض 
الفصائل الرئيسية في غزة الستطالع مواقفها؛ تحضيرًا لجولة مكثفة ومصيرية سيقوم بها الوفد األمني 
المصري لقطاع غزة بعد عيد الفطر القادم. وسيكون هدفها استئناف جهود إتمام واستكمال المصالحة 

في أعقاب استهداف موكب رئيس الوزراء السابق شهرًا؛  14الفلسطينية التي تجمدت وتراجعت منذ 
رامي الحمد ل ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بالعبوات الناسفة بعد دقيقة واحدة من 

 عبورهم قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال غزة.
زة، الجهود ووصف المستول ذاته، والذي يتبوأ منصبًا رفيعًا في أحد الفصائل الرئيسية في غ

المصرية في هذه المرة بالمهمة جدًا والجدية و" قد تسفر عن تحقيق غاياتها وأهدافها، سيما أن 
ية في مريكالجميع بات يدرك المخاطر الكامنة التي تعترض القضية الفلسطينية مع جدية اإلدارة األ

 تنفيذ صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
أن مستولي جهاز المخابرات المصرية يتواصلون باستمرار مع مستولي الفصائل بغزة وأشار إلى 

 ويطلبون من كل فصيل على حدة تصورًا معينًا لتطبيق اتفاقيات المصالحة.
 25/5/2019، األيام، رام هللا

 
 مستشرق إسرائيلي: السيسي أقرب صديق لنتنياهو في المنطقة .37

رق إسرائيلي إن "العالقات اإلسرائيلية مع الدول العربية تجخذ قال مستش: عدنان أبو عامر -21عربي
مديات متعددة، وفي أكثر من مجال وقطاع، وهو ما يتضح في العديد من االتصاالت والعالقات 

وأضاف جاكي خوجي الكاتب اإلسرائيلي في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته  السرية والعلنية".
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مثلة على العالقات العربية اإلسرائيلية، ومنها ما هو قائم بين " أن "هناك العديد من األ21"عربي
سرائيل، حيث ال يوجد هناك صديق لبنيامين نتنياهو في المنطقة أكثر من عبد الفتال  مصر وال
السيسي، وبعيدا عن عناوين األخبار فقد نجح االثنان في إنضاج مستوط متقدم من العالقات الوثيقة 

 والمتقاربة".
تب إلى أنه "ليس غريبا عدم صدور أي كلمة انتقاد من تل أبيب باتجاه القاهرة ونظام ونبه الكا

السيسي، في الوقت ذاته لم نسمع األخير ينتقد نتنياهو كما فعل من سبقه من الرتساء المصريين، 
كما أن الدور المصري في كل ما يتعلق بالوضع في غزة مهم جدا، والكثير من اإلسرائيليين مدينون 

 الشكر والعرفان لمبعوثي السيسي الذين يبذلون جهودا حثيثة لتثبيت التهدئة بصورة دورية في غزة".ب
وختم بالقول بجنه "رغم العالقة الوثيقة بين السيسي ونتنياهو، لكن الشارع المصري ما زال يصف 

الرأي العام  إسرائيل بالعدو، وهي تبدو مثل كيس المالكمة بجقالم وكتابات كبار الصحفيين وموجهي
المصري، ورغم المودة القائمة بين الحكومتين في القاهرة وتل أبيب، فإن العالقات الشعبية 

 والجماهيرية بين الشعبين ال زالت باردة وفاترة".
وانتقل الكاتب إلى "العالقات اإلسرائيلية مع السعودية، حيث إن هناك تعاونا ثنائيا سريا يجري منذ 

لمواجهة إيران وأذرعها المنتشرة في منطقة الشرق األوسط، ومن غير المتوقع سنوات طويلة بينهما 
أن نتعرف على حجم الخدمات األمنية التي قدمتها الرياض إلى تل أبيب في هذه المعركة السرية، 

 وماذا تلقت منها في المقابل، لكن اإلشارات والرموز باتت أكثر من واضحة".
 27/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 بوقف االستفزازات في األقصى "إسرائيل"يطالب  ردناأل  .38

أدانت وزارة الخارجية وشتون المغتربين األردنية، اليوم األحد، استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية : عمان
ضد المسجد األقصى، الحرم القدسي الشريف من خالل اقتحامات المتطرفين والتضييق على 

 المصلين وكوادر األوقاف.
طق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، ضرورة التزام "إسرائيل"، "كقوة قائمة باالحتالل" وأكد النا

بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر 
 الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصًا في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك.

الب القضاة، السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري لجميع االستفزازات في المسجد األقصى وط
 المبارك، وحم لها كامل المستولية عن سالمة المسجد ورو اده من المصلين.
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في سياق ءخر، استنكرت اللجنة الملكية لشتون القدس، استمرار مسلسل اإلجرام وانتهاك قوات 
قدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، خاصة طرد كل من يعتكف داخل االحتالل اإلسرائيلي للم

 في ليالي شهر رمضان المباركة. األقصىالمسجد 
 26/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 اإلسرائيلي أساس الصراع في المنطقة   -: الصراع الفلسطيني األردنيوزير الخارجية  .39

اإلسرائيلي كان  -أيمن الصفدي، أن الصراع الفلسطيني  األردنيوزير الخارجية  أكد: "الحياة" -دبي 
وسيظل أساس الصراع في المنطقة، وأن حله يكون بإنهاء االحتالل وتداعياته التي تجذر اليجس 

 وتعيق التنمية وتدفع المنطقة كلها نحو المزيد من التوتر والصراع.
، وزير الدولة األحد)بترا(، شدد الصفدي خالل استقباله اليوم  ردنيةاأل األنباءووفقًا لبيان نشرته وكالة 

لشتون الشرق األوسط وشمال إفريقيا البريطاني أندرو موريسون على ضرورة أن تركز الجهود الدولية 
المستهدفة حل الصراع، على إيجاد أفق سياسي حقيقي للتوصل لحل الدولتين الذي يضمن قيام 

لمستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، سبيال وحيدا الدولة الفلسطينية ا
للسالم الشامل والحفاظ على األمن واالستقرار الالزمين لتحقيق التنمية الحقيقية وبناء المستقبل الذي 

 تستحقه شعوب المنطقة.
إليه. وحذر الصفدي من وأكد موريسون التزام بالده حل الدولتين ودعمها الجهود المستهدفة التوصل 

خطورة استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى التي تهدد بتفجر موجة جديدة من 
العنف، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ووقف كل 

 الخطوات واإلجراءات االستفزازية.
لة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين "أونروا" وتجديد التزامها وثمن الصفدي دعم بريطانيا لوكا

بدعم موازنة الوكالة. ولفت إلى األهمية التي جسدها حضور بريطانيا في متتمر دعم الوكالة الذي 
عقد بدعوة مشتركة من المملكة والسويد في ستوكهولم أخيرا، وأصدر بيانا أكد ضرورة استمرار 

دورها وفق تكليفها أألممي، وأن قضية الالجئين من قضايا الوضع النهائي التي الوكالة بالقيام ب
 .194تحسم في إطار حل شامل للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 

 27/5/2019، لندن، الحياة
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 نصرهللا: لمواجهة "صفقة القرن" وللقاء لبناني فلسطيني لمواجهة خطر "التوطين الزاحف" .41
هنج األمين العام لد"حزب ل" السيد حسن نصرل، اللبنانيين بعيد المقاومة : "الحياة" -يروت ب

