
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منصور: اجتماعات حثيثة لتحديد خطوات التحرك بعد "الفيتو" األمريكي
 طرد حنين زعبي من جلسة الكنيست بعد مهاجمتها الجيش اإلسرائيلي

 لجنة القوى الوطنية واإلسالمية في غزةفتح تجمد مشاركتها في 
 تجميد التسهيالت في غزةلكية على القاهرة يضغوط أمر ": األخبار"

 ضد الفلسطينيين" إسرائيلـ"سيناتور أمريكي يدعو بالده لوضع حد النحيازها ل

: حماس يريزا مايت خالل لقائه نتنياهو
تدفع أموال للفلسطينيين ليحاولوا 

  اقتحام الحدود والتسلل إلى "إسرائيل"

 

 4... ص 

 
 

 4662 7/6/2018 الخميس

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 منصور: اجتماعات حثيثة لتحديد خطوات التحرك بعد "الفيتو" األمريكي  2.
 5 اتفاقيات ومعاهدات دوليةسبع يوقع على انضمام دولة فلسطين إلى  عباس  3.
 5 إلراقة الدماء اإلسرائيلي الجيش النبي صالح تؤكد امتهانقرية المحمود: جريمة االحتالل في   4.
 6 " تطالب الجنائية الدولية بمالحقة المجرم أردان على دعواته العنصرية للقتلالفلسطينية "الخارجية  5.
 6 ي حول مسيرات العودةعلى لسان السفير الهرف "العاشرة اإلسرائيلية"ما أوردته نفي فلسطيني ل  6.
 7 عريقات: العالم لن يستسلم إلرهاب وابتزاز االحتالل واألرجنتين انتصرت للقانون الدولي  7.
 7 في القدس "إسرائيل"بالقرار األرجنتيني بإلغاء مباراته مع  يرحب جبريل الرجوب  8.

 
  :المقاومة

 7 ثني على موقف منتخب األرجنتين بإلغاء مباراته مع االحتاللت حماس  9.

 8 "الجهاد" تدعو أهالي الضفة لشد الرحال للمسجد األقصى  10.

 8 ودةالستمرار مسيرات الع ضرورة توحيد الجهودتؤكد "الشعبية"   11.

 8 على تكراره مرات ومراتن وقادر غزة من رعب بغالف بات مغتص  اله تما عاش: كتائب صالح الدين  12.

 9 : إعدام الشهيد التميمي عمل إجرامي سيدفع االحتالل ثمنهحماس  13.

 9 لجنة القوى الوطنية واإلسالمية في غزة فتح تجمد مشاركتها في  14.

 10  قيادي بفتح يعلن استقالته بسبب وقف الرواتب بغزة  15.

 10 للشعب الفلسطيني في لبنان" اإلنسانيةتسلم بهية الحريري مذكرة "الحقوق  "الديمقراطية"  16.

 10 قرب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس االحتالل يعتقل فلسطينيا    17.

 11 حماس تطالب بوقف معاناة الممرضين الفلسطينيين بلبنان  18.

 11 يونس كادر فتحاوي واثنين من أقاربه شرق خان باختطاف فتح تتهم األجهزة األمنية بغزة  19.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 12 عن إلغاء المباراة المنتخب ليتراجعيديعوت أحرنوت: نتنياهو استجدى الرئيس األرجنتيني   20.
 12 خضع للذين يضمرون الكراهية لـ"إسرائيل" األرجنتينيليبرمان: الفريق   21.
 12 ن تلقوا تهديدات من مجموعات إرهابيةون األرجنتينيوريغيف: الالعب  22.
 12 أردان وكاتس: هناك عمليات تحريض وتهديد بالعنف من جانب الفلسطينيين واإلرهابي الرجوب  23.
 13 غباي: لقد انفجر لغم في وجهنا  24.
 13 سها في الرمالأللحكومة التي تدفن ر  هرتسوج: إلغاء المباراة فشل مدو     25.
 13 ليفني تتهم ريغف بالتعجرف والرعونة وخلط الرياضة بالسياسة  26.
 14 يري ريغيف: إلغاء المباراة يشكل بطاقة حمراء لـ"إسرائيل" ولمإسرائيليون نواب  27.
 14 "90الطيبي يسخر من ريغيف "هدف ذاتي في الدقيقة   28.
 14 وزارة الرياضة اإلسرائيلية: إلغاء المباراة عملية إرهابية من الطراز األول  29.
 15 فا" ضد الرجوباالتحاد اإلسرائيلي سيتقدم بشكوى لدى "الفي  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

رهابي  31.  15 وزير اإلسكان اإلسرائيلي: بناء البدو في النقب معاد  وا 

 16 طرد حنين زعبي من جلسة الكنيست بعد مهاجمتها الجيش اإلسرائيلي  32.

 16 هدئة مع حماس... ونتنياهو وليبرمان يعارضانالجيش اإلسرائيلي والمخابرات يؤيدان ت  33.

 17 يديعوت أحرونوت: جنرال إسرائيلي يكشف خطة "الردع" األقوى في الجبهة الشمالية  34.
 

  :األرض، الشعب
 17 رةيوصي بعدم إطالق سراح عهد التميمي: تحمل أيديولوجيا خطي "الشاباك"  35.
 18 التواجد الكبير للمعتكفينمن رغم بالمستوطنون يجددون اقتحاماتهم لألقصى ال  36.
 18 تشييع جثمان الشهيد عز الدين التميمي في قرية النبي صالح  37.
 19  المنصرم مايوأيار/ خالل  في الضفة ألجهزة السلطة اكا  انته 187لجنة أهالي المعتقلين السياسيين:   38.
 19 مستشفى نابلس إلىالطبية ت بتحمل مسؤولياتها بعد انتهاء عقد التحويال األونروامطالبة   39.
 20 عتقال  فلسطينيا  م 1,678دمشق تتكتم عن مصير : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  40.
 20 الفقر في غزة يدفع جريحا  إلى عرض كليته للبيع  41.
 21  اعتقال فلسطيني في الداخل المحتل بتهمة "د ْوس العلم اإلسرائيلي"  42.
 21 دوان االحتالل ومستوطنيه على األقصىشخصيات وهيئات دينية مقدسية تحذ ر من تصاعد ع  43.
 22 االحتالل يقرر نقل أسرى فلسطينيين إلى سجن طالبي اللجوء  44.

 
  : األردن

 22  قطاع غزةاألردن يحذر من تبعات استمرار الممارسات اإلسرائيلية ضد   45.
 

  لبنان: 
 23  ستبقى فلسطين! .."تويتر"جنبالط عبر   46.
 23  السفير الفلسطيني وراء سجني ظلما  : بعد تبرئتها من التعامل مع "إسرائيل" جنى أبو ذياب  47.

 
  عربي، إسالمي:

 23 يوم القدس العالمي طهران تدعو الشعوب اإلسالمية إلى المشاركة الفاعلة في  48.

 24 "سرائيل"إحزب مغربي يؤكد عزمه إخراج مقترح قانون لمناهضة التطبيع مع   49.

 24 مصر في طريقها إلى غزةفي مساعدات مغربية لفلسطين تحط   50.

 25 "وسم حماس باإلرهاب" هرفضبسبب العمرة  منع نائب موريتاني من أداء مناسك  51.

 25 تعدم الجئا  فلسطينيا  في مخيم اليرموك السوري قوات النظام  52.
 

  دولي:
 25 تجميد التسهيالت في غزةلكية على القاهرة يضغوط أمر ": األخبار"  53.
 26 الدفاع عن النفسب "إسرائيل"عترف بحق لكننا ن في االحتجاجات "لمقتل فلسطينيين ونقلق": ماي  54.



 
 
 
 

 

 4 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 27 غزةفي وزير الخارجية البريطاني يدعو نتنياهو لتحقيق مستقل وشفاف بقتل الفلسطينيين   55.

 27 ضد الفلسطينيين" إسرائيلـ"ازها لسيناتور أمريكي يدعو بالده لوضع حد النحي  56.

 28 د في سياق مفاوضات بين الطرفين"البريكس": وضع القدس يجب أن يحد   دول مجموعة  57.

 28 ترامب يحم ل الفلسطينيين مسؤولية جمود السالممحامي   58.

 29 في غزة "إسرائيل"رة احتجاجية على مجازر شيكاغو تشهد تظاه  59.

 29 مظاهرات في باريس ضد زيارة نتنياهو  60.

 30 جولة نتنياهو: بذور تغيير في الموقف األوروبي من إيران  61.
 

  حوارات ومقاالت
 31 عادل سليمان... كامب ديفيد وصفقة القرن  62.
 34 ماجد عزام... ما العالقة بين تصعيد أيار والمصالحة الفلسطينية؟  63.
 37 صالح النعامي... خطط تخفيف حصار غزة: تحول تقوده قواعد االشتباك الجديدة؟  64.
 39 بن كسبيت... طاعخطة األمم المتحدة إلعمار الق  65.
 40 تسفي بارئيل... حماس شريك ممتاز  66.
 42 عاموس هرئيل... في الجيش اإلسرائيلي يشخصون استعداد حماس للتسوية  67.

 
 45 :كاريكاتير

*** 
 

ليحاولوا اقتحام الحدود والتسلل  أموال للفلسطينيين : حماس تدفعتيريزا ماي خالل لقائه نتنياهو .1
 "إسرائيل"إلى 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول يوم ، أن 6/6/2018القدس، القدس، ذكرت 
 األربعاء، الدفاع عن الجرائم التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة مؤخرا.

التي تشهدها حدود قطاع غزة لم تكن سلمية وأنه سجل العديد من وقال نتنياهو أن" التظاهرات 
 محاوالت خطف الجنود اإلسرائيليين واإلضرار بالسكان".

وأكد نتنياهو خالل لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على "حق إسرائيل في الدفاع عن 
 ". كما قال.نفسها أمام محاوالت اقتحام الحدود خالل المسيرات العنيفة

حراق حقولنا ومحاولة  وأضاف "المشاكل في غزة تبدأ برغبة إيران األساسية في تدمير إسرائيل وا 
 اقتحام حدودنا الختطاف جنودنا واإلضرار بالمدنيين".

وتابع "نحن نفعل كل بوسعنا لمنع فقدان الحياة .. السبب في أن غزة تمر بأزمة إنسانية ألن حماس 
 موارد واإلمدادات المدنية إلى األنفاق اإلرهابية". وفق إدعائه.تحول الكثير من ال
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الذين  الفلسطينيين إن قالنتنياهو  عن وكاالت، أن، 7/6/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 
ليحاولوا "لهم من جانب حماس وتدفعهم  أمواليتم دفع ” قاموا بأعمال شغب على حدود غزة كان 

أعتقد أن المشاكل هناك متجذرة في الهدف “نتنياهو  وأضاف ."إسرائيلاقتحام الحدود والتسلل إلى 
نحن نبذل كل ما في “وتابع  ”.األساسي لحماس وهو تدمير إسرائيل. نحن ال نشهد احتجاجات سلمية

 ”.وسعنا للحد من الخسائر البشرية وفي نفس الوقت حماية األرواح اإلسرائيلية
 

 ت التحرك بعد "الفيتو" األمريكيخطوا لتحديدمنصور: اجتماعات حثيثة  .2
قال مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياا  منصاور إن اجتماعاات حثيثاة  :وفا – نيويورك

عقدت فاي الياومين الماضايين لتحدياد خطاوات التحارك بعاد "الفيتاو" األمريكاي فاي مجلاس األمان علاى 
 مشروع قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا.

إنااه جاارى التواصاال مااع اللجنااة  قااال منصااور، فااي حاادي" إلذاعااة "صااوت فلسااطين"، ماان جهااة ثانيااة،
الماااادنيين فااااي األراضااااي المحتلااااة، التااااي تترأسااااها  المعنيااااة بااااالتحقيق فااااي الممارسااااات اإلساااارائيلية ضااااد  
التوصااية لهااا بالااذهاب إلااى غاازة لالطااالع علااى  ساايرالنكا وتضاام فااي عضااويتها ماليزيااا والساانغال، وتاام  

وتوقااع منصااور أن تتوجااه اللجنااة إلااى القطاااع بعااد نحااو  ل المرتكبااة فااي الفتاارة األخياارة.جاارائم االحااتال
 شهر، وبعد التنسيق مع الشقيقة مصر.

 6/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اتفاقيات ومعاهدات دوليةسبع يوقع على انضمام دولة فلسطين إلى  عباس .3
، علااااى انضاااامام دولااااة 6/6/2018 باااااس، األربعاااااءمحمااااود ع يةفلسااااطينالة طلالسااااوقااااع رئاااايس  :رام هللا

 .اإلعااداماتفاقيااات ومعاهاادات دوليااة، ماان ضاامنها البروتوكااول الخااا  ب لغاااء عقوبااة  7فلسااطين إلااى 
ماان أجاال  اإلجااراءاتتعليماتااه لااوزير الخارجيااة والمغتااربين ريااا  المااالكي باسااتكمال  عباااسوأصاادر 

 فيها.  تنفيذ هذه االتفاقيات لتصبح فلسطين عضوًا كامالً 
 6/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إلراقة الدماء اإلسرائيلي النبي صالح تؤكد امتهان الجيشقرية المحمود: جريمة االحتالل في  .4

يوسااف المحمااود إن الجريمااة الفظيعااة التااي الفلسااطينية قااال المتحااد" الرساامي باساام الحكومااة  :رام هللا
فااي قرياة النبااي  ،وأعاادمت خاللهاا الفتااى عاز عباد الحفاايظ التميماي اإلسارائيليتالل ارتكبتهاا قاوات االحاا

صالح، تدل علاى "مادى التادريب والخبارة الطويلاة التاي يمتلكهاا جناود االحاتالل فاي إراقاة الادماء وقتال 
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حالاة الصامت التاي "وطالب المحمود المجتمع الدولي بالخروج من  المواطنين العزل من أبناء شعبنا".
 ."زال يلتجئ إليها إزاء فظائع االحتالل وجرائمه ضد شعبنا وأرضنا ما

 6/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " تطالب الجنائية الدولية بمالحقة المجرم أردان على دعواته العنصرية للقتلالفلسطينية "الخارجية .5
صريحات وزير األمن الداخلي في حكومة االحاتالل ت الفلسطينية دانت وزارة الخارجية والمغتربين :وفا

وأكدت، في بيان صحفي  جلعاد أردان، التي طالب فيها بقتل من أسماهم )مطلقي الطائرات الورقية(.
، أن هذه الدعوات تعكس عقلية االحتالل اإلرهابية والعنصارية، وسياسااته القائماة 6/6/2018 األربعاء

وقالات الخارجياة إن وجاه االساتغراب هناا لايس  ق أبنااء شاعبنا كافاة.على الحقاد والكراهياة واإلجارام بحا
، لكن المستغرب هو الصمت "إسرائيل"في تصريحات أعتدناها من أركان اليمين المتطرف الحاكم في 

على مثل تلك التصريحات، التي تدعو علنا للقتل  غير المبرر للمجتمع الدولي، الذي ال يحرك ساكناً 
ومبادئااه  أخالقياتااهمسااتعد للتنااازل عاان  "إسرائيلا"المجتمااع الاادولي فااي مااا يتعلااق باا واالغتيااال، يباادو أن

 له، وهذا ُيشكل وصمة عار. "إسرائيل"وكرامته، حتى يتجنب انتقاد 
 6/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ةعلى لسان السفير الهرفي حول مسيرات العود "العاشرة اإلسرائيلية"ما أوردته نفي فلسطيني ل .6

، اإلساارائيليةنفاات بعثااة فلسااطين لاادى فرنسااا، جملااة وتفصااياًل، مااا أوردتااه القناااة العاشاارة  :وفااا -باااريس
وأكدت  عربية وأجنبية، على لسان السفير سلمان الهرفي، حول مسيرات العودة. إعالموتناقلته وسائل 

أي مسااؤول  إلااى طالقاااً إ، أن الساافير الهرفااي لاام يتحااد" 6/6/2018 البعثااة فااي بيااان صااحفي األربعاااء
حول تمويالت محتملة لمسيرات العودة، مشددة على أن هاذا الخبار عاار تماماًا عان  أجنبي أوفرنسي 

 .اإلسرائيلية اإلعالمالتي تحاول بثها وسائل  األكاذيبالصحة، وما هو سوى حلقة جديدة في سلسلة 
لكامل ألكثر من ستة مالياين ا وجددت مواقف الهرفي بأن مسيرات العودة جاءت لتذكير العالم بالحق  

