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المسار االقتصادي .. هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن": "ورشة المنامة"كوشنر في افتتاح  .1
 شرط للسالم في الشرق األوسط

أعلن كبيبر مستشءبري البرئيس األميبركي جءبريد كوشنبر، أن : ميبرزا الخويلدي ونجال  حببريبري  -المنءمة
د اإلسبرائيلي شبرط ضبروبري للسالم، لكنه أك -االتفءق على مسءبر اقتصءدي لخطة السالم الفلسطيني 

 أن االزدهءبر لن يتحقق للشاب الفلسطيني دون حل سيءسي عءدل.
وفي خطءب افتتءح وبرشة عمل في البحبرين لابرض الشق االقتصءدي من الخطة األميبركية للسالم، 
أوضح كوشنبر أن الشق السيءسي لن يخضع للبحث في المؤتمبر. وتوجه كوشنبر إلى الفلسطينيين 

فبرصة »، ماتببرًا أّن الخطة األميبركية لتحقيق السالم هي «لَّ عنكمالواليءت المتحدة لم تتخ»بءلقول إن 
 «.القبرن 

، متاهدًا بتحقيق «صفقة القبرن »وأعلن كوشنبر إطالق المبرحلة األولى ممء بءتت ُتابرف إعالميًء بـ
ازدهءبر شءمل للفلسطينيين ودول الجوابر التي تشمل لبنءن واألبردن ومصبر. وقءل إن برسءلة البرئيس 

برغم الماءنءة، فإن الواليءت المتحدة تحءول مسءعدتكم من أجل »للفلسطينيين هي أنه  دونءلد تبرمب
 «.مستقبل أفضل ُيبنى على الكبرامة وخلق الفبرص

إذا توفبرت الجبرأة « فبرصة القبرن »يمكن أن يكون « صفقة القبرن »وأضءف كوشنبر أن مشبروع 
من ضحية للصبراعءت إلى منطقة للقيءدات، متءباًء أن هذه الخطة تطمح إلى تحويل هذه المنطقة 

مليءبر دوالبر على مدى عشبر  50جءذبة للفبرص. وأّكد أن الخطة تساى لضخ حزمة استثمءبرات بقيمة 
سنوات، وتساى إلقءمة بنية تحتية في األبراضي الفلسطينية وبرعط الضفة الغبرعية وقطءع غزة مع 

 تحسين الوضع األمني في المنطقة.
السلبية إلى »سطينية لوبرشة المنءمة، قءل كوشنبر إنه يمكن التحّول من وفي تاليقه على المقءطاة الفل

، داعيًء النتهءز الفبرص بداًل من لوم اآلخبرين. وقءل إن الكثيبر من اآلمءل ضءعت بسبب «اإليجءبية
نحن نشابر بءلساءدة بمء »الفسءد في المنطقة، وكءن يمكن استثمءبرهء في الصحة والتاليم. وقءل: 

 .«تحقق حتى اآلن
« إعمءبر»وباد خطءب كوشنبر، بحث كل من محمد الاّبءبر مؤسس وبرئيس مجلس إدابرة شبركة 

األميبركية، فبرص الخطة االقتصءدية « بالكستون »الاقءبرية، وستيفن شوابرزمءن مؤسس مجموعة 
األميبركية. وقءل شوابرزمءن إنه أُعجب بتقديم كوشنبر للخطة وبامقهء واهتمءمهء بءلتفءصيل. واعتببر أنه 

كبرجل أعمءل، أن الخطة قد تنجح في الظبروف المنءسبة وتفشل في ظبروف سيئة. وقءل إن  يبرى،
ال تزخبر بءلموابرد، لكن »الموابرد الطبياية ليست ضبروبرية لنجءح اقتصءد، ضءبرعًء المثل بسنغءفوبرة التي 

، إن وقءل الاّبءبر في برده على سؤال حول مقءطاة السلطة الفلسطينية للوبرشة«. لديهء قيءدة متميزة
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القضية الفلسطينية قبريبة من قلوب جميع الابرب. نأسف أنهم ليسوا موجودين، لكنني أحس بأننء »
نحن شاب إيجءبي. ونايش في بيئة صابة سوا  كءنت من حيث الظبروف »وأضءف: «. نمّثلهم اليوم

لفلسطينيين( السيءسية أو األحوال الجوية. لكننء نستيقظ بكل إيجءبية ونحقق. ومهمتنء هي أن نبريهم )ل
 «.أن هذه خطة جيدة، ووبرا هء أشخءص جيدون 

 مشاركة دولية
وشكبر كوشنبر في افتتءحه ألعمءل الوبرشة، المشءبركين، الفتًء إلى وجود ممثلين عن مؤسسءت مءلية 
واقتصءدية كبيبرة مثل المديبرة الاءمة لصندوق النقد الدولي كبريستين الغءبرد، ومستثمبرين وأصحءب 

 .برؤوس أموال دوليين
ويشءبرك في الوبرشة وزبرا  ومسؤولون دوليون، بينهم وزيبر الخزانة األميبركي ستيفن منوتشين، وديفيد 

السويسبري جيءني إنفءنتينو. كمء « فيفء»مءلبءس برئيس البنك الدولي، وبرئيس االتحءد الدولي لكبرة القدم 
اقتصبرت فقط على يشءبرك وزبرا  ومسؤولون عبرب وخليجيون وغبرعيون، إلى جءنب مشءبركة إسبرائيلية 
 برجءل أعمءل إسبرائيليين، علمًء بأن البحبرين ال تقيم عالقءت دبلومءسية مع إسبرائيل.

، ال تقيم إسبرائيل عالقءت دبلومءسية كءملة إال مع األبردن ومصبر. 22ومن بين الدول الابرعية الـ
إال أّن النءطق وتأّكدت مشءبركة هذين البلدين في وبرشة البحبرين على مستوى وكال  وزابرة المءلية. 

موقف األبردن البراسخ الواضح أْن ال طبرح »البرسمي بءسم الخءبرجية األبردنية سفيءن القضءة، شدد على 
اقتصءديًء يمكن أن يكون بدياًل لحل سيءسي ُينهي االحتالل ويلّبي جميع الحقوق المشبروعة للشاب 

محمد بن عبد هللا الجدعءن.  ويبرأس الوفد الساودي في المؤتمبر وزيبر المءلية «.الفلسطيني الشقيق
وذكبرت وكءلة األنبء  الساودية أن الوفد يضم في عضويته كاًل من وزيبر الدولة عضو مجلس الوزبرا  
محمد آل الشيخ، ومحءفظ صندوق االستثمءبرات الاءمة يءسبر البرميءن. وأوضحت الوكءلة أن المشءبركة 

تة ودعمهء المستمبر للقضية الفلسطينية الساودية في هذه الوبرشة تأتي استمبرابرًا لمواقفهء الثءب
 ومسءندتهء للشاب الفلسطيني، لتحقيق مء يضمن له االستقبرابر والنمو والايش الكبريم.

بدوبرهء، برّحبت وزابرة الخءبرجية والتاءون الدولي اإلمءبراتية، في بيءن، بءلمؤتمبر، مؤّكدة أنهء تؤكد 
 «.صمتهء القدس الشبرقيةموقفهء السيءسي بشأن قيءم دولة فلسطينية مستقّلة عء»

كمء تشءبرك مصبر والمغبرب في الوبرشة، وتشءبرك األمم المتحدة بنءئب منسق األمم المتحدة لاملية 
 السالم في الشبرق األوسط جيمي مءكغولدبريك، لحضوبر الوبرشة.

 26/6/2019، الشرق األوسط، لندن
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 حمر... والسالم ليس بأي ثمنالرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية خط أ .2

، وأصبحت جز ًا من قبرابر سطينية إن مبءدبرة السالم الابرعيةقءلت البرئءسة الفل :برام هللا: كفءح زعون 
، خط أحمبر، متهمًة اإلدابرة األميبركية بمحءولة إعءدة صيءغة هذه 1515مجلس األمن الدولي برقم 

وبرفضت السلطة «. تصفية القضية»ة السالم األميبركية الجديدة الهءدفة إلى المبءدبرة ضمن خط
الفلسطينية المشءبركة في مؤتمبر المنءمة الذي يطلق المبرحلة األولى من خطة السالم التي صممتهء 

 إدابرة البرئيس األميبركي دونءلد تبرمب، وأشبرف عليهء صهبره وكبيبر مستشءبريه جءبريد كوشنبر.
المبءدبرة خط أحمبر ال كوشنبر أو غيبره »ئءسة الفلسطينية نبيل أبو بردينة: وقءل النءطق بءسم البر 

وجء ت تصبريحءت أبو بردينة، «. يستطيع إعءدة صيءغة المبءدبرة نيءبًة عن القمم الابرعية واإلسالمية
مع إطالق واشنطن الجز  األول من خطتهء للسالم في الوبرشة االقتصءدية التي انطلقت في البحبرين 

 من قبل الفلسطينيين الذين انتقدوهء بشدة. أمس، وقوطات
السالم لن يكون بأي ثمن، والبرئيس محمود عبءس كشف أهداف هذه الصفقة التي »وقءل أبو بردينة: 

«. تستهدف تصفية قضيتنء الوطنية، أمءم قمم مكة التي ُعقدت مؤخبرًا في المملكة الابرعية الساودية
ءبرة في غزة، وتوسياهء والتخطيط لفصلهء عن الضفة هدف وبرشة المنءمة هو التمهيد إلم»وأضءف: 

 «.الغبرعية، وتهويد القدس
وتاهدت البرئءسة الفلسطينية بأن أي خطة ال تمبر عببر الشبرعية الفلسطينية مصيبرهء الفشل. 

إن أي إجبرا ات أحءدية هدفهء تجءوز الشبرعية الابرعية والدولية ستصل إلى طبريق مسدود، »وأضءفت: 
ن فلسطين لم تكل نه ال شبرعية إال لقبرابرات الشاب الفلسطيني الممثلة وا  ف أحدًا بءلتكلم بءسمهء، وا 

لن يكون ألحد أي »وتءبات البرئءسة: «. بقيءدة منظمة التحبريبر الفلسطينية، وقبرابرات المجءلس الوطنية
 «.دوبر سوى الدوبر الوظيفي لمشبروع استامءبري جديد له أهداف أوسع ممء ياتقد الباض

الخطة االقتصءدية »لجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية صءئب عبريقءت، إن وقءل أمين سبر ال
األميبركية التي أعلن عنهء كوشنبر ليست سوى تملص من االستحقءقءت والحلول السيءسية التي 

إن السبيل »وأضءف: «. عءمًء من االحتالل الاسكبري اإلسبرائيلي عن فلسطين 52تستوجب إنهء  
نجءز حقوق الوحيد للسالم وا الزدهءبر يكمن في تجسيد سيءدة الدولة الفلسطينية الحبرة على أبرضهء، وا 

الشاب الفلسطيني غيبر القءبلة للتصبرف في تقبريبر المصيبر واالستقالل وعودة الالجئين وفقًء للقبرابر 
 «.194األممي 
الدولي وليس من إن تحقيق الحبرية والادالة يمبّر عببر تنفيذ قبرابرات األمم المتحدة والقءنون »وتءبع: 

 «.خالل االعتبراف بإجبرا ات األمبر الواقع غيبر القءنونية التي يفبرضهء االحتالل على األبرض بءلقوة
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وجدد عبريقءت تأكيد الموقف البرسمي الفلسطيني الواضح بادم المسءومة على الحل السيءسي الاءدل 
لغء  وجود شابهء مبرفوضة إن أي خطة تتضمن عنءصبر إنهء  القضية الفلسطينية وا  »والدائم، وقءل: 

وأكد عبريقءت أن الفلسطينيين «. سلفًء من الجءنب الفلسطيني، وغيبر قءبلة للنقءش أو التفءوض
 سُيفشلون جميع هذه المحءوالت كمء أفشلوا غيبرهء على مبّر التءبريخ.

وعضو مبركزيتهء محمود الاءلول، إن السلطة ستتصدى لمحءولة « فتح»وقءل نءئب برئيس حبركة 
ال »بءلقضية الفلسطينية. وأضءف في مظءهبرة في نءبلس موجهًء برسءلة إلى اإلدابرة األميبركية: الابث 

صفقة عصبركم وال وبرشتكم يمكن أن تمبر مء دام هذا الشاب موحدًا، ونبرفض أن يتكلم بءسمنء أحد 
فلسطين ال تبءع وال »وأبردف: «. سوى هذا الشاب وممثله الشبرعي منظمة التحبريبر الفلسطينية

 «.ى تشتبر 
  26/6/2019، الشرق األوسط، لندن

 

 اشتية في مقابلة مع "سي إن إن": أزمتنا االقتصادية بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي .3
اليوم هي بسبب اإلجبرا ات  أكد برئيس الوزبرا  محمد اشتية، أن األزمة المءلية التي نواجههء: برام هللا

اإلسبرائيلية المفبروضة على االقتصءد الفلسطيني من نءحية، وبسبب الحبرب االقتصءدية التي بدأتهء 
 الواليءت المتحدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وضد "األونبروا" من نءحية أخبرى.
ة، بل الفلسطينيون وشدد اشتية، خالل مقءبلة مع "سي إن إن"، على أن "القضية ليست اقتصءدي

نهء  االحتالل".  يتوقون لقيءم دولتهم المستقلة وا 
وأوضح أن األبرقءم )التي تحدث عنهء تبرمب( مبءلغ فيهء كثيبرا، هذا أوال، وثءنيء هذه الوبرشة 
االقتصءدية )وبرشة البحبرين( ليس لهء أي باد سيءسي، فءلمشكلة االقتصءدية في فلسطين ال عالقة 

 ية مء.لهء بأي قضية اقتصءد
 25/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 شعث بندوة في بغداد: صفقة القرن عار لمن يقبل بها والهيمنة األميركية إلى زوال .4
قءل مستشءبر البرئيس للاالقءت الدولية، برئيس دائبرة شؤون المغتبرعين نبيل  :وفء 2019-6-25بغداد 

شاث، إن صفقة القبرن لن تمبر وهي صفاة عءبر لكل من يقبل بهء، وان الهيمنة االميبركية الى 
 زوال".

جء  ذلك خالل ندوة بانوان "آخبر مستجدات القضية الفلسطينية" نظمهء بيت الحكمة الابراقي التءبع 
برا  الابراقي، وبءلتاءون مع مبركز النهبرين للدبراسءت االستبراتيجية التءبع لمجلس األمن لمجلس الوز 
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الوطني الابراقي، في الاءصمة بغداد، بحضوبر نخبة علمية مميزة من المثقفين والمفكبرين والسءسة 
 واألدبء  والبءحثين.

