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تخون أي فلسطيني يشارك فيها
 .1السلطة الفلسطينية تؤكد عدم مشاركتها في "ورشة المنامة" ...و ّ
نشرت الشـرق األوسـط ،لنـدن ،2019/5/21 ،نقـال عـن م ارهـ فا فـي رام هللا كفـا زبـون ،أن مهـوولين
ف هــنينيين ق ـوا مــن أهميــد عقــد ورشــد عمــل اقتصــاديد فــي البحـرين الشــفر المقبــل لتشــجي ا هــتثمار
في األراضي الف هنينيد ،وقالوا إن اله ند لـن تشـارف فـي المـوتمر الـتي دعـت إليـن واشـننن كمرح ـد
أولى ضمن خند الهالم المعروفد بـ"صفقد القرن".
وقــال رســيو الــوزراء الف هــنيني محمــد أشــتيد ،أمــو ،إن حكومتــن لــم تهتشــر حــول هــتا الورشــد

مــن

ناحيــد المــدخالت ،و المخرجــات ،و التوقيــت ،و حتــى فــي الشــكل والمحتــو  .وأضــاي فــي بدايــد

اجتماع حكومي أن "أي حل ل صراع في ف هنين لـن يكـون إ عبـر الح ـول الهياهـيد المتع قـد ب نفـاء
ا حتالل ،واحقاق حقوق شـعبنا ،المتمث ـد فـي إقامـد دولتـن المهـتق د ،تات الهـيادب والقاب ـد ل حيـاب ع ـى
حدود عام  67وعاصمتفا القدو ،وحق العودب لالجسين ،اهـتنادا إلـى قـ اررات الشـرعيد الدوليـد والقـانون
الــدولي" .وتــاب " :إن الشــالن ا قتصــادي هــو نتيجــد ل حــل الهياهــي ،ألن الف هــنيني وقيادتــن
عن تحهين شرون حياب تحت ا حتالل".

يبح ـ

وعقــأ أمــين هــر ال جنــد التنفيتيــد لمنظمــد التحريــر صــاسأ عريقــات بــالقول" :إن كــل الجفــود الهــاعيد
إلــى فــرت التعــايا بــين المحتــل وشــعأ تحــت ا حــتالل مصــيرها الفشــل ،ومحــاو ت تعزيــز التنبي ـ
ا قتصادي لالحتالل اإلهراسي ي لف هنين هو أمـر مرفـوت .القضـيد

تتج ـى فـي تحهـين األوضـاع

المعيشيد ل شعأ الف هنيني ،بل بتعزيز قدرب ف هـنين ع ـى الهـينرب ع ـى مواردهـا ومعابرهـا وحـدودها

وتجهــيد هــيادتفا مــن خــالل إنفــاء ا حــتالل" .وأضــاي" :إن معــايير ومتن بــات الحــل والهــالم العــادل
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معروفــد ل جمي ـ  ،وتــت خإل فــي اإلنجــاز الكامــل لحقــوق شــعأ ف هــنين غيــر القاب ــد ل تصــري وتنفيــت
قـ اررات األمــم المتحــدب والقــانون الــدولي ،وتجهــيد هــيادب ف هــنين ع ــى حــدود  1967وعاصــمتفا القــدو
الش ـرقيد وضــمان حــل قضــيد الالجســين وفقــا ل ق ـرار األممــي  ،194وحــل جمي ـ قضــايا الوض ـ النفــاسي
با هتناد إلى القانون والشرعيد الدوليد ومبادرب الهالم العربيد"

وقال وزير التنميد ا جتماعيد أحمد مجد ني بوضو إن اله ند الف هنينيد لن تشارف في الموتمر.
وفــي محاولــد لتجنــأ غيــاأ الف هــنينيين ،هــتوجن الو يــات المتحــدب كمــا يبــدو الــدعوب لرجــال أعمــال
ف هنينيين من أجل الحضور .وقالت مصادر ف هنينيد لــ"الشرق األوهـن" ،إن اإلدارب األمريكيـد ع ـى
اتصــال م ـ رجــال أعمــال وأكــاديميين فــي الــداخل والخــارظ ،وهــي اتصــا ت تنظــر إليفــا اله ـ ند بعــين

الريبد والشف .وأضافت" :أغ أ الظن أنفم هيوجفون الدعوب لح فاسفم".

وهــددت اله ـ ند بشــكل ضــمني أي ف هــنيني هيشــارف ،ووصــي مجــد ني أي ف هــنيني مشــارف فــي
المــوتمر بالن ــن عمي ــل ليمـ ـريكيين واإلهـ ـراسي يين .وتنظ ــر الهـ ـ ند ألي ف ه ــنيني يتعام ــل مـ ـ الو ي ــات
المتحدب خارظ موافقتفا بالنن بديل أمريكي محتمل ل قيادب الف هنينيد.

وأضــافت ســـي أن أن ،2019/5/19 ،مــن القــدو ،أن المتحــد

باهــم اله ـ ند الف هــنينيد ،نبيــل أبــو

رديند ،قال لشبكد هي أن أن  CNNاألمريكيد إن "ورشد العمل" التي أع نت عنفا أمريكا والتي تشـكل
الجــزء األول مــن خنــد الهــالم فــي الشــرق األوهــن "عقيمــد" .و أر أبــو ردينــد أن "أي خنــد اقتصــاديد
بال آفاق هياهيد لن تفضي إلى شيء" ،وأضاي قاسال" :لن يقبـل الف هـنينيون أي اقت ارحـات دون قيـام
دولــد ف هــنينيد عاصــمتفا القــدو الش ـرقيد" .وعنــد ه ـوالن عمــا إتا كــان هيحضــر الف هــنينيون ورشــد
العمل التي أع ن عنفا البيت األبيت ،في وقت هابق األحد وهتعقد فـي العاصـمد البحرينيـد المنامـد،
قــال المتحــد

باهــم الهـ ند الف هــنينيد إن هــتا القـرار يعــود ل ـرسيو الف هــنيني محمــود عبــاو .وتــاب

أبو ردينـد قـاسال إنـن عنـدما دعقـد اجتمـاع مماثـل فـي واشـننن فـي أتار /مـارو  2018مـن أجـل تحهـين
األوضاع ا قتصاديد ألهالي غزب ،اختار الف هنينيون عدم الحضور.

وجاء في األيام ،رام هللا ،2019/5/20 ،أن و ازرب الخارجيد الف هنينيد أصدرت بيانا ع قت فين ع ى إعالن
واشننن عن تنظيم "ورشد العمل" بالمنامد في حزيران /يونيو  2019ل تشجي ع ى ا هتثمار في المنانق
الف هنينيد ،متفمد الو يات المتحدب بنقل الصراع من اإلنار الهياهي إلى الديني بغناء اقتصادي.
 .2مدير االرتباط بجيش االحتالل يقيم حفل إفطار لطاقم الشؤون المدينة التابع للسلطة بغزة

كشفت مصـادر دمن عـد لوكالـد شـفاأ النقـاأ عـن مالدبـد إفنـار أقامفـا قاسـد مديريـد التنهـيق وا رتبـان
بجيا ا حتالل الكولونيل إياد هرحان لناقم هيسد الشوون المدنيد التاب ل ه ند الف هـنينيد فـي غـزب،
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يوم األحد  2019/5/19في مكتأ منهق جيا ا حتالل .وبحهأ المصادر أن ناقم الشـوون المدنيـد
التــاب ل ه ـ ند فــي غ ـزب ،وعــدد  13عنص ـ ار ،لب ـوا دعــوب هــرحان لتنــاول اإلفنــار فــي مكتــأ المنهــق
اإلهـ ـراسي ي ،حيـ ـ

ت ــولى ص ــالم ال ــزق م ــدير مكت ــأ الش ــوون المدني ــد ف ــي قن ــاع غـ ـزب ،الترتي ــأ لف ــتا

اإلفنار .وضم وفد موظفي الشوون المدنيد ،إلى جانأ صالم الزق ،كال من :راسد فتـو  ،خالـد زريـد،

كمال المه مي ،محمد جودب ،ماهر أبو العوي ،ماجد الح ـو ،وليـد هـنونو ،ناصـر كيالنـي ،هـاني أبـو
لبن ،هعيد درويا ،إهماعيل الخنيأ ،أننون متري ورفعت محيهن.
وأضافت المصادر لوكالد شفاأ "أن هـت المالدبـد تـالتي فـي إنـار توثيـق التعـاون وتونيـد العالقـد بـين
الهـ ـ ند الف ه ــنينيد وا ح ــتالل اإلهـ ـراسي ي" ،موض ــحد "أن ع ــددا م ــن أفـ ـراد الن ــاقم رفضـ ـوا الحض ــور

معتبرين تلف يالتي في إنار التنبي م ا حتالل ،إ أنفم تعرضـوا لضـغون شـديدب مـن "الـزق" الـتي

هــددهم بالفصــل فــي حــال امتنــاعفم عــن الحضــور .ولفتــت المصــادر النظــر إلــى أن مــوظفي الشــوون
المدنيــد التــابعين ل هـ ند بغـزب تعرضـوا لتفتــيا تاتــي مــن قبــل هـ نات ا حــتالل لــد دخــولفم الجانــأ
اإلهراسي ي من حاجز بيت حانون "إيرز" ،نال خ أحتيتفم.

وكالة شهاب لألنباء2019/5/20 ،

 .3مجلس الوزراء الفلسطيني يطلق خطة عمل الحكومة وبرنامج فلسطين للتميز الحكومي
رام هللا :أن ق مج و الوزراء الف هنيني ،خند عمل الحكومد في أعقاأ انتفـاء خنـد ال ـ  100يـوم التـي
تهــتند إلــى عــدب محــاور .وأكــد المج ــو ،خــالل ج هــتن األهــبوعيد التــي عقــدها يــوم ا ثنــين 2019/5/20

في رام هللا ،برساهد رسيو الوزراء محمد اشتيد ،أن الحكومد اهتكم ت خند عم فا ل ـ  100يـوم ،مشـي ار
إلى أنن ومنت اليوم األول من تك يي الرسيو محمود عبـاو ل حكومـد عم ـت ع ـى إنجـاز خنـد قصـيرب

األجل تب غ تك فتفا الماليد  245م يون دو ر وبموشرات أداء قياهيد عددها  176موش ار.

وتت خإل مفاصل هت الخند بتشجي اإلنتاظ الصناعي والزراعي والهـياحي ،والحـد مـن البنالـد ومحاربـد
الفقــر ،وتعزيــز دور المـرأب والشــباأ ،وا هتمــام بــالتع يم والتــدريأ المفنــي ،وصــون الحريــات العامــد وتعزيــز
الشفافيد ،وتقوين وانشاء المدن الصناعيد ،باإلضـافد إلـى خ ـق مشـاري رياديـد تنمويـد وبادسـات وحاضـنات
األعمال والتكنولوجيا ،وتعزيز ا هتثمار في الناقد النظيفد ،وا هتمام بالموارد الماسيد.

وأشار المج و إلى أنن وخـالل هـت الفتـرب القصـيرب ،وباإلضـافد لوضـ خنـد ال ـ  ،100قامـت الحكومـد

برهــم ا تجــا الــالزم مــن خــالل  46ق ـ ار ار ،و 77رهــالد تك يــي توهــو لعمــل جمــاعي وننــي لتعزيــز
صــمود الم ـواننين فــي مجــا ت الصــحد والتع ــيم ،والتع ــيم المفنــي ،وا قتصــاد ،والكفربــاء ،والز ارعــد،
والماليــد ،باإلضــافد ل قضــايا اليوميــد التــي تالمــو حيــاب النــاو ،وتهــتند الخنــد إلــى :ا نفكــاف ع ــن
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ا حتالل ،والتنميد بالعناقيد ،وتحهين جودب الخدمات وبشكل أهاهي الكفرباء ،والتمكـين ا قتصـادي،
والتدريأ المفني ،واإلصال والبناء الموههي والمالي ،والتركيز ع ى الخدمات في أول  100يوم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/20 ،

 .4عباس في زيارة رسمية لقطر تستمر ثالثة أيام
رام هللا :وصل رسيو اله ند الف هنينيد محمود عباو ،إلى العاصـمد القنريـد الدوحـد ،أمـو ،فـي زيـارب
ره ــميد ته ــتمر  3أي ــام وته ــتفدي بحـ ـ

العالق ــات الف هـ ـنينيد  -القنري ــد .وقال ــت مص ــادر ف ه ــنينيد

لـ"الشرق األوهن" ،إن "عباو يريد إظفار أهميد الدعم العربي في هتا الوقت ...لكنن أيضـا يريـد مناقشـد
تحويــل أمـوال قنريــد إلــى قنــاع غـزب خــارظ صــالحيات الهـ ند الف هــنينيد" .وتابعــت أن "القضــيد األهــم

هتكون صفقد القرن وما تتعرت لن القضيد الف هنينيد .الرسيو يريد اهتجالء المواقي أكثر".

واصنحأ عباو معـن إلـى قنـر رسـيو جفـاز المخـابرات العامـد ال ـواء ماجـد فـرظ ،وأمـين هـر ال جنـد
التنفيتيد ل منظمد صاسأ عريقات ،ووزير الشوون المدنيد عضو "مركزيد فتم" حهين الشيخ.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/21 ،

 .5عريقات يوجه رسالة إلى "البوندستاغ" يدين قرار تجريم حركة المقاطعة "إسرائيل"
رام هللا :دعا أمين هر ال جند التنفيتيد لمنظمـد التحريـر الف هـنينيد صـاسأ عريقـات ،أعضـاء البرلمـان
األلمـ ــاني "البوندهـ ــتاد" إلـ ــى عـ ــدم تحويـ ــل ق ـ ـرار الـ ــتي ي ـ ـربن حركـ ــد المقانعـ ــد وهـ ــحأ ا هـ ــتثمارات

والعقوبــات  )BDSبمعــاداب الهــاميد إلــى قــانون .وأعــرأ عريقــات عــن إدانتــن الشــديدب لفــتا القـرار الــتي
يجــرم حركــد المقانعــد باعتبارهــا أداب نضــاليد هـ ميد لمناهضــد ا حــتالل ،ونالــأ "البوندهــتاد" باتخــات
اإلجـ ـراءات الالزم ــد لمحاه ــبد "إهـ ـراسيل" ع ــى انتفاكاتف ــا الموثق ــد ل ق ــانون ال ــدولي والحرم ــان الممـ ـنفج
لحقوق الشعأ الف هنيني.

جــاء تلــف فــي رهــالد مفتوحــد وجففــا يــوم اإلثنــين  ،2019/5/20إلــى أعضــاء البرلمــان األلمــاني ،شــر

فيفا أهداي الحركد المهتوحاب من نضال جنوأ أفريقيا ضد الفصل العنصري.

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

 .6قناة عبرية تزعم التوصل ال تفاق تهدئة مدته ستة أشهر كمرحلة أولى ..حماس و"الجهاد" تنفيان
نشرت األخبار ،بيروت ،2019/5/20 ،من غزب عن مراه فا هاني إبراهيم ،أنن ع ى غير العادب،
ضجت وهاسل اإلعالم العبريد ،مهاء أمو ،بالخبار عن التوصل إلى اتفاق تفدسد بين إهراسيل
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وحركد "حماو" برعايد مصر واألمم المتحدب ،تكون مدتن هتد أشفر كمرح د أولى ،لكن "حماو"
و"الجفاد اإلهالمي" نفتا تلف مباشرب ،وأوضحتا أنن لم يكن هناف أي اتفاقات بخالي التفاهمات
األخيرب التي جرت في القاهرب قبل أهبوعين .يالتي تلف بالتزامن م شروع جيا العدو في بناء

الموجفد
جدران وهواتر ترابيد في عدد من منانق "غالي غزب" ،في خند لحل مشك د الصواريخ د

التي قد تن قفا المقاومد في أي تصعيد مقبل.

