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 الغربية أراض  من الضفة ضمّ  "حق"تملك  "إسرائيل"ديفيد فريدمان:  .1

رام هللا: أكد السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة أمس، أن الدولة العبرية تملك 
"الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعّمق الرفض 

 الفلسطيني لخطة "صفقة القرن" األمريكية المنتظرة.
أراٍض في الضفة الغربية  ا صحيفة "نيويورك تايمز"، اعتبر فريدمان أن ضمّ وفي المقابلة التي نشرته

أمر مشروع إلى حد ما. وقال: "في ظل ظروف معّينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة 
 على جزء من، لكن على األغلب ليس كل، الضفة الغربية".

هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل واألردن". وقال فريدمان في المقابلة إن "آخر ما يحتاجه العالم 
وأضاف "قد ال يقبلون بها )الخطة( وقد ال تحقق الحد األدنى" من مطالبهم. لكنه أضاف: "نعتمد 
على حقيقة أن الخطة المناسبة في الوقت المناسب ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور 

ن للمستعمرات اإلسرائيلية، في تصريحاته لـ"نيويورك ورأى فريدمان الذي يعد من أشد الداعمي الوقت".
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تايمز" أن خطة ترمب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشّكل "حّّلً دائمًا 
لكنه أكد  وقال إنه ال يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندالع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني. للنزاع".

مع حليفها األردن الذي قد يواجه اضطرابات في أوساط سكانه  أن واشنطن ستنسق بشكل وثيق
 الفلسطينيين الذين يرجح أن يحتجوا على خطة يعتبرون أنها تصب في مصلحة إسرائيل بشكل كبير.

 9/6/2019الشرق األوسط، لندن 
 

 سفير واشنطن في تل أبيب السلطة الفلسطينية تلّوح بشكوى لدى "الجنائية" الدولية ضدّ  .2
السلطة ، أن رام هللا كفاح زبون، نقًّل عن مراسلها في 10/6/2019 ،الشرق األوسط، لندننشرت 

ديفيد  "إسرائيل"سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى  الفلسطينية قالت إنها تدرس تقديم شكوى ضدّ 
 فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب "خطورته على السلم واألمن في المنطقة".

ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان فرديمان بأنه "شخص جاهل في العمل السياسي ومغيب عن 
حكم التاريخ والجغرافيا، ومنتمي لدولة المستوطنات وال يرى غيرها". وأنه "لن يصدر عنه أو منه ما 

حتّلل التي ينم عن المنطق أو العدالة أو القانون، إال ما يعارضها ويخالفها ما دامت تخدم دولة اال
ودانت الخارجية  يجهد لحمايتها والدفاع عنها بكل ما يملك من منطق القوة، قوة الّلمنطق".

أجزاء من  ضمّ  "إسرائيل" "تصريحات ومواقف المستوطن فريدمان"، التي اعتبر فيها أن من حقّ 
قززة" بسبب وصفه عنصرية كولونيالية فوقية وم واتهمته بأنه يحمل "أفكاراً  .الضفة الغربية المحتلة

وقالت إنها "ستدرس إن كان كّلمه العنصري يرتقي لدرجة  دولة فلسطينية يمكن أن تقوم بأنها فاشلة.
ه لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاوالت لفرض تقديم شكوى ضدّ 

منطقة، وتعريضه الشعب رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم واألمن في ال
 الفلسطيني لكثير المخاطر والمؤامرات".

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مّلحظات فريدمان 
ن الفلسطينيين على حقّ "إسرائيل"تثبت أن إدارة ترامب منحازة بشدة لصالح  بقرارهم مقاطعة  ، وا 

البحرين في وقت الحق من الشهر، حيث تنوي واشنطن الكشف عن المرحلة المؤتمر االقتصادي في 
 إسرائيل في ضمّ  األولى من خطتها المنتظرة للسّلم. وأضاف عريقات: "رؤيتهم تستند إلى حقّ 

 األراضي المحتلة... )وهي( جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي".
حسين الشيخ على فريدمان، بقوله إن  "إسرائيل"الوزير الفلسطيني المكّلف باالتصال مع  وردّ 

تصريحاته تكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية 
 وتكريس االحتّلل لألبد فوق أرضنا".
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وأصدر الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بيانا قال فيه: "تصريحات فريدمان الخارجة 
ولية، والمتماهية مع السياسات اإلسرائيلية، تؤكد أنه سفيٌر لّلستيطان، ولمواصلة عن الشرعية الد

العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير 
قامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام   بعاصمتها القدس الشرقية". 1967مصيره، وا 

 قال مصطفى البرغوثي إن فريدمان "ناطق باسم المستوطنين" ووصف مّلحظاته بأنها "وقحة".و 
عضو اللجنة أن  ،رام هللا، من 8/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي استنكرت تصريحات فريدمان وتحريضه المباشر 
الشعب الفلسطيني، واصفة ما جاء على لسانه بالكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم  ضدّ 

، "تزوير فريدمان للحقائق 8/6/2019 وأضافت عشراوي في تصريح لها، مساء يوم السبت ."إسرائيل"
ا إلقاء اللوم وم اإلدارةإسرائيل لألراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه  وتبريره المسبق لضمّ 

 إالعلى الفلسطينيين واالدعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات اإلدارة األمريكية الحالية 
 ". وهو مرفوض جملة وتفصيّلً  اإلجراممحاولة بائسة الستحضار األوهام وتبرير 

 
 إلى الجحيم "صفقة القرنويؤكد أن "عباس يشيد بمواقف روسيا والصين  .3

، ببيان روسي 9/6/2019 كفاح زبون: أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس األحد -رام هللا 
وأبرز عباس، في بيان له،  صيني مشترك صدر قبل أيام، واعتبر أنه داعم للحقوق الفلسطينية.

الدولتين في الشرق األوسط، ودعم  مطالبة البيان الروسي الصيني بتفادي أي خطوات تقوض حلّ 
القدس "وعاصمتها  1967لسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام إقامة دولة ف

. وثمن عباس، بحسب ما نقلت وكالة األنباء األلمانية "هذه المواقف الداعمة للحقوق "الشرقية
الفلسطينية"، معتبرًا أن ذلك "سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السّلم العربية، 

سيحول دون أي تجزئة لحقوقنا التاريخية من خّلل خطوات ال يرضى عنها الشعب  وكذلك
 الفلسطيني واألمة العربية والعالم بأسره".

أمام الصحفيين بعد وضعه إكليًّل من الزهور على ضريح الرئيس  ،قالقد الرئيس عباس وكان 
السّلم األمريكية ستذهب إن خطة  ،5/6/2019في  الراحل ياسر عرفات، بمناسبة حلول عيد الفطر

وأضاف عباس: "نسأل أن يعيده هللا  مؤكدًا أن الفلسطينيين سيواجهون هذه "المؤامرة". ،إلى الجحيم
علينا وقد حررنا بلدنا وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجاوزنا كل 

التي ستذهب جميعها إلى الجحيم  المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا من صفقة العصر وغيرها
 وسيبقى شعبنا على أرضه صامدًا صابرًا في وجه كل هذه المؤامرات".
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وقال قاضي قضاة فلسطين الشرعيين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعّلقات اإلسّلمية محمود 
لم أنهم األقدر الهباش، في خطبة العيد التي كان يحضرها عباس، أمس: "إن شعبنا وقيادته أثبتوا للعا

على تحقيق تطلعاتهم بالحرية واالستقّلل، وأن كل المشاريع المشبوهة التي تحاول تجاوز الشرعية 
 الفلسطينية مصيرها الفشل واالندثار".

 10/6/2019و6 ،الشرق األوسط، لندن
 

 فريق المستوطنين األمريكي""عريقات يطالب العرب بمقاطعة  .4
لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مستشار الرئيس  هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية

 األمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بعد تصريحات أدلى بها األخير هاجم فيها الفلسطينيين.
ووصف عريقات، الفريق األمريكي بقيادة مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، 

معروفة إعّلميا بـ"صفقة القرن"، بـ"فريق المستوطنين"، الذي يخطط الذي يشرف على خطة التسوية ال
وقال عريقات في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إن "هذا الشخص كوشنر  الزدهار المستوطنين.

ال يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السّلم. مرة أخرى أدعو األشقاء 
ه الفرقة من المستوطنين )كوشنر، غرينبّلت وفريدمان(، فما يخططون له العرب لعدم الحديث مع هذ
 هو االزدهار للمستوطنين".

 3/6/2019 ،األيام، رام هللا
 

 دعو لمقاطعة دولية شاملة لـ"إسرائيل"ويالدولتين  شعث يدعو لالعتراف بفلسطين لحماية حلّ  .5
لخارجية نبيل شعث، "إن الوقت قد حان قال مستشار الرئيس للعّلقات الدولية والشؤون ا :رام هللا

لّلعتراف بدولة فلسطين المستقلة من قبل الدول التي لم تعترف بها حتى اللحظة، للتأكيد على أن 
خّلل لقاءات  ،ودعا شعث الدولتين هو الخيار المقبول، والمتفق عليه من المجتمع الدولي". حلّ 

سفراء من أمريكا الّلتينية، والسفير المصري  6، واألوروبيمن االتحاد  سفيراً  24منفصلة عقدها مع 
لدى فلسطين، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمواجهة االنتهاكات 

جراءاتهاوالمخالفات اإلسرائيلية  شعبنا الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، واستمرارها في  العنصرية بحقّ  وا 
 فرص الحل السياسي للصراع. تكثيف البناء االستيطاني الذي يهدد

كما جدد التأكيد على رفض  واستعرض الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن"، ومؤتمر البحرين.
، والضغط "دولة إسرائيل"تفعيل المقاطعة الشاملة على  إلىكما دعا شعث  الفلسطينيين لهذه الصفقة.
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ه في العيش حقوق شعبنا، والتأكيد على حقّ عليها، إلنهاء احتّللها لألراضي الفلسطينية، واحترام 
 بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته األمم المتحدة.

 4/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االستعماري مسؤولية دولية واختبار لجدارة المنظومة الدولية "إسرائيل"عشراوي: مواجهة مشروع  .6
نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن استمرار االحتّلل أكدت عضو اللج :رام هللا

لجدارة ومكانة المنظومة الدولية برمتها، وهي التي تتحمل  االستعماري اإلسرائيلي يشكل امتحاناً 
 المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني وما يكابده من ظلم متراكم منذ أكثر

وقالت في بيان صحفي صدر باسم اللجنة التنفيذية، عشية ذكرى االحتّلل العسكري  من مئة عام.
من  إضافياً  للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، "شكل االحتّلل العسكري المستمر فصّلً 

 1947فصول الظلم والتشريد واإلقصاء الذي ولد من فشل األسرة الدولية وتآمر بعضها في العام 
باقتّلع معظم شعبنا الفلسطيني من أرضه وتهجيره ومحاوالت إقصاءه  1948وترسخ في النكبة عام 

 عن الوعي الجمعي الدولي".
 4/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو ردينة: الشعب الفلسطيني وحده يقرر مصيره وبناء دولته المستقلة .7

رسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات كوشنير التي قال فيها إنه قال الناطق ال :رام هللا
غير متأكد من قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه وأن تخلص الفلسطينيين من االحتّلل طموح 

بالشعب الفلسطيني وباألمتين العربية واإلسّلمية، وتعبر عن مدى  واستخفافاً  عال، تشكل استفزازاً 
وأضاف: نقول لإلدارة  ى بخطة القرن التي تحاول اإلدارة األمريكية تسويقها بّل فائدة.فشل ما يسم

األمريكية وللسيد كوشنير إن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو األقدر على بناء 
ذه وتابع أبو ردينة "أن ه دولته الفلسطينية العصرية، وال ينتظر شهادة أحد ليتخلص من االحتّلل".

التصريحات تدل على أن هذه اإلدارة مستمرة بدعم االحتّلل وبتجاهل قرارات الشرعية الدولية 
وقرارات القمم العربية واإلسّلمية، األمر الذي يؤكد على أن هذا الفريق يسيء للواليات المتحدة كقوة 

 عظمى في العالم أكثر مما يسيء للشعب الفلسطيني والعرب واألحرار في العالم".
 3/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 %67رفع رواتب وزراء السلطة الفلسطينية بنسبة يدين مالدينوف  .8
دانت األمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة 

وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب  .%67زيادة في األجور بنسبة  السابقة أعطوا أنفسهم سراً 
 دوالر. 5,000دوالر إلى  3,000من  2017الشهرية في عام 

: "إن مثل هذه الممارسات األوسطوقال، نيكوالي مّلدينوف، مبعوث األمم المتحدة للسّلم في الشرق 
ضاف وأ تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية".

كما أعطى اشتية،  أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وافق على إنهاء هذه الممارسة.
 توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خّلل فترة التحقيق.

 7/6/2019 ،هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 صىنتهاك االحتالل لحرمات المسجد األقال  إدانة فلسطينية .9
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما تقوم به سلطات االحتّلل من : نادية سعد الدين - انعمّ 

استباحة وانتهاك لحرمات المسجد األقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل، عدوان أرعن، تملكته 
بيان له، ودعا المجلس، في  عقلية الحقد العنصري، وتحركه أطماع عمياء تحميها آلة قتل إرهابية.

وانتقد ما وصفه  .ال قوالً  إلى حماية المسجد األقصى وباقي المقدسات اإلسّلمية المسيحية فعّلً 
بالصمت المريب على تدنيس وانتهاك حرمة المسجد األقصى واالعتداء على المصلين وضربهم 

وطالب  في مكة. واعتقالهم، فيما يعد استخفافا وتحديا سافرا لقرارات قمة التعاون اإلسّلمي األخيرة
الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته بمحاسبة سلطات االحتّلل على جرائمها بحق القدس 

فلسطينية محتلة، مؤكدا أن استمرار  والمقدسات فيها وبحق أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبارها أرضاً 
 ت الشرعية الدولية ذات الصلة.احتّللها مع باقي األراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وقرارا

وبالمثل؛ دانت الحكومة الفلسطينية، االقتحام والعدوان على المقدسات، وتدنيس حرمة المسجد 
 األقصى من قبل جنود االحتّلل ومستوطنيه، والتعرض لحياة المصلين داخله.

 4/6/2019 ،الغد، عّمان
 

 ين لألقصىتندد باستمرار اقتحام المستوطن "الفلسطينية "الخارجية .10
باستمرار "عمليات اقتحام واستباحة المسجد  9/6/2019 يوم األحد الفلسطينيةنددت السلطة  :دبي

األقصى"، بعد ساعات قليلة من اقتحام مئات المستوطنين ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
إن سلطات وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية  المغاربة وسط حراسة مشددة للشرطة اإلسرائيلية.
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، يستغل المناسبات السياسية واألعياد الدينية لتنفيذ المزيد من "إسرائيل"االحتّلل واليمين الحاكم في 
االستعمارية التوسعية في أرض فلسطين، ومحطات "تحفيز" لتوسيع دائرة المشاركين في  األهداف

 ني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.عمليات اقتحام واستباحة المسجد األقصى المبارك، لتكريس تقسيمه الزما
الفلسطينية )وفا(، استمرار التغول اإلسرائيلي الممنهج  األنباءالخارجية في بيان نشرته وكالة  تودان

المبارك والمدينة المقدسة في شكل عام، محذرًا من النتائج الخطيرة لتصعيد  األقصىعلى المسجد 
ديني بما يخدم مصالح  إلىصراع من سياسي تلك االقتحامات، وتداعياتها على تحويل مضمون ال

 .األبيضاالحتّلل االستعمارية وحلفائه من المسيحية الصهيونية في البيت 
 9/6/2019 ،الحياة، لندن

 
 تجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة "إسرائيل" .11

لغربية رام هللا: جددت سلطات االحتّلل أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة ا
أشهر. وأبلغت سلطات االحتّلل محافظ القدس بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية  6لمدة 
أشهر، في ظل توجه بتجديد قرار "منع تواصله مع شخصيات فلسطينية". ويعاني غيث من  6لمدة 

 تضييق إسرائيلي على حركته منذ تعيينه محافظًا للقدس.
 9/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اشتية: السلطة تواجه خطر اإلفالس واالنهيار .12

 رئيس الوزراء ، أنرام هللا، من 6/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 
محمد اشتية، قال إن شعبنا يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب اإلسرائيلي  الفلسطيني

ائّلت الشهداء واألسرى، ونرفض تحويل هذه األموال ألنها الذي اقتطع األموال التي نصرفها لع
شعبنا عبر فيديو نشره على  أبناء إلىوأوضح اشتية في رسالة وجهها  منقوصة ونحن نريدها كاملة.

 "إسرائيل"، أن الضغط المالي الذي تمارسه 6/6/2019 صفحته على موقع فيسبوك، يوم الخميس
دفعنا لّلستسّلم والهزيمة والقبول بما تسمى "صفقة القرن"،  علينا، هو جزء من حرب مالية من أجل

دولة مستقلة ذات سيادة،  أساسأن شعبنا لن يهزم ولن يقبل إال بالعدالة التي تكون على  مضيفاً 
 العودة لّلجئين. وعاصمتها القدس، وكذلك حقّ 

من البنوك، أن الحكومة اضطرت خّلل األشهر الماضية لّلقتراض  إلىوأشار رئيس الوزراء 
إلى أنه ورغم صعوبة الوضع إال أننا سنبقى أوفياء ألسر الشهداء   النظروسنستمر في ذلك، الفتاً 

وحّيا اشتية، الروح المعنوية لرجال األمن والموظفين وجميع العاملين في مفاصل السلطة  واألسرى.
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ف الرئيس الرافض الوطنية الفلسطينية، على صمودهم، مؤكدا أنهم والفصائل ملتفون خلف موق
 صعبة سنعبر هذا الظرف". لصفقة القرن، "ومثلما عبرنا ظروفاً 

اشتية قال في تصريحات لصحيفة ، أن تل أبيب، من 7/6/2019 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 
، إن "السلطة الفلسطينية اآلن على وشك االنهيار 5/7/2019 "نيويورك تايمز" األمريكية، األربعاء

قواتها  لية تفاقمت جراء قرار إسرائيل سحب رواتب ذوي منفذي العمليات ضدّ بسبب مشاكل ما
 واألسرى من أموال الضرائب، ما دفع السلطة إلى رفض تسلم هذه األموال، ألن ذلك يعتبر اعترافاً 

، وقد يؤدي بأن منفذي العمليات واألسرى إرهابيون، مشددا على أن هذا األمر غير مقبول سياسياً 
 اشتيةوأكد  السلطة والمصارف الفلسطينية شكاوى أمام المحاكم األمريكية واإلسرائيلية". إلى مواجهة

 أغسطس، مشدداً  /يوليو أو آب /أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى إفّلس السلطة الفلسطينية في تموز
 على أنها لن تحل نفسها، مضيفا أن "على إسرائيل دفعها إلى االنهيار إن أرادت ذلك".

 
 ة الفلسطينية تجدد رفضها الستالم أموال المقاصة منقوصةالسلط .13

للسلطة  حاولت حكومة االحتّلل اإلسرائيلي، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجدداً 
مليون شيكل،  500الفلسطينية في رام هللا، التي جددت رفضها الستّلم األموال مقتطعة، بعد خصم 

 لعائّلت األسرى الشهداء.إنها دفعت كمخصصات  "إسرائيل"تقول 
، في نشرتها المسائية. 4/6/2019 جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث اإلسرائيلي )كان(، يوم الثّلثاء

وأوضحت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، أن الحكومة اإلسرائيلية، حّولت بقرار أحادي 
 طة الفلسطينية في رام هللا.ل لحسابات بنكية تابعة للسلكالجانب، مئات مّليين الشوا

ولفت التقرير اإلسرائيلي إلى قلق سلطات االحتّلل إزاء الوضع االقتصادي في السلطة الفلسطينية 
 ربية.غبسبب الرفض المتواصل الستّلم إيرادات الضرائب، على ضوء الضائقة المالية في الضفة ال

 4/6/2019 ،48عرب 
 

 "إسرائيلـ"ت دفع فواتير الكهرباء لمواقع عبرية: السلطة الفلسطينية جّمد .14
قالت مواقع إعّلمية عبرية إن السلطة الفلسطينية جمدت دفع مستحقات الكهرباء لشركة الكهرباء 

أشهر وهو تاريخ بدء "إسرائيل" باقتطاع فاتورة رواتب األسرى من أموال المقاصة  3اإلسرائيلية منذ 
مجالس البلدية والقروية بتجميد دفع مستحقات وزعمت أن السلطة أصدرت قرارًا لل الفلسطينية.
وقالت إن فاتورة الكهرباء  حين تراجع "إسرائيل" عن االقتطاع من األموال الفلسطينية. إلىالكهرباء 
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ل ما يرفع الديون كمليون شي 300المستحقة على السلطة خّلل األشهر الثّلثة األخيرة ارتفعت بواقع 
 ل.كالكلية إلى قرابة ملياري شي

 4/6/2019 ،األيام، رام هللا
  

 الخليل: أمن السلطة يقتحم منزل ناشط بمكافحة الفساد .15
قوات من جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية ، أن 9/6/2019 ،48عرب نشر موقع 

، منزل الناشط في مجال مكافحة الفساد فايز السويطي، 9/6/2019 اقتحمت صباح يوم األحد
وكتب السويطي تغريدة عبر موقع  ن الكتب والوثائق، واستدعوه لمقابلة النائب العام.م وصادروا عدداً 

كانوا  فيسبوك صباح األحد جاء فيها: "قبل قليل قرع األمن الوقائي باب منزلي وقام بتفتيشه كامّلً 
 ، وأخذوا ما يعادل شوال من الكتب والوثائق وجهاز الكمبيوتر والتلفون".عنصراً  20حوالي 

قتحم منزل اجهاز األمن الوقائي  ، إلى أنرام هللا، من 9/6/2019 ،فلسطين أون الينارت وأش
 السويطي بعد نشره ملفات فساد كبيرة لــ"قيادات في سلطة رام هللا"

 
 يوم الثالثاء السلطة الفلسطينية تفض بالقوة محاولة "حزب التحرير" إعالن العيد .16

األمنية الفلسطينية ومنعت بالقوة عناصر من جماعة حزب تدخلت األجهزة : كفاح زبون - رام هللا
متحدين قرار دائرة اإلفتاء التي أعلنت أن  4/6/2019يوم الثّلثاء التحرير من إقامة صّلة عيد الفطر 

 هو أول أيام العيد وليس الثّلثاء. 5/6/2019يوم األربعاء 
 5/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 في طرابلس ويمنحه وساما   لإلرهابيطيني عباس يشيد بتصدي فلسلبنان:  .17

محمود عباس بـ"البطولة" التي أبداها الشاب الفلسطيني صابر  ةالفلسطيني السلطة أشاد رئيس :بيروت
وقوى األمن  اللبنانيينمراد، والتي عرقلت حصول المزيد من الشهداء في صفوف عسكريي الجيش 

التي نفذها عبد الرحمن مبسوط داخل مدينة طرابلس،  اإلرهابيةالداخلي، والمدنيين، خّلل العملية 
بسّلمته،  واتصل الرئيس عباس بـ"الشاب الفلسطيني صابر مراد، مهنئاً  عشية عيد الفطر المبارك.

منفذ االعتداء في طرابلس، األمر الذي حال دون وقوع انفجار  لإلرهابي"بشجاعته وتصديه  ومشيداً 
 وكالة "وفا الفلسطينية". أفادترياء في المدينة"، وفق ما كاد أن يودي بحياة الكثير من األب
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سفير دولة فلسطين في لبان أشرف دبور  إلىوقرر عباس منحه وسام ميدالية الشجاعة، موعزا 
ليه وأسرته نتيجة هذا العمل البطولي إبـ"االهتمام به واإلشراف على عّلجه، وتوفير كل ما يحتاج 

 الشجاع".
 8/6/2019 ،الحياة، لندن

 
 وعودها "إسرائيل"ما لم تنفذ  هدد بتصعيد  ينفذ وتتبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ  سحما: مصادر إسرائيلية .18

رام هللا: قالت مصادر إسرائيلية، إن "حماس" بعثت رسالة في األيام األخيرة إلى مصر واألمم المتحدة 
 انتهى أو بدأ ينفد. حول األوضاع في قطاع غزة ومباحثات التهدئة، حذرت فيها من أن صبرها

وحسب المصادر فإن "حماس" قالت إنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود اإلسرائيلية بالمضي قدما في 
 التفاهمات، فيجب أال تتوقع إسرائيل أيامًا هادئة.

وجاء هذا التسريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تامير 
نه رغم أن حركة "حماس" تحاول منع الدخول في حرب مع إسرائيل، لكنها تواجه هيمان، قال فيه إ

أزمات متزايدة في غزة وهناك إمكانية عالية لتفجير األوضاع بقطاع غزة. وتعزز هذه التقارير صحة 
ما نشرته "الشرق األوسط" حول تدخل مصري مرتقب من أجل الحفاظ على التهدئة الحالية في قطاع 

انهيار محتمل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وا عّلن انتخابات إسرائيلية غزة، خشية 
 جديدة. والقلق المصري نابع من استعجال الفلسطينيين في تطبيق االتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.

