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" .1إسرائيل" تعترف بمنح جنودها حصانة لقتل الفلسطينيين ..ال نعترف بصالحيات المحكمة الدولية
في قضايا تتصل بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

أقر المدعي العام العسكري اإلسرائيلي شارون أوفيك بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي
ّ
بمنح الحصانة الكاملة لجنود االحتالل الذين يقتلون الفلسطينيين ودعمهم وتوفير الحماية القضائية

لهم .وقال أوفيك -في تصريحات صحفية -إن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون
العودة إلى أي أحد في ق ارره ،ولن يتعرض للمساءلة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" ،فقد صرح أوفيك بأن "بين الحين واآلخر تطلق تصريحات مفادها بأن

الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطالق النار دون التشاور مع محام" ،موضحا أن
"الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته ،يحظى بالدعم

الكامل".

وفي سياق ذي صلة ،قال أوفيك خالل مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين

الحرب إنه ال توجد صالحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع اإلسرائيلي

الفلسطيني ،في إشارة إلى جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/28 ،

 .2اشتية يدعو لمؤتمر سالم دولي لمواجهة "صفقة القرن"
رام هللا :طال ببب رئ ببيس ال ببوزراء الفلس ببطيني محم ببد اش ببتية بريطاني ببا بتطري ببق اعتب ب ار

برلمانه ببا بالدول ببة

الفلسببطينية علببى أرض الواقببع ،خاصببة فببي ب ّبل الحببديع عببن ّنيببة "إس برائيل" ضببمّ أج ب اء مببن الضببفة
الغربية ،وبإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات اإلسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
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ودعببا اشببتية ،خببالل لقائببه وفببدا برلمانيببا بريطانيببا ،فببي رام هللا ،يببوم الءال بباء  ،2019/5/28رئببيس وزراء
المملكة المتحبدة للقيبام إلبى جانبب بباقي البدول العظمبى كالصبين وفرنسبا وروسبيا ودول "ببريكس" بعقبد
مؤتمر سالم دولي ،وفق الشرعية الدولية ،لمواجهة "صفقة القرن" األمريكية ،وإنقاذ حل الدولتين.

وحع اشتية بريطانيا على بذل م يد من الجهود في سياق تع يب التعباون ،خاصبة فبي مجبال التعلبيم،
ال سيما من خالل زيادة عدد المنح المقدمة للطلرة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .3عريقات :السالم يبدأ وينتهي بإنهاء االحتالل وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية
رام هللا :أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقبات ،أن المنظمبة ،هبي

حاضببنة المشببروع الببوطني ،والريببل السياسببي والمعنببوي لشببعرنا الفلسببطيني فببي جميببع أمبباكن تواجببده
ومرجعيته والممءل الشرعي والوحيد له ،وحافظة الهوية الفلسبطينية .وشبدد عريقبات فبي بيبان صبحفي،

لمناسرة الذكرى الب  55على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،يوم الءال اء  ،2019/5/28على أن

ما يسمى "صفقة القرن" إلى فشل وزوال ،وأن السالم يربدأ وينتهبي بإنهباء االحبتالل اإلسبرائيلي ،وإنفباذ

القببانون الببدولي والشببرعية الدوليببة .وأكببد أن محبباوالت اسببتردال مرببادرة السببالم العربيببة ،يسببتحيل حتببى
نقاشببها ،داعيببا الجميببع إلببى االمتنبباع عببن حضببور ورشببة العمببل التببي اقترحببل اإلدارة األمريكيببة عقببدها
في المنامة بعنوان" :الرخاء من اجل السالم ".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .4عشراوي في ذكرى تأسيس منظمة التحرير :القضية الفلسطينية تمر بمنعطف شديد الخطورة
رام هللا :أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ،أن المكانة المعنوية
والقانونية للمنظمة ،باعترارها الممءل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي من أهم إنجازات شبعرنا،

الذي استطاع من خالل هذا الريل الجامع للكل الفلسطيني أن ُيفشل كبل المبؤامرات والمحباوالت لنفبي
شعرنا وروايتنا ونضالنا الوطني خارج سياق التاريخ والوجدان الدولي والمنظومة الدولية برمتها.

واستذكرت عشراوي في بيان صادر يوم الءال اء ،لمناسرة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس منظمبة

رسببخل الهويببة الوطنيببة والسياسببية للشببعب الفلسببطيني وفرضببل نضببال
التحريببر" :أن منظمببة التحريببر ّ
شعرنا المشروع لنيل الحرية واالستقالل على األجندة الدولية ."...وأشبارت إلبى أن القضبية الفلسبطينية

تمر بمنعطف شديد الخطورة .واختتمل عشراوي بيانها بالتأكيد على أهمية إصالح وتمكين مؤسسبات

المنظمة واالرتقاء بعملها والمحافظة على وحدانية تمءيل المنظمة ،مشددة على ضبرورة التصبدي لكبل
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المحاوالت الهادفة لتقويض مكانة المنظمة ،مطالرة كل مكونبات السباحة السياسبية التحلبي بالمسبؤولية
التاريخي ببة والوطني ببة بتحقي ببق المص ببالحة واالنض ببمام تح ببل س ببقف المنظم ببة الج ببامع ور

لمواجهة مشروع التصفية اإلسرائيلي-األمريكي وحماية شعرنا وقضيتنا الوطنية.

الص ببفو

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .5أبو ردينة :أي حلول جزئية لن تجلب السالم واألمن

رام هللا  -كفبباح زبببون :سببلم نائببب رئببيس الببوزراء ،وزيببر اإلعببالم نريببل أبببو ردينببة ،أمببس ،رسببالة مببن
عرببا  ،إلببى رئببيس الببوزراء الياببباني شببين و يبببي ،حببول تطببورات القضببية الفلسببطينية والخط بوات التببي

تنبوي القيبادة اتخاذهبا لمواجهبة مببا يسبمى "صبفقة القبرن" حبال اإلعببالن عنهبا .وقبال أببو ردينببة ،إن أي
حلول ج ئية لن تجلب السالم واألمن ،ألن القضية الفلسطينية باألسا

هي قضية سياسية بامتياز.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

" .6الخارجية الفلسطينية" :ورشة العمل االقتصادية في البحرين تصفية للقضية الفلسطينية
غ ب ة :اس ببتنكرت و ازرة الخارجي ببة الفلسببطينية ف ببي غب ب ة دعببوة الوالي ببات المتح ببدة لورشببة عم ببل اقتص ببادية
بعنوان "السالم من أجل االزدهبار" فبي مملكبة الرحبرين بب عم تقبديم البدعم لالقتصباد الفلسبطيني وطبرح

مرببادرات اسببتءمارية .واعترببرت الخارجيببة أن هببذه الورشببة تنببدرج فببي سببياق مخط ب الواليببات المتحببدة
إلنهاء وتصفية القضية الفلسطينية ضمن مبا يعبر ببب"صفقة القبرن" الغامضبة .ودعبل الخارجيبة ،فبي

بيان لها ،إلى مقاطعة تلك الورشة المشروهة والمرفوضة من الغالرية العظمى من الشعب الفلسطيني.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/28 ،

" .7الخارجية الفلسطينية" تستنكر الحصانة اإلسرائيلية للجنود

المبدعي العبام العسبكري اإلسبرائيلي
تل أبيبب :دانبل و ازرة الخارجيبة والمغتبربين الفلسبطينية تصبريحات ُ
الت ببي اعت ببر فيه ببا بوج ببود قب برار م ببن المس ببتويين السياس ببي والقض ببائي بم ببنح الحص ببانة الكامل ببة لجن ببود

بادا
االحتالل ،وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسبطينيين وتقبديم البدعم الكامبل لهبم ،ع ّ

أن المحكمببة الجنائيببة الدوليببة ال تمتلببك الصببالحيات للرحببع فببي كببل مببا يتعلببق بالصبراع اإلسبرائيلي -

الفلسببطيني .وقالببل "الخارجيببة" إنهببا "تنظببر بخطببورة بالغببة لهببذا التص بريح ونتائجببه وتداعياتببه ،وتعتر بره

اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة االحبتالل فبي الجبرائم
اليوميببة التببي يرتكرهببا جنببود االحببتالل ومسببتوطنوه بحببق أبنبباء شببعرنا ،كمببا تعتربره تحريضببا علنيببا علببى
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ارتكبباب الم يببد مببن الج برائم واإلعببدامات الميدانيببة ضببد الم بواطنين الفلسببطينيين ،خاصببة علببى ح بواج
الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وطالرل الخارجية "(الجنائية الدولية) والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامبل

م ببع ه ببذه االعت ارف ببات الخطيب برة بمنته ببى الجدي ببة ،وع ببدم الوق ببوع ف ببي مص ببيدة االعتق بباالت والتحقيق ببات
والمحاكمات الشكلية التي تلجأ إليها سلطات االحتالل لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي ،في

محاولة إلقناع األط ار

الدولية بوجود محاكمات ن يهة للمجرمين والقتلة".

الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

 .8رام هللا :اتفاقية لدعم التعليم في الضفة وغزة بـقيمة  12مليون دوالر
رام هللا :وّقببع وزيببر التربيببة والتعلببيم الفلسببطيني مببروان عورتبباني ،يببوم الءال بباء  ،2019/5/28مببع الرنببك
اإلسالمي للتنمية بصفته مبدي ار لصبندوق األقصبى ،اتفاقيبة بقيمبة  12مليبون دوالر لبدعم قطباع التعلبيم
في الضفة الغربية وقطاع غ ة ،وذلبك برعايبة وحضبور رئبيس البوزراء محمبد اشبتية .وأوضبح عورتباني
أن االتفاقية تهد

إلى إنشاء وتجهي وتأ يع وتوسعة أبنية مدرسية في الضفة وغ ة ،بمبا يشبمل بنباء

وتجهي سرع مدار في الضفة ،و الث فبي غب ة .وأكبد أهميبة االتفاقيبة التبي تسبهم فبي تحسبين الري بة

المدرسببية؛ بمببا يتقبباطع ورايببة الببو ازرة الهادفببة إلببى خلببق بي ببة مدرسببية صببديقة للطفببل ،مشببيدا بالببدعم

المتواصل لقطاع التعليم الفلسطيني من الرنك اإلسبالمي للتنميبة والصبناديق العربيبة الداعمبة لصبندوق
األقصى ،الذي يجسد روح الوفاء لفلسطين ولقطاع التعليم فيها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

لح ِقين تجاريين في السفارات الفلسطينية للترويج لمنتوجاتها عالميا
 .9اشتية يقرر تعيين م َ
مدينببة غ ب ة ،قطبباع غ ب ة  -أحمببد أبببو عببامر :تواصببل السببلطة الفلسببطينية خطواتهببا لمحاولببة االنفكببا

االقتصادي عن "إسرائيل" ،وكان يخر تلك الخطوات إعالن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فبي

 ،2019/5/18أن حكومت ببه ق ببررت تعي ببين ملحق ببين تج بباريين ف ببي الس ببفارات الفلس ببطينية به ببد
للمنتوجات الوطنية في األسواق العالمية.

الناطق باسبم الحكومبة الفلسبطينية إببراهيم ملحبم أكبد فبي حبديع مبع "المونيتبور" أن الهبد

رئبيس البوز ارء تعيببين ملحقبين تجباريين فببي السبفارات الفلسبطينية جبباء بهبد

الت ببروي
مبن إعبالن

بنباء عالقببات تجاريبة مببع

الكءير من الدول حول العالم لتسويق المنت الوطني ،باإلضافة إلبى التقبدم بخطبوات حقيقيبة لالنفكبا
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االقتصادي عن إسرائيل .وأوضح ملحم أن عدد السبفارات الفلسبطينية التبي بهبا ملحقبين تجباريين قليبل

جدا ،مشي ار إلى أن تعيين أول ك الملحقين سيتم بالتعاون بين و ازرتي االقتصاد والخارجية الفلسطينية.

المونيتور2019/5/28 ،

 .11تصريحات السفير الفلسطيني حول "اليرموك" تثير موجة من الغضب
دمشببق  -محمببد صببفية :أ ببارت تص بريحات مببدير عببام الببدائرة السياسببية لمنظمببة التحريببر الفلسببطينية
السفير أنور عرد الهادي ،حول مسألة عودة األهالي إلى مخيم اليرمو ردود فعل شعرية غاضرة.