التي لم يتبق منهء شي  وأشءبر شاث إلى مواقف اإلدابرات األميبركية السءبقة من القضية الفلسطينية و 
باد قدوم تبرمب، بل  إن تبءهيه وغبروبره دفاء به إلى تقديم مء لم يحلم به اإلسبرائيليون قط، وشطب 
قضيتي القدس والالجئين من على طءولة المفءوضءت، وقطع الاالقءت مع السلطة الوطنية دبلومءسيء 

ئط وحتى على عكس باض األحزاب ومءليء، ضءبرعء القبرابرات الدولية والقءنون الدولي بابرض الحء
اإلسبرائيلية لم ياد ياتبرف بءألبراضي المحتلة، مجيزا إلسبرائيل بءحتالل أجزا  منهء، وألغى تبني 
 اإلدابرات األمبريكية لحل الدولتين، وأخيبرا اعتبرف بءلسيءدة اإلسبرائيلية على مبرتفاءت الجوالن السوبرية.

 25/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو ردينة: ال سالم دون المبادرة العربية وقرارات مجلس األمن .5
قءل النءطق البرسمي بءسم البرئءسة نبيل أبو بردينة، اليوم الثالثء ، إن مبءدبرة السالم الابرعية : برام هللا

ط ، خ1515التي أقبرتهء القمم الابرعية واالسالمية، وأصبحت جز َا من قبرابر مجلس االمن الدولي برقم 
 أحمبر، وأنه ال يمكن لكوشنيبر أو غيبره اعءدة صيءغة المبءدبرة نيءبة عن القمم الابرعية واالسالمية.

جء ت تصبريحءت أبو بردينة، تاقيبء على مء ذكبره مباوث البرئيس األميبركي جءبرد كوشنيبر بأن "هدف 
 صفقة القبرن هو انهء  مبءدبرة السالم الابرعية".

ءمة هو التمهيد إلمءبرة في غزة، وتوسياهء والتخطيط لفصلهء عن وتءبع أبو بردينة: إن هدف وبرشة المن
 الضفة الغبرعية، وتهويد القدس، مؤكدًا أن أي خطة ال تمبر عببر الشبرعية الفلسطينية مصيبرهء الفشل.

وقءل أبو بردينة: لن يكون الحد أي دوبر سوى الدوبر الوظيفي لمشبروع استامءبري جديد له اهداف 
كدا ان االجمءع وااللتفءف الفلسطيني والدولي حول شبرعية الموقف اوسع ممء ياتقد الباض، مؤ 

الفلسطيني هو انجءز لفلسطين وقيءدتهء، وانتصءبر لحقوق الشاب الفلسطيني التءبريخية وللقدس 
 ومقدسءتهء وتبراثهء وتءبريخهء.

 25/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 عباس بصدد تنظيم مؤتمر ردا على "المنامة" سفير فلسطين بالجزائر: .6
كشف سفيبر فلسطين لدى الجزائبر، أمين مقبول، عن ساي : األنءضول -عبءس ميموني  -الجزائبر

 البرئيس محمود عبءس إلى تنظيم مؤتمبر دولي، بردا على المناقد في الاءصمة البحبرينية المنءمة.
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مع انطالق أعمءل "مؤتمبر المنءمة"، الذي جء  ذلك في تصبريحءت لألنءضول، الثالثء ، بءلتزامن 
 يمثل الشق االقتصءدي لخطة السالم األمبريكية "صفقة القبرن".

وقءل "مقبول"، على هءمش وقفة للجءلة الفلسطينية بمقبر السفءبرة، برفًضء لـ"المنءمة"، إن عبءس سيجبري 
دة بملف السالم في جوالت دبلومءسية لحشد الدعم لمؤتمبر يهدف إلى "كسبر انفبراد الواليءت المتح

 المنطقة".
وأضءف: "نحن لن نقبل باد اليوم بءلدوبر األمبريكي الوحيد، وسنقبل بمؤتمبر دولي تشءبرك فيه دول 

 الاءلم، ويستند إلى قبرابرات الشبرعية الدولية".
 25/6/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 بحرين: مؤتمركم سيتبدد على صخرة صمود ووعي شعبناهنية للمجتمعين في ال .7

وجه برئيس المكتب السيءسي لحبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" إسمءعيل هنية برسءلة للمشءبركين في 
مؤتمبر البحبرين المناقد في الاءصمة البحبرينية المنءمة قءئاًل لهم: "إن مؤتمبركم وهم سيتبدد على 

 ".صخبرة صمود الشاب الفلسطيني ووعيه
وقءل هنية في كلمة له خالل مشءبركته في المؤتمبر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القبرن وبرفض 
مؤتمبر البحبرين الذي عقد مسء  اليوم في مدينة غزة: إن مؤتمبر البحبرين مؤتمبر سيءسي بغطء  

ألخضبر اقتصءدي وا غبرا ات مءلية، هدفه الامل والتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، وا عطء  الضو  ا
 للادو الصهيوني ليبسط احتالله وسيطبرته على كءمل الضفة الغبرعية.

وأضءف هنية أن هدف هذا المؤتمبر هو فتح بءب التطبيع بين الدول الابرعية وعين االحتالل 
اإلسبرائيلي، وا عءدة تبركيب مصفوفءت مء يسمى بءألعدا  على قءعدة دمج االحتالل في المنطقة 

 خل األمة لشابنء وأمتنء.الابرعية وتنصيب عدو من دا
وشدد على أن صفقة القبرن ومؤتمبر البحبرين ليسوا قدبرا على الشاب الفلسطيني، فشابنء أفشل كل 
المؤامبرات والصفقءت والمخططءت سءبقء، وهو قءدبر على إفشءل هذه الصفقة وتمبريغ أنف من وّقع 

 عليهء في تبراب أبرض فلسطين".
حبرين ولدا ميتين ألنهمء يحمالن بذوبر الفشل، وألن شابنء يقف وتءبع هنية أن صفقة القبرن ومؤتمبر الب

عءمًء في وجه هذه الصفقءت والمؤتمبرات التي تبريد أن  13موحدًا في موقف هو األول من نوعه منذ 
 تفبرط بأبرض فلسطين.

وأبردف أن أمبريكء التي فشلت في كل سيءسءتهء، وفي تطويع المنطقة لن تستطيع تمبريبر هذه 
 مشيبرًا إلى تصءعد اللهيب في المنطقة وبروح التحدي ألمبريكء ولمن يقف في صفهء.الصفقءت، 
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 منعطف تاريخي

وأكد هنية أن الشاب الفلسطيني يقف اليوم في مناطف تءبريخي، داعيًء إلى نسيءن أوجءع المءضي 
لى بنء  استبراتيجية وطنية تقوم على أولوية التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وفي  وآالمه، وا 

مقدمتهء القدس وحق الاودة والدولة الفلسطينية كءملة السيءدة وعءصمتهء القدس على كءمل التبراب 
 الوطني الفلسطيني.

وأعبرب عن جهوزية حبركة حمءس لاقد لقء  مع األخ أبو مءزن وقيءدة حبركة فتح في مدينة غزة أو في 
ذي تم االتفءق عليه بموجب اتفءقية أي مكءن، كمء دعء إلى عقد اجتمءع اإلطءبر القيءدي المؤقت ال

 م.2005القءهبرة عءم 
وأضءف هنية أنه آن األوان الجتمءع اإلطءبر القيءدي المؤقت لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، متسءئاًل 
إذا لم يجتمع اآلن فمتى سيجتمع؟ فءلضفة الغبرعية تهود، واالستيطءن يبتلع األبرض، وغزة محءصبرة، 

 ءفي والشتءت.والالجئون مشتتون في المن
ودعء برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تديبر شؤون الشاب 

 الفلسطيني في الضفة الغبرعية ومدينة القدس المحتلة وقطءع غزة، تبرعى أبنء  شابنء في كل مكءن.
مجلس وأوضح أن مهمة هذه الحكومة هو التحضيبر إلجبرا  انتخءبءت شءملة برئءسية وتشبرياية و 

 وطني فلسطيني.
وجدد هنية المطءلبة بءلامل على إعءدة بنء  منظمة التحبريبر الفلسطينية بحيث تضم كل الفصءئل 
الوطنية واإلسالمية لتشكل مبرجاية وطنية موحدة تتبنى االستبراتيجية الوطنية والامل الفلسطيني 

 الموحد في إطءبر وطني شءمل.
لحظة تءبريخية استثنءئية فءصلة ليقول بكل وضوح: إن وقءل إن الشاب الفلسطيني يقف اليوم في 

 أبرض فلسطين ليست للبيع، وال للصفقءت وال للمؤتمبرات التي تبحث تكبريس االحتالل على أبرضنء.
الذين يستشابرون التهديد االستبراتيجي غيبر المسبوق الذي –ولفت إلى أن أبنء  الشاب الفلسطيني 

يفوضوا أحدًا كءئنًء من كءن للتنءزل أو المسءومة أو التفبريط بحقهم  لم -تتابرض له القضية الفلسطينية
 في فلسطين.

وتوجه هنية بءلتحية إلى الشاوب الابرعية التي تقف اليوم لتؤكد مبركزية القضية الفلسطينية، وأن 
القدس هي بوصلة األمة، مشيبرًا إلى أن مواقف األنظمة التي توافق على صك التنءزل ال تمثل 

 ه األمة.ضميبر هذ
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وأشءبر إلى أن توقيت مؤتمبر البحبرين تزامن مع ذكبرى عملية أسبر المقءومة للجندي اإلسبرائيلي جلاءد 
 م في عملية الوهم المتبدد، في برسءلة للمجتماين في البحبرين أن مؤتمبركم متبدد.2006شءليط عءم 

م إن المقءومة تاءهدكم ووجه هنية برسءلة لألسبرى في سجون االحتالل، قءئاًل: برغم انشغءلنء أقول لك
 أن تحبربركم مهمء بلغت التضحيءت.

 تعزيز العالقات
ودعء هنية إلى تازيز وتاميق الاالقة والتنسيق مع الدول الابرعية واإلسالمية، خءصة في ظل 
المواقف المشبرفة لكثيبر من الدول، ال سيمء تلك التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين كلبنءن الذي 

 مؤتمبر البحبرين. برفض المشءبركة في
وتوجه بءلتحية كذلك إلى الدول كءفة التي تبرفض التطبيع واالنصيءع لإلدابرة األمبريكية الظءلمة، وتؤكد 

 حق الشاب الفلسطيني في المقءومة حتى دحبر االحتالل.
وأشءد هنية بموقف برئيس الببرلمءن الكويتي الذي أعلن بكل وضوح برفضه للتطبيع مع االحتالل 

 اإلسبرائيلي.
ودعء إلى المقءومة الشءملة بكل أنواعهء الشابية والسيءسية والمءلية واإلعالمية والكفءح المسلح ضد 

 الادو الصهيوني لمواجهة المخءطبر التي تتابرض لهء القضية الفلسطينية.
وجدد برفض حبركة حمءس للوطن البديل، قءئاًل: ال للوطن البديل، وال لمشءبريع التوساة، ففلسطين هي 

واألبردن هو األبردن ومصبر هي مصبر، ولن نتمدد جغبرافيء إال بءتجءه بقية أبرضنء الفلسطينية  فلسطين،
 المحتلة

 26/6/2019، موقع حركة حماس

 
 مشعل: ورشة البحرين مشروع مشبوه وقادرون على فرض إرادتنا .8

القبرن أكد برئيس المكتب السيءسي السءبق لحبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" خءلد مشال أن صفقة 
 األمبريكية اإلسبرائيلية صفقة مشبوهة ومسمومة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقءل مشال في كلمة له اليوم الثالثء ، إن شابنء الفلسطيني مجمع على برفض الصفقة، ولن يسمح 
تنء برغم لهء أن تمبر، وال مستقبل لهء، وستفشل بإذن هللا، مضيفًء: كفلسطينيين لدينء برؤيتنء واستبراتيجي

 فءبرق اإلمكءنءت وميزان القوى المختل، وقءدبرون على أن نفبرض إبرادتنء.
وتءبع: هذا المحتل ال بد أن يبرحل، وحقوقنء ال بد أن تستاءد، ونحن قءدبرون على المضي في نضءلنء 

 باد كل الاقود المءضية، وواثقون أننء سننتصبر.
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تقالل والتخلص من االحتالل وعنء  دولة ونوه مشال بأن شابنء سيحقق تطلاءته في الحبرية واالس
 فلسطينية حقيقية ذات سيءدة حقيقية، ننتزعهء بإبرادتنء وتضحيءتنء، ال أن يتفضل بهء أحد علينء.

وشدد على أن الثوابت الفلسطينية خطوط حمبرا  يتمسك بهء شابنء، ولن يقبل المسءومة عليهء، وال 
السيءدة واالستقالل الحقيقي وحق شابنء في المقءومة برؤية بدونهء، وهي األبرض والقدس وحق الاودة و 

 والتخلص من االحتالل وحبرية أسبرانء في سجون االحتالل، وهي ثوابت ال مسءومة عليهء.
واعتببر مشال أن محءولة حل القضية الفلسطينية بسيءسة الاصء والجزبرة والبد  بءلجزبرة وهي 

قة بمءل يؤخذ من أموال الابرب لتبءع جوهبرة مسمومة، أو مء يسمى بءلحل االقتصءدي وبرشوة المنط
 الابرب هي فلسطين والقدس، أمبر ال يقبل به أحد.

وحول وبرشة البحبرين، أكد مشال أنهء مبرفوضة منء كفلسطينيين ونقءطاهء، قءئاًل: كءن على الابرب 
 أال يشءبركوا فيهء، ونحيي كل من قءطاهء وكل الببرلمءنءت التي أدانتهء.

مقءطاة وبرشة البحبرين، والتبراجع عن قبرابراتهم بءلمشءبركة فيهء، مبينًء أنهء لن  ودعء مشال الابرب إلى
 تأتي لنء بءلخيبر، بل هي انخبراط في مشبروع مشبوه تقف على برأسه أمبريكء والكيءن الصهيوني.

أجندات في المنطقة ويبريد أن يضحي بفلسطين من  ولفت إلى أن من كءن لديه أزمءت داخلية أو
لإلدابرة األمبريكية أو غيبرهء فهو مخطئ، بل يبرتكب جبريمة بحق فلسطين، مضيفًء:  أجلهء أو استبرضء 

وعّين برئيس المكتب السيءسي السءبق أن "من أن أبراد أن يقءمبر فليقءمبر بمء يملك ال بمء ال يملك".
 القبرابر الفلسطيني واضح، وأن الابرب كءنوا في المءضي يقولون نقبل بمء يقبل به الفلسطينيون، واليوم

ودعء مشال الابرب والمسلمين وأمتنء الاظيمة إلى  الفلسطينيون موحدون على برفض صفقة القبرن.
الوقوف موقفًء قويًء يسءند حقنء ال أن يتمءهى مع السيءسة األمبريكية وأن يخطط أو يهبرول إلى التطبيع 

وهي عدو وشدد على أن إسبرائيل ليست جز ًا من الحل وليست جز ًا من المنطقة،  مع إسبرائيل.
 وكيءن مغبروس في قلب أمتنء، ومن يستقوي بهء يستقوي بءلشيطءن وبادو األمة.

