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 نار على مستوطنينالطلق ترطة الفلسطينية قناة عبرية: تصعيد خطير في الضفة.. الش .1
عن مجلس  "شسمرو " القليمسأ، أ   ، نقلا 21/6/2019 الجمعةيوم  العبرية"، 13زعمت "القناة  :بيت لحم

عناصر مسن الرسر ة السلسسيينية أ لقسوا النسا  علسه م نستوين مسس و نين و سا لووم وتساولوا اع قسال م  سأ 
عله الحسال:: "لقسد أتبست  جسا   اا لق  ئي  المجل  "يوسأ لاجا "  لوو قاا للقناة العبرية، ع .Cالمنيقة 

الرر ة السلسيينية أن م "إ وابيو " يرتدو  التي العسكري، وذا تصعيد خييسر  سأ جسرأة ووقاتسة السسلية 
 السلسيينية وألعو الجيش إله تقديم الرر ة إله العدالة وضما  عدم تكرا  ذلك". و ق تعبيره.

 22/6/2019 ،ةاإلخباري وكالة معا
 

 االحتالل منظمة التحرير تطلع الدبلوماسيين األجانب على واقع االقتصاد الفلسطيني في ظل   .2
 20/6/2019يسسوم اليمسسي   ام هللا: نظمسست لائسسرة شسسمو  المساوضسسام  سسأ منظمسسة ال حريسسر السلسسسيينية، 

لسسسيينأ والمقيقسسام لقسسال للدبلوماسسسيين ابجانسسا  سسأ  ام هللا، جسسر  خللسسا شسسرد الوضسس  ا ق صسسالي الس
ال أ تواج ا، بسبا هيمنة ا ت ل  السرائيلأ وسسييرتا علسه اب و والمسوا ل واع دالاتسا وسياسساتا 

 "غير القانونية"، وميا ر الميييام ابمريكية القائمة لعقد "الو شة ا ق صالية"  أ البحرين.
 سأ اللقسال السذي شسا ه  يسا  واس عرو عدل من المسسمولين السلسسيينيين ورخسرين مسن القيساا اليسا ،

لفيسسف مسسن اليبسسرال وابخصسسائيين مسسن القيسساا الحكسسومأ وممالسسأ القيسساا اليسسا  والبنسسوه السلسسسيينية، 
شسسرتا وا يسسا عسسن واقسس  ا ق صسسال السلسسسيينأ، مسسن خسسل  اب قسسام والحقسسائق ال سسأ أ سسدم ا تسسساا اليسسسائر 

 يسد علسه أ  تحسر  ا ق صسال مسن وجسر  خسل  اللقسال ال   بركل م صاعد بسبا مما سسام ا تس ل .
ال بقيسسة السسسرائيلية واسسس قللا وازلوسسا ه "يبسسدأ مسسن إن سسال ا تسس ل  وتمكسسين لولسسة  لسسسيين مسسن مما سسسة 

 سيالت ا عله أ ض ا وموا لوا".
 21/6/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 سنواجه "صفقة القرن" بكل ما أوتينا من قوة إسماعيل رضوان: .3

"، أن ا س واجا "صسقة القر "، وكل مرا ي  تصفية القضية السلسيينية، أ دم تركة "تماس: غتة
وندل القيالي  أ الحركة، إسماعيل  ضوا ،  أ كلمة لا، خل  مرا ك ا  أ  بكل ما أوتيت من قوة.

 مسيرام العولة وكسر الحصا ، اليوم الجمعة، ب شكا  ال يبي  كا ة م  ا ت ل .
س  دف الرعا السلسيينأ وتده، بل ابم ين العربية والسلمية، وشدل عله أ  "صسقة القر "   ت

 قائل: "لو  المقاومة ومسيرام العولة، لسكر العدو باس  داف عواصم عربية".
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عله تمسك م باب و،  اا وعّد مرا كة عررام اآل ف  أ جمعة اليوم "اب و مش للبي "، ت  يد
 : "إ  أ و  لسيين مبا كة مقدسة، وقضي  ا و نية وقا   ضوا وتق العولة والاوابت السلسيينية.

وأضاف: "إ  خروج عررام اآل ف من أبنال شعبنا  أ   عاللة، ووأ ليست للبي  أو المساومة". 
 المسيرام اليوم، أبلغ  سالة و ل عله صسقة القر  وممتمر البحرين ال صسوي للقضية السلسيينية".

صالي، لاعيا الدو  العربية والسلمية لمقا ع ا؛ "بنا وأ د   ض "تماس" لممتمر البحرين ا ق 
 يمال  صلا من  صو  صسقة القر  ل صفية القضية السلسيينية"، و ق قولا.

وشدل عله اس مرا  مسيرام العولة وكسر الحصا ، بيابع ا الرعبأ وألوات ا السلمية ت ه تحقق  
 أ     الحصا  عن أبنال الرعا السلسيينأ.أودا  ا، محذ ا ا ت ل  من مغبة ال  رب أو ال لكم  

 21/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تصفيةالشعبنا يمتلك من القوة واإلرادة ما يؤهله للتمسك بأرضه وإفشال كل مشاريع : حماس .4
أ دم تركة تماس، أومية المرا كة  أ جمعة "اب و مش للبي " ضمن  عاليام مسيرام : غتة

 ، مريرة إله أن ا ت تأ قبل انعقال "و شة المنامة" ال أ ت علق بالجانا العولة وكسر الحصا
وقا  الم حد: باسم تركة تماس عبد اللييف القانوا إ  الجماوير  ا ق صالي من " صسقة القر ".

ال أ س يرج اليوم  أ جمعة "اب و مش للبي " ت تأ قبيل انعقال و شة المنامة ل مكد للممتمرين 
ن ليست قضية اق صالية وإنما قضية تحرير اب و من ا ت ل  وعولة شعبنا وناه أ   لسيي

 للديا .
وأضاف القانوا أ  "شعبنا يم لك من القوة وال الة والصمول ما يمولا لل مسك ب  ضا وإ را  كل 

 مرا ي  تصفية قضي ا العاللة".
 21/6/2019، فلسطين اون الين

 
 فلسطين والقدس صالح: مرسي رحل وقلبه مملوء بحبماهر  .5

قا   ئي  تركة "تماس"  أ منيقة اليا ج ل. ماور صلد إ  الرئي  السابق محمد مرسأ  تل 
وقدم صلد خل  مرا ك ا  أ العتال  وقلبا مملول بحا  لسيين والقدس و  عة ابمة ومس قبل ا.

  ال عازي لعائلة الذي أقيم لسقيد ابمة العربية والسلمية الرئي  محمد مرسأ،  أ مدينة إسينبو 
 الرئي  والرعا المصري وابم ين العربية والسلمية.

واس عرو صلد مناقا السقيد، وصساتا الحميدة، وج ده  أ الدعوة السلمية، وألاله البرلمانأ 
وتوقف صلد عند الدو  الذي قام با الرئي  مرسأ  أ لعم  خاصة مقاوم ا للمرروا الص يونأ.
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مواج ة ا ت ل  والد اا عن غتة. وقا  إ  مرسأ، أتنال  ئاس ا ألا  ج داا القضية السلسيينية و 
 سياسياا ولبلوماسياا، عربياا وإقليمياا للد اا عن غتة، ولمن  ا ت ل  من تحقيق أودا ا من العدوا .

 وأ د صلد أ  مرسأ صاتا سيرة عيرة، وأ  ابجيا  س حسظ لو ه الو نأ والسلمأ.
 21/6/2019غزة،  موقع حركة حماس،

 
 "ورشة البحرين"و "صفقة القرن " تعلن عن فعاليات ضد   فتح .6

أعلنت تركة "  ح" عن السعاليام ضد صسقة القر  وو شة البحرين  أ كل الو ن والر ام :  ام هللا
وقا   ئي  المك ا ا علمأ  أ مسوضية ال عبئة  من تتيرا  الجا ي. 26و 25و 24اب دال من الس 

ير الجاغوب: "ا  برنامج السعاليام اعد بال نسيق والررا ة م   صائل العمل الو نأ وال نظيم من
  أ جمي  منا ق الضسة الغربية. وممسسام المج م  المدنأ والنقابام"

 22/6/2019القدس، القدس، 
 

 الستمرار تصعيد أيام الغضب الشعبي في كل مناطق التماس واالستيطانرام هللا تدعو  قوى  .7
 أ « ا جماا الو نأ والموقف الموتد» أ بيا  ل ا برام هللا أ دم قيالة القو  السلسيينية :  ام هللا

، ممكدة كذلك عله برنامج ا للسعاليام المناوضة ل لك «صسقة القر  وو شة البحرين»مواج ة 
 الميييام، عله أ  تكو  ذ وة وذه السعاليام يوم الراب  والعررين عرية اج ماا البحرين بمرا كة

 واسعة من السكا ، وعقد  عاليام مركتية  أ  ام هللا وغتة.
 أ كل منا ق ال ماس وا س ييا  والحواجت، « أيام الغضا الرعبأ» ما لعت  س مرا  تصعيد 

، «جرائم ا ت ل  لن تنجح  أ تنأ شعبنا عن مواصلة ال مسك بحقوقا ومقاوم ا»وأ دم أ  
 معا سوال ابمنية أو ا ق صالية أو السياسية.و البت بال يلص من ا تساقام الموقعة 

 22/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 عند مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان "صفقة القرن ـ"يافطات رافضة لحماس تعلق  .8
علقت تركة "تماس"، يا يام  أ المييمام السلسيينية  أ لبنا ،  ا ضة لممتمر البحرين : بيروم

وجال  أ اليا يام ال أ علقت عله مداخل المييمام ولاخل أتيائ ا:  لقر .ا ق صالي ولصسقة ا
"تقنا  أ العولة سي تم صسقة القر "، و"سنسقط صسقة القر  كما أسقينا كل الممامرام"، و ق 

 المك ا العلمأ لحركة تماس  أ لبنا .
 21/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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الرسمية ال تريد السالم ولو أرادت ألقامت عالقات مع  "ئيلإسرا"رئيس الموساد األسبق: دولة  .9

 السلطة
أ د  ئي  الموسال ابسبق، شب اي َشفيط، أ  "لولة إسرائيل، الرسمية،   تريد السلم. ولو أ الم 
بقامت علقام م  السلية السلسيينية. وكانت س بحث عن مجا م تعاو   أ ا ق صال، البنية 

  ال أ تيدم مصالح الجانبين، لكن السلية السلسيينية بالنسبة لرئي  الحكومة ال ح ية،  أ المواضي
)بنيامين ن نياوو( وأ  راغ،   يقيمو  علقام مع ا. ول تعرف  ئي  تكومة )إسرائيلأ( رخر   

 ي حد: م  السلسيينيين؟".
 نياوو تحد: وأضاف شفيط،  أ مقابلة أجرت ا معا صحيسة "معا يف" ونررت ا يوم، الجمعة، أ  ن

م  السلسيينيين  أ الماضأ، وأنا نسذ ا نسحاب من مدينة اليليل  أ إ ا  اتساق أوسلو. لكن 
شفيط عتا وقف ن نياوو اتصا تا م  السلسيينيين إله معا ضة اليمين السرائيلأ، وخاصة 

 ".ا س ييانأ، لحل الصراا. "اليوم كانوا سيرجمونا  أ ساتة المدينة لو  عل أمرا ك ذا
وتاب  "نحن الدولة ابقو   أ الررق ابوسط. و  يمكن أ  ي ركل ائ لف عربأ اليوم مالما تد:  أ 
الس ينيام والسبعينيام ويركل ت ديدا عله وجولنا. وبإمكا  القوي أ  يسمح لنسسا ما   يسمح 

. وإذا شئنا، الضقيف لنسسا. بإمكاننا أ، ن حمل ميا ر. و  توجد ووامش أمنية لد  الجانا اآلخر
بإمكاننا أ  ندوس م. ولو كنا نبحث عن سلم،  إنا سُ س ح كل يوم قناة اتصا  ومحالتام. وتمة جملة 
تقو  إنا "عندما ي حدتو    ييلقو  النا "، ووذا مكسا.  عندما ي حدتو  تنر  أ كا ا   تظ ر أتنال 

ا شساف، و  يريد ال حد:، و  الصمت. لكن عندما ي عامل  رف )إسرائيل( م  اليرف اآلخر وك ن
 ينسذ خيوة من أجل أ  يقو  إ  نواياه جدية،  إ  وذا   يسيد اليرف اآلخر ت ه لو أ ال ال حد:".  

و أ  شفيط أ  اليمين السرائيلأ "تو  اتساق أوسلو إله شأل نج . ولو اس مروا ب ذه العملية، 
يا، ب  أولئك الذين   يريدو  سلما نجحوا لكا  بالمكا  أ  ين ج عنا سلما. ووذه ليست  نياز 

 أ برمجة قسم كبير  أ الدولة ب   أوسلو كانت أم كل اآلتام، وال عبير عن أننا نريد السلم 
ومس عدين أ  ند   تمنا إقليميا مقابلا، وو التم اب بر. ول اب و أوم من العائلة وابو ل؟ لقد 

 وبدو  أ و". سنة  أ الر ام، 3000عاش شعا إسرائيل 
وواجم شفيط الص يونية الدينية ا س ييانية، وقا  إنا ييلق عله وذا ال يا  اسم "الي ولية 
المس و نة". "وذا ي ولية اخ رعت منا ق لنسس ا )أي الضسة الغربية(. نصف الدولة  ا غة. بالمكا  

ي ا تلتة أضعاف عدل تحويل المنيقة من بئر السب  جنوبا إله تديقة متورة، وبالمكا  إلخا   
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المس و نين اليوم. وأقو  وذا كأ أشير إله عدم وجول تاجة ليمغرا ية وإله أ و. والدا   الوتيد وو 
 ن يجة إيما . ونحن نقيش  أ القر  الواتد والعررين، ووذا ال سسير   يقبلا العقل".  

