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 تشارك في مؤتمر البحرين : مصر واألردن والمغربأمريكيون  مسؤولون  .1

مسؤولون أن  ،مات سبيتالنك، عن مراسلها واشنطن، من 11/6/2019، وكالة رويترز لألنباءنقلت 
أن مصر واألردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتزامها  واأمريكيون ذكر 

لدعم االقتصاد الفلسطيني في حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر بشأن مقترحات 
 إطار خطة سالم تستعد الواليات المتحدة لطرحها.

وتعتبر مشاركة مصر واألردن مهمة على نحو خاص ألنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود 
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية وكذلك الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سالم مع 

قبول األردن ومصر دعوة حضور المؤتمر سيأتي إلى الطاولة بدولتين لهما حدود مع كل و  إسرائيل.
وسبق أن أكدت السعودية وقطر واإلمارات حضورها وفقا لما  من األراضي الفلسطينية وإسرائيل.

 أعلنه مسؤول بالبيت األبيض.
يون إنهم وجهوا ورفض مسؤول اإلفصاح عن مستوى تمثيل تلك الدول. وقال المسؤولون األمريك

الدعوة لوزراء االقتصاد والمالية وكذلك لكبار قطاع األعمال بالمنطقة والعالم للمشاركة وبحث 
 االستثمار في االقتصاد الفلسطيني المتعثر بقطاع غزة والضفة الغربية.

 وتعتزم مؤسسات مالية دولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان، الحضور أيضا.
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مستشار الرئيس األمريكي وصهره جاريد  ، أنرام هللا، من 11/6/2019، القدس، القدسوأضافت 
وأشار كوشنير إلى  ."ورشة البحرين"األردن ومصر ستشاركان في  أنأكد اليوم لـ "القدس" ، كوشنير

 أن اإلعالن الرسمي للمشاركة سيكون في غضون ساعات.
 

 يهودي في انتخابات الكنيست المقبلة -هآرتس: السلطة تقود محاوالت لتشكيل ائتالف عربي  .2
 -اإلسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تدفع نحو تشكيل إطار يهودي  "هآرتس"رام هللا: قالت صحيفة 

عربي مشترك لخوض انتخابات الكنيست المقررة في سبتمبر )أيلول( المقبل. وأوضحت أن هذه 
. لكن "ميرتس"عربية أو تعزيز مكانة حزب  -الجهود تنصب على محورين، إما تشكيل قائمة يهودية 

 السلطة نفت التقرير.
ونقلت عن مصادر مطلعة أنه منذ االنتخابات األخيرة قبل شهرين أجرى مسؤولون كبار في السلطة 
الفلسطينية اتصاالت مع نشطاء سياسيين في المجتمع العربي لفحص هذه اإلمكانية. وأشارت 

المجتمع اإلسرائيلي في منظمة التحرير هي التي تبادر إلى إقامة إلى أن لجنة التواصل مع  "هآرتس"
 مثل هذا اإلطار.

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد لهذه القوة أن تكون مؤثرة الحقًا على الحياة 
السياسية وعلى اتخاذ القرارات. ومن أجل تحقيق هذه الفكرة، قالت المصادر إن مسؤول ملف 

ع المجتمع اإلسرائيلي لدى منظمة التحرير الفلسطينية محمد مدني، وهو من المقربين من التواصل م
الرئيس الفلسطيني، يجري اتصاالت مع شخصيات يسارية إسرائيلية وأخرى عربية فاعلة على الساحة 

 السياسية من دون أن تكون من الشخصيات المؤطرة في التشكيالت السياسية الممثلة في الكنيست.
رام هللا ترغب في "ل ناشط سياسي شارك في هذه االتصاالت إن االنطباع السائد لديه هو أن وقا

أنه على علم  "ميرتس". وأكد النائب عيساوي فريج من "تقوية حزب ميرتس أكثر من األحزاب العربية
ممارسة عربية. غير أنه ال يعرف ما إذا كان الهدف هو  -باالتصاالت الجارية إلقامة قائمة يهودية 

 ضغوط على األحزاب العربية.
بأن األحزاب العربية نقلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن تدخلها قد  "هآرتس"ونّوهت 

 ينعكس سلبًا على مكانة هذه األحزاب.
وبحسب الصحيفة، توجد قطيعة بين األحزاب العربية والقيادة الفلسطينية منذ تعثر محاوالت إعادة 

لألحزاب العربية في إسرائيل لخوض االنتخابات في قائمة شاملة تجمعها  "ئمة المشتركةالقا"تشكيل 
 معًا.
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وكان عباس طلب عشية االنتخابات السابقة من رئيس بلدية الناصرة علي ساّلم التوسط بين مختلف 
القائمة "األطراف السياسية العربية في إسرائيل لمساعدتها على تخطي الخالفات بينها وإعادة تشكيل 

. غير أن جهوده باءت بالفشل وفي نهاية المطاف تشكلت قائمتان عربيتان خاضتا "المشتركة
 .10نائبًا إلى  13االنتخابات في إسرائيل فجاءت النتيجة بتراجع التمثيل العربي في الكنيست من 

لدى السلطة  ونفت لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي هذا التقرير. وتوجد عادة حساسية سياسية
 من أي اتهام لها بمحاولة التدخل في االنتخابات اإلسرائيلية.

وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع إن السلطة ليس لها عالقة مباشرة بما يجري، لكنها 
تراقب ما يحدث سياسيا في إسرائيل. غير أن رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور أكد وجود مثل هذه 

ن قائمة موحدة، وأن لقاءات جرت في مناطق مختلفة بهذا الشأن منها في رام التحركات للترشح ضم
 ."القائمة المشتركة"هللا، وأنه قرر عدم الترشح مع تأييده إلعادة تشكيل 

، أن "ميرتس"بعد أيام من تأكيد عضو الكنيست عيساوي فريج، النائب عن  "هآرتس"وجاء تقرير 
ئبين أحمد الطيبي وأيمن عودة لمناقشة فكرة إقامة إطار اتصاالت ولقاءات جرت بينه وبين النا

عربية مشتركة  -سياسي يجمع في صفوفه سياسيين من العرب واليهود بحيث يكون برئاسة يهودية 
 لخوض االنتخابات المقبلة.

وأضاف فريج في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية أنه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه 
، "جفعات َحفيفا"على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في  "ميرتس"

 بمواصلة هذه االتصاالت.
ولم يستبعد أيمن عودة التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين 

 نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات المقبلة.
خابات في إسرائيل في سبتمبر المقبل بعدما فشل نتنياهو بتشكيل حكومة بعد ويفترض أن ُتجرى انت

فوز اليمين في االنتخابات التي جرت في أبريل )نيسان( الماضي. وصّوت الكنيست الشهر الماضي 
 على حل نفسه وإعادة االنتخابات.

 12/6/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تنتقد الصمت الدوليتدين هدم البيوت و  "الخارجية الفلسطينية" .3
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة هدم المنازل والمنشآت، التي تشنها : نادية سعد الدين -عمان

واعتبرت،  سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة القدس المحتلة ومحيطها.
التطهير العرقي ضد المواطنين  الخارجية الفلسطينية، أن الحملة تعد تصعيدًا خطيرًا في عمليات
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المقدسيين، وجزء ال يتجزأ من حرب االحتالل المفتوحة عليهم، إلجبارهم على ترك مدينتهم 
ومغادرتها، ليقوم االحتالل بإحالل مستوطنين يهود مكانهم؛ تنفيذًا لمخططاته االستعمارية، الهادفة 

 إلى تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.
ونوهت إلى خطورة التصعيد الحاصل في عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، كما حدث في 
الخليل وبيت جاال وصور باهر وشعفاط وغيرها، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور باتت مألوفة 

اة واعتيادية، أو كأرقام في اإلحصاءات فقط، بما يخفي سياقها االستعماري العنصري، وحجم معان
 أصحابها من العائالت الفلسطينية، وما تواجهه من تشرد ألطفالها ونسائها وشيوخها وأبنائها.

وأكدت الوزارة، أن صمت المجتمع الدولي على هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وصل حد 
لى "ة التخاذل والالمباالة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، جراء ممارسات االحتالل ومستوطنيه، مشدد

أن هدم المنازل جريمة تستدعي صحوة ضمير وأخالق دولية، ومحاسبة مرتكبيها من قبل الجنائية 
 الدولية والمحاكم الوطنية المختصة. 

 12/6/2019الغد، عّمان، 

 

 عزام األحمد: مشاركة األردن ومصر في ورشة البحرين غير مفاجئة .4
لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام األحمد،  قال عضو اللجنة التنفيذية: أيسر العيس -رام هللا 

الثالثاء، إن قرار مصر واألردن المشاركة في ورشة البحرين االقتصادية التي تعقدها واشنطن، لم 
وفي أول تعليق على ما رشح حول قرار القاهرة وعّمان المشاركة في ورشة المنامة، قال  يكن مفاجئا.

لديهم عالقات خاصة مع الواليات المتحدة، وال نستطيع أن األحمد لألناضول، "القرار غير مفاجئ، 
نحكم على الظروف التي جعلتهم يشاركون، ولكننا متأكدون أن المشاركة ستكون رمزية، وليست على 

وتوقع األحمد، أن يكون تمثيل األردن ومصر رمزيا، على غرار مشاركتهما في الورشة  مستوى عال".
 بيت األبيض.التي عقدت العام الماضي في ال

وأضاف: "كنا نفضل أال يشاركوا نهائيا، وال أن تستضيف البحرين مثل هذا اللقاء، الذي تنظمه 
 مجموعة اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكا، المتحالف مع اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو".

 11/6/2019، لألنباءوكالة االناضول 
 

 يحات المسؤولين اإلسرائيليين بشأن القدسمنصور: المجتمع الدولي مطالب بإدانة تصر  .5
طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم المتحدة، السفير رياض منصور،  -وفا -نيويورك

المجتمع الدولي بإدانة ورفض تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين المتعلقة بمدينة القدس، السّيما ما 
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تحدة في إحدى خطاباته أمام مجلس األمن الشهر صّرح به المندوب اإلسرائيلي لدى األمم الم
الماضي حين قدم ما وصفها باألعمدة األربعة التي تثبت حق اليهود على أرض فلسطين وتال 

 مقاطع من التوراة أثناء الجلسة.
وقال منصور في ثالث رسائل متطابقة بعثها يوم الثالثاء، إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس 

لهذا الشهر )الكويت(، ورئيسة الجمعية العاّمة، إن على المجتمع الدولي أن يدين مثل  مجلس األمن
هذه التصريحات، وأن يؤكد على مكانة القدس وفق القوانين الدولية والتي تنص على أال سيادة 
إلسرائيل على القدس وأن قضية المدينة ال تزال عالقة وأنها من قضايا الحل النهائي في عملية 

م في الشرق األوسط، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يؤكد على احترام وضع ومكانة السال
القدس التاريخية ويحترم الوصاية الهاشمية على األماكن المسيحية واإلسالمية المقدسة بما فيها 

 الحرم الشريف.
 11/6/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 غربّيةازدياد فوضى انتشار السالح في الضّفة ال .6
كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينّية العقيد لؤي إرزيقات، في حديث إلذاعة : عدنان أبو عامر

 1000و 600أّيار/مايو، أّن األجهزة األمنّية الفلسطينّية تضبط سنوّيًا بين  27"وطن" المحلّية في 
الذي يستخدم في  قطعة سالح في الضّفة الغربّية، وأّن لديها خططًا لمكافحة السالح المهّرب،

 الشجارات العائلّية وفرض القّوة، في ظّل غياب الرادع من خالل ضعف الجهاز القضائي الفلسطينّي.
وأشار لؤي إرزيقات إلى أّن ترويج األسلحة المهّربة وبيعها مشكلة تواجهها األجهزة األمنّية منذ وقت 

سؤولّية للتقليل من معدالت القتل، طويل، مطالبًا بوجود قانون رادع يضع حاملها تحت طائلة الم
مؤّكدًا أّن مصدر السالح من إسرائيل، التي تغّض الطرف عن تهريبه، وتساعد في وصوله إلى 

 المناطق الفلسطينّية.
حّتى أّن مخّيمات الاّلجئين في الضفة تحّول بعضها إلى ثكنات عسكرّية مكتّظة بالسالح، ويعتبر 

سوبة العواقب، األمر الذي يجعل أجهزة األمن تقتحمها بعشرات دخولها من السلطة مغامرة غير مح
المركبات العسكرّية، فال تستطيع أن تدخل وتخرج بحرّية العتقال من تشاء، ألنها ستكون في 

 مواجهة المسلحين.
وقال مسؤول أمنّي فلسطينّي، أخفى هوّيته، في حديث لـ"المونيتور": "إّن انتشار السالح في الضّفة 

اهتمامات القيادة الفلسطينّية ألسباب عّدة: أّولها أّن إسرائيل تساهم في إدخاله، وثانيها أّنه  يتصّدر
يترافق مع زيادة الحديث عن مزاعم انهيار السلطة بسبب أزمتها المالّية، وثالثها الخشية من استغالله 
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ّل سالح غير سالح من قوى فلسطينّية معنّية بزعزعة استقرار السلطة، والسيطرة على الضّفة. ك
األجهزة األمنّية غير شرعّي، سواء أكان لفصائل فلسطينّية، عائالت، أم مجموعات خارجة عن 

 القانون".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التشريعّي حسن خريشة لـ"المونيتور": "إّن ظاهرة انتشار السالح 

وتّجار السالح الذين يهّربونه من األردن  في الضّفة هي نتيجة لتجارة بينّية بين متنّفذين في السلطة
وإسرائيل. تكديس السالح مرتبط بحسابات داخلّية والتحضير لوراثة الرئيس، وهي ظاهرة سلبّية تسفر 
عن تمزيق النسيج االجتماعّي الفلسطينّي. السلطة تخشى بصفة أساسّية من سالح المقاومة. ولذلك، 

 .تعمل على مصادرته ومالحقته على الفور"
 10/6/2019المونيتور، 

 
 التفاهمات مع االحتالل تتعلق بإجراءات كسر الحصار وليست بالتهدئة ":الجهاد" .7

أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشيخ خضر حبيب، أن : عالء المشهراوي  -غزة
صار في قطاع التفاهمات بين فصائل المقاومة واالحتالل بواسطة مصرية تتعلق بإجراءات كسر الح

 غزة وليست بالتهدئة.
وقال حبيب في تصريح صحفي خاص بـ"القدس": "إنه ليس هناك تفاهمات تهدئة مع االحتالل، وإنما 

 هي تفاهمات تتعلق بإجراءات كسر الحصار، وذلك بوساطة من األشقاء المصريين".
وقه. مشددا على أن وأضح القيادي حبيب أن الشعب الفلسطيني تمكن بصموده عدم التنازل عن حق

مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالعودة، والتي استطاعت أن تنجز 
 الكثير لصالح القضية والشعب الفلسطيني.

