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 جئين الفلسطينيين: بابنا مفتوح دائمًا أمام القيادة الفلسطينيةالال توطينيلم ِّح إلى  كوشنر .1

كبير مستشاري البيت األبيض جاريد  ، أنواشنطن، من 4/7/2019، الشرق األوسط، لندنذكرت 
بالرئيس الفلسطيني « معجب جدا  »كوشنر، قال اليوم )األربعاء(، إن الرئيس األميركي دونالد ترمب 

 اصل معه في الوقت المناسب بخصوص االقتراح األميركي للسالم.محمود عباس، ومستعد للتو 
ولمح كوشنر، في تصريحات للصحافيين خالل مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن خطة السالم األميركية 
قد تدعو إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي يقيمون فيها بدال  من عودتهم إلى 

 ئيل.أراٍض أصبحت اآلن في إسرا
، وأضاف أنه يعتقد أن عباس يرغب في «بابنا مفتوح دائما  أمام القيادة الفلسطينية»وقال كوشنر: 

أشخاصا  بعينهم حوله منزعجون بشدة من الطريقة التي طرحنا بها هذا، ورد فعلهم »السالم لكّن 
 «.الطبيعي هو الهجوم وقول أشياء جنونية ليست بناءة

خالل األسبوع »سيعلن عن الخطوات التالية في خطة السالم  وذكر صهر ومستشار ترمب أنه
وأضاف أن إدارة ترمب تعمدت افتتاح الخطة بحوافز اقتصادية، وستكشف «. المقبل على األرجح

 الحقا  عن تفاصيل حول المسائل السياسية الجوهرية.
ير منهم في وردا  على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح الفلسطينيين الجنسية ويعيش عدد كب

مخيمات فقيرة، قال كوشنر إنه يعتقد أن لبنان الذي يعاني من حساسيات طائفية، يريد حال  
أعتقد كذلك أن الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير »وأضاف: «. عادال  »

سبيال  يمّكنهم من من حقوقهم وال يعيشون في أفضل الظروف اآلن، يوّدون كذلك وضعا  يوّفر لهم 
 «.الحصول على المزيد من الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل

ما حدث »وأشار كوشنر إلى أن عددا  مماثال  من اليهود فّروا أو ُطردوا من الدول العربية، وقال: 
لالجئين اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي الكثير من 

هذا الوضع قائم ألنه قائم، وعندما نطرح »وأضاف: «. ء الالجئين الفلسطينيين على مر الزمنهؤال
حال  سياسيا  سنحاول أن نطرح أفضل الحلول المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق 

 ، حسب قوله.«والتطبيق في هذا اليوم والعصر
قال: إن الواليات المتحدة، ستعلن ، أن كوشنر توكاال، عن 4/7/2019، الخليج، الشارقةوأضافت 

خطأ »، متهما  الفلسطينيين بارتكاب «صفقة القرن »خالل األسبوع القادم عن الخطوات التالية في 
سنعلن األسبوع المقبل »وأضاف: بعد أسبوع على ورشة البحرين،  البحرين.بمقاطعة ورشة « تاريخي

وأكد، أن الهدف من ورشة «. وسنواصل المضي قدما  عن الخطوات المقبلة )ضمن صفقة القرن( 
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البحرين كان وضع خطة اقتصادية للمنطقة، يمكن تطبيقها في إطار حل سياسي، مشيرا  إلى أنه ال 
 نية لالستمرار في هذه االستثمارات، قبل أن يكون هناك تقدم على المسار السياسي.

 
 "ضًا لن نلتزم بهاإذا لم تلتزم إسرائيل باالتفاقيات فنحن أي"عباس:  .2

وكاالت: حّذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء األربعاء من أّنه إذا استمّرت  -رام هللا
، مؤّكدا  ”فنحن أيضا  لن نلتزم بهذه االتفاقات“ٍإسرائيل في نقض االتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين 

 ”.صفقة القرن انتهت“من جهة ثانية أّن 
إذا لم “مر صحافي في مقّر الرئاسة في رام هللا بالضفة الغربية المحتّلة إّنه وقال عّباس خالل مؤت

 ”.تلتزم إسرائيل باالتفاقيات فنحن أيضا  لن نلتزم بها
، مشددا  على ”لن نقبل أن تفرض علينا أمريكا رأيا ، ولن نقبل بأمريكا وحدها وسيطا  “وتابع عباس 

رة األمريكية ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق التعامل مع اإلدا“رفض السلطة الفلسطينية 
 ”.القضية الفلسطينية، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية

 2017اّتفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق “وبشأن المصالحة مع حركة حماس، قال عباس 
حن ملتزمون بهذا االتفاق، الذي يقضي بالحّل، ونحن وافقنا عليه وإلى اآلن مع األسف لم يطّبق، ون

 ”.وننتظر الرّد حتى اآلن
أوال الحل السياسي ثم االقتصاد، لسنا بحاجة القتصاد، نحن بحاجة لكرامة وأمن ودولة، عند “وقال 

 ”.ذلك الدولة تحتاج المساعدات
بدأ مؤتمر المنامة بخطاب لكوشنر )مستشار الرئيس االمريكي وصهره( وانتهى بخطابه، “وأضاف 

 ”.صدر عنه أي كالم، وبعض العرب حضر والبعض اآلخر لم يحضروما 
 ”.المؤتمر كذبة كبيرة اخترعها كوشنير للضحك على الناس، ونحن ال أحد يضحك علينا“وتابع 

لم يحضره سوى فلسطيني جاسوس ال “وأشار إلى أن الكل الفلسطيني رفض مؤتمر المنامة، وقال 
 .”أريد ذكر أسمه، وخرج برعاية إسرائيل

قبل حل القضية الفلسطينية أي “وخاطب عباس، خالل لقائه الصحافيين اليوم، الدول العربية قائال 
 ”.تطبيع عربي مع إسرائيل خطأ سياسي يحب أن ال يقترف

ال نريد سوى وطننا حسب الشرعية الدولية، دولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على “وقال 
 ”.قضية الالجئين، وحل 1967الحدود المحتلة عام 

القرارات المزاجية والفردية واألحادية ال تنطبق علينا وال نقبل بها، وإن كانوا )إسرائيل “وأردف قائال 
 ”.والواليات المتحدة( يريدون فرض الواقع بالقوة فشعبنا معنا وهللا معنا ألننا على حق، وهذا يكفي
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 ”.صفقة القرن “وسط والمعروفة إعالميا بـ وجدد عباس رفضه لخطة السالم األمريكية في الشرق األ
ماذا ننتظر من السيد ترامب أن يقدم بعد اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده “وقال 

ال يمكن أن يقدموا شيئا، الصفقة “وتابع  ”.إليها، وبعد إطاحة ملف الالجئين والحدود عن الطاولة
 ”.انتهت

ت المتحدة كوسيط وحيد في أي عملية سالم، مطالبا بآلية دولية تكون وشدد على عدم قبوله بالواليا
ا منها.  الواليات المتحدة جزء 

وقال الرئيس الفلسطيني إن بالده قطعت االتصاالت مع الواليات المتحدة منذ إعالن ترامب القدس 
 عاصمة إلسرائيل، إال أنها أبقت على االتفاق األمني في محاربة اإلرهاب الدولي.

في اليوم الذي تعلن فيه الواليات المتحدة قبولها بحل الدولتين، والقدس مدينة محتلة، ” أضافو 
لم نغلق األبواب كاملة “وتابع  ”.والقبول بالشرعية الدولية في اليوم الثاني سأكون في البيت األبيض

 ”.مع الواليات المتحدة أبقيناها مواربة
هذا إجراء “ان في مدينة القدس بمشاركة أمريكية، قال وعن افتتاح إسرائيل نفقا أسفل بلدة سلو 

مرفوض يريدون تثبيت وقائع باطلة، والموضوع اآلن لدى مجلس األمن ومنظمة األمم المتحدة للثقافة 
 ”.والعلوم )اليونسكو(

وفيما يتعلق بأموال الضرائب، أكد الرئيس الفلسطيني رفض فلسطين استالمها من الجانب اإلسرائيلي 
مرات عدة طلبوا )إسرائيل( منا استالم أموال المقاصة رفضنا، قلنا لهم نشكل “وأضاف  ة.منقوص

 ”.لجنة لبحث أي خصومات وافقوا عليها، وحتى اآلن لم تشكل اللجنة
بالمائة من رواتب  60وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة صعب، إال أنها ماضية في صرف 

 موظفيها.
 4/8/2019القدس العربي، لندن، 

 
 الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يمارس التحريض ضد الفلسطينيين بغرض التضليل .3

)د ب أ(: اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، األربعاء، رئيس الوزراء اإلسرائيلي - رام هللا
 مي.ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بغرض تضليل الرأي العام العال” التحريض”بنيامين نتنياهو بـ

يواصل حملته التحريضية ضد شعبنا الفلسطيني “وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن نتنياهو 
وقيادته، متوهم ا بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بشأن المسؤولية عن 

 ”.االحتالل وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة
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ا على تصريحات لنتنياهو ، اإلثنين، في حفل جرى في القدس بمناسبة ذكرى يوم وجاء البيان رد 
احتجاز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة، ”االستقالل األمريكي، اتهم فيها القيادة الفلسطينية بـ

 ”.وتفويت الفرصة لتحقيق السالم
ر يحاول إخفاء سياسة االحتالل التدميرية الممنهجة الهادفة إلى تدمي“وردت الخارجية أن نتنياهو 

ا تابع ا لالقتصاد اإلسرائيلي وغير قابل  ا ضعيف  مقومات االقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاد 
 ”.للنهوض والنمو

يبدو أنه يعاني حالة من اإلنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن استمرار احتالل “وقالت إن نتنياهو 
أذرع االحتالل المختلفة من عمليات تدمير  قواته ألرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به

 ”.ممنهجة ومدروسة لالقتصاد الفلسطيني
إسرائيل منعتنا من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ومنها تطوير شواطئ البحر “وأضافت أن 

 ”.الميت، وإنشاء مطار في منطقة األغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين
م أو مجرم بحق االقتصاد الفلسطيني وازدهاره فهو االحتالل، إذا كان هناك مته“وشددت على أنه 

ونتنياهو شخصي ا يتحمل المسؤولية األكبر في ذلك، وإن ما يقوم به محاولة إلخفاء الحقيقة عبر 
 ”.ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني

قتصادي ال يمكن أن يتحققا إال السالم واالزدهار اال“وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن 
 ”.بانتهاء االحتالل، وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه االقتصاد الفلسطيني

 4/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 بحر يحذر من االنجرار وراء أساليب تشويه االحتالل للنائب يوسفأحمد  .4
ريعي الفلسطيني، من مغبة حذر د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش: الرأي -غزة

االنجرار وراء أساليب التشويه اإلسرائيلية، التي تحاول النيل من النائب حسن يوسف األسير في 
 سجون االحتالل.

وأكد بحر في تصريح له، تلقت "الرأي" نسخة عنه يوم األربعاء، أن الكيان الصهيوني، يحاول تدمير 
عن فيها وفي عوائلها الكريمة واإلساءة إلى جهادها وعطائها الرموز والقامات الوطنية الفلسطينية والط

 وتضحياتها.
ولفت، إلى أن زعزعة النسيج االجتماعي يشكل أحد أهم أهداف الدعاية اإلسرائيلية السوداء بما 

 يوجب على جميع أبناء شعبنا إبداء أقصى درجات االنتباه والحذر لتفويت الفرصة على االحتالل.
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ب حسن يوسف يشكل رمزا  وطنيا  كبيرا  قضى معظم سني عمره داخل سجون وأوضح، أن النائ
االحتالل وعمل كصمام أمان لشعبنا الفلسطيني وأحد ركائز الوحدة الوطنية واالستقرار الداخلي الذي 

 حاز على ثقة واحترام وتقدير الجميع.
 3/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إرسال مندوب دائم من اليونيسكو إلى القدسالسلطة الفلسطينية تطلب  .5

رام هللا: طلبت السلطة الفلسطينية، يوم )األربعاء(، إرسال مندوب دائم للمراقبة من لجنة التراث 
 العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( إلى القدس.

