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*** 

 
 نتنياهو: علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا .1

مين نتنيءهو، إن "االختبءبر األكبر هو في الماركة، وعلينء نقل قءل برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيء
 الماركة إلى أبراضي الادو وتوسيع أبراضينء".

وأضءف نتنيءهو خالل كلمة له في احتفءلية لتكريم وحدات احتيءط عسكرية اليوم الثالثء : "إذا كءنت 
يوم الغفران. إذ مكن هنءك حرب حيث أثبتت قوات االحتيءط قدبرتهء على حسم الماركة فهي حرب 

انضمءمهم للقوات النظءمية، في ظل ظروف أولية ال تطءق، جيش الدفءع من التحول إلى الهجوم 
المضءد. ومن خالل جهود جبءبرة استطءعت إسرائيل بمانى جيش الدفءع وجيش االحتيءط قلب 

 دمشق".األموبر على برأسهء، إذ بتنء في غضون أقل من ثالثة أسءبيع على مشءبرف القءهرة و 
وتءبع نتنيءهو، "إننء عبءبرة عن دولة صغيرة الحجم في هذه المنطقة، فكلمء نضطر للدفءع عن أنفسنء، 
يتاين علينء نقل الحرب إلى أبراض أخرى وأوسع بمانى أبراضي الادو. إننء عبءبرة عن جيش ليس 

ء نواجه نفس صغيرا فهذا غير صحيح كونه جيشء كبيرا نسبيء ولكن يجب أن نكون أكبر بكثير ألنن
التهديدات التي تواجههء الدول الاظمى، ونوسع أبراضينء عند اللزوم بقدبر مء نوسع قوتنء المقءتلة 

 بمضءعفة عددهء عدة مرات وذلك بفضلكم".
 2/7/2019األيام، رام هللا، 
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 أبو ردينة: االستقرار االستراتيجي في المنطقة لن يتحقق دون إنها  االحتالل .2

لنءطق الرسمي بءسم الرئءسة نبيل أبو بردينة، إن االستقرابر السيءسي واألمني في المنطقة قءل ا: برام هللا
 متوقف على حل القضية الفلسطينية وفق قرابرات الشرعية الارعية والدولية.

وأضءف أبو بردينة بردا على المواقف والتصريحءت واالجرا ات األميركية واالسرائيلية سوا  المتمثلة 
و تصريحءت االدابرة غير المسؤولة أو إجرا ات حفر أنفءق قءئمة على الخرافة بوبرشة المنءمة أ

واالسءطير، اليوم الثالثء ، ان الفراغ السيءسي لن تمأله صفقة أو خطة أو وبرشة، ألن زمءم المبءدبرة 
متمثل بءلموقف الفلسطيني الصءمد وفق فلسفة الثوابت الوطنية الذي اوجد اجمءعء فلسطينيء ودوليء 

 وبرة الحفءظ على حل الدولتين إلقءمة دولة فلسطينية مستقلة وعءصمتهء القدس الشرقية.بضر 
وأكد أن أية مشءبريع إلبرعءك الموقف الفلسطيني لن تنجح بأي حءل من االحوال، وأية محءولة لخلق 
وقءئع تحت األبرض كبنء  نفق قءئم على الخرافة واالسءطير لن يؤدي إلى أي استقرابر أو أمن في 

نطقة، بل سيخلق فوضى سيءسية في منطقة مضطرعة اصال، ستسءهم في زعزعة أسس الم
 المجتماءت الارعية.

وقءل أبو بردينة، إن أية اقتراحءت أو حلول ال يرضى عنهء الشاب الفلسطيني لن يكتب لهء النجءح، 
فًء واجمءعًء وإن كءنت مؤامرة الصفقة قد تاثرت، إال أن الخطط الشيطءنية مء زالت، مء يتطلب اصطفء

وطنيًء خلف الرئيس محمود عبءس وقيءدة منظمة التحرير الفلسطينية حفءظًء على الثوابت الوطنية 
 لمواجهة التحديءت كءفة واالنتصءبر عليهء.

 2/7/2019، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 ور أميركي في رعاية السالم: مطرقة "ديفيد" أجهزت على االدعا ات بشأن دالفلسطينية" الخارجية" .3
قءلت وزابرة الخءبرجية والمغترعين، إن "مطرقة سفير أميركء لدى اسرائيل ديفيد فريدمءن أجهزت : برام هللا

 بشكل كءمل، على أية ادعء ات بشأن الدوبر األميركي كوسيط متوازن وغير منحءز".
شتى الوسءئل واألسءليب إعءدة برسم وأضءفت الخءبرجية في بيءن لهء، يوم الثالثء ، ان اسرائيل تحءول ب

الواقع في القدس المحتلة بمء يتال م ومطءماهء االستامءبرية وتطلاءتهء التهويدية، عبر إجرا ات 
استيطءنية توسعية لتغيير الوضع التءبريخي والقءنوني القءئم فوق االبرض، بمء في ذلك مء تامل عليه 

رسمية في اسرائيل لتمرير المصءدقءت النهءئية جمعيءت استيطءنية بشراكة كءملة مع المؤسسءت ال
على إقءمة "القطءبر الهوائي"، وجملة واساة من الحفريءت التهويدية في بءطن األبرض وعشكل خءص 
جنوب المسجد األقصى المبءبرك وداخل أسوابر البلدة القديمة في القدس، كمء هو حءل نفق مء ُيسمى 
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في مشءبريع السيءحة االستيطءنية التهويدية لبءطن بـ)طريق الحجءج( الذي ياتبر مؤشرا خطيرا 
 األبرض.

 2/7/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اتفاق مبدئي إلعفا  السلطة من دفع ضريبة الوقود: العبري الحكومي "كان"موقع  .4
إبرام صفقة مؤقتة مع الجءنب الفلسطيني، تهدف إلى منع انهيءبر السلطة « إسرائيل»تدبرس  )وكءالت(

«. األمن اإلسرائيلي»طينية اقتصءديًء، األمر الذي لو حدث، فإنه يهدد زعزعة مء يسمى الفلس
شيقل( تدفاهء  3.7مليون شيقل )الدوالبر= 200والصفقة أسءسهء يقوم على تخلي االحتالل عن 

التي تدفاهء مقءبل الوقود الذي تشتريه من « بلو»السلطة الفلسطينية شهريًء له، وهي ضريبة 
الابري الحكومي: إن االقتراح نوقش خالل اجتمءع لوزيري الخءبرجية « كءن». وقءل موقع «إسرائيل»

، عقد األبرعاء  المءضي في القدس المحتلة، وعحسب مصدبر فلسطيني فإن «اإلسرائيلي»الفلسطيني و
من  الجءنبين حققء اتفءقًء مبدئيًء في هذا الشأن، إال أن السلطة ال تزال بءنتظءبر الموافقة النهءئية

 خالل األسءبيع المقبلة.« إسرائيل»
وفي حءل الموافقة على الصفقة، فإن مادل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية النءتج عن 

 400مليون شيقل شهريء إلى  600احتجءز أموال الضريبة سيتبءطأ بمقدابر الثلث، وسينخفض من 
 مليون شيقل.

القضية تكمن في إعطء  السلطة الفلسطينية فرصة  إن«: كءن»وقءل مسؤولون في السلطة لموقع 
 اللتقءط األنفءس خالل األشهر المقبلة، ولكن إلى حد ماين.

 3/7/2019، الخليج، الشارقة
 

 مناورات أمنية فلسطينية واسعة في الضفة .5
برام هللا: أجرت األجهزة األمنية الفلسطينية منءوبرات واساة في عدد من مدن الضفة الغرعية، شملت 

 لتاءمل مع هجمءت وأحداث عنف وطوابرئ.ا
وجرت المنءوبرات النءدبرة في برام هللا ونءبلس وعيت لحم وجنين، واشتركت فيهء جميع األجهزة األمنية 
الفلسطينية. وأغلقت الشرطة عدة شوابرع عءمة، فيمء انتشر برجءل األمن وأجروا منءوبرات اشتملت على 

ءمل مع أعمءل شغبن وعمليءت اعتراض مواكب مهمة، إطالق نءبر وانفجءبرات وإخال  برهءئن، والتا
 إضءفة إلى وقوع زالزل وحرائق كبيرة.
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وجء ت المنءوبرات في وقت تاءني فيه األجهزة األمنية الفلسطينية من تقليص في الميزانية بسبب 
 وقف المسءعدات األميركية، واحتجءز إسرائيل أموال الاوائد الضريبية الفلسطينية.

ئيس، واألمن الوطني، والمخءبرات، واالستخبءبرات، واألمن الوقءئي، والدفءع المدني، وشءبرك حرس الر 
 والخدمءت الطبية الاسكرية، في التدبريبءت التي استمرت لسءعءت.

  3/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 أسرى حماس: محاوالت االحتالل للنيل من الشيخ يوسف ستبو  بالفشل والخسران .6

حركة حمءس في سجون االحتالل أن المحءوالت اإلسرائيلية للنيل من قءمة الشيخ  أكد أسرى : برام هللا
 حسن يوسف الشءمخة السءمقة ستبو  بءلفشل والخسران.

وقءل أسرى حمءس، في بيءن وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، مسء  الثالثء : "وال يفرح عدونء 
مجءهد في برعوع فلسطين يفدونه بءلمهج اللئيم؛ فإن مئءت اآلالف من أبنء  وأحبءب الشيخ ال

 واألبرواح".
إن الشيخ "وأبرقوا بتحية الاز والفخءبر للشيخ يوسف، الذي يتارض لهجمة إسرائيلية تشويهية، قءئلين: 

 ."يوسف أسد الضفة يواصل مسيرته النضءلية والجهءدية المبءبركة من خلف قضبءن سجون االحتالل
اقع التواصل االجتمءعي، مع األسير الشيخ حسن يوسف، أحد وعدأت حملة تضءمن كبيرة اجتءحت مو 

أبرز قيءدات حركة حمءس، في أعقءب ادعء ات أطلقتهء وسءئل إعالم عبرية بتاءمل نجله صهيب مع 
 االحتالل.

 2/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نزال: ورشة البحرين فشلت واالحتالل سيبقى منبوذا .7
في الخءبرج محمد نّزال، أن غيءب الحضوبر الفلسطيني الرسمي  أكد نءئب برئيس حركة حمءس

 والفصءئلي عن وبرشة المنءمة، شّكل لهء ضرعة وتسبب في فشلهء حتى قبل أن تبدأ.
وقءل نزال في تصريحءت صحفية إن حجم ماءبرضة التطبيع مع االحتالل فلسطينيء وعرعيء وإسالميء 

لتطبيع، مشيرا إلى أن الكيءن الصهيوني سيبقى وعحرينيء أبرسل برسءلة واضحة أن نبض األمة ضد ا
 شءذًا ومنبوذًا، وأن عملية تسويقه ترفضهء الغءلبية من شاوعنء الارعية واإلسالمية.

وأكد أن وبرشة البحرين فشلت فشاًل ذبرياًء، وأول مظءهر فشلهء الموقف الفلسطيني الموحد منهء، 
زنة دوليًء، مثل: األمم المتحدة، وبروسيء مضيفء أن ثءني مظءهر هذا الفشل هو مقءطاة جهءت وا
 والصين، وحضوبر مستوى منخفض من دول عرعية وإسالمية.
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وتءبع: أمء ثءلث مظءهر الفشل فكءن عدم صدوبر نتءئج واضحة ومالنة باد اناقءد الوبرشة، كمء أن 
عرعية الماءبرضة الشابية الواساة للوبرشة، بد ًا من مكءن اناقءدهء في البحرين، ومروبرًا بدول 

 وإسالمية يمكن اعتبءبره برابع مظءهر هذا الفشل.
وأشءبر نزال إلى أن سلوك اإلدابرة األمريكية برئءسة ترمب والفريق الاءمل ماه، هو سلوك "متاجرف" 
يقوم على الفرض واإلمال  والضغط، وقد ظنوا أن هذا السلوك يمكن أن يأتي بنتءئج لهم، ولكن ذلك 

 ى فشل الوبرشة.شكل بردة فال عكسية، وأفضى إل
وأشءد نزال بءلموقف الكويتي المتمّيز من صفقة القرن ووبرشة المنءمة، مضيفء أن الموقف الكويتي 
يثبت للجميع أن برضء اإلدابرة األمريكية ليس قدبرًا محتومًء، وأنه بءإلمكءن ماءبرضتهء، وعدم االنصيءع 

 ألوامرهء.
 2/7/2019، موقع حركة حماس

 

 اب جديدةاألسرى يخوضون معارك إضر  .8
من جديد، عءد األسرى الفلسطينيون إلى اإلضرابءت المفتوحة عن الطاءم لنيل : هءني إبراهيم-غزة

حقوقهم داخل السجون اإلسرائيلية. وبرّد األسرى، أمس، على برفض الادو االستجءبة لمطءلب ثالثة 
م في اإلضراب يومًء، ببرنءمج ُيدخل دفاءت جديدة منه 50من زمالئهم المضرعين منذ مء يقءبرب 

في السجون برنءمجًء يشمل « الجبهة الشابية لتحرير فلسطين»خالل األيءم المقبلة. وأعلنت قيءدة 
خطوات عدة، في مقدمهء إدخءل دفاءت من األسرى اإلدابريين في اإلضراب المفتوح تدبريجًء، 

عءإلبرادة بءلوحدة نستمر و »بءإلضءفة إلى خطوات عءمة داعمة من األسرى اآلخرين تحت شاءبر 
تشكيل لجنة »إن الدفاة األولى بدأت إضرابهء أول من أمس، داعية إلى « الشابية»وقءلت «. ننتصر

دعم ومسءندة عبر الفاءليءت الجمءهيرية على األبرض، واعتمءد جماة "دعم األسرى اإلدابريين 
 «.المضرعين عن الطاءم" ضمن فاءليءت "مسيرات الاودة"

  3/7/2019األخبار، بيروت، 
 

األسبوع  "المخابرات العامة"اعترضت على الورقة المصرية للمصالحة التي قدمتها "األخبار": فتح  .9
 الماضي
اعترضت على الوبرقة المصرية للمصءلحة التي قدمتهء « فتح»أن حركة « األخبءبر»علمت 

ركة للح« اللجنة المركزية»األسبوع المءضي إلى مسؤول ملف المصءلحة وعضو « المخءبرات الاءمة»
خالل اتصءالت التهدئة، « حمءس»عزام األحمد. وكءن المصريون قد سلموه الوبرقة باد تشءوبرهم مع 
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للوبرقة الجديدة لكونهء تتجءوز « الفتحءوي ». ويأتي الرفض 2011وذلك على أسءس اتفءق القءهرة عءم 
ذا أن ه« حمءس»السلطة في قطءع غزة، فيمء ترى « حمءس»الذي يقضي بتسليم  2017اتفءق 

أخيرًا. ووفق مصءدبر، تطرح الوبرقة المصرية « فتح»االتفءق انتهى مع تشكيل حكومة جديدة بقيءدة 
بدمج جميع الفصءئل داخلهء، « منظمة التحرير»إجرا  انتخءبءت تشريعية وبرئءسية، وإعءدة ترتيب 

خالل  خالل زيءبرة الوفد األمني لقطءع غزة« حمءس»على أن ُيقدم المصريون وبرقة ممءثلة إلى 
 األسبوع المقبل )تأجلت أكثر من مرة(.

محمود الزهءبر، برئيس السلطة محمود « حمءس»على خط مواٍز، هءجم عضو المكتب السيءسي لـ
جهود من »عبءس، متهمًء إيءه بءلوقوف في طريق إتمءم المصءلحة برعءية مصرية. وأكد الزهءبر وجود 

وفي المقءبل، «. وال يامل للقضية الفلسطينية أجل إنهء  االنقسءم، لكن عبءس ال يريد المصءلحة،
قدمت مقترحًء إلنهء  االنقسءم « فتح»كشف مستشءبر عبءس للاالقءت الدولية، نبيل شاث، أن 

يتضمن انتخءبءت تشريعية في الضفة وغزة والقدس بمشءبركة الفصءئل كءفة، على أن تتشكل الحكومة 
على المقترح خالل زيءبرة الوفد « حمءس» وفق نسبة كل فصيل من األصوات، متوقاًء أن تردّ 

حكومة وحدة وطنية للشاب »تطرح برؤية أخرى تقضي بءلذهءب إلى « حمءس»المصري. لكن 
، تشرف على انتخءبءت تحدد كم لكل فئة من «الفلسطيني في الداخل والخءبرج بموافقة الكل الفلسطيني

 فئءت الشاب نصيبهء من المشءبركة.
  3/7/2019األخبار، بيروت، 

 
 فصائل فلسطينية ترفض اقتراح فتح بشأن االنتخابات .10

غزة: برأى قءدة فلسطينيون في غزة في أحءديث للجزيرة نت أن مقترح إجرا  االنتخءبءت -برائد موسى
التشريعية الذي كشف عنه نبيل شاث مستشءبر الرئيس الفلسطيني للاالقءت الدولية؛ ال يشكل حاًل 

الخروج من حءلة االنقسءم القءئمة في السءحة الفلسطينية منذ أمثل لتحقيق المصءلحة الوطنية و 
 .2007منتصف عءم 

وقءل شاث إن حركة فتح في انتظءبر الرد من حمءس خالل الزيءبرة المرتقبة للوفد األمني المصري، 
على مقترح يتضمن إجرا  انتخءبءت تشريعية في الضفة الغرعية وقطءع غزة والقدس، بمشءبركة 

على أن تتشكل الحكومة بحسب نسبة كل فصيل من األصوات والنتيجة التي يحصل الفصءئل كءفة، 
 عليهء في االنتخءبءت.