في شالن ا تفاق ،قالت "القناب الـ  "12العبريد إنن "يتضمن وقفا إلنالق النار من الجانبين ،وتوقي
أي أعمال عني ع ى الهياظ الفاصل ،م الحفاظ ع ى "المننقد األمنيد" العازلد لمهافد  300متر
من الحدود" ،إضافد إلى "وقي فعاليات اإلرباف ال ي ي ومهيرات البحر" .وفي المقابل ،تهمم إهراسيل

بتوهي مهاحد الصيد إلى  15ميال بحريا ،وكتلف نقل األدويد والمهاعدات المخت فد إلى غزب ،وبدء
مفاوضات بشالن الكفرباء والمعابر والقناع الصحي والمالي.
ردا ع ى تلف ،نفى المتحد

باهم "حماو" ،فوزي برهوم ،ما تناق تن وهاسل اإلعالم اإلهراسي يد،

مشي ار إلى أن ما تم ا تفاق ع ين عبر الوهاند المصريد والقنريد واألمميد هو "وقي النار مقابل
التزام ا حتالل تنفيت التفاهمات كافد" .وع ى رغم نفي الحركد ا تفاق التي تحد

عنن اإلعالم

العبري ،ف ن األخير نقل عن مصادر أن "المفاوضات هتهتمر خالل األشفر الهتد المقب د بشالن
عدد من الم فات ،وفي حال نجم األنراي في الحفاظ ع ى الفدوء وتنبيق البنود بهرعد ـ ـ كما
ينالأ الف هنينيون ـ ــ ،فهوي تدجر مفاوضات موهعد تشمل قضيد الجنود األهر لد
هواء كانوا أهر أم جثثا)".
في هتا الهياق ،قال مصدر في "حماو" ،لـ"األخبار" ،إن "الحدي

حماو

اإلهراسي ي عن اتفاق يبدو تغيي ار

لهياقات وقي النار والعودب إلى التفاهمات التي جرت في نفايد جولد التصعيد األخيرب قبل

أهبوعين" ،مشي ار إلى أنن لم ِ
تجر خالل األهبوع الماضي أي مباحثات ،وأن "آخر مباحثات جرت
بحضور قاسد الحركد في غزب يحيى الهنوار ،واألمين العام لحركد الجفاد اإلهالمي زياد النخالد ،في
القاهرب" .المصدر قدر أن توقيت اإلعالن أمو "لن عالقد بم فات داخ يد لد

رسيو حكومد العدو

بنيامين) نتنياهو التي يخوت مفاوضات داخ يد لتشكيل حكومتن الجديدب" ،مضيفا أن األخير "يريد

إغالق النريق أمام وزير األمن األهبق أفيجدور) ليبرمان في المفاوضات حول شكل الحكومد
الجديدب وبرنامجفا ،بعدما اشترن األخير أن يكون هناف اتفاق مهبق حول مهتقبل غزب كشرن

لدخول الحكومد" .لكن اإلعالم العبري عاد في وقت متالخر ونقل عن مكتأ نتنياهو أنن " توجد
تفاهمات جديدب ...لكن) الجفود المبتولد إلعادب األهر والمفقودين متواص د بال توقي" .كتلف،
نفت "الجفاد اإلهالمي" حدي
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وجاء في موق فلسطين أون الين ،2019/5/20 ،من غزب ،أن حركد حماو ،نفت مهاء يوم
اإلثنين ،مزاعم وهاسل اعالم إهراسي يد ،بشالن التوصل

تفاق لوقي إنالق النار م ا حتالل

اإلهراسي ي ،لمدب هتد أشفر .وقال النانق باهم حماو فوزي برهوم في تغريدب ع ى صفحتن
الشخصيد بموق "تويتر" " :صحد لما تناق تن وهاسل إعالم إهراسي يد حول التوصل تفاق تفدسد

لمدب هتد أشفر" .وأضاي" :نوكد أن وقي إنالق النار بين المقاومد وا حتالل كان مقابل التزامن
بتنفيت كافد التفاهمات".

 .7حماس تطالب الدول العربية بمقاطعة الورشة االقتصادية في البحرين
القدو المحت د :نالبت حماو ،مهاء ا ثنين ،الدول العربيد بعدم ت بيد دعوات المشاركد ،فيما همي

"ورشد عمل اقتصاديد" في يونيو /حزيران المقبل في العاصمد البحرينيد المنامد ،ودعتفا ل وقوي إلى

جانأ الشعأ الف هنيني بكل الوهاسل واألدوات ،ودعمن لمواجفد الخند األمريكيد وافشالفا.
وقالت حما و ،في بيان لفا :إنفا تتاب بق ق بالغ اإلعالن األمريكي عن عقد "ورشد عمل" اقتصاديد
في يونيو/حزيران المقبل في العاصمد البحرينيد المنامد باعتبارها أول فعاليد أمريكيد ضمن خند
"صفقد القرن" الفادفد إلى تصفيد القضيد الف هنينيد .وحترت من "األهداي الخبيثد" من وراء أي

خنوات أو أنشند تمثل بوابد ل تنبي وا نخران العربي العم ي في تبني "صفقد القرن" وتنبيقفا،

واعتماد الرويد اإلهراسي يد نتنياهو -ترامأ) لما يهمى الهالم ا قتصادي إلنفاء القضيد الف هنينيد.
وشددت ع ى أن تلف يتعارت م

القرار العربي والموقي الف هنيني الموحد برفت الصفقد

األمريكيد التصفويد ،ويمثل خروجا عن الثوابت العربيد واإلهالميد.
وقالت حركد حماو إنفا تتن

إلى رفت البحرين وشعبفا األصيل لتدنيو أراضيفا من العدو

الصفيوني قاتل الف هنينيين ،مشددب ع ى رفضفا أي خنوات اقتصاديد أو هياهيد أو غيرها من

شالنفا أن تمرر أو تمفد لتنفيت "صفقد القرن".

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/20 ،

ٍ
ضدها
" .8الشعبية" تُح ّذر من خطورة ورشة البحرين االقتصادية وتدعو
لموقف وطني موحد ّ

غزب :حترت الجبفد الشعبيد لتحرير ف هنين من خنورب ما تدهمى "الورشد ا قتصاديد" ،المقرر عقدها
في البحرين ،تحت عنوان "الهالم من أجل ا زدهار" ،والتي أدع ن أنفا المرح د األولى من صفقد

القرن .ورأت الجبفد في ٍ
بيان لفا وصل "المركز الف هنيني لإلعالم" نهخد عنن ،اليوم ا ثنين ،أن عقد
الورشد في البحرين

يعدو كونن منصد إلعالن ا نخران الرهمي العربي بغالبيتن في تبني "صفقد
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ٍ
كحل ل صراع العربي
القرن" ،وتبني رويد نتنياهو المدعومد أمريكيًّا لما ديهمى الهالم ا قتصادي،
ٍ
موقي ف هنيني موحد يع ن رفت أيد مشاركد رهميد
والف هنيني م الكيان الصفيوني .ودعت إلى
أو غيرها في ورشد البحرين المهمومد ،ومحاهبد من يخرظ ع ى هتا الموقي ،ومقاومد أي نتاسج
تصدر عنفا ،كجزٍء من مقاومتنا الشام د "لصفقد القرن" التي تهتفدي تصفيد قضيتنا وحقوقنا الوننيد.

كما دعت الجبفد ،رساهد اله ند وال جند التنفيتيد لمنظمد التحرير ،إلى إعالن موقي واضم وصريم
لبو فين ،برفت ومقاومد ورشد البحرين ،والمبادرب بالدعوب إلى عقد اجتماع عاجل ل جند تفعيل
وتنوير منظمد التحرير الف هنينيد ،من أجل ا تفاق ع ى خند موحدب ،وهياهات مشتركد تتصد
لمخنن تصفيد القضيد ع ى مخت ي الجبفات.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/20 ،

" .9الديموقراطية" تحذر من تحويل عواصم عربية منصات إلطالق "صفقة القرن"
غزب :حترت الجبفد الديموقرانيد لتحرير ف هنين من خنورب الدعوب األمريكيد لقمد اقتصاديد في
العاصمد البحرينيد ،المنامد ،في  25و ،2019/6/26في إنار اإلعالن عن "الجزء األول" من "صفقد
ترمأ" لتصفيد المهاللد الوننيد الف هنينيد وشنأ الحقوق المشروعد لشعبنا.

وقالت الجبفد ،في بيان لفا :إن الحدي

أكاتيأ وادعاءات زاسفد ،فالهالم الحقيقي

عن موتمر اقتصادي تحضي ار "ل هالم" ما هو إ مجرد
يقوم م بقاء ا حتالل ا هتعماري اإلهراسي ي ألرضنا

الف هنينيد ول جو ن الهوري المحتل ،ومزارع شبعا وتالل كفرشوبا.
وحترت الجبفد من أن تتحول عواصم بعت الدول العربيد إلى منصات هتكمال إنالق عناصر
ترمأ" ،التي ،نفت ما
"صفقد ا

يقل عن  %70من بنودها الجوهريد.

ترمأ" ،إلى اتخات
كما دعت الجبفد الدول العربيد التي تنالبفا الو يات المتحدب بتمويل "صفقد ا

موقي واضم وصريم ،ضد صفقد تقوم ع ى تصفيد حقوق شعبنا ،وتهييد "إهراسيل" في المننقد.
كتلف دعت الجبفد اله ند إلى إعالن قرار واضم برفت قمد المنامد ،إلغالق النريق تماما أمام
محاو ت ال عأ ع ى التمثيل الف هنيني في القمد.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/20 ،

 .11مصدر بالمقاومة :كان بإمكاننا إيقاع عدد أكبر من القتلى المستوطنين خال ل المواجهة األخيرة بغزة
غزب  -هاني إبراهيم :كشفت المواجفد األخيرب بين المقاومد وا حتالل اإلهراسي ي في قناع غزو ،جزءا
من القدرات العهكريد المتنورب التي باتت تمت كفا المقاومد بعد خمو هنوات ع ى انتفاء الحرأ
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األخيرب عام  ،2014إت دفعت هت المواجفد جيا العدو إلى اتخات احتيانات إضافيد غير الجدار
األرضي التي بدأ ببناسن منت أكثر من عامين ع ى نول الحدود لمواجفد أنفاق المقاومد .ففو شرع منت
نحو أهبوع في بناء جدر إهمنتيد ورف هواتر ترابيد حول المنانق التي اهتفدفتفا المقاومد أخي ار.

تعقيبا ع ى تلف ،يقول مصدر في المقاومد ،لـ"األخبار" ،إن "ا حتالل يبني الجدر والهواتر في أرب
منانق شمالي القناع وشرقين لحجأ الرويد عن رجال المقاومد بعد تنفيتهم ثال

عم يات إنالق

صواريخ موجفد من نراز كورنيت ع ى آليات الجيا" .ويضيي أن "اإلجراءات التي اتختها العدو
دليل ع ى حجم الضربات الموجعد التي ت قاها ،وما أظفرتن المقاومد ليو هو شيء بهين مما
تمت كن" ،مشددا ع ى أن "المقاومد تتاب جمي ا حتيانات التي اتختها ا حتالل ع ى الحدود منت

هنوات ،وبات لديفا من األدوات المناهبد ما يمكنفا من تجاوز العقبات وتنفيت ضربات كبيرب".

في غضون تلف ،قالت مصادر أخر إن "المقاومد خالل المواجفد األخيرب كان ب مكانفا إيقاع عدد
أكبر من القت ى في صفوي المهتوننين ،لكنفا آثرت ضرأ أهداي عهكريد واهتخباريد في غالي
غزب ،م أنن كان ب مكانفا اهتفداي قنار هيديروت وحافالت وهيارات محم د بالمهتوننين" .ومن
هناف ،شمالي القناع ،ومن المننقد المن د ع ى قنار "هيديروت" ،بدأ العدو بناء جدار بنول
أربعد أمتار في المنانق التي تق تحت م أر ب دب بيت حانون ،وهي المننقد نفهفا التي اهتفدفت
فيفا المقاومد هيارب ل عدو قبل ثالثد أهابي .

األخبار ،بيروت2019/5/20 ،

يستعدون إلسقاط طائرة أباتشي في التصعيد األخير بغزة
" .11القدس" :مقاومون كانوا
ّ
غزب :كشفت مصادر من المقاومد في قناع غزب ،أن مقاومين كانوا يهتعدون إلنالق صاروخ تجا

ناسرب أباتشي عهكريد إهراسي يد كانت تقي ع ى الحدود الشرقيد لمننقد مديند غزب خالل جولد

التصعيد األخير .وبحهأ المصادر التي تحدثت لـ "القدو" ،ف ن مقاومين حاولوا اهتخدام صاروخ
"هام" إلنالقن تجا ناسرب أباتشي كانت تقي داخل حدود كيبوتو ناحل عوز العهكري شرق غزب،
وتحديدا قبالد حي الشجاعيد ،إ أن ناسرب اهتنالع إهراسي يد باغتتفم وأن قت صاروخا تجاهفم.
ووفقا ل مصادر ،ف ن العم يد كانت هتتحقق لو تدخل ناسرب اهتنالع إهراسي يد في ال حظات األخيرب
ما أد

هتفداي المقاومين .مشيرب إلى أن العم يد تم إصدار أوامر بتنفيتها بعد أن لجالت إهراسيل

لقصي عدب ٍ
مبان هكنيد مدنيد ل مواننين وفي إنار قوب الردع.
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 .12حازم قاسم :األمريكان واهمون أن شعبنا يقايض ثوابته بتسهيالت اقتصادية

غزب :أكد النانق باهم حركد "حماو" ،حازم قاهم ،يوم ا ثنين ،أن شعبنا الف هنيني يرفت أن
تحتضن دولد عربيد الورشد ا قتصاديد ضمن إنار اإلعالن عن "الجزء األول" من "صفقد القرن"

الفادفد لتصفيد القضيد الف هنينيد .وقال قاهم في تصريحات لن :إن "هناف وهما لد

اإلدارب

األمريكيد بالن شعبنا يمكن أن يقايت حقوقن وثوابتن ومقدهاتن وأرضن حتى في أبهن التفاصيل منفا

مقابل أي تهفيالت أو مشاري اقتصاديد".
وأكد أن "شعبنا يبح

عن حريتن بنرد ا حتالل عن أرضن وعن إقامد دولتن المهتق د وعاصمتفا

القدو" ،وبين أن الورشد "اهتمرار لالصنفاي األمريكي إلى جانأ الرويد والروايد اليمينيد في
إهراسيل" .وأوضم أن "وجودها ع ى أرت عربيد ديشج اإلدارب األمريكيد ع ى ا هتمرار في نر
مثل هت المشاري التي تنتقإل من حقوق شعبنا ويشج ا حتالل لالهتمرار في عدوانن".
وأكد أن القضيد الف هنينيد تمر في مرح د خنيرب جراء هتا ا صنفاي األمريكي الكبير م

ا حتالل واصرار واشننن ع ى تمرير هت الصفقد المشبوهد.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/20 ،

" .13الشاباك" :الزبيدي والبرغوثي نفذا عمليات إطالق نار

القدو المحت د :زعم جفاز األمن العام اإلهراسي ي "الشاباف" ،أن األهيران زكريا الزبيدي ونارق
البرغوثي نفتا عم يات إنالق نار ضد قوات ا حتالل والمهتوننين خالل الهنوات الثال

األخيرب.

ونق ت صحيفد "يديعوت احرونوت" عن "الشاباف" أن الزبيدي والبرغوثي نفتا عم يات إنالق نار

ع ى حافالت ل مهتوننين بالقرأ من بيت إيل وع ى هيارب شرند بالقرأ من القدو.

وزعم "الشاباف" أنن خالل التحقيق اعتري البرغوثي بالنن نفت هجوما بالرصاإل في  19نوفمبر 2016

ع ى هيارب شرند اهراسي يد بالقرأ من القدو ،وأثناء التحقيق ،تم ته يم أه حد  M16التي دنفتت بفا
الفجمات .وتكرت الصحيفد أن األهيران اهتخدموا هيارب اهت مفا الزبيدي من اله ند الف هنينيد
لتنفت عم يات إنالق النار ،حي

تم تقديم لواسم اتفام خنيرب ضد ا ثنين.

