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 .1إصابة مستوطنين بجروح خطيرة بعملية طعن في القدس واستشهاد المنفذ

نشرت القدس العربي ،لندن ،2019/5/31 ،من القدس ونقالً عن وكاالت ،أن شاباً فلسطينياً
استشهد ،وأصيب إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة

صباح اليوم الجمعة .وقال الناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد إن أحد الجريحين
االسرائيليين في حالة خطيرة جدا واآلخر يعاني من جروح بالغة.

وجرح أحد اإلسرائيليين أمام باب العامود ،والثاني في الجانب اآلخر من البلدة القديمة أمام باب

الخليل.

وقال وزرنفيلد إن “وحدات الشرطة في المكان (الهجوم) رصدت المهاجم مزودا بسكين وقام رجال

الشرطة بإطالق النار عليه وقتله” .وأوضح أن المهاجم فلسطيني في التاسعة عشرة من العمر.
وقال الناطق باسم الشرطة إن اإلجراءات األمنية المشددة لشهر رمضان ستبقى بال تغيير.

وجاء في المركز الفلسطيني لإلعالم ،2019/5/31 ،من القدس المحتلة ،أنه أصيب مستوطنان،
صباح الجمعة ،بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني في القدس المحتلة ،قبل إطالق النار تجاهه من

قوات االحتالل .ووفق موقع "والال" العبري؛ فإن الشاب الفلسطيني طعن مستوطنا عند مفترق طريقي
ّ
مستوطنا آخر
سوق باب خان الزيت وطريق الواد الموصل لألقصى ،وأصابه بجروح خطيرة ،وطعن
ً
في قلب ما يسمى "الحي اليهودي" ،المقام على حارتي المغاربة والشرف ،بالقرب من كنيس الخراب
ّ
بالقدس ،وأصابه بجروح متوسطة .وذكر الموقع أن القوات اإلسرائيلية أطلقت النار تجاه الشاب
و"حيدوه" ،وهو مصطلح صهيوني يشير إلى السيطرة على الشاب أو قتله.
ّ
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 .2عباس يؤكد عدم المشاركة في "المنامة" ويدعو قمة مكة للتمسك بق اررات قمتي الظهران وتونس
مكة المكرمة :دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبااس ،القماة العربياة الطارئاة فاي مكاة المكرماة،
إلااى التيكيااد علااى تمسااكها بق ا اررات القمااة التااي عقاادت فااي الفه اران (قمااة القاادس) فااي نيسااان /أبرياال

 ،2018وقا اررات القمااة العربيااة فااي تااونس فااي آذار /مااارس  .2019وقااال عباااس ،فااي كلمتااه فااي القماة
العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة ،فجر اليوم الجمعة ،إن "دولاة فلساطين التاي أعلنات رفضاها
المطلق الستبدال مبدأ األرض مقابل السالم؛ باالزدهار مقابل السالم ،تؤكد بيننا لن نشارك في ورشة

العمل التي دعت لها اإلدارة األمريكية في المنامة".

وشاادد عباااس علااى ال ارفض المطلااق للمحاااوالت األمريكيااة الهادفااة إلسااقاي القااانون الاادولي والشاارعية

الدوليااة (مااا يساامى صاافقة القاارن) ،بمااا فااي ذلااك مباادأ الاادولتين علااى حاادود  1967و"القاادس الش ارقية"
عاصمة لدولة فلسطين ،واستبدال مبدأ األرض مقابل السالم باالزدهار مقابل السالم.

وثمن عباس عالياً ق اررات القمة العربية في تاونس فاي آذار /ماارس  ،2019وقا اررات القماة العربياة فاي

الفهران في نيسان ( 2018قمة القادس) ،التاي أكادت رفضاها لجمياع قا اررات اإلدارة األمريكياة المتعلقاة

بالقدس والالجئين والحدود واألمن واالستيطان ،وثباتها على مبادرة السالم العربية دون تغيير ،وصوالً

ربااع ماان حزياران 1967
إلااى إنهاااء االحااتالل اإلسارائيلي وتجساايد اسااتقالل دولااة فلسااطين علااى حاادود ال ا

بعاصاامتها "القاادس الشارقية" ،وحا ّال قضااايا الوضااع النهااائي كافااة وعلااى أرسااها قضااية الالجئااين اسااتناداً
للقرار الدولي  194ومبادرة السالم العربية كما اعتمدت ،واإلفراج عن األسرى كافة.
وقاال عباااس" :ساابق أن طلبنااا وقاررت القماام العربيااة السااابقة شاابكة أماان ماليااة لمساااعدتنا فااي مواجهااة
الحصااار األمريكااي واإلس ارائيلي المفااروض علينااا ،ونشااكر ماان لبااى هااذا الطلااب ونيماال ماان اآلخ ارين

االستجابة".

وأضاااف عباااس قااائالً إن "دولااة فلسااطين تاادين االعتااداءات التااي تعرضاات لهااا المنش ا ت النفطيااة فااي
المملك ااة العربي ااة الس ااعودية واالعت ااداءات الت ااي تعرض اات له ااا الس اافن قبال ااة س اااحل اإلم ااارات العربي ااة
المتحاادة ،وموقفنااا ثاباات مااع جميااع األشااقاء العاارب فيمننااا جاازء ال يتجا أز ماان األماان القااومي العربااي وال
نقبل التهديد ألية دولة عربية من أية جهة كانت".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/31 ،

 .3اشتية :حل الدولتين في خطر ..وال نبحث عن تحسين الظروف تحت االحتالل وانما العيش بكرامة

نشرت الشرق األوسط ،لندن ،2019/5/31 ،من رام هللا :اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محماد اشاتية،

أمس" ،إسرائيل" بانتهاك وخرق "كافة االتفاقيات الموقعة ،خصوصاً اتفاق باريس".
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وق ااال اش ااتية ،خ ااالل اس ااتقباله ف ااي مكتب ااه با ارام هللا عض ااو الك ااونجرس األمريك ااي رئ اايس لجن ااة الش ااؤون
الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل ،إن "اقتطاعات إسرائيل من عائادات الضارائب الفلساطينية يار

قانونيااة" ،وشاادد علااى ضاارورة خااروج أص اوات ماان الكااونجرس األمريكااي تطالااب بإنقاااذ حا ّال الاادولتين،
ترمب للتراجع عن العقوبات كافة التي فرضتها على الفلساطينيين ،باإلضاافة إلاى
وتضغط على إدارة ا

اق أبنااء شاعبنا" .وقاال اشاتية إن ح ّال الادولتين "فاي خطار بسابب المخططااات
"وقا الحارب المالياة بح ّ
اإلسا ارائيلية لض ا ّام أجا ازاء م اان الض اافة الغربي ااة ،األم اار ال ااذي يقض ااي عل ااى أي فرص ااة إلقام ااة الدول ااة

الفلسطينية" ،وأضاف" :طالبنا الكثير من دول العالم باالعتراف بدولة فلسطين على حادود عاام 1967

حل الدولتين قائماً".
لمواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية ،وابقاء ّ
وأضافت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2019/5/30 ،من رام هللا ،أن محمد اشتية أكد

أن الفلس ااطينيين ال يبحث ااون ع اان تحس ااين ف ااروفهم المعيش ااية تح اات االح ااتالل ،وانم ااا يري اادون إنه اااءه

والعاايب بك ارمااة فااي فا ّال دولااتهم .وقااال ،خااالل اسااتقباله يااوم الخماايس  2019/5/30فااي رام هللا ،ممثاال
لجن ااة الش ااؤون الخارجي ااة للمجموع ااة البرلماني ااة األلماني ااة رودري ااك كيزوتي اار ،إن "إسا ارائيل" ال تري ااد لن ااا
االستثمار في بالدناا وتضاع العراقيال أماام المساتثمرين مان الخاارج أو المحلياين ،خاصاة فاي المنااطق

المسماة "ج" ،وتستولي على العديد من األراضي وتضمها للمس ااتعمرات ،ونحن نطالاب بمقاطعاة كافاة
منتجات المستعم ارت اإلسرائيلية ،ألنها ير شرعية وفق القوانين والشرعية الدولية .وأضاف أن هنااك

توجهان لدى "إسرائيل" ،اإلبقاء على وضاع االحاتالل القاائم أو ض ّام أجازاء مان الضافة الغربياة ،مؤكاداً
أنااه لاان يااتم القبااول بااذلك ،مطالب ااً الاادول العفمااى كيلمانيااا وبريطانيااا وفرنسااا اإلس ا ار إلااى االعت اراف
حل الدولتين.
بالدولة الفلسطينية لمواجهة هذه التوجهات وانقاذ ّ

 .4المالكي :نطالب برفض أي صفقة أو خطة ال تنسجم مع مرجعيات السالم الدولية
جاادة :أكااد وزياار الخارجيااة والمغت اربين الفلسااطيني رياااض المااالكي ،ضاارورة تكااات

الجهااود فااي هااذه

المرحلااة الحرجااة ،والوقااوف أمااام محاااوالت تغييااب القضااية الفلسااطينية وتصاااعد الحمل اة االسااتعمارية

اإلس ارائيلية التااي تسااتهدف بشااكل رئيسااي تهويااد القاادس وتغيياار هويتهااا وطابعهااا ومركزهااا القااانوني.
وطالب الماالكي ،فاي كلمتاه أماام اجتماا وزراء الخارجياة التحضايري للقماة اإلساالمية ،بادعم القضاية

الفلسااطينية وتعزيااز صاامود شااعبنا بشااتى الطاارق ،ورفااض أي صاافقة أو خطااة ال تتفااق أو تنسااجم مااع
القانون الدولي واالتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وق ارراتها والمرجعيات المتفق عليها.

وشاادد علااى ضاارورة الت ازام الاادول األعضاااء باادعم التحركااات الدوليااة للقيااادة الفلسااطينية التااي تسااعى

لمواجهة اإلجراءات االساتعمارية المتواصالة والمتساارعة لالحاتالل اإلسارائيلي .وأكاد ضارورة إداناة نقال
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ساافارة الواليااات المتحاادة والاادول األخاارى التااي تبعتهااا إلااى القاادس ،ورفااض هااذا اإلج اراء ياار القااانوني
حل الدولتين
الذي يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل قائم على أساس ّ
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/30 ،
 .5تيسير خالد :الوفد األمريكي ينشغل بتسويق بضاعة فاسدة عنوانها "صفقة القرن"
رام هللا ( -د ب أ) :اعتباار عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنفمااة التحرياار تيسااير خالااد أن الوفااد األمريكااي،
الااذي يقااوم بجولااة فااي بعااض دول الشاارق األوسااط ،ويضاام مستشااار الارئيس األمريكااي جاريااد كوشاانير

والمبعااوا األمريكااي لعمليااة السااالم جيسااون ارينبالت ونفي اره لشااؤون إي اران ب اراين هااوك مباحثااات،
"ينشغل بتسويق بضاعة فاسدة عنوانها "صافقة القارن" بيبعادهاا السياساية واالقتصاادية بعاد أن حكمات

عليها اإلدارة األمريكياة بالفشال" .وقاال خالاد ،فاي بياان صاحفي ،إن "صافقة القارن" ولادت ميتاة بسابب

"انحياز اإلدارة األمريكية األعمى و ير المسبوق للسياسة العدوانية التوسعية المعادياة للساالم لحكوماة
اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل".

وأض اااف أن "واش اانطن أدارت فهره ااا لح ا ّال ال اادولتين وتختص اار حق ااوق الفلس ااطينيين تح اات االح ااتالل
بالحقوق المدنية ما يحكم على سياستها بفشل حتمي يستحيل تداركه بجوالت إلى دول المنطقة".
ورأى أن "تجربااة ساانوات مدياادة ماان المعاهاادات واالتفاقيااات بااين إس ارائيل وبعااض الاادول العربيااة وبااين

إسارائيل والفلسااطينيين لاام تجلااب االزدهااار ولاام تااوفر االسااتقرار بقاادر مااا فاقماات األزمااات وشااجعت فااي

الوقت نفسه إسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية االستيطانية المعادية للسالم".

القدس العربي ،لندن2019/5/30 ،

 .6السنوار" :صفقة القرن" تهدف لدمج "إسرائيل" بالمنطقة العربية واإلسالمية ..سنكون الوقود إلسقاطها
قال موقع حركة حماس ،غزة ،2019/5/30 ،أن رئيس حركة "حماس" في قطا

زة يحيى السنوار،

دعا خالل كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية إلحياء يوم القدس العالمي ،جماهير
شعبنا وأمتنا إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي ،والذي يتزامن مع فعاليات مسيرات العودة

وكسر الحصار .وأوضح السنوار أن الهدف من صفقة القرن هو السعي إلى إنهاء الص ار في

المنطقة ،ودمج "إسرائيل" في منطقتنا العربية واإلسالمية ،واعادة تشكيل وعي األمة تجاه إعادة
تشكيل مصفوفة جديدة لألصدقاء واألعداء في المنطقة.

وتابع :بدأنا نرى في وسائل اإلعالم هجمة

ريبة لتغيير وعي األمة وصيا ته صيا ة جديدة،

مضيفاً أنه ال يمكن ألحد أن يعيد تشكيل مصفوفة األعداء واألصدقاء على مزاجه وهواه.
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وأردف أن من يريد أن ينسجم مع األمة فعليه أن يكون مع القدس والمقاومة وضد االحتالل ،ولن
نخجل من أن نشكره على رؤوس األشهاد.

