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مليار دوالر  50مشروعا  واستثمارات بـ  179لـ"صفقة القرن": كوشنر يكشف الشق االقتصادي  .1
 وربط غزة بالضفة

قال مسؤولون أمريكيون ووثائق اطلعت عليها رويترز إن  :مات سبيتالنك وستيف هوالند -واشنطن 
مليار  50ونالد ترامب االقتصادية للسالم في الشرق األوسط التي يبلغ حجمها خطة إدارة الرئيس د

دوالر تدعو إلقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة 
 وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دوالر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
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مشروعا للبنية األساسية وقطاع  179تشمل  "م من ألل االزدهارالسال"وقالت الوثائق إن خطة 
األعمال. ومن المقرر أن يقدم لاريد كوشنر صهر ترامب الخطة خالل مؤتمر دولي في البحرين 

 هذا األسبوع.
وسيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دوالر في األراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على 

في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان واألردن. وسيتم إقامة بعض مدى عشر سنوات 
المشروعات في شبه لزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد االستثمارات فيها الفلسطينيين الذين 

 يعيشون في قطاع غزة المجاور.
ي فكرة تبدو غير عملية في وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دوالر لبناء قطاع السياحة الفلسطيني وه

الوقت الحالي في ضوء الموالهات التي تندلع بين الحين واآلخر بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي 
 حركة حماس التي تحكم غزة واألمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.

 وقال كوشنر لرويترز إن إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى، وبشكل أساسي دول الخليج
 الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من هذه الميزانية.

الفكرة كلها هنا هي أننا نريد أن يوافق الناس على الخطة ثم نجري "وقال كوشنر لتلفزيون رويترز 
 بعد ذلك مناقشات مع الناس كي نعرف من منهم مهتم بماذا".

المفصلة ستغير قواعد اللعبة على وأوضح كوشنر خالل مقابلتين مع رويترز إنه يرى أن خطته 
الرغم من أن كثيرين من خبراء الشرق األوسط يرون أنه ال تولد أمامه فرصة تذكر للنجاح حيث 

 أخفقت لهود السالم التي دعمتها الواليات المتحدة على مدى عقود.
م بإقامة وقال كوشنر عن الزعماء الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة إلنهاء طموحاته

إذا كانت  "فرصة القرن "تلك ستكون  ‘.صفقة القرن "أضحك عندما يهالمون ذلك بوصفها "وطن 
 لديهم الشجاعة لاللتزام بها".

وقال كوشنر إن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع األعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في 
 المؤتمر ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم. 

من غير الممكن أن تدفع بخطة اقتصادية قدما دون حل القضايا السياسية "بأن ويعترف كوشنر 
في إشارة إلى المرحلة الثانية من الكشف عن خطة السالم  "أيضا... )سنناقش( ذلك في وقت الحق

 والتي ليس من المتوقع أن يحل موعدها قبل نوفمبر تشرين الثاني.
االقتصادية ليظهر للفلسطينيين إمكانية ولود  ويقول كوشنر إن نهجه يهدف إلى عرض الحوافز

 مستقبل مزدهر لهم إذا عادوا إلى طاولة التفاوض من ألل التوصل التفاق سالم.
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مصرف "وسوف يدير صندوق االستثمار الجديد الذي اقترحه كوشنر للفلسطينيين والدول المجاورة 
ا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية متعدد األطراف". وتعتزم لهات إقراض عالمية من بينه

وأحد المشروعات الرئيسية المقترحة إقامة ممر لتنقل الفلسطينيين بين الضفة  حضور االلتماع.
الغربية وقطاع غزة يمر عبر إسرائيل. ويشمل ذلك طريقا سريعا وربما يشمل أيضا مد خط للسكك 

 الحديدية.
مليون وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة  ويصر كوشنر على أن الخطة ستوفر، إذا نفذت،

وستقلل من الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف فيما ستزيد الناتج اإللمالي المحلي الفلسطيني 
 للمثلين.

ويرى كوشنر أن نهجه االقتصادي في التعامل مع المشكلة يماثل خطة مارشال التي طرحتها 
غربية من دمار الحرب العالمية الثانية. لكن على إلعادة إعمار أوروبا ال 1948واشنطن في عام 

خالف تمويل الواليات المتحدة لخطة مارشال تعتمد المبادرة المطروحة على إلقاء أغلب العبء 
 المالي على دول أخرى.

إذا توفرت آليات الحوكمة الجيدة.  "يبحث ضخ استثمار كبير فيها" وقال كوشنر إن ترامب سوف
وقال  الذي قد يساهم به الرئيس الذي يشتهر بعزوفه عن المساعدات األلنبية.لكنه لم يحدد المبلغ 

 كوشنر إن الشق السياسي الذي لم يكشف عنه بعد لن يطرح للمناقشة في المنامة.
وما يأمله كوشنر هو أن تروق الخطة لوفود السعودية ودول الخليج األخرى بما يكفي لحث الرئيس 

 اسة الخطة.الفلسطيني محمود عباس على در 
نود أن نراكم تذهبون للطاولة وتتفاوضون "والرسالة التي يريد كوشنر منهم نقلها إلى رام هللا هي 

 لمحاولة التوصل التفاق من ألل تحسين حياة الشعب الفلسطيني".
 22/6/2019، وكالة رويترز لألنباء

 
 المنامة معارضتها الحاسمة عقد الورشة األمريكية في تجدد"تنفيذية المنظمة"  .2

لددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في التماعها التشاوري الذي عقد في مقر  :رام هللا
، معارضةةةتها الحاسةةةمة لعقةةةد مةةةؤتمر الورشةةةة األمريكيةةةة فةةةي 23/6/2019 منظمةةةة التحريةةةر، يةةةوم األحةةةد

بإقامةةة الدولةةة الفلسةةطينية المنامةةة فةةي  يةةاب أي التةةزام بالقةةانون الةةدولي ومتطلبةةات إنهةةاء االحةةتالل، و 
ودعةت لميةع الةدول والهي ةات والكيانةات السياسةية  وعاصمتها القدس الشةريف. 1976على حدود عام 

واالقتصةةةادية المةةةدعوة للمشةةةاركة بةةةالمؤتمر، إلةةةى احتةةةرام موقةةةف اإللمةةةاع الفلسةةةطيني وموقةةةف منظمةةةة 
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دة أن القيادة الفلسطينية لم تكلةف التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤك
 بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني أو الحديث باسمه. أحدا  

، وقمةةة تةةونس 2018الثبةةات علةةى قةةرارات قمةةة الظهةران )قمةةة القةةدس(  إلةىودعةت لميةةع الةةدول العربيةةة 
 (، ومبادرة السالم العربية دون تغيير أو تبديل.2019عام )

 23/6/2019 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا
 

 : لن نحضر "ورشة المنامة" و"صفقة العصر" لن تمرعباس .3
محمةةود عبةةاس، فةةي مسةةتهل التمةةاع اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة  يةفلسةةطينال السةةلطةقةةال رئةةيس  :رام هللا

ة مهمةة فةي هةذه هنةا  قضةايا كثيةر "ن إ، 22/6/2019 فتح، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، يوم السبت
ال بد أن نتناولها فةي هةذا االلتمةاع الهةام، خاصةة فيمةا يتعلةق بصةفقة العصةر التةي قلنةا موقفنةا  األيام

 وأضةةةاف ."تمةةةر ألنهةةةا تنهةةةي قضةةةيتنا الفلسةةةطينية أنمنهةةةا، وأننةةةا مةةةا زلنةةةا علةةةى موقفنةةةا بأنهةةةا ال يمكةةةن 
قلنةا إننةا لةةن نحضةر هةذه الورشةةة،  ضةا  الةرئيس: "النقطةة الثانيةة بالنسةةبة لورشةة المنامةة فةي البحةةرين، أي

والسةبب أن بحةث الوضةةع االقتصةادي ال يجةوز أن يةةتم، قبةل أن يكةون هنةةا  بحةث للوضةع السياسةةي، 
 وما دام ال يولد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا ال نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

 األمةةوالننةةا لةةن نسةةتلم هةةذه : "بالنسةةبة أيضةةا ألموالنةةا المحتجةةزة فةةي إسةةرائيل، قلنةةا إعبةةاس قةةائال  وتةةابع 
تةةدفع األمةةوال كاملةةة، ونحةةن مسةةتعدون الحقةةا للنقةةا ، أمةةا أن  أنمنقوصةةة، بمعنةةى أن إسةةرائيل عليهةةا 

: ا  وضةةح، موالجرحةةى فهةةذا أمةةر ال نقبةةل بةةه" واألسةةرى بحجةةة أننةةا نةةدفع للشةةهداء  األمةةوالتخصةةم بعةةض 
 المجال المالي واالقتصادي". "نحن مستعدون للحوار معهم، في كل المواضيع العالقة بيننا في

 22/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الخطة االقتصادية التي ستقدم إلى ورشة البحرين خدعة كبرى  :البرغوثيمصطفى  .4
قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنيةة الفلسةطينية، مصةطفى البرغةوثي، : نادية سعد الدين - انعم  

مةةن تفاصةةيل حةةول الخطةةة االقتصةةادية التةةي سةةتقدم إلةةى ورشةةة البحةةرين والتةةي يةةرو  لهةةا ن مةةا نشةةر إ
كوسيلة لتحسين معيشة الفلسطينيين تؤكةد أن الخطةة ليسةت سةوى خدعةة كبةرى للتغطيةة علةى تصة ية 

الشةعب الفلسةطيني فةي  القضية الفلسطينية برمتها، إذ مةا مةن بةديل اقتصةادي أو غيةر اقتصةادي لحةق  
وفند البرغوثي، في تصريح له، مضمون الخطة األمريكية قائال  إن مبلغ الخمسين  تقالل.الحرية واالس

 مليةةار دوالر مطةةروح لمةةدة عشةةر سةةنوات أي بمعةةدل خمسةةة مليةةارات سةةنويا  فقةةط، كمةةا يحتةةوي أفخاخةةا  
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خطةةرة، فنصةةف المبلةةغ، أي خمسةةة وعشةةرون مليةةار دوالر، سةةيكون قروضةةا  بفوائةةد ولةةيس منحةةا ، وهةةذه 
 .ثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصال  قروض ست

مليةةةةار دوالر مةةةن المبلةةةةغ المةةةةذكور سةةةتكون مةةةةن رأس المةةةال الخةةةةاص الةةةةذي  11إلةةةى أن  النظةةةةر ولفةةةت
وقةال إن  الشكو  بةأن يةتم لمةع هةذا المبلةغ. سيسعى للربح وليس لدعم االقتصاد الفلسطيني، في ظل  

مليةةار( لةةن تعطةةى للفلسةةطينيين بةةل ستصةةرف فةةي الةةدول  28) لخمسةةين مليةةارحةةو نصةةف ان، أي 44%
لبنان( بهدف توطين الالل ين وتص ية حقوقهم الوطنية في العودة، و  واألردنالعربية المجاورة )مصر 

وإلنهةاء ولةةود وكالةة األونةةروا، وهةي فةةي الواقةع محاولةةة لسةلب التبرعةةات التةي تقةةدم حاليةا  للوكالةةة لةةدعم 
الفلسةةةطينيين وتحويلهةةةا إلةةةى أمةةةوال فةةةي خطةةةة كوشةةةنر لتصةةة ية حقةةةوق الالل ةةةين بعةةةد تةةةدمير الالل ةةةين 

وأفةةةاد بةةةأن المةةةنح المقترحةةةة للفلسةةةطينيين لةةةن تتجةةةاوز ثمانيةةةة مليةةةارات دوالر لعشةةةر  الوكالةةةة وخةةةدماتها.
مليةةون سةةنويا ، وهةةو مةةا تدفعةةه فةةي المعةةدل الةةدول العربيةةة واألوروبيةةة للسةةلطة  800بمعةةدل  أيسةةنوات، 

 لفلسطينية حاليا ، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات المولودة.ا
وقةال إن هةةذه المسةاعدات سةةيتم تقييةدها بجعلهةةا مشةروطة بتنةةازل الفلسةطينيين عةةن القةدس وعةةن حقهةةم 

 ألزاء كبيرة من الضفة الغربية للجانب اإلسرائيلي. في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم  
طرحةةه كوشةةنر مةةن مشةةاريع مقترحةةة لغةةزة مولةةه لفصةةل القطةةاع بالكامةةل عةةن فلسةةطين،  واعتبةةر أن مةةا

وربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية، مما يستدعي يقظةة فلسةطينية ومصةرية إزاء محةاوالت تحويةل 
 غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

مشةةةةةاكلهم  ن أو معيشةةةةةتهم أو حةةةةةل  وقةةةةةال البرغةةةةةوثي إن هةةةةةذه خطةةةةةة ليسةةةةةت لتحسةةةةةين حيةةةةةاة الفلسةةةةةطينيي
االقتصةادية، بةل لتةدمير مسةتقبلهم الةوطني وقةدرتهم علةى البقةاء فةي وطةنهم فلسةطين، وتمةس بمصةالح 

بةةةين الفلسةةةطينيين والعةةةرب، ولةةةذلك يجةةةب علةةةى  إسةةةفينالفلسةةةطينيين والشةةةعوب العربيةةةة، وتسةةةعى لةةةدق 
 .الفلسطينيين والعرب رفضها لملة وتفصيال  

 24/6/2019 ،الغد، عم ان
 

 مجموعة من النصابين والمحتالين المحترفين يضم   التسوية األمريكي فريق :تيسير خالد .5
وصةةف تيسةةير خالةةد، عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر، عضةةو  وكةةاالت:، الفلسةةطين – نةةابلس

فةةةي  قراطيةةةة لتحريةةةر فلسةةةطين، فريةةةق التسةةةوية األمريكةةةي، الةةةذي يضةةةم  و المكتةةةب السياسةةةي للجبهةةةة الديم
فه لاريةةةةد كوشةةةةنير وليسةةةةون غةةةةرينبالت وديفيةةةةد فريةةةةدمان بمجموعةةةةة مةةةةن النصةةةةابين والمحتةةةةالين صةةةةفو 

 يسةةةبو : "فريةةةق )السةةةالم( األمريكةةةي الةةةذي يضةةةم الفةةةي تغريةةةدة علةةةى موقةةةع  ،وقةةةال خالةةةد المحتةةةرفين.
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كوشةةنير، غةةرينالت وفريةةدمان لةةيس أكثةةر مةةن مجموعةةة مةةن النصةةابين والمحتةةالين. هةةذا مةةا يظهةةر مةةن 
 تي نشرت حتى اآلن حول ورشة المنامة االقتصادية، التي تستضيفها مملكة البحرين.التفاصيل ال

مليةةار دوالر هةةي اسةةتثمارات وهميةةة لعشةةر  50وأضةةاف: "فخطةةة السةةالم مةةن ألةةل االزدهةةار برأسةةمال 
منهةةا لمصةةر واألردن ولبنةان، وهةةي موز عةة مناصةةفة تقريبةةا  % 40منهةةا للفلسةطينيين و % 60سةنوات، 

لقروض. وللقطاع الخاص نسبة من هذه االسةتثمارات الوهميةة ونعةرف لميعةا أن القطةاع بين المنح وا
 الخاص ليس لمعية خيرية".

