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 59 :كاريكاتير
*** 

 
 رئيس المخابرات اإلسرائيلية يلتقي عباس ويحّذر من إفالس السلطة خالل شهر .1

كفاح زبون تل أبيب: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن رئيس جهاز األمن  -رام هللا
العام اإلسرائيلي )الشاباك(، نداف أرجمان، التقى بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أيام في 

في محاولة أخرى لحّل أزمة اقتطاع أموال المقاّصة الفلسطينّية، لكنه عاد خائبًا وحذر  رام هللا،
 حكومته من أن أموال السلطة ستنفد في نهاية الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن أرجمان حاول خالل اللقاء إقناع عباس بالتراجع عن موقفه الرافض لتسلم أموال 
ن جباية الضرائب والجمارك(، بعد خصم مبلغ رمزي منها لقاء ما المقاصة الفلسطينّية )الناجمة ع

تدفعه السلطة إلى أسر الشهداء واألسرى الفلسطينيين. وقال له إن المبلغ الذي تنوي إسرائيل خصمه 
هو أقل بكثير من قيمة الرواتب. ودعا إلى طي هذا الملف حتى ال يكون سببًا في مأساة كبرى. 

، بل طلب أن تتعامل إسرائيل مع هذه األموال باعتبارها «مليم»عن أي ولكن عباس رفض التنازل 
أي خصم من هذه األموال يعتبر »أموااًل فلسطينية ال يحق ألي كان التصرف بها. وقال عباس: 

سرقة. فإسرائيل تجبي هذه األموال لنا مقابل عمولة مدفوعة سلفًا. فإذا خصمت مبلغًا أكبر من 
 «.رفت جريمة لصوصيةعمولتها فستكون قد اقت

وعاد أرجمان من اللقاء خائبًا ليبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير مالّيته، موشيه 
كاحلون، أن عباس رفض، وأن رفضه يبدو قاطعًا وحازمًا. ودعا إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي بحّل 

أزمة مالية خانقة، أّدت إلى تقليص رواتب هذه األزمة. وقال إن السلطة الفلسطينية تعاني بجد من 
 عدد كبير من الموّظفين، بمن فيهم عشرات ألوف منتسبي األجهزة األمنية الفلسطينّية.

وقالت المصادر إن أرجمان ومسؤولين إسرائيليين بارزين آخرين حذروا من قرب انهيار السلطة 
ى في الضّفة الغربّية المحتلة وسط تقديرات الفلسطينّية ماليًا إن لم تحّل األزمة، ما سيؤدي إلى فوض

 بأن تنتهي األموال الفلسطينّية نهاية شهر يوليو )تموز( المقبل.
، عاموس «هآرتس»وبحسب تقديرات الجيش اإلسرائيلي، التي أوردها المحلل العسكري لصحيفة 

وحركة حماس، هرئيل، فإن عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثالثي: الواليات المتحدة وإسرائيل 
بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالواليات المتحدة قّلصت بشكل شبه تام 
المساعدة االقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكاالت الدولية. وفي نظره، فإن 
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تحاول من دون حل قضية القدس والحدود، و « السالم االقتصادي»الواليات المتحدة تعرض اآلن 
 فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت تقديرات الجيش، أن عباس يعتبر أن إسرائيل تمس به اقتصاديًا بسبب أزمة األسرى، ولكنها 
تواصل البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي وتتحين الفرصة لضم أجزاء من الضفة 

موافقة أميركية »عتقد أن حركة حماس تقيم دولة في قطاع غزة بـالغربية بعد فشل صفقة القرن. كما ي
، ويعتقد أيضًا أن عددًا من القادة العرب في المنطقة يدعمون خطة ترمب. ويجمع «إسرائيلية صامتة

قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ باالنهيار االقتصادي بعد شهرين 
 شهور. 3أو 

 17/6/2019رق األوسط، لندن، الش

 
 عباس يؤكد استعداده للدعوة النتخابات تشريعية تتبعها أخرى رئاسية .2

إنــه مســتعد للــدعوة  ،16/6/2019 يــوم األحــد ،محمــود عبــاس ةالفلســطيني الســلطة )د ب أ(: قــال رئــيس
لرســـمية عـــن ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الفلســـطينية ا النتخابـــات تشـــريعية فلســـطينية تتبعهـــا أخـــرى رئاســـية.

عباس تأكيـده خـالل لقائـه رئـيس لجنـة االنتخابـات المركزيـة الفلسـطينية حنـا ناصـر فـي مدينـة رام هللا، 
 ضرورة أن تشمل االنتخابات المزمعة األراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.

ر، حــول إلــى ناصــ 15/6/2019يــوم الســبت لرســالة وجههــا عبــاس  وذكــرت الوكالــة أن اللقــاء جــاء تبعــاً 
ـــاً  ـــات التشـــريعية وفق ـــة االنتخابـــات إلجـــراء االنتخاب لمـــا جـــاء فـــي القـــرار التفســـيري  مـــدى اســـتعداد لجن

وحســـب الوكالـــة أبـــدى ناصـــر اســـتعداد اللجنـــة لعمـــل مـــا يمكـــن لتـــذليل مـــا  للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا.
 .إنجاحهايعترض العملية االنتخابية من معوقات في سبيل 

 16/6/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 لن ينجح "مؤتمر البحرين""صفقة القرن" لن تمر وستواجه الفشل و: عباس .3
محمــــود عبــــاس إن خطــــة الســــالم األمريكيــــة  ةالفلســــطيني الســــلطة كفــــاح زبــــون: قــــال رئــــيس -رام هللا 

فـي لقـاء جمعـه مـع ناشـطين  ،لـن تمـر وسـتواجه الفشـل. وأضـاف عبـاس "صفقة القرن "المعروفة باسم 
"قلنا للجميع ما يحكي أحد باسمنا، احنا بنقـرر لحالنـا )وحـدنا("، داعيـًا حركـة فـتح إلـى في حركة فتح: 

تصعيد العمل الشعبي لالحتجاج على خطة السالم األمريكية. وأبلغ عباس كوادر الشبيبة في الحركـة 
 بأنه متمسك "بالثوابت الوطنية" معتمدًا "بذلك على هللا وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة".
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وتـابع: "الصـفقة لـن تمـر ومـؤتمر البحـرين االقتصـادي لـن  وأضاف أن "القدس وفلسطين ليستا للبيـع".
 ينجح".

 17/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 األمريكية تعثرت وغّيرت اتجاهها "صفقة المؤامرة"أبو ردينة:  .4
تــي وصــفتها بـــ"المؤامرة" قالــت الرئاســة الفلســطينية إن خطــة الســالم األمريكيــة ال: كفــاح زبــون  - رام هللا

تعّثرت وغّيرت اتجاههـا بسـبب الـرفض الفلسـطيني لهـا، مقدمـًة النصـح لـمدارة األمريكيـة بعـدم تجريـب 
وقـال النـاطق الرسـمي باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل  خطط سابقة وفاشلة ستصل إلى طريـق مسـدود.

لســـبب أن الـــرفض الفلســـطيني وموقـــف أبـــو ردينـــة، إن "المـــؤامرة األمريكيـــة تعثـــرت، وتغيـــر اتجاههـــا وا
الرئيس الواضح مـن القـدس والالجنـين والثوابـت الوطنيـة هـو حجـر الزاويـة الـذي أدى إلـى تعثـر مسـار 

وأضــاف: "علــى الــرغم عــن تراجــع الموقــف األمريكــي مــن صــفقة  المــؤامرة علــى الشــعب الفلســطيني".
 الدولي والشرعية العربية". القرن إلى ورشة، ربما )أيضًا( تصبح وثيقة خارجة عن القانون 

 25وهــــاجم أبــــو ردينــــة الورشــــة االقتصــــادية التــــي تنــــوي الواليــــات المتحــــدة عقــــدها فــــي البحــــرين فــــي 
، قائاًل: "إن هدف الوثيقة االقتصادية الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسـس 26/6/2019و

 الشرعية الدولية، األمر الذي سيؤدي حتمًا إلى طريق مسدود".
 16/6/2019 ،شرق األوسط، لندنال

 
 اش: مؤتمر البحرين تطبيع من وراء السلطةطالب ماليزيا بالضغط على حماس.. الهبّ  .5

محمـود  ،قاضـي قضـاة فلسـطين ،دعـا وزيـر األوقـاف الفلسـطيني السـابق: سامر عـالوي  -كوااللمبور 
قبـل  "إسـرائيل"لتطبيـع مـع الهباش الدول العربية واإلسالمية إلى تبني الموقف الفلسطيني تجاه رفـض ا

وفيمـا يتعلـق بموقـف السـلطة  نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولتـه المسـتقلة وعاصـمتها القـدس.
الفلســطينية مــن مــؤتمر البحــرين، نفــى الهبــاش أن يكــون الشــعب الفلســطيني فــي صــراع مــع أي دولــة 

قـرارات عربيـة  سـيما فـي ظـلّ عربية وإسالمية، لكنـه يـرفض أن يكـون التطبيـع علـى حسـاب قضـيته ال 
 وإسالمية تؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وفــي ختــام زيــارة لــه إلــى ماليزيــا اســتغرقت أربعــة أيــام، قــال الهبــاش إنــه طلــب مــن الحكومــة الماليزيــة 
وقـال فـي  وطنية التي تقودها مصـر.المساعدة في إنهاء االنقسام الفلسطيني ودعم جهود المصالحة ال

مــؤتمر صــحفي فــي كوااللمبــور "نطمــح إلــى دور مــاليزي مســاند للــدور المصــري فــي جهــود المصــالحة 
وعـــن طبيعـــة  وإنهـــاء االنقســـام ألننـــا نعتقـــد أن االنقســـام الفلســـطيني ال يفيـــد إال االحـــتالل اإلســـرائيلي".
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ســطينية، طلــب الهبــاش مــن الحكومــة الماليزيــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه ماليزيــا فــي المصــالحة الفل
االستفادة من نفوذها لدى حركة حماس دون أن يسميها، وتقديم النصح لها إلنهاء االنقسـام الـذي مـر 

 ، وإكمال عملية المصالحة التي ترعاها مصر.عاماً  12عليه 
يس محمــود عبــاس وكــان الهبــاش التقــى بــرئيس الــوزراء المــاليزي مهــاتير محمــد وســلمه رســالة مــن الــرئ

ودعـا الهبــاش جميـع المســلمين إلـى زيــارة القــدس  تتعلـق بــالتطورات التـي تمــر بهـا القضــية الفلســطينية.
 اسـتراتيجيةوفلسطين عبر القنوات الفلسطينية، وذلك بهدف تعزيز صمودها والدفاع عنها في مواجهـة 

 القائمة على إفراغ المدينة المقدسة من المسلمين. "إسرائيل"
ـــارة غيـــر وفـــي رد ه علـــى ســـؤال للجزيـــرة نـــت بشـــأن عـــدم وجـــود إجمـــاع فلســـطيني وإســـالمي حـــول زي

، "إسـرائيل"الفلسطينيين للقدس تحـت االحـتالل ومخالفـة الزيـارة للقـانون المـاليزي الـذي ال يسـمح بزيـارة 
 أن قرارات الجامعة العربيـة ومجـامع فقـه إسـالمي تـدعم موقـف السـلطة الفلسـطينية بهـذا الهباشاعتبر 

بأنهـا جـزء مـن  واتهم الهباش من يرفضون زيارة القدس تحـت االحـتالل بـاعترافهم ضـمنياً  الخصوص.
فيهــا، واعتبـــر أن زيــارة شخصــيات إســالمية للقــدس مثــل وزيـــر  "إسرائيلـ"، بينمــا ال شــرعية لــ"إســرائيل"

د مــدني، األوقــاف المصــري الســابق علــي جمعــة واألمــين العــام الســابق لمنظمــة التعــاون اإلســالمي إيــا
تؤكـــد دعـــم موقـــف الســـلطة الفلســـطينية الـــذي يهـــدف إلـــى حمايـــة األقصـــى مـــن هجمـــات المســـتوطنين 

 المتكررة بإيجاد درع بشري من الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين.
 16/6/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تسلم تقارير حقوق اإلنسان لألمم المتحدة ة"الخارجية الفلسطيني" .6

ر الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد تقـارير حقـوا اإلنسـان األوليـة لدولـة أكد وزي :وكاالتال
فلسطين الخاصة باتفاقيتي حقوا األشخاص ذوي اإلعاقة ومناهضة التعذيب من قبل الرئيس محمود 
عباس، لتسليمها إلـى هينـة المعاهـدات مـن خـالل بعثـة دولـة فلسـطين لـدى األمـم المتحـدة فـي جنيـف، 

إعدادها تنفيذًا لاللتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياسـية  والتي تمّ 
 والوفاء بالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.

وشــــدد المــــالكي علــــى أن هــــذه التقــــارير تــــأتي فــــي معــــرض اســــتجابة دولــــة فلســــطين اللتزاماتهــــا تجــــاه 
ز وتطوير منظومة حقوا اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلـة، االتفاقيات الدولية، من خالل تعزي

خاصة أن الشعب بكافة فناته يتعـرض ألبشـع انتهاكـات لحقوقـه األساسـية غيـر القابلـة للتصـرف، مـن 
 قبل "إسرائيل"، السلطة القائمة باالحتالل، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير واالستقالل والعودة.

 17/6/2019 ،الخليج، الشارقة
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 تطهير عرقي عنصري  "صور باهرفي ": قرار االحتالل بهدم المباني ة"الخارجية الفلسطيني" .7

ــــة ــــة والمغتــــربين  :وفــــا وكال ــــارات قــــرار ســــلطات االحــــتالل الفلســــطينية دانــــت وزارة الخارجي بأشــــد العب
اهر، اإلســـرائيلي ومـــا تســـمى محكمتهـــا العليـــا بهـــدم المبـــاني الفلســـطينية فـــي وادي الحمـــص بصـــور بـــ

ورفــض المحكمــة لاللتمــاس الــذي قدمــه األهــالي لوقــف منــع البنــاء فــي تلــك المنطقــة بحجــة قربهــا مــن 
، 16/6/2019 ويشــمل هــذا القــرار، حســب بيــان للــوزارة أصــدرته، يــوم األحــد جــدار الفصــل العنصــري.

تهجيـــر واســـع النطـــاا للمـــواطنين  إلـــىأكثـــر مـــن منـــة شـــقة  مـــا ســـيؤدي  بنايـــة ســـكنية تضـــمّ  16هـــدم 
الفلسطينيين وتشريد النساء واألطفال والشيوخ والرجال، ويهـدد آالف الشـقق السـكنية علـى طـول جـدار 

 .الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات
 16/6/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تقضي على أي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية "إسرائيل: "اشتية .8

، فـي مكتبـه بمدينـة 16/6/2019 محمـد اشـتية، يـوم األحـد الفلسـطينية رئيس الـوزراءاستقبل  :وفا وكالة
ـــدى فلســـطين  ـــا ل ـــل ألماني ـــين، بحضـــور ممث ـــز أن ـــة األلمـــاني نيل ـــة للشـــؤون الخارجي ـــر الدول رام هللا، وزي

 كريستيان كليجز، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات األوضاع.
: "رفضــنا لصــفقة القــرن يــأتي ألن ، قــائالً "صفقة القــرن ـ"الفلســطيني لــ وجــدد اشــتية تأكيــده علــى الــرفض

 حربـاً  مب قامت بنقل السفارة إلى القدس، وأغلقـت مكتـب منظمـة التحريـر فـي واشـنطن، وتشـنّ اإدارة تر 
، فكيـف يـتم القبـول بهـذه الصـفقة، واألمـور التـي قامـت لألونـروامالية شملت تجفيـف المصـادر الماليـة 

 لواقع أسوأ من النص المتوقع لصفقة القرن".بها على أرض ا
مب التي تشـن حربـا ماليـة وسياسـية علـى السـلطة الفلسـطينية، اوأضاف رئيس الوزراء: "كيف إلدارة تر 

 تنظيم مؤتمر المنامة واالدعاء بأنه يأتي لتحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين".
نقوصــة لــه ســببان: سياســي وقــانوني، فــالقبول واســتدرك اشــتية: "عــدم قبولنــا باســتالم أمــوال المقاصــة م

مثــول الســلطة  إلــىبهــذه االقتطاعــات يعنــي ضــمنيا االعتــراف بتمويــل اإلرهــاب، األمــر الــذي ســيؤدي 
وتــابع رئــيس الــوزراء: "لــن نســتمر بــالقبول فــي الوضــع القــائم، فإســرائيل تســرا  والبنــوك أمــام المحــاكم."

 الدولة الفلسطينية المستقلة". ، وتقضي على أي فرصة إلقامةوأموالناأرضنا 
 16/6/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 عتقل مطلقي صاروخ على سديروتفي غزة ياألمن الفلسطيني  :اإلسرائيلي i24newsموقع  .9
اعتقـل فلسـطينيين  الفلسـطينيرام هللا: قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن جهاز األمن الداخلي 

إســرائيلي  ، مــا أدى إلــى ردّ 13/6/2019 وخ علــى ســديروت مســاء الخمــيسيقفــان خلــف إطــالا الصــار 
حمـاة "اإلسـرائيلي أن المعتقلـين همـا ضـمن عناصـر فـي كتائـب  i24newsعلى القطاع. ونشر موقع 

وبحسب القناة  حماس تمولها، وهما من سكان بيت الهيا وبيت حانون.قال إن حركة التي  "،األقصى
ز اسـتخبارات كتائـب القسـام، فـي التحقيقـات الجاريـة مـن قبـل جهـاز األمـن اإلسرائيلية، فقد شـارك جهـا

الداخلي مع المعتقلين للوقوف على األسـباب التـي دفعتهمـا إلطـالا الصـواريت والتحقـق حـول إمكانيـة 
 وجود جهات من خارج القطاع أصدرت أوامر لهما بإطالقها.

 17/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "صفقة القرن "على رفض  وإجماعلتقي بري تقوى التحالف الفلسطيني ة و بيروت: فصائل المنظم .01
الثانيـة فـي بيـروت، موقـف فلسـطيني  اللبنانية من مقر الرئاسة 15/6/2019 السبت يومصدر : بيروت

موحد لجميع القوى الفلسـطينية فـي منظمـة التحريـر وتحـالف القـوى الفلسـطينية، بـرفض "صـفقة القـرن" 
امــة، وتأكيــد العمــل مــن أجــل توحيــد الصــف الفلســطيني فــي الــدفاع عــن القضــية ومقاطعــة مــؤتمر المن

 الفلسطينية.
جاء ذلك خالل لقاءين عقـدهما رئـيس البرلمـان اللبنـاني نبيـه بـري مـع عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 

ومــع وفــد مــن   التحريــر وعضــو اللجنــة المركزيــة لفــتح والمشــرف علــى الســاحة اللبنانيــة عــزام األحمــد
 الذي تحدث باسمهم نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري. ،مناء تحالف القوى الفلسطينيةأ

 16/6/2019 ،الحياة، لندن

 
 يسقط مؤتمر البحرين.. حراك فلسطيني رافض ودعوات لالحتجاج .00

  ينطلـــق الفلســـطينيون ويحشـــدون وعالميـــاً  وعربيـــاً  مـــن كـــل قواعـــدهم محليـــاً : عـــاطف دغلـــس -نـــابلس 
 25" البحــــــرين االقتصــــــادي المزمــــــع عقــــــده فــــــي العاصــــــمة البحرينيــــــة المنامــــــة فــــــي لــــــرفض "مــــــؤتمر

، والـــذي يســـتعرض خطـــة الســـالم األمريكيـــة بالشـــرا األوســـط عبـــر مـــا ي عـــرف "بالســـالم 26/6/2019و
 االقتصادي" كأحد مقدمات ما تسمى "صفقة القرن".

