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  لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

البيت األبيض قال إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس  أن، 22/6/2018الجزيرة.نت، ذكر موقع 
األمريكي والمبعوث األمريكي للسالم جيسون غرينبالت اجتمعا في الدوحة بأمير دولة قطر الشيخ 

وأفاد بيان البيت األبيض بأن االجتماع ناقش زيادة  اني مساء أمس الخميس.تميم بن حمد آل ث
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التعاون بين واشنطن والدوحة، وسبل تقديم المعونة اإلنسانية لقطاع غزة الفلسطيني، وجهود إدارة 
وأفادت وكالة  الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تسهيل عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

نباء القطرية ققنا  بأن  تم أياا خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الوثيقة بين دولة قطر األ
 والواليات المتحدة في مختلف المجاالت.

ا أجرتمصر والواليات المتحدة  ، أنالقاهرة من، 22/6/2018 ،الشرق األوسط، لندنوجاء في 
ياء المفاواات بين الجانبين الفلسطيني محادثات في القاهرة أمس الخميس، تناولت مساعي إح

واإلسرائيلي، والمبادرات الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة. جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس األمريكي، وجيسون 

السفير وقال  اواات الدولية، والوفد المرافق.غرينبالت مساعد الرئيس األمريكي والممثل الخاص للمف
بسام رااي الُمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن كوشنير استعرض جهود اإلدارة األمريكية 
واتصاالتها الحالية، للدفع قدمًا بجهود إعادة مسار المفاواات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

في غزة. فيما أكد السيسي دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية فااًل عن تحسين الواع اإلنساني 
الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس 

 عاصمة لدولة فلسطين. "القدس الشرقية"، تكون في  1967حل الدولتين وفقًا لحدود 
اسااتعرض الجهااود التااي تبااذلها مصاار إلتمااام عمليااة المصااالحة ووفقااا لبيااان المتحاادث، فااين السيسااي 

الفلساطينية وتهدئااة األواااع فااي غاازة، وماا تقااوم با  ماان إجااراءات لتخفياف المعاناااة التاي يتعاارض لهااا 
سااكان القطاااع، ومنهااا فااتف معباار رفااف طااوال شااهر رماااان، فااااًل عاان االتصاااالت المسااتمرة التااي 

دفع قدمًا بمساعي إحياء المفاواات بين الجانبين الفلساطيني تجريها مع األطراف المعنية من أجل ال
واإلسرائيلي، حيث شدد على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القااية المحورياة، سايوفر واقعاًا 

 جديدًا يساعد في تحقيق االستقرار واألمن لمختلف دول المنطقة.
 

 الصفدي يدعوان إلنهاء "االنسداد السياسي"و عريقات  .2
اا أيماان الصاافدي وماادير دائاارة  األردنااي أجاارو وزياار الخارجيااة وشااتون الم تااربين :بتااراوكالااة  – ناعم 

اللااواء عاادنان الجناادي، محادثااات مااع أمااين ساار اللجنااة التنفيذيااة لمن مااة األردنيااة المخااابرات العامااة 
 صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج. .التحرير الفلسطينية د

فااي بيااان صااحفي، إن هااذه المحادثااات تااأتي فااي إطااار عمليااة تنساايق األردنيااة، قالاات وزارة الخارجيااة و 
ودولااة فلسااطين للتعاماال مااع المسااتجدات المرتبطااة بالقاااية  ردنالمواقااف والتحركااات المسااتمرة بااين األ

 لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. الفلسطينية تنفيذاً 
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ااخااالل اجتماعهماا ،وحااذر الجانبااان ماان تبعااات اسااتمرار االنسااداد السياسااي،  ،ان مساااء أمااسا فااي عم 
عاااادل للصاااراع  واالساااتقرار والساااالم الشاااامل دون التوصااال لحااال   بااااألمنالمنطقاااة لااان تااانعم  أن وأكااادا

  فاي الحرياة والدولاة حق ا يلبي الحقوق المشاروعة للشاعب الفلساطيني وخصوصااً  اإلسرائيليالفلسطيني 
الذي يامن قيام الدولاة الفلساطينية المساتقلة وذات  ،الدولتين حل   أنعلى كدا أو  على ترابهم الوطني.

 هااو الساابيل الوحيااد لحاال   "،القاادس الشاارقية"وعاصاامتها  1967الساايادة علااى خطااوط الرابااع ماان حزيااران 
الم الشامل والعادل.  الصراع وتحقيق الس 

الادولتين وفاق  لتوصال لحال  وطالبا المجتماع الادولي التحارك بشاكل فاوري وفاعال إليجااد أفاق سياساي ل
لة ولوقف الممارسات اإلسرائيلية   .التي تقوض هذا الحل   األحاديةقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّ

هللا  التاي يقودهاا الملاك عباد ردنن يره الفلسطيني على اتصاالت وتحركات األ األردنيواطلع الجانب 
 لتحقياااق حااال   فااااعالً  ي وفاااق أساااس تطلاااق جهاااداً ولكسااار االنساااداد السياسااا الفلساااطينيين، إلسااانادالثااااني 

 الدولتين وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 21/6/2018 ،الغد، عّمان

 
 في تمرير "صفقة القرن" واشنطنللدولة ويتحدى  األحمد ُيلّمح إلعالن "المركزي" برلمانا   .3

رير والمركزية لحركة فتف، احتمال اتخاذ غزة: ألمف عزام األحمد عاو اللجنتين التنفيذية لمن مة التح
فاي لدولاة فلساطين"،  قرار من القياادة الفلساطينية، إلعاالن المجلاس المركازي لمن ماة التحريار "برلمانااً 

أثناء انعقاد المجلس المقرر الشهر المقبال، وقلال مان أهمياة جولاة مبعاوثي اإلدارة األمريكياة للمنطقاة، 
، وقال إن القيادة الفلسطينية واثقة من وجود "موقاف ها فلسطينياً من أجل تسويق "صفقة القرن"، لرفا

 أردني صلب" مساند لمطالبها.
ن  وقال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إن المجلس المركزي سيعقد قبل نهاية يوليو/ تموز المقبل، وا 

ولة عقاد هاذا الدعوات ستوزع على األعااء قبل أسبوعين أو عشرة أيام من موعاد االنعقااد. وأكاد ساه
إلاااى أن عااادد المجلاااس  الن ااار المجلاااس، الاااذي أحاااال إليااا  المجلاااس الاااوطني صاااالحيات  كاملاااة، الفتااااً 

إلى أن  يجري  الن ر ، توجد غالبيتهم داخل المناطق الفلسطينية، الفتاً عاواً  144 المركزي يبلغ حالياً 
 الترتيب لعقده منذ وجود الرئيس محمود عباس الشهر المااي في المشفى.

ااا أنوأاااااف  ان للطلاااب مااان رئااايس المجلاااس الاااوطني ساااليم الزعناااون الااارئيس كلفااا  بالاااذهاب إلاااى عم 
لالستعداد لعقد جلسة "المركزي". ومن المقرر حسب قول  أن يقوم المجلس المركازي باساتكمال بعاض 

ة بحثها في المجلس الوطني، ومناقشاة الخطاوات المطلاوب تنفياذها لمجابها إكمالالقاايا التي لم يتم 
التطورات. وألمف إلى إمكانية أن يتم إعالن المجلس المركزي كا"برلمان دولة فلسطين" باالعتماد علاى 
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قرار األمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطينية تحت االحتالل، واالعتراف بأن اللجنة التنفيذية للمن مة 
 تمثل حكومة تلك الدولة.

ل مااا لاا  عالقااة بعماال الساالطة الفلسااطينية، التااي وفااي حااال جاارو إقاارار هااذا األماار، ساايجري إل اااء كاا
وأشار األحمد كذلك إلى أن  سيتم خاالل عقاد المجلاس المركازي،  ستتحول بالكامل إلى دولة فلسطين.

 ."إسرائيل"التأكيد على قرارات المجلس الوطني السياسية، في مقدمتها العالقة مع 
حالية للمنطقة، من أجل الترويج لا"صفقة القرن"، وتطرق األحمد إلى جولة مبعوثي اإلدارة األمريكية ال

إلى أن المبعوثين يبحثون عن "خطة التحرك وليس صفقة القرن"، وانهم "ياعون غزة في الن ر  الفتاً 
المنتصاااف تحااات الحااال اإلنسااااني". وأشاااار إلاااى أن اإلدارة األمريكياااة حاولااات عقاااد ماااتتمر بشاااأن غااازة 

ادة الفلساطينية رفاات ذلااك، وقاال إن جارياد كوشانر مستشااار أن القيا برئاساة األمام المتحادة، مواااحاً 
"نحاان بالمرصاااد  الاارئيس األمريكااي، يحاااول توساايع دائاارة المااتتمر، وياازج باادول عربيااة جدياادة، مااايفاً 

 أن تمرر مخططاتها". األمريكيةولن نسمف لإلدارة 
"نتحاادو  اااة فلسااطينياً وقااال فااي رسااالة إلااى اإلدارة األمريكيااة التااي تسااعى لتمرياار صاافقة القاارن المرفو 

 الكون كل ، في تمرير إشي بدناش إياه قنرفا  ".
 22/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع الشهر المقبل لمناقشة االستقرار السياسي للسلطة .4

ي كشف مساتول فلساطيني باارز فاي تصاريف إلاى "الحيااة" أن المجلاس المركاز  :محمد يونس -رام هللا 
سااايجتمع باااين الخاااامس عشااار والعشااارين مااان الشاااهر المقبااال، للبحاااث فاااي اساااتقرار الن اااام  الفلساااطيني

 السياسي للسلطة في  ل االنقسام، وتعطل المصالحة وتوقف االنتخابات.
وقال المستول إن المجلس المركزي، الذي فو ا  المجلس الوطني تولي صالحيات ، في حاال غيابا ، 

أن استقرار الن ام السياساي، علاى ااوء تعطيال الجهااز التشاريعي للسالطة سيتخذ قرارات مهمة في ش
. وأاااااف المساااتول أن "المجلاااس المركااازي سااايعلن نفسااا  مرجعياااة للسااالطة 2007مناااذ االنقساااام عاااام 

الفلسطينية، وأن  هو الجسم الذي سيتولى صالحيات المجلس التشريعي في ما يتعلق بملء الفراغ فاي 
 ل الرئاسة والحكومة، في حال ش ورها".المتسسات التنفيذية، مث

وقاااال المساااتول الفلساااطيني: "ساااندعو حركاااة حمااااس إلاااى الموافقاااة علاااى انتخاباااات عاماااة، وفاااي حاااال 
رفاها ذلك، فين المجلس المركزي سيكون هو مرجعية السلطة إلى حاين إجاراء انتخاباات فاي الاافة 