 23/6/2019 ،فلسطين أون الين
 

 ": الخطة االقتصادية األمريكية وعد بلفور جديدالفلسطينية "الخارجية .6
 "االزدهةةار"ألمريكةي تحةةت مىسةمى قالةت وزارة الخارليةة والمغتةةربين، إن المشةروع االقتصةةادي ا :رام هللا

لموقفهةةةةا السياسةةةي المنحةةةةاز بالكامةةةةل لالحةةةتالل وسياسةةةةاته، فةةةةي إعةةةادة إنتةةةةا  لمقةةةةوالت  يىشةةةكل امتةةةةدادا  
فةي بيةان صةحفي يةوم األحةد، إن هةذا  ،وقالةت وزارة الخارليةة ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشةؤوم.

ماتةةةةةه، إنمةةةةةا يىحةةةةةاول تبيةةةةةيض االحةةةةةتالل المشةةةةةروع ال يتحةةةةةدد عةةةةةن اقتصةةةةةاد الدولةةةةةة الفلسةةةةةطينية ومقو 
مب يحاول تقييةد االقتصةاد الفلسةطيني بسالسةل االحةتالل، ويحرمةه اوأضافت أن فريق تر  واالستيطان.

مةةةةةن أي فرصةةةةةة لالزدهةةةةةار والتطةةةةةور كاقتصةةةةةاد دولةةةةةة مسةةةةةتقلة ال يمكنةةةةةه النمةةةةةو فةةةةةي ظةةةةةل االحةةةةةتالل 
 والثروات الطبيعية الفلسطينية.الفلسطينية، والسيطرة على الموارد  األرضواالستيطان، وسرقة 

 إلةةىبقوالةةب لديةةدة وال تسةةعى  اإلسةةرائيلي - مةةب تعيةةد إنتةةا  الصةةراع الفلسةةطينياإدارة تر  أنوأضةةافت 
حله بأي شكل كةان، وتبقةى مشةكلة هةذا الةنمط مةن التفكيةر ومةن كتبةه انةه تفكيةر نظةري أوال ومنفصةل 

 لشعب الفلسطيني دون سواه.تماما عن الواقع، وثانيا يتجاهل أنه يتحدد أساسا عن ا
 23/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "صفقة القرن ـ"فلسطينيون وعرب يدعون للتصدي ل برلمانيون غزة:  .7

بكةل تفاصةيلها،  "صفقة القةرن ة"دعةا برلمةانيون فلسةطينيون وعةرب، إلةى التصةدي لة حازم الحلةو: - غزة
ادية فةةةي البحةةرين بهةةةدف مقايضةةةة الحقةةةوق الفلسةةةطينية بالمةةةال مشةةددين علةةةى أن عقةةةد الورشةةةة االقتصةةة

 المشبوه سيكون مصيره الفشل التام.
لةةاء ذلةةك خةةالل نةةدوة برلمانيةةة نظمتهةةا، قائمةةة التغييةةر واإلصةةالح التابعةةة لحركةةة حمةةاس فةةي المجلةةس 
التشريعي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وبرلمانيين عرب شاركوا في كلمات مسجلة، وعدد من 

 الصحفيين والمهتمين.
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د. محمةةود الزهةةار، أن مةةؤتمر المنامةةة، هةةو رشةةوة يةةراد أن تىةةدفع  واإلصةةالحوعةةدر رئةةيس كتلةةة التغييةةر 
لفلسطين من ألةل إيجةاد حلةول لصةالح دولةة االحةتالل وتصة ية القضةية الفلسةطينية، مشةددا  علةى أنةه 

 مياه أو أموال الخليج".يمثل تآمرا  على القضية الفلسطينية و"هو عار تاريخي ال تمسحه 
بدوره، دعةا األمةين العةام لرابطةة برلمةانيين مةن ألةل القةدس والنائةب فةي البرلمةان الجزائةري بشةير لةار 

وورشةةةة البحةةةرين  "صةةةفقة القةةةرن "اسةةةتنهاض برلمةةةانيي العةةةالم لموالهةةةة  إلةةةىهللا، خةةةالل كلمةةةة مسةةةجلة، 
 رة.والعمل على دعم القضية الفلسطينية التي تواله مؤامرات كبي

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة القانونيةة فةي التشةريعي النائةب محمةد فةر  الغةول، أن صةفقة ترامةب تعةد 
 بالوصف القانوني لريمة تهدف لتص ية القضية الفلسطينية، مؤكدا  أنها تنتهك القوانين الدولية.

اركة العربيةة فةي من ناحيته، أكد النائب الثاني لةرئيس المجلةس التشةريعي، د. حسةن خريشةة، أن المشة
، مطالبةةةا  الةةةدول "صةةةفقة القةةةرن "ورشةةةة البحةةةرين واسةةةتخدام عاصةةةمة عربيةةةة تؤكةةةد أن هةةةؤالء شةةةركاء فةةةي 

 العربية برفض المشاركة في هذه الورشة.
من لانبه، أكد رئيس االتحاد العالمي للبرلمانيين اإلسالميين عبد المجيةد مناصةرة، أن ورشةة البحةرين 

شةةةددا  علةةةى ضةةةرورة الوقةةةوف ودعةةةم االتحةةةاد للقضةةةية الفلسةةةطينية وأهلهةةةا فةةةي إسةةةرائيلية، م تخةةةدم أهةةةدافا  
 موالهة المشاريع الهادفة لتص ية القضية الفلسطينية.

 23/6/2019 ،فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"يؤسس لشرق أوسط جديد بقيادة  "صفقة القرن ": تنفيذ المدهون محمد  النائب .8
الةوزير السةابق ورئةيس مؤتمةةةةر األمةن القةومي الفلسةطيني،  ،محمةد المةدهون  .أكد د: الحميد قطب عبد

أن ورشةةة البحةةرين المزمةةع عقةةدها بعةةد غةةد تمثةةل خطةةة نتنيةةاهو لتنةةازل العةةرب عةةن فلسةةطين وقضةةيتها، 
وأشةةار المةةدهون فةةي  إلةةى أن االلتمةةاع يعةةد المةةدخل العربةةي واإلقليمةةي لمشةةاريع التطبيةةع.النظةةر الفتةةا  

خطيةةرة لةةدا  لكةةن تمريرهةا لةةيس سةةهال ، موضةةحا  أن بنةةود  "صةفقة القةةرن "حةواره مةةع الشةةرق إلةةى أن بنةةود 
ورأى أن الصفقة تهدف إللغاء الثوابت الفلسطينية  ."إسرائيل"الصفقة تؤسس لشرق أوسط لديد بقيادة 

عوامل كفيلة بإضعاف فرص تنفيذ الصفقة، أهمها  3وإزاحة القدس عن المفاوضات، منوها بأن هنا  
ودعا الدول العربية إلى إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية ومراعاة حساسيتها،  نية.المصالحة الفلسطي

 مشددا  على أن بناء منظومة أمن قومي فلسطيني مطلب ضروري لموالهة الصفقة.
 24/6/2019 ،الشرق، الدوحة
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 ةسلطلجراء االنتخابات وقتما يدعو لها رئيس ال جاهزون ناصر:  .9
ة االنتخابةةات المركزيةةة حنةةا ناصةةر لهوزيةةة اللجنةةة إللةةراء االنتخابةةات ضةةمن أكةةد رئةةيس لجنةة :رام هللا

 يةفلسةطينال السةلطةفي تقرير قدمةه لةرئيس  ،وشدد ناصر فور الدعوة لها. المدد الزمنية المحددة قانونا  
محمةةود عبةةاس، حةةول تحضةةيرات اللجنةةة إللةةراء االنتخابةةات العامةةة، فةةي إطةةار التواصةةل المسةةتمر فةةي 

بقةةرار  علةةى أن موعةةد إصةةدار المرسةةوم الرئاسةةي بالةةدعوة لالنتخابةةات لةةيس مرتبطةةا   ،تخةةابيالشةةأن االن
وثمةةةن  ألحكةةام القةةانون. المحكمةةة الدسةةتورية العليةةا، وإنمةةا هةةو شةةأن سةةةيادي مخةةت  بةةه الةةرئيس وفقةةا  

 قراطيةة عبةةر االحتكةةام لصةةندوق االنتخابةةات، منوهةةا  و ناصةر لهةةود سةةيادته الداعمةةة لتعزيةةز الحيةةاة الديم
 إلةةى أنةةه علةةى تواصةةل دائةةم مةةع الجهةةات والقةةوى ذات العالقةةة كافةةة، السةةتطالع رأيهةةا فةةي هةةذا الشةةأن.

وأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون االنتخابةات تشةريعية ورئاسةية متزامنةة وفةي اليةوم نفسةه، بةل إنةه مةن 
 الممكن إلرائها على التوالي.

 22/6/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 ونروا" مع انطقاق مؤتمر المانحيناأل السلطة الفلسطينية تحشد الدعم المالي لـ" .10
ونةروا فةي موالهةة األتحاول السلطة الفلسطينية تجنيد دعم مةالي وسياسةي لوكالةة : كفاح زبون  - رام هللا

قةال عضةو ونروا وتةوطين الالل ةين الفلسةطينيين فةي الةدول المضةيفة لهةم. و األالخطة األمريكية لتص ية 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالل ين أحمد أبو هةولي، إن الةدول المانحةة سةتعقد 

وقةال أبةو هةولي، فةي  ونةروا.األمؤتمرا  غدا  )الثالثاء( في نيويور ، لحشد الدعم المةالي والسياسةي لوكالةة 
ن مع انعقاد "ورشةة البحةرين" التةي دعةت إليهةا ، إن توقيت عقد مؤتمر الدول المانحة يأتي بالتزامله بيان

ونةةروا، حتةةى ال يىقةةدم لهةةا الةةدعم المباشةةر بحيةةث تكةةون الةةدول األالواليةةات المتحةةدة، بهةةدف االلتفةةاف علةةى 
الحةةةديث مةةةع عةةةدد مةةةن الةةةدول مثةةةل الصةةةين وباكسةةةتان  المضةةةيفة بةةةديال  عنهةةةا. وأكةةةد أبةةةو هةةةولي أنةةةه تةةةم  

لوقةف اإلنمةائي الةذي أىقةر فةي منظمةة المةؤتمر اإلسةالمي لةدعم وأفغانستان والهند والمكسةيك، وصةندوق ا
"أونةةروا"، وأن االتصةةاالت لاريةةة مةةع دول الخلةةيج بخصةةوص تعهةةداتهم للوكالةةة بهةةدف سةةد العجةةز الةةذي 

 مليون اللئ فلسطيني. 5.4مليون دوالر، لكي تقوم الوكالة بتقديم خدماتها لة 211يقدر بقيمة 
 24/6/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الفلسطينيةعلى القضية  ا  التفاف " ُيعدصفقة القرن ـ"تفاصيل اقتصادية ل منما كشفه كوشنير حماس:  .11

ما كشفه كوشنير حول التفاصيل االقتصادية أن الناطق باسم حركة حماس األستاذ فوزي برهوم  قال
ة رخيصة بالمال على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومقايض ا  التفاف يعد لصفقة القرن 
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عي خطورة هذه المخططات وأكد أن حماس ت والمشاريع االقتصادية مقابل الحقوق الفلسطينية.
األمريكية، وتساوق البعض معها، ومحاوالت تجميلها وتمريرها لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها 

هذه المخططات من البوابة االقتصادية والمال المسيس، ولذلك شعبنا بكل مكوناته سيواله كل 
 والمشاريع، ولن يسمح بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة.

طالب كل الدول العربية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر المشؤوم أو التساوق معه، وضرورة و 
 التعاطي المسؤول مع مواقف الحالة الفلسطينية الموحدة الرافضة النعقاده وضرورة موالهته.

 22/6/2019، حركة حماسموقع 
 

 "واال": تطبيق "صفقة القرن" سيمنح حماس السيطرة على الضفةموقع  .12
قال موقع "واال" العبري، إن تطبيق الجزء االقتصادي المعلن عنه من "صفقة القرن" : القدس المحتلة

 سيمنح حماس القدرة على السيطرة على الضفة الغربية.
عدما بدأت اإلدارة األمريكية في الكشف وتحدد المحلل العسكري في الموقع أمير بوخبوط وقال: "ب

عن بعض تفاصيل الخطة االقتصادية لمبادرة السالم "صفقة القرن"، والتي كما ذكرت تشمل إنشاء 
أدركت مؤسسة الجيش بالفعل أن -ممر ربط بمليارات الدوالرات بين قطاع غزة والضفة الغربية 

 والضفة من قبل حماس".تنفيذها سيؤدي إلى تسريع عملية السيطرة على السلطة 
وذكر أنه في األشهر األخيرة لرت مناقشات حساسة للغاية في المؤسسة األمنية، والتي تعاملت في 
لملة األمور مع صفقة القرن وتداعياتها، ونتيجة لذلك تم تقديم مطالب إسرائيلية لتأمين المصالح 

 السياسية واألمنية للدولة في كل موقف.
سة األمنية اإلسرائيلية، على دراية باألفكار التي أثيرت فيها أن أي ربط وزعمت مصادر في المؤس

بين غزة والضفة سيؤدي إلى تسريع استيالء حماس على السلطة الفلسطينية وسيعجل بهذه العملية 
 حتى لو كان رئيس السلطة الفلسطينية ال يزال على قيد الحياة.

