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 37 :كاريكاتير
*** 

 
 حماس وقطرالتخابر مع بتهمة أثناء محاكمته  محمد مرسيوفاة الرئيس المصري  .1

م عن وفاة التلفزيون الرسمي المصري أعلن مساء اليو ، أن 17/6/2019، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد  محمد مرسي الرئيس األسبق

 جلسة المحاكمة توفي على إثرها.
وقالت مصادر إعالمية إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة عشرين دقيقة، وانفعل ثم أغشي عليه 

خرى إنه أصيب بنوبة إغماء عقب جلسة ونقل إلى المستشفى حيث توفي". بينما قالت مصادر أ
 المحاكمة وتوفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت اإلجراءات الالزمة.

وخالل أقل من ساعة من اإلعالن عن نبأ الوفاة، تصدرت عدة وسوم على مواقع التواصل 
على النظام المصري  االجتماعي تتحدث عن مرسي بحالة من الحزن، فيما صّب آخرون غضبهم

 متهمين السلطة واألجهزة األمنية بتعمد إهمال مرسي صحيا.
وحّملت منظمة هيومين رايتس ووتش الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي نظرا لفشلها في توفير 
الرعاية الطبية الكافية له وللسجناء السياسيين، معبرة عن حزنها على وفاة مرسي بعد سنوات من 

 شي وغير عادل على يد حكومة االنقالب.اعتقال وح
قبل وفاته مباشرة، طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من القاضي من جهة أخرى، و 

 السماح له بالكالم، وتحدث دقائق عديدة ثم تعرض إلغماء توفي على أثره.
تعرض للموت الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة قال إن مرسي قال في كلماته األخيرة إنه "ي

المتعمد من قبل سلطات االنقالب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض لإلغماء خالل األسبوع 
 الماضي أكثر من مرة دون عالج أو إسعاف".
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بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قضائي فضل عدم كشف اسمه ألسباب أمنية، أن 
وأشار إلى أن مرسي تحدث لمدة  لتخابر مع قطر.مرسي طلب التحدث أثناء المحاكمة في قضية ا

دقيقة، وأكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه األسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه  20
وأضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من  لن يكشفها ألنها ستضر بأمن مصر القومي.
 مداخلته، انهار مرسي داخل القفص الزجاجي.

بدوره، نقل مراسل الجزيرة نت محمد سيف الدين عن شاهد عيان حضر جلسة المحاكمة اليوم، أن 
محامي مرسي ترافع مطالبا ببطالن المحاكمة، ثم تحدث مرسي كاشفا عن امتالكه مستندات خاصة 

ونقلت مصادر للجزيرة ما قاله مرسي في آخر  بها معلومات مهمة يريد عرضها في محاكمة خاصة.
ات حياته: "حتى اآلن ال أرى ما يجري في المحكمة، ال أرى المحامي وال اإلعالم وال المحكمة، لحظ

ثم أنشد بيت الشعر  وحتى المحامي المنتدب من المحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني".
 وإن ضنوا علي كرام". عزيزة وأهلي"بالدي وإن جارت علي 

إن "النيابة تلقت إخطارا  -في بيان مساء اليوم-ري نبيل صادق في المقابل، قال النائب العام المص
جنايات  2013لسنة  56458بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 

وأضاف أن مرسي طلب الحديث وتحدث خمس دقائق ثم رفعت المحكمة الجلسة  أول مدينة نصر".
لمتهمين داخل القفص سقط مغشيا عليه، وتم نقله فورا إلى للمداولة، وأثناء وجوده مع بقية ا

وقال النائب العام إن التقرير الطبي المبدئي أفاد بأن  المستشفى، وتبينت وفاته إلى رحمة هللا تعالى.
 الكشف الظاهري أكد عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى.

محامون موكلون عن المتهمين في ، أن القاهرة، من 17/6/2019، العربي الجديد، لندنوأضافت 
قضية التخابر مع "حماس"، شهدوا اللحظات األخيرة من حياة الرئيس المصري المعزول محمد 

وقال المحامون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، مفضلين  مرسي قبل سقوطه مغشيا عليه ثم وفاته.
ة عند بداية الجلسة، ثم طلب من القاضي عدم ذكر أسمائهم، إن مرسي كان يبدو في حالة طبيعي

 دقائق. 10محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات القاهرة، الكلمة، فأذن له، فتحدث ألقل من 
وقال مرسي، في بداية كلمته، إن لديه أسرارا ومعلومات كان من الممكن أن تنجيه من السجن الذي 

 "حتى ال تقع مصر في فوضى غير مسبوقة".، لكنه آثر عدم اإلعالن عنها 2013يقبع فيه منذ 
وأعاد مرسي في هذا السياق المطالبة بتفعيل النص الدستوري الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية 
أمام محكمة ذات تشكيل خاص، يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، موضحا أنه يملك من 

 ا أمام محكمة جنايات عادية.المعلومات واألسرار أمورا "خطيرة" ليس من المالئم كشفه
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ووجه مرسي الشكر لمحاميه كامل مندور وأشاد بحرصه على الدفاع عنه، لكنه جدد تحفظه على 
 ذكر أي تفاصيل، ووصف ما لديه من معلومات بأنها "خزائن أسرار مهمة". 

ل كما أّكد مرسي خالل محاكمته أنه تّم منع العالج عنه، وأنه يتعرض للموت المتعمد من قب
السلطات المصرية، وتتدهور حالته، وهو تعرض لإلغماء خالل األسبوع الماضي أكثر من مرة، من 

 دون عالج أو إسعاف.
وطلب مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه، ألنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب 

الق الصوت عنه ومنعه المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطرة، فقامت المحكمة بإغ
 من مواصلة الحديث. 

وبعدها، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، فبدأ المتهمون في التحرك داخل قفص االتهام نحو الباب، 
 وحاول مرسي التراجع للجلوس، فسقط مغشيا عليه، لتغلق خزائن األسرار هذه إلى األبد.

وفي قاعة المحكمة، وصرخ المتهمون بأن وأوضح المحامون أنه ثارت حالة من الهرج داخل القفص 
"الرئيس مرسي أغمي عليه"، وتوجه نحوه عدد من المتهمين األطباء على رأسهم الدكتور مصطفى 

 الغنيمي، فتأكد من غياب النبض نهائيا.
ونقلت الشرطة مرسي، المتوفى، باعتباره ما زال مغشيا عليه، إلى مستشفى سجن طره، حيث تم 

 كد من وفاته إلى رحمة هللا.الكشف عليه والتأ
فن في الخامسة صباح مرسي، د  ، من إسطنبول، أن 18/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة ونقلت 

ساعة  24تغ(، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من  03:00الثالثاء بالتوقيت المحلي )
 ضول.على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود لألنا

وفي تصريحات هاتفية لألناضول، أوضح عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني لمرسي الذي حضر 
مراسم الدفن أنه "تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة اإلخوان بمدينة نصر شرقي 

وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من  القاهرة".
وأوضح أن السلطات سمحت لـ"أسامة مرسي"، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن،  ضور.الح

 وكذلك زوجته وأوالده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد األسرة، أتموا صالتي فجر الثالثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد 

ة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر سجن ليمان طره )جنوبي القاهرة(، قبل أن تنتقل سيار 
ساعات في مستشفى سجن ليمان طره،  3وأشار إلى أن األسرة جلست قرابة الـ  شرقي العاصمة.

وأوضح أنه وهو واألسرة شاركوا في  حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
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مرشد السابق لإلخوان، محمد مهدي عاكف، حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة ال
 متأثرا بمرضه أيضا. 2017أيلول  الذي توفي في سبتمبر/

 
 المنامة ورشةو  "صفقة القرن ـ"رأفت: تحرك فلسطيني لتشكيل جبهة رفض عربية ودولية ل .2

ــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، نائــــب  :رام هللا العامــــة لالتحــــاد  األمينــــةقــــال عضــــو اللجنــــة التنفيذي
قراطي الفلســـطيني "فـــدا" صـــالح رأفـــت، إن القيـــادة الفلســـطينية تعمـــل علـــى تشـــكيل جبهـــة رفـــض و الـــديم

، فـي رأفـتوأضـاف  دولية وعربية لمـا يسـمى بــ"صفقة القـرن" ولورشـة المنامـة وكـل مـا سيصـدر عنهـا.
عــوة ال تلبــي د أن، "لقــد دعونــا كــل الــدول العربيــة 17/6/2019 تصــريح لوســائل اإلعــالم، يــوم االثنــين

الواليات المتحدة األمريكية بالمشاركة في هـذه الورشـة كمـا دعونـا األحـزاب العربيـة لممارسـة الضـغوط 
ن مجرد المشاركة فيها يعني أنه تعاٍط مع ما يسمى "صـفقة جل عدم المشاركة ألأعلى حكوماتها من 

عالقـــات مـــع دولـــة القـــرن" والشـــق االقتصـــادي الـــذي ســـتطلقه اإلدارة األمريكيـــة مـــن الصـــفقة وتطبيـــع لل
وتــابع: "ومــن ضــمن الجهــود التــي قامــت بهــا  االحــتالل اإلســرائيلي التــي ستشــارك فــي ورشــة المنامــة".

القيادة الفلسطينية القيام باتصاالت مستمرة مع روسيا االتحادية والصين الشعبية اللتين اتخذتا قرارهما 
 أمريكــالــدول الصــديقة لــرفض دعــوة االتصــال بعــدد مــن ا بعــدم المشــاركة فــي ورشــة المنامــة، كمــا تــمّ 

 ولبنان والعراق". ةوهناك عدد من الدول العربية رفضت المشاركة وفي مقدمتها سوري
انه وبالتوازي مـع الورشـة األمريكيـة فـي المنامـة سـيعقد مـؤتمر فـي العاصـمة اللبنانيـة  إلىوأشار رأفت 

 األحـــزاببحضـــور  25/7/2019-26 فـــيعقـــد مـــؤتمر آخـــر فـــي دمشـــق  كمـــا ســـيتمّ  7/7/2019-6 فـــي
وكــل المخرجــات  "،صــفقة القــرن "العربيــة والبرلمــانيين العــرب ومؤسســات عربيــة أهليــة مــن أجــل رفــض 

 التي ستصدر عن هذه الورشة.
واالتحــاد األوروبــي والعديــد مــن  أفريقيــاوأكــد أن هنــاك تواصــال مــع الصــين الشــعبية وروســيا وجنــوب 

ؤتمر دولــــي حقيقــــي يضــــع آليــــات لتســــوية الصــــراع الــــدول الكبــــرى مــــن اجــــل مواصــــلة العمــــل لعقــــد مــــ
 اإلسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.  –الفلسطيني 

 17/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بحر يدعو إلى أوسع حملة برلمانية دولية لمواجهة "صفقة القرن"أحمد  .3
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني د. أحمـــد بحـــر، ر ســـاء البرلمانـــات  طالـــب النائـــب األول لـــرئيس غـــزة:

العربيـــة واإلســـالمية ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي وجامعـــة الـــدول العربيـــة، بتوحيـــد جهـــودهم لمواجهـــة 
جاء ذلك خالل  "صفقة القرن"، وإفشال ورشة البحرين االقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.
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، للجهات المعنية، جاء فيها: "نتوجه إلـيكم بالتحيـة 17/6/2019 ، يوم اإلثنينبرقية عاجلة وجهها بحر
الصادقة، وندعو المولى تعالى أن يوفقكم لما فيه خيـر ومصـلحة لشـعوبنا العربيـة واإلسـالمية والـدفاع 

 عن قضاياها الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل القضية المركزية لألمة".
من مخاطر "صفقة القرن" الجمة وتحـدياتها الخطيـرة وتـداعياتها بالغـة السـوء علـى الشـعب وحذر بحر 

 الفلسطيني وقضيته الوطنية خاصة وعلى الشعوب العربية واإلسالمية عامة.
ودعا إلى إطالق أوسع حملة برلمانية بهدف مواجهة "صفقة القرن" والتحذير من مخاطرها وتـداعياتها 

 حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية.السلبية العميقة على 
ودعا بحـر، فـي ختـام برقيتـه ر سـاء البرلمانـات العربيـة واإلسـالمية لممارسـة الضـغوط علـى حكومـات 

