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 41 كس فيشمانليأ. إسـرائـــيــل تخـــضـــع البــــتزازات "حمـــــاس"..  49.
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 45 :كاريكاتير

*** 
 

 االحتالل يفتتح نفقا تهويديا جنوب المسجد األقصىفريدمان وغرينبالنت... بمشاركة  .1
قا أسفل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بمشاركة سفير افتتحت سلطات االحتالل عصر األحد، نف

الواليات المتحدة في إسرائيل دافيد فريدمان، ومبعوث البيت األبيض للشرق األوسط جيسون 
غرينبلت، وزوجة رئيس وزراء االحتالل سارة نتنياهو، وشيلدون اديلسون زوجة أحد ممولي 

 االستيطان.
أن "جمعية العاد االستيطانية" افتتحت اليوم الشق األول  وأوضح مركز معلومات وادي حلوة / سلوان

منتصف طريق  إلىمن النفق المسمى "طريق الحجاج" ويبدأ من "عين سلوان" شارع العين، وصوال 
أمتار، وسيتم االنتهاء من العمل فيه بعد  7مترا وعرض  350وادي حلوة "ملعب وادي حلوة" بطول 

 غاربة.ساحة باب الم إلىحوالي عام ليصل 
وتزعم جمعية العاد االستيطانية أن النفق هو جزء من مسار الحجاج إلى "الهيكل الثاني" من القرن 

 األول ميالدي، حيث مر فيه حجاج "المعبد" حسب ادعائهم.
ديفيد فريدمان وهو يهدم  إسرائيللدى  األميركيونشر من حفل افتتاح النفق مقطعًا مصورًا للسفير 

 النفق. بمعول حائطًا داخل
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات االحتالل قامت بإغالق شارعي وادي حلوة والعين 
ببلدة سلوان، وانتشرت في األحياء القريبة وعلى مداخل البلدة، ونصبت السواتر الحديدية في عدة 
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لتفافية مناطق، وعرقلت القوات تحرك المواطنين وتنقلهم داخل البلدة حيث اضطروا لسلك طرق ا
 ليها.إوطويلة للخروج أو الدخول 

نظموا مظاهرة مدخل حي وادي حلوة ضد افتتاح النفق  اإلسرائيليوأوضح المركز أن نشطاء اليسار 
حاجز أمام السالم"،  أنتموالتوسع االستيطاني داخل األحياء العربية، ورفعوا شعارات كتب عليها "

ع والضرب ومنعتهم من السير في شارع وادي حلوة واعتدت قوات االحتالل على المشاركين بالدف
 باتجاه شارع العين "مدخل النفق"، كما اعتقلت أحد النشطاء.

وأضاف المركز أن االحتفال بافتتاح اإلنفاق أسفل األحياء في بلدة سلوان يأتي على حساب أصحاب 
هو واحد من شبكة أنفاق األرض، فحياتهم مهددة بالخطر لتمرير المشاريع االستيطانية، وهذا النفق 

 متشعبة أسفل حي وادي حلوة بعدة اتجاهات.
وأكد مركز معلومات وادي حلوة / سلوان أن سلطات االحتالل تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق 
متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع حي وادي حلوة الرئيسي باتجاه 

ساحة  إلىساحة باب المغاربة" والبؤرة االستيطانية "مدينة داود" وصوال  "مشروع كيدم االستيطاني/
 البراق "السور الغربي للمسجد.

 إلىعامًا، وأدى ذلك  13وأضاف المركز أن "حفر وشق األنفاق" متواصل أسفل حي وادي حلوة منذ 
ع الرئيسي حدوث انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في عدة مناطق بالحي وخاصة "الشار 

منازل  5منزال بصورة متفاوتة، وأكثر من  80تضرر أكثر من  إلىومسجد وروضة الحي" إضافة 
أن االنهيارات الخطيرة  ولفت المركز صنفت بأنها "خطرة" من بلدية االحتالل بعد تضرر أساساتها.

رض التي وقعت شهر آذار الماضي وبشكل خاص في أرضية ملعب حي وادي حلوة وسوره، وفي أ
 تابعة "لكنيسة للروم األرثوذكس"، تقع فوق مسار النفق المفتتح.

 30/6/2019، مركز معلومات وادي حلوة / سلوان
 

 مب: ال يستطيع أحد إجبارنا على التنازلاالرئاسة الفلسطينية ترد على تر  .2
خالل وصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترمب، : رام هللا: كفاح زبون 

تشير إلى أن اإلدارة »، وقالت إنها «غير المشجعة»المؤتمر الصحافي في مدينة أوساكا اليابانية، بـ
، وسط أنباء، عن مصادر إسرائيلية، تقول إن السلطة «األميركية لم تِع درس فشل )ورشة المنامة(

 «.ورشة المنامة»تالحق رجال أعمال شاركوا في 
إن الفشل الذريع الذي منيت به )ورشة »لسطينية، نبيل أبو ردينة، وقال الناطق باسم الرئاسة الف

المنامة(، رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترمب مع الجميع، يجب أن تشكل رسالة 
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دارته بأن سياسة اإلمالءات والتهديد والوعيد، لم تعد تجدي مع شعبنا الصامد  واضحة للسيد ترمب وا 
ية برئاسة الرئيس محمود عباس، التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية وقيادته الشرع

 «.قضيتنا الوطنية
، مضيفًا: «على فريق منحاز بشكل كامل إلسرائيل»واتهم أبو ردينة، الرئيس األميركي، باالعتماد 

ق السالم الدائم ال يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلواًل يمكن أن تؤدي إلى تحقي»
 «.والعادل

مواقف القيادة الفلسطينية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على »وأكد، في بيان، أن 
يجاد حل  حقوق شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وا 

 «.عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين
الحقوق الفلسطينية ال تباع وال تشترى، وال يمكن ألي كان في العالم أن يجبر  وقال أبو ردينة، إن

الطريق إلى »الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم، مهما كانت التحديات أو اإلغراءات. وأضاف: 
تحقيق السالم واضح، ويجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، ال على 

 «.اقتصادية تستبدل األرض مقابل السالم باالزدهار مقابل السالمأوهام 
فلسطين ترفض كل قرارات ترمب »وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية )القدس وأونروا والالجئين والحدود والمستوطنات(، وسوف تستمر في 
 «.رفض هذه القرارات

ال بد أن نكون صادقين. نتنياهو والفريق األميركي ال يريدون السالم على أساس القانون »ضاف: وأ
الدولي والعدل. يريدون السالم واالزدهار للمستوطنين. يشعرون أن الذين ذهبوا إلى المنامة، يدعمون 

 «.لفلسطينيةخطتهم، قريبًا سيقومون بالدعوة لورشة عمل أخرى. ال تذهبوا وكفى عبثًا بالقضية ا
وحاولت السلطة اعتقال رجال أعمال آخرين، لكنهم فروا إلى إسرائيل أو مناطق في الضفة تسيطر 
عليها إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن بعض رجال األعمال سيحاولون السفر إلى خارج البالد 

 عن طريق إسرائيل حتى ال يتم اعتقالهم.
 1/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "ورشة المنامة"لطة تفرج بعد تدخل أمريكي عن رجل أعمال شارك في الس .3

رام هللا: أفرجت السلطة الفلسطينية عن رجل األعمال صالح أبو ميالة، بعد اعتقاله بسبب مشاركته 
اإلسرائيلية، إن « معاريف»وقالت صحيفة  االقتصادية التي قاطعتها السلطة.« ورشة المنامة»في 

لة تم بعد خطاب أرسلته السفارة األميركية، وحمل صيغة تهديدية. وأكدت مصادر اإلفراج عن أبو ميا



 
 
 
 

 

 7 ص             4974 العدد:             7/1/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

وأفيد بأن أبو ميالة عاد إلى بيته مباشرة في مدينة  فلسطينية وأسرة أبو ميالة اإلفراج عنه أمس.
، توجهوا إلى «ورشة المنامة»الخليل في الضفة الغربية، بخالف رجال أعمال آخرين شاركوا في 

 ت السيطرة اإلسرائيلية خشية اعتقالهم.مناطق تح
كانت السلطة اعتقلت أبو ميالة مساء الجمعة، فيما حاولت اعتقال زمالء آخرين له شاركوا في 
الورشة االقتصادية. وحاولت السلطة اعتقال أشرف الجعبري، وهو رجل أعمال مقرب من السفير 

متحديًا قرار السلطة « الورشة»اركته في األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأول من أعلن مش
 بالمقاطعة، لكنها فشلت في اعتقاله.

  1/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 عباس يتصل بالحريري ويشكره على موقفه وموقف لبنان المساند للقضية الفلسطينية .4
ين الرئيس أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أنه "جرى اليوم )السبت(، اتصال هاتفي ب: بيروت

رئيس الوزراء سعد الحريري. وقد أطلع عباس، الحريري على آخر  الفلسطيني محمود عباس
 "الشعب اللبناني"، كما شكره على مواقفه ومواقف القيادة و"القضية الفلسطينيةبـ"التطورات المتعّلقة 

ر التشاور والتنسيق ولفتت إلى أنه "تم االتفاق على استمرا المساند لقضية شعبنا عبر كل المراحل".
 بين الجانبين".

من جهته أكد سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، أن "الشعب الفلسطيني سيستمر في 
نضاله، وال شيء لديه، اسمه الرمق األخير، وهناك جيل بعد جيل، يتوارث هذه الثورة حتى تحرير 

 كامل التراب الفلسطيني".
األميركي، يسعى إلى إعادة تعريف  -"التحالف الصهيونيوعما يسمى ب"صفقة القرن" رأى أن 

مفاهيم الصراع، وطرق حله، من خالل ما يقوم بطرحه اآلن، ومحاوالت االبتزاز التي يطرحها بعيدا 
عن القانون الدولي والشرعية الدولية، من خالل تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم على األراضي 

 ستبدالها بواقع جديد، يلبي مصالح دولة االحتالل".الفلسطينية المحتلة، وا
وأثنى على "المواقف الرسمية اللبنانية الرافضة للصفقة، ومواقف المرجعيات الدينية اللبنانية، التي 
تلعب دورا مهما في هذا الشأن، لما لكلمتهم من صدى مهم في هذا الخصوص"، معربا عن ثقته 

عالمين العربي واإلسالمي، الرافضة للصفقة"، مؤكدا أن "فلسطين بـ"مواقف المرجعيات الدينية في ال
 والقدس ليستا للبيع، وحق العودة غير قابل للمساومة".

 29/6/2019الحياة، لندن، 
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 اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن أموال المقاصة كاملة .5
حمد اشتية، في رام هللا، اليوم األحد، وزير استقبل رئيس الوزراء وزير الداخلية م -وفا -رام هللا

 الداخلية البريطاني ساجد جاويد، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.
 وبحث رئيس الوزراء مع الوزير البريطاني سبل تعزيز التعاون، وناقشا آخر التطورات السياسية.

عة معها ولم تحترمها، ويوميا تقتحم المناطق وقال اشتية: "إسرائيل خرقت كافة االتفاقيات الموق
الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين وتصادر ممتلكاتهم وتهدم منازلهم، وكان آخرها اعتقال وزير شؤون 

 القدس من منزله فجر اليوم".
وأضاف رئيس الوزراء: "نطالب اسرائيل باإلفراج عن األموال الفلسطينية كاملة دون اي اقتطاعات؛ 

 لذي اذا ما استمر سيؤدي الى أزمة حقيقية، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن".األمر ا
وتابع اشتية: "اسرائيل تنوي مصادرة أجزاء من الضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين، 

، كرد 1967ونطالب الحكومة البريطانية االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 
 على ذلك".

 30/6/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
عريقات: غرينبالت وفريدمان يقومان بكل ما من شأنه تحقيق االزدهار لالستيطان االستعماري  .6

 العنصري 
اعتبر أمين سر اللجنة : رام هللا، 30/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

ائب عريقات، أن ما قام به سفير الواليات المتحدة لدى التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ص
اسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد األميركي الخاص الى الشرق األوسط جيسون غرينبالت، اللذان 
شاركا منظمة "العاد" اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة بافتتاح مشروع نفق استيطاني بجوار المسجد 

 ة "العاد"، انما هو إهانة إضافية للقانون الدولي.األقصى، بناء على كذبة من منظم
وأضاف عريقات، في بيان صحفي أصدره، يوم األحد، "يشارك السفير التوراتي فريدمان، والمستوطن 
جرينبالت في هذا العمل والنشاط االستيطاني في القدس المحتلة بينما أعلنت منظمة "ايماك" غير 

 هذه الرواية الصهيونية. عدم صحة وكذب الحكومية االسرائيلية
وقال عريقات: إن جرنبالت وفريدمان يقومان بكل ما من شأنه تحقيق االزدهار لالستيطان  

 االستعماري العنصري.
دانت المخططات  وزارة الخارجية الفلسطيني ، )معا(، أن1/7/2019الخليج، الشارقة، وأضافت 

القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها القديمة، االستعمارية التهويدية؛ الهادفة إلى تغيير الواقع 
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معتبرة أن الحضور األمريكي الميداني واالحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة يعد 
، كما «إسرائيل»نشاطًا عدائيًا ضد الفلسطينيين، وانصهارًا فاضحًا في مخططات اليمين الحاكم في 

 لمواقف المنحازة لدولة االحتالل والمعادية للشرعية الدولية وقراراتها.تعده استكمااًل للقرارات وا
وبّينت الوزارة في بيان، أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تثبت يوميًا تمسكها بمعاداة الشعب 
صرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة، وانتمائها والتصاقها الالمحدود بالمشروع  الفلسطيني وا 

ستعماري االستيطاني، الذي يقوده اليمين المتطرف في دولة االحتالل، ليس فقط من خالل اال
تصريحات ومهاترات وا عالن مواقف فقط؛ بل أيضًا؛ من خالل المشاركة الفعلية في نشاطات 

رسمية وجمعيات استيطانية؛ لتغيير الواقع القائم وتزويره « إسرائيلية»واحتفاالت تنظمها مؤسسات 
 ة االحتالل في انصهار كامل مع األيدلوجية اليمينية المتطرفة. لمصلح

 
ل بعد اعتقاله "إسرائيل" .7  تخضع وزير القدس لتحقيق مطو 

أخضعت إسرائيل وزير القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، للتحقيق : كفاح زبون  -رام هللا
تهمة المس بالسيادة اإلسرائيلية في في مركز المسكوبية التابع للشرطة اإلسرائيلية في القدس، ب

المدينة التي تقول إسرائيل إنها عاصمة موحدة لها، وينادي الفلسطينيون بشقها الشرقي عاصمة 
 لدولتهم المنتظرة.