وشااددت البعثااة علااى أن مساايرات العااودة  .فلسااطيني مااا زالااوا يعيشااون حالااة اللجااوء منااذ ساابعين عاماااً 
 والدعم الكامل الذي تقدمه واشنطن لحليفتها تل أبيب. اإلسرائيليجاءت ردًا على االستفزاز األمريكي 

 6/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 الم لن يستسلم إلرهاب وابتزاز االحتالل واألرجنتين انتصرت للقانون الدوليعريقات: الع .7
قاااال أماااين سااار اللجناااة التنفيذياااة لمنظماااة التحريااار الفلساااطينية صاااائب عريقاااات إن العاااالم لااان  :رام هللا

رة تدعماه إدا والاذيتمارسه الحكومة اإلسارائيلية  الذييستسلم إلرهاب الدولة واالبتزاز والتهديد والوعيد 
علااى تصااريحات الااوزيرة اإلساارائيلية ميااري ريجيااف، التااي قالاات  وأضاااف عريقااات رداً  الاارئيس ترامااب.
"، أن إساارائيلوأن ال توقااف مباراتهااا مااع  اإلرهااابال تستساالم األرجنتااين لتهدياادات  أنفيهااا إنهااا "تأماال 

شااعب الفلسااطيني، ال ممارسااات الحكومااة اإلساارائيلية وجرائمهااا بحااق   أمااامالمجتمااع الاادولي لاان يستساالم 
التاااي يحتفااال أفاااراد جيشاااها المحتااال بقتااال مالئكاااة الرحماااة، واألطفاااال والمقعااادين، والنسااااء  و"إسااارائيل"

لألرجنتاااين وشاااعبها  ، ال تساااتحق المكافاااأة بااال يساااتحق المسااااءلة والعقااااب، فشاااكراً والمتظااااهرين سااالمياً 
طجااة والتهدياد واالبتاازاز الممااارس لالنتصااار لمباادل القااانون الاادولي، ورفا  البل وفريقهاا المتااألق دومااً 

 من أمثال ريجيف، وفريدمان، وهيللي.
 6/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في القدس "إسرائيل"بالقرار األرجنتيني بإلغاء مباراته مع  يرحب جبريل الرجوب .8

م الفلسااطيني اللااواء جبرياال وديااع عااواودة وأشاارف الهااور: أشاااد رئاايس اتحاااد كاارة القااد -غاازة  ،الناصاارة
إجراؤهااا  الرجااوب، بااالقرار األرجنتينااي ب لغاااء مباراتااه الوديااة مااع المنتخااب اإلساارائيلي، التااي كااان مقاارراً 

. وقال "الحكومة اإلسرائيلية سعت كاي يةسرائيلاإلحكومة لإياه "صفعة" ل السبت، معتبراً  يوملقدس افي 
منتخاب األرجنتيناي وميساي بصافته أيقوناة رياضاية صافعوا تقام المبااراة فاي القادس بموعادها، إال أن ال

 سعت الستقدام المنتخب األرجنتيني لتحقيق "مضمون سياسي". "إسرائيل"أن  نتنياهو"، مؤكداً 
 7/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ثني على موقف منتخب األرجنتين بإلغاء مباراته مع االحتاللت حماس .9

حمااااس" حسااام بااادران علااى موقاااف منتخااب األرجنتاااين ب لغااااء أثنااى عضاااو المكتااب السياساااي لحركااة "
وقال بادران إن إلغااء منتخاب األرجنتاين لمباراتاه الودياة التاي كانات  مباراته الودية مع فريق االحتالل.

مقااررة مااع فريااق االحااتالل هااو موقااف يسااتحق الثناااء والتقاادير، مضاايفًا أن الضااغط الشااعبي والحااراك 
العالم هاو ناوع مان المقاوماة يمكان أن يحقاق إنجاازات عملياة تسااهم فاي الداعم لمقاطعة االحتالل في 

ولفت إلى أن صورة العدو يجب أن تظهار علاى حقيقتهاا فاي كال مكاان وفاي كال  عزل هذا االحتالل.
مياادان، مبينااًا أن االحااتالل لاايس دولااة كبقيااة دول العااالم إنمااا هااي عصااابة تقااود مجموعااات ماان القتلااة 



 
 
 
 

 

 8 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

وتهاااادم بيااااوت الفلسااااطينيين وتصااااادر أرضااااهم وتعتاااادي علااااى ممتلكاااااتهم،  تسااااتهدف الماااادنيين العاااازل،
 وتحاصر غزة وتمنع عنها الغذاء والدواء.

 6/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "الجهاد" تدعو أهالي الضفة لشد الرحال للمسجد األقصى .11
والقاادس ماان دعات حركااة الجهااد اإلسااالمي فااي الضافة الغربيااة لشاد الرحااال للمسااجد األقصاى : رام هللا

المحافظاااات كافاااة فاااي الضااافة الغربياااة، وذلاااك الجمعاااة  تأكيااادا علاااى حاااق شاااعبنا األصااايل فاااي القااادس 
وطالبااات الحركاااة علاااى لساااان القياااادي فيهاااا أحماااد العاااوري، الشاااباب للمشااااركة الفاعلاااة فاااي  واألقصاااى.

 القضية. أحدا" الجمعة القادمة "جمعة القدس" تزامنا مع ذكرى "النكسة"، ورفضا لمحاوالت تصفية
ووجاااه القياااادي العاااوري رساااالة للشاااباب بضااارورة الوجاااود فاااي الفعالياااات علاااى مساااتوى الاااوطن، ودعااام 

 المقاومة الشعبية خيارا تتبناه القوى والفصائل الفلسطينية في المرحلة الحالية.
 6/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ودةالستمرار مسيرات الع ضرورة توحيد الجهودتؤكد "الشعبية"  .11

دعت الجبهة الشعبية لتحريار فلساطين للمشااركة الحاشادة فاي فعالياات "جمعاة القادس"، وذلاك : رام هللا
وأكدت الجبهة الشعبية على لسان القيادي فيها زاهر الششتري ضرورة توحياد الجهاود  (.6-8الجمعة )

ساااطيني فيهاااا، والتوجاااه والزحاااف نحاااو مديناااة القااادس والمساااجد األقصاااى  وذلاااك تأكياااًدا علاااى الحاااق الفل
وأوضاح الششاتري أن  ورفضا للقارارات األمريكياة بنقال السافارة للقادس واالعتاراف بهاا عاصامة للكياان.

الجبهة دعت منذ اللحظة األولى للمشااركة فاي مسايرات العاودة، وستواصال دعام الحراكاات والمشااركة 
الفاعلاااة وتفويااات  ودعاااا أنصاااار الجبهاااة تحديااادا وعماااوم الشاااعب عاماااة للمشااااركة فيهاااا حتاااى التحريااار.

 الفرصة على أي محاوالت لتصفية قضية فلسطين.
 6/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن على تكراره مرات ومراتوغزة من رعب قادر بغالف بات مغتص  اله تما عاش: كتائب صالح الدين .12

، علااى أكاادت كتائااب صااالح الاادين، الااذراع المساالحة لحركااة المقاومااة الشااعبية أشاارف الهااور: –غاازة 
وردت فاي  «.حتاى يكسار حصاار غازة ويعايش شاعبنا حيااة تمناة مساتقرة» العاودة االستمرار في مسايرة

رساااالة جديااادة تناااذر إسااارائيل مااان مغباااة اإلقااادام علاااى أي فعااال عساااكري كبيااار قبااال انطاااالق فعالياااات 
مان ياارد علااى القصاف الصااهيوني لمواقعنااا واساتهداف شااعبنا لهااو قاادر علااى ضاارب »الجمعاة، فقالاات 
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، وكانات تشاير إلاى «عدو برًا وبحرًا وجوًا وان نصل ألبعد مما وصالته صاواريخنا فاي الجولاة األخيارةال
وأعادت التذكير بجولة القتال  موجة التصعيد التي اندلعت األسبوع الماضي وانتهت بوساطة مصرية.

ي تهديادها ألي قبال أسابوع، فا« غالف غازة»األخيرة التي قصفت بها المقاومة المواقع اإلسرائيلية في 
القول ال ما يسمع عدونا إنما ما ياراه، وماا عاشاه ساكان »عمل عسكري يستهدف المتظاهرين. وقالت 

 «.ن على تكراره مرات ومراتو المغتصبات في غالف غزة من حالة رعب ومكو" في المالجئ قادر 
 7/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل ثمنه : إعدام الشهيد التميمي عمل إجرامي سيدفعحماس .13

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إن مشهد إعادام قاوات االحاتالل الشاهيد عاز 
الااادين التميماااي هاااو عمااال إجراماااي فاااادح، ال يقااادم علياااه ساااوى جااايش لدولاااة عنصااارية تماااارس القتااال 

تميماي ياأتي واعتبر بدران في تصريح لاه األربعااء أن إعادام الشااب ال واإلرهاب ضد شعب أعزل حر.
وأشاااار إلاااى أن  ضااامن مسلسااال كبيااار مااان االنتهاكاااات المنظماااة التاااي يمارساااها االحاااتالل ضاااد شاااعبنا.

الشاب التميمي كان أحد أبرز الناشطين في المقاومة الشعبية، داعيا الشباب المقاوم من كل الفصائل 
 كنسه عن أرضنا.والتوجهات إلى مواصلة المقاومة وتفعيلها بكل أشكالها في وجه االحتالل حتى 

وأكااد باادران أن االحااتالل ساايدفع ثماان جرائمااه المتتاليااة بحااق شااعبنا، ولاان ترحمااه مقاومتنااا فااي الضاافة 
ودعا السلطة الفلسطينية إلى إطالق يد المقاومة في الضفة، والساماح  التي سترد له الصاع صاعين.

 نا من إعدامات االحتالل.للشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في ظل عجزها التام عن حماية شباب
 6/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح تجمد مشاركتها في لجنة القوى الوطنية واإلسالمية في غزة .14

علنت حركة فتح في قطاع غزة عن تجمياد كافاة مشااركتها فاي لجناة القاوى الوطنياة واإلساالمية : أ غزة
عمال خارجة عن عادتنا وتقاليدنا في منع في القطاع، تنديدا واستنكارا لما تقوم به أجهزة حماس من أ 

وقالااات الحركاااة فاااي بياااان أصااادرته مفوضاااية اإلعاااالم فاااي المحافظاااات  وتكساااير بياااوت عااازاء الشاااهداء.
الجنوبيااة، إنهااا تاادين هااذا العماال وتسااتنكر منااع بيااوت عاازاء الشااهداء، ومالحقااة أبنائهااا وكوادرهااا فااي 

باااراهيم أباااو علاااي أماااين سااار حركاااة فاااتح إقلااايم القطااااع، وتخرهاااا االعتاااداء واختطااااف األساااير المحااارر إ
 عامًا في سجون االحتالل للمرة الثانية، وشقيقه وابن شقيقه. 20الشرقية، الذي أمضى أكثر من 
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وأضافت إن حركة حماس تتالعب فاي القاانون لتلفياق الاتهم العتقاال كوادرهاا فاي قطااع غازة لتضاليل 
ه التصاارفات الااال مسااؤولة ماان حركااة حماااس ماان الاارأي العااام، ليتناسااب مااع مصااالحها وعرباادتها، وهااذ

 شأنها أن تثير الفتن بين أبناء شعبنا.
 6/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 قيادي بفتح يعلن استقالته بسبب وقف الرواتب بغزة  .15

قالته عباد الارحيم الهنادي اسات غزة في شمال قطاع أعلن العضو القيادي في فتح فتحي صباح: –غزة 
«. موظفينااا ومناضاالينا يقفااون فااي طااوابير المساااعدات»وقااف الرواتااب، التااي جعلاات « جريمااة»بساابب 

اتخاااذ »قيااادات األقاااليم والمناااطق والمكاتااب الحركيااة إلااى « فايساابوك»ودعااا الهناادي علااى حسااابه فااي 
اج أفعاااًل ال قرارات جريئة والوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه هذه الجريمة  فاألمر أصابح ال يطااق ويحتا

 «.مناشدات واستنكارات
 7/6/2018الحياة، لندن، 

 
 تسلم بهية الحريري مذكرة "الحقوق االنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان" "الديمقراطية" .16

اساااتقبلت النائاااب بهياااة الحرياااري فاااي مجااادليون وفااادا مااان الجبهاااة الديمقراطياااة لتحريااار فلساااطين تقدماااه 
ل، وضم "عضوي اللجنة المركزية عدنان ابو النايف وخالد ياونس مسؤول الجبهة في لبنان علي فيص

"أيو ايهاب" ومسؤول الجبهة في منطقة صيدا فؤاد عثمان ومساؤولها فاي مديناة صايدا تيساير عماار"، 
حياا" قاادم الوفااد التهنئااة للنائااب الحريااري بمناساابة فوزهااا فااي االنتخابااات النيابيااة، وجاارى خااالل اللقاااء 

حة الفلساااااطينية ال سااااايما التطاااااورات فاااااي األراضاااااي المحتلاااااة واوضااااااع عااااار  لألوضااااااع علاااااى الساااااا
 المخيمات والالجئين في لبنان والعالقات الفلسطينية اللبنانية.

وسلم فيصل ب سم قيادة الجبهة الى النائب الحريري مذكرة حول "الحقوق االنسانية للشاعب الفلساطيني 
مخااايم نهااار الباااارد ودعااام االساااتقرار األمناااي فاااي لبناااان " تؤكاااد علاااى حقاااه فاااي العمااال والتملاااك واعماااار 

 واالجتماعي في المخيمات".
 7/6/2018المستقبل، بيروت، 

 
 قرب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس فلسطينيا  االحتالل يعتقل  .71

أفادت مصادر عبرية، بأن جيش االحتالل اعتقال فلساطينيا قارب مديناة ناابلس )شامال القادس  :نابلس
 محاولته تنفيذ عملية دهس. المحتلة(، بدعوى
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" العبااري، باأن قااوات االحاتالل الحقاات فلساطينيا يقااود جارارا زراعيااا قارب مسااتوطنة 0404وذكار موقاع "
 "عمانوئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب نابلس وقامت باعتقاله.

عمليااة دهااس وأرجااع الموقااع المقاارب ماان جاايش االحااتالل ساابب اعتقااال الفلسااطيني الااى محاولتااه تنفيااذ 
 بحق مجموعة من االسرائيليين بالمكان.

 وأشار إلى أنه تم نقل المعتقل الذي لم يذكر اسمه الى الجهات االمنية للتحقيق معه.
 6/6/2018، قدس برس

 
 حماس تطالب بوقف معاناة الممرضين الفلسطينيين بلبنان .18

الحااج أباو أحماد فضال  فاي لبناان ،استغرب مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركاة حمااس: بيروت
استمرار الغبن الالحق بالممرضين الفلسطينيين في لبنان، حي" وافقت نقابة التماري  علاى انتساابهم 
إليها، في حين يرف  وزيار الصاحة اللبنااني غساان حاصاباني مانحهم إذن مزاولاة المهناة، مماا يعناي 

ء "ال يجااوز أن يبقااى المماار  وقااال فضاال فااي بيااان لااه األربعااا وقفهاام عاان أعمااالهم التااي يزاولونهااا.
واعتبار أن  الفلسطيني محروًما من هذه المهنة رغم حاجة السوق اللبناني لعدد كبيار مان الممرضاين".

هذا اإلجراء ينافي شرعة حقوق االنسان، األمر الذي يفر  بالضرورة إعادة النظر فاي هاذا اإلجاراء، 
 فير مزاولة المهنة للممرضين الفلسطينيين.داعًيا وزير الصحة اللبناني التخاذ الالزم من أجل تو 

 6/6/2018، فلسطين أون الين 
 

 كادر فتحاوي واثنين من أقاربه شرق خان يونس باختطاف فتح تتهم األجهزة األمنية بغزة .19
إباراهيم أباو علاي أماين سار  باختطاافأمن حماس ، مساء يوم األربعاء: اتهمت حركة فتح خان يونس

 ية شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وشقيقه وابن شقيقه.حركة فتح في إقليم الشرق
وذكرت مصادر فتحاوية من خان يونس باتصال هاتفي مع "وفا" أن عناصر من أمن حماس اقتحموا 
مناازل أبااو علااي فااي بلاادة بنااي سااهيال شاارق خااان يااونس واختطفااوه هااو وشااقيقه جباار، واباان شااقيقه بهاااء 

 نه تم نقل المختطفين الثالثة إلى جهة مجهولة.الطالب في الثانوية العامة، مشيرة إلى أ
 عاما في سجون االحتالل. 21يذكر أن أبو علي هو أسير محرر أمضى 

 6/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
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 عن إلغاء المباراة المنتخب ليتراجع نتنياهو استجدى الرئيس األرجنتيني: يديعوت أحرنوت .02
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتف الرئيس  أن” يديعوت أحرنوت“ صحيفة أشارت لندن:

المنتخب األرجنتيني العدول عن قراره، ولكن  إقناعمرتين بهدف ” ماورسيو ماكري“االرجنتيني 
 الرئيس األرجنتيني ابلغ نتنياهو بأنه ال يستطيع فعل شيء فقرار المنتخب األرجنتيني قرار مستقل.

