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 الستخبارات العسكرية اإلسرائيليس ارئي قد  طي  و  قر بفشل عملية خا  تونس  "إسرائيل" .1

ذكرت عدة مصادر عسكرية رفيعة في تل أبنب، أن رئيس أركان الجيش اإلسرائنلي، أفيف  تل أبنب:
لعسكرية في الجيش، ، شعبة االستخبارات ا«أمان»كوخافي، يدرس إمكانية إنهاء خدمة رئيس 

لمغامرة التي نّفذتها قوة كوماندوز تابعة له الجيرال تمنر هايمان، وذلك بسبب فشل العملّية العسكرّية ا
 لماضي، في قلب مديية خان يونس في قطاع غزة.في شهر نوفمبر )تشرين الثاني( ا

الذريع لهذه العملية،  وقالت هذه المصادر إن كوخافي وسائر قادة الجيش ما زالوا قلقنن من الفشل
مسلحة ئنلي وشجعت التيظيمات الالتي أهانت الجيش اإلسرا"ونتائج هذا الفشل المعيوية: 

هذا الفشل يلقي بظالل قاسية على قيادة الجيش اإلسرائنلي، وعلى الوحدة »وأكدت أن «. الفلسطنيية
ا عمليات ناجحة كثنرة نفسها التي تعتبر من أفضل وحدات الكوماندوز في صفوفه، إذ نسبت إلنه

ها تيجح في اختراقها وإنزال قوات فنها ضد إيران، وفي عدة دول ال تقيم عالقات مع إسرائنل؛ لكي
 «.حتى بالطائرات

والحديث يدور حول العملية التي حاول تيفنذها رجال الكوماندوز، الذين دخلوا قطاع غزة بعد خداع 
تدوا الزي العربي وبقوا في القطاع عدة أيام. ولكن ، وار «حماس»قوات األمن التي تعمل تحت حكم 

تالي؛ حنث إن أفراد القوة استخّفوا بعدوهم وارتكبوا مسلسل أخطاء اكتشفتهم بال« حماس»أجهزة 
 حنيه قتل قائد هذه القوة اإلسرائنلي وتمكن جيوده من الفرار. أوقعهم. وفي

قد دخل إلى ميصبه رئيسًا لجهاز  وبحسب الخبنر العسكري، ألون بن ديفند، فإن هايمان كان
ذو خبرة ضحلة »أشهر، وإن أهم نقاط ضعفه أنه  ، قبل تيفنذ العملّية الفاشلة بثمانية«أمان»
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لم يكن قد انتهى من التعرف بعمق على تعقندات هذا المجال وعلى "، و«باألعمال االستخباراتّية
 «.ي يحوي تخّصصات كثنرة)عالم وحدة العمليات الخاّصة( في الجيش اإلسرائنلي، الذ

رًا نلية الخاصة في قطاع غزة ألحق ضر انكشاف أمر القّوة اإلسرائ»، أن فريعاوأضافت صحيفة م
وحدة الكوماندوز »، وأشارت إلى أن «عميقًا وخطنرًا بأمن إسرائنل، بمستويات ال يمكن التفصنل فنها

اء التي أدت إلى الفشل. جزء ميها في )أمان(، أجرت تحقيقًا شجاعًا، بّنن جملة طويلة من األخط
، وبعد هذا التحقنق، أجرت الوحدة التي «اشلة نفسهاأخطاء جرت على مدار سيوات قبل العملّية الف

، بنيت فيه أن عددًا كبنرًا من المقاتلنن في الوحدة، وأشخاصًا آخرين من ، تحقيقًا خاصاً «أمان»تعلو 
جه القصور، وحّذروا بشدة من تبعاتها، إال أن الضباط ذوي الخبرة، أشاروا على مدار سيوات إلى أو 

 اختاروا أن يتجاهلوا هذه التحذيرات.« العمليات الخاّصة وحدة»المشرفنن علنهم في 
وكثنرًا ميهم »أن بعض المقاتلنن المشاركنن في القّوة اجتاحه الخوف، « فريعام»وكشف تقرير 

كتشفوا أخطاًء، لم يتجرأ أي ميهم على إيقاف العملية ذهبوا إلى العملّية بقلب مثقل... وحتى عيدما ا
 «.والعودة إلى الميزل

 8/7/2019، ق األوسط، لند شرال
 

 إشتية: حماس طلبت االنضمام للحكومة واشترطنا المصالحة .2
قال رئيس الوزراء محمد إشتية، أمس: إن الحكومة ال تمانع في إجراء انتخابات رئاسية  :عّمان

 ".2017إلى أنه "مستعد للذهاب غدًا إلى غزة على أرضية اتفاق  وبرلمانية، الفتاً 
الية إلى عمان: "حركة حماس طلبت أن تكون شريكًا في الحكومة الل زيارته الحوأضاف إشتية، خ

 الفلسطنيية واشترطيا المصالحة أواًل".
سرقة أموال  وفي سياق ميفصل، قال إشتية: إن "الحكومة الفلسطنيية ستقاضي إسرائنل دوليًا على

 الضرائب الفلسطنيية".
 8/7/2019، األيام، رام هللا

 
 الرها  على الصهاتنة واألمريكا  خاسرل للمقاومة و بحر: المستقب .3

قال أحمد بحر اليائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطنيي باإلنابة أن المستقبل للمقاومة : غزة
 ان على الصهايية واألمريكان رهان خاسر وفاشل.الفلسطنيية التي تمثل خيار الشعوب، وأن الره
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 12دة حركة األحرار بمقر الحركة بغزة بمياسبة الذكرى لقاء قيا لقاها خالأودعا بحر خالل كلمة 
النطالقتها القيادات العربية لوقف الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل وااللتفاف حول خيار الشعوب 

 ل وحقوق ونثوابت الشعب الفلسطنيي.العربية المتمسكة بمقاومة االحتال
تحالفات عربية أخرى لتمزيق الموقف العربي، ولفت إلى أن أمريكا صيعت تحالفات عربية ضد 

وتفتنت القضية الفلسطنيية، والستيزاف مقدرات األمة، وحماية لالحتالل من خالل االعتراف به 
 والتطبيع معه واستقبال وزرائه في الدول العربية.

ا على أن وحدة موقفيا الفلسطنيي أفشلت صفقة القرن ومؤتمر البحرين االقتصادي، مشدد وأشار إلى
سطنيية وتمثل جميع ضرورة أن تتمثل الوحدة في شراكة حقيقية في كافة المؤسسات الرسمية الفل

 أطياف شعبيا الفلسطنيي وقواه المختلفة.
طنيية واستمرار االنتهاكات من قبل واستعرض بحر خالل كلمته للمخاطر التي تواجه القضية الفلس

 ألقصى وتزايد المستوطيات.االحتالل الصهنوني بحق المقدسات والمسجد ا
وفي ملف المصالحة أكد أن المصالحة ما زالت متعثرة بسب تعيت حركة فتح ومحمود عباس، 

في رام  وتشكنل حومة اشتية الغنر شرعية، كما دان مواصلة التيسنق األميي الذي تمارسه السلطة
وقال" تزداد حركة فتح عزلة هللا، واستمرار عقوباتها على قطاع غزة وقطع رواتب الشهداء واألسرى، 

 وطيي فلسطنيي على كافة القضايا والثوابت الفلسطنيية". إجماععن شعبيا قواه في ظل 
 7/7/2019، فلسطين أو  التن

 
 ات المتواطئة مع االحتاللعريقات يطالب بإطالق قاعدة  يانات األمم المتحدة للشرك .4

النوم األحد، المفوضة السامية لحقوق  طالب أمنن سر اللجية التيفنذية صائب عريقات،: عمان
، وإطالق قاعدة بيانات األمم المتحدة للشركات 36/31ن ميشنل باشالنت بتيفنذ القرار اإلنسا

 المتواطئة مع االحتالل والمشروع االستيطاني االستعماري.
قوق ح عريقات بمياسبة نقاش البيد السابع "حالة حقوق اإلنسان في فلسطنن في مجلس حجاء تصري

دارة األمنركية اإلنسان" في جييف غدًا، في ظل محاوالت مستمنتة من قبل سلطة االحتالل واإل
وحلفائهما إلنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضلنل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطنيية 

 رعية الدولية.قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستيد حلها إلى القانون الدولي وقرارات الش هي
وأكد أن البيد السابع هو بيد دائم على جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان لمعالجة قضية أنشأها 

يعود المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البيد على األجيدة 
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لة، أي إنفاذ القانون الدولي لتخاذله عن حلها، قائال: "إن إنهاء العمل بالبيد السابع يتطلب حل المشك
 ئنلي".وقرارات األمم المتحدة، وإنهاء االحتالل اإلسرا

 7/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تعمارية المتصاعدة لضم المناطق "ج""الخارجية"  طالب المجتمع الدولي مواجهة الحملة االس .5
، المجتمع الدولي بمواجهة نن، في بيان صحفي، النوم األحدطالبت وزارة الخارجية والمغترب: رام هللا

 الحملة االستعمارية المتصاعدة لضم المياطق المسماة )ج(.
ُمتعددة األطراف  يقود حملة عالقات عامة إسرائنلوأوضحت الوزارة في بيانها، أن اليمنن الحاكم في 

المياخات والظروف المالئمة وعابرة للساحات، وُيشرف علنها لتحقنق غاية واحدة، وهي خلق 
على المستوطيات في الضفة  اإلسرائنليون لخطوات إسرائنلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القان

 الغربية المحتلة كأمر واقع بقوة االحتالل.
واجهتها مجالس المستوطيات في الضفة الغربية وجمعياتهم  وأضافت، هذه الحملة التي تظهر في

يجافيم" االستيطانية، يتم تيظيمها بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو وفي مقدمتها جمعية "ر 
المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة  اإلسرائنليةاستغالل الظروف الراهية بما فنها االنتخابات  إلى

لإلقدام  إسرائنلترافق مع دعوات عليية صريحة من قبل أركان اليمنن الحاكم في الغربية المحتلة، وت
لحشد وجذب  إسرائنلذه الخطوة واالستفادة من "تعطش" األحزاب اليمنيية المتطرفة في على مثل ه

المزيد من األصوات المؤيدة لما ُيسمى بـ "المعسكر الوطيي/ اليمنن" برئاسة بييامنن نتيياهو، ذلك 
رق لشا إلىبتعاون ملفت وغطاء أمنركي عليي ُيعبر عيه باستمرار فريق ترمب ومبعونثيه كله 

 األوسط، وفي مقدمتهم سفنر أمنركا في تل أبنب "ديفند فريدمان".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة ال تقف فقط عيد التحريض على الفلسطنيننن وقيادتهم والدعوة 

التحريض على تدمنر المشاريع الممولة أوروبيا في  إلىذلك تتجاوز  وإنماسلب حقوقهم،  إلى
سية بما فنها العيادات الطبية والمدارس وخطوط المياه وألواح الطاقة الشم المياطق المصيفة )ج(

 وغنرها..
 7/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بي العربي "متحدو  ضد صفقة القر "التحرير: انطالق أعمال الملتقى الشع من منظمةبمبادرة  .6

بي العربي "متحدون ، النوم األحد، أعمال الملتقى الشعانطلقت في العاصمة اللبيانية بنروت: بنروت
التحرير الفلسطنيية للدعوة لعقد هذا اللقاء بتيظيم  من ميظمةضد صفقة القرن"، والذي جاء بمبادرة 
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قومي اإلسالمي، ومؤتمر األحزاب العربية، ومؤسسة كل من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر ال
اري العربي، والجبهة العربية التقدمية، بمشاركة واسعة من وفود حزبية من القدس الدولية، واللقاء اليس

 ف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة كافة الفصائل الفلسطنيية.مختل
عضوي اللجية التيفنذية عزام األحمد  وشارك في المؤتمر وفد من ميظمة التحرير الفلسطنيية ضم

 ية التي نظمت المؤتمر.وبسام الصالحي، بدعوة من اللجية التحضنر 
وأكد األحمد في كلمة ميظمة التحرير الفلسطنيية على ضرورة أن يخرج الملتقى بمواقف واضحة 

الستسالم وحاسمة وبرنامج عمل جدي لمواجهة التحرك األمنركي اإلسرائنلي الذي يهدف إلى فرض ا
بدأت مالمحها تظهر ميذ  على الشعب الفلسطنيي واألمة العربية تحت عيوان "صفقة القرن"، والتي

عيدما أقدمت اإلدارة األمنركية على تجمند عمل مكتب الميظمة في واشيطن  2017نهاية عام 
 وتبعتها بيقل سفارتها إلى القدس واعترافها بها عاصمة إلسرائنل.