مراقبة ما تقوم به »ض المالكي أهمية هذه الخطوة لـوأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني ريا
إسرائيل من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية في القدس لطمس المعالم التاريخية والحضارية 

الدبلوماسية الفلسطينية سُتفِشل كل محاوالتهم »وشدد على أن «. والدينية أو تغيير الوضع القائم
 «.ا وكل محاوالت استبدال الحقائق على األرضلتدمير تراثنا وثقافتنا وتاريخن

 3/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 لحماس ينتمي متفجرات خبير أنه بادعاء فلسطينيا يعتقل الشاباك .6

 خبير أن بادعاء فلسطينيا اعتقل إنه األربعاء، يوم،( الشاباك) اإلسرائيلي العام األمن جهاز قال
 ".إنساني تصريح" مستغال إسرائيل إلى ودخل غزة عقطا في حماس حركة إلى ينتمي متفجرات
 دّرب لحماس العسكري  الذراع أن اإلسرائيلية، الحكومة رئيس مكتب عممه بيان في الشاباك وأضاف

 تنفيذ في تستخدم كي الغربية، الضفة في متفجرات مختبر يقيم أن أجل من سنة، لمدة" الخبير"
 .إسرائيل في عمليات
 مخيم سكان من ،(عاما 35) السبح أبو فادي يدعى" المتفجرات خبير" فإن الشاباك، وحسب

 .الماضي مايو/أيار في الطيبة، مدينة في الشاباك اعتقله وقد غزة، قطاع في النصيرات
 أجل من الماضي العام يوليو/تموز في السبح أبو جّند لحماس العسكري  الذراع أن الشاباك وادعى

 التعامل حول إرشادات وتلقى مكثفا، عسكريا تدريبا تلقى وأنه ،ناسفة عبوات وصنع المختبر إقامة
 .حماس من بأشخاص معرفته ونفي الشاباك محققي مع
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 الغربية الضفة في خاليا بتشكيل حماس محاوالت األخيرة الشهور في أحبط أنه أيضا الشاباك وادعى
 .الضفة في اعتقاالت سلةسل أعقاب في النشاط هذا كشف تم فإنه الشاباك، حسب. عمليات لتنفيذ

 3/7/2019، 48 عرب
 

 تصدأ ال حماس صواريخ: يعقب "إسرائيل" وإعالم البحر تجاه صاروخية تجارب تجري  المقاومة .7
 الصنع، محلية صواريخ إطالق على تجارب سلسلة أمس الفلسطينية المقاومة نشطاء أجرى : غزة

 .«غزة غالف» مناطق في القاطنين اإلسرائيليين خوف أثارت
 األولى، الصباح ساعات في غزة، بحر تجاه التجريبية الصواريخ كالعادة الفلسطينية المقاومة وأطلقت
 توجهها الصواريخ لتلك المصاحب الدخان وأظهر .األولى اندفاعها لحظة عالية أصواتا محدثة
 المقاومة قبل من واآلخر الحين بين تجرى  التي التجريب عمليات غرار على البحر، صوب

 .طارئ  ألي واالستعداد والتدريب التجهيز عمليات إطار في لفلسطينية،ا
 سقوط من تحذر التي اإلسرائيلية االنذار صفارات بإطالق تتسبب الصواريخ تلك إطالق أن غير

 .غزة لقطاع الشمالية الحدود قرب الواقعة سديروت، بلدة محيط في المقاومة صواريخ
 حيث البلدة، تلك سكان صفوف في الهلع من حالة أحدثت عمليةال أن إسرائيلية تقارير حسب وتردد

 أن الحق وقت في الجيش يعلن أن قبل صواريخ، سقوط من خشية   المحمية المناطق الى توجهوا
 .خاطئا كان اإلنذار

 حماس صواريخ إن بالقول الصاروخية التجربة على العبري  «والال» لموقع العسكري  المحلل وعلق
 .ازدياد في أعدادها غزة في الحركة تمتلكها التي الصواريخ وإن ،«تصدأ ال»

 السياسة أن معتبرا صاروخية، تجربة وأجرت التطوير، في تستمر حماس فإن المحلل وحسب
 .قوتها ببناء بل بالتطور فقط ليس لحماس تسمح اإلسرائيلية

 2/7/20119القدس العربي، لندن، 
 

 بالفشل ستبوء من حسن يوسف النيل هنية: محاوالت .8
 الشيخ القائد زوجة األربعاء اليوم هنية، إسماعيل" حماس" لحركة السياسي المكتب رئيس هاتف
ا أويس، ونجله يوسف حسن  جانبهم إلى الفلسطيني الشعب وأبناء وقيادتها الحركة وقوف لهم مؤكد 
 الشيخ تزيد ال الطريق على االبتالءات هذه أن إلى اتصاله خالل هنية وأشار .الشيخ جانب وإلى
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ا ورضى، ويقين ا ثبات ا إال وبيته  المجاهد البيت وهذا القامة هذه من للنيل المحاوالت كل أن على مشدد 
 بيت بيتنا وبيته حماس، حركة مؤسسي أحد يوسف حسن الشيخ أن وأضاف .بالفشل ستبوء  المرابط

 الشيخ مع الجارية امنالتض لحركة وتقديره اعتزازه عن نفسه الوقت في معبر ا أصيل، فلسطيني
 اإلسالمي والجهاد فتح حركة من الفصائل قادة وخاصة معه، الوطني المجموع ووقوف وأسرته،
 .الفلسطينية والقوى  الجبهات وباقي اإلصالحي والتيار والديمقراطية الشعبية والجبهة

 3/7/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ن يوسف تضامن فصائلي وشعبي واسع مع القيادي بحماس حس .9
 الضفة في حماس حركة في البارز القيادي مع والتضامن المؤازرة إطار في: الهور أشرف -غزة 

 له الثاني االبن هروب إسرائيلية تلفزيونية قناة إعالن خلفية على يوسف، حسن الشيخ المحتلة الغربية
 من هاوغير  حماس في «خطيرة تفاصيل» عن سيكشف انه وزعمها آسيا، شرق  دول إحدى إلى

 وأعلنت النضالي، بدوره أشادت بيانات وفتح حماس وحركتا الفصائل أصدرت الفلسطينية، التنظيمات
 حملت مساندة، بتدوينات االجتماعي التواصل مواقع فيه عجت الذي الوقت في معه، تضامنها

 .«والدك كلنا» عنوان
 مع تضامنها عن فيه عبرت حافياص بيانا غزة، في واإلسالمية الوطنية للقوى  المتابعة لجنة وأصدرت

 ما أن وأكدت. «والميادين الساحات كافة في لها مشهود وحدوية وطنية قامة» باعتباره يوسف، الشيخ
 وإلحباط سمعته من للنيل اإلسرائيلي االحتالل من خسيسة محاولة يمثل» استهداف من له يتعرض
 للشيخ واإلسناد الدعم كل لبيتط حدث ما إن وقالت. «وطني كقائد صموده وكسر معنوياته
 .«الثابت موقفه لتعزيز ندعمه يوسف، الشيخ أخوة هم شعبنا أبناء كل» أن على والتأكيد المعتقل،

 المعاصرة، الفلسطينية الثورة أنجبتهم الذين الكبار األعالم أحد هو يوسف الشيخ» إن حماس وقالت
 يواصل» وأضافت. «الفلسطيني اشعبن نضال مسيرة في واضح بشكل ساهموا الذين من وواحد

 القيم لمجموع تركز من الشخصية هذه تمثله ما بسبب يوسف، حسن القائد استهداف االحتالل
 فكرة ومركزية المقاومة، لخيار وتبنيه الكاملة، الفلسطينية والحقوق  بالثوابت تمسك من فيه، الوطنية
 .«الرجل سلوك في الوطنية الوحدة
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 اللحظات هذه في» الجاغوب منير فتح لحركة والتنظيم التعبئة مفوضية في اإلعالم مسؤول وكتب
 دوما   المعروف الرجل وهو والثبات، بالصبر له هللا ندعو يوسف الشيخ األخ بها يمر التي الصعبة
 .«فلسطين في االستيطاني االحتالل مواجهة في والتكاتف للوحدة ودعوته الوطنية بمواقفه

 غرب بيتونيا بلدة في يوسف الشيخ منزل أمام تضامنية وقفة أقاموا دق المواطنين من حشد وكان
 ابتزاز وعملية االحتالل، قبل من ضده تحاك مؤامرة عن عبارة» يجري  ما أن معتبرين هللا، رام مدينة

 .«حسن الشيخ أبناء كلنا» عليها كتب الفتات المشاركون  ورفع. «عليه للضغط رخيصة
 معه، للمتضامنين شكره عن خالله عبر حاليا، المعتقل يوسف الشيخ مع اتصال أجري  الوقفة وخالل

 .العهد على سيبقى إنه وقال
 .والتعليقات التدوينات من العديد كتابة تخللها إلكترونية إسناد حملة مع ذلك وترافق

 .«والدك كلنا»# وسم على وآخرون  يوسف، حسن كلنا»# وسم على المعلقين من الكثير وغرد
 2/7/2019بي، لندن، القدس العر 

 
 مسيرتها يضعف لن بيرزيت كتلة طالب اعتقال: حماس .10

 الكتلة كوادر من 7 االحتالل اعتقال إن دودين موسى" حماس" لحركة السياسي المكتب عضو قال
 دعم في الشامخ كالطود تقف زالت ما التي الكتلة مسيرة يضعف لن بيرزيت جامعة في اإلسالمية

 اإلسالمية الكتلة أبناء الثالثاء اليوم صحفي تصريح في دودين وحيا .واإلبداع والمقاومة العلم خيار
 لتبقى ثمنا االحتالل سجون  في وسنين شهورا وحياتهم أعمارهم من يدفعوا أن اختاروا الذين وقياداتها،

 .المقاوم النقابي والعمل الوحدة في شعبنا توجهات عن وتعبر بيرزيت، في حية الطالبية الحركة
 الماضية الليلة" أسامة" نجلها اعتقل والتي ،"خاطر لمى" األسيرة الكاتبة عائلة تضحية على أثنى اكم

 مسيرة ليكمل رايته رافعا الماضي العام خالل بيرزيت جامعة طلبة مجلس قاد أن بعد الحملة، ضمن
 .النقابي العمل

 2/7/2019موقع حركة حماس، غزة، 
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 الفلسطينية التحرير ةلجبه العام األمين تنعى حماس .11

 كوادر وعموم العربية، واألمة الفلسطيني الشعب عموم إلى" حماس" اإلسالمية المقاومة حركة نعت
 وافته الذي إسحاق، علي المناضل الرفيق العام أمينها الفلسطينية، التحرير جبهة وأصدقاء وأعضاء

 .هللا رام مدينة في الثالثاء أمس المنية
 في بدران، حسام الوطنية العالقات مكتب ورئيس حماس لحركة سياسيال المكتب عضو وقال

 الفلسطيني، الشعب سيخّلدها الوطني العمل في إسحاق علي الفقيد بصمات إن صحفي تصريح
 .الوطن خدمة في قضاها التي سنواته له وسيحفظ

 جبهة مؤسسي من وكان المعاصرة، الفلسطينية الثورة بركب الملتحقين أوائل من كان إسحاق أن وأكد
 الفلسطيني النضال ومحطات الوطني، العمل ساحات من الكثير في مّثلها التي الفلسطينية، التحرير

 3/7/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نتنياهو: نريد تهدئة ونستعد لعملية عسكرية واسعة بغزة .12
المصغر للشؤون السياسية  عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري 

واألمنية )الكابينيت( حول الوضع األمني مقابل قطاع غزة، في مقر فرقة غزة العسكرية في الجيش 
اإلسرائيلي، يوم األربعاء. وقاطع رئيسا مجلسين إقليميين في منطقة "غالف غزة" اجتماعا مع نتنياهو 