امااة قباال إنهاااء االنقسااام، ن اارًا إلااى ال ربيااة وقطاااع غاازة". وتاارفض "حماااس" الااذهاب إلااى انتخابااات ع
 تعرض قيادتها وأعاائها للمالحقة من قبل السلطات اإلسرائيلية في الافة ال ربية.
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واعتباااارت الحركااااة تااااولي المجلااااس المركاااازي دور المجلااااس التشااااريعي، بمثابااااة "انقااااالب" علااااى الن ااااام 
يعتقاادون أن الاارئيس عباااس األساساي للساالطة. وقااال مسااتولون فيهاا فااي تصااريحات إلااى "الحيااة" إنهاام 

 يعمل على تحويل االنقسام إلى انفصال بين الافة والقطاع. 
 22/6/2018 ،الحياة، لندن

 
 المساس بالحريات هرفضويؤكد  الحمد هللا يجدد دعوته لتمكين الحكومة في غزة .5

، فااي رام 21/6/2018 رامااي الحمااد هللا، يااوم الخماايس الفلسااطيني التقااى رئاايس الااوزراء :وفااا – رام هللا
ماااان ممثلااااي المتسسااااات والفعاليااااات األهليااااة والمجتمااااع الماااادني، والهيئااااة المسااااتقلة لحقااااوق  هللا، وفااااداً 

وأكاد الحماد هللا اارورة التكااتف والعمال الوحادوي  اإلنسان، بحاور محاف  رام هللا والبيرة ليلى غنام.
وطنياااة تجماااع الكااال  علاااى اااارورة بلاااورة رتياااة مااان أجااال حماياااة شاااعبنا مااان كافاااة التحاااديات، مشااادداً 

الفلسطيني وتصون التعدد واالختالف، لخلق حالاة صاحية بعيادا عان التجاذباات والمناكفاات التاي مان 
وجاادد رئاايس الااوزراء تأكيااده علااى أناا  ال أحااد فااوق القااانون، والتاازام  شااأنها خلااق المزيااد ماان االحتقااان.

لااق ألي مساااس بهااذه الحريااات الحكومااة بحريااة الاارأي والتعبياار وبالحريااات اإلعالميااة، ورفاااها المط
وشاادد الحمااد هللا علااى أن حقااوق المااو فين فااي قطاااع غاازة  التااي كفلهااا القااانون األساسااي الفلسااطيني.

إلااى مواصاالة  فااي الوقاات ذاتاا  إلااى تمكااين الحكومااة فااي قطاااع غاازة، مشاايراً  محفو ااة ومكفولااة، داعياااً 
 الجهود والمساعي إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

 21/6/2018 ،لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
 

 اإلبراهيمي سجدبتحمل مسؤوليتها تجاه الم "اليونيسكو" تطالبوزارة األوقاف الفلسطينية  .6
تاال أبيااب: وسااط معاراااة واحتجاااج الفلسااطينيين ال اااابين، وقلقهاام ماان عمليااة تصااعيد لتهويااد الحاارم 

للشااارطة بداخلااا ، ب ياااة حماياااة  تالل اإلسااارائيلي مركااازاً اإلبراهيماااي فاااي الخليااال، أقامااات سااالطات االحااا
 المستوطنين اليهود ونشاطاتهم االستفزازية، وآخرها إقامة حفل موسيقي ديني، أمس الخميس.

بتهوياااد المساااجد اإلبراهيماااي، ياااأتي اااامن سلسااالة مااان  وقاااد اعتبااار الفلساااطينيون هاااذا اإلجاااراء تهدياااداً 
، 1994 ساانةل الحاارم، بعااد المجاازرة التااي ارتكباات داخلاا  اإلجااراءات التااي يقااوم بهااا المسااتوطنون داخاا

وتوجهااات وزارة األوقااااف الفلساااطينية إلاااى من ماااة اليونيساااكو العالمياااة، تطالبهاااا بتحمااال  وحتاااى الياااوم.
مسااتوليتها تجاااه الحاارم اإلبراهيمااي، ووقااف التهويااد المسااتمر الااذي يتعاارض لاا  ماان حكومااة االحااتالل، 

راهيماي قاد أدرجاا علاى الئحاة التاراث العاالمي. وقالات مديرياة أوقااف باعتبار مدينة الخليل والحارم اإلب
الخلياال فااي بيااان صااحفي أمااس، إن هااذا االعتااداء انتهاااك خطياار ومساااس بمكانااة الحاارم اإلبراهيمااي 
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الشااااريف، وسااااابقة خطياااارة، ويمااااس مشاااااعر المساااالمين. ودعاااات األوقاااااف كافااااة المتسسااااات الدوليااااة 
تحماال مسااتولياتها تجاااه الحاارم اإلبراهيمااي الشااريف، ووقااف هااذا والحقوقيااة، وعلااى رأسااها اليونيسااكو، ل

 االنتهاك الخطير، وأن حكومة االحتالل تتحمل المستولية الكاملة عما يحدث نتيجة لذلك.
 استنكر محاف  الخليل، كامل حميد، هذا اإلجراء التهويدي. كما 

 22/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلبراهيمي سجدت المستوطنين االستفزازية في المتدين ممارسا الفلسطينية الرئاسة .7
الفلساااطينية اقتحاااام المساااتوطنين الحااارم اإلبراهيماااي الشاااريف فاااي مديناااة السااالطة  دانااات رئاساااة :رام هللا

وأكادت  ، وقيامهم بممارسة طقوس دينية مستفزة لمشاعر المسالمين.21/6/2018 الخليل، يوم الخميس
لهااذه اإلجااراءات الخطياارة التااي ماان شااأنها تحوياال الصااراع ماان  الرئاسااة فااي بيااان لهااا، رفاااها الكاماال

سياسي إلى ديني، محملة الحكومة اإلسارائيلية المساتولية عان هاذا العادوان وتداعياتا ، خاصاة وأن ماا 
 يسمى وزير األمن الداخلي كان مشاركا في هذه األعمال العدوانية.

 21/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يينفالصح تطالب االتحاد الدولي بالتحرك لمنع قانون إسرائيلي ضدّ  "اإلعالم الفلسطينية" .8
رام هللا: طالباات وزارة اإلعااالم الفلسااطينية االتحاااد الاادولي للصااحافيين بالعماال علااى حمايااة الصااحفيين 

ون يح اار توثيااق الفلسااطينيين، فااي أعقاااب إقاارار الكنيساات اإلساارائيلية، بااالقراءة التمهيديااة، مشااروع قااان
ممارسات جنود االحتالل خالل أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن 

فااي رسااالة وجهتهااا للجنااة التنفيذيااة لالتحاااد الاادولي للصااحافيين،  اإلعااالمودعاات وزارة  خمااس ساانوات.
عمليااة" لحمايااة الصااحافيين رئاايس االتحاااد فيليااب لااوروت، وأعااااء اللجنااة التنفيذيااة، لااا"اتخاذ خطااوات 

 الفلسطينيين، من هذا القانون الذي وصفت  با "العنصري".
 22/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 لن ننتظر لألبدو الحركة لم ترد بعد األحمد: نقلنا رسالة لحماس بوجوب تمكين الحكومة بغزة..  .9

مركزية لحركة فتف، في مقابلة مع التنفيذية لمن مة التحرير وال ةعزام األحمد عاو اللجن تحدثغزة: 
ملف المصالحة المتعثرة مع حركة حماس، مشيرا إلى تشكيل لجنة من اللجنتاين  عن تلفزيون فلسطين

التنفيذياااة والمركزياااة تسااامى "لجناااة غااازة"، مهمتهاااا إعاااداد ورقاااة بشاااأن المصاااالحة ماااع حركاااة "حمااااس. 
مقترحات إلقرارها، مستمدة من اتفاقياات وأواف أن هذه اللجنة التي ستنهي عملها خالل أيام، ستقدم 
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المصااالحة الموقعااة سااابقا، وقااال إناا  فااي حااال لاام تقاام حماااس باالسااتجابة لمطالااب المصااالحة، ساايتم 
وجاادد تمسااك حركااة فااتف بالرعايااة المصاارية إلتمااام عمليااة المصااالحة، وشاادد علااى  البحااث عاان باادائل.

هاااا فاااي قطااااع غااازة. وقاااال موجهاااا حديثااا  اااارورة تمكاااين الحكوماااة الفلساااطينية مااان القياااام بكامااال عمل
لحمااس، إنا  فاي حااال عادم قبولهاا بتمكاين الحكومااة، فاين ذلاك سايدفع ألن تتساالم كال شايء فاي غاازة. 
ن الحركاة لام تارد بعاد  وقال إن  جرو نقل رسالة بهذا المامون لحماس مان قبال الوسايط المصاري، وا 

 عليها، لكن  قال "لن ننت ر لألبد"، في إشارت  لرد حماس.
وفي سياق حديث  قال األحمد إن  "متشائم" من رد حماس، لكن  أااف "لست متشائما من إرادة 
الشعب الفلسطيني، ليا ط على كل من يقف في وج  االنقسام"، متكدا في الوقت ذات  أن إنهاء 

بقى االنقسام من أوليات القيادة الفلسطينية وحركة فتف. وتابع القول إن  "رغم كل أخطاء حماس"، سي
 الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة.

 22/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل والحصار : شعبنا يربط على جراحه لمواصلة نضاله ضدّ حماس .01
قاال الناااطق باسام حركااة حمااس حااازم قاسام إن جمعااة ال اد تحاات عناوان "جمعااة الوفااء للجرحااى" هااي 

وأكاااد قاسااام فاااي  لاااذين تصااادروا الفعااال النااااالي فاااي مسااايرات العاااودة.رساااالة تقااادير لجرحاناااا األبطاااال ا
 تصاااريف صاااحفي أن شاااعبنا ياااربط علاااى جراحااا  لمواصااالة نااااال  العاااادل ااااد االحاااتالل والحصاااار.
وأاااااف أن إصااارار جمااااهير شاااعبنا بمختلاااف مكوناتااا  علاااى المشااااركة فاااي مسااايرات العاااودة وكسااار 

 الكريم.الحصار يتكد على تمسك  بحقوق  الوطنية والعيش 
 21/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 قرار بإزالة البوابات اإللكترونية من مداخل مخيمات الفلسطينيين بلبنانحماس:  .00

كشااف المساتول السياسااي لحركااة حمااس فااي مدينااة صايدا جنااوبي لبنااان أيمان شااناعة، النقاااب : صايدا
ش بقرار إزالة البوابات اإللكترونية التي عن تلقي حركت  والفصائل رًدا لبنانيًّا رسمًيا من مخابرات الجي

 ُأقيمت متخًرا على مداخل مخيمي عين الحلوة والمية المية لالجئين الفلسطينيين.
وأكد شناعة في تصريحات ل  أن إزالة البوابات وفقا لقرار مخابرات الجيش سيتم نهاية األسبوع بلبنان 

وطناااي فلساااطيني شاااعبي وفصاااائلي وحااادوي،  وأشاااار إلاااى أن "القااارار جااااء نتااااج جهاااد األحاااد المقبااال.
وتواصااال مساااتمر ماااع المساااتويات اللبنانياااة السياساااية واألمنياااة والحزبياااة مناااذ لح اااة إقاماااة البواباااات". 
وأواف أن االعتاراض الفلساطيني علاى البواباات اإللكترونياة علاى مادخلي المخيماين فاي صايدا، جااء 
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ها نقطااة لتاااييق الخناااق علااى سااكان المخيمااين، وا النتقاااص ماان كاارامتهم وحااريتهم وقيمااتهم، ولاام بعااد ا
 يكن استهدافا للقيادة السياسية أو الحكومة أو المتسسة العسكرية في البالد.

