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 تتحدث عن اتفاق تهدئة مع حماس برعاية أممية "إسرائيل" .1
قال مصدر إسرائيلي، الجمعة، إن تل أبيب توصلت إلى : القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/األناضول

 تفاق تهدئة جديد في قطاع غزة مع حركة "حماس" برعاية أممية.ا
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، عن مصدر محلي، لم تكشف عن اسمه، إنه "تم التوصل إلى 

وأضافت أن "االتفاق يتضمن وقف إطالق البالونات  اتفاق هدنة مع حماس برعاية األمم المتحدة".
من األعمال العدائية، مقابل إلغاء اإلجراءات العقابية اإلسرائيلية  الحارقة من قطاع غزة وغيره

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة  األخيرة".
 شواطئ القطاع، فضال عن نقل المحروقات".

في غزة حتى إشعار آخر، والثالثاء، أعلنت إسرائيل وقف إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء 
األسبوع الماضي  إسرائيلوسبق ذلك إعالن  بداعي استمرار إطالق البالونات الحارقة من القطاع.

 في قطاع غزة من الصيد، للمبرر ذاته. الصيادينمنع 
غير أن شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أعلنت، الجمعة، تشغيل المولد الثالث في محطة توليد 

 أيام. 3ثر استئناف إسرائيل إدخال الوقود الخاص بالمحطة بعد توقف دام الكهرباء، إ
ورغم الحديث عن اتفاق تهدئة، إال أن الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية 

 حرائق اندلعت الجمعة في غالف غزة، نتيجة بالونات حارقة أطلقت من القطاع. 4قال إن 
اتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل، غير أن الناطق باسم  إلىسميا التوصل ولم تعلن بعد "حماس" ر 

الحركة حازم قاسم شدد في بيان الجمعة على أن االحتالل ال خيار أمامه إال تنفيذ كسر الحصار 
كما أعلنت "حماس" الجمعة تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصاال هاتفيا  عن القطاع.

ملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف؛ لبحث تفاهمات التهدئة من المنسق الخاص لع
 مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة.

 28/6/2019، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

رينبالت تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامةغعريقات: مواقف  .2

 األميركيتصريحات المبعوث  أنات، سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريق أمين : أكدأريحا
والتي قال فيها  أمس( اإلسرائيليةاليوم  إسرائيلالمؤتمر السنوي لصحيفة ) أمامجيسون جرينبالت، 

لم تقم باي  إسرائيلسكنية تمهيدًا للتعايش وان  أحياء أو"يجب استبدال اصطالح المستوطنات بمدن 
تلة الن ذلك ليس العائق". تدل على مدى استخدام اصطالح مح وأوقفناامر يستحق االنتقاد 

 استخفاف هذا الفريق االستيطاني )كوشنير، جرين بالت، فريدمان( بالعرب وقضاياهم العادلة.
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عريقات "كما يعتبر ذلك تحريضا على كل من حضر ورشة المنامة، خاصة وان جيراد  وأضاف
 أساستكون  أنرة السالم ال يمكن المجتمعين في المنامة "مباد أمامكوشنير قد قال أثناء كلمته 

 األميركيللسالم ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين الن ذلك غير واقعي" وكذلك كلمة وزير المالية 
المجتمعين في المنامة "انه يرى في الغرفة الكثير من  أمامستيفن منوشين الذي قال في كلمته 

 ".األموال
ورجال دين ومؤسسات  أكاديميينمن  أميركيينمع وفدين  لقاء عريقات اليوم الجمعة، أثناءجاء ذلك 

 مجتمع مدني، والقنصل البريطاني العام فيليب هول كل على حدة.
تصدر موقفًا مشتركًا تؤكد فيه  أن إلىالتي حضرت ورشة المنامة  األطرافودعا عريقات، جميع 

 1967ود الرابع من حزيران التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حد
 .األسرى عن  واإلفراج، 194 األمميبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين استنادًا للقرار 

شعبنا في العاصمة المحتلة  أبناءعلى  اإلسرائيلية اإلجراميةعريقات بشدة االعتداءات  أدانكما 
المحرر محمد سمير  األسيرهاد الشاب استش إلى أدتالقدس الشرقية وخاصة بلدة العيسوية والتي 

 أراضيتوزيع اخطارات لهدم بنايات ومنشآت في  إلى إضافةعبيد وجرح عدد آخر من المواطنين 
كفر عقب. ومنطقة الجبل شمال القدس، واقتحام بلدة العساكرة شرق بيت لحم، وسلفيت، واالعتقاالت 

 الفلسطينية المحتلة. األراضيفي مختلف 
 28/6/2019، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
سفير فلسطين بأنقرة: "صفقة القرن" مشبوهة تبقي على المستوطنات غير الشرعية .3

قال السفير الفلسطيني بأنقرة، فائد مصطفى، الجمعة، إن "صفقة القرن : أسكي شهير / أمراه يشار
 األراضي الفلسطينية".على المستوطنات غير الشرعية في  لإلبقاءصفقة مشبوهة تهدف 

جاء ذلك في كلمة له خالل وقفة احتجاجية بوالية أسكي شهير وسط تركيا، للتنديد بمؤتمر المنامة 
وأضاف  الذي يمثل الجزء االقتصادي من عملية السالم األمريكية المعروفة إعالميا بـ "صفقة القرن".

هم يتحدثون عن صفقة أسموها صفقة السفير الفلسطيني "لقد صدعوا رؤوسنا منذ أكثر من عامين و 
 الفلسطينيوتابع "صفقة يريدونها حال سياسيا لهذا الصراع ) القرن ولكننا نسميها كذبة القرن الكبرى".

اإلسرائيلي( دون أن تكون القدس موجودة أو أن تكون عاصمة لفلسطين ودون أن يكون هناك حق 
ريدون من خاللها االبقاء على المستعمرات وأردف "صفقة مشبوهة ي عودة لالجئين الفلسطينيين".

 والمستوطنات غير الشرعية في أرضنا الفلسطينية ليجعلوها جزءا من دولتهم )إسرائيل(".
 28/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "إسرائيلـ""الجبهة الشعبية" تدين دعوة وزير خارجية البحرين لالعتراف ب .4

لسطين اليوم الجمعة تصريحات وزير خارجية البحرين خالد أدانت الجبهة الشعبية لتحرير ف: وكاالت
 بن أحمد آل خليفة التي دعا فيها إلى التطبيع مع إسرائيل واالعتراف بأنها دولة "باقية".

تبرهن على  -التي تصل إلى حد الخيانة الصريحة-وقالت الجبهة في بيان لها إن "هذه التصريحات 
 في دعم مخطط تصفية القضية الوطنية لشعبنا". أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه

وأضافت "هذا الموقف يتناقض مع موقف شعب البحرين الشقيق وريث القيم العربية األصيلة، وأحد 
 أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية".

طون وأشادت الجبهة بدعم الشعب البحريني لفلسطين ورفضه ورشة المنامة، حيث أعرب ناش
بحرينيون خالل اليومين الماضيين عن رفضهم عقد المؤتمر االقتصادي الذي استضافته حكومتهم 

 في عاصمة البالد، ورفع بعضهم األعالم الفلسطينية.
 28/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الحية: سنقف بالمرصاد لكل محاوالت تصفية القضية .5

ع غزة "خليل الحية"، أن حركته ستقف بكل قوة قال نائب رئيس حركة حماس في قطا الرأي: –غزة 
 وحزم أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكًدا أن كل من شارك في مؤتمر البحرين سيندم.

وقال الحية في كلمة له خالل مشاركته في جمعة يسقط مؤتمر البحرين في مخيم العودة شرق غزة 
هدف حاضرنا ومستقبلنا، ومؤتمر البحرين حمل "سنقف بالمرصاد ونفشل هذه المشاريع التي تست

نذور فشله وولد ميتا وكل المؤشرات تدلل على أنه فشل بمن حضر، ولن تجد مخرجاته ال أرضا وال 
 سماء وال شعبا ينفذها".

وأضاف الحية" عندما يخرج وزير خارجية البحرين ليقول إن إسرائيل وجدت لتبقى وهي جزء أصيل 
على أن هناك إرادة خبيثة تنطوي على هذه المؤتمرات، التي تهدف لتصفية  من المنطقة، هذا يدلل
 القضية الفلسطينية".

وتابع" إن مؤتمر البحرين حضره من ال يحب الشعب الفلسطيني ويتآمر عليه، وكشف بمن حضره 
ونظمه واستضافة عن مكنوناته وماذا يريد لشعبنا، فبعض التصريحات التي خرجت من المشاركين 

 ل أنه جاء لينهي القضية الفلسطينية".تدل
 28/6/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 فتح والجبهة الشعبية تشيدان بقوى المجتمع المدني العربية الرافضة لـ "ورشة البحرين" .6
أشادت دالل سالمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بقوى المجتمع  ”:القدس العربي“ –غزة 

، ولعمليات التطبيع مع إسرائيل، وهو أمر ”ورشة البحرين“ة، التي أعلنت رفضها لـ المدني العربي
أكدته أيضا الجبهة الشعبية، في ظل حالة عدم الرضا الرسمي والشعبي الفلسطيني، على مواقف 

 بعض األنظمة العربية، التي شاركت في تلك الورشة.
ومية في حركة فتح في تصريح وقالت سالمة التي تشغل منصب مفوض المنظمات غير الحك

إن المجتمع المدني العربي وقواه الحية أثبتت مجددا وعيها بالحقوق الوطنية الفلسطينية “صحافي 
 ”.التطبيع والمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية أشكالووفائها لها ورفضها لكل 

لمغرب ممثلة في مجموعة وأشارت سالمة إلى أن المجتمع المدني في دول البحرين والكويت وقطر وا
والتجمعات الشبابية والسياسية، أصدرت عريضة رفضت فيها عقد  األهليةمن النقابات والمؤسسات 

ونظمت مجموعة من الفعاليات المنددة بها وأكدت وقوفها إلى جانب موقف الشعب ” ورشة البحرين“
 الفلسطيني وقيادته.

لوقفة المشرفة من قبل القوى المجتمعية في الدول وعبرت سالمة عن تقدير الشعب الفلسطيني لهذه ا
مازالت حاضرة في الوجدان العربي رغم ما تحاول الدعاية “العربية، التي تؤكد أن القضية الفلسطينية 

وشددت على ضرورة تعزيز التواصل  ”.الصهيونية الترويج له من تحقيق اختراق تطبيعي هنا أوهناك
تحصين الوعي بالرواية الفلسطينية “سطيني مع نظيراتها العربية لـ ما بين قوى المجتمع المدني الفل

بيع الوهم في مجتمعاتنا العربية  إلىوفضح ممارسات االحتالل ورسائله المخادعة الهادفة 
 ”.واإلسالمية

للشعب البحريني الذي عّبر عن ” الموقف األصيل“من جهتها أشادت الجبهة لتحرير فلسطين بـ 
حالة االنحدار التي وصل إليها النظام البحريني وتطبيعه “ورفضه لـ ” االقتصاديةالورشة “رفضه لـ 

كما عبرت الجبهة عن تقديرها كذلك إلى دولة الكويت  ”.وعالقاته المشبوهة مع الكيان الصهيوني
لى العراق بكل مكوناته، ”ورشة البحرين“وبرلمانها وشعبها على مواقفهم الرافضة للمشاركة في  ، وا 

لى  ”.الورشة التصفوية“جميع الدول التي قاطعت هذه  وا 
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن 
أحمد آل خليفة إلحدى القنوات اإلسرائيلية، والتي أكد فيها على حق إسرائيل في الوجود وأشار فيها 

 وأرض فلسطين.” الشعب اليهودي“ين ب” الرابط التاريخي“إلى ما ُيسمى 

 28/6/2019 ،القدس العربي، لندن
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 : ورشة البحرين هي "تدخل فظ في صميم الشأن الداخلي الفلسطيني"فتح .7
رام هللا/ غزة: وجهت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة إلى البحرين على خلفية 

للسالم، ومواقف مسؤوليها بشأن ” صفقة القرن “ضمن استضافتها هذا األسبوع ورشة عمل أمريكية 
واعتبرت حركة فتح على لسان رئيس المكتب اإلعالمي لمفوضية التعبئة إسرائيل. التقارب مع 

 ”.تدخل فظ في صميم الشأن الداخلي الفلسطيني“والتنظيم منير الجاغوب أن ورشة البحرين هي 
سرائيل ع“وقال الجاغوب  لى ترتيب هذه الورشة فهذا شأنهم، أما ما رفضناه نحن ال نلوم أمريكا وا 

بإجماع شعبنا وأمتنا المشاركة الرسمية من عدة دول عربية في مؤتمر يتعلق بفلسطين رفضته القيادة 
تنظيم مؤتمر المنامة ليس شأنا داخليا “وأضاف أن  ”.الفلسطينية فور طرحه كمشروع أمريكي
 ”.السيادة لهذه الدولة أو تلكللبحرين، والمشاركة فيه ليست من قضايا 

 28/6/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 نتنياهو: اتفاق روسي أمريكي إسرائيلي على إخراج إيران من سورية .8
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، إن "هناك اتفاقا إسرائيلًيا وأميركًيا وروسًيا أنه يجب 