 رغم وصولهما إلى مكان االجتماع.
تماع الكابينيت إن "سياستنا واضحة، ونحن نريد إعادة التهدئة، لكن في موازاة وقال نتنياهو خالل اج

 ذلك نستعد لعملية عسكرية واسعة، إذا اقتضت الحاجة. وهذه هي تعليماتي للجيش".
وغادر رئيس المجلس اإلقليمي "أشكول"، غادي يركوني، ورئيس المجلس اإلقليمي "شاعر هنيغف"، 

رئيس سلطة محلية في جنوب البالد. وفّسر  20عقده نتنياهو حضره نحو أوفير ليفشطاين، اجتماعا 
رئيس سلطة محلية في  20يركوني وليفشطاين مقاطعتهما لالجتماع بأنه "فوجئنا بأنه تمت دعوة 

الجنوب إلى اللقاء مع رئيس الحكومة، ولم تكن لدى رئيس الحكومة أية نية لعقد اجتماع للبحث في 
 دا كما هو متوقع ومطلوب في هذه األيام ووفقا لطلبنا".موضوع غالف غزة تحدي

وأضاف "أننا نحترم زمالءنا رؤساء السلطات في الجنوب، وهم يواجهون أوضاعا طارئة ليست 
بسيطة، لكننا نعتقد من دون أدنى شك أن التحديات واالحتياجات والواقع في غالف غزة مختلف 

يق حيال مدى وعي وإدراك الحكومة لما يحدث اليوم بالكامل عن باقي السلطات. ولدينا تخوف عم



 
 
 
 

 

 13 ص             4977 العدد:             7/4/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

في بلدات غالف غزة. لن نقبل ولن نشارك في ذلك. ولذلك قررنا عدم االشتراك في اللقاء وندعو 
 رئيس الحكومة إلى إجراء حوار مع رؤساء سلطات غالف غزة".

يقولون دائما إننا ال وعقب نتنياهو على ذلك قائال إنه "يؤسفني أن عددا من رؤساء السلطات، الذي 
 نستمع إليهم، غادروا عندما جئنا لنستمع إليهم، لكننا سنفعل المطلوب من أجل الجميع".  

 3/7/2019، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"مؤتمر هرتسيليا يحذر من التهديدات الداخلية والخارجية ب .13

شر أعماله، وسط أنهى مؤتمر هرتسيليا اإلسرائيلي السنوي التاسع ع: عدنان أبو عامر -21عربي
حضور شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، وكان الفتا مشاركة السفير المصري في تل أبيب، 
ومسؤولين أمريكيين، وقدمت جميعها ما اعتبرته تشخيصا لواقع الدولة، واستشرافا لتحدياتها 

، وخرجت بأهم " أعمال المؤتمر خالل أيامه الثالثة21المستقبلية، داخليا وخارجيا، وقد تابعت "عربي
 االستخالصات التالية:

في المركز متعدد المجاالت بهرتسيليا أعماله  واالستراتيجيةركز المؤتمر الذي ينظمه معهد السياسات 
هذا العام على مسائل األمن القومي، وطرح أسئلة من قبيل: هل تنتصر إسرائيل في الحرب القادمة؟ 

عم إسرائيل؟ هل تجاوزنا نقطة الالعودة نحو قيام هل توجد تصدعات في اإلجماع األمريكي حول د
 .الدولة الواحدة؟

كما ناقش المؤتمر عددا من التحديات اإلقليمية والدولية التي تواجه إسرائيل، مثل إيران، وإمكانية أن 
نعيد الجني إلى القمقم، والنزاعات القائمة بين القوى العظمى، وهل تصبح روسيا مستقبال حليفا أم 

في تدخالتها اإلقليمية المتزايدة في الشرق األوسط؟ وكيف تؤثر التغيرات الحاصلة في القارة  منافسا
 األوروبية على إسرائيل؟

وتناول المؤتمر التحديات الداخلية التي تواجه المجتمع اإلسرائيلي، منها: هل انتهى عهد دولة 
 داخلية بين اإلسرائيليين؟القانون والديمقراطية في إسرائيل؟ كيف يمكن مواجهة الشروخ ال

البروفيسور أوريئيل رايخمان، رئيس ومؤسس معهد هرتسيليا، قال إنه "عشية دورة انتخابية إسرائيلية 
ثانية خالل نصف عام، يبدو أن المنظومة السياسية والحزبية اإلسرائيلية تعيش حالة فوضى غير 

 الجبهات: الداخلية والخارجية".مسبوقة في تاريخ الدولة، ما سيترك آثاره السلبية في كل 
وأضاف أن "الفوضى السياسية التي تعيشها إسرائيل سندفع أثمانها باهظة، ولن تبقى حبيس المكاتب 
الحكومية، وإنما سيتضرر منها كل مواطني الدولة، فضال عما يتسبب بأضرار لنا نحن في المعهد 

 الذي يعمل على تأهيل قيادات مستقبلية إلسرائيل".
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ير المصري في إسرائيل، خالد عزمي، قال إننا "نعيش بمنطقة مشتعلة، ويجب العثور على السف
مسارات جديدة للتعامل مع التحديات المختلفة القائمة اليوم، نحن نواجه تهديدات إرهابية تنتعش في 

الجهات الدول التي انهارت مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا، ولن نسمح لهذه التهديدات وسواها من 
بأن تهدد مواطنينا والمنطقة، نريد شرق أوسط آمنا من هذه التهديدات، وال نمنح مجاال للتطرف 

 الديني أو تهديد اإلرهاب أو السالح النووي".
إنني "أخشى مثل كل المواطنين أن أحيا في دولة غير   الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وقال

تفهم هذه المخاوف. أما التهديدات الخارجية، فإن ما يجري في ديمقراطية، يجب على الكنيست أن ي
قطاع اليوم قد ينتقل للضفة الغربية، ال نستطيع حل الصراع مع الفلسطينيين على أسس حق العودة 
والقدس وغور األردن، لكن يجب علينا الجلوس معا، والتحدث مع بعضنا، وأن نفهم أننا جميعا 

 نعيش في مكان واحد".
استفاض في الحديث عن التهديد اإليراني، سواء من فقد س جهاز الموساد، يوسي كوهين، رئيأما 

خالل البرنامج النووي، أو زيادة النفوذ اإلقليمي، لكنه تطرق لدور الموساد في البحث عن فرص 
 إيجابية في المنطقة.

لى اتفاقات السالم وأعلن كوهين أن "الموساد أنشأ وحدة جديدة خصيصا لزيادة تأثيره في التوصل إ
في المنطقة، ويسعى لتشخيص فرص نادرة للتوصل لتفاهمات إقليمية تحقق السالم الشامل، فربما 

 تفتح نافذة الفرص مرة واحدة".
أبيض، القائد السابق للجيش اإلسرائيلي، إن "نظرية -الجنرال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق وقال 

آلونة األخيرة؛ بسبب التردد الذي تبديه إسرائيل في استخدام الردع اإلسرائيلية تبدلت معاييرها في ا
قوتها الهجومية؛ ألن السلوك الميداني يؤثر سلبا على األمن اإلسرائيلي، ال سيما على سكان غالف 

 غزة الذين يواجهون منذ عامين تهديدات أمنية". 
طق أخرى، فاإليرانيون وأضاف أن "األضرار لم تتوقف عند غالف غزة، وربما تمتد لجبهات ومنا 

يتعقبون هذه السياسة جيدا؛ ألن الضعف الذي تبديه إسرائيل برئاسة نتنياهو أمام حماس في غزة 
 يبعث برسائل للجهات األخرى في المنطقة، ال سيما عدم جاهزيتها الستخدام القوة التي تحوزها".

ق، قال إن "قطاع غزة فيه مليونا الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الساب
مليونا، جميعا باتوا يرون الهجمات المسلحة هي الطريق األساسية  2.8إنسان، وفي الضفة الغربية 

لتحقيق الحقوق السياسية والدينية واالجتماعية، ما يجعل التحدي واإلستراتيجية أمام إسرائيل معقدة 
 جدا". 
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أخرى تواجهها إسرائيل، فإن القضية الفلسطينية أكثر وأضاف أنه "بعكس ما هو حاصل في جبهات 
، حققنا ردعا استمر ثالث سنوات ونصف، حتى بدأت 2014تعقيدا. بعد الجرف الصامد في غزة 

 المسيرات الشعبية على حدود القطاع". 
وأوضح أن "السنوات الخمس األخيرة عاشتها إسرائيل دون حروب، صحيح قد ال تكون هناك حروب 

لكننا خضنا أخرى سرية من قبيل المعركة بين الحروب، ربما نصل لمعركة ما، لكنها تحتاج علنية، 
 تقييمات عميقة ومنطلقات سليمة".

الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الدائرة السياسية واألمنية بوزارة الحرب السابق، الرئيس الحالي  
العزم على منع إيران من حيازة سالح للمؤتمر هذا العام، قال إن "الواليات المتحدة اليوم عاقدة 

نووي، والطريق الوحيدة لتحقيق ذلك هي حرمانها من هذه القدرات، مع العلم أنه ال توجد دولة عربية 
موافقة على امتالك إيران سالحا نوويا؛ ألنه في حال امتلكته فإن تلك الدول قد تسارع لحيازته 

 أيضا". 
سرائيل دون الواليات المتحدة، لكننا نحتاج تخطيطا سليما، حتى وأضاف أنني "ال أتخيل أمنا قوميا إل

في ظل وجود ترامب أكبر أصدقائنا، ويجب عمل كل شيء من أجل بقاء استقرار األردن، كما أن 
عدم لقاء رئيسي أركان الجيشين المصري واإلسرائيلي، عالنية وأمام اإلعالم منذ أربعين عاما، هو 

 أيضا رسالة". 
ل إننا "افتتحنا عالقات مذهلة مع العديد من الدول العربية، لكن لن يكون هناك سالم معها وختم بالقو 

من دون الفلسطينيين، فالدول العربية لن تخونهم، واألجهزة األمنية اإلسرائيلية ال تنجح حتى اآلن في 
 التنبؤ باألحداث المتوقعة في العالم العربي، وإلى أي حد سيبقى مستقرا".

ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، وزير الحرب السابق، قال إن "إسرائيل تدفع األموال إلى أفيغدور 
غزة مقابل إشعالها الحرائق في حقول مستوطنات غالف غزة، وكأن نتنياهو بذلك يمول إطالق 

 الصواريخ". 
وفتح الند، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية كسلطة ومنظومة لم تعد قائمة، فما هو موجود حماستان 

اليوم لو أقيمت انتخابات في الضفة الغربية، فإن حماس ستنتصر بكل تأكيد، االنهيار األمني في 
الضفة الغربية أكثر خطورة من نظيره بقطاع غزة، حماس أثبتت للفلسطينيين أن الطريق المثلى 

 للتعامل مع إسرائيل هي القوة".
 4/7/2019، "21موقع "عربي 
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 "إسرائيل"تتواصل لليوم الثالث في  "اانتفاضة الفالش" .14
تل أبيب: استمرت المظاهرات الجماهيرية الضخمة التي أطلقها اليهود اإلثيوبيون )الفالشا( في 

عاما (، برصاص ضابط شرطة  18إسرائيل احتجاجا  على مقتل الشاب اإلثيوبي، سولومون تاكه )
مل عشرات ألوف المواطنين في جميع البلدات إسرائيلي أبيض، لليوم الثالث على التوالي واتسعت لتش

التي يعيشون فيها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وصار اإلعالم يتحدث عنها كانتفاضة 
الفالشا ضد السلطات اإلسرائيلية. ويقارنونها بالهبات الشعبية المماثلة، التي أقامها اليهود الشرقيون 

 لماضي، احتجاجا  على العنصرية ضدهم.في حيفا في مطلع الخمسينيات من القرن ا
اعترفوا بأنكم تمارسون »وصاح أحد المتحدثين في المظاهرات في وجه الشرطة اإلسرائيلية قائال : 

