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*** 
 

 على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء واألسرى من عائدات الضرائبصادق يلكنيست" "ا .1
في برلمان االحتالل "الكنيست" يوم االثنين، مشروع قانون  أقرت لجنة الخارجية والدفاع: القدس

وحسب مصادر عبرية، فإن اللجنة  خصم أموال تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائالت الشهداء.
ورفضت  وافقت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، وانه سيتم خصمها من أموال الضرائب.

ة االحتالل، بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف "للكابينت"، الذي اللجنة اقتراحا قدمته حكوم
 سيكون بيده الحق في تنفيذ االستقطاع.

وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية االحتالل اإلسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي 
وجاء في تفسير اقتراح  ن.تحولها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيي

 300) شيكلمليار  1.1تقدر بنحو  -من ميزانيتها %7القانون، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحول 
التي تمول بجزئها األكبر من المساعدات األميركية واألوروبية، لدفع رواتب وتمويل  -مليون دوالر(

راحهم، ودفع مخصصات لعائالت الشهداء لألسرى الفلسطينيين، خالل فترة اعتقالهم وبعد إطالق س
 والجرحى.

 11/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تدين إجراءات االحتالل في القدس "الخارجية الفلسطينية" .2
جراءاتهه العنصهرية التهي تنتههك  :رام هللا دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة االحتالل وا 

 ورأت "الخارجيهة" فهي بيهان صارخ مبادئ حرية العبهادة، وحريهة الوصهول إلهى أمهاكن العبهادة. في شكل  
، أن "صمت المجتمع الدولي والمنظمهات الدوليهة ذات الصهلة علهى ههذه التهدابير 11/6يوم االثنين  لها

ادئ حقوق االحتاللية القاسية، وعدم محاسبة سلطات االحتالل ومعاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة لمب
 اإلنسههان، يشههّجع حكومههة االحههتالل علههى التمههادي فههي تنفيههذ مخططاتههها التهويديههة العنصههرية فههي حههقّ 
المدينهههة المقدسهههة". وأكهههدت الهههوزارة أن "مجلهههس األمهههن مطالمهههب أكثهههر مهههن أي وقهههت مضهههى للهههدفاع عهههن 

تنفيههذ القههرارات صههدقيته وحمايههة مهها تبقههى منههها، عبههر اتخههاذ مهها يلههزم مههن اإلجههراءات القانونيههة الدوليههة ل
، كما أن األمم المتحهدة مطالمبهة بتهوفير 2334الدولية الخاصة بالحال في فلسطين، وفي مقّدمها القرار 

 الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات األوان".
 12/6/2018 ،الحياة، لندن

  
 بمصادقة على اقتطاع رواتب األسرى وعائالت الشهداء من عائدات الضرائال تستنكر عشراوي .3

اسهتنكرت عضهو اللجنههة التنفيذيهة لمنظمههة التحريهر الفلسههطينية حنهان عشههراوي، مصهادقة لجنههة  :رام هللا
الخارجية واألمن التابعة له"الكنيست" اإلسرائيلية، يهوم االثنهين، بهالقراءتين الثانيهة والثالثهة، علهى مشهروع 

ئب التهههي تجبيهههها اقتطهههاع قيمهههة رواتهههب األسهههرى ومخصصهههات عهههائالت الشههههداء مهههن عائهههدات الضهههرا
فههههي تصههههريحات صههههحفية، علههههى أن هههههذه  ،وشههههددت عشههههراوي إسههههرائيل لصههههال  الجانههههب الفلسههههطيني.

، "إسههرائيل"مههن المجتمههع الههدولي للجههم  وفههاعال   جههادا   الخطههوات ريههر القانونيههة والمتكههررة تتطلههب موقفهها  
سياسههة التجاهههل واتخههاذ إجههراءات رادعههة وعقابيههة بحقههها ومحاسههبتها ومسههاءلتها علههى جرائمههها، ووقههف 

 والتخاذل تجاه انتهاكاتها. 
 11/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تنديد فلسطيني بقانون إسرائيلي يتيح "سرقة" مخصصات األسرى والشهداء .4

صههادقت لجنهة الخارجيههة واألمههن فهي الكنيسههت اإلسههرائيلي أمهس، علههى مشههروع  :الناصهرة، رههزة، رام هللا
ي  لسهلطات االحهتالل أن تخصهم مهن المبلهغ المهالي الهذي تحّولهه إلهى السهلطة الفلسهطينية مهن قانون يت

فهي المقابهل، و  عائدات ضريبية، المبالغ التي تنقلها األخيرة إلى عهائالت الشههداء الفلسهطينيين شههريا .
 شهههدد النهههاطق الرسهههمي باسهههم الحكومهههة يوسهههف المحمهههود علهههى أن "أمهههوال الضهههرائب التهههي يتعهههر  لهههها
االحههتالل هههي أمههوال شههعبنا الفلسههطيني منصههوص عليههها فههي االتفاقههات الموقعههة، ويقههع علههى الجانههب 
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اإلسهرائيلي أمههر جبايتههها لمصههلحة الخزينههة الفلسههطينية مقابهل أجههر متفههق عليههه، وأي مسههاس بههها خههار  
سهلطات  وأكهد أن "كهل مها تقهوم بهه هذا االتفاق يعتبر سهرقة ولصوصهية ومساسها  باالتفاقيهات الموقعهة".

االحهتالل ضههد أبنهاء شههعبنا وممتلكاتههه ال"  وباطهل"، وقههال إن إسهرائيل "هههي التههي يجهب أن تعيههد كامههل 
 الحقوق وتعو  بدل احتاللها وتخضع للمحاسبة على جرائمها".

 12/6/2018 ،الحياة، لندن
 

 وحماس مسؤولية األزمة في غزة "إسرائيل"تحّمل  الفلسطينيةحكومة ال .5
ومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن السهبب وراء األزمهة االقتصهادية واالجتماعيهة فهي أكدت حك :رام هللا

جههراءات حركهة حمههاس، ولهيس تقليصههات رواتههب موظفيهها القههدامى فههي  رهزة هههو الحصهار اإلسههرائيلي وا 
القطههاع، وذلههك إثههر تنههامي االحتجاجههات واالنتقههادات فههي الضههفة الغربيههة لهجههراءات التههي اتخههذتها فههي 

 والتي اعتبرتها قوى سياسية "عقوبات" على أهالي رزة.القطاع، 
فههههي بيههههان عقههههب اجتماعههههها فههههي رام هللا أمههههس، اسههههتغرابها مهههها وصههههفته بههههه"محاوالت  ،وأعلنههههت الحكومههههة

التضليل واالفتراءات المزعومة" التي "تهدف إلى حرف األنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شهعبنا 
 كافة التي يعانيها في مسألة الرواتب". في قطاع رزة، واختزال المشكالت

واعتبرت أن معاناة أهالي القطاع ناجمة عن الحصار اإلسرائيلي المتواصل للعهام الحهادي عشهر علهى 
 التوالي، والتي تخللتها ثالث حروب، إضافة إلى ما سمته "االنقالب األسود" الذي قامت به حماس.

مههاس سههبب رئيسههي مههن أسههباب األزمههة، معههّددة  منههها: ورأت أن السياسههات واإلجههراءات التههي تتبعههها ح
الضههههرائب والرسههههوم والمتههههاجرة بههههالوقود ومههههواد إعههههادة اإلعمههههار، واالسههههتيالء علههههى األراضههههي الحكوميههههة 
وتوزيعههها علههى موظفيههها، والسههيطرة علههى شههركة توزيههع الكهربههاء وسههلطة الطاقههة والمههوارد الطبيعيههة فههي 

الخاصههة، وجبايههة عائههداتها لمصههلحتها، والههتحكم فههي المعههابر، القطههاع، واسههتخدام الكهربههاء ألرراضههها 
وفي حركة البضائع والمهواطنين الهذين يمهارس علهيهم شهتى صهنوف االبتهزاز، وابتهزاز المرضهى بهأموال 
باهظهههة إلصهههدار التحهههويالت الطبيهههة لههههم، واالسهههتيالء علهههى األمهههوال التهههي يجهههري جمعهههها مهههن القطهههاع 

للتهأمين الصهحي، والمتهاجرة باألدويهة والمسهتلزمات الطبيهة التهي  الصحي في رزة من الرسوم المدفوعهة
ودعهت الحكومهة فهي بيانهها الفلسهطينيين إلهى مواجههة "إصهرار حمهاس علهى وضهع  ترسل إلى القطهاع.

العراقيههل والعقبههات للحيلولههة دون تمكههين الحكومههة مههن أداء مهامههها، والقيههام بمسههؤولياتها كاملههة بشههكل 
 . فعلي شامل في قطاع رزة"

 13/6/2018 ،الحياة، لندن
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 رفض فلسطيني لدعوة نتنيااهو االعتراف "بيهودية الدولة" :خالد مسمار .6
أكههد القيههادي فههي حركههة فههت  اللههواء الحهها  خالههد مسههمار، لههه"الغد"، "الههرف  : ناديههة سههعد الههدين - انعّمهه

"، منوههها  إلههى "الزيههارة الفلسههطيني للمطلههب اإلسههرائيلي االعتههراف "بيهوديههة الدولههة" إلنجههاز عمليههة السههالم
المهمة للهرئيس محمهود عبهاس إلهى فرنسها، قريبها "، فهي أول جولهة خارجيهة لهه بعهد تعافيهه وخروجهه مهن 

وقههههال الحهههها  مسههههمار، وهههههو رئههههيس اللجنههههة السياسههههية بههههالمجلس الههههوطني  المشههههفى الشهههههر الماضههههي.
شههعب، لجهههة رفهه  الفلسههطيني، إن "الموقههف الفلسههطيني واضهه  ومحسههوم، علههى مسههتوى الرئاسههة وال

االعتههراف بيهوديههة الدولههة"، فههي تعقيههب منههه علههى دعههوة رئههيس الههوزراء اإلسههرائيلي، بنيههامين نتنيههاهو، 
 للرئيس عباس بذلك "إذا أراد صنع السالم"، بحسبه.

 12/6/2018 ،الغد، عّمان
  

 عريقات يهاجم إدارة ترامب: السالم بحاجة "لرجال دولة وليس عقارات" .7
مهههين سهههر اللجنهههة التنفيذيهههة لمنظمهههة التحريهههر الفلسهههطينية صهههائب عريقهههات، بشهههدة يهههوم ههههاجم أ :رام هللا
أن "تحقيههق سههالم عههادل يحتها  إلههى رجههال دولههة  اإلدارة األمريكيههة الحاليههة، مؤكهدا   11/6/2018 اإلثنهين

 واتهم عريقات في بيهان صهحفي اإلدارة األمريكيهة الحاليهة بالقيهام بهدور "المهدافع وليس رجال عقارات".
وقههال إن "إدارة ترامههب  الرئيسههي عههن إسههرائيل فههي سههحق حقههوق الشههعب الفلسههطيني وحقههوق اإلنسههان".

 تمارس التحري  على الحقوق الوطنية واإلنسانية لشعب فلسطين وتخالف قرارات الشرعية الدولية".
نسهاني وأضاف "ال يمكن أن يستند السالم في الشرق األوسط إلى جرائم الحهرب وانتهاكهات القهانون اإل

 عاما اليوم". 51الدولي، بل بوضع حد لالحتالل العسكري اإلسرائيلي لفلسطين الذي طال أمده له 
األحهد،  هجومها   وكان مبعوث الرئاسة األمريكيهة الخهاص إلهى الشهرق األوسهط جيسهون جهرينبالت، شهنّ 
 أي نتائج".في مقال له في هآرتس اإلسرائيلية على عريقات، واتهمه بأنه "أكثر من يتحدث بال 

ورد عريقههههات بههههأن "صههههفقة القههههرن" التههههي تعمههههل عليههههها إدارة ترامههههب لمحاولههههة حههههل الصههههراع الفلسههههطيني 
اإلسرائيلي "ليست سوى إمالء سياسات ريهر قانونيهة وانتهاكهات إضهافية للقهانون الهدولي، بمها فهي ذلهك 

ضهههت المعاههههدات وقهههال "لقهههد عهههززت إدارة ترامهههب الفوضهههى وقو  نقهههل السهههفارة األمريكيهههة إلهههى القهههدس".
 الدولية، وزعزعت المنظمات الدولية المكلفة بتنظيف الفوضى اإلسرائيلية".

وأضاف "مهما اقترحت إدارة ترامب تلك على فلسهطين فلهن تكهون قريبهة حتهى مهن تحقيهق سهالم عهادل 
 ودائم، بل ستكون استمرارا  وترسيخا  لالستعمار اإلسهرائيلي وسياسهات الفصهل العنصهري التهي مها زالهت

 تحرم شعب فلسطين من حقه في الوجود في وطنه، وفي الحرية والكرامة".
  11/06/2018 ،القدس، القدس
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 : تحقيقات االحتالل في جرائم جنوده "كذب وزيف""الخارجية الفلسطينية" .8
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية بالضفة الغربية، إن إرالق ملف التحقيق في استشهاد الطفهل  :رام هللا
وأضهافت  د بدران، من قبل النيابة اإلسرائيلية، "يؤكد من جديد زيف وكهذب تحقيقهات االحهتالل".محمو 

الهههوزارة فهههي بيهههان لهههها يهههوم الثالثهههاء، أن الخطهههوة اإلسهههرائيلية تسهههتدعي سهههرعة التوجهههه لمحكمهههة الجنائيهههة 
رب الدوليهههة، لفهههت  تحقيهههق جهههدي فهههي جهههرائم االحهههتالل وانتهاكاتهههه، علهههى طريهههق محاكمهههة مجرمهههي الحههه

ونوهههت إلههى أن االحههتالل يسههارع بعههد كههل جريمههة يرتكبههها جنههوده إلههى اإلعههالن عههن فههت   اإلسههرائيليين.
تحقيقههات فههي ظههروف ومالبسههات تلههك الجههرائم، مسههتطردة: "تلههك الخطههوة وسههيلة للهههروب نحههو األمههام 

 .واإليحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات االحتالل في إطار التحقيقات الداخلية"
وتابعت الوزارة الفلسطينية: "لكهن وبعهد مهرور فتهرة كافيهة مهن الوقهت تصهدر النيابهة العسهكرية تعليماتهها 

 بإرالق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختالقها".
 12/6/2018وكالة قدس برس، 

 
 لشهر المقبلا س خاللينظر في طرح تعيين نائب للرئي "المركزي الفلسطيني" .9

ينظهر المجلهس المركهزي الفلسهطيني خهالل اجتماعهه، المقهرر عقهده الشههر : نادية سهعد الهدين - انعمّ 
ويكتسهب اجتمهاع "المركهزي" القهادم أهميهة  المقبل برام هللا، في الطرح الدائر حول تعيين نائب للهرئيس.

ي ظهههل "تمتّعهههه بصهههالحيات بالغهههة، لجههههة توقيهههت عقهههده وحيوّيهههة القضهههايا المطروحهههة أمامهههه للنقههها ، فههه
المجلس الوطني، بما يجعل كل شيء ممكن طرحه حول نائب الرئيس"، وفهق رئهيس اللجنهة السياسهية 

 /وقهال الحها  مّسهمار إن لقهاء تمهوز بالمجلس الوطني الفلسهطيني، اللهواء الحها  خالهد مسهمار لهه"الغد".
مهههارس  /ل اجتماعهههه فهههي  ذارالمقبهههل "سيصهههّدق علهههى القهههرارات التهههي أصهههدرها "المركهههزي" خهههال ويوليههه

الماضي، بينما ثمة تنفيذ لبع  القهرارات، قبيهل انعقهاده، وفهي مقهدمتها إعهادة فهي العالقهة مهع سهلطات 
 االحتالل اإلسرائيلي".

