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 سلطة النقد: الوضع المالي الفلسطيني على شفا االنهيار .1

، 18/6/2019 يدوم الالالالداء ،قدا  ريديس سدلاة النادد الفلسداينية عدزام ال دوا: سليمان الخالددي -ان عم  
لسدداينف علددا  ددفا ا نعيددار بعددد تعليددق مسدداعدات أمريييددة بميددات الماليددين مددن إن الوضددا المددالف الف

وأبلد  ال دوا رويتدرز أن الضداوا الماليدة المت داعدا علدا السدلاة الفلسداينية دفعدت ديدون  الدو رات.
السلاة لالرتفاع ب دا إلا الالالدة مليدارات دو ر، وأفضدت إلدا انيمدا  حداد فدف اقت داديا الد ي ياددر 

بناادددة  وقدددا  ال دددوا انمدددر حاليدددا   الدددة ع دددر مليدددار دو ر و لدددى للمدددرا األولدددا خدددال  سدددنوات.حجمدددث بالال
اما ا بعد،   نعرف. ييف سندفا الرواتب ال عر الاادم؟ ييف سنمو  التزاماتنا؟  ال وا:وقا   حرجةا.

 :أالندداء زيددارا إلددا األردن ، فددفوأضدداف ييددف ستسددتمر الحيدداا اليوميددة دون سدديولة فددف أيدددي الندداس؟ا
 الست أدري إلا أين نتجث. عدم التيان يجع  من ال عب التخايا للادا.

مددن جددراء عدددم التددزام الدددو  العربيددة بتععددداتعا،  ياددو  ال ددوا إن أزمددة السددلاة الفلسدداينية تددزداد تفاقمددا  
، ويو رقم ضيي  للاايدة ماارندة مدا العجدز المدالف للسدلاة. مليون دو ر  عريا   40حيث   تادم سوى 

مدن  بنيدا   14وقدا  إن السدلاة اضدارت إلدا زيدادا ا قتدرا  مدن  السعودية ن ف  لى المبل .وتدفا 
وقددا  الددو   لددى اا قتددرا ن لوقددا انعيددار مددالف. لدددي بواعددث قلددق للمددرا األولددا  أجدد  تجدداوز األزمددة.

 نمدوا   ، والد ي  دعديومدا   وأضاف أن اقت اد الضفة الاربية ال ي يان مزديدرا   ب أن ا ستارار المالفا.
 فف المتوسا علا مدى السنوات األخيرا، تحو  إلا ا نيما . %3.3بنسبة 

وتددابا أن التسددريم المفدداجك ن ف يددانوا يعتمدددون علددا الم دداريا الممولددة أمريييددا أدى إلددا مزيددد مددن 
عددن تنددامف حددا ت  التددديور فددف الوضددا المددالف للحيومددة بسددبب انخفددا  ح دديلة الضددرايب فضددال  

 الارو  الم رفية لل ريات المتعالرا. التخلف عن سداد
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إلددا إدارا  وقددا  ال ددوا، الدد ي تلاددا دعددوا لحضددور مدد"تمر البحددرين، اأيددم قددوا فددف العددالم تحاربندداا م دديرا  
 وقددا  إن مددن المتعدد ر ر"يددة ييددف يميدن المضددف قدددما فددف أي خاددة دون  ددرياء فلسدداينيين. ترامدب.

 ساينف؟اوتساء  اي  من م لحة أمرييا تحايم ا قت اد الفل
 18/6/2019 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 مليون دوالر إلدارة أزمتها المالية 200رجال أعمال يقرضون الحكومة الفلسطينية  .2

، ياضف السلاة الفلساينيةما حيومة  أيم  رجا  أعما  فلساينيون اتفاقا   :محمد خبي ة - رام هللا
 عا فف إدارا أزمة الماا ة الحالية.مليون دو ر، لمساعدت 200بتوفير قر  مالف قيمتث حتا 

، إن الادددر  سدديورد للحيومدددة 18/6/2019 وقددا  رجددد  األعمددا  الفلسددداينف منيددب الم دددري، الالالالدداء
وأبلد  الم دري  .مليون دو ر  عريا   70-50 عور  حاة، بمتوسا  3من ال عر الماب  ولمدا  اعتبارا  

دمث رجدا  أعمدا  فلسداينيون، وم"سسدات مراس  األناضو  فف ات ا  عبدر العداتف، أن الادر  سديا
، يسددتحق %3و يددر أن متوسددا نسددبة الفايدددا علددا الاددر  المجمددا يبلدد   محليددة فددف الددداخ  والخددار .

 ما وزارا المالية.  عور بحسب توافق تم   4، وأقلعا واحدا   فف مدا أق ايا عاما  
علدا ح دتعم  يدون  دفرا  وزاد الم ري: رجدا  أعمدا  رفضدوا الح دو  علدا نسدبة فايددا والبدوا أن ت
 من الار .. بينما ستيون وزارا المالية الفلساينية ضامنة لث االار نا.

 18/6/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 الرئاسة الفلسطينية: "نحن العنوان"... وواشنطن لن تحقق السالم بمفردها .3
ينف، واإلجمداع الددولف، و دمود قا  النااق باسم الرياسة نبي  أبو ردينة، إن الموقف الفلسا :رام هللا

وأيددد أبددو  الاددرار المسددتا  مددرا أخددرى، يددو الدد ي حددافا علددا الادددس، والمادسددات، والعويددة الفلسدداينية.
رديندددة فدددف بيدددان  دددحفف، أن أي لاددداء سددددواء فدددف البحدددرين أو غيريدددا ومدددن دون العندددوان الفلسدددداينف 

وأضداف أبدو رديندة،  أي  دفء. ال رعف يالبت أن وا دنان   تسدتايا ولدن تدنجم بمفرديدا فدف تحايدق
موقددف الددرييس والايددادا الفلسدداينية مددن الالوابددت وعلددا رأسددعا الادددس واألسددرى والعويددة الفلسدداينية يددو 

وقددا  أبددو ردينددة، العنددوان يددو الددرييس و ددعبث والموقددف  الدد ي سيف دد  أي مدد"امرات أو ور ددة أو لادداء.
الددوانف  اإلجمدداعوم علددا قاعدددا السياسددف ال ددحيم الدد ي ي"سددس ألي تسددوية أو أي سددالم عدداد  يادد

 والدولف، وخيار  عبنا واضم والابت وسيعزم أي م"امرا.
 18/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : "ورشة المنامة" مصيرها الفشل والصمود خيارناداعيًا إلنهاء االنقسام عريقات .4
اللجندددددة التنفي يدددددة لمنامدددددة التحريدددددر قدددددا   دددددايب عريادددددات، أمدددددين سدددددر  :قددددديس أبدددددو سدددددمرا -رام هللا 

الفلسدداينية، إن ور ددة المنامددة ا قت ددادية، التددف تنددوي الو يددات المتحدددا عاددديا ال ددعر الجدداري، يددف 
ونددد د عرياددات، فددف حددوار  محاولددة ا سددتبدا  مبدددأ األر  ماابدد  السددالم، بمبدددأ المددا  ماابدد  السددالما.

ام هللا، بسياسددددة الو يددددات المتحددددا تجددددا  الاضددددية أجرتدددث معددددث ويالددددة األناضدددو ، فددددف ميتبددددث بمديندددة ر 
 الفلساينية، وتوق ا ف   ور ة المنامة.

، باعترافعدا بالاددس عا دمة ا دفاة الادرناوقا  عرياات: االو يات المتحدا نف  ت ال ق السياسدف مدن 
عتراف بسيادا ، وا اونرو األ، ونا  سفارتعا إليعا، وت ريا ا ستياان، ومحاولة تدمير ويالة اإسرايي دال
سااا ح    اإسرايي ا  .1967الدولتين علا الحدود المحتلة عام  علا الجو ن السوري المحت ، وا 

ا قت ددادي، يريدددون اسددتبدا  مبدددأ األر  ماابدد  السددالم، بالمددا  ماابدد   وتددابا: الددم يبددقا سددوى ال ددق  
دية التدددف تندددوي تنفيددد يا، وأ دددار إلدددا أن الو يدددات المتحددددا ستسدددعا لدددربا الم ددداريا ا قت دددا السدددالما.
وأضدداف إن الخاددة األمريييددة ا ددفاة الاددرنا  ات، بعدددف اخلددق تعدداي  مددا المسددتوانينا.عمر بالمسددت

وأرجددا ف دد  الور ددة المتوقددا إلددا اال ددمود الفلسدداينف، ورفدد  يدد   تعدددف ا زديددار المسددتواناتا.
ايدددادا الفلسددداينية وجدددد د عريادددات رفددد  ال المخاادددات التدددف تعددددف للنيددد  مدددن الم دددروع الفلسددداينفا.

لور دددة المنامدددة، والم دددارية فيعدددا، وجددددد الددددعوا ليددد  الددددو  العربيدددة غيدددر العربيدددة لماااعتعدددا، وتوقدددا 
وقددا : اأنددا أدرى حجددم الضدداوا والم ددالم وتددوازن الم ددالم وناايضددعاا، فددف إ ددارا لم ددارية  بف ددلعا.

دعدوا لحضدور ور دة البحدرين  وتابا: امرا أخرى ناو  لي  من تلادا بع  الدو  العربية فف الور ة.
 نحن لم نفو  أحدا بالحديث باسمناا.

ولفددت عرياددات إلددا أن اا ناسددام الفلسدداينف يددو الالاددرا التددف تسددتالعا الو يددات المتحدددا للدددخو  إلددا 
وقددا : انسددعا إلنعدداء ا ناددالب اا ناسددامن، وتوحيددد ال ددفوف، وبندداء  الم ددروع الددوانف الفلسدداينفا.

ورأي أن  اإلسدددراييلية واألمريييدددةا. اإلجدددراءاتن نبادددا  دددامدين فدددف وجدددث يددد  الم"سسدددات، وخيارندددا أ
وقا : ايجب أن ينتعدف  استمرار ا ناسام الفلساينف يو اأخار من  فاة الارن ومن ور ة المنامةا.

مدددا اسدددتاعنا إنعددداء ا ناسدددام فدددنحن بخيدددر، إ ا مدددا ياندددت ريايزندددا الداخليدددة  إ ايددد ا الف ددد  األسدددود... 
 ما اختلفنا نعود ل ناديق ا قتراع،   ل ناديق الر اصا. وا  اجث ي  المخاار، بخير، سنوا

 18/6/2019، لألنباء األناضولوكالة 
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 األمن الفلسطيني يمنع إقامة بيوت عزاء لـ"مرسي" بالضفة .5
ــة ن ددرت  ــاء األناضــولوكال منددا  ،رام هللا قدديس أبددو سددمرا، ناددال  عددن مراسددلعا فددف 18/6/2019، لألنب
الفلسدداينف، إقامددة بيددت عددزاء للددرييس الم ددري السددابق محمددد مرسددف، بالضددفة الاربيددة، وفددق  األمددن

 م درْين أمنف ومحلف.
ونالدددت ويالدددة معدددا اإلخباريدددة امسدددتالة ماربدددة مدددن السدددلاة الفلسددداينيةن عدددن م ددددر أمندددف فلسددداينف 

وقددا   فا.مسدد"و ، لددم تسددمث، قولددث إن االسددلاة قددررت منددا فددتم بيددوت عددزاء فددف الضددفة للددرييس مرسدد
إلدا  النادر ولفت الم در، إن ااألجعزا األمنية ستتخ  إجراءات  ارمة بحق يافة المخالفين للارارا.

أن ااألوضاع التف تمر بعا الاضية الفلسداينية فدف يد   األيدام، حساسدة ولدن نسدمم بتحويد  البو دلة 
 ضد األيداف الوانية، وا نجرار وراء خالفات جانبيةا.

مدن جعداز األمدن    الحزم،  احب قاعدة للمناسدبات فدف مديندة ندابلس إن اضداباا  من جانبث، قا  واي
وأضاف الحزم، فف ات ا  ياتفف  الوقايف أخبر  بمنا فتم بيت عزاء يانت ماررا فف نابلس لمرسفا.

ما األناضدو : اجدرى إبالغدف مدن قبد  الضدابا بدأن المندا جداء بادرار سياسدف فلسداينف، وبنداء علدا 
وتددابا: ابعددد خبددر وفدداا الددرييس مرسددف، قررنددا أنددا وعدددد مددن األ دددقاء،  ت العددزاءا. لددى ألاددف فددتم بيدد

وأردف: ابالنسبة لنا، فإن مرسف توفف  بمبادرا  خ ية بعيدا عن أي حزب سياسف، فتم بيت عزاءا.
وأ ار إلدا أن إعدالن فدتم بيدت العدزاء احادف بتفاعد   ، واإقامة بيت عزاءن ي ا واجب عليناا.مالوما  
 ف أوساا المواانينا.يبير ف

ا الندين  وساي  إعالم محلية تناقلت يدومأن رام هللا، ، من 18/6/2019 ،العربي الجديد، لندنوأضافت 
عدددن م دددادر أمنيدددة، أن األمدددن الفلسددداينف مندددا إقامدددة بيدددوت العدددزاء لمرسدددف فدددف  ، نادددال  18/6/2019

ريددديس الميتدددب اإلعالمدددف حددد ف الخبدددر، فيمدددا ناددد   تدددم   الضدددفة الاربيدددة، ليدددن بعدددد وقدددت ق دددير جددددا  
للنددااق باسددم األجعددزا األمنيددة الفلسدداينية عدددنان  لمفوضددية التعبيددة والتنادديم منيددر الجدداغوب ت ددريحا  

وقدا  ضدميري:  ضميري أنث لم يدِ  بأي ت دريحات  دحفية حدو  بيدت عدزاء المرحدوم محمدد مرسدف.
خلدف م ددر أمندف، وعلدا  اإ ا أرادت الم"سسة األمنية إ دار أي أخبار حو  أية قضية فال تختفدف

 وساي  اإلعالم تحري الدقة فف ن ر األخبار، وأخ يا من م دريا المخو  ب لى فااا.
 