 بلدانهم ور ساء دولهم لوقف المشاركة في أي فعاليات تساهم في تنفيذ الضفقة األمريكية.
 17/6/2019 ،فلسطين أون الين

 
 غرينبالت حّق "إسرائيل" بضّم أجزاء من الضفة أييدتتدين  "خارجية الفلسطينيةال" .4

دانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تصــريحات مبعــوث الــرئيس األمريكــي دونالــد : كفــاح زبــون  - رام هللا
 أجـــزاء مـــن الضـــفة بضـــمّ  "إســـرائيل" ترمـــب لــــ"الشرق األوســـط" جيســـون غـــرينبالت التـــي أيـــد فيهـــا حـــقّ 

وقالت الخارجية، إن "حالة من االنصهار والتبني المطلق لرواية االحتالل واليمين اإلسرائيلي  .الغربية
مـــب الم تصـــهين، فـــي عـــداٍء االحـــاكم وأطماعـــه االســـتعمارية يبـــديها بـــال خجـــل أو دبلوماســـية، فريـــق تر 

 مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية". 
 18/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اإلدارة األمريكية مصممة على تقويض متطلبات السالم في المنطقةعشراوي:  .5

"إسـرائيل"  دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، التأييد العلني لضـمّ  :وكاالتال
لألراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، والذي جاء على لسان المبعوث األمريكي إلى الشـرق األوسـط 

جـرينبالت. وأضـافت فـي بيـان، إن "هـذه التصـريحات تعكـس وبوضـوح تصـميم اإلدارة  للسالم جيسـون 
األمريكية على تقويض متطلبات السالم في المنطقـة وازدرائهـا للقـانون الـدولي وميثـاق األمـم المتحـدة، 
وعــدائها للشــعب الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة". وأكــدت أن هــذه التصــريحات تــأتي "امتــدادا  لتأييــد إدارة 
البيت األبيض لنهب "إسرائيل" وضمها غير الشرعي للعاصمة المحتلة، القـدس، ثـم مرتفعـات الجـوالن 

 السورية؛ تمهيدا  لضم ما تبقى من األرض الفلسطينية المحتلة".
 18/6/2019 ،الخليج، الشارقة
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 161بخصوص مشروع خط كهرباء  االحتاللتواصل قطر مع  " تنتقدالطاقة الفلسطينية" .6
قال رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية، ظافر ملحم، إن قطر تعـدت علـى السـيادة  :وكاالتال

، ودون 161الفلسطينية، من خـالل التواصـل مـع الجانـب اإلسـرائيلي، بخصـوص مشـروع خـط كهربـاء 
 وقـال ملحـم فـي الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي ت عتبر الم خول األول واألخير بتنفيذ المشـروع.

 تصريحات صحفية، أمس االثنين: "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيـدا  
 عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما فقط يتواصل القطريون مع اإلسرائيليين".

 وأضاف ملحم، أنه ال يجوز ألي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية،
وتحديدا  سلطة الطاقـة التـي ت مثـل الحكومـة الفلسـطينية، لـذا فـإن هـذا اإلجـراء م خـالف لجميـع األعـراف 

يخـدم المصـالح الفلسـطينية، ال يجـوز ألي دولـة  161الدبلوماسية، موضحا "حتـى لـو أن مشـروع خـط 
 أن تتعدى سيادة دولة فلسطين".

 18/6/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 مليون دوالر لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات 26 توقيع اتفاقيتين بنحو .7
قعــت يــوم االثنــين :رام هللا ــا تمويــل إضــافي، مــن البنــك الــدولي بقيمــة  17/6/2019 و  مليــون  15اتفاقيت

مليـون يـورو، لصـالح برنـامو تطـوير البلـديات "المرحلـة  10دوالر، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 
فذ من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك في رام هللا برعايـة وحضـور الثالثة"، المن

 رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتأتي هذه االتفاقيات، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، تنفيذا لمـذكرة التفـاهم التـي وقعتهـا 

 ير وإقراض الهيئات المحلية.الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق تطو 
 17/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التلكؤ في تنفيذها يضعها في مربع الخطر :حماس تبحث مع العمادي تفاصيل تفاهمات غزة .8

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ظهر اإلثنين، تفاصيل وبنود تفاهمات 
 غزة مع السفير القطري محمد العمادي الذي يزور القطاع منذ أمس. إنهاء معاناة

وقال المستشار اإلعالمي لهنية طاهر النونو إن قيادة الحركة عّبرت خالل اللقاء عن عظيم تقديرها 
للدور القطري، والدعم المتجدد للمنحة المقدمة لشعبنا في الضفة والقطاع بما يعكس الموقف القطري 

عب الفلسطيني، كما أشادت بالموقف القومي المسؤول للخارجية القطرية الذي رفض الثابت من الش
وأوضح النونو أن  اعتبار وتصنيف حركة حماس كحركة إرهابية من قبل بعض الدول والهيئات.
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الطرفين بحثا خالل اللقاء تفاصيل وبنود التفاهمات التي تمت بوساطة قطرية مصرية أ ممية إلنهاء 
في قطاع غزة، ومدى االلتزام الوطني بهذه التفاهمات بشكل يعكس المسؤولية الوطنية  معاناة شعبنا

التي تحّلت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني تجاه أهلنا من أجل إنهاء الحصار المفروض على 
ونوه النونو بأن قيادة حركة حماس حذرت من استمرار التباطؤ، مؤكدة أن التلكؤ الذي يقوم  شعبنا.

 ه االحتالل بما فيه استمرار إغالق البحر أمام الصيادين يضع التفاهمات في مربع الخطر.ب
وأشار النونو إلى أن قيادة حماس استمعت أيضا  خالل اللقاء إلى شرٍح واٍف من العمادي حول 

حتالل لقاءاته التي قام بها مع األطراف المختلفة، سواء مع األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو اال
 اإلسرائيلي.

ولفت النونو إلى أن تلك اللقاءات تنم عن حرص قطري من أجل إبقاء كل األطراف على التزاماتها 
وتطبيقها واقعا عمليا على األرض، موضحا أنه تم خالل اللقاء االتفاق على استمرار التواصل 

دمة من أجل تحقيق وتطبيق والمتابعة الحثيثة خالل زيارة العمادي إلى القطاع أثناء األيام القا
 االحتالل اللتزاماته كافة وفق التفاهمات المبرمة.

أن يصل نهاية األسبوع إلى قطاع غزة وفد مصري من أجل مواصلة  -وفق النونو–ومن المتوقع 
الجهود المصرية في اإلطار ذاته، خاصة مع تكامل ومحورية كل من الدور المصري والقطري في 

 معاناة شعبنا الفلسطيني.العمل من أجل إنهاء 
 17/6/2019موقع حركة حماس، 

 
 البدء بتنفيذ رزمة أوسع من تفاهمات كسر الحصار بفضل وساطات إقليمية: حماس .9

قالت حركة "حماس" إنه سيتم البدء بتنفيذ "رزمة أوسع" من تفاهمات "كسر" الحصار  رام هللا:
المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم،  وقال اإلسرائيلي عن قطاع غزة، بفضل وساطات إقليمية.

لصحافيين في غزة، أمس، إن رزمة التفاهمات األوسع تشمل في هذه المرحلة ملفات دعم األسر 
وذكر قاسم أن "الوسطاء نقلوا للفصائل  الفقيرة، والكهرباء، والمياه، والتشغيل المؤقت، وحركة المعابر.

ل اإلسرائيلي بتفاهمات كسر الحصار عن غزة". وأضاف خالل األيام القليلة الماضية، التزام االحتال
أن "الفصائل تتابع التزام االحتالل بتنفيذ ما عليه بموجب التفاهمات"، واصفا  هذه الرزمة من 

 التفاهمات، بواحدة من "إنجازات مسيرات العودة التي تهدف باألساس لتثبيت الحقوق الوطنية".
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ة، مع بدء فروع بنك البريد في قطاع غزة في صرف وجاءت تصريحات قاسم حول مرحلة جديد
دوالر لكل أسرة. وبدأ دفع األموال بعد وصول السفير  100مساعدة نقدية مقدمة من قطر بواقع 

 القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة في وقت متأخر، األحد، قادما  من إسرائيل.
 18/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ي السابق محمد مرسيحماس تنعى الرئيس المصر  .01

نعت حركة حماس إلى مصر الشقيقة وشعبها األصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي 
واإلسالمي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي الذي وافاه األجل مساء يوم 

ة طويلة قضاها في وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن مرسي توفي بعد مسيرة نضالي اإلثنين.
خدمة مصر وشعبها وقضايا األمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع األصعدة اإلقليمية 
والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني، وقدم الكثير دفاعا عن القدس 

 واألقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري.
قفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل وأكدت أن غزة ستسطر موا

في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة  2012مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 
في وجدان الشعب الفلسطيني واألمة.  وبيّنت أن حماس أنه في هذا المصاب الجلل، تتقدم إلى 

وأضافت: رحمه هللا رحمة واسعة،  ه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة.مصر وشعبها وأهله وذوي
وأدخله الفردوس األعلى من الجنة، ونسأله تعالى أن يتقّبله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه 

 جميل الصبر وحسن العزاء، وإّنا هلل وإّنا إليه راجعون.
 17/6/2019موقع حركة حماس، 

 
 عن فلسطين قضى حياته مدافعاً  : مرسي"الجهاد" .00

نعت حركة "الجهاد اإلسالمي" في قطاع غزة، الرئيس األسبق محمد مرسي، وقالت إنه "قضى : غزة
وقالت الحركة في بيان نشر على  حياته مدافعا عن قضايا األمة وفي مقدمتها فلسطين والقدس".

ة اإلسالمية عامة، وللشعب موقعها الرسمي "تتقدم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، لألم
وأضافت:  المصري، وألسرة الدكتور محمد مرسي، بأصدق التعازي بوفاة الرئيس المصري السابق".

"لقد قضى حياته مدافعا عن قضايا األمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس، والتصدي لعدوان 
 على قطاع غزة". 2012االحتالل الصهيوني 

 18/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قراطية" تحذر من مخططات لخنق القدس عبر منع األنشطة الفلسطينيةو "الديم .02

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التوجهات اإلسرائيلية التي تّم الكشف عنها في : غزة
تصريحات حكومية، تدعو إلى تشديد الحصار على أهلنا في القدس المحتلة من خالل منع األنشطة 

وقالت الجبهة في بيان لها إن هذه الخطوة الخطيرة إن وقعت ستشكل ذروة  لسطينية في المدينة.الف
المشروع التهويدي لعاصمة الدولة الفلسطينية، واالستفراد بشعبنا فيها، ما ينذر بانفجارات قادمة؛ 

 يتحمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي.
الرسمية الفلسطينية إلى تطويق التحرك اإلسرائيلي الهادف إلى خنق مدينة ودعت الجبهة القيادة 

في  2326القدس، بنقل القضية إلى األمم المتحدة للمطالبة بوضع آليات تطبيقية لقرار مجلس األمن 
 في إدانة االستيطان، وعده غير قانوني، وباطل بوقائعه ونتائجه. 28/12/2016

 17/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح تدعو ألوسع مشاركة في الفعاليات الرافضة لـ"صفقة القرن" و"ورشة البحرين" .03
دعا أمناء سر وقيادات ومسؤولون في حركة "فتح"، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي : رام هللا

و"ورشة من الشهر الجاري، رفضا لـ"صفقة القرن"  26والـ 25والـ 24ستنظم في الوطن والشتات في الـ
 البحرين" اللتين تستهدفان القضية الفلسطينية.

