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 نتنياهو: تغيير نوعي في العالم اإلسًلمي بفضل قوتنا .1
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، إنه يحدث تغيير نوعي في العالم 

جاءت أقوال نتنياهو هذه في فعالية إحياء ذكرى الرئيس الرابع  اإلسالمي بـ"فضل قوة إسرائيل".
 سرائيل، أفرايم كتسير.إل

ووفي تلميح للهجمات اإلسرائيلية فجر اليوم على تل الحارة في سورية، قال نتنياهو إن سلسلة 
االختبارات التي تواجهها إسرائيل ال تتوقف، مضيفا أنها "تعمل على منع أعدائها من إقامة قواعد 

العالم اإلسالمي"، وأضاف أن وتابع "بفضل قوتنا يحصل تغيير نوعي في  هجومية بالقرب منها".
 "الدول المعتدلة تنسج عالقات معنا".

 12/6/2019، 48عرب 
 

 األشقاء في األردن والمغرب ومصر لم يعلنوا قبولهم المشاركة في الورشةالسلطة الفلسطينية:  .2
أكدت الحكومة أن موقف دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، فيما يتعلق بورشة عمل المنامة : رام هللا

التي دعت لعقدها اإلدارة األميركية نهاية الشهر الجاري في البحرين ثابت، وأنها لن تحضر تلك 
 الورشة، داعية الجميع إلى عدم حضورها.
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وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم األربعاء، إنه 
سطينية علما بأن األشقاء في المملكة األردنية "خالفا لما قيل باألمس فقد أخذت الحكومة الفل

الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين"، 
مؤكدة عمق التنسيق بين فلسطين وجميع الدول العربية التي أكدت ثباتها على مبادرة السالم العربية 

 قمة القدس( وقرارات قمة تونس.وعلى قرارات قمة الظهران )
 12/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية ترفض قرار نقل سفارة مولدوفا إلى القدس .3

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فيليب نقل سفارة بالده  رام هللا:
س المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون من تل أبيب إلى القد

 الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة.
أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بالده لكل من الواليات المتحدة »وقالت الخارجية إن فيليب 

كسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية وإسرائيل، مستغاًل الغموض السياسي في مولدوفا، لكي ي
يحتمي »واعتبرت الخارجية أن فيليب «. األحزاب المولدوفية التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له

بالدعم األميركي واإلسرائيلي، وورط بالده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في 
 «.واإلسرائيليالحكم أو ليحظى بالدعم األميركي 

  13/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 عشراوي: نقل مولدوفا سفارتها للقدس اعتداء على شعبنا وعلى القانون الدولي .4
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار مولدوفا : رام هللا

ى القدس المحتلة، اعتداء على الشعب الفلسطيني غير القانوني بنقل سفارتها إلسرائيل من تل أبيب إل
 وعلى القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبت عشراوي في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية، االتحاد األوروبي بوقف إجراءات اندماج 
ا غير القانوني وخطوتها العدائية، وتتبنى مواقف مولدوفا في االتحاد األوروبي إلى أن تعود عن قراره

 تنسجم مع القانون الدولي ومواقف االتحاد األوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.
 12/6/2019،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"اشتية يطالب "العمل الدولية" بمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في  .5
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "فلسطين تأمل من منظمة العمل الدولية أن تتابع أوضاع : جنيف

 العمال الفلسطينيين في سوق العمل اإلسرائيلي، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم".
ى وأشار اشتية الى أن سلطات االحتالل "تنفق بعض حقوق العّمال على بناء حواجز عسكرية عل

المعابر أقل ما يقال عنها إنها عنوان إذالل وإهانة، اضافة إلى االقتطاعات من رواتبهم والتي تصل 
 ثلث الراتب وال يستفيد منها العمال شيئا يذكر".

جاء ذلك خالل كلمته في فعالية الذكرى المئوية إلنشاء منظمة العمل الدولية، يوم األربعاء في مدينة 
 جنيف السويسرية.

رئيس الوزراء: "اننا نأمل من الحضور وأطراف الشراكة الثالثة والمنظمة أن تساعدنا من واضاف 
أجل حصول عمالنا على ظروف عمل الئقة، وحماية الكرامة اإلنسانية من خالل: معابر إنسانية 
نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير، وأن تتعامل إسرائيل مع العناوين 

سمية في السلطة لهذا الغرض وليس عبر السماسرة، وتوفير السالمة العامة للعمال وخلق ظروف الر 
عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقات العمال ألنها استحقاقات فردية لهم، وتحاول 

 السلطة مساعدتهم بتحصيلها".
والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة وتابع اشتية: "ان فلسطين تؤكد كامل التزامها بجميع المواثيق 

باإلنسان وحق التنظيم واإلدارة السديدة، واألهم هو األمر المتعلق بالحماية االجتماعية. إن حياة 
 الفلسطيني مبنية على الحوار، سواء السياسي أو االجتماعي".

 12/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إسقاط صفقة القرن بالقّوةتهّدد ب "الجهاد" .6
أّكد القيادّي في حركة الجهاد اإلسالمّي خضر حبيب لـ"المونيتور" أّنهم في  :انتصار ابوجهل -غّزة 

الحركة، وبالمشاركة مع مؤّيديهم من أحرار العالم، عازمون على عدم تمرير صفقة القرن التي تهدف 
الفلسطينّي التاريخّية والثابتة، موضحًا أّن  إلى تصفية القضّية الفلسطينّية، وإنكار حقوق الشعب

 الشعب الفلسطينّي بأطيافه كاّفة رافض لها، لما لها من تداعيات خطيرة ومصادرة لحقوقه.
وعن استخدام القّوة في إسقاط الخّطة األميركّية، قال: "الحركة جاهزة إن لزم األمر الستخدام القّوة، 

 حّد للهيمنة األميركّية واإلسرائيلّية". فالمقاومة لديها قّوة تستيطع أن تضع
وتابع: "المقاومة تطّور من قدراتها من أجل تحرير فلسطين، ولن تّدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن 

 قضّيتنا، وستفشل الصفقة مهما كّلفنا األمر من تضحيات".
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سرائيلّية على األراضي وبّين أّنه ال يمكن للصفقة أن تمّر أبدًا، إذ أّن مرورها يعني فرض السيادة اإل
الفلسطينّية، بالتعاون مع اإلدارة األميركّية التي تسعى إلى استعمار جديد مغّلف للمنطقة العربّية 
واإلسالمّية لنهب خيراتها، وابتزاز شعوبها، الفتًا إلى أّن حركة الجهاد اإلسالمّي ليست وحدها من 

على الساحة المسّلحة مثل حماس وحزب هللا ستقوم بمواجهة الصفقة عسكرّيًا، إذ لديها شركاء 
 وإيران، مؤّكدًا أّنها جزء من الشعب الفلسطينّي، وما تفّكر به، يفّكر به الجميع.

وقال: "طالما إسرائيل جاثمة على أرضنا، فتبقى احتماالت التصعيد واردة في كّل لحظة، ويبقى 
 اجهة إسرائيل".خيار المقاومة وتطوير معّداتها القتالّية أنسب خيار لمو 

وأشار إلى أّن الدبلوماسّية والحراك السياسّي ضمن الخيارات التي تتوّجه إليها الحركة لكن إن لم 
تنجح فسيكون التوجه نحو الخيار العسكري، مؤّكدًا أّنهم اآلن في صدد اإلعالن عن خّطة وطنّية 

 لقوى الفلسطينّية إلقرارها.لمواجهة صفقة القرن، يشترك فيها الكّل الفلسطينّي، وستعرض على ا
 12/6/2019المونيتور، واشنطن، 

 

 حماس تستهجن موافقة بعض الدول العربية على المشاركة في ورشة البحرين  .7
حركة "حماس" استهجنت موافقة بعض الدول العربية على ، أن 12/6/2019موقع حركة حماس، قال 

لسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة المشاركة في ورشة البحرين بما يتناقض مع الموقف الف
والمشاركة فيها؛ كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية 

 الفلسطينية.
واستغرب الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، الموقف المفاجئ لهذه الدول، 

ا برهوم إلى مقاطعة أي مواقف وخطوات من شأنها كما دع  مؤكدًا ضرورة مقاطعة هذه الورشة.
التطبيع مع العدو، أو المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وتتقاطع مع المخططات 

 الصهيوأمريكية المعادية لحقوق شعبنا وتهدف لشطب قضيته وتصفيتها.
أنه ال تفويض حركة حماس أكدت على ، من غزة، أن 12/6/2019، فلسطين أون ًلينوجاي في 

ألحد من شعبنا للمشاركة في ورشة البحرين االقتصادية، مشددة على أن "أي دولة أو نظام ال تمتلك 
 حق التنازل أو التفريط في شبر واحد من أرض فلسطين".

واعتبر الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر "تويتر" األربعاء، أن مقاطعة الورشة 
 ًا يدعم ويساند الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة القرن.عربيًا وإسالمي

 وأكد القانوع أن وحدة شعبنا سُتفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضية شعبنا العادلة.
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 "ثوري فتح": ورشة "الندامة" في المنامة .8
اطعة ورشة طالب المجلس الثوري لحركة "فتح" اليوم الدول العربية بمق: جهاد بركات -رام هللا 

البحرين، ودعا الدول التي أعلنت المشاركة إلى التراجع عن ذلك، ووصف الورشة بأنها ورشة 
 "الندامة".

ودعا "ثوري فتح"، خالل مؤتمر صحافي ألمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، عقده 
عقدت أمس الثالثاء واليوم  ، في مدينة رام هللا، بعد اجتماعات طارئة ألعضاء المجلساألربعاء يوم

األربعاء، مملكة البحرين إللغاء الورشة، معتبرا المشاركة فيها "إعطاء ضوء أخضر لإلدارة األميركية، 
 لتكون سمسارا ووسيطا لتصفية القضية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني وإيجاد بديل عنه".

، لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، "إن وقال عضو المجلس الثوري لفتح، عبد اإلله األتيرة
االجتماع الطارئ عقد على مدار يومين بمن حضر، وحضره غالبية األعضاء الموجودين داخل 
فلسطين، واتخذ العديد من القرارات في ملفات مختلفة، ولكن البيان الذي تاله أمين سر المجلس هو 

 البيان السياسي لالجتماع".
حضور عدد من أعضاء المجلس حوله، موجها كالمه للدول العربية: "قلتم  وقال الفتياني، وسط

وأكدتم في قممكم المتعاقبة أنكم ملتزمون تماما بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، نحن 
نقول لكم صراحة جهارا نهارا باسم شعبنا الفلسطيني في "فتح" ومنظمة التحرير والقوى الوطنية 

تي توحدت خلف القرار الفلسطيني برفض هذه الصفقة ومؤتمر )الندامة( في المنامة.. واإلسالمية ال
 نحن الفلسطينيين نرفض المشاركة، ونطالب بمقاطعة المؤتمر من قبل العرب".

وإجابة عن سؤال حول الرد على حادثة حصار مقر األمن الوقائي في نابلس، قال عضو المجلس 
عربي الجديد": "أنا أطالب بوقف التنسيق األمني، ونحن تكلمنا عن هذا الثوري عبد اإلله األتيرة لـ"ل

الموضوع، هذا اجتماع طارئ للثوري، ولكن في الدورة القادمة سيكون لنا موقف حاسم، ولدينا 
توصيات واضحة، ولكن مهم ما حصل من رد جماهيري على الحصار اإلسرائيلي في نابلس له 

 فجرا لتتصدى لقوات االحتالل".أهمية كبيرة أن تخرج الجماهير 
 12/6/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 اًلعًلن عن مؤتمر في بيروت مواز لورشة البحرين .9

ماهر الطاهر عن مؤتمر شعبي مواٍز  ةالقيادي في الجبهة الشعبية في سوري : أعلنمعا-بيت لحم
البحرين الشهر الحالي بدعوة  لورشة البحرين ُيعقد في بيروت بالتزامن مع عقد الورشة التي ستعقد في

 من الواليات المتحدة لبحث الشق االقتصادي من صفقة العصر.
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الرسمية " المؤتمر سيكون بحضور فصائل منظمة التحرير وكافة القوى  لإلذاعةواضاف الطاهر 
السياسية وشخصيات عربية للتأكيد على الموقف الفلسطيني والعربي الرافض ألي رشوة اقتصادية 

 بيع الحقوق الفلسطينية وان شعبنا متمسك بقضيته المركزية دون االنتقاص او المساس بها." مقابل
ودعا الطاهر الى تحرك شعبي على االرض في الوطن والشتات ألفشال الصفقة والورشة وقال انه ال 

 يوجد قوة في العالم تفرض علينا شيئا نرفضه.
فتح عزام االحمد اليوم الى العاصمة اللبنانية  في ذات السياق وصل عضو اللجنة المركزية لحركة

 بيروت للبدء بالتحضيرات لعقد مؤتمر بيروت الذي يعقد بالتوازي والتزامن مع ورشة البحرين.
واكد االحمد في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية االربعاء، مواصلة كافة الجهود مع 

 والدبلوماسي لرفض صفقة القرن. االصدقاء واالشقاء العرب واستمرار الحراك الشعبي
سياسي وانه في حال  أثروشدد عزام االحمد على ان ورشة البحرين ال قيمة لها ولن يترتب عليها اي 

 عقدها سيتم العمل على افشال كل مخرجاتها.
االحمد عن امله بان تكون  أعربوحول اعالن واشنطن مشاركة االردن ومصر والمغرب في الورشة 

ية دون مستوى مخّول مرجحا ان واشنطن اجبرتهم على المشاركة بسب طبيعة المشاركة رمز 
 العالقات السياسية فيما بينهم.

من مناسبة رفضها لصفقة القرن اال ان مشاركتها  أكثرواضاف االحمد ان الدول الثالث اعلنت في 
 في ورشة البحرين ال مبرر له.