 26/6/2019، موقع حركة حماس

 

 النخالة: المقاومة والوحدة الوطنية عامالن مهمان لمواجهة صفقة القرن  .9
حدد األمين الاءم لحبركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين زيءد النخءلة، مجموعة من  بيبروت: -غزة

الواجبءت التي يفتبرض على الشاب الفلسطيني الحفءظ عليهء من أجل مواجهة صفقة القبرن 
 األمبريكية.
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وأكد النخءلة في كلمته خالل المؤتمبر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القبرن ومؤتمبر البحبرين الذي 
يق في مواجهة أقيم في غزة مسء  اليوم الثالثء ، أن إعالن الوحدة الوطنية شاءبرًا قءباًل للتطب

 )إسبرائيل(، ومواجهة الادوان من الواجبءت التي يفتبرض الحفءظ عليهء لمواجهة صفقة القبرن.
وشدد على أن الحفءظ على السالح ومقءومة االحتالل اإلسبرائيلي من أهم الاوامل والواجبءت لمواجهة 

 صفقة القبرن مهمء كءنت اإلغبرا ات.
يشءبرك فيهء كل مكونءت شابنء، بردًا على وبرشة البحبرين ودعء النخءلة إلى عقد وبرشة عمل وطنية، 

 الصهيونية.
وقءل: "يجب علينء أن نختءبر طبريق المقءومة والكفءح المسلح والتمسك بفلسطين كءملة، حتى ال نتبرك 

 مجءاًل للذين يتستبرون بباضنء تحت مقولة "مء يقبله الفلسطينيون نقبل به".
التحبريبر الفلسطينية ممثاًل شبرعيًء ووحيدًا للشاب الفلسطيني، وأضءف: "إن كنء نبريد أن تكون منظمة 

 علينء سحب االعتبراف بءلادو اإلسبرائيلي، وا عءدة االعتبءبر لمنظمة التحبريبر الفلسطينية".
 26/6/2019، فلسطين أون الين

 
 تحّذر إسرائيل من تدهور األوضاع حماس .10

يبر أزمءتهء الداخلية إلى الشاب إسبرائيل من تصد« حمءس»برام هللا: حّذبر مسؤول في حبركة 
الفلسطيني، وقءل إن التفءهمءت األخيبرة أصبحت في خطبر شديد مع قبرابر السلطءت اإلسبرائيلية وقف 
توبريد الوقود لمحطة كهبرعء  قطءع غزة. وقءل خليل الحية، عضو المكتب السيءسي للحبركة في بيءن: 

ستؤول إليه األموبر في قطءع غزة عقب  نحمل االحتالل اإلسبرائيلي مسؤولية تدهوبر األوضءع ومء»
 «.تبراجاه وتلكئه في تنفيذ التفءهمءت

إن تالعب االحتالل »في تصبريح بثه الموقع البرسمي للحبركة: « حمءس»وأضءف القيءدي في 
 بمسءحة 

  26/6/2019 الشرق األوسط، لندن،
 

 قبها: الشعب الفلسطيني لن يكون جسرا للتطبيع مع االحتالل .11
في حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" وزيبر األسبرى السءبق وصفي قبهء، أن الشاب أكد القيءدي 

 الفلسطيني لن يكون جسبرا للتطبيع الابرعي البرسمي مع االحتالل.
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وشدد قبهء في تاقيب على استضءفة البحبرين مؤتمبرا اقتصءديء ينءقش سبل إنهء  القضية الفلسطينية، 
مبر إلى مزيدا من المقءومة في سبيل نيل حبريته، وأنهء على أن تضحيءت الشاب الفلسطيني لن تث

 هي البرسءلة الوحيدة الماببرة عن الفلسطينيين في ظل موجة التطبيع مع االحتالل.
واعتببر انطالق مؤتمبر البحبرين، تحت شاءبر االقتصءد مقءبل السالم، هو محءولة لتدجين وعي 

إلى أنهء محءولة الستهداف المواطن الشاوب الابرعية، عن أصءلة القضية الفلسطينية، إضءفة 
 الفلسطيني، من خالل شبرا  الذمم وا غبرا ات المءل.

وندد قبهء بهبرولة األنظمة الابرعية للمشءبركة في مؤتمبر البحبرين، والذي يتسءوق مع المخططءت 
األمبريكية، وبرؤى االحتالل بتصفية القضية الفلسطينية، في الوقت الذي ال يحبركون سءكنء تجءه 

 اعتدا ات االحتالل اليومية على المواطن الفلسطيني والمقدسءت اإلسالمية.
 26/6/2019، موقع حركة حماس

 

 حماس: مؤتمر المنامة تؤسس لتحويل قضية شعبنا من سياسية إلنسانية .12
قءل القيءدي في حبركة "حمءس"، مشيبر المصبري، االثنين، إن : غزة/هداية الصايدي/ األنءضول

 ؤسس لتحويل قضية شابنء من سيءسية إلى إنسءنية".مؤتمبر المنءمة "ي
وأضءف في كلمة خالل مؤتمبر صحفي عقدته الحبركة، بغزة، "نالن برفضنء لصفقة القبرن ووبرشة 
المنءمة، ونتاهد بءلامل على إسقءط هذه المؤامبرة، ونؤكد عبروبة القدس وفلسطين، وحق الالجئين 

 بءلاودة إلى ديءبرهم التي ُهجبروا منهء".
أن وبرشة المنءمة "تحءول أن تؤسس لواقع شديد الخطوبرة، حيث تساى إلى تحويل قضية  وأوضح

 شابنء من قضية سيءسية إلى إنسءنية".
واستدبرك: "مؤتمبر المنءمة يمثل خطوبرة قصوى، وياتببر خبروًجء عن ثوابت األمة وقبرابراتهء، ويمهد 

 طقة".لمشءبريع وتحءلفءت خطيبرة ومشبوهة، ودمج االحتالل في نسيج المن
 26/6/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 سوريا مئات المرات وسنواصلفي نتنياهو: هاجمنا أهدافا إيرانية  .13

سبرائيلي بنيءمين نتنيءهو، الثالثء ، قءل برئيس الوزبرا  اإل: األنءضول-عبد البرؤوف أبرنءؤوط  -القدس
إن إسبرائيل هءجمت مئءت المبرات، أهدافء في سوبريء، لمنع إيبران من التموضع عسكبريء في سوبريء، 

 وستواصل هذه الهجمءت.
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وقءل، في افتتءحه القمة األمنية اإلسبرائيلية األمبريكية البروسية:" كمء تالمون فإن إسبرائيل تحبركت 
ن من التموضع عسكبريء في سوبريء في الوقت الذي دعت فيه علنء وصبراحة مئءت المبرات لمنع إيبرا

 لتدميبرنء".
وأضءف:" لقد تحبركنء مئءت المبرات لمنع إيبران من تزويد أسلحة إلى حزب هللا، أو انشء  جبهة ثءنية 

 في الشمءل ضدنء من مبرتفاءت الجوالن".
ضي جيبراننء كمنصة لمهءجمتنء، وستبرد وتءبع نتنيءهو:" ستواصل إسبرائيل منع إيبران من استخدام أبرا

 إسبرائيل بقوة على أي هجمءت من هذا القبيل".
وقءل نتنيءهو:" اعتقد أن هنءك أسس واساة للتاءون بين ثالثتنء، أكثبر ممء ياتقد الكثيبرون، هذه القمة 

 تمثل فبرصة حقيقية للمسءعدة في تحقيق االستقبرابر في منطقتنء وخءصة في سوبريء ".
قءت إسبرائيل مع الواليءت المتحدة األمبريكية وصلت مبراتب عليء، تحت قيءدة البرئيس وأضءف:" عال

تبرامب، وبءلمثل فإن إسبرائيل ممتنة أن صداقتنء مع بروسيء أصبحت اقوى من أي وقت مضى في 
 السنوات األخيبرة".

الخءصة وفي هذا الصدد شكبر نتنيءهو الحكومة البروسية والبرئيس بوتين، على آلية الامل المشتبركة 
فإننء ال نضع القوات  أنفسنء"بمنع االشتبءك في سوبريء، والتي تسءعد على التأكد أنه بينمء ندافع عن 

 البروسية في خطبر".
وأضءف:" ثالثتنء نبريد سوبريء آمنة ومستقبرة، هذا هدف مشتبرك وهدفنء هو عدم وبقء  القوات االجنبية 

 ". 2011التي وصلت إلى سوبريء باد 
 25/6/2019لألنباء، وكالة االناضول 

 
 رئيس الموساد: مع عالم االنترنت أصبحنا أكثر تهديًدا وضعًفا .14

قءل يوسي كوهين برئيس جهءز الموسءد اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، إن إسبرائيل مثل دول  :برام هللا
 الاءلم المتطوبرة وغيبرهء بءتت محءطة باءلم االنتبرنت، لذلك أصبحت أكثبر تهديًدا وضاًفء.

على هءمش مشءبركته في مؤتمبر حول عءلم تهديد االنتبرنت في جءماة تل أبيب، إن وأضءف 
"المنظمءت اإلبرهءبية بدأت تكشف ضاف هذا التهديد وتستغله"، مشدًدا على ضبروبرة التاءون مع كءفة 

 الشبركءت والمؤسسءت الاءلمية والحكومءت من أجل مواجهة ذلك.
حبرب في الاءلم، ويجب أن يتاءون الكل في إسبرائيل وقءل "أصبحت عمليءت السءيببر إحدى أدوات ال

من أجل ضمءن أال تكون حيءة المدنيين اإلسبرائيليين في خطبر". مشيبًرا إلى أن االنتبرنت برغم أنه 
 جال الاءلم أكثبر براحًة وسهولًة في التاءمل من كل الجوانب، إال أنه يشكل أيًضء تهديًدا خطيبًرا.
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موقًاء جديًدا بهدف تمويل الشبركءت والمؤسسءت لحمءية المدنيين وأشءبر إلى أن جهءز الموسءد أنشأ 
 من أي هجمءت عببر االنتبرنت.

 25/6/2019، القدس، القدس

 

 يديعوت: أزمة أمنية خطيرة بمستوطنات الضفة الغربية .15
الاببرية، اليوم الثالثء ، إن مستوطنءت الضفة الغبرعية تواجه  قءلت صحيفة يدياوت أحبرونوت: برام هللا

 أزمة أمنية خطيبرة حءلًيء بسبب النقص في حبراس األمن الذين يحبرسونهء.
وبحسب الصحيفة، فإن مء تبقى من حبراس يهددون بتبرك وظءئفهم بسبب سءعءت الامل الطويلة 

 مءهبرين.وانخفءض األجوبر. مشيبرًة إلى أن هنءك نقًصء في الحبراس ال
مهمة أمنية حسءسة قد يتبركون  67من حبراس األمن يتواجدون في  300ووفًقء للصحيفة، فإن نحو 

 وظيفتهم األسبوع المقبل، في حءل لم يتم إيجءد حل لقضيتهم من خالل برفع أجوبرهم.
بحمءية المستوطنءت، إلى أنهم توجهوا لوزابرة  2008وأشءبر أولئك الحبراس الذين ياملون منذ عءم 

 جيش ونءشدوا بحل قضيتهم إال أنه لم يتم االستمءع إليهم.ال
 12شيكاًل، ويامل باضهم ألكثبر من  35وتصل تكلفة الحبراسة للحءبرس الواحد في السءعة الواحدة 

 سءعة، وباضهم ال يحصل على التدبريب المنءسب للحمءية ومكءفحة المهءجمين.
 25/6/2019، القدس، القدس

 

 ات االحتالل قرب غزةتواصل الحرائق في مستوطن .16
حبرائق اندلات في مستوطنءت  10ذكبرت وسءئل إعالم إسبرائيلية اليوم الثالثء  أن : فلسطين المحتلة

 غالف قطءع غزة اليوم بفال بءلونءت حءبرقة أطلقت من القطءع.
" و"مفزاك اليف" الاببريين أن حبريقين اندلاء في تجمع مستوطنءت "أشكول"، فيمء اندلع حبريق في 24
ولفتء إلى  طقة "كبرم أبو سءلم"، وحبريق في مستوطنة "شءعبر هنيغف"، بفال البءلونءت الحءبرقة.من

 حبرائق في منطقة "كيسوفيم"، إثبر بءلونءت حءبرقة أطلقت من قطءع غزة. 3اندالع 
 25/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 مظاهرة في تل أبيب ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن" .17
تظءهبر عشبرات الفلسطينيين واإلسبرائيليين اليسءبريين في تل : األنءضول -سايد عموبري  -القدس

 أبيب، الثالثء ، ضد "مؤتمبر المنءمة" و"صفقة القبرن".
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وأفءد مبراسل األنءضول أن "الجبهة الديمقبراطية للسالم والمسءواة" )يسءبر( نظمت المظءهبرة، بءلتزامن 
وشهدت  بر، الذي ياد الشق االقتصءدي لـ"صفقة القبرن".مع استضءفة الاءصمة البحبرينية للمؤتم

التظءهبرة مشءبركة النءئب الابرعي في الكنيست يوسف جبءبرين، وبرفع شاءبرات تحث على "مقءومة 
 االحتالل"، وتطءلب بءعتبراف دولي بدولة فلسطينية، إلى جءنب إسبرائيل.

 25/6/2019لألنباء، وكالة االناضول 
 

 الفلسطينيون يواصلون االحتجاج ضد مؤتمر المنامة لليوم الثاني..  .18
واصل الفلسطينيون في مدن الضفة الغبرعية وقطءع غزة، الثالثء ، : غزة/ مصطفى حبوش/ األنءضول

احتجءجءتهم لليوم الثءني على التوالي ضد اناقءد مؤتمبر المنءمة، ماتببرين أنه يهدف إلى تصفية 
 القضية الفلسطينية ويتجءهل حقوقهم. 

وتنطلق، في وقت الحق الثالثء ، بءلاءصمة البحبرينية أعمءل "مؤتمبر المنءمة"، تحت عنوان "وبرشة 
 االزدهءبر من أجل السالم"، وذلك في أول إجبرا  عملي لـ"صفقة القبرن". 

 ومنذ صبءح الثالثء ، عّم اإلضبراب الشءمل، جميع محءفظءت قطءع غزة، برفضء لمؤتمبر "المنءمة". 
تجءبرية والمؤسسءت الحكومية والخءصة أبوابهء، تنفيذا لقبرابر اإلضبراب، الذي دعت وأغلقت المحءل ال

 له لجنة تضم الفصءئل الفلسطينية البرئيسية. 
وقءلت نقءبة الصيءدين  كمء عّلق الصيءدون أعمءلهم في بحبر غزة تنفيذا لقبرابر اإلضبراب. 