 على كيفّية تنفيذ ذلك". إخراج إيران من سورية.. لكننا نختلف
اإلسرائيلية، الذي نّظمته صحيفة  –ووردت تصريحات نتنياهو خالل مؤتمر العالقات األميركّية 

 "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، ونشرت مقابلة معه، اليوم، الجمعة.
ة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "في وضع يسمح لها بإجراء مباحثات مع روسيا ومع الواليات المتحد

في سورية، ألننا جميًعا متفقون أنه يجب إخراج إيران من سورية، لكننا ’ مناطق اتفاق’أنا أبحث عن 
 نختلف حول كيفّية تنفيذ ذلك".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد قمة أمنّية هي األولى من نوعها في مدينة القدس، جمعت مستشاري 
 اإلثنين الماضي.األمن القومي األميركي والروسي واإلسرائيلي، يوم 

 28/6/2019، 48عرب 
 

 روسيا تعهدت بتقليص حجم األسلحة التي تنقلها إيران عبر سورية لحزب هللا مصادر إسرائيلية:  .9
جمعت مستشاري األمن القومي  التي ، ألون بن دافيد، فإن القمة13للمحلل العسكري للقناة  قال

خرجت بثالث نقاط اّتفاق،  في مدينة القدس، األميركي والروسي واإلسرائيلي، يوم اإلثنين الماضي
هي: "مستقبل سورية يتحدد من خالل تفاهمات أميركية روسية"، "سورية لن تكون قاعدة لتهديد 

 جاراتها"، وآخرها أن "استقرار روسيا يتعلق بإخراج القوات اإليرانية".
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ألسلحة التي تنقلها وأضاف بن دافيد، نقال عن مصادر مطلعة، أن روسيا تعهدت بتقليص حجم ا
إيران عبر سورية لحزب هللا اللبناني، وتحسين الرقابة األمنية على المناطق الحدودية، والبدء بإخراج 
قوات ليست ذات صلة في الحرب إلى جانب قوات نظام األسد ضد فصائل المعارضة أو الجماعات 

 المسلحة.
"، رون بن يشاي، فقال إن االجتماع مع أما محّلل الشؤون العسكرّية في صحيفة "يديعوت أحرونوت

روسية للتوصل لتفاهمات مع إسرائيل تفضي  استراتيجيةالجانب اإلسرائيلي واألميركي، يأتي ضمن 
بعاد القوات اإليرانية  إلى بسط سيطرة قوات الرئيس السوري، بّشار األسد، على الجنوب السوري، وا 

كن، شن هجمات على مواقع في سورية، تحسبا عن المنطقة، مقابل تجنب إسرائيل بأكبر قدر مم
 لردة فعل غير محسوبة.

ووفًقا لبن يشاي، فإن نتنياهو ومؤسسة األمن يتفقان من حيث المبدأ على قبول مطالب الروس، 
لكنهم في المقابل يطالبون بأن تسحب القوات اإليرانية والقوات الموالية لها من سورية وأن تتوقف 

 از" إسرائيل، لضمان تقليص حجم العمليات العسكرية اإلسرائيلية.قوات األسد عن "استفز 
في السياق ذاته، قال محّلل الشؤون اإلسرائيلّية في موقع "المونيتور"، بن كسبيت، إن أطراف القمة 

في ’ قوات أجنبية’اتفقت على ما اتفق عليه سابقا: "في اليوم التالي )النتهاء الحرب(، ال مكان لـ
ذلك قوات إيرانية. وسيمنع الروس بقدر اإلمكان التموضع اإليراني داخل سورية سورية، وبضمن 

كيلومتر عن الحدود  100إلى  80وسيبذلون جهدا في إبعاد قوات إيرانية أو ميليشيات شيعية مسافة 
مع إسرائيل في هضبة الجوالن. وسيتم بذل جهد من أجل تقييد تهريبات األسلحة، وهذا يشمل 

 دية والمجال الجوي".المعابر الحدو 
 28/6/2019، 48عرب 

 
 لـحماس: إما وقف البالونات أو الحرب "إسرائيل"اإلعالم العبري يزعم..  .10

زعمت "قناة ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن  :ترجمة خاصة -"القدس"دوت كوم -غزة
حارقة أو الدخول في عملية إسرائيل نقلت لحركة حماس عبر الوسطاء رسالة تهديد بوقف البالونات ال

 عسكرية كبيرة.
وبحسب المختص بالشؤون الفلسطينية في القناة غال بيرغير، فإن إسرائيل لن تسمح باستمرار 

 إطالق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغالف.
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وبين بيرغير، أن يحيى السنوار قائد حماس في غزة، وافق بنفسه على التفاهمات التي تم التوصل 
ليها فجر اليوم، بعودة الهدوء والسماح بإدخال الوقود توسيع مساحة الصيد، مقابل وقف البالونات إ

 الحارقة، مشيرا إلى أن حماس لم تلتزم بما يجب تنفيذه.
من جابنها، قالت جيلي كوهين المراسلة السياسية للقناة: "إن المستوى السياسي الحكومي اإلسرائيلي 

محيط غالف غزة"، مبينًة أنهم يتوقعون وقف البالونات مع الخطوات التي يتوقع أن يعود الهدوء ل
 اتخذت صباح اليوم.

وبينت كوهين أن المستوى السياسي يحاول إعادة الهدوء األمني على جبهة غزة، دون تنفيذ أي نشاط 
 عسكري.

وقت قصير من " العبرية، أن حماس وعدت بتطبيق التفاهمات، وأنها بحاجة ل13بدورها، زعمت "قناة 
وأشارت القناة إلى أن حماس طلبت مهلة حتى مساء يوم غد السبت، لبدء التنفيذ  أجل تنفيذ ذلك.

 من أجل التواصل مع كافة الفصائل لوقف إطالق البالونات.
 28/6/2019القدس، القدس، 

 
 المعارضة اإلسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب اتفاق التهدئة .11

يسار، على اتفاق التهدئة  –رائيلية، رؤساء ما يسمى بأحزاب الوسط اعترض أقطاب المعارضة اإلس
بين الحكومة اإلسرائيلية وحركة حماس، الذي تم اإلعالن عنه صباح اليوم، الجمعة. واعتبر رئيس 
حزب "كاحول الفان"، بيني غانتس، أن "االتفاق الذي جرى توقيعه الليلة الماضية يثبت أن حماس 

 نياهو. ليس هكذا يصنعون الردع".ُتملي األمور على نت
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إنه بعد توقيع اتفاق التهدئة، استمر إطالق البالونات الحارقة من قطاع 
غزة باتجاه جنوب البالد، واندالع حرائق جراءها في أربعة مواقع، يشتبه بأنها نجمت عن هذه 

اليوم الجمعة، على أنه تم التوصل إلى اتفاق  البالونات. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي، قبيل ظهر
تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، وأنه في أعقاب توجه األمم المتحدة ومصر، وافقت إسرائيل على 
توسيع مساحة الصيد وستستأنف تزويد قطاع غزة بالوقود. وحسب المسؤول نفسه، فإن حماس 

لم تلتزم حماس بالتعهدات، ستستأنف إسرائيل التزمت "بوقف العنف ضد إسرائيل". وهدد بأنه "إذا 
 العقوبات".

وقال غانتس، خالل جولة في جنوب البالد، اليوم، إنه "أتواجد اآلن هنا في غالف غزة 
)المستوطنات المحيطة بالقطاع( وبإمكاني أن أرى أن نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس 

عل الحرائق. لقد فقدنا الردع. وينبغي صنع ردع الحارقة، وتصل البالونات كل مرة من جديد وتش



 
 
 
 

 

 11 ص             4973 العدد:             6/29/2019السبت  التاريخ:  

                                    

بواسطة هجمات شديدة. ويجب أن يكون هناك رد فعل شديد. وعندما ال يكون رد فعل شديد، وعندما 
 ال يكون هناك ردعا، فإنه ال توجد تهدئة".

وانتقل غانتس إلى الدعاية لحزبه، على خلفية انتخابات الكنيست التي ستجري في أيلول/سبتمبر 
المقبل. "سكان غالف غزة ال يهمون نتنياهو. ينبغي االستمرار في االعتناء بسكان الغالف. ينبغي 
أن تكون هناك حكومة تكترث بالسكان. وكاحول الفان سيشكل حكومة تعمل من أجل السكان. 
ويجب إعادة الهدوء، ويجب أن يختفي السواد وأن يزدهر األمل، طوال الوقت عندما وباإلمكان في 

لجانب اآلخر أيضا". وأضاف أنه "ال ينبغي أن نتقبل بعدم اكتراث الحقول السوداء. ويجب التسبب ا
بأن يكون األسود أكثر في الجانب اآلخر. وينبغي الرد على أي خرق للسيادة بقوة حتى يتحقق 
لم الهدوء. وعندما ال يسود الهدوء، في الجانب اآلخر لن يكون هدوءا أيضا. وتحت حكومتي، إذا 

يتوقف هذا األمر، فإنه سيتوقف بالقوة، بأن تشتعل النيران هناك أكثر من هنا. وفقط عندما يسود 
 الهدوء باإلمكان االنتقال إلى مجاالت أخرى".

كذلك اعتبر القيادي في "كاحول الفان" ورئيس اركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، عضو الكنيست 
تنياهو تخلى عن سكان الغالف واآلن هو يتجاهلهم. غابي أشكنازي، أن "هذه ليست تهدئة. ون

نتنياهو، تحمل المسؤولية واذهب إلى غالف غزة، اذهب إلى السكان وأنظر في عيونهم، إنهم 
واعتبر عضو الكنيست عمير بيرتس، من حزب العمل، أن "المطلوب هو حل  بانتظار إجابات".

وي الورق المكتوبة عليه، ويتم التخلي مرة طويل األمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك بها وال تسا
 أخرى عن الجنود والمواطنين ووضعه بأيدي حماس. حماس تلعب بنتنياهو".  
 28/6/2019، 48عرب  

 
 بلدية مدينة إسرائيلية تفتح المتنزه المركزي أمام اليهود فقط .12

ة، كما يظهر في منذ سنوات صارت العنصرية ضد غير اليهود في إسرائيل سافرة ومباشر  الناصرة:
تجليات كثيرة، كان من آخرها قيام بلدية إسرائيلية بمنع المواطنين العرب من دخول متنزه شعبي 

 وجعله لليهود فقط.
وتوجه النائب يوسف جبارين )الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة( برسالٍة مستعجلة إلى المستشار 

طالبه بالتدخل إللغاء قرار بلدية العفولة، بمنع من هم القضائي لحكومة االحتالل أفيخاي مندلبليت، و 
ليسوا من سكان المدينة من الدخول الى المتنزه المركزي، وذلك بعد أن كان رئيس البلدية قد صّرح 

 المتنزه.” احتالل“خالل حملته االنتخابية أنه سيقوم بمنع السكان العرب من 
 28/6/2019القدس العربي، لندن،  
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 حريًقا ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد 27اع غزة: مستوطنات قط .13

شهدت المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيلًيا بـ"غالف غزة"، 
حريقا، اليوم الخميس، جراء البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع، وهو أكبر عدد حرائق  27

ة، بحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تندلع في يوم واحد بالشهور األخير 
 )واينت(.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن مجموعة شبابية، تطلق على نفسها اسم "وحدة برق الجهادية"، اليوم، 
عن تكثيف إطالق البالونات الحارقة، تجاه المستوطنات اإلسرائيلية واألراضي الزراعية التابعة لها، 

 غزة، حال استمر التنصل اإلسرائيلي من تطبيق تفاهمات التهدئة.المحاذية لقطاع 
وفي هذا السياق، قال عضو الكنيست ألون شوستر )كاحول الفان( والرئيس السابق للمجلس 
االستيطاني "شاعر هنيغف"، إن "نتنياهو يعتقد أن الحصانة النفسية االجتماعية التي تولدت عند 

هذه األوضاع، وبالتالي هو يرى أنه من غير الضروري والملح سكان غالف غزة ستجعلهم يتحملون 
 العمل على إيجاد حل لمشاكلهم النفسية".

ونقل الموقع عن سكان في المستوطنات قولهم: "الوضع ال يحتمل نشهد هنا حرًبا يومية والحكومة 
مجلس صامتة، سكان غالف غزة أسرى الوضع األمني وال مخرج باألفق". في حين صّرح رئيس ال

، استراتيجيااالستيطاني "إشكول" بأن "الحكومة اإلسرائيلية ال ترى بتهديد البالونات الحارقة خطًرا 
 لذلك فإن السياسة التي تتبعها في هذا السياق، هي احتواء األحداث".

 27/6/2019، 48عرب 
 

 إضراب في الخارجية اإلسرائيلية يهدد بإلغاء زيارة رفلين لكوريا الجنوبية .14
في إطار اإلضراب عن العمل احتجاجًا على شروط العمل القاسية، : «الشرق األوسط»بيب: تل أ

هدد موظفو وزارة الخارجية اإلسرائيلية بتشويش التحضيرات للزيارة الرسمية التي يزمع الرئيس 
 اإلسرائيلي رؤوبين رفلين، القيام بها إلى كوريا الجنوبية.

