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تعتزم منح تراخيص و  ..على أنها مناطق "أ" مناطق الضفة كافةستتعامل مع  السلطة الفلسطينية  .1

  "ج"بناء بمناطق 
قنا: أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن  -رام هللا ، 4/8/2019ق، الدوحة، الشر ذكرت

الكيان اإلسرائيلي لم يعد يحترم أيا من االتفاقيات الموقعة معه، وأصبح يتعامل مع كافة المناطق 
ى والتصنيفات على أنها مناطق "ج"، وبناء عليه فإن الفلسطينيين سيتعاملون مع كافة المناطق عل

 أنها مناطق "أ".
وقال اشتية، خالل استقباله اليوم لجنة الدفاع عن "واد الحمص" واألهالي المتضررين الذين هدمت 
بيوتهم، "إن ما جرى في "واد الحمص"، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف االحتالل من خاللها إلى 

ال يتجاوز عدد ، والقائم على أن 2020تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 
من مجمل السكان".. مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة  %19الفلسطينيين في المدينة 

أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات 
 ل.االحتال
لسطينية ألول مرة، السبت، رام هللا: أعلنت السلطة الف، 3/8/2019القدس العربي، لندن،  ونشرت

 عزمها منح تراخيص بناء في مناطق )ج( الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.
وصرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم البدء 

عن التصنيفات اإلسرائيلية التي  بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كل المناطق بغض النظر
 تعتبر مناطق )ج( من الضفة الغربية مستباحة لها.

بحسب النمو “وأوضح الصالح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في مناطق الضفة الغربية كافة 
 ، وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق.”السكاني

ه لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق )ج( من الضفة وأشار إلى أن االتحاد األوروبي أبدى موافقت
 ”.لكن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي تحول دون تنفيذها“الغربية، 

ال يمنح االحتالل أي صفة قانونية لتنظيم البناء في األراضي “وأكد الصالح أن القانون الدولي 
 ”.الفلسطينية، وهذا األمر يقتصر على مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني

 
 "قريبا  "السلطة الفلسطينية تعتزم وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائيل  .2

رام هللا: تعتزم السلطة الفلسطينية تنفيذ قرار وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائيل في وقت قريب، في 
 خطوة تصعيدية جديدة.
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لة من ا لرئيس الفلسطيني وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن لجنة مشكَّ
محمود عباس بدأت اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق القرار الذي اتخذ قبل أكثر من أسبوع. 
والتقى عباس أعضاء اللجنة، أمس، وطلب وضع اآلليات المطلوبة لوقف العمل باالتفاقات مع 

«. ية لمنظمة التحريرالتزامًا بقرارات القيادة متمثلة بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذ»إسرائيل 
 وُيفترض أن ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

 وقال رأفت إن اللجنة تواصل اجتماعاتها لوضع اآلليات الفورية لتنفيذ القرار. 

إسرائيل، أنها  وفي وقت الحق أعلن مسؤول في اللجنة الفلسطينية المكلفة وقف العمل باالتفاقيات مع
لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة إليها. وقال المسؤول الذي 

، إن اللجنة اكتفت لدى اجتماعها برئاسة الرئيس «وكالة األنباء األلمانية»طلب عدم ذكر اسمه لـ
 ضة لعملها.محمود عباس في مقر الرئاسة في رام هللا، باستعراض الخطوط العري

وأوضح المسؤول أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على الفور، بما في ذلك البت بمستقبل التنسيق األمني 
مع إسرائيل، على أن يتم البحث أكثر وتحديد الخيارات فيما يتعلق بالخطوات الفلسطينية المقبلة، 

كد استمرار خطوات ودراسة تداعيات األمر. وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أن عباس أ
الحكومة لالنفكاك التدريجي عن االقتصاد اإلسرائيلي، والبحث عن بدائل عربية، خصوصًا األردن 

 والعراق.
 3/8/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 األممية "قائمة العار"في  "إسرائيل"عدم إدراج  السلطة تستنكر .3

صور عن استيائه واندهاشه لعدم إدراج أعرب مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة، رياض من رام هللا:
التي تشمل دواًل ترتكب « قائمة العار»األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل ضمن 

انتهاكات جسيمة بحق األطفال. وقال منصور بأنه لم يتم إدراج إسرائيل رغم األرقام واإلحصائيات 
تدين وتتهم السلطة القائمة باالحتالل بارتكاب الصادرة في التقرير والتي تتحدث عن نفسها و 

 االنتهاكات بحق أطفال فلسطين.
وكان مجلس األمن ناقش أمس في جلسة خاصة قضية األطفال في حاالت النزاعات المسلحة. وفيما 

. 2014سجل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ  2018يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن عام 
بجروح، معظمها كانت خالل مسيرات العودة في  2,756طفاًل فلسطينيًا وأصيب  59إذ استشهد 

قطاع غزة وشملت اإلصابات إعاقات دائمة وبترا لألطراف، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية 
 تقاسم جيش االحتالل والمستوطنون المسؤولية عن حاالت العنف ضد األطفال.
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من األطفال يقبعون في السجون اإلسرائيلية معظمهم قيد  203ووفق تحقيقات األمم المتحدة، فإن 
، سجل التقرير وجود 2018االعتقال اإلداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية ديسمبر )كانون األول( 

طفاًل في سجون االحتالل بحكم قضائي، ويخضع هؤالء األطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء  87
 حدة إسرائيل في قائمة العار.ورغم ذلك لم تدرج األمم المت معاملة.

وقبل الجلسة طالبت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غوتيريش 
وقالت عشراوي إن فشل األمم المتحدة في إدراج إسرائيل بالقائمة رغم الضغط  بضم إسرائيل للقائمة.

حقوق اإلنسان ومقررين خاصين لألمم  الذي مورس عليها من قبل منظمات وخبراء بارزين في مجال
المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم، ويؤكد الغطاء الدولي الممنوح دائما 

 لدولة االحتالل. 
 4/8/2019، ، لندنالشرق األوسط

 
 خطة تحرك سريعة لحشد الدعم لألونرواأبو هولي:  .4

لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون أكد عضو اللجنة ا: ليلى خالد الكركي -عمان 
الالجئين احمد ابو هولي، اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خطة تحرك على عدة 

( وحشد الدعم السياسي لتجديد والية تفويضها لثالث سنوات جدد تمتد األونروامستويات لدعم وكالة )
 .2023 إلى 2020من العام 

خطة التحرك المقدمة من دائرة شؤون الالجئين والتي تم  إنوقال أبو هولي في بيان صحافي أمس 
تهدف إلى قطع الطريق « اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها األخير

الة أو إلغاء على اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل اإلسرائيلية من تمرير مخططها إلنهاء عمل الوك
تفويضها، وحشد الدعم السياسي)لألونروا(بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها 

 .302بالقرارالممنوح لها 
وكشف أبوهولي في البيان بان الخطة ستتضمن حراكًا على المستوى السياسي والدبلوماسي ستقوده 

« غتربون ومندوبية فلسطين الدائمة في األمم المتحدةمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والم
وحملة التشويه والتشهير )لألونروا(  األمميةلتعرية الموقفين األمريكي واإلسرائيلي المعادي للوكالة 

وللعاملين فيها مؤخرا باإلضافة إلى التحرك على المستوى الشعبي متزامنة مع انطالقة حملة 
 «.ونروا(المناصرة اإللكترونية لدعم)األ

 5/8/2019، الدستور، عم ان
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 بالمئة من رواتب موظفيها 60الحكومة الفلسطينية تصرف  .5
بالمئة من قيمة رواتب  60األناضول: أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، األحد، صرف  -رام هللا

 ل.الموظفين العموميين في الحكومة )مدنيين وعسكريين(، مع استمرار أزمة المقاصة مع إسرائي
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن يوليو/تموز الماضي 

ومنذ فبراير/شباط  دوالرا(. 568شيكل ) 2000بالمئة، وبما ال يقل عن  60سيكون اإلثنين، بنسبة 
ى ألف موظف(، كامل قيمة رواتبهم، إذ حصلوا عل 133.2، لم يتقاض الموظفون العموميون )2019

 بالمئة حتى أجر مارس/آذار الماضي. 50
، بالتزامن مع شهر 2019بالمئة اعتبارا من راتب أبريل/نيسان  60وزادت الحكومة نسبة الصرف إلى 

 رمضان واألعياد.
 4/8/2019، القدس العربي، لندن

 
 تدعو التخاذ خطوات عملية لقطع العالقات مع االحتالل "قراطيةو الديم" .6

راطية لتحرير فلسطين، إلى إكساب قرار قطع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي قو دعت الجبهة الديم
صدقّيًة عبر خطوات ملحة أهمها تعليق االعتراف بدولة االحتالل، ووقف التنسيق األمني معه، 

جاء ذلك  وتفعيل المقاطعة الشاملة للبضائع اإلسرائيلية التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي.
حوارية نظمتها لجنة العالقات الوطنية في الجبهة بمحافظة خانيونس اليوم، بعنوان خالل ندوة 

 "المطلوب وطنيًا لمواجهة صفقة القرن" في مكتبها بالمحافظة.
 4/8/2019، فلسطين أون الين

 
 حماس تستهجن عدم إدراج االحتالل في "قائمة العار" األممية .7

ة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته عدم إدراج األمم المتحد استهجنت حركة حماس
شهد أعلى معدل النتهاكات  2008بحق األطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار األمم المتحدة أن عام 

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية إن  االحتالل ضد أطفال فلسطين.
الل والواليات المتحدة، يعطي ضوءًا أخضَر لقوات استجابة المنظمة الدولية للضغوط من االحت

 االحتالل الرتكاب مزيد من الجرائم بحق أطفال 
 4/8/2019موقع حركة حماس، 
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 ل على حدود غزةطلبت من حماس نشر مسلحين لمنع عمليات التسل "إسرائيل"مزاعم عبرية:  .8
ت أحرونوت، مساء يوم زعم يؤاف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعو : ترجمة خاصة -غزة

السبت، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر، أن إسرائيل طلبت من حماس بشكل غير 
مباشر نشر مسلحين من عناصرها لمنع وقوع عمليات تسلل عبر الحدود، وكذلك منع إطالق 

مصادر ونقل زيتون وهو معروف بعالقاته الواسعة داخل قيادة الجيش اإلسرائيلي، عن  الصواريخ.
متر من  100من تلك القيادة أن الطلب نقل عبر وسطاء، على أن يبقى عناصر حماس حتى مسافة 

 السياج.
 3/8/2019القدس، القدس، 

 

 لبنان: مخيم عين الحلوة يطوي صفحة دامية بمقتل "العرقوب" واعتقال نجليه  .9
 52لمتشدد بالل العرقوب )أسدل الستار أمس )األحد( في عين الحلوة، بعد مقتل االسالمي ا: بيروت

 أبرزعاما(، على صفحة سوداء أليمة ودامية عاشها المخيم الفلسطيني لسنوات طويلة مع 
 المطلوبين، الذي تسبب بمآس عديدة لسكان عين الحلوة وشكل حالة توتير دائمة. 