 6تغ(، وحتى  3.00صبءحء ) 6الفلسطينيين، االثنين، إنهء ستالق الصيد في بحبر غزة من السءعة 
 تغ(، برفضء للمؤتمبر.  15.00مسء  )

واندلات مواجهءت بين عشبرات الشبءن الفلسطينيين والقوات اإلسبرائيلية، الثالثء ، قبرب السيءج 
سبرائيل ا  حتجءجء على عقد وبرشة المنءمة. الفءصل بين قطءع غزة وا 

وأفءد شهود عيءن لمبراسل األنءضول، أن الجيش اإلسبرائيلي استهدف بقنءبل الغءز المسيل للدموع 
والبرصءص الحي والمادني المغلف بءلمطءط، الاشبرات من الفلسطينيين الذين خبرجوا في مسيبرات 

 قبرب السيءج الحدودي شبرق مدينة خءنيونس، جنوعي القطءع. 
بر الشهود أن المتظءهبرين برشقوا القوات اإلسبرائيلية بءلحجءبرة، وأشالوا إطءبرات مطءطية وأحبرقوا وذك

 األعالم األمبريكية واإلسبرائيلية. 
كمء حمل المشءبركون بءلمسيبرات األعالم الفلسطينية، وبرددوا هتءفءت تطءلب ببرحيل االحتالل 

 يكية المابروفة بءسم "صفقة القبرن". اإلسبرائيلي، ومنءهضة لمؤتمبر المنءمة وخطة السالم األمبر 
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منهم بءلبرصءص الحي، فيمء أصيب البقية  3فلسطينيء  12وأسفبرت المواجهءت شبرقي غزة عن إصءبة 
 بحءالت اختنءق جبرا  استنشءقهم الغءز المسيل للدموع، بحسب وزابرة الصحة في القطءع. 

 مسيرات ووقفات احتجاجية  
مسيبرات ووقفءت احتجءجية على عقد مؤتمبر المنءمة، في مدن  وفي الضفة الغبرعية، نّظم فلسطينيون 

 الخليل وعيت لحم )جنوب( وجنين ونءبلس وطولكبرم وسلفيت وقلقيلية )شمءل( وأبريحء )شبرق(. 
ودعت فصءئل فلسطينية، إلى تنظيم مسيبرات بءتجءه نقءط التمءس مع الجيش اإلسبرائيلي، في عدد 

 . من المواقع في الضفة الغبرعية المحتلة
 واندلات مواجهءت بين عشبرات الفلسطينيين والجيش اإلسبرائيلي، في مدينة بيت لحم. 

وقءل شهود عيءن لوكءلة األنءضول، إن الجيش اإلسبرائيلي أطلق البرصءص المطءطي وقنءبل الغءز 
المسيل للدموع، تجءه مسيبرة منددة بمؤتمبر المنءمة االقتصءدي، على المدخل الشمءلي لمدينة بيت 

  لحم.
 وأضءف الشهود، أن شبءن برشقوا القوات بءلحجءبرة، وأشالوا النءبر في إطءبرات مطءطية. 

 25/6/2019لألنباء، وكالة االناضول 
 

 مخيمات شعبنا في لبنان تنتفض لليوم الثاني ضد صفقة القرن وورشة المنامة .19
بءلمسيبرات الجمءهيبرية لليوم الثءني على التوالي يستمبر أبنء  شابنء في لبنءن، بءلخبروج : بيبروت

الغءضبة برفضء لصفقة القبرن ووبرشة المنءمة االقتصءدية، ودعمء لمواقف البرئيس محمود عبءس 
 والقيءدة الفلسطينية وتصديهم للمؤامبرات التي تحءك ضد حقوق شابنء.

في مخيم نهبر البءبرد شمءل لبنءن، خبرج أبنء  شابنء في مسيبرة حءشدة، تنديدا بوبرشة المنءمة وبرفضء 
 لكل مء من شأنه ان ينتقص من حقوق شابنء وثوابته الوطنية.

وشءبرك في المسيبرة برؤسء  بلديءت لبنءنية ومخءتيبر من شمءل لبنءن، إلى جءنب ممثلي الفصءئل 
 الفلسطينية واللجءن الشابية.

وانتهت المسيبرة أمءم النصب التذكءبري للجندي المجهول، حيث القيت كلمءت اكدت حق شابنء بتقبريبر 
 صيبره وعودته الى وطنه واقءمة دولته المستقلة وعءصمتهء القدس الشبريف.م

كذلك خبرج أبنء  شابنء في مخيم البداوي في مسيبرة حءشدة استنكءبرا لوبرشة المنءمة وبرفضء لصفقة 
 القبرن، بمشءبركة ممثلي الفصءئل الفلسطينية واللجءن الشابية.
أن شابنء موحد في مختلف قواه السيءسية وأكد أمين سبر حبركة فتح في شمءل لبنءن محمد فيءض 

وكءفة شبرائحه خلف قيءدة منظمة التحبريبر الفلسطينية إلى جءنب البرئيس محمود عبءس في مواجهة 
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المخءطبر النءجمة عمء يسمى صفقة القبرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن 
نسءنية، وتحمل أهدافء شابنء سيواجه كل المؤتمبرات والوبرش التي تأتي تحت م سميءت اقتصءدية وا 

 عدوانية تستهدف المشبروع الوطني الفلسطيني.
كمء نظمت الفصءئل الفلسطينية في مخيم ببرج الشمءلي مسيبرة ووقفة استنكءبر لصفقة القبرن ووبرشة 

 المنءمة بمشءبركة جمءهيبرية وفصءئلية حءشدة.
شابنء الفلسطيني لن تمبر، وليس هنءلك من  وأكد المشءبركون في الوقفة أن المشءبريع الادوانية على

 هو مخول بءلتوقيع نيءبة عن قيءدتنء الشبرعية.
كذلك انطلقت مسيبرة حءشدة في مخيم شءتيال ببيبروت بمشءبركة ممثلي الفصءئل الفلسطينية واللجءن 

 الشابية وحشد غفيبر من أبنء  المخيم.
لجماية الهالل االحمبر الفلسطيني في مخيَّم كمء نفذ الكءدبر الطبي واإلدابري في مستشفى حيفء التءبع 

 ببرج الببراجنة، وقفة احتجءجية برفضء لصفقة القبرن وتنديدا بءناقءد وبرشة المنءمة.
وأكد مديبر مستشفى حيفء الدكتوبر خليل مهءوش ان الوبرشة االقتصءدية في المنءمة هي حلقة من 

نهء  وجو   دهء.حلقءت المؤامبرة على قضيتنء الفلسطينية لتصفيتهء وا 
وجدد مهءوش التأكيد على وقوف شابنء الفلسطيني في لبنءن والشتءت إلى جءنب الشبرعية الفلسطينية 

 إلسقءط مؤامبرة شطب الهوّية الفلسطينية وحق الاودة.
 25/6/2019،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 هولندا.. مظاهرة احتجاجية ضد "صفقة القرن" ومؤتمر المنامة .20
شهدت مدينة الهءي الهولندية، مظءهبرة احتجءجية ضد الخطة : هءي/ عبد هللا اشيبران/ األنءضولال

األمبريكية لاملية السالم في الشبرق األوسط، والمابروفة إعالمًيء بـ"صفقة القبرن" ووبرشة الامل 
 االقتصءدية التي بدأت اليوم في الاءصمة البحبرينية المنءمة.

التي نظمتهء الجءلية الفلسطينية في هولندا، أمءم السفءبرة األمبريكية في وتجمع المحتجون في المظءهبرة 
 الهءي، لالحتجءج على الخطة األمبريكية ومؤتمبر المنءمة االقتصءدي.

وفي المظءهبرة أطلق المحتجون هتءفءت منءهضة لـ "صفقة القبرن"، وبرفاوا شاءبرات كتب عليهء "ال 
 الشاب الفلسطيني". لصفقة القبرن، ال لوبرشة المنءمة، نام لحقوق 

كمء أطلق المحتجون هتءفءت مثل "فلسطين الحبرة"، و"فلسطين لنء" و"إسبرائيل دولة إبرهءب"، داعين إلى 
 برفض الصفقة ووبرشة المنءمة، ألنهمء تخدمءن مصءلح إسبرائيل.
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 وفي نهءية المظءهبرة، تمت قبرا ة البيءن الصحفي للمحتجين بءللغتين الابرعية واإلنجليزية، حيث جبرى 
التأكيد في البيءن على أن صفقة القبرن تقد "كءبرثة لمصءلح الشاب الفلسطيني" و"تخدم مصءلح 

 االحتالل اإلسبرائيلي فقط".
 25/6/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 
 قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت وتستولي على أموال خاصة من الضفة الغربية .21

االحتالل أمس حمالت المداهمة التي طءلت الاديد من واصلت قوات «: القدس الابرعي»برام هللا ـ 
منءطق الضفة الغبرعية، وشملت اعتقءل عدد من المواطنين، في الوقت الذي استمبرت فيه اعتدا ات 

 المستوطنين على األبراضي الفلسطينية لضمهء إلى المستوطنءت.
مءل الضفة. وقءلت واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبءن من بلدة جمءعين جنوب مدينة نءبلس ش

مصءدبر محلية من البلدة، إن تلك القوات اقتحمت البلدة فجبرا، واعتقلت الشبءن الثالثة، عقب مداهمة 
منءزل ذويهم وتفتيشهء. وأغلقت حءجز حوابرة، دون أن تذكبر األسبءب التي دفاتهء لتلك الخطوة، وهو 

 الحءجز.مء من شأنه ان يزيد من ماءنءة سكءن المنءطق القبريبة من هذا 
كمء اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين من محءفظة جنين شمءل الضفة، أحدهمء اعتقل عند حءجز 
عسكبري طيءبر بءلقبرب من قبرية حداد السيءحية، فيمء اعتقلت شءبء آخبر من كفبر دان أثنء  وجوده 

 بءلقبرب من حءجز الطيبة الاسكبري.
ءت اندلات مع قوات االحتالل في مخيم وأصيب عدد من المواطنين بحءالت اختنءق، خالل مواجه

جنين فجبر أمس، التي كثفت من وجودهء بنصب الحواجز في محيط قبرى وعلدات المحءفظة وعلى 
 أطبراف المدينة وسيبرت آليءتهء الاسكبرية ونصبت الكمءئن بهدف اعتقءل الشبءن.

حبربر الفتى مهند وضمن محءوالت االحتالل للنيل من الطلبة، اعتقلت قوات االحتالل األسيبر الم
 عءمء( من قبرية النبي صءلح شمءل غبرب برام هللا. 17التميمي )

وأعلن جيش االحتالل أن قواته شنت حمالت اعتقءل في منءطق عدة في الضفة، بحجة أنهم 
 مطلوعون ألجهزة األمن، وأنهء استولت خالل الامليءت على مبءلغ مءلية من المنءزل.

ن مجموعة من الشبءن الفلسطينيين ألقوا عدة عبوات أنبوعية بءتجءه وذكبرت تقءبريبر إسبرائيلية أيضء، أ
 الاسكبري شمءل جنين.« الجلمة»حءجز 

إلى ذلك واصلت جمءعءت من المستوطنين بحمءية مشددة من شبرطة االحتالل الخءصة، اقتحءمءتهء 
 «.طقوسء تلمودية»لبءحءت المسجد األقصى، وقءموا قبل خبروجهم بجوالت استفزازية وأدوا 
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المقءمتين على أبراضي المواطنين شمءل « تل منشة«و« شءكيد»وكءن مستوطنون يقطنون مستوطنتي 
 منطقة يابد جنوب جنين، قد وضاوا أسالكء شءئكة حول أبراٍض لمواطني المنطقة.

 26/6/2019، القدس العربي، لندن 

 

 الخليلإعمار الخليل: مخطط لبناء استيطاني جديد بالحسبة القديمة في مدينة  .22
قءلت لجنة إعمءبر الخليل، اليوم الثالثء ، إن أحد المواقع الخءصة بءلمستوطنين المتدينين : الخليل

 نشبر على صفحءته مخططء لبنء  استيطءني جديد على مدخل سوق القصبة في مدينة الخليل.
وأضءفت اللجنة، في بيءن صحفي، انه من خالل الصوبر التي وبردت في مقطع فيديو بثه 

توطنون بهدف جمع التببرعءت وتجنيد األموال إلقءمة هذا البنء  االستيطءني يظهبر سوق الجملة المس
الموجود في أول الحسبة/ مفبرق سوق شءهين، حيث نصب المستوطنون خيءمء فيه وعبرضوا صوبرا 

 لمخططهم االستيطءني هنءك.
 25/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ت للبيعمقدساتنا ليس.."أبو تريكة يستهجن حضور رئيس الفيفا مؤتمر المنامة .23

الدوحة: استهجن العب كبرة القدم المصبري الدولي الماتزل، محمد أبو تبريكة، حضوبر برئيس االتحءد 
 ”.عالمة استفهءم كببرى “الدولي لكبرة القدم جيءني إنفءنتينو مؤتمبر المنءمة بءلبحبرين، وقءل إن تواجده 

يد كوشنبر مستشءبر البرئيس صغيبري كوشنبر )جءبر “، قءل أبو تبريكة: ”تويتبر”وفي تغبريدة على حسءبه بـ
األمبريكي( الكيءن الصهيوني محتل لألبراضي الفلسطينية وهذا المزاد الُمقءم في المنءمة لن يغيبر من 

شكبًرا لكل من قءطع هذا المزاد، ..تواجد برئيس االتحءد الدولي لكبرة القدم “وأضءف ”. هذه الحقيقة
 ”.عالمة استفهءم كببرى.. مقدسءتنء ليست للبيع

 26/6/2019، عربي، لندنالقدس ال
 

 "تنديد لبناني واسع بـ"صفقة القرن  .24
أجمع لبنءن البرسمي بمختلف قيءداته وطوائفه واحزابه السيءسية على برفض مشبروع : "الحيءة" -بيبروت 

السالم المابروف بـ"صفقة القبرن" الذي تسّوقه االدابرة االميبركية عببر مستشءبر البرئيس دونءلد تبرامب، 
 صهبره جءبريد كوشنيبر. وتبرجم هذا البرفض بادم المشءبركة في مؤتمبر البحبرين.

ني محمود عبءس اتصءالت ببرؤسء  الحكومة السءبقين مثنيء على مواقفهم وفيمء أجبرى البرئيس الفلسطي
"الداعمة للقضية الفلسطينة والبرافضة لصفقة القبرن ولمؤتمبر البحبرين". شهدت المخيمءت الفلسطينية 
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في لبنءن إضبرابء عءمء إستنكءبرا للمؤتمبر، والقيت كلمءت شددت على "حق الشاب الفلسطيني 
 بءلاودة".