ن فعاليـاتهم المختلفـة لـرفض وتحت مسمى "الحملة الشعبية إلسـقا  مـؤتمر البحـرين"، أطلـق فلسـطينيو 
المــؤتمر بكــل مدخالتــه ومخرجاتــه، ودعــوا لعــدم حضــوره، مــزامنين ذلــك بخطــوات عمليــة تبــدأ بمواقــع 
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التواصــــل االجتمــــاعي، وتتجســــد علــــى األرض فــــي مســــيرات، ودعــــوات إلعــــالن اإلضــــراب الشــــامل، 
 والتواصل مع العرب والغرب لنبذ األمر.

لة "يسقط مؤتمر البحرين"، وبإنشاء صفحة إلكترونية ومجموعـات وبالتغريد على وسم يحمل اسم الحم
خاصــة بهــا  شــرع المنظمــون قبــل أيــام بحشــد اآلراء والــدعوات لتنظــيم فعاليــات، كــان أولهــا بمدينــة رام 

 .1948هللا، لتعم خالل األسبوع القادم أغلب المدن بالضفة وغزة والداخل الفلسطيني المحتل عام 
 

 مواجهة مباشرة
معــروف الرفــاعي منســق الحملــة الشــعبية إلســقا  مــؤتمر البحــرين إن التظــاهرات ســتنظم داخــل  ويقــول

المدن وخارجها قرب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية وأماكن االحتكاك مع االحتالل، وبالتزامن مع ذلك 
 ستنظم فعاليات مشابهة بعدد من الدول العربية.

إلعــالن "اإلضــراب الشــامل" خــالل انعقــاد المــؤتمر، ليعــاد  وســتوجه دعــوة للحكومــة والقيــادة الفلســطينية
 في اليوم نفسه تنشيط التغريد على وسم الحملة بعشر لغات عالمية.

والحــراك وإن حمــل طابعــا شــعبيا فإنــه يحظــى بتأييــد رســمي تقــف خلفــه القيــادة الفلســطينية والفصــائل 
دعـــت كلهـــا ســـوية لمقاطعـــة  الوطنيـــة وشخصـــيات سياســـية واقتصـــادية ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني،

المـؤتمر، ووصــفت مـن يشــارك فيـه مــن الفلسـطينيين "بالمشــبوهين والجواسـيس" الخــارجين عـن الصــف 
الوطني، والذين لم يمثلوا شعبهم يوما، حسب وصف وليد عساف وزير هينة الجدار واالستيطان وأحد 

فلســطينيا بهـا ال قيمــة لهــا ويقــول عسـاف للجزيــرة نـت إن أي ورشــة ال حضـور  القـائمين علــى الحملـة.
"ألنه ال يوجد من يمثل الفلسطينيين سوى الفلسطينيين أنفسـهم"، ويضـيف أن الحملـة الشـعبية إلسـقا  
مؤتمر البحرين تحظى بدعم رسمي من الكل الفلسطيني  قيادة وفصائل، وأن القيادة اسـتطاعت حشـد 

 رأي عالمي ضد المؤتمر.
 

 رفض المؤتمر وخطوات بعده
فلســطينيون مــؤتمر البحــرين كجــزء ممــا تســمى صــفقة القــرن، التــي ي ــروج لهــا جاريــد كوشــنر ويــرفض ال

صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب كبادرة للسالم بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين، ويؤكـد أن الحلـول 
ة االقتصادية لن تأتي بشيء على حساب الحل السياسي والحقوا التي تتطلـب إنهـاء االحـتالل وسـياد

 الشعب على أرضه.
ويقــول واصـــل أبــو يوســـف عضــو اللجنـــة التنفيذيــة لمنظمـــة التحريــر إنهـــم اســتطاعوا "تـــدويل" الـــرفض 

ويرى في حديثه للجزيرة نت أن  الفلسطيني للمؤتمر، وبالتالي استصدار بيانات عربية ودولية تندد به.
عـن "الورشـة"، وبالتـالي  تنصب في رفض كل ما يتمخض -إضافة إلى الحراك الجماهيري -خياراتهم 
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صفقة القرن، وتأكيـد اإلجمـاع الفلسـطيني علـى الحقـوا العـودة الالجنـين وتقريـر المصـير وإقامـة دولـة 
 فلسطينية عاصمتها القدس.

وســيعقب الحملــة تنفيــذ قــرارات المجلســين الــوطني والمركــزي التــابعين لمنظمــة التحريــر بــالتخلص مــن 
منية واالقتصادية والسياسية، بما فيهـا "سـحب االعتـراف" بإسـرائيل، االتفاقات الموقعة مع االحتالل األ

 والتأكيد على تفعيل حركة المقاطعة الدولية )بي دي إس( مع االحتالل.
وردا على موقفهم من الدول العربية التـي ستشـارك بـالمؤتمر، قـال أبـو يوسـف إنهـم يقـدرون "الضـغو  

ظل معلنــا وموحــدا بــرفض كــل مــا يــتمخض عــن هــذا األمريكيــة" علــى تلــك الــدول، ولكــن مــوقفهم ســي
 المؤتمر.

 

 حراك الشارع
ومــع إعــالن الحملــة الشــعبية لــرفض مــؤتمر البحــرين وســمها الخــاص نيســقط مؤتمر البحرين  حتــى 
تــداعت التعليقــات المختلفــة التــي تنــدد بــالمؤتمر وترفضــه، وأضــيفت إلــى التعليقــات ملصــقات وصــور 

 عض الدول العربية، وأرفقت شعارات ترفض التطبيع وتتهمه بالخيانة.للمنظرين له من قادة وزعماء ب
وتحــت شــعاره "صــفقة القــرن لــن تمــر مهمــا كلفنــا األمــر"  أرفــق المــدون شــفيق صرصــور صــورة لملــك 
البحــرين حمــد بــن عيســى آل خليفــة داخــل إطــار لعلــم إســرائيل، فــي حــين شــبه المــدون أحمــد األحمــد 

بــي"، وكتــب ريــاض األســعد "سينصــفنا التــاريت فــي يــوم مــن األيــام، مــؤتمر البحــرين بـــ"وعد بلفــور عر 
 ويقول لقد خاض الفلسطينيون كل المعارك وحدهم".

لكن كلمات خالد منصور، وهو أحد منسقي المقاومة الشعبية الفلسطينية عبر صفحته على فيسـبوك، 
 أكدت وبقوة الرفض الفلسطيني لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.

قــع كانــت رســالته أبلــغ وصــدحت حنجرتــه وبــأعلى صــوته وســط رام هللا الســبت رفضــا وعلــى أرض الوا
للمــؤتمر والــدعوة للتمســك بــالحقوا الفلســطينية فــي القــدس عاصــمة للفلســطينيين وحــق العــودة وإنهــاء 
االنقسام والتوحد لمواجهة المحتل و"المهرولين" للتطبيع حتى من الفلسطينيين أنفسهم مع المحتل عبر 

 بلجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي. ما يعرف
 15/6/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مالدينوف جدية.. منع التصعيد مقابل تنفيذ التفاهمات بغزةتعهدات مصدر بحماس لـ"األخبار":  .02

في « عملية السالم»بعد تعهدات الوسطاء، وطمأنٍة حملها المبعوث الدولي لـ: هاني إبراهيم -غزة 
، نيكوالي مالدينوف، في زيارة لقطاع غزة الجمعة الماضي، شهد اليومان الماضيان الشرا األوسط
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مقابل « رغبة إسرائيلية في استمرار الهدوء»هدوءًا على غير المتوقع. تعهدات الوسطاء بنت على 
إدخال أموال المنحة التي سيحضرها المندوب القطري، محمد العمادي، المتوقع وصوله اليوم 

بالتوازي مع مباحثات فنية بين شركة الكهرباء في القطاع وفريق فني قطري سيصل مع )اإلثنين(، 
 العمادي.

، وكان «جدية»، بأنها «األخبار»، تحدث إلى «حماس»التعهدات وصفها مصدر في حركة 
مالدينوف قد نقلها إلى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خالل لقاء مباشر ألكثر من 

تعهدت بمنع التصعيد بدءًا من الجمعة « حماس»منزل هنية في غزة. يقول المصدر إن  ساعة في
حتى نهاية األسبوع الجاري، شريطة تنفيذ التعهدات بصورة عاجلة وإدخال األموال للعائالت الفقيرة. 
في المقابل، حمل ميالدينوف، بعدما التقى مستويات أمنية وسياسية مكلفة من رئيس الوزراء 

ائيلي بنيامين نتنياهو، جملة من الرسائل، من ضمنها الرغبة في استمرار الهدوء، وأنه ال اإلسر 
إلمداد غزة بالكهرباء. هذه التفاهمات « تفاهمات فنية»معارضة إلدخال األموال، وأيضًا إجراء 

ف أطرافها، القطريون، ومالدينوف، وشركة الكهرباء في غزة، والعدو، لكن إسرائيل أبلغت مالدينو 
 موافقتها على مشروع الكهرباء شر  أن يمّوله القطريون.

أن الوفد القطري الفني سيبدأ المشاورات الفنية مع جهات االختصاص داخل غزة، « األخبار»وعلمت 
ثم سينطلق إلجراء مباحثات مشتركة مع مالدينوف واإلسرائيليين نهاية األسبوع، كي يتم االتفاا على 

وع الذي يتوقع أن يدخل الخدمة خالل ثالثة أشهر. وبينما وصل، مساء مخطط زمني إلنشاء المشر 
، يتوقع أن يصل «بيت حانون ــــ إيرز»أمس، نائب العمادي، خالد الحردان، إلى غزة، عبر حاجز 

العمادي غدًا ومعه األموال، في حين أن الحردان سيركز على إتمام التجهيزات الفنية لصرف األموال 
 سماء المستحقة.والتدقيق في األ

استمرار إغالا العدو بحر غزة أمام الصيادين منذ الخميس الماضي، « حماس»وعلى رغم رفض 
وما أعقبه من تجديد اإلغالا مساء أمس كما أعلنت لجان الصيادين في القطاع، قررت الحركة 

الل أيام، بعد أن االنتظار تلبية لطلب مالدينوف التمهل قلياًل، وبناًء على وعده بأن البحر سيفتح خ
يكون اإلحراج الكبير الذي يتعرض له نتنياهو بسبب البالونات الحارقة التي زادت وتيرتها األسبوع 

 الماضي قد انتهى.
 17/6/2019االخبار، بيروت، 
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 رمزًا الستمرار نضالهم المخيمات سالح .. : متفقون على رفض التوطينبعد لقائه بري  العاروري  .03
لمكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، إن "هناك موقف فلسطيني قال نائب رئيس ا

م وحد على رفض صفقة القرن والمشروع األمريكي لتصفية القضية الفلسطينية لحساب الكيان 
 الصهيوني".

وأضاف العاروري خالل مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "لدينا 
ن االلتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض صفقة القرن سي فشل هذه الصفقة مهما كان قناعة تامة بأ

 من محاوالت وضغوطات وإغراءات لتمريرها".
وعن مباحثات الوفد مع بري قال العاروري إننا بحثنا أيضا موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان، 

"، مشيرا إلى أن هذا ال يتعارض بحال وحقهم في أن يكون لديهم حياة كريمة مثل إخوانهم اللبنانيين
 من األحوال مع الحق الوطني في العودة الى فلسطين.

وتابع: "نحن متفقون على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، باعتباره عنوانا لتنازلنا عن حقنا 
 التاريخي والوطني في أرضنا وبلدنا فلسطين".

بنانية، أكد العاروري أن هناك التزام فلسطيني بأن وفيما يتعلق بسالح الفلسطينيين بالمخيمات الل
يكون هذا السالح رمزًا الستمرار نضالهم وقضيتهم الوطنية، وليس ألي صراعات داخلية، أو ألي 

 استخدامات داخل الساحة اللبنانية.
 16/6/2019، غزة –موقع حركة حماس 

 
 يكية"العاروري وعلوي يبحثان آليات مواجهة التهديدات "الصهيو أمر  .04

بحث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، العالقات مع إيران، : بيروت
 وآليات مواجهة التهديدات "الصهيو أمريكية" مع وزير األمن اإليراني سيد محمود علوي.

جاء ذلك، وفق لقاء، يوم األحد، جمع وفد حماس بعضوية عضو المكتب السياسي حسام بدران، 
القات العربية واإلسالمية د. أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، وعضو الع

 مع وزير األمن اإليراني.
واستعرض الجانبان العالقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها، وآليات مواجهة التهديدات 

 الصهيوأمريكية الموجهة للقضية الفلسطينية خاصة والمنطقة عامة.
رورة استمرار اللقاءات لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة الناتجة عن إصرار اإلدارة وأكدا ض

األمريكية على فرض "صفقة القرن" المرفوضة بإجماع الفلسطينيين، وعلى غير رغبة شعوب المنطقة 
 قاطبة.
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ين، وقفزًا وقاال إن الصفقة تأتي خدمة للمصالح الصهيونية في المنطقة، وترسيخًا لالحتالل في فلسط
 عن الحقوا الوطنية الثابتة، وعلى حساب أمن واستقرار المنطقة.

وأضافا أن سياسة الواليات المتحدة ال تدع مجاال للشك من خالل سلسلة القرارات األخيرة التي 
اتخذها الرئيس األمريكي دونالد ترامب والتي بدأت بمنح القدس عاصمة لدولة االحتالل، ونقل 

 كية إليها، واالستمرار بمنح الغطاء الكامل لمشاريع االستيطان في الضفة والجوالن.السفارة األمري
 16/6/2019، فلسطين أون الين

 
 تمثل روح العدوان الصهيوني األمريكي على الحق الفلسطيني صفقة القرن حماس:  .05

حمل شدد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان على أن صفقة القرن ت حازم الحلو: -غزة 
نذر الشر للشعب الفلسطيني وقضيته، موضًحا أنها "تمثل روح العدوان الصهيوني األمريكي على 

 الحق الفلسطيني في الدولة والعودة والقدس".
وأكد في كلمته خالل ورشة عمل نظمتها حركة األحرار الفلسطينية في مقرها الرئيس غرب مدينة 

أن الصفقة بكل مخرجاتها السياسية ، صفقة القرن"غزة، أمس، بعنوان: "متحدون من أجل مواجهة 
واالقتصادية واألمنية ال يمكن أن تمر على الشعب الفلسطيني، داعًيا الشعوب العربية إلعالء صوتها 

 في وجه من يروج للتطبيع بينها.
ورأى رضوان أن التطبيع مع االحتالل هو فصل مهم من فصول صفقة القرن، التي يجب على 

قاومها ويتبرأ منها وممن يتبنونها"، الفًتا إلى ضرورة التبرؤ أيًضا من أي التزام أمني أو الجميع أن ي
 سياسي مع االحتالل، وعد التنسيق األمني خيانة للدين واألمة والوطن.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومقاومته الباسلة قادرون على إفشال الصفقة بمزيد من 
لوطني المشترك، مشيًدا في الوقت ذاته بحركة األحرار التي عكفت على تنظيم هذ الوحدة والعمل ا

 الورشة في هذا المرحلة الراهنة الدقيقة.
 16/6/2019، فلسطين أون الين

 
 هي امتداد لسلسلة طويلة من تحالف المشروعين الغربي والصهيوني "صفقة القرن ": "الجهاد" .06

لسياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. وليد القططي أن صفقة أكد عضو المكتب ا حازم الحلو: -غزة 
القرن تريد تعزيز االستيطان واسًعا في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتغيير الواقع الجغرافي 
السياسي، إضافة إلى إحداث اختراا تطبيعي في الموقف الشعبي العربي واإلسالمي الرافض لوجود 

 .االحتالل على األرض الفلسطينية
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وذكر القططي في كلمته خالل ورشة عمل نظمتها حركة األحرار الفلسطينية في مقرها الرئيس غرب 
أن صفقة القرن هي امتداد ، مدينة غزة، أمس، بعنوان: "متحدون من أجل مواجهة صفقة القرن"

س م، ولي1917لسلسلة طويلة من تحالف المشروعين الغربي والصهيوني، ابتداًء من وعد بلفور سنة 
م، ومروًرا بصك االنتداب، وقرار التقسيم، وإعالن دولة )إسرائيل( 1993انتهاًء باتفاقية أوسلو سنة 

 واتفاقية كامب ديفيد، وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وبين أن صفقة القرن ترتكز على محورين: األول تصفية القضية الفلسطينية، وقد بدأ العمل به 

ألمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لالحتالل، ونهاية حل الدولتين، عندما أعلن الرئيس ا
 وإلغاء حق العودة، وتأييده بقاء المستوطنات في الضفة، وتحدث عن "السالم االقتصادي".

وأوضح أن المحور الثاني هو شرعنة ودمج دولة االحتالل في المنطقة، من طريق ما ي سمى "السالم 
كز على المشاريع االقتصادية والتطبيع والتحالف بين بعض األنظمة العربية اإلقليمي" المرت

 واالحتالل.
 وحدة الشعب

 16/6/2019، فلسطين أون الين
 

 العدوانية والتصدي لها ترامب لتشكيل حاضنة عربية عريضة لمحاربة سياسات" تدعو قراطيةو الديم" .07
ية طالل أبو ظريفة أن وحدة الشعب الفلسطيني أكد القيادي في الجبهة الديمقراط حازم الحلو: -غزة 

تزيد من نجاعة الجهد الفلسطيني المتصدي لصفقة ترامب، مشدًدا على أن إنجاز المصالحة واالتفاا 
 وطنية هو أمر ال فكاك منه من أجل مستقبل القضية الفلسطينية. استراتيجيةعلى 
ينية في مقرها الرئيس غرب مدينة غزة، كلمته خالل ورشة عمل نظمتها حركة األحرار الفلسطبوشدد 

على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح ألي ، أمس، بعنوان: "متحدون من أجل مواجهة صفقة القرن"
جهة إقليمية وال دولية بفرض أي حلول تنتقص من حقوقه، وأن قرار رفض الصفقة هو بيد الشعب 

حاضنة عربية عريضة من كل القوى  ودعا أبو ظريفة لتشكيل الفلسطيني وقواه الحية المقاومة.
والفصائل لمحاربة هذه السياسات العدوانية والتصدي لها، وتشكيل موقف جاد يتحلل من كل 

 العالقات مع هذه الدول التي تقدم خدماتها لالحتالل.
 16/6/2019، فلسطين أون الين
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 استطالع "وول ستريت جورنال" فبركة إعالمية فاشلة ":قراطيةو الديم" .08
زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها نفذت، األسبوع الماضي، استطالعا  حازم الحلو: - غزة

للرأي بين الالجنين الفلسطينيين أظهر أنهم بدؤوا يتخلون عن حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي 
االستقالل ، وأن بعضهم بدأ يتراجع عن تمسكه بحق الشعب الفلسطيني ب1948هجروا منها منذ العام 

 وإقامة دولته على أرضه التي اغتصبها االحتالل منه بقوة السالح والمجازر المروعة.
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن محاولة الصحيفة األميركية فبركة رأي من جهتها، 

خافتها عام فلسطيني مزيف للترويج لـ"صفقة القرن" هي لعبة فاشلة، مضيفة أنه سرعان ما تنكشف س
وهزالها، ومدى هشاشتها، عندما يتبدى للرأي العام العالمي، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، 
الرسمي والشعبي في رفض خطة التسوية األمريكية، وكل الحلول البديلة للبرنامج الوطني، العودة 

 وتقرير المصير واالستقالل.
مريكية للتوقف عن الدخول في لعبة مقامرة، ودعت الجبهة الديمقراطية، في بيان، أمس، الصحيفة األ

 خاسرة مسبقا، مؤكدة أن تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة، ال لبس فيه وال غبار عليه.
 16/6/2019، فلسطين أون الين

 
 قيادي بفتح يشّن هجوًما مسلًحا على "شباب ضد االستيطان" في الخليل .09

تيطان عيسى عمرو، عن تعرض نشطاء "تجمع شباب ضد كشف الناشط في مواجهة االس: الخليل
 االستيطان" لهجوم مسلح مسؤول عنه أمين سر حركة فتح في مدينة الخليل عماد خروا .