 
 
 
 

 

 10 ص             4976 العدد:             7/3/2019 رععا األ  التاريخ:  

                                    

وأكد عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس سهيل الهندي للجزيرة نت أنه ليس هنءك موعد محدد 
لزيءبرة الوفد المصري، نءفًيء في الوقت نفسه مء تحدث به شاث عن برد مرتقب من حمءس يحمله 

 وفد المصري بشأن مقترح االنتخءبءت التشريعية.ال
وقءل: حمءس مع مبدأ االنتخءبءت، ولكن يجب أن يسبق هذه االنتخءبءت تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وتوافق فصءئلي على إجرا  االنتخءبءت الرئءسية والتشريعية والمجلس الوطني بءلتزامن، وعإشراف هذه 

النتخءبءت إذا كءنت هنءك نية صءدقة لتجءوز مرعع االنقسءم الحكومة، فال يمكن الفصل بين هذه ا
 وتحقيق المصءلحة.

 -بءستثنء  حركة فتح-بين حمءس والفصءئل والقوى  %99وشدد الهندي على أن هنءك توافقء بنسبة 
حول مختلف القضءيء الوطنية، والجميع منفتح على أي مقترحءت من أجل تحقيق المصءلحة، ولكن 

 ة التفرد واإلقصء  التي تنتهجهء فتح.بايدًا عن سيءس
بدوبره، قءل عضو المكتب السيءسي لحركة الجهءد اإلسالمي خءلد البطش، في تصريحءت بردًا على 
شاث، "يجب عقد لقء  وطني سريع لكءفة األمنء  الاءمين للفصءئل واألحزاب الفلسطينية للتوافق على 

 ايل دوبر منظمة التحرير الفلسطينية".إجرا  انتخءبءت تشريعية وبرئءسية ومجلس وطني وتف
ودعء إلى إجرا  انتخءبءت عءمة برئءسية وتشريعية ومجلس وطني كجز  من اتفءق المصءلحة الذي 

، مؤكدًا أنه "إذا جء ت االنتخءبءت في سيءق وطني فنحن ماهء ولن نشءبرك في 2011ُوّقع عءم 
 السلطة، ولكن نشءبرك في منظمة التحرير".

السيءسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة للجزيرة نت أن  وأكد عضو المكتب
"الحلول والمقترحءت الترقيعية" ال تاتبر خيءبرًا أمثل لتجءوز الواقع المرير بفال االنقسءم. وقءل: الجبهة 
ة الديمقراطية ترى أن إعءدة تصويب النظءم السيءسي الفلسطيني يتطلب إجرا  االنتخءبءت للرئءس

والتشرياي والمجلس الوطني، بشكل متزامن، وعتوافق وطني، وعلى قءعدة التمثيل النسبي الكءمل، 
 وأي خيءبرات أخرى هي "مضياة للوقت".

واعتبر الكءتب والمحلل السيءسي إبراهيم المدهون أن المقترح الفتحءوي "منقوص وغير كءمل، وهو 
يلبي متطلبءت المرحلة الحءلية وماءلجتهء،  مقترح تاجيزي تلقيه فتح كي ترفضه حمءس"، فهو ال

ويتجءهل انتخءبءت المجلس الوطني، وانتخءبءت الرئءسة، حيث انتهت والية الرئيس محمود عبءس 
 .2009عءم 

وقءل المدهون للجزيرة نت إن حمءس لديهء تفكير وطني وشءمل، ويمكن أن تتجءوز الكثير من 
كية، وأن تتوفر تاهدات بقبول نتءئج االنتخءبءت وتشكيل التاقيدات بشرط أن تكون هنءك حكومة تشءبر 
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حكومة وطنية تشءبركية، وماءلجة ملف موظفي غزة وعدم تجءوزهم، والبنء  على هذه االنتخءبءت 
 إلعءدة بنء  منظمة التحرير لتحقيق الشراكة.

سءم؛ يجب أن وبرأى المدهون أن أي مقترح من حركة فتح إن كءن جديًء الستاءدة الوحدة وإنهء  االنق
يسبقه تراجع السلطة عن اإلجرا ات الاقءبية ضد غزة، تقديرًا لحجم المخءطر المحدقة بءلقضية 

 الفلسطينية، خءصة مء يارف إعالنيء "بصفقة القرن" والمخططءت األميركية.
 2/7/2019الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ع غير مسبوقة"العالول: إقامة سكة قطار بين "إسرائيل" ودول عرعية "عملية تطبي .11

، محمود الاءلول، ”فتح“قءل نءئب برئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”: القدس الارعي“ –غزة 
ترعطهء بادد من الدول الارعية، تحتءج إلى مخءطبة ” سكة قطءبر“إن ترويج إسرائيل مؤخًرا إلقءمة 

، في ”تطبيع غير مسبوقةعملية “تلك الدول، لمارفة التوجهءت بهذا الشأن، ووصف الاملية بأنهء 
حءل تمت. وانتقد الاءلول بشدة أي مواقف عرعية تدعم التوجهءت األمريكية بشأن عملية السالم، باد 

 مشءبركة مسؤولين في إدابرة ترامب في افتتءح نفق استيطءني في القدس المحتلة.
محءوالت إسرائيل وقءل الاءلول، في تصريحءت أدلى بهء إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، ماقًبء على 

هذه المسألة بحءجة لمخءطبة الشاوب الارعية بشأنهء “الترويج لسكة قطءبر ترعطهء بدول المنطقة: 
 ”عملية تطبيع غير مسبوقة.“، مشدًدا على أنهء تاتبر ”خالل الفترة المقبلة

األمريكي إلى ذلك، انتقد الاءلول، بشدة، مشءبركة سفير الواليءت المتحدة ديفيد فريدمءن والمباوث 
أسفل بلدة سلوان بءلقدس المحتلة. وقءل إن مء جرى ” نفق استيطءني“جيسون غرينبالت في افتتءح 

دبرًسء لكل من يسير كءلقطيع خلف أمريكء التي هي شريكة إلسرائيل في االحتالل “ياتبر 
” شريكة“وأكد الاءلول أن اإلدابرة األمريكية تاتبر حءلًيء ”. واالستيطءن، وليست مجرد داعم فقط

 إلسرائيل في االحتالل واالستيطءن، وليست مجرد داعم لهء فقط.
وأشءبر في الوقت ذاته إلى أن القيءدة الفلسطينية ستواصل جهودهء وحراكهء في مواجهة اإلجرا ات 

بكل أسءليب الوحدة والتقءطع في المواقف لتحقيق مزيد من االنتصءبرات في “األمريكية واإلسرائيلية، 
 ”.أمريكية-يءسة الصهيومواجهة الس

 3/7/2019القدس العرعي، لندن، 
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 فتح توجه رسالة للقيادي في حماس "حسن يوسف" .12
الرأي: عبرت حركة فتح، اليوم الثالثء ، عن تقديرهء للدوبر الوطني الذي قءم ويقوم به -الضفة المحتلة

ل النءطق بءسم القيءدي في حركة حمءس بءلضفة الغرعية الشيخ حسن يوسف طوال حيءته. وقء
مفوضية التابئة والتنظيم بحركة فتح "منير الجءغوب"، عبر صفحته على موقع التواصل االجتمءعي، 
إنه في هذه اللحظءت الصعبة التي يمر بهء األخ الشيخ حسن يوسف ندعو هللا له بءلصبر والثبءت، 

لتكءتف في مواجهة حيث أن الشيخ يوسف برجل ماروف دومًء بمواقفه الوطنية ودعوته للوحدة وا
 االحتالل االستيطءني في فلسطين".

 2/7/2019وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 وزير الخارجية اإلسرائيلي: مستعدون لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران .13
اد )برويترز(: قءل وزير الخءبرجية اإلسرائيلي إسرائيل كءتس، يوم الثالثء ، إن إسرائيل تست-تل أبيب

لتدخل عسكري محتمل في حءلة حدوث أي تصايد في المواجهة بين إيران والواليءت المتحدة في 
 منطقة الخليج.

يجب األخذ في االعتبءبر أن الحسءبءت الخءطئة للنظءم "وقءل كءتس، في كلمة في مؤتمر هرتسليء، 
وهي مواجهة ” را المنطقة الحم“إلى ’ المنطقة الرمءدية")اإليراني( يمكن أن تحدث تحوال من 

 ”.عسكرية
يجب أن نكون مستادين لهذا ومن ثم تواصل إسرائيل تكريس نفسهء لتازيز قوتهء الاسكرية “وأضءف 

 ”.تحسبء لوضع يتاين عليهء فيه التاءمل مع سينءبريوهءت التصايد
  3/7/2019القدس العرعي، لندن، 

 
 يأكله النمل األبيض من الداخللعاد: الكيان منزٌل محميٌّ بجدراٍن قوّيٍة بينما عاموس ج .14

وصف الجنرال اإلسرائيلّي في االحتيءط، عءموس جلاءد برئيس ماهد  زهير أندبراوس: -النءصرة
هرتسليء ومدير سلسلة المؤتمرات التي يقيمهء الماهد سنوًيء، وصف كيءن االحتالل بأّنه منزل محمي 

تابيره. وجء  هذا الوصف في مقءبلة  بجدبران قوية بينمء يأكله النمل األبيض من الداخل، على حدّ 
تمهيدية لمؤتمر الماهد متادد المجءالت الذي بدأ بءألمس، والذي يتنءول في هذه الدوبرة موضوعءت 

 عديدة تتالق بخريطة التهديدات التي تقلق منهء الدولة الابرّية.
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ء، قءل إّن حءلة الفسءد هنء وقءل الجنرال جلاءد، برئيس الهيئة السيءسّية واألمنّية في وزابرة األمن سءبقً 
وتفتت النءس مصدبر قلق كبير بءلنسبة لي، أواًل وقبل كل شيٍ  كمواطٍن، وهذا يقلقني حتى على 

 المستوى الوطنّي، على حّد تابيره.
” األزمة اإليرانية“وفي الوقت الذي أشءد فيه جلاءد بطريقة برئيس الوزبرا  بنيءمين نتنيءهو في ماءلجة 

حءدة لاملية صنع القرابر بشأن الغواصءت األلمءنية، وكذلك انتقد السيءسة التي قءل إّنهء وّجه انتقءدات 
تضاف السلطة الفلسطينية بمء يضر بمصلحة الكيءن، وحذبر أيًضء ممء ووصفه بأنه الاواقب 

 الوخيمة لضّم أجزا  من الضفة الغرعية.
ت المتحدة والكيءن، متطًرقء إلى بءإلضءفة إلى ذلك، تحدث جلاءد عن عمق الاالقءت بين الواليء

مشكلة حءلية قد تتحول إلى أزمة تتالق بتكييف مينء  حيفء الحتيءجءت البحرية األمريكية، حيث أنه 
، فإن مجلس الشيوخ 2021الصينية على عقد إدابرة المينء  اعتبءبرا من  SIPGبينمء حصلت شركة 

 مينء  حيفء.األمريكي عبر عن مخءوف أمنية خطيرة بشأن الترتيب في 
وكءل جلاءد المديح لرؤية ترامب الذي ال يساى لتحويل األنظمة الارعية إلى ديمقراطيءت، وقءل في 
هذا السيءق: إذا كءن علّي االختيءبر بين عملية ديمقراطية جلبهء اإلخوة المسلمون واالستقرابر، فإني 

لديمقراطي بأكمله كمثءل سأختءبر االستقرابر، إذا كءن هنءك شخص يارف كيفية إحضءبر النموذج ا
للاءلم الارعي، لتغيير الاءلم الارعي على أسءس ديمقراطي، فأنء أؤيده، وسءق قءئاًل: أنء أفضل 
االستقرابر والاالقءت المستقرة، والتركيز على التهديد اإليراني، ترامب هو الواقعية السيءسية للغءية، 

 ءد.برؤيته حية للغءية في هذا المانى، أّكد الجنرال جلا
في موضوع الضّم، انتقد جلاءد السفير األمريكي ديفيد فريدمءن بخصوص كالمه عن الضّم، وقءل 
إّنه نتيجة لاملية كهذه لن يكون هنءك سالم مع الفلسطينيين وال تاءيش ماهم، وأضءف: على عكس 

ين لكنهم مء يقولون، لن يكون هنءك تطبيع للاالقءت مع الدول الارعية ألنهم ال يحبون الفلسطيني
 ليسوا مستادين للتخلي عنهم، على حّد قوله.

 2/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 "شخص سي "لبيد: على نتنياهو الذهاب للبيت ألنه  .15
الماءبرض، يءئير لبيد، إن على برئيس الوزبرا  بنيءمين  اإلسرائيلي)األنءضول(: قءل القيءدي  -القدس

في كلمة في مؤتمر هرتسليء، الذي ينظمه ماهد  وقءل لبيد ”.شخص سي “نتنيءهو، التنحي، ألنه 
يجب على بيبي )نتنيءهو( أن يذهب إلى المنزل. ليس لدي أي ” السيءسءت واالستراتيجية )خءص(:
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ضغينة ضده، آمل أن تتم تبرئته )من تهم الفسءد(، يجب عليه الاودة إلى المنزل ألنه برئيس وزبرا  
 “.سيئ، ألنه يفكك الدولة 

إذا مء كنت تريد اقتصءًدا عءداًل، ” الوسطي الماءبرض:” أزبرق أبيض“قيءدي في حزب وأضءف لبيد، ال
فاليك تغيير الحكومة؛ يهدف )وزير النقل والمواصالت بتسلئيل( سموبرتيش، إلى سحق محكمة الادل 

أمء خطة )نءئب ” وأكمل: ”.مليون فلسطيني )يقصد سكءن الضفة الغرعية( 2.9الاليء من أجل ضم 
 ”.ة ياقوب( ليتسمءن هي المزيد من المءل، وخطتنء هي تازيز الديمقراطيةوزير الصح

المتطرف، أمء ليتسمءن هو زعيم حزب ” اتحءد أحزاب اليمين“وسموبرتيش هو قيءدي في حزب 
دولة “وحذبر لبيد من أن بقء  نتنيءهو في الحكم، يقود إلى إقءمة  اليميني الديني.” يهودوت هتوبراه “

 ”.يةشرياة، غير ديمقراط
إذا مء بقي بيبي فنحن لن نبقى هنء، إذا مء نجح نتنيءهو في االنتخءبءت )شهر ” وأضءف:

سبتمبر/أيلول( فنحن في طريقنء إلى دولة غير ديمقراطية تقول للطبقة المتوسطة: أحضر أموالك 
 ”.وأغلق فمك
ش، اعمل بشكل في نهءية األمر هذا مء يقوله نتنيءهو للطبقة المتوسطة: اخدم في الجي” وأضءف:

األنءس األكثر  إلىجءد، ادفع الضرائب والتزم الصمت، سآخذ أموالك من أجل الحصءنة، وأعطيهء 
 إلى األحزاب اليمينية المتطرفة. إشءبرة، في ”تطرفء

   3/7/2019القدس العرعي، لندن، 

 
 مليار 600: نان" مع لبالمتنازع عليه"للغاز  اكشف تقديراتهتالسابقة  "الطاقة اإلسرائيليةرئيسة " .16

 دوالر
على ملف « مطلاة»بءستثنء  تسريبءت تصدبر بين الحين واآلخر عن مصءدبر إسرائيلية : يحيى دبوق 

مع لبنءن، تؤكد أن الخالف يتالق بحّيز يحوي كميءت كبيرة من الوقود « التنءزع»الغءز والنفط و
 لمءلية.األحفوبري، ال ترد من الادو أية إشءبرة عن حجم التقديرات وقيمتهء ا

مليءبر دوالبر، هي  600المسألة تتالق كمء وبرد من تل أبيب أمس، وألول مرة، بمبلغ يصل إلى 
، خالل الاقود «التنءزع»التقديرات األولية لحجم النءتج المفترض استخراجه من الغءز في منطقة 

من خالل  المقبلة. األمر الذي يفسر إصرابر الادو على االستيال  على جز  من هذا النءتج، وإن
التفءوض، وال يقتصر على محءولة نزع فتيل صراع قد يكون موضع تصايد بين الجءنبين، من شأنه 
تاريض المصءلح اإلسرائيلية لخطر االستهداف، باد أن تاذبر وضع اليد اإلسرائيلية عليه، من خالل 

 فرض إبرادة تل أبيب بءلقوة الاسكرية أو التهديد بهء.
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مليءبر دوالبر، وبرد أمس في مقءلة لرئيسة طءقم وزابرة الطءقة اإلسرائيلية  600التقدير المءلي، أي الـ
السءبقة، سمدابر بت آدم، التي واكبت استكشءفءت الغءز الطبياي في عرض المتوسط، وعملت وفقًء 

 لوظيفتهء على حّل التنءزع الغءزي والحدود االقتصءدية مع الجءنب القبرصي.
الطءقة اإلسرائيلية من الوقوع في أخطء  وقع فيهء المفءوض بت آدم، في مقءلهء، تحذبر وزابرة 

اإلسرائيلي مع قبرص، في حءل بد  المفءوضءت فااًل مع الجءنب اللبنءني، مشيرة إلى أن االتفءق مع 
نيقوسيء جء  في وقت قيءسي نتيجة الاالقءت الطيبة بين الجءنبين، إال أن القصوبر اإلسرائيلي تالق 

ءبرة للحدود االقتصءدية التي لم تجد حاًل لهء إلى اآلن، برغم تواصل المفءوضءت بءآلبءبر الغءزية الا
وقءلت بت آدم إن على  حولهء لمء يزيد على سبع سنوات، منذ التوقيع على االتفءق الحدودي.

