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 .1مشروع قانون أمام الكونجرس األمريكي لمعاقبة داعمي المقاومة الفلسطينية

واشنطن :قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس األميركي ،مشروع قانون من أجل إدانة وفرض
عقوبات على كل جهة أو دولة تدعم "اإلرهاب الدولي الفلسطيني" وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي

على وجه الخصوص .واستهدف مشروع القرار بشكل خاص دولة قطر ،خصوصاً وأنه يأتي وسط
حملة إعالمية شرسة عليها ،عقب قرصنة الوكالة الرسمية لألنباء وفبركة تصريحات لألمير ،الشيخ

تميم بن حمد آل ثاني.

ويناقش الكونجرس المشروع في دورته التي افتتحت أخي اًر ،وهو موجه بالدرجة األولى نحو حركة
حماس ،التي يذكر مشروع القانون بأنها مصنفة على لوائح و ازرة الخارجية األميركية لإلرهاب منذ
أكتوبر /تشرين األول  ،1997ثم دولة قطر التي يذكرها المشروع خمس مرات بزعم تقديمها دعماً
مادياً للحركة الفلسطينية ،وعلى خلفية استضافتها قيادة الحركة في الدوحة.

وهاجم المشروع قطر باعتبارها مموالً رئيسياً لحركة "حماس" ،وكونها تستضيف عدداً من كواد

الحركة األساسيين ،وعلى رأسهم القائد العام السابق ،خالد مشعل.

ومصنفة على
وافتتح القائمون على المشروع ورقة المقترح ،بزعم أن "حماس" منظمة إرهابية أجنبية
ّ
وجه التحديد من قبل حكومة الواليات المتحدة باعتبارها إرهابية عالمية ،و ّأنها مسؤولة عن مقتل أكثر

من  400إسرائيلي وما ال يقل عن  25مواطناً أميركياً.

أن قطر تمول منذ سنوات حركة "حماس" ،مشي اًر إلى أن الحركة أعلنت عن وثيقتها
و ّادعى المشروعّ ،
الجديدة من الدوحة .واعتبر القرار الوثيقة مجرد محاولة إلظهار وجه جديد من خالل العودة إلى

حدود عام  ،1967لكنها مع ذلك ما زالت تحمل مضمون الوثيقة األساسية ،الداعية إلى "اإلرهاب"
وتدمير إسرائيل.
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وباإلضافة إلى قطر ،فقد ادعى مشروع القرار أن حماس تتلقى دعماً من إيران وجهات أخرى،
وادعى مقدمو المشروع أن طبيعة األسلحة التي تحوزها "حماس" ،والتي تصدت لها أنظمة الدفاع

اإلسرائيلية في أوقات سابقة ،تؤكد تلقيها مساعدة من هؤالء الداعمين .وافترض القائمون على
المقترح ،أنه على الرغم من الخالفات بين حماس وايران في ما يتعلق باألزمة السورية ،إال أن

الشراكة بينهما لم تنقطع.

ونقل النص تصريحات للقيادي في حركة حماس ،موسى أبو مرزوق ،قال فيها إن "الدعم الذي
تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية سواء كان في مجال الخدمات اللوجستية أو التدريبات أو األموال ال

مثيل له" .ولم توضح الوثيقة تاريخ المقابلة أو على أي قناة تلفزيونية.

ولم يقتصر المشروع على الجهات التي تدعم "حماس" ،ولكنه يقترح فرض عقوبات على كل من يقدم

مساعدات لحركة "الجهاد اإلسالمي" أيضاً.

وزعم المشروع أن "دعم اإلرهاب الفلسطيني هو عقبة أمام حل الدولتين ويقلل من احتمال إقامة سالم
دائم ومستدام بين اإلسرائيليين والفلسطينيين" .ودعا إلى تطبيق سياسة الواليات المتحدة في منع
حماس أو الجهاد اإلسالمي أو أي جهة تابعة لهما أو واقفة خلفهما من الوصول إلى شبكات الدعم

الدولية التابعة لها.

وطالب المشروع ،مستنداً إلى القانون الدولي لمنع اإلرهاب ،من الرئيس أن يقدم إلى الكونجرس تقري اًر

سنوياً يحدد األشخاص أو الوكاالت أو األدوات التابعة لدولة أجنبية تساعد لوجستياً أو مادياً حركتي
حماس أو الجهاد اإلسالمي الفلسطيني أو أحد المنتسبين لهما أو المنتسبين لداعميهما.

ويطالب مشروع القرار بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الداعمة ،تتضمن حظر التصدير

واالستيراد ،تحديداً حظر صفقات األسلحة والتبادل األمني ،وكذلك حظر القروض ومصادرة

الممتلكات في الواليات المتحدة.

كما يطالب مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونجرس عن كل حكومة تقدم الدعم لـ"حماس"
أو "الجهاد اإلسالمي" الفلسطيني أو أي منظمة تابعة لهما أو تدعمهما .وبعد تحديد الحكومات،

يجب على الرئيس تعليق المساعدة األميركية لهذه الحكومة لمدة سنة واحدة ،واصدار تعليمات
ضد أي قرض أو مساعدة تقنية لتلك الحكومة
للمدراء التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية بالتصويت ّ
لمدة سنة.
ّ
العربي الجديد ،لندن2017/5/30 ،
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ير استراتيجياً يستعرض مستقبل حماس في ضوء وثيقتها السياسية
 .2مركز الزيتونة يصدر تقد اً

اتيجيا حول مستقبل حركة
بيروت :أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت تقدي اًر استر ً
المقاومـة اإلســالمية "حمــاس" اإلقليمــي ،فــي ضــوء وثيقتهــا السياســية الجديــدة وانتخاباتهــا الداخليــة التــي

جديدا.
مكتبا
سياسيا ً
ً
أفرزت ً
وتســلط الد ارســة الضــوء علــى التحــديات "الكبي ـرة" التــي تحــيط بحركــة حمــاس فــي المرحلــة الراهنــة علــى

الصعد المحلية واإلقليمية والدولية كافة.

وفي مواجهة المرحلة المقبلة -ترى الدراسة -أن حماس تحتاج لـ "إعادة تموضع جديد" .وترى الدراسة

أن المســار األخيــر يبقــى هــو المتــاح حالي ـاً مــن خــالل التحــرك وفــق اســتراتيجية الصــمود والــدفاع عــن
الذات باعتبارها مهددة في الوقت الراهن ،وبموازاة ذلك العمل على بذل الجهود لتمتين الصف الوطني

الفلسطيني ،ومحاولة اختراق الفضاء اإلقليمي.

وتوصي الدراسة حماس بالعمل على تمتين صفها الداخلي ،ألن المرحلة المقبلة غير عادية من حيث

كثافة االسـتهداف الراميـة إلضـعافها وعزلهـا .كمـا توصـيها بتكثيـف تواصـلها مـع المفاصـل المـؤثرة فـي
وس ــط الظهيـ ـرين العرب ــي واإلس ــالمي ،وتعزي ــز التواص ــل م ــع النخ ــب المحرك ــة وذات الت ــأثير الش ــعبي

والرسمي.

أي طــرف
وتــرى أنــه نظـ ًا
ـر لعــدم جديــة االحــتالل والوســيط األمريكــي فــي مســار التســوية ،ولعــدم قــدرة ّ
فلسطيني من إقصاء اآلخر في نهاية المطـاف ،فـ ن ذلـك يتطلـب مـن قيـادة فـتح أن تـؤوب إلـى مسـار

الشراكة مع كل القوى الفلسطينية للخروج من المأزق الفلسطيني ،ولمواجهة جهود تصفية القضية.

وتحــذر الد ارســة مــن أن الســعي إلضــعاف حمــاس أو إزاحتهــا عــن الســاحة الفلســطينية ،ســيدفع باتجــاه

عمليا.
روعا
عقال
ظهور البديل ،الذي هو القوى المتطرفة التي ال تملك ً
سياسيا ،وال مش ً
نهضويا ً
ً
ً
وتدعو كل القوى والدول أن تدرك أن حماس تجمع بين كونها حركة تحـرر وطنـي وبـين كونهـا حركـة
تتمــاهى أيــديولوجيتها السياســية مــع هويــة المنطقــة ودينهــا ،وتاعبـ ّلـر عــن تطلعــات تش ـ ل األمــة بأســرها
ولذلك ف نه يصعب استئصالها أو حتى إضعافها.

وتقول الدراسة" :ربما أدت محاوالت مواجهتها وضربها إلى إثارة مزيد من مشاعر التحدي لديها وربما
تحفيزها وتصليب عودها .لذا فاألولى هو محاورة حماس وليس استهدافها".

رأي اليوم ،لندن ،والرسالة.نت ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ،ووكالة الرأي الفلسطينية إلعالم،

2017/5/29
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 .3الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس األمن باتخاذ إجراءات لوقف تهويد القدس
رام هللا :أدانــت و ازرة الخارجيــة الفلســطينية بأشــد العبــارات ،الحمــالت التهويديــة غيــر المســبوقة لش ـرقي

القدس المحتلة ،التي أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ،في جلستها االستف اززية
العدوانية التي عقدتها في نفق أسفل المسجد األقصى.

وقالت الو ازرة ،في بيان لها االثنين  ،2017/5/29إن هذه الحمـالت التـي تشـمل مختلـف نـواحي الحيـاة
في المدينة المقدسة ،وتخصيص مئات الماليين من الشواكل لتمويـل مشـاريع تهويديـة توسـعية ،كانـت

قد أقرتها الحكومة اإلسرائيلية سابقاً ...هذا باإلضافة إلى الخطة الخماسية التي وضـعها وزيـر التعلـيم
اإلسـ ـرائيلي المتط ــرف نفت ــالي بين ــت ،والت ــي ته ــدف إل ــى "أسـ ـرلة" التعل ــيم ف ــي شـ ـرقي الق ــدس المحتل ــة،
ومحاولة تزوير وعي األجيال الفلسطينية في المدينة ،وفرض الرواية اإلسرائيلية على ثقافتها.

وأكــدت الــو ازرة أن مــا تقــوم ب ـه حكومــة االحــتالل فــي القــدس المحتلــة وض ـواحيها ،يقــوض أي فرصــة

لتحقيق حل الدولتين ،ويقضي نهائيـاً علـى فرصـة إقامـة دولـة فلسـطينية قابلـة للحيـاة وذات سـيادة إلـى
جانب "إسرائيل".

وقالــت إنهــا تــرى أن اكتفــاء المجتمــع الــدولي ببيانــات اإلدانــة والشــجب ،بــات يشــجع ســلطات االحــتالل

علــى المضــي فــي تنفيــذ سياســاتها ومخططاتهــا االســتعمارية التهويديــة .وطالبــت الــو ازرة مجلــس األمــن
الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية ،كما طالبت المنظمات األممية المختصـة وفـي مقـدمتها
"اليونسكو" ،بسرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن ق ارراتها الخاصة بالقدس المحتلة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/5/29 ،

 .4أبو ردينة :االحتفال بضم القدس مخالفة لقرار  ...2334ويمس بأسس عملية السالم
رام هللا :رداً علــى اإلج ـراءات اإلس ـرائيلية التعســفية بمــا فــي ذلــك االحتفــال بضـ ّـم القــدس ،قــال النــاطق
الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،إن هذه اإلجراءات تشكل مخالفة خطيرة لقرار
مجل ــس األم ــن ال ــدولي رق ــم  .2334وأض ــاف أن ه ــذه اإلجـ ـراءات التعس ــفية ستض ــر ب ــالجهود المبذول ــة
إلعــادة الحيــاة للمســيرة الســلمية ،وســتؤدي إلــى مزيــد مــن التــوتر واالحتقــان .وتــابع أبــو ردينــة قــائالً ،إن
لقاءات الرئيس عباس وترامب في واشنطن وبيت لحم مثلت فرصـة للوصـول إلـى حـل عـادل وشـامل،

ولكن هذه التصرفات ستؤدي إلى أوضاع خطيرة وستمس بأسس عملية السالم.

وطالب أبو ردينة "اإلدارة األمريكية بعدم السماح لـ"إسرائيل" بالتمادي في هذه الخطوات الخطيرة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/29 ،
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 .5وزارة التعليم بغزة :خطة االحتالل التعليمية بالقدس تهويدية خطيرة
غـ ـزة :قال ــت و ازرة التربي ــة والتعل ــيم الع ــالي ب ـ ـزة" :إن خط ــة حكوم ــة االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي الت ــي ت ــزعم

بتحس ــين نوعي ــة التعل ــيم ف ــي الق ــدس ه ــي خط ــة متطرف ــة واجـ ـراء جدي ــد ض ــمن سلس ــلة م ــن اإلجـ ـراءات

الخاصة بتهويد التعليم والمدينة المقدسة .وأضافت الو ازرة في تصريح صحفي "إن هذه الخطة سـتركز

ـدرس للطلبــة الفلســطينيين فــي القــدس والتضــييق علــى
علــى إحــداث ت ييــر كبيــر فــي المنــاهل التــي تاـ ّ
الطلب ــة والم ــدارس الفلس ــطينية" .وأش ــارت إل ــى أن االح ــتالل يمن ــع تمري ــر جمي ــع المف ــاهيم الت ــي تتعل ــق
باالحتالل وجرائمه ودوره في مأساة الشعب الفلسطيني.

وش ــددت ال ــو ازرة أن إجـ ـراءات االح ــتالل ف ــي الق ــدس مرفوض ــة وأن طلبتن ــا ومدارس ــنا له ــم الح ــق ف ــي

الحصول على التعليم الوطني والنوعي الذي يشتمل على المفاهيم الوطنيـة واإلسـالمية الحقيقيـة بعيـداً
عن التشويه وهذا حق كفلته كافة المواثيق واألعراف الدولية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/29 ،

 .6غزة :سلطة الطاقة تجدد موافقتها على شروط الحكومة لحل أزمة الكهرباء
غزة :جددت سلطة الطاقـة فـي غـزة تأكيـدها موافقتهـا علـى كامـل اشـتراطات الحكومـة الفلسـطينية التـي

تم تسليمه لهم بشـكل مكتـوب .وأكـدت الطاقـة فـي بيـان لهـا
نقلها الوسطاء حول أزمة الكهرباء وهو ما ّ
االثنين  ،2017/5/29أنها دعت باستمرار لمشاركة رام هللا فـي مجلـس إدارة شـركة تـوزع الكهربـاء دون

أي استجابة حتى اآلن.

وشــددت علــى أن مــا صــرح بــه رئــيس ســلطة الطاقــة فــي رام هللا ظــافر ملحــم ،حــول تمكــين حكومــة

التوافــق ،هــو نقــل لألزمــة مجــدداً للمربــع السياســي وقفــز عــن االســتعداد التــام لســلطة الطاقــة فــي غ ـزة
لاللتزام بكافـة االشـتراطات التـي نقلتهـا الجهـات الدوليـة وبـاطالع الحكومـة فـي رام هللا .وبينـت أن تلـك

االشتراطات تمثلت في زيادة الجباية واإلسهام في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة إلى قطاع غـزة وتعيـين

جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة التوزيع.

وأش ــارت الس ــلطة إل ــى معظ ــم موظفيه ــا ه ــم م ــن م ــوظفي رام هللا وع ــددهم  96موظفـ ـاً وم ــنهم الم ــدراء
العامون لجميع إدارات سـلطة الطاقـة ،ويتضـمن ذلـك وحـدة المشـاريع التـي تعمـل تحـت إشـراف رام هللا
بشكل مباشر وذلك حرصاً منها على خدمة ملف الطاقة في غزة والصالح العام.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/29 ،
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 .7رئيس سلطة الطاقة في رام هللا :مقترحات "طاقة غزة" لحل أزمة الكهرباء مرفوضة
محمــود هنيــة :أكـ ّـد رئــيس ســلطة الطاقــة فــي رام هللا ظــافر ملحــم أن المقترحــات التــي قــدمتها ســلطة
الطاقــة فــي غـزة لحــل أزمــة الكهربــاء الطاحنــة فــي قطــاع غـزة "مرفوضــة" بــدعوى أنهــا تعــزز االنقســام
وتكرسه من خالل فصل سلطة الطاقة ب زة عن الضفة .وأوضح ملحم ،فـي تصـريح خـاص بــ"الرسالة

نت" ،مساء االثنين  ،2017/5/29أن حل أزمة الكهرباء يرتبط بـ"تمكين حكومة التوافـق فـي غـزة ،وهـو

الشرط األساسي وبقية التفاصيل يمكن حلها إذا ما تحقق هذا الشرط" ،وفق قوله.