 13/6/2018 ،الغد، عّمان
 

 األعيادالسلطة تمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات بفترة  .11
عهن منهع مهن   13/6/2018الثالثهاء  ت للمحافظين يومعلن مستشار الرئيس لشؤون المحافظاأ  :رام هللا

 وأفههاد .األعيهادتصهاري  لتنظهيم مسههيرات أو إلقامهة تجمعهات مههن شهأنها تعطيههل حركهة المهواطنين بفتههرة 
منا لحق المواطنين في التعبير  في بيان صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، انه "احتراما  

للظههروف الحاليههة خههالل فتههرة األعيههاد، وللتسهههيل علههى  انون، ونظههرا  للعمههل بالقهه عههن أنفسهههم، واحترامهها  
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المههواطنين فههي تسههيير أمههور حيههاتهم العاديههة فههي هههذه الفتههرة، يمنههع مههن  تصههاري  لتنظههيم مسههيرات أو 
رباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خالل  إلقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وا 

 ل انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون واألنظمة المتبعة. فترة األعياد. وحا
 13/6/2018، القدس، القدس

 
 على غزة قد يؤسس لمرحلة انتقالية من االنقسام إلى االنفصال العقوباتاستمرار  :أبو مرزوق .11

فهي مرزوق مسؤول مكتب العالقات الدولية فهي حركهة "حمهاس"  أبوقال موسى : خالد أحمد -الدوحة 
ن فكههرة تشههكيل إدارة جديههدة لقطههاع تمثههل فيههها كههل المكونههات، هههي إجرتههه معههه "القههدس" أحههوار خههاص 

فكرة تؤسس النفصال رهزة عهن فلسهطين، وان اسهتمرار العقوبهات علهى رهزة قهد يؤسهس لمرحلهة انتقاليهة 
حتهى من االنقسام إلى االنفصال، ومن سلطة واحدة إلهى سهلطات، وان المصهالحة الفلسهطينية معطلهة 

بههأن اإلجههراءات العقابيههة ستخضههع رههزة "وهههم كبيههر" وان  واالعتقههادترفههع العقوبههات الظالمههة عههن رههزة، 
 "هناك عدة حلول للخرو  من األزمة التي صنعها أصحاب القرار في السلطة"

واعتبر أبو مرزوق، أن أي فكرة إلدارة جديدة تمثل كل مكونهات القطهاع إلدارة رهزة، ههي فكهرة تؤسهس 
رههزة عههن فلسههطين، "وههههذه رربههة صهههيونية ال نريههدها ونرفضهههها" لكههن أبههو مههرزوق اسهههتدرك النفصههال 

مليههون انسههان، والوضههع ال  2تخلههت السههلطة عههن مسههؤولياتها فههي إدارة رههزة، وهنالههك  إذاقههائال : "لكههن 
مها رفضهت حمهاس أن تهدير القطهاع مهرة   إذايحتمل الفهرا"  فالبهد مهن جههة تتحمهل المسهؤولية  خاصهة 

 واضاف بأن: " هذا يتطلب توافقا وطنيا عاما في رزة".ثانية" 
إلى ذلك كشف القيادي في "حماس" أن ملف المصالحة الفلسهطينية متعطهل، وال جديهد فيهه اون  وأن 

 أي جديد في هذا الملف سيراه المواطن الفلسطيني بعد رفع العقوبات عن رّزة.
ه له"القدس" بالقول " الملف األمني من أكثهر وواصل مسئول مكتب العالقات الدولية في "حماس" حديث

الملفههات الشههائكة، نظههرا لوجههود مؤسسههتين أمنيتههين فههي الضههفة الغربيههة وقطههاع رههزة بهياكههل فيههها بعهه  
التمايز وعقيدة أمنية مختلفة، وقد شّكل الملف األمني أحد أبرز الملفات التي تصدرت جوالت الحهوار 

وفت  على حساسية الملهف والعمهل عليهه بمها يحتها  مهن وقهت مع حركة فت  بالقاهرة، وتتوافق حماس 
دون تسرع حتى ال تتأثر المصالحة به سلبا، ومع ذلك تجاوبنا مع حركهة فهت  بشهكل يفهوق مها التزمنها 

وهو مرجع التفاهم األخير مع حركة فهت ، وأعتقهد أن فهي اتفاقيهة  2011به في اتفاق القاهرة مايو/أيار 
حتاجه من تفاهمات، ونرف  أي تجاوز لهذه االتفاقيهات، ومها نحتاجهه ههو ما يكفي ويلبي ما ن 2011

 التطبيق فقط وأن يمتنع البع  عن تصريحاته التي ال تخدم أحد ا سوى االحتالل اإلسرائيلي".
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وأضاف أبو مرزوق: "قطاع رزة يعاني من العشرات من األزمات فلماذا اإلصرار على الملف األمني 
يشههعر بأزمههة تجههاه هههذا الملههف  فههإن كانههت حركههة فههت  تررههب حقيقههة فههي تجههاوز طالمهها أن المههواطن ال 

ا على شعبنا الفلسطيني فعليها أن تبدأ من عشرات األزمات وخاصة التي بيهدها حّلهها،  الخالف حرص 
 ال أن تتذرع بملف األمن والذي يشهد الجميع بأن حاله أفضل حالي ا من األمن في الضفة الغربية. 

جههزء ال يتجههزأ مههن محههاوالت العبههث بههأمن القطههاع، و تفجيههر موكههب الحمههدة جريمههة،  حههادثوبههين أن 
ويهههدف لضههرب أي جهههود لتحقيههق الوحههدة الوطنيههة والمصههالحة  وهههذا التفجيههر لههيس تفجيههرا  أمنيهها، بههل 

 تفجير سياسي بامتياز".
قطهاع رهزة  وحول خطوة الحكومة الفلسطينية في رام هللا مؤخرا  من صرف نصف رواتب موظفيها فهي

شدد أبو مرزوق على أن "أموال الشعب الفلسطيني هي للشعب الفلسطيني، وأضاف أبو مرزوق "هذا 
التصرف وريره قد يؤسس لمرحلة انتقالية من االنقسام إلى االنفصهال ومهن سهلطة واحهدة إلهى سهلطات 

خواننههها وههههو سهههلوك رريهههب ال يتسهههم بالحكمهههة والمسهههئولية. وبصهههراحة شهههديدة أنههها متعجهههب مهههن بعههه  إ
 الموظفين أنفسهم الذين يقبلون بهذا الفعل وال يقاومونه".

وحهههول البهههدائل والخيهههارات لهههديهم فهههي "حمهههاس" حهههال اسهههتمرار ههههذا الوضهههع واسهههتمرار اإلجهههراءات التهههي 
اتخههذها الههرئيس عبههاس فههي رههزة  فههي ظههل هههذا الحصههار الخههانق الههذي يطههال رههزة، كشههف أبههو مههرزوق 

وخياراتنها مفتوحهة ولكهن لهيس  سهير "حمهاس" عليهه ههو مصهلحة شهعبنابهأن: "الخهط االسهتراتيجي الهذي ت
من ضمنها جلب االحتالل وسياساته لغزة كما في الضفة واستراتيجيتنا في األساس تقهوم علهى تحريهر 
الضفة والقدس من االحتالل وكسر الحصار عن رزة وكلنا يقين من المستقبل، وال نشكك ولهو بدقيقهة 

 لة عدم اليقين في المستقبل عند أعدائنا هي السمة األبرز في هذا الصراع.واحدة بأننا منتصرون وحا
وعههن فكههرة تشههكيل هيئههة مههن مكونههات قطههاع رههزة علههى أسههس مهنيههة وتمثههل الجميههع، إلدارة رههزة، وعههن 
مهههدى وصهههولهم فهههي قيهههادة "حمهههاس" لتقبهههل ههههذا الطهههرح  وههههل هنهههاك قناعهههة باتهههت لهههدى "حمهههاس" بانهههها 

اع رههزة، أوضهه  أبههو مههرزوق أن: " األسههباب التههي أعاقههت حمههاس مههن أصههبحت عههاجزة عههن إدارة قطهه
القيههام بمهامههها فههي قطههاع رههزة هههي أسههباب موضههوعية تسههببت بههها أطههراف خارجيههة. أمهها فكههرة إدارة أو 
صيغة تمثل كل مكونات القطاع إلدارة رزة فهي فكرة تؤسهس النفصهال رهزة عهن فلسهطين وههذه رربهة 

مليههون انسههان  2ت السههلطة عههن مسههؤولياتها فههي إدارة رههزة وهنالههك تخلهه إذاصهههيونية ال نريههدها ولكههن 
مهها رفضههت حمههاس أن تههدير  إذاوالوضههع ال يحتمههل الفههرا" فههال بههد مههن جهههة تتحمههل المسههؤولية خاصههة 

 القطاع ثانية وهذا يتطلب توافقا وطنيا عاما في رزة".
، مشههكلة الالجئههينهههاء ، انإن أهههداف المسههيرات الشههعبية هههي أبههو مههرزوق بههينوعههن مسههيرات العههودة، 
 .رفع اإلجراءات العقابية على قطاع رزة، و دم تمرير صفقة القرن، عانهاء الحصار على رزة
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وللههرئيس عبههاس باقتطههاع أمههوال الضههرائب الفلسههطينية وتحويلههها  وحههول التهديههدات اإلسههرائيلية للسههلطة
اجاب أبهو  ،لطائرات الورقيةللمستوطنات اإلسرائيلية لتعويضهم عن خسائرهم التي تسببت بها حرائق ا

ا على االتفاقيات التهي كّبلهت بهها  مرزوق: "هذه األموال حق للشعب الفلسطيني، وهنا نضع اللوم أيض 
 .السلطة الفلسطينية نفسها كبروتوكول باريس، وهذه دعوة إلنهاء هذه االتفاقيات

والهبع  توقهع لهها  وحول خشهية الهبع  مهن حهرب ومواجههة عسهكرية يرونهها تلهوح بهاألفق علهى رهزة،
بأن تكون في أرسطس/  ب القادم. أوض  أبو مرزوق "الحروب والقتال بحد ذاته ليس راية أو قيمة 
ذا ما ُفرضت علينا الحرب مجددا فإننا لن نقف مكتوفي األيدي وسنتصدى لها بكل بسالة".  لدينا، وا 

ارة األمريكية الحالية تنوي طهرح وحول اقتراب طرح صفقة القرن األمريكية  بين أبو مرزوق بأن: "اإلد
خطة سالم جديدة، إال أن تطبيقها بدأ فعلي ا  ومن ذلهك نقهل السهفارة ومحهاوالت تصهفية ملهف الالجئهين 
الفلسطينيين، ولهها فهإن ههذه الخطهة تتسهم بهأن تطبيقهها يتهزامن مهع بلورتهها، وههم اون يحهاولون تحويهل 

نهي واللعهب باالسهتقرار الهداخلي للهدول والفهتن البينيهة ايرا-االسهرائيلي إلهى صهراع عربهي-الصراع العربهي
بههين دول المنطقههة لتههدفعها للهرولههة لنيههل الرضههى األمريكههي مههن البوابههة االسههرائيلية، ممهها أتههاح للواليههات 
المتحدة فرصة نادرة لفر  أجندتها في المنطقة، ونحن نرف  هذه الصفقة بالكليهة، والحهراك الشهعبي 

الكبهرى أحهد أوجهه الهرف  لههذه الصهفقة. وعلهى كهل حهال يبهدو لهي أن صهفقة  متمثال  في مسيرة العودة
عهههدم رربهههة اإلسهههرائيليين  ،القهههرن قهههد تأجلهههت ألسهههباب موضهههوعية أهمهههها: الهههرف  الفلسهههطيني الشهههامل

نههدرة ، و انشههغال ترامههب بمسههائل بعيههدة عههن الشههرق األوسههط، بههااللتزام بههأي اتفههاق مكتههوب فههي الصههراع
 إلدارة األمريكية رؤيتها للشرق األوسط.الحلفاء الذين يشاركون ا

وحول الجديد في العالقات مع إيران في ظل التباينات العربية اإليرانية في المنطقة، و خرها ما كان 
 قالمن تصريحات للمرشد األعلى خامنئي الذي اتهم الدول العربية بانها تعمل ضد مصال  شعوبها  

معناها، التطابق في المواقف والسياسات بيننا. وعليه نحن إن صداقتنا وتحالفاتنا مع أي دولة ليس 
ن  مع إيران في تأييدها للمقاومة الفلسطينية، وال تتطابق سياساتنا معها في الملفات األخرى، وا 
بوصلتنا دائم ا هي فلسطين، وعالقاتنا مع إيران لم تنقطع، هناك مساعدات حقيقية تقدمها إيران 

 األمر لم يتأثر إذا ما تباينت المواقف السياسية.  للمقاومة الفلسطينية، وهذا
 12/6/2018القدس، القدس، 

 
 تجاه غزة تتقاطع مع سياسات االحتالل المشينةحماس: سياسات حكومة المقاطعة  .12

قالت حركة حماس إن "بيان حكومة المقاطعة يوم الثالثاء استخدم عبارات ومصطلحات توتيرية رير 
، بيههان الحكومههة محاولههة لههها واعتبههرت حمههاس فههي بيههان وقلههب الحقههائق".مسههؤولة تهههدف إلههى التضههليل 
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بائسههة للتغطيههة علههى دورههها بتكههريس أزمههات قطههاع رههزة والتضههييق عليههه، وضههرب كههل عوامههل صههموده 
ومقومهههات اسهههتمرار مواجهتهههه لالحهههتالل ومخططاتهههه التهويديهههة، فهههي وقهههت الهههذي تبهههرر فيهههه العقوبهههات 

وشددت على أنها قّدمت كل ما هو مطلوب مهن  لى أبناء القطاع.االنتقامية المفروضة من السلطة ع
استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وبينت حماس أنه "ما زالت حكومة المقاطعة تصر 
على قطع رواتب عشرات  الف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة 

مهها زالههت تحههاربهم فههي أرزاقهههم وقههوت أوالدهههم، وتههرف  التعههاطي مههع أي واضههحة للقههانون األساسههي، و 
 حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويالت الطبية".

وقالههت إن "مهها ورد فههي بيههان الحكومههة مههن معلومههات حههول مهها تقدمههه لغههزة يكذبههه الواقههع الصههعب الههذي 
أن يالمهههس مشهههاعر حكومهههة وسهههلطة يعيشهههه القطهههاع وأبنهههاؤه، والهههذي حهههرك ضهههمير العهههالم بأسهههره دون 

مليههون دوالر شهههري ا مههن عائههدات الضههرائب  ٠١١المقاطعههة، فههي حههين أن مجمههل مهها يههدخل لخزينتههها 
 المفروضة على البضائع التي تدخل إلى رزة".

ها مهع  وأكدت حماس في بيانها أن "استمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسهات المشهينة والمتقاطعهة تمام 
ضعاف صموده في مواجههة صهفقة القهرن لهن سياسات االحتال ل وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وا 

تفل  في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الهذي يخهو  معركهة قويهة ضهد العهدو 
 المركزي ِفي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفرو  على رزة".

 12/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حكومة ومحاسبتها الستمرار عقوبات غزةالتدعو إلقالة  "الشعبية" .13
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثالثاء، استمرار خصم الحكومة مهن رواتهب المهوظفين : رزة

 سرقة صريحة لحقوقهم، داعية إلى اخضاع رئيسها وأعضاء الحكومة للمساءلة قانوني ا.
اكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت وال وقالت الشعبية في بيان صحفي إن الخصم يتع

تزال بوقف هذه الجريمة، والتحهذير مهن المخهاطر التهي تترتهب عليهها وطني ها، وعلهى متطلبهات الصهمود 
المطلوبة لمواجهة مخطط فصل قطاع رزة عن الضفة ورير المعزول عهن المخطهط االشهمل لتصهفية 

 القضية كما تعبر عنها "صفقة القرن.
دعههت إلخضههاع رئههيس الحكومههة وأعضههائها للمسههاءلة القانونيههة أمههام المحههاكم المختصههة علههى مهها كمهها 

يرتكبونههه مههن جريمههة "سههرقة" لرواتههب المههوظفين دون وجههه حههق، وبمهها يخههالف القههانون، وقههانون الخدمههة 
وطالبت الحكومة باإلعالن عن المسارب التي تسربت من خاللهها مسهتحقات المهوظفين التهي  المدنية.
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ودعهت لهعهالن عهن قيمهة مبهالغ المقاصهة المحصهلة عههن  خصهمها، وعلهى أي مشهاريع تهم إنفاقهها. تهم
 .البضائع التي تدخل للقطاع، لمقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه

وختمت بدعوة الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته بوقف جريمة خصم الرواتب على 
اصة وأنه تعّهد بذلك علنا  وأن الحكومة تحت مسؤوليته الموظفين واإلجراءات العقابية ضد القطاع خ

 وتخضع لتوجيهاته وقراراته بما فيها تلك المتعلقة باإلجراءات ضد القطاع.
 12/6/2018، فلسطين أون الين

 
 ما تم االتفاق عليه في القااهرة تنفيذفتح: على حماس  .14

يهه والتقهدم خطهوة لألمهام نحهو انههاء قالت حركة "فت "، إن على حركة "حماس" تنفيذ مها تهم االتفهاق عل
وشهددت  االنقسام وتكريس الوحدة الحقيقية المبنية على أسس الشراكة ال إدارة األوضهاع لحهين ميسهره.

الحركهههة فهههي بيانهههها، االثنهههين، علهههى أن األصهههوات يجهههب أن تتوجهههه نحهههو الجههههة التهههي تعطهههل الوحهههدة 
عن الوحدة، مؤكدا أنها لن تعود لحهوار مهن الوطنية، وتصر على حكم رزة لوحدها دون تكلفه وبعيدا 

وطالبت حركهة "فهت " مهن "حمهاس" تنفيهذ مها تهم االتفهاق عليهه فهي تشهر يهن  نقطة الصفر مع "حماس".
أول/ اكتوبر العام الماضي في القاهرة برعاية مصرية، مؤكدة أن االتفاق واض  ويتحدث عهن تمكهين 

وقالههت "فههت " "إن  ر الههذي لههم يحههدث بههالمطلق.الحكومههة مههن العمههل بصههالحيات كاملههة فههي رههزة، االمهه
، وههي التهي تهرف  تنفيهذ االتفهاق الموقهع بيننها، 2007حركة "حمهاس" ههي التهي تحكهم قطهاع رهزة منهذ 
 فهي بالتالي تتحمل مسؤولية األوضاع الراهنة".

 11/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 داء عدوان وسطو على مقدرات شعبناحماس: اقتطاع مخصصات األسرى والشه .15
قالههت حركههة حمههاس إن مصههادقة مهها يسههمى بههه "الكنيسههت اإلسههرائيلي" علههى قههانون خصههم مخصصههات 
األسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها حكومة االحتالل لصال  السلطة الفلسهطينية 

اسهم الحركهة فهوزي برههوم فهي تصهري  وأكد النهاطق ب يعكس طبيعة هذا االحتالل الصهيوني العدواني.
صههحفي االثنههين، أن هههذا القههرار يههأتي فههي سههياق سياسههات الضههغط والتصههعيد التههي تمارسههها حكومههة 
المسههتوطنين ضههد الشههعب الفلسههطيني والسههطو علههى مقدراتههه وحقههه بههالعي  علههى أرضههه ووطنههه بحريههة 

عبنا وعناوين ورموز نضاله تمهيدا واعتبر القرار الصهيوني محاولة بائسة للنيل من مقاومة ش وكرامة.
 لفر  صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.