وقال عمرو في حديث له، تابعه "المركز الفلسطيني لمعالم"، تعقيبًا على الفلتان األمني في مدينة 
 -أمين سر حركة فتح بالخليل-فتح: "هجم علينا  الخليل، ومحاوالت اغتيال عدد من قيادات حركة

 في شباب ضد االستيطان، وعمل على محاولة إيقاف نشاطاتنا".
ودعا عمرو إلى ضرورة عزل ومحاكمة عماد خروا  ومن يقف معه، مشيرًا إلى أنهم طالبوا في وقت 

 سابق "القيادة برفع الغطاء التنظيمي عنه".
رة شبابية تسعى إلى دعم الفلسطيني في أرضه، ومواجهة و"تجمع شباب ضد االستيطان" مباد

اعتداءات المستوطنين المتكررة، وسط غياب الحماية لهم، فضاًل عن مالحقة االحتالل لهم وأجهزة 
 أمن السلطة.

 16/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "سديروت"حماس تعتقل مطلقي الصاروخ على االعالم العبري:  .21
« حماس»مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن جهاز األمن الداخلي التابع لحركة  قالت رام هللا:

اعتقل فلسطينيين يقفان خلف إطالا الصاروخ على سديروت مساء الخميس، ما أدى إلى رد 
اإلسرائيلي أن المعتقلين هما ضمن عناصر في « i24news»إسرائيلي على القطاع. ونشر موقع 

 ن سكان بيت الهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة.وهما م «حماة األقصى»كتائب 
، في «حماس»وبحسب القناة اإلسرائيلية، فقد شارك جهاز استخبارات كتائب القسام الذراع العسكرية لـ

التحقيقات الجارية من قبل جهاز األمن الداخلي مع المعتقلين للوقوف على األسباب التي دفعتهما 
نية وجود جهات من خارج القطاع أصدرت أوامر لهما إلطالا الصواريت والتحقق حول إمكا

 بإطالقها. 
 17/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 البحرينلورشة  رفضاً  في مختلف األراضي الفلسطينية فتح تدعو إلضراب عام .20

المقبل  ءالثالثااألحد إلى إضراب عام  -دعت حركة فتح في بيان ليل السبت : أ ف ب -رام هللا 
 را" لورشة العمل االقتصادية التي ستعقد في البحرين ودعت إليها الواليات المتحدة."رفضا واستنكا

وأكدت فتح في بيانها وقوفها إلى جانب الرئيس الفلسطيني "الذي يتحدى ويتصدى لمؤامرة العصر 
 والمتمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني".

تنوي الحركة تنظيمها بالتزامن مع بدء ورشة العمل في ونص بيان فتح على برنامج نشاطات 
 البحرين، يشمل تظاهرات واعتصامات في مختلف األراضي الفلسطينية.

 16/6/2019الحياة، لندن، 
 

 استمرار اعتقال "آالء بشير"و  "أبو البهاء"حماس تستنكر نية السلطة إعادة اعتقال  .22
القيادي في حركة حماس عبد الرحمن غزة، أن  ، من16/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

 شديد أعرب عن تنديده بما وصلت له الحالة الصحية للمعتقل في سجون السلطة سائد أبو بهاء.
وأرفق شديد على صفحته الشخصية بالفيسبوك صورة ألبو بهاء وهو مستلٍق على سرير المستشفى، 

تتعارض مع مصالح الشعب العليا!!"  في إشارة تظهر تدهور حالته الصحية، قائال: "محاربة الفساد 
واستنكر شديد نية جهاز المخابرات العامة إعادة  إلى سبب اعتقال أبو بهاء لدى أجهزة السلطة.

اعتقال القيادي في حماس سائد أبو بهاء، حيث أفرجت عنه اليوم مؤقتا  إلجراء عملية قسطرة القلب، 
 ن إجرائه العملية.على أن تعيد اعتقاله بعد ثالثة أيام م
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الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم قال ، أن 15/6/2019، غزة ،موقع حركة حماسوجاء في 
إن استمرار اعتقال أجهزة أمن سلطة فتح في الضفة الغربية المحفظة لكتاب هللا "آالء بشير" تحد 

نكيل التي تمارسها هذه سافر لقيم ومبادئ وأعراف شعبنا الفلسطيني، واستمرار لسياسة القمع والت
وأردف أن حركة حماس إذ تستنكر بشدة هذه االعتقاالت  األجهزة بحق أهلنا في الضفة الغربية.

السياسية التي تشنها سلطة فتح في الضفة  لتدعو فصائل شعبنا والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
وحركة فتح وأجهزتها في كافة إلى التصدي لهذه السياسة المشينة، والضغط على رئاسة السلطة 

الضفة لوقف هذه االعتقاالت السياسية، واإلفراج عن المحفظة لكتاب هللا آالء بشير وعن جميع 
 .المعتقلين السياسيين

 
 ومؤتمر البحرين "صفقة القرن "حماس بلبنان تنظم أنشطة سياسية وإعالمية ضد  .23

ة من األنشطة السياسية واإلعالمية أعلن المكتب اإلعالمي لحركة "حماس" في لبنان عن إجراء سلسل
ضمن التحركات السياسية والشعبية داخل فلسطين  االقتصاديةضد صفقة القرن وورشة البحرين 

وأوضح المكتب في تصريح صحفي أن األنشطة والتحركات ستؤكد رفض هذه الصفقة  وخارجها.
نه سينشر مواد إعالمية في وأشار إلى أ وأهدافها، والتمسك بمشروع المقاومة والتحرير والعودة.

مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إضافة إلى التحرك عبر مختلف المنصات 
وونوه بأنه بالتزامن مع ذلك سيتم تنفيذ مجموعة من األنشطة والتحركات الشعبية في  اإلعالمية.

كة ستتوج هذه األنشطة من ولفت إلى أن الحر  مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
 25خالل تنظيم تجمع شعبي كبير في بيروت أمام مقر األمم المتحدة )األسكوا(، وذلك يوم الثالثاء 

 ، في يوم انعقاد ورشة البحرين االقتصادية.2019حزيران/يونيو 
 15/6/2019، غزة ،موقع حركة حماس

 
 "األحرار" تطلق حملة لزيارة عوائل شهداء مسيرات العودة .24

أطلقت حركة األحرار حملة بعنوان: "لمسة وفاء لعوائل الشهداء"، لزيارة بيوت كل شهداء : غزة
 .12مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى انطالقتها الـ

وقالت الحركة في بيان لها: "إن دماء الشهداء الطاهرة الزكية هي نبراس مضيء لشعبنا، ووقود 
مرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق أهدافها اآلنية بكسر الحصار، واإلستراتيجية الست

 على طريق تحرير أرضه والخالص من االحتالل". العودة،بتحقيق حق 
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وأضافت: "إن رسالة هذه الزيارات هي تأكيد أنها ستبقى على العهد والوعد مع الشهداء، تصون 
 .وصاياهم، وتسير على دربهم

 16/6/2019، لسطين أون الينف
 

 األخيرة نقابية بحتة  "أونروا"القوى الفلسطينية بلبنان: انتخابات  .25
أكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان على أّن انتخابات اتحاد موظفي وكالة األونروا في : بيروت

وشدد  حزيران هي انتخابات نقابية بحتة، وليس لها أي بعد سياسي. 10لبنان التي تمت في 
التحالف، في بيان له األحد، على ضرورة أن ال تتدخل تلك االنتخابات بالسياسة، "فتؤثر على 
 نزاهتها وشفافيتها  ألن عواقب ذلك ستكون سلبية جدًا، متمنين أن تبقى في إطار نقابي ديمقراطي".

 اطية وغير مسّيسة.كما أكد ضرورة بقاء العملية االنتخابية ونتائجها في كل المراحل مستقلة وديمقر 
وطالب أونروا أن تحافظ على بقائها نزيهة وشّفافة، خصوصًا بين يدي إعادة الفرز في منطقة بيروت 

 غدًا.
 16/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "مباهضبة تر "الحكومة اإلسرائيلية تجتمع في الجوالن وتطلق مستوطنة  .26

طاقمها، أمس )األحد(، بحضور السفير األميركي في  اجتمعت الحكومة اإلسرائيلية بكامل تل أبيب:
إسرائيل، ديفيد فريدمان، في مستوطنة مهملة في هضبة الجوالن السورية المحتلة، َتقرر تحويلها إلى 
مستوطنة تحمل اسم الرئيس دونالد ترمب، تقديرًا لدعمه سياسة اليمين اإلسرائيلي الحاكم. وقد أقّرت 

 لى المستوطنة بشكل رسمي.الحكومة إطالا اسم ترمب ع
هذا هو يوم تاريخي. سنقوم اليوم »وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خالل الجلسة االحتفالية، إن 

بشينين  سنقيم بلدة جديدة في الجوالن حيث لم يتم القيام بذلك منذ سنوات كثيرة. هذا هو عمل 
ذي سنقوم به اليوم هو تكريم صديقنا، وهو استيطاني وصهيوني من الدرجة األولى. والشيء اآلخر ال

صديق كبير جدًا لدولة إسرائيل، وهو الرئيس ترمب الذي اعترف مؤخرًا بالسيادة اإلسرائيلية على 
الجوالن. إنه أول زعيم دولي قام بذلك، فهو أزال القناع عن وجه النفاا الذي ال يعترف بما هو 

 «.بديهي
لوزراء الراحل مناحم بغين، بتمرير قانون ضم الجوالن، قال إنه عندما قام رئيس ا»وأضاف نتنياهو: 

يجب قول البديهي، والرئيس ترمب قام بذلك في هذه الحالة أيضًا، ومن خالل نقل السفارة األميركية 
إلى أورشليم واالنسحاب من االتفاقية النووية مع إيران، وهو يقوم بذلك اآلن، بوقوفه الحازم ضد 
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نفتخر »وأضاف: «. في خليج عمان وفي الخليج العربي وفي المنطقة بشكل عام العدوان اإليراني
بأن لدينا الفرصة إلقامة تلك البلدة، ولتكريم صديق كبير. سنواصل تعمير وتطوير الجوالن لصالح 

 «.سكانه جميعًا، اليهود وغير اليهود على حد سواء، ومن أجل مستقبل الدولة كلها
الرئيس ترمب احتفل قبل يومين بعيد ميالده، وأنا ال أتصور هدية أفضل »ل: وأما السفير فريدمان فقا

خسارة أنني والرئيس ترمب لم »وأضاف فريدمان: «. وأجمل من هذه الهدية لبعث الفرحة في نفسه
 «.نعد نعمل في العقارات. لو كنا كذلك، لقمنا باستثمار أموال كثيرة هنا

ا مستوطناتهم لهذه المناسبة، بواسطة تعليق الزينة على أعمدة وكان المستوطنون في الجوالن قد أعدو 
شكرًا »الشوارع، ورفعوا األعالم اإلسرائيلية واألميركية على طول الشوارع. ونشروا اإلعالنات القائلة: 

وفي ختام الجلسة، تمت إزاحة الستار عن حجر «. إسرائيل تحني هامتها إجالاًل لترمب»و« ترمب
 التي تحمل اسم ترمب. األساس للمستوطنة
، التي «بروخين -قيلع »تقام على أرض مستوطنة قائمة تدعى « هضبة ترمب»يذكر أن مستوطنة 

 266ولكنها فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد سكانها لم يزد عن  1983كانت تأسست في سنة 
ها قوات االحتالل ، التي هدمت«قلع»عامًا. وهي تقوم مكان القرية السورية  37مستوطنًا، خالل 
وهّجرت سكانها العرب، في منطقة واسط، شمالي المرتفعات السورية. وقد جاء  1967اإلسرائيلي سنة 

بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة »في مسودة قرار الحكومة: 
بير عن االمتنان له على األميركية، دونالد ترمب، ألجل دولة إسرائيل في عدة مجاالت كثيرة وكتع

االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن، تقرر أن 
تقام مستوطنة جديدة في الجوالن تدعى )هضبة ترمب(. وت كلف الحكومة وزارة اإلسكان بمسؤولية 

يومًا، وت كلف وزارة المالية بتخصيص  90وضع تخطيط للجنة التنظيم القطرية لهذه المستوطنة خالل 
 «.الميزانية الالزمة لتمويل إقامتها

واتضح، أمس، أن الحكومة لكونها حكومة انتقالية، ال تملك صالحية اتخاذ قرار بإقامة مستوطنة. 
، وقالت «أولياً »ولذلك، اعتبرت المستشارة القضائية ياعيل كوهن، نائبة مستشار الحكومة، هذا القرار 

وقال تسفي هاوزنر، عضو الكنيست عن حزب الجنراالت «. تطوير وتعديل وتحسين»يحتاج إلى إنه 
المعارض، والذي شغل منصب سكرتير حكومة عند نتنياهو، إن القرار يخدع الرئيس ترمب. ففي 

 الحقيقة هذه ليست مستوطنة جديدة، وال يؤخر قرار إقامتها، وال يقدم شينًا في موضوع الجوالن.
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هذا القرار يسرائيل بلوف )ألعوبة إسرائيلية(. من يقرأ الحروف الصغيرة فيه يكتشف أنه » وقال:
خديعة. وكلي أمل أال يعرف الرئيس ترمب أنهم يستخدمون اسمه لهذا االحتيال. القرار غير ملزم ولم 

 «.يترافق مع قرار تمويل، ولذلك فإنه ليس جدياً 
 17/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 ن أمنيون إسرائيليون يدعون نتنياهو لتطبيق تفاهمات مع حماسمسؤولو .27
بعث مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي برسائل إلى رئيس الحكومة ووزير األمن، بنيامين 
نتنياهو، دعوه فيها إلى تهدئة الوضع األمني المتوتر في قطاع غزة، والدفع نحو تطبيق تفاهمات بين 

مصر، من أجل إزالة احتمال "صدام عسكري"، حسبما ذكر موفع  إسرائيل وحركة حماس بوساطة
 "والال" اإللكتروني اليوم، األحد.

وأضاف "والال" أنه على الرغم من هذه الرسائل، التي جاءت بعد إطالا قذيفة صاروخية من القطاع 
يط بالقطاع، وغارات إسرائيلية في غزة وإثر استمرار تظاهرات مسيرة العودة عند السياج األمني المح

إال أنه ال تلوح في األفق بوادر لعقد مداوالت جدية حول هذا الموضوع، رغم انعقاد المجلس الوزراي 
 اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، اليوم.

واتهم المحلل العسكري في "والال"، أمير بوحبو ، الذي يستمد معلوماته من ضبا  في الجيش 
ئيلي خصوصا، في تقريره، الحكومة اإلسرائيلية بأنها تنأى بنفسها عن منطقة "غالف غزة"، وال اإلسرا

إرهاب  –تجري حوارا مباشرا مع السكان هناك "وال تعترف بالحقيقة التي بموجبها: بالوتيرة الحالية 
ر آخر طالما إشعال الحرائق، البالونات الحارقة والمظاهرات العنيفة عند الحدود ستستمر حتى إشعا

ال تكون هناك تطورات سياسية. وإلى حين يتم ذلك، سيبقى الجيش )اإلسرائيلي( السفير والدرع الواقي 
 السياسي الذي ينقل رسائل تهدئة إلى رؤساء البلدات والسلطات" في "غالف غزة".

 17/6/2019، 48عرب 
 

 قد تكتفي بوفد تجاري في ورشة البحرين "إسرائيل" .28
ذكر تقرير إخباري، اليوم االثنين، أن إسرائيل قد تكتفي بمشاركة وفد  :مة خاّصةترج -رام هللا 

تجاري في الورشة االقتصادية التي ستعقد في البحرين لبحث الجزء االقتصادي من خطة السالم 
 األميركية "صفقة القرن".
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ير المشاركة في وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" نقاًل عن "رويترز"، فإن إسرائيل لم تقرر بعد مص
من الشهر الجاري. مشيًرا إلى أن إسرائيل تدرس إرسال وفد  26و 25المؤتمر الذي سيعقد يومي 

 اقتصادي وليس شخصيات حكومية أو وزراء. -تجاري 
ووفًقا ليديعوت أحرونوت، فإن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أكد أنه لم يتم بعد تحديد التمثيل 

 اإلسرائيلي في المؤتمر.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في اإلدارة األميركية قولهم إن الدعوة وجهت لوزيري االقتصاد والمالية 

 ورجال أعمال في إسرائيل للمشاركة.
وقال مصدر مطلع على األحداث لرويترز إن الواليات المتحدة والبحرين تشاورتا بشأن ما إذا كان 

نظر إلى وجود حكومة انتقالية حالًيا في إسرائيل من األفضل أن تشارك إسرائيل بوفد غير رسمي بال
 انتظاًرا النتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل.

 16/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 "حكومة طوارئ "ليبرمان ينقلب على نتنياهو عبر سعيه إلى إقامة  .29
مان، ، أفيغدور ليبر «يسرائيل بيتينو»أحدث رئيس حزب اليهود الروس : تل أبيب: نظير مجلي

انعطافًا حادًا في المعركة االنتخابية للكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( حين أعلن أنه سيعمل على 
، «كاحول الفان»و« الليكود»حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، تضّم الحزبين الكبيرين: « فرض»

تشكيل الحكومة وأنه ال يستبعد إمكانية التوصية باختيار شخص آخر غير بنيامين نتنياهو، لتكليفه ب
 المقبلة.

مهمتنا في الحزب اليوم هي إجبار حزبي »إن « فيسبوك»وقال ليبرمان في منشور على صفحته في 
)الليكود( و)كاحول الفان(، على إقامة حكومة طوارئ وطنّية ليبرالّية من دون ابتزاز األحزاب الدينية 

ة وراسخة في الكنيست وسيفرض تحالف كهذا، سوف يتمتع بأغلبية واضح»وأضاف: «. والمتطرفة
منح رئاسة الحكومة للحزب الذي يحقق أكبر عدد من النواب بين الحزبين الكبيرين، من دون 
المتدينين المتزمتين )الحريديين( ومن دون إيتمار بن غفير )تحالف أحزاب اليمين المتطرفة( ومن 

 «.دون ميريتس )اليسار(
أيام فقط قد صرح بأنه لن يؤيد حكومة برئاسة  4ن قبل وجاء تصريح ليبرمان هذا صادمًا  إذ كا

، بينتي غانتس، وأصر على التوصية بتكليف نتنياهو قبل أسبوعين، «كاحول الفان»رئيس قائمة 
 9والدفع نحو إعادة االنتخابات، التي تمت مؤخرًا في « الليكود»مما أدى إلى تفّجر مفاوضاته مع 

مبر )أيلول( المقبل. وبدا واضحًا أن هذا التصريح يّوسع من سبت 17أبريل )نيسان( الماضي، يوم 
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الشقوا والتصدعات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، بل يعّبر عن زيادة نزع الثقة عن نتنياهو 
 في وسط معسكره اليميني.

زيادة االنفضاض من حول نتنياهو والشعور بأنه »وينسجم هذا التصرف مع ما يتسرب من أنباء عن 
كاحول »وسارعت قائمة «. بات عبنًا على معسكره، ولم يعد الكنز الحلوب حتى داخل حزبه الليكود

لو انتهى ليبرمان إلى هذه الخالصة قبل أن »إلى الرّد على تصريحات ليبرمان بالقول: « الفان
ك يصّوت هو وحزبه لصالح حّل الكنيست، لكانت انتخابات ال داعي لها قد م نعت. ولكن ما من ش

في أن ليبرمان نطق بالصحيح. فاألمر الصحيح والملّح إلسرائيل في هذه الظروف هو فعاًل تشكيل 
حكومة كهذه لن تقوم بوجود نتنياهو، »لكنه أكد أن «. حكومة وحدة تعمل ألجل الشعب اإلسرائيليّ 

حكومة »إن  وقال«. ولكي تقوم ينبغي عليه أن يترك الحلبة الحزبية ويتفرغ لمحاكمته بتهمة الفساد
 «.كهذه يجب أن تقوم برئاسة غانتس وعضوية الليكود، بقيادة شخصية أخرى غير نتنياهو

لقد ظهر ليبرمان على »في المقابل، أصدر حزب الليكود بيانًا غاضبًا رد فيه على ليبرمان جاء فيه: 
لفرض إقامة حقيقته. فهو يقول بشكل واضح إنه جاهز للذهاب مع )يائير( البيد، و)بيني( غانتس 

وعّد الخبراء «. حكومة يسار. من ي ِرد حكومة يمين فعليه التصويت لليكود برئاسة نتنياهو فقط
عملية تصفية سياسية فورية »السياسيون في تل أبيب هذا التحّول في موقف ليبرمان بمثابة 

ون الذي طرحه والمعروف أن الخالف الظاهر بين نتنياهو وليبرمان كان يدور حول القان«. لنتنياهو
ليبرمان على الكنيست السنة الماضية ويقضي بتجنيد الشبان اليهود المتدينين للخدمة اإلجبارية في 

 الجيش.
وإزاء هذه التطورات، بات الليكود في مأزا يشتد كل يوم، اضطرهم إلى التوقف عن االستخفاف 

لموقف حتى انتهاء المعركة بليبرمان والتعاطي بجدية مع طروحاته. فإذا صمد ليبرمان في هذا ا
 االنتخابية فيمكن أن تشهد الساحة الحزبية في إسرائيل انقالبًا لصالح قوى الوسط.