 12/6/2019وكالة معا اإلخبارية، 
 

 ض حماس لصفقة القرن ويدعو للتوافق على خطة لمواجهتهارضوان يجدد رف .01
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس: إن حركته ترفض مطلًقا ما يسمى صفقة : غزة

 القرن وما تحمله في طياتها من خراب ودمار للشعب والقضية الفلسطينية.
سياسي لحركة حماس، أن وأكد رضوان، في كلمة ناب فيها عن إسماعيل هنية رئيس المكتب ال

حماس ترفض انعقاد مؤتمر البحرين الذي يعّد جزًءا من خطوات تنفيذ الصفقة، مشيرا إلى أن 
فلسطين ليست للبيع، وهي ليست قضية إنسانية بل قضية واحتالل هجر شعب بأكمله وجعله يعيش 

طيني السادس الذي ولفت خالل مؤتمر األمن القومي الفلس في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات.
ينظمه مركز غزة للدراسات العليا والسياسات االستراتيجية إلى أنه مما ال شك فيه أن هناك تحديات 
دولية وإقليمية سواء، أهمها الدعم الالمحدود الذي تتلقاه "إسرائيل" من إدارة ترمب لتصفية القضية 
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خطة عمل فلسطينية لمواجهة ما يسمى وتمنى أن ينجح المؤتمر ويخرج برؤية متكاملة و  الفلسطينية.
 .صفقة القرن 

ودعا الدول العربية والشقيقة لعدم المشاركة في المؤتمر االقتصادي المنعقد في البحرين والذي يعّد 
ا أن هذا المؤتمر سيفشل؛ ألن الحضور الفلسطيني وأرضهم  فصاًل من فصول صفقة القرن، عادًّ

 وقضيتهم غائبة.
 12/6/2019، عًلمالمركز الفلسطيني لإل

 
 بذريعة الرد على إطًلق صاروخ من قطاع غزة  يقصف موقعًا لحماس اًلحتًلل .00

قصف طيران االحتالل اإلسرائيلي الحربي، الليلة الفائتة، موقعا تابعا لحركة حماس في جنوبي قطاع 
 غزة، وذلك بذريعة الرد على إطالق صاروخ من قطاع غزة.

زة، في ساعات الليل الفائت، باتجاه المستوطنات المحيط وجاء أن صاروخا أطلق من قطاع غ
وكانت صافرات اإلنذار قد انطلقت  بالقطاع، إال أنه تم اعتراضه بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

 بعد ساعات منتصف الليل في المجلس اإلقليمي "أشكول"، وسمع دوي انفجار في المنطقة.
وفي أعقاب ذلك  أي صاروخ في المنطقة، ولم تقع أضرار.وبحسب السلطات المحلية هناك لم يسقط 

قصفت طائرة حربية موقعا تحت األرض في منطقة عسكرية تابعة لحركة حماس في جنوبي قطاع 
من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات االحتالل قصف أراضي زراعية جنوبي قطاع  غزة.
زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة وأضافت أن طائرات االحتالل أغارت على أرض  غزة.

 رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.
 13/6/2019، 48عرب 

 

 أردان يطالب مسؤوًًل أممًيا بوقف تمويل منظمات المقاطعة الدولية .02
التقى جلعاد أردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، فالديمير فورونكوف وكيل : رام هللا

عام لألمم المتحدة لشؤون مكافحة اإلرهاب، وطالبه بضرورة أن تتوقف األمم المتحدة عن األمين ال
 تمويل منظمات المقاطعة الدولية ضد إسرائيل بحجة أن لها صالت بعناصر "إرهابية".

اتصال بين حركة  100وزعم أردان خالل اللقاء الذي جرى في إسرائيل، أنه تم اكتشاف أكثر من 
ة وما وصفها بـ "المنظمات اإلرهابية". مضيًفا "علينا التأكد من أن األمم المتحدة ال المقاطعة الدولي

 تساعد هذه المنظمات".
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وناقش الجانبان خالل اللقاء ما وصفه مكتب أردان "بالنضال والتحركات ضد التحريض على 
 الشبكات االجتماعية، وتجريم منظمات التحريض".

اح مع اإلرهاب، يجب علينا أن نتعامل مع التحريض على وقال أردان "من أجل التعامل بنج
اإلرهاب، مثل الذي يوجد في السلطة الفلسطينية، والذي يعلم األطفال أن قتل اليهود هو أفضل 
وسيلة للموت وتمويل العائالت اإلرهابية.. إن تمجيد اإلرهابيين وانتشار الكراهية والتحريض على 

 ي يؤدي إلى الهجمات". وفق تعبيره.اإلرهاب هما العامل الرئيسي الذ
 12/6/2019القدس، القدس، 

 
 "عداء للسامية"ضغوط إسرائيلية على برلين ًلعتبار دعوات المقاطعة  .03

تل أبيب: أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن حكومة بنيامين نتنياهو تمارس ضغوطًا شديدة 
تاغ( في برلين، وتقرر هي أيضًا اعتبار على الحكومة األلمانية كي تتبنى قرار البرلمان )البوندس

 حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي إس( حركة عنصرية ضد اليهود ومعادية للسامية.
وقالت هذه المصادر إن قرارًا حكوميًا كهذا يعني عدم السماح لحركة المقاطعة باستخدام مباٍن عامة 

 لحركة المقاطعة. في ألمانيا، وإعادة النظر في التمويل األلماني لهيئات داعمة
وكان البرلمان األلماني قد قرر، الشهر الماضي، للمرة األولى في برلمان أوروبي، بشكل رسمي 
اعتبار حركة المقاطعة معادية للسامية، وتوجه إلى الحكومة بطلب تبني القرار وتطبيقه بشكل عملي. 

ي والحزب االشتراكي وقد حظي القرار بدعم واسع من قبل كتلة االتحاد المسيحي الديمقراط
 ، بينما امتنع آخرون.«الخضر»الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، وأيده عدد من أعضاء 

وحسب مصادر في تل أبيب، فإن وزارة الداخلية األلمانية تميل إلى دعم االقتراح، في حين تعارضه 
 وزارة الخارجية. 

في األيام القريبة المقبلة، بعدما توجهت  وقد قررت الحكومة في برلين إجراء دراسة حول الموضوع
 إسرائيل إلى أصدقائها في الحكومة تحثهم على تبني قرار البرلمان.

 13/6/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 رئيس حزب العمل آفي غباي يعلن اعتزال الحياة السياسية .04
ياة السياسية. رغم أعلن رئيس حزب العمل، آفي غباي، مساء اليوم األربعاء، عن قراره اعتزال الح

تأكيده أمس أنه لن يستقيل من الحزب، وينوي تحصين نفسه في الموقع الثاني في قائمة الحزب 
 .22للكنيست الـ
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جاء ذلك بالتزامن مع مؤتمر الحزب الذي يعقد اليوم، لبحث إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب 
غباي، أو اختيار رئيس للحزب فقط وتجميد وقائمته للكنيست بإشراك كافة األعضاء، بحسب اقتراح 

 باقي القائمة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الكنيست عيساوي فريج، أنه سيتنافس على رئاسة حزب "ميرتس" بالشراكة 
مع عضو الكنيست السابق، موسي راز، وذكر االثنان، في اجتماع عقداه مع ناشطين عرب ويهود 

 يم قيادة يهودية عربية مشتركة للحزب.في "ميرتس". أن قرارهم اتخذ من أجل تقد
 12/6/2019، 48عرب 

 
 ًلنتزاع موافقته على مضاعفة نشاطاتهم في موسم اًلنتخابات على نتنياهو يضغطون المستوطنون  .05

تل أبيب: يطلق رؤساء مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ابتداء من اليوم الخميس، 
اء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكي يضاعف النشاطات حملة ضغوط شعبية على رئيس الوزر 

االستيطانية لحكومته ويتعهد برفض إقامة دولة فلسطينية. وقد قرروا جعلها حملة ضغوط شخصية 
قائد يميني يدير سياسة يسارية ويجمد »عشية االنتخابات البرلمانية، بتوجيه اتهام له أنه 

 «.االستيطان
ي اجتماع لهم أمس األربعاء، االستمرار في الحملة حتى يجتمع نتنياهو وقرر رؤساء المستوطنات، ف

بهم ويبلغهم إطالق خطة واضحة لمضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات، خصوصا في المناطق 
النائية بهدف إنشاء واقع على األرض يمنع بأي شكل من األشكال تطبيق فكرة الدولة الفلسطينية. 

وفي إطارها يعقدون، اليوم «. توقف عن الكالم يمينا والممارسة يسارا»م: واختاروا عنوانا لحملته
مؤتمرا صحافيا يكشفون فيه كيف تبخل حكومة نتنياهو على المستوطنين وال تستغل الظروف الدولية 
التي نشأت منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى الحكم، والذي يساند علنا المشروع االستيطاني 

 تيطان عثرة في طريق السالم.ويرفض رؤية االس
  13/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الكنيست يعقد جلسة ختامية .06

عقد الكنيست اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، جلسة ختامية لهيئته الحالية بعد أن تم حّلها مؤخًرا، : رام هللا
برية، فإن الجلسة الع 13وبحسب قناة  وإعالن انتخابات مبكرة جديدة في سبتمبر/ أيلول المقبلة.

الحالية هي ختامية إلجازة الصيف، ولكن األعضاء الحاليين لن يستطيعوا العودة للكنيست الذي 
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وتم تفعيل عدد من اللجان التي ستقوم  مهاّمه مع االنتخابات الجديدة وسيحل أعضاء جدد. ستنتهي
 لتي تتطلب موافقة الكنيست.خالل الفترة المقبلة بالموافقة وتمرير القرارات الحكومية المختلفة ا

 12/6/2019القدس، القدس، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تجتمع األحد في الجوًلن وتعلن اسم مستوطنة ترامب .07
ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

المقبل بشكل خاص في مرتفعات الجوالن األربعاء، أن الحكومة اإلسرائيلية، ستجتمع يوم األحد 
وبحسب الموقع، فإنه سيتم خالل الجلسة اإلعالن عن اسم المستوطنة التي ستحمل اسم  الشمالية.

الرئيس األميركي دونالد ترامب، وسيتم اعتماد قرار بشأن بنائها. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء 
 نحته لجنة األسماء حق االختيار.اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيختار اسمها بعد أن م

 12/6/2019القدس، القدس، 
 

 جنرال إسرائيلي يستعرض خطة تبادل األراضي والسكان مع الفلسطينيين .08
قال جنرال إسرائيلي إن "الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل قد : عدنان أبو عامر -21عربي

سطينيين؛ ألن نتائج التصويت األخيرة في تتضمن تيارا يمينيا علمانيا يؤيد إيجاد تسوية مع الفل
االنتخابات السابقة في أبريل المنصرم أشارت إلى أن اإلسرائيليين يريدون قيادة براغماتية من الناحية 

 السياسية، ومصممة من الناحية األمنية، وليبرالية من الناحية االجتماعية".
"، أن "فرضية الحل 21، ترجمته "عربيوأضاف ميشكا بن دافيد في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت

السياسي مع الفلسطينيين تقوم على استبدال المناطق السكنية، بحيث يتم ضم التجمعات االستيطانية 
الكبرى في الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، فيما يتم نقل المناطق السكنية العربية داخل إسرائيل 

تم العمل على إعادة تموضع الخط األخضر دون أن يضطر للسيطرة الفلسطينية، وفي هذه الحالة سي
 أحد إلخالء منزله، أو طرده منه".

وأشار بن دافيد، المسؤول السابق بجهاز الموساد، إلى أن "الفلسطينيين المقيمين بمناطق عربية في 
يها، إسرائيل سيحصلون على جنسية فلسطينية بدل اإلسرائيلية، مع بقائهم مواطنين فيها، والعمل ف

واالستفادة من مقدراتها االقتصادية، لكن الهدف من المقترح توفير أغلبية يهودية في إسرائيل، 
وإحداث تقسيم جغرافي مع إعادة انتشار ديموغرافي، ما سيحل مشكلة الجيوب اليهودية في العمق 

 الفلسطيني، والجيوب الفلسطينية في العمق اإلسرائيلي".
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"القرش" الذي يشرح فرضية أمني مخيفة تتمثل باجتياح الفلسطينيين  وأوضح بن دافيد، مؤلف كتاب
للحدود اإلسرائيلية، أن "هذه األفكار تبناها أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي دعا في 

لوقف البناء االستيطاني خارج التجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، في ظل  2016
 مين والوسط عن الحديث عن حل الدولتين مع الفلسطينيين".توقف أحزاب الي

وأكد أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يعد يتحدث عن خطابه الشهير بجامعة بار ايالن، 
ومعظم وزراء الليكود أعلنوا مواقف رسمية ضد حل الدولتين، واألحزاب الدينية ترفض أي حديث بهذا 

ماليين الفلسطينيين بظروف سيئة، وليس ديمقراطية، حتى أن الخصوص، وال ترى مشكلة في ضم 
أبيض تشهد معارضة واضحة لحل الدولتين، خاصة من قبل الجنرال  -أحزاب الوسط مثل أرزق 

 موشيه يعلون".
وأضاف أنه "في ظل الهجوم الفلسطيني المتواصل على صفقة القرن، التي ال تأتي على حل 

ولة مستقلة، يشير إلى صعوبة االنسحاب من حل الدولتين؛ ألنه الدولتين، وتعرض عليهم أقل من د
 سيؤدي لنشوء مشكلة ديموغرافية صعبة على الدولة الواحدة".

وأوضح أنه "في ظل االنزياح الحاصل في الخارطة السياسية الحزبية اإلسرائيلية نحو التدين المفرط، 
ليبرمان األكثر قدرة على تنفيذ برنامجه  ووجود حزب الليكود نفسه رهينة لهذه األحزاب، ربما يظهر

 السياسي مع الفلسطينيين وفق حل تبادل السكان واألراضي". 
وأكد أن "االنتخابات القادمة في سبتمبر ستكون استفتاء على إمكانية تحقيق تسوية سياسية مع 

يمقراطية، وليست الفلسطينيين، وعلى شكل الدولة اإلسرائيلية التي يجب أن تكون علمانية ليبرالية د
أبيض، والحاخام -دينية". وختم بالقول إنه "في المفاضلة بين الجنرال بيني غانتس زعيم حزب أزرق 

رافي بيرتس زعيم حزب البيت اليهودي، يظهر ليبرمان الذي يرفع شعار "القوة ضد حماس"، ويبدي 
أي تديين يجري لدولة  استعدادا للتنازل عن بعض المناطق الجغرافية، كما يقف سدا منيعا أمام

 إسرائيل".