وليس سرًا أن المسؤولين في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات اعتبارا من األسبوع المقبل 
 اة الحدود، بسبب "التقاعس" في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.بمحاذ

 9/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 بالمرصاد لالحتاللالسنوار: المقاومة ستعمل على مراكمة القوة الستكمال عدة التحرير والوقوف  .19
ة القوة أكد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار أن المقاومة ستعمل على مراكم

 الستكمال عدة التحرير والوقوف للعدو بالمرصاد وردعه عن التغول على حقوق شعبنا ومقدساته.
وأعلن السنوار خّلل لقاء تكريمي لمخاتير ووجهاء ورجال اإلصّلح في غزة بعنوان "موحدون ضد 

وعبر عن رفض  صفقة القرن" موقف فصائل المقاومة الرافض لصفقة القرن وكل المؤامرات.
من  26و 25الفصائل لمؤتمر البحرين، داعيًا أهلنا في البحرين إلى إعّلن الحداد واإلضراب يومي 

 يونيو القادم.
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كما أعلن عن جهوزية حركة حماس لتحقيق الوحدة والشراكة والعمل معا لمواجهة صفقة القرن 
ما يتطلب إطّلق  وقال إن أخطر ما في هذه الصفقة هو قضم الضفة، وهو وتحقيق أهدافنا الوطنية.

 يد المقاومة بالضفة.
وشكر السنوار الجمهورية اإلسّلمية اإليرانية على دعمها للمقاومة، داعيًا كل الدول العربية 

 واإلسّلمية إلى الحذو حذوها بدعم المقاومة بالمال والسّلح والخبرات.
جهود فصائل المقاومة  وأكد استمرار مسيرات العودة كإحدى وسائل المقاومة، مشددًا على استمرار

 لكسر الحصار عن غزة وتوفير الحياة الكريمة ألهلنا في القطاع.
 وشكر قائد حماس في غزة دولة قطر على جهودها الكبيرة في إعمار غزة.

وأوضح السنوار أن حماس عملت خّلل الفترة الماضية على تطوير العّلقة مع مصر لما تمثله 
 مصر من عمق استراتيجي.

 ة الكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية.وشكر دول
واستغرب السنوار من هرولة بعد الدول العربية إلرضاء االحتّلل، هذا الكيان الجبان الذي يهاب فتية 

 يخرجون من بطون األنفاق ويدوسوا على رؤوس جنوده بأقدامهم.
 لكي يحمي مجاهدونا أنفسهم من طائرات العدو. وأضاف: نحن نحفر األرض بأظفارنا بغزة

 3/6/2019موقع حركة حماس، 
 

 االحتاللر قدّ  ي  هو أكبر مما  من مفاجآتنعد ما " بكثافة النيران.. و القبة الحديدية" ": تجاوزناالقسام" .20
كشف قائد في سّلح المدفعية بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق  خاص: - القسام
واجهة األخيرة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام مع العدو الصهيوني بالم

 مطلع شهر مايو الحالي ردًا على عدوانه بحق أبناء شعبنا.
وفي حديث خاص لموقع القسام االلكتروني قال أبو معاذ: "إن معدل إطّلق الصواريخ من قبل 

ة هو األعلى في تاريخ المواجهة مع االحتّلل، حيث أطلق كتائب القسام خّلل الجولة األخير 
 ساعة فقط". 30مجاهدونا مئات الصواريخ ذات القدرة التدميرية الكبيرة خّلل 

وتابع أبو معاذ: "لقد عمل سّلح المدفعية وفق خطة معدة مسبقًا تقوم على التدرج في الرمي سواء 
االحتّلل قمنا بالرد بضربات صاروخية مؤلمة على من حيث المدى أو القدرة التدميرية، وحين تغول 

صاروخًا على مدينة أسدود المحتلة  56المناطق الحيوية لّلحتّلل، بلغ حجم إحدى هذه الضربات 
 صاروخًا على كل من عسقّلن وبئر السبع بشكل متزامن". 60وبلغت أخرى 
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ز ما يسمى )القبة الحديدية( التي وبين القيادي أن سّلح المدفعية اعتمد تكتيك كثافة النيران لتجاو 
فشلت في التصدي لمعظم الصواريخ، مشيرًا إلى أن هذا التكتيك نجح كذلك في إيقاع خسائر فادحة 
ال زال العدو يعيش الصدمة من آثارها رغم مكابرة قيادته، األمر الذي كان له أثر كبير في هرولته 

خ التي استخدمت في الرمايات الصاروخية وكشف أبو معاذ أن معظم الصواري نحو طلب التهدئة.
هي صواريخ من عائلة "سجيل" محلية الصنع بمدياتها المختلفة والتي تتميز بقدرة تدميرية كبيرة، 

الذي دك أسدود وبئر السبع وسبب دمارًا هائًّل، الفتًا إلى أن  S40حيث كان أبرزها صاروخ 
 في دك عسقّلن وأحدثت دمارًا بالغًا. صواريخ السجيل استخدمت كذلك خّلل معركة حد السيف

وأماط أبو معاذ اللثام عن أن القسام وجه رشقات صاروخية إلى عدد من األهداف الحيوية التي تكتم 
العدو عنها، مضيفًا: "إحدى هذه األهداف كان بطاريات القبة الحديدية التي وجهنا إليها عددًا من 

ع القسام حذر أبو معاذ العدو الصهيوني من مغبة وفي معرض حديثه لموق ضرباتنا الصاروخية".
اختبار صبر المقاومة أو األقدام على أي حماقة، مبينًا أنه ال زال لدى القسام الكثير وليس على 
صعيد سّلح المدفعية فحسب، مشددًا على أن ما أعده القسام من مفاجآت سواء ما أَعلن عنه أو ما 

 حّيز التنفيذ هو أكبر مما يقدر االحتّلل. لم ُيعّقب عليه أو ما لم يدخل بعدُ 
  2/6/2019موقع كتائب القسام، 

 

 االحتالل يدعي إحباط نقل مواد لصنع صواريخ من غزة لسيناء .21
ادعى جيش االحتّلل اإلسرائيلي يوم، الجمعة، أن جهاز األمن العام )الشاباك( أحبط محاولة نقل 

 ائف صاروخية لصالح حركة حماس.مواد، من قطاع غزة إلى سيناء، من أجل صنع قذ
وحدث ذلك قبل شهر، بحسب بيان للمتحدث باسم جيش االحتّلل، وأن قاربين فلسطينيين دخّل إلى 

 "منطقة محظورة" في جنوب القطاع، معتبرا أن القاربين "خرقا بذلك تعليمات أمنية".
نوا على متنهما، وتم وأضاف البيان أن سّلح البحرية اعترض القاربين واعتقل أربعة أشخاص كا

 اقتيادهم إلى إسرائيل حيث حقق الشاباك معهم.
وتابع البيان أن تحقيق الشاباك أظهر أن المعتقلين توجهوا من قطاع غزة إلى سيناء "في إطار 

 برميل "فيبرغّلس"، تستخدمها حماس في صناعة الصواريخ". 24محاولة تهريب مواد ممنوعة، بينها 
ية اإلسرائيلية لوائح اتهام ضد المعتقلين األربعة، نسبت فيها إليهم تهم "التآمر وقدمت النيابة العسكر 

 من أجل عملية قتل والتدريب واإلرشاد ألهداف إرهابية، ومحاولة تقديم خدمة لمنظمة إرهابية".
 7/6/2019، 48عرب 
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 حماس تدعو إلطالق يد المقاومة بالضفة ردا  على تصريحات فريدمان  .22
اسم حركة "حماس" حازم قاسم أن تصريحات السفير األمريكي لدى الكيان الصهيوني أكد الناطق ب

ديفيد فريدمان، حول أحقية االحتّلل بضم أجزاء من الضفة الغربية، تعبير عن عمق المشاركة 
 األمريكية في العدوان على شعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية.

صريحات السفير األمريكي هي تساوق كامل مع رؤية اليمين وقال قاسم في تصريح صحفي، إن ت
وأضاف أن هذه  اإلسرائيلي األكثر تطرفًا، واستهتار من اإلدارة األمريكية بكل المواقف العربية.

التصريحات التي تكشف جزءًا من الرؤية األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، يجب أن يقابلها 
تطلب من السلطة الفلسطينية أن تغادر مربع االنتظار إلى المبادرة موقف فلسطيني موحد، وهو ما ي

ودعا قاسم السلطة إلى إطّلق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها  بمواجهة صفقة القرن.
 الساحة األكثر استهدافًا في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق األمني مع االحتّلل.

 8/6/2019موقع حركة حماس، 
 

 فريدمانح تدين تصريحات فت .23
دانت حركة "فتح"، التصريحات التي اوردتها صحيفة نيويورك تايمز على لسان سفير ادارة : رام هللا

ديفيد فريدمان، والتي قال فيها "ان إلسرائيل الحق بضم اجزاء من الضفة، وان  إسرائيلترامب في 
الفلسطينية"، وادعائه "ان القيادة  المنطقة ليست بحاحة إلنشاء دولة فاشلة قاصدا بذلك الدولة

وتساءلت في بيان اصدرته مفوضية االعّلم  الفلسطينية اضاعت فرصا سخية إلقامة السّلم".
والثقافة، اذا ما كانت هذه المواقف تمثل الموقف األمريكي الرسمي ام موقف غّلة المستوطنين في 

 اسرائيل؟
ة فاشلة"، قالت "فتح" إن هذا تخل مفضوح عن وحول حديث فريدمان عن "عدم الحاجة إلنشاء دول

مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، وفيه انحياز وتبن كامل لمواقف اليمين 
االسرائيلي المتطرف والعنصري الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة 

، مشيرة الى االجماع الدولي من اهلية الشعب المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
الفلسطيني ومؤسساته الوطنية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالمقابل لم نسمع كلمة من فريدمان عن 

وحذرت من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن  فساد رئيس الحكومة االسرائيلية نتنياهو.
م وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك واستقرار المنطقة، فهي نسف كامل لعملية السّل

 الواليات المتحدة األمريكية.
 8/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مستوطن متطرف ينفذ السياسات االستعمارية لمرؤوسيه"الجهاد" ردا  على تصريحات فريدمان:  .24

ألمريكي لدى دولة االحتّلل اإلسرائيلي، التي قال فيها أثارت تصريحات السفير ا حازم الحلو: - غزة
 إنه: "من حق )إسرائيل( أن تقوم بضم جزء من أراضي الضفة الغربية" غضبا فلسطينيا.

وهاجم المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسّلمي داوود شهاب، السفير األمريكي، قائًّل إّنه "مستوطن 
واعتبر شهاب، في تصريح، أن صفة  يطانية لمرؤوسيه".متطرف ينفذ السياسات االستعمارية واالست

 "السفير" التي يحملها فريدمان مجّردة من كل معنى سوى أنها غطاء لتحركاته والمهام الموكلة إليه.
ورأى أن حديث فريدمان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية لـ)إسرائيل( يدلل على حقيقة دوره 

نا عليه أن زمن التوسع االستعماري قد وّلى وانتهى، وأن وقال شهاب "رد وأطماعه االستعمارية.
أطماعكم مصيرها الفناء، فالشعب الفلسطيني لن يفنى، وأشجار الزيتون التي غرسها أجدادنا أطول 

 عمرًا منكم ومن عصبة الشر واالرهاب التي يمثلها".
 9/6/2019، الين فلسطين أون

 
 ن والتحريض على شعبنا وأرضنامواصلة للعدوا": تصريحات فريدمان األحرار" .25

فريدمان  ديفيدأكدت حركة األحرار أن تصريح السفير األمريكي لدى دولة االحتّلل اإلسرائيلي، 
مواصلة للعدوان والتحريض على شعبنا وأرضنا، واستمرارًا للدعم واالنحياز األمريكي لّلحتّلل 

ن، أن تصريحاته جزء من "صفقة القرن"، وذكرت األحرار، في بيا ومخططاته التهويدية واالستيطانية.
ورسالة للسلطة التي تصر على المراوحة والمماطلة في التصدي العملي لهذه الصفقة بالتحرك الفوري 
طّلق يد المقاومة والتوجه مباشرة لتحقيق  نحو التحلل من أوسلو، ومّلحقة ووقف التنسيق األمني، وا 

 محاكم الجنائية.المصالحة، وتقديم ملفات قادة االحتّلل لل
وشددت على ضرورة قيام السلطة بعمل دبلوماسي رسمي على أعلى المستويات لفضح الصفقة 

 ومخاطرها وتشكيل رأي عام عربي ودولي رافض لها رغم التطبيع وتماهي بعض األنظمة معها.
اك مع ودعت األحرار أبناء شعبنا في الضفة للرد على هذه التصريحات "بتصعيد المقاومة واالشتب

االحتّلل وللمزيد من العمليات البطولية للتأكيد بأنه رغم الدعم األمريكي واإلجرام الصهيوني لن نقبل 
 ببقاء االحتّلل جاثمًا على أرض فلسطين".

 9/6/2019، الين فلسطين أون
 
 



 
 
 
 

 

ص           20   4956 العدد:             6/10/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

 متحيزة المن اإلدارة األمريكية  ناتصريحات فريدمان تؤكد على صدقية موقفالرجوب:  .26
تصاعدت التنديدات الفلسطينية بتصريحات السفير األمريكي لدى إسرائيل : أشرف الهور - رام هللا

 .ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن إسرائيل "تملك الحق في ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية"
إن تصريحات فريدمان تؤكد على صدقية  وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب،

موقف الفلسطيني الرسمي من اإلدارة األمريكية "متحيزة لصالح اليمين اإلسرائيلي الفاشي"، الذي ال
 يسعى لتصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية واستبدالها بشروط معيشية.

 9/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 تنتقد حكومة اشتية وتطالبها بالمساواة ما بين الضفة وغزة "الشعبية" .27
وّجهت الجبهة الشعبية، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، انتقادات شديدة للحكومة  غزة:

الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، وطالبت بإخضاعها للرقابة، واتهمتها بانتهاج "سياسة 
 عنصرية" تجاه قطاع غزة.

نونية" على رواتب الوزراء، التي يأتي ذلك بالرغم من قيام الحكومة الحالية، بوقف الزيادات "غير القا
 أقرتها الحكومة السابقة، وا عّلنها مساواة القطاع بالخدمات المقدمة للسكان.

وقالت الجبهة الشعبية، التي قاطعت منذ العام الماضي اجتماعات منظمة التحرير، في بيان لها "إن 
قة، مما فاقم من األوضاع سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة الساب

المعيشية واالقتصادية ألبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار 
 اإلجراءات العقابية المفروضة عليه".

ورأت أن حكومة اشتية "لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة"، واتهمتها بـممارسة 
العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصًا في موضوع صرف "المزيد من التمييز 

 الرواتب"، واتهمتها كذلك بأنها "لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة اإلفقار والتجويع".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعّلمية ودولية رسمية عن امتيازات 

اء في الحكومتين السابقة والحالية رغم اإلعّلن الرسمي عن إقرار سياسات جديدة حصل عليها الوزر 
 مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع االحتّلل أموال المقاصة الفلسطينية.

وطالبت بأن تباشر قيادة السلطة وفي مقدمها الحكومة بالتراجع فورًا عن سياساتها التي وصفتها بـ 
لى وقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين الفلسطينيين المزيد "العنصرية" بحق القطاع، باإلضافة إ

 من االمتيازات من المال العام في ظل األزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
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وقالت: "من يريد أن يواجه إجراءات االحتّلل وجرائمه والمخططات األمريكية الساعية لتمرير صفقة 
العقابية بحق أبناء شعبنا واألسرى وكل السياسات الظالمة  القرن، عليه أواًل أن يوقف إجراءاته

والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد، وأن يقر سياسات مالية تقشفية تخضع للرقابة 
 الصارمة"، ودعت كذلك إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا".

 9/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 الفلسطينيين باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى : الخيارات أمام"الديموقراطية" .28
قالت "الجبهة الديموقراطية" لتحرير فلسطين، إن الخيارات السياسية أمام الفلسطينيين باتت : غزة

وشدد عضو المكتب السياسي للديموقراطية، تيسير خالد،  واضحة ومحددة أكثر من أي وقت مضى.
عد أمام الفلسطينيين غير تغيير قواعد االشتباك مع في حديث صحفي له يوم األحد، على أنه "لم ي

سياسة اإلدارة األمريكية وسياسة حكومة بنيامين نتنياهو وعدم إضاعة الوقت بسياسة انتظارية ال 
 جدوى منها".

وأوضح أن تحوالت واسعة قد طرأت على سياسة واشنطن، ال سيما دعمها غير المحدود وغير 
 ستيطانية لـ"إسرائيل" وتنكرها المطلق للحقوق الوطنية الفلسطينية.المسبوق للسياسة العدوانية اال

ونبه إلى أن اإلدارة األمريكية حصرت الحقوق الفلسطينية في الحدود التي وردت في وعد بلفور 
وأردف: "يجب بدء اإلعداد لعصيان وطني شامل في وجه  المشؤوم وصك االنتداب على فلسطين.

نجاز االستقّلل".الغزاة والمعتدين كونه الخ  يار السياسي الرئيسي والجوهري للتحرر من االحتّلل وا 
وأضاف: "صفقة القرن أغلقت األبواب تمامًا أمام حل تفاوضي متفق عليه في المدى المنظور 
وأطلقت العنان لسياسة التهويد والتطهير العرقي وبناء المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية 

 والقدس".
صدر مؤخرًا عن الثّلثي األمريكي )كوشنير، غرينبّلت، وفريدمان( من مواقف واستطرد: "ما 

 وتصريحات تعبر في جوهرها عن الطبيعة التصفوية لصفقة القرن األمريكية".
 9/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بشأن تبادل األسرى "إسرائيل"تعثر المباحثات بين حماس و": العربية نت" .29

عن تعثر أصاب مباحثات بين حركة "حماس" و"إسرائيل" بشأن صفقة تبادل  كشفت مصادر مطلعة
أسرى بوساطة ألمانية مصرية، بعد أن كانت األطراف على وشك إبرامها قبل أسابيع، حسبما ذكرت 

 "العربية نت". وجاءت أخبار تعثر صفقة تبادل األسرى مع حلول عيد الفطر.
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ي صفقة تبادل األسرى ليعود أبناؤهم إليهم. ويجري أما أهالي األسرى فيتمنون حدوث معجزة ف
، 2014جثامين لجنود "إسرائيليين" قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية أثناء حرب عام  7الحديث عن 

 آالف أسير فلسطيني.  6فيما تعتقل "إسرائيل" نحو 
 7/6/2019الخليج، الشارقة، 

 
 الحية: أيدينا ممدودة للوحدة بال قيود .30

المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إلى التوحد جميعا لمواجهة المشروع  دعا عضو
قال الحية خّلل خطبة العيد بمدينة غزة  الصهيوني األمريكي ومواجهة األخطار المحدقة بقضيتنا.

وأضاف  يوم األربعاء إن أيدينا ممدودة للوحدة بّل قيود وال شروط لتحقيق استراتيجية وطنية واضحة.
يحزننا أن نرى بعض األنظمة والدول تسوق لّلحتّلل على شراع التطبيع المكسور ألن القادم  أنه

نما كل األمة ومقدراتها. ودعا أبناء شعبنا إلى تجاوز  على األمة ال يستهدف فلسطين وحدها، وا 
أن  وأكد الحية الخّلفات وتكثيف صلة الرحمة فيما بينهم، وصلة أهالي الشهداء والجرحى واألسرى.

االحتّلل ال مقام له على أرض فلسطين، وال يجوز أن تستقبله عواصمنا العربية واإلسّلمية، بل 
وناشد قادة أمتنا إلغّلق أبواب التطبيع على العدو، وللتوحد  يجب أن يجّر إلى المحاكم الدولية.

استكمال وأضاف أننا نصّر اليوم على  لمواجهة المشروع التصفوي الذي يريد أن يدمر األمة.
مسيرات العودة لنؤكد أن أهل غزة ال تكسر إرادتهم، وال يتخلون عن إرادتهم، وال يتراجعون عن 

 ثوابتهم.
 5/6/2019موقع حركة حماس، 

 
 رضوان: قد تشهد األيام القادمة زيارات متبادلة مع مصر .31

الوسطاء قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن االتصاالت مع  حمد الهمص:م - غزة
بشأن تفاهمات التهدئة مع االحتّلل متواصلة "وربما تشهد األيام القادمة زيارات لوفود مصرية للقطاع 

وأوضح رضوان في تصريح لموقع "فلسطين أونّلين"، أن  أو وفود من الحركة لجمهورية مصر".
طيء ومتلكئ حماس تراقب عن كثب التزام االحتّلل بتطبيق التفاهمات لكن األمور تسير بشكل ب

 من االحتّلل مع حرص الفصائل الفلسطينية على التقييم المستمر لمدى االلتزام بالتفاهمات.
وأضاف: "حماس تدعو الوسطاء بشكل دائم، للضغط على االحتّلل لتسريع وتيرة تنفيذه البنود 

 المتفق عليها، وااللتزام بها ورفع الحصار عن غزة".
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مامه إال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بجهود قادة وبّين رضوان أن االحتّلل ليس أ
ال فإن المقاومة ستكون أمامه بالمرصاد.  جمهورية مصر واألمم المتحدة، وا 

 8/6/2019، الين فلسطين أون
 

 الغول: القاهرة لم توجه دعوات أو تحدد تواريخ الستقبال الفصائل .32
لشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، مساء السبت، إن قال عضو المكتب السياسي للجبهة ا: غزة

القاهرة لم توجه أي دعوات أو تحدد تواريخ حتى اليوم، لدعوة الفصائل الفلسطينية إلجراء مباحثات 
وأوضح الغول في تصريح مقتضب، أنه "لم يرد في أٍي من تصريحاتي أن  من أجل إنهاء االنقسام.

 ت إلى الفصائل".القاهرة ستوجه بدءًا من الغد دعوا
نما أكدت استمرار القاهرة في بذل جهودها من أجل إنهاء االنقسام، وأنه من المرجح أن  وأضاف "وا 

 توجه دعوة للفصائل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر ألجل هذا الغرض".
 8/6/2019، الين فلسطين أون

 
 ضيمايو الما خالل أيار/مرات  ثالثقناة عبرية: تضاعف أعمال المقاومة  .33

أفاد موقع القناة السابعة العبرية، بأن عدد أعمال المقاومة الفلسطينية والعمليات : لقدس المحتلةا
وقالت القناة  مرات خّلل مايو/ أيار الماضي. 3الفدائية ضد المستوطنين اإلسرائيليين تضاعف 

عملية في أبريل/  126وارتفع عدد العمليات من  العبرية، إن شهر مايو "األكثر دموية خّلل سنتين".
 في مايو/ أيار، بالتزامن مع اندالع موجة التصعيد األخيرة في قطاع غزة. 449نيسان، إلى 

 إسرائيليين، وذلك نتيجة لصواريخ المقاومة المنطلقة من غزة. 4وأدت عمليات المقاومة إلى قتل 
وقعتا في الجمعة وبحسب تقرير الشاباك الشهري، الذي صدر مؤخرًا، فإن حالتي طعن في القدس 

 األخيرة من رمضان.
 9/6/2019، الين فلسطين أون

 
 العالقات مع النظام السوري لن تعود: نايف الرجوب .34

نفى قيادي في حركة حماس، رسميًا، األنباء كافًة التي تتناقلها وسائل اإلعّلم : نادر الصفدي -غزة 
 النظام السوري الحالي برئاسة بشار األسد.العربية والدولية، والتي تفيد بإعادة فتح ملف عّلقتها مع 

وقال نايف الرجوب، القيادي البارز في الحركة بالضفة الغربية المحتلة، في تصريحات لـ"الخليج 
أونّلين": إن "العّلقات مع النظام السوري لن تعود، وما ُينشر باإلعّلم مجرد كّلم ال أساس له من 
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حركة، أن النظام السوري الحالي لم يعد له أي وزن أو وأكد في أول تعقيب رسمي من ال الصحة".
قيمة، ومن الخطأ التعويل عليه أو التقرب منه، مضيفًا: "الملف السوري )النظام( اسُتهلك تمامًا، 

"أن أي تقرُّب من هذا النظام سيكون على حساب الشعوب الحية، ر، وذك وأصبح رهانًا خاسرًا".
ثير على المستوى اإلقليمي، والتقرب منه في ظل الظروف الحالية والنظام السوري لم يعد له أي تأ

 سيكون "ضررًا محضًا وعديم الجدوى أو المنفعة".
تصريحات القيادي في حركة "حماس"، لـ"الخليج أونّلين"، جاءت ردًا على تقارير تناقلتها وسائل 

عودة الحركة إلى اإلعّلم تكشف بدء مفاوضات رسمية بين حركة "حماس" والنظام السوري، ل
 الحضن السوري مجددًا، وفتح باب العّلقات الرسمية معها على غرار بعض الدول العربية.

 8/6/219، لندن، الخليج أونالين
 

 لتفجير المنطقة بأكملها األقصى قد يكون فتيال  و مساس االحتالل بالقدس الزهار:  .35
أجواء المسجد األقصى المبارك، أمس،  ساد التوتر واالحتقان الشديدين: نادية سعد الدين - انعمّ 

في ظل االنتشار الكثيف لقوات االحتّلل اإلسرائيلي، وقيامها بإغّلق البلدة القديمة في مدينة القدس 
 المحتلة، مما أسفر عن حدوث اشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين.

بالقدس والمسجد  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن مساس االحتّللو 
وقال الزهار في تصريح له أمس، رأينا ما حدث  األقصى، قد يكون فتيّل لتفجير المنطقة بأكملها.

عندما حاول رئيس وزراء االحتّلل السابق أرئيل شارون اقتحام المسجد األقصى واالقتراب من حائط 
 البراق، حيث كانت االنتفاضة الثانية التي مرغت أنف اإلسرائيليين.

 4/6/2019الغد، عمان، 
 

 مسؤولية تسليمها األشقر لـ"إسرائيل" واشنطنحمل الفصائل الفلسطينية ت   .36
اإلدارة  الفصائل الفلسطينية حملت، من غزة، ان 6/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

يمها إياه الحليم األشقر، رافضة تسل األمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة العالم الفلسطيني د. عبد
 لّلحتّلل اإلسرائيلي.