اناقءد وبرشة "السالم االقتصءدي"التي تستضيفهء البحبرين ببرعءية اميبركية، توالت في لبنءن وتزامنء مع 
البردود والمواقف الماءبرضة للجءنب االقتصءدي من خطة سالم أميبركية لحل النزاع بين اإلسبرائيليين 

 والفلسطينيين.
برعي هو السد المنيع واكد مفتي الجمهوبرية الشيخ عبد اللطيف دبريءن، ان "الوحدة أو االتحءد الا

لمواجهة مء يسمى بـ"صفقة القبرن". وقءل: "فلسطين ليست سلاة تبءع وتشتبرى بل هي قضية تحل 
باودة شابهء الى أبرضه الابرعية المحتلة من عدو غءشم، ومن يحءول إغبرا  دولنء الابرعية بباليين 

بر بثمن، فأصءلتنء وتبراثنء الدوالبرات نقول له: األبرض الابرعية وخصوصء ابرض فلسطين المبءبركة ال تقد
وأخالقنء وديننء ال تسمح لنء إال أن نكون أقويء  وأعزا  وموحدين ضد مء يابرض، وهو بءألصل أمبر 
مفبروض، ولن نبرضى بءلتوطين، وال احد يحلم بءن الفلسطينيين في دول الشتءت سيوّطنون بل 

 سياودون الى الدولة الفلسطينية وعءصمتهء القدس".
 الفلسطينية ال تحل بمال الترغيب أو الترهيب" دريان: "القضية

أضءف: "فلسطين ابرض األنبيء  والمبرسلين وهي مبءبركة ودوبر الالمء  في هذا المجءل كبيبر في 
استنهءض األمة الستاءدة حقوقهء ودوبرهء وبرسءلتهء في هذا الشبرق، ونحن كابرب، مسلمين 

دولنء، فءلقضية الفلسطينية قضية كل ومسيحيين، نبرفض برفضء قءطاء مء يحءك من مؤامبرة على 
عبرعي ومسلم بل وكل حبر في الاءلم وال تحل بمءل التبرغيب أو التبرهيب بحجة االستثمءبر االقتصءدي، 

 بل بإيجءد السبل اآليلة الى اخبراج الادو المغتصب ألبرض فلسطين المبءبركة".
 ...و"الكتائب" يعاهد بمقاومة التوطين

وابت التي تحمي لبنءن ومنهء التزام الحيءد والمحءفظة على الايش وأكد حزب ا"لكتءئب" على "الث
يجءد حل عءدل للقضية الفلسطينية"، وحذبر "من الاودة الى نغمة التوطين وقد دفع حزب  المشتبرك، وا 
الكتءئب االف الشهدا  لمقءومته ومنع حصوله منذ عقود"، ماءهدا اللبنءنيين على "االستمبرابر في 

 اسءليب المقءومة المشبروعة. مقءومة التوطين بكل
فلسطين ليست للبيع ولن تغبرينء باليينهم. هي وأكد عضو كتلة "المستقبل" النءئب محمد الحجءبر أن "

قبلتنء، أبرضهء شبرفنء وتءبريخنء. مهمء طءل الزمن وتاددت المؤامبرات سياود أهلهء إليهء وهي ستاود 
 بإذن هللا". لنء. فليتذكبروا تءبريخنء. هذه إبرادتنء التي لن تقهبر

 عبيد: انطباع ريعي تجاري يطغى على صفقة القرن 
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وعٌلق النءئب جءن عبيد على صفقة القبرن، قءئال: "طغيءن االنطبءع البرعحي التجءبري على صفقة 
القبرن او الاصبر هو اول االدلة على غيءب بروح الفهم الحقيقي عن عنوان محتوى الحل الاميق 

 ء وأّججتهء عءصفة المظءلم النءتجة عن محنة فلسطين".والنءجز لهذه الزالزل التي جلبته
وتءبع: "ان واضع هذا الانوان وهذا المشبروع المقتبرح كدوا  لالنفجءبرات هذه يبدو كثيبر التيه والباد 
واالغتبراب عن جوهبر المحنة ونجءعة الجوا  ومفتءح الخالص. وأول مء ينسفه هذا المقتبرح هو 

ن تقتبرب من الخالص بقدبر من الشمول واالتزان والتامق في وعي المبءدبرة الابرعية التي اجتهدت ا
اسبءب المآسي وابواب الحلول". وأشءبر الى أن "نسيءن او تنءسي قضية شاب فلسطين وقلبهء القدس 
موئل االديءن وبروح االيمءن، وحقوق شابهء البديهية في الوجود والكيءن والهوية ومء نتج عن ذلك من 

ت واحتالالت من ادنى الشبرق الى اقصءه يجب ان يفتح عيوب الجهلة صبراعءت وحبروب واختالال
والمتجءهلين على مء يكتبه اصحءب المقتبرح من استمبرابر للماءضل والمشءكل والجوبر بحق الادل 

 واالنصءف والسالم الشءمل المنصف في الشبرق والاءلم".
الحبر( عببر "تويتبر"، قءئال: "ال وغبّرد عضو كتلة "لبنءن القوي" النءئب ميشءل ضءهبر)التيءبر الوطني 

ادبري مءذا سيكتب التءبريخ عن هذه الحقبة من االنحطءط ومن يحءول إفالسنء إلخضءعنء، لهم نقول 
دمء  شهدائنء أغلى من أموالكم وحق الفلسطيني بءلاودة هو حق مقدس وليالم الجميع ان وطني ليس 

 للبيع".
ببر "تويتبر"، الى أن "برفض صفقة القبرن التي وأشءبر عضو الكتلة ذاتهء النءئب بروجيه عءزابر ع

يحءولون تمبريبرهء هو جز  من نضءلنء المستمبر لمنع التوطين ولياود كل صءحب أبرض أصلي الى 
 ابرضه"، مضيفء: "على اللبنءنيين الوقوف في وجه مخطط يغبري بءلشكل ويدّمبر أوطءننء بءلمضمون".

ي، "أننء كلبنءنيين نبرفض برفضء بءتء أي حل وأكد برئيس "حزب الحوابر الوطني" النءئب فؤاد مخزوم
يؤدي الى توطين الفلسطينيين". وقءل: "نحن كابرب أيضء نبرفض التفبريط بحقوق الفلسطينيين 
بأبرضهم خصوصء أن الخطة التي ينءقشهء مؤتمبر البحبرين ليست لتحسين مايشة الفلسطينيين، 

عببر الخطة االقتصءدية الماني بهء والسيمء أن الجز  األكببر من صفقة القبرن التي تنطلق اليوم 
المؤتمبر هي لتوطين الفلسطينيين في بلدان اللجو ، وبءلتءلي الخطة تمس بمصءلح الابرب 

 والفلسطينيين".
"صفقة القبرن" لن تمبر وغبّرد عضو "تكتل الجمهوبرية القوية" )القوات اللبنءنية( النءئب فءدي ساد قءئال: 

والشهدا . لبنءن أبرض الشهءدة ال يبءع، ألن ثمنه دمء   ولن تكون لهء قيءمة في وطن الشهءدة
وتضحيءت دفاهء شهداؤنء وأبطءلنء لكي يبقى. واليوم مطءلبون جمياء بثوبرة ضد كل مء يحءك للبنءن 

 ولن يثنينء شي  عن مواجهة التحديءت مهمء عظمت. أبرضنء ليست للبيع".
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نء ال نبرى في صفقة القبرن سوى محءولة واشءبر عضو التكتل ذاته النءئب مءجد ابي اللمع الى "أن
عودة الالجئين والنءزحين حق لهم ولنء ولن نتخلى عن هذا جديدة للتوطين الذي حءبرعنءه لاقود. 

 وال قيمة لمءل الدنيء امءم شهءدة اللبنءنيين للحفءظ على الوطن ومنع التوطين".الحق. 
هءجس يسءوبرنء إلى حقيقة تقلقنء. مؤامبرة  وقءل النءئب أنطوان بءنو: "هء هي صفقة القبرن تتحول من

تحءك لفبرض التوطين في لبنءن، بءتت مالمحهء واضحة كاين الشمس. احتبرامء للدستوبر اللبنءني، 
يمءنء بحق الفلسطينيين بءلاودة، نشجب هذه المؤامبرة البرخيصة.  وحفءظء على الكبرامة اللبنءنية، وا 

 للتوطين. فلبنان ليس عرضة للبيع"ال 
برئيس مجلس األمة الكويتي مبرزوق و كتلة "التنمية والتحبريبر" النءئب محمد خواجه قءئال: "وغبرد عض

الغءنم نجم مضي  في ليل عبرعٍي مظلم ... لك التحية والتقديبر على مواقفك الجبريئة الحءضنة 
 لفلسطين وعدالة القضية".

 حرب: اي مقايضة خيانة للوطن
وقءل الوزيبر السءبق بطبرس حبرب: "لال صفقة القبرن، التي تحءول إسبرائيل والواليءت المتحدة 
االميبركية تمبريبرهء، توقظ الابرب من ثبءتهم وتوّحد صفوفهم للحفءظ على الحق الفلسطيني وقضية 
نني أدعو اللبنءنين ليكونوا طلياة برافضي هذه الصفقة وبرفض أي  الابرب المبركزية وكبرامتهم . وا 

 قءيضة بين ديونه والتوطين ألن في ذلك خيءنة للوطن"م
وأكد الوزيبر السءبق أشبرف بريفي أن "التوطين مبرفوض من جميع اللبنءنيين، ونبرفض أي حل ال يستند 

 الى المبءدبرة الابرعية في قمة بيبروت".
يجبري  وأعلن نقيب الصحءفة اللبنءنية عوني الكاكي، في بيءن أن "فلسطين ليست للبيع". وقءل: "مء

اليوم في "المنءمة" ال يمكن ان يقبله اي مواطن عبرعي او مسلم". واشءبر الى "ان اسبرائيل ضبرعت 
بابرض الحءئط سلسلة القبرابرات متكلة اتكءال كليء على الفيتو االميبركي الداعم الفشءل القبرابر الدولي في 

 اعءدة الحقوق الى الشاب الفلسطيني".
ءن برفضهء "برفضء قءطاء مء يابرف بـ "صفقة القبرن"، الفتة الى أنهء وأكدت "الجمءعة اإلسالمية" في لبن

"مشبروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومسحهء من ذاكبرة ووجدان الشاوب، وتقسيم المنطقة 
 ليكون كيءن االحتالل االسبرائيلي السيد فيهء".

سالمية إلى "أوسع من جهتهء، دعت "جبهة الامل اإلسالمي في لبنءن"، الشاوب الابرعية واإل
التحبركءت الشابية والحزعية والالمءئية تضءمنء مع الشاب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برفضء لمء 

 يسمى زوبرا وعهتءنء بصفقة القبرن".
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الى ذلك نفذ عدد من المحءمين بمشءبركة نقيب المحءمين في طبرابلس والشمءل محمد المبراد، وأعضء  
أمءم دابر نقءبة المحءمين في طبرابلس، اعتبراضء على الوبرشة  مجلس النقءبة، وقفة إحتجءجية

اإلقتصءدية، في إطءبر مء يسمى بصفقة القبرن، والتي تلغي الحقوق الوطنية المشبروعة للشاب 
 الفلسطيني، وخءصة حق الاودة وحق إقءمة الدولة الفلسطينية".

 26/6/2019الحياة، لندن، 
 

 نانية تنظم اعتصامًا رفضًا لورشة البحرين لبنان: الفصائل الفلسطينية والقوى اللب .25
اعتصءمء، بمشءبركة النءئب  مخيم الجليل في بالبك، ،في نظمت فصءئل المقءومة الفلسطينية بيبروت: 

السءبق كءمل البرفءعي، مفتي بالبك الهبرمل الشيخ خءلد الصلح، وحشد من ممثلي األحزاب اللبنءنية 
 والفصءئل الفلسطينية، ومخءتيبر، وفاءليءت اجتمءعية.

واكد الصلح أن "ال مؤتمبرات وال صفقءت ستؤثبر على مقءومة شابنء الذي يقدم الدم والشهيد تلو 
من أجل فلسطين الحبيبة"، مشيبرا الى انه "نحن كابرب نبرفض التوطين واالستيطءن، فكل بالد الشهيد 

الابرب هي وطن لنء، لذلك ال يزاود علينء أحد"، ماتببرا أنَّ "مؤتمبر الدوحة هو بداية النهءية، ألنَّه وحَّد 
 القيءدة الفلسطينية مع شابهء".

ع مسؤول الملف الفلسطيني علي كبركبء فقءل: "ان وألقى كلمة حبركة "أمل" عضو قيءدة إقليم البقء
االستثمءبر الوحيد الذي لن يجد له في لبنءن ابرضء هو استثمءبر على حسءب القضية الفلسطينية 

 وحقوق الشاب الفلسطيني بءلاودة إلى أبرضه ودولته المستقلة وعءصمتهء القدس الشبريف".
خبر ان قضية فلسطين والمسجد األقصى وكنيسة وتءبع: "نبردد مء قءله دولة البرئيس األخ نبيه ببري بف

المهد قبل أن تكون قضية جغبرافيء وشاب هي قضية سمءوية، وهي باين أهلهء ومقءومتهء وباين برب 
وتحدث بءسم فصءئل المقءومة الفلسطينية فبراس الحءج، فقءل: "فلسطين كءنت وستبقى  السمء ".

تءبريخ، وفلسطين هي أبرضنء، وأبرض أجدادنء، فلسطين، مهمء حءولوا طمس الحقيقة ومهمء زوبروا ال
 هي بروحنء والدم الذي يجبري في عبروقنء، ال أحد يملك أن يتخلى عنهء كءئنء من كءن في هذا الاءلم".

