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 الكنيست اإلسرائيلي يحل نفسه وانتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل .1
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، بعد منتصف ليلة 

 74أيلول/ سبتمبر المقبل. وأيد  17تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في األربعاء الخميس، 
 عضو كنيست.  45عضوًا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 

دور ليبرمان، جواتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب حل الكنيست، أفي
خوض انتخابات جديدة غير ضرورية، من أجل حساباته الشخصية"، وأضاف:  بـ"إجبار الجميع على

 "الجمهور اإلسرائيلي قال كلمته منذ أسابيع، أجمعوا على تشكيل حكومة يمينية بقيادتي".
وتابع نتنياهو: "معظم أحزاب اليمين، حظيت بدعم بعد أن تعهدت لناخبيها بأنها ستوصي على 

ة، ليبرمان خدع ناخبيه. لم تكن لليبرمان أي نية لتقديم تنازالت، وضع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكوم
العصا بالدواليب، بحث عن المشكلة تلو األخرى، الحريديون قدموا تنازالت وكلما قدمنا المزيد من 

 التنازالت على مطالبه افتعل مشكالت أخرى مصطنعة".
عضو كنيست منذ مدة  60الفية مع وشدد نتنياهو على أنه انتهى من التوصل إلى اتفاقات ائت

طويلة، و"كل التقارير التي تحدثت عكس ذلك كانت كاذبة"، وتابع: "ليبرمان يقودنا للمرة الثانية على 
التوالي النتخابات غير ضرورية، فقط من دوافع ووازع شخصي"، ولفت إلى أنه سيكشف عن المزيد 

نيسان/ أبريل الماضي وانتهت اليوم إلى  من التفاصيل حول كواليس المفاوضات التي بدأت منصف
 الفشل. 

وهاجم رئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس، عقب المصادقة على حل الكنيست، نتنياهو 
والليكود، واعتبر أن الليكود يقود البالد إلى انتخابات جديدة فقط من أجل ما وصفه بـ"عملية 

فاف على اإلجراءات القضائية ومنع اتخاذ خطوات قضائية"، في إشارة إلى محاولة الليكود االلت
 عملية تؤدي إلى محاكمة نتنياهو بشبهات فساد.
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دور ليبرمان: إننا نتجه النتخابات جديدة بسبب تعّنت جفي حين قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفي
ة، ولن نكون الليكود وإصراره على تحويل الدولة لدولة إكراه ديني بالشراكة مع األحزاب الحريدي

شركاء بحكومة من هذا النوع. الليكود فشل مجددا بتشكيل الحكومة. لم نتوصل ألي اتفاق بأي 
 موضوع.

وفي تصريحات للصحافيين، قال نتنياهو، لحظة وصوله إلى الكنيست، قبل أقل من ساعة على 
أننا نتجه  انقضاء مهلة تشكيل الحكومة، عندما سئل حول التقدم في المفاوضات: "لألسف يبدو

 لخوض انتخابات جديدة".
وصّوت النواب العرب مع حل الكنيست، وأعلن تحالف التجمع والموحدة قبيل بدء جلسة التصويت: 
"ما يدفعنا للتصويت مع حل الكنيست هي مصالح المجتمع العربي. نظرًا للظروف الراهنة، لن نفوت 

 ة".فرصة إسقاط حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات جديد
كتلة الموحدة والتجمع أن "الكنيست الحالية فيها أكثرية  اعتبرتوعقب المصادقة على حل الكنيست، 

يمينية عنصرية واضحة لصالح نتنياهو وشركائه، وكانت هذه فرصة لحل هذه الكنيست أمال في 
 كنيست أقل عنصرية، وأكثر تمثيال للعرب".

اء االنتخابات سيسمح لنا كقوائم عربية بإعادة وأضافت، وفق ما جاء في بيان مقتضب، أن "إجر 
ترتيب األوراق نحو صياغة جديدة للقائمة المشتركة، والعمل على تعزيز التمثيل العربي في 

 الكنيست".
"، قد صادقت مساء أمس، 21وكانت لجنة برلمانية خاصة بدراسة مشروع قانون "حل الكنيست الـ

 بصادقة الهيئة العامة للكنيست، اإلثنين، بالقراءة األولى. الثالثاء، على مشروع القانون الذي حظي
يأتي ذلك في أعقاب فشل نتنياهو بتشكيل ائتالف حكومي، لعدم قدرته على التوصل لحل وسط 
للخالف على قانون التجنيد بين األحزاب الحريدية من جهة، ووزير األمن السابق ليبرمان، من جهة 

 أخرى.
الحريدي، أن رئيس الحزب، الوزير أرييه درعي، تلقى تفويضًا من في حين أعلنت حزب "شاس" 

المرجعيات الدينية للحزب للموافقة على اقتراح نتنياهو لمنع إجراء انتخابات جديدة، على ضوء 
 مقاعد برلمانية(. 8النتائج اإليجابية التي حققها الحزب في االنتخابات )

وراه" أنه يوافق على اقتراح نتنياهو، فيما تشير التقديرات كما أعلن "ديغل هتوراه" من قائمة "يهدوت هت
أن يعلن "أغودات يسرائيل"، المركب اآلخر لـ"يهدوت هتوراه"، عن قبوله العرض، لعدم رغبته بخوض 

 االنتخابات مجددا، أو العودة إلى العمل بموجب قانون التجنيد اإللزامي.
 30/5/2019، 48عرب 
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 حرين: لن نشارك في ورشة العمل األمريكية في المنامةالب ملكيؤكد لمبعوث  عباس .2

ان، الشـي  محمـود عبـاس، الليلـة، فـي العاصـمة األردنيـة عّمـ يةفلسـطينال السلطةاستقبل رئيس  :انعمّ 
 ل خليفة.آمبعوث ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان  ،عبد هللا بن أحمد آل خليفة

 لــرئيس عبـــاس، واعتـــزازه بالعالقـــات التاريخيـــة، مؤكـــداً ونقــل المبعـــوث البحرينـــي تحيـــات الملـــك حمـــد، ل
ـــين الشـــعبين، والتمســـك بالحـــلّ  ـــى أســـاس  عمـــق العالقـــة والتعـــاون ب السياســـي للقضـــية الفلســـطينية عل

، وأن ال 1967الــدولتين علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران  الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســالم العربيــة، وحــلّ 
أن مملكــة البحــرين ليســت المنظمــة  ، موضــحاً ة عادلــة فــي العــالمالسياســي ألهــم قضــي بــديل عــن الحــلّ 

 للورشة االقتصادية، وهي ليست إال دولة مضيفة للورشة.
مـــن حكمتـــه ومواقفــه القوميـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية  بــدوره، أعـــرب عبـــاس عـــن شــكره للملـــك، واثقـــاً 

لن نشارك في الورشـة أنه " علىعباس وأكد  ومساندته الثابتة للقضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.
 ."األمريكية المقترحة في البحرين

 30/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 واإلسالميةالعربية  تينلقمللمشاركة باالمكرمة  مكةفي عباس  .3
يهـا يشـارك الـرئيس محمـود عبـاس فـي القمـة العربيـة الطارئـة التـي دعـت إل: نادية سعد الـدين - انعمّ 

الســعودية اليــوم فــي مكــة المكرمــة، لبحــث التحــديات التــي تواجــه المنطقــة، وســط تصــاعد التــوتر فــي 
الخلـيج العربــي بــين الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإيـران، عــدا التهديــدات المحدقــة بالقضــية الفلســطينية، 

لمـة أمـام القمــة ومــن المقـرر أن يلقـي عبــاس، ك األمريكيـة. "صــفقة القـرن "قــرب اإلعـالن عـن  فـي لـلّ 
تعبر، وفق مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالـدي، عـن وقـوف فلسـطين وتضـامنها مـع 

 السعودية والدول العربية أمام أي اعتداءات على أمنها ومنشآتها.
كما يشارك الوفد الفلسطيني في اجتماع منظمـة التعـاون اإلسـالمي، بعـد غـد فـي جـدة، حيـث ستشـغل 

ســطينية الملــف الرئيســي علــى جــدول أعمــال القمــة، بحســب الخالــدي، وســط تأكيــد رفــ  القضــية الفل
جميــــع اإلجــــراءات التــــي اتخــــذتها الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة حــــول القــــدس والالجئــــين واالســــتيطان 

وأوضـح بـأن عبــاس  والجـوالن، وغيرهـا مـن اإلجـراءات التـي تمـّس حقـوق الشـعب الفلسـطيني والعربـي.
 ة خالل أعمال القمة، يوم بعد غد.ماسيلقي كلمة ه

لحشد الدعم المالي والتمويل  25/6/2019إلى ذلك، نوه الخالدي إلى عقد مؤتمر مهم في نيويورك في 
لوكالـة األونـروا، مبينـًا أن القيــادة الفلسـطينية سـتدعو كافــة الـدول الشـقيقة والصــديقة للمشـاركة فـي هــذا 



 
 
 
 

 

 7 ص             4953 العدد:             5/30/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

مواصلة عملها وأداء دورها فـي تقـديم الخـدمات األساسـية المؤتمر لما له من أهمية كبرى على صعيد 
 لالجئين الفلسطينيين.

 30/5/2019 ،الغد، عّمان
 

 ةباطلة ومرفوضويؤكد أنها "صفقة القرن" ة وطنية لمواجه الستراتيجية ودعفي غزة" ي التشريعي" .4
وكل مـا يصـدر أكد نواب المجلس التشريعي رفضهم لكل تفاصيل ما بات يعرف "بصفقة القرن"  :غزة

عنها وفي مقدمة ذلك "ورشة البحرين"، مؤكدين أن الصفقة تنطوي على تجاوزات خطيرة جـدًا لمبـاد  
ودعـا  القانون الدولي التي أقـرت حقـوق الشـعب الفلسـطيني وعلـى رأسـها حـق العـودة وتقريـر المصـير.

ـــــ"صفقة القــــرن" يــــوم األربعــــاء ، 29/5/2019 النــــواب خــــالل جلســــة خاصــــة لمناقشــــة ســــبل التصــــدي ل
 الستراتيجية وطنية لمواجهة تلك الصفقة.

أحمــد بحــر، فــي مســتهل الجلســة: "لقــد حاولــت  .بــدوره قــال النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي د
إدارة ترامب مدعومة بتواطؤ بع  األنظمة العربية لألسف تنفيذ الشق السياسي مـن صـفقة القـرن إال 

ة شرســة، فتعثــرت خطواتهــا وارتبكــت حســاباتها وهــا هــي تحــاول أنهــا واجهــت رفضــًا ومقاومــة فلســطيني
تنفيــذ الشــق االقتصــادي مــن الصــفقة كأرضــية وقاعــدة لتنفيــذ الشــق السياســي لهــا عبــر اإلعــالن عــن 
المؤتمر االقتصادي في البحرين أواخر شهر يونيو القادم التي سترسم اآلليـات العمليـة لتطبيـق صـفقة 

وأكــد بحــر، رفــ  الشــعب الفلســطيني لمــؤتمر البحــرين، ودعــا الكــل  القــرن فــي جانبهــا االقتصــادي".
الــوطني الفلســـطيني إلـــى مقاطعتــه وإعـــالن البـــراءة منهــا جملـــًة وتفصـــياًل، داعيــًا مملكـــة البحـــرين التـــي 
ستستضيف المؤتمر وبع  األنظمة العربية التي أعلنت عـن مشـاركتها فيهـا إلـى اإلعـالن عـن إلغـاء 

 لى تصفية القضية الفلسطينية.هذا المؤتمر الذي يهدف إ
وعـدم حضـور مـؤتمر البحـرين، داعيـًا  "صفقة القـرن ـ"وثمـن بحـر، موقـف السـلطة الفلسـطينية الـراف  لـ

إياهـــا لتطبيـــق اتفاقـــات الوحـــدة ورفـــع العقوبـــات الجـــائرة عـــن أهـــالي قطـــاع غـــزة، واإلعـــالن عـــن إنهـــاء 
ودعـا إلـى عقـد مـؤتمر وطنـي فـي قطـاع غـزة  االتفاقيات السياسية واألمنية واالقتصادية مع االحتالل.