 21/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : هدم المنازل سياسة ردع فاشلة تنتهجها دولة فاشيةقيادي بحماس .02
بااو عاون أن هاادم مناازل األساير عااالء قبهااا، فاي محاف ااة جنااين نزيا  أ سأكاد القيااادي فاي حركااة حمااا 

منفااذ عمليااة الاادعس التااي ُقتاال فيهااا جنااديان، تااأتي ااامن سياسااة العقاااب الجماااعي ومحاااوالت الااردع 
وقال أبو عون في تصريف صحفي، إن سياسة ال طرساة اإلسارائيلية التاي تنتهجهاا  التي أثبتت فشلها.

ن اختلفت األساليب، فهي تهدف لردع دولة االحتالل الفاشية منذ عشرات السنين بحق الف لسطينيين وا 
وشاادد علااى أن كاال المحاااوالت باااءت بالفشاال،  الفلسااطينيين وماانعهم ماان المقاومااة والمطالبااة بحقااوقهم.

مشيرا أنهم قااموا مسابقا باإلبعاادات الفردياة والجماعياة والقتال واالعتقاال وهادم البياوت عشارات المارات 
 ي من المطالبة بحق  والدفاع عن األرض والمقدسات.إال أنهم عجزوا عن منع الفلسطين

 21/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس في بيت لحمحركة االحتالل يزعم اعتقال خلية تابعة ل .03
كشفت سلطات االحتالل، يوم الخميس، النقاب عن اعتقال خلية فلسطينية مكونة من : القدس المحتلة

وقالت القناة العبرية الثانياة، نقاال عان  فة ال ربية المحتلة.ستة أعااء في مدينة بيت لحم جنوب الا
بيان لشرطة االحتالل: إن  يشتب  بتسببهم في إلحاق أارار بالسياج األمني فاي منطقاة القادس، علاى 

وذكرت القناة، أن المعتقلين ينتسبون إلى "حماس"، مشايرة إلاى أنا  وفقاًا إلعاالن الشارطة،  حد زعمها.
 ورطون" في أنشطة أخرو.يبدو أن الستة "مت

وكان االحتالل زعم قبل يومين اعتقال خلية تتبع لا"حماس" في مدينة نابلس شمال القدس المحتلة، 
   شخصًا خططوا لعمليات اد أهداف إسرائيلية.20مكونة من ق

 21/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من دعاوى المقدسيين لشرطة "حرس الحدود"وزير إسرائيلي يسعى إلى تحصين قانوني  .04
يسعى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان، إلى إدخال تعديالت قانونية لتحصين : تل أبيب

وقالت صحيفة "هآرتس"  ما تسمى شرطة "حرس الحدود"، من دعاوو تعوياات يقدمها مقدسيون.
 لة فقط في الافة ال ربية.اإلسرائيلية، يوم الخميس، إن  بموجب القانون الساري فين الحصانة فاع
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وأاافت: "القانون يمنف الحماية للجيش اإلسرائيلي في الافة ال ربية، ولكن ليس للشرطة التي يمكن 
 للسكان العرب في القدس الشرقية أن يقدموا دعاوي أارار اد أفرادها إلى المحاكم".

الشرطة اإلسرائيلية وما تسمى  وخالفا للافة ال ربية، حيث يتولى الجيش اإلسرائيلي المستولية، فين
ونقلت الصحيفة عن أردان  شرطة "حرس الحدود"، هي فقط المستولة عن العمل في القدس الشرقية.

قول : " فخور بتقديم تعديل قانوني عادل سيساوي بين شرطة الحدود وجنود الجيش اإلسرائيلي عندما 
 يحاربون اإلرهاب".

لمااية دعاوي إلى المحاكم اإلسرائيلية اد عناصر في وكان مقدسيون قد قدموا في السنوات ا
الشرطة وشرطة "حرس الحدود" للمطالبة بتعوياات، على أارار جسدية ومادية لحقت بهم نتيجة 

 ممارسات هذه العناصر.
وقالت الصحيفة: "تتوقع المتسسة األمنية موجة من الدعاوي القاائية نتيجة المواجهات التي نشبت 

ولفتت في هذا الصدد إلى أن  داث في المسجد األقصى خالل العامين الماايين".على خلفية األح
إسرائيل ااطرت لدفع تعوياات لمقدسي من سكان بلدة شعفاط، شمالي القدس، ُأصيب في العام 

قرب منزل ، ولمقدسي آخر من سكان بلدة العيساوية أصيب خالل مروره من منطقة قريبة من  2014
إلى الصحيفة فين القانون الحالي يسمف للفلسطينيين بتقديم دعاوي أارار في  واستناداً  مواجهات.

وقالت: "في حال تعديل القانون فين الشرطة ستكون محصنة من  غاون عامين من وقوع الحادث.
دعاوي قاائية لدفع تعوياات نتيجة أارار". وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة أردان تح ى بالدعم 

 ق مع وزيرة العدل إياليت شاكيد.يلعام اإلسرائيلي، ويتوقع أن يتم اعتمادها بالتنسمن مكتب النائب ا
 21/6/2018القدس، القدس، 

 
 إردان ال يستبعد عملية عسكرية شاملة لالحتالل بغزة .05

قال وزير األمن الداخلي، غلعاد أرادن، يوم الخميس، إن  من المرجف جدا أن يشرع جيش : محمد وتد
 ئيلي، بعملية عسكرية شاملة وواسعة النطاق في قطاع غزة في األشهر المقبلة.االحتالل اإلسرا

تصريحات الوزير أردان وردت خالل مقابلة أجرت  مع  "إذاعة الجيش"، وذلك ردا على ستال حول 
السبل لمواجهة التصعيد على جبهة غزة، الفتا إلى أن عملية عسكرية شاملة من شأنها ردع الفصائل 

 عن إطالق الصواريخ على جنوب البالد.الفلسطينية 
بالمقابل رجحت صحيفة "معاريف" إن األحداث األخيرة على جبهة غزة، هي في الواقع نوع من 
"البروفة" العامة لما يحتمل أن يكون مواجهة أوسع، من جانب آخر قالت الصحيفة: "لقد أثبتت جولة 
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در ما هي جيدة إال أنها لم تحقق استجابة كاملة المناوشات من الناحية العملية أن القبة الحديدية بق
 في صد قذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدو".

تنسجم تقديرات الصحيفة مع تصريحات أردان، وهو عاو المجلس الوزاري المص ر لشتون 
زة السياسة واألمن قالكابينيت ، الذي تطرق إلى الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من غ

وتتسبب بحرائق بالجنوب ويفشل جيش االحتالل اإلسرائيلي في مواجهتا، قائال: "يجب استهداف كل 
من يطلق الطائرات الورقية"، وهو ذات الموقف الذي عبرت عن  وزيرة القااء اإلسرائيلية، أييليت 

ء الطائرات شكيد التي قالت: "ال يوجد فرق بين طائرة ورقية والقسام، ونحن ال نحتاج إلى احتوا
 الورقية".

عاموس هرئيل إن "الطريق إلى جولة أخرو من القتال أصبحت  وقال المحلل العسكري للصحيفة
أقصر، فليلة تبادل إطالق النار على الحدود مع قطاع غزة تشير إلى ت ير جوهري في الواع 

عما كان علي  في وتابع: "لقد أصبحت إسرائيل وحماس اآلن في واقع مختلف تماًما  األمني هناك".
 قطاع غزة طوال نحو أربع سنوات، منذ نهاية عملية الجرف الصامد".

 21/6/2018، 48عرب 
 

 فوق غزةمنظومة كهروضوئية إسرائيلية العتراض الطائرات الورقية  .06
الجيش اإلسرائيلي ينوي نشر من ومة جديدة، ، أن هاشم حمدان، عن 22/6/2018، 48عرب ذكرت 

طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة  اهرة الطائرات الورقية اليوم الجمعة، على 
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فين الحديث عن من ومة كهرواوئية بيمكانها  والبالونات الحارقة.

وأاافت أن   كيلومترات، بينما ال تزال فوق أرااي قطاع غزة. 7التقاط الطائرات الورقية من مسافة 
ئرة الورقية، فين المن ومة قادرة على إطالق طائرة ص يرة مزودة بمعطيات مكانية، بعد التقاط الطا

وأاافت الصحيفة أن الحديث عن من ومة قامت شركة  وعندها يتم اعتراض الطائرة الورقية الحارقة.
وقد صودق على  "إلبيت" بتوطيرها، وعرات على قائد القوات البرية في الجيش اإلسرائيلي.

 جراء تجارب عمالنية عليها، وسيتم نشرها، الجمعة، على الحدود مع قطاع غزة.المن ومة إل
مصادر إعالمية عبرية قالت الليلة إن شركة عسكرية ، أن 21/6/2018، فلسطين أون الينوأاافت 

 إسرائيلية طورت متخرًا من ومة ليزر إلسقاط الطائرات والبالونات الحارقة على حدود قطاع غزة.
الثانية العبرية أن  سيتم البدء بنشر المن ومة على حدود القطاع غدًا الجمعة وأنها  وذكرت القناة

وقالت القناة إن  عبارة عن أشعة ليزر حادة تتمكن من إسقاط الطائرات والبالونات الحارقة عن بعد.
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ة ما المن ومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالي
 يتدي الحتراقها.

 
 للوكالة اليهودية عاما   نتنياهو يعارض تعيين هيرتسوغ مديرا   .07

أبدو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يوم الخميس، معارات  : ترجمة خاصة -رام هللا 
ي وكانت لجنة التعيينات ف لتعيين يتسحاق هيرتسوغ زعيم المعاراة مديرا عاما للوكالة اليهودية.

الوكالة أوصت بتعيين هيرتسوغ مديرا عاما لها، حيث ستنعقد يوم األحد المقبل جلسة بين ممثلي 
وبحسب إذاعة ريشت كان العبرية، فين نتنياهو اقترح  الوكالة والحكومة للبت نهائيا في القاية.
 تعيين وزير الطاقة يوفال شتاينتس للمنصب.

 21/6/2018القدس، القدس، 

 

 سارة نتنياهو " تقدم الئحة اتهام ضدّ ائيليةاإلسر  "النيابة .08
سارة نتنياهو، زوجة رئيس  الئحة اتهام اد   ،قدمت النيابة العامة في إسرائيل، يوم الخميس: رام هللا

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، بينها الموقع  الوزراء في القاية المعروفة باسم "منزل رئيس الوزراء".
، إن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب "وجبات جاهزة بعشرات آالف االلكتروني لصحيفة "هآرتس"
وأشارت إلى ان  وفقا لالئحة االتهام فين سارة نتنياهو مشتبهة بطلب  الدوالرات على نفقة الدولة".