 13/6/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 تفرض حصاًرا بحرًيا شامًًل على قطاع غزة "إسرائيل" .09

أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أفيخاي ادرعي، مساء اليوم األربعاء، عبر : رام هللا
ر آخر، بذريعة مواصلة إشعال تغريدة له على "تويتر"، فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعا

 الحرائق وإطالق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.
 12/6/2019 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،
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 القدس: اًلحتًلل يهدم بناية ومنشآت تجارية ويصيب العشرات باًلختناق في محيط قلنديا .21

ة االحتالل في مدينة القدس المحتلة، اليوم األربعاء، بناية، هدمت آليات وجرافات تابعة لبلدي: القدس
ومنشآت تجارية من "الصفيح" في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس 

 المحتلة، فيما أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق، أثناء عملية الهدم.
ا بحاالت اختناق جراء استنشاقهم قنابل الغاز عشرات المواطنين أصيبو  إنوقال مراسلنا في القدس، 

المسيل للدموع التي أطلقتها قوات االحتالل بغزارة، لتفريق المواطنين، من بينهم إصابة في الظهر 
وشملت عمليات الهدم أيضا إزالة الفتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد  ألحد الشبان.

يم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخ
وسلمت طواقم بلدية االحتالل بالغات بالهدم ألصحاب العمارات والمحالت المبنية على  المنطقة.

أطراف الشارع، ومن ضمنها أربع عمارات سكنية في شارع المطار والشارع الرئيسي لقلنديا )القدس 
 وفرض سيطرة االحتالل على المنطقة.رام هللا( ضمن خطه لتوسيع الشارع 

ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة  إلىاالحتالل والحملة الواسعة التي تشنها  إجراءاتوتسببت 
وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي، وحاول السائقون استخدام طرق ترابية 

وز األزمة التي عرقلت وصول المواطنين قرب جدار الفصل العنصري أو منطقة الكسارات لتجا
 والطلبة إلى مراكز أعمالهم، ومدارسهم، ومعاهدهم.

 12/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اًلحتًلل يواصل تهويد مدينة القدس المحتلة.. أعمدة وأسًلك شائكة في محيط المدينة .20

، األربعاءى سلطة الطبيعة وبلدية االحتالل، اليوم أقدمت ما تسم :دياال جويحان -القدس المحتلة
على وضع أعمدة واسالك شائكة مع بوابة حديدية  تفتح وتغلق بأمر سلطات االحتالل، بدًء من 

سليمان الواقعة في شارع سلطان سليمان حتى نهاية درجات باب العامود" بوابة  -محيط مغارة الكتان
 دمشق".

لكتان " سليمان" في القدس، إنه ومنذ ساعات مساء أمس الثالثاء وقال التجار في محيط مغارة ا
وحتى ساعات نهار اليوم فرضت بلدية االحتالل واقعًا جديدًا في المنطقة، بعد استخدامها جرافة 

والمقاعد الحديدية التي كان  األشجارالشائكة، وجرف بعض  واألسالكالحديدية  األعمدةلوضع 
 البلدة القديمة. أسواقوس كاستراحة بعد خروجهم من داخل المواطنون يستخدمونها للجل
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وأضاف التجار في حديث لـ" الحياة الجديدة"، أن سلطات االحتالل تسعى في تقييد وحصار كافة 
 وأسواقهاالبلدة القديمة  أبوابالمداخل المؤدية لباب العامود الذي يعد الشريان الرئيس المؤدي لكافة 

 المدينة التاريخية. وإسالمية، مؤكدين أن ذلك لن يخفي عربية الميةاإلسبكنائسها ومساجدها 
البلدة القديمة، ثالثة منها في محيط  أبوابوكانت سلطات االحتالل نشرت عدة نقاط مراقبة حول 

باب العامود، لتنغيص حياة المواطنين من خالل حجز وتفتيش وتدقيق هوياتهم عند الدخول والخروج 
 ديمة.من وإلى البلدة الق

 12/6/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 فصل أسير قاصر عن والده بأوامر من المتطرف أردان والشاباك .22
"األيام": أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، بأن إدارة سجون االحتالل قررت  -رام هللا 

سجن آخر، وذلك  إلى الفصل بين األسير الطفل ربيع أبو ربيعة ووالده األسير محمد، ونقل االبن
 امتثااًل ألوامر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي المتطرف جلعاد أردان وتوصيات "الشاباك".

وأشارت الهيئة، في بيان صحافي، إلى أن هذا القرار يأتي بعد قرار سابق لالحتالل برفض اإلفراج 
ة محكوميته البالغة ثمانية عن األسير االبن من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، رغم انتهاء مد

أشهر على خلفية عملية "بركان" التي نفذها الشهيد أشرف نعالوة في تشرين األول الماضي، بزعم 
 معرفته المسبقة بنية نعالوة تنفيذ العملية.

عاما، كان قد ترك نجله ربيع  50مؤبدًا و 14أن األب الذي يقضي حكما بالسجن  إلىونوهت الهيئة 
طفاًل صغيرًا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن "جلبوع"  2002-2-14ي عند اعتقاله ف

عامًا على خلفية عملية "بركان"، حيث احتفل بعيد ميالد نجله  18بعد اعتقال االبن البالغ من العمر 
 الثامن عشر داخل السجن.

 13/6/2019، األيام، رام هللا
 

 جريمة" تهدف لتصفية القضية الفلسطينيةمؤتمر لعلماء دين بغزة: ورشة البحرين " .23

اعتبر دعاة وعلماء دين في قطاع غزة، األربعاء، أن الورشة االقتصادية : غزة / مصطفى حبوش
التي ستعقدها الواليات المتحدة في البحرين "جريمة دينية وسياسية ووطنية وإنسانية"، تهدف إلى 

 نية"."تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها لمشاريع إنسا
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جاء ذلك خالل مؤتمر عقدته "رابطة علماء فلسطين" )غير حكومية( بمدينة غزة، تحت عنوان 
داعية إسالمي وعالم دين من  200"علماء فلسطين في مواجهة صفقة ترامب"، بمشاركة أكثر من 

 قطاع غزة.
ين الذي تعتزم وقال رئيس الرابطة، مروان أبو راس، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "مؤتمر البحر 

واشنطن عقده نهاية الشهر الجاري، جريمة دينية وسياسية ووطنية وقومية وإنسانية، ويهدف إلى 
مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالرخاء االقتصادي، وتصفية قضيتنا وتحويلها إلى مجرد مشاريع 

مقاومة بكل أشكالها ودعا أبو راس الشعوب العربية واإلسالمية إلى "دعم ال اقتصادية وإنسانية".
وشدد على تمسك الالجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة  واالنحياز إلى مصلحة الشعب الفلسطيني".
وطالب جميع األطراف الفلسطينية بضرورة تحقيق  .1948إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 

 "وحدة وطنية حقيقية وإنهاء جميع مظاهر االنقسام".
الدكتور يونس األسطل، عضو الرابطة، في تصريح خاص لمراسل وكالة األناضول، من جانبه، قال 

إن الرسالة التي يهدف العلماء توصيلها للعالم، من هذا المؤتمر، هي أنه "ال يمكن أن يتم تمرير 
وأضاف: "العلماء من جميع األطياف السياسية  صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ية بغزة أكدوا على أنهم متشبثون بقضيتهم ومقدساتهم وتحرير القدس والمسجد األقصى من والدعو 
وأشار األسطل إلى أن المؤتمر يهدف أيضا للتأكيد على ضرورة استمرار المقاومة ضد  االحتالل".

 االحتالل بجميع أشكالها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.
 12/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على قطاع غزة ر"بتسيلم": "إسرائيل" قتلت فلسطينيين عمًدا في العدوان األخي .24

قال مركز حقوقي إسرائيلي، إن جيش االحتالل، تعمد قتل الفلسطينيين، : الرأي –فلسطين المحتلة 
دون محاسبة المتورطين، خالل عدوانه األخير على قطاع غزة مطلع شهر أيار/مايو الماضي، من 

 الل التركيز على قصف المنازل السكنية.خ
وذكر مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم"، اليوم األربعاء، أن 

 مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من أيار/مايو. إلىعمليات القصف التي أدت 
لًفا لسياسة استهداف منازل السكان المخالفة للقانون وأضاف "كان مقتل هؤالء نتيجة متوّقعة س

 واألخالق التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة".
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موقًعا  350أن إسرائيل قصفت من الجّو بالّصواريخ والقذائف المدفعية أكثر من  إلىوأشار "بتسيلم" 
منتمين إلى أّي من  لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا 13من بينهم  25شخًصا وقتلت  153فأصابت 

 األذرع العسكرّية.
وبّين أن من بين هؤالء ثالث نساء إحداهّن في األشهر المتقّدمة من حملها وقاصران: رضيعة في 

 عاًما. 11الشهر الثالث من عمرها واآلخر طفل يبلغ من العمر 
سكنّية قد جرى  وحدة 33منشأة ومنها  100معطيات األمم المتحدة إلى أن  إلىولفت المركز استنادا 

 وحدة سكنّية لحقتها أضرار شديدة. 19منشأة أخرى ومن بينها  30تدميرها تماًما وأّن 
 65شخًصا من بينهم  327أسرة تعد  52وحدة سكنّية وُشّردت  52وقال: "أي أّن في المحصلة ُدّمرت 

 وحدة سكنّية أخرى". 700طفاًل تحت سّن الخامسة، إضافة إلى ذلك تضّررت نحو 
ضاف "في أربع من الغارات الجّوية التي استهدفت المباني ُقتل أشخاص كانوا في داخلها أو في وأ

جميعهم لم يشاركوا في القتال  13محيطها. بلغ مجموع الفلسطينّيين الذين ُقتلوا في هذه المالبسات 
 وُقتل شخص آخر شارك في القتال".

لم توّجه إسرائيل تحذيًرا جّديًّا للسّكان قبل  وتابع: "كذلك أظهر التحقيق أّنه في جميع الحاالت،
 القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم".

وحذر "بتسيلم" من أن" إطالق الّصواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غّزة 
 لمدنّيين".ينطوي بطبيعة الحال على خطر محّقق يطال السّكان ا

 12/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعًلم
 

 قوات اًلحتًلل تشن حملة اعتقاًلت بالضفة وتصعد عمليات هدم المنازل والمنشآت .25
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات دهم وتفتيش للعديد  أشرف الهور:” القدس العربي –رام هللا 

لت فيه تلك القوات عمليات صعدد من المواطنين، فيما وامن مناطق الضفة الغربية، انتهت باعتقال 
 الهدم لمنشآت زراعية وممتلكات خاصة للسكان، قرب أحد الحواجز العسكرية الكبيرة وسط الضفة.

وشنت قوات إسرائيلية كبيرة عملية دهم لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية، واعتقلت من هناك شابين 
بشكل دقيق، إضافة إلى شاب ثالث من المدينة ذاتها، بعد مداهمة بعد اقتحام منازلهما وتفتيشها 

 منزل ذويه في منطقة واد عز الدين وتفتشه.
وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والشبان في المخيم، أطلق خاللها الجنود 

 قنابل الصوت واألعيرة المعدنية.
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واطنين من الضفة الغربية خالل حمالت الدهم وأعلن جيش االحتالل أن قواته اعتقلت ستة م
والتفتيش، بزعم أنهم مطلوبون ألجهزة األمن، على خلفية المشاركة في أنشطة مقاومة شد الجيش 

 والمستوطنين.
اق التضييق على الفلسطينيين لصالح مخططات االحتالل، قامت آليات وجرافات تابعة يوفي س

تلة، يوم أمس بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري لبلدية االحتالل في مدينة القدس المح
 القريب من مخيم قلنديا شمال المدينة بحجة عدم الترخيص.

، وإزالة ”الصفيح“وذكرت مصادر من المنطقة أن الحملة شملت هدم بناية، ومنشآت تجارية من 
وحتى مدخل مخيم قلنديا،  الفتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري 

 وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.
 13/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 الصحة بغزة: المرضى يعيشون مرحلة غير مسبوقة من نقص الدواء .26

أكدت وزارة الصحة في غزة أن مرضى قطاع غزة يعيشون مرحلة غير مسبوقة من النقص  غزة:
وقالت في بيان صحفي  للعام الثاني عشر على التوالي. اإلسرائيليالحصار  الدوائي مع استمرار

 من األدوية التخصصية والمستهلكات الطبية من مستودعات الوزارة. %52أنه تم نفاد  األربعاء،
 وطالبت كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير االحتياجات الدوائية لمرضى القطاع.

لصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق عدم استالمها أي شحنات دوائية، منذ يشار إلى أن وزارة ا
مطلع العام الجاري، محذرة من تداعيات خطيرة على المرضى في المرافق الصحية بمحافظات 

 القطاع، جراء غياب جرعاتهم الدوائية.
 12/6/2019، فلسطين أون ًلين

 
 في نابلستوثيق هجوم مستوطنين على مدرسة وإحراقهم حقًًل  .27

مستوطنين ملثمين على رشق الحجارة على  10أنه جرى توثيق إقدام نحو « هآرتس»ذكرت صحيفة 
مدرسة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي شريط فيديو وثقته 

ث، وبعد ذلك ، يظهر الملثمون وهم يرشقون الحجارة، ثم يفرون من مكان الحاد«األمنية»الكاميرا 
 مباشرة، يتصاعد الدخان في بستان فلسطيني مجاور ويندلع حريق في المكان.

