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 .1بن علوي :يجب أن تكون "إسرائيل" دولة صديقة وشريكة للفلسطينيين

مسقط :شدد وزير الخارجية العماني يوسف بنن عونو ع عونر رنرور أن ت"نون ئيسنرائيل دولنة صنديقة
لوفوسطينيين وشري"ة لهمع ال دولة مغتصبة ألررهم وحقوقهمئ .وقال عونو  :ئيجنأ أن ت"نون يسنرائيل

دول ننة ص ننديقة لوفوس ننطينيينع وأن ت" ننون دول ننة شن نري"ة وليس ننت دول ننة مغتص ننبة .وا ا ل ننم تع ننال الخط ننة
األمري"يننة "ننل ان ر األمننور سننت"ون خطننة ناقصننةئ .وأرنناف :ئال يم"ننن قبننول أن ت"ننون دسنرائيل دولننة

ولوفوسطينيين خيام .ا ا لن ي"ون مقبوالً .المسألة ليست مسألة أموالع ل"نهنا مسنألة شنعأ يقندر بنحنو

 10ماليين في الداخل وفي الشتاتئ.

وعننن الخطننة األمري"يننة الجدينند لوسننالمع المنتاننر يعننالن تفاصننيوهاع صننرن بننن عوننو  :ئنعوننم أن ا ن ا

األمننر لننيال سننهالً .سننيواجك مصنناعأ "ييننر ع وترتيبننات وتحرننيرات ومناقشنناتع ل"ننن "يي ن اًر مننن ا ن ر
التعقيدات لها حوولئ .وأردف :ئيسرائيل وفوسطين تقعان في منطقة جغرافينة واحند ع وبالتنالي ال بند أن
ت"ون بينهما شرا"ات مفيد لوطرفينئ.

فلسطين أون لين2019/5/24 ،

 .2شعث :لن نشارك في مؤتمر ينظمه ترامب وأعوانه

رام هللا  -و"الن ننة األنارن ننول :جن نندد مس ن ن ول فوسن ننطينيع الجمعن ننةع رف ن ن

المشن ننار"ة فن نني ورشن ننة عمن ننل

اقتصادية تستريفها البحرينع يومي  25و .2019/6/26وبين نبيل شعثع مستشار الرئيال الفوسطيني
لوعالقننات الخارجيننة والدوليننةع أن تون الورشننة ستتصنندر مباحيننات عبنناال خننالل مشننار"تك المرتقبننة فنني

قمة م"ةع التي تستريفها السعوديةع يوم  .2019/5/30وأشار شعث يلر أن القمة ست"ون فرصنة "ني
يشننرن عبنناال الموقننف الفوسننطيني ال نراف

لومشننار"ة فنني ورشننة البح نرين .وأرنناف :ئنحننن ال نعنناد

البحرينع ولو دعتنا يلر م تمر دولي أو عربي أو يسالميع بعيداً عن أاداف ترامأ ل ابنا وشار"نائ.
وتابع :ئنحن ال ن اأ يلر م تمرع ولو "ان في أ دولةع ينامك ت ارمنأ وأعواننكع وينطونن منن صنفقة
القرن التي يريدون من خاللها سرقة "ل حقوقنائ.
القدس العربي ،لندن 2019/5/24

" .3الجهاد" :المقاومة تمتلك أوراق قوة إلسقاط "صفقة القرن"

غز  :قال زياد النخالةع األمين العام لحر"ة الجهاد ادسالمي الفوسطينيةع ين المقاومة ئتمتو

من

أوران القو ما يم"نها من يسقاط ئصفقة القرنئ.
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جاء ل

وفن بيان عقأ استقبال النخالةع الجمعةع وفدا من مجوال عوماء فوسطين في العاصمة

الوبنانية بيروت .وأ"د النخالة عور جهوزية حر"تك لودفاع عن مقدسات األمة في فوسطين.

ودعا يلر ررور ئب ل "ل الجهود من أجل يعاد الوحد الوطنية يلر الصف الفوسطينيع في يطار

اليوابت الوطنيةع وفي مقدمتها تحرير فوسطين التاريخيةئ.

وأينر النخالة عور دور عوماء فوسطين ئفي مواجهة التحديات التي تواجك القريةع وال سيما في ال

موجات التطبيع مع يسرائيل التي تسعر لتشويك الحقائن التاريخية والدينيةئ.

القدس العربي ،لندن219/5/24 ،

 .4حماس تدعو الشعب البحريني إلى نبذ التطبيع وافشال مؤتمر المنامة القتصادي

غز  :دعا القياد في حر"ة ئحماالئع يسماعيل رروانع الشعأ البحريني يلر نب التطبيع والرغط
عور قيادتك لعدم عقد ورشة المنامة االقتصادية التي تنامها الواليات المتحد األمري"ية بعد شهر

لتصفية القرية الفوسطينية .وقال رروانع في "ومك لك خالل مشار"تك في الجمعة الن  59لمسيرات
العود شرقي مدينة غز :ين صفقة القرن ست"ون تحت أقدام جمااير شعوبنا العربية وادسالمية.

عاداً حرور المواطنين في ا ر
وأراف :ئشعبنا ي "د استمرار مسيرات العود بأدواتها السوميةئع ّ
الجمعة رغم درجات الحرار العالية والصيام ئأ"بر دليل عور يصرار الفوسطينيين عور مواصوة ا ر
المسيراتئ .وح ر القياد

في حر"ة ئحماالئ من تهرأ االحتالل من تطبين تفاامات "سر

الحصار؛ ئا ا ال يزيد الشعأ الفوسطيني يال يص ار اًر في مواجهة االحتاللع ولن يزيدنا يال يص ار اًر
وتمس"اً بحقوقنائ .ودعا السوطة الفوسطينية في رام هللا يلر وقف التنسين األمني مع االحتالل ووقف
الراان عور المفاوراتع وتحقين الوحد الوطنية.

المركز الفلسطيني لإلعالم219/5/24 ،

" .5الديموقراطية" تطالب باإلعالن رسمي ا باسم منظمة التحرير عن قرار مقاطعة "ورشة البحرين"

رام هللا :طالبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فوسطين الجمعةع القياد بخطوات عموية في الميدان

لوتصد لنئصفقة ترمأئ (الرئيال األمري"ي)ع وفي مقدمتها ادعالن رسمياً باسم منامة التحرير عن
قرار مقاطعة م تمر البحرينع وتطبين ق اررات المجوال الوطني واعتماد ئاستراتيجية الخروج من

أوسووئ.

وقالت الجبهة في بيان وصل ئصفائ ين مواصوة جمااير شعبنا الفوسطيني المشار"ة لوجمعة الن 59

لمسيرات العود و"سر الحصارع بجمعة ئالت"افل والتراحمئ في مخيمات العود شرقي قطاع غزع
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تأ"يد عور أن المسيرات ستتواصل بأدواتها السومية وستحافا عور طابعها الشعبي يلر أن تحقن
أادافها الوطنية .وشددت الجبهة أن شعبنا ب"افة أطيافك وتياراتك وقوار السياسية موحدون في مقاطعة
ئم تمر البحرينئ والتصد

ترمأئع مما يتطوأ من القياد الرسمية خطوات عموية في
لن ئصفقة ا

الميدان لقطع الطرين عور أية محاوالت لاللتفاف عور الموقف الفوسطيني الموحد.

وبينت أن ل

يتأتر بادعالن رسمياً باسم المنامة عن قرار مقاطعة الم تمرع وتطبين ق اررات

المجوال الوطني الفوسطيني واعتماد ئاستراتيجية الخروج من أوسووئ وفي مقدمتها وقف التنسين
األمني وبروتو"ول باريال االقتصاد ع واستنها

انتفارة شاموة رد االحتالل واالستيطان.

الحر"ة الجماايرية الفوسطينية وتطويراا نحو
وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا2019/5/24 ،

" .6القيادة العامة"" :صفقة القرن" مستولدة من رحم التطبيع الرسمي العربي

دمشن :قالت الجبهة الشعبية لتحرير فوسطين  -القياد العامة الجمعةع ينك ئلم يعد يمة مجال لوش
بأن حالة الترد

العربي والفوسطيني قد وصوت يلر الدر األسفل بعد أن اخترقت مفاايم السالم

المشواة الساحة بش"ل رسمي مع ما سمي بالمبادر العربية لوسالم وقبوها اتفان اوسوو الم لئ.

وأ"دت القياد العامة في بيان وصل ئصفائ أن ئاالنهيار وصل حد ال"ارية عور مستقبل األمة جمعاء

بعد أن توج ل الدمار ال

لحن بأمتنا بفعل ريان الربيع العربي األمري"ي ادسرائيويئ.

وأرافت :ئخاصة عور روء تداعيات ما يسمر بصفقة القرن التي ليال أخراا الدعو األمري"ية

الصهيونية -بالتأمر مع أنامة رجعية عربية  -لعقد الورشة االقتصادية السياسية في البحرين تمهيدا
لفصل الختام في تصفية قرية فوسطين ئ .و "رت أن ئتو

السياسات العربية المستولد من رحم

التطبيع الرسمي العربي مع العدو الصهيوني ومن الوالءات المطوقة لوهيمنة االمري"ية الصهيونية

"شفت حقيقة ا ر األنامة ودوراا الوايفي في خدمة أسياداا في المنطقة.
وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا2019/5/24 ،

ترمب
 .7علي بركة يدعو إلى استراتيجية فلسطينية واحدة إلسقاط صفقة ا

بيروت :دعا عرو م"تأ العالقات العربية وادسالمية في حر"ة حماال عوي بر"ة يلر ورع

ترمأع م "دا التمس بحن العود ورف
استراتيجية فوسطينية واحد دسقاط صفقة ا
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أقامتك حر"ة ئحماالئ في مخيم المية ومية في مجمع األقصر

جاء ل خالل ادفطار السنو ال

االجتماعيع غروأ الخميالع بحرور قاد الفصائل الفوسطينية في المخيم وأعراء الوجنة الشعبية

ومدير خدمات و"الة أونروا في المخيم وحشد من وجهاء وفعاليات وأبناء المخيم.
وشدد بر"ة عور رف

حر"ة حماال لوصفقة الخبيية (صفقة القرن)ع داعياً "ل الفصائل الفوسطينية

العامون لوفصائل "افة لورع
يلر اجتماع عاجل واجراء حوار وطني شامل يحررر الر ساء واألمناء ّ
استراتيجية فوسطينية واحد دسقاط صفقة القرنع ومواجهة االحتالل واالستيطان والحصار.
ترمأع وطالأ الدول
وعدر جزءا من صفقة ا
وندد القياد عوي بر"ة بم تمر البحرين االقتصاد ع ّ
العربية وادسالمية بمقاطعتكع ودعم الموقف الفوسطيني الموحد الراف لصفقة القرن.
مشاريع التوطين والتهجير

وأ"د بر"ة أن الشعأ الفوسطيني في لبنان متمس بحن العود ع ويرف

والوطن البديلع وطالأ الدولة الوبنانية بإقرار الحقون المدنية وادنسانية لوشعأ الفوسطيني في لبنان

رييما يتم"ن من العود يلر فوسطين .وقال :ين ما جرى من تفاام في مخيم المية ومية قبل أسبوعين
يأتي في سيان المحافاة عور أمن المخيم واستق اررر وعور أمن الجوار الوبنانيع ودعا الفصائل

الفوسطينية وفعاليات المخيم دقامة فعاليات مشتر"ة لومحافاة عور المخيم واعاد بناء اليقة بين
أبنائكع والمحافاة عور ا ا المخيم باعتبارر محطة نرالية عور طرين العود يلر فوسطين.
المركز الفلسطيني لإلعالم219/5/24 ،

 .8نتنياهو يشكر مصر والسلطة على المساعدة في إخماد موجة الحرائق

أ"د رئيال الح"ومة ادسرائيويةع بنيامين نتنيااوع يوم الجمعةع أن الرئيال المصر ع عبد الفتان
السيسيع أرسلع مروحيتي يطفاء لومساعد في يخماد موجة الحرائن المندلعة من األمال في مختوف

أنحاء البالدع بفعل درجات الحرار شديد االرتفاع" .ما أ"د نتنيااوع في تصريحات صدرت عنك من
غرفة قياد عمويات ادطفاء وادنفانع التي أقيمت في أحراش تل حديدع بالقرأ من مدينة الودع أن

السوطة الوطنية الفوسطينية أرسوت سيارتي يطفاء لومساعد في يخماد الحرائن.
وتأتي تصريحات نتنيااو عور النقي

ادسرائيويةع ال

من يعالن الناطن ادعالمي لسوطة ادطفاء وادنقا

نفر باألمالع توقي الح"ومة ادسرائيوية مساعد مصرية وفوسطينية.

وقال نتنيااو ئتوجهنا يلر العديد من الجهات .نحن نقدر "ل المساعدات التي توقينااائع وأراف ئأود

أن أش"ر صديقي (عبد الفتان) السيسيع الرئيال المصر ع ال

أرسل مروحيتي يطفاءع توقينا

مساعدات من جهات أخرىع وتوجهت أطراف عد لتقديم المساعد ع من رمنهم السوطة الفوسطينية

التي أرسوت سيارتي يطفاءئ.
التاريخ :السبت 2019/5/25

العدد4949 :

7

ص

وشار نتنيااو برفقة وزير األمن الداخويع غوعاد يردانع في جوسة تشاورية لالطالع عور آخر
مستجدات محاوالت السيطر عور الحرائنع وتم يطالع االينين عور االستعدادات لمواجهة الحرائن

التي قد تتجدد خالل الساعات القادمةع من مفو

طواقم م"افحة الحرائن وادنقا .

عرب 2019/5/24 ،48

 .9دانون يهاجم "األونروا" :الوكالة كانت سياسية منذ بدايتها

نيويور محمد خير دقامسة :رفرت االمم المتحد والدول االعراء في مجوال االمن الدولي الطوأ

األمري"ي المدعوم اسرائيويا بررور وقف عمل و"الة الغوث االونرواع م "د عور دوراا الحاسم في

توفير خدمات حيوية لماليين الالجئين الفوسطينيين.