ل إلي ا  أ جو م من المواضي ، وتم ال وص %80وأشا  شفيط إله أنا "توجد تساومام تو  
، وإله ونا ينبغأ أ  يدخل ابمريكيو  وال حالف %20مساوضام  ويلة. و  يوجد اتساق عله 

العربأ. علي م أ  يجبرا الجانبين عله الجلوس معا وأ  يقولوا ل ما "س بقو  ت ه ييرج لخا  
يل ال وصل إله تل. أبيض". وعندوا أ يد أ  أ   أبيالنا يقولو  "  ي منا". إذ   يمكن أنا يس ح

ووذا منوط ب ضحية من الجانبين". واع بر أ  سلما بين إسرائيل والسلسيينيين سيملي إله إقامة 
لولة إسلمية، بين ا جمي  الدو  العربية( م  إسرائيل، وأ  ذلك سيعول بسائدة  50علقام بين 

 اق صالية. اق صالية عله السرائيليين، بينما اس مرا  الصراا سيملي إله خسا ة
وتو  خية "صسقة القر "، ال أ يع تم الرئي  ابمريكأ، لونالد تراما،  رت ا، قا  شفيط إنا "  
أعرف تساصيل ا، لكننأ أ يد أ  أشير إله أخيال ا تكب ا. نقل السسا ة ابمريكية إله القدس، 

مبر  لسرائيل ب    ا ع راف بالقدس كعاصمة لسرائيل، تغريدة السسير ب نا  أ ظروف معينة يوجد
 تضم )أجتال من الضسة الغربية(. وذه ابمو  يسعل ا شيص مب دئ  أ السياسة".

وبدا شفيط، الذي بلغ سن الامانين عاما، م سائل تيا  المس قبل: "أنا مممن ب نأ س تظه برؤية 
وإذا تحولت  تحو م، بنا إذا أضسَت جمي  المرا ل من تولنا،  عليك أ  تحتم تقيب ك اآل  وترتل.

"لي  لدي بلل أخر "  وذه الدولة إله لولة   تريد القيش  ي ا،   ل س بقه ونا؟ ويبدو شعا 
 جميل، لكن   يمكن أ  تسرو عله شيص أ  يقيش  أ مكا    يرعر  يا ب نا تّر".

 21/6/2019، 48عرب موقع 
 

 نفور إسرائيلي من تراجع ترامب عن قصف إيران .11
، عن ال عليق عن تراج  الرئي  ابمريكأ، لونالد تراما، ليل اليمي  اا ائيلأ،  سمي غم ا م ناا السر 

من ال راج  وخرية  اا الجمعة، عن توجيا ضربٍة عسكرّية ليرا ، أبد  مسمو  سياسأ إسرائيلأ نسو   –
 من أ  "يناو  اليرانيو  م  تراما كما ناو وا )الرئي  ابمريكأ السابق( با اه أوباما".

تصريح لموق  "الموني و "، قا  المسمو  السرائيلأ إ  "تقيقة أ  الو يام الم حدة لم ترّل عله و أ 
وتعّتز تقة الحرس  اا إسقاط اليائرة المسّيرة وعله ال جمام عله ناقلم النسط  أ اليليج، تبّث تراخي

ينجح الضغط عله الاو ي من نسسا"، وأضاف المسمو  السرائيلأ أ  تراما "لم يذّوم تقيقة أنا ل
إيرا ،  عله اليرانيين أ  يع قدوا أنا مس عّد ل وجيا ضربة. إ    موا أنا يلعا مع م بجبن، 

 كما ناو ا م  أوباما". اا  سيناو و  معا تمام
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وبحسا الموق ، ترير تقديرام إسرائيلّية إله أنا أمام ال صعيد ابخير  أ اليليج بين الو يام الم حدة 
ن مصلحة إيرا  أ  تس مّر  أ شّد الحبل وأ  تقّوو اس قرا  المنيقة عبر إشعا  واتدة وإيرا ، " إ  م

 من الجب ام ضد إسرائيل"،  أ إشا ة إله الجنوب اللبنانأ أو إله الجو   السو ي المح ّل.
، وذّكر الموق  بانعقال المجل  العسكري والسياسأ المصّغر )الكابينيت( المنباق للحكومة السرائيلّية

، خل  الر رين الماضيين،  أ ظّل "تعتيت اا مّرتين خل  ابسبوا ابخير، بعدما لم ينعقد، تقريب
الجيش السرائيلأ  س عدالاتا لمكانّية اند ا مواج ة، واسعة أو محدولة، م  إيرا  أو م  أذ ع ا، 

 البلل أو بركل عام". مال تتب هللا وابسد والج ال السلمأ أو "الميليريام الريقّية"  أ شمالأ
 ما نقل الموق  عن مسمو  سابق  أ الجيش السرائيلأ خرية بلله من ات ما  أ  ي راج  تراما، 
عندما تحين "ساعة ا م حا "، وأ  يقي  تراما تواصلا م  إسرائيل "تراما قد يقي  تواصلا، 

ا " وأضاف أ  المركلة وأ وسنكو  مضّيرين للبقال وتدنا م  كل وذه الجب ام المر علة أمام إير 
"أننا   نملك أّية وسيلة ل وق  ما الذي سيحد: أو ما الذي سيسعلا الرئي  )ابمريكأ(. عله عك  

 إيرا ،  إ  تراما غير م وّق ".
 21/6/2019، 48عرب موقع 

 
 الذكرى المئوية لتأسيسها في مرحلة انتقالية حرجة" تحيي هآرتس" .11

ت " السرائيلية الذكر  المئوية ل  سيس ا  أ مرتلة ان قالية ترجة أتيت صحيسة "وآ  : تسام عي انأ
بعد  رل  ئي  الوز ال السائت  أ ا ن يابام ال رريقية ابخيرة  أ تركيل تكومة والدعوة إله اق راا 

وأ د ناشر "وآ ت " رموس شوكن أن ا "الُمدا   ابقو  عن إسرائيل ليبرالية  أش ر. 3جديد بعد 
يش  أ سلم م  جيران ا السلسيينيين وتضمن تقوقاا م ساوية لكل موا ني ا"، وأن ا ليمقرا ية تق

"س واصل الق ا   أ سبيل الرؤية الص يونية الحقيقية لسرائيل"، لاعياا القرال إله لعم ا مالياا 
للس مرا   أ عمل ا، ما يلقأ الضول عله تلزم عدل من ابزمام  أ عالمأ الصحا ة والسياسة 

 رائيليين عله ما ُيس م من كلم شوكن.الس
من ج ة أخر ، ي دل تصاعد نسوذ ال يا ام اليمينية السرائيلية ب نواع ا المي لسة؛ الدينية والرعبوية 

 4والقومية الص يونية "العلمانية"، ب كري  ال غيرام ال أ تر دوا إسرائيل بانتيات ا المس مر منذ 
ن السلم م  السلسيينيين، عله المس و  السياسأ، ونحو الغلبة عقول نحو اليمين الرا ض بي نوا م

الديموغرا ية للررقيين بعدما شّكل الي ول الذين جالوا من جم و يام ا تحال السو ياتأ السابق ذخيرة 
لقو  اليمين خل اا لل وقعام ال أ كانت تراون عله لعم م لليسا  العمالأ بقيالتا ابو وبية. "اتياذ 

يرام سمة ن ائية غير قابلة للنعكاس"، وو ما يحمل شوكن عله الصرا  عله اليبيعة وذه ال غ
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الليبرالية الديمقرا ية ال أ ي مناوا بعد سلسلة من ان صا ام اليمين القومأ والدينأ  أ ابعوام 
 الماضية، خصوصاا لناتية تمرير قانو  ي ولية الدولة.

ملة من ال ناقضام تكر  تناقضام المرروا الص يونأ من ج ة تانية، تحمل "وآ ت "  أ لاخل ا ج
الذي يريد شوكن الد اا عنا.   أ باتت المنبر الوتيد  أ إسرائيل، تيث يمكن العاو  عله أصوام 
نقدية صريحة للسياسام السرائيلية تيا  السلسيينيين سوال  أ غتة أو الضسة الغربية والر ام. 

سياسام  أ ابعوام القليلة الماضية وأصبح تمايلا  أ  اقم تراج  عدل الك اب النقديين ل ذه ال
المحر ين شبا محصو  باتنين: أميرة واس وجدعو  ليسأ اللذين   ي وقسا  عن تعرية المواقف 
العنصرية وكرف أخيا  المغامرام ال أ تد   إلي ا القو  الم ير ة الحا مة، ما يرتد عله الكاتبين 

 ع دا   أ الصحا ة السرائيلية، بكيل ال  ديدام ومحاو م العت  وعله كل من يبدي قد اا من ا
 النسانأ والم نأ.  -وال يويق عله الصعيدين الريصأ 

 22/6/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 "نوف هجليل"" يقررون تغيير اسم المدينة إلى نتسيريت عيليتمستوطنو " .12
ة لمدينة الناصرة، تغيير اسم المدينة إله "نوف قر  سكا  ن سيريت عيليت )الناصرة العليا(، الملصق

من سكا  المدينة تغيير  %80وجليل". وتقر  تغيير اسم المدينة بركل ن ائأ  أ أعقاب ت ييد 
موا نا تغيير اسم  8,059موا نا  أ المدينة  أ ا س س ال، وأيد  10,242وشا ه  اسم ا،  أ اس س ال.

 موا نا. 2,055المدينة، وعا و ذلك 
ألف  12ا   ئي  بلدية ن سيرم عيليت،  ونين بلوم، شا تا سبا تغيير اسم المدينة، إ  "وق

شيص غال وا المدينة  أ العقد ابخير، وغالبي  م شبا . والذين بقوا ونا وم أشيا  كبا   أ 
كن السن، ونحن نريد أ  نيو  المدينة. وعلينا أ  ن وجا إله ابزواج الرابة والقو  ل م أ  ي توا للس

  أ ن سيريت عليت السابقة، نوف وجليل اليوم".  
لكن وناه سببا رخر بحسا بلوم. "لقد وجدنا أ  الناس  أ وسط البلل ليسوا معنيين بالمجأل إله 
ن سيريت عيليت بنا يع قدو  أننا تا ة  أ الناصرة. ولم يحد: أنا يوجد اسم واتد لمدين ين. وقا  

، إنا يجا اس بدا  اسم المدينة 1959ا يد( بن غو يو ،  أ العام ) ئي  تكومة إسرائيل  أ تينا ل
. وما تبقه بالجماا: نريد تغيير ا سم. وأيد المجل  البلدي اق راتأ أقو وأ  اسم ا لي  جيدا، وأنا 

 وو توقي  وزير الداخلية عله وتيقة والعل  عن ا سم الجديد".
 21/6/2019، 48عرب موقع 
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 الشعب المحتل ومقدساته عرقي وعنصري يمارس ضد   مفتي القدس: تطهير .13
واجم الريخ محمد تسين المس أ العام للقدس والديا  السلسيينية، سياسة سليام ا ت ل  :  ام هللا

السرائيلأ، القائمة عله ودم ومصال ة المناز  واب اضأ واق لا ابشجا ، وأ د أن ا تمال سياسة 
 "تي ير عرقأ وعنصري بغيض".

ل تسين  أ تصريح صحا أ، بقرا  سليام ا ت ل  الذي وصسا بس "العنصري"، والم مال ب دم وند
 بناية سكنية  أ بلدة صو  باور بالقدس المح لة، ترمل أ ار من مائة شقة. 16

وقا  إ  ذلك سيملي إله ترريد عررام العائلم السلسيينية من بيوت ا، وذلك تحت تجج واهية 
 ات ا ال  ويدية  أ المدينة المقدسة.ت دف إله تنسيذ مييي

وتذ  المس أ من خيو ة نرر بلدية ا ت ل   أ القدس، صو ا للمسجد ابقصه المبا ه بدو  قبة 
الصيرة المرر ة، وذلك  أ تسل تضره  ئي  وز ال ا ت ل  بنيامين ن نياوو،    ا إله أ  وذا 

يوة، ال أ ت تامن م  تملة ا ع قا م ابمر يدعو إله "لق ناقوس اليير" من خيو ة وذه الي
وا ق حامام والبعالام ال أ تقوم ب ا سليام ا ت ل  وقيعا  مس و ني ا ضد المدينة المقدسة 

 والمسجد ابقصه المبا ه، وأبنال شعبنا السلسيينأ  أ القدس.
 21/6/2019، لندن، القدس العربي

 
 بغزةة العودة في قمع االحتالل لمسير  فلسطينيا   70إصابة نحو  .14

غتيا، يوم، الجمعة، جرال قم  ا ت ل  للمرا كين  أ  عاليام ابسبوا الاالث  70 نحو أصيا
 والسّ ين من مسيرام العولة، ال أ تملت وذا ابسبوا شعا  "اب و مش للبي ".

يركّية وت تأ وذه ال ظاورة قبل أيام من انيلق "و شة المنامة"، ووأ الرّق ا ق صالي لليّية ابم
 ل سوية القضّية السلسيينّية، المعرو ة اخ صا اا باسم "صسقة القر ".

وكانت ال يئة العليا لمسيرام العولة وكسر الحصا  أّ دم،  أ بيا  ل ا، ممخراا،   ض ا لو شة المنامة 
أّ دم  أ البحرين ال أ ت دف ل صفية القضية السلسيينية، ميالبة جمي  الدو  بعدم المرا كة  ي ا. كما 

اس مرا  المسيرام ت ه تحقيق أودا  ا كاملة، وكسر الحصا  عن قياا غتة، ونب ت إله أ  تصعيد 
ا ت ل  السرائيلّأ "محاولة بائسة للل ساف عله ميالا شعبنا، مجدلةا تمسك ا بميلا إن ال الحصا  

 يت من أ ضنا ال ا ييية".و    كل أشكا  المعاناة عن القياا"، وشّدلم عله أ  الضسة الغربية "جتل عت 
 21/6/2019، 48عرب موقع 
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  ن"ورشة البحريـ"صوب مناطق التماس واالستيطان رفضا ل تنطلقبالضفة امسيرات إصابات خالل  .15
:  أ تعبير شعبأ غاضا عله "و شة البحرين" ا ق صالية، ش دم العديد من منا ق  ام هللا

ا س ييا ، والميييام  وتظاورام تاشدة ضدّ ال ماس وا ت كاه  أ الضسة الغربية، مسيرام 
ابمريكية الرامية ل صفية القضية السلسيينية،  أ إ ا  برنامج  عاليام من المقر  أ  ت صاعد 

وش دم منا ق عدة بالضسة الغربية  عاليام جماويرية تاشدة، و أ إ ا   خل  ابيام المقبلة.
 ، و"و شة البحرين".إعلل الصوم السلسيينأ المندل بس "صسقة القر "

، جرال قم  قوام ا ت ل ، مسيرة قرية نعلين ا سبوعية السلمية با خ ناقوأصيا عدل من الموا نين 
المناوئة للس ييا  والجدا  العنصري. وأ دم مصال  من البلدة أ  جنول ا ت ل  أ لقوا قنابل 

 إله اصابة عدل من م با خ ناق.الصوم والغاز المسيل للدموا بكاا ة صوب المرا كين، ما أل  
وأصيا العررام بحا م اخ ناق، جرال اع دال جيش ا ت ل  عله مسيرة بلدة كسر قدوم شما  
 الضسة ابسبوعية المناوضة للس ييا ، ال أ خرجت أيضا   ضا لس "صسقة القر " و"و شة البحرين".