 26/6/2019الحياة، لندن، 
 

 بجوازات سفرهم بعاصمٍة عربّيٍة ال ُتقيم عالقاٍت مع تل أبيب إسرائيايون إعالميون  .26
توافد عدد من الصحفيين اإلسبرائيليين للمبرة األولى إلى الاءصمة البحبرينية المنءمة لتغطية الوبرشة 

ون الصوبر والتاليقءت التي استفزت االقتصءدية التي سميت "السالم من أجل االزدهءبر"، وأخذوا يبث
 المتءباين الابرب على مواقع التواصل االجتمءعي، بءلتزامن مع تنديد عبرعي واسع بءلوبرشة نفسهء.
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وقءل الصحفي اإلسبرائيلي بءبراك برافيد إن البحبرين سمحت لصحفيين من ست وسءئل إعالم إسبرائيلية 
برحلة األولى من خطة إدابرة دونءلد تبرامب مختلفة بدخول أبراضيهء لتغطية المؤتمبر الذي يمثل الم

 للسالم في الشبرق األوسط التي بءتت تابرف إعالميء بـ"صفقة القبرن".
زيءبرته إلى البحبرين على مواقع التواصل بد ا من  -13وهو مبراسل القنءة اإلسبرائيلية الـ-ووثق برافيد 

ئبرة قءئال إنه يسءفبر إلى برحلته الجوية عببر الاءصمة األبردنية عّمءن، حيث نشبر صوبرته على الطء
سنة لتغطية أحداث مختلفة لكن هذه البرحلة هي األكثبر تشويقء بءلنسبة له "إنهء  13أنحء  الاءلم منذ 

وعند وصوله إلى المنءمة نشبر برافيد  المبرة األولى التي يسمح لصحفيين إسبرائيليين بدخول البحبرين".
مع البيبرة اللبنءنية في البحبرين.. شبرق أوسط في المسء  صوبرة لزجءجة بيبرة وكتب تحتهء بءلاببرية "

 جديد".
واستابرض برافيد في تقبريبر له مسء  أمس االثنين مسءبر برحلة الصحفيين من الاءصمة األبردنية 

 مستقلين طءئبرة الخطوط الجوية البحبرينية التي مبرت عببر األجوا  الساودية وصوال إلى المنءمة.
ل مواف فءبردي من هيئة اإلذاعة الاءمة اإلسبرائيلية وكذلك نشبرت المبراسلة غيلي كوهين والمبراس

 صوبرتيهمء، في أول بث لهمء من المنءمة.
ونشبرت مبراسلة صحيفة "هآبرتس" نوعء النداو صوبرتهء في البحبرين وهي تضع وشءحء على برأسهء، 

وكشفت النداو أن برجءل أعمءل وصحفيين  وتحدثت عن باض مشءهداتهء أثنء  تجولهء هنءك.
 دخلوا البحبرين بجوازات سفبر إسبرائيلية برغم عدم وجود عالقءت بين البلدين.إسبرائيليين 

وكتبت في هآبرتس "تم وضع عالمءت كبيبرة لتوجيه مئءت المشءبركين إلى مكءتب استقبءل خءصة تم 
إعدادهء لهذه المنءسبة حتى ال يتوه زائبر واحد، وال سيمء مجموعة صغيبرة من برجءل األعمءل 

ين الذين دخل باضهم البحبرين بطبريقة غيبر عءدية بجوازات السفبر اإلسبرائيلية، والصحفيين اإلسبرائيلي
وأضءفت النداو "إشءبرات المؤتمبر التي  حتى في ظل عدم وجود عالقءت دبلومءسية بين البلدين".
 أعدهء األميبركيون كتبت )إسبرائيل( بوضوح، دون أي تمويه".

البحبرينية الذين يبرتدون مالبس بيضء  تقليدية  وتءبات المبراسلة اإلسبرائيلية "قءم ممثلو الحكومة
بماءملة الضيوف النءدبرين الذين استضءفتهم واشنطن بمهءبرة شديدة على البرغم من وجود باض 

 دبرجة". 40التوتبر.. يمكن أن نسميه سالمء بءبردا على البرغم من أن دبرجءت الحبرابرة كءنت أكثبر من 
" أبرئيل كءهءنء مع صوبرة من الاءصمة البحبرينية على وغبرد المبراسل السيءسي لصحيفة "إسبرائيل اليوم

حسءبه في تويتبر "فخوبر وسايد بدخول البحبرين كصحفي إسبرائيلي بجواز سفبر إسبرائيلي لتغطية وبرشة 
 المنءمة، ليحل السالم إن شء  هللا"، مضيفء "وبءلمنءسبة، تبرحيب محتبرم وحءبر من المنظمين".
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دية اإلسبرائيلية إن أببرز اإلسبرائيليين في الوبرشة سيكون من جهتهء، قءلت صحيفة "غلوبس" االقتصء
يؤاف مبردخءي الذي كءن حتى قبل ستة أشهبر في منصب منسق أنشطة االحتالل اإلسبرائيلي في 

 األبراضي الفلسطينية المحتلة.
من نءحية أخبرى، استنكبر االتحءد الاءم للصحفيين الابرب دعوة وسءئل إعالم إسبرائيلية للمشءبركة في 

المنءمة، وقءل في بيءن إن المؤتمبر "الذي دعت إليه اإلدابرة األميبركية في إطءبر مء تسمى  مؤتمبر
وأشءبر إلى أن "مشءبركة وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية  صفقة القبرن مبرفوض من كءفة الشاوب الابرعية".

بيع مع في هذا االجتمءع بءلبحبرين يتاءبرض مع قبرابرات االتحءد الاءم للصحفيين الابرب الذي جبرم التط
 االحتالل اإلسبرائيلي بكل أشكءله".

من جهة أخبرى، استنكبر نءشطون ومثقفون بحبرينيون تنظيم هذا المؤتمبر في بالدهم، وتداعى باضهم 
 لبرفع علم فلسطين فوق أسطح منءزلهم برفضء الستضءفة بلدهم المؤتمبر.

 25/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يني وتؤكد أن ما يحدث في المنامة وصمة عارالمعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسط .27
عببرت الماءبرضة البحبرينية أمس الثالثء  عن برفضهء لمء يجبري على «: القدس الابرعي» –برام هللا 

أبرض البحبرين من مؤامبرات لتصفية القضية الفلسطينية، مقدمين اعتذابرهم للشاب الفلسطيني، 
 برين والابرب كءفة.وواصفين مء يجبري بءلاءبر ونقطة سوا  على جبين البح

التءبع « وكءلة فلسطين اليوم اإلخبءبرية»وشددت الماءبرضة خالل تصبريحءت إلذاعة القدس تءباتهء 
، على أن مؤتمبر البحبرين هو من النظءم الحءكم المأجوبر ألمبريكء ولقوى الشبر اإلسالميلحبركة الجهءد 

اب الفلسطيني في نضءله الذي ال ياببر عن برأي الشءبرع كون أن شاب البحبرين يؤكد على حق الش
 النهبر. إلىبمابركته ضد االحتالل اإلسبرائيلي الستبرداد أبرضه من البحبر 

وقدم عضو جماية الوفءق البحبرينية الماءبرضة إببراهيم المدهون أمس الثالثء ، اعتذابره للشاب 
س الفلسطيني، حول وبرشة البحبرين االقتصءدية وصفقة القبرن ومء يقوم به النظءم الفءسد من تدني

 الفلسطينية.أبرض البحبرين بصفقة لتصفية القضية 
وحول اختيءبر البحبرين لتكون المقدمة لتمبريبر صفقة القبرن، قءل الماءبرض المدهون إن باض األنظمة 
هي أداة بيد الواليءت المتحدة والبحبرين من هذه األنظمة. وتءبع البحبرين أصبحت ثكنة عسكبرية 

ان هنءك حصءبرا شديدا »اإلمءبرات وأمبريكء وعبريطءنيء، مبينًء بءمتيءز من جيوش خءبرجية من الساودية و 
«. على شاب البحبرين، وشابنء كله يقف مع فلسطين وال يقبل ان يتم التنءزل عن أي من حقوقه

ان شاب البحبرين »وحول إمكءنية ان يشءبرك البحبرينيين في مسيبرات تزامنًء مع وبرشة المنءمة، أوضح 
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سجونهء، وهنءك تشديدات أمنية غيبر مسبوقة تمنع خبروج أي من آالف ماتقل في  5محءصبر وهنءك 
 «.شابنء للتابيبر عن موقفه

أن شابنء عببر عن موقفه بءألمس خالل المؤتمبر الذي عقد في لبنءن، ومن خالله أعلن »وشدد على 
 «.برفضه التءم لوبرشة البحبرين وأن تتم تصفية القضية الفلسطينية

شاب فلسطين »يءسي لتكتل الماءبرضة البحبرينية التحية الى ووجه علي الفءيز برئيس المكتب الس
، مؤكدًا أن البحبرين على المستوى الاقءئدي والديني، على قنءعة كءملة بأن أبرض «المبرابط المقءوم

هي ملك للشاب الفلسطيني والشاب البحبريني يقف … فلسطين هي للفلسطينيين من البحبر إلى النهبر
 ياببر عن موقف الشاب. مع فلسطين، والنظءم الحءكم ال

وقءل: إن نظءم البحبرين ياببر عن موقفه الفءقد للشبرعية، وهو يبحث عن شبرعيته في الواليءت 
أن مء يؤلمنء استضءفة صهءينة على أبرض البحبرين، وهي نقطة سودا  على جبين »ماتببرًا  المتحدة،

ءمءت األمة الدينية يجب وأضءف: أن نخب األمة وزع «.كءفة األنظمة الابرعية وعلى برأسهء البحبرين
كون أن مء يحدث  الفلسطيني،عليهم التصدي للمؤامبرات من خالل تقديم الوعي بشأن حقوق الشاب 

خيءنة وجبريمة، وال بد من التصدي على المستوى االجتمءعي والسيءسي واالقتصءدي. وتءبع: الحءلة 
 بد من تحويل مء يجبري على ومء يحدث مؤلم ولكن ال فلسطين،الشابية في المستوى الابرعي هي مع 

 األبرض لبرص الصفوف وتوحيد الموقف الابرعي.
 26/6/2019، لندن، القدس العربي

 
 ضاحي خلفان: فلسطين ألهلها و"صفقة القرن" ال يجرؤ أحد على قبولها .28

قءل نءئب برئيس شبرطة دبي الفبريق ضءحي خلفءن تاليقء على "صفقة القبرن" في سلسلة تغبريدات أن 
دابرته، هو "حلم إبليس في تحقيق "صفقة  القبرن" التي يتحدث عنهء البرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب وا 

 الجنة".
وخءطب خلفءن المسؤولين الابرب في اجتمءع "صفقة القبرن" قءئال: "انتبهوا... ال بيع لكم في مءال 

 تملكون... فلسطين ملك ألهلهء".
ي قءئد عبرعي يقول نام يدبرك أن تءبريخ وأكد "فشل "صفقة القبرن" بكل مخططءتهء ومحءوالتهء... أ

 األمة لن يبرحمه... لذلك فشلت الصفقة... بشءبرة".
وقءل للمشءبركين في "وبرشة البحبرين": "أيهء الابرب المجتماون في "صفقة القبرن" اتقوا هللا في أمة تأبى 

 أن تذل مهمء بءألمة حل".
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صءحب الصفقءت التجءبرية... هل وفي تغبريدة أخبرى اعتببر أن تبرامب "التءجبر.. برجل األعمءل... 
سيستطيع أن يشتبري بءلمءل صفقة سيءسية... إذا حدث ذلك مع األمة الابرعية... سيكون ذلك هو 

 الخسبران المبين حقء".
 25/6/2019، األيام، رام هللا

 
 باحث سعودي لوكالة "إسرائيلية": اإلسالم استمرار لـ"إسرائيل" .29

"كءن" على حسءبهء في "تويتبر" مقءبلة قصيبرة من الاءصمة  نشبرت وكءلة البث اإلسبرائيلية البرسمية
البحبرينية المنءمة مع النءشط ومقدم الببرامج الساودي لؤي الشبريف، في إطءبر تغطيتهء لوبرشة البحبرين 

 التي تجبري على مدابر يومين متتءليين.
م السالم(، والاببرية وقءل الشبريف بءللغة الاببرية لمبراسلة الوكءلة: "أحب الاببرية بسبب األنبيء  )عليه

هي لسءن أنبيء  هللا مثل الملك َداُوَد، اشايء، ابرميء، دانيءل، يوشع، وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبيء  
 بني اسبرائيل".

 "لمءذا ُتحب الاببرية؟" 
 أحب الاببرية بسبب األنبيء  )عليهم السالم(»أجبت: 

وأعتقد أن المسلم هو . يء، ابرميء، دانيءل، يوشعالاببرية هي لسءن أنبيء  هللا مثل الملك َداُوَد، اشا
ولؤي الشبريف، مهندس ومالم ساودي يقدم دبروسء بءللغة الاببرية على . «امتداد أنبيء  بني اسبرائيل

اليوتيوب، ومؤيد للتطبيع مع االحتالل اإلسبرائيلي، كءن قد قءل في حديث منسوب له مؤخبرا، إنه 
ياتبرف بصاوبة تقبل الجمهوبر البحبريني، فمء زالوا يبرون في  "برغم دعمه للاالقءت مع إسبرائيل، لكنه

إسبرائيل عدوا، باكس اعتقءد الاءئلة المءلكة، مشككء بنجءح اناقءد القمة االقتصءدية في البحبرين؛ ألن 
 الفلسطينيين سينجحون في إفشءلهء".

 26/6/2019، "21موقع "عربي 
 

 انطالق مؤتمر المانحين لدعم "األونروا" في نيويورك .30
يوم الثالثء ، فاءليءت مؤتمبر الدول المءنحة لوكءلة غوث وتشغيل الالجئين انطلقت مسء  ال

وقءل األمين الاءم لألمم  الفلسطينيين "األونبروا"، في مقبر الجماية الاءمة لألمم المتحدة، في نيويوبرك.
 المتحدة أنطونيو غوتيبريش في كلمته: "على مدابر نحو سباة عقود أوفت األونبروا بشكل فاءل بواليتهء
لمسءعدة الجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عءدل ودائم. من المؤسف عدم التوصل حتى 

 اآلن إلى حل سيءسي يفي بءحتيءجءت وتطلاءت كل من الفلسطينيين واإلسبرائيليين".
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وأكد أهمية مواصلة بذل جهود السالم لتحقيق حل الدولتين، إسبرائيل وفلسطين، اللتين تايشءن جنبء 
في سالم وأمن. وفي الوقت نفسه، يجب النظبر إلى استمبرابر عمل األونبروا ليس فقط على إلى جنب 

 أنه مسؤوليتنء المشتبركة ولكن أيضء بءعتبءبره نجءحنء المشتبرك".
وأشءبر األمين الاءم إلى اإلصالحءت الكببرى وتدابيبر الحد من التكءليف التي قءمت بهء األونبروا 

مليون دوالبر عببر  500خمس المءضية تمكنت الوكءلة من توفيبر لتقليص اإلنفءق. وخالل السنوات ال
 هذه التدابيبر الداخلية. كمء استطءعت تنويع قءعدة مءنحيهء.