 23/6/2019، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعقام 
 

 "إسرائيل"مقدمة لضياع األرض الفلسطينية مقابل الرشوة لصالح  القرن" صفقة"الزهار:  .13
وصف قيادي في حركة "حماس"، األحد، مؤتمر المنامة االقتصادي المىزمع : نور أبو عيشة - غزة

الح عقده في العاصمة البحرينية، الثالثاء، بة"الرشوة التي تىدفع لفلسطين من ألل إيجاد حلول لص
إسرائيل وتص ية القضية". وقال القيادي في الحركة، محمود الزهار، في تصريحات اط لعت 
"األناضول" عليها:" هذا المشروع سيعمل على تص ية القضية، وسيطرة اليهود على األقصى، 
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وضياع األرض الفلسطينية مقابل الرشوة، وتوطين الالل ين الفلسطينيين في الدول العربية خاصة 
دن مقابل الرشوة أيضا". وأوضح أن مؤتمر البحرين يأتي منسجما "مع مخطط )الرئيس األمريكي األر 

دونالد( ترامب، لتص ية القضية الفلسطينية". واستكمل قائال :" هذا المخطط ينسجم مع المخطط الذي 
م الصفقة ، واس1999اقترحه )رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين( نتنياهو في كتابه السالم العادل 

 (". 1917عام على وعد بلفور المشؤوم ) 100لاءت بمناسبة مرور 
وأكد الزهار أن لوهر "صفقة القرن تفرض حلوال تصب لصالح االحتالل، بحيث تشر ع لها السيطرة 
على األرض الفلسطينية إما بالضم، أو االحتالل، أو الحصار". وذكر أن الصفقة تأتي امتدادا 

د مت خدمة للمخططات الصهيونية األمريكية، التي اقترحت إقامة كونفدرالية مع لة"مقترحات سابقة قى 
م خطوة عملية إلسرائيل من ألل "إعطاء السيادة الشرعية على  األردن". واعتبر أن صفقة القرن تقد 
المسجد األقصى". وبي ن أن الصفقة تهدف لة"إضعاف دور السلطة الفلسطينية في الضفة، واختزال 

اإلطار األمني لصالح االحتالل، والسعي لهدمها إما بنقلها تدريجيا إلى غزة تحت إطار دورها ب
المصالحة، أو تحويل الضفة إلى إمارات منفصلة". كما تهدف الصفقة، بحسب الزهار، إلى "عودة 

 السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة تحت مسمى دولة غزة، وتقديم تسهيالت لغزة بطابع إنساني". 
 23/6/2019األناضول لألنباء، أنقرة،  وكالة

 
 " كافةإسرائيل"بإلغاء أشكال االتفاقيات مع يصف خطة كوشنر بـ"وعد بلفور" ويهدد  العالول .14

ية التي مريكوصف مسؤول فلسطيني الشق االقتصادي من خطة السالم األ: كفاح زبون  - رام هللا
لد ترمب، بأنه يشبه "وعد بلفور" لديد، ي دونامريكأعدها لاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس األ

مهددا  بإلغاء أشكال االتفاقيات مع إسرائيل كافة، بعد يوم من نشر الخطة، وقال إن الفلسطينيين ليسوا 
وقال محمود العالول، نائب الرئيس محمود عباس  بحالة لها من ألل بناء بلدهم، وإنما بحالة للسالم.

طة كوشنر، فإن ورشة البحرين لن ينتج عنها شيء يذكر"، ولدد في قيادة حركة فتح: "بناء  على خ
موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض ألي نقا  اقتصادي قبل التسوية السياسية، قائال : 
"رفضنا السالم االقتصادي عشرات المرات؛ األساس هو الحرية واالستقالل والسيادة"، وأضاف: "الورشة 

يين". مريكي الذي فشل سلفا ، ولم يعد ممكنا  أن نثق في األمريكستعراض األستكون شكل من أشكال اال
 وهدد العالول بأن السلطة الفلسطينية ستلغي كل أشكال االتفاقيات مع إسرائيل "في وقت قريب".

 23/6/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 على ورق  بدران: مخرجات ورشة المنامة ستبقى حبرا   .15
اسي لحركة "حماس" حسام بدران إن كل مخرلات مؤتمر البحرين االقتصادي قال عضو المكتب السي

الذي لاء في سياق المخطط الذي ترعاه اإلدارة األمريكية لتص ية القضية الفلسطينية ستبقى حبرا على 
عام من ألل حرية أرضه لم ولن تغريه كل  100ورق؛ ألن شعبنا الفلسطيني البطل الذي ناضل منذ 

 من ألل التنازل عن حقه في وطن يحمل الهوية الفلسطينية على كامل التراب الوطني. أموال الدنيا
يوم األحد عن االستياء الشديد من المشاركة العربية في مؤتمر  وعبر بدران في تصريح صحفي

المنامة، والتي لاءت خالفا لإللماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر، مؤكدا أن أي مخرلات 
ت فرض حلول على شعبنا الفلسطيني عبر الوصاية ستفشل، وإن سياسة التجويع المالي أو محاوال

 واالقتصادي من ألل دفع شعبنا للقبول بما يسمى "صفقة القرن" لن يكتب لها النجاح.
ووله بدران التحية لكل الدول المقاطعة لمؤتمر البحرين، والتي تعبر عن الموقف العربي واإلنساني 

 ال يزال يدعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته وعودة الالل ين لديارهم. األصيل، الذي
 23/6/2019، موقع حركة حماس

 
 "إسرائيل"هدف لتعزيز التطبيع العربي مع ت "ورشة المنامة": "الشعبية" .16

رأت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، أن ورشة المنامة الوكاالت: 
وقالت أبو دقة: "هنا  إلماع فلسطيني على رفض  دية ترمي لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.االقتصا

وشددت على أن  هذا المؤتمر الذي تحاول الواليات المتحدة من خالله مقايضة الحق الفلسطيني بالمال".
عنة" بظهر مؤتمر المنامة يستهدف تدمير كل األمة العربية وليس فقط فلسطين، والمشاركة فيه "ط

 ودعت الدول العربية التي تعتزم المشاركة بالمؤتمر إلى مرالعة مواقفها ومقاطعته. الشعب الفلسطيني.
 23/6/2019القدس العربي، لندن، 

 
 "صفقة القرن "منصة انطقاق لتمرير  "ورشة المنامة" ":قراطيةو الديم" .17

ة لتحرير فلسطين طالل أبو اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيالوكاالت:  –غزة 
ظريفة، أن ورشة المنامة منصة انطالق لتمرير صفقة القرن التي تشكل عدوانا على الحقوق 

وقال أبو ظريفة: "يجب على الدول العربية مقاطعة هذه الورشة لما تحمله من مخاطر  الفلسطينية.
لتغطية على الجرائم األمريكية وأكد أن أحد أهم وظائف مؤتمر المنامة "ا على الحقوق الفلسطينية".

 واإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتحويل إسرائيل لصديق بدال من أن تكون عدوا".
 23/6/2019القدس العربي، لندن، 
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 قاسم: الدارة األمريكية شريكة مع االحتقال في العدوان على شعبنا .18
اريعها ومخططاتها التي تستهدف قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اإلدارة األمريكية بمش

الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى اإلنسان واألرض والمقدسات، هي شريكة مع 
 االحتالل في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، وال مخرلات ما يسمى بورشة البحرين، ولن 
 بكل أموال الدنيا، بل يبيع روحه من ألل حريته وعودته ومقدساته.يبيع حقوقه 

وأضاف أن "شعبنا في كل أماكن توالده سيخر  في احتجا  واسع على عقد ورشة البحرين، في 
مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وسيكون إضراب شامل في عموم الوطن 

وأشار إلى أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات توالد شعبنا  .يونيو الجاري" 25يوم الثالثاء 
الفلسطيني يؤكد تمسكه بحقوقه، واستعداده الستمرار النضال من ألل استرداد أرضه، ودعمه لخيار 

 المقاومة الشاملة، والتفافه حولها؛ وهو ما يعني الفشل العملي والحقيقي لصفقة القرن.
 23/6/2019، موقع حركة حماس

 
 "مؤتمر المنامة"في وجه انعقاد  للوقوفالشعب البحريني لل يدعو المد .19

دعا القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي"، أحمد المدلل، الشعب البحريني إلى أن وكاالت:  –غزة 
ورأى المدلل أن  يقف في وله انعقاد مؤتمر المنامة "المفروض من لميع األطراف الفلسطينية".

وطالب لميع األطراف  لقرن التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية.المؤتمر أحد فصول صفقة ا
الفلسطينية بالتوحد وإنهاء االنقسام الفلسطيني لموالهة مؤتمر المنامة و"صفقة القرن" وإعادة االعتبار 

 للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على موالهة االحتالل.
 23/6/2019القدس العربي، لندن، 

 
 قائم على األكاذيب ولن تكون له أي قيمة "تمر المنامةمؤ : "يحيى رباح .20

القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، إن حركته أعلنت عن رفضها لمؤتمر وكاالت: قال  –غزة 
وأضاف رباح: "هذه الورشة االقتصادية معادية  المنامة الذي يسعى لتدمير القضية الفلسطينية.

الفشل وال يولد أي مبرر للبحرين الستضافتها فهي  للشعب الفلسطيني وحقوقه، وسيكون مصيرها
واعتبر أن  دولة ليس لها أدنى تأثير في إدارة الخطة األمريكية للسالم المعروفة باسم صفقة القرن".
 مؤتمر المنامة "قائم على األكاذيب" ولن تكون له أي قيمة ألن الشعب الفلسطيني يرفضه.
 23/6/2019القدس العربي، لندن، 
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 : فعاليات شعبية ورسمية بغزة تزامنا مع ورشة البحرينحماس .21

قال المتحدد باسم حركة "حةماس"، عبد اللطيف القانةوع، إن قطاع غزة سيشهد األسبوع الجاري : غزة
وأفاد القانوع في تصريح  عدة فعاليات؛ شعبية ورسمية ومجتمعية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين.

غزة ستكون على موعد مع فعاليات شعبية ومجتمعية ومسيرات لماهيرية  صحفي له يوم األحد، بأن
وأوضح: "سلسلة  ومؤتمٍر وطني وإضراٍب شامٍل، وذلك تعبير ا عن الرفض الشعبي والوطني للمؤتمر.

الفعاليات الشعبية والرسمية التي ستعقد األسبوع الجاري تأتي ضمن الخطة الوطنية وبالتنسيق مع 
 ية لموالهة صفقة القرن ورفض مؤتمر المنامة".الفصائل الفلسطين

ودعت حركة "حماس"، الجماهير الفلسطينية كافة للتعبير عن غضبهم والمشاركة الفاعلة واالنخراط 
 في فعاليات موالهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين.

 23/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعقام
 

 حماس في خانيونس تختتم حملة الجسد الواحد .22
اختتمت حركة حماس في محافظة خان يونس، حملة الجسد الواحد إلغاثة األسر الفقيرة  خان يونس:

والمعوزة، التي نفذتها طوال أيام شهر رمضان المبار ، واستفادت منها آالف األسر الفقيرة في كافة 
ت الخيرية وشددت حماس على أن الحملة التي نفذتها بالتعاون مع تجمع المؤسسا أرلاء المحافظة.

اعتمدت على قاعدة بيانات موثوقة وبالتنسيق مع مؤسسات العمل الخيري لضمان الشفافية في توزيع 
أسرة استفادت من مشاريع الحملة المختلفة، موزعة  37,734وأشارت إلى أن ما يزيد عن  المساعدات.

دوالر، موزعة  ألف 830وذكرت أن قيمة المساعدات بلغت ما يقرب  على كافة أنحاء المحافظة.
 على المساعدات العينية والمساعدات النقدية.

 23/6/2019، فلسطين أون الين
 

 ننسحب من األغوار بموجب أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين لننتنياهو:  .23
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم األحد، إن االحتالل اإلسرائيلي لن 

ألغوار في سياق أي اتفاق سالم مستقبلي مع الفلسطينيين، بما في ذلك الخطة ينسحب من منطقة ا
ية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة بة"صفقة القرن"، معتبرا  أن ذلك "لن يجلب السالم، مريكاأل

 وإنما سيجلب المزيد من الحرب واإلرهاب".
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ي، لون بولتون، في منطقة مريكاأللاء ذلك في تصريحات لنتنياهو برفقة مستشار األمن القومي 
األغوار، هالم خاللها الرفض الفلسطيني لةة"صفقة القرن" والمشاركة في ورشة المنامة، في أول 

 26و 25ية في البحرين، يومي مريكحديث علني له حول الورشة االقتصادية التي تنظمها اإلدارة األ
وقال نتنياهو: "ال أستطيع  ية.مريكطة األحزيران/ يونيو الجاري، للكشف عن الشق االقتصادي للخ

أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل أن يستمعوا إليها، هذه الطريقة ال تقودنا إلى 
 ي بإنصاف وانفتاح".مريكالتقدم"، وأضاف أن حكومته "سوف تستمع لالقتراح األ

ألول ك الذين يقولون إنه من ألل ونفى نتنياهو أي نية لالنسحاب اإلسرائيلي من األغوار، قائال: "
الوصول إلى السالم على إسرائيل االنسحاب من غور األردن، أقول لهم إن االنسحاب اإلسرائيلي لن 

 يجلب السالم، وإنما سوف يجلب المزيد من الحرب واإلرهاب".
هنا )منطقة وشدد على أنه "في أي اتفاق سالم مستقبلي، موقفنا لن يتغير، والذي يتمثل بأنه ولودنا 

 األغوار( يجب أن يستمر، من ألل أمن إسرائيل ومن ألل أمن الجميع".
ونقلت هي ة البث اإلسرائيلي )كان( عن بولتون قوله لنتنياهو خالل الجولة في األغوار: "بدون أمن، 

ي، دونالد( ترامب سيأخذ في مريكلن يكون هنا  سالم، ويمكنني أن أضمن لك أن الرئيس )األ
 المخاوف التي عبرت عنها بوضوح على مر السنين". االعتبار

 23/6/2019، 48عرب 
 

 "الكنيست" لتعطيل "صفقة القرن" النواب العرب ساندوا حل   .24
تل أبيب: أكد عدد من النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي، أنهم عندما صوتوا إلى لانب اقتراح 

ي للتسوية، مريكا التخريب على المشروع األحل "الكنيست"، وإعادة االنتخابات من لديد، استهدفو 
 المعروف بة"صفقة القرن"، وأنهم اتخذوا قرارهم بعد التنسيق مع مكتب الرئيس الفلسطيني.