تتاحية مداخالت من الوفود المشاركة أكدت رفضها لصفقة القرن وتمسكها وشهدت الجلسة االف
ي حقوق الشعب الفلسطنيي وحقه في تقرير المصنر وتأيندها للموقف الفلسطنيي الرسمودعمها ل

والشعبي المتصدي لكافة المحاوالت األمنركية اإلسرائنلية التي تستهدف المشروع الوطيي الفلسطنيي 
 لسطنيية.وتصفية القضية الف

 7/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يليين" في عملية دهس بالقدس.. واالحتالل يعلن اعتقال المنفذجنود "إسرائإصابة خمسة  .7

من الضفة المحتلة، أن خمسة من جيود  ،7/7/2019وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، ذكرت 
 .ت في مديية القدس المحتلةاالحتالل، أصنبوا في عملية دهس وقع

ة جيود من جيش االحتالل، على حاجز وزعمت المواقع العبرية أن سائق فلسطنيي دهس مجموع
 .حزما شمال شرق القدس المحتلة عسكري قرب قرية

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن ميفذ العملية تمكن من االنسحاب فيما استدعنت قوات كبنرة 
 .ل لتمشيط المكان والبحث عن الميفذمن شرطة وجيش االحتال

م هللا، أن جيش االحتالل اإلسرائنلي أعلن را من 7/7/2019القدس العربي، لند ، وجاء في 
اعتقاله لشاب ووالده من مديية القدس المحتلة، بتهمة تيفنذ عملية دهس طالت خمسة من جيوده، 

فذ عملية الدهس التي وقعت بالقرب وقال جيش االحتالل، في بيان له، إنه اعتقل صباح األحد مي



 
 
 
 

 

 9 ص              
 

 4980 العدد:             7/8/2019اإلثنين  التاريخ:

                                    

ل السبت، والتي أدت إلى إصابة خمسة جيود من من قرية حزما شمال مديية القدس المحتلة، لن
 .جيش االحتالل بجروح

وذكر أنه بعد االنتهاء من اليشاط االستخباراتي والعملياتي، جرى اعتقال ميفذ العملية ووالده قرب 
نق األولي في العملية كشف أنها هجوم متعمد، وأن الميفذ هاجم جيودا قرية حزما، الفتا إلى أن التحق

 .م نقطة على جانب الطريقكانوا أما
وحسب مزاعم جيش االحتالل، فإن الميفذ رصد الجيود الخمسة لدى تواجدهم إلى جانب الطريق في 

من جيود  ، وعيدها صدمهم بسيارته والذ بالفرار. وقد وصفت حالة نثالنثة”مهمة قتالية“إطار 
ا الى إحدى مستشفيات االحتالل بالمتوسطة، فيما وصفت حالة اآلخرين بالطفيفة، ونقلوا جميع

 .القدس
 
 الحية: على فت  التقدم إلنجاز المصالحة.. و فاهمات كسر الحصار  تحقق .8

طالل اليبيه: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خلنل الحية: إنه ال يوجد أي  -غزة 
رتنب ات في ملف المصالحة الوطيية، بل يراوح مكانه، مؤكدا على موقف حركته بإعادة تمستجد

 .البنت الفلسطنيي على قاعدة الشراكة والتوافق
وأضاف الحية لصحيفة "فلسطنن"، "ال جديد في ملف المصالحة، وأن حركة حماس ملتزمة بما تم 

ال زال اإلخوة في السلطة وأبو مازن )محمود التوافق والتوقيع عليه باتفاقيات المصالحة". وتابع: "
لتحقنق طموحات شعبيا.. نأمل أن يستوعبوا خطورة المرحلة،  عباس( يراوحون المكان وال يتقدمون 

دة وطيية حقيقية قائمة على الشراكة السياسية والتوافق الوطيي، وتطبنق ما تم وأن يتقدموا نحو وح
 .رتنب البنت الفلسطنيياالتفاق عليه". ودعا إلى ضرورة إعادة ت

سطنيي انتزع تلك التفاهمات بإرادته وفيما يتعلق بتفاهمات كسر الحصار، أوضح أن شعبيا الفل
ت العودة وكسر الحصار. وأوضح الحية أن هياك إنجازات تتحقق بجزئيات مختلفة الكبنرة عبر مسنرا

همات مع األشقاء في مصر وقطر يوما بعد يوم. وقال: "نتابع كل الملفات وكل التفاصنل بهذه التفا
 ."ع األمر يوما بنوم، وكل يوم يأتي جزئيات جديدةواألمم المتحدة إللزام االحتالل بها، ونحن نتاب

وأكد أن الكل الوطيي يصّر على إلزام االحتالل بهذه التفاهمات عبر مسنرات العودة، قائال: "نطمح 
 ."لة واحدة دن تأخنر ومماطلة من االحتاللأن تطبق هذه التفاهمات التي تسنر بخطى بطنئة جم
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يذعن االحتالل لهذه  ى تحقنق أهدافها "وسيبقى نواصل حتىوشدد على استمرار مسنرات العودة حت
 ."التفاهمات

 7/7/2019فلسطين أو  التن، 
 

 القسام": "إسرائيل" لم  طالبنا بأسير من أصول إثيوبية" .9
تسلمها أي طلبات  RT ماس، في تصريح خاص لقياةنفت كتائب القسام الجياح العسكري لحركة ح

المحتجز في  ء لفتح، بشأن األسنر اإلسرائنلي "أبرهام ميغستومن الجانب اإلسرائنلي عبر وسطا
قطاع غزة. وقال مصدر في الكتائب: "لم تطالب الحكومة اإلسرائنلية عبر أي من الوسطاء بفتح 

لعدو ميذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف قضية المفقود أبراهام ميغستو مع قضية أسرى ا
نبأ اختفاء ميغستو، من ذوي  2015ائل إعالم إسرائنلية في يولنو المفاوضات نهائيا". وقد أعليت وس

 .2014وبية، داخل قطاع غزة في شهر سبتمبر عام األصول اإلنثن
قوات اليخبة  وتؤكد كتائب القسام وجود أسرى إسرائنلننن في قبضتها من بنيهم الجيدي من

ل الحرب على غزة في صيف اإلسرائنلية، أورون شاؤول، الذي وقع في كمنن أعدته عياصرها خال
 .رين، والمالزم األول هدار غولدن، باإلضافة إلى آخ2014

وتصر حركة حماس على أن أي مفاوضات مع الجانب اإلسرائنلي تتعلق بصفقة تبادل األسرى، "لن 
 ."أطلق سراحهم سابقا ضمن صفقة شاليط، بعد إعادة اعتقالهم تتم إال بعد اإلفراج عمن

 6/7/2019روسيا اليوم، 
 
  األحمد تتهم حماس بأنها ال  ريد المصالحة بعد رد سلبي حول  سليم معبر رف  وبقية الوزارات .10

ركة ، عزام األحمد، ح«فتح»رام هللا: اتهم عضو اللجيتنن التيفنذية لميظمة التحرير والمركزية لحركة 
 .، بأنها غنر جدية في إنهاء االنقسام«حماس»

نحن لدييا قياعة أن حماس غنر »مية: ها اإلذاعة الفلسطنيية الرسوقال األحمد في تصريحات بثت
جدية إطالقًا، وال تمتلك إرادة إنهاء االنقسام، وتمتلك الرغبة في استمرار االنقسام ومحاولة خلط 

 .«جاوز التحرك المصري األوراق في اتصاالت هيا وهياك، وت
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لن تسّلم المقرات والوزارات إلى السلطة، أنها « حماس»وجاءت اتهامات األحمد بعد أيام من إعالن 
على تحرك مصري « حماس»تكون شريكة في كل شيء. وكان هذا أول تعلنق من  ألنها يجب أن

 .جديد لتحقنق المصالحة
ار( في ملف المصالحة، والتقت معيا. وأؤكد تحركت مصر في بداية شهر مايو )أي»وقال األحمد: 

ت جديدة، لكيها حول كيفية تطبنق اتفاق أكتوبر )تشرين األول( تمامًا أن مصر اقترحت أفكارًا ليس
همات واالتفاقيات التي وقعت، ألنيا لسيا بحاجة إلى جلسات حوار واتفاقيات وكل التفا 2017
انبيا وأرسليا رسالة خطية إلى مصر لتحديد تمت دراسة هذه األفكار من ج»وأضاف: «. جديدة

كما كان مقررًا أن هياك وفدًا سنزور غزة، وآخر يزور رام هللا،  موقفيا بشكل واضح ونهائي، وبالفعل
سبق أن قلت في تصريح موسع في نهاية الشهر »وتابع: .«حركة حماس بشكل نهائي ليقل إجابات

( أبلغتهم بأنها تيسجم مع معظم الورقة التي أرسلتها الماضي، إن المصرينن أبلغوا )فتح( أن )حماس
رد )حماس( »وأردف: «. ى األفكار التي طرحت من جانب القاهرة علنيا)فتح( إلى مصر، ردًا عل

من الشهر الماضي، في تصريح لياطق من )حماس(، حنث قال  25عبر اإلعالم يوم  عمليًا كان
 .«ت أي ظرف، ومعبر رفح أيضاً بالحرف الواحد إن )حماس( لن تسلم السلطة تح

إلى غزة ولم تتم اتصاالت جديدة معيا، ال من  لذلك قررت مصر عدم إرسال الوفد»وأوضح األحمد: 
 .«بل األشقاء المصرينن وال من أي طرف آخرق

في المائة  90قليا إن المسألة ليست »ولمح األحمد إلى وجود مشكلة حول تسلم معبر رفح. وقال: 
«. في المائة، وتياوليا موضوع العمل في معبر رفح تحديداً  100لمائة، نريد في ا 99وليست 

والعيوان هو  أبلغت األشقاء المصرينن أن المعبر أهمنته مثل أهمية عمل كل الوزارات،»ضاف: وأ
 .«السيادة، وسيطرة الحكومة على إدارة البلد

 7/7/2019الشرق األوسط، لند ، 
  
  تراوغ وال  سهيالت عملية بكسر حصار غزةمزهر لر "القدس": االحتالل  .11

ير فلسطنن، يوم السبت، هر القيادي في الجبهة الشعبية لتحر محمود أبو عواد: قال ماهر مز  -غزة 
إن االحتالل ال يزال يراوغ بشأن تفاهمات الهدوء وكسر الحصار، دون أن يقّدم أي تسهنالت حقيقية 

نئة العليا لمسنرات العودة وكسر الحصار، في وأوضح عضو اله أو خطوات عملية على األرض.
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له في وسائل اإلعالم العبرية حول تسهنالت وخطوات عملية في حديث لـ "القدس" أن ما يتم تداو 
 .لتي ترعاها مصر، ليس له أي واقع ملموس على األرضإطار التفاهمات ا

تخدام المزدوج، هو وأضاف "ما تحدث به اإلعالم العبري عن رفع الحظر عن أصياف بحجة االس
م يتم السماح لمادة واحدة بالدخول، حديث متكرر، ولم تيفذ مثل هذه الخطوة حتى هذه اللحظة، ول

  ل الفنبر جالس ومواد الصند األخرى".حتى تلك التي تم االتفاق على إدخالها مث
 7/7/2019القدس، القدس، 

 
   درا : إسقاط "صفقة القر " بالوحدة الوطنية والمقاومة .12

ط "صفقة القرن" محمد ماجد: قال القيادي في حركة "حماس"، حسام بدران، األحد، إن إسقا -غزة 
 ."فاف خلف خيار المقاومةاألمريكية يأتي بـ"تحقق الوحدة الوطيية الفلسطنيية، وااللت

جاء ذلك في كلمة ألقاها بدران باسم تحالف القوى الفلسطنيية )يجمع عدة فصائل(، في "الملتقى 
 ."حماسشعبي العربي الثاني" بالعاصمة اللبيانية بنروت، بحسب الموقع اإللكتروني لـ"ال

 ."وأضاف أن "صفقة القرن مصنرها االنكسار أمام إرادة شعبيا الفلسطنيي وأحرار أمتيا والعالم
ات ودعا إلى "احترام إرادة الشعب الفلسطنيي واالحتكام إليه، عبر إجراء االنتخابات الشاملة للمؤسس

 ."السياسية كافة، بعنًدا عن االنتقائية، التي ال تخدم مصالح الشعب العليا
وشدد على ضرورة "الحفاظ على ميظمة التحرير، والعمل على تقويتها، وإعادة االعتبار لها، عبر 

 ."إشراك الكل الفلسطنيي فنها، بما يعزز شرعنتها التمثنلية وطيًيا ودولًيا
ائم عن كل المشترك الوطيي مع الفصائل الفلسطنيية، والتجاوز عن ودعا بدران إلى البحث الد

 .مكنن الجبهة الوطيية من مواجهة إسرائنلالخالفات، لت
 7/7/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
  حماس في ذكرى معركة العصف المأكول: على االحتالل أ  يقرأ الرسالة جيدا .13

 .ئج معركة العصف المأكول شكلت عالمات فارقةقالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن نتا
خلفها شعبيا لن تقبل بتمرير  لذكرى الخامسة للمعركة أنها ومنوأكدت الحركة في بيان صحفي في ا

 .أي مؤامرة تصفوية بحق القضية الفلسطنيية ولو وقف من خلفها َمن وقف
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وال أي ورش ومؤتمرات تعقد وأضافت: لن تمر صفقة القرن، ولن يثينيا عن هذا الموقف ال تهديد 
جندا، وأن مقاومة لم تخذل شعبها في كل  هيا وهياك. وتابعت: على االحتالل أن يقرأ الرسالة

 .ل االحتالل بحق القدس والمسجد األقصىالمحطات، لن تتوانى عن الرد على تغو 
لسياسي ودعت الحركة كل فصائل العمل الوطيي إلى االرتقاء برفض الصفقة من خالل الموقف ا

 .والتوافق على برنامج نضالي لمواجهتها
 7/7/2019موقع حركة حماس، 

 
  بارك عملية الدعس في  لدة حزما اسحم .14

باركت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عمليات المقاومنن الفلسطنيننن التي استهدفت جيود 
، خاصة ما شهدته أحياء االحتالل، والتي تأتي ردا طبيعيا على استمرار جرائمه بحق أبياء شعبيا

حماس في تصريح صحفي أن عمليات  القدس وبلدة العيسوية في اآلونة األخنرة. وأكدت حركة
جد األقصى ستؤدي إلى مزيد من الغضب الفلسطنيي، التهويد في القدس واالقتحامات المستمرة للمس

 .لم تتوقف بحق شعبيا والذي سنتحول إلى انفجار في وجه االحتالل، يدفع خالله نثمن جرائمه التي
استعداده الكامل للتضحية دفاعا عيها، وأوضحت أن الفلسطنيي يثبت عبر مقاومته تمسكه بأرضه، و 

ا يحاك من تطبيع وتآمر مع االحتالل، فقضنته المقدسة خالدة في وجدانه، وحقوقه غنر مباٍل بكل م
  .ه على كامل أرضهمانثلة أمامه لن يتيازل عيها، حتى يتمكن من انتزاعها وننل حريت

 7/7/2019موقع حركة حماس، 
 
 "ة ضرورية لمواجهة "صفقة القر  فصائل فلسطينية  لبنا : الوحد .15

بنروت: أكد لقاء فصائلي فلسطنيي عقد في بنروت على ضرورة الوحدة الوطيية الشاملة ضد صفقة 
رافض والمياهض القرن وورشة الميامة، وعلى تمسك مكونات الشعب الفلسطنيي كافة بالموقف ال

المستقبلية بما فنها ورشة الخيانة والمتصدي لما يسمى صفقة القرن، ومخرجاتها السابقة والحالية و 
 .يوننو الماضيحزيران/ 26و  25التي نظمت بالبحرين يومي 