وذلك في  2013و 2010ألف دوالر أمريكي من مطاعم في الفترة ما بين  10وجبات تصل قيمتها إلى 
 ر طلب وجبات من الخارج، في الوقت الذي يكون في  الطهاة على رأس انتهاك للقوانين التي تح

 عملهم في منزل رئيس الوزراء.
 21/6/2018القدس، القدس، 

 

 إصابة أحد ضباط االحتالل في مواجهات مخيم الدهيشة .09
أصيب اابط في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الفائتة، خالل مواجهات وقعت : هاشم حمدان
وجاء أن إصابة  لدهيشة لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالافة ال ربية.في مخيم ا

الاابط قد حصلت خالل مواجهات مع مئات الشبان الفلسطينيين في المخيم، وذلك بعد أن اقتحمت  
 قوات االحتالل العتقال أحد الشبان، ويدعى عدي شحادة.

 22/6/2018، 48عرب 
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 المتهمين بقتل عائلة دوابشة النيابة العامة أدلة قوية ضدّ  مصادر إسرائيلية: في حوزة .21
أن هناك أدلة دام ة بحوزة النيابة العامة اإلسرائيلية تدين قتلة  "إسرائيل"كشفت مصادر في : الناصرة

، رغم إقدام محكمة مركزية على 2015ثالثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، عام 
وشطبت المحكمة المركزية في مدينة اللد  اتهم بدعوو أنهم قدموها تحت التعذيب.شطب بعض اعتراف

االعترافات المركزية للمتهمين بالقتل عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يح ر كشف هويت ، أنها 
انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي االعترافات مقبولة، وهي من نوع األدلة ال رفية التي 

 ف االتهام قاائيا."تاعف" مل
وحسب صحيفة "هآرتس" فين النيابة العامة اإلسرائيلية لديها أدلة دام ة اد المتهمين في جريمة قتل 

 عائلة دوابشة، حتى بعد قرار المحكمة القااي بشطب بعض اعترافات القتلة. 
  22/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يطرد حارسات "األقصى"مدير عام أوقاف القدس  .20

تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، يوم الخميس، شريطًا مصورًا ي هر : ود مجادلةمحم
قياااام مااادير عاااام أوقااااف القااادس وشاااتون المساااجد األقصاااى المباااارك، عااازام الخطياااب، بيبعااااد حارساااات 
فلساااطينيات المكاااان الااااذي تواجاااد فياااا  مساااتوطنين فاااي ساااااحات المساااجد األقصااااى، عقاااب محاااااولتهن 

وي هااار فاااي التساااجيالت التاااي تااام تاااداولها  ام عشااارات المساااتوطنين، لباحاااات المساااجد.التصااادي القتحااا
اليوم، مستوطنون يتجولاون بحرياة فاي باحاات المساجد تحات حراساة قاوات االحاتالل اإلسارائيلي، فيماا 

وأ هاااارت الحارسااااات  يقااااوم الخطيااااب بالصااااراا علااااى الحارسااااات طالبااااا ماااانهن االبتعاااااد عاااان المكااااان.
لخطيب وأواحن خالل النقاش الذي شهد انفعال الخطياب: "لان نتارك المكاان" اعترااهن على نهج ا

وتساءلت أخرو: "لماذا يسمف لهم بالدخول بحرية ويجلسوا حيثما شاءوا؟"، ما لم يردع الخطياب الاذي 
" التواصااال ماااع عااازام الخطياااب، 48وفاااي هاااذا الساااياق، حااااول "عااارب  أصااار: "اطلعااان لفاااوق... ياااال".

 أن األخير لم يجب على اتصاالتنا.الستيااح األمر، غير 
 21/6/2018، 48عرب 

 
 األقصىالمسجد تدين موقف مدير أوقاف القدس وطرده حارسات  "القدس الدولية" .22

عباارت متسسااة القاادس الدوليااة عان رفاااها المطلااق لتصاارف الشاايخ عاازام الخطيااب، : القادس المحتلااة 
في وج  حارساات األقصاى لرفااهن مدير أوقاف القدس وشتون المسجد األقصى المبارك، وصراخ  

ان إخااالء  إفسااح المجاال للمسااتوطنين. وأ هار الفيااديو أن  الحارساات كاانن يجلسانأل علااى األرض ويرفا 
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المنطقاااة حتاااى ال يعياااث فيهاااا المساااتوطنون تدنيساااًا، فماااا كاااان مااان الشااايخ الخطياااب إال أن  أقااادم علاااى 
جبارهنن على م ادرة  ، وا  ، وتوبيخهنن  المنطقة وتركها للمستوطنين. الصراا في وجوههنن

وقالاات المتسسااة فااي بيااان وصاال "المركااز الفلسااطيني لإلعااالم"، مساااء الخماايس: تابعنااا فااي متسسااة 
القدس الدولية مشاهد الفيديو التي وثنقت طارد الشايخ عازام الخطياب مادير عاام أوقااف القادس وشاتون 

بااي لصااحن الصااخرة المشاار فة فااي المساجد األقصااى المبااارك لحارسااات األقصااى ماان منطقااة الاادرج ال ر 
وأاافت: نن ر بعين الريبة إلى مشاركة مدير دائرة األوقاف اإلسالمية فاي القادس  المسجد األقصى.

 في مخطط إفراغ األقصى من حر اس  بما يتدي إلى ترك المسجد مرتعًا القتحامات المستوطنين.
 21/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ا  لشرطتها قرب المسجد اإلبراهيمي"إسرائيل" تفتح مركز  .23

مركااازًا لقواتهاااا فاااي الحاااي االساااتيطاني ياااوم األربعااااء، افتتحااات شااارطة االحاااتالل اإلسااارائيلي، : الخليااال
وذكاار موقااع القنااااة السااابعة العبريااة، أناا  تاام افتتااااح أول مركااز للشاارطة فااي الحاااي  اليهااودي بالخلياال.

وأشاار الموقاع إلاى أن وزيار أمان   .1948 سانةكياان قاالستيطاني اليهودي في الخليل منذ قيام دولة ال
االحتالل الداخلي جلعاد أردان، افتاتف للمارة األولاى مناذ قياام دولاة االحاتالل مركاز شارطة فاي التجماع 

ونقل عن أردان قول  "نعزز السيادة في مدينة أجدادنا"، وفاق زعما ،  االستيطاني اليهودي في الخليل.
 ألف مستوطن يعيشون في الخليل ومستوطنة كريات أربع". 30ابة مبينًا أن المركز "سيخدم قر 

باااادوره، اعتباااار ماااادير المسااااجد اإلبراهيمااااي فااااي الخلياااال، حف ااااي أبااااو ساااانينة، أن إقامااااة مركااااز لشاااارطة 
االحتالل قارب المساجد "دليال آخار علاى حجام التهوياد الاذي تتعارض لا  المنطقاة، وتحادي لكال القاوانين 

ساانينة فااي تصااريف لااا "قاادس باارس" يااوم الخماايس، إلااى وجااود مركااز آخاار ونااوه أبااو  واألعااراف الدوليااة".
لشاارطة االحااتالل فااي باحااات المسااجد اإلبراهيمااي، "وساابق أن أعلاان االحااتالل عاان إقامااة مركااز آخاار 

 لشرطت  في المنطقة".
 21/6/2018قدس برس، 

 
 ة من المطلقين .. واالحتالل يقصف مجموعورقيةالطائرات البـ"غالف غزة" بفعل  ا  حريق 12اندالع  .24

حريقاا ياوم الخماايس،  12انادلع ، أنا  القادس المحتلاة، مان 21/6/2018فلسـطين أون اليـن، قاال موقاع 
وحساااب الصاااحف  فاااي أحاااراش االحاااتالل اإلسااارائيلي باااا"غالف غااازة" بفعااال بالوناااات وطاااائرات ورقياااة.

منطقاة ، ونيرعاام" باين مساتوطنة "ساديروت ،منطقاة "كيارم شاالوم"اإلسرائيلية فان الحرائق اندلعت في: 
، كماا انادلع نحو مزرعاة "أفوكاادو" فاي المنطقاة امتداد النيرانو "موشاف يخيني" جنوب شرق سديروت 
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 12قااال موقااع ريشاات كااان العبااري، إن و  بااالقرب ماان خطااوط السااكك الحديديااة قاارب سااديروت.حريااق 
 غزة.حريقا اندلع منذ الصباح في غالف غزة بفعل بالونات وطائرات ورقية أطلقت من 

طااائرة مساايرة لالحااتالل قصاافت ، أن محمااد وتااد ، عاان مراساال 21/6/2018، 48عــرب موقــع وجاااء فااي 
وحساب وساائل اإلعاالم  مجموعة من الشبان بزعم إقدامهم على إطالق الطائرات الورقية مان القطااع.

ا" اإلسرائيلية، فين طائرة مسيرة للجيش أطلقات صاارخين تجااه مجموعاة مان الشابان قارب موقاع "صاوف
 العسكري شرق رفف، دون وقوع إصابات.

 
 األقصى وسط قيود مشددة على الفلسطينيين المسجد مستوطنون يقتحمون .25

اقاتحم عشاارات المساتوطنين، الخمايس، ساااحات المساجد األقصاى ماان جهاة بااب الم اربااة : محماد وتاد
ق علااايهم بحراسااة مشااددة مااان شاارطة االحاااتالل الخاصااة التااي واصااالت مالحقااة الفلساااطينيين والتااايي

وواصااالت شااارطة االحاااتالل المتمركااازة علاااى  وفااارض إجاااراءات مشاااددة علاااى دخاااولهم لسااااحات الحااارم.
األبواب فرض قيودها على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، باإلاافة 

ووفرت شرطة  إلى التاييق على عمل الحراس ومنعهم من االقتراب من المستوطنين خالل االقتحام.
الحاااتالل الحماياااة الكاملاااة لهاااتالء المتطااارفين بااادًء مااان دخاااولهم عبااار بااااب الم ارباااة السااااعة الساااابعة ا

وحساب مساتول  والنصف صباحًا، وتجولهم في باحات األقصى، وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
العالقااااات العامااااة واإلعااااالم باألوقاااااف اإلسااااالمية فااااراس الاااادبس، فااااين شاااارطة االحااااتالل أغلقاااات باااااب 

 متطرفًا للمسجد األقصى على عدة مجموعات متتالية. 81الم اربة عقب اقتحام 
 21/6/2018، 48عرب 

 
 المنظمات األهلية: رفع العقوبات عن غزة مدخل الوحدة الوطنية .26

شاااددت شااابكة المن ماااات األهلياااة الفلساااطينية علاااى أن رفاااع العقوباااات عااان قطااااع غااازة "حاااق : رام هللا
نهااء يح ى بيجمااع شاعبي ووطناي، و  هاو المادخل الرئيساي ومقدماة هاماة الساتعادة الوحادة الوطنياة وا 

