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 اتعمر مستالبقصف  سلسلة غارات على غزة.. والمقاومة ترد طائرات االحتالل تشنّ  .1

اعطيذذران اعتربذذي اعصذذهيوني، فبذذر يذذو  األربعذذاء، ةلةذذل  غذذارا  يلذذى سواقذذ  علس اوسذذ  فذذي  شذذن: غذذ ة
أربذاء ستررقذذ  سذن قطذذا  غذ ة، ةذذاري  اعس اوسذذ  بذاعر  يليهذذا ب صذغ سةذذتوطنا  غذ غ غذذ ة  ترعذذي  

سذذن أفذذرا  اعشذذرط   اثنذذينوأفذذا  سراةذذلنا، بذذ ن  ع وايذذ  اتشذذتباخ األميذذرة "اع صذذغ باع صذذغ واعذذ   باعذذ  ".
صيبا بع  سنتصغ اعليل، بع سا أطل   طائرا  اتتذت ل صذارومين يلذى األقذل تبذا  أرع  راييذ  أ

وفذذي غذذ ة، شذذن  طذذائرا  اتتذذت ل غذذارا  بويذذ  يلذذى سوقذذ   غذذرم س ينذذ  رفذذ  بنذذوم قطذذا  غذذ ة.
 علس اوس  باع رم سن سنتب  اعبي ر غرم اعس ين .
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خ تبذذا  سوقذذ  اع ذذ س اعتذذاب  عقتائذذم اع ةذذا  وفذذي تطذذورق تتذذلق، أطل ذذ  اعطذذائرا  اعتربيذذ  ةذذت  صذذواري
غرم س ين  مانيونس بنوم قطا  غ ة، ةس   ويهذا بشذقل هائذل فذي اعسنط ذ ، تبذين تت ذا أنهذا أ   

قسا قصر  اعطائرا  اعتربي  اعصهيوني  سوقعا علس اوس   إلصاب  سواطن ببروح طرير   وفل سراةلنا.
صاب  أت  اعسواطنين.شسال قطا  غ ة، سا أ ى إعى ت سير في اعسقان  وبع  اعربر، قصغ اعطيران  وا 

اعتربي اعصهيوني، سوق  اعبذ ار اعتذاب  عقتائذم اع ةذا ، شذسال قطذا  غذ ة، بصذارومين بعذ  قليذل سذن 
وأفذذذا  سراةذذذلنا، أن طذذذائرا  اتتذذذت ل قصذذذر  أيضذذذا سوقذذذ   اةذذذته افص بصذذذاروا سذذذن طذذذائرة اةذذذتط  .
بذذي مذذانيونس، وتت ذذا قصذذر  سوقعذذا عل ةذذا ، يلذذى سذذ مل "اإل ارة اعس نيذذ " بغذذ ة، واعبتريذذ  بنذذوم غر 

 3أهذذ اغ فذذي  8وأيلذن اعنذذاطل باةذ  بذذيال اتتذذت ل، اةذته اغ  سمذي  اعسغذذا ي، وسوقذ  شذذه اء رفذذ .
سباس  يةقري  تابعذ  عسنمسذ  تسذاس يلذى طذول قطذا  غذ ة، "ر إا يلذى إطذ ل اع ذاائغ اعصذارومي  

( اعليل  اعساضي "، وفل ا يائص. وقان 1948ل  سنا يا  سن قطا  غ ة باتبا  إةرائيل )األراضي اعستت
 سواق  بتب  إط ل طائرا  ورقي  سن غ ة تبا  غ غ غ ة. 3أيلن في بيان ةابل اةته اغ 

ور ا يلى اعع وان اعصهيوني  قصر  اعس اوس  اعرلةطيني  سةتوطنا  غذ غ غذ ة بعذ   سذن اع ذاائغ 
وأقذذ   سصذذا ر ستليذذ  عسراةذذلنا،  رة "اع صذذغ باع صذذغ".اعصذذارومي ، ترعذذي  ع وايذذ  اتشذذتباخ األميذذ

تسقن اعس اوس  سن إط ل ي ة صواريخ تبا  سةتوطنا  غ غ غ ة، رغ  اعتتليذل اعسقثذغ عطذائرا  
وأقر  وةائل إي   اتتت ل بة وط يذ   سذن اعصذواريخ ةذ ط  فذي اعسبسذ  اتةذتيطاني  اتتت ل.

سن اعسةتوطنا ، وأطل   اع ب  اعت ي ي  ي ة صذواريخ  "اشقول"، فيسا  و  صافرا  اإلناار في ي  
ووفل سعاريغ اععبري ، ف   ةذس   وي يذ ة انربذارا  فذي شذاط   عستاوع  ايتراع صواريخ اعس اوس .

و و  صذافرا  اإلنذاار فذي سةذتوطنا : اشذقول،  ية  ن، يبذ و ععسليذ  ايتذراع صذواريخ سذن غذ ة.
وأفذذذا  إيذذذ   اع ةذذذا ،  سر مذذذاي، نتيذذذغ هعةذذذرا، وقيةذذذوفي .شذذذار هذذذانيغيغ، نيذذذري ، اععذذذين اعثاعثذذذ ، يذذذا  

 باشتعال اعنيران في ستيط قاي ة  يقي  اععةقري  بع  قصغ اعس اوس  عها.
 20/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بامتياز إنسانيةتسعى لتحويل القضية إلى بديلة... و عريقات: واشنطن تريد قيادة فلسطينية  .2

صذذائم يري ذذا   اعرلةذذطيني  اتهذذ  أسذذين ةذذر اعلبنذذ  اعتنريايذذ  عسنمسذذ  اعتتريذذر: ونقرذذاح  بذذ - را  هللا
وقذذال  اإل ارة األسريقيذذ  باععسذذل يلذذى اةذذتب ال اع يذذا ة اعرلةذذطيني  اعتاعيذذ  بذذ مرى ت بذذل بذذاعواق  اعب يذذ .

يري ذذا  إن اعوتيذذا  اعستتذذ ة تةذذعى عتتويذذل اع ضذذي  اعرلةذذطيني  سذذن ةياةذذي  إعذذى إنةذذاني  باستيذذا ، 
وتريذذ  اعذذذتملا سذذن اع يذذذا ة اعرلةذذطيني  اعتاعيذذذ ، بةذذذبم تسةذذقها باعثوابذذذ  اعوطنيذذ  وباع ذذذ س ياصذذذس  

ن اإل ارة األسريقي  بتاب  ع يا ة )أمرى( تتعاسل س  اعواق  اعب يذ  اعذاي أ: "عل وع  اعرلةطيني . سضيرا  
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ال اعت ذذول اعوطنيذذ  ، سذذن مذذ ل اةذذتب تريذذ  ". وتذذاب : "اعوتيذذا  اعستتذذ ة  ملذذ  فذذي ععبذذ  مطيذذرة بذذ ا  
يبذا  ن طذ  ارتقذا  عشذراق  ةياةذي  قاسلذ ،  باعسشاري  اإلنةاني ، سا يتطلم تنريا اتراقا  اعسصاعت ، وا 

 ت و  يلى أةاس برناسج سنمس  اعتترير".
ونشر يري ا  س ات علقاتم اعصهيوني األةتراعي  يريذ  ةذينبر، يذ ي  فيذص سطلذم بيةذون غذرينب   

ي ول: إنذص إاا تسةذق  سنمسذ  اعتتريذر اعرلةذطيني  بهذا  اعسواقذغ فعلذى اعذرئيس باةتب اعص )يري ا (. و 
 تراسم اةتب ال اعتراوع س      غ باع ول اععربي  واعرلةطينيين اعاين ي بلون باألسر اعواق .

وأضاغ: "نتن بتاب  اآلن عتبسيذ  طاقاتنذا، وتوتيذ ها ورا اعصذروغ، بذ ت  سذن تشذتي  اإلسقانذا  
سرتاح اعتل يقسن في تت يل اعشراق  اعةياةي  اعقاسل  يلى أةاس اعت ول  قائ   إن ب وتا واعطاقا ".

اعوطنيذذ  اعسشذذذروي  علشذذذعم اعرلةذذذطيني، قسذذذا ثبتهذذذا اع ذذذانون اعذذذ وعي واعشذذذريي  اع وعيذذذ  وسبذذذا رة اعةذذذ   
سبذ أ اععذو ة اععربي . وهاا ستوفر بتنريا اترال اع اهرة اععا  اعساضذي، وبذاقي اعتراهسذا ، واتةذتنا  إعذى 

إعى إرا ة اعشعم، انتمابا  ياس  ترة ون يهذ ، فعنذ سا نمتلذغ نعذو  إعذى صذنا يل اتقتذرا  وعذيس إعذى 
 إعى سب أ اعةلط  اعوات ة واعة ح اعشريي اعوات  وةيا ة اع انون. صنا يل اعرصاا. ارتقا ا  

 20/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ال شرعية لفصل غزة عن الضفةو  ...رها الفشلمصي مللسال أبو ردينة: الخطة األمريكية .3
ر ينذ  إن اع يذا ة اعرلةذطيني  وشذعبنا عذن  أبذونبيذل  اعةذلط  اعرلةذطيني  قال اعناطل باة  رئاةذ  :را  هللا

، بشذذ ن فصذذل قطذذا  غذذ ة يذذن اعضذذر  "إةذذرائيل"يعترفذذا بذذ ي شذذريي  عسذذا تمطذذط عذذص اإل ارة األسريقيذذ ، و
إلنةذاني  ع طذا  غذ ة"، بهذ غ ت ذويع اعسشذرو  اعذوطني، اعستسثذل اعغربيذ ، تتذ  ينذوان "اعسةذاي ا  ا

 ، وتتويل سوضو  غ ة إعى قضي  إنةاني ."اع  س اعشرقي "بإنهاء اتتت ل، وقيا  اع وع ، وياصستها 
في سعرع ر   يلى سا يبري ت اوعص سن أفقار تتعلل بسذا يةذسى  ،18/6/2018، يو  اتثنين وأضاغ

 ة اعرلةذطيني  تتذار سذن اعتعذاطي سذ  أي إبذراءا  سذن شذ نها اتعترذاغ يلذى اع يذا أن"بصر   اع رن"، 
 اعسشرو  اعوطني، وتقريس انرصال غ ة ين اعضر  اعغربي ، واعتنا ل ين اع  س وس  ةاتها.

: تبذذذ   اع يذذذا ة اعرلةذذذطيني  اعت قيذذذ  يلذذذى ث تهذذذا ب ذذذ رة شذذذعبنا يلذذذى إفشذذذال قذذذل قذذذائ    ر ينذذذ  أبذذذووتذذذاب  
   اعها فذذ  عتصذذري  اع ضذذي  اعرلةذذطيني ، وبذذ ي  األشذذ اء اععذذرم، وأتذذرار اععذذاع .اعسمططذذا  واعسذذااسرا

نذص ت  وعذ  فذي غذ ة وت  وعذ  بذ ون غذ ة، وهذاا أن ةياة  اعرئيس اعواضت  واعثابتذ ، هذي إ قائ  :ومت  
 فلةطيني، ويربي، و وعي. إبسا 
ن اعتذذذ ين يذذذن بوعذذذ  ، إ16/6/2018 فذذذي تصذذذريتا  صذذذتري  يذذو  اعةذذذب  ،القذذذ  قذذ أبذذذو ر ينذذذ وقذذان 

، هذذذي أمذذذرىسةذذذسيا   أيأسريقيذذذ  ب يذذذ ة عذذذ ول اعسنط ذذذ  بهذذذ غ بتذذذن سذذذا يةذذذسي "صذذذر   اع ذذذرن" أو 
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اا اةذتسر  بتبذاو  اعشذريي  اعرلةذطيني  اعستسةذق  باعثوابذ  إسضيع  علوق  وةيقون سصيرها اعرشذل، 
بذ أ  فذي نيويذورخ واألسذ  "إن اعبوعذ  األسريقيذ  اعتذي : وأضذاغ أبذو ر ينذ  .اعسترل يليها يربيا  و وعيا  

اعستتذذ ة، واعها فذذ  عتسريذذر مطذذ  ت سعنذذى عهذذا، واعبتذذن يذذن أفقذذار سبهسذذ  عرصذذل غذذ ة تتذذ  شذذعارا  
،  ون اتعتذذ ا  باعشذذريي  اععربيذذ  اعسسثلذذ  إنةذذاني  س ابذذل اعتنذذا ل يذذن اع ذذ س وس  ةذذاتها عذذن تت ذذل شذذيئا  
يي  اع وعيذذ ، وفذذي األةذذاس سنهذذا سواف ذذ  ب ذذرارا  اع سذذ  اععربيذذ ، وقذذرارا  سبلذذس األسذذن اعذذ وعي، واعشذذر 

اعذاي ةذيا ي إعذى س يذ  سذن  األسذراعشعم اعرلةطيني وتوقي  اعرئيس، ةيقون سصذيرها اعرشذل اعقاسذل 
 وي ف  اعسنط   إعى اعسبهول". اإلقليسي ي ي  اتةت رار اتةتراتيبي 

 18/6/2018و 16 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دعم غزة يتأتى فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنيةو  "...صفقة القرن"د لـ: ال وجو شعث .4
ت توبذذ  "صذذر    إنذذص قذذال سةتشذذار اعذذرئيس علشذذاون اعماربيذذ  واعع قذذا  اع وعيذذ  نبيذذل شذذعن :را  هللا

قذذرن"، وان قسذذ  اعمهذذران أفشذذل  اعسمطذذط األسريقذذي تةذذتم ا  األشذذ اء اععذذرم علضذذغط يلذذى اع يذذا ة 
اعتذ ين يذن سغريذا   إنفي تصذري  إلاايذ  "صذو  فلةذطين" اعرةذسي ،  ،شعنوأضاغ  اعرلةطيني .

واضذذذ  ويناصذذذذر   اعتذذذل   أنيلذذذذى  ، سشذذذ  ا  أي تذذذل   إعذذذذىعطذذذرح اعصذذذر   وقبوعهذذذا عذذذذن يبعلهذذذا توصذذذل 
اع ذذ س "، و1967اع وعذ  اعرلةذذطيني  اعسةذت ل ، واعقاسلذ  اعةذذيا ة يلذى تذذ و  اععذا   إقاسذذ واضذت ، وهذي 

 ياصس  عها. "اعشرقي 
ي ذذذو  بهذذذا علسنط ذذذ  وفذذذ  أسريقذذذي برئاةذذذ  سةتشذذذار  أن تي تصذذذريتا  شذذذعن يشذذذي  اعبوعذذذ  اعس ذذذرر وتذذذ

 في قطا  غ ة. واألوضا اعرئيس باري  قوشنير، عبتن سوي  طرح سا تةسى "صر   اع رن"، 
ن سذن أيلذى " ن  ي  غ ة يتذ تى ف ذط يبذر تت يذل اعوتذ ة اعوطنيذ  اعرلةذطيني ، سشذ  ا  أ شعن وأوض 

فذي تتةذين هذا   فذي تذر ي األوضذا  فيذص عذن يقذون طرفذا   يلى قطا  غ ة وقان ةببا   يررع اعتصار
وأقذ  أن اتتصذات  اعرلةذطيني  تتواصذل يلذى قذ   وةذال سذ  اعذ ول اا  اعع قذ ، عبتذن  األوضا ".

وقذ   إعذىقوا  تساي   وعي  عشعبنا، يلى ضوء اع رار األمير في األسذ  اعستتذ ة، وهذو بتابذ   إرةال
 ساةي سقثغ.ويسل  بلو 

 18/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حازما   ودوليا   أوروبيا   عشراوي: التحركات األمريكية المشبوهة بالمنطقة تتطلب تحركا   .5
"إن بوعذذ  قوشذذنير  قاعذ  يضذذو اعلبنذ  اعتنريايذذ  عسنمسذذ  اعتتريذر اعرلةذذطيني  تنذذان يشذراوي: :را  هللا

ن قضذايا اعةذ   األةاةذي  م سذ  ألطسذا  إةذرائيل اتتت عيذ  ووف   علسنط   ت تي في ةيال اعتهرم س
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م ل اةت باعها نائم األسين اععا  علشاون اعةياةي  فذي  ائذرة األيسذال ، واإلقليسي ". وطاعب  يشراوي
، فذي را  هللا، اتتتذا  األوروبذي 19/6/2018 اعماربي  األوروبيذ  بذان قريةذتوغ بيليذار ، يذو  اعث ثذاء

، واتتذذذرا  اعسبذذذا   وفذذذل اع ذذذوانين، واعتشذذذريعا ، واع ذذذي  اعتذذذي تبناهذذذا اتتتذذذا  سبتسعذذذا  بضذذذرورة اععسذذذل 
 واألةس اعتي قاس  يليها أوروبا واعنما  اع وعي واعسنموس  األسسي .

 19/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لسطينيةعباس: ماضون في تطبيق قرار وضع "آلية حماية دولية" لألراضي الف .6
فذذذي تطبيذذذل اعتوصذذذي   تذذذل أبيذذذم: أقذذذ  اعذذذرئيس اعرلةذذذطيني ستسذذذو  يبذذذاس يلذذذى اعسضذذذي قذذذ سا   -غذذذ ة 

 األسسي  بوض  "آعي  تساي   وعي " عألراضي اعرلةطيني  اعستتل ، وايتبر  "نصرا سا را" علرلةطينيين.
اع هذور يلذى  ، ي ذم وضذعص إقلذي   سذن15/6/2018يذو  اعبسعذ  وقال يباس علصذتافيين فذي را  هللا، 

ضذذذري  اعذذذرئيس اعرلةذذذطيني اعةذذذابل ياةذذذر يرفذذذا  بسناةذذذب  تلذذذول ييذذذ  اعرطذذذر إن "سطاعبتنذذذا بتذذذوفير 
اعتساي  اع وعي  علشعم اعرلةطيني أسر سشرو  ألننا نري  سن اععاع  أن يتسينذا سذن اععذ وان". وأضذاغ 

وعقذذن هذذا  اعسذذرة تذذ  "سذذ  اعذذخ فذذإن  ول سثذذل أسريقذذا تذذرفع سثذذل هذذاا اع ذذرار،  اعذذرئيس يبذذاس سةذذت رقا  
وتةذم ت ريذر بثتذص وقاعذ   تت يل نصر سا ر قغير  سن اتنتصارا  اعتي ت  ناها في األس  اعستت ة".

األنبذذاء األعسانيذذ ، أشذذار يبذذاس إعذذى أنذذص مذذ ل شذذهرين ةذذيت  تطبيذذل اع ذذرار األسسذذي "سذذن مذذ ل  يذذ  
مواننذذذا ألن تطبيذذذل اع ذذذرار يتتذذذاا إعذذذى بهذذذو ، وتضذذذافر قذذذل اع ذذذ وى سذذذن أبذذذل اةذذذتقسال هذذذاا أشذذذ ائنا وا 

 ".اعنصر اعها  ب ا  
 16/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 تصويت لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطينيالالرئاسة الفلسطينية ترحب ب .7

را  هللا: وصذذر  اعرئاةذذ  اعرلةذذطيني  تصذذوي  اعبسعيذذ  اععاسذذ  عألسذذ  اعستتذذ ة باألغلبيذذ  عصذذاع  قذذرار 
اعرلةذذذذطيني ب نذذذذص انتصذذذذار قبيذذذذر و رس ةياةذذذذي سهذذذذ  تسذذذذل رةذذذذائل ماربيذذذذ  تذذذذوفير اعتسايذذذذ  علشذذذذعم 

وقال اعناطل باة  اعرئاة  نبيل أبو ر ين  إنذص شذقل "رةذاع  قويذ  علوتيذا  اعستتذ ة األسريقيذ   و املي .
ةذذرائيل، بذذ ن اععذذاع  قلذذص ي ذذغ سذذ  اعتذذل   واععذذ ل واعشذذريي  اع وعيذذ ، سهسذذا قذذان تبذذ  اعضذذغوطا  أو  وا 

 ".سهسا   ةياةيا    ول ف ط س  أسريقا، وععل اعخ يقون  رةا   6بع  وقوغ  اعترهيم، ماص 
وأضذاغ أبذو ر ينذ : "اع ذرار األسسذي أثبذ  وبشذذقل قذاط ، بذ ن اإلرا ة اعرلةذطيني  تةذتطي  سوابهذ  قذذل 
اعستذذاوت  واعسذذذااسرا  اعها فذذ  عتصذذذري  قضذذيتنا اعوطنيذذذ ، وفذذي س ذذذ ستها صذذر   اع ذذذرن اعتذذي تةذذذته غ 

يا ة تشقيل سةت بلها مارا إرا ة شعوبها". اع ول اععربي   وا 
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وتاب : "اعرةاع  األقوى عل رار األسسي، قانذ  سوبهذ  عترقذ  تسذاس، واعذخ سذن مذ ل رفذع فلةذطين 
 اع بول باعتع يل األسريقي اع اضي بايتبار تساس ترق  إرهابي ".

 15/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "ناقانون اآلذ" ياإلسرائيل السلطة الفلسطينية تدين مناقشة الكنيست .8
انت    اعةلط  اعرلةطيني  ايت ا  اعقنية  اإلةرائيلي سناقش  سا با  يعرغ بتةسي  "قانون : وقات اع

اعساان" اعاي يعنى بترتيم اعتات  اعتي يبو  فيها باةتم ا  سقبرا  اعصو  في رف  األاان. ورأ  
بنذذ  اع ةذذتور اعتابعذذ  علقنيةذذ  اإلةذذرائيلي" ع ذذانون و ارة اإليذذ   اعرلةذذطيني  فذذي سناقشذذ  سذذا تةذذسى "ع

إةذذذقا  األاان سذذذن ب يذذذ ، يذذذ وانا  يلذذذى تريذذذ  اععبذذذا ة، واةذذذتقسات  عرصذذذول اعتذذذرم يلذذذى بيذذذو  هللا، 
وأق   اعذو ارة أن ا يذاءا  اتتذت ل تذول األاان  واةته اغ اعس  ةا  واعقنائس باعضرائم اعباهم .

طرفذا  وسةذا  بتريذ  اععبذا ة، وتتريضذا  يلذى تنريذا هبسذا  وأنص سص ر ضوضذاء قذوي وغيذر سع ذول، ت
 إرهابي  ض  اعسةاب  واتيت اء يلى اعسصلين، وسنعه  سن ت  ي  شعائره .

و يذ  اعسنمسذذا  اع وعيذذ  اعةذذاهرة يلذذى تريذذ  األ يذان واععبذذا ة، وماصذذ  سنمستذذي اعسذذاتسر اإلةذذ سي 
 عنصري، وستاوت  تشري  اعراشي .و)اعيونةقو( إعى رف  اعصو  ياعيا  ض  هاا اع انون اع

 20/6/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 العودة للقضية الفلسطينية دون حقّ  بالقاهرة: ال حلّ  يفلسطينالسفير ال .9
أقذذذ  اعةذذذرير  يذذذام اعلذذذوح، ةذذذرير  وعذذذ  فلةذذذطين باع ذذذاهرة وسنذذذ وبها اعذذذ ائ  عذذذ ى باسعذذذ  اعذذذ ول  اع ذذذاهرة:

اععذذذو ة ع بئذذذين اعرلةذذذطينيين وفذذذل قذذذرارا   ن إنبذذذا  تذذذل  عل ضذذذي  اعرلةذذذطيني   و  اععربيذذذ ، أنذذذص ت تذذذل  
 .194اعشريي  اع وعي ، وفي س  ستها قرار األس  اعستت ة 

 19/6/2018 ،الخليج، الشارقة
  

 : الحجج التي يسوقها االحتالل لتبرير عدوانه على قطاع غزة "واهية"الفلسطينية الحكومة .01
اعرلةذذطيني  يوةذذغ اعستسذذو  إن اعتبذذج واعذذارائ  اعتذذي  قذذال اعستتذذ ن اعرةذذسي باةذذ  اعتقوسذذ    :را  هللا

يةذذوقها اتتذذت ل عتبريذذر ي وانذذص يلذذى قطذذا  غذذ ة "واهيذذ " و"قاابذذ "، وت تلغذذي ت ي ذذ  اةذذتسرار فذذرع 
و ان اعستسو  فذي  ه .، واةتسرار تصعي  اعع وان اعشاسل ض   ياسا   11اعتصار يلى أهلنا اعع ل سنا 

 .اتثنينقطا  غ ة صباح  اإلةرائيليغ طائرا  اتتت ل ، قص18/6/2018 تصري  عص اتثنين
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وفي تع يبص يلى تصريتا  رئيس تقوس  اتتت ل بنياسين نتنياهو اعتي قال فيها ب نذص "ةيةذتسر فذي 
وأضذذاغ أن  اعةذذيطرة يلذذى اعضذذر  اعغربيذذ "، وصذذغ اعستتذذ ن اعرةذذسي تلذذخ اعتصذذريتا  "باعتس ذذاء".

ي اعةذذافر اعذذاي يتمذذى بذذص ةذذبم بنذذون اععمسذذ  ع ا تذذص، وأصذذام اتتذذت ل واعذذ ي  واتنتيذذا  األسريقذذ
 سةاوعيص باععسى.

 18/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جرار للمرة الثالثة النائب خالدة إدانة فلسطينية لتمديد اعتقال .00
نذ  اعتنريايذ  تنذان يشذراوي، يضذو اعلب ، أنرا  هللا، سذن 17/6/2018 ،الشرق األوسـط، لنـدننشذر  

،  انذذذ  تب يذذذ  ةذذذلطا  اتتذذذت ل، أول أيذذذا  ييذذذ  اعرطذذذر، أسذذذر اتيت ذذذال اعرلةذذذطيني  عسنمسذذذ  اعتتريذذذر
اعنائبذذ  فذذي اعسبلذذس اعتشذذريعي واع يا يذذ  األةذذيرة ماعذذ ة بذذرار، واعذذخ علسذذرة اعثاعثذذ  يلذذى  اإل اري بتذذل  

األوروبيذذ  واع وعيذذ  إعذذى اعتذذ مل ، اتتذذا ا  اعبرعسانذذا  اععربيذذ  و عهذذا فذذي بيذذان ،و يذذ  يشذذراوي اعتذواعي.
، بايتبذار أن ةياةذ  اتيت ذال "إةذرائيل"عتساي   س ئه  اعرلةطينيين، واعتت يل اعسباشر في انتهاقذا  

واإلبعذذذا  اع ةذذذري واإلقاسذذذ  اعببريذذذذ ، هذذذي سسارةذذذا  ماربذذذ  يذذذذن اع ذذذانون وتتعذذذارع سذذذ  اتتراقيذذذذا  
 واعسواثيل اع وعي ، تةم تعبيرها.

، 2/7/2017قذذذ  سذذذ    ايت ذذذال بذذذرار علسذذذرة اعثاعثذذذ   ون ستاقسذذذ ، بعذذذ  ايت اعهذذذا فذذذي  "إةذذذرائيل"وقانذذذ  
 سرا . 3تس ي  ايت اعها  بةبم يضويتها في اعببه  اعشعبي ، وبع  اعخ ت   

اعببهذ  اعشذعبي  عتتريذر فلةذطين أقذ   أن ، أن ستس  وت ، ن    ين 16/6/2018 ،48عرب وأضاف  
إل اري عبذذذرار عذذذن يثنيهذذذا يذذذن سواصذذذل   ورهذذذا اعسبذذذ ئي فذذذي س اوسذذذ  قيذذذا  اتتذذذت ل بتب يذذذ  اتيت ذذذال ا

اع يا يذ  بذرار  أن اعتب يذ  اإل اري بتذل   ،فذي بيذان صذا ر ينهذا ،وايتبر  اعببهذ  اتتت ل و"أانابص".
هو ستاوع  عتغييم اع يا ا  اعساثرة ين سبرى األت ان واعتطورا  في فلةطين اعستتل ، وماص  سذا 

ت ل في اعضر  وسا يبري سن تصار وفرع ي وبذا  إبراسيذ  يلذى اع طذا ، يتصل بسسارةا  اتت
 وستاوت  عتسرير صر   اع رن.

 
 لسد عجزها المالي "األونروا"تها في موازنة اامهسإأبو هولي يطالب األمم المتحدة برفع  .01

ين أتسذ  طاعم يضو اعلبن  اعتنرياي  عسنمسذ  اعتتريذر اعرلةذطيني ، رئذيس  ائذرة شذاون اع بئذ :انيس  
األونذروا بسذا يتناةذم ويب هذا اعسذاعي  وقاعذ  تها فذي سوا نذ ااسهةذإأبو هوعي األس  اعستتذ ة برفذ  نةذب  

غير اعسةبول، بسا ياةس عتت يل اةذت رار سذاعي وتسويذل قذاغ وسةذت ا ، بايتبذار األونذروا واتذ ة سذن 
سذذذذا  أيضذذذذاء اعلبنذذذذ  ، أ19/6/2018 فذذذذي قلستذذذذص اعتذذذذي أع اهذذذذا اعث ثذذذذاء ،و يذذذذا أبذذذذو هذذذذوعي ساةةذذذذاتها.
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اتةتشاري  عوقاع  اعغون في ابتسايها اعسنع   في األر ن يلذى ةذاتل اعبتذر اعسيذ ،  ول األيضذاء 
فذذي نيويذذورخ،  25/6/2018 وعهذذا عهذذاا اعطلذذم فذذي ابتسذذا  اعذذ ول اعسانتذذ  اعس سذذ  ي ذذ   فذذي  إعذذى تذذن  

 .ونروا ساعيا  وةياةيا  وتتويل ابتسا  روسا إعى ت لي  ةنوي عتب ي  اتعت ا  اع وعي ب ي  األ
 19/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ... و"داخلية غزة" تنفي عالقتهااعتصام غزة حماس مسؤولية فّض  ُتحّمل الفلسطينية الحكومة .01

تس لذ  اعتقوسذ   اعرلةذطيني  ترقذ ا تسذاس اعسةذاوعي  يسذا تعذر ع عذص : اعصذتاف  اعرلةذطيني ، و اعب يذرة
 عل يوة إعى إنهاء اتن ةذا  اعرلةذطيني. 18/6/2018 اتثنين يو رقون في سماهرة بر  في غ ة اعسشا

اعسطذاعبين بإنهذاء -إن سهابس  يناصر سذن تسذاس عتشذو  اعسذواطنين  ،في بيان عها ،وقاع  اعتقوس 
 غ ة إي ن صري  وواض  برفع اعترق  اعمروا سن تاع  اتن ةا . في -اتن ةا 

 رذذ  و ارة اع امليذذ  باع طذذا  قيذذا  أبه تهذذا األسنيذذ  ب سذذ  اعستمذذاهرين، وقاعذذ  إن يراقذذا  فذذي اعس ابذذل، نو 
باأليذذ ي تذذ ن ينذذ سا تاوعذذ  سبسويذذ  سذذن اعستمذذاهرين اعمذذروا يذذن هذذ غ وقرذذ  اتتبابيذذ   يذذا عهذذا 

 علع وبا  اعتي تررضها اعةلط  اعوطني  يلى اع طا .  تراخ األةرى واعستررين بغ ة رفضا  
اة  و ارة اع املي  إيا  اعب   إن األبه ة األسني  ع  تتضر في اعسقان أص  ، وع  تعت ل وقال اعناطل ب

 سن اعسشارقين. أيا  
سن بهتها، أيلن  ن اب  اعصتريين اعرلةطينيين س اطعذ  ترقذ  تسذاس وقافذ  تشذقي تها تتذى إشذعار 

اعتضذليلي  ع ا تهذا تذول آمر، قسا  ي  إعى اتستنا  ين تغطي  سذا وصذرتها باعتصذريتا  اعتبريريذ  و 
وقاعذ  اعن ابذ  فذي بيذان أصذ رتص إن  اتيت اء يلى اعصتريين وسذنعه  سذن تغطيذ  قسعهذا تذراخ اعيذو .

تشقي   أسنيذ  ويناصذر سنمسذ  عتسذاس ايتذ   يلذى اعصذتريين اعذاين قذانوا يغطذون فعاعيذ  تطاعذم 
  اعن ابذ  قيذا ة تسذاس بصذرتها وتس لذ أبناء غ ة. بإنهاء اتن ةا  ورف  اعتصار ووقغ اإلبراءا  ض   

اعتذذذاق  اعرعلذذذي واعسةذذذيطر يلذذذى غذذذ ة اعسةذذذاوعي  قاسلذذذ  يذذذن اتيتذذذ اء يلذذذى اعصذذذتريين وسذذذنعه  سذذذن 
 اعتغطي  وسصا رة وسة  شرائ  اعتصوير.

 19/6/2018-18 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 لتعليم بالقدساخطوات من شأنها دعم تعلن عن وزارة التربية الفلسطينية  .01
رة اعتربيذذ  واعتعلذذي  اععذذاعي فذذي اعةذذلط  مطذذوا  قاعذذ  إن سذذن شذذ نها  يذذ  اعتعلذذي  اعرلةذذطيني أيلنذذ  و ا

فذي بيذان صذا ر يذن  ائذرة  ،وقاعذ  اعذو ارة باع  س في وبص سمططذا  اتتذت ل فذي اعس ينذ  اعستتلذ .
ى اع ذ س، إن اةته اغ اعس ين  بلغ اروتص باع رار األسريقذي ن ذل اعةذرارة األسريقيذ  إعذ ،اإلي   اعتربوي



 
 
 
 

 

 13 ص             4668 العدد:             6/20/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

سليذذون  وتر( عتع يذذ   560سشذذيرة إعذذى تمصذذيا اعتقوسذذ  اإلةذذرائيلي  قبذذل أيذذا  سليذذاري شذذيقل )نتذذو 
 اعوبو  اتةتيطاني في قلم اع  س، و"أةرع " نما  اعتعلي  في اعس ين  اعس  ة .

ي وأشذذار  اعذذو ارة إعذذى أن اعمطذذوا  تشذذسل إيرذذاء اعطلبذذ  اعس  ةذذيين واعس يسذذين فذذي اع ذذ س اعذذراغبين فذذ
اع راة  في باسع  فلةطين اعت ني  )تضذوري( وفذي أي فذر  سذن فذرو  اعباسعذ  سذن اعرةذو  واألقةذاط 

يراء اعطلب  اعس  ةيين اعس يسين في اع  س واعست  سين 2018/2019اع راةي  علعا  اع راةي اع ا   ) (، وا 
 تستتان اعثانوي  اععاس  )اإلنبا ( سن رةو  اتستتان عنرس اععا  اع راةي.