 أيارألجهزة السلطة في الضفة خالل  انتهاكاً  316 :لجنة أهالي المعتقلين السياسيين .6
فدف الفلسداينية  أن أجعزا السدلاة الاربية أفاد تارير أعدتث لجنة أيالف المعتالين السياسيين فف الضفة

حالدة اعتادا ،  60،  دملت 2019مدايو  الفلسداينيين خدال   دعر أيدار/ بحق   انتعايا   316نف ت الضفة 
 عملية مدايمة لمناز  وأماين عم . 43حالة احتجاز، و 127حالة استدعاء، و 34و
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درا حددا ت م ددا 7حددا ت قمددا حريددات، و 6وحسددب التاريددر، تخلدد  ال ددعر قيددام أجعددزا السددلاة بتنفيدد  
لممتليددات المدددواانين، وحددالتين أعلدددن فيعددا معتالدددون اإلضددراب عدددن الاعددام بسدددبب اددروف اعتادددالعم، 
وتديور الحالة ال حية ألحد المعتالين السياسيين بسبب ادروف ا عتادا  وسدوء المعاملدة والتعد يب، 

 حالة اعتداء وتع يب وانتعايات أخرى. 14عن  حالة محايمة تعسفية، فضال   12و
 26، وسدداباا   سياسدديا   معددتاال   63، ومحددررا   أسدديرا   71اريددر أن انتعايددات أجعددزا السددلاة االددت وبددين الت
 6، وموافددا   14، وأو حاوقيددا    ددبابيا   نا دداا   14، و ددحفيين االنددين، ومحدداميين االنددين، وجامعيددا   االبددا  

 معندسين، وداعية واحد. 3معلمين، و 10تجار، و
، تلتعا محافادة قلايليدة انتعايا   80انتعايات السلاة بواقا و يلت محافاة نابلس األعلا علا  عيد 

حالدددة، يمدددا ت ددددر  19وت ددددرت محافادددة ندددابلس اعتادددا ت أجعدددزا السدددلاة بواقدددا  .انتعايدددا   62بواقددا 
حالددة اعتاددا . يمددا ت دددرت محافاددة  60حالددة مددن أ دد   33جعدداز الوقددايف عمليددات ا عتاددا  بواقددا 
يمدددا ت ددددر جعددداز الوقدددايف  حدددا ت اسدددتدعاء. 11منيدددة بواقدددا ندددابلس اسدددتدعاءات أجعدددزا السدددلاة األ

حالدددة اسدددتدعاء. فيمدددا ت ددددرت محافادددات ندددابلس  34حالدددة مدددن أ ددد   20عمليدددات ا سدددتدعاء بواقدددا 
عمليدددة  43ن عمليدددات مددددايمات مدددن أ ددد  8،9،11وقلايليدددة والخليددد  مددددايمات أجعدددزا السدددلاة بواقدددا ا
 مدايمة. 27األمن الوقايف عمليات المدايمة بواقا  مدايمة لمناز  أو أماين عم ، يما ت در جعاز

 18/6/2019 ،موقع حركة حماس
 

 : ورشة البحرين تخدم االحتالل وتشجع على عدوانهحماس .7
قا  المتحدث باسم حرية حماس حازم: اتبايف رييس حيومة ا حتال ، بأن  خ يات : غزا

تادمعا ي   الور ة لالحتال   إسراييلية ستحضر ور ة البحرين، ي"يد الخدمة الواضحة التف
 ومخاااتث، وت جعث علا استمرار عدوانث علا  عبناا.

واالب قاسم، فف ت ريٍم  حفف، جميا األاراف، وخا ة الدو  العربية، با متناع عن حضور 
ودعا الجامعة العربية  ور ة البحرين التف تعدف باألساس لتمرير م اريا ت فية الاضية الفلساينية.

 ب من ي  الدو  األعضاء فيعا رف  حضور ي   الور ة.إلا الال
ويان رييس وزراء ا حتال  اإلسراييلف بنيامين نتنيايو أيد ا تراى وفد إسراييلف فف ور ة البحرين 

 المزما عاديا األسبوع الماب ، والخا ة بال ق ا قت ادي من ا فاة الارنا األمرييية.
 18/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ولن نقبل بأن يمثلنا أحد الرجوب: الكل الفلسطيني يرفض مؤتمر البحرين الذي ولد ميتاً  .8
قا  أمين سر اللجنة المريزية لحرية فتم اللواء جبري  الرجوب، إن م"تمر البحرين المزما : رام هللا

 عاد  نعاية ال عر الجاري ولد ميتا من  البداية.
اليوما عبر تلفزيون فلساين: اإن موقفنا الراف  لع ا وأضاف الرجوب فف حديث لبرنامج املف 

الم"تمر واضم، فعو يعدف إلا تابيا العالقة ا سراييلية العربية، ويناق  الاضية الفلساينية 
، ي لى ينعاد الم"تمر إلسرايي األميريية المتحيزا  اإلداراياضية إنسانية بمرجعيات لعا عالقة بسلوى 

وحتا لو دعينا للم"تمر لن ن يب فمرجعيتنا قرارات ال رعية الدولية من دون م ارية فلساينية، 
 والمبادرا العربيةا.

وأيد الرجوب أن ردا فع  العرب من حيث ال ارع العربف والاوى الحية وي لى روسيا وال ين أدت 
يا إلا تراجا فف الموقف األميريف التف أعلنت م"خرا أن اسرايي  لن تدعا رسميا، وأن م ارية الجم

غير مابولة وغير مفعومة، ولين ردات الفع  والرف  وعالمات ا ستفعام أ بحت يف الااعدا 
 العامة علا يافة المستويات.

وعلا المستوى الفلساينف قا  الرجوب: الدينا تاااا واضم برف  ي ا الم"تمر و فاة الارن، 
ء وحدا و راية وانية لمواجعة ونأم  أن يترجم ي ا التاااا إلا آليات تنعف ا ناسام وت"سس لبنا

الم"امرات، وأضاف انحن   نخ ا  ييا، والوجود الفلساينف يو الاااء ألي ح  سياسف، ونحن 
أيدنا أن م اريتنا مريونة بمسألتين األولا متعلاة بمرجعيات الح  وفق ال رعية الدولية وقيام دولة 

ة األخرى متعلاة بأن منامة التحرير يف ، والمسأل194فلساينية، وح  م يلة الالجيين وفق الارار 
 العنوان والبوابة و  ناب  أن يماللنا أحد.

 18/6/219، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هنية يعزي زوجة مرسي .9
، ياتف رييس الميتب السياسف لحرية احماسا رييس الوزراء الفلساينف السابق األخ إسماعي  ينية

السابق د. محمد مرسف، حيث قدم لعا ولألسرا ولل عب الم ري واألمة حرم الرييس الم ري 
وخال  ا ت ا ، استعر  رييس الحرية مواقف الرييس  العربية واإلسالمية التعازي الحارا بوفاتث.

الراح  تجا  الاضية الفلساينية والادس وغزا فف مختلف محاات جعود  فف العم  العام، سواء 
وأ ار ينية إلا موقف مرسف المحوري من  ييس لجمعورية م ر العربية.نايب فف البرلمان أو ر 

م وا ت ا ت اليومية التف يان يجريعا معث آن اى 2012العدوان اإلسراييلف ضد غزا فف العام 
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ومتابعتث اللحاية رحمث هللا من أج  وقف  لى العدوان ويبم جماح ا حتال ، والجعود السياسية 
 لاضية الفلساينية فف مختلف المحاف  والمواقا.والدبلوماسية من أج  ا

ونو  بدور  فف إسناد ودعم ال عب الفلساينف، و لى اناالقا  من الموقف الراسخ للدولة الم رية 
 ال اياة فف تبنف ودعم الحاوق الالابتة ل عبنا الفلساينف.

 18/6/2019موقع حركة حماس، 
 

 ذجًا فريدًا بنصرة فلسطينماهر صالح ناعيًا مرسي: رحلت بعد أن قدمت نمو  .01
نعا رييس حرية احماسا فف منااة الخار  ماير  الح الرييس الم ري ال عيد محمد : غزا

 مرسف ال ي توفف أمس ا النين، أالناء جلسة محايمتث فف قضية االتخابرا.
وقا   الح، فف تعليق لث علا وفاا مرسف: قضا الرييس الم ري السابق د. محمد مرسف  ابرا  

با  بعد أن قدم نمو جا  فريدا فف الالبات وال جاعة وفف ن را فلساين و عبعا المجايد برجولة محتس
وتابا: فإلا رحمة هللا يا من سينت الادس وفلساين وغزا فف قلبى ووجدانى.. أسينى هللا  و عامة.

 الفردوس األعلا ما النبيين وال ديايين وال عداء وال الحين.
 ن واألمة العربية واإلسالمية برحي  الديتور مرسف.وقدم التعازي لم ر وفلساي

 18/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عن فلسطين الرئيس مرسي دافع أنستذكر األجيال  :أبو مرزوق .00
نعا عضو الميتب السياسف لحرية احماسا موسا أبو مرزوق الرييسا الم ري ال عيد محمد : غزا

ا موقا اتويترا: اانتا  لرحمتث تعالا رييس م ر العربية وقا  أبو مرزوق فف تاريدا عل مرسف.
 السابق ا..ن، انتا  من ضيق الدنيا وعنايعا إلا سعة انخرا وعدالتعاا.

وتابا الايادي فف حرية حماس أن ااألجيا  سوف ت يرى بأنى دافعت عن فلساين، و ادقت 
، و  وقوفى ما الادسا، 2012حماس وعاديت إسرايي  ا..ن، نحن لن ننسا مواقفى فف حرب غزا 
 مضيفا أن االمااومة يف الو ية الخالدا التف أو يتنا بعا عند اللااءا.

 18/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فلتان أمني في الخليل يعصف بقيادات السلطة وفتح .02
حالة  من الاليان تعي  مدينة الخلي  بالضفة الاربية المحتلة من  أيام  اال  النبيث: - غزا، الخلي 

ال عبف، نتيجة الفلتان األمنف المنت ر فف أروقة المدينة؛ نتيجة خالفات عايلية وتنايمية بين قيادات 
 ويوادر فف السلاة الفلساينية وحرية فتم.

وتعر  الوزير السابق خالد الاواسمف، والمتحدث الرسمف باسم حرية فتم أسامة الاواسمف، ليلة 
 اغتيا  علا يد مسلحين منعم أفراد فف أجعزا أمن السلاة.األحد، إلا محاولتف 

وأيد المتحدث باسم حرية فتم تعرضث لمحاولة اغتيا ، خاا لعا امس"و  إقليمف فف حرية فتم 
مسلحا ا، و لى خال  حديالث أمام عايلة الاواسمف فف ديوان العايلة بالخلي   20 اتعا و ارى فيعا 

 أمس.
رية فتم فف الخلي  عماد خرواا بالتخايا لمحاولة اغتيالث، موضحا  أن واتعم الاواسمف، أمين سر ح

اعناية هللا تدخلت وتم ايت اف اليمين، وتدخلت األجعزا األمنية واعتالت عددا  من المسلحين 
عن ر فف أجعزا أمن السلاة ومسلحين من عايلتث أف لوا  200و ير أن  و ادرت أسلحتعما.

 فف الخلي .محاولة اغتيالث أمام منزلث 
و يى الاواسمف فف ت ريحات إ اعية، أمس، بما أدلا بث محافا الخلي  بأنث اليس اعتداءا، م"يدا  

 أن حديالث اغير دقيق، وأنث سيادم  يوى رسمية ضد ي ا المس"و  فف النيابة العامة.
من جعتث، أيد األسير المحرر ي ام الاواسمف فف ت ريحات م ورا بالعا عبر  فحتث فف 

بوىا اتعاماتث لخرواا بالفساد وا بتزاز المالف واألخالقف ل بان و ابات،  فتا إلا امتاليث ي  افيس
 األوراق والوالايق والتسجيالت ال وتية والفيديويات التف تدين خرواا.

وأوضم الاواسمف أنث سبق وخااب رياسة السلاة ورييس جعاز المخابرات ماجد فر  وغيريما من 
نيين من أج  فتم ملف خرواا غير أنعم لم يستجيبوا،  فتا  إلا أن األجعزا المس"ولين الفلساي

 األمنية حاولت اعتاالث دون أن تنجم فف  لى.
من ناحيتث، االب الوزير السابق خالد الاواسمف، بت يي  لجنة تحايق ومحاسبة خرواا ابعد خاوتث 

 الابيةا بإاالق النار ومحاولة ا غتيا  عبر مسلحين ملالمين.
يما ي ف النا ا فف مواجعة ا ستياان عيسا عمرو، عن تعر  ن ااء اتجما  باب ضد 

 ا ستياانا لعجوم مسلم مس"و  عنث أمين سر حرية فتم فف الخلي  عماد خرواا.
وعا ب عمرو عبر من ور لث فف افيسبوىا علا أحداث الخلي ، ومحاو ت اغتيا  عدد من قيادات 

 أمين سر حرية فتم بالخلي  وحاو  إيااف ن اااتناا. حرية فتم باولث: ايجم علينا
 18/6/2019فلسطين أون الين، 
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 فلسطينيين بالضفة بتهمة ممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة تسعةعتقل ياالحتالل  .03

اعتالت قوات ا حتال  اإلسراييلف، فجر يوم الالالالاء، تسعة مواانين فلساينيين عاب ديم : رام هللا
وأفاد بيان لجي   عا والعبث بمحتوياتعا فف منااق متفرقة بالضفة الاربية المحتلة.منازلعم وتفتي 

ا حتال ،  باح اليوم، بأن قواتث اعتالت تسعة فلساينيين فف منااق مختلفة من الضفة الاربية، 
 مم ن و فعم بد االمالوبينا؛ بتعمة ممارسة أن اة تتعل ق بالمااومة ضد الجنود والمستوانين.

قوات ا حتال  اقتحامات وعمليات اعتاا  ليلية يومية، تاا  مختلف المحافاات بالضفة وت ن 
الاربية المحتلة، ويتم خاللعا اقتحام مناز  الفلساينيين والعبث بمحتوياتعا واستجواب قاانيعا ميدانيا، 

 يتم خاللعا اعتاا  مواانين فلساينيين ب ي  تعسفف.
 18/6/2019، قدس برس

 
 ري اتصاالت بالسر والعلن مع الكثير من الزعماء العربنتنياهو: نج .04

قا  رييس الوزراء اإلسراييلف بنيامين نتنيايو الالالالاء خال  يلمة لث بال يرى السنوية لضحايا اغراق 
فف السر فف العلن نجري ات ا ت ما زعماء يالر فف العالم العربف وتوجد  إنناسفينة االالنةا، ا

 ي  وغالبية الدو  العربيةاعالقات واسعة بين إسراي
وأ ار نتنيايو الا انث فف الم"تمر ال ي سيعاد األسبوع الماب  فف البحرين، لعر  الجزء 
ا قت ادي من خاة السالم للرييس األمرييف دونالد ترامب، اسييون بالابا م اريين إسراييليينا، 

 رسميين من إسرايي .و لى بالرغم من التارير ان البيت األبي  قرر عدم دعوا مماللين 
اقريبا جدا سياام فف البحرين م"تمر يام جدا، نحن  قا : األمريييةوفف تارقث الا خاة السالم 

نباريث، فف محاولة الو يات المتحدا ان تحايق مستاب  أفض ، وح  م اي  المنااة. بالابا 
 سيحضر  إسراييليونا.