 11/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 فتح: ال بيت للفلسطينيين إال منظمة التحرير وكل المساعي إليجاد أطر بديلة لها ستفشل .16
طينيين إال منظمههة التحريههر، وكههل المسههاعي إليجههاد أطههر قالههت حركههة فههت  أنههه ال بيههت للفلسهه: رام هللا

وقهههال المتحهههدث باسهههم الحركهههة عهههاطف أبهههو سهههيف، فهههي بيهههان صهههادر عهههن  بديلهههة لهههها سهههتبوء بالفشهههل.
مفوضهية اإلعهالم والثقافهة والتعبئههة الفكريهة، إن الهدعاوي لتشهكيل أطههر تمثيليهة موازيهة ومجهالس وطنيههة 

نا وتسهاوقا مهع مخططهات أعدائهه وستفشهل ههذه الهدعاوي كمها بديلة ليست إال التفافا على مصهال  شهعب
 أفشل شعبنا قبل ذلك روابط القرى وكل مشاريع تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وأكههد أن منظمههة التحريههر هههي البيههت الحقيقههي الجههامع الههذي ُيصههار فيههه إلههى صههو" التطلعههات الوطنيههة 
تلفة هي حارسة الحلم الفلسطيني، مستنكر ا ما ورد من وحمايتها والعمل على تحقيقها وأن هيئاتها المخ

سعى البع  لعقهد مجلهس وطنهي معتبهر ا ذلهك التفافها علهى اإلرادة الشهعبية، داعيها حمهاس والجههاد إلهى 
مراجعة حساباتهما في عدم دخول بيت الفلسطينيين الجامع الذي شيدت شهرعيته بالهدماء والتضهحيات 

 زاجات والمصال  الحزبية الضيقة.والقرار الوطني المستقل ال بالم
 12/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للكيان الصهيوني إندونيسيحماس تستهجن زيارة وفد  .17

األخبار التي تتحدث عن زيارة وفهد إندونيسهي برئاسهة العهالم اإلسهالمي يحيهى  حماس استهجنت حركة
دانتهها وأعربهت الح خليل ثقوف للكيان الصهيوني. ركهة فهي تصهري  صهحفي االثنهين، عهن اسهتنكارها وا 

لهههذا العمههل المشههين  لمهها سيشههكله مههن إهانههة لههيس للشههعب الفلسههطيني فقههط وتضههحياته، بههل وللشههعب 
ولفتههت أن هههذه الزيههارة جههاءت ررههم عههدم  األندونيسههي وتاريخههه الطويههل فههي دعههم القضههية الفلسههطينية.

ن، واعتهرا  الكثيهرين فهي أندونيسهيا وخاصهة العلمهاء علهى وجود عالقات رسمية بهين أندونيسهيا والكيها
هههذه الزيههارة، مشههيدة فههي السههياق ذاتههه بأندونيسههيا وشههعبها وعلمائههها ومواقفههها التاريخيههة الداعمههة لحقههوق 

وأكههدت الحركههة أن هههذه الزيههارة تمثههل دعمهها كبيههرا لهههذا  شههعبنا ونضههاالته مههن أجههل الحريههة واالسههتقالل.
وتعطيههه الغطههاء الرتكههاب المزيههد مههن الجههرائم بحههق شههعبنا ومقدسههاته، وتفههت   العههدو الفاشههي وشههرعيته،

 الباب واسعا  لكل من يررب في التطبيع مع االحتالل.
 11/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ومن يقف وراءاهم المغربيإسقاط رموز التطبيع "الشعبية" تطالب ب .18

لتطبيهع فهي المغهرب ومهن يقهف وراءههم، مهع رمهوز ا« اسهقاط»رزة: دعت الجبهة الشعبية لتحريهر إلهى 
واستنكرت الجبهة  استمرار زيارة تطبيعية جديدة لوفد قادم من هناك، يضم ممثلين عن عدة قطاعات.
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للوفد المغربي الذي يضم مهندسين وكتابا  ومخرجين إلى إسرائيل، ووصفتها بأنهها « الزيارة التطبيعية»
وخطهوة ريهر مفصهولة عهن سهياق مواقهف القهوى الرجعيهة  طعنة رادرة في خاصرة شهعبنا الفلسهطيني،»

العربيهة التههي تسههعى دون توقههف وبالتنسهيق مههع أعههداء أمتنهها العربيههة لفهر  التطبيههع واقعهها  بالتضههاد مههع 
محاولهة »واعتبرت هذه الزيارة التي بهدأت فعالياتهها أول أمهس،  «.المصال  العليا لشعوب أمتنا العربية

( التي تعمل علهى عهزل كيهان العهدو وحصهاره علهى BDSالمقطعة ) مشبوهة ُتضعف من جهود حركة
 .ومن يقف وراءهم« إسقاط رموز التطبيع»ودعت الشعب المغربي إلى «. مختلف المستويات

ال يمكهن أن تهؤثر علهى صهورة الشهعب »وفي السياق ذاته أكدت الشعبية أن هذه الزيارة للوفد المغربي 
 «. عبنا بما في ذلك إرساله مؤخرا  لمستشفى ميداني إلى قطاع رزةالمغربي الشقيق الداعم والمساند لش

 13/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 لضرب العالقة الفلسطينية مع الشعوب العربية تسعى "إسرائيل"فتح:  .19
أكههدت حركههة فههت  علههى عمههق العالقههة األخويههة والعضههوية بههين الشههعب الفلسههطيني والشههعوب هللا:  رام

استثناء، وشارت الى أن محاوالت إسرائيل لضرب تلك العالقة لهن تجهد لهها طريهق  العربية قاطبة دون
وقههههال المتحههههدث الرسههههمي لحركههههة فههههت  أسههههامه القواسههههمي، إن محههههاوالت إسههههرائيل اسههههتخدام  للتطبيههههق.

عهههادة قولبتهههها لتخهههدم مصهههال  وأههههداف إسهههرائيلية، او محاولهههة اظههههار  تصهههريحات لشخصهههيات عربيهههة وا 
سههائل التواصههل االجتمههاعي لههبع  الشخصههيات العربيههة وتضههخيمها واعههادة بعهه  التغريههدات علههى و 

 تكثيف نشرها، وكأنها تعبر عن رأي الشارع العربي، ما هي إال محاوالت بالية لن تنج  بالمطلق.
وأكد القواسمي أن المطلوب فلسطينيا عدم الرد نهائيا على بع  مهاترات القلة القليلة، ومعرفة أن 

ال األهداف االسرائيلية، وأن المطلوب عربيا أيضا عدم إعطاء إسرائيل فرصة الردود ال تخدم إ
استغالل أي تصري  يمكن أن يساعدها في مخططاتها، مذكرا أن اإلسرائيليين يحلمون برؤية كافة 

 الدول العربية محطمة ومدمرة ومتقاتلة ومتناحرة.
 12/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحلوة بعين اإللكترونية البوابات بإزالة جدية لبنانية وعود: بركةعلي  .21

قههال ممثههل حركههة حمههاس فههي لبنههان، علههي بركههة، إن هنههاك وعههودا لبنانيههة : أحمههد المصههري -بيههروت 
"جدية" إلزالة البوابهات اإللكترونيهة التهي أقامهها الجهي  اللبنهاني مهؤخر ا علهى مهداخل مخهيم عهين الحلهوة 

وأضاف بركة في تصهري  لهه"فلسطين"، إن جههات  فلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.لالجئين ال
سياسههية لبنانيههة عههدة طلبههت رسههمي ا مههن الجههي  اللبنههاني إزالههة البوابههات اإللكترونيههة مههن علههى مههداخل 



 
 
 
 

 

 16 ص             4666 العدد:             6/13/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

س وتابع: "تحركهت قيهادة حركهة حمها المخيم، معبر ا عن أمله بتنفيذ هذه األوامر قبل إجازة عيد الفطر.
فهي إطههار مسههؤوليتها وحرصههها علهى حفههظ األمههن واالسههتقرار فهي المخههيم، وتحصههين العالقههة المشههتركة 
بين الفلسطينيين واللبنانيين إلزالة البوابات من أمام المخيم، والتي تفهاج  الجميهع بإقامتهها، ولهم تخهر  

 حياة التي يعيشون".عن كونها بوابات إذالل وتضييق على أبناء شعبنا في المخيم، وزيادة صعوبة ال
وذكر أن الجهات السياسية اللبنانية استجابت لتحرك "حماس" والفصائل، بطلبها ازالة البوابات مشهددا 

 على أن مخيم عين الحلوة ليس بحاجة لتلك البوابات، والتي تشعره أنه يعي  في سجن حقيقي.
 12/6/2018، فلسطين أون الين

 
 لة واعتقال المنفذطعن بالعفو  عمليةإصابة مستوطنة في  .12

مصهادر عبريهة، أفهادت بتعهّر  مسهتوطنة ، مهن الناصهرة، أن 11/6/2018، قـدس بـرسوكالـة نشرت 
 .1948يهودية، ظهر يوم االثنين، لعملية طعن بمدينة العفولة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 

رة للغايهة"، وأنهه وذكر موقهع صهحيفة "يهديعوت احرنهوت" العبريهة، أن المسهتوطنة أصهيبت بجهراح "خطيه
وأفهاد وسهائل اعههالم عبريهة أن منفهذ العمليهة شههاب فلسهطيني مهن مدينههة  تهم اعتقهال منفهذ عمليههة الطعهن.

 عاما (، وأنه تم اعتقاله بعد اطالق النار عليه واصابته بجراح في قدمه. 30جنين يبلغ من العمر )
 لفتاة.وباشرت الشرطة التحقيق في المالبسات وجمع األدلة، بشبهة طعن ا

قالت إن  اإلسرائيلية 14القناة اله ، أن القدس، من 12/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 
جههاز األمهن العهام "الشهاباك" أكهد أن عمليهة الطعهن التههي حهدثت أمهس االثنهين فهي العفولهة ههي عمليههة 

صهههيوني االرتبههاط وفههي وقههت الحههق، أبلغههت سههلطات االحههتالل ال فدائيههة نفههذت "علههى خلفيههة قوميههة". 
العسكري الفلسطيني، بأن هوية الشاب الذي نفذ عملية الطعن في العفولة، هو نور الدين ثائر شناوي 

 عاما( من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. 23)
 

 : المساعدات اإلنسانية مقابل طردكم حماساهالي غزةليبرمان أل .11
وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ، أن لندن، من 13/6/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 
” سكان قطاع رزة بإمكانهم الحصول الدعم والمعونات اإلنسانية حال تخلصهم من حكم  إنقال 

ونقل موقع )ريشت كان( اإلسرائيلي عن ليبرمان قوله، خالل جولة له على حدود القطاع،  “.حماس 
ننا( في قطاع رزة، لقد أصب  سكان رزة رهائن لحكم أريد أن أنقل رسالة إلى )جيرا“حيث قال 

يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير ألطفالكم ويمكنكم الحصول على جميع “واضاف: ". حماس
 ."المساعدات اإلنسانية واالقتصادية والمدنية، لكن أوال  اطردوا حركة حماس
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على حدود قطاع رزة، إنه ال ليبرمان قال خالل جولة له ، أن 13/6/2018الحياة، لندن، وأضافت 
عن « لكن ليس قبل االتفاق على ترتيبات لهفرا »يعار  المساعدات اإلنسانية ألهالي القطاع 

في رزة. وجّدد شروطه لضمان وصول المساعدات اإلنسانية « حماس»أربعة إسرائيليين أسرى لدى 
أيضا  من الوصول إلى هدنة اإلفرا  عن الجنود األسرى، وهو ما سيمكن »لسكان القطاع، وأهمها 

« يفر  عقوبات على رزة»وانتقد ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائال  إنه  «.طويلة األمد
يهرول إلى األمم المتحدة »، ثم «يقود إلى مزيد من التدهور في األوضاع االقتصادية والصحية»ما 

 «.لعبة مزدوجة»، واصفا  ذلك بأنه «يلومجلس األمن ومحكمة الجنايات الدولية ليشتكي على إسرائ
 

 خالل جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة يستبعداهآرتس: ليبرمان لم  .12
ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم االثنين، أن وزير الجي   :ترجمة خاصة -رام هللا

الكابنيت" بشأن رزة اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان لم يستبعد خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر "
ونقل الموقع عن مصادر شاركت في الجلسة، فإن هذا الموقف  يوم أمس من تقديم مساعدات لغزة.

من ليبرمان يعتبر مغايرا لتلك المواقف التي يبديها أمام وسائل اإلعالم بشأن تقديم المساعدات 
إلى أن  النظر ولفتت المصادر ة.اإلنسانية لغزة واشتراطه أن تكون مقابل إعادة الجنود المفقودين بغز 

ليبرمان لم يستعبد أن يتم تقديم المساعدات اإلنسانية لغزة بدون أي شروط. على النقي  من 
وقالت المصادر، أن ليبرمان عر  على  النغمات الحادة التي استخدمها في تصريحاته اإلعالمية.
 الكابنيت موقفا أكثر اعتداال بشأن مسألة تخفيف القيود.

ارت المصادر إلى أن وزير اإلسكان يؤاف راالنت خالل االجتماع طرح قضية االستخدام وأش
 المزدو  لبع  المواد التي قد يسم  بدخولها لغزة وتستخدم في تصنيع المواد العسكرية.

 3وأشار الموقع إلى أن اجتماع الكابنيت لم يتخذ أي قرار بشأن رزة ررم أن الجلسة استمرت 
 ساعات.

 11/6/2018لقدس، القدس، ا
 

 "إسرائيلـ"يستقبل المستشار النمساوي ويشيد بمواقفه الداعمة ل نتنيااهو .12
استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم االثنين، المستشار النمساوي : تل أبيب

تمر ووصف نتنياهو خالل مؤ  سيباستيان كورتس، وأشاد بمواقفه الداعمة إلسرائيل والشعب اليهودي.
مشترك، المستشار النمساوي بأنه صديق حقيقي إلسرائيل والشعب اليهودي. قائال له "لقد أثبت ذلك 

وأضاف "إننا نتطلع  بزيارتك لحائط المبكى وأتمنى أن يسير مزيد من قادة أوروبا في طريقك".
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لقد قلت مسبقا باهتمام لرئاسة النمسا لدول االتحاد األوروبي في األول من تموز/ يوليو المقبل .. 
 أنك ستثير قضية مخاوف إسرائيل األمنية ومعاداة السامية وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

 11/6/2018القدس، القدس، 
 

 على الجوالن "إسرائيل"البيد لـ المستشار النمساوي: يجب أن تعترف أوروبا بسيادة  .12
وم االثنين، أنه يجب على قال يائير البيد زعيم حزب هناك مستقبل، الي : ترجمة خاصة -القدس

جاء ذلك خالل لقاء  الدول األوروبية أن تعترف بحق إسرائيل في سيادتها على مرتفعات الجوالن.
لمرتفعات  االستراتيجيةالبيد مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، حيث ناقشا معا األهمية 

إلسرائيلية على الجوالن". معتبرا أن وأضاف "لقد حان الوقت لكي تعترف أوروبا بالسيادة ا الجوالن.
 كورتس يحمل معه روحا جديدة يمكن أن تخلق فرصة جديدة إلسرائيل مع أوروبا من أجل ذلك.

 11/6/2018القدس، القدس، 
 

 من "دولة إسرائيل" ستصبح الضفة جزءا   با  قري"بينيت":  .12
حتالل نفتالي بينيت، إن قال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التعليم في حكومة اال: الناصرة

"يهودا والسامرة )المسمى العبري للضفة الغربية( وجميع المستوطنات فيها ستصب  قريبا جزءا من 
منزال  15جاءت تصريحات بينيت، تعليقا على إخالء شرطة االحتالل، صباح اليوم،  دولة إسرائيل".

سطينيين في بلدة "الخضر" رربي في مستوطنة "نتيف هافوت" المقامة على تلة تعود لمواطنين فل
وأكد بينت، في هذا الصدد  " العبري اإلخباري.0404بيت لحم )جنوب القدس المحتلة(، وفق موقع "

مصادقة الحكومة اإلسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفا أن رئيس الوزراء 
 خم على هذا التل.بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ض

 12/6/2018م، المركز الفلسطيني لإلعال
 

 وحدة سكنية جديدة 350بيت لحم وتبني  في مستوطنينلبيتا  ل 15تهدم  "إسرائيل" .12
تل أبيب: بعد االضطرار إلى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، قامت الشرطة اإلسرائيلية، أمس 

في مستوطنة العازار، إحدى مستعمرات « باءمسار او»منزال  في حي  15)الثالثاء(، بإخالء 
في منطقة بيت لحم، بعد أن ثبت أنها تقوم على « رو  عتصيون»االحتالل في التكتل االستيطاني 

 أرا   فلسطينية خاصة.
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ومع أن سلطات االحتالل كانت قد اتفقت مع المستوطنين على دفع تعويضات سخية ومضخمة 
مليون دوالر(، وبدأت في بناء مستعمرة جديدة لهم على بعد  16)مليون شيقل  60لهم، بلغت قيمتها 

مستوطن في المكان وحاول كثير منهم  1,200وحدة سكن، فقد احتشد  350مئات األمتار، وتضم 
عناصر، فيما اعتقلت الشرطة  3عرقلة عملية اإلخالء، واشتبكوا مع الشرطة وتسببوا في إصابة 

 جهات.شخصين اثنين منهم في أعقاب الموا
وقد وقف كثير من وزراء ونواب اليمين المتطرف في الحكومة متضامنين مع المستوطنين. ووصفت 
نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، قرار الهدم المتوقع بوصمة عار في جبين جهاز القضاء في 

ين نتنياهو، في البالد. وقالت حوتوبيلي، التي تعمل إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، بنيام
، إن هذه العملية ليست تطبيقا  للعدل بل الظلم. وأضافت أن «تويتر»تغريدة لها نشرتها على 

الحكومة ستبني حيا  أكبر في مكان البيوت التي تهدمها محكمة العدل العليا، لكن الوصمة واأللم 
 سيبقيان.