وكببان عرببد الهببادي ،قببد قببال فببي تص بريحات مصببورة؛ خببالل فطببور جمبباعي مببع بعببض أهببالي مخببيم
اليرمو  ،إنه "ال عودة قريرة للمخيم" .وأشبار إلبى أن "هنبا أمبور خبارج اإلرادة" .مطالربا األهبالي ببأن

يتحل بوا بالصببرر .وعلببل أسببراب منببع األهببالي مببن العببودة للمخببيم ب بب"تهالك األبنيببة" .مشببي ار إلببى ك ببالم
عرببد

المحباف لببه "أعبدنا النببا إلببى حلبب وقببالوا لنبا إن الريببوت سببليمةّ ،بم وقعببل الرنايبات " .وأضببا
الهادي" :بعض األبنية في المخيم تردو سليمة ،ولكن إذا جاء المهندسون فسيكون لهم كالم يخر".

وكانببل مجموعببة العمببل قببد نشببرت الشبري المصببور الببذي هببر فيببه السببفير الفلسببطيني لتنهببال الببردود

الغاضرة والمستهجنة لتصريحاته التي جاءت بعد عام كامل من التهجير.

وكالة قدس برس2019/5/28 ،

 .11انخفاض أعداد النواب المعتقلين في سجون االحتالل إلى سبعة

ارم هللا :أفادت معطيات حقوقية نشرها مرك "أسرى فلسطين" للدراسات ،بأن عدد النواب الفلسطينيين
المختطفببين فببي سببجون االحببتالل قببد انخفببض إلببى سببرعة .وقببال المركب فببي بيببان لببه يببوم الءال بباء ،إن

سببلطات االحببتالل أفرجببل يببوم اإل نببين  2019/5/27عببن النائببب مببن مدينببة سببلفيل ناصببر عرببد الجبواد
بعد اعتقاله لب  18شه ار ،ودفع غرامة مالية بقيمة  2000شيكل (نحو  556دوال ار).

وكالة قدس برس2019/5/28 ،

 .12الحية :إذا كانت المصالحة متعثرة فمن المهم أن نتفق بالحد األدنى على مواجهة "صفقة القرن"
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حما " خليل الحية إن كل مكونات الشعب الفلسطيني في

الداخل والخارج رسميا وشعريا يرفضون صفقة القرن ،داعيا إلى خطوات عملية لمواجهتها عرر
تحقيق وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة .ودعا الحية خالل مقابلة خاصة مع قناة الميادين إلى
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وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة صفقة القرن ،مضيفا :نحن لم نعد في فسحة من الوقل لوضع
شروط تعجي ية وغير مقرولة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

وطالب الحية السلطة الفلسطينية بإعالن موقف واضح ورسمي من الصفقة ومن مؤتمر الرحرين،

ومن م الذهاب موحدين إلى العالم والدول التي تحرنا لنستنصر بها ،مشي ار إلى أن الجامعة العربية

والعديد من الدول األوروبية يرفضون الصفقة.
وأعرب الحية عن استعداد حركة حما

لرذل الم يد من الجهد للوصول إلى وحدة وطنية قائمة على

الشراكة ،مستدركا :إذا كانل المصالحة متعءرة فمن المهم أن نتفق بالحد األدنى على مواجهة
الحية ال يعقل أن نواجه صفقة القرن والتنسيق األمني في الضفة

مخاطر صفقة القرن .وأضا

الغربية قائم ،والسلطة الفلسطينية ما زالل تفرض العقوبات على أهلنا في مدينة غ ة.

وكشف الحية عن أن الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج تجري مشاورات موسعة للوصول إلى

استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وقال الحية إن ما يحدث في الرحرين هو تمرير لصفقة القرن ،داعيا السلطة الفلسطينية إلى مطالرة
الدول العربية بااللت ام بق اررات القمة العربية األخيرة في تونس التي ترفض الصفقة.

ولفل إلى أن الصفقة تهد

إلى إعادة تفكيك المنطقة لصالح االحتالل اإلسرائيلي ليصرح ج ءا من

المنطقة ،وال يصرح كيانا معاديا فيها ،ولنهب خيراتها ،ولتصفية الوجود المقاوم للسياسة األمريكية.

وعن مؤتمر الرحرين قال الحية نعرر عن أسفنا وصدمتنا من أن تستضيف الرحرين أولى بواكير

السوء من صفقة القرن ،داعيا الرحرين إلى العدول عن استضافة المؤتمر الذي نعترره طعنة في

خاصرة الشعب الفلسطيني .وطالب الحية قطر والسعودية واإلمارات والدول العربية كافة التي أعلنل
المشاركة في مؤتمر الرحرين باسم الشعب الفلسطيني بالتراجع عن المشاركة فيه.

وحول العالقة مع إيران قال الحية :عالقتنا مع إيران ممتازة وفي أعلى مستوياتها ،ونقدر ونشكر

إيران على دعمها السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني للوصول ألهدافه المنشودة.
وعن العالقة مع سوريا قال الحية :هي عالقة ضرورية لحركة حما

وللشعب الفلسطيني ،متمنيا

االستقرار لها والوصول لحالة من السلم والوفاق حتى تعود سوريا الست نا

دورها الطريعي في

النضال مع الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بسير تطريق تفاهمات التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي ،أكد الحية أن كل ملفات

التفاهمات تسير على األرض ،ونحن نراقب الت ام االحتالل بها ،الفتا إلى أنه ال خيار أمام االحتالل

سوى تطريقها .ونفى أن يكون قد جرى الحديع في التفاهمات عن وقف مسيرات العودة ،قائال :لم
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يطلب منا أحد وقف مسيرات العودة ،وال نقرل ألي أحد أن يطرح موضوع وقف المسيرات ،ألنها تعد
إلى تطريق حق العودة وإنهاء الحصار ومواجهة صفقة القرن.

إحدى أوجه مقاومة االحتالل ،وتهد

موقع حركة حماس2019/5/28 ،

" .13الجهاد" تدعو للنفير في يوم القدس العالمي
دعل حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم الءال اء أبناء شعرنا إلى النفير للمشاركة في يوم
القد

العالمي الذي يوافق يوم الجمعة المقرل ،مشددة على ضرورة تحر الشعوب العربية والمسلمة

في أنحاء العالم كافة لحماية تاريخ القد

وهويتها.

وقال عضو القيادة السياسية في الحركة جميل عليان في بيان وصل "صفا" إن خروج عشرات

الماليين من العرب والمسلمين وأحرار العالم من أجل القد تأكيد على ّأنه ال مكان وال حق للعدو
وشدد عليان على أن المسيرات رسالة تأكيد على أن كل الوعود
اإلسرائيلي على هذه األرضّ .
تغير من حقائق
والق اررات التي يصدرها الرئيس األمريكي دونالد ترمب بشأن القد المحتّلة لن ّ
التاريخ والواقع شي ا.

ودعا جماهير الضفة الغربية المحتّلة إلى التوجه صوب مدينة القد

االحتالل اإلسرائيلي "إلجهاض المؤامرة على القد "

المحتّلة ،والتظاهر أمام حواج

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) – غزة2019/5/28 ،

 .14حماس :اعتقال كوادر الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح لن يخمد صوت العلم والمقاومة
نابلس :استنكرت حركة حما  ،يوم الءال اء ،اعتقال قوات االحتالل االسرائيلي لعدد من كوادر الكتلة

اإلسالمية في جامعة النجاح بنابلس .وقالل القيادي في الحركة عرد الرحمن شديد ،إن حملة
االعتقاالت الشرسة التي تشنها قوات االحتالل على كوادر الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح لن
تفلح في إسكات صوت العلم والمقاومة واإلبداع الذي رفعته الكتلة شعا ار لها على مدار السنوات

كرائدة للعمل الطالبي.
وأضا

شديد في تصريح صحفي ،أن حملة االحتالل جاءت في ل حملة مالحقة شرسة طالل

أبناء الكتلة في جامعة النجاح من قرل األجه ة األمنية ،والتي وصلل حد اختطا

الطالب "موسى

دويكات" من أمام الجامعة واعتقاله في سجن أريحا ،واعتقال الطالب "عرادة شلهوب" ،بعد الدعوى
التي رفعتها الكتلة اإلسالمية أمام المحاكم الفلسطينية لرفض قرار حظر أنشطتها في جامعة النجاح.

فلسطين أون الين2019/5/28 ،
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 .15االحتالل يعتقل  22فلسطينيا من الضفة والقدس بتهمة المقاومة ويزعم العثور على أسلحة
شنل قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم الءال اء حملة اعتقاالت واسعة طالل  22مواطنا فلسطينيا

من الضفة والقد  ،بينهم أسرى محررون وطلرة جامعيون بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة.

بدورها زعمل قوات االحتالل العءور على سالح في مدينة الخليل ،وعلى مرلغ من المال جنوب

مدينة نابلس.

موقع حركة حماس2019/5/28 ،

 .16الليكود و"كوالنو" يخوضان االنتخابات بقائمة مشتركة ..كاحلون خامسا
صادقل اللجنة المرك ية لح ب الليكود الحاكم ،مساء يوم الءال اء ،بأكءرية مطلقة ،على خوض

ضم قائمة
االنتخابات بقائمة مشتركة مع "كوالنو" ،برئاسة وزير المالية ،موشيه كاحلون ،وذلك عرر ّ
"كوالنو" لقائمة مرشحي الح ب للكنيسل؛ وذلك في ل فشل مفاوضات تشكيل الحكومة ،وانتخابات
مركرة تلوح باألفق.

ووفقا لالتفاق بين الح بين ،سيتم ترشيح كاحلون في المقعد الخامس للقائمة ،فيما سيتم دم أربعة

مرشحين من "كوالنو" في األماكن من  15حتى  35في القائمة ،على أن يضمن وزير االقتصاد ،إيلي
كوهين ،موقعه في المكان الب.15

وتعقيرا على ذلك ،قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،إن هذا الدم سيمنحنا القوة ،لقد

فحصنا ذلك ،سنحصل على  40مقعدا على أقل تقدير" .وقال نتنياهو" :كلما كان واضحا أننا نتجه
نحو االنتخابات ،كلما زادت الفر

بأال تكون هنا انتخابات في النهاية".

وحاول نتنياهو طمأنة أعضاء ح به من أصحاب المقاعد المتأخرة في قائمة الليكود ،مشددا على أن

االئتال

سيعمل على سن ما يعر بب"القانون النرويجي" الذي يسمح لوزير باالستقالة من عضوية

الكنيسل ليسمح بدخول مرشح من ح به مكانه .وقال نتنياهو في هذا الشأن" :سنعمل على تمرير

القانون النرويجي ،أربعة من أعضاء الكنيسل الذين يرغرون بتولي حقائب و ازرية ،عليهم االستغناء
عن مقاعدهم الررلمانية".

وصدرت ،في وقل سابق ،اليوم ،تصريحات عن مسؤولين في الليكود رافضة لخطوة ضم "كوالنو"،

معتررين أن "تحصين كاحلون في قائمة الليكود ،صفقة رشوة تقليدية".

ويسابق رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف ،بنيامين نتنياهو ،الوقل ،لتحريك مفاوضات تشكيل
االئتال

الحكومي قرل الموعد النهائي يوم غد األربعاء ،في حين يستعد الكنيسل إلقرار مشروع
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قانون لحله نهائيا تمهيدا النتخابات جديدة بعد أشهر من االنتخابات أُجريل في التاسع من نيسان/
أبريل الماضي.

ولم يرق لنتنياهو سوى  30ساعة أو أقل على الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتال
حكومي ،ليلة األربعاء الخميس المقرلة ،لكن مهمته في إقناع وزير األمن السابق ورئيس "يسرائيل

بيتينو" ،أفيجدور ليررمان ،بالتخلي عن مطلره رئيسي الذي يتعلق بقانون تجنيد الحريديين ،والسماح
بتشكيل الحكومة ،تردو مستحيلة.

عرب 2019/5/28 ،48

حل الكنيست ورفضت عشرات التحفظات ما يقرب "إسرائيل" من انتخابات مبكرة
" .17التشريعات" صادقت على ّ
القد

 -سعيد عموري :صادقل لجنة التشريعات في الكنيسل (الررلمان) اإلسرائيلي ،مساء الءال اء،

على مشروع قانون حل الكنيسل ،ما يعني تمريره إلى القراءتين الءانية والءالءة في جلسة عامة،
بحسب هي ة الرع اإلسرائيلية .وقالل الهي ة (رسمية) إن لجنة التشريعات رفضل عشرات التحفظات

على مشروع القانون.

وتقترب نهاية المهلة الءانية ،مساء األربعاء ،دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف ،بنيامين نتنياهو،

من تشكيل حكومة.

وبعد المصادقة األولى على مشاريع القوانين في الكنيسل ،يتم عرض بعضها على لجنة التشريعات،

إلجراء مناقشات بشأنها وتحضيرها للقراءتين الءانية والءالءة ،بحسب القانون الداخلي.