وقام بعض المتظاهرين بإغالق المفارق «. ضدنا سياسة أبرتهايد البيض اليهود ضد السود اليهود
هل الشاب القتيل وكذلك الضابط المشتبه والطرقات، خصوصا  في منطقة خليج عكا، حيث يسكن أ 

بالقتل. واتسع نطاق االحتجاجات، منذ مساء االثنين وبشكل أكبر يومي أمس وأول من أمس، 
« يفني»على مفرق « 4»الثالثاء واألربعاء. وشمل مفرق عسقالن في االتجاهين، إضافة إلى شارع 

« 40»في االتجاهين، وشارع « غديبيت ه»حتى « نتيفوت»من مفرق « 25»في االتجاهين، وشارع 
في بئر السبع، والشارع الرئيسي في تل أبيب، « رحوفوت»، ومفرق «متسادا»في االتجاهين، ومفرق 

وهي كلها مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية ومرور عشرات ألوف السيارات في كل ساعة، 
 األخيرة. مما تسبب في أضخم أزمة مرورية عرفتها إسرائيل في العقود

قريات »وفي خليج عكا، نظم اإلثيوبيون ثالث مظاهرات، إحداها في بلدة قريات آتا، وأخرى في 
)مركز الصناعات والعلوم( جنوبي حيفا. وعمد متظاهرون ملثمون إلى « متام»وثالثة مفرق « حايم

بوا ثالثة منهم. إضرام النيران في حاويات القمامة واإلطارات وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة، وأصا
وتوجه عدد منهم نحو منزل ضابط الشرطة، المشتبه بإطالق النار القاتل، والذي حولته المحكمة إلى 
الحبس المنزلي، واحتجوا على عدم سجنه. ورفضوا ادعاءه بأنه لم يطلق الرصاص على الجزء 

هي رواية الفوقي من جسد الضحية، بل على األرض، فانزلقت الرصاصة وطارت نحو جسده، و 
 تذكر بالروايات التي يطرحها رجال الشرطة عادة عندما يكون الضحية عربيا .

عبر عن أسفه لمقتل »وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبعد صمت طويل دام يوما  كامال ، قد 
 ، وأرسل التعازي لعائلته. وأضاف أنه تحدث مع القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، الذي«تاكه

الطائفة اإلثيوبية عزيزة عليه، »تعهد ببذل الجهود للوصول إلى الحقيقة بأسرع وقت. وقال نتنياهو أن 
ولكن وزير «. وأن حكومته تبذل جهودا  كبيرة في السنوات األخيرة لدمجهم في المجتمع اإلسرائيلي

 رات.األمن الداخلي في حكومته، جلعاد أردان، هدد بخطوات تصعيدية لوقف حدة المظاه
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ألف يهودي من أصول إثيوبية. وهم يشكون من تعامل  100الجدير ذكره أن في إسرائيل نحو 
عنصري من اليهود البيض في كل المجاالت. ويصطدمون باالستعالء في المدارس ورياض 

في  2األطفال. نسبة الفقر بينهم عالية وكذلك البطالة واألمية. ومع أن نسبتهم من السكان تبلغ 
في المائة. ومنذ أن تم جلبهم إلى إسرائيل،  20فإن نسبتهم بين المعتقلين الجنائيين تصل إلى  المائة،

شابا  منهم. وتقول أيال المنش، إنها كشابة إثيوبية تعاني السياسة العنصرية منذ  15قتلت الشرطة 
ال نظرات الصغر، لكنها شعرت بها بشكل كبير عندما تزوجت من إسرائيلي أبيض. في البداية تجاه

التحقير واإلهانات، ولكن عندما قررت إدخال ابنها إلى حضانة أطفال ورفضتها الحضانة تلو 
األخرى، لم تعد قادرة على السكوت. وشكت إثيوبية أخرى من أن وزارة الصحة اإلسرائيلية تمتنع 

 حتى اآلن عن قبول تبرعات بالدم من اإلثيوبيين.
  4/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 زير الزراعة في حكومة االحتالل اإلسرائيلي يقود اقتحامًا للمسجد األقصىو  .15

قاد وزير الزراعة في حكومة االحتالل االسرائيلي المتطرف أوري اريئيل صباح اليوم  :)بترا(-رام هللا 
الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس  -األربعاء، اقتحاما استفزازيا لباحات المسجد األقصى المبارك 

المحتلة على رأس مجموعة من المستوطنين اليهود بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات 
 الخاصة بشرطة االحتالل االسرائيلي.

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى في القدس الشيخ عزام 
المتطرفين يقودهم وزير الزراعة في  ) بترا( في رام هللا ان عشرات من المستوطنين الخطيب لمراسل

حكومة االحتالل اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد األقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالت 
استفزازية فيه وسط محاوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه واالستماع الى شروحات 

 هة باب السلسلة.حول اسطورة "الهيكل المزعوم" قبل مغادرة المسجد من ج
  4/7/2019الدستور، عم ان، 

 
 مقاعد تسعةاستطالع: القائمة الُمشتركة ستحصل على  .16

اإلسرائيلّية، اليوم األربعاء، أن القائمة المشتركة، برئاسة أيمن  13أظهر استطالع للرأي أجرته القناة 
 عودة، ستفوز بتسعة مقاعد فقط، في حال ُأجرَيت انتخابات الكنيست اليوم.

وسط، إذ إنه  -وبّين االستطالع الذي ُنشر اليوم، أن معسكر اليمين، سيتغلب على معسكر يسار 
ا، فيما سيحصل األخير على  65سيحصل على  ا فقط. 55مقعد   مقعد 
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ا، فيما سيحصل "كاحول  31وستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كوالنو" على  مقعد 
ا، وهو ما يُ  29الفان"على  ا عن استطالع سابق، فاز فيه كل حزب منهما بـمقعد  ا. 32مّثل تراُجع   مقعد 

ويأتي االستطالُع عقب فوز عضو الكنيست، عمير بيرتس، برئاسة حزب العمل، وذلك للمرة الثانية 
من أصوات أعضاء الحزب الذين شاركوا  %47في مسيرته السياسية، حيث حصل على 

مقاعد، في حال ُأجريت  7قوة حزب العمل، ليحصل على باالنتخابات، وهو األمر الذي سيزيد 
 6االنتخابات اليوم، فيما سيحصل حزب رئيس الحكومة ووزير األمن األسبق، إيهود باراك، على 

 مقاعد.
 7مقاعد، وحزب "شاس" الحريدّي، على  8ووفق االستطالع، سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، على 

مقاعد، فيما سيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل  6ه"، على مقاعد، وستحصل قائمة "يهدوت هتورا 
 مقاعد. 5عليها "اليمين الجديد"، 

مقاعد لكّل  4وسيحصل حزب موشيه فيغلين )زيهوت(، و"ميرتس"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، على 
 منها.

، من المستطلعة آراؤهم، يعتقدون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو %46وأظهر االستطالع أن 
، أن الرجل األول في قائمة "كاحول الفان"، بيني %24هو األنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 

 إن باراك هو األنسب لرئاستها. %10غانتس، هو األنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 
 مقعدا. 12، مساء األربعاء، ستحصل القائمة المشتركة على 12ووفق استطالع نشرته القناة 

مقعدا، لتكون  32مة التي تجمع حزب الليكود، و"كوالنو"، وفق االستطالع ذاته، على وستحصل القائ
 مقعدا ثانيا. 31بذلك القّوة األولى، ويأتي "كاحول الفان" الذي سيحصل على 

مقاعد، ما  8مقاعد، فيما سيحصل حزب العمل على  9وسيحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، على 
 لى ازدياد قوة حزب العمل، عقب فوز بيرتس.يعني أن االستطالعْين اّتفقا ع

 7ولن تتغّير قوة األحزاب الحريدية كثيرا، إذ سيحصل حزب "شاس"، وقائمة "يهدوت هتوراه"، على 
 مقاعد، لكل منهما.

مقاعد، وهو عدد المقاعد الذي  5وسيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها "اليمين الجديد"، 
 مين" كذلك.سيحصل عليه "اتحاد أحزاب الي

ووفق االستطالع، لن يتجاوز كل من باراك، باإلضافة لموشيه فيغلين )زيهوت(، نسبة الحسم، إذ 
 على التوالي. %2.1و %3سيحصالن على 

 4/7/2019، 48عرب 
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 يقتحم المسجد األقصى إسرائيليوزير  .17
جد األقصى في ، أوري أرئيل، المساإلسرائيلياقتحم وزير الزراعة : القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط

 اإلعالموقال فراس الدبس، مسؤول قسم  القدس الشرقية المحتلة، األربعاء، بحراسة شرطية إسرائيلية.
في القدس، في تصريح لوكالة األناضول إن "وزير الزراعة اإلسرائيلي  اإلسالميةفي دائرة األوقاف 

امات من خالل باب المغاربة، في وتتم االقتح أوري أرئيل اقتحم المسجد األقصى اليوم )األربعاء(".
 الجدار الغربي للمسجد.

 3/7/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 المطران حنا: غيرنا يدفع المال لتصفية القضية وشعبنا يقدم دماء الشهداء على مذبح الحرية .18
عائلة  قال المطران عطا هللا حنا خالل زيارته بيت العزاء الذي أقامته«: القدس العربي»الناصرة ـ 

الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية في القدس، إن بعض دول الخليج العربية تدفع المال لتصفية 
القضية الفلسطينية بينما يقدم الشعب الفلسطيني دماء الشهداء من أجل حريته وكرامته. وتوجه 

 «.ذب عليكمتك بأموالكم فهيالمرتمين في أحضان أمريكا بأن احتفظوا »العرب  إلىالمطران حنا 
أتينا كي نعزي بشهيد العيسوية ولكننا في الوقت نفسه نعرب عن »وداخل بيت العزاء قال المطران 

، »افتخارنا واعتزازنا بشبابنا الذين يتصدون بصدورهم العارية لالحتالل وقمعه وظلمه واستبداده 
عوا في البحرين وعلى كافة معتبرا أن هذا هو رد فلسطين على صفقة القرن وعلى الذين اجتم

بعض الدول الخليجية تغدق من »المحاوالت والمؤامرات التي تستهدف عدالة القضية الوطنية. وتابع 
أموالها بغزارة من أجل تمرير صفقة القرن والتآمر على شعبنا وقدسنا ومقدساتنا، أما شعبنا 

رنا يتآمر علينا ونحن ومن هنا ومن الفلسطيني فيقدم الدماء ويقدم التضحيات على مذبح الحرية. غي
رحاب مدينة القدس نقول إن كل مؤامراتكم ستبوء بالفشل ألنكم كما يبدو ال تعرفون جيدا من هو 
الشعب الفلسطيني. لن تمر صفقاتكم ومؤامرتكم وأجنداتكم المشبوهة، فدماء شبابنا التي تهرق من 

 «.التي أصبحت وباال على أمتنا العربيةأجل الحرية هي أثمن بكثير من كل أموالكم وثرواتكم 
ولفت المطران حنا إلى أن المسيحيين الفلسطينيين وإن كانوا قلة في عددهم إال أنهم ليسوا أقلية وهم 
يفتخرون بانتمائهم لهذا الوطن الجريح الذي نزيفه هو نزيفهم جميعا وآالمه هي آالمهم جميعا ونضال 

وستبقى مدينة القدس «عا كأبناء، للشعب الفلسطيني الواحد،شعبهم من أجل الحرية هو نضالهم جمي
عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة لمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، وحاضنة أخوتنا وتالقينا اإلسالمي 

 أنوالمسيحي، مشددا على أن صفقة باب الخليل وما يتعرض له األقصى من استهداف فهذا يجب 
لحمة وتعاضدا ووعيا لكي يتمكنوا من إفشال المخططات يجعل الفلسطينيين جميعا أكثر وحدة و 
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المعادية والمؤامرات المشبوهة بهدف تصفية وجودهم وتهميش حضورهم في هذه البقعة المقدسة من 
 العالم.