المندوأ االسرائيوي في االمم المتحد ع داني دانون ااجم األونروا وقال في "ومتك ين الو"الة "انت
سياسية من بدايتها مشي ار الر ين "ل الجئ آخر في العالم يندرج تحت والية مفورية األمم المتحد

لش ون الالجئين .وأراف أن الغالبية العامر من المستفيدين من األونروا ال يستوفون المعايير
المطووبة من الالجئين اآلخرين في جميع أنحاء العالم فهنا  2.1مويون فوسطيني في غز لم يعبروا

الحدود الدولية  -واو أمر مطووأ العتبار (الشخص) الجئاً  -ويعتبرون الجئين .وقال ئلما ا يتم

اعتبار أ فوسطيني مواليد رام هللا ويعيش انا طوال حياتك يعتبر الجئاً؟ئ حسأ استنتاجاتك وتعبيرر.
الدستور ،عمان2019/5/25 ،

 .10خيارات نتنياهو لتشكيل الحكومة حال فشلت حكومة الـ  60عضوا

تعززت القناعات لدى حزأ الوي"ود واألحزاأ الحريدية بأن رئيال حزأ ئيسرائيل بيتينوئع أفيجدور
المفاورات

ليبرمانع يصر عور يفشال جهود بنيامين نتنيااو بتش"يل الح"ومةع وأنك خا

مبيت.
االئتالفية بسوء نية ّ

وفي ا ا السيانع نقل الصحافي في القنا  12ادسرائيويةع عميت سيغلع عن مصادر في الوي"ود

و"توتي األحزاأ الحريديةع ادعاءام أن ئليبرمان "ان عور استعداد لتقديم بع

التنازالت حول قانون

التجنيد خالل الجوسات المغوقةع ول"ن في "ل مر يتم التوصل يلر حلع يفتعل مشا"ل أخرىئ.

وبحسأ مصادر في الوي"ودع قرر نتنيااوع باألمالع عقأ اجتماع طارئ مع قاد "تل األحزاأ

اليمينية والحريديةع تش"يل ائتالف ح"ومي يرم  60عروا بال"نيستع أو التوجك النتخابات مب"ر ي ا

أصر ليبرمان عور مواقفك.
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ي ا لم تحا ح"ومة من  60عرو "نيست برئاسة نتنيااو عور يقة ال"نيستع سيشرع الرئيال ادسرائيوي
ر وفين ريفوينع بجولة جديد من المشاورات مع قاد ال"تل البرلمانية .وسي"ون باستطاعتكع بناء عور

ما قد ت ول يليك المشاوراتع أن ي"وف رئيال قائمة ئ"احول الفانئع بيني غانتال.

وسي"ون باستطاعة ريفوينع أن يعون عن ت"ويف عرو "نيست آخر عن حزأ الوي"ود ال

تصدر

نتائ االنتخابات ويحار بتمييل وصل يلر  35مقعداًع ل"ن يبدو أن ريفوين سيتجنأ سيناريو ممايل؛

ي ال يحار أياً من أعراء ال"نيست بفرصة حقيقية لتش"يل الح"ومة.

وخالل ا ر الفتر ع سيتان لريفيونع خالل مد أقصااا  21يوماًع فرصة المحاولة مجددا لوحصول عور

توصيات من  61عرو "نيستع لت"ويف عرو "نيست بمهمة تش"يل الح"ومةع بمن فيهم نتنيااو

نفسك .وفي حال فشوت ا ر الجهودع وفقاً لقانون االنتخابات ادسرائيوي والقوانين التي تتعون بتش"يل
الح"ومةع لن ي"ون أمام الرئيال ادسرائيوي سوى ادعالن عن حل ال"نيست واجراء انتخابات عامة
جديد في يسرائيوي الختيار أعراء ال"نيست الن.22

والموعد المتوقع النتخابات ال"نيست ي ا ما استفد ريفوين جميع خياراتك القانونيةع سي"ون في الن 24من

أيوول /سبتمبر المقبل.

ي "ر أنك بقي أمام نتنيااو أقل من أسبوع واحد عور انتهاء المهوة اليانية واألخير التي منحت لك

لتش"يل االئتالف الح"ومي.

عرب 2019/5/24 ،48

 .11اإلعالم العبري :نتنياهو أثبت أنه ُعرضة لالبتزاز
الرسمية ئ"انئع يوآف "ر"وفس"يع ين الطريقة التي يدير بها
قال المراسل السياسي لهيئة البث
ّ
أقل من فريحةئع ئفنتنيااوع السياسي
نتنيااو مفاورات تش"يل الح"ومة في السنوات األخير ئليست ّ
االنتخابية
مر توو األخرىع أنك سياسي عررة لالبتزاز .في "ل واحد من المعار
ّ
الممتازع يتّرحع ّ
األخير نجح في الحصول عور أ"ير من  30مقعداًع ورغم ل ع في "ل واحد من جوالت تش"يل

ح"وماتكع انقوأ يلر شخص مرغوط وعررة لالبتزاز بش"ل غير قابل لوتفسيرئ.

يم"انية تش"يل
وتنتهي مهوة تش"يل نتنيااو لح"ومتك المقبوة يوم األربعاء المقبلع وطرن باألمال
ّ
ح"ومة تستند يلر ائتالف بستّين عرواًع غير أنك من غير المتوقع أن يحصل عور تصويت عرو

يرافي من حزأ آخرع بحسأ صحيفة ئاآرتالئع خصوصاً أنك سعر خالل الفتر الماري يلر
الدفع بعرو من حزأ ئ"احول الفانئ يلر االنشقان.
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وفي حال لم ينجح نتنيااو بتش"يل ح"ومتكع فإنك يحن لورئيال ادسرائيوي يجراء مشاورات جديد مع
أعراء ال"نيست لت"ويف شخص آخر بتش"يل الح"ومة المقبوةع ل"ن بإم"ان نتنيااو استبان ل

الحالية.
بحل ال"نيست
ّ
بتمرير قانون ّ

عرب 2019/5/24 ،48

 .12ضغوط على ليبرمان في العلن وعلى الحريديين خلف الكواليس لتخطّي انسداد أفق تشكيل الحكومة

الدينيةع في محاولة
جعيتك
ّ
يمارال حزأ الوي"ود رغطاً "بي اًر عور حزأ ئيهدوت اتورارئ الحريد ّ ع ومر ّ
لدفعهم يلر التراجع أمام رئيال حزأ ئيسرائيل بيتينوئع أفيغادور ليبرمانع في محاولة لتخطّي انسداد

الرسمية ئ"انئع يوم الجمعة.
ائيوية المقبوةع بحسأ ما "رت ايئة البث
ّ
أفن تش"يل الح"ومة ادسر ّ
ووصوت مفاورات تش"يل ح"ومة بنيامين نتنيااو الخامسة يلر طرين مسدودع الخميالع مع فشل
المفاورات بين نتنيااو وليبرمانع ال

اتهمك مس ولون في الوي"ود بأنك عمد يلر يفشال المفاورات

االئتالفية مع الوي"ودع مت رعاً بقانون التجنيد لمنع تش"يل الح"ومة.

ورغم تبادل االتهامات بين ليبرمان ونتنيااو حول يفشال مفاورات تش"يل الح"ومةع ومهاجمة حزأ

موجك نحو
الوي"ود لويبرمان في المنابر
ادعالمية وعبر يصدار البياناتع ئيال أن الرغط األساسي ّ
ّ
المرجعية
الحسيدية (جماعة الورعين) غور ولواجهتها السياسية ’يهدوت اتورار’ئع ويقود
المرجعية
ّ
ّ
ّ
الحسيدية غور أدمور (اختصار لو"ومات :سيد ومعوم وحاخام) اسمك يع"وف أرييك يلتارع ال يتمتّع
ّ
بنفو "بيرع ويتدخل في "ل ش ون الحريديمع سواء السياسية أو الخدماتية وحتر مناا التعويمع
تقدر بنحو  350مويون شي"ل.
ويمو يرو طائوة ّ
ائيويةع بحسأ ئ"انئع يلر أن حزأ ئشاالئ الحريد ع وحزأ ئديغيل
وتشير تقديرات سياسية يسر ّ

م"ونات ئيهدوت اتورارئ) وافقا عور قانون تجنيد الحريديين الحاليع وأن الرف
اتورارئ (أحد ّ
الحاليةع وأنك سيتيح
السياسية
األساسي سببك أدمور غورع ل"نها توقّعت يلر أنك ئسيتفهّم الاروف
ّ
ّ
يقامة ح"ومة مقبوةئ.
وبحسأ القنا ع فمن غير المتوقّع أن يتنازل ليبرمان أمام الحريديين أ"يرع ئورغم أنك يريد أن ي"ون
جزءاً من الح"ومة المقبوةع يال أنك يريد أن يدخوها قوياً .ول ل يستعر عرالتك أمام نتنيااو
وباألساال أمام الحريديينئع وعزت القنا ل يلر يد ار ليبرمان أنك ئما ال يتم التوافن عويك اآلنع لن

قو
قو ليبرمان
ّ
السياسية داخل االئتالف المقبل ّ
أقل من ّ
يتم التوافن عويك الحقاًئ خصوصاً أن ّ
الحريديين والصهيونية الدينية.

عرب 2019/5/24 ،48
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 .13تحليالت إسرائيلية" :صفقة القرن" مصيرها الفشل

تُعقد في العاصمة البحرينية المنامةع الشهر المقبلع ورشة ئالسالم من أجل االزداارئع التي تعتبر
الخطو األولر من خطة ئصفقة القرنئ التي تطرحها يدار الرئيال األمري"يع دونالد ترامأ.
ورأى محول الش ون األمنية في صحيفة ئمعاريفئع يوسي ميومانع أن التوقعات بشأن ئصفقة القرنئ

مبالغ فيهاع وأنها ئلن ت"ون حتر مالحاة اامشية لعشرات خطط السالم التي طرحتها يدارات

أمري"ية من حرأ األيام الستةئ .وأراف ميومان أن أداء يدار ترامأ ينطو عور تناقرات اائوة.
من جهةع قوصت ا ر اددار المساعدات المالية لوسوطة الفوسطينية ولألونروا ولومستشفيات في

القدال المحتوةع ومن الجهة األخرى تعقد م تم ار دوليا وتطالأ رجال أعمال ودول عربية بمساعد

الفوسطينيين ماليا .ولفت يلر أن التناقرات تميز سياسة ترامأع ميوما حصل في التوتر مع "وريا
الشمالية وتالر لقاء مع زعيمهاع "يم جونغ أونع و" ل

مع ييرانع التي ادد ترامأ بتدميراا وبعد

ل أعون أنك ال يريد حربا معها .وأ"د ميومان عور أن يدار ترامأ ال يم"ن أن ت"ون ئوسيطا نزيهائع

ألن ئصفقة القرنئ بووراا صهر ترامأ ومستشارر الخاصع جاريد "وشنيرع ومبعوث الرئيال الخاصع

جيسون غرينبالتع والسفير في يسرائيلع ديفيد فريدمانع ئوجميعهم أمري"يون من أصول يهوديةع

وم يدون دسرائيل عامة ولويمين االستيطاني خاصة .والمش"وة األ"بر أن ياليتهم يفتقرون لوخبر في
يدار صراعات دوليةع ويصعأ التصدين أنهم مالئمون لدفع مفاورات في صراع معقد لوغاية ميل

الصراع ادسرائيوي – الفوسطينيئ.

فيما رأى ميومان أن ئصفقة القرنئ لن تنجحع اعتبر المحول العس"ر في صحيفة ئيديعوت أحرونوتئع
ألي"ال فيشمانع أن يمة خيارين أمام يسرائيل والفصائل الفوسطينية في قطاع غز :ئيما التهدئة لفتر

طويوةع أو مواجهة عس"رية في غرون أشهر معدود  .وال توجد طرين يالية .ورئيال الح"ومة ووزير

األمن نتنيااو مرطر أن يختار .وبال خيار وبدون ح"ومة اختار ينعاش ح"م حماالئ.

وحسأ فيشمانع فإن ئتقوية ح"م حماال ليال ق ار ار أيديولوجيا – استراتيجيا (يسرائيويا)ع واو أيرا ال
يهدف يلر فر

واقع قبل عود أفيغدور ليبرمان يلر وزار األمنع ي ال يسود خالف جوار بين

ادينين حول التعامل مع حماالئ.

ونقل عن مصادر في الجيش ادسرائيوي قولهم ينهم الحاوا ئشعور بعدم االرتيانئ لدى نتنيااو
بسبأ الخطط التي يقدمها الجيش .واو متش"

حيال خطط حول عموية عس"رية تستمر أسابيعع

ئوالجولة القتالية األخير ع قبل أسبوعينع لم تبن لديك رغبة بالمزيد من ا ر الجوالت .وطالما أن رئيال

الح"ومة ال يشعر أن الجيش قادر عور تنفي عموية عس"رية تجوأ معها يما ار سياسية وارحةع فإنك
التاريخ :السبت 2019/5/25

العدد4949 :

11

ص

لن ي يد أ

عموية بريةع وحتر "تو

التي ترمن الهدوء لخمال سنوات .وا ا صدر األمر بشن

عموية عس"رية في األشهر القريبةع فإن ا ا سيحصل عندما ي"ون الورع قد خرج عن السيطر

ويوزمك باتخا ق اررات.

وخوص فيشمان أيرا يلر أن ئصفقة القرنئ لن تنجح .ئالشعور لدى "افة الجهات في العالم العربيع

"ما او في يسرائيلع او أنك نتجك نحو تحطم أ"يد .ألن ال أحد مستعد لدفع المبالغ الهائوة الوارد

في الخطة .والتخوف او أن المنطقة لن تنتار حتر أيوول /سبتمبر أو تشرين األول /أ"توبرع حين
يفتر

أن تطرن الواليات المتحد القسم السياسي من الخطة .والتحطم عور أر

أن يزعزع الشرن األوسط "وكع وي د يلر انهيار االتفاقيات الهشة مقابل حماالئ.