واعتقلت القوات اإلسرائيلية الهدمي من منزله في حي الصوانة في القدس، وأخضعته لتحقيق استمر 
وقت الحق. واتهم مهند جبارة محامي الهدمي، إسرائيل،  عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه في

باعتقال الوزير الفلسطيني إرضاء لليمين المتطرف، بعد الجولة التي قام بها الهدمي مع الرئيس 
 التشيلي في المسجد األقصى، وهي الزيارة التي أغضبت إسرائيل.

سبوع الماضي في زيارة وكان الهدمي قد اصطحب الرئيس التشيلي سبستيان بينيرا منتصف األ
لألقصى، ردت عليها إسرائيل آنذاك باستدعاء السفيرة التشيلية في تل أبيب، مونيكا جيمينيز، لجلسة 

 توبيخ.
  1/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 بتفاهمات غزة االحتالل حماس: تقدم ملموس بالتزام .8

 «ملموسا تقدما» هناك إن قانوع،ال اللطيف عبد حماس حركة باسم الناطق قال أشرف: الهور –غزة 
نه بالتفاهمات، اإلسرائيلي االحتالل بالتزام  الخميس مساء تدخلت ومصرية أممية جهود على بناءً  وا 
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لزام الوضع ضبط إلعادة10  الماضي  ونسبي ملموس تقدم هناك» عليه التفاهم تم بما االحتالل وا 
 .«بالتفاهمات االحتالل بالتزام
 على الضغط» واألممين المصريين الوسطاء خالل من تحاول الفلسطينية ئلوالفصا حماس أن وأكد

 وجود إلى وأشار. «التفاهمات مربع مغادرة وعدم عليه التفاهم تم بما لاللتزام اإلسرائيلي االحتالل
 مناقشتها سيتم أنه إلى الفتا تنفيذها، في االحتالل ويتلكأ مكانها، تراوح التفاهمات بنود بعض

 .األسبوع هذا منتصف غزة قطاع سيصل الذي المصري  األمني الوفد مع ودراستها
 في التالعب سياسة ويمارس ويتلكأ غادر» أنه على لالحتالل تنظر حماس إن القانوع وقال

 .«الميدان على واهية بحجج ويتحجج الداخلية أزمته تصدير ويحاول التفاهمات
 1/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ونرحل للسلطة بغزة الحكم مقاليد نسلم حتى احتالل قوة لسنا نحن: مرزوق  أبو .9

 تصفية محاوالت كل أن مرزوق  أبو موسى. د" حماس" لحركة السياسي المكتب عضو الدوحة: أكد
 بديل وال الفلسطينية، األرض عن تنازل" ال أنه على مشددا الذريع، بالفشل ستبوء الفلسطينية القضية

 .الحقوق  ستردادال والمقاومة العودة حق عن
 كتسويق ُوجدت القرن  صفقة أن ،"لإلعالم الفلسطيني المركز" موقع مع حوار في مرزوق  أبو وأوضح
 القضية لتصفية جاءت القرن  صفقة: "قائالً  جديدة، أمريكية مقترحات أنها على إسرائيلية ألفكار

 الصهيوني الكيان لدمج ةالمتحد الواليات سعي إلى إضافة لها، عادل حل إليجاد وليس الفلسطينية،
 ."اإلقليم مكونات مع

 المحور ويهدف اقتصادي، واآلخر سياسي، أحدهما: محورين على ترتكز القرن  صفقة أن وبّين
 والالجئين، القدس، مع حدث كما الفلسطينية بالقضية المتعلقة األساسية الملفات إنهاء إلى السياسي

 واحد، آن في وجزرة كعصا المال استخدام إلى صادياالقت المحور يهدف المقابل في. واالستيطان
 مجموعة على السيادة منزوع ذاتي حكم من أقل ككيان الفلسطينية للدولة هجين حل خلق ومحاولة

 .الفلسطينية الكنتونات من
 وتحميل إليران، العداء من والمزيد إسرائيلي عربي تطبيع إطار في سيتم ذلك أن إلى وأشار

 .الفلسطينيين الالجئين أعباء اللجوء بالد في الحكومات



 
 
 
 

 

 11 ص             4974 العدد:             7/1/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

 ترامب الرئيس إدارة وتوظف األمني، وارسو مؤتمر بعد االقتصادي المنامة مؤتمر يأتي: "وأضاف
 منها رغبة فرضها لتسهيل األمريكية الخطة طرح تستبق األرض على وقائع لفرض األمريكية الهيمنة

 ."الفلسطيني الشعب حقوق  كامل وأد إلى الوصول في
 وثابتا موحدا الفلسطيني الموقف دام ما النجاح للخطة يكتب لن أنه حماس حركة في القيادي أكدو 

 الهواء، في وفرقعة أصاًل  هزيلة االقتصادية الخطة: "قائالً  واإلسالمي، العربي العام بالرأي ومسنودا
ن وحتى الفلسطيني، الواقع لتغّير الواقع أرض على حقيقة وليست  سياسية فقضيتنا الواقع غّيرت وا 
نما ننشئها، مصانع وال نشيدها شوارع وال نبنيها عمارات وليست اقتصادية، وليست  أن يجب شعب وا 
 رافض والغائب غائب فيه الحاضر المؤتمر هذا وأخيًرا التحرير، من لها بد ال وأرض يعود

 ."األمريكية لإلجراءات
 للقضية التصفية مشاريع استمرار ظل في شديد، مأزق  في يمر الفلسطيني الوضع أن إلى وأشار

 والشراكة الوطنية بالوحدة المرحلة استحقاقات كل الفلسطينيون  يواجه أن ضرورة مؤكداً  الفلسطينية،
 .الوطنية
 أو الفلسطيني الشعب على تقع التي الخارجية الضغوطات كل بعيًدا نرمي أن يجب: "وأضاف
 وفي الحاضر وفي المستقبل في شركاء كلنا أننا نىبمع التوحد، نستطيع حتى هللا، رام في السلطة
 ."نفسه الفلسطيني الشعب هو ووزنها، قدرها الشراكة لهذه يحدد ومن السياسي الواقع
 تكون " وأن الوطنية، الوحدة على والحفاظ للوصول الجماعي الكفاح ضرورة إلى مرزوق  أبو ودعا

 الذي أوسلو مشروع تنهي وأن استثناء، بال نيالوط للكل الجامع اإلطار الفلسطينية التحرير منظمة
 ."وحدتنا وفّرق  قوانا وأنهك مستقبلنا دّمر
 مع لقاء أي رفض فتح لحركة العام السياسي الموقف أن مرزوق  أبو أكد الفلسطينية، المصالحة وعن

 همتفا على فقط مركزة الموقعة لالتفاقيات جزئي تطبيق من فتح تطلبه ما لتنفيذ تنصاع حتى حماس
2017. 
 تكون  أال يجب: "وقال فتح، من بقرار وفتح حماس حركتا تلتقِ  لم طويلة فترة ومنذ أنه إلى وأشار
 القوى  بين اللقاء عائق يكون  أن يجوز وال األحوال، من حال بأي وال الفلسطينيين بين قطيعة هنالك

 غزة قطاع في شيء كل تسليم هو باختصار فتح تراه وما األحوال، من حال أي في موجودا الوطنية
 والحكومة الفلسطينية السلطة إن نقول ونحن فتح، سوى  طرف الفلسطينية الساحة في يوجد ال كأنه

 ."الجميع مسؤوليتهما في ويتشارك الجميع فيهما يشارك أن يجب القادمة



 
 
 
 

 

 12 ص             4974 العدد:             7/1/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

 الحكم مقاليد تسلم أن يمكن وهل غزة؟ قطاع على الحصار آثار من للتقليل حماس فعلت وعن ماذا
 ذلك؟ شروط هي وما هللا؟ رام في للسلطة بغزة

 نحن ونرحل، الفلسطينية للسلطة بغزة الحكم مقاليد نسلم حتى احتالل قوة لسنا قال أبو مرزوق: "نحن
 أن يجب العقلية وهذه غزة، أو هللا رام في سواء الفلسطيني شأننا إدارة في شركاء ونحن بلدنا، في

 وتتعاقب قيادته يختار فلسطيني شعب هنالك دائم، محكوم أو دائم حاكم يوجد فال بيننا، من ننبذها
 الفلسطينية الوحدة على شرط أي لدينا يوجد وال خارجية إمالءات دون  شأنه تتولى والقيادة القيادات
 .المشط" كأسنان سواسية فيها نكون  أن نريد مواقف من معروف هو ما سوى  إطالقا

 أنواع من نوع الحصار أن نعتقد "نحن أثاره، قال من وللتقليل الحصار لمواجهة حماس فعلت ما أما
 إلى تتطور وأحياًنا الوسائل بمختلف نواجهها ونحن عاما 12 منذ المشرعة غزة قطاع على الحروب
 دائم اشتباك حالة في ونحن غزة، قطاع على وسياسيًّا اقتصاديًّا حصاًرا تبقى وأحيانا عسكرية مواجهة
دخال المعابر وفتح الصيد في بالسماح جزئيًّا ينكسر أحياناو  الحصار، هذا بسبب  وتوفير األموال وا 
 هذه نتجاوز أن – األقل على– فيها نستطيع المعركة من جزء وهذا الموظفين، ورواتب العمل فرص

 سواء الوسائل مختلف في االحتالل على الضغط في مستمرون  نحن لكننا المفروضة، السياسات
 األقل على غزة سكان وتمتع الحصار كسر ألجل وسائل كلها وهذه عنيفة، شبه وأ عنيفة أو سلمية
نما فقط غزة قطاع وليس األرض، شعوب بها يتمتع كما بالحرية  الشعب كل ألجل العدو هذا نجابه وا 

 .غزة" قطاع وليس الفلسطيني
 بأي تلتزم لم (إسرائيل) أن نعلم: "مرزوق  أبو قال االحتالل، مع الحصار كسر تفاهمات وبخصوص

 وحتى 2014و 2012و 2008 حروب في وخصوصا اإلطالق على الفلسطينيين مع وّقعته اتفاق
 ."ديدنهم هو هذا أن وأعتقد االحتالل، به التزم اتفاق أي يوجد ال اللحظة
 هنالك أن" لإلعالم الفلسطيني المركز"لـ حديثه في مرزوق  أبو أوضح األسرى، تبادل صفقة وحول

 ."وقطر ومصر وبريطانيا ألمانيا" هي الدول أن إلى مشيراً  أطراف، عدة من وساطةلل محاوالت
 ال ونحن ونصف، عام منذ تقدم أي يوجد ال لكن الملف هذا حول الحديث من الكثير هنالك: "وقال
 اإلسرائيلي االحتالل لدى المشكلة أن مؤكداً  ،"أسرانا عن اإلفراج نستعجل ألننا الملف هذا فتح نمانع

 .االتفاق عليه جرى  ما عكس على" األحرار وفاء" صفقة محرري  من عددا يعتقل لذيا
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 مّرة السجن إلى ويعودوا األسرى  يخرج ال حتى السياسة هذه في تغيير من البد أنه مرزوق  أبو وشدد
 .أخرى 

 29/6/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 الفلسطينية القضية فيةتص محاوالت آخر ليست" الفاشلة" البحرين ورشة: بدران .10
 ضرورة على بدران، حسام ،"حماس" لحركة السياسي المكتب عضو صفية: شدد محمد -الدوحة 

 بالقضية تعصف باتت التي المتالحقة التحديات كل لمواجهة" التامة الجاهزية على الحفاظ"
 .الفلسطينية

 من لسلسلة مؤخًرا تتعرض طينيةالفلس القضية إن السبت، اليوم ،"برس قدس" لـ حديث في بدران وقال
 .الفلسطيني الشعب حقوق  وتضييع تصفيتها محاوالت
 جاءت نتائجها أن رغم. الفلسطينية القضية لضرب المحاوالت آخر ليست البحرين ورشة: "وأردف

 ."أبًدا االسترخاء حالة نعيش أن يعني ال هذا أن إال المؤتمر، فشل توقعنا؛ كما
 وليس للتطبيق، قابلة عملية مخرجات أي توجد ال بأنه يظهر البحرين ةورش من رشح ما: "واستطرد

 ."الفلسطينية بالقضية متعلق إيجابي شيء هناك
 لكارثة تعرض شعب أنهم لو كما الفلسطينيين مع والتعامل الواقع لتجاوز محاولة كانت" أنها واعتبر
 المجرم االحتالل لهذا مباشرة يجةنت هو نعانيه ما كل بأن الحقائق لذكر فاشلة محاولة في طبيعية
 ."عقود منذ نعيش الذي واأللم المعاناة كل أساس هو الذي

 القرن  صفقة من والسلطة فتح حركة موقف" بأن حماس، في الوطنية العالقات مكتب رئيس وصّرح
 ."وشعبًيا فصائلًيا الموحد الفلسطيني الموقف مع وينسجم ومهم، إيجابي البحرين وورشة
 .طويلة فترة منذ" مسبوق  غير" الفلسطيني اإلجماع هذا أن حماس في ياديالق ورأى
. القرن  وصفقة البحرين بورشة يتعلق فيما المواقف في التوافق" اغتنام" ضرورة على بدران وشدد
 كل وبوجود الشراكة، على مبنية حقيقية وطنية وحدة إلى للوصول حقيقية فرصة هي: "مؤكًدا

 وفي الوطنية، مؤسساتنا بناء إعادة والهام الضروري  من: "واستدرك ."يالفلسطين شعبنا مكونات
 ألن. المختلفة التحديات لمواجهة وطنية وحدة حكومة إلى الذهاب وكذلك التحرير، منظمة مقدمتها

 المؤقت القيادي لإلطار اجتماع عقد إلى ودعا ."واضح بشكل فشلها ثبت واإلقصاء التفرد حالة
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 عباس، محمود الفلسطيني الرئيس بيد مفاتيحها كلها الخطوات هذه أن إلى يًرامش. التحرير لمنظمة
 .وحده

 29/6/2019برس،  قدس
 

 غزة في جديدة قتال جولة منعت السنوار واقعية: "يديعوت" .11
 كان غزة قطاع إن األحد، يوم العبرية،" أحرونوت يديعوت" صحيفة قالت -خاصة ترجمة هللا: رام

