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دارة تر ... و "ونروااأل صحيفة إسرائيلية: ورشة البحرين ستبحث إنهاء عمل " .1 مب تخطط لتحويل اا 
 إلى مدن الضفةفي المخيمات 

قال مصدر مقرب من البيت األبيض إن الورشة االقتصادية المخطط لها نهاية : كفاح زبون - رام هللا
الشهر المقبل في البحرين، ستتمحور حول الجوانب االقتصادية لخطة السالم، ولكن سيكون لها 

 جوانب سياسية أيضًا.
المصدر كما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الواليات المتحدة ستطرح استبدال وكالة وأضاف 

 ونروا(، بمعنى إنهاء عملها في األراضي الفلسطينية وغيرها.األغوث وتشغيل الالجئين )
وحسبما أوردت الصحيفة، فإن المحور الرئيسي الذي تدور حوله الخطوات المتوقع عرضها في 

دائرة إدامة الصراع، واستبدال التنمية بالمساعدات، واالعتماد على االستدامة.  المؤتمر، هو، "كسر
وبداًل من مواصلة االعتماد على المساعدات، فإن الفكرة هي إعطاء الفلسطينيين أدوات لكي يكونوا 

 مستقلين".
مو وتنوي اإلدارة األمريكية اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق الن

واالزدهار، تؤدي في نهاية األمر إلى تغيير في حالة الفقر واعتماد الكثير منهم على المساعدات. 
 وأضاف المصدر: "سيقف السكان والسلطة نفسها على أقدام مستقلة".

مب إعادة ترميم مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وبنائها اعلى المستوى العملي، ستقترح إدارة تر 
وبلدات ثابتة، واالستعاضة عن أنظمة "أونروا" في مجال التعليم وتوزيع األغذية ببرامج كمدن دائمة 

لالستدامة والتطوير، ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها السلطة الفلسطينية 
 نفسها.
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ال وذكرت الصحيفة تصريحات أدلى بها األسبوع الماضي المبعوث الخاص جيسون غرينبالت، ق
فيها إن المؤتمر "يهدف إلظهار كيف يمكن للفلسطينيين رؤية األمور إذا تم تنفيذ الخطة". ونقلت 

ونروا(، التي تعدها األالصحيفة عن غرينبالت قوله إن "أحد العناصر الرئيسية سيكون إنهاء عمل )
ة إلسرائيل بسحب اإلدارة األمريكية سببًا رئيسيًا إلدامة الصراع". ويصل األمر حد مطالبة اإلدار 

ميشيل مور، التي تسمح لـ"أونروا" بالعمل في  –موافقتها بعد حرب األيام الستة على رسالة كومي 
ونروا( إلى األالضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقًا لما قاله غرينبالت، "يجب نقل الخدمات التي تقدمها )

وفاء بالتفويض الممنوح لها من قبل ونروا( غير قادرة على الاألدول أخرى أو إلى منظمات أخرى. )
 األمم المتحدة".

وقال مسؤول في البيت األبيض معقبًا على ذلك: "إن خطتنا االقتصادية تجسد رؤية طموحة ولكن 
قابلة للتحقيق، وهي تقدم طريقة بديلة مع إمكانية فتح بوابة لمستقبل مزدهر للفلسطينيين إذا كانوا 

ابع: "تكمن في هذه الرؤية القدرة على تغيير حياة الفلسطينيين يريدون المضي بهذا الطريق". وت
بشكل جذري وقيادتهم نحو مستقبل أفضل. هذه خريطة طريق مثيرة تشمل مجموعة كاملة من 
المشاريع الحقيقية، وكذلك لديها القدرة على فك الرسن واالنطالق نحو نمو مستدام من خالل القطاع 

خالل السالم وتسوية مسائل الوضع النهائي يمكن الوصول إلى هذا  الخاص، لكننا نفهم أنه فقط من
 المستوى من النمو".

وأردف: "الورشة هي فرصة مهمة للجمع بين جهات حكومية وتجارية وتبادل األفكار ومناقشة 
االستراتيجيات لزيادة الدعم واالستثمارات في المشروعات االقتصادية التي يمكن تحقيقها من خالل 

ة السالم. لقد قمنا بصياغة ما نؤمن بأنه الحل األكثر واقعية، والضروري للجانبين، والذي اتفاقي
 يضمن األمن واالحترام والفرص غير المسبوقة لإلسرائيليين والفلسطينيين".

 28/5/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ن علمهابعد أن حولتها دو "إسرائيل"السلطة تعيد ماليين الشواكل إلى  :"كان" العبرية .2
جـل منـع أحاولت التحايل من  اإلسرائيليةقالت قناة "كان" العبرية في تقرير لها إن الحكومة  :تل أبيب

مليــون شــيكل لحســاب الســلطة دون علـــم  660االنهيــار االقتصــادي للســلطة الفلســطينية عبــر تحويـــل 
تلـــع الســـلطة هـــذه تب أنكانـــت تأمـــل مـــن هـــذه الخطـــوة  "إســـرائيل" أنالقنـــاة  وأكـــدت عـــن ذلـــك. األخيـــرة

 األموال إعادةطلبت السلطة من البنوك  أيامانه وبعد عدة  إالمشكلتها االقتصادية،  ن تحلّ أالخدعة و 
 أن إلـىالقنـاة  وأشـارت .فعـالً  "إسـرائيل" إلـى إعادتهـاورفضت استالمها منقوصة، وتمـت  "إسرائيل" إلى

اء اإلســرائيلي نتنيــاهو وتباحثــا فــي وزيــر االقتصــاد اإلســرائيلي موشــي كحلــون اجتمــع مــع رئــي  الــوزر 
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مـن انهيـار الســلطة بسـبب رفضـها اســتالم  "إسـرائيل"هنـاك خشـية فــي  أنالقنــاة  وأكـدت .األمـرخطـورة 
 مستمرة وان القلق اإلسرائيلي يتفاقم خوفا من انهيار السلطة.  األزمة أنمنقوصة، مؤكدة  األموال

 28/5/2019 ،األيام، رام هللا
  

 ن البنوك لإليفاء بالتزاماتنااشتية: سنقترض م .3
قـال رئـي  الـوزراء الفلسـطيني محمـد اشـتية، إن حكومتـه سـتقترض مـن البنـوك : كفاح زبـون - رام هللا

وأضـاف اشـتية  من أجل دفع جـزء مـن رواتـب المـوظفين هـذا الشـهر، واإليفـاء بالتزامـات ماليـة أخـرى.
ماليـة فـإن الحكومـة وبتوجيـه مـن الـرئي  في مستهل جلسة الحكومة، أم  "هذا الشهر ورغم األزمـة ال
% مـن الراتـب لمـوظفي الضـفة الغربيـة 60محمود عبا ، ستصرف كامل رواتب األسرى والشـهداء، و

شـيكل  2000وقطاع غزة بنف  المعيار، كما ستصرف كامل الراتب المستحق للشريحة التـي تتقاضـى 
ف  المعيــــار. العــــالوات المتغيــــرة فمــــا دون، لجميــــع المــــوظفين فــــي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة وبــــن

سُتصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والتي تزول بزوال السبب التي ُتصرف من 
 أجله في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف اشتية: "ما زالت إسـرائيل تقتطـع مـن أموالنـا، ومـا زلنـا نـرفض تسـلم األمـوال منقوصـة، موقفنـا 
قبــل أن يوصــف أبناؤنــا فــي الســجون بــأنهم إرهــابيون أو بأننــا نمــّول اإلرهــاب، وعليــه واضــح بأننــا لــن ن

 سوف نقترض من البنوك لإليفاء ببعض االلتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين".
 28/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "صفقة العار" والمشروع االقتصادي سيذهبان إلى الجحيمعباس:  .4

القضــية الفلسـطينية عليــه أن  محمــود عبـا ، إن مـن يريــد حـلّ  يةفلسـطينالســلطة الال رئـي  قـ :رام هللا
وال نقبل بها ألن قضيتنا  يبدأ بالقضية السياسية، ولي  ببيع أوهام المليارات التي ال نعلق عليها آماالً 

أقيم في  خالل حفل التكريم للمتبرعين لمؤسسة محمود عبا ، الذيعبا ، وأضاف  سياسية بامتياز.
: "قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن هللا إلى الدولة الفلسطينية 27/5/2019 رام هللا، يوم االثنين

المســتقلة وعاصــمتها القــد  الشــريف، وســتذهب صــفقة القــرن أو صــفقة العــار إلــى الجحــيم بــإذن هللا، 
ا لنــا أوهامــا كــذلك إلــى وســيذهب المشــروع االقتصــادي الــذين يعملــون علــى عقــده الشــهر المقبــل ليقــدمو 

: "نحن قلنا كلمتنا ونقولها فـي كـل وقـت وأصـدرنا البيانـات الالزمـة بأننـا لـن نقبـل قائالً وتابع  الجحيم".
، ونحن لسنا بحاجـة إطالقاً بهذا االجتماع ونتائجه ألنهم يبيعون لنا األوهام التي لن يصل شيء منها 
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وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولـة عصـرية  لدعمهم ألننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني
 حديثة بكل امتياز".

لـدورهم  دروع تكريميـة للمتبـرعين مـن رجـال األعمـال والمؤسسـات، تقـديراً  عبـا وفي ختام الحفل سـلم 
 في دعم المؤسسة للقيام بواجباتها لمساندة أهلنا في مخيمات الشتات واللجوء.

مؤسســــة محمــــود عبــــا  محمــــد مصــــطفى أهــــم إنجــــازات  مــــن جهتــــه، اســــتعرض رئــــي  مجلــــ  إدارة
وقال إن عدد الخريجين المسـتفيدين مـن برنـامج الطـالب وصـل  المؤسسة للسنة التاسعة على التوالي.

إلـــى أن عـــدد الطـــالب الـــذين مـــا  مهنـــي(، مشـــيراً  227أكـــاديمي و 2,973طالـــب وطالبـــة ) 3,200إلـــى 
 1,300طالب وطالبة؛ منهم:  1,500من منح المؤسسة:  يزالون على مقاعد الدراسة والمستفيدين حالياً 

 طالب مهني. 200طالب أكاديمي و
 27/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "صفقة القرن"أحد حلقات اشتية: ورشة البحرين  .5

هللا خــالل جلســة الحكومــة األســبوعية فــي رام  ،رئــي  الــوزراء الفلســطيني ،قــال محمــد اشــتية رويتــرز:
يســــطر فيــــه بوضــــوح الموقــــف  عبــــا  "ســــوف يلقــــي خطابــــاً الــــرئي  الفلســــطيني محمــــود االثنــــين إن 

الفلســطيني مــن المجريــات السياســية فــي المنطقــة ويطالــب العــرب والمســلمين باإليفــاء بالتزامــاتهم تجــاه 
 وجــدد اشــتية رفــض فلســطين كمــا يؤكــد أن فلســطين مفتــاح الســالم فــي المنطقــة وهــي مركــز الصــراع".

الحكومــة لمــا تخطــط لــه الواليــات المتحــدة مــن عقــد ورشــة عمــل اقتصــادية فــي البحــرين نهايــة الشــهر 
القادم. وأضاف إن هذا المؤتمر "هو أحـد حلقـات صـفقة القـرن ويسـتغرب مجلـ  الـوزراء مـن االدعـاء 

لمؤتمر أن مثل هذا المؤتمر لخدمة االقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا ا
 حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته".
 28/5/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 عريقات يدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في ورشة البحرين .6

لعالم بعـدم طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول ا :رام هللا
خـالل ، وقـال عريقـات المشاركة فـي الورشـة االقتصـادية المزمـع عقـدها فـي المنامـة عاصـمة البحـرين.

، فـــي رام هللا لعـــائالت األســـرى، مـــع 27/5/2019 الرمضـــاني الـــذي أقـــيم، مســـاء يـــوم االثنـــين اإلفطـــار
ة والـدعوات التــي أعضـاء السـلك الدبلوماســي المعتمـدين لــدى دولـة فلســطين: "مـا يخطـط لــه فـي المنامــ

وجهت لحضورها، لي  مجرد أنـه لـم يـتم استشـارتنا فقـط بالموضـوع، نحـن أعلنـا باسـم الـرئي  محمـود 
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عبا  واللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر والفصـائل والحركـات الفلسـطينية ورجـال األعمـال ومؤسسـات 
 ذهاب أال يذهب".المجتمع المدني وحقوق اإلنسان بأننا لن نذهب، ونطلب من كل من قرر ال

 وأضاف إن المسألة ليست استبدال األرض مقابل السالم، بل يريدون المال مقابل السالم.
وطالب عريقات أعضاء السلك الدبلوماسي أال يستجيبوا لمثل هذه الدعوات، وال أعتقـد انـه مـن الالئـق 

 أدعـول يعقـل أن يذهب أحد لمناقشة القضية الفلسـطينية وفلسـطين قـررت أال تـذهب وتحضـر، وهـ أن
 دول العالم لمناقشة قضية دولة والطرف المعني غير موجود ويقول ال أريد ذلك".

 27/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تبيع األوهام باقتراحها إعادة بناء مخيمات الالجئين بالضفة كمدن دائمة واشنطنأبو هولي:  .7
ة لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئي  دائرة شؤون الالجئـين أحمـد أبـو قال عضو اللجنة التنفيذي :جنين

األمريكيـــة تبيـــع األوهـــام للعـــالم مـــن خـــالل ســـعيها وفـــق مصـــدر مســـؤول فـــي البيـــت  اإلدارةهـــولي، إن 
تقــــديم رؤى واقتراحــــات بإعــــادة بنــــاء مخيمــــات الالجئــــين فــــي الضــــفة الغربيــــة كمــــدن دائمــــة  األبــــيض

األونــروا فـــي مجــال التعلــيم وتوزيـــع األغذيــة ببـــرامج االســتدامة تـــديرها  للفلســطينيين واالستعاضــة عـــن
 وتقودها السلطة الفلسطينية خالل الورشة المزمع عقدها الشهر المقبل في المنامة عاصمة البحرين.