وقــال "نحــن لــم نقــدم أي مطلــب أو شــرط لحــل أزمــة الكهربــاء ،وطاقــة غـزة أرســلت مقترحــات رفضــناها
لتعزيزها مبدأ االنقسام المؤسسي" ،وتابع "نريد سلطة واحدة في الضفة وغزة" ،وفق قوله.

الرسالة ،فلسطين2017/5/30 ،

 .8غزة :اإلعالمي الحكومي ينفي بناء مقر اللجنة القطرية على أرض مهبط طائرة عرفات

نشــرت وكالــة ال ـرأي الفلســطينية لإلعــالم ،2017/5/29 ،مــن غــزة ،أن المكتــب اإلعالمــي الحكــومي فــي

قطاع غزة نفى األنباء التي تحدثت عن إقامة المقر الدائم للجنة القطرية إلعمار غـزة علـى أرض مهـبط

طــائرة الـرئيس ال ارحــل أبــو عمــار .وأوضــح المكتــب ،فــي تصـريح صــحفي ،أن األرض التــي يبنــى عليهــا
المقر تقع بجوار المهبط في أرض حكومية كان متعدى عليها لسنوات طويلة قبل أن يتم إ ازلـة التعـديات
وتخصيصها لعدد من المشاريع ومنها مسجد ومقر اللجنة القطرية.

صباح ،أن وزيـر العـدل نقيـب
وأضافت الحياة ،لندن ،2017/5/30 ،نقالً عن مراسلها في غزة ،فتحي ّ
المحــامين الفلســطينيين الســابق ف ـريح أبــو مـ ّـدين ناشــد أميــر قطــر تمــيم بــن حمــد بــن خليفــة آل ثــاني

التراجع عن قرار البناء.

لكن السلطة الفلسطينية التزمت الصمت حتى اآلن ،فيما وصـف العمـادي فـي لقـاء فـي غـزة رئـيس حكومـة

التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد هللا ووزير الشـؤون المدنيـة حسـين الشـيخ بأنهمـا "صـديقان حميمـان"

عالوة على العالقة الرسـمية التـي تـربط بيـنهم .وقـال فـي وصـف عالقـة الـرئيس محمـود عبـاس المميـزة مـع

قطر ،إن عباس وزوجته وأبناءه "مواطنون قطريون يحملون الجنسية القطرية".
 .9األحمد :ترامب لم يقدم خطة لتحريك العملية السلمية

عمان  -نادية سعد الدين :قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن "الرئيس األمريكي،
ّ
دونالد ترامب ،لم يقدم حتى اللحظة أي خطة لتحريك العمليـة السـلمية وفـق "حـل الـدولتين" ،معتبـ اًر أن

جدي".
"األجواء غير مواتية ألي تحرك ّ
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وأضاف األحمد ،لـ"ال د" ،إن "الرئيس ترامب استمع ،خالل زيارته أألخيرة لأل ارضـي المحتلـة ،مـن كـال
الجــانبين الفلســطيني واإلس ـرائيلي ،ولكنــه لــم يتقــدم بــأي مقترحــات أو خطــة بمواعيــد محــددة الســتئناف

المفاوضات ،كمـا لـم يبلـور برامجـه لتحريـك جهـود عمليـة السـالم" .وأوضـح بأنـه "ال يوجـد أي ترتيبـات
لعقــد لقــاء فلســطيني – إسـرائيلي خــالل الفتـرة القادمــة ،ولــم يــتم تحديــد أي شــيء فــي هــذا الخصــوص"،
مضيفا "ما زلنا بانتظار ما ستطرحه اإلدارة األمريكية من مقترحات أو خطة للتحرك".

عمان2017/5/30 ،
الغدّ ،

 .11نائب عن حماس :الموقف األمريكي لحل القضية انحياز لدولة االحتالل
غزة  :أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية د .عاطف عدوان أن اشتراطات الرئيس األمريكي دونالد

ت ارمــب ،مــن أجــل بــدء عمليــة الســالم ،والقائمــة علــى عــدم البــدء بحــل الــدولتين قبــل تطبيــق المبــادرة
العربية والتطبيع العربي مع "إسرائيل" ،تشكل انحيا اًز أمريكياً لمصلحة دولـة االحـتالل وتسـاوقاً أمريكيـاً
علــى حســاب الحقــوق الفلســطينية .وقــال إن موقــف ت ارمــب المنحــاز لالحــتالل "يعكــس الحالــة العربيــة

التي تشهد صراعات عميقة بـين دول الخلـيل وايـران ،وتـدخالت مـن عـدة دول ،ممـا أثـر علـى القضـية
الفلسطينية التي تشهد صراعاً عميقاً مع دولة االحتالل".

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

 .11روايتان متناقضتان حول ما حدث بين ترامب وعباس داخل الغرفة الموصدة في بيت لحم
الناصرة – وديع عواودة :ادعت القناة اإلسرائيلية الثانية أن الرئيس األمريكي دونالـد ت ارمـب ،وبخـالف
اللقــاء المعلــن مــع المصــافحة واالبتســامات أمــام الكــاميرات ،قــد هــاجم داخــل ال رفــة الموصــدة ال ـرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،واتهمه بخداعه.

وذهبت القناة إلـى ح ّـد القـول نقـالً عـن مصـدر أمريكـي وصـفته بـالمطلع" ،إن ال رفـة الموصـدة شـهدت
ـررت بــي خــالل
د ارمــا حيــث بــادر ت ارمــب وبصــوت مرتفــع إلــى القــول مخاطب ـاً ال ـرئيس عبــاس :أنــت غـ ّ

لقائنـا فــي واشــنطن .تحــدثت معــي عــن الســالم لكــن اإلس ـرائيليين أطلعــوني علــى قيامــك أنــت شخصــياً
بــدعم التح ـريض" .ونقلــت القنــاة عــن المصــدر األمريكــي قولــه إن الطــاقم الفلســطيني المشــارك داخــل

ال رفــة أخذتــه الدهشــة ،وان اللقــاء بــين الرئيســين بقــي مشــحونا حتــى نهايتــه ،مشــيرة إلــى أنهــا لــم تجــد
مصد اًر آخر يعزز مصداقية ذلك.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عـن مصـدر رفيـع فـي ديـوان الـرئيس عبـاس تفاصـيل أخـرى عـن اللقـاء
الذي "بدأ في أجواء إيجابية وسرعان ما وصل ألجواء صعبة بعد اتهام ترامب لعباس بدعم التحريض
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واإلرهــاب بــدفع الرواتــب لألســرى" .وحســب المصــدر فقــد أوضــح ت ارمــب لل ـرئيس عبــاس انــه ال يمكنــه
تجاهــل "التح ـريض فــي جهــاز التعلــيم الفلســطيني ودفــع الرواتــب للمخ ـربين" ،وفــي الوقــت نفســه طــرح

شروطا تمنع أي إمكانية للتقدم في العملية السلمية.

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

 .12فتح :حماس ال تريد الوحدة الوطنية وتصريحات البردويل تضليلية وكاذبة
رام هللا :قــال المتحــدث باســم حركــة فــتح أســامه القواســمي ،إن تص ـريحات البردويــل وادعاءاتــه الباطلــة
تؤكد تماما أن حماس ال تريد الوحدة الوطنية مطلقا.

وفنــد القواســمي فــي تص ـريح صــحفي تصـريحات البردويــل بــالقول ،إن الـرئيس محمــود عبــاس وحركــة

ف ــتح ممثل ــة باللجن ــة المركزي ــة ،ق ــد بعثـ ـوا برس ــالة واض ــحة المع ــالم لحم ــاس ،ومنس ــجمة تمام ــا م ــع ك ــل
االتفاقيات التي تم توقيعها أو األفكار التي تم طرحها من قبل الوسطاء مؤخرا ،وتطـالبهم بحـل اللجنـة

اإلداريــة الحكوميــة التــي تــم تشــكيلها مــؤخرا ،وتمكــين حكومــة الوفــاق الــوطني مــن العمــل بصــالحيات
كاملــة فــي غـزة ،والموافقــة علــى إجـراء انتخابــات تشـريعية ورئاســية خــالل فتـرة زمنيــة ال تزيــد عــن ســتة

شــهور ،إال أن حمــاس مــا ازلــت تماطــل وتتهــرب وتلتــف علــى هــذه المبــادرة مــن قبــل حركــة فــتح حتــى
هذه اللحظة ،وأن حماس تخطـط و تسـعى لمقابلـة المبـادرة المطروحـة بأفكـار التفافيـة تسـويفية مضـللة

بهدف المحافظة على ما تعتقده وتظنه "بالمكسب" وتحميل المسؤولية على اآلخرين ،مؤكدا أن شـعبنا
الفلسطيني أصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى حقيقة مواقف حماس الملتبسة والمتناقضة فـي كافـة

المواضيع الداخلية والسياسية

واس ــتهجن القواس ــمي محاول ــة حم ــاس رب ــط اإلجـ ـراءات الت ــي تتخ ــذها القي ــادة الفلس ــطينية اتج ــاه غـ ـزة،

ب ــالجهود األمريكي ــة السياس ــية الحالي ــة ،ومحاول ــة حم ــاس التص ــوير للـ ـرأي الع ــام الفلس ــطيني أن هن ــاك
مخطط ــا تش ــارك في ــه القي ــادة الفلس ــطينية لتص ــفية القض ــية الفلس ــطينية واس ــتهداف "س ــالح المقاوم ــة"،

موضحا أن هذه االدعاءات مجرد أقاويل وادعاءات كاذبة باطلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/29 ،

" .13واال" :حماس أدارت حرباً نفسية قاسية على "إسرائيل"
القــدس المحتلــة – الـرأي :أجــرى الم ارســل العســكري لموقــع "واال" اإلخبــاري العبــري أميــر بوخبــوط لقــاء
مطوال مع المتحدث العسكري للجيش اإلسرائيلي الجنرال موتي ألموز ،المنتهية واليتـه قبـل أيـام ،حيـث
تم ترقيته ليقود دائرة القوى البشرية في الجيش.
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وقــال ألمــوز إن أهــم األحــداث التــي رافقتــه خــالل الســنوات الــثالث األخي ـرة ضــمن عملــه تــتلخص فــي
اختطاف حركة حماس للمستوطنين الثالثة بمدينة الخليل جنـوب الضـفة ال ربيـة عـام  ،2014والحـرب

النفسية التي خاضتها الحركة ضد إسرائيل في حرب غزة األخيرة الجرف الصامد .2014

وأوضــح أن اختطــاف المس ــتوطنين الثالثــة عّل ــم "إس ـرائيل" دروس ـاً عدي ــدة مــن أهمه ــا المتابعــة الجي ــدة
لوســائل اإلعــالم ،خاصــة اإلنترنــت وشــبكات التواصــل االجتمــاعي ،وكــل مــا يتعلــق بــاإلعالم الجديــد،

ألنه قد نعثر على معلومة هنا أو هناك تساعدنا في تنفيذ مهامنا األمنية والعسكرية.

وأوضــح أن صــيف  2014شــهد انــدالع حــرب غ ـزة األخي ـرة ،حيــث واجهــت إس ـرائيل حربــا نفســية قويــة
أدارتها حماس ضدها ،خاصة حين بدأت الحركة تصدر بيانات وتحـذيرات مـن سـقوط صـواريخها فـي

قلــب تــل أبيــب .وأضــاف "عشــنا حربــا علــى الــوعي .حمــاس أرادت أن يفهــم ســكان تــل أبيــب أنهــم بــاتوا
مكشــوفي الظهــر ،رغــم أن الجــيش اإلس ـرائيلي علــم مســبقا أننــا نعــيش حربــا بكــل مــا تعنــي الكلمــة مــن

معنى ،وفي هذه الحرب بالذات كانت الجبهة الداخلية ضمن مديات هذه الحرب".

وطالب الجبهة الداخلية بأن تمتثل لتعليمات جهات االختصاص كـي تكـون فـي الحـرب القادمـة خـارج

نطاق التهديدات األمنية.

وأقر ألموز بأن الجيش اإلسرائيلي خالل أيام حرب غزة الخمسـين عـاش ظروفـا صـعبة ،ال سـيما عنـد

إصــداره التقــارير اليوميــة عــن الخســائر واألض ـرار" ،لقــد عشــنا خمســين يومــا مــن األســئلة المتالحقــة

واالنتقادات القاسية ،وأسئلة من قبيل :أين كنا؟ وماذا فعلنا لمنع وقـوع هـذه األضـرار؟ ولمـاذا اسـتمرت
الحرب كل هذه األيام الخمسين؟" .وختم بالقول إن حماس وباقي التنظيمات المسلحة بصـدد اسـتخدام

إضافي للوسائل اإلعالمية في مواجهاتها العسكرية إلسرائيل ،التي باتت هي األخرى تحـوز مثـل هـذه

الوسائل ،دون الخوص في التفاصيل.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/5/29 ،

" .14الشرق األوسط" :اتفاق مبدئي على استعادة حماس الدعم المالي من إيران

رام هللا  -كفاح زبون :قالت مصادر فلسطينية إن اجتماعات مكثفة عقـدت بـين مسـؤولين بـارزين مـن
حماس وآخرين إيرانيين بينهم قادة في الحرس الثوري اإليراني ،ومسؤولين من "حزب هللا" اللبنـاني فـي
لبنان ،األسبوعين الماضيين ،انتهت باتفاق مبدئي على استعادة حماس الدعم المالي من إيران.

وبحس ــب المص ــادر الت ــي تح ــدثت لـ ــ"الشرق األوس ــط" ،ف ن ــه اتاف ــق عل ــى اس ــتئناف العالق ــات وتطويره ــا
واستعادة الدعم المالي كما كان قبل األزمة السورية ،كما اتافق على أن يزور رئـيس المكتـب السياسـي
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لحمــاس إســماعيل هني ــة ،طه ـران ف ــي أقــرب وقــت عل ــى رأس وفــد م ــن حمــاس ،فــي رس ــالة تؤكــد م ــد
الجسور وتجاوز الخالفات القديمة.

وجــرى االتفــاق الــذي دعمــه الل ـواء قاســم ســليماني قائــد وحــدة النخبــة المعروفــة بفيلــق القــدس التابعــة

للحرس الثوري اإليراني ،واسماعيل هنية قائد حماس ،ويحيى السنوار قائد الحركـة فـي غـزة ،فـي وقـت
تعاني فيه الحركة اإلسالمية في غزة من أزمة مالية خانقة.

وذكرت المصادر أن حماس فرضت خصومات وصلت إلى  30في المائة على موظفيهـا وعناصـرها،
بمــا فــي ذلــك كتائــب القســام ،بســبب شــح األمـوال ،واســت لت إيـران صــعود العســكر إلــى قيــادة حمــاس،
وانتخاب هنية على رأس الحركة ،من أجل استعادة العالقة.

وراهنــت إي ـران مــن البدايــة علــى دبلوماســية هنيــة الــذي يعــد ميــاال أكثــر للتصــالح معهــا ،بعكــس رئــيس

حمــاس الســابق خالــد مشــعل ،كمــا راهنــت علــى صــعود العســكر بقــوة إلــى مكتــب حمــاس السياســي،
باعتبار كتائب القسام حليفا قديما إليران ،وما زال يدفع باتجاه استرجاع العالقة.