من نوايا رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي دونالد ترامب الخبيثة  وحّذر
 ومة اإلسرائيلية؛ والبدء بتنفيذ صفقة القرن.وخاصة بعد فشلهم في تشكيل الحك

وأوضح حبيب ألن التصريحات األخيرة للسفير األمريكي لدى االحتالل ديفيد فريدمان، التي اعتبر 
فيها أن إسرائيل لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية تدلل على أنه يعمل ضمن ماكينة 

، وينفذ تعليمات نتنياهو، وهو سفير للمستوطنين استعمارية استيطانية لصالح المشروع الصهيوني
  باألساس، قبل أن يكون سفيرًا ألمريكا.

ودعا القيادي حبيب، الرئيس محمود عباس أن يدعو األمناء العامين لجميع الفصائل والشخصيات 
موحدة وعمل خارطة طريق والخروج برؤية وطنية شاملة  استراتيجيةالوطنية االعتبارية، لوضع خطة 

 لمواجهة ما يمر بالقضية الفلسطينية من مؤامرات والوصول بها إلى بر األمان.
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وشدد حبيب على ضرورة تصليب الجبهة الداخلية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، كون 
 الدم هو الذي يوحد الفلسطينيين دائمًا في مواجهة االعداء.

 11/6/2019القدس، القدس،   

 
 الضفة تستوجب من السلطة البدء بوحدة وطنية تحمي حقوقنا: اقتحامات حماس .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات الوطنية حسام بدران، أن ما 
حصل الليلة الماضية من اقتحام مدن الضفة ومحاصرة مقرات األجهزة األمنية في مدينة نابلس 

السلطة للبدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس  وإطالق النار عليها، يستوجب وقفة جدية من
 حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة االحتالل الذي يحاصر الكل الفلسطيني في الضفة وغزة.

وقال بدران في تصريح صحفي الثالثاء، إننا اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية؛ 
ود التفاقيات أمنية، وأن االحتالل يضرب عرض الهدف منها التهديد بأنه ال مكان محصن، وال وج

وتابع: وعليه فإن العودة لخيار شعبنا في المقاومة والوحدة  الحائط بكل ما يدعيه من التزامات.
 وتحصين الجبهة الداخلية أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ها جيش االحتالل والتي طالت عددا من أنصار الحركة وأكد بدران أن حملة االعتقاالت التي شن
وكوادرها، من بينهم القياديان في الحركة رأفت ناصيف وعدنان الحصري من طولكرم، تعبر عن 

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع  عنجهية االحتالل في التعامل مع أبناء شعبنا.
السياسية، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين كافة من  االحتالل بشكل رسمي، ووقف االعتقاالت

سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش االحتالل لمدن الضفة ومقرات السلطة األمنية، 
 الفتا إلى أنه مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة االحتالل.

 11/6/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يدمان" بشأن الضفة تعكس انحيازها لالحتاللأبو مرزوق: تصريحات "فر  .9
عّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوق، تصريحات السفير : الدوحة

األمريكي لدى االحتالل اإلسرائيلي ديفيد فريدمان، بشأن الضفة الغربية المحتلة بأنها "تعكس حجم 
وقال أبو مرزوق، في  ة القضية الفلسطينية".االنحياز األمريكي للكيان الصهيوني، الهادف لتصفي

تغريدة نشرها على "تويتر": "هذا ُيوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية، وتقوية الصف الداخلي 
 لمواجهة إجراءات صفقة القرن، التي بدأت منذ نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة".

 11/6/2019، فلسطين أون الين
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 يارة الوفد المصري لغزة أو الجتماع الفصائل في القاهرةحماس: ال موعد لز  .11
الثالثاء، أنه ال موعد لزيارة الوفد األمني المصري  أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،: غزة

 إلى قطاع غزة أو الجتماع الفصائل في القاهرة".
حماس تدعم أي جهد وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي:" "حركة 

 مصري من شأنه ترتيب البيت الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات".
"المصالحة بحاجة لتنفيذ خطوات عملية على األرض يلمسها المواطن تبدأ برفع  وأضاف أن:

 العقوبات وتشكيل حكومة وحدة والكرة ال زالت في ملعب الرئيس محمود عباس".
لمصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية، إلنهاء وترعى مصر ملف ا

 .2007االنقسام بين الحركتين منذ سيطرت "حماس" على قطاع غزة في 
وفي سياق آخر، اعتبر القانوع أن اقتحام االحتالل لمدينة نابلس بعشرات الجنود يعكس العربدة التي 

مواجهة، داعيًا السلطة إلى إطالق يد المقاومة الفلسطينية  يمارسها وسهولة استباحة الضفة دون 
 لتدافع عن شعبها من هذه العربدة.

 11/6/2019، فلسطين أون الين
 

 أمريكية ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية -: حملة تشويه إسرائيليةمحيسن .11
يكية بإطالق حملة )د ب أ(: اتهم مسؤول في حركة فتح، الثالثاء إسرائيل واإلدارة األمر  - رام هللا

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن، لإلذاعة  تشويه ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية.
الفلسطينية الرسمية، إن الحملة المذكورة تأتي على خلفية رفض السلطة الفلسطينية التعاطي مع 

 ”.القرن  صفقة“الخطة األمريكية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المعروفة باسم 
الحملة األمريكية اإلسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية تأتي في سياق الغضب من “وأضاف محيسن أن 

 ”.حالة االلتفاف الشعبي حول القيادة والموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة ما تسمى صفقة القرن 
ويه صورة شعبنا توخى الحذر ممن يقف خلف هذه الحملة التي تحاول تش“ودعا الفلسطينيين إلى 

 ”.وقيادته إلشغاله بقضايا صغيرة وثانوية بعيدا عن القضية المركزية في مواجهة المؤامرة األمريكية
 11/6/2019القدس العربي، لندن، 

 
 مشروعنا أكبرو في فيديو مسرب.. قيادي بحماس: فلسطين مجرد سواك أسنان  .12

للقيادي في حركة حماس، محمود  أحدث فيديو مسرب تم تداوله: العربية.نت -المصدر: دبي 
 الزهار، ضجة، مساء الثالثاء، على مواقع التواصل، ال سيما بين الفلسطينيين.
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وظهر الزهار في الفيديو الذي لم يعرف تاريخ تصويره، وهو يتحدث مع عدد من أنصار الحركة في 
ي للحركة جلسة خاصة، يشرح فيها رؤية حماس لفلسطين، موضحًا أنها ليست الهدف األساس

 ولمشروعها، بل مجرد خطوة أو مرحلة من مراحل المشروع األكبر.
عندما أسمع هذا الكالم  اً من الثوابت؟ طبع 1967وتساءل الزهار متهكمًا: "دولة فلسطينية على حدود 

وتابع قائاًل: "فلسطين بالنسبة لنا مثل الذي يحضر السواك  أشعر بالتقيؤ، ألنه ال يوجد مشروع".
سنانه فقط، ألن مشروعنا أكبر من فلسطين". وأضاف: "فلسطين غير ظاهرة على وينظف أ
 الخريطة".

 12/6/2019، دبي، العربية.نت
 

 من ضحايا االنقسام ا  شهيد 40تسوية ملف  :قيادي في حركة الجهاد .13
كشف خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، وعضو لجنة : محمود أبو عواد -غزة  

من ضحايا أحداث االنقسام بين  اً شهيد 40لمجتمعية، اليوم االثنين، عن تسوية ملف المصالحة ا
وأوضح حبيب في تصريحات لـ "القدس"، أنه تم التوصل لتسوية ملف الضحايا  حركتي فتح وحماس.

 من فتح، ومثلهم من حماس. اً شهيد 20وجميعهم من قطاع غزة، باعتماد 
 اً الر لكل عائلة شهيد، بدعم من اإلمارات التي رعت مشروعألف دو  50وبّين أنه سيتم دفع مبلغ 

 أسرة. 174إلى أن اللجنة تمكنت من تسوية ملفات  اً أسرة من أسر الشهداء، الفت 134لنحو  مماثالً 
وبين أن اللجنة ستواصل عملها وتأمل في الفترة المقبلة أن يتوفر الدعم المالي الالزم لتسوية جميع 

 يا ومصابي فترة االنقسام.الملفات الخاصة بضحا
 11/6/2019القدس، القدس، 

 
 المنصرم / مايوانتهاكات لالحتالل في الضفة والقدس خالل أيار 1,610تقرير لحماس:  .14

انتهاكات لقوات االحتالل  1,610وثق تقرير صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة "حماس" بالضفة، 
 لمنصرم.اإلسرائيلي في الضفة والقدس خالل شهر أيار ا

وبحسب التقرير، فإن أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية تمثلت في استشهاد فلسطينيين اثنين قضيا 
مرة خالل  23ووفقا لتقرير الدائرة اإلعالمية، فإنه تكرر اقتحام المسجد األقصى  برصاص االحتالل.

 16ارا بإبعاد وبين التقرير، أن االحتالل أصدر قر  مستوطنا. 815الشهر الماضي، وذلك من قبل 
 مقدسيا عن المسجد األقصى، خالل الشهر المنصرم.
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أفاد التقرير أن مجمل عدد اإلصابات جراء اعتداءات االحتالل ومستوطنيه خالل الشهر المنصرم و 
 إصابة. 95بلغ 

مواطنا من مدن الضفة كافة، كان معظمها  365وأوضح التقرير أن شهر مايو الماضي شهد اعتقال 
 .معتقال 118اقع في القدس بو 

منزال، كما  169عملية اقتحام لمدنها المختلفة، تخللها مداهمة  279وشهدت مناطق الضفة والقدس 
 .حاجزا ثابتا ومؤقتا 283أقامت قوات االحتالل عدد 

ووفقا إلحصائية الدائرة اإلعالمية لحماس، فقد تخلل شهر أيار/مايو المنصرم هدم االحتالل لمنازل 
في الخليل، وبيتا واحدا في بيت لحم. كما استولت قوات  3بيوت في طوباس، و 4ها مواطنين، من 8

 141وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل منعت  االحتالل على بيت واحد في مدينة جنين.
 مواطنا من السفر عبر المعابر تحت مبررات واهية.

، تنوعت 17دد الممتلكات المصادرة منشأة، كما بلغ ع 55وتخلل الشهر المنصرم تدمير االحتالل 
 36وبلغت اعتداءات المستوطنين خالل الشهر الماضي  بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.
 عملية إطالق النار. 77اعتداء، فيما نفذ جنود االحتالل ومستوطنيه 

وحدات  805وفي إطار استمرار النشاط االستيطاني، قررت سلطات االحتالل طرح مناقصة لبناء 
وحدة سكنية في  345وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف" و 460سكنية استيطانية، منها 

 .1967مستوطنة "راموت"، المقامتين على أراضي مدينة القدس الشرقية ضمن األراضي المحتلة عام 
 11/6/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ة المشاركة بنشاطات "إرهابية"بتهم في الضفة الغربية فلسطينيا   18االحتالل يعتقل  .15

فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة  18القدس: أعلن الجيش اإلسرائيلي صباح الثالثاء، اعتقال 
 الغربية خالل ساعات الليلة الماضية.

وأضاف أنه  ”.الضلوع بنشاطات إرهابية“وزعم الجيش في بيان، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة 
وعادًة ما ينفذ  ، دون مزيد من التفاصيل.”معتقلين( إلى التحقيق من قبل قوات األمنتمت إحالتهم )ال“

 الجيش اإلسرائيلي حمالت مداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، واعتقاالت في صفوفهم.
 11/6/2019القدس العربي، لندن، 
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 تحوالت على الخارطة السياسية اإلسرائيلية قبيل االنتخابات .16

طرأت في الساعات األخيرة تحوالت جديدة على  :ترجمة خاصة -القدس" دوت كوم" -رام هللا
 الخارطة السياسية اإلسرائيلية، قبل إجراء االنتخابات للمرة الثانية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقرر زعيم حزب العمل آفي غاباي عدم المنافسة على زعامة الحزب في االنتخابات المقبلة، في 
وأشار إلى أن الحزب مر مؤخرا بتحديات  ته باعتزال الحياة السياسية بشكل تدريجي.إشارة إلى ني

 محفوفة بالعديد من المخاطر. 
من جانبها أعلنت إيليت شاكيد من حزب اليمين الجديد أنها ستنافس في االنتخابات المقبلة. دون أن 

أم ستنضم لحزب آخر، خاصًة توضح فيما إذا كانت ستستمر بشراكتها مع نفتالي بينيت في الحزب، 
 وأن هناك دعوات في الليكود الستقطابها من جديد.

وهاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بنيامين نتنياهو، وقال إنه يحاول تشكيل كتلة 
كما أكد أنه لن  يمينية لعبادته شخصيًا. مشيرًا إلى أنه لن يوصي بنتنياهو لرئاسة الحكومة المقبلة.

 أبيض بيني غانتس لرئاسة الحكومة الجديدة.  -صي بزعيم حزب أزرق يو 
ورأى أن إسرائيل تذهب لالنتخابات ليس بسبب مواقفه، بل بسبب توجهات نتنياهو واستسالمه 
للراديكاليين المتطرفين. الفتًا إلى أن حزبه تحدث بطريقة واضحة وعلنية عن مواقفه. ولم يفعل مثل 

ث أمام الليكود بشيء ومن خلفه بشيء آخر، إلى جانب تواصله سرًا مع نتنياهو الذي كان يتحد
 أعضاء أحزاب مختلفة منها "العمل" و"أزرق أبيض" لمحاولة تشكيل الحكومة.