بــالتزامن مــع مــؤتمر البحــرين بحضــور الفصــائل الفلســطينية والمؤسســات والنقابــات والشخصــيات علــى 
أن تكــون أجنــدة المــؤتمر مناقشــة الوحــدة الوطنيــة وتأكيــد التمســك بالثوابــت الفلســطينية واإلعــالن عــن 

 استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب.
رئــيس اللجنــة القانونيــة النائــب محمــد فــري الغــول، تقريــر لجنتــه حــول "صــفقة ترامــب" مؤكــدًا  هــذا وقــدم

 "إنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتحسين صورة االحتالل". رف  اللجنة للصفقة التي قال:
 29/5/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بالتعايش مع سياسات االحتالل عشراوي: حرية شعبنا ليست للبيع ولسنا مطالبين .5

قالـــــت عضـــــو اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية حنـــــان عشـــــراوي، إن "الشـــــعب  :رام هللا
الفلسطيني الذي يكابد للم االحتالل ليس مطالبًا بإيجاد طرق للتعايش مع سياسـات وإجـراءات محتلـه 

 ،وأكـدت علـى المطالبـة بحقوقـه المشـروعة. غير القانونيـة، وال يقبـل أن يـالم أو يعاقـب بسـبب إصـراره
 إفريقيـاوشـمال  األوسـط، وزيـر الدولـة البريطـاني لشـؤون الشـرق 29/5/2019 يوم األربعـاء ئهاخالل لقا

علـى  ،في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية اندرو موريسون، والقنصل العام البريطاني فيليب هـول
دائــم يضــمن  ياته القانونيــة واألخالقيــة فــي الوصــول إلــى حــلّ "ضــرورة تحمــل المجتمــع الــدولي مســؤول

العدالة والحرية والسالم للشعب الفلسطيني، ويحمل إسـرائيل التبعـات القانونيـة الالزمـة لسياسـاتها غيـر 
استعرضــت عشــراوي السياســات األحاديــة وغيــر القانونيــة األمريكيــة والهجمــة االقتصــادية و  ."الشــرعية

 الفلسطيني.على القيادة والشعب 
وأضــــافت: "اإلدارة األمريكيــــة تريــــد تطبيــــع عالقــــات إســــرائيل اإلقليميــــة علــــى حســــاب حقــــوق الشــــعب 
الفلسطيني، وتحاول من خالل بيع وهم التنمية تحت االحـتالل واالسـتعمار أن تنهـي القضـية الوطنيـة 

وشـددت  ."المنطقـةالفلسطينية وتلغي المرجعيات الدولية وتقوض أسس السـالم واألمـن واالسـتقرار فـي 
على مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لهذه المحاوالت وقالت: "بريطانيا حليف للواليات المتحدة، 
ولكنها أيضًا دولة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخالقيـة تجـاه الشـعب الفلسـطيني ومـن واجبهـا أن توضـح 

يع وأن حقوقه الوطنية واجبة االحتـرام لإلدارة األمريكية وإسرائيل أن حرية الشعب الفلسطيني ليست للب
 والتطبيق بموجب القانون الدولي". 

 29/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رفض أي مبادرة سياسية ال تلبي الحّد األدنى من العدالة للشعب الفلسطينين :اشتية .6
شـتية، مـع وزيـر الدولـة لشـؤون الشـرق محمـد ا الفلسـطيني بحث رئيس الوزراء أشرف الهور: –رام هللا 

 األوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية أندرو موريسون، آخر المستجدات السياسية.
احتجــاز  وأطلــع اشــتية الــوزير البريطــاني علــى الوضــع المــالي الصــعب للحكومــة الفلســطينية، فــي لــلّ 

وطالب اشتية  ها، وفق بيان لمجلس الوزراء.االحتالل ألموال المقاصة، واقتطاعاته "غير القانونية" من
مــن بريطانيــا والمجتمــع الــدولي بـــ"ضرورة التحــرك العاجــل والتــدخل لإلفــراي عنهــا، وإيجــاد آليــة للتــدقيق 

وأكـد اشـتية الموقـف الفلسـطيني الـراف  ألي مبـادرة سياسـية ال  على الفواتير مع الجانب اإلسـرائيلي".
مطالبـــة المملكـــة المتحـــدة بتنفيـــذ اعتـــراف  شـــعب الفلســـطيني، مجـــدداً األدنـــى مـــن العدالـــة لل تلبـــي الحـــدّ 
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أجـزاء مـن الضـفة  الحديث في إسـرائيل عـن ضـمّ  برلمانها بالدولة الفلسطينية كـ"إجراء احترازي في للّ 
 الغربية".

، وتقـديم 1967الدولتين القائم على أسـاس حـدود عـام  بدوره، أكد موريسون التزام المملكة المتحدة بحلّ 
 لدعم الممكن لبناء المؤسسات الفلسطينية. ا

 29/5/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 اتخذته ونفذته الحكومة السابقة : وثائق رفع رواتب الوزراء تخص قرارا  الحكومة الفلسطينية .7
أمجــد غــانم، إن الوثــائق المســربة التــي نشــرتها  الفلســطينية قــال األمــين العــام لمجلــس الــوزراء :رام هللا
مواقــع بخصــوا معــامالت الرواتــب التقاعديــة للــوزراء الســابقين، هــي مراســالت داخليــة بــين بعــ  ال

وأوضــح غــانم فــي بيــان صــحفي، أن الحكومــة الســابقة  هيئــة التقاعــد واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء.
كانــت أصــدرت قــرارا منــذ عــامين يقضــي برفــع رواتــب الــوزراء وعملــت بــه، ولكنــه لــم يــؤطر لــدى هيئــة 

د، ما استدعى الهيئة لتوثيـق ذلـك، وهـذا مـا عكسـه الكتـاب مـن رئـيس هيئـة التقاعـد ماجـد الحلـو التقاع
وأكـــد أن الحكومـــة لـــم تتخـــذ أّي إجـــراء جديـــد لرفـــع رواتـــب وزراء  إلـــى األمـــين العـــام لمجلـــس الـــوزراء.

بقة، الحكومة الحالية ولـم تطالـب بـذلك، إذ تـم إبقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه مـن قبـل الحكومـة السـا
علًما أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع المولفين الحكوميين مـن النسـب 

 غير الدقيقة. األخبارودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطالق األحكام وتداول  وإجراءات الخصم.
 29/5/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 ستنكر استمرار االعتقاالت السياسية في الضفةياوي النائب فتحي قرع .8

عــن حركــة حمــاس فــي  الفلســطيني اســتنكر النائــب فــي المجلــس التشــريعي نــور الــدين صــالح: - غــزة
الفلســطينية فــي الضــفة  طــولكرم فتحــي قرعــاوي، اســتمرار االعتقــاالت السياســية التــي تنتهجهــا الســلطة

ــتهم الجــاهزة التــي ت لفقهــا للالغربيــة ــين فــي ســجونها.، وال وأكــد قرعــاوي خــالل اتصــال هــاتفي مــع  معتقل
صحيفة "فلسطين"، رفضه لتلفيق تلك التهم، معتبرًا إياها "باطلة وغير صحيحة" كونها تضـر بالنسـيج 

 االجتماعي للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
جودها، مشـيرًا إلـى أنـه أحـد السلطة مستمرة بنهج االعتقاالت السياسية حفالًا على و  وقال قرعاوي إن

 البنود المنصوا عليها في االتفاقيات الموقعة مع االحتالل.
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وطالـــب النائـــب فـــي التشـــريعي، أجهـــزة الســـلطة بضـــرورة التوقـــف عـــن االعتقـــاالت السياســـية واإلفـــراي 
وطنيــة، الفـوري عــن المعتقلــين السياسـيين فــورًا، مناشــدًا العقـالء مــنهم إنهــاء االنقسـام وتحقيــق الوحــدة ال

 لتدارك الحالة المتردية التي وصلت لها القضية الفلسطينية في اآلونة األخيرة.
 29/5/2019 ،فلسطين أون الين

 
 حماس" تكّممان أفواه المنتقدين والمعارضين"سلطات : "السلطة الفلسطينية" و"رايتس ووتش" .9

فة الغربيـة وسـلطات "حمـاس" قالت "هيومن رايـتس ووتـش" إن "السـلطة الفلسـطينية" فـي الضـ –:رام هللا
 في غزة تعتقالن المنتقدين والمعارضين السلميين تعسفا.

، فقـد اعترفـت السـلطة الفلسـطينية باحتجـاز أكثـر مـن 29/5/2019 لمنظمة يوم األربعـاءلوبحسب بيان 
ـــرة مـــن كـــانون الثـــاني 1,600 ـــاير  /شـــخي فـــي الفت ـــى آذار 2018ين ـــر  2019مـــارس  /إل بســـبب التعبي

 /أثنــاء احتجاجــات آذارفــي حــين اعتقلــت ســلطات حمــاس أكثــر مــن ألــف آخــرين فقــط  الســلمي، فــي
 المعارضة لحكمها. 2019مارس 

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا فـي هيـومن رايـتس ووتـش: "رغـم 
ى نهج واحد يتمثل فـي استمرار االنقسام الشديد بين السلطة الفلسطينية وحماس، إال أنهما متفقتان عل
ســنوات دون انتخابــات أن 10ســحق المعارضــة. علــى القــادة الــذين ال زالــوا فــي الســلطة منــذ أكثــر مــن 

 يستمعوا إلى االنتقاد على األقل، وليس معاقبته".
أشهر على صدور تقرير لـ هيومن رايتس ووتش وجد أن السـلطة الفلسـطينية وحمـاس  6بعد أكثر من 

ســفية وتعــذيب بشــكل منهجــي، لــم ت بــذدل أي جهــود جديــة لمحاســبة المتــورطين ولــم تنفــذان اعتقــاالت تع
مارس  /إلى آذار 2018يناير  /يحصل أي تغيير واضح في السياسات والممارسات. من كانون الثاني

، لــم ت ــدن المحــاكم فــي غــزة أي عناصــر أمنيــة بارتكــاب اعتقــاالت تعســفية أو إســاءة معاملــة أو 2019
أيـام،  10بهـذه الجـرائم، وقضـت بسـجنه  واحـداً  أمنيـاً  انت محاكم الضفة الغربية عنصراً تعذيب، بينما د

 وفق بيانات قدمتها وزارتي الداخلية التابعتين للسلطة وحماس.
فـي الضـفة  2 :2019حاالت تعكس هذه الممارسة المنهجيـة منـذ مطلـع  5وثقت هيومن رايتس ووتش 

ت األمــن صــحفيين ونشــطاء بســبب معارضــتهم الســلمية أو اعتقلــت خاللهــا قــوا ،فــي غــزة 3الغربيــة و
انتقـادهم للسـلطات. كمـا أجابـت كـل مـن السـلطة وحمـاس بالتفصـيل علـى طلـب هيـومن رايـتس ووتــش 

 ، وهي الفترة الالحقة للفترة التي غطاها التقرير السابق.2018لمعلومات بشأن الفترة منذ بداية 
أبريــل، تعّهــد رئــيس وزراء الســلطة الفلســطيني محمــد  /انقبــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة بأيــام فــي نيســ

أشــتيه فــي اجتمــاع مــع صــحفيين فلســطينيين بحمايــة حريــة التعبيــر. كــّررت ســلطات حمــاس فــي ردهــا 
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التي صادقت عليها دولـة فلسـطين. لكـن  اإلنسانعلى هيومن رايتس ووتش التزامها بمعاهدات حقوق 
تهاكــات المنهجيــة يســتوجب ترجمــة جميــع التصــريحات مــن االن هيــومن رايــتس ووتــش قالــت إن الحــدّ 

 المعهودة إلى محاسبة الجناة.
قالـــت الســـلطة الفلســـطينية فـــي ردودهـــا، التـــي عكســـت درجـــة إيجابيـــة مـــن الشـــفافية، إن قـــوات أمنهـــا 

. قالــت 2019واألشــهر الثالثــة األولــى مــن  2018فــي الضــفة الغربيــة فــي  فلســطينياً  65,415احتجــزت 
فــي غــزة فــي نفــس الفتــرة. قالــت الســلطة الفلســطينية إنهــا  شخصــاً  4,235ا اعتقلــت ســلطات حمــاس إنهــ
حتى  شخصاً  1,885أبريل، بينما كانت حماس تحتجز  /نيسان 21حتى  شخصاً  1,134كانت تحتجز 

إن الشـــرطة وقـــوات "األمـــن الوقـــائي" احتجـــزت  قالـــت الســـلطة الفلســـطينية أيضـــاً و  أبريـــل. /نيســـان 23
اإلســـاءة إلـــى "مقامـــات عليـــا" و"إثـــارة نعـــرات طائفيـــة" خـــالل هـــذه الفتـــرة، وهمـــا  بتهمـــة شخصـــاً  1,609

شخصــا فــي نفــس  752تهمتــان تتســببان فــي تجــريم المعارضــة الســلمية فعليــا. قالــت إن قواتهــا اعتقلــت 
 815إن النيابــة العامــة اتهمــت  الفتــرة بســبب منشــورات علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي. قالــت أيضــاً 

بموجب "قانون الجرائم اإللكترونية" التقييدي، استند بع  التهم إلى منشورات على  2018شخصا في 
وســائل التواصــل االجتمــاعي. بعــ  هــذه االعتقــاالت علــى األقــل كانــت بســبب انتقــادات ســلمية، أو 
معارضة، للسلطة الفلسطينية أو مسـؤوليها. وثقـت هيـومن رايـتس ووتـش عشـرات االعتقـاالت المماثلـة 

 .2017و 2016في 
تهمـة اإلسـاءة  2019مـارس  /آذارو  2018ينـاير  /قالت سلطات حماس إنها وجهـت بـين كـانون الثـاني