حركة الجهاد دانت بشدة تسليم السلطات األمريكية البروفيسور األشقر، قائلة: "إن هذه الخطوة 
العدائية للشعب الفلسطيني، تعكس مدى الشراكة في العدوان على شعبنا بين االحتّلل والواليات 

وأوضحت أن هذه  ونخبه العلمية والسياسية". المتحدة وترّبصهما بأبناء شعبنا واستهدافهما لقياداته
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الخطوة تدلل على انعدام العدالة وانحطاط القيم الحقوقية لدى اإلدارة األمريكية، التي تمعن في تجاوز 
 عاما في سجونها. 11قيم العدالة بتسليم البروفيسور عبد الحليم األشقر بعد قضائه مدة حكم دام 

ة لتحرير فلسطين اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عن تسليمها من جانبها، حّملت الجبهة الشعبي
للمناضل الفلسطيني الدكتور عبد الحليم األشقر لـ"إسرائيل"، بعد سنوات طويلة من االعتقال وفرض 

وأكدت الجبهة خطورة هذه الخطوة، والتي تأتي في سياق االنحياز األمريكي  اإلقامة الجبرية عليه.
والعداء المطلق للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي من الممكن أن تفتح الباب واسعًا أمام مع "إسرائيل" 

 اختطاف واعتقال وتسليم المزيد من المناضلين.
من جهتها دانت، الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، تسليم الواليات المتحدة األمريكية 

ورأت الجبهة في هذه الخطوة المرفوضة  لدولة االحتّلل.العالم الفلسطيني الدكتور عبد الحليم األشقر 
 والمدانة، انحيازا أمريكيا أعمى لـ"إسرائيل"، وأنها تعكس حالة العداء األمريكي لشعبنا وحقوقه الوطنية. 

حركة "حماس" استنكرت تسليم اإلدارة األمريكية العالم ، أن 6/6/2019موقع حركة حماس، وجاء في 
وقال حركة حماس في بيان  لرئاسة السابق د. عبد الحليم األشقر لّلحتّلل.الفلسطيني ومرشح ا

صحفي إن هذه خطوة جديدة تعكس االنحياز الكامل لإلدارة األمريكية لّلحتّلل الصهيوني، في 
الوقت الذي كانت ُتجري فيه حركة حماس حوارا مع بعض الدول الستقباله، بعد أن قضى ظلما أحد 

وحملت  ن األمريكية، بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من اإلقامة الجبرية.عشر عامًا في السجو 
اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عن حياته وحريته، خاصة في ظل التاريخ األسود الطويل 

 لّلحتّلل في قهر شعبنا والعدوان عليه، وِفي مقدمتهم األسرى والمعتقلون.
 

 لقطع رواتبهم الطعام رفضا  يعلنون اإلضراب عن  "الجهاد"أسرى  .37
أعلن أسرى حركة الجهاد في سجون االحتّلل، أمس السبت، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام 

وقطعت السلطة  منتصف حزيران/ يونيو الجاري، حال لم تعد السلطة الفلسطينية رواتبهم المقطوعة.
من شهرين جميعهم في قطاع  عائلة شهيد منذ أكثر 1,668أسير، و 400جريح، و 1,100رواتب نحو 

وطالب األسرى المقطوعة رواتبهم مؤسسة الرئاسة واألطر القيادية للسلطة الفلسطينية بإعادة  غزة
وأوضحوا أنه  حقهم المالي الكامل وعدم التمييز بين األسرى على أساس االنتماء الحزبي والفصائلي.

 غير المنتمين لحركة فتح". "في شهر نوفمبر الماضي قطعت رواتب ُأسر أسرى قطاع غزة
" الصادر عن أسرى الجهاد: "نحن أسرى حركة الجهاد اإلسّلمي الذين قطعت 1وجاء في بيان "رقم

رواتبهم منذ سنة ونصف من السلطة الفلسطينية بسبب أننا من سكان قطاع غزة وننتمي لحركة 
الصهيوني منذ سنوات عديدة  أسيرا، وما زلنا نقبع في سجون االحتّلل 35الجهاد اإلسّلمي وعددنا 
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تاركين خلفنا أطفاال ونساًء مؤمنين بأن لهم هللا وأن شعبنا لن يخذلهم فقد عودتمونا على المواقف 
 المشرفة العظيمة، لذا نحن نتوجه إليكم مؤمنين بأنكم لن تخذلونا".

 9/6/2019، 48عرب 
 

 "صفقة القرن""قوى رام هللا" ت علن عن سلسلة فعاليات لمواجهة  .38
أعلنت القوى الوطنية في رام هللا، يوم السبت، أن األيام المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات : رام هللا

 وتظاهرات شعبية؛ رفضًا للمشاريع األمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وقال منسق القوى الوطنية واإلسّلمية، عصام بكر: إن سلسلة اجتماعات جرت بين الفصائل 

ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة رد شعبي موحد على جميع المخططات األمريكية  الفلسطينية
وأشار بكر في تصريحات صحفية له، إلى أن الفعاليات تشمل تنظيم  الهادفة إلى تصفية القضية.

اعتصامات وتظاهرات وتوقيع مذكرات يتم إرسالها إلى البحرين واألمم المتحدة وأطراف أخرى ترفض 
وعّد توقيت عقد الورشة االقتصادية  مريكية والحلول االقتصادية للشعب الفلسطيني.السياسة األ

 األمريكية في المنامة أمرًا "خطيرًا" ال سيما في سياق مقاطعة فلسطينية رسمية.
 9/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو للوسيط الياباني: األولوّية كبح إيران ال منع التصعيد! .39

، شينزو آبي الياباني رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هاتفيًا بنظيره : اتصلعلي حيدر
، مشّددًا على ضرورة "العمل على مواصلة الضغط على إيران لكبح الوسيط بين واشينطن وطهران

ل سلوكها العدواني في المنطقة". وتأتي الوساطة اليابانية في إطار محاوالت أخرى، تستهدف الحؤو 
دون التدحرج إلى تصعيد ال يريده أّي من األطراف، ِبَمن فيهم اليابان، باعتبارها أكثر المتضّررين 

 من التدهور األمني في الخليج، التي تستورد معظم حاجاتها النفطية من دوله. 
 10/6/2019االخبار، بيروت، 

 
 جنرال إسرائيلي: احتالل غزة ممكن لكننا خائفون من الخسائر .40

قال نائب رئيس األركان السابق اإلسرائيلي الجنرال المتقاعد يائير غوالن، إن إعادة : المحتلةالقدس 
وفي مقابلة له على القناة العبرية السابعة، ُسئل غوالن عن سبب عدم  احتّلل قطاع غزة أمر ممكن.

من  دخول "إسرائيل" إلى قطاع غزة، واحتّلله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون
 الخسائر".
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وأضاف: "نحن ال نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة 
وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟  السكانية العالية يجري من فوق األرض".

 هذا غير صحيح". المعادلة وهمية، واالفتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل األجل، فإن
 7/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 باراك يهاجم المعارضة اإلسرائيلية ويعلن عودته إلى الحلبة السياسية .41

رام هللا: هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك المعارضة اإلسرائيلية واتهمها بأنها 
ن نتنياهو. وقال الزعيم السابق لحزب العمل، عبر شريط "خاضعة" لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامي

مصور نشر بصفحته في "تويتر": "نتنياهو غارق في التحقيقات واالتهامات وبسبب ضعفه ال ينجح 
حتى بإقامة حكومة. وفي المعارضة يخضعون لنتنياهو. االنتخابات الجديدة فضيحة. يسمحون 

 قبا للدولة؟".لمشتبه جنائي أن يعين وزيرًا للقضاء؟ مرا
وأضاف باراك في هجومه على المعارضة التي يتزعمها اليوم رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال 
بيني غانتس والذي تساوى مع حزب الليكود في االنتخابات، "إنهم يخططون لخوض االنتخابات 

"هل جننتم؟ مجددا بنفس األحزاب التي خسرت أيضًا، إن ذلك يعني الخسارة مرارا وتكرارا". وتابع 
 أكثر من مليون إسرائيلي صّوتوا للتغيير في االنتخابات األخيرة".

كذلك قال باراك الذي ذكرت تقارير أخيرة بأنه يسعى للعودة للحلبة السياسية بدمج قوى المعارضة 
وتشكيل جبهة موحدة أمام نتنياهو "إن فعل الشيء نفسه والتوقع الحصول على نتائج مختلفة هو 

وتابع "يجب أن نستخلص العبر من االنتخابات السابقة، إسرائيل ستخسر مجددا أمام الجنون". 
أعيننا، حان الوقت لجمع القوى والسواعد والعمل". ثم أضاف في هجومه على المعارضة الحالية 
"إسرائيل سئمت أنه ال يوجد أمام نتنياهو من هو مستعد لدخول الحلبة وخوض نضال قاس كما 

 حتى نفوز". وعاد ليتهم المعارضة "بالتخاذل والتقصير في مواجهة نتنياهو". -يتطلب األمر 
 9/6/2019الشرق األوسط، لندن  

 
 الدولتين تضغط على مجلس الشيوخ األمريكي للتخلي عن مشروع قرار يؤيد حلّ  "إسرائيل" .42

جلس كشف موقع آكسيوس اإلخباري أن إسرائيل ما فتئت تحاول منع م :سعيد عريقات -واشنطن 
الشيوخ األمريكي من إصدار قرار من الحزبين يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث 
تخشى إسرائيل أن يشكل القرار وسيلة ضغط على البيت األبيض قبيل إطّلق خطة السّلم التي 

 طال انتظارها، المعروفة باسم "صفقة القرن" ، وفق مصادر في الكونغرس األمريكي.
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إسرائيليين أخبروه بأنه يمكن طرح مشروع القرار قريبًا، وأنه "من المتوقع  مسؤولينل الموقع إن ويقو 
 كتدبير من الحزبين يدعمه حليف مقرب من ترامب مثل غراهام". -أن يفوز بأغلبية كبيرة 

لية وبحسب الموقع، يقوم رون ديرمر، سفير إسرائيل في واشنطن، ومسؤولون آخرون بالسفارة اإلسرائي
بضغوطات مكثفة على السيناتور غراهام )من أشد المدافعين عن إسرائيل( والسيناتور فان هولين 

 إلزالة عبارة "حل الدولتين" من النص.
 7/6/2019القدس، القدس، 

 
 فرصة لتعزيز عالقاتها مع دول عربية "إسرائيل"جنرال إسرائيلي: "الربيع العربي" منح  .43

قائد قسم العمليات في جيش االحتّلل اإلسرائيلي الجنرال ألون نيتسان  قال: وديع عواودة - الناصرة
عّزز عّلقات التعاون بين إسرائيل  الذي يوشك على إنهاء خدمته العسكرية إن "الربيع العربي"

ن نظام األسد األب واالبن امتنع عن مهاجمة أهداف إسرائيلية إلدراكه أن إسرائيل  ومصر واألردن وا 
وفي حديث مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" انتقد  معرفة واسعة وبالتفاصيل. تعرف عن قدرته

نيتسان ميول اإلسرائيليين للخوف من مقتل جنودهم في الحروب مثلما انتقد إعدام الشاب الفلسطيني 
من الخليل عبد الفتاح الشريف وهو ممدد جريحا قبل سنوات معتبرا السماح بذلك فتحا لباب 

 الفوضى.
( قائد سابق للوحدة الخاصة "جوالة القيادة العامة"، خبير بتفعيل وحدات خاصة 54يتسان )وألون ن

وشغل منصب جنرال في قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتّلل وخّلفا لجنراالت آخرين لم 
 يخش مجابهة المستوطنين في محاوالته فرض النظام العام.

 7/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ائيلي يصر على وقف "إرهاب البالونات"الجيش اإلسر  .44
الجمعة، على ضرورة وقف  يومرام هللا: شدد قائد أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي،  -غزة 

الفلسطينيين إطّلق البالونات الحارقة على التجمعات االستيطانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة. 
ميًّل بحريًا إلى  15سافة الصيد البحري قبالة غزة من وصدر تهديده بعد يومين من تقليص إسرائيل م

أميال، وفق ما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية مسؤولة إسرائيلية، وذلك بعد إطّلق بالونات حارقة  10
 من قطاع غزة على إسرائيل.

 8/6/2019الشرق األوسط، لندن 
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 لنقباعترافات شرطي تفضح أكاذيب إسرائيلية خاصة بقتل فلسطيني من ا .45
بعدما ادعت شرطة االحتّلل بأن مواطنا فلسطينيا قد قام : الشهيد يعقوب أبو القيعان - الناصرة

بعملية "إرهابية" وقال وزيرها إنها تمت لصالح تنظيم "الدولة"، وكشف اليوم عن اعترافات وأكاذيب 
لذي أطلق الرصاصات إسرائيلية تنسف الرواية الرسمية المذكورة. واعترف الشرطي اإلسرائيلي "ش"، ا

األولى باتجاه سيارة الشهيد يعقوب أبو القيعان أثناء عملية ترحيل أهالي قرية أم الحيران في النقب 
 ، أنه لم يشعر بوجود خطر على حياته.2017يناير  في كانون الثاني/ 48داخل أراضي 

رف بكنيته "طاهر"، وجاء اعتراف هذا الشرطي أمام مسؤول في جهاز األمن العام )الشاباك(، ويع
بعد وقت قصير من استشهاد أبو القيعان. وأوضحت صحيفة " هآرتس " اليوم أن اعتراف الشرطي 
"ش" بأنه لم يشعر بوجود خطر على حياته وأنه أطلق النار باتجاه مركز سيارة أبو القيعان، وليس 

ام محققي قسم التحقيقات مع باتجاه إطارات سيارة أبو القيعان، يتناقض مع ثّلث إفادات أدلى بها أم
أفراد الشرطة في وزارة القضاء الحقا. ورغم تغيير روايته، ومطالبة وزارة القضاء بالتحقيق مع 
الشرطي "ش" بشبهة التسبب بالموت من خّلل اإلهمال، غير أن النائب العام اإلسرائيلي شاي 

اد الشرطة الضالعين بإطّلق نيتسان، قرر إغّلق الملف ضد الشرطي وعدم التحقيق مع أي من أفر 
يفة اإلسرائيلية إن الشرطي "ش" أدلى حالنار باتجاه أبو القيعان والذي أدى إلى استشهاده. وقالت الص

بثّلث شهادات أمام محققي وزارة القضاء حول األحداث التي جعلته يبدأ بإطّلق النار باتجاه أبو 
استشهاد أبو القيعان ومقتل الشرطي إيرز ليفي. القيعان، والذي أدى إلى ردود فعل متسلسلة انتهت ب

ساعة من األحداث في أم الحيران، بينما جرى التحقيقان اآلخران في  14وجرى التحقيق األول بعد 
 األسبوع التالي.

وأوضحت "هآرتس" أنه بعد انتهاء جلسات التحقيق الثّلث، أراد محققو وزارة القضاء إغّلق الملف، 
عام للشرطة حينها، روني ألشيخ، أن الحدث كان "عملية دهس متعمدة " دفع لكن ادعاء المفتش ال

النيابة العامة إلى طلب المواد التي بحوزة الشاباك". وبعد ذلك بعدة أيام، وعندما حصل محققو وزارة 
 القضاء على التقرير اكتشفوا أنه يشمل محادثة بين الشرطة "ش" والمسؤول في الشاباك "طاهر".

المحادثة فيما كانت ال تزال الجثتين ممددتين على األرض. وأكد الشرطي "ش" لـ"طاهر" وجرت هذه 
أنه لم يشعر بوجود خطر على حياته أو حياة أفراد الشرطة اآلخرين بسبب سير مركبة أبو القيعان، 
ي وأنه أطلق النار بادعاء أن أبو القيعان لم يستجب لمطالب أفراد الشرطة بالتوقف، واعترف الشرط

أيضا أنه أطلق النار باتجاه إطارات السيارة ومركزها، أي إلى المكان الذي جلس فيه أبو القيعان. 
واستنادا إلى اعتراف الشرطي "ش" وقرائن أخرى، قرر " الشاباك " خّلل فترة قصيرة أنه لم تجِر 

نما دهس الشرطي ليفي سببه خلل في أداء أفراد الشرطة. وتبين لمحققي وزارة  عملية دهس متعمدة وا 
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القضاء بعد اطّلعهم على تقرير" الشاباك " والمحادثة المذكورة أن الشرطي "ش" أطلق النار بهدف 
إصابة أبو القيعان، وليس مثلما قال في إفاداته بأنه أطلق النار باتجاه إطارات السيارة. وجبت وزارة 

لم يشعر بخطر على حياته وأنه لم القضاء إفادة من "طاهر"، الذي أكد أن الشرطي "ش" أبلغه بأنه 
نما باتجاه السائق أيضا. في أعقاب ذلك، طالبت وزارة القضاء  يطلق النار باتجاه اإلطارات وا 

 بالتحقيق مع الشرطي "ش" كمشتبه بالتسبب بالموت من خّلل اإلهمال وباإلدالء بإفادة كاذبة.
التي أطلقها "ش" قد أدت إلى  وحسب "هآرتس" أدركت وزارة القضاء أنه إن لم تكن الرصاصات

إصابة أبو القيعان، فإن أداءه تسبب بردود فعل متسلسلة، شملت إطّلق عشرات الرصاصات وأيضا 
بدهس الشرطي ليفي. بيد أن المدعي العام، نيتسان، قرر أن مكانة المحادثة بين الشرطي "ش" 

التحقيق. وخّلفا لموقف وزارة  و"طاهر" ليست واضحة وأنه ال يمكن استخدام تقرير" الشاباك " في
القضاء وفي ظل مزاعم ألشيخ، أوعز نيتسان بإغّلق ملف التحقيق. وتبين أيضا أن قوة الشرطة 
اإلسرائيلية التي حضرت إلى أم الحيران من أجل تهجير سكانها وهدم بيوتهم، لم تكن تعرف المكان 

يبة رافقت قوة الشرطة في القرية لم تقدم وال الطرق المؤدية إليها والطرق بداخلها. كما تبين أن طب
اإلسعافات الّلزمة ألبو القيعان الذي بقي ينزف حتى استشهاده. كذلك تبين من التحقيق أن أغراض 

 أبو القيعان كانت موجودة في سيارته، وأنه سافر بها فيما أضواؤها مشتعلة.
عة، دفعت وزارة القضاء إلى التأكيد كم/سا 16إلى  10وهذه القرائن إلى جانب سرعة السيارة، ما بين 

نما كمن غادر بيته قبل هدمه. وكشف تقرير  على أن هذا ليس شخصا كان ينوي تنفيذ عملية، وا 
حقوقي صادر عن مركز بريطاني قبل أيام حول إخّلء وهدم منازل في قرية أم الحيران اللحظات 

الناشطين ممن تواجدوا بالمكان لجريمة التي وثقتها كاميرات أفراد الشرطة ومجموعة من الصحافيين و 
قتل المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، والتسلسل الزمني لألحداث التي تؤكد بأن الشهيد 

 أبو القيعان لم ينفذ عملية دهس، بحسب مزاعم المؤسسة اإلسرائيلية.
 7/6/2019القدس، القدس، 

 
 من سيناء إلى غزة: أحبطنا تهريب مواد لتصنيع الصواريخ "إسرائيل" .46

قال الجيش اإلسرائيلي إن سّلح بحريته أحبط عملية تهريب مواد تستخدم في تصنيع الصواريخ من 
وقال بيان لجيش االحتّلل إن العملية وقعت  سيناء إلى غزة على متن قاربين فلسطينيين صغيرين.

ن من الجهة المحظورة مايو/أيار الماضي عندما الحظت البحرية اإلسرائيلية قاربين يدخّل 11في 
جنوب قطاع غزة باتجاه السواحل الشمالية لشبه جزيرة سيناء، حيث تم توقيفهما واعتقال أربعة 
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وذكر البيان إن األربعة اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم كانوا في  أشخاص كانوا على متنهما.
 في عملية تصنيع الصواريخ. برميّل محملة بمادة "الفيبرغّلس" التي تستخدم 24طريقهم إلحضار 

وصرح قائد سّلح البحرية في المنطقة الجنوبية العقيد يوفال إيلون بأن البحرية اإلسرائيلية وضعت 
خطوطا حمراء واضحة للحدود المائية لقطاع غزة، وأنها ستواصل العمل من أجل منع ما سماها 

 اإلرهابية"."عمليات التهريب 
 7/6/2019الجزيرة.نت، 

 
 "إسرائيل"على  الوضع البيئي في غزة يشكل خطرا   خبراء: .47

أكد تقرير حول العواقب البيئية للوضع الكاثي في قطاع غزة وتأثيره على إسرائيل أن انهيار البنى 
التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء في قطاع غزة يشكل خطرا داهما على المياه الجوفية ومياه 

السباحة ومنشآت تحلية المياه. وأعّد التقرير خبراء من جامعتي تل  البحر في إسرائيل، وعلى شواطئ
أبيب وبئر السبع، وجرى استعراضه، أمس، خّلل المؤتمر السنوي لنقابة أطباء الصحة العاة العامة 
 ومدارس الصحة العامة بالتعاون مع نقابة األطباء البيطريين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم

تقرير، فإن إحراق النفايات والحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة أحدث في الفترة ووفقا لل الثّلثاء.
 األخيرة تلوثا للجو في إسرائيل.

 4/6/2019، 48عرب 
 

 المركزي يحذر من تداعيات الفوضى السياسية على عجز الموازنة "إسرائيل"رئيس بنك  .48
ئيل المركزي أمير يارون الخميس، حذر محافظ بنك إسرا :)د ب أ( ،" القدس"دوت كوم-واشنطن 

المسؤولين من السكوت على زيادة العجز في الميزانية، وحثهم على اتخاذ إجراءات سريعة بمجرد 
 تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعادة غير متوقعة لّلنتخابات.

حالة  "حتى اآلن لم تتأثر األسواق المالية " من وقال يارون لجمعية اقتصاد إسرائيل يوم الخميس:
عدم اليقين التي ظهرت على السطح ، ولكن هذا :" ال يعني أن األمر ليس ضارا" بحسب وكالة 

وأضاف يارون : "إنه يتعين على صانعي السياسة ومسؤولي الحكومة التصرف بمسؤولية ،  بلومبرج.
 ًا".والقيام بما في وسعهم الستعادة اليقين والمسؤولية المالية بعد انتهاء االنتخابات فور 

وتسبب إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتّلفية، وقرار حل البرلمان في 
 الفشل في خفض عجز الميزانية الذي بلغ أعلى مستوياته منذ سنوات.

 7/6/2019القدس، القدس، 
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 على احتالل قرى لبنانية يتدرب الجيش اإلسرائيلي .49
العبرية )الثانية سابقًا(، مساء السبت، تقريرًا عن  12قناة  نشرت :ترجمة خاصة - "القدس" دوت كوم

تدرب وحدات عسكرية إسرائيلية مقاتلة من مختلف الوحدات على عمليات توغل داخل الحدود 
 اللبنانية واحتّلل قرى بهدف إضعاف قوات حزب هللا في أي مواجهة محتملة.

لمشاة والمدرعات وسّلح الجو والجهات وبحسب التقرير، فإن جميع الوحدات الميدانية من فرق ا
االستخبارية، وباستخدام طائرات بدون طيار، وفرق كشافة "رصد"، أنهت يوم األربعاء الماضي 

 تدريبات ومناورات واسعة تحاكي احتّلل قرى لبنانية.
وتلقى الجنود تدريبات على طرق التعامل مع مقرات ومخازن ومواقع لحزب هللا اللبناني بداخلها 

واريخ من أنواع مختلفة، وأفراد من قوات النخبة التابعة للحزب، مشيرًة إلى أن الجنود تلقوا تدريبًا ص
 خاصًا من أجل السيطرة على قرية تعتبر مهمة بالنسبة لحزب هللا، واحتّللها بالكامل.

لى كما أن هناك قوات ستحارب تحت األرض في األنفاق التي حفرها حزب هللا في أعماق األرض، إ
 جانب مشاركة قوات هندسية في تدمير األنفاق والمخازن التي يتم ضبطها.

وقال ضابط فيلق المدرعات إنه سيتم اختيار األهداف التي سيتعين على القوات احتّللها والتي 
نعرف أنها يمكن أن تساعدنا في هزيمة "العدو". وفق وصفه، خاصًة األماكن التي تشكل مركز ثقله 

 ووجوده.
 8/6/2019، القدس، القدس

 
 وزير إسرائيلي: ال مفاوضات سياسية في عهد أبو مازن .50

أشاد جلعاد أردان، وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، السبت،  :ترجمة خاصة - "القدس" دوت كوم
 بتصريحات السفير األمريكي ديفيد فريدمان حول أحقية إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

العبرية، إن وجهة نظر إدارة ترامب بشأن العالم هي  13يحات أوردتها قناة وقال أردان في تصر 
وأضاف: "في عهد أبو مازن لن تكون هناك  الوحيدة التي ستحدث التغيير في المنطقة والعالم.