لعملية بعد رصد وتتبع هروب المطلوب بالل العرقوب من مربعه األمني في حي الراس األحمر بعد ا
العسكرية المشتركة بين عصبة األنصار اإلسالمية وحركة فتح، أول من أمس )السبت(، فإن 
مجموعة من عصبة االنصار بالتعاون والحركة االسالمية المجاهدة وعناصر اسالمية مسلحة أخرى، 

نائه، قاموا بعملية أمنية بعيد منتصف الليل في حي المنشية داخل المخيم بمالحقة العرقوب مع أب
فحصل اشتباك معهم ما أدى إلى مقتل بالل على الفور واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهما 

 عبر القوة المشتركة الفلسطينية الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة،
ابناء شعبنا  نهنئوأعلنت فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" واللجان الشعبية في منطقة صور "أننا 

الفلسطيني البطل وجميع اهلنا في مخيم عين الحلو بمقتل المجرم اإلرهابي بالل العرقوب، الذي 
وفي المقابل شيعت عين الحلوة أمس  طغى في اجرامه ضد االبرياء من ابناء شعبنا المناضل".

ة عالء الدين الذي اغتاله بالل العرقوب في الشارع الفوقاني للمخيم يوم الجمع حسين الفلسطيني
 الماضي.

 5/8/2019الحياة، لندن، 
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 حماس تقدر مساندة أهل غزة إلخوانهم في مخيمات لبنان .10
حيت حركة حماس االستجابة المقدرة ألهالي قطاع غزة لدعوة الحركة لهم بالتبرع ألبناء شعبنا في 

يح وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصر  مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
صحفي، إن هذه االستجابة تؤكد حالة الوحدة التي يتمسك بها شعبنا برغم الشتات الذي يعيشه بفعل 
االحتالل، وإن أهالي قطاع غزة وبرغم الحصار الظالم الذي يعيشونه يقفون إلى جانب إخوانهم 

ضفة والداخل وأضاف قاسم أن أبناء شعبنا في غزة وال الالجئين في لبنان، ومع كل أهلنا في الشتات.
 المحتل والشتات سيبقون يشكلون وحدة واحدة؛ يجمعهم هدف تحرير أرضهم والعودة إليها.

 4/8/2019موقع حركة حماس، 
 

 "هآرتس": نتنياهو يخشى التورط بحرب مع غزة قبل انتخابات الكنيست .11
ورط بمواجهة قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخشى الت الناصرة:

 واسعة في قطاع غزة، قبل انتخابات الكنيست )البرلمان( المقرر إجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وذكر المعلق العسكري في الصحيفة العبرية، عاموس هارئيل، يوم األحد، أن المخاوف من التورط 

النار التي تتم على السياج في المواجهة، قبل االنتخابات، تدفع نتنياهو، إلى احتواء عمليات إطالق 
 الفاصل مع غزة.

ولفت هارئيل إلى أن نتنياهو مشغول حالًيا بالعمل على تعزيز فرص فوزه في االنتخابات القادمة 
 وضمان حصول تحالف اليمين على أغلبية مطلقة بدون حزب "يسرائيل بيتنا".

س بمكانته السياسية بشكل وأردف: "نتنياهو يخشى أن تسهم مواجهة عسكرية مع حركة حماس بالم
 يفضي إلى تراجع الدعم الجماهيري له".

 وأشار إلى أن التجربة العملية دللت على أن نتنياهو يخسر فقط في أعقاب أية مواجهة مع حماس.
 4/8/2019، فلسطين أون الين

 
 إيران نتنياهو يحث رئيس الوزراء البريطاني الجديد على اتخاذ موقف حازم ضد   .12

هاتف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت،  -ترجمة خاصة -ت كوم"القدس" دو 
وبحسب بيان لمكتب نتنياهو، فإنه قال لجونسون  رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

وأشار إلى أنهما اتفقا على مواصلة تعميق  إنه من المهم والضروري اتخاذ موقف حازم ضد إيران.
 اون بين إسرائيل وبريطانيا في مجاالت االقتصاد واالبتكار.التع

 3/8/2019القدس، القدس، 
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 يرفضون حكومة برئاسة نتنياهو "سرائيل"إوزراء الجيش في  .13

أكد وزراء الجيش اإلسرائيلي السابقين، يوم السبت، رفضهم للمشاركة في حكومة سيرأسها : رام هللا
بعد االنتخابات المقبلة المقررة في السابع عشر من سبتمبر/ بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود 

 أيلول المقبل.
جاء ذلك خالل مشاركة كل من أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، وموشيه يعلون من زعماء 

أبيض، وعمير بيرتس زعيم حزب العمل، في مؤتمرات عقدت بمناطق مختلفة. علًما  -حزب أزرق 
 وزراء للجيش في حكومات نتنياهو المتعاقبة. أنهم جميًعا عملوا

وقال ليبرمان في ثقافي موديعين، إن جهده سيركز على تشكيل حكومة وطنية ليبرالية واسعة بدون 
أحزاب يمينية متطرفة، مشيًرا إلى أنه لن يقبل بحكومة يرأسها نتنياهو حتى وإن كان ذلك يضمن له 

 التناوب معه على رئاسة الحكومة.
لى أن هذا الموقف ليس مسألة شخصية، ولكنها من أجل المصلحة العامة. كما ادعى. وشدد ع

مشيًرا إلى أنه يطمح ألن يكون رئيًسا للوزراء لكن ليس في هذه المرحلة، فهي تمثل بالنسبة له خياًرا 
 وليس هاجًسا، وينظر لألمور بواقعية وأنه بحاجة لعدد كاٍف من المقاعد من أجل ذلك.

ود على ليبرمان، بالقول إنه تصريحاته هدفها صرف الرأي العام عن حقيقة أنه ينوي ورد الليك
 أبيض بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة. -التوصية بزعيم حزب أزرق 

من جانبه، قال موشيه يعلون، خالل ثقافي رمات غان، أنهم سيدعمون حكومة وحدة لكن ليس 
 شخصية، ولكنها وطنية.بزعامة نتنياهو، وأن ذلك ليست مسألة 

وبين أن حزبهم لن يمانع من حكومة وحدة مع الليكود بدون رئاسة نتنياهو، حتى ال يسمحوا لألحزاب 
 الصغيرة بابتزازهم. مشيًرا إلى أنه ال يمكن تجاهل االتهامات الموجهة لنتنياهو بقضايا الفساد.

ضم لحكومة برئاسة نتنياهو، وأنه لن من ناحيته، قال عمير بيرتس زعيم حزب العمل، إن حزبه لن ين
يتفاوض معه حول المشاركة بائتالف على اإلطالق. مشيًرا إلى أنه لن يكرر نفس أخطاء الماضي 

 ولن يقع في مصيدة نتنياهو مجدًدا.
وأكد أن حزبه سيطالب فوًرا بإقالة نتنياهو من منصبه في حال وجهت له الئحة اتهام في قضايا 

 الفساد.
 3/8/2019دس، القدس، الق
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 إصابة جنود اسرائيليين بالسرطان بسبب "القبة الحديدية" .14
أكد مصدر عسكري إسرائيلي، الليلة الماضية، ما  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

جندًيا بمرض السرطان، أغلبهم يخدمون في نظام الدفاع  30العبرية حول إصابة  13أوردته قناة 
 ية".الجوي "القبة الحديد

وبحسب المصدر، فإن المسؤولين يجرون فحًصا لتحديد ما إذا كان لعملهم في نظام القبة عالقة 
 بإصابتهم بمرض السرطان.

 5/8/2019القدس، القدس، 
 

 تكشف النقاب عن مشروع لصنع "دبابة المستقبل" "إسرائيل" .15
نيات حديثة جدا يجري )أ ف ب( ـ كشفت إسرائيل امس النقاب عن تق -تل أبيب ـ "القدس" دوت كوم

العمل عليها لتزويد دبابات الجيش االسرائيلي بها وصنع "دبابة المستقبل" التي يمكن أن تصل الحقا 
وقدمت وزارة الجيش اإلسرائيلية هذا المشروع الذي  الى مستوى يتيح تشغيلها من دون جنود داخلها.