من جهتها قالت ستاف شافير من حزب العمل، إن أكبر نجاح لنتنياهو في العقد الماضي هو أنه 
ئيليين يائسون وعاجزون، ويحتقرون السياسة والساسة قتل السياسة اإلسرائيلية. مضيفة "إن اإلسرا

وأشارت إلى أن مهمتها األولى ستكون خلق بديل أيديولوجي وسياسي  ويعتقدون أنهم غير ملهمين".
 للحكومة اليمينية.

 11/6/2019القدس، القدس، 

 
 ليبرمان: غير ملتزم بتنصيب نتنياهو .17

ان، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرم
وقال ليبرمان إن نتنياهو "يجعل المسألة شخصية، إذ ليس  اليوم، إنه غير ملتزم "بتنصيب" نتنياهو.

وتابع أنه ملتزم بفوز  الحديث عن المعسكر القومي، كتلة اليمين، وإنما عن تقديس شخص نتنياهو".
يستطيع تشكيل حكومة فقط مع الدببة في القطب"، على  "فانكاحول ال"اليمين، مضيفا أن "حزب 

 حد تعبيره.
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حريدي  –وادعى أنه امتنع عن الدخول في ائتالف مع نتنياهو بداعي رغبته بـ"تجنب ائتالف حريدي 
قومي"، مضيفا أن "نتنياهو في المقابل أجرى خفية كل الوقت مفاوضات مع عناصر من يسرائيل 

 ول الفان، وأيضا مع آفي غباي".بيتينو، وفي داخل كاح
وقال أيضا إن مسودة االتفاق بين الليكود وبين "يهدوت هتوراه" تشمل الفصل بين النساء والرجال. 
وبحسبه، فإن "الحريديين ال يتدخلون بشكل عام في قضايا األمن والخارجية، وإنما يعنيهم تلقي 

ين، فكل اتفاقات أوسلو كانت بسبب "شاس"، الشيكات في الوقت"، مضيفا أن الحريديين ليسوا "اليم
 على حد قوله.

وتطرق ليبرمان إلى تصريحات المقرب من عائلة نتنياهو، بيني تسيفر، والتي جاء فيها أن "اليمين 
بدون نتنياهو هو كومة قمامة"، وقال إنه يعيد ما يسمعه من عائلة نتنياهو، وهذا "تقديس شخصية 

 والرؤية السياسية".تهدف الستبدال األيديولوجية 
وردا على سؤال بشأن التوصية بتشكيل حكومة، قال ليبرمان إنه ليس ملتزما بتنصيب نتنياهو، وإنما 

 حريدية قومية". –هو ملتزم بفوز اليمين وتشكيل "حكومة قومية ليبرالية، وليس حكومة حريدية 
 11/6/2019، 48عرب 

 
 يةجديدة إلخراج إيران من سور ية خطة إسرائيل .18

العبرية، أمس، أن إسرائيل بلورت خطة جديدة إلخراج القوات اإليرانية من سوريا،  "13القناة الـ"ذكرت 
ستعمد إلى عرضها على الجانب الروسي في القمة األمنية التي سُتعقد نهاية الشهر الحالي في تل 

لكن ال يبدو، إلى أبيب، بين مستشاري األمن القومي لكّل من إسرائيل والواليات المتحدة وروسيا. 
اإلسرائيلية ـــ  "العروض"اآلن، أن الخطة الجديدة تحمل جديدًا، أو في حّد أدنى تغييرًا ملحوظًا قياسًا بـ

األميركية التي تمت بلورتها في الماضي، ورَفضها الجانب الروسي، أو تعّذر عليه تنفيذها. وفي هذا 
شكيكًا في تل أبيب، في أن الخطة اإلسرائيلية اإلطار، أشار تقرير القناة العبرية إلى أن ثمة ت

 الجديدة، التي لم ُتعلن تفاصيلها بعد، ستلقى قبواًل روسيًا.
 12/6/2019األخبار، بيروت، 

 

 طائرة إسرائيلية دون طيار بمواصفات عالية .19
 ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثالثاء، أن :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ستعرض خالل معرض باريس الجوي ألول مرة طائرة بدون طيار، 
، صنعت وطورت 5وبحسب القناة، فإن الطائرة وهي من طراز هيرمس  بمواصفات عالية ومتطورة.
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في الجو، ولديها القدرة على اإلقالع والهبوط من  اً ، حيث تستطيع البقاء لوقت طويل جداً حديث
 اً للقناة، فإن الطائرة لديها قدرات استخبارية وتكنولوجية متطورة جد اً ووفق صات برية وبحرية.من

ويمكنها التحليق لمسافات طويلة وتتصل بأجهزة خلوية واقمار صناعية ورادارات بحرية وأجهزة 
 استشعار حديثة.

 11/6/2019القدس، القدس، 

 
 غزة يستلزم الدفع                                 الحصول على اإلنذار المبكر في مستوطنات غالف .21

عّبر مستوطنون في غالف غزة، اليوم الثالثاء، عن غضبهم من "ال  :ترجمة خاصة -رام هللا 
يعيشون ويعملون في قرية  اً مستوطن 120مباالة" الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بعد أن تركت نحو 

 نذار مبكر.تعاونية صغيرة قريبة من الحدود، بال إ
وبحسب موقع روتر نت للمستوطنين، فإن هؤالء يعملون في مناطق شبه نائية على الحدود بين 

إلى أنهم يعيشون  اً مستوطنتين، وال يتلقون تحذيرات بوجود إطالق قذائف من غزة أو غيرها. مشير 
 تحت تهديد أمني يومي من غزة بسبب الحرائق وغيرها.

ستوطنين توجهوا للسلطات المحلية والجبهة الداخلية، للمطالبة بتركيب ووفقا للموقع، فإن أولئك الم
 النظام، إال أن الرد كان بأنهم شركة خاصة وعليهم دفع المال مقابل نشر النظام.

، اً مبلغ ثابت يدفع شهري 135شيكل للتركيب، و 1,600شيكل، و 13,500وتصل تكلفة الوحدة الواحدة 
الطلب، ما يعني أن جوالت القتال التي ستكون في غضون هذه الفترة  من اً يوم 90وسيتم تركيبه بعد 

 لن يكون خاللها تحذيرات أمنية، ما أثار غضبهم بشكل أكبر.

 11/6/2019القدس، القدس، 
 

 ناشطون في الليكود: انتهى عصر نتنياهو .21
ل حزبه فيما يشير إلى تصدع في مكانة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في داخ

"الليكود"، بدأت تتعالى أصوات داخل الحزب تطالب بإجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة وقائمة الحزب 
وفي المقابل، فإن رئيس حزب "يسرائيل  في الكنيست، وذهب بعضهم إلى القول إن عصره قد انتهى.

 بيتينو" يؤكد أنه غير ملتزم بتنصيب بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة.
إلى محكمة "الليكود"، نهاية األسبوع الماضي، التماس عاجل يطالب بإلزام رئيس الحزب ورئيس وقدم 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومديرية االنتخابات في الحزب بإجراء انتخابات لرئاسة "الليكود" وقائمته 
ي قدم االلتماس أوري بيرتس، وهو عضو في الليكود، وناشط على صفحة الحزب ف للكنيست.
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وجاء في االلتماس أنه بموجب دستور الحزب، فمن  الفيسبوك التي يطلق عليها "الليكود اإليجابي".
لحظة حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة يجب إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب، 

 واختيار مرشحي القائمة القطرية للكنيست.
ر الحزب "من خالل تجاهل رغبة الجمهور وقال بيرتس إن نتنياهو امتنع على تطبيق دستو 

الواضحة، سواء في وسط أعضاء الليكود أو في وسط الحركات األخرى، ألن ذلك يسمح لشخصيات 
وأشار الملتمس إلى أن نتنياهو فشل في محاولة تشكيل  مركزية أخرى بالتنافس على منصبه".

قادة "كاحول الفان" والتي جاء فيها  ، كما أشار إلى تصريحات21الحكومة بعد انتخابات الكنيست الـ
 أنهم سيوافقون على حكومة وحدة مع شخص آخر غير نتنياهو.

 11/6/2019، 48عرب 
 

 "مفاعل ديمونا" يقر للمرة األولى بتسرب مواد مشعة .22
أقر مركز األبحاث النووية في ديمونا للمرة األولى، يوم الثالثاء، أنه حصل تسربات لمواد مشعة 

جاء ذلك في وثيقة كشفت عنها في إطار دعوى تعويضات  ر السنين في المركز.وحوادث على م
 قدمها عامل سابق في المركز النووي، يدعى فريدي طويل، والذي أصيب بمرض السرطان.

وبحسب اإلذاعة العامة اإلسرائيلية فإن المفاعل النووي أقر، في أعقاب تقديم الدعوى، أن العامل 
حصلت حوادث وتسربات لمواد مشعة في داخل المفاعل، ولكن دون تقديم تعرض لمواد مشعة، وأنه 

 أي تفاصيل بشأن ما حصل في تلك الحوادث، وحجمها ومدى االنكشاف للمواد المشعة.
أن اللجنة التي تبحث في دعاوى عمال مركز األبحاث النووية،  48وجاء في تقرير لموقع غرب 

 الوثيقة التي تؤكد حصول حوادث وتسربات. "لجنة زوهر"، قد تبنت موقف المفاعل رغم
وقال طويل إن الوثيقة أرسلت إليه عن طريق البريد اإللكتروني مؤخرا، وإنه اكتشف أنه تعرض 
بالفعل لوقوع حوادث رغم أن أحدا لم يهتم بإطالعه على ذلك خالل السنوات التي عمل فيها في 

 المفاعل.
، وأجريت لي الفحوصات... هذا يؤكد أن جسدي تعرض وقال "لو تصرفوا باستقامة لكنت عرفت ذلك

 عاما"، على حد قوله. 56لسموم تسببت بالمرض. لقد انتهت حياتي في جيل 
 11/6/2019األيام، رام هللا، 
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 مشجعو فريق إسرائيلي يرفضون ضم العب ألن اسمه "محمد علي" .23
النادي، بالعدول عن ضم العب كرة طالبت رابطة مشجعي نادي بيتار القدس، اليوم الثالثاء، إدارة 

وطالب مشجعو  القدم النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره كشرط لقبول لعبه بفريق النادي.
النادي، الذين يشكلون رابطة، تطلق على نفسها اسم "ال فاميليا"، من خالل مدونة على موقع فيس 

 حمد علي بسبب اسمه.بوك، إدارة النادي بالعدول عن ضم الالعب النيجيري م
وعادت رابطة "ال فاميليا"، الثالثاء، وكتبت في تدوينة على حسابها في فيسبوك تقول إن "هناك 
الكثير من الالعبين الذين لديهم أسماء مستعارة مثل ميسي والالعب المصري محمد صالح، الذي 

 عار".يطلق عليه موو، وكذلك الالعب النيجيري محمد يمكن أن يكون له اسم مست
 11/6/2019األيام، رام هللا،  

  
 "األقصى"وزير إسرائيلي يقود المستوطنين القتحام  .24

قالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن قوات االحتالل نشرت عناصرها الكثيفة : نادية سعد الدين
وتعزيزاتها العسكرية المشددة داخل ساحات المسجد األقصى المبارك، وبمحيطه، لتوفير الحماية 

منية الالزمة القتحام وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أريئيل، المسجد مع عشرات المستوطنين األ
 المتطرفين.

وقام المقتحمون للمسجد، من جهة باب المغاربة، بتنفيذ جوالت استفزازية داخل المسجد، تزامنًا مع 
شخصية، وإعطائهم قيام قوات االحتالل بعرقلة دخول المصلين لألقصى عبر احتجاز هوياتهم ال

بطاقات ملونة بداًل منها، حتى تضمن، وفق األنباء الفلسطينية، عدم رباطهم في المسجد لفترات 
 طويلة، أو إلمكانية اعتقالهم في حال تصدوا القتحامات المستوطنين.

 12/6/2019، الغد، عّمان
 

 اءات التنكيليةلمواجهة اإلجر  أسرى "عسقالن" يشرعون باإلضراب عن الطعام األحد المقبل .25
قال نادي األسير، إن أسرى "عسقالن" سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم األحد المقبل، 
لمواجهة اإلجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقل بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر 

 نيسان المنصرم.
التوتر يشهدها المعتقل، مع استمرار تعنت وبين نادي األسير، في بيان اليوم الثالثاء، أن حالة من 

اإلدارة ورفضها االستجابة لمطالب األسرى، المتمثلة بوقف االقتحامات والتفتيشات الليلة دون أدنى 
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مراعاة لوجود أسرى مرضى داخل المعتقل، ووقف عمليات النقل التي طالت ممثلي األسرى، وكذلك 
 العقوبات المفروضة على عدد من األسرى.

د نادي األسير أن األسير ناصر أبو حميد الذي جرى نقله إلى معتقل "نفحة" سيخوض اإلضراب وأك
ولفت إلى أن إدارة المعتقل هددت بتنفيذ عمليات نقل تعسفية لعدد  مع رفاقه األسرى في "عسقالن".