مفاوضات سياسية من بعد اآلن.. يجب أن تدرك السلطة الفلسطينية أن مقاطعة إسرائيل والواليات 
 رهاب" والتحريض لن يجلب السّلم، ولن يحقق لها أي إنجازات"، على حد قوله.المتحدة ودعم "اإل

 8/6/2019القدس، القدس، 

 
 
 



 
 
 
 

 

ص           33   4956 العدد:             6/10/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

 سيدة ترفع علم فلسطين وسط مسيرة باألعالم للمستوطنين بالقدس .51
اعتقلت قوات االحتّلل فلسطينية من أصل تونسي لرفعها علم فلسطين وسط مجموعات المستوطنين 

ووقفت السيدة هالة الشريف "أم النور" وسط حشود المستوطنين  سجد األقصى أمس.الذين اقتحموا الم
في باب العامود وهم يؤدون ما تعرف بمسيرة الرقص باألعّلم السنوية، في ذكرى ما يسمونه "يوم 

 القدس" أو "يوم توحيد شطري القدس الشرقي والغربي"، لكن القوات اإلسرائيلية اعتقلتها على الفور.
مجموعات من المستوطنين اإلسرائيليين اقتحمت باحات المسجد األقصى أمس تحت حماية  وكانت

 قوات االحتّلل.
 3/6/2019الجزيرة نت، الدوحة 

 
 عائالت إسرائيلية تقرر الهجرة من غالف غزةعشر نحو  .52

عائّلت  10ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن نحو  -ترجمة خاصة -رام هللا 
 رائيلية من سكان مستوطنات غّلف غزة، يعتزمون مغادرة المنطقة مع بدء إجازة الصيف.إس

وبحسب القناة، فإن تلك العائّلت اتخذت القرار بسبب التوتر األمني الذي ال يزال قائما في ظل 
مكانية وقوع تصعيد جديد.  استمرار إلقاء البالونات الحارقة على مستوطنات الغّلف من غزة، وا 

، حين رحل آالف المستوطنين من 2014رت إلى أن هذا القرار هو األول من نوعه منذ حرب وأشا
 الغّلف بسبب المواجهة العسكرية.

 8/6/2019القدس، القدس، 

 
 ةصفقة روسية أمريكية إسرائيلية تستهدف نفوذ إيران في سوري .53

كس فيشمان، عن صفقة كشف كبير المحللين العسكريين في صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أل
وقال المحلل اإلسرائيلي إن المؤتمر األمني األمريكي  ثّلثية روسية أمريكية إسرائيلية بشأن سورية.

الروسي اإلسرائيلي المزمع عقده الشهر الجاري، سيؤسس لصفقة ثّلثية تعترف بموجبها تل أبيب 
كما  لنفوذ اإليراني في سورية.وواشنطن بشرعية نظام األسد مقابل أن تعمل روسيا على الحد من ا
وسيشارك في المؤتمر كل من  ستقلص واشنطن بموجب هذه الصفقة العقوبات المفروضة على روسيا.

رئيس مجلس األمن الروسي، ومستشار األمن القومي األمريكي، ورئيس مجلس األمن القومي 
 اإلسرائيلي.

 4/6/2019الجزيرة نت، الدوحة 
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 بطعن بطريركية القدس في قضية أمالكها بباب الخليل العليا اإلسرائيلية تنظر .54
بعد معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشر سنوات، استمعت يوم أمس االثنين، : القدس

المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى االستئناف الذي قدمته بطريركية الروم األرثوذكس، طعنًا في قرار 
ادقت على عملية االستيّلء على عقارات باب الخليل لصالح محكمة إسرائيلية أخرى، كانت قد ص

جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية 
 وملتوية في زمن البطريرك السابق.

نسية في باب وجاء في بيان للبطريركية أنها "وّظفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية أمّلكها الك
الخليل، وخصوصًا فندقي اإلمبلاير والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة"، وأن البطريرك 
"كان في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم الطّلعهم على حيثياتها وطلب 

ينة المقدسة، إال أن القاضية دعمهم، وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المد
االسرائيلية اختارت أن تقف إلى جانب الجمعية االستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية 
خفائه لوثائق واثباتات عن المحكمة، مما أدى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب،  االستيطانية وا 

العليا" في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن وبدورها توجهت البطريركية إلى محكمة "العدل 
 فيه".

وناشد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، بعدم المساس 
باألمّلك الكنسية في باب الخليل )ميدان عمر بن الخطاب(، فهو المدخل الرئيسي لكنسية القيامة 

ائسها، مؤكدًا على أن المساس بهذه األمّلك الكنسية سيكون له ومدخل لكافة البطريركيات وكن
 تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

 4/6/2019القدس، القدس، 
 

 أيمن عودة "حاولت اغتيال"الشرطة اإلسرائيلية  .55
بالنقب، بعد أكثر من سنتين من التحقيق في قضية أم الحيران البدوية : نظير مجلي - تل أبيب

ومراجعة أشرطة التصوير التي التقطتها كاميرات أفراد الشرطة، اتضح أن رواية المواطنين العرب في 
النقب هي الصحيحة وأن الشرطة اإلسرائيلية لم تقل الحقيقة. وعليه، اتضح أن رجل شرطة أطلق 

وأن المربي يعقوب أبو النار على النائب أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة" في حينه وكاد يقتله، 
 القيعان لم يهاجم الشرطة، لذلك فإنه قتل غدرا وظلما.
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وقد قررت "اللجنة ضد التعذيب" في إسرائيل، التي تولت الجانب القضائي في هذه القضية، مطالبة 
الشرطة بإعادة ملف التحقيق الذي أغلقته في حينه، واستكمال التحقيق وتغيير استنتاجاتها وتقديم 

 لين عن الجريمة إلى القضاء.المسؤو 
يناير  18والحديث يجري عن الحادثة التي وقعت في قرية أم الحيران البدوية في النقب في ليلة 

؛ حيث حضرت قوات كبيرة من الشرطة بمرافقة مجنزرات الهدم بغية 2017)كانون الثاني( من سنة 
جبارهم على  هجر بيوتهم وبلدتهم وأراضيهم هدم جميع بيوت القرية العربية وتشريد سكانها، وا 

واالنتقال للسكن في بلدة أخرى. والهدف من ذلك هو إقامة بلدة يهودية جديدة في النقب تحمل االسم 
 نفسه باللغة العبرية "حيران".

 4/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الجيش اإلسرائيلي يعلن "االستيالء" على سفينة تجارية بعد اشتعال النيران فيها .56
ذكر الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي انه تم السيطرة بالكامل على السفينة التركية قبالة : أبيبتل 

سواحل ميناء حيفا، وتم اعتقال شخص متخف كان على متنها بعد ان تسلل اليها قبل تحركها من 
نيران واشار الى انه تم "االستيّلء" على سفينة تجارية بعد اشتعال  ميناء مرسين وتسبب بالحريق.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، عبر حسابه على موقع "تويتر"،  فيها قرب ميناء حيفا.
أن "سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل أبلغت خّلل ساعات الليل عن 

ائيلية "استولت والحقا أعلن أدرعي أن القوات اإلسر  إشعال حريق على متنها من قبل جهات مجهولة".
على السفينة"، وأنه "خّلل الحادث وبالتنسيق مع قبطان السفينة، قامت القوات مع الشرطة بتمشيط 

 السفينة حيث ألقت القبض على راكب خفية تم نقله الى الشرطة".
 من جانبها، ذكرت هيئة البث اإلسرائيلي أنه من المرجح أن "تكون خلفية الحادث جنائية".
 9/6/2019، القدس، القدس

 

 لم تتلقى دعوة لمؤتمر البحرين "إسرائيل"قناة عبرية:  .57
العبرية، مساء يوم األحد، أن إسرائيل لم تتلقى  13كشفت قناة  :ترجمة "القدس" دوت كوم - رام هللا

وبحسب القناة، فإن  بعد أي دعوة لحضور مؤتمر البحرين االقتصادي الخاص بـ "صفقة القرن".
كية للمؤتمر هشة وتواجه صعوبات، وأن إسرائيل لم تتلقى أي دعوة رغم أنه لم االستعدادات األمري

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله أن جاريد كوشنير  يتبق سوى ايام على موعد عقد المؤتمر.
المستشار األول للرئيس األمريكي دونالد ترامب، أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، خّلل 
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ئهما في الثّلثين من مايو/ أيار الماضي، أن اإلدارة األمريكية ال زالت تنتظر الحصول على لقا
ووفقا للمسؤول، فإن الواليات المتحدة قلقة  موافقة دول أخرى وخاصًة الدول العربية لحضور المؤتمر.

لغ نتنياهو من انخفاض المشاركة العربية في المؤتمر وخاصًة من قبل مصر واألردن، وأن كوشنير أب
 أنه في حال تحققت اآلمال بحضور عربي كبير سيتم إرسال دعوة إلسرائيل.

وبحسب القناة، فإنه بالرغم من الضغوط األمريكية على مصر واألردن للحضور، إال أن القلق 
يساورها بشدة من عدم حضورها، خاصًة وأن دول منها المغرب وعمان والكويت لم تؤكد حضورها، 

 الفلسطينية الشديدة على الدول لعدم المشاركة. في ظل الضغوط
وقال المسؤول اإلسرائيلي، أن نتنياهو قرر في حال تلقي دعوة إرسال وزير المالية موشيه كحلون 
لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى أن كحلون يدرس إمكانية التوجه إلى واشنطن قبل المؤتمر إلجراء 

 كوشنير. محادثات تحضيرية مع نظيره األمريكي، ومع

 9/6/2019القدس، القدس، 

 

 وزراء جدد في حكومته وتغيير سفراء ستةنتنياهو يتجه لتعيين  .58
قالت قناة "كان" الرسمية اإلسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  رام هللا: 

نه ألمير أوحانا وزيرا للقضاء بإجراء جولة واسعة من التعيينات يعين خّللها ستة وزراء جددا بعد تعيي
هذا األسبوع. وأضافت "كان" في تقريرها أنه "من غير الواضح متى سيتم استكمال جولة التعيينات 
الحالية. لكن من التعيينات المرتقبة، تعيين النائب رافي بيرتس )تحالف أحزاب اليمين( وزيرا للتعليم، 

 وزيرا للمواصّلت". وتعيين بتسلئيل سموتريش )تحالف أحزاب اليمين(
ووفقا للتقرير فإن نتنياهو مهتم بتعيين أربعة نواب آخرين وزراء في حكومته الحالية، هم تسيبي 
حوتوفيلي، ونير بركات، ويوآف كيش، ودودي أمسالم. ومن المتوقع تعيينهم في وزارات اإلسكان 

وب قرا وجلعاد أردان، لكن ليس من والبناء، ووزارة الزراعة. كذلك فإن نتنياهو مهتم بتعيين بدائل ألي
الواضح إن كان يمكن تعيينهما سفراء، علمًا بأن تأخر القرار ناجم عن مراجعة قضائية تجري حاليًا. 
وفي االتجاه ذاته، يتوقع تعّوض وزيرة الثقافة الحالية ميري ريغف، الوزير أردان في وزارة األمن 

 لدى األمم المتحدة. الداخلي على أن يذهب أردان سفيرا إسرائيليا
 9/6/2019الشرق األوسط، لندن 
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 "إسرائيل"مثلي وزيرا  للعدل للمرة األولى في تاريخ  .59
عّين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو النائب عن حزب الليكود : أ ف ب -القدس )المحتلة( 

 تاريخ البّلد. أمير أوهانا وزيرا للعدل بالوكالة، ليصبح أول وزير مثلي الجنس في
ويأتي هذا التعيين فيما تستعد القدس )المحتلة( لتنظيم مسيرة المثليين السنوية )غاي بارايد( الخميس 

وجاء في بيان أصدره  حيث يتوقع أن يشارك فيها آالف االشخاص وسط اجراءات أمنية مشددة.
كبيرة بالنظام القضائي"  مكتب رئيس الوزراء األربعاء أن "النائب أمير أوهانا محاٍم على دراية

 اإلسرائيلي.
وهذه المرة األولى في تاريخ الدولة العبرية التي يشغل فيها شخص يقّر بمثليته الجنسية منصبًا 

ويخلف أوهانا في هذا المنصب منافسة نتانياهو في اليمين االسرائيلي آيليت شاكيد التي  وزاريًا.
نفتالي بينيت بعدما فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة  أقالها رئيس الوزراء االحد مع وزير التعليم

 بعد انتخابات نيسان )ابريل(.
 7/6/2019الحياة، لندن، 

 
 يزعم: حماس "مرتدعة" في غزة.. صار عليها أن تهتم بإطعام الناسرئيس االستخبارات العسكرية  .60

 ، تمير هايمن، تصريحاتأطلق رئيس االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي )أمان( تل أبيب:
جداًل شديدًا، حول األوضاع في الشرق األوسط. ونقلت وسائل اإلعّلم العبرية تصريحات  تثير

لمسؤولين في الجيش والمخابرات تتحفظ على مضمون تصريحاته، وتشكك فيما إذا كانت رئاسة 
 األركان توافق عليها.

( في تل أبيب، مساء أول من ISDEF) وكان هايمن يتحدث في افتتاح المعرض األمني لألسلحة
أمس )األربعاء(، بحضور ضيوف من "مركز تراث االستخبارات"، فادعى، بداية، أن حركة "حماس" 
"مرتدعة من الحرب"، وأنها تعّبر عن رغبتها في مواصلة "مسار التهدئة". وقال: "يوجد لـ)حماس( 

س وتشغيلهم وتعليمهم بصفتها حاكمة. وتأمل التزام سيادي يتزايد، وصار عليها أن تهتم بإطعام النا
بالحصول على مقابل معين عن طريق التسوية". وأضاف أن "التزامات )حماس( هذه تؤدي إلى توتر 
بينها وبين )حركة الجهاد اإلسّلمي(، التي تعتبر مجرد مقاومة مسلحة ال دخل لها في الحكم. وأنه 

 حماس(، فإن احتماالت تفجر األوضاع ال تزال عالية".على الرغم من أن األخيرة ال تزال تنسق مع )
وتطرق هايمن في حديثه إلى العقوبات االقتصادية الجديدة التي فرضتها الواليات المتحدة على 
إيران، وربط ذلك بـ"فرملة" التموضع العسكري اإليراني في سورية، وقال: إن "الضغوط التي مارسناها 

ي تموضعها في سورية". وأضاف أن الحافزية ال تزال موجودة على إيران أدت إلى توقف نسبي ف
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لدى إيران، وهي تبحث عن مواقع أخرى للتموضع، مثل العراق. وقال أيضًا إن إيران ال تزال تشكل 
مركز ثقل إقليميًا في الشرق األوسط، وتؤثر بواسطة نشر التكنولوجيا الخاصة بها، واألموال التي 

المنطقة، بينما ال تزال تحت الضغوط األمريكية؛ األمر الذي يعزز  تقدمها لمجمل الّلعبين في
احتماالت خرقها االتفاق النووي، لكن ليس بالضرورة السعي نحو القنبلة النووية، على حد قوله. 
وتابع أن العقوبات األمريكية غير المسبوقة على إيران أدت إلى تدهور اقتصادي دفعها للعمل ضد 

طّل  ق تصريحات بشأن مشروعها النووي.تجارة النفط، وا 
وفي حديثه عن روسيا، قال هايمن، إن الهيمنة الروسية في المنطقة باتت ملموسة، ولمح إلى أن 
"االحتكاكات" األخيرة تسببت بها روسيا حتى تكون ذات صلة بالحلول من خّلل حضورها المتصاعد 

 ء نفسه بأسرع مما كان متوقعًا".في المنطقة. وعن سورية، قال: إن "الجيش السوري يعيد بنا
وادعى هايمن أنه بموجب تقديرات االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية؛ فإن "قدرات الصواريخ الدقيقة 
لدى )حزب هللا( ليست عمّلنية"، مضيفًا أن ذلك ال يزال تحت الرصد. وقال: إن لبنان يواجه 

منصب وزير الخارجية؛ األمر الذي "دفع )حزب ضغوطًا أمريكية تغيرت قليًّل بعد تولي مايك بومبيو 
هللا( إلى إطّلق تصريحات عدة بشأن الصواريخ الدقيقة". كما ادعى هايمن أن االستخبارات 
العسكرية ليست في حاجة إلى األمين العام لـ"حزب هللا"، حسن نصر هللا، ليتحدث عن مشاريعه، 

أكثر منه، وكل ما كشفه معروف"، مضيفًا أن بادعاء أن "االستخبارات العسكرية تعرف ذلك جيدًا 
الصواريخ "ليست دقيقة". وتابع: "نحن نعرف الدور اإليراني في محاولة خلق نفوذ كبير من إنتاج 
وتطور الصواريخ داخل لبنان، ونحن نتابع ذلك". وتحدث هايمن عن وضع السلطة الفلسطينية، وقال 

داني في السلطة لليوم الذي يلي نقل السلطة من إن هناك "استعدادات معينة على المستوى المي
محمود عباس". وادعى أن الوضع االقتصادي للسلطة "معقول"، وأن "الجهاز ال يزال يعمل بشكل 

 جيد".
 7/6/2019الشرق األوسط، لندن 

 

 يدعو لدولة "قضاء توراتي" عضو كنيست .61
يمين"، صباح اإلثنين، إن إسرائيل قال عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش، من كتلة "اتحاد أحزاب ال

وقال في مقابلة مع هيئة اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية إن  يجب أن تعمل بموجب "القضاء التوراتي".
"إسرائيل ستعود لتدار كما كانت في أيام الملك داوود والملك سليمان، بموجب التوراة.. هكذا يجب أن 

 تكون، وهذه دولة يهودية".
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يشار إلى أن سموتريتش كان قد أعلن خّلل المفاوضات االئتّلفية عن رغبته في تولي منصب وزير 
القضاء. وبعد إقالة أييليت شاكيد من المنصب، يوم أمس، دعا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى 

 تعيينه بدال منها فورا.
 4/6/2019، 48عرب 

 
 ئحة اتهام خالل أسبوعالمستشار القضائي يهدد نتنياهو بتقديم ال  .62

تل أبيب: نشرت في تل أبيب، أمس الجمعة، مواد أخرى من التحقيقات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد وتظهر كم كان ملحاحًا في طلب "الهدايا". وتزامن النشر مع 

شتعل غضبًا من تصرفات نتنياهو تقارير عن أن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ي
وكيفية محاولته عرقلة اإلجراءات القضائية ضده، لدرجة أنه هدده بتقديم الئحة اتهام ضده في 

 غضون أسبوع.
وقالت مصادر في وزارة العدل إن مندلبليت ال ينظر براحة إلى محاوالت نتنياهو تأجيل جلسة 

نه ُسمع يقول "إن من يجري حسابات ص حيحة يجد أن المهلة التي أعطيت لنتنياهو االستماع، وا 
بلغت سنتين عمليًا. ولذلك ال يستحق أي تأجيل إضافي. وعليه أن يحضر إلى جلسة االستماع في 
مطلع أكتوبر )تشرين األول(". وتابعت المصادر أن مندلبليت توجه إلى محامي نتنياهو مهددًا: 

ستماع في موعدها المقرر. فإذا لم أتلق جوابًا "عليكم إبّلغي فورًا إن كنتم ستمثلون في جلسة اال
 حتى مطلع األسبوع القريب، فسأوجه الئحة اتهام لنتنياهو في غضون أسبوع واحد".

وكانت وسائل إعّلم إسرائيلية قد نشرت تسريبات جديدة من ملفات التحقيق في قضية نتنياهو، وهذه 
ميلتشين، فظهرت معلومات تدل على أن المرة من التحقيق مع رجل األعمال األمريكي، أرنون 

نتنياهو نفسه، وليس زوجته فقط، كان يطلب الهدايا من ميلتشين وكذلك من رجل أعمال آخر من 
ألف شيكل منهما وحدهما، أي ما يعادل  700أستراليا يدعى جيمس باكر، وتم رصد هدايا بقيمة 

 والمعاطف الفاخرة.ألف دوالر، وأنه كان يطلب منهما السيجار والشمبانيا  200
. أن المحقق سأل ميلتشين: كيف كنت 2016ويظهر في البروتوكول، الذي سجل في نهاية العام 

تشعر عندما يتصل بك نتنياهو أو زوجته يطلبان منك الهدايا؟ فأجاب: "أشعر بالقرف. لكن يبدو أن 
يقول إنه هو أيضًا كان يشتري  راتبه لم يكن كافيًا لذلك كانت طلباته زائدة". وسأله المحقق: "نتنياهو

لك هدايا، فماذا تقول؟". فأجاب ميلتشين: "هل تعرفه كرجل مشهور بإعطاء الهدايا حقًا؟ واضح أن 
هذا غير صحيح"، فسأله المحقق مجددًا: "وهل سارة نتنياهو جلبت لك الهدايا؟"، وكان جوابه: "هل 

 مرة". تريد أن أقع أرضًا من الضحك؟ لم تحضر لي هدية في أي
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وفي موضوع آخر، روى ميلتشين أنه الحظ أن نجل نتنياهو، يائير، يكثر من زياراته إلى عائلة باكر 
في أستراليا التي كانت تتم على حساب الملياردير، ويكثر من السفر إلى الخارج على حساب رجل 

بدأت تثير تذمرات األعمال، فأشرك والده بهذا القلق وقال له إن هذه التصرفات ليست سليمة وأنها 
وانتقادات. لكن نتنياهو األب صدم ميلتشين إذ أجابه: "يائير أصبح رجًّل، وأنا ال أستطيع أن أقرر 

 له كيف يختار أصدقاءه".
وهو غير قانوني وغير صحيح.  125وقد رد مكتب نتنياهو على هذا النشر بالقول إنه التسريب رقم 

لرجلي األعمال المذكورين. وأما فيما يتعلق بطلبه تأجيل وادعى أنه هو أيضًا كان يشتري الهدايا 
جلسة االستماع فقال نتنياهو إن لديه نموذجًا صارخًا للتمييز ضده في النيابة. فهناك قاض عربي 
من عكا )يقصد القاضي زيد فارس فّلح( مشتبه ببناء من غير ترخيص وقد منحته النيابة سنتين 

نيابة ينتظرون بصبر. وردت النيابة على هذا االدعاء بالنفي القاطع، لجلسة االستماع وما زالوا في ال
 وأكدت أن االستماع للقاضي جرى قبل سنة وعشرة شهور.

 8/6/2019الشرق األوسط، لندن 
 

 في القدس "القطار الهوائي"تدفع بمشروع  "إسرائيل" .63
ع إقامة قطار هوائي معلق رام هللا: صادقت اللجنة الُقطرية للبنى التحتية في إسرائيل، على مشرو 

لنقل اليهود والزوار إلى باحة حائط البراق في المسجد األقصى في القدس، المسمى لدى اليهود 
ورفضت اللجنة عشرات االعتراضات التي تلقتها بهذا الشأن، وحّولت المشروع إلى  حائط المبكى.

 ذه.الحكومة اإلسرائيلية للمصادقة عليه من أجل الشروع الفوري بتنفي
مليون شيكل  200وتشمل المرحلة األولى من المشروع الذي بادرت إليه وزارة السياحة، ويكلف نحو 

محطات؛ األولى بالقرب من مجمع المحطة القديمة بالقرب من  3مليون دوالر(، بناء  60)نحو 
سطح مسرح الخان، والمحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب جبل الخليل، والثالثة على 

 مجمع "كيدم" قرب باحة حائط البراق.
ركاب، وفي أوقات الذروة ستكون نحو  10وحسب المخططات، سوف تكون كل سلة قادرة على نقل 

متر. ويخطط القائمون على المشروع أن يتمكن  1,400سلة تعمل على الخط، وسيبلغ طوله نحو  70
ويعرض طاقم التخطيط لمشروع  ذروة.راكب كل ساعة في أوقات ال 3,000القطار الهوائي من نقل 

القطار الهوائي، المشروع كوسيلة من وسائل المواصّلت العامة التي تهدف إلى حل مشكلة 
 المواصّلت في أرجاء البلدة القديمة، وخاصة ازدحام الحافّلت السياحية هناك.

 5/6/2019الشرق األوسط، لندن 
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 ة خالية من الشخصيات العربية العتبارات سياسيةدراسة حقوقية إسرائيلية.. كتب التعليم اليهودي .64
وديع عواودة: فيما يتم توجيه تهم التحريض على مناهج التعليم الفلسطينية من قبل جهات  -الناصرة

من ناحية إقصاء  100رسمية إسرائيلية وأمريكية، تحظى مناهج التعليم في إسرائيل بعّلمة امتياز 
 المجتمع الفلسطيني داخلها.

تؤكده منظمة "سيكوي" الحقوقية اإلسرائيلية الناشطة في مجال تأمين المساواة المدنية بين  هذا ما
 اليهود والعرب في دولة االحتّلل.

وتشير دراسة "سيكوي" إلى أن وزارة التعليم اإلسرائيلية تؤيد رسميا مساواة "كل األوساط" في 
 وسة تماما.المضامين التعليمية لكن على أرض الواقع فإن الصورة معك

وحسب "سيكوي" تمت مراجعة كتب العلوم والعربية والعبرية المعدة للطّلب اليهود وتكشف خلوها من 
 الحديث عن أي شخصية عربية نتيجة التجاهل واإلقصاء المتعمدين.

صورة، رسمة  529وكشفت الدراسة أن أربعة كتب لتعليم العبرية في المدارس اليهودية تتضمن 
خصيات متنوعة تخلو كافتها من أي شخصية عربية. كما راجعت الدراسة أربعة ونصوصا خاصة بش

صورة أو رسمة لشخصيات وهنا أيضا تم  256اسما لشخصيات و 483كتب رياضيات تتضمن 
 تغييب العرب عنها.

