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*** 
 

: مستعدون لكل سيناريو .. قادة الكيانفي حماس يةسياس اإلسرائيلي يدرس اغتيال قيادات الجيش .1
 في غزة

كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ، أنمحمود مجادلة، عن 20/6/2018، 48عرب ذكر موقع 
يوم األربعاء، بتصعيد وا دور ليبرمان، ورئيس أركانه غادي آيزنكوت، توعدجنتنياهو، ووزير جيشه أفي

 استمر إطالق القذائف والصواريخ والطائرات الورقية الحارقة.الرد على قطاع غزة في حال 
هدد رئيس نتنياهو بالتصعيد العسكري في قطاع غزة المحاصر، وتوعد بـ"تشديد قوة الرد اإلسرائيلي و 

على أي هجوم من القطاع"، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن قيادة جيش االحتالل أعدت 
طاع وعرضتها على القيادة السياسية بانتظار اتخاذ القرارات، ودعت سيناريوهات مختلفة تتعلق بالق

أصوات في الجيش اإلسرائيلي إلى استئناف عمليات االغتيال بحق القيادات الميدانية لفصائل 
 المقاومة.

وادعى نتنياهو، في كلمة ألقاها خالل مراسم تخريج لفوج من ضباط االحتالل، "لدينا سالم مبارك مع 
دن والذي ال زال صامدًا على الرغم من تغير الظروف، ولكننا نرى حولنا عدة جبهات مصر واألر 

معادية، منها من يهاجمنا أو يحاول القيام بذلك"، وتابع "ال أنوي أن أفصل إجراءاتنا التي ننوي 
اتخاذها ضد قطاع غزة، فقوة الرد ستشتد قدر الحاجة، ونحن مستعدون ألي سيناريو ومن األفضل 

 هم أعداؤنا ذلك واآلن".أن يف
، إن حركة حماس ]األربعاء[ دور ليبرمان، مساء اليومجبدوره، قال وزير األمن اإلسرائيلي، أفي

"أخطأت تقدير الموقف"؛ وذلك في تعقيبه على إطالق فصائل المقاومة عشرات القذائف الصاروخية 
"أقول لحماس ثالث كلمات  ردًا على عدوان إسرائيلي استهدف قطاع غزة الليلة الماضي، وأضاف

 فقط.. هذا كان خطأ".
كبار قادة الجيش اإلسرائيلي، ، من غزة، ترجمة خاصة، أن 20/6/2018القدس، القدس، وأضافت 

يوم األربعاء، استعدادهم للدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة بعد التصعيد  واأبد
ثانية، فإن ذلك جاء بعد تقييم أمني أجري في ساعة مبكرة وبحسب القناة العبرية ال الليلة الماضية.

وأكد آيزنكوت على أن الجيش  بحضور رئيس األركان غادي آيزنكوت. األربعاءمن صباح 
اإلسرائيلي مستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في حال استمرت حماس بإطالق الصواريخ 

 ير قواعد اللعبة. كما وصفها.والقذائف. مشددًا على أن الجيش لن يسمح لحماس بتغي
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واعتبر ضباط الجيش أن حماس أخطأت في تقديراتها بأن إسرائيل لن ترد وستصمت على ما يجري. 
مؤكدين أن إسرائيل لن تسمح باستمرار تعرض المستوطنات للصواريخ والقذائف وكذلك الطائرات 

 عملية عسكرية واسعة النطاق. الورقية والباللين الحارقة حتى ولو كان ذلك على حساب الدخول في
وقال أحد كبار الضباط في المنطقة الجنوبية إن حماس لن تكون قادرة على خلق معادالت جديدة. 

وأشار الضابط إلى أن  مشيرًا إلى أن حماس تخطئ في قراءة الواقع وتحلل الوضع بشكل سيء.
وأضاف "إذا اعتقدت  اع غزة.الجيش أكمل مؤخرًا استعدادات كافة وحداته للهجوم والدفاع في قط

حماس أن إسرائيل ستتردد في الدخول بصراع عسكري فهي خاطئة". مشيرًا إلى أن الجيش مستعد 
 لكل السيناريوهات بما في ذلك عملية واسعة النطاق في كل أنحاء قطاع غزة.

ماس باالستمرار وقالت القناة الثانية إنه وفي نهاية التقييم، أجمع قادة الجيش على أنه لن يسمح لح
في خلق قواعد جديدة وتغيير قواعد اللعبة والمعادلة الموجودة بغزة، وأنه إذا استمرت في محاوالتها 

، فإن من بين الخطوات التي الثانيةوبحسب القناة  هذه فإنه هناك خطوات سيعمل عليها الجيش.
ربما أيضا اغتيال قيادات طرحها الجيش، العودة الى سياسة االغتياالت ضد الناشطين في حماس، و 

 سياسية من الحركة.
 ومن بين الخطوات التي وضعت على الطاولة لنقاشها واقرارها، إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة

إلى أن الجيش  أشارتفي غزة أو عملية عسكرية واسعة، وفقا لما ذكرته القناة العبرية التي 
خاذها أمام المستوى السياسي "كي ُيحدد أي خطوة منها اإلسرائيلي ترك جميع الخطوات التي يمكن ات

 سيتم البدء بها إلعادة الهدوء للجبهة الجنوبية".
وأشارت إلى أنه تم تدارس هذه الخطوات في قيادة الجيش بداية، ومن ثم تم تقديمها للمستوى 

 اإلسرائيليالجيش  أركانالسياسي بعد اجتماع تقييمي جرى اليوم بين كبار الضباط بحضور رئيس 
وقالت القناة أن جميع المسؤولين في إسرائيل بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  غادي آيزنكوت.
 دور ليبرمان بدأوا يقتنعون بأن حماس تحاول جرهم إلى جولة أخرى من القتال.جووزير جيشه أفي

أقرب من أي وقت مضى لتنفيذ  وقال روني دانييل المحلل اإلسرائيلي للقناة الثانية أن إسرائيل باتت
المصغر، يوفال  اإلسرائيليعملية عسكرية بغزة، فيما قال وزير الطاقة والعضو في المجلس الوزاري 

أكثر اتجاها نحو تنفيذ عملية  أصبحتشتاينتس بأن "إسرائيل ال ترغب في التصعيد، ولكن يبدو أنها 
ان الواسع الذي كانت شنته إسرائيل على منه لنسخة جديدة من العدو  إشارة" في 2الجرف الصامد 
 .2014قطاع غزة عام 
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وفي سياق ذي صلة، ذكرت القناة العبرية األولى، أن الجيش اإلسرائيلي نشر المزيد من بطاريات 
عمليات القصف التي  إثرالقبة الحديدية في المستوطنات المقامة على مقربة من قطاع غزة، وذلك 

 وقعت الليلة الماضية.
 الطائراتمن القدس، أن  عبد الرؤوف أرناؤوط، عن 20/6/2018لألنباء،  األناضولوكالة  ونشرت

، بموجة تصعيد محدودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يوم الورقية الحارقة تسببت
غارة على مواقع لحركة "حماس" فيما استهدفت غارة  25األربعاء، حيث شنت طائرات إسرائيلية 

قذيفة  45مجموعة من مطلقي الطائرات وسط القطاع، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو واحدة 
 25وأفاد الجيش اإلسرائيلي، أن مقاتالت تابعة له شنت  من القطاع باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية.

هدفًا تابعة لـ"حماس"، كما قصفت بصاروخ واحد مجموعة من  11غارة خالل ساعات الليل، على 
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي،  طلقي الطائرات قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.م

قذيفة صاروخية من قطاع غزة  45في بيان أرسل نسخة منه إلى األناضول، إنه تم رصد إطالق 
وأضاف أدرعي، أن منظومة "القبة  باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة بغالف القطاع.

قذائف على األقل سقطت داخل قطاع غزة، دون  3قذائف، فيما أشار إلى أن  7ة" اعترضت الحديدي
 اإلشارة إلى مصير بقية القذائف.

 
 السلطة الفلسطينية: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق اإلنسان انحياٌز نلى انتهاكات تل أبيب .2

جلـس حقـوق اإلنسـان علـى خلفيـة اعتبرت السلطة الفلسطينية انسحاب الواليات المتحدة مـن م :رام هللا
االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق اإلنسـان الفلسـطيني، بمثابـة "انحيـاز" لهـذه االنتهاكـات التـي  وقوفه ضد  

 تتعرض إلدانة دائمة من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية حول العالم.
إن قــــرار اإلدارة  صــــائب عريقــــات .وقــــال أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية د

األمريكية االنسحاب من المجلس "يدل على أنها اختارت االحتالل واالستيطان وقانون القوة، بداًل من 
: "إن إنكار الحقائق ال ينفي له في بيان ،عريقاتقال و  قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".

ميـــة، تعتبرهـــا إدارة الـــرئيس ترامـــب دفاعـــًا عـــن وجودهـــا". وأكـــد أن "تلـــك السياســـات والممارســـات اإلجرا
وأضـاف: "سنواصـل تـدعيم اإلحالـة  النفس، مـا يجعلهـا شـريكًا كـاماًل فـي هـذه الممارسـات اإلسـرائيلية".

الرســمية إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة، علــى رغــم عمليــات التهديــد والوعيــد 
 امب".واالبتزاز من قبل إدارة الرئيس تر 

، أن االنسـحاب األمريكـي "يكشـف مــدى لهـا فـي بيــان ،واعتبـرت وزارة الخارجيـة والمغتـربين الفلسـطينية
استعداد هذه اإلدارة للذهاب إلـى أقصـى الحـدود لتـوفير الحمايـة إلسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، 
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ـــ ه تجـــاه صـــون حقـــوق مـــن المســـاءلة". وأكـــدت أن "انســـحاب هـــذه اإلدارة مـــن المجلـــس ألدائـــه واجبات
اإلنسان للشعب الفلسطيني، واعتباره منحازًا لفلسطين لتعريته االنتهاكات اإلسرائيلية، يضعها طرفًا في 
الصراع ويفضح تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، واستعدادها التـام لوضـع كـل ثقلهـا السياسـي 

 لفلسطيني وحقوقه".خلف مشروع إسرائيل االستعماري على حساب أرواح الشعب ا
وزادت: "لم يكن مستغربًا أن تنسـحب اإلدارة األمريكيـة مـن مجلـس حقـوق اإلنسـان، وهـي التـي جعلـت 
من أهم سياساتها الدولية دعم النظام االستعماري اإلسرائيلي على رغم مخالفته مبادئ القـانون الـدولي 

وة األمريكيــة "لــن تــؤثر فــي نزاهــة هــذا وأكــدت الــوزارة أن هــذه الخطــ والقواعــد اآلمــرة لحقــوق اإلنســان".
عــالء مبــادئ القــانون الــدولي، خصوصــًا القــانون  صــرار أعضــائه علــى تعزيــز وار المجلــس وفاعليتــه، وار

 الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني".
كما جددت دعوة أعضاء المجلس إلى "احترام القانون الدولي وحقـوق اإلنسـان فـي األرض الفلسـطينية 
المحتلة، بما في ذلك القـدس الشـرقية"، مشـيرة إلـى أن "دولـة فلسـطين لـن تقبـل بـأن تكـون اسـتثناء مـن 

 تطبيق القانون الدولي على رغم كل المحاوالت لتحقيق هذه الغاية".
 21/6/2018 ،الحياة، لندن

 
 استمرار لهجومها على النظام الدولي "حقوق اإلنسان"من  يمريكاألنسحاب اال عشراو :  .3

أن  قالــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حنــان عشــراوي إنــه لــيس غريبــاً  :ام هللار 
تنسحب إدارة الواليات المتحدة من مجلـس إدارة األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان، كونهـا تعطـي األوامـر 

طغيانهـــا باختطـــاف األطفـــال مـــن أحضـــان عـــائالتهم المهـــاجرة، وتـــدعم وتشـــارك دولـــة االحـــتالل فـــي 
وظلمهـــا وبطشـــها بشـــعبنا الفلســـطيني األعـــزل، وتواصـــل احتجـــاز أمـــة بأكملهـــا تحـــت حـــراب احـــتالل 

 عســــكري استعماري.
ووصــفت عشــراوي ادعــاء الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة نيكــي هيلــي، التــي قالــت: "إن مجلــس 

لخــداع شــعوب العــالم وتضــليلهم. حقــوق اإلنســان منظمــة منافقــة وأنانيــة"، باالحتيــال والكــذب ومحاولــة 
على القانون الدولي وأدواته وآلياته كما  مبرمجاً  هجوماً  وقالت: "من الواضح أن الواليات المتحدة تشن  

وتضعف التعاون المتعدد األطراف، بهدف توفير الغطاء الالزم إلسرائيل وتـأمين إفالتهـا مـن العقـاب، 
ـــت: "كـــان األولـــى بالواليـــات المتحـــدة أن  لم".وحمايـــة آخـــر احـــتالل عســـكري اســـتعماري فـــي العـــا وقال

تسـتهدف تلـك  أنمـن  تصحح األوضاع وتنهي مثـل هـذه التصـرفات واالنتهاكـات غيـر القانونيـة، بـدالً 
 المنظمات والمؤسسات المكلفة بمساءلة المخالف والمنتهك للقانون الدولي وتقوم بحماية الضحية". 