  17/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 يعالون: ندعم حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو .31

تالف الفان"، موشيه يعالون، إن حزبه لن ينضم إلى أي ائ-قال عضو الكنيست عن تحالف "كاحول
 برئاسة بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، أوضح أنه ال يستبعد حكومة وحدة وطنية مع الليكود.

أتت تصريحات يعالون في مقابلة معه صباح اليوم األحد، في اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، 
 حيث عقب على تصريحات رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه سيسعى
 وسيدعم إقامة حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات الكنيست التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل.
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الفان عن ذلك )حكومة وحدة مع الليكود(، ونحن نتحدث -وأضاف يعالون: "لقد تحدثنا في كاحول
ي تشكيل عنها اليوم".  وتابع "إذا ما تحدثنا عما يريده الجمهور اإلسرائيلي، فالطريقة الصحيحة ه

 الفان وحزب الليكود بدون نتنياهو، وبقيادة بيني غانتس".-حكومة وحدة وطنية، بين تحالف كاحول
الفان"، ال يستبعد أي شخص من األحزاب الصهيونية. وأضاف -وشدد يعالون أن تحالف "كاحول

اطنيها بل لنفسه أنه "توصل مع ليبرمان إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لم يعد يهتم بدولة إسرائيل ومو 
بسبب الخوف من المحاكمة، ومن العار أنه لم يتوصل إلى هذا االستنتاج قبل أن يؤيد حل 

 الكنيست".
 16/6/2019، 48عرب 

 
 السجن لمن يدعم نشاطًا سياسيًا في القدس لصالح السلطة الفلسطينية .30

الوزارية الخاصة تل أبيب: طرح وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان، على اللجنة 
سنوات على من يشارك  3بالتشريعات، أمس، مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة السجن حتى 

 في تمويل، أو منح رعاية، أو تنظيم أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
سلطة الفلسطينية، ويقترح إردان، في هذا السياا، تعديل القانون الحالي القائم، الذي يقيد أنشطة ال

ويجعلها مقتصرة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. وبما أن هذا القانون يمنع تنظيم 
أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، لكنه ال يعاقب من ينظم مثل هذه األنشطة، يقترح 

ت السلطة سنوات حتى يمنع تمامًا نشاطا 3إردان وضع سلسلة عقوبات تصل إلى حد السجن 
 ومنظمة التحرير الفلسطينية في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، بأن إردان تقدم بهذا المشروع بعد أن اطلع على تقرير 
األنشطة الفلسطينية في القدس الشرقية »أعده جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك(، مفاده بأن 

ة، خصوصًا منذ أعلن البيت األبيض في واشنطن عن خطة الرئيس تزايدت في اآلونة األخير 
الفلسطيني، المعروفة باسم )صفقة القرن(، وفي  -األميركي، دونالد ترمب، بشأن الصراع اإلسرائيلي 

أعقاب نقل السفارة األميركية إلى القدس، وهما خطوتان أكدت السلطة الفلسطينية على رفضهما، 
 «.ييد الغالبية الساحقة من الفلسطينيينوتحظى )هذه األنشطة( بتأ

السلطة الفلسطينية تقيم عددًا أكبر من المظاهرات والمهرجانات »إن « الشاباك»ويقول تقرير 
والندوات السياسية، وتزيد من حوادث رفع علم فلسطين، وتكثر من إرسال وزراء فلسطينيين كممثلين 

تدخل في شؤون القدس الداخلية، وتقوم بتمويل عنها إلى مختلف المرافق في القدس، وزادت من ال
وحسب إردان، فإن تعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع من «. ملموس لهذه األنشطة
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الهدف هو منع وجود أي موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في »يتعاونون مع السلطة الفلسطينية، وأن 
 «.القدس

 17/6/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 ردان: على أبو مازن التنحي والعودة لمنزلهأ .32
واصل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، تحريضه ضد الرئيس محمود عباس، : رام هللا 

ووجه أردان ما قال عنها  من خالل اتهامه بدعم "اإلرهاب" وتشجيع المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.
 ة السياسية والمسرح العالمي، والعودة إلى منزله"."نصيحة" للرئيس عباس، بالتنحي عن "الحيا

واتهم أردان خالل مؤتمر صحيفة جيروزاليم بوست، القيادة الفلسطينية ببذل كل ما في وسعها 
لتقويض المؤتمر االقتصادي للرئيس األميركي دونالد ترامب في البحرين. مشيًرا إلى أن الوقت لم 

 االنخرا  بما يجري في المنطقة من تحّوالت. يعد في صالح الفلسطينيين، وأّن عليهم
وتطرا أردان إلى ضرورة تطبيق السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. مضيًفا أّن 
"هذه المدن والبلدات قانونية ومدرجة في القانون الدولي، وال يوجد سبب يجعلها تعاني من التمييز. ال 

ن المواطنين اإلسرائيليين إلى العيش تحت القانون العثماني أو يوجد سبب يدفع منات اآلالف م
 البريطاني فقط ألن أبو مازن اختار اإلرهاب وقاطع إسرائيل بداًل من السالم"، على حّد قوله.

 17/6/2019القدس، القدس، 

 

 باراك يدرس إنشاء تكتل جديد لخوض االنتخابات المقبلة .33
إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير األمن األسبق، « كان»ي رام هللا: قالت هينة البث اإلسرائيل

 إيهود باراك، يدرس إمكانية إنشاء تكتل سياسي جديد يخوض االنتخابات المقبلة في سبتمبر )أيلول(.
من ناحية، ويطمح باراك إلى « العمل»ومن المفترض أن يضم التكتل الجديد، إذا تم تشكيله، حزب 

عدينا بار شالوم، « جائزة إسرائيل»ناحية أخرى، من بينهم الحائزة على ضم عدد من المرشحين من 
وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ووزير القضاء السابق دان مريدور، واإلعالمية لوسي هريش، 

السابقة بيني بيغن، رغم أن إمكانية انضمام بيغن ضنيلة. وأضاف الموقع أن « الليكود»وعضو 
ب رئيس األركان السابق، اللواء يائير جوالن، وناقشا التعاون في إطار سياسي باراك التقى مع نائ

وتقول مصادر مقربة «. العمل»جديد، وينتظر لمعرفة ما إذا كان جوالن سيرشح نفسه لرئاسة حزب 
هذه الكتلة »من باراك إنه تحدث مع بعض األشخاص المذكورين، وأضافت المصادر ذاتها، أن 

 «.ق، إذا ثبت في استطالعات الرأي أنها تمكنت من أخذ األصوات من اليمينلديها فرصة للتحقي
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وقرر باراك العودة إلى الحلبة السياسية، قبل أسابيع، بعد االنتخابات األخيرة في إسرائيل، التي تقرر 
إعادتها. وطالب باراك بعد غياب سنوات طويلة بدمج قوى المعارضة وتشكيل جبهة موحدة أمام 

راء الحالي بنيامين نتنياهو، بعدما فشل في تشكيل حكومة جديدة في االنتخابات األخيرة. رئيس الوز 
وحل الكنيست نفسه وقرر إجراء انتخابات جديدة في شهر سبتمبر )أيلول( المقبل. وقبل ذلك قيل إن 

، «لالعم»باراك يدرس مع عدد من الشخصيات اإلسرائيلية البارزة إمكانية التنافس على رئاسة حزب 
 ومن ثم إقامة تحالف أوسع مع قوى ليبرالية أخرى، أو على رأس قائمة مستقلة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن باراك تحدث في األسبوعين األخيرين مع عدد من كبار المسؤولين في 
وشخصيات سياسية أخرى من رفاقه القدامى ومجموعات شبابية، بهذا الشأن. « العمل»حزب 

الحالي، آفي غباي، على علم بجهود باراك، وقد نقل على لسانه، « العمل»زب وأضافت أن رئيس ح
 أنه، في حال قرر باراك التنافس، فإنه سيدعمه، بل أبدى االستعداد ليكون مرشحًا في المكان الثاني. 

 16/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 الحدود  في مفاوضاتها مع لبنان حول صّر على فصل البحر عن البرت "إسرائيل" .34
يشيع العدو اإلسرائيلي أخبارًا تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في 
الجانب البحري. وافق على أن ال تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه ال يزال مصرًا 

 على الفصل بين البحر والبر. 
ساترفيلد، التقى لهذه الغاية، الجمعة الماضي،  وذكرت االذاعة العبرية أن الوسيط االميركي، ديفيد

وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس، وكذلك مستشار األمن القومي منير بن شبات، وتوصل الى 
 تفاهمات معهما، تتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا لبدء المفاوضات الثنائية.

برية، إن تطورًا مهمًا سجل نتيجة محادثات الع 13وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 
ساترفيلد في كل من إسرائيل ولبنان، للبدء بمحادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد حلحلة عدد كبير 

إذا لم تبرز عراقيل إضافية، فستبدأ المحادثات »من المسائل التي كانت عالقة حتى األمس القريب، و
ت ومواقف وتسريبات العدو، الواضح أن إرادة التفاوض تتجه في تصريحا «.المباشرة في تموز المقبل

كي تنحصر في الخالف على الحدود البحرية دون البرية، وهو ما أكدته كل التقارير الواردة من تل 
أبيب، التي أبرزت أن تفاهمًا حصل على هذه الحصرية بين الجانبين برعاية اميركية، وهو ما يخالف 

الخالف »يا، مع اخر جولة قام بها ساترفيلد، وايحائه عن تضمن المحادثات ما جرى التداول به لبنان
 «.البري بين الجانبين

  17/6/2019األخبار، بيروت، 
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 مسؤول إسرائيلي: إيران تقف وراء تفجيرات ناقلتي النفط .35
ي نفط اّتهم مسؤول إسرائيلّي كبير الحرس الثوري اإليراني بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلت

 اإلسرائيلّية. 13في ميناء ع مان، الخميس الماضي، بحسب ما نقلت عنه القناة 
 وقال المسؤول اإلسرائيلّي إّن الحرس الثوري استخدم ألغاًما بحرّية وصاروخ توربيدو مضاد للسفن.
تفت وتلتزم إسرائيل الرسمّية الّصمت إزاء التصعيد في الخليج العربي، منذ بدأ الشهر الماضي، واك

 بنشر تسريبات إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية واألجنبّية.
واإلثنين الماضي، كشف النقاب عن أن جهاز "الموساد" اإلسرائيلي هو مصدر المعلومات التي 

 اتهمت إيران بتنفيذ "عمليات تخريب" ناقالت النفط في ميناء الفجيرة في اإلمارات الشهر الماضي.
 اإلسرائيلية إن المعلومات التي تتهم إيران قام بجمعها الموساد. وقالت هينة البث الرسمية

 15/6/2019، 48عرب 

 

 زوجة نتنياهو تعترف بارتكاب خطأ جنائي بطلب وجبات على حساب الدولة .36
مثلت سارة زوجة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أمام المحكمة يوم األحد  -القدس )رويترز( 

ائي عندما أساءت استخدام أموال الدولة عبر طلب وجبات غير مصرح بها لتعترف بارتكاب خطأ جن
 وهو االعتراف الذي تضمنه اتفاا قضائي يعفيها من السجن.

 45ويقضي االتفاا بتخفيف تهمة االحتيال التي وجهت إليها إلى مخالفة أقل وأن تعيد لخزانة الدولة 
 دوالرا(. 2775ف شيقل )دوالرا( وأن تدفع غرامة عشرة آال 12490ألف شيقل )

وبحسب التهمة األصلية حصلت زوجة نتنياهو وموظف حكومي من الدولة عن طريق االحتيال على 
أكثر من منة ألف دوالر قيمة منات الوجبات من مطاعم بالتجاوز للوائح التي تمنع طلب وجبات من 

 المطاعم في وجود طاه موظف من الدولة في البيت.
نتنياهو ابتسامة عريضة عندما واجهت حشدا من المصورين كان في وظهرت على وجه سارة 

 انتظارها في القاعة قبل بدء الجلسة.
وفي الجلسة أقر قاض االتفاا واتهمها بفعل جنائي آخر هو تعمد استغالل إساءة شخص آخر 
ة الستخدام أموال الدولة تحقيقا لمصلحتها الشخصية. وجاء ذلك بعد أن أسقط المدعون المخالف

 األخطر، وهي االحتيال.
 “.نعم”عاما  60وأجابت سارة التي تبلغ من العمر “ هل تعين ما اعترفت به؟” وسألها القاضي

 16/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
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 واالستعمارمن أراضي الضفة بسبب االحتالل  %50تصّحر أكثر من تقرير أممي:  .37

مقدم لسكرتارية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة أظهرت نتائج التقرير الوطني األول ال: نيويورك
في المنة من أراضي الضفة الغربية المحتلة،  50التصحر، أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 

في المنة  15والتي تحتاج إلى جهد كبير إلعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 
 منها في حالة تدهور فعلي.

رير الذي صدر عن اإلدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، وكشف التق
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف اليوم، أن أحد أهم مسببات حالة تدهور 
 األراضي في الضفة الغربية هو االحتالل اإلسرائيلي، الذي يقوم بتجريف األراضي الزراعية، والقطع

( على يد المستوطنين، او من خالل 2000الممنهج لألشجار )أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من أراضي المزارعين الفلسطينيين، وتنشئ 

 عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.
ديد من مؤشرات التصحر وتدهور األراضي تظهر في األراضي الفلسطينية، وأشار التقرير إلى أن الع

والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في تقرير تم إعداده في شهر تموز/ يوليو 
، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه االتفاقية، باالعتماد على المعلومات االفتراضية 2018

األوروبية، والتي تعتمد على ثالثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس لمبالغ المتوفرة من وكالة الفضاء 
من خالل التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، واإلنتاجية، 

 والكربون المخزن.
لمكافحة  وعلى الرغم اعتماد تقسيمات األراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية األمم المتحدة

في المنة من أراضي الضفة الغربية، رغم ان هناك مشاريع  15التصحر، لكن هناك تدهور بنسبة 
 وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل األراضي وزيادة اإلنتاجية.

 16/6/2019القدس، القدس، 
 

 صالح حديقة تلموديةالقدس: االحتالل يوزع اخطارات هدم واخالء أراٍض في العيسوية ل .38
أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس وزعت يوم  :وفا -القدس

األحد إخطارات هدم وإخالء ألراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح انشاء 
 حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية "وطنية".
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ال هاني العيساوي، وهو أحد الشخصيات القيادية في البلدة والقدس، إن البلدية العبرية من جهته، ق
 مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من محاكم االحتالل بتجميد المشروع.

وأضاف: "بعد االعتراض على مشروع الحديقة "الوطنية" وفشل البلدية وسلطة الطبيعة في تنفيذ هذا 
وات، تحاول البلدية العبرية فرض إنشاء الحديقة في كل الوسائل الملتوية على الرغم المشروع منذ سن

من وجود قرارات من محكمة االحتالل بعدم تنفيذ المشروع في هذه المنطقة، والعمل على تنظيمها 
 من قبل األهالي، وت صّر البلدية على إخالء هذه المنطقة وضمها للحديقة".

ع البلدية العبرية أوامر إخالٍء وهدٍم لجميع المنشآت المقامة فيها بمهلة ولفت العيساوي الى توزي
 يومين.

وأضاف: ستكون هناك اجراءات قانونية لوقف هذا التطاول وهذا التعدي على أصحاب المشاغل 
 الموجودة.

 16/6/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ة القرن"اختتام ورشة روتردام بإعالن " فلسطينيو أوروبا ضد صفق .39
بإطالا "إعالن فلسطينيي أوروبا ضد صفقة  -األحد-اختتمت ورشة روتردام أعمالها : روتردام

القرن"، الذي أكد الرفض القاطع لجميع المشاريع التي تستهدف أي حق من حقوا الشعب 
 الفلسطيني.

وشهدت مدينة روتردام الهولندية، انعقاد ورشة عمل تحت عنوان "ال لصفقة القرن.. ال لورشة 
البحرين.. نعم للحق الفلسطيني"، نظمها طيف من المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا، 

دولة  11من الباحثين والناشطين أبناء الجاليات الفلسطينية الوافدين من  100بمشاركة ما يقارب 
 أوروبية، لبحث سبل مواجهة صفقة القرن.

وشدد المشاركون على رفض صفقة القرن وما يرافقها من خطوات وإجراءات تمهد لها من خالل 
 ورشة البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول القدس المحتلة واستهداف وكالة أونروا.

