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 40 :كاريكاتير
*** 

 
 واسعا   فلسطينيا   البوابات اإللكترونية في "عين الحلوة" تواجه رفضا   .1

ين الحلوة، وبدأت بإجبار وضعت السلطات اللبنانية منذ أيام بوابات إلكترونية على مداخل مخيم ع
خضاعهم للتفتيش.  الالجئين الفلسطينيين على المرور عبر هذه البوابات، وا 

وعّدت جهات فلسطينية هذا اإلجراء انتهاكا جديدا لحرية اإلنسان، وتضييًقا على حياة الالجئين، 
د الفلسطيني في وأكدت أنه استمرار لإلجراءات العقابية الجماعية وللسياسات العنصرية تجاه الوجو 

 لبنان.
 وواجهت هذه البوابات رفضا واسعا من األطراف الفلسطينية في لبنان.

وبدورها أكدت رابطة علماء فلسطين في لبنان "رفض البوابات اإللكترونية المهينة"، ودعت السلطات 
 اللبنانية إلى إزالتها فورا.

 ها وتحمل مسؤولياتها في حماية الشعبودعت الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية إلى أخذ دور 
 الفلسطيني والدفاع عن حقوقه؛ والشعب سيكون الحكم.

غير الوطنية،  واإلجراءاتكما دعت شعبنا الفلسطيني إلى عدم السكوت على الظلم والتعسف 
 "وندعوه إلى إسقاط البوابات اإللكترونية كما فعل أبطال القدس الميامين".

 10/6/2018، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 العالقة مع االحتالل تبحث غدا   "الفلسطيني الوطني"لتنفيذ قرارات  "العليا" .2
تجتمّّا اللجنّّة الوطنيّّة العليّّا لتنفيّّذ قّّرارات المجلّّس الّّوطني الفلسّّطيني، : ناديّّة سّّعد الّّدين - انعّمّّ

 الل لقائهّّّا القّّّادم.غّّّدًا فّّّي رام ي، تمهيّّّدًا لرفّّّا توصّّّياتها إلّّّى اللجنّّّة التنفيذيّّّة لمنظمّّّة التحريّّّر خّّّ
ويبحث االجتماع المقبل، وفق مسؤول فلسطيني لّ"الغد"، مسائل تتعلق "بإعادة النظّر فّي العالقّة مّا 
نهّاء االتفاقيّات االقتصّادية واألمنيّة والسياسّية، السّيما وقّف التنسّيق األمنّي"،  سلطات االحتالل، وا 

وقّّال المسّّؤول  .2017مّّارس  /ي آذاروهّّي القّّرارات التّّي خّّرم بهّّا المجلّّس المركّّز  الفلسّّطيني، فّّ
نفسّه إن "االجتمّّاع سّيبحث ضّّرورة عقّّد مّؤتمر دولّّي للسّالم وفّّق قّّرارات الشّرعية الدوليّّة والمبّّادرة 
العربية للسالم، بعيّدًا عّن التفّرد األمريكّي بكلّف عمليّة السّالم، فّي ظّل انحيازهّا المطلّق لالحّتالل 

 على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
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ّوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إلى أهمية "االجتمّاع القّادم للجنّة من جانبه، ن
سواء، وكذلك  التنفيذية للمنظمة، الذ  سيبحث مجمل العالقة ما سلطات االحتالل وأمريكا، على حدّ 

وقّّّّّال رأفّّّّّت، فّّّّّي تصّّّّّريح إلذاعّّّّّة "صّّّّّوت فلسّّّّّطين" الرسّّّّّمية، إن  عقّّّّّد مّّّّّؤتمر دولّّّّّي للسّّّّّالم".
اعّات مسّتمرة بكّّل االتجاهّات"، مؤكّدًا أنّّه "سّيتم التوجّّه قريبًّا للجمعيّة العامّّة ل مّم المتحّّدة "االجتم

 تحت بند "متحدون من أجل السالم" لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق آخر، قال رأفت إن اللجنة التنفيذية للمنظمة "رفعت توصيات الليلة للرئيس محمود عباس، 

ّرف بنسّبة مّن أجّل إ  لمّّوظفي  %50عطّاء تعليماتّّه لّوزارة الماليّة، باسّّتكمال صّرف الراتّب الّّذ  ص 
 أخرى قبل عيد الفطر". %50 السلطة في غزة، بّ

 11/6/2018 ،الغد، عم ان
 

 المجتمع الدولي رهينة للقرار األمريكي بالفيتو يفقد الهيئات األممية مصداقيتها بقاءمجدالني:  .3
نّّّة التنفيذيّّّة لمنظمّّّة التحريّّّر الفلسّّّطينية أحمّّّد مجّّّدالني إن بقّّّاء المجتمّّّا قّّّال عضّّّو اللج :رام ي

الّّدولي رهينّّة للقّّرار األمريكّّي بّّالفيتو، لحمايّّة المسّّتوطنة اإلسّّرائيلية "دولّّة االحّّتالل"، والّّدفاع عّّن 
إرهّّّاب الدولّّّة المّّّنظم، يفقّّّد الهيئّّّات األمميّّّة مصّّّداقيتها، ويطيّّّل أمّّّد االحّّّتالل واسّّّتمرار المعانّّّاة 

وأعرب عن امله من الجمعية العامة ل مم المتحّدة باالنتصّار للحّق ورفّا الظلّم عّن  ومية لشعبنا.الي
شعبنا بالتصويت باجتماعها يوم األربعاء المقبل، على مشروع قرار يّدين االحّتالل اإلسّرائيلي ويّوفر 

دونيسّيا وجمهوريّة وأوضح أن انتخّاب كّل مّن ألمانيّا وجنّوب أفريقيّا وبلجيكّا وأن الحماية الدولية لنا.
الدومينيكان، أعضاء غير دائمين في مجلس األمن لمدة عامين، بمثابّة فرصّة للعمّل مّا هّذه الّدول 

 لتكون القضية الفلسطينية أولوية لها في مجلس األمن الدولي.
 10/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الترويج للقدس عاصمة لها "إسرائيل"ي من سياسة " ُتحذر المجتمع الدولالفلسطينية "الخارجية .4

الّّدول عامّّة، والمشّّاركين فّّي فعاليّّّات  الفلسّّّطينية حّّذرت وزارة الخارجيّّة والمغتّّربين :وفّّا – رام ي
ومّّّؤتمرات وسّّّباقات دوليّّّة فّّّي القّّّدس، مّّّن مغبّّّة ومخّّّاطر اسّّّتغاللها لتحقيّّّق أهّّّداف ذات مغّّّزى 

وأكّّّدت  القّّّدس. شّّّرقي الفلسّّّطينية المحتلّّّة، بمّّّا فيهّّّالّّّ رض  "إسّّّرائيل"سياسّّّي لّّّّ"تبييض" احّّّتالل 
، أن وقّّوع المشّّاركين فّّي "فّّي" التّّرويش للقّّدس الشّّرقية 10/6/2018 ، يّّوم األحّّدلهّّا الّّوزارة فّّي بيّّان

المحتلة كجزء من إسّرائيل، ي شّكل انتهاكّا صّارخا للقّانون الّدولي والشّرعية الدوليّة وقراراتهّا تتنّاقض 
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أن سّلطات االحّتالل تّ دير حاليًّا حملّة واسّعة  الخارجيّة المشّاركة. وبينّت ما المواقف الم علنة للدول
 النطاق، في مختلف المجاالت، للترويش للقدس باعتبارها عاصمة للكيان اإلسرائيلي.

 10/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 شعبنا ضد   ه: تصريحات نتنياهو بشأن غزة محاولة لتغطية جرائمالفلسطينية الحكومة .5
يوسّّّّف المحمّّّّود "إن تصّّّّريحات رئّّّّيس  الفلسّّّّطينية قّّّّال المتحّّّّدث الرسّّّّمي باسّّّّم الحكومّّّّة :رام ي

لحملّة األكاذيّب التّي  حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو األخيرة بخصوص قطاع غزة تعتبر اسّتكماالً 
شّعبنا  ضّدّ يطلقها في محاولة للتغطية على الجرائم االحتاللية الفظيعة التّي ترتكبهّا حكومتّه وجيشّه 

وشّدد علّى أن نتنيّاهو يصّر علّى االسّتمرار  أرضّنا، ومقدسّاتنا". العربي الفلسطيني الصّامد، وضّدّ 
في أكاذيبه عندما يفتش عن مزيد من الحجش الواهية للتغطية على )جريمة العصر( المتمّثلة بحصار 

انهيّارات متتابعّة  إلّى أدت إجراميّةعاما، والتي تخللتها ثالثة حروب  11قطاع غزة، والمتواصلة منذ 
 ، وأبناء شعبنا الصامدين في القطاع.أهلناطالت مختلف مستويات حياة 

 10/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جنوب أفريقيا ويشيد بمواقف بالده سفيربحر يستقبل  .6
سّّفير دولّّة جنّّوب  ،يالنائّّب األول لّّرئيس المجلّّس التشّّريعي الفلسّّطين ،اسّّتقبل د. أحمّّد بحّّر :غّّزة

أفريقيّّا فّّي فلسّّطين أشّّرف سّّليمان، بمقّّر مكتبّّه بمدينّّة غّّزة، بحضّّور رئّّيس اللجنّّة القانونيّّة فّّّي 
المجلس المستشار محمد فرم الغول، ومقرر لجنة األمن والداخلية النائب مروان أبو راس، وأمين عام 

ان فّي دعّم القضّية الفلسّطينية ودور البرلمّ أفريقيّاوأشاد بحر بمواقف جنوب  المجلس نافذ المدهون.
ملّّه فّّي اسّّتمرار الّّدعم والتجييّّد مّّن جنّّوب أفريقيّّا لشّّعبنا أومقاطعّّة البضّّائا اإلسّّرائيلية، وعبّّر عّّن 

تجّّّاه تراجّّّا  األونّّّروا كمّّّا طالّّّب بحّّّر سّّّفير جنّّّوب أفريقيّّّا بالضّّّغط علّّّى وكالّّّة وقضّّّيته العادلّّّة.
وأكّّد علّّى دعّّم التشّّريعي للمصّّالحة  هم.خّّدماتها لالجئّّين الفلسّّطينيين، ومواقفهّّا السّّلبية مّّن قضّّيت

 التي تعتبر مطلبا دينيا ووطنيا وأخالقيا، مقدرا جهود جنوب أفريقيا في دعم المصالحة.
إلّّى أن دولتّّه  مّّن جهتّّه، أكّّد السّّفير أشّّرف سّّليمان دعّّم بّّالده جهّّود المصّّالحة الفلسّّطينية، ملفتّّاً 

علّّّّى أن القضّّّّية  لمصّّّّالحة، مشّّّّدداً سّّّّتعمل خّّّّالل الفتّّّّرة المقبلّّّّة لّّّّدعوة حمّّّّاس وفّّّّتح السّّّّتكمال ا
 الفلسطينية هي األولى في الشرق األوسط.

 10/6/2018 ،فلسطين أون الين
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 : العقوبات المفروضة على غزة إجراءات ظالمة ورفعها مطلب وطنيمباركنائب أحمد ال .7
 وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، أحمد عبد العزيز مبّارك، العقوبّات :رام ي

علّى أن  المفروضة منذ سنوات طويلة على قطاع غزة، بّ"اإلجراءات الظالمة وغير المنصفة"، مشّدداً 
وأشّّار مبّّارك فّّي تصّّريح  العقوبّّات "ال تليّّق بسّّلطة تّّدّعي أنهّّا تمثّّل شّّعبها فّّي حّّين هّّي تعاقبّّه".

ة ، إلّّى أن السّّلطة، "والتّّي شّّددت العقوبّّات علّّى غّّزة فّّي السّّن10/6/2018 صّّحفي لّّه يّّوم األحّّد
األخيّّرة"، تسّّتثني جّّزء مهّّم مّّن هّّذا الّّوطن الّّذ  يعّّيش فّّي حالّّة حصّّار، ويواجّّه حّّروب متتاليّّة 

 وحصار عربي ظالم تسبب في حالة من الفقر والبطالة وضيق العيش.
 10/6/2018 وكالة قدس برس،

 
 من مهامه على خلفية االعتداء على قاض   الخليلإعفاء قائد منطقة  .8

: أصدر قائد قوات األمن الوطني اللواء نضال أبو دخّان، أمّس، قّرارًا بإعفّاء "األيام"، "وفا" -رام ي 
 6إيقّاف  قائد منطقة الخليل، العميد محمد حسين أبو هيفاء، من مهامه كقائد لمنطقة الخليل، كما تّمّ 

من أفراد األمّن الّوطني وتحّويلهم للقضّاء العسّكر ، وذلّك علّى خلفيّة االعتّداء بالضّرب علّى أحّد 
 أمّام مّا حّدث فّي محافظّة الخليّل، ليلّة السّبت، حيّث تّمّ  وجاء فّي قّرار أبّو دخّان: "وقوفّاً  .القضاة

االعتداء على قامة من قامات الوطن، ورمز من رموز العدالة القاضي نبيل النتشة المحترم، وحرصًّا 
منّّّا علّّّى صّّّون كرامّّّة المّّّواطن، التّّّي نعتبرهّّّا خطًّّّا أحمّّّر ال نسّّّمح بالمسّّّاس بهّّّا، ومهمّّّا كانّّّت 

ألسّّباب واألعّّذار فهّّي ليسّّت مبّّررًا لالعتّّداء علّّى أ  مّّواطن بسّّيط، فكيّّف إذا كّّان يحمّّل صّّفة ا
 قانونية مرموقة نقف جميعًا أمامها باحترام وتقدير عاليين".