، وتهمـة "النيـل مـن الوحـدة شخصـاً  24إلى آخرين في منشورات على وسائل التواصل االجتماعي إلى 
هــذه الجــرائم  . ت ســتخدمشخصــاً  27اســتخدام التكنولوجيــا" إلــى  إســاءة، وتهمــة "شخصــاً  15الثوريــة" إلــى 

 الثالثة الفضفاضة لمعاقبة مخالفة الرأي أو المعارضة السلمية.
غيـــر أن هـــذه األرقـــام ال تعكـــس العـــدد الحقيقـــي لالعتقـــاالت التعســـفية. وثقـــت هيـــومن رايـــتس ووتـــش 
حاالت عديـدة ألشـخاا احتجـزوا بسـبب التعبيـر السـلمي، دون أن توجـه لهـم تهـم رسـمية، بمـا يشـمل 

أثنــاء مظــاهرات "بــدنا نعــيش" فــي مــارس/آذار، بحســب "الهيئــة المســتقلة لحقــوق  أكثــر مــن ألــف حالــة
 "ديوان المظالم" )الهيئة المستقلة(، وهي هيئة رقابة قانونية فلسطينية. –االنسان" 

شكوى من فلسطينيين في الضـفة الغربيـة وغـزة تعرضـوا  455قالت الهيئة المستقلة أيضا إنها استلمت 
منهــا علــى يــد قــوات  242 – 2019واألشــهر الثالثــة األولــى مــن  2018ملــة" فــي "للتعــذيب وســوء المعا

 على يد قوات حماس في غزة. 213األمن الفلسطينية في الضفة الغربية و
 29/5/2019 ،منظمة هيومن رايتس وتشموقع 

 



 
 
 
 

 

 12 ص             4953 العدد:             5/30/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 باإلضافة لمئات من صواريخ غراد إلسقاط الطائرات روسية على صواريخ حصلت : حماسهآرتس .11
ما زالت مسألة ترسانة األسلحة التي تمتلكها حماس في قطاع غّزة، تق  : زهير أندراوس - ةالناصر 

ّناع القرار في تل أبيب فبعد أْن تأّكدت إسرائيل بأّن الحركة تملك صواري  بإمكانها  مضاجع ص 
حت أنباء ع ن ضرب منطقة )غوش دان(، عصب الدولة العبرّية، بما في ذلك تل أبيب، وبعد أن ر شِّّ

 تهريب وسائل قتالّيٍة متطوّرٍة جدًا إلى قطاع غزة، ارتفع منسوب التوّجس.
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعالٍم عبرّيٍة، نقاًل عن محافل أمنّيٍة رفيعة المستوى في تل أبيب، إّن 
المؤسسة العسكرّية في الجيش وفي وزارة األمن أعربت عن قلقها الشديد من حصول "حماس" على 

ي  ضّد الطائرات، الفتًة إلى أّن الحركة تمّكنت من تهريب هذا الطراز من الصواري  الم تقدّمة، صوار 
الم صنّعة في روسيا، إلى قطاع غّزة، وذلك من مخازن األسلحة في ليبيا، والتي قام ت ّجار األسلحة 

اإلسرائيلّية، قلقون خالل الحرب األهلية هناك، بسرقتها، وتابعت المصادر إّنه في األجهزة األمنّية 
جدًا من تداعيات تهريب هذه الصواري  الحديثة والمتطوّرة إلى قطاع غزة، ألّن هذه الصواري  
بإمكانها التشويش على الحرّية شبه المطلقة لسالح الجّو بالتحليق في سماء القطاع، م وضحًة أّن 

 من وإلى إيالت.هذه الصواري  باتت مصدر قلق على الطائرات المدنّية التي تنطلق 
وتابعت المصادر إّنه في السنوات األخيرة تّم تهريب صواري  كتف من عّدة أنواٍع إلى قطاع غزة، 
بم بادرٍة ومباركٍة إيرانّيٍة، ولكن إسقاط نظام القذافي، فتح الباب على مصراعيه أمام حماس لتهريب 

إلى أّن ت ّجار األسلحة وشبكات تهريب  أسلحٍة م تطوّرٍة جدًا وبكمياٍت هائلٍة إلى قطاع غزة، م شيرةً 
األسلحة استغلوا الفوضى العارمة في ليبيا، وقاموا باقتحام مخازن األسلحة في الجماهيرية، حيث  
 بيعت لتنظيماٍت ت عنى بحرب العصابات، وفي مقّدمتها حماس والجهاد اإلسالمّي، على حد قولها.

أمنّيٍة، على أّن خبراء عسكريين أمريكيين كبار أعربوا وشّدّدت )هآرتس( العبرّية، نقاًل عن مصادر 
عن بالغ قلقهم من تهريب صواري  )كتف ـ كتف( وبيعها إلى ما أسمته بالتنظيمات اإلرهابية، كما أّن 
ّدة لتمكين النظام الجديد من العثور على مخازن األسلحة وتدميرها بالكامل.  المعونات االستثنائية م عد

لعبرية، انشغل المجلس الوزاري السياسّي واألمنّي الم صغر في بحث قضية الدفاع وتابعت الصحيفة ا
ر الحكومة -شراء صواري  )أرض عن الطيران المدنّي، وبحث مطواًل قضية جو(، وهي قضية لم ت قرِّ

ر اإلسرائيلّية فيها سنواٍت طويلٍة، بعد محاولة تنظيم "القاعدة" إسقاط طائرة إسرائيلّية أقلعت من مطا
 مومباسا بكينيا.

باإلضافة إلى ذلك، قالت المصادر عينها إّن الفوضى العارمة التي عاشتها سيناء أتاحت 
للفلسطينيين العمل هناك بدون رقيٍب أْو حسيٍب لتحديث الوسائل القتالّية التي تمتلكها التنظيمات، 

وا بزياراٍت إلى قطاع غّزة، بهدف مؤّكدًة أّن عناصر حزب هللا وخبراء من الحرس الثورّي اإليرانّي، قام
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مراقبة عملية التدريبات التي يجتازها مقاتلو حماس، كما أّنهم قاموا بتدريب العناصر على إنتاي 
 القذائف، مشددًة على أّن هؤالء الخبراء وصلوا إلى قطاع غزة عن طريق األنفاق، على حّد تعبيرها.

ط إلعادة بناء كما أشارت المصادر إلى أّن األجهزة األمنّية  ظ أّن حماس ت خطِّّ بالكيان بدأت ت الحِّ
البنية التحتية لخالياها الفدائّية في الضّفة الغربّية الم حتّلة، حيث  اعتقل الجيش االحتالل والشاباك 
عشرات النشطاء من حماس في الضّفة الغربّية، والذين كانوا أعضاًء في سبع خاليا نفذَّت أْو حاولت 

 أهداٍف إسرائيلّيٍة، على حّد قول المصادر. تنفيذ أعماٍل ضدّ 
وكانت صحيفة "معاريف" العبرّية كشفت مؤخرًا النقاب عن تهريب كمياٍت كبيرٍة من الوسائل القتالّية 
من ليبيا إلى قطاع غّزة عبر مصر مرورًا بشبه جزيرة سيناء، زاعمًة أّن المئات من صواري  "غراد"، 

رة على إصابة أهداٍف عل ى مسافة بين ستين وسبعين كيلومترًا، وقذائف صاروخية قصيرة المدى القادِّ
وقعت في أيدي حركة حماس بالقطاع، م شيرًة في الوقت عينه إلى أّن محافل أمنّيٍة رفيعة الم ستوى 

عن قلقها الشديد إّزاء حجم الوسائل القتالّية الم هرّبة من ليبيا في  اإلسرائيلّي أعربتفي كيان االحتالل 
 االضطرابات التي تشهدها. للّ 

باإلضافة إلى ذلك، زعمت الصحيفة العبرّية، نقاًل عن المحافِّل األمنّية نفسها، زعمت أّن قسمًا من 
هذه األسلحة على األّقل ّتم تهريبه إلى غّزة، مشيرًة إلى أّن قّوة حماس العسكرّية تعززت في الفترة 

ملم، والتي يصل مداها بين ستين وسبعين كيلومترًا،  122ـ  120األخيرة بمئات صواري  "غراد" بقطر 
ملم لمسافاٍت قصيرٍة،  60وي مكِّن أْن ت هّدد بسهولٍة مركز الكيان، فضاًل عن تهريب صواري  بقطر 
 وبنادق وذخيرٍة كثيرٍة، كما أّكدت في معرِّض حديثها للصحيفة العبرّية.

 29/5/2019رأي اليوم، لندن، 
 

  المي فاعل لحماية القدس واألقصىهنية يدعو إلى تحرك إس .11
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رسائل إلى األمين العام لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي ورؤساء وملوك وأمراء الدول اإلسالمية، في القّمة الّرابعة عشرة العادية للمنظمة.
سطينية من مخاطر وتحّديات كبيرة، تهّدد وتطرق هنية في رسائله إلى ما تتعّرض له القضية الفل

حاضرها ومستقبلها ووجودها، في الوقت الذي يتصاعد فيه اإلرهاب الصهيوني ضد األرض والشعب 
 الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غّزة، عبر االستيطان والتهويد والتهجير والحصار.

سافر، ووقوفها إلى أجنداته العنصرية واإلجرامية،  ونوه إلى انحياز اإلدارة األمريكية لالحتالل بشكل
وتبّنيها لمواقف حكومته المتطّرفة؛ وهو ما باتت تكّرسه اليوم على أرض الواقع عبر ثالثي فريق 

 فريدمان".-غرينبالت-الرئيس األمريكي ترمب "كوشنير
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إسالميًا موّحدًا في  وطالب هنية رؤساء الدول في المؤتمر بالعمل على أن يشكل "إعالن مكة" موقفاً 
بناء خارطة طريق نحو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن أرض فلسطين، وتحقيق تطلعات الشعب 

 الفلسطيني في تحرير أرضه والعودة إليها.
ودعاهم إلى اإلعالن عن تحّرك إسالمي فاعل وعاجل، يحمي مدينة القدس المحتلة والمسجد 

والمسيحية، ويواجه سياسة االحتالل اإلجرامية والعنصرية  األقصى المبارك، والمقدسات اإلسالمية
 ضّدها، ويضع حّدًا لمخططات التهويد والتقسيم والتهجير واإلبعاد.

وأكد هنية أهمية دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم، وحمايتهم من خطر التضييق على 
انية، ومنع االقتحامات المتكّررة حياتهم ومصادر رزقهم، وتهريب وبيع عقاراتهم للجمعيات االستيط

 لباحات المسجد األقصى، ومساندة المرابطين في الدفاع عنه.
 .وطالب هنية برفد وكالة "األونروا" مع الّرف  التام لكّل مشاريع التوطين والوطن البديل

 ودعا هنية رؤساء الدول خالل المؤتمر إلى العمل على إنهاء وكسر الحصار الجائر المفروض على
 .قطاع غّزة، ووضع حّد للمعاناة اإلنسانية التي يتعّرض لها أكثر من مليوني إنسان

كما دعاهم إلى تحذير االحتالل من مغّبة االستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني واستهداف 
 المدنيين وتحميله المسؤولية كاملة عن تداعيات التصعيد واالنتهاكات المتكّررة.

ريم مشاريع تطبيع العالقات معه، والعمل على دعم مقاطعته وعزله، سياسيًا ودعا إلى رف  وتج
 واقتصاديًا وثقافيًا وأكاديميًا ورياضيًا.

 29/5/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 النخالة: نقف أمام استحقاق تاريخي وفرصة لصياغة مشروع وطني جديد .12
ة، مساء األربعاء، إن المشروع األمريكي األمين العام لحركة الجهاد اإٍلسالمي زياد النخال: غزة

 اإلسرائيلي في المنطقة أصبح واضحًا لمن لم يكن يرى ما هو المشروع الصهيوني.
وقال النخالة في كلمة له خالل لقاء سياسي في بيروت إن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني 

برى التي لم نجب عليها من سنوات صعبة، وأننا نقف أمام االستحقاق التاريخي وأمام األسئلة الك
وتابع: "نحن أمام استحقاق تاريخي وشاهدنا باألمس عندما تحدث الرئيس أبو مازن، وقال  طويلة.

 فلتذهب الصفقات إلى الجحيم".
وشدد قائال: "هذا االستحقاق هو اعتراف أن طريق المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي قد وصلت 

 اللحظة يجب أن نعود إلى الذات ونقيم خطواتنا السابقة".إلى حالة انسداد وفي هذه 
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وبّين أن الفلسطينيين دائما يمتلكون القدرة على تحويل التهديدات إلى فرا، والفرا حاضرة 
 لصياغة مشروع وطني فلسطيني جديد يغادر الماضي واالتفاقات التي تمت.

ملة والباقي اآلن هو استكمال ضم وأختتم النخالة حديثة أن االحتالل يريد احتالل فلسطين كا
 األراضي الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية وتطويبها لصالح المشروع الصهيوني".