وتنازلت إيران بموجب االتفاق عـن شـرط سـابق كانـت قـد وضـعته ،بـأن تعلـن حمـاس موقفـا مؤيـدا لهـا

ف ــي الخ ــالف م ــع المملك ــة الس ــعودية .وقال ــت المص ــادر إن إيـ ـران قـ ـرأت ف ــي االتف ــاق الجدي ــد فرص ــة
الستمالة حركة سنية قوية إلى جانبها في الصراع القائم مع دول الخليل وعواصم أخرى ،بما فـي ذلـك

الســلطة الفلســطينية .ولــم يعــرف بعــد مــا الــثمن الــذي دفعتــه حمــاس ،لكــن مصــادر قالــت إن الحركــة
وعدت بشراكة استراتيجية لما فيه مصلحة "المقاومة".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/30 ،

 .15حزب الشعب :بيت السفير القطري مكان غير مرغوب به في غزة

رام هللا – كفاح زبون :أثار مخطط إلقامة مبنى تابع لدولة قطـر ،يعتقـد أنـه سـيتحول إلـى مقـر قطـري
يحاكي عمل السفارات ،على أنقاض ما كان مهبطا خاصـا بطـائرات الـرئيس الفلسـطيني ال ارحـل ياسـر

عرفات في قطاع غزة ،جدال وغضبا فلسطينيا.

وكان المبعوث القطري محمد العمادي العمادي يرافقه رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس ،وضـع،
عمليــا ،قبــل أكثــر مــن أســبوع ،حجــر األســاس لمقــر اللجنــة القطريــة إلعمــار قطــاع غـزة ،التــي ستضــم

منزال للسفير العمادي ،في المكان الذي كان مهبطا لطائرة عرفات وقصفته إسرائيل في وقت سابق.

وقــال وليــد العــوض ،عضــو المكتــب السياســي لحــزب الشــعب الفلســطيني" ،بيــت الســفير القطــري مكــان
غير مرغوب به في غزة" .وطالب العوض الحكومة الفلسطينية ب بالغ السفير القطـري بشـكل رسـمي،

رفــض "اغتصــابه فــي غ ـزة أرض مهــبط طــائرة الشــهيد ياســر عرفــات واقامــة منــزل ومقــر لــه علــى 5
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دونمات" .وتابع العوض على موقعه على "فيسبوك"" :للمكان رمزية في قلوب شعبنا الفلسطيني يجب
الحفاظ عليها".

كمــا قــال ذو الفقــار ســويرجو ،وهــو مســؤول فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ،إن "مهــبط ال ـرئيس
ياسر عرفاتَ معلم فلسطيني وتاريخ لنا ،وال يجب منحه ألي جهة كانت".

الشرق األوسط ،لندن2017/5/30 ،

 .16قيادي بفتح :إضراب األسرى أسس لمرحلة جديدة في مواجهة االحتالل

غزة  -خلدون مظلوم :دعا عضو المجلس الثوري بحركة "فتح" ،تيسير البرديني ،إلى العمل والتح ّـرك
الدائمين لمساندة األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية ،وصوال إلى تحريرهم.

وقــال البردينــي فــي حــديث ل ـ "قــدس بــرس" يــوم اإلثنــين" ،إن حريــة األســرى واجــب كــل فلســطيني ،ومــن

الضــروري العمــل وبشــكل دائــم علــى إســنادهم وابقــائهم حاض ـرين فــي ذهــن الشــعب وكــل المؤسســات

عاما في سجون االحتالل وأفـرج عنـه ضـمن
الحقوقية" .واعتبر القيادي ،وهو أسير محرر أمضى ً 20
صفقة "وفاء األحرار" في تشرين ثاني /نوفمبر  ،2011أن أهم ما أسفر عنه إضراب األسرى الذي دام
 41يومــا ،هــو "التأســيس لمرحلــة جديــدة فــي مواجهــة االحــتالل" .وأفــاد بــأن "وحــدة المعتقلــين أثبتــت أن
الحرك ــة األس ــيرة بخي ــر ،وباس ــتطاعتها القت ــال واالنتص ــار عل ــى الج ــالد االح ــتالل  ،رغ ــم م ــن أنه ــم
األسرى ال يمتلكون من المقدرات المادية إال إرادتهم وأمعائهم الخاوية".

قدس برس2017/5/29 ،

 .17الفصائل في غزة تطالب السيسي بفتح معبر رفح لتحفيف معاناة أهل القطاع

غـزة :طالبـت لجنـة القـوى الوطنيــة واإلسـالمية فـي قطـاع غـزة ،الـرئيس المصـري عبـد الفتـاح السيســي،
ب عطاء األوامر ب عادة فتح معبر رفح ،بهدف السماح لسكان غزة بالسفر ،في ظل اإلغالق الطويل.

وناشــدت الفصــائل الفلســطينية عقــب اجتمــاع لهــا عقــد فــي مدينــة غ ـزة ،ال ـرئيس السيســي لفــتح المعبــر

لـ"تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك".

إلــى ذلــك أدانــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي غ ـزة ،فــي بيــان لهــا عقــب اجتماعهــا ،وتلقــت "القــدس
العربــي" نســخة منــه" ،االعتــداء اإلج ارمــي اإلرهــابي" الــذي اســتهدف حافلــة المصـريين األقبــاط اآلمنــين

على طريق محافظة المنيا جنوب مصر.

وأدانــت كــذلك االقتحامــات المتكــررة للمســجد األقصــى المبــارك ،وحــذرت االحــتالل والمســتوطنين "مــن
م بة االستمرار في استفزاز مشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني".
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وهنأت الفلسطينيين بحلول شهر رمضان ،كما قدمت التحية لألسـرى الـذين سـجلوا انتصـا اًر جديـدا فـي

محطة من محطات الصراع مع االحتالل في "معركة الحرية والكرامة".

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

 .18القوى الفلسطينية بالضفة تدعو إلى غضب عارم رفضاً لالحتالل وجرائمه

وكاالت :دعت القوى الوطنية واإلسالمية فـي الضـفة ال ربيـة المحتلـة ،إلـى فعاليـات علـى كـل منـاطق
التمــاس واالســتيطان والحـواجز فــي يــوم غضــب ورفــض لالحــتالل ،يــوم الجمعــة الموافــق الخــامس مــن

يونيو/حزيران المقبل ،والتحضير للفعاليات في كـل أرجـاء الـوطن ،وفـي كـل مخيمـات اللجـوء والشـتات
وعواصم العالم ،رفضاً لالحتالل وجرائمه ،ومن أجل حرية واستقالل الشعب الفلسـطيني ،فيمـا اعتقلـت

قوات االحتالل  18فلسطينياً من الضفة ال ربية وقطاع غزة.
وهنــأت القــوى األس ــرى النتصــارهم فــي إضـ ـ اربهم المفتــوح عــن الطع ــام لليــوم الـ ـ .41ج ــاء ذلــك خ ــالل
اجتماع عقدته قيادة القوى ،وبحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وأكدت رفضها والتحذير من م بة "قيـام االحـتالل باسـتهداف مدينـة القـدس ،عاصـمة دولتنـا المسـتقلة،
وعقـ لـد حكومــة االحــتالل اجتماع ـاً جانــب حــائط الب ـراق ،والق ـ اررات الهادفــة إلــى تهويــد المدينــة وت ييــر

المناهل ومحاولة تهويدها".

الخليج ،الشارقة2017/5/30 ،

 .19نتنياهو :لم نقدم لترامب شيكاً على بياض

ذكرت وكالة األناضول لألنباء ،2017/5/29 ،عن سعيد عموري ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو قال ،يوم االثنين ،إن إسرائيل "لم تقدم للرئيس األمريكي دونالد ترامب شيكاً على
بياض ،على المستوى السياسي".
ونقــل موقــع يــديعوت أحرنــوت اإلسـرائيلي عــن نتنيــاهو حديثــه أمــام أعضــاء حــزب الليكــود الــذي ينتمــي
إليــه فــي الكنيســت البرلمان "نحــن دولــة ذات ســيادة ،نســتطيع أن نقــرر الكثيــر مــن األمــور وأن نعلــن

الكثير من األمور ،وفق ما نراه جيداً لنا ،لكن ضمن إطار االتفاقات مع الواليات المتحدة".

وأضاف "صحيح أن هناك تفاهمات وعالقات دافئة مع الواليات المتحدة والرئيس ترامب ،لكن بالتأكيد

لم نقدم شيكا على بياض ،هذا أمر بعيد عن الواقع".

وت ــابع "نح ــن مط ــالبون بالعم ــل ب ــذكاء ومس ــؤولية ،ومواقفن ــا السياس ــية واض ــحة ال ل ــبس فيه ــا ،كم ــا أن
الرئيس ترامب سمع منا مواقف جيدة".
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ونشرت عرب  ،2017/5/29 ،48عن هاشم حمدان ،أن نتنياهو قال ،في جلسة "الليكود" ،إنه ال يوجد
لدى الحكومة اإلسرائيلية ضمانات سياسية غير محـدودة مـن اإلدارة األمريكيـة بكـل مـا يتصـل بالشـأن
الفلســطيني ،وان إس ـرائيل يجــب أن تبقــى مســيطرة علــى األمــن فــي الضــفة ال ربيــة ضــمن أي اتفــاق

مســتقبلي .وبحســبه فـ ن ت ارمــب مصــمم علــى التوصــل إلــى اتفــاق ســالم مــع الفلســطينيين ،ولــذلك يجــب
على إسرائيل أن تتصرف بحكمة ومسؤولية.

وقــال نتنيــاهو فــي الجلســة "نحــن دولــة ســيادية ،نســتطيع أن نقــرر فــي الكثيــر مــن األمــور ،والتص ـريح
بــأمور كثيـرة ،ولكــن مــن جهــة الموافقــة األمريكيــة فلــن أتوغــل بعيــدا إلــى هنــاك ألن ذلــك لــيس صــائبا"،
مضيفا أنه "صحيح أن هناك عالقة وديـة ،وتفاهمـا كبيـ ار جـدا تجـاه المواقـف األسـاس لنـا ،ولكـن لـيس

لدينا شيك مفتوح ،وذلك أبعد مـا يكـون عـن الواقـع" .جـاءت أقـوال نتنيـاهو هـذه بعـد أن طـرح عـدد مـن
أعضاء الكنيست مسألة "موقف الليكود من حل الدولتين".
 .21نتنياهو يضم إلكين وشطاينتس إلى المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر
هاشم حمدان :صادق وزراء الحكومة اإلسرائيلية يوم اإلثنين ،هاتفيـا ،علـى ضـم وزيـرين إلـى المجلـس

الوزاري المص ر ،السياسي األمني.

وج ــاء أن وزراء الحكوم ــة ص ــادقوا عل ــى طل ــب رئ ــيس الحكوم ــة ،بني ــامين نتني ــاهو ،ض ــم وزي ــر البن ــى

التحتية والطاقة والمياه يوفال شطاينتس من حزب الليكـود ،ووزيـر حمايـة البيئـة زئيـف إلكـين وهـو مـن

حزب الليكود أيضا ،كأعضاء في المجلس الوزاري المص ر.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

عرب 2017/5/29 ،48

 .21االئتالف الحكومي أفشل محاولة نتنياهو ضم ريغيف وليفين للكابينيت
رامي حيـدر :بعـد التعيـين المفـاجل للعضـو الكنيسـت أيـوب قـ ار وزيـ اًر لالتصـاالت ،حـاول نتنيـاهو ضـم
وزيرة الثقافة والرياضة ميري ري يف ،ووزير السياحة يـاريف ليفـين ،للمجلـس الـوزاري المصـ ر لشـؤون
السياسة واألمن الكابينيت  ،إال أن أعضاء االئتالف الحكومي أفشلوا هذه المحاولة.

وجاء االعتراض من قبل رؤساء الكتـل المشـاركة فـي االئـتالف ،الـذي اعتبـروا أن ضـم ري يـف وليفـين

للكابينيت سيؤثر على عمله لألسوأ ،ولن يقوم بواجبه كما يجـب ،رغـم أن طلـب نتنيـاهو كـان ضـمهما

كعضو مراقب فقط.
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 .22الشرطة اإلسرائيلي تحقق مع درعي في واحدة من أكبر قضايا الفساد بـ"إسرائيل"

ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2017/5/30 ،أن وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي ،أمضى أمس،
 6ساعات متواصلة في مقر الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة "في الشرطة الهف
 ،"433حيث خضع للتحقيق تحت التحذير ،في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي عرفتها إسرائيل
في السنوات األخيرة.

وقــد فرضــت المحكمــة تعتيمــا كــامال علــى التحقيــق ،ولكــن اتض ـح أن هنــاك مجموعــة ال تقــل عــن 14

شخصية مقربة مـن درعـي جـرى اسـتدعاؤها فـي الوقـت نفسـه للتحقيـق ،بينهـا زوجتـه يافـا ،ومـدير عـام
و ازرتــه ،ومحاميــان كبي ـران ،ورجــل أعمــال مليــاردير وغيــرهم .وقــد تــم تــوزيعهم علــى  14غرفــة تحقيــق

مستقلة ،ومنعوا من مقابلة محاميهم.

وحســب تس ـريبات مــن التحقيــق ،ف ـ ن درعــي مشــبوه بالحصــول علــى أم ـوال رشــوة ،وش ـراء بيــوت ســكن
وتسجيلها على اسم شقيق له ،ونقل أموال طائلة من ميزانيات و ازريـة لجمعيـات تشـرف عليهـا زوجتـه،

كما تنسب لهما شبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية ،من ضمنها مخالفات في مجال العقارات.

وجــاء فــي القــدس ،القــدس ،2017/5/30 ،أن الشــرطة اإلس ـرائيلية ،أنهــت مســاء االثنــين ،تحقيقــا مــع
درعي وزوجته استمر  11ساعة في مركز شرطة التحقيقات الهاف على إثر عدة قضايا.

وحســب موقــع صــحيفة معــاريف ،فـ ـ ن التحقيــق انتهــى مــع درعــي وزوجت ــه فــي قضــايا تتعلــق ب س ــل

األموال واالحتيال وخيانة األمانة والسرقة وتسجيل تقارير كاذبة لدى سلطة الضرائب.

وأشارت القناة العاشرة إلى أن الشرطة تتجه نحو فـتح تحقيـق جنـائي مـع درعـي وزوجتـه وتقـديم الئحـة

اتهام بحقهما.

 .23إلكين يستثني مخيم شعفاط وقرية كفر عقب من الخدمات األساسية
هاشم حمدان :قال وزير "حماية البيئة ،والقدس" ،زئيف إلكـين ،يـوم اإلثنـين ،فـي جلسـة لجنـة الداخليـة
التابعــة للكنيســت ،إن الخطــة الحكوميــة لتحســين النظافــة وجــودة البيئــة فــي القــدس المحتلــة لــن تشــمل
األحياء التي تقع خارج جدار الفصل ،وذلك في إشارة إلى مخيم شعفاط لالجئين وقرية كفر عقب.

وتـأتي تصـريحات إلكــين هــذه علــى الــرغم مــن أن األوضــاع الصــحية فيهــا تعتبــر األسـوأ ،ويعــيش فيهــا

أكثــر مــن  140ألــف شــخص .وأضــاف أنــه ال تجــري فــي هــذه المنــاطق عمليــة جمــع للقمامــة بشــكل
منظم ،وبالتالي فال جدوى من استثمار الميزانيات هناك.
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وبحسـبه فـ ن ذلـك "ال يشــمل كـل األحيـاء فــي القـدس الشـرقية ،وبكلمـات أخــرى ال يشـمل األحيـاء التــي
تقع خارج الجدار ،ألن استثما ار من هذا النوع يتطلب أرضية من المعالجة الجاريـة وهـي غيـر منظمـة

بشكل كاف".

عرب 2017/5/29 ،48

 .24لبيد :المؤسسة األمنية بكاملها قلقة من صفقة األسلحة التي وقعها ترامب مع السعوديين
رفائيل أهرين :قال رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد اإلثنـين إن المؤسسـة األمنيـة اإلسـرائيلية بكاملهـا
تشعر بقلق شديد من صفقة األسلحة الهائلة التي وقعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع السعودية،
وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في الحفاظ على مصالح األمن القومي اإلسرائيلي ألنـه أخفـق

في منع االتفاق ولم يحاول حتى التقليل من أض ارره.