 المفءوض اإلسرائيلي أن يتوصل إلى اتفءق مع المفءوض اللبنءني الذي اطلع بطبياة 
 3/7/2019األخبار، بيروت، 

 
 مليار شيكل العام الماضي 38.7توقعات بارتفاعه: عجز الميزانية اإلسرائيلية  .17

أظهرت تقءبرير نشرهء المحءسب الاءم في وزابرة المءلية اإلسرائيلية، بروني حزقيءهو، اليوم : 48عرب 
 ل(،كشي 3.7)الدوالبر= مليءبر شيكل 38.7، بلغ 2018الثالثء ، أن الاجز في الميزانية الاءم، للاءم 

إلى  2020و 2019وهو أكثر من غءية الميزانية لدى إقرابرهء. كمء تشير التوقاءت حيءل الاءمين 
 مليءبر شيكل كل عءم. 50 – 45وصول الاجز المءلي إلى مء بين 

مليءبر شيكل من  4.5وتبين من التقءبرير أن دخل الخزينة الاءمة في الاءم المءضي انخفض بـ
ابرتفع بسبب دخل  2017. لكن الدخل من الضرائب في الاءم الضرائب، قيءسء بءلاءم الذي سبقه

 استثنءئي جدا.
برغم ذلك، فإن تقءبرير األعوام األخيرة تظهر صوبرة واضحة، مفءدهء أن اإلنفءق الحكومي يرتفع بوتيرة 

 سرياة والدخل ال يصل إلى مستوى وتيرة اإلنفءق، األمر الذي ياّمق الاجز.  
ب ابرتفءع الاجز ليس متالقء بءبرتفءع استثنءئي بءإلنفءق، وإنمء نءبع من ووفقء للمحءسب الاءم، فإن سب

، فيمء اإلنفءق 2018دخل مرتفع جدا تم تسجيله في سنوات سءبقة، لمرة واحدة، ولم يتكربر في الاءم 
 من الميزانية الاءمة. %100.4بقي بمستوى متشءبه تقريبء وعنسبة 

لخمس المءضية بصوبرة غير متسءوية. فقد ابرتفءع اإلنفءق وابرتفع حجم اإلنفءق الحكومي في السنوات ا
، والقسم األكبر منه كءن نتيجة برفع أجوبر األطبء  2013منذ الاءم  %81.7في مجءل الصحة بنسبة 

واإلنفءق جرا  برفع أجوبر موظفي الدولة  %35والممرضءت. واإلنفءق في مجءل التاليم ابرتفع بنسبة 
على مؤسسءت التاليم الاءلي خالل السنوات الخمس األخيرة ابرتفع  . لكن اإلنفءق%23.5ابرتفع بنسبة 



 
 
 
 

 

 16 ص             4976 العدد:             7/3/2019 رععا األ  التاريخ:  

                                    

. لكن ينبغي اإلشءبرة %20.6فقط، بينمء ابرتفع اإلنفءق في المجءل األمني ابرتفع بنسبة  %18.3بنسبة 
 إلى ميزانية األمن هي أكبر ميزانية في الموازنة الاءمة.

مليءبر شيكل. ويشكل الدين مقءبل  788.3غ ليبل %5.5وابرتفع الدين الحكومي، الاءم المءضي، بنسبة 
النءتج المحلي مؤشرا مركزيء على تحديد تدبريج االئتمءن واالستقرابر المءلي للدولة. وانخفض التنءسب 
بين الدين والنءتج بشكل متواصل خالل الاشرين عءمء األخيرة، لكنه ابرتفع في الاءم المءضي بنصف 

أن يسو  هذا الوضع في الاءم الحءلي، والتخوف في وزابرة من النءتج. ويتوقع  %61نقطة ووصل إلى 
 المءلية هو من احتمءل استمرابر هذا االتجءه الذي سيؤدي إلى خفض تدبريج االئتمءن إلسرائيل.

 2/7/2019، 48عرب 
 

 بيرتس يفوز برئاسة حزب "العمل" اإلسرائيلي الُمعارض .18
لي الُماءبرض، للمرة الثءنية في تءبريخه، فءز عمير بيرتس برئءسة حزب "الامل" اإلسرائي: بيت لحم

وذلك في االنتخءبءت التمهيدية داخل الحزب التي جرت الثالثء ، النتخءب برئيس جديد للحزب، خلفء 
 آلفي غبءي الُمستقيل.

ونءفس بيرتس بحسب وسءئل االعالم االسرائيلية على هذا المنصب قيءديين اثنين همء: الصحءفية 
 عءمء(. 39إيتسيك شمولي )عءمء( و  34ستءف شءفير )

 3/7/2019، وكالة معًا اإلخبارية
 

 : حماس تنتصر بالبالوناتاإلسرائيلي جنرال بالجيش .19
قءل القءئد األسبق للمنطقة الجنوعية في جيش االحتالل تسفيكء فوغل، إن حركة : الداخل المحتل

أن المواجهة الاسكرية حمءس تحقق انتصءبرات على "إسرائيل" من خالل البءلونءت الحءبرقة، مضيفء 
 هي الحل الوحيد للتغلب عليهء.

وأضءف وّقانء مع حمءس على اتفءقية الهدنة، ومنحنءهء تصريحء لالستمرابر بقتلنء، من خالل الموافقة 
على إدخءل األموال إلى غزة، وتوسيع مسءحة الصيد في عرض البحر، وإعءدة ضخ الوقود إلى 

 القطءع".
القنءة السءباة أنه "ال يمكن شرا  الردع اإلسرائيلي بءلمءل، ألننء إذا وأضءف في مقءبلة مع موقع 

واصلنء محءبرعة النيران التي تشالهء حمءس بمنطق برجل اإلطفء ، فلن ننجح أبدا في تحقيق النصر 
 عليهء".
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ولفت إلى أن هذا األمر يتطلب من القءدة السيءسيين اإلسرائيليين االتحءد ماء، والذهءب سويء إلى 
 لة عسكرية ضد حمءس للتغلب عليهء".جو 

وأشءبر إلى أن "حمءس تستغل نقءط الضاف التي تراهء لدينء طوال الفترة المءضية والحءلية، وكلمء 
زدنء في إظهءبر هذا الضاف، فلن توقف الحركة أسءليبهء ضدنء". وأوضح أن "حمءس تفهم أكثر من 

ات التي تراهء في المشهد اإلسرائيلي، أي محلل سيءسي إسرائيلي، وتارف كيف توظف باض المؤشر 
 فهي كمء يقول المثل "تأخذ الليمون اإلسرائيلي، وتصنع منه الاصير المطلوب لهء".

 2/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 كاألعدا  "إسرائيل"يهود الفالشا.. المهاجرون الجدد ذوو البشرة السمرا  يعاملون في  .20
شء في إسرائيل أنفسهم مجددا ضحية الانصرية واالستخفءف بهم؛ بسبب لون وجد يهود الفال النءصرة:

 بشرتهم وأصولهم اإلثيوعية، باد مقتل أحد شبءبهم دون مبربر من قبل برجل شرطة في منطقة حيفء.
وأثءبر قتل الشءب اإلثيوعي األصل الذي دفن أمس ضجة واساة وحءلة غضب، حيث قءم مئءت من 

ابرع مركزية وإشاءل حرائق في مفءبرق مركزية طيلة سءعءت ممء تسبب يهود الفالشء بإغالق شو 
 بءختنءقءت مروبرية كبيرة.

وتستمر وتتسع احتجءجءت الفالشء لليوم الثءني على التوالي، وسط اتهءمءت للشرطة والسلطءت 
عءمء( برصءصة شرطة  19اإلسرائيلية بءلانصرية والتحريض عليهم، باد قتل الشءب سلمون تءكء )

 ياة أنه ألقى نحوه حجرا هدد حيءته خالل شجءبر في إحدى الحدائق الاءمة.بذبر 
ويوجه قءدة الفالشء االتهءمءت للشرطة اإلسرائيلية بءلضغط السريع على زنءد السالح عندمء يكون 
الهدف من غير اليهود الغرعيين خءصة من المهءجرين الجدد من إفريقيء بسبب لون بشرتهم. وزاد 

شء بادمء قءمت محكمة إسرائيلية بإطالق سراح الشرطي القءتل وإبرسءله لحبس غضب يهود الفال
منزلي داخل فندق. وتأتي حءدثة قتل الشءب اإلثيوعي حلقة في مسلسل جرائم قتل ابرتكبتهء الشرطة 
اإلسرائيلية في المءضي من بينهء اعتدا ات حتى على شبءب فالشء يرتدون الزي الاسكري ويخدمون 

 الل.في جيش االحت
   3/7/2019القدس العرعي، لندن، 

 
 الهجرة المعاكسة.. ما ال تعرفه عن أسباب رحيل اليهود من فلسطينتقرير:  .21

برغم كل اإلغرا ات التي ُتقدمهء الحكومءت اإلسرائيلية، : الخليج أونالين -نءدبر الصفدي  -برام هللا 
اللبن والاسل"، فإن اإلحصءئيءت من مءل وسكن وعمل وترفيه، لليهود مقءبل البقء  واحتالل أبرض "
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بدأت ُتسجل أبرقءمًء مخيفة لهروب اليهود من أبرض فلسطين، في تهديد مبءشر لحلم "المشروع 
 الصهيوني الكبير".

"إسرائيل" تتاءمل مع ملف "الهجرة الماءكسة" بحسءسية وحذبر كبيَرين، ودائمًء مء تلجأ إلى إخفء  
التي تضر بسماتهء ومشءبرياهء، لكن مراكز البحوث واستطالعءت األبرقءم الحقيقية لهجرة اإلسرائيليين 

الرأي ووسءئل اإلعالم غءلبًء مء تفضح تلك األبرقءم، ضمن سيءستهء وصراعءتهء الداخلية الدائمة مع 
 األحزاب الحءكمة.

محءوالت دولة االحتالل نزع الهوية الفلسطينية عن أبنء  هذا البلد، وإعطء هء لليهود من خالل 
ائم والتهويد والنزعة الدينية المتطرفة، واالستيطءن وسرقة الحقوق واألبراضي الفلسطينية، لم تحقق الجر 

النتءئج المطلوعة لدعم المشروع "الصهيوني الكبير" بءألغلبية اليهودية، فءلوجود الفلسطيني بءٍق يدافع 
 آخر ينتمون إليه.عن هويته، في حين بدأ اليهود يسلكون طريق الهجرة، للبحث عن هوية وعلد 

عوامل الطرد الديموغرافي من "إسرائيل" تاءظمت خالل السنوات األخيرة، فأصبحت أعلى من عوامل 
الجذب إليهء، بسبب دوافع وهواجس أمنية، وانادام الشاوبر بأمنهم الشخصي في عمق جبهتهم 

ل االقتصءدية المتمثلة في الداخلية، لتشكل القوة الدافاة للهجرات اليهودية الماءكسة، أكثر من الاوام
 الضءئقة المعيشية والوضع االقتصءدي.

آخر استطالع للرأي أجراه ماهد "ميدغءم" لالستطالعءت لمصلحة مشروع "برحلة إسرائيلية" التءبع 
من السكءن اليهود في  %27، كشف أن 2017لوزابرة الترعية والتاليم والجيش اإلسرائيلي، في 

 من البالد لو تمكنوا من ذلك. "إسرائيل" يرغبون في الهجرة
 الهوية اليهودية الضائعة

 %36التخبطءت التي تعيشهء "إسرائيل" ظهرت واضحة في هذا االستطالع، فبحسب مء ذكره فإن 
من اليهود المتدينين يرغبون في الهجرة  %7من اليهود الالمءنيين يرغبون في الهجرة منهء، كمء أن 

حكومة بنيءمين نتنيءهو، أن الراغبين في الهجرة هم من فئة الشبءب أيضًء. واألمر األشد وقاًء على 
عءمًء، وهذا مؤشر واضح على أن اليهود ال يشارون  29عءمًء و 23الذين تتراوح أعمءبرهم بين 
 بءالنتمء  إلى الدولة والهوية.

س ليس استطالع "ميدغءم" وحده مء أقلق "إسرائيل" وقضَّ مضءجع حكءمهء، بل إن "ماهد القد
، زاد من األوضءع تأزمًء حين كشف عن تنءمي 2018ألبحءث إسرائيل"، وفي تقرير نشره في مءيو 

ماّدالت "الهجرة السلبية الماءكسة" لليهود من مدينة القدس المحتلة، برغم الجهود الحكومية المتواصلة 
ء، مقءبل تقليص لتغيير الواقع الديموغرافي في المدينة بهدف الحفءظ على األغلبية اليهودية فيه

 الوجود الارعي.
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من المستوطنين يسكنون  %47، أن 2019وأوضحت ماطيءت مركز اإلحصء  الفلسطيني في مءيو 
في القدس، وتشكل  225.335مستوطنًء منهم  306.529في محءفظة القدس، حيث بلغ عـددهم نحو 

فلسطيني،  100مقءبل كل مستوطنًء  23نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغرعية نحو 
 فلسطيني.   100مستوطنًء مقءبل كل  70في حين بلغت أعالهء بمحءفظة القدس نحو 

وكشفت دبراسءت إسرائيلية حديثه أخرى صدبرت قبل أشهر، عن تسجيل مء ُوصف بأنه "ميزان هجرة 
طين المحتلة ، داخل "إسرائيل"، إذ فءق عدد اليهود الذين تركوا فلس2009سلبي" ألول مرة منذ عءم 

ألف  16.7انتقل إلى خءبرج فلسطين المحتلة نحو  2018أعداد من هءجروا إليهء، وأنه في الاءم 
إسرائيلي فقط باد فترة تزيد على  8,500إسرائيلي، غءلبيتهم عءئالت، في حين هءجر إلى "إسرائيل" 

 عءم خءبرج فلسطين المحتلة.
، في حين أن 1,000من كل  2" اليوم تصل إلى وعينت الدبراسة أن نسبة الذين يغءدبرون "إسرائيل

، مشيرًة إلى أن أكثر من 1,000من كل  1نسبة الذين يهءجرون مرة أخرى إلى "إسرائيل" تصل إلى 
(، ومن %64نصف اليهود الذين تركوا فلسطين المحتلة ُولدوا خءبرجهء، وهءجروا إليهء من أوبروعء )

 (.%11آسيء وأفريقيء ) (، ومن دول%25أمريكء الشمءلية وأستراليء )
، 2015وحتى نهءية عءم  1948وعحسب ماطيءت الدائرة المركزية لإلحصء  اإلسرائيلي، فإنه منذ عءم 

ألف يهودي، ولم ياودوا إليهء، ويشمل هذا الادد الذين توفوا خءبرجهء  720ترك فلسطين المحتلة 
 خالل تلك المدة.

لية أن يتزايد التاداد السكءني للارب إلى دبرجة تجال وترجح التوقاءت اإلحصءئية والبحثية اإلسرائي
، وذلك إذا استمرت الهجرة الماءكسة، وتأزمت األوضءع 2020بحلول عءم  %50نسبة اليهود أقل من 

 األمنية والسيءسية، وتاءظم دوبر المقءومة الارعية في مواجهة االحتالل.
ية بأن اليهود يعيشون حءلة من النفوبر وعن أسبءب هذه األبرقءم المخيفة، تحدثت وسءئل إعالم عبر 

داخل "إسرائيل"، لادد من األسبءب، منهء أن حيءتهم مارَّضة للخطر، خصوصًء أن هذه المستوطنءت 
تقع خءبرج نطءق الجدابر الاءزل الذي تبنيه دولة االحتالل، وعدم شاوبرهم بءالنتمء  إلى األبرض والبلد، 

ض؛ وهو مء يدفاهم إلى النظر في مغءدبرة "تل أبيب" إلى وشاوبرهم بسيطرة الهوية الارعية على األبر 
 أي جهة أخرى.

بر أن -ولمواجهة هذه الهواجس، تساى "الحركة الصهيونية"  فقط من يهود الاءلم  %43التي تقدِّّ
ألف يهودي من األبرجنتين  300إلى تكثيف حمالت الهجرة، لجذب نحو  -يقيمون في "إسرائيل"

 ريقيء وإثيوعيء والهند، لتوطينهم في فلسطين التءبريخية.وأمريكء الالتينية وجنوب أف
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اإلسرائيلي بخصوصيته وتفّرده، فهو صراع على الوجود اتخذ أشكءاًل  -ويتسم الصراع الفلسطيني 
وصوبرًا عدة؛ وقد اعتبرت "إسرائيل" منذ إعالن قيءمهء، أن الفلسطينيين "يشكلون خطرًا ديموغرافيًء 

والت االحتالل اإلسرائيلي الحفءظ على التفوق الديموغرافي على الجءنب عليهء"، ولذلك استمرت محء
الفلسطيني من خالل تكثيف موجءت الهجرة وجذب يهود الاءلم إلى "إسرائيل"، ومواجهة ابرتفءع نسبة 

 السكءن الفلسطينيين، سوا  في أبرضهم أو الاءلم الخءبرجي.
 لماذا يهاجر اليهود؟

المتشعبة نقله مراسل "الخليج أونالين"، إلى طءولة المختصين والبءحثين هذا الملف وعأسئلته الشءئكة و 
الفلسطينيين، محءواًل إيجءد تفسيرات توضح الوضع القءئم، وكذلك تقديم السينءبريوهءت المتوقاة القءدمة 

 على "إسرائيل" بقضية "الهجرة الماءكسة"، في ظل الظروف المحيطة محليًء ودوليًء.
سطيني، المقيم بءلاءصمة اللبنءنية بيروت، ثءبت الاموبر: إن "موضوع الهجرة فيقول البءحث الفل

الماءكسة واحد من أهم التحديءت التي تواجه إسرائيل وكل محءوالتهء لحل هذه الماضلة، لكن 
 الديموغرافية الفلسطينية نجحت وانتصرت عليهء".