 16/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البحرين"ورشة " رام هللا ضدمظاهرة في  .41
« صفقة القرن »تظاهر منات من الفلسطينيين في رام هللا، أمس، رفضًا لـ: كفاح زبون  - رام هللا

وهتف المتظاهرون ضد اإلدارة األميركية وخططها ورددوا إلى جانب مسؤولين  «.ورشة البحرين»و
ووجهوا «. تسقط صفقة العار»، و«الما بنبدل االستقالل بالمشاريع والم»فلسطينيين شعارات بينها 
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رسالة إلى الدول العربية من أجل التراجع عن المشاركة في ورشة البحرين لكنهم وجهوا رسائل حادة 
عالمكشوف جواسيس ما »وهتفوا: «. خائناً »إلى الداخل باعتبار أي فلسطيني سيشارك في الورشة 

 «.بدنا نشوف
 16/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ر" تنشر اقتراح مشروع قانون إلدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات الفلسطينيين في لبنان"النها .40

في خضم الكالم عن توطين الفلسطينيين من ضمن "صفقة القرن" المتوقع إعالنها قريبا، وفي إطار 
-اللبنانيمحاوالت لبنانية للتعامل مع الملف الفلسطيني بواقعية وأيجابية وإنسانية، من لجنة الحوار 

الفلسطيني، بهدف تقريب المسافات وتخفيف التوتر الناجم من أحداث وسلبيات مزمنة، أعدت اللجنة 
"اقتراح مشروع قانون إلدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات الالجنين الفلسطينيين في لبنان" لعرضه 

ير العالقة وتحسينها على مجلس النواب قريبا. والمشروع الذي ترى فيه اللجنة إيجابية في تطو 
وضبط حياة المخيمات، يتخوف آخرون من أن يكون مقدمة للتوطين عبر تحمل لبنان مسؤولية حياة 
المخيمات تمهيدا النسحاب المؤسسات الدولية، وأهمها "االونروا" بعد تراجع ميزانيتها المالية، ما 

 يؤدي الى انكفاء دورها. وفي ما يأتي نص المشروع:
 واب، وينشر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:أقر مجلس الن
 المادة األولى:

ي عنى هذا القانون بتنظيم إدارة شؤون الالجنين الفلسطينيين في لبنان مع الحفاظ على هويتهم الوطنية 
الفلسطينية، ومع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية كدولة مضيفة على مخيم نهر البارد وسائر المخيمات 

 ون فيها، كما على دور األونروا األساسي بإغاثة الالجنين وتشغيلهم حسب القرارات الدولية.التي يقيم
 المادة الثانية:

بسبب  1947ي عّرف الالجئ الفلسطيني بأنه كل فلسطيني ه ّجر الى األراضي اللبنانية منذ العام 
تالل اسرائيلي لكامل عمليات االقتالع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تالها من اح

، ويعتبر الجنًا فلسطينيًا أيضًا كل من تحّدر من الالجئ 1967األراضي الفلسطينية في العام 
 المذكور في الفقرة أعاله  وتبعًا لذلك يتألف الالجنون الفلسطينيون من:

 أولنك المسجلين منهم في السجالت الممسوكة من قبل وزارة الداخلية والبلديات. – 1
 وتسجلوا لدى وكالة غوث الالجنين في لبنان )األونروا(. 1948أولنك الذين قدموا في العام و  - 2
وكذلك أولنك الذين اعترفت السلطات اللبنانية لهم بهذه الصفة ضمن مجموعة فاقدي األوراا  – 3

 الثبوتية المقيمين على األراضي اللبنانية.
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 المادة الثالثة:
لة األونروا، يقصد بإدارة شؤون مخيم نهر البارد وسائر مخيمات فيما خالل الدور المنو  بوكا

الالجنين الفلسطينيين في لبنان رعاية وتنظيم المسائل االنسانية والمعيشية من إقامة وصحة وتعليم 
وعمل وسواها لالجنين الفلسطينيين من خالل توفير حقوقهم االنسانية وتحسين أوضاع مخيماتهم من 

 نين اللبنانية بهذا الشأن من جهة ثانية.جهة، وتطبيق القوا
 المادة الرابعة:

تتولى إدارة شؤون مخيم نهار البارد وسائر مخيمات الالجنين الفلسطينيين المشار اليها في المادة 
 أعاله، هينة وطنية لبنانية ي نا  بها، وبصورة خاصة، العمل على ما يلي:

جراء المسح السكاني الشامل للمقيمين فيها، تحديد النطاا الجغرافي لكل مخيم، وعلى ا –أ 
وللعقارات الواقعة ضمن هذا النطاا مع بيان محتويات كل منها، وتنظيم عقود اشغال مع المقيمين 

 في هذه العقارات وفقًا لنظام تضعه لهذه الغاية.
نطاا إدارة الخدمات العامة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى التحتية في  –ب 

 المخيمات.
مسك السجالت االحصائية للمقيمين في كل مخيم بالتنسيق مع المديرة العامة للشؤون السياسية  –ج 

 والالجنين.
 التنسيق مع الجهات المعنية في إطار الحفاظ على األمن الداخلي. –د 
مات في مخيمات التنسيق والتعاون مع وكالة األونروا باعتبارها مسؤولة أساسًا عن تقديم الخد –هـ 

 الالجنين.
تتولى هذه الهينة التنسيق مع السلطات الفلسطينية الرسمية فيما يتعلق باالدارة الداخلية إلدارة مخيم 

 نهر البارد وسائر المخيمات.
ت حدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وبصورة تفصيلية، مهام هذه الهينة، والصالحيات العائدة لها 

 ه المهام، والمتطلبات االدارية والمالية التي يقتضيها هذا التنفيذ.من أجل تنفيذها لهذ
 المادة الخامسة:

تتألف الهينة المذكورة من رئيس وعضوين اثنين يعّينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
 اقتراح رئيس وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، ويستمرون في مهامهم الى

 حين تعيين بدالء عنهم.
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ي شتر  في رئيس الهينة أن يكون حائزًا لشرو  التعيين في وظائف الفنة األولى في المالك االداري 
العام، ويشتر  في كل من العضوين حيازة الشرو  المطلوبة للتعيين في وظائف الفنة الثانية لهذا 

خاضعة لألحكام القانونية المنصوص المالك، وتكون رواتبهم جميعًا وأوضاعهم الوظيفية عامة، 
 عليها في نظام الموظفين لناحية هاتين الفنتين.

تتمتع الهينة بالشخصية المعنوية وباالستقاللين االداري والمالي، وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء 
 الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

 المادة السادسة:
وافقة رئيس مجلس الوزراء، الطلب من الوزارات المعنية للهينة، وفي اطار ممارستها لمهامها، وبعد م

انتداب موظف أو أكثر من كل جهة، حسب الحاجة، من الفنة الثالثة، ليقوم )أو يقوموا( بالمهام التي 
 تكلفه )هم( بها الهينة.

 المادة السابعة:
اقتراح ر ئيسه ي حدث جهاز تنفيذي تابع للهينة، وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مالك هذا الجهاز، ونظام العاملين فيه وشرو  تعيينهم، وسلسلة 
رتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم، وكذلك شرو  استخدام أجراء والتعاقد مع أخصائيين وخبراء عند 

 االقتضاء.
 المادة الثامنة:

عتمادات الالزمة في الباب من الموازنة العامة العائد تعد الهينة موازنتها السنوية، وتلحظ لها اال
 لرئاسة مجلس الوزراء، وتخضع عند إعدادها لتصديق سلطة الوصاية.

ويكون لها أن تقبل، بعد موافقة سلطة الوصاية، الهبات والتبرعات واألموال التي يقدمها اشخاص 
لية فإنها تقبل بمرسوم في مجلس معنويون أو طبيعيون محليون، أما تلك المقدمة من جهات غير مح

 الوزراء.
 وتستوفى الرسوم من قبل شاغلي العقارات المبنية في المخيمات وفقًا لقانون الرسوم البلدية.

تودع الهبات والتبرعات واألموال المقدمة الى الهينة والرسوم التي تستوفيها في حساب خاص يفتح 
ة فيه من أجل تنفيذ المشاريع االنمائية باسمها في مصرف لبنان، وتخصص األموال الموعد
 والتحسينية داخل نطاا مخيم نهر البارد وسائر المخيمات.

 المادة التاسعة:
 ت حدد دقائق تطبيق هذا القانون عند االقتضاء بمراسيم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه.

 المادة العاشرة:
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 ه من تاريت نشره".ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل ب
 27/5/2019النهار، بيروت، 

 
 أسرى "عسقالن" ُيعّلقون إضرابهم عن الطعام .42

وم األحد، بعد أن يعّلق أسرى سجن "عسقالن" إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به : رام هللا
 استجابت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل مبدئي على جزء مهم من مطالبهم.

نادي األسير أن من بين المطالب التي ردت عليها إدارة السجون بالموافقة المبدئية: وقف وأوضح 
االقتحامات المسّلحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبت في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة 
لى قضايا عالج عدد من األسرى المرضى، وإعادة ممثل األسرى ناصر أبو حميد من سجن "نفحة" إ

 "عسقالن" قبل األول من تموز القادم.
وكان أسرى "عسقالن" قد أعلنوا اإلضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات اإلدارة التنكيلية 

 بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
 16/6/2019، فلسطين أون الين

 
 خارج غزةمن المرضى من العالج  %45: االحتالل يمنع "الصحة" .43

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بـ "تراجع" المؤشرات الصحية واإلنسانية جراء : غزة
 استمرار الحصار ومنع دخول األدوية والوفود الطبية.

من المرضى  %45وأوضحت الوزارة، خالل مؤتمر صحفي، يوم األحد، أن االحتالل ي عيق ويمنع 
 ل عالجهم في المستشفيات التخصصية بالداخل المحتل.من مغادرة قطاع غزة الستكما

 وحملت االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة وتراجع المؤشرات الصحية.
وقال مدير مشفى الرنتيسي لألطفال الحكومي، محمد أبو سلمية، خالل المؤتمر، إن نسبة العجز في 

 وائم األساسية.من الق %52األرصدة الدوائية وصلت لـ 
وأضاف: "جراء تلك األزمة الصعبة ال زال منات األطفال يحرمون من الحليب العالجي الخاص 

من أدويتهم  %62بهم، إضافة إلى شلل البروتوكوالت العالجية لمرضى السرطان بعد نفاد 
 آالف مريض بالسرطان". 8صنًفا لنحو  35التخصصية بواقع 

بالمستشفيات دقائق ثقيلة على المرضى والكادر الطبي جراء نقص وتابع: تمر أقسام غسيل الكلى 
 3طفاًل من تلقي جلسات الغسيل الكلوي والتي تمتد لـ  40أنابيب نقل الدم لألطفال، ما يعني حرمان 

 جلسات أسبوعًيا.
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وحذر أبو سلمية من النقص الحاد في هرمون "أرثروبيوتين" الالزم لعالج فقر الدم لمرضى الكلى 
مريًضا بالفشل الكلوي وزراعة الكلى أمام خيار صعب لعملية نقل الدم  1150زمن سيضع نحو الم

 المستمر.
منهم من األطفال، يعانون من نقص عوامل  %50مريًضا بـ "الهيموفيليا"   125وأوضح أن نحو 
 لثالسيميا."، إضافة لنفاد عالج زيادة ترسيب الحديد في الدم لمرضى ا9" و"فاكتور 8التجلط "فاكتور 

ونوه إلى عجز مراكز الرعاية األولية عن تقديم األدوية العالجية آلالف المرضى الذين يعانون من 
من أدويتهم، إضافة لنفاد الفيتامينات والمكمالت الغذائية للسيدات  %68األمراض المزمنة بعد نقص 

 طفال.الحوامل ونفاد أدوية األطفال واألدوية النفسية والعصبية وتشنجات األ
 16/6/2019، فلسطين أون الين

 
 العالم األشقر: محاولة تسليمي لـ"إسرائيل" قرصنة أمريكية ودعم لنتنياهو .44

 FBIوصف العالم واألكاديمي الفلسطيني، عبد الحليم األشقر، اختطافه ومحاولة جهاز الـ: فرجينيا
 لقانون األمريكي.األمريكي تسليمه لالحتالل اإلسرائيلي بالقرصنة األمريكية وتجاوز ا

وأكد األشقر في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني لمعالم" بعد اإلفراج المشرو  عنه، أمس، من 
السجون األمريكية، أن ما حصل معه ال يجعله يطمنن للخديعة األمريكية رغم اإلفراج المشرو  

 عنه.
وا معه، مثمنًا دور وسائل ووجه األشقر التحية للشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم الذين تضامن

اإلعالم الفلسطينية وفريق الدفاع، ودورهم في تغيير مجرى القضية واالختطاف عنه بعد قضائه مدة 
 عامًا ظلمًا. 11اعتقاله البالغة 

وأكد العالم الفلسطيني أن السلطات األمريكية وجهت له تهمة، حملت اسم "تعطيل العدالة والعصيان 
 لشهادة ضد نشطاء ومؤسسات إسالمية في الواليات المتحدة األمريكية.الجزائي"، بعد رفضه ا

وأكد األشقر أن ما حصل معه، ومحاولة تسليمه لالحتالل، هدفها دعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 بنيامين نتنياهو في ظل ما يعيشه االحتالل اإلسرائيلي من فترة انتخابات.

(، مشيرًا إلى GPSاألمريكية في قدمه جهاز تتبع ) وبين أنه بعد اإلفراج عنه، وضعت السلطات
 سعي عائلته في الحصول على تأشيرة سفر الستقباله في أي دولة سيتم ترحيله لها.

 16/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : خّط مياه جديد لغزة"يديعوت" .45
شركة "ميكوروت" ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح يوم االثنين، أن : رام هللا

 اإلسرائيلية بدأت مّد خط أنابيب مياه لصالح قطاع غزة، بقرب الخط القديم قبالة حدود وسط القطاع.
وأوضحت الصحيفة، أن الوحدات الهندسية بدأت بحفر القنوات الخاصة بأنابيب الخط الجديد، مشيرًة 

كة ميكوروت بالتعاون مع سلطة إلى أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلى ماليين الشواكل وتنفذه شر 
 المياه اإلسرائيلية، وبعد تجهيزه سيتم ضت المياه من خالله إلى القطاع.

ووفًقا للصحيفة، فإن هذا المشروع يتم بمبادرة إسرائيلية وبشكل مستقل وليس مرتبًطا بالتفاهمات التي 
ت المياه التي يتم تجري مع حركة حماس بوساطة أطراف مختلفة، وأن الهدف منه تحسين إمدادا

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الجيش اإلسرائيلي المتواجدة في مجمع مستوطنات أشكول  نقلها لغزة.
 10تقوم بحماية العمال الذين يعملون في المشروع خشيًة من استهدافهم. مشيرًة إلى أن إسرائيل توفر 

 ه رئيسية موجودة على الحدود.خطو  ميا 3ماليين متر مكعب من المياه كل عام لغزة من خالل 
 17/6/2019القدس، القدس، 

 
 مجلس األعمال الفلسطيني في دبي يطلق برنامج منح دراسية بمليون درهم .46

أطلق مجلس األعمال الفلسطيني في دبي، برنامج منح وخصومات دراسية : يمامة بدوان - دبي
لة اإلمارات العربية المتحدة، وبدعم ، لطلبة أبناء الجالية المقيمين بدو %50-15بنسبة تتراوح بين 

 .2020-2019يصل إلى مليون درهم، لتخصصات معينة في البكالوريوس والماجستير للسنة الدراسية 
جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون مع كلية األفق الجامعية، مساء الخميس الماضي، في مقر 

س، والدكتور أسامة ذوابة نائب العميد المجلس بمنطقة القرهود بدبي، بحضور حسن شعث نائب الرئي
 مدير قسم شؤون الطلبة بالكلية، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وأوضح حسن شعث، أن االتفاقية تأتي في صالح أبناء الجالية الفلسطينية، حرصًا من مجلس اإلدارة 
ل تخصص، على تقديم مساعدات للطلبة الذين تنطبق عليهم االشتراطات والمتطلبات بحسب ك

ومنها الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، إلى جانب متطلبات الحفاظ على المنح الدراسية واستمراريتها، في 
 ظل اإلقبال الواسع ألبناء الجالية على تلقي العلوم.

 16/6/2019الخليج، الشارقة، 
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 مقدسي يبتكر منظومة لتحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة .47
حي رأس  من سكانشرح المخترع المقدسي جميل أبو ماضي : نديأسيل ج - القدس المحتلة

للجزيرة نت عن منظومة جديدة ابتكرها لتقطير ماء البحر بتكلفة منخفضة جدا عبر جهاز  ،العامود
صنع معظم قطعه يدويا، وهي تعتبر المنظومة األولى من نوعها في العالم وتوفر الكثير من الطاقة 

  اء جودة.وينتج عنها أعلى درجات الم
وقال "بصفتي فيزيائيا ولدّي عدة اختراعات، توصلت إلى مخطط نظري للمنظومة ودعمته بتجارب 
علمية مصغرة في منزلي أثبتت ما كتبته نظريا.. توجهت بعدها لمؤسسة النيزك لمبداع العلمي التي 

 تبنت الفكرة ودعمتني إلنشاء نموذج مصغر لمنظومة تحلية المياه الخاصة بي".
قال أبو ماضي لدى مقارنته بين محطات التقطير الحالية والمنظومة التي اخترعها: إن المحطات و 

كيلوواطا من الطاقة الكهربائية للمتر المكعب الواحد، في  25المتوفرة في العالم تستهلك ما يقارب 
 كيلوواطات للمتر المكعب الواحد. 5إلى  2حين يستهلك الجهاز الذي صممه مؤخرا من 

ضاف أن اختراعه الجديد ال يحتاج لصيانة دورية وال إلى مواد كيميائية وأيدي عاملة كثيرة، وأن وأ
 إنشاء المنظومة غير مكلف نسبيا.

وأوضح أن آلية عمل المنظومة تعتمد على االسترجاع الحراري الكامل عن طريق استغالل بخار 
هذا البخار يعمل على تسخين مياه  الماء الذي يخرج من المنظومة بدال من هدره في الجو، وأن

التغذية القادمة )مياه البحر( باسترجاع حراري كامل، بعكس محطات التحلية التي تعمل حاليا 
 باسترجاع حراري جزئي.

ويقول أبو ماضي "بطريقة معقدة تمكنت من عمل استرجاع حراري كامل للبخار الذي يسخن مياه 
 120درجة منوية، بحيث تصل إلى  20 تتعدى درجة حرارتها البحر القادمة على المنظومة، والتي ال

درجة منوية، ويبدأ الجهاز بتقطيرها دون الحاجة لطاقة كهربائية عالية لتسخين الماء قبل تقطيره في 
 محطات التحلية الموجودة حاليا".

خر لتطبيق استغرا التخطيط للمنظومة وإجراء تجارب بسيطة عليها عاما واحدا، بينما احتاج لعام آ
 التجارب على الجهاز الذي صممه وذلك بدعم من مؤسسة النيزك.

 16/6/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أول بنك فلسطيني يفتتح مكتبا له في السوق األردنية .48
افتتح بنك القدس، يوم األحد، أول مكتب تمثيلي لبنك فلسطيني في السوا األردنية، تمهيدا : عمان

 ة خارج البالد، بعد حصوله على موافقة السلطات الرقابية.لتوسيع أنشطته المصرفي
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مليار دوالر ومدرج في بورصة فلسطين(، منصة  1.2وسيكون مكتب بنك القدس التمثيلي )موجوداته 
 لتسهيل تعامالت عمالء البنك بين السوقين األردنية والفلسطينية.

ية األردنية أي تواجد لبنوك وحتى افتتاح مكتب بنك القدس اليوم، لم تتضمن السوا المصرف
 مصرفا. 14بنوك أردنية نشاطها في السوا الفلسطينية المؤلفة من  6فلسطينية، بينما تمارس 

غياب البنوك الفلسطينية، إلى ، وأرجع ماهر الشيت حسن، نائب محافظ البنك المركزي األردني
 بنوك األردنية في فلسطين منذ عقود.التجربة الحديثة لها في الصناعة المصرفية، والخبرة المتراكمة لل

وقال صالح هدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، إن افتتاح المكتب في العاصمة عمان، يأتي بعد 
 قرابة عام من شرائه محفظة فروع البنك األردني الكويتي في السوا الفلسطينية.

 16/6/2019، فلسطين أون الين
 

 اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به بشأن "إسرائيل"مصر تتوصل لتسوية مع  .49
مليون دوالر مع هينه  500قالت مصر يوم األحد إنها توصلت إلى تسوية قيمتها  -القاهرة )رويترز( 

 كهرباء إسرائيل بشأن اتفاا للغاز الطبيعي توقف العمل به.
ر لشركة مليار دوال 1.8، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 2015وفي 

كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاا لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب 
 هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهينة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما 
النزاع القائم بين األطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح توصلتا إلى اتفاا ودي لحل 

 مليون دوالر. 500هينة كهرباء إسرائيل إلى 
مليون دوالر دفعة  60وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 

ن تاريت التفعيل وسداد مليون دوالر بعد ستة أشهر م 40مقدمة في تاريت تفعيل اتفاا التسوية و
 قسطا كل ستة أشهر. 16مليون دوالر على  25المبلغ المتبقي بواقع 

وأضاف البيان أن هينة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوا الناشنة أو المتعلقة بحكم التحكيم 
 الصادر لصالحها.

 16/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
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 صول الفلسطينيين على الجنسية.. ضمن "صفقة القرن"مصر: مخاوف من تسهيالت مصرية لح .51

قلق متزايد : مواقع التواصل االجتماعي,الجزيرة,اإلعالم المصري  -المصدر -القاهرة-عبد الكريم سليم
بين سياسيين ونشطاء إثر موافقة لجنة الدفاع واألمن القومي بالبرلمان المصري على تعديالت قانون 

ب، حيث أعرب بعضهم عن مخاوف من أن تكون التعديالت تمهيدا منح الجنسية المصرية لألجان
لتسهيل حصول الفلسطينيين على الجنسية ضمن خطة السالم األميركية أو ما يعرف بصفقة القرن، 

 فيما أيد آخرون الخطوة باعتبارها من عوامل جذب االستثمارات على غرار العديد من دول العالم.
بشأن الجنسية المصرية، يقتصر منح الجنسية المصرية  1975لسنة  26ووفقا لتعديالت القانون رقم 

من القانون القائم، وهم "األجانب ذوو اإلقامة  17على ثالث فنات منصوص عليها في المادة 
 الخاصة، واألجانب ذوو اإلقامة العادية، واألجانب ذوو اإلقامة المؤقتة".