وقال لبيـد إن الطريقـة التـي عـالل فيهـا نتنيـاهو الصـفقة ،سـواء قبـل اإلعـالن عنهـا وبعـده ،كانـت "شـبه
متهورة" وتجاهل فيها مخاوف أمنية إسـرائيلية رئيسـية .تحـت الضـ وط السياسـية الداخليـة مـن أجـل أن

تمر زيارة ترامب إلى إسرائيل بنجاح ومن دون أي شوائب ،كما قـال لبيـد ،أهمـل رئـيس الـوزراء حمايـة

المصالح اإلسرائيلية في المنطقة .وقال لبيد إن إسرائيل لم تكن على علم مسبق بالصفقة – لكن كـان
يمكن أن تعلم بها لو كانت هناك و ازرة خارجية تعمل بشكل صحيح ووزير خارجية بدوام كامل.

تايمز أوف إسرائيل2017/5/29 ،

 .25الكنيست يصادق على إلغاء "أمر الصحافة" االنتدابي
هاشم حمدان :صادق الكنيست ،يوم اإلثنين ،نهائيا على إل اء ما يسمى "أمر الصحافة" ،األمر الذي
يخــول و ازرة الداخليــة صــالحية مــنح ت ـراخيص إلصــدار صــحف أو إغــالق صــحف ناشــطة فــي حــال

اعتقد وزير الداخلية أن نشرها "قد يعرض سالمة الجمهور للخطر".

وص ــادق أعض ــاء الكنيس ــت عل ــى االقتـ ـراح ال ــذي ي ــنص عل ــى إل ــاء ه ــذا األم ــر ،وذل ــك لكون ــه "يم ــس

بــالحقوق الدســتورية لحريــة التعبي ــر عــن ال ـرأي وحري ــة المهنــة ،وكــذلك لك ــون األمــر انتــدابيا ق ــديما ال
تتناسب مضامينه مـع التطـورات التـي حصـلت فـي مجـال الصـحافة منـذ تشـريعه ،بشـكل خـاص ،وفـي

مجال االتصاالت بشكل عام".
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 .26طرح مشروع قانون إسرائيلي باسم "القدس الكبرى" أمام الكنيست
تـ ــل أبيـ ــب :ذكـ ــرت صـ ــحيفة معـ ــاريف العبريـ ــة ،يـ ــوم االثنـ ــين ،أن أعضـ ــاء فـ ــي الكنيسـ ــت اإلس ـ ـرائيلي
سيطرحون مشروع قانون جديد يحمل اسم "القدس الكبرى".

وبحســب الصــحيفة ،ف ـ ن مشــروع القــانون يهــدف إلــى ضــم مس ـتوطنات إس ـرائيلية فــي الضــفة ال ربيــة

ومنـ ــاطق ش ـ ـرقي القـ ــدس إلـ ــى السـ ــيادة اإلس ـ ـرائيلية .مشـ ــيرًة إلـ ــى أن ذلـ ــك يسـ ــتهدف باألسـ ــاس تجمـ ــع
مســتوطنات غــوش عتصــيون ومســتوطنة معاليــه أدومــيم ،باإلضــافة إلــى بيتــار عيليــت وجفعــات زئيــف

وافرات وكفار أدوميم .ووفقا للصحيفة ،ف ن مشروع القانون يسمح ب قامـة مجلـس محلـي ي أرسـه الـرئيس
اإلسرائيلي لبلدية القدس باإلضافة إلى رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة.

وأشارت إلى أن أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف "يهودا غليك" من الليكود ،وبتسلئيل سـمويرتش

من حزب البيت اليهودي ،سيقدمان مشروع القانون.

القدس ،القدس2017/5/29 ،

" .27إسرائيل" تنشئ "بلدة" للتدريبات العسكرية في الجوالن المحتل تحاكي تضاريس لبنان
القــدس المحتلــة  -نضــال محمــد وتــد :أعلــن جــيش االحــتالل اإلسـرائيلي ،يــوم اإلثنــين ،البــدء فــي بنــاء
واقامــة "بلــدة" للتــدريبات العســكرية ،تحــاكي بنــاء القــرى والبلــدات اللبنانيــة ،وذلــك الســتخدامها للتــدريب

العسكري والقتال في داخل المدن والبلدات المسكونة ،على غرار "البلدة" القائمـة فـي قاعـدة تسـ ليم فـي
النقب .ووفقا لما نقله موقع "وااله" اإلسرائيلي عن جيش االحتالل ،فـ ن الحـديث يـدور عـن قريـة أكبـر

م ــن حي ــث المس ــاحة وأكث ــر تط ــورا ،وس ــيكون بمق ــدور الج ــيش الت ــدرب فيه ــا عل ــى اسـ ـتخدام الم ــدرعات
والمصــفحات .ومــن المقــرر أن يبــدأ اســتخدام "البلــدة" فــي التــدريبات العســكرية مــع مطلــع العــام المقبــل،

وستتيح تدريبات ميدانية لفرق من سالح الهندسة والمدرعات والمدفعية.

ويعكــس إنشــاء هــذه القريــة للتــدريبات فــي هضــبة الج ـوالن ق ـ ار ار إس ـرائيليا فــي كــل مــا يتعلــق بمســتقبل

الجوالن ،على األقل في السنوات المقبلة ،لجهة تكريس الوجود اإلسرائيلي.

العربي الجديد ،لندن2017/5/29 ،

ضد مخصصات األسرى وعائالت الشهداء الفلسطينيين
حرض ّ
 .28لجنة الخارجية واألمن بالكنيست ُت ّ
القدس المحتلة ـ نضـال محمـد وتـد :يواصـل االحـتالل اإلسـرائيلي التصـعيد الخطيـر فـي كـل مـا يتعلـق

بحربــه علــى المخصصــات التــي تــدفعها منظمــة التحريــر الفلســطينية لعــائالت األســرى وذوي الشــهداء،
بادعاء أن هذه المخصصات هي مكاف ت لإلرهاب ولمرتكبي العمليات اإلرهابية ضد اإلسرائيليين.
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حيــث خصصــت لجنــة الخارجيــة واألمــن التابعــة للكنيســت ،أمــس اإلثنــين ،جلســة خاصــة لمناقشــة هــذه

القضية ،مدعية أن السلطة الفلسطينية ترصد سـنوياً نحـو مليـار شـيكل نحـو  270مليـون دوالر لهـذه
المخصصات .وتولى رئيس اللجنة ،عضو الكنيست ورئيس جهـاز األمـن العـام "الشـاباك" سـابقاً ،آفـي
ديختــر ،رئاســة الجلســة ،تحــت عنـوان "سياســة الســلطة الفلســطينية فــي ملــف التحـريض ضــد إسـرائيل"،
مع إبراز طرح موضوع المخصصات المذكورة خالل زيـارة الـرئيس األمريكـي ،دونالـد ت ارمـب ،واإلدالء

بتفاصــيل تــدعي أن الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر وضــعتا ســلماً معياري ـاً لحجــم المخصصــات

لألســرى ،تبع ـاً لعــدد الســنوات التــي حكــم علــى األســير بقضــائها فــي الســجن ،أو خطــورة العمليــة التــي
تنسب له ،أو التي نفذها من استشهد من الفدائيين الفلسطينيين في عمليات ضد االحتالل.

ويص ــور االح ــتالل هـــذه المخصص ــات بأنهـــا مص ــروفات تـــدفع لتموي ــل وتش ــجيع "اإلره ــاب" ،ولـ ــيس

كمخصصــات لعوائــل الشــهداء واألســرى فــي الســجون اإلسـرائيلية .وقــد اســتقدمت اللجنــة بشـكل خــاص

لجلسـ ــتها وكيـ ــل و ازرة الخارجيـ ــة األسـ ــبق ،دوري غولـ ــد ،أحـ ــد المطـ ــالبين بحجـ ــب األم ـ ـوال المسـ ــتحقة
للفلس ــطينيين مـ ــن الض ـ ـرائب الت ــي تجبيهـ ــا إس ـ ـرائيل ،وع ــدم تحويله ــا للسـ ــلطة ،وتحويله ــا فـــي المقابـ ــل
كتعويضات لعائالت اإلسرائيليين الذين قتلوا في هذه العمليات.

العربي الجديد ،لندن2017/5/29 ،

 .29القناة السابعة :شركة "رافائيل" تكشف عن صاروخ "سبايك" جديد دقيق التوجيه
كشفت شركة "رافائيل" ألنظمة الدفاع المتقدمة عن أحد صواريخها التكتيكية ،وهو من عائلة "سبايك"،

ويمكن إطالقه من عدة منصات أرضية وجوية وبحرية  .وأفادت القناة السـابعة العبريـة ،اإلثنـين ،أن
ن ــوع الص ــارو  SPIKE LR IIيس ــتخدم ف ــي عملي ــات واس ــعة النط ــاق م ــن قب ــل ج ــيش االح ــتالل
اإلسرائيلي والعديد مـن جيـوش العـالم .وباعـت الشـركة حتـى اآلن أكثـر مـن  27ألـف صـارو ألكثـر

من  26دولة في العالم ،حيث يصل مداه إلى  5.5كـم عنـد إطالقـه مـن األرض بزيـادة حـوالي %35
عــن اإلصــدار الســابق مــن هــذا الصــارو ويصــل مــداه إلــى  10كــم عنــد إطالقــه مــن مروحيــة قتاليــة
باســتخدام قنــاة اتصــال الســلكية  .وكبقيــة عائلــة "ســبايك" ،فالصــارو متعــدد األدوار ،فهــو قــادر علــى

وعــدل عليــه عــن ســابقاته مــن
إلحــاق الضــرر بمجموعــة كبي ـرة مــن األهــداف ،حيــث يــزن  12.7كجــم ،ا
النســخ وأصــبح باإلمكــان إطالقــه ب ـ اًر وبح ـ اًر وج ـواً  .ويجمــع الصــارو بــين نظــامين ،أولهمــا مضــاد
للدبابات ذو رأس حربي مزدوج مع زيادة االختراق أكثر بـ %30من سابقه ،وكذلك يمكن التحكم برأسه

الحربــي وفــي تفجي ـره أيض ـاً ،باإلض ــافة إلــى قدرتــه علــى االخت ـراق ألكث ــر مــن  20ســم فــي الخرس ــانة

التاريخ :الثالثاء 2017/5/30

العدد4304 :

ص

20

المسلحة مع القدرة على نثر الشظايا ضد األهـداف السـهلة .ويتضـمن الصـارو موجـه باألشـعة تحـت
الحمراء متقدم ونظام تتبع ذكي يسمح بتتبع األهداف بدقة عالية.

الرسالة ،فلسطين2017/5/29 ،

 .31رئيس المجلس اإلقليمي لـ"عسقالن" :حصار غزة يهدد أمننا
القدس المحتلة :حذر رئيس المجلس اإلقليمي لما يسمى بساحل عسقالن الواقع فـي محـيط غـزة يـائير
فرجون من تداعيات تدهور األوضاع المعيشية في قطاع غزة على الكيان.

وف ــي مق ــال ل ــه بص ــحيفة ي ــديعوت أحرون ــوت ،ع ـ ّـد فرج ــون أن تف ــاقم المعان ــاة اإلنس ــانية ف ــي القط ــاع
"يتعارض مع المصلحة اإلسرائيلية" .ودعا المسؤولين في حكومة االحتالل إلى العمل على وضع حد

عادا أن الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية في غزة "مصلحة إسرائيلية بالدرجة
للمعاناة المتفاقمة هناكّ ،
األولــى" .وقــال "رغــم أن ســكان غـزة أعــداء إلسـرائيل ،وال يخفــون عــداوتهم هــذه ،ويســت لون أي فرصــة
إليذاء اإلسرائيليين ،ف ن إسرائيل مطالبة ببذل كل إمكانياتها للتخفيف من حدة الضـائقة اإلنسـانية كـي
ال يتســبب تفــاقم هــذه الضــائقة فــي تع ـريض أمــن مســتوطني محــيط غ ـزة للخطــر ،ويزيــد مــن المخــاطر

القادمــة إلــيهم مــن غ ـزة" .وتــابع فــي مقالــه أن "التخفيــف اإلس ـرائيلي المطلــوب تجــاه غ ـزة يشــمل إدخــال

البضــائع وعــالج المرضــى ،والمســاعدة فــي تــوفير األدويــة ،والعمــل علــى كــل األصــعدة لتــوفير مســتوى
إنساني معقول من الحياة في غزة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/5/29 ،

 .31الجيش اإلسرائيلي ينهي تدريباً كبي اًر يحاكي احتالل غزة
كشــف الم ارســل العســكري فــي القنــاة العاش ـرة العبريــة بــأن التــدريب العســكري الكبيــر الــذي جــرى خــالل
األيام الماضية في مدينة عسقالن ،كان يحاكي احتالل جيش االحتالل لقطاع غزة.

ووفقا للقناة العبرية ،فخالل التدريب الواسع النطاق تجمع الجنود من لواء المظليين بالتعاون مع قوات
المدرعات والمدفعية الثقيلة ووحدة الهندسة ووحدة طائرات االستطالع "راكبة السحاب" ووحدة عوكتس

بهدف الحفاظ على جهوزية القوات لكل ما يتعلق بالقتال مع قطاع غزة.

وقــال قائــد هيئــة األركــان العســكرية لجــيش االحــتالل ،غــابي ايزنكــوت" :نحــن وبعــد ثــالث ســنوات مــن

المعــارك فــي العشــر ســنوات األخيـرة مــع قطــاع غـزة ،علينــا أن نفــاجل العــدو وأن نســتخدم إطــالق نــار

كثيف ألقصى حد في فترة زمنية وجيزة لتحقيق هدف الحرب".
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أجل تعليق إضرابه ليطمئن على األسرى
 .32قراقع :مروان البرغوثي ً
رام هللا :قــال رئــيس هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين عيســى ق ارقــع ،إن القائــد مــروان البرغــوثي أجــل
تعليــق إضـرابه المفتــوح عــن الطعــام ،مــن منطلــق أخالقــي ومســؤول ،لحــين تأكــده مــن أن إدارة ســجون

االحــتالل لــن تفــرض عقوبــات علــى األســرى المضـربين ،كــذلك لضــمان عــودة األســرى إلــى أقســامهم،
مؤكدا أنه بدأ بتناول السوائل و"الشوربة".

وأكــد ق ارقــع ،خــالل مــؤتمر صــحفي عقــد فــي مركــز اإلعــالم الحكــومي ،يــوم اإلثنــين ،للحــديث حــول

تفاصـ ــيل االتفـ ــاق الـ ــذي جـ ــرى مـ ــع إدارة مصـ ــلحة سـ ــجون االحـ ــتالل ،أن البرغـ ــوثي كـ ــان علـ ــى رأس
المفاوضين في سجن عسقالن ،في مفاوضات استمرت ألكثر من عشرين ساعة.

ولفت أنه تم التوصل التفاق حول  %80مـن القضـايا اإلنسـانية ،فـي حـين بقيـت هنـاك قضـايا عالقـة،

من المقرر أن يتم التفاوض عليها مع إدارة السجون وبحثها الحقا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/29 ،

 .33فارس :نثمن قرار السلطة الوطنية تغطية نفقات الزيارة الثانية لألسرى
رام هللا :ثمن رئيس نادي األسير قدورة فارس ،قـرار السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بت طيـة نفقـات الزيـارة

الثانية لعائالت األسرى ،بتكلفة مليون دوالر سنويا .وأشار إلى أن المستوى السياسي اإلسرائيلي اتخـذ
قـ ار ار بعــدم التعـاطي مــع األسـرى المضـربين ،أو التفـاوض مــع قـادة اإلضـراب أو االسـتجابة لمطــالبهم،
بــدعوى أنهــا غيــر عادلــة كــون األســرى "قتلــة" و"إرهــابيين" علــى حــد زعمهــم ،مؤكــدا أن االحــتالل فــي

نهاية األمر خضع لألسرى وهذا يشكل انتصا ار لهم.