إن االقتــراح األمريكــي المنــوي  قــائالً  ،27/5/2019 يــوم اإلثنــين بيــان أصــدره فــي، أبــو هــولي وأضــاف
المنامة بدولة البحـرين يكشـف خبايـا هـذا المـؤتمر فـي تصـفية المشـروع الـوطني مـن  طرحه في مؤتمر

خالل تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين عبر تـوطينهم فـي أمـاكن إقـامتهم تحـت مسـمى السـالم مـن 
 أجل االزدهار التي تشكل مدخال لتمرير صفقة القرن.

 27/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 عن عقد مؤتمر مواز للمؤتمر األمريكي في ذات التوقيت تقريبا   يكشف األحمد .8
(: كشـف عــزام األحمــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمـة التحريــر الفلســطينية عــن توجــه للقيــادة .أ.ب.)د

ت الفلسطينية لعقد مؤتمر مواٍز للمؤتمر األمريكي المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة، في ذا
 التوقيت، أو ربما قبل ذلك، بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل اجتماعها.

أن االتصـاالت بـدأت  ،27/5/2019 يـوم اإلثنـين ،وأوضح األحمد، فـي تصـريحات لإلذاعـة الفلسـطينية
وأكد األحمد أن  ة فيه.النعقاد المؤتمر المذكور، وستتم دعوة القوى واألحزاب العربية للمشارك تحضيراً 

عقد المؤتمر الفلسطيني الموازي، ال يمنع االستمرار باالتصال مع "األشـقاء" العـرب لحـثهم علـى عـدم 
 المشاركة في المؤتمر األمريكي في المنامة.
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وأفاد األحمد بأن الرئي  محمود عبا  سـيدعو فـي القمتـين العربيـة واإلسـالمية نهايـة هـذا الشـهر فـي 
 ى مقاطعة المؤتمر األمريكي االقتصادي المقرر في المنامة الشهر المقبل.السعودية، إل

واعتبـر األحمـد أن مشـاركة دول عربيــة فـي المـؤتمر األمريكـي، خــروة عـن مبـادرة السـالم العربيــة، وال 
 يمكن قبول أي تبرير عربي للمشاركة في خطة أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

 27/5/2019 ،دنالقدس العربي، لن
 

 ترحب بقرار التشيك عدم نقل سفارتها إلى القدس "الخارجية الفلسطينية" .9
رام هللا: رحبــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية، اإلثنــين، بموقــف جمهوريــة التشــيك، الــرافض لنقــل ســفارتها 

ات الدوليـة وثّمنت "الخارجيـة"، فـي بيـان صـحفي "التـزام التشـيك بـالقرار  من مدينة تل أبيب إلى القد .
 المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القد ". األوروبيوالقانون الدولي، والتزامها بموقف االتحاد 

 27/5/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 بمصر "صفقة القرن"قيادي في حماس: لم ُتطرح علينا  .10

التسوية نور أبو عيشة: قال عضو المكتب السياسي لحركة "حما "، سهيل الهندي، إن خطة  - غزة
األمريكية المرتقبة والمعروفة باسم "صفقة القرن"، لم ُتطرح على وفد حركته، خالل زيارته األخيرة 

واستبعد القيادي بـ"حما "، وجود أي مساٍع خارجية إلقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من  للقاهرة.
ابتالع الضفة الغربية منطقة سيناء المصرية، مشددا على أن "صفقة القرن" تستهدف بشكل رئيسي، 

 وجدد تأكيد حركته رفضها إقامة "دولة بغزة، أو دولة فلسطينية دون قطاع غزة". المحتلة.
في حوار أجرته وكالة "األناضول"، أن مصر "جددت مؤخرا جهودها في إطار  وأكد الهندي

 في الملف". المصالحة الفلسطينية"، معربا عن آماله في أن ُتحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا
وشدد الهندي على أن حركته لديها استعداد كبير لتحقيق المصالحة، معتبرا إياها "ُبعدا استراتيجيا 

وأكد أن حركته على استعداد لـ"تقديم المزيد من التنازالت في ملف المصالحة من أجل  لحما ".
متعلقة بـ"الثوابت"  لكنه استبعد في ذات الوقت، تقديم حركته لتنازالت القضية الفلسطينية".

إن حركة "فتح" تضع "شروطا تعجيزية" إلتمام هذا ، مؤكدًا الفلسطينية، ومنها ملف "سالح المقاومة"
 الملف.

واستكمل: "نحن معنيون بالشراكة سواء كنا أغلبية أم ال، معنيون أن يشارك الجميع في القرار 
 نتائج أي انتخابات".الفلسطيني". وشدد الهندي على تعّهد حركته بـ"التسليم ب
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وفي الحديث عن ملف "سالح المقاومة" في قطاع غزة، قال الهندي إن هذا الموضوع "ال حديث وال 
 مساومة فيه".

وأكد الهندي على أن حركته "تلتزم بتفاهمات التهدئة المبرمة مع إسرائيل بوساطة مصرية، على 
 يلي بذلك".أسا  رفع الحصار عن قطاع غزة، ما التزم العدو اإلسرائ

ومؤخرا، عادت البالونات الحارقة باالنطالق من قطاع غزة للمستوطنات المحاذية حيث أشعلت 
 حرائق في الحقول الزراعية هناك، في خطوة وصفها الهندي بـ"الفردية" من قبل نشطاء فلسطينيين.

عودة وكسر ونفى الهندي وجود قرار جمعي حول "عودة الوسائل الخشنة المستخدمة في مسيرات ال
 الحصار".

يونيو/ حزيران  26و 25وفي تعقيبه على ورشة العمل االقتصادية التي تستضيفها البحرين، يومي 
المقبل، قال الهندي إن حركته تنظر بعين "الشك والريبة إلى هذه الورشة، كونها جزء من صفقة 

 القرن".
نا نرغب أن ترفض البحرين وأضاف: "هي جزء من صفقة التآمر على الشعب الفلسطيني والتي ك

 استضافتها، وتمتنع الدول العربية عن المشاركة فيها".
 27/5/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "مؤتمر البحرين"فتح تدعو إلى مقاطعة  .11

دعت حركة "فتح"، إلى مقاطعة مؤتمر البحرين، الذي تدعو اليه أمريكا، باعتباره مزادا : رام هللا
 ينية برمتها من بوابة االقتصاد واالزدهار.لتصفية القضية الفلسط

وقال عضو المجل  الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان صحفي يوم االثنين، 
"من السذاجة تصديق أن من قطع المساعدات االنسانية واالقتصادية عن الشعب الفلسطيني "امريكا" 

نما يسعى فقط لتمرير األجندة اإلسرائيلية المتمثلة بإلغاء الحقوق  يريد ازدهارا اقتصاديا لهم، وا 
 الوطنية والسياسية لشعبنا واستبدالها بحقوق مدنية واقتصادية وازدهار مزعوم تحت االحتالل".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذبحة القرن أمام مرأى ومسمع العالم، وقال: "نموت واقفين ولن 
حريتنا وحقوقنا وقدسنا وأقصانا وقيامتنا، سنقف صامدين مرابطين  نركع، لن نقايض او نتفاوض على

 مدافعين عن حقوقنا مهما عظمت التحديات والتضحيات".
 27/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 فصائل فلسطينية تحذ ر من "مؤتمر البحرين" االقتصادي وتدعو إلفشاله .12

لفصائل الفلسطينية الرئيسية، اإلثنين، من ورشة العمل االقتصادية حّذرت ا: نور أبو عيشة -غزة 
 التي تنظمها البحرين بالشراكة مع الواليات المتحدة األمريكية، أواخر يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت الفصائل، في بيان صدر عن لجنة المتابعة )تضم القوى والفصائل الفلسطينية الرئيسية(، 
منه: "مؤتمر المنامة، ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل وهو  ووصل "األناضول" نسخة

)السالم من أجل االزدهار(، في محاولة من اإلدارة األمريكية لتمرير المرحلة األولى من مؤامرة 
 صفقة القرن".

واعتبرت الفصائل، ومن ضمنها حركات "فتح، وحما ، والجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية، 
طية"، أن مؤتمر المنامة يهدف لـ"إشغال المنطقة بالقضايا االقتصادية واإلنسانية، والجبهة الديمقرا

وأّكدت الفصائل على رفضها لعقد  والفتن الطائفية، على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".
هذا المؤتمر، معتبرًة أن أي مشاركة عربية أو فلسطينية سواء كانت رسمية أو شخصية، ستكون 

وثّمنت الفصائل مواقف  لطعنة لقضية الشعب ونضاله من أجل الحرية واالستقالل الوطني".بمثابة "ا
 الدول والجهات الشخصيات، خاصة الفلسطينية، الرافضة للمشاركة في المؤتمر.

 27/5/2019لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 قراطية": الالجئ الفلسطيني لن يقايض حقه بأموال ترامبو "الديم .13
جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفض الالجئ الفلسطيني مقايضة حقه في العودة أكدت ال: غزة

وتقرير المصير بأموال الرئي  األمريكي دونالد ترامب الذي ينوي تصفية القضية الفلسطينية عبر 
"صفقة القرن" ومن خالل عقد ورشة اقتصادية في البحرين لجمع األموال وشراء القضية، داعية 

بية التي ترشحها الواليات المتحدة لتمويل الصفقة إلعالن موقف رافض يحترم وحدة الدول العر 
وقالت الجبهة في بيان لها إن "العرض الوهمي للواليات المتحدة  الموقف الوطني الفلسطيني.

سقاط حق العودة، وشطبه  األمريكية بحل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( وا 
سميه إدارة ترامب تحويل مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية إلى مدن مقابل ما ت

متطورة، ليست إال محاولة لذر الرماد في العيون، وتقديم الهدايا الملغومة، ودعوة مفضوحة لمقايضة 
ين وأضافت أن الحديث عن االزدهار االقتصادي للفلسطيني الوطن والعودة إلى الوطن بشقة سكنية".

دون الدعوة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القد ، ما هو 
إال امتهان للكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني، واستخفاف بالعقول، مشددة على أن شعبنا لي  على 
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التي تتحدث الواليات استعداد على اإلطالق ليبيع حريته واستقالله وأرض وطنه ومقايضتها باألموال 
 المتحدة عن رصدها لمشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.

 27/5/2019، فلسطين أون الين
 

 تدين الصمت الدولي على جرائم االحتالل بحق األسرى غزةقوى  .14

دانت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية صمت المجتمع الدولي واللجنة  خضر عبد العال: - غزة
صليب األحمر إزاء الممارسات اإلجرامية التي تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلية بحق الدولية لل

وعدَّت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية خالل مؤتمر صحفي عقدته  األسرى الفلسطينيين.
أمام مقر الصليب األحمر بغزة، عقب الوقفة التضامنية األسبوعية مع أهالي األسرى، جرائم 

 ل خرقًا واضحًا لكل المواثيق واألعراف الدولية.االحتال
وقال عضو اللجنة نشأت الوحيدي: "ندين كل السياسات والجرائم العدوانية اإلسرائيلية التي تحرم 
األسرى من اإلفطار في شهر رمضان، حيث ال يزال عدد كبير منهم ال يفطرون بسبب فعل هذه 

 الجرائم".
ة للصليب األحمر "ال تزال تصمت على هذه الجرائم"، والتي آخرها وأضاف الوحيدي أن اللجنة الدولي

 57 سياسة االعتقال اإلداري بحق األسير حسن العويوي من مدينة الخليل الذي يمضي في اليوم الـ
 في إضرابه المفتوح عن الطعام ضد االعتقال اإلداري.

 27/5/2019فلسطين اون الين، 
 

 ن على األمة العربيةعدواة لسوري "إسرائيل"حماس: قصف  .15
غزة: اعتبرت حركة "حما "، اإلثنين، القصف اإلسرائيلي الذي استهدف األراضي السورية" عدوان 

وقال قاسم: "القصف  جاء ذلك في بيان لحازم قاسم الناطق باسم الحركة. على األمة العربية" .
لى األمة العربية على مستوى اإلسرائيلي لألراضي السورية، هو استمرار لعدوان االحتالل المستمر ع

 األرض واإلنسان، وهو امتداد للعدوان الذي ال يتوقف على فلسطين شعبًا وأرضًا ومقدسات".
وأضاف: "هذا العدوان يجدد تأكيد أن االحتالل هو العدو المركزي لألمة العربية وللمنطقة، وهو 

لتمرير مشاريع تصفية القضية يعمل على استغالل الخالفات الداخلية لألمة لمواصلة عدوانه، و 
 الفلسطينية".
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وتابع: "أمام هذا السلوك اإلسرائيلي، سيبقى مطلوبًا من األمة بكل مكوناتها إنهاء خالفاتها الداخلية، 
 تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من اإلدارة األمريكية". استراتيجيةوتوحيد صفوفها، لبناء 

 27/5/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "األزمة المفتعلة"... والمعارضة تنتقد في قراءة تمهيدية نفسه نيست اإلسرائيلي يحل  الك .16
رئي  الوزراء ، أن تل أبيبمن نظير مجلي ، عن 28/5/2019الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، أم  االثنين، إنه سيواصل السعي لكسر الجمود في أزمة تشكيل 
 جل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما اتخذ البرلمان خطوة مبدئية لحل نفسه.ائتالف من أ

وقال نتنياهو في كلمة نقلها التلفزيون: "في الوقت المتبقي سأواصل التحرك بكل وسيلة ممكنة 
 لتشكيل حكومة في األيام المقبلة" وذلك قبل الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة المحدد غدًا.