ذكرط تحرير الجزء األكبر من أرضنا في جنوب لبنان،  2000أيار)مايو(  25والتحرير، قائال: "إن 
خراج العدو الصهيوني وعمالئه أذالء صاغرين بال قيود وبال شروط من أرضنا، وكان  انتصارا وال

 تاريخيا وعظيما".
، وهناك خطوات ستتالحق، االقتصادي: "الخطوة األولى أعلن عنها بالنسبة إلى المتتمر أضاف

وجميعا معنيون في تحمل المستولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة التي تهدف إلى القضاء على 
الرافض  الفلسطينيينارم من قبل كل القضية الفلسطينية"، منوهًا إلى "الموقف الفلسطيني الجامع والص

 لهذا المتتمر وعدم المشاركة فيه ودعوتهم إلى مقاطعته، وهذا هو الموقف الحقيقي".
قد يفتح الباب أمام توطين الالجئين في  االقتصادي"أهم مسجلة قد يتدي إليها المتتمر  أنوأشار إلى 

ني اللبناني، حيث يجمع اللبنانيون على لبنان وباقي الدول وهناك أرضية مشتركة على المستوط الوط
رفض التوطين، دستوريا وسياسيا وعلى كل صعيد، وهناك أرضية مشتركة مع األخوة الفلسطينيين 
على رفض التوطين والحق في العودة واليوم أصبحنا في مرحلة ال يكفي أن نقول فيها أننا ضد 

لوضع  والفلسطينيينن المستولين اللبنانيين التوطين، ألن الخطر يقترب"، داعيًا إلى "لقاء سريع بي
خطة لمواجهة خطر التوطين القادم واليوم يجب أن ننتبه ألن البيانات لم تعد تكفي والمطلوب وضع 

 خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف...".
ها ولفت نصرل إلى أن "في ما يتعلق بفلسطين وصفقة القرن والتطورات في المنطقة وفي مقدمت

ية اإليرانية وما تتعرض له إيران وما يتعلق بموقف "حزب ل" من مريكالتوتر الشديد في المسجلة األ
هذه األحداث سجتركه إلى يوم القدس"، مضيفًا: "نحن اليوم أمام يوم تاريخي وكبير بالنسبة للبنان 

ما حصل كان له نتائج  ما يتعلق بمجريات الصراع العربي اإلسرائيلي، ألن إلىوالمنطقة وبالنسبة 
كبيرة وضخمة جدا على المستوط العسكري والسياسي والثقافي وعلى مجمل معادلة الصراع في 

 منطقتنا".
أو تهديد مركزي، لكن نحن نسميه قوة  استراتيجي"حزب ل" تهديد  إنيقول  اإلسرائيليوتابع: "اليوم 

" جزء من قوة منع العدو من تحقيق أهدافه دفاع أو قوة ردع أو حماية أو مواجهة، أي أن "حزب ل
أو أطماعه ويجب أن نعرف نحن اللبنانيين أهميتها في الحفاظ على سيادة وسالمة وخيرات لبنان 

 ويجب أن نعمل للمحافظة عليها، وهذه هي المعادلة الذهبية الجي  والشعب والمقاومة".
 27/5/2019، لندن، الحياة
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 ن يتنازل عن حقوقه في البر والبحر... وال يريد الحرب: لبنان لكونجرسبري لوفد ال .41

ي إليوت أنجل والوفد مريكاأل كونجرستابع رئيس لجنة الشتون الخارجية في ال: "الحياة" -بيروت 
اليوم )السبت( رئيس البرلمان اللبناني نبيه  المرافق جولته على المستولين اللبنانيين، والتقى قبل ظهر

نة الشتون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرط عرض للتطورات بري، في حضور رئيس لج
 الراهنة في لبنان والمنطقة.

ية في شجن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فجكد بري أن "لبنان مريكالمساعي األ إلىوتطرق الحديث 
أنه "ليس متشائما ال يريد الحرب، لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر". ولفت الى 

حول األوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خالل وحدة اللبنانيين 
 والحوار في ما بينهم".

 26/5/2019، لندن، الحياة
 

 "إسرائيل"زيارة حاخامات متطرفين لتونس تثير جدال  وسياسيون يتهمون الحكومة بالتطبيع مع  .42
سياسيون تونسيون الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل، مطالبين بالتحقيق في  حسن سلمان: اتهم –تونس 

زيارة حاخامات متطرفين إلى كنيس الغريبة، فيما أكد نشطاء يهود أن الحاخامات هم يهود تونسيون 
 يعيشون في الخارج، مشيرين إلى أنه سبق لهم زيارة تونس في وقت سابق ألكثر من مرة.

ًا قالت إنها لحاخامات إسرائيليين متطرفين شاركوا في موسم حج الغريبة، وتداولت وسائل إعالم صور 
 الذي انتهى أخيرًا في جزيرة جربة، جنوب شرق تونس.

فضيحة "واعتبر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن دخول حاخامات إسرائيليين إلى تونس 
لحكومة مع العدو الصهيوني ومع ما حدث هو تطبيع حقيقي ل"وأضاف:  ."تمت تحت أعين الحكومة

 ."شخصيات صهيونية تستغل شعارات التسامح الديني لتمرير مشاريع تطبيعية
ن عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد:  على النيابة العمومية فتح تحقيق عدلي في زيارة "ودو 

راهية ضد صهاينة يرتكبون انتهاكات جسيمة في حق الشعب الفلسطيني وءخرون يحرضون على الك
الفلسطينيين والعرب بجزيرة جربة، بمناسبة المزار السنوي لكنيس الغريبة. وعلى السلطات التنفيذية 
للدولة فتح تحقيق إداري في أي إخالل أو تواطت أو تسيب أو اختراق تسبب في هذا االنتهاك 

 ."الصارخ لسيادة تونس. وعلى البرلمان مساءلة الوزراء المعنيين
ترفض التطبيع مع إسرائيل ومع الصهيونية. فال تزال إسرائيل دولة احتالل تنتهك  تونس"وأضاف: 

الحق الفلسطيني وحقوق اإلنسان الفلسطيني القومية والجماعة والفردية، وال تزال إسرائيل مارقة وغير 
 ، التي أدانت بموجبه المجموعة الدولية انتهاك611/1988و 573/1985ممتثلة لقرارات مجلس األمن 
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إسرائيل السيادة التونسية واستباحتها سالمة األراضي التونسي وارتكابها جريمة العدوان على تونس 
وجرائم االغتيال السياسي في حق شهداء مجزرة حمام الشاطئ بمقر قيادة منظمة التحرير 

عتذار الفلسطينية، والشهيد القائد خليل الوزير أبو جهاد. وطالبت دولة االحتالل باالمتناع عن اال
 ."والتعويض لتونس

فيما أكد نشطاء تونسيون أن الحاخامات المذكورين هم يهود تونسيون يقيمون في الخارج، حيث كتب 
هتالء أصلهم من جربة وقد هاجروا إلى إسرائيل. وهذه ليست المرة األولى التي "جاكوب بيريز: 

 ."يزورون فيها جربة. يكفي من الصيد في الماء العكر
 27/5/2019، لندن، ربيالقدس الع

 
 رئيس الوزراء التشيكي: لن ننقل سفارتنا إلى القدس .43

صرل رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابي ، أن بالده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 
 المحتلة، خالل لقاء صحفي، أجراه معه موقع "أوراق برلمانية" الشهير، في العاصمة التشيكية براغ.