وقءل ممثل االتحءد األوبروعي، إن االتحءد يقدبر بشكل عميق عمل "األونبروا"، ونحن نجتمع اليوم أمء  
لطة الفلسطينية واالنتخءبءت في إسبرائيل خلفية تتسم بتصايد الانف في غزة والوضع المءلي الهش للس

وآفءق غيبر واضحة لخطة السالم، و"األونبروا" مقدم خدمءت أسءسية هو قوة تازز االستقبرابر في 
المنطقة وتقدم خدمءت الصحة والتاليم للفلسطينيين في غزة وسوبريء وكل من األبردن ولبنءن والضفة 

 الغبرعية بمء في ذلك القدس الشبرقية.
دمءت التي تقدمهء األونبروا تسهم في الحفءظ على حل الدولتين الذي يظل السبيل الواقاي وعين أن الخ

ن االتحءد  واألوحد لبلوغ سالم مستدام ومنصف، وسنواصل دعم األونبروا في كل عمليءتهء، وا 
األوبروعي سيدعم الوكءلة سيءسيء ومءليء على حد سوا ، ونشكبر أونبروا على جهودهء الحثيثة لمواصلة 

 هء وسنواصل دعم األونبروا ومفوضهء الاءم في المستقبل.عمل
وعببر ممثل االتحءد األوبروعي، عن تقديبره وامتنءنه تجءه السخء  الذي تبديه الدول المستضيفة لالجئين 
الفلسطينيين، وقءل "فيمء يتصل بءلباد المءلي عزز االتحءد األوبروعي من دعمه للوكءلة، ففي المجمل 

مليون دوالبر مء يجال االتحءد األوبروعي أهم مسءهم  179غيبر مسبوق بأكثبر من قمنء بءإلسهءم بشكل 
مليون يوبرو هي المسءهمة السنوية،  82في دعم عمليءت األونبروا، وهذه السنة قمنء بءلوفء  بـ

 ماليين يوبرو لدعم المسءعدات اإلنسءنية. 4بءإلضءفة إلى 
مليون يوبر دعمء لألونبروا  21ء إضءفيء يقدبر بـسهءمإوأضءف، أننء نالن أن االتحءد األوبروعي سيقدم 

مليون دوالبر في عءم  121لتمكينهء من تقديم خدمءتهء، مء يجال مفوضية االتحءد األوبروعي تسهم بـ 
 .األونبروابلدانء أخبرى لدعم  اإلسهءمءت، وآمل أن تشجع هذه 2019

 25/6/2019، األيام، رام هللا
 

 الر كمساعدات في مؤتمر المانحيندو ماليين  110تعهدات بـ"األونروا":  .31
أعلن المفوض الاءم لألونبروا بييبر كبرينبول، أن عددا من الدول قدمت تاهدات للمسءهمة : نيويوبرك

مليون دوالبر كمسءهمءت  110في دعم "األونبروا" مءليء، وأن هذه التببرعءت برعمء بلغت حتى اآلن 



 
 
 
 

 

 31 ص             4970 العدد:             6/26/2019 لثالثاءا التاريخ:  

                                    

لالجئين الفلسطينيين مع حلول صيف هذا لتجءوز الضءئقة المءلية التي تهدد وكءلة غوث وتشغيل ا
 الاءم، ال سّيمء باد قبرابر الواليءت المتحدة وقف الدعم المخصص لهء.

ودعء كبرينبول، خالل مؤتمبر ُعقد بمقبر األمم المتحدة في نيويوبرك، مسء  اليوم الثالثء ، لجمع 
 ية عمل "األونبروا".التببرعءت، الدول إلى التاجيل في إبرسءل المسءهمءت المءدية، لضمءن استمبرابر 

وانطلقت فاءليءت مؤتمبر الدول المءنحة لألونبروا، للمسءهمة في استمبرابر الوكءلة بتقديم واجبهء نحو 
وأعلنت مجموعة من الدول، المبءلغ التي  الجئي فلسطين الذين يتجءوز عددهم خمسة ماليين.

 وال في الفتبرة المقبلة.ستقدمهء كتببرعءت خالل المؤتمبر، في حين تاهدت دول أخبرى بتقديم األم
 25/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خطأ استراتيجي "ورشة المنامة"كوشنر: الرفض الفلسطيني لـ  .32

وجه جءبريد كوشنبر، مستشءبر البرئيس األميبركي دونءلد : ميبرزا الخويلدي-المنءمة ،كميل الطويل-لندن
التي ستالن فيهء « وبرشة المنءمة»لسطينية لبرفضهء حضوبر تبرمب وصهبره، انتقءدات إلى السلطة الف

، وقءل إن الفلسطينيين يفوتون «سالم من أجل االزدهءبر»اإلدابرة األميبركية مء أطلقت عليه عنوان 
ن الحزمة )االقتصءدية المطبروحة في الخطة األميبركية(  فبرصة بادم انخبراطهم في هذا الموضوع، وا 

 «.استبراتيجيخطأ »جيدة جيدًا، وعدم تلقفهء 
الشبرق »وقءل كوشنبر في مؤتمبر صحءفي هءتفي مع مجموعة محدودة من وسءئل اإلعالم بينهء 

نحن سادا  بءلبردود التي تلقينءهء على الخطة منذ إعالنهء يوم السبت )المءضي(. مء «: »األوسط
ظنء أنه من حءولنء القيءم به هو تحديد الحل السيءسي الذي يقبل به الطبرفءن، ولكن سبرعءن مء الح

دون مستقبل اقتصءدي ال يمكن تبرسيخ الحل السيءسي. والفلسطينيون عءلقون في هذا الوضع منذ 
 «.زمن طويل

 25/6/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 "توبخ" السفير "إسرائيل"الرئيس التشيلي يزور األقصى و .33
جلسة تم خاللهء "توعيخ" استدعت وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية، سفيبر جمهوبرية تشيلي في تل أبيب، ل

السفيبر ومجموعة من موظفي السفءبرة الذين برافقوا البرئيس التشيلي، خالل زيءبرته للمسجد األقصى 
 ببرفقة وفد عن دائبرة األوقءف اإلسالمية والسلطة الفلسطينية.

في التلفزيون اإلسبرائيلي، أنه تم وبقبرابر من وزيبر الخءبرجية، يسبرائيل كءتس،  12وذكبرت القنءة 
تدعء  سفيبر تشيلي في البالد وطءقم من السفءبرة، حيث تم "توعيخ" السفيبر بسبب زيءبرة برئيس اس
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جمهوبرية تشيلي، سبستيءن بينيبرا، وعقيلته لسءحءت األقصى، حيث أجبريت الزيءبرة خالفء لمء تم 
 االتفءق عليه، بحسب القنءة.

شيلي، قءم أيضء بزيءبرة سءحة وتأتي هذه الجلسة لطءقم السفءبرة على البرغم من أن برئيس جمهوبرية ت
الببراق بمبرافقة طءقم من الحءخءمءت، ووفقء للقنءة، فإن السبب لجلسة االستدعء  و"التوعيخ" هو مبرافقة 
البرئيس التشيلي خالل تجواله بءألقصى كبءبر المسؤولين من السلطة الفلسطينية، وذلك خالفء لمء تم 

 االتفءق عليه قبل بد  الزيءبرة.
خءبرجية اإلسبرائيلية جلسة التوعيخ بءلقول: "ينظبر وزيبر الخءبرجية كءتس ببءلغ الخطوبرة وعبربرت وزابرة ال

إلى أي محءولة النتهءك السيءدة اإلسبرائيلية على الحبرم القدسي الشبريف، وبءلتأكيد لتلك التي تنتهك 
 أيضء إجبرا ات وملخصءت وتفءهمءت واضحة".

 26/6/2019، 48عرب 
 

 : الجميع يكسب إال الفلسطينيين"صفقة القرن " .34
 عبدالوهءب بدبرخءن

تكبّرس الظلم الالحق بءلشاب الفلسطيني «. حل الدولتين»ولدت ميتة. لن تغّيبر شيئًء. تقضي على 
منذ مء يقءبرب القبرن. تصّاد الانف واإلبرهءب في المنطقة. تمّد أجل الصبراع في الشبرق األوسط. تفءقم 

الاكس: تزبرع بذوبر حل قءئم  الفبرقة بين األديءن والكبراهية بين الاءلمين اإلسالمي والغبرعي.. أو على
قءمة  على االزدهءبر االقتصءدي، وتحّسن الكثيبر من أحوال الشاب الفلسطيني. تمّهد إلنهء  الصبراع وا 
سالم دائم في المنطقة. تشّكل أبرضية تاءيش سلمي بين أبنء  الديءنءت السمءوية الثالث... أحكءم 

، أو «خطة السالم»نءلد تبرمب تتحّدث عن وآبرا ، وعكسهء، سيقت طوال عءمين، ومنذ بدأت إدابرة دو 
تمّثاًل بءلمقءوالت التي اعتءد عليهء برجل األعمءل/ البرئيس وقد « صفقة القبرن »مء خلات عليه اسم 

، منتدبًء لهء صهبره )جءبريد كوشنيبر( وأحد «الصفقة»اعتمد نهج السبّرية والمسءومة نفسه في إعداد 
 والؤه األول إلسبرائيل )ديفيد فبريدمءن(.  مقءوليه )جيسون غبرينبالت( وسفيبرًا أميبركيءً 

بءت جءهزًا « الخطة»باد تبرّدد وتأجيل وتاديالت متتءلية لم ُيابرف باد إذا كءن الجءنب السيءسي في 
لابرض الجءنب االقتصءدي « وبرشة المنءمة»لإلعالن، لكن ُتفتح الستءبرة في اليومين المقبلين على 

صحءب األبرض والحقوق والقضية، فهم يقءطاون أميبركء وكل في غيءب الفلسطينيين، أ« الصفقة»من 
مء تطبرحه منذ اعتبرف برئيسهء بءلقدس عءصمة إلسبرائيل ونقل السفءبرة األميبركية إليهء. لم يكن أمءم 
الفلسطينيين سوى هذين: المقءطاة والغيءب، ألن الجءنب األميبركي اعتببرهم أصاًل غيبر موجودين، وال 

قبرابراته في شأن القدس، بل اعتببر أيضًء أن ال قيمة لتبني الابرب قضيتهم قيمة لقضيتهم عندمء اتخذ 
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فإنهء اعتمدت « صفقتهء»وبرغم أن واشنطن تساى إلى تبرغيب الفلسطينيين بـ «. قضية مبركزية»كـ 
حيءلهم سيءسة تدميبر منهجي بحبرمءن مئءت اآلالف من أوالدهم التاليم والطبءبة، إذ تشّن حملة إللغء  

، وقطات كل مسءعداتهء بمء فيهء تلك المخصصة للمستشفيءت، ودعمت إجبرا ات «واأونبر »وكءلة 
 إسبرائيلية تضييقية تتبراوح بين اإلبءدة والتجويع وانتهءك المقدسءت.

قيل في تببريبر قبرابر القدس واإلجبرا ات التي تلته، أنهء كءنت برّدًا على عدم تاءون السلطة الفلسطينية 
إلحيء  مفءوضءت متوقفة منذ أعوام. غيبر أن الشبروط التي طبرحهء مع مسءعي كوشنيبر وغبرينبالت 

كءنت نسخة أشد تطبّرفًء من شبروط متطبّرفي الحكومة اإلسبرائيلية. إذ تفتبرض « الوسيطءن»هذان 
حق »، وأن القدس إسبرائيلية، وأن «شبرعي»مسبقًء أن ليس هنءك احتالل إسبرائيلي، وأن االستيطءن 

ن الحدود تبرسم بءلتفءوض من دون احتبرام القبرابرات الدولية، لكن األسوأ غيبر قءبل للنقءش، وأ« الاودة
الموقف « سلبية»واألخطبر أن إدابرة تبرمب شءبركت الحكومة اإلسبرائيلية في التخطيط الستغالل 

الفلسطيني بسلسلة من التبرتيبءت لسبرقة المزيد من األبراضي الفلسطينية، إلى حد أن السفيبر فبريدمءن 
يءمين نتنيءهو في مسألة ضم أجزا  واساة من الضفة الغبرعية. ومع ذلك فإن أميبركء بءت يزايد على بن

 على أنهء مشبروع نمو وازهءبر للشاب الفلسطيني!« صفقتهء»تقّدم 
مأخذًا برئيسيًء هو أن نجءح أي « وبرشة المنءمة»مع استثنء ات قليلة، أبدت جميع الدول المشءبركة في 

بط أواًل بوجود استقبرابر سيءسي تسءهم فيه األطبراف المانّية مشبروع اقتصءدي في وضع صبراعي مبرت
تحظى « الخطة»أن يثبت جملة اعتبءبرات، منهء: أواًل: أن « الصفقة»جمياًء. إذًا ينبغي لابراب 

بءنخبراط تءٍم من الطبرفين، وال يبراد تنفيذهء برغمًء عن الفلسطينيين. ثءنيًء: أنهء تبراعي القوانين والقبرابرات 
المتوافق عليهء دوليًء. وثءلثًء: أنهء قءدبرة فااًل « حّل الدولتين»ّصة بحقوق الفلسطينيين و الدولية الخء

توهم « ظبروف عبرعية»بنيت أسءسًء على « الخّطة/ الصفقة»على إقءمة سالٍم عءدل ودائم، غيبر أن 
ءبٍر دائم باض الابرب بتحقيق مكءسب، وتسمح لألميبركيين واإلسبرائيليين بإقءمة حءل احتالٍل أو استام

 لفلسطين وشابهء.
 24العرب، الدوحة، 

 

 لة في الخليج.. وموقع المقاومة الفلسطينية منهاالحرب المحتم .35
 سءبري عبرابي

 احتمالية الحرب
في الخءمس عشبر من أيءبر/ مءيو المءضي، أمهلت إيبران الدول األوبروعية المنخبرطة في االتفءق 

ال فإّن إيبران 60النووي ماهء مهلة  ستنسحب بدوبرهء من االتفءق.  يومء إلثبءت التزامهء بءالتفءق، وا 
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جء  التهديد اإليبراني مبءشبرة بادمء ألغت إدابرة تبرامب اإلعفء ات التي منحتهء لباض الدول؛ وسمحت 
لهء بموجبهء بءستيبراد النفط اإليبراني دون التابرض للاقوبءت األمبريكية، فمء إن دخل أيءبر/ مءيو حتى 

ء الواليءت المتحدة خءبرج القءنون الدولي، دخلت ماه إيبران في مبرحلة اختنءق اقتصءدي، تفبرضه
 وتخضع لهء دول الاءلم بمحض "البلطجة" األمبريكية.

قبل المهلة اإليبرانية وبادهء، شهدت منطقة الخليج تطوبرات أمكن وصفهء بءلمنءوبرة على حءفة الحبرب، 
"إّن إيبران وهو الوصف الذي استخدمه قءئد الحبرس الثوبري اإليبراني الجنبرال حسين سالمي، بقوله: 

 تقف على حءّفة نزاع واسع مع الادو".
أخذت هذه المنءوبرة شكل التصايد الاسكبري الامليءتي في سءحة الخليج، فقد اسُتهدفت مصءلح حلفء  
الواليءت المتحدة في الخليج نفسه وفي دوله، عببر أدوات عسكبرية خفية أو عببر حلفء  إيبران كجمءعة 

 وأخيبرا أسقطت إيبران طءئبرة تجسس متقدمة للواليءت المتحدة."أنصءبر هللا/ الحوثي" اليمنية، 
أبدت الواليءت المتحدة، في عّدة مبرات، تبرّددا عسكبرّيء إزا  ذلك، وقد سبق لهء وتبراجات عن إبرسءل 

ألف جندي إلى الخليج، ثم تبراجات عن توجه ضبرعة إليبران باد إسقءط الطءئبرة األمبريكية،  120
بءت اقتصءدية جديدة عةلى إيبران، وعيع أسلحة جديدة لكل من واستاءضت عن ذلك بفبرض عقو 

اإلمءبرات والساودية، متجءوزة القيود التي وضاهء المشبّرعون األمبريكيون على تصديبر األسلحة 
للساودية باد قضية خءشقجي، وفي مسءبر آخبر أبرسلت الواليءت المتحدة الوسطء  وسات إلعءدة 

نقطة مشتبركة مؤقتة، وهي السمءح إليبران بءلتصديبر عببر  التفءوض على الملف النووي، مع إيجءد
 الموانئ البروسية.