وتوجه السنوار بالشكر إليران ،وأكد أنه لوال دعم إيران للمقاومة لما امتلكنا هذه القدرات ،منبها إلى

أن إيران دعمت المقاومة بالسالح والخبرات .وأضاف أنه تخلت عنا أمتنا في اللحفات الحرجة
والصعبة ،ودعمتنا إيران بالسالح والمال والخبرات .وأضاف :ال ينبغي ألحد أن يلومنا إذا شكرنا

إيران ،فمن الواجب أن نشكر كل من يقدم لنا الدعم واإلسناد من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا،

الفتا إلى أن من يدعم المقاومة والقدس فهو في ص

في ص

األصدقاء ،ومن يراهن على بيع القدس فهو

األعداء .وقال السنوار إنه يجب أن ال يخرج علينا أحد للمزايدة عندما نعلن مواقفنا

ومصفوفة أعدائنا وأصدقائنا ،هذا ليس إعالننا ،هذا إعالن القدس ،وهي التي تفضح كل من يتاجر

بها وب المها.

وقال السنوار نتمنى أن يق

ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته ،وحينها سنشكرهم

على رؤوس األشهاد ونضعهم على رؤوسنا.

وخاطب السنوار قادة الدول العربية واإلسالمية بالقول :أنتم أمام موق

تاريخي سيسجل لكم أو

عليكم ،واذا أردتم تثبيت حكمكم فعليكم تبني خيارات األمة والقدس الشعب الفلسطيني.

وأكد السنوار أن صفقة القرن لن تمر ما دام فينا عرق ينبض وقطرة دم واحدة ،وجاهزون ألن نكون
الوقود إلسقاي الصفقة ،مؤكدا أن شعبنا في كل مكان قادر على إسقاي الصفقة وتدفيع العدو الثمن

إذا ارتكب أي حماقة .ودعا السنوار الشعب البحريني إلى إعالن حالة الحداد العام يومي  25و6/26

يوم انعقاد الورشة االقتصادية في البحرين.

وخاطب أهل البحرين :الزموا بيوتكم وارفعوا الرايات السوداء ،وال تخرجوا إلى الشوار  ،وعبروا للكون
كله أنكم مع القدس ،ولن تطعنوا أهلكم في فلسطين في فهورهم.

وأكد أن زة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ،ولن تقام فيها دولة مسخ بعيداً عن باقي الوطن ،داعيا

حركة فتح إلى كلمة سواء ،ونضع أيدينا بعضها ببعض إلسقاي هذه الصفقة وافشالها.

وجاء في فلسطين أون الين ،2019/5/30 ،أن قائد حركة "حماس" في قطا

زة ،يحيى السنوار،

ذكر خالل مؤتمر "يوم القدس العالمي" في زة ،أن حركته ضربت مدينة تل أبيب خالل الحرب
األخيرة على زة عام  ،2014با 170صاروخا.

واستدرك بالقول" :إذا وقعت حرب جديدة سنطلق على (إسرائيل) أضعاف هذا العدد".
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وأردف السنوار أن بعض الصواريخ التي أطلقتها "المقاومة الفلسطينية" على (إسرائيل) خالل
الحروب السابقة ،من صنع إيران ،وأن البقية صنع محلي ،بدعم مالي وفني من طهران .وشدد على

مواصلة المقاومة "تطوير سالحها وقدراتها ،لتحقيق أهداف شعبنا".

ستفشل صفقات "الوهم والعار"
 .7أبو عبيدة :المقاومة ُ
زة :قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام" ،إن القدس ستفل أيقونة الص ار ووجهة
البندقية وبوصلة المقاومة ،وسنبذل من أجلها كل ال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة

إرا األمة المتجذر فيها".

وأضاف أبو عبيدة في تصريح مقتضب نشره على حسابه في "تويتر"" ،في يوم القدس العالمي نؤكد

للعالم بين المقاومة في فلسطين تق

رأس حربة في الدفا عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل

مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار التي تستهدف القدس واألقصى وقضية فلسطين".

فلسطين أون الين2019/5/30 ،

 .8النخالة :يوم القدس العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف إقليمية ودولية أكثر تعقيدا
زة  -هداية الصعيدي :قال األمين العام لحركة "الجهاد اإلسالمي" ،زياد النخالة" :ييتي يوم القدس

تعقيدا ،وفي فل اشتداد الهجمة األمريكية
العالمي هذا العام في فل فروف إقليمية ودولية أكثر
ً
ٍ
محاولة إل الق مل قضية فلسطين لصالح المشرو الصهيوني،
الصهيونية على المنطقة ،في
تحت عنوان صفقة القرن".

اضحا ،عندما تحدا الرئيس محمود عباس ،ونعت ما
وأضاف "موق الرفض لصفقة القرن كان و ً
لتذهب الصفقة إلى الجحيم".
يجري بالخيانة ،قائالً
ْ
وتابع النخالة" ،سنستمر بالمقاومة ،فهي واجبة علينا كوجوب الصالة".

وكالة االناضول لألنباء ،أنقرة2019/5/30 ،

 .9حماس :يوم القدس العالمي فرصة لجمع شمل األمة
قالت حركة حماس إن يوم القدس العالمي يشكل فرصة لجمع شمل األمة وتذكيرها بدورها تجاه
قضية فلسطين ،داعية كل العرب والمسلمين إلى العمل على تحرير فلسطين ورفع الفلم عن أهلها
وسكانها باعتباره واجبا مقدسا وأمانة في أعناقهم.

التاريخ :الجمعة 2019/5/31

العدد4954 :

ص

9

ووجهت حركة حماس في بيان صحفي بمناسبة يوم القدس العالمي التحية لكل من دعم المقاومة
بالمال والسالح ،وكل من أحيا في ضمير األمة حب التضحية والجهاد وحب فلسطين والقدس،

وعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل.

وخصت الحركة باإلشادة اإلعالن اإليراني ليوم القدس العالمي في الجمعة األخيرة من رمضان،
وقالت إنه يعبر عن مدى احتضان األمة وقادتها وشعوبها لفلسطين والقدس ،والحرص على إبقاء

هذه القضية حية حتى النصر والتحرير.

موقع حركة حماس ،غزة2019/5/30 ،

" .10الجهاد" تدعو للمشاركة بفعاليات يوم القدس العالمي
زة :دعا عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطب ،جماهير الشعب

الفلسطيني للمشاركة في فعاليات "يوم القدس العالمي" الذي يتزامن مع الجمعة " "60لمسيرات العودة

أكد البطب في تصريح صحفي ،وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه،
وكسر الحصار .و ّ
أن المشاركة تيتي للتيكيد على رفضنا لا "صفقة القرن" األمريكية ،ولمؤتمرات تصفية
الخميسّ ،
القضية التي تنعقد تحت عنوان الرفاه االقتصادي بالبحرين ،وللتمسك بالقدس عاصم ًة للشعب
الفلسطيني.
ودعا القيادي في الجهاد ،أبناء الشعب الفلسطيني في قطا

زة إلى المشاركة في مخيمات مسيرات

العودة وكسر الحصار ،مطالباً بيخذ أقصى درجات الحذر من العدو وقناصيه.
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/30 ،
" .11سرايا القدس" تكشف عن استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خالل عدوان 2014

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،استهداف آليتين
عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة ألول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكدت سرايا القدس أنها تمكنت من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خالل معركة

العص

الميكول عام  ،2014وأن العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وكانت قيادي في المقاومة تحدى في وقت سابق الرقابة العسكرية الصهيونية بالكش

عن حجم

الدمار والخسائر التي لحقت بالعدو الصهيوني بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس

خالل معركة حمم البدر.
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 .12مسؤوالن بفتح يدخالن غزة في زيارة مفاجئة لالطالع على األوضاع التنظيمية للحركة
رام هللا /زة :قام مسؤوالن في حركة فتح يوم األربعاء بزيارة مفاجئة إلى قطا

زة ،لكنها "عادية" وال

تحمل رسائل إلى حركة حماس ،بحسب قيادي بالحركة.

ودخل عضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء إسماعيل جبر ،وروحي فتوح ،إلى زة عبر حاجز

(بيت حانون /إيرز) الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية في زيارة ير معلنة.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ،لوكالة أنباء "شينخوا" ،إن زيارة جبر وفتوح "عادية وهما

يذهبان إلى جزء عزيز من الوطن واالطال على األوضا التنفيمية للحركة في زة".

وأضاف أن "جبر وفتوح لم يدخال زة في مهمة رسمية أو يحمالن رسالة إلى حماس" ،مشي ار إلى

أنه في حال عرض عليهما "عقد لقاءات مع حماس والفصائل الفلسطينية لن يكون هناك أي
اعتراض".

القدس ،القدس2019/5/30 ،

 .13نتنياهو :لجنة روسية -أمريكية -إسرائيلية تبحث الشهر المقبل القضايا األمنية اإلقليمية
تل أبيب" -القدس" دوت كوم -أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتما ثالثي
إسرائيلي -أمريكي -روسي في القدس الغربية الشهر المقبل لمناقشة القضايا األمنية اإلقليمية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم الخميس أن نتنياهو أعلن عن هذا االجتما المقرر عقده في

بيان القاه بعدما صوت الكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء ،عن حل نفسه واجراء انتخابات برلمانية،
وقال :إن هذه هي القضايا التي يجب على البالد معالجتها ،وليس جولة أُخرى من االنتخابات.

وقال نتنياهو" :اقترحت على الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فالديمير بوتين تشكيل

لجنة ثالثية أمريكية روسية إسرائيلية تجتمع في القدس (الغربية) لمناقشة الوضع األمني في الشرق

األوسط ،ووافق الرئيسان على ذلك ..هذا أمر ير مسبوق .لقاء من هذا القبيل لم يحدا من قبل
في إسرائيل ،أبداً".

وقال نتنياهو قبل عقد ذلك االجتما " :التهديد األكبر لالستقرار واألمن في المنطقة مصدره إيران

ووكالئها "مضيفا" مصممون على مواصلة التصدي بقوة لجهود إيران ،التي تدعو لتدميرنا ،وضد
محاولتها لترسيخ وجودها عسكريا في سورية".
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 .14لوموند :فشل نتنياهو الذريع يقوض خطة كوشنر الغامضة للسالم
باريس  -آدم جابر :قالت صحيفة ‘‘لوموند’’ الفرنسية إن األزمة السياسية اإلسرائيلية تسببت أمس
األربعاء في وقو ضحية جانبية في الواليات المتحدة ،في إشارة إلى "صفقة القرن".

أن اللقاء الكبير المزمع عقده يومي  25و 26يونيو/حزيران القادم لتقديم الشق
وأوضحت الصحيفة ّ
النقاب عنها ،قد يدفع ثمن فشل بنيامين نتنياهو في
االقتصادي لخطة لم يكش جاريد كوشنر بعد ّ
تشكيل الحكومة.

جمد بشكل
واعتبرت ‘‘ لوموند’’ أن الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي ُ
سي ّ
يتدخل
ملموس جهود جاريد كوشنر إلى اية تشكيل الحكومة اإلسرائيلية .وفي أفضل الحاالت ،لن ّ
صهر دونالد ترامب حتى شهر أكتوبر/تشرين األول بالنفر إلى األعياد الدينية بداية الخري  .وهو

جدول
ٌ
رسميا
ً

زمني قد يتعارض قريباً مع جدول آخر وهو الحملة االنتخابية الرئاسية لعام  2020التي ستبدأ
ٌ
مع تجمعات والية أيوا في أوائل فبراير/شباي والتي هي ير مؤاتيه للنشاي الدبلوماسي ،ناهيك

عن أنها ير مؤاتيه للمجازفة.

يتم
وتابعت الصحيفة الفرنسية القول ّ
إن المبادرة األمريكية اصطدمت بصعوبات كبيرة حتى قبل أن ّ
تقديمها ،حيا أكد المسؤولون الفلسطينيون ،الذين قطعوا االتصال باإلدارة األمريكية منذ اعتراف
واشنطن م ن جانب واحد بالقدس عاصمة إلسرائيل ،أكدوا أنهم لن يتوجهوا إلى المنامة في

الشق االقتصادي لهذه الخطة األمريكية والذي سيتم تقديمه في هذه
يونيو/حزيران المقبل .فهذا ّ
تمولها دول الخليج.
المناسبة ،يهدف إلى تهميشهم من خالل إفهار للفلسطينيين استثمارات ضخمة ّ
وقد أعلنت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة عن دعمهما لهذه الخطة.

وقالت ‘‘لوموند’’ إن صهر الرئيس األمريكي الذي يعد بمقاربة جديدة ،يرفض على العكس من

ذلك ،قبول حل الدولتين وفًقا لق اررات األمم المتحدة .وال أحد يعرف أي شيء عن مقترحاته المتعلقة
بيكثر النقاي حساسية في هذا الص ار  :الحدود ومصير القدس أو الالجئين الفلسطينيين.
واعتبرت الصحيفة أنه ليس هناك شك في أن واشنطن ستحاول مرة أخرى مساعدة حليفها اإلسرائيلي

بحلول االنتخابات المقبلة ،ومع ذلك ال يوجد شيء يقول إن هذا الدعم القوي الجديد سيكون كافياً

لبنيامين نتنياهو لتخطي الفشل ال ّذريع الذي تعرض له يوم األربعاء المنصرم.

القدس العربي ،لندن2019/5/31 ،
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 .15تضاءل آمال نتنياهو بسن قوانين تمنع محاكمته ..السجن مصير متوقع إال إذا فاز بشكل كاسح

تل أبيب :نفير مجلي :يجمع المراقبون على أن فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة،

واسراعه في تبكير موعد االنتخابات ،لم يكن مجرد فشل حزبي سياسي ،بل قد يكون بمصابة هزيمة

مصيرية له قد تودي به إلى السجن .فإذا كان يعتمد حتى اآلن على تمرير قوانين تتيح له التهرب

من المحاكمة بتهم الفساد ،فإن هذه اإلمكانية سقطت نهائياً تقريباً .وقد يجد نفسه في قفص االتهام
في ديسمبر (كانون األول) المقبل ،بغض النفر عن نتائج االنتخابات.