 7/6/2018عربي، لندن، القدس ال
 

 "إسرائيلـ"خضع للذين يضمرون الكراهية لليبرمان: الفريق األرجنتيني  .07
، قائال: إنه من المخزي األرجنتينيافيغدور ليبرمان، المنتخب  اإلسرائيلي لدفاعهاجم وزير ا: رام هللا
ن نصب يرضخ العبو كرة القدم لضغوط المحرضين المعادين إلسرائيل الذين يضعو  أنبمكان 

بالدفاع عن نفسنا.  األساسيمن خالل المساس في حقها  إسرائيلعيونهم هدفا واحدا وهو محو دولة 
 مجموعة من الالساميين المؤيدين لإلرهاب، بحسب زعمه. أماملن ترضخ  إسرائيلواكد ليبرمان أن 

 6/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 دات من مجموعات إرهابيةن تلقوا تهديون األرجنتينيوالالعبريغيف:  .00
وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ، أن كفاح زبونعن ، 7/6/2018الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

ريغيف، التي كان يفتر  أن تتحول إلى بطلة في إسرائيل بعد تدبيرها نقل المباراة إلى القدس، 
«. مجموعات إرهابية»دات من ، وادعت أن الالعبين األرجنتينيين تلقوا تهديالمباراة هاجمت إلغاء

منذ إعالنهم عن مشاركتهم في مباراة ضد إسرائيل، ترسل مجموعات إرهابية عدة رسائل »وقالت: 
 «.لالعبين في المنتخب الوطني األرجنتيني وأقربائهم، بما يشمل تهديدات واضحة إليذاء عائالتهم

” إسرائيل“ت منظمة مقاطعة جانبها ريغيف اتهم، أن 6/6/2018القدس العربي، لندن، ونشرت 
 .مارست تهديدات ضد فريق منتخب األرجنتين بأنها“ BDS“الدولية 

يعدل المنتخب  أنأملها في  أنريغف أعربت، ، أن 6/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، وجاء في 
 عن قراره واال يستسلم لدعوات مقاطعة إسرائيل. األرجنتيني

 
 ض وتهديد بالعنف من جانب الفلسطينيين واإلرهابي الرجوبعمليات تحريأردان وكاتس: هناك  .02

زعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان، أن العبي : القدس المحتلة اا نضال محمد وتد
األرجنتين خشوا على حياتهم من أن يتم االعتداء عليهم في القدس، و"بدال من أن يفحصوا األمر 



 
 
 
 

 

 13 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

لقد شهدنا هنا عمليات تحري  وتهديد بالعنف من جانب الفلسطينيين معنا قرروا إلغاء المباراة. 
 واإلرهابي جبريل الرجوب"، وفق زعمه.

وانضم وزير المواصالت والستخبارات، يسرائيل كاتس، إلى أقوال أردان مذكرا أن ميسي نفسه سبق 
عام  حائط البراق(له أن زار القدس سوية مع فريق برشلونة، وزار "حائط المبكى )المسمى اليهودي ل

، وفازت األرجنتين بعد ذلك بكأس العالم. ما 1986، كما زارها أيضا )دييغو( مارادونا عام 2013
الذي تغير؟ عدة تهديدات أطلقها جبريل الرجوب فتراجعوا. على أية حال أنا من مؤيدي منتخب 

 البرازيل".
 6/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 هنالقد انفجر لغم في وجغباي:  .02

رئيس الوزراء زعيم حزب المعسكر الصهيوني أفي غباي،  : اتهمالقدس المحتلة اا نضال محمد وتد
. وقال غباي: "لقد انفجر لغم عن إلغاء مباراة األرجنتيننتنياهو وميريت ريجف بالمسؤولية  بنيامين

الفاسد لوزيرة في وجهنا. المسألة ليست رياضة فحسب، نحن أمام إعصار سياسي، وبالنسبة للتعامل 
بدءا من مراسم االستقالل، ومرورا باحتفاالت ساحة تايمز سكوير، وحتى األرجنتين، فهي  –الرياضة

توجب إجراء تحقيق شرطي. هذه دولتنا، وضرائبنا، وكرامتنا الوطنية، وليست ماكينة انتخاباتها 
 التحضيرية في حزبها".

 6/6/2018، العربي الجديد، لندن
 

 للحكومة التي تدفن رأسها في الرمال مدو   المباراة فشل هرتسوج: إلغاء  .02
، إلغاء المباراة بهدف ذاتي لكل من وعدنا بأن جرئيس المعارضة يتسحاك هرتسو : وصف رام هللا

وضعنا السياسي ممتاز، وفشل مدٍو للحكومة التي تدفن رأسها في الرمال وال تقرأ الواقع على نحو 
 صحيح.

 6/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 هم ريغف بالتعجرف والرعونة وخلط الرياضة بالسياسةليفني تت .02
الناصرة: أصيبت أوساط إسرائيلية واسعة بالدهشة والصدمة إلقدام األرجنتين على إلغاء مباراة كرة 

تجرى بعد غد السبت. وفيما تلتزم إسرائيل الرسمية الصمت،  أنقدم ودية مع منتخبها كان يفتر  
إلغاء المباراة بموجة انتقادات سياسية وا عالمية واسعة فيها ضد بع  رموزها، خاصة فقد تسبب 
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وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف التي فاخرت في األيام األخيرة بأن منتخبا بارزا سيزور القدس 
 ويجري مباراة فيها، وبأنها تستعد بانفعال لمصافحته على أر  الملعب.

اإلسرائيلية السابقة النائبة تسيبي ليفني إلغاء األرجنتين للمباراة انتصارا كبيرا واعتبرت وزيرة الخارجية 
 لحركة المقاطعة الدولية، واتهمت ريغف بالتعجرف والرعونة وخلط الرياضة بالسياسة.

 7/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 غيفولميري ري "إسرائيلـ"إلغاء المباراة يشكل بطاقة حمراء لنواب إسرائيليون:  .01
النائبة شيلي يحيموفيتش، من المعسكر الصهيوني ، أن 6/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، نشرت 
لت الوزيرة ميري ريغيف المسؤولية عن ذلك، حم   أنهاعن اسفها إللغاء المباراة، غير  أعربتفقد 

دية بحزب الليكود قائلة: إن ريغيف حاولت استغالل المباراة لغر  دفع شعبيتها في االنتخابات التمهي
 مما تسبب في هذه النتيجة العصيبة.

عضوة الكنيست، ستاف شافير، ، أن كفاح زبونعن ، 7/6/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
وأوضحت «. على ميري ريغيف أن تستقيل اليوم صباحا«: »فيسبوك»في كتبت صفحته على 

بطاقة حمراء لدولة إسرائيل، ولميري »كل عضوة الكنيست، كسينيا سفيتلوفا، أن إلغاء المباراة يش
من المحزن التصريح عن هذه الحقيقة، ولكن كان قرار منتخب األرجنتين إللغاء »وقالت: «. ريغيف

زيارته إلى إسرائيل متوقعا مسبقا، وذلك منذ اللحظة التي أصبحت فيها هذه المباراة قضية سياسية 
هتمامها هو أن تقرر في أي مدينة سُتجرى هذه المباراة، من جهة وزيرة التربية، التي أكثر ما أثار ا 

 «.ومن سيتبادل المصافحات
 

 "90هدف ذاتي في الدقيقة " ريغيف الطيبي يسخر من .02
عضو الكنيست، أحمد الطيبي )القائمة المشتركة(، من وزيرة الثقافة : سخر كفاح زبون - رام هللا

انتصار تخر لميسي )والفلسطينيين(، «: »بوكفيس»اإلسرائيلية ميري ريغيف وكتب على صفحته في 
 «.90، بعد )هدف ذاتي( لميري ريغيف )سجلته( في الدقيقة الا0:1بنتيجة 

 7/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 إلغاء المباراة عملية إرهابية من الطراز األولوزارة الرياضة اإلسرائيلية:  .02
ار إلغاء المباراة ال عالقة له بنقل المباراة من الناصرة: تصر وزارة الرياضة اإلسرائيلية على أن قر 

حيفا إلى القدس، وترف  محاوالت تحميلها مسؤولية الفشل. وزعمت على لسان الناطق بلسانها أن 
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حائط المبكى )حائط البراق( وزيارة كنيسة »الجانب األرجنتيني هو من طلب منحه فرصة لزيارة 
واعتبر مدير عام وزارة الثقافة والرياضة «. قبيل المونديالالقيامة في القدس المحتلة ليتبارك منها 

هذا استسالم لإلرهاب والقدس »وتابع ». عملية إرهابية من الطراز األول »اإلسرائيلي إلغاء المباراة 
 ». لم تكن يوما هي المشكلة إنما هي حملة الترهيب 

 7/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 كوى لدى "الفيفا" ضد الرجوباالتحاد اإلسرائيلي سيتقدم بش .22
لوح االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم بأنه سيتقدم بشكوى لدى االتحاد الدولي للعبة : كفاح زبون - رام هللا

وأصدرت السفارة  )فيفا( ضد نظيره الفلسطيني، بسبب تجاوز رئيسه جبريل الرجوب الخطوط الحمر.
ضد ليونيل « تهديدات واستفزازات»ما وصفته اإلسرائيلية في بوينوس تيريس بيانا هاجمت فيه 

ميسي، قالت إنها كانت سببا في إلغاء المباراة، في إشارة، كما يبدو، إلى رفع متظاهرين سترات 
 ملطخة بالطالء األحمر يشبه الدم في مظاهرة أمام موقع تدريب المنتخب في برشلونة يوم الثالثاء.

 7/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

رهابيوزير اإل .27  سكان اإلسرائيلي: بناء البدو في النقب معاد  وا 
العربي في النقب داخل أراضي  غالنت البناءالناصرة: اعتبر وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي يوتف 

، مستخدما معطيات مغلوطة في خطة طرحها بهذا الخصو . وقدم غالنت )حزب «إرهابا» 48
في النقب، « االستيطان البدوي المعادي»أسماه يست ضد ما كلنا( خطته إلى لجنة الداخلية في الكن

 داعيا لتقوية السيطرة اليهودية.
ومع ذلك، عندما طلب دعم الخطة بالمعطيات، قدم معلومات تتناق  مع المعلومات الرسمية التي 

 ألف بدوي يعيشون جنوب بئر السبع، بينما 230أن  تلناتحتفظ بها السلطات اإلسرائيلية. وادعى غ
ن مجمل عدد البدو  200تقول معطيات دائرة اإلحصاء المركزية إن الرقم أقل من  ألف، وا 

ألف نسمة اليوم، وتعتبر الزيادة الطبيعية  250ال يزيد عن  48الفلسطينيين في النقب داخل أراضي 
 لديهم من األعلى النسب في العالم.

الذي ينشط ضد البناء البدوي، « مرغافي»وخالل عرضه للخطة استخدم معطيات التنظيم اليميني 
تجمع غير قانوني في النقب، وهذا رقم يزيد بمئات عن معطيات السلطات  2300زاعما أن هناك 

 الحكومية التي تتابع هذه القضية.
 7/6/2018القدس العربي، لندن، 
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 طرد حنين زعبي من جلسة الكنيست بعد مهاجمتها الجيش اإلسرائيلي .20
ن الكنيست اإلسرائيلي بمساعدة حراس األمن على طرد النائبة العربية حنين أقدم أعضاء م :تل أبيب

بعد أن هاجمت الجيش اإلسرائيلي على خلفية األربعاء زعبي من الجلسة العامة التي عقدت يوم 
وأظهر فيديو ب" عبر "القناة العاشرة"، زعبي وهي تتعر  للطرد بالقوة من قبل  أحدا" غزة األخيرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من توقيع أعضاء كنيست على  وحراس أمن بالمكان. أعضاء كنيست
عريضة للمطالبة بطرد زعبي نهائيا من الكنيست، وسط تحري  من وزراء ضدها واتهامها با 

 "اإلرهاب".
 6/6/2018القدس، القدس، 

 
 يعارضان الجيش اإلسرائيلي والمخابرات يؤيدان تهدئة مع حماس... ونتنياهو وليبرمان .22

تل أبيب: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس األربعاء، عن خالف جدي بين القيادتين 
األمنية في إسرائيل، حول موضوع التهدئة مع حركة حماس. وفي حين يؤيد  -السياسية والعسكرية 

ر ليبرمان، أفيغدو  دفاعالجنراالت التجاوب مع الفكرة، يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير ال
 «.إطالق سراح األسرى المحتجزين في قطاع غزة بال مقابل»شرطا تعجيزيا هو 

وقالت المصادر إن حماس بعثت برسائل منذ نحو الشهر، عبر مصر وقطر، تعلن فيها استعدادها 
إلبرام اتفاقية تهدئة مع إسرائيل. وحسب مصادر عسكرية، ف ن الجنراالت اإلسرائيليين مقتنعون بأن 

اس جادة في توجهها، وتبدي استعدادًا لتقديم عر  مغٍر، يتضمن وقف الصواريخ والقذائف حم
وحتى الطائرات الورقية الحارقة، والتوقف حفر األنفاق تحت األر . ووجهت في األيام األخيرة، 

ئف، رسالة جديدة، قالت فيها إنها هددت الفصائل الفلسطينية الراديكالية بمحاربتها إذا أطلقت القذا
نها اعتقلت عددًا من القادة الميدانيين لهذه الفصائل. وأكدت أنها تعتقد أن حماس جدية للغاية في  وا 
الموضوع، إذ إنها تخسر الكثير من شعبيتها في القطاع، والجمهور هناك يحملها مسؤولية أساسية 

نها استنفدت ما تريد من مسيرات العودة، و  ن الجمهور لم يعد عن انهيار األوضاع االقتصادية. وا  ا 
 يتدفق بعشرات األلوف إلى السياج الحدودي.

ويقترح الجيش أن يخفف من الحصار على القطاع، ويفتح الباب أمام الداعمين لزيادة المواد الغذائية 
 ألف عامل غزاوي بالتدريج، للعمل في إسرائيل. 30 - 20والطبية، وحتى استقبال 

اكمة في إسرائيل، ترف  هذا التوجه. وتعتقد أن حماس تريد مهلة لكن القيادة السياسية اليمينية الح
حتى تبقي قضية األسرى موضوع مماحكة، خصوصًا بعد أن بدأت عائالت األسرى معركة 
جماهيرية لدفع الحكومة إلى التعجيل بالتوصل إلى صفقة تعيد أبناءها. ويرى ليبرمان أن حماس 
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قناعه بأنها جادة يكون بتحرير األسرى. ويتفق معه في ذلك تحاول خداع إسرائيل، والسبيل الوحيد إل
نتنياهو، الذي يخشى أن تتهدد قاعدته الشعبية في اليمين، ب ظهار الضعف أمام حماس، وتسجل 

 انتصارًا تخر لها.
«. الحسابات الحزبية»ويرد الجيش بتسريب معلومات عن أن الدافع األساسي لرف  الحكومة هو 

ئة اآلن ستخدم مصالح إسرائيل أكثر بكثير من حماس. ويؤكدون أن إسرائيل وهم يرون أن التهد
ستستغل هذه التهدئة إلكمال بناء الجدار الكبير، فوق األر  وتحتها، الذي باشرت في بنائه على 
طول الحدود بينها وبين القطاع، إلجها  سالح األنفاق. ويعتقدون أن حماس ستكون أضعف بعد 

أكثر ضعفًا بعد االنتهاء من بناء الجدار. وسيكون أسهل على الجيش  تهدئة كهذه، وستكون
 اإلسرائيلي أن يمارس الضغوط عليها في قضية األسرى.