بدوره ،طالب مـدير مركـز الـدفاع عـن الحريـات والحقـوق المدنيـة حريـات حلمـي األعـرج ،بنقـل ملـف

األسـرى إلـى الجنائيـة الدوليـة لمسـاءلة االحـتالل ،كــذلك تـدويل قضـية األسـرى والتركيـز علـى حـريتهم،
وطرح قضيتهم على أنها سياسية ووطنية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/29 ،

 .34هيئة إسناد اإلضراب :األسرى الفلسطينيون حققوا مطالبهم

أك ــدت الهيئ ــة العلي ــا إلس ــناد إضـ ـراب األس ــرى الفلس ــطينيين أن األس ــرى حققـ ـوا ك ــل مط ــالبهم بفض ــل

صمودهم واضرابهم المفتوح عـن الطعـام .وتتمثـل أبـرز مطالـب األسـرى التـي تحققـت فـي رفـع الحظـر
األمنــي عــن اآلالف مــن عــائالتهم التــي حرمــت لســنوات مــن زيــارة أبنائهــا ،وتحســين العــالج الطبــي
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وتحويل ما تعـرف بعيـادة سـجن الرملـة إلـى مستشـفى ،وانهـاء عـذابات األسـرى فيمـا تعـرف بالبوسـطة.
وأوضــحت الهيئــة العليــا إلســناد اإلض ـراب أن اإلض ـراب كــان األطــول واألعنــف ،وأن اإلنجــازات وان

كانت ص يرة بنظر من هم خارج القضبان ف ن لها أهمية ال تضاهى بالنسبة لألسرى.

الجزيرة.نت2017/5/29 ،

 .35فدوى البرغوثي :مروان لم يعّلق إضرابه بعد

رام هللا  -نائلة خليل :قالت زوجة األسير القيادي في حركـة "فـتح" ،مـروان البرغـوثي ،المحاميـة فـدوى
البرغوثي ،يوم اإلثنين ،إن "زوجها لم يعلق إضرابه حتى اآلن ،حتى يتأكد من أن الجميع عاد لقسـمه

قبل اإلضراب ،ويطمئن أن ال أحد تم عقابه ،ويطمئن على وضع األسرى والمرضى".

وأضـافت فــدوى البرغــوثي ،فــي تصـريحات لــ"العربي الجديــد" ،أن لــديها تأكيـدات أن  99فــي المائــة مــن

األسرى المضربين عن الطعام عادوا ألقسامهم في السجون ،وأن زوجها يريد أن يطمئن على األسرى
وعودتهم إلى أقسامهم ،وسيقوم ب صدار بيان باسم قيادة اإلضراب ،عند أول زيارة له.

وأوضــحت أن زوجهــا مــا زال مضـرباً عــن الطعــام ولــم يعلــق إضـرابه بنــاء علــى عهــد أخــذه علـى نفســه
بــأن يكــون آخــر أســير يعلــق إض ـرابه ،إذ إن الق ـرار هــو أن يقــوم كــل أســير بتعليــق إض ـرابه فــي القســم
وال رفة التي كان فيها قبل اإلضراب.

العربي الجديد ،لندن2017/5/29 ،

 .36هآرتس :خطة خمسية لتوسيع استخدام المنهاج الدراسي اإلسرائيلي في مدارس فلسطينية
بالقدس

تل أبيب :ذكرت صحيفة "ه رتس" العبرية ،اليوم االثنـين ،أن و ازرة التربيـة والتعلـيم اإلسـرائيلية سـتعمل
عل ــى تنفي ــذ مجموع ــة إجـ ـراءات خ ــالل  5س ــنوات ،وافق ــت عليه ــا الحكوم ــة اإلسـ ـرائيلية خ ــالل جلس ــتها
األس ــبوعية أم ــس ،ته ــدف إل ــى توس ــيع اس ــتخدام المنه ــاج الد ارس ــي الت ــابع له ــا ف ــي م ــدارس فلس ــطينية

بالقدس .ووفقا للصحيفة ،ف ن الخطة تهدف إلى زيادة عدد صفوف الصف األول واخضاعها للمنهاج

اإلسـرائيلي ،وزيــادة عـدد الطــالب الــذين يمكـنهم الحصــول علـى شــهادة "البجــروت" والتـي تـوازي شــهادة
الثانوية العامة "التوجيهي" الفلسطيني.
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وأشارت إلى أن هذه الخطة التي قدمها وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت والوزير زئيـف الكـين ،سـيتم

تنفيذها في غضون خمس سنوات ،يتم خاللها تقديم حوافز اقتصـادية للمـدارس الفلسـطينية التـي سـيتم
فيها تدريس المنهاج اإلسرائيلي بهدف تعزيز دمل الفلسطينيين مع اإلسرائيليين.

القدس ،القدس2017/5/29 ،

 .37مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد األقصى ...واالحتالل يعتقل العشرات بالضفة

القــدس المحتلــة  -كامــل إب ـراهيم :واصــل المســتوطنون المتطرفــون صــباح امــس ،اقتحامــاتهم لباحــات
المسجد األقصى المبارك من باب الم اربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

وقــال المنســق اإلعالمــي فــي دائ ـرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس المحتلــة ف ـراس الــدبس إن  91متطرًفــا

يهوديــا اقتحم ـوا المســجد األقصــى علــى عــدة مجموعــات ،ونظم ـوا ج ـوالت اســتف اززية فــي
و 40مرشـ ًـدا
ً
أنحاء متفرقة من باحاته .وتواصل شرطة االحـتالل فـرض إجراءاتهـا علـى دخـول المصـلين لألقصـى،
وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند األبواب.

إلى ذلك ش ّـنت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ،حملـة اقتحامـات واسـعة فـي مختلـف أنحـاء الضـفة ال ربيـة
فلسطينيا معظمهم من بلدة العيساوية شرقي القدس.
المحتلتين ،أسفرت عن اعتقال 20
والقدس
ْ
ً
وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل داهمت منـازل المقدسـيين بشـكل واسـع فـي بلـدة العيسـاوية

فلسطينيا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.
شرقي القدس المحتلة قبل أن تعتقل 12
ً
وفي نابلس ،اعتقلت قوات االحتالل ،ثالثة شبان من قرى المحافظة شمال الضفة المحتلة.

عمان2017/5/30 ،
الرأيّ ،

 .38كاتب إسرائيلي :فلسطينيو الداخل ال يحصلون على حقوقهم الوطنية
طالب الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت يانيف ساغيه دوائر صنع القرار فـي إسـرائيل
بضرورة االعتراف بالعرب الفلسطينيين فيها بوصفهم مواطنين لهم كامل الحقوق القومية.

وقــال إن ذلــك يســتلزم مــن الجهــات الرســمية ذات االختصــاص فــي الدولــة أن تعمــل علــى دمــل ه ـؤالء

العـرب الــذين يشــكلون مــا نســبته  %20فــي المجتمـع ،بحيــث يشــعرون بــأنهم يعيشــون فــي وطــنهم ،واال
ف نهم لن يشاركون الدولة في احتفاالتها.

وأضاف أن ما تقوم به إسـرائيل فـي اآلونـة األخيـرة مـن فعاليـات فـي ذكـرى حـرب األيـام السـتة ومـرور
خمســين عامــا علــى ســيطرتها علــى القــدس ،ال يحظــى بمشــاركة العــرب الفلســطينيين ألنهــم ال يجــدون
أنفسهم جزءا من الدولة ،ولـذلك ال ينب ـي علـى الحكومـة اإلسـرائيلية النظـر لهـؤالء العـرب الفلسـطينيين
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علــى أنهــم طــابور خــامس أو خطــر علــى أمــن الدولــة .وأكــد ســاغيه أن هنــاك ن ازعــا قائمــا لــدى العــرب
الفلسطينيين داخل إسرائيل بين القومية الفلسطينية والمواطنة اإلسـرائيلية ،ولـن ينتهـي هـذا النـزاع القـائم
بينهم ما لم يتم التوصل إلى حل للصراع الدامي بين الجانبين.

وطالب الحكومة اإلسرائيلية بالقيام بسلسلة خطوات في المجـال االقتصـادي لـدمل العـرب الفلسـطينيين

في الدولة ،من قبيل ضخ الموازنـات الماليـة فـي البلـدات العربيـة ،لـدفع المسـيرة االقتصـادية فيهـا ورفـع

مستوى البنى التحتية والتعليم في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

الجزيرة.نت2017/5/29 ،

الجئتين بسورية
" .39مجموعة العمل" :قصف حي تقطنه عائالت فلسطينية واعتقال
ْ
قالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية "إن حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا بســورية تعــرض
للقصــف بصــارو أرض  -أرض مــن نــوع "فيــل" اســتهدف عــدداً مــن األبنيــة الســكنية ،ممــا أدى إلــى
دمــار وخـراب كبيــر فــي المنــازل وحالــة فــزع بــين األهــالي وخاصــة بــين األطفــال والنســاء ،مــع العلــم أن

حي طريق السد يضم تجمعاً للعوائل الفلسطينية وعائال أخرى".

وأك ــدت المجموع ــة ف ــي تقريره ــا الي ــومي عل ــى ص ــفحتها عب ــر "فيس ــبوك" الس ــبت ،أن معان ــاة الالجئ ــين
الفلسطينيين جنوب سورية تستمر في ظل أوضاع معيشـية وأمنيـة صـعبة ،وخاصـة داخـل مخـيم درعـا

وتتجلــى فــي الجــانبين الصــحي والمعيشــي ،وتواصــل أعمــال القصــف علــى المخــيم ،ممــا تســبب وفــق

إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي  %70من مبانيه وسقوط ضحايا.

وفــي جنــوب ســورية أيض ـاً ،أفــادت مجموعــة العمــل بقيــام عناصــر مــن األمــن الســوري باعتقــال فتــاتين

فلســطينيتين مــن ســكان بلــدة المزيريــب مــن أمــام مركــز الهــرم للح ـواالت الماليــة يــوم أمــس ،حيــث تــم
اعتقالهما أثناء توجههما الستالم المساعدة المالية التي توزعها وكالة األونروا.

ومــن جن ــوب ســورية إل ــى ش ــمالها ،حيــث تع ــاني العشـ ـرات مــن العوائ ــل الفلس ــطينية الســورية ال ــذي ت ــم

تهجيرها من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مدينة إدلب أوضاعاً معيشية

غاية في القسوة.

ووردت إلــى مجموعــة العمــل العديــد مــن المناشــدات مــن تلــك األســر مفادهــا مطالبــة وكالــة "األونــروا"
بالقيام بواجبها تجـاههم ،وأن تعمـل الوكالـة المسـؤولة عـن الالجئـين الفلسـطينيين فـي سـورية علـى أداء

مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.

ووفق ـاً لم ــا ورد للمجموع ــة فـ ـ ن الع ــائالت المهجـ ـرة ل ــم ت ــتمكن م ــن الحص ــول عل ــى أي م ــن مس ــاعدات
"األونروا" اإلغاثية أو المالية ،وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب.
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وأشــارت إلــى أنهــا لــم تســتطع الحصــول علــى المســاعدة الماليــة الدوريــة التــي تقــدمها الوكالــة للعــائالت
الفلسطينية في سورية ،مطالبة األونروا بالعمل على إيجاد حل لتلك المشكالت ،والعمل على استدراك

تقصيرها تجاههم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/28 ،

" .41األسرى للدراسات" يتهم سلطات االحتالل بتضييق حرية العبادة على األسرى في رمضان

غ ـزة :أكــد مركــز األســرى للد ارســات ،أن دولــة االحــتالل تتجــاوز االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وخاصــة

اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ،المتعلقة بشأن معاملة األسـرى فـي القضـايا الخاصـة باألنشـطة الدينيـة
كــأداء العبــادات فــي شــهر رمضــان .وأكــد مــدير مركــز األســرى للد ارســات الــدكتور أرفــت حمدونــة ،أن

دولــة االحــتالل تتجــاوز االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة بشــأن معاملــة األســرى فــي القضــايا الدينيــة كــأداء

العبــادات ،وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة ،وتــأمين أمــاكن ألدائهــا فــي الســجون والمعــتقالت ،وتــوفير

التسهيالت الالزمة.

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

عمان :خيمة الكـرامة تحتفل بانتصار األســـرى
ّ .41
عمان :اختتمت خيمة الكرامة التي نظمها ائتالف األحزاب القومية واليسارية ،فعالياتها بمهرجان
"انتصار الكرامة" الذي أقيم ليلة أمس األول األحد في الخيمة في الساحة الخارجية لمقر حزب

الوحدة الشعبية ،احتفاالً بانتصار األسرى الفلسطينيين في معركتهم في مواجهة االحتالل الصهيوني.

وألقى األمين العام لحزب الوحدة الشعبية والناطق باسم ائتالف األحزاب القومية واليسارية الدكتور

سعيد ذياب كلمة في المهرجان أكد فيها أننا اليوم نأتي للخيمة محتفلين بانتصار األسرى في
معركتهم مع السجان ،ونجاحهم في إعادة الهيبة للحركة األسيرة نفسها ،واعادة لحمتها ووحدتها.

كما ألقيت في المهرجان كلمات تحدث فيها األمناء العامون لألحزاب القومية واليسارية :فرج اطميزة
أمين عام الحزب الشيوعي األردني ،أكرم الحمصي أمين عام حزب البعث االشتراكي ،نشأت أحمد

أمين عام حزب الحركة القومية ،إضافة إلى مداخالت من قيادات وطنية ونقابية وشخصيات فاعلة،

أشادت باإلنجاز التاريخي للحركة األسيرة وما يعنيه هذا اإلنجاز في ظل حالة التردي العربي بشكل
عام.
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 .42وزير التربية اللبناني ينقض قرار سلفه بحذف محور "القضية الفلسطينية" من كتاب التاريخ
بيروت ـ "القدس العربي" من ناديا الياس :بعد اكتشاف أن محور "القضية الفلسطينية" احذف من
منهاج كتاب التاريخ للعام الدراسي  2017/2016بناء لقرار اتخذه وزير التربية السابق الياس بو

صعب ،في أيلول /سبتمبر  2016وعمدت المدارس بموجبه إلى إل اء  3حصص مخصصة لهذا

المحور واالكتفاء بنصف صفحة فقط تذكر القضية الفلسطينية تحت عنوان "األردن والقضية

الفلسطينية حتى  ،"1967كّلف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة رئيسة المركز التربوي
للبحوث واإلنماء ندى عويجان ب عادة محور "القضية الفلسطينية" إلى منهل التاريخ للصف التاسع

وجهه إلى عويجان.
األساسي ،وذلك للعام الدراسي المقبل  2018/2017وذلك بموجب كتاب
رسمي ّ
ّ
وأورد الوزير حمادة في كتابه الموجبات التي تفرض إعادة إدراج محور القضية الفلسطينية في منهل
التاريخ كالتالي:

"إن موجبات لبنان التعليمية والوطنية تفرض إعادة محور القضية الفلسطينية إلى منهل التاريخ

للصف التاسع األساسي للعام الدراسي  ،2018/2017وال اء كل قرار مخالف صدر في بداية العام

الدراسي  ،2017/2016بحذف هذا المحور" .وأكد على "اعتبار الق اررات التي نصت على ذلك
والتعديالت المتعلقة به في مشروع ما سمي "بالتخفيف" الغية وكأنها لم تكن".

وعليه كّلف حمادة المركز ب فادته باإلجراءات المتخذة لتنفيذ مضمون الكتاب ،وأرسل نسخة منه إلى

المدير العام للتربية من أجل العمل بمضمونه.

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

 .43بو صعب :لم ولن أساوم ال في القضية الفلسطينية وال في قضايا المقاومة
مروان طحطح :تقرير "األخبار" أمس ،عن "شطب القضية الفلسطينية من المناهل التعليمية" ،فتح
الباب أمام الحكومة والمسؤولين في البالد لتصحيح خلل عمره من عمر الحرب األهلية.

الوزير السابق الياس بو صعب ،المتهم بترك األمور من دون معالجة ،فقد سارع إلى توضيح موقفه

قائال انه حاول القيام باألمر نفسه الذي قام به حمادة ،لكن التعطيل جاء بسبب عدم صدور قرار
عن الحكومة بوضع المنهاج الجديد قبل طلب تدريسه .لكن موقف بوصعب كان محل انتقاد بسبب

ألنه لم يمارس الض ط الكافي في الحكومة أو في و ازرة التربية لتصحيح األمر.