اإلسرائيلي قد اتخذ مساء أم ، أول خطوة باتجاه إجراء انتخابات جديدة بعد تعثر  وكان البرلمان
المفاوضات لتشكيل ائتالف حكومي عقب انتخابات أبريل )نيسان( الماضي، حيث وافق في تصويت 

 أول على قانون لحل نفسه.
ديدة في حال مرات إضافية على القانون الذي سيؤدي إلى انتخابات ج 3ويجب أن يصوت البرلمان 

عن التصويت، بحسب  6، مع امتناع 43نائبًا، مقابل  65المصادقة عليه. والتصويت كان بغالبية 
موقع البرلمان. ولم يتمكن رئي  الوزراء بنيامين نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتالف 

 حكومي قبل المهلة النهائية المحددة لذلك ليل األربعاء.
ء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق وستشكل إعادة إجرا

بشأن حالة من الشلل السياسي المكلف والطويل. كما سيشكل ذلك نكسة كبيرة لنتنياهو الذي حصل 
 مب.ااالثنين الماضي على دعم من حليفه الرئيسي الرئي  األميركي دونالد تر 

في نهاية اليوم، الثالثاء، وسيكون عليه أن يبلغ رئي  الدولة، رؤوبين  وستنتهي المدة المقررة لنتنياهو
رفلين، غدًا األربعاء، إن كان قد تمكن من تشكيل الحكومة أم ال. فإن لم ينجح، سيكون على رفلين 
أن يكلف شخصية أخرى من أعضاء الكنيست بهذه المهمة. ولكن نتنياهو قرر تكبيل يدي رفلين 

على خطوة كهذه، بواسطة سن قانون يقضي بحل الكنيست المنتخب منذ شهر ومنعه من اإلقدام 
ونصف شهر، واإلعالن عن انتخابات جديدة. ولكي يثبت جديته في الموضوع طرح مشروع قانون 

 إلجراء االنتخابات في أواخر أغسط  )آب( القادم.
اجمت رئي  حزب اليهود وكانت أحزاب اليمين، بما في ذلك حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، قد ه

الرو  )إسرائيل بيتنا(، أفيغدور ليبرمان، واتهمته بالتسبب في هذه األزمة. وقالوا إنه في حين وافقت 
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المرجعية الدينية لألحزاب الدينية: "شا " و"يهدوت هتوراه"، على اقتراح الحل الوسط الذي عرضه 
رسة، لتتعثر مجددًا جهود تشكيل حكومة نتنياهو، بغرض انفراة األزمة، رفضه ليبرمان بغرور وغط
سقاط حكم اليمين.  يمينية. واتهموا ليبرمان بمحاولة إفشال وا 

وكشف رئي  حزب العمل، آفي غباي، أم ، أن نتنياهو أرسل له مبعوثًا يقترح عليه االنضمام إلى 
إن نتنياهو  الحكومة بداًل من ليبرمان، فرفض. وخالل لقاء مع نواب حزب العمل الستة، قال غباي

وافق على إلغاء فكرة تعديل القوانين لضمان حصانته. ولكن تصريحه لم يؤكد من حزب "الليكود". 
وقال مندوب عنه إن ما يهم نتنياهو اآلن هو تشكيل الحكومة ومنع التوجه إلى انتخابات جديدة. 

مساعيه حتى ويأمل أن تنجح جهوده فيما تبقى له من وقت قصير. وأكد أن نتنياهو لن يوقف 
 الدقيقة األخيرة.

أما حزب ليبرمان، فقد رفض اتهامات نتنياهو وحلفائه، وقال في بيان له إن "إعالن المرجعيات 
الدينية للحريديين عن الموافقة على مقترح نتنياهو، وا عالن األخير عن دعوته قادة األحزاب اليمينية 

 مسؤولية انتخابات مبكرة".لالجتماع مساًء، جاءت للضغط على ليبرمان، وتحميله 
ورفضت المعارضة اإلسرائيلية هذا التوجه، وأكدت أن األزمة مفتعلة، وطالبت رئي  الدولة بأن 
يكلف مرشحها لرئاسة الحكومة، بيني غانت ، لتشكيل الحكومة. وقالت إن من حق المعارضة أن 

 ه اإلمكانية بأي ثمن.تحصل على إمكانية لتشكيل الحكومة، إال أن نتنياهو أصر على منع هذ
وقد كشف استطالع للرأي نشرته صحيفة "معريب"، أنه في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة، فإن 

 مقعدًا. 68مقعدًا حاليًا إلى  65قوة اليمين ستتعزز، وسترتفع من 
توصل حزب الليكود بزعامة  ،ترجمة خاصة-، من رام هللا 27/5/2019القدس، القدس، وأضافت 
نتنياهو، يوم االثنين، إلى اتفاق مع األحزاب اليمينية االخرى على إجراء االنتخابات في  بنيامين

السابع عشر من شهر أغسط / آب المقبل، في حال عدم التوصل لحل بشأن الخالفات حول 
 تشكيل الحكومة.

يدة، في حال وعقد نتنياهو اجتماعًا مع زعماء األحزاب اليمينية، واتفقوا على موعد االنتخابات الجد
كما عقدت المعارضة اإلسرائيلية، اجتماعا لمناقشة  لم يتم تشكيل الحكومة واللجوء لحل الكنيست.

 إمكانية حل الكنيست وتنسيق المواقف بينها لتأييد حله والتوجه النتخابات مبكرة.
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 ليبرمان يرد على نتنياهو والليكود يعطي الضوء األخضر لمهاجمته .17
ت االئتالفية ال تزال عالقة، ولم يسفر لقاء رئي  الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء رغم أن المفاوضا

دور ليبرمان، عن أية نتائج، إال أن نتنياهو أبقى جاليوم اإلثنين، مع رئي  حزب "يسرائيل بيتينو"، أفي
 الباب مفتوحا لحل األزمة عندما دعا ليبرمان إلى منع "إسقاط حكومة يمين".

طلب من وزراء أعضاء الليكود في الكنيست، بداية، عدم مهاجمة ليبرمان حتى إشعار  وفي المقابل،
 آخر، بداعي أنه ال تزال تبذل جهود، وأن تراجع ليبرمان ال يزال محتمال.

وبعد وقت قصير من هذا الطلب، غير الليكود سياسته، وأعطى أعضاء الكنيست والوزراء الضوء 
 األخضر لشن هجوم عليه.

بالغ أرسل لكبار المسؤولين في الليكود، بداية، أنه على خلفية األزمة القائمة في  وجاء في
المفاوضات، فإنه يطلب من الوزراء وأعضاء الكنيست االمتناع عن مهاجمة "يسرائيل بيتينو"، وعدم 

 مهاجمة ليبرمان.
إنه يعطي الضوء وبعد وقت قصير غير الليكود، وعمم رسالة مفادها أنه بعد إجراء تقييم للوضع، ف

األخضر لشن هجوم على ليبرمان، األمر الذي من شأنه أن يشير إلى تضاؤل آمال نتنياهو في 
 التوصل إلى اتفاق مع ليبرمان.

وكان ليبرمان قد عقب على تصريحات نتنياهو، التي ادعى فيها أن الخالف بشأن قانون التجميل 
نما هو "تجميلي ورمزي"، وكتب في تغريدة على تويتر أ نه "لي  الحديث عن إصالحات تجميلية، وا 

 عن خضوع للحريديين".
وكرر ليبرمان اقتراحه بدعوة نتنياهو إلى تمرير قانون التجنيد بالقراءتين الثانية والثالثة بدون تغييرات، 

 وبدون الحريديين.
إلى تشكيل وكان عضو الكنيست، يائير لبيد )كاحول الفان( قد دعا، في أعقاب تصريحات نتنياهو، 

 حكومة وحدة بدون نتنياهو.
وأدلى عضو الكنيست ورئي  كتلة حزب "العمل"، إيتسيك شمولي، بتصريحات مماثلة، حيث قال إن 

 حزبه ينوي العمل على تكليف مرشح آخر بمحاولة تشكيل الحكومة بدل التوجه إلى االنتخابات.
 27/5/2019، 48عرب 

 
 دات لنتنياهومن صالحيات القضاء يثير انتقا الحد   .18

وجه رؤساء مؤسسة القضاء في إسرائيل، انتقادات شديدة لنتنياهو، اتهموه فيها بمحاولة ضرب 
الجهاز القضائي ألغراض ومصالح ذاتية. وقالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، إن نتنياهو 
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ز القضائي، وتكبيل وكثيرًا من وزرائه وأعضاء الكنيست، يحاولون الحد من صالحيات "العليا" والجها
يديه، لكيال يقوم بواجبه في فرض العدالة وسلطة القانون. وأضافت القاضية حيوت، أم  اإلثنين، 
خالل كلمة لها في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيالت، قائلة إن "المسافة بين الحوار والخطاب 

، ال تزال ترافق المفاوضات 21 ـالصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة االنتخابية للكنيست ال
واالتصاالت لتشكيل الحكومة. وفي هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها 
جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات 

 خطيرة وواضحة في شدتها".
؛ حيث 2017فل تنصيبها رئيسة للمحكمة العليا، في عام واستذكرت حيوت تصريحات نتنياهو في ح

قال: "أنا أؤمن بالحوار، الحوار المفتوح، والمنتظم، والحوار الصادق. بداًل من خلق الهاوية سنبني 
جسورًا". منذ هذا الخطاب مر عام ونصف عام، وتساءلت حيوت: "ما الذي تغير في هذه الفترة؟ هل 

 راف عن هذه المبادئ المهمة؟".كان هناك أي شيء يبرر االنح
وانضمت إلى حيوت رئيسة المحكمة العليا اإلسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، التي وصفت مبادرة 
نتنياهو إلجراء "إصالحات" في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات 

هو مستعد إلحراق المؤسسة القضائية؛ الكنيست، بأنها نابعة من "دوافع شخصية مرفوضة"، وأن نتنيا
 ألنه يشعر أنه مالحق قضائيًا، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.

وخرة المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بتصريحات قال فيها إن الضغوط السياسية 
لحقيقة، والحقيقة سوف تعرف بشكل والقانونية لن تنفع أحدًا لضرب سلطة القانون: "فنحن نركض وراء ا

مؤكد". وانضم إليه النائب العام شاي نتسان، الذي نفى اتهامات نتنياهو ورفاقه بأن سلك القضاء يالحقه. 
 وقال: "هذه أكاذيب مؤسفة. ومؤسف أكثر أنها تتصاعد. وتترافق مع حملة تحريض شخصية مؤذية".

 28/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 العسكري اإلسرائيلي: سنمنح الحصانة لجنودنا المدعي العام .19
قال شارون أوفيك المدعي العام العسكري اإلسرائيلي، يوم االثنين، إنه  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت،  سيعمل على منح الحصانة الكاملة للجنود اإلسرائيليين.
وأضاف خالل مؤتمر في إيالت  ذين يقتلون الفلسطينيين.فإن أوفيك دافع عن الجنود اإلسرائيليين ال

 "سنقدم الدعم الكامل لحصانة الجنود ولن يتعرضوا للمساءلة".
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وأثير مؤخرا جدل في األوساط اإلسرائيلية، حول محاكمة بعض الجنود الذين أعدموا فلسطينيين بدون 
 أي سبب، وسط مطالبات بتوفير الحماية والحصانة الكاملة لهم.

 27/5/2019لقدس، القدس، ا
 

 تفرج عن باسل غطاس "إسرائيل" .20
قراطي، ونائب و أفرجت إسرائيل صباح يوم االثنين، عن القيادي في التجمع الوطني الديم :رام هللا

الكنيست السابق، باسل غطا ، بعد سنتين في االعتقال، على خلفية تهريبه لهواتف خلوية لمعتقلين 
وجرى اإلفراة عن غطا  من سجن مجدو، عند الساعة السابعة  .2016في سجون االحتالل، نهاية 

 والنصف صباحًا، فيما ُنّظم حفل استقبال له على المدخل الشرقّي لقريته، الرامة.
وتعرض غطا  لمالحقة سياسية وقضائية، ما دفعه للتنازل عن حصانته البرلمانية، وكان بذلك أول 

 وليستقيل من الكنيست الحقًا.عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء واليته، 
وأكد غّطا ، أن كل ما قام به كان شخصيًا ونابعًا من مواقفه اإلنسانية والضميرية واألخالقية تجاه 

 األسرى، وأنه على أتم االستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
 27/5/2019القدس، القدس، 

 
 لمعركٍة بري ةٍ استطالع: ُربع جنود االحتالل فقط أك دوا استعداداهم  .21

وجّهت مصادر رفيعًة جًدا في المؤسسة األمنّية بتل أبيب انتقاداٍت الذعٍة  زهير أندراو : –الناصرة 
من ظاهرٍة  2011جًدا لقائد هيئة األركان العاّمة في جيش االحتالل، ُمشّدّدًة على أّنه ُيعاني منذ العام 

اإلسرائيلّي لالنخراط بالوحدات القتالّية، وتفضيلهم خطيرٍة للغاية، والتي تكمن في تراجع نسبة الشباب 
، وأّن  الخدمة في وحداٍت غيُر قتالّيٍة، الفتًة في الوقت عينه إلى أّن هذه الظاهرة في ارتفاٍع ُمستمرٍّ

 الجيش ال ُيمِكنه فعل أّي شيٍء.
ة، من أّن عالوًة على ذلك، حّذرت المصادر عينها، كما ذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبريّ 

 18هبوط المعنويات بشكٍل خطيٍر للغاية لدى الشباب اإلسرائيلّي، الذي يّتم تجنيده للجيش ببلوغه الـ
من عمره، وفق قانون التجنيد اإللزامّي، هي المشكلة أْو المعضلة الرئيسّية والمفصلّية، التي يجب أْن 

رًة إلى أّن عالة هبوط المعنويات تؤِرق صّناع القرار في كيان االحتالل وتُقّض مضاجعهم، ُمشي
بالخدمة في الجيش ُتعتبر اليوم التحّدي المركزّي الماِثل أمام إسرائيل، كما نقل ُمراِسل الشؤون 

 العسكرّية عن المصادر ذاتها في تل أبيب.
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باإلضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أّنه في كلمات التلخيص لخطاب قائد األركان في المركز 
د المجاالت في هرتسليا تحّدث بشكٍل واضٍح عن خشيته العميقة من تراجع المعنويات ونكوص الُمتعدّ 

الروح القتالّية في الجيش اإلسرائيلّي، األمر الذي يِجد تأكيًدا له في انخفاض نسبة الُمتجّندين 
رة اإللزامّية للوحدات القتالّية، باإلضافة إلى رفض الجنود مواصلة الخدمة في الجيش بعد انتهاء الفت

 79التي تستّمر ثالثة أعواٍم، إْذ أّن نسبة الجنود الذين انخرطوا في الوحدات القتالّية انخفض من 
 بالمائة فقط. 67بالمائة إلى 

كما أشارت المصادر إلى أّن الضباط في الجيش يقومون بترك الجيش خالل فترٍة قصيرٍة، خالًفا 
االجتماعات الدورّية التي تجري في هيئة األركان العاّمة للماضي، كاشفًة النقاب عن أّنه خالل 

ُتسَمع الصرخات من قبل جنراالت الجيش الذين ُيحّذرون بشكٍل سريٍّ عن خطورة الوضع في الجيش 
 اإلسرائيلّي، كما أّكدت المصادر.