ن آخر من األسرى في المعتقل، وسبق ذلك فرضها لجملة من العقوبات عليهم منذ نهاية شهر نيسا
 ( أسيرا من "الكنتينا" والزيارة إضافة إلى فرضها غرامات مالية بحقهم.24تمثلت بحرمان ) 2019

 .( أسيرا46ُيشار إلى أن معتقل "عسقالن" يضم قسما وحيدا لألسرى األمنيين وعددهم )
 11/6/2019، األيام، رام هللا

 
 القدسإخالء الفلسطينيين من عقارات الكنيسة في ب يباشرون  المستوطنون  .26

االستيطانية العمل على تطبيق قرار المحكمة العليا  "عطيرت كوهنيم"باشرت منظمة  تل أبيب:
 70وإخالء العائالت الفلسطينية من البيوت التابعة للكنيسة األرثوذكسية، التي تقطنها منذ أكثر من 

ه العقارات، بعد سنة، في حي النصارى في البلدة القديمة من القدس. وبذلك تكتمل عملية تهويد هذ
 سنة من التآمر عليها. 14

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت قرارها، أول من أمس، برفض استئناف البطريرك 
ثيوفيلوس الثالث والبطريركية األرثوذكسية في قضية أوقاف باب الخليل في حي النصارى في 

 ق بترا وبيت األعظمية َتؤول إلى المستوطنين.القدس. وبموجب القرار، فإن مْلكّية فندق إمبريال وفند
 12/6/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 منظمتان أرثوذكسيتان: قرار العليا يثبت تواطؤ ثيوفليوس .27

قالت المنظمة األرثوذكسية الموحدة )ج م( ومجموعة الحقيقة األرثوذكسية، في بيان صدر اليوم 
ة بشأن ملكية المستوطنين، وجمعية "عطيريت كوهانيم" الثالثاء، إن قرار المحكمة العليا اإلسرائيلي

االستيطانية، لفندق بترا وإمبريال وبيت المعظمية داخل أسوار البلدة العتيقة، يثبت تواطؤ وتآمر 
البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل، والتي ستعقبها جريمة 

 م إخالء قاطني هذه العقارات من الفلسطينّيين العرب.جديدة من المستوطنين في محاوالته
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها، يوم أمس، برفض استئناف البطريرك ثيوفيلوس والبطريركّية 

بموجب القرار، فإن مْلكّية  األرثوذكسّية في قضية أوقاف باب الخليل في حي النصارى في القدس.
 ت المعّظمّية َتؤول إلى المستوطنين.فندق إمبريال وفندق بترا وبي
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ولفت البيان إلى ما صدر عن المحكمة العليا وهو أنه "بسبب السياسة الداخلّية المرتبطة بالصراع 
"، حيث أن المحكمة تستغرب تساهل البطريركّية اً العربّي اليونانّي، تقوم البطركّية بعقد الصفقات سرّ 

 .2000قضّية االحتيال في صفقة الطالبّية عام  ِلما حصل في اً في معالجة القضّية خالف
 11/6/2019، 48عرب 

 
 اإلفراج عن الشابة الفلسطينية آالء بشير بعد شهر على اعتقالها .28

سنة(، بعد  23أفرج األمن الفلسطيني عصر اليوم الثالثاء، عن آالء بشير ): رام هللا ــ جهاد بركات
دينة قلقيلية، باإلفراج عن المعتقلة لدى األجهزة ساعات من قرار محكمة الصلح الفلسطينية في م

دوالر أميركي(، وكفالة نقدية  2,800دينار أردني ) 2,000األمنية الفلسطينية، بكفالة عدلية قدرها 
 يوما لدى جهاز األمن الوقائي الفلسطيني. 34دينار أردني، بعد اعتقال استمر  200قيمتها 

الجديد"، إن "فريق الدفاع عن بشير قدم طلبا إلخالء سبيلها وقال المحامي مهند كراجة لـ"العربي 
بكفالة، ووافقت عليه المحكمة اليوم، بعد اطالعها على ملف التحقيق، وإيقانها بعدم وجود ما يعارض 
إخالء سبيلها، وعدم جدية التحقيقات التي كانت النيابة تطلب تمديد توقيفها في كل مرة من أجل 

جة أن "المحكمة لم تحدد مواعيد جلسات لمحاكمتها، ولكن الملف لم يغلق، ومن وأكد كرا استكمالها".
 المحتمل أن يتم الحقا تحديد مواعيد جلسات المحاكمة".

وأصدر جهاز األمن الوقائي بيانا صحافيا بعد اعتقال آالء بشير قال فيه إن اعتقالها تم "بعد ورود 
االجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آالء معلومات دقيقة حول استغالل الظروف النفسية و 

بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء 
المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس 

 باألجهزة األمنية الفلسطينية".
يقا على ذلك، إن "المحكمة بقرارها وجدت أن اإلفراج عن آالء ال يخل باألمن وقال كراجة تعل

والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية 
الرأي والتعبير. التوقيف يجب أن يكون لغاية ملحة، وفي حال عدم وجود تلك الضرورة فإن اإلفراج 

 وصا في ملفات اعتقال النساء لخصوصية ذلك في المجتمع الفلسطيني".أولى، وخص
 11/6/2019، العربي الجديد، لندن
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 مجددا: االحتالل يقلص مساحة الصيد في بحر غزة .29
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم، الثالثاء، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، 

غزة باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع، ما تسبب  بحجة إطالق بالونات حارقة من
وجاء في بيان صادر عن جيش االحتالل: "تقرر تقليص مساحة الصيد  حرائق مختلفة. 7باندالع 

أميال بحرية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه  6إلى 
 إسرائيل".

حرائق في المناطق القريبة من  7م اإلسرائيلية، في وقت الحق، باندالع، وأفادت وسائل اإلعال
 اً حريق 14المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة في القطاع المحاصر، اليوم الثالثاء، فيما أكدت اندالع 

 منذ بداية األسبوع.
 11/6/2019، 48عرب 

 
 رجال األعمال الفلسطينيون يرفضون المشاركة في مؤتمر البحرين .31

كشف رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو ": العربي الجديد" –رام هللا 
 اليوم الثالثاء، عن دعوات وجهت لرجال األعمال للمشاركة في مؤتمر البحرين، وأنه تم رفضها.

وقال عمرو في حديث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، "إن الرفض كان إما بشكل فردي، أو بشكل 
جماعي"، مشيرا إلى أن االتحاد اتخذ قرارا في وقت سابق بضرورة االلتزام بموقف القيادة الفلسطينية، 

 وأن من يخالف هذا الموقف الوطني الرافض للورشة، خارج عن الصف الوطني الفلسطيني.
وجدد رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال التأكيد على موقف االتحاد الرافض لمسألة "االزدهار 

 االقتصادي المزعوم"، الذي ستطرحه الواليات المتحدة خالل عقد ورشة البحرين.
وأشار عمرو إلى الموقف الرسمي الذي أصدره رجال األعمال الرافض للتعامل مع القضية 

كمسار اقتصادي، مشددا على أن إقرار الحقوق الوطنية يجب أن يأتي أوال ومن ثم يتم  الفلسطينية
 وغيره. الحديث عن االقتصاد

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال أن االتحاد بصدد القيام بنشاطات متتالية، وأن هناك 
اتصاالت حثيثة تجري مع كافة األطراف داخل وخارج فلسطين من أجل تكثيف النشاط االقتصادي 

ة ولصمود والتعامل مع كل المشاريع التي يمكن ضخ االستثمارات فيها سريعًا، لتشكل دعما للحكوم
الشعب الفلسطيني أمام الضغوطات التي تفرضها الواليات المتحدة وإسرائيل من خالل قرصنة أموال 

 الشعب الفلسطيني.
 11/6/2019، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"يوصي بنشر الوعي ضد التطبيع وسحب االعتراف بـ في غزة مؤتمر .31
االحتالل اإلسرائيلي انعقد في غزة أمس، أوصى مؤتمر مناهض للتطبيع مع  غزة/ نبيل سنونو:

بالعمل على نشر الوعي الثقافي والفكري والسياسي واالقتصادي حول مخاطر التطبيع، وسحب 
 االعتراف بـ)إسرائيل( ووقف التنسيق األمني معها.

 ونظمت المؤتمر رابطة المثقفين العرب بالتعاون مع وزارة الثقافة في غزة، وكلية العودة الجامعية
 تحت عنوان "العرب وقضايا التطبيع".

وتال ممثل رابطة المثقفين العرب في فلسطين وائل المبحوح توصيات المؤتمر التي جاء فيها دعم 
 .اً جهود مقاطعة االحتالل وإبراز ذلك إعالميّ 

وشد المؤتمر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني فيما يتعلق بسحب االعتراف بـ)إسرائيل( 
وقف التنسيق األمني معها، وإلغاء اتفاق باريس االقتصادي، ووقف كل مظاهر التطبيع مع و 

 االحتالل، ومحاربته.
كما دعا إلى دعم حركة مقاطعة االحتالل بكل الوسائل الممكنة، مطالبا جامعة الدول العربية بموقف 

البرلمانيين العرب بسن واضح من مظاهر التطبيع وإدانة القائمين عليها، والضغط باتجاه إقناع 
وحّث على بذل كل جهد من أجل تحقيق المصالحة وإصالح المؤسسات  قوانين تجّرم التطبيع.

الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير، منبها إلى ضرورة وضع الباحثين واألكاديميين والجامعات 
 الفلسطينية ضوابط ومعايير للتعامل مع التطبيع.

صمود شعبنا وإلغاء السلطة عقوباتها التي تفرضها على قطاع غزة،  وورد في التوصيات تعزيز
 والعمل على تعزيز ثقافة المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة.

كما طالب المؤتمر فصائل العمل الوطني الفلسطيني بتبني فكرة المقاطعة كأداة مساندة وبيئة حاضنة 
ي، مشددا على أهمية إنشاء تجمع اتحاد وزارات للمقاومة وتحويلها إلى برامج تنفيذية وحراك جماهير 

وحّث على استنهاض الجاليات الفلسطينية  الثقافة العربية لوضع برنامج متكامل لمواجهة التطبيع.
والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني للقيام بواجبهم في مواجهة التطبيع الثقافي، وتعزيز صمود 

 الشعب الفلسطيني على األرض.
 11/6/2019، الين فلسطين أون 

 
 جرافات االحتالل تهدم بناية في الخليل .32

هدمت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، بناية في حي جبل جوهر قرب منطقة مزارع البقر، جنوب 
ودهمت قوات االحتالل المنطقة المذكورة وهدمت بناية مكونة من أربع شقق  شرق مدينة الخليل.
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بق ارضي "تسوية" قيد اإلنشاء، وبئر لتجميع المياه، تعود ملكيتها ألبناء المواطن زايد سكنية وطا
 جمال الرجبي.

 11/6/2019، األيام، رام هللا
 

 شجرة زيتون ويردم بئرين لجمع المياه جنوب طوباس 200االحتالل يقتلع أكثر من  .33
شجرة زيتون، وردمت بئرين، لجمع  200اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، : طوباس

 المياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس.
وقال أحد المتضررين مرشد رشيد بني عودة خالل اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوات االحتالل ردمت 

شجرة زيتون في منطقة أم كبيش شرق طمون،  220حتى اللحظة بئرين لجمع المياه، واقتلعت نحو 
 حفية من التواجد في المكان، لتغطية ما يجري.فيما منعت الطواقم الص
شجرة زيتون معمرة مزروعة في تلك المنطقة، باإلضافة إلى أربع آبار  400ولفت إلى أن أكثر من 

 لجمع مياه، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون.
 11/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوة تترجم واقع المراهقات إلى قصصالجئة فلسطينية في عين الح .34

لجوء صديقاتها إليها ليحدثنها عن قصصهن الغرامية دفعها للكتابة : مخيم عين الحلوة-محمد خالد
عن الحب، حتى بات في جعبتها أربعة كتب باللغتين العربية واإلنجليزية محورها المراهقات 

 وقصصهن.
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، عاما( فلسطينية من مخيم  20شروق حيدر الصاوي )

ورغم صغر سنها فإن كتابتها توحي بأنها أكبر من عمرها لما تمتلكه من تجارب وأسلوب شيق 
 وعصري في الكتابة.

اختارت شروق أن تكتب عن الحب في حياة المراهقات ألنه الشغل الشاغل لدى الفتيات حسب 
ا اليومية من قصص، دفعها إلى اختيار هذا الموضوع للكتابة قولها، فما تعيشه وتسمعه في حياته

لدى شروق وجهة نظر مختلفة، إذ توضح أن أمام المراهقات مستقبال وأحالما يجب عليهن أن  عنه.
يحققنها بعيدا عن الخوض في تجارب حب في سن مبكرة أكثرها تبوء بالفشل، مما ينعكس سلبا على 

 حياتهن ومستقبلهن باكرا.
شروق الكتابة في سن مبكرة، متأثرة بظروف مخيم عين الحلوة وأزماته التي كانت دافعا لها في بدأت 

 صقل موهبتها في الكتابة.
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تقول للجزيرة نت "كنت أحب حصة اإلنشاء والتعبير، وكنت أتلقى تشجيعا من مدرسة اللغة العربية، 
ا مني، وأعيش معاناة الكتابة بكل فحاولت تكوين ثنائية جميلة مع القلم حيث أزّف إلى الورق بعض

 فصولها".
وتضيف أن "العيش في مخيم عين الحلوة يجعلك أكبر من عمرك بثالثة أضعاف، وهذا الواقع يجعل 
منك إنسانا مليئا بالتجارب واألفكار والهموم، فتحت سقف كل منزل هناك قصة، وداخل كل الجئ 

 تطعت أن أترجم هذه الحكايات في كتب".فلسطيني هناك حكاية، ولدى كل فتاة حلم، لذلك اس
 11/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يفتح آفاقا جديدة للتنمية واالستقرار الفلسطيني: ضمان حقوق الشعب السيسي .35

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على : محمد الجالى
لسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الف

ثقافة وواقعًا جديدًا على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقًا جديدة من التعايش السلمي والسالم الذى 
 يؤدي إلى البناء والتنمية واالستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف واإلرهاب.

 اليهودياليوم، الثالثاء، رونالد الودر رئيس الكونجرس  السيسيجاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
 العالمي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول العالقات  الرسميالمتحدث  راضيوقال السفير بسام 
لشرق األوسط، فضاًل عن بحث عدد ا فيالمصرية األمريكية، وكذلك آخر تطورات عملية السالم 

هذا اإلطار للتوصل إلى حلول سلمية ألزمات  فيتبذلها  التيمن القضايا اإلقليمية وجهود مصر 
 المنطقة.