 يتم االختيار من بينها. أطلق عليه اسم "كرمل" وتتنافس ثالث شركات لتنفيذه على أن
ويصف مسؤولو المشروع هذه الدبابة ب"الفريدة" ألن تصميمها الداخلي يتضمن شاشات كبيرة تعمل 

 درجة. 360باللمس وتمتاز برؤية تصل الى 
وطلب من الشركات اإلسرائيلية الثالث )إسرائيل لصناعات الفضاء، وإلبيت سيستمز، ورفاييل ديفنس 

ا الختيار األفضل بينها وتكليف الشركة المختارة تصنيع األجهزة الداخلية سيستمز( تقديم عروضه
 لدبابة المستقبل.

والهدف من هذا المشروع الذي أطلق قبل ثالث سنوات هو تطوير نظام تشغيلي وتصنيع أجهزة 
ونجحت الشركات الثالث في تقليص عدد الجنود  استشعار يمكن تركيبها في الدبابات الحالية.

ين لتشغيل الدبابة إلى إثنين، مع خيار القيادة الذاتية للمركبة وتحديد األهداف بمساعدة أجهزة الالزم
 االستشعار والكاميرات إلى جانب الذكاء االصطناعي وغيرها من الميزات.

 5/8/2019القدس، القدس، 
 

 قبلةتتوقع نمو االقتصاد اإلسرائيلي خالل السنوات الم للتصنيف االئتماني إس اند بي"" .16
( الدولية التصنيف االئتماني إلسرائيل على مستوى "إيه إيه ناقص" S&Pأقّرت شركة "إس اند بي" )

(AA.أمس الجمعة .)  وتوقعت الشركة وفق ما أورد موقع كان العبري استمرار النمو االقتصادي في
 ،2022إسرائيل خالل السنوات المقبلة بنسبة تفوق بقليل ثالثة بالمئة بحلول عام 
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 (.OECDوهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" )
وأكد ممثلو الشركة على نقاط القوة األساسية لالقتصاد اإلسرائيلي موضحين أن القيود الرئيسية 

 للتصنيف ال تزال قائمة كعبء الديون المرتفع نسبيًا والمخاطر الجيوسياسية واألمنية.
وأشار ممثلو الشركة إلى أنه على الرغم من التحديات المالية الناجمة عن الجولة الثانية من 

إلى ما بعد شهر كانون الثاني،  2020االنتخابات للكنيست، بما في ذلك تحويل ميزانية الدولة لعام 
إلى ذلك، فإنهم يتوقعون أن يكون االنضباط المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات. باإلضافة 

فإن كفاءة النظام المؤسسي والحكومي في إسرائيل ستوازن بين اآلثار المترتبة على االنتخابات 
 وتسهم في استمرار سياسة االقتصاد الكلي المسؤولة.

واشار التقرير إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي لم يواجه ركوًدا خالل الـخمسة عشر عاًما الماضية وأن 
. عالوة على ذلك، فإن 2010منذ عام  %60بالدوالر األمريكي ارتفع بنسبة  إجمالي الناتج المحلي

 .%3.6الحساب الجاري في فائض ومعدل البطالة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 
وعقب وزير المالية موشيه كحلون قائاًل: "إن ثقة شركات التصنيف الدولية هي تأكيد قوي على متانة 

 االقتصاد اإلسرائيلي.
التصديق على هذا التصنيف سوف يسمح للدولة تقليص االنفاق الحكومي بشكل كبير، ما  واكد أن

 يتيح المزيد من األموال في الخزانة العامة لصالح المواطنين.
 3/8/2019األيام، رام هللا، 

 
 سفير إسرائيلي درزي يتعرض لإلهانة في "مطار بن غوريون" .17

لدى بنما الدرزي رضا منصور، السبت، إنه تعرض  قال سفير إسرائيل -"القدس" دوت كوم -القدس
 لمعاملة غير الئقة من قبل حارسة أمن في مدخل مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب.

وحسب منصور، كما نقلت عنه قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الحارسة تحدثت اليه 
 ني، ملمًحا إلى تعرضهم لتمييز عنصري.وإلى أبناء عائلته بصورة غير مهذبة خالل فحص أم

وقال: "فقط بعد أن أوضحت أنني أشغل منصًبا في السفارة االسرائيلية في بنما ُسمح لي ولعائلتي 
بدخول المطار"، داعًيا سلطات المطارات اإلسرائيلية إلى توعية الحراس على حسن التعامل مع 

 المسافرين.
 3/8/2019القدس، القدس، 
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ل إدخال مندوبي الليكود لصناديق االقتراع العربية "ميرتس: حزب "كور ريشون"صحيفة "ما .18  سه 

ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" المحسوبة على تيار الصهيونّية الدينّية أّن حزب "ميرتس" تعاون مع 
 الليكود في إدخال مراقبين إلى صناديق االقتراع في البلدات العربّية، خالل االنتخابات األخيرة، في

 نيسان/ أبريل الماضي.
وكشفت الصحيفة، الجمعة، عن لقاء جرى بين مسؤول كبير في حزب الليكود وبين عضو الكنيست 
عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، في منزل األخير بكفر قاسم، عشّية االنتخابات، تمت بعده 

ميرتس" في البلدات الموافقة على إدخال مندوبين من الليكود إلى صناديق مخّصصة لـمراقبين عن "
 العربّية.

وخالل اللقاء، اّدعى فريج أن "عمليات التزييف" في البلدات العربّية تضّر أيًضا بـ"ميرتس"، بحسب 
ما نقلت الصحيفة عن مصدر في المنظومة التي أدارها مكتب العالقات العامة "كايزلر عنبار"، 

 .الذي زرع مراقبين يحملون كاميرات في البلدات العربّية
وبحسب الصحيفة، استصعبت الشركة نشر أعضاء في لجان صناديق االقتراع في كافة الصناديق 
في البلدات العربّية، بسبب أن عدد "المالكات" الممنوحة لليكود ال تكفي، قبل أن يسّهل حزبا "االتحاد 

 القومي" و"ميرتس" ذلك.
 4/8/2019، 48عرب 

 
د خطي ألعضاء الليكود: لن نستبدل ن .19  تنياهوتعه 

وقع جميع أعضاء قائمة الليكود، يوم، األحد، على تعّهد بعدم ترشيح أي شخص غير رئيس 
الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، من الليكود لرئاسة الحكومة، في محاولة إلحباط أي مسعى 

 محتمل الختيار خليفة له إن لم يتمّكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
ليوم، هّدد رئيس االئتالف الحكومي السابق المقّرب من نتنياهو، دافيد بيتان، وخالل ساعات ظهر ا

 بنشر أسماء كل من ال يوّقع من أعضاء الليكود على التعّهد. 
 وشكر نتنياهو، بعد اإلعالن عن إتمام جمع التواقيع، أعضاء الليكود على "دعمهم القاطع لي".

بيتينو"، أفيغادور ليبرمان، خالل لقاء تلفزيوني، أنه  وجاء المسعى غداة إعالن رئيس حزب "يسرائيل
سيتوجه إلى "أصدقائه في الليكود" الختيار بديل لنتنياهو في لم يتمّكن من تشكيل الحكومة المقبلة، 

 وعرَض اسَم رئيس الكنيست، يولي أدلشطاين، مثاال على شخّصية ليكودّية يمكنها أن تستبدل 
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 ومة "وحدة وطنّية" تضم كذلك "كاحول الفان".نتنياهو، في محاولة لفرض حك
 4/8/2019، 48عرب 

 
 من اإلسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون  %43استطالع:  .20

من الناخبين  %43أظهر استطالع لهيئة البث اإلسرائيلي "كان" نشر مساء اليوم، األحد، أن 
ن في االنتخابات العامة اإلسرائيليين ما زالوا مرتبكين ومترددين ألي حزب أو قائمة سيصوتو 

 أيلول/ سبتمبر المقبل. 17، المقررة في 22اإلسرائيلية، الختيار الكنيست الـ
من ناخبي معسكر اليمين، إنهم حددوا هوية القائمة التي  %65وبحسب نتائج االستطالع، قال 

م حددوا من ناخبي األحزاب اليسارية إنه %65سينتخبونها في أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما قال 
 الحزب أو القائمة التي سينتخبونها.

ممن يعرفون أنفسهم أنهم من مصوتي  %51يوًما على تنظيم االنتخابات، قال  40وفيما تبقى نحو 
 معسكر الوسط، إنهم قرروا لمن سيصوتوا.

وردا على السؤال بشأن الشخصية األنسب لرئاسة الحكومة الجديدة، حصل رئيس الحكومة، بنيامين 
 لرئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس. %37، مقابل %42هو على نتنيا

من الناخبين واثقون من مشاركتهم في عملية االقتراع، وأوضحت  %67ووفًقا لنتائج االستطالع، فإن 
من المشاركين  %55من الناخبين اليهود سيشاركون في العملية االنتخابية، فيما قال  %68"كان" أن 

 الع إنهم سيشاركون في االنتخابات.العرب في االستط
إنهم ال يعرفون، وأكد  %7إنهم يعتقدون أنهم قد يشاركون في االنتخابات، في حين قال  %20وقال 

 أنهم سيمتنعون عن المشاركة في التصويت. 7%
وفي وقت سابق، اليوم، أظهر استطالع جديد نشرته "كان" أنه لو جرت االنتخابات للكنيست اآلن، 

ب "كاحول الفان" الحزب األكبر. لكن رغم ذلك، فإن رئيسه، غانتس، لن يتمكن من تشكيل لخرج حز 
 حكومة من دون ضم أحزاب يمينية أو حريدية.