 3/7/2019، القدس العربي
 

 المستوطنون يصع دون االعتداءات ضد الضفة ويقتحمون قبر يوسف .19
لمستوطنون أمس من اعتداءاتهم ضد األراضي الفلسطينية صعد ا«: القدس العربي»رام هللا ـ 

المحتلة، في الوقت الذي شن فيه جيش االحتالل حمالت مداهمة نجم عنها اعتقال عدد من 
 المواطنين، واندالع مواجهات أسفرت عن إصابة آخرين.

ة، شرق المدين« مقام يوسف»وفي مدينة نابلس شمال الضفة، اقتحم آالف المستوطنين منطقة 
بحماية مشددة من جيش االحتالل. وذكرت مصادر محلية أن عددا من اآلليات العسكرية اقتحمت 

 «.طقوس تلمودية»بينهم عدد من الحاخامات للمنطقة، ألداء  3500المدينة، وأمنت دخول نحو 
 وتصدى شبان نابلس لعملية االقتحام، ورشقوا جنود االحتالل بالحجارة.

إن تلك المواجهات أسفرت عن إصابة اثنين بجروح وأخرين بحاالت وقالت المصادر المحلية 
اختناق، جراء إطالق قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل 

وذكرت أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي بمنطقة الوجه، وآخر بشظايا في منطقة الفخذ  للدموع.

 األيمن.
ة أن العملية تمت كما خطط لها، دون وقوع إصابات في صفوف وأوضحت تقارير إسرائيلي

وكثيرا ما تقوم جماعات من المستوطنين باقتحام مناطق تاريخية وأثرية في شمال  المستوطنين.
حيث لوحظ « طقوس تلمودية»ووسط وجنوب الضفة، بحماية مشددة من جيش االحتالل، إلقامة 

 زيادة هذه العمليات أخيرا.
شابا، كما اعتقلت  اعتقلتاالحتالل حي جبل المكبر شرق مدينة القدس المحتلة حيث  واقتحمت قوات

شابا من مخيم شعفاط شمال القدس، بعد أن أصابته بالرصاص الحي في قدمه ليل أول من أمس 
وذكرت مصادر من المخيم أن مواجهات اندلعت في محيط الحاجز العسكري المقام قرب  الثالثاء.

لقت خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مدخل المخيم، أط
 إصابة شاب في قدمه قبل اعتقاله. إلىصوب الشبان، ما أدى 

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ نهاية األسبوع الماضي اعتداءات متالحقة أسفرت عن استشهاد أحد 
 شبان المدينة، وإصابة واعتقال العشرات.

 3/7/2019، س العربيالقد
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 في الضفة وغزة مليون دوالر وجهتها قطر لعائالت فلسطينية 41.2منح مالية بقيمة  .20
وجهت دولة قطر خالل األشهر الماضية عددا من المنح المالية الموجهة : محمد النعامي -غزة 

ر لعامه لألسر الغزية الفقيرة، في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع المحاص
الثالث عشر على التوالي، بالتزامن مع فرض السلطة عقوبات مشددة على قطاع غزة، وتأخر صرف 
مستحقات الشؤون االجتماعية، وهدفت هذه المنح إلنعاش األسر المحتاجة عبر دفعات مالية بشكل 

 مليون دوالر أمريكي. 41.2شبه شهري، حيث بلغ مجملها ما قيمته 
 50ة أالف األسرة الغزية فقيرة حيث توزعت على ستة دفعات شملت األولى وشملت المنحة المالي

ألف أسرة  109ألف أسرة والخامسة  55ألف أسرة والرابعة  94ألف أسرة والثالثة  44ألف أسرة والثانية 
ألف غزية فقيرة من ضمن منحتي صاحب السمو السابقتين حيث بلغ  60أما السادسة شملت 

 دوالر أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية.مليون  630مجموعهما 
 4/7/2019، الشرق، الدوحة

 
م رة منازلهم بـ .21  2014"أونروا" تتوصل التفاق مع الالجئين المد 

قالت "أونروا" إنه تم التوصل إلى تفاهم مع ممثلين عن مجموعة من الالجئين الذين دمرت : غزة
 ي انتظار إعادة إعمارها.في غزة والذين ما يزالون ف 2014منازلهم خالل حرب 

ويشمل االتفاق بحسب بيان الوكالة األممية تشكيل لجنة إلعادة النظر في استحقاق تلك األسر 
لالستفادة من طرق الدعم المتعددة مثل فرص "المال مقابل العمل" للعائالت التي مازالت منازلها 

دة النقدية لبدل االيجار، بناء  على تتنظر إعادة اإلعمار و/أو كانوا مستحقين لالستفادة من المساع
ا.  توفر الوظائف ومؤهالت األفراد وخبراتهم، وستعطى األولوية للعائالت األكثر احتياج 

أما بالنسبة لأُلسر غير المؤهلة للحصول على فرصة عمل في برنامج "خلق فرص العمل"، وليس 
جيل الخاصة بهم على أفراد بالغين لديها أقرباء يمكنهم مساعدتهم ماديا ، وال تشتمل بطاقة التس

يمكنهم االستفادة من برنامج خلق فرص العمل، ستقوم اللجنة بإعادة النظر في حاالتهم في موعد ال 
لتحديد استحقاقهم في توفير مأوى مؤقت لهم حتى نهاية عام  2019أغسطس  15يتجاوز أقصاه 

2019. 
 3/7/2019، فلسطين أون الين
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 اع الفلسطيني من خالل حل الدولتين والمبادرة العربيةالسيسي: تسوية الصر  .22
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم األربعاء، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني 

وقال  اإلسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسالم.
أميركيا  من مجلس الشيوخ، إن "مصر تدعم مختلف الجهود الرامية السيسي خالل استقباله وفدا  

لتنشيط عملية السالم واستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسالم، وعلى 
نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 

لواقع الحالي، ويفتح آفاقا  لمرحلة جديدة من األمن والتقدم والتعايش السلمي وهو األمر الذي يغّير ا
 لجميع شعوب المنطقة".

 3/7/2019، االتحاد، أبو ظبي
 

 األردن يؤكد الءاته الثالث بوجه طروحات كوشنير .23
جدد األردن أمس رفضه ألي حلول للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه : زايد الدخيل -عمان

، رافضا كذلك أي حلول ال تؤدي إلى إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الوطنية
 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967خطوط الرابع من حزيران )يونيو( 

وفي الرد على تصريحات جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، التي  
قد تدعو إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن “األميركية  ألمح فيها إلى أن خطة السالم

المواقف األردنية ثابتة، وتستند إلى مواقف “، إن ”الغد”، قال مصدر مسؤول لـ”التي يقيمون فيها
 ”.راسخة وواضحة

ال يقبل  ولفت المصدر إلى أن الثوابت األردنية معلنة، وقد أكدها جاللة الملك عبد هللا الثاني بشكل 
هي ثوابت واضحة: ال حل للقضية الفلسطينية اال عبر انتهاء االحتالل وقيام ” أي تفسير. وأضاف

وجدد المصدر  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حزيران  4المستقلة على خطوط  ةالفلسطينيالدولة 
وطين، ال للوطن أطلقها جاللة الملك واضحة ال لبس فيها: ال للت“التذكير بالالءات الثالث التي 

هذا هو الموقف األردني، وهذا هو الموقف “والوصاية هاشمية، الفتا إلى أن ” البديل، كال للقدس
 ”.العربي، وهذا هو الموقف اإلسالمي

، قد ألمح إلى ”الغد“وكان كوشنير قال، خالل مؤتمر صحفي عقده أمس عبر الهاتف وشاركت به 
يين في األماكن التي يقيمون فيها بدال من عودتهم إلى أراض توطين دائم لالجئين الفلسطين“إمكانية 

 ”.أصبحت اآلن في دولة إسرائيل
 4/7/2019، الغد، عم ان
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 نائب يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز بين األردن واالحتالل .24
كشف النائب األردني عن كتلة اإلصالح، صالح العرموطي، في مؤتمر : محمد العرسان -عّمان

"، األربعاء، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين األردن 21يصحفي تابعته "عرب
وتحدث النائب عن "تضليل" مارسته الحكومة األردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز  وإسرائيل.

 لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة األردنية.
بل إنيرجي"، بل هي إحدى الماّلك األربع للشركة وقال العرموطي إن االتفاقية ليست موقعة مع "نو 

شركة األردن للتسويق المحدودة شركة )أوف شور(  -" NBLالتي جرى توقيع االتفاقية معها وهي "
 .2016أيلول/ سبتمبر  26وهي البائع وتم توقيع االتفاقية في 

الموافقة على  وأضاف: "االحتالل عزز مكانة سلطاته من خالل االتفاقية، حيث نصت على )أن
حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية اإلسرائيلية لعام 

التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة( فهل قمنا في الجانب  1988
على الجهات التشريعية األردني بالحصول على مثل هذه الموافقات على االتفاقية أو مجرد عرضها 

 لبيان موقفها؟".
وبحسب العرموطي، فإن هناك عشرة بنود تتيح للحكومة إلغاء االتفاقية دون دفع الشرط الجزائي 

 مليار دوالر. 1.5بقيمة 
ودعا الحكومة األردنية لالستفادة من النص الدستوري الذي يلزمها بعرض أي اتفاقية على مجلس 

الدول أمواال، كما أنه نبه إلى بند في االتفاقية يتيح للحكومة إلغاءها  النواب في حال كلفت خزينة
 دون دفع شروط جزائية وهو تعذر استكمال مد خط الغاز.

وقال العرموطي: "ترفض النقابات وعدد من أصحاب األراضي الواقعة في مسار أنبوب الغاز 
متعلقة بمد أنبوب الغاز، هذا باستخدام أراضيهم، ووجود قضايا عدة ضد استمالكات األراضي ال

وقال إن االتفاقية وقعتها شركة الكهرباء األردنية وشركة "نوبل إنيرجي"  كاف إللغاء االتفاقية".
الحاصلة على امتياز من "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز  2016األمريكية في أيلول/ سبتمبر 

 ي الكتمان.الطبيعي المسال في شرق البحر األبيض المتوسط، بقيت ط
أن الحكومة األردنية هي الضامن للمشتري وهي شركة  إلىوقال العرموطي إن بنود االتفاقية تشير 

الكهرباء الوطنية والكفالة الثانية من الواليات األمريكية، محذرا من أن ذلك يعني في حال اإلخالل 
وانتقد العرموطي،  ات األردنية.ببنود االتفاقية، أن ستقوم الحكومة األردنية بوضع يدها على المساعد

 توقيع االتفاقية باللغة اإلنجليزية، واعتماد الدوالر والشيكل كعملة معتمدة في عملية الشراء والبيع.
 3/7/2019، "21موقع "عربي 
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: حزب هللا قادٌر على تحقيق إنجازاٍت بري ٍة وإحداث مفاجأٍة  .25 ٌق إسرائيليٌّ  استراتيجيةُمستشرِّ
العبرّي مقاال  لُمحّلل الشؤون العربّية، -( اإلخباريّ WALLAنشر موقع ) ندراوس:زهير أ –الناصرة 

الُمستشِرق آفي يسساخروف تحّدث فيه عن السيناريو الذي تتوقعه الدولة العبرّية للمواجهة المقبلة 
كل  بين حزب هللا وجيش االحتالل، جاء فيه أّن األمين الّعام لحزب هللا، حسن نصر هللا، ُيواِصل في

خطاباته التهديد بعملية في األراضي اإلسرائيلّية )المستوطنات( في حال اندالع حرب، وفي بعض 
، وهو أوضح أمام جماهيره أّن لدى ”التسّلل“، وأحيان ا أخرى ”احتالل الجليل“األحيان ُيسمى ذلك 
 ، على حّد تعبيره.”دخول الجليل بسهولة“حزب هللا القدرة على 

ّن المسألة حالي ا هي أّنه ال يزال لدى حزب هللا القدرة على العمل داخل األراضي ورأى الُمستشِرق أ
اإلسرائيلّية )المستوطنات( وتحقيق إنجازات برية على شاكلة احتالل منطقة أْو مستوطنة، أْو بدال  من 

ى أّنه على شاكلة ما خطط له عبر األنفاق، الفت ا في الوقت عينه إل استراتيجيةذلك إحداث مفاجأة 
ا اآلن في عهد  ُيحتمل أّنه ليس لدى حزب هللا سالح سري استراتيجي على شاكلة األنفاق، لكن أيض 

، يمكن التقدير أّن لدى حزب هللا خطة طموحة على وجه خاص ومفّصلة الحتالل ”األنفاق -بعد“
 والسيطرة على مستوطنات ومواقع عند الحدود الشمالية.