الواقع من شأنك

عرب 2019/5/24 ،48

 .14نحو  100ألف مصل يؤدون الجمعة الثالثة في المسجد األقصى
ٍ
مصلع وفقاً لدائر أوقاف القدالع صال الجمعة اليالية من شهر رمران الفريل في
أدى مئة ألف
المسجد األقصر المبار ع وسط اجراءات مشدد في القدال وأحو ٍ
ال جوية حار جدا.
وأدى عشرات المواطنين صال الجمعة قرأ حاجز قونديا الفاصل بين مدينة القدال المحتوة ومدن

شمال الرفة الغربيةع بعد منع االحتالل دخولهم يلر القدال والمسجد األقصرع واالعتداء عويهم
بالدفع والررأع وبقنابل الصوت والغاز السام المسيل لودموعع ما تسبأ بإصابة عدد من المواطنين

بحاالت اختناقات .و"انت قوات االحتالل دفعت بالمزيد من عناصراا ونصبت دورياتها وسيرت

أخرى في المدينةع وأغوقت محيط البود القديمة وسمحت فقط لحافالت نقل المصوين من الوصول
يلر أقرأ النقاط لسور القدال التاريخي.
األيام ،رام هللا2019/5/24 ،

 16 .15إصابة في الجمعة الـ  59لمسيرات العودة في غزة

غز  :أصيأ عصر الجمعة متااارون في مسير العود و"سر الحصار في أسبوعها الن  59بعنوان
ئالتراحم والت"افلئع و ل في مخيمات العود في أما"نها الخمال شرن قطاع غز

و"انت دعت الهيئة الوطنية العويا لمسيرات العود و"سر الحصار لومشار"ة الفاعوة في أنشطتها

اليومع تأ"يدا عور مري الجمااير قدما في مسيرات العود و"سر الحصار حتر تحقين أادافها.

وأصيبت المسعفة المتطوعة داليا أبو ريد بقنبوة غاز مباشر في القدم والمصور الصحفي عطا
حدايد بعيار مطاطي شرن خزاعة بخان يونال.
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وأعونت وزار الصحة بغز عن تعامل الطواقم الطبية مع  16اصابة مختوفة بقنابل الغاز المباشر
واالعير المطاطية وتم عالجها في النقاط الطبية من بينها مسعفة متطوعة وصحفي خالل الجمعة الن

 59لمسير العود و"سر الحصار شرن قطاع غز .

"ما أطوقت قوات االحتالل قنابل الغاز تجار الشبان شرقي مخيم البري وبود خزاعة.
فلسطين أون لين2019/5/24 ،

 .16لجنة المتابعة في  48تنفي األنباء حول تمديد فترة رئاستها الحالية

نفت س"رتارية لجنة المتابعة العويا لوجمااير العربية في الداخل الفوسطينيع يوم الجمعةع األنباء
حول تمديد فتر رئاسة المتابعة الحالية أو تغيير في الدستورع مستن"ر ما وصفتك بنئالتهجم الاالم

والمنفوتئ عور الوجنة .وأعونت س"رتارية ئالمتابعةئ أنها ستعر
التعديالت الدستوريةع عور المجوال المر"ز ع ال

اقتراحات لجنة الدستور حول

سينعقد الشهر المقبل.

جاء ل وفقاً لوق اررات التي اتخ تها س"رتارية لجنة المتابعةع في اجتماعها ال

عقد في التاسع من

أيار /مايو الجار في مدينة أم الفحمع بحسأ ما ورد في بيان صدر عن لجنة المتابعةع اليوم.

و "ر البيان أن ئس"رتارية لجنة المتابعة قررت نقل اقتران لجنة الدستور يلر المجوال المر"ز بشأن

جدولة عموها في ما يتعون بالتعديالت وانتخاأ رئيال المتابعةع عور أن يعقد المجوال جوستك في
الشهر المقبلئ.
عرب 2019/5/25 ،48

 .17درزي فلسطيني معتقل بسبب رفض الخدمة العسكرية :كل يوم في الزنزانة اإلسرائيلية يزيدني قوة
الناصر  :زار النائأ في ال"نيست يوسف جبارين صبان أمال راف
يامن زيدان من قرية بيت جن في الجويل داخل أراري  48ال

بسبأ موقفك الراف

الخدمة العس"رية الشاأ "مال

يقبع في سجن عتويت العس"ر

لوخدمة العس"رية في جيش االحتالل التي فررتها يسرائيل عور الدروز

الفوسطينيين من .1956

وزجك في السجن العس"ر
وقد تم اعتقال الشاأ "مال زيدان ألول مر في أبريل /نيسان الماري ّ
بسبأ رفرك لالمتيال ألوامر التجنيد ادجبار .
ي "ر أن ا ر المر اليالية التي يتم اعتقال زيدان من يعالن رفرك لوخدمة العس"رية .وقد قرر

زيدان حتر اآلن ما مجموعك  25يوماً في زنزانة انفرادية "عقاأ لك عور رفرك ارتداء أ
ويمنع من التواصل والحديث مع األال باستيناء المحامين.
عس"ر حتر داخل المعتقلع "ما ُ
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وفي حدييك مع جبارين قال زيدان ين «"ل يوم يرافي في الزنزانة يزيدني قو وصالبة لمواصوة
النرال رد فر

الخدمة العس"رية في جيش االحتالل» .وتابع وفن بيان جبارين» أنا أنتمي

لشعبي العربي الفوسطيني وأرف

أن أشار في احتاللكع و"ل أيام السجن لن تُزعزع ا ا االنتماء».
القدس العربي ،لندن2019/5/24 ،

 .18غزة :جثمان زكي مبارك يصل من تركيا مع آثار تعذيب
أ ف أ :استومت عائوة الفوسطيني ز"ي مبار ع ال
عصر اليوم الجمعةع عبر معبر رفح الحدود

توفي بسجن في تر"ياع جيمانك ال

وصل

مع مصرع يلر دير البوح وسط قطاع غز حيث تم

دفنكع "ما أفاد مراسل و"الة ئفرانال برالئ.

تتهمك السوطات التر"ية بالتجسال لإلمارات العربية وتقول ينك توفي منتح ار

وصرن شقين مبار ال
ّ
في سجنكع زين الدين مبار أبو سبيتانع ئأخي اًر وبعد حوالي شهر من وفاتك تسومنا جيمان الشهيد
ز"ي وقمنا بدفنك في مقبر دير البوحئ.

وأراف ئلن نقيم بيت عزاء يال بعد انتهاء التحقيقات وادانة السوطات التر"ية المس ولة عن تع يبك

وقتوكئ .وتابع أنك ئتم تشريح الجية في مصر وتدل النتائ األولية أن ز"ي تعر

لوتع يأ البشع وتم

استئصال أعرائك الداخوية وقطع لسانكع ووعدنا من النيابة العامة بمصر بأخ التقرير النهائي خالل

أسبوعين أو  4أسابيع وبعداا سنبدأ فو ار بإجراءات لمقارا تر"يائ.

وقد شار مئات الفوسطينيينع الجمعةع في تشييع مبار يلر ميوار األخير.

وتم اعتقال مبار في بداية نيسان /أبريل الماري بعد عد ّأيام من وصولك تر"ياع ووجهت لك تهمة
التجسال لصالح ادمارات العربيةع ل"ن العائوة نفت التهم الموجهة البنها.
عرب 2019/5/25 ،48

 .19الصفدي :إنهاء عمل "األونروا" يزيد اليأس والتوتر في الشرق األوسط

غننز :قننال وزيننر الخارجيننة األردننني أيمننن الصننفد ع خننالل اتصننال انناتفي مننع ناي نرر األلمنناني انناي"و

منناالع الخمننيالع ين ينه نناء عمننل و"ال ننة األونننروا ئيزي نند اليننأال والت ننوترئ فنني منطق ننة الشننرن األوس ننطع
بحسأ ما أوردت و"الة الصحافة الفرنسية.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/25 ،
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بحل عادل للقضية الفلسطينية
 .20عون يطالب واشنطن ّ
بيننروت – الو"نناالت :طالننأ ال نرئيال الوبننناني ميشننال عننونع الجمعننةع الواليننات المتحنند بالعمننل عوننر
ييجاد ئحل عادلئ لوقرية الفوسطينية.

جاء ل خالل لقاء عون مع رئيال لجنة الش ون الخارجية في ال"ونجرال األمري"ي يليوت ينجل فني

قصر بعبداع شرن بيروتع الجمعةع وفن بيان لورئاسة الوبنانيةع ال

لم يحدد مد الزيار .

وق ننال ع ننون ين ننك يطال ننأ اددار األمري"ي ننة ئبالعم ننل ديج نناد ح ن ّنل ع ننادل لوقر ننية الفوس ننطينية ولالجئ ننين
الفوسننطينيينع التنني ال ت نزال دون حن ّنل من ن مننا يزينند عوننر  71عام ناًئ .وأشننار عننون يلننر أن بونندر ئمحننأ
لوسالمع ويعمل من أجل تحقيقك؛ ألنك يرمن ب ل األمان لشعبك ولشعوأ منطقة الشرن األوسطئ.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/24 ،

 .21جلسة تمهيدية تسبق انطالق الحوار اللبناني الفلسطيني في بيروت

بيروت :عقد لقاء في الس ار الح"ومي بالعاصمة الوبنانية ئبيروتئع بين وفد ممينل منن قبنل الفصنائل
الفوسطينية مع رئيال لجنة الحوار الوبناني -الفوسطيني الوزير األسبن حسن منيمنة.

وقننال جهنناد طننك؛ نائننأ المس ن ول السياسنني لحر"ننة حمنناال فنني لبنننانع ين االجتمنناع انندف يلننر ورننع

اآللي ننات والعن نناوين وج نندول األعم ننال لب نندء حن نوار لبن نناني فوس ننطيني .وأر نناف ط ننك :ئاتس ننمت الجوس ننة
باديجابيننة بننين جميننع األط نرافع فالعقبننة والخننالف الفوسننطيني الفوسننطيني قنند تن ّنم تجنناوزرع وتن ّنوج ل ن
بحرور سبعة أعراء مميوين عن قوى التحالف الفوسطيني ومنامة التحريرئ.

وأورح :ئيمهند ان ا لتأسنيال مرحونة جديند منن العالقنة الوبنانينة الفوسنطينيةع التني منن شنأنها أن تننت

تشن نريعاتع لتخفي ننف المعان ننا ع ننن ش ننعبنا الفوس ننطيني ف نني لبن ننانع أو يقن نرار ج ننزء م ننن الحق ننون المدني ننة

وادنسانية واالجتماعية لوشعأ الفوسطيني في المخيماتئ.

و "ننر القينناد فنني حمنناالع أن ئفصننائل التحننالف وفصننائل المنامننة قنندمت ورقتنني عمننلع سننيتم العمننل

عويهما في المرحوة المقبوةع ليتم دمجهما وتقديمهما "تصور يلر لجنة الحوار الوبناني الفوسطينيئ.

تعد جوسة أوليةئ.
وأشار يلر أنك ئمن المب"ر الحديث عن نتائ أو تفاصيل .الجوسة التي عقدت ّ
وعبر عن أموك أن ي"ون مسار الحوار الوبناني الفوسطيني مسا اًر يخدم الشعبين .مستطرداً :ئنحن أمام
ّ
تحديات عوينا مواجهتها تستهدف قرية الالجئينئ.

ونور يلر ما ُيحا لوقرية الفوسطينيةع تحت شعار صفقة القرن أو الم تمرات التي تعقد من البحرين
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وغيرانناع تح ننت عن نناوين اقتص ننادية لتمريننر بعن ن

المش نناريع الت نني تسننتهدف القر ننية الفوس ننطينية وف نني

جواراا قرية الالجئين.

و "ر طك أن ئالجوسة اليانية لوحوار الوبناني الفوسطيني ستُعقد بعد عيد الفطرئ.
فلسطين أون لين2019/5/24 ،

متمسكون بتنفيذ الق اررات الدولية
 .22عون في ذكرى تحرير جنوب لبنان:
ّ
بيروت :جدد الرئيال الوبناني ميشال عون التأ"يد عور تمس لبنان بتنفي الق اررات الدولية التي تحفنا

سالمتك وسيادتك ال"اموة عور أرركع وال سيما القرار الدولي النرقم  .1701مشني اًر فني الوقنت نفسنك يلنر

خرن ئيسرائيلئ المستمر له ا القرار .ودعا المجتمع الدولي يلر دعم لبنان في مطالبتك الدائمة بناحترام
ا ا القرار ب"ل مفاعيوك ومندرجاتك.