وفي حال عدم مصادقة اللجنة على المشروع ،يتم يتأجل عرضه على الهي ة العامة في الكنيسل،

والتي تصوت عليه بشكل نهائي.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/28 ،

 .18نتنياهو يتبنى عملية "تدمير قاعدة" قرب القنيطرة
تل أبيب :اعتر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،بأن طائرة إسرائيلية مقاتلة تعرضل

لمحاولة قصف سورية ،وأن قواته ردت بتدمير بطارية الصواريخ التي بادرت إلى هذا القصف ،وهدد

بم يد من الردود الصارمة .وقال نتنياهو ،في بيان رسمي" ،قامل مضادات الجيش السوري بإطالق
النار على طائرة حربية إسرائيلية هذا المساء (اال نين  -الءال اء) بغرض إسقاطها ،لكنه لم ينجح في

ذلك .وردا على العملية ،دمر سالح الجو القاذفة التي أطلقل النيران .سياستنا واضحة  -لن نتحمل
أي عدوان ضدنا وسنرد عليه بقوة وبصرامة".
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كانل هذه الحاد ة بدأت بقصف مدفعي إسرائيلي باتجاه سيارة "جيب" عسكرية سورية في منطقة تل
الشاعر قرب مدينة القنيطرة ،الواقعة على حدود وقف النار في الجوالن المحتل ،وبعدئذ تم قصف

السيارة من الجو.

ومع أن إسرائيل لم تشر إلى هذه العملية ،ولم تتحمل مسؤوليتها ،اعتر

مصدر عسكري في تل

أبيب بالعملية ،وقال إن "الجيب" تابعة لجهات في الميليشيات اإليرانية التي تحاول تنظيم صفوفها

لتشكيل قواعد لها في المنطقة الشرقية من الجوالن ،بغرض إطالق عمليات ضد إسرائيل.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

 .19جيش االحتالل يجري مناورة عسكرية في "غالف غزة"

غ ة :أجرى جيش االحتالل يوم اال نين ،تدريرا عسكريا جديدا ،في أحد مناطق "غال

غ ة" القريرة

من الحدود الشرقية للقطاع .ووفق تقارير إسرائيلية ،فإن الجيش أجرى مناورات عسكرية في منطقة
المجلس اإلقليمي "أشكول" ،القريب من الحدود الشرقية لجنوب قطاع غ ة .وتخلل المناورة العسكرية

حركة نشطة للمركرات العسكرية والمروحيات ،وشملل دخول المركرات العسكرية إلى بلدات الغال .

القدس العربي ،لندن2019/5/29 ،

 .21ليبرمان يتهم متحدثي "الليكود" بالخداع
كتب رئيس ح ب "يسرائيل بيتنو" ،أفيجدور ليررمان في تغريدة على "تويتر" ،ردا على تصريحات
أعضاء من ح ب الليكود المتعلقة بمفاوضات االئتال

الحكومي جاء فيها" :سمعل متحد ين باسم

ح ب الليكود يتحد ون هذا الصراح عن المرونة غير العادية لألح اب الحريدية التي ترغب في إقرار
مشروع قانون التجنيد ،لكن مع القليل من التحف

على أن مسألة األهدا

وانتهاء سريان القانون

ستقررها الحكومة وليس التشريع األساسي .هذه ليسل مرونة ،بل هي خداع".

وأضا

أن مشروع قانون التجنيد هو من أعراض التطر الحريدي ،والذي يتضمن إغالق المحال

التجارية في يوم السرل ،وعطل اليهود نهاية األسروع ،ومقاطعة المستهلك لمصنع فينيسيا في
يروحام ،ومحاولة لوقف بيع التذاكر أيام السرل في حديقة الحيوان التوراتية" .وأوضح أن الدافع

الوحيد لح به هو التمسك بالمرادئ وااللت امات الممنوحة للجمهور قرل االنتخابات وأ ناءها وبعدها،
قائال" :نحن ال نتطلع إلسقاط نتنياهو ،وال نرحع عن مرشح بديل ،لكننا لن نتخلى عن مرادئنا

ووعودنا لمواطني إسرائيل".
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 .21تزايد أعداد اإلسرائيليين المهاجرين إلى البرتغال بحثا عن أفق جديد
الناصرة :كشف تحقيق تلف يوني أن إسرائيليين ي سوا من األوضاع االقتصادية – االجتماعية داخل

إسرائيل يجدون في الررتغال مالذا لهم يقيمون فيه .وأ هر تحقيق بءته القناة  13أن إسرائيليين من

أصول إسرانية حملة جواز السفر الررتغالي يقومون باستغالله للهجرة واإلقامة في الررتغال بحءا عن
أفق جديد معظمهم من األزواج الشابة .ويقول التحقيق الصحفي إن أسعار المساكن ونفقات المعيشة
الرخيصة نسريا خاصة في الرلدات واألريا

الررتغالية قد أصرحل قرلة للشراب اإلسرائيليين الراغرين

في الهجرة .وتوضح القناة أنه رغم المصاعب التي يواجهها االقتصاد الررتغالي تتواصل هجرة
الشراب اإلسرائيليين للررتغال ألسراب عديدة منها توفر جواز السفر الررتغالي بيد عشرات اآلال

منهم من ذوي األصول اإلسرانية.

يشار إلى أن إسرانيا والررتغال ومن أجل "التكفير عن ذنوب الماضي" قررت قرل بضع سنوات أن

بوسع اليهود ممن طرد أجدادهم من األندلس عام  1499الحصول على جواز سفر إسراني أو

برتغالي ويتم التءرل من حقيقة ذلك من خالل تعاون السلطات الرسمية في الدولتين مع حاخامات
محليين .كما تشير القناة إلى األسعار الرخيصة للسكن وكلفة المعيشة الرخيصة مقارنة بتل أبيب

تشكل إحدى أسراب الهجرة للررتغال حيع يقتني بعض المهاجرين عشرات الدونمات أو المنازل

الكريرة في المناطق الريفية.

ونوهل القناة بأنه حتى سنوات قليلة لم يتعد عدد السائحين لمدينة بورتو المليونين في العام لكنها

تشهد في اآلونة األخيرة طفرة سياحية كريرة تتجلى ب يارة نحو تسعة ماليين سائح لها كل سنة .كما

تشهد المدينة عمليات ترميم لشقق سكنية كءيرة وبناء مطاعم ومقاه جديدة وهذا ما دفع عومر

كاتونو

للعمل كب مرشد سياحي مع مجموعات سياحية إسرائيلية ت ور المدينة .ويدير عومر وزوجته

مدونة على شركة االنترنل تروي مغامرات اإلسرائيليين في الررتغال.

وتوضح القناة  13إن الجماعة اليهودية في الررتغال صغيرة وكانل معتادة على االنشغال بشؤونها
الحياتية بهدوء خلف أسوار وكاميرات حراسة لكنها اليوم ال تعر كيف تواجه الءراء الذي منح لها

خاصة في ضوء الحقيقة أنها تكاد تنهار تحل ضغوط توجهات اإلسرائيليين الشراب الراغرين

بالحصول على شهادات تءرل ترعيتهم لعائالت طردت من األندلس تمهيدا للحصول على جواز سفر
والهجرة للررتغال.

وقالل القناة  13إن قيادة الجماعة اليهودية في الررتغال فوج وا جدا من رواج تجارة توفير الجوازات
الررتغالية منوهة بوجود مخاو
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الررتغالية باب الهجرة نتيجة حجمها الواسع .وخلصل للقول إن السؤال الكرير المخيم فوق موجة
الهجرة – لماذا الهجرة لمواقع بعيدة في األريا
يكمن في الطقس الجميل والطعام اللذيذ والنا

األوروبية؟ وترجح القناة أن الجواب لهذا السؤال

اللطيفين مما يحمل استنتاجات حول طريعة الحياة

في إسرائيل وحول كيفية توزيع الموارد في الرالد األوروبية .وبدون أن تشير لدور األوضاع األمنية
غير المستقرة بعكس تقارير مشابهة سابقة تتابع القناة " 13بين هذا وذا تتواصل هجرة اإلسرائيليين

للررتغال وت داد".

يشار إلى أن تقارير إسرائيلية أخرى كشفل في الماضي عن حيازة عدد كرير جدا من اإلسرائيليين

لجوازات سفر أجنرية ولهجرة نحو مليون إسرائيلي يقيمون اليوم خارج الرالد لدوافع متنوعة تشمل
أيضا اليأ

من حالة القلق وهشاشة األوضاع األمنية مع استمرار الصراع عالوة على غالء المعيشة

التي تعترر مكلفة جدا.

القدس العربي ،لندن2019/5/29 ،

 .22قوات االحتالل تحاصر المصلين في األقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين
المصلى القرلي
القد  :فرضل قوات االحتالل يوم اال نين حصا ار على المصلين والمعتكفين في ُ
بالمسجد األقصى المرار لتأمين اقتحامات استف ازية جديدة لقطعان المستوطنين؛ األمر الذي تسرب
بأجواء متوترة في المسجد حتى انتهاء فترة االقتحامات الصراحية .وقال مراسلنا إن الحصار بدأ مع
بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد صراح اليوم وجوالتهم االستف ازية فيه ،في حين صدحل حناجر

المصلين المحاصرين بهتافات التكرير االحتجاجية ،كما اغلق المعتكفون أبواب المصلى القرلي
لتفويل الفرصة على اقتحامه من جنود االحتالل أو تصوير المصلين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .23هيئة األسرى :ثالثة أسرى يواصلون إضراباتهم عن الطعام وأبو عكر يعلق إضرابه

رام هللا :أفادت هي ة شؤون األسرى والمحررين ،يوم الءال اء ،بأن األسير بسام أبو عكر من مخيم
عايدة بمحافظة بيل لحم ،عّلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر ألسروع تقريرا بعد اتفاق مع

إدارة سجون االحتالل بإنهاء اعتقاله اإلداري واإلفراج عنه نهاية الشهر المقرل.

ولفتل الهي ة ،في بيان لها ،إلى أن األسير أبو عكر دخل إضرابه عن الطعام الخميس الماضي،
بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية بمجموع ال ين شه ار

متتالية .كما بينل الهي ة أن ال ة أسرى يواصلون إضراباتهم المفتوحة عن الطعام في معتقالت
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االحتالل اإلسرائيلي ،أقدمهم األسير حسن العويوي ( )35عاما من محافظة الخليل المعتقل منذ
 ،2019/1/15والمضرب عن الطعام منذ ( )57يوما.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .24االحتالل يجدد تقليص مساحة الصيد ببحر غزة
أعلن منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الجنرال كميل أبو ركن،

صراح اليوم األربعاء ،عن تقليص مساحة الصيد الرحري في قطاع غ ة ،بحجة إطالق بالونات
حارقة من غ ة باتجاه الجنوب تسررل بحرائق في مناطق مختلفة بمستوطنات "غال

غ ة".

وجاء في بيان صادر عن جيش االحتالل" :تقرر تقليص مساحة الصيد إلى  10أميال بحرية حتى

إشعار يخر ،وذلك ردا على إطالق بالونات حارقة من قطاع غ ة باتجاه إسرائيل" .علما أنه تم

توسيع مساحة الصيد مطلع األسروع الجاري وصوال إلى  15ميال بحريا ،واليوم قلصل مجددا.

وجدد االحتالل تهديداته ،قائال إن "توسيع مساحة الصيد مشروط بالت ام الصيادين الفلسطينيين في

قطاع غ ة بالتفاهمات ،حيع لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها ،وسيتم معاملة أي

خرق من قرل قوات األمن".

عرب 2019/5/28 ،48

 .25االحتالل يعتقل  21مواطنا من الضفة
رام هللا :اعتقلل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم الءال اء 21 ،مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

وبين نادي األسير ،أن االحتالل اعتقل مانية مواطنين من بلدة ح ما شمال شرق القد  ،واعتقلل
تلك القوات خمسة مواطنين من نابلس ،واعتقل ال ة مواطنين من الخليل ،فيما ِ
اعتقل المواطنان
محمد راو

حمدان ،ومصطفى أحمد عارضة من محافظة جنين ،وإبراهيم أيوب شلهوب من

طولكرم ،واألسير المحرر زكي علي رضوان الذي كان قد أمضى تسع سنوات في سجون االحتالل،
وأحمد نافع شقور من سلفيل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/28 ،

 .26قطاع فلسطين الخاص :ورشة المنامة مشبوهة األهداف والتوقيت
رام هللا  -محمد خريصة :شكك المجلس التنسيقي للقطاع الخا

الفلسطيني ،بأهدا

وتوقيل ورشة

المنامة االقتصادية ،التي تستضيفها الرحرين بالشراكة مع الواليات المتحدة ،الشهر المقرل.
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وقال مسؤولو المجلس (يتألف من  12قطاعا اقتصاديا) ،في مؤتمر صحفي بمدينة رام هللا ،الءال اء،
إن ما رشح من معلومات" ،تؤكد بمجملها أن الورشة مشروهة بأهدافها وتوقيتها وأجندتها" .وذكر
ينظر "بخطورة ،إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا

المجلس التنسيقي ،أن القطاع الخا

وأمنيا في المنطقة (العربية).