: "جمهورية التشيك لن تبادر، إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم وقال بابي 
بموقف االتحاد األوروبي، وبقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وال أحد في أوروبا يريد حاليا نقل 

 سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة"، حسب الموقع.
ل األمد لجمهورية التشيك، وثمة عالقات أكثر من اعتيادية إسرائيل هي حليف طوي أنوأضاف: "

بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العالقات"، مستدركا: "غير أن جمهورية التشيك عضو في 
االتحاد األوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في األمم المتحدة بهذا الشجن )القدس( يتوجب علينا 

 االلتزام بها".
 25/5/2019، هللااأليام، رام 

 
 ة"قلنسو "الخالف في ألمانيا حول تشجيع اليهود على ارتداء  .44

شجع وزير داخلية والية بافاريا األلمانية، يوأخيم هيرمان، اليهود في ألمانيا على ارتداء : د.ب.أ
 قلنسوتهم المعروفة باسم كيباه في األماكن العامة وذلك على الرغم من تحذير الحكومة األلمانية.

ال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي االجتماعي المحافظ في والية بافاريا، اليوم السبت إن " وق
كل واحد بمقدوره وعليه أن يرتدي الكيباه الخاصة به بغض النظر عن المكان والزمان الذي أراد فيه 

"إذا خضعنا  وقال: وأعرب هيرمان عن اعتقاده بجن ارتداء الكيباه يعد جزءا من الحرية الدينية، ذلك".
 لكراهية اليهود، فإننا بذلك سنسلم الساحة للفكر اليميني".
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تجتي هذه التصريحات ردا على تصريحات أدلى بها فيليكس كالين، مفوض الحكومة األلمانية 
 لمكافحة معاداة السامية، والتي حذر فيها اليهود من ارتداء الكيباه في أي مكان في ألمانيا.

تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" األلمانية اإلعالمية الصادرة اليوم: "ال يمكنني  وقال كالين، في
قول ذلك"،  أن أوصي اليهود بارتداء الكيباه حاليا في أي مكان في ألمانيا. لسسف يتعين علي  

وبرر كالين ذلك بد"تزايد انعدام  مضيفا أنه "غي ر رأيه حاليا عما كان يعتقده في الماضي لسسف".
 النفس والفظاظة المجتمعية"، والتي تمثل تربة خصبة لمعاداة السامية. ضبط

من الجرائم المعادية للسامية محسوبة على التيار اليميني المتطرف،  %90وذكر كالين أن نحو 
مضيفا أن المسلمين المتورطين في هذه الجرائم أغلبهم يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة، وقال: 

 دون المحطات العربية التي تبث صورة فادحة عن إسرائيل واليهود"."كثير منهم يشاه
 25/5/2019، األيام، رام هللا

 
 تالحق الفلسطينيين وتتجاهل التحريض اإلسرائيلي "فيسبوك" .45

على إغالق عشرات الحسابات  "فيسبوك"إقدام إدارة  "لجنة دعم الصحفيين"استنكرت : وكاالت
مسبق أو سبب مقنع، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين الفلسطينية دون تحذير أو إنذار 

 الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. 
وقالت اللجنة إنها تفاججت بإغالق عشرات الحسابات لنشطاء فلسطينيين وصفحات لمتسسات 

 دون سبب يذكر. "فيسبوك"وشخصيات اعتبارية ورسمية وحكومية، من قبل إدارة 
إن استمرار مالحقة المحتوط الفلسطيني من قبل إدارة فيسبوك منذ "ن صادر عن اللجنة: وأضاف بيا

، حيث تشير اإلحصائيات إلى ازدياد متشر "اإلسرائيلي"عدة أشهر، يعتبر تحيزًا واضحًا لالحتالل 
من دون أن تقدم إدارة فيسبوك  "اإلسرائيلية"العنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين عبر الصفحات 

لى وقف هذا التحريض أو اتخاذ أي موقف حيال خطاب الكراهية الذي يصل إلى حد التحريض ع
 . "تحريضي موج ه ضد الفلسطينيين "إسرائيلي"ثانية يكتب منشور  71على قتل الفلسطينيين، ففي كل 

 انتهاك فيسبوكي  بحق المحتوط الفلسطيني، منذ بداية 100وقد وثقت لجنة دعم الصحفيين أكثر من 
اليميني ة بممارسة العنف  "اإلسرائيلية"، في الوقت الذي ُتعج فيه الصفحات والمجموعات 2019العام 

 والتحريض ضد الفلسطينيين على مدار العام.
 26/5/2019، الخليج، الشارقة
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 ورشة البحرين وهذا االنحدار .46
 عالء أبو عامر

ألوسط، وال ِلَم تجخذ هذه الصفة؛ "صفقة ي ترامب للشرق امريكال أحد يعلُم ما هي صفقة الرئيس األ
القرن" الذي نعي . إال  أن  الواضح، وكما تثبت األحداث المتسارعة، أن  أصحابها الثالثة الُمكل فين 
بصياغتها من ترامب )الصهاينة: كوشنير، غرينبالت، فريدمان(، ال يعرفون كيف ستكون صياغتها 

ناريو لرواية من وحي الخيال، والراوي الرئيس الذي نعرفُه؛ النهائية خط ًيا، فُهم أشبه بمن يكتب سي
نتنياهو، ال يمنحُهم مجااًل لتحوير حكايته التي ُيريد أن ُتمث ل في مسلسل. فعلى الرغم من معرفِة 
الفريق الثالثي النتائج، وهي أساس الموضوع، إال  أنهم يتعث رون في التفاصيل وعناصر التشويق 

 إلى أن هم ال يجيدون فنون التسويق.والحبكات، باإلضافة 
وعلى الرغم من الحديث اإلعالمي أن الصفقة باتت جاهزة، إال  أن واقع الحال يشي بغير ذلك، ما 
زال ينُقي ُكت اب السيناريو الثالثة الخبرة الكافية، إذ إن هم لم يوف قوا في جعِل الخطة ذات إثارة، بل 

لقات األساسية في البداية، ال في النهاية، كما يجب أن تكون، وِلدت خط تهم ميتة، نتيجَة تمثيل الح
 فقد ُأخرجت قضايا الحل النهائي خارًجا؛ القدس والالجئين والمستوطنات واألغوار. 

السياسة التي تت بعها ترويكا ترامب بجعِل األمر يبدو غامًضا، بعد منح كيان الصهاينة كل ما يريد، 
ة، وقل ة قيمتها السياسية، ولكن  ترويكا الصهاينة الثالثة ما زالت ُتصرُّ هو ما يدلُّ على سخافِة الخط  

على عدم رتية الحقيقة فلسطينًيا وعربًيا. وقد أصبح هذا الغموض لعبًة صبيانية، حت ى العبارة 
عد الُمتفذلكة التي ُيكررها هذا الفريق، مثل: "أنها ستكون ُمختلفة عم ا ُطِرَل سابًقا" لم تُعد ُتغري، ب

ية االنفرادية التي تحد ت القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وعلى الرغم من مريكالخطوات األ
قة/  الرفض العلني الَجلي  فلسطينًيا، إال أن هم ما زالوا يزعمون أن هم يتناقشون في مجموعة أفكار خال 

القصيد، لن تستند إلى حل  إبداعية، تتجاوز الماضي التفاوضي بين الجانبين، لكنها، وهنا بيت
الدولتين. هكذا تتعامُل إدارة ترامب مع أعقد قضية في التاريض، بإلقاء بالوناٍت إعالمية من منصة 
التواصل االجتماعي تويتر، أو في مقابالت صحافية. لكن  الُمالحظ أن كل ما صر َل به الثالثي ال 

ر بحٍل مقبول، فلسطينًيا أو عربًيا. ولذلك صم   الفلسطينيون ءذانهم عن سماِع أي شيء قادم من  ُيبش 
 إدارة ترامب.