وتم اعتقال ا ثنين في  27فبراير كجزء من عم يد قام بفا "الشاباف" خالل عم يات دهم في رام هللا

عقأ تنفيت عم يد إنالق نار.

والزبيدي أحد اعضاء كتاسأ ا قصى التين تم شم فم في اتفاق العفو التي تم صياغتن في عام

 ،2007ويقول "الشاباف" أنن انتفف ا لتزام وشارف في العديد من الفجمات .اما نارق البرغوثي ،ففو
محام إهراسي ي وعضو في نقابد المحامين ومثل ا هر في محاكم ا حتالل حتى اعتقالن.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/20 ،

التاريخ :الثالثاء 2019/5/21

العدد4945 :

ص 12

 .14وفد من حماس في لبنان برئاسة الرشق يجري مباحثات مع الحريري وبري
بيروت  -رشاد الزغبي :قال رسيو مكتأ العالقات العربيد واإلهالميد في حركد حماو ،عزت
الرشق ،اإلثنين ،إن "الموقي الف هنيني موحد ع ى رفت صفقد القرن ،وكل ما ينتقإل من حقوق
الشعأ الف هنيني وشعوأ األمد العربيد" .وشدد الرشق ،خالل لقاء وفد من "حماو" م رسيو
الحكومد ال بنانيد ،هعد الحريري ،ع ى أنن " يمكن أن نقبل بح ول تجتزئ من حقوقنا الف هنينيد،
حتى لو كانت وراءها قوب دف من أمريكا أو غيرها" ،بحهأ مراهل األناضول.

وعن مباحثاتن م الحريري ،قال الرشق" :تحدثنا عن لجند الحوار الف هنيني -ال بناني ،المزم أن
تبدأ لقاءاتفا قريبا ،وق نا إننا نعول ع يفا الكثير" .ومضى الرشق قاسال :نالمل أن تتمخت ال جند عن
توصيات ل حكومد ومج و النواأ بقوانين وق اررات وتشريعات إلقرار الحقوق اإلنهانيد ل ف هنينيين.
كما التقى وفد "حماو" م رسيو مج و النواأ ال بناني ،نبين بري .وقال الرشق إن "صفقد القرن
يراد منفا إلغاء القضيد الف هنينيد ،وتضيي حقوق أه فا".

وأردي الرشق" :تك منا م الرسيو بري عن الحوار الف هنيني – ال بناني ،التي هينن ق قريبا ،وق نا

إننا متجاوبون م هتا الحوار ،ونريد من كل الفرقاء التعاون حتى يصل إلى نتاسج م موهد".
وبجانأ الرشق ،يضم وفد حماو عضوي مكتأ العالقات العربيد واإلهالميد أهامد حمدان ،وع ي بركد.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/20 ،

" .15الشعبية" :إدانة البرلمان األلماني لـ" "BDSقرار مشين ومنحاز لالحتالل
غزب :عدت الجبفد الشعبيد لتحرير ف هنين ،اليوم الهبت ،قرار البرلمان األلماني ،إداند حركد
المقانعد  ،)BDSوعدها حركد مناهضد ل هاميد ،ق ار ار مشينا ومنحا از لالحتالل اإلهراسي ي.
وأكدت الجبفد ،في تصريم صحفي ،أن "هتا القرار الخنير يهقن ورقد التوت عن الديموقرانيد
األلمانيد ،ومحاولد لتدفي شعبنا الف هنيني وقضيتن العادلد فاتورب ما ديهمى بالمحرقد".
وأشارت "الجبفد" إلى أن إصدار القرار يمثل تعارضا م تصاعد األصوات المناهضد لالحتالل
وجراسمن في أوروبا ،وخصوصا في ألمانيا ،التي تشفد أنشند وفعاليات واهعد ومتواص د ،دعما

ل قضيد الف هنينيد ورفضا لالحتالل اإلهراسي ي .وأضافت "الجبفد" أن إداند حركد المقانعد ،هت حق
أفد

الضرر باللمانيا ومصداقيتفا ،باعتبارها إحد

الدول التي تتغنى بالديموقرانيد وقيم الحريد

والعدالد والتزامفا بالقوانين الدوليد ونصرب الشعوأ المظ ومد.
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 .16حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في جمعة "التكافل والتراحم"
غزب :قال إهماعيل رضوان ،القيادي في حركد حماو ،عضو الفيسد الوننيد الع يا لمهيرات العودب
وكهر الحصار ،أن الجمعد القادمد هتحمل اهم "جمعد التكافل والتراحم" ،ل تالكيد ع ى ت ف المفاهيم
في تحقيق الوحدب الوننيد بين أبناء الشعأ الف هنيني.

ودعا رضوان في حديثن صحفي ا ثنين ،المواننين الف هنينيين إلى أوه مشاركد يوم الجمعد القادم

في األهبوع الـ  59لمهيرات العودب" .وقال" :ندعو جماهير شعبنا الف هنيني ل مشاركد في جمعد
التكافل والتراحم) ،ل تالكيد ع ى اهتمرار مهيرات العودب في نابعفا اله مي ،وضرورب تحقيق التكافل
والتراحم ببين أبناء شعبنا الف هنيني لمواجفد صفقد القرن وا حتالل واهتعادب الوحدب الوننيد".

فلسطين أون الين2019/5/20 ،

 .17حماس تدعو إلى إعادة إعمار مخيم نهر البارد
بيروت :شدد القيادي في حركد حماو ،رأفت مرب ،ع ى أن أهالي مخيم نفر البارد في لبنان "دفعوا
ثمن حرأ لم تكن بقرار منفم ولم يشاركوا فيفا ،وكانوا أكبر وأهم ضحاياها".
وقال مرب في تصريم صحفي لن يوم اإلثنين ،إن هت الحرأ التي حص ت في المخيم بدأت خارجن
ثم انتق ت إلين بهبأ جماعات مه حد جاءت من خارظ المخيم ثم تمترهت فين.

وتمر اليوم؛  20أيار /مايو  ،2019التكر الـ  12لما وصففا القيادي في حماو "نكبد" مخيم نفر
البارد ،والتي وقعت في  20مايو .2007
ونبن إلى أن الحرأ هجرت جمي أهالي المخيم ،التين ب غ عددهم ما يقارأ  45ألي نهمد ،ودمرتن
بالكامل .وتاب " :لم ديعد إعمار غالبيد أحياء المخيم حتى يومنا هتا ،و زال جزء من األهالي مفجر
وآخر يعيا في أوضاع صعبد ًّ
جدا داخل بركهات حديديد في ظروي صحيد واجتماعيد وبيسيد

قاهيد" .وأكد ضرورب التمهف باألمن وا هتقرار ،ورفت إدخال المخيمات في معارف جانبيد.

ودعا إلى إعادب إعمار كامل المخيم وانفاء معاناب أبناسن ،وتوفير مقومات الحياب ليهالي كافد .واعادب
مخيم نفر البارد إلى حياتن النبيعيد خاصد م الجوار.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/20 ،

 .18نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين بانتخابات جديدة
تل أبيأ  -نظير مج ي :م تزايد المصاعأ التي تواجفن في مفمد تشكيل حكومتن الجديدب
وا قتراأ من انتفاء المدب الممنوحد لن لفتا الغرت ،هدد رسيو الوزراء اإلهراسي ي المك ي بنيامين
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نتنياهو ،ح فاء في قيادات أحزاأ اليمين بالتوجن إلى انتخابات جديدب .وجاء هتا التفديد ،أمو
ا ثنين) ،م بدء جولد جديدب من المفاوضات م ح فاسن ،ع ما بالنن خالل األهابي الخمهد األخيرب
لم يتمكن من التوصل إلى أي اتفاق م أي حزأ ،فاتفمفم بالصعود إلى شجرب عاليد في منالبفم

المبالغ فيفا ،ودعاهم إلى النزول ع ى األرت.

والمفترت أن تنتفي المدب الممنوحد لتشكيل الحكومد في  28الجاري ،أي يوم الثالثاء القادم .ويشكو
نتنياهو من أن هو ء الح فاء يمارهون عم يات ابتزاز هياهي ومادي منن ،فينرحون منالأ هياهيد
نى صالحيات
متشددب ،مثل من أ أفيغدور ليبرمان ،أن يحصل ع ى منصأ وزير الدفاع ويع َ

من قد في التعامل م "حماو" ،واتحاد أحزاأ اليمين التي ينالأ بصالحيات من قد في موضوع
توهي ا هتينان واألحزاأ الدينيد التي تنالأ بتق يإل عدد شبانفم التين يخدمون في الجيا،

فضال عن المن أ بالحصول ع ى الو ازرات الرفيعد :الدفاع ،والماليد ،واإلهكان ،والداخ يد ،والقضاء
والتع يم .ويتعرت نتنياهو لضغون من حزبن ،ال يكود ،حي
مقعدا و يجوز أن يعني الو ازرات األهاهيد ألحزاأ

يتكر رفاقن بالن الحزأ حصل ع ى 35

يتجاوز حجمفا  5 – 4مقاعد.

وقال مقرأ من نتنياهو إن الوض التي تواجفن جفود تشكيل الحكومد لم يهبق لن مثيل في التاريخ
اإلهراسي ي .ففي العادب يكون رسيو الوزراء المك ي قد أغ ق ا تفاقيات م غالبيد األحزاأ .واليوم ،ورغم
أن أكبر حزأ ح يي لنتنياهو

يتجاوز  8مقاعد ،ينر قادتفا منالأ تعجيزيد وغير واقعيد البتد.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/21 ،

 .19الكنيست يصادق بالقراءة األولى على إلغاء تحديد عدد الوزراء
صادقت الكنيهت ،مهاء اإلثنين ،ع ى اقت ار قانون ي غي أي قيود ع ى عدد وزراء الحكومد .فقد

صوت إلى جانأ ا قت ار  65عضو كنيهت ،مقابل معارضد  54عضوا .ويدف رسيو الحكومد،
بنيامين نتنياهو ،بفتا ا قت ار من خالل تعديل "قانون أهاو الحكومد" في إجراءات هريعد .ونظ ار
ألن الحدي

عن قانون أهاو ،ف ن تلف يتن أ غالبيد تزيد عن  61عضو كنيهت ل مصادقد ع ين

بالقراءات الثال .
ومن المتوق أن تصادق الكنيهت ع ى تشكيل لجند خاصد ل دف باقت ار القانون في األيام القريبد،

وتلف ألن لجان الكنيهت الثابتد لم تبدأ بعد القيام بدورها.

عرب 2019/5/20 ،48
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 .21ليبرمان يلمح إلى أن دخوله إلى الحكومة لن يكون مشروطا باتخاذ سياسة أكثر تشدداً حيال غزة

جدد وزير الدفاع الهابق أفيجدور ليبرمان احتجاجن ع ى هياهد الحكومد إزاء غزب يوم الهبت ،لكنن
بدا أنن ي مم إلى أنن لن يشترن دخولن إلى إتسالي برساهد رسيو الوزراء بنيامين نتنياهو ب نالق

حرأ أخر ضد القناع التي تحكمن حركد حماو .وفي منشور منول نشر ع ى "فيهبوف" ،قال

رسيو حزأ "يهراسيل بيتنو" – المرشم بحهأ تقارير بالعودب إلى المنصأ التي اهتقال منن في
نوفمبر  – 2018إن هناف حاجد إلى "اتفاق أقصى" بين رسيو الوزراء ووزير الدفاع حول مهاسل
متع قد بالمن إهراسيل ،بما في تلف ا هتراتيجيد في غزب.
وم تلف ،أنفى المنشور بالقول إنن "

يمكن ألي أحد إرهال جنودنا

حتالل قناع غزب…

با هتناد ع ى اتفاقيات إستالفيد ،ولكن فقن با هتناد ع ى مع ومات اهتخباراتيد وآراء رسيو هيسد

األركان ومدير جفاز األمن العام الشاباف) والقادب اآلخرين ل موههد األمنيد".

وتاب ليبرمان" :ليهي ،ألن هكان الجنوأ [هم من يتعرضون ل فجوم] فبد من أن يكون هناف رد
مناهأ ،تهمم دولد إهراسيل بتحويل المزيد من األموال لقناع غزب" ،في إشارب إلى المنم القنريد
ل عاسالت المحتاجد التي همحت إهراسيل بدخولفا إلى القناع الف هنيني في وقت هابق من األهبوع.
وزعم وزير الدفاع الهابق ومن قد يكون وزير الدفاع المقبل إن حركتي "حماو" و"الجفاد اإلهالمي"

في غزب ازدادتا قوب بشكل كبير منت عم يد "الجري الصامد" في عام  ،2014هواء من حي
البشريد أو من حي

القدرب

األه حد ،وأضاي "يجأ أ ندفن رووهنا في الرمال وأن نهمم ب نشاء [منظمد

تتمت بالقوب الفاس د التي تتمت بفا منظمد] "حزأ هللا" ع ى حدودنا الجنوبيد".

تايمز أوف إسرائيل2019/5/19 ،

 .21نتنياهو يأمر جيشه باالبتعاد عن "ساحة الحرب" في الخليج
تل أبيأ :بعد أيام من نشر األنباء عن قصي إهراسي ي ألهداي إيرانيد في هوريا ،كشفت مصادر
أمنيد في تل أبيأ أن رسيو الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،أعنى تع يماتن لقادب الجيا والمخابرات
اإلهراسي يد بالتصري بحتر شديد إزاء إيران في الحقبد الراهند وا بتعاد عن هاحد الحرأ المهتعرب
في الخ يج بين إيران من جفد والو يات المتحدب والدول العربيد من جفد ثانيد.
وجاء التنبين خالل ج هد حضرها نتنياهو بوصفن وزي ار ل دفاع ،ومعن رسيو أركان الجيا ،أفيي
كوخافي ،ورسيو الموهاد ،يوهي كوهين ،ورسيو مج و األمن القومي ،مسير بن شبان ،ورسيو
الشاباف جفاز المخابرات العامد) ،نداي أرغمان ورسيو "أمان" شعبد ا هتخبارات العهكريد في
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الجيا اإلهراسي ي) ،تمير هايمن ،وغيرهم من كبار المهوولين .وقد اهتم نتنياهو إلى تقارير عن
الوض في الخ يج وتالجيج نيران الصراع الحربي ومد المهاعي اإليرانيد لتورين إهراسيل فيفا.
ونق ت المصادر أن تقديرات أجفزب األمن اإلهراسي يد تشير إلى أن "إيران تقي وراء أعمال العني

األخيرب في المننقد ،بما في تلف الفجوم ع ى ناقالت النفن في خ يج دعمان ،وهجوم الحوثيين ع ى
بنى تحتيد نفنيد تابعد ل هعوديد" .وأن "الغرت من هت الفجمات هو إيصال رهالد بالنفا قادرب ع ى
وقي تدفق النفن من الخ يج".
وبحهأ المصادر اإلهراسي يد قد نقل اإليرانيون ،موخ ار ،عددا كبي ار من الصواريخ إلى المجموعات
التي يدعمونفا في العراق وهوريا .وأفادت تقارير بالن قاسد "في ق القدو" في "الحرو الثوري" قاهم

أمر جمي القوات في العراق با هتعداد ل صراع.
ه يماني َ
ترمأ عن الدخول في حرأ ،من خالل
وقال مصدر هياهي إهراسي ي ،إن إيران هتبرز قوتفا لردع ا
رهالد مفادها بالن "الحرأ ضد إيران لن تكون مثل الغزو األميركي ل عراق" .ولكن "إيران في الوقت
تاتن ،تجنبت التدخل المباشر في هت الفجمات ،مفض د اهتخدام وكالسفا".
وترجم المصادر اإلهراسي يد أنن "في حال اند ع حرأ شام د ،فهوي يتدخل الحرو الثوري اإليراني
بشكل مباشر ،وتعتقد إهراسيل أنفا هتكون في مقدمد األهداي اإليرانيد".
ووفقا لفت المصادر ،ف ن نتنياهو يع م أن فرإل تجنأ الحرأ ضسي د ،وأنن ليو لدين أي فرصد
إلبقاء إهراسيل خارظ قاسمد األهداي اإليرانيد الرسيهيد.
وقد أصدر نتنياهو تع يمات إلى جمي الفروع األمنيد لمحاولد إبعاد إهراسيل عن هتا الصراع.
و حظ مراقبون إهراسي يون أن القصي األخير في هوريا ،التي جر يومي الجمعد والهبت األخيرين،
ونهبا لهال الجو اإلهراسي ي ،لم يوديا إلى قت ى أو جرحى إيرانيين أو هوريين .وأكدوا أن هتا كان

متعمدا ،وهدفن التحتير أكثر من الضرأ.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/21 ،

 .22تحصين مستعمرات "غالف غزة" بسواتر ترابية خشية من صواريخ "الكورنيت"
تل أبيأ ،غزب :شرعت الجرافات التابعد ل جيا اإلهراسي ي ،يوم اإلثنين ،بوض هواتر ترابيد بمحاتاب
احد

المهتعمرات والكيبوتهات في "غالي غزب" ،وتلف خشيد التعرت لصواريخ "الكورنيت"

المضادب ل دروع والدبابات ،عقأ اهتفداي فصاسل المقاومد آليد عهكريد بصاروخ موجن خالل
التصعيد األخير .وتكرت وهاسل اإلعالم اإلهراسي يد ،أن جيا ا حتالل يواصل ول يوم الثاني ع ى
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التوالي تحصين مقن آخر في إحد

الكيبوتهات ينل ع ى شارع "غالي غزب" ،وتلف بعد أن

أنفى ،أمو األول ،عم يد تحصين إحد الكيبوتهات شمال القناع ،وتلف عبر وض هواتر ترابيد.
وتالتي أعمال التحصين بالمنانق المكشوفد والقريبد من الهياظ األمني كجزء من العبر المهتخ صد

من تعرت مركبد لصاروخ موجن قرأ كيبوتو "إيرز" خالل موجد التصعيد األخير ،ما تهبأ بمقتل
أحد المواننين اإلهراسي يين.