سذذن اعسذذن  واعس ايذذ  اع راةذذي  اعماربيذذ  علطلبذذ  اعس  ةذذيين،  %15قذذرر  اعذذو ارة تمصذذيا سذذا نةذذبتص و 
 وتوفير قتم اعسنهاا اعرلةطيني علس ارس اعس  ةي  باعسبان، بسا في اعخ قتم اعلغ  اإلنبلي ي .

 16/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 عين الحلوة والمية ومية يمداخل على اإللكترونيةبخصوص البوابات ينوه بتجاوب عون  دبور .01
بيذذرو : أقذذ  اعةذذرير اعرلةذذطيني فذذي عبنذذان أشذذرغ  بذذور أن قائذذ  اعبذذيال اععسذذا  بو يذذغ يذذون أبذذ ى 

اةذذتت اثها يلذذى سذذ امل سميسذذي  تباوبذذا  سذذ  اعسطاعبذذ  بسعاعبذذ  سوضذذو  اعبوابذذا  اإلعقترونيذذ  اعتذذي تذذ   
وأيلذذن بيذان صذذا ر يذذن    ةذقان اعسمذذي ."يذين اعتلذذوة" و"اعسيذذ  وسيذ " فذذي بنذذوم عبنذان وأثذذار  تريمذذ

اعةرارة اعرلةذطيني  فذي بيذرو  أن  بذور اعذاي اعت ذى يذون برف ذ  قائذ  قذوا  األسذن اعذوطني اعرلةذطيني 
فذذي عبنذذان اعلذذواء صذذبتي أبذذو يذذرم ويضذذو عبنذذ  اععسليذذا  اعسرق يذذ  فذذي سنمسذذ  اعتتريذذر اعرلةذذطيني  

اعت قي  يلذى اعتذرا  اعرلةطيني ، وت    -بناني  ي نان يوةغ أبو اعنايغ، "اةتعرع سعص اعع قا  اعل
 اعسشترخ واع ائ  عتع ي  اعتنةيل واعتعاون عسا فيص سصلت  اعشعبين اعش ي ين".

وبتةم اعبيان، شقر  بور قائ  اعبيال يلى "تباوبص وقرار  في سعاعب  سوضذو  اعبوابذا  اإلعقترونيذ  
ص ار تو   بيهاتص اعروري  بهاا األسر".يلى س امل سميسي يين اعتلوة واعسي  وسي ، وا 

 19/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 هنية: حراك الضفة الغربية يجب أن يستمر لتصحيح المسار الوطني .01
قذذذال رئذذذيس اعسقتذذذم اعةياةذذذي عترقذذذ  تسذذذاس، إةذذذساييل هنيذذذ ، إن تذذذراخ اعضذذذر  اعغربيذذذ  يبذذذم أن 

أيضذا سذن أبذل تصذتي  اعسةذار يةتسر، عذيس ف ذط علسطاعبذ  بإنهذاء اعملذ  اعذاي تتعذرع عذص غذ ة، بذل 
باء اعخ م ل قلسذ  أع اهذا هنيذ  سةذاء اعمسذيس، بسناةذب  تلذول ييذ  اعرطذر اعةذعي ، تيذن  اعوطني.

وأقذذذ  أن اعضذذذر  قانذذذ   ت ذذذ   باعتهنئذذذ  واعتبريقذذذا  عقذذذل أبنذذذاء شذذذعبنا اعرلةذذذطيني فذذذي اعذذذ امل واعمذذذارا.
  اتتذت ل، سوبهذا اعتتيذ  ألهذل وت اع  وةتب ى ستور اترتقذا  سذن أبذل تةذ  اعصذرا  اعوبذو ي سذ
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 اعضذر  اعغربيذ  عمذروبه  علسطاعبذ  بوقذغ اإلبذراءا  واعع وبذذا  اتنت اسيذ  ضذ  أهلهذ  فذي قطذا  غذذ ة.
وأضذذاغ أن اعضذذر  اعغربيذذ  انتصذذر  عمطنذذا اعةياةذذي اعثابذذ ، وقاعذذ  ت تةذذتسرار ةياةذذي  اعتبويذذ  

وتذاب : أيبذر يذن أعسنذا علسشذاه   اعستتذل.واعتصار في قطذا  غذ ة، وت تةذتسرار اعتعذاون األسنذي سذ  
 اعتي وقع  في شوار  را  هللا تينسا تعرع اإلموة واألموا  م ل تضاسنه  عسا تعرضوا عص.

وقذذال إن هذذا  اعسةذذيرا   غذذ ة اعذذاي فبذذر سةذذيرا  اععذذو ة وقةذذر اعتصذذار.بقسذذا مذذا باعتهنئذذ  شذذعبنا 
 عا ها اعةياةي  واألسني  واتقتصا ي .شقل  انط ق  سب  ة عتيوي  هاا اعشعم، وتس  اع ضي  ب ب

ويلذى اعصذعي  اعةياةذي، بذ   هنيذذ  اعذ يوة عع ذ  سبلذس وطنذذي توتيذ ي واعتبهيذ  ع نتمابذا  اععاسذذ  
وأر غ: نريذذ  بيتذذا فلةذذطينيا ستسةذذقا  وتشذذقيل تقوسذذ  وتذذ ة وطنيذذ  ت ذذو  بقذذل اعسهذذا  اعسطلوبذذ  سنهذذا.

 غ اع  س واع بئين واع ضي  اعرلةطيني  برستها.وسوت ا تتى نتص ى علسااسرا  اعمطيرة اعتي تةته 
 14/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين .01

طاعب  ترق  تسذاس اعسبتسذ  اعذ وعي سسذث   فذي األسذ  اعستتذ ة بتتسذل اعسةذاوعي  اعقاسلذ  يذن تسايذ  
 عةياةي  واعسا ي ، إعى تين يو ته  إعى  ياره  اعتي هبروا سنها.بسي  ت ول اع بئين اعرلةطينيين ا

وأقذذذ   اعترقذذذ  فذذذي بيذذذان صذذذتري سوبذذذص علسبتسعذذذين فذذذي ابتسذذذا  اعلبنذذذ  اتةتشذذذاري  عوقاعذذذ  غذذذون 
وتشغيل اع بئين اعرلةطينيين "األونروا" اعسنع   في يسان يو  اإلثنين يلى تل شذعبنا بذاععو ة عس نذص 

 تعويضه  بسوبم سا قرلص اع انون اع وعي واع انون اع وعي اإلنةاني.وقرا  اعتي هبر سنها و 
و يذذذذ  اعترقذذذذ  اعسبتسعذذذذين إعذذذذى ضذذذذرورة اةتشذذذذعار سمذذذذاطر اعسةذذذذاس بسلذذذذغ اع بئذذذذين اعرلةذذذذطينيين 
وت ذذوقه  اعثابتذذ   سذذا ي يذذ  سذذن تاعذذ  اعتذذ هور اعتاصذذل  فذذي اعسنط ذذ  اعسشذذتعل  أصذذ   وعذذيس األراضذذي 

لذذذى رفضذذذها قذذذل أشذذذقال وأسذذذاقن اعتذذذوطين سهسذذذا قانذذذ  اعسبذذذررا  أو قسذذذا شذذذ    ي اعرلةذذذطيني  ف ذذذط.
وطاعبذذ  اعترقذذ  باعترذذام يلذذى وقاعذذ  "األونذذروا" و يسهذذا يلذذى قذذل اعسةذذتويا   و يذذ   اعضذذغوطا .

اعذ ول اععربيذذ  واإلةذ سي  ع عتذذ ا  بسذا تعهذذ   بذذص سذن سوا نذذا  عصذاع  "األونذذروا"، عتذل أ سذذ  األونذذروا 
  األ س  اعساعي  سرتعل  بضغط سن  وع  اتتت ل واعلوبيا  اع ايس  عص فذي اعساعي ، ونوه  إعى أن ها

 ول ي ة، به غ شطم سلغ اع بئين ين أبن ة اعصرا  س  اتتت ل، واعاي يسثل إعى بانم سلغ 
 اع  س، أه  ثواب  اعتل اعرلةطيني.

 18/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 ان يواجهان القضية الفلسطينيةعبيد: "صفقة القرن" وفريق "أوسلو" خطر  .01
أقذ  يضذذو اعسقتذم اعةياةذذي عترقذ  تسذاس، سذذاهر يبيذ ، أن مطذذ  : يتيذذى اعيع ذوبي -غذ ة  ،اع وتذ 

اعرئيس األسريقي  وناع  تراسم علتةوي  اعسعروف  إي سيا بذ"صر   اع رن"، وفريل )أوةلو( هسا سن أه  
ن تترقذا  سبعذوثي "تراسذم" فذي اعسنط ذ  هذ فها اعسماطر اعتي توابص اع ضذي  اعرلةذطيني ، تفت ذا إعذى أ

وقذذذذال يبيذذذذ  فذذذذي س ابلذذذذ  سذذذذ  صذذذذتير  "فلةذذذذطين"، أسذذذذس: إن اع ضذذذذي   تعبيذذذذ  اعطريذذذذل أسذذذذا  اعصذذذذر  .
اعرلةطيني  تتعرع عسماطر أهسها: أن هناخ فري ا سا  ال ياسن أن هناخ تةوي  ةلسي  وأنص يسقن أن 

ل " عتترر وطني واقاس   وعذ  فلةذطيني . سةذت رقا: ترضي س  اتتت ل اإلةرائيلي يبر اتراقيا  "ه ي
 "هاا اعتوبص يعسل اتن ةا  ويعسل اعي س ويبعل س  را  اعشعم سرهون  عسرضاة اتتت ل".

وأضاغ إن اعمطر اعثذاني يتسثذل باعبرنذاسج األسريقذي فذي اعسنط ذ  اعذاي يتذاول تطويذ  قذل اع ذوى فذي 
ي  مطيرة تتتاا عوقر  سن اعشذعم اعرلةذطيني واعشذعوم اعسنط   واععاع  عبراسبها وةياةتها، وهي قض

وأشذذار إعذذى أن تترقذذا  سبعذذوثي اعذذرئيس األسريقذذي علسنط ذذ  األةذذبو  اعس بذذل،  اععربيذذ  وأتذذرار اععذذاع .
 .ه فها تعبي  اعطريل أسا  "صر   اع رن"

 20/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 لصفقة العار هاقيادة عن رفضمدعومة من حماس لثني الأمريكية -فتح: ضغوطات إسرائيلية .01
، و امليذذ  س يوسذذ  سذذن أسريقيذذ -ايتبذذر  ترقذذ  "فذذت " أن سذذا يبذذري سذذن ضذذغوطا  إةذذرائيلي  :را  هللا

 تساس عثني اع يا ة اعرلةطيني  ين سوقرها اعرافع عصر   اععار، هي سااسرة عن تسر باعسطلل.
  اعترقيذذ  عل يذذا ة اعرلةذذطيني  وقذذال اعستتذذ ن اعرةذذسي باةذذ  ترقذذ  فذذت  أةذذاس  اع واةذذسي، إن ستذذاوت

ع بذذول صذذر   اععذذار ةذذتبوء باعرشذذل، سوبهذذا رةذذاع  عقذذل اعسغذذرر بهذذ  سذذن أبنذذاء شذذعبنا، بذذ ن سذذا يبذذري 
 سااسرة ت ي ي  سرتبط  بسوقغ اعرئيس اعصلم أسا  اعسشرو  األسريقي اإلةرائيلي اعتصروي.

 ة، ويليهذذا إنهذذاء تقسهذذا وشذذ   اع واةذذسي يلذذى أن تسذذاس هذذي سذذن يتتسذذل سةذذاوعي  األوضذذا  فذذي غذذ
وتةلي  اعةلط ، وعن ن بل أن نقون ستللين عصر   اععار، أو أن ن بل بذإ ارة اتن ةذا  واع بذول بصذيغ  
"سناصذذذر  األسذذذن وات ارة اعب ئيذذذ  اعواقعذذذ  تتذذذ  ةذذذلط  تسذذذاس"، ساقذذذ ا أن هذذذاا اعسوقذذذغ ثابذذذ  وغيذذذر 

ص  اترال اع اهرة في أقتوبر/ تشرين ماض  علتراوع، وأن يلى تساس تنريا سا ت  اتترال يليص، ما
 األول اععا  اعساضي.

 14/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األحمد يدعو إلى تقويض سلطة حماس إذا لم تسلم غزةعزام  .11
طاعذذم يضذذو اعلبنذذ  اعسرق يذذ  عترقذذ  فذذت ، يذذ ا  األتسذذ ، بت ذذويع "ةذذلط  األسذذر اعواقذذ " فذذي : را  هللا
غ ة، إاا ع  تةتبم ترق  تساس عسطلم تنريا سا ت  اعتوقي  يليص سن تراهسا  في اع اهرة فذي قطا  
وقذذذذال األتسذذذذ : "هذذذذاا سذذذذا قررتذذذذص عبنذذذذ  غذذذذ ة اعتذذذذي شذذذذقل  سذذذذن قبذذذذل اعلبنذذذذ  اعتنريايذذذذ   .2017و 2011

وأوضذذ  األتسذذ  أن "اع يذذا ة سذذا  اعذذ  بانتمذذار أن تبيذذم تسذذاس، إاا سذذا أرا   تنريذذا سذذا تذذ   علسنمسذذ ".
سذا تةذل   اعتوقي  يليص سن تراهسا  أو ت". وأضاغ: "إسا تتتسل قاسل اعسةاوعي  قةلط  أسر واقذ ، وا 

 قل شيء في غ ة إعى تقوس  اعتوافل اعوطني اعتي قان  شريق  في تشقيلها".
ستسذذذو   اعةذذذلط  وقاعذذذ  سصذذذا ر عذذذذ"اعشرل األوةذذذط"، إن تصذذذريتا  األتسذذذ  تنةذذذب  سذذذ  مطذذذ  رئذذذيس

إببار "تساس" يلى تةلي  اع طا  أو تملذي اعةذلط  باعقاسذل يذن غذ ة. وبتةذم يباس، اع ائس  يلى 
اعسصا ر نرةها، فإن اإلبراءا  اعتي ب أها اعرئيس ض  غ ة، ةتتصذاي  تذ ريبيا وصذوت إعذى اتتسذال 

 إي ن اع طا  إقليسا ستسر ا.
بشذقل قاسذل، وأق   اعسصا ر أن اعرئيس أيطى اعسصريين فرص  إلقنا  "تساس" بتةلي  قطذا  غذ ة 

 بع سا ت ملوا إلقنايص بت بيل اتماا قرارا  ب ي ة ض  اع طا .
 15/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 في تجويع غزةحماس: تصريحات األحمد لن تعفي السلطة من دورها  .10

أقذذ  اعنذذاطل باةذذ  ترقذذ  "تسذذاس" فذذو ي برهذذو  أن اةذذتسرار يذذ ا  األتسذذ  فذذي عغذذ  اعتقذذايم واعتمذذوين 
ئلص اعوطنيذذذ  عذذذن تعرذذذي ةذذذلط  وتقوسذذذ  اعس اطعذذذ  سذذذن سةذذذاوعياتها يذذذن قسذذذ  وامتطذذذاغ عشذذذعبنا وعرصذذذا

اعستمذذذذذاهرين اعةذذذذذلسيين فذذذذذي اعضذذذذذر ، و ورهذذذذذا اعسشذذذذذين فذذذذذي تبويذذذذذ  أهلنذذذذذا فذذذذذي غذذذذذ ة وقطذذذذذ  رواتذذذذذبه  
وقال برهو  في تصري  صتري يو  اعمسيس، إن أةلوم  وسمصصاته  وستاربته  في قو  أوت ه .

اعستذذرسرين عذذن يثنذذيه  يذذن سواصذذل  رةذذاعته  اعس  ةذذ  واعوطنيذذ  تبذذا  غذذ ة اعتشذذقيخ واعته يذذ  ووصذذره  ب
وأهلهذذا اعستاصذذرين واعذذ فا  يذذن ت ذذوقه ، وعذذن توقذذغ سةذذيرة شذذعبنا فذذي سوابهذذ  اتتذذت ل وسشذذاريعص 

وأضذذاغ: ت نبذذ  ترةذذيرا عسذذا ت ذذو  بذذص ةذلط  وتقوسذذ  اعس اطعذذ  سذذن ضذذرم عوتذذ ة شذذعبنا  وسمططاتذص.
 ويص س اوستص ونضاتتص ةوى تهيئ  اعمروغ عتسرير صر   اع رن.وس وسا  ويواسل صسو   وتش

 14/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 بإشعال الفتنة وتمزيق وحدة األرض والشعب لتلبية طموحات حزبية ضيقةفتح تتهم حماس  .11
ياسذذذا يلذذذى تت يذذذل تلذذذ   11اتهسذذذ  ترقذذذ  فذذذت  فذذذي بيذذذان، ترقذذذ  تسذذذاس ب نهذذذا "أقذذذ س  قبذذذل : را  هللا
ت ل، بإشذذعال اعرتنذذ  وتس يذذل وتذذ ة األرع واعشذذعم واعساةةذذ ، عتلبيذذ  طسوتذذا  ت بيذذ  ضذذي  ، اتتذذ

ورأ  "فذذذت " أن "تسذذذاس" ارتقبذذذ  مذذذذ ل ةذذذنوا  اتن ذذذ م، أمطذذذاء فا تذذذذ  بتذذذل اعشذذذعم واع ضذذذذي ، 
 وتوع  تياة أبناء شعبنا في غ ة إعى ةلةل  سرسق وقوارن، وع  ت   بشيء يتةن تياتص.

تذذذذ هور األوضذذذذا  اإلنةذذذذاني  فذذذذي قطذذذذا  غذذذذ ة، وانهيذذذذار اعساشذذذذرا  اتقتصذذذذا ي ، وأشذذذذار  "فذذذذت " إعذذذذى 
وستاوت  "تساس" ت ذ ي  أ سذ  قطذا  غذ ة بوصذرها قضذي  إنةذاني ، ت قضذي  تريذ  ويذو ة واةذت  ل، 
ساقذذذ ة أن شذذذعم اعببذذذارين، شذذذعم اع ذذذا ة اعشذذذه اء، شذذذعم اعقرذذذاح اعذذذوطني واععذذذو ة فذذذي قافذذذ  أسذذذاقن 

تتذذرر  سذذن اتن ةذذا  األةذذو ، واةذذتعا تص عوت تذذص، وأن "تسذذاس" تسنذذ  اعذذخ،  وبذذو  ، يتطلذذ  إعذذى عتمذذ 
 ةن . 11وتعيل تت  ص سنا 

 15/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 خبير إسرائيلي: رهان حماس يقترب من المواجهة العسكرية بغزة .11
أيذذذا  را  اعمبيذذذر اععةذذذقري اإلةذذذرائيلي فذذذي صذذذتير  سعذذذاريغ إن "-قذذذال تذذذال عيذذذغ: يذذذ نان أبذذذو يذذذاسر

اعسعرقذذذ  اع ا سذذذ  فذذذي قطذذذا  غذذذ ة باتذذذ  سوبذذذو ة فذذذي اع اويذذذ ، وهذذذو سذذذا تذذذراهن يليذذذص تسذذذاس، فذذذي مذذذل 
اةذتسرار اعطذائرا  اعورقيذذ  اعسشذتعل  سسذذا ي يذ  سذذن تذ ة اعضذذغوط يلذى اعسةذذتوى اعةياةذي اإلةذذرائيلي، 

تطلذل هذا  وربسا يبا ر اعبيال اإلةرائيلي عتنريا هبسا  ستذى سذا ةذنت  اعررصذ  أساسذص علم يذا اعتذي 
وأضذاغ فذي س ذال  اعطائرا ، سسا يعني أن سوب  تصعي  يةقري بات  ت ترم سنا س  سرور اعوق ".

" أنص "بع  ث ث  شهور سن اعسوابه  اعسةتسرة في قطا  غ ة، فإن اعب ال اعذ ائر فذي 21تربستص "يربي
تبذذذا  اعتطذذذورا   اعسبلذذذس اعذذذو اري اعسصذذذغر علشذذذاون األسنيذذذ  واعةياةذذذي  يذذذ  ا  تذذذول اعةياةذذذ  اعستبعذذذ 

سقانيذذ  أن تذذ  ا  األسذذور ةذذوءا، تيذذن يقسذذن بذذوهر اعن ذذاال فذذي ساهيذذ  اعتعاسذذل سذذ   األسنيذذ  هنذذاخ، وا 
اعم يا اعتي تطلل اعطائرا ، وهذل تذت  سعذاسلته  قسذا اعوضذ  سذ  سطل ذي اع ذاائغ اعصذارومي  باتبذا  

يذذذذر سعنيذذذذ  بسوابهذذذذ  ومذذذذت  بذذذذ ن "اعبذذذذيال واعساةةذذذذ  األسنيذذذذ  عذذذذ يهسا ت ذذذذ ير بذذذذ ن تسذذذذاس غ إةذذذذرائيل".
يةقري ، وتعلذ  أن األثسذان اعباهمذ  اعتذي تنتمرهذا سذن أي سوابهذ  يةذقري  قذ  ت ت ذوى يلذى  فعهذا، 

، عقن األشهر األميرة أثبت  2014ألنها ع  تتعافى بع  سن براتا  ترم اعبرغ اعصاس  في صيغ 
قصذذذى سذذذن مذذذ ل أن تسذذذاس عذذذ يها اتةذذذتع ا  اعقاسذذذل علذذذ مول فذذذي سوابهذذذ  يةذذذقري  تتذذذى تذذذ ها األ

 تصعي  سرتوح، سسا يعني أن أيا  اعسعرق  اع ا س  في اع طا  بات  ت ترم تتى أصبت  في اع اوي ".
 20/6/2018"، 21عربيموقع "
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 حماس: المقاومة لن تسمح للعدو بفرض معادالت جديدة .11

ت قيذ  عرةذاع   قاع  ترق  تساس، إن ر  اعس اوس  اعرلةطيني  اعسشرو  يلى اعع وان "اإلةذرائيلي": غ ة
وأشا  اعناطل باة  ترق  تساس، فو ي برهذو  فذي تصذري  عذص يبذر صذرتتص يلذى  اع صغ باع صغ.

"تويتر" باعس اوس  اعتي ر   يلى قصذغ سواقعهذا بذإط ل صذلي  سذن اعصذواريخ، سشذ   ا يلذى أن هذاا 
يذذذ  وأضذذذاغ أن رةذذذاع  اع صذذذغ باع صذذذغ ت قيذذذ  يلذذذى أن اعس اوسذذذ  هذذذي سذذذن تتذذذ   قوا  اعذذذر  سشذذذرو .

وأقذذذ  أن اعس اوسذذذ  "عذذذن تةذذذس  علعذذذ و باتةذذذتررا  بشذذذعبنا أو فذذذرع سعذذذا ت   اتشذذذتباخ يلذذذى طري تهذذذا.
 ب ي ة، ويليص )اعع و اعصهيوني( أن يتتسل اعنتائج".

 20/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية يبحث مع بري البوابات اإللكترونية في مخيم "عين الحلوة" .11
يذو  اعمسذيس، هاتري ذا سذ  رئذيس سبلذس  س اعسقتذم اعةياةذي عترقذ  تسذاسبتن إةذساييل هنيذ ، رئذي

اعنوام اعلبناني نبيص بري، األوضا  اعسةتب ة في سمي  يين اعتلذوة ع بئذين اعرلةذطينيين فذي صذي ا، 
وأقذ  سقتذم هنيذ  فذي تصذري  صذتري سقتذوم، أن هنيذ  تنذاول فذي اتصذاعص اإلبذراءا   بنوبي عبنان.

ميذذذرة اعستسثلذذذ  بوضذذ  بوابذذذا  إعقترونيذذذ  عترتذذذيال اعذذ املين واعمذذذاربين سذذذن اعسمذذذي  األسنيذذ  اعلبنانيذذذ  األ
وأقذذ  هنيذذ ، أن اعسميسذذا  اعرلةذذطيني  فذذي عبنذذان هذذي أتذذ   اعرلةذذطيني، وت ثيرهذذا يلذذى اعسمذذي  وةذذق انص.

سرتق ا  تساي  األسن اع وسي اعلبناني وعن تقون إت ياسل اةت رار في عبنان تتى تت يل اععذو ة اعذى 
 ةطين، سش    ا يلى يسل اعع ق  بين اعشعبين اعرلةطيني واعلبناني.فل

سذذن بانبذذص، ويذذ  رئذذيس سبلذذس اعنذذوام اعلبنذذاني بستابعذذ  سوضذذو  اعسمذذي  واعبوابذذا  وبتثذذص سذذ  بهذذا  
 اتمتصاا اعلبناني .

 14/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 هويتنا وتصفية قضيتنا الحية: االحتالل واإلدارة األمريكية لن يستطيعوا تمرير طمس .11
مطم يضو اعسقتم اعةياةي عترق  "تساس" مليل اعتي ، مطب  يي  اعرطر في سمي  اععذو ة شذرل 

وشذذ   اعتيذ  مذذ ل مطبتذذص صذباح اعبسعذذ : بئنذذا اعيذو  يلذذى س ربذذ  سذن تذذ و  أرضذذنا فذذي . س ينذ  غذذ ة
 غلى سن  سائنا.رغ  ها  اعبراتا ، عناق  يلى سواصل  اعطريل  ألن فلةطين واع  س أ  48اعذ
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وتوبذذص اعتيذذ  باعتتيذذ  عقذذل اتتذذرار اعسناصذذرين علتذذل اعرلةذذطيني فذذي األسذذ  اعستتذذ ة وسبلذذس األسذذن، 
وقذال: مهذر  ةذلطا  اتتذت ل  "اعاي ع  تةتط  أسريقا بقل سا تسلخ أن تسرر قرارها اعماع  ض نا".

 س هويتنا وتصري  قضيتنا.واإل ارة األسريقي  في ي ع   وعي ، ساق ا أنها عن تةتطي  أن تسرر طس
قسذا شذذقر اعتيذ  اعذذ ول اععربيذ  واإلةذذ سي  وهذذ  يةذان ون اعتذذل اعرلةذطيني اعيذذو ، ون ذول إلمواننذذا فذذي 

 قل سقان أن اع بئين ضيوغ ين ق  فسه و عه  اعتياة تتى يعو وا إعى أرضه  ووطنه .
رذرع بوابذا  إعقترونيذ  وقال: نما باعت ين عبنان اعاي يشه  تاع  سذن اعتضذييل يلذى اعسميسذا  ب

قسذذذذا ناشذذذذ  اعذذذذ ول اععربيذذذذ  أت يرتتذذذذوا بذذذذام اعتطبيذذذذ  سذذذذ  اععذذذذ و،  تضذذذذيل يلذذذذى اعمذذذذاربين واعذذذذ املين.
 "فاتتت ل بتاب  عةياةي ق عطر   وي   ت أن يةت بل في  وعنا".

 15/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "الشعبية" تتهم عزام األحمد بـ"االنحدار األخالقي" .11
فذت  يذذ ا  األتسذ ، بذذ ن  وصذر  اعببهذ  اعشذذعبي  عتتريذر فلةذطين اتهاسذذا  اع يذا ي فذذي ترقذ : را  هللا

 اعببه  تتل ي أسوات سن "بها  سشبوه "، ب نها "انت ار أم قي يضر باعع قا  اعوطني ".
وقاعذ  "اعشذعبي " فذي بيذان صذتري يذو  األتذ ، إن "اتتسذ  يعذرغ بذ ن اعببهذ  تعذاني صذعوبا  ساعيذذ  

طذذ  ت وقهذذا اعساعيذذ  سذذن اعصذذن ول اعذذوطني، وهذذي عذذ  وعذذن تنتنذذي وت تبتذذ  بسواقرهذذا وةياةذذاتها بذذراء ق
وأق   اعببهذ  أن أيضذائها "ت يتل ذون رواتذم سذن األيذ اء وت سذن فتذا   اعوطني  اعسمتبرة واعسبرب ".

اعن ذ   اتراقا  باريس اتقتصا ي وت سن سنمسا  اعسبتس  اعس ني اعسسوع  سن اعغرم وت سن صن ول
، انسذذا تسويلنذذا سذذن  يذذ  وتبريذذا  عإليبذذاراعذذ وعي، وت سذذن وقاعذذ  اعتنسيذذ  األسريقيذذ ، وهذذ  عيةذذوا بن قيذذ  
ونوهذذ  اعذذى أن تصذذري  يذذ ا  األتسذذ  "فذذي  شذذعبنا وأنصذذارنا ورفاقنذذا وأصذذ قاانا" وفذذل سذذا أور   اعبيذذان.

أبذذذوام ي ذذذ  اعسبلذذذس هذذذا  اعمذذذروغ واعتوقيذذذ ، واتهذذذا  شذذذعبنا وببهتنذذذا يتسذذذل  تت  ورةذذذائل يلذذذى 
يذذا ة اتيتبذذار علذذ يوا   اعسرقذذ ي عسنمسذذ  اعتتريذذر اعرلةذذطيني ، واعذذاي نتسنذذى سنذذص سرابعذذ  شذذاسل ، وا 

 اعصا ق  بع   سبلس وطني توتي ي يشارخ بص اعبسي ".
 17/6/2018قدس برس، 

 
 حماس توضح حقيقة ما جرى في تجمع ساحة السرايا بغزة .11

بع  ب ةغ قبيذر سذا تذ ن فذي ةذات  اعةذرايا بس ينذ  غذ ة اعذاي قاع  ترق  تساس إن قيا ة اعترق  تا
 أ ى إعى فع اعتبس ، ساق ة  أنها سنا ةاي  اعت ن أبر  تت ي  ا أوعيإا فيسا برى.
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وأوضذذت  اعترقذذ  فذذي بيذذان صذذتري سةذذاء اإلثنذذين أن هذذا  عيةذذ  اعرعاعيذذ  األوعذذى اعتذذي ينرذذاها هذذاا 
اب   تذذت  بهذذ وء، وت يتذذ ن م عهذذا أي صذذ اسا  اعتذذراخ فذذي قطذذا  غذذ ة، تيذذن قانذذ  اعرعاعيذذا  اعةذذ

 ت اقر، سنوه  إعى أن سطاعبها ست   ويا ع  وتنةب  س  سطاعم شعبنا وسواقغ وسطاعم اعترق .
وأشذذذار  إعذذذى أن اعبهذذذ  اعسةذذذاوع  يذذذن تنمذذذي  اعرعاعيذذذ  وبهذذذ  اعذذذ يوة اععاسذذذ  علسشذذذارق  فيهذذذا، تيذذذن 

وستناقضذذ   األسذذر اعذذاي وت ذذر األبذذواء وأ ى إعذذى شذذارق  شذذرائ  ستباينذذ ، وتذذ  تر يذذ  شذذعارا  سمتلرذذ  
وعرت  اعترق  إعى سشارق  ي   سن ستذرري ترقذ  تسذاس فذي تنمذي   تاع  اتشتباخ بين اعسشارقين.

اعرعاعيذذذ ، سبينذذذ   أنذذذص قذذذان سذذذن اعس ذذذرر أن يشذذذارقوا فيهذذذا بقلسذذذا ، سذذذن بيذذذنه  األةذذذير اعستذذذرر ستسذذذو  
اعذذاي تذذاول بعذذع اعسشذذارقين سنعذذص سذذن اعتذذ ين  سذذا سذذر اوي، واألةذذير اعستذذرر توفيذذل أبذذو نعذذي ، و 

نسا باء  اضطر  ع نةتام. وش    ترق  تساس أن سا ت ن اعيو  ع  تمطط عص أي به  وطني ، وا 
نتيب  اتتت ان واعتذوتر اعذاي يةذو  اع طذا ، واعتبذاين بذين اعسشذارقين، سعتبذرة إيذا  أسذر ا ساةذر ا ترفضذص 

ونوهذذ  أن اعذذخ فذذي اعوقذذ  ااتذذص ياقذذ  صذذوابي   سنذذ  تقذذرار . اعترقذذ  وت ينذذص وتاقذذ  وبذذوم اععسذذل يلذذى
قرار تساس وقوى وفصائل اعشعم اعرلةطيني في تنمي  سةيرا  اععو ة وقةر اعتصار وتوبيص تاع  

 .اعغضم اع املي واتتت ان واعضغط في وبص اعع و اعصهيوني
 18/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لسرايا في غزة"الشعبية" تندد بقمع تظاهرة ساحة ا .11

نذ    اعببهذذ  اعشذعبي  بسذذا أةذستص "ايتذذ اء" يناصذذر أسنيذ  تابعذذ  عترقذ  تسذذاس يلذى سمذذاهرة عألةذذرى 
وقذذذال ربذذذاح سهنذذذا اع يذذذا ي باعببهذذذ  ويضذذذو سقتبهذذذا اعةياةذذذي إن "اعبلطبذذذ   فذذذي ةذذذات  اعةذذذرايا بغذذذ ة.

نسذا فذي غذ ة  قسذا ايتبذر أن  أيضذا".واع يرن  هو أةلوم تنتهبص قوا  األسن، عذيس فذي را  هللا ف ذط، وا 
سا برى فذي اعةذرايا ياقذ  أن تسذاس ت ت بذل ألي قذان بذاعتعبير يذن وبهذ  نمذر  قسذا ترعذل اعةذلطا  

 في را  هللا، و يا في متا  ت وينتص سن وصره  بشرفاء هاا اعوطن إعى اعتوت  إلنهاء اتن ةا .  
هذذذذ ة األسذذذذن اعتابعذذذذ  علةذذذذلط  سذذذذن بانبذذذذص، نذذذذ   األسذذذذين اععذذذذا  علببهذذذذ  اعشذذذذعبي  أتسذذذذ  ةذذذذع ا  ب سذذذذ  أب

 اعرلةطيني  في اعضر  اعغربي  واعةلط  اعتاقس  في غ ة علتراخ اعبساهيري في األيا  األميرة.
إن اعتبذاو ا  بتذل اعبسذاهير ةتضذ   -في بيذان و يذص أنصذار -وقال ةع ا  سن ةبنص في إةرائيل 

ر ايت اءا  يناصر أسني  تتب  اعشعم اعرلةطيني أسا  فوه  برقان ق  ينربر في أي عتم . قسا ايتب
 ألبه ة أسن اعةلط  في اعضر  وعةلط  تساس في غ ة أنها إسعان في قس  ومنل اعتريا  اععاس .