لقدرات واستشهدت المصادر األمنّية، بأقوال الجنرال آيزنكوط، الذي قال إّنه في نهاية المطاف، ا
الُمتطوّرة والتفّوق هما ُمّهمان جًدا، ولكن أنا أؤمن بأّن هذين األمرين ال ُيمِكن تحقيقهما والُمحافظة 
عليهما بدون االعتماد على العنصر اإلنسانّي، على الجنود وعلى الضباط، على حدٍّ سواء، ُمضيًفا 

تعداد الشباب في إسرائيل لالنخراط في أّن تحقيق األمرين المذكورين منوط أيًضا بالروح القتالّية واس
 الوحدات القتالّية، بحسب تعبيره.

% من جنود االحتياط 16على صلٍة، قال استطالع جديد قامت به منظمة "الحقيقة" اإلسرائيلّية أن 
في جيش االحتالل ينتهكون التوجيهات في المواقف التي تهدد الحياة، ويرجع ذلك جزئًيا إلى متابعة 

م الدعم الكافي للجنود، وقال 44اليسارّية، فيما صرح المنظمات  % بأّنهم يشعرون بأّن الجيش ال ُيقدِّ
% من جنود االحتياط إّنهم ليسوا مستعدين للعمل ضّد المبادئ التوجيهية في المواقف التي تهدد 84

الجنود الحياة، خشيًة من قيام المنظمات المختلفة بتوثيق أنشطتهم، وجرى االستطالع بين مئات 
 والضباط في االحتياط ، قبل يوم "تكريم جنود االحتياط" الذي صادف يوم الخمي  الماضي.

فقط من جنود االحتياط في الجيش أّنهم سيختارون استخدام القوة بما  %16أعلن  للمسح،وفًقا 
ع ذلك يتجاوز ما هو محدد في اللوائح، مثل إطالق النار على "إرهابي" بالقرب من المدنيين، ويرج

أساًسا إلى وجود نشطاء من المنظمات اليسارّية الذين يوثقون األحداث والخوف من اإلجراءات 
 القانونية أْو التأديبية ضّدهم بعد هذا.

في المائة من جنود االحتياط أّن نشاط المنظمات ضّد جنود الجيش أثَّر في  30كما أفاد أكثر من 
اآلثار القانونية المترتبة على أنشطتهم في الميدان، كما  عملية صنع القرار أْو تسبب في قلق بشأن
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من الجنود يشعرون بأن الجيش ال يقدم الدعم الكامل للجنود  %44أظهرت نتائج االستطالع أن 
 الذين يتعاملون مع مواقف معقدٍة على األرض.

الجنود الذين في المائة من  93وكشفت إحصاءات أخرى وصفت بأنها مثيرة للقلق أّن ما ال يقل عن 
خدمتهم النظامية أْو  واجهوا أثناءيؤدون الخدمة القتالّية في الخدمة االحتياطّية زعموا أّنهم 

% أّنهم واجهوا 40االحتياطية، استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل "المنظمات اإلرهابية"، وزعم 
 ة".حاالت تستخدم فيها "المنظمات اإلرهابية األطفال في أنشطة إرهابي

كما زعم الجنود من بين أموٍر أخرى، حاالت تم فيها القبض على أطفال يحملون أحزمة ناسفة أو 
قنابل أنبوبية، واألطفال الذين تّم إرسالهم لرمي قنابل المولوتوف. في السياق نفسه، يعتقد ما يقرب 

يتعاملون به مع  ( أن الجمهور اإلسرائيلّي ال يفهم التعقيد الذي%45.5من نصف جنود االحتياط )
"المنظمات اإلرهابية" التي تستخدم السكان المدنيين، كما فحص االستطالع مشاعر الجنود نحو 
الُمواجهة القاِدمة، وقال ربعهم إّنهم على استعداٍد لمعركٍة برّيٍة، وهو األمر الذي ما زال موِضع 

 الُمشاة لي  جاهًزا للحرب البرّية.خالٍف عميٍق في الجيش، حيث يؤّكد الخبراء والُمحللِّين أّن جيش 

 27/5/2019، رأي اليوم، لندن

 
 مستوطنون يجددون اقتحامهم لألقصى .22

جددت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعواتها ألنصارها ولجمهور المستوطنين : القد 
ر رمضان من شه 28بالمشاركة الواسعة في اقتحام المسجد األقصى المبارك يوم األحد الموافق الـ 

 الحالي، والثاني من شهر حزيران القادم.
سرائيليًا" باسم إوتأتي هذه الدعوة في ذكرى احتالل ما تبقى من مدينة القد  وتوحيده فيما يعرف "

 "يوم القد ".
 27/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سير أبو حميدعلى نقل األ األسرى يغلقون سجن عسقالن بالكامل احتجاجا   .23

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن األسرى أغلقوا سجن عسقالن بالكامل، احتجاجا : رام هللا
على قرار إدارة السجن المفاجئ بنقل ممثل المعتقل األسير ناصر أبو حميد غدا صباحا لسجن نفحة 

ت األسير أبو حميد رسميا وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم االثنين، أن "اإلدارة أبلغ أو ريمون.
وأضافت الهيئة أن  بنقله، علما أن الوضع بشكل عام كان هادئا، ولم يحدث ما يستدعي هذا القرار".
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"السجن يعيش اآلن حالة من التوتر"، حيث هدد األسرى بتصعيد خطواتهم االحتجاجية في حال 
 إصرار إدارة السجن على تنفيذ قرار النقل.

 27/5/2019، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
 

 مواطنا  من الضفة 11قوات االحتالل تعتقل  .24
وبّين نادي  مواطنا من محافظات الّضفة الغربية. 11اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم االثنين، 

األسير، في بيان، أن االحتالل اعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: عثمان مصطفى 
 عبري، عدي الشرباتي، أحمد سالم عبد هللا خالوي، وسعيد النتشة.الج

عامًا(،  17عاما(، وعمرو الفار ) 17ومن محافظة رام هللا والبيرة، اُعتقل الفتيان أحمد صافي عطا )
 وآخرين من محافظة أريحا، وهما: أحمد إسماعيل محمد هديب، ومؤيد ماهر إسماعيل يون .

ثم مازن الفقيه وأكرم غالب فهمي رداد من القد ، ومحمد جميل محمود فيما اُعتقل المواطنان هي
 طحاينة من جنين.

 27/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 إلى الجئين في وطنهم 48وثائق تكشف كيف تحول فلسطينيو  .25
الذي فرض  كشفت وثائق إسرائيلية قديمة، أميط اللثام عنها هذه األيام، أن الحكم العسكري تل أبيب:

عاما، تم بقصد منعهم  15على األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ومنع التجوال للمواطنين طيلة 
 من العودة إلى بيوتهم وقراهم وتحويل عشرات األول منهم إلى الجئين في وطنهم. 

ناك مجال وفقط بعدما أيقنت المخابرات اإلسرائيلية بأن هذه البيوت باتت مدمرة، وأنه لم يعد ه
 لعودتهم، ألغت حكمها العسكري وبدأت تتيح لهم العيش كمواطنين عاديين.

وقد جاء كشف هذه الوثائق بعد معركة طويلة خاضها معهد األبحاث "عكيفوت" مع األرشيف 
اإلسرائيلي الرسمي، الذي طالب بكشفها ألغراض البحث. وحاولت السلطات اإلسرائيلية معارضة 

 . ولكن عندما هدد المعهد بالتوجه إلى القضاء أتيح له االطالع عليها.كشفها ألسباب أمنية
ألف  154المعروف أنه في أعقاب نكبة فلسطين، ورحيل أو ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، بقي 

عربي في الجليل والمثلث والنقب. وقد احتارت الحكومات اإلسرائيلية في كيفية التعامل معهم. 
في المائة من بلداتهم حكما عسكريا من  85ن عاديين. وفرضت على نحو ورفضت اعتبارهم مواطني

 . 1966وحتى العام  1948العام 
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وبموجب أوامر الحكم العسكري، خضع المواطنون العرب في أنحاء البالد إلى سلطة قائد عسكري، 
أو التعليم  يقّيد حريتهم ويحظر تنقلهم خارة بلداتهم من دون تصاريح، حتى لو كان ذلك لغرض العمل

أو تلقي العالة الطبي. وكان بإمكانه اإلعالن عن مناطق أنها مغلقة أو السماح بالخروة منها 
والدخول إليها بواسطة تصريح من الحاكم العسكري للمنطقة فقط. ومن مراجعة الوثائق يتضح اليوم أن 

رة، التي بلغ عددها أكثر الهدف األسا  من هذا النظام كان منع العرب من العودة إلى قراهم المهجو 
، وتكشف الوثائق عن األساليب التي مارستها حكومات إسرائيل من أجل منع المواطنين 500من 

العرب من العودة إلى قراهم هذه، وفي مقدمتها هدم البيوت وأماكن العبادة وحتى المقابر وغر  
أصبح عشرات اآلالف منهم األرض باألشجار داخل وحول القرى المهجرة. ومن جراء هذه األساليب 

 يعيشون الجئين في وطنهم، يسكنون في بلدات مجاورة ويطلون في كل يوم على بلداتهم المدمرة.
، بدأت مداوالت في مكتب 1965وتظهر الوثائق أنه في شهر نوفمبر )تشرين الثاني( من سنة 

ل القرى المهجرة، التي مستشار رئي  الحكومة اإلسرائيلية للشؤون العربية، شموئيل طوليدانو، حو 
كانت مغلقة أمام سكانها وممنوع الدخول إليها من أجل منع العودة للسكن فيها. وتظهر وثيقة أنه من 
أجل منع العودة إلى القرى، أصدرت إسرائيل أوامر بتحريش القرى. وقد جاء في الوثيقة أن "أراضي 

البيتها لمزارعين يهود لزرعها، وبعضها القرى المذكورة ُمنحت لحار  أمالك الغائبين وتم تأجير غ
ُسلمت كتعويض لغائبين تقنيين قدموا دعاوى وتم تسليمها بإيجار ثانوي". وأضافت الوثيقة أنه "بعد 
هدم المباني، وتوزيع األراضي بحصص متساوية، وتحريشها ومراقبتها، ال مانع بفتحها". وفي الثالث 

ي مكتب وزير األمن اإلسرائيلي، وتم تصنيف محضر ، ُعقدت مداوالت ف1966من أبريل )نيسان( 
 هذه الجلسة بأنه "سري للغاية".

 28/5/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 الكشف عن التهمة الموجهة للمعتقلة السياسية آالء بشير .26
أصدر الفريق المكلف بالدفاع عن المعتقلة السياسية، آالء بشير، والمحتجزة في سجون جهاز األمن 

لتابع للسلطة الفلسطينية، يوم اإلثنين، بيانا عممه على وسائل اإلعالم، تطرق من خالله الوقائي ا
للتهمة المنسوبة إلى المعتقلة بشير والتي يتم التحقيق بخصوصها وهي "إثارة النعرات العنصرية"، 

 .1960لسنة  16من قانون العقوبات النافذ رقم  150وذلك خالفا لنص المادة 
واعتقلت آالء في التاسع من شهر أيار/مايو الجاري من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى 
قلقيلية أثناء تحضيرها لدرو  تحفيظ القرآن الكريم خالل شهر رمضان، وذلك بعد مداهمته من قبل 

 ل.من عناصر األمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب االعتقا 25
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ونفى فريق الدفاع في البيان ما تتداوله وسائل إعالم محلية فلسطينية وأخرى إسرائيلية وما تروة له 
هذه الوسائل من أن اعتقال بشير جاء على خلفية شروعها في القيام بعملية تفجيرية داخل إسرائيل 

 بطلب من تنظيم "داعش".
ا الوسائل المذكورة، في محاولة منها الستباق وأعرب عن استغرابه واستهجانه للحالة التي وصلت إليه

نتائج التحقيق الذي شرعت به النيابة العامة، وكذلك لما يمثله ذلك من استباق لنتائج التحقيق 
وأوضح أن ما يتم  النهائي التي يعود للمحكمة المختصة والمكلفة بالقول الفصل في هذا الموضوع.

وكذلك وسائل اإلعالم المحلية التي تتسابق لنقل واقتبا  الترويج له من قبل الصحف اإلسرائيلية، 
األخبار مستندة في ذلك لصحيفتي "يديعوت أحرنوت" و"هآرت "، ما هو إال استباق لنتائج التحقيق 

ثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مسا  واعتداء على حقوق المعتقلة بشير.  وا 
 27/5/2019، 48عرب 

 
 م أرض كنيسة القيامة في القدس المحتلةإطالق مشروع لترمي .27

أ ف ب: أعلنت الكنائ  المسيحية الرئيسية الثالث التي تدير كنيسة القيامة في  -القد  المحتلة
القد  المحتلة في بيان مشترك، اإلثنين، إطالق مشروع لترميم أرض الكنيسة المبنية بحسب اإليمان 

 المسيحي فوق قبر السيد المسيح.
صحافي مشترك لرؤساء الطوائف المسيحية الرئيسية الثالثة القّيمة على كنيسة القيامة  وخالل مؤتمر

)الروم األرثوذك ، والفرنسيسكان الذين يمثّلون الكنيسة الكاثوليكية، واألرمن(، قال بطريرك القد  
الطابق للروم األرثوذك  ثيوفيلو  الثالث إّن أعمال الترميم تهدف إلى معالجة مشكلة الرطوبة في 

 السفلي من الكنيسة وتجديد أرضيتها.
وفي بيانهم قال رؤساء الكنائ  الثالث: "نحن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولة عن الوضع 
الراهن في كنيسة القيامة نعلن ببالغ السرور موافقتنا على إطالق مشروع لترميم وتجديد أس  القبر 

 المقد  وأرضية كنيسة القيامة".
ذي وافق عليه رؤساء الكنائ  الثالث يشتمل على مرحلتين: األولى تنطلق في أيلول/ والمشروع ال

سبتمبر ويجري خاللها وضع الدراسات المتعّلقة باألعمال الواجب إنجازها، والثانية مرحلة تنفيذ هذه 
نجاز أعمال الترميم.  الدراسات وا 

رفيع المستوى سيكونون مسؤولين عن  وأوضح البيان أّن أستاذين جامعيين إيطاليين ومعهدًا علمياً 
 هذه األعمال التي ستجري تحت إشراف لجنة مكّونة من ممّثلين عن الطوائف المسيحية الثالث.