 في هادئا كان الذي حماس حركة زعيم السنوار يحيى واقعية لوال جديدة، قتال جولة على مقبال
 .جديدة عسكرية جولة في إسرائيل شروع قبل للهدوء، العودة ضرورة حول األخيرة اللحظة نقاشات
 من األخيرة اللحظات تشهدها كانت التي الكواليس بعض عنها قالت عنما الصحيفة وكشفت

سرائيل، اسحم بين والتهديدات المفاوضات  تدهور لمنع للتدخل الوسطاء من محاوالت وسط وا 
 .بغزة عسكري  عمل بتنفيذ بالتهديد قبلهم من اإلسرائيلية الرسائل نقل ظل في األوضاع،

 أحد نقل يومين، خالل غزة غالف في حريق 100 بعد الخميس يوم مساء في فإنه للصحيفة، ووفقا
 المصرية المخابرات أجرتها التي االتصاالت لكن. وةبق سترد إسرائيل إن رسالة لحماس الوسطاء
 تحقيق في نجحت حماس، حركة قيادة مع السالم، لعملية األممي المبعوث ميالدينوف ونيكوالي
 عسكرية جولة خضم في حاليا األوضاع لكانت االتصاالت تلك نجاح لوال أنه وبينت .انفراجة
 .الهدوء وا عادة الوضع على رةللسيط الوقت حماس منحت إسرائيل ولكن متبادلة،
 أحد مشتهى وروحي السنوار بين خاصةً  حماس داخل خالفات هناك كان أنه الصحيفة وادعت
 فريق يقود كان مشتهى أن مدعيةً . السنوار مع خاصة عالقة تربطه والذي السياسي المكتب أعضاء
 قيادة يقنع السنوار كان حين في بالمماطلة إسرائيل واتهم الوقت ذاك في حماس داخل الصقور
 على بالتأكيد يرغب كان مشتهى أن وبينت .مهمة انجازات تحقيق من قريبون  أنهم ومشتهى الحركة

 وفق التفاهمات تنفيذ في إسرائيل تنتظر هكذا للبقاء مستعدة وليست تضليها ترفض حماس أن
 .أهوائها
 بأن حماس اعتقاد أولها األوضاع، بتدهور حماس قيام وراء رئيسية أسباب ثالثة فإن للصحيفة، ووفقا

 أبلغوا الوسطاء لكن كارني، في الصناعية المنطقة بناء لخطط الترويج عملية تعرقل من هي إسرائيل
 .إسرائيل وليست العملية تأخر من هي قطر لدى إجراءات أن
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 3 زهتجهي يستغرق  الخط أن بالخطأ القطري  الوسيط ونقل 161 بخط غزة تزويد عملية هو والثاني،
 الثالث كان فيما. أشهر 6 فقط سيستغرق  بأنه إبالغها تم فإنه لحماس، التوضيح بعد لكن سنوات،
 واأللعاب األلمنيوم مثل الصادرات بعض أن وتبين غزة، من البضائع بتصدير السماح بعملية يتعلق

 .متت بطيئة العملية ولذلك الخارج، أو الغربية الضفة أسواق في طلب لها ليس وغيرها،
 وأعطتها الحدود، على نشاطاتها كافة وقف حماس من طلبت إسرائيل أن إلى الصحيفة، وأشارت

 .كامل بشكل اليوم غزة لحدود يعود قد الهدوء أن إلى مشيرةً . ليومين مهلة
 30/6/2019القدس، القدس، 

 
 التهدئة انهيار منع على سيتركز المصري لغزة األمني الوفد "الديمقراطية": قدوم .12

 الوفد أن الديمقراطية، للجبهة السياسي المكتب عضو ظريفة، أبو طالل أكد :هللا سعد وعيسى رجب
 المصالحة ملفات معالجة أجل من الجاري؛ األسبوع منتصف غزة إلى سيحضر المصري  األمني
 .غزة محافظات في الهدوء وتثبيت
 المصري  األمني الوفد قدوم أن إلى تشير المعطيات كل إن": األيام" لـ حديث في ظريفة، أبو وقال

 الزيارة أن إلى منوهاً  غزة، في يومين قبل إليها التوصل جرى  التي التهدئة انهيار منع على سيتركز
 .والمصالحة التهدئة قضيتي خاصة العالقة، الفلسطينية الملفات كافة معالجة على ستتركز

 إلى واآلخر الحين بين تخضع لكنها قائمة، زالت ما" أنها إلى ظريفة أبو نّوه التهدئة وبخصوص
 ."أخرى  لحظات في والتراجع التوقف إلى ثم ببطء السير وتيرة
 الهدوء، وتثبيت الحصار تخفيف إجراءات مقاليد في يتحكم الذي هو اإلسرائيلي االحتالل إن: وقال
 غزة دادإم وقف االحتالل قوات أقدمت أن بعد االنهيار؛ حافة إلى وصلت التهدئة أن إلى الفتاً 

 .الهدوء إلعادة عدة أطراف تدخل إلى أدى ما الصيد، مساحة وتقليص بالسوالر
 ال التهدئة خالل من تجري  التي الترقيعية الحلول إن: قال متكرر، بشكل التهدئة انهيار سبب وعن
 .أخرى  بطريقة التفكير بضرورة مطالباً  أوضاعها، من غزة تخرج وال األزمة تعالج

 30/6/2019، األيام، رام هللا
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 التطبيع حمالت مع يتزامن القدس أهل على التجرؤ: البردويل .13
 على الصهيوني التجرؤ إن البردويل صالح حماس حركة في السياسية القيادة عضو القيادي قال
 الخيانية، التطبيع وحمالت البحرين وورشة القرن  صفقة أجواء مع يتزامن وقراها القدس في أهلنا

 آالء هللا لكتاب المحفظة الفتاة واعتقال االحتالل مع األمني بالتنسيق الضفة في السلطة وانشغال
 االحتالل قوات أن األحد، صحفي تصريح في وأضاف .الطعام عن إضرابها رغم وتعذيبها بشير

 مواجهة في الوطنية الروح جسدت التي البطلة العيسوية قرية استهداف في تستمر مستوطنيه وقطعان
 كل داعيا عبيد، محمد الشهيد نعى كما األبطال، العيسوية أهل ببطولة وأشاد .الصهيوني االستفزاز

 وقطعان االحتالل جنود وجه في والصمود المواجهة من مزيد إلى الضفة وفي القدس في أهلنا
 .مستوطنيه

 29/6/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 لفلسطينية ويتوعد غزةنتنياهو يثني على وزير خارجية البحرين وينتقد السلطة ا .14
أثنى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد، على وزير : القدس/أسامة الغساني/األناضول

 خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إثر تصريحات األخير بشأن إسرائيل.
ا إن "إسرائيل واقتبس نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية تصريحات آلل خليفة قال فيه

هي دولة في الشرق األوسط وجزء من التراث اإلقليمي. هناك مكان للشعب اليهودي بيننا. يجب 
على الجمهور اإلسرائيلي أن يصدق بأنه توجد هناك دول في المنطقة تريد تحقيق السالم وتشجع 

 الفلسطينيين على القيام بذلك". 
ية وهي تأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها التي وقال نتنياهو إن هذه هي تصريحات "غاية األهم

لى قوة عالمية صاعدة"، حسب بيان للناطق باسمه.  تحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وا 
في المقابل، هاجم نتنياهو كال من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وزعم أن "الفلسطينيين 

كما  في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم". مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما
 توعد باتخاذ إجراءات شديدة ضد قطاع غزة، من دون أن يحددها، وفق البيان نفسه.     

 30/6/2019، لألنباءوكالة االناضول 
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 جلعاد: ال يمكن تحسين الوضع بغزة والجنديان ما زالوا هناك .15
االحتالل اإلسرائيلي عاموس جلعاد، إنه ال يمكن قال اللواء احتياط في جيش : القدس المحتلة

تحسين الوضع في غزة طالما لم يعود الجنديان هدار جولدين وأورون شاؤول، األسيران لدى المقاومة 
 الفلسطينية في غزة.

وبين جلعاد يوم األحد، أنه جرت مناقشات مكثفة حول عدم تخفيف حماس موقفها من قضية األسرى 
اف: "لن ننجح ألنهم راسخون في مبادئهم وهذه القضية بالنسبة لهم حساسة وأض حتى لو هوجمت.

 جدًا، وهم يصرون على ما يعتبرونه قيمة عليا وهو إطالق سراح األسرى".
وأكد أن األيديولوجية التي تقوم عليها حماس لم تتغير، ألنها ال تعترف بحق "إسرائيل" في الوجود، 

 ولن تجري مفاوضات مباشرة معها.
في سياق آخر، قال جلعاد إن مصر بالنسبة لـ"إسرائيل" تعتبر طرف مهم جدًا في المنطقة، وال يوجد و 

 لها بديل كعامل مركزي لحل المشاكل األمنية خاصة مع غزة.
 30/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إيلي كوهين: سياسة ضبط النفس تجاه غزة انتهت .16

قال إيلي كوهين "وزير االقتصاد اإلسرائيلي ووزير  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 المجلس المصغر )الكابنيت("، اليوم األحد، إن سياسة ضبط النفس تجاه قطاع غزة انتهت.

العبرية، "إن لم توقف حماس النار، وتواصل اإلضرار بنا،  12وقال كوهين في مقابلة مع قناة 
 ًا أنه ال يمكن االستمرار بسياسة ضبط النفس.فسيكون الرد قاسيا ومؤلما". مؤكد

 30/6/2019القدس، القدس، 
 

 بيرتس: نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء في هذه الحالة! .17
قال عضو حزب العمل والمرشح لرئاسته، عضو الكنيست عمير بيرتس إن : الرأي –الداخل المحتل 

 حزب العمل.نتنياهو لن يكون رئيًسا للوزراء، إذا كان أصبح رئيسا ل
جاء ذلك خالل مؤتمر أمام نشطاء الحزب قبل إجراء االنتخابات التمهيدية للحزب، وفق القناة 

 العبرية السابعة.
مقعًدا،  15وأضاف بيرتس أن جميع االستطالعات تشير إلى أن حزب العمل برئاسته سيقفز إلى 

 سكر يسار الوسط حسب تعبيره.أربعة منها ستأتي من الكتلة اليمينية، لذلك سيتحقق النصر في مع
 30/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ليبرمان: ال يوجد فرق جوهري بين نتنياهو وغانتس .18

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه ال يوجد فرق جوهري بين رئيس الحكومة 
رئيس حزب "كاحول الفان"، بيني غانتس،  اإلسرائيلية وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وبين

مشيرا إلى أن نتنياهو هو الذي عّين غانتس رئيس ألركان الجيش اإلسرائيلي، وامتدح أداءه أثناء 
 ، والذي انتقد ليبرمان هذا األداء في حينه.2014العدوان على غزة، عام 

سبة لي، بإمكان بنيامين نتنياهو أو وقال ليبرمان لإلذاعة العامة اإلسرائيلية اليوم، األحد، إنه "بالن
بيني غانتس أن يكون رئيسا للحكومة. وال فرق بينهما في الجوهر. وبنيامين نتنياهو هو الذي عين 

 بيني غانتس رئيس ألركان الجيش، وهو الذي كال عليه الكثير من المديح".
أجل إخراج العربة من وعبر ليبرمان عن تأييده لتشكيل "حكومة واسعة، وحكومة طوارئ قومية من 

الوحل. فالدولة موجودة اليوم في وحل عميق في المستوى االقتصادي وفي المستوى األمني أيضا، 
 ولذلك يجب تشكيل حكومة واسعة".

 1/7/2019، 48عرب 
 

 مسؤول إسرائيلي: الوضع في غزة يتطلب تطوير سيناء .19
ع غزة عبر تطوير منطقة سيناء تناولت تقارير صحفية مقترحا إسرائيليا جديدا لحل قضية قطا

المصرية، في إطار ما يسمى "السالم االقتصادي" الذي يلقى دعما من عدة دول عربية، وترجمة 
لقرارات ورشة البحرين وتنفيذا لصفقة القرن. وأكد شمعون شابيرا السكرتير العسكري السابق لرئيس 

 تطوير منطقة سيناء المصرية". الحكومة اإلسرائيلية أن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب
وأيد هذا المقترح أيضا شلومي فوغل، وهو أحد المروجين لفكرة السالم االقتصادي وسبق أن قدم 

 مبادرات للتطبيع مع دول عربية.
ووفق تقارير صحفية فإن إسرائيل ترمي من خالل تطوير سيناء إلى إنعاش اقتصاد غزة وتقديم 

لنظام السيسي، وفي ذات الوقت وسيلة لتغييب الرئيس الفلسطيني  المشروع على أنه إنجاز نموذجي
وحسب تقرير بحثي إسرائيلي فإن المقترح الجديد يتضمن تصعيد  محمود عباس عن مشهد األحداث.

الوضع اإلنساني في غزة واستدراج المقاومة الفلسطينية لمواجهة عسكرية تنجم عنها أزمة خانقة 
ديدة. وجاء في التقرير أن غزة تمثل مشكلة كبيرة إلسرائيل والمجتمع بالقطاع تفضي لتبني سياسة ج

 الدولي، وأن اقتصادها في طريقه لالنهيار.
  1/7/2019الشرق، الدوحة، 
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 "يديعوت": بدء خطوات بناء مستشفى ضخم على حدود القطاع .20

دأ لبناء مستشفى قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم األحد، إن العمل ب: القدس المحتلة
 ميداني دولي على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

 40وذكرت أن مرحلة المسح بدأت هذا الصباح لبناء مستشفى ميداني دولي ضخم تبلغ مساحته 
 قسًما مختلًفا بالقرب من حاجز إيرز/بيت حانون شمال القطاع. 16دونمًا مع 

مويله من قبل منظمة أمريكية خاصة بموافقة وبينت أن فريق طبي دولي سيدير المستشفى، وسيتم ت
 "إسرائيل".

ولفتت إلى أن بناء المستشفى يضمن تحسن كبير واستجابة غير متوفرة حالًيا في قطاع غزة 
 للمرضى الفلسطينيين.

أضافت "يديعوت" أن الوسطاء يتوقعون أنه إذا تم الحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وحماس في 
سيتم االنتقال إلى المرحلة التالية من التفاهمات، والتي ستشمل مشاريع مهمة  -ادمة األيام القليلة الق

 للغاية.
 30/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 قائد لواء جوالني السابق يتسل م رئاسة اإلدارة المدنية .21

يان، يوم أمس تسلم الجنرال اإلسرائيلي غسان عل -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 األحد، رئاسة اإلدارة المدنية في الضفة الغربية خلًفا لـ "بن خور احفات".