 7/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 األقوى في الجبهة الشمالية "الردع"يديعوت أحرونوت: جنرال إسرائيلي يكشف خطة  .22
الردع اإلسرائيلي للبنان ما يزال قائما، والحالة األمنية قبالة قال قائد الجبهة الشمالية اإلسرائيلية إن 

العبرية عن الجنرال يؤال ستريك، قائد الجبهة ” يديعوت أحرونوت“نقلت صحيفة و  لبنان مستقرة.
للحرب اإلسرائيلية الثانية على لبنان، صيف  12الشمالية اإلسرائيلية أثناء االحتفال بالذكرى ال 

 ه الشمالية أمام لبنان قوية ومستقرة وهناك قوة ردع أقوى أمام لبنان.، أن جبهة بالد2006
ذكرت الصحيفة العبرية أن الجنرال ستريك أوضح لعائالت الجنود اإلسرائيليين القتلى واألمهات 
الثكلى إبان االحتفال بتلك الذكرى أن بالده تعيش حالة من الهدوء واالستقرار على الجبهة الشمالية، 

ده الجنرال يوتف غاالنت، القائد السابق بالجيش اإلسرائيلي، ووزير اإلسكان الحالي، من وهو ما أك
أن لدى بالده حالة من الردع القوية أمام لبنان، وأن الجبهة الشمالية المحاذية للبنان تشهد حالة من 

  االستقرار، مقارنة بالجبهة الجنوبية المواجهة لقطاع غزة.
 6/6/2018، رأي اليوم، لندن

 
 سراح عهد التميمي: تحمل أيديولوجيا خطيرة إطالقيوصي بعدم  "الشاباك" .35

اإلسرائيلي )وسط(، ” ريمونيم“وكاالت: رفضت لجنة اإلفراج المبكر في سجن  -المحتلة  القدس
األربعاء، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقصير مدة 

 در بحقها واإلفراج عنها مبكرا.الحكم الصا
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 8وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن الفتاة التميمي التي حكم عليها في مارس/تذار الماضي بالسجن 
شهور، تقدمت بااللتماس ليتم اقتطاع الثل" األخير من الحكم، إال أن اللجنة التي نظرت في 

عام اإلسرائيلي )الشاباك( أوصى مسبقا بعدم وأشارت القناة إلى أن جهاز األمن ال االلتماس رفضته.
تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن "إطالق سراح التميمي بشكل مبكر بحجة أنها 

 ."ألسباب الردع
، حسب "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"من جانبها، قالت الفتاة التميمي خالل جلسة االلتماس: 

 القناة نفسها.
 7/6/2018، دنالقدس العربي، لن

 
 التواجد الكبير للمعتكفينمن رغم باللألقصى  اقتحاماتهممستوطنون يجددون ال .36

جددت عصابات المستوطنين، يوم األربعاء، اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، 
 بحراسات مشددة، ونفذت جوالت فيه، وسط تواجد كبير للمصلين.

امن مع اعتكاف المئات من المصلين داخل األقصى، في األيام العشرة وتأتي هذه االقتحامات بالتز 
 األواخر من شهر رمضان المبارك.

 إلىأن قوات االحتالل شرعت منذ ساعات الصباح بتوقيف الحافالت المتوجهة  إلىولفت مراسلنا 
بعادهم عن المدينة الم  قدسة.القدس والتفتيش عن مواطنين ال يحملون هوية القدس لتوقيفهم وا 

 6/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تشييع جثمان الشهيد عز الدين التميمي في قرية النبي صالح .37
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام هللا والبيرة، مساء يوم األربعاء، جثمان الشهيد 

ل اإلسرائيلي، في قرية النبي صالح شمال عاما( الذي أعدمه جيش االحتال 21عز الدين التميمي )
 غرب رام هللا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، وصوال إلى منزل عائلته في النبي 
 صالح، حي" ألقيت على جثمانه الطاهر نظرة الوداع األخير، وسط أجواء من الحزن.

وجابوا به شوارع القرية، مرددين الهتافات الغاضبة وحمل المشيعون جثمان الشهيد على األكتاف، 
والمنددة بجريمة االحتالل ثم أدوا عليه صالة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل أن ينقل إلى المقبرة 

 حي" ووري الثرى.
 6/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مايوأيار/ ألجهزة السلطة في الضفة خالل  انتهاكا   187لجنة أهالي المعتقلين السياسيين:  .38
 المنصرم

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة نفذت 
أيار الماضي، وذلك رغم ما تمر به الساحة -اعتداء على المواطنين خالل شهر مايو 187

ذكرى النكبة الفلسطينية ومسيرات العودة، وارتقاء عدد كبير الفلسطينية من أحدا" متزامنة مع إحياء 
 من الشهداء في األراضي الفلسطينية.

عملية  13استدعاًء، و 88اعتقاال سياسيا، و 68وذكرت اللجنة في تقرير لها أن من بين االنتهاكات 
افة حاالت محاكمة تعسفية، إض 4حاالت مصادرة ممتلكات، و 3حاالت قمع حريات، و 7دهم، و

 إلى حالة أجبرت على اإلضراب عن الطعام، وأخرى حالة تدهور صحي نتيجة ظروف االعتقال.
 6/6/2018، غزة، موقع حركة حماس

 
 مستشفى نابلس إلىبتحمل مسؤولياتها بعد انتهاء عقد التحويالت الطبية  األونروامطالبة  .39

 األونروالمركزة لمواجهة تقليصات حم لت اللجان الشعبية للخدمات، واللجنة اة: عماد سعاد -نابلس 
والقوى الوطنية في محافظة نابلس، وكالة الغو" الدولية، المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى، 
وذلك بعد انتهاء عقد التحويالت الطبية الموقع ما بين الوكالة ومستشفى نابلس التخصصي مع نهاية 

 الماضي. أيار
مستشفى نابلس  إلى، أن عقد التحويالت األربعاءيوم  درتهأصهذ اللجان والقوى في بيان  وأوضحت

المستشفى تجديد العقد،  إدارةقد انتهى قبل فترة وتم تمديده لنهاية شهر أيار المنصرم، وقد رفضت 
على ما كانت عليه في السابق، وبالتالي فأن المستشفى لم يعد يستقبل  %40مطالبة برفع النسبة إلى 
 دة وغيرها.الحاالت المرضية كالوال

وقت ممكن  بأسرعهذا الموضوع  إنهاءوطالبت اللجان والقوى في بيانها وكالة الغو" بالعمل على 
يجاد بديل بالسرعة الممكنة أل ن حياة الناس ال تحتمل االنتظار في وعالجه بالطرق الصحيحة وا 

رين بسبب المراوغة والمماطلة، موضحة أن المشكلة ال تتعلق في الالجئ الذي يعاني األم
دارة وكالة الغو" بحقه، محذرة  لن تعقف  أنهاالممارسات والتصرفات التي يقوم بها االحتالل وا 

 مكتوفة األيدي اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
 6/6/2018، القدس، القدس
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 معتقال  فلسطينيا   1,678دمشق تتكتم عن مصير : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .41
من الالجئين الفلسطينيين الذين تم إخفاؤهم قسريًا  1,678لسوري تكتمه عن مصير يواصل النظام ا

 في سجون أفرعه األمنية واالستخباراتية.
وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان أمس )األربعاء( إلى أن المنظمات 

التهم الصحية أو أسباب الحقوقية وذوي المعتقلين ال يعرفون أي معلومات تتعلق بمصيرهم أو ح
 اعتقالهم.

الجئًا والجئة قضوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهم في سجون  478فيما تمكنت المجموعة من توثيق 
النظام السوري، وأكدت أن هذا التوثيق جاء عبر التواصل مع أهالي الضحايا أو مفرج عنهم من 

رقم الموثق، وذلك بسبب تكتم النظام على سجون النظام، متوقعة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ال
أسماء الضحايا في سجونه وعدم إعالن بع  األهالي عن وفاة ذويهم في المعتقالت خوفًا من رد 

 فعل األفرع األمنية التابعة للنظام.
 7/6/2018، الحياة، لندن

 
 الفقر في غزة يدفع جريحا  إلى عرض كليته للبيع .41

ع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، على الصعد كافة، يومًا بعد تتفاقم أوضا: فتحي صب اح -غزة 
يوم، لدرجة أن جريحًا عر  كليته للبيع ليتمكن من اإلنفاق على أسرته، فيما قرر األسرى خو  

 إضراب عن الطعام داخل الغرف الرطبة، دفاعًا عن قوت عائالتهم خارجًا.
نشره أحد جرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع « إعالناً »وتداول ناشطون بألم وحسرة وغضب أخيرًا، 

، يعر  فيه ني ته بيع إحدى كليتيه لتوفير المال الالزم ألفراد أسرته بعدما عجز 2014غزة صيف 
 عن العمل، أو العثور حتى على فرصة عمل مهما كان مردودها المالي متواضعًا.

لسد  أفواه أطفالهن وبطونهم « اتتبرع»و « صدقات»وتداول ناشطون تخرون تغريدات لنسوة يطلبن 
 . وألمح تخرون إلى انتشار ظواهر التسول من كل األعمار ومن الجنسين، فضاًل عن السرقة الفارغة.

في إشارة إلى مقره في مدينة رام هللا « ديكتاتور المقاطعة»ووصف بعضهم الرئيس محمود عباس با 
 «.اكمةالطغمة الح«وسط الضفة الغربية، وقيادات السلطة با

 7/6/2018، الحياة، لندن
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 اعتقال فلسطيني في الداخل المحتل بتهمة "د ْوس العلم اإلسرائيلي" .42
أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أنها اعتقلت فلسطينًيا من قرية عرعرة شمالي فلسطين المحتلة 

 ، لالشتباه بقيامه با "دوس العلم اإلسرائيلي" الجمعة قبل الماضية.48عام 
كان فلسطينيون نظموا تظاهرة في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة ضد االعتداءات اإلسرائيلية و 

 المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
، إنها فتحت تحقيًقا، بعد أن تم إبالغ الشرطة عن األربعاء وقالت شرطة االحتالل، في بيان، يوم
ينيي الداخل وهم يلقون بعلم االحتالل على األر  ويدوسون شريط فيديو يشاهد فيه عدد من فلسط

 عليه.
عاًما، بسبب االشتباه في "ازدراء العلم  23وأضافت أنه تم استجواب المعتقل البالغ من العمر 

 اإلسرائيلي".
 6/6/2018، فلسطين أون الين

 
 ى األقصىشخصيات وهيئات دينية مقدسية تحذ ر من تصاعد عدوان االحتالل ومستوطنيه عل .43

دانت قيادات دينية مقدسية التغول األخير لالحتالل اإلسرائيلي : محمد محسن -القدس المحتلة 
ومستوطنيه على المسجد األقصى المبارك، وتواصل اقتحامات المستوطنين له خالل شهر رمضان، 

 الثالثاء.و  األربعاء يواالعتداء على المصلين فيه واعتقالهم، كما حد" يوم
ر المسجد األقصى، الشيخ عمر الكسواني، في حدي" لا"العربي الجديد"، إن "ما حد" على وقال مدي

مدى األيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء شهر رمضان الفضيل يؤشر على تصعيد في العدوان 
م على األقصى، وتوفير مزيد من الغطاء للمستوطنين لمواصلة اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد، إذ قا

 هؤالء بأداء صلوات وطقوس تلمودية في ساحاته، ومحاولة فر  أمر واقع جديد هناك".
وأضاف: "ندعو األمتين العربية واإلسالمية إلى التحر ك العاجل، ألن ما يتعر  له األقصى في هذه 

 المرحلة تعد ى كل الخطوط الحمراء".
ء األقصى، فقال في حدي" لا"العربي أما رئيس الهيئة اإلسالمية، الشيخ عكرمة صبري، وأحد خطبا

الجديد": "ما كنا نحذر من حدوثه بات أمرًا واقعًا على األر  يلمسه المصلون، وما االستهداف 
 اليومي للمصلين والحراس وسدنة األقصى إال دليل على ما نذهب إليه".

فلسطين التاريخية وجد د مفتي القدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، دعوته للمواطنين في حدود 
إلى الرباط في المسجد األقصى والوجود المستمر والدائم، ألن ذلك هو الكفيل بحمايته، والتصدي 

 لممارسات االحتالل والمستوطنين فيه.
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يأتي ذلك، في وقت حذرت فيه هيئات القدس اإلسالمية )مجلس األوقاف، والهيئة اإلسالمية، ودائرة 
سالمية(، من استهداف سلطات االحتالل للمسجد األقصى المبارك طيلة اإلفتاء، ودائرة األوقاف اإل

 العام، خصوصًا في شهر رمضان الكريم.
 6/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 االحتالل يقرر نقل أسرى فلسطينيين إلى سجن طالبي اللجوء .44

ون الخط قررت مصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلي حبس الفلسطينيين الذين يدخل: هاشم حمدان
األخضر بدون تصريح في "سهرونيم" المخص  لطالبي اللجوء، وغالبيتهم من المهاجرين األفارقة، 

 شخصا. 50ويمك" فيه حاليا نحو 
ويأتي قرار مصلحة السجون بداعي تطبيق قرار المحكمة العليا بشأن توسيع المساحة المخصصة 

وبحسب تقديرات مصلحة السجون  يشار إلى أن "سهرونيم" يتسع لنحو ألف شخ . لكل سجين.
أسير فلسطيني مسجونون في سجون االحتالل بتهمة دخول البالد بدون  500ف ن هناك نحو 

 تصريح، غالبيتهم في سجن الدامون في الكرمل.
تم نقل نصف هؤالء األسرى في أيلول/سبتمبر القادم، في حين سيتم نقل النصف الثاني يوجاء أنه س

 في العام القادم.
 6/6/2018، 48 عرب

 
 قطاع غزة ضد  إلسرائيليةاالممارسات  استمراراألردن يحذر من تبعات  .22

حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال األردنية، أيمن الصفدي، أمس : )وكاالت(
ضد « اإلسرائيلية»األربعاء، من تبعات استمرار الوضع القائم في قطاع غزة، ومن الممارسات 

خالل لقائه -واستعر  الصفدي  جعلت من غزة سجنًا مفتوحًا.« إسرائيل»ائاًل إن القطاع وأهله، ق
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة األيرلندي، سيمون كوفني، التطورات في قطاع غزة  
حي" أكدا ضرورة رفع الحصار عنه، والسماح بتدفق االحتياجات المعيشية إليها. واتفق الوزيران 

 .األونرواى االستمرار في تقديم الدعم الدولي لوكالة أيضًا عل
  7/6/2018الخليج، الشارقة، 
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 ستبقى فلسطين!  جنبالط عبر "تويتر".. .22
غر د رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط قائاًل: "رزان نجار المسعفة الفلسطينية التي 

الدم واالجرام ستبقى فلسطين وسينتصر شعب  اغتالتها الفاشية االسرائيلية، لكن مهما استفحلوا في
 فلسطين".

 6/6/2018المستقبل، بيروت، 
 

 السفير الفلسطيني وراء سجني ظلما  : بعد تبرئتها من التعامل مع "إسرائيل" جنى أبو ذياب .21
لحق « ظلم»ال ُتخفي جنى أبو ذياب، دموعها التي خانتها لتعكس مشاعرها الحقيقية من : كاتيا توا

جر اء اتهامها بالتواصل مع عميل الموساد اإلسرائيلي سليم الصفدي، وهي  -ا تقول كم -بها 
«. معًا نحو فلسطين»جمعية  2010المعروفة بنضالها تجاه القضية الفلسطينية وتأسيسها في العام 

هي طلبت حريتها قبل النطق بالحكم، فكان لها ما أرادت بعد توقيف دام سبعة أشهر عملت خالله 
 كما وصفته.« قبر مظلم»في  اإلنكليزيةليم نزيالت سجن بربر الخازن اللغة على تع

أن تقوله في معر  الدفاع عن « استطاعت»قالت أبو ذياب في جلسة محاكمتها األخيرة أمس، ما 
نفسها، وهي طلبت قبل صدور الحكم لياًل الذي قضى ب بطال التعقبات بحقها لعدم وجود جرم، 

، فيما تكتمت عن محادثات «لبراءة من أهلي وشعبي والناس الذين يهموننيا»حريتها بعدما نالت 
جرت بينها وبين إسماعيل شروف المعروف بأبو ايهاب وهو رئيس االستخبارات في السفارة 
الفلسطينية في لبنان، الذي كانت تضعه في تفاصيل كل المحادثات بينها وبين العميل الصفدي الذي 

 تتم عبر الفايسبوك أو الوتساب بينها وبين األخير وليوم واحد فقط. أراد تجنيده، التي كانت
السفير الفلسطيني »وذهبت أبو ذياب في دفاعها خالل جلسة محاكمتها األخيرة األمس، إلى اتهام 

 «.كلهم متورطون والكل يعرف أن السفير وراء وجودي هنا»، لتضيف «الذي أردت إزاحته فأزاحني
   7/6/2018المستقبل، بيروت، 

 
 طهران تدعو الشعوب اإلسالمية إلى المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي .22

دعا مجلس خبراء القيادة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، اإليرانيين إلى المشاركة الفاعلة : طهران
ادر وتوقع بيان ص في مسيرات يوم القدس العالمي، الذي يصادف الجمعة األخيرة من شهر رمضان.