يوم أم   أ وقسة تنديدا باق حامام  وشا ه عررام الموا نين ي قدم م محا ظ بيت لحم كامل تميد،
 المس و نين الم كر ة لمنيقة بره سليما  السياتية.

 21/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل يا  يهودوطالبا  مستوطن  100أكثر من  .16
مبا ه بمدينة اق حم عررام المس و نين يوم الجمعة، ساتام المسجد ابقصه ال: القدس المح لة

 الباا ي ولياا وعنصرين من الرر ة،  69مس و ناا و 48وأ الم مصال  محلية، أّ   القدس المح لة.
 بر قة موظف رتا  اسرائيليس اق حموا باتام المسجد ابقصه المبا ه، وتجولوا  ي ا بحراسِة مردلة.

 21/6/2019، فلسطين أون الين
 

  رفضا  لقرارات الهدم "صور باهر" فييؤدون صالة الجمعة  مئات المقدسيين .17
أل  مئام المقدسيين صلة الجمعة  أ وال الحمص بصو  باور، تنديداا بقرا  المحكمة : القدس

مبنها تضم مئة شقة سكنية، بحجة قرب ا من الجدا  الساصل، ومقامة  أ  15العليا السرائيلية ب دم 
الم دلة بال دم، وألقه خيبة الجمعة الريخ  وأقيمت الصلة  أ إتد  البنايام منا ق مصّنسة )ج(.

 عكرمة صبري.
 21/6/2019القدس، القدس، 
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 "ورشة البحرين"إلى مقاطعة  ودعت"الحركة المدنية الديموقراطية المصرية"  .18
قرا يسسة المصسسرية"، إلسسه مقا عسسة و شسسة البحسسرين المس سساد لسسس"صسقة القسسر " و لعسست "الحركسسة المدنيسسة الديم

 7قضسسية السلسسسيينية، المتمعسسة يسسومأ الالتسسال واب بعسسال المقبلسسين. وتضسسم الحركسسة ابمريكيسسة ل صسسفية ال
أتسسستاب مصسسسرية معا ضسسسة، وسسسأ تيسسسا  الكرامسسسة، وال حسسسالف الرسسسعبأ ا شسسس را أ، والدسسسس و ، والمصسسسري 

 100قرا أ ا ج ماعأ، والعد  والصلد وال نمية، والقيش والحرية تحت ال  سي ، وأ ار من و الديم
 شيصية عامة.

وش د مقسر نقابسة الصسحا يين المصسريين إ سلق "تركسة مقاومسة الصس يونية  سأ مصسر" كحركسة شسعبية 
وسسد  ا مقاومسسة الصسس يونية وال ضسسامن مسس  نضسسا  الرسسعا السلسسسيينأ ومقاومسسة كسسل أشسسكا  ال يبيسس  مسس  

، وشسسسا ه  سسسأ ت سسسسي  الحركسسسة أتسسستاب وقسسسو  سياسسسسية يسسسسا ية وقوميسسسة ومنظمسسسام وتمسسسلم "إسسسسرائيل"
 وشيصيام و نية عامة. جماويرية

 22/6/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "البحرين "ورشةالملك عبد هللا الثاني لمقاطعة "إخوان األردن" يدعون  .19
)أ ف ب(: شسسسا ه نحسسسو ألسسسسأ شسسسيص  سسسأ تظسسساورة نظم  سسسا جماعسسسة الخسسسوا  المسسسسلمين  سسسأ  - ا عّمسسس

   أ ال ظاورة ال أ انيلقست مسن وتمل مرا كو  اب ل  الجمعة   ضا لس"صسقة القر " وو شة البحرين.
 ا (  ايام الجماعة وأعلم اب ل  و لسيين.أمام المسجد الحسينأ )وسط عمّ 

وقسسا  نائسسا المراقسسا العسسام لجماعسسة الخسسوا  المسسسلمين  سسأ اب ل  عسستام ال نيسسدي  سسأ كلمسسة ألقاوسسا أ  
"نقسسو  ل رامسسا  جسسل وأضسساف  مسسمتمر البحسسرين "مسسمتمر تو ئسسة وتمريسسر لصسسسقة المسسمامرة، صسسسقة القسسر ".

و  يعأ  بيعة المنيقة وشعوب ا، أو اننا ليست للبيس   ابعما  الساسد الذي   يسقا من السياسة شيئاا 
ولعسسا ال نيسسدي العاوسسل اب لنسسأ  والقسسدس و لسسسيين مسسن ن روسسا إلسسه بحروسسا لنسسا. و سسر صسسسقاتك لنسسسسك".

 قة القر  وتصفية القضية السلسيينية".الملك عبد هللا الاانأ لمقا عة ممتمر البحرين "  و تو ئة لصس
 21/6/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 حتى اللحظة "البحرين ـ"ورشةاألردن.. تناغم شعبي ورسمي رافض ل .21

علسسسه مسسسد  ابسسسسبوعين الماضسسسيين تواصسسسلت السعاليسسسام الرسسسعبية والنيبويسسسة : أيمسسسن  ضسسسيلم - ا عّمسسس
 صسسالي المقسسر  عقسسده يسسومأ الالتسسال واب بعسسال الرا ضسسة بي مرسسا كة أ لنيسسة  سسأ مسسمتمر البحسسرين ا ق

ما م  الموقسف الرسسمأ المس حسظ  تدّ  إلهالموقف الرعبأ والنقابأ والحتبأ الرا ض ي ناغم و  القالمين.
وقد ي تتتد  عله المرا كة ت ه اللحظة، بان ظا  أي تغيرام أو تيو ام قد تمجل الممتمر أو تلغيا.
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 يعسسسة المسسسس و " وأقسسسرب إلسسسه "الصسسسو ية" ليكسسسو  علسسسه معر سسسة الموقسسسف الرسسسسمأ نحسسسو مرسسسا كة ليسسسست "  
 ب ساصيل وقرا ام الممتمر.

رخسسر السعاليسسام الغاضسسبة ال سسأ شسس دت ا المملكسسة تمالسسست  سسأ مسسسيرتين تاشسسدتين ُنظم سسا ظ سسر الجمعسسسة 
 ا .ومساله، إضا ة إله اع صام غاضا أمام السسا ة ابمريكية  أ العاصمة عمّ 

باشسسرة انيلقسست مسسسيرة جماويريسسة  ا ضسسة لمسسمتمر البحسسرين مسسن المسسسجد ، وعقسسا صسسلة الجمعسسة مظ سسراا 
 وش دم مرا كة واسعة، وجابت شا ا وسط البلد. (الخوا ) الحسينأ، لعت إلي ا الحركة السلمية

الناشيو   تال م أمسام السسسا ة ابمريكيسة بعسد مسسيرة مسن لوا  عبسدو  نظم سا ال جمس   أما مسال،  حطّ 
بيو  ونقابيو . و لل المع صمو  ال  ا ام الرا ضة لممتمر البحرين، وتسذ وا مسن الو نأ لل غيير وتت 

وجسسسر  تسسسدا   بسسسين  ."صسقة القسسسر  س"مرسسسا كة اب ل   سسسأ مسسسمتمر البحسسسرين المم سسسد لمسسسا يعسسسرف إعلميسسسا بسسس
المح جين وقوام ابمن، بعد محاولة المح جين الوصو  إله الدوا  القريا من السسسا ة ابمريكيسة  سأ 

 ا . عبدو  وسط العاصمة عمّ منيقة 
،  قسسسد قسسسا  مصسسسد  مسسسسمو  للجتيسسسرة نسسست "  قسسسرا  ن سسسائأ الموقسسسف الرسسسسمأ اب لنسسسأ   يسسستا  غامضسسساا 

علسسه السسدعوة ال سسأ وج   سسا  بيصسسو  مرسسا كة اب ل   سسأ مسسمتمر البحسسرين ا ق صسسالي، ولسسم يسس م السسرلّ 
ضسساف المصسسد  أ  أي مرسسا كة وأ الو يسسام الم حسسدة لسسو ل  تسسو  المرسسا كة  سسأ الو شسسة ا ق صسسالية".

السدول ين،   أ المسمتمر سس كو  بمسا ينسسجم مس  "مواقسنسا الااب سة مسن القضسية السلسسيينية، وال مسسك بحسلّ 
إذا تمست الموا قسسة الرسسسمية -ويسسرجح مراقبسسو  أ    يكسو  شسسكل المرسسا كة  وتمايسة مصسسالحنا الو نيسة".

صسسو ية، وقسسد يماسسل المملكسسة السسسسير  بمسسس و  لبلوماسسسأ " بيسسر" بقسسد  مسسا تكسسو  مرسسا كة -علسسه ذلسسك
 اب لنأ لد  البحرين، أو مو د من الديوا  الملكأ. 

 22/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلسطيني : كل من يشارك في الصفقة خائن للحق  "إعالميون في مواجهة صفقة القرن " .21
 – سسأ  نسسدق " امسسالا"  سسأ مواج سسة صسسسقة القسسر "،  إعلميسسو  بعنسسوا  " إعلمسسأعقسسد لقسسال :  سسراس خليسسسة

، تضسسسسرتا شيصسسسسيام نيابيسسسة وسياسسسسسية وليبلوماسسسسسية وتتبيسسسسة  سسسسأ العاصسسسسمة اللبنانيسسسة بيسسسسروم الروشسسسة
 و كرية وممالو   صائل  لسيينية. وإعلمية

اسسسس عال المج معسسسو   سسسأ بيسسسان م الي سسسامأ إعسسسل  السسسللام السسسال: الرسسس يرة "  صسسسلح،   تسسسساوو،   
  يّلسسسسسا "اسسسسسس نسا  جميسسسسس  العلميسسسسسين السسسسسو نيين والمسسسسسممنين بحسسسسسقّ اع سسسسسراف"، مع بسسسسسرين أ  المرتلسسسسسة ت

ابعرابسسسأ". البيسسسا   -ابمريكسسأ  -السلسسسيينيين  سسسأ أ ضسس م والسسسساعين إلسسه كرسسسف الكسسذب السسسسرائيلأ 
الذي أشا  إله أ  " ّل من يرسا ه  سأ وسذه الصسسقة خسائن م مسا ا تسس  كقبسا، وكسل لولسة ترس ره  ي سا 
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السلسيينأ والعربأ"، اع بر أيضاا أ  " ل وسيلة إعلمية ت ّلل ل ا  للحقّ علنية أو مداو ة لولة خائنة 
)صسقة القر (، وأ وسيلة إعلم إسرائيلية عبرية، ونيالا وسسائل العسلم المقاومسة بسضسح ا و ضسح 

 وا...".ابشيا  الداعين ل ا، والدو  وال يئام المرّوجة ل ا، والقيام بحملة تجييش مس مرة ضدّ 
 22/6/2019 ،يروتاألخبار، ب

 
 للقضية الفلسطينية اعتصام في صيدا دعما   .22

 إمساملل يبي  م  العدو الص يونأ، وبدعوة مسن  للقضية السلسيينية و  ضاا  لعماا  : أ ت نقيم –صيدا 
مسجد "الغسرا "  أ صيدا الريخ تسام العيلنأ، أقيم اع صام  أ "ساتة الر دال"  أ المدينسة شسا ه 

اللبنانيسسة والسلسسسيينية وعسسدل مسسن أبنسسال ميسسيم عسسين الحلسسوة  والسسسلميةالو نيسسة   يسسا ممالسسو  عسسن القسسو  
بسسسدأ ا ع صسسسام بقسسسرالة سسسسو ة الساتحسسسة علسسسه أ واد الرسسس دال، تسسسم النرسسسيدين  والميسسسة وميسسسة ومدينسسسة صسسسيدا.

أمسين سسر تركسة  س ح و صسائل منظمسة ال حريسر السلسسيينية  سأ كسل مسن اللبنانأ والسلسيينأ تم تحد: 
 الريخ العيلنأ. و ا ماور شبايية منيقة صيد

  21/06/2019 ،المستقبل، بيروت
 

 دمشق وموسكو تكثفان البحث عن رفات جنود إسرائيليينهيئة البث اإلسرائيلي:  .23
، أ  قوام النظام السو ي والرر ة العسسكرية الروسسية، تجسري خسل  ةإسرائيلي إعلمكرست وسائل  :لبأ

عسسسن   سسسام جنسسسول إسسسسرائيليين مسقسسسولين، عبسسسر نسسسبش مقبسسسرة  سسسأ ميسسسيم  أعمسسسا  بحسسسث مكّاسسسسة، ابخيسسسرةالس سسرة 
ل يئسسة البسسث السسسرائيلأ  وأشسسا  تقريسسر اليرمسسوه للجئسسين السلسسسيينيين، جنسسوب العاصسسمة السسسو ية لمرسسق.

) سا ( إلسسه أ  عمليسسام البحسسث تجسسري  سسأ نسسس  المقبسسرة ال سسأ تسسم العاسسو   ي سسا علسسه   سسام الجنسسدي زخا يسسا 
سسسرائيليين الالتسسة السسذين ُ قسسدم رتسسا وم  سسأ بدايسسة ا ج يسساد السسسرائيلأ للبنسسا  عسسام باومسسل، أتسسد الجنسسول ال

شسسدل ال قريسسر علسسه أ  قسسد و  أبريسسل الماضسسأ./ عبسسر  وسسسيا  سسأ نيسسسا  "إسسسرائيل"، وال سأ أعيسسدم إلسسه 1982
 الجانا الروسأ  الا نظام ابسد ب كايف عمليام البحث عن السرائيليين المسقولين.