صورة، رسمة ونصوصا خاصة  529أربعة كتب لتعليم العبرية في المدارس اليهودية تتضمن 
 .و كافتها من أي شخصية عربيةبشخصيات متنوعة تخل

ذكر لشخصيات من  500وتجلت صورة مماثلة في أربعة كتب علوم وتكنولوجيا إذ تضمنت هذه 
خّلل صورة ورسومات وهي األخرى دون عرب. ووجدت الدراسة شخصية عربية واحدة تم ذكرها في 

 شخصية. 548ثّلثة كتب لتعليم اللغة اإلنكليزية من بين 
لى أن مديرة قسم إصدار الكتب التعليمية حاغيت هيرشطيغ تولي أهمية كبيرة للكتب وتشير الدراسة إ

التعليمية وتقول في موقع وزارة التربية والتعليم: "تغرس المعتقدات واألفكار الواردة في الكتب التعليمية 
ناعاتهم في قلوب الطّلب وتنقش في ذاكرتهم طيلة حياتهم وتتسم بقدرتها على التأثير على صياغة ق

عندما يصبحون مواطنين بالغين". ليس هذا فحسب فتقول إنه كلما كانت المضامين والكتب التعليمية 
متنوعة أكثر يتزايد التسامح وتتعزز البنية التحتية الّلزمة لدمج كل األوساط والشرائح ضمن مجتمع 

 تعددي واحد.
ي منشوراته الدورية أنه على المضامين كذلك يؤكد مدير عام وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية ف

التعليمية أن تكفل تمثيل الئق لكل األوساط واألنواع االجتماعية وال مكان لألفكار النمطية المسبقة". 
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وعلى خلفية ذلك يدعو مدير عام الوزارة لتشغيل محرر مختص بالشؤون الخاصة بالجندر واألوساط 
 تابع: "دون ذلك لن تتم المصادقة على الكتب التعليمية".كعضو في طاقم تأليف الكتب التعليمية. وي

وتشير "سيكوي" إلى أن ما جاء أعّله يبقى في الواقع حبرا على ورق وتنبه لـ"تنظيف الكتب التدريسية 
المعتمدة من المواطنين العرب". كما تنوه الدراسة اإلسرائيلية الحقوقية إلى أن منظمة اليونسكو 

وهي تشدد على أهمية رسائل الكتب  2015تم ترجمتها للعبرية أيضا في  العالمية أصدرت كراسة
 التعليمية والتزامها بقيم السّلم والتسامح وتحاشي األفكار المسبقة وعمليات التشويه لآلخر.

وعن ذلك تقول "سيكوي": "يبدو أن وزارة التعليم اإلسرائيلية قد نست أو تناست توصيات اليونسكو". 
% من أسماء الشخصيات الواردة في مناهج 20سيكوي" أن تقوم الوزارة بتخصيص وتقترح منظمة "

التعليم لمبدعين عرب بدال من االكتفاء بتعميمات ال تترجم لفعل. كما تقترح زيادة الرقابة والتفتيش 
قامة جسم استشاري يرافق  على مناهج التعليم المعتمدة وزيادة دورات استكمالية للمعلمين والمعلمات وا 

 عملية تصحيح الغبن في الكتب التعليمية.
ومع ذلك تؤكد معدة الدراسة أن الكتب التعليمية هذه تمثل واقعا أكثر مما هي تنتجه منوهة إلى أن 
المشكلة ال تكمن فقط في وزارة التربية والتعليم التي تستنكف عن تطبيق توجهاتها المعلنة مثلما أنها 

ب. مؤكدة أن الحركة الصهيونية تتجاهل الشعب الفلسطيني ليست مسؤولية جمهور المعلمين فحس
ألسباب جوهرية وما كتب التعليم سوى واحد من هذه المستويات التي تتكشف فيها سياساتها. وتتابع 

حذر المربي يتسحاق ايبشطاين من تجاهل مسألة.. عّلقاتنا مع  1905"هذه ليست ظاهرة جديدة ففي 
 جيراننا العرب".

 9/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 لليمين بالكنيست بدون ليبرمان مقعدا   59استطالع:  .65
تعتقد أغلبية بين الناخبين في إسرائيل أنها ستصوت في انتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجري في 

سبتمبر المقبل، لألحزاب نفسها التي صوتت لها في االنتخابات األخيرة، التي جرت في  أيلول/ 17
مقعدا في  59يسان/أبريل الماضي. ورغم ذلك، فإن كتلة أحزاب اليمين ستحصل على التاسع من ن

 الكنيست، من دون حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة افيغدور ليبرمان.
وتعني نتيجة كهذه أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة، إذا 

فقط، ألن ليبرمان قد ال ينضم إليها إثر االتهامات المتبادلة بينهما  أراد االعتماد على أحزاب اليمين
في أعقاب حل الكنيست وتبكير االنتخابات. وقد تعني هذه النتائج أيضا غانتس لن يتمكن من 

 تشكيل حكومة، مع قد يؤدي إلى استمرار األزمة السياسية الحاصلة بعد االنتخابات األخيرة.
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ة "يسرائيل هيوم" اليوم، اإلثنين، فإنه لو جرت االنتخابات اآلن، وحسب استطّلع نشرته صحيف
مقعدا، بينما سيحصل  36سيحصل حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 

مقاعد  5مقعدا. وسترتفع قوة "يسرائيل بيتينو" من  34حزب "كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس على 
 في االنتخابات المقبلة. 8إلى في االنتخابات السابقة 

 7مقاعد لكل منهما إلى  8وتوقع االستطّلع تراجع الحزبين الحريديين، "يهدوت هتوراة" وشاس، من 
 لكل منهما.

ورغم أن التوجه لدى األحزاب العربية بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إال أن االستطّلع الحالي 
 5مقاعد، وكتلة الموحدة والتجمع على  6وطيبي على  تعامل معها كتلتين. وستحصل كتلة الجبهة

 مقاعد.
مقاعد،  5وتوقع االستطّلع حصول حزب "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، على 

علما أن هذا الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم في االنتخابات األخيرة. ويستمر انهيار حزب العمل 
ي أنه يّلمس نسبة الحسم. كما يتوقع حصول اتحاد أحزاب اليمين مقاعد، ما يعن 4وسيحصل على 
 مقاعد، وكذلك حزب ميرتس. 4المتطرف على 

% أن نتنياهو المسؤول 37% من المستطلعين ليبرمان مسؤولية حل الكنيست، بينما رأى 41وحّمل 
ن أنهم % إنهم متأكدون م51% إن األحزب الحريدية مسؤولة. ورغم ذلك، قال 9عن ذلك، وقال 

% إن حل الكنيست أّثر 24سيصوتون لصالح الحزب الذي صوتوا له في االنتخابات األخيرة، وقال 
% إن لحل الكنيست 11عليهم ولكنهم سيصوتون لنفس الحزب الذي انتخبوه في المرة السابقة. وقال 

 تأثير عليهم وأنهم سيصوتون لحزب آخر.
% إن ثمة احتماال كبيرا أن 18ابات المقبلة، وقال % عن ثقتهم بأنهم سيصوتون في االنتخ64وعبر 

% أن نتنياهو األنسب لمنصب رئيس الحكومة، وقال 39ينتخبوا في االنتخابات المقبلة. واعتبر 
 % إن غانتس األنسب.27

 3/6/2019، 48عرب 

 
 القدس: لجنة بنى تحتية إسرائيلية تصادق على مشروع السالل الهوائية .66

، بعد رفض 3/6/2019 للبنى التحتية القومية" اإلسرائيلية، يوم اإلثنين صادقت ما تسمى "اللجنة
االعتراضات، على مشروع إقامة سّلل هوائية إلى حائط البراق )ما يطلق عليه االحتّلل "حائط 

 المبكى"( في القدس المحتلة، والذي تعمل عليه وزارة السياحة وما تسمى "السلطة لتطوير القدس".
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االعتراضات على المشروع، الذي ينتظر مصادقة الحكومة اإلسرائيلية، قد رفضت وعلم أن غالبية 
 من قبل المهندس باروخ يوسكوفيتش، الباحث الخاص الذي عينته "دائرة التخطيط".

وبعد المصادقة على المشروع، ادعت اللجنة أن "المشروع يقدم حلوال حقيقة لمشكلة الوصول الصعب 
لدة العتيقة، حائط البراق وباب المغاربة وما يزعم أنها مدينة داوود، للحوض الجنوبي الشرقي للب

وبحسب المخطط، فإن مسار السّلل الهوائية يصل إلى  واستجابة للمتنزهين والسكان والسائحين".
محطات تبدأ من المستعمرة األلمانية )قرب الطالبية( ثم جبل صهيون،  3متر، ويشمل  1,400

عربة )سلة( هوائية. وبحسب المخططين فسيكون  73المغاربة، كما يضم  والمحطة األخيرة في باب
 آالف شخص في الساعة في كل اتجاه. 3باإلمكان نقل نحو 

يشار إلى أن االعتراضات تركزت حول "المس بالمشهد التاريخي للبلدة العتيقة، كما أن السّلل 
 الهوائية لن تحل مشكلة الوصول إليها".

 3/6/2019، 48عرب 
 

 يقتحمون المسجد األقصى مستوطنا   334لقدس: ا .67
مستوطنا، يوم األحد، المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة،  334اقتحم نحو : القدس

 بحراسة مشددة من قوات االحتّلل اإلسرائيلي، تزامنا مع دعوات جماعات الهيكل المزعوم الستباحته.
شروحات حول  إلىجد األقصى المبارك، واستمعوا ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المس

 أسطورة الهيكل المزعوم.
وكانت قوات االحتّلل حولت القدس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل االنتشار الواسع لعناصرها 

 إغّلقهاووحداتها الخاصة وفرق الخيالة والدوريات العسكرية والشرطية: المحمولة والراجلة، وبفعل 
الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة، لتأمين الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين  للعديد من

 خّلل اختراقهم للبلدة القديمة باتجاه حائط البراق.
كما أدت مجموعات من المستوطنين رقصات وصلوات تلمودية عند األبواب الرئيسية "الخارجية" 

 ط، والحديد.للمسجد األقصى، خاصة أبواب: القطانين، واألسبا
نددت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، باقتحام المسجد األقصى من قبل المستوطنين، من جهتها، 

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضع حد لهذه االنتهاكات التي تمس بقدسية 
 المسجد، مناشدة أبناء شعبنا بضرورة شد الرحال إلى األقصى واالعتكاف فيه.

 9/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األسير العويوي يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ إدارة السجون لمطالبه .68
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن األسير حسن العويوي حقق نصرا حقيقيا على : رام هللا

يوما لوضع حد العتقاله  69بدأه قبل  إدارة السجون، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي
دارة  اإلداري. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، الليلة، أن المفاوضات بين األسير العويوي وا 

السجون واستخباراتها انتهت قبل قليل باتفاق يقضي باإلفراج عنه بعد ستة شهور من انتهاء أمر 
 ية العام الحالي.اإلداري األول، وبذلك يكون موعد اإلفراج عنه قبل نها

عاما( من محافظة الخليل، هو أسير سابق قضى ما مجموعه  35يشار إلى أن األسير العويوي )
ثّلث سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثّلثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 

 خمس سنوات.
 9/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الف يؤدون صالة عيد الفطر في المسجد األقصى بالقدس عشرات اآل .69

صّلة عيد الفطر في المسجد  األربعاءأدى عشرات آالف المصلين : أ ف ب -القدس )المحتلة( 
ألف مصل  120وأفادت دائرة األوقاف اإلسّلمية في القدس أن  األقصى في القدس الشرقية المحتلة.

العيد في أول أيامه. ودخل المصلون إلى باحات المسجد توافدوا صباحا إلى المسجد ألداء صّلة 
 ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صّلة العيد، جموع المصلين إلى 
 "الرباط في المسجد األقصى".

صلين والشرطة اإلسرائيلية في يوم وكانت باحات المسجد األقصى شهدت األحد صدامات بين م
 .1967احتّلل إسرائيل للقدس الشرقية عام  أيعطلة ذكرى "يوم توحيد القدس" 

 6/6/2019، لندن الحياة
 

 فلسطينيا  قضوا في سورية الشهر الماضي 391: "مجموعة العمل" .70
 خّلل شهر " الجئًا فلسطينياً 39أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، بقضاء ": دمشق

الجئًا قضوا تحت  15وأوضحت المجموعة في بيان لها أن من بين الضحايا  .2019أيار/ مايو 
آخرين أعدموا ميدانيًا، واثنين  7جراء القصف، و 10التعذيب في سجون ومعتقّلت النظام السوري، و

يا وأشارت إلى أن الضحا بسبب التفجير، وآخر ُقتل برصاص قناص. 4نتيجة طلق ناري، و
، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو 2019الفلسطينيين الذين قضوا خّلل أيار/ مايو



 
 
 
 

 

ص           46   4956 العدد:             6/10/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

أشخاص في  7شخصًا لم يعرف مكان مقتلهم، و 15في حلب شمال سورية، و شخصاً  11التالي: 
 بريف دمشق، واثنين في حماة، وآخر في درعا. 3دمشق، و

 9/6/2019، فلسطين أون الين
 

 من الضفة خالل العيد بينهم ثالث فتيات مواطنا   37االحتالل اعتقل نادي األسير:  .71
 37اعتقلت قوات االحتّلل اإلسرائيلي خّلل فترة عطلة عيد الفطر حتى فجر يوم األحد : رام هللا

وبين نادي األسير أن غالبية حاالت االعتقال كانت في  مواطنا من الضفة بينهم ثّلث فتيات.
وجرى اعتقال ستة مواطنين على  حالة اعتقال بينها فتاتان. 11عددها محافظة جنين، حيث وصل 

األقل من القدس بينهم فتاة، وتوزعت باقي االعتقاالت في باقي المحافظات كاآلتي: خمسة معتقلين 
من قلقيلية، وخمسة آخرون من بيت لحم، وأربعة من رام هللا، وثّلثة من طوباس، ومن الخليل جرى 

 أحدهما قاصر، ومواطن آخر اعتقل من طولكرم.اعتقال لمواطنين 
 9/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الغزيين بزيارتهم "حماس"المحكمة اإلسرائيلية العليا ترفض السماح لعائالت أسرى  .72

هم من رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، التماسًا قدمته عائّلت أسرى فلسطينيين ضد منع رام هللا:
وقالت المحكمة إن الهدف من منع الزيارات هو الضغط على  زيارة أبنائهم في السجون اإلسرائيلية.

حركة "حماس" من أجل إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى في غزة. واعتبرت المحكمة أن ممارسة 
ت الضغط على "حماس" ليس عقابًا جماعيًا، بل هو حق مشروع ضمن سياسة رفض االمتيازا

 ألسباب أمنية.
كانت عائّلت من أسرى "حماس"، الذين يقضون أحكامًا عالية في سجون االحتّلل، قدموا التماسًا 
لتجديد برنامج زيارة أبنائهم، بعدما منعتهم إدارة السجون بأوامر من وزير األمن الداخلي جلعاد 

 أردان.
يقضون سنوات طويلة، من قطاع وقررت إدارة السجون منع أهالي أسرى "حماس"، خصوصًا قيادات 
 غزة، في محاولة للضغط على الحركة من أجل عقد صفقة تبادل.

 5/6/2019الشرق األوسط، لندن 
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 في أحشائه بسبب رصاص االحتالل  تمزقا   20نتائج تشريح جثمان الشهيد عمر يونس: أكثر من  .73
نتائج تشريح جثمان الشهيد األسير  نشرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، فجر يوم الثّلثاء،: رام هللا

عمر يونس، التي جرت يوم أمس االثنين في معهد الطب العدلي "ابو كبير"، بمشاركة مدير معهد 
 الطب الشرعي الفلسطيني الطبيب الفلسطيني ريان العلي، وبحضور محامي الهيئة كريم عجوة.

د لإلصابة بعدة طلقات نارية، بعضها وقالت الهيئة، في بيان، إن نتائج التشريح تفيد بتعرض الشهي
 20نافذ ومتفتت في منطقتي الصدر والبطن، أحدثت نزيفا داخليا شديدا للشهيد، وأصابته بأكثر من 

 تمزقا في الكبد، والكلى، واألمعاء الدقيقة، والغليظة.
 4/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونابلس والخليلاعتقاالت ومواجهات بمدن جنين  .74

شّنت قوات االحتّلل "اإلسرائيلي"، عمليات اقتحام ومداهمة واعتقال بأنحاء متفرقة من : وكاالت
محافظات الخليل ونابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوة عسكرية من 

 وز الثاني بالمدينة. جيش االحتّلل الشاب شمس الخياط، عقب اقتحام منزله في منطقة الحاو 
 19وفي بلدة بيت أمر شمالي المحافظة، اعتقلت قوات االحتّلل الشاب كرم يوسف حسن اخليل )

عامًا(، عقب اقتحام منزله، وهو ناشط في المجلس الشباب المحلي، وطالب جامعي، كما سّلمت 
 عامًا بّلغ مقابلة لمخابرات االحتّلل. 20الشاب فتحي شحدة حسن الصليبي 

خّلل االقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات االحتّلل، وأطلق االحتّلل الرصاص و 
 المطاطي، وقنابل الصوت والغاز بكثافة، وأصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق. 

وفي المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، نفذت قوات االحتّلل عمليات تفتيش واقتحام لعدد من منازل 
مواطنين، كما اعتقلت قوات االحتّلل شابًا عقب مداهمة منزله في بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة ال

جنين وفتشت منزله. وذكرت مصادر أن آليات عسكرية، داهمت البلدة واعتقلت الشاب نعمان تيسير 
 عامًا( وفتشت منزل ذويه.  22زيود )

المنطقة الواقعة بين السيلة وتعنك ونصبوا حاجزًا وأضافت المصادر، أن جنود االحتّلل انتشروا في 
 حيفا لساعات. -عسكريًا، كما انتشروا على شارع جنين

كما اعتقلت قوات االحتّلل شابين بمحافظة نابلس شمالي الضفة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات 
ببلدة تل عامًا( من منزله  27االحتّلل، اعتقلت األسير المحرر محمود مصطفى أيوب عصيدة )

 غربي نابلس، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان تخللها إطّلق الرصاص الحي.
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كما اقتحمت بلدة عورتا جنوب شرقي نابلس، وداهمت منازل عدة، واعتقلت األسير المحرر ندي 
 عامًا(. 23شراب )

 5/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 مستوطنون يستولون على أراض  غرب بيت لحم .75

أفادت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، أن مستوطنين استولوا، أمس الخميس، على أراٍض بيت لحم: 
 زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جاال غرب مدينة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، إن الجمعية 
على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جاال، االستيطانية "كيرن كييمت" استولت 

واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسّلكًا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" 
فيها، مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" االستيطانية. وأضاف بريجية أن هذا االعتداء يعكس 

 لمخرور والقصير غرب بيت لحم.مخططات االحتّلل واستهدافه لمنطقتي ا
 7/6/2019الشرق األوسط، لندن 

 
 مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية ويقتحمون موقعا  أثريا   .76

أضرم مستوطنون، أمس األربعاء، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوبي نابلس. وقال مسؤول 
ستوطنتي "عادي عاد"، ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين من م

و"واحيا"، أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي قرية جالود جنوبي نابلس. وأضاف: إن المواطنين 
 سيطروا على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها بأشجار الزيتون.

دينة نابلس. وقال إلى ذلك، اقتحم العشرات من المستوطنين، الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال م
رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: في اليوم األول من أيام عيد الفطر السعيد، اقتحم العشرات من 
المستوطنين، بحماية مشددة من قوات االحتّلل الموقع األثري في البلدة، بعد أن أغلق جنود 

 االحتّلل المنطقة أمام المواطنين، ومنعوهم من دخولها.
 6/6/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 إصابات وحريق بأشجار الزيتون خالل قمع مسيرة بلعين.. االحتالل يعتدي على شابين .77

أصيب أمس، عدد من المشاركين باالختناق الشديد خّلل قمع قوات االحتّلل "اإلسرائيلي" مسيرة 
ي التي انطلقت عقب صّلة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصر  ،بلعين األسبوعية
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الجديد في منطقة أبو ليمون. وأطلق الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه 
المشاركين في المسيرة من فوق األبراج العسكرية، وصوروا المتظاهرين، وهو ما أدى إلى إصابة 

جار عدد من المشاركين باالختناق الشديد، واحتراق مساحات واسعة من األراضي المزروعة بأش
 الزيتون.

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات باالختناق، عقب قمع قوات 
االحتّلل مسيرة قرية كفر قدوم، شرقي محافظة قلقيلية، السلمية األسبوعية المناهضة لّلستيطان، 

ت إحياء ذكرى النكسة. عامًا، والتي رفعت شعارا 15والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات االحتّلل هاجمت المشاركين في 
المسيرة بعد إطّلقها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، وهو ما أدى إلى 

ات االحتّلل، على شابين واعتدت قو  إصابة شاب في قدمه، وآخرين باالختناق، عولجوا ميدانيًا.
 بالضرب المبرح في الخليل، واعتقلت طفًّل من المنطقة الجنوبية.

 8/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 ما زالت مستمرة "النكسة": "اإلسالمية المسيحية" .78
أكدت "الهيئة اإلسّلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" "استمرار نكسة الشعب الفلسطيني التي 

، فنحن الفلسطينيين نعيش أحداث النكسة وأهوالها كل يوم، فقوات االحتّلل 1967ا عام بدأت فصوله
تهجر المزيد من المقدسيين يوميًا، وتهدم المنازل والبيوت، وتوطن المستوطنين المتطرفين في البيوت 
ر العربية، وتصادر مزيدًا من أراضي القدس، فنكستنا مستمرة وال تقف عند يوم بذاته، ولن نسط

 نهايتها إال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
وناشدت الهيئة "المحافل الدولية والمنظمات العربية واإلسّلمية إلى وضع القضية الفلسطينية على 
رأس األولويات وعدم قصرها على أيام محددة، لنسمع نداًء هنا واستنكارًا هناك، داعيًة إلى ضرورة 

مي مع قضية شعب بأكمله هجر عن وطنه وقدمت أراضيه ومنازله هدية لغريب التفاعل اليو 
 استوطنها عنوًة، وما زال يتجرع مرارة اللجوء في مخيمات الشتات".

وأشادت الهيئة بصمود الشعب الفلسطيني في أرضه رغم محاوالت التهجير التي تنتهجها قوات 
تل النتزاع حقه المشروع بالحياة بكرامة في االحتّلل، وأكدت أن الفلسطيني ما زال يناضل ويقا

أرضه، ويأبى التنازل والتهاون عن حقوقه المشروعة، صابرًا على القتل واالعتقال والتنكيل من ناحية 
قامة الدولة.  وسلب األرض وانتزاع الحق من ناحية أخرى، بانتظار يوم العودة وا 
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ل والتعاضد من أجل إنهاء االحتّلل، ونصرة ودعت الهيئة كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى التكاف
األسرى في معتقّلتهم ومؤازرتهم في معركتهم للحرية، داعيًة إلى نبذ الخّلف واالنقسام ورص البيت 
الفلسطيني، "فقد آن األوان للخروج من بوتقة الصراع الداخلي لتتويج الحلم الفلسطيني بدولته العتيدة 

 وعاصمتها المنشدودة "القدس"".
 6/6/2019، لخليج، الشارقةا

 
 تسرق األكالت الفلسطينية "إسرائيل"بعد األرض..  .79

يبدو واضحا ِقدم األدوات المعلقة في مطعم اليافاوي أفتيم الذي يقدم : بيت لحم - فادي العصا
وجبات الحمص والفول والفّلفل الفلسطينية لرواده، وكثير منهم من األجانب الزائرين لمدينة بيت لحم 

ي الضفة الغربية المحتلة. غير أن المحتل اإلسرائيلي يسعى لنسبة هذه األكّلت إلى نفسه بحثا جنوب
 عن تاريخ وتراث مفقودين.
بعد أن هّجرت العصابات الصهيونية أصحابه من مسقط رأسهم في  1948ُأنشئ هذا المطعم عام 

بطعمها األصلي الذي اعتاد  يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، ويقدم الوجبات الشعبية الفلسطينية
 زبائنه عليه منذ ما قبل النكبة الفلسطينية.

مهنة الوجبات الشعبية الفلسطينية عن والديه وأجداده  -أحد أصحاب المطعم-ورث عّلء سّلمة 
الذين امتهنوها منذ عشرات السنوات، وورثوها بدورهم عن أجدادهم وحرصوا على الحفاظ على 

من يافا  1948عام  لجأواطعم سمي باليافاوي نسبة إلى أصل أهله الذين ويضيف أن "الم أصالتها.
إلى بيت لحم، وهو يقدم أكّلت فلسطينية أصلية، واألجانب الذين يزورون فلسطين يعرفون تماما أن 
الطعم األصلي للفّلفل والحمص هو في هذا المطعم والمطاعم الفلسطينية المشابهة، رغم أن العديد 

 أن أصل الطعام فلسطيني".منهم ال يعرف 
ويرى المدير العام للتراث في وزارة الثقافة الفلسطينية يوسف الترتوري أن االحتّلل اإلسرائيلي قام 
ببعض االختراقات في مجال تسويق األكّلت الفلسطينية وزعم أنها إسرائيلية التاريخ من خّلل 

 عّلقاته الممتدة في العالم وخاصة أوروبا.
عاما، تحاول بناء عّلقة مع األرض من  75ي أن إسرائيل التي ال يتجاوز عمرها ويضيف الترتور 

ونسبته إلى تاريخها وعمرها القصير الذي لم يبلغ  -والطعام جزء منه-خّلل سرقة التراث الفلسطيني 
وكشف أن الشعب الفلسطيني له ممتلكات تراثية وثقافية  عمر الكثير من القبور والشواهد الفلسطينية.