وجاء تصريح عون عشية يحياء لبنان ال "رى الن 19لتحرير الجنوأ من االحتالل ادسرائيوي في العام

 .2000وأ"نند عننون أن "ننرى ئ 25أيننارئع ئانني دليننل حنني عوننر أن يراد الشننعوأ تنتصننر فنني النهايننة
عون ننر المصن نناعأع والاون ننمع واالحنننتاللع وتخن ننرن حصن ننار التعن نند عونننر الحقن ننونع والتعن ننتع وتشن ننويك

وحينا عنون نرنال الشنعأ الوبنناني عونر مندى أ"ينر
الحقائنع أياً "انت الدول التني تقنف فني وجههنائّ .
من عشرين سنةع ئلدفع جيش االحتالل يلر الهزيمةع واسنتعاد السنياد ال"امونة عونر أررنناع باسنتيناء
المناطن المحتوة في مزارع شبعا وتالل "فرشوبا التي نتمس بوبنانيتهائ.
الشرق األوسط ،لندن2019/5/25 ،

 .23قائد الجيش اللبناني :لن نستكين حتى تحرير كامل أرضنا من الحتالل اإلسرائيلي

بينروت :قنال قائند الجننيش الوبنناني العمناد جننوزف عنون :ئ 25أينار  2000عينند المقاومنة والتحرينرع يننوم
مشننرن فنني تننارين لبنننان تننوج سنننوات مننن النرننال والصننمود والبطولننةع سننطراا الوبنننانيون فنني مواجهننة

الع نندو ادسن نرائيويع حت ننر أيم ننرت تر ننحياتهم تحرين ن اًر لوقس ننم األ"ب ننر م ننن أرر ننناع واس ننترجاعاً لوس ننياد

الوطنيننةع وتأ"يننداً لقننو لبنننان وحقننك النهننائي فنني ت اربننك وميااننك ويرواتننك الطبيعيننةع وفنني اسننت"مال تحريننر
مزارع شبعا وتالل "فرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجرئ .وختم معااداً العس"ريينع والوبنانيين ئأننا
لن نسنت"ين حتنر تحرينر "امنل أررننا منن االحنتالل ادسنرائيويع ولنن نبخنل بعنرن أو دم لتحقينن ان ر

الغاية النبيوة مهما عامت التحدياتئ.
الحياة ،لندن2019/5/24 ،
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 .24مدير األمن العام اللبناني :أطماع العدو اإلسرائيلي ما تزال تشكل تهديد ا كبيرا لوطننا

بيروت :توجك المدير العام لألمن العام الوبناني الوواء عباال يبنراايم بالمعايند لوعسن"ريين بمناسنبة "نرى

 25أيننار /مننايوع وقننال :ئفنني ال ن "رى التاسننعة عشننر ليننوم المقاومننة والتحريننرع نسننت "ر سننوياً ا ن ا اليننوم

المجينند مننن تاريخننناع اليننوم الن

تم"ننن فيننك الوبنننانيون بفرننل وحنندتهم ونرننالهم وترننحياتهم مننن تحريننر

القسننم األ"بننر مننن أررنننا الغاليننة مننن احننتالل العنندو ادس نرائيويع وبسننطت الدولننة سننيادتها عوننر الجننزء
المحرر بعد غياأ طويلئ .وأرناف :ئين أطمناع العندو ادسنرائيوي فني أررننا وميااننا ويرواتننا الوطنينة
ال تزال تشن"ل تهدينداً "بين اًر لوطننناع منا يحنتم عويننا اليقانة والسنهر الندائمين والعمنل الند وأ لوتصند لنك
وافشننال مخططاتننك الهادفننة يلننر زعزعننة اسننتق اررنا "مننا فعونننا طيوننة السنننوات المارننية عننندما نجحننتم فنني

تف"ي عشرات شب"ات التجسال التي تعمل لمصوحتكئع مشي ار يلر أن ئالتطورات السياسية واألمنينة التني
تحصل في المنطقة من حولناع والصفقات التي يخطط ويروج لهنا تتطونأ مننا المتابعنة الحييينة والجهنوز

الدائم ل"ي ال تأتي نتائجها عور حساأ لبنان وسنيادتك ووحدتنك الوطنينةئ .وزاد :ئلقند أقسنمنا اليمنين عونر

الحفنناا عوننر وطننننا ودرء األخطننار عنننك مننن أ جهننة أتننتع ف"وننوا أوفينناء لقسننم"م وال تسننت"ينوا أو تننألوا
جهدا لصد أ اعتداء عور لبنان مهما بوغت الترحيات لنحافا عور ينجاز التحريرئ.
الحياة ،لندن2019/5/24 ،

 .25قطر :التنمية الالزمة للسالم اإلسرائيلي الفلسطيني تتطلب حلولا سياسية عادلة

الدوحة  -رويترز :قالت دولة قطرع يوم الجمعنة 2019/5/24ع ين التنمينة االقتصنادية الالزمنة لوسنالم
بين ادسرائيويين والفوسطينيين ال يم"ن أن تتحقن دون ئحوول سياسية عادلةئ مقبولة لوفوسطينيينع في

يشار يلر خطة أمري"ية من المقرر ال"شف عنها الشهر المقبل.
وسيطرن البيت األبي

الجزء األول منن خطنة النرئيال دونالند ت ارمنأ التني طنال انتاارانا لوسنالم بنين

ادسرائيويين والفوسطينيين عندما يعقد م تم اًر دولياً في البحرين في أواخر حزيران /يونيو.

وفنني تعويننن عوننر الم ن تمر المقبننلع قالننت وزار الخارجيننة القطريننة فنني بيننان ئالمعالجننة الناجعننة له ن ر
التحديات تتطوأ صدن النوايا وت"اتف الجهود من الالعبين ادقويمينين والندوليين وأن تتنوفر الانروف

السياسننية المالئمننة لتحقيننن االزداننار االقتصنناد ئ .وقننال البيننان ئلننن تتننوفر ا ن ر الاننروف دون تننوفر
حو ننول سياس ننية عادل ننة لقر ننايا ش ننعوأ المنطق ننة وعو ننر أرس ننها القر ننية الفوس ننطينية و لن ن وف ننن يط ننار

يرتريك الشعأ الفوسطيني الشقينئ.

القدس العربي ،لندن2019/5/25 ،
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 .26الحرس الثوري اإليراني :ل يمكن لترامب القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني

قال المتحدث باسنم الحنرال الينور ادي ارننيع رمرنان شنريفع يننك ال يم"نن لونرئيال األمري"نيع دونالند

ترامأع القراء عور حقنون الشنعأ الفوسنطيني عبنر تمرينر ئصنفقة القنرنئ .وأورنح شنريف فني "ومنة

ألقااا يوم الجمعنة 2019/5/24ع أن نقنل السنفار األمري"ينة منن تنل أبينأ يلنر القندالع واعتنراف ت ارمنأ
بسننوطة يس نرائيل عوننر مرتفعننات الج نوالن السننوريةع والتخطننيط دعننالن ئصننفقة القننرنئ لننن يقرنني عوننر

حق ننون الش ننعأ الفوس ننطيني وقر ننيتك .وحن ن ر المتح نندث باس ننم الح ننرال الي ننور الجن ننود األمن نري"يين ف نني
المنطقة من مغبة ارت"اأ أ خطأ رد ييرانع م "دا استعداد بالدر لمواجهة أ عدوان أ"ينر منن أ

وقنت مرننر .وأرناف أن الجنننود األمنري"يين فنني المنطقنة سننيقعون فني أسننر الحنرال اليننور فني حننال
ارت"اأ أ خطأ رد بالدرع م "دا أن التهديدات األمري"ية رد ييران لن تحقن أادافها.

األيام ،رام هللا2019/5/24 ،

 .27الظواهري يدعو لقتال "إسرائيل" ...ويندد بالنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى

القاار  -وليد عبد الرحمن :دعا أيمن الاواار ع زعيم تنايم ئالقاعد ئع في تسجيل مصور بيتك م سسة

ئالس ننحاأئع الن ن راع ادعالمي ننة لوتنا ننيمع ئالجماع ننات المتش نندد ئع يل ننر قت ننال ئيسن نرائيلئع م " ننداً أن ئقت ننال
ادسرائيويين من أولويات (القاعد )ئ .ور"ز الاواار ع في تسجيل صوتي جديد لكع مساء أول منن أمنال

الخميال 2019/5/23ع بعنوان ئرمران ...شهر النصر والصبرئع عور توجيك رسالة لوشنعأ الفوسنطيني
تتعون باالنتها"ات ادسرائيوية في المسجد األقصرع واخراج المعت"فين من المسجد .ودعا الاواار ع في

نن الفوسننطينيين خننالل شننهر رمرننان .ووصننف الانواار ع
"ومتننكع التنني اسننتهوها بانتها"ننات ئيسنرائيلئ بحن ّ
رمرننانع بأنننك ئشننهر الفتوحننات والجهننادئع موجه ناً دعننو ألن ي"ننون رمرننان شننهر ئجهنناد وقتننالئ .وخننتم

الاواار "ومتك محرراً شباأ ئالقاعد ئ والتنايمات المتحالفة معها لمواجهة ئيسرائيلئع وأن يجعل قتال
عناصرر في ميزان شهر رمرانع لوخروج من الاروف العصيبة في فوسطين.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/25 ،

 .28توزيع منحة مالية قطرية لقرابة  109آلف أسرة فلسطينية فقيرة في غزة

غننز  -محمنند النعننامي :يشننهد قطنناع غننز انتعاشناً اقتصننادياً "بين اًر عقننأ النندعم القطننر الموجننك لألسننر
الفقيننر ع حيننث ص نرفت دولننة قطننر منحننة ماليننة جدينند لألسننر الفقيننر فنني قطنناع غننزع وأتمننت الوجنننة
ربننة 109
القطرينة دعناد يعمنار غنز توزيننع المسناعدات النقدينة عونر األسننر الفقينرع وشنموت المنحنة ق ا

آالف أسر فوسطينية فقيرع حيث تبوغ قيمة الدفعنة المالينة ل"نل أسنر مائنة دوالر وتنوزع المنحنة لألسنر
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األ"ي ننر حاج ننة والمس ننجوة ر ننمن "ش ننوفات وزار التنمي ننة االجتماعي ننة .وسيس ننتمر ص ننرف المس نناعدات
النقدية لألسر الفقير والمتعففة لمند  6أشنهر بمعندل  100دوالر ل"نل أسنرع يرنافة يلنر بنناء مستشنفر
ميداني عور حدود قطاع غز الشمالية بمساحة  40دونماً لندعم قطناع الصنحةع فيمنا سنيتم تمديند عقند

توريد الوقود لمحطة ال"هرباء بغز حتر نهاية العام الحالي.

الشرق ،الدوحة2019/5/25 ،

 .29العفو الدولية عن ترحيل المصور الصحفي مصطفى الخاروف" :جريمة حرب"

ع ننرأ  / 48أ ف أ :قال ننت منام ننة العف ننو الدولي ننةع ي ننوم الجمع ننة 2019/5/24ع ين تهدي نند المص ننور
الفوسننطيني مصننطفر الخنناروف بترحيوننك مننن القنندال المحتوننة وابعننادر مننن زوجتننك وابنتننكع يشنن"ل انتها"ناً

حن ادقامة الدائمة في القدال المحتوة.
لوقانون الدوليع وطالبت بمنحك ّ
وأرافت المنامة في بيان ئأن المصنور الصنحفي مصنطفر الخناروف محتجنز تعسنفاً منن " 22نانون

الياني /يناير2019ع في سنجن غفعنون بالرمونة .وجناء اعتقالنك بعندما رفرنت وزار الداخوينة ادسنرائيوية
طوبك لجمع شمل األسر بزعم ئدواع أمنيةئ بما في ل ئاالنتماء يلنر حمناالئع وأمنرت بترحيونك الفنور

يلر األردنع حيث ليال لديك حقون قانونية في ادقامةع وسيال عديم الجنسيةئ.

وجاء عن رئيال م"تأ منامة العفو الدولية في القندال صنالح حجناز فني البينان ئين قنرار السنوطات
ادسرائيوية برف

طوأ ادقامة ال

قدمك مصطفر الخاروفع وترحيوك بناء عور اتهامنات ال أسناال

لها من الصحة يعتبر قاسياً وغير قانوني .ويجأ يطالن سراحك فو اًر ومنحنك يقامنة دائمنة فني القندالع
حتنر ينتم"ن منن اسنتئناف حياتنك الطبيعينة منع زوجتنك وطفونكئ .وحن رت منامنة العفنو الدولينة منن ئأن

ترحيننل يس نرائيل لمصننطفر الخنناروف مننن األ اررنني الفوسننطينية المحتوننة سيشنن"ل خرق ناً خطي ن اًر التفاقيننة
جنيف الرابعةع وجريمة حرأ بموجأ ناام روما األساسني لومح"منة الجنائينة الدولينة .وعونر المجتمنع

الدولي أن يتحر بش"ل عاجل لورغط عور السوطات ادسرائيوية لوتراجع عن قراراا بترحيوكئ.
عرب 2019/5/24 ،48

 .30باحث أمريكي يستبعد إعالن خطة السالم إذا كانت الظروف السياسية غير مناسبة

واشننطن  -ييوني يوسننف :قنال "بيننر البناحيين فنني معهند واشنننطن لود ارسناتع غيننث العمنر ع ين غينناأ
ترمنأع أدى
المعوومات حول الشن السياسني منن خطنة السنالم التني تعمنل عويهنا يدار النرئيال دونالند ا

يلر رف

الفوسطينيين لوشن االقتصاد منها أيراً .وأراف لنئالشرن األوسطئ أنك حتر قبل يطنالن

السننوطة الفوسننطينية تح ن يراتها لرجننال األعمننال الفوسننطينيين بعنندم المشننار"ة ف ني م ن تمر المنامننةع "ننان
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انا رف

من "يير منهم لومشار"ة في اجتماعات تقتصنر فقنط عونر الجاننأ االقتصناد  .وأرناف

أن يعننالن السننوطة الفوسننطينية عنندم مشننار"تها سيرننع رننغوطاً عوننر رجننال األعمننال ال ن ين يم"ننن أن
تصر عونر أننك عنندما ينتم ادعنالن عنن الخطنة ستترنمن
يف"روا بالمشار"ة .وأراف أن يدار ا
ترمأ ّ
بع الجوانأ التي ترري الفوسطينيينع وئل ل قد ي"ون من المب"ر الح"نم عونر محتواانا .ول"نن منا

تم اتخا ر من يجراءات أمري"ية بحن الفوسطينيين خون أجواء سوبية وا ا ما سيجعل من الصعأ جداً
عور اددار األمري"ية يقناع أ فوسطيني بحسن نياتهنائ .ولفنت النانر يلنر أن اددار األمري"ينة قالنت

من أشنهر يننك ي ا لنم ت"نن الانروف السياسنية جنااز فونن تطنرن خطتهنا لوسنالم .وأرناف أننك منع بندء

اه ننور أن الح"وم ننة ادسن نرائيوية الجدي نند ق نند ت" ننون أ"ي ننر يميني ننةع فق نند ين ن د

لن ن يل ننر بعن ن

الت ننردد

األمري"ي حتر في عررهاع ألنها لن تعمد يلر تقديم مشروع قد يتم رفرك من الطرفين.
الشرق األوسط ،لندن2019/5/25 ،

 .31رئيس البرازيل يحتفل بـ"يوم استقالل إسرائيل"

في خطو غير مسبوقةع حرر الرئيال الب ارزيوي جايير بولسنوناروع م ارسنم احتفالينة أقيمنت بسنفار تنل

أبيننأ فنني العاصننمة ب ارزيويننا بمناسننبة ئيننوم اسننتقالل يس نرائيلئ .وأصننبح بولسننونارو المعننروف بمواقفننك
اليمينية األربعاء المارني أول رئنيال لوب ارزينل يشنار فني االحتفناالت بننئيوم اسنتقالل يسنرائيلئع وتسنوم

في السفار لوحة ت "ارية به ا الشأن .وحرنر ان ر االحتفناالت أيرنا رئنيال مجونال الشنيوز الب ارزيونيع

دافي أل"ولومبر ع ورئيال المح"مة العويا دياال توفولي.