 20/6/2018 ،)وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية



 
 
 
 

 

 8 ص             4669 العدد:             6/21/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 رجوع عن دعم العدالة والديمقراطية في العالم "حقوق اإلنسان"من  يمريكاألنسحاب ال الحمد هللا: ا .4
رامـــي الحمـــد هللا "إن إحـــالل الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة،  الفلســـطيني قـــال رئـــيس الـــوزراء :رام هللا

، فلـدى وموحـداً  فـاعالً  قوياً  أوروبياً  راً والتصدي لمحاوالت التحريض على حقوق شعبنا، إنما يتطلب دو 
االتحاد األوروبـي مـا يكفـي مـن عناصـر القـوة والتـأثير للضـغط علـى دولـة االحـتالل ووقـف انتهاكاتهـا 

لزامها بالتقيد بالقرارات والقوانين واالتفاقات الدولية".  وار
ال أوروبـا، والـذي أقـيم خالل كلمته في الحفل المشترك لألعيـاد الوطنيـة لـدول شـم الحمد هللا، وأضاف
، في رام هللا: "إننا نتطلع إلى المزيـد مـن دعمكـم وتصـويتكم فـي المحافـل الدوليـة 20/6/2018 األربعاء

كافة لمسـاندة حراكنـا الدبلوماسـي إلنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي عـن أرضـنا ومسـاءلة ومحاسـبة إسـرائيل 
والقـــرارات التــي يتبناهـــا االتحـــاد األوروبـــي  عــن انتهاكاتهـــا، ونـــدعوكم التخــاذ مواقـــف متســـقة مــع القـــيم

 في السالم واألمن في المنطقة ككل". لحقوق شعبنا التاريخية، واستثماراً  ، انتصاراً مجتمعاً 
انتهاكاتهــا ضــد   بــدعم مطلــق مــن اإلدارة األمريكيــة، ماضــية فــيو  "،إســرائيلإلــى أن " الحمــد هللاأشــار و 

ا الوضع إنما يزداد قتامة مع انسحاب الواليات المتحدة من : "إن هذقائالً  وأضافالشعب الفلسطيني، 
مجلــس حقــوق اإلنســـان، ممــا يعنــي المزيـــد مــن انســحابها مـــن مســؤولياتها فــي إعمـــال وحمايــة حقـــوق 

 اإلنسان ورجوع عن دعم العدالة والديمقراطية في العالم".
 20/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بـ"تشجيع العدوان" واشنطنم الفلسطينية تتهم وزارة اإلعال .5

غزة: وصفت الحكومة الفلسطينية قرار الواليات المتحدة باالنسحاب من مجلس حقـوق اإلنسـان التـابع 
وأكـدت  لألمم المتحدة، بـ"مكافأة لالحتالل"، وتشجيع على العدوان وانتهاك لحقوق الشعب الفلسـطيني.

ريح صحفي، أن انتقادات السفيرة األمريكية في األمم المتحدة نيكـي في تص ،وزارة اإلعالم الفلسطينية
علــى خشــية واشــنطن مــن محاســبة  دامغــاً  هيلــي، ووزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو، للمجلــس يمثــل "دلــيالً 

 إسرائيل وسجلها األسود الحافل بالعنصرية والتطرف والعدوان".
 21/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 يطان: سنتوجه للمحاكم الدولية ضد "نسرائيل"هيئة الجدار واالست .6

أكد مدير هيئة الجدار واالستيطان في جنوب الضفة الغربية يونس عرار أن الهيئة سترفع  :معاوكالة 
قضــية أمــام المحــاكم الدوليــة واإلســرائيلية لوقــف سياســة االســتيطان التــي تنتهجهــا حكومــة االحــتالل، 
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وشـدد علـى أن الهيئـة سـتعمل علـى  مصـادرة األراضـي. تمرة ضـد  مشيرًا إلى أن الفعاليـات السـلمية مسـ
 ة بني حيفر.عمر إقامة خيمة للسكان المصادرة أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية جديدة قرب مست

 21/6/2018 ،الخليج، الشارقة
 
 وراء حمالت االعتقال بالضفة اإلسرائيلي النائب فتحي القرعاو : الهوس األمني .7

عن حركة حمـاس فـي طـولكرم فتحـي القرعـاوي أن الـذي  الفلسطيني جلس التشريعيأكد النائب في الم
إيـاه هـو الـدافع الحقيقـي وراء  يحكم المنظومة السياسية في دولـة االحـتالل هـو الهـوس األمنـي، معتبـراً 

فــي تصــريح صــحفي، أن  ،وأوضــح القرعــاوي حمـالت االعتقــال األخيــرة والمتكــررة فــي الضــفة الغربيــة.
الل تحســب ألــف حســاب للمقاومــة والحراكــات الشــعبية فــي الضــفة، فهــي تقــوم باعتقــاالت دولــة االحــت

مــن  حقيقيــاً  ، كمــا تنظــر لألنشــطة فــي الضــفة بكــل أهميــة، ألن هنــاك تخوفــاً وصــفها باالحترازيــة ســلفاً 
وتســاءل القرعــاوي "لمــاذا ال ُيســتغل التنســيق األمنــي بــين الســلطة واالحــتالل فــي حمايــة أهــالي  ورائهــا.

لضفة وتحديدا النساء منهم اللواتي بات االحتالل يعتقلهن بكثافة في الفترة األخيـرة، أم أن السـلطة ال ا
 تنسق أمنيا إال باتجاه واحد فقط يخدم االحتالل". 

 20/6/2018 ،موقع حركة حماس
 
 األحمرمع البعثة الدولية للصليب في لبنان دبور عرض أوضاع الالجئين الفلسطينيين أشرف  .8

فــي لبنــان كريســتوف  األحمــردبــور رئــيس البعثــة الدوليــة للصــليب  أشــرفقــى ســفير دولــة فلســطين الت
الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان والمشـاريع التـي تنفـذها  أوضاعمارتن. وجرى خالل اللقاء البحث في 

 .ونروااألالتي تعاني منها وكالة  األزمة إلى إضافةفي المخيمات الفلسطينية  األحمربعثة الصليب 
معـن بشـور يرافقـه مقـرر الحملـة  األمـةلنصـرة فلسـطين وقضـايا  األهليـةكما التقى دبور منسق الحملة 

والمعتقلــين فــي ســجون االحــتالل يحيــى  األســرىســر اللجنــة الوطنيــة للــدفاع عــن  وأمــينناصــر حيــدر 
 المعلم.

 20/6/2018 ،المستقبل، بيروت
 
 ادالته العدوانيةلن نسمح لالحتالل بفرض مع: فصائل المقاومة .9

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تسمح لالحتالل الصهيوني بفرض معادالته العدوانية على 
وأعلنــت الغرفــة المشــتركة لفصــائل المقاومــة  شــعبنا ومقاومتــه، مشــددة علــى معادلــة القصــف بالقصــف.
صــهيونية فــي غــالف غــزة مواقــع عســكرية  7الفلســطينية فــي بيــان عســكري مســاء األربعــاء، اســتهداف 



 
 
 
 

 

 10 ص             4669 العدد:             6/21/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم ردًا على العـدوان الصـهيوني المتواصـل 
، مؤكــدًة أن كــل  فــي قطــاع غــزة. وحملــت الفصــائل قيــادة االحــتالل المســؤولية الكاملــة عــن أي عــدوان 

د عبـر القصـف والعـدوان لـن محاوالت االحتالل البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصـاع
 تفلح، وستزيد شعبنا إصرارًا على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء العدو الصهيوني وغطرسته.

وشددت بأن المقاومـة الفلسـطينية وسـالحها سـيظل الـدرع الحـامي والحصـن الحصـين لشـعبنا أمـام كـل 
ق وا نضباطها الكبير لهو خير دليـل عدوان، الفتًة إلى أن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنس 

 على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل هللا وقوته".
 20/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 سالة القصف بالقصف تأكيد أن المقاومة هي من يحدد قواعد االشتباكحماس: ر  .01

 القطـاع. وقـال وجهت حركة حماس التحية للمقاومة في غزة التي ردت على العـدوان اإلسـرائيلي علـى
كــل التحيـة للمقاومــة الباسـلة التــي ردت علـى القصــف اإلســرائيلي : حركـةالفـوزي برهــوم، النـاطق باســم 

ن رسـالة القصـف بالقصـف تأكيـد أن المقاومـة هـي مـن يحـدد  لمواقعهـا فـي غـزة، وهـذا حـق مشـروع، وار
أي معــادالت جديــدة، قواعــد االشــتباك وعلــى طريقتهــا، ولــن تســمح للعــدو باالســتفراد بشــعبنا أو فــرض 

 وعليه أن يتحمل النتائج.
 20/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 

 بالمثل تؤكد على سياسة الردّ " الجهاد" .00
أشرف الهور: أكدت حركـة الجهـاد اإلسـالمي علـى حـق المقاومـة الفلسـطينية فـي "الـرد بالمثـل"  -غزة 

تـــراه مناســـبًا. وقـــال داوود شـــهاب  وفـــق مـــا تقـــرره الظـــروف الميدانيـــة ومـــا ،علـــى التصـــعيد اإلســـرائيلي
اإلسرائيلية"، والمرحلة التي كان  F16 مسؤول اإلعالم في الحركة "غزة ليست ميدان رماية لطائرات الـ

 كيان االحتالل يتحرك فيها وكأنما يتحرك في الفراغ أيضًا انتهت".
 21/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 ي فهم صبرنا: ال تخطئوا فأبو زهر  ردًا على ليبرمان .02

رد  القيــادي البــارز فــي حركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري علــى تصــريحات وزيــر أمــن االحــتالل: : غــزة
 "نقول لليبرمان في ثالث كلمات: ال تخطئوا في فهم صبرنا".
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دور ليبرمان مساء يوم األربعاء، هـدد حركـة "حمـاس" فـي غـزة، وذلـك جوكان وزير جيش االحتالل أفي
ة الفلســـــطينية علـــــى القصـــــف اإلســـــرائيلي الليلـــــة الماضـــــية، بـــــإطالق رشـــــقات فــــي أعقـــــاب رد  المقاومـــــ

وكتـب ليبرمـان: "أقـول لحمـاس حـول مـا فعلتـه الليلـة الماضـية  صاروخية صوب مسـتوطنات الغـالف.
 بثالث كلمات فقط "هذا كان خطأ"، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.

 20/6/2018، فلسطين اون الين
 

 ر عن ورطتها في مواجهة مسيرات العودةعبّ حتالل لغزة ي  : قصف االقاسم .03
قصف االحتالل  إلى إشارةقال الُمتحدُث ِباسم حركة حماس، حازم قاسم، إنَّ ما حدث أمس في  :غزة

لغزة، هو َتعبيٌر عْن الورطة الحقيقية التي َتجد إسرائيل َنفسها فيها في ُمواجهة َمسيرات العودة الكبـرى 
قاسـم: "بعـَد عجـزه عـن َوقـف هـذه المسـيرات وَتفاعالتهـا علـى  وأضـاف كل مكوناتهـا.وَكسر الحصار بِ 

الُمستوى العالمي واإلقليمي والمحلي والتفاف الشعب حولها، اَلحظنا الدخول ِبالقوة العسـكرية لُمواجهـة 
ـــى قصـــف  ـــِه عل ـــك خـــالل معـــرض تعليق ـــة، وذل واحـــدة مـــن أشـــكال هـــذه الَمســـيرة وهـــيَّ التيـــارات الورقي

وتـابع قاســم: "أنَّ إسـرائيل هــدَّدت فـي أكثــر  حـتالل اإلسـرائيلي مواقــع للمقاومـة الفلســطينية فـي غــزة".اال
من مرة بأنها ستقصف مواقع للمقاومة رًدا على هذه التيارات الورقية التي هيَّ وسيلة َجماهيرية شعبية 

  َيقوم بها ُمتظاهرون سلميون".
 20/6/2018، الين أونفلسطين 

 
 وأسلحة صادر أمواالً يفي الضفة و  بتهمة المقاومة فلسطينياً  22 يعتقل االحتالل .04

رام هللا: هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربيـة، وشـنت حملـة اعتقـاالت 
فلســطينيا بيــنهم قاصــرون وأســرى محــررون، وتخللهــا مصــادرة أمــوال، وزعــم جــيش  22واســعة طالــت 

 لحة جنوب الضفة الغربية.االحتالل مصادرة أس
ووقعت مواجهات بين الشبان الفلسـطينيين وقـوات االحـتالل خـالل اقتحـام بلـدة بيـر زيـت شـمال مدينـة 
رام هللا، وكذلك مخيم جنين شمال الضفة. وأفـاد بيـان صـادر عـن جـيش االحـتالل، بـأن قواتـه اعتقلـت 

قواتــه اســتولت علــى مبــالم ماليــة مــن  فلســطينيا بتهمــة ممارســة أنشــطة تتعلــق بالمقاومــة. وأعلــن أن 22
مدينــة الخليــل، بــزعم ارتباطهــا بفصــائل فلســطينية، كمــا زعــم أنــه عثــر خــالل عمليــات التفتــيش علــى 

 أسلحة، في إحدى البلدات التابعة لمدينة رام هللا.
 21/6/2018، لندن، القدس العربي
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 مسؤول نسرائيلي يؤكد التمسك بمنع نقامة "هالل نيران" .05
قال مسؤول سياسي كبير في تل أبيب، األربعاء، إن "الموقف اإلسرائيلي  :نظير مجلي تل أبيب:

الحازم وترجمته بالممارسات العملية على األرض، نجحا في لجم الجهود اإليرانية لترسيخ قواعدها 
 وتثبيت تموضعها على األرض السورية".

ي، بنيامين نتنياهو، عرض خالل وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء اإلسرائيل
لقائه األخير مع العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، في عمان، صورًا ووثائق تدل على أن عدة 
عناصر من "حزب هللا" اللبناني وغيره من الميليشيات اإليرانية ينخرطون في قوات جيش النظام 

 السوري.
ع األردن وغيره على مطلب إبعاد القوات اإليرانية وقالت هذه المصادر إن نتنياهو، الذي يتفق م

وميليشياتها عن الجنوب السوري، بل يطالب بإبعادها عن سوريا بالكامل، وجد أن اإليرانيين وجدوا 
طريقة لاللتفاف على هذا المطلب بواسطة إدخال الميليشيات إلى جيش النظام وارتداء زيه العسكري. 

ًا على الخدعة اإليرانية. وهدد وأضافت أن نتنياهو عرض هذه األ دلة على الوسيط الروسي، محتج 
 بقصف أية وحدة عسكرية سورية تضم في صفوفها تلك العناصر المخفية.

ورد ًا على السؤال إن كانت إسرائيل هي التي قصفت في منطقة الهري جنوب شرق البوكمال في 
شخصًا، قال مسؤول إسرائيلي  52ريف دير الزور الشرقي، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 

للمراسلين العسكريين اإلسرائيليين، إن "إسرائيل أعلنت في الماضي وتعلن اليوم إنها لن تسمح إليران 
بإقامة )هالل النفوذ(، الذي يجعلها تسيطر على ممر بري من إيران عبر العراق فسوريا ومن ثم 

إسرائيل". وأكد المسؤول أنه يرى في لبنان، والبحر األبيض المتوسط. هذا مشروع عدواني ضد 
القصف األخير على دير الزور "عملية استثنائية بكل معنى الكلمة"، لكنه رفض التأكيد أن قواته هي 

 التي نفذتها.
وعندما ُطلب إليه أن يفسر القول "عملية استثنائية"، أجاب: "هذه منطقة بعيدة جد ًا عن الحدود 

لحدود العراقية. فمن يريد أن يفهم، سيفهم، كم هي إيران في مرمى اإلسرائيلية وقريبة جد ًا من ا
 القصف، في حال استمرت في مشروعها التوسعي".