وجدد المجلس ،رفضه المشاركة في ورشة المنامة االقتصادية التي أكدت بلدان عربية مشاركتها

بأعمالها" ،واعترار المشاركة ج ء من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/28 ،

 .27إنتاجية الصناعات اإلنشائية بغزة  %15فقط وتراجع العاملين بنسبة %42
حامد جاد :كشفل دراسة حديءة حول واقع قطاع الصناعات اإلنشائية في محافظات غ ة عن
انخفاض ملحوظ في عدد العاملين في هذا القطاع خالل الفترة الماضية من العام الحالي ،إذ بلغ

عددهم  1,840عامال مقارنة مع  3,168عامال في العام الماضي ما شكل نسرة انخفاض بلغل

 .%42وأوضحل الدراسة ذاتها التي صدرت عن مرك

تحديع الصناعة التابع لالتحاد العام

للصناعات الفلسطينية أن إنتاجية قطاع اإلنشاءات انخفضل إلى نسرة  %15من قدرتها الفعلية إ ر
الحصار المفروض وتدهور األوضاع االقتصادية والقيود المفروضة على هذا القطاع من  12عاما.

ولفتل الدراسة إلى أن االحتالل دمر خالل الحرب األخيرة على غ ة ما ي يد على  350منشأة

صناعية و 100منشأة لها عالقة بالقطاعات اإلنشائية بما فيها مصانع الحديد والرلو ما أ ر بشكل
كرير على واقع الصناعات اإلنشائية.

وبينل أن الدمار الهائل الذي حل بمصانع قطاع غ ة خالل تلك الحرب أ ر سلرا على عجلة
االقتصاد في القطاع حيع ال ي ال معظم المصانع التي أصيرل بأضرار بالغة تنتظر التعويضات

إلعادة بنائها الفتة إلى تنوع هذه المصانع ما بين الصناعات اإلنشائية والغذائية ،وصناعات النسي
والصناعات المعدنية والخشرية واأللمونيوم والصناعات الورقية والرالستيكية.

وأشارت الدراسة إلى أن االتحاد العام للصناعات بذل جهدا كري ار للنهوض بواقع الصناعات الوطنية
خالل الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع ،وعمل على توفير تعويضات مالية ألصحاب

المنشآت الصناعية التي تضررت خالل الحرب األخيرة بقيمة سرعة ماليين دوالر وذلك عرر المنحة

الكويتية إلعمار غ ة ،وما يقدر بقيمة  33مليون دوالر عرر االتحاد األوروبي ،إلعادة إعمار 345

منشأة تم تدميرها خالل حرب العام  ،2008منوهة إلى انه تمل إعادة إعمار  114منشأة تابعة

للصناعات اإلنشائية بقيمة خمسة ماليين دوالر.
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ونوهل الدراسة إلى أن من أبرز مالمح الخسائر التي لحقل بقطاع اإلنشاءات والمقاوالت تمءل

بإغالق  45شركة مقاوالت ،وهجرة تسع شركات أخرى إلى دول مجاورة ،وإغالق مانية مصانع

منتجة لمواد إنشائية ما ترتب عليه االستغناء عن نحو  42ألف عامل.

وأكدت الدراسة أن ما تم صرفه من تعويضات كان ألصحاب المنشآت التي تعرضل ألضرار

محدودة ال تتجاوز  7,600دوالر وفقا لما أكده اتحاد الصناعات اإلنشائية.

األيام ،رام هللا2019/5/29 ،

 .28الشرطة اإلسرائيلية تعتقل د .عامر الهزيل من النقب
رأفل أبو عايش :اعتقلل الشرطة اإلسرائيلية رئيس بلدية ره بالوكالة سابقا ،د .عامر اله يل ،من
النقب ،جنوبي الرالد ،فجر يوم الءال اء .وجاءت عملية االعتقال في أعقاب جدال نشب بينه وبين

يخر في أرض اله يل بالمنطقة الصناعية في ره .

واحتج ت وحدات الهدم (يوي ) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اله يل لساعات وحققل معه

في محاولة انتقامية على مواقفه الوطنية ،وفي أعقاب دعمه لمقاطعة اإلفطار الذي دعل إليه "سلطة

تطوير النقب" ،حسرما ذكر ناشطون سياسيون من ره .

وأطلقل محكمة الصلح في ب ر السرع سراح اله يل لعدم وجود حجة قانونية العتقاله ،لكن الشرطة

أعلنل نيتها االست نا

على قرار المحكمة ،وطالرل بتمديد اعتقال اله يل.

وقال عضو بلدية ره  ،سليمان العتايقة ،على اعتقال اله يل ،لب"عرب  ،"48إن "مالحقة اله يل

سياسية ومحاولة انتقامية لترهيب أصحاب األرض ومحاسرة الوطنيين".

عرب 2019/5/28 ،48

تقدم في المصالحة الفلسطينية
" .29العربي الجديد" :استبعاد مصري الحتمال إحراز ّ
القاهرة :استرعدت مصادر مصرية على صلة بإدارة الملف الفلسطيني في جهاز االستخرارات العامة
تقدم في مفاوضات المصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حما " خالل الفترة
المصري ،إحراز أي ّ
إن "الجهود كافة الخاصة بالمصالحة فشلل،
المقرلة .وقالل المصادر التي تحد ل لب"العربي الجديد"ّ ،
ومن غير المنظور على المدى القريب تحقيق أي اختراق إيجابي بها".

فإن قيادة حركة "فتح" حسمل أمرها بعدم التجاوب مع أي جهود ،مضيفة" :هم
وبحسب المصادرّ ،
ضد حركة حما للءورة بوجهها عندما يختنق
يظنون لألسف أنهم بهذا النه يؤججون أبناء غ ة ّ

القطاع ويضيق أهله ذرعا بسرب نقص المواد الغذائية ،واألموال ومصادر الطاقة" .وتابعل
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المصادر" :المسؤولون في السلطة وحركة فتح ال يدركون أنهم بهذا يساهمون في التسريع بوتيرة تنفيذ
صفقة القرن (خطة اإلمالءات األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية) التي يقولون في وسائل اإلعالم

حل مضمون النتائ لمواجهة صفقة القرن ،فهو الوحدة
إنهم عقرة أمامها" ،مؤكدة أنه "إذا كان من ّ
موحدة".
وسريعا جدا ،وأن يكون قطاع غ ة والضفة تحل إدارة عملية ّ

أن
إن "القيادة المصرية في اتصاالتها المستمرة مع األط ار الفلسطينيةّ ،
أكدت ّ
وقالل المصادر ّ
لمتصدري المشهد ،وغياب القيادة السياسية
األزمة األكرر للقضية الفلسطينية هي الشرعية المنقوصة
ّ
يلتف حولها الجميع ،في ّل حالة االنقسام التي تعصف بالمشهد الداخلي" ،موضحة أنه "كانل
التي ّ
أن
هنا توصيات مصرية بضرورة
التوصل التفاق ينهي االنقسام وإعالن ذلك بشكل رسمي ،إال ّ
ّ
الرئيس الفلسطيني محمود عرا هو من يعرقل تلك التحركات".

ما يمكن تسميته بالتنازالت ،وأبدت قد ار

قدمل حما
وبحسب المصادرّ ،
فإنه خالل "الفترة الماضيةّ ،
كري ار من المرونة لم يكن متوقعا من جانب مصر ،على مستوى المصالحة الداخلية وإنهاء حالة

تم إنهاء االنقسام ،فسيكون ذلك
االنقسام" .وأكدت ّ
أن "تقديرات الوسي المصري تشير إلى ّأنه "حال ّ
بمءابة ورقة ضغ كريرة في أيدي الفلسطينيين في مواجهة التحركات والتصورات األمريكية
واإلسرائيلية ،التي وصلل فيها حقوق الفلسطينيين ألدنى مستوياتها".

العربي الجديد ،لندن2019/5/28 ،

" .31رايتس ووتش" تطالب "إسرائيل" بإيضاح دورها في سيناء المصرية
نيويور  :دعل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية ،الءال اء ،إسرائيل إلى إعالن طريعة انخراط
قواتها في ن اع شمال سيناء المصرية ،موجهة اتهامات إلى القاهرة بب"ارتكاب انتهاكات" ضد المدنيين.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة ،يتطرق إلى األوضاع في سيناء (شمال شرقي) ،التي قلل فيها وتيرة

الهجمات المسلحة ،مع استمرار عملية عسكرية للجيش فيها منذ فرراير /شراط .2018

َّ
يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة ،على التقرير الذي يتضمن إشارة إلى انتهاكات
ولم

وتجاوزات من الحكومة المصرية والمسلحين وإسرائيل.

ودعل المنظمة إسرائيل إلى "التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش اإلسرائيلي

إلى إصابات بين المدنيين في سيناء" ،فضال عن "اإلعالن للعموم عن طريعة انخراط القوات

اإلسرائيلية في ن اع شمال سيناء" .كما دعل إلى "إبالغ نتائ
وأقاربهم ،وتقديم تعويضات مالية واعت ار

هذه التحقيقات للضحايا المدنيين

غير مادي بالضرر الذي لحق بهم ،مءل االعتذار ،بغض

النظر عن شرعية الهجوم الذي تسرب في الضرر".
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ولم تعلق الحكومة اإلسرائيلية على التقرير الصادر الءال اء من "هيومن رايتس ووتش".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/28 ،

عمان تواجه جبهة رفض رسمية وشعبية
 .31زيارة كوشنير إلى ّ
عمان :محمد خير الرواشدة :أعلن الريل األبيض ،أمس ،أن مستشار الرئيس األمريكي دونالد
ّ

ترمب ،المكلف خطة السالم اإلسرائيلية  -الفلسطينية ،جاريد كوشنر ،ي ور هذا األسروع الرباط

وعمان والقد .

بعد ساعات من اإلعالن األمريكي الرسمي لردء مساعد الرئيس األمريكي جاريد كوشنير زيارة إلى

الشرق األوس  ،تشمل العاصمة األردنية عمان ،تصاعدت أصوات نيابية وشعرية وح بية رافضة

لل يارة ومحذرة من التسويق لما بات يعر بصفقة القرن.
ال يارة التي يقوم بها الممءل الخا

للمفاوضات الدولية جيسون غرنرالت ،إلى جانب كوشنير ،من

المقرر أن يستءمرها العاهل األردني الملك عرد هللا الءاني وفقا لما صرحل به مصادر سياسية

لب"الشرق األوس " ،للتأكيد على موقف األردن من ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم

المشروعة ،وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط  4يونيو (ح يران) عام  1967وعاصمتها القد

حل الدولتين ،التي لن تكون قابلة
الشرقية .وقّللل المصادر من "أهمية أي حلول تتجاوز خيار ّ
للحياة".
وفي السياق ذاته ،قال مصدر سياسي رفيع لب"الشرق األوس " ،إن األردن "يتابع جميع التطورات

والتعليقات متعلقة بصفقة القرن" .وأضا " :األردن سيستمع لكل الطروحات وأي حوارات تعقد،
وسيستمع لما يجري فيها ،وأي مواقف سيعلن عنها ستكون ملت مة بكل تأكيد بالءوابل التاريخية
والمصالح األردنية العليا".

وتواجه زيارة كوشنير إلى عمان جرهة رفض رسمية وشعرية ،تخشى من تسويق أمريكي لمخططات

تهد

إلى تصفية القضية الفلسطينية ،عرر تجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ،أو عرر

تسويات تكون على حساب األردن.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

عمان احتجاجا على "صفقة القرن"
 .32اعتصام أمام السفارة األمريكية في ّ
عمان -إيمان الفار  :اعتصم الم ات أمام السفارة األمريكية في عمان مساء الءال اء ،احتجاجا على
صفقة القرن .وشهد محي السفارة اعتصاما حاشدا مع إقامة صالة التراويح وس تواجد أمني كءيف.

التاريخ :األربعاء 2019/5/29

العدد4952 :

ص

20

ورفع المعتصمون يافطات مناوئة لبصفقة القرن.

عمان2019/5/29 ،
الغدّ ،

 .33ساترفيلد لعون" :إسرائيل" لم تحسم موقفها من "تال زم" ترسيم الحدود البرية والبحرية

بيروت  -خليل فليحان :نقل مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد

الجواب اإلسرائيلي وفقا للطرح اللرناني الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في
موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود الرحرية والررية ،وس

اإلسرائيلي لم يحسم بعد مسألة التالزم بين ترسيم الحدود الررية والرحرية.