الشرق األوسط، حيث أكد الرئيس أن تسوية النزاع  فيتطرق اللقاء إلى آخر تطورات عملية السالم 
وفق ثوابت المرجعيات  الفلسطينيل الشعب على نحو يضمن حقوق وآما اإلسرائيلي الفلسطيني

الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعًا جديدًا على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقًا جديدة من 
يؤدى إلى البناء والتنمية واالستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى  الذيوالسالم  السلميالتعايش 

 يفرز العنف واإلرهاب.
ليس هامًا فقط للشرق  اإلسرائيلي الفلسطينيإلى أن تسوية النزاع  اإلطار،هذا  يفوأشار الرئيس 

 العربياألوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميته للعالم أجمع، فضاًل عن مركزية قضية القدس للعالمين 
لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية  بالتوازي واإلسالمي، وفى ذات السياق تأتى الجهود المصرية 

قطاع غزة، فضاًل عن جهود مصر  فيإطار استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها  يف



 
 
 
 

 

 25 ص             4958 العدد:             6/12/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

وتحسين  الفلسطينيتستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب  والتيغزة،  فيلتثبيت الهدوء 
 األوضاع اإلنسانية والمعيشية واالقتصادية بالقطاع.

 11/6/2019، اليوم السابع، القاهرة
 

 المشككة بموقف بالده من القضية الفلسطينية "حمالت النكد"األردني ينتقد  العاهل .36
ظهر العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني في لقاء ضمن سياسة : عمان: محمد خير الرواشدة

االنفتاح على الشخصيات اإلعالمية والسياسية في البالد مجددًا، أمس، لينقل رسائل سياسية برفضه 
لتشكيك بموقف األردن حيال القضية الفلسطينية، وتحديدًا الوصاية الهاشمية على أي محاوالت ل

 ."التصدي لحمالت التشكيك"المقدسات. ودعا إلى 
ولم يخف العاهل األردني خالل اللقاء الذي جرى بحضور ولي العهد األمير الحسين، غضبه 

، بعبارات حملت دالالت ذلك واستياءه من المحاوالت المتكررة للتشكيك بموقف بالده السياسي
الغضب وإن كانت بالسياق الشعبي الدارج، إذ وصفها لعدد من الشخصيات اإلعالمية والسياسية 

 ."حمالت النكد"والبرلمانية بأنها 
التي يقودها بعض المشككين الذين يسعون إلى "ودعا الملك األردني إلى مواجهة هذه الحمالت 

ة في مواجهة أي حلول غير عادلة لتسوية القضية الفلسطينية على التقليل من شأن الجهود األردني
 ."حساب مصالح المملكة العليا

الوقت يذهب في مصلحة "، إلى أن "الشرق األوسط"وأشار، وفقًا لما قالته مصادر حضرت اللقاء لـ
 ، ملمحًا لتزامن زيارة كبير مستشاري "تأجيل أي طروحات غير منصفة لحل القضية الفلسطينية

الرئيس األميركي جاريد كوشنر إلى المنطقة مع حل الكنيست اإلسرائيلي، وتأجيل تشكيل الحكومة 
 اإلسرائيلية إلى الخريف.

توظيف تعثر االنتخابات اإلسرائيلية والحاجة إلى إعادة "وقالت المصادر إن الملك األردني دعا إلى 
ة والعالمية في كسب التأييد لدعم رفض أي إجرائها مجددًا، لصالح الموقف األردني وجهوده اإلقليمي

. وتأتي تصريحات العاهل "مساس بالوضع التاريخي للقدس والمقدسات وثوابت القضية الفلسطينية
األردني بعد أيام من اقتحام المسجد األقصى في القدس المحتلة تبعه تنديد أردني واضح من وزارة 

 الخارجية.
للقاء، بضرورة المضي في مواجهة حمالت التشكيك بمواقف ووجه الملك عبد هللا الثاني خالل ا

نجحت في تحجيم الخطوات اإلسرائيلية األحادية في اعتداءاتها على المقدسات "األردن التي 
. وشدد على أن استكمال إجراءات حماية المقدسات اإلسالمية "ومحاوالتها لتغيير الوضع القائم
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تهاكات اإلسرائيلية واالستفزازات التي يقوم بها االحتالل والمسيحية في القدس أمام استمرار االن
. ودعا إلى تجاوز مخاوف البعض من مشاريع التوطين وأن يكون األردن وطنًا بدياًل "أولوية لألردن"

استحالة تحقيق ذلك أمام اإلرادة الصلبة للموقف األردني وقدرته على كسب "للفلسطينيين، مشيرًا إلى 
 ."ل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالمالتأييد لطروحات ح

وتناول مشاركة األردن في القمتين العربية واإلسالمية في مكة المكرمة أخيرًا، مذكرًا بالتأكيد خاللهما 
مواقف األردن الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك استمرار "على 

األردن بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من منطلق 
 ."الوصاية الهاشمية على المقدسات

 12/6/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 "األقصى" األردن يدين االنتهاكات في .37
ت اإلسرائيلية ضد المسجد دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار االنتهاكا :بترا -عمان

األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحام الحرم من وزير الزراعة اإلسرائيلي وعدد من 
وحّذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان  المستوطنين صباح أمس.

لتي تشكل خرقا للقانون الدولي القضاة، في بيان صحفي، من عواقب هذه التصرفات االستفزازية ا
وطالب القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل، بوقف كل ممارساتها  وتزيد التوتر.

االستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فورًا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام 
نونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم صالحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القا

 كافة بموجب القانون الدولي. 
 12/6/2019، الغد، عّمان

 
 وزير الخارجية اللبناني: لن نشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين .38

بيروت: قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن بالده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب 
األمريكية من لندن حيث يقوم ” سي إن إن“وأضاف باسيل، في مقابلة مع شبكة  ينيين عنه.الفلسط

نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسالم حيث أننا لم ُنستشر “بزيارة رسمية، 
ن منذ لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من الالجئي“ولفت باسيل إلى أن  ”.بشأنها ولم نبلغ بها

وشدد على ضرورة إدراك ”. عدم استشارته فيما يسمى خطة سالم اً طبيعي اً وليس أمر  1948عام 
ال يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا واإلقرار بحق “إسرائيل أن الوصول إلى السالم 
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ناء على مهتم بالحوار للوصول إلى حل ب“كما شدد على أن لبنان  ”.الفلسطينيين في إقامة دولة
 ”.القوانين الدولية وهذه إشارة بأن لبنان يريد االستقرار، فإسرائيل هي المعتدية علينا
 12/6/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 ضابط رفيع بالجيش اإلسرائيلي: "حرب لبنان الثانية نجحت بردع حزب هللا" .39

ليوم الثالثاء، بأن تدفع لبنان هدد قائد الجبهة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، اللواء أمير بارعم، ا
أن الحرب نجحت في ردع حزب هللا  اً "، لما اعتبره "تعاونها مع اإلرهاب الشيعي"، مدعياً باهظ اً "ثمن

 الماضية. 13طيلة السنوات الـ
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن برعام خالل حفل لتكريم الجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا في 

، زعم خاللها أن 2006شنتها إسرائيلي على لبنان في العام تموز/ يوليو الحرب العدوانية التي 
التي مرت منذ حرب لبنان الثانية واالستقرار األمني ??الذي يخّيم على الجبهة  13"السنوات الـ 

 )الشمالية في الجيش اإلسرائيلي(، هو أفضل دليل على الردع الذي أوجدته الحرب".
ن وال يزال للمرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران، على خامنئي، وليس وتابع أن "والء حزب هللا كا

، في الحرب اً باهظ اً للشعب اللبناني، كنتيجة مباشرة لذلك، من شأن الدولة اللبنانية أن تدفع ثمن
 المقبلة، لتعاونها مع اإلرهاب الشيعي".

قرارات األمم المتحدة، ويقوم بإعداد ل اً وأضاف أن "حزب هللا يواصل تعزيز قوته في جنوب لبنان خالف
القرى المجاورة للمناطق الحدودية، عبر إنشاء بنى تحتية، ويعتزم محاولة تهديدنا بقوات هجومية 

وهدد بالقول: "يجب أن يفهم حزب هللا: لن نسمح له بتحقيق خططه  سينشرها في المنطقة".
 جندة اإليرانية".وطموحاته المدمرة في المنطقة ولن نمنحه فرصة تنفيذ األ

وختم بارعم حديثه بالقول: "سنستمر في العمل على إحباط جهود حزب هللا العلنية والسرية لتهديد 
أمننا، كما هو مطلوب منا تماما، وإذا فرضت علينا الحرب، فسوف يتحمل حزب هللا تكلفة مرتفعة 

 .وسندفعه الثمن هو ومن يوفر له الدعم والرعاية، أينما تطلب األمر!"
وفي سياق متصل، ادعى رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، تمير هايمن، األسبوع 
الماضي، أن صواريخ حزب هللا ليست دقيقة، واعتبر أن إيران ال تزال ذات ثقل إقليمي في الشرق 

 األوسط، وأن الهيمنة الروسية في المنطقة باتت ملموسة.
 11/6/2019، 48عرب 
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 بالجنوب وتسقط عددا منها ةإسرائيلي واريخفاعات الجوية السورية تتصدى لصسانا: الد .41

ذكرت وكالة األنباء السورية )سانا( يوم األربعاء أن الدفاعات الجوية السورية  -القاهرة )رويترز( 
وتقع تل  تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.

 افظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية إذ تطل على هضبة الجوالن المحتلة.الحارة في مح
األنباء تشير إلى أن األضرار اقتصرت على الماديات وال يوجد أي خسائر بشرية في "وقالت الوكالة 

العدو اإلسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث "وأضافت  “.تل الحارة
 “.ادارات للتشويشتتعرض الر 

 11/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 بعد تصريحات فريدمان.. واشنطن تقول إن سياستها تجاه االستيطان "لم تتغير" .41

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية مورغان أورتيغس  :سعيد عريقات -واشنطن
دة تجاه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية ، إن سياسة الواليات المتح2019حزيران  10االثنين/ 

 المحتلة لم تتغير.
وقالت، أورتيغس التي كانت ترد على سؤال وجهته لها "القدس" أثناء إيجازها الصحفي في وزارة 

أصبح ما قاله سفير واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز  إذاالخارجية عما 
ن "إسرائيل لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية"، يمثل السياسة األميركية حزيران بأ 8السبت، 

الرسمية، "لم يتغير موقف اإلدارة من المستوطنات، ولم تتغير سياستنا في الضفة الغربية، وال أعتقد 
 أن هناك أي شيء جديد لإلبالغ عنه".

ءات عقابية ضد السفير فريدمان إذا ما ستتخذ أي إجرا األميركيةوحول ما إذا كانت وزارة الخارجية 
كانت تصريحاته تتناقض مع الموقف الرسمي األميركي تجاه المستوطنات في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، أكدت أورتيغس أنه "ال توجد خطة ألي نوع من اإلجراءات التأديبية )ضد فريدمان( على 

 اإلطالق".
كي في إسرائيل في وزارة الخارجية، وما اذا كان الوزير وحول كيفية تفسير تصريحات السفير األمير 

يتفق معه )مع السفير فريدمان( في مواقفه، أو كيف فسر )السفير( للوزير فحوى ما قاله، أو ما اذا 
اختالف تصريحات السفير مع  -شكال على االقل -كان قد استأذنه، خاصة وأنه من الواضح 

في سياق مقابلته، لكنني أقول، إن  اً "يجب أن أنظر مجدد موقف الوزارة، أجابت أورتيغس قائلة:
في هذه  -السفير )فريدمان( والوزير )بومبيو( وكل من يشارك في خطة السالم في الشرق األوسط 

اإلدارة بأكملها يعملون نحو سالم شامل ودائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. من المؤكد أننا نرى 
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شعب الفلسطيني مما يواجهونه، ولهذا السبب، نواصل العمل على هذه الخطة لل اً مستقباًل أكثر إشراق
إلى أن سياستنا في  المنصة،من وراء هذه  اإلشارة،والعمل وراء الكواليس. أعتقد أنه من المهم 

 الضفة الغربية لم تتغير".
 11/6/2019، القدس، القدس

 
 يمة تقييم ألداء "أونروا": تتمتع بالكفاءة والمرونة والعز  .42

أظهر تقييم ألداء "أونروا"، أجراه بعض من كبار المانحين العالميين، بأن الوكالة تتمتع : القدس
مجاالت من  4"بالكفاءة والمرونة والعزيمة" مما أهلها للحصول على تصنيف "مرضي للغاية" في 

 شملها التقييم. 11أصل 
ة كبيرة بالنسبة للسلطات المضيفة ولعملية وتم اعتبار انخراط األونروا في المنطقة على أنه مهم بدرج

 لالجئي فلسطين. اً حيوي اً التنمية األشمل للمنطقة حيث أنها تقدم دعم
دولة تشترك جميعها في  18وتتألف شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة األطراف )موبان( من 

ل بتمويلها. وتشمل تلك مصلحة مشتركة بتقييم فعالية المنظمات متعددة األطراف التي تقوم تلك الدو 
 المنظمات وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والصناديق العالمية.

وأطلقت الشبكة التي تعمل على إنشاء وجمع وتحليل وتقديم المعلومات الوثيقة الصلة والموثوقة 
-2017قامت في األعوام والمتعلقة بالفعالية واألداء، تقرير التقييم الثاني لها عن األونروا. حيث 

 منظمة بما فيها األونروا. 14بتقييم  2018
 االستراتيجيةوأثنى التقييم على األونروا إلدارتها القوية وهيكلها التنظيمي القوي والمرن ورؤيتها 

وفعالية تقديمها لخدماتها عالوة على مقدرة والتزام قوتها العاملة ونهجها االستراتيجي في حشد 
 على قوة نهج الوكالة تجاه النتائج والمخاطر واإلدارة المالية. اً د التقييم أيضالموارد. وأك

وخلص التقييم إلى أن األونروا في وضع جيد فريد يؤهلها لضمان أن االحتياجات اإلنسانية 
 واحتياجات التنمية البشرية واحتياجات الحماية لالجئي فلسطين ملباة.