عن مجلس الخبراء اإليراني اليوم، أن تكون مسيرة القدس لهذا العام أكثر حماسة  ألنه يأتي في 
وقت يستمر فيه الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه منذ سبعين عاما من احتالل األراضي 

 الفلسطينية.
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يكية المجرمة للكيان وأكد البيان "أن الجميع بات يعرف أن الدعم الشامل الذي تقدمه اإلدارة األمر 
الصهيوني ودوره المباشر في قتل الشعب الفلسطيني تحت غطاء مكافحة اإلرهاب ليس إال خداعا 

كما دعا البيان جميع الشعوب المسلمة في العالم سيما الشعب  الستمرار تواجدهما في المنطقة".
توجيهات قائد الثورة اإليراني إلى إحياء يوم القدس العالمي وتحقيق مبادل فلسطين في إطار 

 اإلسالمية.
 6/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "سرائيل"إحزب مغربي يؤكد عزمه إخراج مقترح قانون لمناهضة التطبيع مع  .22

: أكد حزب االستقالل المغربي )معار (  عزمه إخراج مقترح قانون لتجريم كافة األناضول-الرباط
)غير ” مجموعة العمل من أجل فلسطين بالمغرب”ي بيان لاجاء ذلك ف أشكال التطبيع مع اسرائيل.

وأضاف البيان أن نواب حزب االستقالل وأعضاء المجموعة اتفقوا على ضرورة  حكومية(، الخميس.
 ”.التعبئة وتنسيق الجهود من أجل التصدي لكل أشكال التطبيع التي باتت تهدد الوطن بشكل مباشر“

رضًا لمظاهر تطبيع واختراق صهيوني بلغت مستويات عالية من اللقاء تتضمن ع“وتابع البيان أن 
 ”.الخطورة

   7/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 مصر في طريقها إلى غزةفي مساعدات مغربية لفلسطين تحط  .22
أكدت مصادر مغربية رسمية استمرار الجسر الجوي الذي أقامته المملكة بتعليمات من الملك : الرباط

وذكر تقرير نشرته "وكالة أنباء المغرب  المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني.محمد السادس لنقل 
العربي" )رسمية( اليوم، أن طائرة عسكرية مغربية رابعة حطت مساء أمس الثالثاء بقاعدة شرق 
 القاهرة الجوية، محملة بالمساعدة اإلنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني، والتي ستنقل برًّا إلى

وتشمل هذه العملية اإلنسانية، إقامة مستشفى ميداني للقوات  قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
المسلحة الملكية بقطاع غزة، وتقديم أغطية وكمية من األدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غذائية 

صادر وسيوفر المستشفى، وفق الم من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة ساكنة القطاع.
 ذاتها، خدمات استشفائية للفلسطينيين ضحايا األحدا" األخيرة، وكذا لمجموع ساكنة المنطقة.

 113أما المساعدة الغذائية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي يبلغ حجمها 
السيما تلك طنا لرام هللا والقدس(، فتشمل مواد أساسية متنوعة،  56.5طنا لقطاع غزة و 56.5طنا، )
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من  5,000كما تشمل هذه المساعدة التي سُترسل إلى قطاع غزة،  التي تستهلك في شهر رمضان.
 طنا من األدوية. 25األغطية، و

 6/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ب"وسم حماس باإلرها" هرفضمنع نائب موريتاني من أداء مناسك العمرة بسبب  .27
ية الوطنية )الغرفة األولى( بالبرلمان الموريتاني، محمد غالم ولد كشف نائب رئيس الجمع: نواكشوط

الحاج الشيخ، أن سفارة السعودية بنواكشوط، منعته من زيارة بالد الحرمين ألداء مناسك العمرة في 
 رمضان المبارك، بسبب موقفه الراف  لحصار قطر، ووسم حركة حماس با"اإلرهاب".

، في مقال مطول نشره الثالثاء: إن جواز سفره أرسلته الجهات وقال محمد غالم ولد الحاج الشيخ
المختصة في مجلس النواب، وقامت بكل اإلجراءات الرسمية عبر وزارة الخارجية، وتقدمت بطلب 

 من المجلس إلى السفارة السعودية في نواكشوط، حي" ردت بالرف .
 6/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عدم الجئا  فلسطينيا  في مخيم اليرموكت السوري قوات النظام .20

جنوبي العاصمة دمشق، « مخيم اليرموك»الجئًا فلسطينيًا في  النظام السوريدمشق: أعدمت قوات 
عقب اعتراضه على عمليات السرقة التي يقوم بها عناصر النظام في المخيم. ونقل االئتالف 

عللوه( ُقِتل جر اء اعتراضه على  الالجئ الفلسطيني )صالح»السوري المعارضة عن مصادر ان 
تعفيش قوات النظام لمنزله، بعد أن أطلق عناصر النظام النار عليه بدم بارد، أثناء تفقده لمنزله في 

وأظهرت الصور التي تناقلها ناشطون على وسائل التواصل  «.شارع العروبة داخل المخيم
المخيم وحيي التضامن والحجر األسود التي االجتماعي عمليات السرقة للمنازل والمحال التجارية في 

 يقوم بها عناصر النظام والميليشيات الموالية له، بعد تهجير السكان منها بشكل قسري.
   7/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 تجميد التسهيالت في غزةلكية على القاهرة يضغوط أمر ": األخبار" .22

صفقة »كات سياسية كبيرة في خطوة إلعادة تفعيل شهد األسبوعان األخيران تحر  :هاني إبراهيم -غزة
، إذ عقدت خالل األسبوع الماضي عدة اجتماعات أمنية واستخبارية في القاهرة ضمت مصر «القرن

سرائيل والسلطة الفلسطينية، لينتقل بعدها وزير االستخبارات المصري، عباس كامل، إلى  واألردن وا 
من مصادر مطلعة أن تلك االجتماعات كانت « خباراأل»تل أبيب الستكمال المحادثات. وعلمت 
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تهدف إلى إيجاد تفاهمات حول االعتراضات التي قد تواجه خطة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
بعادها عن الواجهة حاليًا تحت »وبخاصة في قطاع غزة واألردن، فيما شملت المحادثات  إلهاء غزة وا 

 «.ت التهدئةمبررات تحسين الوضع االقتصادي وتثبي
تضيف المصادر أن االجتماعات تناولت تحسين واقع غزة بما يستهدف المواطنين من دون أن 

« حماس»، وهو ما اقترحه المصريون عبر تسريع وتيرة المصالحة بين «حماس»تستفيد حركة 
على أساس أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوجود بصورة كبرى داخل القطاع وعلى نحو « فتح»و

نها من إدارة المشاريع والتحسينات االقتصادية. هنا اقترح المصريون السماح بالمشاريع اإلماراتية يمك
سرائيلي بعد شكوى قدمها رئيس  والمصرية التي تم إيقافها العام الماضي تحت ضغط أميركي وا 

اب على حس« حماس»السلطة، محمود عباس، إلى واشنطن تنذاك، قائاًل إن هذه المشاريع ستساعد 
 السلطة.

أما اإلشكالية التي واجهت القاهرة أخيرًا، فهي أن األميركيين اعترضوا أيضًا على التحسينات التي 
« حماس»وعد المصريون بتقديمها بعد مجزرة الرابع عشر من أيار الماضي، وهو ما أبلغت به 

اريع دولية كبيرة يشمل مش« حل شامل»أيضًا، ما يعني أن هذه التسهيالت ستعلق حتى االتفاق على 
وتهدئة طويلة مع االحتالل وحل لقضية الجنود األسرى لدى المقاومة. بجانب ذلك، تعار  السلطة 

حماس تعيش حالة »أي تحسينات في وضع غزة بل تضغط لمواصلة الحصار، معللة ذلك بأن 
تسليم اقتصادية صعبة وأنها مع تواصل أزمتها قد ترضخ ألي شروط تملى عليها، بما في ذلك 

تقول المصادر نفسها إن اقتراحات طرحت في االجتماع «. القطاع كليًا، وأيضًا مناقشة ملف سالحها
مواصلة إشغال حماس داخليًا عبر افتعال عمليات اغتيال أو تنفيذ تفجيرات »األخير تدعو إلى 

ق الخطة وأحدا"، وهو ما سيضمن انشغال غزة وذهاب الرئيس الفلسطيني إلى مفاوضات السالم وف
، لكن اتفق في النهاية على زيادة المساعدات مقابل إيقاف مسيرات العودة تمهيدًا لتهدئة «األميركية

نهاء قضية الجنود األسرى.  شاملة وا 
 7/6/2018، بيروت، األخبار

 
 الدفاع عن النفسب "إسرائيل"عترف بحق لكننا ن في االحتجاجات "لمقتل فلسطينيين ونقلق: "ماي .22

ب: نقلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لنظيرها اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أ ف  -لندن
في المواجهات  اإلسرائيليلندن إزاء استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين بالرصا  ” قلق“األربعاء 

 على حدود قطاع غزة.
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المواجهات  إزاءتلفة واستقبلت ماي نتنياهو في مكتبها في داونينغ ستريت وكانت وجهات نظرهما مخ
 على السياج الحدودي لقطاع غزة.

 أضافت أنها إالفي غزة.  األخيرةفي االحتجاجات ” قلقة لمقتل فلسطينيين“وقالت ماي إن بريطانيا 
 ”.والمتطرفين اإلرهابيين“بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ” تعترف بشكل قاطع“أن بريطانيا 

فلسطيني ووضع متدهور في غزة، تمل أن نتمكن من  100واح لكن مع فقدان أر “وتابعت ماي 
 إيجادالحدي" عن كيفية تهدئة هذا الوضع، وكيفية العمل لضمان العودة إلى وضع يمكننا من 

 ”.طريقة للتحد" عن حل دولتين
لمحاولة اختراق الحدود وقتل ” تدفع لهم وتضغط عليهم حماس“وأصر نتنياهو على أن المتظاهرين 

إننا نبذل كل ما بوسعنا “ وأضاف ”.بل العكس -عنفي-هذا ليس احتجاجا غير“وقال  .يينإسرائيل
 ”.اإلسرائيليين أرواحوفي الوقت نفسه حماية  اإلصاباتللحد من 

 6/6/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 غزةفي وزير الخارجية البريطاني يدعو نتنياهو لتحقيق مستقل وشفاف بقتل الفلسطينيين  .22
في لقائه مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس األربعاء في : هاشم حمدان

لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقبل بمقتل أكثر 
صابة أكثر من عشرة تالف بنيران جنود االحتالل خالل فعاليات مسيرات  120من  فلسطينيا وا 

 العودة.
أكد جونسون التزام بالده بحل الدولتين، مضيفا أن االتفاق النووي مع إيران هو "المسلك األفضل و  

 لضمان مستقبل تمن للمنطقة".
 7/6/2018، 48عرب 

 
 ضد الفلسطينيين" إسرائيلـ"سيناتور أمريكي يدعو بالده لوضع حد النحيازها ل .22

ي ساندرز، السياسة الخارجية لبالده في انتقد السيناتور األمريكي، بيرن: واشنطن/ محمد البشير
 الشرق األوسط وفلسطين على وجه الخصو ، متهما واشنطن با"االنحياز" للجانب اإلسرائيلي. 

جاء ذلك، في لقاء مفتوح نظمته صحيفة "واشنطن بوست"، في مقرها بالعاصمة األمريكية، مع 
 ساندرز، األربعاء. 

اد حل للوضع اإلنساني المتدهور في غزة، مطالبا ودعا عضو مجلس الشيوخ األمريكي، إليج
 واشنطن بالضغط في هذا االتجاه. 
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مليون يعيشون في غزة، حي" يوجد ماء متسخ،  2وقال ساندرز، "أؤمن أنه عندما يكون ما يقارب 
بالمائة، وال يستطيع الناس حتى مغادرة المنطقة، فهذا أمر  60ونسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 

 مقبول". غير 
وانتقد السيناتور الديمقراطي، سياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه فلسطين، وقال "بنيامين نتنياهو، أحبط 

 طموح حل الدولتين من خالل بناء المزيد والمزيد من المستوطنات". 
ع وشدد ساندرز، أن "على الواليات المتحدة أن تنزل للطاولة، وتقول إن للفلسطينيين الحق في التمت

بحقوق اإلنسان األساسية، وإلسرائيل الحق بالوجود في استقالل وحرية". وأضاف "هذا ما يجب أن 
 نصل إليه، وأعتقد أنه يتطلب سياسة غير متحيزة في الشرق األوسط، ونحن ال نقوم به اآلن". 

 6/6/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 سياق مفاوضات بين الطرفين د في"البريكس": وضع القدس يجب أن يحد   دول مجموعة .21

أكد وزراء الخارجية والعالقات الدولية لدول مجموعة البريكس، خالل اجتماع لهم في  :جوهانسبرغ
، أن وضع القدس هو إحدى قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن يتم أفريقيامدينة بريتوريا بجنوب 

 تحديدها في سياق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.
اء خارجية مجموعة البريكس التي تضم: الصين، وروسيا، وجنوب افريقيا، والهند، وأعرب وزر 

والبرازيل، في بيان صحفي عقب اجتماعهم، عن قلقهم الشديد، إزاء الصراع المستمر والتوترات 
 المتصاعدة في منطقة الشرق األوسط.

مة وشاملة للصراع الفلسطيني وشددوا على أهمية تجديد الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية عادلة ودائ
من أجل تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط على أساس قرارات األمم المتحدة  اإلسرائيلي

ذات الصلة بمبادل ومرجعيات مدريد للسالم، ومبادرة السالم العربية، واالتفاقيات السابقة بين 
طينية مستقلة، قابلة للحياة ومتصلة إقامة دولة فلس إلىالطرفين، وذلك من خالل مفاوضات تهدف 

وأكد وزراء خارجية مجموعة "البريكس" في  جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسالم مع إسرائيل.
 .بيانهم، دعم بلدانهم لوكالة "األونروا"

 6/6/2018، القدس، القدس
 

 ترامب يحم ل الفلسطينيين مسؤولية جمود السالممحامي  .22
ني محامي الرئيس األمريكي دونالد ترامب، السلطة الفلسطينية المسؤولية حم ل رودي جوليا: د.ب.أ

جلوبس »وقال أمام مؤتمر سوق رأس المال الذي تنظمه صحيفة  عن الجمود في عملية السالم.
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لتحقيق سالم واقعي « إسرائيل»ال يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله «: »تل أبيب»في «« اإلسرائيلية»
وأوضح: «. لدفاع عن نفسها، وتأكيد أنها ال يمكن أن تعيش إلى جوار دولة إرهابيةفي النهاية، إال ا

 «.ال نريد دولة إرهابية فلسطينية، يتدرب فيها الشباب على أن يقتلوك ويقتلوني»
يذكر أن جولياني، عمدة مدينة نيويورك األسبق، معروف بأنه من المقربين للرئيس األمريكي. كما 

وصالتها المحتملة  2016التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في انتخابات عام أنه يمثل ترامب في 
 بحملة ترامب.

 7/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 في غزة "إسرائيل"شيكاغو تشهد تظاهرة احتجاجية على مجازر  .22
شهدت مدينة شيكاغو األمريكية تظاهرة شارك فيها عشرات المحتجين : شيكاغو / بيلغين شاشماز

زر الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" على حدود على مجا
 قطاع غزة.