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن عليان الذي كان قائًدا للواء جوالني، تسلم مهامه في احتفال أقيم 
لضفة أمس بمستوطنة بيت إيل قرب رام هللا، بحضور قيادات عسكرية كبيرة منها قائد الجيش في ا

 نداف بادان.
عاًما، وكان أصيب خالل قيادته لواء جوالني خالل الحرب على قطاع  47ويبلغ عليان من العمر 

 غزة.
 1/7/2019القدس، القدس، 
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تعلن عن تطوير صاروخ ذكي بوسعه الوصول إلى الهدف بصورة دقيقة والتغلب  "إسرائيل" .22
  التشويش

كرية اإلسرائيلية تطوير صاروخا جديدا بوسعه الوصول تل ابيب ـ وكاالت: أعلنت الصناعات العس
 إلى الهدف بصورة دقيقة جدا والتغلب على أي محاولة للتشويش على عملية اإلطالق.

وهو أحد أهم ” PICE 250“الصاروخ أطلق عليه اسم “اإلسرائيلية بأن ” نيوز 24اي “وأفادت قناة 
للصناعات العسكرية، علما أن الصاروخ قادر على التطويرات الجديدة لشركة )رفائيل( اإلسرائيلية 

الموجودة في كل مكان، وقادر أيضا على العثور على ” جي بي إس“التعامل مع تشويشات ألجهزة 
صابتها  ”.األهداف وا 

الصاروخ الجديد ال يتأثر من أجهزة التشويش، ألن التكنولوجيا الجديدة تعتمد “وأضافت القناة بأن 
دف عن طريق صورة للهدف يتم تخزينها في ذاكرة الصاروخ، والذي بدوره يقوم على العثور على اله

 ”.بالبحث عنها في الحيز الحقيقي
الصاروخ قادر على العثور على الهدف حتى ولو تم هدم جزء من المبنى أو إن “وقالت القناة بأن 

ذلك، فإن التطوير كان الحديث يدور عن هدف متحرك مثل سيارة على سبيل المثال. باإلضافة إلى 
 ”.الجديد، يتيح للصاروخ استكمال صورة إن تم تخزينها بشكل جزئي والعثور على الهدف

وهي قادرة ” NPR-500“الصناعات العسكرية االسرائيلية، بتطوير قنبلة،  نجحتإلى جانب ذلك، فقد 
بصورة دقيقة، على استهداف المخابئ واألنفاق واألسقف الخرسانية المسلحة من فوق وتحت األرض 

 حيث أن القنبلة تصل إلى عشرات األمتار تحت األرض، وال تنفجر اال بعد وصولها إلى الهدف.
 1/7/2019، رأي اليوم، لندن

 
 «مؤتمر البحرين»باحث إسرائيلي بارز مختص بالصراع يستخف بـ  .23

رائيلي اإلس -استخف باحث إسرائيلي مختص بالصراع الفلسطيني«: القدس العربي»  –الناصرة 
بمؤتمر البحرين ومخرجاته وقال إن الحديث عن المركب االقتصادي بدون إطار سياسي ناظم مثله 
مثل أن تطلب أثاث وأدوات كهربائية للشقة قبل معرفة مقاساتها علما أنه في الحالة الفلسطينية ال 

تمر البحرين توجد شقة بعد. في حديث للقناة اإلسرائيلية األولى وردا على سؤال حول قيمة مؤ 
واحتماالت صفقة القرن قال الدكتور شاؤول أرئيلي وهو جنرال باالحتياط وخبير بالصراع وبالخرائط 

 والحدود إن مستقبلها مجهول وتحيط به عالمات سؤال وتعجب. 
وعلل رؤيته باإلشارة إلى إرجاء المركب األهم وهو المركب السياسي لعدة شهور بسبب االنتخابات 

«: كل حدود إسرائيل»سرائيل. وتابع أرئيلي الذي صدر له قبل شهر كتاب جديد بعنوان العامة في إ
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ما لفت نظري هو اعتراف جرالد كوشنر نفسه بقوله إن من خططوا لمؤتمر البحرين لم يطلعوا أبدا »
وهذا يقول كل شيء. ال يمكن أن ترسم خطة سياسية « صفقة القرن »على المركب السياسي في 

طرح السيناريو الذي ستعمل بموجبه وبدون تصورات للعمل. هذا يشبه قيام شخص دون سياسة ت
بطلب أثاث وأدوات منزلية وكهربائية قبل أن يعرف مقاسات ومالمح هذه الشقة وبالحالة الفلسطينية 
فإن الشقة الفلسطينية غير موجودة أصال. ولذلك فإن األمور هنا غير مترابطة، وتحريك المسيرة 

طار سياسييحتاج لمر   «.كب وا 
 1/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 تعمل على خطة اقتصادية لتطوير المستوطنات "إسرائيل" .24

عرض الرئيس السابق لبلدية االحتالل في القدس نير بركات، خطة اقتصادية تعمل على : وكاالت
 200ر من منطقة صناعية توفر العمل حسب زعمه ألكث 12تطوير المستوطنات، وتعتمد على إنشاء 

ألف يعملون حاليًا في المناطق الصناعية للمستوطنات وفي المستوطنات  30ألف فلسطيني بداًل من 
ذاتها بالمنطقة )ج(، في موازاة الخطة االقتصادية التي عرضها صهر ومستشار الرئيس األمريكي 

وبين  ماضي.في الورشة االقتصادية، التي عقدت في المنامة عاصمة مملكة البحرين األسبوع ال
بركات حسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان األسبوعي، أن الخطة 

« معاليه أدوميم»مناطق صناعية كبيرة في شمال الضفة ومنطقة  4تهدف إلى تطوير وتوسيع 
إليها وترقوميا قرب الخليل، واقترح إقامتها جميعها على خط تماس واحد بما يتيح سهولة الوصول 

نسبيًا للمواطنين الفلسطينيين وللمستوطنين على حد سواء، إلى جانب إقامة حديقة صناعية شمال 
نشاء  100غور األردن تضمن تشغيل  مناطق صناعية قرب برطعة في محافظة  3ألف شخص، وا 

ألف شخص. وتتضمن خطة نير  168جنين وبعض المستوطنات المحيطة بها بما يضمن تشغيل 
وحدة استيطانية في منطقة قلنديا )عطروت( شمال المدينة المقدسة وربطها  1,600بناء  بركات كذلك

 بعدد من البؤر االستيطانية في الضفة الغربية.
 30/6/2019، الخليج، الشارقة

 
 وحدة استيطانية في الضفة 2,000محكمة االحتالل تشرعن  .25

القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل  صادقت محكمة االحتالل المركزية في مدينة :وفا –رام هللا 
وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع  2,000
 قانوني.



 
 
 
 

 

 22 ص             4974 العدد:             7/1/2019االثنين  التاريخ:  

                                    

ونقال عن صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم األحد، تسعى النيابة العامة لالحتالل إلى 
د من الوحدات السكنية غير القانونية في تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح االستيالء على العدي

 مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة.
وأشارت إلى أنه في قرارها خالل الشهر الماضي، فقد قبلت "المحكمة" دعوى بناء على آلية "تنظيم 
السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على األراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا 

 تخصيصه للبناء واالستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة" بشكل خاطئ.تم 
ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه اآللية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي 
المرة األولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه اآللية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها 

وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة  40استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ قانونية، وسيتم غير
 "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

 30/6/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 2019شهيدا برصاص االحتالل في النصف األول من  84تقرير:  .26
شهيدا، ارتقوا برصاص االحتالل  84ر شهداء فلسطين، إن قال التجمع الوطني ألس: رام هللا

 .2019اإلسرائيلي، في النصف األول من العام 
من  25من محافظات غزة، و 59وأوضح التجمع في بيان صحفي اليوم األحد، أن من بين الشهداء، 

" عبد هللا ولفت إلى أن من أصغر الشهداء سنًا، الشهيد "الجنين طفال. 19سيدات و 8الضفة، بينهم 
، في حي الزيتون بغزة، والشهيد )الجنين( أيمن محمود 4/5/2019أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ 
، في بيت الهيا، وأكبر الشهداء سنًا، الشهيد عبد الرحيم 5/5/2019المدهون، الذي استشهد بتاريخ 

 .5/5/2019عاما( من بيت الهيا، الذي استشهد بتاريخ  61مصطفى المدهون )
أشار التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل و 

جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية  12منذ بداية العام، بلغ 
ب داخل ( شهيدا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر األرقام في منطقة جسر يعقو 266المعاصرة )
 ، وبعضها محتجزة في ثالجات سجون االحتالل.48أراضي الـ

 30/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 خطر يتهدد حياة أسير ينهش السرطان جسده وسبعة أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام .27
حالة الصحية لألسير حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، من خطورة ال«: القدس العربي»غزة ـ 

، «وضع صحي صعب ومقلق»، ويمر حاليا بـ «عيادة سجن الرملة»سامي أبو دياك، الموجود في 
في ظل عدم تقديم العالج الالزم له من قبل إدارة السجون، في الوقت الذي تواصل فيه فرض 

 عقوبات على أسير مضرب عن الطعام..
، «سوءا يوما بعد يوم»دياك يزداد وضعه الصحي وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األسير أبو 

في جسده آخذة باالنتشار في معظم أنحاء جسده، حيث زاد حجمها « الكتلة السرطانية»الفتة إلى أن 
 منطقة المعدة، وأصبحت المسكنات ال تجدي نفعا مع حالته الصحية المتدهورة. إلىووصلت 

من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ومعتقل منذ  عاما( وهو 37واألسير أبو دياك يبلغ من العمر )
 عاما. 30، ومحكوم بالّسجن المؤبد لثالث مرات و2002عام 

وأعلن نادي األسير أن هناك سبعة أسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، يواصلون إضرابهم 
 عز الدين. المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري، وأقدمهم األسيران إحسان عثمان وجعفر

 30/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 "الخارجية" تؤكد سالمة الفلسطينيين في شركة "سي سي سي" في كازاخستان .28
وفا: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المهندسين والعمال الفلسطينيين، العاملين  -نور سلطان 

ي سي" الفلسطينية اللبنانية في سي س -في مواقع البترول التابعة لشركة "المقاولون المتحدون 
جمهورية كازاخستان، بخير وأمان، وتم نقلهم لقاعدة عسكرية كازاخية قريبة؛ حماية لهم بعد وقوع 

 اعتداء على العاملين في الشركة.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية األردنية، سفيان القضاة: إن الوزارة تتابع من خالل 
السفارة في نور سلطان، حادثة االعتداء على مجموعة من المهندسين العرب بينهم أردنيون في 

 كازاخستان.
تداء، والتي وقعت وأوضح القضاة، أمس، أن السفير األردني في كازاخستان ومنذ ورود أنباء االع

( في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان CCCبمخيم لشركة "المقاولون المتحدون" )
كيلومتر، طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازاخستان اتخاذ كافة  2200نحو 

 اإلجراءات الالزمة لتوفير الحماية األمنية الفورية للمواطنين األردنيين هناك.
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وأكد الناطق الرسمي أن السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة األردنية، وأن األمور أصبحت 
تحت سيطرة األمن، مشيرًا إلى أنه تم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة إلى منطقة 

 أتراو قرب مركز المحافظة.
عن سبب االعتداء على مهندسين وأفاد موقع "خبرني" األردني بأن وزارة الخارجية كشفت، أمس، 

وصرح مصدر في الخارجية لـ"خبرني"، بأن االعتداء جاء بعد  أردنيين، يعملون في كازاخستان.
 خالف نشب بين مهندس عربي، وآخر من السكان المحليين لمدينة تينجيز الكازاخية.
"بوابة الالجئين وقال المهندس بالل عبد الرازق من مخيم نهر البارد والعامل لدى الشركة لـ 

الفلسطينيين": إن االعتداءات بدأت عند العاشرة من صباح أمس، حين شرع آالف العمال الكازاخيين 
باالعتداء على العمال العرب في اإلدارات ومواقع العمل، وذلك ردًا على نشر شاب لبناني صورة 

 مستفزة إلحدى البنات الكازاخيات، ما اعتبروه إهانة للشعب.
 29/6/2019، رام هللااأليام، 

 
 عائلة الشهيد عبيد ترفض تسلم جثمانه بشروط االحتالل .29

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين إن عائلة الشهيد محمد سمير عبيد من بلدة : بترا
العيسوية وسط القدس المحتلة، رفضت استالم جثمان نجلها بشروط االحتالل اإلسرائيلي. وأضافت 

سلطات االحتالل اشترطت لتسليم الجثمان "دفنه في مقبرة  أنبيان صحفي اليوم األحد، الهيئة في 
شخصا فقط خالل الجنازة  50باب الزاهرة خارج حدود العيسوية في ساعات المساء، وحضور 

آالف دوالر(  7) شيكلألف  25والرايات خالل الجنازة، ودفع كفالة  األعالموالدفن، وعدم رفع 
لشروط. وكانت قوات االحتالل، أعدمت الخميس الماضي األسير المحّرر عبيد بدم لضمان تنفيذ ا

بارد، بعد أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة خالل مواجهات اندلعت إثر قمع 
 االحتالل لوقفة احتجاجية في بلدة العيسوية.