قال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول "نحن ممتنون للغاية وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، 
للفرصة التي أتاحتها لنا مراجعة الشبكة لكي ننظر بشكل نقدي وبناء ألدائنا.. إن النتائج اإليجابية 
للغاية لهذا التقرير تعكس االلتزام العميق للوكالة بأداء مهام واليتها كما حددتها وأقرتها الجمعية 

 مم المتحدة".العامة لأل
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من مجاالت التحسين بما في ذلك الحاجة لسياسة صريحة تجاه االستدامة  اً عدد اً وحدد التقييم أيض
للحقائق المالية الصعبة  اً البيئية والتغير المناخي، ولتقييمات استراتيجية ونهج للحماية يكون مناسب

 التي تتم مواجهتها".
 11/6/2019، القدس، القدس

 
 "إسرائيلـ"ؤسسٍة في جميع أنحاء إيطاليا ُيعِلنون مقاطعتهم الكاِملة لم 100أكثر من  .43

تلّقى كيان االحتالل اإلسرائيلّي صفعًة ُمجلجلًة بعد أْن  ـ من زهير أندراوس:” رأي اليوم“ –الناصرة 
أعلنت أكثر من مائة جمعية ونقابة وحركة وفنانين ومؤسسات ومراكز ثقافّية وترفيهّية ورياضّية في 

طاليا أّنها خالية من الفصل العنصرّي اإلسرائيلّي، أْي مناطق حّرة من األبارتهيد اإلسرائيلّي، ومع إي
عن حقوق اإلنسان وضّد جميع  اً ُمداِفع اً ضمان دمج األخالقيات في أنشطتهم، فإّنهم يتخذون موقف

ساواة، كما ذكرت حركة مع مطالبة الشعب الفلسطينّي بالحرّية والعدالة والم اً أشكال التمييز، تضامن
 فرع إيطاليا في بياٍن رسميٍّ على صفحتها في موقع )تويتر(.-المقاطعة

للنكسة، عندما احتلت إسرائيل  52وجاء في البيان: يصادف الخامس من حزيران )يونيو( الذكرى الـ 
مّما جعل  الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقّية، وقطاع غزة خالل ما يسمى بحرب األيام الستة،

فلسطين التاريخّية كّلها تحت السيطرة اإلسرائيلّية مع تكثيف سياساتها الخاّصة مثل التطهير العرقّي 
 ، كما قالت حركة المقاطعة.1948ونزع الملكية واالستعمار الذي بدأ في فلسطين قبل عام 

لعنصرّي في العديد من إلى أّنه توجد حمالت مماثلة في المنطقة الحّرة للفصل ا اً ولفت البيان أيض
مؤيد، بما في ذلك عشرات اإلدارات  300البلدان، بما في ذلك بلجيكا والنرويج وإسبانيا، مع أكثر من 

المحلية، ُمشيرًة في الوقت عينه إلى أّن حملة المنطقة الحّرة للفصل العنصري تعمل على تعزيز 
من المساحات التي ُتعلن عن نفسها  التضامن الفّعال مع الشعب الفلسطينّي من خالل إنشاء شبكةٍ 

خاليًة من جميع أشكال التمييز وتلتزم بعدم وجود عالقات مع المؤسسات والشركات المتواطئة في 
 انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولّي، كما أّكد البيان.

 11/6/2019، ، لندنرأي اليوم
 

 انية لمقاضاة أبو ظبيالتقنية إسرائيلية والقرصنة إماراتية.. دعوة بريط .44

جمعتهم التقارير المتصاعدة عن انتهاك دولة االمارات قوانين الخصوصية : لندن-الجزيرة نت
وقرصنتها اإللكترونية للتطبيقات ووسائل التواصل االجتماعي، عبر شراء برامج التجسس من شركات 

 يا.إسرائيلية. فتجمعوا للتنديد بهذه الممارسات والدعوة لمالحقتها قضائ
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كما أبدى المشاركون بالندوة التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في مقر البرلمان البريطاني 
أمس االثنين دهشتهم عقب اكتشاف توظيف اإلمارات خبراء قرصنة وعمالء مخابرات للتجسس على 

 هيئات وصحفيين ومعارضين بمن فيهم أشخاص يعملون في بريطانيا.
وقف هذه االختراقات "بما يسمح للناس سواء كانوا معارضين أو مؤيدين بالعيش وطالبوا بآليات ل

بأمان" داعين إلى إجراء تحقيق دولي في التجسس اإلماراتي على المواطنين والمعارضين، ووقف تلك 
 الشركات عن هذه الممارسات.

اعتقادها بأن "ما وفي حديثها أمام الندوة، عبرت جويس حكمة الباحثة بمؤسسة "شاتام هاوس" عن 
تقوم به الحكومات المستبدة خصوصا في إسكات المحتجين أو أي عمل يعتبرونه مناهضا لنظام 

 حكمهم عمل غير قانوني".
وأشارت الباحثة إلى أن "القوانين التي جاءت لمكافحة اإلرهاب استخدمت لتجريم أنشطة المعارضين 

 المعارضة مخالف للقوانين البريطانية". على اإلنترنت، كما أن "حظر المنصات اإللكترونية
وأوضحت أن أجهزة التجسس "كانت محصورة في يد االستخبارات الدولية لكن بدأت الحكومات في 
شرائها واستعمالها للتجسس" واستشهدت بنظام مجموعة "أن أس أو" وهي مجموعة إسرائيلية قامت 

بلدا،  48وقيين وصحفيين في قرابة بتطوير تكنولوجيا متطورة للتجسس استعملت ضد نشطاء حق
 وأكبر سوق لها كانت بالشرق األوسط، األمر الذي يبعث على القلق.

 11/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 (1ما بعد العلمانية.. العودة إلى الدين ) .45
 محسن محمد صالحد. 

 مقدمة:
و تأكيد عودة دور الدين يبدو أن االتجاه العالمي لمسار التطورات االجتماعية السياسية، يسير نح

المتصاعد في الحياة العامة بكافة تجلياتها. لقد وصلت العلمانية عالميًا إلى ذروة غير مسبوقة في 
ستينيات القرن العشرين؛ غير أن االتجاه نحو التدين أخذ يسير بدرجات متفاوتة في الكثير من 

التي شملت مناطق واسعة من العالم مناطق العالم. وهو تدّين لم ينحصر في "الصحوة اإلسالمية" 
اإلسالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكنه اتسع ليعبر عن نفسه بأشكال مختلفة في أوساط 
المسيحيين وأتباع الديانات المختلفة. وفي السنوات الفعلية الماضية، أخذ هذا االتجاه يتزايد اجتماعيًا 

 ا.وسياسيًا في أوروبا والواليات المتحدة وغيره
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 الطريق إلى "ما بعد العلمانية":
يرصد تقرير المستقبل الصادر حديثًا عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، في عدده رقم 

( والعودة للدين، من خالل مسح الظاهرة بشكل Post Secularismظاهرة "ما بعد العلمانية" ) 29
 .عالمي؛ ويقدم عددًا من النماذج في هذا االتجاه

ويبيِّن التقرير أن عصر التنوير أو الحداثة تأسيس على الثورة ضّد الكنيسة في أوروبا، وضّد تحّكمها 
في مناحي الحياة الفكرية والسياسية واالقتصادية والقانونية؛ وظهرت في تلك الفترة مقولة "موت اإلله" 

(Death of Godتعالى هللا عما يقولون.. وهو االتجاه الذي تطور ع ،) لى يد الفيلسوف األلماني
( الذي ركز على مركزية عقل اإلنسان في حركة التاريخ، Nietzche ،1844- 1900فريدريك نيتشه )

وعلى القضاء على القيود التي فرضتها الكنيسة على حرية التفكير، وتأسيس مفهوم العلمانية على 
 فكرة فصل الدين عن الحياة العامة.

وصًا في العالم الغربي، مالزمًا لمفهوم التحديث، أما الدين فبات عندهم وأصبح مفهوم العلمانية، خص
مالزمًا لمفهوم التقليدية والرجعية. وكان متوقعًا وفقًا لدعاة العلمانية أن المجتمع الحديث سيلبي كافة 

ابات احتياجات الفرد المادية والمعنوية، دون الحاجة للجوء للدين، وأن التعليم والمعرفة ستوفر اإلج
المنطقية عن كل شيء. والعلمانية، خصوصًا في العالم الغربي، لم تستعِد الدين أو تهاجمه مباشرة؛ 
غير أنها توقعت أو افترضت انحسار الدين واختفاءه مع الزمن، غير أن توقعاتها باءت بالفشل. 

 الفشل.وحتى البلدان التي فرضت علمانية قسربة، وحاربت الدين بشكل مكشوف، كان نصيبها 
الفكر الشيوعي الذي تمكن من الوصول للحكم في عدد من البلدان كاالتحاد السوفييتي والصين لم 
يسع فقط لتحجيم الدين، وإنما رفض الدين ذاته، باعتباره معوقًا أمام الطبقة العاملة لالنتفاض 

ي الفكر الشيوعي، فتم والمطالبة بحقوقها، وبالتالي أخذت مقولة "الدين أفيون الشعوب" ركنًا مهمًا ف
إغالق المؤسسات الدينية، ومحاربة رموزها، ومطاردة مظاهر التدين. غير أن الشيوعية سقطت، 

 وبقي الدين.
من جهة أخرى، فإن ارتباك ما بعد الحداثة، إثر الدمار الهائل الذي أصاب البشرية نتيجة الحربين 

اني" واألنظمة "العلمانية" الحديثة، دفع باتجاه "الفكر العالميتين األولى والثانية، على يد "اإلنسان العلم
( الذي قصد به "موت Foucaultالعدمي" الذي طوره وتبناه الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" )

(، بما يعني سقوط اإليمان بقدرة الفرد Death of Manالمنطق"، وتمحور حول فكرة "موت اإلنسان" )
 لتطوير الحياة اإلنسانية.على اتخاذ قرارات عاقلة ومنطقية 

( Hebermasومع العودة المعاصرة للدين وتصاعد دوره، حاول الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس )
 Post Secularبلورة ذلك، في ضوء حركة التاريخ، من خالل "مجتمعات ما بعد العلمانية" )
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Societiesمة، وأنه ال بّد من االعتراف (؛ حيث أكد أنه ال يمكن وقف تيار عودة الدين للحياة العا
بمنزلة جديدة للدين؛ يتطور فيها المجتمع العلماني إلى ظاهرة مركبة من الطرفين العلماني والديني، 
وبذلك تكون "ما بعد العلمانية" مسارًا تكامليًا بين الطرفين؛ وأن من مصلحة الدولة الدستورية مراعاة 

ينية، وأن المجتمع "ما بعد العلماني" يضع ضوابط لتفاعل كل المصادر القيمية واحترام القناعات الد
 الدين مثل التسامح واحترام التعددية في إطار "علماني" حسب رأيه.

 من مظاهر عودة الدين للحياة العامة:
تتعدد مظاهر عودة الدين ألخذ مساحات أوسع في الحياة االجتماعية والسياسية. ومن أبرز ما ذكره 

 ومما يمكن أن نضيفه:تقرير المستقبل، أ
أنه إثر انهيار االتحاد السوفييتي والمنظومة الشيوعية، مع مطلع العقد األخير من القرن العشرين، -1

اعتمدت روسيا على "الدين" في بناء هوية جديدة تجمع ما يسمى "العالم الروسي" تحت مظلة واحدة، 
لمشترك؛ بحيث تتمكن روسيا من تجاوز هي االنتماء األرثوذكسي المسيحي، والتاريخ األرثوذكسي ا

حدودها الجغرافية إلى بلدان مجاورة مثل أوكرانيا وجورجيا. وأصبحت "الشرعية الدينية" ومركز 
الكنيسة األرثوذكسية في موسكو أحد أبعاد الصراع على النفوذ التي اهتم بها الرئيس بوتين. وحتى 

خدم بوتين ادعاءات باعتبار أنها منشأ الشعب ( استCrimeaعندما ضّمت موسكو شبه جزيرة القرم )
الروسي، وأنها المكان الذي جرى فيه "تعميد" األمير فالديمير في القرن العاشر الميالدي، والذي قام 
بدوره بتوحيد القبائل واألراضي السالفية حول المسيحية، وتأسيس روسيا. ولذلك، فإن قرار انفصال 

عن بطريركية موسكو كان قرارًا  2018في كانون األول/ ديسمبر  الكنيسة األوكرانية األرثوذكسية
عام من االرتباط، حيث أخذ ُبعده السياسي إثر النزاع بين موسكو والقيادة  300تاريخيًا بعد قرابة 

 السياسية في أوكرانيا.
ن في أوروبا تصاعد الشعور باالنتماء الديني، وظهرت أغلبية تعرف نفسها كمسيحيين، وإن كا -2

في المئة أنفسهم  73معظمها يعترف بأنه ليس "ملتزمًا" بالدين. ففي بريطانيا، ُيعرِّف نحو 
في المئة يعرفون أنفسهم كملتزمين، بينما ترتفع النسبة في إيطاليا إلى نحو  18كمسيحيين، من بينهم 

 ملتزمين. في المئة( ُيعرف نفسه كملتزمين، والنصف الثاني كغير  40في المئة، نصفهم )أي  80
وفي وسط وشرق أوروبا، يميل الناس أكثر للتدين مقارنة بغرب أوروبا. ففي روسيا، ارتفعت نسبة 

. 2017في المئة سنة  71، إلى 1991في المئة سنة  37من ُيعّرفون أنفسهم كمسيحيين أرثوذكس؛ من 
. وفي 2017ة في المئة سن 78، إلى 1991في المئة سنة  39وفي أوكرانيا، ارتفعت النسبة من 
 .2017في المئة سنة  75، إلى 1991في المئة سنة  59بلغاريا، ارتفعت النسبة نفسها من 
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في المئة؛  75في المقابل، فإنه ما زال في بلدان أوروبا أغلبية )نحو الثلثين( تتراوح بين النصف إلى 
في المئة(؛ أي أن  44المئة وجورجيا  في 36 مع الفصل بين "الدين" و"السياسة" )ما عدا أرمينيا

 الميول الدينية ما زالت محكومة إلى حد ما باإلطار العلماني.
المخاوف التي جرى تضخيمها وتوظيفها سياسيًا في أوروبا؛ نتيجة التراجع السكاني لألوروبيين  -3

المسيحيين وتزايد النمو السكاني للمسلمين، نتيجة الزيادة الطبيعية أو تصاعد موجات الهجرة، 
كست على البيئة السياسية واالجتماعية األوروبية، في إطار البحث عن الهوية المسيحية. ففي انع

، زاد عدد وفيات األوروبيين المسيحيين عن عدد المواليد بنحو ستة ماليين. 2015و 2010الفترة بين 
لمين، ألف شخص في الفترة نفسها. أما أعداد المس 400وكانت خسارة ألمانيا وحدها نحو مليون و

فزادت في أوروبا في الفترة ذاتها بنحو مليونين. وُقّدر عدد الذين تقّدموا بطلبات هجرة إلى دول 
 أوروبا في الفترة نفسها بنحو ثالثة ماليين طلب، معظمهم مسلمون.