 29/5/2019، الين أون فلسطين 
 

 قد ال تعقد "ورشة البحرين"مرحلة مصيرية.. وتمر بالعالول: القضية الفلسطينية  .13
حركة "فتح"، أن كل المؤشرات تؤكد "فشل"  أشرف الهور: أكد محمود العالول نائب رئيس –غزة 

المخطط األمريكي اإلسرائيلي، الرامي لتمرير "صفقة القرن" وقال إن "ورشة البحرين االقتصادية"، قد 
وقال العالول خالل مقابلة مع اإلذاعة الفلسطينية الرسمية "ال يمكن السماح ألمريكا وإسرائيل  ال تعقد.

 لى ان كل المخططات الرامية لتمرير المخطط فشلت.بتمرير صفقة القرن"، مشيرا إ
وأضاف وهو يتحدث عن "ورشة البحرين االقتصادية" التي دعت لها الواليات المتحدة ومملكة 
البحرين في لل األجواء الحالية "ربما ال تعقد"، وأكد أن المخططين لتلك الورشة "بدأوا يحصدون 

اء هذه الورش والمؤتمرات االقتصادية، استبدال الكرامة وقال "إن الهدف من ور  الفشل قبل الورشة".
وحقوق الشعب الفلسطيني بالمال"، وأضاف وهو يؤكد على الرف  الفلسطيني لتلك الورشة "ال يمكن 

 استبدال كرامة شعبنا بالمال رغم الضغوط األمريكية".
ابع وهو يؤكد على رف  وأكد أنه لم يعد أمام الفلسطينيين من خيارات سوى "الصمود والتحدي"، وت

 مخططات اإلدارة األمريكية "الموقف حاسم ال مواربة به".
 القضية الفلسطينية اآلن "أمام خطوات مصيرية قادمة". أنوشدد نائب رئيس حركة فتح على 

 29/5/2019، لندن، القدس العربي
 

 : منظمة التحرير يجب أال تبقى أسيرة التفرد والهيمنة"الشعبية" .14
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإعادة االعتبار لمنظمة التحرير ودورها وبرنامجها  طالبت: غزة

عامًا على تأسيس منظمة التحرير:  55وقالت الجبهة، في بيان لها األربعاء بمناسبة مرور  التحرري.
 أسيرًة لسياسة التفرد والهيمنة وتغييب دورها -كما حالها اليوم-"إن المنظمة ال يجب أن تبقى 

وطالبت الجبهة بضرورة اغتنام الفرصة القائمة، المتمثلة بحالة اإلجماع  الوطني واالجتماعي".
الوطني الرافضة للصفقة األمريكية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، باإلقدام سريعًا نحو إعادة 

 اجتماعّيًا.االعتبار للمنظمة بميثاقها الوطني وبرنامجها التحرري ودورها ووليفتها وطنّيًا و 
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وشددت على أن ذلك يأتي من خالل إصالحها وإعادة هيكلتها باالستناد إلى االتفاقات الوطنية 
، ومخرجات اجتماع بيروت 2011، واتفاق القاهرة 2005الموقعة، وباألخي منها اتفاق القاهرة 

2017. 
ة، وتنفيذ قراراتها وأعادت الجبهة التأكيد على ضرورة احترام دور الهيئات القيادية في المنظم

المتصادمة مع االحتالل ووجوده وسياساته، وضرورة القطع مع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من 
 .نتائج كارثية، وسحب االعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق األمني

 29/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طائفية" لمعتقلين سياسيينالسلطة تلفق تهمة "إثارة النعرات القيادي في "الشعبية":  .15
استنكر القيادي في الجبهة الشعبية بنابلس زاهر الششتري، استمرار سياسة  نور الدين صالح: - غزة

 االعتقاالت السياسية من أجهزة أمن السلطة وتلفيق تهم "واهية" للمعتقلين.
إلى تعزيز ورأى الششتري خالل حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن االعتقاالت السياسية تؤدي 

 النعرات االجتماعية في الساحة الفلسطينية، مؤكدًا رفضه الم طلق لتوجيه اتهامات بالنعرات الطائفية.
وطالب السلطة بضرورة التوقف عن توجيه االتهامات الجاهزة للمعتقلين والناتجة عن مواقف سياسية 

ي إلى تعزيز االنقسام في وأكد رفضه لنهج االعتقاالت السياسية بشكل عام، كونها تؤد م عينة.
 الساحة الفلسطينية، مطالبًا بالتوقف عنها واإلفراي الفوري عن جميع المعتقلين في سجون السلطة.

وقال "يجب التوقف الفوري عن االعتقاالت السياسية واالنخراط بشكل جدي في مواجهة االحتالل 
 ية وإنهائها".اإلسرائيلي وصفقة القرن التي تسعى للنيل من القضية الفلسطين

وطالب الششتري، السلطة بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، باالنفكاك عن االحتالل 
 ووقف االعتراف والتحلل من االتفاقيات الموقعة معه.

 29/5/2019فلسطين أون الين، 
 

 مرة: قضية القدس يجب أن تبقى قضية جامعةرأفت  .16
ماس" في منطقة الخاري أن القضية الفلسطينية وقضية أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "ح

 القدس يجب أن تبقى قضية جامعة مشتركة ووحدوية بعيدة عن الخالفات والصراعات.
وقال مرة إن يوم القدس العالمي هو محطة مهمة تؤكد التقاء األمة بجميع مكوناتها على دعم 

 ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي.القضية الفلسطينية وحماية القدس والدفاع عن المقدسات 
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ودعا إلى أوسع مشاركة فلسطينية وعربية وإسالمية في هذه المناسبة، خاصة في لل محاوالت 
تصفية القضية الفلسطينية واستهداف المقاومة والتعامل مع الكيان الصهيوني ككيان طبيعي موجود 

 في المنطقة من خالل خطوات التهافت والتطبيع معه.
 29/5/2019حماس، غزة، موقع حركة 

 
 "مؤامرة القرن األمريكية"أوسع حراك شعبي وعربي للتصدي لـ" يدعو إلى ثوري فتح" .17

أشرف الهور: دعا المجلس الثوري لحركة فتح، إلى "أوسع حراك شعبي وعربي" للتصدي لـ  –غزة 
قيادة الشعب "مؤامرة القرن األمريكية"، وأكد في بيان له على الموقف الثابت والمتمسك بموقف 

الفلسطيني برفضه المطلق لـ"صفقة القرن"، وما نتج عنها حتى اآلن من إجراءات أمريكية لتكريس 
احتالل فلسطين، من خالل محاوالت فرض حقائق جديدة على األرض تخالف قرارات الشرعية 

ن" تحت عنوان وأعرب "ثوري فتح" عن استغرابه من الدعوة لـ "ورشة البحري الدولية واالجماع الدولي.
"االزدهار من أجل السالم"، وقال إنها "محاولة لالستمرار في عملية الخداع السياسي، بعد أن أفشل 
صمود شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس مؤامرة الواليات المتحدة األمريكية الهادفة إلى شطب وجود 

 شعبنا في منطقة الشرق األوسط، وشطب حقوقه السياسية".
ية الشعب الفلسطيني سياسية، وأضاف "فلسطين ليست مشروعا اقتصاديا، وشعبنا ليس وأكد أن قض

حالة إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل حالة وطنية، داعيا البحرين والدول التي أعلنت عن مشاركتها في 
 تراجع عن موقفهم والتمسك بموقف االجماع العربي ورف  ما يرفضه الشعب الفلسطيني.للالمؤتمر 

 29/5/2019، لندن، س العربيالقد
 

 يصل غزة وفد من حركة فتح .18
وصل وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم األربعاء، قطاع غزة عبر حاجز بيت : غزة

وقال المكتب اإلعالمي للمعبر )تابع للجانب الفلسطيني(، في تصريح مقتضب: . حانون "إيرز"
تح روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر، عبر معبر بيت "وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة ف

، فشلت جميع الوساطات واالتفاقيات العربية والدولية إلنهاء االنقسام الفلسطيني 2007ومنذ  حانون".
 بين حركتي "فتح" و"حماس".

 29/5/2019، فلسطين أون الين
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 ليلىطرد ضباط وجنود إسرائيليين بعد إخفاقهم التصرف أمام الشهيد أبو  .19
ألهر تحقيق عسكري إسرائيلي، نشرت نتائجه يوم األربعاء، أن الجنود  :ترجمة خاصة -غزة 

اإلسرائيليين أخفقوا بشكل كبير في التصرف أمام الشهيد عمر أبو ليلى الذي نفذ عملية طعن 
وإطالق نار قرب مستوطنة "أرييل" المقامة على أراضي سلفيت قبل نحو أكثر من شهرين، ما أدى 

مقتل جندي وحاخام وإصابة ثالث، إذ تم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم من بينهم من تم طرده من ل
 .الخدمة

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم تسليم نتائج التحقيق لرئيس األركان أفيف كوخافي حول 
 العملية التي نفذت في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي.

جود إخفاقات تشغيلية متعددة تتعلق باالنضباط التشغيلي للجنود، وأنهم لم ويظهر من التحقيقات و 
يتصرفوا وفق اإلجراءات والتعليمات المتبعة للسيطرة فورا على الهجوم، وأنهم تصرفوا بشكل سيء 

 خالل الحدث ولم ينفذ ما هو كان متوقعا منهم.
وزعم أنهما "كافحا بقوة" ضد الشهيد وأثنى كوخافي على الجندي والحاخام اللذين قتال في الهجوم، 

أبو ليلى قبل مقتلهما. مشيدا بالعمل االستخباراتي والعسكري لمالحقة منفذ العملية واغتياله الحقا، 
 متعهدا بالعمل بحزم لحماية اإلسرائيليين.

وأشار الناطق باسم جيش االحتالل، إلى أنه بعد هذه التحقيقات ولروف الحادثة وغيرها من 
تم األخذ بسلسلة من العبر والدروس المتعلقة باللياقة القتالية والتشغيلية للجنود، وتقرر اتخاذ  ثالحواد

وأكد أنه تقرر طرد قائد الكتيبة والوحدة من الخدمة  خطوات لتحسين القدرات المهنية والعقلية للجنود.
الضفة الغربية لحين إعادة  العسكرية، كما تقرر عدم إعادة الجنود الذين كانوا في الحادثة للخدمة في

 تأهيلهم.
 29/5/2019القدس، القدس، 

 
 خوض االنتخابات في إطار موحد: تصحح المسار إلعادة "القائمة المشتركة" 48أحزاب فلسطينيي  .21

تل أبيب: في الوقت الذي تفاقمت فيه األزمة السياسية بأحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، باشرت 
العمل على إعادة اللحمة لألحزاب العربية، والعودة إلى تشكيل  48يي أوساط من قيادات فلسطين

 "القائمة المشتركة"، التي تفككت عشية االنتخابات األخيرة.
وأكدت هذه القيادات أنها، في حال تبكير موعد االنتخابات، تنوي إعادة تشكيل القائمة لخوضها في 

حظة األخيرة، فإنها ستسعى إلى التعاون بين تكتل وحدوي من جديد. وفي حال تشكيل حكومة في الل
الكتلتين العربيتين الممثلتين حاليًا في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( لتوحيد صفوفهما بالتدريج إلى 
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ورأى قادة األحزاب أن الجمهور عاقب قيادته وعاقب نفسه، ولذلك يشعرون  كتلة برلمانية واحدة.
 النتخابات مرة أخرى في إطار موحد.بالحاجة إلى تصحيح المسار وخوض ا

  30/5/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 يرفض عرض نتنياهو في اللحظات األخيرة "العمل اإلسرائيلي" .21
رف  حزب "العمل اإلسرائيلي"، مساء أمس األربعاء، عرضًا من حزب "الليكود"، تضمن : )وكاالت(

وضًا عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أربع حقائب وزارية لالنضمام إلى االئتالف الحكومي، ع
أفيجدور ليبرمان، وذلك في جهود اللحظات األخيرة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف، بنيامين 

 نتنياهو، للتوصل إلى اتفاقات ائتالفية.
وأعلن رئيس حزب "العمل"، آفي غباي، رف  الحزب عرض "الليكود"، وذلك في تغريدة على حسابه 

"تويتر". وقال غباي إن "الحزب تلقى العديد من العروض خالل الشهر الماضي الرسمي بموقع 
للمشاركة في الحكومة، كان آخرها الليلة الماضية". وأضاف أن "العرض شمل حزمة من الشروط 
للمحافظة على النظام الديمقراطي ومنع سن قوانين شخصية". وتابع أن "أعضاء الكتلة البرلمانية 

 الليكود، وبالتالي لن نشارك بالحكومة".للحزب رفضوا عرض 
وختم غباي تصريحاته بالقول: "ال تغيير في موقف حزب العمل، االتجاه نحو انتخابات مبكرة هي 
خطوة غير ضرورية، وعليه نطالب الرئيس ريفلين، بتفوي  عضو الكنيست بيني جانتس )كاحول 

 الفان( بمهمة تشكيل الحكومة". 
  30/5/2019الخليج، الشارقة، 

 
 لبيد يتراجع: غانتس رئيسا لـ"كاحول الفان" إذا أعيدت االنتخابات .22

تراجع الرجل الثاني في قائمة "كاحول الفان"، يائير لبيد، بعد لهر يوم األربعاء، عن أقوال أدلى 
بها، بأنه لن يبقى الرجل الثاني في هذه القائمة، وقال إنه "إذا جرت إعادة االنتخابات، فإن بيني 