 21/6/2019 ،الحياة، لندن
 

 االقتصادية حول "صفقة القرن" تسرب المسودة األولية لبرنامج "ورشة البحرين" "إسرائيل" .24
أو لم قنسساة " وسسسيا اليسسوم" عبسسر موقع سسا اللك رونسسأ، مسسا قالسست إن سسا "المسسسولة ابوليسسة : القسسدس المح لسسة

مسن "صسسقة القسر " يسوم لبرنامج ممتمر البحرين" الذي يعقده البيت اببيض؛ تو  الجانا ا ق صسالي 
 الالتال المقبل.
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بعسسسد لعسسسوة  "إسسسسرائيل"وأظ سسسرم المسسسسولة ابوليسسسة ال سسسأ نرسسسرم علسسسه شسسسبكام ال واصسسسل ا ج مسسساعأ  سسسأ 
صحسيين من ا ل غيي  ا، تضو ا ضسقيسا  سأ مسمتمر المنامسة، تيسث يظ سر ليساب السلسسيينيين   ضسا 

 شيصسية. 200يسدو  عسن و سد  سسمأ يضسم لا، وا   سال ب مايل تجا ي إسرائيلأ بعسدما كسا  الحسديث 
السسرائيلأ والقليمسأ، -وي ضح من مسولة الممتمر، أن ا س ركت عله ال عاو  ا ق صسالي السلسسيينأ

 القدس.  يما   ت ضمن أي إشا ة إله ا ت ل  السرائيلأ لو اضأ السلسيينية بما  ي ا
 21/6/2019 ،فلسطين أون الين

 
 ة تدعو للمشاركة في مسيرة وطنية لنصرة لفلسطينقوى إسالمية ويسارية مغربي .25

 الرباط: تس عد مي لف اب ياف المغربية لمسيرة مليونيسة تسنظم يسوم غسد ابتسد نصسرة لسلسسيين و  ضساا 
كمسدخل ل يبيس   سسمأ  ابمريكيسة اللا ةلممتمر البحرين الذي لعت لا  وإلانة ابمريكيةلصسقة القر  

 أغلبيسسسسسة) إسسسسسسلمية سسسسست قسسسسسو  سياسسسسسسية يسسسسسسا ية وذام مرجقيسسسسسة وتوج عربسسسسسأ مسسسسس  الكيسسسسسا  الصسسسسس يونأ.
ومعا ضسسة( وويئسسام تقوقيسسة بنسسدالام للمغا بسسة للمرسسا كة  سسأ المسسسيرة الرسسعبية ال سسأ لعسست ل سسا "مبسسال ة 
القو  المناصرة للحقوق الااباة والمرروعة للرعا السلسيينأ،  أ ا س قل  والعسولة وتقريسر المصسير 

 .مس قلة وعاصم  ا القدس عله كامل ال راب السلسيينأ"وبنال الدولة السلسيينية ال
 21/6/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 الشارع العربي مع القضية الفلسطينيةتفاعل  تجددان"صفقة" ترامب و"ورشة البحرين"  .26

تسسون : أيقظسست و شسسة البحسسرين المس سساد لسسس"صسقة القسسر "  ،بغسسدال ،بيسسروم ،ا عّمسس ،غسستة ،المغسسرب ،لنسسد 
ل صفية القضية السلسيينية، المتمعة يومأ الالتال واب بعال المقبلين، الرا ا العربسأ وقسواه ابمريكية 

، مسرو ا ب سون  وليبيسا ومصسر و لسسيين واب ل  ولبنسا  وت سه العسراق شسرقاا  الحية.  مسن المغسرب غربساا 
علسه أن سا جستل تعم المظاورام والمسيرام والممتمرام الرعبية للرل عله وذه الصسقة ال أ أجم  الكل 

 ."القدس الررقية"من ممامرة لوأل الحلم السلسيينأ  أ إقامة لول ا المس قلة وعاصم  ا 
 22/6/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية ويعرضها على القمة العربية اإلفريقية .27

ا سق علسه اق سراد تقسدم بسا باسسم الرسقبة   البرلمسا  العربسأ و إخليل عييسة، اب لنأ قا  النائا : ا عمّ 
والمسسسسيحية  سسسأ القسسسدس  السسسسلميةيمكسسسد علسسسه الوصسسساية ال اشسسسمية علسسه المقدسسسسام  اب لنيسسسةالبرلمانيسسة 

 ئسسي  المسسسمتمر وأوضسسح أ   الوصسساية.وسسسذه   البرلمسسسا  العربسسأ قسسر  لعسسم إ، . مضسسيساا بسسالقو الرسسريف
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، ل س  بس   ال وصية بدعم الوصاية ال اشميةالسعولي الدك و  مرعل السلما  والذي وا ق عله وض  
كمسا  ال أ س عقد  أ السعولية  سأ شس ر ترسرين الاسانأ المقبسل.  اب ريقيةالقمة العربية  إله تكو  قرا اا 

هللا  الملسك عبسد أعلن سانا  لا من البرلما  العربأ تبنأ الللام الالتة ال سأ أعله  يضاا أشدل عيية 
 للو ن البديل و  لصسقة القر ".الاانأ ووأ "  لل و ين و  

 22/6/2019 ،الدستور، عم ان
 

 اإلسرائيلي في ضيافة جيش االحتالل رئيس مؤسسة إسالمية فرنسية .28
 ووو يعانق جنولاا  تناقلت وسائل إعلم إسرائيلية صو   ئي  ممسسة إسلمية  رنسية مدعومة إما اتياا 

تسسسسن جسسسيش ا تسسس ل  أ ييسسساي أل عسسسأ بتيسسسا ة ات سسسسه الم حسسسد: باسسسسم قسسسد و  إسسسسرائيليين  سسسأ تسسسل أبيسسسا.
إلسسه تسسل أبيسسا، ونرسسر صسسو ه ووسسو علسسه الجب سسام السسساخنة يعسسانق جنسسول  ، ال ونسسسأ ابصسسل،الرسسلغومأ

"إسسسسسرائيل   تعسسسسالي  وقسسسسا  الرسسسسلغومأ  سسسسأ  يسسسسديو نرسسسسره أل عسسسسأ إ  ا تسسسس ل  ويسسسسدعو ل سسسسم بالنصسسسسر.
المسسسلمين، وإن سسسا  قسسط تحسسسا ب ال وسسابيين ماسسسل تسستب هللا وتمسسساس والحسسوتيين والنظسسسام اليرانسسأ، وإن سسسا 

 س جلا ابما  والسلم للمنيقة وللمسلمين".
 22/6/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 2019مليار دوالر لتغطية موازنة  1.2 "األونروا" بحاجة لـ :كرينبول .29

 1.2، بنحو 2019ونروا، تمويل ا اللزم ل غيية موازن  ا لعام ابقّد م وكالة : محمد  ا ق  -نيويو ه 
وأعرب المسوو العام لس"ابونروا"، بيير كرينبو  خل  مسمتمر صسحسأ عقسده بمقسر ابمسم  مليا  لو  .

قد عسسسسن أملسسسسا  سسسأ أ  تسسسس مكن ابونسسسسروا، خسسسسل  مسسسمتمر السسسسدو  المانحسسسسة السسسسذي سسسسسيع ،الم حسسسدة بنيويسسسسو ه
 رينبسسسو  أ  المبلسسسغ  وأوضسسسح .2019بنيويسسسو ه ابسسسسبوا المقبسسسل، مسسسن تسسسو ير المبلسسسغ الميلسسسوب لموازنسسسة 

: موضسسحاا بسسالقو  ".2018مليسسا  لو  ( "يماسسل نسسس  المبلسسغ السسذي قمنسسا بحرسسده  سسأ عسسام  1.2الميلسسوب )
أ العسسام "لسسذلك نع قسسد أنسسا إذا اسسس ياعت كسسل ج سسة مانحسسة المحا ظسسة علسسه مسسس و  تبرعات سسا كمسسا كسسا   سس

واع بسسسسر أ  قسسسسرا ام اللا ة  الماضسسسسأ  إنسسسسا سسسسسيكو  بمقسسسسدو نا تغييسسسسة ات ياجاتنسسسسا الماليسسسسة ل سسسسذا العسسسسام".
ابمريكية بر   القسدس ونقسل السسسا ة ابمريكيسة إلي سا ووقسف السدعم المسالأ ابمريكسأ لوونسروا "أسس مت 

واق  وناه لياب تام لو ق ومضه قائل " أ ال  أ نرر مس ويام عالية من القلق بين السلسيينيين".
السياسسسأ ونحسسن  سسأ ابونسسروا   ن ييسسل و  نريسسد أ  تبقسسه ابنسسروا لعقسسد رخسسر أو عقسسدين مسسن السستمن بسسل 

 نصبو إله  ؤية تل سياسأ يحقق ما يسعه السلسيينيو  إليا".
 21/6/2019وكالة االناضول لالنباء، 
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 مولدوفا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس .31

ن وزير اليا جية وال كامل ابو وبأ  سأ مولسدو ا نيكسو بوبيسسكو، تراجس  بسلله عسن قسرا  أعل :بيت لحم
وعلل السوزير ال راجس  عسن القسرا  ب نسا  الحكومة السابقة بنقل سسا ت ا من تل أبيا إله القدس المح لة.

انونيسة، بسل  أ وقت اع ماله، لم تعد الحكومة المولدو ية، برئاسة با ل  يليسا، موجسولة مسن الناتيسة الق
أ سد، علسه إلسه ذلسك  قسد   انت وناه تكومة جديدة،  أ ذلك الوقت  أ مولدو ا، برئاسسة مايسا سساندو.

 أ  السليام ابمريكية، لم تعر أي او مام لييوة الحكومة المولدو ية السابقة.
 21/6/2019 ،وكالة معا اإلخبارية

 
 ع المقبلواألراضي الفلسطينية األسبو  "إسرائيل"رئيس تشيلي يزور  .31

تل أبيا: عله الرغم من سياسة الحكومة السرائيلية وقف ال قليد الدولأ  أ زيا ة السسلية السلسسيينية 
، وا سسق  ئسسي  السسوز ال السسسرائيلأ، بنيسسامين ن نيسساوو، علسسه تغييسسر "إسسسرائيل"لكسسل مسسسمو  غربسسأ يسستو  

 "إسسسسسرائيل"بنييسسسسرا،  سياسسسسس ا )برسسسسكل غيسسسسر اع يسسسسالي( والسسسسسماد بسسسس   يسسسستو  السسسسرئي  ال رسسسسيلأ سبسسسسس يا 
 واب اضأ السلسيينية، اب بعال المقبل، ووو  أ  ريقا إله قمة مجموعة العررين  أ اليابا .

نسسو مبر، علسسه / إلسسه أ  الكسسونغرس  سسأ ترسسيلأ، وا سسق  سسأ شسس ر ترسسرين الاسسانأ ةشسسا   سسأ تسسين تجسسد  ال
، "إسسرائيل"مس قبلأ مس  اق راد يدعو الحكومة إله العمل من أجل مقا عة المس و نام  أ أي اتساق 

 وإعالة النظر  أ ا تساقيام السابقة. 
 22/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 (2ما بعد العلمانية... العودة إلى الدين ) .32

 محسن محمد صالح
بنال عله مسا سسبق، يظ سر أ  السدين  سأ  ريقسا  سس رجاا مكان سا  سأ الحيساة العامسة بسد جام م ساوتسة 

 معسسام "مسسا بعسسد العلمانيسسة"  سسأ العسسالم الغربسسأ وشسسرق أسسسيا و وسسسيا... مضسسيرة  سسأ العسسالم، وأ  بيئسسة مج
 ل ساد المجا  لا. ماذا عن العالم السلمأ؟

 

 العالم اإلسالمي:
عند الحديث عن العسالم السسلمأ )ومسن ضسمنا العسالم العربسأ(،  ينبغسأ الشسا ة إلسه عسدل مسن النقساط 

 ال أ نذكروا باخ صا :
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ربسسسأ اسسسس يرج نظرياتسسسا السياسسسسية مسسسن خسسسل  تجا بسسسا ال ا يييسسسة والسكريسسسة ومسسسن خسسسل  س إ  العسسسالم الغ 1
البيئام الدينيسة والسياسسية ال سأ عاشس ا؛ وبال سالأ  سإ  تيبيسق النظريسام الغربيسة علسه البيئسة السسلمية 
يس قسر لوسساس العلمسأ والمن جسأ، تيسث   ُمقومسسام مرس ركة لينيسة أو تقا يسة أو تضسا ية أو تا يييسسة 

و سياسية. ولذلك  رلت ال يبيقسام العلمانيسة واليسسا ية  سأ منا قنسا. وإ  لسم يكسن ونساه مسا يمنس  مسن أ
 ا س سالة من علوم الغرب وتجا با وخبراتا، بما ي ناسا م  بيئ نا وتضا تنا وووي نا.