  20/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ترّحب بانسحاب الواليات المتحدة من مجلس حقوق اإلنسان "نسرائيل" .06

جلس حقوق اإلنسان التابع لألمم الناصرة: رحب ت إسرائيل بقرار الواليات المتحدة االنسحاب من م
وفي بيان رسمي قال رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أمس، إن إسرائيل تشكر  المتحدة.
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الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة في األمم المتحدة نيكي هيلي على قرارهم الذي 
ما "أنه على مدار سنوات طويلة، أثبت "يرفض نفاق مجلس حقوق اإلنسان األممي وأكاذيبه"، زاع

المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية إلسرائيل تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق اإلنسان". 
وتابع متنكرا لكل انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني "بدال من التركيز على أنظمة تنتهك 

هووس على إسرائيل وهي الدولة الديمقراطية حقوق اإلنسان بشكل منهجي، يتركز المجلس بشكل م
الحقيقية الوحيدة في الشرق األوسط". مدعيا أن قرار الواليات المتحدة االنسحاب من هذه المنظمة 

 المنحازة يشكل تصريحا ال لبس به بأنه لقد طفح الكيل.
  20/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ائيل"" يأخر تسليمها نلى "نسر 35خلل في طائرات "نف  .07

" هبوطًا اضطراري ًا، أول من أمس )الثالثاء(، 35هبطت ثالث طائرات شبح جديدة من طراز "إف 
وهي في طريقها من الواليات المتحدة إلى إسرائيل. وتبين أن هبوط الطائرات االضطراري نجم عن 

ن مصنع خلل، ما يعني أن تسليمها لسالح الجو اإلسرائيلي سيتأخر. وجاء أن الطائرات أقلعت م
"لوكهيد مارتين" في تكساس، إال أن أحد الطيارين اضطر للهبوط في مطار قريب بسبب إشارة 

 ضوئية حذرت من خلل في الطائرة. وهبط الطياران اآلخران بطائرتيهما في المطار نفسه.
يشار إلى أن الطائرات الثالث كان يقودها طيارون من سالح الجو األميركي، وكان من المفترض 

تهبط في القاعدة العسكرية "نباطيم" جنوب إسرائيل. وتتعمد إسرائيل اعتمادًا أساسيًا على هذا أن 
طائرات  9النوع من الطائرات، لدى تخطيطها لمواجهة خطر حرب مع إيران. وقد تسلمت حتى اآلن 

و طائرة. وفي الشهر الماضي أعلن الجنرال عميكام نوركين، قائد سالح الج 50" من بين 35"إف 
 اإلسرائيلي، أن الطائرة نفذت أول مهمة عمالنية لها بعد سنة من وصولها إلى البالد.

  20/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 النائب أيمن عودة يهاجم الشرطة اإلسرائيلية العتدائها على احتفال روسي في القدس العربية .08
مس األربعاء، الشرطة اإلسرائيلية تل أبيب: هاجم النائب أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة"، أ

ووزيرها، غلعاد أردان، بسبب االعتداء المنظم على احتفال السفارة الروسية في فلسطين. وقال إن 
وخرج  "الحكومة اليمينية في إسرائيل باتت تفزع من رؤية العلم الفلسطيني فيعمى بصرها وبصيرتها".

شتاين بتصريح قال فيه، إنه يخجل من وجود نواب رئيس الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، يولي أدل
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في الكنيست يشاركون في احتفال إرهابي كهذا. وطالب وزير األمن الداخلي، غلعاد أردان، بمحاكمة 
 أيمن عودة على مشاركته في حفل إرهابي.

  20/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

سنوات سجنًا لمن يوثق  عشر الجنود:مشروع قانون لحماية  بالقراءة األولى الكنيست يقر .09
 نتهاكاتاال 

أقرت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي يوم األربعاء، بالقراءة التمهيدية، : قاسم بكري، محمود مجادلة
 45على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خالل أداء المهام العسكرية، وذلك بأغلبية 

وينص مشروع  .120عضوًا من أصل  42فيما رفضه  عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون،
القانون على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا 

سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر  10أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 
 الصور هو المس بأمن الدولة".

ع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال أك د رئيس التجم  و 
زحالقة، خالل الجلسة أنه "ال حق  للكنيست في بحث موضوع األذان. إذا أقر هذا القانون لن نلتزم 
به وسنخرقه بشكل جماعي مهما كان الثمن. هذا قانون عنصري واستفزازي واألذان كان في هذه 

ووجه زحالقة كالمه إلى مقدمي القانون، وقال  قبلكم وقبل الكنيست منذ أكثر من ألف عام". البالد
ذا كان األذان يزعجكم يمكنكم االبتعاد عن البالد التي  لهم: "أنتم مستوطنون عنصريون وفاشيون، وار
 يجلجل فيها صوت األذان". ورد أحد مقدمي القانون عضو الكنيست، موطي يوغيف، على زحالقة

 بالقول: "أنت إرهابي اذهب إلى سورية"، فأجابه زحالقة: "ليعد كلٌّ إلى من حيث أتى!".
وأبدى ممثلو األحزاب الحريدية معارضتهم للقانون، الذي يحر م استعمال مكبرات الصوت في أماكن 
العبادة، وذلك خشية أن يستعمل ضد طقوس دينية يهودية، رغم إدخال بند في القانون يسمح بمنح 

 إعفاء من القانون في حاالت معينة.
وبعد أن تبي ن أنه ال توجد حاليا أغلبية للقانون، قام أعضاء في لجنة الدستور في الكنيست بالدعوة 
لفرض الرقابة المشددة على تطبيق قانون "منع الضجيج"، الذي سن  أصاًل لمنع ضجيج الموسيقى 

ة، نيسان سلوميانسكي، إنه "على الشرطة أن تفرض والغناء في الليل، على األذان. وقال رئيس اللجن
 قانون الضجيج على المساجد ولديها كل األدوات الالزمة لذلك".

 20/6/2018، 48عرب 
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 مصادر أمنية نسرائيلية: سيكون من الصعب اتهام سيغيف بالخيانة .21
إثبات أن  قال مصادر أمنية إسرائيلية، يوم أمس األربعاء، إنه سيكون من الصعب: هاشم حمدان

الوزير السابق، غونين سيغيف، قد ارتكب مخالفة التجسس والخيانة، وبالتالي سوف يتهم باالتصال 
وقال المصادر ذاتها إن ادعاءات سيغيف بأنه أبلم أحد كبار المسؤولين في  بوكيل أجنبي فقط.

لي سيكون من الجهاز األمني اإلسرائيلي باتصاالته مع االستخبارات اإليرانية صحيحة، وبالتا
 الصعب إثبات تهمة الخيانة والتجسس.

 20/6/2018، 48عرب 
 

 كحلون: حماس تهدف لتوريط "نسرائيل" أمام المجتمع الدولي .20
زعم وزير مالية االحتالل "موشي كحلون" أنه ال يجب على "إسرائيل" أن تسلم في : الداخل المحتل

ونقل موقع  واريخ تجاه بلدات غالف غزة.الوضع الحالي في غزة، بما في ذلك استمرار إطالق الص
معاريف، عن "كحلون" قوله "إن هدف حماس الوحيد من وراء إطالق الصواريخ والسماح بإطالق 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، هو توريط "إسرائيل" أمام المجتمع الدولي، وخاصة من خالل 

الجاري على الحدود مع قطاع غزة، األمر الذي  اللجوء إلى استغالل األطفال والمدنيين في الحراك
 قد يجر "إسرائيل" ألماكن خارجة عن جدول العمل اليومي لهم ولنا".

 20/6/2018، وكالة الرأ  الفلسطينية لإلعالم
 

 جيش االحتالل يشتر  سيارة دفع رباعي جديدة لمطاردة المتسللين من غزة .22
ء جيبات ميدانية جديدة من نوع "كان إم المع"، وكاالت: قررت شرطة حرس الحدود شرا -تل أبيب 

إحباط محاوالت التسلل من من أجل  وذلك في إطار خطة تعزيز وتعاظم قوة شرطة حرس الحدود
ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم "فإن الحديث يدور عن جيب  قطاع غزة إلى المناطق اإلسرائيلية،.

رعة الكبيرة في السير في الصحراء، والعمل في ميداني يتميز بقدرات كبيرة جدا بما في ذلك الس
 الظروف الصعبة والمعقدة.

 20/6/2018، األيام، رام هللا
 

 هكذا اخترع العدو منظمة لبنانية لقتل المدنيين": نسرائيل"بيرغمان يكشف جزءًا من تاريخ كتاب ل .23
ر  اإلسرائيليون. فت ش عنهم في كل  ما يتعل ق بخراب لبنان وفلسطين والمنطقة. ففي كتاب للُمحر 

ست "جبهة تحرير لبنان من  العسكري "اإلسرائيلي" رونن بيرغمان، ُيخبر الرجل كيف أن  إسرائيل أس 
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األجانب". تنظيم سر ي وهمي، هدف إلى تبني عمليات إرهابية ضد  منظمة التحرير الفلسطينية في 
 ئد الراحل ياسر عرفاتلبنان، وضد أهداف لبنانية وسورية، فضاًل عن محاولة اغتيال القا

 ما الطريقة األمثل لي برر الكيان الصهيوني اجتياحه للبنان؟ 
"حملة واسعة من التفجيرات بالسيارات الُمفخخة، التي أوقعت المئات من الفلسطينيين واللبنانيين، 
 أغلبهم من المدنيين". هذه الحملة هدفها استدراج منظمة التحرير الفلسطينية للرد، سواء بقصف

ر الحقًا غزو لبنان.  الجليل أو بعمليات فدائية تبر 
، حين "تورطت الحكومة اإلسرائيلية في تأسيس منظمة 1982و 1979حصل ذلك بين العامين 

)وهمية( قامت بعد ة عملي ات إرهابية في لبنان". ما تقد م ورد في كتاب "انهض واقتل أواًل: التاريخ 
هة" " الشهير، رونن بيرغمان، أحد أبرز اإلسرائيلي، للكاتب "السر ي الغتياالت إسرائيل الموج 

الصحافيين اإلسرائيليين المتخصصين بالشؤون األمنية، وكان ُيعد صديقًا شخصيًا لرئيس الموساد 
 السابق مائير داغان. وتولت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية نشر فصول من الكتاب.

ة )وفق بيرغمان( حين قامت "س رية إرهابية" من جبهة تحرير فلسطين بأسر وقتل أب بدأت القص 
، في مستوطنة قريبة من 1979نيسان عام  22وابنتيه البالغتين الثانية والرابعة من العمر، وذلك في 

الحدود اللبنانية. على األثر، "بدأ رئيس األركان )حينها( الجنرال رفاييل إيتان، بالتنسيق مع قائد 
ل أفيغدور بن غال، لتشكيل مجموعة دورها القيام بعمليات إرهابية في لبنان". المنطقة الشمالية الجنرا

ُوظ ف للغاية مئير داغان، الذي سيتولى الحقًا رئاسة "الموساد"، وأنشأ الثالثة "جبهة تحرير لبنان من 
ح األجانب". قلًة كان األشخاص الُمطلعون على العملية، ومن بينهم الجنرال دافيد أغمون، الذي شر 

أهدافها بأن ها "خلق فوضى بين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، دون ترك بصمات إسرائيلية، ليتولد 
لديهم االنطباع بأنهم مهاجمون". لم يكن األمر ليكتمل من دون "تجنيد بعض اللبنانيين، الناقمين 

 مئات األشخاص". 1982و 1979 على الفلسطينيين. فقتلت الجبهة بين الـ
ر في مخيمات الالجئين، وفي األحياء أك د بي رغمان أن  "عددًا ال ُيحصى من القنابل اإلسرائيلية ُفجِ 

الفلسطينية وفي أماكن ترك ز وجود الفلسطينيين، ما يدل على أنها استهدفت المدنيين". يصف "جبهة 
مان مسؤولون تحرير لبنان من األجانب" بأنها "تنظيم إرهابي". ويتطابق ذلك، مع ما أسر  به لبيرغ

في "الموساد"، بأن  "عمليات الجبهة إرهابية بكل وضوح". ُيخبر أحد هؤالء المسؤولين أن ه "كان يرى 
من مسافة  ما إحدى السيارات تنفجر وُتدمر شارعًا بأكمله. كنا نعل م اللبنانيين حينها إلى أي درجة قد 

 ، ولد مما رأوه يحدث بعد هذه العمليات".تبلم فعالية سيارة مفخخة. كل ما رأيناه الحقًا مع حزب هللا
 21/6/2018األخبار، بيروت، 
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 48 بجروحه في نحدى مستشفيات أراضي الـ استشهاد شاب من خان يونس متأثراً  .24
عاما(، الليلة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها  22استشهد الشاب محمد غسان أبو دقة ): غزة

شرق بلدة خزاعة  14/5/2018ته في مسيرات العودة في برصاص االحتالل اإلسرائيلي خالل مشارك
عن عائلة الشهيد، الذي نقل للعالج في إحدى مستشفيات  وأفاد مراسلنا نقالً  شرق خان يونس.

، بأنه استشهد متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها خالل مشاركته في مسيرات العودة 48أراضي الـ
 شرق بلدة خزاعة.

 20/6/2018، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم
 

 برفع عقوبات غزةالفلسطينية  السلطةتظاهرات في بيت لحم وعّمان وبيروت تطالب  .25
تظاهر عشرات المواطنين، مساء يوم األربعاء، في بيت لحم جنوب الضفة : عم ان، بيت لحم

 غزة. المحتلة، وفي العاصمة األردنية عمان، مطالبين السلطة برفع العقوبات عن
وتجمع العشرات أمام سفارة السلطة في عمان وهم يرفعون الالفتات المناصرة لغزة والمنددة بالعقوبات 

 وردد المشاركون هتافات منها "من القدس لعمان شعب غزة ما بينهان". الجماعية ضدها.
المنددة كما شهدت بيت لحم جنوب الضفة تظاهرة مماثلة، رفعت خاللها الالفتات المناصرة لغزة و 

بالعقوبات. وردد المشاركون "ما بدنا مي وخدمات بدنا ترفعوا العقوبات"، و"تقطع اليد التي تمتد على 
وشهد مكان التظاهرة انتشارا مكثفا للشرطة واألجهزة األمنية بمالبس مدنية دون تسجيل  الشعب".