نتيف »مظاهرة دعما  لمواطني وشاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، في 
عملية اإلخالء رهيبة وهي تشكل تدميرا  ال داعي له. «: »تويتر»، ورردت على حسابها في «هآفوت

ولكن عملية الهدم هذه تعزز قوتنا أكثر فأكثر. لقد أعددنا منطقة جديدة للعائالت، ونحن ندفع قدما  
 «.وحدة سكنية جديدة 350للمصادقة على تصريحات لبناء 

يصعب على مواطني )نتيف »وقال وزير التربية ورئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت: 
هآفوت( وكل من تهمه عملية االستيطان في البالد قبول هذه األحداث. يمكن القول إنها أحداث 

 «.جنونية فقط
 13/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 المستوطنين في االستيالء عليه منزال  لثكنة عسكرية بعد فشل قوات االحتالل تحول .12

بعد فشل المستوطنين في االستيالء على منزل ومحال تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، 
قامت قوات االحتالل، بتحويل المنزل إلى ثكنة عسكرية. وقال رفيق القدسي أحد مالكي المبنى، إن 

عليه مرتين، ولكننا قمنا « اإلسرائيلي»فع العلم المستوطنين حاولوا االستيالء على منزلهم من خالل ر 
نحن كأصحاب للمنزل، مستمرون في إجراءاتنا »بإنزال العلم عن المنزل في المرتين. وأضاف: 

 «.القانونية  للحفاظ على أمالكنا التي يمنع عنا دخولها
 13/6/2018الخليج، الشارقة، 
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 نيي الجو اإلسرائيلي واليوناتدريبات مشتركة لسالح   .12
)االثنين(، عن قيام سالح الجو اإلسرائيلي بمناورات مشتركة مع سالح  تل أبيب: كشف النقاب،

الجو اليوناني في سماء اليونان، في إطار التدريبات الواسعة التي يجريها سالح الجو اإلسرائيلي منذ 
ات في ظروف رير األسبوع الماضي. وشملت التدريبات األخيرة، الطيران لمدى بعيد، والقيام بتمرين

معروفة، بمشاركة عشرات الطائرات. كما تم التدرب على التزويد الجّوي بالوقود، والتعّلم المشترك 
بين الطواقم الجوية، وكيفية قصف أهداف مشتركة للطائرات من الجانبين. واشتركت في هذه 

وطائرات نقل، ومعها أسراب، وطائرات تزويد للوقود  10طائرة حربية إسرائيلية من  40المناورات 
 عشرات الطواقم الجوية. وأجري التمرين بكامله في الجو من دون هبوط.

 12/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 : روسيا خفضت احتماالت الحربالجو اإلسرائيلي قائد سابق في سالح .23
تماالت نشوب ، أن اح]اإلثنين[ علن القائد السابق لسالح الجو اإلسرائيلي، الجنرال أمير ايشل، أمسأ 

يران بشكل خاص، هي احتماالت قائمة ولكنها  حرب في الشرق األوسط عموما ، وبين إسرائيل وا 
للطرفين، الرئيس الروسي فالديمير بوتين. فهو لن « أخ أكبر»منخفضة. والسبب في ذلك هو وجود 

 يسم  إلسرائيل أو إيران بالتصادم الحربي، كي ال يخربا عليه إنجازاته في سوريا.
وكان ايشل يتكلم في يوم دراسي في جامعة حيفا، أمس )االثنين(، فقال إن مصلحة روسيا تقتضي 
إتاحة العمل بشكل محدود ومؤقت في سوريا حاليا ، ولكن مصلحتها االستراتيجية هي إخالء سوريا 

 من اإليرانيين تماما .
. ولكن عندها سيتلقى اإليرانيون وتكلم ايشل عن الحرب إذا وقعت، فقال: سيكون ذلك أمرا  استثنائيا  

أنا ال أستخف بالقوة اإليرانية، فلديهم قدرات عالية. لكن تطور أدوات »ضربة قاسية. وأضاف: 
سنوات،  10وأساليب القتال اإلسرائيلية تتفوق عليهم. فما كانت القوات اإلسرائيلية تستطيع فعله قبل 

 «.ساعة 60ة(، نستطيع فعله اليوم في رضون يوما  )كما حصل في حرب لبنان الثاني 32في مدة 
 12/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 لصالح غانتس "العمل"غباي: لن أتنازل عن رئاسة  .22

نفى رئيس حزب العمل اإلسرائيلي، أحد شقّي "المعسكر الصهيوني"،  في رباي، أنباء  : أحمد دراوشة
المقبلة لرئيس أركان الجي  اإلسرائيلي سابق ا،  عن نّيته التنازل عن رئاسة قائمة حزبه في االنتخابات

وأّكد راباي خالل لقاء إذاعي مع إذاعة "كان" الّرسمّية اإلسرائيلّية، صباح اليوم،  بيني رانتس.



 
 
 
 

 

 21 ص             4666 العدد:             6/13/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

ا للحكومة". وكانت صحيفة "معاريف" قد ذكرت، يوم الجمعة  اإلثنين، إنه "يسعى إلى أن يكون رئيس 
مع حزب العمل من أجل انضمامه إليه وخو  انتخابات  الماضي، أن رانتس يجري مفاوضات  

الكنيست المقبلة، وذلك بعد استطالع أجراه الحزب أظهر قفزة كبيرة  في عدد أعضائه في الكنيست 
 حال ترّش  رانتس عنه.

 11/6/2018، 48عرب 
 

 في قضية فساد يديعوت أحرونوت: الشرطة تحقق مع نتنيااهو مجددا   .21
دت وسائل إعالمية اسرائيلية بأن الشرطة تحقق مع رئيس الوزراء بنيامين أفا :)د ب أ(-تل أبيب 

صورا ” يديعو أحرونوت“وبث الموقع اإللكتروني لصحيفة  نتنياهو في قضية فساد شركة اتصاالت.
تظهر وصول محققي الشرطة إلى منزل رئيس الوزراء في القدس. ورف  متحدث باسم الشرطة 

 التعليق على التقارير.
ر التحقيقات حول من  امتيازات بقيمة مئات الماليين من الدوالرات لشركة االتصاالت وتدو 

 التابعة لبيزك.” واال نيوز“في مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في ” بيزك“اإلسرائيلية العمالقة 
 11/6/2018، رأي اليوم، لندن

 
 في النبي صالحتقدم واجب العزاء لعائلة التميمي  "يهود ضد الصهيونية" .22

زار وفد من منظمة يهودية معادية للصهيونية قرية النبي صال  ررب رام هللا، وقدم التعازي : الناصرة
لذوي الشهيد عز الدين التميمي الذي قتله جنود االحتالل برصاصة في رأسه بذريعة أنه رماهم 

تضامن مع قرية النبي أنها قامت بزيارة « يهود ضد الصهيونية»بحجر قبل أيام. وتوض  منظمة 
وتكافال مع عائلة الشهيد التميمي بعد قتله بدم »الحكم الصهيوني »صال  من منطلق مناهضتها له 

 «.بارد على يد جي  االحتالل الصهيوني
 13/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 الجديد لقطاع غزة "إسرائيل"منظومة الزناد الذكي.. سالح  .22
ر أن تكشف شركة رفائيل للصناعات األمنية اإلسرائيلية عن منظومة تل أبيب: من المقر  -تل أبيب 

قتالية جديدة باسم "الزناد الذكي" في إطار معر  "يوروستوري" الذي يعتبر أحد أهم المعار  
وأوضحت الشركة، وفق  األمنية على مستوى العالم، والذي سيعقد خالل األسبوع المقبل في فرنسا.
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ين(، أن الحديث يدور عن منظومة قتالية جديدة تهدف إلى التعامل مع ما أورد موقع )عكا أون ال
 األهداف المتحركة والمتخفية.

وأضافت الشركة، إن المنظومة ستدخل في حيز الخدمة العملياتية بالجي  اإلسرائيلي بدءا  من 
د شاي كلبر، الصيف المقبل، حيث سيتم اختبار المنظومة في إطار مناورة للواء روالني بقيادة العقي

وبعد ذلك سيتم تعميم هذه المنظومة على جميع الوحدات المناورة األخرى في العام الذي سيلي العام 
وأكملت، "هذه المنظومة ستمن  الجي  القدرة على استهداف خاليا إطالق الصواريخ  المقبل.

 المتحركة في رزة".

 13/6/2018، األيام، رام هللا

 

 على حدود غزة ل مواجهات الطائرات الورقية يبحث سباإلسرائيلي الجيش  .22
بطال مفعلو الطائرات : محمد وتد بحث ضباط في جي  االحتالل اإلسرائيلي سبل مواجهات وا 

الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع رزة المحاصر وتتسبب بالحرائق في البلدات اإلسرائيلية 
إسرائيلي أيضا  200ي هرتسليا حضره نحو وعقد االجتماع في مقر القوات الجوية ف به"رالف رزة".

 من مهندسي البرمجيات والطيران والشركات الناشئة ومهوسون بالتكنولوجيا.
إلى ذلك، بحث الجي  عن مزيد من المتطوعين من جنود االحتياط للعمل في وحدة اصطياد 

برة في الطائرات الورقية على حدود رزة، حيث عقد مؤتمرا خاصا حضره مجموعة من ذوي الخ
وذكرت صحيفة "يسرائيل  المجال التكنولوجي لتبادل األفكار مع ضباط كبار الجي  اإلسرائيلي.

هيوم" على لسان ضابط كبير شارك بالمؤتمر عن عدد الطيارين الذين يود الجي  تجنيدهم، فرد 
 ين.على ذلك "قدر المستطاع"، مشيرة إلى أنه يبدو أن القصد هو تجنيد بضع عشرات من الطيار 

 ووصفت اللقاء به"الفريد"، مشيرة إلى أن جدول األعمال كان عن "رعب الطائرات الورقية والبالونات".
 12/6/2018، 48عرب 

 
 اندالع حرائق جديدة بسبب الطائرات الورقية .22

اندلع صباح يوم الثالثاء حريقان في مستوطنات رالف قطاع رزة، بفعل الطائرات الورقية  رزة:
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حريق اندلع في  طلقها الفلسطينيون من القطاع.الحارقة التي ي

إلى  النظر كذلك لفتت كيبوتس "برور حيل" شمال شرق مستوطنة سديروت بفعل طائرة ورقية حارقة.
 اندالع حريق  خر بجوار "خزان شيكمه" قرب زيكيم بفعل بالون حارق أطلق من شمال القطاع.

 12/6/2018، لفلسطينية لإلعالموكالة الرأي ا
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 ستزود بحيرة طبريا بمياه البحر المحالة "سرائيل"إ .22
اعلن مسؤول في وزارة الطاقة اإلسرائيلية االثنين ان بحيرة طبريا التي تعد أكبر احتياطي  :تل ابيب

مس مرة بمياه محالة من البحر لزيادة منسوبها بعد خ ألولللمياه العذبة في إسرائيل، سوف ُترفد 
وقال يحيسكل ليفشيتز نائب مدير وزارة الطاقة لفرانس برس ان الحكومة  سنوات من الجفاف.

مليون متر مكعب  100كل عام  2022اعتمدت االحد خطة تقوم على أن ينقل من اون وحتى سنة 
 بالمياه.من المياه المحالة الى البحيرة عبر أحد روافد البحيرة شمال إسرائيل، التي يتزود منها السكان 

وافقت الحكومة على هذه "الخطة العاجلة" وسط موجة الجفاف القاسية والمستمرة للسنة الخامسة على 
 .2019وستنفذ خطة التحلية بدءا  من العام  التوالي والتي يعتبرها الخبراء األسوأ منذ مئة عام.

 11/6/2018القدس، القدس، 
 

 نابلس ويضع عليها بيوتا متنقلة جنوب دونما   24االحتالل يستولي على أكثر من  .38
دونما من أراضي بيتا وقبالن ويتما  24قررت قوات االحتالل، يوم الثالثاء، االستيالء على أكثر من 

 جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، رسان درلس، لهه"وفا"، إن قوات االحتالل سلمت 

نما من جبل صبي  التابع ألراضي بيتا وقبالن ويتما، دو  24.5األهالي قرارا يقضي باالستيالء على 
وذلك تحت حجة "ألررا  عسكرية"، مؤكدا أنه جرى يوم أمس وضع بيوتا متنقلة في المكان القريب 

 من حاجز زعترة.
 12/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في دور اإلمارات المشبوه بالقدس: دحالن وأعوانه يشواهون سمعتي بعد كشالخطيبكمال الشيخ  .39

اتهم الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، القيادي 
محمد دحالن ومؤازريه بنشر فيديوهات مفبركة تّدعي تورط الخطيب في ” فت “المفصول من حركة 

يونيو الجاري، حزيران/  6كشف الخطيب، في  أنويأتي االتهام بعد  بيع عقارات بالقدس إلسرائيليين.
من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في ” مقرب جدا  “عن مشاركة دحالن مع رجل أعمال إماراتي 
 محاولة شراء عقار مالصق للمسجد األقصى.

أفتخر بأنني كنت وراء “االثنين:  يوم، ”فيسبوك“وذكر الخطيب في منشور عبر صفحته على 
، لرجال أعمال إماراتيين، وصلت بالنهاية إلى 2014ة بيع عشرات البيوت في عام الكشف عن صفق

حين كشفُت عن محاولة شراء البيت المالصق  2018أيدي المستوطنين، وهذا ما تكرر في عام 
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تم منعي من دخول القدس “وقال الخطيب انه وبناء على ما كشفته فقد  ”.للمسجد األقصى قبل أيام
 سنوات.  4مدة والمسجد األقصى 

 13/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 المخابرات اإلسرائيلية تحتجز زوجين فلسطينيين في مطار يوناني وتطلب منهما شهادة زواجهما .41
من فلسطينيي الداخل بذريعة األمن، وفي  ال يتوقف التعامل العنصري اإلسرائيلي مع المسافرين

مطار أثينا طلب رجال أمن إسرائيليون من زوجين فلسطينيين شهادة تثبت زواجهما قبل صعود سلم 
الطائرة في طريق العودة للبالد. وقدم الزوجان الفلسطينيان من القدس المحتلة شكوى بعد مطالبتهما 

 ر بفحص مهين.بعر  وثيقة تؤكد زواجهما وطلب منهما المرو 
وكان من المفتر  أن تسافر سحر عيساوي وزوجها المحامي فراس عسلي على متن طائرة يونانية، 
في العاشر من مايو/ أيار، من مطار هيراكليون في جزيرة كريت، لكن قيل لهما قبل الرحلة إنهما 

للتفتي  واالستجواب  اإلسرائيلية وتم الفصل بينهما وتأخيرهما« يسرائير»سيسافران على متن طائرة 
 من قبل رجال األمن اإلسرائيليين.

 13/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 مزروعة بالنخيل والزيتون في األغوار دونما   29االحتالل يخطر بتجريف  .41
دونما مزروعة  29أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، بتجريف ": وفا" -أريحا

 روار.بالنخيل والزيتون في األ
المواطن أحمد عاصي ضمرة من منطقة  أخطرتوأفادت مصادر محلية، بأن سلطات االحتالل 

دونما مزروعة بالنخيل، تمهيدا  25الزراعية البالغة مساحتها  أرضه، بإخالء أريحاحجلة الزور شرق 
 لتجريفها.

لمواطن سليمان قوات االحتالل ا أخطرتوفي منطقة عرب الزايد قرب بلدة النويعمة شمال أريحا، 
 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، تمهيدا القتالعها. 4الزايد بإخالء 

 12/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 سرقة تحت غطاء القانون الضرائبقراقع: اقتطاع عوائد  .42
 قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، يوم الثالثاء، إن إقرار ما": وفا" - رام هللا

تسمى به"لجنة الخارجية واألمن" التابعة "للكنيست اإلسرائيلي"، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع 
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اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الوطنية، ليست سوى  ليات لطحن البشر، وللقرصنة، والسرقة تحت 
 رطاء القانون.