سراييلية ا مرييية الروسية المارر عاديا ي ا األسبوع يما أ ار نتنيايو الا الامة األمنية الالالالية اإل
فف إسرايي  وو فعا بانث اجتماع تاريخف غير مسبوق الضمان ا ستارار فف ال رق األوسا فف 

 األوقات الع يبةا، حيث سيجتما المست ارون األمنيون للدو  الالالالة فف إسرايي .
 I24 News ،18/6/2019موقع 

 

 

 



 
 
 
 

 

 13 ص             4964 العدد:             6/19/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

 السابق يشارك في "ورشة البحرين"المنسق اإلسرائيلي  .05
وافق منسق  "ون المنااق اإلسراييلف السابق اللواء احتياا ي"اب فولف مردخاي، علا : ت  أبيب

 دعوا الو يات المتحدا األمرييية لث لحضور الور ة ا قت ادية فف البحرين.
ن ت ارى فيعا أوساا وأيد م در يبير فف البيت األبي  عاد الور ة فف إاار ا فاة الارنا علا أ

وعلم من ميتب بنيامين  اقت ادية من إسرايي  و لى من أج  أن تيون اغير سياسية قدر اإلميانا.
 نتنيايو رييس الحيومة اإلسراييلية أن ي ا الارار األميريف اتخ  بالتنسيق ما إسرايي .

 18/6/2019القدس، القدس، 

 

 ل على الضفةسموتريتش يبدأ بالمواصالت لفرض سيادة االحتال  .06
ت ير ت ريحات رييساا تحاد الاومفا، بتساليي  سموتريت ، بعد تعيينث وزيرا للموا الت، يوم 
اإلالنين، أنث سيسعم فف تنفي  خاة فر  سيادا ا حتال  علا أجزاء من الضفة الاربية المحتلة، من 

توا   ا جتماعف ويتب سموتريت  فف  فحتث علا موقا ال خال  سلسلة من الخاوات فف الوزارا.
أن ايبوب الرياح المنع ة التف تالق فف أورقة اإلدارا األميريية ب أن إحال  السيادا اإلسراييلية فف 
الضفة الاربية ت جا وتلزم ببدء العم  فف مجم  الوزارات الحيومية، وا ستعداد لألبعاد العملية 

 الاريبة.للسياداا، مضيفا أنث سيحاو  تحريى ي   العملية فف ال عور 
 18/6/2019، 48عرب 

 
 تتسبب بخسائر فادحة لمهرجان إسرائيلي "بي دي أس"  .07

ن، بخساير يبيرا لمعرجان اميتييورا انيزىن ال ي نام فف أيلو / BDSا تسببت حرية ماااا: رام هللا
سبتمبر الماضف فف ييبوتس العفوات يب انا فف الجلي  األعلا، و   حد عدم دفا أجور لع رات 

 نين والعاملين فف المسرح، إضافة إلا احتما  إعالن إفالس ال رية المنامة للمعرجان.الفنا
وقا  مدير فرقة إسراييلية معروفة، ل حيفة ايآرتسا، إنعم لم يتلاوا أموا ، رغم وعودات من  مدا 

 اويلة، م يرا إلا ال رية المنامة للمعرجان قد تضار إلا إعالن إفالسعا.
لموسياف أور برنا"ور تأييد  عدم تلاف األموا  رغم مرور فترا زمنية اويلة، ونالت ال حيفة عن ا

 م يرا إلا أنث سيضار ما آخرين إلا اتخا  إجراءات قضايية.
ويان قد نام المعرجان فف ال يف األخير، وجرى ت نيفث بداية يأيالر معرجان واعد فف إسرايي ، 

 ويانت  رية اإلنتا  المس"ولة عنث انارنجاا.
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ير أن مانية البوب العالمية،  نا دي  راي، يانت قد أعلنت فف أواخر آب/ أغساس الماضف ي 
 قراريا ماااعة المعرجان، استجابة لالب حرية الماااعة ومنا ري ال عب الفلساينف.

ويانت يتبت فف حسابعا علا تويتر اانث من المعم بالنسبة لعا أن تاعر فف فلساين وأيضا فف 
 ام  ما معجبيعا ب ي  متساوا.إسرايي ، والتع

ا قد ن رت تاريرا حو  ي   الاضية، قالت فيعا  رية انارنجاا إن اضربة 13ويانت قناا اري يت 
حرية الماااعة فف األسبوع ال ي سبق المعرجان أدت إلا إلااء آ ف الت اير، وخساير  ديدا 

 لل رية، وتواجث حاليا إميانية إعالن إفالسعاا.
 18/6/2019، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 

 ألول مرة، الجيش اإلسرائيلي يجري مناورات تحاكي حربا مع عدة جبهات "35اف "بمشاركة طائرات  .08
أعلن الجي  اإلسراييلف يوم الالالالاء أن سالح الجو اإلسراييلف يجري مناورا واسعة النااق تستمر 

 ا.35-ت متعددا، ت ارى فيعا ألو  مرا اايرات اافلعدا أيام تحايف عمليات قتالية علا جبعا
وت ارى فف التمرين، ال ي انالق يوم األحد وينتعف يوم األربعاء، اايرات مااتلة، اايرات  حن، 
اايرات مسيرا، وحدات دفاع جوي وقوات دعم برية، ويحايف قتا  متزامنا فف قااع غزا وسوريا 

 ولبنان.
ر، مال  ناامف الدفاع الجوي الروسف و لم بتينولوجيا متاوي م  سيناريويات تتضمن عدو مس

؛ تعر  الجبعة الداخلية لعجمات  اروخية ميالفة؛ وتحديات مال  تعر  ا400-اساا و300-ااس
 السيى الحديدية ألضرار وتعاي  مرايز ا ت ا  التابعة لسالح الجو اإلسراييلف.

تعديدات التف ت يلعا منامة احزب هللاا التمرين سيريز فف األساس علا المنااة ال مالية، ما ال
 اللبنانية والاوات اإليرانية فف سوريا.

ويجري أيضا اختبار قدرا الاوات علا تنفي  عمليات ق ف استراتيجية ما تالي  وقوع إ ابات فف 
  فوف المدنيين األبرياء فف المنااة المجاورا إلا الحد األدنا.

نتدرب بيالافة عالية للااية ما عدو  عب و يف يمتلى  وقا  مس"و  يبير فف سالح الجو: اإننا
ا الجديدا 35-وقا  المس"و  إن اايرات ااف تينولوجيا تتفوق علا ما يو موجود حاليا فف الساحةا.
 لم تين لدينا ي   الادرات من قب ا.… توفر قيمة مضافة امن الادرات الفتاية ومتعددا األدوار

 18/6/2019تايمز أوف إسرائيل، 
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 بناية سكنية بالقدس ويطرد عشرات العائالت الفلسطينية 16االحتالل يهدم  .09
من أا فلساينية  16قررت سلاات ا حتال  اإلسراييلف، أمس، يدم : نادية سعد الدين -عمان 

سينية فف  ور باير بمدينة الادس المحتلة، ت م  أيالر من ماية  اة، مما ي"دي إلا ارد ع رات 
 ة من منازلعا، بعدف تعويد الادس وامس معالمعا العربية اإلسالمية.العايالت الفلسايني

وقا  المفتف العام للادس والديار الفلساينية، خايب المسجد األق ا المبارى، ال يخ محمد حسين، 
إن اعتداءات سلاات ا حتال  المتيررا من يدم المناز ، وم ادرا البيوت واألراضف، واقتالع 

عرقيا  وعن ريا  بايضا ، تاوم بث ما مستوانيعا، ضد ال عب الفلساينف  األ جار، تعد تاعيرا  
 16ودان المفتف، فف بيان لدار اإلفتاء، قرار سلاات ا حتال  العن ري يدم  وأرضث ومادساتث.

بناية سينية فف  ور باير بالادس المحتلة، و لى تحت حجج وايية تعدف إلا تنفي  مخاااتعا 
 المادسة. التعويدية فف المدينة

 19/6/2019، الغد، عّمان
 

 مشروع إسرائيلي ضخم لتوسيع مستوطنة في بيت لحم .21
دونم لبناء حف جديد ضخم من  1,200حو نقالت  حيفة ايآرتس العبريةا، إن اإسرايي ا خ  ت 

 أنث توسيا مستوانة اإفراتا باتجا  مدينة بيت لحم فف الضفة الاربية المحتلة، فف منااة تعتبر 
سياسيا ، فف حين  رع مستوانون، بتجريف أراٍ  فف قرية ييسان  رق بيت لحم. وأفاد حساسة 

مدير ييية مااومة الجدار وا ستياان فف بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعات من المستوانين 
يرافاعم موافون من ما تسما باإلدارا المدنية وتحت حماية قوات ا حتال  اقتحمت قرية ييسان، 

فاتعم بتجريف أراٍ  بعدف إقامة محاة توليد ااقة  مسية. وأضاف: إن التجريف و رعت جرا
يجري فف أراٍ  تم ا ستيالء عليعا من  سنوات تحت حجة أراضف دولة وتبل  مساحتعا اإلجمالية 

دونما ، م يرا  إلا أن ي ا األمر من  أنث أن يلتعم المزيد من األراضف وبالتالف محا را الارية  660
 ريينة إلجراءات المحت . لتيون

 19/6/2019، الخليج، الشارقة
 

 نابلسجرافات االحتالل تهدم منازل ومنشآت في شعفاط والمكبر و  .20

يوم الالالالاء، منز  لعايلة علام المادسية فف مخيم  عفاا وسا  يدمت جرافات ا حتال  فف الادس،
 الادس المحتلة بحجة و ريعة البناء دون ترخيص.
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يبيرا من جنود ا حتال  المخيم  باح اليوم الالالالاء، برفاة جرافات واواقم تابعة واقتحمت قوات 
لبلدية ا حتال ، من جعة الحاجز العسيري الُمالب ت علا جدار الضم والتوسا العن ري، وأخلت 
ال ارع الرييسف من المريبات والمواانين وأ اعت أجواء من التوتر والفوضا فف المنااة، و رعت 

 ز  ميون من ااباين يعود لعايلة عمران محمد علام.بعدم من
فف السياق يدمت جرافات تابعة لبلدية ا حتال  فف الادس، تحرسعا قوا عسيرية معززا، اليوم 
الالالالاء، محال  تجاريا لبيا مواد البناء فف حف جب  الميبر جنوب  رق الادس المحتلة، بحجة عدم 

 الترخيص.
ات ا حتال  غرفة زراعية ودمرت جزءا من أ جار الزيتون فف قرية وفف محافاة نابلس، يدمت قو 

 ق را جنوب نابلس.
 18/6/2019، األيام، رام هللا

 
 عن بحر غزة االحتالل يرفع الحصار جزئياً  .22

رفعت سلاات ا حتال  اإلسراييلف  باح يوم الالالالاء، وب ي  جزيف الح ار ال ي فرضتث علا 
 استمر لعدا أيام. بحر غزا، و لى بعد إغالق يام 

ويأتف الرفا الجزيف للح ار البحري، ضمن ال روع بتنفي  تفايمات رفا الح ار عن قااع غزا فف 
وت م  التفايمات ملفات  عديد من الملفات، والتف تم التو   إليعا بواساة م رية وقارية وأممية.
دخا  مساعدات ألسر فايرا، وتحسين عم  م عابر غزا، وتوفير فرص اليعرباء، ومساحة ال يد، وا 

 عم  م"قتة، وتنفي  م اريا دولية بالاااع.
وقا  مس"و  لجان ال يادين، زيريا بير، إن ا حتال  قرر السماح لل يادين بالعم  فف بحر قااع 

وأوضم بير فف بيان عممث علا وساي   غزا، اليوم الالالالاء، ب ي  محدود بعد إغالقث لعدا أيام.
مي  فف بحر  ما   6دأ الساعة العا را  باح اليوم الالالالاء علا مسافة اإلعالم أن العم  سيب

 أميا . 10الاااع وحتا ميناء ال يادين، ومن جنوب الميناء حتا مدينة رفم علا مسافة 
 18/6/2019، 48عرب 

 
 تواصل جرائم "تدفيع الثمن" بالضفة .23

ليات الفلساينيين بالضفة الاربية، وا   المستوانون تنفي  جرايم اتدفيا الالمنا وا عتداء علا ممت
 فيما يدمت بلدية ا حتال  بالادس عمارا سينية فف مخيم  عفاا بحجة البناء دون تراخيص.
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وخا مستوانون فجر اليوم الالالالاء،  عارات عن رية علا عدد من مريبات وجدران مناز  
 ا  ما  غرب سلفيت.مريبة فف بلدا ديراستي 20المواانين وقاموا بإعااب إاارات أيالر من 

وقا  رييس بلدية ديراستيا، سعيد زيدان،إن مستوانين اقتحموا وسا البلدا، وخاوا  عارات عن رية 
مريبة والعديد من جدران المناز ، ومن تلى العبارات: ابلد المخربينا،  23معادية للعرب علا 

 إاارا  لمريبات المواانين. 88االحجارا تساوي الات ا، يما أعابوا 
واقتحمت مجموعة من المستوانين بحماية قوات ا حتال ، يوم الالالالاء، مبنا البر  األالري فف بلدا 

 السموع جنوب الخلي .
وأفاد  عود عيان، بأن مستوانين اقتحموا تحت حماية قوات ا حتال  ميانا أالريا رومانيا فف البلدا 

 ن.يعرف باسم االبر ا، وأدوا ااوسا دينية تلموديث فف الميا
وانت رت قوات ا حتال  فف أيالر من  ارع، ون رت حواجزيا العسيرية علا المفترقات، وأغلات 
منااة وسا البلد، واعتلت أسام بع  المناز ، لتأمين دخو  حافالت المستوانين ما ساعات 

 ال باح، وتمريزوا فف مبنا البر  األالري بوسا البلد، بحجة إقامة ا لوات دينيةا لعم بالميان.
 18/6/2019، 48عرب 

 
 بتنفيذ عدد من مطالب المعتقلين هيئة األسرى: إدارة عسقالن تبدأ تدريجياً  .24

أفادت ييية  "ون األسرى والمحررين، يوم الالالالاء، بأن إدارا سجن عساالن بدأت تدريجيا : رام هللا
 ر.بتنفي  عدد من ماالب المعتالين، والتف يانوا قد االبوا بعا خال  إضرابعم األخي

وقالت العيية، فف بيان لعا، اليوم الالالالاء، إن إدارا السجن سمحت لعايالت جميا األسرى الاابعين 
فف المعتا  بزيارا أبنايعم المعتالين، وقامت بإلااء عاوبة امنا اليانتينان عن عدد من األسرى وال ين 

ساحة  إلانبوب ميا  يانت قد جمدت حساباتعم قب  أ عر، يما قامت اإلدارا بأخ  مااسات مد أ
أن اإلدارا استدعت الملفات الابية لألسرى المرضا الاابعين  إلايما لفتت العيية،  السجن االفوراا.