 19/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 "رفع العقوبات عن غزة"الفصائل تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرة  .11
ابعذذذذ  علةذذذذلط  اعرلةذذذذطيني  وسذذذذ نيين، يلذذذذى أثذذذذار ايتذذذذ اء األبهذذذذ ة األسنيذذذذ  اعت: فتتذذذذي صذذذذب اح -غذذذذ ة 

اةذذذتنقارا  شذذذ ي ا  بذذذين  اعسشذذذارقين فذذذي سةذذذيرة ةذذذلسي  نمسهذذذا تذذذراخ "ارفعذذذوا اعع وبذذذا " يذذذن قطذذذا  غذذذ ة،
واةتنقر  "تسذاس" فذي بيذان، "هذاا اععذ وان غيذر األم قذي" اعذاي تصذل "بسواف ذ  ةياةذي " اعرصائل. 

عم اعرافضذ  عإلبذراءا  اعع ابيذ  يلذى غذ ة" وأنهذا سا "ياق  أن اعةذلط  تتنذاقع تساسذا  سذ  أطيذاغ اعشذ
"شذذريخ أةذذاس فذذي اعتصذذار اعسرذذروع يلذذى شذذعبنا" فذذي اع طذذا . و يذذ  اعترقذذ  قيذذا ة اعةذذلط  إعذذى 
"اإلنصذذا  عصذذو  اعشذذار  اعرلةذذطيني ورفذذ  اعع وبذذا  اعسرروضذذ  يلذذى غذذ ة فذذورا "، سطاعبذذ   "بذذاإلفراا 

 سن( أسس".اعروري ين اعسمتطرين يلى ملري  تماهرا  )أول 
ووصر  "اعشذعبي " اتيتذ اء بذذ "اعبريسذ  اعتذي تتتس ذل قيذا ة اعةذلط  اعسةذاوعي  اعسباشذرة ينهذا"، سعتبذرة 

 أن األميرة "امتار  أن تض  نرةها في سوق  اعمص  علشعم اعرلةطيني".
سقن، ون    "اع يسوقراطي " بذ "اع س  اعوتشي"، سطاعب  بذ "تشقيل عبن  تت يل وطني  في أةر  وق  س

وستاةذذذب  اعسةذذذاوعين يذذذن ارتقذذذام اعرمذذذائ ، واإلفذذذراا اعرذذذوري يذذذن اعسعت لذذذين واعقذذذغ  يذذذن س ت ذذذته ، 
 وتساي  تل اعناس في اعتماهر واعتعبير ين اعرأي".

 15/6/2018الحياة، لندن، 
 

 شمال الضفةاالحتالل يعلن اعتقال خلية عسكرية لحركة حماس  .10
اتتذ ، ايت ذال اقثذر  ،اعذ املي اإلةذرائيلي )شذين بيذ ( أيلذن بهذا  اتسذن: أ غ م -اع  س اعستتلذ  

ينصذذذرا فذذذي ترقذذذ  تسذذاس فذذذي شذذذسال اعضذذذر  اعغربيذذذ  اعستتلذذ ، قذذذانوا يعذذذ ون عهبسذذذا  يلذذذى  20سذذن 
واور  بهذذذا  األسذذذن فذذذي بيذذذان انهذذذ  ينتسذذذون اعذذذى مليذذذ  نشذذذط  بذذذين تشذذذرين اتول  اهذذذ اغ إةذذذرائيلي .

قيقهذا، تفتذا اعذى ان سعمسهذ  يتتذ رون سذن س ينذ  تذين تذ  تر 2018ونيةان )ابريل(  2017)اقتوبر( 
وقال سةاول قبير في اعشين بي  ان "ها  اتيت ات  تثبذ  سبذ  ا نيذ   نابلس شسال اعضر  اعغربي .

"، سضذذيرا "تبنبنذذا إةذذرائيلبنذذى تتتيذذ  ارهابيذذ  بهذذ غ ارتقذذام ايتذذ اءا  فذذي  إلقاسذذ تسذذاس وبهو هذذا 
 ايت اءا  مطرة، سا اتاح ان اا" س نيين.

 17/6/2018الحياة، لندن، 
 

طالق إلقاء قنبلة تجاه قوة إسرائيلية بالخليل  .11  شمال رام هللالالحتالل النار صوب معسكر وا 
أطلذذذذل س ذذذذاوسون فلةذذذذطينيون، سةذذذذاء يذذذذو  اعث ثذذذذاء، اعنذذذذار صذذذذوم سعةذذذذقر عبذذذذيال اتتذذذذت ل : را  هللا

ل إيذذ   اتتذذت ل بذذ ن س ذذاوسين وأفذذا   وةذذائ اإلةذذرائيلي، شذذسال س ينذذ  را  هللا وةذذط اعضذذر  اعغربيذذ .
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 فلةطينيين أطل وا اعنار سن ةيارة سةري  تبا  سعةقر ع تت ل قرم سةتوطن  يذوفرا شذسال را  هللا.
 وأضاف  أنص ت إصابا  براء اتةته اغ، فيسا شري  قوا  اتتت ل في يسليا  تسشيط واةع .

ستليذ  اعصذن  أع يذ  صذوم قذوة إةذرائيلي  فذي وفي األثنذاء، أفذا   وةذائل إيذ   إةذرائيلي ، بذ ن قنبلذ  
وهذذذاا اعتذذا ن عذذ  يةذذرر يذذذن إصذذابا ، فيسذذا أفذذذا   سنط ذذ  اع صذذب  قذذرم اعسةذذذب  اإلبراهيسذذي باعمليذذل.
 سراةلنا بانتشار واة  ع و  اتتت ل في اعسقان.

 19/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مدارس في األونروا: نرفض سياسة إغالق ودمج ال"شؤون الالجئين في حماس" .11
قال سةاول سقتم شاون اع بئين في اإلة سي  "تساس" اعتاا أبو أتس  فضل "إن إبراءا  وقاعذ  
األونذذروا تطذذاول يصذذبا  أةاةذذيا  ينذذ  اعشذذعم اعرلةذذطيني وهذذو قطذذا  اعتعلذذي ، اعذذاي يعذذ    شذذعبنا طري ذذا  

 وطنص فلةطين". اةتراتيبيا  في سةيرة أبياعص، وسةارا  أةاةيا  عطريل اععو ة إعى
وقذذال سع بذذا  يلذذى قذذرار األونذذروا بذذإغ ل س رةذذ  اعطنطذذورة فذذي تبسذذ  اعسعشذذول فذذي صذذور "إن واقذذ  
اعسذذ ارس اعتابعذذ  عوقاعذذ  اتونذذروا فذذي عبنذذان يتتذذاا إعذذى اعتطذذوير وبنذذاء اعسرافذذل واعتوةذذي  نمذذرا  عل يذذا ة 

 . س بتب  اععب  في اعسوا ن "اعةنوي  عع   اعط م، وعيس اإلق ا  يلى إقرال أو  سج بعع اعس ار 
وأقذ  فضذل رفضذص أيضذا  "عةياةذ   سذج سذ ارس األونذروا و يذا ة يذ   اعطذ م فذي اعصذروغ، وت لذيا 
اعم سا  اعتربوي "، سطاعبا   ائرة اعتعلي  في وقاع  األونروا باعتراب  ين قراراتها، سش  ا  يلذى "اعتسةذخ 

 ".1948رتقب  بتل شعبنا في اععا  باألونروا عسا تسثل سن شاه  يلى اعبريس  اعتي ا
 19/6/2018المستقبل، بيروت، 

 
 نتنياهو يحرض على عباس ويتهمه بأزمة غزة اإلنسانية .11

ومغ رئيس اعتقوس  اإلةرائيلي ، بنياسين نتنياهو، اعتراخ اعشعبي في را  هللا اعرافع : ستس  وت 
ياسا،  12صر سنا أقثر سن علع وبا  اعتي تررضها اعةلط  اعرلةطيني  يلى قطا  غ ة اعستا

عيترع يلى رئيس اعةلط  اعرلةطيني ، ستسو  يباس، واتهسص بانص وراء تصعي  ت ة األ س  
 اإلنةاني  باع طا .

واةتغل نتنياهو أ س  اعرواتم في اعةلط  اعرلةطيني ، عيبرر سا ت و  بص ةلطا  اتتت ل اإلةرائيلي  
سةاوعي  اعساةة  اإلةرائيلي  ين اعتصار  سن إبراءا ، في اعوق  اعاي ةعى علتسلا سن

 اعستواصل يلى غ ة وت ايياتص اإلنةاني ، اعصتي ، اتبتسايي  واتقتصا ي  يلى اعرلةطينيين بغ ة.
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سوقغ نتنياهو وتتريضص يلى يباس يبر ينص صباح يو  اعمسيس، سن م ل تغري ا  يلى تةابص 
 ة س  سبعوثي اعرئيس األسيرقي قوشنر يلى "توتير"، تين أوض  أنص بص   بتن سلغ قطا  غ

وأضاغ رئيس اعتقوس  اإلةرائيلي : "  وغرينب   وفري سان األةبو  اع ا  ، تين ةي ورون اعسنط  .
نرتم ب ي به  ةيتةن أوضا  ةقان غ ة، ويعسل يلى سن  تع ي  ق را  تساس اععةقري ، 

 وةنطاعم بعو ة ستتب ينا ع يها ةريع ا".
ةلط  اعرلةطيني  وتتسيلها سةاوعي  وت اييا  اعتصار اإلةرائيلي يلى غ ة، قسا ةعى تتها  اع

قائ : "بينسا نعسل يلى تتةين اعتياة اعيوسي  عةقان غ ة ويلى اةتعا ة بنو نا وسواطنينا، يلينا 
اععسل يلى اةتغ ل اعتغيرا  اإليبابي  اعتي تت ن في اعسنط   سن أبل  ف  اعة   اعت ي ي واع ائ  

 األسا ".إعى 
 14/6/2018، 48عرب 

 
 ةنتنياهو يجدد مطالبته بانسحاب إيران من سوري .11

قال رئيس اعو راء "اإلةرائيلي"، بنياسين نتنياهو، إنص بتن س  اعرئيس اعروةي، ف  يسير بوتين، وس  
 و ير اعماربي  األسريقي، سايخ بوسبيو، اع ضايا اإلقليسي ، ويلى رأةها اعوض  في ةوري .

تنياهو في سةتهل بلة  اعتقوس  األةبويي ، أسس، إنص ب   ت قي   م ل ستا ثاتص س  وأضاغ ن
اعرئيس اعروةي وو ير اعماربي  األسريقي، نهاي  األةبو ، يلى ضرورة مروا إيران سن بسي  
األراضي اعةوري . وقال ع   "أوضت  سرة أمرى اعسبا   األةاةي  اعتي ترش نا تيال األوضا  في 

ت ، يبم يلى إيران أن تمرا سن بسي  األراضي اعةوري ، وثانيا ، أننا ةنعسل، ونعسل ةوري ، أو 
تاعيا ، ض  اعستاوت  اإليراني  واعستاوت  اعتي ي و  بها وق ء إيران علتسوض  يةقريا  قرم اعت و  
 و امل اععسل اعةوري. ةنعسل ض  هاا اعتسوض  في بسي  األراضي اعةوري ". وياق  اعسةاوعون
"اإلةرائيليون"، بشقل  ائ ، أنه  عن يةستوا إليران باعتسوض   امل ةوري ، واعتي تشه  صرايا  سنا 

2011. 
 18/6/2018، 48عرب 

 
 ولن نسمح لداعش بالتموضع في سيناء ةنتنياهو: قصفنا قواعد إيرانية بسوري .11

اعبيال هاب  سامرا قواي   قال رئيس اعو راء اإلةرائيلي بنياسين نتنياهو، يو  اعمسيس، أن :را  هللا
وا يى نتنياهو م ل قلس  عص في ساتسر و راء األسن اع املي  عسيلشيا  إيراني  ستواب ة في ةوري .

باع  س، أن إيران تةعى إعى تتويل ةوري  إعى سةتعسرة به غ شن هبسا  ض  إةرائيل سن م ل 
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أعغ س اتل شيعي  80 ا  أقثر سن و ي  أن طهران تمطط تةتم سيلشيا  إيراني  وشيعي  في اعب  .
وتطرل نتنياهو إعى ببه  أمرى، سش  ا يلى  ض  إةرائيل. سش ا يلى أن إةرائيل عن تةس  باعخ.

وقال "إن هاا األسر سه   أن إةرائيل عن تةس  أيضا عتنمي   ايال اإلرهابي باعتسوض  في ةيناء.
نسا عنا أيضا".  عيس ف ط عسصر وا 

 14/6/2018القدس، القدس، 

 
 حماس في غزةليبرمان يشدد على ضرورة إسقاط  .11

ب   أفيب ور عيبرسان و ير اعبيال اإلةرائيلي، يو  اعمسيس، سوقرص اع ايي إعى ضرورة : را  هللا
وقال عيبرسان في سنت ى باسع  بار  اعتترخ سن أبل إة اط نما  ترق  تساس في قطا  غ ة.

عسا يت ن في قطا  غ ة وهو إة اط نما  إي ن، أنص يبم يلى إةرائيل أن تت   ه فا واضتا 
ورأى أنص يلى ةقان قطا  غ ة اععسل سن أبل إة اط نما  تساس. سشيرا إعى أنص يبم  تساس.

وأضاغ "يبم أن  إة اط اعنما  سن اع امل يلى ي  اعةقان بع  أن فشل  قل اعستاوت  اعماربي .
وتطرل  يه  إة اط نما  تساس".يعرغ اعةقان هناخ أنص سن أبل سصلتته  وسصلت  أطراعه  يل

أبل اعتوصل تترال يبم أن تنض  بسي  اع ول اعةني   إنص سنعيبرسان علوض  في اعسنط  ، وقال 
اعسعت ع  اعتي ربسا بات  تره  ألول سرة أن اعع و اعت ي ي عيس إةرائيل واعصهيوني ، بل اإلة   

يران". اتصات  ةري  وأمرى سعلن  وتلراء وأق  يلى أن هناخ  اعرا يقاعي واع اي ة و ايال وا 
إلةرائيل في اعسنط  . سشيرا إعى أن هناخ  ول قبيرة عيس ع يها اعشباي  إلي ن اعع قا  بشقل 

وش   يلى ضرورة أن أي اترال يشسل اععرم وعيس اعرلةطينيين وت ه ، واععسل يلى تةوي   يلني.
 قضي  يرم إةرائيل.

 14/6/2018القدس، القدس، 

 
طالق سراح األسرى عاما   15رائيلي لهدنة مع حماس مشروع إس .11  وا 

طاعم أو ي ةيغال، اعستلل اعةياةي اإلةرائيلي، بس اعص بصتير  سعاريغ : ي نان أبو ياسر -غ ة
أن "تتما اعتقوس  اإلةرائيلي  ةلةل  إبراءا  ومطوا  سن ش نها تتصيل ه ن  أسني  سن تساس 

 ابل أن تطلل إةرائيل ةراح أربعين أةيرا فلةطينيا قل ياسا، س 15يلى طول ت و  قطا  غ ة عس ة 
 شهر بناء يلى سعاييرها، وتةاي  في ترسي  اع طا ".

"، أن "سا يع   ها  اعرقرة سا أيلنص إيتةيخ قوهين 21وأضاغ ةيغال، في س اعص اعاي تربستص "يربي
ي ، بع  أن أوشقا ق-سةاي  و ير اعساعي  اإلةرائيلي سن ت م "شاس"، سع با يلى سصافت  تراسم
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يلى  مول ترم نووي ، سب يا سواف تص يلى اع مول في توار س  تساس عتت يل اعة  ، ورغ  أن 
هاا اعصو  اعنشا  عيس س عوفا في اعشار  اإلةرائيلي سثل أسطار يونيو، عقننا ت نتت ن ين 

نسا أسا  أت  قا ة ت م شاس اع يني، اعشريخ في  صتريين أو باتثين أو بنرات  ةاب ين، وا 
 اتئت غ اعتقوسي".

وأض  ةيغال أنص "رغ  إص ار رئيس اعتقوس  بنياسين نتنياهو بيانا يتسل فيص تساس سةاوعي  
اعوض  اعست هور في غ ة، واإلي ن أن ةقان غ ة عيةوا أي اء إةرائيل، فهو ي ترم باعخ سن اعبنون 

 س؟".اعاي بس  تراسم س  قي ، فهل يرعلها نتنياهو س  قا ة تسا
اعقاتم ين ل ين شبتاي شوفال، اعباتن بسعه  ةياةا  ض  اإلرهام بسرق  هرتةيليا، أن "إةرائيل 
ع يها تاب  بانت ال تساس عسرتل  تقون فيها شريقا ةياةيا ست و ا، طاعسا أنها ترى يلى اعصعي  

 سرتل  تاعي ".اتةتراتيبي أن تت يها األقبر هو إيران، فيسا تساس تب ى سشقل  س سن ، عقنها في 
، ف   آن األوان 2014وأضاغ أنص "بع  سرور أرب  ةنوا  سن نهاي  اعترم األميرة اعبرغ اعصاس  

أسا  إةرائيل عتغيير نمرتها وترقيرها تبا  تساس  ألن  وائر صن  اع رار في تل أبيم تبتن ين 
ياسا، وهو سا  15 اعثسن اعاي ق  تضطر ع فعص س ابل تت يل ه وء أسني يلى طول قطا  غ ة يست 

يتتاا شباي  ةياةي ، يلى غرار مط  اتنرصال ين غ ة، اعتي شقل  أت  اإلنبا ا  
اإلةتراتيبي  اعقبيرة إلةرائيل  ألنص سنتها اع  رة يلى إب اء تساس ي وا سقب  س ي ا، بعي ا ين 

 وصوعها علبطن اعرموة إلةرائيل اعستسثل  باعضر  اعغربي ".
إن "صعو  تساس في غ ة أةرر ين اعس ي  سن ارتباط إةرائيل باعةلط   ويةت رخ شوفال قائ 

اعرلةطيني  بصورة ستقس ، فاألميرة ع  تع  ت وى يلى اعب اء سن  ون إةرائيل، وق هسا تملا سن 
أيباء غ ة، وسن قوة تساس في اعضر ، وت  إتباط غاعبي  اععسليا  واعهبسا  اعتي مطط  عها 

 بين را  هللا وتل أبيم، سا أن ا تياة اعع ي  سن اإلةرائيليين".تساس باعتعاون اعسشترخ 
وأشار إعى أن "اعةلط  اعرلةطيني  غير سعني  في ها  اعسرتل  بإقاس   وع  سةت ل ، أو مروا إةرائيل 
سن اعضر   ألنها بها  اعتاع  عن تصس  وت ها أسا  قوة تساس، وباعتاعي فإن اعصرا  اعاي تموضص 

س يت ل سصلت  علةلط  اعرلةطيني ، اعسعني  ب يا تص ورف  وتيرتص، عقن إةرائيل في إةرائيل ض  تسا
 اعس ابل سعني  باعوصول عترتيبا  سعين  س  تساس".

وأق  أن "إةرائيل في بتن مياراتها تبا  تساس ق  تواصل ةياة  ي عها، واعتةبم ب يا ة ضائ تها 
ة ح اع طا ، وا يا ة إيسار ، رغ  أن اعتوصل  اعسعيشي ، وصوت إعى اعه غ اعسربو اعستسثل بن  

تترال تساس س  إةرائيل سن ش نص إضعاغ اعةلط  في اعضر ، ورف  شعبي  تساس هناخ، فض  
 ين وبو  أةبام  املي  إةرائيلي  تتول  ون اعتوصل عهاا اتترال".
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ياسا سن هبسا   15 ومت  باع ول إنص "رغ  أن هاا اتترال اعس سول س  تساس ةيتسي إةرائيل عس ة
ط ل ةراح بنو ها األةرى، فإن اعخ يتطلم ي   اإلضرار باعةلط  اعرلةطيني   سرابئ  علترق ، وا 
في اعضر   ألنها أثبت  شراق  أسين  في سن  وقو  يسليا  سةلت  ض  إةرائيل، وس  اعخ فإن 

 فرا سواف   نتنياهو يلى سثل هاا اعسشرو  ت ترم سن اعصرر".
 18/6/2018، "21موقع "عربي 

 
 إسرائيليون يوجهون رسالتي "سالم وحسن جوار" إلى حماس ونتنياهو .11

تل أبيم: بعث  ترق  "صو  آمر" اإلةرائيلي  وي   سن اعسواطنين اإلةرائيليين اعاين يةقنون في 
اعبل ا  اعستيط  ب طا  غ ة، "رةاع  ة   وتةن بوار" إعى أهاعي غ ة، تتضسن  يوة إعى إيا ة 

 بين اعطرفين.اعه وء 
وق  توبص اإلةرائيليون سباشرة إعى رئيس ترق  تساس في اع طا  يتيى اعةنوار، ورئيس اعسقتم 
اعةياةي علترق  إةساييل هني ، طاعبين ن ل اعرةاع  إعى سواطني غ ة. وبا ر إعيها اعناشط اعيةاري 

في اعوةاط  في  اإلةرائيلي، غرشون بةقين، اعس رم سن ربال فت  وتساس، واعاي قان سشارقا  
صر   إيا ة األةير اإلةرائيلي غلعا  شاعيط. وق  أق  بةقين أنص ن ل اعرةاع  إعى سةاول رةسي في 

 تساس.
وباء في اعرةاع  أن  افعها هو اعرغب  في اععيال بة   س  اعرلةطينيين. فقتبوا: "قنا أي اء وسا 

يران أيضا . ع   تل  اعقارث  بق   عنا، وعقن يسقن تغيير هاا اعوض ، بل يبم تغيير . فنتن ب
اعشعبين، عقنها عية  قارث  طبيعي ، بل إنها قارث  اإلنةان هو اعسةاول ينها. نتن ق نا تةببنا 
بت وثها، وفي وةعنا تغييرها. عاعخ نناش ق  اعتوقغ ين اع يا  ب يسال انت اسي . نناش ق : قرى 

م ل إط ل اعصواريخ، قاائغ اعهون، اةتم ا  علقراهي ، اتنت ا ، اعسماهرا  اتةتعراضي  سن 
 األنرال، واعطائرا  اعورقي  اعتارق ".

وأفا  سص ر سن ترق  "صو  آمر" ب ن اعرةاع  قتب  باععبري  وت ربس  إعى اععربي  واإلنبلي ي ، 
 ون ِ ل  رةاع  شبيه  إعى رئيس تقوس  إةرائيل، بنياسين نتنياهو، تطاعم بإبراء سراوضا  س  ربال
تساس. عقنه  اتهسوا اعترق  ب نها "ت ير نماسا  اةتب ا يا "، وقاعوا: "نتن نرفع تصرفاتها، وعقن في 
نهاي  اعسطاغ هي اعةلط  اعتاقس  في غ ة، ةواء قنا نرضى باعخ أ  ت. عهاا يلينا أن نتوصل إعى 

في سرترقا  وي ي  اععشرا  سن هاتء اعنشطاء سنا أةابي ، سماهرا   اعطريل علتت ن سعها".
 اعطرقا  اعرئيةي  في بنوم إةرائيل، ويناش ون اعتوصل إعى ه ن  س  تساس.

 20/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 مطلقي الطائرات الورقية الحارقة يطالب بقتلالمستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية  .11

  أنص "يبم قتل" سطل ي رأى اعسةتشار اع انوني علتقوس  اإلةرائيلي  أفيتاي سان عبلي: اعناصرة
اعستااي  ع طا   1948اعطائرا  اعورقي  اعسشتعل  اعتي أترق  سةاتا  شاةع  سن أراضي اععا  

وقال سان عبلي  عإلااي  اإلةرائيلي  أسس، إنص "إاا ت  اةتم ا  اعطائرا  اعورقي  ألغراع قتاعي ،  غ ة.
)سطل ي اعطائرا ( تنطبل يليه  قوانين فإنها تصب  ه فا  يةقريا  سشرويا "، سضيرا  أن "هاتء 

 اعترم، عاعخ يبم قتله ".
 20/6/2018الحياة، لندن، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية توافق على مشروع قانون يحظر تصوير الجنود .10

، يلى سشرو  قانون ينا يلى األت واف   اعتقوس  اإلةرائيلي  يو  : أ غ م -اع  س اعستتل  
أيوا ، بتل اي شما يلت ط صورا  او سشاه  عبنو  به غ ان ال ي وب  اعةبن تتى يشرة 

وسشرو  اع انون اعاي اقترتص ت م "إةرائيل بيتنا" اعستش    "اعسةاس ب سن اع وع "، وفل و ارة اعع ل.
برئاة  و ير اع فا  أفيب ور عيبرسان ينا يلى اعةبن مسة  أيوا  "بتل اتشماا اعاين 

 ء اعم س ، به غ اثباط ي يس  اعبنو  واعس نيين اإلةرائيليين".يصورون او يةبلون اشرط  عبنو  اثنا
ويسقن سضاير  اعع وب  في تات  ترسي فيها ها  اعصور واعتةبي   اعى "اعسةاس ب سن اع وع ". 
واعع وبا  نرةها يسقن ان تص ر بتل اتشماا اعاين ينشرون ها  اعوثائل في اتي   او يلى 

رتم و ير اع فا  باتقترا  اعو اري، ساق ا انص "ةينهي ستاوت  اعاين و  سواق  اعتواصل اتبتسايي.
 " باعبنو .واإلضرار إلاتل اإلرهامي يسون 

تصرغ شما  إااوقاع  اعنائم في اعسعارض  قةينيا ةريتلوفا سن ت م "اتتتا " يلى "تويتر": "
 ع عل يسوقراطي ".بشقل صتي ، ف  تاب  تن يمري اي شيء"، ووصر  اعنا بانص "مطر وسناه

وبتةم سعه  اع يسوقراطي  اإلةرائيلي  اعليبراعي، فان اعصياغ  غير اعواضت  عسشرو  اع انون، ق  
تسن  اي شما باةتثناء اعبيال سن اعت اط صور او اشرط  في يو علبنو  اإلةرائيليين اعاين ق  

 .ألنشطته ي ت ون قضائيا اسا  ستاق   وعي  
 17/6/2018الحياة، لندن، 
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 وزير إسرائيلي سابق يواجه اتهاما  بالتجسس لصالح إيران .11
ايت ل  اعةلطا  "اإلةرائيلي " أسس اتثنين، و يرا  ةاب ا  ووبه  عص اتهاسا  باعتبةس : )أ غ م(

وشغل  عصاع  اتةتمبارا  اإليراني ، تةبسا أفا  بها  األسن اع املي اإلةرائيلي )شين بي (.
. وق  عتل بص اعم ي وةاء  1996إعى يا   1995اعطاق  سن يا  بونين ةيبيغ سنصم و ير 

أعغ تب  سن تبوم  32بستاوع  تهريم  2005ةسعتص سنا س ة طويل  في "إةرائيل" بع  إ انتص يا  
 اعنشوة اعسغطاة باعشوقوتت .

ا  وقان )شين بي ( ق  اته  ةيبيغ باععسل عصاع  اتةتمبارا  اإليراني  اعتي بن   يس اها في ي
سن م ل اعةرارة اإليراني  في نيبيريا. وقال )شين بي ( إن ةيبيغ تاول ربط سواطنين  2012

"إةرائيليين" عه  ي قا  ب سن "إةرائيل" وقطايا  اعع قا  اعماربي  س  يس ء إيرانيين يتماهرون 
 ب نه  "سةاوعون تباريون أبرياء".

تسرير سعلوسا  ين ةول اعطاق  واعسواق  األسني  واته  بها  األسن اع املي "اإلةرائيلي" ةيبيغ ب
وع  يتض  سا هي اعسعلوسا  اعتي  واعسةاوعين في اعهيئا  اعةياةي  واألسني  إعى اعستعاسلين سعص.

ون  ل ةيبيغ، اعاي قان  ق سها ةيبيغ، وهو صاتم نروا ست و  في "إةرائيل"، إعى اإليرانيين.
يو/ أيار، بناء يلى طلم اعشرط  "اإلةرائيلي " بع  سنعص سن يعيال في نيبيريا، إعى "إةرائيل" في سا

  مول غينيا اتةتوائي  بةبم إ انتص اعبنائي .
وي  ي  أن اعو ير اعةابل ق  تواصل س  يس ء إيرانيين سن م ل نما  رةائل سشرر و ار إيران 

بسع  بت  ي  سرتين عع   ابتسايا . واته  سقتم اعس يي اععا  عسنط   اع  س ةيبيغ يو  اع
 سعلوسا  ع وع  سعا ي . وت ت ال تراصيل اع ضي  تمض  عتمر اعنشر، باةتثناء بيان "شين بي ".
وقال اعستاسي سوشيص سا ور، اعاي يسثل ةيبيغ، عسوق  "ي يعو  أترونو " اإلمباري إن تئت  

 اتتها  اعقاسل  "ترة  صورة سمتلر " ين بيان )شين بي (. 
 19/6/2018الخليج، الشارقة، 

 

 لم يمتلك معلومات تهدد األمن "جاسوس إيران": "إسرائيل" .11
امتلغ سعل ون إةرائيليون في اعشاون األسني  في قراءته  قضي  تبةس : أةع  تلتسي –اعناصرة 

اعو ير اإلةرائيلي اعةابل غونين ةيغغ عسصلت  إيران. ويلى رغ  أن سعمسه  سالا إعى اتيت ا  
يةل   إيران سعلوسا  اةتمباري  نويي   يسقن أن تااي إةرائيل، إت أنه  اتر وا ب ن اعو ير اعةابل ع  

يلى أن اعت ين هو ين "اع ضي  األسني  األمطر في تاريخ اع وع " اععبري ، وأن اإلنبا  األقبر سن 
وبه  نمر إيران "اعع و اعرق  وات " هو يلى اعصعي  اعسعنوي، فيسا ع  يةتويم يسو  اإلةرائيليين 
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قيغ عذ "وات  سنه "، يهو ي ناب ، سث غ، ضابط قبير في اعبيال، طبيم وربل أيسال ويضو 
 قنية  وو ير يسيني، أن "يةل  نرةص علع و بثسن بمس".

وةاري  أوةاط أسني  إةرائيلي  إعى ت قي  أنص ع  تقن ع ى ةيغغ اعسبتع  سن  ائرة صن  اع رار سنا 
ن ته   أسن اع وع  اععبري . في اعس ابل، و ب ه  انت ا ا  ي  ين سن اع سن، سعلوسا  أسني  اا  و  

ألار  اتةتمبارا  عرشلها في اعقشغ ين اع ضي  ف ط بع  ة  ةنوا  قاسل  سن ب ء اعو ير اعةابل 
وفي تراصيل إضافي ، تبي ن أسس أن اعةلطا   اعتعاطي باةوةا  س  اتةتمبارا  اإليراني .

سن  ون شرح قيري   اتةتوائي تاس  إعى إةرائيل سن  وع  غينيا اإلةرائيلي  "أتضر " ةيغغ بةري  
تصول اعخ، وايت لتص في  ن ان  انررا ي  عس ة تةع  أيا  سن  ون أن يعرغ أي سن يائلتص ةر 

 امترائص، وبع سا س ن  ستاسيا  سن اعت ائص.
 20/6/2018الحياة، لندن، 

 
 من الجواسيس الذين لم يكتشف أمرهم بعد: تقديرات إسرائيلية بوجود المزيد "يسرائيل هيوم" .11

قال سةاوعون ةاب ون في بها  األسن اععا  اإلةرائيلي  :األناضول-أةاس  اعغةاني-اع  س
)اعشاباخ( إنه  يتوقعون أن يقون هناخ اعس ي  سن اعبواةيس اإلةرائيليين اعاين يعلسون عصاع  

 ائيل هيو " اععبري  نشرتص يو باء  تصريتا  اعسةاوعين، في ت ين عصتير  "يةر  أي ائها.
، تع يبا يلى توبيص تهس  اعتبةس عصاع  إيران، عو ير ويضو قنية  ةابل ي يى غونين اعث ثاء

، قوعص:" 2010ةيغيغ. ون ل  اعصتير  ين "يتةتال اي ن" نائم رئيس بها  "اعشاباخ" تتى يا  
اخ اتتسات  أمرى، فهو قان إن هناخ اشايا  أن ةيغيغ قا  بسا قا  بص بةبم اعسال، عقن هن

وقال سةاول  يشعر أنص غير سرغوم سن قبل اإلةرائيليين، فتوع   ع يص  واف  ع نت ا  سن إةرائيل". 
آمر توع ى سنصم نائم رئيس "اعشاباخ" أيضا، وي يى "يةرائيل تةون": إن اعقنية  )اعبرعسان( هو 

ا  اعتبةس اعتي قا  بها ةيغيغ آمر سقان يسقن أن ترقر أن تبتن ين بواةيس فيص، ويسلي
 وأضاغ إن األبه ة األسني  "ةتةت ي اععبرة سسا برى".  اس  ي ة ةنوا  وبعسل قثيغ أتيانا".

 19/6/2018ن، رأي اليوم، لند
  

 سرقة وثائق سرية من قائد وحدة "كوماندوز" خالل تواجده بالضفة .11
بيال اإلةرائيلي فت  تت ي ا في مروغ اقر  صتير  "سعاريغ" اععبري ، يو  األت ، أن اع :تل أبيم

ةرق  وثائل يةقري  ةري  سن ةيارة قائ  عواء اعقوسان و  في اعبيال م ل بوع  قان ي و  بها 
وبتةم اعصتير ، فإن اعوثائل ةرق  سن ةيارة اعع ي  في اعبيال آفي بوت  تين  باعضر  اعغربي .
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وأشار  إعى أنص يت  تصنيغ  بو  اعساضي.قان ي و  ببوع  سي اني  في سناطل اعغربي  نهاي  األة
 اعوثائل اعتي ةرق  ب نها ةري  ب ا.

