
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 وفد مصري في غزة ورام هللا يبحث "المحافظة على استقرار األوضاع"
 يعلون: سنطبق السيادة على الضفة الغربية

 ى أراضي السلطة الفلسطينيةليبرمان يجدد دعواته لتهجير فلسطينيي المثلث إل 
 الجامعة العربية تدعو إلى تضافر في األمم المتحدة لتجديد والية "أونروا"

 مسؤول أردني: األردن ينفق على الالجئين الفلسطينيين أضعاف إنفاق "األونروا"

نتنياهو يقول إن أي تصعيد سيقابل 
بعملية مؤلمة في القطاع... ويرفض 

 إرسال أموال جديدة
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 نتنياهو يقول إن أي تصعيد سيقابل بعملية مؤلمة في القطاع... ويرفض إرسال أموال جديدة .1
رئيس الوزراء اإلسرائنلي ، أ  رام هللام   كفاح زبو  ، ع  14/7/2019الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

ري، التزام في قطاع غزة، مؤكدا للوفد األميي المص« مؤلمة»بييامن  يتيياهو هدد بتيفنذ عملية 
 والفصائل في قطاع غزة.« حماس»حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها 
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الجيش نيتظر ميي ضوءًا أخضر »اإلسرائنلي ع  يتيياهو قوله بأ  « 24آي ينوز »ويقل تلفزيو  
أ  عمليات التصفية »وأضاف «. لتيفنذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة

 «.هاب في غزة لم ول  تتوقف وستكو  جزءًا م  أي عملية عسكرية ليا في غزةلرموز اإلر 
محمود األدهم لم تك  مقصودة. وكا  « حماس»لكيه شدد على أ  عملية قتل المسؤول المندايي في 

، الجياح العسكري «كتائب القسام»عاما(، أحد عياصر  28الجيش اإلسرائنلي، قتل محمود األدهم )
 بالرصاص قرب الحدود نوم الخميس.، «حماس»لحركة 

يح  يفهم تماما المعاياة التي يعيشها سكا  »وقال يتيياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس األحد، 
البلدات اإلسرائنلية المتاخمة لقطاع غزة ويعمل على تخفيفها بقدر اإلمكا . وقد فرضيا األسبوع 

يد القطاع بالوقود. وا   اضطرريا الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزو 
لذلك، فسيتخذ خطوات أشد صرامة بكنثنر. يتخذ هذه اإلجراءات بتيسنق كامل مع جميع األجهزة 
األميية. الدعاية التي يمارسها بعض الخبراء، والكنثنرو  ميهم يقدمو  ليا يصائح لم يطبقوها عيدما 

كويو  أول م  سنيتقديا بعد أ  يش  عملية هم كايوا يحملو  وظائف رسمية، ال تؤنثر علنيا. فهم سي
عسكرية واسعة اليطاق، وقد يضطر إلى القيام بذلك. إ  ما نرشديي هو شيء واحد فقط وهو أم  

 «.دولة إسرائنل
سنتم »وأيه « إرهابيا»وبشكل يادر، أصدر الياطق باسم الجيش تصريحا قال فيه بأ  األدهم لم يك  

بتهدند إسرائنل بأ  العملية ل  تمر مرور الكرام. وجاء « ئب القسامكتا»وردت «. التحقنق في الحادث
قتل األدهم في خضم توترات كبنرة واتهامات متبادلة حول التصعند في ظل تباطؤ تيفنذ اتفاق 

 التهدئة.
، وقال لهم «صعوبة يقل أي دوالرات لكتائب القسام وحركة حماس في غزة»وأبلغ يتيياهو المصرين  

ورغم تهدندات يتيياهو، اتهم عمنر بنرتس زعيم حزب العمل «. رار يهائي وال رجعة عيهالق»بأ  هذا 
 «.حماس»اإلسرائنلي، رئيس الوزراء بتجيب مواجهة 

للوفد قال رئيس الوزراء اإلسرائنلي، بييامن  يتيياهو، ، أ  13/7/2019األيام، رام هللا، وأضافت 
رائنلية ملتزمة بحالة الهدوء طالما التزمت حركة األميي المصري الذي التقاه إ  الحكومة اإلس

 ينوز". 24"حماس" والفصائل في قطاع غزة بها، بحسب موقع "آي 
قال للوفد األميي المصري إ  "الجيش نيتظر ميي ضوءا أخضر لتيفنذ  يتيياهووذكر الموقع أ  

 عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة".
هو أكد أ  "عمليات التصفية لرموز اإلرهاب في غزة لم ول  تتوقف وستكو  جزًء وأضاف أ  يتييا

 م  أي عملية عسكرية ليا في غزة".
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وتابع أ  "حماس بالتصعند األخنر طالبتكم بالتدخل الحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعند في 
األمم المتحدة، وحتى  الجيوب، سندفعيي التخاذ قرار جريء، وفي حنيه ل  أقبل وساطتكم، ووساطة

 وساطة قطر، إال بتحقنق األهداف كاملة م  عملنتي".
وأشار الموقع إلى أ  يتيياهو أخبر المخابرات األميية المصرية بصعوبة "يقل أي دوالرات لـ "كتائب 

 القسام" وحركة "حماس" في غزة، وأ  هذا القرار يهائي وال رجعة عيه".
 

 ينبالتالسلطة تنفي حدوث لقاءات مع غر  .2
رام هللا: أكد المسؤول أيه م  المتوقع أ  يغادر وفد فلسطنيي رام هللا، نرأسه ماجد فرج، رئيس جهاز 

اتصاالت »المخابرات العامة، إلى واشيط  قريبًا، لمقابلة كبار المسؤولن  األمنركنن ، وذلك إنثر 
سطنينن ، وجيسو  ؛ لك  الفل«مب وأبو ماز  اومياقشات سرية جرت مؤخرًا بن  مقربن  م  تر 

 غرييبالت، مبعوث الرئيس األمنركي لعملية السالم في الشرق األوسط، يفوا ذلك.
الرئيس األمريكي  وهاجم المسؤول الفلسطنيي صائب عريقات والخارجية الفلسطنيية، أمس، فريق

رير مب، محذري  م  خطورة ما نروج له. وقال أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحاتر  دويالد
إ  سياسات اإلدارة األمنركية دفعت إمكايية تحقنق السالم الشامل »الفلسطنيية، صائب عريقات: 

 «.والعادل، إلى طريق مسدود
جامعة أمنركية وأوروبية،  28واتهم عريقات في بيا  صحافي عقب لقائه في رام هللا وفدًا م  أساتذة 

 لشرعية الدولية في قراراتها بشأ  القضية الفلسطنيية.اإلدارة األمنركية، بالخروج ع  القايو  الدولي وا
واعتبر أ  ممارسات اإلدارة األمنركية والحكومة اإلسرائنلية تهدف إلى أ  تحل اإلمالءات محل 

لى تدمنر مبدأ الدولتن  لصالح استمرار االحتالل تحت ميظومة التمننز العيصري.  المفاوضات، وا 
 14/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مخططات إدارة ترامب على الصراع العربي السرائيلي .3

، بتيفنذ مخططات االحتالل واليمن  «الطغمة األمنركية»واتهمت الخارجية الفلسطنيية م  جهتها: 
مجرد أبواق دعاية لمصالح »الحاكم في إسرائنل وتيفنذ رغباته، وقالت إ  فريق ترمب أصبح 

ئنل، القوة القائمة باالحتالل في فلسطن ، وتشرف على حماية المسؤولن  اإلسرائنلنن  م  إسرا
المساءلة والمحاسبة، في ايتهاك فاضح للقايو  الدولي وقرارات األمم المتحدة ومرجعيات السالم 

 «.الدولية واالتفاقيات الموقعة، وفي تمرد عليي على مرتكزات اليظام العالمي برمته
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بحث إمكايية اتخاذ إجراءات قايويية ورفع دعاوى »وزارة أيها سوف تتابع كما قالت سابقًا: وأكدت ال
 «.قضائية بحق هذه الطغمة

 14/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 مليون دوالر 211أبو هولي: "األونروا" تعاني من عجز مالي يقدر بـ .4
دائرة شؤو  الالجئن  أحمد أبو هولي إ  قال عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير، رئيس : القاهرة

ملنو  دوالر، سنؤنثر  211وكالة غوث وتشغنل الالجئن  )األويروا( تعايي م  عجز مالي يقدر بـ 
 على طبيعة الخدمات المقدمة لالجئن  الفلسطنينن .

رته جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر المشرفن  على شؤو  الفلسطنينن  بالدول العربية المضيفة في دو 
 ، التي ايطلقت النوم األحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة فلسطن .102

وأضاف أبو هولي أ  التحدي النثايي الذي نواجهيا هو تفويض عمل الوكالة الذي سنيتهي في شهر 
و سبتمبر المقبل، وتسعى اإلدارة األمنركية وحكومة االحتالل االسرائنلي إلى إلغاء هذا التفويض، أ

تغننره، أو تمرير التجدند بأغلبية ضعيفة، ما نتطلب تحركا واسعا على كافة المستويات لحشد الدعم 
السياسي والمالي وتأمن  التمويل المستدام لألويروا، ولضما  تجدند تفويض والية عملها حسب القرار 

  للوكالة سبتمبر بأغلبية مطلقة في األمم المتحدة، خاصة ويح  مقبلو  على اجتماع المايحن 302
+ الصن  برئاسة الرئيس محمود 77المقبل في ينويورك، باإلضافة إلى اجتماع آخر للمجموعة 

عباس، التي ال بد م  استنثمارها لحشد الدعم السياسي والمالي لألويروا لتتمك  م  تقديم خدماتها 
 األساسية والطارئة ألهليا الالجئن  في مياطق عملياتها الخمس .