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن حالة اإلجماع الجماهيري في التصدي لما  وقال
من هذا الشهر أيام غضب في فلسطين  26و 25و 24تسمى صفقة القرن وإفشالها، قائال  إن أيام 

 رفضا للصفقة و"ورشة البحرين".
قال أمين سر حركة "فتح" شمال الخليل هاني جعارة إن عددا من الفعاليات ستنطلق في بدوره، 

من الشهر الجاري وتستمر في الخامس والعشرين والسادس والعشرين، أبرزها مسيرة  24الخليل في 
في حلحول ووقفة جماهيرية على دوار ابن رشد وأخرى في بلدة يطا، ناهيك عن التوجه لمناطق 

 التماس.
جانبه، أعلن أمين سر حركة "فتح" في نابلس جهاد رمضان عن عدد من الفعاليات التي ستنظم  من

من الشهر الجاري في  27والـ 26والـ 25في المحافظة رفضا لـ"ورشة البحرين" وصفقة القرن في الـ 
 .مناطق التماس والميادين الرئيسة، للتأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية
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ته، دعا أمين سر حركة "فتح" في رام هللا والبيرة موفق سحويل إلى أوسع مشاركة وفي السياق ذا
بالمسيرات الرافضة لـ"ورشة البحرين" أيام االثنين والثالثاء واألربعاء من األسبوع المقبل، مضيفا أن 

 سياسة األمر الواقع مرفوضة لدى شعبنا.
نصر إن شعبنا في الوطن والشتات يقف  من ناحيته، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إياد

 خلف القيادة على قلب رجل واحد لمواجهة صفقة القرن و"ورشة البحرين".
وفي لبنان، أعلن أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات عن برنامو فعاليات 

 حدة في البحرين.حافل في بيروت بالتزامن مع انعقاد "الورشة" التي دعت لها الواليات المت
من جانبه، دعا المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال إلى تصعيد كافة أشكال االحتجاج 

وأشار إلى وجود وقفة واسعة في الساحة . والرفض لـ"ورشة البحرين" ولما تسمى بصفقة القرن 
 .ةاألوروبية إسنادا للموقف الفلسطيني ورفضا للطروحات األمريكية اإلسرائيلي

وفي فنزويال، أعلن أمين سر حركة "فتح" احمد قراقرة عن البدء بسلسلة فعاليات ضد صفقة القرن 
وللتأكيد على دعم القيادة في تمسكها بالثوابت الوطنية، مضيفا أن هذه "فرصة إليصال موقف القيادة 

لالتينية موجود الفلسطينية خاصة أن الصوت األقوى للشعب الفلسطيني والحراك األقوى في أمريكا ا
 في فنزويال".

 17/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ن"البحري ـ"ورشةتدعو الفلسطينيين للمشاركة في الفعاليات المناهضة لقوى غزة  .04
القوى الوطنية واالسالمية بقطاع غزة، الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة  ،دعت لجنة المتابعة: غزة

 لداخل المحتل والشتات، للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المناهضة لمؤتمر البحرينالغربية وا
 لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية الذي سيعقد في المنامة عاصمة البحرين.

وأوضح منسق اللجنة خالد البطش في بيان نشر أمس، أن لجنته ستنظم فعاليات مناهضة لهذا 
بعنوان "األرض مش للبيع"، كما ستعلن اإلضراب الشامل في قطاع  21/6/2019المؤتمر يوم الجمعة 

 ، داعيا  المواطنين لاللتزام به.6/2019/ 25غزة يوم الثالثاء 
وطالب البطش بالمشاركة في المؤتمر الشعبي الذي سيقام في رام هللا ومدينة غزة بمركز الشوا 

امن مع مؤتمر البحرين احتجاجا  على عقد الثقافي يوم الثالثاء حيث سينعقد المؤتمران بشكل متز 
مؤتمر الهزيمة والعار هناك وحماية للحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة لالجئين واسقاط كافة 

ودعا أيضا  للمشاركة في الفعاليات والمسيرات الشعبية يوم االربعاء  مشاريع تصفية القضية الوطنية.
والضفة  بحرين والتي ستنفذ في محافظات قطاع غزة الخمسةأي اليوم الثاني لمؤتمر ال 26/6/2019
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وطالب بالبدء بعقد مؤتمرات وفعاليات مماثلة بلبنان وسوريا وأماكن تواجد الجاليات  الغربية.
 الفلسطينية.

 17/6/2019، فلسطين اون الين
 

 17 حماس تهنئ "المبادرة الوطنية" بانطالقتها الـ .05
حماس" ورئيس مكتب العالقات الوطنية حسام بدران، حركة هنأ عضو المكتب السياسي لحركة "

المبادرة الوطنية بذكرى تأسيسها السابعة عشرة، وذلك خالل مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع األمين 
ونقل للبرغوثي خالل المكالمة تهنئة اإلخوة في  العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.

ؤكدا على العالقة المتميزة التي تجمع الحركتين في مختلف القضايا قيادة الحركة وكوادرها، م
 السياسية والوطنية.

من جهته، ثّمن البرغوثي هذه التهنئة، وأعرب عن شكره لقيادة حركة حماس واعتزازه بالعالقة المتميزة 
 ك.  التي تجمعهم معها، معتبرا أن تلك العالقة مبنية على األخّوة في النضال والعمل المشتر 

 17/6/2019موقع حركة حماس، 
 

 فلسطينيًا بتهمة المشاركة بأعمال تتعلق بالمقاومة 22االحتالل يعتقل  .06
فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية  22القدس المحتلة: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

إلثنين، إنه تم اعتقال وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان، ا خالل ساعات الليلة الماضية.
تمت إحالتهم للتحقيق من “وأضاف:  .تتعلق بمقاومة االحتاللالفلسطينيين بشبهة القيام بنشاطات 

من المنازل الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف  االعتقاالتوعادة ما تتم  ”.قبل قوات األمن
 الليل.

 17/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 بمحمود عباسطاحة وزير إسرائيلي يدعو لإل .07
تل أبيب: دعا وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية، يوفال شتاينتس، إلى اإلطاحة 
 بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوى أنه "معاٍد للشعب اليهودي يبث الكراهية ويشجع اإلرهاب".

جيروزلم بوست"، التي تصدر وقال شتاينتس، الذي كان يتحدث في نيويورك، خالل منتدى صحيفة "
باإلنجليزية في إسرائيل، إن "الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لم يكن في يوم من األيام على األرض، 
أو على االستيطان اليهودي في الضفة الغربية. إنما الصراع هو أوال  وقبل كل شيء بسبب الالسامية 
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ليهود في إقامة وطن قومي لهم في أرض والكراهية لليهود، ورفض الفلسطينيين االعتراف بحق ا
إسرائيل )فلسطين(. والسلطة الفلسطينية تسعى للتخريب على كل إمكانية للتقارب بين إسرائيل 
والعرب، لدرجة أنها تحاول إجهاض المنتدى االقتصادي في البحرين، الذي بادر إليه الرئيس 

ذلك، فقد حان الوقت ألن نقول بصوت األمريكي دونالد ترمب، وجاء ليساعد الشعب الفلسطيني. ول
عال إن أبو مازن، الذي يدعم اإلرهاب، ويحرض الفلسطينيين على قتل اليهود ويشجع مقاطعة 

 إسرائيل بدال  من التعايش معها، يجب أن ينزل عن المسرح ويذهب إلى البيت".
 18/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 من الضفة الغربية %60ى مسؤولة إسرائيلية تدعو لتطبيق السيادة عل .08
القدس: دعت مسؤولة إسرائيلية، إلى فرض القانون والسيادة، على المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 

وقالت تسيبي  من مساحة الضفة الغربية، بعد أن اعتبرت أن الضفة ملك للدولة العبرية. 60%
قانون اإلسرائيلي على المناطق حوتوبيلي، نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي: "حان الوقت لفرض ال

 )ج(".
وجاءت أقوال حوتوبيلي، خالل المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، المنعقد في 

 والية نيويورك األمريكية ونشرتها اإلثنين.
وقالت: "استخدام مصطلح الضم  ودعت حوتوبيلي إلى استخدام مصطلح " السيادة" وليس "الضم".

وحول ضم المناطق )ج(،  حا، فأنت تضم شيئا ال يخصك، هذه ليست قصة ضم".ليس صحي
 52أضافت حوتوبيلي: "يسأل الكثيرون ما هو التالي؟ وما الذي سيحدث وما الذي سيتغير؟ منذ 

وتابعت المسؤولة اإلسرائيلية:  عاما ، كنا نغذي أسطورة االحتالل، إنها أسطورة، هذا ليس صحيحا".
 لكي نتحرك خطوة بخطوة، دعونا نطبق القانون على المنطقة )ج("."لقد حان الوقت 

  18/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 رأسًا نووياً  90لـ  80: "إسرائيل" تمتلك من دولي تقرير .09
قال تقرير دولي، صدر يوم اإلثنين، عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم إن "إسرائيل" : غزة

 نوويا، رغم تكتمها على قدراتها في هذا المجال.رأسا  90-80تمتلك ما بين 
ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم، فإن االحتالل اإلسرائيلي لديه "سياسة طويلة األمد من عدم التعليق 

وذكر المعهد في  رأسا نوويا. 90-80على ترسانتها النووية"، حيث يعتقد المعهد أنها تمتلك ما بين 
ت المتحدة األمريكية، وروسيا، المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، تقريره أن تسع دول، هي الواليا
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رأسا نوويا، تم  13,865نحو  2019والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، تمتلك حتى بداية 
، منها، يتم االحتفاظ بها في حالة تأهب 2000منها مع قوة تشغيلية، وما يقرب من  3,750نشر 

ف التقرير: "يمثل هذا العدد انخفاضا عن الر وس النووية التي قدر المعهد وأضا تشغيلي عالي.
 ".2018في بداية عام  14,465عددها نحو 

وتابع المعهد في تقريره: "يعود االنخفاض في العدد اإلجمالي لألسلحة النووية في العالم بشكل 
من جميع  % 90ويا أكثر من أساسي، إلى روسيا والواليات المتحدة األمريكية، اللتان تمتلكان س

 2010األسلحة النووية، مما أدى إلى زيادة خفض قواتهما النووية االستراتيجية عمال بتنفيذ معاهدة 
بشأن تدابير لزيادة تخفيض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحد منها، فضال عن القيام بإجراء 

 تخفيضات من جانب واحد".
الذي تشن "إسرائيل" حملة قوية ضد امتالك إيران قدرات نووية،  وتأتي هذه المعيطات في الوقت

حيث عارضت بشدة االتفاق الدولي مع طهران، بشأن برنامجها الدولي، الذي تم التوصل له في 
 .2015تموز/يوليو 

 17/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ء الخان األحمرتأجيل إخال "إسرائيل"طلبت من  مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن .21
ذكر مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن اإلدارة األمريكية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخالء وهدم 
قرية الخان األحمر إلى ما بعد اإلعالن عن تفاصيل "صفقة القرن"، حسب ما أفادت صحيفة 

 "هآرتس".
العليا بتأجيل إخالء وهدم الخان وقدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، أمس اإلثنين، طلبا للمحكمة 
أيلول/ سبتمبر المقبل، ويأتي  17األحمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست المعادة والتي ستجري في 

ذلك في أعقاب التماس لجمعية االستيطانية "ريغافيم" التي طالبت من خالله تنفيذ قرار اإلخالء 
 والهدم للقرية.

لي قوله إن الدولة أجلت إخالء قرية خان األحمر على ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائي
األقل حتى منتصف كانون األول/ديسمبر المقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى طلب اإلدارة األمريكية 
بإرجاء اإلخالء والهدم لحين الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن"، وذلك بهدف منع التوتر مع السلطة 

ح مكتب النائب العام، الذي استجاب للطلب المقدم، أن إخالء الفلسطينية وتجنب إحراجها، فيما أوض
 القرية قد تأجل بسبب انتخابات الكنيست السابقة والحالية.

 18/7/2019، 48عرب 
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 للمواصالت للتربية وسموتريتش وزيراً  تعيين بيرتس وزيراً  .20

أحزاب اليمين"، رافي  عّين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين، رئيس "اتحاد
بيرتس، وزيرا للتربية في الحكومة االنتقالية، ورئيس "االتحاد القومي"، بتسالئيل سموتريتش، وزيرا 

 للمواصالت.
األمني، في حين عين بيرتس مراقبا  –وعين سموتريتش أيضا عضوا في المجلس الوزاري السياسي 

 في المجلس الوزاري.
إن "األطراف وافقت على الحفاظ الكامل على الوضع الراهن في وبحسب المتحدث باسم الليكود ف

شو ن الدين والدولة"، وذلك في أعقاب ما نشرته صحيفة "معاريف" بشأن معارضة سموتريتش طلب 
 نتنياهو السماح بالقيام بأعمال البنى التحتية في أيام السبت.