 100وُنظمت التظاهرة مساء الثالثاء بالتوقيت المحلي )صباح اليوم األربعاء(، بمشاركة أكثر من 
دى واشنطن شخ  أمام كنيس "أنشي أمت" في منطقة "ليك فيو"، أثناء زيارة السفير اإلسرائيلي ل

 رون ديرمر، مدينة شيكاغو.
ورفع المحتجون األعالم الفلسطينية وصور الشهداء الذين سقطوا في الهجمات اإلسرائيلية، فيما 

سرائيليون. وردد  شارك في التظاهرة أشخا  من ثقافات وأعراق مختلفة، بينهم أمريكيون وا 
و"ال سالم في األراضي المقدسة  المتظاهرون هتافات من قبيل "انهوا االحتالل في فلسطين"،

كما رفعوا الفتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل"، و"فلسطين ستكون حرة"،  )فلسطين( بال عدل".
 و"انهوا حصار غزة".

 6/6/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مظاهرات في باريس ضد زيارة نتنياهو .22
تظاهر مئات األشخا   "إلى فرنسا ال لمجيء مجرم الحرب نتنياهو"تحت شعار  تدم جابر:-باريس 

في باريس، مساء الثالثاء، تنديدًا بزيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى العاصمة 
الفرنسية، المحطة الثانية من جولته األوروبية التي قادته إلى برلين االثنين على أن يتوجه هذا 

 األربعاء إلى لندن.
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، حي" أعطى الرئيس الفرنسي ’’القصر الكبير’’ المظاهرات أمام وبسبب الحظر المفرو  على
إسرائيل الثقافي -موسم فرنسا ’’ إيمانويل ماكرون وضيفه رئيس الحكومة اإلسرائيلية انطالقة

وسط باريس، مساء الثالثاء، مرددين شعارات « Invalides»، تجمع المتظاهرون في ساحة ’’2018
 ’’.. إلى المحكمة الجنائية الدوليةنتنياهو مجرم حرب!.’’ من قبيل 

اليسارية، الذين نددوا ’’ فرنسا العصية’’ كما شارك في المظاهرة بع  السياسيين من حركة
 باستقبال رئيس الحكومة اإلسرائيلية في باريس.

بنيامين نتنياهو قد وصل إلى باريس عصر الثالثاء قادما من برلين،  اإلسرائيليوكان رئيس الوزراء 
باح" في قصر اإلليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون. ثم عقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا عقب حي" ت

االتفاق النووي اإليراني لن يحقق هدفه بنزع السالح “هذه المحادثات، شدد خالله نتنياهو على أن 
النووي من إيران ألن طهران بحصولها على األموال من هذا االتفاق توسع نفوذها في الشرق 

 ’’.وسطاأل
 6/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 جولة نتنياهو: بذور تغيير في الموقف األوروبي من إيران .27

تشير التصريحات المتتالية في اليومين الماضيين، الصادرة عن : القدس المحتلة اا نضال محمد وتد
عد لقاءاتهما برئيس كل من المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ب

حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، إلى بوادر تغيير في المواقف األوروبية بشأن االتفاق النووي مع 
إيران، لجهة التسليم بالموقف اإلسرائيلي العام بشأن "وجوب تعديل االتفاق النووي" إذا لم يكن ممكنًا 

ي اا إسرائيلي، متأث ر بالضرورة بقوة التقارب إلغاؤه كليًا. كما تشير التصريحات إلى تقارب أوروب
دارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، لجهة القبول  والتماهي في المواقف بين حكومة نتنياهو وا 
باالدعاءات اإلسرائيلية ضد  إيران، وتوجيه انتقادات أوروبية للنشاط اإليراني في دول المنطقة، 

 وتحديدًا في سورية.
يير األولى في الموقف األوروبي لجهة قبول شروط إسرائيل، عبر التصريحات وجاءت بوادر التغ

التي أطلقتها ميركل بعيد لقائها بنتنياهو، عندما اعتبرت أنه "يجب معالجة مشروع الصواريخ اإليرانية 
الباليستية"، وهو ما كانت إسرائيل تطالب أن يتضمنه االتفاق النووي، وكذلك تصريحها بأن "السلوك 

يراني في المنطقة يبع" فعاًل على القلق، ونحن نعتقد أنه يجب معالجة هذا النشاط ومشروع اإل
طهران ولم تقف األمور عند التغييرات التي حملتها التصريحات األلمانية، بل إن هذا التغيير في 
اللهجة انعكس أيضًا في التصريحات الفرنسية الصادرة عن ماكرون، ووزير خارجيته جان إيف 
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ودريان. فمع أن  تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت من باب التحذير من خطر التصعيد في المنطقة ل
يران، عبر قوله: "أدعو الجميع إلى الحفاظ على استقرار الوضع، وعدم االنجرار لهذا  بين إسرائيل وا 

تصعيد تشير التصعيد ألنه لن يؤدي سوى ألمر واحد هو النزاع"، إال أن  مجر د المساواة في حجم ال
إلى قبول فرنسي بالموقف اإلسرائيلي لجهة تحميل إيران مسؤولية أي "تصعيد" وعدوانية ونزع 

 لالستقرار.
على الجانب اآلخر، وفي مقابل الميوعة في الموقفين األلماني والفرنسي لجهة بدء حدي" كل من 

" بريطاني مساند علنًا برلين وباريس باإلقرار بمواطن ضعف االتفاق النووي وخلله، هناك "حزم
للمطلب اإلسرائيلي، خصوصًا في ظل  حكومة تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون، مما 
سه ل على نتنياهو أن يرد د في لندن أيضًا المواقف التي باتت معهودة بما يتعل ق بالشأن اإليراني 

 والتهويل من حرب دينية ومن زعزعة استقرار منطقة الشرق األوسط.
 7/6/2018العربي الجديد، لندن، 

 

 كامب ديفيد وصفقة القرن .20
 عادل سليمان

، بدعوة من الرئيس 1978يد الشهير في العام فأربعون عامًا مضت على انعقاد مؤتمر كامب دي
األميركي في ذلك الوقت جيمي كارتر، والذي جمع فيه بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس 

ي، مناحيم بيغن، المؤتمر الذي أصبح عالمة فارقة في تاريخ الشرق األوسط وزراء العدو اإلسرائيل
والعالم العربي، وطبيعة العالقات اإلقليمية والدولية، واألهم دخول القضية الفلسطينية في نفق شديد 
الغمو ، حي" أفلت زمام األمور فيها من يد العرب باعتبارهم طرفا أساسيا في الصراع الدائر في 

ة تحت عنوان "الصراع العربي اإلسرائيلي"، وانتقل زمام األمور إلى الطرف اآلخر، العدو المنطق
تم التوقيع عليها في  والتييد تلك، فاإلسرائيلي، منفردا وبرعاية أميركية. المهم أن اتفاقيات كامب دي

طار ، تضمنت ورقتين: إطار عمل من أجل السالم فى الشرق األوسط، إ1978سبتمبر/ أيلول  17
سرائيل.   عمل لعقد اتفاقية سالم بين مصر وا 

تضمنت األولى إطارًا للسالم، أو لتسوية القضية الفلسطينية على أساس منح الفلسطينيين المقيمين 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة حكما ذاتيا إداريا خمس سنوات، على أن تتم خاللها مفاوضات بين 

ردن وممثلين للفلسطينيين.. وتم التوقيع على ذلك اإلطار العدو اإلسرائيلى وطرف عربي، مصر واأل
في غياب فلسطين واألردن. وتحول هذا االتفاق اإلطاري إلى مجرد حبر على ورق، حي" رفضه 
الفلسطينيون واألردن، ألنه تجاهل كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما رهن الوضع في 
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وكل طرف، سورية واألردن  اإلسرائيليفرد بين العدو باقي األر  العربية المحتلة بتفاو  من
 ولبنان. 

أما االتفاق الثاني فكان إطارا لعقد معاهدة سالم بين مصر والعدو اإلسرائيلي، ولعله كان هو الهدف 
يد، عبر مفاوضات تمت بين فمن عقد المؤتمر، وهو ما تم بالفعل في أعقاب كامب دي الرئيسي

م التوصل إلى اتفاقية السالم المعروفة بينهما، ووق ع عليها كل من بلير هاوس، وت فيالطرفين 
، واعترفت مصر بدولة الكيان الصهيوًنى رسميا، 1979السادات وبيغن وكارتر في مارس/ تذار 

 وأنهت حالة الحرب معها. 
يد، جرت في األنهار فوعلى مدى األربعين عامًا التي مضت، منذ التوقيع على اتفاقية كامب دي

لعربية، وفي وديان العالم العربي، مياه كثيرة، ودماء عربية أكثر، وتبدلت مسميات، وتغيرت مفاهيم، ا
إسرائيلي، وال عن قضية فلسطينية. وتحول األمر  -فلم يعد اليوم هناك من يتحد" عن صراع عربى 

مرة وقطاع إلى مجرد مشكلة بين دولة إسرائيل ومجموعة من السكان الفلسطينيين في يهودا والسا
غزة. وألن الطرف الذي بيده زمام األمور، وهو الطرف الصهيوأميركي، رأى أن الوقت قد حان 
لتصفية هذا األمر، وا عالن دولة العدو اإلسرائيلي عبرية يهودية، شرق أوسطية، وعاصمتها القدس. 

تحت عنوان  يد لتصفية القضية بطرح فكرٍة غامضةٍ فوبدأ تنفيذ السيناريو الموضوع منذ كامب دي
"صفقة القرن"، يرعاها الرئيس األميركي، دونالد ترامب. والقت الفكرة القبول من أكثر من زعيم 
عربي، حتى قبل اإلفصاح عن مضمونها، على اعتبار أن الصفقة ستقدم حال لقضيٍة مزمنٍة 

 يتطلعون إلى التخل  من تبعاتها. 
بالقدس عاصمة إلسرائيل،  االعترافمب على قرار بدأ التمهيد للصفقة الموعودة بتصديق الرئيس ترا

وقرار نقل سفارة أميركا إليها، وهو ما تم وسط مراسم احتفالية على مستوى رفيع. والتركيز اإلعالمي 
في أوساط الرأي العام العربي على أن العدو الرئيسي للعرب هو إيران وليس إسرائيل؟ وأن 

م، وعليهم أن يقبلوا بما هو معرو  أو سيعر  عليهم الفلسطينيين أضاعوا كل الفر  لحل قضيته
في الصفقة المقبلة من دون نقاش. ولتأكيد ذلك، جاء اإلفراج عن بع  وثائق الخارجية األميركية 

يد"، ومواقف أهم الدول ذات التأثير على مسار القضية الفلسطينية، فالخاصة بكواليس "كامب دي
 مصر والسعودية. 
 االستراتيجيميركية تلك تم نشرها، وهي متاحة للكافة، وتضيء على المخطط وثائق الخارجية األ

الصهيوأميركي بعيد المدى، ليس فقط لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن أيضًا إلعادة هيكلة 
يران  المنطقة، بما يجعل إسرائيل قوة إقليمية، وركيزًة ضمن ركائز ثال" متنافسة في المنطقة، تركيا وا 

سرائيل ن  فسها. وا 
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توضح الوثائق المنشورة في مطلع شهر مايو/ أيار الماضي أن االهتمام األميركي ترك ز أساسًا على 
معادالت الحكم في كل من مصر والسعودية، إلطالق مبادرة سالم واسعة بقيادة مصر، ودعم 

غوريون السعودية، وهو ما كانت مصر قد بدأته بالفعل، عندما هبطت طائرة السادات في مطار بن 
، وكلمته في الكنيست اإلسرائيلي الداعية إلى السالم، حتى 1977نوفمبر/ تشرين الثاني  19في 

يد في العام التالي. وهنا جاء الدور لتأكيد فوصلت تلك المبادرة إلى دعوة كارتر إلى مؤتمر كامب دي
مرسلة من سفارة أميركا دعم السعودية مبادرة السادات، وما سيترتب عليها، وهو ما توضحه البرقية ال

لقاء في مدينة الطائف بين  في، تنقل ما دار 1978أغسطس/ تب  10في الريا  إلى واشنطن في 
السفير األميركي جون سى ويست ووزير خارجية السعودية سعود الفيصل، حي" أعرب األخير عن 

أوضح الوزير السعودي يد، و فكامب دي فيدعم بالده الكامل دعوة كارتر إلى اجتماع السادات وبيغن 
أن زيارة ولي العهد، األمير فهد بن عبد العزيز، القاهرة لم تكن إلعاقة عقد اللقاء المرتقب، ولكن 

يد"، وقال سعود الفيصل نصًا "سنفعل كل ما في وسعنا فلتأكيد أن السعودية تريد أن تتم "كامب دي
 للمساعدة". 

قلق األميركي فيما بعد السادات، وكأن تقديراتهم وبالنسبة لمصر، تكشف الوثائق المنشورة عن ال
 1978كانت تتوقع نهايته بعد توقيعه معاهدة السالم. وتتحد" البرقيات المتبادلة من أغسطس/ تب 

عن موقف نائبه، حسني مبارك، باعتباره الخليفة األكثر احتماال. 1980وحتى ديسمبر/ كانون األول 
مًا بالمسألة الفلسطينية، فهو سبق أن أخبر السفير األميركي وحسب البرقيات، ف ن مبارك ليس مهمو 

في القاهرة مرات بأنه لو تم منح سكان غزة حكمًا ذاتيًا حقيقيًا ف ن سكان الضفة الغربية يمكن أن 
ُيتركوا "للتخليل" لو رفضوا االنخراط في عملية السالم، أي أن تسوية مسألة غزة ستنهي القضية 

 برمتها. 
ذلك الوقت حول نقاط خمس محددة: الحفاظ على  فياألميركية  االستراتيجيةهداف وتبلورت األ

"عملية السالم"، أي عملية التسوية أو التصفية التي ُعرفت بالسالم للتضليل، وتقديم غطاء سياسي 
للتحركات األميركية في العالم العربي )نموذج العراق(، والتعاون العسكري بتقديم التسهيالت 

م القواعد والمجاالت الجوية والبحرية والمرور في الممرات.. إلخ، وتعاون أمنى واستخباراتي الستخدا
يتعلق بالحرب على اإلرهاب من المنظور األميركي، وأخيرا إجراء تغييرات جوهرية بتحرير  فيما

 االقتصاد وربطه باالقتصادات الغربية. 
، وهو بالضرورة سيؤدي إلى القبول بالطرف وهكذا يصبح من المستحيل الخروج من الحلف األميركي

الغائب الحاضر، وهو العدو اإلسرائيلي، ولكن في الوقت المناسب، وبعد تهيئة كل الظروف 
المناسبة، على أن تقوم مصر بدورها في قيادة مبادرة السالم الواسعة، والتزام السعودية بالتفاهمات 



 
 
 
 

 

 34 ص             4662 العدد:             6/7/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

سرائيل، وهو ما تم على مد ى األربعين عامًا الماضية، والحركة الصهيونية التي تتم بين مصر وا 
 عادة ليست في عجلة من أمرها. 

هذا يعنى أن صفقة القرن ليست وهمًا وال خدعة، وال هي من بنات أفكار ترامب، لكنها حقيقة تم 
، على يد رئيس أميركي يدعى جيمي كارتر. وحان وقت 1978يد عام فكامب دي فيوضع أسسها 

، على يد رئيس أميركي تخر، يدعى دونالد ترامب. وال عزاء للشعوب العربية 2018تنفيذها في العام 
 حتى تفيق من غفوتها.