ر إلى صعوبة صياغة مبادرٍة يقبل بها اليمين الصهيوني في إسرائيل،  يشير التجخير والتججيل المتكر 
على الرغم من أن هذا اليمين حصل على كل ما يريد قبل اإلعالن، أي إسقاط قضايا الحل النهائي 

لصراع. وفق ظن ي، ليس الرفض الفلسطيني هو الُمعط ل إلعالنها على أهميته، بالجملة، وهو جوهر ا
والذي جاء رد فعل غاضًبا على خطوات إدارة ترامب، بل إن  نتنياهو واليمين الصهيوني ال ُيريدان 
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منح الفلسطينيين أي كيان حقيقي على أرضهم، وكل ما يرغبونه إنهاء القضية، والحفاظ على الوضع 
 ع تغيير المسميات فقط.الراهن م

ية، ُتريد من عرب الخليج، ومن بعدهم البقية، تطبيع عالقاتهم رسمًيا مع دولة مريكتتخبط اإلدارة األ
االحتالل. وبعض هتالء، على الرغم من إشاراٍت قد موها باستعدادهم لتلبية المطلوب، إال  أن أحًدا 

حل للقضية الفلسطينية. لذلك، من المتوقع أن ية من دون مريكمنهم لن يجرت على تنفيذ الطلبات األ
ًيا وصهيونًيا وعربًيا، للموافقة على بيِع أمريكيستمر الضغط على الفلسطيني، قيادًة وشعًبا وفصائل، 

حقوقه. وقد تصُل تلك الضغوط إلى حد  التجويع، وكذلك األمر مع توأم فلسطين األردن الذي ُتمارس 
وبعضها من أشقائه العرب. ويبدو أن  مشكالت لبنان االقتصادية لن عليه األساليب الدنيئة نفسها، 

 ُتحل  إال بقبول التوطين.
هناك مجموعة ُعقد في منشار ترامب وفريقه، ال يمكن تجاوزها. ولذلك ستبقى هذه اإلدارة تضع 

الخط ة، مواعيد للنشر ثم تلغيها. التججيل الُمستمر من دون وضع سقٍف زمني محد د برهاٌن على ُعقِم 
َه لي: لماذا المطرول صفقة ال تسوية،  تال الذي لطالما وجِ  ومخالفتها أبسط قواعد السياسة. ولكن الس 
كما كان يطرل كيسنجر ومن جاء بعده؟ ببساطة، ألن  التسوية اتفاق سياسي يتضمن اللجوء إلى 

طراف النزاع. أما الدبلوماسية بدياًل عن الحرب، بالسعي إلى تحقيق اتفاق بحد أدنى، ُيرضي أ
الصفقات فهي اتفاقيات تجارية تتم بين طرفين أو أكثر. وفي   الصفقات، أغلب األحيان يخسر 
الضعيف ويربح القوي. كذلك ما ُيميز الصفقات التجارية في العالم الرأسمالي الغربي، أنها تتم دائًما 

 توجد إمكانية لتبادل السلع، وفق مبدأ "سلعة مقابل مال"؛ أي أحدهم يشتري واآلخر يبيع، حيث ال
كما في االقتصاد االشتراكي. وفي حالتنا، الشعب الفلسطيني هو مالك األرض والحقوق، ولذلك 
مطلوب منه البيع. وفي حال وافق على البيع، وهذا ما يتصو ره األعداء بعد هدنة "أوسلو" البائسة، 

قابل إعالن مبادئ تمن وا أن ُيفضي من أرض فلسطين، م %87التي تنازَل فيها قادة فلسطين عن 
، لكن ذلك لم يحصل، واآلن نعي  الحلقة الثانية منها، وجوهرها 7698دولٍة على حدود عام  إلى

 انتزاع ما تبق ى من أرٍض وحقوق مقابل المال.
وفي متتمر المنامة، نهاية يونيو/ حزيران المقبل، يتصو رون أنهم سيجمعون المال الالزم إلغراء 

ية أو صهيونية يهودية، بل مااًل عربًيا أمريكطيني. وهذا المال بالطبِع لن يكون من حسابات الفلس
ًيا. وعليه سُتصبح معادلة الصفقة كالتالي: أمريكمن حسابات خليجية. وهذا ليس تخميًنا، بل ُمعلن 

رض أصحاب "العرب سيدفعون مااًل للفلسطينيين؛ ليحصل اليهود الصهاينة الغرباء، على ُمقدسات وأ
األرض، من دون مقابل". وبذلك نكون أمام مهزلة العصر. هذا ما ُترو جه إدارة ترامب، السالم 
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االقتصادي من دون الحقوق السياسية، فالمبدأ الذي تقوم عليه الصفقة يتلخ ي في دفع مال 
 للفلسطينيين، مقابل التنازل عن حقوقهم في األرِض والعودة، والدولة وتقرير المصير.

وما الخطوات التي أقدمت عليها إدارة ترامب، بإخراج قضايا أساس الصراع من الحلِ  النهائي، عبر 
ية إليها، إال  جزء منها، وكذلك وقف مريكاالعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان، ونقل السفارة األ

سقاط حق العودة، وبقا ء المستوطنات تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( وال
ًيا، باإلضافة إلى فصل قطاع غز ة عن الضفة الغربية، والتطبيع أمريكوتهويد األرض واالعتراف بها 

العربي سًرا وعالنية.. كل هذه اإلجراءات قائمة، وتسيُر بوتيرٍة سريعة، وأمام أنظارنا. وعلى الرغم من 
 قطت بالفعل؟ ذلك، يتحدث القادة الفلسطينيون بجن الصفقة لن تمر، بل ُأس

ُيثير التفاتل الفلسطيني عالمات استفهام؛ فما الذي سقَط، في حين نرط الخطة غير المعلنة بالكامل 
ن تم   قد ُطب قت بالفعل؟ فصفقة القرن قائمة، وتتدحرج إلى األسوأ؛ إلى حلف عربي صهيوني، وال

لت فسُيصبح من ينادي بفلسطين عدًوا لهذا الحلف. والصفقة، خطًة َمصوغة ف ي بيان للعالن، ُأج 
حتى إشعار ءخر رسمًيا، ويمكن أال  ُتعلن، لكنها ومن دون إعالن ُطبقت في خطوات منفردة، ومن 

ًيا. صحيح أن ذلك التطبيق العملي لم ُيغي ر شيًئا في الواقع القائم منذ عقود، إال  أمريكجانب واحد 
ملية، والذي تنك ر للقانون الدولي ومعاييره أنها قضْت على ُفري التسوية بخروج الراعي األساسي للع

وأحكامه. ويمثل هذا الوضع كارثة لعرب التسوية واالعتدال؛ ألن ه سيقود إلى فقدان األمل. وبديل 
فقدان األمل عودة العنف المسلح خياًرا أساسًيا في الصراع. كثرة التججيالت تعني أن  الفشل هو 