لليكود مع الصهيونية الدينية واتحاد من جهته كتب نتنياهو في تويتر أن "الشراكة العميقة والقوية 
 أحزاب اليمين سوف تستمر خالل المعركة االنتخابية وبعدها".

 17/7/2019، 48عرب 
 

 "إسرائيل"بالتنسيق مع  مكتب نتنياهو: عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين تمّ  .22
نتنياهو في بيان يوم االثنين إن  قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين :)د ب ا( -أبيب تل 

قرار الواليات المتحدة بعدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور قمة البحرين االقتصادية في أواخر 
بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية في  الشهر الجاري تم تنسيقه مع القدس مقدما،

 موقعها اإللكتروني.
 17/6/2019، رأي اليوم، لندن

 

 ع: نصف اإلسرائيليين يدعون لرفع الحصار عن غزة وجهات أمنية تطالب بالتهدئةاستطال .23
من اإلسرائيليين، يعتقدون أن األوضاع االقتصادية  %60الناصرة: قال استطالع رأي جديد إن 

مرتبطة مباشرة باألزمة األمنية بين  وأنها، "اإلرهاب"القاسية داخل قطاع غزة تؤدي إلى التطرف و
 ئيل.حماس وإسرا

 %7من اإلسرائيليين يعفون إسرائيل من المسؤولية ويتهمون حركة حماس بذلك ويرى  %65ورغم أن 
منهم أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة، فإن نصفهم يدعون لوقف الحصار المفروض على 

 منهم بضرورة استمرار الوضع الراهن. %4، فيما يرى 2007القطاع منذ 
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عدة صادرة من جهات سياسية وإعالمية متنوعة حول فقدان استراتيجية على خلفية انتقادات متصا
عمل في إسرائيل، للتعامل مع غزة يأتي هذا االستطالع برعاية "المعهد األكاديمي لإلصالح الهيكلي 

من اإلسرائيليين أنه ينبغي على إسرائيل أن تهتم بالوضع  %51في جامعة تل أبيب"، وفيه يعتقد 
اني في قطاع غزة، لكن عندما يتعلق األمر باتخاذ خطوات عملية من جانب االقتصادي واإلنس

حكومة االحتالل لتحسين الوضع، فإن معظم اإلسرائيليين يفضلون أن يقوم رجال أعمال من القطاع 
 الخاص أو الدول األخرى بذلك وحتى أنه يبرر استمرار سياسة الحصار اإلسرائيلي.

ن أنه يجب على إسرائيل المساعدة في إعادة التأهيل، لكن فقط يعتقدو  %29وحسب االستطالع فإن 
مشاركة إسرائيل في إعادة تأهيل قطاع  %25إذا قامت دول أخرى بقيادة تأهيل القطاع، فيما يرفض 

تقديم أي  %23غزة، لكنهم ال يعارضون ذلك إذا كانت هناك دول أخرى تقوم بذلك. ويعارض 
يقولون إّن على إسرائيل أن تقوم بنفسها بإعادة تأهيل  %11ي ومساعدة طالما ال يوجد اتفاق سياس

من اإلسرائيليين تجنيد المليارات من الدول العربية في إطار تنفيذ "خطة  %49قطاع غزة. ويؤيد 
التعاون بين رجال األعمال اإلسرائيليين والفلسطينيين، مما سيوفر فرص  %45القرن" فيما يدعم 

 ن الطرفين.عمل والتبادل التجاري بي
  18/6/2019القدس العربي، لندن، 

 
 شوارع في سلوان 5بلدية االحتالل تصادق على إطالق أسماء حاخامات على  .24

صادقت بلدية االحتالل في القدس، يوم االثنين، على إطالق أسماء حاخامات على شوارع س: القد
 الشرقية. في بلدة سلوان المالصقة ألسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية

وأفاد مراسلنا، بأن لجنة األسماء في بلدية االحتالل، برئاسة رئيس البلدية موشيه ليؤون، صادقت 
أزقة وشوارع صغيرة بحي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن البلدة  5على إطالق أسماء على 

بلدية االحتالل،  ونقل عن عضو عائلة من المستوطنين، وسط مئات العائالت الفلسطينية. 12نحو 
 أرييه كينغ، قوله إنه يرى في إطالق أسماء الحاخامات "عنصرا آخر في إحالل السيادة والتهويد".

 17/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة مستوطناً  140نحو  .25
الفترة الصباحية( المسجد األقصى المبارك، على مستوطنا يوم االثنين ) 139اقتحم  :وفا - القدس

شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات 
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شروحات حول أ سطورة وأ كذوبة الهيكل  إلىواستمع المستوطنون خالل جوالتهم االستفزازية  االحتالل.
 لة.المزعوم قبل مغادرتهم المسجد من جهة باب السلس

 17/6/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 شقة لـ"قربها من جدار الفصل" 100المصادقة على هدم  .26

شقة سكنية في الحي  100مبنى تضم  13سمحت المحكمة العليا اإلسرائيلية، األسبوع الماضي، بهدم 
جدار الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس، وذلك بذريعة أنها قريبة من 

شقة مأهولة والباقية في مرحلة البناء  20ورغم أن القرار يعني هدم  الفصل، و"تشكل خطرا أمنيا".
بمصادقة السلطة الفلسطينية، إال أنه يشكل سابقة تسمح لجيش االحتالل بهدم آالف المباني 

 المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.
ذي يقع في طرف قرية صور باهر، جنوب شرقي القدس. والحديث هنا عن حي وادي الحمص ال

وخالفا للقرية، فإن هذا الحي يقع خارج منطقة نفوذ بلدية االحتالل في القدس، وتصنف غالبيته 
 ضمن "مناطق أ" التابعة للسلطة الفلسطينية.

 وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش االحتالل كان قد أصدر،
مترا من الجدار. وفي المقابل، يؤكد سكان الحي  250سنوات، أمرا يمنع إقامة مبان على بعد  7قبل 

 أن األمر لم ينشر، عالوة على أن صالحية التخطيط والبناء هي بيد السلطة الفلسطينية.
 17/6/2019، 48عرب 

 
 صالة الغائب على مرسي في المسجد األقصى .27

ات الفلسطينيين صالة الغائب في المسجد األقصى بمدينة القدس، أقام عشر : سعيد عموري  - القدس
على الرئيس المصري األسبق محمد مرسي، الذي وافته المنية، اإلثنين. وذكر مراسل األناضول أن 
العشرات أقاموا صالة الغائب على مرسي داخل المسجد القبلي في المسجد األقصى بمدينة القدس 

ن في القدس خبر وفاة مرسي، على شبكات التواصل االجتماعي، بشكل المحتلة. وتناقل الفلسطينيو 
 واسع للغاية، باإلضافة لمقاطع فيديو لمواقف مرسي من القدس وغزة.
 17/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "علماء فلسطين" بغزة تنعي مرسي .28

الرئيس المصري  نعت رابطة "علماء فلسطين" في قطاع غزة، اإلثنين،: هداية الصعيدي - غزة
وقالت الرابطة في بيان  قراطيا في مصر.و األسبق، محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديم

مقتضب، وصل األناضول نسخة منه:" تتقدم رابطة علماء فلسطين إلى الشعب المصري الشقيق 
لمصري وإلى الشعب الفلسطيني، وإلى األمتين العربية واإلسالمية، بخالص العزاء بوفاة الرئيس ا

 محمد مرسي".
 18/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على هدم منزله اعتقاالت بالضفة واالحتالل يجبر مقدسياً  .29

فلسطينيين بمناطق مختلفة بالضفة الغربية،  9اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الثالثاء، 
سيا على هدم العمارة السكنية التابعة للعائلة بحجة البناء دون فيما أجبرت بلدية االحتالل مقد

فلسطينيين خالل  9وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنود اعتقلوا  تراخيص.
اقتحامات بالغربية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 

وشرع الشقيقان باسل وحاتم العباسي، بساعات الليل، بهدم  ش االحتالل.شعبية ضد المستوطنين وجي
بنايتهما الكائنة في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بأيديهم، بعد قرار من بلدية االحتالل بالقدس، حسب 

 ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان.
يتهما ذاتيا، وتنتهي المهلة مساء اليوم، وأصدرت بلدية االحتالل قرارا يلزم عائلة العباسي بهدم بنا

وفي حال عدم تنفيذ القرار ستقوم جرافاتها بذلك، وعلى العائلة دفع أجرة وتكاليف الهدم، مما اجبر 
 العائلة على الهدم لتجنب التكاليف التي تفرضها بلدية االحتالل.

مقدسيين عن المسجد وعلى صعيد التضييق على المقدسيين، أبعدت شرطة االحتالل، سبعة شبان 
واعتقلت قوات االحتالل الشبان من منازلهم في  األقصى حتى الخميس المقبل، بعد اإلفراج عنهم.

 المدينة المحتلة، أمس اإلثنين، واشترطت إبعادهم لإلفراج عنهم.
 18/6/2019، 48عرب 

 
 مركز حقوقي يحذر من نقص األدوية في مشافي غزة .31

ي لحقوق اإلنسان عن قلقه من تفاقم أزمة نقص األدوية في مشافي أعرب المركز الفلسطين: وكاالت
قطاع غزة، محذرا  من تداعياتها الخطرة على حياة آالف المرضى، الذين يعانون أمراضا  خطرة، وهم 
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بحاجة ماسة للعالج. وناشد المركز، السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل؛ من 
 ي القطاع باألدوية الالزمة؛ إلنقاذ حياة المرضى.أجل ضمان إمداد مشاف

ووفقا  لمتابعة المركز، فإن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة تعاني نقصا  شديدا  في األدوية 
المخصصة لمرضى السرطان، ومرضى الكلى، واألمراض الم زمنة "أمراض السكري والضغط"، 

 كتومين"، والجرعات الدوائية لمرضى الهيموفيليا. ومرضى الثالسيميا، والحليب العالجي "حليب الجال
 18/6/2019، الخليج، الشارقة

 
 االحتالل يصادق على تقطيع آالف أشجار الزيتون جنوب شرق بيت لحم .30

، يوم األحد، على تقطيع آالف أشجار الزيتون اإلسرائيليصادقت حكومة االحتالل  :وفا - بيت لحم
 دة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم .الواقعة ما بين المدخل الغربي لبل

 األمروأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن 
دونما،  80متر أي ما مجموعه  50متر وبعرض  1,600يتضمن تقطيع األشجار على طول امتداد 

 أمنية.بدواٍع حيث سيتم تقطيع حوالي ألفي شجرة زيتون معمرة 
 16/6/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  ألف دوالر خسائر يومية لـ"صيادي غزة" بسبب إغالق البحر 140: نقيب الصيادين .32

أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عّياش، بأن الخسائر اليومية للصيادين : غزة
ألف  140بأكثر من نصف مليون شيكل )قرابة الـ في ظل مواصلة إغالق "إسرائيل" البحر، ت قدر 

إلغالق قوات االحتالل  6وقال عياش وفقا لوكالة "قدس برس" يوم اإلثنين، إن اليوم هو الـ  دوالر(.
 4أيام حرم  6وأضاف: "إغالق االحتالل لبحر غزة منذ  بحر غزة في وجه الصيادين الفلسطينيين.

 حيد، وأدخلهم جميعا في صفوف البطالة".آالف صياد فلسطيني من مصدر رزقهم الو 
ا"، نظر ا ألنهم فقدوا عملهم اليومي،  وأشار إلى أن اإلغالق جعل الصيادين في "وضع صعب جد 

ورأى أن إغالق البحر ومنع الصيد "عقاب  وتلقوا خسائر كبيرة بسبب إغالق قوات االحتالل للبحر.
 ألف نسمة في قطاع غزة". 50 آالف صياد فلسطيني يعيلون قرابة الـ 4جماعي طال 

 17/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 48 الـ مربية فلسطينية تفوز بأعلى جائزة تقدير داخل أراضي  .33
من شيخوخته وحولته  مادة التاريخ المربية الفلسطينية نفوذ خطيب نجحت في إنقاذنجحت الناصرة: 

عاما( العاملة في حقل التربية وتعليم  44ذ خطيب )لموضوع ممتع لتالميذها كما هو بالنسبة لها. نفو 
عاما طوّرت بمبادرتها وسائل إيضاح مسلية تشجع على  21التاريخ والجغرافيا األقرب على قلبها منذ 

السؤال والتأمل والتقييم وتشحن بالقيم المستوحاة من الماضي بعيدا  عن أسلوب التلقين وحشو رأس 
 التلميذ بالمعلومات.