ودعت الشبكة األهلية في بيان لها يوم الخميس، لا "أوسع مشاركة شاعبية فاي حاراك ارفعاوا  االنقسام".
العقوبااات عاان غاازة"، متكاادة ااارورة اعتااذار حكومااة رام هللا عاان قمعهااا للفعاليااات الساالمية ال ساايما مااا 

وقالاات إناا  تاام خااالل قمااع الت اااهرات الساالمية التااي  حزيااران/ يونيااو الجاااري. 13 يااوم جاارو فااي رام هللا
خرجااات للمطالباااة برفاااع العقوباااات عااان غااازة، "ساااحل واااارب واعتقاااال" للمت ااااهرين مااان أمااان السااالطة 

ونااددت بحملااة التحااريض الواسااعة التااي تعرااات لهااا متسسااات  الفلسااطينية بلباااس عسااكري وماادني.
سطيني من رموز وقيادات السلطة الفلساطينية، وخصوصاًا تلاك التاي جااءت علاى المجتمع المدني الفل
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وطالباااات المن مااااات، متسسااااة الرئاسااااة  لسااااان محاااااف  نااااابلس أكاااارم الرجااااوب كوناااا  ممااااثاًل للاااارئيس.
 .الفلسطينية بمحاسبة الرجوب، "كون تصريحات  تهدد السلم األهلي

 21/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 2015أكتوبر  تشرين األول/ منزال  فلسطينيا  منذ 48الل هدم وأغلق االحتتقرير:  .27
مناازاًلم منااذ  48أفااادت معطيااات فلسااطينية، بااأن ساالطات االحااتالل الصااهيوني هاادمت وأغلقاات : رام هللا

 بتهمة تنفيذ أحد سكانها لعمليات اد أهداف "إسرائيلية". 2015شهر تشرين أول/ أكتوبر 
 ، إن قاااوات 6-21اني للدراساااات والتوثياااق" فاااي تقريااار لااا  ياااوم الخمااايس قوقاااال مركاااز "عباااد هللا الحاااور 
منازاًل تعاود لماواطنين ياتهمهم االحاتالل، بتنفياذ عملياات، مناذ بادء الهباة  48االحتالل، هدمت وأغلقات 

منزاًلم قمن امنها منازل  43وأواف المركز أن سلطات االحتالل هدمت  .2015الشعبية في أكتوبر 
قبهااا فجاار اليااوم الخماايس فااي برطعااة الشاارقية جنااوب غربااي جنااين ، بتهمااة تنفيااذ  األسااير عااالء راتااب

مناازل باإلسامنت المسالف،  5وأشار إلى أن سلطات االحتالل أغلقات  عمليات اد أهداف "إسرائيلية".
ولفات المركااز الفلساطيني، إلااى أن  .25ماا يرفاع عاادد مناازل األساارو التاي هاادمت وأغلقات بياوتهم إلااى 

منااازلم ثالثااة منهااا لعائلااة جاارار فااي منطقااة واد باارقين جنااوبي جنااين، أثناااء  4ل هاادمت قااوات االحااتال
 مالحقة نجلهم الشهيد أحمد نصر جرار، وبيت آخر في بلدة صوريف شمال غربي الخليل.

 21/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من المياه في غزة غير صالحة للشرب %97بغزة:  سلطة المياه .28
 11من المياه المخصصة للشرب في قطاع غزة المحاصر مناذ % 97د دراسة جديدة أن تتك :الناصرة

عاما غير صاالحة للشارب، بسابب التلاوث فاي ميااه الصارف الصاحي أو مساتوو الملوحاة العالياة جادا 
 نتيجة تسرب مياه البحر للمستودعات الباطنية.

قاوبي، مستشاار سالطة الميااه فاي وعرض المعطيات عن واقع المياه في القطاع الهيدرولوجي أحماد يع
 غزة خالل متتمر حول أزمة المياه في غزة، عقده معهد العربة اإلسرائيلي لدراسات البيئة.
 22/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 غزة تشيد بالجهود المصرية لتخفيف الحصاربجمعية رجال األعمال  .29
غزة، علي الحايك، الجهود المصرية ثم ن رئيس جمعية رجال األعمال في قطاع : أحالم حماد – غزة

للتخفيف من حجم المعاناة اإلنساانية فاي القطااع مان خاالل تمدياد فاتف معبار رفاف حتاى إشاعار آخار، 
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وشااكر الحايااك فااي بيااان، أمااس، جهااود الاارئيس المصااري  رغاام ال ااروف األمنيااة التااي تشااهدها ساايناء.
عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في الادفاع عان حقاوق الشاعب الفلساطيني، ومتابعاة االحتياجاات 

واعتبااار  اإلنساااانية فاااي غااازة، مطالباااًا القياااادة المصااارية بمواصااالة مسااايرتها الداعماااة للقطااااع المحاصااار.
 ة للمسافرين بأنها جزء من مستولية مصر التاريخية تجاه غزة.الحايك التسهيالت المصرية المتواصل

 22/6/2018الخليج، الشارقة، 
 

 2018 لسنةفلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة في كندا  .31
نجحات الفلساطينية ساارة أباو الخيار مان مخايم جبالياا شامال قطااع غازة، فاي تحقياق لقاب أفاال  :غازة

أبااو الخياار فااي منشااور لهااا عباار صاافحتها الشخصااية فااي فيساابوك،  وقالاات .2018مهاااجرة كنديااة لعااام 
جماع من اللجنة المختصة لذلك. اإلنجازإنها حققت هذا   بعد انتخابها بأغلبية وا 

وتم ترشيف سارة المقيماة فاي مديناة "تورنتاو" لجاائزة أفاال مهااجرة كندياة لهاذا العاام، لكونهاا رائادة فاي 
والمهاجرين في كندا، وعملت مع القيادات التعليمية واتحاادات  العمل اإلنساني لخدمة حقوق الالجئين

الطلبة، كما استطاعت أن تقود الجهود من أجال تحساين  اروف الالجئاين والمهااجرين فاي متسساات 
ولمساااندة هااذه الشااريحة وتقااديم الخاادمات، أنشااأت أبااو الخياار أول متسسااة ماان  التعلاايم العااالي الكنديااة.

 في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.نوعها في جامعة "رايرسون" 
 21/6/2018القدس، القدس، 

 
 "القدس الشرقية"الملك األردني بعد لقاء ميركل: ال سالم من دون دولة فلسطينية عاصمتها  .30

ااا عبااادهللا الثااااني والمستشاااارة األلمانياااة أنجااايال ميركااال فاااي األردناااي بحاااث الملاااك : زاياااد الااادخيل - انعم 
اااا وفااااي تصااااريحات صااااحفية  مسااااتجدات األوااااااع علااااى الساااااحتين اإلقليميااااة والدوليااااة. ،أمااااس ،انعم 

مشتركة، قال الملك: "نحن نتطلع أللمانيا كدولة قيادية فاي االتحااد األوروباي وفاي العاالم لادعم جهاود 
ية في أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي "ما زال هو القاية المحور  السالم في الشرق األوسط". متكداً 

 الادولتين". إلاى حال   المنطقة، وأللمانياا واالتحااد األوروباي دور رئايس فاي تعزياز جهاود الساالم اساتناداً 
عادل ودائم يقاود إلاى  وأشار إلى أن  "ال يمكن أن يكون هناك سالم وال استقرار في المنطقة دون حل  

 ن وسالم إلى جانب إسرائيل".قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأم
وأكد الملك أن األردن "مستمر في القيام بدوره في حماية المقدسات اإلسالمية والمسايحية فاي القادس، 

 من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
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"ال يمكاان الحااديث عاان األردن دون اإلشااارة إلااى عمليااة السااالم فااي الشاارق : ماان جهتهااا، قالاات ميركاال
 فاي صاميم مصاالف األردن، لكان لألسااف لام نار علاى مادار عادة سانوات تقاادماً  األوساط، والتاي تصاب

 فيها". وأاافت "نحن جميعا نعرف أهمية ما يقدم  األردن من آراء للتوصل إلى حل".
 22/6/2018 ،الغد، عّمان

 
 تحذر من اعتداء متطرفين يهود على حارسات األقصى األردنية "أوقاف القدس" .32

من االعتداءات  األردنية المبارك األقصىوشتون المسجد  اإلسالمية األوقاف حذرت دائرة :بترا وكالة
المباارك  األقصاىالصارخة التي تمارسها مجموعة من غالة المتطرفين اليهود بحق حارسات المساجد 

وتااداول  اإلعااالمكمااا حااذرت ماان تبنااي بعااض وسااائل  تأديااة واجاابهن فااي ساااحات المسااجد. فااي أثناااء
روايات للمتطرفين اليهود ومنشوراتهم علاى وساائل التواصال االجتمااعي، قخاصاة "فيديوهات" مجتزأة و 

والاذي قاام  إعالمغالة المتطرفين اليهود ، وتناقلت  بعض وسائل  أحدنشره على موقع  الفيديو الذي تم  
علااى سااالمتهن وعاادم  القاادس الشاايخ عاازام الخطيااب بيبعاااد الحارسااات حفا اااً  ألوقااافباا  الماادير العااام 

 المجال للشرطة والمتطرفين للتطاول عليهن واعتقالهن. إفساح
، حرصاها المطلاق بالحفاا  علاى ساالمة 21/6/2018الخميس في بيان لها يوم  األوقاف،كدت دائرة أو 

نشار هاذا "الفياديو" فاي  ال  أن، معتبارة األقصاىمو في ومو فات الادائرة وخاصاة حارساات المساجد 
المباااارك، ياااأتي فاااي ساااياق تشاااوي  الحقاااائق  األقصاااىد ال اااروف العصااايبة التاااي يتعااارض لهاااا المساااج

رتهااا ومو فيهااا الااذين هاام احاارص الناااس فااي ادا  و  اإلسااالمية األوقااافدائاارة  والتحااريض والماازاودة اااد  
 المبارك وكرامة مو في . األقصىوهوية المسجد  إسالميةالحفا  على 

 21/6/2018 ،الغد، عّمان
 

 من جدول أعمال اليونيسكو "القدس"تل أبيب شطب  مصادر إسرائيلية: البحرين استجابت لطلب .33
وديع عواودة: ربما احتفاء بوجود "الثالوث الصهيوني" المستول في البيت األبيض عن  -الناصرة 

"عملية السالم" في المنطقة للترويج لا "صفقة القرن"، أسقطت البحرين وبناء على طلب إسرائيل، 
 اليونيسكو الذي ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة. ملف القدس من جدول أعمال اجتماع من مة

وقالت مصادر في تل أبيب أمس، إن البحرين استجابت لطلبها برفض مقترح فلسطيني بقطع الصلة 
بين إسرائيل واليهود بالقدس والخليل على جدول أعمال من مة اليونيسكو. وقالت القناة اإلسرائيلية 

اسيا قاده مندوب إسرائيل في اليونيسكو كارميل شاما هكوهين، أثمر السابعة أمس، إن مجهودا دبلوم
عن قبول البحرين طلبها برفض الطلب الفلسطيني المذكور حول القدس المحتلة. ونقلت القناة 
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السابعة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قول  إن إسرائيل تعتبر قرار البحرين إنجازا مهما السيما أن 
ايف. وأشارت القناة إلى أن المندوبين األمريكي واألوروبي أعلنا نيتهما عدم البحرين هي البلد الم

 المشاركة في المتتمر عقب شطب مواوع القدس من جدول األعمال.
وأشارت إلى أن إسرائيل عملت من وراء الكواليس مع البحرين، لكنها تفال عدم إرسال مندوب عنها 

ن أمس أن إسرائيل فال ت إيجاد الطريق السليم إلزالة وأواف هكوهي للمتتمر بسبب حساسية الموقع.
 مواوع القدس عن طاولة متتمر اليونيسكو دون اجة إعالمية. 