معلومات عن أن الجانب

ويواصل ساترفيلد وساطته ،محاوال إيجاد تفاهمات واتفاقات حول موضوع ترسيم الحدود .وهو عاد

إلى بيروت من تل أبيب وجال على كرار المسؤولين ،ناقال إليهم الرد اإلسرائيلي على الطرح اللرناني

المتعلق بالترسيم .وزار ساترفيلد أمس الرئيس اللرناني ميشال عون ورئيس الررلمان نريه بري ورئيس

الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جرران باسيل.

كما زار ساترفيلد رئيس مجلس النواب نريه بري في مقر إقامته عين التينة .ونقلل أوساط الرئيس

بري عنه قوله إن هنا إيجابية ،مضيفة أن لرنان "يتطلع إلى أن تكون نهاية المسار التفاوضي مع

إسرائيل واضحة كما بدايته ،أي أال يكون هنا

الحدود".

رب

بين سالح (ح ب هللا) والتالزم في ترسيم

وبعد لقاء ساترفيلد الوزير باسيل ،أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية اللرنانية بأن المسؤول

األمريكي "نقل للرنان الجواب اإلسرائيلي وفقا للطرح اللرناني الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون في موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود الرحرية والررية .والجو كان إيجابيا،
ولرنان ترلغ الموقف اإلسرائيلي وفقا لطرحه حول هذا الموضوع".

بدورها ،أفادت قناة "إل بي سي" بأن مسألة التالزم بين ترسيم الحدود الرحرية والررية لم تحسم بعد

لدى اإلسرائيليين .ولفتل المعلومات التي أوردتها القناة إلى أن ساترفيلد سيعود إلى تل أبيب

الستكمال الرحع في هذه النقطة إضافة إلى أمور أخرى ،على أن يرلغ لرنان بنتيجة مشاوراته.

وقال مسؤول لرناني مطلع على تفاصيل ما وصلل إليه مهمة ساترفيلد إن "حلحلة بدت في األفق

لكنها تستوجب بعض الوقل" .وتابع أن مهمة الدبلوماسي األمريكي تحولل من "استطالع" إلى

"مكوكية" ،بحيع إنه إذا لمس تجاوبا من المسؤولين اإلسرائيليين حول ما حمله من لرنان ،فإنه
سيعود إلى بيروت ،ولكن إذا كانل هنا نقاط تراعد ،فسيسافر إلى واشنطن ،ومن هنا سيحاول

استكمال المساعي لحّلها.
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قائال" :لرنان يطالب بتالزم المسارين الرحري والرري ،ألن ذلك يضمن

وعدد المسؤول نقاط الخال
ّ
الترسيم الكامل للحدود ،فيما اإلسرائيلي يريد فق الترسيم الرحري" .وأضا " :قرل الجانب اإلسرائيلي
بمشاركة األمم المتحدة في المفاوضات ،لكن ليس من الواضح بعد طريعة المشاركة للمنظمة الدولية،

وهل هي استضافة ،أم مشاركة .كما يريد الجانب اإلسرائيلي أن تكون تركيرة الوفد المفاوض سياسية

 -عسكرية لكل جانب ،فيما الجانب اللرناني يريد فق أن يكون الوفد عسكريا يضا

إليه خرراء في

قانون الرحار واختصاصات أخرى .ولرنان يريد أن يكون ممءل الواليات المتحدة حاض ار جلسة
المسهل لحل الخالفات".
التفاوض للعب دور
ّ

الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

 .34السعودية :فلسطين قضيتنا األولى ..نقول لـ"إسرائيل" نمد إليكم يد السالم ،إذا أردتم السالم

الرياض  -مصطفى األنصاري :تحدث مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة ،عرد هللا
المعلمي ،عن عالقات المملكة مع إسرائيل ،وكيف يتعامل مع المندوب اإلسرائيلي في األمم المتحدة.

وقال المعلمي في حوار مع صحيفة "اندبندنل عربية" إن "السعودية ليسل لديها تفاهمات من أي نوع

تحل الطاولة مع إسرائيل ،كما يتردد" .وأكد المعلمي" :السعودية أقوى وأكءر جرأة وصراحة من

تفاهمات تحل الطاولة مع أي شخص أو مع أي جهة ،مواقفها واضحة".

وتابع" :نحن نقول إلسرائيل نمد إليكم يد السالم ،إذا أردتم السالم ،فالطريق واضح وهو مرادرة السالم

العربية ،وال نحتاج إلى أن نكون تحل الطاولة لنقول هذه العرارة".

وقال المعلمي على أن "الموقف السعودي مردئي ،وهو أن فلسطين قضيتنا األولى ،واالحتالل

اإلسرائيلي السرب الرئيس في معظم مشكالت المنطقة إن لم يكن في كل مشكالت المنطقة ،ألنه هو
الذي يتيح الفرصة إليران وأمءالها أن يستغلوا الوضع وأن يصطادوا في الماء العكر ويسمح لهم

بتجييش المشاعر في لرنان وفي اليمن وفي غيرهما واجتذاب بعض الجماهير بمءل هذه المشاعر".

وعن كيفية تعامله مع مندوب إسرائيل في األمم المتحدة ،قال المعلمي" ،في األمم المتحدة وفي

مجلس األمن ،ال يقولون لي شي ا ،فال يوجد أي حديع بيني وبين اإلسرائيليين ،وال تواصل وال
مجامالت وال إيماءات أو إيحاءات ،وال أي تواصل معهم".

وأوضح المعلمي" :أنا أقول للمندوب السوري زميلي ،ألنه زميلي وألنه مواطن عربي مسلم اجتمع معه
في أكءر من مجال ،مجال العروبة ،مجال اإلسالم ،إلى يخر ذلك ،حتى السفير اإليراني أترادل معه

أفرق بين هذه الحاالت،
التحية ألنه مواطن مسلم تجمعني به كلمة ال إله إال هللا محمد رسول هللا .أنا ّ
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أما اإلسرائيلي فطالما متمسك باالحتالل والرطش والمستوطنات والحصار ،فال يمكن أن يكون لنا
معه تواصل أو مرادرة على صعيد األمم المتحدة".

"اندبندنت عربية"2019/5/27 ،

ترمب ينضم إلى جهود نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة
 .35ا
تل أبيب  -نظير مجلي :في تغريدة ُف ِّسرت على أنها دعم مراشر ومحاولة تأ ير لتسوية األزمة
ترمب ،إلى
االئتالفية في اليمين اإلسرائيلي ب عامة بنيامين نتنياهو ،تطرق الرئيس األمريكي دونالد ا
هذه األزمة وقال إنه يأمل "أن تتم تسوية األمور ،ونستطيع أنا ونتنياهو أن نكمل تع ي الحلف بين

الواليات المتحدة وإسرائيل .فهنا الكءير مما يمكننا عمله في هذا السياق".

وقالل مصادر سياسية في تل أبيب ،أمس ،إن "اتصاالت أجراها مقربون من نتنياهو مع مسؤولين

كرار في الريل األبيض ليتدخلوا ويمارسوا ضغطا مراش ار على رئيس ح ب اليهود الرو
بيتنا) أفيجدور ليررمان ،حتى يخفف من تصلب موقفه ويقرل بالحلول الوس

(إسرائيل

ويدخل الحكومة".

وأكدت هذه المصادر أن المسؤولين األمريكيين تجاوبوا معها مؤكدين أن تأجيل قيام حكومة في

إسرائيل والتوجه إلى انتخابات جديدة بعد ال ة أشهر سو

الصراع في الشرق األوس  .وهذا يقلقهم.

تعرقل مسار طرح صفقة القرن لتسوية
الشرق األوسط ،لندن2019/5/29 ،

وعمان والقدس لبحث خطة السالم اإلسرائيلية  -الفلسطينية
 .36كوشنر يزور الرباط ّ
ب :أعلن الريل األبيض يوم الءال اء أن مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
واشنطن  -أ
وعمان
المكلف خطة السالم اإلسرائيلية  -الفلسطينية جاريد كوشنر سي ور هذا األسروع الرباط ّ

والقد  .وقال مسؤول في الريل األبيض ،رافضا الكشف عن اسمه ،إن صهر الرئيس األمريكي

سي ور المغرب واألردن وإسرائيل برفقة ذراعه األيمن جايسون غرينرالت وكذلك الممءل األمريكي

الخا

لشؤون إيران في الخارجية األمريكية براين هو  .ولم يع

حول اللقاءات المرتقرة.
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 .37روسيا" :ورشة المنامة" محاولة أمريكية لفرض رؤيتها للتسوية
عرب  /48وكاالت :اعتررت و ازرة الخارجية الروسية ،يوم الءال اء ،أن اإلعداد للورشة االقتصادية
"االزدهار من أجل السالم" في العاصمة الرحرينية المنامة ،هو محاولة من الواليات المتحدة لفرض

راية بديلة للتسوية في الشرق األوس .

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تعت م واشنطن يومي تنظيم ورشة ‘االزدهار من أجل السالم"

في العاصمة الرحرينية المنامة ،يومي  26 25ح يران /يونيو المقرل ،والتي قد تشهد اإلعالن عن

الشق االقتصادي لب"صفقة القرن" حول التسوية في الشرق األوس ".
وأضا

الخارجية الروسية في بيانها أنه "من الواضح أن الواليات المتحدة تخط لتعر ة موارد مالية

كريرة ،بما في ذلك تررعات المانحين ،لتنفيذ مشاريع استءمارية واسعة النطاق يفترض أنها تهد

إلى

تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها ،وكذلك في األردن ومصر ولرنان

وسورية" .وشددت الخارجية الروسية على أن "الحديع هنا عن محاولة أمريكية أخرى لتغيير أولويات
األجندة اإلقليمية وفرض "راية بديلة" للتسوية الفلسطينية اإلسرائيلية".

عرب 2019/5/28 ،48

 .38ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين األوضاع اإلنسانية في غزة
غ ة :قال دبلوماسي ألماني ،أمس الءال اء ،إن بالده تستهد

األط ار

بدء خطوات فعلية بالتنسيق مع جميع

المحلية والدولية لتحسين األوضاع اإلنسانية في قطاع غ ة.

وذكر السفير األلماني لدى السلطة الفلسطينية كريستان كالغيس ،لدى لقائه مسؤولي جمعية رجال

األعمال في غ ة ،أن ألمانيا تعمل خالل الفترة الحالية على أخذ تصور حقيقي لطريعة األوضاع
االقتصادية واإلنسانية في القطاع .وأضا

كالغيس ،بحسب بيان صدر عن جمعية رجال األعمال

تلقل وكالة األنراء األلمانية نسخة منه ،أن ذلك يستهد

األط ار

"الردء بخطوات فعلية بالتنسيق مع جميع

المحلية والدولية لتحسين األوضاع في غ ة ال سيما في ل تعقيدات األوضاع السياسية

والتي أ رت على نظيرتها االقتصادية في الساحة الفلسطينية".

ووعد كالغيس بتقديم كافة التسهيالت الالزمة للتجار ورجال األعمال الفلسطينيين ،خصوصا على

صعيد إصدار تأشيرات الممنوحة للدخول للمدن األلمانية.
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" .39العفو الدولية" تطالب شركة أمريكية بوقف الترويج للمستعمرات اإلسرائيلية
رام هللا  -لرابة ذوقان :طالرل منظمة العفو الدولية ،شركة "تريب أدفاي ر"  TripAdvisorاألمريكية،
بوقف التروي لألماكن السياحية في المستعمرات اإلسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني ،أن موقع  TripAdvisorيروج لنحو 70

عقا ار ومكانا ،في مستعمرات إسرائيلية غير قانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن موقع  ،TripAdvisorيع ز من خالل هذا النشاط اقتصاد المستعمرات ويساهم في

توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها .وأضافل" :المستوطنات غير قانونية بموجب القانون
الدولي ،حيع أن إنشاءها يمءل جريمة حرب ،ألن المستوطنات أنش ل على األراضي الفلسطينية

المسلوبة ،فال ينرغي أن تكون وجهات سياحية أبدا".

وطالرل "العفو الدولية" ،ستيفن كوفير ،الرئيس التنفيذي لشركة  TripAdvisorبوقف إدراج أو تروي

العقارات واألنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستعمرات اإلسرائيلية غير القانونية ،أو التي يديرها

المستوطنون في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بحسب الريان.