 اعتداءات.
 بيروت، منددين بالعقوبات ضد غزة. كما تظاهر العشرات أمام سفارة السلطة في العاصمة اللبنانية

 واعتدى عدد من الموالين لرئيس السلطة محمود عباس، على الصحفيين خالل تغطيتهم التظاهرة.
وأظهر تسجيل فيديو، اعتداء المسؤول اإلعالمي للسفارة الفلسطينية في بيروت وسام أبو زيد، على 

 تغطية اإلعالمية خالل التظاهرة.الصحفية في فضائية الميادين مالك خالد، ومنعها من ال
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوات حراك ارفعوا العقوبات، الذي أعلن سلسلة فعاليات جديدة في 

 الضفة المحتلة والكثير من عواصم العالم.
 20/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المفتي العام: صوت األذان ليس ضوضاء ولن ي سَكت .26

فتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد ندد الم: رام هللا
الذي بات يعرف بتسمية "قانون المؤذن" لترتيب الحاالت التي  اإلسرائيليحسين، بقرار االحتالل 
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وقال حسين في بيان صحفي: "إن نداء )هللا  يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع األذان.
ي تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعي أكبر( الذ

له السافر في عبادات المسلمين".  االحتالل، من خالل تفكيره الشاذ والعقيم، وتدخ 
واعتبر المفتي أن إعادة فتح ملف منع رفع األذان عبر مكبرات الصوت، واعتباره ضوضاء تصب 

نكاره لآلخر، في خانة اإلجرام والتطرف، و  تعبر بوضوح عن عنصرية االحتالل وتطرف منظماته، وار
ودعا الشيخ حسين الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة  واستباحة مقدساته.

"اليونسكو" للتدخل العاجل لوقف االعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد واآلثار اإلسالمية، 
جرام مستفحل ضد محذرًا من خطورة م ا وصلت إليه سلطات االحتالل ومستوطنوها من عنصرية وار

نسانيته.  شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأرضه وار
سلطات االحتالل تتحمل عواقب هذه االستفزازات، التي تؤجج نار الكراهية والحقد في  أن إلىونو ه 

 المنطقة، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها.
 20/6/2018، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 
 قرب األقصى بعد تدخل األردن اإلسرائيليةموقع للشرطة  نزالة .27

الشرطة اإلسرائيلية قامت بتفكيك موقع جديد للشرطة في المسجد  أنأفادت قناة "كان" اإلسرائيلية، 
تنياهو والعاهل األردني عبد األقصى بعد يوم من االجتماع بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ن

هللا الثاني، والحديث يدور عن موقع للشرطة أقيم قبل ثالثة أيام بالقرب من باب الرحمة والمسجد 
وقرار المحكمة  أثريةاألقصى، ويطل على كومة من التراب، التي وفقا للتقديرات توجد بها اكتشافات 

ة هذا الموقع خالل األيام األخيرة من شهر وأقامت الشرط .أثرى إشرافيحظر االقتراب منها بدون 
وتراب من المكان ويقومون ببناء  أوساخرمضان المبارك بعد توثيقها مصلين مسلمين يقومون بإزالة 

 وقالت األوقاف اإلسالمية انه تم تفكيك موقع الشرطة بعد تدخل األردن. مقاعد ومسارات.
i24NEWS ،20/6/2018 

 
 القدسب بأكمله هدم حيهدم منزل والمحكمة تنظر في  .28

منزال شمال القدس المحتلة، في حين بدأت األربعاء هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم 
 محكمته النظر في التماس لمنع هدم حي بأكمله في بلدة سلوان.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات االحتالل ترافقها آليات داهمت قرية قلنديا شمال القدس فجر اليوم 
 دمت منزل المقدسي علي مطير، واقتلعت أشجارا من محيطه بحجة تشييد البناء بال ترخيص.وه
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وفي حي واد الجوز هدمت جرافات االحتالل بوابة على مدخل ساحة مخصصة للحافالت، وأزالت 
 أسالكا شائكة على مدخل أحد المنازل بدعوى أنها أعمال غير قانونية.

أن المحكمة العليا اإلسرائيلية نظرت في التماس تقدم به في سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس 
مئات من سكان حي بطن الهوى في سلوان، الذين يدعون أن نقل ملكية األرض التي يعيشون عليها 

 عاما تم  بشكل غير قانوني. 17إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" االستيطانية قبل 
مالك في وزارة القضاء بتفسير قراره نقل ووفق الصحيفة فإن المحكمة أمرت الوصي العام على األ

فلسطيني في حي سلوان بالقدس إلى الوقف اليهودي الذي تسيطر  700أراض يعيش عليها نحو 
 يوما. 30، وطلبت الرد على جملة أسئلة في غضون الجمعية االستيطانيةعليه 

 20/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 ت الورقية والحرائق مستمرة بغالف غزة االحتالل يكرر استهدافه لمطلقي الطائرا .29

كررت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، للمرة الثالثة استهدافها لمطلقي الطائرات الورقية  :غزة
 الحارقة تجاه مستوطنات غالف قطاع غزة.

من مجموعات لشبان  3صواريخ تحذيرية تجاه  3وأطلقت طائرات استطالع إسرائيلية منذ ظهر اليوم 
 الطائرات الورقية الحارقة، وذلك لمرتين شرق مخيم البريج وثالثة شرق مدينة غزة. أطلقوا

ولم توقع الغارات اإلسرائيلية أي إصابات والتي يتم إطالق صواريخها بالقرب من الشبان في محاولة 
ك السياسيين لمنعهم من إطالق تلك الطائرات الورقية البسيطة التي باتت تؤرق االحتالل وأمنه وكذل

 الذين يطالبون باغتيال مطلقيها.
ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه اندالع الحرائق في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، 

عصر اليوم، فيما أظهرت  حريقا حتى 12وبلغت الحرائق أكثر من  بفعل تلك الطائرات الحارقة.
سبب بأي حرائق نتيجة سقوطها في مناطق يابسة وليست وسائل اإلعالم العبرية صورا لطائرات لم تت

 زراعية.
 20/6/2018، القدس، القدس

 
 توجه مذكرة عاجلة لألمين العام لألمم المتحدةفي غزة اللجان الشعبية لالجئين  .31

وجهت اللجان الشعبية لالجئين بقطاع غزة، مذكرة عاجلة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو : غزة
لمنسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالى مالدينوف، حول غوتيريس، و 



 
 
 
 

 

 20 ص             4669 العدد:             6/21/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

األوضاع الصعبة بقطاع غزة، ومحاوالت إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية "األونروا" من خالل 
 التقليصات المستمرة في الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين.

عالمي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للجان الشعبية جاء ذلك في لقاء بمناسبة يوم الالجئ ال
 لالجئين مع المستشار السياسي لمنسق األمم المتحدة لعملية السالم باسم الخالدي، اليوم األربعاء.

 20/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عائلة دوابشة تؤكد توجهها نلى القضاء الدولي .30
أعلنت عائلة دوابشة، التي استشهد ثالثة من أبنائها حرقًا، إثر إشعال قطعان : ينابلس ــ سامي الشام

المستوطنين المتطرفين النار في بيتهم بقرية دوما، قضاء نابلس؛ أنها ستحتكم للقانون الدولي 
 ومحكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضد قتلة الشهداء سعد، وزوجته ريهام، وطفلهما الرضيع علي.

شقيق الشهيد سعد، نصر دوابشة، لـ"العربي الجديد"، أن قرار العائلة جاء بعد أن شطبت  وأوضح
محكمة االحتالل، خالل جلسة يوم الثالثاء، عددًا من االعترافات التي أدلى بها أحد المتهمين، 

 بحجة أنه "اعترف بها تحت التعذيب وأنه قاصر".

"، إذ جاء في نصه: "القضاء اإلسرائيلي ال يعترف وأشار إلى أن قرار المحكمة "كان عنصريًا جداً 
باالعترافات المنتزعة تحت التعذيب في قضية عائلة دوابشة"، بينما في القضاء اإلسرائيلي يتم أخذ 
ن كانت قد انتزعت بالقوة، وبغض النظر عن التهمة  دانتهم حتى وار اعترافات القصر الفلسطينيين وار

لعائلة ستحتكم للقانون الدولي، ولكن بعد استنفاد كافة اإلجراءات وأكد دوابشة أن ا الموجهة إليهم.
أمام قضاء االحتالل، وفق ما يشترطه القانون الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قضاء 
االحتالل ال نزاهة فيه، ولن يصدر حكمًا عاداًل بحق المتهمين، لذا فإن الخيار سيكون بعد انتهاء 

 إلى محكمة الجنايات الدولية. جلسات المحكمة التوجه
 20/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 : األسير المحرر حسان التميمي ضحية جريمة طبية نسرائيلية"هيئة األسرى" .32

قال رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين" الفلسطينية، عيسى قراقع، إن األسير : أحالم حماد - غزة
عامًا( من سكان دير نظام، قضاء رام هللا، هو ضحية جريمة طبية  18المحرر حسان التميمي )

دارة سجن "عوفر" العسكري، وأطباء مستشفى  متعمدة، وخطيرة، ارتكبت بحقه من قبل أطباء وار
وأضاف "لقد استهترت إدارة وأطباء سجن عوفر العسكري بصحة  "تشعار تصيدق اإلسرائيلي".
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ج رغم معرفتهم أنه يعاني مرضًا صعبًا قبل اعتقاله، ويتلقى األسير التميمي، ولم يقدموا له العال
 العالجات بشكل دائم، وأن انقطاع العالج عنه يؤدي إلى خطورة بالغة على حياته".

 21/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 مواطنًا من الضفة   20االحتالل يعتقل  .33
 سرائيلي، اعتقلت فجر يوم األربعاءأفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن قوات االحتالل اإل :رام هللا

 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية. 20، 20/6/2018
 20/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المصائد المفخخة.. سالح االحتالل الجديد في مواجهة متظاهر  العودة .34

ة، وحرقهم مع تصاعد عمليات تسلل الشبان إلى داخل خط التحديد بصورة شبه يومي محمد الجمل:
وتحطيمهم معدات تابعة لالحتالل، بدأ جيش االحتالل يستخدم طريقة جديدة لمواجهتهم، تتمثل في 

منها، من خالل التحكم بها تفخيخ بعض المعدات، بحيث تنفجر فور تحريكها، أو اقتراب الشبان 
 عن بعد

كاميرا مفخخة،  عامًا(، أول من أمس، إثر انفجار 24واستشهد الشاب صبري أحمد أبو خضر ) 
كانت مزروعة قرب إحدى مواقع حفر الجدار شرق مدينة غزة، فيما أعلن جيش االحتالل استهداف 

 مجموعة مكونة من خمس أشخاص بذات الطريقة، لدى اقترابهم من معدات عسكرية شرق القطاع.
معدات وأكد عدد من الشبان ممن اعتادوا التسلل شرق الخط المذكور، وأحرقوا أكثر من مرة 

عسكرية، أنهم شكوا في األمر من خالل تعمد قوات االحتالل ترك الحفارات واآلالت بال حراسة مدة 
طويلة، وهذا أمر ما كان يحدث في السابق، حيث كان المتظاهرون يراقبون المواقع ساعات طويلة، 

 وانتهاز دقائق معدودة تترك وحدها، ليتسنى لهم فرصة الدخول وحرقها.
اة العاشرة العبرية كشفت مؤخرا أن االنفجار الذي وقع قبل يومين على مقربة من مجموعة وكانت القن

 من الشبان الذين تسللوا خلف السياج شرقي قطاع غزة كان عبارة عن فخ أعد مسبًقا.
وذكرت القناة أن الجيش فخخ عددًا من المنشآت األمنية والمعدات الهندسية القريبة من الحدود وغير 

 ة بالجنود، وذلك بهدف تحويلها إلى مصائد للشبان حال تسللهم خلف السياج.المأهول
 20/6/2018، األيام، رام هللا
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 نبيل عمرة.. أول من يبحر حول العالم براية فلسطين .35
بمبادرة شخصية يبحر الفلسطيني نبيل عمرة حول العالم رافعا علم فلسطين في أكبر مسابقة شراعية 

 1"غولدن غلوب ريس" أي "سباق العالم الذهبي"، وتبدأ في فرنسا في  من نوعها، وتعرف باسم
وقرر نبيل أن يتقدم لخوض هذا السباق الفردي بال توقف حول العالم، ويعد هذا  يوليو/تموز المقبل.

 السباق من أخطر سباقات الشراع في العالم.
(، وهو 1968عاما )عام  50ومن شروط المسابقة الدولية أن تحاكي ظروف القوارب التاريخ قبل 

 العام الذي جرى فيه أول وآخر سباق من هذا النوع حتى اليوم.

 20/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 تحمل عبارة عربية عمرها ألف عام في القدس "تعويذة"العثور على  .36
ل عثر علماء اآلثار في إسرائيل على تعويذة "تميمة" قديمة نادرة جدًا مصنوعة من الصلصا لندن:

أسفل ساحة انتظار. يعود تاريخ تلك القطعة الفنية المصنوعة من الصلصال إلى القرنين التاسع 
والعاشر، وقد تم الكشف عنها خالل عمليات الحفر والتنقيب في ساحة انتظار في مدينة داود. 

ُيعتقد أن تحتوي التعويذة على دعاء باللغة العربية يقول الخبراء إنه قد يكون لحماية صاحبها، الذي 
اسمه كريم. تقول العبارة المكتوبة: "يثق كريم في هللا، وهللا هو رب العالمين" طبًقا لترجمة دكتور 
نيتزان أميتاي برايس، من كلية روثبيرغ الدولية بالجامعة العبرية، حسب صحيفة "الديلي ميل" 

 البريطانية.
ناء أعمال التنقيب في غرفة صغيرة وقد تم العثور على التميمة مدفونة بين طبقات من الجص  أث

 بساحة انتظار غيفاتي في مدينة داود في الحديقة الوطني ة لمحيط أسوار القدس.