فالمعروف أن أحزاب االئتالف والمعارضة اتفقت على  17سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً إلجراء
االنتخابات .وهناك احتمال لتيجيلها إلى موعد متيخر أكثر ،كما تطلب األحزاب الدينية .والمفترض
أن تقام جلسة استما لنتنياهو أو محاميه في الثاني والثالا من أكتوبر (تشرين األول) حول ملفات

الفساد الثالثة .وهذا يعني أن ملفات التحقيق مع نتنياهو ستكون شبه مفتوحة للجمهور خالل المعركة

االنتخابية ،وسيتسرب مضمونها إلى الجمهور ،وقد تؤثر على مكانة نتنياهو بشكل جدي .فإذا لم

يتيثر الناخبون وصوتوا لنتنياهو أيضاً بعد هذه التطورات ،ومنحوه األكثرية ،فإنه سيشكل الحكومة
وهو يواجه الئحة االتهام بال ل

وال دوران .وقد يتم تكرار التجربة ،ويفشل نتنياهو مرة ثانية في

تشكيل الحكومة .والشري لنجاحه هو فقط في الفوز بنسبة عالية جداً ،ويكون بمقدوره تشكيل حكومة
من دون ابتزاز األحزاب الصغيرة.
وكان نتنياهو قد استهل اليوم األول من معركته االنتخابية باالجتما مع وزير ماليته ،موريه كحلون
الذي اتفق معه على بدء عملية دمج حزبه الصغير «كوالنو» ( 4مقاعد) مع حزب الليكود ،بغرض

الفوز با 40مقعداً .وقال نتنياهو إن هذا التحال

هو الذي يشكل اليمين المسؤول في إسرائيل ،وليس

حزب «إسرائيل بيتنا» ،بقيادة ليبرمان« ،الذي يدعي أنه يمين ،ولكنه في الحقيقة حزب يسار ،يخدم
اليسار ويمنع تشكيل حكومة يمين».

وخرج ليبرمان إلى مؤتمر صحافي يرد فيه على نتنياهو ،فقال« :يجري هنا نقاب ير الئق .رئيس

الحكومة ،الرجل من قيسارية (بلدة الفيالت على شاطئ البحر األبيض المتوسط ،المعروفة كبلدة

يسارية) يتهم الرجل من نوكديم (المستوطنة التي يعيب فيها ليبرمان قرب بيت لحم) بينه يساري!
إذن ،أريد أن أذكر رئيس الحكومة بينه هو بالذات الذي صوت مؤيداً لخطة االنفصال عن قطا

زة .ورئيس الحكومة هو الذي قاد االعتذار أمام الديكتاتور (الرئيس التركي رجب طيب) إردو ان،

ومنع وأحبط قانون عقوبة اإلعدام على المخربين .وهذا رئيس الحكومة نفسه الذي يمنع إخالء خان
األحمر ،ر م أن المحكمة العليا صادقت على ذلك ،وهو الذي يقرر تحويل  30مليون دوالر إلى

(حماس) في قطا

زة كل شهر» .وأضاف ليبرمان أنه «مما رأيته اليوم من انفالت مؤيدي رئيس
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الحكومة ،فإنه ال توجد أي عالقة لليمين بما يفعلونه .الحديا يدور عن تقديس شخصية (نتنياهو)،

وليس عن الرأي السياسي .وأقترح أن نكون موضوعيين في نقاشنا ،بدالً من صيانة تقديس
الشخصية ،مثلما فعلت تلك الصحيفة الشخصية (يسرائيل هيوم التي تهاجم ليبرمان)».

وعاد ليبرمان لتكرار موقفه حول امتناعه عن االنضمام للحكومة من دون سن قانون تجنيد الشبان

المتدينين ،وقال« :الحقيقة هي أن موقفنا من موضو قانون التجنيد حددناه منذ فترة طويلة ،وعندما
لم تكن االنتخابات في األفق .واألزمة االئتالفية حول قانون التجنيد بدأت في مطلع سنة .»2018
وأشار ليبرمان إلى أن حزبه أوصى الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفين ريفلين ،بتكلي

نتنياهو بتشكيل

الحكومة ،بعد االنتخابات التي جرت في التاسع من أبريل الفائت .ومن الجهة األخرى ،شدد ليبرمان
على أن «رئيس قائمة (كحول لفان) ،بيني انتس ،ليس مرشحنا لتشكيل الحكومة ،ال اآلن وال في

المستقبل» ،لكنه رفض القول إن كان سيؤيد نتنياهو أم ال .وقال« :سندعم حكومة يمين عاقل.
سنؤيد حكومة قومية ،وليس حكومة شريعة دينية .بهذا التزم .وحكومة ردت على إطالق  700قذيفة

بتحويل  30مليون دوالر إلى (حماس) ليست حكومة يمينية ،وال حكومة قومية .ال عالقة لهم
باليمين ،وهذا ببساطة تقديس شخصية وشعبوية صرف» .وأكد ليبرمان أن قوته االنتخابية

ستتضاع

عدة مرات ،وأنه يريد أن يرى حزبه مع  17مقعداً (له اليوم  5نواب).

وفي المعارضة ،أعلن انتس أن حزبه سيخوض المعركة االنتخابية بتركيبته الحالية نفسها ،ويطمح

إلحراز األكثرية التي تحدا التغيير المنشود في إسرائيل ،موضحاً« :فنحن البديل عن حكومة الفساد
والرشاوى».

من جهة أخرى ،بادر حزب «ميرتس» اليساري إلى محادثات للوحدة بينه وبين حزب العمل ،من
دون أن يتخلى عن هدف تشكيل تعاون مع األحزاب العربية .كما باشرت األحزاب العربية محادثات
لتوحيد صفوفها من جديد في إطار القائمة المشتركة التي تضم  4أحزاب وطنية.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/31 ،

 470 .16مليون دوالر كلفة االنتخابات اإلسرائيلية الجديدة ..قد تصل إلى  1.38مليار دوالر
القدس /أسامة الغساني  /األناضول :قالت مصادر صحفية إسرائيلية إن التكلفة األولية لالنتخابات

المقبلة قد تصل إلى  470مليون دوالر ،بشكل مباشر و ير مباشر.

ييتي ذلك ،وفق ما أورده موقع "والال" اإلسرائيلي ،بعد قرار الكنيست (البرلمان) ،الليلة الماضية ،حل

نفسه والذهاب النتخابات جديدة .وقرر الكنيست الليلة الماضية حل نفسه والتوجه الى انتخابات في
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 17سبتمبر /أيلول المقبل .وذكر موقع "والال" ،أن تكلفة العملية االنتخابية قد تصل إلى  600مليون
شيكل ( 166.6مليون دوالر) خالل الشهور الثالثة.

وسيتوز المبلغ ،على الدعم الحكومي لألحزاب المتنافسة في االنتخابات بقيمة  195مليون شيكل

( 54.1مليون دوالر).

بينما ستبلغ نفقات لجنة االنتخابات العامة اإلسرائيلية  255مليون شيكل ( 70.8مليون دوالر) ،و150

مليون شيكل ( 41.7مليون دوالر) ،نفقات إضافية.

وقد يتكبد االقتصاد اإلسرائيلي  1.1مليار شيكل ( 304ماليين دوالر تقريبا) في يوم االنتخابات ،ألنه
سيكون يوم عطلة رسمية مدفوعة الثمن ،وفق الصحيفة.

من جهتها ،أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت ،قبل صدور قرار حل الكنيست ،أن التكلفة المباشرة

و ير المباشرة لهذه االنتخابات ،قد تصل بمجموعها إلى  5مليارات شيكل ( 1.38مليار دوالر) ،من

الموازنة العامة والسوق اإلسرائيلية ،وتشمل التكالي

السوق اإلسرائيلية.

وتوقعت الصحيفة أن تؤدي التكلفة ،إلى وق

اإلضافية ير المباشرة ،وتراجع اإلنتاجية في

تعيين قضاة جدد ،وتجميد قرار تعيين قائد عام

للشرطة اإلسرائيلية ،أو رئيس إلدارة السجون اإلسرائيلية ،وركود في سوق العقارات ،وتيجيل صفقة
شراء مروحيات قتالية جديدة ،ومسا بالنفام الصحي والتعليمي.

وكالة االناضول لألنباء2019/5/30 ،

 .17دراسة :سياسة الحكومة ترفع وتيرة هجرة األدمغة من "إسرائيل"
تبين من دراسة ُنشرت يوم الخميس ،أن وتيرة هجرة األدمغة من إسرائيل إلى الخارج ترتفع بشكل
متزايد ،في السنوات األخيرة .وحذرت الدراسة ،التي أعدها الخبير االقتصادي والمحاضر في جامعة
تل أبيب ،البروفيسور دان بن دافيد ،من أن سياسة الحكومة اإلسرائيلية تتسبب بهجرة األدمغة ،التي

يحتاج االقتصاد اإلسرائيلي إليها من أجل تطوره واتساعه ،لكن سياسة الحكومة ال تشجعها على

البقاء في البالد أو العودة إليها .وصدرت الدراسة عن "مؤسسة ِ
شورب لألبحاا االقتصادية –
االجتماعية".

وبحا بن دافيد في نسب هجرة ثالا مجموعات من اإلسرائيليين إلى الخارج ،وهي :باحثون في

األكاديميا ،أطباء وعاملون في الصناعات في مجال الهايتك .ور م أن عدد هؤالء ال يزيد عن 130

ألفا ،ويشكلون  %4.1فقط من السكان في إسرائيل ،إال أنه ر م عددهم القليل ،فإن "التفوق النوعي
لالقتصاد اإلسرائيلي يستند عليهم ،وحجم الهجرة بينهم ينبغي أن تثير قلق صنا القرار" .وأضاف بن
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دافيد أنه "بسبب الحجم الهب لهذه المجموعة ،فإن مغادرة كتلة هامة بينهم – حتى لو شملت عدة

عشرات اآلالف – يمكن أن ينطوي على عواقب كارثية على الدولة كلها".
وركزت الدراسة الحالية على الهجرة إلى الواليات المتحدة ،التي وص

الجامعات فيها بينها "في قمة

األكاديمية بصورة حصرية تقريبا" ،وأشار إلى وجود مئات الباحثين اإلسرائيليين الذين يعملون هناك
بشكل دائم .وتطرقت الدراسة إلى  40قسما رياديا في الجامعات األميركية في  6مجاالت :الكيمياء،

الفيزياء ،الفلسفة ،علوم الحاسوب ،االقتصاد وادارة األعمال.

وأشارت ا لدراسة إلى أن عدد الباحثين اإلسرائيليين في أقسام الكيمياء والفيزياء والفلسفة في األقسام
الرائدة في الجامعات األميركية تعادل  %13 - %10من مجمل الباحثين في األقسام الموازية في

الجامعات اإلسرائيلية .لكن النسبة ترتفع في األقسام األخرى .وفي أقسام علم الحاسوب في الواليات

المتحدة ،يعادل عدد اإلسرائيليين  %21من عددهم في إسرائيل ،وفي أقسام االقتصاد بلغت النسبة

 ،%23وترتفع هذه النسبة إلى  %43في أقسام إدارة األعمال.

ورأى بن دافيد أن الفرق في هذه النسب نابع من الفروق في الرواتب .والرواتب للمتخصصين في

مجاالت علم الحاسوب واالقتصاد وادارة األعمال مرتفعة نسبيا في القطا

الخاص وكذلك في

الجامعات ،بينما "الجامعات اإلسرائيلية تدفع رواتب مشابهة دون عالقة بالمجال البحثي".

ولفت بن دافيد إلى أن أقسام هذه الفرو العلمية في الجامعات اإلسرائيلية صغيرة ،قياسا بالجامعات

األميركية ،ولذلك فإن مجاالت األبحاا أقل تنوعا .وأضاف أن من شين تشجيع عودة باحثين أن
يشغل قسمين في االقتصاد وقسمين في مجال علم الحاسوب وأكثر من ثالثة أقسام في مجال إدارة

األعمال.

وحسب معطيات الدراسة ،فإنه في العام  2017مقابل مغادرة  4.5أشخاص يحملون ألقابا جامعيا

إلسرائيل ،عاد إليها شخص واحد كهذا ،بينما كانت هذه النسبة قبل ذلك بثالثة أعوام  .2.6:1كذلك
تبين أنه كلما كانت الجامعة اإلسرائيلية مرموقة أكثر ترتفع نسبة خريجيها الذين يغادرون البالد من

أيضا ،حيا أعلى نسبة بينهم من حملة
أجل العمل في الخارج .وهذا يسري على مجاالت التعليمً ،
الشهادات في العلوم الدقيقة والهندسة ،الذين يقول بن دافيد إنهم األشخاص األكثر أهمية لمستقبل
االقتصاد اإلسرائيلي".

وأكدت الدراسة على ازدياد عدد اإلسرائيليين الذين يدرسون الطب في الخارج ،وكثيرون بينهم ال

يعودون إلى إسرائيل بعد إنهاء دراستهم .وعمل في الواليات المتحدة ،في العام  ،2016قرابة 3,500

طبيب إسرائيلي .ولدى التدقيق في أصول األطباء العاملين في الواليات المتحدة ،يتجاوز األطباء
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البريطانيون والكنديون والمكسيكيون فقط عدد األطباء من إسرائيل ،لكن عدد السكان في تلك الدول
الثالا أكبر بكثير من عدد السكان في إسرائيل.

وع از بن دافيد ازدياد وتيرة هجرة األدمغة إلى أن "األفضليات القومية في إسرائيل تقود إلى نسبة

مغادرة متزايدة لإلسرائيليين األكثر تعلما .وحوافز كهذه أو تلك ليست كافية من أجل تغيير خروج

األدمغة من دولة آخذة باالبتعاد عن العالم المتطور" .وأسباب أخرى لهذه الهجرة تتعلق الراتب
المتدني ،الء المعيشة وخاصة أسعار السكن ،نسب الضرائب المرتفعة.