 14/7/2019، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا
 

رادة الشعب ال تطبق ما ".. تقبل العودة إلى صناديق االقتراع: على حماس أن "عريقات .5 قرره توا 
 "الخوان"

هاجم أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية، صائب عريقات، يظام قطر وتيظيم 
قرابن  بمعابد اللؤم والتمحور »ه ال نجب تقديم فلسطن  والقدس ك اإلخوا  المسلمن ، قائاًل إي

أ  ييتظر أي دولة أو القيادة »الروسي: « سبوتييك»وقال عريقات في حوار مع رادنو «. السياسي
ويجب أ  توضع القضية  الدولية لحركة اإلخوا  لتقرر كنف يستخدم قطاع غزة نجب أ  نيتهي،

تبار، أل  فلسطن  والقدس ل  تكويا قرابن  تقدم في معابد اللؤم الفلسطنيية والقدس فوق أي اع
 «.والتمحور السياسي
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هذه مأساة فلسطنيية وجرح يازف. حركة حماس معروف أيها جزء م  جماعة »وأضاف عريقات أ  
اإلخوا  المسلمن . ويح  يضع القضية الفلسطنيية فوق أي اعتبار ويقول بصوت مرتفع القدس 

تقبل العودة إلى »وأكد أ  على حركة حماس أ  «. كل دول العالم وعواصم العالم وفلسطن  أهم م 
رادة الشعب ال تطبق ما تقرره الحركة الدولية لإلخوا  المسلمن  هيا وهياك. يح   صيادنق االقتراع، وا 
شعب محتل والقضية الفلسطنيية فوق أي اعتبار، ويقول لحركة حماس أيت جزء م  الشعب 

الذي وقعتم عليه في  2017أكتوبر/ تشري  األول  12لمطلوب اآل  هو تيفنذ اتفاق الفلسطنيي. ا
 «.القاهرة بإشراف م  مصر، وكذلك أ  يصل إلى صيادنق االقتراع في ايتخابات عامة

 15/7/2019الخليج، الشارقة، 
 

 هنية يجتمع بالوفد األمني المصري  .6
ة وعدد م  قيادات الحركة لقاًء نثايًيا صباح إسماعنل هيي عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 هذا النوم بالوفد المصري برئاسة اللواء أيم  بديع؛ وذلك استكمااًل لالجتماعات التي ُعقدت أمس.
وبحث هيية مع  واستكمل اللقاء مياقشة المباحنثات الخاصة بمتابعة العالقات النثيائية بن  الطرفن .

ما في ذلك آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطنيية، وتطورات ملف الوفد القضايا المشتركة بنيهما، ب
 التفاهمات مع العدو.

 15/7/2019موقع حركة حماس، 
 

 "إسرائيل"تقدم في ملف التهدئة بين حماس و .7
كشفت مصادر مطلعة أ  الوفد : عبدالرحيم حسن ، عالء المشهراوي -)القدس المحتلة، رام هللا(

رام هللا النومن  الماضنن ، في إحراز تقدم بملف التهدئة مع المصري يجح خالل زيارته لغزة و 
 إسرائنل والمصالحة الداخلية.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن  كاند الغول، إ  الوفد قدم للفصائل في غزة حصنلة 
 زميية محددة.التقدم الحاصل فيما نتعلق بتفاهمات التهدئة مع االحتالل اإلسرائنلي، وفق عدة جداول 

ولفت إلى أيه في الملف الصحي، سنتم تزويد القطاع بالمستلزمات الطبية م  خالل وزارة الصحة، 
وبياء المشفى المندايي في شمال قطاع غزة خالل شهور قصنرة، إلى جايب تزويد مشفى الشفاء 

 بمعدات عالج مرضى السرطا  عبر األوروبنن  حتى يهاية لشهر.
الحة الوطيية، أوضح الغول، أ  الوفد المصري يقل للفصائل بغزة ما قدمته حركة وفيما نتعلق بالمص

فتح م  أفكار تتصل بتوجه رئيس الحكومة وعدد م  الوزراء لقطاع غزة لمعالجة المشكالت الرئيسة، 
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نتلوه عقد اجتماع وطيي نترتب عليه توجه الحكومة كاملة لغزة لتولي مهامها، ويلي ذلك عقد اإلطار 
 يادي وتحدند موعد االيتخابات التشريعية.الق

 15/7/2019، 21موقع عربي 
 

 "استشاري فتح" يختتم دورته العادية الثانية .8
دورته العادية النثايية،  –فتح  –اختتم المجلس االستشاري لحركة التحرير الوطيي الفلسطنيي : رام هللا

  أبو عياش، في مقر الرئاسة عديا –مصطفى عيسى –كمال الشنخ  –دورة الشهداء الحاج مطلق 
 في مدنية رام هللا.

واستمع المجلس لكلمة رئيس حركة فتح، محمود عباس، التي شملت األوضاع الداخلية والتحرك 
الذي تقوم به القيادة واألطر الحركية واللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية على المستويات 

بـ"صفقة القر " ومخرجات ورشة الميامة الفاشلة، ومحاوالت  الدولية والعربية، وما يتج عما يسمى
تغننر قواعد التعامل مع القضية الفلسطنيية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي 

 الفلسطنيي ألكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطنيية.
االقتصادية، حنث أ  القضية هي قضية وأكد سيادته اليجاح الذي تحقق في إفشال ورشة الميامة 

 سياسية وليست اقتصادية.
ع  العالقات المقطوعة مع االدارة األمنركية الحالية، مؤكدا أ  العالقة معها ل   وتحدث الرئيس

تعود اال اذا اعترفت هذه االدارة بمرجعيات السالم والقرارات األممية، والتراجع ع  ضم القدس 
 ل الدولتن .إلسرائنل، وااللتزام بح

كما استمع المجلس الى تقارير م  اللجية المركزية تياولت الوضع الداخلي للحركة والعالقة مع 
الفصائل والقوى الفلسطنيية والعالقات الداخلية الفلسطنيية خصوصا ما نتعلق باستعادة الوحدة 

يية في تشري  أول/ الوطيية وتطبنق كافة االتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفلسطن
 . 2017أكتوبر 

ونثم  المجلس الجهد المصري المستمر في تحقنق الوحدة الفلسطنيية والمصالحة الداخلية، داعيا 
 .2017حركة حماس الى التطبنق السريع التفاق 

ودعا إلى تمكن  الحكومة م  أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع م  خدمات والتزامات الى 
قطاع غزة الذن  ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطين  متساوو الحقوق في كل  أهليا في

ايحاء الوط ، كما دعا الحكومة التي تحظى بنثقتيا إلى تيفنذ بريامجها الذي أعل  عيه في خطاب 
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التكلنف نوم التشكنل، مشددن  على ضرورة انجاد الحلول لإلشكاالت التي تواجه مؤسسات الدولة 
 واطين  باعتبارهم السيد الرئيس لمشروعيا الوطيي.والم

وياقش المجلس االستشاري بتعمق، الواقع السياسي الفلسطنيي واالقليمي والدولي، وتم تداول 
المتغنرات التي تجري في المحيطن  االقليمي والدولي بإدراك كامل لمحاوالت دولية لضرب اليظام 

ما خلق حالة م  الفوضى مستمرة ميذ عدة سيوات، الدولي ومحاولة تشَكل يظام دولي جدند، 
معتبري  أ  محاولة أحد األطراف االستئنثار بيظام دولي أحادي الرأس أمر غنر مقبول لحركة فتح 

 ولكل الشعب الفلسطنيي.
وأكد المجلس وحركة فتح تمسكه بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطن  

فلسطن  المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل النثوابت الوطيية الفلسطنيية،  إلقامة دولة
مشنري  الى رفض حركة فتح لألفكار األمنركية المرتبطة بما يسمى "صفقة القر "، مؤكدن  ا  ال 
وجود للصفقة حنث ال أطراف تقبل باألفكار األمنركية، وأ  حل قضية فلسطن  ال يستيد الى 

 صادية، بل الى إقرار الحقوق الوطيية الفلسطنيية غنر القابلة للتصرف.معالجات اقت
واعتبر المجلس االستشاري قيام الواليات المتحدة بيقل سفارتها الى القدس اعتداء سافرا على أقدس 
مقدسات العرب والمسلمن  والمسيحنن ، محذرا أي دولة تحذو حذو الواليات المتحدة بما تيطوي عليه 

ة م  مخاطر إفراغ الشرعية واإلجماع الدولنن  م  مضمويهما، ويجعل العالم رهيا هذه الخطو 
لسياسات غنر متزية يسود فنها القوي على الضعنف، وبما يحمل م  مخاطر تخلفها حالة عدم 

 االلتزام بالقايو  الدولي على مجمل االيسايية والسلم العالمي .
تحدة بقطع المعويات ع  وكالة الغوث الدولية )األويروا( وياقش المجلس االستشاري قيام الواليات الم
 واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها.

وأكد ضرورة إدراج موازية وكالة الغوث على موازية هنئة األمم المتحدة كإحدى الوكاالت التابعة 
  هذه الوكالة م  للمؤسسة الدولية، ولتحريرها م  قند وجودها رهيا للتبرعات واالبتزازات، لتتمك

االضطالع بمسؤولياتها األخالقية والقايويية لحن  تمكن  الالجئن  الفلسطنينن  م  العودة الى وطيهم 
 .1949للجمعية العمومية عام 194وممتلكاتهم حسب القرار 

وشدد المجلس االستشاري على عروبة الجوال  وايتمائه العربي السوري، معتبرا القرار االسرائنلي 
 منركي بهذا الصدد ال يحمل أية صفة قايويية ومجرد م  أي معيى.واأل

 14/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس تطالب األمن اليمني بالتحقيق في مقتل ابنها معروف  .9
طالبت حركة حماس الجهات األميية اليميية بفتح تحقنق في حادث قتل المواط  سليم أحمد معروف 

 باح أمس الجمعة، وتقديم الجياة للعدالة في أسرع وقت.ص
عاًما( قتل 36وقالت الحركة في بيا  صحفي النوم السبت إ  ابيها البار الشهند سليم أحمد معروف )

غدًرا صباح نوم أمس الجمعة على أحد حواجز األم  في محافظة مأرب بدولة اليم  الشقنق، ميوهة 
 عاما. 15  ميذ أكنثر م  بأ  الشهند كا  مقيما في اليم

 13/7/2019موقع حركة حماس، 

 
 ".. ويمدح التقارب مع الدول العربيةسرائيل"إنتنياهو يتوعد "حزب هللا" بضربة "مدمرة" إن هاجم  .10

توعد رئيس الوزراء اإلسرائنلي ، أ ف ب -القدس )المحتلة( ، 14/7/2019الحياة، لندن، يشرت 
ب هللا" المدعوم م  إنرا  بتوجيه ضربة "مدمرة" إليه إذا ما هاجم بييامن  يتايياهو، نوم األحد، "حز 

وقال يتايياهو خالل مجلس الوزراء األسبوعي: "سمعيا خالل عطلة يهاية األسبوع )األمن   إسرائنل.
وتابع: "ليك  واضحن . إ  تجرأ حزب  العام لحزب هللا حس ( يصرهللا نتباهى بخططه لش  هجوم".

 إسرائنل، فسيسدد إليه ضربة عسكرية مدمرة". هللا وأخطأ بمهاجمة
التقى األحد،  رئيس الحكومة اإلسرائنلية بييامن  يتيياهو، أ  I24 News ،24/7/2019موقع ويشر 

 في دنوايه بالقدس، طالب كلية األم  القومي اإلسرائنلي، التي نترأسها اللواء إنتاي فنروف. 
الوحند، الذي أعطته االتفاقية اليووية الفظيعة، هو تقارب وقال يتيياهو في اللقاء "الشيء اإلنجابي 

قوي ومتواصل، بنييا وبن  دول عربية رئيسية. إنرا  تقول ببساطة: 'سيدمركم وسيقوم بذلك في مقدمة 
 األمر، م  خالل األسلحة اليووية'". 