مقر الوحدة أو على موقعها اإللكتروني، بعد وحددت التعديالت إجراءات تقديم طلب التجنس في 
جنيها(، كرسوم يمكن  17سداد مبلغ عشرة آالف دوالر أو ما يعادلها بالجنيه المصري )الدوالر نحو 

 استردادها حال رفض الطلب.
وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثالثة  أشهر من تاريت تقديمه مع مراعاة اعتبارات األمن 

لموافقة المبدئية على طلب رئيس الوزراء ي منح طالب التجنس اإلقامة المؤقتة في القومي، وحال ا
 مصر لمدة ستة أشهر، الستكمال اإلجراءات والبيانات المطلوبة.

 االستثمار هو الهدف
يقول رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب )البرلمان( كمال عامر إن شرو  منح 

لى سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا الجنسية بالقانون نصت ع
مملوكا للدولة أو لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا ألحكام 
قانون االستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة األجنبية على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من 

 اء.رئيس مجلس الوزر 
ويشير عامر في تصريحات صحفية إلى تدشين وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس 
المقدمة، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية واالستثمار والتعاون الدولي 

 والجهات األمنية المعنية.
لألجنبي من ذوي اإلقامة  ويوضح السفير السابق جمال بيومي أن القانون الحالي يجيز منح الجنسية

 لمدة ال تقل عن خمس سنوات متتالية، بشر  أن يودع وديعة بمبلغ ال يقل عن سبعة ماليين جنيه.
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وتابع في تدوينة له بموقع فيسبوك "إذن فالتعديالت تستهدف أجنبيا مقيما في مصر لمدة خمس 
، وساعتها يمكنه طلب سنوات وأودع سبعة ماليين جنيه، وتقدم بطلب رسمه عشرة آالف دوالر

 الجنسية".
ولفت بيومي إلى أن سياسة مصر الدائمة ترتكز على عدم قبول تجنس الفلسطينيين بغير جنسيتهم، 

 وال تسمح باستثمارات إلسرائيليين شرا وادي النيل. 
 المال وليس االستثمار

و وجود وطن بديل بدوره يؤكد الكاتب الصحفي سليم عزوز أن األصل في صفقة السالم األميركية ه
 للفلسطينيين، فأينما استقر بهم الحال كما هو مقرر سمي وطنا فلسطينيا.

وتابع عزوز في حديثه للجزيرة نت أنه "ليس مطلوبا منح الفلسطينيين الجنسية المصرية، فالتساهل 
 في قانون الجنسية غير مرتبط بصفقة القرن، إنما هو توجه للبحث عن موارد بعد أن توقف الرز

 )المساعدات( إال قليال".
 إعالن حرب

ويحذر السياسي المعارض ورجل األعمال ممدوح حمزة متابعيه على موقع تويتر من التعليق على 
حسابه بما يؤيد بأي أسلوب بيع الجنسية المصرية، ألنه "موافقة على هدم الكيان المصري 

 وخصوصية الهوية على المدى البعيد"، بحسب رأيه.
أن قانون الجنسية لو كان لغرض توطين إسرائيليين وفلسطينيين في مصر من أجل ويوضح حمزة 

 إلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى فلسطين  فإن ذلك بمثابة إعالن حرب على مصر والمصريين.
 صفقة القرن 

من جانبه، يرى مدير مركز طيبة للدراسات السياسية واإلستراتيجية خالد صالح أن السؤال األخطر 
ق بهوية المحتاجين للجنسية المصرية، مؤكدا أن المستثمرين بمختلف جنسياتهم األميركية يتعل

واألوروبية والخليجية، ال يحتاجون للجنسية المصرية من أجل االستثمار، فالجنسية األجنبية ميزة 
 للمستثمر بمصر تتيح له ضمانات أكبر.

نح جنسية مصر ألجانب، في حين يفر منها ويلفت صالح إلى ما اعتبرها مفارقة مثيرة، تتمثل في م
 مصريون كثر يقفون في طوابير طويلة أمام السفارات طلبا للهجرة.

أن تذكر الحكومة اسم مستثمر  -في تدوينة له بصفحته على الفيسبوك-وتحدى مدير مركز طيبة 
ب واحد طلب التجنس بالجنسية المصرية، نافيا أن يكون هدف تعديالت قانون التجنيس جذ

 االستثمارات كما يدعي مسؤولون، بحسب وصفه.
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صالح يؤكد أن الحقيقة الوحيدة الكامنة وراء التعديالت هي منح الجنسية المصرية للفلسطينيين، 
معربا عن تمنيه انتفاء العالقة بين القانون الحالي والتسريبات السابق نشرها منذ أشهر بأن صفقة 

 للفلسطينيين. -ال أراض-السالم األميركية ستتضمن منح جنسية 
 16/6/2019الجزيرة.نت، 

 
 وصد المساعي األميركية اإلسرائيلية لتصفيتها "األونروا"خرفان: موقف عربي موحد الستمرارية عمل  .50

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن الدول : عمان-نادية سعد الدين
خذت، خالل اجتماعها التنسيقي أمس في عمان، موقفًا عربيًا موحدًا المضيفة لالجنين الفلسطينيين ات

تجاه التحديات التي تواجه وكالة الغوث الدولية األونروا، مع تأكيد ضرورة استمرار عملها والتصدي 
 لمساعي تصفيتها.

، إن وفودًا من فلسطين ولبنان ومصر وجامعة الدول "الغد"وأضاف المهندس خرفان، في تصريح لـ
لعربية، باإلضافة إلى األردن، البلد المضيف، اجتمعت أمس لبلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا ا

التي ستبحثها اللجنة االستشارية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجنين الفلسطينيين األونروا، 
تنسيقي، في ظل اليوم وعلى مدى يومين في البحر الميت. وأكد أهمية عقد االجتماع العربي ال

تحديات خطيرة وغير مسبوقة مالية وسياسية تعصف بالوكالة وتهدد كيانها، إزاء مساع أميركية 
إسرائيلية تدعو إلنهاء عملها، وبالتزامن أيضًا مع التصويت على تجديد التفويض الممنوح إليها من 

 قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة.
كثيرة، السيما األزمة المالية الخانقة، بعدما استطاعت الوكالة، وأوضح بأن األونروا تجابه تحديات 

مليون دوالر من  211بحسب المفوض العام بيير كرينبول، تخفيض قيمة العجز المالي إلى حوالي 
، والتي تشمل البرامج الخدمية والمشاريع 2019مليار دوالر حجم ميزانية الوكالة لعام  1.2أصل 

لى أن االجتماع التنسيقي العربي أكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ونوه خرفان إ والطوارئ.
لدعم الوكالة حتى تتمكن من استمرارية عملها وأداء مهامها، مفيدا بأن استشارية األونروا ستبحث، 

 من خالل جدول أعمالها، سبل مواجهة التحدي المالي غير المحمود.
ه ضرورة صد المساعي المضادة لوجود الوكالة، في وتحدث عن ثبات الموقف العربي الموحد تجا

ظل الدعوات األميركية واإلسرائيلية المتكررة إلنهاء عمل األونروا، فضاًل عن الهجمة اإلسرائيلية 
األخيرة إلغالا منشآت الوكالة في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع مدرج على جدول 

 اجتماع البحر الميت لمناقشته.
 17/6/2019د، عّمان، الغ
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 «القدس عاصمة فلسطين»طابع تذكاري أردني شعاره  .52

للبيع المباشر  2019عمان: طرحت شركة البريد األردني إصدارًا جديدًا من الطوابع التذكارية لعام 
للجمهور اعتبارًا من اليوم األحد، حسبما أفاد الناطق اإلعالمي باسم الشركة زهير العزة. ونقلت وكالة 

القدس عاصمة »نباء األردنية )بترا( أمس السبت عن العزة قوله إن اإلصدار الذي يحمل شعار األ
وأشار إلى أن اإلصدار متوفر في قسم هواة جمع  قرشًا. 80، يشمل فنة واحدة بقيمة «فلسطين

 الطوابع في مبنى الشركة. 
 16/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 بناني مشترك لصفقة القرن األحمد عند الحريري: رفض فلسطيني ل .53

، يوم السبت، وفدًا من حركة سعد الحريري في السرايا الكبيرةلبنانية رئيس الحكومة  التقىبيروت: 
عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزام فتح، برئاسة 

 ني حسن منيمنة.في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطي االحمد،
وقال األحمد: "تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري، في إطار التنسيق الدائم بين القيادتين الفلسطينية 
واللبنانية، وناقشنا األحداث السياسية المتالحقة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

بية ولبنان بشكل خاص، وال سيما وهي جوهر مشاكل المنطقة وقضاياها المركزية، لدى األمة العر 
مع الجهود المتواصلة التي تسعى من خاللها اإلدارة األميركية بقيادة ترامب إلى فرض وجهة نظرها 
وما تفكر فيه من حلول، ليست سياسية، وإنما استسالمية، على الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية، 

بين حكومة اليمين المتطرف اإلسرائيلي بقيادة تحت إطار ما يسمى بصفقة القرن، بالشراكة بينهم و 
 نتنياهو".

 "الحريري مرتاح لألمن والهدوء في المخيمات"
وختم قائال: "كذلك تطرقنا إلى ورشة عمل المنامة في البحرين المقترح عقدها، وأصر على عبارة 

لسطينيين لن مقترح، ألن الكثير من المدعوين لم تصلهم الدعوة حتى اآلن، فهم يعرفون أننا كف
نشارك، ولبنان أعلن مرارا وتكرارا مقاطعته، وهذا ما أكده لنا الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري 
اليوم. نحن كقيادة فلسطينية نعمل وسنبقى نعمل حتى اللحظة األخيرة لمنع إقامة هذه الورشة. وإذا لم 

 90ة لبنان وفلسطين لها تشكل ننجح في منع انعقادها، فإنها ولدت ميتة ولن تنجح. فمجرد مقاطع
في المنة من إفراغها من مضمونها. كما عّبر الرئيس الحريري عن ارتياحه للحوار الجاري بين 
األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والتقدم الذي حصل حتى اآلن. وعّبر عن ارتياحه الشديد 
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سيما مخيم عين الحلوة، نظرا لحجمه لألمن والهدوء واالستقرار في المخيمات الفلسطينية، وال 
وطبيعته. كذلك عّبر دولته عن تقديره لشجاعة الشاب الفلسطيني صابر مراد، الذي تصدى لمرهاب 
في طرابلس وافتدى أشقاءه اللبنانيين بحياته، كتعبير وتجسيد للوحدة والتالحم الفلسطيني اللبناني. 

ناني من جهته قدم التضحيات حتى قبل قيام دولة الفلسطيني يضحي من أجل اللبناني، والشعب اللب
إسرائيل لمنع قيادة إسرائيل، فشارك لبنان واحتضن الثوة الفلسطينية، ولوال احتضان لبنان لها لما 

 استمرت".
 لقاء بهية الحريري 

وزار األحمد رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري ونقل اليها "تحيات القيادة الفلسطينية 
قديرها لمواقفها الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني ووضعها في اجواء الهدف من زيارته للبنان وت

ولقائه المسؤولين، وفي الموقف الفلسطيني الرسمي من "صفقة القرن" والتحرك الذي تقوم به الرئاسة 
لتهم التفاف عربي ودولي لدعم حق الفلسطينيين في ارضهم ودو  أكبرالفلسطينية "من اجل حشد 

 فلسطين وعاصمتها األبدية القدس الشريف ومواجهة محاوالت تصفية القضية الفلسطينية".
وتناول البحث اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وال سيما في منطقة صيدا من مختلف 

 الفلسطيني "لما فيه مصلحة الشعبين".-جوانبها، وكان تنويه مشترك باستنناف الحوار اللبناني
ر األحمد قائد الجيش العماد جوزف عون، وجرى التداول في أمور تتعلق بأوضاع المخيمات كما زا

 الفلسطينية.
 15/6/2019الحياة، لندن، 

 
 جنبالط: فلسطين باقية وستعود ألهلها .54

وفدًا من التقى رئيس "الحزب التقدمي االشتراكي" وليد جنبال ، في دارته في كليمنصو، : بيروت
عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير حركة فتح، برئاسة 

عزام االحمد، الذي نقل "تحيات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لجنبال  وقيادة "التقدمي 
اإلشتراكي"، وتقديرهم للموقف الثابت للحزب والشعب اللبناني الشقيق، ولتصديه للمؤامرات التي تحاك 

فية القضية الفلسطينية عبر سياسة االستيطان االستعماري، وحجز األموال الفلسطينية، ومحاولة لتص
تغيير المعالم التاريخية والديموغرافية لعاصمة الدولة الفلسطينية، القدس، وكذلك عبر خطة تحرك 

ا يسمى اإلدارة األميركية لفرض االستسالم على الشعب الفلسطيني، واألمة العربية، من خالل م
 بصفقة القرن".
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من جهته، دعا جنبال  "بعض العنصريين في لبنان إلى إعادة حساباتهم ووقف الترويج للعنصرية 
 تجاه الفلسطينيين والسوريين في لبنان".

أو غيرها من  وعن ورش العمل التي تعقد في الخارج، قال: "للذين ينظمون ورش عمل في واشنطن،
لن تكون للبيع مهما كانت الضغو  والمؤامرات، ومهما كان التراجع، األمكنة، إن فلسطين لم تكن و 

 أو العجز العربي. فلسطين باقية وستعود إلى أهلها".
 15/6/2019الحياة، لندن، 

 
 أردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد في القدس .55

لفرض )األناضول(: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بالده الجهود الرامية -دوشنبه
التعاون وبناء “جاء ذلك في كلمة خالل أعمال الدورة الخامسة لقمة  أمر واقع جديد في القدس.

نرفض الجهود الرامية لفرض “وقال أردوغان:  ، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.”تدابير الثقة في آسيا
 ”.أمر واقع جديد في القدس

ة باستخدام منظمة أخرى، في إشارة إلى كما حّذر أردوغان من سياسات القضاء على منظمة إرهابي
 ”.داعش“للقضاء على تنظيم ” ي ب ك/ بي كا كا“استخدام الواليات المتحدة منظمة 

سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى ستسفر عن “وأضاف في ذات السياا: 
 ”.المزيد من إراقة الدماء واالحتالل والظلم واألحزان

 15/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 مليون دوالر مقابل التهدئة  25«: إسرائيلي»موقع .. السفير العمادي في غزة لبحث تفاهمات التهدئة .56
يصل اليوم األحد رئيس اللجنة القطرية ،  وكاالت –الجزيرة ، 16/6/2019الجزيرة.نت، ذكر موقع 

تفاهمات التهدئة، في ظل توتر  إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إلى القطاع لبحث تنفيذ
 األوضاع الميدانية في قطاع غزة.

وفي تصريحات للجزيرة، أكد العمادي أنه سيعقد اجتماعات مع الجانب اإلسرائيلي لبحث عدد من 
 الملفات، أهمها تثبيت التهدئة والبحث في إيجاد حلول ألزمة الكهرباء.

 100ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع  وأضاف السفير القطري أنه سيتم صرف مساعدات لمنة
 دوالر لكل عائلة.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة المبعوث األممي للسالم في الشرا األوسط نيكوالي ميالدينوف على 
 خلفية توتر األوضاع الميدانية في القطاع.
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أن العمادي سيصل ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن مصدر في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
 غزة مساء اليوم عبر حاجز بيت حانون الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية.

وأوضح المصدر أن العمادي سيبدأ اجتماعات مع قادة الحركة فور وصوله غزة لبحث آخر تطورات 
 مباحثات تنفيذ التفاهمات الخاصة بالتهدئة مع إسرائيل في القطاع.

من  %52في قطاع غزة من أزمة إنسانية كبيرة نتيجة نفاد وفي سياا متصل، حذرت وزارة الصحة 
 األدوية األساسية في مخازن وزارة الصحة.

وحملت الوزارة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة وتراجع المؤشرات 
 الصحية واإلنسانية جراء استمرار الحصار ومنع دخول األدوية والوفود الطبية.

في تقرير له عن تنسيق قطري  «إسرائيل إنفو»كشف موقع ، 17/6/2019خليج، الشارقة، الونشرت 
مليون دوالر من أموال قطر، إلى حماس في القطاع، من  25مع حكومة االحتالل للسماح بدخول 

 أجل دفع رواتب أعضاء الحركة والموظفين.
طرية وصلت غزة، أمس، عبر الناطق بالفرنسية، أن األموال الق« إل بي اتش إنفو»وكشف موقع 

 مليون دوالر. 25الوسيط القطري محمد العمادي، حامال معه 
أن البعثة القطرية ستحمل معها دفعة جديدة من « اإلسرائيلي»في التلفزيون  13وبثت القناة ال 

 «.اإلسرائيليين»األموال القطرية وستطلع قادة حماس على التطورات المتعلقة باالتفاا مع 
 

 هيوني: بن سلمان وبن زايد يدعمان إسرائيل أكثر من بعض اليهودمسؤول ص .57
قال مؤسس مركز التراث الصهيوني مايك إيفينس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي 

 عهد أبو ظبي محمد بن زايد أكثر دعما إلسرائيل من كثير من اليهود.
أنه التقى بالرجلين  -في نيويورك في خطاب أمام مؤتمر صحيفة جروزاليم بوست-وأضاف إيفينس 

الرئيس المصري  -في تصريحات للجزيرة بعد المؤتمر-الذين وصفهما بالرائعين. كما امتدح أيضا 
 عبد الفتاح السيسي.

وقال مؤسس مركز التراث الصهيوني إنه أثار موضوع اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
يعترف بقتل خاشقجي ولم ينفه كذلك. وقال إيفينس إن بن حينما التقى بولي العهد السعودي الذي لم 
 سلمان قال له إنه حتى األمير يرتكب خطأ.

من جهته قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس إن الواليات المتحدة وبدعم كامل من إسرائيل 
البراغماتية، بحسب تقود عملية من أجل إقامة تعاون إقليمي يشمل تطوير العالقات مع الدول العربية 

 وصفه.
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وسبق أن ذكرت صحيفتا معاريف اإلسرائيلية وول ستريت جورنال األميركية أن محمد بن سلمان 
أسند لمستشاره السابق سعود القحطاني مهمة خاصة تمثلت في تجميل صورة إسرائيل لدى الرأي 

 العام السعودي.
ل صفة مستشار بالديوان الملكي برتبة الذي كان يحم-وبحسب الصحيفة األميركية، فإن القحطاني 

أصدر توجيهات للصحافة السعودية بتغيير النظرة إلى صورة إسرائيل في المملكة، والتي  -وزير
 كانت توصف في السابق بالعدو الصهيوني.

 17/6/2019الجزيرة.نت، 
 

 حول المستعمرات".. ندعم تصريحات فريدمان إسرائيل"إلى ما بعد انتخابات  "صفقة القرن "غرينبالت:  .58
أعلنت إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أنها قد تؤجل الكشف عن خطة السالم : )وكاالت( 

إلى فترة مع بعد تشكيل « صفقة القرن »المعروفة باسم « اإلسرائيلي»لتسوية الصراع الفلسطيني 
سط، جيسون غرينبالت، وقال المبعوث األمريكي المعني بقضية الشرا األو «. اإلسرائيلية»الحكومة 

، أمس األحد، إنه من المرجح أن «إسرائيلية»في تصريح أدلى به خالل مؤتمر سنوي لصحيفة 
 بعد تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل.« الخطة»تعرض 

وأضاف غرينبالت أن إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل األخير 
نركز اآلن على »أبريل الماضي، وأوضح: « إسرائيل»، التي جرت في إلعالنها، بسبب االنتخابات
 «.ورشة العمل في البحرين

كما أشار المبعوث األمريكي إلى أن حملة ترامب االنتخابية لتولي الرئاسة لوالية ثانية لن تؤثر في 
 «.منخر  تمامًا في العملية»سير العمل على خطة السالم، الفتًا إلى أن الرئيس 

، ديفيد «إسرائيل»ة أخرى، أعرب غرينبالت عن دعمه لتصريحات السفير األمريكي لدى من جه
فريدمان، الذي قال األسبوع الماضي إن لدى تل أبيب الحق في ضم بعض أراضي الضفة الغربية. 