كما تعتزم الحكومد اإلهراسي يد بناء جدار إهمنتي مزود بوهاسل تكنولوجيد ،لحمايد مهار القنار
التي يمر بشكل مكشوي ،قبالد الجزء الشمالي من قناع غزب.
وهيتم بناء الجدار ع ى نول مهار الجدار التي تم بناو تحت األرت ضد األنفاق ،وهيكون نولن

 65كم وارتفاعن  6أمتار ،ع ى أن تنتفي األعمال بالجدار في نفايد العام الجاري .وهيكون الجدار
مكونا من عاسق تحت األرت ،باإلضافد إلى هياظ مرتف فوق األرت بما يشبن الهياظ التي أقيم
ع ى الحدود م مصر.

القدس ،القدس2019/5/20 ،

 .23منظمة إسرائيلية تطالب بإعدام األسير الزبيدي
رام هللا :نالبت ما تهمى منظمد "ضحايا اإلرهاأ" الماغور) اإلهراسي يد ،يوم ا ثنين ،بفرت عقوبد
اإلعدام بحق األهير زكريا الزبيدي ،القيادي الهابق في كتاسأ شفداء األقصى ،التي اعتق تن قوات
ا حتالل قبل عدب أشفر بتفمد تنفيت هجمات ضد حافالت ل مهتوننين قرأ رام هللا.
وبحهأ المنظمد المتكورب ،ف ن الزبيدي كان مهوو عن عدب هجمات خالل ا نتفاضد الثانيد ،أدت
لمقتل إهراسي يين ،وأن "الكثير من دماء اليفود نزفت ع ى أيدي الزبيدي".

القدس ،القدس2019/5/20 ،

 .24جامعة تل أبيب ترفض إنشاء مصلى دائم للطلبة المسلمين
قالت صحيفد "هآرتو" اإلهراسي يد يوم اإلثنين إن جامعد تل أبيأ ترفت تخصيإل غرفد ثابتد
ل مه مين ل صالب في الحرم الجامعي ،وترهل النالأ المه مين ل صالب في المهاكن القاسمد خارظ

أبوابفا .وأشارت الصحيفد إلى أنن في  ،2017-2018خصصت الجامعد غرفد موقتد ل صالب خالل
شفر رمضان ،لكن هناف نالبا مه مين يحتاجون لغرفد ع ى مدار العام ،خاصد أن مكان الصالب
في المهاكن بعيد جدا.
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وأضافت أنن في األهابي األخيرب ،خصصت الجامعد غرفتين ل صالب بمناهبد رمضان ،إحداهما في
الجزء الجنوبي من الجامعد ،واألخر في الحرم الشمالي ،في مبنى ك يد النأ .وقالت الجامعد إنفا
غري موقتد هيتم اهتخدامفا ألغرات أخر في نفايد رمضان.

إلى تلف ،قال ،محمد خالي د ،النالأ في ك يد نأ األهنان ،إن الغرفد أغ قت في كانون الثاني من

هتا العام دون إشعار مهبق ،ولم يتم تخصيإل غرفد بدي د ل صالب ل نالأ.

األيام ،رام هللا2019/5/20 ،

 .25تشاؤم إسرائيلي بمؤتمر المنامة :منطق الدوالرات ال يعمل
بدا اإلعالن عن الورشد ا قتصاديد الدوليد في البحرين كالنن المرح د األولى من صفقد بي ف هنين،
لكن التدقيق في الوقاس يفيد بالن المرح د الهياهيد من الصفقد بدأت قبل تلف ،وتحديدا عبر محاولد
فرت الوقاس  .البدايد كانت م ا عتراي األميركي بالقدو "عاصمد موحدب" ل كيان اإلهراسي ي ،لتكر
الهبحد م وقي الدعم عن وكالد األونروا كمقدمد إلنفاء قضيد الالجسين ،مرو ار با عتراي بالجو ن
كجزء من إهراسيل ،وصو إلى التمفيد لضم المهتعمرات في الضفد المحت د.

و يتعارت الصمت الرهمي اإلهراسي ي إزاء إعالن موتمر البحرين م ت قي تل أبيأ دعوب رهميد
إلى المشاركد ،بل هو جزء من التكتيف التي قد تنكشي خ فياتن حقا .لكن الصمت لم ينهحأ ع ى
التغنيد اإلعالميد ،إت رأت "القناب الـ  "12العبريد أن الدعوب إلى الموتمر تعبر عن "أه وأ يتميز بن
ترامأ بصفتن رجل األعمال التي يحهأ كل شيء بالدو ر ...هتا ما شاهدنا في تصرفن م كوريا

الشماليد ،وحتى م إيران ،إت قال في نفايد األهبوع إن إيران يمكنفا أن تكون دولد مزدهرب جدا من
الناحيد ا قتصاديد" .لكن القناب نفهفا اعتبرت أن "هتا
والعالم الونني ،أي نالما

يعمل في العالم الهياهي والعالم القومي

توجد خند هالم) هياهيد إلى جانأ الخند ا قتصاديد ،تكون واقعيد

ومقبولد عند الف هنينيين" .وشددت ع ى أن "صن الهالم ،والتوصل إلى صفقد القرن ،والحصول
ع ى جاسزب نوبل لقاء حل صراع عمر مسد هند بين اإلهراسي يين والف هنينيين ،تحتاظ ليو فقن إلى

اإلهراسي يين واألميركيين ،بل أيضا إلى الف هنينيين".

األخبار ،بيروت2019/5/21 ،

 .26تعامل مهين مع الفرقة اآليسلندية في طائرة "إلعال"
في إجراء يق في مصاي ا نتقام ،عومل أعضاء فرقد الروف "هاتاري" اآليه نديد ،التي رفعوا،
الهبت ،الع م الف هنيني في مهابقد األغنيد األوروبيد اليوروفيجين) ،بشكل مفين في ناسرب "إلعال"
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اإلهراسي يد .وع م أنن تم فصل أعضاء الفرقد عن بعضفم البعت ،كما حددت لفم مقاعد في موخرب
الناسرب المتجفد إلى لندن .وكتبت مضيفد نيران في شركد النيران اإلهراسي يد بشكل صريم ع ى
موق التواصل ا جتماعي "هتا ما هيحصل ل وفد اآليه ندي".

وتبين أن مقاعد ثالثد أعضاء فرقد "هاتاري" كانت في وهن موخرب الناسرب ،بمعنى أنفا لم تكن إلى

جانأ الشباف أو إلى جانأ الممر ،وكانت مالصقد لغرفد المرحات الخ في والمنبخ.
وكتأ عضو الفرقد ،إينار هتيي ،ع ى شبكد التواصل ا جتماعي "يشكر" فين شركد النيران
اإلهراسي يد ع ى "التعامل الخاإل" ،مضيفا أن "األو د الراسعين يج هون في الموخرب" .وزعم مصدر في
شركد النيران أنن بالرغم من أن المقاعد الخ فيد في الناسرب غير من وبد ،ف ن ما حصل كان "بمحت

الصدفد" .كما زعمت "إلعال" أن الشركد تحترم جمي المهافرين بدون عالقد لمواقففم الهياهيد.

عرب 2019/5/20 ،48

 .27مستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى
القدو :جددت مجموعات من المهتوننين ،يوم ا ثنين ،اقتحاماتفا ا هتف اززيد ل مهجد األقصى
المبارف ،وتدنيو حرمتن في شفر رمضان الفضيل .وقال مراه نا :إن  46مهتوننا وثالثد عناصر
من مخابرات ا حتالل اقتحموا في الفترب الصباحيد من اليوم المهجد األقصى من جفد باأ
المغاربد ،ونفتوا جو ت اهتف اززيد في أرجاسن ،وتولت قوب معززب من عناصر الوحدات الخاصد
حراهتفم وحمايتفم حتى مغادرتفم المهجد من جفد باأ اله ه د.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/20 ،

 .28تدهور صحة أسيرين مضربين منذ  49يوماً

رام هللا :يواصل األهيران عودب الحروأ وحهن العويوي من محافظد الخ يل ،إضرابفما المفتو عن

النعام منت  )49يوما ،رفضا عتقالفما اإلداري .وأوضم نادي األهير أن إدارب معتقالت ا حتالل
نق ت األهيرين عدب مرات منت شروعفما في اإلضراأ؛ وخالل األهابي الثالثد الماضيد تركزت
عم يات النقل إلى المهتشفيات المدنيد التابعد لالحتالل ،وتلف م اهتمرار تدهور أوضاعفما
الصحيد التي تتفاقم م نول مدب اإلضراأ.
وأكد نادي األهير أن

حوار جدي حتى اآلن بشالن قضيتفما ،وأن ه نات ا حتالل تتعمد

الممان د في ا هتجابد لمن بفما ،في محاولد إلنفاكفما صحيا وكهر إرادتفما.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/20 ،
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 .29رجال أعمال فلسطينيون يتلقون دعوات لحضور "ورشة" البحرين االقتصادية
رام هللا  -محمد خبيصد :ت قى رجال أعمال ف هنينيون ،وموههات واتحادات اقتصاديد وتجاريد،
اإلثنين ،دعوات ل مشاركد في أعمال ورشد العمل ا قتصاديد المرتقأ أن تنظمفا الو يات المتحدب

األمريكيد ،وتهتضيففا البحرين ،الشفر المقبل ،وتالقي رفضا رهميا من القيادب الف هنينيد.

وع مت وكالد األناضول من رجال أعمال ف هنينيين ،ت قيفم اليوم ،دعوات لحضور ورشد العمل،
وتقديم مقترحاتفم لتحفيز ا قتصاد الف هنيني.
وأكد رجل األعمال الف هنيني إبراهيم برهم ،ت قين دعوب ل مشاركد في الورشد ،مشي ار أنن لن يشارف
فيفا بدون قرار ونني .بينما قال بشار المصري ،وهو رجل أعمال ف هنيني بارز ،ويرأو مج و
إدارب شركد ف هنين ل تنميد وا هتثمار باديكو قيمتفا الهوقيد  330م يون دو ر) ،إنن ت قى دعوب

ل مشاركد في الورشد .وتكر المصري ع ى صفحتن الرهميد بموق "فيهبوف" :دوجفت لي دعوب
ل حدي بما يهمى موتمر الهالم من أجل ا زدهار) في المنامد ..لكنني لن أشارف في الموتمر،
ولن يشارف فين أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتاسجن وتوابعن".
وكالة األناضول لألنباء2019/5/20 ،

 .31تقليص كميات وأنواع المنتجات لألسرى الفلسطينيين
قررت إدارب هجون ا حتالل اإلهراسي ي تق يإل أنواع وكميات المنتجات التي يهمم ليهر

الف هنينيين بشراسفا من مقصي الهجن الكانتينا) .وقال مهوول في مص حد الهجون اإلهراسي يد إنن
من المتوق أن يتم تق يإل نحو  %50في كميات وأنواع المنتجات.
وأشارت القناب  12اإلهراسي يد إلى أن مص حد الهجون قد ه مت ،موخرا ،منظمد " في – لحقوق
الموانن واإلدارب اله يمد" قاسمد جزسيد بالمنتجات التي تهوق ليهر الف هنينيين.
يشار إلى أن المقاصي في الهجون ،والتي تعري باهم "كانتينا" يتم تفعي فا من قبل ممنوحي

ا متياز التين يت قون من اله ند الف هنينيد مب غ  400شيكل شفريا عن كل أهير ف هنيني لشراء
المنتجات .وتقول إدارب هجون ا حتالل إنن من المتوق أن يحصل تغيير في كميد وأنواع المنتجات
التي تباع ليهر الف هنينيين "األمنيين".
وقال مصدر في إدارب الهجون ل قناب  12إن التق يإل قد يصل إلى  %50في الكميات واألنواع التي
هتعرت ليهر .
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 .31أغنية وطنية تزج بعريس فلسطيني وأصدقائه في سجون االحتالل
فرضت محكمد الص م في القدو المحت د ،يوم اإلثنين ،أحكاما بالهجن الفع ي ع ى مجموعد من
المقدهيين ،وتلف بعد إدانتفم بالمشاركد في حفل زفاي أهير مقدهي محرر.
وأفادت لجند أهالي األهر والمعتق ين المقدهيين ،بالن ا حتالل قضى بهجن العريو األهير
المحرر رامي الفاخوري لمدب شفرين ونصي ،إضافد إلى هتد أشفر م وقي التنفيت ،ع ما أن

ا حتالل اعتق ن إداريا منت .2018/12/22
وشم ت األحكام األهير محمود عبد ال نيي بالهجن الفع ي لمدب  35يوما إضافد إلى هتد أشفر م
وقي التنفيت ،واألهير المحرر ماجد الجعبد بالهجن الفع ي لمدب  35يوما إضافد إلى هتد أشفر م
وقي التنفيت ،وهيه م نفهن بتاريخ  ،2019/8/22واألهير المحرر عماد أبو هنيند بالهجن الفع ي

لمدب  31يوما إضافد إلى هتد أشفر م وقي التنفيت ،وهيه م نفهن بتاريخ .8/22

وكانت شرند ا حتالل قد اعتق ت في منتصي كانون األول  12 ،2018مقدهيا ع ى خ فيد المشاركد
بحفل زفاي رامي الفاخوري ،بحجد "رف الرايات وترديد أناشيد وننيد واإلشادب بحركد حماو" .وكان
حفل الزفاي جر في ب دب العيزريد إلى الشرق من مديند القدو المحت د.
األيام ،رام هللا2019/5/20 ،

يضم  10آالف قطعة ..متحف لخمس حضارات داخل سرداب بغزة
ّ .32
غزب  -حنين ياهين :أه حد ومالبو عهكريد بيزننيد ،وآثار عثمانيد ،وعمود رخام روماني ،وأو ٍ
ان
يونانيد ،فضال عن قتاسي حجريد وعجالت ناسرب حربيد عم ت بالحرأ العالميد األولى ..كل هت
القن التاريخيد آ ي من اآلثار النادرب تجتم في مكان واحد

تزيد مهاحتن عن  150مت ار مربعا.