وقد وقع الحادث األسبوع الماضي، في نفس اليوم الذي ذكرت فيه سلطة خدمات اإلطفاء التابعة 
لالحتالل أن الفلسطينيين أشعلوا النار في حقول المستوطنين في المنطقة. وأفاد رجال اإلطفاء بأن 
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، ولم يبلغوا عن «(أحياه»والبؤرة االستيطانية « شفوت راحيل»الحريق وقع بين جالود و)مستوطنة 
 الحريق الذي اندلع في بستان قريب يملكه فلسطيني.

 13/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 أسترالي يقر بالذنب في جريمة قتل طالبة فلسطينية .28
ة اغتصاب وقتل طالبة من فلسطينية في عاما بالذنب في جريم 20سيدني: أقر أسترالي عمره 

ملبورن، في هجوم أثار مخاوف إزاء مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في ثاني أكبر المدن 
 .األسترالية

منزلها في ملبورن منتصف ليل  إلىعاما( وقتلت خالل عودتها  21واغتصبت الشابة آية مصاروة )
وألقت الشرطة  تها بين شجيرات قرب محطة القطار.كانون الثاني/يناير. وعثر مارة على جث 16

 القبض على كودي هيرمان ووجهت له االتهام بارتكاب الجريمة بعد أيام على وقوعها.
وأقر هيرمان بالذنب بتهمتي االغتصاب والقتل أمام المحكمة العليا بوالية فيكتوريا. ومن المقرر عقد 

 جلسة الحكم مطلع تشرين األول/أكتوبر.
 12/6/2019، العربي، لندن القدس

 

 مصدر أردني للجزيرة: عّمان لم تعلن قرارها من المشاركة بمؤتمر البحرين .29
قال مصدر أردني رسمي للجزيرة نت إن األردن لم يرّد على دعوة الواليات المتحدة بشأن المشاركة 

كية المعروفة في مؤتمر البحرين الخاص بدعم االقتصاد الفلسطيني، في إطار خطة السالم األمير 
وأضاف المصدر أنه عندما يتخذ األردن قراره سيعلنه بوضوح، وسيكون القرار  إعالميا بصفقة القرن.

 منسجما مع ثوابته ومواقفه المعلنة ومع مصالحه الوطنية.
 12/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ضية الفلسطينيةيكون بديًل لحل سياسي للق أنالحكومة األردنية: أّي طرح اقتصادي ًل يمكن  .31

وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية جمانة غنيمات،  : أكدتعمان
على أن أّي طرح اقتصادي ال يمكن أن يكون بدياًل لحل سياسي ينهي االحتالل ويحقق السالم 

تراتيجيًا وفق قوانين العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفًا اس
 الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم.
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وأوضحت غنيمات أّن حل الدولتين الذي يؤمن به األردن يجب أن ينّص على إنهاء االحتالل من 
م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 1967جميع األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السالم الشامل الذي خطوط الرابع من حزيران 
ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولّياته إزاء  يشكل متطلبا لألمن والسلم الدوليين.

 القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه اإليجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات اإلقليمية.
 12/6/2019، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 
 عّمان: جمعية اإلخوان ليست خلفًا قانونيًا لجماعة اإلخوان فيمحكمة التمييز  .30

قرارًا يقضي بعدم  -أعلى سلطة قضائية في المملكة -أصدرت محكمة التمييز  :هديل غبون  -عمان
 ونيًا لجماعة اإلخوان المسلمين. اعتبار بعدم اعتبار جمعية اإلخوان المسلمين المرخصة خلفًا قان

 "جاء ذلك وفق ما أفاد الغد محامي القضية بسام فريحات، والذي أكد أن القرار قرار قطعي. 
المسلمين التي جرى تأسيسها عام  اإلخوانوجاء في نص القرار: وترتيبًا على ذلك فإن جمعية  

من قانون الجمعيات الخيرية  12المادة تطبيقًا لحكم  16/6/1953حكمًا من تاريخ  ةتعتبر منحل 1946
بتاريخ  1134من عدد الجريدة الرسمية رقم  550المنشور على الصفحة  1953لسنة  36رقم 

 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. 16/2/1953
لجمعية  ليست خلفًا قانونياً  2015المرخصة عام  اإلخوانوبموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية  

 1953المسلمين المنحلة قانونًا ألن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصال منذ عام  اإلخوان
 .1953وبالتالي ال يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 

وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به الدكتور همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ 
المسلمين القانونية، متضمنة المطالبة  اإلخوانن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة وآخرون بشأ

باألموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي ُحسم 
 المسلمين في األردن منحلة أم ال.  اإلخوانالخالف حول اعتبار جماعة 

 12/6/2019، الغد، عّمان
 

 نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن  .32
اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، األربعاء، أن مؤتمر البحرين، : بيروت / وسيم سيف الدين

المرتقب أواخر الشهر الجاري، محاولة "لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن والقرارات األمريكية". 
 ذلك في كلمته خالل افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء ببيروت.  جاء
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وقال بري إن "انعقاد مؤتمر البحرين إنما هو محاولة لتحويل انتباهنا ورشوتنا من جيوبنا لهضم 
صفقة العصر )صفقة القرن(، والقرارات األمريكية، وفي مقدمتها، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل 

وأضاف أننا "نلتزم الموقف  وتهويدها، وأسرلة الجوالن )السورية المحتلة( وتشريع االستيطان". األبدية،
الفلسطيني في أال نخطئ المكان والزمان ونقف بقوه ضد تصعيد وإشعال المزيد من التوترات في 

 الشرق األوسط والخليج".
 12/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ينية إلى اًلمتحانات الرسميةعودة القضية الفلسطلبنان:  .33

بعد طول انقطاع، عادت القضية الفلسطينية إلى االمتحانات الرسمية. إذ تضمنت مسابقة مادة 
التاريخ في الشهادة المتوسطة )البريفيه(، أمس، سؤااًل يطلب من الممتحنين تعريف الحركة 

 حركة.الصهيونية والتدابير التي تبين سياسة بريطانيا في دعمها لهذه ال
وكانت القضية أسقطت سابقًا من المناهج التربوية ومن االمتحانات الرسمية التي لم تتضمن أسئلتها 
على مّر السنوات العشرين األخيرة أّي سؤال يتعلق باحتالل إسرائيل لفلسطين ومعاناة الشعب 

استراتيجي دائم، هي عدو « اسرائيل»الفلسطيني وتشتيته وتاريخ ثورته ومقاومته وترسيخ مفهوم أّن 
مع ما يعني ذلك من حّث الطالب على تجاهل هذه القضية في اإلعداد لالمتحانات باعتبارها مسألة 

 غير مهمة وغير مطلوبة في االستحقاق الرسمي.
 13/6/2019، األخبار، بيروت

 
 تختطف راعيي غنم من داخل األراضي اللبنانية "إسرائيل" .34

عصر اليوم  اإلسرائيليوماندوس التابعة لجيش االحتالل اختطفت عناصر من وحدة الك: بيروت
داخل مزارع شبعا  إلىاألربعاء، اثنين من رعاة األغنام من محيط بلدة شبعا اللبنانية ونقلوهما 

 الوكالة الوطنية لألنباء. أفادتالمحتلة، بحسب ما 
يدعى )م.أ(، وأن المصدر أن المختطفين هما راعي من شبعا ويدعى )أ.د(، وراعي سوري و  وأضاف

 المخطوفين. إعادةالجيش اللبناني بالتنسيق مع اليونفيل يعمل على 
 12/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 في العدوان على الفلسطينيين "إسرائيلـ"الجامعة العربية لـ مولدوفا: شريكة ل .35
نقل سفارة مولدوفا من تل أبيب إلى القدس، قالت الجامعة العربية، مساء األربعاء، إن : القاهرة

 يجعلها شريكة إلسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجامعة العربية، في بيان األربعاء، أن "قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في 

 إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني".
ضح البيان، أن "هذا القرار يمثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأو 

ويجعل من حكومة مولدوفا شريكة إلسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب 
 الفلسطيني، ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية".

وطالبت الجامعة العربية، حكومة مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية 
على النظام القانوني الدولي وعالقاتها مع الدول العربية، خاصة وأن قضية القدس ستبقى معيارا 

 حاكما في عالقات الدول العربية بالدول األخرى.
 12/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "الهجوم على سورية استهدف قاعدة استخبارية ضد إسرائيل"إسرائيلي: محلل عسكري  .36

ضمن المبررات اإلسرائيلية للهجوم الصاروخي على تل الحارة في الجانب غير المحتل من الجوالن 
 السوري كان االدعاء أن موقع تل الحارة يعتبر "قاعدة استخبارية" ضد إسرائيل.

ب المحلل العسكري لـ"واينت"، رون بن يشاي، أن تل الحارة يعتبر أعلى نقطة في وفي هذا اإلطار كت
منطقة الجوالن، وتتيح الرصد البصري واإللكتروني إلسرائيل، وإنه لهذا السبب استخدم التل، وهو 
قاعدة عسكرية مغلقة، منذ عشرات السنوات كقاعدة استخبارية للجيش السوري، وجهات أخرى مثل 

ولفت إلى أنه خالل سيطرة جبهة النصرة على التل استولوا على وثائق لعناصر  يا.إيران وروس
 االستخبارات الروسية واإليرانية الذين كانوا يراقبون مواقع المعارضة في منطقتي درعا والجوالن.

وادعى بن يشاي أنه بعد احترام االتفاق في البداية، فمن غير المستبعد أن يصعد عناصر آخرون 
 لتل لبناء قواعد فيه، وخاصة عناصر حزب هللا، وكذلك قوات إيرانية أو موالية لها.إلى ا

وبحسب تقديراته، فإن هدف تموضع حزب هللا وإيران والقوى الموالية لها في تل الحارة هو لجمع 
 معلومات استخبارية تتيح لهم "التسلل" مستقبال إلى داخل إسرائيل، ومهاجمة بلدات إسرائيلية ومواقع

 عسكرية، أو لتوجيه الصواريخ والمدفعية، ومتابعة تحركات الجيش اإلسرائيلي وطائراته الحربية.
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وأضاف أن تل الحارة عاد ليكون قاعدة استخبارية لمهاجمة إسرائيل وجمع معلومات عن استعدادات 
"فيلق الجيش ضمن "قيادة الجنوب" في حزب هللا، و"الجبهة السورية" التي يحاول إقامتها قائد 

 القدس"، قاسم سليماني.
وبحسبه، فإن الهجوم كان مسألة وقت، حيث أعلنت إسرائيل عدة مرات أنها لن تسمح بتموضع جبهة 
راديكالية في سورية بقيادة إيران، ولذلك، يضيف، أن "الهجوم يعتبر أيضا بمثابة إشارة للروس بأن 

 ئيل ستهتم بذلك بنفسها".عليهم أن يعملوا على احترام التفاهمات، وإال فإن إسرا
 12/6/2019، 48عرب 

 
 العراق يعلن عدم مشاركته في مؤتمر البحرين .37

أعلن العراق اليوم األربعاء عن عدم مشاركته في الورشة االقتصادية التي دعت الواليات المتحدة إلى 
في الشرق تنظيمها بالبحرين في وقت الحق من الشهر الحالي ضمن الخطة األميركية لعملية السالم 

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة األناضول "لسنا  األوسط.
معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه"، مشددا على أن العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه 

 القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
 26و 25قتصادية في العاصمة البحرينية المنامة يومي ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل ا

يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها الواليات المتحدة لبحث الجوانب االقتصادية لمشروع السالم 
 األميركي المعروف إعالميا بصفقة القرن.

 12/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في األقصى مفتي ماليزيا يجدد دعوة المسلمين لزيارة القدس والصًلة .38
جدد مفتي الواليات الفدرالية بماليزيا ذو الكفل محمد البكري، دعوة كافة المسلمين في : كوااللمبور

أنحاء العالم لزيارة مدينة القدس والرباط في المسجد األقصى المبارك، خاصة العلماء ورجال الدين 
 المؤثرين في مجتمعاتهم.

األربعاء، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون  وأكد مفتي ماليزيا، لدى استقباله، اليوم
الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، أهمية الخطوة في نفوس الفلسطينيين عندما يجدون 
إخوانهم المسلمين يقفون بجانبهم في محنتهم، وكذلك رسالة لدولة االحتالل أن مدينة القدس ليست 

 كل المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.للفلسطينيين وحدهم بل هي مدينة 
 12/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ُتواِجه تهديًدا أساسًيا من تحالف إيران وسورّية وحزب هللا "إسرائيل": أميركي سابق سفير .39
 قال سفير واشنطن األسبق بأنقرة وبغداد جيمس من زهير أندراوس: –” رأي اليوم“ –الناصرة 

 استراتيجية“،  قال إّن ”معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى“جيفري، الذي يعمل باحًثا كبيًرا في 
ستراتيجية البنتاغون للدفاع الوطنّي تِصف النهج الذي تتبّعه اإلدارة "اللرئيس ترامب و” األمن القوميّ 

بزعامة الواليات المتحدة األمريكّية بشأن قضيتين أساسيتين هما: نظام األمن الدولّي الذي ورثته 
التي ُتواِجهها أمريكا من قبل روسيا والصين وإيران وكوريا ” التحديات األربعة ونصف التحدي"و

 الشمالية والتطرف اإلسالمّي العنيف، على حّد تعبيره.
وده وتابع السفير األسبق أّنه حالًيا هناك ثمانية بلدان لديها القدرة على استكمال هذا النظام الذي تق

الواليات المتحدة كمنتجين في الشؤون األمنية، وهي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإسرائيل واليابان 
والمملكة العربية السعودية وتركيا، الفًتا في الوقت عينه إلى أّن هذه الدول واجهت تاريخًيا تحّديات 

الصين إلى تفكيك هذا النظام العالمّي أمنّية خطيرة على حدودها، وفي المقابل، شّدّد تهِدف روسيا و 
 والدخول في بيئٍة أمنّيٍة شبيهٍة بالقرن التاسع عشر، طبًقا ألقواله.