ة علسه س إ  مسببام الاو ة عله "الدين" أو عتلا عن الحياة العامسة،  سأ العسالم الغربسأ، غيسر منيبقس 2
السسسسسلم نسسسسسسا.  السسسسسلم يحسسسسض علسسسسه العلسسسسم وعمسسسسا ة اب و، و سسسسأ الحضسسسسا ة السسسسسلمية وال سسسسا يخ 
السلمأ لم تكن تمة مما سام لينية ك لك ال أ  عل  ا الكنيسة  أ أو وبا من محاولة  ت كا  العلم 

ليسسن شسسامل للحيسساة والحقيقسسة، وتكسيسسر العلمسسال المك رسسسين لحقسسائق علميسسة وسسسجن م ومعسساقب  م. والسسسلم 
وصسسالح لكسسل زمسسا  ومكسسا ، ومنسسسجم مسس  ات ياجسسام النسساس الماليسسة والمعنويسسة والروتيسسة، وم سسواز   سسأ 

 ال عامل مع ا.
وإذا كسسسسا  تمسسسسة لسسسسوم علسسسسه تيلسسسسف منسسسسا ق المسسسسسلمين   سسسسو يعسسسسول أصسسسسلا لبعسسسسد المسسسسسلمين عسسسسن ليسسسسن م، 

 ساعسسسسل السق سسسسسأ مسسسس  قضسسسسساياوم ولمنظومسسسسام الحكسسسسم الساسسسسسسدة والمسسسسس بدة، ول راجسسسسس  لو  العلمسسسسال  سسسسسأ ال
المعاصسرة، وتعيسسل ليناميسام تقسسديم الحلسسو  المناسسبة لس سسرة  ويلسة مسسن السستمن. تسم إ  الاسسو ام وتركسسام 
ال غيير  أ منا قنا السلمية عبر ال ا يخ، كانت  أ العالة سقياا للعولة للنموذج السلمأ  أ وجسا 

 النحرا ام، ولي  خروجاا عن وذا النموذج.
لسلم بالرغم من كل ال حديام والحروب ال أ يواج  ا، وبالرغم من تيلسف المسسلمين وبسمس س إ  ا 3

أنظمسس  م السياسسسية، إ  أنسسا ظسسل  سسأ عالمنسسا المعاصسسر السسدين اب اسسر جاذبيسسة للنسساس، خصوصسساا عنسسدما 
وأمريكسا،  يحّل  أ بيئة تّرة. وكما أ  المليين يقبلو  عليا  أ إ ريقيا،  إ  ان را ه ي سا ا  أ أو وبسا

يقدم إجابام شا ية للكايرين من  أ خصوصاا  أ ابوساط الماقسة. ووو ما يعنأ أ  السلم اس ياا 
الذين عجتم ابليا  ابخر ، والعلمانية ومدا س ا المي لسة، عن تقديم إجابام ل ساؤ ت م بالرغم مسن 

 المس و  العلمأ والمالي المرتس  الذي وصلوه. 
أ ار ابليا  نمواا سكانياا  أ العالم. والمسلمو  الذين يبلغ عدلوم وذه ابيام نحو  ما أ  السلم وو 

للمسسسيحيين(، س صسسل نسسسب  م  %31.2مسسن العسسالم )مقابسسل  %24.1مليسسو ، ونسسسب  م نحسسو  800مليسسا  و
، ل ق سسرب نسسسب  م مسسن المسسسيحيين الم وقسس  أ  2060سسسنة  %31.1و سسق ال قسسديرام المسسس قبلية إلسسه نحسسو 

 ، ول  جاوزوم عدلياا  أ العقد الساب  من وذا القر .%31.8حدول تكو  ب
س إ  السسسدين أصسسسيل  سسسأ أعمسسساق شسسسعوب العسسسالم السسسسلمأ، ومسسسا زا  لسسسا لو ه ابسسسساس  سسسأ منظومسسسة  4

تيات سسسا، بسسسالرغم مسسسسن   سسسرام ا سسسس عما  الغربسسسسأ، وبسسسالرغم مسسسسن عقسسسول مسسسن الحكسسسسم العلمسسسانأ وابنظمسسسسة 
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عسن تركسة الحيساة. والرسعوب عنسدما تقسيش أجسوال الحريسة والمنا سسة  السياسية ال أ تاولت عت  السدين
الحتبيسسة العاللسسة ُتقسسدم برسسكل عسسام السسسلم وقيمسسا وال يسسا ام ال سسأ َتحملسسا إلسسه صسسدا ة العمسسل السياسسسأ؛ 
بن سسا   تسسر  تعا ضسساا بسسين "السسدين" و"السياسسسة"؛ مسس  إل اه تسسساوم ل جسسام الييسساب السسسلمأ ونسسا أو 

 وناه.
صحوة السلمية"  أ عالمنا السلمأ سبقت ظساورة العسولة للسدين  سأ العسالم الغربسأ وبساقأ س إ  "ال 5

لو  العسسسسالم؛ ب  العلمانيسسسسة ال سسسسأ  رضسسسس  ا ابنظمسسسسة السياسسسسسية كانسسسست  وقيسسسسة ومصسسسسينعة ومسسسسس و لة. 
و"ظسساورة الصسسحوة" تعسسول لسسسبعينيام القسسر  الماضسسأ، ووسسأ ام سسدال لموجسسام تركسسة الصسسلد وال جديسسد 

أخذ العالم السلمأ يموج ب ا منذ النصسف الاسانأ مسن القسر  الاسامن عرسر )الووابيسة  سأ الجتيسرة ال أ 
العربية، والسنوسية  أ شما  إ ريقيا، والم دية  أ السولا ، واب غانأ ومد س ا، والنو سية  أ تركيا، 

لمية  سسأ القسسا ة وماشسسومأ  سسأ إندونيسسسيا، والخسسوا  المسسسلمين  سسأ العسسالم السسسلمأ، والجماعسسة السسس
 ال ندية، وجمقية العلمال  أ الجتائر... وغيروا. 

و سسسسأ ال سسسسا  الرسسسسيعأ الحركسسسسة الدسسسسس و ية )المرسسسسرو ية(، والاسسسسو ة السسسسسلمية  سسسسأ إيسسسسرا ... ولسسسسم يكسسسسن 
المسلمو  بحاجة لليوو  أ مائ أ سنة من ال جا ب العلمانية للعولة للدين، إذ إنا ظل تاضراا بقوة 

 م ووجسسسسدان م، بسسسسالرغم مسسسسن المحسسسساو م ال سسسسأ قامسسسست ب سسسسا ابنظمسسسسة ل غييبسسسسا قسسسسسرياا،  سسسسأ وسسسسوي  م وتقسسسسا  
 ومحاو م تيوي  بعض جتئياتا لمصلح  ا. 

مسن  %93وترير ل اسة ذكر بعض معييات ا تقرير المس قبل، الذي سبقت الشا ة إليا، إله أ  نحسو 
مسسن أبنسسال بلسسدا  وسسذه  %97.3إلسسه  %78.4سسسكا  مسسا يعسسرف بسسس"الررق ابوسسسط" مسسسلمو ؛ وأ  مسسا بسسين 

، %80.8، تسسسون  %78.4المنيقسسسة يصسسسسو  أنسسسسس م بسسس ن م م سسسدينو  أو م سسسدينو  إلسسسه تسسسدٍّ مسسسا )لبنسسسا  
 (.%97.3، اب ل  %96.6، مصر %92.2، المغرب %92،  لسيين %88الجتائر 

ة، س كمسسا أ  السسسلم كسسا  لسسا لو  أسسساس )إ  لسسم يكسسن السسدو  ابسسساس(  سسأ الحسسسا  علسسه وويسسة ابمسس 6
و سسأ مواج سسة ا سسس عما  ولتسسره مسسن بلسسدا  المسسسلمين، ومكونسساا  ئيسسساا مسسن مكونسسام الحركسسام الو نيسسة 
القيرية ال سأ ناضسلت مسن أجسل ا سس قل ؛  مسا زا   ساعلا  سأ مواج سة المرسروا الصس يونأ، ومسا زا  

جية السلمية وأ سداا  أ مقاومة ال يبي  م  ا ت ل  السرائيلأ، وما زالت المقاومة ذام ابيديولو 
اب اسر  اعليسة  سسأ المقاومسة المسسسلحة، ومسا زا  ا تبسساط ابمسة بابقصسسه والقسدس و لسسسيين سسبباا أساسسساا 
 سسأ عسسدم شسسعو  الكيسسا  السسسرائيلأ باسسس قرا  أ كانسسا، و سسأ ابمسسل المسسس قبلأ بمرسسروا ن ضسسوي وتسسدوي 

 تحر ي ين أ ا ت ل .
 

*** 
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عله تيبيقام سياسية معالية للدين  أ المنيقة السلمية، وإلسه وأخيراا، نقو  بولئك الذين ُيصّرو  
عت  السلم وال يا ام السلمية عن الحياة السياسية؛ إنسا ر  لكسم أ  تكسسوا عسن المحاولسة،  السسلم 
أصيل  أ أعماق وذه ابمة. تم إ  تلك النظريام والرؤ  ال أ تس ندو  إلي ا قد سقيت  أ معاقل سا، 

وام السياسية تبحث عسن مرتلسة "مسا بعسد العلمانيسة"...  مسن بساب أولسه أ  ت صسالحوا وأصبحت ا تجا
م  ابمة وعقيدت ا، وأ  تبحاوا عسن اآلليسام ابنسسا ليعسول ل سسلم لو ه الحضسا ي الن ضسوي السعسا  

  أ صناعة تا يخ ابمة ومس قبل ا.
 21/6/2019، "21موقع "عربي 

  
 لتصفية قضية فلسطينإفشال المشروع األمريكي الصهيوني  .33

 بسام أبو شريف 
(. 2015الرئي  ابمريكأ لونالد تراما أعلن عن ووي ا ولونا وأودا سا منسذ تمل سا ا ن يابيسة ابولسه )

وسسساندوا كمسسا سسس  عل، وسسسوف أبسسرون علسسه  إسسسرائيلقسسا  بسسالحرف: "سسس تبت أ     ئسسي  أمريكيسساا خسسدم 
لم ينكسث ترامسا ب ع داتسا ووعسوله، وان سا  علسه الرسرق ذلك، وس  عل ما   يحلم السرائيليو  بسعلا". 

ابوسسسسط بقسسسرا ام وإمسسسللام تيسسسدم وسسسذه ابوسسسداف، و  تيسسسدم غيروسسسا، بمسسسا  سسسأ ذلسسسك مصسسسالح الو يسسسام 
 الم حدة ابمريكية عله المد  البعيد والم وسط.

ل ذلسك بنسا يظن كايرو  أنا  عل ذلك  لبساا لسدعم أصسوام الي سول ابمسريكيين، والحقيقسة أ  ترامسا  عس
مكلسسف بسسا ولسسي   معسساا بمتيسسد مسسن أصسسوام الي سسول. اللقبسسة الصسس يونية وسسأ لقبسسة إلخسسا  ترامسسا البيسست 
اببيض ل نسيذ ما وو ميلوب منا ص يونياا، ومواج ة تراما وقرا اتا برس    لسسيين   يمكسن أ  تس م 

يسام الم حسدة تحّكم سا  سأ بمعت  عن المواج ة الدولية لسياساتا العدوانية، وال أ تحاو  أ  تحسسظ للو 
 القرا  الدولأ، وأ  ُتبقأ العالم قائماا عله تحكم لولة عظمه واتدة وأ الو يام الم حدة.

السساخنة بسالحرب السدائرة لمنس  بقسال العسالم  القليميسةالمواج ة   يمكن أ  ت ّم بمعت  عن  بط القضسايا 
السسنوام السال: ال سأ ترّبس  خلل سا ترامسا ضحية قرا  لولة واتدة وأ الو يام الم حسدة. وعلسه مسد  

لم ي رلل  أ اتياذ قرا ام شّن من خلل سا تربساا سياسسية واق صسالية وشسبا  عله عرش البيت اببيض،
عسسسكرية أبقسست العسسالم  سسأ تالسسة ال  وسسا لحسسرب   يعسسرف م سسه يرسسّن ا عسسسكرياا، ولسسذلك اع بسسرم السسدو  

واتسسسدة  سسسأ القسسسرا  السسسدولأ أمسسسر لسسسا ابولويسسسة، ب  أ  العمسسسل لمنسسس  تحكسسسم قسسسوة عظمسسسه  ابخسسسر  الكبسسسر  
 .الجراميةا ن صا   ي ا سوف يض  سداا أمام غيرسة العنصرية البيضال وغيرسة الص يونية 
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قمة  وسيا والصين ال أ عقدم قبل أسابي  لم تكن الييوة ابوله عله وذا اليريق، بل كانت ن يجة 
كا ، من ا القرم وأوكرانيا، ومن سا سسو يا والعسراق وإيسرا ، ترا م كّمأ من نوا المواج ام  أ أ ار من م

 ومن ا  نتويل، وأيضاا أو وبا ولو بركل صغير.
القمة تابت ن ج المواج ة ا ق صالية ال أ ت ضمن ا نيلق نحو "الجيسل اليسام " مسن ا تصسا م. 

ق  سسسأ ال قسسسدم الجيسسسل اليسسسام  بالنسسسسبة إلينسسسا لسسسي  مسسسا ييسسسص ا تصسسسا م  قسسسط، بسسسل وسسسو تدشسسسين لسسسسبا
ال كنولوجأ الذي يحرم الو يام الم حدة القد ة عله ال حكم  أ موازنسة ال جسا ة العالميسة والسسييرة علسه 
صناعام م مة عبر شركات ا الم داخلة م  شركام الحلسال وبعسض شسركام المنا سسة. يعمسل معسسكر 

بذلك لاخسل الو يسام الم حسدة،  المواج ة العالمية عله منا سة الو يام الم حدة  أ عقر لا وا، ونعنأ
و أ البلدا  ال أ تحكم ا أنظمة تيض  كلياا ل مللام ابمريكية ماسل لو  اليلسيج والجتيسرة العربيسة. 
 رضسسست أمريكسسسا علسسسه وسسسذه السسسدو  ال يبيسسس  مسسس  إسسسسرائيل والسسسسير  سسسأ مييسسسط ل صسسسفية قضسسسية  لسسسسيين 

ة للعسراق، والحرسد  سأ جب سة الحسرب وتمويل اس مرا  الحسرب علسه اب و السسو ية و س ح معسا ه جديسد
 م  إيرا  وشن ترب ا عله محو  المقاومة.

المعركسة السسساخنة وسسأ ال سسأ تسسدو  علسسه الصسسعيد العسسالمأ بسسين الو يسسام الم حسسدة ال سسأ تسس حكم  سسأ القسسرا  
 إله، وعله  أس ا الصين و وسيا، ل حويل القرا  الدولأ ابخر  العالمأ وتدوا، وبين القو  العظمه 

جموعسسة مسسن السسدو  الكبسسر  ولسسي  واشسسنين وتسسدوا. وسسذه الحقيقسسة تضسس  القيسسالة السلسسسيينية أمسسام قسسرا  م
مسمولية تحديسد موقس سا بالضسغط، وكيسف تصسبح قضسية  لسسيين جستلاا مسن وسذه المعركسة، ب  النجساد 
 أ تابيت وض   لسيين ضمن خريية الصراا السدولأ وسو أو  شسرط ل رسا  مييسط تصسفية قضسية 

  لسيين.
( لم يجد المن صسرو   سأ الحسرب العالميسة يومساا ملسساا اسسما اسس قل   لسسيين، وبقيست 1945ليا ) أ يا

 لسيين ملساا ب يدي ا س عما يين البرييانيين الذين وظس  م الحركة الص يونية ل نسيذ وعد بلسسو ، ولسم 
 إلسه، وس صسل يكن أمسام سس الين وج سة نظسر أخسر . واليسوم نسر  ات سدام الحسرب ال جا يسة وا ق صسالية

ممتمر شبيا بممتمر ياليسا، ل س م عمليسة  سسم جديسدة للحسدول ا ق صسالية وال جا يسة والسياسسية، بيبيعسة 
الحسسسا ،  سسسأ ظسسسل عسسسالم م عسسسدل السسسرؤوس و  ييضسسس  لسسسرأس واتسسسد وسسسو واشسسسنين، وعنسسسدوا سسسسيكو  ملسسسف 

 يسسسا لو   لسسسسيين موجسسسولاا ومسسسدعوماا مسسسن معسسسسكر المواج سسسة السسسذي ت رأسسسسا  وسسسسيا والصسسسين وترسسسا ه 
 أو وبية ل ا موقف مبدئأ من تق السلسيينيين  أ إقامة لول  م المس قلة.