معدة التقرير
بشن هجوم شخصي مرفوض على ّ
بوصعب حاول الدفاع عن موقفه ،صباح أمسّ ،
الزميلة فاتن الحاج  .ثم برر عدم معالجة المشكلة بأن قرار تعليق تدريس محور "القضية

الفلسطينية" أصدره وزير التربية السابق محمد يوسف بيضون في  19تشرين األول .2000
التاريخ :الثالثاء 2017/5/30

العدد4304 :

ص

27

أما في ما يتعلق بالقرار الذي أصدره الوزير حمادة امس فقد رأى بوصعب "أن من حول الوزير
حمادة ضللوه وأفادوه بمعلومات خاطئة ،بخاصة أنني لم أتخذ أي قرار من هذا النوع .وكان األجدى

نؤيد عودة هذه المواد كما
بوزير التربية أن يتحقق من الموضوع قبل إصدار قرار ال أساس له .ونحن ّ
طالبنا بها ،ولكن على الوزير أن يرفع منهل كتاب التاريخ إلى مجلس الوزراء وأن يسعى إلى إق ارره،
عسى أن ينجح بذلك ويحقق ما لم أستطع فعله أنا مع الحكومة السابقة.

وختم بو صعب" :قد يكون الهدف الحقيقي استهداف المركز التربوي ،وانا لدي تاريخي وحاضري
ويشهدان أنني لم ولن أساوم أبداً ال في القضية الفلسطينية وال في قضايا المقاومة أو أي قضية

وطنية أخرى" .وكان نشر التقرير قد أثار ردود فعل واسعة في األوساط التربوية وعلى مواقع
التواصل االجتماعي.

األخبار ،بيروت2017/5/30 ،

 .44الريجاني يهنئ هنية برئاسته لمكتب حماس السياسي
غزة :تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة تهنئة من رئيس مجلس

الشورى اإلسالمي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي الريجاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب

السياسي لحركة حماس .واعتبر الريجاني في رسالته أن خالص فلسطين من االحتالل يمثل القضية

مشير إلى أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وضعت دعم نضال الشعب
ًا
األولى لألمة اإلسالمية،
الفلسطيني على سلم أولوياتها منذ انتصال الثورة اإلسالمية في إيران .وأضاف أن مجلس شورى
الجمهورية اإلسالمية ال يزال يقف إلى جانب المناضلين السائرين على درب الحرية وتحرير القدس
وجميع األراضي الفلسطينية عبر متابعته تنفيذ قانون دعم الشعب الفلسطيني.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/5/29 ،

 .45أبو الغيط :دور روسيا هام في دفع "إسرائيل" للعودة إلى مفاوضات السالم
القاهرة  -خالد إبراهيم :أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ال يط ،على أهمية الدور
مجددا إلى طاولة مفاوضات السالم مع الفلسطينيين.
الروسي في دفع الطرف اإلسرائيلي للعودة
ً
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية ،اليوم اإلثنين ،خالل استقبال أبو ال يط لوزير الخارجية الروسي،

سيرغي الفروف ،الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة تست رق يومين.
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ووفق البيان ذاته ،شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات األولوية وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وسبل التسوية السياسية لألزمات

والنزاعات المسلحة القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن.

مجددا إلى طاولة
كما أكد أبوال يط على أهمية الدور الروسي في دفع الطرف اإلسرائيلي للعودة
ً
مفاوضات السالم مع الفلسطينيين ،بهدف الوصول إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تتأسس على
حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وكالة األناضول لألنباء2017/5/29 ،

 .46الهالل األحمر القطري يعالج  20طفالً من الالجئين الفلسطينيين والسوريين
الدوحة :أطلقت بعثة الهالل األحمر القطري في لبنان المرحلة الخامسة من عمليات جراحة العظام

ر للمشروع الذي انطلق عام 2016
لألطفال السوريين والفلسطينيين في مدينة طرابلس ،وذلك استم ار اً

ويسير العمل به وفق مراحل زمنية محددة .وقد وصل بالفعل  3أطباء فرنسيون إلى مستشفى "صفد"

في مخيم البداوي شمال لبنان ،وقاموا ب جراء عمليات جراحية لفائدة  20طفالً وطفلة سبق تشخيص
حاالتهم الصحية وتحديد عدد من تشوهات العظام لديهم .واستمرت العمليات الجراحية على مدار

أسبوع كامل ،تم خالله عالج التشوهات ومشكالت العظام لدى  20طفالً ،وقد تنوعت هذه التشوهات
ما بين تمزق في أوتار اليد ،وحاالت خلع مفصل الفخذ ،وعيوب خلقية أخرى مثل انزالق الكتف
وتشوهات الساقين.

الراية ،الدوحة2017/5/30 ،

يؤكد
اقتصادي ٍة مباشرٍة وخبير
عالقات
 .47مسؤول إسرائيلي :دول الخليج ُتقيم معنا
ٍ
سعودي ّ
ّ
ّ
ّ
الخليجية ،وقالت
ائيلية-
ّ
الناصرة  -زهير أندراوس :تناولت صحيفة معاريف العبرّية العالقات اإلسر ّ
في تقر ٍ
بالمرة بهذا القدر من
ير نشرته ّ
إن التطلع إلى تطبيع العالقات بين إسرائيل والسعودية لم يكن ّ
أن
الحافزية الذي هو عليه اليوم .ونقلت الصحيفة عن الخبير
السعودي ،باسم يوسف ،تأكيده على ّ
ّ
شدًدا على
عدة سنوات ،ام ّ
رجال أعمال وشركات تجارّية من الدولة العبرّية تنشط في دول الخليل منذ ّ
لكن الجميع يعرف
عرف هذه الشركات نفسها ّ
ائيلية بوضوحّ ،
بأنها إسر ّ
ّأنه في معظم األحيان ،ال تا ّ

الخليجية ،والذي طلب عدم
ائيلية-
حقيقتها.وقال مسؤول إسر
ّ
ائيلي ،من المطلعين على العالقات اإلسر ّ
ّ
ذكر اسمه لحساسية الموضوع ،قال إن دول الخليل تاقيم عال ٍ
اقتصادي ٍة مباش ٍرة مع إسرائيل،
قات
ّ
ّ
ٍ
ائيلية هي
ام ً
كل شركة ذات هوية أجنبية يمكنها ْ
أن تعمل في الخليل ،و ّ
ضيفا ّ
أن الشركات اإلسر ّ
أن ّ
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حد
تحدة ْأو في أوروبا ،على ّ
الم ّ
وكل واحدة منها لديها شركات فر ّ
شركات ّ
دوليةّ ،
عية في الواليات ا
قوله.
أمنية تعمل في حراسة آبار النفط في الخليل
وتكفي اإلشارة في هذا السياق إلى ّ
ائيلية ّ
أن شركة إسر ّ
ربحت في السنة قبل األخيرة مبلغ  7مليارات دوالر .وكان محلل الشؤون
األمنية والعسكرّية يوسي
ّ

أن شركة  AGTالسويسرّية ،التي ايديرها رجل األعمال اإلسرائيلي-
ميلمان ،كشف النقاب عن ّ
ّ
األمريكي ماتي كوخافي ،فازت بعقد بماليين الدوالرات ،لبناء مشاريع للحفاظ على األمن الداخلي في
ّ
ّ
ٍ
ٍ
خليجية.
دولة
ّ
رأي اليوم ،لندن2017/5/29 ،
 .48غرينبالت يفتح الملفات الكبرى ويطرح قضايا الالجئين والقدس والحدود

تل أبيب -نظير مجلي :كشفت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب ،أمس ،أن جيسون غرينبالت،

المبعوث الخاص للرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،لشؤون المفاوضات الدولية بخصوص الشرق
األوسط ،بدأ في طرح أسئلة معمقة حول قضايا التسوية النهائية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

ويأتي هذا بموازاة جهوده للتقدم في "الخطوات اإلسرائيلية الرامية إلى تحرير االقتصاد الفلسطيني من
العقبات" .وذكرت المصادر أن غرينبالت طلب من الطرفين مواقف محددة ،حول القضايا الجوهرية

واألساسية المتعلقة بالحل الدائم ،مثل الحدود ،واألمن ،والقدس ،والالجئين واالعتراف المتبادل.

ونقلت المصادر عن غرينبالت قوله ،إن "الرئيس ترامب ،جاد في بدء المفاوضات بين الجانبين

اإلسرائيلي

والفلسطيني ،من خالل البحث في القضايا الجوهرية الكبرى".
وكان المبعوث األميركي قد عاد إلى المنطقة ،يوم الخميس الماضي ،بعد م ادرة ترامب بيومين ،وبدأ

جولة مباحثات في القدس ال ربية وفي رام هللا ،اجتمع في إطارها ،برئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامين نتنياهو ،ورئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،وكبار القيادات اإلسرائيلية بضمنهم وزير

المواصالت يسرائيل كاتس ،ووزير التعاون اإلقليمي تساحي هني بي.

وبحسب المصادر المذكورة ،ف ن قسما كبي ار من الزيارة تمحور حول إطالق المبادرات االقتصادية

اإلقليمية بشراكة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،وفي الوقت نفسه فتح الملفات الكبرى .وخالفا لما

تناقلته وسائل اإلعالم ،حول إمكانية عقد قمة ثالثية في غضون األسابيع المقبلة ،تجمع ترامب

ونتنياهو وأبو مازن ،إال أن مصد ار سياسيا إسرائيليا يرجح االنطباع الذي ظهر بعد زيارة الرئيس
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ترامب للبالد ،حول حاجة اإلدارة األميركية إلى مزيد من الوقت من أجل العمل والوصول إلى معادلة
إلعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

الشرق األوسط ،لندن2017/5/30 ،

 .49المبعوث الصيني :مستعدون للعب دور سياسي إلعطاء دفعة لعملية السالم
رام هللا :استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا ،الليلة،

المبعوث الصيني لعملية السالم في الشرق األوسط كونغ شياو شينغ .ونقل المبعوث الصيني تحيات
الرئيس الصيني شي جين بينل ،وقيادة بالده للرئيس عباس ،مؤكدا على الموقف الثابت والداعم

للقضية الفلسطينية ،ولحق شعبنا في نيل حريته واستقالله .وشدد المبعوث الصيني على أن بالده
مستعدة للعب دور سياسي إلعطاء دفعة لعملية السالم في المنطقة.

كما أكد على مواصلة بالده دعم االقتصاد الفلسطيني ،والتعاون في تعزيز العالقات الثنائية في
جميع المجاالت بما في ذلك مشروع "حزام الحرير" ،التي تعمل الحكومة الصينية على إقامته للربط
بين الصين وعدد كبير من دول العالم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/5/29 ،

 .51ميالدينوف ينقل للحمد هللا صورة األوضاع الخطيرة في غزة ويحذر من وقوع كوارث
غزة ـ أشرف الهور :علمت "القدس العربي" من مصدر في إحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع

غزة ،أن لقاء المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف،
مع الحمد هللا ،خصص بشكل كامل لمناقشة األزمات التي بدأت تعصف مؤخ ار بقطاع غزة ،وأبرزها

أزمة رواتب الموظفين وتقليص كميات الكهرباء التي حذر المبعوث الدولي في وقت سابق من

خطورتها.

وحسب المسؤول الدولي ف ن اللقاء جاء بطلب من ميالدينوف ،في ظل سير األوضاع في قطاع غزة

إلى "الكارثة" حسب وصفه ،خاصة مع تردي الوضع االقتصادي على نحو خطير ،وتفاقم أزمة

الكهرباء ،في ظل اإلنذارات بتقليص إسرائيل الكميات الموردة إلى قطاع غزة ،بناء على طلب من
السلطة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ،أن ميالدينوف استعرض باألرقام خالل االجتماع ،ما

يتعرض له قطاع غزة والسكان من أزمات ،طالت كل مناحي الحياة ،خاصة في ظل إنذارات من

تفاقم الوضع الصحي بشكل كبير .وقال إن المبعوث الدولي حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من
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"خطورة األوضاع" وعدم قدرة أي جهة دولية على تخفيف حدة األزمات التي تعصف بالقطاع كما
المرات السابقة ،بسبب اتساعها على هذا الشكل .ورافق ميالدينوف خالل لقائه مع الحمد هللا عدد

من مساعديه.

وكان ميالدينوف الذي عقد اجتماعات مع المسؤولين في الضفة ال ربية ،ومن ثم مسؤولين من

حماس في غزة ،بهدف تدارك األزمة ،والعمل على حلها ،قد حذر قبل أيام ،من أن صراعاً على
السلطة بين حركتي فتح وحماس "تسبب في تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزة وينذر باالنفجار

والتحول إلى صراع آخر" .وخاطب المبعوث األممي مجلس األمن قائال "في غزة نحن نسير باتجاه
أزمة جديدة بوعي تام" ،مشددا على ضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لنزع فتيل التصعيد.

القدس العربي ،لندن2017/5/30 ،

 .51الكونجرس األمريكي يستعد لالحتفال بما يعرف بـ"يوم القدس"
الناصرة – وديع عواودة :كشف في إسرائيل أمس أن الكونجرس األمريكي يستعد لالحتفال بما يعرف
بـ "يوم القدس" وبالذكرى الخمسين لـ"توحيد القدس" في األسبوع المقبل .والحديث يدور عن مبادرة

لرئيس البرلمان اإلسرائيلي الكنيست يولي إدليشطاين والسفير اإلسرائيلي في واشنطن رون ديرمر.
فقد توج ه إدليشطاين وديرمر معا لرئيس الكونجرس فول راين بطلب لتكريم "عاصمة إسرائيل" وأداء

التحية لها.

وأمس أبل هما راين باستجابته للطلب ،مشي ار إلى أن االحتفالية ستتم في السابع من يونيو /حزيران

المقبل ،يوم احتالل إسرائيل للشطر الشرقي في  .1967وسيشارك في االحتفالية مئات من أعضاء

الكونجرس وستبث بالفيديو كونفرنس للكنيست الذي سيشهد بالتزامن احتفالية مماثلة يقدم فيها نتنياهو

وادليشطاين خطابين يتم بثهما بالطريقة ذاتها مباشرة لواشنطن .ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
أمس عن السفارة اإلسرائيلية في واشنطن قولها إنها ما زالت تأمل في أن يشارك الرئيس ترامب

باالحتفالية ويقدم خطابا في الكونجرس .ونقلت عن إدليشطاين قوله إنه منفعل إزاء استعداد

الكونجرس لالحتفال بتوحيد شطري القدس ،معتب ار ذلك رم از لمتانة العالقات الثنائية مع الواليات

المتحدة.
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 .52حماس ..واالعتدال العربي من جديد
أحمد الحيلة
أعلن الرئيس األمريكي ترامب في خطابة أمام الزعماء العرب والمسلمين في قمة الرياض  21الشهر

الجاري ،أن "حماس" حركة إرهابية ،داعياً دول المنطقة إلى القضاء على التطرف أوالً ،مؤكداً على
ذات المعنى في كلمته أثناء زيارته الكيان اإلسرائيلي 23 ،أيار /مايو ،متعهداً بحماية "اإلسرائيليين

من صواريخ حزب هللا وحماس".

بيان قمة الرياض لم يأت على ذكر حركة "حماس" كحركة إرهابية ،في إشارة ضمنية لرفض

السعودية والدول العربية واإلسالمية ،التماهي مع خطاب الرئيس ترامب في اتهامه "حماس"

باإلرهاب ،على اعتبار أنها حركة تقاوم االحتالل الصهيوني ألراض عربية وفقاً للقانون الدولي.

هذا التحليل للخطاب منطقي تجريدياً بمعزل عن الخلفيات واألهداف ،ولكن إذا توقفنا عند سياسة
بعض الدول النافذة واألساسية في اإلقليم كالسعودية ،واإلمارات ،ومصر ،وتطور موقفها من القضية

الفلسطينية لناحية التطبيع والتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي بذريعة مواجهة إيران وذلك بمعزل عن
تسوية الصراع العربي الصهيوني ،..ومن ثم تطور موقفها من حركة اإلخوان المسلمين بوسمها

باإلرهاب ،..ف ن ذلك يدفع المراقب إلى قراءة مختلفة ،مفادها أن قمة الرياض لم ْتولرد اسم حركة
"حماس" في بيانها الرسمي ،تجنباً لحدوث انقسام بين الدول العربية واإلسالمية المشاركة ،وبالتالي

الحفاظ على موقفها من مواجهة إيران وحزب هللا ،ومحاربة "التطرف واإلرهاب "الذي يمكن أن

خيلة وسياسات بعض الدول العربية التي لها موقف سلبي
ينسحب تفسيره على حركة "حماس" في ام ّ
أصالً من حركة اإلخوان المسلمين ،التي تعتبر مظلة فكرية وحاضنة جماهيرية داعمة لحركة

"حماس" في مواجهة المشروع الصهيوني.