 تس سيكون على رأس كاحول الفان وسيكون مرشحنا لرئاسة الحكومة".غان
وأثارت األزمة السياسية في إسرائيل وفشل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة 
حتى اآلن، توترا في قيادة قائمة "كاحول الفان" وحزب العمل. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

لبيد، يرف  استمرار بيني غانتس في رئاسة القائمة، وأن عضو الكنيست عمير  اليوم، األربعاء، بأن
 بيرتس يسعى إلى تغيير رئيس حزب العمل، آفي غباي.
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ووفقا للصحيفة، رف  لبيد، في رده على أسئلة، في األيام األخيرة، حول استمرار غانتس برئاسة 
لى بحث ذلك وفق الحاجة )أي في حال القائمة، وقال إنه "لم نتحدث عن ذلك حتى اآلن. سنضطر إ

 إعادة االنتخابات للكنيست(. وأنا ال ألتزم بأن أبقى الثاني في القائمة".  
وأدت أقوال لبيد، الذي كان يرأس حزب "ييش عتيد" قبل اتحاده مع "كاحول الفان" عشية االنتخابات 

أقوال لبيد، وتساءلوا حول ما األخيرة، إلى توتر بعد أن عبر مقربون من غانتس عن استغرابهم من 
إذا كان األخير معنيا باستمرار الشراكة مع غانتس، ولماذا صرح بذلك في التوقيت الحالي "فيما 

 واضح أن أقواال كهذه ستكون مصدرا لتحليالت ال نهاية لها".
ونقلت الصحيفة عن مقرب من غانتس قوله إنه "ال شك في أن بيني غانتس هو مرشح كاحول الفان 
لرئاسة الحكومة. وهذا الموضوع ليس مفتوحا للنقاش. وهذا الواقع واضح بالكامل لجميع أعضاء 
الحزب. وجلب غانتس إنجازا هائال والجميع يدرك أنه المرشح الالئق واألنسب لالستمرار في رئاسة 

 كاحول الفان".
 29/5/2019، 48عرب 

 

 رها سيردعهاالجنرال وعضو الكنيست ديان: اغتيال قادة حماس وتدمي .23
نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" مقابلًة صحافّيًة مع النائب في الكنيست من  زهير أندراوس: -الناصرة

حزب الليكود الحاكِّم، الجنرال في االحتياط عوزي ديان، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس 
ماندوس في القيادة العاّمة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلّي وقائد المنطقة الوسطى وقائد وحدة الكو 

 "سييرت ماطكال" ورئيس مجلس األمن القومّي.
عامًا  34ولفتت الصحيفة، المعروفة بتوجهاتها اليمينّية الم تطّرفة، لفتت إلى أّن ديان، الذي خدم لمدة 

في جيش االحتالل اإلسرائيلّي شارك في حرب األيام الستة، وهي التسمية الصهيونّية لعدوان حزيران 
، كما شارك في 1973وحرب يوم الغفران عام  1970، وحرب االستنزاف عام 1967)يونيو( من العام 

أنشطة "سييرت ماطكال"، مثل إنقاذ مختطفي طائرة سابينا والعديد من العمليات األخرى التي لم يتم 
ق األضرار با ألمن القومّي الكشف عن تفاصيلها حتى اآلن بأمٍر من الرقابة العسكرّية، ألّنها ت لحِّ

 اإلسرائيلّي، على حّد قول الصحيفة.
وفي معرِّض رّده على سؤاٍل حول األوضاع في غزة، قال الجنرال احتياط ديان إّن غزة هي مشكلة 
خطيرة، سواء من الناحية السياسية أو األمنية، م ضيفًا في الوقت عينه: أعتقد أّن حماس ليست جزءًا 

قائاًل في هذه القضية: أؤمن أّنه ال ي مكِّن ردع عدوٍّ إاّل إذا هددنا من الحل، وإنّما المشكلة، وساق 
 وجوده، ولذلك علينا ردع حماس عن طريق التهديد بتدميرها واغتيال قيادتها، على حد تعبيره.
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والخيار الثاني حسب ديان هو طرد رجال حماس من هذه األرض، وبالمناسبة، هذا ما فعلناه في 
لبنان، م شيرًا إلى أّنه ال ي مكِّن أْن يّتم ذلك عن طريق جهاز التحّكم عن بعد، ذلك الوقت مع فتح في 

وبالطبع يوجد ثمن لمثل هذا العمل، م وضحًا أّن كيان االحتالل حساس للغاية للضحايا في صفوفه، 
وعلى أّي حاٍل، تابع، يجب االنتصار على حماس، وإذا تحقق هذا النصر في شكل ترتيٍب دائٍم، 

يست مشكلًة، طبقًا ألقواله للصحيفة العبرّية، التي ت عتبر الناطقة غير  الرسمّية بلسان رئيس فهذه ل
 الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو.

وردًا على سؤاٍل حول ما إذا كان يعتقد أّن هناك فرصة للتوّصل إلى اتفاٍق مع الفلسطينيين في إطار 
ان: يجب أْن يفهم الفلسطينيون أّن الوقت يعمل ضّدهم، وأنهم دولتين لشعبين؟ قال الجنرال احتياط دي

مليون مواطن في  20، عندما يكون هنا 2048بدأوا في فهم ذلك فعاًل، وساق قائاًل إّنه في عام 
ماليين فلسطينّي، سيكون من الصعب عليهم أْن يرمونا في  5مليونًا منهم يهود مقابل  15إسرائيل، 

ذاته إلى أّنه على المستوى العملّي يعرف الفلسطينيون أّن الموضوع  البحر، الفتًا في الوقت
الفلسطينّي لم يعد في مقّدمة أولويات العالم العربّي. وخالصة القول هي أنّنا منفتحون للمفاوضات، 

  ألقواله.لكن ال يوجد مدْن نتحدث إليه أو معه، وفقًا 
من القطاع الشمالّي، والحاجة إلى التعامل مع تهديد وبالنسبة للتهديد الذي يتعرض له كيان االحتالل 

حزب هللا من لبنان والتهديد من سورّية، قال الجنرال ديان إّن التهديد في الشمال يمثل تهديدًا 
محتماًل، وهو أقل خطورًة من تهديد غزة. مضيفًا أّنه في الشمال األمور مرتبة من حيث مسألة الخط 

ي الشؤون الداخلية السورّية، ونريد الحفاظ على سالمة الدروز، زاعمًا أّن الحدودّي، ونحن ال نتّدخل ف
إسرائيل تقوم بالدفاع عن سّكانها، ولسنا مستعدين لتقبل وجود قواٍت إيرانّيٍة على طول الحدود تتلقى 

 أسلحة طويلة المدى، كما قال.
تالل ليس على استعداٍد ألْن وخل ي النائب والجنرال في االحتياط، خل ي إلى القول إّن كيان االح

تصبح سورّية موقعًا خارجيًا إليران، وي مكِّن أْن تستّمر هذه السياسة لفترٍة طويلٍة، م شيرًا إلى أّنه من 
الواضح أّن مستوى استعدادنا مقابل تسّلح حزب هللا وتّدخل إيران يجب أْن يكون عاليًا. وشّدّد على 

سؤولية الوضع األمنّي على طول الحدود مع إسرائيل، وفي أّن سورّية ولبنان دولتان تتحماّلن م
الوقت نفسه، لدينا تفاهم مع األمريكيين والتفاهم الجزئّي مع الروس، الذين ال يريدون للوضع في 

 المنطقة أْن يتدهور، على حّد مزاعمه.
ازل عن األغوار وكان ديان قد قال سابِّقًا إّن الحدود الشرقّية مع األردن هي حدود إسرائيل وال تن

يفتح شهية األعداء للعدوان، على حّد تعبيره، الفتًا إلى أّن ال  67لصالح السلطة والعودة إلى حدود 
الّخط األخضر وال سياي األمن يمكن أْن يكونا بمثابة الحدود إلسرائيل التي ي مكِّن الدفاع عنها، 
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لحدود مع األردن تستند إلى نهر األردن كخط م شّددًا على أّنه فقط السيطرة الكاملة اإلسرائيلّية على ا
الحدود، سوف تكون قادرًة على توفير األمن الكافي للكيان، وضمان حدود ي مكِّن الدفاع عنها، ليس 
فقط لضمان االحتياجات األمنّية إلسرائيل، ولكن سوف تضمن أيضًا أّن معاهدات السالم ستبقى 

 دائمًة، على حّد قوله.

 29/5/2019، رأي اليوم، لندن
 

 الضفة "كابوس أمني" رئيس الموساد السابق: ضمّ  .24
هاجم رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق، تمير باردو، الدعوات التي تتعالى في : القدس المحتلة

 "إسرائيل"، ويشارك فيها رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
يفة "يديعوت أحرونوت" يوم، األربعاء، إن خطوة كهذه ستقود إلى تدهور وقال في مقال نشره في صح

 الوضع وتشكيل خطر على حياة اإلسرائيليين.
لكن انتقاد باردو لهذه الخطوة نابع من تخوفه على "األغلبية اليهودية"، كما أنه ينطلق من اعتبارات 

 أمنية.
م دارة"، وادعى باردو أنه "ال شك في أن من وتصف "إسرائيل" الضفة الغربية المحتلة بأنها "منطقة 

حقنا وواجبنا االستيالء على هذه المناطق ألهداف أمنية وعدم إخالء قواتنا منها إلى حين تستجيب 
 الحتياجاتنا". –ورغم أنه ليس متوقعا في المستقبل المنظور  –ترتيبات أمنية في إطار اتفاق سياسي 
نه يوجد إجماع واسع في "إسرائيل" بأن الكتل االستيطانية وتابع باردو أن "األمر األخطر هو أ

 واألحياء اليهودية )المستوطنات( في شرقي القدس ستبقى بأيدينا إلى األبد.
وحذر باردو من ضم الضفة الغربية قائاًل "خطوة كهذه هي كابوس أمني وسلطوي، ألن المستوطنات 

 مليون فلسطيني. 2.6صلة عن بعضها وفيها منطقة منف 170اليهودي المتوقع ضمها تطّوق قرابة 
 29/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 زوجة نتنياهو تتوصل التفاق مع النيابة حول التهم الموجهة لها .25

ذكرت تقارير إعالمية األربعاء أن زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو توصلت  :رام هللا
عامة بشأن اتهامات لها باالحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان مئات إلى اتفاق مع النيابة ال

 وجبات الطعام.
باالحتيال وخيانة األمانة الستخدامها أموال الدولة، لقاء  2018وا تهمت سارة نتنياهو في حزيران/يونيو 

 الوزراء. أثمان وجبات طعام، والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس
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 45ووفقا لتقارير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وافقت زوجة نتنياهو في إطار االتفاق على إعادة مبلغ 
ل كشي 10,000يورو( للدولة، باإلضافة إلى غرامة بمبلغ  11,160 -دوالرا 12,440ألف شيقل )

نسبيا حول استغالل  وستعترف سارة بحسب التقارير بالتهمة المخففة يورو(. 2,480-دوالرا 2,770)
 ويتطلب االتفاق موافقة المحكمة. خطأ ارتكبه شخي آخر.

 29/5/2019القدس، القدس، 

 

 العام الماضي طفال   57بينهم  فلسطينيا   312قتلت  "إسرائيل: "تقرير .26
قال عّمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" : لبابة ذوقان - رام هللا
(، وجرحت ما 2018طفال، العام الماضي ) 57فلسطينيا، بينهم  312كومية(، إن إسرائيل قتلت )ح

فلسطيني. وأضاف دويك، خالل مؤتمر إطالق التقرير السنوي الرابع والعشرين  8,300يقرب من 
، أن العام الماضي "كان صعبا على 2018للهيئة، حول وضع حقوق اإلنسان في فلسطين للعام 

ين، حيث شهد تطورات خطيرة على صعيد االنتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطيني
الفلسطينيين". وأشار في كلمته خالل المؤتمر الذي ع قد في مقر الهيئة برام هللا، إلى أن "االحتالل 
اإلسرائيلي ينتقل لمرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، بدعم 

 تشجيع من اإلدارة األمريكية التي قررت نقل سفارتها لمدينة القدس".و 
أعلى نسبة شهداء منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  2018وبحسب التقرير، فقد شهد عام 

طفال،  57فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم  312، حيث قتلت إسرائيل 2014
 فلسطيني.  8,300وجرح ما يقارب 

أطفال يوميا،  3طفال، بمعدل  1,063حالة اعتقال، طالت  6,489وذكر أن العام الماضي شهد، 
 صحفيا.  38من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، و 6امرأة وفتاة، و 140إضافة لـ

ايد عنف عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في لل تعالم وتز  538ونفذت السلطات اإلسرائيلية 
 المستوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيما ووحشية، وفق دويك.

حالة اعتداء، شملت االعتداء على محاصيل وأراضي  499ورصدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 ودهس فلسطينيين، وضرب وإطالق رصاا عليهم.