وسسسسذا الرسسسسرط ابساسسسسسأ لضسسسسما  عسسسسدم نجسسسساد مييسسسسط ترامسسسسا ون نيسسسساوو، ولكسسسسن السسسسسير تاياسسسساا لجسسسسرال 
مساوضسسسام تولسسسا مسسس  الصسسسين و وسسسسيا وأو وبسسسا   يعنسسسأ أ  م سسسام الرسسسعا السلسسسسيينأ علسسسه اب و 

 ،   بل عله العك  تماماا.لمواج ة المييط قد ان ست
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 سسالموقف السلسسسيينأ السسذي اتيسسذ بالجمسساا الرسسعبأ والسصسسائلأ والرسسسمأ يجسسا أ  ي سساب  ل سس مين اللحسسم 
والعضل والعصا ل يكل سليم، ووو الموقف الرا ض لمرروا تراما سسسسسس ن نياوو، الموقف يبقه سسليماا، 

م اتة للسلية والسصائل، ووأ ال حره الرعبأ  ولكنا ضقيف إذا لم يسند بعوامل القوة، وعوامل القوة
 ضد ا س ييا  ومحاصرة محاو م إسرائيل لمحاصرة مد  الضسة الغربية وقراوا ومييمات ا.

انظسسروا إلسسه قسسوة الحركسسة الرسسعبية  سسأ السسسولا  والجتائسسر، وقريبسساا  سسأ اليلسسيج والعسسراق... علسسه السسسلية 
عسساملين: ا نضسسمام إلسسه النسسالي العسسالمأ لمنسس  ات كسسا  السلسسسيينية أ  تعمسسل بكسسل  اقسسة ل سس مين وسسذين ال

واشنين للقرا  السدولأ، وتس مين عوامسل القسوة للموقسف السلسسيينأ الجمساعأ السرا ض لمرسروا ترامسا سسسسسسس 
 ن نياوو.

 22/6/2019 ،، بيروتاألخبار
 

 ما بعد غلق "الورشة" .34
 عبد الحليم قنديل

يونيو الجا ي، ال أ أ الم ب ا إلا ة  26و 25لبحرين"  أ أ  ا وذا المقا  قبل أيام من انعقال "و شة ا
ترامسسا ابمريكيسسة، أ  تكسسو  ترويجسسا للرسسق ا ق صسسالي ممسسا يعسسرف إعلميسسا باسسسم "صسسسقة القسسر "، وقسسد 
تحولت "الو شة" ك م ا "الصسقة" إله قصة عظيمة البمس،  قد أعدوا الو شة ل صني  من ج   يقبل با 

أساسسسسا، و بمسسسا لسسسن يبقسسسه مسسسن "الو شسسسة"، سسسسو  كون سسسا مناسسسسبة أو نسسسدوة  التبسسسو  السلسسسسيينأ المسسسس  دف
تيبيقية ميتية، ت و ط  ي ا أ راف عربية  سمية،   تملك مسن قرا وسا سسو  إبسدال ا نصسياا ال لقسائأ 

 لرلبام ولعوام سيدوا ابمريكأ، ت ه لو كا  يقولوا إله ت س ا بالضبط.
لصسسسقة، و  بي كسسلم عسسن سسسلم، أو خيسسط تسسسوية  سسأ نعسسم، لسسم تعسسد مسسن قيمسسة سياسسسية للو شسسة و  ل

الفيصل والمحك السعلسأ، وكسل مسا قيسل عسن "صسسقة القسر "  وأالمد  المنظو ،  الوقائ  عله اب و 
قسسسائم وم حقسسسق ل سسسسرائيليين، ت سسسه قبسسسل أ  يسكسسسر أ سسسسا  ترامسسسا الي سسسول الصسسس اينة  سسسأ  سسسسم تساصسسسيل 

، وسسو   سسض الرسسعا السلسسسيينأ القسسا   للع سسراف أو الصسسسقة المحكسسوم علي سسا بالعسسدام، ولسسسبا وتيسسد
ال سسسسسليم بن سسسسائج ا تسسسس ل ،  قبسسسسل عقسسسسول مسسسسن إعسسسسل  ترامسسسسا جعسسسسل "القسسسسدس" عاصسسسسمة موتسسسسدة لكيسسسسا  
ا غ صسساب السسسرائيلأ، كسسا  كيسسا  ا تسس ل  قسسد أعلسسن ضسسم القسسدس، وقبسسل سسسنوام  ويلسسة مسسن موا قسسة 

  كيسسا  ا غ صسساب قسسد أعلسسن ضسسم ال ضسسبة، ترامسسا علسسه ضسسم "الجسسو  " المح سسل لكيسسا  ا تسس ل ، كسسا
ومنذ عقد "اتساق أوسلو" قبل أ ار من  بس  قسر ، كانست المنيقسة )ج(  سأ الضسسة الغربيسة، ال سأ ترسكل 
نحسسسو نصسسسف مسسسساتة الضسسسسة الغربيسسسة، وتضسسسم تجمعسسسام ا سسسس ييا  الي سسسولي الكبسسسر ، كانسسست كسسسل وسسسذه 

سسسرائيلية المنسسسرلة، وبسسدو  أي وجسسول المنسسا ق إضسسا ة للقسسدس المح لسسة، وظلسست كل سسا تحسست السسسييرة ال
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ظسساور  ي سسا لمسسا يسسسمه "السسسلية السلسسسيينية"، بسسل بموا قسسة السسسلية ذات سسا، وعلسسه أمسسل أ  تسس تأ مراتسسل 
، يذوبو   ي ا إله تسل لائسم لسم يس م أبسدا، وبسا  راو أ  إلا ة ترامسا قسد 1993تالية، بعد اتساق أوسلو 

برلبسسة إسسسرائيل  سسأ الضسسم الن سسائأ للمنيقسسة )ج(، تسسذوا إلسسه رخسسر الرسسوط، وتصسسالق أمريكسسا وتع سسرف 
وكمسسا سسسبق أ  جسسر   سسأ تسسال أ القسسدس والجسسو  ،  سسإ  ذلسسك كلسسا   يغيسسر  سسأ ابمسسر الواقسس  شسسيئا ت سسه 
إشسسعا  رخسسر، وكسسل مسسا يعنيسسا ظسساور تمامسسا، ووسسو ببسسسا ة نسسسف لوووسسام ال سسأ تقيرسست علي سسا الرجقيسسة 

العسسسرب والسلسسسسيينيين، بوجسسسول مسسسسا ة مسسسا تسصسسسل  العربيسسسة والسلسسسسيينية  سسسويل، وأوتسسست لقياعسسسام مسسسن
موقف كيا  ا ت ل  السرائيلأ عن موقف اللا ة ابمريكيسة، قسد تموسل "البيست اببسيض" للعسا ألوا  
وسسسسسسا ة، أو ل قسسسسسديم معونسسسسسام ماليسسسسسة للسسسسسسلية السلسسسسسسيينية، أو لوكالسسسسسة غسسسسسو: اللجئسسسسسين السلسسسسسسيينيين 

جميعسسسا، وكرسسف ال يسسسابق السسسذي كسسا  ممووسسسا أتيانسسسا بسسسين "ابونسسروا"، وقسسسد تكسسسسل ترامسسا بنسسسسف ابووسسسام 
إسسسرائيل وأمريكسسا،   مسسا  سسأ تالسسة "انسسدماج اسسس راتيجأ"، نب نسسا إليسسا مسس  غيرنسسا مسسن عقسسول، وكمسسا   تس سسم 
إسرائيل سو  لغة القوة،  سإ  أمريكسا كسذلك، وقسد بسدأم أمريكسا سسيرت ا ككيسا  اسس ييانأ أو وبسأ، نجسح 

)ال نسول الحمسر(، ووسو مسا لسم تسنجح  يسا إسسرائيل، ولسن تسنجح م مسا  أ سسحق وجسول السسكا  ابصسليين 
تعاظمت قوت ا المسلحة،  ل أتد بوسسعا سسحق الرسعا السلسسيينأ، و  إن سال وجسوله، ووسو مسا يجعسل 
اللجول إله خيط اليداا وا لا باس مرا ، ولم تكن "أوسسلو" سسو  صسسقة خسداا تمامسا كلتق  سا "صسسقة 

  ا قبل أ  تعرو  أ المتال.القر "، ال أ با م تجا ت
وقد   يدعو السرل الم وق  لو شة البحرين وغلق ا، و  ا نسضساد الممكسد بم سا "صسسقة القسر "، قسد   
يسسدعو ذلسسك إلسسه  سسرد واس برسسا  مبسسالغ  يسسا، صسسحيح أنسسا يمكسسد علسسه تيويسسة الرسسعا السلسسسيينأ، وعلسسه 

سسسسوية ظالمسسسة، يمكسسسن ل سسسا أ  تمسسسر بسسسدو   ونسسسا السسسرقم ابسسسساس  سسسأ المعاللسسسة كل سسسا، وأ    صسسسسقة و  ت
اع سسراف مسسن الرسسعا السلسسسيينأ، وونسسا "مسسربط السسسرس"، كمسسا كسسا  يقسسو  العسسرب القسسدامه،  سسل يصسسح أ  
تسس نتف تيويسة الرسسعا السلسسيينأ  سسأ صسد غسسا ام خيانسة أ يسدة، و   سسأ مجسرل   سسض صسسقام خسسداا 

  يغنأ عن تصو  كساتأ  ويل مكروف، وقد يكو  ذلك م ما  أ المد  الوق أ، ووو كذلك، لكنا 
ابمد، ولد  النيبة السلسيينية الماقسة المسكرة تلول ا، ال أ   نتايد علي سا و  نتيسد،  قسط نلسست النظسر 
إلسسسسه تنسسسساقض جسسسسووري ظسسسساور، وسسسسو ال نسسسساقض بسسسسين مبسسسسدأ وجسسسسول السسسسسلية السلسسسسسيينية، ومبسسسسدأ الكسسسسساد 

نيين اليوم،  السلية السلسيينية الحالية من السلسيينأ، وتلك وأ المعضلة ابساسية  أ تياة السلسيي
من جام أوسلو وتوابع ا، ووأ محكومة تماما بال صو  السرائيلأ، الذي تدعأ السلية محا ب ا، مسن 
أو  ال نسيق ابمنسأ إلسه جمس  إسسرائيل للضسرائا بالوكالسة عسن السلسسيينيين، بمسا جعسل السسلية صسيدا 

جع سسا ابمريكيسسو  بوقسسف المعونسسام الماليسسة، وأن ك  سسا إسسسرائيل سسس ل ل سسسرائيليين وابمسسريكيين،  قسسد أو 
مليسو  لو  ، واشس راط خصسم  200بال حكم  أ شروط تسليم تصيلة الضرائا البالغة ش ريا ما قيم ا 
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المبلغ الميصص لعائلم ابسر  والر دال  سأ الموازنسة السلسسيينية، ووسو مسا   ضس ا سسلية  ام هللا، 
مسسن أصسسلا، ات جاجسسا علسسه خصسسم بعضسسا،  سقسسدم المسسو ل ابساسسسأ ل سسو ير وقسسر م عسسدم تسسسلم المبلسسغ 

 واتسا بيروقرا يسة مسسوظسين م ضسيمة  سأ الضسسسة الغربيسة وقيساا غسستة، وبمسا ل س  السسسلية إلسه خسسسض 
الرواتا إله النصف، والبحث عن سبل اق راو جديدة، قد   تسيد  سويل، وت سدل بسإ لس مسالأ، وقسد 

لية والرسسسعا السلسسسسيينأ نسسسسسا، ووسسسذه وسسسأ المصسسسيدة، ال سسسأ ُنصسسسبت تيلسسسق صسسسداما م ساقمسسسا بسسسين السسسس
شبا  ا، بدلا من ال و ط  أ قبو  صسقة أوسسلو، ال سأ اسس  د ت ب سا إسسرائيل كسسا اتس ل  مسنيسض 
ال كسساليف إلسسه ألنسسه تسسد، تسس يلص بسسا مسسن تكسساليف السسدم، با نسسسحاب الصسسو ي مسسن المسسد  وال جمعسسام 

ليف إعاشسسة السسسكا  السسواقعين تحسست ا تسس ل ، وت سسسرغ ل عميسسق السسسكانية الكبسسر ، وتسس يلص بسسا مسسن تكسسا
وتكايف ا س ييا  الي ولي ا س عما ي  أ القدس والضسة الغربية، ووو ما جر  بالسعل من "أوسلو" 
إلسسه اليسسوم، واع سسرف بسسا ت سسه  ئسسي  السسسلية السلسسسيينية نسسسسا مسسرا ا وتكسسرا ا، ووعسسدم بسسال يلص منسسا 

سسسسمية، وقالسسست إ  إسسسسرائيل تنصسسسلت مسسسن ال تامات سسسا بمق ضسسسه اتسسسساق اج ماعسسسام ممسسسسسام  لسسسسيينية   
أوسلو وتوابعا،  لماذا س إذ  س يبقه قيد السلية وتكاليس ا  أ  قبة السلسيينيين؟  بمسا يكسو  السسبا  سأ 
ام يازام  بقة سلية من سية المنا  ، تبدي   ض ا ظاوريا ل توير معنه القضية السلسيينية، وجعل سا 

ة   قضية تحسر  و نسأ، وعلسه النحسو السذي تسذوا إليسا "صسسقة القسر " وغيروسا، بينمسا مركلة اق صالي
الحقيقسسة المسجعسسة، أ  تتويسسر قضسسية السلسسسيينيين لسسم يكسسن اخ راعسسا جديسسدا ل رامسسا وصسسبيانا، بسسل ذوبسست 
إليا جماعة "أوسلو" السلسيينية قبل إلا ة تراما بعقول، وصو م الرسعا السلسسيينأ كجماعسة برسرية، 