حكايد هت القن األثريد بدأت قبل  35عاما حينما بدأ الف هنيني مروان شفوان بجمعفا ووضعفا
في هرداأ منزلن حتى حولن إلى متحي يضم ما يزيد ع ى عشرب آ ي قنعد ما بين أه حد مخت فد
وح ي ومالبو عهكريد ومدنيد وأدوات نجارب وزراعد وحالقد وأو ٍ
ان منزليد.
وآ ت ميكانيكيد مخت فد د
وتعود محتويات المتحي إلى خمو حقأ تاريخيد وامبرانوريات قديمد هي :اليونانيد والبيزننيد
والرومانيد والمم وكيد والعثمانيد ،ويمكن ألي شخإل زيارب المتحي وا نالع ع ى معروضاتن غير
أن تلف يتن أ التالكد مهبقا من وصول الكفرباء لمنزل صاحبن شفوان ،ألن اإلمكانيات الماليد
تمكنن من تزويد متحفن ب نارب بدي د عندما ينقن التيار الكفرباسي.
ويضم المتحي قهما خاصا بالت ار

الف هنيني يشتمل ع ى مالبو ف هنينيد شعبيد قديمد وأثا

خشبي وبهن صوفيد م وند وآ ت موهيقيد ،مثل الربابد والدي وأو ٍ
ان منزليد.
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ويقول صاحأ المتحي ل جزيرب نت إنن بدأ بجم هت القن األثريد قبل  35عاما وأنن خصإل جزءا
كبي ار من دخ ن وعم ن نجا ار لشراء هت القن .
وبحهأ شفوان ،ف ن جمي القن في متحفن أثريد وفق ما أكد لن خبراء آثار ف هنينيون وأوروبيون

ان عوا ع يفا هابقا وأنن بجمعن لفا وا حتفاظ بفا في هرداأ منزلن حافظ ع يفا من الت ي والضياع،
وأنن ينمم أن يوفر لقنعن األثريد النادرب مكانا أفضل من هردابن القديم الضيق وأن ينظم لفا
معارت خاصد في جمي أنحاء العالم.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/20 ،

 .33نيوزويك :فلسطينيو لبنان يرون في سياسات ترامب تعزي ازً لقوتهم

لندن  -باهل درويا :نشرت مج د "نيوزويف" تقري ار عن مواقي الالجسين في المخيمات الف هنينيد
في لبنان من هياهات الرسيو األمريكي دونالد ترامأ .ويبدأ التقرير ،التي ترجمتن "عربي،"21

بالحدي

م ففيدب حاظ ،التي خرجت من قريتفا ولم يكن عمرها قد تجاوز  6أعوام في عام ،1948

مشي ار إلى أن حاظ لم تنو قريتفا بعد  71عاما من خروظ عاس تفا من ف هنين ،ووصولفا إلى لبنان.
وقالت وفاء ابند حاظ" :أكرهن ..إن ترامأ زعيم ديكتاتوري اضنفدنا ..لو كانت لدي القدرب ع ى قت ن
لفع ت" .ويشير التقرير إلى أن الرسيو األمريكي يعد بالنهبد ل ف هنينيين عدوا ،فمنت وصولن إلى
البيت األبيت حري مهار الهياهد األمريكيد من الوهين بين الف هنينيين واإلهراسي يين ،ليمنم

دعمن الكامل لحكومد رسيو الوزراء اإلهراسي ي بنيامين نتنياهو المتنرفد.
وت فت المج د إلى أن الف هنينيين يرون أن رساهد ترامأ ج بت إليفم الضربد ت و األخر  ،فقرار نقل
الهفارب األمريكيد من تل أبيأ إلى القدو ،التي ينمم الف هنينيون لتكون عاصمد لفم ،أد
احتجاجات في غزب.

ويهتدرف التقرير بالنن رغم مقتل أكثر من  100محتج ع ى الهياظ الحدودي ،إ

إلى

أن الغضأ

الف هنيني زاد بهبأ تصريحات الممث ين األمريكيين ،التين حم وا حركد حماو ،التي تهينر ع ى
القناع ،والمنظمات اإلهالميد مهووليد مقت فم.
وتتكر المج د أنن في الوقت تاتن ،ف ن الف هنينيين في الشتات والمخيمات شعروا بالغضأ عندما
قررت إدارب ترامأ قن التمويل عن وكالد أونروا) ،وهو قرار ترف مصير ماليين الف هنينيين في
خنر ،وقالت الخارجيد في تلف الوقت إنفا لم تعد مهتعدب لتحمل عأء تمويل الوكالد األمميد.
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ويفيد التقرير بالن هتا القرار ترف أثر ع ى الالجسين في لبنان ،خاصد أن غالبيد الالجسين لم يمنحوا
اإلقامد أو جنهيد الب د التي لجال إلين آباوهم وأجدادهم ،ويمنعون من العمل في الكثير من الوظاسي،
وباتوا يعتمدون في معيشتفم ع ى مهاعدات األمم المتحدب.

وتقول المج د إن حق عودب الممت كات الف هنينيد التي أجبر الف هنينيون ع ى تركفا وراءهم مجم

ع ين بين الجيل األول من الالجسين ،وكتلف أحفادهم ،فتد إلى أن إهراسيل

تعتري بفتا الحق،

بتريعد الخوي من حري الميزان الديموغرافي ،وتغيير ناب الدولد اليفودي.
وتقول المج د إن هكان مخيم شاتيال ،التي يبعد أميا عن برظ البراجند ،يشعرون بفقدان األمل،
ففي هتا المخيم المزدحم ،التي

يزال يحمل تكريات المجزرب التي قتل فيفا مسات الف هنينيين عام

 ،1982ير الكثير من هكانن أن حق العودب قد

يتم الوفاء بن.

موقع "عربي 2019/5/20 ،"21

 .34انخفاض عدد جرائم القتل في الضفة وارتفاعها داخل أراضي 48

الناصرب  -ودي عواودب :يعم الغضأ الشعبي أراضي  48في ظل اهتشراء آفد العني واهتمرار
جراسم القتل حتى خالل الشفر الفضيل ،وكان آخرها مقتل شابين في مدينتي نمرب وباقد الغربيد،
وعم يات إنالق نار في أماكن عديدب .وبعد اإلضراأ العام في المديند دعت ب ديد نمرب لمظاهرب
مقابل مركز الشرند اإلهراسي يد في مديند شفاعمرو المجاورب احتجاجا ع ى قصورها واهتنكاففا عن

لم الهال ومالحقد المه حين والمجرمين وعاسالت اإلجرام.
وفيما يب غ عدد الف هنينيين في إهراسيل نحو  1.5م يون نهمد وشفدت نهأ جراسم القتل لديفم
ارتفاعا كبي ار في العقدين األخيرين ،ف ن عددهم في الضفد الغربيد م يونا نهمد ونيي ولديفم جراسم
القتل في تراج كبير.

وردا ع ى هوال "القدو العربي" يوضم النانق ب هان الشرند الف هنينيد العقيد لوي رزيقات عن
معنيات تظفر تراجعا كبي ار في جراسم القتل في الضفد الغربيد خالل الهنوات األخيرب .ع ى هبيل
المثال :في عام  2015وقعت  54جريمد وعام  2016وقعت  43جريمد و 2017وقعت  34جريمد وفي

 2018وقعت  24جريمد ،وكانت جنين اع ى المحافظات تهجيال لفا وب غت نهبتفا  %25ت تفا
محافظد الخ يل بنهبد  %21بينما كانت أريحا ونوباو وه فيت خاليد من هت الجراسم.
وردا ع ى هوال "القدو العربي" يوضم مدير مركز "أمان" المحامي رضا جابر أن جراسم القتل في
أراضي  48ارتفعت في الهنوات األخيرب بشكل مق ق ،فتا إلى عدب عوامل منفا تاتيد ومنفا ما
يتع ق بالجفزب الحفاظ ع ى القانون اإلهراسي ي .ويكشي جابر أنن منت عام  2000قتل  1340مواننا
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عربيا في أراضي  ،48وفي عام  2018قتل  75عربيا منفم  14امرأب ،وفي عام  2017قتل  72وفي
 2016قتل  64وفي  2015قتل  .58كما كشي أنن منت من

العام الحالي قتل  25عربيا ،فتا إلى

أن األغ بيد الهاحقد من هت الجراسم ما زالت لغ از والقت د ن قاء.

القدس العربي ،لندن2019/5/20 ،

 .35رئيس مجلس األعيان :األردن لم ولن يتخلى عن نصرة القضية الفلسطينية
عمان :قال رسيو مج و األعيان فيصل الفايز إن األردن ،لم ولن يتخ ى عن نصرب قضايا أمتنا
العربيد العادلد ،وع ى رأهفا؛ القضيد الف هنينيد ،وحق شعبفا في إقامد دولتن المهتق د ،المتص د
والقاب د ل حياب وعاصمتفا القدو .وشدد خالل رعايتن مالدبد إفنار رمضاني أقامفا رسيو أهاقفد بيال

المنران في ومنو مخامر  ،أول من أمو ،ع ى أن الوصايد الفاشميد شك ت ع ى الدوام الضماند
األكيدب والوحيدب لحمايد مقدهاتنا من العب

والتفويد .وأشار إلى أن الم ف يبتل جفودا كبيرب

ومتواص د ،لحمايد المقدهات اإلهالميد والمهيحيد في القدو الشريي واعمارها ،اننالقا من
مهوولياتن الدينيد والتاريخيد ،واننالقا من الوصايد الفاشميد ع يفا.
عمان2019/5/21 ،
الغدّ ،

ٍ
ِ
الظل بحزب هللا الحاج فادي وأنه "أصبح هدفاً لالغتيال"
" .36إسرائيل" تكشف معلومات عن رجل ّ
الناصرب – زهير أندراوو :كان ظفور محمد جعفر قصير ،الم قأ بالحاظ فادي ،من كبار مهوولي
حزأ هللا في نفايد شبان فبراير) هت الهند ،لد

قيام الرسيو الهوري د .بشار األهد إلى إيران،

واجتماعن م الرسيو روحاني ،كان ظفور دمفاجسا بالنهبد ل دمخابرات اإلهراسي يد ،التي قامت بتهريأ
ٍ
المحِل العهكري يوآي ليمور من صحيفد يهراسيل هايوم) العبريد ،والتي أعد
مع ومات عنن إلى د

المفمات الصعبد" في حزأ هللا.
تقري ار دموهعا عن "رجل الظل و د
الحاظ فادي  50عاما) ،بحهأ المصادر بتل أبيأ ،هو الرجل التي يثِق بن الحكم في دمشق

ونفران ،والمهوول عن نقل الهال والمال إلى المحور الـ"راديكالي" عبر المهار التي ينن ق من
يقاتل ،لكن بحكم مفمتن تحول إلى

ويمر بهوريد ويصل إلى لبنان ،وقصير رجل الظالل،
نفران د
أحد أكثر الشخصيات نفوتا في حزأ هللا ،ويقضي أغ أ وقتن متنقال بين بيروت ودمشق.

بحري ٍد في
وتابعت المصادر :ديدير الحاظ فادي جفاز التفريأ في حزأ هللا منت  20عاما ،ويعمل د
هوريد ،ويحظى بدعم الحكم ،وهفولد الوصول إلى األنراي المعني بفا ،ومعظم عم يات التفريأ

تمر عبر الحدود الهوريد -ال بنانيد .ويشمل هتا وهاسل القتال التي تصل من نفران ،وت ف التي
د
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غير قانوني ٍد في مننقد الزبداني
تدصن في هوريد ،ويقوم جفاز بتفريأ الهال عبر معابر د
والقصير ،وأحيانا تجري ا هتعاند أيضا ببنى تحتيد رهميد في لبنان مثل معبر"المصن " الحدودي،

حي د جرت أكثر من ٍ
مرب محاولد تفريأ مكونات معدب لمشروع حزأ هللا بشالن تحويل الصواريخ إلى
صواريخ دقيقد.
المحِل ليمور ،اهتثمرت إيران في الهنوات األخيرب نحو  30م يار دو ر
بحهأ تقديرات خبراء ،تاب د
في هوريد ،والحاظ فادي هو القناب المركزيد لتفريأ األه حد ،اإليرانيون مهوولون عن نقل البضاس
إلى دمشق ،ومن هناف تنتقل األمور وتدصبِم تحت مهووليتن،

فتا إلى أن الفجمات المنهوبد

إلهراسيل عرق ت أعمالن موخ ار ،فقد ق ل اإليرانيون من نيرانفم إلى دمشق ،وهم مضنرون إلى
ا هتعاند بمنار ٍ
ات أخر  ،ونتيجد تلف انتق وا إلى اهتخدام الممر البري أيضا ونقل البضاس في
شاحنات تهتغرق رح تفا  4-3أيام من إيران إلى هوريد ،كما أكدت المصادر بتل أبيأ.
أردفت المصادر ،يبدو أن الحاظ فادي

يكتفي فقن بالنشان ا قتصادي ع ى المحور بين إيران

وهوريد ولبنان ،فد سل متعددب تدشير إلى دور في التمويل اإليراني لعم يات الحوثيين في اليمن ،وفي
ٍ
لتنظيمات "إرهابي ٍد" في غزب.
جزٍء من المهاعدب الماليد التي تمنحفا نفران
أن
ولفتت المصادر إلى أنن حتى اآلن لم يكن الحاظ فادي مهتفدفا من جانأ إهراسيل ،لكنفا هبق ْ
أثبتت أنفا تتحرف ضد كل الح قات في اله ه د ،ففي العم يد األخيرب في غزب جر اغتيال محمد
خضري ،المهوول عن نقل األموال من إيران إلى حماو ،موكدب أن أهميد الحاظ فادي أكبر بكثير
أن اتضحت عالقاتن الوثيقد بالقصر في
من نظير الغزي ،ولقد تعاظمت هت األهميد اآلن بعد ْ
دمشق وفي نفران وقربن من زعيمي الدولتين.
رأي اليوم ،لندن2019/5/20 ،

تغير تكتيك هجماتها داخل سورية" :ضربات موضعية" و"أجسام مضيئة"
" .37إسرائيل" ّ
عواصم " -القدو العربي" ووكا ت ،كامل صقر :قالت مصادر ميدانيد لـ"القدو العربي" إن جيا
ا حتالل اإلهراسي ي نفت م هاعات فجر أمو ،عم يد انتشار واهعد وهن وجنوأ الجو ن المحتل،
وأن ق مجموعد من ناسراتن ا هتنالعيد ع ى نول خن وقي إنالق النار .وحهأ ت ف المصادر
ف ن ت ف الناسرات اقتربت من المجال الجغرافي لـ "تل الحارب" العهكري ا هتراتيجي التي يتب ل جيا
الهوري ،والواق بين ريي القنينرب وريي درعا الشمالي ،مما دف بالمضادات األرضيد الهوريد إلى
إنالق نيرانفا نحو الناسرات ا هتنالعيد اإلهراسي يد التي تراجعت نحو عمق األراضي المحت د في
الجو ن.
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المصادر تاتفا كشفت لـ"القدو العربي" أن ا حتالل يعتمد حاليا ع ى اهتخدام ما تعري بـ"األجهام
المضيسد" تات المفمات ا هتنالعيد التجههيد ،ولوحظت ت ف األجهام خالل ال ي تين الماضيتين
بوضو  ،حتى أن هكان ريي القنينرب الشمالي شاهدوها مرات عدب ،وقد تم نصبفا من الجانأ

اإلهراسي ي ع ى نول خن وقي إنالق النار ومرصدي جبل الشيخ الشرقي والغربي.