والوضع الحالي في الجامعات اإلسرائيلية ،كما يصفه بن دافيد في دراسته ،هو أن هذه الجامعات
تطالب خريجيها الحاملين شهادة الدكتوراه أن يحصلوا على تيهيل ،بوست دكتوراه ،في إحدى

مؤسسات األبحاا المرموقة في الواليات المتحدة أو أوروبا ،كشري لقبولهم في السلك األكاديمي في

إسرائيل .لكن معفم هؤالء الخريجين يغادرون لعدة سنوات ،وبعد ذلك يكتشفون أنه ال يمكنهم العودة
للعمل األكاديميا اإلسرائيلية بسبب نقص في الوفائ  .والى جانب توفر العمل في الواليات المتحدة،
فإن الراتب أعلى هناك ،كما أن ميزانيات األبحاا أعلى ،وهذه أمور تشجعهم على البقاء هناك وعدم

العودة إلى إسرائيل.

عرب 2019/5/30 ،48

 .18االحتالل يقرر بناء  805وحدات استيطانية في القدس
القدس :ذكرت اإلذاعة العبرية ،يوم الخميس ،أن و ازرة اإلسكان اإلس ارئيلية قررت طرح مناقصة لبناء

 805وحدات استيطانية في القدس المحتلة .ويتوز البناء بين مستوطنة "بسغات زئي " بواقع 460

وحدة استيطانية ،ومستوطنة "راموت" بواقع  345وحدة استيطانية ،علما أن المخطط االستيطاني

المذكور معتمد منذ عامين.

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

 .19في جمعة رمضان األخيرة ..تعزيز أمني إسرائيلي بالقدس ومحيط غزة
القدس  -أسامة الغساني :تعتزم السلطات اإلسرائيلية ،تعزيز وجودها األمني في القدس ومحيط
قطا

زة بشكل مكث

في الجمعة األخيرة من شهر رمضان ،حسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل

اليوم" العبرية ،الخميس .وأفادت الصحيفة أنه من المتوقع حضور عشرات آالف الفلسطينيين ألداء

صالة الجمعة األخيرة في رمضان بالمسجد األقصى ،إلى جانب حشود أخرى مساء الجمعة إلحياء

ليلة القدر.
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زة ،فسيعزز الجيب اإلسرائيلي من قواته في المناطق التي تشهد كل جمعة "مسيرات

أما في قطا
ّ
العودة وكسر الحصار" قرب السياج المحيط بالقطا  ،تحسبا لحدوا مواجهات.

وكالة األناضول لألنباء2019/5/30 ،

 .20للمرة الـ  :145الشرطة اإلسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتشرد سكانها
النقب :هدمت الشرطة اإلسرائيلية ،يوم الخميس ،مساكن قرية العراقيب ير المعترف بها في النقب،
داخل أراضي الا ،48للمرة  145على التوالي .وأوضح أهالي المنطقة أن الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت

قريتهم ،وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح ،وأبقت األهالي دون ميوى تحت أشعة

الشمس الحارقة في شهر رمضان.

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

 .21هيئة األسرى :االحتالل ُيصدر أوامر اعتقال إداري بحق  30معتقال
رام هللا :قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال
إداري (جديد وتجديد) بحق  30أسي ار لمدد تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر ،قابلة للتجديد ،وذلك
خالل النص

الثاني من الشهر الجاري.

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

 .22االحتالل يعتقل المعلمة بالمسجد األقصى هنادي الحلواني
القدس المحتلة :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء يوم الخميس ،المعلمة في المسجد األقصى

أن قوات االحتالل اعتقلت
هنادي الحلواني من مدينة القدس المحتلة .وأفادت مصادر محليةّ ،
المعلمة المرابطة هنادي الحلواني عقب دهم منزلها في مدينة القدس ،واقتادتها إلى مراكز التحقيق.

المقدسيات اللواتي منع االحتالل عنهن التيمين الصحي بسبب رباطها في
تعد من النساء
وحلواني ّ
ّ
عممتها الشرطة اإلسرائيلية على أبواب المسجد
األقصى ،كما أن اسمها كان من ضمن األسماء التي ّ
تعرضت للعديد من االعتقاالت
األقصى لمنعها من دخوله دون وجود أي قرار رسمي .وسبق أن ّ
واالعتداءات والتحقيقات ،إضافة إلى أوامر اإلبعاد المتجددة سواء عن المسجد األقصى أو البلدة

القديمة ،أو منع سفرها خارج فلسطين.
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 .23االحتالل يشرد عائالت في األغوار الشمالية
األ وار  -إسراء وراني :يشير الناشط الحقوقي عارف د ار مة ،إلى أن منطقتي الرأس األحمر
والحديدية من مناطق األ وار التي تتعرض النتهاكات وعمليات هدم مستمرة ،ففي منطقة الحديدية
تمت ست عمليات هدم خالل سنتين ،باإلضافة إلى إخطارات متكررة بوق

البناء لخيامهم ،كما أن

االحتالل استولى على حوالي  2,500دونم من المنطقة ،ويمنع االقتراب من  500دونم أخرى قرب

مستوطنة "روعيه".

أما منطقة الرأس األحمر فتعرض السكان فيها لإلخالء مرتين منذ بداية العام الحالي ،ومصادرة سبع

معدات وج اررات زراعية تابعة لألهالي ،وتقديم عشرة إخطارات بالهدم للسكان بحجة أنها منطقة
عسكرية ،كما تمت فيها  13عملية هدم خالل عامين ،باإلضافة إل الق ومصادرة ما ال يقل عن

 2,000دونم.

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

 .24مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية غرب رام هللا
رام هللا :قالت مسؤولة فلسطينية بين مستوطنين متطرفين أدوا ،صباح أمس الخميس ،طقوسا تلمودية

فوق أراض زراعية في حي الطيرة رب رام هللا .ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤولة
اإلعالم في بلدية رام هللا ،مرام طوطح ،قولها ،إن مستوطنين قاموا بتيدية صلوات تلمودية في أرض

واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا رب رام هللا ،مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في المكان

أطلق االحتالل خاللها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان .وأضافت المسؤولة ،أن المستوطنين

اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خالل السنوات الماضية .وأكدت أن

األرض تابعة لبلدية رام هللا ،معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة اإلسرائيلية ومحاولة االستيالء بالقوة

على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية ،بحسب ما نقلت وكالة األنباء األلمانية.

الشرق األوسط ،لندن2019/5/31 ،

 .25محمد بركة :المؤسسة الحاكمة تتواطأ مع عصابات اإلجرام والقتل في الوسط العربي

الناصرة :شارك عدد من ممثلي وقادة فلسطينيي الداخل ،وناشطون ،في تفاهرة قبالة المقر المركزي
للشرطة اإلسرائيلية في مدينة يافا التهامها بالتواطؤ مع الجريمة ومنفمات اإلجرام ضدهم .وقال
رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في المفاهرة إن قادة المجتمع العربي الفلسطيني في البالد

تدين الشرطة والمؤسسة الحاكمة في إسرائيل بتواطؤها المقصود مع الجريمة وعصابات اإلجرام.
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وشارك في التفاهرة عدد من أعضاء الكنيست ورؤساء وأعضاء سلطات محلية عربية ،وقادة أحزاب
وناشطي جمعيات في المجتمع المدني ،وأعضاء في لجنة المتابعة العليا واللجان المنبثقة عنها ،وعدد

من أبناء العائالت المنكوبة بمقتل أبنائها في الجرائم األخيرة.
وتابع بركة "إننا نق

هنا اليوم لنطلق صرختنا أمام الشرطة ،لتواطؤها أمام استفحال الجريمة ،التي

باتت شبه يومية في مجتمعنا العربي .فهذه الشرطة هي من الجهاز الذي يدعي أنه قادر على معرفة

ما يجري في طهران وفي دول أفريقيا ،ولكنها ال تعرف ،وباألصح ،ال تريد أن تعرف من الذي يقتل
في الناصرة وطمرة وباقة الغربية وعرعرة واللد والرملة ،وفي كل بلد ومدينة في مجتمعنا العربي".

وأوضح أن المجتمع العربي الفلسطيني ال يتوقع أن تكون نسبة الجريمة لديه صفر ،فهذا في واقع
عالمنا ير معقول لألس

ولكن ما هو ليس معقوال ،هو أن تكون نسبة الجريمة في مجتمعنا ثالثة

أضعاف معدالت الجريمة لدى جزء آخر من شعبنا ،يبعد عنا بضعة كيلومترات ،في الضفة المحتلة.

وأضاف "هناك توجد إرادة سياسية وشرطية ،لمالحقة الجريمة ،بينما هنا توجد إرادة وتعنت سياسي

إسرائيلي سلطوي ،من أجل إشاعة ونشر الجريمة" .وقال بركة "إنه أكثر من ذلك ،إن عصابات
اإلجرام ،تحفى بحصانة ،أكثر من حصانة أعضاء الكنيست المتواجدين معنا اليوم .وهذا أمر ال
نستطيع تحمله ،ولذا فإننا ندين الشرطة بالتواطؤ والمشاركة والتعمية والتغطية على عصابات اإلجرام

والجرائم التي ترتكبها.

القدس العربي ،لندن2019/5/31 ،

 .26رجال أعمال يعلنون تأسيس شركة قابضة برأسمال مئة مليون دوالر لالستثمار في مشاريع إنتاجية

رام هللا :أعلن رجال أعمال في محاففة الخليل عن تيسيس صندوق بقيمة  100مليون دوالر

لالستثمار في مشاريع إنتاجية في كافة محاففات الوطن.

وقال رئيس الوزراء في كلمته عقب اإلفطار" :أحيي رجال األعمال والقطا الخاص في الخليل على

مبادرتهم التي تم اإلعالن عنها اليوم إلنشاء صندوق بقيمة  100مليون دوالر ،لالستثمار في مشاريع

إنتاجية ،ليس فقط محاففة الخليل بل في كافة محاففات الوطن ،وتيتي هذه المبادرة تيتي في وقت

أعلنت اإلدارة األمريكية واسرائيل حربا مالية على السلطة الوطنية ووكالة الغوا وعلى مشافي
القدس ،وعلى كافة مفاصل العمل الفلسطيني".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/30 ،
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 .27تقرير سيادي مصري :منظومة صواريخ إسرائيلية دفاعية إلثيوبيا لحماية سد النهضة

القاهرة :كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن القاهرة رصدت أخي اًر تزويد إسرائيل للحكومة
اإلثيوبية بمنفومة صواريخ دفاعية جديدة لتيمين محيط سد النهضة ،المتناز بشينه مع مصر.

وقالت المصادر ،التي تحدثت إلى "العربي الجديد" ،إن "تقري ار سيادياً ،سرياً للغاية ،رفعته أجهزة
معنية إلى رئاسة الجمهورية ،يتضمن تطورات بشين سد النهضة اإلثيوبي ،شمل معلومات حول
تزويد تل أبيب ألديس أبابا بمنفومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة ،وكذلك

تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء".

العربي الجديد ،لندن2019/5/30 ،

 .28األردن يسمح بتجديد جوازات سفر المقدسيين دون حضورهم
نسبت و ازرة الداخلية األردنية إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على توقيع
عمان  -منير عبد الرحمنّ :
ّ
اتفاقية بين دائرة األحوال المدنية والجوازات والبريد األردني لنقل معامالت تجديد جوازات سفر
المقدسيين من الضفة الغربية دون حضورهم شخصيا مقابل أجر رمزي يدفع للشركة.

القدس ،القدس2019/5/30 ،

 .29االحتالل اإلسرائيلي يبدأ إقامة جدار إسمنتي في رأس الناقورة الحدودي مع لبنان

مرجعيون ،جنوب لبنان :بدأ الجيب اإلسرائيلي ،الخميس ،الخطوات التمهيدية األولى إلقامة جدار
إسمنتي في محور (رأس الناقورة) الحدودي في القطا الغربي بجنوب لبنان.

وأشارت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان لوكالة أنباء (شينخوا) في المنطقة الحدودية إلى أن ورب

فنية عسكرية إسرائيلية مزودة بخرائط ومعدات طوبو رافية ،إضافة إلى حفارات كبيرة وجرافات

شوهدت ،وهي تقوم بيعمال تمهيد األرض وازالة العوائق في محور (رأس الناقورة) تمهيداً إلقامة

جدار إسمنتي بدالً من السياج الشائك.

وعملت عناصر من الجيب اللبناني وقوات األُمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) على مراقبة

الورشة اإلسرائيلية.

ويضاف هذا الجدار الجديد إلى جدار مشابه كان الجيب اإلسرائيلي قد بدأ إقامته العام ،2012

وأنجزه منذ نحو شهرين في المحور بين بلدتي (العديسة) و(كفركال) في القطا الشرقي من جنوب

لبنان .وبلغ طول هذا الجدار المنجز حوالي  12كيلو مت اًر ،وبارتفا ستة أمتار ،وركزت فوقه أجهزة
تجسس ومراقبة متطورة.
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وتصل تكلفة الجدار الذي حمل اسم (ساعة الرمل) بحسب اإلعالم اإلسرائيلي نحو  255مليون دوالر
أمريكي ،وسيقام في منطقتين إحداهما تقع قرب (رأس الناقورة) والثانية قريبة من مستعمرة (المطلة)

الحدودية.