وقال رئيس قائمة تحالف "الجبهة العربية للتغيير"، النائب أيمن عودة، إنه لم يكن سهال  عليه أن 
ت إلى لانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وائتالفه اليميني العنصري، ولكن القناعة بأن حل يصو 

"الكنيست"، وإعادة االنتخابات، سوف يؤدي حتما  إلى تأليل آخر في طرح الصفقة، وإلهاض 
رونقها، حسمت قراره ورفاقه التسعة، فرفعوا أيديهم مع االئتالف الحاكم وضد المعارضة. وأضاف 

ة فرصة ألن يصححوا خطأهم ويخوضوا االنتخابات عودة أن "النواب العرب ولدوا في هذه الخطو 
المقبلة بقائمة واحدة، بعد أن خاضوها بقائمتين منفصلتين، ما تسبب بفقدانهم ثالثة مقاعد. ولكن 

مب ونتنياهو الظالمة للشعب الفلسطيني، والرافضة إحقاق حقوق الحد األدنى، كانت اتعطيل خطة تر 
 ل الكنيست".أهم اعتبار في قراري التصويت لصالح ح
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أما النائب يوسف لبارين، وهو من الحزب نفسه، فقال: "لقد عرفنا أن أي حملة انتخابية لديدة 
ستؤدي إلى تأليل نشر خطة السالم لعدة أشهر، وربما تؤدي إلى تجميدها، وتعكير خطط ترمب 

نا االستفادة ونتنياهو الرامية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة ذات سيادة. فقرر 
الكاملة من هذا التأخير إلحباط خططهم ودفع رؤيتنا للسالم على أساس إقامة دولة فلسطينية، إلى 

 ".1967لانب إسرائيل، داخل حدود عام 
 24/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 باراك يسعى إلى تشكيل تكتل حزبي جديد لهزيمة نتنياهو .25

ية األسبق إيهود بارا ، التحضير إلنشاء لسم سياسي تل أبيب: يواصل رئيس الحكومة اإلسرائيل
لديد في إسرائيل لإلطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. ونقلت القناة اإلسرائيلية الرسمية 
"كان" عن بارا  خالل محادثات مغلقة أن قراره تشكيل هذا التكتل لاء لقناعته بأن نتنياهو لن 

 أبيض" و"إسرائيل بيتنا" وتكتل بارا  الجديد، في آن واحد.يستطيع موالهة أحزاب "أزرق 
وأفاد التقرير أيضا  بأن بارا  يبحث إمكانية ضم حزب "العمل" وحزب "ميرتس" إلى الجسم الجديد. 
ومن قائمة الشخصيات التي يقوم بارا  بإلراء محادثات معها حول الموضوع هنا  نائب رئيس 

والن. وفي المقابل يفح  لوالن تشكيل قائمة لديدة سيضم إليها األركان السابق الجنرال يائير ل
أعضاء كنيست سابقين وحاليين من أحزاب المركز. وقال بارا ، في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية 

 الثانية، إنه "قريبا  سيحسم قراره إن كان سيرأس حزبا  سياسيا ".
 23/6/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 يفعل ما بوسعه لمنع اندالع مواجهة مع حماس "معاريف": نتنياهو .26

قال المحلل اإلسرائيلي في صحيفة معاريف العبرية يوسي ميلمان إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهو حذر لدا ويفعل ما بوسعه لمنع اندالع موالهة عسكرية مع حماس في قطاع غزة، 

وأشار ميلمان إلى أن  زة لهو خير دليل على ذلك.وأن سماح نتنياهو بإدخال األموال إلى قطاع غ
رئيس الحكومة نتنياهو غير مهتم بالحرب مع حماس، وال يهتم بحرب تتورط فيها "إسرائيل" وتحدد 

 داخل حدودها.
وعلى الرغم من االنتقادات القاسية من األحزاب اإلسرائيلية التي وىلهت له بسبب تعامله مع قطاع 

وذكر أن  مليون دوالر إلى غزة خالل عدة أشهر. 150تى اآلن بتحويل غزة فإن نتنياهو سمح ح
إدخال األموال هو لزء من التفاهمات التي ألزمت فيها الفصائل الفلسطينية "إسرائيل" بدفعها، إلى 
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وأضاف أن هذه  لانب توسيع مساحة الصيد في بحر غزة، وتحسين في الكهرباء، وتوسيع للمعابر.
ي مربع الخطر كما وصفها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل التفاهمات قد دخلت ف

 هنية، والذي قال إن "إسرائيل" ما زالت تماطل في تنفيذ تفاهمات وقف إطالق النار.
 22/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعقام

 
 توظف التقارب مع الهند لصالحها في المنظمات الدولية "إسرائيل" .27

قالت باحثة إسرائيلية إن حالة الهند إلى تحسين قدرتها على موالهة التنظيمات : صالح النعامي
 المتشددة دفعها إلى تعزيز أنماط تعاونها مع كل من إسرائيل والسعودية والواليات المتحدة.

وأشارت أشريت بيرودكير، الباحثة المتخصصة في الشؤون الهندية في لامعة "بارإيالن"، ثاني أكبر 
ي في موالهة أمريك -سعودي  -إسرائيلي  -اإلسرائيلية، إلى تشك ل محور هندي الجامعات 

 التشكيالت اإلسالمية المتشددة، التي تقول نيودلهي إنها مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية ضدها.
وفي تحليل نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، لفتت الباحثة اإلسرائيلية إلى أن حرص الهند على 

لتفريط في العالقة بإسرائيل وبعض الدول العربية واإلسالمية، التي تشاركها الحرب ضد عدم ا
التنظيمات المتشددة، دفع نيودلهي إلى المشاركة، وفي خطوة غير مسبوقة، في مؤتمر دول التعاون 

وأكدت الباحثة اإلسرائيلية أن التحول  اإلسالمي الذي نظم في أبوظبي في مارس/آذار الماضي.
 ي تشهده العالقات الهندية اإلسرائيلية، أسهم في تحسين المكانة الدولية إلسرائيل بشكل كبير.الذ

وقالت إن حكومة اليمين المتطرف في نيودلهي بقيادة ناريندرا مودي عمدت مؤخرا  إلى إسناد الموقف 
لقرارات في اإلسرائيلي في المحافل الدولية، من خالل تبن ي تولهات تل أبيب عند التصويت على ا

 المؤسسات األممية.
وفي تحليل نشرته يوم األحد صحيفة "يسرائيل هيوم"، نوهت بيرودكير إلى أن الهند صوتت ضد مشروع 
قرار يقضي بضم منظمة "شاهد" إلى المجلس االقتصادي االلتماعي التابع لألمم المتحدة، مشيرة إلى 

ن هذه المنظمة على عالقة بحركة المقاومة أن نيودلهي تبنت مزاعم االستخبارات اإلسرائيلية بأ
ولفتت إلى أن هذه الخطوة عكست التحول في أنماط تصويت الهند في المنظمات  اإلسالمية "حماس".

الدولية، حيث كانت نيودلهي قد عمدت في الماضي، وعلى مدى عقود، إلى دعم المواقف الفلسطينية 
ورأت أن دعم إسرائيل  أو تلك التي تستجيب لمصالحها.والتصدي لمشاريع القرار التي تقدمها إسرائيل 

يمثل تجاوزا  إلرد "األخالقية العالمية"، التي تشبثت بها الحكومات الهندية المتعاقبة، والتي في إطارها 
ظلت تؤيد القضية الفلسطينية، إلى لانب حرص ممثلي نيودلهي في المحافل الدولية على مهالمة 

 ألراضي الفلسطينية وسجلها في مجال خرق حقوق اإلنسان الفلسطيني.إسرائيل بسبب احتاللها ل
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ولفتت إلى أن التوله نحو تبن ي سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية دفع الحكومة الهندية، 
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلى تطوير عالقاتها مع إسرائيل، مشيرة إلى أن نيودلهي دشنت 

واستدركت أن الحكومات التي كان يشكلها حزب  .1992ية مع تل أبيب عام عالقات دبلوماس
"المؤتمر الوطني" ظلت تساند القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، رغم تدشين العالقات 
الدبلوماسية مع تل أبيب، الفتة إلى أن التحول على اتجاهات تصويت الهند في المحافل الدولية طرأ 

 اراتيا لاناتا" بقيادي مودي إلى الحكم.بعد وصول حزب "به
، عندما 2015وأشارت إلى أن الهند أقدمت للمرة األولى على دعم إسرائيل في المحافل الدولية عام 

تحفظت على مشروع قرار في األمم المتحدة يدعو إلى التنديد بالعمليات العسكرية التي تنفذها 
ن تعاظم التولهات القومية المتطرفة في الشارع وأشارت بيرودكير إلى أ إسرائيل في قطاع غزة.

الهندي، وتعاظم مظاهر تقديس الدولة وحدودها، مقابل تهاوي مظاهر احترام القيم اإلنسانية، دفع 
 إلى حدود المزيد من التقارب بين إسرائيل والهند.

 23/6/2019، العربي الجديد، لندن
 

 القرن"لرفض مشاريع مقترحة ضمن "صفقة  تتجه "إسرائيل" .28
القدس المحتلة: قالت قناة عبرية، إن إسرائيل قد ترفض مشاريع يفترض تنفيذها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ضمن ما أعلنه البيت األبيض، في الشق االقتصادي من المبادرة األمريكية للسالم في 

بث اإلسرائيلية )رسمية(، " التابعة لهي ة ال11وأشارت "القناة  الشرق األوسط المسماة بة"صفقة القرن".
مساء السبت، إلى أن بعض هذه المشاريع، يستولب الحصول على موافقة إسرائيل، والمسؤول 

 اإلسرائيلي صاحب القرار بشأن هذه المشاريع، لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر المنامة.
المناطق )الضفة والمقصود بذلك، حسب القناة، من يسمى "منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في 

 الغربية وقطاع غزة( اللواء في الجيش اإلسرائيلي كميل أبو ركن".
 24/6/2019القدس العربي، لندن، 

 

 / سبتمبر الكنيست وتجنب االنتخابات في أيلول حل   للغاءمساع  .29
، 21يدرس كل من حزب الليكود الحاكم وحزب "كاحول الفان" إمكانية إلغاء قانون حل الكنيست الة

متناع عن خوض انتخابات لديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة واال
وأكد القناة، نقال عن  اإلسرائيلية عن مصادر في الحزبين. 12وطنية، وذلك بحسب ما نقلت القناة 

مصادرها، أن حزبي الليكود و"كاحول الفان" يدرسان هذه اإلمكانية كل على حدة، وسط تنسيق بين 
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ولفتت القناة إلى أن إلغاء قانون حل الكنيست الذي صودق عليه بالقراءتين  الحزبين في هذا الشأن.
عضو كنيست، وإذا ما تم ذلك تعتبر  80الثانية والثالثة نهاية أيار/ مايو الماضي، يحتا  إلى تأييد 

 أيلول/ سبتمبر المقبل، ال ية. 17االنتخابات المقررة في 
، سيتم 21ي حال نجح الليكود و"كاحول الفان" في إلغاء قانون حل الكنيست الةوذكرت القناة أنه ف

تشكيل حكومة وحدة واسعة تضم الحزبين، علما  بأنه كان قد سبق التصويت على حل الكنيست 
، محوالت وساطة إلقناع الليكود و"كاحول الفان" بتشكيل حكومة وحدة، كانت أبرزها دعوات 21الة

ولفتت القناة إلى أنه على الرغم من رفض المرشح الثاني  سرائيلي، رؤوفين ريفلين.أطلقها الرئيس اإل
في قائمة "كاحول الفان"، يائير لبيد، الذي عب ر عنه في أكثر من مناسبة، المشاركة في حكومة 
وحدة يقودها الليكود، إال أن معظم قيادات القائمة كانوا، وما زالوا، مستعدين للنظر في عرض شراكة 

 مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على ضوء ظروف معينة.
ومع ذلك، أكدت القناة أن سيناريو من هذا القبيل ال يزال مستبعدا ، حيث تقتصر كتلة الحزبين في 

عضوا  في الكنيست،  74، التي ألريت في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على 21الكنيست الة
أعضاء كنيست  6أصوات إضافية إللغاء حل الكنيست ) 6تجنيد  وسيكون من الصعب على نتنياهو

 ‘(.كاحول الفان‘، وقائمة ‘كوالنو‘ال ينتمون لقائمتي الليكود التي تضم حزب 
 23/6/2019، 48عرب 

 

 بالقاهرة "إسرائيلـ"ل أيوب القرا يضطر لزالة ترشيحه سفيرا   .30
د، عن إزالة ترشيحه لمنصب السفير أعلن وزير االتصاالت اإلسرائيلي، أيوب القرا، يوم األح

اإلسرائيلي في مصر، وذلك إثر رفض مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين في وزارة الخارلية اإلسرائيلية 
 ترشيح القرا للمنصب، ومطالبتهم بتعيين الدبلوسية أميرة أورون.

 23/6/2019، 48عرب 

 

ر من  إسرائيليعالم  .31  كارثة "تشيرنوبيل" في الشرق األوسطمن بناة مفاعل "ديمونة" النووي يحذ ِّ
تل أبيب: حذ ر أحد العلماء الذين شاركوا في إقامة مفاعل "ديمونة" النووي اإلسرائيلي، وهو عوزي 

، بسبب 1986إيبن، من وقوع كارثة شبيهة بما حصل إثر انفجار مفاعل "تشيرنوبيل" في روسيا سنة 
 الكاذب من المسؤولين في الحديث عن الموضوع. طريقة بنائه وتراكم نفاياته الخطيرة، والتعامل
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ولاءت تحذيرات إيبن، في أعقاب بث المسلسل التلفزيوني عن كارثة المفاعل النووي السوفياتي، 
 36الذي يبين أن القيادة خدعت الجمهور، ولم تقل الحقيقة حول األخطار، فكانت النتيجة أن 

 يعيشون مع أمراض وظواهر صحية خطيرة. شخ  أصيبوا، وم ات األلوف  2000شخصا  قتلوا و
 24/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 اقتحاماتهم للمسجد األقصى يجددون مستوطنون  .32

لدد مستوطنون، يوم األحد، اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى المبار ، بحراسة مشددة : القدس
مستوطن اقتحموا باحات المسجد  100وأفاد مراسلنا بأن أكثر من  من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 يغادروه من باب السلسلة. أناألقصى من لهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية قبل 
 23/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شبان بالقدس 10بالعيساوية واعتقال  بمواجهاتإصابات  .33

منهم من بلدة  7شبان من القدس المحتلة،  10حد، اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم األ
 العيساوية التي شهدت موالهات خلفت لرحى بصفوف المواطنين وحاالت اختناق بالغاز المدمع.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحم ، إن قوات االحتالل اقتحمت المنازل 
السكنية بعد خلع وتكسير بعض األبواب، واعتقلت عدة شبان من البلدة، مضيفا أن موالهات عنيفة 

 ا.شهدتها أحياء البلدة، استمرت لساعات، ردا على االقتحامات اليومية للبلدة التنكيل بسكانه
واستخدمت شرطة االحتالل الرصاص الحي واألعيرة المطاطية والقنابل الصوتية باتجاه الشبان في 

 عدة حارات بالبلدة.
من لانبها، أكدت لجنة المتابعة في العيساوية أن سلطات االحتالل بمؤسساتها المختلفة تستهدف 

ساعة ويتم خاللها توزيع أوامر البلدة منذ حوالي أسبوعين، حيث االقتحامات اليومية على مدار ال
وإخطارات الهدم تحت ذريعة البناء دون تراخي ، إضافة إلى فرض ضرائب مختلفة على السكان، 
ومخالفات سير دون سبب، واعتداء على السكان بالضرب والقنابل، واعتقاالت واستدعاءات طالت 

حتالل تتعمد عرقلة حياة أهالي قرية وأضافت اللجنة في بيان أن قوات اال الفتية والشبان وكبار السن.
العيساوية، من خالل التمركز على أبواب البناية والمنازل والمحالت التجارية. وناشدت المؤسسات 

 الحقوقية واإلعالمية رصد وتوثيق األحداد واالنتهاكات الخطيرة من خالل الزيارات الميدانية للبلدة.
 23/6/2019، 48عرب 
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 "ورشة البحرين" ولبناني يرفضون شرعا   نيفلسطيعالم  100صيدا:  .34

أعلن نحو م ة من علماء فلسطين ولبنان موقفهم الشرعي من التعاطي مع الخطة األمريكية للشرق 
 األوسط المسماة صفقة القرن، و"ورشة البحرين".