 فف سجن عساالن، من أج  تاديم العالجات التف تناسب اروفعم وحالتعم ال حية.
 18/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل إخالء الخان األحمر إلى ما بعد انتخابات "الكنيست"القدس: االحتالل يؤج .25

البت من االمحيمة  اإلسراييلف يرت وساي  إعالم عبرية، يوم الالالالاء، أن حيومة ا حتال  : الادس
العلياا فف الادس تأجي  إخالء االخان األحمرا  رقف الادس المحتلة إلا ما بعد ا نتخابات 

 الحيومة الجديدا. ااإلسراييليةا المابلة، وت يي 
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وقالت  حيفة يآرتس العبرية، ناال عن م در أمنف اإسراييلفا رفيا، إن اتأجي  عملية إخالء 
الخان األحمر تم بناء علا الب من اإلدارا األميريية، ليف   ت"دي الخاوا لتوتر ما السلاة 

 لارنا.الفلساينية قبي  ن ر خاة السالم األميريية التف باتت تعرف باسم ا فاة ا
فف حين قا  م در أمنف اإسراييلفا آخر لل حيفة العبرية اإن الم"سسة العسيرية ااإلسراييليةا لم 

 تتلق أية تعليمات لالستعداد من أج  عملية اإلخالءا.
 18/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األسرى وأهل غزة يؤدون صالة الغائب على مرسي .26

أدى األسرى الفلساينيون فف سجون ا حتال  اإلسراييلف،  الا : أحمد  ار -21عربف -غزا
الاايب علا روح الرييس الم ري محمد مرسف، يما قامت معام مساجد قااع غزا بأداء ال الا 

 .2014وفاء للرييس الم ري الراح  علا مواقفث خال  عدوان 
ربف، أن ااألسرى فف سجون ا حتال  وأيد المتحدث باسم ميتب إعالم األسرى، المحرر علف الما

قاموا بأداء  الا الاايب علا روح فايد م ر وفلساين، وفايد األمتين العربية واإلسالمية الرييس 
ا، أن ي   اال الا يف تعبير عن 21وأوضم فف ت ريم خاص لداعربف الم ري محمد مرسفا.

نف، ولم ر أيضاا، م"يدا أن اي ا الوفاء لع ا الرييس ال ي قام باليالير من أج  ال عب الفلساي
الموقف ليس غريبا علا الحرية األسيرا وعلا األسرى فف داخ  سجون ا حتال ؛ ال ين يماللون 

 اليعة ال عب الفلساينفا.
ووسا حزن عميق، أقامت خال  اليومين الماضيين معام مساجد قااع غزا  الا الاايب علا 

عايلة فلساينية أمس، بيت عزاء للرييس الم ري  روح الرييس الم ري محمد مرسف، يما أقامت
 الراح  محمد مرسف، فف منزلعا الياين بالحف السعودي فف مدينة رفم جنوب قااع غزا.

وفف  ات السياق، يجري التحضير فف ي   األوقات من قب  عدد من ال خ يات والمخاتير لفتم 
 بيت عزاء آخر للرييس مرسف فف مدينة خان يونس.

ا، ما  احب المبادرا فف خانيونس والاايم عليعا النا ا الفلساينف ربيا أبو 21عربفوتوا لت ا
حاب، ال ي أوضم أن الفيرا بدأت بعد ن ر من ور لث علا وساي  التوا   ا جتماعف، يدعو فيث 

 لتنايم وقفة تضامنية ما الرييس الم ري الراح  محمد مرسف.
ينة خان يونس، تفاعلت ما المبادرا التف تاورت لتيون وأيد أن العديد من الن ااء وال خ يات بمد

بيت عزاء، ليف نتيم الفر ة أمام مختلف فيات ويييات ال عب الفلساينف بازا، للتعبير عن الوفاء 
ا، 21و ير أبو حاب فف حديالث لداعربف للرييس مرسف ال ي يانت موقفث ما غزا امتادمة وحاضراا.
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م نجد مواقف متادمة وداعمة للاضية الفلساينية مال  المواقف سنة الماضية، ل 30أنث اخال  الد 
وأ ار إلا أن العديد من ال خ يات األيلية والجعات التف  الم رية فف فترا حيم الرييس مرسفا.

 استعدت بتوفير بع  ا حتياجات الالزمة إلقامة بين العزاء وسا مدينة خان يونس.و تفاعلت معث، 
 19/6/2019، "21موقع "عربي 

 

 عن روح مرسي 48أراضي الـ إقامة صالة الغائب وفتح بيوت عزاء في  .27

 عدت بلدات عديدا فف الداخ  الفلساينف مااير حزن وأسف بعد إعالن وفاا : منا عرمو 
 الرييس الم ري السابق محمد مرسف خال  جلسة محايمة فف م ر، يوم ا النين.

يب عن روح المرحوم ومنعا مسجد فف قلنسوا.  الا الاا إقامةوحر ت مساجد عد ا فف البالد علا 
يما أعلن فف عدد من المنااق عن فتم بيوت عزاء، منعا يافا، حيث أعلنت الحرية اإلسالمية فف 
 -يافا أن ث اغدا  الالالالاء بعد  الا المارب مبا را، سنفتتم بيت أجر فف قاعة دار الارآن اليريم 

 الرييس محمد مرسف رحمث هللاا. مسجد العجمف لروح  عيد الم روع اإلسالمف

 18/6/2019كل العرب، الناصرة، 
 

 مليار دوالر ومضاعفة األصول إلى ملياري دوالر في عشر سنوات 2.6مصطفى: خطتنا استثمار  .28
عاد  ندوق ا ستالمار الفلساينف، اليوم الالالالاء، اجتماعا لعييتث العامة العادية السنوية فف : رام هللا

رييس مجلس اإلدارا محمد م افا، وحضور أعضاء مجلس اإلدارا، وأعضاء  رام هللا، برياسة
، واستمعت إلا 2018وناق ت العيية العامة تارير مجلس إدارا ال ندوق عن العام  العيية العامة.

، و ادقت علا الحسابات 31/12/2018تارير مدقق حسابات ال ندوق للسنة المالية المنتعية فف 
 37لتف أاعرت أن  افف أرباح محفاة ا ستالمارات المالية بلات حوالف الختامية لل ندوق، وا

بعد الضريبة، لين محافا ال ندوق األخرى ما زالت فف مرحلة  2018مليون دو ر فف العام 
التاوير وخا ة م اريا البنية التحتية وم اريا الادس، وبعد خ م تياليف تاوير ي   الم اريا، 

 .2018مليون دو ر للعام  21.3 فاد و    افف األرباح إلا
وأيد م افا أن مجلس إدارا ال ندوق تداعا للتجاوب ما قرارات الايادا السياسية الداعية إلا 
ا نفياى ا قت ادي عن إسرايي  وبناء اقت اد وانف مستا  وقادر علا ا عتماد علا ال ات، 

المنتجات والسلا المستوردا، والادرا علا  ومبنف علا المعرفة والتينولوجيا الحديالة، ويوفر البداي  عن
 خلق الواايف وا ستدامة بما يخدم البرنامج الوانف ال ام .
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وأ ار فف ي ا ال دد إلا أن ال ندوق أقر  بالفع  زيادا برنامجث ا ستالماري للسنوات الع ر المابلة 
ن وم"سسات التموي  مليار دو ر، عن اريق ال راية ما مستالمرين محليين ودوليي 2.6لي   إلا 

ألف فر ة عم  جديدا تخفي  قيمة الواردات  100المحلية والدولية، و لى بعدف خلق ما يزيد عن 
حداث قفزا نوعي ة فف قااعات  %50من المنتجات ا ستراتيجية بمعد    عن مستوايا الحالف، وا 

ل ندوق لت   إلا اإلسيان والسياحة وال ريات ال ايرا فف مدينة الادس، ومضاعفة حجم أ و  ا
ملياري دو ر ما ا ستمرار فف تحايق عايد مناسب علا ا ستالمار بما ييفف لتااية م اريف 

 ال ندوق و رياتث وبرامجث التاويرية.

 18/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لذوي اإلعاقة وضحايا الحروب "استراحة سوا" بغزة.. األولى فلسطينياً  .29
اأ عر ويأن روحف عادت إلا جسديا، بع   اليلمات و ف ر اد الجما ف : رايد موسا - غزا

تحايق حلمث بالو و  إلا  ااك البحر فف قااع غزا، ال ي حرم منث من  أن فاد ساقيث بالحرب 
 .2009وبداية عام  2008التف  نعا ا حتال  اإلسراييلف علا الاااع بين نعاية عام 

عامان،   يياد يفارق البحر  32ايرا استاالع إسراييلية، يان الجما ف اقب  إ ابتث ب اروخ ا
 يفا أو  تاء، ويمارس يوايتث فف السباحة يوميا ولساعات اويلة، ليجد نفسث بحاجة إلا مساعدا 

 أ دقايث من أج  الو و  إلا ايورني  غزاا وتأم  البحر عن بعد.
بحر مدينة غزا، ويف الوحيدا من نوععا فف وتاا ا ستراحة علا مساحة خمسة دونمات ب ااك 

لت إن اءيا م"سسة اإلنسانية والدمج الفرنسية ا ألف  280ن بتيلفة إجمالية بلات HIفلساين، وقد مو 
 يورو، وبتنفي  وا  راف إيااليين.

وقا  مدير نادي السالم الرياضف الم رف العام علا ا ستراحة اريف الارا، ويو أحد معاقف 
 130، إن فيرا ا ستراحة جاءت است عارا لم يلة نحو 2000 ا التف اندلعت فف عام انتفاضة األق

ألفا من  وي اإلعاقة فف قااع غزا، تحرمعم اإلعاقة من حق الو و  إلا البحر ويو المتنفس 
وأضاف الارا فف حديث للجزيرا نت، تزداد قيمة  عاما. 13الوحيد لسيان الاااع المحا ر من  

 ستراحة ما ما  عد  الاااع خال  السنوات الماضية من ارتفاع فف أعداد  وي وجود مال  ي   ا
 اإلعاقة، نتيجة الحروب وا عتداءات اإلسراييلية المتيررا.

اختار الم رفون علا ا ستراحة اسم اسواا فف إ ارا إلا السواسية والتساوي ما األ حاء فف حق 
وأوضم أن م روع ا ستراحة ليس  بحسب الارا.و و   وي اإلعاقة إلا البحر وا ستمتاع بث، 

نما يو م روع حاوقف اجتماعف، و  تات ر ا ستفادا من خدماتث علا  وي  استالمارا ربحيا، وا 
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اإلعاقة ولينث مفتوح أمام الجميا، بعدف تحايق الدمج، بما يضفف إحساسا بالمساواا بين جميا فيات 
 المجتما.

عاقة، فيما يتوجب علا غيريم دفا رسوم رمزية العدف منعا وخدمات ا ستراحة مجانية ل وي اإل
 توفير الم روفات الت ايلية ورواتب العاملين.

ويعم  فف ا ستراحة المانية عاملين من  وي اإلعاقة، وخمسة من األ حاء، من أج  الدمج وحسن 
 إدارا الميان بما يحاق الااية واأليداف المرجوا لراحة الزايرين.

راحة علا ممر م اا وجسر ي   لل ااك خاص ب وي اإلعاقة، وملعب متعدد وتحتوي ا ست
 الرياضات، وما ف يوفر ياليرا من المستلزمات والسلا الخا ة بالرحالت البحرية بأسعار رمزية.

 18/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سريع وعاجل ألزمة دواء غزة والصحة تحذر مطالبات حقوقية بحلّ  .31

: االبت منامات حاوقية فف قااع غزا بد االتدخ  السرياا إليجاد ح  ألزمة  م الدواء، التف غزا
تعانف منعا المرافق ال حية فف الاااع. وقالت وزارا ال حة فف غزا إن األافا  المرضا يعي ون 

 اتجارب م"لمة للاايةا، فف ا  حالة العجز الدوايف اليبير.
اإلنسان، عن قلاث البال  من تفاقم أزمة ناص األدوية فف م افف وأعرب المريز الفلساينف لحاوق 

الاااع، وح  ر من تداعياتعا الخايرا علا حياا آ ف المرضا، ال ين يعانون أمراضا  خايرا، 
 وبحاجة ماسة للعال .

ونا د المريز السلاة الفلساينية والمنامات الدولية بد االتدخ  العاج ا من أج  ضمان إمداد م افف 
 الاااع باألدوية الالزمة إلناا  حياا المرضا.

مرافق وزارا ال حة فف قااع غزا تعانف نا ا   ديدا  فف األدوية  أنوأوضم المريز فف بيان لث، 
المخ  ة لمرضا السراان، ومرضا اليلا، واألمرا  المزمنة اأمرا  السيري والضااا، 

 مينا، والجرعات الدوايية لمرضا العيموفيليا.ومرضا التالسيميا، والحليب العالجف احليب الجاليتو 
ونا  عن الديتور منير البر ، مدير عام ال يدلة فف وزارا ال حة فف غزا، أن نسبة العجز 

فف المية، مبينا  أن من بين الفيات المتضررا  52الدوايف فف وزارا ال حة  و لت إلا أيالر من 
لسراان، منعم ألفان مري  يتلاوا الجرعات آ ف من مرضا ا 8جراء أزمة األدوية فف الاااع 

من البروتويو ت  %62 نفا  من أدوية مر  السراان، بما يمال   38العالجية، بسبب نفاد 
 125افال  ياومون بإجراء الاسي  اليلوي الدوري، و 39من مرضا اليلا، بينعم  1,189العالجية، و

ن factor8- factor9الجرعات الدوايية ا من مرضا العيموفيليا، ن فعم من األافا ، يتسبب نفاد
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المخ  ة لعم بأعرا   حية خايرا علا حياتعم، بما فيعا تجلا الدم لديعم، مرضا التالسيميا 
 ومرضا األمرا  المزمنة السيري والضاا.