 17/6/2018القدس، القدس، 

 

 نتنياهو يدعو االئتالف لتفادي تبكير االنتخابات .11
 يا بنياسين نتنياهو رئيس اعو راء اإلةرائيلي، يو  األت ، تلراء  في اتئت غ اعتقوسي إعى : را  هللا

وأق   اتنتمابا  بع  تب   اعم فا  بش ن قانون تبني  ط م اعسعاه  اع يني .ترا ي تبقير سوي  
نتنياهو في تصري  صتري عص، يلى ضرورة تسرير سشرو  اع انون أسا  اعتقوس  واتئت غ في 
غضون أةبويين، سشيرا إعى ضرورة ت  يسص ةريعا أسا  اعقنية  علتصوي  يليص قبل انتهاء اع ورة 

نتنياهو م ل ابتسايص س  راةاء أت ام اتئت غ اعتقوسي مهرا "إاا فرع يلينا وقال  اعصيري .
ويرفع ت م  تبقير سوي  اتنتمابا ، فإنني أفضل أن يتصل اعخ بعي ا ين قانون اعتبني ".

"يه و  هتوراة" علست ينين اعيهو  تسرير سشرو  اع انون، ويطاعم بإ مال تع ي   يليص، وةط 
 باتنةتام سن اتئت غ اعتقوسي.ته ي ا  سن قا تص 

 17/6/2018القدس، القدس، 

 

 بشأن التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية "إسرائيل"خالفات في  .11
قشر  صتير  "سعاريغ" اععبري ، يو  اتثنين، ين وبو  م فا  بين اعسةتويين اعةياةي : تل أبيم

وبتةم    تبا  سةتوطنا  غ غ غ ة.واععةقري بش ن اعتعاسل س  سطل ي اعطائرة اعورقي  اعتارق
اعصتير ، فإنص م ل ابتسا  اعسبلس اعو اري اعسصغر "اعقابني " أسس عسناقش  اع ضي ، رفع 
رئيس األرقان غا ي آي نقو  وقبار قيا ة اعبيال اعسطاعبا  سن قبل اعو راء بضرورة اعتملا سن 

وقاع  اعصتير ، أن  يبر اغتياعه .سطل ي اعطائرا  اعورقي  اعتارق  سن م ل اةته افه  بة يا 
آي نقو  أمبر اعقابني  أن تساس هي اعتي تبا ر وتطلل اعطائرا  اعورقي ، سوضتا أن اعبيال 

 ةيوابص سشقل  قانوني  في تعريغ اعطائرا  اعورقي  ب نها سه  ة علتياة سا يبرر قتل سطل يها.
اعب ي  يتسثل في سهابس  أه اغ  وقال قبار اعسةاوعين في اعبيال علسةتوى اعةياةي أن سوقره 

وفي ةيال ستصل، قشغ ت رير  تساس وي   إعتال األاى بة يا بسطل ي اعطائرا  اعورقي  اعتارق .
آمر أن ضابط قبير في اع يا ة اعبنوبي  أبلغ ةقان سةتوطنا  غ غ غ ة أن اعب يل في سوابه  

قن أن يت  بر اعوض  إعى تصعي  تلخ اعطائرا  هو اعترم، وأنص فيسا إاا تصرغ اعبيال ب وة يس
وقال اعضابط علةقان، أنص في تال وقو  ترم فإنص ةيت  إم ء اعسةتوطنا  وهو سا ت يري    قبير.
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فيسا اقر  اع ناة اععبري  اعثاني  اعليل  اعساضي  أن  اعبيال وينتمر اتنتهاء سن بناء اعب ار اعب ي .
وطنا  غ غ غ ة أن اعبيال قريبا ةيعسل يلى و ير اعبيال أفيب ور عيبرسان قال عسةاوعي سةت

 تنريا هبسا  أقثر ينرا سنها تصري  سطل ي تلخ اعطائرا .
قال و ير اعبيال اإلةرائيلي أفيب ور عيبرسان، اإلثنين، إن ب    "عن تةس  باةتسرار" اعترائل و 

اترونو " اععبري   ون ل اعسوق  اإلعقتروني عصتير  "ي يعو  اعيوسي  اعناتب  ين اعطائرا  اعورقي .
اعيوسي علطائرا  اعورقي  واعترائل  باإلط لين عيبرسان قوعص: "إاا ايت   أت  أنص يسقن اتةتسرار 

وقان عيبرسان يتت ن م ل  يارة ألت  اعسصان  اععةقري  اإلةرائيلي  علطائرا  ب ون  ".سمط فإنص 
 طيار.

 18/6/2018القدس، القدس، 

 

 مد في غزة بعد عجز حكومة نتنياهو من مواجهة الطائرات الورقيةطويل األ ليفني تطالب بحلّ  .11
و  اتثنين، أنص ت ب  سن إيبا  تل طويل يقاع  تةيبي عيرني سن اعسعارض  اإلةرائيلي ، : را  هللا

األس  يغير اعواق  اعتياتي واإلنةاني في غ ة إعى األفضل بع  يب  تقوس  بنياسين نتنياهو سن 
 سوابه  سا يبري.

ن ل  اع ناة اععبري  اععاشرة، ين عيرني قوعها م ل ابتسا  ت م اعسعةقر اعصهيوني، أن تقوس  و 
ةاي  بإيبا  تل عسا يبري في اعبنوم سن ترائل براء إط ل طائرا   48نتنياهو وي   م ل 

وت  ورقي  تارق  سن غ ة، وأنها ةوغ ت رر بش ن تساس، إت أنها ت  اع  ياب ة وتشعر باعشلل اعتا 
وأشار  إعى أنها شاه   ته ي ا  و ير اعبيال أفيب ور عيبرسان  تسلخ أي مط  أو ه غ تبا  غ ة.

وقاع  "يعرغ  اعستقررة عوقغ هاا اعته ي . سعتبرة  أن تصريتاتص سبر  "تراها  أسا  اعقاسيرا ".
في بوع  أمرى رئيس اعو راء وو ير اع فا  اعت ي  : إن اتت ل غ ة عيس بي ا إلةرائيل، واع مول 

ب ون تل طويل األس  ةيا ي إعى بوع  أمرى ي يس  اعب وى، إنه  يعلسون أن اعتترخ اععةقري 
 اعقبير يبم أن يشسل تغييرا إنةانيا واقتصا يا عتغيير واق  اعتياة بغ ة إعى األفضل".

 18/6/2018القدس، القدس، 
 

 االحتالل يقمع احتفاال  بـ"يوم روسيا" في القدس .11
ع  تق  تسر   قائل يلى ت قي  اعةرير اعروةي ع ى فلةطين تي ر اغانين : ستتل ، را  هللااع  س اع

ايتراغ ب    بذ "اع  س اعشرقي  ياصس  ع وع  فلةطين"، تتى ت مل  قوا  اتتت ل اإلةرائيلي 
عسن  سواصل  اعترل  اعتي قان يتقل  م عها. في غضون اعخ، أفا   سصا ر  يبلوساةي  غربي  في 
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تصري  إعى "اعتياة" ب ن إةرائيل تبري اتصات  س  بريطانيا عن ل اعنةم  األصلي  سن "وي  بلرور" 
سن اعسقتب  اعوطني  اعبريطاني  إعى "ستتغ إةرائيل"، عتعرع فيص فترة سن اعوق ، في سناةب  إتياء 

 اعاقرى اعسئوي  علوي  واقرى سرور ةبعين ياسا  يلى ت ةيس اع وع  اععبري .
س  اتةتمبارا  واع وا  اإلةرائيلي  عيل أول سن أسس، أت  فنا ل اع  س اعستتل ، تين قان و اه

اعروةي " عسناةب  "اعيو  اعوطني عروةيا"،  -يبرى اتترال رةسي نمستص "بسعي  اعص اق  اعرلةطيني 
بتضور اعةرير اغانين ورئيس اعبسعي  نبيل شعن، ويضو اعلبن  اعسرق ي  عترق  "فت " روتي 
فتوح، ونائم ستافم اع  س يب هللا صيا ، ورئيس أةاقر  ةبةطي  علرو  األرثواقس اعسطران يطاهللا 
تنا، ورئيس اع ائس  اععربي  اعسشترق  في اعقنية  اإلةرائيلي أيسن يو ة، وي   قبير سن 

 فت ".اعشمصيا  اعوطني  واع يني  واع يبلوساةي ، وأيضاء سن اعسبلةين اعتشريعي واعثوري عترق  "
 20/6/2018الحياة، لندن، 

 

 يعارضان تمرير قانون "األذان" "يهدوت هتوراة"و "شاس" .11
أب ى ت با شاس ويه و  هتوراة، يو  اعث ثاء، سعارضتهسا عتسرير قانون : تربس  ماص  -را  هللا

 "األاان" اعاي ةيعا  طرتص أسا  عبن  في اعقنية  علسصا ق  يليص ويرضص أسا  اعهيئ  اععاس .
وبتةم اع ناة اععبري  اعةابع ، فإن يضو اعقنية  سن اع ائس  اععربي  اعسشترق  أتس  اعطيبي طلم 

وقاع  اع ناة، إن سةاوعي  سن اعت بين اتعت ا  بسا ت  اتترال يليص بينهسا برفع سشرو  اع انون.
و  اع انون، اعت بين في اعقنية  أق وا وقوفه  إعى بانم اع ائس  اععربي  اعسشترق ، ورفع سشر 

سب ين في اعوق  ااتص  يسه  عتطبيل قانون سن  اعضوضاء، واعاي يسقن سن م عص سعاعب  ها  
 اع ضي  بطري   أفضل.

 19/6/2018القدس، القدس، 

 

 القضاء اإلسرائيلي يتعاطف مع قتلة عائلة دوابشة .10
، اتيترافا  ]اعث ثاء[ رفض  سا ت ةسى اعستقس  اعسرق ي  "اإلةرائيلي " في س ين  اعل ، أسس: )سعا(

اعتي بسعها "اعشاباخ" سن اإلرهابيين قتل  يائل   وابش  في قري   وسا بنوم نابلس. وأوضت  
سصا ر يبري ، أن اعستقس  أعغ  بسي  اتيترافا  واأل ع  اعتي "انت ي  تت  اعضغط اعبة ي" 

بوع ، فيسا رفض  قبول ين اعستهسين، وقض  ب ن سعم  ايترافا  اعسته  يسيرا  بن اوعيئيل س 
ايترافا  اعسته  اآلمر، في سةلةل ب ي  سن ةلةل  اعسها ل اع ضائي  اإلةرائيلي ، اعتي تنتصر  وسا  

ووبه  اع اضي ، رو  عورا، انت ا ا  ش ي ة  بةبم اتيترافا  اعتي أ عى  علسبرسين بتبج واهي .
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، ب ايي أنها "سة  بشقل مطر بتل بها اعستهسون بوةائل اعضغط اعبة ي، وأعغ  ها  اتيترافا 
 اعستهسين األةاةي بة س  اعبة  واعنرس، وسة  بقراسته "، يلى ت  تعبيرها.

سن بانبص، قال اعنائم أيسن يو ة رئيس اع ائس  اعسشترق : "إننا ن غ س  يائل   وابش ، اععائل  اعتي 
ها تنتسي إعى اعشعم اععربي قان  ضتي  ألبش  إرهام سسقن أن يقون، ترل يائل  ب ةرها ف ط  ألن

 اعرلةطيني".
 20/6/2018الخليج، الشارقة، 

 

 منفذي العمليات حزب ليبرمان يطالب بفرض اإلعدام ضدّ  .11
طاعم ت م "إةرائيل بيتنا" اعاي يت يسص و ير اعبيال أفيب ور  :تربس  "اع  س"  و  قو  -را  هللا

 سنراي اععسليا  ض  اتتت ل اإلةرائيلي.عيبرسان، يو  اعث ثاء، بسناقش  فرع تق  اإلي ا  يلى 
وبتةم اع ناة اععبري  اعةابع ، فإن رئيس قتل  اعت م في اعقنية  روبر  اعيتوغ، طلم سن رئيس 

سئير بن شبا ، أن يصر يلى ضرورة سناقش  فرع ها  اعع وب   اإلةرائيليسبلس األسن اع وسي 
 في اعستاق  اععةقري  عتنرياها.

 19/6/2018القدس، القدس، 

 
 الوزارية للتشريع تتحايل على إعالن الكابينيت للحرب .11

تتايل  اعلبن  اعو اري  اإلةرائيلي   علت شري  يلى تمويل رئيس اعتقوس  اإلةرائيلي   : أتس   راوش 
وو ير أسنص سنرر ين بإي ن اعترم، يبر إعغاء اعبن  اإلشقاعي، ويبر إعغاء بن  آمر، قاعخ، يشترط 

ن نصغ أيضاء اعسبلس األسني واعةياةي  اعسصغر )اعقابيني  اعتقوسي( علب   في سشارق  أقثر س
ووف  ا علتع يل اعب ي  بع  إعغاء  باء اعخ في بلة  علبن  اعو اري  علتشري  يو  األت . إي ن اعترم.

ا ب غلبي  سن تضر، تتى عو شارخ رئيس اعتقوس  اإلةرائيلي  ،  اعنصام، فإن قرار اعترم ي تم 
 سين نتنياهو، في بلة  اعقابيني  سنرر  ا.بنيا

 17/6/2018، 48عرب 
 

 نتنياهو يؤجل هدم قريتين فلسطينيتين إلى ما بعد جولة كوشنير .11
تل أبيم: أوقغ رئيس اعو راء اإلةرائيلي بنياسين نتنياهو، أسس )اعث ثاء(، اتةتع ا ا  اعتي تبريها 

تسر" و"ةوةيا" بنوم شرقي اع  س في اعضر  قوا  اعشرط  واعسمابرا  عه   قريتي "اعمان األ
اعغربي  اعستتل . وقاع  سصا ر س رب  سنص ع ا ة اعسةتوطنين اعاين أثار قرار نتنياهو غضبه ، إن 
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اعت بيل ت  ألةبام "ةياةي  وأسني  سلت ". وأوضت  سصا ر أمرى أن أةبام اعت بيل تتعلل ب يارة 
ير، اعتي ب أ  أسس )اعث ثاء(، علسنط  . فنتنياهو ت يري  اعوف  األسيرقي اعقبير برئاة  باري  قوشن

واع ريتان اعساقورتان تضس ان بض  سئا  سن اعسواطنين  إتراا قوشنير ورفاقص أسا  سضيريص اععرم.
اعرلةطينيين اعب و، اعاين تري  ةلطا  اتتت ل اعتملا سنه  وتةلي  أرضه  علسةتوطنا  

 اإلةرائيلي  اع ائس  في اعسقان.
 20/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 العاشرة" تكشف عن تفخيخ جيش االحتالل معدات هندسية على حدود غزةالقناة " .11
قشر  اع ناة اععبري  اععاشرة، ين  ر  اعبيال اإلةرائيلي ت ول أعغا  وسرمما  ستربرة م ايي  : غ ة

قطا  غ ة، واعاي ي بنى  تول اعسع ا  اعهن ةي  اعتي تعسل في بناء اعب ار اعت و ي اعتاب  س 
ووف ا عل ناة اععاشرة  ف   نشر  ، وفل تعبير اع ناة.قطا  غ ةعتتيي  ته ي ا  األنرال اعهبوسي  سن 

اعبيال سرمما  يلى طول سةارا  يسل اعوت ا  اعهن ةي  في اعب ار اعت و ي اعتاب  س  قطا  
واعاي أةرر ين اةتشها  فلةطيني وأوضت  اع ناة ب ن اتنربار اعاي ت ن يو  أسس اتثنين،  غ ة.

صاب  آمرين أثناء ستاوعته  ابتيا  اعب ار اعت و ي علتةلل قرم سعبر قارني، وق  نتيب  ها   وا 
اعسرمما  اعتي ي ريها اعبيال باع رم سن األيسال اعهن ةي  في اعب ار اعت و ي اعتاب  س  قطا  

 غ ة.
 19/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سارة نتنياهو بملف منزلي رئيس الحكومة م ضدّ تهااالئحة  .11

أفا   وةائل إي   إةرائيلي ، أن اعنياب  اععاس ، تعت   م ل األةبو  اع ا  ، ت  ي  تئت  : ستس  وت 
اتها  ض  ةارة نتنياهو،  وب  رئيس اعتقوس  اإلةرائيلي ، بنياسين نتنياهو، في قضي  سن عي رئيس 

وتةم اإلااي  اإلةرائيلي  اعرةسي ،  ر"، واإلنرال بسئا  آتغ اعشواقل.اعتقوس  وسلغ "اعطعا  اعرام
تتطل  اعنياب  عت  ي  تئت  اتتها  ض  ةارة، بع  فشل اتتصات  واعسراوضا  بين اعسةتشار 
اع ضائي علتقوس  أفيتاي سن عبلي ، وطاق  اع فا  ين ةارة نتنياهو، تول اتتسال إيا ة اعسباعغ 

 ِر   في اعسن عين م فا عل انون واعس  رة بسئا  آتغ سن اعشواقل.اعساعي  اعتي أن
 16/6/2018، 48عرب 
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 حول غزة "السور العمالق"تسّرع أعمال بناء  "إسرائيل" .11
قشر  سصا ر إي سي  يبري  اعن ام ين تةري  بيال اتتت ل اإلةرائيلي أيسال : اع  س اعستتل 

واقر  اتنتهاء سن بناء نتو رب  اعسةاف  اعسنوي تشيي ها.بناء "اعةور اععس ل" تول قطا  غ ة، و 
-سوق  "وات" اععبري أن أيسال بناء اعةياا شه   ت  سا  قبيرا  م ل اعرترة اعساضي  بع  قيا  شرقا  

 14س طعا  سمتلرا  تول اع طا ، واتنتهاء سن بناء  21بتشيي  اعةور في  -سن بينها أبنبي  يس ق 
وأوض  اعسوق  أن شرقا  أعساني   برى اعتمطيط عبنائها تول اع طا . 65 قيلوسترا  سن أصل

وفرنةي  وغيرها ةر ي  سن أيسال اعبناء بتراة  سش  ة سن اعبيال اإلةرائيلي، ت ةيسا في اعسناطل 
 200اعسقشوف  سن اع طا . وعر  إعى أن س اتلي ترق  تساس شي  وا أميرا  سواق  سراقب  يلى سةاف  

  و  عستابع  أيسال اعبناء ين قثم.ستر سن اعت
قسا اةتقسل بيال اتتت ل بناء سئا  األستار سن اعةياا اعستيط باع طا  سن اعبه  اعشساعي ، 
ويةعى إعى تع ي  ب ي  اعس اط  سنعا  ععسليا  اعتةلل، "وعن يقون في اإلسقان اقتتا  اعت و  سةت ب   

أن بيال اتتت ل اةتقسل بناء ةاريا  يلى اعت و   وأشار إعى إت في تال تربيرها"، وفل اعسوق .
 ووض  يليها قاسيرا  سراقب .

 18/6/2018الحياة، لندن، 
 

 ات الدينية لألحزاب الحريدية: إسقاط الحكومة مقابل قانون التجنيديالمرجع .11
 أص ر  اعسربعيا  اع يني  عألت ام اعتري ي ، سةاء يو  اعمسيس، أواسرها أليضاء: ستسو  سبا ع 

اعقنية  اعتري ي  باتنةتام سن اتئت غ وباعتاعي إة اط اعتقوس ، إاا سا تس  اعسصا ق  يلى 
وفي وق  ةابل يو  اعمسيس،  قانون "اعتبني " بصيغ  اعتاعي  في تصوي  اعهيئ  اععاس  علقنية .

وع  شقل  عبن  برئاة  رئيس اتئت غ اعتقوسي في إةرائيل،  افي  أسةاع  )اعليقو (، في ستا
علتوصل تترال بش ن قانون اعتبني ، بع  إصرار اعيهو  اعتري ي  يلى سشرو  قانون يسنته  يرو ا سن 

 اعم س  اععةقري   في اعبيال اإلةرائيلي.
 14/6/2018، 48عرب 

 
 اعتقاالت في الخليل وبيت لحمغزة... جرحى في قطاع  خمسةشهيدان و  .11

تتت ل شرل س ين  غ ة. وأق   . أشرغ اع  رة اةتشه  شام فلةطيني برصاا ا": اعمليج" - غ ة
ياسا . وقان   24مضر  اعناطل باة  و ارة اعصت  في غ ة اةتشها  اعشام صبري أتس  أبو

سصا ر طبي  أق   إصاب  شام باعرصاا، وت  ن لص عسةتشرى اعشراء عتل ي اعع ا بع سا وصر  
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ععو ة علتماهر في إطار سةيرا  براتص باعمطيرة تينها. ووصل ي   سن اعشبان قرم سمي  ا
اععو ة، إت أن قوا  اتتت ل با ر  بإط ل اعنار يليه ، سسا أةرر أيضا  ين إصاب  مسة  

 ستماهرين ببروح.
قسا اةتشه  فتى فلةطيني ست ثرا  ببراح أصيم بها م ل سةيرا  اععو ة وةط قطا  غ ة. وأيلن  

ياسا  اةتشه  ست ثرا  ببراح أصيم بها قبل نتو  16و ارة اعصت  في غ ة أن اعرتى  قريا بشبال 
ي   شه اء سةيرة اععو ة  128أةبويين م ل اعتماهرا  اعسةتسرة ين  ت و  قطا  غ ة. وارتر  إعى 

آاار اعساضي، تين اةتشه  مهر أسس سواطن آمر برصاا سارس/ 30اعتي انطل   في 
 اتتت ل.

اتتت ل ي  ا  سن اعرلةطينيين في س اهسا  شن تها ب نتاء وفي اعضر  اعغربي  اعستتل ، ايت ل  قو ا  
ستررق  سن ستافمتي اعمليل وبي  عت ، سن بينه  ةي ة. وأفا   سصا ر ستلي  بايت ال قو ة يةقري  
اعةي ة صراء أقر  شت ة طص أبوةنين  بع  اقتتا  سن عها في اعسنط   اعبنوبي  وهي أ  عع   سن 

 سن سنا ل اعسواطنين في سررل اعس ارس بس ين  اعمليل.األطرال، قسا فت ش  ي  ا  
ام أنس اععبةي، وان عع  في اعسمي   وفي سمي  اعروار بنوم اعمليل، ايت ل  قو ة يةقري  اعش 
سوابها  ستررق  بين األهاعي واع و ا  اعس تتس . وفي س ين  بي  عت ، ايت ل  قو ة يةقري  األةير 

ص ستس  اعهريسي ب غ س ابل  عسمابراتها، وصا ر  سرقبتين اعسترر بسال اعهريسي، وةل س  يس
 عسواطنين في اتقتتا  علسنط  .

يلى صعي  ستصل، صا ر  قوا  اتتت ل س رويا  وايت   يلى س اريين في بي  اسر شسال 
اعمليل، م ل ستاوعته  بي  ها  اعس رويا  يلى اعشار  اعرئيةي اعواصل بين س ينتي اع  س 

 واعمليل.
فا  اعناشط اإلي سي في بل ة بي  اسر ستس  ييا  يوع، أن س اريي بل تي تلتول وبي  اسر وأ

وسمي  اععروم، ايتا وا بي  س روياته  يلى اعشار  اعرئيةي، وقا  بنو  اتتت ل بس اهس  ها  
 اعبةطا  واتيت اء يلى اعس اريين وسصا رة س روياته  اعسعروض .

 19/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 أمالكهاتحتج على مشروع قانون إسرائيلي حول  المحتلةكنائس األراضي  .11
اعرلةطيني  اعس  ة  اتثنين، وطاعب  في رةاع  وبهتها  األراضياتتب  ث ن قنائس في  :اع  س
سصا رة أراع تسلقها،  إعىبوقغ سشرو  قانون يرسي  اإلةرائيلي نتنياهو ةلطا  اتتت ل  إعى

 إغ ل قنية  اع ياس . إعىيلى أ س  قبرى قان  أ   أشهر  أربع واعخ بع  
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يلى  علت قي اعاي  ف  اعقنائس  األسرنائب  في اعقنية  طرح نا اا  اعسشرو   أيا  وسب  ا 
 ع  يت  وقرص. أني سها اعتص ي عص 

ةلطا  اتتت ل  إنواعقاثوعيقي  في اع  س،  واألرثواقةي  األرسني وقال سةاوعون سن اعقنائس 
 .أشهرقبل ي ة  األ س ع  تتتر  تعه ها اعاي قان أنهى ها   ائيلي اإلةر 

وفي شباط/فبراير اعساضي، قرر  بل ي  اتتت ل في اع  س تتصيل ضرائم يلى سستلقا  اعقنية  
وقان سشرو  قانون يةس  بررع ضرائم يلى سستلقا  اعقنائس ويتي   غضم اعقنائس. أثارسا 

 ائس.غضم اعقن أثارعها  أراعسصا رة 
 18/6/2018، القدس، القدس

 
 تجدد المظاهرات برم هللا المطالبة برفع العقوبات عن غزة .10

تتب   سةاء يو  اعةب ، اعسماهرا  واعسةيرا  في را  هللا باعضر  اعغربي  اعستتل  : ستس  وت 
 واعسطاعب  برف  اعع وبا  ين قطا  غ ة اعتي فرضتها اعةلط  اعرلةطيني ، وقاعخ فخ اعتصار ين

 ياسا. 12اع طا  يررضص اتتت ل اإلةرائيلي سنا 
وأيلن تراخ رف  اعع وبا  ين قطا  غ ة، ين سواصل  فعاعياتص في اعضر  اعغربي ، يبر تنمي  

 سةيرة، عيو  اعةب ، اعةاي  اعةا ة  سةاء يلى  وار اعسنارة وةط را  هللا.
ننا في تسل  ارفعوا اعع وبا  صو  وباء في بيان اعتراخ اعاي نشر  يلى صرتتص يبر "فيةبوخ": أل

اعتل اعاي ت ت سعص اعهروا  وت ترهبص اعته ي ا ، ن يوق  علسشارق  اعشعبي  اعواةع  إةنا ا  ونصرة 
 عغ ة، عنرف  اعصو  سرة أمرى ون ول: ارفعوا اعع وبا  ين غ ة".

س ستسو  يباس وأق  اعتراخ في بيانص يلى اةتسرار فعاعياتص اتتتبابي  تتى اةتباب  اعرئي
 وتقوستص عسطاعه  برف  قاف  اعع وبا  ين قطا  غ ة.

وتاب  اعتراخ "سةتسرون رغ  سا تعرضنا عص في اعتماهرة األميرة يو  األربعاء اعساضي سن تسل  
سسنهب  سن اع س  واتيت ال واعضرم واعةتل يلى ي  األبه ة األسني  اعرلةطيني  اعتي ضرب  

عتراغ اعشعبي واعت وقي تول اعتماهرة، واعاي أق  يلى قانونيتها وت نا بعرع اعتائط قل اع ي  وات
 في اعتماهر اعةلسي".

وأوض  أن سا قاس  بص األبه ة األسني   هو  عيل آمر يلى ت ثير اعتسل  وص اها واعتراغ اعبساهير 
ه اغ توعها وتول سطلبها اعوطني ، ويلى إف س اعةلط  وغيام أي سبرر ةياةي أو وطني في اةت

 وسعاقب  أهلنا اعصاس ين في قطا  غ ة.
 16/6/2018، 48عرب 
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 طائرة حارقة على االحتالل 5000استعداد إلطالق  .11

ه    وت ة اعطائرا  اعورقي  اعتارق  بسمي  اععو ة وةط قطا  غ ة بتوةي  : غ ة: "اعمليج"، وقات 
اع واري" نةب  علسهن س اعتونةي  ائرة اةته اغ اعت ول اع رايي  علسةتوطنين. وأق   وت ة "أبناء 

 اعاي اغتاعص اعسوةا  بتوةي   ائرة اتةته اغ.
وأق   اعوت ة في ساتسر صتري في سمي  اععو ة شرل سمي  اعبريج وةط قطا  غ ة بإط ل مسة  
آتغ طائرة ورقي  تارق  يو  اععي  في بسي  أنتاء قطا  غ ة صوم اعسةتوطنا  في غ غ غ ة. 

ت ةنبعل سةتوطني  وقاع  اعوت ة في اعساتسر: "ةنعطي فرص  عتقوس  اتتت ل عرف  اعتصار وا 
 غ غ غ ة يعيشون تت  تصار نار اعباعونا  اعتارق ".

وفي أي ام اعساتسر، أطلل اتتت ل اعنار صوم باعونا  تارق  أطل   سن شرل اعبريج، فيسا أق  
صابا . وقرر  اعهيئ  اععليا شهو  ييان إط ل صاروا وات  صوم شبام اتنتراض   ون إ

 عسةيرا  اععو ة تنمي  ص ة اععي  في سميسا  اععو ة يلى طول اعت و  اعشرقي  ع طا  غ ة.
 15/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 مرجعيات دينية تنتقد تغول االحتالل بالقدس وجريح بمواجهات في رام هللا .11

  انت ا ا  ل"إةرائيل" يلى ملري  وبه  سربعيا   يني  إة سي  وسةيتي  فلةطيني: وقات 
سسارةا  عها في شرقي اع  س. وقاع  اعهيئا  اإلة سي  في اع  س إن شرط  اتتت ل "تتاول 

 فرع هيسنتها يلى إ ارة شاون اعسةب  األقصى اعسبارخ، وبشقل ت ريبي، مطوة بع  مطوة".
، و ائرة األوقاغ اإلة سي  واقر بيان سشترخ ص ر ين سبلس األوقاغ واعهيئ  اإلة سي  اععليا

باع  س، أنص وبع  اتنتهاء سن شهر رسضان "تتطل  ةلطا  اتتت ل علةيطرة يلى اعبانم اعشرقي 
سن رتام اعسةب  األقصى بسا في اعخ سنط   بام اعرتس ". وأشار اعبيان إعى ستاوع  سن  تراس 

  اعوميري  في هاا اعب ء اعاي ت اعسةب  األقصى اعتابعين عألوقاغ اإلة سي ، سن أ اء وابباته
 يتب أ سن األقصى بسا في اعخ األشبار اعس روي  في باتاتص.

وش   اعبيان يلى أن "اعسةب  األقصى اعسبارخ هو سا أتاط اعةور سن اعسةاطم واعسسرا  
 واألشبار، إضاف  إعى اعسباني اعسة وف  واعسع و ة وأنص ت تنا ل ين أي ب ء سن األقصى".

فلةطينيا  م ل تسل  س اهسا  وايت ات  طاع  ي  ا  سن اعس ن  13اتتت ل قوا   وايت ل 
واعبل ا  واعسميسا  في اعضر  اعغربي ، فيسا شر  سةتوطنون بتساي  قوا  اتتت ل، بتبريغ 
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يشرا  اع ونسا  سن األراضي اع ريب  سن سةتوطن  "سايون" اعستااي  ع ري  اعتوان  شرقي بل ة يطا 
 اعضر  اعغربي .بنوم ب

وأصيم شام ببراح مطرة، م ل سوابها  ينير  ان عع  بين اعشبان وقوا  اتتت ل في قري  
اعس ري  اعغربي ، شساعي را  هللا، ون ل إعى اعسةتشرى عتل ي اعع ا. واقتتس  قوا  قبيرة سن بيال 

 اتتت ل باعتبارة. اتتت ل قري  اعس ري  اعغربي ، واشتبق  س  اعشبان، اعاين أسطروا قوا  
 20/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 البطريرك ثيوفيلوس: وجهنا رسالة تحذيرية لنتنياهو .11

أق  غبط  اعبطريرخ ثيوفيلوس اعثاعن، بطريرخ اع  س وةائر أيسال فلةطين و  ":اعغ -يسان
 ال سةتسرة،  عسصا رة اعع ارا  اعسةيتي  سا اإلةرائيليةن قانون في اعقنية   إبراءا األر ن، ب ن 

اعس  ة  ق  بعثوا برةاع  يو  أسس  األراضيوأنص و بسشارق  بطريرخ األرسن األرثواقس و تراة  
، بنياسين نتنياهو، تتار  سن سغب  اةتسرار اعبهو  عتسرير اع انون اإلةرائيلي عرئيس اعتقوس  

اعتي تت يسها  اععنصري، سش  ين سن م ل اعرةاع  يلى أن ر  فعل اعقنائس يلى ها  اعبهو 
يضو اعقنية  اعستطرف  راشيل ي اريا، ةيقون س ع ت ، سطاعبين في نرس اعوق  بوقغ اععسل يلى 

سراوضا ، يلسا  ب ن نتنياهو ق  وي  في  أوةن هاا اع انون سن بانم وات  وب ون أي توارا  
بتل اعقنائس اعضريبي   اإلبراءا شهر شباط اعساضي وقغ اععسل يلى تسرير هاا اع انون ووقغ 

ب رار سن اعقنائس عس ة ث ث  أيا  اتتبابا  يلى  إغ قهافت  قنية  اع ياس  بع   إيا ةس ابل 
 في اع  س في شهر شباط اعساضي. اإلةرائيلي اعسسارةا  

 19/6/2018، الغد، عّمان
 

 المطران حنا: إجراءات االحتالل في القدس باطلة وغير شرعية .11
 تنا رئيس أةاقر  اعرو  األرثواقس أن اع  س قان  وةتب ى ياصس  أق  اعسطران يطا هللاوقات : 

فلةطين، وأن اعرلةطينيين صاس ون في سواقعه ، وعن تاثر فيه  أي  إبراءا  اتت عي  أو أي  قرارا  
 أسريقي  بائرة.