 -من بينها الطعام-متد جيّل بعد جيل لمئات السنين، وأن إسرائيل تريد سرقة مكتسبات جاهزة ت
 ونسبتها إليها حتى تستفيد من بعدها التاريخي.
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نما امتدت لتصل إلى  يقول الترتوري إن سرقة إسرائيل لم تقتصر على الطعام الفلسطيني فحسب، وا 
مكوناتها مغاربية( التي كانت األمهات الفلسطينيات كثير من األكّلت العربية مثل "الشكشوكة" )

ن االحتّلل يسوقها على أنها أكلة إسرائيلية. ويضيف "ليس مستبعدا أن يصل  يحضرنها ألطفالهن، وا 
األمر إلى أن ترى في يوم ما إسرائيل وهي تنسب إليها المسخن أو المقلوبة الفلسطينية، فقد سرقت 

 ا من األكّلت الفلسطينية والعربية بحثا عن تاريخ في بّلدنا".الحمص والفّلفل والتبولة وغيره
 5/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصر تدعو "حماس" و"فتح" لزيارة القاهرة إلحياء ملف المصالحة .80

قالت مصادر مصرية على صلة بملفي الوساطة التي يقوم بها جهاز ": العربي الجديد" –القاهرة 
تي "فتح" و"حماس"، وبين الفصائل واالحتّلل اإلسرائيلي، أنه تم توجيه المخابرات العامة بين حرك

عادة فتح ملف المصالحة الداخلية.  دعوات لقيادة الحركتين لزيارة القاهرة، وا 
وأضافت المصادر أن القاهرة لديها تصور جديد إلعادة إحياء مفاوضات المصالحة الداخلية، بعد 

 ن قيادتي الحركتين أبدتا ترحيبًا بتلبية الدعوة خّلل األيام المقبلة.فشل كافة الجهود مؤخرًا، متابعة أ
وقالت المصادر إنه في الوقت الذي لم تمانع فيه قيادة حركة "حماس" بعقد لقاء مشترك في القاهرة، 
بحضور باقي الفصائل، رفضت قيادة حركة "فتح" عقد أي لقاءات مشتركة بوجود قيادة "حماس"، 

 ذاته على ترحيبهم بالتجاوب مع الجهود المصرية. مشددين في الوقت
وأكدت المصادر أن وفد حركة "حماس"، الذي سيزور القاهرة، سيكون بقيادة رئيس مكتبها السياسي 
إسماعيل هنية، حيث قدمت الحركة طلبًا للمسؤولين في جهاز المخابرات العامة بالسماح له بجولة 

 في الطلب المقدم. خارجية، الفتة إلى أن مصر لم تبت بعد
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تشمل المفاوضات تثبيت وقف إطّلق النار في قطاع غزة، 
في ظل تحذيرات الفصائل من كْسر تلك الحالة في أعقاب عدم التزام االحتّلل بالتفاهمات المتفق 

 حليها خّلل آخر جولة من الوساطة المصرية.
 9/6/2019، العربي الجديد، لندن

 
 السبيل الوحيد إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي "الدولتين حلّ ": وألمانيا األردن .81

أكد وزيرا خارجية األردن وألمانيا، يوم األحد، أن بّلدهما متفقتان على أن حل الدولتين هو "السبيل 
ريكية المرتقبة للسّلم الوحيد" إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، وذلك قبل اإلعّلن عن الخطة األم

 في الشرق األوسط.
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وقال وزير خارجية األردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األلماني هايكو ماس 
في وزارة الخارجية في عمان إن "القضية الفلسطينية كانت في مقدمة مباحثاتنا". وأضاف: "نحن 

د إلنهاء الصراع. نثمن عاليًا الموقف األلماني الثابت وألمانيا متفقان أن حل الدولتين هو السبيل الوحي
 والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل".

وأكد الصفدي أن بّلده "تريد سّلمًا شامًّل ودائمًا ومن أجل أن يكون السّلم شامًّل ودائمًا ال بد أن 
لة على حدود الرابع من يونيو )حزيران( لعام ينتهي االحتّلل وال بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستق

 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967
وتابع الصفدي: "الصراع سياسي والحل سياسي وبالتالي ال حل خارج إطار حل سياسي ينهي 
االحتّلل ويحقق حل الدولتين لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن 

 نب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية".وسّلم إلى جا
من جهته، قال ماس: "ما زلنا متفقين على أن التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل 
الوحيد لهذا النزاع". وأضاف: "نحن نعلم أن األردن يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سّلم 

المواقع المقدسة في القدس وفيما يخص للشرق األوسط بسبب دوره الخاص فيما يخص حماية 
 استقبال األردن لهذا العدد الهائل من الّلجئين الفلسطينيين".

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية وكالة األمم المتحدة لتشغيل وغوث الّلجئين الفلسطينيين )أونروا( 
 300ا البالغة نحو مايو )أيار( إلى حلها بعد أوقفت مساهمته 22التي دعت الواليات المتحدة في 

 مليون دوالر فيها في أغسطس )آب( الماضي.
وقال الصفدي إن "األردن وألمانيا شركاء في دعم األونروا التي يجب أن تستمر في القيام بدورها إزاء 

أما  الّلجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األممي"، مشيرًا إلى أن "ألمانيا ستقوم بزيادة الدعم لألونروا".
 د أكد أن "عمل األونروا مهم جدًا وسنواصل دعم هذه الوكالة".ماس فق

 9/6/2019الشرق األوسط، لندن 
 

 بافتعال توتر حربي مع دمشق "حزب هللا"تتهم  "إسرائيل" .82
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، االثنين، عن أن إسرائيل وجهت : نظير مجلي - تل أبيب

عي فيها أن "حزب هللا"، بدفع وتشجيع من إيران، يفتعل توترًا رسائل إلى القيادة الرسمية اللبنانية تد
حربيًا معها عبر الحدود مع سوريا، بغرض التخريب على المفاوضات اإلسرائيلية اللبنانية، التي 
تتوسط فيها اإلدارة األمريكية، لترسيم الحدود البحرية، وبغرض تقوية مكانة طهران في مفاوضاتها 

 حول الموضوع النووي.مع الواليات المتحدة 
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وجاء في هذه الرسائل، أن "حزب هللا" يعد لتوسيع جبهة القتال مع إسرائيل نحو الشرق، أي إلى 
الحدود مع سوريا من مزارع شبعا ويستغل عودة الجيش السوري إلى المنطقة الجنوبية والسيطرة عليها 

ت ضد إسرائيل من هناك. وقالت: إن بالكامل؛ بهدف ترسيخ وجوده في المنطقة والتمهيد لتنفيذ عمليا
"حزب هللا" يقيم نقاط مراقبة جديدة على الجهة الشمالية الشرقية من الجوالن ليكتشف نقاط ضعف 

 يضرب من خّللها أهدافًا إسرائيلية.
وأطلعت إسرائيل القيادات الروسية على مضمون هذه الرسائل، وقالت إنها وافقت في حينه على 

يطرة جيش النظام السوري على الجنوب مقابل االلتزام بمنع إيران وجيشها طلب موسكو بإعادة س
وحرسها الثوري وميليشياتها من االقتراب من الحدود. لكن، إذا سمحوا إليران بالتقدم في هذا المكان 
عبر "حزب هللا" وغيره، فإن الرد اإلسرائيلي سيكون قاسيًا. وقالت المصادر اإلسرائيلية إن قيامها 

مطار تيفور، أول من أمس )األحد(، تم للتوضيح أنها لن تسمح أبدًا باستمرار نقل األسلحة  بقصف
اإليرانية إلى "حزب هللا"، مؤكدة أن "طائرات الشحن اإليرانية أفرغت حمولتها من األسلحة والذخيرة 

 ثّلث مرات في المطار السوري خّلل يوم واحد".
 4/6/2019الشرق األوسط، لندن 

 
 في عودة أي عالقات مع حماسدمشق تن .83

السورية "سانا" عن مصدر إعّلمي تأكيده أنه ال صحة لكل ما تتم  األنباءنقلت وكالة : دمشق
 إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي عّلقات مع حركة حماس.

وقال المصدر في تصريح لـ"سانا" اليوم الجمعة: "إن موقف سورية من هذا الموضوع موقف مبدئي 
في السابق على أن "حماس" حركة مقاومة ضد "إسرائيل" إال أنه تبين الحقًا أن الدم اإلخواني بني 

في سورية وسارت في المخطط نفسه الذي  اإلرهابيينهو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت 
وأضاف المصدر، "وعليه، فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف  أرادته "إسرائيل".

 ورية من هؤالء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب وال يزال".س
 7/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير الخارجية القطري: سنؤيد أي خطة سالم في الشرق األوسط يقبلها الفلسطينيون .84

من آل ثاني اليوم األحد إن وكاالت: قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرح -لندن 
بّلده ستؤيد أي خطة للسّلم في الشرق األوسط يقبل بها الفلسطينيون، مؤكدا عدم إمكانية فرض أي 

 حل على الفلسطينيين من جانب الواليات المتحدة.
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وأضاف الوزير للصحافيين في لندن "كما نرى، ال يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والواليات 
 موقفنا ال يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها".… المتحدة

 9/6/2019، لندن القدس العربي
 

 ةفي وسط سوري "قواعد إيرانية"قصفت  "إسرائيل" .85
أفيد أمس بأن الغارات اإلسرائيلية على مطار التيفور في حمص استهدفت "قواعد  لندن: -بيروت 

ساعة لمواقع  24لك في ثاني استهداف إسرائيلي خّلل ومستودعات إيرانية" في وسط سوريا، وذ
 عنصرًا من هذه القوات. 15سورية، ما تسبب بمقتل 

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إّن سّلح الجو اإلسرائيلي أغار على المطار "الذي توجد فيه 
 مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري اإليراني".

أشخاص على األقل، بينهم جندي من قوات النظام، كما  5رت عن "مقتل وأضاف أّن الغارة أسف
أصيب آخرون بجروح متفاوتة"، مشيرًا إلى أّن "عدد الذين قتلوا مرّشح لّلرتفاع لوجود بعض الجرحى 

 بحاالت خطرة".
وأعلنت دمشق فجر االثنين أّن دفاعاتها الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف مطار التيفور 

صابة اثنين آخرين ا لعسكري في ريف حمص )وسط(، وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل جندي، وا 
 بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية أخرى.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إّن "وسائط دفاعنا الجوي 
 ن من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور".تصّدت لعدوان إسرائيلي، ودّمرت صاروخي

ورفضت إسرائيل التعليق على الخبر، وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: "ال نعّلق على تقارير 
 أجنبية".

 4/6/2019الشرق األوسط، لندن 
 

 خامنئي يصف الخطة األمريكية للسالم بـ"خطة الخيانة الخبيثة" .86

لي خامنئي الخطة األمريكية للسّلم في الشرق األوسط ووصفها بأنها انتقد المرشد اإليراني األعلى ع
 "خيانة لألمة اإلسّلمية"، داعيا دول الخليج إلى عدم دعمها.

إن "الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة  -في خطبة صّلة عيد الفطر-وقال خامنئي 
صفقة "لن تتحقق، وهذه الصفقة خيانة الخبيثة األمريكية المسماة صفقة القرن". وأضاف أن هذه ال

 لألمة اإلسّلمية ولن ترى النور".
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وأضاف أن "زعماء بعض البلدان اإلسّلمية يمهدون األرضية لتطبيق صفقة القرن"، مؤكدا أن 
وتابع أن "على حكام السعودية  "خيانة بعض البلدان اإلسّلمية للقضية الفلسطينية تستدعي االنتباه".

 فوا أنهم دخلوا مستنقعا ال نهاية له".والبحرين أن يعر 
وفي تصريحات نشرها موقعه الرسمي على اإلنترنت اليوم األربعاء، أكد خامنئي أن الجمهورية 
اإلسّلمية ال تسعى "إللقاء اليهود في البحر"، ورأى أن إجراء استفتاء هو الحل للنزاع الفلسطيني 

راء تصويت يشارك فيه "سكان فلسطين المسلمون وجدد التأكيد على اقتراح إيران إج اإلسرائيلي.
 والمسيحيون واليهود، إضافة إلى الّلجئين الفلسطينيين"، حول نظام الحكومة.

 5/6/2019الجزيرة نت، الدوحة 
 

 واإلمارات: عالقات سرية واسعة وأمنية "إسرائيل: ""نيويورك تايمز" .87
سرائيل عّلقات سرية، يجري الكشف عن ب عض تفاصيلها بين الحين واآلخر. تقيم اإلمارات وا 

ويتضح أن العّلقة التي تديرها إسرائيل مع اإلمارات هي من خّلل وزارة األمن، وشركات التصدير 
األمني، بما يدر أمواال طائلة على الشركات األمنية ورجال األعمال اإلسرائيليين، وغالبيتهم أمنيون 

 سابقون.
" و"فيرنيت" و"لوجيك" NSO"الصناعات األمنية" و"وضمن هذه الشركات كانت شركة "إلبيت" و

يتان بن  و"مّلطيم إيروناوتيكس"، وشخصيات أمنية مثل دافيد ميدان وماتي كوخافي وعاموس ملكا وا 
إلياهو وغيرهم. وضمن ما شملته هذه العّلقات السرية بيع تكنولوجيا إسرائيلية حديثة، أمنية 

 واستخبارية أساسا.
"نيويورك تايمز" في تقريرها عن نفوذ ولي العهد اإلماراتي، محمد بن زايد،  ما أشارت إليه صحيفة

والعّلقات السرية مع إسرائيل التي شملت بيع اإلمارات أجهزة استخبارية للتجسس وتطوير طائرات 
" هو جزء صغير من عالم بأكمله يلقي الضوء على طبيعة وعمق العّلقات السرية بين 16"إف 

، والتي يمكن من خّللها الوقوف على العّلقات مع دول عربية أخرى ال تقيم إسرائيل وأبو ظبي
 عّلقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى بن زايد كمن جعل بّلده ذات نفوذ في الشرق األوسط، وحوّلها أيضا إلى مصدر 
سرائيل، شمل بيع عت اد استخباري )للتجسس( لعدم االستقرار. كما أشار إلى التعاون بين اإلمارات وا 

 انطّلقا من مصالح مزدوجة، بينها "العداء إليران، والخشية من حركة اإلخوان المسلمين".
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وبدافع المصالح، عمل بن زايد في العقدين األخيرين على شراء أسلحة وعتاد أمني بمئات المليارات 
عّلقاته مع إسرائيل، بحسب من الدوالرات، وخاصة من الواليات المتحدة. وعلى هذه الخلفية بدأت 

 محلل الشؤون األمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان.
ورغم أن تقرير "نيويورك تايمز" ال يشير إلى الشركة اإلسرائيلية التي عملت على تطوير مقاتّلت 

"، إال أن صحيفة "معاريف" أشارت إلى أن "إلبيت" وأيضا "الصناعات الجوية" تنشطان في 16"إف 
المجال. واستنادا إلى تجارب الماضي، وبسبب "الحساسية السياسية األمنية للزبون"، باعتبارها هذا 

دولة عربية ال تقيم عّلقات دبلوماسية مع إسرائيل، يمكن االفتراض أن مثل هذه الصفقة كانت اتفاقا 
صناعات بين حكومة وحكومة، وفي هذه الحالة فإن وزارة األمن هي التي صادقت، وفرضت على "ال

 الجوية" و"إلبيت" العمل بشكل مشترك.
 8/6/2019، 48عرب 

 
 تطبيع "بحثي" إسرائيلي مع الدول العربية المطّلة على البحر األحمر .88

انضّم باحثون إسرائيلّيون، مؤخرًا، إلى باحثين سعوديين وسودانيين ومصرّيين وأردنيين، للمشاركة في 
عاب المرجانّية" في البحر األحمر، بحسب ما ذكرت مركز أبحاث سويسرّي متخّصص بـ"إنقاذ الش

 صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانّية أمام التهديدات المناخّية 
العالمية والمحلّية، ويشارك فيه باحثون إسرائيلّيون من جامعة بار إيّلن ومعهد أبحاث البحار في 

 دينة إيّلت.م
ووفقًا لـ"هآرتس"، توّسط معهد األبحاث التكنولوجّية التابع للحكومة السويسرّية، بين إسرائيل والدول 

 العربّية التي ال يقيم عدد منها عّلقات دبلوماسّية مع إسرائيل، منها السودان والسعودّية.
، جامعة الملك عبد هللا للعلوم ومن بيان المؤسسات األكادّيمّية المشاركة في اللقاءات التطبيعّية

 والتقنّية في السعودّية، ومعهد أردني مقّره في مدينة العقبة، التي تطّل على البحر األحمر.
وسيدرس مركز األبحاث مجتمع الشعب المرجانّية في البحر األحمر، وسيراقب تنّوعها البحري، 

 ير القانون والنفايات الصناعّية.بالتركيز عبر متغّيرات مثل الزراعة، والتحّضر واالصطياد غ
وأقيم المركز، رغم "النجاة الكبيرة" للشعب المرجانية في البحر األحمر، التي ال زالت تتعّرض 

 لتهديدات كثيرة بسبب الصناعة البشرّية.
 6/6/2019، 48عرب 
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 اليهود لجربة  "حجّ "صحفّية إسرائيلّية تب ّث تقريرا  من تونس عن  .89
في التلفزيون العبرّي النقاب عن أّن وفدًا إسرائيليًا  12كشفت القناة الـ أندراوس: من زهير –الناصرة 

زار تونس في األيام األخيرة إلحياء أحد األعياد اليهودّية هناك، بعد أْن أفسحت هذه الدولة الشمال 
من أصوٍل  أفريقية المجال لإلسرائيليين بزيارتها مّرًة واحدًة في العام، وعلى نحٍو خاّصٍ لليهود

 تونسّيٍة، وبالتحديد إلى مدينة جربة، كما قال التقرير الذي بثته قناة التلفزيون العبرّي.
عامًا( الصحافّية اإلسرائيلّية استغّلت هذه الفرصة للمشاركة في هذه الزيارة باعتبارها  61رينا متسليح )

يٍّ تّم عرضه في نشرة األخبار يهودّية من أصوٍل تونسّيٍة، ووثقت هذه الرحلة في تقريٍر تلفزيون
المركزّية، الفتًة إلى أّن هذه الزيارات اإلسرائيلّية إلى تونس هي جزٌء من السياسة التونسّية في 
االنفتاح على العالم الخارجّي، بسبب الوضع االقتصادّي الصعب الذي تعيشه البّلد، والرغبة 

، شّدّدت متسليح في تقريرها، على أّن تونس بتحسين السياحة الخارجّية وزيادتها، وبناًء على ذلك
 باتت تسمح بزيارة اإلسرائيليين مّرًة واحدًة في العام على األقل، على حّد تعبيرها.

والتقت متسليح مع وزير السياحة التونسّي رونيه طرابلسي الذي تحّدث عن هذه الرحلة، فهو يهودي 
، حيث أساسًا، ومحاط بمئات اإلسرائيليين من السياح الذ ين يأتون إلى تونس بجواز سفٍر إسرائيليٍّ

ألقى كلمًة في المكان أمام اإلسرائيليين الزائرين، ولكّنه امتنع عن اإلدالء بحديٍث صحافيٍّ للتلفزيون 
 العبرّي، كما شّدّدت الٌمراِسلة اإلسرائيلّية.

رة تشمل زيارة البيت الذي قام ُعّلوًة على ذلك، كشفت الصحافّية اإلسرائيلّية في تقريرها عن أّن الزيا
( 16/4/1988عمّلء الموساد اإلسرائيلّي فيه باغتيال القيادّي الفلسطينّي خليل الوزير )أبو جهاد(، )

 ُمشّدّدًة على أّن الُمراِفق السياحّي تكّلم بصوٍت خافٍت عن الموضوع كي ال ُيثير حفيظة التونسيين.
 9/6/2019، لندن راي اليوم

 
 د اختلق معلومات عن هجوم الفجيرةظريف: الموسا .90

اتهم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف جهاز االستخبارات اإلسرائيلي )الموساد( باختّلق 
معلومات استخباراتية تربط طهران بالهجمات على ناقّلت النفط في المياه الدولية قبالة ميناء الفجيرة 

حوادث واألخبار المختلقة، وأضاف أن من سماهم وقال ظريف إنه حذر سابقا من ال اإلماراتي.
 بـ"الفريق ب" يبكون اآلن بعد تلفيق الموساد لهذه المعلومات.

ويستخدم ظريف مصطلح "الفريق ب"، للداللة على كل من جون بولتون مستشار األمن القومي 
لي العهد السعودي، األمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، واألمير محمد بن سلمان و 

 ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
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أن الموساد قدم معلومات  -في تغريدة نشرها يوم األربعاء عبر تويتر-وأضاف المسؤول اإليراني 
 زائفة لمستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون، الذي وصفه ظريف بـ"الصبي الكاذب".

ي من الكذب مجددا، بعد اختّلق الموساد معلومات وقال ظريف إن بولتون "صبي )الفريق ب( يبك
 زائفة حول ضلوع إيران في عملية التخريب بالفجيرة". وتابع "نعلم العواقب عندما تصدقون أكاذيبهم".

 5/6/2019الجزيرة نت، الدوحة 

 
 معلومات جديدة عن صفقة القرن 4يكشف  إعالمي مصري .91

أربع معلومات جديدة عن صفقة القرن التي قال اإلعّلمي عمرو أديب، إن هناك : أشرف فرج
وأضاف أديب، خّلل برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "أم  ينتظرها الجميع، وعن أسباب تأجيلها.

بي سي مصر"، أمس السبت، أن المعلومة األولى هي أنه تم تأجيلها حتى يتم االنتهاء من 
هي: "أنه تم تسريب كّلم وزير الخارجية األمريكي،  وتابع: المعلومة الثانية االنتخابات اإلسرائيلية.

مستحيل تحقيقها"، مشيرا إلى أن  7نقاط من بينها  9مايك بومبيو، عن تأجيل صفقة القرن ألن فيها 
 التسريب جاء فيه أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قال، إنها صفقة ستكون صعبة.

لكل دولة في المنطقة فيها فلسطينيون وسيتفقون مع  واستكمل: المعلومة الثالثة هي: أنهم سيذهبون
الدولة على أن يظل الفلسطينيين عندهم بمقابل مادي حتى ال يعودا مرة أخرى لبلدهم بما في ذلك 

واستطرد: المعلومة الرابعة هي، أن مستشار الرئيس  غزة، مشيرا إلى أنها مسألة اقتصادية بحتة.
ريد كوشنر، قال عبارة غريبة، وهي أنهم اكتشفوا أن الفلسطينيين األمريكي ومبعوثه للشرق األوسط جا

 ال يصلحون أن يحكموا أنفسهم بمفردهم، والبد من أن يحكمهم.
 9/6/2019، القاهرة، بوابة األهرام

 
 مسؤول أمريكي: موقف اإلدارة حيال المستعمرات لم يتغير .92

ير األمريكي في إسرائيل، ديفيد عقب مسؤول أمريكي رفيع على تصريحات السف: ووكاالت 48عرب 
فريدمان، حول ضمن مناطق من الضفة الغربية إلسرائيل، وقال المسؤول لوكالة رويترز اليوم، 
السبت، إن "موقف اإلدارة )األمريكية( حيال المستوطنات لم يتغير"، مضيفا أن "إسرائيل لم تطرح أي 

أننا لم نبحث في ذلك وهو ليس خطة لضم أحادي الجانب ألي جزء من الضفة الغربية كما 
 مطروحا".

 8/6/2019، 48عرب 
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 عراقيل تحيط بالتحضيرات لورشة المنامة االقتصادية .93
لفت تقرير إسرائيلي إلى صعوبات تحيط باإلجراءات التحضيرية التي تسبق تنظيم ورشة البحرين 

ي للخطة األمريكية المعدة االقتصادية، التي تعتزم اإلدارة األمريكية خّللها، إطّلق الشق االقتصاد
 لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعّلميًا بـ"صفقة القرن".

اإلسرائيلية، باراك رافيد، إلى أن الهشاشة في تنظيم المؤتمر  13وأشار المراسل السياسي للقناة 
ات رسمية االقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة، تتجسد في عدم تلقي الجانب اإلسرائيلي، دعو 

للمشاركة، في ظل المخاوف األمريكية من امتناع كل من مصر واألردن، الدول العربية الوحيدة التي 
 تجمعها عّلقات رسمية مع إسرائيل، من المشاركة في المؤتمر.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن كبير مستشاري البيت األبيض، وقائد "فريق 
لإلدارة األمريكية، جاريد كوشنر، أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،  السّلم" التابع

أيار/ مايو الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب،  30خّلل اللقاء الذي جمع بينهما في القدس المحتلة، 
ينتظر الحصول على تأكيد حضور بعض الدول، وعلى وجه الخصوص الدول العربية الحليفة 

 ن، حتى يتمكن من اإلعّلن عن دعوة إسرائيل رسميًا لحضور المؤتمر في الدولة الخليجية.لواشنط
وشدد التقرير على مخاوف اإلدارة األمريكية من عدم مشاركة األردن ومصر، اللتين لم تعلنا حتى 

ية اآلن موقفهما من ورشة المنامة، وأكدتا خّلل الفترة الماضية على أنهما لن تقبّل حلواًل للقض
الفلسطينية، تتعارض مع إرادة الشعب والقيادة الفلسطينية، فيما يؤكد ملك األردن، عبد هللا الثاني، 
على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السّلم على أساس حل الدولتين، بحيث يضمن إقامة الدولة 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
مارست في الفترة الماضية، على كل من األردن ومصر والمغرب  وذكر التقرير أن اإلدارة األمريكية

وُعمان والكويت، ضغوطًا مكثفة، حتى تعلن هذه الدول مشاركتها العلنية في الورشة االقتصادية، 
حتى تتمكن اإلدارة األمريكية، الحقًا، من تقديم دعوات علنية للحكومة اإلسرائيلية، وذلك على ضوء 

 لدول العربية بمقاطعة المؤتمر.الدعوات الفلسطينية ل
 9/6/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيل"مب: لست سعيدا  بفوضى السياسة في اتر  .94

واشنطن: طالب الرئيس األمريكي دونالد ترمب الساسة اإلسرائيليين بـ"استجماع أنفسهم" بعد فشل 
ت جديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، وتوجه البّلد إلى انتخابا

 المقرر إجراؤها في خريف هذا العام.
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قال ترمب للصحافيين في حديقة البيت األبيض قبل توجهه في زيارة رسمية إلى بريطانيا إن "الوضع 
في إسرائيل فوضوي بسبب االنتخابات. ولسنا سعداء بذلك" بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس 

 فجر أمس.
مايك بومبيو قد يكون محقا في تقييمه بأن خطة اإلدارة  ولفت ترمب أيضا أن وزير خارجيته

األمريكية المرتقبة للسّلم في الشرق األوسط، قد تفشل. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت 
عن بومبيو، في تسريب لتسجيل، قوله لمجموعة من القادة اليهود في نيويورك، إن الخطة التي تم 

 الزخم الّلزم".تأجيل طرحها كثيرا قد ال "تكتسب 
 وقال ترمب للصحافيين: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، ولكن سنرى ما سيحدث".