ائيل لجأت إلى استقدام اليهود وفي تصريحءت خءصة لـ"الخليج أونالين"، يضيف الاموبر: إن "إسر 
األفءبرقة، لماءلجة هذه األزمة، إال أنهء وقات في أزمة أكبر حين عجزت عن وضع مشءكل للفوضى 

 الداخلية التي أحدثهء األفءبرقة الذين هءجروا إليهء".
ء وعحسب الاموبر، فإن اليهود هءجروا من "إسرائيل"، ألنهم لم يجدوا بالد "الاسل والسمن واللبن" كم

ُوعدوا، كمء أن اليهود الذين هءجروا إلى دولة االحتالل في السءبق لم يستغنوا عن جنسيءتهم 
األصلية، وكءن قدومهم إلى "إسرائيل" من أجل المصلحة فقط، ولتحسين ظروفهم المعيشية 
واالقتصءدية، لكنهم صدموا بءلانصرية وابرتفءع األساءبر وانادام األمن، والاسكرة، وعدم وجود ال 

 عسل وال سمن، لذلك قربروا الهجرة والهروب.
وعدَّ البءحث الفلسطيني من أسبءب ابرتفءع هجرة اليهود، دوبر المقءومة الفلسطينية واالنتفءضءت 
الشابية، التي أدت دوبرًا مهمًء في زعزعة األمن داخل دولة االحتالل، وأجبرتهم على الهجرة والبحث 

 عن األمن في دول أخرى.
لى أن "إسرائيل" دولة ُبنيت على استقدام اليهود وزيءدة عددهم بءلهجرة إليهء، وهذه ويلفت الاموبر إ

الخطة قد تنجح فترة ماينة، وليست حاًل جذبريًء لمواجهة الزيءدة الطبيعية للفلسطينيين، مؤكدًا أن دولة 
ره، وهذا األمر فاليًء يزعزع أ سس االحتالل وصلت إلى مرحلة لم تجد فيهء أي يهودي لُتحضِّ

 "المشروع الصهيوني الكبير".
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ولنظرة أقرب إلى الواقع الداخلي اإلسرائيلي، تحدث مراسل "الخليج أونالين" مع الخبير في الشأن 
( ومء 2000اإلسرائيلي مؤمن مقداد، الذي اعتبر أن هذه المتغيرات قد حدثت باد االنتفءضة الثءنية )

بر المقءومة الفلسطينية من الحجر إلى السالح، وقد تضءعفت باد فوز "حمءس" في  تباهء من تطوُّ
، ومء واكب هذه الفترة من تطوبر الصوابريخ واألنفءق، واختطءف الجنود في السنوات 2006انتخءبءت 
 األخيرة.

ويكمل حديثه لـ"الخليج أونالين": "على مدابر تلك السنوات، شكلت المقءومة هءجس خوف كبيرًا بين 
لى الهرب إلى أوبروعء، وقد كءنت أعلى نسبة في الهجرة الماءكسة سكءن الكيءن؛ دفع مئءت منهم إ

لمستوطني جنوعي فلسطين ومحيط قطءع غزة، ألنهم الفئة األكثر تضربرًا من المقءومة خالل الحروب 
 الثالث األخيرة".

ويضيف الخبير في الشأن اإلسرائيلي: "الباض قد ينخدع بمء ينشره إعالم االحتالل عن استياءب 
ن المهءجرين الجدد إلى فلسطين، لكن أعداد الهءبرعين تفوق بأضاءف ذلك، وإن الهجرة مئءت م

الحءلية التي يساى إليهء الكيءن هي استياءب األفءبرقة من اليهود، بهدف دمجهم في صفوف الجيش، 
 وهذا مء ينذبر بخطر تشار به الحكومة اإلسرائيلية".

وجة من االنتفءضة الفلسطينية، دفات مئءت من ويشير إلى أن تصايد االحتالل على األبرض خلق م
اليهود إلى الهرب من فلسطين؛ خوفًء من انفجءبر وشيك بين سكءن الضفة والقدس، موضحًء أن أعلى 

باد تصءعد وتيرة عمليءت الدهس والطان وثوبرة أهل القدس، كل ذلك جال  2017نسبة كءنت عءم 
 ."إسرائيل" في حءلة برهبة شديدة وعدأ يفقد قوامه

وفي برده على سؤال متالق بتأثير الهجرة على "إسرائيل"، أجءب مقداد: "عمليءت الهروب المتتءلية 
بأعداد كبيرة تمثل فقدان حلقة للمنظومة الصهيونية، واليهودي الذي يخرج من فلسطين وال يقربر 

المرير الذي الاودة ال يكتفي فقط بذلك، بل ُيرهب عشرات من زمالئه في أوبروعء ويشرح لهم الواقع 
عءشه بفلسطين؛ وهو مء يسبب إحبءطًء وتدميرًا للمشروع الصهيوني، في جلب البدال  من أوبروعء 

 الستمرابر كيءنه".
ماليين يهودي،  6.484ماليين نسمة، بينهم  8.680الجدير ذكره أن عدد سكءن دولة االحتالل يبلغ 

مليون نسمة ويشكلون  1.808من السكءن، في حين يبلغ عدد السكءن الارب  %74.7يشكلون 
20.8%. 

 2/7/2019، موقع الخليج أونالين
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 بحراسة مشددة األقصىمستوطنا يقتحمون المسجد  55: القدس .22

مستوطنء، اليوم الثالثء ، المسجد األقصى المبءبرك من بءب المغءبرعة بحراسة  55اقتحم  :وفء –القدس 
 مشددة من عنءصر الوحدات الخءصة بشرطة االحتالل.

شروحءت حول أكذوعة الهيكل المزعوم  إلىنفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد واستماوا و 
 قبل مغءدبرة المسجد من جهة بءب السلسلة.

 2/7/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أسيرا 11ارتفاع عدد األسرى المضرعين إلى  :هيئة شؤون األسرى  .23
أسيرا، باد انضمءم ثالثة  11نذ يوم أمس االثنين إلى ابرتفع عدد األسرى المضرعين عن الطاءم م

 أسرى جدد لإلضراب، وذلك احتجءجء على سيءسة االعتقءل اإلدابري.
وقءلت هيئة شؤون األسرى والمحربرين، في بيءن، إن كل من األسيرين محمد نضءل أبو عكر ومحمد 

ن بلدة ابو ديس بءلقدس، قد عطية الحسنءت من مخيم الدهيشة في بيت لحم، واألسير حذيفة حلبية م
 شرعوا يوم أمس بإضرابهم المفتوح عن الطاءم في سجن "النقب" الصحراوي.

عءمء( من بلدة بيت عوبر التحتء في محءفظة برام هللا،  21ولفتت إلى أن األسير إحسءن عثمءن )
 17عءمء( من محءفظة جنين يواصالن إضرابهمء عن الطاءم منذ  48واألسير جافر عز الدين )

 يومء.
أيءم، برفضء العتقءلهم  9أسرى من محءفظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطاءم منذ  5فيمء يواصل 

 26عءمء(، وغضنفر ابو عطوان ) 30عءمء(، وكءيد ) 29اإلدابري، وهم: الشقيقءن محمود الفسفوس )
 31سءئد زهران )عءمء(، إضءفة لألسير  27عءمء(، وسءئد النموبرة ) 30عءمء(، وعبد الازيز سويطي )

وأشءبرت إلى أن األسرى المضرعين ياءنون من تفءقم أوضءعهم الصحية، وعدت عليهم  عءمء(.
عالمءت الهزل، والضاف الاءم، وصاوعة في الحركة، والمشي، واصفرابر الوجه، كمء ياءنون من 

ر واضح وأكدت "أن ازديءد أعداد المضرعين عن الطاءم مؤش الدوخة، وأوجءع بءلرأس، والمفءصل.
على تزايد موجة االحتجءجءت في صفوف األسرى على هذا االعتقءل الجءئر والمسلط على برقءب 
 مئءت الماتقلين اإلدابريين، الذين يزج بهم داخل سجون االحتالل دون أسبءب، أو توجيه لوائح اتهءم".

 ماتقل. 500يذكر أن عدد الماتقلين اإلدابريين في سجون االحتالل وصل إلى 
 2/7/2019، ، رام هللااأليام
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 جثمانا لشهدا  45: االحتالل يحتجز 2015منذ العام  .24
تواصل سلطءت االحتالل اإلسرائيلي احتجءز مئءت جثءمين الشهدا  في مقءبر األبرقءم والثالجءت، 

جثمءنء لشهدا  في الثالجءت، بحسب عضو لجنة  45ال يزال االحتالل يحتجز  2015فمنذ عءم 
 مين الشهدا  المحءمي محمد عليءن.متءباة احتجءز جثء

جثءمين للشهدا :  4وأشءبر عليءن، وهو والد الشهيد بهء  في تصريحءت إذاعية إلى الكشف عن دفن 
محمد الفقيه، وبرامي عوبرتءني، وعبد الحميد أبو سروبر، ومحمد طرايرة، في "مقبرة األبرقءم.. مياءد" 

وقءل إن قرابر الدفن صدبر بأمر عسكري احتاللي  في الجليل األعلى، وأثبت ذلك بءألوبراق الثبوتية.
" وهو مء لم يكن متءحء DNA“، ودفنوا في اليوم الثءني، مع أخذ عينءت لفحص 7/5/2018في تءبريخ 

 سءبقء، إذ كءن يتم الدفن عشوائيء.
جثءمين على األقل ال تزال في الثالجءت بأمر احترازي من المحكمة الاليء  4وكشف عليءن أن هنءك 

رائيلية، أي أن إبقء هم لحين اتخءذ قرابر نهءئي، وهنءك عدد من الشهدا  حتى اآلن لم يارف اإلس
 مصيرهم، سوا  أكءن دفنوا في "مقءبر األبرقءم" أم ال يزالون في الثالجءت.

 2/7/2019، 48عرب 
 

 عشرات المنازل والمنشآت في "سلوان" مهددة باالنهيار جرا  حفريات االحتالل بالقدس .25
حذبر مركز مالومءت وادي حلوة، اليوم الثالثء ، من خطر انهيءبر عشرات المنءزل : لمحتلةالقدس ا

والمنشآت في سلوان وحي وادي حلوة، بسبب حفريءت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي أسفل األحيء  
 السكنية، بهدف تدشين شبكة األنفءق تحت القدس القديمة، وتمرير المشءبريع االستيطءنية.

ل بحضوبر السفير األميركي دافيد فريدمءن، والمباوث جيسون غرينبالت، في عين ودشن االحتال
سلوان نفق )دبرب الحجءج( االستيطءني المؤدي للقدس القديمة، وهو عبءبرة عن حفريءت أثرية كبيرة 
تحت سطح األبرض، وهي مستمرة منذ ست سنوات، بءلتاءون بين جمعية )إلاءد( االستيطءنية، ومء 

 ثءبر وسلطة الطبياة والحدائق اإلسرائيلية.يسمى سلطة اآل
وأكد مركز مالومءت وادي حلوة، في بيءن له، أن سلطءت االحتالل تواصل أعمءل الحفر في شبكة 
أنفءق متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة الاين، مروبرا بشءبرع حي وادي حلوة الرئيس 

برعة" والبؤبرة االستيطءنية "مدينة داود"، وصواًل إلى بءتجءه "مشروع كيدم االستيطءني/ سءحة بءب المغء
 سءحة البراق "السوبر الغرعي للمسجد".

عءمًء، وأدى إلى  13وأضءف المركز، أن "حفر وشق األنفءق" متواصل أسفل حي وادي حلوة منذ 
حدوث انهيءبرات أبرضية واساة وتشققءت وتصدعءت في منءطق عدة بءلحي، وخءصة "الشءبرع الرئيس 
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منءزل صنفت أنهء  5منزاًل جزئيًء، وأكثر من  80وبروضة الحي"، إضءفة إلى تضربر أكثر من  ومسجد
 "خطرة" من بلدية االحتالل باد تضربر أسءسءتهء.

وأشءبر المركز إلى أن االنهيءبرات الخطيرة التي وقات في آذابر/مءبرس المءضي، خءصة في أبرضية 
للروم األبرثوذكس"، تقع فوق مسءبر النفق  ملاب حي وادي حلوة وسوبره، وفي أبرض تءباة "لكنيسة

وأوضح أن أعمءل الحفر أسفل حي وادي حلوة ال تتوقف، بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، وتفرغ  المفتوح.
 األترعة من أسفل األبرض، وتنقل بشءحنءت مخصصة.

 2/7/2019قدس برس، 
 

 اممرة بالمسجد اإلبراهيمي منذ مطلع الع 294منع رفع األذان  ":األوقاف" .26
واصلت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللهء للخليل تنظيم زيءبرات دائمة للمستوطنين إلى 
المسجد اإلبراهيمي الشريف، وأدبرجته على قءئمة "التراث اليهودي"، واستولت على مسءجد ومقءمءت 

 وآثءبر إسالمية.
د المجزبرة الرهيبة في وقءلت وزابرة األوقءف الفلسطينية "لم يكتف االحتالل بذلك، بل إنه با

أذان المغرب على فرض االحتالل قيدا من خالل منع برفع األذان، فمنع االحتالل  25/2/1994
الدوام، ويوم الجماة يمنع أذان المغرب والاشء ، ويوم السبت يمنع أذان الفجر والظهر والاصر 
والمغرب، وخالل الاءم يغلق االحتالل المسجد لاشرة أيءم بحجج األعيءد ويمنع برفع األذان لكل 

 األوقءت".
وقتء تحت ذبرائع وحجج  294األذان  وأضءفت أن "االحتالل خالل الستة شهوبر من هذا الاءم منع برفع

وقتء.  51واهية ال تنطلي على أحد، علمء أن شهر حزيران المءضي منع االحتالل برفع األذان خالله 
يكتف االحتالل بمنع األذان، بل وفي اعتدا  صءبرخ على المسجد اإلبراهيمي أقدم مستوطن على  ولم

خرون من سوائب المستوطنين على قص شجرة زيتون مامرة من سءحته الخءبرجية، واعتدى آ
صالحيءت موظفي الحرم، وقءموا بتركيب جبة حجر وخلع لبالط قديم أمءم اليوسفية في السءحءت 
الخءبرجية. وفي الذكرى األليمة، ذكرى مجزبرة الحرم، اعتدت قوات االحتالل بقوة على مسيرة الذكرى 

ستنكءبر واحتجءج، وشهدت الشهوبر الستة وفرقت المواطنين بءلقوة إماءنء منهء بمنع أي مظهر، أو ا
األولى من هذا الاءم إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على إغالق المسجد اإلبراهيمي أمءم المصلين، 

 وذلك الستبءحته للمستوطنين لالحتفءل بايد الفصح اليهودي ليومين متتءليين".
 2/7/2019، 48عرب 
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 أشهر 6احتجازه لـ  رفح بعدن االحتالل يفرج عن جثمان الشهيد اشتيوي م .27
أفرجت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثء  عن جثمءن الشهيد إسحءق اشتيوي : الرأي –غزة 

 عءًمء(، من محءفظة برفح، جنوعي قطءع غزة وذلك عبر حءجز بيت حءنون.16)
 6ءبر عليه قبل نحو واستشهد الطفل اشتيوي متأثًرا بجروٍح أصيب بهء جرا  إطالق جيش االحتالل الن

 جثمءنه منذ ذلك الحين. واحتجزأشهر، 
 2/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي 39لجنة دعم الصحفيين:  .28

انتهءكًء  39قءلت "لجنة دعم الصحفيين" )منظمة غير حكومية(، اليوم الثالثء ، إنهء برصدت : برام هللا
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي في األبراضي الفلسطينية المحتلة خالل شهر حزيران/يونيو المءضي.

وأشءبرت اللجنة في بيءنهء، إلى أن من ضمن االنتهءكءت ثمءن حءالت اعتدا  وإصءبءت جرا  
ءز السءم استهداف االحتالل اإلسرائيلي بشكل مبءشر للصحفيين وإطالق قنءبل غءز الفلفل والغ

 تجءههم وإصءبتهم بحءالت اختنءق.
وذكر التقرير أن من بين الصحفيين الذين تارضوا العتدا ات من قبل سلطءت االحتالل اإلسرائيلي، 
أبرعاة في قطءع غزة بينهم صحفي أجنبي وصحءفية، وأبرعاة في الضفة الغرعية استخدم فيهء االحتالل 

 ات عدة لمناهم من تغطية األحداث.الرصءص المطءط، والضرب والركل والدفع مر 
وأشءبر إلى أن االحتالل اعتقل وأباد أبرعاة صحفيين، فيمء بلغ عدد حءالت تأجيل وتمديد اعتقءل 

 وتثبيت حكم بحق ثالثة صحفيين، فيمء تم برصد حءلتي مضءيقءت وتاذيب داخل سجون االحتالل.
 2/7/2019قدس برس، 

 
 تجاهلت لحكومةفي استاد القاهرة. . وا اإلسرائيليين من "الكثير"مصر.. انتقاد شعبي لتواجد  .29

عبر برواد مواقع التواصل االجتمءعي في مصر عن غضبهم واستنكءبرهم  ”:القدس الارعي“ -القءهرة
 لتواجد الاديد من اإلسرائيليين في ستءد القءهرة لحضوبر مبءبريءت بطولة كأس األمم األفريقية.