وأيد أن قااع غزا ما زا  اإقليما  محتال ا، وأن إسرايي  ياوا محتلة امس"ولة عن ضمان توريد 
 وية لسيان اإلقليم المحت  بموجب ا لتزامات الدوليةا.رسا ت األد

وفف السياق، قا  أ رف الادرا النااق باسم وزارا ال حة فف غزا، إن ما ييابد  مرضا قااع غزا 
من الحليب  األافا فف المية من أدويتعم األساسية والتخ  ية وحرمان ميات  52جراء نفاد 

خايرا علا  حتعما، ماالبا يافة الجعات المعنية لد االتحرى العالجف ا  يمين احتما  تداعياتث ال
 العاج ا إلناا يم.

و يرت وزارا ال حة أن األافا  المرضا فف قااع غزا يعي ون اتجارب م"لمة للاايةا، فف ا  
حالة العجز الدوايف اليبير ال ي ت عد  المرافق ال حية، بعد أن تجاوزت نسبة النفاد فف األدوية 

 فف المية. 52لابية أليالر من والمعام ا
ويان المر د األورومتوساف لحاوق اإلنسان، قد وج ث رسالة  للمارر الخاص المعنف بالحق فف 
ال حة باألمم المتحدا داينيوس بوراس، دعا  خاللعا لد االتدخ  الفوريا لوضا حد لألزمة التف 

لمية من األدوية األساسية فف فف ا 52تع ف بالاااع ال حف فف قااع غزا، وتسببت بفادان نحو 
 مست فيات الاااع.

وأيد فف رسالتث التف تالت االادس العربفا نسخة منعا، إن األزمة المزمنة التف يعانف منعا الاااع 
ال حف احرامت ميات األافا  من الح و  علا الحليب المناسب لنمويم ب ي  ابيعفا،  فتا إلا 

فف المية من عااقيريم المتخ  ة التف  62ان بعد نفاد أنعا أدت إلا تعليق عال  مرضا السرا
مري ، ما يعر   حياا المرضا إلا تعديداٍت حاياية بالوفاا نتيجة   8,000فية لحوالف  35تضم 

 لعدم تلايعم عالجعم.
 19/6/2019، لندن، القدس العربي

 

 تترقب تبعات وفاة مرسي "إسرائيل"تحليالت:  .30
الرييس الم ري السابق، محمد مرسف، أمس اإلالنين، فف السجن، تتوجس إسرايي  من عواقب وفاا 

وتأالير  لى علا الوضا داخ  م ر. وبحسب المحل  العسيري فف  حيفة ايآرتسا، عاموس 
يريي ، فإنث افف إسرايي  يتابعون بتأيب التاورات فف م ر، فف أعااب وفاا مرسفا، بسبب اتوقا 

مف إليعا مرسف، المبادرا إلا أن اة احتجاجية علا وفاتثا. محاولة اإلخوان المسلمين، التف يان ينت
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لين التاديرات فف إسرايي  يف أن االناام برياسة الرييس عبد الفتاح السيسف ستستعد باوات معززا 
 من أج  منا تفجر عنف جديدا.  

ف وأ ار يريي  إلا أنث امن  استولا الجنرا ت برياسة السيسف علا الحيم، باناالب عسيري ف
، ياما الناام بيد من حديد الحريات اإلسالمية وفف مادمتعا خ ومث األساسيين، 2013 يف العام 

ألف نا ا، بينعم  16اإلخوان المسلمين، ال ين استبعدوا باليام  عن الحيم. وُيحتجز من ي  قرابة 
 جميا قادا الحرية، فف سجون ومعسيرات اعتاا . وتم اإلفرا  عن قالي  فااا.

ريي  أن تتعالا فف تاايرات اإلخوان فف م ر، التف تترقبعا إسرايي ، احتجاجات ضد ورج م ي
اروف اعتاا  نا اف الحرية فف السجون الم رية، وخا ة التعام  ما مرسف ومنا العال  

 الابف عنث، ما أدى إلا انعيار  أالناء جلسة محيمة، ووفاتث فف أعااب  لى.    
سرايي  يو أن السيسف يسيار علا الدولة وينجم فف قما وأضاف يريي  أن اا ناباع فف إ

معارضيث. واألموا  التف تتلاايا الحيومة الم رية من السعودية ودو  أخرى فف الخليج تساعديا 
علا منا أزمة اقت ادية خايرا أيالر وبتزويد ا حتياجات العادية للمواانين. وُيعتبر موت مرسف 

أن السلاة فف الاايرا قادرا  األالناءيبيرا، يتحٍد يبدو فف ي    فف إسرايي ، إ ا أدى إلا ماايرات
 علا مواجعتثا.  

وتابا يريي  أن االمة قضية أخرى ت ا  إسرايي  ويف التأالير المحتم  لوفاا زعيم اإلخوان المسلمين 
علا الحرية ال اياة، ويف حماس فف قااع غزا. لين فف السنوات األخيرا، ب   قادا حماس فف 

ع جعدا معينا من أج  ف   أنفسعم عن اإلخوان المسلمين، بسبب التوتر بينعم وبين الااا
الجنرا ت فف الاايرا. وحماس متعلاة حاليا بحسن نية السيسف، خا ة بمسألة استمرار فتم معبر 
رفم، المخر  األساسف للاااع إلا العالم الخارجفا. وتوقا يريي  أنث علا ضوء ي ا الوضا أن 

 اس عن توجيث اتعامات مبا را للسيسف وحيومتث.اتمتنا حم
من جعة الانية، اعتبرت محللة ال "ون العربية فف  حيفة ايديعوت أحرونوتا، سمدار بيري، علا 
عيس يريي ، أن وفاا مرسف الن تالير قالق  فف م ر. والحياا العادية ستعود بسرعة، وسُيمحا من 

 لبف، الرييس األو  لما تبدو أنعا م ر الحراا.  ال ايرا. والتاريخ فاا سيت ير، ربما ب ي  س
وأ ارت بيري إلا أنث ارغم أن مرسف يو الرييس األو  ال ي نافس فف انتخابات حرا فف بالد ، 
وفاز بعا، لين ربما باستالناء الرييس األمرييف السابق، باراى أوباما، لم يحاو  أي من قادا العالم 

. لين من الناحية االحمد هلل أن ارتحنا منثاالوا أمس أنث الحر امتداحث. وفف إسرايي  أيضا ق
التاريخية، سُي ير مرسف يأحد رموز الفترا العا فة التف  عديا ال رق األوسا، وخا ة م ر، فف 

 ا.21العاد الالانف من الارن الد
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ا أنث ولفتت بيري إلا أنث خال  عام رياستث الم يناق مرسف علنا باسم إسرايي  ولو مرا واحدا. يم
حرص علا عدم  ير اسم رييس الحيومة، بنيامين نتنيايو، وي ا ليس  دفة. ففف إسرايي  أيضا لم 

تعاونوا ما حماس فف غزا، ويان التخوف  ااإلخوان المسلمينايتحمسوا للفا اسمث. ومرسف وقيادا 
 من أن اندما  الاوى ي ا سي"دي إلا تعديد أمنف حايافا.

نما سارع إلا وتابعت بيري أنث امن حسن ح انا أن السيسف لم يعز  مرسف عن من بث فاا، وا 
السجن. وتم إعدام بعضعم، لين مرسف أفلت من م ير  ااإلخوان المسلميناإدخالث يو وجميا قادا 

يع ا، وخال  محايمتث يان بإميانث فاا أن يندم علا اليوم ال ي عين فيث السيسف وزيرا للدفاع، 
 وسع  ا ناالبا.

 18/6/2019، 48عرب 
 

 األردن: سنقول "ال" إذا حضرنا ورشة المنامة وُطرح شيء ال نقبله وزير خارجية .32
أيد وزير الخارجية و "ون الماتربين أيمن ال فدي والمفو  األعلا للسياسة الخارجية فف  :عمان

ا تحاد األوروبف فيديرييا موغرينف أن   بدي  عن ح  الدولتين سبيال لح  ال راع الفلساينف 
 اإلسراييلف، و  ارح اقت اديا يمين أن ييون بديال للح  السياسف علا أساس ح  الدولتين.

وقا  ال فدي فف الم"تمر ال حفف: إن الاضية الفلساينية تباا الاضية المريزية األولا، و  سالم 
ا وعا متع 1967 امال من دون قيام الدولة الفلساينية المستالة علا خاوا الرابا من حزيران 

 الادس ال رقية.
وفيما يتعلق بور ة البحرين، قا  ال فدي: وجعت للمملية دعوا لحضوريا، وندرس ي   الدعوا، إن 
حضرنا نحضر لنعبر عن ي ا الموقف الالابت الراسخ فف إاار سياسة ا  تباى اإليجابف التف 

لث سناو    بي  بسااة، اعتمدتعا المملية سبيال  دايما  للتعبير عن مواقفعا، وا  ا ارح  فء   ناب
قلنا   فف الماضف، وسناو    ألي  فء   ينسجم ما الوابتنا التف يعرفعا الجميا، وا  ا ارح  فء 

وتابا: ي ا ينابق أيضا  علا المبادرا األمرييية، فعندما تارح الخاة  إيجابف سنتعام  معث.
علا تحايق السالم ال ي ينعف السياسية إ ا ارحت؛ فبالتأييد سنستما ل لى، وا  ا يانت قادرا 

ا حتال  ويضمن العدالة للفلساينيين ويحاق ا ستارار فف المنااة، فإننا وأوروبا والعالم سيدعمون 
ن لم يين ي لى فسناو    غير موات وسنرفضث. إن  لى لى ألن ي ا ما نسعا جميعا  لتحاياث، وا 
يال  عن ح  سياسف، ويجب ان ييون و دد ال فدي باولث: لين أي ح  اقت ادي يارح لن ييون بد

   نضخم األمور. أنفف إاار سياق سياسف يلبف حق الفلساينيين فف الحرية والدولة، وعلينا 



 
 
 
 

 

 25 ص             4964 العدد:             6/19/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

وأردف: يما قلت فف عمان من  أيام لن تيون ور ة البحرين بداية التاريخ ولن تيون نعايتث، مجموعة 
المملية عن موقفعا الالابت بي  الاة ووضوح من الناس تأتف، أفيار تارح ومواقف يعبر عنعا، وتعبر 

 ألن ي ا موقف أردنف راسخ.
 18/6/2019، الغد، عّمان

 
 نقابيون يدعون إلى مقاطعة "ورشة البحرين" :األردن .33

دعا ناابيون أردنيون، الالالالاء، إلا إسااا ا فاة الارنا وماااعة اور ة : ليث الجنيدي - انعم  
جاء  لى خال  املتاا وانفا أقامث ي" ء  ونيو/حزيران الجاري.ي 26و 25البحرينا، الماررا يومف 

 الناابيون، ضمن ما يعرف بداالتجما الوانف للتاييرا، فف مجما الناابات المعنية بالعا مة عمان.
و عد الملتاا إلااء يلمات عديدا منددا ورافضة لدا فاة الارنا، وداعية إلا ماااعة ور ة عم  

الو يات المتحدا األمرييية والبحرين عن تنايمعا فف المنامة، علا مستوى اقت ادية أعلنت ي  من 
 وزراء المالية، وبم ارية رجا  أعما .

ودعا رييس الوزراء األردنف األسبق، أحمد عبيدات، فف يلمة لث أالناء الملتاا، إلا الوقوف  فا 
ف ا  ور ة البحرين.  واحدا، وت يي  حملة وانية إلسااا  فاة الارن وا 

وو ف نايب المحامين األردنيين، مازن ار يدات، الموقف الراين لحيومة المملية من ور ة 
 البحرين بأنعا ا  تسما و  تتحدثا.

نما م"امرا تجرى فف البحرينا.  وقا  نايب المعلمين األردنيين، أحمد الحجايا: ا  أقو  م"تمر، وا 
من أن االعدف الرييسف ل فاة الارن يو وح ر لبيب قمحاوي، عضو اللجنة التحضيرية للملتاا، 

 الوان العربف بياملث، وليس فاا فلساينا.
 18/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب دعمًا للسلطة الفلسطينية .34

قررت األمانة العامة لجامعة الدو  العربية عاد اجتماع اارئ لوزراء : سوسن أبو حسين - الاايرا
المالية العرب فف مار الجامعة بالاايرا، مالا األسبوع الماب ، لبحث ييفية توفير  بية األمان 
المالف لدولة فلساين لمساعدا السلاة الفلساينية علا مواجعة الممارسات واإلجراءات المالية 

ايد وا قت ادية اإلسراييلية تجا  ا قت اد الفلساينف وحجز سلاات ا حتال  اإلسراييلف عو 
 الضرايب الفلساينية.
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وقا  السفير حسام زيف األمين العام المساعد للجامعة العربية، فف ت ريحات أمس، إنث تارر عاد 
ا جتماع الاارئ بدعوا من األمين العام للجامعة أحمد أبو الايا وبالتنسيق والت اور ما الجانب 

يوم األحد الماب ، بمار األمانة العامة الفلساينف. فيما أيد م در مس"و  بالجامعة عاد ا جتماع، 
وأضاف زيف أن ا جتماع الاارئ يأتف تنفي ا للارار ال ادر عن ا جتماع الاارئ لوزراء  بالاايرا.

أبري  انيسانن الماضف بالاايرا بحضور الرييس الفلساينف  21الخارجية العرب ال ي عاد يوم 
لختامف التزام الدو  العربية بدعم موازنة دولة محمود عباس، حيث أيد مجلس الجامعة فف بيانث ا

مليون دو ر أمرييف  عريا دعما  100فلساين وتنفي  قرار قمة تونس بتفعي   بية أمان مالية بمبل  
 لدولة فلساين لمواجعة الضاوا السياسية والمالية التف تتعر  لعا.
ب ا ستاااعات اإلسراييلية للعوايد وقا  زيف إن الوضا المالف للسلاة الفلساينية يحتا  لتعزيز بس

الفلساينية والتف تسببت فف م يلة مالية يبيرا للسلاة الفلساينية، معربا عن أملث فف أن يسفر ي ا 
 ا جتماع الاارئ عن نتايج إيجابية.