ولذلك، تزايدت مظاهر العداء ضد قدوم المسلمين واستيطانهم، وصعدت جماعات اليمين المتطرف 
وية التي أخذت تطالب بوقف "غزو المسلمين" ألوروبا، ووجدت في الهوية المسيحية واألحزاب الشعب

ضالتها الدينية الثقافية والتاريخية. ومن أمثلة األحزاب التي نحت منحى شعبويًا يمينيًا، حزب "البديل 
من أجل ألمانيا"، وحزب "ديمقراطية السويد"، وحزب الحرية النمساوي، وحزب "رابطة الشمال" 

 إليطالي، و"الجبهة الوطنية" في فرنسا.ا
وانتقل الخطاب "المسيحي" إلى األحزاب الرئيسية الفاعلة في الحكم في غرب أوروبا، ليأخذ الدين 
حيزًا أوسع باعتباره مكونًا رئيسيًا للهوية األوروبية، ولتستجيب األحزاب بالتالي لهواجس المسيحيين 

األحزاب المسيحية في شرق أوروبا كانت منذ لحظة  من ذوي البشرة البيضاء، مع مالحظة أن
ظهورها في تسعينيات القرن العشرين؛ تدمج بين البعدين القومي والمسيحي في هويتها وخطابها 

 وممارستها.
على سبيل المثال، في المجر )هنغاريا( نجح رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الفوز في انتخابات  -4

امجه المناهض للهجرة والمسلمين، وقدم نفسه كمدافع عن المجر ، في ضوء خطابه وبرن2018
وأوروبا في مواجهة المسلمين الذين يهددون بـ"أسلمة" أوروبا؛ مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الِقيم 
المسيحية. وفي ألمانيا، أصدرت والية بافاريا قرارًا رسميًا عرف بـ"مرسوم الصليب" يلزم بتعليق 

 .2018سات الوالية، والذي بدأ تنفيذه في حزيران/ يونيو الصليب في كل مؤس
اتساع التحول نحو الدين ظاهرة معروفة أيضًا في الواليات المتحدة، وقد برزت أكثر منذ  -5

ثمانينيات القرن العشرين، مع انتخاب رونالد ريجان، وصعود التيارات الدينية، وتيارات اليمين 
دت تعبيراتها في مسلكيات وسياسات رؤساء كجورج بوش االبن، المحافظ ثم المحافظين الجدد، ووج
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وفي السياسات الداعمة للمشروع الصهيوني في فلسطين بخلفيات دينية وثقافية، باإلضافة للخلفيات 
السياسية والمصالح االستراتيجية، كما في مواقف القيادات األمريكية، وعلى رأسها ترامب وفريقه في 

 الوقت الراهن.
الصين التي ما زال الحزب الشيوعي يحكمها، هناك اعتراف رسمي بالبوذية والطاوية في  -6

والكاثوليكية والبروتستانتية واإلسالم. وظلت المنظومة الحاكمة لفترة طويلة على عدائها مع الدين... 
ت غير أن الدين استعاد حيويته في السنوات الماضية وأخذت تتزايد مظاهره، بالرغم من كل إجراءا

مليونًا من معتنقي الديانات، وفق  350السلطات الحاكمة. وأشارت تقارير غير رسمية إلى وجود نحو 
 650تقديرات مؤسسة فريدم هاوس األمريكية، بينما تقدرها مؤسسة "حرية الدين" األمريكية بنحو 

اهرة الدينية؛ غير مليونًا. واضطرت الدولة مؤخرًا لسلوك أكثر تسامحًا واستيعابًا في التعامل مع الظ
 أنها ما زالت مستمرة في إجراءاتها القمعية القاسية تجاه معتنقي اإلسالم وخصوصًا أقلية األويجور.

 9/6/2019، "21موقع "عربي 
 

 هل تصمد السلطة أم تستعين بانتفاضة؟ .46
 حافظ البرغوثي

احتجاز االحتالل لجزء تتفاقم األزمة المالية وانعكاساتها على الوضع المعيشي للفلسطينيين، بسبب 
على حد زعمهم، وهي رواتب أسر الشهداء واألسرى. وقد  "اإلرهابيين"منها بحجة أنها تدفع لتمويل 

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية عهده باتخاذ إجراءات تقشفية للحد من الصرف، 
 األمريكي.  "رائيلياإلس"ودعا الفلسطينيين إلى الصبر والصمود أمام الحصار المالي 

بالطبع أشار اشتية إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان األكثر صعوبة. فقد اقترضت المالية 
الفلسطينية على مدى األشهر األربعة الماضية من البنوك لدفع الرواتب جزئيًا لكن البنوك ال تستطيع 

ن األزمة ال أفق لحلها قريبًا كما أن االستمرار في منح القروض ألنها أواًل تجارية وأغلبها أردنية وأل
 هناك مبالغ كبيرة على موظفي السلطة كقروض ال يستطيعون تسديدها النقطاع الرواتب. 

من تردي الوضع وتحوله مثل غزة إلى صدام مع  "اإلسرائيلية"ورغم مخاوف األجهزة األمنية 
اللي يمنع التوصل إلى حل في غياب االحتالل والمستوطنين، إاّل أن الفراغ السياسي في الكيان االحت

الكنيست الذي أقر خصم مخصصات األسرى والشهداء، وال يلغي قانونه إاّل بقرار من الكنيست الذي 
سيجري انتخابه في سبتمبر/أيلول المقبل. وال يريد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة االحتالل إظهار 

لسماح بإدخال األموال القطرية إلى حركة موقف يحسب عليه انتخابيًا حيث أخذ عليه معارضوه ا
 حماس وال يريد نقض قانون أقره الكنيست.
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على مدى السنوات  "اإلسرائيليون "حتى اآلن، الوضع في الضفة الغربية يجنح للهدوء حيث راهن 
الماضية على االنتعاش االقتصادي وتخفيف اإلجراءات االستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين في 

ودة إلى أشكال االنتفاضة السابقة، رغم العمليات الفدائية الفردية، لكن الوضع االقتصادي عدم الع
للسلطة تراجع خالل السنوات األخيرة وانخفضت المساعدات الخارجية. فقد أشار التقرير األخير 

ي ف 0.9، تميز بانكماش متواصل وبلغ 2018للبنك الدولي إلى أن النمو في السلطة الفلسطينية في 
في المئة(.  3المئة في الضفة الغربية )نمو سلبي على خلفية النمو الطبيعي في عدد السكان، بنحو 

إضافة إلى ذلك، عكس التقرير التقلص المتواصل في المساعدات الغربية للفلسطينيين )والذي يسجل 
ة )والتي ال منذ نحو عقد(، والذي يأتي بخالف التوسع في المساعدات التي تعطى من الدول العربي

تزال أدنى كثيرًا من المساعدات الغربية(. هكذا فإن المساعدة العامة للسلطة الفلسطينية والتي بلغت 
إلى نحو أقل من النصف ما يعني أن  2018مليون دوالر تقلصت في  1,250أكثر من  2010في 

دفع باتجاه إعادة الحساب السلطة لن تستطيع القيام بواجباتها تجاه موظفيها ما يخلق جوًا متوترًا وي
في الربح والخسارة لدى اإلنسان الفلسطيني البسيط، ما يفتح باب العودة إلى انتفاضة عنيفة ومشاركة 
قوات األمن فيها، خاصة أن الدكتور اشتية أشار إلى أن حكومته ستضطر إلى تسريح عناصر من 

ؤدي إلى انهيار التنسيق األمني مع األجهزة األمنية لعدم وجود ميزانيات تشغيلية ورواتب، ما سي
االحتالل وإعطاء دفعة لحركة حماس في الضفة للمقاومة، بل إن السلطة لن تكون قادرة على صرف 
رواتب موظفيها في غزة وال صرف ميزانيات تشغيلية للصحة والتربية والتعليم في غزة، وهذا يفاقم 

المالي على وكالة غوث الالجئين الوضع في غزة المتردي أصاًل، إضافة إلى أن الحصار 
)األونروا(، بدا يخلق حالة من القلق لدى المستفيدين من خدمات الوكالة الغذائية؛ حيث يستفيد منها 
مليون نسمة في غزة وحدها، بينما توظف الوكالة في مدارسها ومستوصفاتها ومؤسساتها موظفين 

 يصرفون على مئة ألف شخص. 
بدأت في إصدار أحكام تعويضات بالماليين للمستوطنين  "اإلسرائيلية"أضف إلى ذلك أن المحاكم 

الذين يقتلون في عمليات في الضفة وتقتطعها من األموال الفلسطينية المحتجزة وتنوي خصم 
الغرامات على األسرى منها أيضًا، حيث حكمت محكمة احتاللية على والدة الشهيد أشرف نعالوة 

 ون دوالر ألنها لم تبّلغ عن ابنها. ملي 13بالسجن وغرامة قيمتها 
التي تحذر من الوضع تختلف عن حسابات السياسيين  "اإلسرائيلية"لكن حسابات أجهزة األمن 

، التي "صفقة القرن "الذاهبين إلى انتخابات قريبة، والخطر كما يعتقد الكثيرون، أنه في حالة طرح 
روف فإنه لن يكون هناك فلسطيني إاّل يبدو أنها ستجحف بحقوق الفلسطينيين في مثل هذه الظ

ويهب ضد االحتالل، بالطبع هناك محاوالت خفية لحل الخالف، لكن السلطة الفلسطينية متمسكة 
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بمخصصات األسرى وعائالت الشهداء، ألنها في حالة موافقتها على احتجاز مخصصاتهم إنما 
ء في قانون الكنيست وقرار الكونجرس توافق على تجريم النضال الفلسطيني واعتباره إرهابًا، كما جا

 األمريكي الذي سبق الكنيست في إقرار مثل هذا القانون.
أن تصمد السلطة لشهر أو اثنين ثم تفلس في غياب شبكة األمان  "إسرائيليون "ويتوقع محللون 

إلى  العربية التي أقرت مرارًا في المؤتمرات العربية ولم تنفذ، وينتظر أن تدعو الجامعة العربية
اجتماع لهذا الهدف قريبًا. ويعتقد في الجانب الفلسطيني أن حل الخالف مع االحتالل سيتوقف على 

. وفي حالة استمراره سيكون هناك احتمال "صفقة القرن "وعلى مضمون  "اإلسرائيلية"نتائج االنتخابات 
 ما يخسره.قوي النتفاضة جديدة تدفع السلطة باتجاه اندالعها؛ حيث ال يبقى للفلسطيني 

 11/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 بدال  من أوهام ورشة البحرين .47
 داود كّتاب

اإلسرائيلي هو باألساس سياسي وليس  -إلى فترة قصيرة، كان التفكير السائد أن الصراع الفلسطيني 
ذا اقتصاديا. ولكن الواليات المتحدة ومملكة البحرين تتبنّيان "ورشة" اقتصادية، تعمل على تغيير ه

الترتيب، ففريق الرئيس األميركي، ترامب، للشرق األوسط مصرٌّ على أنه ليس هناك إلغاء للمسار 
السياسي، وإنما تأجيله. وللتوضيح، ليست أفكار هذا الفريق جديدة، فبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة 

ن، مشروع "الجسور ، دّشن وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، موشيه دايا1967الغربية وقطاع غزة في 
المفتوحة"، وهي استراتيجية تعتمد على فكرة تقليص التدخل اإلسرائيلي بقدر المستطاع في حياة 
الفلسطينيين اليومية تحت االحتالل العسكري. نجحت الفكرة فترة قصيرة، ثم عند بدء عمليات 

خدم المحتل القوة، االستيطان الكولونيالي، في الخليل أوال، ورفض الشعب الفلسطيني لها، است
واستمر، في الوقت نفسه، عنوان المرحلة "االحتالل اللطيف"، وهو ما فشل، خصوصا بعد صعود 

، ما أدى، في النهاية، إلى تفجير االنتفاضة األولى، والتي واجهها 1977حزب الليكود إلى الحكم في 
اقتراح سالم اقتصادي عام وزير الجيش اإلسرائيلي، إسحق رابين، بسياسة القبضة الحديدية. وتم 

، فشل في جذب أي اهتمام. وهذا فريق مستشاري الرئيس ترامب، جاريد كوشنر وجيسون 2008
غرينبالت، يأخذ صفحة من ذلك المشروع االقتصادي، ويعيد تصديرها تحت مسّمى ورشة "السالم 

داد لها من دون التنسيق يونيو/ حزيران الحالي في البحرين، تم اإلع 25من أجل الرفاهية"، تنعقد في 
أو التشاور مع القيادة الفلسطينية التي أعلنت مقاطعتها هذه الورشة، ما سيعني أن من الصعب 

 نجاحها. 