 21/6/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 من حقوق اإلنسان األمريكيانتقادات حقوقية أردنية لالنسحاب  .37

ب الواليـــات المتحـــدة مـــن اعتبـــرت أوســـاط حقوقيـــة وقانونيـــة اردنيـــة أن انســـحا: هـــديل غب ـــون –عمـــان 
مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة، خطوة إضافية مؤثرة سلبيا في مصداقيتها في الدفاع عن 

وقـال المفــوض العـام للمركـز الــوطني لحقـوق االنســان  مبـادئ الديمقراطيـة وحقــوق االنسـان فـي العــالم.
يــــات المتحــــدة حيــــال قضــــايا حقــــوق موســــى بريــــزات إن الخطــــوة األمريكيــــة تعــــزز الــــدور الســــلبي للوال

وبين لـ"الغد"، أن سياسـة أمريكـا بحقـوق االنسـان "ال تنسـجم  االنسان، "وتؤكد انحيازها التام إلسرائيل".
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مــع حجمهــا كدولــة عظمــى تــدعي الديمقراطيــة". وأكــد أن المجلــس "اســتطاع أن يحــافظ علــى الثوابــت 
 والت أمريكا "تسييس" المجلس. والقواعد اإلنسانية التي أسس من أجله"، منتقدا محا

مــن جهتــه، رأى ســفير حقــوق االنســان بالمملكــة المعتمــد مــن المعهــد العربــي لحقــوق االنســان، كمــال 
المشرقي، أن االنسـحاب خطـوة تؤشـر علـى أن "الواليـات المتحـدة ليسـت راعيـة للديمقراطيـة وال لحقـوق 

ورأى لـــ"الغد" أن هــذا  ضــايا حقــوق االنســان.االنســان، وأنهــا أثبتــت أمميــا، "أنهــا تكيــل بمكيــالين" فــي ق
االنســـحاب يعنـــي أيضـــا، فقـــدان الواليـــات المتحـــدة "ألي مصـــداقية لهـــا " فـــي مراقبـــة انتهاكـــات حقـــوق 
االنســـان فـــي العـــالم، منتقـــدا ســـعيها فـــي ممارســـة أي محـــاوالت للضـــغط علـــى مجلـــس حقـــوق االنســـان 

 لتغيير معايير عمله وتسييسه.
 21/6/2018الغد، عمان، 

 
 "نسرائيل"البحرين تنفي صحة تقارير نعالمية بشأن نقامة عالقات دبلوماسية مع  .38

، صــحة تقـــارير إعالميــة بشــأن إقامـــة 20/6/2018 نفـــت مملكــة البحــرين، مســـاء األربعــاء :محمــد فهــد
نفــي "مـا تــردد فـي بعــض البحرينيـة وجــاء فـي بيــان لـوزارة الخارجيــة  ."إسـرائيل"عالقـات دبلوماسـية مــع 

وأكد البيان أنه "لـم يصـدر تصـريح مـن أي مسـؤول بهـذا  إلعالم بشأن العالقات مع إسرائيل".وسائل ا
كمــا شــدد علــى التــزام الــبالد بـــ"الموقف  الشــأن، وهــذه األنبــاء مجــرد مــزاعم وادعــاءات غيــر صــحيحة".

 طقة".العربي الموحد، ومبادرة السالم العربية، التي تحدد مرتكزات السالم الشامل والعادل في المن
يأتي ذلك بعد ساعات من نشر موقع إلكتروني عبري، عن مسـؤول بحرينـي لـم يسـمه، اعتـزام المنامـة 

 إقامة عالقات دبلوماسية مع تل أبيب، تناقلته عدة وسائل إعالم.
نيوز، أن المسـؤول المشـار إليـه قـال إن بـالده سـتكون أول دولـة خليجيـة تعلـن عـن  24وزعم موقع آي

، خاصــة أنهــا "ال تعتبرهـا عــدوا"، وأن ذلــك التقـارب لــن يتعــارض مــع "إسـرائيل"مــع عالقـات دبلوماســية 
 المبادئ األساسية للبالد.

 . وانظر أيضًا:21/6/2018، لألنباء األناضولوكالة 
i24NEWS, 20/6/2018 

 
 : التعاون اإلسرائيلي اإلماراتي يمتد لسيناء"نيويوركر" .39

نيويــوركر األمريكيــة عــن تــدخل عســكري إمــاراتي بغطــاء  كشــفت مجلــة :الصــحافة األمريكيــة، و الجزيــرة
 جوي إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بزعم المشاركة في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
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واإلمــارات ودول خليجيــة أخــرى إلــى  "إســرائيل"وقالــت المجلــة إنــه فــي الفتــرة األخيــرة امتــد التعــاون بــين 
ي محمد بن زايد نشر قوات إماراتية في سيناء لتدريب ودعـم وأشارت إلى أن ولي عهد أبو ظب سيناء.

القـــــوات المصـــــرية بمســـــاعدة مـــــن طـــــائرات حربيـــــة إســـــرائيلية، وبالتنســـــيق مـــــع وكـــــاالت االســـــتخبارات 
وأكــدت المجلــة أن القــوات اإلماراتيـة تقــوم فــي بعــض األحيـان بمــا وصــفته بمهــام لمكافحــة  اإلسـرائيلية.

رغبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فـي اإلعـالن  من رغمالبوقالت إنه  اإلرهاب في سيناء.
عــن عالقاتــه بكــل مــن ولــي عهــد أبــو ظبــي وولــي عهــد الســعودية محمــد بــن ســلمان، فإنــه ال يريــد أن 

يريـد نتنيـاهو أن يتخـذ ابـن زايـد وابـن  ،والكـالم للمجلـة ،ولكنـه علـى المـدى البعيـد يعرضهما للمخـاطرة.
 ، وهو ما قد يصيب الفلسطينيين باالشمئزاز."إسرائيلـ"عتراف بسلمان خطوات لال

 21/6/2018 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 عمالة وجريمة "نسرائيلـ"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: زيارة مغاربة ل .41
، األخيـرةالرباط: يتصاعد التنديد بزيارت يقوم بها مغاربة للكيان الصهيوني، التي تكثفـت خـالل الفتـرة 

مـع  طالب ناشطون مناهضون للتطبيع بتقديم "المطبعون" للمحاكمة وفق القانون المغربـي وانسـجاماً وي
 لمشاعر الشعب المغربي. سياسة الدولة المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية واحتراماً 

صـهيوني، إن وقال الناشط عزيز هناوي األمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان ال
فــي األيــام األخيــرة بمثابــة "عمالــة وجريمــة تتجــاوز التطبيــع"،  "إسرائيلـ"تــوالي زيــارات بعــض المغاربــة لــ

وقـال هنـاوي:  المغـرب. وأن هذه الزيارات المنظمة من جانب الخارجية اإلسـرائيلية "حـرب نفسـية" ضـد  
ة"، موضـحًا أن "مسـار التسـوية "ال يمكن تبرير هذه الزيارات حتى مـن داخـل سـياق مـا يسـم ى بالتسـوي

أن هــذه الزيـــارات  األناضــولواعتبــر هنــاوي فـــي تصــريحات نقلتهــا وكالــة  مــع إســرائيل متوقــف اآلن".
وجــدد موقــف "المرصــد"، لمناهضــة التطبيــع بســن  تــدخل فــي إطــار "عمليــة صــناعة مشــهد مكشــوفة".

 ."إسرائيل"قانون لمحاربة جميع أشكال التطبيع مع 
 21/6/2018 ،ندنالقدس العربي، ل

 
 في المدرجات اإلسرائيليجماهير المغرب تمنع رفع العلم  .40

ـــاراة منتخـــبهم أمـــام  :مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ـــة األضـــواء عقـــب نهايـــة مب خطـــف مشـــجعون مغارب
عـن أجـواء المبـاراة أظهـرت  وبعيداً  في كأس العالم الجارية بروسيا. 20/6/2018 البرتغال يوم األربعاء

فــي  "إســرائيل"يــة قيــام مشــجعين مغاربــة بمنــع مشــجعين لمنتخــب البرتغــال مــن رفــع علــم لقطــات تلفزيون
 المدرجات عقب نهاية المباراة.
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وحظيت اللقطة بانتشار واسع على مواقـع التواصـل االجتمـاعي، وأشـاد الكثيـر مـن المغـردين بـرد فعـل 
ـــى الـــرفض الشـــعبي للكيـــان الصـــهيو  المشـــجعين المغاربـــة وعـــدوه دلـــيالً  ني ورفـــض أي طـــرق آخـــر عل

 للتطبيع معه.
 20/6/2018 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 بن سلمان يلتقي كوشنر وغرينبالت األبيض":البيت " .42

الرياض: بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، األربعاء، عملية السالم بين الفلسطينيين 
وشنر والمبعوث الخاص واإلسرائيليين مع صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد ك

 للمفاوضات جيسون غرينبالت، مع تجدد التصعيد في غزة.
، في بيان مقتضب، إنه خالل اجتماع بن سلمان وكوشنر وغرينبالت "وبناء األبيضوقال البيت 

على المناقشات السابقة، تم بحث زيادة التعاون بين الواليات المتحدة والسعودية، والحاجة إلى تقديم 
 اإلنسانية لغزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين". المساعدات

هللا الثاني في عم ان لبحث  وتأتي الزيارة غداة لقاء كوشنر وغرينبالت العاهل األردني الملك عبد
ذلك إلى عملية السالم المجم دة بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار جولة إقليمية ستقودهما ك

 ومصر وقطر. "إسرائيل"
 20/6/2018، القدس العربي، لندن

 
 ونروا" لتفاد  كارثة ننسانية في غزة "روتينية ودورية"األ نداءات " ":الخارجية األمريكية" .43

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناورت الثالثاء  :سعيد عريقات - واشنطن
األونروا" من أجل دعم عاجل وطارئ، "ه ليس هناك جديد في نداءات وكالة بأن 2018حزيران  19

 وأن هذه النداءات دائما ما تحدث في مثل هذا الوقت من كل عام.
( 19/6/2018وقالت ناورت في معرض ردها على سؤال وجه لها في مؤتمرها الصحفي الثالثاء )

( بالكامل في غضون أسابيع، في األونروا)من األموال ستنفد  أن إلى أشارالنداء العاجل الذي  بشأن
قيد  200وقت ما تزال فيه بقية المبالم الذي تم التخطيط لمنحها للفلسطينيين من قبل واشنطن )نحو 

هذه المراجعة عما قريب وتلبية االحتياجات الملحة لوكالة  إلنهاءالمراجعة، وما اذا كان هناك فرصة 
ا إلعادة هيكلة تمويلها وطريقة استخدام أموالها بشكل أساسي لئال الغوث "لقد ناشدنا األونروا مرار 

بنداء عاجل إلى الواليات  أيضاتضطر إلى العودة في كل عام في مثل هذا الوقت، وفي الخريف 
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المتحدة وللكثير من الدول األخرى، لذا نعود إلى هذه المسألة وندعو إلى العمل على حل المسألة 
 تجنب هذا العدد من النداءات العاجلة".والسيطرة على األمور ل

التحقق  وحول وضع األموال المجمدة قالت ناورت "أما من ناحية أين نحن من التمويل، فانه علي  
به عن هذا الموضوع، ولكنني لن أتنبأ  ألخبركممن ذلك ومعرفة ما إذا كان لدي أي شيء جديد 

 بتوقيت أي ودائع إضافية إن وجدت".
 20/6/2018، القدس، القدس

 
 األونروا تحدد مصير خدمات الالجئين بعد مؤتمر نيويورك ومقترحات بإغالق المدارس .44

غزة: علمت "القدس العربي" أن مفوض وكالة األونروا سيقرر خطة العمل الجديدة لهذه المنظمة، بما 
تأجيل  د  فلسطيني، أو تقليصها إلى ح الجئفيها استمرار الخدمات المقدمة ألكثر من خمسة ماليين 

في مدينة نيويورك  25/6/2018انطالق العام الدراسي الجديد، بعد مؤتمر المانحين المقرر عقده يوم 
وقال المستشار اإلعالمي لـ"األونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، لـ"القدس العربي"،  األمريكية.

الخدمات المقدمة لقطاعات إنه حتى اللحظة لم يتخذ المفوض العام بيير كرينبول قرارا بتقليص 
الالجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس. لكنه أكد وجود "عجز مالي كبير" في موازنة 

مليون دوالر أمريكي، بسبب وقف الواليات المتحدة دفع التزاماتها المالية  256"األونروا" يصل إلى 
 لهذه المنظمة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين.

ن "األونروا" تمكنت خالل الشهور الماضية من الحفاظ على تقديم الخدمات، ومن وأشار إلى أ
ضمنها توفير رواتب موظفيها في مناطق العمليات الخمس، وأنها عملت بـ "صورة إيجابية"، خالل 

غير أن أبو حسنة أكد في الوقت ذاته أن الوضع المالي الحالي لـ"األونروا" ال يزال خطيرا"،  األزمة.
ا إلى أنه يجرى العديد من االتصاالت مع المانحين من أجل سد العجر المالي الكبير في الفت

الموازنة، ولبيان خطورة الوضع الذي تعيشه هذه المنظمة الدولية، والذي يؤثر على أوضاع 
مليون دوالر،  65الالجئين. وأشار إلى أن الواليات المتحدة لم تحول منذ مطلع العام الجاري سوى 

 قرارها بتقليص المساهمة المالية إلى النصف.بعد 
 21/6/2018، القدس العربي، لندن

 
 جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة "القدس الشرقية"الخارجية البريطانية:  .45

في  أك د متحدث في وزارة الخارجية البريطانية،: إياد حميد، نضال محمد وتد –لندن، القدس المحتلة 
 الجديد"، أن موقف الحكومة البريطانية من مدينة القدس واضح ولم يتغير.حديث خاص مع "العربي 
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وقال المتحدث، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، "إن موقفنا من وضع القدس واضح وثابت، يجب أن يتم 
تحديده في إطار تسوية يتم التفاوض عليها بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس 

وأضاف مؤكدًا "إننا نعتبر  عاصمة مشتركة للدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية".في نهاية المطاف 
 القدس الشرقية جزءًا من األراضي الفلسطينية المحتلة التزامًا بقرارات األمم المتحدة ذات الصلة".