 30/6/2019، الدستور، عم ان
 

 عيسوية المحاصرة في القدساعتقاالت واسعة ومواجهات في بلدة ال .30
فلسطينيا في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،  19اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  رام هللا:

أيام. وقالت مصادر فلسطينية إن  3ضمن الحرب التي تشنها على أهالي البلدة المحاصرة منذ 
الجمعة في  -إسرائيل ليل الخميس  غالبية المعتقلين من عائلة الشاب محمد سمير عبيد الذي قتلته

 البلدة في مواجهات عنيفة.
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وتشهد العيساوية منذ الخميس، مواجهات مع قوات االحتالل، أصيب خاللها عشرات الفلسطينيين. 
واندلعت عدة مواجهات خالل الليلة الماضية في عدة أحياء في بلدة العيساوية وتم إحراق مبنى 

 الذي اعتبر رمزا للتعاون مع السلطات اإلسرائيلية. اإلدارة الجماهيرية في البلدة
وتحاصر إسرائيل البلدة منذ يوم الخميس. وقال رئيس اللجان الشمالية في مدينة القدس منير زغير 

بلدة العيساوية مغلقة ومحاصرة من كل االتجاهات، وهناك تشديدات وفحوصات أمنية كبيرة »إن 
نقلت إلى المستشفى وتم اعتقال سبعة شبان، كما أن هناك على السكان، وهناك عدد من اإلصابات 

 «.شوارع شبه مغلقة
 30/6/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 الصحة تطالب وقف عربدة االحتالل بحق مشافي القدس .31

 واإلنسانيةطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية : الرأي –غزة 
حتالل التي تطال المستشفيات والمرافق الصحية في القدس المحتلة بشكل متعمد إلى وقف عربدة اال

تصر على ممارسة العنصرية والوحشية بكل  اإلسرائيليةوقالت الوزارة "إن قوات االحتالل  ومتكرر.
 بحق الطواقم الصحية غير آبهة بالمواثيق الدولية". أشكالها

تحام مستشفى المقاصد الخيري بشكل تعسفي سافر قوات االحتالل على اق إقداموأشارت إلى أن 
المصابين وترويع المرضى والطواقم الصحية يظهر  أحدوتحت تهديد السالح ومحاولة اعتقال 

 لقادة وجنود االحتالل. األخالقياالنحطاط 
 إجراءاتتكثيف جهودها من أجل تفعيل  إلىودعت وزارة الصحة الفلسطينية كافة الجهات المعنية 

 الرابعة. جنيفواتفاقية  اإلنسانية للمستشفيات والطواقم الصحية والمرضى وفقا للقانون الدولي الحماي
 30/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بلدية يطا تحول اسم شارع "البحرين" إلى مرزوق الغانم .32

ن" إلى شارع غّيرت بلدية يطا الواقعة في محافظة الخليل، اسم أحد شوارعها من شارع "البحري
 "مرزوق الغانم"، تقديرا وعرفانا لـ "موقف الكويت الرافض لصفقة القرن".

وجاء في بيان نشرته البلدية على صفحتها على "فيسبوك" اليوم: "بناء على مناشدات مواطنين 
وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي المنسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة 

قرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مطالبة المواطنين بتغيير اسم شارع البحرين إلى ال
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شارع مرزوق الغانم، رئيس مجلس األمة الكويتي، وذلك تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة 
 القرن".

ي منظمة التحرير، وأضاف البيان أن "موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة ف
 في كل مساعي التحرر واالنعتاق من االحتالل".

 29/6/2019، األيام، رام هللا
 

 فلسطينية من الداخل قتلن العام الماضي 14: هآرتس .33
أظهر تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم االثنين، أّن جرائم قتل  -ترجمة خاصة  -رام هللا 

 14األخضر على يد أقاربهن، أسفرت العام الماضي عن مقتل النساء الفلسطينيات داخل الخط 
قتلن على يد أفراد من  13وبحسب الصحيفة، فإن سيدة واحدة منهن قتلت على يد زوجها، و امرأة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النساء العربيات يتعرضن للعنف والقتل  األسرة دون أن يتم اعتقال القاتل.
البية القضايا ُسّجلت ضد مجهول، ولم تغلق الشرطة التحقيق فيها رغم دون أي محاسبة، مبّينة أن غ

 أنها مفتوحة منذ سنوات، في ظل تستر العائالت على القتلة بحجج كثيرة منها "شرف العائلة".
 1/7/2019، القدس، القدس

 
 جواسيسها في غزة "إسرائيل"هكذا تجند تقرير:  .34

اإلسرائيلي عن ابتكار طرق مختلفة واستغالل ال تتوقف سلطات االحتالل : غزة-حنين ياسين
الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، إلسقاطهم في مستنقع التخابر 

 معها، في إطار محاوالتها المتواصلة لجمع معلومات عن أنشطة المقاومة.
لفلسطينية في القطاع على إفشال وفي المقابل، تعمل األجهزة األمنية واألجنحة العسكرية للفصائل ا

طالق حمالت  كافة محاوالت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية، عبر مالحقة العمالء والجواسيس وا 
 "للتوبة" في فترات متقاربة.

الجزيرة نت تحدثت إلى مصدر أمني رفيع في قطاع غزة، ليقدم لمحة عن الصراع األمني بين 
 دة التي تستخدمها إسرائيل لتجنيد الجواسيس.المقاومة واالحتالل، والوسائل الجدي

وقال إن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية تستخدم وسائل متنوعة إلسقاط الفلسطينيين في قطاع غزة، 
وهي وسائل معلومة لدى أجهزة األمن الفلسطينية التي تعمل على محاربتها بكل إمكانيتها، لحماية 

 المقاومة والجبهة الداخلية الفلسطينية.
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أن أحدث الطرق التي تتبعها  -الذي طلب عدم الكشف عن هويته-ويضيف المصدر األمني 
إسرائيل في إسقاط العمالء ترتبط باستخدام مواقع التواصل االجتماعي، مثل صفحة المنسق التي 
تعمل على تنسيق أعمال حكومة االحتالل باألراضي الفلسطينية، إضافة إلى صفحات ضباط 

 ها بشكل رسمي مثل الكابتن مفيد والكابتن قيس وغيرها.مخابرات معلن عن
 حاجات إنسانية

وأوضح أن بعض المواطنين يتواصلون مع هذه الصفحات عبر الرسائل الخاصة لطلب تصاريح 
عمل أو للسماح لهم بالخروج عبر المعابر التي تسيطر عليها سلطات االحتالل أو لتلقي العالج، 

 ة.وغيرها من القضايا اإلنساني
وشدد على أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( هو من يدير هذه الصفحات، ويستغل 

 االحتياجات اإلنسانية للفلسطينيين من أجل دفعهم للتخابر معه.
ويقول إن المسؤولين عن تلك الصفحات يطلبون في البداية معلومات بسيطة من الشخص الذي 

بها إلى أن الشخص المستهدف قد ال يدرك أنه يتواصل مع يتواصل معهم مقابل تلبية حاجته، من
ضابط شاباك، "ويعتقد أن المعلومات المطلوبة ال تشكل خطرا على أحد، فيقدمها في سبيل تلبية 

 حاجته اإلنسانية الملحة".
بعد ذلك تصبح المعلومات التي قدمها هذا الشخص وسيلة ابتزاز، فيهدده ضباط الشاباك بفضح 

يخشى المواطن أن  -بحسب المصدر-إذا لم يتواصل عمله لصالحهم، وفي هذه الحالة  تعاونه معهم
 يتم افتضاح أمره ويستجيب للتهديدات اإلسرائيلية ويسقط في مستنقع التخابر.

 جمعيات وهمية
وال تقتصر طرق جهاز الشاباك على مواقع التواصل، فخالل األشهر األخيرة بدأ ينتحل صفة 

اصل مع األسر الفقيرة بزعم تقديم مساعدات إنسانية، ومن خالل ذلك يعرض جمعيات خيرية ويتو 
 ضباط المخابرات تقديم المساعدة للشخص الذي يتواصلون معه.

ويبين المصدر األمني أن المساعدة عندما تصل للشخص المستهدف يتواصلون معه مجددا، 
 ويطلبون منه معلومات بسيطة مقابل تلقي مساعدة جديدة.

المستهَدف أنه يتواصل مع جمعية خيرية ويقدم لها المعلومات المطلوبة، لكن في النهاية  ويعتقد
يكتشف أنه كان يتواصل مع ضباط مخابرات، وعند ذلك يتم تهديده بكشف أمره إذا رفض التعاون 

 معهم.
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 جماعات متطرفة
عض العناصر التي ومن بين الطرق اإلسرائيلية أيضا إلسقاط عمالء، التواصل بشكل مباشر مع ب

 تحمل فكرا متطرفا، إذ يعتبرون صيدا سهال ألجهزة االحتالل نتيجة مواقفهم المعادية للمقاومة.
ويشير المصدر األمني إلى أن سلطات االحتالل تواجه صعوبات كبيرة في تجنيد عمالء جدد بسبب 

 المالحقة األمنية المكثفة لهم.
 "خليك صاحي"

والشعبية لمحاربة التخابر مع االحتالل ونشر الوعي األمني في صفوف وفي إطار الحمالت الرسمية 
الفلسطينيين بالقطاع، أطلق نشطاء وخبراء فلسطينيون في مجال األمن اإللكتروني حملة "خليك 

 صاحي"، التي تهدف لنشر الوعي األمني بين أبناء المجتمع الفلسطيني.
 1/7/2019الجزيرة.نت، 

 

 

 طريق الحج في القدس "ائيلإسر "األردن يدين بناء  .35

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس إقدام سلطات االحتالل : نيفين عبدالهادي -عمان 
أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد األقصى « طريق الحجاج»اإلسرائيلي على افتتاح نفق ما ُيسمى بـ 

ءات الالشرعية وغير المسؤولة تزيد المبارك/ الحرم القدسي الشريف، محذرة من  أن مثل هذه اإلجرا
من التوتر واالحتقان. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان 
سلمان القضاة على رفض المملكة المطلق لجميع المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة 

 م القدسي الشريف والمواقع المالصقة له.القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصًا الحر 
 1/7/2019، الدستور، عم ان

 
 "المقن َعين بالمساعدات المالية"الراعي يرفض التوطين والتجنيس  .36

ال يمكن القبول بالتوطين والتجنيس »شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أنه  بيروت:
ا )صفقة القرن( التي هي في الحقيقة أيضًا؛ وخاصة، المقّنَعين بالمساعدات المالية )للبنان(، وقد سمي

)صفعة القرن( للقضية الفلسطينية ولرجوع النازحين السوريين إلى وطنهم من أجل إكمال كتابة 
كل هذه األمور »ورأى أن  «.تاريخهم على أرضهم والمحافظة على ثقافتهم وتعزيز حضارتهم

فإذا كانت نية المساعدة المالية سليمة، فلتكن المصيرية ال تباع أو تشترى بالبخس من المال. 
بالنسبة إلى الفلسطينيين مساعدة إلنشاء دولتهم وعودة الالجئين، وبالنسبة إلى السوريين مساعدة 
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معلوم أن ما يؤخذ قسرًا يمكن »وقال: «. لعودتهم إلى أرضهم وإلعادة بناء بيوتهم وكيانهم ومؤسساتهم
 «.وعًا فنخسره إلى األبداسترجاعه يومًا، أما ما يعطى ط

 1/7/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" .37

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بالده القاطع لخطة السالم األمريكية : وكاالت
 لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والمعروفة بصفقة القرن.

" التركية، يوم األحد، إنه "من المستحيل بالنسبة لتركيا أن NTVفي مقابلة مع قناة " وقال أردوغان،
 تقبل أبدا" خطة السالم األمريكية في الشرق األوسط "إيجابيا".

وسبق أن تعهد الرئيس التركي بأال تسمح بالده بتنفيذ الخطة األمريكية للسالم في الشرق األوسط 
 منطقة.والتي عد أنها تهدف لتجزئة ال

 30/6/2019روسيا اليوم، موسكو، 
 

 قتلى بقصف صاروخي إسرائيلي قرب دمشق وحمص أربعة .38
قتل أربعة مدنيين في العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم اإلثنين، بعد أن أطلقت : أحمد اإلبراهيم

طائرات االحتالل اإلسرائيلي، مجددا، عشرات الصواريخ صوب أهداف في محيط دمشق وحمص، 
 ما أعلنت وسائل إعالم سورية. وفق

وذكرت قناة اإلخبارية التلفزيونية التابعة للنظام السوري أن أربعة مدنيين راحوا ضحية القصف، من 
بينهم رضيع في بلدة صحنايا، جنوب دمشق، مضيفة أن عددا من األشخاص أصيبوا أيضا. وذكرت 

التابعة للجيش تصدت لصواريخ في محيط وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية 
 دمشق وحمص وأسقطت تسعة منها.

ولفتت وسائل إعالم لبنانية أن القصف تزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض 
 في األجواء اللبنانية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري أن الصواريخ استهدفت عدة نقاط عسكرية في ريفي 
وأضافت أن هناك أنباء عن استهداف مركز البحوث في جمرايا، قرب  مشق وحمص الغربي.د

 دمشق، والمطار الشراعي جنوب غربيها الذي يوجد فيه قواعد للدفاع الجوي.
 1/7/2019، العربي الجديد، لندن
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 !"باحة الكعبة"من  "شابات شالوم"مسؤولون إسرائيليون يتداولون صورة  .39
تفاخر المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، ”: القدس العربي“

 تظهر تحية عبرية قام بإرسالها أحد الحجاج في مكة.” باحة الكعبة“بنشر صورة من 
سبت “التي تعني ” شابات شالوم“وأظهرت الصورة تحية مكتوبة على بطاقة باللغة اإلنجليزية لكلمة 

تحية “وعلق جندلمان على الصورة التي نشرها على صفحته في تويتر، قائاًل:  عبرية.باللغة ال” مبارك
عطرة مني شخصًيا إلى الصديق الذي تمنى لنا )شبات شالوم( )يوم سبت مبارك( من باحة الكعبة 

 ”.المشرفة
تويتر،  التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية الصورة ذاتها على” إسرائيل بالعربية“كما نشرت صفحة 

تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة )يوم سبت مبارك( )شابات “معلقة: 
شالوم( موجهة إلى اليهود أو اإلسرائيليين من قلب الحرم.. هذه رسالة جميلة تعبر عن األخوة 

 ”.والسالم
العربية، نشر الصورة ذاتها من جهته، أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي باللغة 

شاهد: شابات شالوم اليهودية داخل الحرم المكي. ما أجمل التعايش “على صفحته بتويتر، معلًقا: 
 ”.واالحترام المتبادل

 30/6/2019، العربي، لندنالقدس 
 

 ليفني تعلن زيارتها للبحرين واجتماعها بوزير خارجيتها .40
الخارجية اإلسرائيلية السابقة، أول من أمس، عن  وكاالت: كشفت تسيبي ليفني وزيرة -القدس 

 تواجدها في البحرين، ولقائها مع وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة.
وكتبت ليفني في تغريدة على "تويتر" أنها التقت آل خليفة، مساء يوم الجمعة الماضي، وأنها أطلعته 

رائيلي، و"أهمية المواقف المعتدلة التي عبر على التقدير العميق لتوجهاته المباشرة للجمهور اإلس
وعرضت في حسابها على "تويتر" صورًا لنساء بحرينيات تحت عنوان "يرسلن  عنها"، على حد قولها.