صد وأضاف يتيياهو بحسب بيا  صدر ع  مكتبه "كا  نجب علّي أ  أكافح بمفردي، م  أجل 
االتفاقية اليووية. كا  نجب علّي أ  أكافح جميع الدول العظمى، والرئيس األمنركي )باراك أوباما(، 

 وذهبت إلى الكويغرس األمنركي". 
وتابع "اعتقدت بأ  هذه االتفاقية، ال تمهد إلنرا  الطريق أمام امتالك الترساية اليووية فحسب، بل 

ات، التي ال تصرف داخل إنرا ، بل على اإلمبراطورية هي ستعطنها مئات المليارات م  الدوالر 
 اإلنرايية. والنوم تستطيعو  أ  تحكموا إذا كّيا على حق أم ال".

ومضى يقول "إذ ، نجب أوال صد ذلك. وفي الفترة الراهية، الجيش الوحند في العالم الذي ُيحارب 
 إنرا ، هو الجيش اإلسرائنلي". 
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 ة مع القاطنين في غالف غزةبيرتس: نتنياهو يتعامل بدوني .11
قال رئيس حزب العمل عمنر بنرتس: "إيه نبدو ا  رئيس الوزراء بييامن  يتايياهو نتعامل مع سكا  

 المياطق المحيطة بقطاع غزة واليقب، على ايهم مواطيو  اقل أهمية ع  سائر مواطيي الدولة". 
ستوطيات احترقت منثل حقول المياطق وأضاف وفق اما أورد موقع كا  العبنري "ايه لو ا  حقول الم

 النهودية المحيطة بالقطاع، لكا  رد فعل رئيس الوزراء مغانرا". 
ورأى بنرتس في سياق جولة قام بها النوم في تجمعات بدوية في الجيوب: "إ  المعادلة التي يطرحها 

لية يتايياهو حنث نخشى بموجبها اخضاع حماس وقهرها عسكريا م  جهة، ويتحسب م  العم
 السياسية م  جهة أخرى هي معادلة غنر مقبولة".

 13/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 ليبرمان مخاطبا نتنياهو: الكلب الذي ينبح ال يعض .12
علق وزير األم  اإلسرائنلي السابق المستقنل أفيغدور لنبرما ، على : أحمد صقر -21عربي -غزة

" I24وأكد موقع " يتيياهو، لحزب هللا اللبيايي. تهدندات رئيس وزراء االحتالل اإلسرائنلي بييامن 
اإلسرائنلي.، أ  "لنبرما  يستمر في هجومه على يتيياهو، وهذه المرة على خلفية التوتر الكالمي مع 

 حزب هللا".
وتعقنبا على تصريحات يتيياهو لحزب هللا والتي تعهد فنها بـ"تسدند ضربة عسكرية ساحقة لها 

على ارتكاب حماقة وهاجمت إسرائنل"، خاطب لنبرما  يتيياهو بقوله: "الكلب وللبيا ، إذا ما تجرأت 
 الذي نيبح ال يعض"، بحسب الموقع.

وجاءت تصريحات يتيياهو الذي يستعد لخوض االيتخابات اإلسرائنلية الجدندة عقب فشله في تشكنل 
الل، بعد أ  "كرر أمن  الحكومة، في كلمة ألقاها النوم في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومة االحت

 عام حزب هللا حس  يصر هللا الجمعة، تهدنده إلسرائنل، بضرب حاويات األموييا في خلنج حيفا".
كما اعتبر لنبرما  في تصريحات صحفية أ  "االعتذار ع  قتل عيصر م  حركة حماس جيويا 

 مطلقا، وهو مؤشر على حالة م  الذعر".
فور، قائمة بالمزيد م  التيازالت، التي تتم بطريقة متهورة وغنر وأضاف: "رئيس الحكومة ُيعد على ال

 مسؤولة، كل شهر يدفع لحماس المزيد لكي ال نهاجموييا".
 15/7/2019"، 21موقع "عربي 
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 يعلون: سنطبق السيادة على الضفة الغربية .13
 -أزرق قال موشيه يعلو  أحد قادة ائتالف حزب  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

أبيض، النوم األحد، إ  حزبه سيعمل على تطبنق السيادة اإلسرائنلية على الضفة الغربية وخاصًة 
 المستوطيات.

العبرية، أ  حزبه ال نيوي الترشح لاليتخابات في قائمة واحدة  13وأوضح يعلو ، في مقابلة مع قياة 
لفلسطنينن . مذكًرا بمواقف باراك مع حزب أنهود باراك بسبب اختالفات في الرأي حول الصراع مع ا

الممانثلة لرؤية رئيس الوزراء األسبق اسحاق رابن  حول إقامة كيا  للفلسطنينن  أقل م  دولة وبدو  
 .1967حدود 

وهاجم يعلو ، بييامن  يتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي بسبب مسؤولنته ع  األزمة التي تعيشها 
 حاولة إيقاذ يفسه م  المحاكمة بأي نثم  كا ."إسرائنل" حالًيا. متهًما إياه بم

أبيض يمنثل  -وشدد على ضرورة "إيقاذ الدولة" في ظل أزمة القيادة الحالية. معتبًرا أ  حزب أزرق 
 الحكومة البدنلة القادرة على اليجاح وا عادة "إسرائنل" لمكايتها.

 14/7/2019القدس، القدس، 
 

 "ئيلإسرا"أردان: عباس يحاول نزع الشرعية عن  .14
هاجم جلعاد أردا  وزير األم  الداخلي والشؤو   -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

االستراتنجية في حكومة االحتالل، النوم األحد، الرئيس محمود عباس وقيادات في السلطة واتهمهم 
ئنلية، إ  وقال أردا  خالل جلسة الحكومة اإلسرا بالعمل على محاولة يزع الشرعية ع  "إسرائنل".

 السلطة الفلسطنيية تقوي عالقاتها مع ميظمات وحركات مقاطعة دولية ضد إسرائنل.
وأشار إلى أ  وزارته تعمل سياسًيا للحد م  خطوات حركات المقاطعة، كما تعمل على تقلنل 
مصادر تمويلها. مدعًيا أيها يجحت في هزيمة تلك الميظمات أكنثر م  مرة، ولك  التحدي المتمنثل 

وأضاف "باليسبة إلسرائنل، ليس هياك أي جدوى م   يزع الشرعية ع  إسرائنل ال زال قائًما.في 
صفقة القر ، طالما أ  الرئيس محمود عباس وقيادته نهدفو  إلى يزع الشرعية ع  إسرائنل، لذلك 

 نجب أ  يكو  واقعنن ".
 15/7/2019القدس، القدس، 
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 عن ابنها المحتجز لدى المقاومة في غزة لإلفراجملة منغستو تطلق ح األسير السرائيلي عائلة .15
أطلقت عائلة النهودي م  أصول أنثنوبية إفراهام  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

ميغستو، حملة كبنرة لجمع األموال م  اإلسرائنلنن  بهدف مساعدتها في خطوات ستقوم بها محليا 
 أعوام. 5نر لدى حركة حماس ميذ ودوليا م  أجل السعي لتحرير ابيها األس

ألف شيكل كبداية م   300وتطلب العائلة التي تقط  في مدنية عسقال  المجاورة لغزة، جمع مبلغ 
 أجل البدء بحملة قايويية وشعبية كبنرة م  أجل العمل على استعادة يجلها م  أندي حماس.
 15/7/2019القدس، القدس، 

 

 نيي المثلث إلى أراضي السلطة الفلسطينيةليبرمان يجدد دعواته لتهجير فلسطي .16
أدايت لجية المتابعة الغربية العليا، الهنئة السياسية األعلى داخل أراضي «: القدس العربي»الياصرة ـ 

، استمرار وزير األم  السابق في حكومة االحتالل أفيغدور لنبرما  بالتحريض على فلسطنيني 48
األصلنن ، وكويه مهاجرا جدندا م  روسيا. وكرر  الداخل، مؤكدة على كويهم أصحاب الوط 

لنبرما  أول م  أمس السبت تصريحاته بأ  هياك نثالنثة أطراف أمام إسرائنل في صراعها المتواصل 
، معتبرا إياهم «عرب إسرائنل»وهو: العالم العربي والشعب الفلسطنيي، وم  أسماهم وفق تعبنره 

، وأ  أي حل نجب ا  يأخذهم في الحسبا ، في «خامسا طابورا» الجهة األخطر علنها باعتبارهم 
 إشارة الى دعواته السابقة للتهجنر الجماعي.

وقالت لجية المتابعة في ختام جلستها أمس إ  لنبرما  عاد الى اسطوايته المشروخة في التحريض 
ت أ  على فلسطنيني الداخل، وأكدت أ  هذا الغريب المهاجر ل  يقرر مصنر أصحاب الوط . وأكد

أزعر مارق ميفلت »فلسطنيني الداخل هم أصحاب الوط ، وأصحاب المكا  وهويته، وال يمك  لـ 
على شاكلة أفيغدور لنبرما ، أ  يضعهم على طاولة مفاوضات، بهدف ارتكاب « غريب مهاجر
 جرائم التهجنر.

ينن  في ميطقة وعاد ودعا لنبرما  في حدنث لإلذاعة اإلسرائنلية العامة أمس الى تهجنر الفلسطن
إلى أراضي السلطة الفلسطنيية مع بنوتهم وأراضنهم معلال ذلك بالقول إ  مدنية أم الفحم « المنثلث»

بن  الدول. والحدنث ع  يقل المنثلث، وهي » يقل سكا  »، وا   هياك أمنثلة لـ »اإلرهابنن  »دفنئة لـ 
حتى مدنية كفر قاسم قريبا م  يافا  الميطقة الجغرافية الممتدة م  وادي عارة بمحاذاة مرج اب  عامر

لكويها تمتد « المنثلث الكبنر»وهي باألصل تتبع ميطقة جغرافية أوسع كايت تسمى  48داخل أراضي 
 بن  نثالث مد  سكيية هي جين  ويابلس وطولكرم.

 15/7/2019القدس العربي، لندن، 
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 ستعاني لسنوات من فشل عملية خانيونس "إسرائيل"خبير عسكري:  .17
قال خبنر عسكري إسرائنلي إ  "عملية خاينويس الفاشلة، والتحقيقات : عديا  أبو عامر -21عربي

األميية التي كشفت ع  جايب ميها لم تك  عملية عادية أو تقلندية، أليه في منثل هذه العمليات التي 
ه تيفذها الوحدات الخاصة، جرت العادة لدى الجيش اإلسرائنلي أ  يصمت، وال يكشف ع  تحقيقات

شنئا، أل  في الكشف ع  بعض التفاصنل مخاطرة بعمليات مستقبلية، وبأرواح أفرادها، وكشف 
 لطريقة العمل، وفوق كل ذلك مخاطرة بأم  الدولة".