 
 
 
 

 

 38 ص             4958 العدد:             6/12/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

وإذا كان صدقا أن أولوية الفريق المذكور هو االزدهار في فلسطين، فهناك طريٌق أسهل وأقل كلفة 
ادية للبنك الدولي، وغيره من المؤسسات من مسار البحرين، فقراءة األدبيات والدراسات االقتص

المتخصصة، تفيد بأن ثّمة مسارا أسهل بكثير للنمو االقتصادي الفلسطيني. وعندما يحيل غرينبالت 
المسؤولية عن األوضاع في قطاع غزة على حركة حماس التي استولت على مقاليد األمور فيه منذ 

 ئيل في األزمة المعيشية الحادثة في القطاع. ، فإنه ال يقّدم أي إشارة إلى دور إسرا2007عام 
ويكرر الخبراء االقتصاديون أن الصعوبات االقتصادية في فلسطين مرتبطة بشكل رئيس بالمضايقات 
اإلسرائيلية على حركة الناس والبضائع بين المناطق المحتلة، وما بينها وبين باقي العالم. وتوفر 

ومنها دراسات البنك الدولي، خريطة طريق واضحة لالزدهار  قراءة للدراسات االقتصادية المتوفرة،
االقتصادي الفلسطيني. وبكل بساطة، قرار المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية هو ما سيأتي، بسهولة، 

 بنتائج ملموسة في تحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين فورا. 
ي تم توقيعه أمام الشاهد األميركي في لقد وفر اتفاق المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي )أوسلو(، والذ

، حلوال واضحة عديدة، منها الطريق اآلمن بين غزة والضفة الغربية، والذي 1993البيت األبيض عام 
تم بالفعل تشغيله، غير أن إسرائيل سرعان ما ألغته، فلو تم السماح بتنقل األشخاص والبضائع، لتم 

عيشون في ما يشبه طنجرة الضغط، وقد تم تصميم مليون فلسطيني ي 1.8تخفيف ملموس لمعاناة 
 ذلك الطريق بوجود بنود تحمي أمن إسرائيل، إال أن غياب اإلرادة السياسية هو ما أحبط مشروعه. 

ينص البيان األميركي البحريني بشأن الورشة االقتصادية على أن هدفها "تطوير البنية البشرية 
صاد الخاص". وهذه تسميات بّراقة وغير منطقية لمنطقة وتوفير فرص لنجاح نمو يتمحور حول االقت

تحت احتالل، وتعاني من مضايقات أمنية، فيما اشتملت الخطة التي طرحها رئيس الوزراء 
الفلسطيني األسبق، سالم فياض، على حلول توفر مجاال لنمو االقتصاد الحر، فقد اقترحت تطوير 

عملية التصدير الفلسطيني إلى أسواق أوروبا وغيرها، وقد  البنية التحتية، لتشمل ميناء ومطارًا لتسهل
رفضت إسرائيل هذه الخطط وغيرها، مثل إمكانية التنقيب عن النفط في الضفة الغربية والغاز من 
شواطئ غزة، كما تم تقليص إمكانات تطّور االقتصاد الرقمي الفلسطيني، فتم السماح فقط أخيرًا 

ى الضفة الغربية فقط، فيما ال تزال معّدات الخليوي للجيل الرابع بإدخال معدات الجيل الثالث إل
ممنوعة عن الضفة وقطاع غزة، ويتم السماح للشركات اإلسرائيلية بمنافسة الشركات الفلسطينية في 

 األراضي الفلسطينية بدون أي محّددات. 
ي، وهو ما ترفضه القيادة إذا، بدل أن تقّدم أميركا خططا أحادية الجانب لتطوير االقتصاد الفلسطين

مليار  78الفلسطينية، والذي سيتطلب إقناع الدول المشاركة في ورشة البحرين بدفع فاتورة تصل إلى 
دوالر حسب التقارير، هناك طريق آخر، أن يطلب فريق ترامب من إسرائيل رفع القيود المفروضة 



 
 
 
 

 

 39 ص             4958 العدد:             6/12/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

الطريق لنقاش سياسي. ومن  ألسباب سياسية على الشعب الفلسطيني، فذلك سيساعد على تمهيد
الضروري أيضا الطلب من دولة االحتالل أن تلتزم باالتفاقيات التي تم توقيعها، وبشهادة الحكومة 
 األميركية، ومنها نقل كل األموال التي تجبيها لصالح الخزينة الفلسطينية، وحسب بروتوكول باريس. 

ل، وتوفير حق تقرير المصير للشعب في النهاية، ال بد من إيجاد حل سياسي إلنهاء االحتال
الفلسطيني، وهو حق غير قابل للتصّرف. وإذا كان هذا الحق غير متوفر حاليا، بسبب اختالل 
ميزان القوى، فيجب العمل على تحفيف الضغوط االقتصادية، باحترام االتفاقيات والمواثيق، ومنها 

بدال من إضاعة الوقت في أوهام أن  نقل كامل المستحقات الفلسطينية، وهذه من أبسط الحقوق،
 الشعب الفلسطيني سيبيع حقوقه مقابل حفنة من المال الملوث.

 11/6/2019، العربي الجديد، لندن
 

 وليبرمان يعطل فرصة إسرائيلية لضم الضفة… أوسلو فكرة شوهاء .48
 ارئيل غولدشتاين

لتي وصفها كثيرون سنة انتهت حرب األيام الستة. فتحت خطوة الحرب ونتائجها، ا 52قبل 
بالمعجزة، أمام إسرائيل فرصة تاريخية إلنهاء حرب االستقالل: تحرير وتوحيد القدس العاصمة، 
وتثبيت السيطرة في مقاطعات الوطن في السامرة ويهودا، وتصميم حدود قابلة للدفاع في غور األردن 

كان معقدًا  "الحرب الباردة" وهضبة الجوالن. ولكن النصر كان مفاجئًا وكذا المحيط الدولي في عهد
جدًا، والقيادة اإلسرائيلية لم تتمكن من ترجمة الحسم العسكري على الفور إلى حقائق سياسية تغير 

 الواقع.
النصر وتحقيقه عمليًا، خطوة إثر خطوة. فإحالل  "هضم"كانت حاجة لعشرات السنين من أجل 

لجوالن، واالستيطان الواسع في السامرة ويهودا القانون اإلسرائيلي على القدس الموحدة، وضم هضبة ا
ـ زمن طويل فصل بين هذه األحداث، وإحباطات في الغالب. وحتى اليوم يواصل اليسار اإلسرائيلي 

، وإعادتها إلى حدود وصفها وزير 1967التسلي بأمل إعادة إسرائيل إلى حجومها ما قبل حزيران 
. سنوات أوسلو، التي عرضت خاللها هذه الفكرة الشوهاء "حدود اوشفتس"الخارجية أبان ايبان بأنها 

على العالم كمصلحة إسرائيليين مزعومة وفرضت علينا كقضاء وكقدر، ألحقت بإسرائيل ضررًا جمًا ـ 
 سواء بحياة اإلنسان أم بالتشكيك بحقوقنا على البالد في نظر أمم العالم.

فا دواليب التاريخ. فتصميم المستوطنين وموقف ولكن اليسار والضغط الدولي ما كان يمكنهما أن يوق
حكومات اليمين على أجيالها بالمرصاد، والعقد األخير تحت السيادة الحذرة لرئيس الوزراء نتنياهو، 

 أتاحت لنا اجتياز السنوات العجاف.
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ثماني سنوات أوباما في البيت األبيض كانت صعبة على نحو خاص، ودون الوقوف أمامه والمناورة 
 ن غياهب السياسة الدولية كفن الممكن ما كنا سننجو منها إال بصعوبة.بي

تقف إسرائيل اليوم في مفترق تاريخي آخر. فالمحيط الدولي مريح أكثر من أي وقت مضى. 
والتركيز المكثف للعالم على إسرائيل تقلص، والضغط قل. مكانتنا في العواصم الهامة قوية ومستقرة، 

كم رئيس يضرب أرقامًا قياسية جديدة من العطف على إسرائيل وعلى الشعب وفي العاصمة األهم يح
 الذي يحل في صهيون.

أخيرًا سيكون ممكنًا جني ثمار سياسية، وقد جاءت في صورة االعتراف األمريكي بالقدس الموحدة 
أيضًا،  كعاصمتنا وبهضبة الجوالن اإلسرائيلية. ال تزال نافذة الفرص مفتوحة، في المسائل المتبقية

القدس وواشنطن يريان األمور بانسجام، وطالما كان دونالد ترامب يقف على رأس القوة العظمى في 
 .1967العالم، فإننا ملزمون بأن نستنفد كل يوم كي نجسد إنجازات النصر إياه في حزيران 

فيه حرب  كم هو رمزي أن الجلبة السياسية الحالية جاءت علينا في شهر أيار العبري، الذي وقعت
األيام الستة. يجدر بنا أن نتذكر بأن من عمل بكلتا يديه على إغالق نافذة الفرصة هذه، أو على 
األقل على تضييقها، هو افيغدور ليبرمان الذي يتبجح بسمو بالد إسرائيل. واألشهر القادمة كفيلة 

سامرة، ولكن بداًل من أن بأن تمنحنا إمكانية غير مسبوقة ألن نحل سيادتنا على مستوطنات يهودا وال
 نستغل ذلك سننشغل باالنتخابات.

إلى أن تقوم حكومة جديدة، سيدخل ترامب في سنته األخيرة وسيركز على السباق إلى الرئاسة. 
واالحتمال في أن يوافق على المخاطرة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية في فترة حساسة جدًا بالنسبة له، 

خصية لليبرمان كانت توازي في نظره أكثر من مصلحة إسرائيل. نأمل أال سيقل كثيرًا. فالنزوات الش
 يترجم إفشال تشكيل حكومة اليمين إلى تفويت تاريخي للفرصة.
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 راأفرايم عنب
وضعها االستراتيجي أفضل مما كان في أي وقت مضى. ومع ذلك ال تزال إسرائيل دولة قوية، و 

هناك تهديدات على أمنها. فاألزمة مع إيران قد تؤدي إلى مواجهة علنية معها ومع فروعها. إذا ما 
حصل هذا، سينشأ تهديد واسع على الجبهة اإلسرائيلية الداخلية وعلى أهداف البنى التحتية. كما أن 
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اع عنيف طويل وغير قابل للحل في المدى المنظور مع الفلسطينيين. وبالتالي، فإن إسرائيل في نز 
 عليها أن تكون مستعدة للحرب. هذا هو االختبار األعلى للمجتمع في إسرائيل.

إن التحدي األهم لكل حكومة في إسرائيل هو الحفاظ على تراص الصفوف في المجتمع، واستعداده 
صعبة من شأن المحيط العنيف أن يخلقها. ولهذا التراص أهمية كبيرة  ألن يقف معًا في وجه أوضاع

 أيضًا في أوقات الهدوء، بسبب مكانه في معادلة الردع.
فالردع ال يقوم على أساس القوة العسكرية فقط، بل وعلى مدى التصميم على العمل عند الحاجة، 

 هة الداخلية.وفوق كل شيء على القدرة على تحمل األلم في الجبهة وفي الجب
حين لم يكن السالم المنشود خلف الزاوية، فإن القدرة على طرح جواب ناجع ومتفق عليه عند األزمة 
تتأثر بمدى التراص بين عناصر المجتمع. فشرخ اجتماعي أو سياسي عميق، أو كبديل قطيعة بين 

ذ السياسة القومية، يشجعان القيادة السياسية والعسكرية و/ أو بينها وبين المزاج العام، يمسان بتنفي
الخصم على تشديد جهوده لتشويش خطى إسرائيل، يقوضان صالحية القيادة السياسية، ويساهمان 

 في تآكل قدرة صمود الجبهة الداخلية تحت النار.
إن دروس العقود األخيرة هي تحذير من خطوات مغامرة عسكرية أو سياسية، التي إلى جانب 

ية أدت إلى شرخ عميق في النسيج العام وندب لم تلتئم بعد. فالخروج إلى المكاسب السياسية اللحظ
حرب لبنان األولى مثاًل كان في البداية شعبيًا، ولكن التأييد له هبط بشدة، واتفاقات أوسلو كانت 

 تترافق في بدايتها وشرخ عميق بين اليسار واليمين.
إسرائيل ال تفوق إحساس الوحدة اإلسرائيلية.  يجدر التشديد على أن الشروخ السياسية في المجتمع في

فضاًل عن ذلك، فإن هذا الوضع ليس قضاء وقدرًا ال يمكن تغييره؛ فثمة قاسم مشترك واسع في 
إسرائيل يمكن ومن الضروري تطويره. وبالنسبة للبعد األمني، فإن التأييد الجماهيري الواسع لحملة 

في المئة ساندوا الحملة، يشكل دلياًل على  85من ، حيث إن أكثر 2014الجرف الصامد في صيف 
. من المهم الحفاظ على هذا، حتى "ال مفر"أن هناك تراصًا قوميًا خاصًا في الظروف التي تعتبر 

 بثمن اضطراريات سياسية وقيود على القتال، لغرض تثبيت الشرعية في الداخل وفي الساحة الدولية.
عة، فإن الحزب الذي سيفوز في االنتخابات التي فرضت في ضوء ذلك، وبعد حملة انتخابات بش

علينا في أيلول، يجب أن يتطلع إلى بناء ائتالف واسع قدر اإلمكان. كما أن على الحكومة المنتخبة 
أن تعمل على تثبيت التراص االجتماعي في الخطوط التالية: يجب خوص حوار جماهيري منضبط 

يين؛ فالسلوك الواعي تجاه خطة ترامب ومضاعفاتها، على واالمتناع عن التشهير بالخصوم السياس
شبه  إجماعأساس الحفاظ على التراص القومي والتركيز على حفظ تلك اإلنجازات التي يوجد حولها 
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كامل. فاالمتناع عن انسحابات من طرف واحد و/ أو خطوات سياسية باعثة على الخالفات في 
 اسي موضع شك كبير.الشعب، وال سيما حين يكون إلهامها السي

في ضوء  "ال مفر منه"واستخدام القوة يجب أن يكون حذرًا، ومن المرغوب فيه أن يبدو بأنه 
المخاطر على أمن الدولة. ينبغي تبني سياسة لجم البناء في المناطق والحفاظ على البعد اإلقليمي 

يع البناء في نطاق اإلسرائيلي. وبالمقابل، يجب توس اإلجماعالحالي الذي يوجد معظمه ضمن 
القدس لتعميق السيطرة اإلسرائيلية في القدس الموسعة، والمنطقة التي توجد في قلب اإلجماع في 

 إسرائيل. إن الحفاظ على تراص شعب إسرائيل في بالده هو الهدف األسمى.
 11/6/2019إسرائيل اليوم 

 12/6/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 :ركاريكاتي .51

 

 
 12/6/2019، ندنالعربي، لالقدس 

 