 22/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ثري يهودي أمريكي يهدد الديمقراطيين بوقف تمويلهم إذا تحدثوا عن أزمة غزة .34

ي ل ة مستهترة تقلل من شأن العديد من رائد صالحة: استخدم ممول إسرائيلي ا أمريك –واشنطن 
أعااء مجلس الشيوا األمريكي، مع تهديدات مبطنة بوقف تمويل الحمالت االنتخابية، بسبب 

 توقيعهم على رسالة تتحدث عن األزمة اإلنسانية في قطاع غزة.
لتى بعثها وحصلت مواقع استخبارية أمريكية من بينها موقع انترسبت على الرسالة السرية المتعالية ا

قطب اإلعالم المعروف حاييم سابان الى المشرعين األمريكيين تامنت توبيخا وااحا بسبب 
 .إثارتهم لقاية األزمة اإلنسانية في غزة

مشرعا من الديمقراطيين على رسالة بعثها السيناتور بيرني ساندرز الى وزير الخارجية  12ووقع 
أجل المساعدة في تخفيف األزمة اإلنسانية في  مايك بومبيو، تدعو الى العمل بشكل عاجل من

مايو/ أيار المااي وسط رد اسرائيلي قاتل على  11قطاع غزة. وجاء الخطاب المترا في 
 االحتجاجات.

وجاء في الرسالة التي أثارت حفي ة سابان المعروف بالقول ان قايت  الوحيدة هي اسرائيل، ان 
ب ان تعيد التمويل لجهد إنساني لألمم المتحدة وتشجع إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يج

 اسرائيل على تخفيف القيود المفرواة على الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.
وكشف الموقع ان سابان أرسل رسالة إلكترونية الى ستة من أعااء مجلس الشيوا باإلاافة الى 

 يع.حفنة من المو فين اآلخرين، معربا عن استيائ  من التوق
وكتب بطريقة تشب  حديث المعلم لتالميذه "قوموا بواجبكم، ال تختاروا االنقياد األعمى للسناتور 
ساندرز فهو مالل وجاهل". ولكن قراءة سريعة لرسالة سابان كشفت ان الل ة الباردة والمزاعم التي 

ها أعااء تحدث عنها، ليست لها عالقة برسالة أعااء مجلس الشيوا او المالح ات التي قال
، ان الفلسطينيينالمجلس حول األزمة. وقال يوسف منير، المدير التنفيذي للحملة األمريكية لحقوق 
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الرسالة تمثل تجاوزات مريرة لهذا المستثمر السياسي المعروف بعدم اهتمام  بانتهاكات اسرائيل 
 البشعة لحقوق اإلنسان.

 22/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ة اليونانية رفضا  لعقوبات السلطة ضد قطاع غزةتظاهرة في العاصم .35
ت اهر عشرات النشطاء الفلسطينيين ومناصري القاية الفلسطينية مساء الخميس، في : أثينا

 العاصمة اليونانية أثينا للمطالبة برفع العقوبات التي تفراها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وحملوا الفتات تندد  وتجمع هتالء أمام ممثلية السلطة في أثينا

ومن  بالعقوبات، وتطالب بوقف التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي.
الشعارات التي رفعها النشطاء والمتاامنون ورددوها: "عقوبات ذوي القربي أشد ماااة"، "ارفعوا 

ا إلى رام هللا.. لتسقط السلطة"، "التنسيق األمني خيانة.. المقاومة العقوبات عن قطاع غزة"، "من أثين
 الممثل الشرعي والوحيد".

 22/6/2018، فلسطين أون الين
 

 كيف حمى البيت األبيض الترسانة النووية اإلسرائيلية؟ .36
ونالد قالت مجلة ذا نيويوركر إن الرتساء األمريكيين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون وباراك أوباما ود

ترامب وقعوا بالموافقة على طلب سري لتل أبيب بأن يتعهدوا بعدم الا ط على إسرائيل للتخلي عن 
 ترسانتها النووية طالما أنها مستمرة في مواجهة "تهديدات وجودية" بالمنطقة.

 وكانت الجهود اإلسرائيلية إلنتاج وامتالك أسلحة نووية مصدرا للتوتر مع واشنطن: "نيكسون مائير"
عندما زارت رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مائير أمريكا - 1969طوال عقد كامل، لكن بحلول شتاء 
كان امتالك إسرائيل أسلحة نووية أمرا واقعا، وتوصل الجانبان  -والتقت نيكسون في البيت األبيض

لنووية، وأمريكا لن إلى تفاهم غير مكتوب: إسرائيل لن تعلن، أو تختبر، أو تهدد باستخدام أسلحتها ا
و لت الحكومات  تا ط إسرائيل للتوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار األسلحة النووية.

اإلسرائيلية ملتزمة بهذا التدبير الذي ُيسمى بالعبرية "عميموت" أي التعتيم أو ال موض. ولم يتم إعداد 
يعتمدون على التفاهم  -المذكورين باستثناء األربعة-وثيقة تصف االتفاق. و ل كل رئيس أمريكي 

 السابق.
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الرئيس األمريكي األسبق جيرالد فورد الذي خلف نيكسون، اعتمد على التفاهم بين مائير ونيكسون، 
وعندما وصل جيمي كارتر للرئاسة شعرت إسرائيل بالقلق من أن يتخذ طريقا جديدا، لكن الموقف 

 لد ري ان.األمريكي لم يت ير خالل إدارتي  كارتر ورونا
وشعر اإلسرائيليون بأن تفاهم "نيكسون مائير" غير المكتوب لم يعد كافيا خالل : حرب الخليج األولى

تتحدث عن  1991إدارة جورج بوش األب، عندما بدأت القوو العالمية عقب حرب الخليج األولى 
 النووية. إمكانية إنشاء منطقة بالشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها

وكان التكرار األول للخطاب السري قد تم خالل إدارة كلينتون كجزء من اتفاقية لمشاركة إسرائيل 
بمفاواات واي ريفر مع الفلسطينيين. ففي ذلك الخطاب، أكد كلينتون إلسرائيل أن  لن تكون هناك 

ها "الرادعة" وبالطبع فين في المستقبل مبادرة أمريكية للسيطرة على األسلحة "تنزع" عن إسرائيل قدرت
وات بع جورج بوش االبن  هذه العبارات غاماة لكنها تشير بواوح إلى السالح النووي إلسرائيل.

 خطى كلينتون، ووقع على خطاب مماثل لما وقع علي  كلينتون.
رئيس وبمجرد تقلد أوباما، كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك ال: "أوباما نتنياهو"

األمريكي ال يثقان ببعاهما البعض، فقد قدم أوباما بعد أشهر من تسلم  السلطة خطابا "ملهما" في 
براغ يعلن في  التزام واشنطن بالسعي للسالم واألمن في عالم خال من األسلحة النووية، وعلم 

سيحاول نزع  مساعدوه بعد الخطاب أن نتنياهو كان مذعورا وتنتاب  الشكوك من أن الرئيس الجديد
سالح إسرائيل النووي، لكن أوباما قام بالتوقيع على نسخة محدثة من ذلك الخطاب اإلسرائيلي في 

 .2009مايو/أيار 
، انتاب القلق نتنياهو مرة أخرو من أن تتعرض 2010وقبيل متتمر منع انتشار األسلحة النووية 

د محتوو ذلك الخطاب اإلسرائيلي دولت  لا وط لنزع سالحها، لكن أوباما أصدر بيانا عاما رد
أما ترامب فقد وقع الخطاب  السري دون الكشف عن وجود الخطاب والتفاهم األمريكي اإلسرائيلي.

 اإلسرائيلي ليصبف الرئيس األمريكي الرابع الذي يقوم بهذا النهج.   
 21/6/2018الجزيرة.نت، 

 
 بالفعل هناك ناد سري يدير أمريكا :وول ستريت جورنال .37

قالاات صااحيفة وول سااتريت جورنااال األمريكيااة إن هناااك بالفعاال ناديااا سااريا فااي : ل سااتريت جورنااالوو 
ن مقابالت سرية مع أعاائ  المتكتمين كشفت عن بعض التفاصيل  واشنطن يدير أعااته أمريكا، وا 

يسمى النادي "شاودر آند مارشنغ" ويختار أعااءه بنفس  من الجمهوريين أعاااء مجلاس  المحيرة.  
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الرئيساااان األمريكياااان  1949لناااواب "الواعااادين" ب اااض الن ااار عااان أياااديولوجيتهم، وقاااام بتأسيسااا  عاااام ا
 السابقان ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد عندما كانا عاوين في مجلس النواب األمريكي.

وكاناات قائمااة الساابعينيات بعاااوية النااادي تااام شخصاايات المعااة مثاال جاااك كيمااب، وماايلفن لياارد، 
ولام تباين جانيات هاوك وناتاالي أنادروس اللتاان نشارتا  كل باإلااافة إلاى نيكساون، وفاورد.وروبرت ماي

تقرياارا فااي الصااحيفة عاان هااذا النااادي شاايئا عاان كيفيااة إدارة النااادي ألمريكااا رغاام تأكياادهما علااى ذلااك 
بعنوان التقرير، واكتفتاا باييراد معلوماات عان تأسيسا  وعااويت  وعان إحاطاة األعاااء أعماال الناادي 

 لسرية الشديدة، ونفي انتمائهم لعاويت .با
 

 المعقل الوحيد للسرية
وعلقتااا بأناا  وفااي مدينااة مثاال واشاانطن حيااث ال ينجااو أي حااوار أو حااديث ماان التسااريب هناااك بالفعاال 

 معقل واحد للسرية، وهو نادي "شاودر آند مارشنغ" بمنطقة الكابيتول هيل حيث مقر الكون رس.
معانا في سرية هاذا الناادي  أورد التقريار أن أعاااءه يتارددون حتاى فاي االعتاراف بوجاوده، إذ قالات وا 

 ليهتنين قجمهورية من والية فلوريدا  لكاتبتي التقرير إنها ال تدري عما تتحدثان.-عاوت  أيلينا روس
وهااي ترتاادي قبعااة رئاايس الطباااخين  2014وعناادما ذكرتاهااا بأنهااا أرساالت صااورة لهااا فااي ت رياادة عااام 

يااا  شاااعار الناااادي قوهاااو الااازي الرسااامي خاااالل الماااآدب التاااي يقيمهاااا الناااادي  أقااارت ومئااازرا مخططاااا عل
 با"الهفوة"، قائلة "ربما خنقوني بعد ذلك ألن القانون األول في النادي هو أال نتحدث عن ".