يظنُّ أغلب المراقبين العرب، بل بعض األوروبيين، الُعقدة  مصير الصفقة فلسطينًيا وعربًيا، هكذا
الفلسطينية في عدم الموافقة الرسمية من قيادة الشعب وفصائله، ال حل  لها، لن يجدوا من يوافق 
عليها رسمًيا، وهذا هو األهم، فمن دون وجود بائع ال صفقة ستتم. وعليه، على الرغم من أن الخطة 

 ، فهو حاصل بفعل االحتالل.في ذلكجديد ُتطب ق على األرض، ال 
والمتتمرات االقتصادية لن تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، بل تستخدُم اسمهم لتمرير عشرات 

المصرية مع دولة االحتالل،  -مليارات الدوالرات الخليجية والعالمية للمشاريع التكاملية الخليجية 
لمنطقة. وهو تطبيع علني، من دون حل النزاع تحت مسم ى السالم االقتصادي والتنمية في ا

ًيا من أمريكاألصلي، وجوهره القضية الفلسطينية. ويعتقد متابعون أن ه ال صفقة هناك، فما هو معلن 
بنوٍد قد تتضمنها، َينسفها إذا كان الهدف قبولها فلسطينًيا، فالفلسطيني ال يجُد ما يغريه بقبولها، 

ا، لما منحتُه أكثر مما هو موجود في واقعه، وهو ما أعلنه غرينبالت فجوهر الصفقة لو أُعلنت سياسيً 
 وكوشنر: ما هو واقع سيبقى. إًذا رول الخطة هو اإلبقاء على الوضع الراهن.
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كبار رجال األعمال الفلسطينيين، بمن فيهم من قالوا إنهم تلقوا دعوات إلى البحرين، وغيرهم ممن 
رفضوا الحدث باعتباره مهيًنا، ويتدي إلى نتائج عكسية. وكذلك، ُيعتقد أنه سُيطلب منهم الحضور، 

المستولون الحكوميون الفلسطينيون، الذين لم تتم دعوتهم لحضور المتتمر. في النتيجة، أُعلنت 
لت أم ال؛ سي ان، لكونها وِلدت ميتة. وأواًل وأخيًرا، ال عالقة لها بفلسطين، بل  الصفقة أم ال، ُأجِ 

. ولذلك الدول التي شاركت في متتمر وارسو ستشارك في ورشة بتطبيع خليجي ص هيوني ليس إال 
ل أحًدا بالتحدث باسمه.  المنامة. ودائًما مشاركتها تتمُّ باسم دعم الشعب الفلسطيني، الذي لم يخو 
واقع عربي مرير وحك ام عروشهم لديهم أهم  من مقدساتهم وأمنهم القومي، ال جديد سينبثق عن متتمر 

 نامة، سوط عار ُيكل ل كل من يشارك في التنازل عن حقوق األم ة، ويرهن مستقبلها ألعدائها.الم
 27/5/2119، العربي الجديد، لندن

 
 مخاطر الدعوة األمريكية إلنهاء األونروا والدور الفلسطيني المطلوب .47

 رأفت مرة
ت في كلمة له في األمم قبل أيام دعا المبعوث األمريكي للتسوية في الشرق األوسط جيسون غرينبال

لى نقل خدماتها للدول  المتحدة إلى إنهاء عمل وكالة األونروا المستولة عن الالجئين الفلسطينيين وال
 التي تستضيفهم وللمنظمات غير الحكومية.

ماليين الجئ فلسطيني داخل فلسطين  8ومعلوم أن األونروا تشرف على إغاثة ما ال يقل عن 
 وخارجها.

ت هذا يجتي في صلب السياسة األمريكية الجديدة بإدارة ترمب التي تهدف إلى شطب كالم غرينبال
 حقوق الفلسطينيين، ومنح االحتالل مكاسب تاريخية نهائية تنهي كل عناصر القضية الفلسطينية.

سقاط صفة  وكالم غرينبالت هذا يكمل ما بدأه ترمب من اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وال
 ف الدعم األمريكي لسونروا التي تعاني من أزمات خانقة.الالجئ ووق

 واليوم تحاول إدارة ترمب إنهاء عمل األونروا بالكامل.
وليس من قبيل المصادفة أن يجيء كالم غرينبالت بعد اإلعالن عن ورشة اقتصادية في البحرين 

 عالمية.لتمرير صفقة القرن وقبل أسابيع من موعد إعالن الصفقة كما نقلت مصادر إ 
نهاء ملف القدس والجوالن،  بعد إسقاط فكرة الدولتين وتعطيل التسوية والحصار على الفلسطينيين وال
يجتي الدور على قضية الالجئين التي هي أهم قضية ألنها مرتبطة باإلنسان الذي يحمل الهوية 

 والفكر والرتية، ويمتلك إرادة الصمود والمقاومة.



 
 
 
 

 

 44 ص             4950 العدد:             5/27/2019 االثنين :التاريخ  

                                    

ومالك الحق القانوني، ومحرك المطالبة بحق العودة.. وهو الشاهد هذا اإلنسان هو صاحب األرض 
 السياسي الحارس للقضية ..

نهاء  ويراد اليوم إنهاء قضية الالجئين من أجل اإلطباق على كل مكونات القضية الفلسطينية، وال
 األصوات التي ترتفع للمطالبة بالحق الفلسطيني.
قوية جدًّا ضد أي محاولة إلنهاء األونروا أو إسقاط وهنا يجب أن ندرك أنه علينا أن نقف وقفة 

صفة الالجئ؛ ألن هذا األمر مرتبط بجساس القضية الفلسطينية وبالدور الصلب الذي يقوم به 
 اإلنسان الفلسطيني ضد االحتالل، وكضمان الستمرار المقاومة والتمسك بالهوية.

كومات والدول المستضيفة التي ستكون علينا أن نعمل سياسيا والعالميا للتواصل مع عدد من الح
أكثر جهات متضررة من أي قرار إلنهاء األونروا الذي يعني نقل مشاكل الالجئين الفلسطينيين إليها، 

 وترك الالجئين عرضة لمشاكل قانونية وسياسية واجتماعية..
 أي فتح معارك وفتن كثيرة بين الالجئين والدول التي تستضيفهم..