واستحضر المجتمعون على هامش الدورة الثالنثنن للمؤتمر القومي العربي في بنروت خطورة 
 .دف فلسطنن واألّمة، مؤكدين على أهمية اللقاءالمخططات التي تسته



 
 
 
 

 

 14 ص              
 

 4980 العدد:             7/8/2019اإلثنين  التاريخ:

                                    

الجهاد االسالمي، الجبهة  ء هي: حركة فتح، و حركة حماس،والفصائل التي شاركت في اللقا
القيادة العامة، المبادرة الوطيية، جبهة اليضال  -الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية 

 .فاضةاالنت -الشعبي، ميظمة الصاعقة، حركة فتح 
ها إلى حجم المخاطر، كما أّكدوا على ضرورة تعزيز هذا الموقف بمبادرات مشتركة ترتقي بآليات

بية المياهضة لورشة البحرين الخيانية والمؤامرات التي ونثميوا المبادرات التي أطلقها أبياء األّمة العر 
إلدارة األمريكية تحاك ضد قضية فلسطنن والتي تهدف إلى تصفنتها واإلجهاز علنها من طرف ا

 .والكيان الصهنوني وعمالئهما في الميطقة
 7/7/2019لإلعالم،  المركز الفلسطيني

  
 قوى رام هللا  دعو هللا إلى  وسيع األنشطة والفعاليات المساندة لألسرى  .16

رام هللا: دعت قيادة القوى الوطيية واالسالمية في رام هللا إلى توسيع األنشطة والفعاليات المساندة 
على ، خصوصا ”حمالت الضغط الشعبي“لألسرى في سجون االحتالل، وطالبت كذلك بزيادة 

رى، ودعت للمشاركة في المؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانية، لتحمل مسؤولنتها تجاه قضية األس
ى االعتصام أمام مقر األمم المتحدة في مديية رام هللا بحي الماصنون، يوم الثالنثاء المقبل، في ذكر 

 .قرار محكمة الهاي ضد الجدار الفاصل
الحتالل في المواقع تفعنل نقاط التماس مع ا”جمعة يوما لـوشددت القوى على ضرورة اعتبار يوم ال

، ”التي تشهد فعاليات أسبوعية؛ في الريسان، وبعلنن، ونعلنن، وكل القرى والبلدات والطرق االلتفافية
فلسطنيي في مقاومة االحتالل بكل األشكال المشروعة وذلك في إطار التأكند على حق الشعب ال

  .وفق القانون الدولي
 7/7/2019العربي، لند ، دس الق

 
  االحتالل يعتقل شاًبا  زعم نيته  نفيذ عملية طعن بالقدس .17

الرأي: اعتقلت شرطة االحتالل مساء النوم األحد، شابًا فلسطنييًا جيوب القدس بزعم -الضفة المحتلة
 .عملية طعن ننته تيفنذ

بر "راحنل" جيوب القدس اعتقلت بأن الشرطة وقوات األمن قرب مع "وذكرت "القياة العبرية السابعة
 .ابًا فلسطنييًا بعد العثور على سكنن مخبأ داخل جسدهش
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 .وأشارت القياة إلى أنه تم نقل المعتقل إلى التحقيقات، بعد شبهات بعزمه مهاجمة قوات األمن
 7/7/2019سطينية لإلعالم، وكالة الرأي الفل

  
 إلسقاط نتنياهوقادة المعارضة اإلسرائيلية تتفقو  على التعاو   .18

من ميطلق الرغبة في ميع ضياع األصوات هباء، قرر زعماء المعارضة : نظنر مجلي -تل أبنب
نتخابية، اإلسرائنلية االمتياع عن االتهامات المتبادلة فيما بنيهم وإجراء تيسنق وتعاون في المعركة اال

حكم بييامنن نتيياهو.  بغرض توفنر الطاقات وتسخنر الجهود لمهمة واحدة وأساسية؛ هي إسقاط
الذي بادر إلى حل الكييست )البرلمان  وبالمقابل، أعلن اليائب من حزب الليكود، ميكي زوهار،

ما فشل رئيس اإلسرائنلي(، أنه إذا أفضت االنتخابات المقبلة إلى وضع ممانثل للوضع قبل شهر عيد
ود سيعند التكليف بتشكنل الحكومة الليك»الوزراء المكلف، بييامنن نتيياهو، في تشكنل ائتالف، فإن 

ة على عاتق رئيس حزب الجيراالت )كحول لفان(، بنيي إلى الرئيس رؤوبنن ريفلنن، حتى يلقي المهم
 «.غانتس

سبتمبر )أيلول(  17التي ستجري في واعتبر المراقبون هذين األمرين، خطوة مهمة في االنتخابات، 
 ص من حكم نتيياهو.المقبل، ستفتح اآلفاق بشكل واسع نحو التخل

وكان عدد من الشخصيات السياسية قد تيادوا إلعادة إقامة التحالف القديم بنن حزب العمل ومنرتس 
لسابقة تسنبي وإعادة الوزيرة ا« المعسكر الصهنوني»والحزب الجديد برئاسة إيهود باراك، في إطار 

ابات الكييست. وتسعى هذه ، مجددًا للقائمة التحالفية لخوض انتخ«هتيوعاه»ليفيي، وحزبها 
 القديم لحزب العمل. -رئيس الجديد الشخصيات لتيظيم اجتماع بنن ليفيي وعمنر بنرتس، ال

 وقال بنرتس، من جهته، إنه يعمل على توحند صفوف كل قوى المعارضة في إطار حزبي واحد.
خر وأن يتوصلوا إلى وإن لم ييجح، فسيحاول إبرام اتفاق بنيها جميعًا على أال يهاجم أي ميهم اآل

العربية، على الطريقة نفسها التي تفاهمات تضمن تشكنل حكومة وسط ويسار مدعومة من األحزاب 
 .1993قامت في زمن إسحاق رابنن في سية 

، تأيندًا لهذه الفكرة. «إسرائنل ديمقراطية»طلق عليه اسم وأبدى إيهود باراك، الذي أقام حزبًا جديدًا أ
نحن ندرس االحتماالت، لتوحند الصفوف ليس »التحالف مع ليفيي. وأضاف:  وقال إن حزبه يدرس

بي ليفيي وحدها، بل أيضًا مع منرتس ومع العمل وغنرهما من األحزاب واألطر. فما كان مع تسن
كتلة كبنرة تضم أكثر ما يمكن من قوى اليسار وأكبر قدر ممكن مفقودًا في االنتخابات األخنرة هو 

 «.عيية بإسرائنل دولة سالم، ديمقراطية ولنبرالية وموحدةمن التيارات الم
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وفي هذا السياق، اتفق رئيس حزب الجيراالت، غانتس، مع رئيس حزب العمل، بنرتس، خالل أول 
واصلة الحوار بنيهما. ومع أنهما لم يبحثا لقاء عقد بنيهما، أمس )األحد(، في تل أبنب، على م

إنهما اتفقا على التعاون. وقال بنرتس إنه ال يجوز لألحزاب في إمكانية عقد تحالف بنن الحزبنن، ف
اليسار التحامل على بعضها، بل علنها التركنز على الهدف المشترك؛ أال وهو إسقاط  -كتلة الوسط 

انتس إنه هيأ بنرتس بفوزه برئاسة حزب العمل، مشنرًا إلى أنه حكومة بييامنن نتيياهو. وبدوره، قال غ
 إبقاء قيوات اتصال مفتوحة. تم االتفاق على

 8/7/2019، الشرق األوسط، لند 
 

 نتنياهو تدعو  ريطانيا وفرنسا وألمانيا لفرض عقوبات على إترا  .19
النوم األحد، قادة بريطانيا دعا رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامنن نتيياهو،  :ترجمة خاصة -رام هللا

 ن عقب قيامها بزيادة تخصنب النوراننوم.وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات صارمة على إيرا
وتساءل نتيياهو، عن تحذيرات تلك الدول بفرض عقوبات على طهران حال قيامها بهذه الخطوة. 

لك الخطوة سيفرض عقوبات مضيفًا، "لقد وقعتم على هذا االتفاق، وقلتم إنه إذا اتخذت طهران ت
التصعند اإليراني مجرد خطوة أن  ورأى صارمة ضدها، وفق ما أورد موقع يديعوت أحرونوت.

 صغنرة. الفتًا إلى أن الحرب العالمية الثانية بدأت عيدما اتخذت ألمانيا اليازية خطوة صغنرة أيضا.
 .إليراني"وشدد على أن إسرائنل ستعمل باستمرار ضد ما وصفه بـ "العدوان ا

 7/7/2019، القدس، القدس
 

 الضفةلمستثمرين الفلسطينيين في مع عدد من رجال األعمال واكوخافي يجتمع  .20
قام رئيس أركان الجيش اإلسرائنلي، أفيف كوخافي، بزيارة سرية إلى مديية الروابي الجديدة  تل أبنب:

مال والمستثمرين الفلسطنيننن، الواقعة شمال مديية رام هللا، واجتمع فنها مع عدد من رجال األع
 الضفة الغربية. بغرض التباحث حول إمكانيات تطوير االقتصاد في

وقالت مصادر مطلعة إن هذه الزيارة جاءت بسبب القلق الذي يساور الجيش من أخطار انفجار 
 موجة جديدة من العيف ضد الجيش اإلسرائنلي والمستوطيات في الضفة الغربية. 

عة من رجال األعمال الفلسطنيننن، الذين اجتمع بهم، وفي مقدمتهم المقاول وقد طلب من مجمو 
رساته. وقد ئيسي للمديية، بشار المصري، أن يرووا له معاناتهم من الجيش اإلسرائنلي ومماالر 

عرضوا عليه تفاصنل هذه المعاناة، على الحواجز وفي اقتحامات الجيش اإلسرائنلي للبلدات 
الصغرى، وأخبروه بأن الوضع في الضفة ال يشجع المستثمرين، بسبب هذه الفلسطنيية الكبرى و 
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وقد وعد كوخافي بسلسلة تسهنالت لرجال األعمال الفلسطنيننن وإقامة مصانع مشتركة  ت.الممارسا
للفلسطنيننن واإلسرائنلننن، وميح المزيد من التصاريح للعمال الفلسطنيننن في إسرائنل، كذلك ميح 

 ل األعمال.تصريح عمل لرجا
 8/7/2019، الشرق األوسط، لند 

 
 يعلن اسم حزبه الجدتد"إسرائيل الديمقراطية" .. باراك  .21

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائنلية السابق أيهود باراك، أمس، تسمية حزبه الجديد باسم  :تل أبنب
 "إسرائنل الديمقراطية".

سيوات، معربًا عن ننته تشكنل حزب جديد  وكان باراك أعلن عودته للحياة السياسية بعد انقطاع لعدة
وأوضح باراك أن نائب قائد األركان السابق يائنر  ادم.ل القأيلو  17لخوض االنتخابات المقبلة في 

غوالن، سيكون إلى جانبه بالحزب، في حنن تجرب مساع حثنثة لضم وزيرة القضاء السابقة تسنبي 
 ليفيي.

 7/7/2019، األيام، رام هللا
 

 رائيلي: هكذا تتابع الشاباك "جيش حماس" العسكري  قدتر إس .22
خبنر عسكري إسرائنلي إن "المهام األميية الملقاة على عياصر ل قا: عدنان أبو عامر -21عربي

جهاز األمن العام "الشاباك" حول قطاع غزة تزداد أهمية وخطورة، بعد أن تجلت بصورة واضحة 
، وساعدت بإنقاذ حياة جيود كثنرين 2014لصامد خالل مجريات الحرب األخنرة على غزة الجرف ا

، الذين وجهوا بيادقهم نحو جيود وضباط الجيش اإلسرائنلي من موت محقق بينران قياصة حماس
 ف قطاع غزة".على مشار 

"، أنه "ميذ 21وأضاف أمنر بوخبوط، في تحقيقه المطول بموقع ويلال اإلخباري، ترجمته "عربي
رن الماضي تم تقليص التواجد البري للجيش اإلسرائنلي وجهاز الشاباك أواسط سيوات التسعنيات الق

وسط غزة، ما ساهم بدوره في تراجع حجم المعلومات األميية التي يجمعها من عمالئه في قطاع 
بعد االنسحاب اإلسرائنلي من غزة، بدأ ضباط الشاباك المعينون  2005القطاع". وأشار إلى أنه "في 

 التي يشهدها القطاع من التطورات األميية والعسكرية، والقادة الجدد، من رفح بمعرفة كل التحركات
رفة عميقة بالطرق إلى خاننونس، وصوال إلى قلب مديية غزة، واضطروا البتداع أسالنب جديدة، ومع

الكفنلة لكشف هذه المعلومات أمامهم، ما شكل تحديا كبنرا للشاباك، فتم تأهنل عياصره الستكمال 
 األميية، دون أن تطأ أقدامهم أراضي العدو". مهامهم
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رائنلية بعد خمس سيوات من حرب لمؤسسة األميية والعسكرية اإلسالخبنر اإلسرائنلي يكشف أن "ا 
غزة األخنرة لم تعد تستخدم المصطلح الدارج، وهو الجياح العسكري لحماس، بل دأبت على ترديد 

دة قوتها العسكرية إلى األيام األولى التي سبقت عبارة جيش حماس؛ ألن الحركة نجحت في استعا
قت ذاته ال تيجح بتهريب المزيد من الوسائل القتالية بكميات كبنرة، الجرف الصامد، لكيها في الو 

 عت بإنتاج وسائل قتالية محلية".ولذلك شر 
ئبها وتكتيكية، وتدرب قواتها وكتا استراتيجيةوختم بالقول إن "حماس تخطط للقتال وفق مديات 

سائل القتالية مثل الطائرات اليظامية واليخبة، لتيفنذ عمليات أرضية وبرية وبحرية تستخدم مختلف الو 
عملية عسكرية واسعة لوقف تمدد حماس العسكري،  14المسنرة، ورغم أن الجيش اإلسرائنلي نفذ 

 دون جدوى".
 7/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 ع الصهيوني رغم العنصرية.. شركاء بالمشرو "إسرائيل"الفالشا في  .23

الذي أتى -ائنل اجات الفالشا في إسر ما إن خمد فتنل احتج: القدس المحتلة-محمد محسن وتد
حتى اشتعلت  -احتجاجا على مقتل فتى من أصول إنثنوبية برصاص ضابط في الشرطة اإلسرائنلية

ع على وجود مظاهر ننران السجال في المجتمع النهودي بنن مؤيد ومعارض للمظاهرات رغم اإلجما
 للعيصرية والتمننز ضد يهود إنثنوبيا.