القدس ،القدس2019/5/30 ،

 .30قمة مكة تؤكد تمسكها بق اررات قمتي الظهران وتونس بما يخص القضية الفلسطينية
مكة المكرمة :أكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة تمسك الدول العربية بق اررات

قمتي الفهران وتونس بخصوص القضية الفلسطينية .وأكد البيان تضامن الدول العربية في مواجهة

التدخالت اإليرانية في شؤونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو
واستقرارها وتكثي

ير مباشر بهدف زعزعة امنها

سبل التعاون والتنسيق بينها بهدف مواجهة المخاطر التي تنتج عن ذلك.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/31 ،

 .31الملك سلمان أمام قمة مكة :القضية الفلسطينية ستظل األولى
مكة المكرمة :طالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،المجتمع الدولي" ،بتحمل
مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات اإليرانية من تهديد لألمن والسلم والدوليين" ،مشددا في كلمته

أمام القمة العربية التي عقدت مساء أمس ،على أن القضية الفلسطينية ستفل قضية العرب األولى

"إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة" .وأضاف" :في الوقت الذي

تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا األولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة واقامة

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقاً للق اررات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسالم،

فإننا نواجه اليوم تهديداً ألمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً تجارية
بالقرب من المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة".

الشرق األوسط ،لندن2019/5/31 ،

 .32المبادرة الوطنية البحرينية تدعو لمقاطعة ورشة المنامة
عرب  - 48الوكاالت :دعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل إلى مقاطعة
الورشة االقتصادية التي تستضيفها العاصمة المنامة في نهاية حزيران /يونيو المقبل ،والى رفض

"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
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وقالت المبادرة التي تمثل  19جمعية بحرينية في بيانه عممته على وسائل اإلعالم ،إن اإلعالن
المشترك األمريكي البحريني عما يسمى با "ورشة السالم من أجل االزدهار" والتي ستعقد في المنامة
أواخر الشهر المقبل ،صدمة كبيرة في نفوس المواطنين والشعوب العربية ،واإلسالمية.

وأوضحت أن الصدمة جاءت لما تمثله هذه الورشة من تحضير مسبق من أجل اإلعالن عن "صفقة

القرن" ،التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وأضافت المبادرة الوطنية أن استضافة البحرين لهذه الورشة ،ييتي مناقضا لإلرادة الشعبية ومخال

لرأي الجماهير والمواق

الرسمية التاريخية ،التي ترفض وبقوة األنشطة التطبيعية واقامة تلك الورشة

وعبرت عن ذلك أفرادا وجماعات وجمعيات وبيشكال عدة.

عرب 2019/5/30 ،48

 .33تونس تستضيف المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تونس  -بسمة بركات :يعقد "المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" ،مساء الخميس،

بتونس العاصمة اجتماعاً لمناقشة المسيلة الفلسطينية في فل ما يتم التخطيط له من قبل اإلدارة
األمريكية لتمرير صفقة القرن ،وأسابيع قليلة قبل عقد مؤتمر المنامة بالبحرين.
ويضم المؤتمر الدولي عديد الجمعيات التونسية المساندة للقضية الفلسطينية ،منها االتحاد العام

التونسي للشغل ،والمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومركز مسارات ،وجمعية
دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء ،وشباب من أجل فلسطين ،وعدد من الفلسطينيين ورؤساء
منفمات عربية .وقال منسق المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،عادل الزريعي في

تصريح لا"العربي الجديد"" :الشعب الفلسطيني يواجه في الضفة والقطا تحديات كبرى تمس جوهر

القضية الفلسطينية خاصة في فل ما يتم التخطيط له من صفقة القرن ومحاوالت إ الق مل

القضية الفلسطينية ،وبالتالي الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة من خالل مسيرات العودة في زة

وأيضاً في الضفة الغربية وأراضي  ،48حيا تلتقي هذه المواقع الثالثة دفاعاً عن القدس وتصدياً
لصفقة القرن ومن أجل مواجهة كل التحديات القائمة".
العربي الجديد ،لندن2019/5/31 ،

 .34كوشنير يجدد االلتزام بأمن "إسرائيل" خالل لقاء نتنياهو
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوي :جدد كبير مساعدي الرئيس األمريكي ،جاريد كوشنير ،التيكيد على
التزام الواليات المتحدة األمريكية بيمن دولة إسرائيل .وقال كوشنير ،خالل لقاء اليوم في القدس
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الغربية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو" :إن أمن إسرائيل مهم للعالقة بين الدول،
ولرئيسنا" ،في إشارة إلى الرئيس األمريكي دونالد ترامب .ونقلت هيئة البا اإلسرائيلية عن كوشنير

إضافته" :نحن متحمسون لإلمكانات المتاحة للجميع في المنطقة" ،دون مزيد من التفاصيل.

وكان كوشنير يرافقه مساعد الرئيس األمريكي جيسون رينبالت قد وصال مساء أمس إلى إسرائيل

في ختام جولة شملت أيضا المغرب واألردن.

حل الكنيست وقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في
وجاء اللقاء مع نتنياهو بعد ساعات على إعالن ّ
السابع عشر من سبتمبر /أيلول المقبل.

ولم يتضح مدى تيثير تبكير االنتخابات في إسرائيل على فرص إعالن اإلدارية األمريكية عن خطتها

للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي تسمى "صفقة القرن".

وكالة األناضول لألنباء2019/5/30 ،

 .35ترامب يهدي نتنياهو خريطة موقعة لـ"إسرائيل" تضم الجوالن

ذكرت سي أن أن ،2019/5/31 ،أن نتنياهو حمل خريطة إلسرائيل تضم مرتفعات الجوالن موقعة
من الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وقد كتب الرئيس ترامب كلمة " "Niceبجانب سهم يشير إلى

األرض ،والتي اعترف بينها أرض ذات سيادة إسرائيلية في شهر مارس /آذار الماضي .وقال نتنياهو
إن صهر ترامب جاريد كوشنر قد قدم له الخريطة الموقعة كهدية.

وأضافت الحياة ،لندن ،2019/5/30 ،واشنطن ،عن أ ف ب ،أن ترامب أعرب الخميس عن أسفه

لتنفيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتانياهو
في تشكيل ائتالف حكومي .وقال ترامب للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت األبيض "ما حدا

في إسرائيل أمر مؤس

للغاية .لقد بدا وكين نتانياهو حقق فو اًز كبي اًر" ،قبل أن يصفه "بالرجل

الرائع" .وتابع "سيعودون لالنتخابات .هذا مؤس

للغاية".

" .36الشرق األوسط"" :خطة السالم" قد تؤجَّل إلى الخريف المقبل
واشنطن  -إيلي يوس  :هل سينجح جاريد كوشنر مستشار الرئيس األمريكي ،في طرح خطة السالم
هذا العام ،أم أن إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل

سيؤجلها إلى أمد قد يكون طويالً نسبياً؟ سؤال تمت مناقشته على نطاق واسع في واشنطن،
حكومته،
ّ
خالل اليومين الماضيين ،بعدما بدا أن إسرائيل في طريقها إلى أزمة سياسية ،لم تنجح التدخالت

ترمب قامت بها لدعم نتنياهو وتحدثت عنها الصحافة األمريكية.
التي قيل إن إدارة الرئيس ا
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وحسب أوساي سياسية فإن البحا تجاوز اآلن الشروي التي كانت تستعد واشنطن لتيمينها من أجل

إنجاح طرح خطتها للسالم في الشرق األوسط ،وخصوصا شقها السياسي .وقالت تلك األوساي

لا"الشرق األوسط" ،إن الفلسطينيين نجحوا في الحصول على مواق
ثوابت الموق

سياسية عربية داعمة ،أكدت

العربي ،خصوصاً من دول الخليج ،بما فيها البحرين التي ستستضي

في  25من

يونيو (حزيران) المؤتمر االقتصادي الذي ستشرح فيه الواليات المتحدة الشق االقتصادي من خطتها.

واعتبرت تلك األوساي أن حرص اإلدارة األمريكية على عدم تقديم خطة السالم قبل إنجاز

االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة ،بسبب حساسية هذا المشرو وتيثيراته السياسية المحتملة على

الحمالت االنتخابية ،سيتمدد إلى االنتخابات الجديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهذا يعني أن خطة السالم سيتم تيجيلها على األقل إلى الخري

المقبل ،مع احتمال أن تتيخر أكثر

عادة في
بسبب دخول الواليات المتحدة في تلك الفترة "بمزاج" الحمالت االنتخابية التي تنطلق بقوة
ً
هذه الفترة.
الشرق األوسط ،لندن2019/5/31 ،

 .37واشنطن تؤكد" :صفقة القرن" تتضمن مكونا سياسيا وليس اقتصاديا فقط
واشنطن  -سعيد عريقات :أكدت الناطقة الرسمية لو ازرة الخارجية األمريكية مور ان أورتيغس

الثالثاء 28 /أيار  2019أن خطة السالم األمريكية (المعروفة باسم صفقة القرن) المتوقع الكش

عن

تفاصيلها في نهاية شهر حزيران المقبل ،تتضمن عناصر سياسية إلى جانب تركيزها على األبعاد

االقتصادية  .وقالت الناطقة أورتيغس في إطار ردها على سؤال وجهته لها "القدس" في أول مؤتمر
صحفي لها في موقعها الجديد كناطقة رسمية بشين التيكيد على ما كان قد صرح به وزير الخارجية

األمريكي مايك بومبيو األسبو الماضي بينه ليس صحيحا أن خطة سالم اإلدارة (صفقة القرن)
تتناول السالم االقتصادي فقط بل تتضمن أبعادا سياسية أيضا" ،بالتيكيد ،أنا افهم سؤالك وأعتقد أن

تصريح وزير الخارجية يتحدا عن نفسه ،بالتيكيد ليس لدي أي شيء يمكنني نقله حول الخطة
السياسية هنا من هذه المنصة" .وأضافت أورتيغس "أعتقد أن الوزير (بومبيو) ،كما قال في هذا

االحتفال بالسفارة اإلسرائيلية في واشنطن ،م ار اًر وتك ار ًار ،أن إسرائيل ليس لديها صديق أعفم من هذه
اإلدارة ،وبالتالي ال يوجد شيء يمكن قراءته من هذه المنصة ألنه يتعلق بتفاصيل الخطة ،وال أعتقد

أنه سيكون هناك على اإلطالق".
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 .38األمم المتحدة تستبعد المشاركة في "ورشة البحرين"
نيويورك  -األناضول :استبعدت األمم المتحدة ،الخميس ،المشاركة في "ورشة البحرين" ،التي ستعقد
بالمنامة في حزيران /يونيو المقبل ،ضمن الخطة األمريكية المعروفة إعالميا با"صفقة القرن".

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده فرحان حق ،نائب المتحدا باسم األمين العام لألمم المتحدة،

"المنسق األممي الخاص لعملية السالم في
بالمقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك .وقال "حق" ،إ ّن
ّ
الشرق األوسط ،نيكوالي ميالدينوف ،تلقى بالفعل دعوة لحضور الورشة" .وأضاف ،ردا على أسئلة
الصحفيين" :ال أعتقد أن ميالدينوف ،سيحضر هذه الورشة".

موقع "عربي 2019/5/30 ،"21

 .39تقرير :ألمانيا حاولت مجددا التوسط لصفقة تبادل بين حماس و"إسرائيل"
رام هللا :كش

تقرير نشر يوم األربعاء ،أن ألمانيا حاولت في اآلونة األخيرة التوسط مجددا بين

حماس واسرائيل إلتمام صفقة تبادل خاصة باألسرى.

وبحسب قناة  i24Newsالفرنسية التي تبا من إسرائيل ،فإن دبلوماسيين ألمانيين از ار زة مؤخ اًر،

وعاصمة عربية يتواجد فيها قادة من حماس ،وبحثا إمكانية استئناف جهود إطالق مفاوضات جديدة

بشين صفقة التبادل ،إال أن حماس تصر على موقفها السابق ،ولذلك لم يتم إحداا أي اختراق في

فل رفض إسرائيل التعاطي مع شروي حماس.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية ،أن مروان عيسى قائد كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس في
زة ونائب محمد الضي

القائد العام للكتائب في األراضي الفلسطينية ،سيكون مسؤوال عن أي وفد

يقود المفاوضات بشين أي صفقة تبادل أسرى ،مشيرًة إلى أنه (عيسى) كان إلى جانب أحمد
الجعبري قائد "القسام" السابق الذي ا تالته إسرائيل عام  ،2012بعد مفاوضات "صفقة شاليط".
وأشارت إلى أن عيسى رافق يحيى السنوار في زيارته األخيرة إلى القاهرة ،لبحا مل

التهدئة

وامكانية عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ،وأنه أدار جولة التصعيد األخيرة مع قيادات عسكرية

من الجهاد اإلسالمي حين كانوا بالقاهرة.