، بأن يمثل حل 2016ووعد الرئيس األمريكي الحالي، منذ خوضه السباا الرئاسي في انتخابات 
أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد أن فريقه يعمل على « اإلسرائيلي»يني الصراع الفلسط

 «. صفقة القرن »وضع خطة سالم وصفها الحقا ب 
  17/6/2019الخليج، الشارقة، 
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 األمريكي يحذر إسرائيل من تأجير ميناء حيفا للصين "الشيوخ" .59
جلس الشيوخ األمريكي، إسرائيل، من )األناضول(: حذرت لجنة القوات المسلحة في م-واشنطن

، طرحته 2020جاء ذلك في مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية  تأجير ميناء حيفا إلى الصين.
 اللجنة على مجلس الشيوخ.

لمشروع القانون، أن الواليات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا  1289وأوضح البند رقم 
 ن واشنطن لديها خطط مستقبلية حول نشر قوات بحرية متطورة في الميناء المذكور.للصين، سيما أ

وشدد مشروع القانون على ضرورة تحذير إسرائيل بخصوص االنعكاسات األمنية لالستثمارات 
 األجنبية.

  17/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 الجوالن المحتل؟ كيف علق ترامب على إطالق اسمه على مستوطنة إسرائيلية جديدة في  .61
أشكر إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين ” )وكاالت(: قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب -القاهرة

جاء ذلك في  “.هذا شرف كبير … نتنياهو على إطالا اسمي على مستوطنة جديدة في الجوالن 
 اليوم األحد.” تويتر“تغريده لترامب في صفحته في موقع 

  17/6/2019، القدس العربي، لندن
 

 في الناصرة” دينيا“نيجيري مدع للنبوة ينظم مهرجانا  .60
تطالب فعاليات سياسية ودينية وأهلية بلدية مدينة الناصرة داخل أراضي ”: القدس العربي“ -الناصرة

، بالتراجع عن منح رجل دين نيجيري يّدعي النبوة منصة لتقديم مزاعمه ضمن مهرجان وصف 48
 ”.ة وخدمة الصهيونيةالدجل والبهلواني”بـ

وهو ينظم مهرجانات، بزعم أنه ي خرج الشياطين ويشفي  ،شهرا 15ويدعي أنه قد مكث في رحم أمه 
المرضى، في حين تقول األنباء العالمية، إنه متور  بقضايا غش وخداع، وأنه محظور دخوله إلى 

 أكثر من دولة مثل الكاميرون.
مع ” االتفاا“الناصرة علي ساّلم، بنشر كافة تفاصيل  جاء ذلك بعد الكشف عن تور  رئيس بلدية

مدعي النبوة النيجيري جوشوا تي بي جوشوا، ليسيطر على مدّرج جبل القفزة البلدي على مدى يومين 
في نهاية الشهر الجاري، ليقيم مهرجانات الدجل تحت غطاء ديني زائف، وهو مّدعي النبّوة، 

 ”.المومحظور من دخول أكثر من دولة في الع
  17/6/2019القدس العربي، لندن، 
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 تبادل األراضي والسكان.. مخطط إسرائيلي قديم يستعاد مجدًدا .62
 د. عدنان أبو عامر
من المتوقع أن تستمر حالة االنسداد السياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حتى نهاية العام 

الزمنية الممنوحة لتشكيل الحكومة الجاري بعد إجراء االنتخابات المبكرة في سبتمبر، والفترة 
 اإلسرائيلية الجديدة.

هذا الجمود الذي قد يتزامن مع تأجيل جديد إلعالن صفقة القرن بسبب حالة عدم االستقرار السياسي 
والحزبي اإلسرائيلي، ربما يفسح المجال الستعادة خطط سياسية قديمة لم يكتب لها النجاح في 

تطبيقها في المرحلة القادمة، سواء بالمفاوضات مع السلطة  جوالت تفاوضية سابقة، ومحاولة
 الفلسطينية أو بفرض األمر الواقع!

من هذه الخطط التي بدأ الحديث بشأنها في األوسا  اإلسرائيلية مؤخرا فرضية الحل السياسي مع 
الكبرى في الفلسطينيين القائم على استبدال المناطق السكنية، بحيث يتم ضم التجمعات االستيطانية 

الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، فيما يتم نقل المناطق السكنية العربية داخل إسرائيل للسيطرة 
الفلسطينية، وفي هذه الحالة سيتم العمل على إعادة تموضع الخط األخضر دون أن يضطر أحد 

 إلخالء منزله، أو طرده منه.
مين في مناطق عربية داخل إسرائيل أن يحصلوا هذا المخطط اإلسرائيلي يضمن للفلسطينيين المقي

على جنسية فلسطينية بدل اإلسرائيلية، مع بقائهم مواطنين فيها، والعمل فيها، واالستفادة من 
مقدراتها، لكن الهدف هو توفير أغلبية يهودية في إسرائيل، وإحداث تقسيم جغرافي مع إعادة انتشار 

ائيلي ما توصف بمشكلة الجيوب اليهودية في العمق ديموغرافي، مما سيحل، وفق الزعم اإلسر 
 الفلسطيني، والجيوب الفلسطينية في العمق اإلسرائيلي.

لوقف  2016الالفت أن هذه األفكار تبناها أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي دعا في 
في ظل توقف أحزاب  البناء االستيطاني خارج التجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية،

 اليمين والوسط عن الحديث عن حل الدولتين مع الفلسطينيين.
يتعزز هذا المخطط مع توقف الحديث اإلسرائيلي من معظم مكونات الخارطة الحزبية عن حل 
-الدولتين، بل ومعارضتهم له، بما فيها الحزبان الرئيسيان في المشهد اإلسرائيلي: الليكود وأزرا 

األمر وصل اإلدارة األمريكية التي لم تأِت صفقتها الموعودة على حل الدولتين، أبيض، حتى أن 
 وتعرض على الفلسطينيين أقل من دولة مستقلة.
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وفي ظل االنزياح الحاصل في الخارطة السياسية الحزبية اإلسرائيلية نحو اليمينية المفرطة، الدينية 
ينة لألحزاب الدينية، فقد تتعزز فرص تنفيذ والقومية على حد سواء، ووجود حزب الليكود نفسه ره

 ذلك البرنامج السياسي مع الفلسطينيين وفق صيغة تبادل السكان واألراضي.
ال شك أن االنتخابات القادمة في سبتمبر ستكون استفتاء على إمكانية تحقيق تسوية سياسية مع 

يث يبدي صناع القرار فيها الفلسطينيين، وعلى شكل الدولة اإلسرائيلية التي يجب أن تكون، بح
استعداًدا للتنازل عن بعض المناطق الجغرافية مقابل االحتفاظ بأغلبية يهودية، رغم أن مثل هذا 
الحل والمخطط بحاجة لمزيد من اإلنضاج بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كي يصبح تداوله عمليًا، 

 وليس فقط طرحًا نظريًا أو انتخابيًا.

 16/6/2019، فلسطين أون الين

 

 والقضايا الفلسطينية الجوهرية« صفقة القرن » .63
 نبيل السهلي
بات من شبه المؤكد طرح التفاصيل المفترضة لخطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتسوية في 

، أي بعد االنتخابات  2020في بداية العام المقبل « صفقة القرن »الشرا األوسط المعروفة بـ 
ي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري. وستعمل إدارة ترامب خالل فترة اإلسرائيلية المزمعة ف

لالنتخابات الجديدة، على إقرار بعض القرارات الهامة المتعلقة بالقضية « إسرائيل»استعداد 
الفلسطينية، وسيكون أبرزها وضع السيادة اإلسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وكذلك توطين 

 سطينيين في الدول التي تستضيفهم.الالجنين الفل
 أجندة الصفقة

توضحت مالمح صفقة ترامب، بعد تصريحات عديدة من أركان إدارته، حيت تنص بنودها على أن 
البلدة القديمة في القدس ستكون تحت السيادة اإلسرائيلية، ولكن ستكون هناك إدارة مشتركة مع 

في القدس الشرقية ستكون « معظم المناطق العربية»الفلسطينيين واألردن، كما تشير الخطة إلى أن 
تحت السيادة الفلسطينية. أما بخصوص المستوطنات في الضفة الغربية، فسيتم ضم الكتل 

 االستيطانية إلى إسرائيل، بينما سيتم إجالء أو تجميد بناء المستوطنات المنفردة.
رض بديلة في شبه جزيرة سيناء وستتضمن الصفقة حل أمريكي للقضية الفلسطينية، عبر توفير أ

لت قام عليها دولة للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. فالجانب اإلسرائيلي يرفض حل الدولتين 
على أرض فلسطين التاريخية بل ويرى أن تلك األرض ال تكفيه، وأنه من الصعب إجالء 

 المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.
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إعالن إدارة ترامب القدس عاصمة أبدية إلسرائيل، وقطعها التمويل المالي  والالفت أنه يأتي ذلك بعد
فضاًل عن إغالا مكتب منظمة التحرير في « أونروا»عن وكالة غوث وتشغيل الالجنين الفلسطينيين 

 .2018واشنطن خالل العام الماضي 
 توطين وإعادة تهجير

نيين داخل الدول العربية، خاصة األردن أما جوهر الصفقة فيتعلق بملف توطين الالجنين الفلسطي
وسوريا ولبنان، ولهذا ثمة ضغو  على الدول العربية، وخاصة األردن لوضع آليات تنفيذ على 
األرض، بعد حصر أعداد الالجنين وكيفية تغطية النفقات المالية واللوازم األخرى التي تحتاجها الدول 

لفلسطينيين. ويبدو أن الخطوة األمريكية المقبلة المستضيفة لمشراف على ملف توطين الالجنين ا
التي تكثف الحديث عنها خالل « صفقة القرن »المتمثلة بطرح وترسيت التوطين هي جوهر وركيزة 

 األشهر القليلة الماضية.
، كان من أخطرها 1993برزت مشاريع توطين عديدة بعد اتفاا إعالن المبادئ في أيلول / سبتمبر 

ين خمسة ماليين فلسطيني في دول الشرا األوسط والعالم، حيث أشارت الخطة خطة أمريكية لتوط
إلى حلول لتوزيع حوالي خمسة ماليين فلسطيني في الشرا األوسط وأوروبا والواليات المتحدة ودول 
غربية أخرى، وذلك حين طرحت مشكلة الالجنين الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي 

ة أخرى. وقال تقرير أمريكي استند في أهم إحصاءاته ومعالجته هذه القضية تتضمن قضايا جوهري
الشائكة إلى كتاب أشرفت على إعداده وطرحه في األسواا األستاذة األمريكية في القانون الدولي في 

اإلسرائيلي. وقال التقرير  –جامعة سيراكوز في والية نيويورك دونا إيرزت المهتمة بالصراع العربي 
نسمة،  800ألفًا و 275ماليين و 6ألف فلسطيني في العالم من أصل  357اك خمسة ماليين وإن هن

 اإلسرائيلي. -سيجري توزيعهم على دول المنطقة وبعض عواصم الغرب كحل نهائي للصراع العربي
ألفًا في بداية  832فاألردن الذي يضم العدد األكبر من الالجنين الفلسطينيين البالغ مليونًا و

ألفًا خالل سنوات، وليصبح العدد  168سعينيات من القرن الماضي، سوف يكون مطالبًا باستيعاب الت
ألفًا خالل الفترة المذكورة  325اإلجمالي لديه مليونين، وفيما سوريا سترفع عدد الجنيها الراهن من 

ألفًا من أصل  75ألفًا، فإن لبنان سوف يكون مضطرًا لالحتفاظ بنحو  75ألف، أي بزيادة  400إلى 
 الجنيه خالل الفترة ذاتها.

ألف الجئ فلسطيني من الدول العربية  75ووفق التقرير المذكور، سوف يفرض على إسرائيل إعادة 
، ومن لهم أقارب 1948ضمن حق العودة لمن أمكنهم أن يثبتوا أنهم سكنوا فلسطين قبل النكبة عام 

ألف  519تمنح دول عربية أخرى المواطنية لنحو  اليوم في األراضي المحتلة. واقترح التقرير أن
فلسطيني آخر يضافون إلى العدد الموجود لديها. أّما دول الغرب وأوروبا والواليات المتحدة 
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ألف  90األمريكية، فسوف يكون عليها تحمل عبء هي األخرى، حيث يقترح التقرير أن تستوعب 
 ألفًا. 542العدد النهائي فلسطيني الجئ باإلضافة إلى الذين لديها وليصبح 

 إغراءات مالية
وبالنسبة إلى فلسطينيي الضفة فإن الهدف المستقبلي هو زيادة عدد سكانها، وذلك عبر استقدام 

ألفًا من سكان القطاع أيضًا، وتعتبر عملية إعادة  350مقيمين في لبنان ودول أخرى، وعبر نقل 
لمشروع األضخم في التاريت الحديث. واقترح التقرير ونقل وتوطين الماليين الخمسة من الفلسطينيين ا

األمريكي أن تشارك دول الغرب وبعض الدول العربية في توفير الموارد المطلوبة لمهمة إعادة توزيع 
ألفًا، الذين يحصلون على  75الفلسطينيين في العالم. وأما بالنسبة إلى مسألة تعويض الفلسطينيين الـ

ي إطار التسوية الشاملة، فإن إسرائيل سوف تدفع هذه التعويضات، وذلك حق العودة وفق التقرير ف
عبر التعويضات التي تطلبها من بعض الدول العربية مقابل أمالك اليهود الذين غادروها منذ 

 احتالل فلسطين.
الثابت هو وجود مشروع توطين تملكه إدارة الرئيس ترامب ويقضي بتوطين أعداد من الالجنين 

ين في أماكن إقاماتهم المؤقتة في الدول العربية المضيفة مع إغراءات مالية لتلك الدول الفلسطيني
( في المنة منها دول النفط العربية، في حين تساهم دول االتحاد 70بمليارات الدوالرات تساهم بنحو )

سطينيين تتولى ( في المنة، وما ال يمكن استيعابه من أعداد الالجنين الفل30األوروبي وأمريكا بنسبة )
المفوضية تدبير هجرة الفائض منهم إلى مناطق جذب اقتصادي مثل كندا واستراليا وبعض الدول 

 األوروبية.
وبذلك يتم طي صفحة اللجوء الفلسطيني وحصر المسؤولية عن اللجوء بالمفوضية العامة لشؤون 

وبنودها، األمر الذي الالجنين، لكن في مقابل ذلك هناك رفض فلسطيني شعبي وفصائلي للصفقة 
 يؤكد فشل تعميـمها وسـقوطها في المهد.

 17/6/2019القدس العربي، لندن، 

 

 لماذا خطة كوشنر محكومة بالفشل؟ .64
 حنان عشراوي 
الشعب الفلسطيني ال يستجدي الصدقات، أو يسعى إلى تحسين ظروف َأْسره  من خالل خطط 

 س لديها خبرة سياسيةومشاريع، تقودها مجموعة غير مؤهلة أو مسؤولة، ولي
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منذ البداية، بدا هْزلّيًا، أن مجموعة من الرجال الم نقادين أيديولوجّيًا، الذين تربطهم عالقات شخصية 
، وال تتوفر لديهم أي خبرة في السياسة العالمية، أو اهتمام «إسرائيل»مع رئيس الواليات المتحدة و

 ن تجلب السالم للشرا األوسط.بالقانون الدولي أو شمولية حقوا اإلنسان، يمكن أ
ال يمكن االعتماد على مثل هذا المزيج الفتاك من التحامل األصوليِّ الديني والقومي، وكذلك 

، مع اآلراء المنحازة إلى اليمين المتطرف في «اإلسرائيلي»االستثمار المباشر في االحتالل 
دة عملية سياسية جديرة بالصدقية ، في مهمة عملية صنع السالم الجسيمة، ناهيك عن قيا«إسرائيل»

 والثقة، بما تتطلبه من صفات النزاهة واالحترام.
إن جاريد كوشنر، السياسي المبتدئ الذي عّينه َحموه )والد زوجته(، رئيس الواليات المتحدة، رئيسًا 

 الشرا األوسط، مجّرد مثال على هذه المجموعة غير المؤهلة وغير المسؤولة.« سالم»لفريق 
وتقوم المؤسسة الخيرية «. اإلسرائيلي»كوشنر عضو مجلس إدارة مؤسسة تدعم وتمّول الجيش كان 

غير الشرعية بالقرب من « اإلسرائيلية« »بيت إيل»التابعة لعائلته بتمويل منتظم  للبناء في مستوطنة 
، ديفيد «رائيلإس»مدينة رام هللا في الضفة الغربية، بينما كان السفير الحالي للواليات المتحدة لدى 

كما أن إضافة محامي ترامب «. أصدقاء بيت إيل األمريكيون »فريدمان، رئيس منظمة ت دعى 
 ، يضاعف هذه العبثية.«إسرائيل»السابق، جيسون غرينبالت، بوالئه المعلن ل

ة ويجّسد هذا الفريق خروجًا كبيرًا عن الّسياسة األمريكية الراسخة، بما فيها سياسة اإلدارات السابق
األكثر تحّيزًا. ومع ذلك، فإن الموقف المتعجرف، الذي أبداه كوشنر في مقابلة أجراها معه موقع 

 )اإلخباري األمريكي(، مؤخرًا، ال ينبغي أن يكون مفاجنًا  ألن خلفياته معروفة تمامًا.« أكسيوس»
يستحقون أن  على الرغم من أنهم-كان لدى كوشنر من الغطرسة، ما يكفي للقول: إن الفلسطينيين 

إاّل أنه غير واثق من قدرتهم على حكم أنفسهم. وينّم هذا التصريح المريع،  -يتولَّْوا تقرير مصيرهم
  )إيمان البيض بأنهم «عبء الرجل األبيض»عن موقف استعماري، ونبرة متشامخة تعّبر عن 

 ترم.مكلفون بتمدين غيرهم من األعراا(، الذي ال مكان له في الخطاب الدولي المح
الذي عّينه ترامب، عالق في الحقبة االستعمارية، عندما كان إخضاع « فريق السالم»يبدو أن 

رًا باالدعاء العنصري بأنها غير قادرة على حكم نفسها، ويجب عليها أن تكون  الشعوب األخرى، مبرَّ
 سان.ممتنة لصدقات أسيادها، وأنها في حاجة إلى أن تثبت أنها تستحق الحرية وحقوا اإلن

إن حق تقرير المصير حقٌّ عالمي وغير مشرو  ومطلق. وبموجب القانون الدولي، ليس غير قابل 
للتفاوض فقط  بل هو أيضًا ذو طبيعة عامة، أي أن تحقيقه من مسؤولية جميع الدول. وفي حالة 

كن فلسطين، اعترف المجتمع الدولي ِمرارًا، وبكل صراحة ووضوح، بهذا الحق على مدى عقود. ول
 من الواضح أن كوشنر، مثل َحميه، يجهل القانون، وَيعاف الحقائق.
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ومن خالل افتراض أن الواليات المتحدة، لديها الحّق أو النفوذ لتحديد حق الشعب الفلسطيني في 
باستثنائية « إسرائيل»تقرير المصير، يعّبر كوشنر عن التحيز السائد في هذه اإلدارة، التي تعامل 

 نها وترشوها، بينما تخّص الفلسطينيين باالستثنائية السالبة، والتنّمر واالستبعاد.موَجبة، وتكاف
وت عتَبر ردود كوشنر في المقابلة المذكورة، امتدادًا لسياسات إدارة ترامب على مدى العامْين 

، غير الشرعي للقدس« إسرائيل»الماضيْين. فقد كان القرار األحادي وغير القانوني باالعتراف بضّم 
التي ال ترمي  -مجرد القرار األول في سلسلة من القرارات السياسية والمالية المعادية وغير المسؤولة 

 إلى تحقيق السالم  بل إلى دفع الفلسطينيين إلى الخضوع واالستسالم.
وقامت اإلدارة أيضًا بإغالا مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، العاصمة، والقنصلية العامة 

. وقطعت 1844الفلسطينية منذ عام  -ة في القدس، التي كانت تخدم العالقات األمريكيةاألمريكي
التمويل الذي يحظى بموافقة الكونجرس، للمجتمع المدني الفلسطيني، والمستشفيات، والبنية التحتية، 

 هذا، قطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل الالجنين« فريق السالم»وبعد ذلك، وتنفيذًا لتوصية 
ماليين  5الفلسطينيين )األونروا(، وهي وكالة األمم المتحدة، المفوَّضة بتقديم الخدمات ألكثر من 

 الجئ فلسطيني.
وقد أثرت هذه اإلجراءات سلبًا في ماليين الفلسطينيين، الذين يدعي كوشنر أنه شديد االهتمام بهم، 

 وأنه يفهمهم أكثر حتى مما يفهمون أنفسهم.
تطرفًا وعنصريًة ويمينية. « اإلسرائيلية»ترامب مع أشد العناصر في السياسة لقد تحالفت إدارة 

اليوم، منازلة بين اليمين الديني، واليمين العلماني « اإلسرائيلي»وأصبح الخطاب السياسي 
المتطرفْين، حول َمن يستطيع إيقاع ألٍم أكثر بالشعب الفلسطيني وضمِّ مساحة أكبر من األرض 

 الفلسطينية.
ن هذه المواقف العنصرية واالستعمارية الصريحة، أثبتت فشلها تاريخيًا. ومع ذلك، وحتى مع ولك

الفشل المضمون، فإن نهج كوشنر األجوف وقصير النظر خطر  ألنه ي نذر بتخريب أي جهد أصيل 
 لصنع السالم في المستقبل.