بينهم طفلين، حيث  فلسطينيين 8وأدت اعتداءات المستوطنين خالل العام الماضي الستشهاد 
 فلسطينيين بعمليات دهس، وثالثة آخرين نتيجة إطالق النار عليهم بشكل مباشر.  4استشهد 

واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية )شمال الضفة(، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس 
 ألقاه مستوطنون، بحسب التقرير.

 29/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 تالل يجدد تقليص مساحة الصيد ببحر غزةاالح .27

أعلن منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن، 
صباح اليوم األربعاء، عن تقليي مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطالق بالونات 

 مختلفة بمستوطنات "غالف غزة".حارقة من غزة باتجاه الجنوب تسببت بحرائق في مناطق 
أميال بحرية حتى  10وجاء في بيان صادر عن جيش االحتالل: "تقرر تقليي مساحة الصيد إلى 

إشعار آخر، وذلك ردا على إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". علما أنه تم 
 ا، واليوم قلصت مجددا.ميال بحري 15توسيع مساحة الصيد مطلع األسبوع الجاري وصوال إلى 

وجدد االحتالل تهديداته، قائال إن "توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في 
قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي 

 خرق من قبل قوات األمن".
 29/5/2019، 48عرب 

 
 باألغوار واعتقاالت بالضفة واألقصىعائلة  15إخالء  .28

عائلة من منازلهم باألغوار بذريعة التدريبات  15أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم األربعاء، 
 فتية من داخل المسجد األقصى. 3العسكرية، فيما اعتقلت العديد من الشبان بالضفة، كما تم اعتقال 

ساعات الصباح الباكر، وتمت التدريبات التي شملت  وشرع جيش االحتالل بالتدريبات العسكرية منذ
استعمال الذخيرة الحية وقذائف الدبابات في مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف 
الرأس األحمر، كما منعت تلك القوات عشرات العائالت من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم، 

يوما في  15ذكر دراغمة أن التدريبات المستمرة منذ و  بحسب ما أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة.
منطقة األغوار الشمالية، أدت إلحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائالت، وإلحاق الضرر 

 بممتلكاتهم.
إلى ذلك، واصل جيش االحتالل الدهم واالقتحام في الضفة الغربية المحتلة، وفجر اليوم األربعاء، 

ان خالل مداهمة وتفتيش منازلهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة اعتقل العديد من الشب
 األمنية بحجة حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
فتية من ساحات المسجد األقصى،  3أما في القدس، اعتقلت شرطة االحتالل، صباح اليوم األربعاء، 

 أسباب االعتقال.بعد أن الحقتهم واقتادتهم للتحقيق دون معرفة 
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ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي محمد محمود، أن شرطة االحتالل اعتقلت ثالثة 
وأضاف المحامي  أطفال من المسجد األقصى، بحجة دخولهم إلى مدينة القدس دون تصاريح.

اقتادتها و  ديس،محمود إن قوات االحتالل اعتقل السيدة رجاء عمر بعد اقتحام منزلها في بلدة أبو 
 للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية.

واندلعت في ساعات الليل مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات االحتالل، في بلدة تقوع شرق 
بيت لحم، وذلك بعد أن داهمت قوة عسكرية لالحتالل البلدة وتواجدت بالقرب من مبنى البلدية، حيث 

 ون أن يبلغ عن إصابة أحد من الشبان.أطلق جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز د
 29/5/2019، 48عرب 

 
 من الفلسطينيين في الشتات %70تقرير: أكثر من  .29

( مليون نسمة 15إلى  13ألهر تعداد الفلسطينيين في العالم، أن أعداد الفلسطينيين تتراوح بين ): غزة
الدائرة في بيان لها يوم  وقالت موزعين في الشتات، وفقًا لدائرة شئون الالجئين في حركة حماس.

الثالثاء، إن منهجية إعداد التقرير اإلحصائي ألعداد الفلسطينيين استندت على عدد من المصادر 
مواقع الجاليات الفلسطينية في الدول  -األونروا-المتنوعة؛ منها )المركز الفلسطيني لإلحصاء

العتبار بأنه لن يكون من السهل وأشارت إلى أنه أ خذ في ا مراكز أبحاث فلسطينية(. -المختلفة
 حصر األعداد المكررة )الفلسطينيون الذين تم احتسابهم في أكثر من دولة جراء التنقالت(.

من جهته، أكد رئيس الدائرة عصام عدوان بأن أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "األونروا" 
 لسطينيين، فهناك الجئين غير مسجلين.مليون الجئ؛ لكن هذا الرقم ال يمثل كل الالجئين الف 6

( وهناك المبعدين، وفاقدي بطاقات الهوية 67-48وأضاف عدوان، "هناك الجئين بين حربي عام )
ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحرب،  48وهم أيضًا الجئون، وهناك من خرجوا من فلسطين قبل عام 
مليونًا  10.5ن الفلسطينيين اليوم أكثر من فهم الجئون وعليه فمن الطبيعي أن يصل تعداد الالجئي

 من تعداد الشعب الفلسطيني. %70يمثلون نحو 
 29/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اكتشاف مصير أربعة صيادين فقدوا في بحر رفح مؤخرا   .31

ر ك شف يوم األربعاء عن مصير أربعة صيادين فلسطينيين فقدت آثارهم خالل عملهم في بح: غزة
وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ"الرأي" إن ذوي  رفح جنوب قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

 الصيادين أبلغوه أن الصليب األحمر أخبرهم أن أبنائهم معتقلين لدى االحتالل منذ ذلك الحين.



 
 
 
 

 

 26 ص             4953 العدد:             5/30/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 يذكر أن هذه المعلومة الرسمية تنفي ما أشيع في حينه عن اعتقالهم من قبل السلطات المصرية.
والصيادون األربعة هم )إبراهيم خليل البردويل، وأحمد البردويل، وإبراهيم محمد البردويل، ومحمد 

 صيام(.
 29/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أسير فلسطيني يجري عملية البن شقيقه بمقص لألظافر وشفرة حالقة.. .31

بعمه "طالب مخامرة"، المعتقل معه في رام هللا: اضطر األسير فلسطيني خالد مخامرة، لالستعانة 
سجن "نفحة" اإلسرائيلي، إلزالة بقايا شظايا الرصاا من قدمه، في عملية جراحية أجراها له، وذلك 

 بعد ثالث سنوات على إصابته بها، نتيجة مماطلة إدارة السجون اإلسرائيلية في إجرائها.
ألسير طالب مخامرة تمّكن من إزالة الشظايا وقال نادي األسير الفلسطيني، في بيان األربعاء، إن ا

من قدم ابن شقيقه، بواسطة مقصين لأللافر وشفرة حالقة ومعقم، حيث جرى ذلك خالل مرحلتين 
وذكر النادي أن "حالة األسير خالد مخامرة ليست الوحيدة، بل هناك  في شهر أيار/ مايو الجاري.

جراحية، لكن إدارة معتقالت االحتالل تماطل عشرات األسرى ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات 
 في إجرائها إليصال األسير المري  والمصاب لمرحلة يصعب فيها عالي المرض واإلصابة".

ومحكوم بالّسجن المؤبد سبع مرات، وابن  2002وذكر بيان النادي، أن طالب مخامرة معتقل منذ عام 
ن المؤبد، حيث تعرض إلصابة برصاا وهو محكوم بالّسج 2014شقيقه خالد، معتقل منذ عام 

 قوات االحتالل، خالل عملية اعتقاله، وكالهما من بلدة يّطا قضاء الخليل جنوبي الضفة الغربية.
 30/5/2019، لندن، القدس العربي

 
 ةووجبة إفطار على مخيمات الالجئين الفلسطينيين بسوري غذائيةسلة  6,400توزيع  .32

سلة  400آالف و 6ني سوريا لإلغاثة والتنمية"، أكثر من وزعت "هيئة فلسطي وكاالت: -حلب 
غذائية ووجبة إفطار، على العائالت الفلسطينية والسورية، المقيمة بمخيمات النازحين في الشمال 

وقالت الهيئة في بيان، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، "قمنا بتغطية كامل األسر  السوري.
وأضافت  عرة النعمان إضافة لعدد مماثل من إخواننا السوريين".الفلسطينية من مدينة طرابلس إلى م

 800آالف و 4سلة غذائية، باإلضافة إلى  600أن المساعدات اشتملت على توزيع، أكثر من ألف و
واحتوت السالل الغذائية التي استفاد منها المئات، على المواد األساسية من  وجبة إفطار عائلية.

 البقوليات.دقيق، والسكر، والزيت، و 
 29/5/2019، فلسطين أون الين
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 تطلق حملة إغاثة طبية لغزة "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" .33

وديع عواودة: أطلقت منظمة حقوقية حملة إغاثة طبية لغزة المحاصرة، وكشفت عن  - الناصرة
 قطاع.طبيب وممرضة داخل ال 1,900، ومنها تقديم تدريبات لـ2018معطيات حول فعالياتها في عام 
الجمهور الواسع للتعاون مع حملتها لإلغاثة الطبية لغزة  اإلنسانودعت منظمة أطباء لحقوق 

المحاصرة، والتي يكابد أهلها حرمانهم الحقوق والمقومات األساسية للحياة وباألساس المّس المستمر 
 بالحق بالخدمات والعالجات الطبية والنقي الشديد باألدوية.

قطاع غزة يشمل أطباء وطبيبات من فلسطينيي  إلىينطلق السبت وفد طبي وضمن جهود المنظمة 
ومستلزمات طبية غير موجودة في  أدويةالداخل في مجاالت تخصصية مختلفة، ويحمل معه الوفد 

 قطاع غزة المحاصرة.
 وستكثف المنظمة الوفود الطبية وحمالت نقل األدوية إلى قطاع غزة، إذ تستعمل األموال المجندة في

وتوفيرها مع طواقم طبية متخصصة لتقديم  األدويةهذه الحملة من فلسطينيي الداخل باألساس لشراء 
 العالجات والعمليات الجراحية الالزمة لسكان القطاع.

 30/5/2019، لندن، القدس العربي

 
 لكوشنر: ال سالم إال بإقامة دولة فلسطينية الثاني هللا عبد .34

، في قصر الحسينية أمس األربعاء، كبير مستشاري الرئيس األمريكي، هللا الثاني استقبل الملك عبد
وجرى، خالل اللقاء، بحث  جاريد كوشنر، الذي يزور األردن ضمن جولة له في المنطقة.

وأكد الملك  المستجدات اإلقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
السالم الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن  ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق

وعاصمتها القدس  1967إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

 30/5/2019عّمان،  ،)بترا( األردنية األنباءوكالة 
 

 ونروا"األ على دعم " يحضاألردن  .35

التقى وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، اليوم، المفوض العام لوكالة األمم : "الحياة" -دبي 
 ونروا( بيير كرينبول، الذي يزور األردن.األالمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )
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ن مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم وأكد الجانبان خالل اللقاء، استمرار العمل والتعاو 
السياسي والمالي الالزمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين وفق 

 تكليفها األممي.
وتم االتفاق على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء للعمل على سد العجز 

 مليون دوالر. 200وكالة هذا العام والمقدر أن يصل إلى حوالي المتوقع في موازنة ال
وشدد الصفدي خالل اللقاء على ضرورة توفير الدعم المالي الالزم للوكالة لضمان استمرار تقديم 
خدماتها ألكثر من خمسة ماليين الجئ ليس فقط ألهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن ألن في ذلك 

ما يزال ملتزما بتلبية حق الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا تأكيدا بأن المجتمع الدولي 
ألف طالب فلسطيني من حقهم  570وقال: إن عدم توفير الدعم الالزم ألونروا سيحرم  .194القرار 

في التعليم وماليين المرضى من العالي والمحتاجين من المساعدات وسيفاقم التوتر في المنطقة ما 
 ار واألمن الدوليين.يهدد االستقر 

 29/5/2019، لندن، الحياة
 

 خر" نفق هجومي لـ"حزب هللا"آتدمير "أهم و  :اإلسرائيليالجيش  .36

قال الجيش اإلسرائيلي يوم األربعاء، إنه اكتشف نفقا "حفره حزب هللا" يمتد من األراضي اللبنانية إلى 
اكتشافه بالمنطقة، علمًا بأن الجيش األراضي اإلسرائيلية، مشددا على أنه النفق األضخم الذي يتم 

أنفاق حفرها حزب هللا في المناطق الحدودية، في إطار  6اإلسرائيلي كان قد زعم اكتشاف وتدمير 
 .2018عملية "درع شمالي" التي بدأها في كانون الثاني/ يناير 

 20ة من مترًا بما يعادل عمارة مكون 82وبحسب الجيش اإلسرائيلية، فإن النفق وصل إلى عمق 
مترًا داخل األراضي اإلسرائيلية،  77طابقًا، وامتد على طول واحد كيلومتر، فيما وصل إلى مسافة 

وبداية هذا النفق، بحسب الجيش اإلسرائيلي، في قرية رامية  واستمرت أعمال حفره سنوات طويلة.
ئل إعالم إسرائيلية اللبنانية، وادعى الجيش أن هذا ثالث نفق يكتشف في القرية نفسها. ونقلت وسا

عن مصادر عسكرية قولها إن "التقديرات العسكرية تشير إلى أن هذا هو النفق األخير الذي حفره 
 حزب هللا، وأنها ستطمره باإلسمنت المسلح خالل األيام القريبة المقبلة".