سنوات حتى يتمكن رئيس إسرائيلي من القيام  10عملت طيلة  وقالت لجنة العمال إنها تأسف، ألنها
ولكن التعامل المهين من الحكومة مع ظروف عملنا وطلباتنا يجعلنا نضرب باللحم »بزيارة كهذه، 

 «. الحي والمساس حتى بإنجازاتنا
زانية وكان موظفو الخارجية قد بدأوا إجراءاتهم االحتجاجية قبل عدة شهور احتجاجًا على تقليص مي

مصاريف السفارات في الخارج، التي تضطر بعض الدبلوماسيين إلى الدفع من جيوبهم لتغطية 
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نفقات عملهم. ويتهم الموظفون، وزارة المالية، بالتنكر وعدم احترام االتفاقيات السابقة معهم. وتعود 
يارة الرئيس كادت تؤدي للتخريب على ز  2017الخالفات بين الطرفين إلى سنوات طويلة، وفي سنة 

 األميركي، دونالد ترمب، إلى إسرائيل.
 29/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 تِقف وحيدًة بُمواجهة إيران "إسرائيل": "معاريف"دبلوماسيون ُمخّتصون بالشأن الروسّي لـ .15

وحيد رأى الُمحلِّل والكاتب اإلسرائيلّي، شلومو شامير، أّن المغزى العملّي ال زهير أندراوس: –الناصرة 
للقمة الثالثية التي عقدها مستشارو األمن القومّي، األمريكّي واإلسرائيلّي والروسّي هو أّن كيان 
االحتالل يمكنه فقط االعتماد على نفسه في كّل ما يتعّلق بالسياسات مقابل إيران واالستعداد 

نه على أّنه في كّل لمخططات حزب هلل وضمان السالم على الحدود الشمالّية، ُمشّدًدا في الوقت عي
المجاالت التي ذكرناها، ممنوع حتى التفكير للحظة بأّن إسرائيل ستحصل على مساعدٍة ودعٍم عند 

 الحاجة، على حّد تعبيره.
الُمحلِّل الذي نشر مقااًل في صحيفة )معاريف( العبرّية، واعتمد بطبيعة الحال على محافل أمنّيٍة 

ائاًل عملًيا، إّن وصف انعقاد االجتماع الثالثي باللحظة واسعة االطاّلع في تل أبيب، تابع ق
-المصيرية في الشرق األوسط ال ُيعّد فقط مبالغة رّثة، بل هو مظهر انغالق إزاء العالقات األمريكّية

 الروسّية وتجاهل لسّلم أولويات القّوتين العظمتين في تعاطيهما مع الشرق األوسط، كما أّكد.
في االجتماع، كانت لطيفة صور ابتسامات ُمستشار األمن القومّي األمريكّي، وأشار أيًضا إلى أّنه 

جون بولتون ونظيره مستشار األمن القومّي الروسّي نيكوالي بتروشيف، لكّنها أيًضا مضللة وخادعة، 
 على حّد وصفه.

ألبيض ويتّم إبعاده وتابع قائاًل إّن هذا الموقف ُيشير إلى أّن بولتون فقد مؤخًرا أّي تأثيٍر في البيت ا
عن نقاشاٍت ومباحثاٍت بخصوص أداء الرئيس األميركي دونالد ترامب مقابل إيران، لدرجة أّن األخير 
لم يضبط نفسه خالل زيارة بولتون إلى إسرائيل وتحّدث عنه بازدراء، والتقدير وسط المحللين في 

ّما سيستقيل عّما قريب، كما  قال نقاًل عن المصادر عينها. واشنطن أّن بولتون إّما سُيقصى وا 
 27/6/2019، رأي اليوم، لندن

 
 تعيين سفيرة إسرائيلّية في مصر كانت مسؤولًة عن سفارة تل أبيب بأنقرة للمّرة األولى: .16

العبرّي، التابع لصحيفة -(، اإلخباريّ YNETأفاد موقع ) من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
لتعيينات في وزارة خارجية تل أبيب صادقت على تعيين أميرة أورون )يديعوت أحرونوت(، أّن لجنة ا
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سفيرة لكيان االحتالل في مصر، لتكون أّول امرأٍة تتوّلى هذا المنصب منذ توقيع  معاهدة التسوية مع 
 القاهرة، المعروفة باتفاق )كامب ديفيد(، والذي تّم برعاية الرئيس األمريكّي األسبق، جيمي كارتر.

 28/6/2019، وم، لندنرأي الي 
 

 اإلسرائيلي اليساري انتخب رئيسًا يجاهر بمثليته "ميريتس"حزب  .17
اليساري اإلسرائيلي مساء الخميس نيتسان هوروفيتس « ميريتس»انتخب حزب : أ ف ب -القدس 

زعيمًا له، ليكون بذلك أول شخصية تجاهر علنًا بمثليتها الجنسية تتولى قيادة تنظيم سياسي في 
وفي تصويت للجنة المركزية للحزب، فاز هوروفيتس الصحافي والنائب السابق البالغ  العبرية.الدولة 

 عامًا على تامار زاندبرغ، التي توّلت قيادة الحزب على مدى أكثر من عام. 54
 28/6/2019الحياة، لندن، 

 
 (: عودة براك تخلط األوراق1يومًا لالنتخابات اإلسرائيلية المعادة ) 80تقرير:  .18

في توقيت مفاجئ وبدون مقدمات، أعلن رئيس الحكومة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
اإلسرائيلية األسبق، إيهود براك، مساء األربعاء، في مؤتمر صحافي، عن قراره النهائي بتشكيل حزب 
جديد وخوض االنتخابات المعادة في إسرائيل في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، محدثًا 
بمجرد إعالنه سلسلة من الهزات تردد صداها في الحلبة الحزبية اإلسرائيلية. جاء ذلك بعد شهر واحد 
تقريبًا من قرار الكنيست، في التاسع والعشرين من أيار/ مايو الماضي، القاضي بحل نفسه واالتجاه 

 إسرائيل. النتخابات جديدة، وهو القرار الذي كانت له بدوره تداعيات على ما هو مرتقب في
وضع إعالن براك، في تداعياته األولية والفورية، حدًا لمناورة جديدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
لغاء قرار حل  حاول من خاللها عبر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، إعادة العجلة إلى الوراء وا 

حول لفان بقيادة الجنرال بني الكنيست، أماًل بتمكنه هذه المرة من تشكيل حكومة جديدة مع تحالف كا
غانتس. لكن في الوقت نفسه، وبالحدة ذاتها، أبرز خطاب براك ضعف الجنرال غانتس، وفشله في 
أن يكون بدياًل لنتنياهو، عندما طغى إعالن براك بأنه ال بديل عن اإلطاحة بنتنياهو وائتالفه 

نرال بني غانتس، الذي ال يزال يبدي المتطرف إلنقاذ إسرائيل، على الخطاب المتلعثم والمتردد للج
 استعدادًا لحكومة وحدة مع الليكود ولكن بدون نتنياهو نفسه.

لم تقف التداعيات الفورية إلعالن براك عند حد إرباك غانتس، بل تعدته على الفور إلى إحداث 
قدان تغيير مرتقب، انعكس بداية باستطالعات الرأي، على الخريطة الحزبية إلسرائيل، لجهة ف

معسكر اليمين بقيادة نتنياهو أغلبية المقاعد في الكنيست، وتراجع هذا المعسكر بحسب أول 
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عضوًا للوسط واليسار. زيادة على  61عضوًا لليمين مقابل  59استطالع نشر بعد إعالن براك، إلى 
 6ى ذلك بين االستطالع أن حزب براك، حتى قبل أن يعلن اسمه ومن هم أقطابه، يحصل بداية عل

مقاعد، فيما يخسر الحزبان الكبيران حاليًا، الليكود بقيادة نتنياهو وكاحول لفان بقيادة الجنرال بني 
 مقعدًا. 32مقاعد لكل منهما ويتراجعان إلى  3غانتس، 

وبينت الردود األولية مدى حالة اإلرباك، ففيما اكتفى حزب غانتس بالحديث عن تجربة براك الغنية 
فرص الفوز بتركيزه )أي براك( على الحجم اإلجمالي للمعسكر المضاد لنتنياهو، وخطأ تصور براك ل

اعتبر حزب غانتس أن عدد مقاعد الحزب األكبر مهم لجهة ضمان تكليف رئيس الدولة للحزب 
صاحب عدد المقاعد األكبر بتشكيل الحكومة القادمة، علمًا أن القانون يلزم رئيس الدولة بتكليف 

عضو الكنيست الذي يملك الفرصة األكبر والعدد األكبر من أعضاء الكنيست زعيم الحزب، أو 
 المؤيدين لتشكيله الحكومة.

وبدا واضحًا في تعليقات الصحافيين اإلسرائيليين والمراقبين في الحلبة السياسية اإلسرائيلية، أن عودة 
الحكومة، ألسباب ترتبط براك لم تكن لتتم لوال رغبة األخير الجامحة بالعودة إلى ديوان رئاسة 

بمطامعه الشخصية أكثر مما هي تتعلق بإنقاذ إسرائيل الصهيونية و"العاقلة" من براثن فساد نتنياهو 
وتحالفه المتطرف. لكن ذلك لم يخف االحتفاء ببراك من صحافيين محسوبين على اليسار والوسط 

نائمة، خصوصًا بقدرته المفترضة، ووصفه بأنه يبعث أماًل ويدب الحياة في المعركة االنتخابية ال
، على نقل أصوات من معسكر اليمين لصالح معسكر الوسط 13بحسب ما بين االستطالع للقناة 

 واليسار.
عودة براك، تمهد أيضًا الحتمال وقف عملية موت حزب العمل كليًا، وهو الحزب الذي تراجع في 

تة مقاعد جعلت كثر ينعونه باعتباره أنهى مقعدًا إلى س 24انتخابات التاسع من نيسان/ إبريل من 
حياته ودوره التاريخي. وتبين أن براك يعتزم بناء جسم سياسي تحالفي يضم في كتلة واحدة أيضًا 
حزب ميرتس اليساري، )وهو ما بات ممكنًا بعد تغلب نيتسان هورفيتس، يوم الخميس الماضي، على 

مل، مع فحص فرص بناء تحالف مع حزب زعيمة الحزب الحالية تمار زاندبيرغ( وحزب الع
 الجنراالت كاحول لفان.

وفي حال تمكن براك فعاًل من بناء جسم مشترك مع حزبي العمل وميرتس، دون كاحول لفان، فإن 
مقاعد صّوت  10من شأن ذلك أن يوصله إلى إنجاز انتخابي قد يعيد للجسم المشترك أكثر من 

جنراالت بقيادة غانتس. هذا يعني أن من شأن هذا التحالف أصحابها في انتخابات نيسان لتحالف ال
أن يلغي كون حزب غانتس الحزب الثاني الموازي في قوته لليكود، وأن يرسم بالتالي خريطة حزبية 
مكونة في اليمين من الليكود وباقي أحزاب اليمين المؤيدة له )بدون حزب يسرائيل بيتينو بقيادة 
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بين متوسطي الحجم في ما يسمى بالوسط واليسار ال تتعدى قوتهما أفيغدور ليبرمان(، مقابل حز 
مقعدًا، لكنهما قادران على انتزاع فرصة تكليف أكبرهما بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن  45النيابية 

يخلق عمليًا قوة ثالثة في إسرائيل، أمال في التخلص من حكم نتنياهو، عبر إغفال البرنامج السياسي 
 سطيني والتركيز على شعار: فقط ليس نتنياهو.والموضوع الفل

لم تأت عودة براك "المفاجئة" قياسًا بتردده السابق، من فراغ، بل هي ربما بفعل نتائج االنتخابات 
األخيرة، وباألساس عدم قدرة تحالف الجنرال غانتس على تحقيق انتصار يمكنه من أن يكون بدياًل 

عضوًا، من جهة،  61مطلوب للتكليف بتشكيل الحكومة وهو تأييد لنتنياهو، فقط بفعل افتقاره للحد ال
وفقدان نتنياهو للسيطرة على زمام مناورة قانون حل الكنيست، التي سعى من خاللها إلى الضغط 
على شركائه "الطبيعيين" وخاصة الحريديم وحزب أفيغدور ليبرمان لتقديم تنازالت لتشكيل الحكومة، 

 آخر لهم، من جهة ثانية. بالركون إلى أنه ال خيار
فقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بفعل غروره، زمام السيطرة بعدما انقلب ليبرمان على نتنياهو وترشيحه 
له لتشكيل الحكومة تحت ذريعة رفض االنضمام لحكومة يتحكم بها الحريديم الذين سعوا، بحسب 

اسع والعشرين من مايو، إلقامة زعم ليبرمان، خالل الساعات التي سبقت حل الكنيست ليل الت
حكومة شريعة يهودية، مظهرًا نفسه حاميًا لليبرالية والعلمانية في إسرائيل. وشكل هذا أول مفاجأة 
دراماتيكية في صفوف اليمين اإلسرائيلي، وأول مؤشر على أن نتنياهو فقد "الهالة والهيبة" اللتين 

 في إسرائيل. تجعالنه المرشح الوحيد القادر على تشكيل حكومة
الطالق البائن، إذا جاز التعبير، بين ليبرمان الذي خرج من االنتخابات بخمسة مقاعد كانت كافية 
لسد الطريق أمام حكومة نتنياهو الخامسة، وبين األخير، عكست من وجهة نظر براك تغييرًا مهمًا 