وأعو نن بولسننونارو فنني "ومننة ألقااننا فنني أيننناء الفعاليننةع أن العالقننات الوديننة بننين الب ارزيننل وئيس نرائيلئ
أصننبحت اليننوم أقننوى مننن أ وقننت مرننرع فيمننا شنندد أل"ولننومبر ال ن

أصننبح م ن خ اًر أول سياسنني

يهود يتولر رئاسة مجوال الشيوز الب ارزيوي عور أن بالدر ست"ون دائما منفتحة ليهود العالم.

األيام ،رام هللا2019/5/24 ،

 .32ضغوط أمريكية لمنع نشاط شركات صينية في "إسرائيل"

يييننر نشنناط الشننر"ات الصننينية فنني ئيسنرائيلئ قوقناً لنندى اددار األمري"يننةع لدرجننة أنهننا تمننارال رننغوطاً

عور ئيسرائيلئ من أجل منع دخول ان ر الشنر"ات يلنر الم ارفنن ادسنرائيوية .و "نرت صنحيفة ئانآرتالئ
ي ننوم الجمعن ننة 2019/5/24ع أن مستش ننار األمنننن القنننومي األمري" ننيع ج ننون بولت ننونع تط ننرن يلنننر ا ن ن ا

المورننوع خننالل زيارتننك يلننر ئيس نرائيلئع فنني "ننانون الينناني /يننناير 2019ع وح ن ر مننن دخننول شننر"ات
ت"نولوجية صينيةع ميل اواو و ZTEيلر السون ادسرائيوية.

التاريخ :السبت 2019/5/25

العدد4949 :

20

ص

وأفادت صحيفة ئ

مار"رئع ا ا األسبوعع بأن المجوال النوزار المصنغر لوشن ون السياسنية واألمنينة

(ال"ابينيننت) يمتنننع عننن تشنن"يل لجنننة خاصننة لمراقبننة الت"نولوجيننا واالسننتيمارات الصننينيةع بننالرغم مننن

الرغوط األمري"يةع وتحاول التوصل يلر صيغة ال تغرأ األمري"يين وال تبعد الصينيين.

وأش ننارت ئا ننآرتالئ يل ننر ص ننفقة جدي نند مطروح ننة وتتعو ننن بمج ننال البن ننر التحتي ننة القومي ننة ادسن نرائيويةع

وتحديداً بإقامة منشأ لتحوية المينارع اني األ"بنر منن نوعهنا فني العنالم .وأعوننت وزار المالينةع األسنبوع
الماريع عن أنها توقت يالية مقترحات دقامتها .وأطوِن عور ا ر المنشأ اسنم ئشنوري Bئع وسنتقام
بننالقرأ مننن منشننأ تحويننة ميننار أخننرى قائمننة .وتشننير التقننديرات بشننأن المنشننأ الجدينند يلننر أنهننا سننتنت

 200مويننون "ننوأ سنننوياً .وتبوننغ ت"وفننة يقامتهننا  2.5مويننار شنني"لع وسننتتم يقامتهننا خننالل يننالث سنننواتع
وسينف المشروع مئات العمالع وبعد ل ستشغوها الشر"ة الفائز بالمناقصة حتر العام .2049

وقدمت شر"ة ئااتشيسونئ الصينيةع ومقراا في اونغ "ونغع أحند المقترحنات دقامنة المنشنأ  .وتننافال ان ر

الشنر"ة الصنينية شننر"ات يسنرائيوية وشنر"ات مشننتر"ة يسنرائيوية يسنبانية .وقالننت الصنحيفة ين المسن ول عننن
األمن في وزار األمننع نينر بنن موشنيكع الن

رنمن صنالحياتك مننع تسنرأ معوومنات حنول مواقنع سنريةع

رد اختيار شر"ة ئااتشيسونئ لتنفي مشروع بنناء المنشنا لتحوينة
طرن م خ اًر ما ُوصف بأنك ئتحفا حازمئ ّ
الميار .ورأت الصحيفة بقرار بن موشيك أننك بداينة تغيينر فني سياسنة جهناز األمننع الن

عنزز رنووعك فني

التدقين في صفقات "بير في مجال البنر التحتيةع وأنك في خوفية ل الرغوط األمري"ية.
وأشارت الصنحيفة يلنر أن الندافع األساسني لالعتن ار

عونر اختينار الشنر"ة الصنينية لتنفين المشنروعع

بالرغم من عدم وجود أسرار أمنية فيكع او قربك من منشآت أمنية حساسة عديد  :سيفصل جدار بين
ا ر المنشأ وبين موقع تجارأ أمنية في ئناحال شوري ئع وستقام قنرأ قاعند سنالن الجنو ئبومناحيمئع

وعور بعند "يونومترات معندود منن مر"نز األبحناث النووينة ئناحنال شنوري ئ .يرنافة يلنر لن ع سني"ون

لمنش ننأ تحوي ننة المي ننار مدخن ننة يص ننل ارتفاعه ننا  50متن ن اًرع ئستش نن"ل نقط ننة مراقب ننة عو ننر جمي ننع المواق ننع
الحساسةئ .وتابعت الصنحيفة أننك ي ا "اننت ان ر المنشنأ شنبيهة بالمنشنأ القديمنةع فنإن يقامتهنا مقنرون
بحفر أنفان تحت منطقنة التجنارأ فني قاعند ئبومناحيمئ وتتجنك نحنو البحنر وداخنل منطقنة يطنالن ننار

لتدريبات سالن البحرية ادسرائيوي.

وشننددت الصننحيفة عوننر أن ئجهنناز األمننن تجااننلع فنني المارننيع اعتبننارات قننرأ مشنناريع "ه ن ر مننن

مواقع أمنيةع عنندما تمنت المصنادقة عونر بنناء شنر"ات صنينية لمينناء حيفنا الجديند بنالقرأ منن قاعند

سننالن البحريننة (وقاعنند الغواصننات)ع وعننندما نفن ت شننر"ة صننينية حفننر أنفننان القطننار البونند فنني تننل

أبيأ ال

يمر بالقرأ معس"ر َا"يريا (مقر وزار األمن والجيش ادسرائيوي) في تل أبيأئ.

التاريخ :السبت 2019/5/25

العدد4949 :

21

ص

ولفتننت الصننحيفة أن لشننر"ة ئااتشيسننونئ حرننور فنني ئيسنرائيلئع فهنني شنري"ة بنسننبة  %49فنني منشننأ
تحويننة الميننار القديمننة ئشننوري Aئ .وا ا فننازت بالمناقصننة الحاليننة فإنهننا ستسننيطر وحننداا عوننر المنشننأ

وعور قرابة نصف "مية الميار المحال في ئيسرائيلئ .و"انت ئااتشيسونئ قد أقامت شب"ة االتصاالت

الخويوية ادس ارئيوية ئبارتنرئع عام 1997ع ونشرت بنيتها التحتاية في أنحاء البالد وباعنت أسنهمها فني
الشر"ة بعد ل بن 12عاماً.

عرب 2019/5/24 ،48

 .33تحليل إخباري :نفاق ألماني تجاه المقاطعة ...إسقاط ُعقد التاريخ على الحاضر
عور مدار سنوات عمرااع حاولت ئيسرائيلئ الخوط بين العداء لوصهيونية وبنين العنداء لويهنودع وحشنر
"ل مقاومي ومنااري جرائم االحتالل واالستيطان التني ترت"بهنا رند الشنعأ الفوسنطيني تحنت خاننة

الالساميةع مستغوة الحساسية التاريخية له ا المصطوح في العالم الغربي وأوروبا تحديداً.

ومنن نشننوء حر"ننة المقاطعننة العالميننة (بنني .د يال)ع والنجاحننات التنني حققتهننا عوننر السنناحة الدوليننةع
أشهرت الدوائر الصهيونية في وجهها سالن الالسامية في محاولة لندمغها بالعنصنرية والعنداء لويهنودع

وبالتالي تأليأ العالم ال

تسعر لتجنيدر يلر جانبها لمقاطعة يسرائيلع احتجاجاً عور جرائمها رداا

اي .وقد نجحت تو الدوائرع م خ اًرع في توايف ئالعقد التاريخيةئ التني تعانيهنا ألمانينا تجنار اليهنودع

لصالح انتزاع قرار من البرلمان األلمنانيع أ بوندسنتا ع يعتبنر حر"نة المقاطعنة حر"نةً السناميةع وانو
ما أيار موجة من االستن"ار الفوسطيني والعالميع واعتبرر حتر ال"يير من ادسرائيويين اليهود محاولنة

لدمغ "ل المعاررين لسياسات االحتالل ادسرائيوي من اليهودع أيراًع بالالسامية.

في ا ا السيانع خاطبت ال"اتبة ييالنة ايمرمان في مقال نشرتك ئاآرتالئع م خ اًرع ألمانيا قائوة ئ"ون

قد قمت بقتل عائوة أمي وماليين آخرين من أبناء شعبي ال يعطي الحن في تعريف الالساميةع واو

الحنن الن أخ تينك لنفسن فني القنرار المننافن الصنادر عنن البوندسنتا بتنارين ّ 17أينار 2019ع والن
يس نناو ب ننين الالس ننامية وب ننين انتق نناد سياس ننات دول ننة يسن نرائيلئ .وأش ننارت ال"اتب ننة يل ننر ّأن ننك حس ننأ قن نرار
يشننار فيننك يهننود متنننورون فنني

نإن النرننال الرادي"ننالي رنند السياسننة ادس نرائيويةع ال ن
البوندسننتا ع فن ّ
يسرائيل والعالم "وكع او بميابة مصادر الحن من دولة يسرائيل بالعيش "دولة يهودية ديمقراطية.

وواصننوت ال"اتبننة تقننول ئأنننتم ال تمتو"ننون الحننن فنني وصننفي بالالسننامية ألننني أرى أن مقاطعننة يسنرائيل

في الاروف الحالينة اني األدا غينر العنيفنة الناجعنة الوحيند الباقينة دجبنار يسنرائيل عونر االنسنحاأ

مننن األ اررنني المحتوننة والسننيطر عوننر سنن"انهاع وال مجننال لومقارنننة بننين ان ر المقاطعننة وبننين المقاطعننة
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العنصنرية الفاننة التنني فررننها النننازيون فنني بالد"ننم عوننر المتنناجر اليهوديننة فنني نيسننان 1934ئع وتننرى
أن تشويك مصطوح الالسامية ئبميابة خطر جديدئ.
ال"اتبة ّ
وتحننت عن نوان ئاخجونني ألمانيننائع "تننأ الصننحافي غنندعون ليفنني أن ألمانيننا قننررت تج نريم العدالننة وأن
خويط ناً مننن الشننعور بال ن نأ م ّبنند بننابتزاز يس نرائيوي "ينند اننو مننا دفننع البرلمننان األلمنناني التخننا أحنند
الق اررات األ"ير غرابة واستف از از من الحرأ العالمية اليانيةع بنعتك حر"ة المقاطعة العالمية بالالسامية.

وأراف ليفي ئمن اآلن فصاعداً سيصبح "ل م يد لحر"ة ئبي .د  .يالئ معادياً لويهنود و"نل منن يقنول

احتالل يسرائيوي "من يهتف لهتورع ومن اآلن فصاعداًع لن تستطيع ألمانيا التفناخر بحرينة التعبينرع بعند

أن غالبية من يدعون يلر مقاطعة يسرائيل انم
أن تحولت يلر و"يل لو"ولونيالية ادسرائيويةئع وأشار يلر ّ
أصننحاأ رننمائر ممننن يعتقنندون أن دولننة تنشننئ ناننام أبرتهاينند يجننأ أن تُقنناطع .وتننابع ليفنني قننائال ئاننل

بنان ننر مير"ن ننل التن نني دعمن ننت الق ن نرار ُيعتبن ننر دانيين ننل برنبن نناويمع من نندير الفرقن ننة الموسن ننيقية الرسن ننمية لب ن نرلين

والشخصية النمو جية لوفننان الموتنزم بالرنمير واألخنالنع اليهنود الفخنور وادسنرائيوي الخجنلع م سنال
فرقة الديوان الموسيقيةع والنئوطني ادسرائيويئ القون عور مستقبل دولة شبابك ال سامياً؟ئ.

برنبنناومع وان لننم ي"ننن م يننداً وارننحاً لحر"ننة المقاطعننةع يال ّأنننك مقنناطع بصننمت لقاعننات ال"ونشننيرتات
ادسرائيويةع من سنواتع ألنك ال يستطيع تشنيف آ ان ادسرائيويين بموسيقارع في وقت يقع فينكع عونر
بعد ساعة من ا ر القاعاتع شعأ آخر تحت احتاللهم.
ئيم ما ا مع فر

العقوبات عور روسيا بسبأ احتاللهنا شنبك جزينر القنرم؟ئع "منا يقنول ليفنيع ئولمنا ا

ما يصح انا ال يصح انا وما ا "ان موقف ألمانيا من العقوبات التي فررت عور ناام األبرتهايد

في جنوأ أفريقيا؟ئ.