 11/6/2018 ،األيام، رام هللا
 

 لكتائب القسامالبحري " "الكوماندوزلقوات الجيش اإلسرائيلي يدعي تدمير نفق  .9
ادعّى الجّيش اإلسّرائيلي، بعّد ظهّر األحّد، أنّه دمّر نفقّا لقّوات "الكومانّدوز"  :ترجمة خاصة - غزة

وأوضح الناطق باسم الجيش، أن عملية التدمير تمت خّالل الضّربات  البحر  التابعة لحركة حماس.
الجويّّة صّّبام يّّوم األحّّد الّّذ  وافّّق الثالّّث مّّن شّّهر يونيّّو/ حزيّّران الماضّّي بعّّد اسّّتهداف موقّّا 

ولفّت إلّى أن النفّق يمتّد باتجّاه البحّر واعتبّره  وة البحرية لحمّاس شّمال قطّاع غّزة.عسكر  تابا للق
"نفّّق إرهّّابي اسّّتثنائي" يمتّّد مّّن موقّّا عسّّكر  باتجّّاه البحّّر. مشّّيرا إلّّى أنّّه كّّان سيسّّتخدم لتنفيّّذ 

جّاء بواسّطة عمليّة  إن الهجّوموقّال  عبّره لمنّا كشّف تسّللهم إلّى البحّر. صعملية من خالل الغّو 
ة واسعة النطّاق وكجّزء مّن المعركّة ضّد القّوة البحريّة التابعّة لحمّاس والتّي يقودهّا سّالم استخباري
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وأضّاف "جّيش الّدفاع لّن يسّمح بالمسّاس بّجمن دولّة إسّرائيل، وسيسّتمر  البحرية في العّام األخيّر.
 بالعمل بعزيمة ضد اإلرهاب على أشكاله المختلفة". كما قال.

 10/6/2018القدس، القدس، 
 

 بمعارضة إيجاد أجسام بديلة وتصطدملعقد مؤتمر وطني  تسعىحماس ألوسط": "الشرق ا .11
قالّّّت مصّّّادر فلسّّّطينية مطلعّّّة، إن حركّّّة حمّّّاس تسّّّعى إلّّّى عقّّّد مّّّؤتمر : كفّّّام زبّّّون - رام ي

فلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة واعتبارية، لمناقشة الوضا 
أن الحركّّة وجهّّت دعّّوات مبدئيّّة لعقّّد مثّّل هّّذا « الشّّرق األوسّّط»ادر لّّّوأضّّافت المصّّ الفلسّّطيني.

، بحسب المصادر نفسها، إيجاد جسم قياد  يطرم «حماس»وتحاول  المؤتمر بعد عطلة عيد الفطر.
بدياًل للمجلس الوطني، إذا لم تستجب القيادة الفلسطينية لّدعوات انعقّاد مجلّس وطنّي جديّد، تشّارك 

 وجميا الفصائل األخرى.« اإلسالميالجهاد »و« حماس»فيه 
وأكّّدت المصّّادر أن مسّّؤولين فّّي الحركّّة اجتمعّّوا مّّا مسّّؤولين فّّي الفصّّائل الفلسّّطينية فّّي غّّزة 
وبيّّروت، إلقنّّاعهم بتشّّكيل مّّؤتمر وطنّّي قيّّاد ، يقّّرر فّّي الشّّؤون الوطنيّّة، بمّّا فّّي ذلّّك مسّّتقبل 

 السلطة والمنظمة والحصار المفروض على قطاع غزة.
 أن ينجح المؤتمر المنو  عقده قريبًا، في تشكيل نواة تجسيسية لمجلس وطني جاما.« حماس»وتجمل 

وكانّّت فصّّائل فلسّّطينية، بمّّا فيهّّا الجبهّّة الشّّعبية المنضّّوية تحّّت إطّّار منظمّّة التحريّّر، رفضّّت 
بدورها، عقد جلسة المجلس الوطني، ولم تعترف بمخرجاته. لكنها ومعها الجبهة الديمقراطية، تحفظتّا 

 نحو عقد مؤتمر فلسطيني جديد.« حماس»تحرك على 
تواجّّه مشّّكلة فّّي رفّّض الفصّّائل الفلسّّطينية التعّّاطي مّّا أ  خطّّوة « حمّّاس»وقالّّت المصّّادر إن 

 يمكن أن تقود أو تفسر على أنها بداية لخلق أجسام موازية لمنظمة التحرير.
 11/6/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ابية خطوة في االتجاه الصحيححراك الضفة ضد اإلجراءات العق :حماس .11

عّّّد القيّّاد  فّّي حركّّة "حمّّاس" سّّامي أبّّو زهّّر ، مسّّاء األحّّد، "الحّّراك المتزايّّد ضّّد عقوبّّات : غّّزة
وكتّب أبّو زهّر  تغريّدة علّى موقّا  السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خطوة في االتجاه الصّحيح".

وطنّي"، مبيًنّا أنّه دليّل أن "كّل محّاوالت "تويتر" أن الحراك جاء إلنهاء هّذا السّلوك الالأخالقّي والال
 السلطة للتضليل والخداع باءت بالفشل".

 10/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ا  بدران يدعو السلطة لالستماع لصوت الشارع ورفع العقوبات عن غزة فور  .12
ن: إن قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف العالقات الوطنية حسام بدرا: الدوحة

المسيرة الحاشدة التي جابت وسط مدينة رام ي مطالبة برفا العقوبات عن غزة هي خطوة في االتجاه 
الصّّحيح نحّّو إنهّّاء تلّّك العقوبّّات، مطالبّّا السّّلطة بضّّرورة االسّّتجابة لمطالّّب الشّّارع الفلسّّطيني 

لّّى األبّّد. شّّدة التّّي عبّّرت عّّن وأشّّاد بّّدران بالجمّّاهير الفلسّّطينية الحا ووقّّف تلّّك العقوبّّات فّّورا وا 
حبها وانتمائها لوطنها، وقال: إنه قد آن األوان لقول كلمة كفّى لتلّك العقوبّات الظالمّة التّي تفرضّها 
السّّلطة علّّى مليّّونيي فلسّّطيني فّّي غّّزة، داعيّّا للمشّّاركة فّّي حملّّة "رفّّا العقوبّّات عّّن غّّزة" حتّّى 

ليّات تلّك الحملّة وتسّليط الضّوء تحقق تلك الحملة مطالبها، مطالبا وسّائل اإلعّالم كافّة بتغطيّة فعا
ودعّّا الشّّباب الفلسّّطيني فّّي المّّدن الفلسّّطينية كافّّة لقّّول كلمّّتهم إزاء تلّّك العقوبّّات التّّّي  عليهّّا.

تفرضّّها السّّلطة علّّى غّّزة، والمشّّاركة بفاعليّّة أكبّّر فّّي الحملّّة، مشّّيرا إلّّى أن حّّراك الشّّارع يشّّكل 
 ضغطا حقيقيا على صانعي القرار في السلطة.

 11/6/2019، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 تطالب باستمرار الضغط على السلطة لرفع العقوبات عن غزة "الشعبية" .13
دعت الجبهة الشعبية إلى استمرار وتصعيد الحراك الشعبي في الضفة المحتلة وعموم الوطن : رام ي

أجل طي في مواجهة االحتالل ومخططات التصفية وممارسات السلطة، واستمرار الضغط عليها من 
ووجهت الشّعبية، فّي بيّان لهّا، التحيّة إلّى جمّاهير  صفحة جريمة العقوبات على القطاع إلى األبد.

سّّنادًا لقطّّاع غّّزة،  الشّّعب الفلسّّطيني التّّي خرجّّت بمسّّيرات حاشّّدة فّّي رام ي وبيّّت لحّّم، دعمًّّا وا 
 ورفضا لإلجراءات العقابية المفروضة عليه من السلطة.

ة الشّّّّعبية الواسّّّّعة والتّّّّي جسّّّّدتها الشّّّّعارات والهتافّّّّات الغاضّّّّبة علّّّّى وعّّّّّدت الجبهّّّّة أن المشّّّّارك
اسّّتمرار العقوبّّات علّّى القطّّاع أثبتّّت أن وحّّدة الشّّعب أقّّوى مّّن أن تزعزعهّّا ممارسّّات تسّّتهدف 

وأضافت "إن كل المراهنات على االستمرار بجريمة تجويا  ضرب صمود شعبنا في القطاع ومقاومته.
دب الخالف بينه فشلت وعلى قيادة السلطة أن تعيد حساباتها جيدًا وأن غزة ومحاوالت تقسيم شعبنا و 

وأدانّّّّت الجبهّّّّة إقّّّّدام أجهّّّّزة السّّّّلطة علّّّّى اسّّّّتفزاز  تسّّّّتخلص العبّّّّر مّّّّن درس الجمّّّّاهير أمّّّّس".
 .الجماهير من أجل إجهاض المسيرة، ومحاولة منعها من التقدم

 11/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 السلطة بقرارات تنهي قضية رواتب الموظفين والتقاعد المبكر في غزةقيادي بفتح يطالب  .14
وجه اللواء سرحان دويكات، أمين سر فتح في نابلس رسالة مهمّة الّى قيّادة السّطلة، طالبهّا رام ي: 

 بالخروم بقرارات تنهي قضية رواتب الموظفين والتقاعد المبكر في غزة.
من المالحظ أن هناك أيد  خفيّه « »فيسبوك»على موقا وجاء في رسالته التي نشرها على صفحته 

، الفتّا إلّى «تدفا األمور داخل فتح وكوادرها باتجاه انقسام حول موضوع الرواتب والتقاعّدات المبكّر
فّّي وجّّه الشّّرعية « انفجّّار»وحّّذر مّّن «. بّّات يتصّّدر المشّّهد داخّّل صّّفوف الحركّّة»أن األمّّر 

تعّّالش هّّذه األزمّّة قبّّل تفاقمهّّا، »حركّّة أن تخّّرم بقّّرارات ووحّّدة الحركّّة وتماسّّكها، مطالبّّا قيّّادة ال
خاصه أن األخوة الذين مسهم القرار هّم ضّحايا االنقّالب األسّود، وال يجّوز التمييّز تحّت أ  مبّرر 

رفا الظلم الواقّا علّى أبنّاء الحركّة، واعتبّار مّا يمّس »وأكد أن المطلوب هو «. ما بين الضفة وغزة
الحركّّّة فّّّي الضّّّفة وفّّّي أ  مكّّّان ألن وحّّّدة الحركّّّة هّّّي أسّّّاس  أبنّّّاء فّّّتح فّّّي غّّّزة يمّّّس أبنّّّاء

 «.مشروعنا الوطني
 11/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 بغزة للمطالبة بصرف الرواتب بتنظيم فعاليات شعبيةفتح تبدأ  .15

فّي ظّّل مسّاندة قيّّادة فّتح فّّي قطّّاع غّزة بشّّكل رسّمي مطالّّب المّوظفين، وتوجيههّّا مّّؤخرا رام ي: 
كومّّة، بّّدأت الحركّّة بتنظّّيم فعاليّّات شّّعبية علّّى األرض، للمطالبّّة بصّّرف الرواتّّب. انتقّّادات للح

وشّّّّارك حشّّّّد مّّّّن المّّّّوظفين فّّّّي اعتصّّّّام دعّّّّت إليّّّّه فّّّّتح فّّّّي مدينّّّّة رفّّّّح جنّّّّوب القطّّّّاع، وأكّّّّد 
المشّّاركون الّّذين حملّّوا الفتّّات تنّّدد بالخصّّومات اسّّتمرار سياسّّة التمييّّز بّّين الضّّفة وغّّزة بشّّجن 

ع باألزمّّة الماليّّة لفّّرض الخصّّومات، وذرائّّا بقّّاء االنقسّّام. ومّّن المقّّرر أن الرواتّّب، ورفضّّوا التّّذر 
تنظم فتح فعاليات جماهيرية أخرى بعد انتهاء شهر رمضان، للمطالبة بإنهاء اإلجّراءات المتخّذة مّن 

تجّاه غّزة، للضّغط علّى حمّاس، لتسّليم « إجّراءات»وكانت الحكومّة قّد قّررت اتخّاذ  قبل الحكومة.
مّن قيمّة رواتّب مّوظفي غّزة فّي شّهر أبريّل/ نيسّّان  %30القطّاع، تمثلّت بخضّم  مهّام الحكّم فّي

، وهّو مّا أثّر كثيّرا علّى مّوظفي السّلطة، %50من العام الماضّي، ليرتفّا الخصّم قبّل شّهرين إلّى 
 خاصة وأن الحكومة لم تصرف حتى اللحظة أ  جزء من راتب شهر آذار/مارس الماضي.

 11/6/2018، لندن، القدس العربي
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 االحتالل يزعم العثور على "عبوة ناسفة" وُيغلق المسجد اإلبراهيمي :الخليل .16
أغلقّّت قّّوات االحّّتالل اإلسّّرائيلي، مسّّاء أمّّس األحّّد، محّّيط المسّّجد اإلبراهيمّّي فّّي مدينّّة : الخليّّل

" العبّّر ، بّّجن جنّود االحّّتالل عثّّروا علّّى عبّّّوة ناسّّفة فّّي 0404وأفّّاد موقّّا " الخليّل بشّّكل مفّّاج .
وأضّّّّاف الموقّّّّا المقّّّّرب مّّّّن جّّّّيش  مسّّّّجد اإلبراهيمّّّّي مسّّّّاء اليّّّّوم، بحسّّّّب االّدعّّّّاءات.محّّّّيط ال

االحّّتالل، أن االحّّّتالل عمّّل علّّّى تعزيّّّز قواتّّه فّّّي المكّّان، كمّّّا أغلّّّق محّّيط المسّّّجد اإلبراهيمّّّي 
 ولم تتحّدث المصادر العبرية عن أ  تفاصيل أخرى حول الحادثة. بشكل مؤقت.

 11/6/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس طولكرماالحتالل يعتقل فلسطينيا  في  .71
أعلّّن الجّّيش اإلسّّرائيلي أمّّس، عّّن تعّّرض مجموعّّة جنّّود دوريّّة عسّّكرية لمحاولّّة : القّّدس المحتلّّة

سّّّيارة »العبّّّر  الّّذ  أورد الخبّّر، أن « واال»وذكّّر موقّّا  دهّّس بالضّّفة، مّّن دون وقّّّوع إصّّابات.
 داخل مخيم نور شمس في طولكرم.« جموعة من الجنودفلسطينية حاولت دهس م

ووفّّق الموقّّا، قّّام الجنّّود بّّإطالق النّّار علّّى السّّائق، وأصّّابوه قبّّل وصّّوله إلّّيهم. وأشّّار إلّّى قيّّام 
حالته إلى التحقيق لدى الجهات األمنية المختصة في إسرائيل.  قوات الجيش باعتقال المنفذ، وا 

 11/6/2018الحياة، لندن، 
 

 سيقود للسالم بالمنطقة الدولة العربية مع لتطبيع السرينتنياهو: ا .71
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتمد سياسة "تطبيا سر " ما الدول 

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد  العربية ستؤد  في النهاية إلى إحالل سالم في منطقة الشرق األوسط.
يرا يحدث في العالقات بين إسرائيل والدول العربية". وأضاف "كثير من نتنياهو أن "هناك تغييرا كب

وأشار نتنياهو إلى أن أحد أسباب التقارب هو "الخطر  تلك الدول بدأت تتقارب ما إسرائيل".
وقال إن إسرائيل تهدف من  اإليراني، الذ  تراه تلك الدول العربية، كما تراه إسرائيل تهديدا لوجودها".