ويأتي ذلك عقب انتقادات أثارتها الحكومة اإلسرائيلية، وتحديدًا وزير شؤون القدس زئيف إيلكين، 
ه انتقادات للقصر البريطاني على خلفية برنامج زيارة األمير وليام.  الذي وج 

ه انتقادات للقصر البريطاني  وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلي، فإن الوزير إيلكين وج 
 على توصيفه البلدة القديمة من القدس المحتلة، بأنها جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة.

 20/6/2018يد، لندن، العربي الجد
 

 بالزاوية: الصواريخ لياًل وفي النهار الطائرات الورقّية "نسرائيل"الم قاومة الفلسطينّية تحشر  .46
التوت ر على الحدود الجنوبي ة مع قطاع غز ة بات سي د الموقف: أحد  زهير أندراوس: –الناصرة 

مى بغالف غز ة ، لخص  الوضع في حديث  إلذاعة الُمستوطنين اإلسرائيليين في مستوطنات ما ُيس 
جيش االحتالل بالقول: في الليل، ال ننام بسبب الرشقات الصاروخي ة التي ُتطلقها حماس من 
القطاع، وفي اليوم، ُنواِجه الحرائق التي ُتسببها الطائرات الورقي ة الحارقة التي يقوم بإطالقها 

 ه.الفلسطينيون من القطاع باتجاه الجنوب، على حد  تعبير 
وفي هذا السياق قال أيًضا ُمحل ل الشؤون العسكري ة في القناة العاشرة، ألون بن دافيد، إن  حركة 
حماس، التي باتت ال ُتخفي مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ من القطاع باتجاه جنوب دولة 

ره، أوزا 2014االحتالل، اجتازت حاجز الردع الذي كان قائًما منذ أْن وضع عدوان صيف العام 
وأصبحت ُتطلق الصواريخ، باإلضافة إلى الطائرات الورقي ة الحارقة، ُمشد ًدا في الوقت عينه على أن  
، ال بل بالعكس، فإن ها في أحيان  كثيرة   حماس ليست مردوعًة بالمر ة من رد  فعل الجيش اإلسرائيلي 

 تقوم هي بالُمبادرة للتصعيد.
في صحيفة )معاريف( العبري ة، يوسي ميلمان، أن  حكومة إلى ذلك، رأى ُمحل ل الشؤون األمني ة 

بنيامين نتنياهو ليست معني ًة بحل  األزمة اإلنساني ة في قطاع غز ة، كما أوصت األجهزة األمني ة في 
تل أبيب، وذلك ألن  وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، ُيعارض ذلك بشد ة ، الفًتا في الوقت عينه إلى أن  

من التعبير عن رفضهم لموقف ليبرمان، ولكن هم في جلسات  ُمغلقة  يؤك دون على أن ه الوزراء يخشون 
 ال ُيمكن بأي  حال  من األحوال االستمرار في هذا الوضع، على حد  تعبيره.
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ل، القيام  وتابع الُمحل ل اإلسرائيلي  قائاًل إن  حماس وضعت إسرائيل أمام خيارين أحالهما مر: األو 
ة  واسعة النطاق، على كل  ما يترت ب عليها من مخاطر وتداعيات  سلبي ة ، أم ا الثاني، بعملية  عسكري  

فهو االنصياع والقبول بحل  األزمة اإلنساني ة في القطاع، وفك  الحصار عن غز ة، وهو األمر الذي 
 ترفضه إسرائيل جملًة وتفصياًل.

وصفها بأن ها رفيعة الُمستوى في كيان  عالوة على ذلك، أشار الُمحل ل، نقاًل عن مصادر أمني ة  
االحتالل، أشار إلى أن  المصريين ليسوا مهت مين بالمر ة بما يجري في القطاع، وهم أعجز وأوهن من 
فرض شروطهم على حركة حماس وباقي التنظيمات الفلسطيني ة، ُموضًحا في الوقت عينه أن  حكومة 

ة ُمحد د ة بالنسبة للقطاع، األمر الذي أدخل الكرة إلى بنيامين نتنياهو ال تمتلك ال رؤية وال سياس
 ملعبها، على حد  تعبيره.

العبري ة ” معاريف“الصهيوني  لصحيفة ” الصندوق القومي“على صلة  بما سلف، أوضح موظفون في 
في العام ” الجرف الصامد“يوًما خالل عملية  50أن  األضرار التي لحقت باألراضي المفتوحة طوال 

الورقي ة والبالونات الُمشتعلة بالمساحات الزراعي ة  خل فتها الطائراتأق ل بكثير من األضرار التي  2014
دونم زراعي فقط بسبب سقوط الصواريخ  3500داخل جنوب دولة االحتالل، حيث احترق آنذاك 

 ”.غالف غزة“والقذائف الصاروخية على األراضي الزراعية في 
يع في حديث  مع المستوطنين على حدود قطاع غزة إن  البديل من جهته، قال مصدر عسكري  رف

الطائرات الورقي ة هو الحرب، وتابع قائاًل إن ه إذا ما أفرطنا في استخدام القو ة ” إرهاب”عم ا أسماه بـ
والعنف ضد  مطلقي الطائرات الورقي ة قد ننجر إلى حرب  جديدة  في غزة، األمر الذي سيستدعي 

نة، وهذا ما ال ترغبون به في الوقت الحالي، في حين أن  أعمال بناء العائق نزولكم للمالجئ ا لمحص 
 ضد األنفاق لم تنتِه بعد، على حد تعبيره.

، اليميني  الديني  ”البيت اليهودي  “من ناحيته، شب ه وزير التعليم في الحكومة اإلسرائيلية وزعيم حزب 
ائرات الورقية بالصواريخ، قائاًل إن الرد على عمليات الُمتزم ت والُمتطرف، نفتالي بينيت، شب ه الط

إطالقها يجب أْن يكون مشابًها للرد  على إطالق الصواريخ، وأضاف: يجب أال  ننتظر حتى يصاب 
المواطنون اإلسرائيليون بأذى، لنستيقظ عندها فقط، على حد  تعبيره. ونقلت الصحيفة العبري ة أيًضا 

اه األزمة االقتصادية في غزة، هي إنساني ة مقابل عنه قوله إن  الصيغة المقبو  لة على إسرائيل تج 
 إنساني ة، وال مكان للوجبات المجاني ة للعدو المقيم في غزة، على حد  زعمه.

أن  مواجهًة عاصفة وقعت بين وزير األمن ” يديعوت أحرونوت“في السياق عينه، ذكرت صحيفة 
ش الجنرال غادي آيزنكوط، الذي يؤي د تقديم تسهيالت إلى أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجي

 غزة، دون ربطها بموضوع الجنود األسرى لدى حماس، في حين يعارضها الوزير.
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عقد في المخبأ السري تحت األرض  الُمصغ ر الذياجتماع المجلس الوزاري  “وأضافت الصحيفة أن  
نات بين قيادة الجيش العسكري ة وليبرمان، فيما بمدينة القدس المحتلة، أظهر حجم الخالفات والتباي

يتعل ق بالتسهيالت المقد مة إلى غزة، حيث أك د األخير أن  موقف الجيش غير مقبول، وقد عارض 
اع الفجوة بينهما كان مخيبا لآلمال  ”.جملة مشاريع ُعرَضْت خالل االجتماع، لكن اتس 

محدودي ة القو ة، وأك دت أن  االبتكارات  خالصة الكالم: أثبتت األحداث األخيرة في الجنوب
الفلسطيني ة، والتي نعتها الُمحل ل روغل ألفير في صحيفة )هآرتس( العبري ة، بالعبقري ة، أدخلت قادة 
كيان االحتالل في أزمة  سياسي ة  في الداخل وفي الخارج، وأظهرت البون الشاسع بين التهديد والوعيد 

 لحقائق على أرض الواقع.من قبل أقطاب إسرائيل وبين ا
 20/6/2018، رأ  اليوم، لندن

 
 غزة بين الضرورات اإلنسانية واألولويات الثورية .47

 هللا أحمد عبد
ها هي غزة تثبت يومًا بعد يوم وجياًل بعد جيل أنها تلك الحرة التي ال تأكل بثدييها؛ فهل كتب عليها 

ا ولم تبع شرفها ولم تقايض )كريم( العيش أن تبقى محاصرة من العدو والصديق ألنها لم ترهن نفسه
تحت حراب االحتالل )بضيقه( تحت ظالل سيوف المجاهدين والمقاتلين من شتى فصائل المقاومة 

 اإلسالمية والوطنية؟  
هل كتب على غزة تلك البقعة المضيئة في عتمات ليلنا أن تبقى تراوح بين تأمين الضرورات 

ملونين كريم العيش، وبين المحافظة على األوليات الثورية التي تحمي اإلنسانية التي تؤمن لسكانها ال
 المنجز وتراكم النقاط في مسير التحرير الذي ال بد آت؟ 

نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على المعادلة التي يحاول أصدقاء غزة األلداء وأعدائها 
سانية على سكانها؛ عل هم بهذه )األشداء( أن يفرضوها عليها؛ فيضغطون بروافع الحاجات اإلن

الطريقة يجردونها من أسباب قوتها وعناصر منعتها. فهل يمكن أن تجمع غزة بين تأمين حاجات 
الناس السكانية ومتطلبات الحياة الكريمة لسكانها، وبين ما تتطلبه الثورات من أولويات وحاجات؛ 

خاللها ما تحققه من إنجازات وما مادية وبشرية ترسم، من خاللها معادلة رعب وردع تحمي من 
 تؤمنه من حاجات. 

حيث فاجأتها النتائج  2006هل أخطأت حركة حماس عندما خاضت االنتخابات التشريعية عام 
مقاعد مجلس تشريعي سوف يخوض عمله تحت حراب االحتالل؟ فما يسنه من قوانين  أغلبيةبحصد 

ن المحتل وال يملك فرضها على أجزاء أخرى. وتشريعات قد يملك تطبيقها على جزء من أجزاء الوط
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 2007هل أخطأت حماس عندما خاضت صراعًا دمويًا ضد حركة فتح في غزة في صيف عام 
حققت فيه حسمًا لصالحها لخالف طال مع دولة فتح األمنية العميقة التي كبر عليها أن تأتمر 

نه سوف )يرقصها خمس بلدي( فإذا بأوامر السادة الجدد؟ فخرج من يتوعد حماس بعد االنتخابات بأ
به خارج معادلة غزة بل خارج معادلة الكل الفلسطيني؛ أسئلة إشكالية يملك من يجيب باإليجاب 
حول ضرورة المشاركة وحتمية الحسم من األدلة والبراهين ما يسند به رأيه، وفي الوقت نفسه يملك 

مليتين؛ مشاركة انتخابية وحسم عسكري. المخالفين لهما ما يعضدون به رأيهم في تخطيئ لكال الع
 لذلك لن نذهب لمناقشة هذين الموقفين ال سلبًا وال إيجابًا. 

إن المتتبع لما يكتبه القادة اإلسرائيليون من ساسة وعسكرين، وما يدور من نقاش في أروقة الحكم 
ي أوصلها إلى ما والقيادة في الكيان الغاصب فيما يخص غزة وكيف يمكن أن يتعامل معها، وما الذ

وصلت له، بحيث أصبحت برميل بارود وعبوة ناسفة من العيار الثقيل، إذا انفجرت سوف تصل 
شظاياها إلى أبعد مما يتخيل المتخيلون، وقد رأوا كيف وصلت صواريخها إلى ما بعد بعد بعد 

د مساحتها هذه البقعة المحاصرة التي ال تزي أصبحتعسقالن ناهيك عن غالف غزة القريب ؛ كيف 
مليون نفس  ذات مخالب وأنياب، استعصت على  2كلم والتي تضم بين جنباتها ما يقارب  360عن 

 الكسر والتقليم في ثالث حروب متتالية ؟ 
إن المتتبع يرى فيما يقوله ساسة وقادة العدو تفسيرًا لهذه الظاهرة وتحلياًل ألسباب بلوغها ما بلغت، 

وتضييق هو ما أوصلها إلى ما وصلت له، فهذا الجنرال المتقاعد وأن األسلوب الحالي من حصار 
غيورا أيالند، وهو من هو في التنظير والتفكير فيما يخص أمن الكيان، حيث يقول في جميع ما 
يكتبه عن هذه الظاهرة ــ غزة العصية ـــ من مقاالت وتحليالت وتقديرات، أن السبب الرئيسي لما 

نائها أصبح للحائط وليس هناك ما يخسرونه، فال الموالت منتشرة، وال وصلت له غزة هو أن ظهر أب
األبراج مزدهرة، وليس هناك ما ُيخشى عليه من قصف الطائرات وال من هدير الدبابات، وعليه فإن 
حسابات قادة غزة وأهل غزة تقول ؛ أن جدوى مقاومة المحتل والتصدي له وأكالفه معقولة وممكنة 

ير السابق يوسي بيلين يقول إن "غزة مستقرة ونامية هي مصلحة لهم"، أما غادي التحمل. وهذا الوز 
 يركوني رئيس مجلس مغتصبات اشكول فإنه يقول: إذا كان لهم حال أفضل سيكون لنا هدوء أكثر! 

إن جهات مكافحة حركات التحرر والتمرد التي تقوم بالتنظير وعمل األطر الفكرية التي ينبني عليها 
 إنه الياكل والتشكيالت العسكرية والتي يناط بها مقاومة مثل هذه الحركات التحريرية تقول بناء اله

يمكن أن يتم القضاء على حركة تمرد أو تحرير عسكرية إن توفر لها مجموعة شروط وظروف 
: أن تحظى هذه الحركة بدعم دولة أو دول لها في دعمها مصلحة، وأن ال يكون لهذه الحركة ومنها
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ذا كانت مثل هذه الحركة قادرة  مراكز ثقل مشخصة ومعروفة يمكن أن ُيضغط من خاللها عليها، وار
 على الحاق الضرر بالجبهة الداخلية للدولة المعتدية. 