عرب 2019/5/24 ،48

 .34خيري اآلغا ..مقاوما وقائدا لحماس

د .محسن محمد صالح

قوين هنل اننم الزعمنناء والرمننوز ال ن ين ُيصن ّنرون عوننر البقنناء بعيننداً عننن األر نواء طيوننة حينناتهم؛ وقويوننة انني
الشخصيات التي تحقن منجزات "بيرع وتحنرص أن يبقنر لن بينهنا وبنين رّبِهنا .وفني تنارين فوسنطين
الحديث والمعاصر يقف خير اآلغا في مقدمتهم .وفي ال "رى الخامسة لوفاتك رحمك هللا ( 1حزيران/

يونيننو  )2014عننن عمننر يجنناوز اليمننانين عام ناًع ن"تننأ ا ن ر السننطور لعوهننا تننوفي ا ن ر القامننة ال"بيننر

بع

حقها.
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التقيتك رحمك هللا عور مندى ينومين فني منتصنف شنهر أيونول /سنبتمبر 1998ع عنندما "ننت أتنابع بحيناً
عوميناً حننول تننارين التيننار ادسننالمي الفوسننطيني؛ ف"ننان يجيننأ عننن أسننئوتيع خصوصناً تون التنني لنند

ف"ر عامة عن خوفياتها .أما المواريع التي عرفت الحقاً أن لك دو اًر رئيسياًع فيها فوم يتطرن يليهنا منا

دمت لم أسأل عنها.

فني ان ا المقننال المحندودع أختننار أربنع نقنناط لوحنديث فيهنا عننن ابنن خننان ينونالع النند"تور خينر حننافا
عيم ننان اآلغ ننا (أب ننو أس ننامة)ع القائ نند الفوس ننطيني ورج ننل األعم ننالع الحاص ننل عو ننر ال نند"تورار ف نني يدار

قرر شط اًر "بين اًر منن حياتنك فني

األعمالع وعرو جماعة ادخوان المسومين م ريعان شبابكع وال
السعودية وتوفي فيها.

النقطة األولى :دوره المهم في التنظيم العسكري السـري الـذي أنشـأه اإلخـوان المسـلمون فـي قطـاع

غزة في النصف األول مـن خمسـينيات القـرن العشـرين :و"نان يهندف السنتئناف العمنل المقناوم ر ّند
االحننتالل ادسنرائيوي .واننو أحنند أوائننل وأبننرز التنايمننات التني نشننأت بعنند ن"بننة 1948ع والتنني لننم تأخن

حقها في تارين فوسطين الحديث.

اتص ننوت خي ننوط التنا ننيم ب"ام ننل الشن نريف (أح نند أب ننرز ق نناد ادخن نوان المس ننومين المصن نريين ف نني ح ننرأ

)1948ع وال ن

"ننان مقيم ناً فنني مدينننة الع نريش فنني سننيناءع وال ن

أو"ننل لننك يخ نوان مصننر أير ناً قينناد

رد ادنجويز في قننا السنويال" .نان معانم أعرناء ان ا التنانيم منن الشنباأ ومنن
المقاومة المسوحة ّ
طوبة اليانوية والجامعة .وتوزعت قيادتك في القطاع عور يالث مناطنع حيث تولر خير اآلغا قياد
منطقة خان يونال والمنطقنة الوسنطرع و"نان يسناعدر محمند أبنو سنردانةع بينمنا تنولر أبنو جهناد خوينل

الوزير قياد غز وشمال القطاعع أمنا رفنح وجننوأ القطناع ف"اننت بقيناد محمند يوسنف النجنار .و"نان
صوة الوصل بين "امل الشريف وبين ا الء؛ او محمد أبو سيدو ال

"ان يعمل ئسبا"اًئ في الجيش

المصننر فنني سننيناءع وتَ رسننهُل حر"تننك بننين سننيناء والقطنناع حيننث "ننان ينتقننل أسننبوعياً بننين المنطقتننينع
وينقل األوامر والتعويمات دخوانك في طرين عودتك يلر مدينة غز .
قام ا ا التنايم بعمل عس"ر محدود (أشار لبعرك خويل الوزير في "تاباتك)ع غينر أن ادخنوان قبنل

أن يشننتد سنناعد ا ن ا التناننيمع توق نوا ر نربة قاس ننية مننن عبنند الناصننر فنني سنننة 1954ع حيننث ار ننطر
ادخ نوان فنني اننل حمننالت المطننارد الشرسننة والتشننويك ادعالمنني يلننر االن"فنناء عوننر ال ن ات .ين ا ن ا
التنايم ال

تف" الحقاًع "ان مصد اًر أساسياً دنشناء حر"نة فنتحع حينث انرنم يليهنا عندد منن أفرنل

ال خير اآلغنا فني صنفوف ادخنوان الن ين ترنطرم فني نفوسنهم الرغبنة فني الجهنادع
عناصرر؛ بينما ّ
ويتوقون الستئنافك رمن ر ية يسالمية.
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النقطة الثانية :دوره األساس في تنظيم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين وانشاء تنظـيم بـالد الشـام:
عندما أعاد ادخوان في قطاع غز ترتيأ أنفسهم تحت قياد شابةع "ان يمة حاجة لربط ادخنوان فني

القطنناع مننع يخ نوانهم ال ن ين اغترب نوا فنني الننبالد العربيننة فنني تناننيم واحنند .وفنني صننيف ( 1963بع ن

الروايات تتحدث عن صيف  )1962قام خير اآلغا بالترتينأ الجتمناع سنر فني مواصني عيند اآلغنا
في منطقنة خنان ينونالع حرنرر  15منندوباًع حينث تقنرر ينشناء تنانيم ادخنوان الفوسنطينيين فني النبالد

العربية ما عدا األردن ("انت الرفة الغربية تتبنع األردن)ع وت ّنم انتخناأ خمسنة أعرناء برئاسنة اناني
بسيسننو ال ن أصننبح أول م ارقننأ عننام لإلخ نوان الفوسننطينيينع بينمننا "ننان خيننر اآلغنناع مس ن والً عننن

ادخنوان فنني السننعوديةع وممننيالً لهننم فنني مجوننال الشننورى .وفنني سنننة 1973ع انتخننأ خيننر اآلغننا نائبناً
لومراقأ العام عمر أبو جبار (ال

"ان مس ول ادخوان في ال"ويت) .وعندما توفي أبو جبار رحمنك

هللا فنني بدايننة صننيف 1975ع تننولر اآلغننا م"انننكع وفنني اجتمنناع مجوننال الشننورى فنني السنننة نفسننهاع تن ّنم
انتخاأ اآلغا مراقباً عاماً وسويمان حمد نائباً لك.
"ان لخير اآلغا دور رئيسي في توحيد تنايمي ادخنوان الفوسنطينيين وادخنوان األردنينين فني تنانيم

واحدع يحمل اسم ئبالد الشامئع حيث الحا اآلغا واخوانك مدى التنداخل بنين التنايمنين خصوصناً فني
بالد االغتراأع ووجود أعداد "بير من و األصول الفوسطينية في تنانيم األردنع بادرنافة يلنر أن

الهم الفوسطيني .طرن خير اآلغا وسويمان حمد الف"نر عونر اجتمناع لمجونال
"ال التنايمين يحمالن َّ

تم ح ّنل مجوسني
شورى ادخوان في األردن سنة 1978ع فوافن المجوال بادجماع .وخالل السنة نفسها ّ
الشننورى ل"ننال التنايمننينع وتن ّنم انتخنناأ مجوننال جدينند وقينناد جدينند برئاسننة محمنند عبنند الننرحمن خويفننةع

وانر ننمت تنايم ننات ادخن نوان الفوس ننطينيين ف نني قط نناع غ ننز وال"وي ننت والس ننعودية وقط ننر وادم ننارات...
لوتنايم الجديد .وتنحر اآلغنا عنن القيناد بننفال اررنية راغبنة بنل ومب ِ
نادر ع لتُفنتح بن ل صنفحة جديند

في العمل ادخواني لفوسطين.

النقطة الثالثة :دوره األساس في إنشاء وقيادة حماس:

سعر خير اآلغا خالل النصف األول منن يمانينينات القنرن العشنرين السنت"مال د ارسنتك العويناع حينث

تفن َّنر دنهنناء النند"تو ار فنني اددار فنني الواليننات المتحنند  .وخننالل تو ن الفتننر ع "ننان العمننل لفوسننطين تننتم
متابعتننك مننن خننالل لجنننة متخصصننة فنني تناننيم ئبننالد الشننامئ .وفنني تش نرين األول /أ"تننوبر 1983عقنند

عمان م تم اًر داخوياً لفوسطينع "ان منن أبنرز ق ار ارتنك ينشناء جهناز خناص أو لجننة لوعمنل
ادخوان في َّ
الفوسننطيني ادخ نوانيع بحيننث يرننع الخطننط والد ارسنناتع ويتننولر تننأمين متطوبننات ادعننداد واالسننتعداد
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لوعمننل المقنناوم .وبعنند فتننر مننن العمننل عوننر ينرنناج الف"ننر وتطويراننا ..تن ّنم ينشنناء ئقسننم فوسننطينئ سنننة
1985ع وال عرف الحقاً باسم ئجهاز فوسطينئ.
وفي تو الفتر ع "ان خير اآلغا قد عاد لوسعودية بعد أن أنهر الد"تو ار  .وتحت الرغط الشنديد منن
يخوانك وافن عور قياد ئالجهازئ؛ ال

أخ يدير العمنل الفوسنطينيع ويمون صنالحيات واسنعةع تحنت

سننقف تناننيم ئبننالد الشننامئ .وقنند أسننهمت الم ازيننا الشخصننية لونند"تور اآلغننا مننن تحقيننن قفننز نوعيننة فنني

عمل الجهازع فقد "ان يتمتنع بر ينة بعيند المندىع وبدينامينة عالينةع وبإم"اننات قيادينة "بينرع وبشنب"ة
عالقننات واسننعةع وبقنندر متميننز عوننر توايننف الطاقننات واسننتيعابها وخصوص ناً الشننباأ .و"انننت يلننر
جانبك "فاءات قيادية متميز ع من طراز الشين الشهيد أحمد ياسين في غزع وحسن القينن فني الرنفةع

وسننويمان حمنند فنني الخننارج ...وان ا فننتح الطريننن الحقناً دطننالن حر"ننة المقاومننة ادسننالمية (حمنناال)ع
بع نند أن أعط ننت قي نناد الخ ننارج لقي نناد ال ننداخل (الم"ت ننأ اددار الن ن

األخررع وصالحية اختيار التوقيت المناسأ دطالن العمل المقاوم.

ي نندير الر ننفة والقط نناع) الر ننوء

"ان خير اآلغا يرعر ا ا العمل لحاة بوحانةع بعينداً عنن األرنواءع وبأقصنر درجنات السنرية التني
لننم تن ير عوننر فاعويننة العمننل وديناميتننك .ومننع انطالقننة حمنناال فنني "ننانون األول /ديسننمبر 1987ع تننابع
اآلغا قياد العملع وأصنبح أول رئنيال لحر"نة حمناال .غينر أن اآلغنا وبسنبأ ييماننك العمينن برنرور

ال"بار لهم المجالع قام بعد أن أعاد مجوال الشورى انتخابك 1993
أن يتولر الشباأ الرايةع وأن ُيفسح
ُ

رئيساً لوحر"ةع باالستعفاء من منصبكع وتسويم موقعك لنائبك في ل الوقت موسر أبنو منرزون .بينمنا
ال اآلغا ُيقدم الدعم والنصح والمشور دخوانك بعيداً عن أ منصأ تنفي .
ّ

النقطة الرابعة :دوره األساس في إنشاء الجامعة اإلسالمية بغزة:

يعتننرف "ننل مننن لننك صننوة بإنشنناء الجامعننة ادسننالمية بغننز بننأن فرننل تأسيسننها ووقوفهننا عوننر أقنندامهاع
وفرننل الرعايننة المسننتمر لهننا؛ يعننود (بعنند هللا سننبحانك) بشنن"ل أساسنني لخيننر اآلغنناع الن

"ننان ين من

بينائيننة ئالعوننم واديمننانئع ودوراننا المر"ننز فنني ينشنناء جيننل النصننر والتحريننر .وقنند رأال اآلغننا ايئ ننة
المش نرفينع وتم"ننن بمننا يمو ن مننن حن"ننة وخبننر وعالقنناتع مننن تجنناوز ال"ييننر مننن العقبننات .وأعانتننك

عالقاتننك الجينند بياسننر عرفنناتع والعدينند مننن قيننادات فننتحع ورمننوز ووجهنناء القطنناعع عوننر تحويننل حوننم

الجامعننة يلننر واقننع عموننيع خصوص ناً وأن ايئننة الم سسننين (ايئننة المش نرفين الحق ناً "انننت أقننرأ يلننر
المناصفة بين تيار ادخوان (حماال) وتيار فتحع قبل أن تنسحأ فتح منها وتر"ز عور ينشاء جامعة

األزار) .وتابع اآلغا رعاية الجامعة بعد ينشائهاع و"ان من موقعكع "رجل أعمال مقيم فني السنعوديةع
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ينفن بسخاء عونر الجامعنةع ويو ِاّنف شنب"ة عالقاتنك ادسنالمية الواسنعة وعالقاتنك برجنال األعمنال فني
دعم الجامعة وتغطية احتياجاتهاع يلر أن أصبحت أحد أ"بر الصرون العومية في فوسطين المحتوة.

وأخي اًرع فوعل ا ر الشخصية الف تحار بما تستحقك من دراسات عومية جاد و"تاباتع تعطيها حقها

وم"انتها في تارين فوسطين الحديث والمعاصر؛ بعد أن راعر يخوانك في قياد حماال رغبتنك واصن اررر
عور عدم الاهور والبعد عن األرواء طيوة حياتك .رحم هللا د .خير اآلغا وأس"نك فسيح جناتك.