وحو  وجود ماترحات محددا من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالف للجانب الفلساينف، قا  زيف: 
جد ماترحات محددا لين الجانب الفلساينف أعلن ترحيبث بالمنم والارو  من الدو  أو ا  تو 

 الجعات المالية العربية، حتا تستايا السلاة الفلساينية أن تسترد األموا  وترد الارو  بعد  لىا.
أن ونفا زيف وجود رابا بين اجتماع وزراء المالية العرب والور ة ا قت ادية فف البحرين، م"يدا 

ا جتماع يأتف تنفي ا لارار سابق لمجلس الجامعة. وحو  ر"ية الجامعة العربية للور ة األمرييية فف 
البحرين ورف  الجانب الفلساينف لعا، قا  إن االموقف الفلساينف منااف فف إاار ي  األحداث 

غير واضم... التف و لت إلا ي   النااةا، م"يدا أن الارح األمرييف ب أن الاضية الفلساينية ا
وعمليا   يوجد  فء ملموس إ  مجموعة الارارات التف اتخ تعا اإلدارا األمرييية ضد الم الم 

 الفلساينية وتسببت فف إلحاق األ ى بع   الحاوقا.
ن"يد ي  تحرى يدعم الحاوق الفلساينية ونأم  بأي  -من حيث المبدأ  -واستارد قايال: اما ي ا 

ث النعايية يو دعم الحاوق الفلساينيةا. ونو  إلا أن الجامعة ليست حدث ينعاد أن تيون مح لت
مدعوا لع   الور ة، وأيد أن الجامعة العربية فف تأييديا للحاوق الفلساينية تستند إلا قراراتعا 
وقرارات ال رعية الدولية، وأن أي جعد يب   لدعم الاضية الفلساينية يجب أن ينالق من ر"ية 

 ينيين، وأن تيون يناى موافاة فلساينية علا ي ا المسار.واضحة لدعم الفلسا
 19/6/2019، الشرق األوسط، لندن
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 مد خط كهرباء لغزة "إسرائيل"خبراء قطريون يبحثون في  .35
قا  مس"ولون يوم الالالالاء إن وفدا قاريا من الخبراء الفنيين أجرى محادالات فف إسرايي  وقااع غزا 

دفا تياليف مد خا يعرباء جديد بينعما مما ي ير إلا توسا  ي ا األسبوع ب أن المسايمة فف
وقا  المس"ولون إن الخبراء اجتمعوا ما  رية  محتم  فف جعود الدوحة لمساعدا الفلساينيين.

اليعرباء اإلسراييلية فف ت  أبيب يوم األحد وما مس"ولين باااع الااقة فف غزا يوم ا النين لبحث 
ولم يرد تعليق فوري من قار. ويان    خا يعرباء جديد لازا.عر  قاري بدفا تيلفة استيما

 60العمادي قد تحدث فف السابق عن استعداد قار للم ارية فف الم روع ال ي تادر تيلفتث بنحو 
نث لم يتضم  مليون دو ر. وقا  مس"و  إسراييلف إن استيما  الخا سيتالب نحو الالث سنوات وا 

 و ستار .متا أو ما إ ا يانت حيومة نتنياي
 18/6/2019، األيام، رام هللا

 
 بحرينيون ينظمون مؤتمرًا احتجاجيًا على استضافة بالدهم "ورشة المنامة" .36

أعلنت جمعية الوفاق الوانف البحرينية عن تنايم منتدى بعنوان االسيادا من أج  السالم وا زديارا 
 ت المتحدا ما يعرف ب فاة الارن.احتجاجا علا استضافة البحرين ور ة عم  تمعيدا إلعالن الو يا

وقالت الجمعية إن المنتدى سُيعاد بم ارية فلساينية وعربية، اللتأييد علا الرف  الفلساينف 
والعربف والبحرينف لم اريا ا رتماء فف حضن ال عاينة والمتاجرا بالاضية الفلساينية، وآخريا 

 م روع  فاة الارن ال ي ي ي  زلزا  يبيرا جداا.
ت أن المنتدى سيعاد فف العا مة اللبنانية بيروت فف الالانف والع رين من الجاري، و لى وأوضح

نارا ل عوبة انعااد  فف البحرين، التف اخ  ت ي  قوايا األمنية والعسيرية وا ستخباراتية لخدمة 
ورعاية الم روع ال عيونف وحمايتث من خال  استضافة أولا خاوات  فاة الارن، وعملت 

 علا تيميم األفوا  وقما ي  من لث رأي آخرا، يما ورد فف بيان الجمعية. السلاات
 18/6/2019، األيام، رام هللا

 
 !"إسرائيلـ"سعوديون ضمن وفد بحريني في منتدى داعم ل": األخبار" .37

ن لع ا العام AJCعلمت ااألخبارا أن مس"ولين سعوديين حضروا م"تمر االلجنة اليعودية األمريييةا ا
حزيران الجاري. وقد حضر ي" ء  4و 3ن، ال ي انعاد فف وا نان فف GLOBAL FORUM 2019ا

ضمن وفد دبلوماسف بحرينف رفيا المستوى الم يات ر فاا علا سفيرا المنامة لدى وا نانن  ارى 
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فف المنتدى السنوي للمنامة الداعمة إلسرايي . وبحسب الم ادر،  عد المنتدى ور ا  تتعل ق بإنجاح 
 المنامةا ومسار التابيا.ام"تمر 

السعودي فف وا نان، تمال   الم ارية السعودية  -وبا   النار عن تفا ي  ن اا الوفد البحرينف 
تحت عباءا البحرين نمو جا   ستخدام ناام الريا  للمنامة واجعة  نخرااعا فف العالقات ما ت  

 أبيب ولدوريا فف ا فاة الارنا.
خبارا أن االامة البحرينية ست در قرارا  بالموافاة علا تأسيس ييية م در دبلوماسف أي د الدااأل

تنفي ية ل فاة الارن ييون ماريا فف المنامة ب ي  رسمف، علا أن تعاد من انن ف اعدا  ي  
م الم در إميانية أن ي عد ام"تمر  الم"تمرات والور  المتعلاة بع   ال فاة فف البحرينا. ورج 

علا  عيد العالقات التابيعية، موضحا  أن االمملية العربية السعودية  المنامةا تاورا  سريعا  
سرايي  اتفات علا أن خاوا البحرين ماد مة لعالقات رسمية بين إسرايي  ودو  مجلس  واإلمارات وا 
التعاون الخليجف، وبالتالف ستُفتتم السفارا اإلسراييلية فف المنامة بالتزامن ما م"تمر البحرينا. 

بالابا، الالعب الرييسف لم روع إقامة عالقات رسمية بين الحيومة اإلسراييلية ومجلس ويضيف: ا
التعاون الخليجف يو السعودية، لين السعوديين   يريدون حاليا  تولف زمام المبادرا، ل لى يستخدمون 

  عار الحيومة البحرينيةا.
 19/6/2019، األخبار، بيروت

 
 لـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" اً منظمات تحتج األحد رفض 8 :المغرب .38

منامات ماربية تنفي  مسيرا احتجاجية، األحد الماب  بالعا مة  8تعتزم : خالد مجدوب -الرباا 
الرباا، رفضا لما يسما بدا فاة الارنا والور ة ا قت ادية المارر عاديا األسبوع الماب  فف 

المنامات غير الحيومية، االعت  جاء  لى فف بيان م ترى  در، الالالالاء، عن البحرين.
 األناضو  علا نسخة منث.

وو ف البيان المسيرا الماررا بدامسيرا ال عب الماربف من أج  فلساين، ضد  فاة العار، وم"تمر 
الخيانة فف البحرين، و لى فف سياق التآمر المتوا   علا الاضية الفلساينية لت فيتعا و اب 

ب النعايف للادس والجو ن االسوري المحت ن وباقف األراضف حاوق ال عب الفلساينف، وا غت ا
 العربية المحتلةا.

واعتبر البيان أن اي   المسيرا تأتف من أج  الوقوف ضد م"امرا ما يسما  فاة الارن، بالتواا" 
 بين اإلمبريالية األمرييية والييان ال عيونف، ومععما بع  األنامة المستبدا والعميلة بالمنااةا.
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ت إلا أن اي ا ا حتجا  يأتف ضد م"تمر الخيانة والعمالة فف ور ة البحرين من أج  ما يسما ولف
بد'السالم وا زديار' افف إ ارا إلا  عار ور ة البحرينن، باإلضافة إلا منايضة لي  أ يا  

 التابيا، ولمااير ا ختراق ال عيونف التخريبف للماربا.
م ارية الواسعة فف المسيرا الوانية التف تارر تنايمعا يوم األحد ودعا البيان ال عب الماربف إلا اال

 الماب  بالربااا.
والمنامات التف دعت إلا المسيرا يف االجمعية الماربية لمساندا اليفاح الفلساينفا، وامجموعة 

 العم  الوانية من أج  فلساينا، وااإليتالف الماربف لعييات حاوق اإلنسانا.
مارااية الماربية للتضامن ما ال عوبا، واالمر د الماربف لمنايضة التابياا، وأيضا اال بية الدي

واالعيية الماربية لن را قضايا األمةا، إضافة إلا ي  من اا يتالف الماربف للتضامنا، والجنة 
 التضامن ما ال عب الفلساينفا.

 18/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 فرصة هامة" بعدم حضورهم إهدارسيكون ".. ة للفلسطينيينمؤتمر البحرين ليس رشو : غرينبالت .39
ر"ية  إلاال رق األوسا،  إلاأ ار جيسون غرينبالت، مبعوث الرييس األمرييف دونالد ترامب 

الم"تمر ا قت ادي فف البحرين ال ي سيعاد األسبوع الماب  باعتبار  الجزء األو  من خاة السالم 
ا فاة الارنا التف اا  انتااريا لوضا ح  للنزاع اإلسراييلف  عالميةاإلالمعروفة بالتسمية  األمرييية

اعلا ابيعة االم"تمرا باعتبار  i24newsوأيد غرينبالت فف ماابلة ح رية لث ما قناا ا الفلساينف.
سياسف، وأيد أنث من  أن اختارت السلاة الفلساينية ماااعة الامة، فلن تتم دعوا مس"ولف الحيومة 

ا، ولن تتم دعوا قادا العالم انخرين أو وزراء خارجية من دو  أخرى.اإلسراييلية  وأضاف  أيض 
غرينبالت: ابدون وجود السلاة الفلساينية فف الم"تمر، فإن وجود الحيومة اإلسراييلية يناى يجعلث 

 أيالر سياسية، حيث سيتم تمالي  رجا  األعما  اإلسراييليين يناىا.
فر ة يامةا  إيدارا، علا أن الم"تمر سييون اi24newsو دد مبعوث ال رق األوسا لد ا

للفلساينيين بعدم حضوريم، لينث قا  إن االترييز الحالف يو علا ج ب المستالمرين والبحث عن 
 المانحين لبناء ا قت اد الفلساينف ما ح د ردود الفع ا.

نيينا، مضيفا  اأن وأضاف غرينبالت االم"تمر ليس مجرد سالم اقت ادي، و  يعتبر ر وا للفلساي
 المرحلة الالانية من خاة السالم ستتعام  ما الاضايا السياسيةا.
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عن اخاة السالما األمرييية، بعد الم"تمر  اإلعالنوأ ار غرينبالت إن إدارا ترامب ستارر موعد 
ا قت ادي فف البحرين، مما ي ير إلا أنعا ستيون تاريب ا فف  عر تدْ رين الالانف/نوفمبر بسبب 

 أيلو /سبتمبر. 17نتخابات اإلسراييلية فف ا 
ولم يعبر غرينبالت عن استيايث بسبب تأخير موعد ال فاة، بحجة أن ال راع اإلسراييلف الفلساينف 

 ليس جوير ال راع فف منااة ال رق األوسا، ب  إيران يف م در .
ل فاة، أيد وعندما سي  عما إ ا يانت إدارا ترامب ستسمم بإجراء مفاوضات بمجرد ارح ا

 السنا ب دد ما ي بث اقبلعا أو ارفضعاا. :ا، أنعا ستيون مرنة، قايال  i24newsغرينبالت لد ا
  i24NEWS ،18/6/2019موقع 

 
 تنهي اجتماعاتها باألردن " ألونرواـ"االلجنة االستشارية ل .41

اتعا لمناق ة الدعم أنعت اللجنة ا ست ارية لويالة األونروا فف األردن، يوم الالالالاء، اجتماع: عم ان
المادم لعا، لتميينعا من تلبية احتياجات الالجيين فف قااع غزا والضفة الاربية و رقف  الادس 

وقا  المفو  العام لألونروا بيير يرينبو  إن االناا  ال ي نخوضث ما  .ةواألردن ولبنان وسوري
ن اللجنة ا ست ارية ميلفة بمعمة تاديم لجنتنا ا ست ارية يعد دايم ا م در ا للدعم واإللعاما، مضيف ا أ

الن م والمساعدا للمفو  العام لألونروا لدى أدايث معام و ية الويالة. ونحن ممتنون للدو  
األعضاء فف األمم المتحدا وتحديد ا األعضاء فف ي   اللجنة علا الاتعا ا ستالنايية باألونروا ودعمعا 

 .1950لعا من  أن بدأت عملياتعا فف العام 
وما اقتراب م"تمر التععدات من أج  األونروا وال ي سيعاد فف مدينة نيويورى فف الخامس والع رين 
من ال عر الجاري، أيد يرينبو  علا دعوتث العاجلة ليافة ال رياء لتاديم نفس المستوى من الدعم 

جا ت التعليم ، ويو األمر ال ي سيسمم باستمرار البرامج فف م2018ال ي قدمو  للويالة فف عام 
وال حة واإلغاالة والخدمات ا جتماعية وتحسين المخيمات واإلقرا  ال اير والحماية والمساعدا 
ا إلا االبااء  الاارية. وأ ر يرينبو  علا الحاجة إلا احترام األم  واليرامة لالجيف فلساين، وأيض 

 علا المسار الجماعف الناجم من أج  مجتما  جيف فلساينا.
عندما واجعت  2018يين دعم المستضيفين والمانحين بأيالر أيمية مما يان عليث فف عام  وقا  الم

دولة وم"سسة حو  العالم زادت  42الويالة أيبر أزمة تمويلية وم"سسية لعا فف تاريخعاا، مضيف ا أن 
 446 تبرعاتعا لألونروا العام الماضف، األمر ال ي مي ن األونروا من تجاوز عجز غير مسبوق بمبل 

 مليون دو ر. ونحن بحاجة ألن تادم تلى الدو  والم"سسات لألونروا نفس الدعم ي ا العام.
 18/6/2019، القدس، القدس
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 سفير اليابان يفتتح محطة الطاقة الشمسية برفح .40

افتتم السفير اليابانف تايي ف أويوبو، المرحلة الالانية من م روع إن اء  :عالء الم عراوي -غزا
اليعرباء بالااقة ال مسية لتا ية محاة معالجة ميا  ال رف ال حف المريزية فف  محاة توليد

محافاة رفم، الماامة جنوب حف ت  السلاان، و لى بحضور رييس بلدية رفم  بحف أبو رضوان، 
ومدير عام م لحة ميا  بلديات الساح  من ر  بالق، ومدير مار رفم بم لحة الميا  محمد 

 اللف الم"سسات األيلية والمدنية.العبوينف، وعدد من مم
وأوضحت مماللية اليابان لدى دولة فلساين فف بيان لعا، اليوم الالالالاء، أن الم روع الممو  بمبل  

ألف مواان، بمن فيعم مزارعو مدينة  170ألف دو ر أمرييف، سيسايم فف تحسين و و   500
ييلوواا من الااقة اليعربايية  200رفم، إلا خدمات الميا  وال رف ال حف، وسيتم ي ا بفض  

 المستمرا التف ستاوم بت اي  المحاة لمعالجة الميا  الم ضخعا ليتم استخدامعا فف الزراعة والري.
 18/6/2019، القدس، القدس

 

 الحرب الناعمة .42
 أ.د. يوسف رزقة

سرايي  ليبرمان يزعم أن نتنيايو يساعد حماس علا البااء فف حيم غزا؟! ونتنيايو يرى أن م لحة إ
فف إدخا  األموا  الاارية. إ ا  نحن أمام سياستين: األولا يماللعا ليبرمان واليمين المتارف وي" ء 
يريدون خنق غزا حتا الموت ومن المة   يجب إدخا  األموا  الاارية لازا. وينا نسأ  ي  ي   

 السياسة أضر بازا وبحماس من سياسة نتنيايو؟!
ة نتنيايو. الرج  يمينف  عيونف متمرس ويعم  لم لحة إسرايي  بال الجواب يتعلق بمعرفتنا بسياس

منازع، ويو يرى ما   يرا  ليبرمان. يو يرى أن إدخا  خمسة ع ر مليون دو ر  عريا لازا   تيفف 
لبعث حياا ابيعية فيعا، ولينعا تستباف غزا فف منااة بين الحياا والموت، وي ا أنيا بحماس وبازا 

ا متعلاة بارار ت  ابيب. ويضعف توجعات غزا نحو المااومة وال واريخ ألنعا معا، ويجع  غز 
 تخ ا من عدم تدفق ي   األموا .