ائيلية في القءهرة قد كشفت عن حضوبر مشجاين إسرائيليين وكءنت الصفحة الخءصة بءلسفءبرة اإلسر 
لادد من مبءبريءت بطولة كأس األمم األفريقية، المقءمة بءلقءهرة، وقءلت صفحة السفءبرة النءطقة 

الكثير من السيءح اإلسرائيليين إلى مصر لمشءهدة كأس األمم األفريقية “بءلارعية على فيسبوك: 
واي نت  YNETن صوبر المشجاين اإلسرائيليين على موقع تم نشر باض م“?، وأضءفت: 2019

 ”.اإلسرائيلي
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زابر المشجاون “وأكدت السفءبرة أن السيءح تنقلوا بين المدن المصرية التي تستضيف البطولة: 
اإلسرائيليون القءهرة والسويس واإلسمءعيلية، وكءنت هذه المرة األولى للجمءهير اإلسرائيلية. مشءهدة 

 ”.74والدقيقة  20من جءنب جمءهير الكرة المصرية بذكرى مشجايهم في الدقيقة  التصرف اإلنسءني
من حزيران/ يونيو المءضي، بنشر بيءن بصفحتهء  21وقد استبقت السفءبرة انطالق البطولة يوم 

الرسمية على فيسبوك، أعرعت فيه عن تمنيءتهء لمصر بءلتوفيق في تنظيم البطولة، والفوز بهء للمرة 
 ي تءبريخهء.الثءمنة ف

ولم يالق مسؤولو االتحءد المصري لكرة القدم على االنتقءدات التي أثءبرتهء مواقع التواصل االجتمءعي 
حول المشجاين اإلسرائيليين، ولم يتطرق برئيس االتحءد هءني أبو بريدة للموضوع خالل المؤتمر 

ير في المبءبريءت، مء جال الصحءفي الذي عقده الثالثء ، واكتفى بءإلشءدة بءلحضوبر الجمءهيري الكب
 البطولة تحتل المركز الثءلث بين أفضل البطوالت الاءلمية.

 3/7/2019، القدس العرعي، لندن

 
 ساترفيلد يعود برفض إسرائيلي لرعاية األمم المتحدة مفاوضات ترسيم الحدود تحتضر! .30

يوَم أمس حول شروط الجواب الذي عءد به الوسيط األميركي ديفيد سءترفليد الى بيروت : ميسم برزق 
لبنءن النطالق مسءبر ترسيم الحدود البحرية والبرية يضرب أي فرصة للتفءوض. الادو يرفض 

 التفءوض برعءية األمم المتحدة، وُيصر على عدم االلتزام خطيًء بءلتالزم بين الحدود البّرية والبحرية
موفد األميركي ديفيد سءترفيلد إلى األمني يُضّج بأزمءت نّقءلة، عءَد ال -فيمء كءن المشهد السيءسي 

إسرائيلية برعءية األمم  -بيروت، حءماًل إجءبءت تضرب أي فرصة التفءق إطءبر لمفءوضءت لبنءنية 
المتحدة من أجل البد  بترسيم الحدود البرية والبحرية. فقد ترّدد يوَم أمس صدى السلبية اإلسرائيلية 

جديدة تكشف أن الادو لم يكن يومًء موافقًء على بنود  في بيروت، حيث نقل الزائر األميركي شروطءً 
سالم »اآللية التي وضاهء لبنءن للتفءوض، وأن الجءنب األميركي كءن ينءوبر بهدف جّر لبنءن إلى 

تستفيد منه واشنطن كمء تل أبيب. فقد تبين أن األخيرة لم تتراجع عن برفضهء التفءوض « حدودي
 على عدم االلتزام خطيًء بءلتالزم بين الحدود البّرية والبحرية.تحَت برعءية األمم المتحدة، وُتصر 

 3/7/2019، األخبار، بيروت
 

 تتحدث عن العنصرية في لبنان "هآرتس" .31
الحركة اليمينية  وتشبيههء بنموعرضت صحف الادو اإلسرائيلي لظءهرة تفشي الانصرية في لبنءن 

 كءمل:في إسرائيل وذلك في تقرير لصحيفة هآبرتس هذا نصه ال
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عدم ضم أحزاب وزعمء  من دول مجءوبرة إلى كتلة اليمين في إسرائيل لتازيزهء ياّد خسءبرة، فلو أن 
في لبنءن، « التيءبر الوطني الحر»هنءلك خيءبرًا مثل هذا لكءن المرشح الطبياي بال شك هو حزب 

يل يتنءفس بنجءح الذي ياد وزير خءبرجية الدولة، جبران بءسيل، عضوًا فيه. إن كنز الكلمءت لدى بءس
مع التابيرات الانصرية التي يصدبرهء أعضء  اليمين المتطرف في إسرائيل. في مالحقته للامءل 

الجيني للبنءنيين تقرعه من مؤيدي « التفوق »األجءنب في لبنءن يذكر بميري بريغف، وأقواله حول 
 هنء.« الشاب المختءبر»

اللبنءني هو فوق كل شي  انتمء  آخر، هذا أمر انتمءؤنء »بءسيل الفءخر يشمل تابيرات مثل:  أبرشيف
ـ قءل ذلك في تغريدة له. في لقء  مع شبءب من مؤيدي « جيني، وهذا هو التفسير الوحيد لتميزنء

بءلتأكيد نريد أن نميز بءإليجءب المواطن اللبنءني عن غير اللبنءني، بءلنسبة للامل »حزعه أوضح: 
 والضرائب وأموبر أخرى.

ندافع بشكل »وكذلك: «. عنصريًء، بل هو تابير عن سيءدة الدولة على أبراضيهء هذا ليس تمييزاً 
طبياي عن الامءل اللبنءنيين إزا  أي عءمل آخر، سوا  كءن من سوبريء أو فلسطين أو فرنسء أو 

قبل ثالث سنوات اقترح بءسيل سن قءنون «. الساودية أو إيران أو أمريكء. اللبنءني قبل الجميع
األم اللبنءنية منح أوالدهء الجنسية اللبنءنية إذا لم تكن متزوجة من سوبري أو من -حسبه-تستطيع

 فلسطيني.
الانصرية في لبنءن ال تقتصر على حزب ماين أو زعيم واحد. في الدولة التي فيهء مكءنة برسمية لـ 

عرقية ودينية طءئفة، التي تتوزع فيهء القوة السيءسية والميزانية، يسود خوف دائم من اختراق أسس  18
غريبة إلى داخل هذا الميزان الحسءس. هذا هو السبب األسءسي أيضًء في أن لبنءن يرفض إعطء  
المواطنة لالجئين الفلسطينيين والسوبريين، سوا  جءؤوا إليهء الجئي حرب من سوبريء أو يعيشون فيهء 

 منذ سنوات كثيرة.
ف في المجتمع اللبنءني، الذي شحذت الخوف من األجءنب، وفي األصل كراهيتهم، هو أسءس مارو 

، كتبت، «اللبنءنيون عنصريون واضحون »الصحءفية المشهوبرة دالل البزبري ضده قلمهء قبل سنوات. 
ال حءجة إلى الانء  من أجل أن تجد جذوبر هذه الانصرية. كثيرون يهبون ضد النظءم الطءئفي في »

في نفوسهم، وتوجد لهم وال ات طءئفية  الدولة، لكنهم ال يالحظون أن هذا النظءم تغلغل عميقءً 
 «.وإقليمية

 2/7/2019موقع "بيروت أوعزيرفر"، 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4976 العدد:             7/3/2019 رععا األ  التاريخ:  

                                    

 اتصاالت سرية إلقامة مطار عسكري إسرائيلي في السعودية": الخليج أونالين" .32
تحدثت مصءدبر عرعية برفياة المستوى عن خطوة جديدة تؤكد تطوبر وعمق الاالقءت الثنءئية : القءهرة

 ل اإلسرائيلي والمملكة الارعية الساودية.بين دولة االحتال
وفي تصريحءت خءصة لـ"الخليج أونالين"، كشفت المصءدبر عن وجود اتصءالت سرية بين الريءض 
و"تل أبيب"، من أجل التوصل إلى اتفءقية عسكرية جديدة، تفتح أبوابًء كءنت في السءبق مغلقة 

 عمق المنطقة الارعية. ويصاب حتى االقتراب منهء، وُتدخل دولة االحتالل في
وأضءفت المصءدبر الارعية أن "إسرائيل" وبرغم أنهء أصبحت السوق الاسكري المفضل للمملكة، في 
بيع منتجءتهء الاسكرية المتطوبرة بصفقءت مءلية ضخمة، فإنهء تريد التقدم بخطوة أكثر جرأة، وعدأت 

ية واإلسالمية، التي برفات عءليًء ُتسءبق الزمن من أجل التوغل قدبر المستطءع في عمق الدول الارع
 براية التطبيع.

وأوضحت أن عين االحتالل بءتت اآلن تتجه صوب األبراضي الساودية، وتساى للحصول على 
أبرض تشبه إلى حد كبير، المطءبر الاسكري المغلق، من أجل أن تحط به طءئراتهء الاسكرية التي 

الجنود اإلسرائيليين وحتى وضع أجهزة المراقبة  تجول بءلمنطقة، ويسمح لهء بءلتزود بءلوقود، وإقءمة
 والرادابرات والتجسس الخءصة بأمن المطءبرات الاسكرية.

المصءدبر الارعية ذاتهء أشءبرت إلى أن الطلب اإلسرائيلي ُقدم للساودية قبل أشهر، وعدأت فاليًء 
ءبل مءدي طويل مشءوبرات ولقء ات حوله، وينص على استئجءبر االحتالل للمنطقة الاسكرية نظير مق

 األمد، وسيسمح هذا الطلب بأن تكون األبرض الساودية ملكًء لالحتالل.
وذكرت أن هذه الخطوة في حءل تم التوافق عليهء بين الطرفين ومنحت الريءض األبرض لدولة 
مًء غير متوقع في الاالقءت الثنءئية والاسكرية بين  االحتالل ستكون سءبقة تءبريخية، وتاد تقدُّ

، ستفتح آفءقًء جديدة لبقية الدول الارعية التي تقف خلف الساودية في عالقءتهء مع الجءنبين
 "إسرائيل".

وعسؤال "الخليج أونالين" عن مكءن وطبياة المنطقة الاسكرية التي تجري حولهء المبءحثءت؟ أكدت 
باد مء يقءبرب المصءدبر الارعية أنهء تقع بءلقرب من مطءبر األمير سلطءن بن عبد الازيز اإلقليمي، وي

 كيلومترين عن مدينة تبوك الواقاة شمءلي المملكة.
وزادت المصءدبر في حديثهء: "هذه المنطقة حسءسة ومهمة استراتيجيًء وعسكريًء وتاد أقرب منطقة 

وزبرع أجهزة التجسس  عسكرية لطءئراتهءساودية من دولة االحتالل، وتريدهء األخيرة لتكون محطة 
نقطة تاءون عسكرية كبيرة بين الريءض وتل أبيب بحجة مواجهة خطر إيران  والمراقبة فيهء، وستكون 

 ونفوذهء في المنطقة الخليجية".



 
 
 
 

 

 29 ص             4976 العدد:             7/3/2019 رععا األ  التاريخ:  

                                    

وفي جءنب آخر، أشءبرت المصءدبر إلى أن الساودية لن تكون قءدبرة على إعالن هذا االتفءق مع دولة 
ت األمريكية، ولكن االحتالل في حءل تم، لكنهء ستتحدث بأن المنطقة الاسكرية ستكون تءباة للقوا

 في حقيقة األمر سيكون للوجود الاسكري اإلسرائيلي نصيب األسد فيهء.
 2/7/2019، لندن، الخليج أونالين

 
 السعودية تؤكد على حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة لوطنهم .33

ين جدة: جددت الساودية، اليوم )الثالثء (، خالل جلسة مجلس الوزبرا  التي ترأسهء خءدم الحرم
الشريفين الملك سلمءن بن عبد الازيز، في قصر السالم بجدة، التأكيد على أن المملكة ستظل برائدة 
في دعمهء لالجئين الفلسطينيين، ومشددة في هذا الصدد على مضءمين كلمة المملكة أمءم مؤتمر 

، ومء اشتملت دعم وكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في نيويوبرك
عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذبريءتهم في الاودة إلى وطنهم غير قءبل للتصرف، وهو 
من الحقوق الثءبتة والراسخة، وال ينقضي بمروبر الزمءن وال يسقط بءلتقءدم؛ ألنه حق إنسءني وأخالقي، 

 وحق قءنوني وسيءسي كفلته القرابرات الدولية.
 2/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"ُعمان تنفي إقامة عالقات دبلوماسية مع  .34

، غداة زعم «إسرائيل»مع « عالقءت دبلومءسية»أّكدت سلطنة عمءن، أمس، أّنهء لم تقم أي : أ.ف.ب
عالقءت »تايد إقءمة « إسرائيل»)الموسءد( أّن « جهءز االستخبءبرات اإلسرائيلية»برئيس مء يسمى 

أّن « تويتر»وزابرة الخءبرجية الامءنية في تغريدة على حسءبهء في  مع السلطنة. وأوضحت« برسمية
مء تنءقلته باض وسءئل اإلعالم والتواصل االجتمءعي حول إقءمة عالقءت دبلومءسية بين السلطنة »
السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة »وأضءفت:  «.ال أسءس لهء من الصحة« إسرائيل»و

ية الستاءدة االتصءالت بين كل األطراف الدولية واإلقليمية للامل على الظروف الدبلومءسية المؤات
بمء يؤدي إلى قيءم دولة فلسطين « إسرائيل»تحقيق سالم بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة 

 «.المستقلة
 3/7/2019، الخليج، الشارقة
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 في المنطقةجديدة  "سايكس بيكو"تسعى إلى  "إسرائيل"مفكر ووزير بحريني سابق:  .35
المغرب: حذبر محمد فخرو، المفكر السيءسي والوزير البحريني السءبق، الثالثء ، من أن إسرائيل 

 ”.كل المنطقة الارعية من دون استثنء “جديدة في ” سءيكس بيكو“تامل على إيجءد اتفءقية 
، ضمن فاءليءت ”التمءسك االجتمءعي والتنوع في نظم التاليم الارعية“جء  ذلك خالل ندوة بانوان: 

 منتدى أصيلة الثقءفي الدولي، في مدينة أصيلة شمءلي المغرب.
وأضءف فخرو، وزير الترعية والتاليم األسبق في البحرين، أن دول المنطقة الارعية مستهدفة من 

هنءك محءولة حقيقية من جهءت خءبرجية وداخلية، وعءلذات في “وتءبع  جهءت خءبرجية وداخلية.
وشدد على أن إسرائيل  ”.)إسرائيل(، لالستمرابر في احتالل األبرض الفلسطينيةالكيءن الصهيوني 

 ”.تجزئة المجزأ، وإيجءد سءيكس بيكو جديدة في كل المنطقة الارعية من دون استثنء “تساى إلى 
 2/7/2019، ، لندنالقدس العرعي

 
 بتغيير طريقتها في الرد على اعتدا اتها "إسرائيل"سورية تتوعد  .36

 وزير الخءبرجية السوبري فيصل المقداد إسرائيل من االعتدا ات على األبراضي السوبرية.حذبر نءئب 
وأضءف  وقءل المقداد إن على إسرائيل أال تطمئن، إذ قد تغير دمشق طريقتهء في الرد مستقبال.

المقداد أن سوبريء ترد على االعتدا ات اإلسرائيلية في كل مكءن من خالل االنتصءبر في الميدان على 
 واتهء.أد

وتارضت عدة منءطق سوبرية، بايد منتصف ليل األحد، لادوان نفذته طءئرات حرعية إسرائيلية من 
 األجوا  اللبنءنية.

وقءل مصدبر عسكري سوبري إن "وسءئط الدفءع الجوي السوبرية تصدت لصوابريخ ماءدية أطلقتهء 
اسكرية في حمص ومحيط طءئرات حرعية إسرائيلية من األجوا  اللبنءنية بءتجءه باض مواقانء ال

دمشق"، مء أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصءبة آخرين في بلدة صحنءيء بريف 
 دمشق الجنوعي.

 2/7/2019، األيام، رام هللا
 

  "المسجد األقصى"تدين افتتاح نفق جنوب  "التعاون اإلسالمي" .37
سلطءت االحتالل اإلسرائيلي على فتح  أدانت منظمة التاءون اإلسالمي بشدة إقدام": الحيءة" –جدة 

وعّدت المنظمة هذه  أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.« طريق الحجءج»نفق مء ُيسمى بـ 
اإلجرا ات التي ترمي إلى تغيير الوضع التءبريخي والقءنوني لمدينة القدس تمثل انتهءكًء للقءنون 
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منظمة التاءون اإلسالمي أن مدينة القدس  وأكدت الدولي وقرابرات الشرعية الدولية ذات الصلة.
، وضروبرة 1967الشرقية المحتلة، عءصمة دولة فلسطين، جز  من األبرض الفلسطينية المحتلة عءم 

الحفءظ على هويتهء الارعية واإلسالمية والمسيحية وتراثهء الحضءبري، وصون حرمة األمءكن المقدسة 
 فيهء.