لعملها المميز في مدرستها عيلوط اإلعدادية على قمة جبل شاهق في شمال الناصرة داخل  وتقديرا  
في مجال تعليم التاريخ والجغرافيا والتربية االجتماعية حازت أمس على جائزة المعلمة  ،48أراضي 

 المتفوقة وهي جائزة قطرية على مستوى البالد يتقدم لها آالف المعلمات والمعلمات.
عكا المقيمة في بلدة دير حنا أن التجديد مالئم لروحها ولطالبها  ابنةمربية نفوذ خطيب وتعتقد ال

معا، معتبرة أن التفكير خارج الصندوق طريق تستحق التجربة في التعليم، موضحة أنها تستخدم 
والمسرحيات وألعاب البينغو واألرقام واأللواح الفسيفسائية )البازل( والمناظرات  اإلنترنتاألفالم وبرامو 

التي يحاكي فيها طالبها شخصيات تاريخية ومن خاللها تثري معرفتهم وتثير بهم أسئلة وتترك 
بصمات تربوية. ومثال على ذلك قامت بتناول موضوع وأد البنات في الجاهلية وربطها بظاهرة قتل 

لعربيات الضحايا النساء اليوم من خالل نقاشات ومقارنات عالوة على المبادرة لجمع صور الفتيات ا
والحديث عن كل واحدة منهن. وهكذا أيضا  تجعل من حصة التاريخ حول الحرب العالمية الثانية 
رحلة مثيرة باالستعانة بمواد بصرية ووثائقية وبرامو تلفزيونية حولها. وال يقتصر تقديرها لتحصيل 

مدى احترام اآلخر لدى كل طالبها على االمتحانات فهي تأخذ في الحسبان طريقة العمل الجماعي و 
 طالب وطالبة وغيره.

 18/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 طالب ثانوي فلسطيني يعد برنامج "بنك األسئلة" في دمشق .34
أعّد الطالب الفلسطيني أحمد كيالي، ما يشبه "البوت اآللي" لوضع أسئلة االمتحانات بأنواعها : دمشق

 المختلفة، في العاصمة السورية دمشق.
فقا  لوزارة التربية السورية، ي صنِّّف البرنامو األسئلة عن طريق الذكاء االصطناعي، بعد توصيفها وو 

الاّلزم من حيث نوعها، وصعوبتها، وطريقة حّلها، والعالمة الالزمة لها، والصور الملحقة بها، وغير 
 ذلك من مستلزمات التعّرف الذكّي عليها.
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ضع نماذج أسئلة االمتحانات بالّذكاء االصطناعي ودون وسيمّكن البرنامو االختصاصيين من و 
تدخٍل بشرّي، إضافة  إلى تدقيق األوراق االمتحانية وتصحيحها وإعطاء النتيجة آليا  وبالسرعة 

 الممكنة، وفق ما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.
التربية السوري ومدير المركز وزارة التربية بدورها التقت مع الطالب كيالي، وحضر اللقاء وزير 

 الوطني لتطوير المناهو التربوية ومنسقة مادة المعلوماتية ومديرة المكتب الخاص بالوزارة.
ووّجه وزير التربية السوري التعليمات لعرض البرنامو على المديريات المعنّية وتطويره للتحقق من 

 ة.إمكانية استعماله الحقا  في تطوير العملّية االمتحانيّ 
يشار إلى أن الطالب أحمد كيالي، من مخيم اليرموك، ومن طالب الصف الثالث الثانوي في مدرسة 

 المحسنّية في دمشق.
 17/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليون دوالر لتسوية قضية الغاز 500 "إسرائيلـ"مصر تدفع ل .35

ن دوالر مع هيئة كهرباء إسرائيل مليو  500أعلنت مصر، أنها توصلت إلى تسوية قيمتها : القاهرة
بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، وذلك بعد نحو أسبوعين من كشف تقارير إسرائيلية عن 
بدء الضخ التجريبي لغاز االحتالل إلى مصر، بينما تجري تسوية قضية التحكيم الدولي التي رفعتها 

ة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وقالت الهيئة المصرية العام إسرائيل على القاهرة.
الطبيعية في بيان، مساء األحد، إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين األطراف وتسوية 

 مليون دوالر. 500وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 
مليون دوالر دفعة  60سنوات ونصف بواقع  وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني

مليون دوالر بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد  40مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و
 قسطا كل ستة أشهر. 16مليون دوالر على  25المبلغ المتبقي بواقع 

اد مستندي من وأشار البيان إلى أن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتم
البنك األهلي المصري وفقا ألحكام القانون المصري، مضيفا أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن 

 جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
وقال البيان: "في حالة عدم االلتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل على 

على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية من خالل طلب اإلسراع بسداد المبلغ  الحصول
المتبقي من خالل االعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شرط قيام 

 هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية".
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ي اتفاق التسوية، بعد نحو أسبوعين من كشف تقارير إسرائيلية عن بدء الضخ التجريبي للغاز ويأت
سنوات، وذلك رغم إعالن الحكومة  10إلى مصر، تمهيدا للضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 

 المصرية بشكل متكرر في األيام الماضية تحقيق االكتفاء الذاتي في الغاز والتوجه نحو التصدير.
 17/6/2019، لعربي الجديد، لندنا

 
 صحيفة عبرية: العالقات مع مصر بلغت ذروة التوتر إبان حكم "مرسي" .36

أشارت صحيفة عبرية، اإلثنين، أن عالقات تل أبيب والقاهرة بلغت ذروة : سعيد عموري  - القدس
 التوتر إبان حكم الرئيس المصري األسبق، محمد مرسي.

ن "مرسي"، الذي توفي اإلثنين أثناء محاكمته، دعا إبان حكمه وأوضح موقع "وااّل" اإلخباري أ
 (.1978( إلى تعديل بنود اتفاقية "كامب ديفيد" للسالم بين مصر وإسرائيل )موّقعة عام 2012-2013)

ولفت الموقع أن االتفاقية حدت من حرية القاهرة التحرك في شبه جزيرة سيناء، القريبة من حدود 
وأضاف أّن خطاب مرسي الوحيد أمام الجمعية العامة  مال شرقي مصر.قطاع غزة وإسرائيل، ش

 لألمم المتحدة ركز على القضية الفلسطينية، ولم يذكر اسم إسرائيل أبدا .
 وأكد الراحل، في أكثر من مناسبة خالل رئاسته؛ أن القضية الفلسطينية تقع على رأس أولوياته.

إلى غزة، للتعبير عن تضامنه معها، وهو ما شجع  كما أرسل رئيس وزرائه حينها، هشام قنديل،
أطرافا عربية ودولية أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، فضال عن اتخاذ القاهرة إجراءات لتخفيف 

 الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع.
 18/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 نأحزاب وحركات شعبية تعلن التظاهر ضد ورشة البحري عمان: .37

أعلنت أحزاب وحركات شعبية أردنية، يوم اإلثنين، عن إقامة مسيرات شعبية يوم الجمعة  عمان:
 القادم، احتجاجا  على "صفقة القرن" وورشة البحرين التطبيعية.

ودعا حزب "جبهة العمل اإلسالمي"، أكبر األحزاب األردنية، جموع الشعب األردني للمشاركة في 
تنطلق بعد صالة الجمعة من وسط البلد تحت شعار "ال للتطبيع وال لبيع المسيرة الجماهيرية التي 

 األوطان".
وأعلن ائتالف األحزاب والحراكات الشعبية "مش ساكتين"، عن إقامة مسيرة شعبية أمام السفارة 
األمريكية احتجاجا  على ما وصفه بـ "مؤتمر العار" الذي سيعقد في البحرين من أجل تصفية القضية 

وقال االئتالف إن المسيرة تأتي تأكيدا  على رفض الشعب األردني لـ"صفقة القرن" وكل  طينية.الفلس
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وأدان موقف األنظمة العربية المتواطئة لتمرير الصفقة، داعيا  الشعب األردني  أشكال التطبيع.
طلق يوم وأشار االئتالف إلى أن المسيرة ستن للمشاركة والحشد للمشاركة في "يوم الغضب األردني".

 الجمعة الساعة الخامسة مساء  من دوار "تاج مول" نحو السفارة األمريكية في عبدون.
 17/6/2019، فلسطين أون الين

 
 الدول العربية المضيفة لالجئين تبحث مع كرينبول مستجدات أزمة "األونروا" المالية .38

، ولبنان، ومصر( ة، وسوريبحثت الدول العربية المضيفة لالجئين )فلسطين، واألردن: البحر الميت
وأكدت الدول  مع المفوض العام لوكالة )األونروا( بيير كرينبول، مستجدات أزمة الوكالة المالية.

المضيفة، باإلضافة إلى جامعة الدول العربية، دعمها لألونروا في مواجهة أزمتها المالية وكافة 
 تستهدفها.المؤامرات التي 

نظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، في بيان وقال عضو اللجنة التنفيذية لم
صحفي، الليلة، إن الدول العربية المضيفة لالجئين أكدت لكرينبول، خالل اللقاء الذي جرى على 
ساحل البحر الميت، وقوفها إلى جانب "األونروا" من خالل التحرك المشترك بين الدول العربية لحشد 

سياسي لتجديد التفويض لها، وحث الدول المانحة وغير المانحة للتصويت لتجديد الدعم المالي وال
وتابع أن "الدول العربية المضيفة أكدت استمرارية عمل  واليتها والمساهمة في تغطية عجزها المالي.

، 194األونروا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، طبقا للقرار 
 أثنت على موقف المفوض العام الداعم لالجئين الفلسطينيين وخطابه األخير في األمم المتحدة".و 

من جهته، وضع كرينبول الدول المضيفة في صورة الوضع المالي لألونروا، الفتا إلى أنها تلقت ما 
ا ستواجه مليار دوالر، وأنه 1.2التي تقدر  2019مليون دوالر من ميزانيتها للعام  350يقارب من 

 دوالر.مليون  211عجزا ماليا فعليا يقدر بـ 
 18/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دفعة جديدة من المساعدات القطرية لقطاع غزة .39

وكاالت: أفاد مصدر في اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة أنه سيتم بدء صرف مساعدات  -غزة
 إلىفقيرة في القطاع اإلثنين، ذلك بعد وصول السفير القطري  نقدية ألكثر من مئة ألف أسرة

 القطاع.
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وتندرج هذه المساعدات في إطار تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تمت بوساطة 
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس "سيتم اإلثنين  .2018مصرية وأممية عام 

 آالف أسرة فقيرة في قطاع غزة". 108دية تستفيد منها البدء بصرف مساعدات نق
دوالر لكل أسرة وهي جزء من الدفعة المالية القطرية  100وبحسب المصدر "سيتم صرف مبلغ 

 الجديدة لمساعدة أهلنا في القطاع".
وأضاف المصدر نفسه "وصل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الى غزة السفير محمد العمادي 

لجنة القطرية إلعمار غزة )عبر معبر بيت حانون، إيريز( برفقة زوجته ونائبه خالد الحردان رئيس ال
 5ماليين للكهرباء في قطاع غزة و 10وبّين أنه "سيتم دفع  ومعه أموال الدفعة المالية الجديدة".