؟ ورّد على سؤاله بالقول إّنه من االستراتيجيةوبرأيه فإّن السؤال هو: كيف تندِرج إسرائيل في هذه 
الثنائّية الفريدة مع الواليات المتحدة،  الناحية التاريخّية، لطالما شّدّدت البالد على عالقتها األمنّية

ولفترٍة طويلٍة، كانت الُمستهِلك األمنّي والدبلوماسّي، على الرغم من أّنها كانت قادرًة على الدفاع عن 
، ويرجع ذلك إلى حدٍّ ما إلى  نفسها، ولم تعتبر نفسها جهًة فاعلًة رئيسّيًة في أّي نظاٍم أمنيٍّ عالميٍّ

، وأيًضا بسبب عالقتها المعقدة مع األمم المتحدة، ُمشيًرا إلى أّنه من ”الناتو“عدم انتمائها لحلف 
جانبها، دعمت الواليات المتحدة إسرائيل ليس إلنقاذ البالد فحسب، بل للحفاظ على منطق نظام 

 األمن العالمي أيًضا، وفق توصيفه.
ائيل قد تغّير في هذا النظام وولفت السفير األمريكّي األسبق في سياق تحليله إلى أّن موقف إسر 

دًا رئيسًيا لألمن في المنطقة، وُتشاِرك عسكرًيا في ثالثة من  بشكٍل كبيٍر، وأصبحت البالد اآلن مزوِّ
، كما  البلدان المجاورة: اثنتين بإذن منهما، بينما تعمل في الثالثة )سورّية( ضّد مصالح نظاٍم عدوٍّ

تر مع لبنان، وعلى نطاٍق أوسٍع، تلعب قدرات الردع العسكرّية أّنها في مواجهٍة عسكرّيٍة يسودها التو 
 والنووّية الخاصة بها دوًرا رئيسًيا في إبطاء أنشطة انتشار األسلحة في المنطقة، كما قال.

 12/6/2019، لندن، رأي اليوم
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 "تحيا إسرائيل".. هتاف في تونس يثير الغضب واًلستنكار .41
اإلسرائيلية تقريرا من تونس يظهر سياحا يهودا يهتفون باسم  12أثار بث القناة الـ: إيمان مهذب

إسرائيل خالل مشاركتهم في الزيارة السنوية لكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية ردود فعل غاضبة 
 ومستنكرة للتطبيع مع االحتالل.

ء نقال عن الذي بثته شبكة قدس اإلخبارية على موقع فيسبوك أمس الثالثا-ويظهر مقطع الفيديو 
حافلة تقل مجموعة من اإلسرائيليين في  -القناة اإلسرائيلية وتناقلته مواقع إخبارية وصفحات تونسية

 جزيرة جربة )جنوب( وهم يغنون ويصفقون في أجواء من البهجة.
وقالت مراسلة القناة اإلسرائيلية إن هذه الحافلة كانت تقل أشخاصا من عائالت "تمام"، و"ساروسي"، 

د"، و"طرابلسي" وغيرها وقد أتوا من الرملة وعسقالن ونتانيا إلى تونس لحضور مراسم "الحج و"حدا
اليهودي"، مشيرة إلى أنها ليست الزيارة األولى لهم، وإلى أن جميعهم ارتبطوا باللغة المحلية األم في 

 تونس أو ما وصفتها بلغة األجداد.
يلية بالدعاء لجنود االحتالل، راجية من هللا أن ووسط هذه األجواء االحتفالية، بدأت سيدة إسرائ

 يحفظهم وأن يكونوا بخير آمنين سالمين، ثم استمرت بالدعاء، وهتفت "تحيا إسرائيل.. تحيا تونس".
وبحسب التقرير، فإن السلطات التونسية وفرت حراسة أمنية مشددة لوفود السياح اإلسرائيليين الذي 

 .2011وسم الحالي منذ بلغ عددهم رقما قياسيا خالل الم
 12/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لقدس المحتلةمن تل أبيب إلى امولدوفا تقرر نقل سفارتها  .40

انضمت دولة أوروبية جديدة إلى بضع دول خطت نفس المسلك األميركي  :نادية سعد الدين -عمان
تحاد األوروبي، وهو بإعالن نقل سفارة بالدها إلى القدس المحتلة، أمس، مما يخالف سياسة اال

األمر الذي ُجوبه بتنديد منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرت أن القرار غير قانوني واعتداء سافر 
 على الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وقررت الحكومة المولدوفية، التي تعيش أزمة سياسية داخلية، نقل سفارة بالدها إلى القدس، تزامنًا 
لمصادقة على اتفاقية تخصيص أرض لبناء سفارة الواليات المتحدة في مولدوفا، وذلك في مع ا

 أعقاب إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
وقال رئيس الحكومة في مولدوفا، بافيل فيليب، إن القرار يأتي في إطار وفاء حكومته بتعهداتها  

 ذين االلتزامين، وعدم االنتظار لحين إعالن نتيجة االنتخابات المبكرة.به
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وأضاف فيليب، في تصريح له، إن القرار الذي اتخذه، جاء بسبب حالة الغموض السياسي التي  
تعيشها البالد، وما وصفه بمحاولة أحد األحزاب الساعية لالستيالء على السلطة لتعطيل هذين 

 المشروعين.
 13/6/2019، نالغد، عّما

 
 األمم المتحدة توفد مندوبا لحضور مؤتمر البحرين .42

)أ ف ب(: أعلنت األمم المتحدة األربعاء بعد أسابيع من التردد أنها ستوفد  -نيويورك -األمم المتحدة
نائب منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط جيمي ماكغولدريك لحضور مؤتمر 

وسيزور ماكغولدريك،  من خطة السالم األميركية الجديدة للشرق األوسط.لكشف الشق االقتصادي 
في األمم المتحدة لألراضي الفلسطينية، البحرين  اإلنسانيةالذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون 

حزيران/ يونيو، وفق الناطق باسم األمم المتحدة فرحان  26و 25لحضور المؤتمر الذي ينعقد في 
 حق.

 12/6/2019ن، ، لندرأي اليوم
 

 غوتيريش: تطلعات الفلسطينيين واإلسرائيليين لن تتحقق إًل بحل الدولتين .43
جدد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، األربعاء، التأكيد على أن : نيويورك/ محمد طارق 

عاصمة  تطلعات الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي لن تتحقق إال بحل الدولتين، على أن تكون القدس
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه األمين العام ألعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة،  لكال الدولتين.

حول تقييمه للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني بالفعل، واالحتياجات التي لم يتم تلبيتها بعد، 
إلى مارس/آذار  2018أبريل/نيسان  وتمتد الفترة المشمولة بالتقرير من ومقترحاته لتلبيتها بفعالية.

2019. 
وقال األمين العام، في تقريره الذي حصلت األناضول على نسخة منه، "ال يزال االفتقار إلى عملية 
سياسية تهدف إلى إنهاء االحتالل وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين تتوفر لها مقومات البقاء 

 ".يشكل أكبر عقبة أمام التنمية الفلسطينية
وأضاف: "وما زالت عمليات التوّسع االستيطاني اإلسرائيلي وأعمال الهدم وإغالق المعابر وغير ذلك 
من مظاهر االحتالل العسكري تؤّثر بشدة على الحالة اإلنسانية والحياة االجتماعية والسياسية 

 للفلسطينيين وعلى قدرتهم على ممارسة حقوق اإلنسان األساسية".
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، 1967مم المتحدة ستواصل العمل من أجل إنهاء االحتالل الذي بدأ في عام وأشار إلى أن "األ
وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة األراضي تتوافر لها مقومات البقاء وتتمتع بالسيادة، تعيش 

 في سالم جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".
ت رؤيُة الدولتين اللتين تعيشان جنبا وأكمل: "ولن تتحقق التطلعات المشروعة للشعبين إال إذا أصبح

إلى جنب في سالم وأمن وفي ظل اعتراف متبادل بينهما حقيقة واقعة، وكانت القدس عاصمة 
 إلسرائيل وفلسطين، وُحلَّت جميع مسائل الوضع النهائي حال دائما عن طريق المفاوضات".

م إلى دولة فل سطين وإلى األمم المتحدة خالل الفترة واشتكى األمين العام من "انخفاض التمويل المقدَّ
 المشمولة بالتقرير".

( واجهت التحدي المالي األكبر في تاريخها العام الماضي، بعد إعالن األونرواوأوضح أن "وكالة )
 446حجب مساهمتها ووصل العجز في ميزانيتها إلى  2018الواليات المتحدة في يناير/كانون الثاني 

 مليون دوالر".
مليون  350مين العام، إن "تنفيذ خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية، يتطلب تمويال قدره وقال األ

، لتوفير االحتياجات األساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه 2019دوالر لعام 
ت اإلنسانية مليون فلسطيني ممن ثبت أنهم أشد الناس احتياجا للتدخال 1.4والصرف الصحي إلى 

 على نطاق األرض الفلسطينية المحتلة".
 12/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 توّجه أميركّي لبناء مدن بدل مخّيمات الًّلجئين الفلسطينّيين: "المونيتور" .44

 26و 25فيما تتواصل التحضيرات النعقاد مؤتمر البحرين االقتصادّي في : عدنان أبو عامر
عت إليه الواليات المّتحدة األميركّية لمناقشة مبادرات اقتصادّية للتوّصل إلى حزيران/يونيو، الذي د

أّيار/مايو لصحيفة "إسرائيل اليوم"،  27سالم بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، أعلن مسؤول أميركّي في 
ائها في أخفى هوّيته، أّن واشنطن ستطرح في المؤتمر مشروعًا إلعادة ترميم مخّيمات الاّلجئين وبن

الضفة الغربية وقطاع غزة كمدن دائمة وبلدات ثابتة، كي تكون تجّمعات إسكانّية مستقّرة 
 للفلسطينّيين، إلحداث تغيير أساسّي في حياتهم وإنعاش أوضاعهم االقتصادّية.

وفور صدور التصريح األميركّي، أعلن عضو الّلجنة التنفيذّية لمنّظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون 
أّيار/مايو، أّن واشنطن تبيع األوهام بتقديم اقتراحات  27جئين فيها أحمد أبو هولي ببيان في الالّ 

بإعادة بناء مخّيمات الاّلجئين كمدن دائمة لهم، ألّنها تعني تصفية لقضية الاّلجئين بتوطينهم في 
 أماكن إقامتهم، والسلطة الفلسطينّية لن تتعاطى معها.
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مات من مصدر مطلع في األونروا، أخفى هويته، قال إن "األونروا ليس "المونيتور" حصل على معلو 
لديها موقف واضح من موضوع إنشاء مساكن جديدة الالجئين على شكل مدن ثابتة، لكن في حال 
توفر الدعم الخليجي لهذه المشاريع، فسيتم تنفيذها من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وليس 

يكان يعملون بمعزل تام عن األونروا، وال يشاركونها في مشاوراتها، وهم يحاولون األونروا، ألن األمر 
 استغالل الواقع المعيشي السيئ لمخيمات الالجئين".

 12/6/2019، "المونيتور"
 

 فوق كل شيء وأبو مازن كشف عن وجهه الحقيقي "إسرائيل"لي: ترامب يرى أمن اه .45
السفيرة السابقة المستقيلة من منصبها كسفيرة للواليات قالت نيكي هايلي  :ترجمة خاصة -رام هللا

المتحدة في األمم المتحدة منذ ستة أشهر، إن خطة السالم "صفقة القرن" والرئيس األميركي دونالد 
جاءت أقوالها في مقتطفات من مقابلة كاملة  ترامب يرون إن أمن إسرائيل فوق كل شيء آخر.

ب إسرائيل، عوبينت أن خطة ترامب للسالم لن تر  .م العبريةستنشر الحقا مع صحيفة يسرائيل هيو 
وبالتالي ينبغي الترحيب بها. مؤكدًة أن الخطة تعتمد على منع اإلضرار بمصالح األمن القومي 

 إلسرائيل.
وقالت "إن فريق الخطة جاريد كوشنير وجيسون غرينبالت يفهمان أهمية األمن والحفاظ عليه". داعيًة 

مل جميع األطراف وتنظر للخطة بعقل منفتح وأن يرحب الجميع بالخطة والسعي إلى ضرورة أن تع
من أجل وضع أفضل. مشيرًة إلى أن الجانبين )اإلسرائيلي والفلسطيني( في النهاية سيكونان أمام 
 تقرير مصيرهما من خالل المفاوضات حول الوضع النهائي وأن الخطة لن تجبر أحدا على شيء.

ور هسيقررون كل شيء، ويستحق هذا األمر المحاولة، ظ واإلسرائيليون  يون الفلسطينوأضافت " 
الدول العربية مهم إلقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوصول للمفاوضات من أجل تحسين 

 حياة الفلسطينيين.
وتابعت "رفض عباس يكشف وجهه الحقيقي، ويدل أن الدول العربية باألساس ال تهتم حقا 

ن، ألنه لو كان الفلسطينيون مهمون بالنسبة لهم، فسوف يقودون أبو مازن إلى طاولة بالفلسطينيي
 المفاوضات من أجل تحسين الحياة والوضع".

 13/6/2019، القدس، القدس
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 : الحل السلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي يكاد يختفي"القدس العربي"ماري روبنسون لـ .46
عبد الحميد صيام: قالت ماري روبنسون، رئيسة إيرلندا ” العربي القدس“ -نيويورك )األمم المتحدة(

السابقة ورئيسة لجنة الحكماء والمفوضة السابقة لحقوق اإلنسان، إن حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي 
 القائم على حل الدولتين قد انتهى وإن األمور تنحدر من قمة الجبل إلى القاع كما تبدو اآلن.