 بتحياتهن".
من الشهر الجاري، أنها سمعت أن األوضاع جيدة في  25وكانت قد كتبت في حسابها، بتاريخ 

وقالت: إنها  بصورة لها وهي تتجول في شوارع البحرين. البحرين فتوجهت إلى هناك. وأرفقت ذلك
توجهت إلى البحرين إللقاء محاضرة، وكتبت أنه "في الحقيقة وجهت لي دعوة إللقاء محاضرة في 

 مؤتمر عن الشرق األوسط، قبل أن تصبح البحرين مزدحمة".
 30/6/2019، األيام، رام هللا
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 "د سماع "أشياء ال تروق ليالمساعدات عن الفلسطينيين بع تترامب: أوقف .41
قال الرئيس األمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن تأخر تشكيل الحكومة اإلسرائيلية أعاق إبرام 

 صفقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
بأوساكا اليابانية أن: "هناك فرصة جيدة إلبرام صفقة  20وأضاف ترمب خالل كلمته بقمة مجموعة الـ

ين واإلسرائيليين لكنها صعبة، ولوال تأخر تشكيل الحكومة اإلسرائيلية لسارت األمور بين الفلسطيني
وذكر أنه أوقف المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع ما قال إنها "أشياء ال تروق لي"،  سريًعا".

 بعد طرح صفقة القرن، التي قد تكون األكثر صعوبة بالعالم ولكن يمكن إنجازها.
السلطة الفلسطينية تبحث عن صفقة، مشيرًا أنه سيعيد الدعم فور التوصل لصفقة وادعى ترامب أن 

وأشار ترمب إلى أنه إذا جرى التوصل إلى صفقة بين الفلسطينيين  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 واإلسرائيليين فسيعيد دعمه، مضيًفا: "أعتقد أنهم )يقصد السلطة( يرغبون بصفقة".

 29/6/2019، األيام، رام هللا
 

 غرينبالت: لنسم ِّ المستوطنات "أحياء  ومدنا " قرارات األمم المتحدة ال توفر حال  قابال  للتنفيذ .42
اعتبر جيسون غرينبالت، مساعد الرئيس األميركي والمبعوث للمفاوضات  عبد الرؤوف أرناؤوط:

و"المعايير المعترف بها  الدولية، أن ما سّماه مصطلحات "القانون الدولي" و"قرارات األمم المتحدة"
 دوليًا" غامضة، وال توفر حاًل قاباًل للتنفيذ إلنهاء الصراع.

ودعا إلى استبدال مصطلح" المستوطنات" باألحياء والمدن"، رافضًا اعتبارها عقبة في طريق السالم، 
المخيمات، ومعتبرًا أنه تم استخدام الالجئين الفلسطينيين كبيادق في لعبة سياسية بعد إبقائهم في 

 اإلسرائيلي ليس الصراع األساسي في المنطقة. -مشددًا على أن الصراع الفلسطيني 
وقال غرينبالت: جزء من طريقتنا في هذا المسار لإلجابة هو مواجهة الخداع من ناحية، والتفكير 
 بالتمني من ناحية أخرى، والتحدث عن الحقائق الصعبة، قد نصل إلى هناك إذا أدرك الناس أن
المصطلحات الغامضة مثل "القانون الدولي" و"قرارات األمم المتحدة" و"المعايير المعترف بها دوليًا" 
ليست دائمًا واضحة المعالم، ويتم تفسيرها بشكل مختلف من قبل مختلف األطراف بحسن نية وال 

 توفر حاًل قاباًل للتنفيذ إلنهاء هذا الصراع.
الناس عن التظاهر بأن المستوطنات، أو ما أفضل تسميته وأضاف: قد نصل إلى هناك إذا توقف 

األحياء والمدن، هي سبب عدم وجود سالم. قد نصل إلى هناك إذا قامت دول أخرى، وليس فقط 
سرائيل، باستدعاء سياسة "الدفع مقابل الذبح" البائسة للسلطة الفلسطينية ودفع  الواليات المتحدة وا 
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ه الممارسة البغيضة. قد نصل إلى هناك إذا توقف اآلخرون عن السلطة الفلسطينية إلى إنهاء هذ
 التظاهر بأن هذا الصراع هو الصراع األساسي في الشرق األوسط. إنه ليس كذلك.

وكان غرينبالت يتحدث في مؤتمر تنظمه صحيفة "إسرائيل اليوم"، التي يملكها الثري اليهودي 
 وتبرعاته إلسرائيل والشعب اليهودي.األميركي شلدون أدلسون، شاكرًا إياه على كرمه 

وفي إشارة إلى دعوات أميركية لشطب قضية الالجئين، قال غرينبالت: "لقد رأينا ذلك بين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين، والذين تم استخدامهم كبيادق في لعبة سياسية، 

 قبل عقود".والذين كان ينبغي أن يكونوا قادرين على بدء حياة جديدة 
وأضاف: "ال نخدع أنفسنا. ال توجد عصا سحرية يستطيع الرئيس ترامب أو رئيس الوزراء نتنياهو أو 
الرئيس عباس أن يلوح بها لحل هذا النزاع. ال توجد إجابة سهلة حول كيفية الموازنة بين الضرورة 

مع التطلعات  -عه مطلقًا وهو مبدأ لن تتصالح الواليات المتحدة م -المطلقة لحماية أمن إسرائيل 
وتابع: "إلحداث تغيير هنا، علينا أن نتحلى بالشجاعة لنكون صادقين مع أنفسنا  الفلسطينية".

واآلخرين الذين يسعون إلى حل للصراع. علينا أن نتحلى بالشجاعة لترك الشعارات والعبارات جانبًا 
س غير مرتاحين. لكنها الطريقة الوحيدة والتعامل مع الواقع. هذا النهج أزعج الناس، فهو يجعل النا

وفي هذا الصدد، اعتبر أن "الرئيس ترامب قال الحقيقة عندما اعترف بحقيقة أن القدس  إلحراز تقدم".
ودون توجيه ولو انتقاد واحد إلى إسرائيل، فإن غرينبالت كال االتهامات  هي عاصمة إسرائيل".

 للفلسطينيين.
يين المشاركة في ورشة البحرين: "الصمت والرفض من السلطة وقال معلقًا على رفض الفلسطين

الفلسطينية لم يؤد إلى شيء مفيد للشعب الفلسطيني. اإلرهاب من قبل حماس والجهاد اإلسالمي لم 
وأضاف: من العار أن السلطة  يؤد إال إلى استمرار المعاناة والبؤس للفلسطينيين في غزة".

حاولة إقناع اآلخرين بعدم الحضور. لقد شوهوا رسالتنا وحاولوا الفلسطينية اختارت عدم الحضور وم
وتابع غرينبالت: "ليس المرة األولى، فقد ضيعوا فرصة حقيقية. من  تقويض تقدمنا. لكنهم لم ينجحوا.

دارة ظهورهم إلى األصدقاء والشركاء من جميع أنحاء العالم، فقد  خالل رسم الستار من حولهم، وا 
 ة ما يوجد على الجانب اآلخر من ذلك الستار".ضيعوا الفرصة لرؤي

 29/6/2019، األيام، رام هللا
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 موازنة مخصصة للموظفين والمدارس ُمعرضة لإلغالقالمن  %80: أونروا بغزة مدير عمليات .43
من ميزانية  %80أكد ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة الغوث "أونروا" في قطاع غزة، أن  :غزة

كرواتب للموظفين، محذًرا في الوقت ذاته من مغبة إغالق المدارس قبل نهاية الوكالة مخصصة 
 العام الجاري.

وقال شمالي خالل لقاء "واجه الصحافة" الذي عقده بيت الصحافة إن وكالة الغوث تواجه سنة أقل 
صعوبة من العام الماضي، مشيًرا إلى أنها تمكنت من دفع رواتب الموظفين في األشهر الستة 

 دون مشاكل. 2019ولى من عام األ
مليار دوالر للمناطق  1.2وبحسب شمالي، فإن موازنة الطوارئ واألساسية ألونروا هذا العام تبلغ 

 مليون دوالر. 600الخمس، الفتا إلى أنه لدى وكالة الغوث اآلن أمواال ووعود بقيمة 
مليون  110وعود بقرابة  وبين أنه جرى خالل مؤتمر المانحين األخير في نيويورك الحصول على
 دوالر، مشددا على أهمية استمرار العمل للخروج من هذا التحدي الصعب.

مليون دوالر  92مليون دوالر، فيما وفرت  450شمالي، أن األونروا حشدت العام الماضي  وأوضح
ة عبر وقف بعض المصروفات، مبينا أن الضفة وسوريا تأثرت جراء عملية النداء الطارئ وليس غز 

إلى وجود مئات الوظائف المجمدة، وال تستطيع األونروا  وأشار فقط، حيث خسر البعض وظائفهم.
تعبئتها، موضحا أن ضغط العمل يزداد على الموظفين الحاليين؛ بسبب عدم وجود موارد لتعيين 

عادة وأكد شمالي أنه بعد نجاح مؤتمر نيويورك، بات يتوفر لدى وكالة الغوث تمويل إل موظفين جدد.
افتتاح العام الدراسي الجديد، مستدركا: "لكن قد نضطر إلغالق المدارس بعد افتتاحها بشهر واحد؛ 

 بسبب عدم توفر األموال الكافية".
مليون دوالر؛ من أجل االستمرار في  60وفي شأن آخر، أشار شمالي إلى أن األونروا بحاجة إلى 

 زة، دون انقطاع حتى نهاية العام الجاري.تقديم المساعدات الغذائية لألسر الفقيرة في غ
لو تمت  أفضلوتطرق إلى المصالحة، قائال: " هذا الموضوع لم يتحرك وبالطبع سيكون هناك فرص 

 المصالحة الداخلية الفلسطينية".
دوالر لعدد من األسر الفقيرة في  150كما كشف شمالي عن حقيقة ما يتم تداوله حول صرف مبلغ 

  قطاع غزة.

  30/6/2019، القدس، القدس
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ن  .44  الُمثيرة للجدل "ساحة القدس"عمدة باريس تدش 
ترأست عمدة العاصمة الفرنسية باريس السيدة آن هيدالغو، األحد، مراسم تدشين  آدم جابر: -باريس

 لباريس والتي أثارت جداًل كبيرًا. 17بالدائرة الـ” ساحة القدس“
. 1883مة الفرنسية باريس تحمل هذا االسم منذ عام تعد هذه الساحة أول مساحة عامة في العاص

دولة “واعتبرت عمدة باريس، آن هيدالغو، أن من شأنها إحياء الصداقة التي توحد مدينة باريس مع 
 ”.إسرائيل

وبالتزامن مع تدشين الساحة رسميًا، تظاهر عشرات األشخاص، في باريس، مستنكرين هذه الخطوة 
قريبًا  سيفتتح،س مجلس اتحادات الجاليات اليهودية في فرنسا؛ والتي التي تمت استجابة لطلب رئي

وقد رفع ”. الثقافة والتعريف بالتراث اليهودي”منها المركز األوروبي لليهودية، الذي يعنى بـ بالقرب
بتواطئه “المتظاهرون الفتات كتبت عليها جملة من العبارات الرافضة لقرار مجلس بلديات باريس، و

 ”.اإلسرائيليل مع االحتال
 1/7/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 نيويورك تايمز: خطة كوشنر بالشرق األوسط "أضغاث أحالم" .45

وصفت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية خطة جاريد كوشنر، مستشار وصهر : عبد الجبار أبوراس
"أضغاث أحالم وال الرئيس األمريكي التي تمثل الجانب االقتصادي مما يعرف بـ "صفقة القرن" بأنها 

 تمت للواقع بصلة".
نيويورك تايمز قالت في مقال عنونته "مشروع جاريد كوشنر لتنمية الشرق األوسط"، إن الخطط 

وأضافت أن إسرائيل  المعروضة مؤتمر المنامة "حلم كبير" بعيد المنال و"ال تمت للواقع بصلة".
ذا يعني أن أًيا من المقترحات غير ممكن تسيطر على الحياة االقتصادية لألراضي الفلسطينية، وه

واستطردت الصحيفة موضحة رؤيتها بشأن عدم واقعية خطط كوشنر: الخطة  تحقيقه دون موافقتها.
"ومن المتوقع أن تساعد دول  ال توجه أية مطالب من إسرائيل ورئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو".

القطاعات الخاصة في تمويل الخطة، لكن لم  الخليج إلى جانب الدول األوروبية والمستثمرين في
يكن هناك التزامات فعلية، وفكرة أن يقوم العرب بتمويل خطة سالم ال تشمل إقامة دولة فلسطينية 

 هي "أمر غير مرجح"، بحسب نيويورك تايمز.
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أنها وقالت الصحيفة إن ما يجعل المبادرة بأكملها أكثر سريالية )بعيدة عن المنطق والواقع( حقيقة 
جاءت بعد قطع اإلدارة األمريكية التي لكوشنر دور كبير فيها األموال المخصصة للبرامج التي تدعم 

 المدارس والرعاية الصحة للفلسطينيين.
 30/6/2019لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 يقولون إن الفلسطينيين دائما يرفضون  .46

 عبد الستار قاسم
الهم من أنظمة العرب السياسية بخاصة أنظمة الخليج تتردد في أوساط األعداء الصهاينة ومن وا

قامة كيان  مقولة أن الفلسطينيين رفضوا كل الحلول التي تم تقديمها لهم إلحالل سالم في المنطقة وا 
لهم يتمتع باالستقالل، وهم يتحملون مسؤولية هذا الرفض الذي يؤدي إلى مزيد من المعاناة واألحزان 

ان أبو منشار )محمد بن سلمان( آخر من تفوه بهذا الكالم وهو في لهم، واستمرار تشردهم. وك
 الواليات المتحدة وكأنه يعرف بالتاريخ.

أقوالهم غير منطقية وغير صحيحة. بداية أطرح السؤال: من هو الذي لديه االستعداد للمساومة على 
الذين غزونا في عقر وطنه، والتنازل عن أي جزء منه؟ الحقيقة التاريخية واضحة أن الصهاينة هم 

دارنا فلسطين بمساعدة بريطانيا المجرمة.  تكالب أهل الغرب علينا وقدموا كل أنواع الدعم للصهاينة 
ذا  وانتزعوا منا أرضنا وشردوا شعبنا، وبالتعاون مع عصبة األمم بداية واألمم المتحدة فيما بعد. وا 

أن يعيد ترتيب العالم وفق األساطير كان هناك من يقول إن لليهود حقا في فلسطين، فإن عليه 
القديمة التي تميزت بحركة الشعوب وتنقلها من منطقة إلى أخرى. ثم أن اليهود مروا في فلسطين 
لفترات متقطعة، ولم يكونوا أبدا سكانها األصليين. والرومان )أهل الغرب( هم الذين طردوا اليهود 

 نهائيا من فلسطين وحّرموها عليهم.
أن يتنازل عن أي جزء من  1948ق الحاج أمين الحسيني، قائد الفلسطينيين قبل عام لم يكن من ح

فلسطيني ولم يكن لديه االستعداد للقيام بذلك. ولم يكن لدى الشعب الفلسطيني االستعداد للتنازل 
واالعتراف بحق غير الفلسطينيين بأي جزء من بالدهم. هكذا كان الموقف الفلسطيني حتى جاءت 

لتحرير الفلسطينية لتغدر الشعب وتقدم التنازالت التي أثمرت المزيد من األحزان واآلالم منظمة ا
 للشعب الفلسطيني.