التطبيا التي تنتهجها ما الدول العربية إلى تحقيق سالم ما أغلبية تلك الدول، وهو ما  وراء سياسة
 رأى أنه سيؤد  في النهاية إلى تحقيق السالم ما الفلسطينيين.

  9/6/2018الجزيرة.نت، 
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 قوة لحماس في لبنان" حزب هللا"تؤكد تقديمها رسالة بمعلومات استخبارية حول إنشاء  "إسرائيل" .71
أكدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوم السبت، وبشكل غير معتاد تقرير نشر في صحيفة  :ي رام

حول إنشاء حزب ي قوة عسكرية  استخباراتيةالجمهورية اللبنانية عن توجيه رسالة تحتو  معلومات 
األمانة  وبحسب الخارجية، فإنه تم توجيه خطابات بهذا الشجن إلى وقواعد لحركة حماس في لبنان.

العامة في األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، وأنها أصبحت قضية ثابتة على جدول أعمال 
الخارجية لتقديمها بشكل دائم أمام األمم المتحدة للنظر فيها. وفق ما نقل عنها موقا صحيفة 

 يديعوت أحرونوت.
خيرة أروقة األمم المتحدة وكانت الصحيفة اللبنانية ذكرت أن نشاطا ملحوظا شهدته األسابيا األ

بتوجيه إسرائيل ملف جديد ضد حزب ي والدولة اللبنانية بشجن عالقة الحزب ما حماس، برعاية 
 إيرانية.

 9/6/2018القدس، القدس، 

 
 تدريبات إسرائيلية في الجوالن على حرب مفاجئة .02

ريبات مفاجئة لقوات تل أبيب: شهدت هضبة الجوالن السور  المحتلة، منذ صبام أمس )األحد(، تد
الجيش اإلسرائيلي من جميا األسلحة، تم خاللها استدعاء قوة كبيرة ضمت األلوف من الجنود 

فحص جهوزية الجيش في الجوالن لخوض »والضباط من جيش االحتياط؛ وذلك بهدف معلن هو 
ى وضا قتالي معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية والقدرة على االنتقال من وضا التدريب إل

وترافق ما هذه التدريبات، تصريح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خالل جلسة  «.بشكل فور 
إسرائيل تواصل »وتهديداته بجن « الخطر اإليراني الداهم في سوريا»الحكومة العادية حول ما اعتبره 

ع، أفيغدور ليبرمان، أن في حين أعلن وزير الدفا«. عملها بحزم ضد التموضا اإليراني و)حزب ي(
إسرائيل حسمت قرارها بجال تسمح بج  شكل من األشكال لوجود عسكر  إليران أو ميليشياتها في »

كل ما يعنينا هو جالء تام بكل ما تعنيه كلمة جالء من معنى، وليس فقط إليران، »سوريا. وقال: 
ادثات ما المجتما الدولي، بما في بل أيضًا لميليشيات )حزب ي( اللبناني وغيرها. ونحن ندير مح

ذلك ما روسيا والواليات المتحدة، وبات موقفنا واضحًا للجميا. وعندما تستنفذ الوسائل السياسية 
«. ونحظى بالتجييد الدولي الالزم، لهذا الغرض، نكون قد حققنا هدفنا ونعمل على إجالئهم بالقوة

الذين يعملون كمستشارين « حزب ي»ونشطاء وادعى ليبرمان أن هناك بضا مئات من اإليرانيين 
 ضمن القوات السورية وينتشرون في الجنوب السور . وحتى هؤالء سيغادرون.

  11/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 مستعدة لمنع وقوع كارثة بيئية في إيران  "إسرائيل"نتنياهو:  .07
ه تريد انقاذ المواطنين اإليرانيين من قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومتن: لند 

النظام الوحشي الذ  يحكمهم، معلنا عن إطالق إسرائيل لموقا الكتروني باللغة الفارسية لمساعدة 
في ” إسرائيل تتكلم بالعربية“وأضاف نتنياهو في مقطا فيديو نشر على حساب  المزارعين في إيران.

وذهب  ”.ام وحشي وطغياني يحرمه من المياهإن الشعب اإليراني وقا ضحية لنظ”:” فيسبوك“
من األراضي اإليرانية وان إسرائيل تمتلك المعرفة للحيلولة  %96الجفاف يطغى على  أنإلى  نتنياهو

أريد أن أشارك هذه المعلومات ما الشعب اإليراني. ” وأضاف  دون وقوع كارثة بيئية في إيران.
إليرانيين كيف يستطيا المزارعون اإليرانيون إنقاذ سنطلق موقعا خاصا باللغة الفارسية سيظهر ل

طعام عائالتهم.  محاصيلهم وا 
 11/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ال تسهيالت لغزة في جلسة "الكابينيت" .00

حال التباين بالمواقف والخالفات بين أعضاء المجلس الوزار  المصغر للشؤون : تحرير: محمد وتد
"، من اتخاذ أ  قرارات جوهرية بمنح التسهيالت لقطاع غزة والتي من األمنية والسياسية "الكابينيت

وأنفضت جلسة  عاما. 12شجنها أن تسهم إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 
"الكابينيت" التي عقدت في المقر السر  تحت جبال القدس دون اتخاذ القرارات، بينما ركزت الجلسة 

لى المدى القصير والتي صودق على بعضها سابقا في مجاالت على خطوات إنسانية ارتجالية ع
 المياه والكهرباء والصحة والعمل ولم يتم اشتراط تنفيذها باستعادة األسرى.

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن جلسة "الكابينيت" التي تواصلت حتى ساعات متجخرة من ليل 
س الوزار  وتباين بالمواقف بين المستوى األحد، أنفضت على وقا خالفات بين أعضاء المجل

السياسي من جهة والمستوى العسكر  من جهة ثانية الذ  دفا نحو منح تسهيالت للقطاع التي من 
 شجنها أن تؤد  إلى خفض حدة التوتر والتصعيد األمني على طول السيام األمني.
ت بين وزير األمن وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن خالفات حادة طفت خالل المداوال

أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غاد  آيزنكوت، إذ واصل المطالبة بتخفيف الحصار 
على القطاع على المدى القصير دون اشتراط ذلك بإعادة األسرى اإلسرائيليين من غزة، مثلما يشترط 

 ليبرمان.
توى شارك في جلسة المجلس ونقلت شركة األخبار اإلسرائيلية، عن مصدر سياسي رفيا المس

أوضحوا أن هناك صعوبة في مكافحة مطلقي الطائرات الورقية  الوزار ، قوله، إن ممثلي الجيش



 
 
 
 

 

 14 ص             4665 العدد:             6/11/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ألنها تطلق من عمق قطاع غزة، وهناك أيضا خوف من إطالق النار عليهم ألن جزءا كبير 
 يستخدمها هم من المراهقين أو األطفال".

في قطاع غزة على المدى القصير، حيث أوضح ليبرمان خالل  وجرى مناقشة تنفيذ مشاريا إنسانية
الجلسة أن جميا مشاريا البنية التحتية على المدى البعيد يجب أن تكون مشروطة بعودة الجنود 

واشترط ليبرمان أ  تسهيالت بإعادة األسرى من القطاع، مؤكدا  والمدنيين المحتجزين لدى حماس.
سبة له وعارض جزءا من المشاريا التي عرضها الجيش كحل أن مواقف الجيش غير مقبولة بالن

 مؤقت لمشاكل القطاع ومن بينها مشاريا مياه وصرف صحي وكهرباء.
 11/6/2018، 48عرب 

 

 إلى القدس األرجنتيننقل المباراة مع  مكتب نتنياهو طلب أيضا  : "يسرائيل هيوم" .02
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية اليوم، أن مكتب

أيضا كان قد طلب "أيضا"، من م نظم المباراة الودية التي ألغيت ما المنتخب األرجنتيني، نقلها من 
 مدينة حيفا إلى القدس، وليس وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية مير  ريغيف وحدها.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد  وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مدير عام مكتب
اتصل هاتفيا بمنظم اللقاء آفي بن نعيم، وطلب منه بذل جهده في إقناع األرجنتينيين بنقل المباراة 

 من حيفا إلى القدس.
 9/6/2018القدس، القدس، 

 

 لبيد ينتقد نتنياهو لرفضة االجتماع بموغيريني .02
ارضة اإلسرائيلية يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، يوم السبت، انتقد أحد أقطاب المع: تل أبيب

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية رفض األخير االجتماع بوزيرة خارجية دول االتحاد 
األوروبي فيديريكا موغيريني.واعتبر لبيد في تغريدة له عبر "تويتر" قرار نتنياهو بمقاطعة موغيريني 

وأضاف "تمثل  ضيفا: "من المستحيل االجتماع فقط ما أولئك الذين يتفقون معك".بجنه "خطًج"، م
موغيريني الدول التي تعتبر سوقنا التجار  الرئيسي وعددا غير قليل من الشراكات االستراتيجية، 
يجب أن ال نتهرب من السياسة"، مشيرا إلى أنه يرفض كثيرا مواقف موغيريني لكنه ال يعتبرها عدوا 

 قاطعته.يجب م
 9/6/2018القدس، القدس، 
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 غالف غزةفي مستوطنات تجدد الحرائق  .02
تجددت بعد ظهر اليوم األحد، الحرائق بمحيط البلدات اإلسرائيلية، بّ"غالف غزة"، فيما : محمد وتد

وأفادت وسائل اإلعالم  فلسطينيين تخطوا السيام األمني ما القطاع. 3أعلنت قوات األمن اعتقال 
ة، باندالع حريق ضخم بالقرب من السكة الحديدة بين كيبوتس "نير عام" وبلدة سديروت اإلسرائيلي

وبلغ عن اندالع حريق كبير في "كرمي  بّ"غالف غزة"، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من غزة.
قطيف" قرب "الخيش" وطلب من سكان المستوطنة مغادرة المنازل المتداد النيران، لم يتضح سبب 

كما اندلا حريق بسبب الطائرات الورقية في بلدة "كرمي قطيف" وطلب من سكان  بعد.الحريق 
 أمام حركة المرور في كال االتجاهين. 358المستوطنة المغادرة، وعلى إثره تم أغلق شارع 

 10/6/2018، 48عرب 
 

 شرق القدسفي تراجع في عدد المستوطنين : "مركز يروشليم" .02
ية صادرة عن "مركز يروشليم" لدراسة السياسات، في تراجا عدد أفادت دراسة إحصائ: محمد وتد

من السكان في  %61، بالمقابل فإن الفلسطينيين يشكلون %10اليهود بالقدس الشرقية المحتلة بنسبة 
وبينت  .1967القدس الشرقية والمناطق التي ضمت إلى بلدية االحتالل في القدس بعد حرب عام 

ألبحاث ذو التوجهات اليمينية، إلى أن عدد اليهود الذين يستوطنون في الدراسة الصادرة عن مركز ا
من السكان في المدينة المحتلة، في  %49إلى  1990الجزء الشرقي من مدينة القدس وصل عام 

 .%51حين بلغت نسبة الفلسطينيين 
قي من القدس، وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة إلى تفوق الفلسطينيين ديموغرافيا في الجزء الشر 

 إال أن عدد الشقق السكنية التي يملكونها هناك تمثل أقل من ثلث عدد الشقق التي يملكها اليهود.
شقة سكنية، فإن الفلسطينيين يملكون  700ألفا و 186وأشارت إلى أنه في الوقت الذ  يملك اليهود 

عطيات تكتسب دالالت وحذر المركز الذ  أعد الدراسة من أن هذه الم شقة فقط. 500ألفا و 54
سياسية خطيرة عندما يتم التفاوض على مستقبل المدينة، محذرا من أن احتفاظ الفلسطينيين بجغلبية 

ودعا المركز إلى تعزيز األنشطة  ديموغرافية مطلقة فيها يعزز من مطالبتهم بتدشين عاصمتهم فيها.
 من أجل تعزيز ثقلهم الديموغرافي. االستيطانية وتدشين المزيد من األحياء الخاصة باليهود هناك،

 10/6/2018، 48عرب 
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 لضرب الطائرات الورقية يخترع جهازا   الجيش اإلسرائيلي .01
أعلنت الصناعات الحربية اإلسرائيلية، عن إنجازها لجهاز طائر، قادر على تدمير  :الناصرة

ق لدى جيش االحتالل الطائرات الورقية، التي يتم إطالقها من قطاع غزة، وتحولت إلى مصدر قل
وحكومته، بادعاء أن الطائرات الورقية، تحمل في ذيلها قطعا مشتعلة أدت إلى حرق مساحات أراض 

 .ع  ا شاسعة، بضمنها أراض زراعية ومر 
 11/6/2018الغد، عم ان، 

 

 عائلة "جولدين" تشترط عودة الجنود قبل تنفيذ أي اتفاق بغزة .01
ضابط األسير، لدى حركة حماس بغزة، هدار جولدين، وزراء طالب والد ال الرأ : –القدس المحتلة 

قبل المصادقة على  ،"الكابينت" اإلسرائيلي، أن يتشرطوا عودة الجنود اإلسرائيليين المحتجزين بغزة
 أ  خطة إنسانية إلنعاش قطاع غزة.

  9/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 إعفاء قتلة الطفل أبو خضير من التعويض .01
تراجا االدعاء العام "اإلسرائيلي" عن رفا دعوى قضائية ضد المستوطنين الثالثة الذين أقدموا على 

حرقا في القدس، لتعويض عائلته بحجة أنهم ال يملكون أ   2014قتل الطفل محمد أبو خضير في 
 وكانت عائلة أبو خضير رفعت ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خاللها تعويض العائلة.
قبل أن ترفض  شيكل( مليون 5.6دعوى للمطالبة بتعويضها عن الضرر الذ  لحق بها بمبلغ )

المحكمة ذلك، بهدف منا القتلة من االستفادة من عفو يحق لهم أن يطالبوا به من رئيس دولة 
 االحتالل بعد خمس سنوات من فعلتهم.