مشاهد الفوضى التي رافقت احتجاجات يهود الفالشا  بنن متفهم وممتعض من وفيما تباييت المواقف
بدت المواقف متفقة على أنهم جزء ال يتجزأ من  -نصفهم ولدوا في البالد-ألفا  150البالغ عددهم 

 صهنوني.إسرائنل وشركاء في المشروع ال
اعتماد سياسة تفضنل  الداعية إلى -خاصة في أوساط السياسننن-وتعالت األصوات اإلسرائنلية 

إنثنوبية، ومواصلة مسنرة اندماجهم بمؤسسات  تمننزي لتحسنن الظروف المعيشية للنهود من أصول
 المجتمع اإلسرائنلي.

يياهو نفسه مضطرا لالعتراف جزئيا وأمام حدة االحتجاجات وجد رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامنن نت
وتمننزا وعيصرية، لكيه أكد أنهم جزء ال يتجزأ من  بأن النهود من أصول إنثنوبية يواجهون مشاكل

 تجنن التوقف عن إغالق الطرقات.الدولة، وناشد جمهور المح
الذي قتل ودعا نتيياهو إلى الحوار، وانتدب وزير األمن الداخلي غلعاد إردان لزيارة عائلة الفتى 

 برصاص شرطي لتقديم التعازي.



 
 
 
 

 

 19 ص              
 

 4980 العدد:             7/8/2019اإلثنين  التاريخ:

                                    

اللهجة لالحتجاجات،  ئيس الوزراء إلى توجيه انتقادات شديدةهذا االعتراف دفع يائنر نتيياهو نجل ر 
وكتب تغريدة على تويتر اتهم من خاللها الصيدوق الجديد إلسرائنل وميظمة "نقف معا" التي تحصل 

 رات الفالشا.على تبرعات من ألمانيا بإشعال وتمويل مظاه
ل الميظمات األلمانية التي تحرق وتساءل: "ما كان يمكن أن يحدث لو أن الحكومة اإلسرائنلية ستمو 

 تصرف بعيف في شوارع برلنن؟".سيارات الشرطة وتغلق الطرق وت
وفي ظل الموقف المتردد للحكومة اإلسرائنلية حيال أوضاع الفالشا، دعا الرئيس اإلسرائنلي رؤوفنن 

فع الغبن عن إلى وقف المظاهرات العييفة وفتح تحقنق في مالبسات مقتل الفتى اإلنثنوبي، ور  ريفلنن
 الفالشا، وإيجاد فرص متساوية تسرع اندماجهم بالمجتمع.

وقبالة المواقف الفاترة والياقدة في المجتمع اإلسرائنلي لالحتجاجات الصاخبة، وجه رئيس حزب 
انتقادات شديدة اللهجة لهذه األصوات، وأكد  -ل مغربيوهو يهودي من أص-العمل عمنر بنرتس 

 الفالشا، ودعا إلى إقامة لجية تحقنق رسمية. على موقفه الداعم لنهود
وفي محاولة لتبرير احتجاجات الفالشا على أنها تأتي بسياق الحملة االنتخابية لألحزاب المعارضة 

/أيلول المقبل، كتب الصحفي عمنت سبتمبر 17التي ستجرى في  22عشية انتخابات الكييست الـ
 جب بإخالء المظاهرات".سيغل مقاال تحت عيوان "الحق بالتظاهر والوا

وخرج سيغل مدافعا عن الواقع في إسرائنل ومفيدا المزاعم التي تقول إن المجتمع اإلسرائنلي عيصري 
لنهود والعرب في البالد بامتياز مقارنة بمجتمعات أخرى، الفتا إلى أن جذور العالقات المتوترة بنن ا

أو الهوية أو القومية، على قة للون البشرة عاما، دون أي عال 150تعود للصراع القومي الممتد ميذ 
 حد تعبنره.

ولتسليط الضوء على واقع العيصرية والتمننز ضد الفالشا، ميحت صحيفة هآرتس ميبرا لنهود من 
والتهميش التي يواجهها أبياء الفالشا، ليس أصول إنثنوبية استعرضوا من خالله مشاهد العيصرية 

 ت الحكومية وإنما من األغلبية النهود.فقط من المؤسسة الرسمية والوزارا
 7/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المسجد األقصى..  و ر واعتقاالت بمصلى باب الرحمة .24

رك، بعد إقدام شرطة سادت حالة من التوتر قبل قلنل في ميطقة باب الرحمة بالمسجد األقصى المبا
ن الرجال أنثياء الصالة داخل مصلى باب االحتالل على إزالة القواطع الخشبية التي تفصل اليساء ع

واعتقلت الشرطة كال من أحمد الشاويش وأحمد ركن وإبراهيم اليتشة، كما أخلت المصلى  الرحمة.
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ووفقا لشهود  داء صالة العشاء.لفترة نثم سمحت بدخول المصلنن تدريجيا إليه حتى امتأل بالوافدين أل
 تهم بالهتافات والتكبنرات بعد الصالة.عيان، فإن الشرطة هددت الشبان بعدم رفع أصوا

 7/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ولن يقوى أحد على  غييبها… المطرا  حنا: ذاكرة النكبة باقية .25
سرائنلية ونثائق حول جرائم غداة الكشف عن حجب وزارة األمن اإل«: القدس العربي» –الياصرة 

نتها أن اليكبة أمس في افتتاح« تسهآر »، أكدت صحيفة 1948ارتكبتها الصهنونية في عام 
الفلسطنيية لن تختفي. وأوضحت الصحيفة، أن إقامة إسرائنل كانت ميوطة بخراب المجتمع 

ودرت أراضنهم الجئنن ودمرت قراهم وص إلىالفلسطنيي، بعدما تم تحويل مئات آالف الفلسطنيننن 
 وأقام فنها يهود.

يوم الجمعة « هآرتس»معقبا على ما نشرته صحيفة  يؤكد المطران عطا هللا حيا،وفي هذا السياق، 
وصفقة  1948الفلسطنيننن لن ييسوا ما حل بهم عام « من أعمال تيظيف لألرشيفات التاريخية أن

وقال المطران «. شعبيا أبياءرتكبت بحق القرن المشؤومة لم ولن تمحو آنثار الجرائم المروعة التي ا
تشنر  48م التي ارتكبت من قبل العصابات الصهنونية عام أمس إن الونثائق التي نشرت حول الجرائ

في »وبوضوح الى بشاعة وهمجية ودموية ما تعرض له شعبيا الفلسطنيي األعزل إنثر اليكبة. وتابع 
االجتماعي متاحة كما هو حالها النوم، ولذلك  ذلك الحنن لم تكن وسائل اإلعالم ووسائل التواصل

« هآرتس»لتي ارتكبت والتي لم يتم تونثيقها، ونعتقد بأن ما نشر في فإن هيالك الكثنر من الجرائم ا
الفائت إنما هو عنية صغنرة من تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق شعبيا الفلسطنيي  يوم الجمعة

الذي مورس بحق أبياء فلسطنن بهدف إفراغ هذه األرض من »قي التطهنر العر »والميدرجة في إطار 
 .أبيائها ومن شعبها

ذبح وقتل الكثنرين من الفلسطنيننن،  إلىأدت  48وشدد على أن جرائم العصابات الصهنونية عام 
مخيمات لبيان  إلىيكونوا الجئنن في مخيمات الشتات فانتقلوا  أنوهيالك من هاجروا والزموا على 

ر كارنثة يعتب إنما 1948ما حدث بحق شعبيا عام  إن»واألردن والى سائر أرجاء العالم. وتابع وسوريا 
 أنإنسانية بكافة المقاييس، والفلسطنينون لن ييسوا ما حل بهم ولن يتخلوا عن حقهم المشروع في 

 «.وطيهم الذي ميه شردوا ونكبوا وطردوا عيوة إنثر اليكبة إلىيعودوا 
 7/7/2019، ، لند القدس العربي
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 مخالفاتالو  معها مقا ل إلغاء شرطة االحتالل  ساوم السائقين الفلسطينيين في العيسوية بالتعا .26

الحتالل تقوم ميذ أيام بعقاب جماعي تؤكد مصادر إسرائنلية أن سلطات ا وديع عواودة: -الياصرة
ألهالي بلدة العيسوية وتحاول التيكنل بهم لكسر إرادتهم بعد هبتهم ضد ممارساتها والتي استشهد 

 صاص.عاما( بالر  20خاللها األسنر المحرر محمد سمنر عبند )
العيسوية وتقوم شرطة االحتالل بتسجنل مخالفات تعسفية لجميع السائقنن الذين يخرجون من بلدة 

 في القدس المحتلة، وذلك كعقاب جماعي ضد السكان في أعقاب مواجهات األسبوع الماضي.
أمس أن شرطة االحتالل تمتيع عن اإلجابة على سؤال حول ما إذا جرى ” هآرتس“وكشفت صحيفة 

ر مخالفات لسكان في أحياء يهودية، أو مستوطيات، في القدس المحتلة وترفض اإلجابة على تحري
 ال حول عدد المخالفات التي حررتها في العيسوية.سؤ 

ونقلت الصحيفة عن سكان في القرية الفلسطنيية قولهم إن أفراد الشرطة أبلغوهم مرات عديدة أن 
ب إنثر المواجهات بنن الشبان وقوات الشرطة في حملة تحرير المخالفات لسكان القرية هي عقا

 القرية.
رير المخالفات والتيكنل باألهالي والمساس بحرية تحركهم هذه وأكد سكان في العيسوية أن حملة تح

مستمرة ميذ نثالنثة أسابيع، وتيصب القوات حاجزا عيد مدخل القرية صباح كل يوم، وتوقف جميع 
ري فحص كل سيارة بشكل دقنق بحثا عن خلل ما، ويتم تحرير السيارات الخارجية من القرية، ويج

 مخالفة لكل سيارة تقريبا.
المخالفات، مخالفة لدراجة نارية بسبب وضع صيدوق من الكرتون علنها، أو وضع الصق وبنن 

أسود على زجاج سيارة، أو لوحة ترخيص معوجة. وتشمل المخالفات غرامات مالية عن كل مخالفة، 
 إنزال السيارة عن الشارع، وميع سياقتها.وأحيانا يتم 

يقترح أفراد الشرطة على سائقنن خفض مبلغ وأكد بعض أهالي العيسوية أنه في بعض الحاالت، 
المخالفة مقابل إعطائهم معلومات حول شبان ألقوا حجارة خالل المواجهات. كما نقلت الصحيفة عن 
الياشط اإلسرائنلي، يغئال برونر، الذي شارك في وقفة تضامن مع السكان الفلسطنيننن، قوله إن 

 ”.بار سيوي للسيارةالشرطة تفحص كل سيارة خارجة وهذا يبدو كاخت“
 7/7/2019، لند ، القدس العربي

 
 اعتداء في الضفة والقدس المحتلة 90: أكثر من "األوقاف" .27

قالت وزارة األوقاف والشؤون الدييية في تقريرها الشهري: إن االحتالل صعد من وتنرة : وكاالت
اعتداء،  90متجاوزًا هجمته، وانتهاكاته للمسجد األقصى واإلبراهيمي خالل شهر يوننو الماضي، 
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وقتًا، واالعتداء على نثالنثة  51ـانتهاكًا، وميع رفع األذان في اإلبراهيمي ل 25شملت األقصى بواقع 
مساجد في عنيابوس ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر مالك بكتابة شعارات عيصريه علنها، 

ية، واقتحمت الوحدات الخاصة واقتحم مستوطيون مقامات إسالمية في سلفنت وادوا طقوسًا تلمود
بشرطة وحرس حدود ومخابرات االحتالل مدرسة دار األيتام الصياعية اإلسالمية في البلدة القديمة 
بالقدس، واستولى مستوطيون على محل تجاري في البلدة القديمة وسط مديية الخلنل تعود ملكنته 

باب العامود، واعتقاالت وإبعادات لوزارة األوقاف، باإلضافة إلى اعتداءات وحفريات أخرى في 
 لحراس المسجد األقصى، وغنرها.

 8/7/2019، الخليج، الشارقة
 

 مبنى خالل أسبوعين 27االحتالل هدم وصادر ": أو شا" .28
 27قال مكتب )أوتشا( إن سلطات االحتالل اإلسرائنلي هدمت وصادرت  الرأي: -القدس المحتلة 

 ( والقدس المحتلة خالل األسبوعنن الماضننن.مبًيى يملكه فلسطنينون في الميطقة )ج
تموز/يولنو  1-حزيران/يوننو  18وذكر المكتب في تقرير "حماية المدنننن" الذي يغطي الفترة ما بنن 

الجاري، أن الهدم جاء بحجة افتقار المباني إلى رخص البياء والتي ُيَعّد الحصول علنها من ضرب 
 35فلسطنيًيا، من بنيهم  52الهدم هذه أدت إلى تهجنر وأوضح المكتب أن عمليات  المستحنل.

 مواطًيا آخر. 5,074طفاًل، ولحقت األضرار بـ 
 6/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 شعارات عنصرية وبؤرة استيطانية جدتدة في الضفة الغربية .29

نوم األحد، بشق طريق باشرت جرافات عسكرية إسرائنلية، ميذ صباح ال: نابلس ــ سامر أمنن خويرة
سيسلكه المستوطيون في األغوار الفلسطنيية، على حساب أراضي المواطينن هياك، وذلك بعد أيام 
على وضع بنوت متيقلة في الميطقة وسط تحذير من إقامة بؤرة استيطانية هياك، في وقت اكتشف 

وم، اعتداءات نفذها مواطيون فلسطنينون من قرية عورتا جيوب نابلس شمال الضفة الغربية، الن
 مستوطيون بحق قريتهم.

وأوضح مسؤول ملف االستيطان في األغوار معتز بشارات أن العمل يجري تحت حراسة مكثفة من 
 جيش االحتالل، وحضور ممثلنن عن اإلدارة المدنية اإلسرائنلية.