وأظهرت نتائج االستطالع أن "كاحول الفان" سيكون أكبر حزب في االنتخابات المقبلة، ويحصل 
 عدا.  مق 29مقعدا في الكنيست، بينما يحصل الليكود على  30على 

وبحسب االستطالع، فإن قائمة اليمين المتطرف "اليمين الموحد"، برئاسة أييليت شاكيد، ستحصل 
مقعدا. كما  11مقعدا، كذلك يحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على  11على 

 مقعدا. 11تحصل القائمة المشتركة على 
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فيما تحصل كل من كتلة "يهدوت هتوراه" وحزب  مقاعد، 8ويحصل "المعسكر الديمقراطي" على 
"غيشر"، برئاسة  –مقاعد لكل منهما، فيما يحصل تحالف حزبي العمل  7"شاس" الحريديين على 

 مقاعد. 6عمير بيرتس، على 
مقعدا، بينما  44يسار في الكنيست ال يتجاوز  –وبحسب هذا االستطالع، فإن تمثيل كتلة الوسط 

مقعدا، من دون "يسرائيل بيتينو". ويعني ذلك أن كال  54مين والحريديين تمثيل كتلة أحزاب الي
الحزبين الكبيرين لن يتمكنا من تشكيل حكومة من دون الخروج من قوالب المعسكرات، يمين ووسط 

 يسار. –
 4/8/2019، 48عرب 

 
 ارتقاء شهيد في نابلس واعتقاالت ومواجهات بالقدس المحتلة .21

ون شارع القدس جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، على أغلق شبان غاضب: وكاالت
 إثر وفاة الشاب هاشم عمر عطا هللا الطيراوي، متأثرًا بإصابته برصاص عناصر األجهزة األمنية.

فلسطينيًا خالل مداهمات بالضفة الغربية والقدس. وأكدت سلطات  11واعتقلت قوات االحتالل 
ة شبان في الضفة بذريعة مشاركتهم في أنشطة مقاومة شعبية لقواته االحتالل اعتقال أربع

والمستوطنين، فيما ذكرت مصادر أن قوات االحتالل اعتقلت سبعة في القدس. واعتقلت قوات 
االحتالل مواطَنين خالل مداهمات في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة. وأشارت تقارير 

 ية ومثلث الشهداء دون اعتقاالت.إلى مداهمات في بلدات مسل
 5/8/2019، الخليج، الشارقة

 
 لتسريع استيطان وتهويد الضفة "إسرائيلي"مخطط  .22

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس األحد، أن سلطات االحتالل تسابق الزمن لتغيير وكاالت: 
والمناطق المصنفة ج بشكٍل  الواقع القانوني والتاريخي القائم على األرض الفلسطينية المحتلة عامةً 

عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة « اإلسرائيلية»خاص، في محاولة لتعميق السيطرة 
 متسارعة تمت المصادقة عليه منذ سنوات.

ويتضمن المشروع وفقًا لوزارة الخارجية الفلسطينية، شق وبناء المزيد من الطرق االستيطانية االلتفافية 
وتوسيعه بشكل  60شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، باإلضافة إلى تطوير طريق الضخمة في 

أساسي عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات 
القائمة، وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات االستيطانية بعضها ببعض 
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ونشرت وسائل إعالم عبرية  «.اإلسرائيلي»إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق  وتحويلها
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، ووصفتها الوزارة  2430مخططًا لبناء 
ُتمثل خريطة طريق لشرعنة المستوطنات المعزولة والبؤر العشوائية وتوسيعها في »الفلسطينية إنها 
الضفة الغربية المحتلة ومحيط القدس الشرقية المحتلة واألغوار بشكٍل خاص، بما طول وعرض 

يسهل ربط تلك البؤر بالتجمعات االستيطانية القائمة، وفك عزلتها إن جاز التعبير، وهو ما سيؤدي 
إلى تهويد األغوار وطرد المواطنين الفلسطينيين منها وتهجيرهم بالقوة، ومحو الخط األخضر بشكل 

 «.ئي وتهويد قلب الضفة الغربية المحتلةنها
 5/8/2019، الخليج، الشارقة

 
 حالة بالل العرقوب "إنهاء"عين الحلوة بعد مخيم  إلىعودة الحراك  .23

في عين الحلوة. لكن ما حظي به  االغتياللم يكن حسين عالء الدين أول ضحايا جرائم : آمال خليل
 االقتتاليحظ به العشرات ممن سقطوا في المخيم ضحايا ابن العشرين عامًا غير المنظم عسكريًا، لم 

بالل العرقوب المشتبه فيه  اإلسالميساعة من اغتياله، ُقِتل  48في عاصمة الشتات. بعد أقل من 
 بقتل عالء الدين وبالتورط في عدد من االغتياالت واالشتباكات في األعوام الخمسة الماضية؟

كاميرات المراقبة كيف تمّكن العرقوب، وولداه يوسف  بعد ظهر الجمعة الفائت، أظهرت إحدى
وأسامة، من قتل عالء الدين بعد مشاركته في تظاهرة إحتجاجية على خطة وزارة العمل لتنظيم 

 العمالة الفلسطينية.
مقتل العرقوب انعكس ارتياحًا في عين الحلوة الذي شهد إطالق نار ابتهاجًا. فيما وافق آل عالء 

ع قتيلهم بعد ظهر أمس بمشاركة اآلالف. اللواء منير المقدح الذي شارك في الدين على تشيي
مجموعة وعصابة من القتلة حاولت شق الصف الفلسطيني من خلل اغتيال »التشييع، قال إن 

وبعد توقف «. المظلوم عالء الدين. واليوم المخيم حقق أهدافه من خالل اجتثاث هذه الحالة الشاذة
الحراك الشعبي، عقب انتهاء مراسم التشييع، استئناف التجمعات اإلحتجاجية قسري ليومين، أعلن 

 بالقرب من مدخل الحسبة. أمسعلى خطة وزارة العمل مساء 
 5/8/2019، األخبار، بيروت

 

 بالتنكيل بأسرى مضربين عن الطعام "إسرائيلـ"اتهامات فلسطينية ل .24
سرائيلية، أمس )األحد(، بتعمد التنكيل بأسرى اتهم نادي األسير الفلسطيني، السلطات اإل رام هللا:

 فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم إداريًا.
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، في بيان صحافي، إن إدارة السجون اإلسرائيلية «منظمة غير حكومية»وقال نادي األسير، وهو 
ين ال تصلح للعيش اآلدمي، تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق األسرى المضربين بعزلهم في زناز »

ووضعهم على مدار الساعة تحت استفزازات السجانين، ال سيما في محاولتهم عرض الطعام على 
يتعرضون »أضاف البيان، الذي نقلته وكالة األنباء األلمانية، أن األسرى المضربين و  «.المضربين

لعمليات نقل مستمرة في رحلة عذاب إضافية في محاولة مستمرة لكسر معركتهم ضد سياسة 
حتى اليوم ال توجد حوارات جدية يمكن أن ُتفضي إلى تحقيق هدف »وقال إنه «. االعتقال اإلداري 
أسرى  8وبحسب نادي األسير، يواصل  «.ن والمتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلداري األسرى المضربي

وسط »يومًا  35أضربوا منذ  3فلسطينيين إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم 
 «.ظروف صحية واعتقالية صعبة

 5/4/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 شددةعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى تحت حراسة م .25
مستوطنا اليوم األحد )الفترة الصباحية( المسجد األقصى المبارك من جهة  84اقتحم : القدس المحتلة

وقال مصدر  باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
معوا إلى بدائرة األوقاف اإلسالمية، إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد، واست

شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة 
 "باب الرحمة" بالجهة الشرقية من األقصى المبارك.

 4/8/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حنا: منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" ال تمت للمسيحيةعطا هللا  .26
قال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس المطران عطا هللا حنا، إن ما  ة:القدس المحتل

يسمى منظمة "مسيحيون متحدون من أجل )إسرائيل(" في أميركا، تقوم بدور سياسي مشبوه ومعاٍد 
لقضايا العدالة وداعم لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته وممارساته بحق شعبنا الفلسطيني، وهي تحظى 

 عم اإلدارة األميركية وبعض المجموعات التي تّدعي االنتماء للمسيحية، والمسيحية منهم براء.بد
وأضاف المطران حنا، في تصريح، اليوم األحد، "أن هذه المنظمة ال عالقة لها بالقيم المسيحية ال 

 من قريب وال من بعيد، وأعضاؤها متصهينون يفسرون الكتاب المقدس كما يحلو لهم".
أن هذه المنظمة ليست مسيحية وإن ادعت االنتماء لها زورا وبهتانا. وقال: "المنظمة تطلق  وأكد

على نفسها اسم مسيحيون متحدون من أجل )إسرائيل(، ونحن بدورنا نرد عليهم بالقول: ان 



 
 
 
 

 

 18 ص             5004 العدد:             8/5/2019اإلثنين  التاريخ: 

                                    

المسيحيين متحدون في دفاعهم عن فلسطين والقدس وفي دفاعهم عن قضايا العدالة ونصرة 
 ض مظاهر العنصرية بكافة أشكالها وألوانها".المظلومين، ورف

 4/8/2019، فلسطين أون الين
 

 انخفاض قياسي لواردات المشاريع اإلغاثية في غزة: غرفة تجارة وصناعة غزة .27
رصد تقرير فلسطيني رسمي صدر أمس السبت، انخفاضًا قياسيًا على واردات المشاريع : د.ب.أ

 التنموية واإلغاثية في قطاع غزة.
تقرير لغرفة تجارة وصناعة غزة، أن عدد الشاحنات الواردة للمشاريع التنموية واإلغاثية، بلغ  وذكر

شاحنة خالل النصف األول  14,621شاحنة، مقارنة مع  2970في النصف األول من العام الجاري 
 .2015من عام 

الشاحنات الواردة في المئة في عدد  80وأوضح التقرير أن األرقام المذكورة تظهر انخفاضًا بنحو 
والمعيشية رغم التدهور الشديد في األوضاع االقتصادية »الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية 

 52وأشار إلى أن التراجع الحاصل يأتي في ظل ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى «. واإلنسانية
ابر قطاع غزة في النصف وقال التقرير إن عمل معرسمية. في المئة بحسب إحصائيات فلسطينية 

سواء من حيث ساعات العمل أو نوع وكمية »األول من العام الجاري لم يشهد أي تحسن ملحوظ 
 «.البضائع الواردة

 4/8/2019، الخليج، الشارقة
 

 تبحثان انجاح معرض األسبوع المقدسيو"أمانة عم ان"  "فلسطين النيابية" .28
امي يحيى السعود أهمية الشراكة مع أمانة عمان الكبرى أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المح: عمان

 لدورها الفاعل في انجاح العديد من المبادرات التي من شأنها دعم المقدسيين.
، بحضور مدير المدينة أحمد ملكاوي أمسوقال السعود خالل اجتماع عقدته اللجنة بدار المجلس 
الل معرض األسبوع المقدسي الذي سيعقد وعدد من المعنيين في األمانة: إن اللجنة تسعى من خ

قريًبا في عمان التأكيد على الدور المهم للمقدسيين في الحفاظ على المقدسات وعلى وجودهم رغم 
 كل الممارسات التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم.