 9/6/2018األيام، رام هللا، 

 

 هابطة لتبرير قتل رزان النجار تستخدم دعاية "إسرائيل"هآرتس:  .22
اتهمت صحيفة هآرتس العبرية، جيش االحتالل اإلسرائيلي، بتعمد إطالق النار على : الناصرة

مارس  30المسعفين والممرضين والصحفيين والمعاقين خالل قما مسيرة العودة التي انطلقت في 
 الماضي.

ن جيش االحتالل استخدم الدعاية بشكل وذكر مقال للكاتب جدعون ليفي، نشرته الصحيفة اليوم، أ
كبير جًدا أمام العالم لمواجهة الحقائق الصادرة عن قطاع غزة، حتى هبط استخدام الدعاية إلى 

وتابا المقال  مستويات هابطة جدًا وحقيرة، حتى باتت الحقائق هي العدو األبرز لّ)إسرائيل(.
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فسها؟ كل شيء ممكن. هل نتذكر تحقيق بسخرية: "هل ربما أطلقت )رزان النجار( النار على ن
وشدد المقال على أن جيش االحتالل قتل ممرضة بالز   للجيش اإلسرائيلي أظهر شيًئا مخالًفا؟".

 األبيض في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذ  يحمي الطواقم الطبية في مناطق القتال.

 11/6/2018، فلسطين أون الين

 
 لمنع بيع عقاراتها لإلمارات كشف: خطوات مقدسيةت" 21"عربي .31

تشهد مدينة القدس حالة من القلق بعد كشف نائب رئيس الحركة اإلسالمية : خالد أبو عامر -غزة
في الداخل كمال الخطيب عن مخطط إماراتي يقوده القياد  المفصول من حركة فتح محمد دحالن، 

 بجوار المسجد األقصى. لشراء عقارات عربية في البلدة القديمة تنفيذا لمخطط استيطاني
" من أوساط مقدسية عن اتخاذ الهيئات اإلسالمية والمسيحية في المدينة لعدد من 21وعلمت "عربي

الخطوات، التي من شجنها تحصين العقارات العربية اإلسالمية والمسيحية على حد سواء من أ  
 كة العربية السعودية.عملية شراء أو بيا لجهات خليجية، وعلى رأسها دولة اإلمارات والممل

وأوضح عضو الهيئة اإلسالمية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، أن "االتحادات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، اتفقت على تشكيل لجنة من خبراء وباحثين من داخل المدينة لرصد أ  

بحصر وتوثيق دفتر  محاولة مشبوهة لشراء عقارات عربية في البلدة القديمة، ويتمثل عمل اللجنة 
 لكل العقارات العربية في البلدة القديمة من القدس ومعرفة أصحابها ومالكها وتاريي شراء العقار".

": "كما تقوم اللجنة التي من المقرر أن تباشر أعمالها بعد أيام 21وأضاف عمرو في حديث لّ"عربي
رصدها لسماسرة أجانب لشراء قليلة، بتوصية سكان القدس بضرورة اإلبالغ عن أ  محاولة يتم 

ذا ما  عقارات المدينة، ثم تقوم اللجنة القانونية بالتحر  عن المشتر  ومعرفة توجهاته السياسية، وا 
كان يعمل لدول خليجية بعينها تحاول أن تطمس اإلرث اإلسالمي في المدينة بما يصب في 

 مصلحة الكيان اإلسرائيلي".
سعودية ودولة اإلمارات تقومان بدور متكامل لتحقيق أهداف وأكد عمرو أن "المملكة العربية ال

مشبوهة في القدس، يتمثل في سعي اإلمارات للسيطرة على أكبر قدر من العقارات في المدينة، من 
خالل إغراء مالكه بدفا مبلغ ضخم يناهز قيمته الحقيقية أضعافا مضاعفة مقابل بيا العقار، وهو ما 

كان المدينة، مستغلة األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها قد يكون مرغوبا لدى بعض س
 المقدسيون بفعل الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم سلطات االحتالل".
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وتابا: "أما السعودية، فيتمثل دورها بإيجاد جسم إسالمي مسيحي جديد في القدس؛ من خالل نشر 
والء والطاعة، بما يخدم مشروعها بإسقاط الوصاية العشرات من رجال الدين في المدينة يكنون لها بال

 األردنية على القدس لصالحها".
 11/6/2018، 21عربي 

 
 للدموع تضع شابا  بين الحياة والموت مسيلعبوة غاز غزة:  .32

رويترز: و ضا شاب فلسطيني على أجهزة اإلعاشة في مستشفى في غزة الجمعة بعد أن -غزة 
 أطلقها جند  إسرائيلي وجهه.اخترقت عبوة غاز مسيل للدموع 

وتقول إسرائيل إنها تستخدم الغاز المسيل للدموع كإجراء غير قاتل للتصد  لالحتجاجات على حدود 
لكن شهودًا قالوا إن العبوة التي أطلقها جند  على الجانب اإلسرائيلي من الحدود ضربت  قطاع غزة.

ن الذين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة خالل هيثم أبو سبلة في الوجه بينما كان يشاهد الفلسطينيي
 تظاهرات شرق مدينة خان يونس.

عاما وقد  23وأظهرت صور لرويترز التقطها المصور إبراهيم أبو مصطفى الشاب البالغ من العمر 
 استقرت عبوة الغاز في خده وكان قميصه ملطخا بالدماء قبل أن ينهار ويسقط على األرض.

في غزة إن أبو سبلة وضا على أجهزة اإلعاشة بعد إزالة العبوة بعملية  وقال مسؤول في مستشفى
 جراحية.

 10/6/2018، األيام، رام هللا
 

 للصحفيين في القدس إفطار إقامةتمنع  االحتاللشرطة  .33
منعت شرطة االحتالل، مساء يوم السبت، الغرفة التجارية الصناعية في القدس المحتلة، من إقامة 

وقال مراسل "وفا" في القدس، إن قوات االحتالل داهمت فندقا في شارع  فيين.مجدبة إفطار للصح
 وأغلقت، ومنعت تواجد الصحفيين داخله، اإلفطارنابلس بالمدينة كان من المفترض أن يقام به 

 بوابته الرئيسية.
وأضاف أن عناصر شرطة االحتالل اعتقلت رئيس الغرفة التجارية كمال عبيدات، وعضو الغرفة 

ويجتي منا عناصر االحتالل إلقامة الغرفة التجارية لمجدبة  ئد سعادة، بعد منا إقامة مجدبة اإلفطار.را
 اإلفطار بقرار من وزير األمن جلعاد اردان، بادعاء أنه برعاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

 9/6/2018، األيام، رام هللا
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 ة من سلوانعائل 84محكمة إسرائيلية تؤج ل قرارها بقضية تهجير  .34
، إصدار قرار بشجن االلتماس المقدم لها من أهالي حي األحدأجلت محكمة االحتالل العليا، مساء 

بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، بخصوص مطالبة جمعية "عطيرت كوهنيم" 
 االستيطانية، إخالءهم من منازلهم بزعم ملكيتها ل رض.

المنازل المهددة باإلخالء في الحي لوكالة "وفا" التابعة للسلطة، إن وقال زهير الرجبي أحد أصحاب 
األهالي تقدموا بالتماس للمحكمة العلية التي أجلت النظر في قرار إخالئهم من منازلهم، وقبلت 

 النظر في االلتماس، وأجلت القضية حتى الخامس من أيلول المقبل.
عن لجنة أهالي الحي، أن "عطيرت كوهنيم" تسعى سلوان في بيان، -ونقل مركز معلومات واد  حلوة

تسليم البالغات  2015متر مربا؛ وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول  200دونمات، و 5للسيطرة على 
 للمحكمة العليا. –عائلة من الحي التي تسلمت البالغات  84وقرارات اإلخالء للسكان، وتوجهت 

هوى، علما أن غالبيتهم ه ّجروا من قراهم شخص من حي بطن ال 1200وت هدد أوامر اإلخالء 
 .1948وأراضيهم عام 

 10/6/2018، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يؤجل اإلفراج عن قوارب صيد فلسطينية يحتجزها منذ سنوات .35
عن مجموعة من  اإلفرامقوات االحتالل اإلسرائيلي  أجلتفايز أبو عون: ، عيسى سعد ي -غزة 

فرام عنها "أمس" بعد أشهر وسنوات من دت الخميس الماضي باإلقوارب الصيد كانت قد وع
 االحتجاز في موانئها العسكرية.

وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش إن قوات االحتالل قررت تججيل تسليم قوارب الصيد 
 متذرعة بسوء األحوال الجوية ومخاوفها من ارتفاع مفاج  ل موام.

وعد باإلفرام عنها خالل اليومين القادمين ما تحسن األحوال الجوية االحتالل  إنوبين عياش 
 وزارة الزراعة. أبلغتهبحسب ما 

قاربًا ومحركاتها خالل عمليات قرصنة شنتها  45االحتالل ال يزال يحتجز أكثر من  إنوقال عياش 
 الماضية. واألشهرقواته البحرية على الصيادين في عرض البحر خالل السنوات 

 11/6/2018، م، رام هللااأليا
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 في سورية يطالبون بالعودة الالجئون الفلسطينيون .36
طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية بعودة الالجئين الفلسطينيين في سورية إلى وطنهم وتجمين حمايتهم 

ر المهجرون من مخيم اليرموك بعيدًا عن عمليات الحرب والدمار والحصار التي يتعرضون لها. وعبّ 
ل وقفة احتجاجية في مخيم دير بلوط في شمال سورية عن تمسكهم بحقهم بالعودة إلى وطنهم خال

فلسطين، كحق مشروع لهم وبسبب ما تعرضوا له في سورية من حرب إبادة وتجويا وحصار 
 وأساليب قتل تشكل خرقًا فاضحًا لحقوق اإلنسان.

ات الدولية والحقوقية في العالم، وفي ودعت اللجان الفلسطينية في بيان وزع خالل الوقفة كل الجه
والمؤسسات اإلغاثية، « أونروا»مقدمتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

بالعمل على تجمين االحتياجات األساسية لهم وألطفالهم داخل مخيمات النزوم في سورية بانتظار 
 عودتهم إلى وطنهم.

 11/6/2018، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"حملة المقاطعة الفلسطينية تدين عزم وفد إندونيسي زيارة  .37
بشدة ما يتداوله اإلعالم حول اعتزام وفد رفيا المستوى من « حملة المقاطعة الفلسطينية»دانت 
 اإلندونيسية زيارة إسرائيل األسبوع المقبل.« نهضة العلماء»جمعية 
والمرفوضة، وخصوصًا الدينية « المشينة»ذه الزيارات في بيان لها أمس بجن مثل ه« الحملة»وأفادت 

منها، والتي تعتبر األشد خطورة، في هذا الوقت الحساس من تاريي القضية الفلسطينية، إنما تمنح 
االحتالل الشرعية والغطاء لزيادة وتيرة هجمته على الفلسطينيين والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط 

ا في هذا الوقت الذ  تسيل فيه دماء الشعب الفلسطيني في كل مكان، كّنا نتوق»حقوقهم. وأضافت: 
 «.دعمًا ومساندة لكبح جمام هذا االحتالل العنصر  الفاشي

بالدور اإلندونيسي البارز والمتقدم في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف « حملة المقاطعة»وأشادت 
لمحافل، ودعمها للحفاظ على المقدسات إلى جانب الشعب الفلسطيني في العديد من الميادين وا

 اإلسالمية، ال سيما أن إندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسالمية في العالم.
بتوضيح موقفها من ذلك، مطالبين بإلغاء الزيارة. « نهضة العلماء»وطالبت الجهات الرسمية وجمعية 

العلني، ولن يسمح  وحذرت من أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيد  أمام هذا التطبيا
 بتمرير هذه الزيارات، وسيالقيها بما تستحق.

 11/6/2018، الحياة، لندن
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 مسيرة حاشدة في رام هللا للمطالبة برفع العقوبات عن غزة .38
شارك المئات من الفلسطينيين، مساء األحد، في مسيرة حاشدة انطلقت : محمود السعد  -رام ي 

ة الغربية المحتلة، للمطالبة برفا العقوبات التي تفرضها الحكومة من وسط مدينة رام ي وسط الضف
 والقيادة الفلسطينية على أهالي قطاع غزة.

وشارك في المسيرة التي جابت شوارع رام ي، أكثر من ألفي فلسطيني من مختلف شرائح المجتما 
مجتما المدني، الفلسطيني بمن فيهم قيادات فلسطينية ونشطاء ومؤسسات حقوقية ومؤسسات ال

ضمن حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، حيث رفض المشاركون استمرار العقوبات على غزة في ظل 
 التضحيات والدماء التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

 10/6/2018، لندن، العربي الجديد
 

 جنوب بيت لحم االحتالل ينصب بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض   .39
نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم األحد، بوابات حديدية و"كونتنرات"، على أراض في بلدة 

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن  الخضر جنوب محافظة بيت لحم.
رة حماد" بريجية لّّّّّّّّّّّّ"وفا"، إن قوات االحتالل نصب بوابات حديدية على مدخل أراض في منطقة " ثغ

 تعود لمواطنين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر.
وأشار بريجية إلى أن هذا االجراء يهدد مستقبال من منا المزارعين من الوصول إلى أرضهم، 

 وبالتالي االستيالء عليها ألغراض استيطانية.
، مشيرا وأضاف أن "االحتالل نصب عشرة "كونتنرات" لتخزين البضائا في أراض تعود لعائلة دبش

إلى أن األراضي في منطقة "ثغرة حماد" تتعرض منذ فترة لهجمة من قبل االحتالل عبر إغالق 
 الطرق وأعمال التجريف.