لروبنسون حول انتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق ” القدس العربي“سؤال وجهته جاء ذلك ردا على 
 ”.وعد بلفور“بتبرع دولة بأراضي دولة أخرى لدولة ثالثة على طريقة 

كنا نركز جهودنا منذ البداية على موضوع النزاع في الشرق األوسط، “وأضافت المسؤولة الدولية 
الفلسطيني. إن األمور تبدو وكأنها منحدرة من أعلى الجبل إلى وبالتحديد في الموضوع اإلسرائيلي 

 ”.القاع بطريقة تثير القلق العميق لدينا وسنبقى نراقب األمور عن كثب بقدر ما يمكننا ذلك
وأشارت روبنسون إلى أن أعضاء من مجلس الحكماء ومنذ تأسيسه قاموا بعدة زيارات للمنطقة من 

لكن األمور تتجه نحو االنحدار وما هو مطروح “المحتلة وقطاع غزة  بينها إسرائيل والضفة الغربية
اآلن أقل بكثير مما كان يأمله الفلسطينيون ونحن ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين هو األنسب لمستقبل 

 ”.أفضل ولكننا نرى أن هذا الحل يكاد يختفي
س الحكماء ليلعب دورا ناشطا حول إمكانية تطوير دور مجل” القدس العربي”وردا على سؤال ثان لـ

في موضوع الوقاية واإلنذار المبكر لمنع ىالكوارث بدل إصدار البيانات حولها بعد وقوعها، قالت 
روبنسون إن مجلس الحكماء يحاول دائما أن يحقق الوالية التي اتفق عليها منذ البداية والتي تمثل 

لقد أوصانا “. وأضافت 2007يوليو/ تموز  طموح المؤسس نيلسون مانديال عندما أنشأ المجموعة في
أن نكون مستقلين، وأن نمثل األمل حيث يكون اليأس ونمثل الشجاعة حيث يكون الخوف. نحن 
نحاول أن نركز على موضوع الوقاية وأن نجمع اإلشارات التي تنذر بوقوع كارثة وقد أصدرنا مثل 

أن نغطي كافة المواضيع لكننا بالتأكيد نركز هذا اإلنذار المبكر في موضوع السودان. قد ال نستطيع 
 ”.على الوقاية واإلنذار المبكر

 12/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 د شينكر مساعدا لوزير الخارجية األميركي لشؤون للشرق األوسطيديفواشنطن: تعيين  .47
مساعدا  -ائيلالموالي إلسر -أصبح المدير السابق لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ديفيد شينكر 

لوزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط بالخارجية األميركية، ويجيء تعيينه في وقت يسعى 
 فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب لحشد الدعم لمؤتمر البحرين.
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وأوضح موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن من المتوقع أن يكشف كبار المسؤولين األميركيين 
البحرين نهاية الشهر الجاري عن الجانب االقتصادي لصفقة القرن التي وضعتها  خالل مؤتمر

 اإلدارة األميركية لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وذكر الموقع أن شينكر شغل سابقا منصب مدير برنامج "بيث وديفيد غدولد" حول السياسة العربية 

بحاث موال إلسرائيل يتخذ من العاصمة في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، وهو مركز أ
األميركية مقرا له. وأشاد المدير التنفيذي للمجموعة روبرت ساتلوف، بشينكر مشيرا إلى أن حياته 

 المهنية "مكرسة لتعزيز جودة السياسة األميركية بالمنطقة".
سب أن يهتم وأورد ساتلوف في بيان رحب من خالله بالتعيين الجديد لشينكر، قائال إن من المنا

شينكر بسن مثل هذه السياسات "التي تعزز جودة سياستنا" بالمنطقة "في مثل هذا الوقت الحرج، 
علما بأنه عمل سابقا مديرا لشؤون بالد الشام في مكتب وزير الدفاع األميركي خالل الفترة الرئاسية 

 للرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش".
شغل منصب كبير مستشاري وكيل وزارة الدفاع للسياسة الخاصة وأشار الموقع إلى أن شينكر 

بالشؤون السورية واألردنية واللبنانية واإلسرائيلية والفلسطينية، مثلما ورد في سيرته الذاتية في كتابه 
للعالقات األردنّية العراقية"، وأعرب عن  االستراتيجيالذي يحمل عنوان "الرقص مع صدام: التانغو 

 للجدل بشأن الشرق األوسط، كما انُتقد ألنه كان مؤيدا قويا إلسرائيل. مواقف مثيرة
، انتقد شينكر ما أسماه "غياب المعتدلين الفلسطينيين" بمقال في مجلة 2009وفي أغسطس/آب 

فورين بوليسي، قائال إن هناك تغّيرا أوسع نطاقا في السياسة الفلسطينية، مضيفا أن الديمقراطية 
الفلسطينيين، لكنها تعكس اآلراء "المتطرفة" المتزايدة للسكان عموما، مدعيا أن  تتشكل بالفعل بين

 رغبة الفلسطينيين في السيطرة على حركة حماس لم تتم تلبيتها، لكنها جعلت حركة "فتح" متطرفة.
 12/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 

 لماذا في البحرين؟ .48
 ماني القرمأد. 

أنه  ألستاذهتلميذ خائب في السياسة واالقتصاد والتاريخ يحاوالن يثبت منذ ما يزيد عن ثالث سنوات و 
الكالم  إالألكثر المشاكل عصيانا في العالم. وألنه خائب ال يملك  الوحيد القادر على ابتكار حل

المشكلة ال  أن اعتقدمسبقة فاشلة لتطبيقها. وألنه خائب أيضًا  أخرج من األدراج مجموعة حلول
والحلول التي كانت فاشلة في  ا بل في سياقها أي في الظروف التي تحيط بها،تكمن في جوهره
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بفكرة عقد ورشة ”جاريد كوشنير“خرج علينا  الماضي ستنفع اليوم ألن السياقات تغيرت. بهذه الرؤية
من شأنها قيادة التوجه نحو  للفلسطينيينالبحرين االقتصادية على أساس أن التنمية  االقتصادية 

الداهية قد أرسى هذا التصور في العام "شمعون بيريس“ياسي. وهذا أمر ليس بجديد فقد كان تغيير س
كوشنير بأن  اليوم لنصحولو كان بيريس حيًّا يرزق ”. الجديد األوسطالشرق “في كتابه  3991

 معها.السياق قد تغير فعاًل ولكن بصورة ضد الفكرة وليست 
تنمية اقتصادية وشرق أوسط جديد كانت تحمل عملية سياسية التي حلم فيها بيريس ب األيامألن تلك 

فعالة برضى جميع أطراف المشكلة والحل االقتصادي جاء تدعيمًا وتعزيزًا للحل السياسي وليس 
فكيف يمكن ضخ استثمارات مالية في بيئة سياسية متحركة غير آمنة؟؟ أي عقل هذا الذي  العكس.

وبالمناسبة نتنياهو نفسه يعتنق رؤية الحل  المسبّبات.تائج قبل يقلب العالقات المنطقية فيأتي بالن
يبحث عن حل بل يريد إدارة للصراع تمنحه الوقت لخلق  االقتصادي ولكن مع الفارق أن نتنياهو ال

التي يعيش عليها ويستمر  األجواءواقع جديد، وتهيئ األجواء لحالة دائمة من الالسلم والالحرب وهي 
 حكمه.
ادر للذهن في خضم هذه الجعجعات )التي ستفشل حتما( لماذا اختاروا البحرين وليس يتب لكن ما

غيرها؟هل ألن الدول الكبرى حينما تطرح رؤى لقضايا مستعصية تتجنب الظهور وتختفي وراء 
شك أن هناك  الوكالء الصغار، فالفشل له ثمن باهظ كما للنجاح؟ ربما هذا هو أحد األسباب. وال

 االختيار.اسية وجيهة لهذا جيوسي أسباباً 
دول الخليج والعرب مساحة وسكانًا، إال أن موقعها الجغرافي كجزيرة في  أنها أصغرالبحرين رغم 

، فهي تبعد عن إيران ثماني األهميةالخليج العربي وتركيبتها الديموغرافية لهما دالالت سياسية بالغة 
 الخليج.طن بها الجالية اليهودية الوحيدة في من سكانها هم من الشيعة وتق %07دقائق بالطائرة، و

ولوال السعودية  األولى. األمنيةحيويًا يضعها ضمن الدائرة  وتمثل للسعودية عمقًا استراتيجيًا ومجاالً 
 األمريكيةأما بالنسبة لواشنطن فهي تقع في قلب المصالح  .1733ل خليفة في العام آلما صمد حكم 

ويتمركز فيها حوالي  3991الخامس منذ العام  األمريكي األسطولة في المنطقة ألن بها مقر قاعد
. وتصنف بأنها حليف للواليات المتحدة من غير الناتو حيث أن الدول التي أمريكيجندي  1777

. وتدعم البحرين جميع األمريكية األسلحةتحمل هذا التصنيف تتمتع بمميزات خاصة في عملية شراء 
 منطقة، وخطها السياسي يتبع السعودية جملة وتفصيال.السياسات االمريكية في ال

وتدعو على لسان حكامها  إسرائيلالبحرين مياًل انفتاحيًا واضحًا على  تظهر 1779ومنذ العام 
سرعة وتيرة هذا  إسرائيل، وزادتالمقاطعة العربية مع  إنهاءحوارات مباشرة والى  إلىومسئوليها 

 حول القدس والقرن وصفقته! ترامب المتالحقة إعالناتامنا مع تز  األخيرينالتطبيع خالل العامين 
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 البحرين كدولة خليجية ثرية لها هذا التوجه النشط وهذا اختياروالسعودية فإن  إيرانوعليه، ما بين 
يمثل مركز جذب وإقناع للحاضرين لورشة األمريكان االقتصادية، وفي  أنالخط السياسي من شأنه 

 !اإليرانيةلة نفس الوقت رسالة للدو 
على العموم، دائمًا ما يخدع الصمت، فحين تنقلب الطاولة فجأة ال يبقى من الخائبين سوى ذكراهم 

 سجالت التاريخ، وأية حلول لمعادلة أحد طرفيها غائب هي مهمة الحمقى. التعيسة في
 02/6/2109، ، لندنرأي

 
 تخوض صراع أدمغة لمًلحقة قنوات تمويل حماس "إسرائيل" .49

 دنان أبو عامرد. ع
كشفت إسرائيل أن السنوات األخيرة تشهد زيادة في األموال التي تصادرها من أفراد حماس في الضفة 
الغربية، حيث تصلها هذه األموال من غزة والخارج، وتذهب لدعم منفذي العمليات المسلحة، 

ال األموال بعيدا عن وعائالت األسرى، وإقامة بنى تحتية للحركة، ما يدفع لوضع آليات جديدة إليص
 أي رقابة أمنية إسرائيلية.

زعمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية تطور وسائل إيصال األموال لحماس، وتحولها أكثر ذكاًء عبر 
شركات وجمعيات وحسابات وهمية في البنوك، واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية للقيام بحواالت 

 بنكية دون الحاجة لوصول البنوك.
 شواكل، 3.6تمت مصادرة مليون شيكل، الدوالر  1739ألرقام اإلسرائيلية توّثق أنه منذ بداية لغة ا

تمت  1731و 1730مليون شيكل، وفي  1.8صادرت  1732تابعة لنشطاء حماس في الضفة، وفي 
مليون شيكل، ما يكشف عن حجم الحرب التي يخوضها األمن اإلسرائيلي خلف قنوات  2.2مصادرة 
 موال التي تشغلها حماس بين حين وآخر.تهريب األ

تردد األوساط اإلسرائيلية أن تجارا فلسطينيين يشترون بضائع من الخارج، وتدفع ثمنها قيادة حماس 
المقيمة في الدول المحيطة، في حين التجار الفلسطينيون في الضفة وغزة الذين يشترون البضائع 

 الداخل.المصدرة من الخارج يدفعون أموالها لحماس في 
هذه الوسيلة الجديدة لحماس شكلت صداع رأس مزمنا لدى األمن اإلسرائيلي، وهو يراقب آالف 
الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تجد طريقها سنويا لغزة والضفة، ألن حيزا كبيرا من األموال يصل 

حماس المالية حماس، وليس فقط للمستوردين والمصدرين الذين يشكل معظمهم واجهة مدنية ألنشطة 
 لزيادة مقدراتها.
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إن الحرب اإلسرائيلية على مصادر تمويل حماس ال تتوقف، ففي الماضي أرسلت الحركة األموال 
للضفة بعشرات ماليين الدوالرات من خالل جمعيات الزكاة والمؤسسات اإلغاثية، ثم ادعى األمن 

دوقا إسالميا من دول الخليج وأوروبا اإلسرائيلي إنشاء اتحاد المؤسسات الخيرية بمشاركة خمسين صن
والواليات المتحدة وتركيا، التي نقلت مئات ماليين الدوالرات لمؤسسات حماس بالضفة وغزة، عبر 

 الشركات والوسطاء والبنوك.
يعد المال األساَس القوّي الذي تبني حماس عليه خططها الحكومّية واألمنّية والعسكرّية، ولذلك، تضع 

أس أهدافها محاربة الجبهة االقتصادّية للحركة، بحصارها المالّي واالقتصادّي في غّزة، إسرائيل على ر 
مرورًا بتجييش المجتمع الدولّي ضّدها عبر تحريض البنوك عليها، ورفض استالم األموال منها، أو 

 يبة منها.تحويلها إليها، ومالحقة شركات التحويالت المالّية، وتجفيف منابع المؤّسسات الخيرّية القر 
إّن مراجعة استهدافات إسرائيل للقطاعات المالّية واالقتصادّية التابعة لحماس، تعني أّنها ال تريد أّي 
هامش مالّي واقتصادّي يمّكن الحركة من تطوير مقّدراتها االجتماعّية واألمنّية والعسكرّية، كما تعد 

وسيلة قوّية إلخضاعها ومنعها من أّن الضغط االقتصادّي والمالّي المباشر على حماس يشّكل 
 تحقيق مكاسب سياسّية وأمنّية وعسكرّية وميدانّية.