وبحسب المصادر ،فإن المسؤولين المصريين بحثوا خالل تواجد السنوار وعيسى في القاهرة ،مل

قضية األسرى ،وان حماس أكدت التمسك بموقفها الثابت بضرورة اإلفراج عن جميع أسرى "صفقة
شاليط" الذين أعيد اعتقالهم من قبل إسرائيل.
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 .40االتحاد األوروبي يسهم بـ 15مليون يورو لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين عن شهر أيار

القدس :أسهم االتحاد األوروبي ،بمبلغ  15مليون يورو ،لدفع رواتب شهر أيار ومخصصات التقاعد
لحوالي  56أل

موف

قطا عام ومتقاعد في الضفة الغربية ،كجزء من الدعم المالي المباشر

للموازنة الفلسا ااطينية .وقال نائب ممثل االتحاد األوروبي توماس نكالسن" :ندرك األزمة المالية التي

َي ُم ُر بها الفلسطينيون والنتائج اإلنسانية واالجتماعية واألمنية التي قد تترتب على ذلك".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/30 ،

 .41بطولة في فنون "ووشو" القتالية الصينية ُتقام بـ"إسرائيل"

القدس ( -شينخوا) :أقيمت بطولة "كيس السفير" الثانية في فنون "ووشو" القتالية الصينية ،في

وقدم  15شخصاً عرضاً رائعاً
إسرائيل .وشارك في المسابقة  14إسرائيلياً من ممارسي رياضة "ساندا"ّ ،
في فنون "ووشو" القتالية.
وفي هذا الصدد ،قال سفير الصين لدى إسرائيل ،تشان يونغ شين ،إن تاريخ "ووشو" يعود إلى أسرة

شيا قبل أكثر من  4000عام ،مضيفاً أن الفنون القتالية تشمل مجموعة كبيرة من األنشطة ،بما في
ذلك فنيات قتالية وتدريبات بدنية وأساليب لالنضباي العقلي .وأضاف تشان أن "ووشو" تيثرت بالكثير
من األفكار الدينية والفلسفية عبر آالف السنين .وأقيمت البطولة برعاية السفارة الصينية في إسرائيل
واتحاد "ووشو" اإلسرائيلي .وكانت الدورة األولى من البطولة أقيمت في يوليو .2018

القدس ،القدس2019/5/30 ،

 .42موقع "صفقة القرن" في موازين القوى
منير شفيق

البعض من الذين يرفضون "صفقة القرن" ويسعون صادقين ،ومحقين ،إلى إسقاطها ،يقدمونها،

بطريقة تبرزها البة على كل شيء ،نافذة المفعول في كل ما تعمل ،وال أمل في ردها أو ردعها إالّ
ِ
بعض يحصر إسقاطها
من قبل أهل المقاومة .وهم منتصرون عليها بالتيكيد .ولعل من بين هؤالء ٌ
بوحدة فصائل المقاومة الفلسطينية ومن يناصرها.
هذه الطريقة بالتعبئة ضد "صفقة القرن" قد تكون مفيدة عند من يريدون أن ُيصفوا حساباتهم ليس

ضد أمريكا و"صفقة القرن" فحسب ،وانما أيضاً ضد آخرين ما دام الكل ،في نفرهم ،مع "صفقة
القرن" عدا تلك الصفوة من أهل المقاومة.
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عالم متعدد القطبية

هذا البعض يعتبر أن كل ما يجري في المنطقة هو جزء من تنفيذ "صفقة القرن" ،عدا ما يتعلق بما
تقوم به المقاومة ومن يقترب منها ،موضوعياً ،بهذا القدر أو ذاك .فما يجري ،ولو كان استم ار اًر لما
جرى منذ بضع سنين (قبل مشرو "صفقة القرن") في العراق وسوريا واليمن وليبيا ،والخليج والجزائر
والسودان والمغرب ،ومصر ،حتى زة من وجهة نفر سلطة رام هللا :كله تنفيذ لا"صفقة القرن" .األمر

الذي يعني أن أمريكا والصهيونية العالمية و"اإلسرائيلية" هما الممسكان بكل خيوي اللعبة ،عملياً ،إن
لم يكن بالتخطيط المباشر .ولكن مع كل هذه القوة المتفوقة والتي يدها تدير كل األحداا ،فإن

المقاومة ا محور المقاومة ا كفيلة بإنزال الهزيمة با"صفقة القرن" .وهو استنتاج مؤكد ،وليس من قبيل

التشجيع المعنوي.

ودعك من أن هذا النهج يختل عن مراد اآلية الكريمة التي ال يريك هللا عدوك وأنت تتهيي للمعركة
ِ
يكهم ه ِ
ِ ِ
اك ُه ْم
ك َقلِ ً
يال َوَل ْو أ ََر َ
َّللاُ فى َم َنام َ
كثي اًر ،وانما قليل .وذلك حين يريك تحليل عدوك كثي اًر (إ ْذ ُير َ ُ ُ
َّللا سلهم ِإهنه علِيم ِب َذ ِ
َكِث ا ه ِ
ِ
ِ
الصُد ِ
ور) سورة األنفال ،اآلية ،43 :بل
ات ُّ
ً
ير لَفشْلتُ ْم َوَلتََن َازْعتُ ْم فى ْاأل َْم ِر َوَلك هن ه َ َ َ ُ َ ٌ
الباً وأنت تتهيي للمعركة .ألن ٍ
لكل من التحليل هنا (الرؤية العامة) نتائجه المختلفة عند خوض
المعركة .إن هذه الملحوفة للعبرة والتذكير إن نفعت الذكرى .وليس للحجة التي يراد أن يلفت إليها

في الحوار مع ذلك البعض في قضية "صفقة القرن".

الحجة األساسية التي يراد لفت االنتباه إليها تقوم على أن ما يجري من تحركات وأحداا ،في البالد
العربية خصوصاً ،وفي العالم عموماً هو محصلة مركبة لص ار قوى كثيرة ،وليس من صنع تحكم

قوة واحدة هي أمريكا .بل أن أمريكا في هذا ،كجزء من موازين القوى ،أضع

بكثير مما كانت عليه

في القرن العشرين .وأن العالم اليوم متعدد القطبية العالمية واإلقليمية .وأصبحت القوى المحلية ذات
أدوار أكبر مما كانت عليه من قبل.

ولهذا من الخطي القول إن كل ما يحدا أو أ لب ما يحدا ،وال حتى الالعب الرئيسي في ما

يحدا ،هو "صفقة القرن" ،أو هو من صناعة من وراء "صفقة القرن" .ففي سوريا وفي العراق مثالً
وفي اليمن إذا شئت ،فإن أمريكا في مواقع التراجع ،في التخريب أو التجميد ،أو الرد الفاشل على
الهجوم ،وليست في موقع الهجوم العام والكاسح ،والمقرر للوضع أو للمستقبل .وذلك إذا كانت

سياساتها هي التي تمثل "صفقة القرن" بل وحتى في قطا

زة ،وناهيك عن لبنان وسوريا ،فالكيان

الصهيوني يتلقى الضربات ،ويحاول ،ضعيفاً متردداً ،الرد عليها .بل وحتى في الضفة الغربية
والقدس ،حيا الموقع األول لخطر "صفقة القرن" ،فيمريكا تواجه قطيعة ديبلوماسية مع سلطة رام

هللا ،ووضعاً متفج اًر ضد االحتالل في الضفة الغربية .فمن ذا الذي ال يلحظ أن ثمة إجماعاً فلسطينياً
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لم يسبق له مثيل ،في معارضة ما يسمى با"صفقة القرن" ومقاطعة مؤتمر المنامة المت مر المشبوه،
والحكم عليه بالفشل مهما تفاهر وأعلن.

ولكي تكتمل الصورة التي يجب أن يلحفها أولئك البعض ،وكثير منهم أصدقاء ،أن كثي اًر من الدول
والقوى العربية واإلسالمية والدولية معارضة أو متحففة ،أو صامتة ،أو متهربة ،أو خائفة من تيييد

خطوات اتخذتها أمريكا منفردة ،ومتغطرسة ،اعتبرت تنفيذاً لا"صفقة القرن" مثل اعتبار القدس عاصمة
لدولة "إسرائيل" أو نقل السفارة إليها ،أو الموق

من وكالة الغوا ،أو دعوة الفلسطينيين لبيع حقوقهم

وفلسطين بالمال.

بل حتى من يمكن أن يكونوا مع "صفقة القرن" لم تجرؤ دولة واحدة من دولهم أن تخرج على

اإلجما

العربي واإلسالمي ،في القمم العربية واإلسالمية ،أو الجامعة العربية ومنفمة التعاون

اإلسالمي ،ولم تجرؤ دولة على التحفظ أو القول إنها تؤيد ق اررات ترامب بخصوص القدس أو

الجوالن أو وكالة الغوا .فإذا كانوا ال يجرؤون على إعالن ما يخبئون (ولنقل حتى اآلن) ،فلماذا
يمكن اعتبار "صفقة القرن" ماضية

نتبر مجاناً ونقول إنهم جميعاً مع "صفقة القرن"؟ ثم كي
كالقطار السريع إلى هدفه .وذلك بدالً من أن تُرى متعثرة متخبطة معزولة ،ومهيية لضربات محور

المقاومة وال سيما في فلسطين؟
انتصار محور المقاومة

إذا كان محور المقاومة سينتصر على "صفقة القرن" فليس ذلك في معادلة تقول إن كل الرياح ضده

وسينتصر عليها جميعاً ،وانما في معادلة تقول إن كل الرياح أو أ لبها ضد "صفقة القرن" ،أو في
ير مصلحة "صفقة القرن" ،وستيتي الضربة القاضية لها من فلسطين قبل يرها.

المعبر عنها من خالل ترامب وجيراد كوشنر وجيسون رينبالت ،وجون
صحيح أن نوايا أمريكا
ّ
بولتون والسفير ديفيد فريدمان ،والمسماة "صفقة القرن" ذات أبعاد تصفوية وخطرة ،ويجب أن يشن
النكير عليها بكل لسان وال تؤخذ بخفة أو باستهتار .ولكن من ير السليم أن يبالغ بقوتها وسطوتها

وقدرتها ،ومن ثم عدم رؤية نقاي ضعفها المدمرة لها ،وعدم مالحفة ُعزلتها وتعثرها وتخبطها .وذلك
لمواجهتها بروح الهجوم ،والتيكد من النصر إن شاء هللا .وذلك استناداً لقراءة دقيقة لموازين القوى.
بل يجب أن نزيد هنا أن الذي سمح ويسمح عملياً ،للمقاومة في قطا

زة أن تق

نداً في المواجهة

العسكرية مع العدو الصهيوني ،وتشن عليه الهجمات الناجحة أسبوعياً من خالل مسيرات العودة
الكبرى ،أو عبر طائرات وبالونات اللهب كلما استدعت الضرورة ،كما نزيد بين الذي سمح ويسمح

لقطا

زة بين يكون في وضع الهجوم يسمح للضفة الغربية والقدس بين تنتقال إلى مواقع الهجوم،
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فيبطال مصلى باب الرحمة ،واالعتكاف بالمسجد األقصى في رمضان ،وأبطال انتفاضة إسقاي

البوابات اإللكترونية ،كما أبطال التحدي في الخان األحمر ،وأسرى األمعاء الخاوية الذين أنجزوا

انتصارات جزئية ،وأبطال العمليات فائقة الجرأة من باسل األعرج إلى عمر أبو ليلى ،ومواق

أمهاتهم وآبائهم وقراهم ومدنهم يؤكد أن الضفة والقدس في حالة متفجرة .ومهيية لالنتفاضة الشعبية

الشاملة وساعتئذ سترون "صفقة القرن" كالحصيد وأسوأ مصي اًر.

موقع "عربي 2019/5/30 ،"21

 .43أما آن للقيادة الفلسطينية أن تتنحى؟
أسامة أبو ارشيد

يميل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس (أبو مازن) ،في أحيان كثيرة ،إلى استخدام مفردات مباشرة
ومستفزة للتعبير عن مواق

سياسية يراها مركزية ،حتى أنه ليخيل إليك أنك تق

بامتياز .المشكلة أنك تجد في حالة عباس بونا شاسعا بين التعبير عن الموق

أمام رئيس ثوري

والسلوك السياسي.

ثمة خلطا في ذهن الرجل بين قنبلة صوتية يلقيها عبر ميكروفون وسياسة يمارسها
وال ُيستبعد أن ّ
على األرض .جديد األمثلة في هذا السياق تصريحات عباس ،يوم الثالثاء الماضي ( 28مايو/
أيار) ،عن المؤتمر االقتصادي العالمي الذي تزمع الواليات المتحدة عقده في البحرين تحت الفتة

"السالم من أجل االزدهار" ،في  25و 26يونيو /حزيران المقبل" .ستذهب صفقة القرن أو صفقة

العار إلى الجحيم بإذن هللا ،وسيذهب المشرو االقتصادي الذي يعملون على عقده الشهر المقبل
ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم" .هذا ما قاله أبو مازن .وهو سبق له أن وص  ،في سياق

التصريحات العرمرمية" ،صفقة القرن" باينها "صفعة القرن" .كما سبق له أن نعت السفير األمريكي
في إسرائيل ،ديفيد فريدمان ،با"ابن الكلب" .وخاطب الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،با"يخرب بيتك"

للسبب نفسه.

يتفق الشعب الفلسطيني وقواه الحية مع أبي مازن في الموق

من "صفقة القرن" من ناحية المبدأ،

ولكننا تعلمنا أال نراهن على "مواق " القيادة الفلسطينية الرسمية ،ذلك أنها دائما ما أعلنت المبدأ
ومارست نقيضه على األرض .ولمن كانوا يعانون من ضع ذاكرٍة ،فإننا نحيلهم إلى تصر ٍ
يحات
وتوصيات وق ارر ٍ
ٍ
ات ومواق كثيرة ،صدرت في السنوات القليلة الماضية عن أبي مازن ،وقيادات في

السلطة الفلسطينية ،والمجلسين ،الوطني والمركزي ،واللجنة التنفيذية لمنفمة التحرير الفلسطينية،
تتوعد بإعادة النفر في االعتراف بإسرائيل ،ووق

التنسيق األمني معها ،فضال عن إيقاف تجذير

السلطة مهزلة "االحتالل من دون كلفة" الذي تنعم به إسرائيل في الضفة الغربية .وكان هذا التعبير
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قنبل ًة صوتي ًة أخرى ،أطلقها أبو مازن في يناير /كانون الثاني  .2018أين كل تلك الق اررات
ثمة فارق بين الواقع والمقال.
والتصريحات على أرض الواقع؟ إنك لن تجد لها أثرا ،فمرة أخرى ّ
قال عباس عن مؤتمر البحرين المرتقب" :من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية
السياسية ،وليس ببيع أوهام المليارات التي ال نعلق عليها آماال ،وال نقبل بها ،ألن قضيتنا سياسية

تتقدم خطوة خطوة ،وسنصل بإذن هللا إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
بامتياز ..قضيتنا ّ
تقدم قضيتنا
القدس الشري " .تُرى أيملك أبو مازن إجاب ًة لو سيله أحدهم :ما هي أمارات ودالئل ّ
"خطوة خطوة" باتجاه "الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشري "؟ إنه قطعا ال يملك

إجابة ،د عنك جانبا القنابل الصوتية التي تعبر عنها التصريحات والعبارات الرنانة .لقد اعترفت

الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ونقلت سفارتها إليها ،وراهنت إدارة ترامب أن ضب

الفلسطينيين سيكون زوبع ًة في فنجان ال تلبا أن تخمد ،وقد كان ،بفضل جهود السلطة في ضبط
اإليقا الشعبي الفلسط يني ،والتواطؤ األمني المستمر مع إسرائيل .وفي مقاربة إدارة ترامب ،ال يوجد
ما يمنع أن يكون مصير كل معارضة من القيادة الرسمية الفلسطينية أي "صفعة" جديدة زوبعة

أخرى في فنجان.