وأثناء الحرب. تقدمت الجيوش العربية في  1948األنظمة العربية غدرت الشعب الفلسطيني عام 
د وعدة الجيوش بداية الحرب، وتراجع جيش الصهاينة على الرغم من أن عدده وعدته كانت تفوق عد

العربية. تقدم الجيش المصري في جنوب فلسطين، والتقى الجيش األردني في منطقة بيت لحم، 
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واندفع الجيش العراقي نحو حيفا. وحرر الجيشان اللبناني والسوري بعض مناطق شمال فلسطين. 
زود أهل ”. اهمللتف“فهرع أهل الغرب وأملوا على الحكام العرب وقف القتال لمدة شهر لفسح المجال 

الغرب أثناء هدنة الشهر الصهاينة بمزيد من األدوات القتالية، وحذروا األنظمة العربية من التقدم، 
وأصروا على انكفاء الجيوش العربية. زود الملك فاروق الجيش المصري بأسلحة فاسدة وتمكن 

ربية، وفق ما كان الصهاينة من حصار الجيش المصري في الفالوجة، وتسلمت قيادات الجيوش الع
يقوله الضباط العراقيون للسكان، خرائط جديدة تحدد خطوط وقف إطالق النار. وبناء على ذلك، 

، والذي سلم بعد ذلك منطقة المثلث القدس للصهاينةتراجع الجيش األردني وسلم اللد والرملة وغرب 
ه تمكن من المحافظة على للكيان الصهيوني، وتراجع الجيش العراقي من مناطق حيفا وطولكرم، لكن

 مدينة جنين التي حاول الصهاينة احتاللها.
قررت األمم المتحدة بغير وجه حق، وبدون نصوص خاصة بتقسيم أوطان، تقسيم فلسطين إلى 

من  %53. خصصت األمم المتحدة 1947لعام  181دولتين: عربية ويهودية وذلك وفق القرار رقم 
لألغلبية الفلسطينية، وأبقت على منطقة القدس وبيت  %44طين، والمساحة لألقلية اليهودية في فلس

 لحم منطقة مدّولة.
من مساحة فلسطين االنتدابية )أي التي صنعها  %77بعد الحرب، استولى الصهاينة على حوالي 

االنتداب البريطاني المشؤوم( وتجزأ الباقي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة صغيرة ثالثة اسمها 
. تجاوز الصهاينة قرار 1967مة والتي بقيت جزءا من سوريا الصغرى واحتلها الصهاينة عام الح

األمم المتحدة الذي دعمته الدول الكبرى في حينه مثل أمريكا واالتحاد السوفييتي، ولم يرفع أحد 
وا صوته ضد هذا التجاوز، ما يشير إلى تآمر الجميع على فلسطين وشعبها، وكان الصهاينة قد أعد

لطرد الفلسطينيين من وطنهم وذلك بالقيام بمجازر ضد بعض القرى والمدن لكي يرتعب الناس 
فيغادرون خوفا من القتل. قتلوا الناس في دير ياسين وحيفا والدوايمة والطنطورة ومسجد دهمش في 

ذا فعل وما المجاورة.اللد وغير ذلك، فهرب الناس وتشردوا ليصبحوا الجئين في أراضي بالد الشام 
يدعو الكيان  1948العالم إلعادة الالجئين إلى وطنهم؟ اتخذت األمم المتحدة قرارا هزيال عام 

الصهيوني إلى السماح للفلسطينيين بالعودة في أقرب وقت ممكن. الصهاينة لم يسمحوا، وأقرب وقت 
لعودتهم إلى ممكن لم يأت بعد والعالم لم يتصرف. يحظى كل الالجئين في العالم بتأييد الدول 

بيوتهم وممتلكاتهم إال الالجئين الفلسطينيين. أغلب الدول تتجاوز حقهم في العودة، وتنهمك بالبحث 
عن حل على حساب الالجئين. ودول العالم تنشغل بالحفاظ على أمن الكيان الصهيوني بمن فيها 

 روسيا، وال تعير انتباها لألمن الفلسطيني.
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الم وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني؟ ال يوجد إطالقا. كل ما هي الحلول التي طرحها الع
الحلول التي تم طرحها كانت على حساب الشعب الفلسطيني، فكيف يقبل الفلسطينيون؟ تجرأت 
منظمة التحرير على الحقوق الفلسطينية واعترفت بالكيان الصهيوني وجندت نفسها دفاعا عن 

لت على اإلهانات واإلذالل مقابل بعض المال لربانها. الكيان، وعلى ماذا حصلت في المقابل؟ حص
استمر الصهاينة باالستيالء على المزيد من األراضي وبناء المستوطنات ومالحقة الفلسطينيين أينما 

 ثقفوا وبمساعدة الدول الغربية.
في  )لو( كان للفلسطينيين أن يقبلوا طروحات أهل الغرب، لما توقفوا هم والصهاينة عن االستمرار

الزحف على كامل التراب الفلسطيني. وأكبر دليل على ذلك أن الفلسطينيين لم يحصلوا على أي جزء 
من حقوقهم التاريخية الثابتة على الرغم من أن منظمة التحرير قد قدمت كل التنازالت المطلوبة 

سرائيليا فألغت الميثاق الوطني الفلسطينية واعترفت بالكيان الصهيوني  وأخذت تدافع عن أمريكيا وا 
األمن الصهيوني. إنكار حق الالجئين ما زال مستمرا، وكذلك مصادرة األراضي وبناء المستوطنات، 

 ومالحقة الفلسطينيين على كافة المستويات.
، لكن 1948واألهم أن الفلسطينيين لم يتأخروا في إعالن استقاللهم وتشكيل حكومتهم بعد هزيمة عام 

احتجزت الحاج أمين الحسيني قائد الفلسطينيين حينئذ، وأرسلت قوات  مصر بقيادة الملك فاروق 
مصرية إلى قطاع غزة واعتقلت أعضاء الحكومة الفلسطينية، وقضت على االستقالل الفلسطيني. 
واآلن وبسبب أن الحكومات العربية أكثر انحطاطا وسفاهة من تلك التي كانت في أواخر األربعينات 

 ستقالل الفلسطيني إن حصل.والخمسينات، ستدمر اال
 30/6/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 ماذا لو أخذ الفلسطينيون المال وتنصلوا؟ .47

 جيمس زغبي
، لكني استمعت إلى بعض الخطابات وقرأت الوثائق التي «السالم من أجل االزدهار»لم أحضر قمة 

 نشرها البيت األبيض.
دارة كلينتون، كان شعاري بشأن السالم ولطالما كنت مشجعًا لفكرة تصور المستقبل، وأثناء إ

«. رؤية للمستقبل تجذب إليها شعبًا في ظروف قاهرة»الفلسطيني هو أننا نحتاج إلى  -اإلسرائيلي
وآنذاك، كان ال يزال هناك أمل في قيام دولة فلسطينية على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

 ، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. 1967
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تلك الرؤية الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى تخيل أن غزة، عند االستقالل،  وقد قادت
يمكن أن تصبح مثل سنغافورة. وفي ظل السالم والحرية، يمكن للفلسطينيين ربط الضفة الغربية 
بغزة، وبناء ميناء بحري ومطار جوي وجذب االستثمارات، وأن تصبح فلسطين محورًا تجاريًا ووجهة 

 ية.سياح
صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره، ليس هناك « جاريد كوشنر»لكن على رغم من دعم 

جديد في رؤيته فقد تخّيل الفلسطينيون بالفعل ذلك المستقبل المزدهر اقتصاديًا. بيد أن كل ذلك 
الخليل، تحطم عندما طّبقت إسرائيل حصارًا على الحدود بعد أن ارتكبت مذبحة بحق المصلين في 

ونصبت مئات نقاط التفتيش العقابية في أنحاء الضفة الغربية، وفصلت القدس الشرقية عن األراضي 
وأنشأت شبكة نقاط عسكرية ومستوطنات في  1967المحتلة األخرى، وبنت جدارًا داخل حدود عام 

اك، وادي األردن، ومن ثم حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى كثير من أراضيهم الخصبة هن
وشددت سياسات العقاب الجماعي والقمع واإلذالل واإلهانة لماليين المدنيين األبرياء، ومنعت 

في المئة من أراضيهم ومواردهم الطبيعية، وحاصرت غزة  80وصول الفلسطينيين إلى أكثر من 
وخنقتها، وبدأت برنامج توسع استيطاني ضخم أدى إلى تضاعف اإلسرائيليين في الضفة الغربية 

 ألف مستوطن.  620مرات، ليصل عددهم إلى نحو  4بنحو 
والحقيقة أن فريق ترامب تغافل عن مصادرة إسرائيل لألراضي الفلسطينية والتوسع االستيطاني 

ضافة إلى نقل السفارة األميركية إلى « تقنين»و نقاط التفتيش العسكرية وعمليات هدم المنازل. وا 
ات اإلسرائيلية التي عززت السيطرة ووسعت تجمعات المستوطنين القدس الشرقية، أذعنوا إلى السياسي

في القدس الشرقية، وتشير اآلن إلى أنها ستنظر بعين الرضا إلى ضم أجزاء أخرى من الضفة 
 الغربية، وقطعت كل المساعدات عن المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. 

، طرأت لي فكرة: تخيلوا لو أن «كوشنر»تمعت إلى خطاب ومع أخذ ذلك في الحسبان، بينما اس
 الفلسطينيين أخذوا المال وهربوا!

ومنذ بدايتها، تمّرست إسرائيل على فن المراوغة. فقد وافقوا مرارًا وتكرارًا على شروط لم تكن لديهم نية 
التقسيم، ثم حاكوا  احترامها. وبداًل من ذلك، حصدوا منافعها ومضوا قدمًا. ففي البداية، وافقوا على

المؤامرات من أجل القيام بتطهير عرقي للمنطقة إلقامة كيانهم. ثم وقعوا اتفاقات كامب ديفيد من 
دون أي نية لتطبيق الحد األدنى من بنودها الخاصة بالفلسطينيين. وفعلوا ذلك مع اتفاقات أوسلو 

، لكنها لم تعتزم أبدًا وقف «ستيطانتجميد اال»ووافقت مرارًا وتكرارًا على «. واي ريفر»واتفاقية 
توسيع هيمنتها على األراضي المحتلة. فماذا لو قرر الفلسطينيون القيام بالخدعة ذاتها؟ ماذا لو فعلوا 
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ما يفعله اإلسرائيليون؟ وماذا لو قرروا بناء اقتصاد فلسطيني وتحسين الحياة المعيشية اليومية 
 ويل األمد؟ للفلسطينيين وتركيزهم منصب على الهدف ط

فالموافقة على ممارسة الخدعة ذاتها ال يلغي بأي وسيلة حقوق الفلسطينيين، والتمكين االقتصادي ال 
يبطل الحقوق السياسية، وال يشتري إذعانًا إلنكار هذه الحقوق. وال يمكن شراء التطلعات الفلسطينية 

 المشروعة أو بيعها بأي ثمن. 
إطار حقيقة نشأة دولة واحدة.. دولة فصل عنصري. وقد قادت  لكن دعونا نواجه الواقع، فنحن في

السياسات اإلسرائيلية إلى ذلك. وغالبية السكان في حدود هذه الدولة الواحدة من العرب. والمشكلة أن 
الفلسطينيين يفتقرون إلى الحقوق والسلطة، وليست لديهم استراتيجية لكسب السلطة التي يحتاجونها 

لبناء مجتمع فلسطيني كخطوة « كوشنر»ا لو استغلوا الفرصة التي تتيحها خطة لنيل حقوقهم. فماذ
مهمة على طريق تعزيز القوة لنيل الحرية والحقوق السياسية؟ ويظهر التاريخ أن الشعب الذي يعيش 
في بؤس اقتصادي يكون أقل تشبثًا بالمطالبة بالحقوق السياسية. وعندما يحصلون على درجة من 

 صادية يتحولون إلى المطالبة بمزيد من الحرية السياسية. الراحة االقت
يعد بفتح الضفة الغربية عن طريق إزالة القيود على السفر؛ وربط الضفة « كونشر»لذا، إذا كان 

بقطاع غزة؛ وجعل غزة مالذًا سياحيًا؛ وتعزيز االستثمار في المؤسسات الفلسطينية، وغير ذلك، 
ال وتنصلوا؟ وماذا لو استغل الفلسطينيون هذا العرض في وضع رؤية فماذا لو أخذ الفلسطينيون الم

استراتيجية جديدة، واتخذوا الخطوات األولى لتحويل واقع الدولة الواحدة الناشئ راهنًا إلى دولة 
 علمانية ديمقراطية؟ 

ون وما سيحدث هو أن الفلسطينيين سيواصلون المطالبة بالحرية والحقوق. وكأغلبية ُممّكنة، ستك
مسألة وقت قبل أن ينهضوا ويحصلوا على حقوقهم، حتى لو لم تكن هذه هي الرؤية المستقبلية التي 

سرائيل.   تسعى إليها كل من الواليات المتحدة وا 
سرائيل ترغبان في ذلك، فعندئذ ربما تكون فكرة جيدة أن تتحليا بالجرأة  ذا لم تكن الواليات المتحدة وا  وا 

الحتالل ومنح الفلسطينيين حقوقهم والعدالة والحرية التي يستحقونها والتي وتتخذا قرارًا بإنهاء ا
 يحتاجونها حقيقة لالزدهار في دولتهم المستقلة.