فإن هذا االقتطاع  وتابع في بيان صحفي: "بحجة دعم عائالت األسرى والشهداء والجرحى،
سيستخدم لصال  اإلرهابيين والمستوطنين اإلسرائيليين، وهو أمر أكثر بشاعة وال أخالقية من الحرب 

ودعا قراقع إلى التصدي بسرعة وبقوة للعدوان اإلسرائيلي على  نفسها، وسلخ للشعب الفلسطيني حيا".
 . لشعب الفلسطينيالمركز القانوني لألسرى والشهداء والجرحى ولمقاومة وكفاح ا

 12/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مخيم اليرموكفي نزوح جديد يواجه الالجئين الفلسطينيين  .43
تفر  حالة المصالحات المتالحقة ما بين المعارضة السورية : أحمد المصري -دمشق/ رزة 

سكان السوريين إليها المسلحة والنظام السوري، في المناطق المجاورة لمخيم اليرموك وبدء عودة ال
 حالة نزوح قريبة أمام الالجئين الفلسطينيين.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "فلسطين" من مصادر عدة، فإن الالجئين الفلسطينيين 
بيت سحم، جنوب دمشق ُأمهلوا من  -يلدا -النازحين من مخيم اليرموك إلى البلدات الثالث ببيال

ترك منازلهم التي عمروها بعد نزوحهم من مخيمهم بفعل حصاره يوم ا ل 15سكانها السوريين 
 واستهدافه عسكري ا.

وقال رئيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إبراهيم العلي إن المنازل 
التي طالما تمنى سكانها السوريون إشغالها بالسكان حتى ال يتم االستيالء عليها في أوقات الحرب، 

ن كان ذلك سيلقي شارلأصب   ها في الشارع كما حال الالجئين يمطلوب استعادتها من شارليها، وا 
 الفلسطينيين.

وأضاف العلي له"فلسطين"، أن مخيم اليرموك فعلي ا منكوب ومهدم، وعودة الالجئين إليه أمر شبه 
األخير  مستحيل، فيما أن أجرة المنازل في ظل المصالحات ما بين المعارضة والنظام وعودة
 للمناطق المذكورة باتت أضعافا مضاعفة، كما حصل في بلدات أخرى مثل قدسيا وضاحيتها.

 12/6/2018، فلسطين أون الين
 

 غزةعن عقوبات البرفع  الفلسطينيةوقفة في رام هللا تطالب السلطة  .44
لعقوبات افع طالب عشرات الفلسطينيين، يوم الثالثاء، السلطة الفلسطينية بر : األناضول –رام هللا 

 التي فرضتها مؤخرا  على قطاع رزة.
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ووّجه المشاركون في الوقفة التي دعت لها شبكة المنظمات األهلية، في ميدان المنارة وسط رام هللا، 
نداءات لرئيس السلطة محمود عباس ورامي الحمد هللا وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 بضرورة "رفع العقوبات عن رزة".
قال الناشط السياسي عمر عساف، إن "الشعب الفلسطيني بأكمله يطالب بإنهاء العقوبات، لتعزيز و 

صموده، واستعادة الوحدة، والتصدي للسياسات اإلسرائيلية واألمريكية التي تستهدف المشروع 
 الوطني".

 وأضاف:" عباس ورئيس الوزراء مطالبين برفع العقوبات فورا  دون تأخير".
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور، إن الفعاليات الخاصة  بدوره، قال

وأضاف:"  بالمطالبة برفع العقوبات عن رزة، بدأت األحد الماضي وستظل متواصلة حتى رفعها.
 سنعتصم قريبا  أمام مقر الرئاسة الفلسطينية ولن نتراجع حتى إنهاء العقوبات".

 الفلسطينيين وسط رام هللا، مطالبين برفع العقوبات عن قطاع رزة.واألحد الماضي، تظاهر مئات 
 12/6/2018، فلسطين أون الين

 
 في العقوبات على غزة! أساسي"البنوك الفلسطينية" مسااهم  .45

ال تنفك السلطة الفلسطينية عن ممارسة كل ما من شأنه التضييق على أهالي قطاع رزة كعقوبات 
 االنهيار االقتصادي والتفكك االجتماعي. بهدف تأليب الناس لخلق حالة من

واستمرارا  في زيادة الخناق وفر  المزيد من العقوبات، فقد تلقت البنوك ومحالت الصرافة في الضفة 
الغربية تعليمات أمنية جديدة تقضي بمنع تحويل األموال إلى رزة حتى ولو بمبالغ بسيطة للعائالت 

 المستورة.
ه"المركز الفلسطيني لهعالم" فإّن السلطة تفر  رقابة مشددة وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل

جراءات معقدة على المصارف والبنوك ومحالت الصرافة لمنع تحويل أي حواالت مالية إلى قطاع  وا 
 رزة من الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار في خضم استمرار السلطة بتقليص رواتب موظفيها في القطاع إلى أدنى حد من 
 تردي األوضاع االقتصادية والمالية من جهة أخرى.جهة، و 

دانة واضحة لسلطة النقد  رئيس المرصد األورومتوسطي رامي عبده، عّد هذا األمر مساهمة وا 
يصالها إلى حالة رير  والمصارف الفلسطينية التي تساهم بجريمة منع وصول السيولة إلى رزة وا 

 مسبوقة من االنهيار االقتصادي.
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ي حديثه له"المركز الفلسطيني لهعالم" أّن منع الحواالت من الضفة إلى رزة إمعان في ويعتقد عبده ف
 عقاب السلطة لغزة، "حيث تعّد البنوك ركيزة أساسية لما أسموه بإنهاء الحالة في قطاع رزة" كما قال.

 11/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 ت اإللكترونية عند مداخل "عين الحلوة"ية بإزالة البواباناللبنا الدولة"ثابت" تطالب  .46
دعت منظمة ثابت لحق العودة، الدولة اللبنانية إلى إزالة "البوابات اإللكترونية" عند مداخل مخيم 

 عين الحلوة، والعمل مباشرة  على تخفيف المعاناة عن سكانه.
صب "البوابات اإللكترونية" وقالت المنظمة في بيان  لها، يوم الثالثاء: "أقدمت الدولة اللبنانية على ن

 لتفتي  المارة في االتجاهين عند نقاط التفتي  للجي  اللبناني عند مداخل المخيم".
وأشارت إلى أن الدولة اللبنانية سبقت هذه الخطوة "بمزيد من اإلجراءات على أبناء شعبنا ومخيماته 

راخيص، مما تسبب بأزمة وخصوصا  مخيم عين الحلوة، من منع إلدخال مواد اإلعمار، وقف الت
 اقتصادية، وتوقف فرص العمل الحر في البناء".

وشدت منظمة ثابت على أن هذه اإلجراءات األمنية رير مبررة وال إنسانية، وُتسيء إلى العالقات 
األخوية اللبنانية الفلسطينية، وُتساهم في زيادة مستوى الكراهية لدى الشعب الفلسطيني تجاه الدولة 

 وممارساتها العنصرية. اللبنانية
ورأت أن هذه اإلجراءات قد تتسبب بكثير من األضرار التي تلحق بمختلف شرائ  شعبنا الفلسطيني 
على مستوى التأخر في الذهاب إلى العمل أو الجامعات أو االستشفاء خار  مخيم عين الحلوة، 

 لكترونية.عوضا  عن حالة الضغط الشديد جراء االنتظار طويال  عند البوابات اإل
 12/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقيد إدخال غاز الهيليوم إلى غزة "إسرائيل" .47

أمر وزير الجي  اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الثالثاء، بتقييد إدخال  :ترجمة خاصة - القدس""
كومية ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، عن منسق األنشطة الح راز الهيليوم إلى قطاع رزة.

اإلسرائيلية الجديد كميل أبو ركن أن "الوزير ليبرمان أمر بتقييد دخول الغاز الذي يستخدم ألررا  
 طبية".

وزعم ليبرمان أن حركة حماس تستغل استخدام هذا الغاز الطبي بهدف إطالق البالونات الحارقة من 
 قطاع رزة باتجاه مستوطنات رالف رزة.
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دام راز الهليوم من قبل عناصر إرهابية في قطاع رزة، فسوف يتم وقال أبو ركن "إذا استمر استخ
 منع دخوله والمسؤولية ملقاة على حماس".

 12/6/2018، القدس، القدس
 

 أبو الغيط يطالب جوتيريس بالتصدي لجرائم االحتالل في غزة .22
نيو جوتيرس التقى أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، أنطو ": الخليج"-القاهرة

سكرتير عام األمم المتحدة، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا  إلى نيويورك. وصّرح محمود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، بأن اللقاء تناول سبل تطوير عالقات التعاون الوثيقة 

الفلسطينية، والدفاع عن  القائمة بين الجامعة العربية واألمم المتحدة، خاصة فيما يتصل بالقضية
حقوق الشعب الفلسطيني، وتسوية األزمات في سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة مجمل التهديدات 

 والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وأوض  المتحدث أن أبو الغيط عر  لمجمل ثوابت ومواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية 

لتهويد المدينة، وقرار الواليات « اإلسرائيلية»اجهة المخططات والدفاع عن القدس الشريف في مو 
، إلى جانب التصدي للجرائم التي ترتكبها قوات «إسرائيل»المتحدة االعتراف بالمدينة عاصمة ل

االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، واستخدامها للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع 
 رزة.

 13/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 إسرائيليا  لـ"صفقة القرن" ووقيعة بين الخليج وفلسطين - "نيويوركر" تكشف تنسيقا  إماراتيا   .22
سرائيليين،  كشفت مجلة "نيويوركر" األميركية، في تقرير لها، عن اتصاالت بين مسؤولين إماراتيين وا 

سيق المواقف بين مسؤول إماراتي وزعيم إسرائيلي لتن 2015بما فيها اجتماع في قبرص عام 
والتأسيس لتفاهم بشأن "صفقة القرن"، مشيرة كذلك إلى الدور اإلسرائيلي في محاولة فصل دول 

 الخليج عن القضية الفلسطينية.
وكشفت الصحيفة عن أن إسرائيل أقنعت دول الخليج بالعمل المشترك لمواجهة النفوذ اإليراني في 

نهاء الصفقة النووية التي أبرمها   الرئيس األميركي السابق باراك أوباما مع إيران.المنطقة، وا 
وأشارت الصحيفة إلى أن وكاالت المخابرات األميركية كانت تعلم بمكالمات هاتفية بين مسؤولين 
كبار في دولة اإلمارات العربية ومسؤولين إسرائيليين، بما فيها مكالمة بين مسؤول إماراتي رفيع 

 نتنياهو.ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
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وتقول الصحيفة إنه بعد خرو  أوباما أخيرا  من الطريق، )انتهاء فترة واليته الثانية(، استطاع رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يركز على جعل فريق الرئيس دونالد ترامب يتبّنى استراتيجيته 

 الكبرى لتحويل اتجاه السياسة الشرق أوسطية.
كاتب المقال، فإن طموح نتنياهو الرئيسي كان تقوي  القضية الفلسطينية  وحسب  دام إنتوس،

 كمحور الهتمام العالم، وتشكيل تحالف مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة لمحاربة إيران.
وتشير إلى أن سفير اإلمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة كان لديه وصول استثنائي إلى فريق 

م عتيبة إلى صهر الرئيس جارد كوشنر خالل الحملة التي قام بها توماس باراك، ترامب، وقد تم تقدي
الملياردير األميركي من أصل لبناني، الذي كان يجمع المال لصال  ترامب وكان صديقا  ألبي 
العتيبة. وتبّين نيويوركر أن باراك عرف أن كوشنر كان يعمل عن قرب مع السفير اإلسرائيلي لدى 

تحدة رون ديرمر، وكان يعتقد أن فريق ترامب بحاجة إلى سماع وجهة نظر الخليج الواليات الم
 العربي.

وتضيء الصحيفة على تاريخ العالقة بين إسرائيل واإلمارات المتحدة، التي تقول إنه يمكن إرجاعها 
إلى سلسلة من االجتماعات في مكتب رير محدد في واشنطن العاصمة، بعد التوقيع على اتفاقيات 

 وسلو.أ
، اتفق كوشنر 2017وفي الوقت الذي اجتمع فيه ترامب مع القادة العرب في الريا  في مايو/ أيار 

وولي العهد السعودي بن سلمان على الخطوط العريضة لما وصفاه به"التحالف االستراتيجي في 
الواليات  الشرق األوسط"، الذي ستكون فيه إسرائيل، في الوقت الحالي، "شريكا  صامتا "، وستتخذ

المتحدة خطا  أكثر تشددا  مع إيران، في حين سيساعد األمير السعودي على ضمان التوصل إلى 
فلسطيني". ونقلت "نيويوركر" عن ولي العهد السعودي قوله "أنا أتولى أمر -اتفاق إسرائيلي

 الفلسطينيين"، في حين سيقوم ترامب "بتسليم اإلسرائيليين".

فة، إطالق خطة سالم للشرق األوسط في األشهر المقبلة. رسالته ويعتزم كوشنر، حسب الصحي
للفلسطينيين هي "إذا كنتم ترربون في العمل معنا، اعملوا معنا. إذا كنتم ال ترربون في العمل معنا، 

 فلن نطاردكم بعد"، وأن نتنياهو يفتر  أن عباس، سيرف  مخطط كوشنر. 
أوباما، أخبر أحد كبار مساعدي عباس مسؤوال  أميركيا   وتقول الصحيفة إنه عند اقتراب نهاية إدارة

أن "أسوأ كوابيسنا سيتحّقق إن وجد نتنياهو طريقة لفصل دول الخليج عن الفلسطينّيين"، وقال مسؤول 
 أميركّي سابق: "أزهى أحالم نتنياهو، وأسوأ كوابيس عباس، يمكن أن يصير حقيقة".

 12/6/2018الجديد، لندن،  العربي
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 ي: الجمهورية اإلسالمية ال تدعو إللقاء اليهود في البحر!خامنئ .23
لندن ه محمد المذحجي: تراجع المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، عن وعوده بمحو إسرائيل من 

الجمهورية اإلسالمية »الخريطة، منتقدا  تصريحات الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، قائال  
، مشددا  على أن «ها ستلقي اليهود في البحر، كما صرح جمال عبد الناصرلم تقل يوما  واحدا  بأن

، مطالبا  باعتماد أساليب ديمقراطية لحل النزاع بين الفلسطينيين «النظام اإليراني يلعب بعقالنية»
 واإلسرائيليين.

يوم الديمقراطية ال»للتواصل االجتماعي أن « تويتر»وكتب خامنئي على حسابه الرسمي على شبكة 
بشأن تحديد مصير دولة »وأضاف مخاطبا  الغرب «. هي النهج الحديث الذي يقبله العالم بأسره

فلسطين كّنا قد اقترحنا منذ اليوم األول بأنه ينبغي عليك أن تسأل الشعب الفلسطيني نفسه، وسجلت 
 «.فلسطينيمنظمة األمم المتحدة مقترحنا هذا بأنه اقتراح الجمهورية اإلسالمية لحل الصراع ال

تلعب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية »وأكد الولي الفقيه على ممارسة إيران لعبة عقالنية قائال  
بعقالنية في جميع القضايا. فيما يتعلق بموضوع محاربة الكيان الصهيوني قال جمال عبد الناصر 

أي شيء من هذا القبيل  بأنهم سيلقون اليهود في البحر، لكن النظام اإلسالمي في إيران لم يقل قط
 «.منذ نشأته
 –من أجل تحديد مصير فلسطين، اقترحنا أن يتم استفتاء بمشاركة الفلسطينيين األصليين »وأوض  

عام من المسلمين واليهود والمسيحيين داخل  100أولئك الذين عاشوا في فلسطين منذ أكثر من 
، وخاطب األوروبيين متسائال  «ب الفلسطينيوخار  األراضي المحتلة ه وأن يتم تنفيذ ما يقرره الشع

 «.هل اقتراح الجمهورية اإلسالمية اإليرانية سي   أال تريد أوروبا أن تفهم ذلك »
 13/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 مسابقة رياضية بسبب مشاركة العب من "إسرائيل"من االنسحاب يعلن كويتي العب ِقوى  .22

ي مسابقة  رياضية  في بلجيكا، عبر االنسحاب بسبب مشاركة انتصرت الكويت لفلسطين ف: الكويت
ووفق شبكة العودة  فقد أعلن العب القوى الكويتي صال  الحداد، االثنين،  العب من "إسرائيل".

البلجيكي  لمشاركة العب  من كيان االحتالل "اإلسرائيلي "في « فلندرز»انسحابه من بطولة كأس 
 مسابقة الوثب الطويل.