جديد"، إن على صعند ميفصل، قال رئيس المجلس القروي في عورتا سعد فتحي عواد، لـ"العربي ال
"مستوطينن أقدموا على تدنيس أرض قريتيا في جيح الظالم، حنث عملوا على إعطاب إطارات عدد 
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من السيارات المتوقفة على جيبات الشوارع، أمام بنوت أصحابها وفي ساحاتها، وخطوا كتابات 
رسموا  عيصرية على جدار المدرسة الثانوية في القرية، وعلى مدخل بنت أحد المواطينن، وكذلك

 نجمة داود على بوابة روضة أطفال رواد المستقبل في القرية".
وأشار فتحي عواد إلى أن السكان اكتشفوا تلك االعتداءات، وتواصلوا فورًا مع المجلس القروي في 

 عورتا، حنث تم إبالغ الجهات الرسمية بما جرى.
تحاماتها للمسجد األقصى من في سياق آخر، استأنفت مجموعات من المستوطينن، النوم األحد، اق

 جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة، وفق ما ذكرت مصادر صحافية.
 7/7/2019، ، لند العربي الجدتد

 
 اقتصادتو  في غزة يطالبو  بإلغاء آلية إدخال مواد اإلعمار إلى القطاع .30

سرائنلي عن المواد الخام المميوعة من دخول طالب رجال أعمال فلسطنينون برفع الحظر اإل رام هللا:
قطاع غزة بحجة االستخدام المزدوج، وإلغاء العمل باآللية الدولية إلعادة اإلعمار المعروفة 

 لما يترتب علنهما من آنثار كارنثية أدت إلى تدمنر اقتصاد غزة، بحسب ما قالوا.« GRM»بـ
إن آلية »يننن في تصريح مكتوب، الحايك رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطن وقال عليّ 

ساهمت في تعزيز حصار غزة وخيق االقتصاد الفلسطنيي من خالل تقنند حركة دخول « GRM»الـ
مواد البياء الالزمة إلعادة اإلعمار، وتدمنر قطاع اإلنشاءات المشغل األكبر لأليدي العاملة في 

وشدد على «. ر بمالينن الدوالراتالقطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاوالت، تقد
صيف من مستلزمات  500مع رفع الحظر عن إدخال أكثر من « GRM»ضرورة أن يتزامن إلغاء الـ

 القطاعات التجارية والصياعية في غزة.
صيفًا من أصل مئات المواد  18وعد الحايك اإلعالن اإلسرائنلي األخنر عن رفع الحظر عن 

ه أضاف أنها خطوة تحتاج للتطبنق والتوسيع لتطال بقية األصياف المحظورة، خطوة إيجابية، لكي
 المميوعة والالزمة إلعادة تحريك المصانع الفلسطنيية وضح دماء جديدة في اقتصاد غزة.

اتفاقية بنن السلطة واألمم المتحدة وإسرائنل يتم بموجبها وضع قواعد محددة « GRM»وتعد آلية 
اقبة الدقيقة لكل المواد التي تدخل غزة وعدم السماح بالدخول إال إلدخال مواد اإلعمار تتطلب المر 

 بعد تقديم كشوفات ألماكن استخدامها.
ولفت الحايك إلى أن رفع الحظر عن األصياف الالزمة لتشغنل المصانع ُيمثل مطلبًا رئيسيًا إلنعاش 

ف من حدة األزمات عامًا، وللتخفي 12االقتصاد الميهك بفعل الحصار اإلسرائنلي ميذ أكثر من 
 االقتصادية واإلنسانية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.
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وتحدث الحايك عن انخفاض اإلنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصياعية ما أدى إلى ارتفاع 
قع وجود نحو في المائة، بوا 52معدالت البطالة في قطاع غزة إلى مستويات غنر مسبوقة، تجاوزت 

 ألف عامل عاطل عن العمل. 300
 7/7/2019، الشرق األوسط، لند 

 
 أعادت قوارب لغزة  دو  محركات وشباك "إسرائيل"هآر س:  .31

بعد معركة قانونية ونثالث سيوات من االنتظار، تسلم الصياد عبد المعطي الهبنل، من غزة، هذا 
صيادا فلسطنييا من غزة،  21بنل هو أحد األسبوع، زورق الصند الذي يملكه، من إسرائنل. واله

أعادت لهم إسرائنل في األيام األخنرة القوارب التي صادرتها ميهم بحجة أنهم تجاوزوا حدود ميطقة 
ولكن وفًقا  -الصند. لكن فرحتهم اختلطت بالحزن: صحيح أن الزوارق وسبل العيش عادت النهم 

لمحركات وشباك الصند، وبعضها تعرض ألضرار لممثل الصيادين في غزة، فقد تم إعادتها بدون ا
 جسيمة.

وعقب نزار عياش، نقنب الصيادين في غزة على ذلك بقوله: "األمر يشبه الحصول على جثة بال 
 قلب. هذه القوارب بدون محركات وبدون شباك ال يمكن استخدامها من قبل أي صياد."

 3,000ة، وستكلف الشباك والمعدات دوالر في قطاع غز  7,000وحسب عياش، يكلف المحرك حوالي 
دوالر أخرى. وإذا حدث ضرر لمبيى القارب، فإن ذلك يتطلب دفع المزيد من المصاريف. ابحث 
عما إذا كيت ستجد صياًدا يمكيه أن ييفق هذا المبلغ، وأنت تتحدث عن عائالت بالكاد تكسب قوتها 

 من البحر".
فيه معاناة الصيادين  العبرية، استعرضتة "هآرتس" نشرته صحيف خالل تقرير جاء ذلك النوم األحد،

 بعدما أعادت السلطات اإلسرائنلية لهم قواربهم المحتجزة ميذ سيوات. غزة،في قطاع 
ونقلت "هآرتس" عن صياد من غزة قوله إن "إسرائنل" أعادت القوارب التي صادرتها، لكن بدون 

 ادين.محركات وشباك صند، موضحا أن ذلك يفاقم معاناة الصي
 7/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ناشطو  يطلقو  حملة "راجع ع  يتي" للعودة إلى مخيم اليرموك .32

أطلق ناشطون فلسطنينون حملة "راجع ع بنتي" للعمل على العودة إلى مخيم النرموك وإنهاء معاناة 
حملة أبياء مخيم النرموك ودعت ال أهالي المخيم في مياطق نزوحهم ولجوئهم داخل وخارج سورية.
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للتجمع داخل مسجدي البشنر والماجد بالقرب من مخيم النرموك، تمهندًا لتشكنل لجان أهلية تتولى 
 تيظيم رجعة األهالي لبنوتهم.

وقال الياشطون إن المماطلة بعودة أبياء مخيم النرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه ميذ أشهر هو 
ج بنوتهم، وأن ما يجري اآلن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة استخفاف بمعاناة المشردين خار 
 إلعمار المخيم وبينته التحتية.

 6/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 و  من  الجنسية و"صفقة القر "البرلما  المصري: ال عالقة  ين قان .33
القة بنن مشروع قانون معدل نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، األحد، وجود ع: القاهرة

خاص بميح الجيسية وخطة السالم األمريكية المرتقبة للشرق األوسط، المعروفة إعالميا بـ"صفقة 
 القرن"، حسب أحد اليواب.

 8/7/2019، وكالة االناضول لالنباء

 

 رص" في مسرائيل" وسم تتصدر قائمة األكثر  داوال على " ويترإ"اهتف ضد  .34
اهتف ضد اسرائنل"، قائمة األكثر تداوال في موقع "تويتر" بمصر،  73"الدقيقه  تصّدر هاشتاغ )وسم(

لبطولة خالل ا ردا على حديث السفارة اإلسرائنلية بتواجد مشجعنن إسرائنلننن بالمدرجات المصرية
هذا ولم يصدر تعلنق رسمي من الجانب المصري أو اإلسرائنلي بشأن التعليقات  .األفريقية لكرة القدم

 دود الفعل علنها.ور 

 8/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الرزاز: ال نقبل أي مساومة أو صفقرة  لغي حرق الفلسطينيين بإنهاء االحتالل .35
بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظنره الفلسطنيي الدكتور : الهادي نيفنن عبد -عمان 

د وزاري رفيع المستوى، العالقات الثيائية وسبل تعزيزها محمد اشتية الذي يزور المملكة على رأس وف
أكد الرزاز، أن األردن، يقف سيدًا مع األشقاء الفلسطنيننن أمام اإلجراءات قد و  في المجاالت كافة.

الحادية لسلطة االحتالل، الفتًا إلى أن هذه االجراءات االحادية تخالف كل القواننن الدولية وجميع ا
وشدد على موقف االردن الثابت والتزامه بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو  ة.االتفاقات السابق
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هم المستقلة على صفقات أو حل يلغي حق األشقاء الفلسطنيننن المشروع بإنهاء االحتالل وإقامة دولت
واكد أن األردن يعتبر القضية  وعاصمتها القدس الشرقية. 67حدود الرابع من حزيران لعام 

كما شدد على أن ال تيازل عن القدس والوصاية الهاشمية  مصلحة وطيية أردنية عليا.الفلسطنيية 
كد رئيس الوزراء . من جهته أعلى المقدسات االسالمية والمسيحية وال مساومة اطالقا بهذا الملف

الفلسطنيي الدكتور محمد اشتية عمق العالقات األردنية الفلسطنيية، مشددا على أن األردن باليسبة 
ن هذه الزيارة، تشكل أكد وأ فلسطنن ليس بوابة فحسب وإنما عمق وجسر فلسطنيي للعرب والعالم.ل

مع االحتالل ما يعيي تعزيز عمقيا العربي من في استراتيجنتيا لالنفكاك التدريجي من العالقة »حلقة 
 «.جهة اخرى 

 8/7/2019، الدستور، عّما 

 

 أولوية أردنية األونروا: قضية الصفدي .36
حضوره اجتماع عقدته لجية خالل قال وزير الخارجية وشؤون المغتربنن ايمن الصفدي  -عمان

ة ليا، إذ أن المملكة مستمرة في بذل تشكل أولوي«  االونروا»فلسطنن الييابية أمس األحد، أن قضية 
كل جهد ممكن لحشد التأيند الدولي السياسي والمالي لدعمها وتمكنيها من االستمرار في القيام 

واعتبر أن الحفاظ على  بواجباتها إزاء أكثر من خمسة مالينن الجئ فلسطنيي وفق تكليفها األممي.
كما ُيعد تأكندا َعلى حق الالجئنن في ، كرامةيعيي احترام حق الالجئنن في العيش ب« األونروا»

اء الخارجية وأعلن أن المملكة دعت لعقد جلسة لوزر  العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.
العرب لبحث دعم األونروا في الحادي عشر من ايلول الحالي، وأنها ستيظم بالتعاون مع السويد 

تمرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر واليابان واالتحاد األوروبي وتركيا مؤ 
 ها.الحالي لبحث سبل التمويل الالزم للوكالة وتأكند الدعم السياسي لدور 

 8/7/2019، الدستور، عّما 

 

 : موقف األرد   جاه القضية الفلسطينية ال يقبل التشكيكاألردنيةالحكومة  .37
لشؤون اإلعالم الياطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غييمات، إن موقف قالت وزير الدولة : عمان

، ونيطلق فيه من األردن تجاه القضّية الفلسطنيّية واضح ومعلن وغنر قابل للتشكيك أو التأويل
كاّل على القدس..كاّلً على الوطن البديل..كاّل على »)الالءات( الثالنثة التي أكدها جاللة الملك 
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األحد، إلى أن مشاركة األردن في  أمست خالل لقائها مؤسسات اإلعالم الرسمي، وأشار  «.التوطنن
ية تجاه القضية الفلسطنيية، مؤتمر الميامة كانت رسالة واضحة للتأكند على نثوابت الدولة األردن

مشددة على أن األردّن لن يقبل أّي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حّل يلغي حّق األشّقاء 
من جميع األراضي التي احتّلتها عام  "إسرائنل"يننن المشروع بإنهاء االحتالل، وانسحاب الفلسطن

1967. 

 8/7/2019، الدستور، عّما 

 

  "إسرائيل"ي: صفقة القر   تسم بانحياز فج لمصال  العدالة والتنمية المغرب .38
إن صفقة القرن تتسم بانحياز فج إلى رؤية قال حزب العدالة والتيمية المغربي : الرباط/ خالد مجدوب

عّبر قد و  ومصالح الكيان الصهنوني، وتخالف مقتضيات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي.
تطورات التي تشهدها القضية الفلسطنيية، وخاصة تلك المتعلقة الحزب عن "قلقه الشديد إزاء ال

ولفت إلى أن "هذه الصفقة تشكل  فقة القرن".بمحاوالت بعض األطراف الدولية تمرير ما عرف بص
 تهديدا واضحا للحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطنيي ومساس بالوضع القانوني للقدس".

 7/7/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 

 العراق تنتقد  صريحات سفيره في واشنطن بشأ  العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي .39
خارجية العراقية، تصريحات سفنرها لدى واشيطن فريد ياسنن بشأن العالقات انتقدت وزارة ال: بغداد

ن وكا مع االحتالل اإلسرائنلي، مؤكدة موقف العراق المبدئي والتاريخي بشأن القضية الفلسطنيية.
خالل مقابلة متلفزة، عن ضرورة إقامة بغداد عالقات مع تل أبنب، لوجود قد تحدث السفنر ياسنن، 

ة كبنرة هياك، ولالستفادة من الخبرات اإلسرائنلية ال سيما في مجالي التكيولوجيا جالية عراقي
ل، وملتزمون بمبدأ نيا ال نقيم أية عالقات مع دولة االحتالإ: "الخارجية بالقول بيان أكدو   والزراعة.

 المقاطعة".