لا شيئا سو  تلقأ المعونام وال بام، واخ ب م خلف شعا  الدولة السلسيينية  أ الضسة وغستة   تي
والقسسدس الرسسرقية، والعسست أن سسا تقسسيم بيروقرا يسسة الدولسسة قبسسل قيسسام الدولسسة نسسسس ا، وتسسين جسسالم لحظسسة 

ا  سسأ الحقيقسسة، وسسسقيت ابووسسام كل سسا، قالسست السسسلية إن سسا سسسلية بسسل سسسلية، وبسسل مسسوا ل تكسي سسا، وإن سس
أزمة مالية مرعبة، وبدو  أ  تراج  نسس ا بصدق كاف، وتع رف أ  سلية أوسسلو وسأ الوجسا اببسرز 
لوزمسسة الو نيسسة السلسسسيينية، خاصسسة بعسسد تحريم سسا للكسسساد المسسسلح، وسسسيريات ا الم كسسر ة مسسن صسسوا يخ 

 نات ا غسسستة، بينمسسسا غسسستة لسسسم ت حسسسر  جتئيسسسا، ولسسسم يسسسذوا عسسسن أ ضسسس ا ا تسسس ل  المباشسسسر، وتسكسسسك مسسسس و 
الي ولية السسب ، إ  بمستيج كسساتأ تعر سا كسل ابمسم، ال سأ وقعست تحست ا تس ل ، وسو مستيج المقاومسة 
الرعبية والعمل المسلح، ووو اليريق الذي    ريق غيره، إ  أ لنا كسا معركسة ال حسر  وا سس قل  

 السلسيينأ،  ا ت ل  يتو  تين تتيد تكاليف بقائا عن  اقة ات ما  المح ل.
ولعك من أعذا  واهية تقا  ل اعا عن بقال سلية أوسلو، من نوا تنظيم تيساة السلسسيينيين،  الوقسائ  
علسسسه اب و أ اسسسر صسسسدقا،  قسسسد نجسسسح السلسسسسيينيو   سسسأ تنظسسسيم تيسسسات م ا ج ماعيسسسة وا ق صسسسالية قبسسسل 

، أوسسسلو وسسسلي  ا، وأبسسدعوا صسسيغا وممسسسسام ومسسدا س وجامعسسام ومس رسسفيام وسلسسسل ا تبسساط كايسسرة
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تكسلسست ب سسا منظمسسة ال حريسسر، ال سسأ أماتووسسا ل حيسسا سسسلية أوسسسلو، وقسسد ر  ابوا  لسسسك قيسسد السسسلية عسسن 
 قسسسساب الرسسسسعا السلسسسسسيينأ، و ل ا ع بسسسسا  لمنظمسسسسة ال حريسسسسر كمماسسسسل شسسسسرعأ وتيسسسسد، وضسسسسم "تمسسسساس" 

اد و"الج سسال السسسلمأ" إلي سسا، وإعسسالة توتيسسد الحركسسة السلسسسيينية علسسه أسسساس المقاومسسة الرسسعبية والكسسس
المسسسلح، ولسسي  بسسدواعأ تقاسسسم سسسلية عبايسسة با ن يابسسام، أو بغيسسر ا ن يابسسام،  كسسل ذلسسك وسست   سسأ 
موضسس  الجسسد، ووضسس  للعربسسة أمسسام الحصسسا ، وكسسلم  سسأ ال سسوال وقسسبض  يسسح، وم مسسا تعسسدلم وتوالسست 

يسسر اتساقاتسا،  لسسي  ل سا مسسن رخسسر سسو  العسسدم نسسسسا، وتبديسد الحيويسسة الكساتيسسة للرسعا السلسسسيينأ، وتتو 
 معنه قضي ا، وخسض جاذبي  ا  أ عيو  وقلوب المناصرين ل ا.

وقد يلحظ القرال الكرام، أننأ لم أذكسر تر سا عسن واجبسام السنظم العربيسة الرسسمية اليسوم  سأ قضسية لعسم 
الكسسساد السلسسسيينأ،  قسسد انقيسس  من سسا و ي سسا الرجسسال ت سسه إشسسعا  رخسسر، وقسسل  سسأ وصسسس ا مسسا شسسئت مسسن 

م وال يبي ، أو ت ه الييانة،   سذه ابنظمسة كل سا،  بمسا بغيسر اسس انال، لسم تعسد ألسا  ال سريط وا س سل
كل سسا  أتيجسسل مسسن شسسأل، و  ييسسدم خنوع سسا أ اسسر مسسن وجسسول سسسلية  لسسسيينية ترسسبا ابنظمسسة، وتك سسس

ب رليد جملة  لكلو ية  ويلة، ت خذوا من عناوين السسلية السلسسيينية نسسس ا، وتسرلل مسن خلس سا كلمسام 
المح لسة  سأ عسدوا   أأن ا م  إقامة لولسة  لسسيينية علسه اب اضس أالسلم ومبال اتا، وتدعباو ة عن 

، وجعل عاصم  ا القدس الررقية المح لة، وإله رخر المعتو ة إياوا من ذ  الرمال  أ العيو ، 1967
 ضا ة بينما ين مك القياا الممتر الاري من ابنظمة العربية  أ عمل  علأ رخر، ت سابق  يا إله اس

القواعسسسسد ابمريكيسسسسة العسسسسسكرية علسسسسه أ اضسسسسي ا، وتسسسسد   مئسسسسام مليسسسسا ام السسسسدو  ام علسسسسه سسسسسبيل التسسسساوة 
لواشنين، وتنسج شبكة تحالف سري وعلنأ م  إسرائيل، وبدعو  أولوية اليير اليرانأ عله ممالك 

يلأ، وأولويسسة وإمسسا ام اليلسسيج، ومسسا مسسن سسسبيل  سسأ الظسسروف المرئيسسة لسسرل اع بسسا  أولويسسة الييسسر السسسرائ
نصسسرة الرسسعا السلسسسيينأ، إ  بيلسسق مرسس د  لسسسيينأ جديسسد جسسام ، ي خسسذ  يسسا السلسسسيينيو  قضسسي  م 
ب يسسدي م، ووسسم شسسعا عظسسيم ومسس علم وباسسسل وقسسال ، ويعيسسدو  تنظسسيم صسسسو  م مسسن تسسو  منظمسسة تحريسسر 

لسداخل المح سل شاملة، تتيد من عنسوا  المقاومة الرعبية ال أ يقد  علي ا سس ة مليسين  لسسيينأ  سأ ا
والمحاصر، و  تس انأ عمليام الكساد المسسلح للقسال ين علي سا، ووسو تحسو  صسعا، لكنسا ممكسن، بسل 
وو الممكن الوتيد، ووو وتده الكسيل بإتيال  ود الحماس لقضية  لسسيين لسد  الرسعوب العربيسة مسن 

 عواصم العربية.جديد، والقال  عله كرف وعت  جماعة إسرائيل الحا مة الم حكمة  أ قرا ام ال
 22/6/2019 ،القدس العربي، لندن
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 مطلوب موقف أوروبي موحد لمواجهة صفقة القرن  .35
 سري القدوة

 سسأ ظسسل مسسا ترسس ده السسساتة الدوليسسة مسسن مسسمامرام تصسسسوية ووجمسسة أمريكيسسة مبرمجسسة للنيسسل مسسن الرسسعا 
حسسسال ابو وبسسسأ ظسسسل ذلسسسك أ  تبسسسدأ لو  ا ت  سسسأالسلسسسسيينأ وتقوقسسسا وقضسسسي ا العاللسسسة بسسسام مسسسن الم سسسم 

كبعاسسام  ابو وبسسألو  ا تحسسال   سسأترتيسسا البعاسسام السلسسسيينية  وإعسسالةا ع سسراف بالدولسسة السلسسسيينية 
الم حسدة للحصسسو  علسه العضسوية الدائمسسة  ابمسم إلسهال وجسسا  إلسه سسمية تماسل لولسة  لسسسيين، والسسعأ 

لصسسقة  يوالحقيقسأ لل صسديرسكل الميسرج السواقعأ  ابمسر  وسذا أكسل المنظمسام الدوليسة و   أوالدخو  
القسسسر  والمسسسمامرة ابمريكيسسسة، تيسسسث ي يلسسسا ا ع سسسراف بحسسسق السلسسسسيينيين بسسسدول  م المسسسس قلة، وضسسسرو ة 
ال صسسدي لمرسسا ي  تسسدمير مسسا تبقسسه مسسن عمليسسة السسسلم ومواصسسلة العمسسل علسسه تسسو ير السسدعم والمسسساندة 

قف العدوا  والحصا  السسرائيلأ للقضية السلسيينية، لمواج ة لولة ا ت ل  السرائيلأ العنصري وو 
 عله القيالة السلسيينية.

تكومسسة ا تسس ل  السسسرائيلأ تمسسا س ا ن  ا سسام والميالسسسام الجسسسيمة بحسسق الرسسعا السلسسسيينأ،  إ 
وبسسسسام الميلسسسسوب مسسسسن تكومسسسسام أو وبسسسسا وأتتاب سسسسا وشسسسسعوب ا العمسسسسل علسسسسه قيسسسس  اليريسسسسق علسسسسه خيسسسسا  

س بحق الرعا السلسيينأ من قبل تكومة ا ت ل  والو يام ا با ت ايد والعنصرية القاتلة ال أ تما  
، والسسسراا  سسأ لعسسم الرسسعا السلسسسيينأ وا ع سسراف العاجسسل  سسأ تقسسا بإقامسسة لول سسا ابمريكيسسةالم حسسدة 
 المس قلة.

بسسسام مسسسن الضسسسرو ي تعتيتوسسسا لمواج سسسة ال حسسسديام ال سسسأ تما سسسس ا الو يسسسام  ابو وبيسسسةإ  تلسسسك المواقسسسف 
ل مريسسر مرسسا ي  السووم ولعسسم صسسمول الرسسعا السلسسيينأ تيسسث تحملسست لو  ا تحسسال  الم حسدة ابمريكيسسة

المسمولية المباشسرة  سأ تسو ير السدعم المسالأ لبنسال الممسسسام السلسسيينية وسسعت وسذه السدو   ابو وبأ
  سأوالم سم  اليجسابأتو ير المناخ المناسا لقامة الدولة السلسيينية منذ البداية وكا  ل ا موقس سا  إله

بنسسال ممسسسسام السسسلية الو نيسسة السلسسسيينية وإجسسرال ال سسد يا للعناصسسر البرسسرية وت ويل سسا ل  خسسذ موقع سسا 
القيسالي للا ة الممسسسام السلسسيينية ولعمست العديسد مسسن المرسا ي  ال امسة  سأ الضسسة والقيساا وال سسأ 

ة أ  ت خسسذ  سسأ تمايسسة الرسسعا السلسسسيينأ وتعتيسست صسسموله  بسسام مسسن الم سسم ونسسا ضسسرو   ابتسسر سسا  ل سسا 
المسسسس و  الميلسسسوب وترسسسكيل ا ضسسسغيا علسسسه  إلسسسهلو  ا تحسسسال ابو وبسسسأ موقس سسسا مسسسن اجسسسل الوصسسسو  

تكومة ا ت ل  السرائيلأ والو يام الم حدة ابمريكية وال سدخل بقسوة وبرسكل عملسأ للحسد مسن هيمنسة 
ة  سأ تقريسر مصسير ما عله الموقف الدولأ وعملية السلم برم  ا وك ن ا وأ الوصية الوتيسداتر  إلا ة

 شعوب المنيقة والعالم.
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 إلهبس"صسقة القر "، لن ولم تمر وال ال ة  إعلمياا اليية الساشلة للرئي  ابمريكأ تراما المعرو ة  إ 
تسسل السسدول ين، لصسسالح لولسسة ا تسس ل  السسسرائيلأ، وتلسسك الييسسوام  وإن سسالتصسسفية القضسسية السلسسسيينية 

را  ا ع راف بالقدس عاصمة لدولة ا ت ل  ونقل السسا ة ابمريكية ابمريكية ب اللا ةاتيذت ا  ال أ
، وا ع سسسراف بضسسسم ابونسسسرواالقسسسدس، ووقسسسف لعسسسم وكالسسسة غسسسو: وترسسسغيل اللجئسسسين  إلسسسه أبيسسسامسسسن تسسسل 

إسسرائيل ، كل سا  إلسهالجو   السو ي المح ل، و سر  اتيساذ خيسوة مماتلسة  سأ الضسسة الغربيسة بضسم ا 
والعنصسرية ال سأ تعستز الكراهيسة  ابتمسقوسذا ال يسرف  هلسإيس سسلم  أ لعسالم وومية   يمكن ل إجرالام

 بين شعوب العالم .
السياسسسة ابمريكيسسة الداعمسسة للحكومسسة ا تسس ل  وتلسسك السياسسسام ا سسس ييانية السسسرائيلية، وانعسسدام  إ 

سيينية ممسا يتيسد الرعا السلسيينأ والقيالة السل أبنالالحلو  السياسية واس مرا  الحصا  المالأ عله 
 امل بحل سلمأ للصراا. أي أ المنيقة وتدمير  ابوضاامن  ر  تسجر 

وا تحسسسال الروسسسسأ وجم و يسسسة الصسسسين الرسسسعبية ال سسسأ أعلنسسست  ابو وبسسسأمواقسسسف بعسسسض لو  ا تحسسسال  إ 
تضامن ا م  موقف الجماا السلسيينأ م م لمواج ة صسسقة القسر  ووضس  النقساط علسه الحسروف وا  

اسسسس غل  المسسسمتمرام مسسسن اجسسسل  سسس ح العلقسسسام مسسس  ا تسسس ل  السسسسرائيلأ  إلسسسهام الم حسسسدة سسسسعه الو يسسس
 وبالمجا  يعد خيوة مجانية ل جميل وجا ا ت ل .