وقالل" :إن للمستوطنات أ ر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني،

بما في ذلك حقه في مستوى معيشي الئق ،وفي السكن ،وفي الصحة ،وفي حرية التنقل وفي التعليم،
كما أن وجود المستوطنات يشل االقتصاد الفلسطيني ،وتوجيه السياحة للمستوطنات ،يساهم بارتكاب

انتهاكات حقوق اإلنسان هذه".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/28 ،

 .41وفاة مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
حياته

أ. .ب :توفي مؤسس منظمة هيومن رايتس ووتش روبرت بيرنستين ،األمريكي الذي كر

للدفاع عن الحق في المعارضة السياسية وحرية التعرير اال نين عن عمر يناه  96عاما ،حسرما

ذكرت صحيفة نيويور تايم  .وأكد للصحيفة أحد أبنائه الءال ة وفاته في أحد مستشفيات نيويور .
كان روبرت بيرنستين الذي أسس هيومن رايتس ووتش خالل الحرب الراردة ،محر ار .وعلى أر

راندوم هاو  ،نشر لمؤلفين أمريكيين مءل توني موريسون و يودور سو

الدكتور سو  ،وغور فيدال وكذلك للمنشقين السوفياتيين أندريه ساخارو

فاتسال

جي يل المعرو

دار

باسم

وإلينا بونر والتشيكي

هافيل .خالل تلك الفترة ( )1990-1966أصرح أحد أكرر ناشري الكتب التي تحظى باهتمام

عام ،وفقا لصحيفة نيويور تايم .
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في عام  ، 2009اتهم بيرنستين وهو يهودي ،المنظمة غير الحكومية التي أسسها في عام 1978

بالتحي ضد إسرائيل .وأخذ عليها على وجه الخصو

إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان في إسرائيل

"أكءر بكءير" من غيرها في دول الشرق األوس التي تحكمها "أنظمة استردادية لديها سجل كار ي في

مجال حقوق اإلنسان".

األيام ،رام هللا2019/5/28 ،

 .41على هامش ورشة البحرين ..الصفقة تمت ويظل الثمن
نشر أخي ار أن مؤتم ار اقتصاديا سو

أنيس فوزي قاسم

يعقد في المنامة ،يومي  25و 26يونيو /ح يران المقرل ،يشار

فيه وزراء مال واقتصاد ورجال أعمال ومستءمرون ،برعاية الواليات المتحدة األمريكية .وجاء في
رسالة الدعوة التي وجهها وزير الخ انة األمريكي إلى المدعوين أن "ورشة االزدهار االقتصادي" هذه
هي فرصة لتقديم أفكار "للمستقرل االقتصادي الفلسطيني" .وسو

تضم مجموعة مختارة من رجال

األعمال العرب والدوليين لدراسة االستراتيجيات القريرة والرعيدة المدى لالستءمار والفر

التي يمكن

تقدم الورشة فرصة للحديع عن
إنجازها بموجب "اتفاقية سالم" بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وسو
ّ
النمو االقتصادي ،وتع ي أر المال الرشري وتطوير مناخ استءماري
إمكانية إطالق فر
"للفلسطينيين وللشرق األوس

بشكل عام" .وقد أعلنل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية رفضها

تفوض أحدا بالحديع نيابة عنها ،وهي
المشاركة في الورشة ،وأوضحل ،في بيان رسمي ،أنها لم ّ
الوحيدة المؤهلة لتمءيل الشعب الفلسطيني .وفي المقابل ،سارع مسؤولون ماليون في ٍ
كل من السعودية
واإلمارات إلى اإلعالن عن مشاركتهم ،وال ت ال األخرار تتوارد حول الجهات واألشخا

يشاركون في الورشة.

الذين سو

واضح من نص رسالة الدعوة الرسمية أن الموضوع يتعلق بمشروع تنمية االقتصاد الفلسطيني،
ٍ
غامضة إلى رب هذه التنمية االقتصادية بصفقة
وإيجاد مناخ استءماري للفلسطينيين ،مع إشارة
سياسية تأخذ شكل "اتفاقية سالم"ّ ،إال أنه يردو ،من السياق ،أن هذه الورشة االقتصادية ما هي إال
الحديع عن " من الصفقة" ،ليس إال ،فقد أعلن مهند

الصفقة ،جاريد كوشنر ،أن الورشة "خطة

تم تقريرها.
عمل  Businessجيدة جدا" ،إذ إن العناصر األساسية للصفقة كان قد ّ
ن
تم تنفيذها في الواقع في جوانرها األهم ،فالقضية الفلسطينية ليسل إال قضية
ما ّ
تسمى "صفقة القر " ّ
المهجر في أصقاع األرض أو الشعب الواقع تحل االحتالل أو
الالج ين ،أو الشعب
ّ
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الشعب الذي يعيش في مجتمع التميي العنصري (األبارتايد) داخل إسرائيل ،وال نجد فلسطينيا خارج
الهم األكرر ،واقتصرت
هذه السياقات .إنها قضية الشعب الفلسطيني ككل ،لكن الصفقة تجاوزت هذا ّ
على فلسطينيي االحتالل دون فلسطينيي الشتات ودون فلسطينيي األبارتايد ،فقد أعلن الرئيس
األمريكي ،ترامب ،ومحاميه ومستشاره /صهره ،كوشنر ،أن بقاء وكالة غوث وتشغيل الالج ين

حل هذه الوكالة وتصفيتها،
الفلسطينيين (أونروا) هو إبقاء على المشكلة الفلسطينية ،وبالتالي يجب ّ
ونقل مهامها إلى المفوضية السامية لشؤون الالج ين ،لكي تنتهي من قضية الالج ين .كما أنه يجب
إعادة تعريف الالجئ بحذ الشق الذي يجعل التعريف شامال" :ذرّية الالجئ" ،وبالتالي ينخفض
عدد الالج ين الفلسطينيين في سجالت "أونروا" من حوالي خمسة ماليين ونصف إلى بضعة يال .
تقدمها بالده إلى وكالة أونروا ،كما تقوم بحملة
وأخي ار ،ألغل إدارة الرئيس ترامب المعونة المالية التي ّ

تقدم معونات إلى الوكالة .وهكذا يتم العمل على تجفيف مصادر حياة
تحريض ضد الدول التي ّ
وكالة "أونروا" ،تمهيدا لشطرها وقضية الالج ين الفلسطينيين.
وإذ اعتر

الرئيس األمريكي بالقد

عاصمة لدولة االحتالل ،وبدأت إدارته في تغيير وصف

األراضي الفلسطينية ،ولم تعد تطلق عليها وصف "األراضي المحتلة" ،ففي ذلك توط ة لالعت ار

بالسيادة اإلسرائيلية على المستوطنات ،بكل ما تمءل هذه من منشآت ومناطق أمنية محيطة بها،

ومناطق مخصصة لتوسعها ،وطرق التفافية لخدمتها .وإذا أخذنا في االعترار القانون األسا

(إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي) ،والذي صدر في  ،2018/7/19فيردو ترجمة عملية لتلك

الصفقة ،إذ أعلن القانون أن كل فلسطين هي الوطن التاريخي لب"الشعب اليهودي" ،ويمار

فيها حق تقرير المصير ،وأصرح االستيطان ليس جريمة حرب ،بل واجرا وطنيا.
وترعا لما سرق ،إذا شطرل قضيتا الالج ين والقد

وحده

من وابل القضية الفلسطينية ،ماذا يرقى منها؟

ومن هنا ،تأتي ورشة الرحرين للحديع عن "الءمن" الواجب دفعه ،وتحديد الطر الذي سو

يدفعه.

ولم تكن "صفقة القرن" لتولد ،لوال تواطؤ بعض القيادات الخليجية ،والردء بالغ ل مع الصهيونية

والتطريع معها ،لتءريل مكانها في بالدها في مقابل التنازل عن فلسطين التي ستكون الءمن الذي
تدفعه هذه القيادات إلنقاذ مناصرها .ألم يعتر الرئيس ترامب بصراحة ،وفي لقاء عام ،بأنه اتصل

بملك الس عودية ،سلمان بن عرد الع ي  ،وخاطره" :يا ملك ،نحن نحميك ،وبالتالي عليك أن تدفع

مقابل حمايتنا لكم" .وفي مقام يخر ،قال نحن نحمي بعض قادة الخلي  ،وبدون حمايتنا لن يمكءوا
في مناصرهم أكءر من أسروعين .وفي وس هذه "الم ايدات" ،وجدت اإلدارة األمريكية تربة صالحة

البت از بعض القيادات العربية في الخلي  .ومن هنا ،أصرح الوقل جاه ا لتحديد من الصفقة .طرعا

التاريخ :األربعاء 2019/5/29

العدد4952 :

ص

27

تمسكها بفلسطين والقد
سو تعلن هذه القيادات ّ
الواقع شي ا.

يغير من
والحقوق الفلسطينية ،إال أن ذلك ال ّ

وفي هذه المناسرة ،تحضرني قصة للمسرحي األيرلندي برنارد شو ،ورد فيها أنه في إحدى الحفالت،

جلسل بجانره فتاة جميلة ،كان تشعر بسعادة غامرة ،ألنها تجلس إلى جانب شخصية مرموقة ،وبعد

أن تجاذبا أط ار

الحديع ،قال لها :هل تقرلين أن تمضي ليلة معي مقابل مليون جنيه ،فأجابل

بالقرول فو ار .وبعد فترة قصيرة ،سألها إن كان يمكن أن تقرل بمائة جنيه ،بدال من مليون ،فانتفضل

الفتاة وصاحل به :من تفكر أن أكون حتى تعرض علي هذا المرلغ .فأجابها بلسانه الحاد :نحن
ّ
اآلن متفقون على من أنل ،الخال اآلن فق على الءمن .وأجد أنه في اإلمكان إسقاط هذه الحكاية
على المساومة بين اإلدارة األمريكية وبعض القيادات الخليجية لتحديد الءمن ،فقد قرلل هذه القيادات

أن تقوم بعملية تطريع مع الصهيونية ،أعني الصهيونية إياها ،وتتنازل عن كل فلسطين وكل

مقدساتها ،وأن تخضع لشروط اإلدارة األمريكية وابت ازها لقاء حمايتها من مخاو

مصطنعة أو

حقيقية ،وتجتمع اآلن في الرحرين ،لتحديد من الصفقة .وترد في األخرار أرقام واجب أو متوقع

اع للرقر ،يساومها على مقدساتها ووطنها
اقتضااها من تلك القيادات التي رهنل مستقرلها في يد ر ٍ
وشعرها ،بعد أن عر من تكون هذه األنظمة.

وعلى الرغم من أنه من الصعب جدا الو وق بالسياسات األمريكية ،ال سيما في ما يتعلق بالقضية

الفلسطينية ،إال أنه واستءناء من هذا االعتقاد (ولو على سريل الجدل) ،واعتناقا لحسن النية ،يمكن

القول إنه لو كان جاريد كوشنر وجيسون غرينرالت يحيطان علما بما يجري في األراضي الفلسطينية
ٍ
حل سياسي؟
األولي :هل يمكن تحقيق االزدهار االقتصادي من دون ّ
المحتلة ،لطرحا السؤال ّ
ولنفترض أن ذلك ممكن ،فال ّبد من تفكيكك "االزدهار االقتصادي" ،لنرى من هو المستفيد من هذين
االزدهار واالستءمار.

يستحوذ أكءر من ستمائة ألف مستوطن إسرائيلي في األراضي الفلسطينية على مصادر المياه ،فقد

بنل سلطة االحتالل جدار الفصل العنصري على أهم مخ ونين من مصادر المياه في الضفة
الغربية ،وأصرح نصيب الفرد الفلسطيني  110أمتار مكعرة من الماء مقابل أكءر من  800متر

مكعب للمستوطن .ويسيطر المستوطنون على مناطق الغور التي هي سلّة الغذاء الرئيسية،
وصادرت سلطة الحاكم العسكري مصادر الطاقة في منطقة رنتيس ،حيع بنل إسرائيل  263مت ار من

الجدار حول الحوض الذي تم اكتشا

نف فيه ،وال ت ال تسحب المخ ون النفطي منه ،وحاصرت

تم اكتشافها في الرحر اإلقليمي لقطاع غ ة ،وفرضل عليها الحصار
إسرائيل مصادر الغاز التي ّ
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وتم ترحيل شركة بريتش غاز ،وهي التي سمحل لها إسرائيل
تم اكتشا مخ ون الغازّ ،
والدمار منذ ّ
ابتداء بالتنقيب عن الغاز في .1999

وليسل المستوطنات التي أقيمل في األراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب وحسب ،بل إنها

كذلك قطعل أوصال األراضي الفلسطينية ،لتحول دون تواصلها .فكيف يتم تحقيق االزدهار

االقتصادي في منطقة نابلس مءال ،والتي تقطعها عن قلقيلية ورام هللا وجنين عشرات المستوطنات؟

ولكي يسمح بالتواصل ،يجب أن تستفيد المستوطنات من هذا االزدهار االقتصادي أوال .وإذا كانل
سلطة االحتالل هي التي تسيطر على الحدود والمعابر والجمار  ،فإن هذا يعني بالضرورة أن

االزدهار االقتصادي سيكون دائما بيد االحتالل ،وتحل رحمته ورضاه ،كما أنه يعني أن سلطة
االحتالل سو

خا

تسهل تخليص الرضائع واآلالت والمنتجات المتعلقة بالمستوطنين ،وتعرقل ما هو

بالفلسطينيين ،أي أن المستوطنين سو

يصرحون شركاء في عملية االزدهار االقتصادي،

أقرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية أن المستوطنين هم من السكان المحليين.
بعد أن ّ
من المفهوم أن "االزدهار االقتصادي" ال يقوم إال على رساميل يتم استءمارها في مشاريع إنتاجية،

فمن أين ستأتي هذه الرساميل؟ الواضح أن ج ءا كري ار سو

يأتي (أو هكذا يتوقع الخرراء) من الدول

العربية ،وال سيما النفطية .وهذا يعني بالضرورة تطريع العالقات العربية (ال سيما النفطية) مع
إسرائيل ،لكي تضمن حماية استءماراتها .وهنا نصل إلى بيل القصيد ،وهو الوصول إلى حالة من

التطريع الشامل بين إسرائيل ودول الخلي النفطية ،أي إنجاز "صفقة القرن" بءمن مدفوع من بيع
فلسطين ،ومن األموال العربية على شكل استءمار ٍ
ات في أر ٍ
اض ومناطق تمءلها إسرائيل ،وتسيطر

فيها على معابرها ومصادرها وقوانينها .قد يستفيد الفلسطينيون من هذه االستءمارات ،إال أن فائدتهم

ستكون على شكل "فتات المائدة".