وعينمء تبراهن الواليءت المتحدة على الوقت، والخنق االقتصءدي المتاءظم، إلجبءبر إيبران على إببرام 
اتفءق جديد يدعم تبرامب في حملته االنتخءبية القءدمة، ال يبدو الوقت في صءلح إيبران. وبءلبرغم من 

خيبرة، كمء الواليءت المتحدة ال تبريد الحبرب، وتبراهن بدوبرهء على تاقيد الظبرف األمبريكي الداخلي أن األ
الذي قد ياوق الحبرب التي يتحمس لهء باض عنءصبر إدابرة تبرامب، فإّنهء ال تجد بديال عن التصايد 

 المستمبّر في سءحة الخليج.
ويف الواليءت المتحدة من تداعيءت هذا تساى إيبران من تصايدهء إلى إبرخء  القبضة األمبريكية بتخ

التصايد في سءحة الخليج، ولدفع الدول األوبروعية الستئنءف االلتزام بءالتفءق النووي وكسبر خضوعهء 
للهيمنة األمبريكية فيمء يتالق بءلحصءبر االقتصءدي على إيبران، وهو أمبر ال يحتمل أن ُتظهبر إيبران 

يكي أو دعوات التفءوض األمبريكية، ولذلك لم تنجح ماه أّي ضاف أو تبراجع أمءم الحصءبر األمبر 
 زيءبرة برئيس الوزبرا  اليءبءني شينزو آبي في جلب اإليبرانيين للتفءوض مع األمبريكءن.
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ال تبرغب الواليءت المتحدة في الدخول في حبرب مع إيبران، لكن إدابرة تبرامب تتمسك بءلاقوبءت الحءلية 
تبراجع عن هذه الاقوبءت ال سيمء وهو يحبرص على أّي عليهء، وبءلنظبر إلى عدم قدبرة تبرامب على ال

وبرقة تاّزز موقاه االنتخءبي، فإّن التصايد اإليبراني سوف يستمبر، وقد يتفءقم ويأخذ أشكءال أكثبر 
خشونة كلمء ضءق الوقت على اإليبرانيين، وهو مء قد يجبّر األمبريكءن إلى استنزاف بطي  قد يتطّوبر 

انتهت المهلة اإليبرانية دون أن َتازل إيبران األوبرعيين عن الموقف  إلى حبرب إقليمية واساة. وفي حءل
األمبريكي، ونّفذت تهديدهء وانسحبت من االتفءق النووي، فإن ذلك سيفضي إلى انحيءز أوبروعي نهءئّي 
إلى جءنب الواليءت المتحدة، ومن جءنب آخبر سيفضي إلى تازيز احتمءلية الدخول في الحبرب التي 

 ال يبريدهء أحد.
هذه الحبرب محتملة بءلنظبر إلى التصايد في الخليج، فكيف لو أخذت باين االعتبءبر بقية الاوامل 
التي تدّلل على مء يموبر به الاءلم من اضطبراب وفوضى، كءألزمءت االقتصءدية الجديدة، واستحكءم 

سّلح المتنءمي الغموض اإلستبراتيجي في الاءلم، وتبراجع الوحدة األوبرعية واحتمءالت تفّككهء، وصبراع الت
بءلخبروج من اتفءقيءت التسّلح وظهوبر أسلحة جديدة ذات قدبرات هءئلة، وتزايد االنقسءم الداخلي في 

 الواليءت المتحدة على مستوى المجتمع والنخبة!
 موقع المقاومة الفلسطينية

ذ ا كءن سبق القول إّن هذه الحبرب محتملة، ال حتمية، ولكن صءنع القبرابر يستاد لمء هو أسوأ، وا 
الحديث عن صءنع القبرابر في المقءومة الفلسطينية، فإّن عليه أن يالحظ جملة أموبر، أّولهء أّن الحبرب 
على إيبران، سوا  اتخذت شكل الحصءبر االقتصءدي أم تحّولت إلى حبرب مسّلحة، فإّنهء غيبر منفصلة 

برائيلي التي تتبنءهء عن مخططءت تصفية القضية الفلسطينية، وتبرتيب المنطقة وفق برؤية اليمين اإلس
 إدابرة تبرامب.

من نءفلة القول إّن أعدا  إيبران في هذا الوقت من حلفء  الواليءت المتحدة هم قءطبرة التطبيع مع 
"إسبرائيل، وعبّرابو مء ُيسمى بـ"صفقة القبرن"، ومء "وبرشة البحبرين" عن ذلك ببايدة، والخالصة أن 

ه البريءح البريءح التي تستهدف إيبران؛ تستهدف الفلسطينيين أيضء، بصبرف النظبر عن البرغبءت، وهذ
يبران في قءبرب واحد.  تضع المقءومة الفلسطينية وا 

األمبر اآلخبر، أن "إسبرائيل" ُتصنف المقءومة الفلسطينية حليفة إليبران، وألّن إيبران، غءلبء، سوف ُتدخل 
"إسبرائيل" في هذه الحبرب، بقصفهء من الشبرق، أو بقصفهء من الشمءل بواسطة حزب هللا، فإّن سءحة 

 ن بايدة عن المواجهة، حّتى لو قبربرت المقءومة فيهء مجتماة تجّنب هذه الحبرب.قطءع غّزة لن تكو 
بءلتءلي وعنء  على التصنيف اإلسبرائيلي للمقءومة الفلسطينية بصفتهء حليفء إليبران، واغتنءمء للفبرصة، 
ولادم قدبرة "إسبرائيل" على تحّمل هذا األلم في خءصبرتهء الجنوعية، سوف تساى "إسبرائيل"، لحسم 
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لمابركة مع المقءومة في غّزة، ولن تكون الحبرب، في حءل لو قءمت، كمء سءبقءتهء، ال من حيث ا
األسلحة، وال من حيث قّوة النيبران، وال من حيث عدد الضحءيء، وهنء ينبغي أن يؤخذ باين االعتبءبر 

الحبرب، خيبر  أّن سءحة غّزة ال تتفبّرد حمءس بإدابرة المقءومة فيهء، ومن ثم فءالستاداد الذاتي لخيءبر
 من االضطبرابر لالنجبرابر إلى حبرب لم ُيستاّد لهء.

هنء على حمءس أن تطبرح على نفسهء مجموعة من األسئلة تنءقشهء وبرش الامل واألجهزة المختصة، 
فطءلمء أّن استهداف قطءع غّزة احتمءل قءئم بقّوة؛ في حءل قءمت الحبرب فاال، فكيف ستدخل 

سيق بين قوى المقءومة نفسهء داخل القطءع، أو بين القوى المستهدفة المقءومة الحبرب، ابتدا  من التن
 من الواليءت المتحدة وحلفءئهء في هذا الوقت، كإيبران وحزب هللا.

لى أي مدى  هنء ثّمة أسئلة تفصيلية يجب طبرحهء: من سيبدأ من قوى المقءومة؟ وكيف؟ وأين؟ وا 
ذا كءنت هذ ه المابركة حءسمة بءلنسبة لالحتالل، فكيف يمكن أن تذهب المقءومة في مواجهتهء؟ وا 

دامة القتءل فيهء، واستغالل  يمكن استثمءبرهء في هذا اإلطءبر، كنقل المابركة إلى أبرض الادو، وا 
 الادوان األمبريكي الذي يجبري خءبرج القءنون الدولي إلضاءف المظلة الدولية التي أوجدت "إسبرائيل"؟

ضخمء بءلمادات والغذا  والدوا ، وتوقع االحتمءالت  مواجهة من هذه النوع سوف تتطلب استادادا
األسوأ كأّن يوسع االحتالل دائبرة استهدافه للفلسطينيين في القدس والضفة واألبراضي المحتلة عءم 

 ، وقبرا ة تالحظ الموقف الحبرج لدول ال ُتاّد عدّوة للمقءومة، كقطبر وتبركيء.48
على وقوعهء بءلضبروبرة، ولكنهء دعوة لتوقع السينءبريو هذه، بءلتأكيد، ليست دعوة للحبرب، وال تأكيدا 

األسوأ، واالستاداد له، ومحءولة مسبقة، لتحويل الحبرب، لو وقات، إلى فبرصة في صءلح التخلص 
 من الهيمنة األمبريكية واإلسبرائيلية وفتح ثغبرة في المظّلة الحءمية لـ"إسبرائيل".

 25/6/2019، "21موقع "عربي 

 

 ما اإليجابي في خطة كوشنر؟ .36
 عميبره هءس
مءذا تشبه خطة غءبرد كوشنبر؟ انهء تشبه برسمة لسفينة كبيبرة مادة لالبحءبر في برمءل الصحبرا . من 
اجل أن نأخذ على محمل الجد الخطة االقتصءدية لصهبر البرئيس االميبركي يجب أن نتمتع بموهبة 
النسيءن. يجب فصل الواقع عن الوعي من اجل أن نتمكن من قبرا ة نص ممل جدا وملي  بءلوعود 

فءبرغة وكليشيهءت برجءل الدعءية. أي واقع هذا؟ واقع سيطبرة اسبرائيلية مطلقة في الفضء ، على ال
االبرض وتحتهء، على الميءه وعلى االشخءص وحيءتهم الشخصية، وعلى حبرية حبركتهم، وعلى 

 ممتلكءتهم وآمءلهم وحبريتهم.
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دون االشءبرة بشكل ” وصول محدود لمزابرعين فلسطينيين إلى االبرض والميءه“عن الحديث مثال عن 
هذا ياني الضحك على القبرا . لذلك، احتءج سءم بحوبر،  -صبريح إلى أن اسبرائيل تقوم بتقييدهم 

على أن يجيب  -االميبركي  -النشيط االجتمءعي ومستشءبر لالعمءل ومحلل للواقع الفلسطيني 
يهء أي شي . صفحة ال يوجد ف 136لقد فالت ذلك، لقد قمت بءصدابر “كوشنبر بنوع من السخبرية. 

الخطة ”. اميبركي إلى صديقه“هذا مء كتب في برسءلة مفتوحة من ”. وهي صفحءت ملونة فيهء صوبر
لقد ”. التي تطل على مستوطنة اسبرائيلية غيبر قءنونية، بسغوت“قبرأهء على شبرفة بيته في البيبرة 

شيبر إلى أنهء أنء أعتقد أنهء تندمج جيدا ألنك ال ت“فحص أين تندمج المستوطنة في خطة كوشنبر. 
 ”.موجودة. أنء أعبرف أنه ال يجب علينء نحن الفلسطينيين عدم االشنغءل بحقءئق مقلقة على االبرض

سنة االخيبرة تم اصدابر آالف اوبراق الامل واالقتبراحءت لمشءبريع تتالق بمؤسسءت فلسطينية  26في الـ 
جهء مصنع ساللة تبرامب: ودولية. وجمياهم استخدموا نفس الكلمءت التي تزين المشءبريع التي أنت

تازيز، قطءع خءص، جو اعمءل، مشءبريع، تنءفسية التصديبر الفلسطيني، منءطق صنءعية، تحسين 
النقل، تطويبر جهءز التاليم، دمج النسء  في سوق الامل. ولكن من قءموا بصيءغتهء بدؤوا من نقطة 

ن الحديث بصوت مبرتفع عن البداية الضبروبرية، من اجل النظبر في الوقءئع. لقد عبرفوا أنه ال يمك
تطويبر االقتصءد الفلسطيني بدون المطءلبة ببرفع القيود االسبرائيلية التي تقيده. حتى أن تقءبريبر البنك 
الدولي اشءبرت إلى أن االقتصءد الفلسطيني يخسبر مئءت ماليين الدوالبرات كل سنة فقط بسبب سيطبرة 

نءطق ج(. هذا تقبريبء هو الجز  الذي سفيبر في المءئة من ابراضي الضفة الغبرعية )م 70اسبرائيل على 
 الواليءت المتحدة في اسبرائيل، مثل اصدقء ه في المستوطنءت، قبربر بأن اسبرائيل يحق لهء أن تضمه.

مليءبرات الدوالبرات تم صبهء في غزة والضفة بءسم االهداف المأمولة لتنءفسية القطءع الخءص 
ء فالته هذه االموال فاليء خالل برعع قبرن هو تخفيف واالقتصءد المزدهبر، وهو األخ التوأم للسالم. م

الكوابرث االقتصءدية التي فبرضتهء وتفبرضهء اسبرائيل على الفلسطينيين بسبب السلب المستمبر 
لموابردهم الطبياية )الميءه، الكسءبرات، الغءز الطبياي(. إن قيود الحبركة وحظبرهء وخلق الجيوب 

 تبتلع االبرض والميءه، تتسع بءستمبرابر. المخنوقة وحولهء فضء  المستوطنءت الانيفة
االموال التي تم تخصيصهء للتطويبر حولت كهبءت للسكءن الذين يزدادون فقبرا، والذين ال تسمح لهم 
اسبرائيل بتحقيق امكءنيءتهم االقتصءدية واالبداعية الكءمنة. الدول المءنحة فضلت تبذيبر المليءبرات بدل 

تيطءني. مثال، دافاو الضبرائب االميبركيون واالوبروعيون قءموا أن تفبرض على اسبرائيل كبح نهمهء االس
بتمويل مشبروع االحتالل الكولونيءلي. اآلن باد وقف مسءعداتهء، الواليءت المتحدة تخطط إلى أن 

 تقوم الدول الابرعية بتمويل االحتالل االسبرائيلي بدال منهء.
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من خلق طبقة بيبروقبراطية تجءبرية  االموال التي حولت للبرواتب والبنء  والمشءبريع مكنت م.ت.ف
حءفظت على الوضع البراهن )التكيف مع الجيوب والتنسيق االمني مع اسبرائيل(، بدال من وضع 
استبراتيجية جديدة ضده. ولكن ألن المسءعدات في السءبق لم تشطب الواقع، فءن القيءدة الفلسطينية 

ية المستقلة. السفينة في صحبرا  كوشنبر استطءعت مواصلة التظءهبر بأنهء تخدم خطة الدولة الفلسطين
 ال تسمح حتى بهذا التظءهبر، وهذا هو االمبر االيجءبي فيهء.

 هآرتس
 26/6/2019، الغد، عّمان
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