 6/7/2019، قدس  رسوكالة 
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  السعودية  ستضيف ألف حاج من عائالت شهداء فلسطين .40
وجه خادم الحرمنن الشريفنن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاج : )وام(

خادم الحرمنن  وحاجة من ذوي شهداء فلسطنن ألداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضنوف
الشريفنن للحج والعمرة والزيارة، ما يرفع عدد الحجاج المستضافنن من أسر شهداء فلسطنن الذي 

 ألف حاج وحاجة. 17يفذه وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية إلى ت

 8/7/2019، الخليج، الشارقة

 

 موغالوالية خفر السواحل التركي توقف مهاجرين فلسطينيين في  .41
مهاجرًا غنر نظامي من الالجئنن الفلسطنيننن بوالية موغال  11أوقفت قوات خفر السواحل التركي 

هذا ويواصل الالجئون الفلسطنينون  ولتهم الوصول إلى النونان بطريقة غنر قانونية.خالل محا
اإلشارة إلى أن العبور من تركيا إلى الجزر النونانية لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية، مع 

 الالجئنن الفلسطنيننن قدموا من سورية وقطاع غزة.

 7/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

للرؤية السياسية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليغرينبالت: نستعد إلطالق صعب للغاية  .42
  

ث للمفاوضات قال جيسون غرييبالت، مساعد الرئيس األمنركي والمبعو  عبد الرؤوف أرناؤوط:
تبار الدولية: إن اإلدارة األمنركية لم تقرر موعد نشر الرؤية السياسية للحل، مضيفًا: نأخذ بعنن االع

االنتخابات اإلسرائنلية ليقرر ما إذا كان يجب أن نطلقها قبل االنتخابات أو بعدها، قبل تشكنل 
 الحكومة أو بعدها، وسنتخذ الرئيس ترامب القرار قريبًا.

أشار، إلى أن الفريق األمنركي يدرك أن األمور لن تكون سهلة، وأضاف: "نحن نفهم أنه ال ولكيه 
يتقبلها الجميع، لكييي أعتقد أن الطريقة الوحندة للتغلب على هذا يمكن ألي شخص طرح خطة 

الصراع هي أن يتفق الجميع على أنه ال يمكن ألحد وضع خطة مثالية، وعلى األطراف الدخول إلى 
 ة معًا والجلوس والتحدث عن كل قضية والتفاوض على كل قضية حتى الخروج باتفاق".الغرف
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لدى الواليات المتحدة أو األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي نوعًا ما وتابع غرييبالت: "إن فكرة أن 
 من الصيغة السحرية لجعل هذا الصراع يختفي، ليست صحيحة، لذلك إما أن يقبل الياس حقيقة أنهم
بحاجة إلى الدخول والقيام بالعمل الشاق لمعرفة ما إذا كان يمكيهم الخروج في الجانب اآلخر أو 

 نوا غنر راغبنن في الدخول إلى الغرفة، فهذا هو الواقع ونحن نفهم ذلك".يريدون أن يكو 

حال واعتبر غرييبالت أنه باإلمكان إعادة فتح مكتب تمثنل ميظمة التحرير الفلسطنيية في واشيطن 
العودة للمفاوضات، وأنه بإمكان الفلسطنيننن االتصال مع البنت األبيض مباشرة دون الحاجة للمرور 

 كية العامة في القدس.يكية بعد إغالق القيصلية األمر ياألمر  بالسفارة

من جهة نثانية، أشار غرييبالت إلى أن "الجزء الثاني من البحرين اآلن هو أنيا سوف نستقبل ردود 
جميع المشاركنن، وهذا يعيي جميع البلدان وجميع رجال األعمال، وآمل من آخرين كثنرين فعل من 

الحصول على ردود فعل من القيادة الفلسطنيية، نعتقد أنها ستكون تعليقات أيضًا، وبالطبع نحن نود 
على  وقال: "ال نريد أن نجعلها ردود فعل سياسية، بمعيى أن التعليقات السياسية سوف تأتي مهمة".

الخطة السياسية وأن تتوافق مع بعضها، لكن أعتقد أن القيادة الفلسطنيية يجب أن تفهم ذلك، على 
قولهم خالف ذلك، لقد مثل المؤتمر نجاحًا كبنرًا، فهو يدل على أن الياس يؤميون بالشعب الرغم من 

تصاد ال يصدق الفلسطنيي، إنهم يرغبون في مساعدة الشعب الفلسطنيي، وإنهم يستطيعون خلق اق
 للشعب الفلسطنيي إذا ما توصليا إلى السالم، وال أريد أن أضيع هذه الفرصة للقيادة الفلسطنيية".

واستدرك: "بشكل ميفصل، نريد أن نتلقى ردود فعل من الفلسطنيننن العادينن، لذلك سيقوم بتوجيه 
يننن إلى البنت األبيض أو الدعوات، قد تكون هياك فكرة واحدة تتمثل في دعوة الصحافننن الفلسطن

فلسطنيية قد تكون في مكان ما محايد، ونجعل فريقيا يقدم عروضًا مباشرة إلى وسائل اإلعالم ال
ولفت إلى أن"الخطة  وجعل وسائل اإلعالم الفلسطنيية قادرة على مراقبة وشرح معيى الخطة للياس".

، جاريد كوشير والعديد من أعضاء اإلدارة االقتصادية ليست نهائية، لقد قميا بالكثنر من العمل علنها
ظات التي نتلقاها، خاصة من اآلخرين، لكييا نعلم أنها ال تزال بحاجة إلى عمل والمزيد من المالح

 الفلسطنيننن، حنيها تصبح الخطة أفضل".

وبشأن الخطة، قال غرييبالت: "إنيا ال نحاول فرض أي شيء على الفلسطنيننن، لكن إذا حدث ذلك 
فترة األشهر القادمة عيدما نعلن عن الخطة السياسية، إذا تمكن الفلسطنينون واإلسرائنلنون من  خالل

ة معًا وحل هذه العملية، فهذا ما يمكن أن يكون بانتظارهم، إنه حلم بالفعل، وليس الوصول إلى غرف
لون إنيا نحاول المقصود به شراء الفلسطنيننن، وأنا أعلم أن بعض الياس على الجانب الفلسطنيي يقو 
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خطة  تصفية القضية الوطيية للشعب الفلسطنيي، نحن لسيا كذلك، لكييا نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه دون 
 اقتصادية جادة لن يكون أي اتفاق سالم ناجح".

ورّدًا على سؤال بشأن مواصلة تغريداته على "تويتر" ضد الفلسطنيننن، قال غرييبالت: "أنا ال أغرد 
ن، بل ضد بعض تصريحات القيادة، بعضها ليس كل شيء، وأغرد على األشياء ضد الفلسطنينن

كي أو ياإلرهابننن أو عيد إهانة مسؤول رسمي أمر  التي تخرج عن اليص، حول اإلرهاب وتمجند
 الحديث عن الخطة، وهذا يختلف كثنرًا عن اإلسرائنلننن الذين ال يوجد مقارنة في هذا الجانب".

كي: "لكن ما ال أفعله هو التورط في السياسة، فالياس يسألونيي: لماذا ال يألمر وختم مساعد الرئيس ا
أدلى ببيان؟ إنه بيان سياسي لن أتدخل فيه، ال أتدخل في تصريحات أقوم بالتغريد ضد نتيياهو إذا 

الرئيس عباس السياسية، أنا أتحدث فقط عيدما تؤنثر بشكل مباشر على جهود السالم أو اإلرهاب أو 
 ء من هذا القبنل". أشيا

 7/7/2019، األيام، رام هللا

 

 قتصادياالهآر س: كوشنر يقر أ  الفلسطينيين أفشلوا مؤ مر البحرين  .43
، ضمييا بفشل ، خالل مقابلة هاتفيةأقر جاريد كوشير، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب

ألمريكية لتسوية الصراع ا” صفقة القرن “، الشق االقتصادي مما بات يعرف بـ ”ورشة البحرين“
و ضميي، أن جدد كوشير انتقاداته للقيادة الفلسطنيية، معترفا، على نحقد و  الفلسطنيي اإلسرائنلي.

كان هياك جمع غفنر من رجال األعمال وممثلي شركات “األخنرة نجحت في إفشال جهوده قائال: 
لخطة االقتصادية يمكن تحقيقها، ا)…( عالمية، وكان هياك كثنرون أرادوا الحضور لكييا لم ندعهم 

الفلسطنيي غنر أنه على الرغم من الهجوم لفت إلى و  ”.ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطنيية
المسبوق على األمريكننن إال أن أبواب البنت األبيض ما زالت مفتوحة أمام الفلسطنيننن والقيادة 

 الفلسطنيية.

 7/7/2019، رأي اليوم، لند 
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  أكبر فعالية  ضامنية مع القضية الفلسطينية على مستوى أوروبا "إكسبوفلسطين " .44
العرب ومياصروهم من جيسيات مختلفة في مهرجان ليدن: شارك آالف الياشطنن الفلسطنيننن و  
، الذي أقيم في ليدن يومي أمس وأمس األول، ويعتبر أكبر فعالية تضاميية مع «فلسطنن إكسبو»

أهم فعاليات المهرجان، والذي نظمته جمعية بريطانية  ستوى أوروبا.القضية الفلسطنيية على م
ألقصى، كان مؤتمرًا عقد على شكل نثالنثنن ندوة مساندة للقضية الفلسطنيية، هي جمعية أصدقاء ا

ركزت على المحاور األساسية المتعلقة بالقضية الفلسطنيية، وشارك عشرات من المتحدنثنن 
سطنن، باإلضافة إلى مساندي فلسطنن من عدة جيسيات في هذه الفلسطنيننن من داخل وخارج فل

 اليدوات.

نلي المعروف بقانون الدولة النهودية الذي أقره الكييست أهم اليدوات هي التي تياولت القانون اإلسرائ
وعلى  1948اإلسرائنلي العام الماضي، وأنثره على الحقوق الفلسطنيية في األراضي المحتلة عام 

نيي برمته، وعلى أشكال اليضال الفلسطنيي من أجل التحرر في الفترة المقبلة. الوضع الفلسط
ديثة وتاريخ الفكر العربي في جامعة كولومبيا األمريكية، جوزيف البروفيسور في السياسة العربية الح

دية مسعد، بنَّن أن الهدف من إقرار القانون بهذا التوقنت هو التحضنر اإلسرائنلي لحكم األقلية النهو 
كذلك  أدركوا أنهم أصبحوا أقلية سكانية في مجمل فلسطنن. "إسرائنل"في فلسطنن، إذ أن قادة 

ى ما تسمى بصفقة القرن التي يريد الرئيس األمريكي دونالد ترامب تطبيقها لحل تطرقت اليدوات إل
أزال القياع القضية الفلسطنيية، وبَنن عدد من المتحدنثنن كيف أن ما عرف عن الصفقة لحد اآلن قد 

عن األجيدة الحقيقية للواليات المتحدة حول القضية الفلسطنيية، إذ أن واشيطن قد تبيت الموقف 
 ائنلي بالكامل، وتظاهرها بأنها وسيط محايد لم يعد مجديًا.اإلسر 

كذلك، فقد عبر عدد من المتحدنثنن عن أن تحقنق حل الدولتنن قد أصبح مستحناًل وأن هياك حاجة 
وقد تطرقت  الفلسطنينون استراتيجية وسياسة جديدتان تتياسبان مع التطورات األخنرة. ألن يبتكر

س والحصار على غزة والنهود في بريطانيا بنن مساند ومعارض الجلسات أيضًا إلى وضع القد
، وسياسات االستيطان وهدم البنوت في الضفة الغربية المحتلة، وانحياز اإلعالم "إسرائنل"لسياسات 

، والصعوبات التي "إسرائنل"وكيفية التعامل مع ذلك، وحركة المقاطعة ضد  "إسرائنلـ"ي لالغرب
 ية المحتلة في التجارة الخارجية وفكرة حل يتصور دولة واحدة بدل دولتنن.تواجهها األراضي الفلسطني

 7/7/2019، القدس العربي، لند 
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  ل اإلسرائيليحازة لالحتال كي تندد بسياسة  رامب المنيمؤ مر ا حاد رام هللا األمر  .45
ية األكبر في كية الفلسطنييكي"، الميظمة األمر يأنهى "اتحاد رام هللا األمر : سعند عريقات -واشيطن

 واشيطنأعمال مؤتمره الحادي والستنن الذي انعقد في  2019تموز  7الواليات المتحدة، يوم األحد/ 
لبنت األبيض وأروقة القرار في واشيطن، أكد بنن الثالث والسابع من تموز، بتوجيه رسالة واضحة ل

هاء االحتالل اإلسرائنلي الجانثم فنها أن "فلسطنن ليست للبيع" وأن الفلسطنيننن لن يقبلوا بأقل من إن
على صدورهم، وقيام دولتهم المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والحل 

 وفق القرارات الدولية، خاصة حق العودة. العادل لقضية الالجئنن الفلسطنيننن

 8/7/2019، القدس، القدس

 

 شاهد ومشهود وشهيد .46
 محسن محمد صالحد. 

ا سيختار شخصًا واحدًا من بنن الجنل الذي شهد "الربيع العربي"، ليشهد بحق عن التجربة إذا كي
 ند بإذن هللا محمد مرسي.بحلوها ومرها وآمالها وآالمها وتطلعاتها وإحباطاتها، فسيكون الرئيس الشه

 27وإذا كان المفسرون قد ذكروا في تفسنر قوله تعإلى في سورة البروج "وشاهد ومشهود" نحو 
تفسنرًا، فلعل من أبرزها أن الشاهد هو كل البشر والخالئق وأن المشهود هو يوم القيامة، الذي 

 سبحانه، الذي ال تخفى عليه سنتجمع فيه هؤالء لنوم الحساب، ويوم تيكشف الحقائق، ويواجه هللا
ل حول تلك خافية، الياس بأعمالهم. في ذلك النوم، لعل شهادة مرسي تكون األوسع واألدق واألشم

 المرحلة.
 الرئيس مرسي رحمه هللا شاهُد المرحلة؛ الذي جاء من وسط الياس وحمل همومهم.

ر حزب في االنتخابات التي هو شاهُد المرحلة عن العمل السياسي الحزبي من خالل رئاسته ألكب
السيوات، تلت نثورة يياير، حنث قاد حزب الحرية والعدالة في أول انتخابات حرة نزيهة ميذ عشرات 

في  58في المئة من المقاعد، وانتخابات مجلس الشورى بـ 47للفوز في انتخابات مجلس الشعب بـ
 المئة من المقاعد.

تاريخ مصر ييتخب في انتخابات حرة، تعبر بشكل وهو شاهد المرحلة الذي أصبح أول رئيس في 
 حقيقي عن إرادة الشعب المصري. 