 10/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فضيحة اإلمارات وعقارات القدس.. دحالن يهاجم الخطيب والجزيرة .22
شيي كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل بتعهده بمالحقة ال :محمد النجار

الفلسطيني وقناة الجزيرة قضائيا يفتح القياد  المفصول من حركة فتح محمد دحالن ملف اتهامه 
بالمشاركة ما رجل أعمال إماراتي بمحاولة شراء عقار مالصق للمسجد األقصى، مما يعيد تسليط 

 رط ببيا عقارات مقدسية إلسرائيليين.الضوء على اتهامات لإلمارات بالتو 
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الخطيب بممارسة "الكذب والتزوير"،  -في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك-واتهم دحالن 
وذلك بعد أن صرم األخير لقناة الجزيرة وقبلها كتب في صفحته على فيسبوك أيضا أنه يملك أدلة 

 العقار بالقدس. تؤكد محاولة رجل أعمال مقدسي على عالقة بدحالن شراء
ووصف دحالن المقيم في أبو ظبي الخطيب بّ"الدجال اإلخواني"، وأنه "يتستر على الدين"، كما 

 هاجم قناة الجزيرة واتهم من يديرونها بجنهم "يمضون أسعد األوقات في فنادق تل أبيب والقدس".
دس المحتلة، وأضاف أن والالفت أن دحالن لم ينف اتهامات الخطيب بالسعي لشراء العقارات في الق

"أكاذيب وافتراءات الخطيب والجزيرة حول شراء عقارات في القدس بهدف المتاجرة الخفية هدفها 
 التشويش الرخيص على كل من يحاول مد يد العون لمدينتنا الحبيبة والمقدسة".

ين في وتابا أن الخطيب وأمثاله "يحاولون تشديد طوق العزلة على القدس وأهلها وتركهم وحيد
مواجهة احتالل استيطاني يسعى جاهدا ليال نهارا لقضم القدس مترا مترا وشبرا شبرا لتصبح هدفا 

 أسهل للتهويد".
وتعهد دحالن بمالحقة الجزيرة والخطيب "قضائيا في كل العالم"، داعيا األخير إلى تقديم أدلته على 

 االتهامات التي وجهها له.
نشر الخطيب في صفحته على فيسبوك اتهاما لرجل أعمال  هجوم دحالن جاء بعد يوم واحد من

إماراتي وصفه بّ"المقرب جدا من محمد بن زايد" بالعمل على "شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، 
خاصة البيوت المالصقة للمسجد األقصى المبارك بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على 

 محمد دحالن".
 9/6/2018، الدوحة، الجزيرة نت

 
 ودعوات لتجريم التطبيع "إسرائيل"سخط مغربي من وفد يزور  .27

أثارت زيارة من المرتقب أن يقوم بها وفد مغربي، يضم مهندسين وكتابًا ": العربي الجديد"الرباط ّّ 
 ومخرجين، إلى إسرائيل، سخطًا شعبيًا، كما دعا مراقبون وناشطون إلى تجريم هذا التطبيا.

تستمر خمسة أيام، سيلتقي الوفد ما أعضاء في "الكنيست" اإلسرائيلي، كما يتفقد وخالل الزيارة التي 
معاهد لبحوث الشرق األوسط، وما يسمى "متحف المحرقة" )ياد فاشيم(، ومركز تراث يهود شمال 

ووفق وسائل إعالم إسرائيلية، فإن الوفد المغربي سيزور حيفا والقدس، فضاًل عن لقاء مرتقب  أفريقيا.
 الوفد ما طالب إسرائيليين يشاركون في دورة "لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية". يجما
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وفي الوقت الذ  أكد فيه مصدر حكومي لّ"العربي الجديد" أن زيارة الوفد أتت بشكل شخصي 
وألسباب مهنية، وال تعني الحكومة المغربية، التي ت عرف بمواقفها المساندة للموقف الفلسطيني، 

 الكيان الصهيوني. التطبيا مافض التطبيا ما إسرائيل؛ دعا مراقبون إلى تجريم ور 
 10/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 مجلس األمن فيإندونيسيا: فلسطين أولويتنا  .20

أكدت إندونيسيا أن القضية الفلسطينية ستكون أولويتها في مجلس ": ، رويترز"الحياة" –نيويورك 
وية غير دائمة فيه تمتد لفترة عامين تبدأ في مطلا كانون الثاني )يناير( األمن بعد انتخابها لعض

2019. 
وقالت وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسود  خالل مؤتمر صحافي عقدته في مقر مجلس 

جاكرتا ستحّفز الدول األخرى على العمل بفاعلية، وفي »األمن في نيويورك، إثر انتخاب بالدها، إن 
«. سؤولية، لمواصلة تحقيق السالم العالمي، ومكافحة اإلرهاب والتطرف والجرائم الدوليةإطار الم

 «.قضايا فلسطين ستكون أيضًا شاغل إندونيسيا خالل عضويتها غير الدائمة»وأضافت أن 
 10/6/2018، لندن، الحياة

 
 "إسرائيل" إلى يصل أندونيسيوفد ديني  .22

وم األحد، إلى إسرائيل في زيارة هي األولى من نوعها ستستمر وصل وفد ديني أندونيسي، الي :رام ي
 إندونيسياوبحسب إذاعة "ريشت كان" العبرية، فإن الوفد من جمعية نهضة العلماء في  لعدة أيام.

وأشارت اإلذاعة إلى أن الوفد وصل إسرائيل بهدف دفا الحوار  ويترأسه الشيي يحيى خليل ثقوف.
 د  الصالة في المسجد األقصى المبارك.بين الديانات الثالث، وسيؤ 

 10/6/2018، القدس، القدس
 

 القبرصي اليوناني اإلسرائيلي الحتواء التأثير التركي التحالفدراسة إسرائيلية:  .22
ذكرت دراسة إسرائيلية، صدرت أمس األحد، أن التحالف بين إسرائيل واليونان : صالح النعامي

ية جديدة في شرق المتوسط، تسهم في مواجهة تركيا وقبرص قد أفضى إلى تشكل كتلة جيوسياس
واحتواء تجثيرها اإلقليمي، وتحسن من قدرة األطراف الثالثة على تحقيق مصالحها المختلفة. واعتبرت 
الدراسة، الصادرة عن "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية"، التابا لجامعة "بار إيالن"، ثاني 

ية، أن المنظمات التي تمثل اليهود واألميركيين من أصول يونانية في أكبر الجامعات اإلسرائيل
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الواليات المتحدة تسهم في تعزيز هذا التحالف، وتبادر إلى توظيف ثقلها السياسي في دوائر صنا 
 القرار في واشنطن، إلسناد هذا التحالف وتوفير مظلة دولية له واالستجابة لمطالب الدول الثالث.

التي أعدها الباحث جورم تسوغبلوس، ونشرها المركز على موقعه أمس، فإن كاًل وحسب الدراسة، 
من إسرائيل وقبرص واليونان اكتشفت أنماط شراكات جديدة، تمتد من التعاون في مجال الطاقة، 
واالتصاالت، والتقنيات المتقدمة، واألمن، ومواجهة التلوث البحر ، وانتهاء بالتعاون في مجال 

نمائي. واعتبرت أن القمة الرابعة، التي عقدت في الثامن من مارس/آذار الماضي في اإلخرام السي
نيقوسيا، وجمعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس 
تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، عكست التصميم الذ  تبديه القيادات السياسية 

 ذه الدول لدفا هذا التحالف قدمًا.في ه
أن التعاون بين الدول الثالث يهدف إلى تقليص هامش المناورة المتام لتركيا في  الدراسة وأوضحت

المنطقة، موضحة أن تل أبيب وأثينا ونيقوسيا تدرك أن التعاون بينها يتسبب في قلق عميق لدى 
لى أن المنظمات اليهودية األميركية الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان. وأشارت الدراسة إ

والمنظمات التي تمثل األميركيين من أصول يونانية تنسق في ما بينها للضغط على اإلدارة األميركية 
" المتطورة، إلى جانب أنها تمارس ضغوطًا 35إلجبارها على عدم السمام بتزويد تركيا بطائرات "إف 

الدراسة أن تعاظم ما وصفته بّ "مظاهر الالسامية"  لرفا الحظر على بيا السالم لقبرص. وتستدرك
داخل اليونان يمكن أن يعيق مستقباًل تشكل حاضنة اجتماعية للتعاون بين إسرائيل واليونان، مشددة 

 على الحاجة إلى "اجتثاث هذه الظاهرة من الجذور".
 11/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 لف المفاوضاتعريقات من م إقصاء إلىمبعوث ترامب يدعو  .22

والمسؤول عن استئناف  األوسطالشرق  إلىدعا جيسون غرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي 
مباحثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية األحد عبر مقالة في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية إلى إقصاء 

م نحو السالم، كبير المفاوضين الفلسطيني، صائب عريقات، واتهمه بتججيش الصراع وعرقلة التقد
وقال جيسون  وذلك بعد مهاجمة غرينبالت للواليات المتحدة بسبب دورها في عملية السالم.

عريقات، "لقد سمعنا صوتك لعقود وهو لم يحقق أ   إلىغرينبالت، في المقالة التي وجهها مباشرة 
ضاف أن شيء من بعيد من التطلعات الفلسطينية أو أ  شيء قريب من اتفاق سالم شامل"، وأ

"وجهات نظر فلسطينية أخرى قد تساعد أخيرا في تحقيق اتفاق سالم شامل حيث يمكن أن تكون 
جاءت مقالة مبعوث ترامب الخاص للمفاوضات الدولية، كرد  حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين أفضل".
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لرئيس على مقال هجومي الذع كتبه عريقات عبر صحيفة هآرتس الشهر الماضي، هاجم فيه قرار ا
 أبيبمن تل  األمريكيةاألمريكي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة من 

وهاجم عريقات  القدس، ولم يذكر غرينبالت هوية الشخص الذ  يراه مناسبا لهذا المنصب. إلى
سوء معاملة  أيضا بسبب ما وصفه بتواطؤه في األمريكيةمسؤول ملف المفاوضات الفلسطيني اإلدارة 

  إسرائيل للفلسطينيين.
i24NEWS ،10/6/2018 

 
 يجب أن يكون في إطار حل سياسي شامللحصار غزة أي حل  مصدر أممي: .22

يراقب الفلسطينيون في قطاع غزة عن كثب، ومن دون رفا سقف أحالمهم أو : فتحي صّبام -غزة 
ى المستوى الدولي إليجاد حلول توقعاتهم، الحراك والتطورات الجارية في إسرائيل واإلقليم وعل

 ل وضاع الكارثية غير المسبوقة في القطاع.
أو تقديم « إنقاذ غزة»ويسود القلق في صفوف الفلسطينيين رسميًا وحزبيًا وشعبيًا من أن تكون خطط 

، سيعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب، على «صفقة»إسرائيل أ  تسهيالت للقطاع في إطار تنفيذ 
قامة كيان مستقل فيه تحت حكم أرض ا ، «حماس»لواقا، وأن يتم فصل القطاع عن بقية فلسطين، وا 

 على رغم أن الحركة تنفي بشدة التساوق ما الصفقة أو هذه المشاريا المشبوهة.
ويرى كثير من الغزيين والنخب في القطاع أن الخطط الدولية والعربية وغيرها المطروحة على 

بي حقوقهم والحياة الطبيعية التي ينشدونها، ومن بينها خطة وضعها منسق األمم الطاولة حاليًا ال تل
المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوال  مالدينوف على طاولة الحكومة 

ال يوجد أ  شيء حقيقي أو ملموس »إنه « الحياة»وقلل مصدر أممي في حديث إلى  اإلسرائيلية.
أ  حل أو خطة يجب أن تحظى »وشدد على أن  «.لمتحدة أو مالدينوفحتى اآلن لدى األمم ا

« حماس»فضاًل عن « بموافقة األطراف الثالثة الرئيسة، وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر
أ  حل، حتى ولو كان إنسانيًا، يجب أن يكون في إطار »وأكد أن  التي تحكم قبضتها على القطاع.
 «.ندًا إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدةحل سياسي شامل وعادل ومست

هناك مسارات وجهات تبحث عن حلول ل زمات اإلنسانية في القطاع، من »ولفت المصدر إلى أن 
 «.بينها دول قريبة وأخرى بعيدة نسبيًا تربطها عالقات قوية ما إسرائيل وحماس

مالدينوف يعد خطة كبيرة لبناء مصانا » قالت األسبوع الماضي: إن« معاريف»وكانت صحيفة 
 «.وبنية تحتية إلعادة إعمار القطاع من أموال سيتم تجنيدها من الدول المانحة

 11/6/2018، ، لندنالحياة
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 ممثلة االتحاد األوروبي: القضية الفلسطينية محورية واالتحاد يعمل ضمن إطار حل الدولتين .21
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي،  أكدت الممثلة العليا: محمد الدعمة -عمان

فيديريكا موغيريني، أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة لالتحاد األوروبي، الذ  
 سيواصل العمل ضمن إطار حل الدولتين.

 وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي عقدته أمس )األحد(، في وزارة الخارجية األردنية، عقب
موقفنا يدعو أن تكون القدس »مباحثات أجرتها ما وزير الخارجية األردني أيمن الصفد ، إن 

عاصمة للدولتين، الفلسطينية واإلسرائيلية في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
 «.والمسيحية في القدس

عالقات الثنائية والقضايا تحدثنا خالل االجتماع، عن ال»من جانبه، قال وزير الخارجية األردني: 
بحثنا القضية الفلسطينية وسبل حلها على أساس »وأضاف الصفد :  «.اإلقليمية وسبل االرتقاء بها

 «.حل الدولتين، وكيفية التغلب على الجمود في عملية السالم والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
 11/6/2018، ، لندنالشرق األوسط

 
 وهو وزير المستوطنين .. ويجب أن يغلق فمه: فريدمان شر مستطير "هآرتس" .21

ديفيد  أبيبالعبرية   السفير األمريكي في تل  ”هآرتس“وصفت صحيفة  ”:القدس العربي”-لندن 
الرجل الذ  يجب أن يمثل مصالح أمريكا هو في الحقيقة “ أنفريدمان بالشر المستطير، موضحة 

 “.يغلق فمه ” أنوزير المستوطنين ويجب عليه 
، هاجم الصحيفة “هآرتس “فريدمان يتبرع للمستوطنات، وعندما انتقدته “ أنالصحيفة إلى  وأشارت
 ”.أليس لديهم منطق؟“قائال: 

حذر من أن إخالء المستوطنات سيؤد  لحرب أهلية، كما انه المسؤول “وتقول الصحيفة إن فريدمان 
افتتام السفارة األمريكية عن دعوة الواعظ المتطرف روبرت جيفرس، من أجل إلقاء خطاب في حفل 

 .”بالقدس
بإغالق “الذين ينتقدون القناصة  وأمريكا إسرائيلأمر )فريدمان( الوقح الصحافيين في “وتضيف فقد 

 .”هآرتس“لّ  إشارة، كما أنه انتقد صحيفة إسرائيلية وربما يكون قد قصدنا في ”أفواههم
ذلك؛ فاألمر يتعلق بظاهرة خطيرة  عندما يقوم سفير دولة عظمى بفعل“بجنه  ”هآرتس“وتؤكد  

فريدمان يملك الحق في إسكات الصحافيين، ليس فقط من قوة مكانته كسفير “، مؤكدة أن ”وشديدة
 ”.لدولة عظمى تمد حمايتها على إسرائيل، بل لكونه يهوديا
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هو يتصرف هنا كصاحب بيت بسيادة مزدوجة؛ يهود  وممثل : “”هآرتس“وفي ختام تقريرها قالت 
، مشددة على أن ”ي للدولة العظمى، وربما يطمح بالنجام في التجثير على تشكيل هوية إسرائيلرسم

ذا كان هناك من يجب أن يغلق فمه فهو “ فريدمان بسبب سلوكه وتصريحاته فقد شرعيته، وا 
 ”.فريدمان

 11/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 ارحركة المقاطعة: عقوبات السلطة وصمة عار ومشاركة بالحص .21
"، العقوبات التي تفرضها BDSاعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة )إسرائيل( ": رام ي

السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وصمة عار، من الناحية األخالقية والوطنية، ومساهمة في 
بتواطؤ عربي رسمي وصمت ودعم دوليين، بغض  2007الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ عام 

 ظر عن الدوافا والنوايا.الن
وقالت حركة المقاطعة في بيان صحفي اليوم السلطة تواصل تشديد العقوبات الجماعية على شعبنا 
في القطاع، متحديًة موقف الغالبية الساحقة من شعبنا، في وقت يواصل أبناء شعبنا مقاومتهم 

 ة اإلسرائيلية المستمرة.الشعبية الباسلة التي تتجلى اليوم في مسيرة العودة، ورغم المجزر 
ولفتت إلى أنه رغم تواطؤ جهات عّدة في استمرار الحصار الخانق واإلجرامي على شعبنا في غزة، 
إال أن "إسرائيل" هي التي تتحمل المسؤولية القانونية الرئيسة، بموجب القانون الدولي، عن الجرائم 

ا الفعلية برًا وبحرًا وجوًا على القطاع المقترفة في حصار غزة كونها سلطة االحتالل بسبب سيطرته
 وعلى الحياة فيه.

وشددت الحركة على أنها تنظر بخطورة فائقة إلى الكارثة التي تلّم بشعبنا في قطاع غزة المحاصر 
 والمدمر، بالذات في الشهور األخيرة؛ إذ يعتبر العام الماضي والحالي األشد سوًءا في غزة.

الجوفية أصبحت غير صالحة لالستخدام، وسط انتشار األمراض  من المياه %97ولفتت إلى أن 
 المزمنة والخطيرة، في وقت زادت فيه أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ عشر سنوات.

ساعة متواصلة  20ووفق حركة المقاطعة فإن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وصل لمدة تزيد على 
 حيم ال يطاق.يومًيا، مما حول حياة وعمل الناس إلى ج

ونوهت إلى أن ما يثير االستهجان ويستلزم ضغًطا شعبيًا لوقفه أن قيادة السلطة الفلسطينية تستمر 
في تقليص رواتب ومخصصات الموظفين العموميين واألسرى وعوائل الشهداء  2017منذ مارس 

 موظف إلى التقاعد القسر  المبكر. 15,000باإلضافة إلحالة حوالي 
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زادت في الشهور األخيرة خصم الرواتب وتجخيرها أو عدم الصرف في حق العائالت وأضافت: "بل 
 المستحقة لمعونة الشؤون االجتماعية".

وأوضحت أن قطاع غزة، تحول بفعل الحصار والعدوان اإلسرائيليين وا غالق معبر رفح من قبل 
سجن مفتوم وحسب،  ال إلى أكبر -رغم الدعم التاريخي الذ  قدمه شعب مصر-السلطات المصرية 

 بل إلى أكبر قبر مفتوم.
 10/6/2018، فلسطين أون الين

 
 مسيرة حاشدة في ألمانيا دعما  لفلسطين .22

شارك اآلالف في العاصمة األلمانية برلين، أمس، في مسيرات حاشدة دعمًا لمسيرة العودة ومدينة 
ما حمل المشاركون الفتات من كل عام، في« يوم القدس العالمي»القدس. وتجتي هذه المسيرات ضمن 

بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة على الحدود الشرقية « اإلسرائيلية»منددة بالمجازر 
 لقطاع غزة.

إن مشاركته في هذه المسيرة تجتي تضامنًا ما أهل فلسطين، مضيفًا »وقال المشارك علي حمدان: 
ن كان مغتربًا عن وطنه إال أن حسه الوطني ي دفعه للمشاركة في هذه المسيرة، مؤكدًا أن أنه وا 
يصال الصورة الحقيقة عن « اإلسرائيلية»مشاركته في هذه المسيرة تهدف إلى فضح الرواية  وا 

 فلسطين.
 10/6/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 يرفضون سياسة ترامب ويؤدون حل الدولتين  األمريكيينمن اليهود  %66استطالع:  .27

كشف استطالع جديد للرأ ، نشر أمس على أن الغالبية الساحقة من  :برهوم جرايسي -الناصرة
منهم  %66، وأن إسرائيل إلى  انتماءيشعرون بج   اليهود األميركان ذوو توجهات سالمية، وال

يرفضون سياسات رئيسهم دونالد ترامب، ويؤيدون حل الدولتين، فيما أظهر االستطالع ذاته، عمق 
 مينية بين اليهود اإلسرائيليين، إلى جانب زيادة تشددهم الديني.التوجهات الي

وقد أجر  االستطالع في اآلونة األخيرة، بشريحتين نموذجيتين من إسرائيل والواليات المتحدة 
األميركية، تضم كل واحدة منهما ألف مستطلا. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، التي نشرت 

القلق من حيث الفجوات، ولكن كما يبدو أن هذا قلق اليمين اإلسرائيلي االستطالع، إن النتائش أثارت 
الحاكم، الذ  سعى ما زعيمه بنيامين نتنياهو في السنوات األخيرة، إلحداث تغييرات في المواقف 
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اليهود، إال أن كل االستطالعات واألبحاث التي وردت تباعا، تؤكد أن ال  األمريكانالسياسية بين 
 اقف السياسية، بل زاد االبتعاد عن إسرائيل والصهيونية. تغيير في المو 

من اإلسرائيليين  %77ففي رد على سؤال حول مدى التجييد لسياسات دونالد ترامب، فقد أبدى 
يرفضون سياسات ترامب. وفي رد  %66اليهود، ما يعني أن  األمريكانمن  %34تجييدهم لها، مقابل 

لسفارة األميركية إلى القدس المحتلة، فقد كان التجييد بين على سؤال، حول مدى تجييدهم لنقل ا
اليهود عن  األمريكانمن  %59. وعّبر األمريكانبين  % 46، مقابل %85اإلسرائيليين بنسبة 

 بين اإلسرائيليين. % 44، مقابل األشكالتجييدهم لحل الدولتين، بج  شكل من 
بين  %55يهود عقود الزوام المدنية، مقابل ال األمريكانمن  %80وفي الجانب الديني، فقد أيد 

اإلسرائيليين، وهذا سؤال ي عد جوهريا من ناحية الصهاينة والمؤسسة الدينية، ألنه من ناحيتهم، هو 
 تجييد للزوام المختلط ما األديان األخرى. وحسب اليهودية، فإن الزوام المختلط هو العامل األقوى 

اليهود  األمريكانمن  %73كل دائم. وفي ذات اإلطار، فقد أعرب لتراجا أعداد اليهود في العالم بش
 لدى اإلسرائيليين. %42عن تجييدهم للصالة المختلطة بين الرجال والنساء، مقابل نسبة 

 %12والجانب الثالث الذ  أظهره االستطالع، هو مدى العالقة بإسرائيل، فقد بّين االستطالع، أن 
 بين اإلسرائيليين  %28رون اليهود اإلسرائيليين أخوة لهم، مقابل نسبة اليهود، يعتب األمريكانفقط من 

 اليهود. األمريكانتجاه 
  11/6/2018الغد، عم ان، 

 
 الفلسطيني ون يسعون إلى تشكيل غرفة عملي ات مسل حة مشتركة .20

 عدنان أبو عامر
قذيفة هاون  80قًا مكثّفًا لّأّيار/مايو إطال 29شهدت المستوطنات اإلسرائيلّية القريبة من قطاع غّزة في 

هدفًا فلسطينّيًا بقطاع غّزة، وهو  56أطلقها مسّلحون فلسطينّيون، ورّد الجيش اإلسرائيلّي بقصف 
، من دون أن يوقا خسائر بشرّية فلسطينّية 2014التصعيد األخطر منذ انتهاء حرب غّزة في عام 

سرائيلّية. ولقد أتى هذا التصعيد، عقب مقتل اثنين  من عناصر "الجهاد اإلسالمّي" وثالث من وا 
 أّيار/مايو، وتوّعدهما بالرّد عليه. 28و 27"حماس"، بقصف مدفعّي إسرائيلّي في 

كتائب عز الدين الّقسام  -الاّلفت في التصعيد أّن إطالق القذائف تّم من الجنام العسكرّ  لّ"حماس" 
أّيار/مايو أّن "هذا  29س، وأعلنا ببيان مشترك في سرايا القد -والجنام العسكرّ  لّ"الجهاد اإلسالمّي" 

الرّد المشترك يؤّكد معادلة القصف بالقصف والدّم بالدّم، وسنتمّسك بها مهما كّلفتنا من ثمن، ولن 
 نسمح للعدو بفرض معادالت جديدة".



 
 
 
 

 

 30 ص             4665 العدد:             6/11/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، ولماذا يطرم هذا العمل المشترك للقّسام والسرايا أسئلة عديدة حول أسباب هذا التنسيق الميدانيّ 
قّررت حركتا "حماس" و"الجهاد" العمل معًا، وفي هذا الوقت بالذات، وهل هو مقّدمة لفتح صفحة 

 جديدة من الهجمات المسّلحة المشتركة ضّد إسرائيل؟
تلتقي حماس ما الجهاد اإلسالمي في األيديولوجية اإلسالمية، ومرتكزاتهما السياسية بالنظرة 

لمسلحة ضدها، وتعقدان لقاءات مشتركة، وصلت ذروتها بمسيرات العودة إلسرائيل، وتبني المقاومة ا
سرائيل  30بقطاع غزة، التي اندلعت منذ  آذار/مارس، وتتعرضان لمالحقة السلطة الفلسطينية وا 

 بالضفة الغربية.
، 2006وفي حين أن الجهاد اإلسالمي ال تشارك باالنتخابات التشريعية، فقد فازت فيها حماس في 

إلجرائها مؤخرا، لكنهما قاطعتا اجتماعات المجلس المركز  لمنظمة التحرير الفلسطينية في  وتدعو
 يناير برام ي، ورفضتا حضور المجلس الوطني الفلسطيني أواخر أبريل برام ي.

وفي حين أن عالقة الجهاد بإيران وسوريا ولبنان ومصر قوية، فإن لحماس عالقات أوسا بدول 
 ل قطر وتركيا، بجانب عالقتها ما إيران ولبنان ومصر.عربية أخرى مث

ربما تعتبر الحركتان أنهما رصيد لبعضهما، بعيدا عن التنافس الحزبي الحاد، فجهدافهما متقاربة، 
 وأجواؤهما بعيدة عن التوتر، ونفذتا عمليات مسلحة مشتركة ضد إسرائيل.

د العسكرّ  السابق بكتائب القّسام محمود مرداو  في هذا اإلطار، قال القيادّ  في "حماس" بغّزة والقائ
لّ"المونيتور": "إّن هذا الكفام المشترك بين القّسام والسرايا يحمل بذور تشكيل جيش وطنّي لمواجهة 
إسرائيل، من دون استحواذ فصيل على آخر، بل بتنسيق ميدانّي عملياتّي. ولدينا توّجه بإشراك كّل 

عملّيات المشتركة. وألّن حماس والجهاد برامجهما السياسّية متقاربة، فإّن الفصائل المسّلحة لتنفيذ ال
 توّجهنا هذا استراتيجّي، وليس تكتيكّيًا".

أّيار/مايو، أصدرت عدة أجنحة عسكرّية فلسطينّية بيانًا مشتركًا أّكدت فيه "جهوزّيتها  30وفي 
رنا الفلسطينّي الخالص"، ووّقا عليه للتصّد  ألّ  عدوان إسرائيلّي، ألّن حساباتنا تنطلق من قرا

بجانب القّسام والسرايا، ألوية صالم الدين، كتائب المجاهدين، أبو علي مصطفى، والمقاومة 
 الوطنّية، وغيرها من المجموعات المسّلحة.