 ماليين لدفع أجرة العاملين في برنامو التشغيل المؤقت عبر األمم المتحدة".
ر، عقد السفير عدة اجتماعات مع المسؤولين اإلسرائيليين بعد ظهر األحد "تركزت على ووفقا للمصد

 161بحث تثبيت التهدئة )بين حماس وإسرائيل( وحل أزمة الكهرباء من خالل تغطية فاتورة خط 
وتطرقت االجتماعات أيضا إلى "تسهيل المشاريع  ميغاواط إضافية". 100اإلسرائيلي لتزويد القطاع بـ 

 قطرية في القطاع".ال
وتجمع مئات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح األولى أمام فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع في 

 انتظار صرف المساعدات، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
 18/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 لن تدعو مسؤولين إسرائيليين إلى ورشة البحرين واشنطن .41

طن: ذكر مسؤول كبير في اإلدارة األميركية، أمس اإلثنين، أن البيت األبيض ال واشن -تل أبيب 
يعتزم دعوة مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية لحضور مؤتمر البحرين الذي يهدف إلى دعم خطة تنشيط 

 االقتصاد الفلسطيني وذلك إلبقاء المؤتمر بعيدا  عن السياسة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
ؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يحضر ممثلو قطاع األعمال وقال المس

الفلسطيني هذا المؤتمر في المنامة لكن لن يحضره مسؤولو الحكومة الفلسطينية ألنهم يقاطعون 
 مبادرة السالم التي يقودها المستشار الكبير بالبيت األبيض جاريد كوشنر.

ل اإلسرائيليين والفلسطينيين. نود أن نجعله غير سياسي قدر وأضاف: "نوجه الدعوة لرجال األعما
 اإلمكان".

 18/6/2019، الشرق األوسط، لندن
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 مليون دوالر 211بتعهداتهم لتجاوز عجز قيمته  اإليفاءونروا" تناشد المانحين األ " .40
ثنين، من ( بيير كرينبول يوم اإلأونرواحذر المفوض العام لوكالة ): أ ف ب -البحر الميت )األردن( 

مليون دوالر، مناشدا الدول المانحة تسديد  211يبلغ  2019عجز مالي في ميزانية الوكالة للعام 
وقال كرينبول خالل مؤتمر صحافي في أحد فنادق البحر الميت في  تعهداتها كما العام الماضي.

ي العجز المالي لهذا بليون دوالر لتغطية خدماتنا". وأضاف أن "إجمال 1,2األردن: "هذا العام نحتاج 
 مليون دوالر، ونعمل مع الدول المانحة على تأمين هذا المبلغ". 211ـ العام قدرت قيمته ب

وأشار إلى أن الوكالة "نجحت حتى اآلن في الحفاظ على مستوى خدماتها بين كانون ثاني )يناير( 
 قام العجز".الماضي وأيار )مايو( لكننا اآلن في حزيران )يونيو( بدأنا نشهد بعض أر 

 25وتأتي تصريحات المفوض العام قبل نحو أسبوع من مؤتمر للدول المانحة في نيويورك في 
وقال كريبنول: "في نيويورك سنحاول تأمين تمويل إضافي"، مشيرا إلى  حزيران )يونيو( الحالي.

ضاف: "إذا وأ تخطي الوكالة أزمة تمويل أنشطتها العام الماضي بفضل زيادة دعم الدول المانحة.
حافظت كل جهة مانحة على مستوى الدعم الذي قدمته العام الماضي سنغطي احتياجات العام 

وتابع كرينبول: "خسرنا التمويل األميركي بالكامل لذلك نطالب شركائنا بإبقاء نفس مستوى  الحالي".
 الدعم الذي قدموه العام الماضي".

 18/6/2019، الحياة، لندن

 

 لحركة عدم االنحياز يؤكد دعمه للقضية الفلسطينيةاالجتماع الوزاري  .42
عقد يوم االثنين، اجتماع وزراء حركة عدم االنحياز على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي : جنيف

( بدعوة من الوفد الدائم لجمهورية فنزويال البوليفارية، لدى األمم المتحدة بصفتها الرئيس 108)
ح رئيس وفد الحكومة لجمهورية فنزويال االجتماع مستعرضا  افتت الحالي لحركة عدم االنحياز.

القضايا التي تهم دول حركة عدم االنحياز، مشددا  على أهمية الموقف الموحد للحركة في التأثير 
عند اتخاذ القرارات في االجتماعات الدورية لمجلس إدارة مكتب منظمة العمل الدولي والتي تم 

 ي عرض على االجتماع لتبنيه.عرضها في البيان الوزاري الذ
وأكد رئيس االجتماع دعم بالده ودول الحركة المستمر للقضية الفلسطينية وشعب وعمال فلسطين، 
مشيدا  بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول )وضع العمال في األراضي العربية المحتلة( 

عمل في دوراته. كذلك عّبر عدد من الوزراء مطالبا  أن يتم إدراج التقرير في صميم أعمال مؤتمر ال
ور ساء الوفود في مداخالتهم أمام االجتماع عن دعمهم لعمال وشعب فلسطين وزيادة الدعم لدولة 

 فلسطين لمساعدتها في القيام بواجباتها في رفع المعاناة عن عمال وشعب فلسطين.  
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تضمن إدانة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي وفي ختام هذا االجتماع تم اعتماد اإلعالن الوزاري الذي 
الفلسطينية والجوالن السوري، ويدعم كافة الجهود إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

 الشرقية.
ورحب البيان بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في األراضي العربية 

ان التي تقوم بها قوات االحتالل والبطالة في األرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات حقوق اإلنس
 المحتلة والتي وصلت إلى أعلى المستويات في العالم وفقا  للتقرير.

 17/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "مغزى التأجيل المتكرر لإلعالن عن "صفقة ترامب .43

 هاني المصري 
عضو الفريق األمريكي المسؤول عن إعداد ما يسمى "صفقة القرن"، في صّرح جيسون غرينبالت، 

حزيران، بأنه على األرجح لن  16مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" الذي عقد في نيويورك يوم 
، أي بعد االنتخابات اإلسرائيلية 2019يعرض الجانب السياسي من الصفقة قبل تشرين الثاني 

لجديدة، وأشار إلى أن القرار النهائي بموعد طرح "الصفقة" سيتحدد بعد وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية ا
ل اإلعالن  ورشة المنامة، تمام ا كما جرى مرات عدة كان آخرها في نهاية العام الماضي عندما أ جِّّ
عنها إلى ما بعد االنتخابات الماضية، التي لم يستطع فيها بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة مع أن 

إلسرائيلي بتشكيالته المختلفة قد حصل على أغلبية المقاعد في الكنيست، وهذا يوضح أن اليمين ا
 الرزنامة اإلسرائيلية هي التي تتحكم بالصفقة.

هذا التأجيل المتكرر على خلفية االنتخابات اإلسرائيلية، إما أنه يستخدم كذريعة ال أكثر، كون إدارة 
ن عن "الصفقة"، ألنها تعرف أّن هناك إجماع ا فلسطيني ا ترامب غير متعجلة، وربما ال تريد اإلعال

ا أنهم  ا لها، وهذا سيحرج العرب الموافقين عليها، قسر ا أو طواعية، إذا أعلن عنها، وخصوص  رافض 
يعلنون صباح مساء أنهم يوافقون على ما يوافق عليه الفلسطينيون. وكما أكدوا في كل القمم التي 

ا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عقدوها على تمسكهم بالح قوق الفلسطينية، خصوص 
وهذا ما يتناقض كلي ا مع "الصفقة" التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية، في حين إن عقد ورشة المنامة، 
وبمشاركة عربية وإسرائيلية وأمريكية، وفي ظل غياب الفلسطينيين يمس ادعاءات العرب المشاركين 

 بالحقوق الفلسطينية.عن تمسكهم 
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أو أن واشنطن ال تريد طرح "الصفقة"، وستستخدم التأجيل لكسب الوقت، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، 
وفرض المزيد من الحقائق االستعمارية االحتاللية على األرض، وتقليل المعارضة لها بحجة كيف 

 تعارض صفقة غير معلنة.
ة" قبل االنتخابات سيقلل من فرص نتنياهو بالفوز،  ألن أو تخشى إدارة ترامب من أن طرح "الصفق

"الصفقة" مما بلغ تبنيها للموقف اإلسرائيلي إال أنها ستواجه بمعارضة من األحزاب اليمينية األكثر 
تطرف ا، بما فيها عناصر من حزب الليكود، األمر الذي سي غضب المسيحيين الصهاينة األمريكيين 

 نتخابية األساسية التي يراهن عليها ترامب للفوز بوالية ثانية.الذين يشكلون القاعدة اال
لقد أصبح بقاء نتنياهو في الحكم رغم مساوئه، وبعد األنباء عن السعي من داخل حزبه وخارجه 

 للتخلص منه، أهم من "الصفقة"، وبما يقود إلى جعلها أكثر إسرائيلية.
لى موقف اإلجماع الفلسطيني الرافض للصفقة، كما أن تأجيل طرح "الصفقة" يعود في أحد أسبابه إ

 مثلما رفض المشاركة في ورشة البحرين، األمر الذي أدى إلى جعلها ورشة باهتة ويتهددها الفشل.
سيزعو طرح "الصفقة" األحزاب اإلسرائيلية األكثر تطرف ا التي ال تقبل بتقديم حتى الفتات 

مين اإلسرائيلي الذي يريد أن يقيم "إسرائيل الكبرى"، وال للفلسطينيين، والتي رغم تبنيها لوجهة نظر الي
يقبل قيام دولة فلسطينية بأي حال من األحوال، إال أنها يمكن أن تتضمن بعض العسل الضروري 

 لتمرير السم الذي تحتويه.
تراهن قد ال تقبل الحكومة اإلسرائيلية اليمينية "الصفقة" كما هي، مع أنها صناعة إسرائيلية بالكامل، و 

على الرفض الفلسطيني المتوقع لها الذي يقدم المسوغ لمعاقبتهم، وضم أجزاء من الضفة يمكن أن 
تبدأ بضم الكتل االستيطانية أو جميع المستوطنات، وصوال  إلى ضم مناطق )ج( التي تشكل أكثر 

 من مساحة الضفة، ما يجنب حكومة نتنياهو عواقب عدم قبول "الصفقة". %60من 
قبلتها، فسيأخذ قبولها صورة "لعم"، أي يمكن أن تقبل بها مع وضع تحفظات عليها، كما فعل  أما إذا

 14، إذ وافق عليها ووضع 2003أرئيل شارون مع خارطة الطريق الدولية التي طرحت في العام 
الي تحّفظ ا نسفتها من أساسها. مع أن اإلسرائيليين واألمريكيين ليست األولوية لديهم في الوقت الح

قبول الفلسطينيين للصفقة، فهل ليست للتفاوض بل للفرض واإلمالء، ويريدون منهم التكيف مع 
 الحقائق التي خلقتها الصفقة على أن يقبلوها فيما بعد.

أميل بشدة إلى أّن إدارة ترامب غير متحمسة لطرح الجانب السياسي، لذلك أجلت اإلعالن عنه مرة 
بالقوة ومن جانب واحد من خالل كل اإلجراءات التي اتخذتها، من  وراء مرة، مع أنها قامت بفرضه

نقل السفارة والسعي لتصفية قضية الالجئين، مرور ا بتشريع االستيطان، ورفض قيام الدولة 
الفلسطينية، وإغالق مكتب المنظمة، وانتهاء بالتمهيد لضم أجزاء من الضفة كما جاء في تصريح 
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يكي في تل أبيب، عن حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي ديفيد فريدمان، السفير األمر 
صّرح غرينبالت بأنه يوافق روحه، ما يدل على أن الفريق األمريكي أكثر تطرف ا، ويسابق اليمين 

 اإلسرائيلي في تبني الضم.
وعلى أمل في هذا السياق، نضع اختيار إدارة ترامب االكتفاء بطرح الجانب االقتصادي كـ"بروفة"، 

إقناع الفلسطينيين بقبول "االزدهار" تحت االحتالل، على قاعدة شيء أفضل من ال شيء، وأن 
 تحسين حياتهم في ظل االحتالل أفضل من احتالل بشروط حياة سيئة.

إّن عدم إدراك ترامب وفريقه برئاسة صهره جاريد كوشنر لحقائق وتاريخ الصراع تجعلهم يتصورون 
كنهم أن يبيعوا حقوقهم وتطلعاتهم الوطنية مقابل وعد كاذب بتحقيق "االزدهار" أن الفلسطينيين يم

تحت االحتالل. فال يمكن تصديق أن الهدف هو تحقيق استدامة أو ازدهار في ظل اإلفقار المتزايد، 
وشن الحرب االقتصادية على الفلسطينيين، كما يظهر في قطع اإلدارة األمريكية المساعدات عن 

فلسطينية ومستشفيات القدس ووكالة غوث الالجئين )األونروا(، وتشجيع القتل واالعتقال السلطة ال
وخصم األموال، وإبقاء الفلسطينيين في الضفة والقطاع على حافة الهاوية بين الحياة والموت، وكذلك 

يل، تشجيع مشاريع الضم والمصادرة والتهجير والتمييز العنصري، التي تهب رياحها بقوة في إسرائ
 حيث تتنافس األحزاب فيها على من هو األكثر تطرف ا وعداء ضد الفلسطينيين.