 

 "107-الغرفة "أتش
احادة " بمقار الكاون رس، ويجتمعاون مارة و 107-يلتقي أعااء الناادي ليلاة كال أربعااء فاي ال رفاة "أتاش

كل باع سنوات حول مأدبة وهم يرتدون تلك القبعات حيث يكونون أشب  بارئيس الطبااخين الساويدي 
وحتاى اسام الناادي ت لفا  السارية، إذ يقاول أعاااته  في المسلسال التلفزياوني السااخر "معارض الادمى".

االسام فاي  إنهم ال يدرون بأصل هذا االسام. وذكار التقريار أن المن ماات والجمعياات التاي تحمال هاذا
وقال أحد أعااء النادي  وتتراوح طبيعتها بين الريااية وخدمة المجتمع. 19أمريكا تعود إلى القرن الا

إن الهدف مان الناادي هاو تاوفير مكاان يلتقاي فيا  المشارعون شابابا ومسانين  -طلب عدم ذكر اسم -
ن عاويت  ال تتجاوز باع عشرات وتزداد وتانقص كال عاام،  وقاد فاتف عااويت  "لتماية الوقت"، وا 

 ليهتنين أول امرأة بعاويت .-للنساء منذ مطلع التسعينيات عندما أصبحت روس
وباإلاافة إلى السرية هناك قانون آخر فاي الناادي وهاو أن عااويت  ال تنتهاي إال بالوفااة، وأعاااته 
فاااي مجلاااس الناااواب إذا انتهااات عااااويتهم تلاااك وأصااابحوا أعاااااء بمجلاااس الشااايوا أو تولاااوا مناصاااب 

ومية أو أصبحوا يديرون شركات فاي القطااع الخااص فاين عااويتهم بالناادي تساتمر إلاى وفااتهم، حك
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 هور زعيم األغلبية األسبق في مجلس الشايوا الجمهاوري ترينات  -كما يقول التقرير-وهذا ما يفسر 
 لوت أيام األربعاء بمقر الكون رس.

 21/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 إلى أين؟ أسرى فلسطين اإلداريون: .38
 جواد بولس

 مات على قرار مقاطعة األسرو اإلداريين الفلسطينيين لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي أربعة أشهر.
ورغم الخطوة، لم تنقطع المحكمة العسكرية في معسكر "عوفر" عن الن ر فاي تثبيات أوامار االعتقاال 

ا العااام وحتااى نهايااة مايو/أيااار المجحفااة الصااادرة بحااق الفلسااطينيينم التااي بلااغ عااددها، منااذ مطلااع هااذ
 أمرًا جديدًا. 154أمرًا، كان من بينها  413المااي، 

ذاق آالف الفلسطينيين مرارة هذه التجربة القاسية وعبثي تهام فاعتقلوا بدون تهمة وحوكموا أمام محاكم  
باستراق غير نزيهة تفتقد ألبسط أصول المحاكمات والتقاايم ويكتفي قااتها ، في مع م األحيان، 

الن اار إلااى مااا يساامى "ملفاااات ساارية"، ال يط لااع عليهااا األساااير وال محاااموه، كيمااا ُيلقااوا بالمعتقااال وراء 
القابان. وقد طالات أوامار االعتقاال اإلدارياة جمياع فئاات الشاعب الفلساطيني، ولام تساتثن فصاياًل وال 

وال ناو اب المجلاس التشاريعيم الاذي  حزبًا وال قطاعًا وال حتى القاصرين وال النسوة وال القادة السياساي ين
ماا زال ثالثااة مان أعاااائ ، هاام خالادة جاارار ومحماد جمااال نعمااان النتشا  وحساان يوساف، قيااد األساار، 

 رغم ما تكب دوه من  لمي خالل سنوات كفاحهم الطويلة اد االحتالل. 
ل تساعينيات القارن تعود بدايات "رحلة" النائبين النتش  ويوسف "الجبلية "مع سجون االحاتالل الاى أوائا

المااااي، بيااد أن أكثاار فصااولها إيالمااًا هااي تلااك الساانوات العدياادة التااي قااااها كاال واحااد منهمااا وهااو 
معتقل "إداريًا"، أي من دون مواجهت  بتهمة عينية، واكتفاء القااة باد عاء النيابات العسكرية، في كل 

مح اورة إسارائيليًا، وبأنهماا يخط اران مان مرة اعتقال بها، بكونهما قياديين باارزين فاي حركاة "حمااس" ال
 موقعيهما على أمن وسالمة الجمهور! 

، 2017يوليو/تماوز عااام  21أم اا عااو التشاريعي خالادة جارار فكانات قاد اعتقلات إدارياًا ألول مارة ياوم 
شااهرًا فااي سااجون االحااتالل اثاار "إدانتهااا" فااي محكمااة االحااتالل  14بعااد أن قااات، قبلهااا بعااام، ماادة 

 بكونها قيادية ناشطة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". العسكرية
األول، بال قاام مان  اإلداريلم تفرج سلطات االحتالل عن خالدة جرار، بعد انتهاء مادة أمار االعتقاال 

يساااامى بقائااااد قااااوات الجاااايش بتجديااااده لماااادة سااااتة أشااااهر إاااااافية، كاناااات سااااتنتهي فااااي الثالثااااين ماااان 
 يونيو/حزيران الجاري.
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، قاام القائاد العساكري نفسا  بيصادار أمار اعتقاال جدياد بأسابوعينأخارو وقبال انتهااء المادة  ولكان، مارة
 ، من المنت ر أن تنتهي في الثالثين من سبتمبر/ أيلول المقبل. أخرولمدة ثالثة أشهر 

ت ، لكنها حتماًا تعكاس صاور  قد تعكس حاالت النواب الثالثة تعقيدات الواقع الفلسطيني الداخلي وعال 
عاناة التي عاشها ويعيشها كل من يصدر بحق  أمر اعتقاال إداريم فاألساير/ الااحية يواجا  حالاة الم

ماان العدميااة والعجااز القاااهر، ألناا  ال ُيماانف فرصااًة حقيقيااة للاادفاع عاان نفساا  وُيتاارك ليواجاا  أشااباحًا أو 
ك قاوة مطلقاة "طواحين هواء" م وفي الوقت نفس  يبقى حبيس قلق منهك م فاذلك "القائاد العساكري" يملا

بتجدياااد أوامااار االعتقاااال، مااان دون تحدياااد ساااقوفها أو كشاااف مسااابباتهام وهاااو لاااذلك قاااادر علاااى ابقااااء 
اااحيت  فااي حالااة ماان عاادم االسااتقرار النفسااي والترقااب الساارمدي، المهلكألااين! ويااااف إلااى ممارسااات 

هزة "تبياايض قااوات األماان دور المحاااكم العسااكرية والمدنيااة، التااي عملاات طيلااة الساانوات الخااوالي كااأج
وت ليف" إلجحاف قوات األمن والقاادة العساكريين، حتاى أصابحت عملياًا شاريكة كاملاة فاي واحادة مان 
المخالفااااات اإلساااارائيلية األبشااااع للقااااوانين الدوليااااة وألبسااااط حقااااوق اإلنسااااان الُمقاااار ة عنااااد مع اااام األماااام 

 العصرية.
طعااة جميااع األجهاازة القاااائية علااى هااذه الخلفيااات وبساابب هااذا الوقااائع، قاارر األساارو اإلداريااون مقا

اإلسرائيلية، كخطوة ناالية أولى في مشروع أشمل، قد ياطرهم، كما أُعلن على لساانهم، إلاى اتخااذ 
خطاااوات إااااافية، مثااال شاااروعهم فاااي إااااراب عااان الطعاااام وفاااق خطاااة متدر جاااة ستشااامل فاااي النهاياااة 

 جميعهم وبعض األسرو غير اإلداريين.
 

 فهل نجحوا؟    
يقي م األسرو مردود خطوتهم ومدو فاعليتها، بعد مرور أكثر من أربعة شهور على من الاروري أن 

لاااة بمراجعاااة كااال  أمااار يجاااد د أو يصااادر ألول مااارة، مارسااات  بااادء تنفياااذهام فالمحكماااة العساااكرية، المخو 
مهامها وكأن  شيئا لم يحدث، وصادقت، كما تقد م، وبدون حاور األسرو أنفسهم إلى قاعاتهاا، علاى 

أساايرًام مااا ياادل علااى أن الجهاااز  430اليااوم إلااى  اإلداريااينواماارم حتااى وصاال عاادد األساارو مئااات األ
القاائي، وقبل  أجهزة األمن التنفيذي، لم تتاأثر بشاكل فعلاي بخطاوة األسارو، ولام ت ي ار مان سياساتها 

 . اإلطالقعلى 
ن هااذه "المعادلااة" الملتبسااةم فعلااى الاارغم ماان موافقااة ج ميااع فصااائل الحركااة هنالااك أسااباب عدياادة لتكااوا

األسيرة الفلسطينية على خطوة األسرو اإلداريين بمقاطعة المحاكم، يبقى وجود الشرا األساسي القائم 
بين أسرو "حماس" وأسرو "فتف"، عاماًل يسه ل على "الساجان اإلسارائيلي" إيجااد تصادعات فاي جادار 

تاااي ال تشااافي العلاااة المزمناااة وال الوحااادة، وتحويااال قااارار المقاطعاااة إلاااى ناااوع مااان "الحباااات المساااكنة" ال
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تداويها. بمعنى آخر، يراهن السجان اإلسرائيلي على عدم وجود قوة ردع حقيقية داخل السجون، قابلة 
ل إلاى طاقاة نااالية كاساحةم لايس بسابب وجاود حالاة الخاالف العامودياة الخطيارة باين  للتبلور وللتحاو 

قات "الشااللية" أو "ال الليااة الفصااائلية أكباار معسااكرين فحسااب، باال بساابب وجااود "جيااوب" ماان التخنااد
الداخليااة" العاكساااة لتخنااادقات ذلاااك الفصااايل نفساااها التااي تمارساااها " األجنحاااة"، علاااى اختالفهاااا، خاااارج 

 جدران السجون.
على جميع األحوال سيبقى أهل الزنازين أدرو بتجاربهم وبشعابها، فقد كانوا أصحاب القارار وسايبقون 

لهم يعارف معناى وقاوة الوحادة الحقيقياة، خاصاة إذا عززهاا مان الخاارج مان أهل  وأبناء النهارم ومن مث
 يسندها وما يدعمها.