معمقة في موقف السعودية ،واإلمارات ،ومصر تجاه حركة "حماس" ،يبعث على الشك
إن نظرة ّ
والريبة بخالف ما يظهر منه خطابياً فجوهر الموقف لتلك الدول يتقاطع مع شروط الرباعية الدولية
الواليات المتحدة ،روسيا ،االتحاد األوروبي ،األمم المتحدة التي أانشئت عام 2002م لمتابعة الصراع

العربي الصهيوني ،وطالبت حركة "حماس" االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي ،ونبذ العنف المقاومة ،

والقبول باتفاقيات أوسلو.

ذكر بزيارات توني بلير ،مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط ولقاءاته
وفي هذا السياق ،ف ننا ان ّ
بقيادات "حماس" ،ودعوته الحركة أثناء زيارته قطاع غزة في شباط /فبراير 2015م ،إلى قبولها بحل

الدولتين كنهاية للصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ،وليس شيئاً مؤقتاً ،والى إعالن حماس نفسها حركة

فلسطينية وليست كجزء من حركة إسالمية ذات أبعاد إقليمية ،والى قبولها المصالحة الوطنية
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وانجازها على أساس برنامل سياسي قاعدته دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران /يونيو
1967م ،كشرط "لتحسين أوضاع قطاع غزة واعادة اإلعمار ،وكمدخل لتسوية الصراع بين

الفلسطينيين واإلسرائيليين وفقاً لحل الدولتين" .ما يؤكد مجدداً حقيقة وسبب الحصار المضروب على

قطاع غزة منذ 2007م ،بشراكة عربية ،وتواطؤ دولي مع االحتالل اإلسرائيلي.

تمخض عنها من توصيات ،ال
أهمية هذه التفاصيل والتذكير بها اآلن هو انعقاد قمة الرياض وما ّ
سيما مكافحة "اإلرهاب والتطرف" .ذلك المصطلح الم ّ
طاط الذي قد ينسحب على حركة "حماس" وفقاً
ّ

لتفسير بعض الدول العربية فعلى صلة بالموضوع ،طالب مؤخ اًر  2017/5/24الجنرال السعودي
المتقاعد ،أنور عشقي ،والمقرب من دوائر صنع القرار في الرياض ،طالب حركة حماس بـ " أن

تاعلن أنها ليست إرهابية من خالل استخدام وثيقتها السياسية ضد اإلرهاب ،وأن تدخل في التحالف
اإلقليمي لمحاربة إرهاب دول ومنظمات كتنظيم الدولة والقاعدة" وأضاف" :اعتراف حماس بدولة

فلسطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1967م يمكن أن يخّلصها من تهمة اإلرهاب" .أي

عرضها
سي ّ
أن عدم اعتراف الحركة باالحتالل اإلسرائيلي ،أو عدم قبولها المبادرة السعودية للسالم ا

لتهمة اإلرهاب المطلوب استئصاله وفقاً لمخرجات قمة الرياض.

ومن هنا ،ف ن ما تتعرض له قطر ،الدولة الصديقة لحماس والمستضيفة لقيادتها السياسية على

أراضيها ،..من هجوم إعالمي منذ فجر 24أيار /مايو الجاري ،أي بعد ثالثة أيام فقط من قمة
الرياض ،يشير إلى بدء المعركة وتدشينها ،من خالل الربط بين الدوحة وطهران ،وبينها وبين حركة

اإلخوان المسلمين "اإلرهابية" حسب التصنيف السعودي ،اإلماراتي ،المصري ،..ومن الالفت للنظر
وصف قناة العربية المحسوبة على السعودية ،لحركتي "حماس" والجهاد اإلسالمي في أحد تقاريرها

المتفرعة عن تنظيم اإلخوان المسلمين وايران.
"بالجماعات المتطرفة"
ّ
هذا السياق الخطير على مستقبل القضية الفلسطينية ،والذي يستهدف ما تبقى في الجسم العربي
والفلسطيني من عافية ،..يدفع حركة "حماس" وعموم المقاومة الفلسطينية إلى أخذ الحيطة والحذر،

والى إعادة النظر في منظومة عالقاتها السياسية لمواجهة االستهداف القادم ،فالمرحلة لم تعد تقبل

الحياد أو سياسة االحتماء فالتحالف االستراتيجي الجديد بقيادة الرياض ،واشراف الواليات المتحدة
األمريكية ،سيتقاطع حتماً مع الكيان اإلسرائيلي استخبارياً ولوجستياً في الحد األدنى بذريعة مواجهة
إيران ،وهو المدخل األوسع الستهداف حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية كاستحقاق الزم للتحالف

الناشل بين واشنطن وتل أبيب ،وبين دول ما يعرف باالعتدال العربي.
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 .53مصالح "حماس" من تقاربها مع روسيا
عدنان أبو عامر
سيما عقب اندالع
في الوقت الذي تعاني فيه "حماس" من تراجع في عالقاتها
الدولية ،ال ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
ثورات الربيع العربي في أوائل عام  ،2011شهدت عالقاتها مع روسيا تقارباً ملحوظاً في اآلونة
ّ
األخيرة.

السياسية الجديدة لـ"حماس"
الروسية ببيانها في ّ 18أيار/مايو الوثيقة
الخارجية
لقد باركت و ازرة
ّ
ّ
ّ
هنية
الصادرة في ّ 1أيار/مايو ،واعتبرتها خطوة في االتّجاه الصحيح ،ورّحبت بانتخاب إسماعيل ّ
رئيساً لمكتبها السياسي في ّ 6أيار/مايو ،خلفاً لخالد مشعل.
ّ
ى
الخارجية الروسي ميخائيل
هاتفياً بنائب وزير
هنية اتّصاالً
ّ
ّ
وفي ّ 19أيار/مايو ،أجر إسماعيل ّ
ّ
الثنائية،
بوغدانوف ،وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق األوسط ،وبحثا في العالقات
ّ
ّ
وتحدثا حول إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية منذ  17نيسان/أبريل،
والدور الروسي في تحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ،والوثيقة السياسية التي أصدرتها

حماس.

"إن حماس تعتبر روسيا دولة
وفي هذا السياق ،قال
ّ
المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم لـ"المونيتور"ّ :
معنية باالنفتاح عليها بما يحّقق المصالح
عظمى ذات تأثير كبير على السياسة
الدولية ،والحركة ّ
ّ

الفلسطينية ،وال يتعارض مع ثوابتها ،وسبق للجانبين أن أجريا اتّصاالت خالل السنوات السابقة،
ّ
أي طرف باستثناء االحتالل اإلسرائيلي لتحقيق
ألي تواصل يأتيها من ّ
حيث تفتح حماس ذراعيها ّ
ّ
الفلسطينية باالستقالل".
الطموحات
ّ
اإليجابية مع "حماس" منذ فوزها في
رّبما تكون روسيا الدولة العظمى الوحيدة ذات العالقات
ّ
يعية خالل عام  ،2006إذ زارها وفد قيادي من الحركة في آذار/مارس من عام
االنتخابات التشر ّ

 2006برئاسة رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل ،والذي التقى الرئيس الروسي السابق
ّ
ّ
ديمتري ميدفيدف بدمشق في ّأيار/مايو من عام .2010
الخارجية الروسي سيرغي الفروف في
وفي  3آب/أغسطس من عام  ،2015استقبل خالد مشعل وزير
ّ
ّ
تتم حتّى اليوم.
قطرّ ،
ووجه األخير دعوة إليه لزيارة موسكو ،لم ّ
وفي  17آب/أغسطس من عام  ،2016التقى ميخائيل بوغدانوف مشعل في الدوحة ،ودانت "حماس"
في  4نيسان/إبريل من عام  2017تفجير مترو سانت بطرسبورغ ،ووصل وفد من "حماس" إلى
الفلسطينية ،والتقى سيرغي الفروف.
موسكو في  15كانون الثاني/يناير لمناقشة األوضاع
ّ
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مسئول في حماس ،أخفى هويته ،شارك ببعض لقاءات حماس مع المسئولين الروس في السنوات
الماضية ،قال "للمونيتور" أن "نتائل اتصاالت حماس والروس نقلت تصورات الحركة عن رؤيتها
للصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ،ورغبتها بتحشيد المواقف الدولية لنصرة القضية الفلسطينية ،وتفنيد

االتهامات اإلسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية باإلرهاب".

األمة ب ّزة والخبير بشؤون "حماس" حسام الدجني
من جهته ،قال أستاذ العلوم
ّ
السياسية في جامعة ّ
يمهد الطريق الستيعابها
لـ"المونيتور"ّ :
"إن عالقة حماس بروسيا قد تفتح نافذة أمام الحركة ،بما ّ
الدولية ،وأتوّقع أن
باعية
العملية
ضمن
ّ
السياسية في المنطقة ،بدل إقصائها ،فروسيا أحد أطراف الر ّ
ّ
ّ
يحدد تاريخها بعد".
جية ،التي لم ّ
هنية بزيارتها خالل جولته المقبلة الخار ّ
يقوم ّ

اإلقليمية
ظل رغبة األخيرة بصياغة التحالفات
ّ
قد تكمن المصالح المتبادلة بين "حماس" وروسيا في ّ
إسالمية كبيرة
بما يخدم مصالحها وتحسين صورتها أمام العالم اإلسالمي بعالقتها مع حركة
ّ
ّ
كـ"حماس" ،فيما تطلب "حماس" من روسيا خالل لقاءات الجانبين بين عامي  2016-2006اختراق
الحصار المفروض عليها منذ عام  ،2006بما ينسجم مع رؤيتها باالنفتاح على العالم ويخّفف عنها
الدولية.
الض وط
ّ
هنية،
بدوره ،قال أحمد يوسف ،وهو المستشار
السياسي السابق لزعيم "حماس" إسماعيل ّ
ّ
"إن حماس ذاهبة في اتّجاه تقوية عالقاتها مع روسيا لمواجهة الض وط التي قد تأتيها
لـ"المونيتور"ّ :
أن إنشاء هذه
قليمية كالواليات المتّحدة
األميركية واسرائيل ،مع ّ
ّ
دولية وا ّ
في المرحلة المقبلة من قوى ّ
السياسية ،بما ال يتعارض مع
العالقات الجديدة مع روسيا يتطّلب من الحركة إبداء مرونة بمواقفها
ّ
الوطنية".
ثوابتها
ّ

"إن حماس
وقال مسؤول
هويته ،لـ"المونيتور"ّ :
عباس ،أخفى ّ
فلسطيني قريب من الرئيس محمود ّ
ّ
أي
مطالبة بأالّ تتفاءل كثي اًر بمستقبل عالقاتها مع موسكو ،فاألخيرة جزء من المنظومة
ّ
الدولية ،و ّ

ظمة
عالقة لها بالحركة منوط بمدى استجابتها لمتطّلبات
عملية السالم ،كاعترافها باتفاقيات من ّ
ّ
أن حماس تدير ظهرها لهذه االستحقاقات ،فلن تأخذ من روسيا
التحرير
الفلسطينية واسرائيل ،وطالما ّ
ّ

أكثر من الصور التذكارّية مع مسؤوليها".
يتزامن التقارب الحاصل بين "حماس" وروسيا مع استعداء الواليات المتّحدة للحركة ،خصوصاً منذ
أيلول/سبتمبر من عام  2015وحتّى نيسان/إبريل الماضي ،حين أدرجت عدداً من قادة "حماس"

األميركية األخيرة من خالل ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب
هابية ،وجاءت المواقف
ّ
ضمن قوائمها اإلر ّ
هابية واحدة،
في
السعودية بـّ 21أيار/مايو بوضع "حماس" و"حزب هللا" وتنظيم الدولة في قائمة إر ّ
ّ
األمر الذي استجلب ردود فعل غاضبة من "حماس".
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أن "عالقات حماس وروسيا بمثابة
طلع "المونيتور" على وثيقة
اّ
داخلية غير منشورة لـ"حماس" ذكرت ّ
ّ
الدولية حولها ،ففي الوقت الذي يواصل فيه
للتوجه اإلسرائيلي الرامي إلى فرض العزلة
انهيار
ّ
ّ
ّ
الديبلوماسية على حماس لقطع الطريق على انفتاحها على دول العالم،
االحتالل اإلسرائيلي حملته
ّ
ّ
أن
يأتي الموقف
الروسي كصدمة لدولة االحتالل ،ألن استمرار اتصاالت حماس مع روسيا يعني ّ
ّ
الحركة تجاوزت مرحلة الطوق الذي ايراد فرضه حولها بتواطؤ أميركي".
ّ
"إن طريق حماس ليست
أما أستاذ العلوم السياس ّية في جامعة "النجاح" بنابلس فقال لـ"المونيتور"ّ :
ّ
مجاناً،
معبدة باتّجاه روسيا ،فاألخيرة دولة عظمى لها حساباتها
ّ
ّ
السياسية ،ولن تفتح أبوابها للحركة ّ
بل قد تكون حذرة إزاء تقاربها مع حماس ،التي ابتعدت عن حليفتها السابقة إيران بسبب خالفهما

أن إيران ليست بعيدة عن التقارب الحاصل بين موسكو وحماس لرغبتها
حول األزمة السورّية ،مع ّ
مجدداً ،عقب تهنئة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لحماس
في استعادة الحركة محورها ّ
يوم  9أيار/مايو بانتخاب قيادتها الجديدة في الشهر ذاته".

المقرب منها" ،المركز الفلسطيني لإلعالم" في
وفي غمرة التقارب
الروسي من "حماس" ،أعلن الموقع ّ
ّ
ّ
أن الحركة دخلت األدب الروسي الحديث من خالل رواية األديب الروسي "ألكسندر
ّ 18أيار/مايو ّ
ّ
ّ
المسماة "المستشرق" الصادرة أخي اًر ،من دون تحديد موعد دقيق إلصدارها ،وهي تحكي
بروخانوف"
ّ

القسام
قصة رجل استخبارات
غزة ودخلها عبر األنفاق ،والتقى بكتائب ّ
روسي وصل إلى ّ
عز الدين ّ
ّ
ّ
 الجناح العسكر ّي لـ"حماس".تتطور عالقتها بدولة عظمى كروسيا لالحتماء بها
وأخي اًر ،رّبما تكون خطوة ّ
أمنية كبيرة لـ"حماس" أن ّ
مجانية ،األمر
تقدم مواقف
أن موسكو ليست
دوليةّ ،
جمعية خيرّية ،وال ّ
لكنها تعلم ّ
ّ
ّ
أي ض وط ّ
من ّ
أن ذلك ظهر
الذي يتطّلب من "حماس" تقديم مواقف
سياسية مرنة إزاء الصراع مع إسرائيل .ورغم ّ
ّ
لكن االمتحان الحقيقي يكمن بأفعالها على األرض ،وليس
بوثيقتها األخيرة التي القت ترحيب روسياّ ،
ّ
وثائقها النظرّية.
موقع المونيتور2017/5/29 ،

 .54السياسة الفلسطينية :األولوية للعبة أم لالعب؟

هاني المصري

أصبح في حكم المؤكد أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ستستأنف قر ًيبا من دون وقف
االستيطان ومن دون بقية الشروط التي كان يرددها الرئيس محمود عباس .ولتقييم هذا الموقف،
وتعبير عن االتجاه العام:
ًا
هناك أكثر من وجهة نظر ،سأعرض اثنتين منها ،وهما األكثر أهمية
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أن ال مفر أمام الرئيس سوى الموافقة على االنخراط في العملية السياسية
وجهة النظر األولى ترى ّ
القادمة ب ض النظر عن الثمن الفادح الذي سيدفع جراء ذلك ،ألنه عبر هذا الطريق يمكن تقليل

الخسائر ،والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ،كاالعتراف بوجود شريك فلسطيني ،والمساهمة
في الحلف الجديد الذي يشكله الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وتحميل إسرائيل المسؤولية عن فشله

في تحقيق صفقته "التاريخية" التي يبشر بها ،ولو من خالل إظهار مواصلة وتعميق أهمية الدور

األمني الذي تقوم به السلطة في مكافحة "اإلرهاب" ،وتوفير األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

كما من الفوائد المترتبة على الموقف الفلسطيني هذا إمكانية فتح تعديل اتفاقية باريس االقتصادية،

واالستثمار في مناطق ج  ،وتسهيالت متنوعة على المعابر وغيرها ،وانهاء أو تخفيف حدة
خصوصا مع أطراف اللجنة الرباعية العربية التي تفاقمت العام
الخالفات الفلسطينية العربية،
ً
الماضي بعد طرح خطتها للوضع الفلسطيني.
ويعزز بعض أصحاب وجهة النظر هذه حججهم بالقول إن المصالحة ليست على األبواب نتيجة

تعنت "حماس" ،وعدم استعدادها لتمكين حكومة الوفاق الوطني أو حكومة وحدة وطنية ملتزمة

ببرنامل الرئيس والتزاماته ،وأن الرئيس إذا لم ي ير موقفه سيفتح باب المواجهة مع ترامب ،ما سيزيد

الض وط الممارسة ضد السلطة ،وتزايد مساعي البحث عن بديل أو بدائل أخرى.