 29/6/2019، االتحاد، أبو ظبي
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 مقابلة وزير خارجية البحرين .48
 د. حسن البراري 

محمد آل خليفة لمحطة  كشفت المقابلة التي منحها وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن
إسرائيلية عن البنية الذهنية لشريحة من أنظمة عربية باتت ترى إسرائيل جزءا أصيال من منظومة 
الشرق األوسط، بل أكثر من ذلك، فوزير الخارجية يتحدث عن ارث المنطقة الذي يعتبر إسرائيل 

تحدث لجمهور إسرائيلي أن يذكرهم مكونًا رئيسيا فيه. والالفت أن معالي الوزير لم ينتهز فرصة أنه ي
بأن هناك احتالال بغيضا ما زال جاثما على صدور الفلسطينيين، بل اختار كلماته المنمقة التي 

 امتدح بها إسرائيل.
هذا الخطاب الذي جاء على لسان وزير الخارجية البحريني يمثل قمة جبل الجليد، فهناك ثقافة بدأت 

حساب حتى الفلسطينيين، فهذا اإلعالمي السعودي فهيد الشمري تطل برأسها تجامل إسرائيل على 
ينشط على قناة اليوتيوب مهاجما الفلسطينيين واألردنيين على السواء يصفهم بأنهم "ليسوا عربا" 
و"بقايا الرومان" و"متسولين". وحتى لو اعتبرنا أن فهيد الشمري يمثل نفسه فقط إال أن هناك سياقا 

ل الخليجية "السعودية والبحرين على وجه التحديد" يسمح لمثل هذه األفكار عاما في عدد من الدو 
 المغلوطة عن الفلسطينيين وقضيتهم بالظهور بهذه الفجاجة.

مقابلة الشيخ خالد بن أحمد، فالوزير البحريني ربما ال يفهم جيدا كيف يفكر المجتمع  إلىوعودة 
سرائيليين إلى الوقوع في فخ المقابالت التي من شأنها اإلسرائيلي وقادته، وربما دفعه جهله بدهاء اإل

أن تمنح شرعية الحتالل إسرائيلي كان ينبغي أن يكون موقف العرب منه أكثر حدة. والوزير أكثر 
من استخدام كلمة إضاعة الفرص، وفي ذلك غمز واضح من الفلسطينيين الذين رفضوا التفريط 

ف على أي أساس يعتبر الوزير أن الجانب الفلسطيني بحقوقهم حتى في قمة كامب ديفيد. ال أعر 
على سبيل المثال كان قد أضاع فرصة؟! فهل قدم له حل يستند إلى مبادرة السالم العربية على 
سبيل المثال؟! هل وافقت إسرائيل على االنسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران ورفض ذلك 

 الفلسطينيون؟!.
د إلى مقابلة يستهتر بها وزير خارجية دولة عربية بحق الفلسطينيين وحتى نفهم السياق العام الذي قا

)الثابت وغير القابل للتصرف والذي ال يسقط بالتقادم( علينا أن نتوقف عند الهلع الذي تعيشه بعض 
األنظمة الخليجية من إيران، فهذه األنظمة باتت ترى إيران خطرا وجوديا يتهددها وعليه بدأت 

ة تبرر التطبيع والتقارب مع إسرائيل. وهناك بالفعل محاوالت بائسة لضم إسرائيل وبطريقة ميكافيلي
إلى جبهة للتصدي إليران المحاصرة! ولعل البحرين تمثل حالة خاصة، فهناك مشاكل داخلية سحبت 
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من شرعية النظام وفقا لتقارير مؤسسة كارنيجي األمريكية. ويرى النظام الحاكم في المنامة أن إيران 
 ف وراء ما يجري من حراك سياسي ومطلبي بات يقلق مضاجع النخب الحاكمة في المنامة.تق

لألسف تبدو إسرائيل للوزير البحريني وكأنها البلسم الشافي الذي تحتاجه البحرين ومن يقف خلفها 
ن من عواصم التأثير. وما حديثه عن إسرائيل بوصفها "مكونًا أصيال" من تراث المنطقة إال تعبيرا ع

نوع من االعتذار لها. كتبت غير مرة بأن التعامل مع إسرائيل وفقا للضرورات يمكن أن يقبل به 
بعض العرب لكن الغالبية الساحقة من العرب أبدا ال تقبل الرواية التاريخية للحركة الصهيونية كما 

ل الكاتب الخليجي، فالقدس عربية وليس كما قا اإلعالمقبلها الوزير البحريني أو بعض رموز 
ما  -الذي ذكر في سورة اإلسراء  -السعودي فهيد الشمري بأن المعبد يهودي وأن المسجد األقصى 

 كان ينبغي أن يكون مالصقا لمعبد يهودي وكنيسة.
هذه فرصة لنقول بأن النظام التعليمي العربي بحاجة ماسة للتأكيد على حقيقة ما جرى على أرض 

شويهها تعليميا بحيث يسهل تمرير قبول االحتالل اإلسرائيلي. أما فلسطين، فربما هناك أجيال تم ت
 بالنسبة للوزير البحريني وغيره ففلسطين باقية بشعبها وبمناصرة أحرار العرب، وهم وقناعاتهم زائلون.

 1/7/2019الشرق، الدوحة، 
 

 إسـرائـــيــل تخـــضـــع البــــتزازات "حمـــــاس".. .49
 ليكس فيشمانأ

السنوار هذا منذ كان في السجن: إسرائيل ليست دولة قوية حقًا، فهي تعرف كيف تصدر فهم يحيى 
أصوات رامبو، تختبئ خلف تكنولوجيات عسكرية غالية لتحميها من النار المضادة، ولكن ال يوجد 

أخرى « تسوية»لدى قيادتها أي عمود فكري. فموجة الحرائق األخيرة في غالف غزة، والتي انتهت بـ 
 ة االحتمال، هي الرمز المصغر للسلوك اإلسرائيلي.عديم

هذه المرة بدأ هذا بشكل عام بسبب نزاع بين وزيرين فلسطينيين. من جهة غازي حمد، المسؤول من 
في القطاع عن رفاه السكان، بما في ذلك توزيع المال القطري على المحتاجين، « حماس»جانب 

د مجدالني، الذي لديه في غزة بضع عشرات الموظفين ومن الجهة األخرى نظيره في رام هللا، أحم
 من أجل الحفاظ على مصالح السلطة.

قبل نحو أسبوعين، حين وصل المندوب القطري كي يوزع مئة دوالر لبضعة آالف من العائالت 
الفقيرة، اكتشف رجال مجدالني أن بضعة آالف من العائالت في القائمة تنتمي، هكذا أو بخالفه، 

سرائيل، فتوقف توزيع «. ماسح»لموظفي  فأخرج مجدالني موظفيه في إجازة، اشتكى أمام قطر وا 
 المال. 
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المال  أيضاالمتحدة لم تحول هي  األممفي حالة نظام االبتزاز، ما بالك أن « حماس»دخلت 
المتحدة ليستا على ما يرام، وبالتالي سنضغط  واألمملألشغال المؤقتة للعاطلين عن العمل: السلطة 

 بداًل منا. األمورلى إسرائيل، وهي سترتب ع
حريقا في اليوم. كمية العبوات على الجدار في النهار وفي الليل ترتفع  15وهذا ما حصل: أكثر من 

بأنها تجري تجارب على صواريخ بعيدة المدى نحو « حماس»دراماتيكيا، ولتعزيز التهديد تنشر 
 البحر. 

 ائيلي، تقلص مجال الصيد، وتخفض توريد السوالر إلى القطاع. إسرائيل كرد شرطي للرأي العام اإلسر 
 المهنيون في جهاز األمن يعرفون أنهم يجعلون من أنفسهم أضحوكة جراء سياسة االوكرديون هذه.

مقتنعة بأن إسرائيل عشية االنتخابات قابلة لالبتزاز، بل أكثر من ذلك. ولهذا فهي ال تتأثر « حماس»
 قود. يومين بال و  –من يوم 

تستجدي « حماس»من يتأثر هم الناطقون بلسان الجيش والحكومة الذين يروون لنا مرة أخرى بأن 
 منا أن نتوقف. 

 إذا صدقنا الناطقين، فقد نفدت الدموع في غزة بعد سنة من البالغات عن االستجداءات. 
يوجد في غزة منذ بحاجة لتركض بعيدا. فوفد من المخابرات المصرية « حماس»هذه المرة ما كانت 

 إلى المحادثات. « حماس«منتصف األسبوع من أجل التهدئة، ومحاولة إعادة السلطة و
عندما سخن الحال جدًا قفز رئيس الوفد إلى القدس واقترح: تعالوا ننزل عن الشجرة.  نعطيهم المال، 

 نعطيهم الصيد، فيهدؤوا. 
ن تطالب، في ذات الفرصة، بزيادة عدد فتستخف بإسرائيل لدرجة أنها تجرأت على أ« حماس»أما 

 الخارجين من غزة عبر معبر إيرز كشرط للتهدئة. 
أظهرت إسرائيل الشجاعة ورفضت. أما الحقيقة فهي أنه على طول األزمة لم تتوقف إسرائيل لحظة 

 .161عن أن تواصل بناء شبكات المياه إلى غزة وتحسين خط التوتر العالي 
أدراج الرياح إلى أن تتوقف. « حماس»قدراتها، كان ينبغي لها أن تبعث بـ دولة ذات سيادة، واثقة ب

 أما هذا االبتزاز فيستدعي االبتزاز التالي. 
إذا لم تكن هذه القصة كافية لتوضح للجمهور اإلسرائيلي أنه يقف على رأسه أناس يرفضون أن يروا 

 أبعد من طرف أنوفهم فإننا بالتالي نستحق.
 30/6/2019، «يديعوت»

 1/7/2019، األيام، رام هللا
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 يليئور ليفيإ

الخميس مساء. بعد أسبوع صعب أشعل فيه مئة حريق في غالف غزة من عدد ال يحصى من 
البالونات الحارقة التي أطلقت من أراضي القطاع ـ توجه واحد من الوسطاء بين إسرائيل وحماس إلى 

 «.في القدس قرروا ردًا حاداً »منظمة وقال لهم: قيادة ال
في تلك الساعات دارت مفاوضات عنيدة ومكثفة بين الطرفين قادها كبار رجاالت المخابرات 
المصرية ومبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي ملدنوف ورجاله. قبل وقت قصير من 

اختراق، لهذا فقد طلبوا من الطرفين عدم تنفيذ  الرد اإلسرائيلي نجح ملدنوف والمصريون من تحقيق
الخطوات الهجومية. وافقت إسرائيل على إعطاء حماس تمديدًا ولم ترد. نجحت المفاوضات، وتحققت 
تفاهمات جديدة من التهدئة. لو لم تنجح لكان من شبه المؤكد أننا اآلن في ذروة جولة جديدة من 

 العنف.
ن تفاهمات تسوية متجددة بل عن النجاح إلعادة إسرائيل وحماس ال يدور الحديث، كما أسلفنا، ع

إلى مسار التسوية. في كل ذاك الزمن يجري في حماس جدال عنيد جدًا بين محافل رفيعة المستوى 
 يشد فيه كل طرف في اتجاه آخر.

في الجانب البراغماتي، فإن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي حاول اإليضاح لقيادة 
لمنظمة بأنه ينجح في تحقيق إنجازات هامة في التسوية لغزة. من جهة أخرى يقف كبير حماس، ا

ربحي مشتهى، الذي قاد خطًا صقريًا وادعى بأن إسرائيل تعرقل تنفيذ تفاهمات التسوية وتخدع 
حماس. وطلب مشتهى مواصلة الخط المتصلب حتى لو أدى إلى جولة عنف من أجل اإلثبات 

وسطاء بأن حماس غير مستعدة ألن يواصلوا تضليلها. في هذه األيام يسود توتر شديد إلسرائيل ولل
 بين االثنين اللذين كانا ذات مرة مقربين جدًا.

هناك ثالثة أسباب أساسية قررت حماس بموجبها أن تدهور الوضع وتؤدي إلى التصعيد. األول، 
إلقامة منطقة صناعية في كارني اعتقدت حماس بأن إسرائيل ال تعمل عن قصد على المخططات 

ستشغل في المستقبل آالف الفلسطينيين من غزة. وأوضح الوسطاء لحماس أن إسرائيل صادقت على 
المخططات، وأن التأخيرات تنبع من بيروقراطية داخلية وقطرية )يفترض أن تمول قطر إقامة 

إلى قطاع غزة بتمويل قطري من إسرائيل  161المنطقة الصناعية(. والثاني، إقامة خط الكهرباء 
يفترض أن يحسن جدًا النقص في الكهرباء في غزة. يفترض بإقامة الخط أن يستغرق ثالث سنوات، 
غير أن أحد الوسطاء سمح لحماس بأن تفهم في األسابيع األخيرة، خطأ، بأنه سيكون ممكنًا أنهاؤه 

 وتشغيله في غضون نصف سنة.
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المشروع فغضبوا. الخميس مساء، أوضح لهم بأن الوسيط  في حماس اعتقدوا أن إسرائيل تعرقل
أخطأ في تقديره وليس إسرائيل. الثالث، طلبت حماس زيادة التصدير من غزة واتهمت إسرائيل بعرقلة 
الخطوة غير أن المشروعين التجريبيين اللذين نفذا األسبوع الماضي لتصدير منتجات األلمنيوم 

تجات التصدير من غزة طلب في األسواق في الضفة الغربية أو في واأللعاب أثبتا لها بأن ليس لمن
 الخارج.

في إسرائيل، كما أسلفنا، طلبوا وقف أعمال العنف وأعطوا حماس مهلة يوم أو اثنين للتنفيذ الكامل 
للجم األعمال في الميدان. ومع أنها أطلقت، الجمعة، بالونات حارقة إال أنه منذ أمس لم ُتسجل 

 تى اآلن. توقع الوسطاء أنه ابتداء من اليوم سيسود هدوء تام على حدود القطاع.أحداث عنف ح
وحسب الوسطاء، إذا استمر الهدوء في األيام القادمة، فإن التسوية ستنتقل إلى المرحلة التالية منها 
بحيث تتضمن مشاريع هامة جدًا. ومع ذلك، في إسرائيل غير مستعدين ألن يفصلوا بين التسوية 

لة األسرى والمفقودين اإلسرائيليين في غزة، خالفًا لطلب حماس. وحسب تقدير الوسطاء، فإن ومسأ
استمرار الهدوء سيؤدي إلى بدء حوار في هذا الموضوع الحساس بهدف إدراجه كجزء من المرحلة 

 الثانية من التسوية.
لمساحات إلقامة ومن أجل رؤية أن هناك تقدمًا على األرض، ستبدأ هذا الصباح مرحلة قياس ا

قسمًا مختلفًا قرب حاجز ايرز، يديره  16دونمًا مع  40مستشفى ميداني دولي كبير على مساحة 
فريق طبي دولي. ويقام المستشفى بتمويل منظمة خاصة أمريكية وبإقرار إسرائيل، ويفترض أن 

 يضمن تحسنًا مهمًا واستجابة ال تعطى اليوم في قطاع غزة للمرضى الفلسطينيين.
 30/6/2019 ،يديعوت

 30/6/2019، القدس العربي، لندن
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