 28/5/2019، القدس العربي، لندن
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 في الواليات المتحدة الفلسطينية دانية حمد.. المحامية األصغر سنا   .28
ة بخطوة" النصيحة األولى المتداولة في "مدرسة "ُسلم النجاح وصعوده خطو : هارون عمايرة-اوهايو 

تعلم التفوق" لم تكن من ابجديات الطالبة دانية مازن حمد التي اعتادت منذ سنوات دراستها األولى 
أن تقفز على السلم بثبات لتكون األولى فيما تصبو إليه، وتحجز لها مكانًا ضمن عناوين األخبار 

 أقرانها حلمًا وحقيقًة. في التلفزة األميركية بتفوقها على
عاما( باتت على أعتاب أن تصبح المحامية األصغر سنا في الواليات  17الطالبة الفلسطينية دانية )

 السادسة،ال تنضب للصحافة األميركية )القناة األميركية  إخباريةالمتحدة األميركية مشكلًة بذلك مادة 

TV 10 ،abc 6،nbc4 العام  أكملتتفوق هذه الطالبة التي  بابأس( باحثًة عن لقاء صحفي يعلل
المنصرم دراسة البكالوريو  "تخصص دراسات دولية" بعد تمكنها من االنتقال من الحياة المدرسية 

 عامًا . 13للجامعية وهي في سن الـ 
 )بعد  تترقب اليوم األمريكيةدانية ابنة العائلة الفلسطينية المهاجرة من لفتا لـ رام هللا ثم والية اوهايو 

 اإلنسانيةالعالم خادمة  إلىعامين من اآلن( الذي ستفتح فيه نافذة جديدة في حياتها، تنطلق منها 
في أصقاع األرض عبر تعلمها القانون الذي تراه سالحًا حقيقيا ينصر المظلوم على ظالميه، ويعيد 

 ولونهم.الحقوق ألصحابها مهما كان دينهم 
خرها واعتزازها بتمكنها من تحقيق ما كان يحلم به والديها بعدما دانية التي تحدثت لـ "وفا" عن ف

 19تعليمها الجامعي وهي في سن الـ  إكمالدراستهما، وعن رغبتها في  إتمامحالت الظروف من 
محامية في الواليات المتحدة األميركية لتمد يد العون للمحتاجين والباحثين،  أصغرعامًا لتكون 

 المال.ها ال جني ليكون ذلك هو سُر سعادت
 27/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محكمة في غزة تحظر توزيع صحيفة "الحياة الجديدة" .29

قرر النائب العام بغزة، منع توزيع صحيفة "الحياة الجديدة" في المحافظات الجنوبية، بزعم نشر مواد 
لى الممتلكات العامة حسب الئحة الدعوة التي وصلت الفتنة والتحريض على االعتداء ع إثارة إلىتؤدي 

تطالب مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي بالحضور جلسة يوم  والتيمقر صحيفة الحياة الجديدة بغزة، 
 الحكومي بغزة. اإلعالمم للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب 10/6/2019

 اإلجراءاتستتخذ  أنهاالتعامل معه، مؤكدة  أوضها هذا القرار من جهتها، أكدت نقابة الصحفيين رف
 النقابية الكفيلة بوقف هذا القرار والضغط من اجل التراجع عنه.

 27/5/2019، األيام، رام هللا
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 شهادات صادمة عن الالجئين الفلسطينيين والمهمشين في لبنان "في الظالل" .30
اقتصاد في دولة فنلندا عن حال الالجئين  زهرة مرعي: أفضت دراسة أجرتها جامعة –بيروت 

الفلسطينيين وغيرهم من الفئات المهمشة في لبنان إلى كمية "بينات" كبيرة، والتصوير ما زال جاريًا. 
معلومة وردت في ملتقى هدف "لدعم فيلم وثائقي" محوره الال عدالة المزمن. فيلم بعنوان "في الظالل" 

قصص من واقع اللجوء الفلسطيني منذ سبعين عامًا ويزيد. يتضمن  ، محوره2020يبصر النور في ربيع 
 للمحيط الشائك. االنتماءإلى فلسطين والعائلة، واألهم كيفية  االنتماءقصصًا تروي سيرة الهوية. 

 االقتصاديةمصيرهم بأيديهم، رغم التحديات  النتزاعوفي تلك الداتا تجارب حية لرواد أعمال ومسيرهم 
ألمنية. وحسب المنتج بشار أبو سعيفان فإن تلك الدراسة تشكل مسحًا على مستوى لبنان والقانونية وا

 للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
خرى مهمشة أمخيمًا لالجئين الفلسطينيين، والوافدين للعيش فيها من سوريين وفئات  12وهي تشمل 

 من عمالة أجنبية، وأخرى ليست لديها أوراق ثبوتية.
الحال لدى وصول الدراسة إلى خواتيمها ستخضع للتحليل، ومن ثم قراءة في اآلتي. أما من  بطبيعة

لبوا الدعوة لمشاهدة مقتطفات قصيرة مما تّم تصويره، ومناقشة المسار الذي سيسلكه فيلم "في 
 الظالل" فقد أتيحت لهم اكتشافات جديدة صادمة عن مسار العدالة اإلنسانية في لبنان.

لحجم من الظلم اإلنساني، وكم فولكلوري مضحك ومبك  االرتفاعير من جبل متراكم عالي هو جزء يس
لمستوى العنصرية الكامن والظاهر، الذي يكنه القسم األكبر من اللبنانيين نحو اآلخر الغريب. وغالبًا ما 

 ين أو أجانب.يكون هذا الغريب فلسطينيا، سوريا أو أي عربي آخر، وكذلك المهمشين سواء كانوا لبناني
رغم أهمية االحتفاظ بمضمون الشهادات المصورة كحق من حقوق فيلم سيكون جاهزًا للعرض بعد 
سنة من اآلن، إال أن بعضها مفاجئ ومدهش وال يحتمل مزيدًا من الصمت على حقوق بشر مهدورة 

 لهذه الدرجة.
 28/5/2019، لندن، القدس العربي

 

 إزاء الالجئين "األونروا"ن األردن والسويد يؤكدان ضرورة تمكي .31

ان: أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، ومسؤولة ملف الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمّ 
وعملية السالم في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، على الخطوات المشتركة، بالتعاون مع 

روا(، في إطار الشراكة التي كرسها المجتمع الدولي، لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة )األون
 األردن والسويد لدعم الوكالة.
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واستعرض الوزير األردني مع المسؤولة السويدية، في العاصمة عمان، اليوم االثنين، آليات تنفيذ 
توصيات اجتماع استوكهولم، الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين، وحضره ممثلو كثير الدول، 

وروبي، الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية باإلضافة لالتحاد األ
الالجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أسا  

وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم الالزم لتمكين الوكالة من القيام  قرارات الشرعية الدولية.
 الجئين، وفق تكليفها األممي.بدورها إزاء ال

وثمن الصفدي جهود السويد تجاه "األونروا"، التي تمثلت بالتبرع بمائتي مليون دوالر للوكالة على 
 مدى أربع سنوات، وحشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة.

 28/5/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 د األردنيةمصادر: االحتالل يفتعل الحرائق بالقرب من الحدو  .32

كشفت مصادر مطلعة عن أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تفتعل حرائق : عبدهللا الربيحات -ان عمّ 
بمحاذاة األغوار األردنية من خالل إطالقها قنابل تنويرية، تؤدي إلضرام النار في األعشاب الجافة، 

 دود ومنع التسلل.قد تمتد للمزارع األردنية المحاذية لنهر األردن، بذريعة مراقبة الح
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـالغد، أن الحرائق المفتعلة، والتي تتكرر سنويًا في 

، وسط خسائر يتكبدها المزارع األردني جراء إسرائيليمثل هذا الوقت من كل عام، يرافقها تجاهل 
وقالت إن مزارعين  حياة البرية.تلك الحرائق، باإلضافة لألضرار التي تلحق بالبيئة والطبيعة وال

يطالبون المعنيين في الدولة بالتنسيق المسبق مع الجانب اإلسرائيلي قبل إطالقها القنابل التنويرية 
وأشارت المصادر نفسها  والتي تتسبب بالحرائق، ومنع امتداها إلى المنطقة الشرقية المحاذية للنهر.

اإلسرائيلية، مع كل بداية صيف، ما يزال من الملفات إلى أن ملف الحرائق التي تفتعلها السلطات 
 الشائكة التي لم تجد أي حل حتى اآلن لدى الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة.

 28/5/2019، الغد، عم ان
 

 تقترح محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية "إسرائيل" .33
يكية، لحل نزاع الحدود أبدت إسرائيل استعدادها إلجراء محادثات مع لبنان، بوساطة أمر  بيروت:

البحرية مع لبنان الذي من شأنه أن يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز، فيما يصل إلى 
بيروت اليوم المبعوث األمريكي ديفيد ساترفيلد، الذي يتولى مهمة الوساطة بين البلدين، عائدًا من 

 إسرائيل، حيث التقى عددًا من المسؤولين.
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اللبنانيون التعليق على التصريحات اإلسرائيلية بانتظار عودة المبعوث األمريكي وتجنب المسؤولون 
دايفيد ساترفيلد، إلى بيروت، الذي يقوم بجوالت مكوكية بين بيروت وتل أبيب للوصول إلى صيغة 
عملية إلطالق المباحثات بعد موافقة إسرائيل على المطلب اللبناني، الذي يحصر المباحثات برعاية 

 م المتحدة، بداًل من الرعاية األمريكية فقط كما كانت تصر إسرائيل.األم
ورفضت مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على الموضوع، داعية إلى انتظار ما سيحمله اليوم 
ساترفيلد، فيما قالت مصادر قريبة من رئي  البرلمان نبيه بري لـ"الشرق األوسط"، إنه يجب االنتظار 

المبعوث األمريكي، من دون أن تنفي وجود إيجابيات على هذا الصعيد، مشيرة لمعرفة ما سيحمله 
 إلى أن لبنان متمسك برعاية األمم المتحدة ألي محادثات، وهذا معناه وجود مباشر للمنظمة الدولية.
وقال مكتب وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز، في بيان، بعد لقائه المبعوث األمريكي، إن "مثل 

ك المحادثات يمكن أن تحقق مصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط"، من تل
 خالل االتفاق على الحدود.

 28/5/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ... وسقوط قتيل وجريح ..تقصف موقعا  في القنيطرة بعد استهداف إحدى طائراتها "إسرائيل" .34

أم ، غارة جوية على موقع مدفعية مضاد للطائرات في " مساء إسرائيليةشنت طائرات حربية "
نيران المضادات  إلى" إسرائيليةمحافظة القنيطرة السورية، بذريعة الرد على تعرض طائرة حربية "

صابةالسورية، ما اسفر عن مقتل جندي سوري  ( عن 48آخر بجروح، بينما نقل )موقع عرب  وا 
رة "درون" قد أسقطت بنيران المضادات السورية فوق شركة "األخبار" اإلسرائيلية أن طائرة مسي

مدنيا على األقل بينهم خمسة أطفال في غارات جوية سورية استهدفت  17الجوالن، فيما قتل 
أن تسعة من القتلى سقطوا في  إلى أشارمحافظة إدلب، حسب ما أعلن المرصد السوري، الذي 

 وحدها في ريف إدلب الجنوبي. أريحامدينة 
 28/5/2019، الشارقة الخليج،

 
 تكشف عن بيعها أسلحة لدول عربية.. تعرف عليها "إسرائيل" .35

كشف خبير أمني إسرائيلي أن "الحكومة اإلسرائيلية قررت إزالة دولة : عدنان أبو عامر - 21عربي
العراق من القائمة المعادية لها، وسمحت بمزاولة التجارة معها، حيث وقع وزير المالية اإلسرائيلي 

وشيه كحلون على وثيقة بإحداث تعديل الفت في القانون كان ينص على أن التجارة مع العراق م
 تعتبر تواصال مع دولة معادية، لكن القائمة ما زالت تشمل إيران وسوريا". 
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" أن "هذا القانون منصوص 21وأضاف يوسي ميلمان في مقال بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي
، وقد اعتمدته جميع الحكومات اإلسرائيلية منذ نشأة 1939لبريطاني عام عليه منذ فترة االنتداب ا

، باعتبار أن الدول المعادية محظور إقامة عالقات تجارية واقتصادية معها، لكن 1948الدولة عام 
بعض الدول العربية بقيت مدرجة ضمن قائمة الدول المعادية ومن بينها: سوريا ولبنان واليمن 

يران". وكشف أن "هناك القانون اإلسرائيلي الخاص بمنع توريد وبيع األسلحة إلى الدول العربية  وا 
المعادية، بما في ذلك بيع معدات الهايتك والسايبر واالستخبارات، لكن وزارة الحرب اإلسرائيلية رغم 
كل هذه القوانين تبيع أسلحة ووسائل قتالية إلى عدد من الدول العربية، ومنها األردن ومصر 

قليم كردستان في العراق ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول".وال  سعودية وا 
ورجح الكاتب أن "يكون السبب األساسي في إحداث هذا التعديل اإلسرائيلي بالنسبة لتعريف العراق 

قات مع إقليم دولة معادية نابعا من عوامل اقتصادية وأمنية، إذ تقيم إسرائيل بشكل غير رسمي عال
كردستان، حيث يوجد هناك نموذة من الحكم الذاتي، ورجال األعمال اإلسرائيليون وشركات إسرائيلية 
تنشط في هذه المنطقة". وختم بالقول إن "إسرائيليين خاصة من أصول كردية قاموا بزيارة اإلقليم رغم 

يصلها عبر وسائل نقل من الحظر الرسمي، وفي السابق اشترت إسرائيل نفطا من كردستان وكان 
خالل تركيا، كما أن جهاز الموساد اإلسرائيلي تربطه عالقات وثيقة جدا مع الزعماء األكراد، حيث 

 إنهم يرتبطون بحدود طويلة مع إيران".
 28/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 تل أبيب: العالقات مع السعودي ة عاِمل استقرار  .36

ح حجم العالقات الـ"سرّية" بين الكيان اإلسرائيلّي وبين يومًا بعد  زهير أندراو : - الناصرة يوٍم يتضِّ
المملكة العربّية السعودّية، فها قد مضت خمسة أّياٍم على كشف رئي  جهاز الموساد )االستخبارات 
الخارجّية( الساِبق، تامير باردو، عن العالقة الوطيدة بين عمالء الموساد ونظرائهم من السعودّية، 

ظة لم "ُتكّلف" الرياض نفسها لتكذيب النبأ أْو ُمجّرد التعقيب عليه، األمر الذي ُيثير وحتى اللح
 الشكوك بأّن ما وراء األكمة ما وراءها.