مضمونة مسبقا لنتنياهو في في الوضع الحزبي والخريطة الحزبية إلسرائيل، يعني كسر "األغلبية" ال
تشكيل حكومة مقبلة، بما يفتح الطريق، أو على األقل ثغرة يمكن من خاللها محاولة بناء ائتالف 
حكومي مقبل بديل لنتنياهو، سواء كان براك رئيس الحكومة فيه )إذا حاز الجسم الذي يعتزم تشكيله 

خصوصًا أن براك سبق له أن تشارك على عدد أكبر من تحالف كاحول لفان(، أو وزيرًا للدفاع، 
 .2009وليبرمان مقاعد في حكومة نتنياهو الثانية عام 

يبني براك حساباته أيضًا على رصيده العسكري وكونه الوحيد من معسكر اليسار الذي تغلب في 
على نتنياهو، من جهة، وعلى كونه قادرًا على إعادة أو على األقل  1999انتخابات مباشرة عام 

شرائح في الوسط واليسار، تمتنع في العقد األخير عن التصويت، بفعل إحباط من القدرة  تشجيع
 على التغيير، وتمثل عودة براك أمال في نظرها.
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وبالرغم من كل هذه العوامل التي تشي بالتغييرات التي يمكن لحزب براك أن يحدثها في الخريطة 
ك، تمامًا كما كان أمام الجنرال بني غانتس، الحزبية، إال أن العائق الرئيسي سيكون أمام برا

خصوصًا في ظل حديث األحزاب العربية عن العودة لتشكيل القائمة المشتركة وتوقعات حصولها 
مقعدًا، هو من أين سيحصل براك على عدد مقاعد يكمل له النصاب المطلوب قانونيًا  12على 

عضو كنيست له، ما دام كل  61وترشيح للحصول على تكليف من رئيس الدولة، والمتمثل في دعم 
عضوًا بدون نواب  61عدد المقاعد الذي سيحصل عليه المعسكر المناهض لنتنياهو ال يصل إلى 

 األحزاب العربية في الكنيست.
 29/6/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 مواطًنا في قمع جمعة "فليسقط_مؤتمر_البحرين" 50إصابة غزة:  .19

االحتالل، اليوم الجمعة المشاركين في جمعة "فليسقط_مؤتمر_البحرين "  قمعت قوات الرأي: –غزة 
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة،  من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

مواطًنا بينهم مسعفين، برصاص االحتالل، وجرى التعامل مع حاالت اختناق ميدانًيا،  50إصابة 
 قوات االحتالل لمسيرات العودة شرق قطاع غزة.وذلك جراء قمع 

 28/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 80العيسوية: ارتفاع عدد المصابين برصاص االحتالل إلى  .20
ارتفع عدد المصابين جّراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلّي على المتظاهرين في العيسوّية بالقدس 

وبحسب  صابة، وسط محاوالت من االحتالل لعرقلة عمل الطواقم الطبّية.إ 80المحتلة، الجمعة، إلى 
 مصادر الطبّية، فإن شاًبا أصيب بالرصاص الحّي، بينما أصيب اآلخرون بالّرصاص المّطاّطي.

وتتواصل االشتباكات في العيسوّية منذ مساء الخميس، إثر استشهاد األسير المحرر الشاب محمد 
 قوات االحتالل. عاًما( بنيران 20عبيد )

وعلم أن قوات االحتالل اقتحمت العيسوية، وانتشرت في شوارعها، وبدأت تطلق الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز لتفريق الشبان الغاضبين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة 

 والمفرقعات والزجاجات الحارقة.
د صالة الجمعة في البلدة التي شهدت إضرابا شامال، غضًبا وكانت قد وقعت مواجهات عنيفة بع

 على استشهاد األسير المحرر، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.
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واقتحمت قوات االحتالل البلدة، عقب صالة الجمعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، واندلعت 
رة النارية وقنابل الغاز المسيل مواجهات متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خاللها تلك القوات األعي

وأظهر مقطع فيديو انتشر في شبكات التواصل االجتماعي اعتقال شابين من عائلة داري في  للدموع.
 البلدة، ولم تعلن جهة رسمية أسماء الشّبان بعد.

ساعة التخاذ قرار  48وفي وقت سابق الجمعة، أمهلت محكمة الصلح في القدس، شرطة االحتالل، 
عاما(، الذي استشهد الخميس، متأثرا بإصابته برصاص  20ليم جثمان الشهيد عبيد )بشأن تس

 االحتالل، في مواجهات اندلعت إثر قمع االحتالل لوقفة احتجاجية في العيسوية.
 29/6/2019، 48عرب 

 
 إصابات باعتداءات قوات االحتالل على مسيرات بالضّفة .21

االختناق بالغاز الُمدمع، وبالرصاص المعدني المغلف ُأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، ب
بالمطاط، عقب قمع واعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مسيرات في قرية بلعين، ونعلين، 
واستهداف مسيرة سلمية في قرية عزموط، شرق نابلس، وفق ما أوردت وكالة األنباء الفلسطينية 

 "وفا".
ُأصيب عشرات الفلسطينيين باالختناق عقب قمع قوات االحتالل  ففي بلعين، غرب مدينة رام هللا،

المسيرة األسبوعية السلمية في القرية، والتي انطلقت عقب صالة ظهر اليوم الجمعة، من وسط القرية 
 باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون.
وع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، وأطلق جنود االحتالل القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدم

من فوق التالل المحاذية للجدار، ما أدى إلصابة عشرات باالختناق، واحتراق مساحات واسعة من 
 األراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، أهالي 
ورفع  اء سالم إسرائيليين، ومتضامنون أجانب، تنديدا بالورشة األميركية في المنامة.القرية، ونشط

المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، 
طالق سراح جميع األسرى وعودة جميع الالجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.  وا 

رية عزموط، شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفي ق
 وبحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهداف قوات االحتالل لمسيرة سلمية.

وشارك عشرات المواطنين في المسيرة التي انطلقت بعد أداء صالة الجمعة، صوب األراضي المهددة 
يتي عزموط ودير الحطب، بدعوة من فصائل العمل الوطني، وفعاليات نابلس، بالمصادرة في قر 
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وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، تأكيدا على الثوابت الوطنية ورفضا لصفقة القرن و"ورشة 
واستهدفت قوات االحتالل، المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط  البحرين".

 للدموع، األمر الذي أدى إلصابة عدد منهم. وقنابل الغاز المسيل
وفي نعلين، أصيب عدد من المواطنين باالختناق، عقب قمع قوات االحتالل المسيرة األسبوعية 

 للقرية، والتي انطلقت عقب صالة ظهر اليوم، تنديدا بالورشة األميركية.
للدموع صوب المشاركين  وذكرت مصادر محلية في القرية أن جنود االحتالل أطلقوا الغاز المسيل

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني  في المسيرة، ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
 ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بالمؤامرات التي تحاك ضد الحقوق الفلسطينية.

 28/6/201948، عرب
 

 خطيب األقصى: ستفشل صفقة القرن "اللعينة" .22

قال خطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة صبري، إن المشروع : الرؤوف أرناؤوط القدس / عبد
األمريكي لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المعروف إعالميا بـ"صفقة القرن" سيكون "مصيره 

وأضاف الشيخ صبري، خالل خطبة الجمعة في المسجد األقصى، أن "صفقة القرن اللعينة  الفشل".
واعتبر أن "المتتبع لتصريحات السياسيين بشأن صفقة  أمريكي صهيوني".هي عبارة عن مخطط 

القرن اللعينة يدرك خطورتها فهي: أوال تهدف إلى شطب مدينة القدس من أي محادثات مستقبلية إن 
 حصلت هذه المحادثات".

وتابع خطيب األقصى: "وثانيا: شطب حق عودة الالجئين إلى ديارهم؛ فالمخطط االستعماري هو 
توطين الالجئين في الدول العربية، وثالثا: أن تبقى المستعمرات أي المستوطنات تابعة لالحتالل، 
ورابعا: أن تبقى األغوار تحت سيطرة االحتالل أيضا، وخامسا: أن تكون األراضي الفلسطينية 

 منزوعة السالح، وسادسا: أن تكون أبو ديس عاصمة لدويلة فلسطين".
ل هذه الصفقة اللعينة يمكن أن تحل المشكلة الفلسطينية؟، إنها مؤامرة وتساءل الشيخ صبري: "ه

وقال: "ستفشل هذه الخطة اللعينة إن  كبيرة تفوق المؤامرات السابقات فماذا بقي لفلسطين بعد ذلك؟".
 شاء هللا".

 28/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ماء شعبناالهيئة العليا: "ورشة البحرين" مثلت خيانة صريحة لد .23
جددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تأكيدها على أن مسيرات العودة : غزة

ستبقى مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسالح فّعال بيد شعبنا في سياق 
نهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار  فضح جرائم االحتالل والدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، وا 

 المفروض عليه.
، ببطوالت وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وتثمن مشاركته 64وأشادت الهيئة في ختام الجمعة الـ 

جماهيرنا المتواصلة في فعاليات مسيرات العودة لألسبوع الرابع والستين، والتي تعكس إصراراه على 
ر على شعبنا وحقوقه وأبرزها مؤتمر البحرين. مواجهة جرائم االحتالل، وكل مشاريع التصفية والتآم

 فلقد أثبت شعبنا بتضحياته الجسام وبدماء شهدائه الطاهرة أنه ثابت ومتجذر في أرضه.
وحول ورشة البحرين، قالت الهيئة إن ورشة العار في البحرين مثّلت خيانة صريحة وواضحة لدماء 

ني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة شعبنا الفلسطي
وترسيم التطبيع، وتطويع بعض األنظمة العربية في خدمة مؤامرات االنقضاض على حقوقنا 

 الوطنية.
واستنكرت الهيئة مشاركة الوفود العربية صغيرة أو كبيرة لما يحمله من إشارة سلبية تجاه القيم العربية 
 واإلنسانية، موجة في الوقت ذاته التحية لكل الدول التي قاطعت هذه الورشة وال سيما لبنان والعراق.

وأبرقت بالتحية للبرلمان الكويتي األصيل الذي عبر عن أصالة موقف العروبة وشعب الكويت. 
ا برفضه لهذه الورشة. كما حيت الهيئة لألصوات العظيمة التي خرجت من البحرين ومن سوري

 والعراق والمغرب العربي تدين الورشة المشبوهة.
 28/6/2019، فلسطين أون الين

 
 جمعية حقوقية إسرائيلية: تسمية شوارع في سلوان بأسماء حاخامات عمل غير قانوني .24

وديع عواودة: طالبت جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية بلدية االحتالل في القدس تغيير  -الناصرة
 ودية للشوارع في حي فلسطيني واعتبرته عمال سياسيا غير معقول وغير قانوني.قرار منح أسماء يه

 اإلسرائيليةفي رسالة لرئيس بلدية القدس المحتلة، موشيه ليون، طالبت جمعية حقوق المواطن 
المجلس البلدي بإلغاء قرار لجنة التسميات في البلدية منح أسماء يهودية لألزقة والشوارع في حي 

هذا القرار هو عمل سياسي غير معقول، ويتضمن تنفيذه انتهاًكا “ء في الرسالة أن: سلوان. وجا
 ”.للقانون وتوصيات اللجنة االستشارية ألسماء الشوارع في المدينة
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واستذكرت انه قبل حوالي أسبوع قررت لجنة التسميات برئاسة ليون، منح أسماء ألربعة شوارع في 
فلسطيني ونفر من اليهود، وتشمل األسماء المقترحة أسماء  20,000حي سلوان، حيث يسكن حوالي 

 حاخامات وقادة الفئة اليمنية.
من غير “وقد تم اتخاذ قرار في لجنة التسميات على الرغم من أن اللجنة االستشارية أقّرت أنه 

المناسب تسمية الشوارع في األحياء التي يسكنها العرب بأسماء اليهود والحاخامات. كما أوصت 
ومع ذلك، رفضت لجنة ”. يستطيع جميع السكان تقبلها“اللجنة بتسمية الشوارع بأسماء محايدة 

 ”.عنصر آخر في تطبيق السيادة والتهويد“التسميات التوصية، وأوضح المستشار أرييه كينغ أن هذا 
في رسالة بعثت بها المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن، ُكتب أنه إلى جانب عدم 

على األقل -نطقية وتجاهل وانتهاك كرامة السكان الفلسطينيين، فإن القرار غير قانوني، ألن اثنين م
من األزقة لديها بالفعل اسم رسمي، تم إقراره في الماضي من لجنة التسميات، وتغيير هذه  –

 األسماء هو إجراء رسمي وقانوني لم تف به البلدية.
 حنا انه يحق للفلسطينيين أن يتسائلوا أين هم العرب مما وفي سياق متصل قال المطران عطا هللا

 ”.يحدث حاليا في القدس من استهداف لمقدساتهم وأوقافهم وطمس لمعالم المدينة
شار حنا لبدء مهرجانات األنوار في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة التي تقيمها سلطات أو 

هدفها هو تشويه طابع مدينة  إنماهذه الفعاليات في واقعها االحتالل متخذة شعارات ثقافية فنية ولكن 
 القدس وتغيير مالمحها والنيل من مكانتها الروحية المتميزة التي تنفرد بها.