العميقة ضّد الثورة واإلصالح والتغننر، وعن وسائلها وأسالنبها  وهو شاهُد المرحلة عن صراع الدولة
 الفجة أو الملتوية لتعطنل مسارات التيمية والتحديث، وإلجهاض الثورة والتخلص من رموزها. 
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 اهُد المرحلة عن العسكر وتغولهم على الدولة ومؤسساتها.وهو ش
لقذرة التي لجأ ويلجأ إلنها الخصوم لشيطية وهو شاهُد المرحلة على األسالنب السياسية واإلعالمية ا

 قوى التغننر والثورة، وتشويه كل ما هو جمنل ونبنل. 
واطن، وكأحد أفضل من وهو شاهُد المرحلة على قضية فلسطنن كأحد أنشط من عمل لها وهو م

 عمل لها وهو رئيس. 
 يهوض الحضاري لمصر. وهو شاهُد المرحلة على القوى الخارجية التي تآمرت على الثورة وعلى ال

 وهو شاهُد المرحلة على حالة الظلم والقهر التي يتعرض لها األحرار في السجون. 
درجات العلمية في أرقى وهو شاهُد المرحلة على المثقف المصري الذي حصل على أعلى ال

ف العلمي الجامعات العالمية، نثم عاد ليخدم أهله ووطيه، راضيًا بالقلنل، وصابرًا على حاالت التخل
 والفساد اإلداري والتيافس المذموم و"تطفيش" الكفاءات. 

* * * 
لوحند الذي أيًا يكن تقنيم أداء الرئيس مرسي في السية "النتيمة" التي حكم فنها مصر، فإنه الرئيس ا

شهدت في عهده الحريات السياسية أفضل حاالتها، حنث قضى تلك السية دون أن يكون هياك 
 د. وأمضى فترته دون أن يستخدم الدولة وأدواتها ضد خصومه السياسننن. معتقل سياسي واح

وريًا واجه مرسي بشجاعة رجاَل نظام مبارك الراسخنن في بيية الدولة وسلطاتها، فأصدر إعالنًا دست
في بداية عهده أعاد مجلس الشعب للقيام بمهامه، بانتظار إنجاز الدستور وعقد انتخابات جديدة، 

دولة العميقة وخصومه السياسننن الياقمنن على فوز اإلسالمننن في االنتخابات، احتموا لكن ُبيى ال
ر. وأصدر إعالنًا بقرار المحكمة الدستورية )المحسوبة على نظام مبارك( فاضطر لاللتزام بالقرا

، نجح فيه بالتخلص من المجلس العسكري وهيميته على 2012آب/ أغسطس  12دستوريًا آخر في 
السياسي المصري، واستعاد صالحيات الرئاسة. وعيدما وجد أن الثغرات في مؤسسة االدعاء الواقع 

هياك من يتعمد تعطنل العام والقضاء تؤدي إلى تبرئة رموز اليظام السابق وأعداء نثورة يياير، وأن 
ن أراد م 2012تشرين الثاني/ نوفمبر  21مسار التحول الديموقراطي، أصدر إعالنًا دستوريًا في 

خالله حماية الثورة، لكن خصومه السياسننن وأعداء الثورة سعوا إلى "شيطيته"؛ فأصدر إعالنًا 
اإلصالح، تم في إنثره إجراء دستوريًا آخر سعى لطمأنة القوى السياسية، دون أن يتيازل عن مسار 

 االستفتاء على الدستور وإقراره شعبيًا بأغلبية واسعة.
مل أعداؤه وخصومه السياسنون المسار الديمقراطي، ولم يطيقوا ومع ذلك، وفي اليهاية لم يتح

االنتظار ولو لبضعة أشهر لعقد انتخابات جديدة كان من الممكن، لو كانوا يمثلون القوى الشعبية 
قية، أن يطيحوا من خاللها بـ"اإلخوان" وبالرئيس نفسه؛ ويحافظوا على المسار الديمقراطي. الحقي
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ا للدبابة، وأن يحتموا بـ"جزمة" العسكر، وأن يحتكموا إلى لغة االستئصال ولكيهم آنثروا أن يلجأو 
الدولة  والتهميش في التعامل مع القوى اإلسالمية وقوى التغننر، ليجدوا أنفسهم مرة أخرى في حضن

 العميقة، وليجدوا "نثورتهم" على مرسي "حماًل كاذبًا" أجهض الثورة وتطلعات الجماهنر.
* * * 

داء مرسي في السية التي حكم فنها، فإنها السية الوحندة التي شهد فنها اإلعالم حريات وأيًا يكن أ
في أنثياء  واسعة غنر مسبوقة. ولم يتعرض في تاريخ مصر رئيس لحملة تشويه وتضلنل شعواء

حكمه، كما تعرض لها مرسي، ومع ذلك لم يقمع الحريات اإلعالمية... بنيما استغل أعداء الثورة 
 يات إلفراغها من مضمونها وشيطية رموزها، واإلعداد لثورة مضادة.تلك الحر 

م لم كانت تهمة "األخونة" دعاية كاذبة؛ ألن اإلخوان كانوا يرغبون فعاًل في الشراكة السياسية، وألنه
يتمكيوا أصاًل من أخذ فرصتهم في قيادة الدولة أو إدارتها، في ظل سعي حثنث من الدولة العميقة 

فشالهم. فمثاًل، كان رئيس وزراء حكومة مرسي، هشام قيديل، لم يكن من اإلخوان، وكان إلسقاطهم وإ
ميهم ميصبًا وزيرًا، ولم يتول أي  35خمسة فقط من اإلخوان وزراء في حكومة قيديل، من بنن 

على  27سياديًا. ومساعدو مرسي األربعة كان بنيهم واحد فقط من اإلخوان، والمحافظون الـ
كان من بنيهم سبعة فقط من اإلخوان، والمجلس القومي لحقوق اإلنسان كان بنيهم  محافظات مصر

فية في . وقائمة الخمسنن رئيس تحرير ومسؤول من القيادات الصح25أربعة من اإلخوان من أصل 
القطاع الحكومي الذين قام مجلس الشورى بتعننيهم؛ لم يكن يوجد بنيهم وال حتى عضو واحد في 

 .جماعة اإلخوان
وعيدما قام االنقالب على مرسي، كانت الحرية اإلعالمية هو أول ما تم "ذبحه"، فأغلقت كافة 

تغننر، واحتكر رجال االنقالب الفضائيات ووسائل اإلعالم المحسوبة على اإلسالمننن وقوى الثورة وال
 وسائل اإلعالم لتمجندهم، وشيطية خصومهم، والتغطية على كافة إجراءاتهم القمعية.

* * * 
سيشهد التاريخ أن مرسي وقف وقفة بطولية مع فلسطنن وقضنتها قياسًا بأي زعيم آخر، فخفف 

سل رئيس وزرائه إلنها الحصار عن غزة، ووقف إلى جانبها عيدما تعرضت للعدوان الصهنوني، وأر 
 في أنثياء العدوان، ودعم قطاع غزة في فرض شروطه على االحتالل. وأصبح مرسي كابوسًا حقيقياً 

 للمشروع الصهنوني ولألمريكان والقوى االستعمارية. 
كما سيشهد التاريخ أن مرسي وقف إلى جانب الثورات وحركات التغننر في العالم العربي، وهو ما 

 العديد من األنظمة المتسلطة على رقاب شعوبها.جلب عليه سخط 
* * * 
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ن في برنامجهم اإلصالحي، وخطوا كان مرسي ورفاقه يملكون رؤية حقيقية للتغننر، وكانوا جادي
بعض الخطوات الياجحة في المسار االقتصادي، فقفز إنتاج القمح مثاًل قفزة هائلة في السية التي 

عوقات هائلة مصطيعة من أجهزة الدولة نفسها، بما في ذلك ولكيهم كانوا يواجهون م حكم فنها.
لديهم أدوات مواجهتها في السية األولى،  أزمات الكهرباء والبيزين... وغنرها؛ وهي معوقات لم تكن

 وعيدما حاولوا مواجهتها اتُّهموا بـ"األخونة" واالستئثار بالسلطة وغنرها.
* * * 

ف ورجل المبدأ، الذي ظل صامدًا حتى آخر لحظة من سيشهد التاريخ أن مرسي كان رجل الموق
ًا بحياته في سبنل حرية وعزة وكرامة حياته، ولقي ربه وفيًا لمصر وشعبها ووفيًا لدييه وألمته، مضحي

 ونهضة الشعب المصري، ونهضة األمة.
* * * 

عليم، وهكذا، مضى مرسي إلى ربه شاهدًا وشهندًا، ليعرض مظلمته في يوم مشهود، لرٍب حكيم 
 على كل شيء شهند"."يقضي بالحق، وهو

ة يياير، علنهم أن يدركوا أنها وأخنرًا، فالذين يظيون أنهم ربحوا "المعركة" بإسقاط مرسي وإجهاض نثور 
كانت "جولة"، وأنه في سين هللا سبحانه وفي حركة التاريخ، ال بد من موجة قادمة يستعند فنها 

 ياصر نهضتها.الشعب إرادته، وتستعند فنها األمة ع
 7/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 هل ثمة صفقة قر ؟ .47

 مينر شفنق
"صفقة القرن" من دون أن ُيعلن عن محتواها وبيودها؟ السؤال: هل من السياسة الصحيحة التعاطي و

أفلم يكن من األفضل التركنز على ما هو معلن وملموس من سياسات وممارسات تصدر عن دونالد 
علها معركتيا، أو في األقل نتعامل و"صفقة القرن" باعتبارها في مرحلة اإلعداد ترامب ونتيياهو، ونج

 نذ ال محالة؟والمجهول، وليست ذاهبة إلى التيف
بداية، اسمها "صفقة القرن"، وليس لها من معيى.. هل هي مشروع أو مقترح لحّل ما نسميه القضية 

اإلسرائنلي؟ أو إذا  -سرائنلي أو الفلسطنيياإل -الفلسطنيية، أو ما تسميه أمريكا: الصراع العربي
 شئت "مشكلة الشرق األوسط"؟

قترح، شيء آخر؛ ألن المشروع أو المقترح حنن يتم في أية لغة، الصفقة شيء والمشروع أو الم
التوافق مع المعيننن عليه، بل حتى حنن يوقعون عليه، يمكن أن ُيسمى صفقة. وإذا كان بأهمية حّل 
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ية أو الصراع الفلسطنيي والعربي ضد الكيان الصهنوني، فيمكن أن ُيسمى "صفقة القضية الفلسطني
 ن الراهن، أو في القرن الذي انقضى من عمر المشكلة.القرن".. يعيي أهم ما يحدث في القر 

ولهذا، فإن استخدام "صفقة" في غنر مكانه، إاّل إذا تم التوسع بما هو مقصود ميها، واعتبرت 
اول، أو التيفنذ، من أجل الموافقة عليه بما سنيتهي إليه من تغننر وتعديل نتيجة مشروعًا قند التد

 ه التيفنذ من صراع.التداول، أو نتيجة ما سيسفر عي
ولكن إذا اعُتِبر أن المقصود هو مشروع، أو مقترح محدد أو سنتحدد عبر الصراع للوصول إلى حل 

تعاطى معه: كيف يحق ليا أن نتعاطى مع من قبل المعيننن، فإن السؤال الذي يواجه كل من 
ة األمريكية ما هو، مشروع، أو مقترح، أو خطوط عريضة، من دون أن ُيعلن رسميًا من جانب اإلدار 

 وما هي بيوده، حتى يمكن التعاطي معه على بنية، قبواًل أو رفضًا أو تعدياًل؟
ترحًا، فهذا يعيي أنيا نتعاطى مع أما أن نتعاطى مع عيوان ال محتوى له، سواء أكان مشروعًا أم مق

 مجهول، أو ولغز، أو أحجية..
مشروعًا أو مقترحًا لحل المشكل، من دون أن  والغريب أن كل من تعاطى و"صفقة القرن" باعتبارها

ييتظر ليصبح بنن يديه، ما هي هذه الصفقة التي ُيراد الوصول إلنها، أو ما هي بيود هذا المشروع 
دخل لعبة يحدس فنها حدسًا حول ما هو؟ فيما المعيى، كما يقولون، في قلب  أو المقترح، يكون قد

 الشاعر.
أاّل نخوض في الموضوع أصاًل، ونقول لصاحبه ما لم تخرج ما في  والسؤال: أَولم يكن من الحكمة

 جعبتك، لن ندخل في لعبة الحدس و"الحزر" والتشاطر، وال نعتبر أن أماميا حاًل؟
قِبليا أن نثمة "صفقة"، أو مشروعًا أو مقترحات، ورحيا نيتظر أن ُيعلن دونالد  والغريب أنيا جميعاً 

 ل المقترح ومما يتشكل.ترامب أو جنراد كوشير محتوى الح
أما دونالد ترامب فقد استمرأ تحّول كلمة قالها، أو شعار أطلقه، إلى مشروع أو أحجية، فراح يؤجل 

كل اآلخرين، أن يواصلوا التعامل مع المجهول... ومع لغز، اإلعالن مرة بعد أخرى، تاركًا اآلخرين، 
األولى له، مما يعيي إغالق الموضوع، أو ومع أحجية. وقد تستمر هذه اللعبة إلى انتهاء الوالية 

 تجدده إذا نجح ترامب في الدورة الثانية.
ن يركزوا جهودهم كان البديل األفضل للذين رفضوا التعاطي و"صفقة القرن" ما لم ُتعَلن بيودها؛ أ

على ما ُيعلن من سياسات أمريكية أو ُيتخذ من قرارات أو مواقف أو ممارسات. فيشن الصراع ضد 
 مب حولها باعتبارها شنئًا ملموسًا مؤكدًا، ويمكن الذهاب في معارضته حتى اليهاية.ترا

ى النوم، أما وكان هذا هو اليهج الصحيح في مواجهة السياسات األمريكية ميذ عشرات السينن حت
 اعتبارها جزءًا من "صفقة القرن"، فقد اختلطت بمجهول بداًل من التركنز علنها مباشرة.
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قرار دونالد ترامب حول القدس، فبداًل من إحالته إلى الصفقة، كان يجب أن تقوم الدنيا  ليأخذ مثالً 
، وال سيما اإلفادة من عزلة وال تقعد ضده، باعتبارها معركة راهية مفتوحة، والسعي إلنزال الهزيمة بها