 يكية إسرائيلية ال تحظى بإجماع عالمي، فهناك جهات دولية وأممية رافضة لها..نحن أمام خطة أمر 
وعلينا نحن أن نحسن إدارة المعركة لمنع حصول هذه الكارثة التي ستتدي إلى تذويب الشعب 

 الفلسطيني وقضيته.
علينا التمسك بالوعي والصمود والمقاومة.. واالستمرار في مواجهة صفقة القرن وضرب نقاط 

 لضعف الكثيرة فيها.ا
ضعاف اتفاق أوسلو، علينا أال نيجس اليوم رغم العقبات، من مواجهة  وكما نجحنا في تحجيم وال

سقاط صفقة القرن.  وال
 26/5/2119، فلسطين أون الين

 
 أمريكا وصفقة القرن .48

 عبد الرحمن يوسف
ر السيد ترامب نقل سفارة الواليات المتحدة األمريكية إلى القدس  المحتلة، معترفا بذلك بعد أن قر 

باالحتالل اإلسرائيلي للمدينة المقدسة، وبعد أن أظهر عداءه الصريح لوكالة أونروا التي تكفل مئات 
اآلالف من الفلسطينيين، وبعد أن أهدط الجوالن لصديقه "نتنياهو".. بعد كل ذلك يحاول أن يتحدث 

 ما يسمى بصفقة القرن!إلى العالم من خالل صهره "كوشنر" كوسيط )محايد( إلتمام 
يستغرب المرء من تلك الوقاحة.. إذا لم يكن هذا هو التحيز الكامل المطلق الصفيق المعلن، فما هو 

 التحيز إذن؟
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لقد حسم السيد "ترامب" في صفقته المزعومة جميع القضايا محل الخالف، حسمها لصالح 
حق العودة(، وجميع ما تسرب عن اإلسرائيليين المحتلين، ولم يعد هناك سوط قضية الالجئين )

 الصفقة يتكد أن حق العودة سيتم التنازل عنه إلى األبد.
 فما هي الصفقة إذن؟ لماذا يوافق العرب على تلك الصفقة؟

* * * 
إن خالصة الصفقة هي قلب أوضاع األمة العربية، وليس ذلك بغريب على أمة تحكمها االنقالبات 

 العسكرية منذ عشرات السنين.
 ضع إجابات جديدة لسسئلة األزلية، مثل "من العدو؟"، تصبح اإلجابة الفلسطينيون المقاومون.فتو 

 يون، المسالمون، الذين يدافعون عن أنفسهم.ديموقراط"من الحلفاء؟"، اإلسرائيليون المحبون للسالم، ال
 "ما هي فلسطين؟"، هي غزة، مع ما تيسر من أراضي سيناء.

 ترضى به إسرائيل، أي أن اإلجابة ستتغير حسب الهوط الصهيوني. "ما هي إسرائيل؟"، هي ما
وهكذا.. تنحدر أحوالنا من سيئ إلى أسوأ، بفضل حكام خونة يدفعون ثمن بقائهم بالعبث بخرائط 

 الدول، واألهم من ذلك بالعبث في خرائط القيم الفكرية والدينية والوطنية في أذهان الشعوب.
* * * 

 القرن؟ هل يمكن أن تتم صفقة
في رأي الكاتب، هذه الصفقة مصيرها )في األغلب( هو الفشل! ألن السبيل الوحيد لتحقق هذه 

 الصفقة على األرض هو موافقة الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، وهو أمر أشبه بالمستحيل.
انة في الحقيقة، إن األمر الحقيقي الوحيد في هذه الصفقة هو ما قامت به مصر )الرسمية( من خي

مفضوحة بتنازلها عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وما نتج عن ذلك من تدويل 
 خليج العقبة.

هذا هو البند الوحيد الذي تم تنفيذه من صفقة القرن بالفعل، وهو أمر ستدفع مصر ثمنه غاليا في 
 لى حضن الوطن مرة ءخرط.المستقبل القريب والبعيد، وستظل تدفع الثمن حتى تعود تلك الجزر إ

كل ما في صفقة القرن )عدا ذلك( مجرد أمنيات، قد تتحقق، وقد تظل مجرد أوراق بحثية في مراكز 
 دراسات صهيوأمريكية.

بل إنني ال أبال  حين أقول إن تنازل "سيسي" عن جزيرتي تيران وصنافير هو الحافز الحقيقي 
ا التنازل يوضح حجم التنازالت التي يمكن أن والوحيد الستمرار الحديث عن تلك الصفقة، فهذ

 يحصل الصهاينة واألمريكان عليها من حكام المنطقة.
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* * * 
إن الرغبة األمريكية المحمومة إلتمام تلك الصفقة يقودها الرئيس األمريكي نفسه، وهو شخي يعتبر 

صال، وبالتالي ليس "حالة خاصة" بين الرتساء األمريكان، فهو من خارج المنظومة، ليس سياسيا أ
له تاريض يخاف أن يهدمه، وليس له مستقبل يقلق من تداعيات رئاسته عليه. لقد أتته الرئاسة 
كمكسب إضافي من مكاسب الثروة والسلطة، وهو ينظر لها حتما كثمرة من ثمار الفساد، )فساده 

 الشخصي أعني(.
ة، ويضمن الدعم الكامل من اللوبي يحاول أن يتم هذه الصفقة ليضمن تدفق مليارات الدول العربي

الصهيوني، خصوصا بعد أن دخلت حربه مع الصين مرحلة تكسير العظام، وهو األمر الذي يمكن 
 أن يتثر على المواطن األمريكي، وبالتالي على حظوظ "ترامب" في الفوز بفترة رئاسية جديدة.

نتخابية ينبغي أن تنصب في لذلك.. يتصرف "ترامب" مع ما يسمى صفقة القرن كالفتة دعاية ا
 الساحات والميادين؛ قبل موعد االنتخابات الرئاسية بفترة كافية.

* * * 
 يتساءل كثيرون: "كيف يمكن أن نقاوم ما يحدث؟ ما الحل لوقف هذا التدهور الرهيب؟".
 الحقيقة، إن الحل مركب، فهناك حل على المدط القصير، وهناك حل على المدط البعيد.

البعيد، ال بد أن نعل م أبناءنا أن فلسطين عربية، وأن هذه األرض لنا، وأن نجعل أمنيتهم  على المدط
الكبرط في هذه الدنيا هي تحرير تلك األرض المسلوبة. لقد احتل أعداتنا األرض، ولكن ال ينبغي أن 

 نسمح لهم باحتالل أفكار أبنائنا؛ ألنهم بذلك سيملكون المستقبل.
المقاومة، وال بد من دعم طرق جديدة للمقاومة. وال بد هنا من اإلشارة إلى  وال بد من دعم حركات

" للمقاطعة، تلك الحركة الدولية التي استطاعت أن تكبد إسرائيل خسائر فادحة، وامتدت BDSحركة "
حتى شملت عشرات الدول، وهي حركة شعبية محضة، يقوم بها أشخاي عاديون، ورغم ذلك حققت 

 هرة.الحركة نجاحات با
أما الحل على المدط المتوسط، فهو إسقاط أنظمة العمالة التي تتحكم في غالبية دول الوطن العربي، 

 فلوال هذه األنظمة ما وصلنا إلى هذا الدرك األسفل الذي نحن فيه اليوم.
 أما على المدط القصير.. فيكون بدعم كل الجهود الشعبية في العالم كله لتثبيت المسلمات التاريخية،

 ولمنع تزوير التاريض.
لقد تمددت الرواية الصهيونية لقصة فلسطين حتى تكاد تحتل العالم كله، وأصبحنا اليوم نتردد قبل 
أن نضع صورة لمقاوم على فيسبوك، أو أن نعلن موقفا صريحا من االحتالل على وسائل اإلعالم. 
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التهديدات الصهيونية لنا لقد أصبحت تهمة معاداة السامية جاهزة بسبب وبدون سبب، وأصبحت 
خراسهم.  )كمتسسات وشخصيات عامة وأفراد( قادرة على ابتزاز كثيرين منا وال

* * * 
ستظل فلسطين قضية األمة المركزية، وستظل محور انتصاراتنا وانكساراتنا، وسيظل التحول 

واألهم في  ي في الوطن العربي مرهونا بوجود إسرائيل، فهذا السرطان هو السبب األولديموقراطال
 وجود االستبداد في الوطن العربي.