الحديث الفلسطينّي عن القرار الوطنّي الخالص لمواجهة إسرائيل، رّبما أتى رّدًا على اّتهام رئيس 
أّيار/مايو التنظيمات الفلسطينّية بجّنها عملت بوحي من  30اء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو في الوزر 

أّيار/مايو أّن إيران تقف خلف  29إيران، وزعم المتحّدث باسم الجيش اإلسرائيلّي رونين مانليس في 
 التصعيد بغّزة.
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ور": "ليست المّرة األولى التي تنّفذ فيها وقال المتحّدث باسم "الجهاد اإلسالمّي" داوود شهاب لّ"المونيت
السرايا والقّسام عمليات مشتركة. لقد قامتا بذلك سابقًا، لكّن السنوات األخيرة شهدت تطّورًا كبيرًا في 

، انعكاسًا لتطّور عالقة حماس 2017تنسيقهما، وباتت لهما غرفة عملّيات مشتركة ثنائية منذ يوليو 
تحّديات التي تواجه القضّية الفلسطينّية، ونجمل أن ينضش التنسيق ما كّل والجهاد، وضرورة تمليها ال

 األجنحة العسكرّية، ويتطّور نحو جبهة موّحدة".
 24يظهر سجل العملّيات المشتركة بين القّسام والسرايا أّنهما نّفذتا العديد منها، فقد هاجمتا في 

ي بلدة خّزاعة بجنوب قطاع غّزة. وفي حرب غّزة قّوة عسكرّية إسرائيلّية ف 2014تّموز/يوليو من عام 
، وّزعت الفصائل األدوار بينها، ففيما توّلت القّسام والسرايا ضرب العمق اإلسرائيلّي 2014من عام 

بالصواريي المتوّسطة، تحّملت المجموعات األخرى ضرب غالف غّزة بالقذائف القصيرة. وفي كانون 
ا عملّية "بيت كاحل" في غرب مدينة الخليل، التي قتلت جندّيين ، نّفذت2007األّول/ديسمبر من عام 

جنود إسرائيلّيين لدى مهاجمتهم موقعًا  3، قتلتا 2003إسرائيلّيين. وفي تشرين األّول/أكتوبر من عام 
. أّما 2005عسكرّيًا في مستوطنة نتساريم في وسط قطاع غّزة، قبل االنسحاب اإلسرائيلي منها عام 

، فنّفذتا اقتحامًا لموقا إسرائيلّي بمنطقة إيريز شمال القطاع، وذكر 2003نيو من عام في حزيران/يو 
موقا المجد األمنّي أّن مقاتلي الفصيلين انخرطوا في تدريبات مشتركة بغّزة في آذار/مارس من عام 

2015. 
لمونيتور": "إّننا من جهته، قال عضو المكتب السياسّي للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين كايد الغول لّ"ا

في حاجة إلى جبهة مقاومة موّحدة تشمل غرفة العملّيات المشتركة بقرار سياسّي واحد، وتهدف إلى 
تجميا قدرات قوى المقاومة برؤية واحدة، بما يخدم خّطة حماية شعبنا من االحتالل اإلسرائيلّي، 

كتيك اآلنّي، بل االستراتيجّي، بما ويخّفف من أّ  خسائر فلسطينّية، واألهّم أن يكون بعيدًا عن الت
 يشمل التوافق على أّ  تهدئة أو هدنة ما االحتالل".

رّبما تحتّل العملّيات العسكرّية المشتركة موقعًا متقّدمًا في تكتيكات الفعل المسّلح للفصائل 
ّلحة، ودمش الفلسطينّية، فجهمّيتها تكمن في تحقيق أوسا قاعدة فصائلّية شعبّية داعمة للمقاومة المس
 كّل القوى فيها، بما يعنيه ذلك توافر أغلبّية جماهيرّية تتبّنى هذا الخيار كمشروع مشترك.

ولعّل "حماس" تدفا عن نفسها تهمة بعض الفلسطينّيين باحتكار المقاومة ألغراض سياسّية. ولذلك، 
طينّيين ونجام لخّطها سعت إلى فتح باب مشاركتها لتحويل المقاومة إلى ثقافة يومّية شعبّية للفلس

األيديولوجّي. وفي الجانب العملّياتي، فإّن تنفيذ هجمات مشتركة يثقل على إسرائيل، ويشّتت 
 تحقيقاتها األمنّية.
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من جهته، قال الخبير العسكرّ  في الضّفة الغربّية وقائد المدفعّية السابق بقّوات منّظمة التحرير 
ّن حماس تريد إشراك الفصائل معها لتقوية موقفها، كي ال اللواء واصف عريقات لّ"المونيتور": "إ

تظهر وحيدة في مواجهة إسرائيل، لكّن فكرة جيش فلسطينّي موّحد ما زالت مبكرة، ألّنها تتجاوز البعد 
العسكرّ  إلى مرجعّيته السياسّية، ويعيش الفلسطينّيون االنقسام. ولذلك، لن تنجح في هذه المرحلة، 

الجهاد تشّكالن لونًا سياسّيًا واحدًا، وممّولهما المركزّ  إيران، فإن ذلك يدفعهما ولئن كانت حماس و 
 لتشكيل غرف عملّيات مشتركة، لكّن فتح مختلفة عنهما. ولذلك، لن تنخرط معهما".

 10/6/2018المونيتور، 
 

 مغريات إسرائيلية لفرض التغيير الديموغرافي في القدس .22
 نبيل السهلي

أبعد حد عملية نقل السفارة األميركية إلى القدس وتحوالت المشهد العربي  تستغل إسرائيل إلى
الضبابي، لفرض واقا تهويد  ديموغرافي على األرض في المدينة، وذلك من خالل سياسة 
الترانسفير الصامت ضد العرب المقدسيين. ومن الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية 

، بحيث ستعتمد 1967في الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام  تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة
الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على استيعاب اليهود القادمين من الخارم، عبر محاوالت فتح 
قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول األوروبية. هذا فضاًل عن اإلعالن عن مغريات 

رفا عدد الوالدات للمرأة اليهودية المستوطنة في القدس، وذلك بغية ارتفاع معدالت مالية إسرائيلية ل
 الزيادة الطبيعية لليهود في شكل عام.

وفي الوقت نفسه تسعى إسرائيل إلى زيادة عدد لليهود في مدينة القدس وفق المخططات اإلسرائيلية 
هم بصمت عنها عبر إبطال شرعية عبر سياسات إجالئية مبرمجة إزاء العرب المقدسيين، لترحيل

إقامتهم في مدينتهم، األمر الذ  سيؤد  إلى اإلخالل بالتوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين 
اليهود بالمدينة في المدى المنظور. وقد اتبعت المؤسسة اإلسرائيلية إجراءات عديدة من أجل دفا 

القدس، ومن بين تلك اإلجراءات التي  العرب المقدسيين )من مسلمين ومسيحيين( إلى خارم مدينة
تجعل المقدسي يفقد هويته: إذا عاش الفلسطيني المقدسي خارم القدس لمدة سبا سنوات متتالية، أو 

 إذا حصل على جنسية أخرى، وكذلك إذا سجل إقامته في بلد آخر.
ان بطاقة الهوية وتبعًا لتلك الحاالت فإن دراسات مختلفة تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقد

العائدة لهم بنحو ستين ألف عربي، وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو بقاءهم خارجها. والالفت 
« القانون اإلسرائيلي»للنظر أن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام 
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معرض في أ   -والسكان ووفقًا لنسق تطور الملكية -الدقيق والمخططة سلفًا، فصاحب األرض
قامته، بينما يكفي لليهود  اآلتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى  لحظة لسلب حقه وا 
فلسطين حتى يصبح مواطنا في القدس، وال يفقدها حتى لو غاب سبا سنوات، أو سبعين سنة، أو 

وانين إسرائيلية جائرة، حمل جنسية أخرى، على عكس العربي صاحب األرض الذ  تفرض عليه ق
الستالب أرضه وتهويدها بكافة الوسائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من األراضي في القدس وبناء 
المستوطنات عليها لتلف المدينة من كافة االتجاهات وتعزلها عن باقي المدن والقرى في الضفة 

 الفلسطينية.
تجريف التي لم تتوقف البتة في باب المغاربة ومن األهمية اإلشارة إلى أن كافة الحفريات وعمليات ال

اإلسرائيلية  االستراتيجيةومحيط المسجد األقصى المبارك، وكذلك في حي سلوان، إنما تخدم األهداف 
سالمية جامعة لمواجهة  التهويدية في مدينة القدس، في وقت لم تظهر فيه إلى العلن سياسة عربية وا 

ي مدينة القدس. وتبعًا للسياسات اإلسرائيلية االستيطانية التهويدية السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ف
مستوطنة إسرائيلية يتركز فيها مائتا ألف مستوطن من  26في مدينة القدس، بات بمدينة القدس 

اليهود المتزمتين. وفي مقابل ذلك ال يزال في المدينة ثالثمائة ألف مقدسي، حيث تسعى المؤسسة 
 د أغلبيتهم بعد السيطرة على النسبة الكبرى من أراضي القدس.اإلسرائيلية إلى طر 

وفي هذا السياق، ثمة دراسات إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل تسعى من وراء إصدار القوانين 
من  % 12المتالحقة في شجن القدس لجعل المقدسيين أصحاب األرض أقلية ال تتجاوز نسبتها 

ضافة إلى القوانين 2020الشرقي والغربي، بحلول عام إجمالي سكان مدينة القدس بقسميها  . وا 
العنصرية المذكورة، اعتمدت المؤسسة اإلسرائيلية سالم الهدم والنشاطات االستيطانية في مدينة 
القدس ضمن برنامش مدروس لتقليص وجود الفلسطينيين. وفي هذا السياق يعتبر الجدار العازل من 

( ألف فلسطيني 130قدس، وأدى حتى اللحظة إلى سلي نحو )أهم النشاطات االستيطانية في ال
مقدسي عنها، بينما تهدد المؤسسة اإلسرائيلية بسحب اإلقامة منهم. وبالتواز  ما الهدم والتهجير 
واالستيطان، تواصل المؤسسة اإلسرائيلية المشاريا العمرانية وضم الكتل االستيطانية لفرض أغلبية 

 يهودية بالقدس المحتلة.
، 2018تقدر دراسات مجموع سكان القدس من اليهود بنحو تسعمائة ألف يهود  خالل العام الحالي و 

ألف وحدة سكنية  48منهم مائتا ألف مستوطن يهود  في القدس الشرقية التي تضم نحو 
ألفًا منها في اآلونة األخيرة. والالفت للمتابا أن المؤسسة  22للفلسطينيين، حيث صدرت أوامر بهدم 

إلسرائيلية تستغل أجواء نقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وتحوالت المشهد العربي ا
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وحالة االنقسام الفلسطيني، لتمرير مخططاتها بتصعيد وتيرة الهدم واالستيطان ومصادرة مزيد من 
 األرض والعقارات والمحال التجارية في مدينة القدس.

ينة القدس، كثفت المؤسسة اإلسرائيلية من مخططاتها لفرض األمر وفي إطار سياساتها التهويدية بمد
زالة  الواقا الديموغرافي اإلحاللي التهويد  في مدينة القدس، ومنها مخطط للقيام بعمليات جرف وا 
آالف المنازل، بغية كسر التجما العربي داخل األحياء العربية بمدينة القدس، مثل حي الشيي جرام 

ألف مقدسي مهددون بالطرد إلى خارم مدينة القدس.  35تلك المخططات ثمة  والعيزرية. ونتيجة
وبعد إصدار القانون اإلسرائيلي القاضي بتهويد قطاع التعليم العربي في مدينة القدس، خاصة في 
المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، فإن شبح الترانسفير ال يزال يالحق ثالثين ألف فلسطيني من القدس 

 على فرص التعليم في بقية مدن وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة.للحصول 
، وقبل ذلك تم 1967ألف مقدسي أثناء احتاللها القدس الشرقية عام  15وكانت )إسرائيل( طردت 

بعد ارتكاب مجازر مروعة في العام المذكور في قرى القدس،  1948طرد ستين ألف مقدسي عام 
التي ارتكبت بحق أهلها مجزرة مروعة في شهر أبريل )نيسان( وفي شكل خاص في قرية دير ياسين 

من العام المذكور على يد العصابات الصهيونية. وتستمر حكومة نتانياهو في تسارع ما الزمن في 
محاصرة مدينة القدس بالجدار العازل. وتشير تقارير إلى أن عمليات البناء في الجدار المذكور حول 

نهاياتها، حيث لم يتبَق من عمليات إتمام الجدار حول القدس سوى خمسين  المدينة المقدسة باتت في
كيلو مترًا، سيتم من خاللها عزل مدينة القدس ديموغرافيًا وجغرافيًا عن  165كيلومترًا طوليًا من أصل 

 محيطها العربي في الضفة الغربية.
لنقل السفارة األميركية إلى القدس،  تحتم الضرورة محاصرة التداعيات الديموغرافية التهويدية المحتملة

وفضح السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية بمدينة القدس، من خالل نشر ملفات وثائقية في وسائل 
اإلعالم العربية وغير العربية، بحيث تظهر من خاللها في شكل دور  اإلجراءات اإلسرائيلية الحثيثة 

لعمل العربي واإلسالمي المشترك في الحقل الهادفة إلى طرد المقدسيين. ناهيك عن ضرورة ا
الدبلوماسي والسياسي، ومطالبة األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها بإصدار قرار رافض لنقل 
السفارة األميركية والحث على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس، وفي المقدمة منها تلك 

رائيلي في القدس وبطالنه، وكذلك رفض التغيرات التي أكدت ضرورة إلغاء االستيطان اإلس
الديموغرافية القسرية، والعمل على عودة المقدسيين الذين نزحوا عن المدينة خالل سنوات االحتالل 
الماضية. ومن شجن هذا أن يعزز الخطوات لتثبيت المقدسيين في أرضهم ومحالهم وعقاراتهم، 

ائيلية لفرض األمر الواقا التهويد  على مدينة القدس وبالتالي تفويت الفرصة على المؤسسة اإلسر 
عبر الطرد الصامت للمقدسيين، فالمؤسسة اإلسرائيلية تستغل االنحياز األميركي للتصورات 
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اإلسرائيلية، لتمرير مخططاتها اإلجالئية بتصعيد وتيرة الهدم واالستيطان في آن معًا لفرض 
 ديموغرافيا تهويدية في القدس.

 10/6/2018دن، الحياة، لن
 

 االنتخابات البلدية بالقدس.. هل يمكن التأثير؟ .22
 معين عودة
ال داعي أن تكون على معرفة بالقوانين اإلسرائيلية، أو تكون مطلعا على ميزانيات بلدية القدس 
اإلسرائيلية ألحياء شرقي القدس، حتى تفهم وترى حجم اإلهمال ل حياء الفلسطينية في المدينة، 

ة في أحيائها تظهر للزائر قبل المقيم حجم اإلهمال في تقديم الخدمات البلدية فجولة بسيط
للفلسطينيين هناك، فجكوام النفايات منتشرة والبنى التحتية مهترئة ومخططات البناء لتلك الحياء قليلة 

 جدا وعدد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين محدودة جدا.
تشارا في القانون الدولي اإلنساني، فإنني أعمل بشكل مباشر بوصفي خبيرا في القانون الدولي، ومس

ما عدد من البعثات الدبلوماسية في القدس ورام ي، وأقوم بعمل الكثير من البيانات الموجزة 
(Briefings.للسفراء والدبلوماسيين حول األراضي الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص ) 

ن الدبلوماسيين الغربيين يرون أن الحل للوضا الخدماتي السي  ما يلفت االنتباه، أن العديد م
باألحياء الفلسطينية سيكون من خالل المشاركة في االنتخابات، ومحاولة التجثير على الميزانيات 
الخدماتية في المدينة، لكن ما ال يعرفه هؤالء الدبلوماسيون، وأحاول دائما شرحه لهم، أن األغلبية 

اإلسرائيلية بالقدس تقررها وتتحكم بها الحكومة المركزية، وقدرة بلدية القدس على  الساحقة للسياسات
 التجثير محدودة جدا.