أما وجهة النظر الثانية ،فتعارض االلتحاق بالمفاوضات على أسس أسوأ من المفاوضات السابقة،

ايدا
التي لم تؤد إلى تقليل الخسائر والحفاظ على الوضع ومنعه من التدهور ،بل أصبح التدهور متز ً
على جميع المستويات واألصعدة.

من ينظر اآلن إلى مكانة القضية وترتيبها في سلم األولويات في المنطقة والعالم ،يجد أنها تراجعت

بصورة تنذر بالخطر الشديد ،ومعرضة للتصفية إذا نجحت خطة ترامب القائمة التي يتم الت ني
باالنضواء تحت مظلتها على تقديم الحل اإلقليمي ،وتشكيل حلف ناتو ،وتطبيع العالقات العربية

مع إسرائيل أوًال ،ما يعني وضع القضية الفلسطينية والفلسطينيين تحت رحمة اليمين واليمين

المتطرف الذي يحكم إسرائيل .والجدير ذكره هنا أن تعنت الحكومة اإلسرائيلية لن يقود بالضرورة إلى

تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفشل ،وانما من المرجح تشديد الض ط على الفلسطينيين وتوظيف

العرب في ذلك لجعلهم يقدمون تنازالت أكبر.

إن استئناف المفاوضات من دون وقف االستيطان وبال مشاركة دولية وال مرجعية ملزمة سي طي

على تكثيف االستعمار االستيطاني ،ويشجع إسرائيل على المضي في فرض شروطها وامالءاتها

على الفلسطينيين الكفيلة بتحقيق الحل اإلسرائيلي ،مدعومة مما تعتبره فرصة تاريخية جراء ما يجري
في المنطقة العربية من حروب وصراعات تستنزفها ،ومن إدارة ترامب التي هي ليست مجرد داعمة
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إلسرائيل ،بل هي صهيونية كما قال عن حق عاموس يدلين ،مدير مركز أبحاث األمن القومي
اإلسرائيلي ،في تعليقه على خطاب ترامب في إسرائيل.

إن وجهة النظر هذه تصر على ضرورة توفر قناعة عميقة باعتماد استراتيجية م ايرة ،واإلقالع عن

التهديد اللفظي بها أو باستخدامها المحدود في السنوات الماضية ،حيث جرى التهديد بالمقاطعة،
وخصوصا تفعيل العضوية الفلسطينية في محكمة
والمصالحة ،والمقاومة الشعبية ،والتدويل،
ً
تكتيكا لتحسين شروط العودة إلى المفاوضات،
الجنايات وغيرها من المؤسسات الدولية ،باعتباره
ً
وليس باعتباره استراتيجية ترمي إلى ت يير أسس وقواعد ومرجعية المفاوضات .وانتهى األمر
باالستعداد الستئناف المفاوضات بشروط أسوأ من قبل.

المطلوب ت يير االستراتيجية المعتمدة منذ اتفاق أوسلو ،التي تفاقمت بعد اغتيال ياسر عرفات،

باستراتيجية تقوم على السعي لت يير موازين القوى ،وتعزيز مقومات الوجود والصمود ،واحباط
المخططات اإلسرائيلية ،عبر االنطالق من أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تحرر وطني تتداخل

خصوصا
معها بشكل جزئي مهمات البناء الديمقراطي ،وأن الحل ليس على األبواب ،ألن إسرائيل،
ً
في المرحلة الحالية ،ليست جاهزة وال مستعدة ألي حل يحقق أي حق من الحقوق الفلسطينية،
وماضية في تطبيق الحل اإلسرائيلي خطوة خطوة عبر سياسة الضم الزاحف لالستعمار االستيطاني،

وخلق الحقائق االحتاللية على األرض ،وسن المزيد من القوانين العنصرية.

وتتضمن هذه االستراتيجية كذلك إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وتفعيل
المؤسسات الفلسطينية واصالحها وتجديدها وت يير أسلوب عملها واعادة بنائها ،والتركيز على
الوضع الداخلي ،بما يحفظ سيادة القانون والتعددية والمشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة بين

المواطنين ،ب ض النظر عن الدين والجنس واللون والجهوية والعائلية والعقيدة.

بدال
كما تشمل احترام المؤسسات والعمل الجماعي والمساءلة والمحاسبة ،وضمان استقالل القضاء ً
من اإلمعان في سياسة القضاء عليه ،ومكافحة الفساد والهدر والمحسوبية وقلة اإلنتاجية ،واالحتكام

إلى الشعب عبر إجراء االنتخابات الدورية المنتظمة على جميع المستويات واألصعدة حيثما يمكن
ذلك ،بما يضمن إنهاء حالة الفردية والتفرد وبقايا المحاصصة الفصائلية وجمع كل السلطات في يد

سلطة واحدة وشخص واحد ،واحترام حقوق اإلنسان وحرياته.

إن إعادة إنتاج العملية السياسية في ظل المعطيات الراهنة ،المحلية والعربية واإلقليمية والدولية ،لن

تؤدي إلى الحفاظ على القضية ،وانما – في أحسن األحوال  -إلى الحفاظ على السلطة وبقاء
دائما على أن يبقى الوضع
الرئيس ،ولن تحقق مكاسب اقتصادية معتبرة .ف سرائيل تحرص ً
الفلسطيني على حافة االنهيار.
التاريخ :الثالثاء 2017/5/30

العدد4304 :

ص

39

أمر كان مفعوًال ،وتجنب
حاول أبو مازن طوال حكمه الحفاظ على الوضع الراهن إلى أن يقضي هللا ًا
االستسالم والمواجهة مع أنها مفروضة على الفلسطينيين ،إال أنه لم يستطع المحافظة على الوضع،
رغم التنازالت الكبيرة والمستمرة ،وسيكون من الصعب عليه تجنب االستسالم في الفترة القادمة إذا

أراد البقاء بموقعه واستراتيجية المفاوضات ،واذا لم يستسلم سيكون الموقف الفلسطيني أضعف
عندها ،وتصبح إمكانية إزاحته وخلق البدائل منه أكبر .فقد ضاعت سنوات ثمينة كان يمكن توظيفها

لبناء البديل الواقعي عن أوسلو بصورة تدريجية ،وخطوة وراء خطوة.

ما يرجح كفة وجهة النظر الثانية أن أهمية القضية الفلسطينية تنبع من أنها عامل عدم استقرار،

ويجب المحافظة عليها كذلك ،ومن استعداد الشعب المستمر للدفاع عنها ،وأنها تمنح أو تحجب

جدا ،ومن دونه ال يمكن
الشرعية للدول والحركات العربية وفي اإلقليم ،لذلك الموقف الفلسطيني مهم ً
أن ينجح ترامب في سياسته لت يير سلم األولويات بحيث تاطبع العالقات العربية مع إسرائيل أوًال ،بما
إنجاز أن تكون
العبا في لعبة جوهرها
ًا
يؤدي إلى أن تصبح القضية الفلسطينية ثانوية .وليس
ً
يستهدف الحقوق والمصالح الفلسطينية.
لوال "انتفاضة السكاكين" التي انطلقت في تشرين األول  ،2015ولوال اإلضرابات الفردية لألسرى،

خصوصا المقاومة
وصوًال إلى إضراب "الحرية والكرامة" ،وحركة المقاطعة والمقاومة بكل أشكالها،
ً
الشعبية ومقاومة االستيطان والجدار لما بقيت القضية حية وفرضت حضورها على الجميع ،ولما

يكا.
اتصل ترامب بأبو مازن واعتبره شر ً

خاضعا للواقع ،يهدف إلى إزالة االحتالل وليس إلى تحسين
امر وال
هناك طريق آخر واقعي ليس م ًا
ً
بدال من التنافس على الخطوات االنقسامية.
شروط الحياة تحته .طريق المشاركة والوحدة الوطنية ً

كامال في النظام
طرح عليها
جدا إذا ا
يكا ً
عرضا أن تكون شر ً
فـ"حماس" اآلن في ظل وضعها المأزوم ً
ً
السياسي وفق ما تستحق ليس أقل وال أكثر فيمكن أن تقبله ،واذا رفضته ستعزل نفسها ،وربما
تتشرذم ،وستكون ال البية الشعبية ضدها ،أما وضعها أمام خيار "إما أو" ،أي أن تخضع طواعية أو
مجبرة عن طريق تشديد الحصار وتجويع الشعب ،فهذه ليست سياسة حكيمة وال واقعية.

الهدف الوطني ليس بقاء السلطة وال االعتراف بالشريك الفلسطيني وال بالرئيس ،فلتذهب السلطة إلى
ظا إلعطاء األولوية لالعتراف
ثمنا باه ً
الجحيم ،وانما الهدف االعتراف بالشعب وحقوقه .لقد دفعنا ً
بالقيادة في أوسلو وليس بالحقوق ،األمر الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه .وان االستمرار في هذا النهل

سيوصلنا لما هو أسوأ بكثير .سيوصلنا إلى ضياع القضية والحقوق ومفاقمة معاناة الشعب.

الدراسات االستراتيجية2017/5/30 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ
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 .55فخ عسل شمال السامرة أوال
اليكس فيشمان

كان يفترض أن تجرى يوم الخميس الماضي ،تحت رادار اإلعالم ،جولة سرية ،حساسة جدا سياسيا.

جيسون غرينبلت ،مبعوث الرئيس ترامب الى الشرق االوسط ،طلب التجوال في منطقة شمال السامرة
التي أخلتها إسرائيل في أثناء فك االرتباط في .2005

لقد حددت إدارة ترامب شمال السامرة منذ اآلن كمنطقة ممكنة لتنفيذ خطوة إسرائيلية تبث للعالم

العربي التزام إسرائيل باالعتراف بالدولتين .ويدور الحديث عن نقل أراض توجد تحت سيادة إسرائيلية
كاملة إلى سيادة فلسطينية جزئية ،مدنية فقط.

وبل ة معروفة أكثر :نقل أراض من المنطقة ج إلى المنطقة ب .مثل هذا االقتراح يبدو لألمريكيين

كمهمة ممكنة لحكومة إسرائيل في إطار صفقة الرزمة الكبرى مع العالم العربي.

طلب غرينبلت أن يرافق في الجولة اللواء يوآف فولي مردخاي ،منسق األعمال في المناطق .لم

يكن يتصور فولي أن ينضم إلى الجولة دون تلقي اإلذن من نتنياهو وليبرمان ،اللذين كانا يعرفا

بالضبط ما الذي يفحصه غرينبلت .هكذا بحيث أن النفي الصدر عن ديوان رئيس الوز ارء أن يكون

األمريكيون طرحوا على إسرائيل إمكانية نقل أراض من منطقة ج إلى ب ـ بعيد عن الحقيقة.

مساء يوم األربعاء تسرب إلى القناة  10النبأ عن أن اإلدارة األمريكية طرحت فكرة نقل أراض إلى
مسؤولية مدنية فلسطينية وجولة غرينبلت في السامرة أل يت .وفي ال داة التقى غرينبلت ونتنياهو،

ومعقول االفتراض انه طرحت في اللقاء أفكار حول دور إسرائيل في الصفقة المعدة في الشرق
األوسط.

لقد سبق ل رينبلت ورجاله أن تحدثوا على مسمع من السعوديين ،اإلمارات والفلسطينيين ما يظهر في

أوراق عملهم كـ «إعادة تعريف لمناطق في الضفة».

وهم ال يتحدثون عن ت يير وتعريف لمناطق واسعة ،بل لمناطق ص يرة .شيء ما رمزي يرمز للعالم
العربي بأن إسرائيل مستعدة للتقدم نحو الدولتين ليس فقط باألقوال ،وان ليس لها نية لضم كل

المناطق.

إلى جانب فكرة نقل مناطق في السامرة إلى منطقة ب ،طرح األمريكيون فكرة أخرى سبق أن ظهرت
في جهاز األمن في موعد قريب من تسلم ليبرمان لمهام منصبه ،كجزء من سياسة «العصي
والجزر» التي أمالها.

يدور الحديث عن «تبييض» بناء فلسطيني غير قانوني تسلل من المناطق ب إلى المناطق ج ،لمنع

االنفجار في الميدان .ويدور الحديث عن نحو  20ألف مبنى في مئات النقاط .وقد صدر لـ  13ألف
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منها أوامر هدم ،و 3,500منها نفذ حتى اآلن .الفكرة التي باعها الجيش لليبرمان تبناها األمريكيون،
بل وساروا خطوة أخرى إلى األمام :بيضوا وأعلنوا بأن هذا نقال لمناطق ج إلى ب .ويدور الحديث
عن مئات النقاط الص يرة ،مساحة غير كبيرة ،وفي هذه المرحلة ـ هذا يكفي.

«تبييض البيوت» عرض على الكابنت عشية وصول ترامب إلى البالد كبادرة طيبة إسرائيلية تجاه
رئيس غير متوقع.

غير أن وزراء الكابنت عطلوا النية األمريكية .صحيح أنهم وافقوا ـ ألسباب إنسانيه ـ على وقف هدم

البيوت ،إال أن نقل مناطق ج إلى ب ـ امتنعوا عنه.

يبدو أن رئيس الوزراء ،في االئتالف الحالي ،سيجد صعوبة في أن يفي بالحد األدنى الذي تعهدت
به الواليات المتحدة للعرب.

من الفلسطينيين أيضا يطلب األمريكيون ما يبدو في هذه اللحظة متعذرا ،مثل إخراج التعاون األمني

مع إسرائيل من السرية إلى النور ،وقف توزيع األموال للمخربين في السجن وما شابه.

من السعوديين طلبوا ،حسب «وول ستريت جورنال» خطوات تطبيع أولى مع إسرائيل ،كفتح خطوط

هاتف لالتصال المباشر بين الدولتين ،منح إمكانية لإلسرائيليين لعقد الصفقات في السعودية ومعبر

للطائرات اإلسرائيلية فوق السعودية في طريقها إلى الشرق األقصى.

واالن يتعين على كل طرف أن يأتي بنصيبه إلى الطاولة .وبقي غرينبلت في المنطقة للتأكد من أن

أيا منهم لن يتملص .في المرحلة التالية يخطط األمريكيون لقمة في واشنطن .وبعدها مفاوضات
متوازية إلسرائيل مع العالم السني ،وعلى رأسه السعودية ومع الفلسطينيين.

ويض ط المحيط القريب لترامب عليه كي يعقد القمة في واشنطن في غضون شهر كي يعرض
إنجا از في الساحة الدولية.

إذا ما اخذ بهذا النهل من شأن إسرائيل أن تجد نفسها تحت ض وط يمارسها بالذات الصديق األكبر
لنتنياهو في البيت األبيض.

يديعوت 2017/5/29
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