إلى أن هذا الموقف يأتي استمرارا لمواقف الكويت الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل وأشارت 
الدولية، وكان من  خرها عرقلة االقتراح األمريكي إصدار بيان عن مجلس األمن يندد بقوة بإطالق 
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صواريخ من قطاع رزة على األراضي المحتلة، كما يبّرر العدوان اإلسرائيلي على القطاع خالل 
 جتماع  في مجلس األمن بالواليات المتحدة األميركية.ا

 12/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في شؤونها البيئية "التدخل"رئيس الوزراء اإلسرائيلي و "شعوذة"طهران ترفض  .21
لندن ه تل أبيب: في شريط دعائي، توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة شخصية 

النقص الشديد في »ب اإليراني معلنا  عن تدشين موقع إلكتروني باللغة الفارسية لمواجهة إلى الشع
 «.المياه الذي يهدد حياة الماليين

ال »وردا على خطوة نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي أمس إن إيران 
لى التي يقوم بها نتنياهو بهذا العمل. إنه أنها ليست المرة األو »مضيفا: « تحتا  إلى شعوذة نتنياهو

الكف عن قتل »ونص  نتنياهو به«. يقوم بذلك كثيرا وليست المرة األولى يقول كالما فاررا
 «.الفلسطينيين وما ترتكب إسرائيل من جرائم وال حاجة بأن يقلق من الجفاف في إيران

ى كالنتري ردا  على خطوة نتنياهو إن بدوره، قال مساعد الرئيس اإليراني ورئيس منظمة البيئة عيس
 «.رئيس الوزراء اإلسرائيلي بإمكانه أن يفعل ما يشاء لكن عليه أن يلملم ما يرتكب من حماقات»

يخسأ نتنياهو. ال دخل له بقضية البيئة في »الحكومية نقال عن كالنتري: « إيسنا»وأفادت وكالة 
 «.عة عملهإيران وليس له شأن في ذلك، فعليه أن يذهب لمتاب

لن »وقال رئيس لجنة الدراسات االستراتيجية حول المياه في البرلمان جواد ساداتي نجاد، إن الشعب 
ينخدع بالتصريحات الكاذبة لنتنياهو وقناع الصداقة المزيف الذي يضعه هذا العدو اللدود على 

نياهو أن يوفر المياه وأكد ساداتي نجاد أنه ينبغي على نت وجهه، بحسب وكالة األنباء األلمانية.
 الصالحة للشرب لألطفال العطاشى في رزة  وال حاجة بأن يشغل باله بشأن الوضع في إيران.

 12/6/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 وسط قطاع غزة "المغربي" افتتاح المستشفى الميداني .22
ي قطاع رزة، تنفيذا  افتتحت المملكة المغربية، اليوم الثالثاء، مستشفى ميدانيا  ف: األناضول –رزة 

وشارك في االفتتاح وفد مغربي رسمي، ومسؤولين من  لتعليمات أصدرها العاهل محمد السادس.
 وزارة الصحة الفلسطينية.
طّنا  من المساعدات الغذائية، لمؤسسة الهالل األحمر الفلسطيني  كي  56كما سّلم الوفد المغربي 

 لفقيرة.توّزعها الحقا  على العائالت الفلسطينية ا
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وقال السفير المغربي لدى مصر "أحمد التازي"، خالل مؤتمر صحفي عقده على هام  افتتاح 
المستشفى، في منطقة حي الزهراء )وسط القطاع(:" من منطلق واجب التضامن، أصدر الملك محمد 

قامة مستشفى ميداني مت عدد السادس تعليماته بتخصيص مساعدات إنسانية من مواد رذائية وأدوية وا 
 االختصاصات لفائدة الشعب الفلسطيني".

وأوض  "التازي" أن المستشفى "سيقّدم خدماته الطبية والصحية والجراحية للمصابين من أجل تخفيف 
وبّين أن المغرب أنشأت جسرا  جويا  بينها وبين العاصمة المصرية القاهرة، من أجل  األعباء عنهم".

 ية.طائرة عسكر  16نقل معدات المشفى، عبر 
 12/6/2018، فلسطين أون الين

 
 اإلسرائيلي وتشيد بجنود االحتالل "بن العما"إعالمية كويتية تمتدح ضيافة  .22

متتالية في الظهر، اقترفت « طعنات»يواجه الفلسطينيون في هذه األوقات «: القدس العربي» –رزة 
إضافة إلى وفد من أكبر ، القادمة من دول المشرق والمغرب العربي، «الزيارات التطبيعية»بسالح 

دولة إسالمية، وكان أكثرها إيالما، مدي  اإلعالمية الكويتية فجر السعيد، للجنود اإلسرائيليين الذين 
، وهو «أبناء العم»ما انقطعوا عن اقتراف جرائم قتل الفلسطينيين، ووصفها اإلسرائيليين بشكل عام به 

على صفحات مواقع « أم عثمان»الجميل اإلسرائيلي له أمر أثار حفيظة الفلسطينيين، الذين راقبوا رد 
 التواصل االجتماعي.

، تمتدح فيها الجنود اإلسرائيليين، ما «تويتر»وأثارت التغريدات التي كتبتها فجر السعيد، على موقع 
حفيظة الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة وأنها قوبلت بمدي  إسرائيلي كشف طريقة دخول هذه  أثار

 إلى إسرائيل في المرات السابقة.اإلعالمية 
ولم يتوقف مدي  اإلعالمية الكويتية لهسرائيليين عند هذا الحد، بل استعدت في تغريدة أخرى أن 

، فيديو «ابن العم»ترسل لزميلها اإلسرائيلي إيدي كوهين الصحافي اليميني المتطرف الذين وصفته به 
 هم معها، وتقديمهم لها القهوة والتمر والبسكويت.مصورا  يظهر لطف الجنود اإلسرائيليين في تعامل

وقوبلت تغريدات السعيد بحملة انتقادات واسعة، اشتكت هي منها في أحد التدوينات، حيث أبدت 
استغرابها بأن من يوجه لها الشتائم بسبب اإلطراء على جنود االحتالل من قطاع رزة، لتعلن في 

يشار إلى أن زيارة السعيد إلسرائيل  «.التطبيع وضد المقاطعةأول المطالبين ب»ذات التدوينة أنها من 
 .هي الثانية

 12/6/2018، لندن، القدس العربي
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 ... وتوقع إعالنها قريبا   "صفقة القرن"البيت األبيض يناقش  .22
استدعت الواليات المتحدة سفيرها في إسرائيل دايفيد فريدمان، إلجراء مناقشات ": الحياة" –الناصرة 
الفلسطيني، والمعروفة  -في البيت األبي  في شأن خطة السالم األميركية للصراع اإلسرائيليعاجلة 

 ، وسط أنباء عن اقتراب موعد إعالنها.«صفقة القرن»به 
وحال استدعاء فريدمان دون مشاركته في أحد المؤتمرات في القدس المحتلة. وفي تسجيل مصّور، 

خطة »، مؤكدا  أن سبب ريابه هو نقا  «وجودي معكم أنا  سف لعدم»قال فريدمان للمؤتمرين: 
في الوقت الذي تشاهدون فيه هذا الشريط المصور، أنا في واشنطن أجري »وأضاف: «. السالم

وأكدت السفارة األميركية في «. مشاورات في شأن خطة اإلدارة المعّدلة للسالم. تمّنوا لنا التوفيق
أن فريدمان رادر إسرائيل إلى الواليات المتحدة، حيث سيجري القدس المحتلة لوسائل إعالم أميركية، 

مشاورات في البيت األبي  وفي الخارجية األميركية. ويتزامن إعالن فريدمان مع أنباء تناقلتها 
سرائيلية في شأن اقتراب موعد إعالن   «.صفقة القرن»وسائل إعالم أميركية وا 

 12/6/2018، لندن، الحياة
 

 "إسرائيلـ"عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة ل تعلق إفريقياجنوب  .22
قرر عمدة مدينة جوهانسبر" يوم الثالثاء، تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس : جوهانسبر"

 المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" إلسرائيل.
الصحية خالل فاعلية وقالت مفو فاالتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبر" المسؤولة عن الشؤون 

نني صديقة إلسرائيل وأن مدينة جوهانسبر" أمؤيدة إلسرائيل نهاية األسبوع الفائت "أّود أن أعلن 
 لقته في الفاعلية.أصديقة إلسرائيل"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو متداول لخطاب 

االتسي، بانتظار وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، بحسب ما نقلته فرانس برس، "تعليق نشاط ف
 التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفاالتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعار  والذي يحكم مدينة جوهانسبر" المركز 
ويؤيد الحزب المعار ، حل الدولتين إلنهاء الصراع  .إفريقيااالقتصادي الكبير في جنوب 

 يلي.الفلسطيني اإلسرائ
 12/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مليون يورو لدعم األسر الُمحتاجة في فلسطين 15االتحاد األوروبي ُيق ِدم حوالي  .22
مليون يورو، لصال  دفع المخصصات االجتماعية  15قدم االتحاد األوروبي، مساهمة قدرها : رام هللا

 لضفة الغربية وقطاع رزة.لألسر الفلسطينية الفقيرة في ا
وأوض  مكتب ممثل االتحاد األوروبي في بيان صحفي، اليوم اإلثنين، أن هذا المبلغ سيساهم في 

 منها في قطاع رزة. %80عائلة يعي   65,839الدفعات المقدمة إلى حوالي 
ام الرفاه وأكد أن دعم االتحاد األوروبي لألسر الفلسطينية الفقيرة ينبع من ُمنطلق التزامه بنظ

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع رزة، مشيرا إلى أن االتحاد األوروبي يعمل على دعم وزارة 
 الف أسههههرة فقيرة من خالل نظام  110التنمية االجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى ما مجموعه 

 حماية اجتماعي شامل وعادل.
 11/6/2018، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 من سكان غزة فقراء ويعتمدون على المساعدات %80: "أونروا" .22

من سكان قطاع رزة، الذي يقطنه نحو  %80، أن «أونروا»أكدت وكالة : ، وكاالت«الخليج»رزة: 
 مليوني نسمة، يعتمدون على المساعدة اإلنسانية.

ة إنسانية تزداد سوءا ، ويبقى وقالت المنظمة األممية في تقرير حديث، إن قطاع رزة يواجه أزم
الشامل الذي يدخل عامه الثاني عشر، إلى جانب « اإلسرائيلي»الحصار البري والبحري والجوي 

االنقسام والقيود المفروضة على المعابر، المسبب األساسي في تردي األوضاع اإلنسانية 
اللتزاماتها « إسرائيل»واالجتماعية االقتصادية في قطاع رزة المكتظ. وأضافت: جراء انتهاك 

القانونية تحت القانون الدولي، فإن القيود المشددة على حركة األفراد والبضائع تستمر في عقاب 
السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي في جميع مناحي الحياة في رزة وتهدد تحقيق حقوق 

 اإلنسان األساسية.
إلنسانية )أوتشا(، فإن الفلسطينيين في رزة وبحسب نشرة صدرت أخيرا  عن مكتب تنسيق الشؤون ا

لتر مياه  72ساعة يوميا ، ويحصلون على معدل  20يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 
لتر للفرد في اليوم.  100للفرد فقط مقارنة مع الحد األدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 

مطالبين باإللغاء الفوري لكافة اإلجراءات العقابية المفروضة للمرة الثانية خالل أسبوع، خر  العشرات 
 على دوار المنارة وسط مدينة رام هللا.« حراك رفع العقوبات»على قطاع رزة، عبر اعتصام أقامه 

 13/6/2018، الخليج، الشارقة
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 في غزة كليا   مدمرا   مسكنا   187"أونروا": إعادة إعمار  .22
مسكن ا مدمر ا بشكل كلي  187ثنين، عن أنها انتهت من إعادة إعمار أعلنت منظمة "أونروا" اال: رزة

وأورد تقرير "أونروا" أنه على صعيد الحاالت المنجزة تم االنتهاء من  الشهر الماضي في قطاع رزة.
 عائلة تلقت الدفعة األولى للبدء في إعادة اإلعمار. 70مسكن ا مدمر ا كلي ا، وأن  187إعادة إعمار 
مليون دوالر  3,70أنه فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية فإنها صرفت إجماال  وأشار إلى 

وحسب التقرير فإنها تستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية واإلنشاءات، وحالي ا . كمساعدات لهيواء
مشروع ا  خر  21مليون دوالر قيد التنفيذ، و 50,48مشروع بنى تحتية بقيمة  14هناك ما مجموعه 

 مليون دوالر تنتظر بدء التنفيذ. 31,37ة بقيم
 11/6/2018، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"خلو فالنسيا اإلسبانية من العنصرية يثير حفيظة  .23

إلغاء حفلي أوركسترا وبالية إسرائيليين وا عالن فالنسيا إخالء مدينتها من الفصل  إسبانياقررت 
 على إثره. إسبانيالتشتكي إسرائيل العنصري، وذلك على خلفية التصعيد في قطاع رزة، 

تتخذ موقفا  إسبانياذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في ساعة متأخرة، مساء األحد، أن 
متشددا ضد بالدها، منذ التصعيد األخير في قطاع رزة، حيث ألغت حفال للبالية و خر ألوركسترا 

ها "نظيفة من سياسة الفصل العنصري"، وذلك كله مدينة نتانيا، في وقت أعلنت بلدية مدينة فالنسيا أن
 يعد نجاحا لحركة المقاطعة الدولية إلسرائيل هه بحسب الصحيفة العبرية نفسها.

يعتبر وجود إسرائيل "رير قانوني"، في وقت  اإلسبانيةوأكدت الصحيفة أن ثالث أكبر األحزاب 
، لتصر البلدة إسبانيام شكوى رسمية ضد توجهت فرقة األوركسترا للسفير اإلسرائيلي في مدريد لتقدي

على موقفها وتزيده بإلغاء حفل  خر إسرائيلي للبالية، بدعوى أنها تقاطع إسرائيل، وهي  اإلسبانية
البلدة التي اختلفت مع تل أبيب منذ ثالث سنوات فقط، نتيجة التباعها النهج اليساري المناه  

 إلسرائيل.
، تدير سياسة مناهضة إلسرائيل، اإلسبانيةا ثالث أكبر المدن أضافت الصحيفة العبرية أن فالنسي

 ".BDSنتيجة النتشار نشطاء حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل "
 11/6/2018، األيام، رام هللا
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 ألف يورو لدعم شركتين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية 622اليابان ُتق ِدم  .22
ألف يورو، لدعم شركتين تعمالن في منطقة  622ما يزيد عن  قّدمت الحكومة اليابانية،: رام هللا

ِفزات الذي ُينفذه االتحاد األوروبي.  أريحا الزراعية الصناعية، من خالل برنامج الُمحم
وقال ممثل االتحاد األوروبي رالف طراف: "باعتبارها واحدة من أقدم المدن الموثقة في العالم، كانت 

ا الزراعية. وتعد حديقة أريحا الزراعية الصناعية أفضل طريقة لنقل هذا أريحا دائما مشهورة بمنتجاته
 التراث الطويل األمد إلى المستقبل".

 12/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جاستن ترودو.. لماذا ال تزور غزة؟ .21
 باسم نعيم

رئيس الوزراء جاستن ترودو  فهي لقد صدمنا في األيام األخيرة بمواقف كندية رسمية، وخاصة من 
مواقف ليست فقط منحازة لالحتالل اإلسرائيلي، بل وتدعمه وتمنحه الغطاء لالستمرار في عدوانه 

 على شعبنا.
وبناء  عليه، ونتيجة للغضب الشديد الذي انتاب الكثيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في 

إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أدعوه فيها قطاع رزة  فقد رربت في توجيه رسالة مفتوحة 
 إلى زيارة رزة، على أمل أن يدفعه ذلك وحكومته لتغيير هذا الموقف الالأخالقي ورير القانوني.

ولكن قد يدفع الفضوُل البع م للسؤال: ما الذي ستحتويه هذه الرسالة حتى تدفع شخصا مثل رئيس 
ة لهذه الدعوة، وهو رئيس وزراء الدولة الداعمة تاريخيا لالحتالل وزراء كندا لتغيير موقفه واالستجاب

اإلسرائيلي، والتي تتحرك في ظالل الموقف األميركي المنحاز إلسرائيل  أي كندا البعيدة عن ساحة 
 الصراع والمعزولة عن ارتداداته.

للوبي الصهيوني ليس للعرب أو الفلسطينيين ذلك التأثير على صناعة القرار في كندا مقارنة مع ا
الراسخ والداعم إلسرائيل، إلى درجة أّن السياسة الكندية قد يشملها التغيير في كل الملفات الداخلية 
والخارجية إاّل فيما يتعلق بدعم إسرائيل وأمنها ووجودها، بغ  النظر عن الحزب الحاكم أكان 

 محافظا أو ليبراليا .
ة من الحرية واالنفتاح والتعددية، وما أظهره رئيس الوزراء ومع ذلك  فإّن ما تتمتع به الدولة الكندي

جاستن ترودو من إيمان بقيم التسام  والتعاي  واالنفتاح يشجع على الكتابة إليه واألمل بحدوث 
التغيير المطلوب، على األقل كما قيل في الحكمة القديمة: "أن تضيء شمعة خير من أن تلعن 

 الظالم".
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رئيس الوزراء الكندي السيد/ جاستن ترودو ستبدأ بالتحية والتمنيات الطيبة له  وعليه فإن رسالتي إلى
وللشعب الكندي بكل خير وعافية وازدهار، فحتى ولو ساءنا موقف أو مواقف، فإن هذا لن يمنعنا 
من حب الخير للناس جميعا حتى المخالفين. ثم بعد التحية أحب أن أذّكره ببع  الحقائق التي ال 

 نها وتعززها التقارير واإلحصائيات الدولية.    خالف بشأ
سعدنا بفوزه في االنتخابات األخيرة وتوليه رئاسة الوزراء  -كشعب فلسطيني-بداية أوّد تأكيد أننا 

الكندية، كما تابعنا باهتمام وشغف أنشطته وخاصة تلك التي عكست إنسانيته وانفتاحه، ودعمه 
 للحريات العامة ومحاربة العنصرية.