وكان باردو قد كشف يوم الخمي  الماضي عن تعاوٍن وثيٍق وانسجاٍم بين )الموساد( وعمالء 
يم بوست" اإلسرائيلّية، وتحّدث باردو االستخبارات السعودّية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "جيروزال

بشكٍل غيُر مباشٍر عن لقاء جمعه بمدير وكالة االستخبارات المركزية األمريكّية السابق مايكل موريل 
 يوم األربعاء الفائت، على حّد قول الصحيفة.
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االثنين كانا وتابعت الصحيفة قائلًة، اعتمادًا على مصادرها، التي وصفتها بالرفيعة، تابعت قائلًة إّن 
يتناقشان في قّوة التعاون بين الوكالء اإلسرائيليين ووكاالت االستخبارات في مختلف البلدان، وما أْن 
بدأ باردو ُيعّدد من يتعاون معه الموساد، ذكر بشكٍل خاّصٍ السعوديين، مؤكدًا في الوقت عينه على 

 سجمون بشكٍل جّيٍد، على حّد تعبيره.أّن )الموساد( وعمالء االستخبارات السعودّية يتواصلون وين
باإلضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة اإلسرائيلّية أّن باردو قال خالل اللقاء أيضًا للمسؤول 
األمريكّي خالل اللقاء بينهما: ُيمِكنك أْن تكوَن عدوًا عندما تخرة من الغرفة، لكن عندما تكون جالسًا 

ُيمِكنك التحّدث كثيرًا، وُيمِكنك التعامل مع العديد من  معنًا يمكنَك تبادل الخبرات الخاّصة بك،
العقبات، على حّد قوله. وأوضحت الصحيفة أّن تصريح باردو يؤّرخ أّن التعاون االستخباراتي 

لغاية  2011السعودّي مع الكيان يعود إلى فترٍة سابقٍة، إْذ أّنه شغل منصب قائد "الموساد" من عام 
 .2016عام 

 "13سلف، قال تسفي يحزكئيلي، الذي يعمل محلِّال للشؤون العربّية في القناة الـ"على صلٍة بما 
بالتلفزيون العبرّي إّن قرار السعودّية السماح لفلسطينيي الداِخل، الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلّية 

ر التراخيص أيضًا العمل داخل أراضيها قد يُدّل على خطوٍة أولى نحو التطبيع، ُمشيرًا إلى أّن إصدا
هو جزٌء من خطة ولي العهد بن سلمان، والتي تُدّل على العالقات المباشرة بين تل أبيب والرياض، 

 على حّد تعبيره.
 27/5/2019، رأي اليوم، لندن

 
 فريق فني قطري سيتوجه إلى غزة بعد العيد لمناقشة مشكلة الكهرباء .37

ة إلعادة إعمار غزة، اإلثنين، أن بالده ستوفد غزة: أعلن السفير محمد العمادي، رئي  اللجنة القطري
فريقا فنيا إلى غزة بعد العيد لمناقشة تفاصيل وآليات تشغيل خط الكهرباء القادم من إسرائيل لغزة 

وأوضح العمادي، في بيان، أن "الفريق الفني المقرر وصوله لغزة بعد عيد الفطر  .161المعروف باسم 
راف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب مباشرة، سيجري مناقشات مع األط

وأشار إلى أن دولة قطر وضمن خطتها لتحسين  اإلسرائيلي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة".
لتزويد غزة بالكهرباء، ضمن  161وتطوير إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، خصصت جزءا لدعم خط 

 مليون دوالر أمريكي. 480ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة  منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل
 28/5/2019، ، لندنالقدس العربي
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 أكاديمي سعودي: رفض التطبيع والتخفف من الدين وراء سجن العلماء بالسعودية .38
قال الباحث واألكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي إن من األسباب الرئيسية التي دعت 

سجن الدعاة والعلماء رغبتها في تخفيف الطابع الديني، إضافة إلى مناهضة السلطات السعودية ل
وكشف الغامدي في برنامج "الخلية" الذي يقدمه الناشط السعودي  أولئك العلماء للتطبيع مع إسرائيل.

عمر بن عبد العزيز على مواقع التواصل االجتماعي، أن السبب في سجن العلماء والدعاة يعود إلى 
لطات السعودية الحالية في تخفيف الطابع الديني للمجتمع، ألن السلطات تعتقد أن المجتمع رغبة الس

المتدين والمحافظ ال يقبل كثيرا من الملهيات والمغريات واإلفساد، إضافة إلى أن الوعي إذا صاحبه 
 تدين تصبح لديه حساسية عالية من قضايا الفساد.

أيضا معارضة تلك النخب للتطبيع مع الصهاينة، مشيرا  وأضاف الغامدي أن من األسباب الرئيسية
إلى أن كل فئات الشعب السعودي رافضة للتطبيع إال ما أسماها "المليشيات اإللكترونية"، مضيفا أن 
نما يمتد إلى تجريم المقاومة وسجن  التطبيع ال يقتصر فقط على العالقات مع اإلسرائيليين، وا 

ورد الغامدي على  ن في المملكة لسنوات طويلة من الداعمين للمقاومة.الفلسطينيين الذين كانوا يقيمو 
من يتهم المقاومة الفلسطينية باالنخراط في الحلف اإليراني المعادي للسعودية، وقال إن من دفع 

 المقاومة إلى إيران هو إحجام السعودية والدول السنية عن دعم المقاومة والوقوف ضدها.
 27/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اليهود ضد   "مجازر"تتهم الفلسطينيين بارتكاب  "العربية"قناة  .39

أشرف الهور: من جديد سجلت "قناة العربية" سقوطا آخر، في تعاملها مع تاريخ الصراع  -غزة 
الفلسطيني اإلسرائيلي، بتبنيها في فيلم وثائقي بثته مؤخرا، الرواية اإلسرائيلية بالكامل، على حساب 

 فلسطينية، ومأساة الفلسطينيين الذين ذاقوا ويالت االحتالل، من خالل المجازر والتشريد.الحقوق ال
وتداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك وكاالت محلية، مقطعا ورد في برنامج 
ى وثائقي تبثه "قناة العربية"، يتحدث عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ووصول اليهود من أوروبا إل

 فلسطين، قبل احتاللها وطرد سكانها بالقوة.
، وقيام العصابات الصهيونية باحتالل 1948المقطع الذي سرد الفترة الزمنية قبل حلول النكبة عام 

المدن والقرى الفلسطينية، وارتكاب المجازر، وطرد السكان، لم يأت على الهجرات غير الشرعية 
األرض بالقوة، بفعل تواطؤ االحتالل البريطاني، بل حمل  لليهود إلى أرض فلسطين، واالستيالء على
 المسؤولية للفلسطينيين، عن "قتل" اليهود.
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في الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته "قناة العربية" السعودية، تم قلب الحقائق واتهام الفلسطينيين بارتكاب 
ات المصورة التي تبث "مجازر" بحق اليهود شملت أطفاال ونساء، ويرتكز التعليق الصوتي للقط

خالل الفيلم، على تبني المصطلحات اليهودية في توصيف األماكن، وليست اإلسالمية المعروفة، 
 فيذكر "حائط البراق" وفق التسمية اإلسالمية بـ "حائط المبكى" وفق التسمية اإلسرائيلية.

إلى حائط المبكى في ويأتي في التعليق "اندلعت تظاهرات بين واليهود والمسلمين، حول الوصول 
 القد "، وذلك بعد وصول عشرات آالف اليهود إلقامة "وطن" لهم في فلسطين من خالل الهجرات.

وجاء في الفيلم الوثائقي أن "شائعات" سرت بوجود نية لهجوم يهودي وشيك على المسجد األقصى، 
يهود في بلدة القد  ويضيف متهما الفلسطينيين بارتكاب عمليات قتل "بدأت هجمات العرب على ال

 القديمة قبل أن تنتشر في أنحاء فلسطين".
يهوديا بينهم نساء وأوالد في الخليل، وقعت "مجازر أخرى في صفد حيث قتل  67قتل ويضيف "تم 

يهوديا"، واستند الفيلم إلى تقرير بريطاني  133يهوديا، خالل أسبوع من التظاهرات، قتل العرب  18
"تعبير محلي عن كراهية العرب وحقدهم لليهود، بسبب آمالهم السياسية يقول إن هذه التظاهرات 

 والوطنية المحبطة".
 28/5/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 ودول عربية.. الجزيرة تكشف تحركات طائرات أجنبية داعمة لحفتر "إسرائيل"خط بين  .40

هجوم اللواء المتقاعد حصلت قناة الجزيرة على صور فضائية وبيانات لحركة طائرات عسكرية إبان 
 خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابل  التي يقع فيها مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وكشف تحقيق الجزيرة ضمن برنامج "المسافة صفر" عن استعانة قوات حفتر بطائرتين تابعتين 
 إماراتية للقيام بمهمات في ليبيا.-لشركة كزاخية

تقومان برحالت شبه  -للنقل والدعم اللوجستي 76وهما من طراز إليوشن -وتبين أن الطائرتين 
سرائيل واألردن وليبيا، مع اتباع نمط التخفي من حين إلى آخر.  منتظمة بين مصر وا 

 28/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ومؤتمر البحرين يستهدفان تصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"نقابة مغربية:  .41
، "صفقة القرن"اعتبرت نقابة مغربية، االثنين، أن ما يسمى بـ :األناضول ،خالد مجدوب -الرباط 

 والمؤتمر االقتصادي في البحرين، يستهدفان تصفية القضية الفلسطينية.
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جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الديموقراطية للشغل بالمغرب، التي تعتبر واحدة من أكبر 
وقالت النقابة في إطار مواصلتها تصفية القضية الفلسطينية، وبعد قرارها  النقابات العمالية بالمملكة.

جعل القد  عاصمة إلسرائيل، مخالفة بذلك كل المواثيق الدولية واإلنسانية، تتجه اإلدارة األمريكية 
 الصهيوني.مرة أخرى إلى فرض شكل جديد من أشكال التطبيع مع الكيان 

تي من خالل ما سمي بصفقة القرن، والمؤتمر االقتصادي وأضافت أن شكل التطبيع الجديد يأ
 بالبحرين، في محاولة جديدة إلدماة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بالمنطقة العربية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تهدف تكري  استمرار احتالل األراضي الفلسطينية، وضم المزيد من 
ن، فضال عن مطالبتها للعديد من الدول العربية بتعويضات األراضي العربية في سوريا ولبنان واألرد

 مواطنيها.عما يسمى ممتلكات 
ومؤتمر البحرين يهدفان لإلجهاز على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني،  أن الصفقةواعتبرت 

وتوقيف كل أشكال  إلى مناهضةودعت النقابة المغربية اإلسرائيلي. بفتح قنوات التطبيع العربي 
 المقاطعة.بيع السياسي واالقتصادي والثقافي مع العدو اإلسرائيلي، وتعزيز ثقافة التط

 27/5/2019، رأي اليوم، لندن
 

 "األونروا" تالسن بين المفوض العام وغرنبيالت حول استمرار .42
يثير الموعد الذي حددته الواليات المتحدة األمريكية ومملكة البحرين، لعقد : أشرف الهور –غزة 

االقتصادية" التي تعتبر جزءا من "صفقة القرن"، حفيظة المسئولين في وكالة "األونروا"، كون  "الورشة
موعدها اختير ليكون سابقا لمؤتمر مانحي الالجئين المخطط له من قبل والمقرر عقده نهايات 

وال الشهر القادم، في مقر األمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تؤكد نوايا واشنطن على تحويل أم
 المانحين لمؤتمرها، ضمن مخططها الهادفة لـ "تصفية األونروا".

وبالرغم من اإلعالن سابقا من قبل األمم المتحدة عن تنظيم مؤتمر للمانحين نهايات الشهر القادم، 
في مقرها في نيويورك، لجمع المانحين، على غرار العام الماضي، لجمع أموال دعم جديدة، لسد 

يزانيتها، جراء وقف اإلدارة األمريكية تمويلها الكبير لـ "األونروا" بشكل كامل منذ العجز الكبير في م
لعقد "الورشة  26و 25العام الماضي، إال أن اإلدارة األمريكية اختارت ذات الشهر، وتحديدا يومي 

في حديث االقتصادية" أي قبل مؤتمر المانحين بأيام قليلة، وهو ما اعتبره مسئول كبير في "األونروا" 
 مع "القد  العربي" بأنه "عمل مدبر"، ويحمل "دالالت خطيرة".

ويكشف هذا المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "تالسنا" حدث في جلسة مجل  األمن األخيرة 
بين مفوض "األونروا" العام بيير كرينبول، وبين المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط 
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بعد أن هاجم األخير "األونروا" بشكل حاد خالل تلك الجلسة التي خصصت جيسون غرنبيالت، 
 لمناقشة قضايا الصراع في الشرق األوسط.

وخالل تلك الجلسة قال غرنبيالت لمفوض "األونروا" "لقد انتهى دوركم" في إشارة إلى مخطط 
لك المنظمة ولي البيت األبيض، والهادف إلى حل تؤ واشنطن الذي عبر عنه صراحه من قبل مس

مليون دوالر سنويا، في  360الدولية بشكل كامل، بعد أن قامت سابقا بوقف دعمها المالي المقدر بـ 
مسعى لتصفية المنظمة، التي حافظت على وجودها بفعل أموال من مانحين عرب وأوروبيين وأجانب 

نروا ألنها ال تحقق ما وقال غرنييالت خالل تلك الجلسة "إن أمريكا أوقفت تمويل األو  حتى اللحظة.
نتمناه"، مضيفًا أنها "تعمل حاليا في الرمق األخير"، وقال كذلك إن الفلسطينيين سيخسرون حال لم 
يشاركوا في "ورشة البحرين"، وأبدى استعداد واشنطن إلطالق حوار مع الحكومات التي تستضيف 

 الالجئين الفلسطينيين"، لتقديم الخدمات بدل من "األونروا".
 28/5/2019، ، لندنقدس العربيال

 
 منظمة حقوقية أوروبية تدعو لحماية "دولية" للقدس وسكانها .43

دعت منظمة حقوقية أوروبية، االثنين، المجتمع الدولي إلى حماية مدينة القد  : محمد ماجد - غزة
 وسكانها من االنتهاكات اإلسرائيلية. 