اء وأفتى العلماء خالل "ملتقى العلماء الموسع"، الذي نظمته "هي ة علماء المسلمين" و"رابطة علم
ودعا العلماء  فلسطين في لبنان، "بتحريم "صفقة القرن" األمريكية والتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

خالل التماعهم في مسجد "الحسين" في مدينة صيدا لنوب غرب لبنان، "األمة اإلسالمية ألخذ 
 ".دورها والقيام بوالبها في الدفاع عن قضايا األمة وفي مقدمتها قضية األمة فلسطين

واعتبر الملتقى الذي انعقد تحت شعار "ال لصفقة القرن المشؤومة.. ال لمؤتمر البحرين.. ال للتطبيع 
مع العدو"، أن أمريكا دولة معادية لشعوب المنطقة، ألنها تعلن عليهم المؤامرات تلو المؤامرات، 

لشعب الفلسطيني والذي وتحاول إنهاء عمل وكالة "األونروا" وتثبيت الظلم التاريخي الذي وقع على ا
 بحسب المركز الفلسطيني لإلعالم. والديار. األرض إلىالعودة  إالال حل له 

وأكد على أن عودة الالل ين إلى ديارهم في فلسطين حق مقدس ال يجوز أن يتنازل عنه فرد أو 
 لماعة وهو ملك األليال بالغة ما بلغت.

 23/6/2019، "21موقع "عربي 
 

 اعتداءات للمستوطنين بالخليل وجنينو  بالضفةاعتقاالت  .35
شن ليش االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم األحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 
الغربية، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على منازل وعقارات الفلسطينيين 

 بالخليل ولنين.
 23/6/2019، 48عرب 

 
 ء قسري لمحرر فلسطيني خرج مقابل رفات إسرائيليإخفا": العملمجموعة " .36

قالت مصادر خاصة لة"مجموعة العمل من ألل فلسطينيي سورية" إن األمن السوري اعتقل  لندن:
األسير الفلسطيني المحرر من سجون االحتالل اإلسرائيلي، أحمد خميس، بعد أن أفر  عنه بصفقة 

إلسرائيلي زخاريا باومل، الذي كان مدفونا  في مخيم روسية "إسرائيلية" مقابل عودة رفات الجندي ا
وقالت تلك المصادر للمجموعة، إن خميس تعرض للتحقيق عدة مرات على يد  اليرمو  بدمشق.

عناصر المخابرات السورية، عقب نقله من أحد السجون اإلسرائيلية إلى سورية، عبر الصليب 
المصادر إلى أن األمن السوري منعه من  وأشارت أبريل الماضي. /األحمر الدولي، في نيسان
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وهو أحد السجون التي تديرها  235الخرو  بعد سلسلة من التحقيقات، وتم احتجازه في فرع فلسطين 
 المخابرات السورية بدمشق، وال يعرف مصيره حتى اآلن.

دة ، لمحاولته التسلل إلى قاع2005وكان خميس قد اعتقل لدى السلطات اإلسرائيلية في أبريل 
 18عسكرية إسرائيلية، وتنفيذ عملية ضد لنودها في الجوالن المحتل، وقد حكم عليه بالسجن مدة 

 سنة. 14سنة، قضى منها 
عاما (، وذلك بعد أن  39إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الاللئ الفلسطيني رامي سليمان )

من حالز قرب مدينة  2013يو )تموز( اعتقلته األلهزة األمنية السورية يوم األحد السابع من يول
 يبرود بريف دمشق. وتقول المصادر القريبة منه، إنه مريض في الكلى ويحتا  لعناية خاصة.

 معتقالت. 108معتقال  فلسطينيا  في سجون النظام السوري، بينهم  1,758هذا وقد وثقت المجموعة ولود 
 23/6/2019، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ألمانيا ُترحل ناشطا  فلسطينيا  وزوجته ضغط إسرائيلي..ب .37

قررت السلطات األلمانية بعدم تجديد إقامة الكاتب والناشط الفلسطيني خالد بركات وزولته : برلين
المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" المناصرة للدفاع عن األسرى الفلسطينيين، "شارلوت كيتس"، 

ويأتي القرار األلماني على خل ية "اتهامهما"  ليو المقبل لمغادرة البالد.وإمهالهما حتى نهاية تموز/ يو 
 بتنظيم نشاطات تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل".

وكانت الشرطة األلمانية قد أوقفت بركات أمس، بينما كان في طريقه لمشاركة في ندوة "أزمة 
ى العربي للفكر والحوار"، ومنتدى المشروع التحرري الفلسطيني وآفاقه العربية"، التي نظمها "الملتق

"بغداد الثقافي"، والجمعية "األدبية السودانية". وأبلغوه بمنعه من حضور الفعالي ة أو أي نشاط سياسي  
، أو االلتقاء بأكثر من عشرة أشخاص. ومنعت السلطات األلمانية بركات من المشاركة  أو ثقافي 
سية أو ثقافية، كما منعته من المشاركة في أي لقاء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي فعاليات سيا

أشخاص، على أن تتسبب أي مخالفة لهذا القرار  10عائلي أو التماعي يزيد الحضور فيه عن 
ة عام مع غرامة مالية.  بتبعات قانونية قد تصل إلى حد سجنه لمد 

 23/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعقام

 
 أفكارا  جديدة لنهاء االنقسام ووفد رفيع يصل رام هللا حامقا   ...لراكدةمصر تحرك مياه المصالحة ا .38

علمت القدس العربي، أن مسؤولي لهاز المخابرات المصرية، أبلغوا قيادة : أشرف الهور -غزة 
حركة فتح، بولود "بوادر مطم نة" من المحتمل تؤسس لمرحلة لديدة من المصالحة، وأن هذه النتائج 
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يها عقب اتصاالت عدة ألراها مسؤولو لهاز المخابرات المصرية، الذي يرعى لرى التوصل إل
 الملف، مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية خالل الفترة الماضية.

رام هللا، لقاء مع الرئيس  إلىوسيعقد الوفد المصري الرفيع، المتوقع وصوله يوم الثالثاء المقبل 
ه استعراض الجهود األخيرة بخصوص المصالحة، عباس، بحضور كبار قادة الحركة، وسيتم خالل

 والتطورات اإليجابية التي حصلت مؤخرا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المركزية لحركة فتح التي التمعت أول من أمس السبت برئاسة 

في  أيامالرئيس عباس، ناقشت تطورات ملف المصالحة، حيث أطلع قادة الحركة الذين التمعوا قبل 
 بمسؤولي لهاز المخابرات المصرية، على ما نقل إليهم في هذا الخصوص. القاهرة

وكان عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة في الحركة، قد التمع 
ومن المقرر أن ينتقل الوفد األمني المصري، إلى  على رأس وفد مع مسؤولي المخابرات المصرية.

 قيادة حماس، حامال معه ردا من فتح على المقترحات الجديدة.قطاع غزة لاللتماع ب
 24/6/2019، لندن، القدس العربي

 
 نائب أردني لـ"فلسطين": نرفض ورشة البحرين ومتمسكون بالوصاية الهاشمية .39

رفض نائب أردني أي مشاركة عربية في الورشة االقتصادية التي تعقدها  نبيل سنونو: - غزة، انعم  
ريكية في البحرين الثالثاء واألربعاء المقبلين، قائال: إن هدفه الظاهر اقتصادي لكن اإلدارة األم

محتواه هو البدء بتص ية القضية الفلسطينية، فيما شدد على التمسك بالوصاية األردنية الهاشمية 
 على المقدسات.

لحديث أو وقال النائب محمد الظهراوي، عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب األردني: نرفض ا
المشاركة أو أي شيء فيما يتعلق بورشة البحرين، والموقف األردني واضح في رفض "صفقة القرن" 
وقد عبر عن ذلك العاهل عبد هللا الثاني في مناسبات متكررة، كما أن كل مواطن أردني يرفض تلك 

الورشة وحذ ر الظهراوي في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أمس، من أن فحوى  الصفقة.
المذكورة هو تص ية القضية الفلسطينية وهو أمر مرفوض، مشددا على أنه لن يكون بمقدور هذا 

وتابع  المؤتمر وال غيره تص ية القضية التي هي في ولدان أصغر طفل وأكبر شيخ في فلسطين.
التي ال بأن ونبه الظهراوي إلى أنه ال يولد أي مبرر لخذالن فلسطين ولتص ية القضية الفلسطينية 

ا، كما وصفها  تخ  الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي قضية كل مواطن في الدول العربية أيض 
وقال الظهراوي: نرفض أي شيء يمس الثوابت الوطنية لألردن وفلسطين، وهذا  بأنها "قضية ربانية".

 موقف ينبع من مواقف القيادة األردنية.
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عبية والشبابية رفضها لما يسمى "صفقة القرن" والوطن وأول من أمس لددت الفعاليات الحزبية والش
 البديل والتوطين، وذلك في مسيرة انطلقت بعد صالة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد.

 23/6/2019، فلسطين أون الين
 

 "مرفوض": أي عرض للسقام ال ينهي االحتقال األردنية الحكومة .40

لناطق الرسمي باسم الحكومة لمانة غنيمات أن موقف األردن أكدت ا :محمود الطراونة - انعم  
، إذا األمريكيةواضح ولم يتغير بشأن القضية الفلسطينية، فعرض السالم المقدم من الواليات المتحدة 

 حديثهالاء ذلك ضمن  لم يقم على إنهاء االحتالل، وتكريس قرارات الشرعية الدولية، فهو مرفوض.
 .ذي عقدته أمس في دار رئاسة الوزراء، لإلعالن عن إنجازات حكومة دفي المؤتمر الصحفي؛ ال

 عمر الرزاز خالل عام.
 24/6/2019، الغد، عم ان

 

 بري: الخطة األمريكية لن تغري لبنان بتوطين الفلسطينيين .41
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم األحد إن الخطة األمريكية التي تقضي بضخ : بيروت
وقال بري في  ارات بالمليارات في بالده مقابل توطين الالل ين الفلسطينيين لن تغري لبنان.استثم

يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدوالرات يمكن له أن يغري لبنان "بيان صادر عن مكتبه 
 الذي ي ن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة

للتصرف وفي مقدمتها رفض التوطين الذي سنقاومه مع األشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة 
نؤكد أن االستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو "وأضاف البيان  المشروعة".

ته أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دول
 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 وقال مصدر لبناني مسؤول يوم األحد إن حتى اآلن لم يتسلم لبنان أي صيغة رسمية من الخطة األمريكية.
 23/6/2019، وكالة رويترز لألنباء

 
 : المشروع األمريكي مضيعة للوقت وتوطين الفلسطينيين سيفشلمنيمنة .42

بناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، أن اللبنانيين أكد رئيس لجنة الحوار الل: بيروت
والفلسطينيين يرفضون استبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية بالمشاريع اإلنمائية وقادرون مع 

 المواقف العربية األخرى على إفشال مخطط التوطين الذي هو أحد بنود صفقة القرن.
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ة" إلى التماع لمجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية من ودعا منيمنة في لقاء مع صحيفة "الحيا
ألل اتخاذ موقف مشتر  حيال "صفقة القرن" عشية التماع البحرين الذي ستطرح فيه مشاريع 

 إنمائية واقتصادية في إطار هذه الصفقة.
  وفيما قرر لبنان عدم حضور مؤتمر البحرين االقتصادي، رأى منيمنة أن من الطبيعي أال يشار 

لبنان في هذا االلتماع ألنه الخطوة العملية األولى لصفقة القرن، حيث سيبحث تمويل مشاريع في 
الضفة الغربية وبعض دول الجوار، كرشوة لخداع الفلسطينيين عبر وعود بتوفير حياة أفضل لهم من 

 طريق التنمية االقتصادية مقابل تخليهم عن حقوقهم السياسية.
العرب وللفلسطينيين خصوصا ال سيما أن ممولين ورلال أعمال وهذا أمر مكشوف لجميع 

فلسطينيين من داخل فلسطين المحتلة ومن خارلها رفضوا المشاركة في المؤتمر على الرغم من أن  
 بعضهم يقيم في أمريكا وأوروبا، هذا باإلضافة إلى رفض السلطة الفلسطينية حضور هذا المؤتمر.

نية والفلسطينية من أن "صفقة القرن" تهدف إلى توطين الفلسطينيين وعن مدى لدية المخاوف اللبنا
في دول اللجوء، قال منيمنة: "نحن في رأينا أنه في كل مرة طرح التوطين سابقا لم يكن األمر لديا، 
وكان له عالقة بسياسات محلية وتناقضات لبنانية وبتولهات شعبوية أحيانا، لكنها المرة األولى 

 قة القرن نرى شبح التوطين يطل في شكل حقيقي".وعبر ما سمي صف
ورأى منيمنة أن ما يعزز هذه المخاوف أن كل خطوات اإلدارة األمريكية الحالية يصب في هذا 
االتجاه وعلى رأسها التوله نحو إلغاء وكالة غود وتشغيل الالل ين الفلسطينيين "أونروا" ووقف إدارة 

 مليون دوالر سنويا. 370تمويل الوكالة والتي تبلغ  ترامب منذ أكثر من سنة دفع حصتها من
 23/6/2019، فلسطين أون الين

 
 دوالر شهريا  مليون  100 اجتماع وزراء مالية العرب يقر شبكة أمان للسلطة بـ .43

 أمانأعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات لامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة : القاهرة
مليون دوالر أمريكي شهريا، سواء من خالل  100 بمبلغموازنة الحكومة الفلسطينية مالية لدعم 

 واألزماتمباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لموالهة الضغوطات  أواألمانة العامة للجامعة 
 المالية التي تتعرض لها.