" أ  "الميظومة األميية 21وأضاف نوآف ليمور في مقاله بصحيفة إسرائنل النوم، ترجمته "عربي
مية حول كشف تفاصنل ومجريات العملية، وفي حال اإلسرائنلية شهدت يقاشات ساخية وجداالت حا

تم الكشف فإلى أي مدى، لك  قائد هنئة األركا  أفنف كوخافي ورئيس جهاز االستخبارات العسكرية 
"أما " تامنر هايما  والياطق العسكري باسم الجيش روين  مايليس قرروا أ  نثقة الجمهور بمؤسسة 

 األم  تساوي هذه المخاطرة".
ر، ونثنق الصلة بكبار جيراالت الجيش اإلسرائنلي، أيه "ال سبنل آخر لترميم الصورة التي وأكد ليمو 

تضررت كنثنرا لوحدة العمليات الخاصة ورجالها دو  أ  يكو  لإلسرائنلنن  معرفة بالذي حصل، وهل 
 تم فحصه، وأن  حصل الشرخ، ومعرفة كل النثغرات والسقطات التي وقعت فنها القوة الخاصة، ألييا
أمام عملية معقدة يقع جهاز االستخبارات في صلبها، فقد تم إقالة ضباط كبار، وما زالت الهزة 

 األرضية متفاعلة داخل الميظومة".
وأشار أ  "العدند م  المسؤولن  داخل المؤسسة األميية اإلسرائنلية لدنهم تحفظات كنثنرة على عمل 

يس، ولذلك كا  البد م  اإلطاحة ببعض هذه القوة التي أدت في اليهاية لما حصل في خاينو 
الرؤوس في الميظومة األميية، باعتبارها عملية اضطرارية كي نرى الجميع كنف تتم المحاسبة، فكل 
م  كا  متورطا في العملية، وعرف أن  تكم  مسؤولنته، والضرر الذي تسبب به كا  نجب أ  

 نخضع للمساءلة، وهو ما تم بالفعل". 
اإلسرائنلية الخاصة استطاعت العمل بصورة مهيية عيد عملية اإلخالء على وأوضح أ  "القوة 

مشارف خاينويس الشرقية، مما نتطلب المحافظة على كامل اللياقة البديية والتأهنل الالزم للتعامل 
 مع منثل هذه الظروف المفاجئة، كي نتم تيفنذ العملية بمستوى عال م  اإلتقا  في المستقبل".

األداء المندايي الياجح ال يعفنيا م  طرح األسئلة الصعبة ع  اللحظات السنئة في  وأضاف أ  "هذا
عمل الوحدة: ما األسباب التي أدت لحدوث منثل هذا التورط، أن  تكم  اإلشكاليات المندايية التي 
حصلت، وتتطلب م  الميظومة إصالحا م  جدند، أن  يقطة الضعف التي أحاطت في التفاصنل، 

 ايا العملياتية، أليها قضايا مهمة جدا لحفظ أم  إسرائنل".وكذلك القض
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وأكد أ  "كل هذه المسائل ستكو  شاخصة أمام الميظومة األميية اإلسرائنلية: االستخبارات والجيش، 
أليها فرصة إلعادة إيتاج الميظومة ليفسها مجددا، فهذ الوحدات الخاصة التي تيفذ منثل تلك المهام 

وق االستراتنجي المطلوب في كل المجاالت والقطاعات، وتمك  إسرائنل م  تحقق إلسرائنل التف
 الوصول للمعركة القادمة وهي مستعدة وقوية أكنثر م  أعدائها، وتحقنق يتائج جوهرية أكنثر".

واستدك بالقول أ  "عملية خاينويس أسفرت ع  أضرار كبنرة، بعضها جوهرية وحنوية، سيستغرق 
ا جزء م  المخاطرة العملياتية لهذه الوحدات، ال حروب يظيفة وال إصالحها سيوات طويلة، هذ

عمليات آمية، ويكم  الدرس في عدم االستهتار الخطنر، ولو كا  بمياطق آمية، وضرورة العمل 
الدائم واالستعداد المكنثف لمواجهة أي عمليات مفاجئة وسنياريوهات متطرفة، ولو لم يك  أماميا في 

 طار متوقعة".التخطيط اليظري أي أخ
وختم بالقول أ  "لدنيا تقدنر موقف حقيقي أيه في حال لم تيجح القوة في إيقاذ أفرادها، ووقعت في 
أسر حماس، فقد كا  الجيش ذاهب باتجاه إعادة احتالل قطاع غزة، والمعيى أ  منثل هذه العملية 

عليية، وهذا هو الدرس األميية السرية كايت ستدفع إسرائنل يحو حرب أكنثر م  أي عملية عسكرية 
يما تغننر الوضع القائم  األهم لصياع القرار: الحكمة تقتضي عدم االيزالق إلى حرب في غزة، وا 

 هياك، بدو  خوض هذه الحرب".
 15/7/2019، "21موقع "عربي 

 

 سكان بلدات إسرائيلية حول غزة ينتقدون اعتذار نتنياهو لـحماس .18
 ية، إيهم يشعرو  بالغضب واإلحباط م  سياسة الجيشتل أبنب: قال سكا  البلدات اإلسرائنل

، خصوصا بعد أ  قرروا عدم الرد على إطالق صاروخن  م  القطاع باتجاه اإلسرائنلية والحكومة
يتنجة ». واعتبروا ذلك ، واعتذارهم ع  مقتل أحد عياصر حركة حماسإسرائنل اللنلة قبل الماضية

وطالب المستوطيو  بضرورة إنجاد «. ولن  اإلسرائنلنن حالة م  الخوف والقلق والذعر لدى المسؤ 
سياسة نثابتة وواضحة تجاه حماس في قطاع غزة، مشنري  إلى أيهم في كل مرة رغم حالة التوتر 
يضطرو  للعودة للروتن  ذاته مع مزيد م  الحرائق والصواريخ التي تطلق كل فترة، في روتن  

واعتقد عدد م  المستوطين  أ  «. 2014عدوا  »امد ممانثل ويومي ميذ ايتهاء عملية الجرف الص
إطالق الصاروخن  الجمعة كا  بمنثابة الطلقة األولى إلمكايية ايدالع تصعند. مشنري  إلى أيهم 
يعيشو  في حالة قلق وطوارئ رغم استنثمار الجيش العدند م  الموارد في مشاريع دفاعية على 

رًا باألم  الذي قوضته السياسة المتبعة حاليا. وحملوا الحدود وتنثبت يفسها، إال أيها ال تحدث شعو 
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الحكومة اإلسرائنلية برئاسة بييامن  يتيياهو، المسؤولية الكاملة ع  الوضع الحالي الذي يعيشو  فيه 
 مطالبن  بوضع قواعد وأسس جدندة.

ازم ضد وتلقفت المعارضة اإلسرائنلية هذا الموقف لمهاجمة يتيياهو م  جدند ومطالبته بموقف ح
حماس. وبسبب الخوف م  أ  تسمع ايتقادات م  الوزراء أيضا، ألغى يتيياهو اجتماعا للمجلس 
الوزاري المصغر لشؤو  األم  والسياسة )الكابينت(، كا  مقررا نوم األربعاء المقبل لبحث األوضاع 

 في غزة.

  14/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"قارب مع مستشرقة إسرائيلية: مساعي خليجية للت .19

قالت مستشرقة إسرائنلية، إ  "االتصاالت القائمة بن  إسرائنل ودول : عديا  أبو عامر -21عربي
الخلنج العربي ما زالت خالل السيوات الجارية سرية، وبعندة ع  اإلعالم، وا   السبب األساسي الذي 

ميطقة الخلنج، ووقف تدفق يميع الكشف ع  اقتحام إسرائنل للميظومة االقتصادية الهائلة في 
معدالت السياحة اإلسرائنلية المتوقعة إلى هياك، هي حالة االمتعاض العربية عموما، والخلنجية 

 خصوصا م  عدم إيهاء الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي".
" أ  "هذا التردد 21وأضافت فنزيت رابنيا في مقالها بصحيفة مكور ريشو  اليمنيية، وترجمته "عربي

الخلنجي طرأ عليه تغنر أيضا، أل  الخوف م  إنرا ، والغضب م  الفلسطنينن ، يساهما  في زيادة 
اإلسرائنلي، كما أ  الحوارات التي يشهدها العالم االفتراضي بن  اإلسرائنلنن  -التقارب الخلنجي

 ومواطيي دول الخلنج، تساهم في هذا التغننر التوعوي".
 15/7/2019، "21 موقع "عربي

 
 "35-تتسلم مقاتلتين إضافيتين من طراز "اف "سرائيل"إ .20

" 35أعل  جيش االحتالل اإلسرائنلي نوم األحد تسلمه مقاتلتن  جدندتن  م  طراز "أف : رام هللا
 األمريكية، لتيضما ألسطول سالح الجو.

" يسخة ميه :" ستيضم وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائنلي في بيا  تلقت وكالة أيباء "شنيخوا
المقاتلتا  الجدندتا  لسرب العظيم القتالي بعد أ  وصلتا لقاعدة يباطيم الجوية في صحراء اليقب، 

 وذلك بعد أ  خضعتا لسلسلة م  التجارب على مدار العامن  الماضنن  للتحقق م  جهوزيتهما".
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الواليات المتحدة األمريكية، وشاركت المقاتلتا  الشهر الماضي في تدريبات جوية مشتركة بقيادة 
وسالح الجو الملكي البريطايي، حنث أظهرت المقاتلتا  مقدرة على التعامل والدفاع في مواجهة 

 التهدندات المتغنرة، بحسب البيا .
وأشار المتحدث إلى مواصلة سالح الجو اإلسرائنلي سعيه الستيعاب المزيد م  المقاتالت الحربية 

را ذلك مؤشر آخر على التعاو  العسكري طويل األمد بن  إسرائنل "، معتب35م  طراز "أف 
ويعتبر الجيش اإلسرائنلي أول جيش يقوم باستخدام المقاتالت الجدندة  والواليات المتحدة االمريكية.