اعقن ي  واعاين ابت أوا بوع  في باء اعخ ع ى اةت باعص أسس األت ، وف  سن أةاتاة اعباسعا  
األراضي اعرلةطيني  به غ تعسيل أواصر اعص اق  بين اعشعبين اعقن ي واعرلةطيني، وب أ بوعتص 

 عل  س ب يارة قنية  اع ياس  في اع  س اع  يس .
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وأضاغ تنا: اإلبراءا  اتتت عي  في اع  س باطل  وغير قانوني  وغير شريي ، واعيو  ت تي اإل ارة 
سريقي  عقي تعطي شريي  عسثل ها  اإلبراءا ، وعقي تعطي غطاء قانونيا  عسثل ها  اعسسارةا ، األ

ف   ارتقب  اإل ارة األسريقي  بريس  نقراء بن لها اعةرارة األسريقي  عل  س، وعقن اعبريس  األقبر تقسن 
 رلةطينيين.في ةياة  اعتطهير اععرقي واععنصري  اعسسنهب  واع س  واعمل  اعسسارس بتل اع

 18/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقصى واالحتالل يعتقل رئيس قسم الحراسة .11
اةت نر  سبسويا  سن اعسةتوطنين يو  اتثنين، اقتتاساتها اتةتر ا ي  علسةب  األقصى سن : اع  س

 رئيس قة  اعتراة  في اعسةب .به  بام اعسغارب ، بتراة  سش  ة، فيسا ايت ل  قوا  اتتت ل 
وأفا  سراةلنا، ب ن اعسةتوطنين شريوا بتنريا بوت  سشبوه  في أربائص اعسمتلر ، وقان قائ  شرط  
اتتت ل في س ين  اع  س "يورا  عيري" اقتت  أسس األت  األقصى، وأبرى بوع  في سنط   بام 

 اعرتس ، برف   ي   سن ضباط شرط  اتتت ل.
وا  اتتت ل ايت ل  رئيس قة  اعتراة  في األقصى يب  هللا أبو طاعم، باع وة، سن ، أن قوأضاغ

سرق  توقيغ وتت يل تاب  عها في اع  س اع  يس ، وةط توتر ش ي   إعىبه  بام اعرتس ، واقتا تص 
 يةو  اعسةب .

 18/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ل أّموا األقصى برمضاناألوقاف: ثالثة ماليين مص .11
أيلن   ائرة أوقاغ اع  س وشاون اعسةب  األقصى اعسبارخ أن نتو ث ث  س يين سةل  سن فلةطين 

ويبر س ير اع ائرة اعشيخ ستس  ي ا   وماربها أس وا اعسةب  األقصى م ل شهر رسضان اعسبارخ.
لين وسةاي ته  طوال اعمطيم في بيان ين شقر األوقاغ عقل سن ةاه  في اعتمريغ يلى اعسص

وأشا  اعمطيم بذ"قل اعميرين اعاين با   أي يه  اعقريس  باعمير وأنرةه  اععميس   اعشهر اعقري .
باعبال واععطاء سن اعساةةا  واعبسعيا  واعسراق  اعطبي  واعم سي  وعبان اعقشاف  واعنما  واعنماف  

 ةب  األقصى اعسبارخ".واعلبان اعتطويي  وشبام اعبل ة اع  يس  وغيرها عم س  اعس
أعغ سصل، وسئا  اآلتغ  350رسضان بنتو  27وق ر أي ا  اعسصلين في اعسةب  األقصى عيل  

وصلوا م ل أيا  اعبسع  اعتي ةب تص، رغ  سن  فلةطينيي غ ة سن اعوصول إعى اع  س وت يي  
 وصول فلةطينيي اعضر  اعغربي  إعيها.

 14/6/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بعد الصالة "العقوبات"ون يطلقون طائرات ورقية حارقة في العيد والمقدسيون يحتجون على الغزي .11

تل  يي  اعرطر اعةعي  يلى سليوني فلةطيني في قطا  غ ة أسس، في مل : فتتي صب اح -غ ة 
أبواء سن اعت ن يلى سا آع  إعيص أوضايه  اعةياةي  واتقتصا ي  واتبتسايي  واعسعيشي . عقن اعخ 

يتل  ون توبهه ، قسا قل أةبو ، إعى اعسناطل اعت و ي  اعشرقي ، تين أ  وا اعص ة قرم اعةياا  ع 
، وأطل وا سن فوقص طائرا  ورقي  تارق ، تنرياا  عتتايره  سن أن 1948اعاي يرصله  ين أراضي يا  

ائيل، اعتي "اعسةتوطنين عن يهن وا باألسن واتةت رار تتى رف  اعتصار ين اع طا ". غير أن إةر 
 اتتار  في قيري  سقافت  تلخ اعطائرا ، أطل   صارومين تبا  سطل يها سن  ون وقو  إصابا .

وفي اع  س اعستتل ، نم  سئا  اعرلةطينيين بع  أ ائه  اعص ة في اعسةب  األقصى، وقر  تضاسني  
 ةلط  يليص.س  اع طا  علسطاعب  بإنهاء اعتصار اإلةرائيلي ورف  اعع وبا  اعتي تررضها اع

 16/6/2018، الحياة، لندن
 

 للمرة الخامسة... مستوطن يعقد قرانه في باحات األقصى .11
قشغ شريط سصور ت اوعص سةتوطنون يلى شبقا  اعتواصل اتبتسايي، يو  اتثنين، ين : اع  س
صى ي   قران ) واا( وفل اعتعاعي  اعتلسو ي  عسةتوطن ويروةص، في باتا  اعسةب  األق إتسا يسلي  

وقاع  سا تةسى بذسبسوي  "ط م باسعيون سن أبل ببل اعهيقل" اعستطرف ، في بيان عها:  اعسبارخ.
قران ، وانص م ل اعةن  واعنصغ اعساضي  ت  ي   األقصى"إن هاا عيس اع فاغ األول سن نويص في 

  عية  وتار  اعسبسوي  في بيانها: "سن أن ها " يبا " قها ، سن بينها عرئيس اعسبسوي  ". 4
 ةوى اعب اي ، وةتتاب  انتهاقاتها في اعتر  اع  ةي، تت  أنمار تقوس  اتتت ل".

 18/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في غزة الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافا   .11
افا وسواق  في قصغ اعطيران اعتربي اإلةرائيلي، فبر يو  اإلثنين، بع   سن اعصواريخ أه : غ ة

 س ين  غ ة، وشسال بل ة بي  تهيا شسال قطا  غ ة، سا أ ى إعى ت سيرها، واشتعال اعنيران فيها.
وأفا  سراةل "وفا"، ب ن طائرا  ب ون طيار أطل   ي  ا سن اعصواريخ يلى سواق  وسستلقا  غرم 

إعى اشتعال اعنيران  س ين  غ ة، وغرم بل ة بي  تهيا، ت ها قصغ سن اعطيران اعتربي، سا أ ى
" قصغ بصارمين يلى األقل سوقعا 16وأق  أن اعطيران اعتربي سن نو  "إغ فيها، وت سيرها باعقاسل.
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عتال  شسال سمي  اعشاط  غرم س ين  غ ة، سا أ ى إعى اشتعال اعنيران فيص، وت سير  باعقاسل، وا 
   في صروغ اعسواطنين.أضرار في سنا ل اعسواطنين اعسباورة،  ون أن يبلغ ين وقو  إصابا

وقصغ اعطيران اعتربي بمسة  صواريخ سوقعا في سنط   اعةو اني  شسال غرم اعس ين ، سا أ ى 
 إعى ت سير ، ووقو  أضرار بةيس  في سستلقا  اعسواطنين اعسباورة.

قسا قصغ اعطيران اعتربي، سوقعا شسال بل ة بي  تهيا، شسال اع طا  بث ث  صواريخ، وأعتل بص 
 را  بةيس ، ومرام في سستلقا  اعسواطنين اع ريب  سن اعسقان.أضرا

وأق  سراةلنا، أن اعطيران اعتربي اإلةرائيلي قان يبوم أبواء اع طا  طوال ةايا  اعربر وتتى 
 اعصباح، فيسا ع  تغا ر طائرا  اتةتط   األبواء، وهي تتلل يلى ارترايا  سنمرض .

  أه افا   امل غ ة ر ا  يلى إط ل طائرا  ورقي  تبا  سن بهتص،  ي  بيال اتتت ل، أنص هاب
 "غ غ غ ة".

 18/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل ينصب نقطة مراقبة فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل األقصى .10
  قاي  بام نصب  شرط  اتتت ل اإلةرائيلي، يو  اتثنين، ن ط  سراقب  يةقري  فول ةط: اع  س

 اعرتس   امل تر  اعسةب  األقصى اعسبارخ.
سنط   بام اعرتس  شه   سنا ةايا   إنفي  ائرة األوقاغ فراس اع بس،  اإلي سيوقال اعسةاول 

اعصباح بسل  سن اعتطورا ، سنها: سن  اعترس اعسوبو ين يلى اع ب  أيلى اعةور في سنط   بام 
واتتبا ه  في سنط   سعين ، وي   تترقه  سنها، واتتبا   اعرتس  سن ستابع  األسور في اعسنط  ،

 ينص.  اإلفراارئيس قة  اعتراة  يب  هللا أبو طاعم بطري   وتشي  عةايا ، قبل 
 18/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يفرج عن األسير حسان التميمي بعد فقدانه البصر .11

ياسا(، سن  18يو  األت ، ين األةير تةان اعتسيسي ) اتتت ل اإلةرائيلي، أفرب  ةلطا : را  هللا
وقال اعناشط في س اوس  اعب ار واتةتيطان ستس  اعتسيسي،  قري   ير نما  شسال غرم را  هللا.

عذ"وفا"، إن اتتت ل أفرا ين اعتسيسي، اعاي سن اعستوق  وصوعص إعى سبس  فلةطين اعطبي بس ين  
، براء ف  انص اعبصر وت هور تاعتص اعصتي  في ةبون األت  ي وق  تتل سن يو را  هللا ف
 اتتت ل.
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وقان األةير اعتسيسي ن ل قبل ي ة أةابي  إعى اععناي  اعسقثر  في سةتشرى "شعاري تةي خ" 
 اإلةرائيلي بع  ت هور وضعص اعصتي بةبم سعاناتص سن ارترا  ش ي  في تسوض  اع  .

 17/6/2018، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 "الهدم اإلداري"ناشطون ينتزعون قرارا  إسرائيليا  بتأجيل حكم  .11
انت   ناشطون في سبال س اوس  اعب ار واتةتيطان، قرارا  سن اعستقس  ": اعتياة" –اع  س اعستتل  

 /ى اعتاة  يشر سن ت يراناععليا اإلةرائيلي ، بت بيل اعتق  في اتعتساس اعماا باعه   اإل اري إع
 يونيو اعباري، ب ت  سن اعةاب  يشر سن اعشهر ااتص.

وأفا  سسثل هيئ  "س اوس  اعب ار واتةتيطان" في بي  عت  تةن بريبيص ب نص سن م ل ت  ي  
اتعتساس سن قبل ستاسين تابعين علهيئ ، وساةة  "ةان  إيغ" األبنبي  اعتي تعنى بستابع  األسور 

، ت  انت ا  قرار اعت بيل سن أبل إيطاء سهل  عتقوس  اتتت ل إلب اء رأيها، سشيرا  إعى أن اع انوني 
وأشار بريبيص إعى أن ع رار اعه   بع ا  ينصريا  وهو سماعغ  هاا ربسا يقون ساشرا  نتو إعغاء اع رار.

 عل انون اع وعي، تين ت يسقن تطبيل قانون  وع  يلى  وع  أمرى.
تت ل أقر  اعشهر اعساضي بتطبيل اعه   اإل اري في اعضر  اعغربي ، اعتي وقان  ةلطا  ات

ةاي  سن  ون اعربو   48ايتا   تطبي ص في س ين  اع  س اعستتل ، وينا يلى ه   اعبيو  م ل 
إعى اعستقس ، سا ع  تنتِص أيسال اعبناء م ل ةت  أشهر، األسر اعاي يعني اعس ي  سن اعتضييل يلى 

 في اعسناطل اعسةساة "ا" وترسانه  سن اعتوة  اععسراني. اعرلةطينيين
 18/6/2018، لندن، الحياة

 
 شجرة زيتون جنوب بيت لحم 200مستوطنون يقطعون  .11

اعسثسرة في أراضي بمرب  بي  اةقاريا  األشبارقط  سةتوطنون يو  اعمسيس، سئا  : ستس  وت 
 وةط سبس  سةتوطن  "غوال يصيون" بنوم بي  عت .

ل هيئ  س اوس  اعب ار واتةتيطان في بي  عت ، تةن بريبي ، إن يصاب  "ت في  اعثسن" وقال سسث
شبرة قرس  و يتون في أراضي تعو  علسواطنين بسيل مليل ةع ، وياسر تةين  200قاس  بت طي  

 إعى أن هاا اععسل اإلبراسي يعتبر اعثاني سن نويص م ل األةبويين اعساضيين. وأشار يو ة.
 14/6/2018، 48عرب 
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 أهالي مخيم اليرموك يبحثون عن بيوتهم وحاراتهم وسط الدمار .11
انتهى بشقل تا  تل  أهاعي سمي  اعيرسوخ ع بئين اعرلةطينيين باععو ة إعى بيوته  واعاي بنو    سشل:

يلى تصريتا  سةاوعي قيا ا  اعرصائل اعرلةطيني ، بع  سشاه ته  تب  اع سار اعقاسل اعاي طال 
 راتص وأ قتص، ع رب  أن اعقثير سنه  ع  يةتط  اعتعرغ يلى تاراته  وسنا عه .شواريص وتا

ويتاول اعقثير سن األهاعي اعوصول إعى أتيائه  وسنا عه  عتر  ها واعخ سن شوار  "اعث ثين" 
بتب  اع سار اعهائل  يتراباونو"اعيرسوخ اعرئيةي" و"فلةطين" في س مل اعسمي  اعشساعي، عقنه  

ا  في اعطرل اعرئيةي  واعرريي  اعنابس  ين انهيار سعم  األبني ، األسر اعاي يبعل سن وأقوا  اعرق
 سشواره  في غاي  اعصعوب .

وقان  تصريتا  سةاوعي قيا ا  اعرصائل اعرلةطيني  اعتي تتما سن  سشل س را عها، تشير إعى أن 
عقن اع مول أقثر في شار  اع سار في "سمي  اعيرسوخ" يعتبر ب ئيا وي تصر يلى س ملص اعشساعي، 

"اعث ثين" باتبا  اعبنوم وصوت إعى ةول اعةيارا  اعت  اعراصل بين اعسمي  و"اعتبر األةو " 
يمهر أن اع سار أقثر بقثير سسا هو يليص في س ملص اعشساعي ومصوصا في سنط   "سبس  

يت يسها أتس  ببريل واعواقع  اع يا ة اععاس  اعتي  -اعماعص " اعتابع  علببه  اعشعبي  عتترير فلةطين 
 بنوم اعسمي .

بعع األهاعي سسن ي ملون إعى اعسمي  تاعيا يةمرون سن تصريتا  سةاوعي قيا ا  اعرصائل 
اعرلةطيني ، ب ن اعوض  في اعسمي  ةيعو  إعى سقان يليص قبل اعترم، ويتةاءل اعبعع سنه : 

يتت ثون ينص سبر  أت   ي م "، بينسا  "قيغ... بع  قل هاا اع سار!... بع  ها  اعقارث !... سا
ي ول أت ه : "سا قان يليص اعسمي  با  سن اعساضي ف ط!... اعسمي   س ر ين بقرة أبيص وسن 

 اعسةتتيل أن يعو  إعى سا قان يليص".
وفي ستاوع  سن اعنما  وتلراء علت ليل سن تب  اعقارث  اعتي عت   بذ"سمي  اعيرسوخ" بةبم اع سار 

تصل فيص، وبن األسل في نروس األهاعي باععو ة إعى سنا عه ، صرح ي   سن قيا ا   اعقبير اعاي
اعرصائل اعرلةطيني  اعتي ت اتل إعى بانم اعنما ، ب نها تعسل ع ى اعنما  إليا ة األهاعي إعى سنا عه  

سنا عه  ب ةر  وق  سسقن بع  إ اع  األن اع سن اعشوار ، في إشارة إعى األهاعي اعاين يسقنه  ترسي  
 يلى نر ته  اعشمصي .

عقن اعقثير سن األةر تعتبر أن هاا األسر، ربسا ي ما ةنوا  قثيرة، وق  يقون شبص سةتتيل عسا 
ةيترتم يلى اعخ سن تقاعيغ سا ي  قبيرة ب ا  عن ت  ر يليها في مل تر ي اعوض  اعسا ي علغاعبي  

 واطنين اعشهري  يلى تاعها.اععمسى سن اععائ   بةبم اعغ ء اعراتال وب اء  مول اعس
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ستر سرب  وت تصر يلى  100وي  ر امتصاصيون، أن يسليا  ترسي  بةيط  عسن ل سةاتتص نتو 
إيا ة ترقيم أبوام ونوافا وتس ي ا  قهربائي  وصتي  تصل تقلرتها إعى أقثر سن مسة  آتغ  وتر 

 أسيرقي.
 19/6/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 يـسـتعــــرض واقع الالجئين الفلسطينيين الفلـسـطينـــي اإلحصاء .11

شقل  أت ان نقب  فلةطين وسا ت ها سن تهبير س ةاة قبرى علشعم اعرلةطيني، عسا سثلتص وسا 
ت ل بسايا  وأفرا    اع  ها  اعنقب  سن يسلي  تطهير يرقي تين ت  ت سير وطر  عشعم بقاسلص وا 

 1.4أعغ فلةطيني سن قراه  وس نه  سن أصل  800سن شتى ب ا  اععاع  سقانص، وتشري  سا يربو ين 
 قري  وس ين  فلةطيني . 1,300في  1948سليون فلةطيني قانوا ي يسون في فلةطين اعتاريمي  يا  

سن  1948وق  ص ر  ي ة ت  يرا  رةسي  تول أي ا  اع بئين اعرلةطينيين يشي  ترم يا  
أن ي   اع بئين اعرلةطينيين بلغ  إعىل يشير سصا ر سمتلر ، إت أن عألس  اعستت ة ت  يرين: األو 

أعغ تب  بناء  يلى  957.  واعثاني 1949أعغ تب  واعخ بناء  يلى ت  يرا  يا   726نتو 
 .  1950ت  يرا  يا  

 

 مليون الجئ مسجل في وكالة الغوث 5.9
ع يها في يا  ي   اع بئين اعرلةطينيين اعسةبلين  أنتشير ةب   وقاع  اعغون )األونروا( إعى 

عع   اع بئين اعرلةطينيين، وق  شقل  األ نىتسثل اعت   األرقا سليون تب  وها   5.9نتو  2017
سا  2017 في اععا اع بئون اعرلةطينيون اعس يسون في اعضر  اعغربي  واعسةبلون ع ى وقاع  اعغون 

في قطا  غ ة.  أسا  %24.4سن إبساعي اع بئين اعسةبلين ع ى وقاع  اعغون س ابل  %17.0نةبتص 
يلى سةتوى اع ول اععربي ، ف   بلغ  نةب  اع بئين اعرلةطينيين اعسةبلين ع ى وقاع  اعغون في 

وفي ةوريا  %9.1في تين بلغ  اعنةب  في عبنان  اعرلةطينيينسن إبساعي اع بئين  %39.0األر ن 
10.5%. 

 

 يةفلسطيناألراضي الأوضاع الالجئين الفلسطينيين في 
سن سبسل  %42.5إعى أن نةب  اعةقان اع بئين في  وع  فلةطين بلغ   2017ير بيانا  يا  تش

سن اعةقان في اعضر  اعغربي  ه   %26.6اعةقان اعرلةطينيين اعس يسين في  وع  فلةطين، وأن 
 . %66.2تبئون، في تين بلغ  نةب  اع بئين في قطا  غ ة 
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 تمع فتي يمتاز الالجئون الفلسطينيون بأنهم مج
سن إبساعي اعةقان في  وع  فلةطين في  %39.9ةن   15بلغ  نةب  األفرا  اعاين ت ل أيساره  ين 

سن إبساعي اع بئين، بينسا بلغ  اعنةب   %39.3، فبلغ  ها  اعنةب  عألفرا  اع بئين 2017اععا  
  ف قثر اع بئين ةن 60سن إبساعي غير اع بئين. وبلغ  نةب  قبار اعةن  %38.6عغير اع بئين 

سن إبساعي غير  %5.0سن إبساعي ع بئين في  وع  فلةطين في تين بلغ  عغير اع بئين  4.9%
 اع بئين.  

 

 2017الالجئين فقراء في عام  األفرادمن  %39حوالي 
وف ا ألنساط اتةته خ اعشهري، بسا سعنا   2017م ل يا   %38.5بلغ  نةب  اعر ر بين اع بئين 

 2) أفرا  5اعشهري قان  ون مط اعر ر اعاي بلغ عألةرة اعرلةطيني  اعسقون  سن  أةره ه خ اةت أن
.  أسا اعر راء %22.3 اع بئينشيقل، بينسا بلغ  ها  اعنةب  عألفرا  غير  2470( أطرال 3باعغين و

بسا  %23.0اع بئين اعاين يانوا سن اعر ر اعس ق   األفرا تةم مط اعر ر اعس ق  ف   بلغ  نةب  
اعشهري قان  ون مط اعر ر اعس ق  اعاي بلغ عألةرة اعرلةطيني  اعسقون  سن  أةره اةته خ  أنسعنا  

غير اع بئين اعاين يانوا اعر ر  األفرا شيقل،  وق  قان  نةب   1974( أطرال 3باعغين و 2) أفرا  5
ين قان  ايلى سن اعسع ل وس ارن  س  اعسع ل اععا  نب  أن نةم اعر ر بين اع بئ%12.2اعس ق  

اعاين يانوا سن  األفرا ، وقان  نةب  %29.2اعر راء في فلةطين  األفرا اععا ، تين بلغ  نةب  
 .2017م ل يا   %16.8اعر ر اعس ق  في فلةطين 

 

 معدالت البطالة مرتفعة بين الالجئين
ن وغير اع بئين، إا وصل تشير اعبيانا  إعى وبو  فرقا  واضتا  في سع ت  اعبطاع  بين اع بئي

 بين غير اع بئين. %22.8س ابل  %34.7 إعىسع ل اعبطاع  بين اع بئين 
 

 ثلث الالجئين يعملون كمتخصصين وفنيين 
اةتيعابا   األقثر، تعتبر سهن  "اعرنيون واعستمصصون واعسةاي ون واعقتب "، اعسهن  2017م ل يا  

بين  %22.4س ابل  %32.8ن بين اع بئين اععاسلين ع بئين تين بلغ  نةب  اععاسلين فيها س
اع بئين.  قسا شقل  سهن  اعسشريون وسومرو إ ارة اععليا اعنةب  األ نى عقل سن  اععاسلين غير

عغير  %4.3بين اع بئين اععاسلين س ابل  %2.9اع بئين وغير اع بئين يلى ت  ةواء، بنةب  
 اع بئين اععاسلين.

اعسشارقين في  األفرا أن نةب  اععاسلين اعاين يعسلون في اعضر  اعغربي  سن بين  إعىاعنتائج  أشار 
بتراو  واض  تةم تاع  اعلبوء، إا  %57.6ق  بلغ   2017( علعا  ف قثرةن   15اع وى اععاسل  )
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، في اعس ابل بلغ  %67.9في تين بلغ  عغير اع بئين  %40.03بلغ  نةب  اععاسلين سن اع بئين 
عغير اع بئين.  وبلغ  نةب   %15.8س ابل  %52.3اسلين في قطا  غ ة ع بئين تواعي نةب  اعع

وبتراو  سا بين اع بئين وغير اع بئين فبلغ  ع بئين  %13.0اععاسلين في إةرائيل واعسةتعسرا  
 عغير اع بئين. %16.3س ابل  7.4%

 

 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الشتات
 دنالفلسطينيون في األر 

 األر ن( تول األوضا  اعسعيشي  في اعسميسا  اعرلةطيني  في FAFOفي  راة  أي   سن ساةة  )
ةن  سن اععسر، في تين  15سن ةقان اعسميسا   ون ةن  %39.9أمهر  اع راة  أن  2011ععا  

فر ا ،  5.1، قسا بلغ ستوةط تب  األةرة في اعسميسا  %4.3ةن  ف قثر  65بلغ  نةب  األفرا  
 .%8.6 ف قثرةن   15 األفرا بين  األسي غ  نةب  وبل

 

 الفلسطينيون في لبنان
أمهر  نتائج اعتع ا  اععا  ع بئين اعرلةطينيين في اعسميسا  واعتبسعا  اعرلةطيني  في عبنان ععا  

ث  سنط    %35.8، أن اع بئين اعرلةطينيين في عبنان يتسرق ون في سنط   صي ا بواق  2017
، قسا %13.4ث  في بيرو  بواق   %14.7بينسا بلغ  نةبته  في سنط   صور  %25.1 اعشسال بواق 

أن  إعى. وأشار  اعنتائج %4ث  سنط   اعب ا  بواق   %7.1بلغ  ها  اعنةب  في سنط   اعشوغ 
 سن اع بئين اعرلةطينيين يسلقون بنةي  غير اعبنةي  اعرلةطيني .  %4.9تواعي 

، في تين بلغ سع ل %17 أنثىاعتي ترأةها  األةرأفرا ، وبلغ  نةب   4قسا بلغ ستوةط تب  األةرة 
 سوعو ا.  2.6اعرلةطيني   علسرأةاعمصوب  اعقلي 

ةنوا  ف قثر( في عبنان أسيون  10اعرلةطينيين )سن اع بئين  %7.2أشار  اعنتائج إعى أن تواعي 
، بينسا %93.6ةن (  13-3عألفرا  ) )ت يةتطيعون اع راءة واعقتاب (. وبلغ  نةب  اتعتتال باعتعلي 

 .%10.5بلغ  نةب  اعتاصلين يلى شها ة باسعي  ف يلى 
 %18.4ةن  ف قثر( في عبنان ق  بلغ  15) اعرلةطينييناعنتائج أن سع ل اعبطاع  بين اع بئين  أمهر 

 إعىةن  عتصل  19-15سن اعسشارقين في اع وى اععاسل .  ويرتر  سع ل اعبطاع  بين فئ  اعشبام 
 ةن . 29-20عألفرا  سن  %29اعبطاع   تبلغ نةب ، في تين 44%

 20/6/2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا، 
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 مصر طّورت معبر رفح لفتحه بشكل دائم .11
قشر  سصا ر أسني  سصري  بسعبر رف  اعبري، أن اعةلطا  اعسصري  انته  سن تطوير ": سعا"

تسهي ا  ععسل اعسعبر بشقل  ائ  قريبا . وأضاف  اعسصا ر أنص ت  ت وي  وتوةع  سعبر رف  اعبري  
اعسعبر بوةائل تقنوعوبي  ت يث  ب ي ة، وت  توةي  صات  اعةرر علوصول تةت بال أي ا  أقبر سن 
اعسةافرين اعرلةطينيين، واعخ ضسن مط  اع يا ة اعةياةي  اعسصري  عرف  اعسعاناة واعتصار 

وأوضت  اعسصا ر األسني  اعسصري ، أن اعةلطا  اعسصري  شري  في   ة.اعسرروع يلى قطا  غ
أبه ة في قل صاع  وصول  4ترقيم أبه ة ت يث  علقشغ ين اعسعا ن واعت ائم، وت  ترقيم 
 وةرر، بواق  بها ين في صاع  اعوصول، وبها ين في صاع  اعةرر.

ستر قسةات   200ر، بواق  وأبر  اعةلطا  اعسصري  توةعا  في سةات  صات  اعوصول واعةر
إضافي . وتابع  اعسصا ر األسني  أن اعبني  اعتتتي  عسعبر رف ، ت  تطويرها وتغييرها باعقاسل، سن 

 إ مال شبق  قهرباء سنرصل  ين شبق  قهرباء س ين  رف ، فض   ين ترقيم قاسيرا  سراقب .
بري بشقل  ائ ،  ون توقغ  تنرياا  وأشار  إعى أن ها  اعتوةعا  ته غ اتةتع ا  عرت  سعبر رف  اع

عتوبيها  اعرئيس اعسصري يب  اعرتاح اعةيةي، اعاي أسر باتماا قاف  اإلبراءا  عرف  اعتصار ين 
 قطا  غ ة، واتةتع ا  إلقاس  سنط   تباري  ترة ياعسي  بين سصر وقطا  غ ة م ل اعرترة اع ا س .

 16/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 ها بتقديم المساعدات إلى غزةمصر تؤكد استمرار  .11
أق   قيا ة بها  اعسمابرا  اععاس  اعسصري ، أسس، اةتسرار اإلبراءا  : أت   تسا  -غ ة 

اعسصري  عسةاي ة قطا  غ ة. وقال رئيس اعسقتم اعةياةي عترق  تساس إةساييل هني  في بيان، 
تري عتهنئ  اعسمابرا  واع يا ة إن قيا ة بها  اعسمابرا  اععاس  اعسصري ، أق   عص م ل اتصال ها

واعشعم اعسصريين بعي  اعرطر، أن ها  اإلبراءا  ةتتواصل عسةاي ة ةقان قطا  غ ة. وثس ن هني  
اعمطوا  اعتي قاس  بها سصر أميرا  تبا  قطا  غ ة وماص  فت  سعبر رف  اعبري م ل شهر 

ى اعسي اني اعسغربي وا  مال رسضان وت  ي  اعسةاي ا  سن قبل األ هر اعشريغ وا  مال اعسةتشر
 اعوفو  اعستضاسن .

 17/6/2018، الخليج، الشارقة
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 وحماية هياكلها مصر تدعو إلى الحفاظ على أنشطة "األونروا" .11
ونروا، قونها األش    سصر يلى ضرورة اعترام يلى أنشط  وقاع   ، وقات :"اعمليج" - اع اهرة

وأق   م ل تراةها، أسس، ابتسا   ش ي  اعتع ي .أضت  إت ى رقائ  اتةت رار في مرغ إقليسي 
"األونروا"، اعاي ي   في اعبتر اعسي ، يلى ضرورة اععسل يلى اةتسرار وتي  ذاعلبن  اتةتشاري  ع

يبا  ةبل نابت  عة  اععب  اعةنوي اعسةت ا  في سي اني  اعوقاع .  وقاع  اعغون وهياقلها اع ائس ، وا 
 ، إن طارل يا ل ةرير سصر في األر ن، أق  م ل اتبتسا ، اعاي وقاع  و ارة اعماربي  اعسصري

شارق  فيص، األر ن، وعبنان، وفلةطين، واعوتيا  اعستت ة، واتتتا  األوروبي، وبريطانيا، وفرنةا، 
وأعسانيا، واعةوي ، واعنرويج، واعيابان، اعطاب  اإلنةاني عسها  اعوقاع  في م س  اع بئين اعرلةطينيين، 

بوا  ربط اةتسرار اعتسويل سن قبل اعبعع ب ي أغراع أو سصاع  أو أه اغ ةياةي ، ستارا   وي  
 في اعوق  ااتص سن سغب  توقغ أنشط  اعوقاع  قبل اعتوصل إعى تل يا ل و ائ  عل ضي  اعرلةطيني ".

 20/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 "الدولتين حلّ "عبد هللا الثاني يؤكد لنتنياهو ضرورة تحقيق تقّدم وفق  .11
أفا   وقاع  األنباء األر ني  "بترا" سةاء أسس أن اعسلخ يب  هللا اعثاني أق  م ل ع ائص أسس : يس ان

اتثنين س  رئيس اعو راء اإلةرائيلي بنياسين نتنياهو "ضرورة تت يل ت    في بهو  تل اعصرا  
  اعشريي  اع وعي  وسبا رة اعة   اإلةرائيلي اةتنا ا  إعى تل اع وعتين، ووف ا  ع رارا -اعرلةطيني 

، 1967اععربي  وبسا ي و  إعى قيا  اع وع  اعرلةطيني  يلى مطوط اعراب  سن ت يران )يونيو( يا  
وياصستها اع  س اعشرقي ، واعتي تعيال ب سن وة   إعى بانم إةرائيل"، سضيرا  أن اعخ "يشقل 

 ".اعةبيل اعوتي  عتت يل اعة   واتةت رار في اعسنط  
وش   اعسلخ يب  هللا في اعل اء س  نتنياهو اعاي غا ر األر ن بع   يارة قصيرة: "يلى أن سقان  
اع  س قبيرة ين  اعسةلسين واعسةيتيين قسا هي باعنةب  عليهو ، وهي سرتاح اعة   في اعسنط  ". 

قضايا اعوض  وأق  اععاهل األر ني، بتةم اعوقاع  اعرةسي : "أن سة ع  اع  س يبم تةويتها ضسن 
 اعنهائي يلى أةاس تل اع وعتين، قون اع  س سرتاح تت يل اعة   في اعسنط  ".