ألحد، برئاسة تونس بمقر واكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام التماعهم الطارئ، اليوم ا
األمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية واالقتصادية 

 والمالي.والمالية وضمان استقاللها السياسي واالقتصادي 
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على ألموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي إلدانتها والضغط  اإلسرائيليةوأدانوا القرصنة 
 الفلسطينية كاملة غير منقوصة. األموالهذه  وإعادةلوقف هذه القرصنة  اإلسرائيليةالحكومة 

 األمانلتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة  األعضاءودعا وزراء المالية العرب، الدول 
يسرة لدعم القروض الم أوالمالية، باالتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي 

 مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنو  والمصارف العربية، إلى المساهمة في 

المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع لهات االختصاص  األمانشبكة 
االتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة  إطارفي  واإللراءات وإمكاناتها اأنظمتهالفلسطينية، وفق 

 فلسطين.الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة 
وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية 

 حكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.الحكومية وغير ال
 23/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون دوالر عجز الموازنة الفلسطينية 700الغيط:  أبو .44

: العجز الغيط، أبو الغيطأبو أكد األمين العام للجامعة العربية أحمد : سوسن أبو حسين - القاهرة
ونوه أبو الغيط، خالل االلتماع، بة"أهمية العمل على المستوى . مليون دوالر 700في موازنة فلسطين 

العربي بصورة حثيثة، ونالزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة األمان المالية، أو بأي صورة من 
الضاغطة والخطيرة  صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من ألل تجاوز األزمة

 التي يوالهها الفلسطينيون".
وأشار أبو الغيط، إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الجامعة في االلتماع 
الطارئ الذي عىقد في أبريل )نيسان( الماضي، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. وأوضح أن "أبو 

ي توالهها السلطة الفلسطينية لراء االستقطاعات مازن أسهب يومها في شرح عمق األزمة الت
التعس ية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضال  عن ترالع المىساعدات 

 األمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين".
سلم األموال منقوصة موقف مبدئي يستدعي وأكد أبو الغيط أن "الموقف الفلسطيني في رفض ت

االحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة... ألن األموال أموال فلسطينية، وال حق 
إلسرائيل في استقطاع أي لزء منها". وقال أبو الغيط: "لقد تابعتى هذه القضية عبر الشهور 

دة على أكثر من صعيد، وحررتى خطاباٍت لعدد الماضية باهتمام شديد، وأثرتها مع أطراف دولية ع
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من هذه األطراف أىنبه فيها لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوما  بعد يوم". وأكد أن تفعيل 
وفي ضوء هذه  -مليون دوالر شهريا  قد صار اليوم  100شبكة األمان المالية العربية، بمبلغ 

حقيقيا  لمدى لدية االلتزام بدعم صمود الفلسطينيين، ضرورة مىلحة واختبارا   -الظروف الضاغطة 
... 2012موضحا  أن قرار تفعيل شبكة األمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 

 وآخرها قمة تونس الثالثين... بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.
 24/6/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر الجبير: أي شيء يقبل به .45

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارلية عادل الجبير يوم األحد إن تحسين وضع : الرياض
الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل 

 ."بالغة األهمية"
التلفزيونية حول المقترحات األمريكية الخاصة بالشق  24كان الجبير يرد على أس لة من قناة فرنسا 

 االقتصادي من خطة السالم بالشرق األوسط.
أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع "وقال الجبير في مقابلة 

قرار الفلسطينيون هم أصحاب ال"وتابع  ترحيب. واآلن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية".
 األخير في هذا األمر ألنها قضيتهم ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر".

وقال الجبير إن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حدود عام 

 23/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 انتهى "إسرائيل": زمن الحرب مع لصحيفة عبرية وماسي سعوديدبل .46
"القدس العربي": نقلت صحيفة "غلوبس" االقتصادية العبرية حوارا نادرا مع دبلوماسي سعودي، لم 
تكشف الصحيفة عن اسمه، قال خالله "إن العالم العربي ينظر إلى إسرائيل بإعجاب بسبب إنجازاتها 

 ليدها حتى أول ك الذين يكرهونها معجبون بها".التكنولولية ويهدف إلى تق
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي أنه إذ يقول ذلك فإنه يتحدد عن نفسه، إال أن آراءه متطابقة مع 

 نيوز" اإلسرائيلي. i24الرياح التي تهب في أروقة الحكم في الرياض، وفقا لموقع "
تكنولوليا اإلسرائيلية وبرامج التجسس، قال وحول ما يتردد عن استخدام ألهزة األمن السعودية ال

الدبلوماسي السعودي: "التكنولوليا اإلسرائيلية متقدمة، وألهزة األمن السعودية تستخدم أفضل 
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األدوات التكنولولية التي يمكن الحصول عليها". وأوضح أن األمن القومي في بالده يتصدر سلم 
 األولويات، مثلما هو الوضع في إسرائيل.

يزور مسؤول إسرائيلي السعودية، قال الدبلوماسي السعودي إن زيارة رسمية لممثل  أن إمكانية وحول
وأوضح أنه يجب نفهم أن السعودية لديها التزام ومسؤولية  المملكة هي مسألة وقت. إلىإسرائيلي 

عميقين تجاه الفلسطينيين، وهو ما انعكس في تجديد وعد عاهل المملكة إلى رئيس السلطة 
فلسطينية محمود عباس في التماعهما األخير بأنه لن يسمح بتقدم الخطوات الدبلوماسية التي من ال

شأنها أن تضر بالقيادة الفلسطينية. ومع ذلك يحاول العاهل السعودي وولي عهده إقناع الفلسطينيين 
 بدراسة التطورات السياسية واالقتصادية بجدية ضمن صفقة القرن.

بالده وبلدان أخرى على استعداد الستثمار مبالغ ضخمة في "صفقة القرن"، وأكد الدبلوماسي أن 
مبالغ لن يحلم الفلسطينيون بتلقيها، وإذا انطلقت هذه الصفقة فإن الفلسطينيين سيحصلون على 
استقالل حقيقي يضمن لهم التعليم الجيد وفرص العمل واقتصاد قوي ويتحررون من االعتماد على 

أنه يمكن أن يكون من الصعب عليهم الخرو  من صورة الضحية األبدية  تدركا  مس تبرعات اآلخرين.
 ويعتقدون أنهم غير قادرين على إدارة أنفسهم دون مساعدة خارلية.

وذكر الدبلوماسي انه بالنسبة للمملكة ودول الخليج ومصر واألردن، من الواضح أن زمن الحرب مع 
قات كبيرة للغاية. وأضاف أن التاريخ قد أتاح فرصة لتحقيق إسرائيل قد انتهى وأن مزايا تطبيع العال

 ذلك، معربا عن أمله في أن تنتهز إسرائيل هذه الفرصة.
 24/6/2019القدس العربي، لندن، 

 
 رفض عربي واسع لخطة كوشنر االقتصادية للسقام في الشرق األوسط .47

قوبلت رؤية الرئيس : بد الالهستيفن كالين وسليمان الخالدي ومحمد ع - القاهرة، انعم  ، الرياض
األمريكي دونالد ترامب االقتصادية في إطار خطة أوسع لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بازدراء 

وأثار  ياب  ورفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم دعوة البعض في الخليج إلى منحها فرصة.
حقا، رفضا ليس من الفلسطينيين تفاصيل الحل سياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه ال

 فحسب ولكن أيضا في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة عالقات طبيعية معها.
ومن السودان إلى الكويت، استنكر معلقون بارزون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات 

 رها الفشل منذ البداية".مصي"و "و"فاشلة "مضيعة هائلة للوقت"مماثلة بشكل الفت لالنتباه مثل 
وولهت أحزاب ليبرالية ويسارية مصرية انتقادات حادة لورشة البحرين وقالت في بيان مشتر  إن 

وأضاف البيان  يرمي إلى تكريس وشرعنة االحتالل الصهيوني لألراضي العربية"."مؤتمر المنامة 
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وتعتبر هذا المشاركة تجاوزا  نستنكر وندين أي مشاركة أو تمثيل عربي رسمي في هذا المؤتمر..."
 مع إسرائيل. "لحدود التطبيع

 23/6/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 اآلالف بالمغرب يتظاهرون ضد مؤتمر البحرين .48
تجمع آالف المتظاهرين يوم األحد في الرباط للتنديد بمؤتمر البحرين الذي يتوقع أن تطرح فيه 

ها للسالم في الشرق األوسط، وأعلنوا رفضهم أي شكل الواليات المتحدة الجانب االقتصادي من خطت
 من أشكال المشاركة المغربية فيه.

وسار المتظاهرون في شارع محمد الخامس وسط العاصمة المغربية رافعين الفتات كتب عليها 
"الشعب المغربي يندد بصفقة الخيانة وورشة المنامة"، و"إسقاط مؤتمر العار"، كما طالبوا بإقرار 

 "يجرم التطبيع" مع إسرائيل، وأحرقوا علما إسرائيليا. قانون 
وشار  في المظاهرة كل من حزب العدالة والتنمية الذي يقود االئتالف الحكومي، ولماعة العدل 
واإلحسان، وفدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب االستقالل، وأعضاء حركة "بي دي أس" التي تنادي 

 ء نقابيين وحقوقيين.بمقاطعة إسرائيل، إلى لانب نشطا
وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد زويتن إن المغرب لم يعلن مشاركته في هذا 
المؤتمر "الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها عدة قرارات لمجلس األمن الدولي، حقه 

 . في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة الالل ين"
ونقل موقع حزب العدالة والتنمية عن رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس األزمي اإلدريسي أن هذه 
المسيرة "دليل واضح وصريح من المغاربة على رفضهم ما تسمى صفقة القرن"، معتبرا أن "الحل 

 ليس باالقتصاد، بل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
قل الموقع عن األمين العام لنقابة االتحاد الوطني للشغل عبد اإلله الحلوطي أن المسيرة تؤكد كما ن

رفض المغربيين القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، والتأكيد كذلك على التشبث 
 بالقضية الفلسطينية وثوابتها.

 24/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مؤتمر المنامة: تتعارض مع ثوابت فلسطين والسقام والنسانية "علماء المسلمين" عن .49
رفض االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، األحد، ورشة اقتصادية بالبحرين تلت م بعد إسطنبول: 

يومين، لبحث أولى خطوات ما يسمى بة "صفقة القرن" بشأن القضية الفلسطينية، قائال إن أي 
 ت الفلسطينية والعربية واإلسالمية، بل واإلنسانية العادلة".مشاركة بها "تتعارض مع الثواب
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ديسمبر/ كانون  6وقال االتحاد في بيان اليوم: "اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لدولة االحتالل )في 
وأضاف مستنكرا: "بدال من الرفض والمقاومة  (، وتسعى لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن".2017أول 

لة لبعض قادة العرب باألموال والمؤتمرات، وآخرها " ورشة االزدهار مقابل لهذه المؤامرة نرى هرو 
وأوضح االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "أي محاولة في هذا النطاق ستبوء  السالم بالبحرين".

 بالفشل الذريع"، محذرا من دعم المحتلين باألموال والمؤتمرات.
قضية الفلسطينية، وفرض هيمنتها بإلبار الحكام العرب ودان "السياسة األمريكية حيال القدس وال

على القبول بالتنازل عن القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني، تحت غطاء ما يسمى صفقة 
كما استنكر بشدة "مشاركة أي دولة عربية أو غيرها في تحقيق هذه  القرن، واالزدهار مقابل السالم".

 ثوابت الفلسطينية والعربية واإلسالمية، بل واإلنسانية العادلة".األهداف الخطيرة التي تتعارض مع ال
 23/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 والشلغومي مرتزقة" إسرائيل"مجلس أئمة فرنسا: لم نرسل وفدا إلى  .50

دان مجلس أئمة فرنسا، بشدة، الزيارة التي قام بها وفد ادعى أنه يمثل األئمة برئاسة حسن  باريس:
ووصف المجلس، في  إلى )إسرائيل( األسبوع الماضي، والتقى فيها ضباط ولنود االحتالل.شلغومي 

بيان، يوم األحد، الشلغومي ومن قام بالزيارة معه بالمرتزقة الذين توظفهم الهي ات الصهيونية، لتمييع 
وقال إن )إسرائيل( سرطان بغيض ومتوحش، وأن التاريخ  الدين اإلسالمي وقضايا المسلمين.

والجغرافيا والسيسيولوليا واإلثنولوليا واللغة والعادات والتقاليد كلها ترسم اسما واحدا ال ثاني له هو 
وأضاف أن المناورات والفرقعات اإلعالمية التي ظهر بها الشلغومي يشيد بالكيان  فلسطين.