 02/6/2109، فلسطين أون ًلين
 

 منظمة التحرير أداة الوًلية الوطنية الفلسطينية .51
 ماجد الشيخ

، سلطة كولونيالية، لم يلغ 3991إنشاء كيان االحتالل االستيطاني فوق أرض الوطن الفلسطيني عام 
رة استمرار وجود الحركة الصهيونية مؤسسة قائدة، أو قيادة تشرف على مهام أنيطت بها، وهي ضرو 

التي ترسم سياساٍت تتوافق وأهدافها، وأهداف قيام مشروعها فوق تراب الوطن الفلسطيني، انطالقا من 
و صاحب أيديولوجيا تلك الحركة وأهدافها التوراتية، على حساب جغرافية وديموغرافية شعب آخر ه

األرض، وصاحب السيادة عليها. ومنذ ذلك الحين، لم تفرط الحركة الصهيونية بقيادتها لمشروع 
كيانها االستيطاني الكولونيالي، وما برحت حتى اليوم تقوم برعاية وقيادة ما تصبو إليه الحركة 

الطرف  وسلطتها في فلسطين، في تفريق واضح بين مهام كل منهما وعدم إلغاء طرٍف على حساب
 اآلخر. 

هكذا مضت األمور وتمضي في إطار جبهة األعداء، من دون تفريط بالدور القيادي لمؤسسات 
الحركة الصهيونية وقيادتها. بينما في اإلطار الوطني الفلسطيني، وعلى الضد من ذلك، تجري 

لى كامل األمور بطريقة معاكسة، حيث استولت السلطة، ورئيسها والمجموعة التي تحلقت حوله، ع
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اإلطار القيادي للمشروع الوطني، من دون أن تأخذ باالعتبار أنها لم تحقق لشعبها، عموم شعبها، 
ما يصبو إليه من أهداف صغرى أو كبرى، تكتيكية أو استراتيجية؛ فانقلبت السلطة )سلطة أوسلو( 

ها المرجعية القيادية على مركز القرار القيادي )منظمة التحرير الفلسطينية( ومؤسساتها، المفترض أن
للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، في سلسلٍة من خطوات نكوصية وتراجعات، راكمت عبرها السلطة 
ركام قراراٍت خاطئة، عكست إخفاقات وطنية وسياسية، بات من الصعب، إن لم نقل من االستحالة، 

قراطي نسبيا، الذي ساد منذ السنوات التراجع عنها، والعودة إلى الوضع الطبيعي )التعّددية( شبه الديم
األولى النطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وصوال إلى إنشاء سلطة أوسلو وتداعيات انهياراتها 
وطنيا وسياسيا وتنظيميا وجماهيريا، وما تراكم بفعلها من استبعاد تدريجي لكل معاني الوحدة 

لنرجسيات الفئوية والتعامالت الزبائنية التنسيقية مع الوطنية، والكفاحية التحّررية، واالنتقال إلى ا
االحتالل، وشق وحدة الصفوف الوطنية، وترذيل البرامج الوطنية والقفز الدائم عنها لمصالح شخصية 
وفئوية؛ اتحدت جميعها فوقيا وباستعالء مقصود، على الضد من مصالح الشعب الفلسطيني، 

الكياني الممثل بمنظمة التحرير، األمر الذي جعل االنقسام ومؤسساته الوطنية، في إطارها الوحدوي 
السياسي والفصائلي والجغرافي منها )المنظمة(، درجة دنيا في سلم قيادة فرديٍة ال تقود، وال تحاول 
استنهاض وضعها من جديد، طالما أن السلطة ومؤسسات السلطة باتت تعتبر نفسها البديل عن 

 نزلة المنظمة. المنظمة، واألعلى منزلة من م
في هذا الحال.. كيف ال ينجح العدو، بينما نخفق نحن في ما يناط بنا من مسؤولياٍت ليست 
تشريفية، بقدر ما هي تكليفية بامتياز. وعلى الرغم من ذلك، ال نقوم بها على أكمل وجه؟ ال سيما 

وتواطؤية وتنسيقية مع  في مرحلٍة من أشد مراحل التحّرر الوطني حلكة ومؤامرات تطبيعية واعترافية
عدو استيطاني كولونيالي، مدعوم من أنظمة إقليمية، تريد أن تعمل على مد جسور التعاون معه، 
بإيعاز من مصالح ذاتية ومن مصالح مشتركة مع رأسماليات غرب معولم ومتوحش، افتقد، طوال 

ية المراكز المعولمة، وهي الفترة الماضية، أحادية الهيمنة والنفوذ، في ظل تشابك المصالح وتعّدد
تعود اليوم لتتصارع على نمٍط من هيمنة أحادية تتعّدد مراكزها، وال تجد ما يوافق هوى مصالحها 
المشتركة، في معارك التنافس التكنولوجي التجاري واالقتصادي والتقني والسياسي، كما على أسواق 

 مجاعات في العالم. السالح واالستثمارات، والتسبب بعديد من بواعث الفقر وال
واليوم وفي الذكرى الخامسة والخمسين إلنشائها، شاخت منظمة التحرير قبل أوانها، مع شيخوخة 
قيادات فردية مستبّدة، نقلت أمراضها الذاتية إلى واقع المنظمة والشعب الفلسطيني، ليجري إضعافها 

، بفعل عناصر رئيسية وأساسية من وشرذمة قواها على اختالفها، وتفتيت وحدتها الفصائلية والوطنية
داخلها، أصابها وهن متالزمة السلطة، ووهم إمكانية تحقيق بعض شعارات غير واقعية، احتلت 
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مسرح الواقع. وعلى الرغم من فشلها، ما زالت بعض قواها ترّدد صدى تلك الشعارات، فقد قفز 
دادية وتراجعية، ليزيد من تقّدم اإلقليمي العربي خطواٍت ارت -اإلسرائيلي  -التحالف األميركي 

خطوات التصفية لكل اإلرث الكفاحي الذي راكمته المنظمة، كيانا وطنيا جامعا جّسد أهداف شعب 
الوطن الفلسطيني وأمانيه وتطلعاته، بأمل التقدم نحو هدف إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني 

طة أوسلو، لم تنجح إال في تصليب عود التحّرري، إال أن المفاوضات العبثية التي أوصلتنا إلى مح
سلطٍة تنسق مع االحتالل أمنيا واقتصاديا، وحتى وهي تنقسم على ذاتها، بقي طرفاها في الشمال 
وفي الجنوب، يعتقد كل واحٍد منهما أنه األجدر بنيل بعض ما يصبو إليه، في معزٍل عن الطرف 

داية، لصفع الطرفين، وكانت النتيجة تلك اآلخر، وعلى الضد من واقع موضوعي كان يتجه، منذ الب
. وها نحن نشهد 3991النكبة المضافة، إلى مسلسل نكبات أحاقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 

تسارع خطوات التهيئة لنكبة جديدة، تحت عنوان "الصفقة"، على الرغم من إدراك بعٍض مشارٍك فيها، 
ة ال تحمل أيا من سمات الصفقات، فليس هناك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أن القضايا الوطني

من شعٍب يخون وطنه على مذبح صفقة من هنا أو صفقات من هناك، وإنما هناك أفراد أو نخب 
من يجّرون جرا، على الرغم من أنهم مصلحيا مهيأون مسبقا للغوص في أسن المستنقعات وصفقاتها 

 المشبوهة. 
نظمة وقواها المؤسسة التي منحتها سمة التحرير وصبغة لهذا ما كان ينبغي نصب الحواجز بين الم

الكفاح التحرري، لينفض سامر بعض القوى عنها، خالعا ثوبها التحّرري، مفضال ثوب السلطة، 
ومفصال على مقاسه أهدافه الفئوية التي تستجيب لتطلعاته الزبائنية، طاردا مسألة الشراكة الوطنية، 

حتالل. وفي هذا المجال، تقع المسؤولية األساس الستعادة دور ومستبدال إياها بالشراكة مع اال
المنظمة والتحّكم بسياساتها وصياغة برامجها على عاتق قواها المكونة، وليس على عاتق أي طرٍف 
آخر فقط، حيث إن مهمة تصليب عودها واستعادة دورها القيادي الرائد، يرتكز على عناصر قواها 

الصعاب التي حالت وتحول دون مثل هذه االستعادة، وفي مقدمتها الذاتية في مواجهتها كامل 
المعادلة التي قلبت دور المنظمة الطليعي، من أداة كفاحية تحّررية، وتنحيتها جانبا، باالنقالب على 
دورها وطبيعتها التحررية، إلى استسهال ركوب موجة أوسلو السلطوية التي أغرقت الوضع الوطني 

لجج الفرقة واالنقسام والتباعد، حد االنفصال الجغرافي بين شمال الوطن  الفلسطيني برمته في
وجنوبه. ومنذ تلك اللحظة، لم تزل المنظمة تعيش وضعية نفيها الذاتي والموضوعي، بعيدا عن مهام 

 الضرورة الوطنية التي أنشئت من أجلها. 
وضع القيادي الفلسطيني يفّرط في المحصلة، تفيد النتائج شبه النهائية لتداعيات "أوسلو" بأن ال

بمنجزات المؤسسة الكيانية التي جسدتها منظمة التحرير، وينتقل نوعيا باتجاه تكريس قيادة فردية، ال 
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تقيم أي وزٍن إلرث القيادة التعّددية الجماعية التي مارست مهامها بشكل توافقي. وكما أصابت كذلك 
كما هو اليوم على أعتاب الصفقة التصفوية، وهي  فقد أخطأت، لكن الوضع لم يشارف على االنهيار

تعد مؤامرتها الدنيئة ضد الهوية الوطنية الفلسطينية، وإلكساب المشروع التهويدي الكولونيالي كل 
عناصر النجاح، بالشراكة مع وضع إقليمي بات أكثر استعجاال إلنهاء "القضية المركزية" كآخر 

ولوية الراهنة حماية "أمن إسرائيل" واألنظمة االستبدادية التي قضايا الصراع في هذه البالد، حيث األ
تحيط بها، ضمانة مباشرة للحفاظ على ثروات منطقة غنية بحاجات العالم الصناعي من النفط 

 والغاز والمواد الخام األولية. 
منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الوالية على السلطة، وليس العكس، إال إذا كان فصام 
السلطويين عندنا بلغ الذروة. وفي هذه الحالة ال يرتجى منهم أي إصالح أو نقد أو أي مراجعة كفيلة 

اإلسرائيلية،  -بإعادة تصويب المسار، حتى في ظل اشتغال مؤامرة الصفقة التصفوية األميركية 
مهترئ، أوغل وتوابعها اإلقليمية، وتداعياتها في كامل المنطقة، مدعومة بعوامل انفكاك وضع عربي 

في مسار النكوص واالبتعاد عن "القضية المركزية"، بما يعادل قرونا من الظالم، والغرق في بحار 
األساطير والخرافات وشرائع الكهنوت التوراتي؛ وهو يوِجد "إسرائيل عصرية" و"فلسطين جديدة" ال 

السلطوي واستبداداته، في  عالقة لها بفلسطين التاريخية، يجري التمهيد لقبولها في مساحات الغبار
بالٍد باتت تستفتى على "عدم الصراع" وكأنه ضمانة عيش وازدهار عظيمين، برعاية جنون عظمة 

 ترامبي، يتواكب بجنون عظمة إقليميين عرب، من الصنف الذي ال يجيد سوى تبذير ثروات شعبه.
 03/6/2109، العربي الجديد، لندن

 
 غيير النظام في إيران؟تصفية القضية الفلسطينية مقابل ت .50

 حسن نافعة
منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت األبيض وحتى « صفقة القرن »لم يتوقف الحديث عن 

يومنا هذا. ورغم امتناع اإلدارة األمريكية حتى اآلن عن نشر أي وثيقة رسمية حول فحوى ومضمون 
ية لم يكفوا عن التأكيد على أنها تهدف ، إال أن المسؤولين عن بلورة صيغتها النهائ«الصفقة»هذه 

إلى التوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، ليس فقط للقضية الفلسطينية، وإنما للصراع العربي 
اإلسرائيلي من جميع جوانبه. ومع ذلك كشف واقع السلوك األمريكي على األرض من ناحية، 

د له ال يمت بصلة ال بمفهوم والتسريبات اإلعالمية من ناحية أخرى، عن أن ما يجري اإلعدا
 ، بالمعنى المتعارف عليه لهذين المصطلحين.«التسوية»وال بمفهوم « الصفقة»
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، حتى بالمعنى المتداول في المعامالت التجارية، تتطلب بالضرورة وجود عرض أولي «صفقة»فكل 
أن يتم التوصل متوازن بما يكفي إلغراء األطراف المعنية بمناقشته والتفاوض حول تفاصيله، إلى 

، حتى بالمعنى المتداول «تسوية»إلى النقطة التي يتعين عندها اتخاذ قرار بالرفض أو القبول. وكل 
في المفاوضات الدبلوماسية، تتطلب بالضرورة التوصل إلى حلول وسط تقبل األطراف المعنية 

ناصها. وقد تأكد اآلن بما بموجبها تقديم تنازالت متبادلة تكفي إلغراء الجميع بوجود فرصة ينبغي اقت
ال يدع مجاال ألي شك أن الواليات المتحدة تخلت عن دورها كوسيط محايد وقررت االنحياز التام 

، «صفقة»منه إلى « عقد اإلذعان»إلى وجهة النظر اإلسرائيلية، وأن ما ستطرحه سيكون أقرب إلى 
مقبولة ترضي « تسوية»لتوصل إلى وأنها ستلقي بثقلها لفرض تسوية بالشروط اإلسرائيلية، وليس ا

 جميع األطراف.
حين أدركت إدارة ترامب أن ما ستطرحه لن يكون مقبوال من أي طرف فلسطيني، بما في ذلك 
محمود عباس نفسه، وربما من أطراف عربية أخرى مؤثرة، قررت اللجوء إلى إجراءات أحادية 

أنه سيصعب عليها تغييره في المستقبل. تستهدف وضع الفلسطينيين والعرب أمام أمر واقع، تعتقد 
قطع مساهماتها المالية عن وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين )األونروا(  -3من هذه اإلجراءات: 

كخطوة أولى، تلحقها خطوات إضافية لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل إجبار الدول 
المنفردة على القدس الموحدة باعتبارها  االعتراف بسيادة إسرائيل -1المضيفة على توطينهم. 
االعتراف بحق إسرائيل في ضم مرتفعات الجوالن السورية وبفرض  -1عاصمة أبدية إلسرائيل. 