 4/8/2019الدستور، عم ان، 
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 ونا نازح والجئ من سوريين وفلسطينيينفيما يتثبت فيه ملي.. الراعي: الهوية اللبنانية ُمهددة .29

خالل افتتاح منتدى ، البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم )الجمعة(: حذر "الحياة" -بيروت 
من أن "الهوية اللبنانية مهددة اليوم بسبب الواقع السياسي الجديد  ،بكركي االجتماعي واالقتصادي

ل أعرافا وممارسات تبدل شيئا فشيئا وجه لبنان السياسي المتأزم الذي ينتهك الدستور والميثاق، ويدخ
واالجتماعي. وهي مهددة بسبب األزمة االقتصادية والمعيشية الخانقة التي تقحم اللبنانيين والسيما 
المسيحيين منهم على الهجرة، وبخاصة خيرة شبابنا المتخرجين من الجامعات، فيما يتثبت فيه مليونا 

 وفلسطينيين، بسياسة دولية هدامة".نازح والجئ من سوريين 
 2/8/2019الحياة، لندن، 

 
 صحيفة عبرية: اإلمارات تسمح لحاخام بتأسيس جالية يهودية فيها .30

قال كاتب إسرائيلي إن "الحاخام اليهودي يهودا سيرنا يتجول بحرية تامة في إمارة :ـ عدنان أبو عامر
األمريكية، حيث يرتدي القبعة الدينية "الكيبا" مع أبو ظبي اإلماراتية كما لو كان في والية مانهاتن 

 رموز واضحة على يهوديته، ويعمل مع رجال دين آخرين على برنامج للتقريب بين األديان".
" أن 21وأضاف يائير أتينغر في تحقيقه المطول بصحيفة مكور ريشون اليمينية، وترجمته "عربي

قد تحول مع مرور الوقت إلى حاخام الجالية "سيرنا يصل بصورة دورية إلى دولة االمارات، و 
اليهودية هناك، ومهمته األساسية مساعدة الشبان اليهود الصغار للعثور على هويتهم اليهودية، ويقدم 
 لهم استشارات في كيفية الرد على االتهامات الموجهة إلسرائيل بأنها دولة فصل عنصري أبارتهايد".

الحاخام للمرة األولى لزيارة فرع جامعة نيويورك بإمارة أبو ظبي وأشار إلى أنه "حين تمت دعوة هذا 
سأل مضيفيه اإلماراتيين عن ما إن كان يستطيع التجول في اإلمارة بالكيبا ورموزه اليهودية بحرية، 

 وأن يمشي في الشارع بأمان، أم ال، فأبلغه المسؤولون اإلماراتيون أن بإمكانه القيام بذلك".
 3/8/2019، "21موقع "عربي 

 
 قوقعة في غزة  146وفد طبي قطري يجري زراعة  .31

تستمر الجهود القطرية اإلغاثية في تغيير حياة الفئات األكثر معاناة في : محمد النعامي –غزة 
قطاع غزة، ومن ضمنها فئة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تقوم قطر بجهود جبارة 

شفى الشيخ حمد للتأهيل واألطراف الصناعية، ومنذ أعوام لعالجهم وتغيير حياتهم من خالل مست
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أطلقت قطر مشروعًا عالجيًا شاماًل لألطفال المعاقين سمعيًا، ويتواصل المشروع العالجي ليشمل 
 كافة أنواع العالج والتأهيل وحتى الترفيه لهؤالء األطفال بهدف دمجهم بالمجتمع.

أفت لبد في حديث لـ "الشرق" إن المستشفى يقدم خدمات قال المدير العام لمستشفى حمد، الدكتور ر و 
مميزة في قسم السمعيات والتوازن، حيث تم العمل بهذا القسم منذ أكثر من عامين وحقق إنجازات 
كبيرة في هذا المجال، حيث يقدم القسم خدمات شاملة من اكتشاف مبكر لإلعاقة السمعية وتشخيص 

مراحل التأهيل السمعي ومن ضمنها مرحلة زراعة القوقعة اإلعاقة السمعية ومسبباتها ومن ثم 
 السمعية.

وكشف لبد أن فريقًا مختصًا من دولة قطر يأتي لقطاع غزة بشكل دوري إلجراء عمليات زراعة 
حالة وهذا رقم عال بالمقارنة  146القوقعة، حيث تم إجراء عمليات زراعة القوقعة لما يقارب من 

ك برامج كبيرة لتأهيل الحاالت وتمرينها على التخاطب والنطق ودمجها بالدول المحيطة وبعدها هنا
ألف من ذوي  127ويستهدف مستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية حوالي  بالمجتمع.

 االحتياجات الخاصة في قطاع غزة.
 4/8/2019الشرق، الدوحة، 

 
 حملة إسرائيلية للعثور على العرب من أصول يهودية .32

يحزكيلي توجه لمتابعيه عبر شبكات التواصل قائال بالعربية: كل من أمه أو جدته : رعدنان أبو عام
 يهودية فهو يهودي تحصيل حاصل

قال كاتب إسرائيلي إن "منظمة يهودية بدأت حملة مؤخرا للبحث عّمن أسمتهم يهودا مختفين في 
لمشهور بين الدول العربية الدول العربية، وإن منظمة "يد لألخوة" برئاسة المغني زئيف يحزكيلي، ا

والسلطة الفلسطينية، ويغني أغاني عربية، بدأ بالتوجه للمسلمين ذوي الجذور اليهودية؛ إلعادتهم 
 لليهودية".

"، أن "نجاح يحزكيلي 21وأضاف مردخاي غولدمان بمقاله في موقع المونيتور، ترجمته "عربي
غة العربية، عشية عيد األسابيع في يونيو باستقطاب ألف طلب من العرب دفعه لمواصلة حملته بالل

عبر شبكات التواصل، حيث توجه للمسلمين ذوي الجذور اليهودية وفق الشريعة اليهودية من أجل 
إعادتهم للشعب اليهودي، وهي حملة الفتة وغير مسبوقة من خالل هذه المنظمة، التي أخذت على 

 عاتقها مهمة أال يفقد أي يهودي هويته". 
 3/8/2019، "21بي موقع "عر 
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 ندوة في عم ان تدعو إلى استراتيجية عربية إلفشال المشروع اإلسرائيلي التوسعي .33
دعا المتحدثون في ندوة "السياسات واالستراتيجيات  -منير عبد الرحمن -"القدس" دوت كوم -عمان

لى وضع " في عمان، السبت، إ2030 – 2020العربية في التعامل مع الصراع العربي اإلسرائيلي 
 استراتيجية عربية تقوم على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع اإلسرائيلي التوسعي.

وأكد المتحدثون، التي نظمها مركز دراسات الشرق األوسط، وشارك فيها سياسيون وأكاديميون، 
يني، ضرورة االستفادة من التحوالت في المواقف الدولية، خاصة الموقف الروسي واألوروبي والص

في مواجهة السياسات األمريكية المنحازة إلسرائيل التي تخالف القوانين الدولية المتعلقة بالقضية 
 الفلسطينية.

وأشاروا إلى ضرورة "بناء مشروع وطني فلسطيني على أساس التكامل بين مشروعي المقاومة 
الدعم العربي  والمفاوضات والبناء على وحدة الموقف في رفض صفقة القرن، إضافة إلى حشد

واإلسالمي والدولي لدعم دور أردني في التعامل مع القضية الفلسطينية ومواجهة تهديدات المشروع 
 االسرائيلي المهدد لألمة العربية في ظل حالة االنقسام التي يمر بها العالم العربي".

اإلسرائيلي، وتحصين كما أكدوا أهمية التوافق بين التيارات السياسية العربية في مواجهة المشروع 
المجتمعات العربية ضد التطبيع، واستثمار المواقف الشعبية اإلسالمية والدولية المتعاطفة مع القضية 
الفلسطينية، وإبقائها في صدارة االهتمامات لدى الشعوب العربية في ظل صمود الشعب الفلسطيني 

 وتمسكه بقضيته وحقوقه.
ري في كلمته االفتتاحية أن العرب والفلسطينيين معنيون أكثر وأكد مدير المركز الدكتور بيان العم

من أي وقت مضى في رسم تصورات ورؤى استراتيجية مباشرة في إدارة الصراع ومواجهة االحتالل، 
مشيرًا إلى التحديات الصعبة أمام الشعب الفلسطيني، وفي المقابل زيادة مستوى التحديات أمام 

، ما يعني أن أي تحول إيجابي، عربيًا وفلسطينيًا، سيشّكل نقطة تحول اسرائيل في سعيها نحو البقاء
 مهمة في الصراع لصالح الشعب الفلسطيني واأُلمة العربية.

وأضاف العمري: "شهدنا عدة مؤشرات ذات داللة على أن اسرائيل واجهت أحداثًا أثرت عليها 
ومواجهات القدس والضفة، والفاعلية  استراتيجيًا، مثل حروب غزة ولبنان، وأحداث الربيع العربي،

الفلسطينية في الصمود والمواجهة، وثبات بوصلة الشعوب العربية تجاه عدوهم الحقيقي واألخطر 
 المثمثل باالحتالل اإلسرائيلي.