ق اإلنسان )مقره جنيف(، واطلعت جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد األورومتوسطي لحقو 
األناضول على نسخة منه. وقال المرصد في تقريره: "على المجتمع الدولي تحّمل المسؤولية تجاه 

 مدينة القد  وسكانها الذين يتعرضون النتهاكاٍت جسيمٍة تهدف بشكٍل أساسٍي إلى ترحيلهم". 
ًا بعد القرار األمريكي باعتبار القد  وأوضح المرصد أن "السياسات اإلسرائيلية ازدادت كمًا وكيف

، ما أعطى ضوءًا أخضر لها لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين 6/12/2017عاصمة إلسرائيل في 
 عامًة وضد سكان مدينة القد  على وجه الخصوص". 

انتهاكا ضد الفلسطينيين في مدينة القد  المحتلة  130وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 
وأضاف أن "جميع السياسات اإلسرائيلية في مدينة القد  تمتاز  . 2019ل شهر نيسان/ أبريل خال

 بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم األساسية كسكان تحت احتالل". 
ولفت إلى أن السياسات اإلسرائيلية "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بسياسات الهدم واالستيالء على 

اضيهم ومنعهم من البناء". وأشار إلى أن" االحتالل يمار  عقابه الجماعي المفتوح ضد أر 
الفلسطينيين دون ذريعٍة قانونية، ال سيما في حاالت االعتقال اإلداري التي تستخدمها السلطات 
اإلسرائيلية في حاالٍت كثيرة، بحيث يمكن أن يمتد االعتقال ليصل حتى عام كامل دون أن تُنسب 
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وطالب األمم المتحدة بهيئاتها المعنية، واالتحاد األوروبي، "بمراقبة الوضع معتقل تهمة حقيقية". لل
دانة األفعال القاسية التي يتعرض لها الفلسطينيون والوقوف عند  في مدينة القد  عن كثب، وا 

 مسؤولياتهم تجاه الفلسطينيين الواقعين تحت احتالل".
 27/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 سفير الصين لدى فلسطين: بكين وموسكو ستقاطعان ورشة البحرين .44

رام هللا: أعلن سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي، اإلثنين، أن بالده، وروسيا، لن تشاركا في ورشة 
 البحرين المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة البحرينية، المنامة.

الرئي  الفلسطيني للعالقات الدولية والخارجية، في مكتبه  جاء ذلك خالل لقائه نبيل شعث، مستشار
 برام هللا، وفق وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

 وقال السفير الصيني إن روسيا والصين، اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة االقتصادية.
قامة  كما أكد موقف بالده "الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير واالستقالل وا 

 وعاصمتها القد  الشرقية". 1967دولته المستقلة على حدود 
 28/5/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 كتاب أطفال لسويدية ُيثير غضب "إسرائيل" لتعليم اإلنجليزي.. .45

اتهامات  أثار كتاب ألبجديات اإلنجليزية موجه لألطفال، غضبًا إسرائيليًا، إضافة إلى: ستوكهولم
 لمؤلفته السويدية "جولبارة باشي" بـ"معاداة السامية".

" بتقديم األبجدية اإلنجليزية عن التاريخ الفلسطيني ومفاتيح قضيته، P is for Palestineويعنى كتاب "
ليتعرف أطفال العالم على رائحة فلسطين، كما تقول مؤلفته، حيث يقدم كل حرف من حروف 

بمعنى من القامو  الفلسطيني، لينتهي إلى جمع مفردات ُتلخص معنى كلمة األبجدية اإلنجليزية، 
" ليشير لمدينة غزة، وكذلك G" توقفت عند بيت لحم، وحرف "B"فلسطين" لدى األطفال..فعند حرف "

 ذكرت على "القد " و"الدبكة" و"الثوب الفلسطيني".
"االنتفاضة"،  Intifadaرف كلمة "حدثت الزوبعة؛ ألنها قدمت لهذا الحIوعندما مرت بحرف الـ "

ومعناها الحصول على حقك سواء كنت طفاًل أو كبيرًا"، وهو ما دفع إلثارة الغضب اإلسرائيلي تجاه 
 المؤلفة واتهموها بمعاداة السامية، بزعم تقديمها "تحريضًا" يزرع باألطفال معادة السامية بشكٍل مغلف.

يين، حرف )العين( = "عربي"، وحرف )الميم(: مفتاح كذلك كان من أهم ما أثار حفيظة اإلسرائيل
 الذي يشير بدالالت فلسطينية إلى مفتاح العودة.. وُحلم العودة.
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الرأي العام اإلسرائيلي بدأ بالتحرك ضد الكتاب ومؤلفته بعدما دُونت الكثير من األمهات اإلسرائيليات 
نشر كتاب لألطفال حول فلسطين وعدم عبارات استياء وانتقاد عبر "في  بوك" وقالت إحداهن إن "

 إشارته بأي شكل لدولة إسرائيل لهو شيء حزين حقًا".
مكان نشر -وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" آراء عدد من األمهات اليهوديات في نيويورك، 

، قلن إنهن صدمن من نشر الكتاب في نيويورك، وتقول إحداهن: "الكتاب صدر في -الكتاب
الشباب كيفية محاربة إسرائيل ويمجد قتل اليهود، يتم استغالل حرية التعبير نيويورك وهو يعلم 

ووفقًا لـ"نيويورك بوست"، فإّن مؤلفة  الموجودة في أمريكا من أجل تحريض فلسطيني للقتل واإلرهاب".
الكتاب "جولبارغ باشي"، وهي أستاذة تاريخ، أوضحت لقراء في إحدى محال بيع الكتب أنها "طرحت 

وأضافت أن  هذا الكتاب بعد عدم تمكنها من العثور على كتاب أطفال يتحدث عن فلسطين".فكرة 
فكرة الكتب التي تنطلق من األبجدية تروق لها، وأضافت أن لديها كتب أبجدية مماثلة في منزلها 
يطاليا"، وأكدت في الوقت ذاته على موقفها المناهض  عن دول أخرى كالواليات المتحدة والمكسيك وا 

 لـ"إسرائيل" قائلة "وفقا لكل المقايي  فإن إسرائيل دولة عنصرية ودينية".
 27/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 السالم مقابل االقتصاد: الخطة اإلسرائيلية التي تبناها ترامب .46
 د. عامر الهزيل

سأكون سعيدا إذا ما  ، حين قال إنني2016البداية كانت مع تصريح دونالد ترامب بعد انتخابه عام 
استطعت صنع السالم بين إسرائيل والفلسطينيين؛ معلنا أنه سيضم صهره جاريد كوشنر لطاقم 
المفاوضات، المكون من مبعوثه إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، والسفير األميركي في 

 إسرائيل، ديفيد فريدمان، وكلهم يهود من غالة اليمين.
لى حد الفكاهة، وأطلقت على هذا التوجه "صفقة القرن"، تقفيا بأحداث فيلم ذهبت الصحافة باألمر إ

كوميدي يحكي قصة عصابة تجار سالح تحاول بيع األسلحة في جنوب أميركا تحت غطاء أسم 
 (.peace makerصانعي السالم )

ي  ، استخدم الرئ20/9/2017وخالل لقاء الرئي  الفلسطيني، محمود عبا ، بالرئي  ترامب يوم 
الفلسطيني المصطلح مشيدا بالرئي  األميركي بقوله إنه "تعك  الخطة جدية فخامة الرئي  الذي 

 يصبو لتطبيق صفقة القرن في الشرق األوسط خالل العام أو األشهر المقبلة".
ووفقا لتقارير صحافية، استمع أبو مازن لوعود اعتبرها بمثابة أسا  منطقي للحل، وكان مستعدا 

ما سمع ومعه السعودية، بشرط إعالن إسرائيل المسبق بالتزامها بتنفيذ بنود االتفاق.  للتماشي مع
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إسرائيل رفضت التعاطي مع ما أرضى عبا ، وكذلك شرطه المسبق، مما دفع ترامب إلى التراجع 
عن هذا التوجه، فاتحا المجال لطاقم المفاوضات إلعداد خطة بديلة بمشاركة طاقم إسرائيلي يرأسه 

 ير في واشنطن رون درمر.السف
أطلق على الخطة في حينه "الخطة األيديولوجية"، المنسجمة تماما مع توجه بنيامين نتنياهو بشأن 

مركز أبحاث األمن القومي  2017، وتناوله في العام 2008"السالم االقتصادي"، الذي أعلن عنه عام 
 فلسطينيين والمصلحة اإلسرائيلية".لخطة ودراسة كاملة متكاملة تحت عنوان "مشكلة الالجئين ال

األمن  -في الصفحة األولى اقتبست الدراسة قول نتنياهو: "يرتكز السالم االقتصادي إلى قوتين 
اإلسرائيلي وقوى السوق. لي  الحديث عن مبادرات ودعم أموال للبيروقراطية الفلسطينية التي 

تصادي وقواعد من األمل بديال تضخمت منذ أوسلو. يجب علينا خلق جزر من االزدهار االق
 لإلسالم المتطرف".

وفقا لنتنياهو ومعه مركز الدراسات لألمن القومي، وفي غياب أفق الحل السياسي، فإنه من مصلحة 
إسرائيل السياسية واالقتصادية تطوير االقتصاد الفلسطيني والبنى التحتية، خصوصا في الضفة 

لسطينيين، األمر الذي تستطيع إسرائيل ومن يدعمها تنفيذه الغربية، وخلق ظروف رفاهية في حياة الف
 على األرض، دون الحاجة لموافقة السلطة الفلسطينية أو حتى التنسيق معها".

خطة السالم االقتصادي وفقا ألصحابها، رأت في حل مشكلة الالجئين أهم أهدافها، موصية بحل 
ن، بحسبهم، مع كل ما تحمل هذه الحالة من "األونروا"، التي تمول بقاء واستمرار حالة الالجئي

 أسباب الثورة والعداء إلسرائيل وكل من يتغاضى عنها.
 من أجل تنفيذ الخطة/ الدراسة على إسرائيل اتباع الخطوات التالية، خصوصا في الضفة الغربية:

ت، التي . تغيير السياسة اإلسرائيلية بما يخص تخصيص وتطوير األراضي التي ال تتبع للمستوطنا1
 تنوي إسرائيل ضمها في المناطق المصنفة "ة".

. وضع خطط تطوير سريعة التنفيذ على المستوى المحلي واللوائي في الضفة الغربية، هدفها الربط 2
 بين مناطق "أ" و"ب" و"ة"، مع التركيز على مشاريع ضخمة للسكن والبنى التحتية.

 والفلسطينيين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.. إيجاد قواعد عمل مشتركة بين اإلسرائيليين 3
 . مالءمة نظام الجمارك والضرائب وسياسة التصدير. وعليه يجب مناقشة اتفاق باري  بما يخدم ذلك.4
 . دعم مؤسسات السلطة الفلسطينية والسلطات المحلية.5

 Gaza Reconstruction Mechanismالخطة/ الدراسة توصي بتطوير غزة باالرتكاز على جهاز 

(GRM).الذي تشارك فيه إسرائيل ، 
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كل هذا التطوير يجب أن يساهم في حل مشكلة الالجئين داخل الضفة وغزة والشتات، بما ال يهدد 
مشتركا للطرفين، وفق قاعدة "وين  استراتيجياأمن إسرائيل ووجودها، ويجعل من حل الصراع هدفا 

 شكلة وفق تصور السالم االقتصادي.وين". وعليه، أولت الخطة جل اهتمامها لحل الم
هنا تركز الخطة/ الدراسة على عدة أبعاد، منها الجانب الرمزي للعودة، التعويض والتأهيل، على أن 

% من الالجئين يعيشون اليوم في الضفة 40يكون الحل في الضفة والقطاع مع تأكيدهم على أن 
ألفا  820لف شخص تقريبا؛ وفي الضفة أ 730مليون الجئ من أصل مليون و 1.2والقطاع. في غزة 

 .2013ألف شخص تقريبا، بحسب دائرة اإلحصاء الفلسطيني لعام  750من أصل مليونين و
 على المستوى العملي تطرح الخطة عدة حلول لالجئين خارج فلسطين. منها:

 . العودة إلى الضفة والقطاع.1
 . التأهيل لكل من يقرر البقاء في الدولة المستضيفة.2
 . مساعدات لمن يريد أن يهاجر لدولة ثالثة.3
 . التعويض لكل الالجئين على ما فقدوه من أرض وبيت وأيضا معاناة.4 

لحل الصراع،  Aixمن سيعود بحسب أحد خيارات الخطة/ الدراسة اعتمادا على معطيات مجموعة 
 وهي مجموعة باحثين، وخصوصا خبراء اقتصاد:

 
 ( لمواقف الالجئين؟PSRخطة على بحث د. خليل شقاقي )إلى أين سيعودون باعتماد ال
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 حيز التخطيط والتنفيذ الستيعاب الالجئين وفقا للخطة:
. الخطة تعتمد على مسح قام به صندوق النقد الدولي من خالله عين المناطق التي يمكن تطويرها 1

 مشيرا إلى عدة مسارات:
لكرم وطوبا  في شمالي الضفة؛ الجفتلك . توسيع تسعة مدن أو قرى هي: جنين، نابل ، طو 2

 وأريحا شرقا؛ البيرة وبيت لحم في وسط الضفة؛ والخليل في الجنوب.
 . إقامة مدن بجانب مدن قائمة مثل بيتونيا غرب رام هللا وترقوميا غرب الخليل.3
. فحص إمكانية إقامة مدن جديدة في شمالي غور األردن، في منطقة اللطرون وجنوبي غزة 4

 نب مطار رفح المخطط له.بجا
 قدرة االستيعاب كما تذكرها الخطة/ الدراسة:

 
تؤكد الخطة/ الدراسة أن االقتصاد المزدهر والنامي وحل مشكلة الالجئين هو من مصلحة إسرائيل 
اقتصاديا وسياسيا. هذا زبدة ما قاله نتنياهو في طرحه لمشروع السالم االقتصادي لخلق بديل عنوانه 

 زدهار وحياة الرفاهية.األمل، اال
بحسب الخطة/ الدراسة ونتنياهو، والمهم فيها، أن تنفيذها ال يشترط وجود شريك فلسطيني مع أن 

 الخطة تفضل موافقة وشراكة السلطة الفلسطينية، ولكنها تستبعد ذلك في المراحل األولى.
 الميزانيات المطلوبة لحل مشكلة الالجئين بحسب الخطة، بالمليار دوالر:
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ألفا إلى مليون ونصف الجئ  750وفقا للخطة، يجب إعداد البنى التحتية والسكن لما يتراوح ما بين 

عائد، باإلضافة لمن يعيشون في الضفة والقطاع. وتؤكد الخطة أنه ال بد من تطوير أراض في 
ى إسرائيل، المناطق "أ" و"ب"، كذلك األراضي المتبقية في منطقة "ة" بعد ضم الكتل االستيطانية إل

والذي تعهد به نتنياهو في الحملة االنتخابية، وبحسب كل المؤشرات، فقد منحه ترامب الضوء 
 األخضر لفعل ذلك.