ومن يراهن على التغيرات في إسرائيل، وعلى ما كان ما يسمى "معسكر السالم"، عليه أن يرى 
أبيض"، وتصريحات رئيسه بيني غانتس حول كيفية التعامل مع قطاع غزة، إذ -برنامو حزب "أزرق 

ن إسرائيلي أشد، متجاهال  أن قطاع غزة محتل ومحاصر، ويعاني من العقوبات، يطالب بشّن عدوا
لدرجة أنه أكبر وأطول سجن في التاريخ، وأنه جزء من الشعب الفلسطيني الذي يتوق لممارسة حقه 

 في تقرير مصيره على أرض وطنه.
د لن تنطلي كذبة "االزدهار" على الفلسطينيين، ألن األموال غير متوفرة وغير  مضمونة، حتى لو و عِّ

بتقديمها، وكذلك ال يوجد أحد يمكن أن يدعم ويستثمر أمواال  كثيرة، في ظل هذه األوضاع المرشحة 
لالنهيار واالنفجار في كل وقت، جراء الّتنّكر اإلسرائيلي الكامل للحقوق الفلسطينية، والمقاومة 

 الفلسطينية المتوقعة ضده.
ي وجه الخطة األمريكية اإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، إن المصاعب الكبيرة التي تقف ف

والتي تشير إلى إمكانية إحباطها، واستحالة إنهاء الصراع ما دام هناك قضية حية وشعب مستعد 
للكفاح والتضحية من أجلها، وهذا شيء جيد، ولكن يجب أال نقلل من النتائو التي انتهت ويمكن أن 

يس الحقائق االحتاللية االستعمارية االستيطانية العنصرية القائمة على تنتهي إليها، لجهة تكر 
األرض، وتلك التي يجري التخطيط لها، والتي تجعل حياة الفلسطينيين وشروط نضالهم إلنجاز 
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تطلعاتهم وحقوقهم الوطنية أصعب. لذلك، فإن الرد المناسب والمنتظر على تحديات المرحلة هو 
أساس البرنامو المشترك، والمشاركة الحقيقية، والتعددية، وبما يحقق  تلبية نداء الوحدة على

 الديمقراطية التوافقية.
 18/6/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 

 
 الضفة على أبواب هّبة شاملة .44

 د. فايز رشيد
من حق "إسرائيل" ضّم أراٍض إليها  تصريحات السفير األمريكي ديفيد فريدمان في دويلة الكيان، بأن

من "يهودا والسامرة" )الضفة الغربية(، إضافة إلى أن سياسة الضم الممنهجة تعني تطهيرا  عرقيا ، 
ألن "إسرائيل" ستتخلص من فلسطينيي هذه المناطق، وهذا يشكل سببا  مهما  للمقاومة. لقد بلغ عدد 

كنيسا . من جانب آخر صادقت ما  20ة حتى اآلن الكنس التي بنتها "إسرائيل" في القدس الشرقي
" يمكوهان يرتتسمى بمحكمة العدل العليا "اإلسرائيلية" على صفقة، اشترت في إطارها جمعية "عط

بالقدس. أيضا  تؤكد  يحيفي الحي المس يةاألرثوذكس يونانيةال يسةاالستيطانية ثالثة مبان من الكن
: "مواصلة "إسرائيل" فرض قيود صارمة 2019ا للعام منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريره

وتمييزية على حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقييد حركة األشخاص والبضائع منها وإليها، 
القوة الفتاكة المفرطة في  خداموتسهيل النقل غير القانوني ل"اإلسرائيليين" إلى المستوطنات، واست

المطالبين بحقوقهم. كما أورد التقرير عدد الشهداء الذين قتلتهم  ردها على مظاهرات الفلسطينيين
قوات االحتالل، وكثيرون منهم لم يكونوا يشكلون خطرا  عليها، وعدد البيوت التي هدمتها "إسرائيل" 

الفلسطينيين في القطاع بفعل الحصار، كل  باتخالل العام الماضي، وأوردت قسما  خاصا  عن عذا
 أيضا  أسبابا  الرتفاع منسوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. هذه األسباب تشكل

األوضاع المتفاقمة، إضافة إلى المحاوالت الجارية على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية  هذه
 من خالل ما يسمى ب"صفقة القرن" تشّكل أرضية خصبة لهّبة شعبية شاملة.

 10شهداء من الضفة الغربية. كذلك ارتقى  3طينيا ، بينهم فلس 36مايو/أيار الماضي، استشهد  في
أسرى بعد اعتقالهم على يد جيش االحتالل في السجون الصهيونية، حيث تمارس أقسى وأشرس أنواع 

ومنع  يةالتعذيب النفسي والجسدي وسياسة العزل االنفرادي واالقتحامات الليلية والتفتيشات العار 
لطبي المتعّمد. وغير ذلك من االنتهاكات الفاشية. بالمقابل باتت الزيارات، وسياسة اإلهمال ا

االعتقاالت في صفوف الفلسطينيين في الضفة مشهدا  يوميا ، أصبحت معه سياسة ثابتة، المتغير 
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قادر على إفراغ  التالوحيد فيها مدى كثافتها واتساع نطاقها. واالحتالل يظن أنه بلجوئه إلى االعتقا
 ومين على درب كسر شوكة الفلسطينيين.الساحة من المقا

فلسطينيين من  303اعتقل جيش االحتالل في مختلف مناطق الضفة الغربية خالل مايو/أيار،  لقد
سيدات. وقبل عشرة أيام تفجر الصدام دمويا  بين جهاز األمن الوقائي  6طفال  و 39الضفة، بينهم 

 فظات. وقد تصدرت مدينة القدس قائمة المحاالفلسطيني مع قوة عسكرية "إسرائيلية" جنوبي نابلس
معتقال ، عدا  74التي نفذ فيها االحتالل حمالت اعتقال واسعة، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين 

شابا  من الضفة الغربية خالل اعتكافهم في المسجد األقصى في العشر  23عن اعتقال االحتالل ل 
من  بالقربت الطعن، وآخرها طعن مستوطنين اثنين األواخر من شهر رمضان، مع استمرار عمليا

 باب العمود في الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك.
ناحية أخرى، حذر الرئيس السابق ألركان الجيش الصهيوني الجنرال غادي آيزنكوت الواليات  من

ن". وذكرت المتحدة من تفجر األوضاع في الضفة الغربية قبل أو بعد نشر ما يسمى ب"صفقة القر 
الصهيونية )خاصة( أن تحذير آيزنكوت جاء خالل جلسة مغلقة في البيت األبيض قبل  13القناة 

بمشاركة شخصيات "إسرائيلية" وأمريكية بينها المبعوث األمريكي للشرق األوسط جيسون  بوعين،أس
جر األوضاع غرينبالت. إذ أوصى آيزنكوت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بوضع احتمال تف

بالضفة الغربية في االعتبار على ضوء اعتزامها نشر بنود الصفقة خالل األسابيع المقبلة. من 
جانبه، أشار المسؤول السابق في شعبة االستخبارات العسكرية "اإلسرائيلية" والرئيس الحالي لقسم 

يلشطاين( من أن الدراسات الفلسطينية في مركز "موشيه دايان" في جامعة تل أبيب )ميخائيل م
جهات "إسرائيلية" مختلفة تحذر منذ قرابة عقد من تغيير استراتيجي سلبي يتوقع حدوثه في الحلبة 
الفلسطينية عامة، وفي الضفة الغربية خاصة. وفي مركز هذا التحذير توجد سيناريوهات رعب حول 

ن( في دراسته إلى أن انتفاضة ثالثة وموجات )عنف( وتفكك السلطة الفلسطينية. وأشار )ميلشطاي
وإنما يشكل  نيين،"الهدوء النسبي في الضفة ليس دليال  على تبدد الهوية والتطلعات القومية للفلسطي

انعكاسا  لصياغة جديدة للغايات الجماعية مالئمة للتغيرات في البعد الجيواستراتيجي، والتحوالت 
 الحاصلة في صورة المجتمع الفلسطيني".

لقتل الوحشية وغيرها من الفظائع "اإلسرائيلية"، يتوقع "الخبراء األعداء" أن شعبنا رغم كل طرق ا نعم،
، 1948الفلسطيني سيواصل المقاومة، وأن الضفة الغربية تتكامل مع القطاع والمنطقة المحتلة عام 

 فكل فلسطين هي ساحة للمقاومة.
 18/6/2019، الخليج، الشارقة
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 ممكن "صفقة القرن "إفشال  .45
 يشمحمد عا

بدأت الواليات المتحدة التلميح إلى تأجيل جديد لإلعالن عن صفقة القرن، بعد أن كان مقررا طرحها 
هذه األيام، حيث قال المبعوث األمريكي للمنطقة جيسون غرينبالت إن اإلعالن عن تفاصيل 

ويؤكد على الصفقة قد يتأجل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهذا يؤكد تعثر المشروع األمريكي، 
 أن واشنطن ال تزال غير ضامنة في أن تنجح في فرض ما تريده على الفلسطينيين.

من المعروف أن تفاصيل الصفقة كان من المفترض أن يتم إعالنها العام الماضي، ثم تأجل األمر 
إلى ربيع العام الحالي، ثم إلى الصيف، واآلن يدور الحديث عن أواخر السنة، والعام الماضي 

ت صحف أمريكية بوضوح عن أن الرفض الفلسطيني واألردني للمشروع، هو الذي دفع واشنطن كشف
إلى تأجيله، وأن التأجيل مرده إلى أن األمريكيين يريدون ممارسة ضغوط على الفلسطينيين 

 واألردنيين من أجل تمرير الصفقة.
انقسامهم ومشاكلهم ما حدث ويحدث اآلن يؤكد على أن الفلسطينيين، على الرغم من ضعفهم و 

الداخلية، ال يمكن أن يتم فرض شيء عليهم، إذا كانوا ال يريدونه، خاصة إذا كان محل إجماع 
وطني، كما هو الموقف اليوم من "صفقة القرن" ومن السياسة األمريكية المنحازة بوضوح 

لقيادة لإلسرائيليين. ثمة رفض حقيقي في األردن وفلسطين لصفقة القرن، وأغلب الظن أن ا
الفلسطينية واألردنية علمت بتفاصيل تلك الصفقة، التي لم ت علن رسميا  حتى االن، ربما علموا بها 
من أطراف عربية، وربما من األمريكيين واإلسرائيليين أنفسهم، وأغلب الظن أن الدول العربية التي 

تزال تمارس ضغوطا من  أبلغت األردنيين والفلسطينيين بمضمون الصفقة هي ذاتها التي مارست وال
بالمليارات على الرئيس محمود عباس وعلى ملك األردن من أجل  رشاوي أجل تمريرها، بل عرضت 

القبول بها. التأجيل األمريكي المتكرر لمشروع التسوية يؤكد على أن لدى الفلسطينيين واألردنيين 
، وهذا يؤكد أيضا  على أن ليةواإلسرائيالقدرة على إفشال الصفقة في مواجهة اإلرادة األمريكية 

الواليات المتحدة ت درك ضمنا  أن مشروعها ال يمكن أن ينجح، إذا لم يكن ثمة شريك فلسطيني، وأن 
القفز عن الفلسطينيين أمر غير ممكن ألنهم في نهاية المطاف هم الموجودون على األرض ال 

األردن شريكا  في هذه التسوية، ألن  غيرهم. كما أن قضية الالجئين ال يمكن تسويتها بدون أن يكون 
األردن ببساطة هو الدولة المضيفة للعدد األكبر من هؤالء الالجئين الفلسطينيين، والمخيمات 

 الفلسطينية في األردن ال تزال قائمة وال تزال شاهدة على نكبة فلسطين.
تلفون جميعا  مع األردن قد يختلف الفلسطينيون في ما بينهم على عدد ال ينتهي من الملفات، وقد يخ

على عدد كبير أيضا  من الملفات، لكن ثمة قضيتين ال تجد من يختلف عليها في األردن وفلسطين، 
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وهي: القدس والالجئون، إذ ال يمكن أن تجد الواليات المتحدة في الشعب الفلسطيني من يقبل 
ه بيل كلينتون الذي كان بفلسطين بدون القدس، ولو كان ترامب يشك في ذلك فعليه أن يسأل سلف

( بين الراحل ياسر عرفات وإيهود باراك، عندما 2000حاضرا  في مفاوضات كامب ديفيد )يوليو/تموز 
فضل عرفات أن يموت من أجل القدس على أن يعيش بدونها. ياسر عرفات الذي وقع مع 

ل بدولة ال يعود إليها أبنا ها اتفاقا  لم يقبل بدولة فلسطينية ليس فيها القدس، ولم يقب 13 اإلسرائيليين
المهجرون منها ممن أمضوا عقودا من أعمارهم في المنافي، وال يوجد حتى االن من الفلسطينيين من 
يمكنه القبول بهذا، ولذلك فان "صفقة القرن" ال يمكن أن تمر وال أن تنجح إن تم فرضها، وهذا ما 

 يدفع األمريكيين للتأجيل مرة تلو األخرى.
نيون واألردنيون قادرون على إفشال صفقة القرن، وإفشال أي مشروع يشكل تهديدا  وجوديا  الفلسطي

لهم، ولو كان من الممكن فرض تسوية بالقوة لفعلت ذلك إسرائيل منذ زمن وهي التي تمتلك القوة 
 األكبر في المنطقة، كما أن األموال والضغوط االقتصادية ال يمكنها أن تفعل ذلك أيضا .