وعليه ؛ ال بد من تجريد هذه الحركة من هذه الميزات ونقاط القوة، فيجب إيجاد شرخ بينها وبين 
واصل معها لحرمانها من ظهير يسد عجزها ويمدها بما تتطلبه الدولة أو الدول الداعمة لها وقطع الت

ظروف المعركة، وال بد من إعطاء هذه الحركة من سبل العيش ومتطلبات الرفاهية ما يجعل سكان 
المناطق المسيطر عليها من قبل حركات المقاومة أو التحرر هم من يقفون في وجه المقاومين 

كي ال يصب عليهم جام غضبه فيخسرون سبل الراحة  والعسكرين لمنعهم من التحرش بالعدو
والرفاهية، وهذا هو جوهر ما تطلبه المؤسسة العسكرية الصهيونية ؛ بعامليها ومتقاعديها، في 
الماضي والحاضر والمستقبل من ساسة الكيان اإلسرائيلي؛ أن أعطوا هؤالء ما يجعلهم يخافون عليه، 

م. وكذلك ارسموا معادلة مؤداها أن أي مس بجبهتنا الداخلية ــ حولوا غزة إلى ما يشبه رام هللا اليو 
العدو ــ سوف يقابل بمس بجبهة المقاومة الداخلية، وهنا فإن فرصة الصمود عند األوائل ــ العدو ــ 

 أكبر بكثير من فرصة الصمود عند األواخر. 
أن أكثر من يحرص على رفع من هنا تبدأ الحكاية وهنا تنتهي، فمن مفارقات األزمة الغزية اآلن، 

الحصار عنها أو قل تخفيفه، هم أعداؤها الذين بينهم وبين أبنائها ما صنع الحداد، فمعادالت 
الطرفين فيها؛ القصف بالقصف والدم بالدم، ومع ذلك، فهم ـ الصهاينة ـ من ينظ رون ويدفعون بل 

شاريع وصرف المعونات وتعبيد ويطلبون ويكلفون كثير من الجهات، القدوم إلى غزة وافتتاح الم
الشوارع والطرقات، في حركة أشبه ما تكون بصمام قدر الضغط الذي يسمح للبخار المتراكم فيه 

 بالخروج خوفًا من انفجاره فتتصدع معه الدار ويجرح من شظاياه الجار. 
الخيارات،  وهنا نعود ألصل المسألة؛ هل كتب على غزة وأهلها أن يبقوا حبيسي هذه المعادلة وهذه

والخيارات الثورية. فاألول ال بد منه من أجل توفير كريم العيش ألناس  اإلنسانيةبين المتطلبات 
شكلوا على مدار تاريخهم الحديث حاضنة المقاومة وخزانها البشري الذي ال ينضب، ويراد له أن 

ن ماء وكهرباء ودورة يتعب، هم بحاجة لمدع مات العيش الكريم من بنىً تحتية ومساعدات معاشية، م
خدماتية تبدأ بتأمين الراتب للموظف والسلعة للمشتري والدواء للمريض والعالج للمصاب، هم بحاجة 
لعمل مؤسسي يؤسس لتأمين هذه المتطلبات دون ذل الوقوف في الطوابير على أبواب الجمعيات 

حر وارتفاع الضغط فيصرخ والمؤسسات، عمل ال يشبه ذاك الصمام الذي ال يعمل إال عند اشتداد ال
زاعقًا أن هد ئوا النار وخففوا الحصار، وما أن يزول الخطر ويخف الضغط إال  وقد عادت ) حليمة 

 لعادتها القديمة(. 
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ولكن هذه المنجزات في حال تحققت وتمأسست فإنها بحاجة إلى من يحميها ويحرسها، ويسهر على 
ناس من ضيق القدر إلى سعة )السدر(، هم بحاجة عدم ارتفاع النار تحت قدر الحصار، فيخرج ال

إلى بناء عسكري دفاعي متعدد مراكز الثقل فال مفصل يضرب وال نقطة تضغط، وهذا البناء بحاجة 
لحاضنة شعبية ترفده بمتطلبات بقائه وعناصر قوته، وهم بحاجة إلى أمن البيئة الداخلية من عبث 

وأيضًا إلى تجهيز لألرض وتسليحها فال يعود االعتداء العابثين ونزق النزقين، وهم بحاجة أيضًا 
 عليها نزهة عابرة ومشوار بال ثمن أو أكالف. 

، والمحافظة على األوليات الثورية يمكن تحقيقهما اإلنسانيةإن هذين المتطلبين ــ تأمين الحاجات 
من مبدأ أنها طنجرة ضغط  وتأمين متطلباتهما إذا انفك الداعمون الحاليون لغزة بالتفكير فيها انطالقاً 

ذا بحث متصدو الشأن العام والخاص في غزة عمن ال يعاملهم وفق تلك  ونحن صمام تنفيسها، وار
النظرية، فليست غزة طنجرة ضغط وليس أهلها أرانب تبحث عن جزر، بل هي مصنع رجال ومختبر 

 إرادات ومولدة فرص ومبادرات. 
20/6/2018 

 
 يالت اإلنسانّية على غزّةتشكيك فلسطينّي بجدّية التسه .48

 عدنان أبو عامر
شهدت األي ام األخيرة في أوائل يونيو صدور تصريحات عد ة قد مت وعودًا بتخفيف األزمة المعيشي ة 

يونيو حين ذكرت صحيفة هآرتس أن مبعوثي الرئيس  17الخانقة في قطاع غز ة، كان آخرها يوم 
اد كوشنير وجيسون غرينبالث سيطالبان دول الخليج األمريكي دونالد ترامب إلى الشرق األوسط جير 

العربي خالل زيارتهما بعد أيام، استثمار مليار دوالر في قطاع غزة في الفترة المقبلة، من أجل 
 تحسين األوضاع اإلنسانية المتدهورة فيه بسبب الحصار.

ق عملي ة السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينو  ف في مقابلة مع موقع في هذا السياق، أكد منس 
حزيران/يونيو ضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة في غز ة لتحسين المياه والكهرباء  13ويلال اإلسرائيلي بـ

ة ومنع الحرب المقبلة، فغز ة تعاني عجزًا كبيرًا في العمالت النقدي ة، وطالب بتقديم خط ة  والصح 
 قتصاد في القطاع.جديدة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير التجارة واال

وأعلن رئيس المكتب السياسي  لـ"حماس" إسماعيل هني ة في خطابه في المؤتمر الدولي لدعم 
حزيران/يونيو أن  حركته مستعد ة للتعاطي إيجابي ًا مع كل  مبادرة حقيقي ة تنهي  7االنتفاضة في 

 أعوام. 10الحصار اإلسرائيلي  المفروض على قطاع غز ة منذ أكثر من 
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حزيران/يونيو: إن   5ذلك، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي  بنيامين نتنياهو في بيان صحافي يوم وك
 إسرائيل تفحص إمكاني ات عد ة لتجن ب انهيار األوضاع اإلنساني ة في غز ة.

ويشير هذا الكم  المتالحق من الدعوات والتصريحات المطالبة بتخفيف الحصار عن غز ة وتقديم 
الفلسطيني ين فيه، إلى وجود حراك سياسي  يتنق ل بين تل  أبيب ورام هللا وغز ة والقاهرة،  التسهيالت إلى

فضاًل عن واشنطن والدوحة، بهدف إنجاح هذه الجهود لنزع فتيل مواجهة عسكري ة مقبلة بسبب 
 تدهور الوضع المعيشي .

: "إن  حق  شعبنا الطبيعي  من جهته، قال المتحد ث باسم "حماس" حازم قاسم في حديث لـ"المونيتور"
بموجب القانون الدولي  أن يعيش بحري ة وكرامة، فالحصار اإلسرائيلي  على غز ة انتهاك صارخ لهذا 
الحق ، وشعبنا في غز ة يسعى إلى العيش كبقي ة شعوب العالم، وال نريد أن نبقى تحت رحمة 

والسماح بحري ة البضائع واألفراد،  التسهيالت الجزئي ة لهذا الحصار. المطلوب رفع الحصار كامالً 
ن  مسيرات العودة ستتواصل حت ى تحقيق أهدافها، ومن ضمنها فك  الحصار المفروض على غز ة".  وار

تعلم "حماس" أكثر من غيرها أن  الوضع اإلنساني  في قطاع غز ة يقترب يومًا بعد يوم من االنفجار 
، وهو مسألة تقلقها بالتأكيد خشية أن ينفلت الناس للتظاهر في شوارعه ضد  استمرار الواقع  الداخلي 

، األمر الذي قد يحرف بوصلتها من مواجهة االحتالل اإلسرائيلي  خارج قطاع غزة إلى ضبط  الكارثي 
ع ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطيني ة على فرض المزيد من  الوضع األمني  في داخل القطاع، وقد يشج 

األمر الذي يجعل الحركة تقبل بأي  حلول وتنفيسات، ولو كانت  الحصار لتشتيت جهود "حماس"،
 موق تة، تبعد شبح أي  انفجار داخلي  في غز ة.

وقال رئيس تحرير صحيفة "االقتصادي ة" في غز ة محم د أبو جياب لـ"المونيتور": "من المستبعد إقدام 
على حماس باستعادة جنودها  إسرائيل على خطوات جدي ة لمعالجة أزمات غز ة قبل تحقيق انتصارات

ن  التسهيالت التي تطرح بإدخال عمالت ومول دات كهربائي ة قد ال ينتج منها واقع أفضل  األسرى، وار
ماليين دوالر، على مدار عام، وكل   10ألهل غز ة، ألنها مشاريع إغاثي ة وتشغيل موق ت بموازنة 

لذي سينتج فوضى تضر  بأمن مصر الخطط تهدف إلى منع القطاع من الوصول إلى االنهيار ا
سرائيل".  وار

لكن مسئوال فلسطينيًا مقربا من الرئيس محمود عباس، أخفى هويته، قال "للمونيتور" أن "أي 
تسهيالت معيشية لقطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية، وأي تجاوز للسلطة يعني تعزيز 

دات ليست إنسانية، بل لها أهداف سياسية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ونعتبرها مساع
 تتعلق بإقامة دولة غزة، المنسلخة عن باقي األراضي الفلسطينية، وهذا ما نرفضه".
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حزيران/يونيو عن تفاصيل الخط ة اإلنساني ة والتسهيالت المعيشي ة  8وكشفت صحيفة "معاريف" في 
األردن، وهي تكمن بضخ  ماليين الدوالرات في لغز ة، بمساهمة إسرائيل والواليات المت حدة األميركي ة و 

قامة منطقة صناعي ة  أسواق قطاع غز ة وبنوكه، كي ال تتدهور األمور نحو مواجهة عسكري ة، وار
سرائيل، وبناء محط ة تحلية مياه،  فلسطيني ة للعمل بسيناء، وفتح المعابر الحدودي ة مع مصر وار

حضار آالف المول دات الكهربائي ة وتوزيعه ا على مستشفيات قطاع غز ة ومدارسه. ولقد منحت وار
 الدوائر السياسي ة واألمني ة اإلسرائيلي ة، الضوء األخضر إلنفاذها.

حزيران/يونيو، الحكومة اإلسرائيلي ة بتقديم تسهيالت  1وأوصت القيادة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي في 
، قبل أن يتط عة، وتشمل إلى سك ان غز ة، خشية تدهور الوضع األمني  و ر إلى مواجهة عسكري ة موس 

التسهيالت منح تصاريح عمل إلى سك ان القطاع للعمل داخل إسرائيل، ألن  أوضاعه االقتصادي ة 
 أصبحت ال تطاق.

بدوره، قال الخبير الفلسطيني  في الشؤون اإلسرائيلي ة صالح النعامي لـ"المونيتور": "إن  هناك تحو اًل 
ف اإلسرائيلي ة من مسألة التخفيف عن قطاع غز ة، بعد أن كان الشرط المسبق كبيرًا حدث في المواق

ألي  تخفيف على األوضاع االقتصادي ة واإلنساني ة تجريد حماس من السالح. ولعل  التصعيد بين 
سرائيل في  أي ار/مايو، أسهم في إحداث التحو ل في المواقف اإلسرائيلي ة لجهة التخفيف  29المقاومة وار

 القطاع".على 
وكان الفتًا أن تحدث عضو اللجنة التنفيذي ة لمنظ مة التحرير الفلسطيني ة وعضو اللجنة المركزي ة 

أي ار/مايو، في حديث إلذاعة صوت فلسطين برام هللا قائاًل: إن  تقديم  21لـ"فتح" عز ام األحمد في 
هدفها سياسي  بالقفز عن القيادة  تسهيالت إنساني ة في غز ة يأتي في إطار صفقة القرن، وهذه األفكار

الفلسطيني ة، وبمعزل عنها، وبتور ط بعض األنظمة العربي ة في هذه الصفقة، دون أن يسم ي هذه الدول 
 العربية.

ولذلك، رب ما يعتبر موقف السلطة الفلسطيني ة المعارض ألي  تخفيف للحصار عن غز ة في حج ة 
للثورة عليها في غزة، عقبة حقيقي ة في وجه أي  مبادرات  معاقبة "حماس" والضغط على الفلسطيني ين

إنساني ة لوقف تدهور الوضع الكارثي  في القطاع، فالسلطة باتت طرفًا أساسي ًا في الحصار بجانب 
 .2017إسرائيل، خصوصًا عقب فرض إجراءاتها العقابي ة ضد  غز ة منذ نيسان/إبريل من عام 

ي المجلس التشريعي  عاطف عدوان فقال في حديث لـ"المونيتور": "إن  أم ا رئيس اللجنة االقتصادي ة ف
رفع حصار غز ة يحتاج إلى قرار واحد وجر ة قلم من إسرائيل والسلطة الفلسطيني ة، األمر الذي يؤك د 
أن  المقصود من التصريحات واالجتماعات تخدير الفلسطيني ين، خاصة اجتماع الحكومة اإلسرائيلية 

مارس، لبحث التخفيف من الحصار المفروض على قطاع  14و، ولقاء واشنطن يوم يوني 10يوم 
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غزة، لكني ال أتوق ع رؤية تسهيالت في القريب العاجل، فاإلسرائيلي ون وبعض األطراف الدولية 
يساوموننا على وقف مسيرات العودة مقابل تحسينات طفيفة في غز ة، وأبلغنا وسطاء أجانب، لن 

بأن  إسرائيل تطالب حماس بتقديم تنازالت في موضوع المسيرات والجنود األسرى أكشف هوي اتهم، 
 لديها مقابل التخفيف عن غز ة".