وهذه هي المرة األولى التي ينتقد فيها ترمب فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، رغم كونه من أشد 
 مؤيديه للبقاء في السلطة.

رت على أنها دعم مباشر ومحاولة تأثير لتسوية ا ألزمة االئتّلفية في اليمين اإلسرائيلي في تغريدة ُفسِّ
بزعامة بنيامين نتنياهو، تطرق الرئيس األمريكي دونالد ترمب، إلى هذه األزمة، وقال إنه يأمل "أن 
سرائيل.  تتم تسوية األمور، ونستطيع أنا ونتنياهو أن نكمل تعزيز الحلف بين الواليات المتحدة وا 

 السياق".فهناك الكثير مما يمكننا عمله في هذا 
 4/6/2019الشرق األوسط، لندن 

 
 كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم .95

واشنطن: يرى صهر الرئيس األمريكي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، أن الفلسطينيين غير 
 مستعدين إلدارة شؤونهم بأنفسهم، وذلك قبيل الكشف المرتقب عن خطته للسّلم.

مقابلة مع موقع "أكسيوس" إنه غير مهتم بشأن عدم ثقة الفلسطينيين به؛ ألنهم وقال كوشنر خّلل 
سيبنون قراراتهم على مسألة إن كانت الخطة ستحسن حياتهم، مضيفًا أنه يأمل أن يصبح 

 الفلسطينيون مع الوقت قادرين على الحكم.
حرية تعبير وتسامح مع وأكد كوشنر أن الفلسطينيين يحتاجون إلى نظام قضائي عادل وحرية إعّلم و 

 جميع األديان، قبل أن تصبح األراضي الفلسطينية "قابلة لّلستثمار فيها".
وذكر كوشنر أن على الفلسطينيين أن يتمتعوا بحق تقرير مصيرهم بأنفسهم، دون أن يوضح إن كان 

ق إلى أن ذلك يعني إقامة دولة مستقلة أو شكل أقل من أشكال الحكم الذاتي؛ لكنه لمح في وقت ساب
وردًا على سؤال بشأن إن كان من الممكن للفلسطينيين  خطة السّلم لن تدعم إقامة دولة فلسطينية.
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أن يتوقعوا التحرر من أي تدخل حكومي أو عسكري إسرائيلي، قال كوشنر: "أعتقد أن في ذلك رفعًا 
 لسقف التوقعات".

 3/6/2019الشرق األوسط، لندن 
 

 ير الوضع الماليجرينبالت: اشتية مخطئ بتقد .96
قال المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون جرينبّلت، إنه على السلطة الفلسطينية : وكاالت

 أن تتحمل مسؤولية شعبها وأن تقدير رئيس الوزراء الفلسطيني، خاطئ بشأن الوضع المالي للسلطة.
االقتصادي للسلطة وأضاف جرينبّلت في تغريدته، أن اشتية كان مخطئًا بشأن تقدير الوضع 

الفلسطينية. وقال إن السلطة الفلسطينية هي من تسببت بالوضع القائم حاليًا. وكتب جرينبّلت: 
"حان الوقت لتقوم السلطة الفلسطينية بخطوات تأخذ من خّللها المسؤولية االقتصادية عن شعبها، 

 واقع التي تسببت هي نفسها به".وال تستطيع السلطة الفلسطينية اتهام الواليات المتحدة واآلخرين بال
 7/6/2019، الخليج، الشارقة

 
 "صفقة القرن"في اجتماع مغلق.. بومبيو يشكك في نجاح  .97

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية عن شكوك لوزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، في 
 جدوى "صفقة القرن" لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.

ة في ذلك على تسجيل صوتي الجتماع مغلق لبومبيو مع رؤساء أكبر المنظمات واستندت الصحيف
 أيار الماضي. 28اليهودية في الواليات المتحدة، الذي انعقد في 

وقال بومبيو في االجتماع: "يمكن القول إن الخطة غير قابلة للتحقيق، وقد ال تحقق النتائج"، وأعرب 
وأضاف الوزير أنه "يمكن رفض  الصفقة على الفور.في الوقت نفسه، عن أمله أال يتم رفض 

الخطة، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان يمكننا الحصول على مساحة كافية إلجراء محادثات 
وتابع "ال  حقيقية حول كيفية بنائها"، مشيرا إلى أن اإلعّلن عن الخطة قد تم تأجيله أكثر من مرة.

كون قادرة على حل النزاع العربي اإلسرائيلي المتجمد"، وفي توجد ضمانات بأن الواليات المتحدة ست
وأضاف: لقد استغرقنا وقتا  الوقت نفسه، أعرب عن أمله أن يشارك الجميع )في حل النزاع( بجدية.

طويّل في طرح خطتنا أكثر مما كنت أعتقد في البداية"، وأقر بأنها ستكون مفضلة لدى الجانب 
دد، "أفهم سبب اعتقاد البعض أن هذا االتفاق ال يمكن أن يروق سوى وقال في هذا الص اإلسرائيلي.

لإلسرائيليين.. أفهم ذلك، وأتمنى من الجميع منح مساحة لّلستماع والسماح للموضوع بأن يتبلور 
 أكثر".
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وبشأن مؤتمر البحرين االقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، قال بومبيو إنه إذا وافقت 
وأضاف "من  على األقل. -ولو لّلستماع-لحضور فإن جميع دول الخليج ستحضر الكويت على ا

 الصعب على دول الخليج أن تعرب عن دعمها الكامل قبل إطّلعها على النص الكامل للمبادرة".
 3/6/2019، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر سنويا  للفلسطينيين 50إعادة تقديم مشروع قانون أمريكي ي خصص  .98

أعاد أعضاء من مجلس الشيوخ األمريكي ومن مجلس النواب يمثلون  :سعيد عريقات –نواشنط
حزيران الماضي، الذي صادف الذكرى  5الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تقديم مشروع قانون في 

مليون  50واحتّلل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، يخصص  1967لحرب عام  52الـ 
لّلستثمار في االقتصاد الفلسطيني، وكذلك للبرامج التي تعزز العّلقات السلمية دوالر سنويًا 

 والتعايشية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وتم تقديم مشروع قانون إنشاء "صندوق شراكة من أجل السّلم" بين الفلسطينيين واإلسرائيليين منذ 

ئذ بسبب قرب الحملة االنتخابية النصفية الماضي، ولم ُيكلل بالنجاح عند 2018شهر تشرين األول 
(، حيث ُقدمت النسخة الجديدة من قبل السناتور تيم كين 2018تشرين الثاني  7)التي انعقدت يوم 

)ديمقراطي من فرجينيا( والسيناتور ليندسي غراهام )جمهورّي من كارولينا الجنوبية( والسيناتور كريس 
لسيناتور كوري غاردنر )جمهوري من كولورادو( إلى جانب كونس )ديمقراطّي من والية ديّلوير( وا

النائبة نيتا لوي )ديمقراطية من والية نيويورك( والنائب جيف فورتنبيري )جمهورّي من والية نبراسكا( 
في إشارة نادرة للتعاون بين الحزبين على مسألة تخص الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، في وقت تبدو 

 مريكية بعيدة المنال.فيه مساعي السّلم األ
وبحسب مشروع القانون، سينشئ الكونجرس صندوقًا لتعزيز "التنمية االقتصادية المشتركة ومشاريع 
سرائيل،  التمويل بين رواد األعمال والشركات الفلسطينية، وتلك الموجودة في الواليات المتحدة وا 

يادة المشاركة في بناء المجتمع لتحسين التعاون االقتصادي وبرامج بناء السّلم بين الناس، وز 
والتعايش السلمي والحوار والمصالحة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، "وسيعمل الصندوق المقترح في 

 ( ووزارة الخارجية.USAIDإطار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
 7/6/2019، القدس، القدس
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 سطينيينبتعويض الفل "إسرائيل"االتحاد األوروبي يطالب  .99

دان االتحاد األوروبي، أمس، مواصلة "إسرائيل" هدم مدارس ومبان في األراضي الفلسطينية : وكاالت
 المحتلة شيدت بتمويل من االتحاد، وتعهد باتخاذ إجراءات ضد السلطات "اإلسرائيلية".
رجية والسياسية وقالت مايا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا لّلتحاد األوروبي للشؤون الخا

واألمنية، ونائبة رئيس المفوضية األوروبية فيدريكا موجيريني في مؤتمر صحفي، إن بعثة االتحاد 
األوروبي في القدس أبلغت السلطات "اإلسرائيلية" المعنية بمطالبتها بتقديم تعويضات للفلسطينيين 

 عن الممتلكات التي تستحوذ عليها.
هذا في أعقاب، إعّلن مخططات "إسرائيلية" عن بيع فصول دراسية  ويأتي رد فعل االتحاد األوروبي

 مصنوعة من أجزاء مركبة منحها االتحاد ألطفال فلسطينيين، وذلك في األسبوع المقبل.
وأكدت كوسيجانسيك على أن موقف االتحاد األوروبي من منطقة )ج( في الضفة الغربية واضح 

لمحتلة وسوف تكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي للغاية وهي جزء من األراضي الفلسطينية ا
وأضافت: "ولذلك فإن جميع نشاطات االتحاد األوروبي في الضفة  يمكن أن تقام في المستقبل.

الغربية تتوافق مع االتفاقات الدولية، وأن االتحاد يقدم مساعدات إنسانية للسكان الفلسطينيين في 
رائيل" وبمقتضى القانون الدولي تجاه تسهيل عملية التنمية منطقة )ج(". وشددت على مسؤولية "إس

تاحة وصول المساعدات اإلنسانية دون قيود متعهدة بمتابعة األوضاع واتخاذ  للسكان المحليين وا 
 اإلجراء الّلزم في األيام المقبلة.

 4/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 الدولتين إلهان عمر: نتنياهو يحاول عرقلة قرار للكونجرس يؤيد حلّ  .100
اتهمت عضو مجلس النواب األمريكي إلهان عمر، رئيس الوزراء اإلسرائيلي : وكاالت –واشنطن 

بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة إصدار قرار من الكونجرس يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، 
دولتين ومحاولة وقالت عمر في تغريدة لها على موقع "تويتر": إن تأييد حل ال يؤيد حل الدولتين.

عرقلة الدولة الفلسطينية في وقت واحد هو ما يفعله نتنياهو منذ عقود، مضيفة: "اآلن هو يحاول 
ودعت أعضاء الكونجرس للوقوف بحزم إزاء تلك المحاوالت، مؤكدة:  عرقلة قرار بسيط من الحزبين".

 "من أجل التقدم، دعونا نأمل أن يقف الكونجرس بحزم".
ية قد كشفت النقاب عن أن "إسرائيل" تحاول منع مجلس الشيوخ من إصدار وكانت مصادر صحف

 الفلسطيني". -قرار يؤيد حل الدولتين لـ"النزاع اإلسرائيلي
 9/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ألماني بالمخططات االستيطانية الجديدة في القدس -تنديد بريطاني .101

بريطاني آندرو موريسون، عن القلق الشديد لحكومة أعرب وزير شؤون الشرق األوسط الوكاالت: 
بّلده من قرار سلطات االحتّلل، بناء وحدات استيطانية جديدة في "القدس الشرقية". وقال 
موريسون، في تصريح صحفي إن بناء مستعمرات على األراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون 

 الدولي، ويمثل عقبة أمام "حل الدولتين".
رها أعربت وزارة الخارجية األلمانية، عن رفضها للخطوات "اإلسرائيلية"، أحادية الجانب والمتعلقة وبدو 

 بمواصلة البناء االستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. 
وقالت الخارجية في بيان إنه "من الواضح أن الدعوات األخيرة إلنشاء وحدات سكنية جديدة في 

س الشرقية المحتلة، تعارض هدف حل الدولتين المتفاوض عليه". المستوطنات المقامة في القد
وأكدت أنها ترفض جميع الخطوات األحادية التي تعرض حل الدولتين للخطر بما في ذلك بناء 

 المستعمرات وعمليات الهدم في المناطق المصنفة "ج". 
ادية الجانب التي بدأت منذ وأشارت الخارجية األلمانية، إلى أن برلين ترفض االعتراف بالتغييرات أح

بما في ذلك جميع  2334وتعلن التزامها بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1967يونيو  4
الخطوات أحادية الجانية في القدس، والتي من المفترض أن تخضع للتفاوض بين "إسرائيل" 

 والفلسطينيين.
 5/6/2019، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيلـ"يناشدون االتحاد حظر بيع السالح ل بيا  أورو  أكاديميا   155 .102

أكاديميا أوروبيا مفوضية االتحاد األوروبي فرض حظر على بيع األسلحة إلى إسرائيل،  155ناشد 
وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضية، لفت  ومنعها من المشاركة في برامج األبحاث العلمية.

نسان بشكل صريح، مطالبين االتحاد بفرض حظر األكاديميون إلى أن تل أبيب تنتهك حقوق اإل
ودعا الموقعون على الرسالة االتحاد األوروبي إلى تعليق مشاركة إسرائيل  شامل على بيعها السّلح.

 العلمي" حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي. 2020في برنامج "أفق 
ها في انتهاك حقوق اإلنسان ال وشددوا على أن "نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى إسرائيل الستخدام

 يتوافق مع قيم أوروبا". وأضافوا "يجب استخدام المعرفة واالبتكار في خدمة المجتمعات واإلنسانية".
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وأوضح األكاديميون أن إسرائيل تستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي تحتلها، 
ذّكروا االتحاد بتوثيق األمم المتحدة انتهاكات كما  والحفاظ على نظام الفصل العنصري )أبارتايد(.

 إسرائيل للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
 6/6/2019الجزيرة نت، الدوحة 

 
 عاما" 11وسلمته إلسرائيل بعد اعتقاله  فلسطينيا   واشنطن خطفت عالما   .103

( العالم الفلسطيني FBIمريكي )اختطفت عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي األ: ووكاالت 48عرب 
البروفيسور، عبد الحليم األشقر، وسلمته أمس، األربعاء، إلى أجهزة األمن اإلسرائيلية، دون إجراءات 

 قانونية أو علم محاميه، بحسب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا.
ع تحت اإلقامة الجبرية وأوضحت المنظمة إنه وبعد اإلفراج عن األشقر منذ أكثر من سنة، وض

بانتظار ترحيله إلى دولة تسمح باستقباله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته األمريكية بشكل 
 تعسفي، وسط مماطلة سلطات الهجرة بمنحه اإلذن في السفر.

وأعلنت حركة حماس، يوم الخميس، أن الواليات المتحدة سلمت إسرائيل، أمس األربعاء، العالم 
 عاما. 11األشقر، بعد اعتقاله في سجونها  الفلسطيني،

وكشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن الطائرة التي أقلت األشقر توقفت في فيينا 
ووصلت البّلد أمس األربعاء، وهو اآلن في أحد السجون اإلسرائيلية حيث تنوي السلطات اإلسرائيلية 

 إعادة محاكمته، بحسب تعبيرها.
 6/6/2019، 48عرب 

 
 واالتحاد األوروبي: خالفات عميقة وعالقات متوترة "إسرائيلدراسة إسرائيلية: " .104

استبعد "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب تغيرا جوهريا في سياسة االتحاد األوروبي 
ا يتعلق الخارجية واألمنية، في أعقاب انتخابات البرلمان األوروبي، األسبوع الماضي، وخاصة بم

الفلسطيني واالتفاق النووي مع إيران. ورأى الباحثان في  –بموقف االتحاد من الصراع اإلسرائيلي 
المعهد، السفير اإلسرائيلي السابق لدى االتحاد األوروبي، عوديد عيران، والسفير اإلسرائيلي السابق 

، مطلع األسبوع الحالي، أنه لدى ألمانيا، شمعون شطاين، في مقال ُنشر في موقع المعهد اإللكتروني
"رغم أنه ليس متوقعا أن يقلص االتحاد عّلقاته مع إسرائيل، فإن التقديرات هي أنه في الظروف 

سرائيل، ليس متوقعا تعميق وتوسيع العّلقات".  السياسية السائدة حاليا في االتحاد األوروبي وا 
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اهين متناقضين. "من جهة، تم تسجيل واعتبر الباحثان أن انتخابات البرلمان األوروبي عكست اتج
حزب الشعب األوروبي المحافظ، والحزب  –ضعف للمركز السياسي، الذي يستند إلى حزبين 

%، 42.5الديمقراطي. ومن الجهة األخرى، ارتفعت نسبة المشاركة في االنتخابات من  –االشتراكي 
بين مواطني الدول المختلفة في  %، أي خّلفا لّلنطباع بانعدام االهتمام51، إلى 2014في العام 

 المستوى الفوق دولتي، تم تسجيل اهتمام متزايد بهذا المستوى".
وأشارا بما يتعلق بتوازن القوى داخل البرلمان األوروبي، إلى أنه مقابل تراجع الحزبين الكبيرين، 

مقاعد وتمثيل  105إلى  67الديمقراطيين، ارتفع تمثيل الحزب الليبرالي من  -الشعب واالشتراكيين 
مقعدا. "وهذه اإلنجازات لحزبين يؤيدان فكرة اتحاد أوروبي، تناقض  69إلى  52حزب الخضر من 

التقدير الذي ساد قبل االنتخابات، أن االتحاد يتعرض لهجمة أيديولوجية، وفي مركزها التشديد على 
ا المطلقة في مجموعة من تفوق الدولة القومية على اتحاد الدول، التي تتقبل تنازالت عن سيادته

المواضيع". وشدد الباحثان على أن "توازن القوى الجديد يدل على أن األغلبية المطلقة في البرلمان 
األوروبي، األكثر قربا بين كافة مؤسسات االتحاد للرأي العام، يؤيد فكرة اتحاد قوي ويملك صّلحيات 

 اطني الحيز األوروبي".واسعة في المواضيع المؤثرة على حياة كل واحد من مو 
 4/6/2019، 48عرب 

 
يران من جديد.. ماذا يحدث؟ .105  عن حماس وا 

 ياسر الزعاترة
تصريحات جديدة لقادة من حماس، ما لبثت أن جّددت الجدل حول موقف الحركة من إيران وحلفها، 

ليس من ما جعلها تستحق التوقف، ال سيما أنها أثارت جداًل حتى في األوساط الداخلية للحركة، و 
 قبل آخرين بدت التصريحات مستفزة لهم، كما استدعت توضيحا من النظام.

ال نتحدث هنا عن الغضب التي عكسته لعبة "الذباب اإللكتروني" التي يعرف الجميع منظومتها التي 
لن ترضى عن الحركة، ولو ناصبت إيران العداء بالكامل، وهي ذاتها المنظومة التي وقف قادة 

 بابها زمنًا دون جدوى، وذلك بعد قطيعة مع إيران إثر الموقف من سورية.الحركة على 
وزاد الموقف افتضاحًا حين ذهبت حد وصف الحركة باإلرهاب، فضّل عن إطّلق موجات تطبيع 

حد دعم "ورشة  وصل الحالسري وعلني مع الكيان، بل وتخريب أجواء العداء معه، وفي النهاية 
حقيقتها كمحطة أساسية من محطات تمرير "صفقة القرن" التي لن تمّر البحرين" التي يعلم الجمع 

 بإذن هللا.
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نقول ذلك، حتى ال يسّخف بعض المتعصبين لحماس موجة الغضب عبر القول إنها من جهات ذات 
موقف سلبي من الحركة، ذلك أن حجمها في أوساط التأييد كان واسعًا بكل تأكيد، ولسنا من النوع 

ء "الذباب" بعيدًا عن حقيقة المواقف الشعبية التي شملت أوساط الفلسطينيين أنفسهم، الذي يجّره هرا
بمن فيهم مؤيدون للحركة في القطاع ذاته، فضًّل عن الضفة وبقية التجمعات الفلسطينية في 

 الشتات.
ما فعلته إيران باألمة خّلل األعوام األخيرة، بخاصة إثر تدخلها في سورية ضد الشعب ولصالح 
الطاغية، والذي خدم الكيان الصهيوني على نحو لم يحلم به، وقبل ذلك وبعده في العراق، ثم في 
اليمن، ليس من النوع العادي الذي يمكن المرور عليه مّر الكرام، إذ صنع عداًء كبيرا مع احتقان 

 طائفي واسع، ولن يتغير الموقف منها )من إيران( مهما قدمت لحماس والمقاومة.
جميع أن حسابات إيران ال تتعلق بالقدس وال بفلسطين، بل بمشروع التمدد المذهبي، وما يدرك ال

شعال هذا  فلسطين سوى أداة لتزيين المواقف وتسهيل التمدد )هل تمت سرقة ثورة الشعب اليمني وا 
" الحريق المدّمر ألجل فلسطين؟!(. وال أعتقد البتة أن قادة حماس يجهلون ذلك، وتسريب "أبو مرزوق

 الشهير عن طائفية قيادتها دليل واضح.
نفتح قوسًا كي نشير إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين التعامل مع إيران، بحكم االضطرار في ظل حصار 
عربي رسمي ُمدان )المواقف بالطبع ليست سواًء(، وبين الخفة في مديح مواقفها على النحو الذي 

حقيقة أن عقوبات أمريكا على إيران ذات صلة بتركيع  جرى، فالتعامل يمكن تبريره بالحصار، بجانب
المنطقة أيضًا، وليس بمناهضًة عدوانها على الغالبية، ألن الصراع يخدم واشنطن، بل روسيا 

 والصين  أيضا، وال يضر سوى شعوب المنطقة، بما فيها الشعب اإليراني.
ن ذّكر قادة "حماس" بنموذج وهنا نشير إلى ما ذهب إليه الكاتب صالح النعامي قبل شهور، حي

 الحوثيين الذين صنعتهم إيران، ومّولتهم، لكنهم يحرصون على إظهار مسافة بينهم وبينها.
أسوأ ما في التصريحات األخيرة هي تجاوزها لمديح إيران إلى الحديث بشيء من اإليجابية عن 

ة )الناطق بالعربية( لبعض قادتها، العّلقة مع نظام بشار، وغالبا عبر استدراج إعّلم التابعية اإليراني
فضّل عما يشي بإمكانية فتح خطوط مع ذلك النظام الذي قتل من الفلسطينيين ما لم يقتله أحد بعد 

 الصهاينة، وهذا بالغ الخطورة بكل تأكيد.
أما الجانب اآلخر المثير، فتمّثل في مديح القائد يحيى السنوار إليران معطوفًا على الحديث عن 

األمة، من دون التفريق بين جماهيرها وبين أنظمتها، فضًّل عن وضع كل األنظمة في سلة خذالن 
واحدة. ولعلنا نذّكر الرجل )وهو يعلم، وربما خانه التعبير(، أن جماهير األمة لم تبخل يومًا على 

 الحركة، بما في ذلك السوريون أنفسهم ممن كانوا يلعنون النظام وطائفيته قبل الثورة.
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امرة بفقدان تأييد حاضنة األمة التي حملت حماس زمنًا طويًّل قبل أن تحصل على دعم إيران، المغ
ذا لم ُيعد قادة  تمثل خطيئة كبيرة بكل تأكيد )ستكتمل إذا فتحوا خطا مع نظام الطاغية في دمشق(. وا 

ينحاز  حماس النظر في هذه القضية، فسيفقدون تلك الحاضنة، حتى في أوساط الفلسطينيين الذين
أكثرهم ضد نظام الطاغية وضد طائفية إيران ومغامراتها، فضًّل عن الغالبية الساحقة من األمة. وال 

 خسارة لحركات التحرر تعدل هذه الخسارة.
ولعل من المفيد التذكير هنا أن من يعادون إيران )نظاما وليس شعبا( ليسوا من أولئك التابعين 

ة السياسية، ويبثون هراءهم في مواقع التواصل، بل هم غالبية لبعض األنظمة التي تمارس المراهق
األمة، بمن فيهم من يعيشون في ظل تلك األنظمة، ويرون فشلها )بما في ذلك في مواجهة إيران(، 

 وقمعها، وهم أنفسهم من أحبوا "حماس" ودعموها دائما بما وسعهم ذلك؛ ماديا ومعنويا.
رّد على التسريبات الخاصة بفتح اتصاالت معه )نرجو أن ال  المثير في حكاية النظام السوري أنه

يكون أحد ما قد تورط دون قرار من قيادة الحركة(، بطريقة مبتذلة إذ نقل تلفزيون النظام عن مصدر 
إعّلمي القول إنه "ال صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي عّلقات مع 

وقف سورية من هذا الموضوع موقف مبدئي ُبني في السابق على أن حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "م
حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، إال أنه تبين الحقًا أن الدم اإلخواني هو الغالب لديها عندما 

 دعمت اإلرهابيين في سورية وسارت في نفس المخطط الذي أرادته إسرائيل".
يان الصهيوني النتهى منذ سنوات، وهو )أي الكيان(، الحظ المزايدة السخيفة، من قبل نظام لوال الك

 من ضغط على األمريكان الذين ضغطوا بدورهم على الجميع لحرمان الثوار من السّلح النوعي.
السياسة هي دقة تقدير الموقف، وموازنة المصالح والمفاسد، ومن ال ُيحسن التقدير، فّل بد أن 

ت سلطة أوسلو، وبعد ذلك الحسم العسكري، ووهم جمع يتورط، وقد بدأ التورط منذ دخول انتخابا
السلطة والمقاومة، وصواًل إلى التجييش وتضخيم المصاريف وتكرار تجربة "فتح" بمعظم تفاصيلها 

 )الوثيقة الجديدة للحركة جزء من ذلك(.
إنه مسلسل ينبغي أن يتوقف حتى ال يبدد رصيد حركة عظيمة قّدمت أروع البطوالت والتضحيات 

ن وأ  عظم الشهداء، وما زال بوسعها أن تقدم الكثير لقضية الشعب الفلسطيني )ستفعل بكل تأكيد(، وا 
حرمها من ذلك راهنا تيه قيادة فلسطينية تقدم التناقض مع الشقيق الفلسطيني على مواجهة العدو 

الحاجة، وال الذي تتعاون معه أمنيا، رغم قرارات صريحة من مرجعياتها السياسية التي تستدعيها عند 
 تأخذ بقراراتها!!!