 3/8/2019القدس، القدس، 
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 األمم المتحدة تحذر من استمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين .34
متحدة من سياسة االحتالل المتمثلة في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين حذرت األمم ال: )وكاالت(

واقتالعهم من منازلهم، معتبرة ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن 
 الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل، محميون بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

م المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة )أوتشا(، إن وقال مكتب األم
مبنى يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خالل  44هدمت « اإلسرائيلي»سلطات االحتالل 

شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر،  70األسبوعين الماضيين، كما هدمت أكثر من 
 ، وفي أراضي القدس.«ج»فصل في األراضي الفلسطينية المصنفة في المنطقة داخل جدار ال

يوليو/تموز  29و 16وأوضح المكتب في تقريره )حماية المدنيين(، الذي يغطي الفترة ما بين 
آخرين.  6,000فلسطينيًا، وتضرر أكثر من  38الماضي، أن عمليات الهدم هذه، أدت إلى تهجير 

مبنى منها  32ه المباني ُهدمت بذريعة عدم وجود رخص البناء، وكان مبنى من هذ 34وأضاف أن 
 ، واثنان في شرقي القدس.«ج»يقع في المنطقة 

مبنى ممواًل من قبل مانحين،  14، «ج»وذكر أنه كان من جملة المباني التي ُهدمت في المنطقة 
جنوبي الخليل، وهذان  ،«خشم الدرج»، و«أم الخير»بينها أربعة خزانات مياه تضرر إثرها تجمعا 

التجمعان كغيرهما من التجمعات األخرى الواقعة جنوبي الخليل، يعانيان أصاًل نقصًا حادًا في 
 إمدادات المياه.

شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس، بعد أن  4,000ولفت إلى تضرر ما يزيد على 
اٍض زراعية تم التبّرع بشقها، وأعاد جّرفت سلطات االحتالل مقاطع من أربعة طرق تؤدي إلى أر 

 السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.
في تدمير الممتلكات الفلسطينية، ال « إسرائيل»السياسة التي تنتهجها »وأعلنت األمم المتحدة أن 

 «. تتماشى مع االلتزامات التي ُيمليها القانون الدولي اإلنساني عليها
 5/8/2019الخليج، الشارقة، 

 
 ما جديَُّة قرار وقف العمل باالتفاقات مع الكيان اإلسرائيلي؟ .35

 محسن محمد صالحد. 

عادت إلى واجهة األحداث أخبار قرار قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقف العمل 
تموز/  25باالتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي. ويشير القرار الذي أعلنه الرئيس عباس في 

 إلى تشكيل لجنة لتنفيذ القرار. 2019يوليو 
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تشي اللغة القوية التي تحدث بها عباس بمدى اإلحباط، الذي وصل إليه وفريقه، من مسار التسوية 
ومن األمريكان واإلسرائيليين، وبمحاولة التأكيد على جدية القيادة الفلسطينية الرسمية في رفض ما 

يلية األمريكية وسياسة األمر الواقع وبناء الحقائق يسمى "صفقة القرن"، ورفض اإلمالءات اإلسرائ
على األرض، والتي أدت عمليًا إلى انهيار "حّل الدولتين" وتفريغه من مضامينه األساسية. ويرتبط 
خطاب عباس كذلك بتأكيد أن الموقف الفلسطيني ال يمكن تجاوزه أو االلتفاف عليه عبر مسارات 

واالستفراد بهم؛ وتأكيد قدرة الفلسطينيين على إفشال أي مخطط  التطبيع، ومحاولة عزل الفلسطينيين
يستهدف "تسوية" أو "تصفية" قضيتهم على حسابهم، ودون تطلعاتهم، حتى لو كان "المتعهدون" 

 حكومات وأنظمة عربية.
وبحسب عباس فـ"فلسطين ليست للبيع"، و"لن نرضخ لإلمالءات"، و"ال سالم وال استقرار في منطقتنا 

 الم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".والع
 إذا كان ثمة وقفات مع هذا القرار، فيمكن أن نلخصها فيما يلي:

الوقفة األولى: أن القرارات الرسمية الفلسطينية المتعلقة بوقف التنسيق األمني وتجميد االعتراف 
قرارًا  58معين الطاهر  بـ"إسرائيل" هي قرارات عديدة. وقد أحصى بعض الباحثين حسبما نقل األستاذ

وتصريحًا رسميًا فلسطينيًا في هذا الشأن، خالل السنوات الماضية. وكان من أوائلها قرار المجلس 
بوقف التنسيق األمني. وكان من المحطات  2015المركزي الفلسطيني المنعقد في آذار/ مارس 

، والذي 3/5/2018حتى  30/4لفترة البارزة قرار المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام هللا في ا
قرر تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق االعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية، ووقف 
التنسيق األمني، والتحرر من بروتوكول باريس االقتصادي. وبالتالي فالقرار ليس جديدًا، وينضم إلى 

لتي لم تجد طريقها للتنفيذ، وتم توظيفها إعالميًا وسياسيًا "أرشيف" كبير من القرارات المشابهة، ا
 بصورة مؤقتة.

الوقفة الثانية: هي أن القرار يفتقر إلى آلية تنفيذ محددة، واللجنة التي تّم الحديث عنها لم يحدد 
 رئيسها وال أعضاؤها وال صالحياتها وال مداها الزمني.

ت السابقة، لم ُتتبع بإجراءات عملية على األرض. فبالرغم الوقفة الثالثة: أن هذا القرار وكل القرارا
من أن ُعمر قرار وقف التنسيق األمني يزيد عن أربع سنوات، وتكرر عدة مرات، إال أنه لم ُينفذ منه 
شيء على األرض. وما زال الطرف اإلسرائيلي ينعم بخدمات تنسيق أمني "خمس نجوم"، وما زال 

مطاردة المقاومة أدى إلى إحباط عشرات العمليات والقبض على  يعلن أن تعاون السلطة معه في
كثير من الخاليا... ثم إن قيادة المنظمة والسلطة التي ُتحال إليها هذه القرارات "الُملزمة" ال تفسر لنا 
سبب تجاهلها لها على مدى أربع سنوات. وهو وضع يجعلها في مكان المساءلة عن أسباب 
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وتجاوزها لقرارات "المؤسسات التشريعية السيادية"، وليس في موقف  تقصيرها وضعفها وترددها
 تسويق "األداء الوطني".... بعد "خراب مالطة"!!

الوقفة الرابعة: دعا عباس في كلمته مرة أخرى إلنهاء االنقسام، وطالب بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع 
تصب بشكل جاد في إعادة بناء  . وهي دعوة يجب تشجيعها طالما2017في تشرين األول/ أكتوبر 

الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني. غير أن هذه الدعوة لم تخُل من 
مغالطات ومن تعريض سلبي بحماس؛ حيث ادعى عباس أن حماس رفضت في لقاء موسكو في 

تساوقًا مع "إسرائيل"  االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، مضيفًا أن ذلك كان 2019شباط/ فبراير 
 وأمريكا!!

فمن ناحية أولى يعلم عباس أن سبب عدم توقيع حماس على البيان الختامي للقاء موسكو مرتبط 
أساسًا بتغيير نصوص البيان التي قام بها ممثلو فتح دون علم باقي الوفود. ومن ناحية ثانية يعلم أن 

حرير والمشاركة في مؤسساتها بشكل حماس موافقة منذ سنوات طويلة على دخول منظمة الت
"ديموقراطي تمثيلي" يعكس إرادة الشعب الفلسطيني، وأن الكرة في ملعب عباس وحركة فتح منذ 

، واتفاق 2006مرورًا بوثيقة الوفاق الوطني في حزيران/ يونيو  2005إعالن القاهرة في آذار/ مارس 
اًء حقيقيًا واحدًا لشراكة فاعلة لحماس . وأن عباس لم يأخذ إجر 2011المصالحة في أيار/ مايو 

والجهاد اإلسالمي وغيرها في منظمة التحرير ومؤسساتها. كما يعلم من ناحية ثالثة أن "التساوق" مع 
اإلسرائيليين واألمريكان هو في األساس تساوق من خاض مسار التسوية واعترف لـ"إسرائيل" بمعظم 

لغى الميثاق الوطني الفلسطيني؛ وليس تساوق المقاومة فلسطين، وأوقف العمل المقاوم وطارده، وأ
المسلحة "المغضوب عليها" و"المحاصرة" والموصوفة بـ"اإلرهاب" من اإلسرائيليين واألمريكان 
وحلفاؤهم. وأن سببًا رئيسيًا لتعطيل المشاركة الفاعلة لحماس والجهاد في المنظمة هو أن سقفها أعلى 

 فتح، وأن هناك فيتو أمريكي إسرائيلي عليها.بكثير من سقف قيادة السلطة و 
الوقفة الخامسة: إذا كان ثمة جدية من طرف عباس وقيادة المنظمة والسلطة في مواجهة "صفقة 
القرن" وتحقيق وحدة وطنية فلسطينية فعالة، فإنهم المطالبون أواًل )ما دامت القيادة الرسمية بأيديهم( 

ها التوقف عن مجموعة القرارات واإلجراءات التي اتخذوها على أن يقوموا بعدد من اإلجراءات، أوال
مدار العامين الماضيين، والتي زادت من توتير وانقسام الساحة الفلسطينية، وأدت حتى إلى 
انفضاض فصائل منظمة التحرير عن فتح وسياساتها. ويدخل في ذلك العقوبات على قطاع غزة، 

يل حكومة فتحاوية حزبية، باإلضافة إلى متابعة سياسة وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتشك
الهيمنة واالستئثار بصناعة القرار الفلسطيني، واإلصرار على االستمرار في التحكم بمؤسساته 
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التشريعية والتنفيذية، فضاًل عن توظيف الصندوق القومي الفلسطيني ألغراض الضغط واالبتزاز 
 السياسي.