 بشكل دائم في عملياته العسكرية.
 14/7/2019القدس، القدس، 

 

 بلةاالنتخابات السرائيلّية: سيناريوهات الحكومة المق .21
ال زالت استطالعات الرأي اإلسرائنلّية ترّجح تقارب عدد المقاعد التي سيحصل علنها كل م  الليكود 

 وقائمة "كاحول الفا "، مع عدم قدرة أٍي ميهما على تشكنل حكومة بمفرده.
فرئيس الحكومة اإلسرائنلّية، بييامن  يتيياهو، سيكو  مستحيال عليه تشكنل حكومة مقبلة دو  حزب 

سرائنل بنتنيو" ورئيسه، أفيغدور لنبرما ، وهو ما نبدو بعنًدا بسبب الخالف العمنق بن  يتيياهو "ي
وبن  لنبرما ؛ بنيما نواجه رئيس "كاحول الفا "، بنيي غايتس صعوبة في تشكنل حكومة بمفرده، 

  .بسبب استحالة دعمه م  األحزاب الحريدّية، على األقل حسب التصريحات العليّية، حتى اآل
وبحسب محّلل الشؤو  اإلسرائنلي في موقع "الموينتور"، ب  كسبنت، فإّ  يتيياهو "نبذل جهوًدا جّبارة 
للبقاء )سياسًيا(، وسيحاول الوصول إلعال  مشترك مع الرئيس األمنركي، دويالد ترامب، ع  قيام 

ارة إسرائنل مّرة أخرى" في بن  إسرائنل وبن  الواليات المتحدة، ورّبما دعوة ترامب لزي’ تحالف دفاعي’
محاولة لرفع يسبة التصويت له، والحفاظ على عدد المقاعد التي حصل علنها في االيتخابات 

 السابقة.
لك  استطالعات الّرأي تبّن  تراجع يتيياهو و"كاحول الفا " بشكل كبنر، لصالح األحزاب الصغنرة، 

ماذا لو بقي الليكود و"كاحول الفا " على تعادلهما التي بدأت قّوتها باالزدياد، ويبدو السؤال األكبر، 
 االيتخابي؟

وتبّن  االستطالعات، كذلك، أ  الرأي العام اإلسرائنلي يفّضل حكومة وحدة، تضم الليكود و"كاحول 
 الفا " في حكومة واحدة، لك  مدى "واقعّية" هذا الخيار ال زالت غنر معروفة.

بند الرئيس اإلسرائنلي، رؤوفن  ريفلن ، رجل المعسكر القومي ورّجح كسبنت أ  "مفاتيح الحّل ستكو  
المعادي ليتيياهو"، وبعد االيتخابات تجري جولة مشاورات في مقّر ريفلن ، يكّلف بعدها عضو 
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 14نوًما، قابلة للتمدند  28الكييست الحاصل على أكبر عدد م  التوصيات بتشكنل الحكومة، لمّدة 
 نوًما.

إمكايّية أ  يقوم ريفلن  بتمدند مهلة تشكنل الحكومة ليتيياهو بعد ايتهاء المهلة لك  كسبنت شّكك في 
األولى، وهي المهلة التي حصل علنها يتيياهو في المّرة السابقة، لكيه فشل في استغاللها وفّضل حّل 

 الكييست على أ  تجري جولة مشاورات جدندة.
 "ل  يضّيع وقًتا إضافًيا عيدما تيتهي المهلة".ويقل كسبنت ع  مقّربن  م  ريفلن  تقدنراتهم أيه 

 السيناريو األّول: حكومة وحدة برئاسة الليكود
بحسب كسبنت، فأحد االحتماالت هي أ  يطلب ريفلن  م  يتيياهو وغايتس تشكنل "حكومة وحدة 

حكومة  وطيّية"، لك  ما يقضي على هذه اإلمكايّية هو تعّهد قادة "كاحول الفا " بعدم االيضمام ألي
 نرأسها يتيياهو، في ظّل لوائح االتهام التي تالحقه.

وسيكو  قادة "كاحول الفا "، بحسب كسبنت، أمام معضلة قاسّية: االيضمام لحكومة وحدة هم 
بتمنثنل متساٍو مع الليكود وشراكة في الحكومة والحصول على كافة الحقائب الوزارية التي ترتبط 

   الخطر"، لك  الظهور بمظهر م  أعطى يتيياهو طوق اليجاة.بالقضاء اإلسرائنلي "إليقاذه م
واّدعى كسبنت أ  "كاحول الفا " ياقشت بالفعل هذه اإلمكايّية خالل األسابيع األخنرة، ولم تصل إلى 

 قرار بعد بخصوص قبولها أو رفضها.
 السيناريو الثاني: حكومة وحد بالتناوب

حول الفا " لمقترح ريفلن  المحتمل، هو: حكومة وحدة أّما المقترح المضاد الذي ستتقّدم به "كا
نتياوب على رئاستها غايتس ويتيياهو، باشتراط أ  يكو  غايتس أوال، حتى نخّصص يتيياهو وقته 
لملفاته القضائّية والمحاكمات المحتملة، لكّ  كسبنت اّدعى أيه م  غنر المتوّقع أ  نوافق يتيياهو 

 على مقترٍح كهذا.
رفض يتيياهو المحتمل بأّيه "يقاتل على إمكايّية التعامل مع االتهامات وهو بطور  وعّلل كسبنت

 رئيس حكومة، ول  نتيازل عيها أبًدا.
 السيناريو الثالث: انقالب من داخل الليكود على نتنياهو

وبسحب كاسبنت، تزداد حّدة المعضلة التي تواجهها "كاحول الفا " مع حقيقة إ  أصّروا على 
برفض االيضمام لحكومة مع يتيياهو، فإ  هياك احتماالت جّندة لوصول مرحلة يتيياهو مبادئهم 

 ليهانتها، وسنتحول لبّطة عرجاء سنيتفض الليكود ضّدها في يهاية المطاف.
ورّجح كسبنت أ  احتمال أ  نيقلب عضو ليكود واحد على يتيياهو هو "صفرّي"، وأضاف "مكاية 

، بتعبنر الليكودّنن . ’جلب الحكم’كود صامدة طالما أيه قادر على يتيياهو رئيًسا للحكومة واللي



 
 
 
 

 

 19 ص             4986 العدد:             7/15/2019 ثنينال  التاريخ:  

                                    

السؤال هو هل ستتصّدع مكايته عيدما نّتضح أيه غنر قادر على تركنب حكومة للمّرة النثايية على 
ألعضاء الكييست وأعضاء الحزب سنتقّوض أمام الواقع؟ هل سيصّر ’ الوالء العشائري ’التوالي، وهل 

 الّرافض لمشاركة يتيياهو الحكم؟ لنبرما  على موقفه
ويقل كسبنت ع  لنبرما  تعهده إيه ل  نوصي أ  يشّكل يتيياهو الحكومة المقبلة، دو  أ  يستبعد 
إمكايية االيضمام لحكومة غايتس المحتملة، "سنوصي لنبرما  بتشكنل حكومة وحدة بدو  حريدنن  

 أو متطّرفن ".
ي األكبر، لكّ  السؤال الذي نبقى مفتوًحا هو م  وتبدو حظوظ هذا الخيار، بحسب كسبنت، ه

 .سيكو  رئيس هذه الحكومة؟
 15/7/2019، 48عرب 

 

 الضفة الغربية: االحتالل ينشر كاميرات يمكنها تحديد األوجه .22
تيشر شركة تقيّية إسرائنلّية، بالتعاو  مع جيش االحتالل اإلسرائنلي، كامنرات مراقبة يمكيها تحدند 

 الغربّية المحتلة، بحسب ما كشفت صحيفة "ذا ماركر" النوم، األحد. األوجه في الضفة
والشركة هي "أييفنجن " ومقّرها في بلفسات اإلنرليدّية، تعتبر "أكبر الشركات البنومترّية في إسرائنل"، 

دولًة، ويرأسها رئيس دائرة "المسؤول ع  األم  في جهاز األم " السابق، أمنر كن ؛  43وتعمل في 
 ها تّلقت استشارات م  رئيس الموساد السابق، تمنر بوردوكما أي

وبحسب "ذا ماركر"، فإّ  التقيّية التي طّورتها "أييفنج " يمك  أ  تعمل على كامنرات م  كافة 
 األيواع والشركات، وبشكل فوري وباستهالك مواد محوسبة قلنلة.
و "سرّي أكنثر بكنثنر، ويشمل رصًدا أما المشروع اآلخر في الضّفة الغربّية، بحسب "ذا ماركر"، وه

للوجوه خارج الحواجز، استياًدا إلى شبكة كامنرات في عمق الضّفة الغربّية، هدفها "مالحقة ميّفذي 
 .%99.9وتّدعي الشركة أ  كامنراتها دقيقة بيسبة  العمليات وتحدندهم".

 14/7/2019، 48عرب  

 
 عن الطعام  عالمات العياء الشديد تظهر على األسرى المضربين .23

غزة: في سياق حملة المياصرة الشعبية لألسرى النثمايية المضربن  ع  الطعام في سجو  االحتالل، 
الذن  بدأت عالمات اإلعياء الشدند تظهر علنهم، ما نهدد حياتهم، شارك ممنثلو الفصائل الفلسطنيية 

 في اعتصام في مدنية غزة.
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، وهي إحدى الجمعيات التي "للشهداء واألسرى مهجة القدس "ويظم االعتصام بدعوة م  مؤسسة 
 تعيى بأوضاع المعتقلن  في سجو  االحتالل، وسط مدنية غزة.

، كما رفعت في "وال للعزل االيفرادي"، و"ال لالعتقال اإلداري "ورفع المشاركو  الفتات كتب علنها 
 نوما. 29المكا  صورة كبنرة لألسنر جعفر عز الدن ، المضرب ميذ 

، وأ  الشعب «خط الدفاع األول ع  القضية الفلسطنيية»االعتصام أ  األسرى يمنثلو   وأكدوا في
 الفلسطنيي لم نترك هؤالء األسرى نواجهو  المعركة بمفردهم.

وفي هذا السياق أكد مركز أسرى فلسطن  للدراسات، أيه بعد تعلنق نثالنثة أسرى جدد بنيهم أسنرة، 
مايية أسرى نواصلو  معركة األمعاء الخاوية ليزع حقوقهم إضرابهم المفتوح ع  الطعام ال نزال نث
 بوقف االعتقال اإلداري المتجدد بحقهم.

 15/7/2019، القدس العربي، لندن
 

 االحتالل يقتحم مصلى الرحمة في األقصى ويفرغه من القواطع الخشبية .24
فرا  غ المكاتب م  تل أبنب: بعد ساعات قلنلة م  هجوم الشرطة اإلسرائنلية على باب الرحمة وا 

محتوياتها، لتنثبت أيها صاحبة السيادة على الحرم القدسي الشريف، اقتحم عشرات المستوطين ، أمس 
 )األحد(، ساحات المسجد األقصى م  جهة باب المغاربة بحراسة مشددة م  قوات االحتالل.

تب الزيارات وبدا أ  هذه المجموعات تدخل ضم  فرق ميظمة وبلباس موحد، ما يعيي أ  جهة ما تر 
بشكل مبرمج وتسعى لزيادة عدد المستوطين  الذن  ندخلو  باحات الحرم باستمرار. وقد حرصت 
قوات الشرطة، بالمقابل، على مواصلة فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطنينن  للمسجد. وقد 

قتحام وصف مسؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية، فراس الدبس، ا
عياصر م  المخابرات  6مستوطيًا ومعهم  79المستوطين ، فقال إ  عددهم بلغ صباح أمس 

اإلسرائنلية وقاموا وبحراسة شرطة االحتالل بجوالت استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات ع  
هم النهودي الذي نزعمو  أيه كا  قائمًا مكا  مسجد قبة الصخرة المشرفة، فيما أدى بعض« الهيكل»

 وقبة الصخرة، قبل خروجهم م  باب السلسلة.« باب الرحمة»صلوات تلمودية قبالة مصلى 
وكايت قوات كبنرة م  الشرطة اإلسرائنلية وقوات حرس الحدود، قد داهمت، قبنل صالة الفجر، 

وأفرغت محتوياته م  خزائ  وحطمت السواتر الخشبية التي أقامتها دائرة « باب الرحمة»مصلى 
بغرض إعادة تفعنله. وقد سيطرت على المكا  وأعادت إغالقه. وفي محاولة لميع رد فعل  األوقاف

فلسطنيي على ذلك، يشرت شرطة االحتالل الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية لساحات 
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المسجد األقصى وقبالة البوابات، واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية لم  سمح له بدخول ساحات 
 المسجد.