من ” احتالل الجليل“لّي على أّن أحد األمور التي تستطيع منع الحاجة إلى وشّدّد الُمستشِرق اإلسرائي
ناحية حزب هللا هو خلق ردع كاٍف ضد إسرائيل، لخلق خشية كبيرة إلى هذا الحد عند الطرف 
الثاني، وعندها ستمتنع إسرائيل عن أّية محاولة لمهاجمة لبنان، بما فيها المصانع لدقة السالح 

 اول حزب هللا إقامته، كما أّكد.الصاروخي الذي يح
ا إلى أّن خطابات نصر هللا هي جزء من السعي لخلق ردع، فحزب هللا وزعيمه يعرفان  وأشار أيض 
ا أن كّل كلمة لألمين العام ُتفحص وُتقاس وُتبث وتحظى بأصداء لدى محّللين وخبراء. إضافة  جيد 

مقبلة يكون فيه الجيش اإلسرائيلي لذلك، واضح أّن حزب هللا سيحاول خلق وضع في الحرب ال
ا بالدفاع عن مستوطنات الشمال، على حّد قوله. ا ليس فقط بخططه الهجومية إنما أيض   منهمك 

 3/7/2019، لندن، رأي اليوم
 

 العثيمين يدعو لتشكيل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية .26
مين، األربعاء، إلى تشكيل خارطة دعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثي: موسكو

طريق لحل القضية الفلسطينية، مجددا تمسك المنظمة بمبدأ حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية 
 عاصمة لفلسطين.
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفرورف، في موسكو، 
 نقلته قناة روسيا اليوم.

تطورات القضية الفلسطينية: "موقفنا لم يتغير ومن الضروري تشكيل دولتين  وقال العثيمين، عن
وأكد أن المسجد األقصى يعد أحد األماكن المقدسة لمسلمي  والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

وأضاف: "نرحب بالحلول ولكن بالنظر  العالم، فضال على أنه يجب الحفاظ على القرارات الدولية.
تشكيل خارطة طريق"، دون  ي ضرور .( ويمكن التحدث مع أي جهة ولكن لها بشكل كامل ).

وردا على سؤال بشأن عودة عضوية سوريا المجمدة بالمنظمة وبجامعة الدول العربية قبل  تفاصيل.
 سنوات، قال العثيمين: "هذا موقف يتطلب إجماعا بين قادة الدول".

ين، يبدأ الثالثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خاللها واإلثنين، قالت منظمة التعاون اإلسالمي، إن العثيم
كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العالقات وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم اإلسالمي، 

 خاصة القضية الفلسطينية.
 3/7/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ضرائب الفلسطينيةلإلفراج عن عائدات ال "إسرائيل"البرلمان العربي يطالب بالضغط على  .27

طالب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، فرنسا، باعتبارها : سوسن أبو حسين -القاهرة
. بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن أموال عائدات 1994الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 

 الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاع.
ائل مكتوبة وجهها لرئيس فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، وأكد السلمي، في رس

على رفض البرلمان العربي التام لقيام إسرائيل باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك 
الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبارها أمواال  فلسطينية وال يحق إلسرائيل استخدامها كوسيلة لإلكراه 

 السياسي.
ولفت إلى أن اقتطاع هذه األموال ُيعد إجراء  باطال  وغير قانوني وفقا  لالتفاقيات المبرمة، وعلى 

هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي »، متابعا : 1994رأسها بروتوكول باريس لعام 
بها دولة فلسطين منذ  لمستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة واألزمة المالية التي تمر

قرار إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها 
 «.إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية



 
 
 
 

 

 26 ص             4977 العدد:             7/4/2019الخميس  التاريخ:  

                                    

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية واإلنسانية وحماية مقدرات 
، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على إسرائيل لإلفراج عن أموال عائدات الشعب الفلسطيني

 الضرائب والجمارك الفلسطينية باعتبارها أمواال  فلسطينية وليس هناك مبرر لالستيالء عليها.
 4/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ونروا تثم ن الدعم السعودي لالجئين الفلسطينييناأل  .28

في لبنان، دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي اإلضافي « أونروا»ة ثّمنت وكال بيروت:
في بيان لها أمس، إن السعودية تبرعت بمبلغ مليوني دوالر « أونروا»وقالت  لالجئين الفلسطينيين.

إضافية لصالح الوكالة، دعما  لالجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في لبنان وسوريا 
ردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأشارت إلى أن تبرع المملكة اإلضافي واأل

ص لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية.  سيخصَّ
ذا بيير كرينبول، للمملكة وشعبها على ه« أونروا»شكر المفوض العام لوكالة « أونروا»ونقل بيان 

لدعم « أونروا»الدعم اإلضافي المقدم في هذا الوقت، مؤكدا  أن شراكة السعودية طويلة األجل مع 
 االعتماد عليه.« أونروا»الجئي فلسطين تعد أمرا  بمقدور 

 4/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 الفروف: "صفقة القرن" تتعارض مع قرارات مجلس األمن .29
ي سيرغي الفروف، األربعاء، أن العناصر األولية لـ "صفقة أعلن وزير الخارجية الروس: موسكو

 القرن" األمريكية بشأن تسوية الشرق األوسط تتناقض مع قرارات مجلس األمن الدولي.
وأشار الفروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف 

 لم ير ما يسمى بصفقة القرن".العثيمين بالعاصمة الروسية موسكو، إال أن "أحدا 
وتابع الوزير الروسي قائال  إن "في الخطة األولية، سأقول إن هذا الجزء االقتصادي، كما ذكرت من 

مليار  25مليار دوالر مستثمرة: نحو نصف هذا المبلغ في فلسطين، والبقية  50قبل، يقترح نحو 
 ذ سنوات الالجئون الفلسطينيون فيها".دوالر لالستثمار في البنية التحتية للدول حيث يوجد من

وأضاف الفروف "إذا كان هذا يهدف إلى ضمان بقاء هؤالء الالجئين هناك إلى األبد، ولهذا تتلقى 
 الدول المعنية بعض األموال، فإن هذا يتناقض مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة".

 3/7/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 لب السلطة الفلسطينية بالعودة للمفاوضاتغرينبالت يطا .30
اعتبر مساعد الرئيس األمريكي، والمبعوث الخاص للمفاوضات : القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط

الدولية، جيسون غرينبالت، إن من العار على السلطة الفلسطينية، عدم العودة إلى المفاوضات مع 
 إسرائيل، إذا أراد الشعب الفلسطيني ذلك.

نبالت في كلمة في مؤتمر هرتسليا، الذي ينظمه معهد السياسات واالستراتيجية )خاص(: وقال غري
"على السلطة الفلسطينية أن تعود إلى الطاولة )المفاوضات(، وإذا ما وجدها الشعب الفلسطيني 
مهمة، وواصلت السلطة الفلسطينية رفض العودة إلى الطاولة للحديث عنها مع اإلسرائيليين فالعار 

 ها، إنهم يفوتون فرصة تاريخية وهم يضرون بشعبهم وأملي هو أال يفجروا هذه الفرصة".علي
وأضاف: "الرئيس  غرينبالت قال: "نحن نفهم بالكامل أنه ال يوجد شيء اسمه السالم االقتصادي".

 )ترامب( هو داعم كبير جدا إلسرائيل، ولكنه في نفس الوقت يريد مساعدة الفلسطينيين".
 3/7/2019 ،لألنباء اضولاألنوكالة 

 
 لقطاع التعليم الفلسطيني "في الوقت المناسب"تمويل أوروبي  .31

وّقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم )الثالثاء(، اتفاقية دعم مالي من دول أوروبية لقطاع  رام هللا:
لتمويل وجرى توقيع االتفاقية مع مركز التنسيق لشركاء ا مليون يورو. 22التعليم الفلسطيني بقيمة 

( JFA IIIالمشترك في قطاع التعليم الفلسطيني لدعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك )
 الممّول أوروبيا .

ووّقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم مروان 
ثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا عورتاني، وعن المانحين ممثل آيرلندا لدى فلسطين جونا

ممثلية النرويج لدى فلسطين أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية األلماني  كايسا هايكنين، ونائب
 في فلسطين جوناس بلوم.

بدوره، قال ممثل آيرلندا إن هذا الدعم يستهدف تحسين جودة التعليم الفلسطيني من منطلق حق 
يم، والتماشي مع خطط التنمية المستدامة. وأكد دعم حل الدولتين، وبناء مؤسسات اإلنسان في التعل

 الدولة الفلسطينية، والتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك في هذا اإلطار.
 4/7/2019، الشرق األوسط، لندن
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 في عملية السالم الفلسطينية ـ اإلسرائيلية "الوسيط النزيه"اليابان تعرض لعب دور  .32
يؤمن وزير خارجية اليابان تارو كونو، بأهمية لعب بالده دورا  سياسيا  أكبر في العالم العربي،  لندن:

يمكننا لعب دور وسيٍط نزيٍه في الشرق األوسط، ألنه ليس لدينا تاريخ استعماري »مبررا  ذلك بالقول: 
 «.أو أثر سلبي في المنطقة

في مقر « عرب نيوز»رئيس تحرير الشقيقة  جاء موقف كونو هذا خالل لقاء مع فيصل عباس،
وزارة الخارجية اليابانية في العاصمة طوكيو. وفيه شرح الوزير أن من مصلحة بالده الوطنية العمل 

 على إرساء االستقرار اإلقليمي.
السالم من »الفلسطيني، وباإلشارة إلى ورشة  -على صعيد آخر، وبالنسبة إلى النزاع اإلسرائيلي 

في « قمة مجموعة العشرين»التي اختتمت أعمالها في البحرين قبيل بدء مؤتمر « هارأجل االزد
لمستشار البيت األبيض جاريد « الجهود الكبيرة»مدينة أوساكا اليابانية، أشاد وزير الخارجية الياباني بـ

 كوشنر، وقال إن طوكيو تنتظر لترى ما يتطلبه الجانب السياسي من خطته.
ا إذا كانت اليابان مستعدة للعب دور الوسيط السياسي إذا ُدعيت، أجاب كونو وردا  على سؤال عم

وعملنا مع الفلسطينيين »باإليجاب. ثم أوضح أن اليابان تستثمر بكثافة في الضفة الغربية، 
واإلسرائيليين واألردنيين لبناء مجّمع صناعي بالقرب من أريحا، وكان األمر يسير على ما يرام. 