سلطة أن تتوقف عن "إدارة" المصالحة وعن "االنتقائية" في اختيار ما وعلى الرئيس عباس وقيادة ال
ليست مجرد تسليم المقاومة لقطاع  2011تريد تنفيذه وما ال تريد تنفيذه. فالمصالحة الموقع عليها منذ 

غزة؛ بل هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير، وفيها مجموعة من الخطوط المتوازية التي يجب أن ُتنفذ 
ة... وعلى رأسها مسار منظمة التحرير، التي ُيصر عباس على الحديث عن شرعيتها كرزمة واحد

وتمثيلها، دون أن ينظر إلى حالتها البئيسة التي تسبب هو وقيادته في وصول المنظمة إليها، سواء 
في مؤسساتها المهترئة، وانزوائها الشعبي، وغيابها عن صناعة األحداث، ووجودها في غرفة 

 تعطيل أي إجراءات حقيقية إلعادة بنائها وتفعيل مؤسساتها. اإلنعاش، مع
أما إذا كان ثمة حديث جاد عن وقف العمل باالتفاقيات مع العدو اإلسرائيلي، ووقف التنسيق 
األمني، وسحب االعتراف بـ"إسرائيل"؛ فإن هذا يعني مجموعة من االستحقاقات الكبرى أبرزها إعادة 

فلسطينية، وبناء استراتيجية فلسطينية جديدة على برنامج سياسي جديد، تعريف )أو إنهاء( السلطة ال
يتجاوز مسار التسوية واتفاقات أوسلو السابقة. وهذا قد يفتح فرصًا كبيرة لترتيب البيت الفلسطيني 
والنضمام حماس والجهاد وقوى المقاومة لمنظمة التحرير وإعادة بنائها على أساس العودة للثوابت. 

تح في الوقت نفسه مجموعة من التحديات والمخاطر نتيجة التموضع الجديد المحتمل. وهو ما يف
وهذا يستدعي مجموعة من ورش العمل والخطط التي يشارك في إعدادها خبراء ومختصون َأْكفاء، 

 لوضع البدائل والمسارات األنسب إلدارة المرحلة، ومتابعة استراتيجية المقاومة والتحرير.
تصريحات والتعبير عن "القهر" وتفريغ المشاعر، والتهديدات الكالمية... فال تفيد إال في أما متابعة ال

مزيد من اإلحباط... وفي مزيد من انهيار الثقة بالقيادة السياسية الفلسطينية، والشعور بضعف 
كفاءتها، وعدم ارتقائها إلى مستوى المرحلة. كما سيصب أكثر في ال مباالة وسخرية واستخفاف 

 ألمريكان والصهاينة بهكذا قيادة فلسطينية.ا
 3/8/2019، "21موقع "عربي 

 

 "سجن أوسلو"الخروج الصعب من  .36
 نبيل عمرو
اتخذت القيادة الفلسطينية قرار وقف العمل باتفاقات وتفاهمات أوسلو، وشكلت لجنة لوضع آليات 

 تطبيق القرار.
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نيا في واشنطن وتل أبيب وبروكسل، وفي كل لو اتخذ هذا القرار في وقت غير هذا الوقت، لقامت الد
 «.أوسلو»مكان ذي صلة بمشروع السالم الفلسطيني اإلسرائيلي المختزل بكلمة واحدة: 

ففي زمن سابق كان مشروع أوسلو أكبر وأوسع من اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. أي 
متياز، وكانت أميركا هي العرَّاب، واآلخرون هم أنه، ومن زاوية التبني والدعم، كان مشروعًا دوليًا با

 مجرد أدوات عمل.
كانت انتكاسات التنفيذ مسيَطر عليها، فلم يسمح العراب األميركي وال مساعدوه من الدول األخرى 
بأن تصل االنتكاسات إلى حد وقف المشروع أو انهياره. كانوا يتدخلون في الوقت المناسب، ويقدمون 

، «أوسلو»ية كي يبقى المشروع على قيد الحياة، أما اآلن فقد نسي األميركيون اإلسعافات الضرور 
 مسحوه من الذاكرة، وليس من التداول فقط.

وها هم يبدأون مشروعًا خاصًا بهم، وال شريك لهم فيه سوى إسرائيل واألمر الواقع الذي يحاولون 
األميركيون القرار الفلسطيني  فرضه، ليس على الفلسطينيين وحدهم؛ بل على الجميع، لذا قابل

« أوسلو»بتجاهل واضح انسجم مع التجاهل اإلسرائيلي. وال غرابة في األمر، فال إسرائيل آسفة على 
بعد أن اعتصرتها حتى القطرة األخيرة، وال أميركا حزينة على تالشي تجربة تراها فاشلة، وسبق أن 

 «.صفقة القرن »يها وعلى أهدافها من خالل أفصحت عن عدم جدواها في سياق تبريرها لالنقالب عل
الفلسطينيون احتفوا بالقرار، إال أنهم اختلفوا على مضمونه وأهدافه. كان االحتفاء الجماعي نتيجة 

، غير أن القبائل الفلسطينية، «أوسلو»تلقائية لشعورهم بالقهر والغبن؛ حيث نسبوا كل معاناتهم لـ
يرات متناقضة للقرار، تجعل من اإلجماع على االحتفاء به ال المتآلفة منها والمتناحرة، قدمت تفس

 قيمة له.
الفصائل التي تدين بالوالء لعباس مهما فعل، صفقت وابتهجت؛ ألنها تفعل ذلك تجاه أي أمر يفعله. 

، فقد اعتبرتا القرار خطوة ال بد أن «الشعبية»و« الديمقراطية»أما الفصائل التي ميزت نفسها عنه: 
« حماس»أما الفصيالن األهم: «. سجن أوسلو»وات أكثر وضوحًا وحسمًا، للخروج من تتلوها خط

إلى مسار « العبثي»، فقد ربطا تأييدهما بالخروج النهائي من مسار التفاوض «الجهاد اإلسالمي»و
 المقاومة.

ادر صاحب القرار محمود عباس ال يفكر إطالقًا فيما تفكر فيه الفصائل المعارضة، فهو لم ولن يغ
، ذلك أن وقف العمل باالتفاقات ال «أوسلو»مسار التفاوض، وهو لن ولم يبادر إلى الخروج من 

يعني اإللغاء. واألقرب إلى الواقعية في تفسير القرار وفهمه، أن الرجل الذي خذله الجميع في سعيه 
إعادة الحياة للمسار نحو السالم، وجَّه رسالة استغاثة وتحذير لكل الذين ال يزالون يؤمنون بإمكانية 

التفاوضي، وكذلك لحل الدولتين. فكل ما يجري على األرض يقطع بأن اإلسرائيليين ماضون قدمًا 
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في سياسة الضم وفرض مزيد من السيطرة المباشرة وغير المباشرة على الفلسطينيين. ولعل أبرز ما 
ي الحمص، أي في المنطقة حدث في األيام األخيرة، وله دالالت حاسمة، مجزرة البنايات في واد

«A» ثم قرار مجلس الوزراء اإلسرائيلي بتحويل المنطقة ،«C » التي هي بمساحة نصف الضفة
الغربية، إلى منطقة استيطانية مشتركة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، من خالل السماح للفلسطينيين 

ات القائمة في تلك المنطقة، وهذه بالبناء المحدود هناك، مقابل إقامة مستوطنات وتوسيع المستوطن
 وسيلة مبتكرة للضم النهائي بصورة عملية، تسبق القرار السياسي الصريح.

كل ما يجري على األرض يحمل مؤشرًا حاسمًا على أن تصفية الحقوق الفلسطينية ماضية على قدم 
ني، فمغزاه: خذوا ما وساق، وبتسارع غير مسبوق. أما التجاهل األميركي واإلسرائيلي للقرار الفلسطي

 شئتم من قرارات، ونحن نفعل ما نشاء من إجراءات.
من بوابة واسعة لوعد عظيم، يجدون أنفسهم بعد ربع قرن « أوسلو»الفلسطينيون الذين دخلوا 

يحاولون المغادرة عبر ممرات ضيقة. ولسوء الحظ فإن الذي يتحكم في مفاتيح الممرات هو الطرف 
 اإلسرائيلي.

 5/8/2019، ، لندنوسطاأل الشرق 
 

 األردن ومصر تشتريان الغاز الفلسطيني لمصلحة إسرائيل .37
 عبد الستار قاسم
االنهيار العربي أمام الكيان الصهيوني عام ويشمل مختلف المناحي. هناك دول تطبع وتتحالف مع 

ن الصهاينة أمنيا على األقل، ومن الممكن أن تتحالف معهم مستقبال عسكريا. وهناك أشخاص م
فئات عربية متنوعة تقوم بعملية التطبيع مثل الوفد اإلعالمي الذي قدم إلى فلسطين من أربع دول 
عربية. ال شك أن عملية التطبيع وإقامة عالقات مع الكيان الصهيوني يلحق ضررا كبيرا بالشعب 

قات معه أم الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة عال
استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدوالرات؟ مصر واألردن 
تستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه اإلقليمية واالقتصادية الفلسطينية. األردن 

ورد بما قيمته خمس ستستورد ما قيمته عشرة مليارات دوالر على مدى عشرة سنوات، ومصر ستست
عشرة مليارا. هذا الغاز مستخرج من المياه اإلقليمية واالقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، وأيضا من 
قبالة غزة. الشعب الفلسطيني ال يحصل على أي جزء من هذا الغاز على الرغم من أن غاز غزة هو 

من قبل الدولة التي تحتل وبيعه غاز تحت االحتالل وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز 
يتناقض مع القوانين الدولية. لكننا على وعي تام أن القانون ال قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي 
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الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات االستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية ال تجدي 
 نفعا بتاتا.