 14/7/2019، ، لندناألوسط الشرق 
 

 البحرية السرائيلية تعتقل صيادين وتصادر مركبهما قبالة غزة .25
، أمس السبت، صياَدن  فلسطنينن  انثين ؛ بعد أ  «اإلسرائنلية»اعتقلت قوات البحرية : )وكاالت(

قامت بمالحقة عدة قوارب صند في عرض البحر قبالة جيوبي قطاع غزة. وقال يزار عياش، يقنب 
لصيادن  الفلسطنينن : إ  بحرية االحتالل اعتقلت الصيادن  محمد إسماعنل البردويل، وأحمد وائل ا

 البردويل، وصادرت مركبهما م  غرب منياء رفح.
وسلمت قوات االحتالل، المواط  علي محمد علي العالمي إخطارًا لهدم ميزله المكو  م  طابق، 

شاء في ميطقة وادي الشنخ القريب م  مدخل بنت أمر مترًا مربعًا قند اإلي 150وتسوية بمساحة 
 6شمالي محافظة الخلنل بالضفة الغربية؛ وذلك بحجة عدم الترخيص. واعتقلت قوات االحتالل 

فلسطنينن  بالضفة المحتلة، وأحالتهم للتحقنق؛ بتهمة تيفنذ عمليات ضد الجيش والمستوطين ، في 
باب »، شابًا في محيط ميطقة «المستعربو  »اصة حن  اعتقلت مجموعة م  قوات االحتالل الخ

بالقدس المحتلة. وأفاد شهود عيا  بأ  المستعربن  اعتقلوا الشاب بعد أ  ايهالوا عليه « العامود
بالضرب بصورة وحشية. وواصلت سلطات االحتالل، التضننق على أهالي بلدة العيسوية شرقي 

ت االحتالل يصبت حاجزًا؛ للتفتيش بمحيط مسجد مدنية القدس المحتلة. وقال شهود عيا ، إ  قوا
األربعن  في العيساوية، وقامت بتفتيش المارة، إضافة إلى يصبها لحاجز آخر على المدخل الشمالي 
للبلدة. وتواصل سلطات االحتالل للنوم السادس عشر على التوالي ميذ استشهاد الشاب محمد عبند، 

 لى األهالي.حصارها المشدد على البلدة، والتضننق ع
  14/7/2019الخليج، الشارقة، 

  
 ةفلسطينيات يحققن المراتب األولى بامتحانات الثانوية العامة في سوري .26

على الرغم م  كل الصعوبات التي واجهت وتواجه الفلسطنينن  في سورية وقلة إمكايياتهم : دمشق
لبات والطالب الفلسطنينن  المادية والضغوط االقتصادية والمعيشية واليفسية، حقق عدد م  الطا

المراكز األولى على مستوى المد  والمحافظات السورية في يتائج امتحايات النثايوية العامة بفرعنها 
 تموز. 10التي أصدرت يتائجها وزارة التربية السورية نوم األربعاء  2019العلمي واألدبي دورة أولى 
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لمركز األول على محافظة ريف دمشق بمجموع فقد يالت الطالبة حين  حسن  ابية مخيم النرموك ا
درجة، في حن  حققت عهد عبد القادر أسعد ابية مخيم النرموك على المركز النثايي على  "2860"

محافظة دمشق والمركز الرابع على مستوى سوريا، أما عال دياب عشماوي ابية مخيم النرموك كايت 
 " عالمة.2542بمجموع "م  المراتب العشر األولى على مستوى مدنية دمشق 

فيما حصلت ريتا خالد األسعد م  أبياء مخيم العائدن  بحماة على المرتبة النثايية على مستوى مدنية 
 حماة في يتائج النثايوية العامة.

 14/7/2019القدس، القدس، 
 

 تطرد المحاِضرين األجانب من الجامعات الفلسطينية في الضفة "إسرائيل" .27
ترفض سلطات االحتالل إصدار تصاريح عمل لألكاديمنن  : وكاالت -وم"القدس" دوت ك -القدس 

األجايب الذن  يعملو  في الجامعات الفلسطنيية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد في سياستها 
القاسية في ميح التأشنرات. ويجبر هذا االيتهاك على ايقطاع المحاضري  األجايب ع  طلبتهم 

ري  األجايب ومغادرة البالد، وتترك األ فها هؤالء المحاضر يظمة اإلسرائنلية التي تتسم بضبابّنتها وتعسف
 وُأَسرهم في حالة دائمة م  ايعدام اليقن  وتجعلهم ُعرضة لإلبعاد في أي وقت م  األوقات.

وفي هذه اآلوية، تعكف جامعة فلسطنيية في الضفة الغربية، إلى جايب ميظمتن  فلسطنينتن  م  
م  حيفا داخل أراضي « عدالة»إليسا ، على اّتخاذ إجراء قايويي م  خالل مركز ميظمات حقوق ا

 في رام هللا في الضفة الغربية. « الحق»ومؤسسة  48
 14/7/2019القدس، القدس، 

 
 في حق العمال الفلسطينيين لإلجراءاتسيرة سيارات في صيدا رفضا لبنان: م .28

رة سيارات مساء النوم م  أمام مدرسة الراهبات ايطلقت مسن: الوكالة الوطيية لإلعالم -المصدر
وزارة العمل  إلجراءات، ورفضا الفلسطنينن جيوبي صندا، وجابت شوارع المدنية، تضاميا مع العمال 

وجاءت المسنرة تلبية  في حقهم، وللمطالبة بالرجوع عيها. ورفعت على السيارات األعالم الفلسطنيية.
 صل االجتماعي.  لدعوات عبر مجموعات مواقع التوا

ايطلقت مسنرة حاشدة م  الشارع التحتايي في مخيم عن  الحلوة، وتجوب شوارع المخيم، رفضا كما 
 .وزارة العمل في حق العمال الفلسطنينن  إلجراءات

 14/7/2019موقع صيدا أون الين، 
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 وفد مصري في غزة ورام هللا يبحث "المحافظة على استقرار األوضاع" .29
 واجر أ  ن  مصرين  أميننمسؤول، أ  أ ف ب يقاًل ع رام هللا م   14/7/2019، لندنالحياة، يشرت 

في االيام االخنرة محادنثات مع قادة فلسطنينن  م  حركتي فتح وحماس للحؤول دو  ايدالع مواجهة 
إ  الوفد م  جهتها،  قالت حركة حماسوقد  و"حماس" التي تسيطر على غزة. "إسرائنل"جدندة بن  
 هاتوجه الى رام هللا صباح السبت، وحمل موقفها م  المصالحة مع فتح والتهدئة، مضيفة ايالمصري 

 ادلت بموقف "انجابي" م  دو  تفاصنل أخرى.
الوفد األميي المصري، برئاسة الوكنل ، أ  رام هللام   14/7/2019، الشرق األوسط، لندنوذكرت 

على التحرك الذي تقوم به مصر حول األوضاع في رام هللا،  ،أيم  بديع، أطلع الرئيس الفلسطنيي
والتطورات في الساحة العربية، والفلسطنيية بشكل خاص، في ضوء التحديات والمخاطر الحالية، 

إ  مصر طرحت تسليم ، وقالت مصادر ، وعملية المصالحة."إسرائنل"وكل ما نتعلق بالتهدئة مع 
جراء ايتخابات. و  ، نثم الدعوة إلى تشكنل حكومة وحدةللسلطة قطاع غزة طرحت مصر قد وطيية، وا 

 إيها تعاطت بإنجابية مع التطورات. "حماس"ذلك على المسؤولن  في قطاع غزة، وقالت 
 

 "األونروا": األردن ينفق على الالجئين الفلسطينيين أضعاف إنفاق مسؤول أردني .30
ألرد  على الالجئن  قال مدنر عام دائرة الشؤو  الفلسطنيية رفنق خرفا  إ  ما نيفقه ا: عما 

وجدد في  الفلسطنينن  في األرد ، أضعاف ما تيفقه وكالة )األويروا( في مياطق عملياتها الخمسة.
افتتاح أعمال مؤتمر المشرفن  على شؤو  الالجئن  الفلسطنينن  بالقاهرة؛ دعم األرد  الستمرار عمل 

 ة لها للقيام بواجبها.)األويروا( ومطالبة الدول المايحة بتأمن  المتطلبات المالي
 15/7/2019، الغد، عّمان

 
 الفلسطيني جمع مليون توقيع للمطالبة بحق العودةحملة في تشارك  فلسطين النيابيةلجنة  .31

أكدت لجية فلسطن  الييابية أ  زيارتها إلى العاصمة البريطايية، ليد ، كايت ياجحة بكل : عما 
التقى وقد علنها مستقباًل لخدمة القضية الفلسطنيية.  المقانيس وأنثمرت يتائج إنجابية يمك  البياء

الوفد، رئيس مركز عودة الفلسطنيي حنث تم االتفاق على إشراك لجية فلسطن  في الحملة الدولية 
لجمع ملنو  توقيع، وسنتم المباشرة في الحملة بداية اجتماعات الجمعية العامة لألمم  "حقي وقراري "

 . 2020 في أنلول عام المتحدة حتى اجتماع الجمعية
 15/7/2019، الدستور، عّمان
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 "أونروا"الجامعة العربية تدعو إلى تضافر في األمم المتحدة لتجديد والية  .32
مغبة استمرار السياسات اإلسرائنلية "حّذرت جامعة الدول العربية م  : سوس  أبو حسن  - القاهرة
تضافر الجهود العربية لمواجهة الخطة " ت إلى، ودع"كية الرامية لتصفية القضية الفلسطنييةيواألمر 
كية الهادفة إلى تفكيك وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الجئي فلسطن ، وحشد الدعم ياألمر 

السياسي والمالي لتجدند والية تفويض عملها الذي سنيتهي في سبتمبر )أنلول( المقبل بأغلبية مطلقة 
الجامعة على لسا  الدكتور سعند أبو علي األمن  العام  جاءت تحذنراتقد و  ."في األمم المتحدة

لمؤتمر المشرفن  على شؤو  الفلسطنينن  في  102المساعد للجامعة العربية، أمام افتتاح الدورة الـ
 الدول المضيفة التي ايطلقت، أمس، بمقر األماية العامة للجامعة العربية.