، 1967إ  أي تسسل لو  تسسل السسدول ين وإقامسسة الدولسسة السلسسسيينية علسسه تسسدول الرابسس  مسسن تتيسسرا  عسسام 
سسيكو  مصسيره السرسل، وأ  أي  194لقسرا  وعاصم  ا القدس الرريف، وعسولة اللجئسين علسه أسساس ا

 تل اق صالي بدو  تل سياسأ عال  لن يك ا لا النجاد.
انسسا ومسسن اجسسل ال   يسسد علسسه الحقسسوق السلسسسيينية  إننسسا ونسسا نسسامن عاليسسا مواقسسف السسدو  الرا ضسسة لمرسسا ي  

  الصسين ضسرو ة لعسم العلقسام ال امسة مس  المج مس  السدولأ وال واصسل مس إلسهونسدعو  ابمريكيةالووم 
وا تحال ابو وبأ والعديد مسن السدو  الكبسر  مسن اجسل مواصسلة العمسل  أ ريقياالرعبية و وسيا وجنوب 

لعقسسسسد مسسسسمتمر لولسسسسأ تقيقسسسسأ يضسسسس  رليسسسسام ومحسسسسدلام واضسسسسحة وإيجسسسسال تلسسسسو  عاللسسسسة ل سسسسسوية الصسسسسراا 
 السرائيلأ و قا لقرا ام الررعية الدولية والقانو  الدولأ. –السلسيينأ 

 22/6/2019 ،م انالدستور، ع
 

 تهديد لألمن اإلسرائيلي ...المقاطعة الفلسطينية لـ"المنامة" .36
 نداف شرغاي

عرسسية ا   سسساد مسسسمتمر البحسسرين يمكسسسن للسلسسسسيينيين أ  يسسسمحوا بنسسسسس م بان صسسسا  جتئسسأ  سسسأ كسسسسات م 
لمقا عسة المسمتمر. بعسد ضسغط شسسديد علسه السدو  العربيسة وسلسسلة أخسسر  مسن ال  جمسام مسن أبسو مسساز  
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ه الرئي  تراما، أخذ ابمريكيو  خيوة واتدة إله الو ال.  الو شة ا ق صالية  أ البحرين س عقد عل
ولكسسن برسسكل مي لسسف: الو سسول مسسن اب ل ، ومصسسر، والسسسعولية، والمغسسرب، واتحسسال المسسا ام وإسسسرائيل 

ل س كو  عله مسس و  مسنيسض. القسسم السسائد  ي سا سسيكو   جسا  أعمسا . ويح مسل أ  يرسا ه  سأ ماس
سياسأ. وسسيمال إسسرائيل  وذه الوضقية  جا  أعما   لسيينيين قلئل. ويعرف الممتمر اآل  ب نا  

ضسسمن رخسسرين اللسسوال ات يسساط  سسولأ مرلخسساي، منسسسق أعمسسا  المنسسا ق سسسابقاا، وإسسسحق كسسراوس، مسسدير 
وا مس رسسسه "شسسيبا". وبالمقابسسل،  سسإ  عرسسرام  جسسا  ابعمسسا  السلسسسيينيين المقسسربين مسسن السسسلية   ضسس

الدعوة ابمريكية، أبرزوم برا  المصري، السذي يقسف خلسف مدينسة  وابسأ السلسسيينية الجديسدة. كمسا أ  
 الصين، و وسيا، وتركيا، ولبنا  وقير لن يكونوا وناه.

السلسسيينيو  م رسدلو  جسداا لمعا ضسس  م للمسمتمر السذي يسس  دف التسسسا  إلسي م لد جسة أن سم أوضسسحوا 
وا ب حقق أي مرا ي  ي سق علي ا  أ البحرين  أ أ اضسي م ت سه لسو اتيسذ وذا ابسبوا ب ن م لن يسمح

 الما  "اللو  العربأ"، أي الما  الذي ي تأ من لو  اليليج ولي  بالذام الما  ابمريكأ.
وتيا  إيضاد وزير اليا جية البحرينأ خالد اليليسة الذي صرد ب   الو شسة تسس  دف لعسم ا ق صسال 

ر اليا جية السلسيينأ  ياو المالكأ ب نا "إذا كا  ابمريكيو  يع قسدو  ب نسا السلسيينأ، جال  ل وزي
 يمكن م أ  يغروا السلسيينيين بالما  لل يلأ عن القدس والدولة  إن م مييئو ".

مليسسا  لو   تسسوزا كمسسنح علسسه مسسد  عرسسر  68عسسرو ابمريكيسسو  علسسه السلسسسيينيين خيسس  م ل جنيسسد 
ل ، ولبنسسا . يعسسرف السلسسسيينيو  الييسسة لرسسق  ريسسق سسسري  يسسربط سسسنوام بسسين السسسلية، ومصسسر، واب  

بين الضسة والقياا كمرتلة أوله كما ا لعوا أيضاا عله  لبة اللا ة ابمريكية للس اما   أ تيوير 
صسسناعة ال كنولوجيسسا العليسسا  سسأ الضسسسة بسسل وإقامسسة مينسسال بحسسري وميسسا  جسسوي  سسأ غسستة. كمسسا سسسجل أبسسو 

نقل سسا المبعسسو: جيسسسو  غسسسرينبلم  سسأ أ  "ام يسسازام السلسسسيينيين سسسس كو  مسساز  أمامسسا الرسسسالة ال سسسأ 
  و ية إذا ما وا قوا عله المرا كة  أ صسقة القر . وبعد كل وذا  إنا يصر عله   ضا.

 لسسا ابمريكيسسو  مسسن السلسسسيينيين وكسسذا مسسن إسسسرائيل أ  يرسسسموا اتساقسساا يمكسسن لليسسرف اآلخسسر أ  يقبلسسا 
سسس جابت لل حسسدي. وذام يسسوم عنسسدما سسسيعنه المم خسسو  ب سسا يخ صسسسقة القسسر  وي عايرسسوا معسسا. إسسسرائيل ا

سسسي بين كسسم كسسا  وتيقسساا ال عسساو  بسسين إسسسرائيل والو يسسام الم حسسدة  سسأ عمليسسة إن اج سسا. أمسسا السلسسسيينيو  
 ر ضوا اليلا، تماماا مالما ير ضو  اآل  كل محاولسة لشسرا  م  سأ مسمتمر البحسرين.  قسد   سض أبسو 

ابمريكية السرائيلية  أ أ  السلم ا ق صالي وو أساس لكل تسوية إقليمية شاملة. ووو ماز  السكرة 
ييلا ا و مام أو ا بالمسسائل الجووريسة: القسدس، والمسس و نام، واللجئسين وتسدول الدولسة السلسسيينية. 

ة وإسسسرائيل و سسأ كسسل وسسذه المواضسسي    يبسسدي ت سسه و  القسسد  ابلنسسه مسسن المرونسسة. أمسسا الو يسسام الم حسسد
   سيرا   أ ا تجاه المعا  : أو ا ا ق صال  قط، تم المواضي  الجوورية.
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 "زمن اإلخطار االستراتيجي"
. يع قد كايرو  ب نسا   ي س م ب بنسال شسقبا بسل وأيضساا للرسكل السذي س رسسم عليسا 83أبو ماز  بام ابن 

لو ابخسر  ب نسا   يع ستم المرسا كة صو تا  أ ك ا ال ا يخ السلسيينأ.  رئي  السلية يوضح المرة ت
 سسأ وسسذه اللقبسسة. ووسسو يقسسو  لمقربيسسا "لسسن أ سسو  خائنسساا". وجنسسد إلسسه جانبسسا  وسسسيا والصسسين، الل سسين لسسن 
تحضسسرا المسسمتمر، وي مسسل أ  تمسسو قيسسر وابو وبيسسو  "الاقسسا" المسسالأ الناشسسو  سسأ السسسلية، "بمسسسمولية 

 الو يام الم حدة وإسرائيل"، عله تد قولا.
العقيد ات ياط مييائيل ميلر اين، و قة ذام صلة بما سيعنه با ممتمر البحرين. ووو يقو  إنا ينرر 

تا  الوقت "لخيا  اس راتيجأ" تيسا  السسلية السلسسيينية. ووسو يحسذ   سأ ضسول ابزمسة ا ق صسالية 
اب السلسسسسيينية مسسسن عسسسدة ت ديسسسدام: اتسسسساا لائسسسرة السلسسسسيينيين المرسسسا كين  سسسأ أتسسسدا: العنسسسف، وال وسسس

والخسل  بالنظسسام؛ و  سس  تمسساس  أسس ا  سسأ ضسسول قيسسول السسسلية؛ والمس  بال نسسسيق ابمنسسأ مسس  إسسسرائيل 
 ومصاعا ألال السلية لم ام ا  أ المجا  المدنأ، وال أ س ضير إسرائيل للو مام ب ا.

 100وم  ذلك، ينبغأ أ  نضيف ب   إسرائيل مسا زالست تس حكم بسرأس ا ق صسال السلسسيينأ: أ اسر مسن 
ألسسسسف  لسسسسسيينأ يرتتقسسسسو  مسسسسن ابسسسسسواق  130لسسسسف  لسسسسسيينأ يصسسسسلو  كسسسسل يسسسسوم للعمسسسسل  سسسسأ نياق سسسسا. أ

 السرائيلية، وسوق العمل السرائيلأ عمليا أنبوب ال نس  ابساس للسلية السلسيينية إليوم.
 

 فرصة العاروري 
م حسسسسدة الوضسسسس  ا ق صسسسسالي الم سسسسدوو  للسسسسسلية وقرا وسسسسا مقا عسسسسة مسسسسمتمر البحسسسسرين يقلقسسسسا  الو يسسسسام ال

وإسسسرائيل لسسي  اق صسسالياا  قسسط بسسل وأمنيسساا أيضسساا.  المعلومسسام ال سسأ وصسسلت إلسسه ج سساز ابمسسن تسيسسد ب نسسا 
عله خلفية انعدام ا س قرا   أ السسلية السلسسيينية بسدأم مسمخراا أجنحسة ت ماتسل مع سا بجمس  السسلد، 

 ي سسا  سس ح  سسأ ابشسس ر ب سسدف ال سسسلح قبيسسل اليسسوم ال سسالأ ببسسو مسساز . كمسسا أ  اليريقسسة ال سسأ س  صسسرف 
القالمسسة وسسأ ماابسسة لغسست.  سسس ح، ال سسأ تجلسس  منسسذ   سسرة  ويلسسة علسسه الجسسدا   سسأ كسسل مسسا ي علسسق بسسال يبي  
وا م ناا عن ال واب تيا  إسرائيل ت غسذ  بميتاني  سا مسن السسلية. إذا ضسعست السسلية اق صسالياا أو 

ه مكانة تماس  أ الضسسة ويسسمح ان ا م،  س ح أيضاا س  ضر  اق صالياا مما سيمتر عله السو  عل
 ل ا ب   تصبح سائدة أ ار.

مرسسسبوواا  3.173اع قسسسل ونسسساه  2018تحسسست السسسسيح، تحسسساو  تمسسساس إن سسساج العمليسسسام  سسسأ الضسسسسة.  سسسأ 
خليسة إ وساب نحسو نصسس ا  820قيعسة سسلد وأتبيست الميسابرام السسرائيلية  406بال واب. أمسك بسس 

 263مرسسبوواا بال وسساب، أمسسسك بسسس  1.077اع قسسل  2019مسسن تمسساس.  سسأ ابشسس ر اب بعسسة ابولسسه مسسن 
خلية إ واب نحو نصسس ا أيضساا مسن تمساس. كايسر مسن خليسا تمساس  200قيعة سلد وأتبيت نحو 
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أتبيت منذ مرتلة ال كوين، وذلك بسضسل ا ن رسا  ا سس يبا ي لسسرائيل. و سأ أتنسال السسنة الماضسية 
كيلوغرام، بعض ا كا   200ة بوز  إجمالأ يتيد عن  رف الجيش السرائيلأ  أ الضسة عبوام ناسس

 يس  دف عمليام تسجير شديدة لاخل اليط ابخضر.
 سسأ ج سساز ابمسسن يقسسد و  ب نسسا كلمسسا اق سسرب موعسسد انعقسسال مسسمتمر البحسسرين س رسسدل تمسساس غسستة وتمسساس 
 اليسسسا ج مسسسساعي ا ل نسيسسسذ عمليسسسام أخسسسر   سسسأ نيسسساق إسسسسرائيل والضسسسسة والقسسسدس. مسسسن يسسسرتبط منسسسذ سسسسنين

بمحسساو م مسسن جانسسا تمسساس لن سساج ال وسساب  سسأ الضسسسة وسسو صسسالح العسسا و ي، نائسسا  ئسسي  المك سسا 
السياسأ لحماس، الذي وإ  كا  يرا ه  أ مساعأ ال سسوية  سأ غستة  إنسا يعنسه أيضساا ببنسال شسبكام 

مليو   5ت ه  –ال واب لحماس  أ الضسة. وخصصت وزا ة اليا جية ابمريكية ممخراا جائتة مالية 
لكسسل مسسن يسسدلأ بمعلومسسام عسسن مكسسا  صسسالح ونرسسييين عسسسكريين كبيسسرين  سسأ تسستب هللا. إلسسه  –لو   

جانسسا ال يسسوف مسسن نرسسا ام تمسساس، تحسسذ  مصسسال  ابمسسن مسسن تصسسعيد موجسسة السسسكا ين ال سسأ  سسرأ 
ا تسسسساا  سسسأ عسسسدل محسسساو م العمليسسسام بالسسسسكا ين واع قسسسل بعسسسض مسسسن المحسسساولين ممسسسن اع تمسسسوا  عسسسن 

 السرائيليين.
الجانا ا ق صالي لصسقة القر  سيكرف ابسبوا القالم، وذلك بيلف جوانب سا ابخسر  الم علقسة  إ 

بالمواضي  الجوورية. وكا  جيسو  غسرينبلم وسذا ابسسبوا صسالقاا  سأ وسذا الرس   تسين اع سرف ب نسا 
د ذكسسر لسسو  ا ن يابسسام المعسسالة  سسأ إسسسرائيل لصسسد  إلسسه النسسو  الجانسسا السياسسسأ مسسن صسسسقة القسسر . وقسس

 تررين الاانأ كموعد لنرر اليية بكامل ا، بعد أ  ت ركل تكومة جديدة  أ إسرائيل. 6تا يخ 
  21/6/2019ليوم اإسرائيل 

 22/6/2019 ،القدس العربي، لندن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 32 ص             4967 العدد:             6/22/2019السبت  التاريخ:  

                                    

 :ركاريكاتي .37
 

 
 21/6/2019الين،  أون فلسطين 