 2/7/2019، ، لندنالحياة
 

 حظر حركة "حماس" بب بريطانيا تل أبيب تطال .38
كشفت مصءدبر إعالمية عبرية النقءب عن أن سلطءت االحتالل طلبت من بريطءنيء، حظر : النءصرة

 حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" واعتبءبرهء حركة "ابرهءبية" خءبرجة عن القءنون.
بين وزير األمن الداخلي  وقءلت القنءة السءباة الابرية: إن هذا الطلب جء  خالل لقء  عقد االثنين،

 في حكومة االحتالل جلاءد ابردان ووزير الداخلية البريطءني سءجد جءويد، الذي يزوبر تل أبيب حءليء.
وأضءفت القنءة أن االثنءن نءقشء التاءون في القضءيء المتالقة بمكءفحة اإلبرهءب، وكذلك مكءفحة 

ءويد والتي أدت إلى قرابر بريطءنيء حظر على جهود ج أثنى أبردانوأشءبرت إلى أن  ماءداة السءمية.
 "حزب هللا" اللبنءني بمء في ذلك جنءحه السيءسي وإعالنه منظمة إبرهءبية.

قوله: "كمء فالت مع حزب هللا، يجب أيًضء حظر الجنءح السيءسي لحمءس وليس  أبردانونقلت عن 
تبر حركة المقءطاة فقط جنءحه الاسكري". كمء طلب ابردان من جءويد الترويج في بلده لقرابر يا

وسحب االستثمءبرات وفرض الاقوعءت على إسرائيل )بي دي اس( ماءدية للسءمية كمء فال البرلمءن 
 منظمة بموجب قءنون مكءفحة اإلبرهءب. 74يشءبر إلى أن بريطءنيء قءمت بحظر  األلمءني.

 2/7/2019قدس برس، 
 

 ممثلة االتحاد األوروعي: ال بديل عن حل الدولتين .39
حل  إنسوزانء تيرستءل  األوسطمثلة الخءصة لالتحءد األوبروعي لاملية السالم في الشرق قءلت الم

 الدولتين هو أفضل حل متفق عليه من قبل غءلبية الزعمء  وانه ال بديل عنه. 
إسرائيليين وفلسطينيين كثيرين ياتقدون  إنوفي مارض كالمهء أمءم مؤتمر هرتسليء اإلسرائيلي، قءلت 

يسمح بتقءسم الادل واالزدهءبر  أنير ممكن، متسءئلة اًذا مء هو الحل بنظركم، هذا الحل غ أن
 يكون غير ديمقراطي ويزيد من عدم االستقرابر. أنأي قرابر آخر من شأنه  أناالقتصءدي. واعتبرت 

 2/7/2019، األيام، رام هللا
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 زعيمة الحزب األلماني الحاكم تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية .40
كءبرنبءوبر، خالل زيءبرتهء -حزب المسيحي الديمقراطي األلمءني، أنيجريت كرامبدعت برئيسة ال

وقءلت خليفة المستشءبرة أنجيال ميركل في  إلسرائيل إلى تأسيس دولة فلسطينية بجءنب اإلسرائيلية.
برئءسة الحزب اليوم الثالثء  أمءم صحفيين في القدس: "أتمسك أنء أيضء بصفتي برئيسة الحزب 

 قراطي بحل الدولتين المتفءوض عليه".المسيحي الديم
كءبرنبءوبر أمس إنهء اتخذت عن قصد القرابر بأن تكون إسرائيل أول زيءبرة برسمية لهء -وقءلت كرامب

 خءبرج االتحءد األوبروعي.
 2/7/2019، األيام، رام هللا

 
 يونسكو ترفع كنيسة المهد من قائمة التراث المهدد بالخطر .41

تراث الاءلمي التءباة لمنظمة األمم المتحدة للترعية والالم والثقءفة قربرت لجنة ال": الارعي الجديد"
يونيو/ حزيران سحب كنيسة المهد، مكءن  30)يونسكو( المجتماة في الاءصمة األذبرعيجءنية بءكو منذ 

 والدة المسيح وطريق الحجءج في بيت لحم الفلسطينية، من قءئمة التراث الاءلمي المارض للخطر.
على موقاهء اليوم أن اللجنة أثنت على جودة األعمءل التي أنجزت في كنيسة المهد، وذكرت يونسكو 

وال سيمء أعمءل ترميم السقف واألبواب، وواجهءت الكنيسة الخءبرجية، ولوحءت الفسيفسء  الجدابرية 
فيهء. وبرحبت بءلتراجع عن مشروع إقءمة نفق تحت سءحة المهد، وكذلك بءعتمءد خطة إدابرة لصون 

 .الموقع
. وحءفظ 339وتقع كنيسة المهد على باد قرابة عشرة كيلومترات من مدينة القدس، وقد بنيت في عءم 

البنء  الذي أعيد تشييده في القرن السءدس باد الحريق الذي شب في الكنيسة على بقءيء الفسيفسء  
 األصلية على األبرض.

كسية وفرنسيسكءنية وأبرمنية، بءإلضءفة إلى ويشمل الموقع أيضًء كنءئس وأديرة، يونءنية والتينية وأبرثوذ
 عدد من األجراس والحدائق المتنوعة الممتدة على طول طريق الحجءج.

وكءن الموقع قد أدبرج في قءئمة التراث الاءلمي، وكذلك في قءئمة التراث الاءلمي المارض للخطر في 
 ، نظرًا إلى تدهوبر حءلة الكنيسة.2012عءم 

 2/7/2019، العرعي الجديد، لندن
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 األونروا تدحض شائعات تهجير الجئي فلسطينيي سورية ولبنان إلى دول أخرى  .42
نفت وكءلة )األونروا( في لبنءن الشءئاءت التي تم تداولهء في اآلونة األخيرة على باض منصءت 
التواصل االجتمءعي بأن المتحدث الرسمي بءسمهء أخبر الفصءئل الفلسطينية أن األمم المتحدة قربرت 

 هجير أو توزيع الجئي فلسطين من لبنءن من بينهم فلسطينيي سوبرية على عدد من الدول".ت
وشددت األونروا في بيءن صحفي أن هذه االدعء ات عءبرية عن الصحة وال أسءس لهء جملًة 
وتفصيال، مؤكدة على أنهء مستمرة في تقديم خدمءتهء لالجئي فلسطين في أقءليم عملهء الخمسة 

 ليهء من األمم المتحدة.إالتي منحت بحسب الوالية 
ونوهت األونروا في لبنءن أن الوكءلة غير مانية بأي شءئاءت تتحدث عن نقل الالجئين الفلسطينيين 

أي مكءن، ويهمنء أن نؤكد أن لألونروا قنوات برسمية هي الوحيدة المخولة حصرًا نشر أي  إلى
 تصريح خءص بءلوكءلة".

 2/7/2019، الموكالة الرأي الفلسطينية لإلع
 

 دبلوماسي أميركي: الواليات المتحدة تؤيد الهجمات اإلسرائيلية في سورية .43
عبر دبلومءسي أميركي عن تأييد الواليءت المتحدة للهجمءت اإلسرائيلية في سوبرية، فيمء قءل مسؤول 

ي سوبري إن برد فال بالده تجءه هذه الهجمءت قد يصبح أشد، وادعى مسؤول في جيش النظءم السوبر 
اإلثنين  –للتصدي للهجوم اإلسرائيلي، ليلة األحد  S 300إنه لم تكن هنءك حءجة الستخدام صوابريخ 

وقءل المباوث األميركي إلى سوبرية، جيمس جيفري، خالل مداخلته في مؤتمر هرتسيليء  المءضية.
المدى في  السنوي، إن "الواليءت المتحدة تاترف بأن وجود قوات إيرانية مع منظومة صوابريخ طويلة

سوبرية يشكل تهديدا على إسرائيل. ونحن نؤيد بنسبة ألف بءلمئة الامليءت التي تنفذهء إسرائيل ضد 
 هذا التهديد".

 2/7/2019، 48عرب 
 

 ورشة المنامة و"خطة السالم" األميركية: لماذا فشلت حال إطالقها؟تقدير موقف:  .44

 مقدمة
الاءصمة البحرينية، المنءمة، بانوان: "السالم من عقدت الواليءت المتحدة األميركية وبرشة عمل في 

حزيران/  26 - 25أجل االزدهءبر، الخطة االقتصءدية: برؤية جديدة للشاب الفلسطيني"، في الفترة 
، بهدف منءقشة التنمية االقتصءدية في األبراضي الفلسطينية المحتلة، فضاًل عن إسرائيل 2019يونيو 

ة األميركية إلى تأمين استثمءبراٍت بقيمة أكثر من خمسين مليءبر واألبردن ولبنءن ومصر. وتدعو الخط
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دوالبر على مدى عشر سنوات، تقدمهء دول عرعية وأجنبية، ومنظمءت دولية، وشركءت تجءبرية من 
القطءع الخءص. افتتح الوبرشة مستشءبر الرئيس األميركي وصهره، جءبريد كوشنر، وحضر أعمءلهء 

عرعية. كمء حضر برئيسء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  دولة، من بينهء دول 39ممثلون عن 
فضاًل عن برجءل أعمءل وممثلي شركءت تجءبرية واستثمءبرية دولية. وغءب الفلسطينيون عنهء ألنهء 
لُّ االقتصءد مكءن الحقوق السيءسية  ليست وبرشة اقتصءدية بريئة، بل هي جز  من تصوبر ُيحِّ

مشءبريع اقتصءدية واستثمءبرية ال أكثر؛ إذ لم تشر الخطة إلى  المشروعة، ويحّول قضية فلسطين إلى
 القضءيء المركزية للصراع، كءلدولة والسيءدة والالجئين والقدس والمستوطنءت والحدود.

 تفاصيل الخطة
صفحة، وتقوم على ثالث مبءدبرات أسءسية:  40تقع الخطة المسمءة "السالم من أجل االزدهءبر" في 

الفلسطيني، وتمكين الشاب الفلسطيني، وتازيز الحوكمة فلسطينًيء. وتهدف  إطالق طءقءت االقتصءد
الخطة عملًيء إلى جمع أكثر من خمسين مليءبر دوالبر خالل السنوات الاشر المقبلة، لتمويل مجموعٍة 
كبيرة من المشءبريع التي تهدف إلى "تغيير الضفة الغرعية وقطءع غزة بشكل جذبري". وتزعم الخطة 

تطبيقهء، ستخلق أكثر من مليون فرصة عمل للشاب الفلسطيني في الضفة الغرعية  أنه، في حءل
وقطءع غزة خالل الاقد المقبل، وستضءعف النءتج المحلي اإلجمءلي للفلسطينيين، وتخفض البطءلة 

. وتفيد %50اآلن، كمء أنهء ستخفض نسبة الفقر بينهم بنسبة  %30مقءبرنة بـ  %10إلى مء دون 
ءل الذي سيتم جماه سيوضع في "صندوق جديد يديره بنك تنمية متادد الجنسيءت"، الخطة بأن الم

سينفق على المشءبريع عبر استثمءبراٍت عءمة مبءشرة واستثمءبرات تجءبرية خءصة، وقروض ميسرة. 
وعحسب الخطة، ستامل إدابرة الصندوق مع "البلدان المستفيدة لوضع الخطوط الاريضة لإلبرشءدات 

بر، واألهداف اإلنمءئية، واإلصالحءت الحكومية التي ستدعم تنفيذ المشروعءت في السنوية لالستثمء
المجءالت المحددة". كمء توضح الخطة أنه "سيتم توزيع المنح والقروض الميسرة، وغير ذلك من 
الدعم على المشروعءت التي تفي بءلماءيير المحددة، من خالل عملية مبسطة تضمن المرونة 

 والمحءسبة". 
ّنى الخطة مقءبرعة إقليمية تقوم على التاءون والتكءمل، وفي باض الحءالت، االندمءج االقتصءدي وتتب

بين المنءطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغرعية وقطءع غزة، وإسرائيل، وكلٍّ من األبردن ولبنءن 
لخطة، ومصر، أي إنهء خطة إلبرسء  بنية تحتية للتطبيع بين دول عرعية وإسرائيل. وعموجب ا

مليءبًرا في  28مليءبر دوالبر لتنمية المنطقة، منهء  50ستسءهم الدول المءنحة والمستثمرون بأكثر من 
مليءبرات للبنءن. وتغطي الخطة  6مليءبرات لمصر، و 9مليءبرات لألبردن، و 7.5الضفة والقطءع، و

ء، وتطرح نحو المصوغة بلغة الشركءت االستشءبرية، بانءوينهء الثالثة الرئيسة نحو خمسين موضوعً 
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مشروًعء مختلًفء، كتحسين مستوى التاليم الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية فلسطينًيء، وتقوية  179
شبكة الكهرعء  في قطءع غزة وتحلية الميءه، وتازيز شبكءت االتصءالت، فضاًل عن القطءعءت 

بر صءدبراتهم إلى الدول الصحية والزبراعية والصنءعية والسيءحية، وتسهيل عبوبر الفلسطينيين وعبو 
المحيطة، كمء أنهء تخصص خمسة مليءبرات دوالبر لرعط الضفة الغرعية وقطءع غزة عبر شبكة طرق، 
وبرعمء سكة حديد. وكل هذا من دون التشءوبر مع الارب أو الفلسطينيين. أي إنه، حتى من النءحية 

 ءبرهم قءصرين.االقتصءدية، فإنهء خطة وصءئية تتاءمل مع الارب والفلسطينيين بءعتب
 15واستنءًدا إلى كوشنر ومسءعديه، فإنهم يطمحون إلى أن يكون تقسيم برأس المءل بءلطريقة التءلية: 

مليءبر دوالبر من  11مليءبر دوالبر على شكل قروض، ونحو  25مليءبر دوالبر تأتي على شكل منح، و
ًعء للضفة الغرعية وقطءع مشرو  147مشروًعء، فتتوزع على النحو التءلي:  179القطءع الخءص. أمء الـ 

للبنءن. وسيتم تخصيص عشرات الماليين من الدوالبرات  5لمصر. و 12مشروًعء لألبردن. و 15غزة. و
لادة مشءبريع، تهدف إلى توثيق الروابط بين قطءع غزة وشبه جزيرة سينء  المصرية من خالل 

ن مصر إلى القطءع، وإعءدة الخدمءت والبنية التحتية والتجءبرة. كمء سيتم تحديث خطوط الكهرعء  م
تأهيلهء لزيءدة قوتهء. وتقترح الخطة أيًضء "دعم توسيع الموانئ وحوافز الامل للمركز التجءبري 
 المصري بءلقرب من قنءة السويس"، وكذلك تطوير منشآت سينء  السيءحية بءلقرب من البحر األحمر.

البنى التحتية، بمء في ذلك تهدف الخطة، كمء يتضح، إلى تحقيق اندمءج إقليمي على صايد 
مجءالت الطءقة والميءه، وعلى مستوى التجءبرة البينية واالستثمءبرات والسيءحة. لكّن التاءون والتكءمل 
االقتصءديين ال يمكن أن يتحققء من دون حدود مفتوحة، ومن ثمَّ، فإن الخطة تدعو إلى تطوير 

الدول الارعية المجءوبرة، على أسءس أن يكون الماءبر الحدودية بين المنءطق الفلسطينية وإسرائيل و 
المروبر لألشخءص والبضءئع عبرهء "سهاًل وآمًنء"، من دون أن تحّدد من ستكون له السيطرة على 
الماءبر الحدودية. علًمء أن إسرائيل تسيطر حءلًيء على كل الماءبر الواقاة في الضفة الغرعية، وعلى 

 تلك التي بينهء وعين قطءع غزة.
الخطة أيًضء إلى تطوير إمكءنية استغالل المصءدبر الطبيعية في األبراضي الفلسطينية المحتلة، تدعو 

بمء فيهء األحجءبر والرخءم والمواد الهيدبروكرعونية، واحتيءطيءت الموابرد الطبيعية الرئيسة، مثل حقل 
ّدم مسءعدة الغءز الطبياي البحري في غزة، وحقول النفط، والمحءجر في الضفة الغرعية. كمء ستق

تقنية لوضع إطءبر تنظيمي الستغالل الموابرد الطبيعية، بمء في ذلك الموابرد المشتركة على طول 
 المنءطق الحدودية.