موقع "عربي 2019/5/24 ،"21

 .35طبول حرب أم أجواء صفقة؟

باسل الحاج جاسم

انل اددار األمري"ينة جنناد حقناً فنني الن ااأ نحننو الحنرأ منع يينران ان ر المننر ؟ سن ال يطننرن الينوم فنني
نردر
"ل م"ان وعور مستويات الناال وشنرائحهم "افنة .التر"ينز فني السن ال عونر عبنار ئان ر المنر ئ؟ع م ّ
تجارأ سابقة "يير ع مرت فيها مراحل التوتر بين واشنطن وطهران خالل األربعين سنة المارنيةع يال

أنها في نهاية المطاف اقتصرت عور مجرد تصريحاتع يراف يليها في "ل مر حزمة من العقوبات
سواء االقتصادية أم السياسية.

انا خطاأ أمري"ي بنبر مرتفعة جداً يتوعد طهرانع يقودر وزير الخارجينة ماي"نل بومبينوع ومستشنار
األمن القومي جون بولتنونع يت ارفنن منع حشنود عسن"رية رنخمة فني المنطقنة .ول"نن تغريندات النرئيال

األمري"نني دونالنند ت ارمننأ بننين حننين وآخننرع تعطنني فنني بع ن

األحيننان انطباع ناً مختوف ناًع بننأن األمننر ال

يتعدى رفع سقف المساومة عور صفقة جديد وبشروط يفررها رجل البيت األبي

.

يبدو أن استراتيجيا الناام الحا"م في ييران لم تتغيرع فطهرانع "سابن عهدااع ستحاول تجنأ الحرأ

مع الواليات المتحد أو مع يسرائيلع عور رغم "نل التصنريحات النارينة .عومناً أن انتاارانا نهاينة فتنر

رئاسننة ت ارمننأع لننيال سننوى محاولننة السننتخالص أقصننر فائنند مم"نننة مننن الصننفقة النوويننة .ل ن ل ع قنند

تنسحأ ييران مجدداً من نقاط معينة فيها.

منا بننين الحننرأ والالحنرأع يم"ننن توقننع صننفقة مناع وفنني أ لحاننة بنين واشنننطن وطهنرانع خاصننة أن
ييران تجيد لعبة استغالل الوقت والمنناورع يلنر حنين تغينر الانروف الدولينة وادقويمينة أو حصنول أ

تغيير داخنل اددار األمري"ينةع السنيما الينوم فني انل يدار ال ن ئبنزنال منان ئدونالند ت ارمنأع الن

ي"نرر

دائماً مقولة أنك يعمل من بوابة شعار ئأمري"نا أوالًئ .بالتناليع يمنة قرنايا "يينر أخنرى ال تعنينك فني أ
موف تتدخل ييران فيك يقويمياًع بقدر ما يعنيك تحسين شروط أ صفقة.
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قننال ت ارمننأ وبشنن"ل وارننح :ئمننا نرينندر اننو أال تصنننع يينران سننالحاً نوويناًع وان ا لننيال بالشننيء ال"ييننرع
عور صفقة جيد لوطرفينع وسنساعدام لوعود يلر ورع أفرلئ.

ونحن مستعدون لوتفاو

لننيال سن اًر اليننومع أن يينران فنني موقننف عصننيأ جن ّنداً بسننبأ العقوبننات والتهدينندات األمري"يننةع فنني وقننت
تنشننغل دول العننالم بأزمننات مشننا"ل باتننت فعويناً منتشننر فنني "ننل أصننقاع األر ع مننن فنننزويال وأزمتهننا

الداخوية الخارجيةع مرو ار بأوروبا وموفات الهجنر وصنعود اليمنين وقرنية ال ن ئبري"سنتئ واتهنام موسن"و
بالتندخل فنني انتخابننات بعن

النندول األوروبيننةع وصنوالً الننر الشننرن األوسنط الن

"ننل دولنة فيننك تغننني

عور ليالااع وال يقف األمر عند الصراع التجار الصيني –األمري"ي.

الم "د أن واشننطن لنن تتنر متنفسناً لونانام الحنا"م فني طهنرانع ي ا منا نفن ت العقوبنات التني فررنتها

الواليات المتحد عور يينران بال"امنلع بنالنار يلنر المجناالت التني تطالهنا العقوبناتع عومناً أن النرئيال
ترامأ قال وب"ل ورون :ئمن يتعامل منع يينران لنن يسنتطيع العمنل منع الوالينات المتحند ئع فني رسنالة

يلر حوفاء الواليات المتحد ع قبل أعدائها.

ي ا انتقل التوتر بين واشنطن وطهران يلر حرأ مفتوحةع فستتأير أسعار الننفط بشن"ل "بينر جنداًع منع
األخ بعين االعتبار الموقع الجيوسياسي ديران وارتباطاتها ادقويمية والدوليةع األمر ال

يجعنل منن

غير المم"ن تجاال مصير "ل الموفات ات الصوة.

سننتطرن الواليننات المتحنند أب نواأ حوفائهننا المجنناورين لطه نرانع ومننن بينننهم تر"يننا .ولننيال مننن الصننعأ
توقع موقف أنقر ع ال

ين لم ي"ن رافراًع فسي"ون بعدم دعم أ تحر عسن"ر جديند فني المنطقنةع

ما سيشعل أزمة أخرى جديد في العالقات بينها وبين واشنطن.

صننحيح أن أحننداً لننن ي"ننون بمنننأى عننن ريننان الحننرأ الجدينند التنني انني قنناأ قوسننين أو أدنننرع يال أن
تر"يا ست"ون ياني أ"ير بود ترر اًرع بعند يينرانع فني حنال يعنالن واشننطن الحنرأ عونر طهنرانع و لن

ألسباأ "يير لعل أبرزاا ال يتعون فقنط ل"نون أنقنر تحنت رنغوط مطالنأ ييقناف التجنار منع طهنرانع

ينما ألن ييران توبي نصف احتياجات تر"يا من النفطع وتش"ل ياني أ"بر مورد لها من الغاز الطبيعي
بعد روسنياع يرناف يلنر لن اسنتمرار حنروأ المنطقنة المحيطنة بتر"ينا فني العنران وسنورية فني الفتنر

التي يعيش فيها االقتصاد التر"ي باألساال مرحوة صعبة.

في المقابلع وبالنسبة يلر تر"ياع فإن طهران في الواقنع تتواجنك منع أنقنر فني منافسنة يقويمينة منن زواينا

سر انزعاج األخينر منن سياسنات طهنران التوسنعية .ولهن اع فنإن أ تحجنيم دينران يصنأ
عد ع وليال ّاً

فنني مص ننوحة تر"ي نناع "مننا أن يقام ننة تن نوازن ب ننين الواليننات المتح نند م ننن ناحيننةع وروس ننيا ومعه ننا النا ننام
السنننور منننن ناحينننة يانين ننةع سن ننيعزز موقن ننف تر"ين ننا فن نني م"افح ننة االمت ننداد السن ننور ل ن ن ئحن ننزأ العمن ننال

ال"ردستانيئ.
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زينناد يس نرائيل مننن وتيننر اجماتهننا عوننر مواقننع ييرانيننة داخننل األ اررنني السننوريةع يرننافة يلننر رننغوط
الرئيال ترامأ عور ييرانع تزيد منن ارتبناط األخينر بروسنيا .وان ا يجعنل موسن"و فني ورنع أقنوى ممنا

"انننت عويننك فنني المرحوننة السننابقة فنني مواجهننة طهن ارن (ين رغبننت) سننورياًع فننال يخفننر أن يينران منننافال
يقويمي لروسياع يرنافة يلنر أنهنا اندف رئيسني لواشننطن وتنل أبينأ .وال يفنوت موسن"و أن ان ا التنوتر

سيتصاعدع طالما بقيت ييران في سوريةع وا ا بحد اتك تهديد "بير لومصالح الروسية.

وال يم"ن تجاال موقف دول "برى عد ع ومنها تحديداً دول يقويمينة رافرنة لونفنو ادي ارنني فني سنورية
ٍ
موقف ال تحسد عوينكع فهني تخشنر عونر عالقاتهنا السياسنية
والمنطقة ""لع واو ما يجعل روسيا في
واالقتصادية القوية مع تو الدول التي ييير التقارأ الروسي اديراني استياءاا.

يبقنر القننول ين الواقنع السننائد الينوم بننين النانام الحننا"م فني طهنران وادار ت ارمنأع ين ّ"ر بأحندام عننندما

سئل :اليعوأ يود أم يبي

؟ع ف"ان ردر :اليعوأ ما"رع توقع منك أ شيء.

الحياة ،لندن2019/5/25 ،

 .36ترامب يقترح صفقة تعويضات مقابل استمرار الحتالل

تسفي برئيل

المشار"ون في ورشة العمنل االقتصنادية التني سنتعقد فني البحنرين فني  25و 26حزينران القنادم بالتأ"يند
سيندمون عور أن الرئيال األمري"ي ترامأ سارع "يي اًر في ادعالن عنها .في الحقيقة ما الن

يجعونك

متسرعاً؟ لو أنك انتار ينالث سننوات أخنرى لنتم"ن الرنيوف عونر األقنل منن االسنتمتاع بنالم"وث فني
فندن ئشنغريالئ ال

سيفتتح في العام  .2022حسأ المعطيات التي نشنرتها ح"ومنة البحنرين سني"ون

ا ا موقع استجمام فاخ اًر قريباً منن البحنرع فنيالت فناخر ع بنر مفتوحنة ومغوقنة وخندمات يم"نن لشنر"ة
ئشنغريالئ أن تقدمها .فندن ئالفصول األربعةئ الموجود في المنامنة عاصنمة البحنرين فناخر بمنا ي"فنيع

وانننا مننا ي"فنني مننن الفنننادن الفنناخر التنني يم"ننن االسننتجمام فيهنناع وعوننر أ حننال الحننديث ينندور عننن
يننومين .صننحيح أن منامنني الورشننة غيننر وارننح لهننم "ننم عنندد الغننرف التنني يجننأ حجزاننا ألن قائمننة
المدعوين لم تغون بعدع ل"ن نقدر بأنك سي"ون انا غنرف "يينر فارغنة منن أجنل منن سينرنمون فني

الوحاة األخير .

الفوسطينيون أعونوا مسبقاً أنهم لن يشار"واع واننا شن ي ا "نان مميونو قطنر سيحرنرون .تر"ينا التني
انتقنند رئيسننها أردوغننان الف"ننر بشنند يبنندو لننن تننتم دعوتهننا .مون األردن عبنند هللا يم"نننك القنندوم فقننط مننن

أجل يرراء ترامأ والسعوديةع ل"نك سي"ون أ"ير سرو اًر لو أنك يقري ا ين اليومين في م"ان آخنر.

البحنرين المسترننيفة أورننحت موقفهننا عننندما أعوننن وزيننر خارجيتهننا خالنند آل خويفننة ان ا األسننبوع بننأن
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ئالورشننة تسننتهدف دعننم االقتصنناد الفوسننطيني ولننيال لهننا أ انندف آخننرئ .لننيال خطننة سياسننية ولننيال
نقنناش حننول رسننم الحنندود ولننيال الحننديث عننن الموارننيع األساسننية .ئن ينند الشننعأ الفوسننطيني ونرننالك

دعن نناد حقوقن ننك فن نني بن ننالدر ودولتن ننك التن نني عاصن ننمتها ش ن نرقي القن نندالئع أرن نناف الن ننوزير .دولن ننة الشن ننعأ
الفوس ننطيني؟ ال توج نند لت ارم ننأ أ ني ننة ألن ي ن ن "ر ئدول ننة فوس ننطينيةئ .اآلن يتح ننديون ع ننن االقتصن ننادع

والتطننويرع واالسننتيمار واصننالحات ح"وميننة واداريننة فنني السننوطة الفوسننطينيةع ا ن ا مننا جنناء فنني تقننارير

وسننائل ادعننالم األمري"يننة .مننن الن ين سيسننتيمرون؟ "ننم سيسننتيمرون؟ مننا انني أاننداف االسننتيمار؟ مننن
أجل ل ست"ون انا ورشة .في شهر شباط نشر في ئنيويور تايمزئ نبأ يقنول ين النينة اني تجنيند

 40مويننار دوالر وتوزيعهننا بننين السننوطة الفوسننطينية ومصننر واألردن ولبنننان .فنني ا ن ا األسننبوع رفعننت
التقارير المبوغ يلر  68مويار دوالر ستوزع عور عشر سننواتع أ  7موينارات "نل سننة ل"نل دولنة منن
ا ر الدول.

مننن أجننل التناسننأع قطننر وحننداا موتزمننة بتحويننل  500مويننون دوالر فقننط لقطنناع غننزع دون صننوة بننأ
صفقة قرنع من أجل تهدئة المواجهة بين يسرائيل وحماال .السوطة الفوسنطينية تحصنل منن السنعودية

عور  20مويون دوالر شهرياًع والسودان حصوت من السعودية ومنن اتحناد ادمنارات عونر تعهند بيالينة

مويننارات دوالر منهننا  320مويننون دوالر حولننت ان ا الشننهر .يعنناد يعمننار القطنناع تقنندر ببرننع مويننارات
مننن النندوالرات .فهننل سننيوافن ت ارمننأ واس نرائيل عوننر أن جننزءاً مننن ا ن ر المسنناعد ستصننل يلننر أينند

حماال أم أن األموال خصصت فقط لوسوطة الفوسطينية؟ وا ا "ان األمنر ا"ن اع فهنل سنترفع الوالينات
المتحد التجميد عن الن  300التي اي مبوغ المسناعد لورنفة الغربينة .وتعيند يسنرائيل أمنوال الرنرائأ
التنني خصننمتها مننن األمننول التنني تعننود لوسننوطة؟ أم أن واشنننطن والقنندال ستواصننالن عقوباتهمننا وفنني

الوقت نفسنك سنتطوبان منن الندول المانحنة فنتح جيوبهنا .يتوقنع أن تشنترط يسنرائيل تحوينل األمنوال يلنر
الرننفة بإلغنناء دفننع الرواتننأ لوسننجناء األمنيننين والنندفعات لعننائالت منف ن

قتووا .حول ا ا الموروع يم"ن أن تتحطم "ل الصفقة.