 قرار ترامب حول القدس، دوليًا وإسالميًا وعربيًا وفلسطنييًا.
مواجهة ترامب في قراره حول الجوالن أو حول وكالة غوث الالجئنن )األونروا(، واألمر نفسه يتعلق ب

 أو ما يقوم به ديفند فريدمان، سفنره في تل أبنب، أو ُيعليه.
بـ"صفقة القرن" على الرف ما لم ُتعَلن بيودها، ومن نثم التركنز على ما  واألهم، إن وضع ما سمي

به حكومة نتيياهو من استيطان واحتالل وجرائم ضد  هو قائم، يسمح بفتح المعركة ضد ما تقوم
المسجد األقصى، وذلك بإطالق انتفاضة شعبية عامة في القدس والضفة، تمضي جيبًا إلى جيب مع 

ى التي انطلقت ردًا على القرار المتعلق بالقدس. فيحن هيا في غنر حاجة إلى مسنرات العودة الكبر 
"، أو هدر الكثنر الكثنر من الجهد في محاولة التبرع في تقدير انتظار إعالن ما تحتويه "صفقة القرن 

ما تعييه "صفقة القرن"، أو اعتبار كل ما يجري على أرض الواقع مرتبطا بتلك الصفقة الميتظرة التي 
لم ُتعلن حتى اآلن، وُأريَد لها )أو استمرأوا( أن تبقى لغزًا، بدلنل أنهم حتى اآلن لم يعليوها، وما 

أسباب لعدم اإلعالن كان واهيًا، وذلك ابتداًء من التأجنل األول، مرورًا بالتأجنل بعد ذكروه من 
ة نتيياهو، واآلن بعد رمضان األخنر، نثم بعد االنتخابات في الكيان الصهنوني، نثم بعد تشكنل حكوم

 انتخابات الكييست القادمة.
لسطنن ويثبت أقدامه على ميذ أن نشأت القضية الفلسطنيية وراح المشروع الصهنوني يغزو ف

األرض، تحت الحراب البريطانية، نثم بعد قيام الكيان الصهنوني حتى النوم، هيالك وعود حّل للقضية 
آخر، لتمرر وقائع على األرض. ولكن ال حّل وال إمكان الفلسطنيية، ليعيش البعض على أمٍل بعد 

دو تقضم خطوة بعد خطوة، والشعب لتصفية القضية الفلسطنيية، فالقضية الفلسطنيية من جهة الع
الفلسطنيي يقاوم ويصمد ويحافظ على كل ما أمكن للحفاظ عليه، وال يستسلم، وال يمكن أن يسمح 

العربية واإلسالمية، وأحرار العالم، وذلك في ظروف موازين  بتصفية القضية، وفي ظهره دائمًا أمته
فكيف النوم يمكن أن تصفى القضية الفلسطنيية؛ قوى عالمية وإقليمية وعربية وفلسطنيية غنر مؤاتية، 

وموازين القوى العالمية واإلقليمية واإلسالمية والعربية والفلسطنيية تهب رياحها في غنر مصلحة 
هنوني؟ أي في ظروف أكثر مؤاتاة للمقاومة واالنتفاضة، ومواجهة االستيطان أمريكا والكيان الص

 ويرسمه من سياسات؟واالحتالل، وما يأخذه ترامب من خطوات 
 فأّنى لـ"صفقة القرن" المزعومة أن تصفي القضية الفلسطنيية، ولم تجرؤ أن تخرج من المجهول بعد.

ة القرن" وأن "صفقة القرن" ماضية للتحقق، وأن فالذين يعتبرون أن ما يجري على األرض هو "صفق
لها. أما إن كانوا من كل شيء في طريقه لالنتهاء.. هؤالء واهمون إن كانوا من المروجنن 
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معارضنها، فما ييبغي لهم أن يضعوا الحب في طاحونتها، وذلك بالرغم من أن ننتهم التحريض 
 ضدها من خالل التهويل بما يجري.

 7/7/2019، "21موقع "عربي 
 

 هل صارت الضفة الغربية شأنًا إسرائيليًا داخليًا؟ .48
 د. فايز أبو شمالة

اخل المؤسسة األميية اإلسرائنلية بهدف احتواء األوضاع تجري الترتنبات على قدم وساق د
الفلسطنيية، والحنلولة دون تفجر انتفاضة شعبية في حالة ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل 

ة شغور موقع رئيس السلطة، من هيا يمكن االفتراض أن تجول رئيس األركان رسمي، أو في حال
، ولقائه مع الملنوننر الفلسطنيي بشار المصري فوق اإلسرائنلي أفيف كوخافي في ميطقة رام هللا

أراضي الضفة الغربية، كما ذكر ذلك موقع ولال العربي، لقاء جاء ضمن الترتنبات اإلسرائنلية 
ية، بل جاء اللقاء بهدف تحضنر األرض لكل تطور اقتصادي وأميي وحياتي للساحة الفلسطني

 مريكية للمرحلة القادمة.وسياسي يتم دراسته وتدبنره مع اإلدارة األ
زيارة أفيف كوخافي لميطقة رام هللا شان خطنر جدًا، وفي تقديري هذه الزيارة أكثر خطورة من زيارة 

رائنلي للسند محمود عباس قبل عدة أشهر، فزيارة رئيس نداف أرغومان رئيس جهاز الشاباك اإلس
السيادة، وجاءت لتكشف عن حجم  األركان جاءت لتعكس السيادة اإلسرائنلية على األرض فاقدة 

التدخل اإلسرائنلي في أدق شؤون حياة الفلسطنيننن، وجاء تجوال رئيس األركان في ميطقة رام هللا  
ي غرييبالت عن أرض الضفة الغربية غنر المحتلة، األرض التي لنتكامل مندانيًا مع تصريحات جيس

شاط رئيس األركان مع تصريح السفنر األمريكي يتيازع علنها الفلسطنينون واإلسرائنلنون، ويتكامل ن
ديفند فرديمان الذي أيد ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى دولة االحتالل اإلسرائنلي، وتتكامل زيارة 

تصريح كوشينر، حنن قال: إن الفلسطنيننن غنر قادرين على حكم أنفسهم، لذلك رئيس األركان مع 
هم رموز ورشة البحرين بأدق التفاصنل، وأهم التقارير السرية قام كوشينر بتزيد أشرف الجعبري أحد أ 

عن فساد السلطة الفلسطنيية، ليشكل  الجعبري بملف الفساد مادة طعن قوية في ظهر قيادة السلطة 
 هللا. في رام

فأين هي القيادة الفلسطنيية من كل هذا؟ وهذا الذي يجري خطنر جدًا، ويؤشر إلى أيام صعبة 
لفلسطنيية، وهذه األيام الصعبة ال يقوى على التصدي لها أي تيظيم بمفرده، وال يقوى تيتظر القضية ا

ية لبعض على مجابهتها أي شخصية فلسطنيية، أيام صعبة تتشابك فنها خنوط المصالح الشخص
فئات المجتمع الفلسطنيي مع الخنوط السياسية والتيظيمية لبعض الشخصيات السياسية، مع 
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جية لالحتالل اإلسرائنلي، وكل هذا يفر ض على الشعب الفلسطنيي اليقظة المصالح االستراتي
واالحتماء بالوحدة الوطيية، ويفرض على صاحب القرار أن يلجأ إلى الشعب كي يفسد المؤامرة، 

 فالشعب الفلسطنيي دائمًا هو مادة تفجنر المخططات العدوانية.
الشأن؟ وأين هي التيظيمات الفلسطنيية من هذه فأين هي القيادة الفلسطنيية صاحبة القرار في هذا 

المؤمرة التي باتت مكشوفة؟ وأين المجلس المركزي؟ والمجلس الوطيي؟ وأين اللجية التيفنذية؟ وأين 
وأين المجلس الثوري؟ بل أين المجلس التشريعي الذي حله السند عباس؟ أيعقل أن اللجية المركزية؟ 

الفلسطنيية؟ ألم يدرك كل أولئك أن مواصلة التعاون األميي  يغفل كل هؤالء عما يحاك ضد القضية
هو الغيمة السوداء التي يستظل بها أشرف الجعبري ونداف أرغمان وبشار المصري وأفيف كوخافي 

 المستقبل الزاهر للمستوطينن؟ وهم يحبكون 
تقرع فماذا تيتظرون؟ وإلى متى؟ وإذا كان كل هذا ال يقرع على مسامعكم األجراس، فمتى س

 األجراس؟
 7/7/2019، رأي اليوم، لند 

 
  جاه غزة! "اإلخفاء"نتنياهو تنتهج سياسة  .49

 يوسي بنلنن
سة التجلد التي ييتهجها تجاه يحظى بييامنن نتيياهو باليقد من جانبي الطيف السياسي بسبب سيا

حكومته سابقا. في غزة. يقل ميتقدوه في طرح البدائل، بمن فنهم وزراء الدفاع والتعليم في « حماس»
شارون، انسحابا من  أرئنلسية قاد رئيس الوزراء،  14من الصعب أال نسلم بما يحصل ليا: قبل 

يس محمود عباس وبال معرفة حقيقية بما قد طرف واحد بال اتفاق مع القيادة الفلسطنيية برئاسة الرئ
رأس المعسكر، وأعطاه  يحصل في قطاع غزة بعد انسحابيا. أعطاه اليمنن الند؛ ألنه كان يقف على

 جزئي لالحتالل. إنهاءاليسار الند؛ ألنه لم يكن مستعدًا ليصوت ضد 
لق ميها الصواريخ فجعل غزة ميطقة تط 2007إلى الحكم في القطاع في العام « حماس»جاء صعود 

الجهاد "و« حماس»نحو إسرائنل. ردت إسرائنل بإغالق ونثنق على القطاع، وكي تفتحه شددت 
لتقليص وتوسيع ميطقة الصند، تقنند االستخدام  –حجم اليار، وهذه الدائرة الشاذة « اإلسالمي

من استخدام القوة  مختلفة أنواعغزة، حيال  إلىللكهرباء في القطاع والقند على البضائع التي تصل 
الخروج غنر المتفق عليه من القطاع، والذي وقف على نقيض  أدىال تتوقف. لقد  –ضد إسرائنل 

وبموجبه قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة « م.ت.ف«المبدأ الذي اتفق عليه بنن إسرائنل ومن 
 بة جدا.أدى إلى تحرير الشيطان من القمقم، وإعادته إلى هياك صع –سياسية واحدة 
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ميه، تبدو في نظر الكثنرين  أجزاءعلى  أوحملة عسكرية تعند السيطرة اإلسرائنلية على القطاع 
، ولكيها تيطوي على خطر مؤكد وخطر محتمل: المؤكد هو أخذ مسؤولية إسرائنلية خطوة واجبة

زانية متجددة على الميطقة وعلى تقديم الخدمات فنها، وهذا عبء كبنر، وليس فقط من حنث المن
ملنون نسمة. الخطر المحتمل يتعلق بالعدد الكبنر من الضحايا في  1.9حنث يدور الحديث عن 

 المعارك.
، الذي في بداية عملية االنسحاب أيدها بصفته وزيرا في حكومة شارون، وبعد ذلك عارضها، نتيياهو

 31د، وال سيما ميذ بل ترك الحكومة بسببها، يفهم جندا الخطرين، ولهذا فهو يحاول ميذ زمن بعن
 تلك. أويجد حلوال تكتيكية كهذه  أنمن العام الماضي،  آذار

تقليص مجال الصند( يبدو مثنرا للشفقة حقا وعديم المعيى قسم من هذه الحلول )مثل توسيع و 
ودفع المال للمافيا. باليسبة لزعيم سياسي، تكون « االرهاب«الردعي، وقسم يبدو مثل استسالم لـ

، والذي «المعسكر الوطيي»، والذي يترأس «يسروي »جسامة على لسانه هي  األكثرديد عبارة التي
تختلف عن أسالفه وضربها ضربة قاضية، قبل أن يعاد  بطريقة« حماس»وعد بالتصرف تجاه 

علمه على مدى عشرات السينن، « االرهاب«انتخابه لرئاسة الوزراء، والذي كان عدم االستسالم لـ
 بعض الشيء. اليإشكفإن هذا سلوك 

والتي  األكبر، عشية إعادة االنتخابات، وحنن يعرف بأن هذه هي نقطة ضعفه أيضاولكن اآلن 
ا اليمنن واليسار على حد سواء، يحافظ نتيياهو على الصمت، ويفضل احتواء من يطالبونه سيستغله

المعلومات عن  اإلسرائنلننن يتلقون  أنبان يضع حدا للتجلد. كما أنه يتصرف بشكل غريب، حنث 
العليية « حماس»بدونها، من ميشورات  وأحيانامع البالونات  أحيانا، أنواعهاحاالت وقف اليار على 

يعرفون بان هذه التقارير صادقة بشكل عام، بنيما يصمت الياطق بلسان  أيضافقط. كما أنهم 
عل يدور عن هذه الجيش اإلسرائنلي، وتؤكد محافل حكومية مغفلة للصحافننن بان الحديث بالف

 «.مفاوضات أي»التي ال ندير معها بالطبع « حماس»تلك مع  أوالتوافقات 
زراء األمر بلسانه. فكشف الحقيقة هو، كما هو الحال بشكل عام، حان الوقت ليشرح رئيس الو 

ليه، أن تعترف إ. حان الوقت لتعلن إسرائنل وقف اليار أو عدم اليجاح في الوصول األفضلالتفسنر 
وال يمكن دفن الرأس في  –الجهة الحاكمة في القطاع  –« حماس»ها تجري اتصاالت مكثفة مع بان

 الرمال. 
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ربما يوجد حل  أمكانت وجهة إسرائنل نحو اتفاق طويل المدى )تهدئة(،  إذا نلإلعالحان الوقت 
 صمت نتيياهو المتواصل في هذا إنسياسي يتضمن السلطة الفلسطنيية بمساعدة المصرينن. 

 الموضوع وليس سلوكه الحذر، هو مشكلة.
 «إسرائيل اليوم»

 6/7/2019، األيام، رام هللا
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