 14/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 مع "إسرائيل" عالقات الحكومة اليونانية الجديدة تطورب اتتوقع  .33
 2010إسرائنل في أنثنيا بن  عامي "أبدى أرييه مكنل، الذي شغل ميصب سفنر : صالح اليعامي

ارتياحه ليتائج االيتخابات التشريعية في النويا ، والتي أفضت إلى صعود اليمن  المحافظ  ،2014و
مرجحًا أ  تحرص الحكومة الجدندة برئاسة كنرياكوس  ممنثاًل في حزب "الديموقراطية الجدندة"،

أوضح أّ  كل الدالئل تشنر إلى أ  و  وتوسيعها.مع "إسرائنل" منتسوتاكيس على تطوير العالقات 
الحكومة الجدندة ستعمد إلى تطوير التعاو  األميي واالستخباري والعسكري بشكل جدي يفوق ما كا  

 إليكسيس سمارس. قائمًا في عهد رئيس الوزراء السابق
 15/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 صفقة القرن والنغمة الجديدة .34

 كمال زكارية
عّرابو صفقة القر  بعد ا  فشلوا في تسويقها سياسيا واقتصاديا، ولم تعد امامهم خيارات اخرى القياع 

التصفوية التي العرب والفلسطنينن  والعالم بها، اخذوا يعزفو  يغمة جدندة على اوتار المؤامرة 
يقودويها ضد القضية الفلسطنيية، وهي ا  الصفقة تهدف الى الخالص م  حركتي حماس والجهاد 
االسالمي الفلسطنينتن ، فتحولت اهداف الصفقة بقدرة قادر م  حل للصراع الفلسطنيي الصهنويي، 

افحة االرهاب وتحقنق السالم في الميطقة واالزدهار االقتصادي الذي بشروا به، الى صفقة لمك
حسب تصييفاتهم وتقسيماتهم وتوصيفاتهم، واذا كايت الحركتا  الفلسطنينتا  ارهابنتا  فهل وقف 
ارهابهما نتطلب تصفية القضية الفلسطنيية، وم  هو االرهابي الذي يحتل االرض بقوة السالح ويقتل 
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ر العرقي ضده نوميا، الشعب المحتل ويعتقله ويهدم بنوته ويغتصب ارضه ومساكيه ويمارس التطهن
ام الذي ندافع ع  حقه ووجوده وارضه وعرضه وكرامته، ليعلم غرييبالت ا  الرئيس الفلسطنيي 
محمود عباس كا  اقوى واشرس المدافعن  ع  حركة حماس عيدما تعرضت لالتهام باالرهاب في 

علم ا  هذا االسلوب المحافل الدولية وميع اتخاذ قرار دولي ضدها يصيفها باالرهابية، وعليه ا  ي
الجدند الذي يحاول التسلل م  خالله الى جدار الرفض الفلسطنيي لصفقة القر ، على امل احداث 
اختراقات في صفوف القيادة الفلسطنيية والقوى الفلسطنيية سنبوء بالفشل، ال  جميع القوى 

يكية ومشاريعهما التصفوية، الفلسطنيية الوطيية واالسالمية موحدة ضد العدو الصهنويي واالدارة االمر 
 وا  كا  بن  تلك القوى خالفات داخلية في وجهات اليظر والمواقف ازاء العدند م  القضايا المحلية.
حماس والجهاد االسالمي وجميع الفصائل والتيظيمات والقوى الفلسطنيية ال تهدد احدا، وال تشكل 

العالم االخرى، وم  هيا فا  العّرابن  خطرا على اي م  الدول العربية او االسالمية، او دول 
للصفقة ل  نجدوا آذايا صاغية ليغمتهم الجدندة ول  نيجحوا في تسويقها، وسيكو  الفشل حليفهم 

 ومصنرهم كما سبق وفشلوا سياسيا واقتصاديا.
نيكر العّرابو  المتصهنيو  للصفقة على الشعب الفلسطنيي حقه في استعادة ارضه المحتلة، واقامة 

لته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، ويعترفو  بذلك عليا ويحّرمو  على الشعب الفلسطنيي دو 
حقه في الحرية واالستقالل والعدالة والحياة الحرة الكريمة منثل باقي شعوب االرض، وكل ما يعينهم 

عسكرية الفلسطنيية بالقوة ال لألرضويهمهم توفنر االم  واالما  للمحتلن  الصهانية الغاصبن  
 االمريكية.

محاوالت االلتفاف الخطنرة جدا التي بدأ اؤلئك العّرابو  باستخدامها تح  عيوا  الخالص م  
الحركات المتشددة، توحي الى يوايا خبننثة وعدوايية ضد الشعب الفلسطنيي، ربما يحتفظو  بها 

العسكرية لفرض صفقة كخيارات جدية بعد ا  تفشل مؤامراتهم وجهودهم التصفوية، واستعمال القوة 
القر  على الشعب الفلسطنيي بحجة مكافحة االرهاب، ومهاجمة جميع القوى الفلسطنيية دو  استنثياء 

 بقوة.، ويبقى هذا االحتمال واردا باإلجماعكويها ترفض الصفقة 
 المؤشرات الحقيقية على المواقف الفلسطنيية في الداخل والخارج الفلسطنيي، كلها تؤكد بأ  الموت
اسهل الخيارات دو  الوط  وتحقنق االهداف الوطيية مهما بلغت التضحيات وحجم المؤامرات، 

 وتحذر في ذات الوقت م  االيزالق الى وحل االعداء.
 15/7/2019الدستور، عّمان، 
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 ترامب وعملية السالم .35
 جهاد الخاز  

قبل أيام إ  الرئيس مبعوث الرئيس دويالد ترامب للسالم في الشرق األوسط جاريد كوشير قال 
 األمنركي معجب بالرئيس محمود عباس وعلى استعداد للتعاو  معه.

كوشير قال أيضًا إ  بابيا مفتوح دائمًا للفلسطنينن . كوشير تحدث عبر الهاتف للصحافنن ، وقال إ  
بلنو  دوالر لألراضي الفلسطنيية واألرد  ومصر ولبيا ، شرط أ  يصل  50مؤتمر البحري  حدد 

سرائنل إلى اتفاق سياسي إليهاء خالف عمره عقود.ال  فلسطنينو  وا 
خطة ترامب للسالم ال تزال سرية، وسيكشف عيها في وقت الحق م  هذه السية. الفلسطنينو  

سرائنل «مشروع الدولتن »يشكو  في أ  خطة ترامب ستضم  ، أي دولتن  مستقلتن  للفلسطنينن  وا 
 تتعايشا  جيبًا إلى جيب.

ل أيضًا إ  الرئيس ترامب معجب جدًا بالرئيس عباس، وا   الفلسطنينن  سنجدو  أ  هياك كوشير قا
 فرصة متاحة لهم إذا قبلوا عملية السالم األمنركية.

الرئيس عباس سئل في رام هللا إذا كا  مستعدًا الستئياف الحوار مع الواليات المتحدة، وكا  رده أ  
 بدأ الدولتن  وعودة الالجئن  الفلسطنينن  إلى أرضهم.على الواليات المتحدة أ  تعل  قبول م

الرئيس عباس قال خالل اجتماع في مكتبه في رام هللا إ  الحوار يحتاج إلى قبول اإلجماع الدولي 
على حل الدولتن  وعلى القدس )الشرقية( المحتلة عاصمة للدولة الفلسطنيية المطلوبة. هو قال إيه 

 فسيكو  في البنت األبيض في النوم التالي. إذا قرأ هذا الكالم على ورق 
ربما كا  ترامب، أو زوج ابيته، صادقن  في الكالم ع  الرئيس عباس، إال أ  اإلدارة تضم العمنل 

 اإلسرائنلي األول واألخنر مستشار األم  القومي جو  بولتو .
ضحوكة عيد دول أخرى، الرئيس ترامب ليس سياسيًا محترفًا، وهو أحيايًا نجعل الواليات المتحدة أ

 بنيها حليفات لبالده، إال أيه نهن  بولتو  وهو نيفذ ما يعتقد أيه سياسة تفند الواليات المتحدة.
كنثنرو  م  الذن  عملوا للرئيس ترامب يعايو ، فبعضهم طرد، وبعضهم استقال، وبعضهم سج . 

ئيس االيتخابية في السج . مايكل كوه ، وهو محاٍم سابق للرئيس وبول مايافورت، رئيس حملة الر 
ريكس تنلرسو  عمل فترة قصنرة وزيرًا للخارجية ووجد أ  آراءه السياسية تختلف ع  آراء الرئيس 

 واستقال.
بولتو  وصل إلى موقع مع ترامب بعد أ  أّند الرئيس بحماسة في مقابالت مع فوكس، فبعد أ  عمل 

د عمله مع ترامب نتقلص والرئيس نهمل بحماسة ليشر يفوذ الواليات المتحدة عبر العالم وج
 يصائحه.
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أسجل مرة أخرى أ  جو  بولتو  عمنل إسرائنلي، وأيه إسرائنلي قبل أ  يكو  أمنركيًا، إذ عمل في 
 إدارات سابقة وسجله فنها يكشف إسرائنلنته المعلية.

ليست أمنركية. هو بولتو  نوصف عادة بأيه م  المحافظن  الجدد، وال أراه كذلك فسياسته إسرائنلية و 
نرا  أعداء الواليات المتحدة، لذلك فهو نؤّيد حلف الياتو، ويرى أيه  يعتقد أ  روسيا وكوريا الشمالية وا 

 على روسيا التي أندها في السابق.« الديموقراطي»الرد 
او  في الميطقة المجردة م  السالح مع كوريا -ترامب صافح الرئيس الكوري الشمالي كيم جويغ

لى درجة أ  الرئيس األمنركي لم يطلب م  كوريا الشمالية الجيوب ية، واجتماعهم كا  سلميًا، وا 
 اإلقالع ع  السعي المتالك سالح يووي.

 هذا ال نياسب بولتو ، إال أيه نياسبيي ويياسب كل طالب سالم في العالم.
 14/7/2019الحياة، لندن، 

 
 المعارضة تحاصر نتنياهو .36

 نويس السند
لطرق أصبحت مغلقة في وجه يتيياهو للبقاء في السلطة التي نتشبث بها بكل ما يملك نبدو أ  كل ا

م  قوة ظيًا ميه أيها ستبقيه بعندًا م  شبح المحاكمة وربما الدخول إلى السج  بسبب ملفات الفساد 
الهائلة التي يحملها على كتفيه. وبنيما نيفض عيه أصدقاء األمس وحلفاؤه التقلندنو ، تيجح 

في لملمة صفوفها وا عادة ترتنب أوراقها واضعة يصب عنينها هدفًا واحدًا « اإلسرائنلية»عارضة الم
 هو إسقاط يتيياهو. 