العمويننات االنتحاريننة ال ن ين

من ناحية الفوسطينيين انا أمر مبدئي مهم بدرجة أ"بر" .ل شي لومساعد دون أن يوحن بك تعهد

صادن بحل سياسني سنيعتبر ئبيعناًئ لوقرنية الفوسنطينية وخياننة لالجئنين وحتنر تننازل عنن حونم الدولنة
الفوسطينية مقابل برع مويارات من الدوالرات في السنة .اقتصناديون فوسنطينيون يقندرون أن فوسنطين

المستقوة التي يم"نها تسوين تجارتها في الدول العربيةع مع قدر عور الوصول يلر الميناء ادسرائيوي
ال ن

يم"ننن مننن خاللننك تصنندير ينتاجهننا لونندول الغربيننة بنندون قيننودع ست"سننأ مويننارات أ"يننر مننن التنني

ستحصل عويها السوطة في يطار الصفقة.
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مساعدات لتغطية ديون

حسأ بحث أجرار البن الدولي فإن النمو فني السنوطة الفوسنطينية يم"نن أن يترناعف يالينة أرنعاف
ي ا تمت يزالة العقبات ال"يير التي ترعها يسرائيل أمام التجار الحر الفوسطينية :الحواجز التني تعينن

حر" ننة البر ننائع وترف ننع ت"وف ننة النق ننلع البيروقراطي ننة الش ننديد واليمين ننة الت نني تتطو ننأ عشن نرات النم ننا ج
والمصن ننادقاتع فصن ننل التجن ننار بن ننين الرن ننفة وغن ننزع ق ن نوائم االسن ننتيراد المحن نندود ع تقون ننيص عن نندد العمن ننال
الفوسطينيين ال ين يعموون في يسرائيل واالعتماد االقتصاد المطون عور يسرائيل بصور عامة .يلنر

جان ننأ ان ن ر الص ننعوبات األساس ننية ف ننإن البح ننث يش ننير يل ننر يدار معيب ننة وفاس نند م ننن ناحي ننة الس ننوطة
الفوسطينية.

اننل سننتزيح خطننة ت ارم نأ االقتصننادية ا ن ر العقبنناتع أو عوننر األقننل معامهننا؟ يجننأ االنتاننار ور يننة
ل  .ول"ن ي ا استمرت السيطر المطوقة دسرائيل عور االقتصاد الفوسطينية في الرنفة والقطناع فنإن

المسنناعدات التنني ستصننل مننن م ن تمر البح نرينع ا ن ا ي ا "انننت انننا مسنناعداتع ستسننتخدم باألسنناال

لتمويننل النشنناطات الجاريننة وتسننديد الننديون .ا ن ا لننيال أم ن اًر بسننيطاًع ل"نننك لننيال ح نالً يم"نننك أن ي"ننون
البننديل عننن بننناء اقتصنناد مسننتقل فنني مننناطن السننوطة الفوسننطينية .صننحيح أن النندول العربيننة تعهنندت

بمنح السوطة  100مويون دوالر شهرياً من أجل تغطية الفجو التي وجدت في الميزانية الفوسطينية في

أعقنناأ خصننم أم نوال الر نرائأ ورف ن

السننوطة تسننوم األم نوال المقوصننةع ل"ننن ا ن ا االلت نزام بقنني عوننر

الننورن حتننر اآلنع لن ل يم"ننن الشن بننأن التعهنند بالمويننارات لننن يصننل يلننر البنننو الفوسننطينية بننالوتير

وبال"مية المطووبة.

مصدر تموينل آخنر يم"نن أن ي"نون انو االتحناد األوروبنيع ل"نن اننا فنرن بنين التموينل الجنار منن

برو"سننل الن

بوننغ فنني العننام 2017ع  359يننوروع وارننافة  42مويننون يننوروا فنني 2018ع وبننين اسننتيمار

المويننارات لصننالح نمننو االقتصنناد الفوسننطيني .االتحنناد لننن يسننارع يلننر فننتح المحفاننة مننن أجننل خطننة
مش"و فيها وال تقترن يقامة دولة فوسطينيةع ليال بسبأ غياأ خطة اقتصادية مفصوة ومقبولة فقنطع

بل باألساال ألن من يقترن الصفقة او ترامأ.

النرئيال حننبال االتحنناد فنني عقنند االتفنان النننوو مننع يينرانع الن

تجنيد االتحاد لالنرمام يلر فر

انسنحأ منننك قبننل سنننةع واننو يحنناول

العقوبات عور طهرانع خالفاً لوموقف السياسي لودول التي وقعنت

عور االتفان .او ال يم"نك أن يأمل بأنك في الموروع الفوسطيني سيجد أ ناً مصنغية وينداً سنخية فني
برو"سننل .االتحنناد األوروبنني يتمس ن بحننل النندولتينع وفنني أفرننل الحنناالت سننيفحص بشنن"ل ييجننابي

يم"انيننة االنرننمام يلننر الفصننل االقتصنناد ال ن

يقترحننك ت ارمننأ فقننط ي ا تننم تحدينند األاننداف النهائيننة

التي تشمل بش"ل صريح ئدولة فوسطينيةئ .دبووماسي أوروبني قنال ان ا األسنبوع لوصنحيفة بأننك ئبندون
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الت نزام يسن نرائيل بالموافق ننة عوننر يقام ننة دول ننة فوسننطينيةع وب نندون ر ننمانات أمري"يننة ب ننأن يسننرائيل س ننتفي
بالتزامهنناع فننإن االتحنناد سيواصننل تأيينند السننوطة الفوسننطينية بننالحجم الحننالي ول"ننن لننيال أبعنند مننن لن .

وبش"ل عام لما ا ال تشار الواليات المتحد نفسها في تمويل المشروع ال

تقترحك؟ئ.

ي ا "انت ا ر األقوال تع"ال موقف االتحاد فال حاجة يلر حبال األنفاال قبنل نتنائ من تمر البحنرين.

"ل قرار اقتصناد سنيتخ فينك سني"ون خارنعاً السنتعداد يسنرائيل لتبنني قننا سياسنية قابونة لوحينا ع أو
عوننر األقننل الموافقننة عوننر تنازلهننا عننن م"ننبال السننيطر ال ن

تسننتخدمك رنند السننوطة .ا ن ا االسننتعداد

سني"ون مرتبطناً بتشن"يل الح"ومنة التني سنينجح بنينامين نتنينااو فني تشن"يوها وبنوزن الرنغط السياسنني
ال ن

سيسننتخدم عويننك فنني المورننوع الفوسننطيني فنني الشننهر ال ن

وبالطبع بعدر.

يبن نندو أن الم ن ن تمر ولن نند فن نني الشن ننهر الخن ننامال لونقن نناش ال ن ن

بقنني لننك حتننر موعنند عقنند الم ن تمرع

اسن ننتمر لسن نننتين بن نندون اسن ننتعداد حقيقن نني

واسننتراتيجية ت ن د يلننر الحننل السياسننيع رغننم آالف ال"ومننات التنني قالهننا مستشننارو ال نرئيال مننن أجننل
االستماع والتشاور مع زعماء الدول العربية واسرائيل.
ي ا "ان األمر " ل ع فمنن المسنمون التسنا ل منا الن
الم تمر أو رف

سي"سنبك الفوسنطينيون منن رفن

المشنار"ة فني

يمارر االقتصاديةع ي ا "انت انا يمنار "هن ر .ادعناء رجنال أعمنال فوسنطينيين بنأن

من تمر البحنرين سننيخود االحننتالل وسننيخدم يسنرائيل ادعنناء لننك أسنناال .ول"ننن المعادلننة الفوسننطينية التنني

تقننول ينننك يجننأ االعت نراف أوالً بح نن الفوسننطينيين فنني يدولننة قبننل الحننديث عننن وجوداننا االقتصنناد ع
أن ح"ومنات

يم"نها أن تحبسهم في شر لنن ت"نون فينك لهنم دولنة وال اقتصناد قابنل لوحينا  .االفتن ار

يمينيننة ب"ننل األننواع ستواصننل الح"ننم فنني يسنرائيل فنني السنننوات القريبننة القادمننةع وأن ت ارمننأ سننيفوز فنني
االنتخابات القادمة في الوالينات المتحند ع فنإن حونم الدولنة الفوسنطينية المسنتقوة سنيبقر مجنرد حونم .ي ا
حديت معجز والمصالحة بين حماال وفتح تحولت يلر واقعع فإن احتمنال يقامنة دولنة مسنتقوة سنيبتعد

أ"ير بسبأ معاررة حماال لالعتراف بدولة يسرائيل .فني ان ر األينناء يم"نن لوح"ومنة الفوسنطينية أن
تستفيد من برع موينارات فني السننة منن أجنل أن تبنني لنفسنها بنينة اقتصنادية أساسنية يم"نهنا تحسنين
مستوى الحيا والمساعد في حالة قيام الدولة.

ص ننحيح أن االح ننتالل ل ننن ينته نني والمس ننتوطنات ل ننن ي ننتم ت نندميراا واالعتق نناالت وا نندم المن ننازل وسن نرقة
األراري لن تتوقفع ل"ن بالنسبة لوخمسة ماليين فوسطيني ال ين يعيشون تحنت االحنتاللع يم"نن أن

ي"ونوا أ"ير راحة بقويل.
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يم"ننن ننا ت ن ن "ير الفوسن ننطينيين بن ننأن ح"ومن ننة يس ن نرائيل أير ن ناًع رغن ننم الصن ننعوبات األساسن ننية والمعرن ننالت

األخالقيةع قررت تسوم التعويرات من ألمانياع التي ساعدتها "يي اًر في بناء الدولة.

هآرتس 2019/5/24

القدس العربي ،لندن2019/5/25 ،

 .37دللت موافقة (إسرائيل) على إدخال مدرعات لألمن الفلسطيني بالضفة

د .عدنان أبو عامر

جنناء الفتننا أن تسننمح سننوطات االحننتالل ادس نرائيوي فنني السنناعات األخيننر لومننر األولننر من ن سنننواتع
بإدخال مر"بات مدرعة يلر السوطة الفوسطينية في الرفة الغربية بتبنرع منن االتحناد األوروبنيع حينث
توقت أجهز األمن الفوسطينية عشر مر"بات مدرعةع تم نقوها يلر الرنفة الغربينة عبنر األردن بموافقنة

يسرائيل.

قد ي"ون سبأ االسنتغراأ أن الموافقنة ئاألمنينةئ ادسنرائيوية تنأتي فني انل القطيعنة ئالسياسنيةئ بنين رام

هللا وت ننل أبي ننأع مم ننا يط ننرن السن ن ال الق ننديم الجدي نند :لم ننا ا تح ننافا الس ننوطة الفوس ننطينية عو ننر عالقاته ننا
ئاألمنيةئ مع يسرائيلع فيما تقطع األخير عالقاتها ئالسياسيةئ معها؟

انننا ال"ييننر مننن األسننباأ التنني تحنناول تفسننير ا ن ر الموافقننة ادس نرائيويةع السننيما عوننر خوفيننة تزعننزع

الورنع األمننني فنني مننناطن السنوطة الفوسننطينيةع وأن أجهننز األمننن الفوسنطينية باتننت بحاجننة لومر"بننات
المدرعننةع حيننث تقنندر األوسنناط األمنيننة ادس نرائيوية أن الورننع األمننني الفوسننطيني بحاجننة لمزينند مننن
الرننبط فنني اننل تفوتننات مت ازينند فنني الشننهور األخيننرع السننيما مننع عنندم قنندر السننوطة الفوسننطينية عوننر

يح"ام سيطرتها األمنية عور الرفة الغربية.

يم"ن ادشار في ا ا السيان يلر موافقات يسرائيوية سابقة عور يدخال عتاد ووسائل قتالية يلر أجهز

أمنن السنوطة الفوسننطينيةع بجاننأ أسننوحة خفيفنة و خيننر وأجهنز اتصننال وسنترات واقيننة منن الرصنناصع

فنني اننل التقيننيم ادس نرائيوي ألداء األمننن الفوسننطيني بأنننك يعمننل بشنن"ل ئننناجعئ رنند نشننطاء المقاومننة
الفوسطينية في الرفة الغربيةع ومسئول عن يحباط نسبة "بير من العمويات والهجمات المسوحة.

ان ا يعننني بالرننرور أن التنسننين األمننني الفوسننطيني ادسنرائيوي مننا زال قائمننا عوننر قنندم وسننانع حيننث
ت"يف أجهنز أمنن الجنانبين منن عموهنا فني األسنابيع األخينر لوقينام بعموينة مالحقنة م"يفنة خونف خالينا

مسوحة نائمة يتوقع أن تنف اجمات رد الجيش والمستوطنين.
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ين الموافقننة ادسن نرائيوية عو ننر يدخ ننال مر"بننات مص ننفحة ومع نندات قتالي ننة يلننر الس ننوطة الفوس ننطينية ف نني
الرفة الغربيةع يورح بما ال يدع مجاال لوش تو العالقة الوطيد بنين االحنتالل ادسنرائيوي وأجهنز

األمن الفوسطينية في محاربة المقاومةع واالتفان عور حصارااع وتريين الخنان عويها.

يدور الحديث عنك في الشنهور األخينر ؛ انو أعونر منن

ين التنسين األمني الفوسطيني ادسرائيوي ال
ّ
المسننتوى الن "ننان يجننر فنني السنننوات السننابقةع فنني يشننار لوجننود أشنن"ال مننن التنسننين السننر خننالل

السنوات الماريةع واو أمر "انت تنفيك عور الدوام تو األجهز .

"من ننا أن التنسن ننين والتعن نناون األمنن نني بنننين جن ننيش االحن ننتالل واألجهن ننز األمنينننة رن نند فصن ننائل المقاومن ننة
الفوسطينية في الرفة الغربيةع بوغ مستويات لنم يسنبن لهنا ميينل منن التوقينع عونر اتفاقينة أوسنوو سننة

1993ع ولعل موروع يدخال المدرعات المصفحة انا دليل جديد عونر العالقنة األمنينة الوطيند بنين
رام وتل أبيأ رغم قطيعتهما السياسية.

فلسطين أون لين2019/5/24 ،

 .38كاريكاتير:
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