الفلسطيني ال يستجدي  إن كوشنر مخطئ تمامًا في فهم حقيقة الوضع وتفاصيله الدقيقة. فالشعب
الصدقات، أو يسعى إلى تحسين ظروف َأْسره. والفلسطينيون يسعون إلى إحراز حقهم الطبيعي وغير 

التي ال يعتمد أّي منها على موافقة  -القابل للتصرف، في تقرير المصير والحرية والسيادة والكرامة
 كوشنر، وال على موافقة اإلدارة.

  17/6/2019الخليج، الشارقة، 
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 خطة ترامب وضم المستوطنات .65
 أودي ديكل 
تتضمن خطة الرئيس دونالد ترامب للتسوية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين، والتي تسمى صفقة 

 -اقتصادي، سيطلق في البحرين في ورشة ستعقد في نهاية حزيران  والثاني  -القرن فصلين: االول 
الفلسطيني، والذي سيتأجل اطالقه  -لنزاع االسرائيلي سياسي، يتضمن موقفا من المسائل الحساسة ل

. اما المعطيات التي تسربت عن 2019الى ما بعد االنتخابات وتشكيل حكومة في اسرائيل في اواخر 
تفاصيل الخطة فتشير الى أنها تراعي مواقف حكومة اسرائيل واحتياجات االمن السرائيل كما تعترف 

اع في اثناء العقود الخمسة االخيرة. هذا هو السبب لبيان الجهات بالواقع الذي نشأ في ساحة النز 
الفلسطينية الرسمية في أنها لن تقبل الخطة. وفي اطار ذلك، صرح السفير االميركي في اسرائيل 
هذا االسبوع بانه في ظروف معينة )...( السرائيل الحق في ان تحتفظ بجزء، لكن ليس بكل الضفة 

في هذه االقوال تلميحا الى أنه، اذا ما اقيمت حكومة يمينية في اسرائيل، الغربية. يمكن أن نرى 
فانها ستقرر بشكل غير مسبوا ان ترد على رفض فلسطيني آخر القتراح التسوية باحالل القانون 
االسرائيلي على مناطق المستوطنات. معنى هذه الخطوة هو الضم، وهو سيلحق سلسلة من االثار 

 رائيل.السلبية جدا على اس
 مسألة التوقيت

ان االنتظار لخطة الرئيس االميركي دونالد ترامب للتسوية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين والعالم 
العربي، والتي تسمى صفقة القرن، استمر اشهرا طويلة وفي السنة الماضية تأجل عرضها المرة تلو 

في اسرائيل( خططت ادارة ترامب الن  االخرى. قبل التأجيل االخير )في اعقاب انتخابات نيسان
في ورشة في نهاية حزيران  -تعرض الخطة على مرحلتين، االولى فيها ستكرس للفصل االقتصادي 

، في 2019في البحرين. اما دوامة الساحة السياسية في اسرائيل باتجاه جولة انتخابات اخرى في 
يل حكومة فقد شوشت الجدول الزمني للبيت اعقاب عدم قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشك

 االبيض لعرض الفصل السياسي من الخطة.
غير أن الرئيس ترامب معني بااليفاء بتعهداته وبعرض خطته حتى لو لم تنضج الظروف بقبولها فما 
بالك لتنفيذها. وبتقديره ستبقى الخطة حاضرة في واليته الرئاسية التالية وستكون نقطة انطالا لكل 

; مخطط الرئيس 8211ادرة سياسية مستقبلية بين اسرائيل والفلسطينيين، مثلما رسمها اسالفه &نمب
ورسالة الرئيس بوش لرئيس الوزراء ارئيل شارون. وبالتوازي، من المتوقع لترامب أن يؤيد  -كلينتون 

بسبب  خطوات نتنياهو للحفاظ على منصبه كرئيس وزراء اسرائيل. ولكن هذين الهدفين يصطدمان،
الصعوبة المتوقعة في تمرير الخطة بين مؤيدي نتنياهو في اليمين )حتى وان كانت اقتراحا بعيد 
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االثر أقرب الى اسرائيل(، والمعنى هو رغبة واشنطن في االمتناع عن احراج نتنياهو مع نشر الخط 
في هذه النقطة  خطوة من شأنها ان تمس بفرصه الن يعاد انتخابه و/أو قيادة االئتالف اليميني. -

الزمنية الحرجة، بدال من عرض بادرات طيبة للفلسطينيين من اجل اقناعهم مع ذلك اال يرفضوا 
الخطة رفضا باتا، وكذا من أجل االستجابة لمناشدات الدول العربية، الشركاء المركزيين في المسيرة 

اتجاه تحيز الخطة اكثر لتحسين الشرو  للفلسطينيين، ينشغل الفريق االميركي بالذات بالضغط ب
 فأكثر لصالح اسرائيل، من أجل مساعدة نتنياهو.

والذي  -وبالتالي، فان المخرج المريح للبيت االبيض هو تأجيل عرض العنصر السياسي في خطته 
الحدود، االمن، مكانة القدس وحل مشكلة الالجنين الفلسطينيين  -يهتم بالمواضيع االكثر حساسية 

. وكان مسؤول كبير في 2019ايلول  17نتخابات في اسرائيل، والتي ستجرى في الى ما بعد اال -
االدارة االميركية قال ان الخطة ستعرض في الوقت المناسب. ولكن هذا الوقت آخذ باالبتعاد. 
حكومة جديدة في اسرائيل لن تقام قبل تشرين االول، وبالتالي فان عرض الخطة سيتأخر الى تشرين 

 .2020قل، حين سيبدأ السباا الى الرئاسة االميركية في الثاني على اال
 المبادئ والجوهر

صرح مستشار وصهر الرئيس ترامب، جارد كوشنير بان خطة ترامب ال تقترح حل الدولتين، كون 
كل جهة تفسر هذا المبدأ بشكل مختلف. وعليه، فلن تدعو الخطة الى اقامة دولة فلسطينية. وهكذا 

شرات السنين من السياسة االميركية الثابتة، التي تتبنى حل الدولتين للنزاع تلغي ادارة ترامب ع
الفلسطيني. هذا هو السبب في أن كل التيارات الفلسطينية وعدت مسبقا برفض الخطة  -االسرائيلي 

تماما ووصفها كمخطط الستمرار االحتالل االسرائيلي بوسائل اخرى. اضافة الى ذلك، فان السفير 
في اسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي هو عضو في الفريق الذي يبلور الخطة، اشار الى انها االميركي 

ستحسن حياة الفلسطينيين، وان لم تؤد بالضرورة بسرعة الى تسوية دائمة. يمكن أن نستنتج من ذلك 
ق االجتماعي للسكان الفلسطينيين يسب -بان االدارة الحالية تؤمن بان تحسين الوضع االقتصادي 

، عاصمتها القدس 67تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية بكاملها )دولة فلسطينية على اساس حدود 
 الشرقية مع حق العودة لالجنين(.

الفلسطيني. فاالدارة معنية ببلورة  -ان الغاية االستراتيجية لخطة ترامب اوسع من النزاع االسرائيلي 
اسرائيلي، وفي اطار ذلك تثبيت  -اميركي  - هندسة شرا اوسطية جديدة، جمع ائتالف عربي

الحلف المناهض اليران والمناهض للجهادية، والذي يتطور بين دول الخليج، واساسا السعودية، وبين 
اسرائيل، وربط الدول العربية بدعم المسيرة السلمية. كما أن االدارة معنية بتصميم الظروف التي 

او على االقل صوره السلبية، بشكل يمنح الفلسطينيين الحكم  تؤدي الى انهاء االحتالل االسرائيلي،
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على االغلبية الساحقة من السكان الفلسطينيين واالرض في الضفة الغربية وقطاع غزة. اضافة الى 
ذلك، تأتي الخطة العادة تعريف المقاييس للتسوية، والتي تستند الى الواقع الناشئ على االرض في 

 كون ذات صلة بالحاضر وبالمستقبل.الخمسين سنة االخيرة وت
 ماذا يوجد في الخطة؟

ليس واضحا كم هي الخطة السياسية مغلقة ويبدو ان طاقم مستشاري الرئيس ما يزال يتردد في عدة 
 مسائل. مع ذلك، يتبين من التصريحات والتسريبات ان:

كيان فلسطيني أ. رغم التملص من عرض وضع النهاية كدولتين، يوجد في الخطة عرضا القامة 
 في المائة( من اراضي يهودا والسامرة وكل قطاع غزة. 90مستقل ومميز باغلبية )نحو 

ب. عدم اخالء المستوطنات، بما فيها تلك المعزولة، حيث يحتمل ان يحل عليها القانون االسرائيلي، 
توطنات، أي، ستكون بسيادة اسرائيلية. اذا كان المقصود احالل السيادة على مناطق كم المس

في المائة من االرض، بما فيها معظم البؤر االستيطانية  10فالمعنى هو الضم السرائيل الكثر من 
غير المسموح بها/غير القانونية )التي تعهدت اسرائيل في الماضي باخالئها امام االدارات االميركية 

، فان الحجم هو اقل من السابقة(. اذا كان المقصود، ما يعرف باالرض المبنية ومجال المستوطنات
في المائة من االرض. في هذا الوضع تنشأ عدة مشاكل، مثل كيف تحرس محاور الحركة ويحفظ  5

نسيج الحياة في المستوطنات؟ مسألة اكثر تعقيدا هي أي نظام حدودي يتم بين اسرائيل والكيان 
لحركة شبه الحرة في الفلسطيني المقترح؟ في هذا السياا ألمح كوشنير بحدود مفتوحة تسمح با

 االتجاهين.
ج. تقبل االدارة الطلب االساس لرئيس الوزراء نتنياهو بحرية عمل امنية اسرائيلية في كل االرض 
غربي نهر االردن، بما فيها االرض الفلسطينية، وفقا الحتياجات االمن االسرائيلية، لمنع التردي في 

الطار يحتمل أن تبقى حيازة امنية اسرائيلية في وضعها االمني بالنسبة لوضعها الحالي. في هذا ا
 غور االردن، على ما يبدو دون قيد زمني.

د. في مسألة الالجنين الفلسطينيين، اغلب الظن ال عودة لالجنين الى نطاا اسرائيل، بل استيعاب 
هيلهم في محدود لالجنين الى نطاقات الكيان الفلسطيني. باقي الالجنين، باغلبيتهم الساحقة، يعاد تأ

 اماكن تواجدهم.
ه. القدس ستكون ايضا عاصمة الكيان الفلسطيني، وان كان غير واضح التعريف الجغرافي 
للعاصمة الفلسطينية: هل ستتضمن مناطق في شرقي القدس )البلدة القديمة، مدينة داود، جبل 

الماكن المقدسة الزيتون وحي الشيت جراح( ام ستكون فقط في احد االحياء العربية للقدس؟ في ا
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ستتقرر اغلب الظن ترتيبات لحرية العبادة، الطرفان كفيالن بان يسلما بها، تحت صيغة الحفاظ 
 )ظاهرا( على الوضع الراهن. لن يلغى دور االردن في االماكن المقدسة.

ليس واضحا من سيكون  -مليار دوالر لعشر سنوات  65و. خطة اقتصادية واسعة تتضمن نحو 
لهدف هو استخدام االطار االقتصادي لبناء كيان فلسطيني مستقل يؤدي وظائفه وكذا كـ الداعمون. ا

اغراء لجعل الخطة مرغوبا فيها اساسا في نظر الجمهور الفلسطيني، تلطيف حدة االعتراضات 
والتحرك الى االمام. وقد اضيف الى الرباعية العربية البحرين، الذي ستعقد في عاصمته المنامة 

حزيران، في اطارها سيعرض المقابل االقتصادي لالطراف وللمنطقة على  25القتصادية في الورشة ا
قبول وتنفيذ الخطة. اما الفلسطينيون من جهتهم فقد اعلنوا بانهم سيقاطعون الحدث، ومن الجهة 
االخرى سيشارك رجال اعمال اسرائيليون، في ما سيبني مرحلة اخرى وعلنية من توثيق العالقات بين 

سرائيل والدول والزعماء السنة في الخليج الفارسي. وستشارك في الورشة الخماسية العربية التي تعد ا
في واشنطن الدول المتحالفة مع المبادرة والمستعدة الن تدعم المسيرة االقتصادية، واضيف اليها 

لدول مستعدة المغرب. لن تمنح الخماسية العربية عباس مظلة معارضة للخطة. ومع ذلك، فان هذه ا
 ان تساعد، ولكن في شرو  تجرى فيها مسيرة متفق عليها بين االطراف.

 المعاني
اذا كانت هذه بالفعل تفاصيل خطة ترامب، فانها حسب كل اآلراء تراعي مواقف حكومة اسرائيل 

خيرة. واحتياجات امن اسرائيل وكذا تعترف بالواقع الناشئ في ساحة النزاع في اثناء العقود الخمسة اال
هذا هو الموقف االميركي االقرب الى المصالح االسرائيلية في اطار اتفاا مع الفلسطينيين. ففي 
السير الى جولة انتخابات اخرى قد يفقد نتنياهو زمنا باهظا ويفوت فرصة لتصميم واقع استراتيجي 

م بتأييد وصداقة الفلسطيني فيما هو مدعو  -يتناسب وفكره في استقرار وتصميم النزاع االسرائيلي 
 غير مسبوقة من جانب رئيس اميركي.

السفير االميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان، في مقابلة منحها لـنيويورك تايمز في منتصف شهر 
حزيران اوضح بان الخطة لن تعرض اذا اعتقدت االدارة بان هذا سيلحق ضررا اكثر من منفعة. كما 

قد بان السرائيل الحق في االحتفاظ بجزء ولكن ليس كل اعلن السفير بانه في ظروف معينة اعت
الضفة الغربية. وفي رد فوري من مصدر في االدارة اوضح بان ال تغيير في موقف الواليات المتحدة 
من المستوطنات. وكان رد امين سر م.ت.ف صائب عريقات انتقاديا كما هو متوقع: سفير الرئيس 

يع كي ال يصلوا الى المؤتمر في المنامة في البحرين. رؤياهم ترامب يوفر ما يكفي من االساس للجم
 هي ضم المناطق المحتلة، جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.
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تلمح تصريحات السفير بسيناريو محتمل بموجبه رغم ذلك توضع على الطاولة صفقة القرن بتنسيق 
ة يمينية برئاسة نتنياهو، زمني مع اقامة حكومة جديدة في اسرائيل، وبفرض ان تكون هذه حكوم

. اما الفلسطينيون، مثلما اعلنوا فسيرفضون الخطة وبالمقابل حكومة اسرائيل 2019حتى نهاية 
ستقبلها على ما يبدو مع بعض التحفظات. واللحظة الدراماتيكية ستقع اذا قررت حكومة اسرائيل، 

الرد على الرفض الفلسطيني ويحتمل على اساس التفاهم مع الرئيس االميركي، بشكل غير مسبوا 
االضافي القتراح للتسوية من خالل احالل القانون االسرائيلي على مناطق المستوطنات )كلها او 
جزء منها، في الكتل و/ أو خارجها(، مع التفضيل للمستوطنات التي تحددها خطة ترامب كجزء من 

 اسرائيل، ويحتمل أن هذا ما المح به السفير فريدمان.
القانون في مجال البنى التحتية واالراضي هو كلمة رقيقة لضم اراضي المستوطنات.  ان احالل

عمليا، هذا ضم لتلك االراضي، حتى اذا لم توصف الخطوة رسميا كضم. فاالرض المضمومة 
ستصبح متساوية في مكانتها في كل شأن وموضوع مع ارض دولة اسرائيل )ويكفي أن يكون من 

رض محازة(. كل الصالحيات في المنطقة التي يحل عليها القانون االسرائيلي ناحية اسرائيل بمكانة ا
تخضع للسلطات االسرائيلية وليس للقائد العسكري في المنطقة. وكل دخول للمستوطنة معناه دخول 

 السرائيل.
وبالفعل، هذه الخطوة، حتى لو عرضت كاقرار للوضع القائم )فالقانون االسرائيلي يحل على 

ين منذ االن على المستوى الشخصي، واالن سيحل ايضا على اراضي المستوطنات المستوطن
نفسها(، تفسر كخرا للقانون الدولي ولن تغير مكانة االرض من ناحية القانون الدولي، والذي يقول 
ان هذه االرض ستبقى تعتبر ارضا محتلة وبالتالي سكانها الفلسطينيين سيواصلون استحقاقهم 

منح لسكان االراضي المحتلة. هذه الخطوة ستكون خرقا لالتفاا االنتقالي، الذي يحظر للحماية التي ت
تغيير مكانة االرض من طرف واحد، مما هو كفيل بان يؤدي الى الغاء التسويات القائمة بين 

االمنية، االقتصادية والمدنية. وكلما كان حجم االرض المضمومة  -اسرائيل والسلطة الفلسطينية 
عناه القضاء على اقامة دولة فلسطينية، فمن المتوقع مقاومة فلسطينية لدرجة اعادة المفاتيح اكبر وم

مليون من  2.5من جانب السلطة الفلسطينية السرائيل، حلها، واعادة المسؤولية االسرائيلية عن نحو 
لتالي، معقول السكان الفلسطينيين، مع كل المعاني االمنية واالقتصادية التي ينطوي عليها ذلك. وبا

 -انه اذا ما فرض الضم، فسيكونون بحجم محدود وذلك من أجل السماح لكل الالعبين الغربيين 
 اسرائيل، الواليات المتحدة، الرباعية العربية والسلطة الفلسطينية، باحتواء الحدث.
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هذه  ان احالل القانون االسرائيلي على كل اراضي المستوطنات يمكن أن يظهر كخيار مغر، ولكن
سنة  15الخطوة ستهز االستقرار في اراضي الضفة الغربية، التي تحكم بشكل مستقر على مدى الـ 

 االخيرة، تؤدي الى انفجار العنف بل والمس بشدة بالمكانة الدولية واالقليمية السرائيل.
 لما كان غير ممكن تنفيذ خطة ترامب وبدال من الضم احادي الجانب، نقترح النظر في البديل

مخطط االنفصال  -العملي الذي طوره معهد بحوث االمن القومي على أساس بحث جذري وعميق 
السياسي، الديمغرافي واالقليمي عن الفلسطينيين، الى جانب الحفاظ على السلطة الفلسطينية واداء 

مل مهامها والتنسيق معها. في الظروف الحالية، وال سيما في ضوء االشكالية الكامنة في طرا الع
 االخرى يمكن البدء بتنفيذ الخطوات التي يفصلها المخطط.

  17/6/2019الغد، عّمان، 
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