أمء في مجءل تمكين الشاب الفلسطيني، فإن الخطة تدعو إلى إطالق "اإلمكءنءت الهءئلة للشاب 
قوى الاءملة، وتحسين قطءع الرعءية الفلسطيني"، من خالل تجويد التاليم، وتازيز برامج تنمية ال
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الصحية، وكذلك نوعية حيءة الفلسطينيين، وذلك عبر االستثمءبر في المؤسسءت الثقءفية وتقديم دعم 
مءلي للفنءنين والموسيقيين الفلسطينيين، وغير ذلك. وفي مء يتصل بتازيز الحوكمة فلسطينًيء، فذلك 

توفير الخدمءت واإلدابرة الالزمة لتحقيق مستقبٍل يكون عبر تشجيع القطءع الاءم الفلسطيني على 
أفضل للشاب الفلسطيني؛ مء سيؤدي إلى نمو الوظءئف وازدهءبر الشاب واقتصءده. وهذا يتطلب 
تازيز بيئة االستثمءبر، من خالل حمءية حقوق الملكية الخءصة، وتقديم ضمءنءٍت ضد الفسءد، 

 ات نءظمة وفاءلة. كمء تدعو الخطة إلى بنء  وطمأنة برأس المءل والمستثمرين عبر قوانين وإجرا
المؤسسءت الفلسطينية، مثل تازيز استقاللية القضء  الذي سيقّدم ضمءنة لالستثمءبر والمستثمرين، 

 وكذلك إفسءح المجءل لمنظمءت المجتمع المدني.
 لماذا ال ُتؤخذ الخطة عرعًيا ودولًيا بجدية؟
  عن القيءدات الفلسطينية، الخطة بجدية لألسبءب التءلية:لم تأخذ دول الاءلم والدول الارعية، فضاًل 

أواًل: إحالل االقتصءد مكءن قضءيء الصراع المختلف عليهء. وتاّلل إدابرة الرئيس األميركي، دونءلد 
ترامب، ذلك بأن الوضع في إسرائيل ال يسمح بطرح الشق السيءسي للخطة، باد أن فشل بنيءمين 

كومي، وعاد قرابريه حل الكنيست والدعوة إلى انتخءبءت جديدة في أيلول/ نتنيءهو في تشكيل ائتالف ح
. ولكن الواقع أن هذه هي الخطة، فكوشنر وفريقه ياتقدون أن الحل هو تسليم الارب 2019سبتمبر 

بءلوضع القءئم وشرعنته، وأنه يكفي تغيير الواقع االقتصءدي للشاب الفلسطيني، لكي يكون براضًيء، 
 فية حقوقه السيءسية على األبرض.في حين تتم تص

ثءنًيء: إهمءل اإلشءبرة إلى حل الدولتين، والذي ترفض إدابرة ترامب االلتزام به، بل ذهب كوشنر إلى 
( التي تطءلب إسرائيَل بحل 2002أباد من ذلك، بتأكيده أن بالده ال تاتّد بمبءدبرة السالم الارعية )

سب كوشنر، فإن مبءدبرة السالم الارعية "لم توصل إلى الدولتين، مقءبل تطبيع عرعي شءمل ماهء. وعح
السالم المنشود بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"، أي إنه وّجه اللوم إلى المبءدبرة وليس إلى الرفض 
اإلسرائيلي لهء. وجء  تصريح كوشنر، في مارض تاليقه على إعالن السفير األميركي لدى إسرائيل، 

رائيل ضم أجزا  من الضفة الغرعية. وعحسب كوشنر "إن كءن من ديفيد فريدمءن، أن من حق إس
الممكن التوصل إلى اتفءق، فإنه لن يكون على غرابر مبءدبرة السالم الارعية. بل سيكون في منطقة 
وسط بينهء وعين الموقف اإلسرائيلي". وياني هذا أن إدابرة ترامب، وإن لم تالن عن الشق السيءسي 

نفيذهء على األبرض، من خالل حسم مصير القضءيء الجوهرية والمركزية لخطتهء، فهي مءضيٌة في ت
التي ُتَارُِّف الصراع، وتدخل ضمن مء تارف بـ "قضءيء الحل النهءئي"، مثل القدس والالجئين والسيءدة 
والحدود، في مء يوهم المجتمع الدولي والارب بءنتظءبر خطٍة تنفذ في الواقع. ويرى ترامب أنه بهذه 

إنمء يزيل عقبءٍت من طريق المفءوضءت، ففي مارض تفسيره مسألة اعترافه بءلقدس عءصمة الطريقة 
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، قءل: 2018، ونقل السفءبرة األميركية إليهء في أيءبر/ مءيو 2017إلسرائيل، في كءنون األول/ ديسمبر 
أغسطس "كءن شيًئء جيًدا قمت به، ذلك أننء أزلنء هذه الاقبة من على طءولة المفءوضءت". وفي آب/ 

، قّربر ترامب حسم موضوع حق الاودة، عندمء قّربر وقف التمويل األميركي كلًيء عن وكءلة 2018
األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )أونروا(، حتى تايد تاريف 

يزيل "عقبة" صفة الالجئ؛ مء يتيح إسقءط هذه الصفة عن ماليين الفلسطينيين، على أسءس أن ذلك 
اإلسرائيلية. ويقوم سفيره في إسرائيل اآلن بتهيئة  –أخرى على طءولة المفءوضءت الفلسطينية 

من مسءحتهء، بمء  %60األبرضية لضم إسرائيل )المنطقة ج( من الضفة الغرعية، والتي تمثل قرابة 
 فيهء غوبر األبردن.

سطيني الذي تزعم أنهء تحءول إطالق ثءلًثء: ال تأتي الخطة على ذكر أسبءب ترهل االقتصءد الفل
طءقءته الكءمنة، وال تذكر دوبر إسرائيل في تاويق نموه. وال يرد ذكر إسرائيل إال ست مرات في 
الخطة، ويأتي جمياهء في سيءق التاءون واالندمءج االقتصءدي إقليمًيء، مع المنءطق الفلسطينية 

حديٍث عن مسؤولية إسرائيل في تكريس  واألبردن ولبنءن ومصر. بمانى آخر، تخلو الخطة من أي
الواقع الفلسطيني الصاب سيءسًيء واقتصءدًيء وإنسءنًيء، أو أي عبٍ  يقع على عءتقهء في الخطة، بل 
تأتي كلهء في سيءق االستفءدة واالنتفءع من الخطة فقط. ومع أن الخطة تؤّكد ضروبرة إيجءد تواصل 

ء ال تشير إلى مسؤولية إسرائيل في منع هذا التواصل، جغرافي بين الضفة الغرعية وقطءع غزة، فإنه
أو على األقل اإلشءبرة إلى دوبر مستقبلي مفترض لهء إليجءده. ينطبق األمر نفسه على حديث الخطة 
عن ضروبرة فتح الحدود والماءبر الخءبرجية بين الفلسطينيين، ومحيطهم اإلقليمي لتسهيل حركتهم 

مسؤولية إسرائيل عن إغالقهء، أو على األقل دوبرهء المفترض وحركة بضءئاهم، حيث ال إشءبرة إلى 
مستقباًل في فتحهء. وليس هنءك أي دعوة إلى إسرائيل للقيءم بءلمطلوب منهء مستقباًل لتغيير 

 السيءسءت التي أدت إلى الواقع الفلسطيني القءئم. 
دي، من دون التاءمل مع برابًاء: تزين الخطة للفلسطينيين أن الحل هو في تحقيق ازدهءبرهم االقتصء

جذبر قضيتهم، وهو االحتالل الكولونيءلي. ويقول تقرير صءدبر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجءبرة 
، إن "خمسين عءًمء من االحتالل دفات االقتصءد الفلسطيني إلى التقهقر والفقر". 2017والتنمية عءم 

 2020 - 2017يني في الفترة في حين خلصت وثيقة أوبروعية بحثت في الوضع االقتصءدي الفلسط
 إلى أن مستقبله قءتم.

خءمًسء: تستاير الخطة مقترحءٍت سبق أن ُطرحت وفشلت. وعحسب المفءوض اإلسرائيلي السءبق، 
شءؤول أبرييلي، والذي يامل حءلًيء محلاًل في مؤسسة التاءون االقتصءدي، فإن "ماظم الخطط ُطرح 

ض المشءبريع التي تقترحهء الخطة سبق أن قدمته جهءت، بءلفال في عهد إدابرة أوعءمء". كمء أن با
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كءلبنك الدولي، واللجنة الرعءعية )الواليءت المتحدة، بروسيء، األمم المتحدة، واالتحءد األوبروعي(، 
 ومؤسسة براند.

واألهم من هذا كله؛ أنه سبق أن طرح السلف التءبريخي لليكود، حزب حيروت بقيءدة منءحيم بيغن، 
إسرائيلي فقط، ال ُيَحل إال بقبول الارب بءألمر  -ية فلسطينية، بل صراع عرعي أنه ال توجد قض

الواقع. وطرح الجنءح اآلخر، ممثاًل بشماون بيريز وغيره، صيًغء ومشءبريع من نوع "الشرق األوسط 
 الجديد" وغيره، للتطبيع من دون حل قضية فلسطين، والنتءئج ماروفة.

 خالصة
كوشنر في وبرشة المنءمة أًيء من مقومءت النجءح، وال سّيمء أنهء تأتي  ال تملك الخطة التي طرحهء

على صيغة برشوة زهيدة وموهومة للفلسطينيين، مقءبل التنءزل عن حقوقهم التءبريخية والاءدلة. ولال 
أبلغ دليٍل على ذلك برفض الفلسطينيين لهء، وكذلك برفض السلطة الفلسطينية المشءبَركة في أعمءل 

كمء يمكن اإلشءبرة هنء إلى الحضوبر الدولي الضعيف ألعمءل الوبرشة، وكذلك مستوى  وبرشة البحرين.
التمثيل المتواضع فيهء، حتى عرعًيء. وإذا كءنت باض الدول الارعية، وتحديًدا الساودية واإلمءبرات، 
حضرتء أعمءل الوبرشة طمًاء في مضّي إدابرة ترامب في طريق التصايد مع إيران، فإن من المشكوك 

أن تقّدمء األموال الالزمة إلنجءح هذه الخطة، والتي يبدو أن الجءنب األميركي يراهن عليهء. كمء  فيه
تخشى باض الدول الارعية أن يكون حل باض القضءيء على حسءبهء، فءلحديث عن مقءبرعة إقليمية 

بردن بوفد اإلسرائيلي أثءبر مخءوف دوٍل مثل األبردن ولبنءن، فقد حضر األ -لحل الصراع الفلسطيني 
منخفض المستوى، بينمء برفض لبنءن الحضوبر. وعنء  على ذلك، ال يبدو مستغَرًعء أن وزير الخءبرجية 
األميركي نفسه، مءيك بومبيو، ال يرى أي إمكءنيٍة لنجءح الخطة التي وصفهء كوشنر بأنهء "فرصة 

دة منظمءت يهودية ، بقء2019القرن"، ففي تسجيل مسّرٍب له من لقء  جماه، مطلع حزيران/ يونيو 
أميركية في نيويوبرك، قءل بومبيو إن "صفقة القرن" أحءدية الجءنب، وإن "اإلسرائيليين وحدهم قد 

 يحبونهء". ماتبًرا أنهء قد تكون "غير قءبلة للتطبيق"، وأنهء "قد ال تحصل على الزخم" المطلوب.
 1/7/2019، الدوحة، المركز العرعي لألبحاث ودراسة السياسات

 
 محاسن ورشة البحرين االقتصاديةمن  .45

 أحمد الحيلة
اناقد وانفض الَجْمع في وبرشة البحرين االقتصءدية، كزوعاة بءهتة في فنجءن، قءدهء جءبريد كوشنر؛ 
متدبرب في السيءسة، برومءنسي حءلم، أبرستقراطي بءبرد، ضحل الخبرة في قضءيء الشرق األوسط ال 

صفقءته التجءبرية، تناقد حلقتهء األولى واألخيرة بمجرد التي ظنهء كإحدى  الفلسطينيةسّيمء القضية 
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فتح البءزابر على الطءولة، فتذهب الملكية لمن يدفع أكثر في سوق تاّود عليهِّ حتى بدت له الاملية 
 السيءسية مجرد "صفقة" كصفقة القرن.

يلي إصرابر كوشنر على اناقءد الوبرشة في ظل الرفض الفلسطيني المطلق، وغيءب الطرف اإلسرائ
الاءلق في انتخءبءته البرلمءنية، ومن ثم برفض وتحفظ الاديد من األنظمة الارعية، وقلق الدول 
األوبروعية، كءن مقدمة واضحة على مصير الوبرشة، التي ُيفترض بهء أن تكون خطوة أولى إلنجءح 

نجءحهء، صفقة القرن التي شغلت الاءلم، فإذا بهء خطوة فءشلة وعداية عرجء  لادم استيفء  شروط 
ولحداثة التجرعة السيءسية لدى كوشنر القءدم من خلف البحءبر، الجءهل بتاقيدات الصراع الارعي 

 الصهيوني وعطبياة الشاب الفلسطيني وتءبريخه النضءلي عبر قرن من الزمءن.
فبدل أن تكون وبرشة البحرين خطوة هّدامة وعءزابرًا لبيع القضية والقدس، حملت األقدابر على كتفهء 

سن ُتذكر ال سّيمء إجمءع الفلسطينيين على موقف واحد تجّلى في برفض صفقة القرن ووبرشة محء
البحرين بصوبرة قل نظيرهء طوال سيروبرة الاملية السيءسية التي كءنت على الدوام مثءبر جدل وسببًء 

ز آليءت لالنقسءم الوطني، ولال ذلك يمّهد بدوبره لتقءبرب الرؤى السيءسية في السءحة الفلسطينية، وياز 
 التنسيق بين الفصءئل والقوى في مواجهة سيءسءت اإلدابرة األمريكية االحتاللية.

في ذات السيءق، أثبتت وبرشة البحرين بءإلضءفة إلى مواقف وتصريحءت أبركءن اإلدابرة األمريكية، أن 
المشروع األمريكي )صفقة القرن( ياكس في جوهرة برؤية االحتالل لمء ُيسمى بءلحل االقتصءدي 
للصراع، أي المءل و"االزدهءبر" للفلسطينيين مقءبل السالم واألمءن للكيءن المحتل؛ أي قبول 
الفلسطينيين بحكم ذاتي مدّعم بفيتءمين الدوالبر األمريكي )$(، مقءبل االعتراف بءلسيءدة اإلسرائيلية 

برّية األخرى على فلسطين والقدس، والقبول بإعءدة توطين الفلسطينيين في الدول المضيفة أو القء
 بشروط مءدية مغرية.

وهذا بحد ذاته يقطع النقءش ويؤكد مجددًا للذين يتكئون على الاملية السيءسية ومسءبر المفءوضءت، 
بأن السالم مع االحتالل الصهيوني مجرد وهم وسراب، فءإلدابرة األمريكية انتقلت من مرعع الوسءطة 

مريكي سيدفع موضوعيًء، المترددين من أ-إلى مرعع االحتالل، مء ياني أن السلوك الصهيو
الفلسطينيين لحسم موقفهم من الصراع القءئم على حقيقة مفءدهء؛ أن الصهءينة يحتلون بلدنء ووطننء 
فلسطين كل فلسطين، وعأن أنصءف الحلول واالعتراف بءلكيءن الصهيوني على أبرض فلسطين 

نء الضفة الغرعية وقطءع غزة والقدس غير مجٍد، بمانى أن االحتالل لن يايد ل 48المحتلة عءم 
عءصمة للدولة الفلسطينية، مء يازز القنءعة بادمية التاءيش أو السالم مع المحتلين، وعأن أبرض 

 فلسطين ال تتسع إال لقومية واحدة. 
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وهذا بءلذات مء تاتقده وتؤمن به أغلبية القوى واألحزاب اإلسرائيلية وتامل عليه منذ أمد بايد تحت 
سلو والمفءوضءت؛ فمن ضمهم القدس للسيءدة اإلسرائيلية، إلى قءنون القومية اليهودي الذي مظلة أو 

ويدفع إلى التخلص منهم، إلى ضم الجوالن، إلى الحديث مجددًا،  الفلسطينيةال ياترف بءلقومية 
بسط  وعتأييد من السفير األمريكي في تل ابيب "ديفيد فريدمءن" ووزابرة خءبرجيته، بحق "إسرائيل" في

سيءدتهء على أجزا  واساة من الضفة الغرعية، إلى خطوات التطبيع السيءسي واالقتصءدي مع الدول 
، وهو مء َحرِّص عليه كوشنر في كلمته االفتتءحية في الفلسطينيةالارعية بمازل عن إقءمة الدول 

ه عن الضفة وبرشة البحرين حيث لم يأت على ذكر دولة فلسطين، أو ذكر كلمة االحتالل أو انحسءبر 
الغرعية، وإنمء انصّب جل حديثه عن تنمية اقتصءدية لفلسطينيين يستحقون "االزدهءبر" مقءبل السالم 

 لدولة "إسرائيل".
إن نجءح وحدة الموقف الفلسطيني في إفشءل وبرشة البحرين، يمكنه أن ينجح أيضًء  في إفشءل صفقة 

نتخءبءت اإلسرائيلية في أيلول/سبتمبر القءدم، القرن، في حءل أعلنت اإلدابرة األمريكية عنهء عقب اال
في ماءلجة  2019آخذًا باين االعتبءبر أن االحتالل اإلسرائيلي سيبقى منشغاًل حتى نهءية عءم 

االستحقءقءت االنتخءبية وعتشكيل حكومته الجديدة، في الوقت الذي سينشغل فيه األمريكءن 
لهء مع نهءية الاءم الجءبري وحتى نهءية الاءم القءدم، مء بءنتخءبءتهم الرئءسية والتي سيبدأ االستاداد 

يمنح الفلسطينيين فرصة للمنءوبرة ولمواجهة الضغوط األمريكية، بوحدة الموقف الفلسطيني الداخلي، 
 وعءلتنسيق مع الاديد من الدول الارعية واإلسالمية الرافضة أو المتحفظة على صفقة القرن.