ن الحدود وأضافت المصادر ذاتها أن "مخري النفق يقع بين المستوطنتين اإلسرائيليتين القريبتين م
في الشتاء  "درع شمالي"زرعيت"، وأن "الجيش اإلسرائيلي اكتشف النفق خالل علية "و "شتوال"

الماضي، وسيعمل على تدميرها خالل األيام المقبلة"، مشددة على أنه تم العثور على معداد حفر 
 داخل النفق.
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ة إلى أنابيب هواء، مكنت وادعت المصادر العسكرية أن النفق يضم شبكة أسالك كهربائية، باإلضاف
األشخاا الذين عملوا على حفرها من البقاء داخلها أليام. علمًا بأن هذا النفق السادس الذي يتم 
اإلعالن عنه في إطار عملية "درع شمالي"، ونقلت المصادر توقعات قيادة الجيش اإلسرائيلي بأن 

 داخل األراضي اإلسرائيلية". النفق الذي تم الكشف عنه مساء اليوم هو "األخير الذي يمتد
في الجيش اإلسرائيلي قوله: "دمرنا األنفاق الرئيسية  300اإلسرائيلية عن قائد اللواء  12ونقلت القناة 

التي حفرها حزب هللا في المنطقة، الجيش اإلسرائيلي بات يسيطر على المنطقة بشكل علني 
 وواضح، نسيطر على الوسائط المعلنة والمخفية".

"نحن على معرفة وثيقة بالعدو، نتعقبه، وندرسه"، ونقلت القناة عن مصدر عسكري آخر  وأضاف:
أن أصوات الحفر التي سمعها سكان المستوطنات اإلسرائيلي طوال السنوات الماضية، لم تصدر من 

ولفتت المصادر إلى أن خطة حزب هللا ال تزال تتمثل  أعمال حفر قريبة على أماكن سكنهم.
 قوة البشرية عبر اقتحامات واحتالل مناطق في منطقة الجليل باستخدام أنفاق.باستخدام ال

أمتار للوصول إلى طرف النفق الذي يصل إلى  7وتابعت أن كان ينقي لعناصر حزب هللا حفر 
عمق المستوطنات اإلسرائيلية، وخطط الستخدامه بعملية "احتالل الجليل"، خالل حرب مقبلة ضد 

 إسرائيل.
 29/5/2019، 48عرب 

 
 "صفقة القرن "تليين الموقف المغربي من يهدف لكوشنر للرباط  زيارة ":الشرق األوسط" .37

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في الرباط، محادثات مع جاريد 
يز كوشنر المستشار السياسي للرئيس األمريكي. وقالت وكالة األنباء المغربية، إنها تناولت تعز 
الشراكة االستراتيجية العريقة والمتينة والمتعددة األبعاد بين المغرب والواليات المتحدة، وكذا التحوالت 

 والتطورات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط.
وتوقف المراقبون في الرباط عند اقتصار جولة كوشنر على المغرب واألردن وإسرائيل، وسط أنباء 

أردني على "صفقة القرن"، وتوقعوا أن تدخل الرباط وعمان في تنسيق جديد،  -ربي عن تحفظ مغ
 بهدف الخروي بمواقف موحدة إزاء ذلك.

ولم تتسرب أي معلومات حول تفاصيل مباحثات كوشنر مع ملك المغرب، رئيس لجنة القدس. بيد 
"، أن يكون الهدف من زيارة أن مصدرًا دبلوماسيًا في الرباط لم يستبعد في تصريح لـ"الشرق األوسط

 كوشنر للرباط، هو تليين الموقف المغربي من "صفقة القرن".
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وزاد قائاًل: "إن زيارة كوشنر للرباط واألردن تحمل في طياتها إشارة إلى أهمية دور الرباط وعمان، 
 لجهة تعبيد الطريق أمام عملية السالم التي يعتزم ترامب البدء فيها".

 30/5/2019دن، ، لنالشرق األوسط
 

 خامنئي: "صفقة القرن" ستؤول للفشل .38
قال المرشد األعلى اإليراني، علي خامنئي، األربعاء، إن خطة السالم األمريكية في : مصطفى كامل

 الشرق األوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، ستؤول للفشل.
محلية في طهران، إن وأوضح خامنئي، في كلمة خالل لقاء مع حشد من أساتذة الجامعات والنخب ال

الفشل رغم مخططات أمريكا وعمالئها لتمريرها"، حسبما نقلت وكالة أنباء  إلىتلك الخطة "ستؤول 
ولفت خامنئي إلى أن "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد يكتسب  فارس اإليرانية. 

 جوانب دينية وشرعية فضال عن الجانب اإلنساني". 
 ع الواليات المتحدة، قال خامنئي إن بالده لن تتفاوض مع واشنطن، قائال:وفيما يتعلق بالتوتر م

"التفاوض تكتيك أمريكا الستكمال استراتيجية الضغط على الجمهورية اإلسالمية )إيران(". وأضاف: 
 "ال نسعى المتالك سالح نووي ليس بسبب العقوبات األمريكية ولكن ألننا نحرم امتالكه". 

 29/5/2019 ،نباءلأل  األناضولوكالة 
 

 إسرائيلية لتقويض صالحيات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب أمريكيةحملة  .39
أطلقت الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل حملة مشتركة ضد : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

ب اإلسرائيلية أو صالحيات الـمحكمة الجنائية الدولية في الهاي المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحر 
وأفادت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها اليوم األربعاء، بأن الواليات  نشاطات الجيش األمريكي.

 المتحدة وإسرائيل أطلقتا، أمس، هجومًا قضائيًا منسقًا بين الدولتين على المحكمة الدولية في الهاي.
والمستشار القضائي لوزارة الدفاع  وادعى المدعي العسكري اإلسرائيلي العام الجنرال شارون أفيك،

األمريكية بول نييه بأن المحكمة الدولية في الهاي ال تملك صالحيات للتدخل في النشاط العسكري 
وجاء إطالق الحملة، أمس، خالل كلمة لكل منهما في مؤتمر "قانوني" ينظمه جيش  للدولتين.

 ب.االحتالل في هرتسليا، بدأ أعماله أمس، حول قوانين الحر 
 29/5/2019العربي الجديد، لندن، 
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 الدنماركية: مؤتمر البحرين سوق للمزايدة على سعر بيع حلم الدولة الفلسطينية "بوليتيكن" .41
كتب كبير المراسلين ورئيس التحرير األسبق لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، هربرت : ناصر السهلي

وحيد من مشاريع ما يسمى حل قضية فلسطين بونديك، اليوم األربعاء في مقال له، أن "الغرض ال
حاليا هو تحسين حياة الفلسطينيين في لل استمرار االحتالل، وبناء على قول السفير األمريكي لدى 
إسرائيل، دافيد فريدمان، إن إسرائيل تقف إلى جانب الرب، وعليه فإن ترامب يقف إلى جانبها"، 

 إسرائيلي".-ضية فلسطين لصالح تعاون سعوديمؤكدا أن مؤتمر البحرين سينعقد "ألجل بيع ق
ويعري بونديك، الذي فقد أحد أوالده في صفوف جيش االحتالل، وكان مؤيدا للصهيونية قبل أن 
يتراجع ويصبح ناقدا الذعا لها منذ أواخر الثمانينات، على الكيفية التي يجري من خاللها تسويق 

قضية الفلسطينية، وجميعهم تقريبا يجاهرون "صفقة القرن" بالقول إن "مستشاري ترامب في ال
بـ"تعصبهم"/أرثوذكسيتهم اليهودية، دعوا أخيرا إلى ورشة في البحرين نهاية الشهر المقبل. و)السفير 
األمريكي( دافيد فريدمان وزمالؤه متدينون بطريقة تجعل من نسختهم اليهودية تملي عليهم الوقوف 

ويرى رئيس التحرير األسبق لصحيفة "بوليتيكن"  ة المحتلة".مع المستوطنات في األراضي الفلسطيني
 أن "مواقف هؤالء المستشارين األمريكيين بنظر الفلسطينيين تجعلهم غير مرحب بهم كمفاوضين". 

 29/5/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 نقل السفارة للقدس يصوت ضدّ  التشيكيالبرلمان  .41
مشروع قرار نقل السفارة التشيكية، من "تل أبيب" صوت مجلس النواب التشيكي، أمس، ضد : وفا

نائبا فقط لصالحه،  66إلى القدس المحتلة. ولم يحظ المشروع باألغلبية الالزمة لتمريره، بعد تصويت 
 نائبًا حضروا الجلسة، وفقا لموقع مجلس النواب التشيكي. 178من أصل 
الرف  واالمتناع، إلسقاط مشروع  نائبا في البرلمان التشيكي، كتلة صلبة من خالل 112وشكل 

القرار الذي قدمته النائب عن الحزب المدني الديمقراطي، يانا تشيرنوخوفا، باقتراح نقل سفارات دول 
وطالبت النائبة تشيرنوخوفا، في مشروع القرار أن تبادر  الفيتشيغراد، من "تل أبيب" إلى القدس.

تي تضم إضافة إلى التشيك، كال من سلوفاكيا وهنغاريا الحكومة التشيكية، لدعوة دول الفيتشيغراد، ال
 وبولندا، لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

 30/5/2019، الخليج، الشارقة
 

 "العنصرية اإلسرائيلية" لندن.. تواصل حملة إعالمية ضدّ  .42
لى يواصل منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني )يوروبال(، حملته اإلعالمية ع: حسن أسن -لندن 

 مواقع التواصل االجتماعي، التي تحمل عنوان "العنصرية اإلسرائيلية من خالل االقتباسات".
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وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي حول مدى التمييز ضد الفلسطينيين في الحياة العامة اإلسرائيلية، 
د وتأتي الحملة اإلعالمية التي تهدف إللهار لغة الكراهية ض وذلك عبر استخدام الصور.

كما تشمل  لنكبة الشعب الفلسطيني. 71الفلسطينيين لدى إسرائيل، في سياق إحياء الذكرى الـ 
الحملة، نشر صور لقادة إسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف، بنيامين 

 نتنياهو، مع تصريحاتهم العنصرية الموثقة.
نتدى التواصل األوروبي الفلسطيني )مقره لندن(، وفي تصريح لألناضول، قال زاهر بيراوي، رئيس م

ودعا بيراوي الساسة  إن الحملة اإلعالمية التي بدأت منتصف الشهر الجاري ستستمر لمدة شهر.
 الغربيين إلى "التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في تعاطيهم مع القضية الفلسطينية".

 29/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ي صفقة كوشنيرأخطر ما ف .43
  فهد الخيطان
كل شيء ينبئ بالفشل. فريق كوشنر يقول إن مقاربته لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، تفكير 
خاري الصندوق، لكنها في الواقع تحطم الصندوق تماما، عندما تقفز عن حقائق الصراع األساسية، 

 وتقاي  الحقوق بالمكاسب االقتصادية.
ية أن تبدأ بعرض الشق االقتصادي من خطة السالم، قبل الحديث في كمرياختارت اإلدارة األ

الجوانب السياسية، ولهذا قررت عقد ورشة عمل في البحرين أواخر الشهر المقبل، لم يوافق على 
 حضورها لغاية اآلن سوى دولتين، أو ثالث إذا ما افترضنا مشاركة إسرائيل.

ياسي أفضل قليال من عرض كوشنير السياسي، حصلت محاوالت مماثلة من قبل، رافقها عرض س
 ية أقل انحيازا إلسرائيل من إدارة ترامب، وفشلت كلها.أمريكوفي لل إدارات 

الجنة الموعودة في الشرق األوسط بعد السالم مع إسرائيل استحالت إلى جحيم خالل العقود الثالثة 
عادل والقائم على حل الدولتين تالشى الماضية. لم يتحقق شيء من الوعود االقتصادية ألن السالم ال

 تماما بفعل التعنت اإلسرائيلي.
فريق كوشنير قال إنه يدرك هذه الحقائق ويريد أن يتخطاها ال ألنها غير قابلة للتطبيق، بل ألن 

 إسرائيل لم تقبل بها!
وهذا  بمعنى آخر كوشنير يريد تصميم خطة سالم في الشرق األوسط تنسجم والمعايير اإلسرائيلية،

 هو معيار الفشل والنجاح بالنسبة له.



 
 
 
 

 

 33 ص             4953 العدد:             5/30/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

خطورة األفكار المطروحة للتسوية ال تكمن بالمكاسب التي ستجنيها إسرائيل، إنما في الخسائر 
الفلسطينية. صفقة السالم برمتها مصممة لتصفية الشق الفلسطيني من الصراع، على اعتبار ان 

ية أو أمريكحقائق على األرض ال تنتظر خطة الشق اإلسرائيلي نال ما يريد وهو ماض في تكريس 
 سواها.