وأشار  اعوقاع  إعى أنص ت  م ل اعل اء "بتن ي   سن اع ضايا اعثنائي  سن ضسنها سشرو  ناقل 
اعغربي  اعبتر اعسي (، واعاي ةتنعقس آثار  اإليبابي  يلى األر ن واعضر   -اعبترين )اعبتر األتسر 

ةرائيل".  وا 
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وتابع  أنص "ت  اتترال يلى  راة  رف  اع يو  يلى اعصا را  اعتباري  س  اعضر  اعغربي ، سا يا ي  
إعى تع ي  ترق  اعتبا ل اعتباري )اعصا را  واعوار ا ( واتةتثساري بين اعةوقين األر ني 

 واعرلةطيني".
 19/6/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 "صفقة ترامب"في عّمان وفد أمريكي يبحث  .10

هللا اعثاني، أسس، في يس ان سبعوثي اعرئيس األسريقي  اةت بل اععاهل األر ني اعسلخ يب : وقات 
 وناع  تراسم، باري  قوشنر وبيةون غرينب  ، تين بتثوا اعسةائل اعسطروت  يلى األبن ة 

 ةطيني  اعستتل .اإلقليسي  واعثنائي ، ويسلي  اعة   اعسبس ة بين في األراضي اعرل
واقر بيان ص ر ين اعبي  األبيع أن قوشنر، صهر تراسم وقبير سةتشاريص، وغرينب  ، سبعون 

هللا، اةتنا ا  إعى اعسشاورا  اعةاب  ،  اعرئيس األسريقي علة   في اعشرل األوةط، بتثا س  اعسلخ يب 
سي ، بسا فيها اعوض  اإلنةاني في اعتنةيل اعستطور بين اعوتيا  اعستت ة واعسسلق  واعسةائل اإلقلي

 غ ة و"سةايي إ ارة تراسم إلت ل اعة   بين "اإلةرائيليين" واعرلةطينيين".
هللا ش   عسبعوثي تراسم يلى  سن بانبص، أوض  اع يوان اعسلقي األر ني في بيان، أن اعسلخ يب 

سن تت يل تطلعاتص  ضرورة اعتوصل إعى ة   يا ل وشاسل في اعسنط   يسق ن اعشعم اعرلةطيني
 وياصستها اع  س اعشرقي . 1967ت يران  4اعسشروي  في إقاس   وعتص اعسةت ل  يلى ت و  

وأشار اعسلخ إعى ضرورة قةر اعبسو  في يسلي  اعة   بين طرفي اعن ا ، وبسا يرضي إعى إيا ة 
ي  وقرارا  اعشريي  إط ل سراوضا  با ة وفايل  ت و  يلى أةاس تل اع وعتين وسبا رة اعة   اععرب

 اع وعي ، تفتا إعى أهسي   ور اعوتيا  اعستت ة بهاا اعمصوا.
وقال اععاهل األر ني إن سة ع  اع  س ت يسقن تةويتها إت ضسن قضايا اعوض  اعنهائي بايتبارها 
سرتاح تت يل اعة   في اعسنط  ، سضيرا  أن األر ن سةتسر في اع يا  ب ور  اعتاريمي في تساي  

 عس  ةا  اإلة سي  واعسةيتي  باعس ين .ا
 20/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 "مشاريع إعادة إعمار غزة في سيناء بتمويل خليجي": هآرتس .11

تةعى إ ارة اعرئيس األسريقي،  وناع  تراسم، إعى بس  أقثر سن نصغ سليار  وتر : أتس   راوش 
يا ة إيسار قطا  غ  ة، عقنها ةتقون في سن  ول اعمليج اععربي  سن أبل اعسضي  في سشرويا  إل

واقر  صتير  "هررتس" اإلةرائيلي  ، ين سصا رها، سةاء  ةيناء اعسصري  ب ت سن  امل اع طا .
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يو  األت ، أن بس  األسوال ةيقون في صلم اعسباتثا  اعتي ةيبريها قبير سةتشاري اعرئيس 
سلي  اعتةوي  في اعشرل األوةط، وصهر ، باري  قوشنر، وسبعون اعرئيس األسريقي اعماا عع

 بيةون غرينب  ، األةبو  اعباري، في إةرائيل وقطر واعةعو ي  وسصر واألر ن.
وت سل اإل ارة األسريقي   أن تةاه  ها  اعسشاري  اعتنسوي  في ته ئ  "اعتوت را  األسني  اإلةرائيلي   س  

اعة   األسريقي   عتةوي  اع ضي   قطا  غ  ة"، سا ةيملل "أبواء  إيبابي  " أثناء يرع مط   
اعرلةطيني  ، اعسعروف  إي سي ا بذ"صر   اع رن"، اعتي ع  تعلن اإل ارة األسريقي   سوي  ا، بع ، عإلي ن 

وسن بين اعميارا  اعسطروت  أسريقي ا: إقاس  ستط  عتوعي  اعقهرباء عل طا  وسيناء بتري في  ينها.
 شبص ب يرة ةيناء اعسصري  .

عذ"هررتس"، فإن اإل ارة األسريقي   توعي أهسي    قصوى ألوضا  اعطاق  في قطا  غ ة، في إشارة  ووف  ا
إعى أ ستي اعقهرباء واعوقو  اعتا  تين في اع طا ، وتمشى سن تراقسها أقثر ف قثر، عاعخ فإن قوشنر 

 ستين وغرينب   ةيةعيان علتصول يلى تسويل مليبي وتعاون إةرائيلي سصري عتل هاتين األ
با   اي ب ء، عقن ها تتى اآلن ع  تمتر مط   وات ة إليا ة ت هيل قطايا  اعطاق  في قطا  غ  ة، 
عقن سن اعواض  أن أي تل  ةي رضي إعى أن تقون ستطا  توعي  اعقهرباء في ةيناء اعسصري  ، ت 

ساعي  ةيناء تم    امل قطا  غ  ة، وفل ي  ة ةيناريوهين اثنين: أوعهسا: إنشاء ستط   توعي  طاق  ش
قطا  غ  ة  وثانيهسا: إنشاء سشرو  عتوعي  اعطاق  اعشسةي  في اععريال اعسصري   تةاه  سن رف  قسي   

 اعقهرباء اعساقت  في قطا  غ  ة.
وتعت   اإل ارة األسريقي  ، وف  ا عذ"هررتس"، أن سشقل  اع طا  في غ ة ترب  علغاي ، عقن  تل ها ةري  

 ول يلى اعتسويل اعمليبي اع   .نةبي ا، بسبر   اعتص
وتبتن اإل ارة األسريقي   في اعتلول يلى سةتويين: قريم اعس ى تةعى إعى ت سين اعتسويل اع    عص، 
سن أبل تتةين األوضا  في اع طا ، ويرع ت     سا قبل طرح "صر   اع رن"   ون إهسال 

 اعسشاري  بعي ة اعس ى.
تنصم  اآلن في بناء بنى تتتي  في ةيناء اعسصري   تم   قطا  ووف  ا عذ"هررتس"، فإن اعسباتثا  

غ  ة، سنها: سيناء بتري فلةطيني في ةيناء اعسصري  ، سنط   صنايي  إلنشاء سوا  اعبناء، وسنش ة 
 عتتلي  سيا  اعبتر.

وةتةه  ها  اعسشاري  في تتةين األوضا  اتقتصا ي  واألسني  في شساعي ةيناء، وعيس في قطا  
، سا ةيةاه  في تليين اعسوقغ اعسعارع اعاي أب تص اع اهرة سامر ا، وهو سا  ف  أسريقا عستاوع  غ  ة

 اعتصول يلى تسويل مليبي.
 17/6/2018، 48عرب 
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 "إسرائيل"وفد نسائي مغربي يزور  .11

 اقر  إااي  "ريش  قان" اععبري ، يو  األت ، أن وف ا نةائيا  سن اعسغرم وصل إعى إةرائيل: را  هللا
 في  يارة ةتةتسر ي ة أيا .

، فإن اعوف  ةيشارخ في فعاعيا  وسشاري  ابتسايي  ون وا  "علنهوع اإلةرائيلي وبتةم اإلااي  
 بسقان  اعسرأة"، سشيرة إعى أن اعوف  وصل رغ  "ي   وبو  ي قا   بلوساةي  بين إةرائيل واعسغرم.

سنا أيا   "إةرائيل"هن ةين وصل شمصا سن ربال األيسال واعس 11وقان وف  سغربي آمر يض  
 وأنهى  يارتص يو  اعبسع .

 17/6/2018، القدس، القدس
 

 أردوغان: موقف النجم البرتغالي رونالدو تجاه فلسطين جدير بالتقدير .11
أثنى اعرئيس اعترقي ربم طيم أر وغان يلى أ اء تيم قرة اع    اعبرتغاعي قريةتيانو  ألناضول:ا

م ب    أسا  إةبانيا، ضسن سنافةا  ق س اععاع  عقرة اع    في روةيا. وأق  روناع و، في سباراة سنتم
 أر وغان، يلى أهسي  سوقغ روناع و "اعب ير باعت  ير" تيال اع ضي  اعرلةطيني .

وباء  اإلشا ة باع يم اعبرتغاعي، م ل إباب  أر وغان يلى أةئل  اعشبام في بن سباشر يلى 
ينسا تل ى ةاات ين اعسنتمم اعاي يرشتص عتسل ق س اععاع ، وين وةائل اعتواصل اتبتسايي، ت

 اعس ارن  بين روناع و، وسنافةص اعت لي ي األربنتيني عيونيل سيةي.
 وعر  اعرئيس اعترقي، إعى أهسي  األه اغ اعث ث  اعتي ةبلها روناع و في شباخ اعسنتمم اإلةباني. 

اع و( اعبة ي ، وها  صنع  ت يب يها أي صن ي ، إعى وقال أر وغان: "ت يسقن اعب ال في بني  )رون
يسانص، ومصوصا سوقرص تيال اع ضي  اعرلةطيني ، ها  صرا  في غاي   بانم أ ائص وشمصيتص وا 

 األهسي  وأتييص يليها".
 20/6/2018، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيل" اعتقال تركية في تل أبيب لالشتباه بالتخطيط لعملية مسلحة ضدّ  .11

ل أبيم: قرر  ستقس  "بيت  تقرا" اععةقري  اإلةرائيلي  ايت ال سواطن  ترقي  ت يى أيبرو ت -غ ة 
ياسا(، أةبويا قاس  ع شتبا  ب نها مطط  عتنريا يسلي  سةلت  ض  أه اغ في س ن  27أو قان )
 إةرائيلي .
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لسشتبص بها س  وقاع  اعسمابرا  اإلةرائيلي  في اعستقس  إنها "تسلخ أ ع  يلى وبو  ي ق  قوي  ع
تنميسا  سعا ي  إلةرائيل"، سوضت  أنها اتر   س  ها  اعتنميسا  يلى تنريا يسليا  سن ش نها أن 
تعرع أسن إةرائيل علمطر. وواف   اعستقس  بع  اتط   يلى ت رير ةري أن تس   ايت اعها تتى 

 سن اعشهر اعباري. 21
تل أبيم يبر طائرة ترقي ، وأسض  في  وبين  اعتت ي ا  أن اعشاب  اعترقي  وصل  إعى سطار

إةرائيل أةبويا. وين  يو تها إعى ب  ها اتثنين اعساضي أوقرتها اعسمابرا   ون أن تبلغ أت ا. 
وبع  اعتت يل األوعي ت  إب غ اعةرارة اإلةرائيلي  في أن رة واعةرارة اعترقي  في تل أبيم. وقرر  تس ي  

ها في اع  س. وقال يسر مساية ، ستاسي أو قان، وهو سن ايت اعها عتراق  شبها  تول تصرفات
"، إن سوقلتص أتيل  إعى اعستقس  اععةقري  بتهس  "ته ي  أسن إةرائيل، وارتباطها 48"فلةطينيي 

 بسنمسا  إرهابي ".
وفي إةطنبول أق   اعش ي   اعقبرى علشاب  اعترقي  أن أبه ة األسن اإلةرائيلي  ايت ل  ش ي تها  ون 

ا  إعى أ ع ، أو وثائل تبرر اعخ. فيسا قاع  اعةرارة اعترقي  في تل أبيم إنها تتاب  وض  اتةتن
 أو قان ين قثم.

 16/6/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في األراضي السورية .11
س،  سشل ذ هب  ستس : في تطور سراب  أيلن اعبيال اإلةرائيلي، تةم وقاع  األناضول سةاء أس

ين ة وط طائرة سةي رة تابع  عص  امل األراضي اعةوري  يلى اعت و  اعشساعي  بين اعبل ين، بتةم 
 إي   يبري.

وبتةم اعسوق  اإلعقتروني عصتير  "هررتس"، قال اعبيال إنص ت توب  سماوغ سن أن يقون ة وط 
علوسا . وأشار إعى اعطائرة، وهي سن طرا  "روميغ شساي " )راقم اعةساء(، ق  أ ى إعى تةريم س

أن اعطائرة قان  ت و  ب يسال سراقب  يلى اعت و  اعشساعي . وقال اعبيال إنص سن غير اعسعروغ بع  
ا اعتي يسلقها  ةبم ة وط اعطائرة اعسةيرة. و"روميغ شساي "، هي اعطائرة اعسةي رة األصغر تبس 

 اعبيال اإلةرائيلي، وتةتم   ألغراع اعتبةس واتةتط  .
 20/6/2018، ربي، لندنالقدس الع
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  ةقبطان سفينة الحرية بغز  االحتالل يقدم الئحة اتهام ضدّ  .11
اععا  اإلةرائيلي، يو  اعث ثاء، تئت  اتها  أسا  ستقس  بئر  ات ياءق    :تربس  ماص  - را  هللا

  سن قانوا اعةب  ض  قبطان ةرين  اعتري  اعتي قان  اعبتري  اإلةرائيلي  هابستها سنا أةابي  وايت ل
وبتةم اع ناة اععبري  اعثاني ، فإنص ت  ت  ي  تئت   يلى ستنها قبل أن تطلل ةراته  ي ا قبطانها.

ياسا(، بتهس  ت  ي  م سا  غير قانوني  واعنشاط في سنمس   56اتتها  ض  ةهيل اععاسو ي )
ونةب  تئت   ل."إرهابي "، واععسل عصاع  ترق  "تساس" سن م ل ت  ي  م سا  عها س ابل أسوا

تساس سن أبل اعةرر  عصاع  2016و 2015اتتها  علعاسو ي ب نص قا  بشرا قاربين بين ياسي 
 يبرهسا في اعبتر ع ى ستاوعتها قةر اعطول األسني يلى اعبتر.

 19/6/2018، القدس، القدس
 

 "إسرائيلن بسبب "تنسحب من مجلس حقوق اإلنسا واشنطن .11
ثاء( سن سبلس ت ول اإلنةان اعتاب  عألس  يا  اعستت ة أسس )اعث انةتب  اعوت: رويتر  –واشنطن 

اعستت ة، بةبم سا وصرتص بذ "اعتتي  اعس سن ض  إةرائيل وغيام اإلص ح"، وهو تترخ تار 
وأيلن  اعةريرة  ناشطون سن أنص ق  يبعل تع ي  ت ول اإلنةان يلى سةتوى اععاع  أقثر صعوب .

يقي هايلي قرار اتنةتام، بينسا قان  واقر  إعى بانم و ير اعماربي  األسيرقي  باعسنمس  اع وعي  ن
وانت    هيلي روةيا واعصين وقوبا وسصر ععرقلتها اعبهو   سايخ بوسبيو بس ر اعو ارة في واشنطن.

األسيرقي  اعراسي  إلص ح اعسبلس "اعسنافل واألناني". وانت    أيضا  اع ول اعتي تشارخ اعوتيا  
 ي  واعتي تض  واشنطن يلى اعب اء، عقنها "ع  تقن راغب  في تت ي اعوض  اعراهن اعستت ة اع
وقاع  هايلي "انمروا إعى يضوي  اعسبلس، فةترون ا  راء سرويا علت ول األةاةي "،  بب ي ".

وأضاف  هايلي "اعترقي  غير  سةتشه ة برن وي  واعصين وقوبا وبسهوري  اعقونبو اع يسوقراطي .
ى إةرائيل واعع اء اعاي ت ينتهي تباهها  عيل واض  يلى أن اعسبلس يترقص اعتتي  اعستناةم يل

سن بهتص، رتم رئيس اعو راء اإلةرائيلي بنياسين نتانياهو باع رار  اعةياةي وعيس ت ول اإلنةان".
 األسيرقي.

 20/6/2018الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل بريطانيا تتهم مجلس حقوق اإلنسان بـ"االنحياز ضدّ  .11
انضس  بريطانيا إعى اعوتيا  اعستت ة في اتها  سبلس ت ول اإلنةان اعتاب  : أ غ م -بنيغ 

عألس  اعستت ة بذ "اعتتي  ض  إةرائيل"، بةبم إب اء إت ى اعسوا  اعستعل   باع وع  اععبري  واألراضي 
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اته  و ير و  اعرلةطيني  سطروت   ضسن اعن اط اععشر اعتي يبتن فيها اعسبلس في  وراتص قاف .
اعماربي  اعبريطاني بوريس بونةون اعسبلس بذ "اعتتي  ض  إةرائيل"، سن  ا  ب نها اع وع  اعوتي ة 

 38وقال بونةون م ل افتتاح اع ورة اعذ اعتي ت ور سناقشا  في ش نها تل ائيا  ين  قل  ورة يع  ها.
اص  بإةرائيل واألراضي اعم 7عسبلس ت ول اإلنةان في بنيغ: "إننا نشاطر اعرأي ب ن اعن ط  

اعرلةطيني  غير ستناةب  وسضرة ع ضي  اعة  ". وتاب : "إاا ع  تتب ل األسور، ةنصو   اععا  اعس بل 
وأوض  أن "هاا ت يعني  ض  قل اع رارا  اعتي ةتطرح في ش ن اعن ط  اعةابع  سن ب ول األيسال".

بسا في اعخ اععسل اعاي يسقنص إنبا   في  أن اعسسلق  اعستت ة وأنا نرةي ت ن رخ قيس  هاا اعسبلس،
 اعرلةطيني". -ش ن اعن ا  اإلةرائيلي 

 19/6/2018الحياة، لندن، 
 

 غوتيريش يحّذر من خطر اندالع حرب في غزة .11
تا ر األسين اععا  عألس  اعستت ة أنطونيو غوتيريال سن أن غ ة يلى شرير ترم، سعربا  : أ.غ.م

تى اعرلةطينيين باعرصاا اعتي اعاي أطل ص اعبنو  ين ص ستص إ اء ي   اعشه اء واعبر 
"اإلةرائيليون" م ل تماهرا  فلةطيني  ين  اعةياا األسني اعراصل س  اتتت ل. وقال غوتيريال 
أسا  سبلس األسن "أ ين بشقل قاط  مطوا  بسي  األطراغ اعتي أوصلتنا إعى هاا اعوض  اعمطير 

ةبو  اعساضي قبل ابتسا  ةيع    تول األ س  "اإلةرائيلي " واعهال". وتل  ى سبلس األسن اعت رير األ
 اعرلةطيني .

وتاب  غوتيريال، "أنا سص و  عع   اعوفيا  واعبرتى في صروغ اعرلةطينيين اعنابس  ين اةتم ا  
 آاار.  سارس/ 30علرصاا اعتي"، سنا ب ء اعتماهرا  في  اع وا  اإلةرائيلي 

 20/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 االستيطان يتزايد ويقوض حل الدولتين :ر أمميتقري .10
تصل  اعب يرة يلى اعت رير األوعي عألسين اععا  عألس  اعستت ة أنطونيو غوتيريال اعاي ةلسص 

اعماا باألنشط  اتةتيطاني  اإلةرائيلي  في  2334عسبلس األسن اع وعي تول تطبيل اع رار 
رير  أن أنشط  اتةتيطان اإلةرائيلي  سةتسرة ب  وايتبر األسين اععا  في ت  األراضي اعرلةطيني .

هوا ة بصورة ت وع اآلسال واآلفال اععسلي  إلنشاء  وع  فلةطيني  قابل  علتياة، وتض  اعس ي  سن 
وأق  األسين اععا  عألس  اعستت ة في هاا اعةيال أن بسي  األنشط   اععوائل أسا  ت    تل اع وعتين.
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لةطيني  اعستتل ، بسا فيها اع  س اعشرقي ، تشقل انتهاقا صارما بسوبم اتةتيطاني  في األراضي اعر
 اع انون اع وعي ويبم إي افها بشقل فوري وقاسل.

وقال األسين اععا  عألس  اعستت ة إنص ت يسقن تباهل قطا  غ ة أو اعتعاسل سعص سن مارا اعةيال 
 ني ، يلى ت  وصرص.اععا . وأضاغ أن اع طا  هو ب ء ت يتب أ سن اع ضي  اعرلةطي

أعغ سةتوطن يعيشون في اعضر  اعغربي ، إضاف  إعى  420وتشير ت  يرا  إةرائيلي  إعى أن نتو 
 أعرا يعيشون في سةتوطنا  إةرائيلي  س اس  يلى أراضي اع  س اعشرقي . 220أقثر سن 

 19/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلسطينيين في قمع "إسرائيل"فريدمان يمنع التحقيق بتصرفات  .11
قشر  سبل  "بوعيتقو" اعسمتص  باعشاون اعةياةي  األسيرقي  ماص   :ةعي  يري ا -واشنطن 

ت يران، أن ةرير تراسم في إةرائيل  يري  فري سان  16قضايا األسن واعةياة  اعماربي  اعةب ، 
اعماص  يبر تباو  و ارة اعماربي  األسيرقي  بش ن اعصرا  اعرلةطيني اإلةرائيلي وصخ ةياةتص 

مطص اعسباشر س  تراسم، سانعا ألي انت ا ا  علةياةا  اإلةرائيلي ، وتطبيل اتمتبارا  اعصارس  
اعسرترض  عوض  ت ول اإلنةان في ت يي  تب  اعسةاي ا  اععةقري  األسريقي  إلةرائيل قسا ي تضي 

اعلهب  إعى و ارة وقشر  اعسبل  في بتثها أن فري سان بعن برةاع  ش ي ة  اع انون األسيرقي.
اعماربي  األسيرقي  في تشرين األول اعساضي ، تار فيها سن فرع اعسعايير اعسرروض  يلى اع ول 
األمرى اعتي تةتل  سةاي ا  يةقري  أسيرقي  يلى إةرائيل وأن "ت يموضوا " في سةاءع  أو وض  

ا يلى طلم سةاوعي وتصرفاتص تنررا  وضعص واعخ ر  اإلةرائيليي سا  اةترها  يلى اعبيال 
اعماربي  األسيرقي  سن ةرارتها في اعشرل األوةط أن ترتا بعناي  اعسةاي ة اععةقري  األسيرقي  
علتقوسا  في اعسنط   ، بسا فيها إةرائيل به غ ضسان ي   قيا  اإل ارة )األسيرقي ( بانتهاخ قانون 

ترتقم انتهاقا  مطيرة عت ول يسن  اع ي  األسني األسيرقي علوت ا  اععةقري  األبنبي  اعتي 
اعاي  -اإلنةان، تين تةاءل بعع اع يس راطيين في اعقونبرس يسا إاا قان اعبيال اإلةرائيلي 

"ق  يقون  -سليار  وتر ةنويا  سن اعوتيا  اعستت ة ، أقثر سن أي  وع  أمرى  3.1يتصل يلى 
 سا  ف  فري سان ب ن يشتط غضبا.سانبا  في ارتقام انتهاقا  ت ول اإلنةان ض  اعرلةطينيين" وهو 

ورفع فري سان تنريا توبيها  و ارة اعماربي  األسيرقي  را ا في رةاع  إعقتروني  إعى اعو ارة بش ن أن 
ةرارتص بتاب  إعى تع ي  ت قي ها علسةاي ا  اععةقري  اعس  س  إلةرائيل ستارا إنص "ت يعت   أننا 

 إلةرائيل في هاا اعوق ". يبم أن نوة  ]اعمطوط اعتوبيهي [ اعب ي ة
 18/6/2018، القدس، القدس
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 وف يفضح االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلةينميالد .11

وغ اعسنةل اعماا عألس  اعستت ة اعسعني باعشرل األوةط، سبلس األسن ينأبلغ نيقوتي سي  : وا 
واع اضي  2334رار سبلس األسن اع وعي بع   ت ي  "إةرائيل" باعت اساتها اعسترتب  يليها في إطار ق

 باعوقغ اعروري عبسي  أنشطتها اتةتيطاني  في األرع اعرلةطيني  اعستتل  بسا فيها اع  س اعشرقي .
وغ تبتسا  سبلس األسن اع وعي، أسس، نياب  ين ينباء اعخ م ل إتاطتص اعتي ق سها سي  

واعتي أق   2016اعصا ر يا   2334ر األسين اععا  تول ت رير  اعةا س اعسعني برص  تطبيل اع را
بسا  1967فيها أن بسي  األنشط  اتةتيطاني  "اإلةرائيلي " في األرع اعرلةطيني  اعستتل  سنا يا  

فيها اع  س اعشرقي  عيس عها أي شريي  قانوني  وتشقل انتهاقا  صارما  عل انون اع وعي وي ب  قبرى 
ت ل اعة   اع  عا ل واع ائ  واعشاسل.أسا  تت يل تل اع وعتين وا 

وغ أليضاء سبلس األسن، أن "إةرائيل" ب ت  سن تنرياها عهاا اع رار قاس  بإبراءا  ينوأق  سي  
سعاقة  شسل  توةي  أنشطتها اتةتيطاني  بسا في اعخ سواف   ةلطاتها اعسعني  يلى بناء نتو 

ضر  اعغربي  اعستتل  وأيضا  وت ة اةتيطاني  إضافي  في سةتوطناتها في اعسنط   "ا" باع 3500
 وت ة إضافي  أمرى. 900إص ارها إلي نا  سناقصا  ب ي ة بش ن سشاري  بناء نتو 

 20/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 : أوروبا تدعم مشروعا  لمالحقة ضباط "إسرائيليين" قضائّيا  "يسرائيل هيوم" .11
ت ، ين سنمس  ت وقي  "إةرائيلي "، ن ل  صتير  "يةرائيل هيو " اععبري ، يو  األ: اع  س اعستتل 

قوعها: إن اتتتا  األوروبي يسو ل سشرويا عس ت   يةقريين "إةرائيليين" قضائيا، ترتقابه  
وقاع  سنمس  "سرص  اعسنمسا  غير اعتقوسي "، وهي ساةة   انتهاقا  بتل س نيين فلةطينيين.

غير اعتقوسي  اعتي تنشط في رص  انتهاقا   "إةرائيلي " تراقم تسويل وأ اء اعسنمسا  "اإلةرائيلي "
بيال اتتت ل: "إن اتتتا  األوروبي ب أ بتسويل سشرو  س ت   قضائي  علعةقريين اإلةرائيليين 
اعسشارقين في انتهاخ ت ول اإلنةان باألراضي اعرلةطيني  اعستتل ، بطلم سن سنمسا  ت وقي  

 إةرائيلي ".
 وقي ، أق   أن "إةرائيل ت تبري تت ي ا  با ة في انتهاقا  وبتةم اعت رير  فإن اعسنمسا  اعت

ن اع ضاء اععةقري يبر  بشقل شبص تا  اععةقريين اعسشتبص بارتقابه   بنو ها بتل اعرلةطينيين، وا 
 انتهاقا ، ماص  م ل اقتتا  سنا ل فلةطينيين".
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يورو تتى تشرين ثانق  أعغ 250واقر  "يةرائيل هيو " أن اتتتا  مصا علسشرو  سي اني  ب يس  
 ، وأن اعسي اني  سرتوت  عأليوا  اعس بل .2019

وأ طلل اة  "ث اف  اإلف   سن اعع ام في صروغ يناصر قوا  األسن اإلةرائيلي " يلى اعسشرو  
ون ل  اعصتير  ين اعسرص  "اإلةرائيلي" أن  .2021اعساقور، وسن اعستوق  أن يةتسر تتى يا  

قانون( "اإلةرائيلي " ت غ وراء اعسشرو  األوروبي، باعشراق  س  سنمس  سنمس  "يال  ين" )هناخ 
 "أطباء عت ول اإلنةان"، وترق  "قةر اعصس " اإلةرائيليتين أيضا .

 17/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أستراليا لن تنقل سفارة بالدها للقدس المحتلة .11
يشوم، إن قانبرا عن تن ل ةرارتها في إةرائيل سن قاع  و يرة اعماربي  األةتراعي  بوعي ب: ستس  وت 

تل أبيم إعى اع  س اعستتل ، يلى غرار علوتيا  اعستت ة، باعرغ  سن اعضغط اعت بي اع وي اعاي 
 تتعرع عص اعتقوس .

تصريتا  و يرة اعماربي  األةتراعي ، أت  يلى ملري  اعضغوط سن قبل اعارا  اعشعبي  في اعت م 
و  اعت م، أثناء ساتسر  اعر راعي اعةنوي في ةي ني، عصاع  سطاعب  اعتقوس  اعليبيراعي، تين ص

 بن ل اعةرارة وقط  بسي  اعسةاي ا  ين اعةلط  اعرلةطيني  سا ع  تغلل "صن ول يوائل اعشه اء".
وش    بيشوم يلى أن اعتقوس  األةتراعي  ت تةتطي  اتيتسا  يلى هاا اعسطلم في ةياةاتها وعن 

وأوضت  أن اع  س هي  ها، يلى اعرغ  سن أنها ت رخ اعسشاير اعتي ت غ وراء اعتراخ.تن ل ةرارت
 سة ع  تعو  إعى اعوض  اعنهائي، سعرب  تسةخ ب  ها بهاا اعسوقغ يلى س ى ي و .

وأوضت  أن اعتقوس  األةتراعي  ترعل قل سا بوةعها سن أبل اعت ق  سن أن سةاي اتها إعى 
ع اعست  ة، سشيرة أنها بعث  سامرا رةاع  إعى نميرها اعرلةطيني اعرلةطينيين تةتم   عألغرا

سليون  وتر، اعتي ةت  سها أةتراعيا إعى اعةلط   43عضسان أن تمصا اعسةاي ا  اعباعغ  نتو 
 اعرلةطيني  في اععا  اعساعي اعس بل، إعى سشاري  اعرياي  اعصتي  واعتعلي  واإل ارة ف ط.
 16/6/2018، 48عرب 

 
 "لقدس الشرقيةـ"ال "إسرائيل"تكرس ضم  ضا  فرنسا أي .11

في اعوق  اعاي ت يي فيص باريس أنها سا  اع  سلت س ، في اعصرا  اإلةرائيلي اعرلةطيني، بتل 
اع وعتين، يقشغ ت رير أن ث ن شرقا  فرنةي  تشارخ في توةي  شبق  "ترا  اع  س" اعاي تض  
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ي أسل في تل ي و  يلى ت ةي  ها  اعس ين ، إةرائيل بسوببص يسليا اع  س اعشرقي ، سسا ي سر أ
 تةم سا أور   سوق  إمباري فرنةي.

سوق  سي يابار  اعسعروغ بتت ي اتص اعبا ة ن ل ين ة  سنمسا ، بينها قونر راعيا  يساعي  
وسنمسا  غير تقوسي  واعر راعي  اع وعي  عت ول اإلنةان وبسعي  اعتضاسن اعررنةي  اعرلةطيني ، 

  ةيةترا وأبيس ريل وآعةتو  ستورط  في تصسي  وتشيي  مطوط ترا  )اع طار قوعها إن شرقا
اعمريغ( ب ي ة تربط سرق  س ين  اع  س باعتبسعا  اتةتيطاني  في ضواتي اع  س واعتي بني  في 

 انتهاخ صارا عل انون اع وعي.
)أتسر  وتةم سي يابار ، فإن ها  اعشبق  ةتتضسن، في نهاي  اعسطاغ، ث ث  مطوط أةاةي 

وأمضر وأ رل( سسا يبعلها إت ى أه  سشاري  اعبني  اعتتتي  اعرئيةي  علن ل في اع  س اعقبرى، اعتي 
 يعت   رئيس اعو راء اإلةرائيلي بنياسين نتنياهو اإلي ن ينها قريبا.

 14/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 طينييناألمم المتحدة: ندرس كيفية تنفيذ قرار توفير حماية دولية للفلس .11
أيلن  األس  اعستت ة، يو  اعمسيس، أنها ت رس تاعيا  اع رار اعاي : ستسو  سبا ع  - األناضول

أص رتص اعبسعي  اععاس ، بش ن توفير تساي   وعي  علرلةطينيين، و"قيري  تنرياها واعر  يليها في 
 اعوق  اعسناةم".

  عألس  اعستت ة "فرتان تل" باء اعخ في ساتسر صتري ي    نائم اعستت ن باة  األسين اععا
 باعس ر اع ائ  علسنمس  اع وعي  بنيويورخ.

وأسس األربعاء، ايتس   اعبسعي  اععاس  عألس  اعستت ة سشرو  اع رار اعس    سن قبل ترقيا واعب ائر 
 بش ن توفير اعتساي  اع وعي  علرلةطينيين في األراضي اعستتل .

  وع  ين اعتصوي . 45 ول واستنا   8س ابل ايتراع   وع  120وتصل سشرو  اع رار يلى سواف   
أيضاء اعبسعي  اععاس  تتضسن  إعىأةئل  اعصتريين بش ن اعت ا  غوتيريال بت  ي  ت رير  ىور ا يل

توصيا  تتعلل برعي   وعي  علتساي ، قال تل: "نتن ن رس تلخ اعسطاعم اعوار ة باع رار، وةنعسل 
ب ور ، أق  برن ن فارسا، اعستت ن اعرةسي باة  رئيس  سناةم".ت  ي  اعر  يليها في اعوق  اع يلى

وقال "فارسا"  اعبسعي  اععاس  عألس  اعستت ة، سيروة غ تباخ،  ي  األمير عل رار اعصا ر أسس.
في تصريتا  علصتريين بس ر اعسنمس  اع وعي  بنيويورخ: "رئيس اعبسعي  اععاس  يةان  اع رار 

 ا ين غاعبي  أيضاء اعبسعي  اععاس ".اعصا ر أسس واعاي باء سعبر 
 14/6/2018، 48عرب 
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 "شين فين" يطالب بتنفيذ قرارات البرلمان اإليرلندي االعتراف بدولة فلسطين .11
"شن فين" بطر  اعةرير اتةرائيلي في  بلن، وس اطع   األيرعن يطاعم اعت م اعبسهوري : اع  س

 باتيتراغ ب وع  فلةطين. اإليرعن يينواعنوام  اةرائيل، قسا  يا اعى تطبيل قرارا  سبلةي اعشيوا
، اعاي ب أ  فعاعياتص سطل  األةبو  في بلراة ، األيرعن يباء اعخ م ل اعساتسر اععا  علت م 

وب    بسشارق  رئيس سروضي  اعع قا  اع وعي  عترق  فت  يريغ صافي ، وبعث  فلةطين في إيرعن ا.
تضاسنص س  اعشعم اعرلةطيني في قراتص اععا ل عنيل تريتص  "شين فين"، اإليرعن ياعت م اعبسهوري 

قاس   وعتص اعسةت ل .  وا 
واع ى صافي  قلس  م ل اعساتسر تق  ترتيبا قويا سن أنصار وساي ي اعت م، وتضسن  ي  ا سن 
اعسرتق ا  األةاةي  اعتي تاق  تل اعشعم اعرلةطيني باعتري ، وأهسي  اع  س وسقانتها ياصس  ع وع  

 طين.فلة
 19/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  ة.. سنخفض مساعداتنا العاجلة لغزة وغيرها في المنطقةاألونروا: أزمة الوكالة المالية ال تزال قائم .11

ونروا تعت   إرباء  ف  ألوقاع  ا، أن أ غ م –نيويورخ ، سن 20/6/2018الحياة، لندن، اقر  
وتوابص "أونروا" أ س   ثاء(.اعث يو  يسلياتها في غ ة، وفل سا أفا  سةاول ) اعرواتم وتعليل بعع

وقال سنةل اتس   سليون  وتر. 250مرع اعوتيا  اعستت ة سةاهستها في سوا نتها بذ إثرساعي  تا ة 
اعستت ة ععسلي  اعة   في اعشرل األوةط نيقوتي س  ينوغ م ل ابتسا  عسبلس األسن، إن 

وأضاغ "في غ ة،  ا ةتمرع بع  أةابي  سةاي اتها اععابل  عغ ة وغيرها في اعسنط  ".ونرو أل"ا
ةيعني اعخ ارباء  ف  رواتم بعع سومريها في تسو  )يوعيو( اعس بل، واعب ء بتعليل يسليا  

 أةاةي  تبريها اعوقاع  في آم )اغةطس( اعس بل".
إن  قال بيير قرينبولسن يس ان، أن  قيعيلى ماع  اعقر ، ين 20/6/2018الدستور، عّمان، وأضاف  

ا علغاي  سن تين  األ س  اعساعي  اعتي تعاني سنها اعوقاع  "ت ت ال قائس ، تين يعتبر هاا اعوق  ترب 
 ق رتها يلى ت  ي  م ساتها بشقل سةتسر".