مستوطنة  125يذكر أن منطقة "ة" هي المنطقة الوحيدة مع تواصل جغرافي فلسطيني، وتوجد فيها 
يسية وتضم معظم منطقة غور وكذلك ما تسمى "نقاط سيطرة". في هذه المنطقة تمر الشوارع الرئ

 األردن.
مستوطن من دون القد ، بحسب المعطيات اإلسرائيلية، وكل هذا  413,400سكنها  2017وحتى عام 

مليون دونم، غير أن مناطق النفوذ للمجال  اإلقليمية لهذه المستوطنات  2.1التواجد يمتد على 
 نم أعلن عنها كأرض دولة.مليون دو  1.3% من األرض، باإلضافة إلى أن 63تسيطر على 

 8,700يشار هنا إلى أن إسرائيل لم تتيح الحق للفلسطينيين في استغالل أراضيهم للبناء مثال، إال في 
 % من أراضي الضفة الغربية.60، رغم أن منطقة "ة" تشكل 1967دونم منذ عام 

ابر إسرائيل(، كذلك في إسرائيل )شارع ع 6"اوتستراد" مثل شارع لـ 60وتوصي الخطة بتحويل شارع 
ذا تعذر ذلك فليكن على طول شارع   .60تغطية الضفة بشبكة قطارات، وا 

وتتحدث الخطة عن تطوير الشوارع التي تصل بين القد  الشرقية وبيت لحم، بين نابل  وجنين 
وبين يطا وبيت لحم. كما توصي الخطة ببناء محطة طاقة ضخمه بالقرب من رام هللا، وبناء شبكة 

 ومطار على خط البحر الميت قرب أريحا، وغيرها من مشاريع. فنادق
السالم االقتصادي بهذه التفاصيل أو اقل منها، أطلق عليه كما ذكر أعاله "الخطة األيديولوجية"، 

 وهي التي أقرها ترامب مع إعفاء إسرائيل من تمويلها.
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%، واالتحاد 20متحدثة فستمول % منها، أما الواليات ال70فوفقا لتوجه ترامب، ستمول دول الخليج 
 %.10األوروبي وغيره سيمولون 

في هذا السياق يفهم انعقاد مؤتمر المنامة االقتصادي الشهر المقبل بمشاركة خليجية، كخطوة أولى 
في سبيل التنفيذ. ولي  من باب العبث لم يضغط على السلطة الفلسطينية للمشاركة، ألنهم لي  

 يتم ذلك من وراء الكوالي ، مثل مثلنا الشعبي القائل "مكمن ومغير".بحاجة لها للتنفيذ، أو أن 
الواليات المتحدة مع حكم ذاتي يعطي السلطة الفلسطينية رمزية السيادة، وإلسرائيل القوة واألمن 
وحدودها نهر األردن. هكذا تحقق إسرائيل أهداف خطة السالم مقابل االقتصاد، كما يفهمها نتنياهو، 

األمن اإلسرائيلي وقوى السوق". وبدوره نقلها لترامب،  –لسالم االقتصادي على قوتين إذ "يرتكز ا
 وهذا األخير يريد فرضها وأول من تجاوب معه بعض دول الخليج والخافي أعظم.

 غًدا، يذوب الثلج ويبان المرة، كما يقول مثلنا الشعبي.
 27/5/2019، 48عرب 

 
 صفقة لوأد الوطنية الفلسطينية .47

 تّابداود ك
مع انشغال السياسيين واإلعالميين والخبراء بتفاصيل الخطة األميركية للشرق األوسط وتسريباتها، 
بات واضحا أن الهدف الرئي  للخطة هو وأد الحركة الوطنية الفلسطينية، وتطلعات الشعب 

رة دونالد الفلسطيني. وقد تبّينت مؤشرات هذا الهدف األميركي اإلسرائيلي، في األيام األولى إلدا
ترامب، ولكن ال أحد اهتم بها. عندما رشحت األمانة العامة لألمم المتحدة رئي  الحكومة الفلسطينية 
األسبق، سالم فياض، مبعوثًا لها إلى ليبيا، خرجت ممثلة واشنطن في األمم المتحدة، نيكي هيلي، 

المتحدة لم تعترف بدولة  واعترضت على القرار. وفي تفسيرها المكتوب للرفض، قالت "إن الواليات
فلسطين، ولذلك لن تقبل إرسال ما يحمله التعيين من إشارة أممية". وأضافت "من اآلن فصاعدًا، لن 
تكتفي الواليات المتحدة باألقوال، بل ستدعمها باألعمال دعما لحلفائها". والمعني لي  حلفاء بالجمع، 

 بل حليف واحد، هو إسرائيل. 
ت المتحدة تتخذ القرار تلو القرار المناهض، وبشكل مفضوح، ألي شأن أو رمز كلنا نعرف أن الواليا

له معنى للشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، فوقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا(، ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القد  المحتلة كان بغرض إضعاف 

بت القضية الفلسطينية. وا غالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أهم عنصرين من ثوا
في تون ، وثم  1988جاء رفضا للتدرة األميركي، منذ االتصال المباشر مع منظمة التحرير عام 
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استضافة الرئي  ياسر عرفات في البيت األبيض للتوقيع على اتفاق المبادئ وتبادل االعتراف مع 
القرارات اإلسرائيلية واألميركية، بعدم دفع مخصصات لألسرى وأهالي الشهداء، كان  إسرائيل. كما أن

 محورا مهما من هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية.
يونيو/ حزيران المقبل،  26و 25أما قرار الواليات المتحدة أخيرًا عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين، في 

ة عرب وأجانب إليه، من دون دعوة الجانب الفلسطيني، أو التنسيق مع القيادة ودعوة وزراء مالي
الفلسطينية، فإن األمر ينذر بالعودة إلى ما قبل االعتراف العربي بالمنظمة ممثاًل للشعب الفلسطيني 

. وينطبق األمر على قرار الخارجية األميركية رفض تأشيرة 1974في مؤتمر القمة في الرباط عام 
لعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، للواليات المتحدة، فهو يعك  المحاولة  دخول

 االستراتيجية األميركية/ اإلسرائيلية معارضة أي شأن يتعلق بالحركة الوطنية للشعب الفلسطيني.
تغريدة لرجل ترامب األول في موضوع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، المتصهين جيسون  233وهذه 

بريل/ نيسان،  % منها دعمًا إلسرائيل ومعارضة للشعب 79غرينبالت، في شهري مار / آذار وا 
الفلسطيني ولحركته الوطنية، كما لحركة حما . وفي بعضها، يتلذذ غرينبالت بإهانة القيادات 
الفلسطينية، وحتى الرموز الوطنية، مثل الشهيد خليل الوزير )أبو جهاد(. ويتبين ممن يتابعهم 

ينبالت أنه ال يتابع خارة الشخصيات األميركية سوى رئي  الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غر 
وسفيره في واشنطن والسفارة اإلسرائيلية في الواليات المتحدة. كما يتابع تغريدات الملك عبد هللا الثاني 

ر والقيادات الفلسطينية ووزير الخارجية األردني أيمن الصفدي. وليست فكرة استبدال منظمة التحري
الحالية بزعماء عرب أو شخصيات فلسطينية جديدة، بل هي فكرة قديمة فشلت عندما جّربها 

. وستفشل مرة أخرى، إذا ما حاول األميركيون العمل بها، 1979اإلسرائيليون بروابط القرى في عام 
ثل الشعب الفلسطيني، ويوافق ولن تجد الواليات المتحدة فلسطينيا ذا شأن أو عربيًا مستعدا أن يم

على أي تنازالٍت في أمور وطنية فلسطينية. قد تكون هناك مشكالت وخالفات عميقة في كيانات 
وفصائل في الشعب الفلسطيني، إال أن عدم التنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية أمر ال خالف 

 عليه بين فئات الشعب الفلسطيني، الرسمية والشعبية.
 28/5/2019، لجديد، لندنالعربي ا
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 عوديد تيرا
 األخيرةالنا  يتحدثون. يتحدثون عن تفويت الفرصة لتوجيه ضربة عسكرية لحما  في جولة القتال 

 ويتحدثون عن الحاجة "لخطوة سياسية" لغرض استكمال الضربة العسكرية. 
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اختبار الواقع االستراتيجي؟ ال. مجرد أحاديث. ابدأ من فهل يبدو هذا منطقيا؟ نعم. هل ينجح في 
 الموضوع الثاني في سياق "الخطوة السياسية".

اطلب من كل من يروة بثبات ومثابرة لخطوة سياسية مع حما  في غزة، سواء أكانت مباشرة أم 
 غير مباشرة، أن يفصل. فليفصل ما هي الخطوة السياسية التي ينبغي تنفيذها. 

إن الترويج لخطوة سياسية في هذه اللحظة هو هراء. فلباب وسبب وجود زعماء حما  هو ألسفي، ف
 إبادتنا.

لباب الوجود هذا يجلب المقدرات الالزمة لزعماء حما  للحياة الطيبة، وهو يعطيهم إحساسا 
حساسا من   ، الذي يبدو لنا غير منطقي. اإليديولوجي اإلنجازبالسيطرة على النا  بل وا 

ذامنطقية  اإليديولوجيانهجهم، فان  فعلى حد  بذلك تلغي مجرد وجودها. فإنهاما طوت حما  علمها،  وا 
من يروة للخطوة السياسية، فليشرح كيف يحل هذا التناقض العميق الذي هو: حما   أنبمعنى 

 ، ونحن بحاجة إلى التسوية معهم كي نعيش بأمان.إلبادتناتعيش على التطلع 
ألن أغلبية الفلسطينيين، في غزة وفي الضفة سيصوتون حما  في المشكلة أخطر بأضعاف 

 . األخيرةانتخابات حرة، مثلما كان في االنتخابات 
وافقت على  إذاالسبب الذي ال يجعل فتح معنية بتسوية سلمية مع إسرائيل، إذ إنها  أيضاً وهذا هو 

 . األمامستدفع بتصفيتها إلى  فإنهاذلك، 
يستمتعون بامتيازات حرة. في ظل رماح  أناسايصفوا، وال سيما لي   نأيريدون  أناساال اعرف 

مظهر من  إبداءالجيش اإلسرائيلي، فتح ال تسقط، وهي تستمتع بوضع مريح ومثالي، ولغرض 
 المتحدة. لألممفي الجمعية العمومية  أوالكفاحية، تهدد بالم  بنا في المحكمة الدولية 

ما ، والتي فوتت، اقتب  بداية ما قاله لي اياكوكا، الذي كان وبالنسبة للضربة المرغوب فيها لح
رئي  كرايزر. فقد قال: "خالصة الحياة هي التوقيت". فقد اعتقدت بأن توقيت الضربة المهمة 
لحما  لي  في هذه اللحظة. اقترحت التجلد إلى ما بعد االيروفزيون وبعدها، في الفرصة السياسية 

ذات الضربة المهمة. من يحتج على أننا لم نهاجم غزة بقوة في الجولة ، توجيه األولى األمنيةأو 
لغاء إ. هجوم شديد كان سيؤدي إلى ألقواله، ملزم بان يفهم المعنى السياسي األخيرةالقتالية 

هو خوف الفنانين  األولكانا سيؤديان إلى ذلك: السبب  أساسيانااليروفزيون في إسرائيل. سببان 
لى انصراف من كان جاء. إكان سيؤدي إلى  واألمرهم. والمشاهدين على امن لغاء المجيء بل وا 

 أوروبا، في اإلعالمستصدر في وسائل  اإلسرائيلي كانتهو انه كنتيجة للهجوم  اآلخروالسبب 
 الحدث. إللغاءفي الهجوم، وكان سينشأ ضغط دولي  أصيبواونساء  أطفالصور 
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تدافع عن مراكز  أنروفزيون هو أن إسرائيل ال يمكنها لغاء االيإوما كان سينشأ في العالم جراء 
 المدن التي تدار فيها عالقاتها التجارية مع العالم. 

 األحوال أفضلوالمعنى هو انه لي  آمنا المجيء إلى إسرائيل والتجارة معها. فلَم المخاطرة؟ في 
حاالت كانوا سيتخلون عن ال أسوأالتجارية ستعقد حاليا في قبرص وفي  إن اللقاءاتكانوا سيقولون 

 إحساسا أيضاولفترة زمنية ال بأ  بها. هذه النتيجة كانت ستخلق  اإلطالقبعض من الصفقات على 
 مغلوطا. الهجوم كانتوقيت  أنبنصر غير مسبوق في قوته لدى حما . المعنى هو 

توجيه ضربة فوتنا الفرصة ل إنناوعليه، فان من يروة لـ "خطوة سياسية" فليفصلها، ومن يعتقد 
 خالصة الحياة هي التوقيت. إنلحما ، فليتذكر قول اياكوكا 

 "معاريف"
 27/5/2019، األيام، رام هللا
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