 تنطلي على أحد.الصهيوني تهدف إلى إحباط الروح المعنوية العالية إلخواننا في فلسطين والتي ال 
وشدد مجلس األئمة على أن مسلمو فرنسا كباقي األحرار في العالم يساندون إخوانهم الفلسطينيين 

 ولن يكونوا ردء  للمغتصب.
وكان المتحدد باسم ليش االحتالل أفيخاي أدرعي قد احتفى بزيارة الشلغومي إلى "تل أبيب"، ونشر 

 االحتالل ويدعو لهم بالنصر. صوره وهو على الجبهات الساخنة يعانق لنود
 23/6/2019، فلسطين أون الين

 
 الصين: فلسطين قضية مركزية في الشرق األوسط .51

التقى وزير الخارلية والمغتربين رياض المالكي، يوم األحد، سفير لمهورية الصين الشعبية، : رام هللا
واستعرض السفير الصيني سلسلة  السفير قوه وي، في مقر وزارة الخارلية والمغتربين بمدينة رام هللا.
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مواقف بالده الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية خالل الفترة الماضية، 
والتي صدرت من أعلى هرم الحكومة الصينية، الرئيس شي لين بينغ، التي تجدد وتؤكد الموقف 

رق األوسط، ودعم حل الدولتين وإقامة الصيني تجاه فلسطين باعتبارها قضية مركزية في منطقة الش
وناقش  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

الجانبان سياسات اإلدارة األمريكية تجاه فلسطين، خاصة بما يسمى "ورشة المنامة االقتصادية"، 
 سية على القضية الفلسطينية والمنطقة. تحت عنوان "السالم من ألل االزدهار" وتداعياتها السيا

 23/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : أولوية االقتصاد بـ"صفقة القرن" وصفة لفشلهاإسرائيليتقرير  .52

اعتبر تقرير إسرائيلي نىشر يوم األحد، أن نجاح خطة "صفقة القرن" مرتبط بشكل وثيق بالقسم 
إسرائيلية، رغم أن  –األمريكية، التي تدعي الدفع باتجاه تسوية فلسطينية السياسي في هذه الخطة 

المعلومات التي رشحت حول فحواها وتصريحات واضعيها، وبينهم لاريد كوشنر وليسون غرينبالت 
وديفيد فريدمان، تؤكد انحياز الخطة الكامل إلسرائيل وتعميق االحتالل، خاصة أنهم يؤيدون ضم 

 ية إلى إسرائيل، مثلما صرح فريدمان وغرينبالت. معظم الضفة الغرب
 25وقررت اإلدارة األمريكية أن تكون الخطوة األولى في تنفيذ "صفقة القرن" بعقد ورشة المنامة، في 

حزيران/يونيو الجاري، بادعاء أنها القسم االقتصادي من الصفقة. لكن هذا األداء األمريكي  26و
ة تطبيق الخطة، إلى لانب رفض واسع للغاية، خاصة في الرأي يواله شكوكا واسعة إزاء إمكاني

 العام العربي، كما يعارضها مسؤولون في دول عربية عديدة.     
ووفقا للتقرير اإلسرائيلي، الذي نشره "معهد أبحاد األمن القومي" في لامعة تل أبيب، اليوم األحد، 

منصبه، باألقوال واألفعال، أن الطريق األمثل  فإن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أوضح فور توليه
لتحقيق غايات الواليات المتحدة، بما في ذلك حل موالهات وأزمات في الحلبة الدولية، هي استخدام 
القوة االقتصادية األمريكية الهائلة، واالعتماد على إقناع العبين في الحلبة الدولية بالتعاون مع البيت 

ته من خالل التلويح بعقوبات اقتصادية، في حالة الصين والمكسيك األبيض. ويطبق ترامب رؤي
وإيران، أو بجوائز اقتصادية، في حالة الفلسطينيين مثال، شريطة اتباعهم سياسة تتالءم مع مصلحة 

 الواليات المتحدة، أي حل الصراع من خالل "صفقة القرن".   
، بأن التقدم االقتصادي سيتحقق فقط مع وأشار التقرير إلى تصريحات كوشنر، صهر ومستشار ترامب

رؤية اقتصادية صلبة وإذا لرى حل المبادئ األساسية للحل الدائم. وأكد التقرير على أنه "باإلمكان 
الفهم من أقوال كوشنر أن الجوانب االقتصادية ستستخدم كطىعم للفلسطينيين من ألل أن يتنازلوا في 

وبكلمات أخرى، فإن الخطة االقتصادية غايتها تحسين حياة  قضايا أخرى مرتبطة بتطلعاتهم القومية.
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الجمهور الفلسطيني ولودتها، وتشجيعه على ممارسة ضغوط على قيادته كي تىبدي ليونة في باقي 
 اإلقليمية، من ألل إزالة عوائق معروفة من الطريق إلى اتفاق سياسي". –القضايا السياسية 

 

 بقةدور االقتصاد في اتفاقيات سقام سا
إال أن التقرير لفت إلى أن "دراسة اتفاقيات السالم التي وقعت عليها إسرائيل في الماضي، تظهر أن 
الجوانب االقتصادية وقوة الواليات المتحدة االقتصادية كانت دائما لزءا من عائدات السالم. ولكن، 

كان ثانويا دائما قياسا  في موازاة ذلك باإلمكان القول إن القضايا االقتصادية والدور الذي تلعبه
 بالقضايا القومية والسياسية الحارقة".

وأضاف التقرير أن "المالحق االقتصادية والمدنية في اتفاقية السالم مع مصر، لم تنفذ بغالبيتها... 
وكانت األزمة االقتصادية في مصر، إثر اإلنفاق األمني المتزايد، هي التي دفعت مصر نحو السالم مع 

الوعود األمريكية بضمانات أمنية واقتصادية سمحت، على شكل مساعدات سنوية، بالتقدم نحو إسرائيل، و 
اتفاق سالم. وهذه ثاني أكبر مساعدات خارلية تمنحها الواليات المتحدة لدولة، بعد إسرائيل. وكانت 

االقتصادية مصر بحالة إلى المساعدة االقتصادية األمريكية، لكن يحظر االستنتا  من ذلك أن القضايا 
هي التي للبت حال للصراع، وإنما انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. وبعد أربعين عاما أيضا، التبادل 
التجاري والتعاون االقتصادي بين الدولتين هامشي، وأساس العالقات بينهما هو التعاون األمني والتدخل 

 تفاق".منية( في تطبيق االاألمريكي )القوة المتعددة الجنسيات في سيناء والمساعدات األ
وأضاف التقرير أن "اتفاق أوسلو واالتفاق المرحلي مع الفلسطينيين، تطرق إلى قضايا اقتصادية 
كثيرة أيضا، لكن على غرار االتفاق مع مصر، كانت هذه ماثلة في ظل قضايا الحل الدائم للصراع. 

وقطاع غزة( ومنح حكم ذاتي وشكل انسحاب الجيش اإلسرائيلي من المناطق )الضفة الغربية 
قعت عليها االتفاقيات االقتصادية بين الجانبين في باريس...  للفلسطينيين األرض الصلبة التي وى
واالتفاق أرسى تعلق واعتماد االقتصاد الفلسطيني بإسرائيل وال يمنحه استقالال. عدا ذلك، ورغم أن 

أنها لم تمنع تفجر العنف عندما بدا أن الحوار االتفاقيات يفترض أن تكون حافزا اقتصاديا هاما، إال 
حول القضايا السياسية وصل إلى طريق مسدود. ويذكر أن االنتفاضة الثانية، مثل األولى، اندلعت 

 فيما الوضع االقتصادي في المناطق لم يكن سي ا".  
سياق، "ألن قضية وتابع التقرير أن اتفاقية السالم بين إسرائيل واألردن كانت استثنائية في هذا ال

إعادة أراض كانت ثانوية، والدعم االقتصادي الذي حظي به األردن في أعقاب االتفاق كان دوره هام 
في التوصل إليه. وقد التزمت الواليات المتحدة بشطب كافة ديون األردن. ورغم ذلك، فإنه لم يكن 

قعت في إطار اقتصادي ف  قط".باإلمكان التوصل إلى االتفاقية لو أنها وى
وأكد التقرير على أنه "قبيل استعراض الطبق االقتصادي في صفقة القرن، ينبغي ذكر اتفاقيات 
السالم التي وقعتها إسرائيل، وتؤكد كيف أن االقتصاد هو لزء من الحل ولكن ليس الحل نفسه. 
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ارات وباإلمكان رؤية أن اتفاقيات سالم أخرى لرى توقيعها على مر التاريخ، شكلت فيها االعتب
االقتصادية حافزا على مواصلة المفاوضات، لكن مكانها كان دائما إلى لانب مصالح سياسية 

 وقضايا إقليمية وقومية حارقة أكثر بكثير".
ورأى التقرير أن "محاولة إدارة ترامب قلب ترتيب األمور، وبناء حقل الفوائد ومن ثم استعراض 

ينيين، قد يبدو شي ا حديثا لكنه ليس عمليا. وقبل بدء الخطة السياسية لتسوية بين إسرائيل والفلسط
الورشة، استجابت معظم الدول المشاركة لمطالب اإلدارة لكنها أظهرت عدم ر بة بارز بالمشاركة 

 فيها. كذلك فإن مستوى المشاركين ليس من الصف األول".       
سرائيل والفلسطينيين، وكذلك إثر مستوى وختم التقرير بأنه "على ضوء الفجوات السياسية واإلقليمية بين إ

األداء المتدني للمؤسسات الفلسطينية، إلى لانب االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ثمة حالة 
أيضا إلى خطة سياسية خالقة وتقوم بتعويض الفلسطينيين. وتدل الشواهد التاريخية على أنه ال ينبغي 

 مارات المستقبلية المخطط لها على أنها مفتاح لحل صراع طويل".  النظر إلى الورشة في البحرين واالستث
 23/6/2019، 48عرب 

 

 سيطرة االحتقال وتهويد القدس لترسيخالديموغرافيا  .53
 نبيل السهلي

( مستوطنا  يهوديا مقابل 60تسعى بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس إلى تثبيت تفوق ديمغرافي بواقع )
خ السيطرة اإلسرائيلية على القدس وتهويدها في نهاية المطاف، ولهذا وضعت البلدية فلسطينيا لترسي (40)

ممنهجة لمحاصرة حياة الفلسطينيين في مساحة محدودة، حيث تهدم م ة بيت سنويا، ولو  استراتيجية
توفرت لديها إمكانيات لهدمت لميع البيوت بحجة عدم الترخي . سعت حكومة نتنياهو إلى استغالل 

لفرض واقع تهويدي ديموغرافي وتاليا  لغرافيا سياسية قسرية  القدس،ن ترمب السيادة اإلسرائيلية على إعال
 في القدس، وذلك من خالل سياسة الترانسفير الصامت ضد العرب المقدسيين.

 

 القدس في الميزان الديموغرافي
ساحقة في الجزء  من الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية تستهدف لعل اليهود أكثرية

، بحيث ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على 1967الشرقي من القدس المحتلة عام 
استيعاب اليهود القادمين من الخار ، عبر محاوالت فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد ترالعها 

عدد الوالدات للمرأة اليهودية  من الدول األوروبية، فضال  عن تقديم مغريات مالية إسرائيلية لرفع
المستوطنة في القدس، وذلك بغية ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية لليهود في شكل عام. وفي الوقت 
نفسه تسعى المؤسسة اإلسرائيلية إلى زيادة عدد لليهود في مدينة القدس عبر سياسات إلالئية 

إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم، األمر  مبرمجة إزاء العرب المقدسيين، لترحيلهم بصمت عنها عبر
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الذي سيؤدي إلى اإلخالل بالتوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين اليهود بالمدينة في المدى 
وتاليا  رسم لغرافيا سياسية تهويدية. وقد اتبعت إسرائيل إلراءات عديدة من ألل دفع  المنظور،

  مدينة القدس، ومن بين تلك اإللراءات التي العرب المقدسيين، من مسلمين ومسيحيين إلى خار 
تجعل المقدسي يفقد هويته، إذا عا  الفلسطيني المقدسي خار  القدس لمدة سبع سنوات متتالية، أو 

 إذا حصل على لنسية أخرى، وكذلك إذا سجل إقامته في بلد آخر بغرض الدراسة أو العمل.
لفقدان بطاقة الهوية بنحو ستين ألف عربي، وهذا وتبعا  لذلك يقدر عدد العرب المقدسيين المعرضين 

يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو بقاءهم خارلها. والالفت للنظر أن كافة اإللراءات اإلسرائيلية 
لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام "القانون اإلسرائيلي"، فصاحب األرض العربي الفلسطيني، 

في أي لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفي للمستوطن وفقا  لنسق تطور الملكية والسكان معرض 
اليهودي اآلتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين المحتلة حتى يصبح مواطنا 

عقود من الزمن، أو حمل لنسية أخرى، على  في القدس، وال يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات، أو
عليه قوانين إسرائيلية عنصرية لائرة، الستالب أرضه عكس العربي صاحب األرض الذي تفرض 

وتهويدها بكافة الوسائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من األراضي في القدس وبناء المستوطنات 
 عليها لتلف المدينة من كافة االتجاهات وتعزلها عن باقي المدن والقرى في الضفة الفلسطينية.

 

 غياب سبل المواجهة
إلى أن كل الحفريات وعمليات التجريف التي لم تتوقف البتة في باب المغاربة من األهمية اإلشارة 

اإلسرائيلية  االستراتيجيةومحيط المسجد األقصى المبار ، وكذلك في حي سلوان، إنما تخدم األهداف 
عربية  التهويدية في مدينة القدس، في وقت لم تظهر فيه إلى العلن سياسة فلسطينية موحدة، أو

والهة السياسات واإللراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس. وتبعا  للسياسات اإلسرائيلية موحدة لم
( مستوطنة إسرائيلية يتركز فيها م تا 26االستيطانية التهويدية في مدينة القدس، بات بمدينة القدس )

ألف  ألف مستوطن من اليهود المتزمتين. وفي مقابل ذلك ال يزال في المدينة أكثر من ثالثم ة
مقدسي. وأصدرت حكومة نتنياهو خالل السنوات األخيرة رزمة قوانين في شأن القدس، لجعل 

( في الم ة من إلمالي سكان مدينة القدس 12المقدسيين أصحاب األرض أقلية ال تتجاوز نسبتها )
ورة، . وإضافة إلى القوانين العنصرية المذك2020بقسميها الشرقي والغربي في نهاية العام القادم 

اعتمدت إسرائيل على سالح الهدم والنشاطات االستيطانية في مدينة القدس ضمن برنامج مدروس 
 لتقلي  ولود الفلسطينيين.

وفي هذا السياق يعتبر الجدار العازل من أهم النشاطات االستيطانية في القدس، وأدى حتى اللحظة 
سرائيل بسحب اإلقامة منهم. ( ألف فلسطيني من القدس، في وقت تهدد إ145إلى طرد نحو )
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وبالتوازي مع الهدم والتهجير واالستيطان، تواصل إسرائيل تنفيذ المشاريع العمرانية وضم الكتل 
 االستيطانية لفرض أغلبية يهودية بالقدس المحتلة.

( ألف مستوطن يهودي. 200ويقدر مجموع المستوطنين اليهود في الجزء الشرقي من القدس بنحو)
تابع أن إسرائيل تستغل انحياز إدارة ترمب للمواقف اإلسرائيلية وتحوالت المشهد العربي والالفت للم

وحالة االنقسام الفلسطيني، لتمرير مخططاتها بتصعيد وتيرة الهدم واالستيطان ومصادرة مزيد من 
 األرض والعقارات والمحال التجارية في مدينة القدس. وكثفت حكومة نتنياهو من تنفيذ المخططات

الجاهزة لفرض لغرافيا سياسية تهويدية، ومنها مخطط للقيام بعمليات لرف وإزالة آالف المنازل، 
بغية كسر التجمع العربي داخل األحياء العربية بمدينة القدس، مثل حي الشيخ لراح والعيزرية. 

 ألف مقدسي مهددون بالطرد إلى خار  مدينة القدس. 35ونتيجة تلك المخططات ثمة 
 

 48سفير يقاحق المقدسيين منذ التران
( ألف مقدسي أثناء احتالله الجزء الشرقي 15من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الجيش اإلسرائيلي قد طرد )

بعد ارتكاب  1948، وقبل ذلك تم طرد ستين ألف مقدسي عام 1967من مدينة القدس في حزيران / يونيو 
س، وفي شكل خاص في قرية دير ياسين التي ارتكبت بحق مجازر مروعة في العام المذكور في قرى القد

 أهلها مجزرة مروعة في شهر نيسان / أبريل من العام المذكور على يد العصابات الصهيونية.
وبطبيعة الحال ستستمر المؤسسة اإلسرائيلية محاصرة مدينة القدس بالجدران العنصرية اإلسمنتية وسواها. 