إ ا نحن أمام سياستين األولا تدفا غزا نحو الماامرا فف المااومة حين تجد أنعا تموت، وأنعا   
خالف مفعوم الحرب تملى ما تخسر ، وي   السياسة تاوم علا األبي  واألسود، ومن المة فعف ت

الناعمة والممتدا. ومن ينا يمين الاو  إن ليبرمان   يفاث السياسة، وأنث يمال  فرعون أو النمرود، 
 وي" ء لعم أعمار ق يرا.
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أما سياسة نتنيايو فعف   تاوم علا األسود واألبي  وتجري فف اريق الالث ارمادي معتمن ويعتمد 
رار الح ار. ل ا فإن سياسة نتنيايو أنيا لازا ولحماس. ويف فيث او  العمر والزمن الممتد، واستم

وجا دايم يجع  حماس والمااومة فف حيرا دايمة  عريا، ومن ينا تجد موافف غزا فف حيرا  عرية 
   يمليون لعم تاييرا، رغم إنعم بين حياا وموت ما ي   عر.

ألفق، ألنث سيضا المااومة فف إن ليبرمان فف ناري أنفا لازا من نتنيايو رغم أنث مجرم ضيق ا
اريق   خيار لعا فيث غير الاتا ، وي ا الاريق يو ما يفتم باب البداي . و دق من قا  الخي  

 معاود بنوا يعا الخير.
أين راحة المرء أفف الات  البافء، أم فف اإلعدام؟! إن األحرار يفضلون ال عادا علا الموت 

 استث من ليبرمان الالور الااضب. وياليما  ٌر وابتالء.البافء. ل ا فإن نتنيايو أخار فف سي
 18/6/2019، فلسطين أون الين

 
 السلطة في مواجهة الصفقة.. نقاط القوة والضعف .43

 عريب الرنتاوي
فف مواجعتعا لدا فاة الارنا، تراين السلاة الفلساينية علا ورقتين رييستين االنتين: ضعفعا 

متفاوتة األيمية فف جبث بع  التحديات التف اعترضت مسيرا  و رعيتعا ... الورقتان لعبتا أدوارا  
الفلساينيين نحو الحرية وا ستاال ، بيد أن  يويا  ياليفة، باتت تحيا بجديتعما وجدوايما، ويو ما 
يتعين علا السلاة والف اي  والمالافين الفلساينيين إمعان النار فيث مجددا ، أقلث لتفادي المفاجأا 

 لحساب.وسوء التادير وا
فف الحرب ا قت ادية ال رسة التف تخوضعا إسرايي  والو يات المتحدا ضد السلاة، وتحت  عار 
اتجفيف المواردا، لم تجد السلاة من وسيلة للرد علا خ ومعا سوى التح ير من مابة انعياريا، 

فا، وي  م لحة اناالقا  من فرضية أن بااء السلاة واستمراريا، فيث م لحة إلسرايي  وأمنعا االاوم
 إسراييلية يف م لحة أمرييية بامتياز، خ و ا  فف ا  إدارا الرييس دونالد ترامب.

علا السلاة أن تدرى أن انحراف إسرايي  وانجرافعا المستمرين  وب التارف الدينف والاومف، 
الضفة  سيجع  من ي   االفرضية/الماولةا يباء  منالورا  ... فمن يريد ابتالع ي  أو معام أو بع 

الاربية، بعد أن ضم الادس إلا اسيادتثا، لن يضير  فف المدى المتوسا، بااء السلاة أو انعياريا، 
وربما ييون من المفض  للتيارات األيالر يمينية فف إسرايي ، أن تساا السلاة وتتعاوى وأن يجري 

ن يان ما  التعام  مبا را ما مجاميا السيان الفلساينيين فف معازلعم ويانتوناتعم ... ي ا الريان، وا 
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يزا  قايما  عند تيار وازن فف االم"سسةا اإلسراييلية، إ  أن قاعدتث تتالص باستمرار ما استمرار 
 زحف اليمين ا ستياانف والدينف علا الخرياة السياسية والحزبية اإلسراييلية.

ة والمنامة، ما أنث سالح ياودنا  لى لس"ا  ال رعية، ال ي ما زا  اسالحا  ماضيا ا بين يدي السلا
آخ  فف التآي  فف ا  تزايد أعداد الدو  التف ت وت إلسرايي  فف األمم المتحدا والمنامات 
الدولية، ويف التف اعتادت الت ويت تلااييا  ل الم االحق الفلساينفا... وفف ا  تفاقم وتأبيد مأزق 

   الورقة فف ارياعا للتآي  إن لم ا ناسام الفلساينف، ال ي مس  ال رعية وأيدر ساوتعا ... ي
 يستياا الفلساينيون علا األخاار والتعديدات المحدقة بعم قب  فوات األوان.

بإجماع نادر، رف  الفلساينيون ا فاة الارنا، و مدت قيادتعم فف وجث الضاوا الياليفة التف 
فعة، ا  سياسيا ، مورست عليعا بعدف تاويععا وترييععا ... لين الرف  الفلساينف لل فاة/ال 

ومعلاا  بالعواء، فمن  أن يانت ال فاة، ومن  أن ُنِالت السفارا األمرييية إلا الادس، لم نر مفاعي  
أية سياسات أو استراتيجيات بديلة، تيف  تعزيز جعاز المناعة الوانية لدى المجتما الفلساينف 

ايايا  للم الحة ب  تعم ق ا ناسام وتعام قدرتث علا ال مود والالبات علا أرضث ... لم نر جعدا  ح
... لم نر موجات متعاقبة من المااومة ال عبية السلمية، األمر ال ي خلق اناباعات عمياة لدى 
عوا م دولية عدا، بأن ترامب ونتنيايو قادران علا فع  ما ي اءان، من دون أن يخ يا أية ردود 

ا قت اد ا ستعاليف، الُمضعف لروح أفعا  جدية ت ير ... لم نر محاو ت للفياى من أسر 
المااومة والالبات ... لم نرى خااا  لوقف تفري  األرياف الفلساينية والحد من يجرا سيانعا  وب 
المدن ... لم نر مجرم حرب إسراييليا واحدا ُقد م للمحايمة الدولية ... لم نر أي تايير جويري فف 

لن ييون لرف  ا فاة الارنا أي مازى أو معنا، ما  النعج ال ي قادنا إلا ما نحن فيث وعليث ...
لم تاترن األقوا  باألفعا ، وما لم ُيبنا علا ال فء ماتضا  ... ما زا  الريان معاودا  علا أن اقوا 

قوتعا فف  رعيتعاا ويو ريان قد   يستمر اويال  قب  أن يساا ساواا   ريعا ، االسلاة فف ضعفعاا و
نث للجديد، قديم السياسات وا ستراتيجيات وأدوات النضا ، وقديم الايادات ما لم ُيخِ  الاديم ميا

والم"سسات ال ايخة والمتريلة، لتيتسب الحرية الوانية زخما  جديدا ، وتعيد منامة التحرير لحمتعا 
 ال ابة علا نحو خاص. وأجيالثب عبعا 

 19/6/2019، الدستور، عّمان
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 ى منطلقاته األولى؟هل ُتعيد الصفقة الفلسطيني إل .44
 عالء أبو عامر
  يعيُ  الفلساينيون ي   األيام أفض  أحوالعم، ب  يعي ون األ عب واألخار، حيث ا ناسام 
والضعف، يرمف بأانابث فف ي  جنبات الحرية الوانية الفلساينية، فال منامة التحرير يف ال تف 

ديد لفاف ُيالير جزع بع  أنامة العرب، يان قايٌد فيعا ُيدلف بت ريٍم تح يري من بيروت، أو تع
ويجعلعا تفير مرتين، خ و ا عندما يتعل ُق األمر بما عليعا من التزامات قومية تجا  فلساين، أو 
أن ُيعيديا إلا  وابعا، إن يف فيرت أن ُتاي ر موقفعا السياسف من ي   الاضية أو تلى، فيما يتعلق 

ية المنامة فف تمالي   عبعا، و  يف تلى المنامة، التف بالحق الفلساينف، خ و ا ما يتعلُق بأولو 
يانت مجموعة يوماندوز تنتمف ألحد ف ايلعا، تاوُم باختااف اايرا أو باخرا أو احتجاز رياين، 

 تجعُ  العالم يحبُس أنفاسث، فف ترُقِب الحدث ومآ تث. 
  عبارتث ال عيرا فف فف المانينيات الارن الماضف، وبعد الخرو  من بيروت، ألاا محمود دروي

ملحمتث امديم الا  العالفا، ُمخاابا  أبو عمار رب ان السفينة الفلساينية، ُمستخفا  بفيرا الدولة، 
وممجدا  فيرا الالورا، يونعا الفضاء الواسا يونا : اما أوسا الالورا، ما أضيق الرحلة.. ما أيبر الفيرا، 

الدولة سيايم حلم التحرير، وسُت بم الدولة ما أ ار الدولةا. عرف دروي ، بحدسِث، أن  حلم 
، من   ملعاا الفلساينف، ويو ما حدث، حيث أن  سعف الايادِا الفلساينيِة إلا الدولِة يان قد أ بما

فف األمم المتحدا، وتبن ف م روع النااا الع ر، الداعف إلقامة سلاة  1974خااب عرفات عام 
ر من فلساين، يدف ا  ساميا ، فالفلساينيون بعد اتفاقية إعالن المبادئ فف وانية علا أي  بٍر يتحر 

، أ بحوا أيالر تمسي ا بحلم الدولة، وابتعادا  ولو م"قتا  عن حلم التحرير، ال ي 1993أوسلو عام 
باألساس. جاء ي    لى نتيجة خيبات األم ، ال تف عا ويا فف ال تات  1965انالات من أجلث عام 

 ة عليعم فف األردن ولبنان. والمعارى الجانبية، المفروض
أ بما يناى وعٌف بأن الدولة ستضمن لعم ميانا  تحت ال مس، يباقف ال عوب، حلم الدولة قادا إلا 
نبِ  الُعنف، فميانتعم الدولية والعربية أ بحت راسخة،   أحٌد اليوما ينافس منامةا التحريِر علا 

فس الوحيد اليوم داخلف، يتمال  فف حرية تمالي   عبعا، تلىا مسألٌة أ بحت من الماضف، المنا
حماس المسيارا علا قااع غزا، والتف تتناق  فف ارحعا الاايري ما منامة التحرير، وما زالت 

 تعتاُد أن  السالح يو اريق التحرير. 
تايرت الاافُة الفلساينف النضالية. ي ا    ى  فيث، لين العالما أيضا  تاي ر، لم يعْد يناى اتحاد 

تف ومعسير ا ترايف، يرعا حريات التحرر الوانف العالمية، لم يُعد يناى  راع أيديولوجف، سوفيي
لث امتدادات عابرا للاارات والحدود، حت ا المعسير الاومف العربف الداعم التاليدي للالورا الفلساينية، 
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ورية، ليبيا، أو ما ُأالق عليث جبعة ال مود والت د ي انتعت، فاد دم ر ي ا المعسير االعراق، س
الجزاير، اليمن الجنوبفن، ول لى يان التحو   ضرورا، ويانت المنامُة قد بدأت التفيير فف التحو   

 بعد ا نعيار األو  اا  ترايفن، أي قب  ا نعيار الالانف االاومف العربفن. 
لية للتسوية، وفف يان التحو   إلا حلم الدولة يعنف ا لتزام بالمعايير وال روا األميريية واإلسرايي

مادمتعا نب  العنف، وقد نب ُ  أبو عمار فف بياٍن رسمف، حتا قب  العودا إلا فلساين، وا عتراف 
بحق إسرايي  فف الوجود علا أر  فلساين. يُ   لى  يَّ  نااة تحو ، سميت بالواقعية السياسية، 

ت،  يبْت بعيدا  فف الحمايمية، أبعد استبدلت ال اور بالحمايم، لينَّ الايادا الفلساينية ما بعد عرفا
 مما ت وَّر أ دقا"يا وأعدا"يا. 