وفي الختام ،ما هي السلطة العامة التي سو

واسترجاع أرباحهم ،ولمن سو

تتعامل مع المستءمرين ،وترتب معهم تدفق أموالهم

يدفع المستءمرون ضرائرهم ،وما هي الجهة الرسمية التي سو

بين

تمنحهم اإلعفاءات إلدخال اآلالت وعناصر اإلنتاج أو تصدير المنتجات؟ وإذا ار خال
ٍ
ٍ
ٍ
بحل
المستءمر والجهة الرسمية ،فأي قانون سو يحكم الخال  ،وأي جهة قضائية سو تكلف ّ
الن اعات؟ وإذا صدر حكم قضائي لصالح مستءمر ضد مستءمر يخر ،فما هي الجهة الرسمية التي
حل سياسي
سو تقوم بتنفيذ الحكم القضائي؟ تءرل هذه األس لة أن ازدها ار اقتصاديا في غياب ّ
يتناول الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني هو وصفة سريعة الزدهار سلطة االحتالل ،وازدهار
المستوطنين ،وازدهار مؤسسات الفساد.
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 .42صفقة القرن والسلطة الفلسطينية ..هل يكفي إعالن الرفض؟!

ساري عرابي

أن قيادتها
تتخذ السلطة الفلسطينية موقفا معلنا رافضا لما بات ُيعر بب"صفقة القرن" ،ومن
المرجح ّ
ّ
طة ،بل وعلى قدر ال بأ به من تفاصيلها .وهي،
على اطالع جيد على الخطوط العريضة لهذه الخ ّ

عررت عنه على نحو
أن تصدر موقفا
وعلى ضوء هذا االطالعّ ،
فإنها ال تملك إال ّ
رسميا رافضاّ ،
ّ
عد التمهيد االقتصادي لرقية
أكءر عملية برفضها المشاركة في ورشة الرحرين االقتصادية؛ التي تُ ّ

الصفقة.

أي حال ،ومهما كانل تفاصيل الصفقة التي يجري تسريب بعض مضامينها في اإلعالم ،بين
على ّ
قانونيا
فإنها في مجملها ال تتجاوز تكريس الوقائع اإلسرائيلية على األرض ،وترسيمها
حين ويخرّ ،
ّ
باالعت ار

العربي والفلسطيني ،مع وجود نم

من اإلدارة الذاتية الفلسطينية الخاضعة للسيطرة

يسميه نتنياهو
األمنية اإلسرائيلية ،مع احتماالت ربطها بالمملكة األردنية الهاشمية ،وفي إطار ما ّ
"السالم االقتصادي" ،بمعنى أنه سو ُيرشى الفلسطينيون بالرفاهية االقتصادية مقابل تنازلهم عن
حقوقهم السياسية.

تمس جوهر الراية اإلسرائيلية،
أما الشكل السياسي النهائي فيمكن تجميله برعض التسميات التي ال ّ
ّ
أمنيا للضفة الغربية ،والتسليم بب"إسرائيلية"
والتي مفادها استمرار االحتالل اإلسرائيلي
استيطانيا و ّ
ّ
نهائيا ،وبالتأكيد دون عودة الالج ين .وهكذا ،يمكن أن نسمي هذه
بشقيها الغربي والشرقي
القد
ّ
ّ
صفقة ..صفقة "التنازل العربي عن فلسطين" ،أو التطريع العربي مع "إسرائيل" ،دون استرجاع

نتذكر أن الواليات المتحدة اعترفل أخي ار بالسيادة
الحقوق العربية والفلسطينية ،وهنا ينرغي أن ّ
اإلسرائيلية على الجوالن ،بعدما اعترفل بها على القد

صفقة هذا جوهرها ،بصر النظر عن بعض التفاصيل أو الحيءيات أو التسميات ،ال يمكن للسلطة

أن هذا الرفض قد ينطوي على قرول ضمني ،ما لم يستند الموقف
الفلسطينية إال رفضها ،إال ّ
الرسمي المعلن إلى أشكال أخرى من التعرير عن الرفض تدفع اإلسرائيليين وداعميهم في الريل
األبيض ،وبالضرورة قيادة قاطرة التطريع العربي ،إلعادة النظر في فرض هذه الصفقة على

الفلسطينيين.

منذ بدايات اتضاح معالم صفقة ترامب ،وال سيما وحين االعت ار

بالسيادة اإلسرائيلية على القد ،

والتوقيع على قرار نقل السفارة األمريكية إلى القد  ..والحالة النضالية في الضّفة الغربية تراوح
طرة وال المستءمرة ،والعمليات الفردية ،وبعض
الهرات الشعرية المحدودة وغير المؤ ّ
مكانها ،باستءناء ّ
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لكن المقاومة الشعرية الشاملة والواسعة بما ّأنها
العمليات المسّلحة التي وقفل خلفها حركة حما ّ ،
الشكل النضالي الذي ترنته حركة فتح في السنوات األخيرة في إعالناتها الرسمية ،وكذلك مؤسسات

منظمة التحرير ..ال أ ر لها في الواقع خارج تلك اإلعالنات ،وهو األمر الذي دفع نتنياهو وإدارة

ترامب للتأكيد على المضي أكءر نحو إنفاذ هذه الصفقة ،بعد مراقرتهم للمشهد الفلسطيني وأدوات

القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات منذ ذلك الوقل وحتى اآلن.

هرة الطفل محمد أبو خضير في القد  ،والعدوان الكرير
طوال السنوات الخمس الماضية ،ومنذ ّ
على غ ّة ،والفر تتوالى على الصعيد النضالي ،إلمكانية إدارة حالة كفاحية ضاغطة على

الهرات المحدودة ،التي
االحتالل وكابحة لمشاريع نتنياهو /ترامب .فقد أطلق الفلسطينيون عددا من ّ
ومدها وتحويلها إلى أداة ضغ فلسطينية ،والفصيل
يتقدم إليها أحد لتعظيمها وتأطيرها وإدامتها ّ
لم ّ
الفلسطيني الوحيد الذي كان يمكنه أن يفعل ذلك ،أو يفترض أنه يمكنه ذلك ،هو حركة فتح،

الخاصة بالسلطة وعدم استهدافها
باعترارها األكءر قدرة على الحركة في الضفة الغربية بحكم عالقتها
ّ
من االحتالل.
لم تتجاوز المقاومة الشعرية إذن أن تكون شعا ار في إعالن؛ لضرورات تجميل الممارسة السياسية.
برمته ،وتدفع
وفي حين ينرغي أن تَفرض مآالت مشروع التسوية الكار ية إعادة نظر في المشروع ّ
فإن الخيارات السياسية ّلل على النقيض
نحو تحقيق وحدة وطنية يستند إليها النضال الفلسطينيّ ،

من ذلك تماما.

إن إغراق الفلسطينيين في نم استهالكي يتعارض
وبالعودة قليال إلى الوراءّ ،
فإنه ينرغي القول ّ
ّ
طة
بالمطلق مع الواجب التاريخي الملقى على الفلسطينيين إلنهاء االحتالل ..ال
يصب إال في خ ّ
ّ
السالم االقتصادي لرنيامين نتنياهو ،فضال عن تحييدها للجماهير الصراع ،وإفضائها إلى قافة

مجتمعية منفصلة عن الصراع ومتطلراته .وفي السياق نفسه ،يأتي إنهاء الطابع التحرري لحركة فتح

عضويا بمشروع السلطة ،وتحطيم فصائل المقاومة ،وتجريف منابر العمل الوطني.
وربطها
ّ
أهم أسلحتها التي يمكنها
لقد جاءت صفقة القرن في وقل كانل فيه القيادة الفلسطينية قد ح ّ
طمل فيه ّ
تحولها إلى أفق سياسي أرقى
بها مواجهة هذه الصفقة ،كما أن طول األمد على واقع السلطة دون ّ
جعل مجرد وجودها هدفا قائما في ذاته ومحكوما بالشرط اإلسرائيلي ،وبالتالي ،وفي أحسن الحاالت

فإن واقع الحال هو السلرية العملية إزاء هذه الصفقة التصفوية.
القائمةّ ،
ال يعني ذلك أن تعديل المسار مستحيل ..لكن اإلجابة معّلقة باإلرادة وعافيتها.
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 .43لماذا لم تتحقق الوحدة ،ومن يتحمل المسؤولية؟

هاني المصري

على الرغم من وصول المصالحة إلى استعصاء غير مسروق ،لدرجة أن زياد النخالة ،األمين العام

لحركة الجهاد اإلسالمي ،أعلن بأن مصر جمدت جهودها ،ورد عليه ع ام األحمد ،عضو اللجنة
المرك ية لحركة فتح ،بأن هذا غير صحيح ،وأن مصادر مصرية أبلغته بأن ال أحد مفوضا
بالتصريح عن المواقف المصرية ،إال أن هنا

جولة جديدة بدأتها القاهرة بكتمان شديد بداية هذا

الشهر بلقاء عقدته مع وفد من حركة فتح ،وطلرل منه تقديم وجهة نظر مكتوبة تحمل وجهة نظر
"فتح" ،ولم ترد حركة حما

إلى لقاء وطني في الدوحة.

وفق األحمد على ذلك حتى اآلن ،بل شجعل على قيام قطر بالدعوة
ما يشير إلى

أن هنا
ومع أن المعلومات غير مكتملة عما هو مطروح في الجولة الجديدة ،إال ّ
اعتماد نفس القواعد السابقة ،وتجنب عدد من المسائل الجوهرية ،أبرزها حل الرزمة الشاملة ،ما يعني

عدم إمكانية حدوث اختراق.

يأتي هذا التطور في ملف المصالحة في نفس الوقل الذي بدأت فيه جنوب إفريقيا محاولة جديدة

لعلها تكون أفضل من محاولة روسيا التي انتهل إلى فضيحة فلسطينية كاملة األوصا  ،حين لم

يتمكن المجتمعون في موسكو من إصدار بيان مشتر ضد "صفقة ترامب" ،رغم أن الخطة األمريكية

اإلسرائيلية خطيرة ،كونها تستهد

إزالة القضية الفلسطينية عن طريق رسم الشرق األوس الجديد.

من المعيب والمخجل والالمعقول استمرار االنقسام وتعمقه رغم وصول االستراتيجيات المعتمدة إلى
طريق مسدود وتعا م المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها ،إذ لم تعد هنا
عملية سياسية تستهد

التوصل إلى تسوية ،بل هنا مؤامرة لتصفية القضية تطال الكل الفلسطيني

بال استءناء .كما أصرحل المقاومة مشغولة بالرحع عن تحويل التهدئة مقابل التهدئة إلى هدنة

مقابل تحسين شروط الحصار.

ال ي ال االنقسام مستم ار ومرشحا لالستمرار ،ألن الرئيس وطرفا االنقسام لم يتجاوزوا المصالح
والررام الفردية والخاصة والف وية ،ولم يغلروا المصلحة العامة والررنام الوطني الذي يجسد القواسم

المشتركة.