 
 ضم القدس

في األسابيا األخيرة، تعالت بعض األصوات المقدسية الراغبة في الترشح للبلدية اإلسرائيلية، على 
نية وستمكن الفلسطينيين من إسماع اعتبار أن المشاركة ستحّسن من واقا الخدمات ل حياء الفلسطي

أصواتهم بشكل يسمح لهم بالحصول على بعض الحقوق المدنية والبلدية، وعلى هذا فقد بدأت بعض 
المساعي الفلسطينية لتشكيل قوائم لخوض االنتخابات المقررة لبلدية القدس في شهر أكتوبر/تشرين 

 األول من العام الجار .
كيلومترا  72دينة المقدسة، قامت السلطات اإلسرائيلية بضم ما يقارب بعد االحتالل اإلسرائيلي للم

مربعا من أراضي الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس وفرضت القانون اإلسرائيلي عليها. ولم 
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نما  تشمل األراضي التي ضمت المدينة الشرقية بحدودها التي كانت تحت السيطرة األردنية فقط، وا 
 كيلومترا إضافية كانت تتبا للقرى والمدن الفلسطينية المحيطة. 64شملت أيضا قرابة 

توسعة حدود بلدية القدس في ذلك الوقت تمت باألساس حسب اعتبارات ديمغرافية، فالجهات واللجان 
اإلسرائيلية كانت تهدف منذ البداية إلى تعزيز السيطرة في المدينة عن طريق خلق أغلبية يهودية 

 ألف ساكن. 67فلسطينيين في ذلك الوقت لم يتخط كبيرة فيها، فعدد ال
، حصلوا من إسرائيل على مكانة ساكن دائم، 1967الفلسطينيون الذين ظلوا بالقدس بعد احتاللها عام 

سرائيل، كما أنها تعطيهم الحق بإمكانية  وهي مكانة تخولهم العيش والعمل والحركة بالقدس وا 
لكنها ال تعطيهم الحق بالترشح لمنصب رئيس البلدية، كما  التصويت لالنتخابات المحلية )البلدية(

 أن إمكانية خسارة مكانة الساكن الدائم سهلة نسبيا.
 

 الموقف الرسمي
من السكان في القدس )شرقيها  %37ووفق اإلحصائيات فإن الفلسطينيين في القدس يشكلون قرابة 
نتخابي يحسب له حساب إذا قرر وغربيها(، وهو رقم تعتبره المؤسسة اإلسرائيلية ذا وزن ا

الفلسطينيون المشاركة في االنتخابات، وعلى هذا فإنها تسعى لتغيير الواقا الديمغرافي من خالل ضم 
خرام بلدات وأحياء عربية من نطاق البلدية.  مزيد من المستوطنات ضمن حدود بلدية القدس وا 

وحل مجلس أمانة القدس  1967ينة عام لقد كان اإلجماع الوطني في مدينة القدس منذ احتالل المد
بعاد األمين روحي الخطيب إلى الضفة الشرقية لمعارضته ضم  المنتخب إبان العهد األردني وا 
المدينة إلسرائيل، هو رفض المشاركة في االنتخابات البلدية اإلسرائيلية ألن الوجود اإلسرائيلي في 

 ت هي شرعنة لالحتالل وقبول بالضم.المدينة هو احتالل عسكر  والمشاركة في االنتخابا
وترى األغلبية من الفلسطينيين في القدس في نفسها جزءا ال يتجزأ من الشعب والهوية الفلسطينية، 
وأن المشاركة في االنتخابات هي جزء من االحتواء اإلسرائيلي للمقدسيين وقبولهم لتطبيق القانون 

 اإلسرائيلي عليها.
ستمرة التي يشنها االحتالل بكل أجهزته ومستوياته ولجانه ومؤسساته في ظل الحرب المفتوحة والم

على الفلسطينيين في مدينة القدس عبر سلسلة طويلة من اإلجراءات والممارسات التي بدأت من عام 
، إضافة إلى العقوبات الجماعية وسن المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية الهادفة لتهويد 1967

لسكان، فإن الحديث عن أن المشاركة في انتخابات بلدية االحتالل "سيجعل األرض وأسرة ا
الفلسطينيين أكثر قدرة على تحصيل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والخدماتية من االحتالل، 
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ويصبحون أكثر قدرة على فرض وجهة نظرهم فيما يتعلق بقرارات المجلس البلد "، يفتقر إلى الكثير 
 ة.من الدقة والصح

 
 ال تأثير

إن اشتراك الفلسطينيين في االنتخابات بالقدس لن يؤثر بالمرة في قضايا ذات طابا سياد  
كاالستيطان والمخططات الهيكلية وضم المزيد من المستوطنات إلى ما تسمى بالقدس الكبرى. 

ئط الهيكلية كذلك، فإن اعتقاد أن المشاركة في االنتخابات البلدية من أجل المطالبة بتوسيا الخرا
للقدس، ورفا نسبة البناء في المدينة، وتطوير التعليم، وا عادة النظر في التعيينات في مؤسسات 
القدس بإعطاء األولوية ألبناء المدينة في المناصب والوظائف أيضا غير وارد، فكل األمور أعاله 

في تغيير الخرائط الهيكلية أو  تتحكم بها الحكومة اإلسرائيلية المركزية، وال يوجد ثقل تقريبا للبلدية
 زيادة الميزانيات أو فتح شوارع جديدة.

ليس هذا فقط، فحتى لو نجح فرد فلسطيني مقدسي بالدخول إلى المجلس البلد ، فإن إمكانية التجثير 
حتى في القرارات الصادرة عن المجلس البلد  ستكون شبه معدومة، فإمكانية التجثير تكون في 

لبلدية جزءا من االئتالف البلد  وكونه نائب رئيس البلدية، وهو لن يكون واردا حاالت كون عضو ا
لن يكون ذا  -إن حدث-في الحالة الفلسطينية المقدسية، وعلى هذا فإن الدخول إلى المجلس البلد  

 ثقل بالمرة.
 ويمكن المقارنة بين محاولة الدخول إلى المجلس البلد  بالقدس ما تجربة النضال من داخل
المؤسسة اإلسرائيلية "الكنيست" التي تبنتها العديد من األحزاب العربية في الداخل، فهذه التجربة لم 

، يحمي استراتيجييكن لها تجثير جد  وحقيقي على أ  قرارات البرلمان اإلسرائيلي ذات بعد وطابا 
ارات المتعلقة حقوق العرب الفلسطينيين ووجودهم، وخاصة ما يتعلق باألرض وملكيتها، أو القر 

 بالطابا األمني والعسكر .
 

 خالصة
المرشحين أو الراغبين بالترشح لالنتخابات البلدية نوايا طيبة  الفلسطينيينال شك في أن لبعض 

لخدمة الفلسطينيين بالقدس، وأن بعضهم يرغب حقا في تحسين الخدمات البلدية المقدمة لسكان 
لية المتعلقة بالمدينة المقدسة ليست متروكة للمجلس البلد ، أحيائها الشرقية، لكن السياسات اإلسرائي

فتلك السياسات تقر بالحكومة المركزية وال قدرة للبلدية بالتدخل بها. كذلك، ال ننسى أن األغلبية 
 بالقدس ال تزال يهودية، وهي قادرة بال شك على تحديد الفائز وتحديد رئيس البلدية.
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نية في االنتخابات البلدية بالقدس هي اعتراف كامل بجن القدس تابعة باعتقاد  فإن المشاركة الفلسطي
 إلسرائيل، وهي قبول للضم اإلسرائيلي لشرق المدينة.

 9/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 حماس في مأزق .22
 ليكس فيشمانأ

اسة على طاولة الطاقم الوزار  للشؤون األمنية والسياسية "الكابينيت"، التي ستبحث اليوم في السي
على الجدار:  األخيراإلسرائيلية تجاه القطاع، يجب طرم الدرس المركز  من أحداث يوم الجمعة 

من تحت الكم. لم تعد لديها ابتكارات لتحسين مكانتها. ما تبقى لها كي  األوراقنفدت لحماس كل 
عسكر  ما على التوتر ال والبقاءتبقى ذات صلة هو استمرار التجنيد الشعبي لضمان تواصل العنف 

 إسرائيل. 
الجرحى علقت حماس في طريق مسدود. ال أجوبة لجمهورها. فقد جربت  وآالفبعد عشرات القتلى، 

 –وخاب ظنها. جربت الهدنة ما إسرائيل  –وفشلت. توجهت إلى مصر  –المصالحة ما السلطة 
ر، وثبت في نهاية وهذه ال تجبه. وحتى الدعم القطر  تفقده. كما جربت "مسيرات العودة" على الجدا

 بان الخطوة لم تعطي ثمارا سياسية األسبوع
. لم تتلق ضربة حقيقية من إسرائيل تعطيها أقدامهاهذه منظمة في أزمة حكم، ولكنها بقيت على 

يجعلها  األخيرة األشهربجن حكمها في خطر. ولهذا فإن فشل مشروع مسيرات العودة في  اإلحساس
بيل إلى المحور اإليراني، والنتيجة: الفوضى على حدود إسرائيل منظمة متطرفة أكثر، تبحث عن س

 ستستمر.
المقبل، وعلى طول المونديال، فإن االضطرابات  األسبوعمعقول االفتراض أنه حتى عيد الفطر في 
الصيف التي من المتوقا فيها انفجارات للعنف  أشهرعلى الجدار ستضعف. بعد ذلك تجتي 

الماضي على  األسبوعة المواجهة الشاملة. وقد تدرب سالم الجو في بمستويات مختلفة، إلى درج
خطة قتالية بالتواز  في جبهتين. التوقيت ليس صدفة: على خلفية تقويمات الوضا أمر رئيس 

الجيش الن يكون جاهزا لنشوب مواجهة في الشمال ما انفجار في غزة. وضا معاكس  األركان
أيضا هو في احتمالية اقل ارتفاعا، ولكنها موجودة في ضوء تشعل فيه مواجهة في القطاع الشمال 

يران.  العالقة المتوثقة بين حماس وحزب ي وا 
. أذارمثلما خططت حماس ذروة االحتجام الذ  بدأ في نهاية  األخيريوم الجمعة  أحداثلم تصبح 

 أن إذا مسبقا، بل العكس، في إسرائيل يعرفون، بجثر رجعي، كيف يشرحوا أن هذا كان فشال متوقع
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من رمضان هي حدث عائلي، والكثيرون فضلوا البقاء في البيوت في الحر الشديد.  األخيرالجمعة 
كما أن فكرة "يوم القدس اإليراني" لم تحمس بالضبط سكان غزة، وتهديدات إسرائيل، بما في ذلك 

الجو وقوات برية في فعلت فعلها. فقد بلغ الفلسطينيون عن نشاطات لسالم  –استعراض سالم الجو 
السيارات، الطائرات الورقية والخيام لغرض تشويش ترتيباتها  إطاراتالقطاع أحرقت مخزونات من 

 اللوجستية.
: حقق الجيش اإلسرائيلي النتائش المطلوبة منه، وصد موجات المتظاهرين الذين األمنيفي الجانب 

الجيش ثبتت نمطا جديدا  أعمالخر. ولكن حاولوا التفجر على الجدار. وتهديد مسيرات الماليين تب
يعمل الجيش اإلسرائيلي حيال حدود ساخنة  آذار 30الجار  على الجدار: منذ  األمنمن السلوك في 

يوم النكبة،  أعقابساعة في اليوم. والصدمة التي نشجت في الجانب الفلسطيني في  24ومهددة 
عة المعركة: الطرفان لم يطفئا اللهيب شخصا، صممت بقدر اقصى طبي 62والذ  في اثنائه قتل 

 إلى عشرات القتلى.  أخرىولكنهما قيدا، حاليا، مستواه كي ال يصال مرة 
رغب في تغيير الوضا الراهن العنيف على الجدار، فسيتعين عليه أن  إذاوبالنسبة "للكابينيت" فإنه 

 أنر كي يسمح لحماس يقبل توصية الجيش في التخفيف من الحصا أن: أواليتخذ عدة قرارات. 
الف آ إخرام –. مثال: السمام، وفقا لطلب بلدات الغالف، بتشجيا الجيش اإلسرائيلي إنجازاتعرض 

العام "الشاباك"  األمنالعمال من القطاع للعمل في حقولها. هذا لن يمر بسهولة طالما كان جهاز 
المتحدة لتحويل  األمممبعوث  يقرر العمل على المشروع بقيادة أنيعارض. كما يمكن "للكابينيت" 

إلى غزة، في ظل تجاوز حماس والسلطة. هناك نية طيبة في العالم، ولكن أحدا ال يسارع  األموال
 تدمر في قصف ما. أنإلى تمويل البنى التحتية التي يمكنها 

حيد هي المكان الو  وأوروباالسياسية الهزيلة.  إنجازاتهاالتضحيات التي قدمتها حماس ال تبرر  إن
لم تنجح إسرائيل في التسلل  األخيرةالعنف  أشهردولية: على مدى ثالثة  إنجازاتالذ  تسجل فيه 

 – أوروباإلى الرأ  العام في الدول الصديقة في الغرب وتقويض الرواية الفلسطينية. فالقيادات في 
سب آخر تتعرض لضغط رأ  عام معاد إلسرائيل. ها هو  –حتى وان كانت عاطفة على إسرائيل 

 الشهداء. إنتاملحماس لمواصلة 
 10/6/2018، يديعوت أحرونوت
 11/6/2018، الغد، عم ان
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