المصادر الميدانيد التي تحدثت لـ"القدو العربي" رجحت أن إهراسيل تهعى لتفادي اإلحراظ م القيادب
الروهيد عبر اعتماد اهتراتيجيد "الضربات الموضعيد" تات األثر المحدد بدقد ،عبر ا عتماد ع ى

الكثافد ا هتنالعيد والتجههيد في عم ٍ
ق داخل األراضي الهوريد يتجاوز  40كم ل بح
تل أبيأ أنفا أهداي إيرانيد أو قواعد لحزأ هللا يجأ ضربفا ،حي

عما تعتقد

شاهدت قوات ا هتنالع

الهوريد خالل األيام الماضيد أنواعا من األجهام المضيسد غير الماللوفد هابقا في هماء القنينرب
وريي دمشق.
ونشرت مج د "ناشيونال انترهت" مقا
والتي تعد هال

تحدثت فين عن ناسرات بدون نيار وهمتفا با نتحاريد،

إهراسيل الهري لمواجفد أنظمد الدفاع في هوريد .وأشارت المج د إلى أنن من

المحتمل أن تكون الناسرات التي نفتت الفجمات األخيرب في هوريد من نراز "هاربي  ،"2وهي
ويمكن توجيففا عن دبعد ،أو ضبنفا ت قاسيا ،ويب غ الحد األقصى لهرعتفا 115
تدصن في إهراسيل ،د

ميال في الهاعد ،ويمكنفا البقاء فوق هاحد المعركد لمدب هت هاعات.
ولفتت المج د إلى أن الغارات األخيرب أظفرت تحهنا لد

الدفاع الجوي الهوري ،ويعود الهبأ

الرسيهي بتلف إلى التدريأ الروهي المهتمر ،إ أن إهراسيل تهتمر بفجومفا المفاجئ من خالل
اهتخدام ناسرات انتحاريد بدون نيار.

توازيا ،تكرت المج د بالن الحرو الثوري اإليراني أنشال شبكد واهعد من القواعد ع ى األراضي

الهوريد لممارهد الضغن العهكري ع ى إهراسيل وتقديم المهاعدب لـ"حزأ هللا" ،مشيرب إلى أن تلف
حصل قبل التدخل العهكري الروهي في هوريد.

القدس العربي ،لندن2019/5/20 ،

 .38خبير تركي :تخريب السفن بالخليج مصلحة إسرائيلية
أنقرب  -األناضول :قال محمد قوتا ،منهق الهياهات الداخ يد بمركز "إيرام" ل بحو

اإليرانيد ،إنن

يهتبعد أن تكون هناف أصاب أنراي مثل إهراسيل) وراء اهتفداي ناقالت نفن هعوديد واماراتيد
في الخ يج العربي ،بغرت تهري وقوع الصراع المباشر بين إيران والهعوديد واإلمارات.
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جاء تلف خالل حوار أجرتن وكالد األناضول ،م الخبير التركي ،تناول فين األعمال التخريبيد التي
تعرضت لفا ناقالت نفن هعوديد وامارتيد قرأ شوانئ إمارب الفجيرب اإلماراتيد
ولم يهتبعد الخبير التركي أن تكون هناف أصاب أنراي مثل إهراسيل) وراء اهتفداي هفن النفن

في الخ يج ،بغرت تهري وقوع الصراع المباشر بين إيران والهعوديد واإلمارات.

ولفت في ختام حديثن إلى أن نفران نالبت بفتم تحقيق حول الحادثد ،إ أنفا وفي الوقت نفهن،
قامت بممارهات وتصرفات تعد كافيد تفامفا من قبل أنراي أخر بالوقوي وراء هت العم يد،
وبينفا التفديدات التي أن قتفا من قبل.

فلسطين أون الين2019/5/20 ،

 .39قناة عبرية :واشنطن دعت "إسرائيل" للمشاركة بمؤتمر "صفقة القرن" االقتصادي في البحرين
رام هللا :تكرت مصادر إعالميد إهراسي يد ،مهاء يوم ا ثنين ،أن إدارب الرسيو األمريكي دونالد ترامأ
وجفت دعوات لشخصيات إهراسي يد رهميد وغير رهميد ل مشاركد في موتمر البحرين ا قتصادي
التي هيقام نفايد الشفر المقبل ضمن الخند ا قتصاديد الخاصد بصفقد القرن.
وبحهأ قناب  13العبريد الت فزيونيد ،ف ن عدب شخصيات ت قت دعوات رهميد ،ومن المتوق أن
يهتجيأ المدعون ل مشاركد في موتمر البحرين.

القدس ،القدس2019/5/20 ،

 .41االتحاد األوروبي :لم نباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني
القدو – وفا :قال ا تحاد األوروبي ،يوم ا ثنين ،إنن لم يباشر بالي دراهد حول المنفاظ الف هنيني،
وأنن ليو هناف أي تحقيق من قبل ا تحاد األوروبي في الكتأ المدرهيد الف هنينيد.
وأوضم ا تحاد األوروبي في بيان أصدر مكتبن في القدو ،أن "هناف نيد إلجراء دراهد أكاديميد
تفدي إلى تقديم تح يل شامل وموضوعي ل كتأ المدرهيد الف هنينيد الحاليد" ،وأن هت الدراهد
األكاديميد المهتق د المقترحد حول الكتأ المدرهيد الف هنينيد -في حال نفتت -هتهاعد ع ى

مراجعد الكتأ المدرهيد الف هنينيد وفقا ل معايير الدوليد ،ع ى هبيل المثال

الحصر ،معايير

اليونهكو منظمد األمم المتحدب ل تربيد والع م والثقافد) ل هالم والتهامم وغير العني في التع يم.
وبين ا تحاد أنن ضمن تخنين الدراهد هيتم مناقشتفا م أنراي دوليد ومح يد وبما يهاهم في
تنوير جودب التع يم لجمي النالأ الف هنينيين.
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وتكر ا تحاد األوروبي أنن يدعم اله ند الف هنينيد من خالل المهاهمد في دف الرواتأ والمعاشات
التقاعديد ألكثر من  30,000مع م ومع مد .واختتم ا تحاد بيانن بالقول" :مزاعم التحريت ع ى العني
هواء في إهراسيل وف هنين نقوم بمناقشتفا بانتظام م النرفين".

الحياة الجديدة ،رام هللا2019/5/20 ،

بريطاني ي ِ
صدر أغنية "اسمي فلسطين" تضامناً مع الشعب الفلسطيني
ان
 .41ف ّن ُ
ٌّ ُ
الناصرب  -زهير أندراوو :كشي المغني البريناني غار هويت ،النقاأ عن المناهبد التي دفعتن
ٍ
لوحد فني ٍد ٍ
هنيني .وقال هويت ،بحهأ "وكالد
لفنان ف
ألداء أغنيد "اهمي ف هنين" المهتوحاب من
ٍ
المحت د ،حي
عمون"" :كنت في فندق بانكهيز وولد هوتيل) في بيت لحم في الضفد الغربيد د

يوجد

معرت ل فنانين الف هنينيين ،وشاهدت لوحد ل فنان الف هنيني الراس ه يمان منصور ،وتاب قاسال:

أن
لقد وجدت ال وحد غايد في القوب ،وق ت إنني أرغأ في كتابد أغنيد مهتوحاب من هت ال وحد ع ى ْ
تكون أغنيد أحاديد وتكون ال وحد ع ى الغالي األمامي" ،ع ى حد قولن.
وأضاي الفنان البريناني قاسال" :أخبرت صديقي العزيز وهام ه ه  ،مدير الفندق ،التي قام
با تصال م

ه يمان التي منحنا اإلتن باهتعمال ال وحد .ثم راه ت مجموعد من أصدقاسي

الف هنينيين وعرضت ال وحد ع يفم وهاللتفم عن أفكارهم التي انعكهت حقا في الك مات وتجمعت

في هت األغنيد "اهمي ف هنين" ،قال الفنان البريناني المشفور.

باإلضافد إلى تلف ،أكد المغني البريناني في هياق حديثن" :اهتمرت النكبد الف هنينيد لهنوات

نوي د ،حي

تم التعامل م الف هنينيين داسما ع ى أنفم أقل قيمد ،كما لو أنفم

يفمون .هتا

أي الشعأ
المشروع هو ل تالكيد ع ى المهاواب بين جمي الناو ودعوب لتحقيق العدالد لفتا الشعأْ ،
الف هنيني ،التي عانى الكثير من العنصريد" ،ع ى حد تعبير .

في الهياق نفهن ،رو فنان الغرافيتي البريناني المعروي باهم "بانكهي" معاناب غزب عبر لوحات

جداريد رهمفا ع ى بقايا المنازل التي دمرتفا الحرأ اإلهراسي يد األخيرب ع ى القناع في حزيران
يونيو) من العام  .2014ورغم أن زيارب بانكهي ،وهو أحد أبرز رموز فن الشارع ،لغزب لم تكن

مع ند ،إ أنفا تركت بصمد برهوماتن التي وثقفا بتهجيل فيديو بثن ع ى موقعن.

رأي اليوم ،لندن2019/5/20 ،

يؤرق واشنطن
 .42الصراع على تكنولوجيا المستقبل :كابوس "هواوي" ّ
أ ي أ :صعد دونالد ترامأ حربن ضد "هواوي ،دمدرجا إياها ع ى القاسمد الهوداء ل مصدرين،
ومانعا بي منتجاتفا التقنيد ل و يات المتحدب .أهباأ القرار "الترامبي" عديدب؛ منفا تفم التجهو

التاريخ :الثالثاء 2019/5/21

العدد4945 :

ص 29

لمص حد الحكومد الصينيد ،لكن أهمفا التنافو المتحول إلى صراع بين "هواوي" و"أبل" والهينرب
ع ى المهتقبل تكنولوجيا وتهويقيا .لكن يبدو أن واشننن تدخل حربا خاهرب أمام العمالق التكنولوجي
الصيني ،و هيما أن بكين تمت ف أوراق قوب متعددب.

ٍ
أشفر من الحرأ األمريكيد الباردب ع ى شركد "هواوي" الصينيد ،قرر الرسيو األمريكي دونالد
بعد
ترامأ ،أخي ار" ،ال عأ ع ى المكشوي" ،وقام ب دراظ "هواوي" الصينيد و 70فرعا تابعا لفا ضمن "قاسمد
واشننن الهوداء ل مصدرين" ،كما منعفا من بي منتجاتفا التقنيد ل و يات المتحدب .وبما أن "هواوي" لن
تكون قادرب ع ى شراء بعت المعدات اإللكترونيد من الشركات األمريكيد من دون الحصول ع ى
"منعنا من القيام
موافقد حكوميد ،فقد أتى الرد هريعا من الشركد ،التي قال المتحد باهمفا إن َ
باألعمال التجاريد في الو يات المتحدب لن يجعل أمريكا أكثر أمنا أو قوب ،وهوي يودي فقن إلى
إجبارها ع ى ال جوء إلى بداسل أخر أقل تنو ار وأكثر ك فد" .وقد جاء تلف في حين أكد المتحد

باهم

و ازرب الخارجيد الصينيد ،لو كانغ ،أن بكين "هوي تتخت إجراءات ضد اإلعالن األمريكي".
تعود أهباأ القرار األمريكي إلى عدب عوامل ،منفا اتفام الشركد بالتجهو لمص حد الحكومد
الصينيد ،إ أن أهمفا التنافو المتحول إلى صراع بين "هواوي" و"آبل" األمريكيد ع ى الهينرب ع ى
المهتقبل تكنولوجيا وتهويقيا .األمر أكثر تعقيدا مما هو ظاهر .مثال ،إتا ت قى موانن في عالم
"الجنوأ" اتصا

ع ى هاتفن الخ وي ،أو أجر اتصا

عبر تنبيقات التواصل ،فاألكيد أن أحد

الجفازين ينتمي إلى إصدارات "هواوي" الصينيد .وهت ليهت صدفد أبدا ،فمبيعات الشركد انتشرت
في  170ب دا في وقت قياهي ،وب غ النمو  %41عام  )2018وفق أرقام شركد األبحا

الدوليد "أي

دي هي" .في المقابل ،هبنت مبيعات شركد "آبل" إلى المرتبد الثالثد بعد "هامهونغ" الكوريد

الجنوبيد و"هواوي" .ولعل نقند التحول في "هزيمد" الو يات المتحدب في هتا المجال ،تج يفا نظريد

"أبو التهويق الحدي " األمريكي في يأ كوت ر ،القاسمد ليو فقن ع ى ضرورب مراعاب ظروي
المهتف ف والتعاني معن ،بل أخت رأين في تهعير المنتجات الجديدب بما يناهبن .وهتا ما فع تن
"هواوي" :جفاز "أندرويد" متوافر بثمن رخيإل وجودب عاليد وشكل جميل.
لم يتقبل الرأهماليون الغربيون مننق "المهتف ف الشريف" ،فت قفن التهويقيون الصينيون ليصبم هتا

النر ت قاسيا عند الشركات العمالقد ،وهن المنافهد الضروو التي تفدي إلى جعل المشتري
اهتفالكيا أكثر ،مفضال منتجا ع ى آخر .وهنا ،كان

بد ل و يات المتحدب ،كموههات حكوميد ،أن

تتدخل بقوب لحمايد البضاس األمريكيد أو  ،ول ضغن المباشر أو عبر الح فاء ع ى تلف المنافو
الصيني ،فكانت األزمد .بناء ع ين ،اتختت المواجفد أشكا أمنيد تجههيد واقتصاديد تجاريد ،لكن في
العمق هي أحد موشرات الصراع ع ى مهتقبل الكوكأ بين واشننن وبكين ،و هيما م الدخول في
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هباق متهارع نحو تنوير شبكات الجيل الخامو  )5Gمن شبكات ا تصال الخ وي الفاسق الهرعد.
وهتا ما يثير المخاوي من احتمال أن تهمم أنظمد "هواوي" ل صين بجم كميات هاس د من البيانات
الهريد والمع ومات الهياهيد ،أو تعنيل البنى التحتيد في حال اند ع صراع دولي .لتلف ،أتى قرار

ترامأ بوض "هواوي" في القاسمد الهوداء ،ليعرقل نشان العمالق التكنولوجي الصيني،
فترب اهتعداد

هيما في

قتناإل أكبر فرصد تجاريد ،والمتمث د في نشر تكنولوجيا شبكات اتصا ت الجيل

الخامو التي تب غ قيمتفا عشرات الم يارات من الدو رات ،وفق صحيفد "تي ت غراي" البرينانيد ،التي
تشير إلى أن "من شالن القرار األمريكي أن يودي إلى خ ق تعقيدات خنيرب وصعوبات في اإلدارب
اليوميد ألعمال هواوي" ،التي حققت مبيعات فاقت مسد م يار دو ر ،خالل العام الماضي.

األخبار ،بيروت2019/5/21 ،

 .43إسرائيل والحرب مع إيران
هاني المصري
حاول رسيو الحكومد اإلهراسي يد بنيامين نتنياهو هابقا مرتين شن الحرأ ع ى إيران ،فالوقفن في المرب
األولى  )2012-2010الرسيو اإلهراسي ي شمعون بيرو ،التي َعِ َم بالخند من جابي أشكنازي،
رسيو أركان جيا ا حتالل ،وأوقفن في المرب الثانيد  )2015الرسيو األمريكي باراف أوباما ،ويالتي
التزام نتنياهو بتلف إلدراكن أن إهراسيل

يمكن أن تحارأ إيران وحدها وتخرظ منتصرب.

إسرائيل بحاجة إلى الواليات المتحدة لكي تخوض حرباً مع إيران ،وذلك لألسباب اآلتية:

أو  ،ألنفا بحاجد إلى الصواريخ األمريكيد القادرب ع ى اختراق بانن األرت لقصي الصواريخ
والمنشآت العهكريد اإليرانيد.
وثانيا ،ألن الناسرات اإلهراسي يد بحاجد إلى جهر جوي من الناسرات األمريكيد لتزويدها بالوقود في
الجو ،بهبأ المهافات البعيدب ،وهتا ما

يم كن هال الجو اإلهراسي ي.