 7/6/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ما العالقة بين تصعيد أيار والمصالحة الفلسطينية؟ .22
 ماجد عزام

لية المصالحة، أظهر تصعيد اليوم الواحد نهاية أيار/ مايو الماضي ضمن دالالته العديدة فشل عم
وتكريس االنقسام أكثر بين الضفة وغزة، واالعتراف به كأمر واقع. فالتصعيد نفسه ما كان ليحد" لو 
نجحت العملية وتم تحسين أوضاع غزة فى سياق تهدئة مع االحتالل، واتصاالت الوسيط المصري 

حتى اآلن، لوقف التصعيد تركزت على حركة حماس وهو ما جرى منذ انطالق مسيرة العودة 
 13والحوارات والنقاشات اقتصرت على حركة المقاومة، بما في ذلك لقاء مطار ألماظة الشهير األحد 

أيار/مايو مع اتصاالت خجولة ومحدودة بين القاهرة وقيادة السلطة في رام هللا في داللة واضحة 
تعاملت مع حماس  إن تل أبيب»بقولها  -أيار/مايو 31-التقطتها أيضًا صحيفة يديعوت أحرونوت

، علمًا أن معظم األفكار المتداولة حول التهدئة، أو تحسين «كشريك مسؤول في التصعيد األخير
األوضاع الكارثية في قطاع غزة تتعاطى مع االنقسام كأمر واقعي، ومع المصالحة كهدف بعيد 

السياسي والجغرافي بين المنال، كما أن إدامة االنقسام كان وما زال هدفا إسرائيليا في سياق الفصل 
الضفة وغزة، واستخدام حجة االنقسام لتجميد المفاوضات، وتحميل مسؤولية التعث ر والجمود للطرف 

 الفلسطيني.
المعطيات أو االستنتاجات السابقة تؤكد لألسف حقيقة فشل محاوالت أو مساعي إنهاء االنقسام 

ألخير منها الذي انطلق في تشرين أول/ ووصول عملية المصالحة الفلسطينية، وباألحرى الفصل ا
أكتوبر الماضي إلى طريق مسدود. وأعتقد أن ثالثة أسباب رئيسية للفشل تتمثل في تطر ف الرئيس 
عباس وتشدده ورغبته في فر  االستسالم على حركة حماس، التي اضطرت قيادتها الجديدة 

يقل عن ذلك أهمية تجدد الوساطة  القديمة للذهاب إلى العملية تحت الضغط، وضد قناعاتها. وال
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جلبتها قيادة حماس على أرضية  التيالمصرية ضد رغبة أبو مازن، وهي الوساطة المحرجة لرام هللا 
 أمنية بحتة، ورغبة في االستعانة بها في مواجهة عباس وشروطه.

بات على الرئيس عباس أتى إلى المصالحة بعد تجميد عملية إعادة اإلعمار وفر  سلسلة من العقو 
غزة تتعلق بالموظفين والخدمات األخرى، بما فيها تقلي  كمية الكهرباء  قضية الموظفين تحديدًا 
كانت حاسمة جدًا على عكس ما يعتقد كثيرون، تقلي  وخصومات المرتبات أث رت على الحالة 

اًل، وأعتقد أن الشرائية للمواطنين، بل زادت الجمود في الحركة االقتصادية المتراجعة والمنهارة أص
 –ولو شكاًل  –قيادة حماس الجديدة القديمة ما عادت للمصالحة وقبلت بشرط حل لجنتها اإلدارية 

إال تحت الضغط، رغم الحملة الدعائية الواسعة التي قامت بها، وأن الفرصة باتت مؤاتية للتخل  
 -2011أيار/ مايو  –س من محددات وثائق وتفاهمات المصالحة، بما في ذلك وثيقة القاهرة األسا

إفراغها من محتواها القائم على قاعدة الشراكة والتوافق، وفر  ما يشبه االستسالم على حماس تحت 
عناوين التمكين واإلمساك بكل مفاصل القرار بشعارات السلطة الواحدة والقانون الواحد والسالح 

 الواحد.
لتي كانت متنفذة ومتشددة طوال الوقت تجاه قيادة حماس الحالية في غزة برئاسة يحيى السنوار، وا

العملية، بحثت طوال الوقت عن مصالحة تبقي سلطتها وسيطرتها األمنية، وهي رفضت بل تعاملت 
، والذي كان تخر فرصة واقعية لمصالحة ندية 2012باستعالء وتعالي مع اتفاق الدوحة شباط/فبراير 
استالبها بفكرة نهاية التاريخ في السياق الفلسطيني،  قائمة على الشراكة والتوافق، بل وصلت في ذروة

وانتهاء حركة فتح وزمنها وسلطتها إلى حد  اتهام الرئيس المكتب السياسي تنذاك خالد مشعل بتجاوز 
صالحيته والتفر د بالقرارات الحركية، وتحت ضغط عقوبات عباس، وا غالق السلطات المصرية 

شريان الحياة لحماس اضطرت قيادة الحركة للعودة إلى عملية لألنفاق قبل ذلك التي كانت بمثابة 
المصالحة، لكن تحت ستار دعائي كثيف، مع االستعانة بالرأي العام الشعبي المساند للعملية، لخلق 
توازن مقابل رام هللا ولتعوي  االختالل في موازين القوى لصالحه. وعمدت كذلك إلى إعادة 

هد اء القاهرة تنازل حل  اللجنة اإلدارية بداًل من فعل ذلك ألبي مازن، السلطات المصرية للوساطة وا 
وعلى عكس ما يتصور كثيرون، ف ن الوساطة المصرية قضت عمليًا على أي فرصة أو احتمال 

 للمصالحة منذ اليوم األول على فر  وجود احتمال كهذا.
جزئي في تشكيل حكومة التوافق رغم نجاحه ال 2014في نيسان/ إبريل  الشاطئالحقيقة ف ن اتفاق  في

على األقل، إال أنه كر س حقيقة غياب أي وسيط جدي في ملف المصالحة، وانتقال الكرة بالكامل 
 إلى الملعب الفلسطيني.
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مصر من جهتها كانت قد تخلت ب رادتها عن الوساطة في الملف الفلسطيني بشقي ه الداخلي المتعلق 
تحديدًا، فيما يخ  استحقاقات وقف النار بعد « إسرائيل»قة مع بالمصالحة والخارجي المتعلق بالعال

، بما في ذلك ملفات الحصار، إعادة اإلعمار الميناء المطار وتبادل األسرى 2014حرب غزة األخيرة 
من لقاء موسى أبو  – 2015شباط/ فبراير  –حي" وصل األمر بالقاهرة إلى حد منع عزام األحمد 

المر ، وذلك خشية نقاشات قضايا سياسية متعلقة بالمصالحة، وحتى مرزوق بغر  عيادته بعد 
 باتفاق وقف النار الذي وق عه عزام األحمد عن الجانب الفلسطيني.

مع فشله في تحقيق إنجازات داخلية جدية ورغبته في االستثمار في القضية الفلسطينية، كما 
ها، وربما تعبيرًا أو نتاجًا طبيعيًا لعالقته استعداده للتساوق مع اإلدارة األمريكية الجديدة وسياست

ر النظام المصري االنخراط مجددًا في الملف الفلسطيني، ولكنه بدأ  الحميمة مع الدولة العبرية، قر 
برجله اليسرى عبر الضغط على عباس إلعادة القيادي المفصول محمد دحالن للمشهد السياسي في 

لم أكثر مع خطط ومشاريع أنظمة الفلول والثورات المضادة سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي للتأق
 العربية.

مع رف  أبو مازن القاطع لعودة دحالن لجأت القيادة المصرية للخطة )ب( المتعلقة بأحدا" 
المصالحة، ولكن بين حماس ودحالن بعد تعويمه عبر لقاءات ومؤتمرات لقطاعات جماهيرية 

وهو األمر الذي فشل أيضًا نتيجة رف  رام هللا القاطع  مختلفة من غزة بحجة تحسين أحوالها،
والعنيد ضغطه لمنع مشاركة قيادات وشخصيات وازنة في تلك اللقاءات، وحذ ر وتخو ف أنظمة 
عربية من رعاية مصالحة علنية بين حماس ودحالن تكفل للحركة استمرار إمساكها بمقاليد السلطة 

 في غزة.
ضافة إلى العودة إلى رعاية المصالحة ب ين رام هللا وغزة، كانت أشبه بالخطة )ج( بالنسبة للقاهرة، وا 

ل المصري برمته، فاقم األمر التسريبات، وحتى التصريحات العلنية عن  حساسية عباس من التدخ 
نتنياهو لتمرير صفقة القرن، أو خطة تصفية القضية الفلسطينية  –انخراط القاهرة في مخطط ترامب 

في سياق تطبيع عربي إسرائيلي شامل، وا عادة تشكيل للتحالفات  –هللا  حسب توصيف رام –
 والتوازنات في المنطقة.

المعطيات السابقة ساعدت في تشدد عباس أكثر، وهو منذ اليوم األول أعلن عن عدم حماسه 
للوساطة وسعيه لوضع العصي في دواليبها، خاصة أنها جاءت بتفاهم مع حماس مرتبط خلفية أمنية 

)داعش( « الدولة»علق بالوضع في سيناء وحاجة القاهرة لحماس لمساعدتها في مواجهة تنظيم تت
وخلفية سياسية تتعلق ب عادة تعويم دحالن بعد المصالحة، كما تهدئة أو تهيئة البيئة الفلسطينية 

 لصفقة القرن، وضمان عدم عرقلتها.
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 24في « سبوتنيك»صراحة لوكالة  القيادي البارز في حركة حماس صالح البردويل كان قد قال
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن عباس أرسل مدير المخابرات ماجد فرج إليهم في غزة طالبًا من 
الحركة التخلي عن الوساطة المصرية مع إبداء استعداده لحل الملفات الخالفية العالقة بين الجانبين 

 بشكل ثنائي بعيدًا عن القاهرة.
المصرية بخلفياتها وأهدافها كانت أحد أهم أسباب فشل عملية المصالحة في  ال شك أن الوساطة

فصلها األخير إضافة طبعًا إلى تشدد أبو مازن وسعيه لفر  االستسالم على حماس بعيدًا عن 
الشراكة والوثائق والتفاهمات ذات الصلة وهو أمر ال يقبله أحد بالحركة أو الساحة السياسة بشكل 

نذ مسيرة العودة التي كانت في أحد دالالتها تعبير عن فشل العملية وحتى تصعيد عام. وعمومًا م
اليوم الواحد تخر أيار/مايو بتنا لألسف أمام اعتراف أو إقرار بواقع االنقسام والفصل، مع سعي 
لوضع خطط ومشاريع إنسانية تأخذه بعين االعتبار في ظل القناعة باستحالة بقاء الوضع الكارثي 

ر في غزة على حاله، واستحالة انتظار وصول المصالحة إلى خواتيمها السعيدة وهو أمر غير المنها
 متوقع أقله في المدى المنظور.

 7/6/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 خطط تخفيف حصار غزة: تحول تقوده قواعد االشتباك الجديدة؟ .22
 صالح النعامي

لسياسي األمني لحكومة االحتالل اإلسرائيلي، تعكس الخطط التي من المقرر أن يناقشها الكابينت ا
والتي تهدف بحسب التسريبات إلحدا" تحول على الواقع االقتصادي واإلنساني في قطاع غزة، 
وجود تحول في موقف االحتالل من الحصار على قطاع غزة. وأفادت صحيفة "معاريف"، نقاًل عن 

قشتها في االجتماع هي تلك التي بلورها أوساط إسرائيلية، أمس بأن إحدى الخطط التي ستتم منا
أخيرًا مبعو" األمم المتحدة للمنطقة نيكوالي ميالدينوف، منوهة إلى أن الخطة التي وصفتها با "خطة 

 مارشال" تتضمن تدشين مصانع وبنى تحتية لخدمة قطاع غزة داخل سيناء وفي القطاع نفسه. 
يد مخصصات مالية ضخمة تقوم األمم وحسب الصحيفة، ف ن خطة ميالدينوف تعتمد على تجن

المتحدة بجمعها من تبرعات يقدمها المجتمع الدولي. ونوهت األوساط اإلسرائيلية إلى أن خطة 
ميالدينوف تقوم على نفس المبادل التي قامت عليها الخطة التي أعدها المنسق السابق ألنشطة 

وأضافت أن الحكومة ستناقش أيضًا  الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية يوتف مردخاي.
الخطة التي وضعها وزير االستخبارات والمواصالت الليكودي يسرائيل كاتس والتي تن  على 
تدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة، وضمنها ميناء عائم قبالة سواحل القطاع. وأوضحت الصحيفة أن 
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فيف عن قطاع يتمثل في تراجع أحد المؤشرات على حدو" تحول في المواقف اإلسرائيلية من التخ
 تل أبيب عن رفضها وصول المساعدات المالية القطرية للقطاع.

وتشير المناقشات اإلسرائيلية إلى وجود تحول كبير قد حد" على مواقف المسؤولين األكثر تأثيرًا 
على دائرة صنع القرار في تل أبيب من مسألة التخفيف عن قطاع غزة، ال سيما رئيس الحكومة 

 نيامين نتنياهو ووزير األمن أفيغدور ليبرمان.ب
ن كانت "معاريف" تؤكد أن ليبرمان، الذي يحتفظ بعالقات وثيقة بميالدينوف لن يقدم على إحباط   وا 

خطته، ف ن صحيفة "هارتس" ذكرت أن ليبرمان متشب" بموقفه المطالب بأن يتم إطالق سراح 
 لحصار.األسرى اإلسرائيليين لدى حماس مقابل تخفيف ا

ن كان ما كشفته "هارتس" دقيقًا، ف ن هذا يدلل على أن تحوال كبيرًا قد حد" على موقف  وحتى وا 
ليبرمان، إذ إنه كان يطالب بأن يكون تجريد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من السالح 

 هو الشرط الرئيس المسبق ألي تخفيف على األوضاع االقتصادية واإلنسانية.
أن ليبرمان يواصل التعبير عن شكوكه إزاء تأثير تحسن األوضاع االقتصادية في القطاع على يذكر 

 الواقع األمني في جنوب إسرائيل.
وينطلق ليبرمان من قناعة مفادها بأن إحدا" تحول إيجابي على الواقع االقتصادي واإلنساني في 

القطاع على إسرائيل. ففي كلمة  القطاع لن يفضي إلى تقلي  مستوى وحجم المخاطر التي يمثلها
ألقاها أول من أمس الثالثاء أمام مؤتمر المحاسبين في تل أبيب، قال ليبرمان: "يخطئ من يعتقد أن 
تحسين األوضاع اإلنسانية في القطاع سيغير الواقع على الحدود وسيفضي إلى وقف جهود حماس 

 الهادفة للمس ب سرائيل".
التي أدلى بها نتنياهو خالل زيارته أللمانيا قبل أيام والتي كشف ومما ال شك فيه أن التصريحات 

فيها عن أفكار ألمانية إسرائيلية للتخفيف عن األوضاع في قطاع غزة تعد أوضح مؤشر على 
التحول في موقفه، على اعتبار أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ظلت تؤكد أن نتنياهو تحديدًا هو الذي 

 قشة المشاريع والخطط الهادفة إلى تحسين األوضاع االقتصادية في القطاع.كان يرف  السماح بمنا
سرائيل في قطاع غزة أخيرًا،   وتدل كل المعطيات على أن التصعيد األخير بين المقاومة في غزة وا 

والذي قامت خالله حركتا حماس والجهاد ب طالق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردًا على 
ن عناصر "الجهاد"، قد أسهم في إحدا" التحول على مواقف القيادات اإلسرائيلية من مقتل ثالثة م

سرائيل، ما  التخفيف على القطاع. فقد أفضى هذا التصعيد إلى تغيير قواعد االشتباك" بين المقاومة وا 
جعل صناع القرار في تل أبيب يدركون أن استعادة قواعد االشتباك السابقة المريحة لهم سيكون 

 قترنًا باندالع مواجهة شاملة، ليس من مصلحة إسرائيل االنجرار لها حاليًا.م
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وتجاهر المستويات الرسمية اإلسرائيلية بأن مواجهة التحديات على الجبهة الشمالية وقرار تل أبيب 
بعدم السماح بتمركز إيران عسكريًا في سورية يقلصان من هامش المناورة أمام إسرائيل وال يسمحان 

 بالتفرغ لمواجهة "حماس".لها 
وتزيد التصريحات التي أدلى بها المرشد اإليراني، علي خامنئي، والتي هدد فيها بالعودة لتخصيب 
اليورانيوم من المسوغات التي تدفع إسرائيل لتهدئة األوضاع في قطاع غزة، على اعتبار أن تجسيد 

 المواجهة اإليرانية اإلسرائيلية.التهديدات اإليرانية يعني حدو" مزيد من التحول على بيئة 
 7/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 خطة األمم المتحدة إلعمار القطاع .22

 بن كسبيت
القريب القادم في المخططات  األحدإذا لم يطرأ تغيير في اللحظة األخيرة، ف ن الكابنت سيبح" يوم 

 ي القطاع.لتحسين الوضع في غزة من أجل التسهيل من ومنع األزمة اإلنسانية ف
القديمة للوزير إسرائيل « الجزيرة االصطناعية»أمام الكابنت ستطرح عدة خيارات، بما في ذلك خطة 

كاتس والتي ستعر  رسميا على الوزراء وتطرح على البح"، ولكن القصة الحقيقية هي خطة كبرى 
 ، نيكوالي ملدنوف.األوسطالمتحدة إلى الشرق  األممإلعمار غزة يعدها مبعو" 

ملدنوف يعمل بكد وبال توقف » إن« معاريف»قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل لا و 
على مشروع مارشال كبير يقوم في قسم منه على الخطة التي عرضها في حينه منسق أعمال 

 «.الحكومة في المناطق، اللواء فولي مردخاي
ى تحتية إلعمار غزة في أر  سيناء وحسب هذه الرواية، ف ن الحدي" يدور عن إقامة مصانع وبن

 المتحدة وبضخ من األسرة الدولية. األمموربما أيضًا في القطاع نفسه، بأموال تجندها 
للمبعو" ملدنوف عالقات طيبة مع القيادة اإلسرائيلية، وهو يتمتع بثقة العديد من المسؤولين، بمن 

 فيهم أفيغدور ليبرمان.
في القطاع  اإلنسانيلمحاسبين أن من يعتقد بأن تحسين الوضع وقال وزير الدفاع أمس في مؤتمر ا

. ليبرمان شك اك جدًا مخطئ سيغير الواقع على الجدار ويوقف مساعي حماس للمس ب سرائيل
المتحدة. والفيتو  األممبالنسبة لمنفعة إعمار القطاع، ولكنه لن يعرقل، على ما يبدو، خطة مبعو" 

تى اآلن على ضخ المال القطري إلعمار القطاع سيلغى، هو اآلخر اإلسرائيلي الذي كان مفروضًا ح
 على ما يبدو.
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في القطاع  اإلنسانية األزمةرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحد" مؤخرًا عن ضرورة التخفيف من 
 ويحتمل أن يعر  في الكابنت خطة من جانبه لهذا الغر .