مشكلة الصراع من وجهة نظر فريق كوشنير تتمثل بوجود القضية الفلسطينية وليس الصراع مع 
إسرائيل. هذا الوجود ينبغي تذويبه بحل إقليمي واسع وليس تسوية مباشرة لقضايا الصراع الثنائي. 

القفز عن قضايا الالجئين والدولة ذات السيادة والقدس. بهذا المنطق يعتقد كوشنير وفريقه يمكن 
ية من القدس، وإلحاحها على تصفية وكالة الغوث وتشغيل مريكومن هنا يمكننا فهم مواقف اإلدارة األ

الالجئين، لحساب مشروع مساعدات دولي يستثمر في اقتصاديات المنطقة ويعوض الفلسطينيين عن 
 دعم األونروا.

في حقيقتها حل اقتصادي لقضية الشعب الفلسطيني، وقد ال يكون  هية القرن هذا يعني أن صفق
 هناك شق سياسي أبدا. ولهذا أطلق عليها وصف الصفقة.

ية قبل أو بعد ورشة البحرين، مريكوحتى لو افترضنا وجود مقاربة سياسية ستكشف عنها اإلدارة األ
ي مناطق السلطة الفلسطينية لتسهيل تطبيق فإنها ال تعدو أن تكون حزمة من اإلجراءات اإلدارية ف

 الحزمة االقتصادية.
يفترض الحل االقتصادي بسذاجة بالغة أن المكاسب المعيشية والتنموية تكفي الفلسطينيين للتخلي 
عن الهوية الوطنية والشخصية التاريخية والحقوق السياسية التي كافح من أجلها الماليين على مدار 

 سبعين عاما.
ر كوشنير وفريقه الصهيوني طويال ليدركوا فشل مقاربتهم. إنهم أقل حكمة من أسالفهم الذين لن ينتظ

 خاضوا تجارب مشابهة في الماضي ونالوا تأييدا تفتقده صفقة القرن الموعودة كليا.
صندوق الصراع ال يمكن تحطيمه أو التفكير خارجه إال بحلول ترضي الشعب الفلسطيني. الصفقة 

 ضها.خاسرة قبل عر 
 30/5/2019، الغد، عّمان

 
 "اإلسرائيلي"التواطؤ األمريكي في االستيطان  .44

 جيمس زغبي
مايو/أيار، ألقيت كلمة في اجتماع لمجلس األمن الدولي خصي لمناقشة مسألة المستوطنات  9في 

 "اإلسرائيلية". 
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قشون مسائل حيث إنني كنت أعلم أن المتحدثين في االجتماع، من دبلوماسيين وخبراء، سوف ينا
عدم شرعية المستوطنات "اإلسرائيلية"، وتأثيرات االستيطان االقتصادية واإلنسانية على الشعب 
الفلسطيني، والهدف المعلن للمشروع االستيطاني؛ المتمثل في القضاء على أي إمكانية إلقامة دولة 

في تمكين االستيطان فلسطينية قابلة للحياة، فقد ركزت في كلمتي على دور حكومتي )األمريكية( 
 "اإلسرائيلي" والتواطؤ مع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وقد تبدو كلماتي هذه قاسية، ولكن حيث إنه ال يتم اتخاذ أي إجراء لوقف هذا االنتهاك "اإلسرائيلي" 
ة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، ما يشكل خطرًا واضحًا على السالم، فإنني ال أعرف أي طريق

 أخرى لوصف هذه األعمال األمريكية. 
الماضية، كان هناك تهاون متعالم في السياسة األمريكية تجاه السلوك  50ـ وخالل السنين ال

"اإلسرائيلي" في األراضي الفلسطينية. ومواقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه المستوطنات 
افقة مكشوفة ومطلقة. وكانت محصلة ذلك تزايد "اإلسرائيلية"، كانت تتطور من موافقة ضمنية إلى مو 
-1977ألفًا في عهد إدارة الرئيس جيمي كارتر ) 50أعداد المستوطنين في األراضي المحتلة من 

 ألفًا اليوم.  620( إلى 1981
والتوسع االستيطاني وتزايد أعداد المستوطنين كانا يسيران بشكل مطرد، في حين أن السياسة 

كانت ثابتة بشأن هذه المسألة الخطرة. والتزام الواليات المتحدة بالقانون الدولي  األمريكية الرسمية
فيما يتعلق باالستيطان "اإلسرائيلي" انتهى في عهد إدارة الرئيس دونالد ريجان، الذي أدلى بتصريح 

ليست  في األسبوع األول لواليته قال فيه: "فيما يتعلق بالضفة الغربية، أعتقد أن المستوطنات هناك
 مخالفة للقانون" )الدولي(. 

ذلك البيان الرئاسي االعتباطي أصبح سياسة أمريكية رسمية. والرئيس ريجان شوه سياسة الواليات 
المتحدة إلى درجة أن أي رئيس أمريكي جاء بعده لم يعلن أن المستوطنات غير شرعية. وقد عارض 

ائيلي" بقوة، إلى درجة أنه جمد ضمانات خلف ريجان، الرئيس جوري بوش األب، االستيطان "اإلسر 
قروض أمريكية إلى "إسرائيل"، إال أنه لم يصف يومًا المستوطنات بأنها غير مشروعة؛ بل كان 

 يكتفي بالقول إنها "عقبة أمام السالم". 
ثم جاء الرئيس بيل كلينتون، الذي ورث اتفاقات أوسلو، والذي واصل اعتماد هذه السياسة األمريكية 

 االستيطان. بشأن
 أما إدارة جوري بوش االبن، فقد تبنت مواقف تدعم توسيع المستوطنات. 

ثم جاء الرئيس باراك أوباما ليقوم بمحاوالت متكررة لوقف التوسع االستيطاني. وفي الخطاب الذي 
غير  ، قال: إن "الواليات المتحدة ال تقبل مواصلة االستيطان "اإلسرائيلي"2009ألقاه في القاهرة عام 
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المشروع". إال أن مسؤولي إدارة أوباما ما لبثوا أن أخذوا يتحدثون عن المستوطنات "اإلسرائيلية" 
باعتبارها "وقائع على األرض"، ويقولون إن "إسرائيل" سوف تضم في النهاية هذه المستوطنات، بينما 

يعني على أرض  سيحصل الفلسطينيون على "تعوي " يتخذ شكل "تبادل لألراضي" لم يحددوا ماذا
 الواقع. 

وعندما تولى دونالد ترامب الرئاسة، وجه الضربة القاضية بشأن مسألة المستوطنات؛ إذ أعلن أن 
 "المستوطنات "اإلسرائيلية" قانونية".

وبالرغم من إعالن إدارة ترامب أنها تعد "صفقة" باعتبارها "التسوية النهائية"، إال أننا لم نشهد أي 
لوقف االستيطان "اإلسرائيلي". وهذا يوضح تمامًا أن الواليات المتحدة تتحمل محاولة أمريكية 

 مسؤولية عن استمرار "إسرائيل" في انتهاك القانون الدولي. 
ولكل هذه األسباب، يتعين على المجتمع الدولي أن يبلور استراتيجية جديدة من أجل التعامل مع هذه 

يجب أن تتصدى ل"إسرائيل" وللدعم الذي تحصل عليه من  المسألة الخطرة. ومثل هذه االستراتيجية
الواليات المتحدة؛ إذ إن جوهر المسألة اآلن هو ليس فقط الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني، وإنما 

 أيضًا مصداقية القانون الدولي.
 30/5/2019، الخليج، الشارقة

 
 الهدوء النسبي في غزة ليس حال  مع حماس! .45

 زلمان شوفال
ك احتمال في أن االعتبار االستراتيجي ـ العسكري واالعتبار السياسي يندمجان في قرار حاسم "هنا

مشترك"، كتب وينستون تشرتشل في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية، وهذه بالفعل هي المعادلة 
ير في غزة التي تقبع في أساس اعتبارات رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو بالنسبة لالشتعال األخ

)هذه المعادلة، بالمناسبة، تعمل بالعكس أيضًا: رئيس أركان حرب األيام الستة اسحق رابين خرق 
في حينه تعليمات وزير الدفاع موشيه دايان وأمر قائد جبهة الجنوب، تسفي زمير، باحتالل القطاع 

ذا األمر لما كانت من أيدي المصريين دون أن يعطي رأيه في المضاعفات السياسية. لو لم يصدر ه
 مشكلة غزة موجودة على اإلطالق(.

من ناحية عسكرية، كان بوسع إسرائيل هذه المرة أيضًا، مثلما في مرات سابقة، أن تحتل غزة، ولكن 
واضح أنه من ناحية االعتبار السياسي فإن مثل هذه الخطوة ستكون خطأ في الظروف القائمة، ال 

عبء إدارة غزة بكل مشاكلها األمنية واالقتصادية واإلنسانية، بل ألن هذا فقط سيلقي على إسرائيل ب
إنه إذا كان هناك من يتهمون اليوم، دون وجه حق، إسرائيل بالوضع الصعب الزائد في غزة، فإن 
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سيطرة إسرائيلية مطلقة كانت ستجعل إسرائيل، في نظر قسم كبير من العالم، هي المذنبة الحصرية ـ 
ستتسبب بمشاكل، خاصة مع مصر. واضح أن هناك مضاعفات على  ومن شبه المؤكد كانت

السياسة اإلسرائيلية، إذ إن كل عمل تتخذه إسرائيل أو تمتنع عن اتخاذه يصبح على الفور أداة 
مناكفة ضد الحكومة من جانب المعارضة ـ فما بالك أنه حتى وقت قصير مضى كان قادتها 

القطاع. ففي أثناء االشتعال األخير، أوضحت إسرائيل مشاركين حتى الرقبة في كل ما يجري حول 
لحماس وللجهاد اإلسالمي بأن هناك قواعد جديدة، وأن أعمال اإلرهاب األكثر حدة سيرد عليها 
بأعمال عسكرية حادة أكثر، ما يبدو أن هذا دفعهم إلى قبول وقف النار الحالي. فتصعيد "الجهاد 

لتي تلقاها من طهران في أعقاب النشاط العسكري اإلسرائيلي اإلسالمي" يمكن أن يعزى للتعليمات ا
الناجع ضد اإليرانيين في سوريا بحيث إنه إذا واصل التنظيم التطرف في أعماله، فيحتمل أن تضطر 

 إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد سيدته أيضًا.
في غياب حل في هذه اللحظة يسود هدوء نسبي، ولكن واضح أن هذه ليست نهاية المعركة، وأنه 

سياسي من المتوقع حدود اشتعاالت أخرى. عندما يدور الحديث عن حل سياسي، فليس المقصود 
تسوية قصيرة المدى أو هدنة كما جرى الحديث عنها في الماضي، بل تغيير جذري في كل عناصر 

ساسًا، أي مشكلة غزة. من هذه الناحية، فإن االقتراحات التي تطرح عندنا أيضًا، ولكن في أوروبا أ
أن ترفع إسرائيل اإلغالق عن القطاع، تسمح ببناء ميناء أو مطار ـ ونتيجة لذلك يتحسن وضع 
سكانه ويتوقف العنف تجاه إسرائيل ـ تتجاهل الواقع تمامًا؛ إذ إن حماس ستتعزز نتيجة لذلك، بل إن 

صادية )حماس هي هذا لن يؤدي إلى وقف العنف من غزة الذي ال تعود أسبابه إلى الضائقة االقت
التي تتسبب به(، بل في الميل األساس لدى حماس للضرب الدائم لدولة إسرائيل من أجل شطبها 
عن وجه األرض. الحل السياسي الحقيقي، المتداخل مع أهداف استراتيجية، يجب إذن أن يقوم على 

ياسية شاملة أساس إسقاط حماس كجهة سياسية وعسكرية، أي عملية عسكرية متداخلة مع تسوية س
 مسنودة بقسم من العالم العربي على األقل، وكذا من الواليات المتحدة وأوروبا.

ليس واضحًا بعد إذا كانت صفقة العصر للرئيس ترامب ستتناول هذا أيضًا، ولكن يمكن االفتراض 
لية بقدر كبير من اليقين أن الحرب اآلن، مثلما يقترح البع ، ما كانت لتخدم المصلحة اإلسرائي

حتى من هذه الناحية. يحتمل أال تتمكن إسرائيل في نهاية المطاف من االمتناع عن قرار حاسم 
الحتالل القطاع، ولكن كما قال تشرتشل: "إذا ما تطابق االعتبار االستراتيجي ـ العسكري تمامًا مع 

في غالف غزة. االعتبار السياسي". ال يمكن أن نتجاهل جانبًا آخر أيضًا، ملّح، أي وضع السكان 
ثمة حدود لكم يمكن للدولة أن تسمح لنفسها بأن تكون خاضعة لموجة ال تتوقف من أعمال اإلرهاب، 
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وعليه فإن المدى الزمني الذي يمكن إلسرائيل أن تخصصه لمساعي تحقيق ذاك الحل السياسي 
 العسكري المثالي محدود، وليس بزمن طويل.
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