وثالثا ،حاجد إهراسيل إلى دعم أمريكي لتوجين ضربد ثانيد في حالد كان الرد اإليراني ع ى الضربد
األولى قويا وصعبا.
ورابعا ،ألن هناف ح فاء إليران هيخوضون الحرأ معفا ضد إهراسيل ،وخصوصا حزأ هللا ال بناني
التي يمثل تحديا كبي ار إلهراسيل.
لفت األهباأ المترافقد م توقي ا تفاق النووي اإليراني في أواخر عفد الرسيو باراف أوباما ،وعدم
حماو قادب الجيا اإلهراسي ي لتوجين إهراسيل منفردب ضربد إليران لعدم ضمان نتاسجفا ،ومن
امتدادها إلى حرأ إق يميد ،وربما شبن عالميد؛ جمد نتنياهو مخنناتن ل حرأ ضد إيران ،إلى أن
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أعتقد بالنن وجد ضالتن بمجيء دونالد ترامأ إلى هدب الرساهد األمريكيد ،خصوصا بعد تعيينن جون
بولتون مهتشا ار ليمن القومي ،المعروي بالنن من دعاب الحرأ ضد إيران.
ع ى األغ أ أن نتنياهو أصابتن خيبد األمل وهو ير ترامأ يع ن

حرأ ،وأنن هي تزم بوعد

ا نتخابي بعدم شن حروأ أخر  ،رغم حاجتن إلى الت ويم بفا بين فترب وأخر لتحقيق أغراضن

بتعديل ا تفاق النووي اإليراني ،والحد من نفوت نفران.
ولتفهير الهياهد األمريكيد نر أن المن وأ أمريكيا تغيير هياهد النظام اإليراني وليو اإلناحد بن،
وهتا يالمل ترامأ حدوثن من خالل الحصار ا قتصادي وفرت العقوبات ،كما أن الت ويم بالحرأ
ضروري من أجل ابتزاز األموال من الدول الخ يجيد ،خصوصا الهعوديد.

وهتا يتالكد من خالل أن الحرأ لم تق  ،رغم أن األجواء باتت مفيسد لبدء الحرأ ،بعد قيام ناسرات
بال نيار بمفاجمد مواق نفنيد في الهعوديد ،واهتفداي ناقالت نفن قبالد ميناء الفجيرب اإلماراتي،
وتداول مع ومات مخت فد مصدرها إهراسيل) عن نوايا ح فاء إيران بضرأ القوات األمريكيد وح فاء

الو يات المتحدب في المننقد .وبالغ ترامأ في تبريد األجواء الهاخند ،لدرجد إبداء ا هتعداد
ل تفاوت م إيران ،نالبا من هويه ار إرهال الرقم الهري المباشر ل رسيو اإليراني ،وتالكيد بالنن
صاحأ القرار م محا عتراضن ع ى دعوات بولتون الحربيد.
هيوثر اند ع الحرأ ه با ع ى "صفقد ترامأ" ،المخنن األمريكي األهاهي في المننقد ،ويرف
أهعار النفن ،ما يصأ في صالم روهيا ،ويضر بمصالم ح فاء أمريكا ،أوروبا واليابان وكوريا
الجنوبيد.
هوال الم يون دو ر هو :هل هتقوم الحرأ ،خصوصا أن التوتر ما زال قاسما رغم انخفاضن بعد
إعالن ترامأ المشار إلين وتصريم المرشد اإليراني خامنسي بالن

حرأ و تفاوت م األمريكيين،

م وجود عدد من الموشرات عن ا هتعداد اإليراني حتمال اند ع الحرأ ،بمبادرب من إيران إتا
اهتمر الحصار وجر تشديد  ،أو من أمريكا واهراسيل؟
بما أن ح فاء إيران الحوثيين) هم من أره وا الناسرات ،وأن المتفم األول بتنفيت عم يات الفجيرب إيران
أو ح فاوها ،ففتا يعني أنفا تريد إرهال رهاسل حرصت ع ى أ تودي إلى أضرار كبيرب ومن دون

وقوع ضحايا ،وأنفا

تريد أن تتهأ إلى حرأ إ إتا كانت مضنرب لفا.

هناف د سل عدب تشير إلى أن إيران ليهت معنيد باند ع الحرأ ،أبرزها أنفا لم ترد ع ى الضربات
اإله ارسي يد المتكررب ،التي تهتفدي الوجود اإليراني في هوريا كما تع ن إهراسيل ،إ أنفا لن تقي
مكتوفد اليدين ،ففي لن تهمم ل نفن أن ينتقل من مضيق هرمز وباأ المندأ ،إن توقي نفنفا عن
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التصدير ،وتلف إتا واص ت اإلدارب األمريكيد الحصار ا قتصادي ومضت قدما في تشديد كما
أع نت.
من جفد أخر  ،إتا لم تقدم إهراسيل أو غيرها من األنراي المتحمهد ل حرأ ع ى اعتداء يهتدعي

ردا إيرانيا ،بما يجعل الوض يتدحرظ إلى حرأ ،ف ن إيران لن تكون المهبأ ل حرأ إ في حالد

عدم قدرتفا ع ى تهويق نفنفا وكهر الحصار ،وبمقدورها أن تفعل تلف ألن هناف عددا من الدول
لن ت تزم بالعقوبات األمريكيد ،وهتا يضاي إلى عامل مفم وهو عدم قدرب الو يات المتحدب ع ى
إقامد تحالي عالمي أو حتى غربي ضد إيران ،ألن أوروبا والصين وروهيا والفند وتركيا تعارت
هحأ الموافقد األمريكيد ع ى ا تفاق النووي والحصار األمريكي المفروت ع ى إيران.

ما يق ل احتماليد الحرأ أن الهياهد اإليرانيد تتميز بالحكمد والتكاء ،لدرجد تالتي خنوات نفران

محهوبد وليهت انفعاليد ،وتفكر م يا قبل اإلقدام ع ى أي تصري ،وتحرإل ع ى عدم إعناء
التريعد لدعاب الحرأ.
وما يجعل الحرأ ليهت ا حتمال األول ،أن إيران مهتعدب لفا عهكريا ،ما يجعل الهيناريو العراقي
ليو مرجحا احتالل هري بال ك فد) ،ومن مظاهر ا هتعداد اإليراني أن المنشآت النوويد والعهكريد
منتشرب في آ ي المواق تحت األرت ،ما يجعل اهتحالد رصدها ك فا وتدميرها بضربد مفاجسد
واحدب ،بحي

تتمكن إيران من الرد ،فضال عن وجود أترع إليران في مواق عديدب تزيد من

إمكاناتفا ل رد ع ى الضربد األولى ،ولعل ما جر من قصي مواق نفنيد في الهعوديد والفجيرب
دليل ع ى تلف ،فضال عما تناولتن األنباء عن اهتعدادات لضرأ الجيا األمريكي في العراق من
ألي مقاتل مه حين بمخت ي أنواع األه حد.
قبل قوات الحشد الشعبي التي تضم َ 150
لقد انتفت مرح د الحروأ الخانفد التي تبدأ وتنتفي بهرعد وتحقق أهداففا من دون أن تصل إلى
الجبفد الداخ يد اإلهراسي يد أو القواعد واألهداي األمريكيد المنتشرب بكثرب في المننقد وجوارها.
حتى لو تمكنت أمريكا واهراسيل وح فاوهما في المننقد من توجين ضربد مباغتد إليران وحدها أو م
ح فاسفا ،ف ن الحرأ هتكون مك فد لفم أيضا ،ولن تنتفي بعد وقي األعمال الحربيد النظاميد ،بل
احت ت القوات األمريكيد والح يفد

حرأ أخر نوي د تماما مث ما حصل في العراق ،حي
هتبدأ
ٌ
العراق من دون خهاسر تتكر ،لتبدأ بعدها مقاومد شرهد ل قوات األمريكيد أدت إلى وقوع خهاسر
فادحد باألمريكيين ،تضمنت آ ي القت ى وأضعاففم من الجرحى والمعاقين ،إلى جانأ تري يونات
الدو رات ،التي

يمكن تعويضفا ،واألهم أن العراق لم يعد تحت ا حتالل و حتى النفوت والهينرب

األمريكيد ،بل إن إيران تنافو أمريكا إن لم تكن صاحبد نفوت أكبر فين.
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تالهيها ع ى ما هبق ،هناف هباق بين الحرأ والهالم،

تزال الكفد راجحد ل تهاأ ل تفدسد التي

تمفد لبدء مفاوضات جديدب ،من دون أن يهتبعد تلف مناوشات وضربات عهكريد هنا وهناف تهخن
األجواء ،ولكنفا

تصل إلى الحرأ التي

يهتني أحد أن يتحكم بنتاسجفا.

هل يدرف العرأ المراهنون ع ى خوت أمريكا حربا م إيران "كرمال عيونفم" اآلن بعد التي جر
بالن هتا وهم خالإل ،وأن ع يفم العمل ع ى ب ورب مشروع عربي وقيادب عربيد واحدب تحفظ الحقوق
والمصالم العربيد ،وفي الق أ منفا القضيد الف هنينيد  -التي يجر إعداد خند أمريكيد إهراسي يد
لتصفيتفا تحت مهمى "صفقد ترامأ" في ظل تغيير األولويات العربيد وتحت غناء الحرأ ضد
إيران  -والشروع في التفاوت م إيران لحل خالفاتفم معفا مث ما يفعل الجيران ،ف يران رغم

أنماعفا وأخناسفا ليهت عدوب ل عرأ ،وتعاظم دورها وكتلف تركيا ،يهاعد ع ى إفشال المخنن
اإلهراسي ي التي يفدي إلى جعل إهراسيل الدولد المركزيد المفيمند ع ى المننقد وحدها ،و يمكن
اهتبدالفا ب هراسيل التي تعتبر العدو والخنر الرسيهي التي يفدد األمن والهالم وا هتقرار في

المننقد ،بل العالم ك ن.
تخي وا لو أن إهراسيل حققت هدففا بالفيمند ع ى المننقد من دون منافهين ،ماتا هيكون مصير
القضيد الف هنينيد وغيرها من القضايا العربيد.

الدراسات االستراتيجية2019/5/21 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

 .44ورش غرينبالت العالمية وعشاء الخليل
د .أحمد جميل عزم
تهتعد اإلدارب األمريكيد ،لعقد ورشد عمل إق يميد تعقد يومي  26-25حزيران يونيو) ،لمناقشد تشجي
ا هتثمار في المنانق الف هنينيد .و يوجد أنباء عن محاولد دعوب اإلهراسي يين أو الف هنينيين إلى

ال قاء ،التي هيجم رجال اقتصاد واهتثمار .يمكن رويد هتا ال قاء من منظارين ،األول أنن مجرد
لقاء يشبن لقاءات هابقد ،جرت وانتفت كفقاعد ليو لفا نتاسج ،هو التغنيد واشغال اإلعالميين.
والثاني ،رويد هت الورشد ،جنبا إلى جنأ م لقاءات يعمل اإلهراسي يون في الضفد الغربيد ،ع ى

عقدها م نفر من الف هنينيين ،يوافقون ع ى ال قاءات ،وموخ ار ته نت األضواء ع ى لقاءين واحد
في الخ يل والثاني في أريحا ،هتبدال الهياهد با قتصاد.
بحهأ صحي ،منفا يديعوت أحرنوت ،اإلهراسي يد ،ف ن فريق الرسيو األمريكي دونالد ترامأ ،بقيادب
صفر جاريد كوشنير ،والمبعو اإلق يمي جيهون غرينبالت ،ديظفر نيد ل تركيز ع ى الفواسد
ا قتصاديد المحتم د ،ونق ت الصحيفد عن مهوول رفي في إدارب ترامأ ،أن ا جتماع التي قد يعقد
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في البحرين ،من المومل أن يعني الناو إمكانيد رويد الفرإل ا قتصاديد إتا ما أنجزنا القضايا
الهياهيد التي أخرت المننقد لوقت نويل.
يمكن من زاويد ما ،رويد مثل ال قاء المزم  ،إن عقد ،امتدادا ل قاء أو موتمر وارهو ،التي انعقد قبل

خمهد عشر شفرا ،في شبان فبراير)  ،2018في بولندا ،تحت عنوان الهالم واألمن في الشرق
األوهن ،وقتفا شارف رسيو الوزراء اإلهراسي ي في لقاء ،بدا فريدا من نوعن ،بحضور ممث ين عن
دول عربيد واق يميد ،دون الف هنينيين .ولكنن كان فريدا أيضا ،من زاويد ،أن إدارب ترامأ أره ت
كبار مهووليفا ،بمهتو

ناسأ الرسيو األمريكي ،ووزير الخارجيد ،ومهتشار األمن القومي،

ومندوبين آخرين ،في المقابل امتنعت دول مدعوب ،عن الحضور ،وأره ت دول ،موظفين من مهتو

أقل من المهتو األمريكي كثيرا .وبعد خمهد عشر شف ار يبدو أن موتمر وارهو تبخر دون نتاسج.

بعد اجتماع وارهو ،بشفر ،في آتار مارو)  ،2018عقد فريق ترامأ المتكور ،اجتماعا في البيت
األبيت ،لبح

ما همي األزمد اإلنهانيد في غزب ،ووقتفا حضرت دول عربيد ،ولم يحضر

الف هنينيون ،واآلن بعد أربعد عشر شفرا ،ع ى هتا ا جتماع ،لم يحد

شيء ع ى مهتو إق يمي

ألجل غزب.
انشغل الف هنينيون في األيام الفاستد ،بما قيل أنن حفل إفنار عشاء) دعا لن ف هنينيون
لمهتوننين وقادب اهتينان في مننقد الخ يل .ونشرت وهاسل إعالميد إهراسي يد وف هنينيد تفاصيل
عن اإلفنار ،ومن المالحظ من الصور التي نشرت ل قاء أن عدد اإلهراسي يين كان أكبر كثي ار من
مضيفيفم ،وأن اإلهراسي يين من المهنين ،بينما مضيفوهم شبان ق ي و العدد ِ
صغار العمر نهبيا،
د
والحدي كما يبدو عن أصوات منف تد لف هنينيين ،بدون أدنى قبول شعبي ،يتوهم المهتوننون أنفم
قد يشك ون قيادب بدي د ،وهو أمر تكرر ع ى مد الهنوات ،وفشل .وبحهأ المهتوننين المشاركين

في ال قاء التي جم ف هنينيين واهراسي يين أههوا ما يهمى داسرب التجارب والصناعد ،ف ن الفدي هو
اهتبدال اتفاق أوه و بتعاون اقتصادي وانهاني ومنانق صناعيد مشتركد واهتثمارات اقتصاديد.
وبعد لقاء الخ يل ،دع ِق َد لقاء شبين في مننقد أريحا ،وأصدرت حركد فتم بيانا تهتنكر  ،كما فع ت في
الخ يل .وهت ال قاءات في الواق تجري عادب بين نفر يعبر عن قوب هياهيد تتكر ،ولكن هت المرب
جر تداول أنباسفا ع نا.

مثل هت الورا ا قتصاديد حول العالم ،قد تبدو كما هي لقاءات الخ يل وأريحا ،لقاءات عابرب ،وقد
تبدو جزءا من مخنن هتبدال الهياهد با قتصاد وفرإل العمل والتجارب .لكن ع ى األرت
يجري شيء مفم ،وهت لقاءات
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يبدو تالجيل فريق ترامأ المتكرر منت نحو عامين ونصي العام لخند الهالم ،الموصوفد بالنفا صفقد
القرن ،كالنن قصد الراعي التي كان يالتي داسما ويكتأ ع ى أهل قريتن ،هواء ل ممازحد أو لهبأ
آخر؛ أن تسبا أكل غنمن ،فيفرع الناو معن ،فيكتشفون كتبن ،وعندما جاء التسأ حقا ،لم يصدقن

أحد .الفرق أن التسأ غالبا ،في حالد غرينبالت لن يالتي وغير موجود أصال .ما يفع ن غرينبالت
وفريقن ،أشبن بالهاحر التي يودي حركات لتشتيت ا نتبا عن الحي د الحقيقيد ،إخراظ األرنأ)،

واألرنأ هنا هو ا حتالل وا هتينان.