 26/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 الــســالم االقــتــصــادي غــيــر كــافٍ  .49

 يوسي ملمان
التسريبات من واشنطن مستمرة ولكنها ال تجدد الكثير. بعد شهر سينعقد في البحرين متتمر يبحث 

يكون رصاصة بدء "صفقة القرن"  أنيفترض بهذا في استثمارات دولية لتقدم االقتصاد الفلسطيني. و 
الفلسطيني. كعادته، صخب  –ي دونالد ترامب لتسوية النزاع اإلسرائيلي مريكالتي وعد بها الرئيس األ

ترامب بصوت عال، بعث توقعات عالية وبال . واستنادا إلى التسريبات، فإن ما يلول اآلن هو صوت 
ة لعشرات مشاريع السالم السابقة التي عرضتها ضعيف، لن يكون حتى مالحظة هامشي أمس

 الستة. األيامية منذ حرب مريكاأل اإلدارات
قلصت هذه  أنترامب، بعد  إدارةالسلطة الفلسطينية، التي تواصل مقاطعة االتصاالت مع  أعلنت

وا في مساعداتها المالية لها، للوكالة وللمستشفيات في شرقي القدس، منذ اآلن بجن ممثليها لن يشارك
 اإلدارةاللقاء. المفارقة والتضارب في سلوك الواليات المتحدة يصرخان إلى السماء. من جهة تعاقب 

 األعمالتدعو إلى متتمر دولي وتطلب من رجال  أخرطالفلسطينيين وتمس بجيوبهم، ومن جهة 
 يساعدوهم ماليا. أنومن الدول العربية 

ية الحالية في مريكفاجئة. فالتذبذب يميز اإلدارة األتكون م أنولكن مثل هذه التضاربات ال ينبغي 
غير قليل من المواضيع، في السياسة الخارجية والداخلية. فقد وعد ترامب مثال بان يتوصل إلى 
اتفاق على تجريد كوريا الشمالية من السالل النووي. ولهذا الغرض فقد التقى مرتين مع الطاغية من 

أن يطلب شيئا بالمقابل، وانتهى اللقاءان دون تجريد، دون تسوية، بيون  يان  كيم يون  اون، دون 
ية من سورية، وبعدها تراجع وقرر )في مريكعن سحب القوات األ أعلنومع كل الخالفات القديمة. 

وفي نفس الوقت يعلن انه  إيرانظل تنفس الصعداء من قبل إسرائيل( البقاء هناك. وهو يهدد بإبادة 
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باختصار، التواء ءخر في سياسة التغريدات خاصته والتي ال ترفع وال تنزل شيئا. ال يريد حربا معها. 
 بنا. األمربالطبع، هذه المرة يتعلق 

ألن مخطط التسوية يضعه ثالثة من مستشاري  أيضاال حاجة ألن نتفاجج من التطورات وذلك 
ير الواليات المتحدة الرئيس: المبعوث الخاي جيسون غرينبالت، صهره ومستشاره جارد كوشنير، سف

يهودي، متيدون إلسرائيل بشكل عام واليمين  أصليون من أمريكفي إسرائيل ديفيد فريدمان. كلهم 
 االستيطاني بشكل خاي. فلماذا إذن سيصدق الفلسطينيون بجنهم يمكنهم أن يكونوا "وسيطا نزيها"؟.

النزاعات الدولية، ومن  إدارةة في ولكن هذه ليست فقط مشكلة فكرهم ومنبتهم. فالثالثة عديمو التجرب
 –الصعب التصديق بجنهم مناسبون لدفع المفاوضات في نزاع معقد كهذا مثل النزاع اإلسرائيلي 

 الفلسطيني.
"سالم  األولىي للتسوية ينقسم إلى قسمين. في المرحلة مريكالعرض األ أنيتبين من التسريبات 

فهذه عمليا هي الخطة  –السالم االقتصادي معروفة  اقتصادي" وبعد ذلك "سالم سياسي". تبدو فكرة
 إجراء، عندما كان رئيسا للمعارضة، قال انه قبل 8007لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في  األصلية

متتمر  أمام أقواله"مفاوضات اقتصادية". وفي  إجراءمفاوضات سياسية مع الفلسطينيين يجب 
سالم سياسي الحق.  إلمكانية"السالم االقتصادي هو الرواق هرتسيليا في ذات السنة قال نتنياهو: 

الخطوة. النزاع مع  إلنضاجوهو ال يستبعد المفاوضات على التسوية الدائمة، ولكنه يخلق الظروف 
الفلسطينيين يحتاج إلى هذا. صحيح ان هذا ال يحل مشكلة التطلعات الوطنية ولكن هذا سيسمح لنا 

 ".أفضلعات الوطنية ونحن في وضع بان نصل إلى حوار على التطل
لتحسين  إمكانيةللجمهور الفلسطيني بجنه توجد  أفق، فان الهدف هو "عرض 8007وحسب نتنياهو 

على  –"السالم االقتصادي يعتمد على قوتين  إنحياتهم، لجلب الطعام إلى طاولتهم". وقال نتنياهو: 
المساعدة  أموالعن  أو أشغالالمبادرة إلى  اإلسرائيلي وعلى قوط السوق. ال يدور الحديث عن األمن

جزر من االزدهار. قواعد أمل بدال  إنتاج. ينبغي أوسلوللبيروقراطية الفلسطينية التي ضخمت منذ 
المتطرف. يمكن لهذا ان يمنع مصدر تجنيد واسع للمتطرفين. النشطاء سيواصلون  اإلسالممن 

 التجند، ولكن مصدر التجنيد سيتقلي".
 ألغراض" أمنيةشكل الحكومة التالية فإنه سيعرض على الفلسطينيين "قناة  إذاتنياهو بجنه كما وعد ن

وبيت لحم. نقيم قناة حراسة، تبنى  أريحاتجلبونهم من  أنتمالسياحة. "سججلب السيال من الجليل، 
 من أكثرعمل سيصنع السالم  أماكنسيرتفع. مثل هذا المشروع الذي سينتج بضعة  واألجرفنادق، 

 المتتمرات الدولية".
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اوباما، القى خطاب  إدارةبعد سنة من طرل رتياه، انتخب نتنياهو لرئاسة الوزراء. وبسبب خوفه من 
الذي اعترف به بحل "الدولتين". ولكن منذئذ ونتنياهو يعمل بمنهاجية لتحطيم الحل ولشق  إيالنبار 

 تسد وتنمية حماس. وتقسيم الشعب الفلسطيني بين غزة والضفة، في ظل سياسة فرق
وبالتوازي، لم يفعل نتنياهو شيئا أو نصف شيء لتحقيق فكرته للسالم االقتصادي. ما كان لشيء أن 
يمنعه من ذلك. بل العكس، كمان يفترض أن تكون هذه مصلحته. ولكن الحكومات الثالث التي 

دي للفلسطينيين في بجي خطة لتحسين الوضع االقتصا األمامترأسها منذئذ ليس فقط لم تدفع إلى 
غزة والضفة، بل فعلت كل شيء كي تسيئه. توجد غزة بمليونين من سكانها منذ خمس سنوات على 

، وفي الضفة يجخذ الوضع بالتدهور، ضمن امور اخرط بسبب إنسانيةشفا انهيار اقتصادي وكارثة 
لتي تجمعها إسرائيل الضرائب للسلطة الفلسطينية، وا أموالالحكومة القتطاع  أقرتهالقانون الذي 

 وتحوزها بالوصاية.
ال شك أن نفوذ نتنياهو على ترامب ومستشاريه هائل. فقد تبنى الرئيس اقترال رئيس الوزراء 

عادة إيرانلالنسحاب من االتفاق النووي مع  فرض العقوبات عليها. ولو كان هذا منوطا برئيس  وال
. هذا هو الحلم وأسقطتهالشيوخ في طهران  الوزراء لكان يسره لو هاجمت الواليات المتحدة نظام

ما حصل هذا فستتهم إسرائيل،  إذاالرطب لنتنياهو. ولكنه ال يتجرأ على قول ذلك علنا خوفا من أنه 
يين. هكذا يتثر نتنياهو على أمريكإلى موت جنود  وأدوا، كمن دقوا طبول الحرب باألخيوهو 

اإلدارة عمليا باقترال رئيس الوزراء  أخذتفقد  .أيضاترامب في موضوع التسوية مع الفلسطينيين 
 وتبنت السالم االقتصادي.