األمنية حول طريقة العمل اإلسرائيلية ضد إرهاب  وبالتوازي، تحتدم المواجهة في القيادة السياسية
الطائرات الورقية التي تشعل النار في غالف غزة، بكل معنى الكلمة. فقد طالب وزير األمن الداخلي 
جلعاد أردان أمس بأن يتم النظر إلى كل من يطلق طائرات ورقية على أنه إرهابي واستخدام وسائل 

لضبط مثلما تحبط خاليا تطلق المقذوفات الصاروخية أو في الزمن الحقيقي ضده، با اإلحباط
 الصواريخ.

أما في الجيش اإلسرائيلي فيرفضون هذا الطلب رفضا باتا. وحسب مصادر عسكرية، فان الطائرات 
الورقية تطلق بشكل عام من البيوت، ال توجد أي إمكانية لتدمير بيت في كل مرة تخرج منه طائرة 

والمس بهم في ظل إلحاق ضرر محيطي قاس  األطفالور الحدي" عن ورقية منه، فبشكل عام يد
من شأنه أن يلحق الكثير من الضرر ب سرائيل مما سيلحق بالطائرات الورقية نفسها. كما توجد أيضًا 
إمكانية أخرى، وهي قرار استراتيجي للنظر إلى الطائرات الورقية كتهديد فوري مثلما وصفت 

باية الثمن من حماس على كل طائرة ورقية تطلق باتجاه إسرائيل من المحاوالت للمس بالجدار وج
خالف الهجوم على البنى التحتية والمنشآت. هكذا أو غير ذلك، ف نه حتى هذه اللحظة لم يعقد 

األمني أي جلسة في موضوع الطائرات الورقية، القصة التي تبدو هامشية حتى  الكابنت السياسي
 إلى حريق كبير. األثناءلت في هذه قبل بضعة أيام، ولكنها تحو 

 6/6/2018معاريف 
 7/6/2018، العربي، لندنالقدس 
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 تسفي بارئيل
حكم حماس، فعلى الجدران أن ترتعد، ليس من  ب سقاطعندما يهدد وزير األمن افيغدور ليبرمان 

بواسطة عدة  باإلمكانن الضحك. ما ينق  فقط هو أن يكون هذا التهديد حقيقي، وفي الحقيقة يكو 
هو أن  األولتصفيات دقيقة، قتل صف قيادة الحركة، حي" أنه لوصم قيادة حماس سيكون معنيان: 

دارةإسرائيل يجب عليها إعادة احتالل قطاع غزة  مخيم الالجئين األكثر اكتظاظا في العالم وتقديم  وا 
ين يسجنون في القطاع وتخصي  خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لمليوني مواطن الذ

المليارات من ميزانيتها وتحمل المسؤولة المباشرة عن كل نشاط مدني. الثاني هو أن الجيش 
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اإلسرائيلي سيجد نفسه أمام صف من مليشيات اإلرهاب المحلية العاملة بدون تنسيق وبدون قيادة 
ن لم تكن كاملة.موحدة، التي اليوم ما زالت مستعدة لتحمل المسؤولية األمنية حت  ى وا 

، والذي منه وأفغانستانهذا سيكون نموذج لالحتالل الذي هربت منه الواليات المتحدة في العراق 
سنة في لبنان. إسرائيل لحسن الحظ ما زالت تستطيع احتالل القطاع  18إسرائيل نفسها بعد  أنقذت

ل. في الضفة هذا الوكيل هو مثلما تحتل الضفة الغربية، احتالل الذي جزء منه يتم بواسطة وكي
مباشرة، من تخصي   إدارةالسلطة الفلسطينية وفي غزة هو حماس. في الحالتين إسرائيل معفية من 

مبالغ كبيرة على حساب دافع الضرائب اإلسرائيلي لصالح السكان المحتلين، وفي غزة حتى أنها 
 متحررة من المسؤولية القضائية.

احتالل ديلوكس، لكن خالفا للضفة التي فيها ما زال يحلق التهديد في الضفة وغزة إسرائيل تحظى ب
النظري لا "المسيرة السياسية"، حماس تحرر إسرائيل حتى من االنشغال المقلق بهذا الموضوع. 
حماس ال تعترف ب سرائيل وليس لها أي شأن بأن تدير معها مفاوضات سياسية، طلبها من إسرائيل 

 يرافقه تعهدات باعطاء مقابل سياسي أو عسكري، لهذا ليس له االنسحاب من كل المناطق ال
 مضمون أو جدوى.

حماس، بسبب الضعف السياسي واالقتصادي، اضطرت لقبول خطة مصر، التي تفر  على غزة 
إسرائيل. بصورة متناقضة وبسبب العالقة الوثيقة بين  إغالقشديدا، ال يقل في قسوته عن  إغالقا

سرائيل، تجد حم اس نفسها مسجونة في قف  التنسيق األمني مع إسرائيل، بالضبط مثل مصر وا 
السلطة الفلسطينية. برهان على ذلك هو التحليل العار  الذي يقدمه كبار قادة الجيش للحكومة 

، الذي يقول إن لحماس مصلحة أو ليس لها مصلحة في رفع مستوى اللهب. إن اإلعالمووسائل 
منطقية لحماس والرد اإلسرائيلي المناسب العتبارات حماس، تعر  مجرد تطرق إسرائيل للمصالح ال

اعتبارات الطرف اآلخر ويرد وفقا  أعماقهخصوم. كل واحد منهم يعرف في  –حوار بين شركاء 
 لذلك.

التمييز الذي تقوم به إسرائيل في السنوات األخيرة بين حماس والتنظيمات األخرى، مثل الجهاد 
لقاء المسؤولية الشاملة على حماس، يخلق هرمية حكم، إسلفية، وسياسة والتنظيمات ال اإلسالمي

تضع حماس في مكانة الحكومة المعترف بها والتي معها فقط إسرائيل مستعدة لعقد صفقات. 
وصفقات منها الكثير: مفاوضات إلعادة جث" الجنود والمفقودين، اتفاقات وقف إطالق نار، فتح 

لجانب اإلسرائيلي والجانب المصري(، منح تصاريح عبور لمصر المعبر الحدودي )في ا وا غالق
سرائيل،  على نقل مواد البناء، وضغوط إسرائيلية على السلطة الفلسطينية لتحويل ميزانيات  اإلشرافوا 

 لحماس. أصاللغزة، حتى التي تحول 
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لي تقديمها إعادة إعمار غزة لن تتم بدون مشاركة حماس، والتسهيالت التي يطلب الجيش اإلسرائي
للسكان هناك ال يمكنها أن تكون منفصلة عن موافقة حماس. ليبرمان يكذب على الجمهور عندما 

حكم حماس، ألنه خالفا لعدد من زمالئه الصارخين هو يدرك جيدا الفائدة التي تجنيها  ب سقاطيتعهد 
األسد في سورية،  إسرائيل من حكم حماس. ومثلما تعترف إسرائيل بأنه ال يوجد بديل لنظام بشار

هي تدرك أن حماس هي اآلن الخيار الوحيد للسيطرة على السجن الخطير في قطاع غزة. من يريد 
 حماس عليه أن يذكر لنا بالتفصيل ما الذي يقترحه بدال منها. إسقاط

 هآرتس
 7/6/2018، الغد، عم ان

 
 في الجيش اإلسرائيلي يشخصون استعداد حماس للتسوية .21

 عاموس هرئيل
الستة، مر على حدود قطاع غزة بصورة أكثر  األيامعلى حرب  51النكسة، الذكرى السنوية الا  يوم

هدوءًا مما خططت له حماس مسبقا. قبل أسبوع كان واضحًا أن قيادة حماس تعتقد أنها ستجد 
 صعوبة في تجنيد عدد كاف من المشاركين في مظاهرات الجدار اليوم )الثالثاء(.

 «.يوم القدس» اإليرانيةليوم الجمعة القادم الذي فيه تحيي السلطات  معظم الجهود ستوجه
حسب أقوال الجيش اإلسرائيلي، حماس تدير اآلن في القطاع نضااًل يضم عدة وسائل: مظاهرات، 
إطالق كميات كبيرة من الطائرات الورقية المشتعلة )التي تركت الحقول المحترقة في غالف غزة في 

باعًا عميقًا على الرأي العام في إسرائيل(، تشجيع خاليا تجتاز الجدار وتقوم األخيرة انط األيام
 بتخريب المعدات العسكرية وبين الفينة واألخرى إطالق صواريخ وقذائف هاون.

 في كل ما يتعلق بالصواريخ، يبدو أن حماس تقوم هنا بلعبة مزدوجة.
قواعد اللعب في  اإلسالمير الجهاد بعد أشهر من المظاهرات والقتلى، بدون إطالق قذائف، غي  

األسبوع الماضي، في يوم قتال أطلق فيه ما يقرب من خمسين صاروخ وقذيفة. وانضم إلى إطالق 
، حماس وفصائل اإلسالميالنار على النقب الذي بدأ كرد على قتل ثالثة من نشطاء الجهاد 

 فلسطينية أصغر.
كرية لحماس والجهاد، لكنه كان حذرًا من التسبب سالح الجو رد بعدة هجمات واسعة على مواقع عس

تم اإلعالن عن وقف إطالق النار، لكن هذا  األربعاءب صابات أثناء عملية القصف. في صباح يوم 
 الوقت تم خرقه ب طالق ثالثة صواريخ من القطاع في نهاية األسبوع األخير.
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األخيرين رسائل إلسرائيل بواسطة  منذ ذلك الحين عاد الهدوء مرة أخرى، حماس نقلت في اليومين
)منها الذراع العسكري لفتح في القطاع، الذي منذ « مارقة»مصر بأنها اعتقلت نشطاء في فصائل 

فترة ال يتلقى تعليمات من قيادة الحركة في الضفة الغربية(، كانوا متورطين في إطالق النار. ولكن 
إطالق النار عندما يكون هذا مريحًا لها.  في جهاز األمن يشكون أنه في نفس الوقت حماس تشجع

جديدة، التي في إطارها إسرائيل تخشى من المس « معادلة ردع»ال سيما من خالل محاولة لخلق 
 بأهداف عسكرية لها.

حسب هذا التحليل، حماس ما زالت تبح" عن تسوية في القطاع تخفف من االزمة االقتصادية 
نية باالمتناع عن مواجهة عسكرية واسعة. مع ذلك، حماس ومشاكل البنى التحتية، وما زالت مع

مستعدة اآلن للمخاطرة أكثر في السير على شفا المواجهة بصورة تزعزع االستقرار النسبي الذي ساد 
قبل ذلك ويضع الطرفين في الوضع األكثر خطورة منذ انتهاء عملية الجرف الصامد في صيف 

من كل نقاش لتسوية طويلة المدى للوضع في القطاع. هي . إسرائيل الرسمية تواصل التمل  2014
النار الذي تمت بلورته بموافقتها، وتدعي أنه ال يوجد أساس للبح"  إلطالقتنفي تماما وجود وقف 

إسرائيل تجد صعوبة في مواجهة الطائرات  األثناءمع عدو ال يعترف بوجودها. في هذه « هدنة»في 
طائرة ورقية وبالون من غزة،  600 إطالقليبرمان قال أمس إنه تم الورقية المشتعلة. وزير الدفاع 

الثلثان منها تم اعتراضه من قبل الجيش اإلسرائيلي. وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش البح" عن 
 الطائرات الورقية، ف ن السياسيين يتلقون انتقادات لرؤية الحقول المحروقة. إزاء أكثرحلول عملية 

فقط »خلي، جلعاد أردان، قال اليوم في احتفال افتتاح مركز حضري في سدروت إن وزير األمن الدا
، وطلب التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية مثل «الجيش اإلسرائيلي يمكنه تصفية مشعلي النيران

المخربين. هذا دليل أول على الضغط الذي بدأ على الحكومة بهذا الشأن. رئيس الحكومة نتنياهو 
خصم مالي من  إمكانيةليست لها قيمة عملية كثيرة، أعلن أنه أعطى توجيهات لفح  وفي خطوة 

ضرائب السلطة الفلسطينية، بما يتناسب مع الضرر الذي سببته الطائرات الورقية. ولكن الضرر 
المالي يتم تقديره اآلن بخمسة ماليين شيكل فقط )مفهوم أن الضرر المعنوي أسوأ من ذلك بكثير(، 

توجد في مواجهة مع حماس. جزء من المشاكل االقتصادية التي تحل بالقطاع تنبع من قرار والسلطة 
ليه. مقارنة مع المستوى السياسي، الجيش اإلسرائيلي يعطي احتمااًل إ األموالالسلطة تقلي  تدفق 

ة، بالصيغة الحالية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية واسع اإلنكارأكبر لجهود التسوية. مواصلة 
يرتبط أساسًا بعدد المصابين، ال  اإلنكارحتى لو لم تكن هناك مصلحة مشتركة في ذلك. إن تطور 

سيما بخسائر محتملة في الجانب اإلسرائيلي التي ستجر كالعادة ضغطًا على الحكومة من أجل 
 العمل. ولكن بالتحديد حماس، حسب أذرع االستخبارات، تب" استعدادها للتوصل إلى تسوية.
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ائقتها االقتصادية واالستراتيجية تفتح للنقاش تنازالت محتملة كانت تعتبر في الماضي محرمات وض
، تعهد بوقف جهود تهريب السالح عبر المعابر وربما األنفاق)طابو(: وقف إطالق الصواريخ وحفر 

حتى ضبط جهود اإلرهاب للمنظمة من مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. هل هذا 
هكذا، وأن الوقت الذي سيمر حتى التصعيد القادم  األمردي؟ في الجيش اإلسرائيلي يعتقدون أن ج

على الحدود )حتى النصف الثاني من العام  األنفاقيمكن استغالله الستكمال بناء الجدار ضد 
يريد  (، ومنح فترة زمنية أخرى لسكان غالف غزة. في المقابل، قال اليوم الوزير ليبرمان إن من2019

، وكأنه بهذا سيحل مسألة العنف على «ينثر هذيانًا وأوهاماً »في القطاع  اإلنسانيتحسين الوضع 
بدون حل مسألة األسرى والمفقودين لن يكون هناك أي شيء. »أنه  أضافطول الجدار. ليبرمان 

 «.من ناحيتي، ليصرخ الجميع ويولولون
دية. وحتى غير مباشرة. يبدو أن السبب ال توجد عالمات على مفاوضات ج األثناءحتى هذه 

حماس. في  أمامالرئيس لذلك سياسي: الخوف من أن حكومة اليمين الحالية من أن تظهر ضعيفة 
التحفظ من الحرب من جهة، والخوف من االنتقاد من الداخل بسبب االنهزامية من  هذه الظروف

حتى زيادة حدته التي ال  وضع القائمجهة أخرى، ف ن إسرائيل تقريبا تحكم على نفسها بمواصلة ال
 مفر منها.

 6/6/2018هآرتس 
 7/6/2018، العربي، لندنالقدس 
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