عمان2019/5/21 ،
الغدّ ،

 .45المصالحة الفلسطينية تتراجع
خي الحدي

حافظ البرغوثي

عن المصالحد الف هنينيد بعد عم يات التصعيد األخيرب في غزب ،والتدخل المالي

القنري إلهناد حماو والوهاند المصريد لكبم التصعيد "اإلهراسي ي" .وقد شعرت كل من الجفاد
وحماو بالنفما في ِحل من المصالحد ،خاصد أن ا حتالل بدأ يعمل بجد إلنفاء اله ند الف هنينيد
إما بالحصار الهياهي األمريكي أو المالي معا ،ومحاولد خ ق قيادات مح يد بدي د بعيدا عن منظمد
التحرير الف هنينيد .فقد تحولت حماو والجفاد إلى نري في مفاوضات التفدسد م ا حتالل،

وباتت حماو تهينر ع ى المعابر وتدجبي الضراسأ ،بينما تكف ت قنر بالكفرباء ورواتأ حكومد
حماو .وكان الفدي األهاهي هو التوصل إلى تفاهمات مكتوبد وموقعد م ا حتالل ،لكن هتا لم
يحد

حتى اآلن ،خاصد أن رسيو حكومد ا حتالل بنيامين نتنياهو منشغل بتشكيل استالي حكومي

معقد من أحزاأ اليمين الع ماني والمتدينين ،لكن الالفت في كل هتا ما قالن زياد النخالد أمين عام
الجفاد في مقاب د ت فزيونيد ،حي

الم ي.

أشار إلى أن مصر رفعت يدها عن المصالحد ولن تتاب هتا

كالم النخالد لم يالت من فراد ،وان كانت مصادر ف هنينيد شككت في انهحاأ مصر من م ي
المصالحد؛ ألنفا معنيد مباشرب بن ،والوض في غزب يدخل ضمن األمن القومي المصري ومك فد
بم ي المصالحد من قبل الجامعد العربيد ،فالنخالد كما هو حال حماو يرغأ في ني صفحد
الوهاند المصريد حول المصالحد؛ ألن النخالد التي وثق عالقاتن م إيران يخنن م حماو
إليجاد قيادب بدي د تضم الفصاسل التي تت قى مهاعدات عهكريد وماليد من نفران ،إلى الجبفتين
الشعبيد والديمقرانيد.
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وكان األكاديمي المقرأ من قيادب حماو الدكتور أحمد يوهي ،أشار في تصريحات األهبوع
الماضي ،إلى أن عدب فصاسل تقوم بمشاورات إليجاد تفاهمات جديدب ع ى شكل وثيقد جديدب بينفا.
وتبين حقا أن المشاورات بشالن الوثيقد تجري ع ى قدم وهاق منت فترب ع ى عدب محاور أولفا في

غزب بين قيادات حماو والجفاد والجبفتين الشعبيد والديمقرانيد ،والمحور الثاني في بيروت بين
قيادات هت الفصاسل الموجودب هناف ،والثال

في الهجون بين قيادات من هت الفصاسل؛ ألن الفدي

هو أن تصدر الوثيقد من الهجون إلبعاد شبفد العالقد بجفات خارجيد مثل إيران التي لفا أهداي
محددب في ا هتحوات ع ى الورقد الف هنينيد ع ى الرغم من "البفارات" التي يضيففا أصحاأ الوثيقد
ع يفا من حي

مواجفد ا حتالل ميدانيا..

وبالنب تدحمل الوثيقد قيد اإلعداد القيادب الحاليد لمنظمد التحرير مهووليد التراج الدولي ل قضيد

الف هنينيد ،وترهل منظمد التحرير ،وتدعو إلى انتخابات لتجديد القيادب والعودب إلى ما يشبن الغرفد
المشتركد ل فصاسل في غزب والتي تقود ا شتباكات م ا حتالل ،أو إلى القيادب الموحدب التي تشك ت

إبان ا نتفاضد ،وتخ إل إلى القول إن نريق أوه و لم تهفر عن شيء.
و تالتي الوثيقد ع ى تكر المصالحد أو دور مصر بتاتا ،وكالنفا لم تعد في واردها ما يضفي
مصداقيد ع ى ما تكر النخالد من أن مصر انهحبت من الم ي ،أو أن هناف رغبد من قبل تيار في
حماو والجفاد ،في إهمال م ي المصالحد.
خالصد المشفد أن الوثيقد هتكون جاهزب لإلعالن قريبا وانالق جهم تمثي ي منافو لمنظمد التحرير
أو إعادب بناء جهم منافو با هم نفهن ع ى غرار "جبفد اإلنقات" التي تشك ت في دمشق ضد ياهر
عرفات وتالشت وعادت أغ أ فصاس فا إلى أحضان عرفات حقا.
وهكتا ف ن الهاحد الف هنينيد مرشحد لمزيد من التشظي ،حي

يجتفد المبعو

األمريكي جيهون

جرينبالت والهفير األمريكي ديفيد فريدمان في حشد شخوإل كبديل مح ي ل ه ند ،وتجتفد قو
إق يميد لوض الورقد الف هنينيد في جيبفا في صراع النفوت م الو يات المتحدب و"إهراسيل" ،لكن
حهابات التفدسد التي توص ت إليفا حماو م ا حتالل تبدو في مفأ الريم؛ ألن جبفد غزب
مرشحد لالشتعال فور تشكيل حكومد جديدب ،حي

إن نتنياهو تنصل من تفاهم إدخال األموال

الخاصد بحركد حماو ،وهمم لقنر ب دخال أموال ل مهاعدات ا جتماعيد دون رواتأ موظفي

حماو .ويرجم مح ون أن ينق أ نتنياهو ع ى كل التفاهمات؛ ألن اشترانات ح فاسن تنإل ع ى
عدم التفاون م حركد حماو ،فالوزير الهابق أفيجدور ليبرمان يشترن تولي و ازرب الحرأ ومن
دخول األموال القنريد إلى غزب ،وهو مضنر لت بيد منالأ ليبرمان؛ ألنن يحتاجن لتمرير قانون
تحصين رسيو الوزراء من المالحقد القضاسيد.
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عم يا ،يبدو المشفد "اإلهراسي ي" مضنربا ،والف هنيني أكثر اضنرابا ،وفي مثل هتا المناخ
المضنرأ في المننقد هينل األمريكيون بصفقتفم التي ما زالت لغ از حتى بالنهبد ل رسيو األمريكي
ترامأ؛ ألنن وفقا لمفندهفا كوشنر لم ين ع يفا دبعد!

الخليج ،الشارقة2019/5/21 ،

 .46تهمة معاداة السامية والمقطع المحرج في قناة الجزيرة
عزام التـميمي
أثار قرار شبكد الجزيرب هحأ المقن المتفم بمعاداب الهاميد الكثير من الجدل .والحقيقد أن قناعا
كبي ار من الزمالء والزميالت العام ين في مجال اإلعالم في العالم العربي

يدركون تعقيدات هت

القضيد ،ومد خنورب تناولفا دونما مراعاب ل معايير المعتمدب دوليا.

فع ى هبيل المثال ثمد فرق كبير بين أن نقول إن الفولوكوهت كتبد أو أن نق ل من قيمتن كحد
تاريخي ،وبين أن نشير إلى أن الكيان الصفيوني اهتثمر في المظ مد اليفوديد بشكل عام وفي
المحرقد بشكل خاإل .بينما ب مكاننا الجزم بصحد الجزء الثاني بل والدفاع عن موقفنا فين دون

خشيد المواختب.
إ أنن ليو صحيحا أن الفولوكوهت كتبد ،و يفيدنا في شيء التق يل من أهميد الحد

وكارثيتن أو

التفوين من عدد ضحايا  ،بل المحرقد كانت حدثا فارقا ليو في تاريخ أوروبا فحهأ ،بل وفي تاريخ

مننقتنا؛ ألنن لو المحرقد ،ولو صعود النازيين لما تمكن الصفايند من إقناع معظم اليفود في
أوروبا -التين كانوا حتى ما قبل اند ع الحرأ العالميد الثانيد بق يل معارضين ل مشروع الصفيوني-
بالن أوروبا لم تعد مكانا آمنا لفم ،وأن ع يفم إت تاف أن ينخرنوا في المشروع الصفيوني ،ويفاجروا
إلى ف هنين؛ لتوفير الشعأ التي تحتاجن الدولد حتى تقوم.

وع ى الرغم من أن الوثاسق التاريخيد تثبت كما أشار إهراسيل شاحاف في كتابن األصوليد اليفوديد
في إهراسيل إلى أن زعامات صفيونيد وزعامات نازيد في أوروبا كانت تتعاون وتنهق فيما بينفا حتى

عام  1939هند اند ع الحرأ العالميد الثانيد) ،إ أنن ليو صحيحا أن المشروع الصفيوني وليد
النازيد ،بل هو هابق ع ى النازيد ،وجتور تعود إلى المهيحيد وليو إلى اليفوديد ،وان كانت نخبد
من اليفود الع مانيين قد تبنو في أواخر القرن التاه عشر.
في الوقت تاتن ،يبدو لي أن ما نرحتن الصحفيد منى حوا اشتمل ع ى خ ن بين حق وبانل وبين ما
هو مفيد وما هو ضار ،ما أحرظ قناب الجزيرب ،و تهتني

الجزيرب و غيرها من وهاسل اإلعالم

العربيد مقاومد العاصفد التي هتثار تجا أي معالجد غير حكيمد لفت القضيد بالغد الحهاهيد .نحن
التاريخ :الثالثاء 2019/5/21

العدد4945 :

ص 38

نعيا في عالم معزول ،وع ى وهاسل اإلعالم واإلعالميين مراعاب المعايير الدوليد وتقديم الحقاسق
دون انتفاف هت المعايير.
إن عدم ا لتزام بفت المعايير يعرت القنوات الفضاسيد لمخانر وقي بثفا ع ى األقمار أو حجبفا
عبر الهوشيال ميديا ،وهت األدوات ك فا مم وكد لمجتم دولي وض ما بات يعري بالمعايير

الدوليد ،التي

مفر من ا لتزام بفا.

و يفوتني التالكيد ع ى أن ا لتزام بالمعايير الدوليد

ينال من قدرتنا ع ى خدمد قضايانا ،ولن

يمنعنا من قول الحقيقد ،لكن ع ينا أن نخ إل الحقاسق مما ع ق بفا من شواسأ البانل والدهاسو.
ولتلف ،ف ن كل وهي د إعالميد بحاجد ألن يكون لديفا قهم خاإل بالمعايير ،وتحتاظ ألن تدرأ

المنتجين والمحررين والمقدمين فيفا ع ى ا لتزام بفت المعايير.

موقع "عربي 2019/5/21 ،"21

 .47ألمانيا تتحول وكيلة لالحتالل اإلسرائيلي
جدعون ليفي
قررت ألمانيا تجريم العدل .مزيج من مشاعر التنأ المبررب والتي تم اهتخدامفا في منانق مريضد،
تحت توجين ا بتزاز اإلهراسي ي الهاخر والتالعأ جع وا برلمانفا يتخت أحد الق ار ارت الفهتيريد والمثيرب
ل غضأ التي اتختها منت نفايد الحرأ العالميد الثانيد .اعتبر البوندهتات حركد مقانعد إهراسيل

"بي.دي.او" حركد هاميد.
بنيامين نتنياهو وج عاد اردان فرحوا جدا ،يجأ ع ى ألمانيا أن تخجل.
من اآلن فصاعدا كل مويد لـ "بي.دي.او" هيعتبر في ألمانيا كارها ل يفود .أن تقول "احتالل
إهراسي ي" هيعتبر في ألمانيا مثل القول "مرحى هت ر".

من اآلن فصاعدا ألمانيا لم تعد تهتني التفاخر بحريد التعبير فيفا .لقد تحولت إلى وكي د الدعايد

ل كولونياليد اإلهراسي يد .صحيم أنن توجد هاميد في أوهان من يدعون ل مقانعد ،لكن معظمفم لفم
ضماسر ويومنون بالن الدولد التي توهو ابرتفايد تهتحق المقانعد.
ما هو الالهامي في تلف؟ معظم األحزاأ أيدت القرار بمن فيفم المهتشارب انغيال ميركل ،ضمير
اوروبا .كم هو محزن ،هكتا يهقنون مشاعر التنأ ،كم هي مجديد الدعايد.
هل في نظر ميركل ،دانييل بيرنبويم – مدير ا وركهت ار الرهميد في برلين ،وهو شخصيد نموتجيد
لفنان م تزم بالضمير واألخالق ،يفودي فخور واهراسي ي خجول ،موهو فرقد الديوان الموهيقيد،
وونني إهراسي ي ،أجل ونني إهراسي ي ،ويخشى بكل إحهاهن ع ى مهتقبل دولد شبابن ،هو
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هامي؟ بيرنبويم ربما

يويد بشكل صريم الـ بي.دي.او ،لكنن يقان بفدوء قاعات الموهيقى في

إهراسيل منت هنوات .هو غير قادر ع ى العزي من اجل أن يفر اإلهراسي يين في الوقت التي ع ى
بعد اقل من هاعد هفر عن القصر الثقافي ،يرز شعأ تحت ا حتالل .هت هي نريق بيرنبويم

النبي د ،إظفار احتجاجن .ميركل هي صديقتن ،هي بالتالكيد تقدر شعور العدل لدين .ماتا هتقول لن
اآلن.
وماتا هيقول المشرعون األلمان عن التين يدعون إلى مقانعد منتوجات ورشات العمل التي تهتغل
العمال أو صناعات ال حوم القاهيد ،هل هيجرمونفم أيضا؟ وماتا عن العقوبات ع ى روهيا بهبأ
أنفا قامت بغزو القرم؟ لماتا أحد ا حتال ت يهتحق المقانعد واآلخر يهتحق التصفيق؟ ما التي
يعتقدونن في ألمانيا بشالن العقوبات ع ى جنوأ أفريقيا؟ ما الفرق؟ من المهمو مقانعد نظام مهتبد.
في الحقيقد يجأ فعل تلف .من المهمو أيضا التفكير بنريقد أخر  ،أنن

يوجد شعأ ف هنيني

و يوجد احتالل .يوجد فقن شعأ مختار في "ارت الميعاد" .ولكن أن تقوم بتجريم ألمان يحبون
العدل ع ى اعتبار أنفم هاميين؟ أعري عددا منفم ،بينفم وبين الالهاميد

يوجد أي شيء.

يقتضي األمر جفدا بهينا من اتباع أردان ويع ن عن أن الـ "بي.دي.او" هي منظمد ارهابيد.
الشعور بالتنأ هو داسما مهتشار هيئ .هت المرب ظفر أنن مهتشار هيئ جدا بشكل خاإل .ألمانيا
ليهت احد

الدول ،بل تحمل التزاما عميقا نحو دولد اليفود ،وهي م تزمد بالمهاعدب في امنفا

وازدهارها .ولكن محظور أن يشمل هتا ا لتزام العمى األخالقي والهما

ت قاسيا إلهراسيل بالن

تتصري كما تشاء وا هتخفاي بق اررات الموههات الدوليد التي أنشست كعبرب من عبر الحرأ
العالميد الثانيد التي منعتفا ألمانيا.

يجأ ع يفا أن تويد إهراسيل ،لكن مثل أي صديقد حقيقيد يجأ ع يفا فعل ما باهتناعتفا من اجل

أن تمنعفا من أن تكون دولد مظالم .أن محاربد من يعارضون ا حتالل ليهت صداقد .يجأ ع يفا
تزويدها بالغواصات ،لكن أن تض ن بات أخالقيد إلى جانأ تلف .ع ى هاما التنأ تجا اليفود
فان ألمانيا تحمل معفا أيضا مهووليد أخالقيد غير مباشرب عن مصير الشعأ التي يعيا في
األرت التي هرأ إليفا اليفود خوفا منفا وأقام لنفهن هناف دولد .يوجد لفا التزام تجا من لو

الكارثد لما لتم ه أ بالدهم وحقوقفم بفت الصورب منفم .هتا الشعأ يعيا منت عشرات الهنين تحت

الحتاء اإلهراسي ي .ألمانيا يجأ ع يفا المهاعدب في تحرير .
البوندهتاد لم يفعل خي ار بقرار ،
هو التي خرظ رابحا .البوندهتاد
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حركد المقانعد ،لكن تجريمفا بالالهاميد وفي ألمانيا؟ ألمانيا هي األخر خانت التزامفا نحو
المجتم المدني الضميري في بالدها ،والتزامفا نحو الف هنينيين ونحو إهراسيل.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2019/5/20 ،

 .48كاريكاتير:
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