فكم شاهدناه في أنشطة مع الجاليات المختلفة يشاركها لحظات جميلة في حياتهم، مع العرب 
والمسلمين والهندوس واليهود وريرهم. كما تأكد دعمه لالنفتاح على اوخر وحب التعاي  والتواصل 

 بتشكيله حكومة تعكس تنوع كندا العرقي، وقدرتها على التعاي  واالستفادة من جميع مكوناتها.
كما أننا نقدر عاليا الدعم الكندي الكبير الرسمي واألهلي لشعبنا الفلسطيني وخاصة الالجئين منهم، 
عبر مؤسسات عديدة في مقدمتها وكالة روث وتشغيل الالجئين )األونروا(. إّن كندا كانت دوما  

والمساواة، وحلما  عنوانا  للحرية والعدل  -والفلسطيني خاصة-بالنسبة لكثير من الشباب العربي عامة 
 جميال  بالمستقبل الواعد والتمكين من صناعة حياة أفضل.

ونعلم أن  الف الشباب الفلسطيني الذي وصل إلى كندا كان عضوا فعاال  ومشاركا  إيجابيا في 
 في أن تكون كندا أقوى وأجمل. -مع  خرين من الكنديين-المجتمع الكندي، وساهم 

ا قرأنا نتائج التصويت في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة ولذلك صدمنا كفلسطينيين عندم
(، وعلمنا أن كندا صوتت ضد القرار الخاص باألراضي 71العالمية )خالل دورتها األخيرة رقم 

 الفلسطينية المحتلة، ررم أن القرار يتعلق فقط بالحقوق الصحية للفلسطينيين تحت االحتالل.  
ما قرأنا بع  تغريداتكم على حسابكم الشخصي على تويتر ولكن صدمتنا كانت أكبر عند

@(JustinTrudeau التي أيدتم فيها إسرائيل ،)-في عدوانها على شعبنا، تحت ذريعة  -بشكل مطلق
 الدفاع عن النفس.

أن تطلعوا على أبسط المعلومات المتعلقة باألوضاع  -قبل إطالق هذه التصريحات-كّنا نتمنى 
عاما،  12يشها شعبنا في قطاع رزة تحت حصار إسرائيلي ظالم ألكثر من المأساوية، التي يع

 ولألسف الشديد بغطاء ومشاركة دولية بما فيها دولتكم.
نحن ال نطلب أن تأخذ المعلومات عن المأساة اإلنسانية في قطاع رزة من مصادر فلسطينية، ولكننا 

الصليب األحمر الدولي وهيومان رايتس نحيلك إلى مصادر دولية محايدة كتقارير األمم المتحدة و 
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ووت   فقد أجمعت هذه الجهات على أن حصار رزة عقاب جماعي يرتقي إلى أن يكون جريمة 
 حرب أو جريمة ضد اإلنسانية.

قطاع رزة به"السجن  -2010في عام -ووصف رئيس الوزراء البريطاني األسبق ديفد كاميرون 
 -وهو أحد أكابر أساتذة القانون في الجامعة العبرية-مرلنج الكبير"، وقال عنه البروفيسور باروخ ك

بعد -إنه "معسكر اعتقال" على ررار معسكرات االعتقال النازية  كما أن األمم المتحدة تنبأت 
 .2020بأن رزة ستكون رير قابلة للحياة بحلول عام  -دراسات معمقة

من مياه البحر  %97ة للشرب، وأن من مياه رزة رير صالح %95هل تعلم سيدي رئيس الوزراء أن 
 %70ساعات يوميا ، وأن  4-3ملوثة وال تصل  للسباحة، وأن الكهرباء ال تصل إلى رزة ألكثر من 

من سكان القطاع يعيشون تحت خط  %85من الشباب في رزة يعانون من البطالة، وأن أكثر من 
 الفقر.

رة في رزة، وأن معظم مرضانا ال يستطيع من األدوية األساسية رير متوف %50وهل تعلم أن حوالي 
السفر للعال  في الخار  بسبب المعابر المغلقة. هذه بع  المؤشرات على الكارثة اإلنسانية التي 

 يعيشها أهل رزة تحت الحصار.
فلسطينيا وجرحوا  150قتل اإلسرائيليون أكثر من  -حتى كتابة هذه السطور-هل تعلم سيدي أنه 

راح بعضهم خطيرة(، وكلهم من المتظاهرين السلميين الذي شاركوا في مسيرات ألفا )ج 15أكثر من 
 العودة وكسر الحصار، للمطالبة بحقهم في الحرية والحياة الكريمة.

وبالمناسبة  فإن أحد هؤالء الجرحى هو المواطن الكندي الدكتور طارق لوباني، الذي أصيب وهو 
في إخالء الجرحى، ويمكنك أن تلتقيه وتسمع منه حول ما يحاول مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية 

 ر ه بأم عينه من سلمية المتظاهرين ووحشية االحتالل.
نحن شعب يحب الحياة واالستقرار واالزدهار له ولكل شعوب العالم، نحن لسنا هواة موت أو مروجي 

ترق حدود أحد )وهي حروب، نحن ال نعتدي على أحد بل ُيعتدى علينا منذ سبعة عقود، نحن ال نخ
ليست حدودا معترفا  بها دوليا فحتى االحتالل يصفها بالسيا  األمني( ولكننا نطرق بوابة السجن 
الكبير نطالب بالحرية والعي  الكريم، وسنستمر في ذلك حتى نحقق أهدافنا في الحرية واالستقالل 

 والعي  الكريم كبقية شعوب العالم.
الشخصي وبالنيابة عن مليونْي فلسطيني محاصر في أكبر سجن سيدي الرئيس.. يشرفني باسمي 

على شعب من أطيب وأكرم الشعوب  -عن قرب-مفتوح على األر   دعوتكم لزيارة رزة والتعرف 
 وأعزها، ولتروا بأم أعينكم مظاهر هذه الكارثة اإلنسانية التي هي من صنع البشر.
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ب للحرية والعدل والمساواة والخير للجميع، كفيٌل بأن كما أننا كلنا أمل وثقة في أن ما تمتلكونه من ح
يدفعكم إلعادة تقييم موقفكم، واتخاذ الموقف الذي يتفق مع القيم واألخالق التي تدافعون عنها. كل 

 االحترام والتقدير لشخصكم الكريم من الشعب الفلسطيني عامة، وشعبنا في رزة خاصة.
 12/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 خرى ... رفع العقوبات عن غزةمرة أ .22

 هاني المصري
شهدت مدينة رام هللا مظاهرة حاشدة بمشاركة متظاهرين من مختلف مناطق الضفة الغربية ومن 
الداخل الفلسطيني تحت عنوان "رفع العقوبات عن قطاع رزة". وبهذه المظاهرة تكون الضفة الغربية 

ا انتصرت له فيما يتعلق برف  اإلجراءات العقابية، قد انتصرت أخير ا لقطاع رزة، والمقصود هنا أنه
ا في وجه الحصار اإلسرائيلي اإلجرامي والعدوان  كما انتصرت له وانتصر لها دائم ا، خصوص 

 اإلسرائيلي المتكرر.
ما حدث في رام هللا مهم جد ا، ألنه يؤكد المؤكد بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد وله مصير واحد، 

ات وتباين الظروف والمهمات، وررم ما أحدثه اتفاق أوسلو من تقسيم وتجزئة مع تباعد المساف
 للقضية والشعب واألر ، وما أحدثه "االنقالب/الحسم" من شرذمة وانقسام.

نزعم بأن المظاهرة تعبر عن إرادة رالبية الشعب الفلسطيني، بدليل أن مختلف القوى والقطاعات 
كال التعبير عن رفضها لهجراءات العقابية، لدرجة أن المجلس والمؤسسات والفعاليات أعربت بكل أش

ا حركة فت ،  الوطني، الذي يعبر بصورة أساسية عن القوى المؤتلفة في منظمة التحرير، وخصوص 
طالب بغالبية كبيرة في اجتماعه األخير برفع اإلجراءات العقابية عن قطاع رزة، ولدرجة أن الرئيس 

للمجلس عن قراره بصرف رواتب موظفي قطاع رزة في اليوم التالي، وأنه  أعلن في الجلسة الختامية
 ليس بوارد معاقبة شعبه.
من خالل تصريحات العديد من أعضاء لجنتها المركزية والناطقين « فت »الالفت للنظر أن حركة 

ا قادتها في قطاع رزة، حّملت الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن عدم رفع  باسمها، وخصوص 
لعقوبات وتنفيذ قرار الرئيس. أما الحكومة فدرأت التهمة عن نفسها، باإلشارة تارة بأنها نفذت ا

 التعليمات، وتارة أخرى أن هناك خلال  فني ا، وتارة ثالثة أن هناك عجز ا في الموازنة.
تعقيب ا على ذلك، يمكن القول ببساطة أن الحكومة حكومة الرئيس، فهو من كلف رئيس الحكومة 

شكيلها وصادق عليها، ولم تعر  على المجلس التشريعي لنيل الثقة بسبب رياب المجلس، وهذا بت
ذا كان يرى  كان سيعطيها القوة واالستقاللية، ولكنه لم يحدث، ما يلقي بالمسؤولية على الرئيس، وا 
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ذا كان يعتبر الذرائع التي قدمتها ت مثل سياسته، بأن حكومته لم تنفذ تعليماته، فعليه أن يقيلها، وا 
فعليه والناطقين باسمه وباسم السلطة أن يدافعوا عن هذه اإلجراءات ويبرروها. أما تبادل االتهام 

 بالمسؤولية وتعويمها و"كأن الحق على الطليان" فلم يعد ينطلي على أحد.
إذا كان عدم صرف الرواتب يعود إلى خلل فني أو عجز في الموازنة أو إلى أي سبب  خر، فلماذا 
لم ُيوّزع الخصم على جميع موظفي السلطة، ولماذا لم ُتخف  النفقات ولم ُتجرم مناقالت بين بنود 
ا إال تحت ظروف قاهرة، وعلى قاعدة  الموازنة، إذ يجب أال ُيمس بالرواتب، باعتبارها حق ا مقدس 

 المساواة بين الموظفين.
تتضمن نفقات قطاع رزة، فعند إعالنها  هناك تساؤل يطرح نفسه: ألم تكن موازنة السلطة لهذا العام

قال رئيس الحكومة أن هناك ملحق ا لها يأخذ باالعتبار سد تكاليف السلطة في حال تحقق الوحدة، 
فكيف يكون هناك عجز في الموازنة وصل إلى عدم صرف رواتب موظفي السلطة في رزة، ررم 

 ن عينتهم "حماس" عدم تحميل الحكومة أعباء جديدة، مثل رواتب الموظفين الذي
فهل هي سلطة الضفة كما توحي يافطة رير موقعة من أحد علقت في ميدان المنارة أثناء المظاهرة 

مليار دوالر على قطاع رزة، فهذا واجبها وال يجب أن يصور وكأنه  17تقول بأن السلطة أنفقت 
 "جميلة" منها.

ية "الطائرة المخطوفة" التي استمعنا لها تعبر عنها نظر  -جاءت اإلجراءات العقابية كمحاولة خاطئة 
لتبرير أن الهدف إنقاذ رزة من الخاطفين، حتى لو سقط ضحايا من بين الركاب، وتناسى أنصار 

ا، لتأتي السلطة بإجراءاتها  11هذا النظرية أن "المختطفين" مليونا فلسطيني يدفعون الثمن منذ  عام 
 العقابية لتزيد الطين بلة.

قال الضغط على سلطة األمر الواقع التي تقودها حركة حماس في قطاع رزة لدفعها إن الهدف كما ي
لتمكين الحكومة في القطاع بالكامل، أو مواجهة ثورة شعبية ضدها، من أجل إنهاء االنقسام، ومنع 

حباط "صفقة ترامب".  نجاح مؤامرة فصل الضفة عن القطاع، وا 
قاطعة أن هذه النتائج لم تتحقق، بل ما تحقق عكسها تثبت أي محاكمة لنتائج هذه السياسة بصورة 

تمام ا، ما يوجب مراجعتها، والتراجع عنها فور ا، ألنه ال يعقل أن يحاسب موظفو السلطة وشعبنا في 
القطاع بجريرة جريمة لم يرتكبوها ورير مسؤولين عنها. فالسلطة مسؤولة عن شعبنا في الضفة 

ولياتها، وأن تمس بحقوق مؤكدة للموظفين وعموم شعبنا والقطاع، وال يجب أن تتنصل من مسؤ 
تحقيق ا ألررا  سياسية، حتى لو سلمنا جدال  بأن مثل هذه األررا  ممكنة التحقيق، فلسنا بحاجة 

 للوحدة الوطنية إذا كان دوس الحقوق جسر ا لتحقيقها.
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لى الشعب وتعزيز إن تحقيق هدف إنهاء سيطرة "حماس" االنفرادية على رزة يتطلب االستناد إ
عوامل صموده وتأمين حقوقه، ال تقويضها. هذا إذا كان الهدف عودة سلطة شرعية مهنية ووطنية 
ا في أجهزة  تمثل الشعب ال الفصائل فقط، بعيد ا عن المحاصصة الفصائلية والحزبية، وخصوص 

 األمن.
ي ذلك ادعاء بع  لقد أدارت السلطة قضية مظاهرة رفع العقوبات بصورة بائسة جد ا، بما ف

الناطقين باسمها بأن المظاهرة جاءت بدفع من جهات خارجية، وتستهدف بث الفتنة والفوضى 
لتمرير المؤامرات الخارجية. كيف ذلك ما دام بع  المشاركين فيها أعضاء في اللجنة التنفيذية 

ئل، إضافة إلى والمجالس الوطني والمركزي والتشريعي، وقيادات وكوادر وعناصر من مختلف الفصا
ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والطالب والفاعلين والمثقفين واإلعالميين واألكاديميين ورجال 

 األعمال.
تتطلب استمرارية هذا التحرك ونجاحه في تحقيق هدفه برفع اإلجراءات العقابية حصر شعاراته 

والتحري ، لتجنب الغرق في  وفعالياته في هذا الهدف بعيد ا عن التخوين والتكفير واإلقصاء
صراعات داخلية تبعدنا عن التناق  الرئيسي مع االحتالل، فالمعركة ليست مع السلطة أو الرئيس، 
ررم الحاجة الماسة إلى تغيير السياسات ووظائف السلطة. فالكل الفلسطيني، مع استثناءات قليلة 

لتحالفات في قارب واحد، ومستهدف من جد ا، ررم التباينات الكبيرة في وجهات النظر والمصال  وا
 المخططات المعادية األميركية والصهيونية، وعلى رأسها "صفقة ترامب".

إن كلمة السر لنجاح هذا التحرك هي الحفاظ على الوحدة والسلمية، وتوسيع نطاق المشاركة 
لقضايا األخرى، الجماهيرية من كل المقتنعين بضرورة رفع اإلجراءات العقابية ررم خالفاتهم حول ا

واالبتعاد عما يستفز أو يوتر أو يشتت األنظار نحو عدة قضايا مهمة جد ا، ولكنها ال يمكن أن 
التي  2017تتحقق مرة واحدة، ولنا عبرة فيما جرى في األردن مؤخر ا، وفي هبة القدس في تموز 

 رى.ركزت على هدف واحد وجرى تحقيقه، من دون أن يعني ذلك تجاهل القضايا األخ
ال يعني ما سبق تأجيل مقاومة االحتالل )فهي ال تتوقف أبد ا بدليل أعمال المقاومة اليومية في 
الضفة ومختلف تجمعات الشعب الفلسطيني ومسيرة العودة( و"صفقة ترامب" والعمل على إنهاء 

إلطفائه  االنقسام إلى حين رفع اإلجراءات العقابية، فعند نشوب حريق داخل البيت، تعطى األولوية
 دون إهمال المخاطر األخرى، ولكن من أجل توفير القدرة لمواجهتها.