سيادتها وقوانينها عليها. ويتردد اآلن أن الواليات المتحدة تتهيأ التخاذ خطوتين إضافيتين، األولى: 
أراضي الضفة الغربية، تضم األراضي التي أقيمت  االعتراف بحق إسرائيل في ضم أجزاء واسعة من

عليها مستوطنات يهودية وكذلك األراضي التي تعتبرها ضرورية إلشباع احتياجات األمن اإلسرائيلي، 
وفي مقدمتها غور األردن، والثانية: ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على الدول العربية لدفعها 

، قبل أي حديث «صفقة القرن «لمناقشة الجوانب االقتصادية لـلحضور ورشة عمل تعقد في المنامة 
ستكون له دالالت سياسية « ورشة المنامة»عن جوانبها السياسية. وال شك أن حضور الدول العربية 

واضحة، في مقدمتها اإليحاء بأن الدول العربية أصبحت جاهزة لإلعالن عن موافقتها الصريحة 
 «.قرن صفقة ال»وليس فقط الضمنية على 

فإذا ما تركنا تحركات اإلدارة األمريكية على األرض، وحاولنا فحص التسريبات اإلعالمية حول 
، خاصة تلك التي نشرت مؤخرا، فسوف نكتشف أن هذه الصفقة ال تستهدف فقط «صفقة القرن »

لقضية تصفية القضية الفلسطينية، وإنما تصفية الصراع العربي اإلسرائيلي بمختلف جوانبه. فتصفية ا
رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة  -3الفلسطينية سيتم من خالل مواقف وإجراءات محددة، أهمها: 
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رفض عودة وتعويض الالجئين الفلسطينيين  -1. 3920على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
والعمل على توطينهم، سواء على أراضي الدول المضيفة، أو أراضي دول أخرى تبدي استعداها 

التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها فقط قضية إنسانية، يمكن حلها  -1قبول اعداد منهم. ل
بتحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، أو الالجئين في الدول المضيفة، 
وليست قضية سياسية تتطلب كفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أما تصفية الصراع 

تمكين إسرائيل من ضم  -3لعربي اإلسرائيلي ككل فسوف تتم من خالل إجراءات أخرى، من بينها: ا
ومنحهم  أراضيهاالفلسطينيين على  الالجئينإلزام الدول العربية بتوطين  -1هضبة الجوالن السورية. 

تصفية قضية تقديم حوافز اقتصادية للفلسطينيين وللدول العربية التي تقبل التعاون ل -1جنسيتها، 
تقديم حوافز أمنية لدول الخليج العربي  -9الالجئين، تتحمل دول الخليج العربي معظم تكاليفها. 

 تضمن التزام إسرائيل بالمشاركة في الدفاع عنها في مواجهة التهديدات اإليرانية.
يقية، ، سواء من حيث دالالتها أو أهدافها الحق«صفقة القرن »والواقع أنه يصعب فهم واستيعاب 

بمعزل عن االستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط ككل، التي يمكن تلخيص أهم 
 مرتكزاتها على النحو التالي:

*تقديم دعم غير مشروط إلسرائيل لتمكينها من تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، من ناحية، 
لتفاعالت في منطقة الشرق والوصول إلى مكانة إقليمية تسمح لها، من ناحية أخرى، بضبط ا

 األوسط والتحكم في مساراتها.
*فرض حصار شامل على إيران لحملها، من ناحية، على تغيير سياستها، وإضعافها إلى الدرجة 

، ولتمكين الواليات المتحدة، من ناحية «صفقة القرن »التي تحول دون تمكينها من عرقلة تنفيذ 
العربي، واستنزاف ثرواتهم، مع عدم استبعاد العمل العسكري  أخرى، لالستمرار في ابتزاز دول الخليج

 إلسقاط النظام إن لزم األمر.
*استخدام سياسة العصا والجزرة مع تركيا، بالقدر الذي يسمح باإلبقاء عليها داخل حظيرة حلف 

ية الناتو والحيلولة، من ناحية، دون ارتمائها في أحضان روسيا أو من التحالف مع إيران، من ناح
 أخرى.

*االستمرار في سياسة إثارة الفوضى وتعميق االنقسامات داخل العالم العربي بهدف اإلبقاء، من 
ناحية، على حالة التوتر القائمة حاليا، خاصة بين إيران والسعودية وبين تركيا ومصر، والعمل في 

لفلسطينية، وتشكيل الوقت نفسه، من ناحية أخرى، على دفع العالم العربي لفك ارتباطه بالقضية ا
 جبهة موحدة مع إسرائيل لمواجهة التهديد اإليراني.
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يتضح من هذا االستعراض أن حصار إيران يشكل أهم ركائز االستراتيجية األمريكية الراهنة تجاه 
منطقة الشرق األوسط، خاصة أن النجاح أو الفشل في تحقيق الهدف من ورائه، وهو تركيع إيران، 

سوف يلقي ظالله تلقائيا على قدرة الواليات المتحدة على تحقيق بقية األهداف، أو تغيير نظامها، 
خاصة تمكين إسرائيل من الهيمنة على مقدرات المنطقة، وتحييد تركيا، وإخراج العالم العربي من 
معادالت القوة والتأثير على مسار األحداث في المنطقة. غير أنه يتعين االنتباه إلى أن فرص نجاح 

ة ترامب في تحقيق هذا الهدف تبدو ضئيلة، ألسباب عديدة أهمها: عدم مشروعية القرار إدار 
األمريكي بالخروج أحادي الجانب من االتفاق النووي مع إيران، وافتقاد الحصار بالتالي لألسس 

حول  والمبررات القانونية واألخالقية الالزمة اللتفاف المجتمع الدولي حوله، وتراكم الخبرة لدى إيران
كيفية التعامل مع العقوبات األمريكية، وقدرتها على إيجاد بدائل تمكنها من اختراق حلقات الحصار 
وااللتفاف حوله، وأحيانا االستفادة منه بمزيد من االعتماد على الذات، وأخيرا امتالك إيران لوسائل 

حال لجوء الواليات المتحدة  عديدة تتيح لها إلحاق أفدح األضرار بالمصالح األمريكية في المنطقة في
إلجراءات عسكرية إلحكام الحصار ومنعها بالقوة من تصدير نفطها الخام، أو منتجاتها 

 البتروكيماوية.
وفي تقديري أن تمسك االتحاد األوروبي باالتفاق النووي، والتعبير الدائم عن حرصه والتزامه بإيجاد 

، وتشجيع إدارة ترامب للمساعي التي تبذلها دول نظام بديل للتعامل النقدي مع إيران، من ناحية
عربية وغربية عديدة، كسلطنة عمان وقطر واليابان وغيرها، لتخفيف حدة التوتر والتوصل إلى تسوية 
ترضي الطرفين، توحي، من ناحية أخرى، بصالبة الموقف اإليراني وصموده، وتشير بالتالي إلى 

« صفقة القرن »كي بمرور الوقت، لذا يمكن القول إن احتمال التراجع التدريجي للموقف األمري
الحقيقية أو الفعلية التي تطرحها تتلخص في معادلة مفادها: تصفية القضية الفلسطينية وتطبيع 

 العالقة مع إسرائيل، مقابل توفير حماية أمريكية إسرائيلية ألمن الخليج.
ي، خاصة السعودية واإلمارات يبدو، لألسف أن ترامب نجح فعال في حمل دول الخليج العرب

والبحرين، على قبول هذه المعادلة، صراحة أو ضمنا، بدليل أنه لم يعد يهتم بالحصول على موافقة 
، وقرر «صفقة القرن »مسبقة، سواء من الطرف الفلسطيني أو من األطراف العربية األخرى على 

م العربي، الذي ال يكن له أي المضي قدما في خطته الرامية إلى فرض األمر الواقع على العال
احترام. غير أن ذلك ال يعني مطلقا ان ترامب سينجح في تحقيق أهدافه، ليس فقط بسبب احتمال 
صمود إيران وفشل الحصار األمريكي عليها، ولكن أيضا بسبب تعقيدات الوضع الداخلي في 

اللجوء مرة أخرى إلى إسرائيل. فمن الواضح أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، واضطراره إلى 
انتخابات مبكرة لن تجرى قبل سبتمبر/أيلول المقبل، قد يفسد كل ما يخطط له ترامب، خاصة أن 
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العديد من المراقبين يتوقعون أن تسفر االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة عن تشكيل حكومة يتحكم فيها 
العالم العربي سيخسر كل شيء إن هو اليمين التوراتي في إسرائيل. وأيا كان األمر، فمن المؤكد أن 

 «.معادلة تصفية القضية الفلسطينية مقابل وهم تغيير النظام في إيران»تماهى مع 
 03/6/2109، العربي، لندنالقدس 
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 تسفي برئيل
لالمتناع عن ضم الضفة الغربية. التصريح النهائي حصلت عليه  لم يبق لحكومة إسرائيل أي ذريعة

في ظروف »من السفير األمريكي ديفيد فريدمان الذي منحها التفويض إلقامة دولة ثنائية القومية. 
، «معينة، اعتقد أن إلسرائيل الحق في وضع اليد على جزء من الضفة الغربية، لكن ليس جميعها

لم تسقط السماء. اليسار صدم قلياًل، أقوال فريدمان تسحب منه أساس هكذا قضى بلفور األمريكي و 
 وجوده. ولكن اإلجماع السعيد الذي يربط محور الوسط ـ يمين ـ يمين مسيحاني بقي على حاله.

الشركاء الممتازون من الوسط قالوا في السابق إن الكتل االستيطانية لن يتم إخالؤها، وأن االنسحاب 
بان. دولة فلسطينية مستقلة هي أصاًل مجرد شعار، ملصق أجوف. حتى إن دواًل غير وارد في الحس

عربية، يحسب لها حساب، مثل السعودية ومصر واتحاد اإلمارات، اعتادت على التنازل عنه. 
التهديد باإلضرار الكبير بمكانة إسرائيل في العالم أثبت بطالنه. لم تقم أي دولة بدعوة مجلس األمن 

ديد بترامب الذي قام بضم هضبة الجوالن إلسرائيل بخطوة أحادية الجانب، ولم يسمع من أجل التن
أحد عن مبادرة كهذه بعد أقوال السفير فريدمان، والدول األوروبية التي قررت فرض عقوبات على 
روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم، هي اآلن في سبات عميق. هل سيقومون بالضم أم ال، لقد 

 «.القضية الفلسطينية»ألمر المسمى سئموا من ا
دولية ناضجة أكثر من الظروف القائمة اآلن من أجل اإلعالن عن « ظروف معينة»لن تكون هناك 

ضم أحادي الجانب ألجزاء من الضفة. وعندما تعود إسرائيل األذن العامة على سماع مفهوم 
تقديرات حركات اليمين على ، دون االرتداع بذهول، يجب االستعداد لذلك بشكل جدي. إن «ضم»

ألف فلسطيني فقط، األمم المتحدة  17أشكالها تتحدث عن أن ضم مناطق ج سيضيف إلسرائيل 
 ألف شخص. 177والسلطة الفلسطينية تقدران العدد بـ 

هذه المعطيات بحد ذاتها ال تهدد هوية الدولة. حتى لو أخذنا العدد األعلى فالحديث يدور عن 
?من عدد المواطنين العرب. وال 31لى عدد مواطني الدولة، وأقل بقليل من إ %1إضافة أقل من 
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يشكل هذا دولة ثنائية القومية، رغم أن معظم الجمهور اإلسرائيلي يخشى من أن إضافة عربي واحد 
 قد يحطم هويتها اليهودية.

يكون مناص من أجل تبديد مخاوف اليهود من استيعاب فلسطينيين كمواطنين في دولة إسرائيل، لن 
من اتخاذ عدة خطوات تحول الضم إلى شيء يشبه التطهير من العرب. أحزاب اليمين أوضحت في 
السابق بأن الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى دولة إسرائيل لن يحصلوا على الجنسية ولن يتمكنوا 

ها. فترة التأهيل من االنتخاب أو الترشح. وجزء من الحقوق االجتماعية التي يستحقونها سيحرمون من
للمواطنة ستكون مشروطة بقيود صعبة. ويبدو أنه عددًا قلياًل فقط سيتمكنون في نهاية الطريق 

 الطويلة من الحصول على الجنسية.
إسرائيل سترسم خطًا حدوديًا متعرجًا يفصل عدد من القرى الفلسطينية المعدة للضم وسيتم فصل 

يع كثيرين آخرين على االنتقال إلى القرى والمدن في عائالت كاملة عن أراضيها إلى جانب تشج
الضفة الغربية شريطة أال يتم شملهم في الخارطة الجديدة. عندها ستتحول إسرائيل رسميًا إلى دولة 

 أبرتهايد، وستكون محمية من العقوبات بفضل الصالحية التي تمنحها إياها الواليات المتحدة.
للمستوطنين كامل الحقوق ويحرم الفلسطينيين من مكانتهم،  نموذج الضم االنتقائي الذي سيحفظ

سيخدم إسرائيل كنموذج للسلوك تجاه مواطنيها العرب الذين ستكون مواطنتهم مهددة بالخطر أو 
ستكون مساوية لمكانة الفلسطينيين الجدد. من يهدد اآلن بسحب المواطنة من عرب إسرائيل و/أو 

في القيام بالخطوة األخرى. الجيد بالنسبة للفلسطينيين الذين ضم مناطق سكنهم للضفة، لن يتردد 
سيتم ضمهم سيكون جيدًا أيضًا بالنسبة للفلسطينيين اإلسرائيليين. هذه ستكون دولة حتى فريدمان لن 

 يوافق على العيش فيها، ولن يكون أيضًا مضطرًا لذلك.
 02/6/2109هآرتس 

 03/6/2109، العربي، لندنالقدس 
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