وباء تصري  اعسةاول األسسي في بيان صتافي اص رتص اعوقاع  يشي  امتتا  أيسال اعلبن  
 وع  سن اع ول اعسةتضير  ع بئين اعرلةطينيين  30بتضور سا ي ارم ] ري  عوقاع  األونروااتةتشا

ابتسايتها اعتي ي    يلى س ى يوسين في سنط   اعبتر اعسي ، واعتي تس  م عها  [واع ول اعسانت 
ا  في اعوق  اعاي تواصل فيص اعوقاع  بهو ها اع اوب  عتلبي  اتتياب األونرواسناقش  ةبل  ي  

 . تبئي فلةطين في قطا  غ ة واعضر  اعغربي  )بسا في اعخ اع  س اعشرقي ( واألر ن وعبنان وةوري
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نني ستشب  باعسرتل   وقال قرينبول إن "هاا اععا  قان صعبا بشقل اةتثنائي باعنةب  عألونروا، وا 
  أننا، عغاي  اآلن، األوعى سن يسلي  تش  اعسوار  اةتباب  أل ستنا اعتسويلي . إنص عسن اعسه  علغاي

وتاب : "أو  أن أيرم ين ت  يري اععسيل  اةتطعنا تساي  اععا  اع راةي واعم سا  اعتيوي  األمرى".
عشرقائنا، بسن في اعخ اعسانتون اعاين قاسوا بت  ي  سوي  تسويله  علعا ، وعلسسلق  اععربي  اعةعو ي  

سا بينه  باتعت ا  بت  ي  تص  األة  سن اع ي  و وع  قطر واإلسارا  اععربي  اعستت ة اعاين قاسوا في
 اإلضافي عهاا اععا ، سا يبعن برةاع  قوي  ع بئي فلةطين وعلسبتس  اع وعي األوة ".

وأشار قرينبول إعى أنص وفي اعوق  اعاي يت  فيص تت يل ت    يلى صعي  اتةتباب  تتتيابا  
  س  اعلبن  بش ن ش ة اعسماطر اعباثس  أساسها ، "قان  اعوقاع  صريت  علغاي2018األونروا في يا  

سليون  وتر سطلوب  سن أبل اعستافم  يلى م سا   250س  وبو  تاب  ع ي  إضافي ب قثر سن 
 األونروا اعرئية  واعسةاي ا  اعطارئ  في اعنصغ اعثاني سن هاا اععا ".

ب  عبيل اعشبام سن واضاغ قائ : "سا هو يلى اعستخ هي سة ع  ةبل اعوصول علس ارس باعنة
سميسا ع بئين وتواعيها، إعى بانم اعسعون   58تبئي فلةطين  واعوصول إعى اعرياي  اعصتي  في 

 اعطارئ  علس يين سن اع بئين غير اآلسنين في سنط   غير سةت رة". 
شرين اعاي ةيع   في نيويورخ في اعماسس واعع وفي ضوء "ساتسر اعتعه ا  اعسةتسرة "اع ا   عألونروا

سن ت يران، أصر قرينبول يلى اعتاب  إعى اتترا  األسل واعقراس  ع بئي فلةطين، وقرر ن اء  
اعطار  عقاف  اعشرقاء بضرورة "اعب اء سةتسرين في اعةير يلى اعطريل اعبسايي اعناب  سن أبل 

 سبتس  تبئي فلةطين".

 

 "ال يندد بحماس"ألنه  "ليس متوازنا"امة النص الذي أعد للجمعية الع: األمم المتحدةب امندوبة بريطاني .011
اعسن وب  اعبريطاني  اع ائس  ع ى األس  اعستت ة قارين بيرس، في ت ين  : تناوع نيويورخ: يلي بر ى

اإلةرائيلي واعتباابا  األميرة اعتي شه تها أبه ة األس   -عذ"اعشرل األوةط"، اعن ا  اعرلةطيني 
اععاس ، تول اعتصعي  األمير في غ ة وت ةيسا فيسا يتعلل  اعستت ة، وسنها سبلس األسن واعبسعي 

باعنا اعاي يطاعم باعتساي  اع وعي  علشعم اعرلةطيني واعاي استنع  بريطانيا ين اعتصوي  يليص، 
قاع  بيرس إن ب  ها "تتطل  إعى أن تقون ها  اعنصوا ستوا ن  عقي تتسقن سن اعتصوي  و 

ي  علبسعي  اععاس  "عيس ستوا نا " ألنص "ت ين   بترق  تساس". عسصلتتها"، سعتبرة أن اعنا اعاي أ 
وأضاف  أن "اعصعوبا  األمرى تقسن في اإلشارة اعسبهس  علغاي  إعى آعي  اعتساي  اعسطلوب ". و ي  
إعى صوغ "قرار سع ول وستوا ن في يسلي  اعة   في اعشرل األوةط ي ي  تل اع وعتين، وي يو 

نيين إعى اعبلوس تول طاوع  اعسراوضا  علتراوع تول اعخ"، سعتبرة أن "اعخ اإلةرائيليين واعرلةطي
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سسقن سن اعناتي  اعنمري  )...( عقن بعل اعخ يت ن في اعواق  أسر صعم علغاي ". وأضاف : "ت 
ن ال نترقم س ترتا  اعة   األسيرقي "، آسل  في تصول اعخ "قريبا " ألنص "ةيقون تاف ا  عنو  اع رار 

 ن ش نص أن يشب  اعبانبين يلى اعبلوس تول طاوع  اعسراوضا ".اعاي س
 18/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 السوري قائد الشرطة الروسية في تل أبيب لبحث ملف الجنوب .010

تل أبيم: ب أ رئيس اعشرط  اععةقري  اعروةي  في اعبنوم اعةوري اعبنرال ف  يسير إيرانوفةقي، 
في تل أبيم أسس األت ، ةلةل   اإلةرائيلي ورئاة  أرقان اعبيال ع اءا  في س ر و ارة اع فا 

وقاع  ها  اعسصا ر إن  أبتان تتعلل بذ"اعتطورا  األميرة في ةوريا"، وف ا عسصا ر إةرائيلي .
"إيرانوفةقي، اعسةاول ين قوا  ب    اعسرابط  في سناطل مرع اعتصعي  في بنوم ةوريا ي ور 

ن ستا ثا  اعبانبين "تتناول إةرائيل إلبراء ستا ثا  س   ضباط قبار سن اعبيال اإلةرائيلي" وا 
إبعا  اع وا  اإليراني  ين اعب ء اعشرقي سن هضب  اعبوتن وانتشار قوا  اعنما  اعةوري ين سنط   

 اعبنوم اعةوري برستها".
 18/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 رحالة سويدي يصل إلى لبنان تضامنا  مع فلسطين .011
اةتضاف  قاي  اعسةرح في " ار اعنسر علرن واعث اف " في عبنان، اعناشط اعةوي ي بنباسين بيرو : 

ت ار سن س ين  غوتنبرغ اعاي روى أسا  ي   سن اعسث رين اعلبنانيين واعرلةطينيين، تراصيل رتلتص 
يرو ، بل ا ، تتى تط  أق اسص في ب 15ةيرا  يلى األق ا ، ب أها قبل يشرة شهور، يبر في م عها 

تين اعت ى ي  ا  سن اعرلةطينيين قبل اةتقسال رتلتص اعها ف  إعى اعتعبير ين تضاسنص س  اعشعم 
 اعرلةطيني إ اء برائ  اتتت ل "اإلةرائيلي".

تت  ن ت ار ين تبربتص، وين اع صا اعتي تشارقها سعص األشماا اعاين صا فه  وقال: "أسشي 
 ا  إعى اآلن. اعت ي  باعع ي  سن اعرلةطينيين، وم ل ةرري بل 15سنا يشرة شهور، يبر  في م عها 

ترص  يلى نشر اعويي تول وقائ  اعتياة ويوسياتها تت  اتتت ل اتةتيطاني اععةقري 
 "اإلةرائيلي"، وأر   أن أيرغ أقبر ق ر سن اعناس باع ضي  اعرلةطيني .

اتيتيا ي إليصال صوتص ياعيا ،  ياسا  قرر اعمروا سن نسط تياتص 25بنباسين اعباعغ سن اععسر 
إبريل سن  وقال في ع ائص س  اعناس في " ار اعنسر" في بيرو  إنص  ار فلةطين في شهر نيةان/

ورأى اتنتهاقا  اعيوسي  عت ول اإلنةان، وشه  يلى أقةى أنوا  اعتسيي  اععنصري  2017اععا  
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سن تينها أن يرعل شيئا  عهاا اعشعم  اعستسثل  بب ار اعرصل. ورأى سن األطرال اعسملوسين، وقرر
 اعسضطه ، ف يا  اعقر ة وقص  فلةطين ةيرا  يلى األق ا  إلثارة اعويي تول قضي  اعرلةطينيين.

 15/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 مغزى وآفاق قمع التحرك الشعبي لرفع العقوبات .011

 هاني اعسصري
ةلطتين اعتاقستين في اعضر  اعغربي  وقطا  ع  ياع   اعتترخ اعشعبي عتغيير األوضا  اع ائس  في اع

نسا با  وابب ا وطني ا ت سناا  غ ة أسر ا سشروي ا وس ر ا في اع انون األةاةي علةلط  اعوطني  ف ط، وا 
سن اعلبوء إعيص إاا أر نا قةر اعتل   اعبهنسي  اعتي تتيط ِبناا وته   إاا اةتسر  باعثبور ويمائ  

اعنهاي  هو سص ر اعةلطا  واعص تيا ، وصاتم اعسصلت  في فاعشعم في اعب اي  و  األسور.
اعتغيير واع ا ر يلى فت  اعطريل اعسة و  اعاي نةير فيص سنا توقي  اترال أوةلو وتتى اآلن، وتراق  
بع  وقو  اتن ةا  اعاي اةتنر  اعطاقا  اعرلةطيني  في صرا   املي، وسق ن اتةتعسار اتةتيطاني 

 ن تت يل أه افص وسمططاتص بةري  أقبر وتقاعيغ أقل.اععنصري اتتت عي س
عتاتي  اعتترخ اعشعبي اعاي ي غ وراء  شبام وت تترقص اعرصائل،  اعةبم أو األةبام عضرورة وا 
رغ  سشارق  اعع ي  سن أيضائها، بسا في اعخ أيضاء وقوا ر تنتسي عترق  فت  بةيط  ب  ا، سنها 

صائل ت  ا ، وآعيا  اتماا اع رار فر ي  وفئوي ، وأن اعساةةا  أن اعهوة سا بين اعشعم واع يا ة واعر
اعتي سن سةاوعياتها اعتق  أو اعسراقب  واعسةاءع  واعستاةب  إسا غائب  أو سغيب  أو سررغ  سن  ورها 
تساس ا، فبا   ورها أن تتلل أو ت ي   أو تنت   أو تبص  يلى سا ي ور وسا يتما سن قرارا ، وتتى 

ساةةا  قرارا  ت تناةم اع يا ة اعستنراة سثل قرارا  اعسبلس اعسرق ي في  ورتيص ين سا تتما اع
اعةاب تين، وقرارا  اعسبلس اعوطني في  ورتص األميرة ت ت نر ا، وتةير األسور بع ها قاعسعتا  وت 

ا يلى ي م.  تن لم اعتياة رأة 
 اةتراتيبي ة و  وي   ايتسا  طرفي اتن ةا  إعى طريل س اةتراتيبي وسن األةبام األمرى وصول 

اعسراوضا  وتت يل اع وع  ين طريل اعتةوي  واعتراوع، إعى  اةتراتيبي ب ي ة سشترق ، إا توقر  
أن وصلنا إعى تال إاا أر نا فيص اةتسرار سا ةسي "يسلي  اعة  " ت ب  أن نوافل يلى "صر   

ي  اع ضي  اعرلةطيني  بقل أبعا ها، تراسم"، اعتي تعني إاا طب   بسواف   اعطرغ اعرلةطيني تصر
وفي تال ي   سواف   اعطرغ اعرلةطيني يلى "اعصر  " أو اعتعايال سعها أو غع اعنمر ينها ت 

 يوب  عها أي فرص  علنباح.
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اعس اوس  اعسةلت  ف   تعط ل ، ب عيل أن اعه ن  أصبت  اععنوان األةاةي، وسرتوت   اةتراتيبي أسا 
األس ، وأن اعسوابه  اععةقري  بات  تت ن غاعب ا عتساي  اعةلط  وعية  يلى اتتسال ه ن  طويل  

 علتترير قسا قان . اةتراتيبي 
إن األمطر سن اع س  غير اعسةبول ض  تراخ شعبي ةلسي تصوير  األسر عيس قسسارة  تل سن 
نسا  قوى وساةةا  وأشماا سشهو  عها باإلم ا واعقراح اعوطني واع يس راطي اعسةت ل، وا 

سااسرة وتنريا أبن ا  ماربي  وتسرير "صر   تراسم" عن   اعشريي  واعوطني  ين سسارة  تل ق
اعتماهر اعاي سن اعسرترع أت يقون ب ال توعص، ع رب  اعت ين ين سعلوسا  ساق ة ين تل ي 
اعببه  اعشعبي  أسوات  عتنريا هاا اعتراخ اعاي يرف  شعار في بوهر  ي و  يلى اعسطاعب  ب رار 

سبلس اعوطني برف  اعع وبا  ين غ ة، وهو ه غ قال اعرئيس ستسو  يباس وترق  فت  أنه  اع
سواف ون يليص. اربعوا إعى سا قاعص اعرئيس في اعبلة  اعمتاسي  علسبلس اعوطني، وسا قاعص ي ا  
األتس  ين سطاعب  "فت " علتقوس  بتل سشقل  رواتم اعسومرين، هاا في نرس اعت ين اعاي قال فيص 

ن وصغ سا يبري باعع وبا  "افتراءا ". ويلى سن يل ي اتتهاسا  ب اف ا أن يعرغ أن هاا اعتراخ إ
نسا يبة  يس   تطويي ا يعي  اتيتبار علتبرب  اعرلةطيني  اعةاب  .  ت يتتاا إعى تسويل، وا 

   طرح هناخ أسر ت ب  سن اإلشارة إعيص، وهو مطورة اعسطاعب  بطرح قل شيء في ةل  وات ة، أو ي
أي شيء، أو ربط اتةتباب  عرف  اعع وبا  بتسقين اعتقوس ، وهاا أسر في سنتهى اعمطورة، ألن 
اعت ول يبم أت تةتم   ق  اة عتت يل أغراع ةياةي ، واعةلط  سةاوع  ين شعبها في اعضر  

ا، بل ق س   واع طا ، فض   ين أن تمريع اعرواتم وسبسل اعع وبا  ت تعاني سنها "تساس" أةاة 
 م س  صافي  عها.

وعلتوضي  ير  اعس افعون ين اعةلط  يلى سنمسي اعتراخ: عسااا اآلن؟ تتى أن اعبعع تةاءل ين 
ت اسن اعتراخ س  أت ان األر ن، ستناةين أن األسور تراقس  إعى ت  ينار باتنهيار اعاي  ف  تتى 

ت ول اإلنةان في اعراتم األي اء عارغ  سو  اعتساةي  يلى اعوض  اإلنةاني بغ ة، قسا أن 
واعقهرباء واعصت  ... إعخ، ت تتتسل أن تت مر إعى تين إنهاء اتن ةا  اعاي  مل سنا أيا  ياسص 

 اعثاني يشر!
إن سن يرفع اعتملي ين اعةيطرة اتنررا ي  يلى قطا  غ ة ش نص ش ن سن يعاقم غ ة، وت يةتطي  

 طرغ أن يل ي باعسةاوعي  يلى اعطرغ اآلمر.
وأقرر ين سا ين ع  تريل في  امل اعبي  تصب  األوعوي  إلطرائص، وهاا ت يلغي األوعويا  قل  

واتتتيابا  األمرى، وعيس سن اعس بول أن ي ال اعخ عتراخ سعم  سنتسيص واعسشارقين فيص قانوا سن 
ل اعسبا را  اعةباقين عطرح أهسي  وأوعوي  إنهاء اتن ةا  واةتعا ة اعوت ة، وقانوا سن اعةباقين إلط 
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وي   ع اءا  واع يا  ب يارا  عقل سن يسقن أن يةاه  في إنهاء اتن ةا ، وعتنمي  اعسماهرا  
ص ار اعس ات  واع راةا  اعتي تطهر قلر  اتن ةا  واعطريل اعقريل إلنهائص  واعن وا  واعساتسرا  وا 

  س .سن م ل ت  ي  اقتراتا  سلسوة  قابل  علتطبيل عو توفر  اإلرا ة اع 
إن اعقراح إلنهاء اتن ةا  يتطلم ي   اتنتيا  عوبه  نمر أت  طرفي اتن ةا ، سا  اسا يتتس ن 
اعسةاوعي  اعسشترق  ين وقويص واةتسرار  بغع اعنمر ين اعتراو  في اعسةاوعي  في قل سرتل ، بل 

ارب  إعى وثي   اتنتيا  عراي  ثاعث  يبر  ين نرةها سن م ل ترةير أةبام اتن ةا  وباور  )
(. فذ"اتن  م" األةو  2016اعوت ة اعوطني  اعتي أطل   في ساتسر ي    سرق  سةارا  في آم 

نسا باء ألن "تساس"  اعس ان وغير اعسبرر اعاي نراتص "تساس" ع  ي   قصاي   في ةساء صافي ، وا 
نتمابا  سن اعتق  رغ  تغ   بذ "فت " قبل أن تتعشى بها، وبع  أن ع  تسق ن "تساس اعرائ ة في ات

تسقينها سن تشقيل اعتقوس  وسن رئاة  تقوس  اعوت ة اعوطني  اعتي شقل  بع  اترال سق ، تساس ا 
سثلسا يتصل اآلن ين سا تل   "تساس" اعلبن  اإل اري  وعقنها ع  تتمل ين سصا ر اعتق  األمرى 

 اعساعي  واألسني  واإل اري .
ا  واعتصار  يلى ةلط  تت  اتتت ل سن  ون اتترال أوت  قسا باء اتن ةا  نتيب  اةت طام ت

يلى أه اغ وقي  اعنضال وقواي  اععسل وأشقاعص، بسا فيها هل ةيت  اتتتقا  إعى اترال أوةلو 
واعت اساتص رغ  سا انتهى إعيص سن قارث ، أ  إعى راي  تةعى علتملا سنص، أ  ةترفع أوةلو وتري  

س يلى سن يتمى باألوعوي  واتيتسا  عها  اعةلط  أو تلخ، وهاا ي و  إعى اعتست  باستيا اتص، واعتناف
اتةتباب  إعى تت يل اعسرضل إةرائيلي ا قسا هو اعتال فع   اعاي يمهر في اةتسرار اعتنافس 

 واتن ةا  اعاي يرةل رةاع  علعاع  ب ن اعرلةطينيين غير ب يرين بتت يل ت وقه ؟
اعوت ة يتطلم اتترال يلى ر س  شاسل  تتضسن برناسبا  وطنيا  يبة  إن إنهاء اتن ةا  واةتعا ة 

اع واة  اعسشترق ، وأةس وقواي  اعشراق  اعةياةي  اعقاسل ، وتت يل  يس راطي  تواف ي  يت  فيها 
نسا عتت ي   اتتتقا  إعى اعشعم باتنتمابا  اع وري  اعسنتمس ، عيس عتة  سن ي و  وب ي برناسج، وا 

فصيل وت م وسبسوي  في إطار يسل ببهوي وطني سوت  يةتبيم عطبيع  اعسرتل   األو ان عقل
اعتي تسر بها فلةطين، وفي ةيال بعل اتنتمابا  أ اة سن أ وا  اعقراح ع تر اتتت ل وتسقين 

 اعشعم سن ت رير سصير .
ت ي   إن تصوير األسر قسااسرة سن "تساس" ع ن  م سرة أمرى يلى اعةلط  في غ ة ت يس  عل

بصل ، ويتناقع س  اع ول إن تساس تري  فصل اع طا  ين اعضر ، وتةن ا فعل اعتراخ عرف  
سثل رفضص ع س  اعةلط  عمطها. اعع وبا  ين سا رفع ستاوع  "تساس" تصوير اعتراخ انتصار ا 

 األةو  عص في را  هللا.
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 ة بسا فيها اعترس اعرئاةي في وأمير ا، إن تغول األسن باعصورة اعتي رأيناها ع رب  اع ا بقل األبه
را  هللا، وسا ت ن في نابلس ين سا يمطم ستافمها في سماهرة سرترع بص أن يسن  قياسها تنريا ا 
ع رار سن سةاوعص، ويتت ن فيها بلغ  اعته ي  واعويي  ألشماا وفصائل وساةةا  وأفرا  سشهو  عها 

ين ترم األسن واعة س  اععاس ، وعيس علتعبير باةت  عها وقراتها، ناةي ا أنص يسثل اعرئيس وسةاول 
ين وبه  نمر  أو وبه  نمر فصيلص، فهاا األسر بتاب  إعى وقر  سةاءع  وستاةب  وتغيير طبيع  

 اعةلط  وشقلها وومائرها واعت اساتها.
سا تصل نتيب  طبيعي  عتاع  اعتوهان اعتي تسر بها اعةلط  واعسنمس  اعلتين ت ا ستا وترهل  

هسا، وتوابهان سة ع  اعم ف  اعتي تطرح نرةها ب وة ست اي ة سن  ون اةتع ا  ت ي ي، فض   قيا ات
ين ترقل شريي  ساةةا  اعسنمس  رغ  ي   اعسبلس اعوطني باعطري   اعتي شاه ها اععاع ، وعرشل 

 ، برناسبها وي   اعتغيير واعتب ي  واإلص ح سن  ون ي   اتنتمابا  اعسةتت   سنا ةنوا  طويل
وفي مل تعام  اعسماطر يليها ع فعها ع بول صر   تراسم، وب ت  سن أن تلب  علطرغ اعوتي  اعاي 

 يسقن أن ين اها وهو اعشعم وقوا  اعتي ، تةتع يص بها  اعطري   اعتي رأيناها.
ياس ا سن اعتنةيل األسني س  اتتت ل اعاي اةتسر  25قسا أن سا تصل نتيب  طبيعي  ألقثر سن 

سن اعسوا نا  اعةنوي   %30  اععسلي  اعةياةي  اعتي باء تبةي  ا عها، وتمصيا أقثر سن رغ  سو 
علةلط  عألسن، وهي نةب  ترول اعنةب  اعتي تمصصها بسي  اع ول في اععاع  عألسن واعبيال، بسا 

 فيها إةرائيل س  أن  ع يها وات  سن أقوى اعبيوال في اععاع .
قلي ا في فلةر  األبه ة األسني  و ورها وتشقيلها وي  ها وسوا نتها، إن هاا اعواق  ي تضي إيا ة اعنمر 

ص تها عتقون أبه ة أسني  سهني  بعي  ا ين اعت بي  وين سراق  اع وى، ف   يا ة بنائها وتغييرها وا  وا 
يبم تنريا ا عل انون اعرلةطيني وعسا باء في اتراقا  اعسصاعت ، أن يقون قا ة وقوا ر وأيضاء 

ا عترقتي فت  وتساس اعلتين تتتقسان في اعةلطتين األبه ة ا ألسني  ينتسون إعى اعرصائل، ومصوص 
 في اعضر  واع طا .

سا برى في را  هللا يسقن أن يقون ي س  فارق  نةير بع ها بتةار  أقبر نتو اعس ي  سن اعت هور 
طريل اعم ا  يلى قل اعسةتويا  واألصع ة، عنصل إعى أ  اعقوارن، أو اعشرو  في اعةير يلى

ةياةي  ونضاعي  ب ي ة، ألننا  اةتراتيبي اعوطني سن م ل اتترال يلى راي  شاسل  تنبثل ينها 
 رغ  اعروارل واعم فا  اعقبيرة فيسا بيننا في سرقم وات  وسا يبسعنا أقثر سا يررقنا.
اعسلرا  باعت اسن،  يسقن رغ  قل شيء اتترال يلى ر س  وات ة يت  تنرياها باعتوا ي، وباعنةب  عبعع
 سن  ون ربط تت يل اعت ول وع س  اععيال ب ي اتراقا  او بتت يل أه اغ ةياةي .

 19/6/2018القدس، القدس، 
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 من يملك حماس؟! .011
 ةاري يرابي

(1) 
بع  يراخ نشم بين سشارقين فيها وت مل سن يناصر سن تساس، قسا أفا   سصا ر وشها ا ، 

نهاء اتن ةا . وق  ةبل ها  انرض  سةيرة في قطا  غ ة قان  تطا عم برف  اعع وبا  ين اع طا  وا 
اعتا ث  ب قل سن أةبو  قس  اعةلط  اعرلةطيني  في س ينتي را  هللا ونابلس عسةيرتين قانتا تطاعبان 

ل  اعةلط  في سرساها  ه فا عصاع   -ب سعها علسةيرتين  -برف  اعع وبا  ين غ  ة، وبع سا ةب 
، ويلى سا يب و، يان  سن ملل أف  ها سا أقةبها إي ا  مط  اعةلط  اعراتال تساس، فإن  ها  األميرة
 في قس  سةيرتي اعضر .

ثس  ةياقا  طويل ، وس بةا  قثيرة، ينبغي اتتتقا  إعيها تين اعستاقس  بين اعةلوخ اعةلطوي 
ين اعةلوخ عترق  فت  واعةلط  اعرلةطيني  سنا ت ةيس األميرة أو سن بع  اتن ةا  اعرلةطيني، وب

 اعةلطوي اعطار  عترق  تساس سن بع  اتن ةا ، إا ع  يقن عتساس ةابل تبرب  ةلطوي  قبل اعخ.
ن تس ل  ترق  فت  اعقثير سن اعس   سا  اعت ةيةي  اعتي وصل  باع ضي   ها  اعستاقسا ، وا 

ن انتا   عسم لوسي  تساس، اعرلةطيني  واعع قا  اعوطني  اع املي  إعى سماطرها اعرا ت  اآلن، وا 
باإلضاف  تنتيا ها عمط ها اعس او  وسا تبة    سن ستاوع  أميرة علتص ي علسشرو  اعصهيوني، 
وتبرب  س اوس  تنطوي يلى اعقثير سسا يثير اإليبام باعنمر إعى صعوبا  اعس اوس  في فلةطين.. 

طوي ، أو تتى في إت أن ها في اعس ابل ةوغ ت ين تساس في اعقثير سن األمطاء في تبربتها اعةل
 انعقاس اعتتوت  اععسي   اعتي سر   بها اعترق  يلى بنيتها اعتنميسي  اع املي .

سنا اتن ةا  اعرلةطيني، واعاي تتو ل سن سنافة  ومصوس  بين اعرصيلين اعرئيةين في فلةطين  إعى 
عضر  اعغربي  ان ةا  بنيوي بغرافي يةتن  إعى اعرصل اع هري اعاي أوب   اتتت ل بين قل سن ا

وغ  ة.. ترق   سشرو  ترق  تساس  امل قطا  غ  ة، إا في ها  اعسنط   ف ط تسقن  سن اعترام 
يلى سقتةبها اعةياةي اعسنبثل ين اتنتمابا  اعتشريعي ، ويلى سقتةبها اعسا ي اعتةليتي اعس او  

 اعساةس يلى سا أفض  إعيص انتراض  األقصى في غ  ة.
ج انتراض  األقصى واتن ةا  في اعضر  يلى ترق  تساس سمتلر  تساسا، في اعس ابل، قان  نتائ

تةتسرار وبو  اتتت ل في اعضر  اعغربي ، وامت غ سوقرص اتةتراتيبي واألي يوعوبي تبا  قل سن 
اعضر  وغ  ة، واعخ رغ  اعنتائج اعضمس  اعتي ت  تها تساس في اتنتمابا  اعتشريعي  في اعضر  

ستها اعقبرى انط قا سن اعضر  في اتنتراض  اعثاني ، في تين ترابع  سقان  فر  اعغربي ، وسةاه
اعمارا، وت ةيسا بع  اعتتوت  في اإلقلي  اععربي، وتعام  سقان  فر  غ  ة. بي  أن اعخ قل ص ع  ياثر 
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يلى اإلبسا  في تساس، تيثسا قان  فرويها، يلى ضرورة تساي  سشرويها في غ  ة، وسنتص 
 ي  في سسقنا  اعترق  وق راتها، وفي مياراتها اعةياةي .األوعو 

(2) 
تقا   ها  اعتتوت ، واعتغير في اعتوا نا  اع املي ، واعضغوطا  اعث يل  اعتي تعرض  عها تساس، وا 
اعتصار تول اعترق  وتبربتها في غ ة وانغ ل األفل في اتبا  تباو  ها  األ س  اعسةتتقس .. 

رق  يلى است خ نمرة ستيط  بسبسل األوضا  واعسصاع  واعمروغ اعستعل   أمل   أتيانا ب  رة اعت
باعترق  نرةها أو باع ضي  اعوطني ، وبسا يتباو  مرغ اعترق  في قطا  غ ة، وهاا يتيل إعى 
اعةلوخ األسني اعث يل اعاي وابه  بص اعترق  في بعع األوقا  فعاعيا  سعارض  عها في قطا  

 غ  ة.
اا اعتتليل قاعخ عترةير سا برى أميرا، إا ع  ت    ر يناصر تساس اعتي ت مل  يسقن أن يةتم   ه

في اععراخ اعسشار إعيص، وت سن  ف  بها.. تب  اعمةارة اعتي يسقن أن تتقب  ها اعترق  تينسا تةتنةخ 
  ةلوقا سشينا سارةص مصسها اعةياةي قبل أيا ، وتتترم تباهص اعااقرة اععربي  اعراهن  بسواقغ باعغ

اإل ان ، بع  سا ياينتص سنص في أت ان اعثورا  اععربي . وي   اعت  ير هاا ناش  إعى ت  قبير يلى 
 ت و  اعنمرة اعتي ترت ر إعى اإلتاط  وت تصر يلى اعمرغ اعااتي ألصتابها.