تداعيات الديموغرافية التهويدية المحتملة، وفضح السياسات واإللراءات ولهذا تحتم الضرورة محاصرة ال
اإلسرائيلية بمدينة القدس، من خالل نشر ملفات وثائقية في وسائل اإلعالم العربية وغير العربية، بحيث 

 تظهر من خاللها في شكل دوري اإللراءات اإلسرائيلية الحثيثة الهادفة إلى طرد المقدسيين.
رورة العمل العربي واإلسالمي المشتر  في الحقل الدبلوماسي والسياسي، ومطالبة ناهيك عن ض

األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة ضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس، وفي 
المقدمة منها تلك التي أكدت عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي في القدس وبطالنه، وكذلك رفض 

لديموغرافية التي رسمت لغرافية قسرية في القدس، والعمل على عودة المقدسيين الذين التغيرات ا
نزحوا عن المدينة خالل سنوات االحتالل الماضية. ومن شأن هذا أن يعزز الخطوات لتثبيت 
المقدسيين في أرضهم ومحالهم وعقاراتهم، وبالتالي تفويت الفرصة على إسرائيل لفرض األمر الواقع 

 ي على مدينة القدس عبر الطرد الصامت للمقدسيين وتصعيد وتيرة الهدم واالستيطان في آن.التهويد
 24/6/2019، القدس العربي، لندن
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 القرن" لتفشل صفقةصم موا " .54
 سمير الزبن

"لو نقلت إدارة الرئيس ترامب السفارة األمريكية إلى القدس، ولم تىزل قضية القدس عن لدول األعمال 
لو أزالت القدس عن لدول األعمال، ولم تىزل موضوع الالل ين الفلسطينيين عنه لقلنا  لقلنا حسنا .

حسنا . لو أزالت الالل ين عن لدول األعمال، ولم تعترف بضم هضبة الجوالن السورية في حرب 
 األيام الستة لقلنا حسنا . لو اعترفت بضم الهضبة، ولم تتناول على اإلطالق نوايا الضم اإلسرائيلية

في الضفة الغربية لقلنا حسنا . غير أن ترامب نقل السفارة إلى القدس، وأزال الموضوع عن لدول 
األعمال، وكذا أيضا  موضوع الالل ين، واعترف بضم هضبة الجوالن، والسبت الماضي في صحيفة 

لية: نيويور  تايمز، حرص سفيره الذي يمكث على يمين نتنياهو على أن يقول الجملة المذهلة التا
 في ظروف معينة، أعتقد أن إلسرائيل الحق في االحتفاظ بجزء من الضفة الغربية ولكن ليس كلها".

الفقرة السابقة لم يكتبها فلسطيني، وإنما يوسي بيلين، الوزير اإلسرائيلي السابق، وواحد من مهندسي 
وتساق هذه الفقرة للتدليل (. 14/6/2019اتفاق أوسلو اإلسرائيليين. كتبها في صحيفة إسرائيل اليوم، )

على أن من صاغ "صفقة القرن"، بالحدود التي تسربت عنها حتى كتابة هذه األسطر، قد صاغها 
ضد أي حلٍ  مقبول للصراع العربي ة اإلسرائيلي. لقد حسمت إدارة ترامب لصالح إسرائيل قضايا الحل 

حسم منذ أكثر من عشرين عاما ، النهائي المؤللة بمولب اتفاقات أوسلو، وكان من المفترض أن ت
لكن المسار فشل، وبقيت األطراف عالقة  في صيغة اتفاقات أوسلو المتآكلة لصالح إسرائيل، والتي 
استثمرتها عمليا  للخالص من السيطرة على الكتل السكانية، وإحالة عب ها إلى السلطة الفلسطينية، 

ت وتعزيز االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ما  فرض وقائع إسرائيلية على األرض. نص 
االتفاقات االنتقالية على مطالبة الطرفين بعدم تغيير الوقائع على األرض، على الرغم من أن طرفا  
واحدا  قادرا  على فرض هذه الوقائع. ليس هنا  عاقل يقول إن اتفاقات أوسلو قامت بين طرفين 

سطينيون الطرف الضعيف، والمفروض شروط مجحفة متوازيين بالقدرة والتأثير. ولذلك، كان الفل
بمولب االتفاق. أما الطرف اإلسرائيلي فقد صاغ االتفاقات بما يتالءم مع استمرار فرض سيطرته 
االحتاللية على األراضي الفلسطينية. وعندما تعارضت هذه االتفاقات مع مصالحه، خرقها على 

زاد بنسٍب غير مسبوقة بعد اتفاقات أوسلو. وعندما أوسع نطاق. ولذلك، نرى االستيطان اإلسرائيلي 
انفجرت االنتفاضة الثانية على خل ية فشل المفاوضات الفلسطينية ة اإلسرائيلية في الواليات المتحدة، 
كان الرد اإلسرائيلي اقتحام مناطق السلطة عسكريا ، ومحاصرة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في 

ر الفصل الضم العنصري في الضفة الغربية، على الخطوط التي تراها مقر ه، وبعد ذلك بناء لدا
، بل بىني 1948إسرائيل مناسبة لها. لم يبَن الجدار على الخط األخضر الذي كان نتا  حرب العام 

في مواقع كثيرة في عمق الضفة العربية شامال  المستوطنات، ومحو ال  الضفة الغربية عمليا  إلى معازل 
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األوصال. ويبدو هذا كله بالمفهوم األمريكي ليس فرضا  ألمر واقع إسرائيلي على  بشرية مقطعة
األراضي الفلسطينية؟! أما ما هي الوقائع التي فرضها الفلسطينيون على األرض؟ إنها ال شيء، بل 
هم خسروا من االتفاقات االنتقالية، إضافة إلى القضم االستيطاني لألراضي الفلسطينية وتحطيم 

الحل النهائي. فعلى مدى ربع القرن المنصرم من عمر "أوسلو"، خسرت السلطة فتاتا كثيرا  قضايا
منحته إياها االتفاقات االنتقالية. بدأت باقتحامات المناطق المصنفة "أ" مع االنتفاضة الثانية، وصوال 

تذهب إلى األسرى إلى اقتطاع إسرائيل لزءا  من أموال الضرائب الفلسطينية هذه األيام، بذريعة أنها 
 الفلسطينيين في إسرائيل. 

تشير "صفقة القرن"، ليس إلى التعاون الوثيق بين إسرائيل والواليات المتحدة في عملية إنتالها فحسب، 
ل إدارة ترامب إلى ناطٍق باسم اليمين اإلسرائيلي. وال يىعتقد أن دولة مؤسسات، مثل الواليات  بل إلى تحو 

، ألنه ببساطة  المتحدة األمريكية، ال يولد فيها مسؤول في اإلدارة نب ه إلى أن هذا الحل ال يمكن أن يمر 
يذل الفلسطينيين، وال يمنحهم سوى مقايضة حقوقهم بالمال. وواضح أن من صاغ "الصفقة" يدر  أن 

كية الفلسطينيين لن يقبلوها، فاندفع مبك را  إلى ابتزازهم بجعل شروطهم أسوأ، بوقف المساعدات األمري
لوكالة األمم المتحدة لغود وتشغيل الالل ين الفلسطينيين )أونروا(، ووقف بعض المساعدات األمريكية 
لمشاريع تنموية في األراضي الفلسطينية، والتهديد بوقف كل المساعدات األمريكية للسلطة، وهي 

ة إنقاذية للوضع مساعدات أساسية الستمرارها. دفع هذا كله الفلسطينيين إلى اعتبار الصفقة حال
الفلسطيني الصعب. ما ال ينتبه إليه مصممو الضغوط على السلطة الفلسطينية، يلفت إليه العقيد 
احتياط، اإلسرائيلي ميخائيل ميلشتاين، في ورقٍة تحذ ر من األوضاع القائمة، باعتبار أن ما هو قائم 

، في ضوء األزمة االقتصادية يحتا  "إخطارا استراتيجيا" حيال السلطة الفلسطينية. وهو يحذ ر
الفلسطينية، من عدة تهديدات: "اتساع دائرة الفلسطينيين المشاركين في أحداد العنف واإلرهاب 
واإلخالل بالنظام؛ ورفع حركة حماس رأسها في ضوء قيود السلطة؛ والمس بالتنسيق األمني مع 

 ستضطر إسرائيل إلى االهتمام بها".  إسرائيل، ومصاعب أداء السلطة مهامها في المجال المدني، والتي
يشب ه مستشار الرئيس ترامب )وصهره(، لاريد كوشنر، خطته صفقة القرن بخطة مارشال األمريكية 
إلعادة إعمار أوروبا. ويبدو أن صاحب الصفقة الفاسدة يجهل التاريخ، ويقارن ما ال يصلح للمقارنة. 

على احتالله، ولم يعاقب المهزوم، لكن االتفاق  فهو ال يدر  أن مشروع مارشال لم يكافئ المحتل
السياسي على الخريطة السياسية ألوروبا كان نالزا  قبل المشروع الذي كان يهدف إلى عدم التحاق 
الدول الغربية المدمرة بالشيوعية. وعلى أهميته، لم يكن مشروع مارشال خيريا ، بمعنى أنه كان مشروعاى 

لهة التمدد الشيوعي في أوروبا. وفي لميع األحوال، كان المشروع متوازنا  لربط أوروبا بأمريكا، ولموا
 بالنسبة للدول الغربية التي كانت على طرفي الحرب العالمية الثانية، المنتصر والمهزوم. 
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وبالعودة إلى "صفقة القرن"، يمكن القول إن النظر إلى الصراع العربي ة اإلسرائيلي بوصفه صفقة 
مكن من خاللها مقايضة الحقوق برفاه اقتصادي من دون حل سياسي، هو وصفة تجارية محضة، ي

للفشل. كما أن إقامة الحل كله، وبشكل فج، لصالح المحتل، ويتم ابتزاز الضحية، ويطلب منها 
ا مع االحتالل فحسب،  الموافقة على الصفقة، بوصفها الفرصة المواتية، هي ليست فقط اصطفافا فج 

ة للضحايا وإذالل لهم وسلبهم حقوقهم بموافقتهم، أو فرضها عليهم بالقوة. أي أن بل هي أيضا  إهان
عدم موافقة الفلسطينيين على الصفقة سيجعلهم عرضة لتحقيقها، عقابا  لهم على رفضهم لها. بمعنى 

 آخر، من أعد  هذه الصفقة لصالح إسرائيل، صم مها بحيث يكون نجاحها األمثل في فشلها.
 24/6/2019، د، لندنالعربي الجدي
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 ايال زيسر
القسم  األمريكية اإلدارةنشرت  األسبوععشية انعقاد المؤتمر االقتصادي في البحرين في منتصف 

 50االقتصادي من خطتها للسالم وفي مركزها تأسيس صندوق استثمارات دولي لالستثمار بنحو 
لتنمية االقتصاد الفلسطيني. نصف االستثمار في يهودا والسامرة وقطاع غزة، والنصف  مليار دوالر

 .واألردنفي مشاريع اقتصادية في الدول العربية المجاورة وعلى رأسها مصر  اآلخر
بين المشاريع التي ذكرت كانت كثيرة معروفة من الماضي مثل شق خط قطار وطريق يربط بين غزة 

مشاريع صناعية كتلك التي احرقها وخربها الفلسطينيون عند اندالع العنف الذي  إقامةوالضفة وكذا 
 .األخيرةالعقود  أثناءشهدته المنطقة في 

غير أن الشيطان يولد في التفاصيل. وبالفعل، فان فحصا دقيقا للخطة االقتصادية التي عرضها 
من أين  اإلطالقال ليس واضحا على تظهر تساؤالت وشكو  بالنسبة لقدرة التنفيذ. هكذا مث األمريكيون 

يأملون بان تساهم دول الخليج بيد سخية بالدوالرات الالزمة للخطة،  األمريكيين أنسيأتي المال. فمع 
سواء من الل الفلسطينيين ام من الل  بأموالهاالتعهد والتبرع  إلىولكن هذه الدول معروفة كمن تسارع 

 بشكل عام بتعهداتها وتستثمر عمليات المليارات التي وعدت بها.، ولكنها ال تلتزم أخرى  إقليميةمسائل 
مليار دوالر، بل يوزع المبلغ  50، ال يدور الحديث عن استثمار لمرة واحدة مبلغ األحوالفي كل 

بكثير حتى هو ليس  أصغرمليار دوالر في كل سنة، مبلغ  5على مدى عقد من الزمن. المعنى هو 
 من تجنيده. األمريكيون ن يتمك أن األطالقمؤكدا على 

نذكر ونذكر بان القسم االقتصادي من الخطة ال يقف بحد ذاته بل  أنفضال عن ذلك، يجدر بنا 
 أمنييتعلق تعلقا مطلقا بالقدرة على تحقيق تقدم سياسي. واضح إذن انه طالما ال يسود استقرار 
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مشاريع اقتصادية في واقع من  وطالما تواصل حماس التحكم بقطاع غزة، فان القدرة على التقدم في
 حتى تقترب من الصفر. أو، محدودة واإلرهابالعنف 

على أن  اآلنولكن هذه التفاصيل على أي حال ال تعني الفلسطينيين. فقد صمم الفلسطينيون منذ 
 األمام إلىلكل لهد عربي او دولي يسعى الن يدفع  األمروفي واقع  األمريكيةيقولوا ال للخطة 

فلسطينية. من ناحية الفلسطينيين فان الحل الوحيد الممكن هو  إسرائيليةحتى بتسوية  أور باالستقرا
 .إسرائيلالدولية كامل مطالبهم على  األسرةأن تفرض 

حتى التنمية  أواالستقرار  أنوفضال عن ذلك، فان سلو  الفلسطينيين على مدى السنين يدل على 
ويبدو حتى أن استمرار الوضع القائم الذي يتميز بعدم  همأولوياتاالقتصادية ال تولد على رأس سلم 

 السياسية والوطنية. أهدافهم أفضلاالستقرار وبالسير على شفا الهوة يخدم بشكل 
والفلسطينيين  إسرائيلتفهم بان النزاع بين  أيضاملي ة بالنوايا الطيبة ولكنها هي  األمريكية اإلدارة إن

 كن حله ببضعة دوالرات وال حتى بخمسين مليار دوالر.في النهاية ليس نزاعا عقاريا يم
 23/6/2019هيوم، إسرائيل 

 24/6/2019، الغد، عم ان
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