ولهذا السبب قررت أحزاب المعارضة وقف االتهامات المتبادلة فيما بنيها، والتعاو  والتيسنق خالل 
أيه إذا كايت أحزاب المعارضة  المعركة االيتخابية م  أجل عدم ضياع األصوات هباًء، وم  ميطلق

 غنر قادرة على التوحد فإيها قادرة على التعاو  لتشكنل كتلة كبنرة تضع حدًا لمسلسل حكم يتيياهو. 
سبتمبر، جارية على قدم وساق، والكل  17التحضنرات لاليتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في 
، ياهيك عما نؤميه ذلك م  تحسن  الوضع يسعى إلى تقوية صفوفه عبر استقطاب شخصيات مؤنثرة

التفاوضي، ويزيد وزيه في التحالفات. وكا  عدد م  الشخصيات السياسية طالبوا بإعادة إقامة 
الجدند برئاسة إنهود باراك، في « إسرائنل ديمقراطية»التحالف القديم بن  حزب العمل ومنرتس وحزب 

، مجددًا للقائمة «هتيوعاه»بقة تسنبي ليفيي، وحزبها وا عادة الوزيرة السا« المعسكر الصهنويي»إطار 
وقد تكو  عودة باراك إلى الساحة السياسية يقطة التحول «. الكييست»التحالفية لخوض ايتخابات 

في معركة إيهاء حكم يتيياهو، ليس فقط أل  بارك هزم يتيياهو في كل المعارك االيتخابية التي 
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يما أل  باراك قادر  بالفعل على لملمة صفوف المعارضة أو ما يسمى أحزاب خاضها ضده، وا 
، وقد بدأ بالفعل خطوات في هذا االتجاه، فم  حنث المبدأ، هياك اتفاق مبدئي على «يسار -وسط »

التحالف مع حزب الجيراالت )لفا  كحول( برئاسة بنيي جاينتس، وهياك محاوالت إلحياء التحالف 
« هتيوعا»حنث اشترطت الوزيرة السابقة تسنبي ليفيي وحزبها « المعسكر الصهنويي»القديم في إطار 

 «. إسرائنل ديمقراطية»لعودتها إحياء تحالف حزب العمل، برئاسة عمنر بنرتس، وحزب باراك الجدند 
الالفت في هذه االيتخابات أ  عمنر بنرتس اختار قرية عربية إلطالق حملته االيتخابية، وهي خطوة 

ا كايت خطوة تكتيكية تستهدف يهب أصوات الياخبن  العرب، فهياك م  مهمة بغض اليظر عما إذ
يعتقد أ  السبنل األمنثل لحل المعضلة هو إلغاء سياسة التمننز العيصري في التعامل مع العرب 

. 1993واالعتماد على حكومة يمن  وسط مدعومة باألصوات العربية، كما فعل اسحق رابن  عام 
أنندًا م  إنهود باراك، وقال إ  حزبه ندرس التحالف مع ليفيي. وأضاف: ويبدو أ  هذا التوجه لقي ت

يح  يدرس االحتماالت، لتوحند الصفوف ليس مع تسنبي ليفيي وحدها، بل أيضًا مع منرتس ومع »
العمل وغنرهما م  األحزاب واألطر. فما كا  مفقودًا في االيتخابات األخنرة هو كتلة كبنرة تضم 

وى اليسار وأكبر قدر ممك  م  التيارات المعيية بإسرائنل دولة سالم، ديمقراطية أكنثر ما يمك  م  ق
حسب تعبنره. والسؤال هل نيجح باراك في إطاحة يتيياهو، ال أحد يستطيع التكه  « ولنبرالية وموحدة

 هيمية يتيياهو على السلطة. إليهاءبذلك، لك  م  المؤكد أ  باراك قطع خطوات جدية 
 14/7/2019قة، الخليج، الشار 

 
 الجامعات الفلسطينية.. بين احتياجات العصر وأساليب إسرائيل في التجهيل الممنهج   .37

 عمنره هاس
صواريخ القسام والحجارة أو البالويات الحارقة ليست هي سبب تدخل إسرائنل في الحرية األكاديمية 

 ول طالب أجايب.للجامعات الفلسطنيية وتخرب عملية توظنف المحاضري  م  الخارج أو قب
التشويش اإلسرائنلي المعتاد هذا على الحياة السليمة للجامعات الفلسطنيية ال نهم رؤساء جامعات 
إسرائنلية، أو عمداء كليات ومحاضري  كبارًا أو الطالب. في الحقيقة: لم يسمع صوتهم في أي مرة، 

إعطاء تأشنرات لألكاديمنن   رغم أ  تالعب وزارة الداخلية وميسق أعمال الحكومة في المياطق في
والطالب، الذن  هدفهم هو المياطق الفلسطنيية، بدأ ميذ زم  واشتد في السيوات النثالث األخنرة. 
ربما سنبدأو  باالهتمام بالموضوع إذا قامت مجالس طالب في أوروبا وأمريكا وفي عدد م  يقابات 

لمقاطعة الجامعات اإلسرائنلية. الممنثلو  المحاضري  بإعادة طرح عقبة التأشنرات األكاديمية كسبب 
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اإلسرائنلنو  الرسمنو  سيحتجو  بالتأكند بأ  األمر نتعلق بالالسامية. وسُيظهرو  بأيهم على حق، 
 والقول بأيهم لم يعرفوا.

هل ستهتم األكاديميا اإلسرائنلية بقنود الحركة التي تفرضها إسرائنل، إذ ال نوجد في جامعة بنرزيت 
مادة االقتصاد الرياضي والهيدسة المديية، منثاًل، إذا لم نهم كليات الحقوق في أ  قضاة محاضرو  ل

على طرد عائلة صيام م  بنتها في قرية سلوا ، ولطالب ” العاد“في القدس يصادقو  لجمعية 
الهيدسة المعمارية ومحاضريهم ال يعينهم بشيء أ  يأمر الجيش بهدم حي في وادي حلوة، قرب 

 ل وكذلك في القدس؟!جدار الفص
لماذا تهتم الجامعة العبرية بالتمننز الواضح القادم، وهو واحد م  عدد ال يحصى. هياك إجراء 
واضح ومريح لوزارة الداخلية م  أجل توظنف أكاديمنن  أجايب في الجامعات اإلسرائنلية. ال نوجد 

تسيطر على حدود وهوية  إجراء مشابه )الذي نجب أ  يكو  إسرائنليًا، أل  إسرائنل هي التي
الماكنثن  في المياطق الفلسطنيية( بخصوص توظنف أجايب في جامعات الضفة الغربية. الجامعة 
العبرية أيضًا ال تهتم بتيكنل إسرائنل بغنتو العيسوية الذي يقع على سفح التلة التي تشرف علنها 

 الجامعة.
ئنلي النهودي، وهم ال نختلفو  عيهم م  الطالب والمحاضرو  هم جزء ال نتجزأ م  الجمهور اإلسرا

حنث الالمباالة بالمس باألكاديميا الفلسطنيية. باستنثياء فلسطنينن  م  مواطيي إسرائنل وحفية م  
يشطاء اليسار النهود في الجامعات اإلسرائنلية الذن  ال تسكتهم الوحدة الفكرية التي تفرضها 

فإ  سيطرتيا على  –منثل كل الجمهور اإلسرائنلي  –ا باليسبة لألكاديمي”. إذا شئتم“مجموعات منثل 
محاضرًا وموظفًا  450محاضرًا أجيبيًا في بنر زيت م  بن  الـ  30الفلسطنيي ال تعّد قضية. يحو 

في معهد إدوارد سعند  110معلمًا أجيبيًا للموسيقى م  بن  الـ  20آخري ، هذا رقم غنر كبنر. حوالي 
أعلى م  الموظفن  المحاصري  في شبكة يزوات وتعسف اإلدارة المديية للموسيقى، هذه بالفعل يسبة 

 وسلطة الهجرة والسكا .
سواء أكا  كنثنرًا أم قلياًل، األمر المهم هو المبدأ وليس المعطيات التفصنلية. لو كا  هياك إجراء 

محاضري  واضح ومريح يشبه الذي في إسرائنل، حنيئذ يمك  االفتراض أ  عدد معلمي الموسيقي وال
في العلوم أو المساقات متعددة المجاالت المختلفة، قد يكو  أكبر. وم  أجل إشغال وظائف شاغرة 
أو تطوير مجاالت جدندة، يمك  االفتراض بأ  جامعات فلسطنيية أخرى تشغل أجايب أقل أو ال 

نثراء لطاقمها بضنوف م  الخارج.  تشغل، أو لعلها كايت ستطلب توسيعًا وا 
أكبر بكنثنر م  محاضر مخضرم في التاريخ في جامعة بنر زيت، العالق ميذ سية في هياك فظائع 

قبرص، أل  إسرائنل ال تسمح بتجدند تأشنرة دخوله إلى ميطقة رام هللا، أو حقيقة أ  اإلجابات على 
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. أسئلة االمتحايات نتم يسخها وترسل عبر البريد اإللكترويي إلى المحاضرة التي لم يسمح لها بالعودة
ويذكر بقرية سلوا  مرة أخرى، حنث تقوم جمعية يمنيية غارقة باألموال بالتيكنل بها باسم آنثار م  

 وولدزيي، وتجعل السكا  بائسن  وتدفعهم إلى المغادرة.
ولك  م  الخطأ تصينف طابع التخريب اإلسرائنلي لحياة الفلسطنينن  حسب فظاعتها الدموية. هجوم 

لي على الشعب الفلسطنيي متعدد اليظم. هذا الهجوم ندار بوسائل اإلسرائن –الشعب النهودي 
عسكرية وتكيولوجية متقدمة نتم تطويرها في الجامعات اإلسرائنلية، وبإجراءات معقدة على أندي 

منثل ” مستقلة“وزارات حكومية وجمعيات تجسس وتشويه تبدو غنر حكومية. وعلى أندي مجالس 
من ؛ بتجاهل إعالمي وتحريض محكم أو فظ نتم إسماعه نوميًا العفولة، ويوف هغلنل ومجلس بييا

في الرادنو والتلفزيو . حتى لو لم تقتل إسرائنل أو تجرح فلسطنييًا واحدًا في المظاهرات فذلك يشكل 
هجومًا متعدد اليظم لتفكيك التجمع الفلسطنيي وتحويله إلى مجموعة صدفية م  األشخاص األفراد 

 جمة المهاجم وحده.على كل واحد ميهم مها
إسرائنل تستنثمر موارد بشرية وتكيولوجية ومالية وفكرية م  أجل مواصلة الهجوم متعدد األيظمة م  
أجل تفكيك المجتمع الفلسطنيي. م  أجل ذلك تستعن  بموارد بشرية ومالية وفكرية للنهود في أرجاء 

سياسي لدول كنثنرة. عيدما يأخذ في العالم، وال يريد الحدنث ع  الدعم الدبلوماسي واالقتصادي وال
الحسبا  االستنثمار اإلسرائنلي، النهودي والعالمي الكبنر هذا، يمك  االيفعال والتأنثر م  الصمود 

 وم  ضم  ذلك الجامعات الفلسطنيية. –األفراد والمجتمع  –الفلسطنيي 
 14/7/2019هآرتس 
 15/7/2019القدس العربي، لندن، 
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