بتةم سا ت ول بعع  -وس  أن ترق  تساس تاوع  اتتواء اعسوقغ وتصتي  اعمط ، فإن ها 
اتما  قبل اعخ قرارا بع   اعتعرع علسةيرة، وهو سا يعني أن اعاين ت ملوا سن  قان  ق  -اعسصا ر 

يناصرها في اععراخ اعاي برى قسا قيل بين أنصار قل سن اعرئيس يباس ومصسص ستس   ت ن، 
ق  فعلوا اعخ بم غ اع رار اعتنميسي علترق ، األسر اعاي يشير إعى ملل غير سةبول في ضبط 

   سراق  نروا  امل اعترق   فع  بتلخ اععناصر بم غ اع رار اعتنميسي.اععناصر، أو في وبو 
تينسا نتت ن ين ةلوخ أسني ث يل، أو مط  اقترفتص تساس قبير، ت نعني أنص ث يل أو قبير باعنةب  
نسا نعني أن ص قاعخ باعنةب  إعى سا ينبغي أن تقون يليص  إعى ةلوخ فت  واعةلط  اعسناوئ  عتساس، وا 

س، بصرتها ترق  س اوس ، وترق  يرترع أن ت    ب ي  قاس  عقل اعنسط اعرتتاوي، وأ اء ترق  تسا
يرقى إعى سةتوى اعتت ي اعاي يسثلص اتتت ل ومصو  تبربتها، هاا باإلضاف  عقونها يان  سن 
اع س  اعةلطوي اعرتتاوي، وع  ت ل، وتنتسي إعى تيار قبير في األس  ي  يي األفضلي  يلى قل 

 رم اعةاب   يليص، وهي في اععسو  تنتسي إعى تيارا  اإلص ح واعثورة واعتترر.اعتبا
(3) 

ها  اعترقا  وباإلضاف  ع يواها اعقبيرة، إن في ن  ها عسماعريها أو ةعيها عت  ي  اعب يل أو تصنيرها 
عنرةها، تنهع في األةاس يلى تضتيا  هائل ، ي رترع أن ت و  ها برصي  أم قي يتول  ون أن 
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يةتتوا يلى أي أت  فيها تصو ر بإسقاني  اعتصرغ وق نص يستلخ اعترق ، ةواء قان ينصر أسن، أو 
بناح قوة، أو سرق  نروا، أو فريا سناط ي ا، أو قيا ة، أو ةوى اعخ.. هاا اعرصي  األم قي سقون 

قنص أن في أصلص سن تضتيا  أبنائها، اعشه اء، واألةرى، وقل سن يانى فيها، إا سن اا اعاي يس
يتميل أنص يستلخ ترق  صار  بهاا اعتب ، وسنتتص ها  اعررص ، برضل قل سا بال في سةيرتها سن 

    ويرل ووب  وف ر وفاق ؟!
سن هاا اعاي يسقنص أن يع  ل يلى مط ها اعةياةي، وهو ت يةتطي  أن يعي  اعشه اء عيةترتيه  سن 

هو يتو  ق را سن اعنروا فيها سهسا قان ب ي ؟ وسن اا اعاي وهو ي و  ترق  بهاا اعتب ، أو و 
تبسص، يسقنص أت يض  في تةبانص قل  ينصر ق  ي ةتل ألبل سشرويها، أو ق  ترتر  اعترق  

 بشيء سن فعلص وبها   ونضاعص؟!
تتى اآلن، سا ت ال اعستاوت  اعتنميسي  واإل اري  ع  ت ترم باعشقل اعقافي سن اعترتيم اعاي يت ل 

ع  في تسثيل قوار ها ويناصرها قل ه ، واتةترا ة سنه ، واعترام يليه ، وتع ي  أقبر ق ر سن اعع ا
صسو ه ، واةتثساره  مارا سنطل اتةت ت  واع بائني  واعشللي  وسا ةوى اعخ سن أسراع تنميسي ، 

 وعلترام يلى قل سا بال في اعترق  سن تضتيا . 
اص  في اعضر ، ومروغ اتنرصال اع هري إعى ت   قبير، تتست  اعمروغ اعسوضويي  األسني  اعم

بين أساقن وبو  اعرلةطينيين، واعضغط اعهائل اعاي تعانيص غ  ة وهي تتص  ر سشرو  اعس اوس  اعيو   
باع ور األقبر اعسعيل عألفقار اعضروري  عتساي  اعترق  سن األسراع اعتنميسي  واعترام يلى 

 تضتيا  أبنائها وتسثيله  واةتثساره  بع اع .
وس  قون اعترق  ةر ي  في اعقثير سن بوانم يسلها، وتتعرع باةتسرار تمت ت  في توا ناتها 
مراقا  في مياراتها اعةياةي  أو في تباو  سا يعرع عها سن ي با ، فإن ها  ائسا  اع املي ، وا 

تم سعرض  عبرو  سن يتصرغ وق ن ص يسلقها، أو ت يرايي بوانم أمرى سن سصاعتها، أو أبعا ا أر 
في سشرويها و ورها ووميرتها، أو بشرا آمرين ةاهسوا في صياغتها وبنائها وارتبطوا بها سن قل 

 وبص، وصار  سن به  سا سعنى وبوهه .
، يرض  عألسراع اعتنميسي ، بسا فيها تلخ اعتي  إن  تساس، ق ي  تبرب  بشري  قان   ائسا، وةتمل 

ش نها ش ن قل اإلة سيين اعاين تنتسي عه  وتةتم    قان  تتا ر سنها  ائسا في أ بياتها اع املي ،
أ بياته . وق  أثبت  اعتبرب  اإلة سي  اعترقي  اعسعاصرة أن اعسسارة  قثيرا سا ت صر ين األ بيا ، 
وبعع سا اقرنا  هنا، ع  يقن وعي  اتن ةا  أو اعتتوت  اعتي بر  اإلشارة إعيها، بسا في اعخ برو  

نسا تراقس  ها  اعسشقل  بع  اعخ، وبر   فيها سماهر  اعاين يتصرفون وق نه  يستلقون اعترق ، وا 
 ب ي ة.
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سا ت ال تساس سهس  عل ضي  اعرلةطيني ، وسا راقستص سقةم عقل اعرلةطينيين، وفي تبربتها في غ ة 
سا يثر اإليبام وي يو علترام يليص، وهي عية  سلقا ععناصرها فتةم، بل علقثيرين في فلةطين 

سسن يعوعون يليها أو يب ون في بعع بوانم فقرها أو سسارةتها أنرةه  وآساته ، وهي واألس  
فول اعخ تنعقس أفعاعها يلى غيرها، ةواء في فلةطين أو في األس  ، وهاا يبعل علبسي  نصيبا 

 فيها.
اعخ ب  ِر سا يةت يي نصرتها يةت يي ن  ها إن أمط  ، وبسا أن سشرويها يترق  اعيو  في غ ة، 

إن اعاي يب  نرةص في اعسوق  اعطليعي، وسهسا ق    سن تضتيا  أو تعرع علماتن أو وب  نرةص ف
وتي ا في قثير سن اعسرا ، ف  ب   وأن ص ي رخ أن اععمء يليص أقبر في تصتي  األمطاء، وب  ر سا 

 يسليص تبسص وسوق  و ور  اعتاريمي.
 19/6/2018، "21موقع "عربي 
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 يب  اعتلي  قن يل
س   يارة باري  قوشنر وبيةون غرينب   اعس ررة إعى « صر   اع رن»ب أ  تل   ب ي ة سن سةلةل 

إةرائيل واعةعو ي  وسصر، قوشنر صهر تراسم وسةتشار ، وغرينب   سوف  واشنطن عة   اعشرل 
أسريقا في إةرائيل إعى واشنطن،  األوةط، وقبل  يارتهسا ب يا  برى اةت ياء  يري  فري سان ةرير

 به غ بتن تع ي   نهائي  يلى مط  اعة   قسا قيل.
عصاتبها اعرئيس األسريقي  وناع  تراسم، وت « صر   اع رن»قبلها، قرأنا يشرا  اعت ارير يسا يةسى 

 نتصور أن اعسوع  ةينتهي قريبا، وت أن سا يةسى باعتةريبا  ةوغ يتوقغ، وت أن صترا وسواق 
يربي  ويبري  وأسريقي ، ةوغ تنهي اعنشر في اع ص  اعةمير ، عقن قل ها  اعضب  ق  ت تعني 
شيئا في اعنهاي ، فاعبنا ة تارة واعصر   سيت ، وسا نشر ينها، وهو قثير قاعه  يلى اع لم، ت يوتي 

ا  علبي  واعشراء في أب ا أن طري ها ةاعق  وت شبص ةاعق ، وت أن أت ا ذ أيا سا تقن هويتص ذ يلى اةتع 
 اعصر   اعسلعون .

واع ف ، أن سا برى ويبري نشر  ين اعصر   إياها، يت لا باةتسرار، ف   ت ثوخ في اعب اي  ين 
تل إقليسي شاسل، وين ت بير يشرا  اعسليارا  سن اع وترا ، ت فعها  ول مليبي  ذ يبر أسريقا ذ 

بين اعضر  واعبليل، ق  يست  « تبا ل أراع»، وين علرلةطينيين، وين بةور وأنرال بين اعضر  وغ ة
، ث  بهت  قل «غ ة اعقبرى»إعى تبا ل أوة  بين ةيناء واعن م، به غ توةي  أراضي غ ة، وبعلها 
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أوةلو »ها  اعتصورا  اعتي ب   اقتتاسي ، واقتصر  اعسعروضا  يلى اعت    عسا يسقن تةسيتص 
 «.ب ي ة

تي اعرلةطيني باعضر ، وت ب ي يلى بوهر األسر اعواق  اعراهن، ت وة  قلي  في أراضي اعتق  اعاا
ويلى وبو  بيال اتتت ل في أغوار األر ن واعضر  اعغربي ، وتض  قتل اتةتيطان اعقبرى 

وتي شعراط، تقون « أبو يس»إلةرائيل، وتع  اعرلةطينيين ب  س سصطنع  س تطع  في ضاتي  
عستتل  نرةها، بع  ايتراغ تراسم باع  س اعسوت ة قعاصس  ياصس  ب يل  عرا  هللا، وب ي  عل  س ا

 أب ي  إلةرائيل.
وباعب اه ، ف  يوب  فلةطيني وات ، تتى عو قان سعبونا بساء اعميان ، ع يص اةتع ا  ع بول سثل ها  
اعترها ، تساسا قسا ت يوب  تساس إةرائيلي علترتيبا  نرةها، فاعيسين اإلةرائيلي اعتاق  اعيو ، 

قثر شعبي  بين اإلةرائيليين في اعس ى اعسنمور، يعرغ سقان  اعضر  اعغربي  في اعع ي ة واأل
، وهي أقثر أهسي  ين ه  سن تل أبيم وس ن «يهو ا واعةاسرة»واألةاطير اعصهيوني ، وه  يةسونها 

ر اعةاتل، وترقى إعى سقان  اع  س نرةها، وأي مروا إةرائيلي سن اع  س واعضر  اعغربي ، ت ينم
، وعيس ين  «إةرائيل اعقبرى»إعيص اعيسين اعصهيوني بعين اعتةاس ، ويعتبر  ه يس  سبرس  عرقرة 

نتنياهو، وت أضرابص في اعيسين اع وسي واع يني، أ نى اةتع ا  عترخ سا يصورونص ذ  يرا ذ أرع اعسعا  
 اعيهو ي اعس  ة .

فاتن ةا  قائ  وستصل بين ةلط  يباس وق  ت تقون اعترق  اعوطني  اعرلةطيني  في أفضل أياسها، 
« تساس»وترق  تساس، عقن اتن ةا  نرةص، يض  اعطرفين في امتبار اعترا، ف   بن  ترق  

اةسها وةسعتها يلى أةاس سشرو  اعس اوس ، فيسا يول يباس طوي  يلى سةار اعسةاوس  
  اعصت ، وع  يع  قا را واعتراوع، وياال فيص يلى س ى باو  اعرب  قرن، وت    بص اععسر، وايتل

، اعتي شارخ في صنعها س  شيسعون بيري  «أوةلو اع  يس »ستل « أوةلو ب ي ة»يلى إت ل 
برياي  يرفا  ورابين، وهو اعيو  يب  نرةص ستشورا في اع اوي ، وباء ن ل اعةرارة األسريقي  إعى 

 ، ورفضص اعتواصل س  اع  س عية  يليص طريل اعتراوع، وهو سا يرةر يلو نبرة يباس في اطرا
أسريقا بع  وقغ اعتراوع س  إةرائيل، فاعربل ت يري  أن يبيئص س خ اعسو ، وفي ين ص ميان  
عل  س وفلةطين، وعيس بوةعص ذ في اعس ابل ذ أن يتترر سن إ سان اعتراوع أو طلبص، وربسا تتصور 

بيع، فسا سن طرغ إ ارة يباس، أنها تسضي اعوق  إعى يو  أن يرتل تراسم ين اعبي  األ
 «.صر   اع رن»فلةطيني ي  ر ذ هاا إن أرا  ذ يلى اع مول في سبر  ن اال تول سا يةسى 

سة و  فلةطينيا، فسا سن ينوان فلةطيني يسقن عتراسم « صر   اع رن»واعسعنى ببةاط ، أن طريل 
ةطيني اعسطلوم اعتوبص إعيص، ت باعتراوع وت تتى بإص ار األواسر واتصطنا ، وغيام اعطرغ اعرل
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يع   اعصر   قبل أن تعلن، مصوصا س  تطور ةلوخ اعشار  اعرلةطيني، وأما  اع ضي  بين ي يص، 
ف   قان ن ل اعةرارة األسريقي  نعس  أقثر سنص ن س ، وأيطى  فع  هائل  عطرا  ب ي  فعال سن 

ة، وأ ار  سعرق  فري ة اعس اوس  اعشعبي  اعةلسي ، توبتص سةيرا  اععو ة، اعتي انطل   وتنطلل سن غ  
غير سةبوق  س  بيال اتتت ل اإلةرائيلي، فضت  وتشي  قيان اتغتصام في اع نيا قلها، 

( تياة ب ي ة، B.D.Sوه ستص أم قيا، وسنت  ترق  اعس اطع  وسن  اتةتثسارا  وفرع اعع وبا  )
في « اعقرنراعي »تتراتتص و ا   في ي ع  اعببرو  األسريقي ذ اإلةرائيلي، وترس  نتنياهو سن طع  ا

اع  س اعستتل ، وأ   إعى تراب  سنتمم األربنتين )وتيبص األشهر عيونيل سيةى( ين ععم سباراة 
س  فريل إةرائيلي في اع  س اعستتل ، وقان اعخ انتصارا فلةطينيا ب ي ا في اعصرا  اعسست ، يع ى 

  غ ة، اعتي تقةم قل يو  أرضا يلى ت و « سةيرا  اععو ة»اعرضل فيص عتضتيا  شه اء وبرتى 
إضافي ، وتله  اعس اوس  اعشعبي  في اع  س ورا  هللا وس ن اعضر ، بل وفي تيرا ااتها، أي في قلم 

، فنتن بص   سي   ب ي  يري عترق  اعشعم اعرلةطيني، يتمرغ 1948األراضي اعستتل  سنا نقب  
يو  سقاسن قوتص اعقبرى، اعسرتق ة يلى  فيص سن تتق  اعرصائل، وسن ان ةاساتها، وي رخ يوسا بع 

تيوي  شعم يتعافى سن أثر ةبعين ةن  نقب ، وينتشر يلى قاسل أرع فلةطين اعس  ة  سن اعنهر 
إعى اعبتر، ويت اي  ث لص اعةقاني اعسةتسةخ باألرع، وي ي  اعيو  يلى ي   اعيهو  اعسبلوبين سن 

 شتى أرباء اعسعسورة.
ةوغ تصب  اعغاعبي  اعةقاني  اعةات   علرلةطينيين يلى األرع  وفي غضون ي و  قليل  س بل ،

اعس  ة ، فول أن ي   اعرلةطينيين في اععاع  قلص ي ي  يلى ي   يهو  اععاع  اآلن، وهو سا يعطى 
أف ا ب ي ا علصرا ، ي ي  فيص و ن اعس اوس  اعشعبي  اعرلةطيني ، وتتنو  فيص صور اإلب ا  اعس او ، 

ينيين ف ط في تقاثره  اعةقاني، وت في اعس  رة اعصابرة يلى اعر ايا واعب يا، بل في فلية  قوة اعرلةط
اعترول األم قي ع ضيته  اععا ع ، وفي اعترول اعنويي علرلةطينيين أقثر شعوم األس  اععربي  تعليسا، 
ويلى نتو صار  سعص قل اعتلول اع  يس  فاق ة علص تي ، وصار  قص  اع وع  اعرلةطيني  
اعس صورة يلى اعضر  وغ ة في مبر قان، فسا باعخ ب ص  ه يل  ويميس  اعتراه  سن نو  تلخ 

 «.صر   اع رن»اعسةساة 
قبل أن تعلن رةسيا، بةبم صتوة اعشعم اعرلةطيني، « صر   اع رن»نع ، قضي األسر، وة ط  

لةطيني ، ويعي ها إعى واعسي   اع وي عس اوستص اعشعبي  اعةلسي  اعسب ي ، وهو سا يتيي اع ضي  اعر
أصلها، قضي  تترر وطني، ت سبر  قضي  باس إنةاني يطلم سعونا ، وهاا تطور سربخ 

ةرائيل، وعتةابا  نم  يربي  قان  سةتع ة علتورط في  ، وقطع  «صر   اع رن»عتةابا  أسريقا وا 
ا سن فرا اعتعه ا ، ث  ص ستها مطوة تراسم بن ل ةرارة واشنطن إعى اع  س اعستتل ، وترسته
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اعتةويل واعتسهي  علمطيئ ، واعترويج عسا تصورتص ت  نهائيا، أو تصري  نهائي  عل ضي  اعرلةطيني ، 
ث  بوغت  ها  اعنم  ذ قسا بوغت  إةرائيل ذ باعتيوي  اعرياض  علشعم اعرلةطيني، وس اوستص اعةلسي  

روشها، ف   ترضل نم  في اععني ة، وهو سا  ا  في ترا ها  اعنم ، وبعلها في موغ يلى  وا  ي
اعمليج أن تةتمل بتساي  أسريقا، وأن ت يو واشنطن عترم تريتها سن تضم  نروا إيران في 
اعسنط  ، وت سان  ين  ها  اعنم  سن تتاعغ ةري س  إةرائيل نرةها ض  إيران، وسن تترقا  

اع رن تةتتاع   علتطبي  اعرابر س  إةرائيل، عقن ها  اعنم  ع  تع  ستتسة  بسا يقري عصر  
تنرياها، ف   أما اعشعم اعرلةطيني قضيتص بي  ، وهو سا يرةر ضعغ تساس اعنم  اععربي  اعستيط  

صر   »برلةطين ع صا وأوها  صر   اع رن، فاةت رار اععرال األر ني صار سرتبطا بسعان ة 
ته ي  بإنهاء ، ت باعتباوم سعها، مصوصا بع  ن ل اعةرارة األسريقي  إعى اع  س، واع«اع رن

يلى اعسةب  األقصى، واعموغ سن يو ة إةرائيل إعى ةيناريوها  ق يس ، سن « اعوصاي  اعهاشسي »
نو  بعل األر ن وطنا ب ي  علرلةطينيين، واعستصل  ماهرة، فةوغ يةتسر األر ن في سعاه ة 

اقر ألي اعة   س  إةرائيل، وفي ي ق  وصل تبعي  س  أسريقا سن ملرها، عقن ب ون تساس ي
تةوي  يبثي  يلى طري   صر   اع رن، وهو اعسوقغ ااتص اعاي انتهى إعيص نما  اعةيةي في سصر 
يلى سا يب و، ف  سان  ين   سن اةتسرار صوري عسعاه ة اعة   س  إةرائيل، وس  رغب  في تع يلها 

سناطل ن   اعة ح بوهريا، ويلى نتو يضسن ت نين وا  اس  اعواق  اعب ي  في ةيناء، اعاي  اع  فيص 
اعست  ة في اعسلتل األسني عسا يةسى سعاه ة اعة  ، فإتقا  اعةيطرة اععةقري  يلى ةيناء قلها، 
هو أبر  أوعويا  اعنما  اعسصري اعيو ، وق  طور اعنما  نمرتص وةياةتص تبا  اع ضي  اعرلةطيني ، 

يتطور سوقرص إعى اعرت   في أفضل صورها سنا ةنوا  طويل ، وق « تساس»وصار  ي قتص بترق  
باري  عسعبر رف ، تبعلص صاعتا عترق   إنشائياع ائ  واعقاسل عسعبر رف ، وثس  وبو  تطوير 

اعبضائ  ت األفرا  وت ه ، واعسعنى اعماهر واعباطن، أن اعتصورا  اعب ي ة علنما  اعسصري، تعطي 
ت ي  س  اعوق  ين األوعويا   أوعوي  تاةس  عتتةين اعص   س  اعرلةطينيين، واتبتعا  بسةاف 

إياها، واعترقي  يلى تعاون أسني « صر   اع رن»األسريقي  واإلةرائيلي ، واعتنصل سن تقايا  
واقتصا ي س  اعرلةطينيين، ت يسس شبرا وات ا سن ةيناء، ويربط غ ة باع ضي  اعرلةطيني  في 

وبغير اةتع ا  ين  اعنما   سبسلها، واعةعى إعى صيغ تعايال أفضل بين اعترقا  اعرلةطيني ،
اعسصري عسبر  ن اال في م يب   سن نو  تبا ل أراع بين ةيناء واعن م، ويلى نتو سا ةع  

يلى ت و  « سنط   تبارة ترة»اإلةرائيلي  اعست ا س ، أو إقاس  سا يةسى « بيارا أي ن »إعيص مط  
تصورا  سرفوض  سصريا  ، وقلها«صر   اع رن»ةيناء وغ ة، وهو سا أوت  بص بعع تةريبا  
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يلى اعببه  اعرلةطيني ، فإنها ت تت  أب ا،  وبإصرار نهائي، وتين تمل  سصر ي ها سن صر   ت ار
 وتلخ أتقا  اعبغرافيا واعتاريخ اعتي ت را  تيتباراتها.

 18/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 هل يتغير الموقف الفلسطيني هذه المرة؟ .011
  نيس روس

إنص «. اعصر   اعقبرى»م اعوصول تترال ة   بين اإلةرائيليين واعرلةطينيين بذوصغ اعرئيس ترس
 يرمر بقونص صان  صر ا  ويعت   أنص ق  يت ل ها  اعصر   اعقبرى. 

وسنا ي ة أشهر ين سا أطل  األسيرقيون أيضاء سبلس األسن في األس  اعستت ة يلى نهبه  ووض  
ينيين واععرم ةوغ يتباون أب اء سن اعمط  ويبغضون أب اء اعمط ، أق وا أن اإلةرائيليين واعرلةط

أمرى. وعإلنصاغ ت توب  مط  تتست  باعسص اقي  يسقنها أن ت رضي أو تتناول اتتيابا  طرغ 
 وات  فتةم. وباعت قي  ت يسقن أن تنب  مط  ة   إت إاا قان  تتناول اتتيابا  ق  اعطرفين.

وعيس صوابا  ومط  في هاا اعن ا . « صوابين»  هو أن هناخ سا بعل سثل هاا اعن ا  صعم اعتةوي
يبم أن يت  اعتوفيل بينهسا. نتن نتعاسل س  ترقتين وطنيتين تتنافةان يلى « اعصوابان»هاان 

ل  صرري ، في رى انتصار  اعسقان ااتص. وقان سن اعتتسي أن يت  تعريغ اعصرا  بشروط اا  ستصِ 
اآلمر. وقان سن اعصعم قبول فقرة أن ق  اعطرفين يسقن أن أت  اعطرفين  ائسا  ه يس  علطرغ 

 يرب . مير شاه  يلى اعخ قرار ترسم إي ن اع  س ياصس  إلةرائيل ون ل اعةرارة.
ويلى اعرغ  سن أن ترسم قال إنص ت يعترغ بت و  اعةيا ة اإلةرائيلي  في اع  س ألنها تتتاا إعى 

ةرائيل ومةارة فلةطيني ، ع رب  أن ستسو  يباس قط  اعتراوع، ت  تصوير اع رار يلى أنص رب  إل
 بسي  اتتصات  اعرةسي  س  إ ارة ترسم، وقال إنها ت يسقن أن تمل اعوةيط اعوتي .

وعقن ع  يوقغ اعخ إ ارة ترسم  فهي سةتسرة في إي ن أنها ةوغ ت    مطتها في سرتل  سا. وفي 
، يتتاا اعرئيس سن قا ة يرم أن يا وا  ورا  مل ي   وبو  اتصال فعلي س  سةاوعين فلةطينيين

في يسلي  اعة   أبر  سسا قانوا يا ونص في اعةابل. وت أيني باعخ اإلشارة إعى أن اع ا ة اععرم 
يسقن أن يتلوا ستل اعرلةطينيين  ف  يسقنه  اعخ. وعقن يسقنه  فعل شيء ع  يرعلو  سن قبل: 

اعمط  ب يرين باعث   أو يت  ان اعطسوتا  اعوطني  علشعم  يسقنه  أن يعلنوا سا إاا قان اعس ترح أو
 اعرلةطيني بسا يصون عه  قراسته .

يلى س ار اعتاريخ، قان سوقغ اع ا ة اععرم اعاين ي بلون اعوصول إعى نتيب  ةلسي  وتل اع وعتين 
ل  هي عشعبين، هو اع ول إنه  يةتطيعون اع بول ب ي شيء يوافل يليص اعرلةطينيون. وقان  اعسشق
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أن اعترق  اعوطني  اعرلةطيني  ي و ها سان يب ون سن اعصعم اعسواف   يلى س ترتا  سعين  عتل 
 اعن ا . 

اةتضافني يلى اععشاء سنا ي ة أشهر ي   سن اعرلةطينيين، سن بينه  أشماا ي    سعه  
رفا  ق  سراوضا  سن قبل، وقانوا ي وعون ب ةغ إن قل شيء قان ةيصب  سمتلرا  اعيو  عو قان ي

وافل، وعقنص ع  يرعل. وع  ي ل أي سن اع يساء إنص في تين يمل اع رار فلةطينيا ، قان  تلخ اعسعايير 
ب يرة باعث   وتري باعت ول اعوطني  اعرلةطيني . ربسا قان اعتاريخ ةتعا  قتابتص عو فعل اعخ شما 

 سا.
ا  بين اعرلةطينيين، ورفع هل سن اعسسقن أن تتغير األسور ها  اعسرة؟ في مل اعضعغ واتن ة

يباس إل ارة ترسم، يب و سن اعواض  أنص أيا  قان  مط  ترسم علة  ، ةيسيل اعرلةطينيون إعى 
 رفضها. 

وباعنةب  عل ا ة اععرم، يلى األقل، يبم أن تتناول اعمط  اتتتيابا  اعوطني  اعرلةطيني ، فيسا 
بي  سن اع  س اعشرقي . سن اعسرترع أن إ ارة يتعلل بت و  ةليس  عل وع  وياصس  في اعسناطل اععر 

س  قا ة يرم بار ين قبل  -عيس مطوطها اععريض  بل تراصيلها  -ترسم ةوغ تةتعرع اعمط  
ت  يسها. ويبم أن يعرغ اعرئيس ر  اعرعل اعاي ةيت ن قبل أن ي   سها، ويبم أن يصل فري ص 

ين اعمط  س   سا  تتى ت تقون هناخ  اعماا بعسلي  اعة   إعى اعصيغ  اعتي ةيت  اعت ين بها
 سرابر .

ع  يتةن اعرلةطينيون اع رار ين سا رفضوا س ترتا  اعة   في اعساضي. وي م رفع سعاه ة 
قاسم  يري  في يه  اعرئيس قارتر، وستا ثا  اعتق  اعااتي اعتاعي ، مةر اعرلةطينيون اعررص  

، في ستا ثا  س  اعةرير ةول 1980ا  عوقغ يسليا  بناء اعسةتوطنا  اإلةرائيلي . وفي ي
عينوفيت ، وافل اإلةرائيليون يلى أن تقون إت ى ص تيا  ةلط  اعتق  اعااتي اعرلةطيني  اعساقت  

 تل اعن ع ض  اتةتم اسا  اعب ي ة عألراضي في اعضر  اعغربي  وغ ة.
ل وصول اعع   في اعخ اعوق ، قان ع ى إةرائيل أقل سن مسة  آتغ سةتوطن. أسا اعيو  في م

أعغ سةتوطن مارا اع  س، عيس سن اعصعم أن نرى سا مةر  اعرلةطينيون باعتملي ين  300إعى 
ها  اعررص . وسن اعواض  أنص بع  اعرفع في يه  بيل قلينتون، أصب  اعرلةطينيون في تال أةوأ 

 بقثير.
روا إعى اععلن وسةاي ة سن اعستتسل أن يةتطي  اع ا ة اععرم اعيو  م س  اعسصاع  اعرلةطيني  باعم

اعرلةطينيين تتى ت يمةروا اعررص  إن و ِب  . وفي ها  اعسرتل  ت أيل  سا هو سضسون مط  
اعة   اعتي تع ها اإل ارة األسيرقي ، وت أ ري إن قان  تطبل سعايير اعسص اقي  سن وبه  نمر 
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 ي  اعرلةطينيين ب ن يقونوا اععرم. بي  أني أيل  أنها إاا ت    اعسص اقي  فةوغ يةتطي  اععرم 
 سنرتتين وي وعوا إنها ب يرة باعث  .

ع  يةاي  اعرفع اع ضي  اعرلةطيني . وق  يقون أفضل  ي  ي  سص اععرم عتلخ اع ضي  اعيو  أن 
 يقونوا صرتاء س  اعرلةطينيين في اععلن قسا ه  في اعةر.

 20/6/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 جولة القتال القادمة وفقا  لشروطها هكذا تستطيع إسرائيل إنهاء .011
 إيلي بن سئير* "اتتياط"اععسي  

اعب ل بش ن سن ه  اعسةاوعون ين إعغاء سباراة قرة اع    بين سنتمم إةرائيل واعسنتمم األربنتيني 
ةيةتسر في سراف تنا، وعقن يلى األقل، في قرة اع    نعرغ ستى تب أ اعلعب  وستى تنتهي  إنسا األسر 

ي تات  اعترم، ومصوصا  تلخ اعتي تسي  ةات  اع تال اعت ين تين ن اتل تنميسا  شبص يمتلغ ف
 يةقري  ونوابص بصورة أقل  وت  وبيوشا  نماسي . 

اعبرغ »في سثل ها  األوضا  سن اعصعم سعرف  ستى تب أ اعترم وقيغ. هاا سا ت ن في يسلي  
  وستلي  وب ا قيبةبم تعاقم أت ان تقتي، اعتي ع  يش  اعطرفان اتنبرار إعيها، عقن «اعصاس 

[، اعتي ب أ  2006نرةيهسا في بوع  قتال سهس . وهاا سا ت ن في ترم عبنان اعثاني  ]ترم تسو 
، «ت م هللا»بهبو  مْطغ يلى اعةياا اعت و ي، وانت ل  إعى ر  إةرائيلي ض  سنموس  صواريخ 

 وسن هناخ ت هور  إعى ترم واةع .
ف  ستى تنتهي اعترم وقيغ، وسن اإلمراقا  اعشائع  في اعمطط اععس ني  وتتى سن األصعم سعر 

اعستع  ة علترم اعربوة في تت ي  أوضا  نهاي  اعترم وآعياتها. أي قيغ نري  إنهاء اعترم/اععسلي  
وستى. وها  اعسشقل  ت  ا  تراقسا  بةبم طبيع  اع تال ض  اعتنميسا  اإلرهابي  تين تعريغ اعنصر 

 هو يليص في اعتروم ض  بيوال نماسي .  واض  سثلسا  غير في اعسعرق
في ها  اعتات  ت يتذ عغ اعنصر سن نواح سا ي  وقسي  ، سثل ي   اعس اتلين أو وةائل اع تال اعتي 

أقثر سثل سةائل اعةر ي ، أي اعرواي  اعتي « نايس » يلى نواح سرناها علع و، بل يشتسل أيضا  
اعترم، وصورة اعوض  في اعببه  اع املي  اعس ني ، ووض  إةرائيل ةيرويها قل طرغ ين  نهاي  

اع وعي وغير . يلى ةبيل اعسثال ت رير غوع ةتون اعاي ن شر بع  يسلي  اعرصاا اعسةبوخ وأعتل 
ضررا  باإلنبا ا  اععةقري  اعسباشرة علعسلي ، وترم عبنان اعتي ب أ  تتض  إنبا اتها ف ط بع  سرور 

 وء في اعشسال.ي ة ةنوا  سن اعه 
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إن فتصا  ةريعا  علعسليا  األميرة اعسهس  اعتي تورط  فيها إةرائيل ياق  مطورة اعسشقل  ويبر  
يوسا  قان  يبر ت م ل  34اعربوة في آعيا  إنهاء اع تال. فرعي  إنهاء ترم عبنان اعثاني  اعتي اةتسر  

األميرة. قاعخ في يسلي  اعرصاا اعاي تبلور في األيا   1701اعسبتس  اع وعي، ومصوصا  اع رار 
يوسا ، قان أةلوم إنهاء اع تال يبر قرار أتا ي اتماتص إةرائيل بوقغ  22اعسةبوخ اعتي اةتسر  

يوسا ، وانته  ف ط  50إط ل اعنار وةتم قواتها سن قطا  غ ة، واةتسر  يسلي  اعبرغ اعصاس  
 بت م ل سصر قوةيط بين اعطرفين عوقغ إط ل اعنار.

ني أن اعطري   اعتي امتارتها إةرائيل عوقغ اع تال قان  مطوا  أتا ي  اعبانم قاس  بها هاا يع
قواتها أو يبر اتةتعان  ببها  إقليسي  و وعي . اعسشقل  أنص بع  أت ان اعربي  اععربي تضاءل نروا 

ي في عبنان اع ول اععربي  اعةني  اعسرق ي  وقوتها قثيرا . فاعةعو ي  اعتي قان عها نروا في اعساض
وةوري ، أصبت  ت ريبا  ت أهسي  عها في يسليا  اتماا اع رارا  في هاتين اع وعتين. قاعخ تضاءل 
نروا  ول أوروبي  قان  تت مل قثيرا  في اعسنط   في اعساضي، سثل فرنةا في عبنان، إعى  رب  يقا  

 أن يقون غير سوبو .
فيسا يت ن في اع ول اعسباورة عنا ينصرا  إشقاعيا   باإلضاف  إعى اعخ، يضيغ ا  يا  اعت مل اإليراني

إعى اعسعا ع  ويشقل تت يا  أقبر عل  رة يلى إيبا  آعي  إلنهاء اعترم. قاعخ فإن اعوض  في غ ة ع  
 يقن أفضل قثيرا ، فإن أهسي  اعسبتس  اع وعي وسصر واعةعو ي  وقطر ق  تضرر .

ل يلى اعت يي  اعروةي، قسا تبلى، بين أسور أ مرى، سن ها  اع اوي ، فإن ايتسا  بشار األة  اعسطل
في تترُّخ اعروس عت ليا اعوبو  اإليراني في بنوم ةوري ، ينطوي يلى بشرى بي ة. ألول سرة سنا 

قا   »وق  طويل هناخ  ي ير اعلعب  في ةوري  )ت يوب  تتى اآلن سثلص في عبنان(. تيم عص نروا  « تا
سشل وطهران، يةتطي  أن يسارس ضغطا  وأن ي و  إعى إنهاء تا ث  قبير ع ى ستماي اع رارا  في  

 ترم إاا وقع .
أيضا  في قطا  غ ة يا  اعسصريون إعى اعت مل في أت ان اعةياا اعت و ي وفي اعتصعي  األمير 

وترق  اعبها  اإلة سي « تساس»قاير  وصاروا، فتترقوا ع ى  200اعاي شسل إط ل نتو 
اعبوع . ي تي هاا بع  فترة طويل  سن وقوفه  سوقغ اعستررا واستنايه  سن  وضغطوا يليهسا إلنهاء

 اعت مل فيسا يت ن في اع طا .
باإلضاف  إعى اعتت يا  اعتي ت ث  نتيب  األت ان في اعشرل األوةط، توب  أيضا  فرا. صتي  

عى ت  قبير تراب  األسير  قيين أيضا  ين أن تراب  تيبين سهس ين سثل األوروبيين واعةعو يين، وا 
اعسنص  اعشرل األوةطي ، يثير اع لل، عقن صعو  تيبين ب   يملل اتتسات  ب ي ة. يتعين يلى 
إةرائيل اةتغ ل اعوبو  اعروةي في ةوري  ورغب  سصر في اععو ة إعى اعت ثير في قطا  غ ة، سن 
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عيا  إنهاء ستتسل  أبل توثيل ارتباط هاتين اع وعتين بسا يت ن في اعسنط  ، وباعتاعي إيبا  آ
ألت ان تصعي  س بل ، يلى أسل ب ت  تت ن. في اعس ابل يبم سواصل  فتا طرل سبتقرة إليبا  

 آعيا  ضغط اا  قيس  يسقنها أن تاثر في إنهاء اعترم.
 * رئيس ةابل عوت ة األبتان في شعب  اتةتمبارا 

 «معاريف»
 20/6/2018، األيام، رام هللا
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