يابان إطارا  ُسّمي مؤتمر التعاون بين بلدان شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين كذلك وضعت ال
(CEAPAD لجذب جنوب شرقي آسيا لعملية السالم هذه. أردنا مشاركة كيفية تطوير االقتصاد )

 «.اآلسيوي ونريد أن نشارك تجربتنا مع الفلسطينيين وشعوب المنطقة
 4/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 د معركة "ورشة البحرين".. المطلوب مشروع للمواجهة الشاملةما بع .33

 قاسم قصير
حققت القوى الفلسطينية والعربية واإلسالمية المعارضة لـ"صفقة القرن" و"ورشة البحرين االقتصادية"؛ 

اإلسرائيلي )والمدعوم من بعض الدول  -نجاحا أوليا في كشف األبعاد الخطيرة للمشروع األمريكي
لتصفية القضية الفلسطينية، وتمت تعرية وإفشال الورشة التي أقيمت تحت عناوين العربية( 

 مليار دوالر لدعم الفلسطينيين وعدد من الدول العربية. 50اقتصادية، وبحجة تخصيص مبلغ 
لكن إفشال "ورشة البحرين" ال يعني أن مشروع تصفية القضية الفلسطينية فشل، أو أن الجهود 

ئيلية )مع عدد من الدول العربية( ستتوقف، فالمعركة مستمرة والصراع سيزداد اإلسرا -األمريكية
العربي، ومحاصرة قوى المقاومة،  -ويتصاعد في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التطبيع اإلسرائيلي
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وال سيما في غزة، والعمل إلسقاط السلطة الفلسطينية الحالية واإلتيان ببديل فلسطيني مستعد للقبول 
لصفقة والسير بها. كما أن السيطرة االسرائيلية على الضفة الغربية واستكمال مشروع الدولة با

 ؛ لن يتوقفا، وينتظران اللحظة المناسبة.1948اليهودية وصوال لتهجير الفلسطينيين من أراضي العام 
م فما هي أبرز الدروس المستخلصة من معركة إفشال "ورشة البحرين االقتصادية"؟ وكيف سيت

استكمال معركة مواجهة "صفقة القرن"؟ وماذا تعد القوى الفلسطينية والعربية واإلسالمية من مشاريع 
 لمواجهة التطورات في المرحلة المقبلة؟

قيادات عربية وفلسطينية في بيروت، واكبت التحركات التي تمت في األسبوعين الماضيين في 
 حظات التالية حول التحركات التي جرت:مواجهة "ورشة البحرين االقتصادية"، سجلت المال

أوال: عادت القضية الفلسطينية إلى دائرة االهتمامات العربية واإلسالمية وعلى أوسع مدى، شعبيا 
وإعالميا وسياسيا، في معظم الدول العربية وعدد من الدول اإلسالمية، وفي بعض الدول األوروبية 

-العربية وشدة المواجهة األمريكية األقطارمنها بعض  والغربية. ورغم األوضاع الصعبة التي تعاني
في المنطقة، فإن الحراك الشعبي العربي واإلسالمي نجح في تشكيل أطر عمل ضد "ورشة  اإليرانية

 البحرين" وصفقة القرن.
ثانيا: استعادت القوى الفلسطينية على اختالف توجهاتها، سواء داخل فلسطين أو خارجها، بعض 

ن والتنسيق والتوحد، رغم وجود خالفات فيما بينها في مقاربة األوضاع، وعادت مظاهر التعاو 
المواجهات الشعبية إلى مناطق الضفة الغربية، وهناك جهود كبيرة تبذل من أجل زيادة التعاون 
والتنسيق في المرحلة المقبلة، وستشهد العاصمة اللبنانية لقاء مهما في السابع من تموز/ يوليو 

 إسالمي موحد. -عربي -أكيد هذا التعاون، وإظهار موقف فلسطينيالجاري لت
ثالثا: جرى تجاوز الخالفات بين العديد من الحركات اإلسالمية والقومية واليسارية، وتشارك الجميع 
في أنشطة متنوعة لمواجهة الورشة والصفقة. ومع أن الخالفات بين بعض هذه القوى ال تزال قائمة 

لفات، كالملف السوري واليمني والبحراني والليبي وغيرها، فإن هناك تطورا في حول مقاربة بعض الم
 العالقات بين هذه القوى، وقد يؤسس هذا التعاون لوضع رؤية جديدة لمواجهة التحديات المختلفة.

رابعا: لم تقتصر التحركات على القوى الحزبية أو الجهات الرسمية أو المنظمة، بل شاركت في 
العديد من المبادرات العفوية، وكل ذلك  وأطلقتألنشطة والتحركات فعاليات متنوعة اللقاءات وا

 يؤسس لوعي شعبي عربي وإسالمي جديد في مواجهة المرحلة المقبلة.
 -خامسا: نجحت هذه المعركة في إعادة تصويب بوصلة الصراع، وأن مواجهة المشروع األمريكي

واألزمات في المنطقة، وال سيما محاولة تحويل إيران  الصهيوني هو األولوية على بقية الصراعات
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إلى عدو جديد للعالم العربي، أو إعطاء األولوية للصراعات المذهبية والطائفية أو الصراعات على 
 السلطة في بعض الدول العربية.

 لكن هل يعني النجاح أن المعركة انتهت، وأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة؟
ية والفلسطينية في بيروت: نحن ال زلنا في بداية المعركة، والمواجهة ستتصاعد تجيب القيادات العرب

في المرحلة المقبلة، ولذا المطلوب استكمال الخطوات والمبادرات واألنشطة التي بدأت للوصول إلى 
مشروع كامل للمواجهة؛ ال يقتصر على الجوانب اإلعالمية والشعبية وإطالق المواقف السياسية، بل 

ن رؤية مستقبلية للصراع مع العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا، وكيفية مواجهة معركة التطبيع يتضم
 التي بدأت تتكشف، وصوال إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني واالتفاق على استراتيجية موحدة.

وباإلجمال، يمكن القول إن معركة مواجهة "ورشة البحرين االقتصادية" حملت مؤشرات إيجابية 
ة، لكن الصراع سيستمر وهذا يتطلب رؤية شاملة وجديدة، فهل ستشهد بيروت إطالق هذه الرؤية مهم

 في السابع من تموز/ يوليو الجاري؟
 3/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 ورشة البحرين .34

 شفيق ناظم الغبرا د.
غطت أينما ذهبت وأينما حللت في األيام األخيرة، كان موضوع ورشة البحرين حديث الناس، بل 

الورشة على التوتر مع إيران، وإعالنات الضربة العسكرية، والرد اإليراني، وغيرها من المواضيع. في 
ورشة البحرين المنعقدة األسبوع الماضي، تم خلق االنطباع بأن جاريد كوشنر جاء إلى المنطقة من 

 أجل الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
هيونية بتحقيق مكاسب وحلول لمشكالت صنعها تاريخ من وبالفعل، رفع كوشنر آمال الحركة الص

العدوان والتطهير العرقي والقتل الجماعي والحروب واالحتالل اإلسرائيلي. هذه المرة ترتفع آمال 
الحركة الصهيونية بوصول ممثليها إلى دول عربية خليجية، كما ترتاح لوصولها لحدود إيران عبر 

ائيلي في منطقة الخليج، والورشة بحد ذاتها، يقفان على رمال منطقة الخليج، لكن الموقف اإلسر 
متحركة، خاصة أن الشرق األوسط لن يعرف استقرار ا في المدى المنظور. في ورشة البحرين فشل 
كامل؛ ألنها لم تتعامل مع المشكالت الخاصة باألرض والمستوطنات وحق العودة وحق تقرير 

 المصير والقدس والسيادة.
لبحرين، أصبحت دول عربية كثيرة ملعب ا لجاريد كوشنر، الذي استغل مكانته في البيت في ورشة ا

األبيض وعالقته مع الصهيونية لجر الدول إلى ورشة ال يوجد فيها جديد. فالورشة لم تخرج عن 
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كونها مشروع ا اقتصادي ا شديد االنحراف ال يحل أي مشكلة. المبالغ موزعة على سنوات عشر، 
مليون دوالر  800القليل كل عام، بل قد يصل للسلطة الفلسطينية ما ال يزيد عن  يصرف منها

سنوي ا، وهو المبلغ ذاته الذي يأتي من الدعم العربي الخليجي. وبطبيعة الحال، سيصرف المبلغ 
ألصحاب المصالح، وسيتحكم بتوزيعه لجان يسيطر عليها كوشنر. بل، بطبيعة الحال، سيحارب 

ح الرأس المال الفلسطيني الوطني، كما وسيحارب اإلبداع المحلي. فالمشروع يرفض المشروع المطرو 
 االستقالل الفلسطيني، ويسعى إلى تحكم إسرائيل بكل األموال.

لقد أبدع جاريد كوشنر عندما اختلق حالمالي ا لفلسطين لم يستطع هرتزل وال وايزمان أو حتى بن 
، يشعر مسؤول أمريكي صهيوني الهوى، يتميز بالسطحية غوريون مجتمعين إيجاده. هكذا، ألول مرة

وقلة التجربة، بأن حفنة من الدوالرات كافية لحل قضية فلسطين المندلعة منذ أكثر من مئة وعشرين 
عام ا. أليس من األجدر أن ترمي الواليات المتحدة بعض الدوالرات على مشكالتها مع إيران والصين 

الذي يطرحه كوشنر بسيط: أخذ تبرعات الدول العربية للفلسطينيين، والمكسيك وروسيا؟ أساس الحل 
وتحويلها إلى آلية إسرائيلية أمريكية من أجل ضمان مزيد من االحتالل واالستيطان والسيطرة في 
فلسطين. لقد وصلت تبرعات دول الخليج للفلسطينيين على مدى العقود، وتبرعت هذه الدول من 

، وهي نفسها تبرعت إلعادة بناء مخيمات 1967وري والمصري بعد حرب أجل إعادة بناء الجيش الس
فلسطينية دمرتها الهجمات اإلسرائيلية. هذه الدول العربية وفق ما برز عن ورشة البحرين: يجب أن 

 تتبرع اآلن لتصفية القضية الفلسطينية.
ق، وعبر قرن من إن غياب الفهم التاريخي والموضوعي لدى الواليات المتحدة ورطها في الساب

الزمان، في حروب كبرى استنزفتها. لكن في ظل فريق كوشنر، أصبحت المعرفة بالتاريخ والجغرافيا 
والواقع الثقافي والحقوقي محدودة وركيكة. هذه المرة، الذاكرة الضعيفة وعدم اإللمام بالتاريخ يجعل 

أي وقت. ومن خالل ورشة البحرين، الواليات المتحدة تسير في حقل من األلغام القابل لالنفجار في 
تمادت الواليات المتحدة، كما تمادت الصهيونية، في اتباع سياسة ستترك آثار ا بعيدة األمد على 
الحراك العربي ضد الصهيونية وعلى العالقة مع الواليات المتحدة. من ال يذكر كيف أزاحت الواليات 

، وكيف نجحت الواليات المتحدة من 1952عام المتحدة رئيس الوزراء اإليراني محمد مصدق في ال
إعادة الشاه للحكم. ذلك التاريخ بالتحديد هو الذي ارتد على الشاه « سي آي إيه»خالل عملية لـ 

. لقد خسرت أمريكا 1979نفسه وعلى الواليات المتحدة محدث ا الثورة اإلسالمية في إيران في عام 
 مامها بالتاريخ والواقع.إيران بفضل سياساتها ضيقة األفق وعدم إل

ما ال يعرفه كوشنر أنه ال يوجد حل للصراع العربي اإلسرائيلي في المدى المنظور والمتوسط، وأن 
الصهيونية حركة عنصرية تستهدف سكان البالد األصليين. فبالرغم من كل محاوالت العرب 
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النجاح. بل في كل مرة والفلسطينيين إيجاد حل وسط معها، إال أن كل المحاوالت لم يكتب لها 
أخذت إسرائيل تنازال جديدا من العرب سعت لما هو أكبر منه، وفي كل مرة توصل أحد العرب لحل 
وسط معها، سعت الصهيونية من جانبها الستنزاف ذلك العربي إلى الحد الذي يفقد أسس الشرعية 

بد هللا األول، ملك األردن، السياسية التي يقوم عليها حكمه. لقد فعلت الصهيونية ذلك مع الملك ع
، وفعلت ذلك مع الرئيس السابق السادات، مما أدى الغتياله، وفعلته 1950مما أدى إلى مقتله عام 

مع السلطة الفلسطينية في مراحل مختلفة، بل وعندما شعرت الصهيونية أن المفاوضات قد تصل 
، وقامت بعد ذلك بتصفية 1995 لحل وسط، قامت بقتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي رابين في العام

، وهي تحضر لتدمير السلطة الفلسطينية الراهنة األكثر مرونة في التاريخ 2004ياسر عرفات في 
 الفلسطيني.