، ويالحظ في السنوات األخيرة الكثير من الفعاليات التي تقيمها أسبوعوتستمر هذه الفعاليات مدة 
ثقافي والفني ولكنها في الواقع نشاطات في غاية الخطورة السلطات االحتاللية والتي تحمل الطابع ال

 هدفها العمل وبوسائل متعددة ومختلفة على تبديل وتغيير مالمح وطابع المدينة المقدسة.

 28/6/2019، القدس العربي، لندن
 

  وتوجيه اتهامات للشرطة اإلسرائيلية 48استشراء العنف والجريمة في أراضي  .25
دعا النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، رئيس حكومة االحتالل «: بيالقدس العر »الناصرة ـ 

. وكشف أن وزير 48تحمل مسؤوليته عن تفشي العنف والجريمة داخل أراضي  إلىبنيامين نتنياهو 
األمن الداخلي غلعاد أردان يمنع لقاء القائد العام للشرطة مع قادة فلسطينيي الداخل بهدف تداول 

 موضوع العنف.
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التزامن تتواصل أعمال الجريمة والعنف المستشرية في الشارع العربي، فيما تكف الشرطة وب
اإلسرائيلية عن مالحقة المجرمين ومكافحة الجريمة بهدف ضرب مناعة المجتمع الفلسطيني داخل 

 إسرائيل وفق اتهامات قادة فلسطينيي الداخل.
في عدد جرائم القتل في ظل انتشار سهل ارتفاعا كبيرا  2000شهدت منذ  48أن أراضي  إلىيشار 

وواسع لسالح معظمه يسرب من الجيش، ونشوء منظمات إجرام. ويعتقد قادة فلسطينيي الداخل أن 
منذ أن شاركوا « فخار يكسر بعضه»السلطات اإلسرائيلية تعمل بموجب خطة خبيثة تقوم على مبدأ 

 .2000في هبة القدس واألقصى واالنتفاضة الثانية عام 
وشهدت األيام األخيرة أعمال سطو مسلح في الليل والنهار داخل البلدات الفلسطينية في الداخل، من 
ضمنها قيام جناة ملّثمين بتنفيذ عملّية سطّو ُمسّلح استهدفت محالا للمجوهرات في قرية دير األسد 

ان يظهر الجناة وهم في الجليل عند فجر األربعاء. وفي شريٍط ُمصّور من كاميرات المراقبة في المك
يقتحمون المحل ويسرقون منه المجوهرات، بينما آخرون ُيشهِّرون سالحهم ويطلقون النار في الشارع 
الرئيسي لمّدة عشر دقائق متواصلة باعثًة الرعب في قلوب السكان. وحاول أصحاب المحل وعدد 

لنار صوب منازلهم، مّما حال من الجيران التصدي لعملية السطو، إاّل أّن الُجناة باشروا بإطالق ا
 إلىدون خروجهم من البيت خشيًة على حياتهم. كما أفاد شهود عيان أن الشرطة اإلسرائيلية وصلت 

دقيقة بعدما الذ الجناة بالفرار، بحّجة معالجة حادثّي إطالق نار وسطو  45مكان الجريمة متأخرة 
 مسلح آخرْين في البلدات المجاورة.

لهجة للقائد العام للشرطة، طالب النائب أيمن عودة بتحّمل المسؤولية عن سالمة وفي رسالة شديدة ال
 المواطنين العرب في بلداتهم وبيوتهم.

 28/6/2019، القدس العربي، لندن
 

 منذ شهور.. عائالت مئات الشهداء الفلسطينيين بال مخصصات .26
في سجون االحتالل قبل نحو  سيدة في الثمانين من عمرها فقدت زوجها: رام هللا/غزة-الجزيرة نت

أربعة عقود، وأصبحت تتقاضى مخصصا شهريا من منظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة 
 الفلسطينية كأسرة شهيد، لكنها فوجئت الشهر الماضي وألول مرة بوقف المخصص.

 إلى الجهات المختصة في الضفة الغربية، وُأبلغت -التي فضلت عدم ذكر اسمها–توجهت السيدة 
بضرورة إحضار مزيد من الوثائق، فتلقت وعدا بصرف مخصصها قريبا على أن تحضر الوثائق 

إذا كانت الحال مع السيدة نقص في الوثائق رغم سنوات الصرف الطويلة، فإن ما ال يقل  المطلوبة.
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أوقفت بالفعل مخصصات ذويهم ألسباب  -أغلبهم في قطاع غزة-شهيد فلسطيني آخر  2,700عن 
 سياسية.

وأكدت مصادر متطابقة توقيف رواتب مئات الشهداء واألسرى والجرحى خالل الشهور األخيرة، 
وأغلبهم ينتمون إلى حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس وتيار القيادي المفصول من فتح محمد 

 دحالن.
ورفضت السلطة الفلسطينية أواخر فبراير/شباط الماضي تسلم أموال المقاصة )عائدات الضرائب 

مليون دوالر، بعد  194لتي تجبيها إسرائيل من الموانئ نيابة عن السلطة الفلسطينية( والمقدرة بنحو ا
 مليون دوالر، هي مخصصات األسرى وذوي الشهداء والجرحى. 11.5أن خصمت إسرائيل منها نحو 

ت فقط من رواتب الموظفين الحكوميين، وقال %50وبعد إرجاع المقاصة، قررت السلطة صرف نحو 
إنها تصرف كامل مستحقات األسرى والجرحى وذوي الشهداء، لكن المئات منهم لم تصرف 

 مخصصاتهم حتى اليوم.
حالة لجرحى وشهداء من  2,700توثيق  -ومقرها غزة-وأكدت اللجنة الوطنية لذوي الشهداء والجرحى 

 مختلف الفصائل، بعضهم استشهد في تسعينيات القرن الماضي، تم وقف مخصصاتهم.
وقال أمين عام اللجنة ماهر بدوي إن المخصصات أوقفت بدافع سياسي، مستبعدا حل المشكلة 
جذريا في ظل االنقسام، لكنه أشار إلى إعادة مخصصات العشرات منهم شهريا، ووعد بإعادة المزيد 

 خالل الشهور القادمة.
والجرحى عن  وطالب بدوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحييد ملف الشهداء واألسرى 

 المناكفات السياسية.
وتواصلت الجزيرة نت مع مدير مؤسسة أسر الشهداء بالسلطة الفلسطينية خالد جبارين للتأكد من 

 عدد حاالت وقف المخصصات، لكنه اعتذر عن عدم الحديث.
، وذلك بوقف 2007وبدأت سياسة قطع الرواتب بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 

من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على الحركة في القطاع، ثم قطع رواتب مخصصات عدد 
نواب محسوبين على القيادي المفصول من فتح محمد دحالن في الضفة الغربية، والحقا تم تقليص 

 رواتب بحق موظفي قطاع غزة.
أن سياسة قطع ويؤكد المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان عمار الدويك 

مخصصات ذوي شهداء وجرحى وأسرى محسوبون على حماس والجهاد ومحمد دحالن لوحظت عام 
 .2019واستمرت في  2018
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وقال إن سياسة وقف المخصصات مستمرة حتى بعد إعادة المقاصة، مقدرا عدد من قطعت 
 ئة من توثيقها.حالة، ومشيرا إلى أن كثيرا من الحاالت لم تتمكن الهي 2,700مخصصاتهم بنحو 

 28/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 البرادعي عن "ورشة البحرين": عملية خداع مكشوفة .27
علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري األسبق، عدلي منصور، على مؤتمر "ورشة البحرين"، 

 مكشوفة. والمعروف بأنه يأتي ضمن ما يطلق عليه إعالميا "صفقة القرن"، واصفا إياه بعملية خداع
وقال البرادعي في تغريدة له على "تويتر": "درس لمن يتصور أن تقديم حوافز اقتصادية سوف يؤدي 

 إلى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة".
كشوفة وتابع البرادعي: "محاولة وضع رؤية اقتصادية قبل التوصل لحل سياسي هي عملية خداع م

 يجب رفضها من الجميع".

 27/6/2019، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيلـ"حركات مناهضة للتطبيع باألردن تلغي حفل مغنية داعمة ل .28

أكدت حركات مقاومة للتطبيع مع إسرائيل في األردن نجاحها في إلغاء حفل : عّمان-همام العسعس
الذي كان سيقام في العاصمة عّمان  -باد بيبيولقبها الفني -مغنية الراب األميركية دانيِّل بريغولي 

 يوليو/تموز المقبل. 8يوم 
( وتجمع "اتحرك" لدعم المقاومة Jordan BDSوجاء في بيان مشترك لحركة "األردن تقاطع" )

ومجابهة التطبيع، أّن الحفل ُألغي بعد أن اكتشفت مجموعة من شابات وشبان الوطن موقف المغنية 
 طّبع معه ونية المغنية نفسها إقامة حفل في تل أبيب في الفترة ذاتها.الداعم إلسرائيل والم

وقال منسق تجمع "اتحرك" محمد العبسي للجزيرة نت إن الشركة المنظمة للحفل في األردن وهي 
"Pop Entertainment استجابت لمطالب حركات المقاطعة بعد جهود مشتركة تنوعت بين إرسال "

جراء اال تصاالت مع المنظمين ونقاط بيع التذاكر والجهات المستضيفة، ونجحت الرسائل النصية وا 
لغاء الحفل.  في النهاية في التأثير عليهم وا 

 28/6/2019الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "إسرائيل"وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع  .29

خليفة دعم المنامة لحق الشعب  أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل
، وعاصمتها القدس الشرقية، الفتًا إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة 67الفلسطيني بدولة على حدود 

 للتطبيع مع إسرائيل.
وقال وزير خارجية البحرين في مقابلة مع "العربية": "لم نسمع إلى اآلن عن أي خطة سياسية 

 ينية رأيًا نحترمه وهي تحترم موقفنا".للسالم"، موضحًا أن "للسلطة الفلسط
وعن ما يسمى بصفقة القرن، أكد أن "الصفقة تكون بين طرفين وال نعلم أي شيء عما يسمى صفقة 

وأوضح وزير الخارجية البحريني  القرن"، ولفت إلى أن خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود.
 مباشرة لشعبها"."تحدثت لوسائل إعالم إسرائيلية إليصال موقفنا 

 28/6/2019، دبي، العربية.نت
 

 "التغطية"كواليس مؤتمر البحرين: إعالمّيون إسرائيلّيون التقطوا صوًرا في المنامة أكثر من  .30

نقل تقرير دبلوماسي وسياسي عن مؤتمر البحرين القول بأن  ”:رأي اليوم“خاص ـ  -عمان ـ لندن
اضع الحضور التمثيلي ساهم سلبيا بتقليص التوقعات فعاليات المؤتمر لم تكن مدروسة بعناية وتو 

في تمرير مقترحاته وكان مثارا للتعليقات ” لم يوفق“جاريد كوشنر  األمريكيونجم المؤتمر المستشار 
 التي تشوبها السخرية على مستوى الوفود.

” قنعةغير م“المشاريع التي قدمت  أنرسمية إلى  أردنيةوخلص التقرير نفسه والصادر عن جهة  
 ”.الجهة التمويلية“وغير واضحة ” دراسة الجدوى “من  وكانت خالية األمدوغير مدروسة وطويلة 

مباشرة على تفصيالته بان أجندة مؤتمر البحرين كانت ” راي اليوم“ويشير التقرير الذي اطلعت 
ير بإطالق مشتتة ومتأثرة بوضوح بغياب السلطة الرسمية الفلسطينية حيث تبين للوفود صعوبة التفك

 مشاريع لتحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني بدون وجود ممثلين له.
شخصيات اقتصادية  أربعالوفد المرافق لكوشنر حاول عبثا تسويق مشاركة  أنوينتقل التقييم إلى 

 لم يكن مقنعا. األمر فلسطينية لكن
ظهر بان ورشة البحرين خرجت ا” اإلسرائيلييناإلعالميين “مشاركة عدد كبير من  أنواعتبر التقييم 

حولوا  إسرائيليا إعالميا 27من مجرد استعراض إعالمي مع وجود نحو  أكثرعن سياقها ولم تكن 
المؤتمر إلى مسرح اللتقاط ا لصور والتجول في شوارع المنامة التقاط لقطات وتصويرها بدون فرد 

 اسي.تغطية حقيقية لوقائع المؤتمر التي كانت خالية من الدسم السي
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ركزوا على التقاط الصور وتسجيل مقابالت وكان  اإلسرائيلي اإلعالموالحظ التقييم نفسه بان نشطاء 
الوفد المصري الذي يترأسه نائب وزير المالية  أنإلى  وأشارتجاوبا معهم  األكثرالمضيف البحريني 

 والمصافحات. األضواءلم يرافقه إعالميون وتجنب 
والوجوم سيطر على وجوه المشاركين الذين لم ”.. من الحماس“كانت خالية أقنية وكرودورات المؤتمر 

طويل لم يكن مقنعا وعلى طريقة التحدث  افتتاحيبخطاب  أمامهميستعرض كوشنر  أنيعجبهم 
 كمتجول من فوق منصة.

في الوقت نفسه الحظ دبلوماسيون غربيون بان سفراء الدول العربية التي شاركت في المؤتمر لم 
ومصر  األردنكوا وفود بالدهم في الحضور بصفة رسمية وحصل ذلك حتى مع سفراء يشار 

وهي مالحظة تقنية دبلوماسية تقول ضمنيا بان الدول العربية تقصدت التأشير على  واإلمارات
 الحضور المالي والفني فقط.