ومن تجلياِت تلىا المبالاِة فف الحمايمية، بعد التخل ف عن اليفاح المسلم، من الحرية األيبر افتمن، 
 يبْت الايادا الفلساينية إلا منا أي ماعر مااوم، بما فف  لى استخدام السالح األبي  فف مدن 

يإلااء الحجارا أو استخدام السيايين، وي ا قد يبدو غريبا ، فالسالُح األبي ، وحت ا الناري الضفة، 
منث، غير ممنوع بموجب الاانون الدولف، وي ا أالار رف  الفلساينف العادي، وفف ا ِ  عدم الفعم 

اء من يبار والتعار ، ما بين الايادا والااعدا ال عبية، ازدادت الفجوا بين عاليتين، عالية الحيم
السن المخضرمين االايادات الفلساينية العايدان، والااعدا ال بابية، ال تف تالوُر غضبا  علا المحتِ  

 وسياساتث الامعية. 
يبدو، وما ترايم الخيبات، أ بحْت يناى قناعة لدى قيادا السلاة والمنامة، اأن قوا الفلساينيين 

براز الضعف سي"دي، ما الوقت،  إلا يسِب عاف العالم وتضامنث، ما ي"دي إلا فف ضعفعما، وا 
تحايق ا ستاال . ل لى باتت أجعزا األمن الفلساينية فف الضفة الفلساينية، تاوُم بالتنسيق ما 
أجعزا أمن ا حتال ، فف منا ومالحاة الن ااء، ال  ين ما زالوا ي"منون بالعنف المسلم ارياا 

جعزا أمن السلاة، فف حا ٍت عديدا، وأحباْت عمليات للتحرير، من تنفي  مخاااتعم، وقد نجحْت أ
عديدا، وب رِف الناِر عن تفسيرات ي   األفعا  اإلجرايية ومبرراتعا من السلاة، علا الرغم من 
رفضعا  عبيا ، إ   أن ي ا التنسيق يو ما تباا من اأوسلوا، باإلضافة إلا ُملحق باريس ا قت ادي 

تحوي  أموا  الماا ة للسلاة، ويو الجانب ال ي ما زا   المعم، ال  ي يتضمن ب ي  خاص
ون عليث، فعو بمالابِة الخيا الرفيا ال ي يمنا انعيار السلاة وعملية التسوية  األوروبيون يحضْ 
السلمية التف لم يبقا منعا سوى اسُمعا، من خال  الرضا اإلسراييلف واألوروبف واألميريف، واالما 

يق األمنف قايم ، فالتحويالت المالف، ستتدف ق وتجعُ  أجعزا السلاة تعمُ ، األمر ي لى؛ أي أن  التنس
وي ا م در قوا السلاة فف مواجعة الف اي  الُمعارضة، ابعا  باإلضافة إلا  رعية الُمنامة يممالٍ  

  رعف ووحيد، ُمعترف بث عربيا  ودوليا . 
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الاروف. حرية حماس، وعلا الرغم  فف غزا، األمُر يختلُف، لين يناى بع  الت ابث، ولو اختلفت
برازيا الجعاد المسلم ارياا حتميا وحيدا، وي ا  عار افتما  من امتاليعا السالح الخفيف والالاي ، وا 
الاديم ال  ي تخل ت عنث بعد اأوسلوا، إ   أن أجعزا أمنعا و راتعا تتحيُم فف ي  حراى أو حرية عبر 

األخرى تُااي  التعدية أو العدنة ما ا حتال ، بالما   الحدود وداخلعا، وفف النعاية، أ بحْت يف
ايدوء مااب  الما ا. ي   معادلة ا حتال  ما حريات المااومة؛ معادلة تعنف تاديم حلم الدولة، علا 
حلم التحرير والعودا، أن  الما  ضروري يف تعم  أجعزا الدولة/ السلاة، تعنف أن ي   السلاة 

رْت الُسلاتان ا حتال  من مس"ولة عن ال عب؛ غ ايث و  دوايث، وي  مناحف حياتث، وب لى حر 
 مس"ولياتث، بموجب اتفاقيات جنيف. 

تأقلما الفلساينيون ما ماالب العالم الاالم تجايعم وحاوقعم، وقبلوا بالحدِ  األدنا من حاوقعم، ومنحوا 
يحاُن الدماء، وقد ي"دي لايام  المفاوضات وقتا  اويال ، واعتبرويا سيرا  ما حرية فتم، خيارا  وحيدا  

دولتعم علا بعٍ  من تراِب وانعم. لين بعد ستة وع رين عاما ، لم يح   الفلساينيون علا 
دولتعم المن ودا، لم ي"ِد اعترافعم بعدوِ يم، وتخل يعم عن اليفاح المسلم إلا  فء، اسُتخدمت حريات 

ارقة تحدُث أو  مرا فف تاريخ حريات المااومة بعيس أيدافعا التف انالات من أجلعا، وفف مف
ر، قامْت حرية التحرر الوانف الفلساينف بحماية أمن عدويا، وحررتُث من أعباء احتاللث  التحر 
المالية وا قت ادية واألمنية، أمال  فف أن ييون  لى إالباتا  لحسن نيتعا، فف السالم وحسن الجوار 

جبعة األعداء، فمن وجعة نار المحت  وُحماتث  والتعاي  السلمف، لين  لى لم ُياد ْر من قب 
األميريان، يانت تلى ا تفاقيات ُمجر د حلاة من حلاات إلااء الوجود الفلساينف، والتني ر لي  

 الحاوق العربية. 
الحرية الوانية الفلساينية أمام مفترِق ارٍق، إم ا عي  الويم، فف البااء داخ  مربا التسوية، ال تف 

ا  فاة الارن والتخا   اب  التآمرن العربف ما ال عاينة، الحفاا علا الوضا الراين تعنف اليوم م
وتأبيد ، أو ال ياب تجا  خيار الدولة الواحدا، وتايير يدف النضا  وأساليبث، عمال  بالنمو   

لعا الايادا الفلساينية، لين ي  يوجد بداي  أخرى؟   الجنوب أفرياف. خيارات   تُفض 
  خيارات أخرى أمام  انا الارار الفلساينف، إ   العودا إلا أ   ال راِع، بأنث  راع   أعتاُد، 

وجود، و راع الوجود يحتاُ  إلا أساليب وتيتييات واستراتيجيات، تختلف تماما  عم ا يان، لين 
عيدا ، تايير الخيارات، بحاجة لتايير فف النعج والاايمين عليث، وفف ا  الوضا الراين،  لى ما زا  ب

 ما أن  إريا اتث قد بدأْت.
 19/6/2019، ، لندنالعربي الجديد
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 القطار ينطلق من البحرين بدون الفلسطينيين .45
 سحق ليفانونإ

ينعاد م"تمر البحرين فف نعاية ال عر وسيبحث فف الوجث ا قت ادي ل فاة الارن التف انيبت إدارا 
  انن نجاحث األو  بمجرد ضمان م ارية ترامب علا إعداديا من  سنتين. وقد سج  الم"تمر من

الدو  العربية المريزية: دو  الخليج، وم ر، واألردن، والمارب، التف ت ي  اليوم العالم العربف 
 الحيوي والفاع . الدو  األخرى، بينعا سوريا، والعراق، وليبيا واليمن، تاات  فف سبي  باايث.

غم جعود أبو مازن حملعا علا عدم عم   لى، واألمر ت ارى الدو  العربية المريزية فف الم"تمر ر 
مالابة إنجاز سياسف للو يات المتحدا وف   لرييس السلاة الفلساينية. نعج اي   فء أو    فءا 
ألبو مازن يتبين ينعج غير واقعف ألن العالم العربف يواجث تحديات الايلة الوزن. فف الوقت ال ي 

عومون من إيران، ال واريخ علا الماارات فف قلب السعودية يالق فيث الحواليون فف اليمن، المد
والتوتر السعودي اإليرانف يتعاام، تبل  الريا  أبو مازن بأن أمنعا يسبق المسألة الفلساينية، التف 
يف فف نار السعودية مسألة قابلة للح . وعندما تخرب إيران الناقالت أمام  وااك دو  الخليج 

عن سيارتعا علا المسار البحري فف مضايق يرمز، تلمم دو  الخليج  وتستفز العالم بت ريحات
 ألبو مازن بأن فاراء مدينتعا أولا.

ست ارى ي   الدو  فف م"تمر البحرين ألنعا بحاجة إلا الو يات المتحدا أيالر من أي وقت مضا. 
الملى ي عر فالوضا ا قت ادي لألردن  عب، وماليين الالجيين السوريين سينوا أراضيث. وعر  

باألر  تعتز تحتث. وتعرف عمان بأن الخالص لن يأتف من أبو مازن، وبالتأييد ليس من الوقوف 
ضد الو يات المتحدا. أما م ر، الدولة الرايدا فف العالم العربف، فتفعم إلا أين تعب الريم. و  

عا.  حيم أنعا تعلن تخفف الاايرا عدم ارتياحعا من سلوى أبو مازن وسياسة الماااعة التف يتبع
بأنعا ستوا   تأييد الموقف الفلساينف بالنسبة للتسوية الدايمة، ولينعا بالتوازي تنتاد سلوى رييس 
السلاة، وتعتاد بأنث يعاد األمور بد   من تبسياعا. تواجث م ر إريابا  قاسيا  وتخ ا من ييمنة 

 ة إلا سند جدي، وليس إلا أبو مازن.إيرانية وم"امرا تريية. ويف تأتف إلا البحرين ألنعا بحاج
فف البحرين سيتحدالون عن خاا اقت ادية  ات مازى، والدو  الم ارية معنية بأن تعرف أي 
ن يب ستحاا بث عند تاسيم اليعية. والخاا ا قت ادية التف ستارح علا البحث ليست بديال  

بأن تأتف من موقف أيالر  لح  سياسف داخلف وخارجف، ولين الم"تمر سيسمم للو يات المتحدا
ارتياحا  إلا الموعد ال ي تيم  فيث ال ورا وتعر  فيث الاسم السياسف من  فاة الارن. إن حسابا  
باردا  وعمياا  للم لحة الفلساينية سيجلب أبو مازن إلا إعادا التاييم إلا سياسة الماااعة ال اخبة 
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م"تمر مراقب عنث يبلاث بالمزا  والدينامية والرف  التف يتبععا. خيرا  يفع  إ ا ما أرس  إلا ال
 الداخلية، وا   فإن الااار سينالق إلا الاريق فيما سيباا يو فف المحاة.

 18/6/2019 ،إسرائيل اليوم
 19/6/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 برفضهم صفقة ترامب؟… هل يكرر الفلسطينيون أخطاءهم التاريخية .46

 أفرايم غانور
أجريت معث ماابلة م وقة عن  2007س الراح  إلا مار الرييس فف تموز ع ية دخو   معون بير 

فير  فف سمو عمر . فف ي   الماابلة أالق بيرس أقوا   ت دح فف رأسف بين الحين وانخر مال  
اانتعا الع ر ال ي يمين فيث حسم الحروب باوا السالح فاا. فف الع ر الجديد ال ي نعي ث 

 ساسا  بمعونة ا قت اد الاوي والتينولوجيات العليا التف ت"الر علا حياتناا.اليوم، تتحاق ا نت ارات أ
يتبين انن بأن الرييس األمرييف دونالد ترامب يتبنا ي   النارية علا نحو واضم. يرج  أعما  
مجرب، يضا ترامب الاوا ا قت ادية قب  الاوا العسيرية فف ي  فر ة وأزمة تاريبا . رأينا ي ا فف 

عاوبات الجديدا علا إيران، وفف تعديدات العاوبات علا ال ين، وروسيا، ويوريا ال مالية، فر  ال
وترييا، وم"خرا  الميسيى. يما أن ي ا ي رح سبب تأييد م ر، واألردن، والمارب، والسعودية، 

ف حزيران ف 26و 25واتحاد اإلمارات، م اريتعا فف الم"تمر ا قت ادي ال ي تعاد  إدارا ترامب فف 
البحرين، رغم الضاوا ال ديدا التف مارسعا الفلساينيون عليعا من رام هللا، ورغم فر  الماااعة 

 الرسمية من أبو مازن إلا ا جتماع وعلا إجراءات إدارا ترامب فف ي  ما يتعلق بخاة الارن.
لراح  ابان يبدو أن الفلساينيين يبررون المرا تلو األخرى ما قالث عنعم فف حينث وزير الخارجية ا

ايبان: االفلساينيون   يفوتون أي فر ة لتفويت الفرصا. أبو مازن ال ي رفا علم التمرد ضد 
األمريييين،   يبدو أنث واع للواقا ال ي ياود الفلساينيين إليث فف ي   الساعة الحرجة التف تاف فيعا 

ف األيالر اعتدا   والبراغماتف السلاة الفلساينية أمام انعيار اقت ادي. من يعتبر الزعيم الفلساين
أساسا ، اني ف فف آخر أيامث يمن يعم  اناالقا  من عدم الفعم لمحياث وبدوافا أزعر فف السوق. 
ي  ي ا فف الوقت ال ي يف فيث العالم العربف سوي العا  عن ر"ية إسرايي  عدوا  ويرى فيعا  رييا  

ضد اإلرياب اإليرانف ال ي يعدد قسما  من دو  مريزيا  فف ال راع األيم للعالم العربف د ال راع 
 ال رق األوسا.
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تاترب أيام أبو مازن يرييس للسلاة الفلساينية من نعايتعا. ولع  ي ا يو السبب ال ي يجعلث يبدي 
معارضة لخاوات حيوية للفلساينيين: لعلث يأم  ب لى أن ينز  عن خ بة المسرح ما  ورا الزعيم 

  ي   يوادا فيث ضد إسرايي .ال لب والمخلص لليفاح ال
لاد قرر ترامب بحيمة أن يبدأ عر  خاة الارن خا تث بالف   ا قت ادي، ال ي يفتر  أن 
قامة الم اريا.  ي"دي إلا تحسين اقت اد السلاة وب ي  عام الدو  العربية، من خال  تجنيد الما  وا 

البت أن سالح ا قت اد لترامب وحاياة أن ي  الدو  العربية التف دعيت إلا الم"تمر ست   د ت
ناجا جدا  بالفع ، باستالناء ما الفلساينيين ال ين   يزالون عالاين فف ميان ما يناى ما فير أ و . 
لو يانت لعم قيادا براغماتية،  يية، تنار إلا البعيد، ليانوا أو  من جاء إلا البحرين. يان ي ا 

ي ا البند أو  اى، يحاولوا تايير الخاا. ولين ما   رعيا  من ناحيتعم أن يجادلوا يناى، ويعارضوا
يالانا يو حاياة أنث علا خلفية الضاياة الفلساينية   يسما اليوم  وت سوي واحد يدعو إلا إعادا 
احتساب المسار فف ضوء الواقا الجديد ال ي ن أ فف ال رق األوسا. يمين التحفا من ترامب 

مرييية خاة اقت ادية ما أفق لي  دو  المنااة، فسييون وسلويث، ولين عندما تعر  اإلدارا األ
 ي ا خاأ آخر فف سلسلة األخااء التاريخية للفلساينيين إ ا لم يأتوا لعرضعا.

 18/6/2019معاريف 
 19/6/2019، ، لندنالقدس العربي
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