ينشج عن متتمر البحرين او عن متتمرات مشابهة تجتي بعده شيء ما مهم دراماتيكي  أنمشكوك جدا 
في  اإلنجازمحطم للتعادل. هذا على ما يبدو هو السبب في أنهم منذ اآلن يشددون على مجرد  أو

مرة سيشارك وفد من رجال  ألولالرأي العام بحقيقة انه  إرضاءيحاول مقربو نتنياهو عقد المتتمر. و 
البحرين هي  أن إذحصل هذا فليس فيه الكثير.  إذامن إسرائيل في متتمر في البحرين.  األعمال

 احدط الدول السنية التي لها عالقات وثيقة، سرية في الغالب، مع إسرائيل.
كيلومترا مربعا )ضعف  887جزيرة ترتبط بجسر بالسعودية. مساحتها  البحرين هي مملكة تقع على

قطاع غزة( وعدد سكانها نحو مليون ونصف المليون، معظمهم شيعة. على هذه الخلفية، وعقب 
اتفاقات  أعقاب. وفي إيرانخالف حول بضع جزر في الخليج الفارسي توجد في عالقات عداء مع 

ليها وزير إائيلي رسمي البحرين. وبعد شهر من ذلك وصل وفد إسر  7661اوسلو زار في ايلول 
في مواضيع بيئية في العاصمة المنامة،  إقليميةشتون البيئة يوسي سريد للمشاركة في محادثات 

 والتقى وزير خارجية البحرين.
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نشر موقع  8077لغت البحرين مشاركتها في المقاطعة العربية على إسرائيل. في أ 8002في 
بين سفير الواليات المتحدة في المنامة وحاكم  8002يكيليكس تفاصيل حديث من الد التسريبات و 

طرأ تحسن ءخر في  األخيرةالدولة يفهم منه انه كان لد"الموساد" فرع في بالده. وفي السنوات 
التي أعلنت عن "حزب ل" كمنظمة  األولىكانت البحرين هي الدولة العربية  8072العالقات. في 

شجب  8078. بعد ثالث سنوات من ذلك بعثت بوفد إلى جنازة شمعون بيريس. في خريف إرهابية
بجن بوسع اإلسرائيليين أن  وأعلنملك البحرين حمد بن عيسى ءل خليفة المقاطعة على إسرائيل 

 يزوروا مملكته.
في  أوضح وزير خارجية المملكة، خالد بن أحمد ءل خليفة، بانه ال يرط أي مشكلة 8077 أيارفي 

إلى غرب القدس، كونها ال تقع في ارض الدولة الفلسطينية  أبيبقرار ترامب نقل السفارة من تل 
 أشارفي سورية،  إيرانية أهدافهجمات سالل الجو ضد  أعقابالمستقبلية. في الشهر ذاته، في 

فاع عن وزير الخارجية البحريني إلى أن "هذا من حق كل دولة في المنطقة بما فيها إسرائيل، الد
 نفسها وتدمير مصادر الخطر".

القومي ورئيس "الموساد" يوسي  األمنما قبل االنتخابات بذل مئير بن شباط رئيس قيادة  األشهرفي 
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى وان  بإقامةالملك وموظفيه الكبار  إلقناعكوهن جهودا كبيرة 

مكتب نتنياهو تلميحات  إطالق أثناءان هذا في مستوط ممكن. مهمتهما لم تنجح. ك أدنىكان على 
عن عالقات خفية على العيان ستتدي إلى خطوة علنية للعالقات مع البحرين، ولكن زعماء البحرين 

بانه مع كل نيتهم الطيبة وعالقاتهم السرية مع إسرائيل، لم ينضج الظرف لذلك بعد. ورغم  أعلنوا
مرة في تصويت مناهض إلسرائيل في مجلس حقوق  ألولامتنعت البحرين  8076 ءذارذلك، في 
 المتحدة. األممفي  اإلنسان

العربية والسعودية. وهذه ستكون بالتجكيد  اإلماراتمندوبو اتحاد  أيضاسيصل إلى متتمر البحرين 
. فالدولتان تكادان تتيدان تجييدا أيضاية. ولكنها مفهومة من تلقاء ذاتها مريكمساهمة مهمة للمبادرة األ

حذرا. كلتاهما تعد صديقة  أكثر األردنية. وبالمقابل، فإن مصر وال سيما أمريكعمى كل خطوة ا 
وثيقة مع إسرائيل، ولكنهما ال يمنحان شيكا مفتوحا  أمنيةومدعومة من واشنطن وتقيم عالقات 

ل إلسرائيل لعمل ما تراه مناسبا ضد الشعب الفلسطيني. مواقف القاهرة وعمان تقلي احتماالت نجا
 متتمر البحرين.

ي السابق في مريكنتذكر مالحظات دان شبيرو، السفير األ أنحتى لو انتهى المتتمر بنجال، ينبغي 
ذكر بانه حتى عندما وافقت دول ومليارديريون على  األسبوعتل أبيب. ففي احدط تغريداته هذا 

ة، كانت فجوة هائلة بين لتقدم السالم االقتصادي كمقدمة لتسوية سياسية امني بجموالهمالمساهمة 
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بتسوية سياسية إسرائيلية  األملالتعهدات والتنفيذ. بتعبير ءخر، يمكن أن نفهم بجنه حتى عندما كان 
 فلسطينية عاليا، فإن الوعودات بالمساعدة المالية تحطمت على أرض الواقع. –

ف تستخدم الروافع ية تعرف كيمريكاأل اإلداراتكل هذا يتدي إلى االستنتاج بجنه حتى لو كانت 
وللناس تحت  فلسمملتحسين االقتصاد الفلسطيني، فإن السالم االقتصادي ال يكون نقطة انطالق. 

وطنية  أمان أيضاوالمستوطنات، توجد  األراضياالحتالل والقمع، ممن يعانون من التمييز، مصادرة 
حتى عندما تنكشف  وامل بالحرية، وليس فقط رغبة في تحسين مستوط معيشتهم. صفقة القرن،

نالت امتياز نقل السفارة إلى غرب القدس،  أنجوانبها السياسية ستكون منحازة إلسرائيل، التي سبق 
ولن تحقق تسوية سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كل ما يبقى للستال هو لماذا اضطرت 

 ترامب لسنتين ونصف السنة كي تبلور هذه االقتراحات. إدارة
 ف""معاري

 25/5/2119، األيام، رام هللا
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