ممكن ويجب أن تكون هناك مسارات متعددة تسير بصورة متوازية، مع العلم أن رفع العقوبات يوفر 
أفضل األجواء المناسبة إلنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية توافقية 

نهاء سيطرة ومشاركة سي اسية حقيقية، بما يحقق أفضل وأفعل مواجهة لالحتالل ومخططاته، وا 
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"حماس" االنفرادية على قطاع رزة، وهيمنة "فت " ومراكز القوى على السلطة والمنظمة، ووضع 
جديدة قادرة  باستراتيجيةسالح المقاومة تحت مظلة وطنية، وتحت إمرة قيادة وطنية موحدة تسترشد 

 ر.على االنتصا
 12/6/2018القدس، القدس، 

 
 غزة وحيفا وّحدتا فلسطين .22

 لياس سّحابإ
ال شك في أن نسبة عالية من أبناء األجيال الجديدة التي ولدت في أوروبا وشتى أنحاء العالم رير 
العربي، ورير اإلسالمي، من الذين ولدوا في السنوات الثالثين األخيرة، قد أصيبت بحيرة أمام قراءتها 

، خاصة إذا ما طالعها في موقع «إسرائيل»العام عن حلول الذكرى السبعين لتأسيس دويلة في هذا 
« إسرائيل»فمنها من يعتقد إن «. الذكرى السبعين للكنبة» خر للقراءة واالطالع، تعبير  خر هو 

نجلترادولة كانت موجودة منذ مطلع التاريخ، شأنها في ذلك شأن مصر وفرنسا  اها ، أو ألمانيا، وسو وا 
جانب الذكرى السبعين  إلى« الذكرى السبعين للنكبة»من دول العالم، ومنهم من لم يفهم وجود تعبير 

 ، فهما يعتبران مختلفان إلى حد التناق . «الستقالل إسرائيل
لكن حيرة هذه األجيال ترتفع إلى مستوى الدهشة والتعجب، إذا ما أتي  لها أن تقرأ لو سطورا  قليلة 

حم الذي ظهر فجأة بين مدينة رزة ومدينة حيفا. فاألولى، حسب رأيه ومعلوماته وما عن ذلك التال
وشمال مصر، خاضع لمنظمات إرهابية « إسرائيل»حشوا به عقله، هي قطاع جغرافي يقع جنوب 

، أما الثانية فهي ميناء بحري جميل يقع في شمال دويلة «اإلسالمي، والجهاد «حماس»مثل 
في حالة تالحم وجداني وسياسي وعاطفي إلى درجة التصرف كمدينة واحدة، بل  ، تندفعان«إسرائيل»

 كشارع واحد، خاصة منذ حلول شهر مايو/ أيار، وشهر حزيران/ يونيو.
لكن حقيقة األمر تدفعنا إلى االعتقاد أن هذه الحيرة، وهذه الدهشة لم تصب فقط األجيال الجديدة في 

يا، بل أصابت أيضا  بعضا  من أبناء األجيال الجديدة في بع  شتى أنحاء أوروبا وسائر بالد الدن
البالد العربية، الذين إن عرف بعضهم بالصدفة أن كال  من مدينتي رزة وحيفا، كانتا قبل العام 

، من القرن العشرين الماضي، تنتميان إلى شمال وجنوب بلد عربي واحد، كان اسمه فلسطين، 1948
اجتمعت عليه على مدى عشرات السنوات من جميع أرجاء العالم، قبل أن تحتله قوات يهودية 

لكن هذه  1947واستغلت فرصة قيام منظمة األمم المتحدة بإصدار قرار بتقسيم فلسطين في العام 
تعرف ذلك ، لكنها تعتقد انه مذاك لم يعد  -ربما رير الضئيلة من األجيال العربية الجديدة  -النسبة 

مدينة اسمها رزة، ومدينة أخرى اسمها حيفا، فاألولى أصبحت ضائعة تبحث  هناك عالقة البتة بين
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عن جنسية لم تشفق بها عليها حتى اليوم، المنظمة الدولية لألمم المتحدة التي تمثل المجتمع 
والثانية  -الدولي، بعد أن تناساها أبناء األمة العربية، بتقادم الزمن، وبارتفاع أموا  األحداث الجسيمة

جبل الكرمل الذي اصب  يتبع بالدا   أعتاب( ميناء مزدهرا ، ومدينة بالغة الجمال على أصبحت) حيفا
وف السنين، الذي  ، وحلت محل االسم التاريخي منذ «إسرائيل»اسمها  1948اخترعت في العام 

ذلك خاصة منذ أن تقسم شعب فلسطين )عن بع  من أبناء الجيل «. فلسطين«كان يعرف ب
، وأبناء رزة، وأبناء الضفة الغربية لنهر األردن، وأبناء بقية 1948ديد( بين أبناء العام العربي الج

 الشتات الفلسطيني في شتى أرجاء الوطن العربي، وشتى أرجاء العالم.
كل هذا حدث في الشهرين األخيرين من تلك العالقة المرتفعة الحرارة والحيوية بين أبناء مدينة رزة، 

رات العودة الكبرى إلى كامل أرجاء فلسطين، بمناسبة الذكرى السبعين لنكبة المنتفضة في مسي
الجنسية  1948احتالل فلسطين وتقسيمها، وأبناء مدينة حيفا الذين حملوا رصبا  عنهم منذ العام 

، لكنهم ما زالوا كاملي االنتماء العميق إلى شعبهم العربي الفلسطيني في شتى أرجاء «اإلسرائيلية»
لى أمتهم العربية، فيما بين المحيط والخليج، كأن أحداث العام العالم من القرن الماضي،  1948، وا 

ذا وقعت، كما تقول كتب التاريخ السياسي 1967وأحداث العام  ، من القرن الماضي أيضا ، لم تقع. وا 
الحديث، فإنما هي شكلت مجرد السط  العابر الذي يطفو كقشرة رقيقة لتغطي صخور التاريخ 
والجغرافيا في هذه المنطقة من العالم، والتي تقول إن رزة هي مدينة في جنوب فلسطين العربية، 

 وحيفا هي ميناء جميل في شمال فلسطين العربية نفسها.
ومن ال يصدق ذلك بعد، فما عليه سوى مراجعة ما حدث في هذين الشهرين األخيرين، من تطابق 

عودة الكبرى في رزة على حدود األراضي المحتلة منذ سياسي ووجداني وعاطفي، بين مسيرات ال
، وذلك التجاوب الكامل الذي حدث في حيفا، كأنه نسخة طبق األصل عن مسيرات 1948العام 

 العودة في رزة.
هذا الحدث الذي رأيناه بأم العين منقوال  على شاشات التلفزيون، هو الذي يحدد مستقبل األحداث 

العالم، وليس ما يقرره الرئيس األمريكي ترامب الذي ستنتهي مدة واليته  المهمة في هذه المنطقة من
 السياسية بعد ثالث سنوات ليس أكثر.

 فغزة في الجنوب، وحيفا في الشمال، أعادتا توحيد فلسطين ررم كل شيء.
 13/6/2018، الخليج، الشارقة
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 الجبناء .22
 يوسي ملمان

د أمس للبحث في المواجهة مع رزة واقتراحات ما حصل في جلسة الكابنت السياسي الذي انعق
التخفيف من الحصار ومنع األزمة اإلنسانية في القطاع هو ما يسمى في لغة السيارات ضغط كامل 
على دواسة الوقود بينما المحرك في حالة العادم. فقد جلس الوزراء نحو أربع ساعات، طرحوا 

 ذوا أي قرار.، وفي النهاية لم يتخأنفسهماقتراحات، نفسوا عن 
األمر المذهل هو أنه في األحاديث الخاصة يؤيد معظم الوزراء اتخاذ قرار يسم  بتحسين حياة 
مليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في القمامة، بكل معنى الكلمة، دون شبكة مجار، دون 

يغردون، يجرون كهرباء، دون ماء مناسبة للشرب. رير أنهم قبل أن يصلوا إلى البحث، تجدهم 
المقابالت الصحافية ويطلقون البيانات المتناقضة مع موقفهم األصلي. باختصار، واحد في الفم 

 و خر في القلب. تهكم في أجلى صورة له.
كما أن هذه هي السياسة في أسوأ صورة لها. فالوزراء يعرفون جيدا أن موقف جهاز األمن هو أن 

ا أن يبدد التوتر على الحدود، ويخفف من العنف، ولكن سواء التخفيف من الوضع في رزة يمكنه ربم
يقع عليهم رعب عائلة رولدن، التي كل رربتها أن ترى بقايا جثمان ابنها ينقل للدفن، أم أن هذه 

 فإن النتيجة واحدة.  –اعتبارات إعالمية 
لمستقبل، وذلك حين وزراء الكابنت ورئيس الوزراء على رأسهم رير قادرين على أن يتخذوا قرارا عن ا

يكون واضحا للجميع أن اتفاق وقف النار مع حماس الذي تحقق بعد حملة الجرف الصامد قبل نحو 
 أربع سنوات  خذ في االنهيار.

وبدال  من محاولة بذل أي جهد التخاذ قرار، يتملص الوزراء منه. والوحيد الذي أظهر ذرة عامود 
سرائيل كاتس الذي يقترح منذ بضع سنوات إقامة جزيرة فقري هو وزير المواصالت واالستخبارات إ

وميناء في رزة. عندما تبين له أن ال أمل في أن يطرح اقتراحه للبحث، ررم أن له معنى استراتيجيا، 
 سحب كاتس اقتراحه.

في خلفية األمور، يوجد موقف وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي ال يؤمن بأي تسوية تمن  تسهيال 
 االقتصادية لسكان رزة، طالما كانت حماس في الحكم.  للضائقة

هذا الموقف يقف على نقي  من توصيات رئيس األركان جادي أيزنكوت ومنسق أعمال الحكومة 
 في المناطق الذي أعد خطة شاملة حول الموضوع. 
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من يوجد ليبرمان في موقف األقلية. فمعظم الوزراء يعتقدون أنه يجب األخذ بتوصيات جهاز األ
ررم أن  –ولكن بسبب جبنهم والضغوط التي تمارسها عليهم عائلة رولدن والخوف من الرأي العام 

 نج  وزير الدفاع في فر  موقفه على الكابنت.  –أرلبية الجمهور تؤيد التسهيالت 
المشكلة األصعب هي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي في األسبوع الماضي فقط تحدث في 

زمة تسهيالت لغزة، رير مستعد ألن يصطدم بليبرمان، بينما توجد التحقيقات ضده في صال  ر 
 الخلفية.

إن االقتراحات لنقل المساعدة اإلنسانية واألعمال االقتصادية في مجال المياه، المجاري والكهرباء 
اإلمارات، أوروبا، قطر، اتحاد  –موجودة بوفرة، وتوجد أيضا  التزامات من جانب األسرة الدولية 

 لنقل مليارات الدوالرات إلى هناك.  –اليابان وريرها 
ولكن حكومة إسرائيل تفضل عدم اتخاذ قرارات، وفي هذه األثناء سيواصل سكان رالف رزة دفع 
الثمن الباهظ، الذي لعل قرار الكابنت يخفف من موجة اإلرهاب الحالية في شكل حرائق لحقولهم 

ات الحارقة. إن المساعدة اإلنسانية هي مصلحة إسرائيلية، حتى لو كانت بالطائرات الورقية والبالون
 أفادت حماس أيضا .

 «معاريف»
 12/6/2018، األيام، رام هللا

 
 خلطة حماس الجديدة في غزة .22

 عاموس هرئيل
ووصفها  األخيرةمظاهرات يوم الجمعة  إجمالاإلسرائيلية سارعوا إلى  اإلعالمفي عدد من وسائل 

 الف حسب الجي   10من  أكثر –حماس. عدد المتظاهرين كان أقل من المتوقع كفشل مدو ل
اإلسرائيلي. والجدار على طول الحدود لم يتم اقتحامه. هناك عدد من التفسيرات المحتملة لقلة 

، إيرانمرتبط بالتماهي الواض  للمظاهرات في يوم الجمعة مع  األمرالمشاركين النسبية، ربما أن 
. اإليراني« يوم القدس»على المتظاهرين، وأنه في ذلك اليوم صادف  األموالتوزيع التي تعهدت ب

وربما أيضا  أن الناس خافوا من التواجد بسبب القتلى الكثيرين في المظاهرات السابقة وعلى خلفية 
 التهديدات اإلسرائيلية الواضحة بالمهاجمة من الجو في القطاع.

في القطاع توصلت عن طريق التجربة والخطأ إلى صيغة ليست فان قيادة حماس  أوسعولكن بنظرة 
 –إسرائيل. يوجد لدى حماس اون خلطة جديدة من الوسائل  أمامدون فاعلية في صراعها 

لى جانبها  القذائف  أحياناالمظاهرات الجماهيرية التي تنزلق نحو العنف، الطائرات الورقية الحارقة وا 
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الهدوء النسبي التي ميزت القطاع على مدى الفترة  أياممشتعلة.  وذلك للحفاظ على نار المقاومة –
انتهت فعليا. حماس عادت إلى المواجهة العنيفة.  2014منذ انتهاء عملية الجرف الصامد في صيف 

 سؤاال  خر ال يرتبط فقط بحماس. أصب إلى مواجهة عسكرية شاملة  هذا  األمورهل ستتدهور 
وجيه السياسي الذي يعطيه رئيس الحكومة للجي  واض . نتنياهو في الطرف اإلسرائيلي فان الت

أول  األحداثمعني باالمتناع عن اندالع حرب في رزة والجي  يتصرف وفقا لذلك. عندما انتهت 
قتيال في مظاهرات يوم النكبة في منتصف الشهر  60من أمس بأربعة قتلى فلسطينيين مقابل 
لجانب الغزي استخدموا عنفا أقل. يمكن االفترا  أن الماضي، فهذا ليس فقط بسبب أنه في ا

 هذه المرة بصورة مقننة. أعطيتنار القناصة في الجانب اإلسرائيلي  إطالقالمصادقة على 
 أراضيالطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تشعل حرائق في  –في الخلفية يحلق تهديد جديد 

ي تحمل عبوات ناسفة صغيرة. الفلسطينيون وجدوا هنا وه إطالقهايتم  وأحيانابلدات رالف رزة 
ماليين  5 –وسيلة بسيطة لكنها ناجعة للتسبب بضرر، ال سيما الضغط النفسي. الضرر االقتصادي 

ليس كبيرا، ومؤكد هامشي، مقارنة مع المبالغ  –الماضي  األسبوعشيكل تقريبا حسب التقديرات في 
دود. المزارعون أيضا  يسارعون إلى انهاء حصاد المحصول في الكبيرة المستثمرة من اجل حماية الح

 الحقول القريبة من منطقة الجدار لتقليص ضرر الحرائق.
من شهر، مخيف ومحبط.  أكثرلكن منظر الحرائق الذي ال يتوقف والذي يرافق المستوطنات منذ 

التهديد الجديد. وعدد  كما هو متوقع الحكومة تتم مهاجمتها من قبل المعارضة على تأخر ردها على
الماضي إلى العمل ضد مطلقي الطائرات الورقية وكأنهم  األسبوعمن الوزراء دعوا الجي  في 

مخربون يطلقون الصواريخ. في الجي  اإلسرائيلي اون أيضا  يخشون من ذلك بسبب عدم التوازن 
القناصة لن ينفعوا  ألرلبابين الوسيلة الفلسطينية والوسيلة المضادة التي سيتم استخدامها. على 

نار تحذيرية من  أطلقت األولىولهذا من المعقول أنه سيطلب استخدام سالح الجو. أمس وللمرة 
 الجي  اإلسرائيلي عملت في تحضير بالونات مفخخة. أقوالالجو باتجاه خلية التي حسب 

نسبة لعباس رزة دخلت إلى صيف صعب، حيث وضع البنى التحتية فيها متدهور بشكل خاص. بال
 إذاالمظاهرات تمكن من التعبير عن معارضة إلسرائيل وتحرير ضغط داخلي، لذلك، مشكوك فيه 

 كانت قيادة المنظمة ستترك تماما هذه الوسيلة.
بالمعركة المفتوحة رير المقيدة بزمن والتي سيكون  األخيرة األشهرفي الجانب الفلسطيني يصفون 
ط. طالما أن التدخل الدولي يزداد فان اللهب سيرتفع مثلما كان الوضع فيها المزيد من االرتفاع والهبو 

صاروخا وقذيفة على مستوطنات  150فيه اكثر من  أطلقأيار )الذي  29في  األخيرفي يوم القتال 
 قليال. أطولرالف رزة(، يصعب رؤية كيف يتم التوصل إلى حل لمدة 
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بية على ما يجري في القطاع. هذا ليس فقط مقابل هذا، من المفاج  رياب الرد في الضفة الغر 
السلطة الفلسطينية. اون يبدو أن المواطنين في الضفة أيضا  ال يسارعون إلى الخرو  إلى الشوارع 

مع إسرائيل  األمنيلالحتجا  على قتلى رزة. الهدوء من شأنه أن يدل ثانية على درجة التنسيق 
معها أيضا  عندما يعتزل الرئيس محمود عباس أخيرا  وعلى االحتمال المرتفع لالمتناع عن مواجهة

من وظيفته. أيضا  في العالم العربي الرد على القتل في رزة ضعيف. في فترات سابقة مثل بداية 
االنتفاضة الثانية وعملية الرصاص المصبوب خرجت الجماهير إلى الشوارع في القاهرة وعمان إلى 

 ما يحدث في هذه المرة.بالخطر. هذا ليس  األنظمةدرجة شعور 
رئيس الحكومة على  إقالةلحاحا. صحي  أن الملك قرر إ أكثريوجد حاليا للملك عبد هللا مشكالت 

خلفية مظاهرات االحتجا  على رفع رالء المعيشة، لكن هنا المسألة بعيدة عن أن تنتهي. وبطبيعة 
 تثير قلق شديد في إسرائيل. األمورالحال هذه 

، تشارك فيها األولات المظاهرات السابقة فانه في االحتجا  الحالي يظهر جانبان. بالمقارنة مع موج
العالية، من خالل مشاركة بارزة  –طبقات مختلفة من المجتمع منها الطبقة الوسطى والوسطى 

ومحامين ومعلمين في المظاهرات. الثاني، في الشبكات االجتماعية وفي المظاهرات نفسها  ألطباء
 اسية ونابية تجاه الملك وأبناء عائلته.تبرز لغة ق

تعززت جدا العالقات األمنية والسياسية بين إسرائيل واألردن. الجنرال )احتياط(  األخيرةفي السنوات 
عاموس جلعاد الذي تولى خالل سنوات مسؤولية العالقات مع األردن في وزارة الدفاع، اعتاد على 

اإلسرائيلية انتقلت شرقا ألن السلوك األردني يخلق حزام القول إنه من الناحية العسكرية الحدود 
 حماية يمنع كل محاولة لتنفيذ عمليات تخريبية ضد إسرائيل، وذلك في الحدود الشرقية للمملكة.

خطر محتمل عتيد على استقرار الملك عبد هللا هو كابوس لحكومتين أخريين، إسرائيل والسلطة 
بين الفلسطينيين في الضفتين قوية جدا، وعدم الهدوء المستمر في الفلسطينية. العالقات االجتماعية 

 األردن يمكن أن يؤثر سلبا أيضا  على الوضع في الضفة الغربية.
 «اهآرتس»

 11/6/2018، األيام، رام هللا
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