، وهما مسؤولتان مباشرة من 1967ا الضفة الغربية وقطاع غزة عام األردن ومصر هما اللتان أضاعت
الناحية اإلنسانية واألخالقية عن استعادة هاتين المنطقتين وتسليمهما للفلسطينيين. ولكن مصر 
سارعت إلى االعتراف بالكيان الصهيوني في اتفاقية كامب ديفيد وهي تقيم عالقات ديبلوماسية معه، 

ع. واألردن اعترفت بالكيان أيضا، وعملية التطبيع مع الكيان تجري على قدم وتدعم عملية التطبي
وساق بخاصة فيما يتعلق بالمشاريع االقتصادية المشتركة. أخالقيا ال يحق لمصر واألردن إقامة 
عالقات مع محتل مغتصب قبل أن يتم تحرير األرض الفلسطينية التي تم احتاللها. وإن دل هذا 

ل على االنهيار األخالقي لدى قادة الدولتين، وعن عدم الشعور بالمسؤولية أو على شيء إنما يد
الخطيئة العظمى التي تمت في حرب حزيران. ال يطلب أحد من األردن ومصر تحريك المدرعات 

 والدبابات نحو الكيان الصهيوني، لكنه مطلوب أن يكون لديهما بعض األخالق.
أشد خطرا وأكبر ثقال من التطبيع ألن شراء الغاز يحمل في شراء الغاز الفلسطيني من الصهاينة 

داخله التطبيع، أما التطبيع فال يحمل في داخله بالضرورة الغاز. الذي يشتري الغاز يقوم بعملية 
مزدوجة وهي دعم االقتصاد الصهيوني وبالتالي الجيش الصهيوني ليكون أكثر قوة وبطشا 

قيم عالقات اقتصادية اعتيادية مع كيان غاصب. شراء الغاز بالفلسطينيين، وهو مطبع أيضا ألنه ي
الفلسطيني معناه تقديم دعم مباشر لألجهزة األمنية الصهيونية والجيش الصهيوني من حيث أنه دعم 
لالقتصاد. وبهذا سيكون الكيان أكثر قدرة على شراء األسلحة، وأعلى شهية في االستمرار بمالحقة 

في السجون. طبعا التطبيع خطير، لكن من األولى مالحقة الذين يطبعون  الفلسطينيين وقتلهم وزجهم
ويشترون الغاز قبل مالحقة الذين يطبعون فقط، والطرفان في النهاية يخونون الشعب الفلسطيني 
والمقدسات، ويخونون األمة العربية وشعوبهم، وهم مجرمون. الشعب األردني غير راض عما يجري، 

عمان ضد شراء الغاز، والشعب المصري ال يرغب في ذلك ايضا.  وسبق أن حصل حراك في
ومصادر الغاز في النهاية كثيرة ومتوفرة، والمفروض أن يخجل النظامان األردني والمصري على 
نفسيهما وأن يستوردا الغاز من جهات أخرى مثل قطر وروسيا. هل نضب الغاز في العالم لكي يهرع 

 خزي إن شاء هللا في الدنيا واآلخرة.النظامان نحو الصهاينة؟ لهما 
ال يتوقف قادة النظامين األردني والمصري عن التباكي على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية. ويكاد هؤالء القادة أن يلطموا خدودهم ويمزقوا الثياب حزنا على فلسطين. 

ألم يعتصر قلوبهم عما يتعرض له الشعب وسرعان ما نراهما على شاشات التلفاز وهم يتحدثون ب
الفلسطيني من أحزان وآالم. ودائما يرددان الوقوف مع األشقاء الفلسطينيين وتقديم كل عون 
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ومساعدة لهم. وهللا إنهم كاذبون وال يتمتعون بأي شعور بالمسؤولية، وهم يشكلون دعامات قوية 
لعربية جمعاء ومن كل المسلمين. دموعهم للكيان الصهيوني للنيل من الشعب الفلسطيني واألمة ا

كاذبة وهي دموع تماسيح ال توحي إال بالطعن بالظهر والتآمر والغدر. واألفضل أن يكفوا أكاذيبهم 
 عن الشعب الفلسطيني حتى ال ينخدع أحد فيتخيل أن هناك قائدا عربيا فيه خير.

الخطر األكبر متمثال بذلك  المخاطر تحيط وتحدق بالقضية الفلسطينية من عدة جوانب، ويبقى
الفلسطيني الذي اعترف بالكيان الصهيوني وجند نفسه مدافعا عن أمنه، وفتح األبواب أمام األنظمة 

 العربية ليطفو تآمرها على السطح بال خجل أو وجل. لكننا باقون وصامدون وسننتصر بإذن هللا.
 4/8/2019، رأي اليوم، لندن

 
 "ج"نتنياهو: ضم  مناطق  "هاتف"البيت األبيض إلى  "مقسم"من  .38

 كارولينا ليندسمان
في ذروة الحملة االنتخابية للكنيست التي خرج فيها كل المرشحين عن أطوارهم كي ال يكونوا 
مصنفين كيساريين، وجد الكابنيت السياسي األمني الوقت والرغبة من أجل المصادقة على خطط 

ليس أقل من ذلك. كان لرئيس الحكومة ”. ج“مناطق وحدة سكنية في قرى فلسطينية في  715بناء لـ
بنيامين نتنياهو رغبة جامحة من أجل المصادقة للفلسطينيين على البناء. مثلما هي رغبته الجامحة 
لبوظة الفستق في منتصف الليل. هاجمته، مساء الثالثاء رغبة جامحة للمصادقة على بناء وحدات 

أن يضبط نفسه إلى أن يجتمع الكابنيت. طلب االتصال هاتفيًا سكنية للفلسطينيين. ولم يكن بإمكانه 
صودق على الخطة  –مع أعضاء الكابنيت. أراد أن يبني للفلسطينيين، أراد أن يبني لهم اآلن! حقًا 

باإلجماع عبر الهاتف. أكانت صدفة أن حضر في اليوم التالي جارد كوشنر، صهر ومستشار 
 ، الذي قال البعض إنه يحمل معه خطة القرن؟الرئيس ترامب لشؤون الشرق األوسط

نعم، تبين أنه لم تكن هناك رغبة جامحة إلعطاء الفلسطينيين هدية. وبصورة مدهشة، فإن كل وزراء 
، بمن فيهم وزراء اليمين المتطرف: بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، ممثلو ”مع“الكابنيت صوتوا 

هم الوزير زئيف الكين. من الواضح أن نتنياهو صمم المستوطنين، وكذا مؤيدو ضم آخرين من بين
على أن يكون كل أعضاء الكابنيت موقعين على المصادقة. ال سمح هللا، حتى ال يخطر ببال أحد 
التلويح أثناء حملته االنتخابية، بأن نتنياهو اليساري يحب العرب ويصادق لهم على البناء في 

اقتبسنا رئيس مجلس جنوب جبل الخليل، يوحاي  ، وإذا”ج“أراضي الوطن التي تسمى مناطق 
 ”.إذا سقطت فستسقطون معي“مما تم نشره، ” دهش“دمري، الذي 
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علينا التفكير ماذا كان سيحدث لو أن كابنيت حكومة يسار هو الذي قام بذلك. هذه هي أفضلية ما 
لهجوم اليسار لدى اليمين: هو يفعل ما يريده، وهم يفعلون ضد قيم معسكرهم، هم غير معرضين 

)إذا حدث ذلك فذلك سيكون ملتويًا؛ ألن اليسار فجأة يهاجم اليمين من اليمين(. ولكن سموتريتش 
قدم تفسيرًا آخر على ذلك. فما يهمه أن هذه الخطوة ال تفهم كخضوع لضغط أمريكي أو كجزرة 

ألولى تقرر دولة للمرة ا“كتب: ” فيسبوك“للفلسطينيين، ال سمح هللا. في التعليق الذي نشره في 
)اتفاق اوسلو ب( في  1994إسرائيل سيتم البناء للعرب الذين هم سكان المنطقة األصليين منذ عام 

 ”.المناطق ج، وليس للعرب الذين جاؤوا بعد ذلك من مناطق أ و ب
حسب سموتريتش، هكذا تقرر إسرائيل بأن الفلسطينيين يمكنهم التطور في األماكن التي ال تمس 

طنات واألمن، وال تدعم التواصل وال تخلق دولة فلسطينية في الواقع. وللمرة األولى، تطبق بالمستو 
دولة إسرائيل سيادتها ومسؤوليتها على كل المنطقة. وتتحمل المسؤولية عما يجري فيها. أي أن 

 ”.ج“األمر يتعلق بخطوة في الطريق لضم مناطق 
ية ألغراض انتخابية، يتبين من أقواله أن إذا كان سموتريتش ال يكذب وال يتحدث بديماغوج

ولكن وفق ما هو معروف حتى ”. ج“األمريكيين يدفعون نحو فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق 
اآلن، فإن نتنياهو، راعي الوضع القائم، ال يؤيد الضم. إذا كان هذا هو الوضع، فإن فوزًا حاسمًا 

وضع غير بسيط. وعدم اتخاذ قرار هو المكون  لنتنياهو في أيلول المقبل يمكن أن يضعه في
الضروري في استراتيجية الحفاظ على وضعه الراهن. أنا أريد، لكنني ال أستطيع، هذه هي ذريعة 

” صفقة القرن “القرن بالنسبة له. األمر األخير الذي يريده هو ائتالف مستقر يمكنه من االستجابة لـ 
 لصديقة.التي تعرضها عليه اإلدارة األمريكية ا

 4/8/2019 ،هآرتس
 4/8/2019، ، لندنالقدس العربي
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