ورشة البحرين استغالل جديد للحالة العربية الضعيفة، واستغالل لمخاوف الخليج، أو أجزاء منه، لكل 
ي الوقت نفسه إلى صعود دور إيران وانهيار عدد من ، التي أدت ف2011األوضاع الناتجة عن هزة 

الدول في اإلقليم. لكن مواجهة انهيار اإلقليم، وعدد من دوله، ال تتم بالقمع والتحالف مع الصهيونية، 
بل أزعم أن عدم االستقرار سيرتفع، والحراكات ستنتشر؛ بفضل القمع وبفضل التهميش وبفضل 

 لصهيونية والسياسات األمريكية األكثر عنصرية ويمينية.تحالفات يقوم بها بعض العرب مع ا
في ورشة البحرين، أهان كوشنر العرب؛ فتلك الورشة من اللقاءات النادرة التي لم تذكر فيها كلمات 
أساسية مثل القدس المحتلة واالحتالل وعودة األراضي وحق تقرير المصير واالستيطان والشرعية 

لعربية وأفشل الشعب الفلسطيني، عبر المواقف الواضحة، الورشة الدولية. لقد أفشلت الشعوب ا
 الالورشة. فأصل المشكلة في الحقوق، وال يمكن تجاوز ذلك بحفنة من الدوالرات والوعود والتهديد.

إن مسيرة النضال من أجل األرض وتقرير المصير لن توقفها ورشة البحرين التي أغلق عليها التاريخ 
 ئها.أبوابه بمجرد انتها

 4/7/2019، القدس العربي، لندن
 

 ثيوقراطية الجيش اإلسرائيلي .35
 أنطوان شلحت

ما كان لقرار اتخذه رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، أخيرا ، ويقضي 
بترقية السكرتير العسكري لرئيس الحكومة العميد عوفر فينتر، وتعيينه قائدا  إلحدى فرق الجيش، أن 

ير أي أصداء غير مألوفة، لوال ما اتسم به مسلك هذا األخير، عندما أشغل منصب قائد "لواء يث
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، ولوال أن رئيس األركان السابق غادي 2014غفعاتي" خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 إيزنكوت، رفض ترقيته حينذاك. 

ائد في المعركة"( إلى جنوده في اللواء إّبان ذلك العدوان، وّجه فينتر رسالة داخلية )"رسالة الق
المذكور، وضّمنها سيال  من االقتباسات الدينية، جاعال  من المعتقدات الدينية مرجعية للسلوك 
العسكري المتوقع من الجنود خالل العدوان، واعتبرتها أوساط عسكرية وسياسية وإعالمية "رسالة 

 في نطاق "نشاط عسكري". مسيانية"، ال يجوز وضعها هاديا  دينيا  لجنود 
وكتب في رسالته: اختارنا التاريخ لنكون رأس الحربة في القتال ضد العدو اإلرهابي الغّزّي، الذي 
يجدف ويلعن ويهين رب معارك إسرائيل.. إننا نضطلع بهذه المهمة، تأدية  لرسالة، ومن منطلق 

شعبنا ووطننا من أجل اجتثاث العدو كوننا مستعدين للمخاطرة، وبذل أرواحنا دفاعا  عن عائالتنا و 
وإزالة التهديد عن شعب إسرائيل.. إنني أرفع عينّي إلى السماء، وأتلو الصلوات، أدعو فيها الرب إلى 
األخذ بأيدينا ومؤازرتنا: سنحارب من أجل شعبك، شعب إسرائيل، ضد عدو يلعن اسمك.. وأدعو 

التوراة: "إّن الرّب إلهكم سائر معكم لكي يحارب الرب، كما ندعو في صلواتنا، كي يتحقق ما ورد في 
عنكم أعداءكم ويخلصكم". ولم يضّن فينتر في توجيه سهام نقده إلى السياسيين، فقال لصحافيين 
دخلوا إلى قطاع غزة في أثناء العدوان: "لو أن السياسيين يتركون لنا الحبل على غاربه فسنصل إلى 

 البحر". 
إلى نقٍد خجوٍل. واكتفى المنتقدون بالقول إن جرائم الحرب على مّر  تعّرض هذا المسلك في حينه

التاريخ لم ترتكب بفعل أوامر دينية )؟(، غير أن إزالة الموانع أمام ارتكاب جرائم كهذه تغدو أسهل، 
عندما يتم تصوير الحرب أنها حرب دينية ضد أناس ُكّفار. فضال  عن ذلك، بُمجّرد تصوير الحرب 

باعتبارها ترمي إلى الوصول إلى أهداف سياسية، إنما بوصفها جزءا  من حرٍب دينية ضد غزة، ال 
يستقر في ال وعي الجنود، إن لم يكن في وعيهم التام أنه ال يجوز وقفها إال من خالل تحقيق الحسم 

 بأي ثمن. 
وقيادته، تكشف ترقية فينتر اآلن عن مبلغ ازدياد حضور المتدينين اليهود في الجيش اإلسرائيلي 

على نحو كبير خالل السنوات األخيرة، األمر الذي يتيح إمكان تدخل مزيد من الحاخامين بشكل 
فعلي في قرارات الجيش، وخصوصا  المتعلقة بما يحدث في أراضي الضفة الغربية، وبمجرى حياة 

 الفلسطينيين.
يش والمجتمع والسياسة في سبق أن تناول هذه المسألة الباحث األكاديمي في شؤون العالقة بين الج

ثيوقراطية الجيش اإلسرائيلي"، لفت فيه إلى  -إسرائيل، يغيل ليفي، في كتابه "القائد اإللهي األعلى 
أن عملية سيطرة رجال الدين اليهود على الجيش اإلسرائيلي تجري على قدم وساق تحت الرادار. وأن 
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اخامين بشأن موضوعات عديدة، بدءا  الجيش يجري، بعيدا  عن أنظار الجمهور، مفاوضات مع ح
بدمج نساء في الجيش، وانتهاء  بشكل مشاركة جنود متدينين في إخالء بؤر استيطانية عشوائية. 
وسبب هذا األمر يعود إلى أن الجنود المتدينين عادة ما يستشيرون حاخاميهم، وال يعتبرون أنفسهم 

العسكرية، ويقوم الحاخامون باالتصال  خاضعين لسلطة قادتهم العسكريين، أو حتى للحاخامية
بالضباط ويحضرون إلى معسكرات الجيش، ما ُيعّد بمثابة تدخل جهة خارجية ال تستمد شرعيتها من 

 قوانين الدولة، وإنما من نصوص دينية. 
واألهم أن ليفي أثبت أن تغلغل هذه الجهات الدينية ليس عفويا ، بل ينطوي على أجندة ُمعلنة، هي 

داد لمواجهة احتمال اتخاذ قرار بإخالء مستوطناٍت من أراضي الضفة الغربية، مؤكدا  أن االستع
الصهيونية الدينية تسعى إلى السيطرة على الجيش في سبيل منع ذلك، وعدم تكرار تجربة "خطة 

، التي أخفقت في كبحها، على الرغم من وجود كّم وفير من 2005االنفصال" عن قطاع غزة عام 
 لمتدينين في الجيش.الجنود ا

 3/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 قبل أن يتحط م المشروع الصهيوني« الليكود»على نتنياهو أن يضم بينيت وشكيد إلى  .36
 مناحم بن

 ال يمكننا أن نعرف في هذه المرحلة إذا كانت االنتخابات ستجرى أم ستلغى. 
، واآلن باراك أيضا، «أبيض -أزرق » االحتماالن محتمالن بالتأكيد، ولكن طالما يتمسك رؤساء

رغم أن والية نتنياهو هي في  –« كله إال نتنياهو»الخبير في النباحات القصيرة والحادة، بموقف 
 فال أمل في أن تقوم حكومة وحدة.  –إطار القانون والعدل الطبيعي 

ول صهيوني، سيرفض اقتراحا حقيقيا لتدا« أبيض -أزرق »ويكاد يكون من الصعب أن نصدق بأن 
اآلن، في ظل إلغاء االنتخابات، ويفضلون حلفا مستقبليا مع القائمة العربية المشتركة، ولكن الناس 

 عالقون في تصريحاتهم الرعناء، وهكذا يمكنهم أن يوقعوا أنفسهم ويوقعونا.
ين، أيلول، من شأنها بالتأكيد أن تعرض للخطر ليس فقط حكم اليم 17إذا ما كانت االنتخابات في 

بل الحكم الصهيوني بشكل عام، وذلك بسبب االتساع المؤكد لقوة القائمة العربية المشتركة في 
« ميرتس»، «أبيض -أزرق »االنتخابات القادمة، والتي سترتبط هذه المرة وفقا لكل المؤشرات بـ 

المشروع )مع بهار إيهود باراك بهذا الشكل أو ذاك( وستفعل كل ما في وسعها كي تشّل « العمل«و
في غزة وحتى محاولة تجفيف « حماس»الصهيوني، من الفيتو على األعمال الضرورية تجاه 

 المستوطنات بكل سبيل.
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حتى، اآلن، لم نحسب العرب كجزء من اليسار والوسط حقا، ولكن هذه المرة من شأن هذا أن 
اجز النفسي أليمن باراك لن تتوقف عند الح –لبيد  –يحصل بالتأكيد. فشهية الحكم لدى غانتس 

 عودة وأحمد الطيبي. 
فباراك سيضيف من جانبه حماسة االنسحابات عديمة القيود لديه والتي ظهرت، من االستعداد ألن 
يسلم حافظ األسد كل هضبة الجوالن حتى شاطئ طبريا، عبر العرض على ياسر عرفات أن يتلقى 

، في «من أجل السالم»، بل ربما كلها، كل شيء تقريبا، وحتى االستعداد إلخالء أهم المستوطنات
 زعما ، وكأن هذا ممكن.« االنفصال عن الفلسطينيين»خطوة انسحاب من طرف واحد من أجل 

إن االرتباط المستقبلي بالقائمة العربية المشتركة جرى التلميح إليه، منذ اآلن، في مظاهرة االحتجاج 
ل أبيب مع أيمن عودة كخطيب روى في المشتركة، التي طبخها عوفر شيلح، في ساحة متحف ت

 «. كان لنا لقاء ودي. تحدثنا عن التعاون »عن لقائه مع غانتس: « مونيتور –الـ »المقابلة مع موقع 
ما الذي هو أوضح من هذا؟ بعد االنتخابات التالية يكاد ال يكون شك بأن القائمة العربية الموحدة، 

الوسط بخالف ما فعلوه، هذه  –الدولة بمرشح اليسار مقعدا مقدرا لها، ستوصي أمام رئيس  12مع 
 المرة، حين امتنعوا. 

هذا، وليس باراك الذي جاء كحدث عابر، هو التغيير االستراتيجي في صورة االنتخابات التالية. 
اليسار وبين تشكيل الحكومة التالية برعاية أيمن  –بمعنى، كجسر لهذا الحد أو ذاك بين الوسط 

 . 13نبأ بالفعل استطالع كميل فوكس في القناة عودة، مثلما ت
وكل هذا خطر كبير على إسرائيل الصهيونية، تهديد لم يستوعبه نتنياهو إال اآلن، وعليه فإنه يحاول 

 التراجع عن فكرة االنتخابات.
 -أزرق »وبين « الليكود»في الوضع الحالي يجب إقامة حكومة وحدة صهيونية وغير أصولية بين 

د االنتخابات التالية، ولكن هذه ال يمكنها أن تقوم إال بشرط أال يتمكن الطرفان من إقامة بع« ابيض
 ائتالف ضيق وسيئ، كل واحد من جهته.

« الليكود»وفي هذه األثناء يجب على نتنياهو أن يتغلب على كل ضغائنه الشخصية وأن يضم إلى 
 ت وآييلت شكيد، كإنقاذ لحكمه ولهما أيضا. فورا، باحترام عميق، رئيسي اليمين الجديد، نفتالي بيني

في « بالد إسرائيل»الحزب األكبر، ومعهما فقط سنعرف كلنا بأن « الليكود»إذ معهما فقط سيصبح 
 أياٍد أمينة. دون عودة ودون الطيبي ودون عوفر شيلح.

 «معاريف»
 3/7/2019، األيام، رام هللا
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