 28/6/2019، لندن، رأي اليوم
 

 لتصفية القضية الفلسطينية تنديد جزائري بورشة البحرين: مرحلة خطيرة ومفصلية .31

نّددت حركة "مجتمع السلم"، أكبر األحزاب اإلسالمية في الجزائر، بـورشة : الجزائر ــ عثمان لحياني
المنامة التطبيعية، واعتبرتها خطوة من الواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني لتصفية القضية 

ما تسميه إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب الفلسطينية عبر اإلعالن عن الشق االقتصادي ل
وأكد بيان للحركة، أمس الخميس، أّن "هذه الورشة تعد مرحلة خطيرة مفصلية أخرى  "صفقة القرن".

في تاريخ تصفية القضية الفلسطينية"، مشيرة في اآلن ذاته إلى أّنها "محطة جديدة للّتدافع مع الكيان 
حتالل الغاشم على األراضي المقدسة المباركة، ودعم حق مقاومة الصهيوني والعمل على إنهاء اال

 احتالل حلولي إحاللي".
وفي السياق نفسه، دانت حركة "البناء الوطني" عقد ورشة المنامة واعتبرت ذلك استمرارا فاضحا 
للتداعي وتآكل الموقف العربي إزاء الحق الفلسطيني، فيما دعا ناشطون في الحراك الشعبي اليوم 
الجمعة إلى رفع العلم الفلسطيني وشعارات منددة بورشة المنامة وتأكيد الموقف السياسي والشعبي 

 لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
 28/6/2019، العربي الجديد، لندن

 
 
 



 
 
 
 

 

 27 ص             4973 العدد:             6/29/2019السبت  التاريخ:  

                                    

 "المعبد اليهودي"واألقصى بـ "الشحادين"إعالمي سعودي يصف الفلسطينيين بـ .32

الشحادين ”شن إعالمي سعودي هجوما على الشعب الفلسطيني، ووصفهم بـ”: لقدس العربيا“ -لندن
 ”.معبد يهودي“، وأن المسجد األقصى هو ”بال شرف

والقت تصريحات اإلعالمي السعودي فهد الشمري عن الفلسطينيين، ردود فعل غاضبة بين رواد 
 مواقع التواصل، الذين استهجنوا تلك التصريحات.

الفلسطينيين شحادون وبال شرف، “مري في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إن وقال الش
الصالة في مسجد بأوغندا أشرف “، معتبرا أن ”والمسلمين لديهم مئات اآلالف من المساجد في العالم

 ”.من الصالة بالقدس ومن أهلها
د حل المشاكل بين القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أح“وأضاف: 

القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، “وتابع:  ”.الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف
وقال  ”.فهم أمم مهاجرة من الشتات، من التتار والرومان السالجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم

ؤالء وال هؤالء سنة، ولكن ال ه 40الناس الشرفاء تحل قضاياهم حتى ولو بعد “اإلعالمي: 
 ”.)الفلسطينيين واإلسرائيليين( عندهم شرف

 28/6/2019، القدس العربي، لندن
 

 تراب من المسجد األقصى على ضريح "أرُطغُرل" والد مؤسس الدولة العثمانية .33

وضع السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، الجمعة، حفنة : بيالجك )تركيا( / هارون قايماز
د األقصى، على ضريح األمير الغازي "أرُطغُرل بك بن سليمان شاه"، والد مؤسس من تراب المسج
وأفاد مراسل األناضول، بأن مصطفى زار ضريح أرطغرل، بقضاء سويغوت، بوالية  الدولة العثمانية.

بيالجك، شمال غربي تركيا، وقرأ الفاتحة على روحه، ثم وضع حفنة من تراب "األقصى" على 
 لرأس.الضريح من جهة ا

وفي تصريح لألناضول، قال مصطفى، إن "فلسطين كانت تتمتع بمكانة خاصة في الدولة العثمانية، 
وأضاف  ولذلك شعرنا بضروة أن يكون تراب فلسطين موجودا هنا إلى جانب تراب الدول األخرى".
الفلسطيني  أن "العديد من الجنود العثمانيين سقطوا في سبيل الدفاع عن تراب فلسطين، واختلط الدم

وأشار مصطفى، إلى وجود مقابر جنود فلسطينيين في تركيا، مثلما توجد مقابر  بالدم العثماني".
 وأضاف أن "الشعبين تاريخهما وحاضرهما ومسقبلهما واحد". جنود عثمانيين في فلسطين.
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لسطين في بدوره، أعرب قائماقم قضاء سويغوت، مراد أوزتورك، عن ترحيبه الكبير باستقبال سفير ف
 القضاء.

 29/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل"غرينبالت: الفلسطينيون أضاعوا فرص حل الصراع مع  .34

اتهم مساعد الرئيس األمريكي، جيسون غرينبالت، الفلسطينيين : القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط
 بتضييع فرص حل الصراع مع إسرائيل خالل السنوات الماضية.

نبالت، المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، الذي تحدث مساء الخميس في مؤتمر وانتقد غري
تنظمه صحيفة "إسرائيل اليوم" في القدس الغربية، قرار الفلسطينيين عدم المشاركة في "مؤتمر 

وقال، بحسب نص كلمته التي نشرها، الجمعة، الموقع اإللكتروني للصحيفة "ليست المرة  المنامة".
ضيعوا فرصة حقيقية. من خالل تحويل ظهرهم إلى األصدقاء والشركاء من جميع أنحاء  األولى، فقد

العالم". وأضاف: "عدت للتو من مؤتمر المنامة، ومن العار أن السلطة الفلسطينية اختارت عدم 
الحضور، ومحاولة إقناع اآلخرين بعدم الحضور. لقد شوهوا رسالتنا وحاولوا تقويض تقدمنا. لكنهم لم 

 جحوا".ين
واعتبر غرينبالت أن "الصمت والرفض من السلطة الفلسطينية لم يؤد إلى شيء مفيد للشعب 

كما اعتبر أن "المصطلحات الغامضة مثل القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة،  الفلسطيني".
 والمعايير المعترف بها دوليا ال توفر حال قابال للتنفيذ إلنهاء هذا الصراع".

نبالت اعتبار الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، الصراع األساسي في منطقة الشرق ورفض غري
 ودعا غرينبالت إلى التحدث عن الحقائق الصعبة من أجل حل الصراع. األوسط.

وعن طرق حل هذا الصراع، أوضح أنه "ال توجد نتائج مضمونة. يمكن تحقيق النجاح فقط من 
وليس عن طريق مزيد من قرارات األمم المتحدة، والمؤتمرات خالل مفاوضات مباشرة بين الطرفين، 

 الدولية التي تضع نقاطا للسالم ال يمكن تنفيذها".
 28/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 عملها الخمس أقاليم فيتؤكد استمرار تقديم خدماتها  ""األونروا .35

ان الشائعات التي يتم تداولها في نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في لبن
اآلونة األخيرة على بعض منصات التواصل االجتماعي بأن الوكالة في لبنان أعلنت على لسان 

 متحدثها أن األمم المتحدة قررت تهجير أو توزيع الجئي فلسطين من لبنان على عدد من الدول.
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لى أنها مستمرة في تقديم خدماتها وأكدت األونروا أن هذه االدعاءات عارية عن الصحة، مشّددة ع
 لالجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الوالية التي منحت اليها من األمم المتحدة.

ونوهت األونروا في لبنان أن الوكالة غير معنية بأي شائعات تتحدث عن نقل الالجئين الفلسطينيين 
المخولة حصرًا بنشر أي تصريح خاص أي مكان، وأشارت أن لها قنوات رسمية هي الوحيدة  إلى

 بالوكالة.
( ألف، حسب إحصائيات 28هذا ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )

، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح 2018األونروا حتى نهاية كانون األول عام 
 عوبة تكاليف الحياة في لبنان.المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وص

 28/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 قراءة إسرائيلية لـ"تشريح" الخطة االقتصادية األمريكية للفلسطينيين .36

 د. عدنان أبو عامر
تتزايد االنتقادات اإلسرائيلية لقمة البحرين ومخرجاتها االقتصادية، وما قدم فيها من خطط وأوراق 

نها مخيبة لمآمال، ومحرجة لمن قدمها؛ وتكشف ذروة في عدم الجدية، وغياب المهنية، ووثائق، أل
 واالنفصال عن الواقع.

كاتب السطور قرأ في األيام األخيرة تحليالت اقتصادية إسرائيلية أخضعت الخطة األمريكية التي 
رة اقتصادية وزعها كوشنير، عراب قمة البحرين، وقد وجهت كلمات الذعة لما قدمه من محاض

-عبرت عن عدم فهم جيد للواقع االقتصادي الجاري في المنطقة، وتجاهل تام للتطورات الجيو
 سياسية اإلسرائيلية الفلسطينية، بما يفسر ضحالة الوثيقة األمريكية.

تؤكد القراءات اإلسرائيلية أن الخطة االقتصادية األمريكية التي وزعت خالل قمة البحرين لم تقدم 
تفصيلية للمشاكل االقتصادية، كما أن المبلغ المرصود للفلسطينيين، وهو خمسين مليار دوالر، حلوال 

مليار دوالر،  23ليس حقيقيا، ألن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية فقط خالل العقد األخير يصل 
األمريكية هو  ولذلك فإن التفكير األمريكي بتحويل فلسطين إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية وفق الوثيقة

 حماقة اقتصادية واجتماعية وسياسية وشرق أوسطية من الدرجة األولى.
، حين هبطت 1994وقمة الدار البيضاء  2019يمكن لنا في هذه العجالة الربط بين قمة البحرين 

طائرات إسرائيلية بتلك المدينة المغربية، التي استضافت القمة االقتصادية الشرق أوسطية وشمال 
يا عقب توقيع اتفاق أوسلو، وأتت بمئات اإلسرائيليين، بينهم رئيس الحكومة إسحاق رابين، ووزير أفريق

 الخارجية شمعون بيريس، وسياسيون، ورجال أعمال، وصحفيون، وخبراء.
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شهدت تلك القمة توزيع وثيقة اقتصادية إسرائيلية مزدحمة بالخرائط والخطط التي أعدها طواقم خبراء 
ألردن وفلسطين ومصر، وتصدر هذه الخطط مشاريع كبيرة في إقامة البنى التحتية من إسرائيل وا

 المشتركة ومشاريع تفصيلية، وكانت ترجمة هذا الكتاب بالتفصيل هو عبارة "شرق أوسط جديد".
تصفح المندوبون العرب المشاركون بالقمة الوثيقة اإلسرائيلية، وحين بدؤوا بتقليب صفحاتها، خرج 

ع، وكأن ماء باردا صب على ظهورهم، فقد فتحوا الكتاب بسرعة، ثم أغلقوه على الفور، منهم انطبا
ولسان حالهم يخاطب اإلسرائيليين الحاضرين لهذه القمة: ال نريدكم، إن أردنا تطوير اقتصاديات 

 بالدنا سنفعل ذلك بمفردنا، ووفق طريقتنا الخاصة.
تطوير االقتصادي اإلقليمي لتطوير الشرق األوسط، أكثر من ذلك، فإن المشاريع المطروحة آنذاك لل

لم تنجح، ولم يتم التوقيع على أي اتفاق لالستثمارات االقتصادية، حتى خالل القمم التالية بالقاهرة 
وعمان، فالشكوك المتبادلة، والعداء الثنائي، والخشية من عملية التطبيع مع إسرائيل باشتراط التوصل 

 مت آمال التوصل لشرق أوسط اقتصادي جديد.لحل مع الفلسطينيين، حط
مستوى متقدما في الجدية والواقعية  1994وفي الوقت الذي أظهرت فيه قمة الدار البيضاء في 

 نموذجا من األوهام. 2019والمهنية، فقد أظهرت لنا الوثيقة االقتصادية األمريكية في قمة البحرين 
 28/6/2019، فلسطين أون الين

 
 ة بين عنصرية ترامب وصبيانية كوشنرالصفقة التائه .37

 محمد عبد الحكم دياب
عصا موسى، التي التهمت أفاعي السحرة، « ورشة البحرين«يبدو أن الرئيس األمريكي ورهطه تصور

، ومع القضايا الكبرى والمصيرية المؤرقة للضمير «الشق االقتصادي»وقصر مهمتها على 
ا ترامب مع قضايا العالم، وخفة التناول تعبر عن سطحية اإلنساني، ال تؤخذ بالخفة التي يتعامل به

التي تتناولها « صفقة القرن »الفهم، وقصور االستيعاب، وضحالة المعرفة، ومن أجل فهم طبيعة 
« ديلي إكسبرس»يجب التعرف على من أعدوها ووقفوا وراءها، وهذا ما بينته صحيفة « الورشة»

 «.جاريد كوشنر«زواج إيفانكا ترامب من« صفقة»( عن 2019/ 06/ 24البريطانية االثنين الماضي )
رتبها وكيل ومطور « تم بصفقة ضمن عملية كبرى »لذلك الزواج بإنه « الديلي إكسبرس»وأشارت 

، وتشارلز يهودي أرثوذكسي، أسبغت عليه الصحيفة «جاريد»والد « تشارلز كوشنر»عقارات هو 
في مخالفات، ورشاوى ُدفعت لشخصيات عامة، ، لكنه وقع «مطور مباني وعقارات ناجح»صفة 