 2/7/2019، "21موقع "عرعي 
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 نضءل محمد وتد
انشغل المؤتمر السنوي للمركز متادد المجءالت في هرتسليء )الماروف عءدة بءسم مؤتمر المنءعة 
القومية(، الذي أطلق أعمءله أول من أمس، األحد، بثالث قضءيء برئيسية، تتصل األولى بءحتمءالت 

على االنتصءبر في حرب مقبلة، وسؤال حول تداعيءت انهيءبر حل الدولتين واالتجءه وقدبرة إسرائيل 
نحو حل الدولة الواحدة، كخطر يهدد الحلم الصهيوني بإقءمة دولة يهودية والتحّول نحو دولة واحدة 
على أسءس المسءواة التءمة للفلسطينيين وحقهم في التصويت واالقتراع. وعطبياة الحءل يتم استغالل 

لمؤتمر لجهة تحويل الحرب وماءداة الصهيونية وسيءسءت إسرائيل وحرف ذلك إلى اعتبءبرهء حرعًء ا
 وعدا  للسءمية.
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وقد كءن بءبرزًا في أولى الجلسءت ذات األهمية في المؤتمر، إلى جءنب التصريحءت التي أدلى بهء 
القءت مع إسرائيل، برئيس "الموسءد" يوسي كوهين بشأن التاءون السري مع دول عرعية ال تقيم ع

وتحميل إيران مسؤولية تفجير نءقالت النفط أخيرًا في الخليج الارعي، مدعيًء "أن هذه الهجمءت أقّرت 
من القيءدة اإليرانية"، تركيز مجموعة من خبرا  األمن، وهم نءئب برئيس أبركءن الجيش السءبق الجنرال 

الند، وقءئد سالح الجو األسبق الجنرال يئير غوالن، وبرئيس مجلس األمن القومي األسبق غيوبرا أي
أمير إيشل، على مسألة شروط وأدوات االنتصءبر في الحرب المقبلة، وسط تبءين في برؤية شكل 

 الحرب المقبلة، خصوصًء في مواجهة "حزب هللا".
وفيمء أبدى غوالن برأيه بأن الحرب المقبلة ال يمكن إلسرائيل أن تنتصر فيهء من دون منءوبرات برية 

جتيءح بري للبنءن، مع ضرب قوات "حزب هللا" وقواعده والبنى التحتية له، اعتبر أيالند أن المحوبر وا
األسءسي في هذا السيءق يجب أن يبدأ من تحديد هوية الادو، بمانى عدم حصر الهدف، في حءلة 

ءلي استهداف لبنءن مثاًل بـ"حزب هللا"، بل يجب برعط كل المنظومة اللبنءنية في دائرة الادا ، وعءلت
الجيش اللبنءني والدولة اللبنءنية والشاب اللبنءني في الامليءت القتءلية، وعدم محءولة فصل وعزل 
"حزب هللا" عن بءقي لبنءن، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أنه يجب، في أي مواجهة مقبلة، أخذ سوبرية 

ء سيكون دوبر بروسيء في سيءق وبروسيء في الحسبءن، لجهة وقوف األولى إلى جءنب "حزب هللا"، فيم
 منع إطءلة زمن الحرب.

مقءبل هذه الرؤيء، اعتبر قءئد سالح الجو األسبق الجنرال أمير إيشل، أن كل حديث عن منءوبرات 
برية بءعتبءبرهء الحل السحري، هو في الواقع برومءنسية، ألنه ال يمكن االعتمءد، ال سيمء في ظل 

على المنءوبرات البرية، ألن الصوابريخ والخطر غير محصوبرين  حءلة عدم جهوزية القوات البرية، فقط
فقط في الجنوب اللبنءني، والذهءب لخيءبر المنءوبرة البرية واالجتيءح سياني اجتيءحًء بريًء حتى عمق 
مءئة كيلومتر، من دون أن ياني ذلك ضمءنًء بءلقضء  على الخطر الصءبروخي، حتى لو تم القضء  

رسءنة الصءبروخية. وأقر المتحدثون في الجلسة بأن الحرب المقبلة ستكلف في المءئة من الت 80على 
الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ثمنًء بءهظًء، وستكون عرضة ألخطءبر وأضرابر لم يسبق لهء مثيل. وأشءبر 
أيالند، في هذا السيءق، إلى التحوالت الجديدة في بنء  القوة اإليرانية و"حزب هللا"، ال سيمء تطوير 

حة دقيقة اإلصءبة، مء ياني استهدافًء شبه مؤكد للمنشآت االستراتيجية القيمة لدولة إسرائيل، أسل
خصوصًء أن مثل هذه المنشآت في دولة مثل إسرائيل ليست كثيرة، وهي غير موزعة جغرافيًء على 

 مسءحة واساة ومترامية، مء ياني تارضهء لخطر كبير في المواجهة المقبلة.
ي واألهم في جلسءت مؤتمر هرتسليء للمنءعة القومية، الذي عقد هذا الاءم تحت في المحوبر الثءن

عنوان "اإلبحءبر في ميءه هءئجة"، كءن المحوبر الخءص بتصوبرات مستقبلية لحل النزاع اإلسرائيلي 



 
 
 
 

 

 42 ص             4976 العدد:             7/3/2019 رععا األ  التاريخ:  

                                    

الفلسطيني. وذهب الجنرال احتيءط مءيكل هرتسوغ، الذي عمل سءبقًء في طءقم المفءوضءت اإلسرائيلية 
ينية، إلى التحذير من أن خيءبر الدولة الواحدة، يصبح خطرًا داهمًء، في ظل تأكيد استطالعءت الفلسط

في المءئة من الفلسطينيين في األبراضي المحتلة، وعفال اليأس من  40متواترة للرأي الفلسطيني أن 
"، وهو تحٍد one man one voteآفءق التسوية اإلقليمية، ال يسقطون خيءبر الدولة الواحدة على أسءس "

يمكن له أن يصبح واقاًء في مرحلة مء باد الرئيس الفلسطيني محمود عبءس، وهو موقف لن يكون 
إلسرائيل القدبرة على مواجهته، ال في الواليءت المتحدة وال في المجتمع الدولي، وينذبر عمليًء بتحطيم 

ة الموقف المنشود فلسطينيًء، حلم الدولة اليهودية. واعتبر هرتسوغ أن مثل هذا التطوبر ليس بءلضروبر 
 لكنه قد يكون حاًل للخروج من حءلة اليأس، في حءل لم يكن هنءك أفق لحل يقوم على دولتين.

وفي المحوبر الثءلث من جلسءت المؤتمر، التي تنءولت الخطر اإليراني كموضوع يرافق مؤتمر 
هل يمكن إعءدة "المءبرد  هرتسليء سنويًء في األعوام األخيرة، فقد خصص المؤتمر جلسة لموضوع

اإليراني للقمقم" عبر سيءسءت اإلدابرة األميركية الحءلية، ومء الذي يريده فااًل الرئيس األميركي دونءلد 
ترامب في هذا السيءق؟ وقد أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة الدفءع عن الديمقراطية في واشنطن مءبرك 

عمليًء على نسخ سيءسة الرئيس برونءلد بريغءن حيءل  دايفوفيتش أن سيءسة ترامب واستراتيجيته تقومءن
االتحءد السوفييتي، و"اعتمءد استراتيجية الحد األقصى من الاقوعءت، سعيًء إلضاءف الادو ومنع 

 مراكمته لمزيد من القوة، ونحن نرى اليوم أن نتءئج السيءسة األميركية بدأت تطرح ثمءبرهء".
حًء، كمء عبرت عنه مسؤولة قسم األبحءث في "الموسءد" في المقءبل كءن الموقف اإلسرائيلي واض

سءبقًء سيمء شين، عندمء اعتبرت أن السؤال المحوبري هو مء الذي يريده ترامب في نهءية المطءف؟ 
الذي ال يفهم جيدًا الماءبرضة اإليرانية واستاداد اإليرانيين للدفءع عن كرامتهم وتءبريخهم ومكءنة إيران 

فإنه من المحتمل أن يصل الطرفءن في نهءية المطءف إلى تسوية، ولن يحدث في الخليج. وعحسبهء، 
هذا قريبًء، بفال انادام الثقة بءإلدابرة األميركية تحت قيءدة ترامب. وأعلنت أنه ال توجد لدى اإلدابرة 
األميركية خطة بديلة في حءل فشل سيءسة الاقوعءت االقتصءدية الحءلية. وشككت شين بءحتمءل أن 

 ترامب نحو عملية عسكرية ضد إيران.يتجه 
من جهته، أعلن الرئيس السءبق للجنة الطءقة الذبرية اإلسرائيلية البروفيسوبر أبريئل الفيت أنه خالفًء لمء 
هو ظءهر، فإن الواليءت المتحدة ال تملك عمليًء استراتيجية واضحة في مسألة الموقف من االتفءق 

للاودة لهذا االتفءق في ظل موقف أميركي ال يملك استراتيجية، النووي مع إيران، وأنه ال مجءل اليوم 
ال لجهة التصايد وال لجهة المفءوضءت. من جهته، كربر الجنرال احتيءط ياقوف عءمي دبروبر 
الموقف اإلسرائيلي الداعي لمواصلة الضغط على إيران بمزيد من الاقوعءت مع االستاداد لخيءبر 

ة في إيران من جهة، ومواصلة الضرعءت والخطوات اإلسرائيلية توجيه ضرعة عسكرية للمنشآت النووي
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لمنع تموضع إيران أيضًء في سوبرية، ومنع طهران من تمكين "حزب هللا" من تشكيل قوة عسكرية 
صءبروخية في لبنءن، لمنع إسرائيل من ضرب إيران. واعتبر عءمي دبروبر، الذي شغل سءبقًء منصب 

ال يجوز السمءح إليران بتشكيل هذه القوة المءناة في لبنءن، مدير عءم مجلس األمن القومي، أنه 
وعءلتءلي ينبغي مواصلة الجهد اإلسرائيلي مهمء كلف ذلك للوصول إلى دبرجة الجهوزية الالزمة 
لضرب المنشآت النووية في إيران من تل أبيب، وعدم ترك ذلك ألي طرف آخر أو االعتمءد على 

 اآلخرين.
 2/7/2019، العرعي الجديد، لندن

 
 مطرقة فريدمان ُتحّطم مكانة الواليات المتحدة كوسيط نزيه .47

 عءموس هرئيل
تقريبًء كمالحظة هءمشية للتوتر اإلقليمي الكبير، جرى، أول من أمس، في شرق القدس احتفءل 

 ، وهو حفريءت أثرية في نفق يوجد تحت قرية سلوان. «طريق الحجءج»لتدشين 
نت غريبة جدًا مقءبرنة مع السءبق. ولكن هنءك شي  ماين يميز بروح تركيبة المشءبركين في الحدث كء

 هذه األيءم. 
من بين ضيوف الشرف كءنت زوجة برئيس الحكومة، سءبرة نتنيءهو، وسفير الواليءت المتحدة في 
إسرائيل، دافيد فريدمءن، وشريكه في طءقم المفءوضءت األميركي، جيسون غرينبالت، والمليءبردير 

 «.إسرائيل اليوم»كي، شلدون ادلسون، وزوجته مريم، أصحءب صحيفة اليهودي األمير 
فريدمءن التقطت له صوبرة وهو يضرب بساءدة بءلمطرقة ويحطم الحءئط الرمزي، الذي بني من أجل 

 احتفءل تدشين النفق. 
لمءذا أميركي؟ ألن «. موقع للتراث األميركي واإلسرائيلي»في االحتفءل وصف السفير الحفريءت كـ 

 لموقع يخلد التءبريخ من عهد التوبراة، الذي على تراثه يستند أيضء التءبريخ األميركي. ا
هذا تفسير يذهب بايدًا في الاالقة بين إسرائيل والواليءت المتحدة، التي بءلتأكيد تازز الشاوبر بنبض 

 المسيح الذي يمأل، اآلن، صدوبر اليمين اإلسرائيلي.
حدوث عملية طان أو دهس في القدس باد تدشين الموقع. ال تستباد المصءدبر األمنية احتمءل 

الوضع في شرق المدينة هش أيضء، باد أن قتل برجءل الشرطة شءبًء باد أن أطلق نحوهم األلاءب 
 النءبرية في قرية العيسوية، األسبوع المءضي. 
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دي إلى ولكن برغم الفرصة للبد  بمقءبرنءت تءبريخية، فمن المشكوك فيه إذا كءن تدشين النفق سيؤ 
أو باد زيءبرة  1996في أيلول « حءئط المبكى»اضطرابءت بحجم التي اندلات بسبب تدشين نفق 

 أبرئيل شءبرون للحرم، باد ذلك بأبرعع سنوات )الحدث الذي بشر بءندالع االنتفءضة الثءنية(. 
ولم يتم توجد الحفريءت خءبرج أسوابر البلدة القديمة، وهي ال تاتبر تهديدا مبءشرا للمسجد األقصى، 

 عرضهء حتى اآلن على أنهء مس بءلمقدسءت اإلسالمية.
أهمية الصوبرة في االحتفءل هي بءألسءس برمزية. فهي تازز التحءلف بين ترامب ونتنيءهو برعءية 

 الراعي المشترك المليءبردير أدلسون، وهي تباد أكثر كل من ال يشءبرك في هذا التحءلف. 
ءهو في إسرائيل وحتى الحزب الديمقراطي األميركي، وهي أيضًء بد ًا من المنءفسين السيءسيين لنتني

 تازز شكوك الفلسطينيين المتزايدة أصاًل تجءه التحءلف بين اإلدابرة األميركية والحكومة في القدس. 
احتالل »في الوقت الذي ينشغل فيه برؤسء  طءقم المفءوضءت األميركي بشطب ونفي كلمءت مثل 

غير متلهفين لشرا  اإلغرا ات االقتصءدية التي لوح بهء برجءل ترامب في ، الفلسطينيون «ومستوطنءت
 مؤتمر البحرين. 

وفي الوقت الذي يقوم فيه فريدمءن وغرينبالت بءلضرب بءلمطرقة تحت األبرض في القدس تصاب 
 برؤيتهمء كوسيطين نزيهين فوق األبرض.

 1/7/2019، هآرتس
 3/7/2019، األيام، رام هللا

 
 للعمل ضد إيران نافذة الفرص اإلسرائيلية في سورية ..ضو  أخضر روسي  .48

 ليكس فيشمءنأ
في سوبرية، اكتشف فيه عتءد « حزب هللا»ال يبدو هذا هجومًء آخر على هدف إيراني أو هدف لـ 

 عسكري مخصص للبنءن. 
حو سنة في هذه المرة يبدو هذا هجومًء واساًء على بنى تحتية إيرانية، واستمرابرًا مبءشرًا لمء بدأ قبل ن

 . 2018الاءم 
في المئة من البنى التحتية  70في حينه أخذت إسرائيل المسؤولية بل أعلنت بأنهء هءجمت ودمرت 

 التي أقيمت في لبنءن. 
أمء الهجوم في الليلة بين األحد واالثنين، والمنسوب إلسرائيل، فيبدو جز ًا من خطة مرتبة لماءلجة 

 الثالثين في المئة المتبقية.
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كءن هذا بءلفال هجومء إسرائيليء، كمء يدعون في إسرائيل، فهو مء كءن يمكنه أن يتم دون  إذا
تفءهمءت مع الروس.  وعلى األقل تم جز  من الهجمءت الجوية، أغلب الظن، من جهة قبرص. 
وعليه، فإن الصءبروخ السوبري المضءد للطءئرات الذي أطلق نحو الطءئرات هبط على أبرض قبرص.  

منطقة البحر المتوسط ال يشبه هجومء إسرائيليء من سمء  إسرائيل مثلمء حصل قبل  والقصف من
. فءلطيران في الجو في منطقة البحر المتوسط، من قبرص بءتجءه 16سنة حين أسقطت طءئرة الـ إف 

سوبرية ولبنءن يوجب تنسيقء دقيقء مع األسطول الروسي وسالح الجو الروسي المتواجدين في 
في « تقسيم عمل»ستنتءج الواجب هو أنه بين إسرائيل وبروسيء استؤنف التوافق على المنطقة. واال

 سوبرية دون إزعءج.
حين أبراد الروس إحراج إسرائيل عرفوا كيف ينشرون بءلضبط كم طءئرة شءبركت في الهجوم. مء 

 أطلقته ومن أين. أمء هذه المرة فصمت الروس مطبق.
ية استؤنفت وتوثقت أغلب الظن في أثنء  لقء  برؤسء  إن التفءهمءت بشأن تقسيم الامل في سوبر 

اإلسرائيلي، األميركي، والروسي، قبل نحو أسبوع في إسرائيل. مء  –مجءلس األمن القومي الثالثة 
الذي يكسبه الروس؟ منذ نحو ثالثة أسءبيع تهءجم قوات سوبرية، بمرافقة بروسية بوحشية في منطقة 

 ثوابر المسلحين. إدلب حيث يتجمع بضع عشرات آالف ال
في كل يوم يقتل هنءك الاشرات، تدمر المبءني حتى األسءس. األميركيون صءمتون، األوبروعيون ال 

 يشجبون، ال توجد توجهءت إلى مجلس األمن، والمذبحة مستمرة.
تستاد فرقة تركية قرب إدلب بهدف ضرب نظءم األسد، ولكنهء ال تتجرأ على التحرك مترا واحدا 

 كتوافق ثالثي.  بسبب مء يبدو
في أعقءب التوافقءت يتدبر الجميع مع الجميع، ويكون إلسرائيل ظءهرًا ضو  أخضر للحفءظ على 

 «.حزب هللا«مصءلحهء تجءه البنى التحتية اإليرانية و
إن الصمت المطبق للشريك الروسي يضمن شيئء واحدا: من المنءسب لموسكو التاءون مع الواليءت 

 سوبرية. المتحدة وإسرائيل في 
والحقء، مثال باد إدلب واستمرابر المحءوالت للوصول إلى تسوية دائمة، ستتغير المصءلح. إلسرائيل 

 نءفذة فرص محدودة لمنع تثبيت وجود إيران في سوبرية. 
ومن أجل استغاللهء بنجءعة من األفضل إلسرائيل أال تدوبر الزوايء في ترجمة التفءهمءت مع الروس. 

 بءبردة سرعءن مء ستاود.وإال، فإن الكتف ال
 2/7/2019، يديعوت
 3/7/2019، األيام، رام هللا
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