تبقى مّلحظة ضرورية تخّص المتصّيدين في الماء العكر، والذين يستسهلون اتهامات الطائفية، 
وبعضهم غارق فيها حتى أذنيه، وهي أننا ال نتخذ هذا الموقف من إيران ألسباب مذهبية، إذ من حق 
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وحين وقفت غالبية األمة مع حزب هللا  كل أحد أن يعبد ربه كما يشاء، من دون استفزاز اآلخرين،
في حربه مع الصهاينة، وقبله مع الثورة اإليرانية، لم يكن ذلك جهّل بمعتقداتها المذهبية، ألن أهل 

 السّنة لم يعتبروا أنفسهم طائفة في أي يوم، بل حاضنة األمة.  
التاريخ الذي تلّبس  وفي النهاية ال مناص من التعايش بعيدا عن منطق العدوان واستعادة ثارات

القيادة اإليرانية الحالية، وصار واضحا بعد غزو العراق، ومن ثم التدخل في سورية واليمن، وال يمكن 
 أن تغطيه التصريحات الدبلوماسية.

 9/6/2019، "21موقع "عربي 
 

 تتجه للحكم التوراتي "إسرائيل" .106
 حافظ البرغوثي

ين القومي واليهود المتدينين المتعصبين، أو ما يسمى ب أدى الخّلف بين اليهود العلمانيين من اليم
"الحريديم" في األحزاب "اإلسرائيلية" إلى فشل تشكيل حكومة جديدة والتوجه إلى صناديق االقتراع مرة 
أخرى في شهر أيلول / سبتمبر المقبل. ومن ضمن أسباب الفشل تمسك حزب أفيغدور ليبرمان 

دينين من طّلب المدارس والمعاهد الدينية، حيث جرت العادة على بمشروع قانون تجنيد الشبان المت
إعفاء هؤالء من الخدمة العسكرية، ألنهم متفرغون للدراسات الدينية فقط، وال يتعلمون مواد أخرى 
كالعلوم والرياضيات بعد الصف الثامن باعتبارها تخص األمور الدنيوية، كما ال يدرسون في 

 ويعيشون على معونات حكومية باتت تثقل الخزينة االحتّللية. الجامعات العلمية أبدًا، 
في المئة من اليهود، لكنهم ال يندمجون في  15وبات الحريديم أو المتدينون يشكلون نسبة أكثر من 

ذا علمنا أن معدل اإلنجاب لدى أي امرأة حريدية متدينة هو سبعة  العمل، ألنهم ال يدرسون لغات. وا 
جتمع "اإلسرائيلي" بعد عقود سيكون من الحريديم، أي نصف مجتمع ال يعمل، أطفال، فإن نصف الم

نما يدرس كتبًا دينية فقط.   وا 
وقد ضاعف نتنياهو مخصصات المؤسسات التابعة للمتدينين خّلل فترة حكمه، لتصل إلى نصف 

للمتدينين في مقعدًا  15مليار دوالر، وكان متوقعًا أن يزيدها في مشاوراته األخيرة، ليكسب تأييد 
الكنيست، إضافة إلى مقاعد اتحاد أحزاب اليمين المتعصب، وله خمسة مقاعد، وهو حزب قومي 
متدين له برامج سياسية استيطانية، بينما األحزاب المتدينة مثل شاس والتوراة ال تنغمس في السياسة، 

ذا عرض أي مشروع سياسي، فإن أعضاء ها يغادرون وتمتنع عن الخوض في نقاشات سياسة، وا 
الجلسة، لكنهم يؤيدون كل مشاريع االستيطان وما شابه. ويقيم قادة اتحاد أحزاب اليمين في 
المستوطنات، وهم دعاة االستيطان وطرد الفلسطينيين، بل وقتلهم. وطالبوا بعد أن لمسوا قوة أحزاب 
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اشترط رئيس الحزب  اليمين واألحزاب الدينية بتطبيق الشريعة اليهودية التوراتية. ومن أجل هذا
بتسالئيل سموتريتش تولي حزبه حقيبتي التربية والقضاء لتغيير المفاهيم القانونية والتربوية بما ينسجم 
مع التوراة. وقال في مقابلة صحفية: إن "إسرائيل ستعود لتدار كما كانت في أيام الملك داوود والملك 

 دولة يهودية".سليمان، بموجب التوراة.. هكذا يجب أن تكون، وهذه 
وبحسبه، فإنه "يجب أن تسري قوانين التوراة بما يتناسب مع هذه األيام وهذا االقتصاد وحياة المجتمع 

"، مضيفًا أنه "ربما تكون هناك جوانب جيدة في طريقة القضاء اإلسرائيلي، بحيث 2019في عام 
 يمكن أن يبقى قسم كبير منها في القضاء التوراتي". 

سموتريتش جملة من ردود الفعل، حيث كتب نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": إن  وأثارت تصريحات
 "دولة إسرائيل لن تكون دولة شريعة يهودية". 

أما عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش )حزب العمل(، فقد أشارت إلى أن تصريحات سموتريتش 
أحزاب اليمين قد دعوا علنًا إلى تعني عودة العبودية والرجم. وكان كبار رجال الدين من كتلة اتحاد 

استعباد الفلسطينيين كخدم ألسباب عرقية، وامتدحوا نظرية هتلر في التفوق العرقي لآلريين، لكنهم 
 قالوا: إنه اختار الجانب الخطأ بمعاداته لليهود. 

تثناء ووفقًا للبروفيسور الباحث دان بن دافيد، فإنه "ال يوجد في العالم المتطور دولة واحدة، باس
ذا كان الواقع السياسي الحالي يطرح إمكانات  إسرائيل، تسمح بخرق كهذا لمطلبها بالتعليم اإللزامي. وا 
قليلة للتغيير، فإنه باإلمكان أن نتخيل وحسب إلى أي مدى إمكانات التغيير مقلصة، عندما يتحول 

ذا كان هذا ليس كافيًا، فإن التوقعات الدي مغرافية لمكتب اإلحصاء المركزي أوالد اليوم إلى بالغين. وا 
 هي أنه في غضون جيلين فقط سيشكل الحريديم نصف األوالد". 

وحذر الباحث من تبعات اقتصادية: "إذا لم يتعلم األوالد المتدينون مواضيع ضرورية، فمن سيكون 
الطبيب المعالج في المستقبل؟ ومن سيكون المهندس الذي سيصون االقتصاد العصري؟ وهذا عدا 
الحديث عن مسألة من أين ستأتي الموارد المالية لّلهتمام بالمجموعة السكانية الفقيرة اآلخذة 

 باالتساع باستمرار، وال تعمل إال بنسبة قليلة"
يبدو أن االنتخابات المقبلة ستشهد صراعًا بين العلمانيين والمتدينين، لكن المّلحظ أن األحزاب 

ها يلتزمون التصويت بناء على أوامر كبار رجال الدين، الدينية في كل مكان تتصف بأن أتباع
وترتفع نسبة التصويت بينهم إلى ما فوق الثمانين في المئة، ويركزون على االستحواذ على حقائب 
التربية لتغيير المناهج المدرسية، وبث أفكارهم، ووزارة القضاء للجم القوانين التي تتعارض مع 

 مى لدى جماعة اإلخوان المسلمين بالتمكين. تفسيراتهم الدينية، وهو ما يس
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فالمعركة االنتخابية "اإلسرائيلية" المقبلة لن تكون بين وسط ويسار ويمين، بل أيضا بين علماني 
وديني، وقد أعطى "قانون القومية" الذي أقره الكنيست السابق دفعة قوية لألحزاب الدينية، ألنه نص 

 على يهودية دولة "إسرائيل".
 7/6/2019، ، الشارقةالخليج

 
سرائيل .107  ضد إيران… الحلف الجديد: الواليات المتحدة وروسيا وا 

 تسفي برئيل
"العالم يتابع هذه المذبحة، ما هدفها، ما الذي ستحققونه منها، توقفوا". غرد الرئيس ترامب في "تويتر" 

على رأس الدولة وكأنه نشيط في حركة لحقوق اإلنسان أو مراقب محايد ومحبط، وليس كزعيم يقف 
العظمى األقوى في العالم. بمفهوم "مذبحة" قصد ترامب الهجمات السورية والروسية التي تتزايد على 

طفًّل والمئات  60شخصًا من بينهم  232محافظة حلب في سورية التي قتل فيها مؤخرًا على األقل 
، مئات المنازل دمرت أصيبوا. عشرات العيادات الطبية والمستشفيات تم محوها من فوق األرض

 آالف شخص هربوا في شهر أيار. 3وأكثر من 
بمفاهيم سورية، هذه معركة محلية أخرى. عدد الضحايا يتم ابتّلعه في المعطى المخيف لمجمل 
القتلى في الحرب في سورية منذ اندالع المواجهات قبل ثماني سنوات. ولكن المعركة على إدلب 

شخص تطورت إلى مواجهة دولية تشارك فيها روسيا وتركيا إلى مّليين  3التي يعيش فيها نحو 
جانب سورية. هذا هو معقل المتمردين األخير الذي تعتبر السيطرة عليه حيوية بالنسبة لبشار األسد 
من أجل استكمال سيطرته على الدولة. وقد بقيت جيوب للمعارضة حتى اآلن في حماة وجنوب 

ألف مقاتل مسلح تقريبًا ينتمون لعشرات المليشيات، واألكبر  50 سورية، لكن أساس قوة المتمردين،
 منها حفيدة جبهة النصرة اإلسّلمية، هو التحدي األهم واألقسى.

المعركة الكبرى التي خططت على إدلب قبل سنة لم تبدأ في الحقيقة حتى اآلن. قوات الجيش 
لروسية تهاجم بشكل مكثف، لكن هذه قرية في المحافظة، الطائرات ا 12السوري سيطرت مؤخرًا على 

هي رصاصات البداية التي هدفها الضغط على المتمردين وعلى تركيا إلنهاء الصراع من خّلل 
على أن تعمل  2018المفاوضات، بحيث توفر القتل الكبير المتوقع. تركيا وروسيا وافقتا في أيلول 

ن السّلح الثقيل، وبذلك تؤدي إلى تركيا من أجل ذهاب المتمردين المسلحين وتطهير المنطقة م
انتقال المحافظة إلى سيطرة األسد، أو على األقل تتحول فعليًا على منطقة قليلة العنف كنوع منطقة 
أمنية بإشراف تركيا وروسيا. تركيا فشلت في مهمتها، وحتى اآلن لم تنجح في إقناع المتمردين بإلقاء 

ذا استمرت المعارك فإنها تخشى  من موجة جديدة وكبيرة من الّلجئين الذين سيهربون السّلح. وا 
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مليون الجئ موجودين فيها اآلن. كلما استمرت المعركة على إدلب تتأخر  3.5إليها وينضمون إلى 
جراء  العملية السياسية التي تسعى روسيا إلى تطبيقها في سورية، والتي تشمل صياغة دستور جديد وا 

 إعمار الدولة.انتخابات واستقرار النظام وبداية 
 

 التحرر من العقوبات األمريكية
ولكن روسيا ال تنوي االكتفاء بإعادة السيطرة في سورية لألسد. هي تعتبر سورية رافعة لتعميق 
وجودها في الشرق األوسط كجزء من عملية شاملة أكثر تشمل العّلقات مع السعودية واتحاد 

، والتحرر من العقوبات األمريكية واألوروبية اإلمارات، وتحالف اقتصادي ومساعدة عسكرية لمصر
التي فرضت عليها بعد الحرب في أوكرانيا، وتعزيز مكانتها في العالم. طموح روسيا هذا يتنافس 
ويصطدم مع طموح إيران التي تعتبر سورية معقًّل استراتيجيًا يحافظ على نفوذها في لبنان، بل وبؤرة 

وحات خصمتها السعودية، وستفتح أمامها الطريق إلى البحر إقليمية ستفيدها كقوة موازية ضد طم
 المتوسط واستكمال محور التحالفات التي تقيمها مع العراق وتركيا.

هذا المسار اإليراني هو التهديد االستراتيجي الذي تخشيانه إسرائيل وأمريكا، بل إن روسيا أيضًا 
لمواجهات المحلية األخيرة بين مليشيات تعمل على إحباط تطوره. اإلشارات األولى على ذلك هي ا

 تؤيد إيران وتعمل في سورية وبين مليشيات تحظى برعاية روسيا.
المثال األخير هو المواجهات التي جرت في آذار في مدينة بوكمال على حدود العراق بين مليشيات 

ز وتوزيع الغنائم "المخابرات الجوية" السورية ومليشيات تؤيد إيران على السيطرة على أحد الحواج
وجباية األموال من الشاحنات التي تمر فيه. يبدو أن الحديث يدور عن أحداث محلية، لكن روسيا 
تدرب وتسلح مليشيات محلية عن طريق شركات روسية خاصة، المقاتلون يرتدون الزي العسكري 

إيران من  الروسي ويستخدمون السّلح الروسي. روس أمرت األسد بإقالة ضباط وجنود يؤيدون
الجيش وعلى رأس وحدات الجيش السوري يقف ضباط روسي. التدخل الروسي المفصل هذا يضع 

الذي يفضل التعاون اإليراني على  4األسد في مسار تصادمي مع شقيقه ماهر األسد، قائد الفرقة 
 التعاون الروسي، ولكن يبدو أنه حتى اآلن يوافق على إمّلءات شقيقه الرئيس.

ا تلقت صفعتين مؤلمتين من روسيا. األولى، عندما رفضت روسيا طلب بيعها أنظمة إيران نفسه
. والثانية أنها تواصل السماح إلسرائيل بمهاجمة أهداف 400صواريخ مضادة للطائرات من طراز اس

إيرانية في سورية. المتحدث بلسان الكرملين أعلن أنه "يجب التعامل بحذر مع التقارير المشوهة بهذا 
أن". ولكن محللين في معاهد أبحاث روسية أوضحوا للمراسلين بأن روسيا تعتبر بيع صواريخ الش
 إليران "تهديدًا على االستقرار في المنطقة". 400اس
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إيران تفسر قرار روسيا كرسالة حسبها لن تقف روسيا إلى جانبها إذا ما هاجمتها الواليات المتحدة أو 
حة لروسيا في إبقاء إيران معزولة. لهذا التقدير شركاء في إسرائيل. وأكثر من ذلك، هناك مصل

الغرب يعتقدون أن دعم روسيا لقرار إيران تقليل التزامها باالتفاق النووي ينبع من الرغبة في الحفاظ 
على التوتر بين إيران وأمريكا كجزء من لعبتها االستراتيجية. بعد يومين من إعّلن إيران لرؤساء 

ى االتفاق النووي عن قرارها، أعلن وزير الخارجية الروسي، سرجيه الفروف، بأن الدول الموقعة عل
"هذه الخطوة غير مستوعبة". ولكن بعد بضعة أيام التقى وزير الخارجية اإليراني محمد ظريف، وفي 
مؤتمر صحافي أعلن بأن "قرار إيران مبرر" وأن "الواليات المتحدة هي التي دفعت إيران التخاذ هذه 

 طوة".الخ
مؤخرًا، عندما تحدث ترامب مرة أخرى عن الرغبة في إجراء مفاوضات مع إيران بدون شروط مسبقة، 
رفضت إيران الرسالة في حين صمتت روسيا. إن رفع العقوبات عن إيران ليس هو طموح موسكو، 

من خّلل ألسباب اقتصادية أيضًا. روسيا تتابع بقلق نوايا الدول األوروبية لتنويع مصادر النفط 
شراء النفط اإليراني عند دخول االتفاق النووي حيز التنفيذ. الخطة في حينه كانت مد أنبوب نفط من 
إيران عبر تركيا ومن ثم إلى أوروبا، الذي جزء منه قائم فعليًا، لكن في هذه األثناء أكملت روسيا 

م رفع العقوبات وعادت إيران وتركيا مد أنبوب الغاز بينهما، وبذلك نجحتا في منافسة إيران. إذا ت
لتكون العبة في سوق النفط، فإن روسيا يمكن أن تفقد شريحة من السوق األوروبية، وقد تفقد أيضًا 

 رافعة التأثير التي تمنحها إياها كونها المزودة الرئيسية للنفط ألوروبا.
 

 العرض الجديد
ران هي التي أوجدت فكرة عقد قمة المصالح المشتركة بين إسرائيل وروسيا وأمريكا في موضوع إي

المستشارين لألمن القومي التي تعقد في الشهر الحالي في إسرائيل. حسب التقديرات غير المؤكدة، 
روسيا تطمح إلى اعتراف أمريكا بنظام األسد ورفع العقوبات عن سورية، وفي المقابل تعمل روسيا 

ستثنائي لمجرد عقده في إسرائيل للمرة األولى على سحب القوات اإليرانية من سورية. هذا اللقاء اال
والذي بحث فيه مستشارو األمن القومي الثّلثة، مئير بن شباط وجون بولتون ونيكوالي بترشوف، 

 التطورات اإلقليمية كشركاء متساوين وليس حول مواضيع ثنائية.
طقة بأن محور روسيا ـ هذه القمة حتى لو لم تثمر نتائج فورية، إال أنها توضح إليران ودول المن

أمريكا ـ إسرائيل هو العرض الجديد والرسمي الذي يمكنه تحديد خارطة الطريق الجديدة في الشرق 
. ولكن التطلع إلى نتائج عسكرية وسياسية فورية يمكن أن يتبين كأمنية فقط. وزير خارجية األوسط

 أمر "غير منطقي". روسيا أوضح أن توقع إمكانية صد روسيا لقوة إيران في سورية هو
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كم عن حدود إسرائيل في هضبة  80روسيا لن تفي أيضًا بوعدها بإبعاد القوات اإليرانية إلى أبعد من 
الجوالن. ومدى قدرتها على جعل إيران تنسحب اآلن هو أمر مشكوك فيه. قبل نصف سنة تقريبًا 

شباط وثيقة غير رسمية تشمل خبرًا يقول إن بترشوف قدم لزميله بن  13نشر براك ربيد في القناة 
عرضًا روسيًا النسحاب القوات اإليرانية من سورية مقابل عدم فرض عقوبات على إيران. إسرائيل 
رفضت في حينه العرض والعقوبات األمريكية فرضت بالكامل. إذا قررت الواليات المتحدة تخفيف أو 

واتفاق جديد يحل محل االتفاق إلغاء العقوبات فستفعل ذلك مقابل مفاوضات جديدة مع إيران 
النووي، ولن تكتفي بانسحاب إيران من سورية. خيار آخر هو الضغط على األسد من أجل طرد 
يران ستجد صعوبة في البقاء في سورية إذا طلب منها  القوات اإليرانية التي قام باستدعائها، وا 

اف أمريكا بنظامه وتعهد إسرائيل الخروج. الثمن الذي يمكن أن يطلبه األسد لن يكون ضئيًّل. اعتر 
بعدم مهاجمة سورية بعد خروج القوات اإليرانية وتعهد السعودية بتقديم المساعدة من أجل اإلعمار 
الداخلي والجبهة الداخلية االستراتيجية التي ستوفرها له روسيا، أكبر مما تستطيع إيران أن تقدمه له. 

القوات اإليرانية سيجد صعوبة في الشرح إليران لماذا  مشكلة األسد هي أنه إذا وافق على طلب طرد
سرائيل وروسيا،  يقوم بإبعاد قواتها دون القوات الروسية. وسيضطر األسد إلى االعتماد على أمريكا وا 
التي في أكثر من مناسبة أوضحت بأن مصالحها في سورية غير متعلقة بنظام هذا الشخص أو 

 ن أن يذهب.ذاك، أي أن األسد بالنسبة لها يمك
مّليين دوالر  8ـ  6إيران في المقابل أيدته طوال الفترة ومنحته خطوط اعتماد ومساعدة بمبلغ 

ووجدت هناك من أجله حتى قبل الحرب. األسد غير مضطر بعد إلى اتخاذ قرار من سيختار. 
 الحرب لم تنته وال يوجد أي إغراء أمريكي معروف. ولكن لحظة حسمه تقترب.

 7/6/2019هآرتس 
 7/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 بين االعتبارات السياسية والتطرف اإلسرائيلي… القدس .108

 يوسي ملمان
الحرم كعبوة ناسفة شديدة االنفجار مع فتيل قصير. عندما يرتبط ذلك بتوقيت إشكالي غير مرتقب 

فيه إيران ويوم  بفعل الرزنامة، في األيام العشرة األخيرة من شهر رمضان، يوم القدس الذي تحتفل
القدس إلسرائيل، يقصر الفتيل. هذا بالضبط ما حصل أمس. فقد قررت شرطة إسرائيل، بعد تقويم 
للوضع شارك فيه ممثلو المخابرات، السماح لليهود بالحجيج إلى الحرم. في الماضي منع حجيج 



 
 
 
 

 

ص           75   4956 العدد:             6/10/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

بينما تداخلت األحداث اليهود في فترة رمضان، وبخاصة في األيام العشرة األخيرة، أما هذه المرة، و 
 بقرب زمني، فقد أقر.

المعضلة غير بسيطة: إذا لم يسمح بالحجيج فإن الصورة الذاتية إلسرائيل كصاحبة السيادة في 
"القدس الموحدة" والتي هي منقسمة عمليًا أكثر من أي وقت مضى، ستتضرر، وأحزاب اليمين 

لهيكل كانت ستثور. فما بالك حين تشل حملة والمنظمات المختلفة المتطرفة التي تسعى إلى إقامة ا
االنتخابات تفكر الوزراء في الغالب. وما إن أتاحوا الحجيج حتى زادوا فرصة االشتعال، الذي نشب 

 بالفعل.
في الغالب، تظهر جليًا فوارق المواقف بين المخابرات وشرطة إسرائيل. فالمخابرات تفضل عدم 

ها كل الضفة الغربية ونظرتها تكون أوسع، مع نظرة إلى حماس المخاطرة الزائدة ألن نطاق مسؤوليت
لى العّلقات مع األردن. أما شرطة إسرائيل فهي المسؤولة عن النظام )وخرقه( في القدس،  في غزة وا 
وتميل أكثر إلى السير على حافة المخاطرة. لقد حصل هذا بالشكل األوضح عندما قررت الشرطة، 

صية لواء القدس )بعد قتل الشرطيين على أيدي ثّلثة مخربين من رغم معارضة المخابرات، بتو 
عرب إسرائيل(، نصب بوابات إلكترونية في مداخل الحرم وكاميرات حراسة. وكانت النتيجة قاسية: 
نشبت اضطرابات وبدأ احتجاج عنيد من األردن، مما أجبرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 

 التراجع عن قراره.
وارق بين الجهازين أيضًا من قربهما أو بعدهما عن السياسة الداخلية في إسرائيل. فشرطة تنبع الف

إسرائيل وقادتها الكبار يرتبطون بحبلهم السري من وزير األمن الداخلي جلعاد اردان الذي يملي 
عليهم غير مرة القرارات العتبارات سياسية. أما المخابرات فأكثر مناعة من تدخل نتنياهو، 

 عتباراتها مهنية صرفة.وا 
أما هذه المرة ففي المخابرات أيضًا فهموا بأنه ال مفر من المرونة، ولهذا فقد وافقوا على حجيج 
اليهود في رمضان، ولكنهم حصروا ذلك في عدة ساعات. فقد سمح الحجيج لثّلث ساعات حتى 

الحرم، فنشبت االضطرابات. . وهذا كان كافيًا لعدد كبير جدًا، بنحو ألف يهودي للحجيج إلى 11:00
والضبط النفسي النسبي لقوات الشرطة في تفريق المتظاهرين وحده منع اشتعااًل أكبر. ومع أن 

 الحدث )وكذا مسيرة اإلعّلم االستفزازية( تم احتواؤه في نهاية المطاف، رد األردن باالحتجاج.
لهامهم أغلب الظن أطلقت منظمة في خلفية األمور كانت أيضًا أحداث القدس اإليرانية، الذين بإ

مؤيدة لهم في سورية صاروخين أول أمس من منطقة دمشق نحو جبل الشيخ. ويترافق كل هذا 
والتهديدات بإطّلق الصواريخ، وكذا بجهود حماس في غزة وقياداتها في تركيا ولبنان لتهييج الضفة 

 الغربية. وكل سبب، وبالتأكيد الحرم، هو ذريعة جيدة لذلك.
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إن نشبت االضطرابات في الحرم حتى سارعت حماس والجهاد اإلسّلمي إلى التهديد بالرد. ما 
حاليًا، في أثناء كتابة هذه الكلمات، لم يأِت الرد، ولكنه سيأتي. وفي كل األحوال، تلقينا مرة أخرى 

رائيل تذكيرًا كم هي مسألة الحرم حساسة وقابلة لّلنفجار، وذلك في الوقت الذي ال تؤدي فيه إس
مهامها حقًا. فالكابينت الذي سينعقد أخيرًا غدًا، انعقد في األشهر الثّلثة األخيرة مرتين، ومن يقرر 
هو في واقع األمر شخص واحد ـ نتنياهو، الذي ينصب اهتمامه في معظمه إن لم يكن كله على 

 ثة أشهر.موضوع واحد ـ حملة االنتخابات التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر وستنتهي بعد ثّل
 3/6/2019معاريف 
 3/6/2019، القدس العربي، لندن
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