وأخيرًا، يرى الفلسطيني ون في غز ة أن هم باتوا يشغلون دوائر صنع القرار في إسرائيل واإلقليم والمجتمع 
، لكن هم يدركون أيضًا أن  تنفيذ التسهيالت المعلن ة ليس باألمر السهل، فدونها خالفات كبيرة الدولي 

سرائيل، وكل  منها يريد تحقيق أهدافه  بين مختلف أطراف القضي ة: "حماس" والسلطة الفلسطيني ة وار
ة، األمر الذي يجعل سك ان القطاع الضحي ة األولى لهذه الخالفات التي ال يبدو أن  نهايتها  الخاص 

 وشيكة.
 19/6/2018المونيتور، 

 
 تقوم بدورها الوظيفي! "أوسلو سلطة" .49

 عوني صادق
ال يهم إن كان توقيع الجانب الفلسطيني على "اتفاق أوسلو" قد جاء بحسن نية أو سوء نية، أو كان 
جهاًل بالتاريخ والوقائع واألحداث التي توالت منذ "إعالن بلفور"، أو عن معرفة بكل ذلك، المهم أن 

لحكم الذاتي المحدود" التي أقامها "دورًا وظيفيًا" في المخطط "سلطة اـهذا "االتفاق" السيئ أعطى ل
"اإلسرائيلي" االستيطاني اإلحاللي التوسعي، يخدمه ويساهم في تنفيذه على حساب الحقوق الوطنية 

 الفلسطينية.
ومنذ اليوم األول لوضع "االتفاق السيئ" موضع التطبيق في منظوره "اإلسرائيلي"، بدأ يتضح هذا 

لوظيفي" ويتبلور مع فرض وجهة النظر "اإلسرائيلية" في كل ما يتعلق بتطبيق بنود االتفاق، "الدور ا
من خالل مفاوضات يرعاها حليف موثوق لدولة االحتالل، ثم تطور مع "برنامج دايتون" لألجهزة 

د األمنية، وانتهى بصنع "اإلنسان الفلسطيني الجديد" الذي لم يكن سوى عميل لالحتالل وهراوة بي
"سلطة أوسلو" ضد الجماهير التي لم تتأخر في رفض محاوالت تحويلها إلى خراف تبحث عن 
العلف! واستمر هذا المخطط في التبلور مع االستفراد بالقرار الفلسطيني، وتوسيع دور األجهزة 

نا األمنية، وتكريس المواقف السياسية المستسلمة لما يرسمه المخطط الكولونيالي التوسعي، حتى وصل
 إلى "ترامب وصفقة القرن".

وعليه لم يكن ما تعرضت له المظاهرة الجماهيرية الكبيرة التي جرت في رام هللا األربعاء 
ن كان فاضحًا 2018/6/13) (، للمطالبة برفع عقوبات السلطة عن غزة، شيئًا استثنائيًا أو مفاجئًا، وار
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يفي في خدمة االحتالل. لقد قمعت وكاشفًا إلى أي حد وصل إخالص )سلطة أوسلو( لدورها الوظ
األجهزة األمنية الفلسطينية و"قوات األمن الوطني" المتظاهرين بالرصاص والقنابل الغازية وغاز 
الفلفل وقنابل الصوت، وضربت وسحلت عددًا منهم، وسط اتهامات بالجوسسة والتخوين والعمل وفق 

ي شد د فيه المتظاهرون على أن "المظاهرة أجندات معادية، واعتقلت العشرات منهم. وفي الوقت الذ
ما هي إال حلقة في حملة مستمرة حتى الرفع الكامل والفوري لجميع العقوبات المفروضة على قطاع 
غز ة الصامد"، أعلنوا عن دعوتهم الجماهير الفلسطينية للمشاركة في عدة تظاهرات تنظم في رام هللا 

 قبلة".ولندن وعمان وبيت لحم "خالل األيام الم
في الوقت نفسه، خرجت تصريحات من قيادات في السلطة وحركة )فتح( تهاجم وتهدد من يشارك 
في المظاهرات، ومتهمة بعض المنظمات المعارضة بتلقي أموال "إلثارة ونشر الفوضى في الضفة"! 

تجاجًا وقد أثارت تصريحات محافظ نابلس، مثاًل، اللواء أكرم الرجوب، انتقادات واسعة وغاضبة اح
على مهاجمته المتظاهرين في مدينتي نابلس ورام هللا. فقد قال الرجوب مهددًا في كلمة له أثناء وقفة 
لحركة )فتح( في نابلس: "هذه المؤسسات التي تخرج ضدنا اليوم، نقولها بصراحة، مش رح نسكت 

وه، واللي بدو يتطاول على لكم بعد اليوم، اللي بدو يتطاول بدنا نلعن أبوه، اللي بدو يشتمنا حنلعن أب
 كرامتنا مش حنسكتله، ويقولوا اللي يقولوه وينشروا اللي ينشروه"! 

من جهة أخرى، جاءت تصريحات عزام األحمد ضد "الجبهة الشعبية" واتهامها بأنها "قبضت أموااًل 
من جهات مشبوهة لنشر الفوضى في الضفة"، تأكيدًا للموقف الذي تتخذه السلطة ضد كل من 

 عارضها، سواء كان من داخل "م.ت.ف" أو من خارجها، وليس فقط ضد حركة )حماس(.ي
ذا كان كل ذلك، وغيره مما يمكن أن تقدم عليه )سلطة أوسلو(، ليس جديدًا عليها، فكم من مقاوم  وار
حاصرته واعتقلته أو قتلته بعد أن عجزت عنه قوات االحتالل، وكم من مستوطن وجندي من جنود 

قع في أيدي الجماهير وأنقذته وأعادته إلى أهله، وكم مرة فرقت متظاهرين على االحتالل و 
الحواجز... إلخ. إذا كان ما أقدمت عليه السلطة في األيام األخيرة ليس جديدًا، فإنه يكتسب خطورة 
 أكبر اليوم مع اقتراب اإلعالن الرسمي ل"صفقة القرن" البائسة، وهو يلخص بالتأكيد "دورها الوظيفي"

في هذه الصفقة التصفوية، وال قيمة لإلعالنات الفارغة عن "التمسك بالثوابت" ورفض هذه الصفقة، 
األمر الذي يستدعي إصرارًا من جانب الجماهير الفلسطينية في طول الوطن الفلسطيني وعرضه 

 إسقاطًا لهذا الدور من أجل إسقاط الصفقة!
 21/6/2018، الخليج، الشارقة
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 ية الحارقة تخلق واقعًا يقود نلى مواجهة عسكريةالورق الطائرات .51
 دورون متسا

حتى اللحظة دولة إسرائيل عالقة. فقد فرضت "حماس" تحديًا عليها في قطاع غزة ال يوجد رد عليه. 
واألسوأ من هذا أن االنطباع هو أن إسرائيل آخذة في االنجرار نحو سيناريو ليس مطروحًا 

 تها؛ أي مواجهة عسكرية واسعة.استراتيجيًا، على جدول أولويا
، عرفت 2007فمنذ انتزاع "حماس" الحكم في قطاع غزة من يد "فتح" والسلطة الفلسطينية، العام 

إسرائيل كيف تدير النزاع معها في وضعين أساسيين: األول هو مواجهة شاملة ضمن إطار جوالت 
المنحنية المسار. والثاني هو وضع قتال طويلة انكشفت فيها الجبهة الداخلية أمام قصف الصواريخ 

هدوء نسبي تتحرك "حماس" في إطاره في منطقة القطاع من أجل اإلعداد للمعركة المقبلة، بينما 
بذلت إسرائيل كل ما في وسعها، وخصوصًا في مجال الوسائل التكنولوجية من أجل شل قدرات 

نت في المقابل   قدرتها على مواجهة الصواريخ.الحركة العمالنية مثل األنفاق الهجومية، وحس 
وضعًا ثالثًا هو ليس هدوءًا مطلقًا وال معركة  -حاليًا، تفرض "حماس" على إسرائيل تحديًا جديدًا 

 عسكرية شاملة، حيث أصبح يسمى "إرهاب" الطائرات الورقية الحارقة الذي يجري بقوة منخفضة. 
يحمل نارًا أو عبوات ناسفة يجتاز الحدود هذا النوع من المواجهة التي تجري في إطار سالح بدائي 

في اتجاه حقول مستوطنات إسرائيل، هو استمرار مباشر للمعركة التي خاضتها "حماس" في مواجهة 
إسرائيل في منطقة السياج. إن فشل األحداث على الحدود، التي كان هدفها دفع حكومة نتنياهو إلى 

المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب  التخفيف من الحصار المفروض على القطاع، ودفع
 "حماس"، جعل التنظيم "اإلرهابي" أمام وضع صعب ودفعه إلى تغيير التوجه.

التغير التكتي لـ"حماس" أوجد صراعًا لم تخبره إسرائيل في السنوات األخيرة. إنه واقع يخلق عدم 
التي يجب أن تكون طوال الوقت ارتياح مستمرًا واستنزافًا ليس فقط بالنسبة إلى المؤسسة األمنية 

مستعدة لمواجهة األسوأ، بل أيضًا بالنسبة إلى مواطني غالف القطاع الذين تلتهم النيران حقولهم، 
وهم عرضة أيضًا للعبوات الناسفة التي ُتلقى من القطاع بوساطة الطائرات الورقية. من هذه الناحية 

سرائيل، التي تعودت على نوعين من الوضع ما نتحدث عنه هو نوع عمالني جديد من المعركة. و  ار
في مواجهة "حماس"، ال تملك حاليًا ردًا جيدًا بما فيه الكفاية، وهي مضطرة إلى مواجهة مجموعة من 

 الخيارات كل واحد منها أسوأ من اآلخر.
الخيار األول، هو الجلوس وعدم فعل أي شيء، أو فعل القليل. معالجة موضعية ألضرار الحرائق 

أمل أن يفعل الزمن فعله. المشكلة األساسية في هذا الخيار ال تكمن فقط في أنه يعر ض  على
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إسرائيل لضرر مستمر ويؤدي إلى تآكل ردعها، بل أنه ال يقنع الطرف اآلخر بالعمل على ضبط 
 النفس.

حاذرت الخيار الثاني؛ مهاجمة مطلقي الطائرات الورقية والمنظومة الجوية البدائية لـ"حماس". لقد 
إسرائيل حتى اآلن القيام بهذه الخطوة على الرغم من تصريحات وزير الدفاع، بصورة أساسية ألنها 
تنطوي على احتمال تدهور شامل للوضع في القطاع، ويمكن أن تؤدي إلى جولة عسكرية واسعة. 

ه، هناك إن معركة إضافية ليست في مصلحة الدولة حاليًا، وبصورة خاصة ألنه أيضًا في جولة كهذ
مصلحة استراتيجية إلسرائيل في المحافظة على الواقع الحالي في القطاع الذي تكون فيه "حماس" 

 هي العنوان السياسي المركزي.
في الخلفية يوجد تخوف من واقع أن يؤدي انهيار السلطة المركزية في غزة إلى انهيار كامل ألجهزة 

ثيرًا. مثاًل السعي إلى احتالل شامل للقطاع، أو الحكم الفلسطينية والتعرض لسيناريوهات أسوأ ك
سياسية منفصلة -فرعية جيو –السعي إلضعاف المنظومة الفلسطينية من خالل تقسيمها إلى وحدات 

 في الضفة وفي القطاع.
إن الجيش اإلسرائيلي يعرف كيف يخوض معركة ضد "حماس" فقط من خالل طريقتين غير 

ن أن تؤثر بسرعة في روحية القتال لدى الطرف الثاني. الطريقة فعاليتين. إن عملية جوية ال يمك
 -الثانية، احتالل كامل للقطاع، يمكن أن يورط إسرائيل أكثر، ويفرض على المستوى الرسمي

السياسي حذرًا أكبر عندما سيكون عليه التشدد في رده على مطلقي منظومة طائرات اإلرهاب الورقية 
 ومشغ ليها.

االستعداد للتوصل إلى تسوية جديدة في القطاع بوساطة الحوار غير المباشر مع الخيار الثالث؛ 
"حماس"، تشكل مجموعة موضوعات مثل تجريد القطاع من السالح، وارعادة المواطن الذي ضل  
الطريق، أبراها منغيستو، وجثامين الجنود في مقابل التخفيف من الحصار االقتصادي، وربما أيضًا 

دة إعمار القطاع. حاليًا المقصود هو خيار من الصعب على إسرائيل و"حماس" تسهيل عملية إعا
قبوله على الرغم من أن كل مكوناته موجودة منذ وقت على طاولة النقاشات المفترضة. وبحسب 
مؤشرات معينة فقد وضعت "حماس" فيتو على فكرة نزع السالح بينما تصر جهات في إسرائيل على 

 يقلص من معقولية التوصل إلى مثل هذه الصفقة.  ذلك بقوة، األمر الذي
الدالالت العامة لألمور واضحة. نظرًا إلى أن إسرائيل ليس لديها خيار جيد بما فيه الكفاية وال حتى 
حلول على المستوى التكنولوجي، نحن في مواجهة وضع سيكون فيه "الحل" األخير الذي بقي للدولة 

التدريجية التصعيدية " المعروفة. أي تصعيد تدريجي في الرد على وللجيش اإلسرائيلي هو "الخطوات 
مطلقي الطائرات الورقية، ومواصلة مهاجمة أهداف تابعة لـ"حماس" من الجو من أجل محاولة تجديد 
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الردع اآلخذ في التآكل. في مثل هذا الواقع يبدو أن الطرفين على منزلق خطر يمكن في المستقبل 
 وصًا إسرائيل، إلى معركة عسكرية ُأخرى في قطاع غزة.أن يدفع االثنين، وخص

ثمة شك في الظروف الحالية إلسرائيل التي تعمل للمحافظة على سلطة "حماس" أن يكون في 
استطاعة قتال واسع تغيير الواقع في قطاع غزة فورًا. لكن من المحتمل بالتأكيد، مثلما حدث في 

صامد" و"عمود سحاب" والرصاص المصبوب"، أن تحصل الصورة التي انتهت فيها عملية "الجرف ال
إسرائيل على ما تحتاجه إلطفاء النيران الحالية، وربما أيضًا دفع الطرفين إلى التفكير بالخيارات 
العسكرية والسياسية التي تبدو لهما حاليًا غير معقولة. في الخالصة ينطوي الوضع الحالي في 

 ن أن يجعل حرارة الصيف المقبل عالية جدًا.قطاع غزة على واقع عمالني جديد يمك
 عن "مكور ريشون"

 20/6/2018، األيام، رام هللا
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