إن السرب الرئيسي لعدم نجاح الجهود واالتفاقيات السابقة عدم إيمان الرئيس وطرفي االنقسام

بالشراكة ،فرات الرئيس يملك جراء االنقسام مختلف مصادر الحكم في السلطة والمنظمة ،مع أن

الذي يملك السيطرة والقيادة والسيادة في الحقيقة هو االحتالل ،وليس مسؤولو السلطتين المتنازعتين
تحل االحتالل .كما أن الذي يعطي أهمية أكرر لغياب الشراكة االستقطاب الءنائي الحاد ،وعدم
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وجود قطب الع قوي يكسر االستقطاب ويحقق التوازن المطلوب في النظام السياسي ،وهذا يتحمل

المسؤولية عنه غياب القوى األخرى اليسارية وغير اليسارية والفعاليات الوطنية على اختالفها.

أي جرهة تحرير وطنية أو بلد يواجه خط ار خارجيا ،أو برلمان أو شركة بحاجة إلى عمود فقري أو

قائد يقود الجرهة أو الرلد أو المؤسسة ،وهذا غير متوفر فلسطينيا بسرب تنافس حركتي فتح وحما

رأسا ل أر  ،كما تدل مؤش ارت عدة ،أبرزها سيطرة طر على السلطة في الضفة الغربية ،ويخر على

السلطة في قطاع غ ة.

لقد حققل منظمة التحرير وحدة الشعب الفلسطيني بعد أن قادتها فصائل الءورة الفلسطينية ،ألن

ختَلف
وي َ
حركة فتح كانل تحظى بأغلرية كريرة ومستقرة ،وألن الشهيد ياسر عرفات زعيم معتر بهُ ،

ختلف عليه ،وعندما غاب باغتياله ،كان ال بد من إصالح وتجديد وتقوية حركة فتح
معه وال ُي َ
الستعادة دورها وألقها الذي فقدته إلى حد كرير بعد توقيع اتفاق أوسلو والنتائ التي انتهى إليها،
وبعد ذوبانها في السلطة .والرديل عن الح ب أو الشخص القائد التعددية ،واعتماد أسس الشراكة من

دون إقصاء أو تفرد أو تخوين أو تكفير ،ومن دون احتكار الحقيقة.

وت ايدت الحاجة بعد غياب ال عيم التاريخي إلى إعادة االعترار للمشروع الوطني ولمنظمة التحرير،

ولتوزيع السلطات والمناصب ،وإرساء قواعد العمل الجماعي والمؤسسي ،بما يؤدي إلى الفصل بين

أر

السلطة والمنظمة ،ويضع السلطة في مكانها الصحيح لجهة عالقتها بالمنظمة بوصفها أداة من

أدواتها وليس الرنل التي أكلل أمها ،وذلك من خالل تغيير و ائفها وموازنتها والت اماتها بعد أن

اتضح للقاصي والداني أنها سلطة حكم ذاتي يراد لها أن تكون دائمة وليسل مرحلة مؤقتة ،كما توهم
أصحاب اتفاق أوسلو ،على طريق إنهاء االحتالل وتجسيد الدولة.

كما أن هنا حاجة لنقل الصالحيات السياسية للسلطة إلى المنظمة ،التي يجب أال تتجمع قيادتها
ودوائرها داخل األرض المحتلة ،بحيع تنتشر حيءما أمكن في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني ،لتغدو

السلطة إدارية خدمية مجاورة للمقاومة ،ومهمتها توفير مقومات الصمود ،واستمرار تواجد الشعب
الفلسطيني على أرض وطنه.

ما حدث بالفعل مخالف لما هو وارد فيما سرق ،إذ تجمعل السلطات بيد شخص واحد ،ومضل

حركة فتح بمعدالت أسرع في طريق التحول من حركة تحرر إلى ح ب السلطة والمو فين .وهذا

الفيرو

أصاب حركة حما

والمقاومة المسلحة.

في

ل محاولتها المستحيلة الجمع بين سلطة تحل االحتالل

قلل وأكرر وأزداد قناعة بأن الرئيس محمود عرا

أوال ،بحكم السلطات والصالحيات التي يملكها،

ولكونه يطرح شروطا تعجي ية إلنهاء االنقسام ،وطرفي االنقسام (حركتي حما

وفتح) انيا،
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يتحملون المسؤولية عن وقوع االنقسام واستم ارره وتعمقه ،وهذا ال يرجع إلى الحر

على الوقو

على مسافة واحدة بين الجانرين – كما يقول بعض قادة وأنصار "فتح" و"حما "  -بل لقراءة
تستند إلى أن أولوية الرئيس بدعم من "فتح " هي استعادة غ ة تحل لواء سلطته من دون اعت ار

بدور حما

واالعت ار

وغيرها .في المقابل فإن أولوية "حما " االحتفاظ بالسلطة في غ ة ،ومنحها الشرعية

والتمويل.

وال يحمل هذا الرأي الدعوة إلى تقاسم و يفي أو محاصصة فصائلية ،وإنما يهد

إلى قيام شراكة

سياسية حقيقية ،تعطي لكل ذي حق حقه ،واألولوية لتوحيد المؤسسات المنقسمة على أسا

راية

شاملة واستراتيجية جديدة ،م االحتكام إلى الشعب من خالل انتخابات منتظمة على كل القطاعات
والمستويات المحلية والعامة.

يكمن الحل في ل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة أو متوازنة ،وتعذر إنجاز

الوحدة على المدى المراشر ،مع أنها ضرورة ال تحتمل التأجيل؛ في السعي الجاد والداوب لتحقيق ما
يمكن تحقيقه رغم استمرار االنقسام ،والعمل في نفس الوقل وبقوة أكرر على إنهائه.

هذه المعادلة الصعرة تتحقق من خالل الوحدة الميدانية في مقاومة االستعمار االستيطاني االحتاللي

العنصري ،وضد الحصار والعدوان ،وعرر العمل إلحراط مخططات الضم والتهجير ،واالتفاق على
كيفية مواجهة مشتركة لما تسمى "صفقة ترامب" ،من أجل إحراطها ،وخاصة أنها تطال الجميع كما
تدل العقوبات على السلطة ،والمخططات لضم أج اء من الضفة ،والحصار والعدوان ،والتهديدات

لحما

والقطاع ،إلى جانب الشروع في حوار وطني شامل يضم مختلف ألوان الطيف السياسي

واالجتماعي في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني؛ بهد

االتفاق على ما يجمع الفلسطينيين،

وهو كءير ،وكيفية العمل إزاء الخالفات والخصوصيات التي تمي كل تجمع.

ٍ
وتحد شعري فلسطيني،
ونرد على من يقول إن هذا مستحيل بأن ما يجري على األرض من صمود
وتجسيد لموقف اإلجماع الوطني الرافض لخطة ترامب وورشة الرحرين ،والمقاطعة والمقاومة بمختلف
أنواعها ،الشعرية والسلمية والمسلحة والديرلوماسية والقانونية ،ما هي إال نماذج لتحقيق ما ذهرنا إليه،

قد تكون قادرة على عرقلة مؤامرة التصفية ،ولكنها على أهميتها ضعيفة ومرعءرة وعاج ة عن إحراطها
تطور من خالل التنسيق والعمل المشتر  ،وصوال إلى تحقيق وحدة وطنية قادرة على السير
إذا لم ّ
بالشعب الفلسطيني نحو االنتصار العظيم.
إن حجم التحديات والمخاطر غير المسروقة تستوجب حشد كل الطاقات واإلمكانيات التي يمتلكها

تحمل المسؤولية في مواجهتها من شخص أو فصيل وحده،
الشعب الفلسطيني ،بحيع ال يمكن ّ
بحجة أنه يقاوم "صفقة ترامب" ،وهو أمر شجاع ،ولكنه يندرج في نطاق الواجب ،بل كونه كذلك
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يجعله بحاجة إلى وقو
إمكانية االنتصار فيها.

الشعب بمختلف قواه وفعالياته إلى جانره لخوض المعركة معه بما يع ز
الدراسات االستراتيجية2019/5/29 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

 .44جهود إسرائيلية حثيثة لترسيخ "السالم االقتصادي"
د .عدنان أبو عامر
األمنية
فإن العالقات
السياسية بين
فيما تتواصل القطيعة
الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام ّ ،2014
ّ
ّ
ّ
ائيليين.
التجار ورجال األعمال
االقتصادية
و
الفلسطينيين بنظرائهم اإلسر ّ
ّ
ّ
مستمرة عرر لقاءات ّ
ّ
شهدت األيام األخيرة سلسلة من اللقاءات ،وفيما ي عم منظموها أنها تهد

لتع ي

األواصر

االقتصادية لتحقيق السالم عرر االقتصاد ،أعلن يخرون عن مرادرات لتعاون تجار ّي وإقامة مناطق
ّ
صناعية واستءمارات مشتركة ،السيما في الضفة الغربية.
ّ
الفلسطينيين
التجار
صحيح أن واقع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
ّ
ّ
الفلسطينية يحتّم التواصل بين ّ
ّ
لحل مشاكلهم في التصدير واالستيراد والتصاريح والتراخيص ،لكن األفضل
والمس ولين اإلسرائيليين ّ

طة
ترعية
اقتصادية إلسرائيل ،مما يتطّلب من السلطة إعداد خ ّ
ّ
عدم وجود اللقاءات ،ألنها تعني ّ
لالنفكا عن االقتصاد اإلسرائيلي.
ّ
يسعى المتشجعون لهذه اللقاءات من التجار ورجال األعمال الفلسطينيين لمحاولة ترريرها ،بالقول إنها
تأتي إلدخال تسهيالت على الفلسطينيين ،وهي اجتماعات دورّية ،وهم يجلسون مع تجار ورجال
ائيلية.
ائيليين ،وليس مع الجيش أو القيادة اإلسر ّ
أعمال إسر ّ

االقتصادية ،ويردو أن الجهات
ائيليين لتسهيل معامالته
ّ
ليس س ار أن التاجر الفلسطيني يتّصل باإلسر ّ
التجار وإنعاش النشاط
تغض الطر عن اللقاءات ّ
الفلسطينية المسؤولة ّ
ألنها تسهم في تسيير شؤون ّ
فلسطينية في إسرائيل بمليارات
االقتصادي ،مع أن األخطر من هذه اللقاءات وجود استءمارات
ّ
ّ
الفلسطينية.
التجار المرترطين بالسلطة
ّ
الدوالرات ،عرر ّ
بالتوجه المراشر للفلسطينّيين ،ووضع
طة اإلسرائيلية "العصا والج رة"
هذه اللقاءات تأتي تطريقا للخ ّ
ّ
قائمة بأسماء رجال أعمال تجري اتصاالت مراشرة معهم ،ولذلك من الصعوبة بمكان القف عن حقيقة

اقتصادية للمجتمع الرأسمالي الفلسطيني الساعي
مفادها أن هذه اللقاءات تهد لتحقيق فوائد
ّ
ّ
ّ
للسيطرة على القرار السياسي الفلسطيني ،ودعم االرتراط باالقتصاد اإلسرائيلي ،تمهيدا النهيار
ّ
ّ
ّ
تحكمها باالقتصاد الفلسطيني
توجه إسرائيل للسالم
االقتصادي ،ألنها لن تتخّلى عن ّ
السلطة ،وتنفيذ ّ
ّ
ّ
الخام.
لعمالته الرخيصة وتوافر المو ّاد
ّ
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الفلسطينيون من اللقاءات ،حصولهم على بطاقات
التجار
ّ
مع العلم أنه من الفوائد التي يحّققها ّ
ائيلية توّفر لهم دخول إسرائيل بسهولة والسفر عرر مطار بن غوريون ،وسرعة المرور على
إسر ّ

ائيلية بالضّفة بدل االنتظار لساعات ،ويدور الحديع عن إصدار إسرائيل يال
الحواج اإلسر ّ
الرطاقات.

الفلسطينية ،وكءير من التسهيالت
تدخل السلطة
نائية دون ّ
ّ
تتم اللقاءات التجارية واالقتصادية بصورة ّ
الفلسطينيين تعلن بعد هذه االجتماعات ،دون إطالع السلطة
تقدمها إسرائيل لرجال األعمال
التي ّ
ّ
بالفلسطينيين ،وتقديم الخدمات المراشرة
عليها ،سعيا من إسرائيل لتجاوزها ،واعتماد االتصال المراشر
ّ

وحل مشاكل من دون إشراكها.
من تنسيقات وتصاريح ّ
ائيلية إلقامة شركة عالقات
تعترر اللقاءات التجارّية
اتيجية إسر ّ
ائيلية ج ءا من استر ّ
الفلسطينية اإلسر ّ
ّ
اقتصادية ومصالح معهم فيستفيدون من التسهيالت التي
الفلسطينيين وإنشاء عالقات
أسماليين
ّ
ّ
مع الر ّ
الفلسطينية،
تقدمها إليهم في االستيراد والتصدير وحرّية الحركة والدخول إليها ،بعيدا عن السلطة
ّ
ّ
االقتصادي.
تمهيدا لتحقيق السالم
ّ

فلسطين أون الين2019/5/29 ،
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