تهمة  18وأدت إلى مالحقته في بداية األلفية الثالثة، وانكشفت نشاطاته.. واعترف بما ُنسب إليه عن 
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، تتعلق بإقرارات ضريبية غير سليمة، وادعاءات غير صحيحة للجنة االنتخابات الفيدرالية، 2005في 
 .وترتب عليها دخوله السجن لمدة سنتين

وبعد اإلفراج عنه سعى لتبييض سمعته، بمساعده خبير عالقات عامة ومحام معروف، هو من قام 
بتقديمه لدونالد ترامب الرئيس األمريكي الحالي، وكان وقتها يعمل في التطوير العقاري بـ 

، وَنْقل مركز نشاطه «مانهاتن»خطته على شراء أحد عقارات « شارلز كوشن»وبنى «. نيويورك»
، طالبا منه «جاريد»، وشراء مطبوعة أو صحيفة، يملكها االبن «نيويورك»إلى « نيوجيرسي»من 

« جاريد كوشنر»استغالل وسامته واالرتباط بفتاة من أسرة معروفة، وتم ترتيب لقاء، بدا عفويا، بين 
، وتغيرت ديانة إيفانكا من 2009، وتكللت العالقة بالزواج عام 2005عام « إيفانكا ترامب«و

الصهيونية «المسيحية إلى اليهودية، ديانة عائلة الزوج، وكان ذلك سهال، فترامب نفسه من المنتمين لـ
مليونا، من بينهم الرئيس رونالد ريغان، والرئيس  70ويبلغ أتباعها في الواليات المتحدة «. المسيحية

د المسيح ليحكم العالم أللف جورج بوش االبن، ويؤمنون بنبوءات التوراة، الخاصة بالعودة الثانية للسي
عام من السالم. وعودة السيد حسب ذلك االعتقاد مشروطة بقيام الدولة اليهودية في فلسطين، وان 

 تكون القدس عاصمتها، وُيقام فيها الهيكل الثالث!!.
الصهيوني تضرب بجذورها في عمق التاريخ  –وطبيعة صراعات الوجود واإلرادات، كالصراع العربي 

ان العربي واإلسالمي، وما كان لها أن تؤخذ بخفة من شخص عنصري ال تؤهله خبرته في والوجد
مجال تطوير المباني للتعامل مع ملف على درجة عالية من الخطورة، المهددة للسالم واألمن 

تمكنه من عزل القضية الفلسطينية، والعمل « عدو بديل»الدوليين، وتصور أن نجاح خطة صناعة 
نهائيا، مع استمرار توجيه األنظار وتصويب قوة النيران صوب إيران، ومهما كان على تصفيتها 

الخالف مع إيران فإن الغالبية العظمى من دول العالم تعتمد الحوار والمفاوضات، وتتجنب االشتباك 
 العسكري ما استطاعت.

لذهنيات االنعزالية أما السياسات الرسمية العربية واإلسالمية فحالها شديد التردي، بسبب سيطرة ا
، «القارة العربية»، وانتشرت كالوباء في أرجاء «الصهينة»والطائفية والمذهبية، وانتقلت إليها عدوى 

الحروب الساخنة، التي لم تتوقف منذ « توطين«ساعد على ذلك التفريط في االستقالل الوطني، و
ريكي للعراق والخليج، غزو العراق تم اإليرانية، وتبعها غزو الكويت، والغزو األم –الحرب العراقية 

بالعمل العسكري، والخليج استقرت فيه القواعد العسكرية األمريكية وغير األمريكية بالطلب المباشر، 
حتى تدمير سوريا وليبيا واليمن، ثم تفجير أوضاع الجزائر والسودان والحبل على الجرار. وتورط 

كل على طريقته، إلى وصول األوضاع لمحطة التصفية  ،«التدمير الذاتي»الحّكام العرب في دورات 
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« صفقة القرن »الكاملة للقضية الفلسطينية، كمرحلة مهمة في استهداف الوجود العربي ذاته، وتمثل 
 المرحلة األخطر نحو ذلك الهدف..

المهيمنة على تصرفات ممثلي السعودية والخليج، « الصهينة»نشوة « ورشة البحرين»وعكست 
، على تخوم «القارة العربية»، وجذبه إلى أقصى مشرق «المشروع الصهيوني«نحو الفخر بـ واندفاعهم

ونوعه، فقد أحاطه الفشل، حيث « الورشة»إيران وامتدادها اإلسالمي اآلسيوي، وعلى مستوى حضور 
اقتصرت مشاركة الواليات المتحدة بصفتها صاحبة الدعوة، وهي التي أعدتها على مدى سنتين، 

ها بصورة هزلية، كانت واضحة في تصرفات المستوطنين الصهاينة، الذين وفدوا من داخل وأخرجت
 فلسطين المغتصبة.

الدولة الصهيونية هنا »وحضرت البحرين، الدولة المضيفة، حيث أقر أعضاء في وفدها الرسمي بأن 
خليجية باعتبارها الدولة ال« لورشة»وحضرت السعودية، وكانت مرشحة الستضافة «.. وستبقى

األكبر. وكانت حتى وقت قريب األكثر ثراء ونفوذًا، وحاليًا تعاني إعاقة سياسية، بسبب احتجاز 
بالرياض، ونتيجة مقتل الصحافي جمال « ريتز»أمراء وشخصيات عامة ورجال أعمال في فندق 

تظر ،المتنمر بالسعودية وين«الحليف األرعن»خاشقجي، وما لحقها من إهانات مستمرة من ترامب 
فرصة لتوجيه ضربة لها، بعد الحصول على نصيبه من ثروتها الطائلة، وترامب ال يضع اعتبارا 

 لمصلحة أو منطق أو حياء أو خلق.
وحضرت اإلمارات العربية المتحدة كذلك، رغم انشغالها بالتدخل في شئون دول شقيقة عدة، وتخليها 

ة ثابتة للشيخ المؤسس زايد بن سلطان آل عن دورها في المساعى الحميدة والتهدئة، وكانت سياس
نهيان.. وجاءت مشاركة مصر باهتة، بسبب، التهافت الرسمي، والشكاوى المستمرة من ضيق ذات 

، «وفقرا قوي »اليد، وشدة ضيق أفق أصحاب القرار، ونظرتهم المتدنية ألبناء الشعب، كمتسولين 
ما تم تصحيح الخلل في توزيع الثروة، ووقف  وفقرههم متعمد، وبفعل فاعل، وكانت معالجته سهلة إذا

التبديد والسفه، وعدم وضع أولويات مزاجية وشخصية غير مجدية، والبعد عن َطْرق أبواب مشروعة 
التأديب »أو غير مشروعة بحثا عن جنيه هنا ودوالر هناك، وا غراق البلد في الديون، واإلمعان في 

التعامل اليومي مع المواطنين، أما األردن كان هللا في  في إدارة البلد، وفي« واالنتقام والتضييق
مضطرا.. والمغرب قد ينطبق عليه ما ينطبق على األردن، أما « الورشة»عونه، ويبدو أنه حضر 

 باقي العرب فقد غابوا.
، بعبارات مرسلة، وغموض شديد، بعد يومين من الحفاوة «ورشة االزدهار من أجل السالم»وانتهت 

في صورة مهرجان غاب عنه « الورشة»لغزل الزاعق في التطبيع والصهينة، وظهرت والعواطف وا
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نجومه وأهمهم نجم فلسطين الساطع، والملهم ألحرار العالم.. وجاء الحضور العربي الهزيل تأكيدًا 
 النتصار الوعي، وهزيمة قوى الدمار والفوضى والعدوان والعنصرية.

عملية السالم في الشرق األوسط، ونّوه أنطونيو غوتيريش األمين وأوفدت األمم المتحدة نائب منسقها ل
أهمية مواصلة جهود السالم من أجل »(، إلى 2019/ 06/ 25العام لألمم المتحدة الثالثاء الماضي )

تحقيق رؤية حل الدولتين، )إسرائيلية( وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن. وجاء تنويه 
ر في نيويورك لجمع أموال لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين غوتيريش أثناء مؤتم

، بينما كانت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب مشغولة بإعداد خطتها «أونروا»الفلسطينيين 
 ، وقد فشلت فشاًل ذريعًا.«صفقة القرن «االقتصادية البائسة؛ المعروفة بـ

 28/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 رشة المنامة وكأنها لم ُتعقدو  .38

 محمود الريماوي 
ما الذي انتهى إليه مؤتمر البحرين االقتصادي الذي سّماه منظموه "ورشة السالم من أجل االزدهار"؟ 

يونيو/حزيران الجاري، كانت تقارير وكاالت األنباء تتحدث عن  27حتى ساعات صباح يوم الخميس
ر الرئاسي األميركي، جاريد كوشنر، اتهم فيها القيادة اختتام المؤتمر بكلمٍة للعراب المستشا

الفلسطينية بالفشل، مضيفا أن "األبواب أمام الجانب الفلسطيني ما زالت مفتوحة". ولم يحّدد كوشنر 
أوجه الفشل الفلسطيني، غير أنه كان واضحا أن الرجل يؤمن ويبشر بإمكانية تحسين حياة الناس 

النسبة إليه تنعقد حول تحسين مستوى الحياة، ال إنهاء االحتالل، تحت االحتالل، وأن المسألة ب
وعلى النحو الذي يتم فيه تحديد مشكلة السجين البريء الذي طالت فترة احتجازه ظلمًا بأنها تكمن 

 في تحسين مستوى حياته داخل السجن، وليس تمتيعه بالحرية المستحّقة. 
وال حّدد انعقادا الحقا له، ما يثير التساؤل بشأن أبواب لم يخرج المؤتمر بنتائج أو توصيات معلنة، 

كوشنر المفتوحة أمام الفلسطينيين. واكتفت تقارير وكالة أنباء البحرين بالتطرق إلى مناقشاٍت اتسمت 
يونيو/حزيران الجاري. أما تقارير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  26و 25بها فترة يومي االنعقاد، 
ر وأجواءه بأنها "أكبر حفلة تطبيع علنية عربية إسرائيلية". وعلى الرغم من فلخصت مجريات المؤتم

أن الحكومة اإلسرائيلية لم ُتدَع بعد رفض السلطة الفلسطينية المشاركة على أي مستوى، إال أن نحو 
عشرة إسرائيليين، بينهم المبعوث األميركي، جيسون غرينبالت، أقاموا "صالة سياسية" في كنيس قديم 

المنامة، رّددوا خاللها عبارات: "شعب إسرائيل حي.. تعيش دولة إسرائيل". وبالطبع، ترديد  في
الشعارات السياسية المؤيدة لدولة االحتالل في عاصمة عربية هو من قبيل التسامح والتعايش بين 
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رائيلي األديان! ومثل ذلك ما فعله صحافي إسرائيلي بالتقاط صورة سيلفي له شاهرا جواز سفره اإلس
أمام مقر "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني". والجمعية مرّخصة، وتعتبر من 
مؤسسات الدولة، وتضم في عضويتها بحرانيين، وتحظى بتأييد من هم غير أعضاء فيها. ومع ذلك، 

ى مساءلة من أجيز لهذا الصحافي أن يستفّز البحرانيين ويتحّداهم على أرضهم، من غير أن يلق
السلطات على سلوكه السياسي الذي يتعّدى حدود مهمنته. ولوحظ أن ناشطين بحرانيين غسلوا، بعد 

 نشر الصورة، مكان وقوف الصحافي اإلسرائيلي وطهروه. 
معلوٌم أن المؤتمر أميركي اإلعداد والتنظيم والغايات. وكان ُيفترض أن المنامة هي مجّرد مكان تم 

ياره، بعد استكشاف عدم إمكانية عقده في عاصمة خليجية أخرى، غير أن الحماسة التوافق على اخت
البحرانية الرسمية للمؤتمر، أو الورشة، تسترعي االهتمام، فقد جرت رعايته على أعلى مستوى )ولي 
العهد سلمان بن حمد آل خليفة( الذي ألقى كلمة، وأطلق تصريحاٍت بالمناسبة، وكذلك فعل وزير 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. ما جعل المؤتمر محَفاًل بحرانيًا أميركيًا، بدل صيغته  الخارجية
األصلية: مؤتمر أميركي يعقد في المنامة. وبالنظر إلى مقاطعة الطرف المعني )الفلسطيني( هذا 

يرها المحفل، وامتناع بعض الدول العربية، عن حضور اللقاء، عالوة على امتناع بقية دول العالم، كب
وصغيرها، عن المشاركة، فقد كان متوقعا أن تحتفظ المنامة ببعض المسافة عن هذا المحفل، حتى 
ال تتحمل نتائجه أو ردود الفعل عليه. وال ريب أن مملكة البحرين، في جميع األحوال، كانت 

ذا في البحرين ومخرجاته، لو عقد مثل ه االستثمارسترفض، ولها ملء الحق، مدخالت مؤتمر عن 
 المؤتمر خارج البالد، وبغير موافقة الحكومة البحرانية. 