 18/6/2019، العربي، لندن القدس
 

 حــرب فّتـاكـة بـين الجـيـش اإلسـرائيلـي ووزارة المالـيـة .46
 عاموس هرئيل

يبدو قرار تعيين العميد هيدي زلبرمان في منصب المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي القادم خطوة  
الخارج، قريبه مطلوبة  من قبل رئيس األركان، أفيف كوخافي. بعد فشله في تعيين شخص مهني من 

غيل مسينغ، عاد كوخافي للبحث عن مرشحين في صفوف هيئة األركان العامة. زلبرمان، الذي 
وظيفته الحالية هي رئيس وحدة التخطيط في هيئة األركان العامة، عمل مع كوخافي بصورة 

 مالصقة في السنوات األخيرة إلى أن أصبح كوخافي نائبا لرئيس األركان.
اإلعالن عنه، الخميس الماضي، يعكس عاصفة معينة في التعيينات في قيادة  التعيين الذي تم

الجيش اإلسرائيلي. زلبرمان كان يجب أن يرسل كملحق عسكري في دولة أجنبية، لكن بعد ذلك تم 
لغاء تعيينه وقرر كوخافي تعيينه رئيسا لوحدة التجديد، التي أمر بتشكيلها في هيئة األركان العامة. إ

لغاء التعيين المخطط له للمرة الثانية لصالح جسر الفجوة التي وجدت في تعيين المتحدث إاآلن تم 
بلسان الجيش اإلسرائيلي. لو أنهم حسبوا في الجيش فقط التعيين للوظيفة وليس فترة الوالية الثانية، 

 فان زلبرمان سيكون جاهزا  لرتبة جنرال.
الذي سيقف على  األساسيصدفة، عن الموضوع ولكن تعيين زلبرمان يعبر، بالصدفة أو عدم ال

رئيس األركان القادم، والمتحدث بلسانه وقيادة هيئة األركان في السنة القادمة: المواجهة  أعمالجدول 
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بين الجيش ووزارة المالية، واألزمة المالية التي يخشى منها جهاز األمن. يبدو كوخافي أنه سيجد 
، بني غانتس، الذي تم تجميد 20وجد فيه رئيس األركان الـنفسه في وضع يشبه جدا الوضع الذي 

 في فترة واليته. 2015 – 2011 األعوامبرنامجين مخصصين لعدة سنوات للجيش بين 
هذه المعضلة تم حلها في والية رئيس األركان السابق، غادي آيزنكوت، الذي نجح في تمرير خطة 

ها بعدة تفاهمات استثنائية مع وزير المالية، موشيه "جدعون" متعددة السنوات، وفي الوقت ذاته حمايت
كحلون. الكيمياء الشخصية، التي نشأت بين آيزنكوت وكحلون، أثمرت قناة تفاهم غير عادية توصال 
فيها إلى عدة تفاهمات، وقاما بتهدئة معارك الميزانية الموسمية )التي اعتاد وزير الدفاع السابق، 

 لبازار التركي"( على مدى السنوات األربع.موشيه يعلون، على تسميتها "ا
آالف جندي من جنود الخدمة  5استمر آيزنكوت في العملية التي بدأت في عهد غانتس لتقليص 

ألف جندي. وهو كان رئيس األركان األول الذي بدأ في تقييد،  40النظامية إلى أن وصل العدد إلى 
حين، وقام بالوفاء بتعهده بأال يطلب زيادة استثنائية بتأخير بارز، احتفال منحة التقاعد للضباط المسر 

 للميزانية، حتى عندما اعتقد من استبدل يعلون، افيغدور ليبرمان، بأن هذا كان أمرا حيويا.
كحلون، في المقابل، استجاب لطلب الجيش تحديد ميزانية دفاع مرتفعة نسبيا، والحفاظ على استقرار 

ه لعدم التصادم مع الجيش. ولكن هذه المثالية ستنتهي اآلن. التخطيط وفرض حظر مطلق على رجال
، كل واحد من أيضاالدولة، كما يعترف اآلن كحلون وليبرمان ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

موقعه، وجدت نفسها في هوة آلية كبيرة يصل حجمها إلى عشرات مليارات الشواكل. يبدو أنه 
 يساهم بنصيبه.أن  أيضاسيطلب من الجيش هذه المرة 

قسم الميزانيات في وزارة المالية عانى الكثير من خيبة األمل في الصراعات السابقة مع وزارة الدفاع. 
ليها في كل مرة. ولكن في امتحان إويعتاد الجيش حقا على التذمر من التفاهمات التي تم التوصل 

ن وزارة المالية هي نغمة مواجهة السنين كانت يده هي العليا دائما. مع ذلك، النغمة التي تصدر ع
واستعداد للنضال. بالضبط مثلما كانت الحال في بداية العقد. هذه المرة ال توجد أي شبكة عالقات 
خاصة بين وزير المالية ورئيس األركان. وتستعد الدولة النتخابات جديدة ستكون فيها المفاوضات 

 وق.االئتالفية التي ستعقبها مرتبطة بنفقات كبيرة للس
كما نشر في "هآرتس" قبل أسبوعين فإن النبأ الذي جعل كوخافي يقفز في مكانه هو أن وزارة المالية 

التفاهمات مع  إطارتنوي البدء في نقاش جديد حول مسألة تقصير مدة خدمة الشباب. آيزنكوت في 
لسنة، ، ودعم تقصير شهرين آخرين حتى سنتين ونصف اأشهركحلون قام بتقصير الخدمة أربعة 

. كوخافي، مثل نائبه، عارض التقصير الثاني. واآلن توصي وزارة المالية بتقصير 2020في العام 
 أكبر، سنتين.
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هذا ليس كل شيء. علمت "هآرتس" أنه حسب التلميحات األولية، فانهم في وزارة المالية يفحصون 
بة للجيش الذي ما زال المطالبة بتقليص آخر في عدد جنود الخدمة الدائمة، بضعة آالف. بالنس

آالف جندي ويتذمر من الفراغ الذي أحدثه نموذج الخدمة الجديد في العالقة مع  5نادما على تسريح 
 الضباط، هذا يمكن أن يكون بشرى قاسية بشكل خاص.

يتعارض هذا الوضع بشكل شديد مع البرامو الطموحة التي يرسمها كوخافي للجيش اإلسرائيلي. حتى 
مبالغ بالمليارات كإضافات مطلوبة  إطالقبا كان يتنافس نتنياهو مع ليبرمان في قبل سنة تقري

" للجيش اإلسرائيلي، والذي يعتمد 2030للجيش. رئيس الحكومة، الذي عرض بخطوط عامة "ر ية 
على جيش لديه قدرة كبيرة تكنولوجية واستخبارية، تحدث عن ربط نفقات الجيش مع زيادة الناتو 

 القومي الخام.
تغير الوقت، لكن حتى هذا ليس هو كل القصة. خطة "جدعون" متعددة السنوات استندت بشكل 
كبير إلى نافذة فرص متفائلة شخصها آيزنكوت. في النصف األول من العقد أنفقت حكومة نتنياهو 

مليار شيكل حسب شهادة سلفه، ايهود  12مبالغ كبيرة على االستعداد لحرب محتملة مع إيران: 
مكن  2015ت. المبلغ الحقيقي يمكن أن يكون أكبر. التوقيع على االتفاق النووي مع إيران في أولمر 

آيزنكوت من تحويل موارد في الخطة متعددة السنوات إلى احتياجات اخرى، على حساب مواجهة 
 تهديد إيران.

يات المتحدة من في السنة الماضية أعلنت اإلدارة األمريكية، بتشجيع من نتنياهو، عن انسحاب الوال
الحالية في الخليو الفارسي إلى جانب تهديد إيران بخرق االتفاق، ترفع  األزمةاالتفاق النووي. 

إلى مواجهة  األموراوباما. الخطر في أن تتطور  إدارةاحتمالية االنهيار النهائي لالتفاق الذي بلورته 
. مع ذلك، نتنياهو وليبرمان المختلفان عسكرية مباشرة، تشرك فيها أيضا إسرائيل، ما زال يبدو ضئيال

حول باقي المواضيع، يتحدثان في األشهر األخيرة في منتديات مختلفة عن الحاجة إلى العودة وزيادة 
 االستعدادات العسكرية للتهديدات القادمة من الدائرة الثالثة، البعيدة عن إسرائيل.

، سيكون صعبا على خطط كوخافي أخرى ة من هذا الموقف، إيران من جهة والفجوة المالية من جه
فيشمان في "يديعوت احرونوت" طرح  ألليكسالماضي، في مقال مهم  األسبوعأن تنجح. في نهاية 

حول توجهات الجيش اإلسرائيلي تحت قيادته. يمكن الجدال حول  األفكاررئيس األركان عددا  من 
 جزء من التفاهمات التي تم عرضها هناك.

قدرة القتل والتدمير المنهجي لقوات العدو كمقياس لالنتصار في الحرب، تذكر  إن االستناد إلى
جثث رجال الفيتكونغ  إحصاءبصورة مقلقة أقل بالشرك الذي وجد فيه الجيش األمريكي نفسه في 

؟ يعرف كوخافي األموالعلى مدى حرب فيتنام. ولكن الموضوع الرئيسي شيء آخر: من أين ستأتي 
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تنتظره حرب قاسية مع وزارة المالية وربما مع رئيس الحكومة القادم.  األمرهذا  أنه على األقل في
أيضا تعيين زلبرمان، باعتباره خبيرا في بلورة البرامو، يمكن أن يفيده في المعركة اإلعالمية التي 

 ستجري.
ة تخطيط المواجهات القتالية التي تأتي فيها مشاركة إسرائيل في حاالت كثيرة بالصدفة وليس نتيج

مسبق، وإذا أضفنا اليها ميل رئيس الحكومة إلى االمتناع عن مغامرات عسكرية، يمكننا التقدير بأنه 
يسعى  -اذا بقي في منصبه  -حزب هللا"، فان نتنياهو "رغم الخطاب الصقوري له تجاه "حماس" و

 إلى الحفاظ على الوضع القائم في كل الجبهات.
إلى جانب ضغط الميزانية، سيجبره على التساهل في الساحات  إن نفوره التقليدي من التورط،

األخرى. سيواصل نتنياهو تركيز اهتمامه على المسألة األمنية األولى بالنسبة له وهي إيران. المقرب 
منه، الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، أشار إلى ذلك في مقابلة مع إذاعة "كان"، االسبوع الماضي: 

 هناك بديل لها. كل ما بقي من المسائل أمور ثانوية. إيران هي قصته وليس
 "هآرتس"

 18/6/2019، األيام، رام هللا
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