يتابع أبو مازن" :قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت ،وأصدرنا البيانات الالزمة بيننا لن نقبل بهذا

االجتما ونتائجه ،ألنهم يبيعون لنا األوهام التي لن يصل شيء منها إطالقا ،ونحن لسنا بحاجة

لدعمهم ،ألننا ،بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني ،قادرون على أن نبني دول ًة عصري ًة حديثة بكل
امتياز" .تُرى أتغني البيانات عن المواق ؟ وكي لنا أن "نبني دول ًة عصري ًة حديثة" ،وأجهزة أمن
السلطة الفلسطينية تعتقل الناس على الرأي واالنتماء السياسي ،كما تقوم بالمهمات القذرة نيابة عن
سلطات االحتالل نفسها التي تهين الشعب الفلسطيني وقادته ،بل وحتى رئيس السلطة الفلسطينية

ذاته؟

ٍ
بحاجة إلى المواق
ليست القضية الفلسطينية بحاجة إلى "البيانات الالزمة" اليوم ،بل هي
ٍ
ٍ
أرضية توافقية ،من دون
بحاجة إلى إحياء المشرو الوطني الفلسطيني ،واعادة إطالقه على
هي
الالزمة.

المس بثوابته العليا والكبرى ،واضعافها مستقبال .أيضا ،ال يمكن الحديا عن إنهاء االحتالل ،وأجهزة
تحولت إلى ذ ار له ،وقوة بطب تعمل نيابة عنه .كما أنه ال يمكننا إسقاي "صفقة
أمن السلطة ّ
العار" ،فيما نحن عاجزون عن إنهاء "انقسام العار" بين الضفة الغربية وقطا زة ،الثغرة المخزية
التي ينفذ منها مهندسو "صفقة العار" .ليس الواقع العربي مخزيا فحسب ،بل إن كثيرين من أطرافه

متواطئون مت مرون على فلسطين ،وكي
نفسها ،وشعوبهم؟

التاريخ :الجمعة 2019/5/31

لهم أال يت مروا عليها ،وهم ال يتورعون في إجهاض دولهم

العدد4954 :

ص

31

تتنحى القيادة الرسمية الفلسطينية عن الواجهة .منذ عقود
أهم المواق الالزمة في هذه السياق أن ّ
وهم يقودوننا من فشل إلى آخر ،ومن كارثة إلى أخرى .ما تمر به قضيتنا هو ،في جزء كبير منه،
حصاد أخطاء تلك القيادة ،إن لم يكن انعدام كفاءاتها الوطنية والمهنية .يكفينا أن نعود إلى ما فعله

هؤالء منذ انطالق مؤتمر مدريد للسالم في أكتوبر/تشرين األول  .1991إنهم األشخاص أنفسهم الذين
سلموا ،حينها ،لا"رسالة التطمينات" األمريكية الماكرة ،والتي نصت على مرحلتين تفاوضيتين ،األولى

بشين "ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي" ،والثانية "المفاوضات حول الوضع الدائم" .وجاء اتفاق أوسلو
ليرسخهما ،وبالتالي ُرِّحَلت القضايا المركزية التي تُمثل جوهر
الكارثي ،في سبتمبر/أيلول ّ ،1993
الص ار  ،كالقدس والالجئين والسيادة والحدود ..إلخ ،إلى "مفاوضات الوضع النهائي" .ومنذ ذلك
اليوم ،ال زلنا نعيب مرحلة "ترتيبات الحكم الذاتي" ،ول هما تحل بعد مرحلة "مفاوضات الوضع الدائم".
ٍ
إمكانية لقيام دولتين ،وال تتوق
يحدا ذلك ،واسرائيل ال تتوق عن المضي في طريق إجهاض أي
جهودها في تهويد األرض والقدس ،بعد أن نجحت في إلحاق السلطة الفلسطينية بها جها از أمنيا

ومدنيا وبلديا ،إلراحتها من عناء تدبير شؤون الماليين من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطا
ٍ
زة .أما الواليات المتحدة ،فكل إدارة تيتي بتناز ٍ
جديدة إلسرائيل على حساب الفلسطينيين ،حتى
الت
وصلنا إلى ت ارمب الذي اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،واعتبر الالجئين الفلسطينيين حال ًة مفتعلة
ير قائمة ،وهو ال يخفي نبذه فكرة "الدولتين" ،الفلسطينية واإلسرائيلية ،ويفن أن الفلسطينيين

ض أن يفعل مؤتمر
ض عليهم المال الوفير ،كما ُيْفتَ َر ُ
سيقبلون بالقوادة على حقوقهم الوطنية ،إذا ُع ِر َ
البحرين.
ٍ
كفاءات سياسية وفكرية ووطنية ومقاومة ،كما أن تاريخ هذا
أرحام الشعب الفلسطيني لم تعقم إنجاب
الشعب أثبت ،مرة بعد أخرى ،أنه ال يساوم على حقوقه ،وآن األوان لمن أوصلونا إلى هذا القا

ويتنحوا جانبا ،فالشعب أقدر على أن يفرز قيادات جديدة قد
اآلسن أن يخجلوا ،ولو لمرة في حياتهم،
ّ
تنجح في رقع الفتق الذي أحدثوه ،واتسع في سيرورة مشروعنا وآمالنا الوطنية .بغير ذلك ،نحن من
سيمضي إلى "الجحيم" ،ال "صفقة العار".
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 .44لقاء البحرين تتويج لسياسة التجويع
د .فايز أبو شمالة
سمن كلبك ييكلك ،هذا المثل العربي يلخص السياسة األمريكية التي تعتمد على
جو كلبك يتبعكّ ،
تطبيق الحصار حتى قط الثمار ،والجو حتى الركو  ،وهذا النهج السياسي األمريكي ال يق عند
حدود الشعب الفلسطيني ،بل يطبق على كل دولة تفكر بالخروج على السياسة األمريكية.

جو كلبك يتبعك ،سياسة طبقتها ثالا قوى ضد الشعب الفلسطيني،
ّ
أولى هذه القوى التي مارست الحصار حتى قط الثمار ضد الشعب الفلسطيني هي إسرائيل ،التي
مارست كافة أشكال الحصار واالستيطان والسجن واالعتقال واقتحام المدن والقتل والتشريد منذ بداية

االحتالل وحتى يومنا هذا ،وحين عجزت إسرائيل عن قط

الثمار ،سلمت الراية للسلطة الفلسطينية،

التي مارست الحصار والعقوبات وقطع الكهرباء وقطع الرواتب ضد أهالي قطا
استييست السلطة في تركيع أهالي قطا

زة ،حتى إذا

زة ،تدخلت أمريكا بشكل مباشر ،لتمارس العقوبات على

كافة أشكال المساعدات

معا ،وذلك من خالل وق
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطا زة ً
اإلنسانية ،بما في ذلك المساعدات التي تقدم لألونروا ،ولم ينج من العقوبات األمريكية إال األجهزة
األمنية الفلسطيني التي لما تزل تتلقى المساعدات المالية من أمريكا.

اقتصاديا في األراضي المحتلة ،وضمن هذه السياسة المدروسة بعناية،
ضمن هذا المشهد العابس
ً
والتي تعتمد مبدأ الحصار حتى قط الثمار ،جاء القرار اإلسرائيلي باقتطا جزء من أموال
المقاصة ،وكينها تمهد األرض للسلطة الفلسطينية كي تلبس الثوب الوطني ،وتخطو باتجاه رفض

تسلم أموال المقاصة منقوصة ،لينعكس هذا القرار بمزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني ،في

الوقت الذي حاففت فيه السلطة على امتيازاتها من خالل التمسك بمبدأ التعاون األمني مع
المخابرات اإلسرائيلية ،فجاءت صفقة المدرعات واألسلحة التي تسلمتها السلطة الفلسطينية بعد

تتويجا لهذا التعاون األمني..
الموافقة اإلسرائيلية
ً
ردا على اقتطا جزء من أموال
كان يتوجب على السلطة الفلسطينية أن توق التعاون األمني ً
المقاصة ،وأن تحاصر المستوطنين الصهاينة بالمعاناة ،ال أن تحاصر المواطن الفلسطيني بالمزيد
من المعاناة من خالل قطع الرواتب.

ضمن هذا المشهد االقتصادي البائس ،جاء لقاء البحرين االقتصادي ليقول للشعب الفلسطيني:

بديال لالنتحار ،تنازلوا أيها الجوعى عن وطنكم كي تيكلوا
بديال للحصار ،واالستثمار ً
االزدهار ً
خبزكم ،وهذه نتيجة حتمية أوصلتكم إليها اتفاقية أوسلو ،حين وضعت كل الزيتون الفلسطيني في
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معصرة االحتالل ،لييكل ما طاب من زيت الفلسطينيين ،ويشعل بالعرجون مستقبل الشباب
اإلسرائيلي كما عبر عن ذلك رئيس سلطة اتفاقية أوسلو.

ودون الرجو إلى األصل في المعاناة السياسية الفلسطينية ،ودون هدم األساس الذي قامت عليه

سلطة تجويع الشعب ،ودون اجتثاا جذر اتفاقية أوسلو التي أوصلت الفلسطينيين إلى هذه الحالة
من االنقسام واالنحسار والضيا  ،فال صدى ألي صرخة تدعو لمواجهة لقاء البحرين ،وال قيمة ألي

ٍ
معان ألي شعارات ترفض التعاطي مع نتائج
رهان على مواصلة السلطة لرفض صفقة القرن ،وال
جو كلبك يتبعك!.
لقاء البحرين الذي جاء
ً
تتويجا لسياسة ّ

فلسطين أون الين2019/5/30 ،

 .45سراب "الدولتين" ..أوروبا ال تصارح الفلسطينيين بالحقيقة
حسام شاكر
ينبغي العمل على إقامة "دولة فلسطينية قابلة للحياة ،ومتواصلة جغرافياً ،تعيب في أمن وسالم إلى
تبنتها "الرباعية" الدولية في العقد األول من هذا القرن ،بمقتضى
جانب إسرائيل" .إنها المقولة التي ّ

لكن الوعود انقشعت تدريجياً مع سلوك أوروبي يتحاشى المصارحة بالحقيقة.
"حل الدولتين"ّ .
ّ
ما جرى وقتها أن اللجنة "الرباعية" -التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم

المتحدة -حاولت إنعاب وعود "عملية السالم" التي انطلقت في مدريد سنة  ،1991ثم بلغت ذروتها
في "اتفاق أوسلو" الذي تم إبرامه بعد سنتين ( )1993مع ابتسامات عريضة ومصافحات دافئة برعاية

أمريكية.

تمخضت عن "اتفاق أوسلو" سلطة حكم ذاتي ترفع العلم الفلسطيني كي تقوم بمهامها بصفة انتقالية
ّ
فل الوضع
إلى حين الوصول إلى "اتفاق نهائي" في أمد أقصاه سنوات خمس ،أي سنة ّ .1999

االنتقالي قائماً ربع قرن كامل حتى اليوم ،وما زالت أعالم فلسطين مرفوعة تحت االحتالل العسكري
والهيمنة اإلسرائيلية المباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.

أعادت "الرباعية" -عبر "خريطة الطريق" المفضية إلى "الدولتين" -إنتاج الوهم ،فما زال الفلسطينيون
مؤبد بدون استقالل أو سيادة .وتفاقمت مفاهر االحتالل وحقائق
عالقين في مصيدة "وضع انتقالي" ّ
يشتد الحصار
االستيطان في شرق القدس وأرجاء الضفة منذ أن أطلقت "الرباعية" وعودها ،بينما ّ
على قطا

زة.

وتكفي نفرة سريعة إلى خرائط االستيطان المستشري والطرق االلتفافية ومسارات الجدار ،لتبديد مقولة

يتفوه المجتمع الدولي اليوم بعبارة
"التواصل الجغرافي" الالزم ألراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة .ال ّ
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"الممر ِ
اآلمن" بين الضفة والقطا ؛ الذي كان في تسعينيات القرن الماضي ضرورة لدولة فلسطينية
ّ
متباعدين.
افيين
ستنهض
ْ
بجناحين جغر ْ
ْ
مستقل قادر على الفكاك من الهيمنة
وال يحفى الفلسطينيون بمعابر مفتوحة على العالم أو باقتصاد
ّ
سد شرايين أي دولة
اإلسرائيلية المفروضة عليه ،وسيبقى االحتالل المرئي أو المستتر قاد اًر على ّ

فلسطينية مرتقبة ،بما يهوي بوعد "قابلة للحياة".
حاول المجتمع الدولي أن يستثير شغ

الشعب الفلسطيني بوعد "الدولتين" لتلميع الفتة "عملية

بين قيام الدولة الموعودة وشيك حقاً .وأفهر الرئيس
السالم" الصدئة ،مع منح االنطبا الزائ
ّ
سخية من "الضمانات"
األمريكي األسبق جورج بوب االبن حماسته لها؛ لكنه سار إلى منح حزمة ّ

أن "خريطة الطريق" في ذروتها كانت
لرئيس حكومة االحتالل وقتها أرييل شارون ،مما يعني ّ
مشروطة إسرائيلياً على حساب فلسطين الموعودة.
من بين األطراف الدولية؛ تبدو أوروبا في حرج بالغ وان احتففت بشعاراتها وتصريحاتها المعتادة،

وسددت حصة أوفر من التمويل الالزم،
فهي التي أفهرت حماسة فائقة لا"عملية السالم" منذ البدءّ ،
وحاففت على وعد "الدولتين عبر المفاوضات" بال ُّ
تلكؤ ،لكنها تركت "رعاية المفاوضات" ألهواء
اإلدارات األمريكية.