ويثير االنتباه بعدئذ أن هذا المحفل لم يحظ بتغطية مفصلة، باستثناء وسائل اإلعالم البحرانية، 
وجرى إقصاؤه في وسائل إعالم عربية رئيسية، منها وسائل إعالم الدول التي شاركت )وبينها األردن، 

لى المشاركة في المؤتمر، وليس على التغطية اإلعالمية الشحيحة، وكانت لألسف، واألسف هو ع
نقابة الصحافيين األردنيين أعلنت مقاطعتها اإلعالمية هذا المحفل(. إذ أريد لهذه المناسبة أن 
تحجب، بالدرجة األولى، معضلة االحتالل القائم منذ أكثر من نصف قرن، والتي تسمم مختلف أوجه 

تحت االحتالل. ولذلك لم تؤخذ هذه المناسبة بجّدية، أو أخذت، من ناحية أخرى، حياة الرازحين 
بتحفظ شديد، حتى لو كان هناك تأييد ما لها، وذلك لتفادي تحمل نتائجها. وذلك خالفًا للهالة التي 
حاول المنظمون افتعالها بشأن هذه المناسبة، وذلك للتبشير بسالٍم ال وجود له، وال مؤشر على قرب 
حلوله، أو على نزاهة الطرف الدولي الراعي للمؤتمر، والزدهاٍر مستحيل في ظل احتالل يمنع إرساء 

 أية حياة طبيعية، مستقلة ومنتجة. 
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وقد انتهى المؤتمر بخفوٍت كما بدأ. ولم "يلمع" فيه سوى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، 
ى مكتب استشارات اقتصادية وسياسية في بالده، وقد المحتجب عن الحياة السياسية، والذي يتول

عرف بدوره الضعيف لدى ترؤسه ما كانت تسمى اللجنة الرباعية الدولية )األمم المتحدة والواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا(، بعد خروجه من زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة عام 

موثوقة عن امتالك العراق أسلحة دمار شامل. ومع ذلك،  ، وعرف بأنه استند إلى تقارير غير2007
قال هذا الرجل، في حواره مع كوشنر، إنه يؤيد حل الدولتين، فما كان من كوشنر إال أن انتقل في 
حواره إلى الحديث عن خطري إيران و"داعش".. ولكوشنر الحق في ما فعل، فالمؤتمر عقد ألغراٍض 

 س تظهيره واإلضاءة عليه. في مقدمها حجب حل الدولتين، ولي
ولو كان هناك رجل رشيد في إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الستخلص أن المؤتمر الباهت 
الذي جرى تنظيمه في المنامة يدل على أن الحلول الملتوية، غير النزيهة، والممالئة لالحتالل، ال 

، وال ُترسي استقرارا في الشرق األوسط، وال توفر سالما يستحق اسمه، وال تحفظ مكانة أميركا الدولية
توفر ظروفا مالئمًة لمواجهة التحّدي اإليراني. وأسوأ من ذلك، أنها تطيل أمد الصراع، وتضفي عليه 
مزيدا من التعقيد. أما الجانب الفلسطيني الذي غاب عن العرس الصامت، فقد كان حرّيًا به في 

وراته لمواجهة الصعوبات االقتصادية وللحلول الوطنية المناسبة )وهو ما لم يفعله( أن يضع تص
الواقعية، وينشرها، فليس سرا ما تواجهه السلطة من صعوباٍت على هذا الصعيد، وليس صحيحا ما 
يّدعيه كوشنر وحماه ترامب من أن القيادة الفلسطينية ال تكترث بمعاناة شعبها، فالصحيح أن 

أن المعاناة الشاملة هي الثمرة الُمّرة لوجود االحتالل، وقيوده  واشنطن تنكر ما ُيقر به العالم أجمع،
 التي ال ُتحصى، والتي تعطل دورة الحياة الطبيعية في شتى مناحيها.

 29/6/2019، ، لندنالجديد العربي
 

 ماذا وراء مستشاري األمن القومي الثالثة في إسرائيل؟ .39
 ليكس فيشمانأ

اء مستشار األمن القومي جون بولتون في بداية هذا مع أن إسرائيل فضلت أن تحجب مسألة لق
األسبوع برئيس لجنة الطاقة الذرية زئيف شمير في إسرائيل، غير أن اإلدارة األمريكية حرصت على 
نشر أمر الزيارة. ففي كل ما يتعلق بالنووي اإليراني، يسبح بولتون كالسمكة في الماء. فالصراع ضد 

، بصفته مساعدًا لوزير الخارجية األمريكي في إدارة بوش 1991في أمر يجري في روحه. « األشرار»
، بصفته نائبًا لوزير 2001األب شارك في قرار مجلس األمن الستخدام القوة ضد العراق. في 

الخارجية لشؤون رقابة السالح واألمن القومي تحت إدارة بوش االبن، كافح بشكل مهووس كي يشدد 
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يران. بصفته محافظًا من النوع القديم يواصل القتال ضد الصراع ضد النووي في كوريا  الشمالية وا 
إمبراطورية الشر السوفياتية السابقة والروسية اليوم. أما هذا األسبوع فبصفته مستشارًا لألمن القومي 

 لترامب، فقد أوصاه باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.
أن زار إسرائيل مرتين هذه السنة. والجوالت بولتون، مؤيد إلسرائيل في كل ضلع من جسده، سبق 

« اإلدارة عن كثب»التي يجريها كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية إلى الشرق األوسط جزء من مفهوم 
أي أن يكونوا قريبًا من مكان األزمة لغرض التأثير. طيرانه هذا األسبوع مع رئيس الوزراء إلى 

بولتون ألن يرضي غرور نتنياهو. بالمناسبة، هذا  الشمال لمشاهدة العدو المشترك، كان فرصة
بالضبط ما يفعله هذه األيام وزير الخارجية مايك بومباو في دول الخليج على خلفية األزمة في 

 الخليج الفارسي.
يعتقد بولتون بأن بوسعه بأن يحقق المصلحة األمريكية من خالل استخدام الروافع العسكرية. 

سرائيل من ناحيته هي ش ريك كامل. أما ترامب بالمقابل فال يزال يؤمن حاليًا بالحرب االقتصادية. وا 
تريليون دوالر، قادرة على أن تحقق انهيارًا لكل  21وعلى حد فكره، فإن االقتصاد األمريكي، بحجم 

 عدو يقف في طريقها. كالهما ذوا نزعة قوة، والوسائل وحدها هي التي تختلف، حاليًا.
 يكيةقصة غرام روسية أمر 

لقد جرى لقاء بولتون مع خبراء الذرة اإلسرائيليين على خلفية قمة ثالثة رؤساء مجالس األمن القومي 
األمريكي، الروسي واإلسرائيلي التي عقدت هنا، ولكنه كان أهم من القمة نفسها. كدرس من السلوك 

للخطوات التي ينبغي اتخاذها تجاه إدارة أوباما، فإن التنسيق بين إسرائيل والواليات المتحدة بالنسبة 
اليوم في ضوء التهديد اإليراني الستئناف المشروع النووي هو أمر حرج. فمن ناحية إسرائيل، بولتون 
هو الشخصية المالية لهذا الحوار بين الدولتين ويتم التنسيق مع مستويين. األول الدبلوماسي، هو في 

فالدولتان تعمالن بالتنسيق قبيل انعقاد مجلس األمناء  داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
المرتقب في أيلول، حين سيرفع تقرير عن خروقات اتفاق التجريد من السالح النووي في الدول 
المختلفة. أما المستوى الثاني فهو مستوى عملي لمنظومة الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية 

فاق. معقول جدًا االفتراض بأن زئيف شمير عرض على بولتون على إيران، كي ال تكسر هذه االت
معلومات عن استعداد النظام اإليراني لخروج عن شروط االتفاق والمعاني التي لهذا األمر. إذا كان 
ثمة قسم عملي لزيارة بولتون في إسرائيل فهو يتعلق باليوم التالي لخرق اإليرانيين لالتفاق النووي. لقد 

لقاء المستشارين الثالثة على أراضي إسرائيل رئيسان معاديان لديهما قاسم مشترك كان بادر إلى 
واحد: كالهما يريدان أن يريا نتنياهو يواصل الحكم. ترامب يريد ذلك بسبب الشراكة الشخصية 
واأليديولوجية بينه وبين رئيس الوزراء. كما أن لبوتين أسبابًا عملية تمامًا. ففي الماضي اشتكى بأنه 
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مل من أنهم في الغرب يغيرون الحكام صبح مساء وال يمكن تنفيذ أي سياسة. ولهذا فهو مرتبط جدا 
 بالمستشارة ميركيل. ونتنياهو، من ناحيته، هو زعيم معروف يمكن عقد الصفقات معه لزمن طويل.

سقاط الطائرة قبيل االنتخابات األخيرة فكر نتنياهو بأن يجلب الرئيسين إلى قمة في إسرائيل، إال أن إ
الروسية في سوريا في السنة الماضية أدى إلى سحب الخطة. ما تبقى منها هو بادرة بوتين وترامب 

 الطيبة في شكل لقاء بين مستشاري األمن القومي الثالثة.
سواء في الواليات المتحدة أم في روسيا، شعروا بأنه حان الوقت للبدء في تحسين العالقة بينهما. 

في إسرائيل ترتيبًا مريحًا. بحث الروس عن سبيل الستئناف الحوار مع األمريكيين في وكانت القمة 
ضوء تراكم األزمات الدولية وآثار العقوبات االقتصادية على روسيا. وبعد أن عرض المحقق الخاص 
مولر استنتاجاته عن التدخل الروسي في انتخاب ترامب، كان بوسع األمريكييين أيضًا أن يستأنفوا 

 التصاالت دون أن تحوم فوق رؤوسهم سحابة من الشبهات.ا
عندما يستعرض الروس واألمريكيون خريطة النزاعات التي يشاركون فيها على وجه البسيطة، 
يفهمون بأنه ال يمكنهم أن يتقدموا في مسائل فنزويال، وكوريا الشمالية، والقرم أو ليبيا. الموضوع 

نة للوصول إلى توافق ما هي المسألة السورية اللبنانية. للروس الوحيد الذي يوجد فيه إمكانية كام
مصلحة في استقرار حكم األسد والبدء باستخراج الغاز من المياه اللبنانية، وهم أيضًا ال تسعدهم 
التطلعات اإليرانية في سوريا ولبنان. ويريد األمريكيون إنهاء المواجهة في سوريا واالنصراف منها 

الحهم، وتريد إسرائيل أن يطير اإليرانيون من هنا. أما المستشارون الذين جاؤوا دون أن تتضرر مص
إلى القمة في إسرائيل بناء على طلب نتنياهو، هكذا على األقل يدعي وزير الخارجية الروسي 
سيرجيه الفروف ليسوا في مستوى أصحاب القرار. يمكنهم أن ينقلوا الرسائل، وهذا ما فعلوه. إن 

علنية لبولتون ورئيس مجلس األمن القومي الروسي، نيكوالي بتروشوف، لم تلتق هذه المرة األفكار ال
أيضًا. فبولتون مؤيد متحمس لسياسة إسرائيل الحازمة في سوريا يرى في إسرائيل مثااًل على الطريقة 

في التي ينبغي أن تعالج بها دول مثل إيران. أما من ناحية الجنرال المتقاعد بتروشوف، الذي 
ماضيه كان رئيس جهاز األمن الفيدرالي الذي خلف الـ كي.جي. بي، فإن إيران ليست المشكلة بل 

عندما وافق الرئيس بوتين على »الحل. ومثلما قال وزير الخارجية الفروف عشية المؤتمر الثالثي: 
«. األمنلمجلس  2254طلب نتنياهو عقد اللقاء شدد على أن هناك حاجة للتركيز على تنفيذ قرار 

بتعبير آخر، يريد الروس تنفيذ القرار إلخراج القوات األجنبية من سوريا باستثناء إيران وروسيا اللتين 
 هي إيران باألساس.« القوات األجنبية»فتصر على أن  إسرائيلدعاهما األسد. أما 
 يتحدثون بصوتين
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ة للعالم، وباألساس لإليرانيين، من ناحية إسرائيل، كان هذا اللقاء موضوع مكانة ووعي. فقد بث رسال
عن مكانة إسرائيل في الساحة الدولية. وهذا بالضبط ما أزعج الروس. من اللحظة التي بدأ فيها 
تنظيم القمة لم يتوقفوا عن الدفاع عن اإليرانيين والتزلف لهم كي يوازوا االنتقاد الذي تعرضوا له في 

الواليات المتحدة. وفي ختام اللقاء أصدرت وزارة أنهم يبيعون مصالح الصديقة إيران إلسرائيل و 
الخارجية الروسية بيانًا قيل فيه إن روسيا تقف بشكل مطلق خلف الشعب اإليراني الصديق 

 وحكومته.
وكان هناك موضوع عملي صغير واحد آخر في زيارة بولتون إلى إسرائيل. فقد التقى بتروشوف 

ين. وكانت هذه فرصة ألن يستوضحا فيما بينهما قائمة وبولتون ثنائيًا أيضًا، بدون اإلسرائيلي
في اليابان. وأفاد  أوساكاالمواضيع التي سيبحث فيها بوتين وترامب في لقاء العشرين الكبار في 

الروس بأن بولتون وبتروشوف تحدثا عن االستقرار النووي، أي القصة اإليرانية والقصة الكورية 
تتعلق بفنزويال وأوكرانيا. أما مسألة إسرائيل سوريا إيران، لم  الشمالية، كما بحث الرجالن مسائل

 تذكر هناك.
 28/6/2019يديعوت 
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