استيثرت واشنطن بتحديد الوجهة ،وتكّفلت أوروبا بالحصة األوفر من السداد المالي .ومنذ أن
ِ
القارة
سمتها "خريطة الطريق" المفضية إلى ما ُس ّمي "حل الدولتين"؛ التزمت ّ
صا ت "الرباعية" ما ّ
بين دولة فلسطينية تبزغ بوميضها في
البراقة التي تمنح االنطبا الزائ
ّ
الموحدة وعواصمها بالمقولة ّ
ّ
نهاية النفق المفلم ،وهو انطبا يختلط فيه الوهم اإلستراتيجي باإليهام الدعائي.

تصاعدت التحذيرات مما يجري على األرض ،وأخذ الدبلوماسيون األوروبيون يبعثون بتقارير من

الميدان باعثة على قلق متعافم -سنة بعد سنة -من المنحى المتسار في فرض األمر الواقع

االحتاللي على أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة؛ أي ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967

بما فيها شرق القدس.

لكن دخول دونالد ترامب البيت
هذا ما كان في عهد الرئيس بوب االبن ،ومن بعده باراك أوباما؛ ّ
حددتها "الرباعية"-
األبيض أهال التراب بشكل حاسم على مشرو "الدولتين" -بالمواصفات التي ّ
بسطوة انفرادية ال تعبي بالشركاء األوروبيين أو حتى بالقانون الدولي.

أن حكومات االحتالل المتعاقبة لم تكن معنية أساساً بقيام دولة فلسطينية؛ حتى ولو
يدرك قادة أوروبا ّ
أن مصطلح "الشعب الفلسطيني" لم يصدر
جاءت دويلة ضعيفة وممزقة األوصال ومنزوعة السالح ،و ّ
تقريباً عن أي مسؤول إسرائيلي حتى اليوم.
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لآلليات العسكرية والغارات وأعمال القتل والتدمير واالعتقاالت ،والجرافات ونصب
فالكلمة العليا بقيت ّ
الحواجز ،وفرض السيطرة الشاملة واحكام الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية ،وتحميل أعباء
أمنية على عاتق أجهزة السلطة في خدمة االحتالل .وتم في زمن "السالم" الدفع بمزيد من

تضخم عددهم بنحو أربعة
المستوطنين المسّلحين إلى "أراضي الدولة الفلسطينية" المفترضة ،حتى
ّ
أضعاف منذ توقيع اتفاق أوسلو.

التصرف
أن أوروبا نفرت بقلق إلى ما يجري ،حسب بال اتها وتقاريرها؛ لكنها لم تر ب في
صحيح ّ
ّ
أو لعلها عجزت عن اتخاذ خطوات ذات طابع عقابي أو راد للجانب اإلسرائيلي ،الذي يحفى

بامتيازات خاصة من وجوه الشراكة المتعددة مع األوروبيين.

أمعنت أوروبا في رسم مشهد دولة فلسطينية قادمة في األفق ،وما زالت تتحاشى البوح بحقيقة
الم الت التي انتهى إليها المسار؛ ر م تخِّلي الواليات المتحدة عن "عملية السالم" بمفهومها السابق
وتجاهلها برنامج "الرباعية" ،وتواطؤ إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو في الملفات المفصلية.

وحسم الرئيس األمريكي مصير القدس لالحتالل بتوقيع منه فيخرجها من المفاوضات عملياً ،وأقدم
على ما لم يجرؤ أسالفه على فعله بنقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة ،وعمد إلى الضغط على

مل

الالجئين واضعاف وكالة "األونروا" ،ثم جاء توقيع ٍ
ثان منه بحسم مصير الجوالن السوري

بمنحه إياه لالحتالل.

لهذه االنزالقات معنى واضح تتحاشى أوروبا التصريح به؛ فمشرو الدولتين ت كلت خرائطه وتالشت

شروطه التي رسمتها "الرباعية" .وما ُعّد "حالّ" لم يكن في منشئه عادالً وشامالً للقضية الفلسطينية
ِ
ص عليها ذات سيادة
بملّفاتها األساسية؛ وفي ّ
مقدمتها قضية الالجئين ،ولم تكن "الدولة" التي ُن ّ
حقيقية أو استقالل ناجز كغيرها من الدول.

أن أوروبا صارت على موعد مع ساعة الحقيقة؛ فإدارة ترامب توشك على إعالن
الجديد في الموق ّ
"صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية بمعزل عن منطق "الرباعية" أو وعود "عملية السالم" .ال
تجر العلقم عبر ربع قرن من وعود جوفاء؛
أفق في "الصفقة" لسراب جديد يمكن تسويقه لشعب ّ
ساهمت أوروبا بدور مركزي في ترويجها ومحاولة إقنا الفلسطينيين بجدواها.
تراهن أوروبا على مسارات مسدودة ،وهي ال تُ ِ
روجت له
صارح الفلسطينيين بحقيقة السراب الذي ّ
عقوداً متعاقبة؛ فالقارة المو هحدة ال تملك خيا اًر تفاوضياً آخر أو ال ترى بديالً سلمياً معقوالً عنه ،وهي
تخشى من انبثاق انتفاضات فلسطينية وأعمال مقاومة.

التاريخ :الجمعة 2019/5/31

العدد4954 :

ص

36

ستتصرف مع "صفقة قرن" شر ترامب ومعاونوه في
تق أوروبا على مفترق طرق اآلن؛ فكي
ّ
فرضها؟ وهل يكفي عدم التعاون مع "الصفقة" التي ِ
تقوض جهوداً مشتركة بذلها االتحاد األوروبي مع
ّ
إدارات أمريكية متعاقبة؟
كان هذا االستحقاق هو ما أقلق  37مسؤوالً بار اًز صنعوا السياسة الخارجية األوروبية خالل ربع قرن

وجه
مضى ،من بينهم اإلسباني خافيير سوالنا والبريطاني جاك سترو واأللماني زيغمار ابرييل .فقد ّ
المسؤولون السابقون في أبريل/نيسان  2019رسالة قلِقة إلى االتحاد األوروبي؛ طالبوه فيها بمعارضة
تردد ،وحماية "حل الدولتين" ،وصيا ة "خطة تحترم القانون الدولي ومبادئ االتحاد
"صفقة القرن" بال ّ
لحل الص ار ؛ كما جاء في الرسالة.
األوروبي" ّ
وما ينضح من فريق الصفقة من حول ترامب -مثل صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر ومبعوثه

يقض مضاجع
للشرق األوسط جيسون رينبالت -من تصريحات وتفاصيل وتسريبات؛ كفيل بين ّ
التصرف مع الشعب
لكن أوروبا تواصل
كل الذين راهنوا على مشرو "الدولتين" ووعود "الرباعية"ّ .
ّ
الفلسطيني مثل طبيب يد دغ القابعين في ردهة االنتفار باألوهام ،متحدثاً عن فرص التعافي الواعدة

لحالة ميئوس منها.
تق

يتمسك
القضية الفلسطينية مكشوفة في وجه حملة التصفية التي تقودها إدارة ترامب ،بينما ّ

الخطاب األوروبي الرسمي بسراب دولة فلسطينية ستيتي يوماً ما عبر التفاوض مع حكومات

تعنتاً ،ر م البال ات األوروبية المتزايدة عن سلوك االحتالل في أرض "الدولة"
إسرائيلية تزداد ّ
ويتقوض مستقبلها يوماً بعد يوم.
الموعودة؛ التي ّ
تتمزق أوصالها ّ
الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/30 ،

 .46إسقاط "حماس" عبر عملية عسكرية تترافق وتسوية سياسية شاملة
زلمان شوفال

"هناك احتمال في أن االعتبار االستراتيجي  -العسكري واالعتبار السياسي يندمجان في قرار حاسم

مشترك" ،كتب وينستون تشرتشل في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية ،وهذه بالفعل هي المعادلة
التي تقبع في أساس اعتبارات رئيس الوزراء ووزير الدفا نتنياهو بالنسبة لالشتعال األخير في زة

(هذه المعادلة ،بالمناسبة ،تعمل بالعكس أيضا :رئيس أركان حرب "األيام الستة" ،اسحق رابين ،خرق
في حينه تعليمات وزير الدفا  ،موشيه دايان ،وأمر قائد جبهة الجنوب ،تسفي زمير ،باحتالل القطا

من أيدي المصريين دون أن يعطي رأيه في المضاعفات السياسية .لو لم يصدر هذا األمر لما كانت
مشكلة زة موجودة على اإلطالق).
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من ناحية عسكرية ،كان بوسع إسرائيل ،هذه المرة أيضا ،مثلما في مرات سابقة ،أن تحتل زة،

ولكن من الواضح أنه من ناحية االعتبار السياسي فان مثل هذه الخطوة ستكون خطي في الفروف

القائمة ،ليس فقط ألن هذا كان سيلقي على إسرائيل بعبء إدارة

زة بكل مشاكلها األمنية،

االقتصادية واإلنسانية ،بل إذا كان اليوم أيضا هناك من يتهمون ،دون وجه حق ،إسرائيل بالوضع
الصعب الزائد في زة ،فان سيطرة إسرائيلية مطلقة كانت ستجعل إسرائيل في نفر قسم كبير من

العالم المذنبة الحصرية – ومن شبه المؤكد كانت ستتسبب بمشاكل خاصة مع مصر .واضح أنه
توجد أيضا مضاعفات على السياسة اإلسرائيلية إذ ان كل عمل تتخذه إسرائيل أو تمتنع عن اتخاذه

يصبح على الفور أداة مناكفة ضد الحكومة من جانب المعارضة – فما بالك أنه حتى وقت قصير

كان قادتها مشاركين حتى الرقبة في كل ما يجري حول القطا ؟ ففي أثناء االشتعال األخير
أوضحت إسرائيل لا"حماس" ولا"الجهاد اإلسالمي" بانه توجد قواعد جديدة وان أعمال "اإلرهاب" األكثر

حدة سيرد عليها بيعمال عسكرية حادة اكثر ،وعلى ما يبدو دفعهم هذا إلى قبول وق

النار الحالي.

فتصعيد "الجهاد اإلسالمي" يمكن أن يعزى للتعليمات التي تلقاها من طهران في أعقاب النشاي
العسكري اإلسرائيلي الناجع ضد اإليرانيين في سورية ،حيا إنه إذا واصل التنفيم التطرف في
أعماله ،فيحتمل أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد سيدته أيضا.

في هذه اللحفة يسود هدوء نسبي ،ولكن من الواضح أن هذا ليس نهاية المعركة ،وانه في ياب

حل سياسي من المتوقع حدوا اشتعاالت أخرى .عندما يدور الحديا عن حل سياسي ،فليس

المقصود هو تسوية قصيرة المدى أو هدنة كما جرى الحديا عنها في الماضي ،بل تغيير جذري في

كل عناصر مشكلة

زة .من هذه الناحية ،فان االقتراحات التي تطرح عندنا أيضا ،في أوروبا

أساسا ،أي أن ترفع إسرائيل اإل الق عن القطا  ،تسمح ببناء ميناء أو مطار – ونتيجة لذلك

يتحسن وضع سكانه ويتوق

العن

تجاه إسرائيل – تتجاهل الواقع تماما ،إذ إن "حماس" ليس فقط

ستتعزز بالذات نتيجة لذلك ،بل إن هذا لن يؤدي إلى وق

العن

من زة والذي ال تعود أسبابه إلى

الضائقة االقتصادية ("حماس" هي التي تتسبب بها) ،بل إلى الميل األساس لدى "حماس" للضرب
الدائم لدولة إسرائيل من أجل شطبها عن وجه األرض .الحل السياسي الحقيقي ،المتداخل مع أهداف

استراتيجية ،يجب ،إذاً ،أن يقوم على أساس إسقاي "حماس" كجهة سياسية وعسكرية ،أي عملية
عسكرية متداخلة مع تسوية سياسية شاملة مسنودة بقسم من العالم العربي على األقل ،وكذا من

الواليات المتحدة وأوروبا.

ليس واضحا بعد إذا كانت صفقة العصر للرئيس ترامب ستتناول هذا أيضا ،ولكن يمكن االفتراض

بقدر كبير من اليقين أن الحرب ،اآلن ،مثلما يقترح البعض ،ما كانت لتخدم المصلحة اإلسرائيلية
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حتى من هذه الناحية .يحتمل أال تتمكن إسرائيل في نهاية المطاف من االمتنا عن قرار حاسم

الحتالل القطا  ،ولكن كما قال تشرتشل "فقط اذا ما تطابق االعتبار االستراتيجي  -العسكري تماما

مع االعتبار السياسي".

ال يمكن أن نتجاهل جانبا آخر أيضا ،ملحا ،أي وضع السكان في الف زة .توجد حدود ،فال

يمكن للدولة أن تسمح لنفسها بان تكون خاضعة لموجة ال تتوق

من أعمال "اإلرهاب" ،وعليه فان

المدى الزمني الذي يمكن إلسرائيل أن تخصصه لمساعي تحقيق ذاك الحل السياسي العسكري

المثالي محدود ،وليس بزمن طويل.

"معاريف"

األيام ،رام هللا2019/5/30 ،

 .47كاريكاتير:

القدس العربي ،لندن2019/5/30 ،
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