إن  تبن ي الشارع الفلساطيني وقياداتا  السياساية والمتسسااتية لمطالاب الحركاة األسايرة كاان دائماًا شارطًا 
لها إلى "زناد" علاى شاراره  أساسيًا في تحقيق مطالبها أو بعاها، وتحراك "الشارع" مع خطوتهم قد يحو 

سيولاد ا طًا محلياًا ورأياًا عاماًا خارجياًا مسااندًا واااغطًا، مان شاأن  أن يساتجلب طاقاات المتسساات 
الحقوقية المتثرة وحناجر أحرار العالم لتصدح مع األسارو وتقاف ماع مطاالبهمم كماا جارو فاي معاارك 

 ميزة. سابقة سجلت فيها الحركة األسيرة أو بعض أفرادها نجاحات الفتة وم
لسُت محبطًا، لكنني مثل الجميع أشعر ب ياب دور الشاارع الفلساطيني وتفاعال متسساات  وانعادام دور 
قيادات  عن المشهد، رغم مرور أربعة شاهور علاى خطاوة، ُبناي عليهاا الكثيار. وماا زال مع ام األسارو 

 منذرة. يخواون التجربة بمرارة من دون "عمقهم" المحلي وفي أجواء متقلبة و  اإلداريون
سرو إجراء جرد لحساباتهم الواقعية وعليهم عدم البقاء في محطاتهم الحالياة، فقطاار "اإلداري" على األ

مناادفع رغاام قاارارهم، واااحاياه يقبعااون وراء القااابان وهاام صااامدون باايرادات فوالذيااة، باساامون لفجاار، 
 من عشر سنوات.  أكثربعاهم ينت ره بصبر المتمنين الثائرين منذ 

ولممارساتها فاي موااوع  إسارائيلعب رت جهات دولية عديادة عان معارااتها الواااحة لسياساة أخيرًا، 
م وكاااان لتااادخل بعاااض تلاااك المتسساااات والشخصااايات فاااي الماااااي أثااار كبيااار علاااى اإلدارياالعتقاااال 

ن  متابعة هذه الجهاات لام تاتم  بشاكل منهجاي  وموفاق، فهاي أانحسار أعداد األسرو لبعض الوقت، إال 
جاال فلسااطين وأسااراها أًة" أكثاار ماان أصااحاب الوجااع والثااورةم وكااي نعياادهم إلااى الحلبااة ماان ليساات "ثورياا
ن لاااام يفعلااااوا اإلداريااااين ، يتوجااااب أواًل علااااى "أهاااال" األساااارو أن يعتلااااوا الحلبااااة ويتصاااادروا الساااااحات، وا 

 في مهب  أسرو ال د. –يا للخسارة–فسيذهب شقاء أسرو اليوم 
 22/6/2018 ،القدس العربي، لندن
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 دوٌب ساٍم" مزدوج"من .39
 نبيل عمرو
... إنااا  السااايد ديفياااد فريااادمان المسااامى سااافير الوالياااات المتحااادة لااادو إسااارائيل، غيااار أنااا  تجااااوز هاااذا 

 الواع ليثبت بجدارة أن  "المندوب السامي"، ولكن المزدوج.
سرائيلي في أميركا، وهو عاو في فرياق الساالم األميركاي وعااو شارف  فهو أميركي في إسرائيل، وا 

 ي مستوطنة بيت إيل التي أعلن أنها وطن  الثاني.ف
السيد فريدمان الذي يارتبط بعالقاة خاصاة وحميماة باالرئيس دونالاد ترماب، نجاف حتاى اآلن فاي وااع 
وزارة الخارجية ذات الاوابط والتقاليد وراء  هره، وجعلها غير ذات صلة في كل ماا يتصال بيسارائيل 

ل نحااان العاارب "دال تااا "، حتااى علاااى الل ااة التاااي يتعااين علاااى والفلسااطينيين، وفااارض نفااوذه أو كماااا نقااو 
الخارجيااة األميركيااة وصااف إساارائيل بهااا، فلقااد فاارض علااى أدبيااات الخارجيااة إل اااء كلمااة احااتالل فااي 
وصف واعها في المناطق الفلسطينية، واستبعد إسرائيل من النقد الذي أجمع العالم كل  علي ، سواء 

طيني أو فيما يتصل باإلفراط في اساتخدام القاوة فاي غازة، حياث قتال فيما يتصل بحقوق اإلنسان الفلس
 مائة وثالثون آدميًا كلهم غير مسلحين، بل إن كثيرًا منهم أطفال وصحافيون وممراون.

الساايد فرياادمان فاارض علااى أميركااا أن تعتباار اإلفااراط فااي اسااتخدام القااوة مجاارد دفاااع عاان الاانفس، كمااا 
كية إلى القدس خالل أسابيع وليس سانوات كماا كاان معلناًا، وأن يكاون تعهد بينجاز نقل السفارة األمير 

النقل بال تكلفة، أي ما يوفر على الخزانة األميركية مليارًا من الدوالرات على األقال، إااافة إلاى مانف 
 اإلدارة وقتًا ثمينًا يساعدها في تفادي اإلدانات والا وط، أي أسابيع بدل سنوات.

ي" الماازدوج الساايد فرياادمان، وماان أجاال إسااباغ بعااض ماان المواااوعية علااى غياار أن "المناادوب السااام
مواقف ، وج  انتقادًا لكثير من الساسة اإلسرائيليين الاذين لام يقولاوا لا  شاكرًا علاى خدماتا  "الجليلاة" بال 
طااالبوه بالمزيااد، والمزيااد هااذه األيااام هااو الااا ط علااى اإلدارة ماان أجاال االعتااراف بقاارار ااام هااابة 

سورية إلى الدولة العبرية، ولامأل ال يفعال ماا دام األمار تجااوز قياودًا كب لات كثيارًا مان اإلدارات الجوالن ال
األميركيااة السااابقة، وحالاات بينهااا وبااين االعتااراف بالقاادس عاصاامة إلساارائيل، وتنفيااذ قاارار الكااون رس 

اره جازءًا مان الدولاة بنقل السفارة إليها، أما وقد فعاال ذلاك فلام ال يكماالن الشاوط بيلحااق الجاوالن واعتبا
 العبرية؟

هااذه المطالبااة أزعجاات الساايد فرياادمان، وعنااد التاادقيق فااي ساابب انزعاجاا  تبااين ماان بااين السااطور أن 
الرجل يعترض على التوقيت واألسلوب، وليس على المبدأ، فهو ال يريد من مواطني  سكان مساتوطنة 

كما لو أنا  سافير إلسارائيل لادو البيات بيت إيل أن يحرجوه، غير أن م االة السيد فريدمان في العمل 
األبيض، وجدت في إسرائيل من يحذر منها وينصف اإلدارة بعدم االنسياق وراء هذا الناوع مان التهاور 
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فاااي االنحيااااز، وأصاااحاب هاااذا الااارأي هااام مااان يسااامون بالمعتااادلين الاااذين يريااادون إلسااارائيل أن تطباااق 
بر قاادر ماان السالسااة، وهااتالء يعتباارهم الساايد برامجهااا وتااتمن مصااالحها بأقاال قاادر ماان االسااتفزاز وبااأك

فرياادمان غياار جااديرين حتااى باالسااتماع لهاام، فالرجاال حااريص علااى مجاااراة ماازاج أصاادقائ  مسااتوطني 
 بيت إيل!

 21/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 مالدينوف والطموح السياسي على حساب الدم الفلسطيني .41
 د. عبد الحميد صيام

بين ثاالث م ااهرات وطارق التعامال معهاا، واحادة فاي الادوار الراباع فاي  كنت أعد مقاال حول المقارنة
عمان، وثانية في ميدان المنارة في رام هللا، والثالثة في ساحة السارايا فاي غازة. ولكان عنادما اساتمعت 
صباح الثالثاء لتقرير ألقاه ممثال األماين العاام لادو السالطة الفلساطينية ومنساق األمام المتحادة لعملياة 

م في الشرق األوسط، نيكاوالي مالديناوف، أماام مجلاس األمان الادولي، رأيات مان واجباي الخلقاي السال
والوطني واإلنساني أن أشير إلى هذا التقرير الخطير الذي يكاد يبرر إلسرائيل جرائمها، ويلقي بااللوم 

ن عمااد أو علاى الفلساطينيين. وخطاورة التقرياار لايس فاي ماا قالاا  فقاط، بال ماا أشااار إليا  أو تجاهلا  عا
 عرا  بشكل ملتو ومريب.

وال ي رنك بعض الجمل المكررة والمعادة حول الشرعية االستيطان أو هدم البيوت. فهذا ال جديد في ، 
وينقلاا  حرفيااا عاان تقااارير مكتااب منسااق الشااتون اإلنسااانية، أو دائاارة اإلحصاااء اإلساارائيلية، أو تقااارير 

 من مات حقوق اإلنسان مثل بتسيلم.
حااول  2016ياار الخطياار أقارناا  بتقرياار اللجنااة الرباعيااة، الااذي صاادر فااي األول ماان يوليااو وهااذا التقر 

أسباب تعثر تنفيذ الحل العادل والشامل والدائم القائم على حل الدولتين. وكاد ذاك التقرير ياع اللوم 
كاي فاي كامال علاى الفلساطينيين. وقاد نبهات لخطاورة ذلاك التقريار الاذي أوكلات كتابتا  للمنادوب األمري

الرباعياة، فراناك لوونسااتاين، مسااعد مااارتن إناديك، ساافير الوالياات المتحاادة الساابق فااي إسارائيل، وأحااد 
قيااااادات اإليباااااك السااااابقين. ونشاااارت حينهااااا مقاااااال بعنااااوان: "تقرياااار الرباعيااااة الدوليااااة ا يتبنااااى الروايااااة 

عامااال معااا  أو مراقباااة اإلسااارائيلية فاااي لاااوم الااااحية". وطالبااات فيااا  بالتنبااا  مااان مالديناااوف ووقاااف الت
خطاباتاا  وأعمالاا . وأجااد نفسااي ماااطرا ألن أنباا  ماارة أخاارو إلااى خطااورة هااذه التقااارير التااي تتساااس 
لرواية جديدة تست لها إسارائيل والوالياات المتحادة إلعاادة تأهيال إسارائيل، كدولاة عادياة ال تحتال أرااا 

 وال تنتهك القانون الدولي، وال تمارس الفصل العنصري البشع.
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 ثالب التقرير الخطيرم
 سأكتفي بمجموعة نقاط في رأيي هي األخطر:

: يتحاادث التقرياار عاان موجااة العنااف األخياارة، مبتاادئا بااذكر إطااالق الصااواريخ ماان غاازة إلااى الااداخل أوال  
 135مااارس خلفاات  30اإلساارائيلي، ثاام يااذكر بعااد الصااواريخ مباشاارة، أن االحتجاجااات التااي باادأت يااوم 

قرير وينتب  إلى أن العنف بدأ بالحديث عن إطالق الصاواريخ يخارج بنتيجاة أن قتيال. فكل من يقرأ الت
إساارائيل إنمااا تاارد علااى قصااف الصااواريخ. بهااذه المهااارة الخبيثااة اسااتطاع مالدينااوف أن ياااع إطااارا 
للعنف يبدأ بالصواريخ من حماس والجهاد، التي تتدي إلى سقوط احايا من الفلساطينيين. ولام يانس 

كر أن جناديين إسارائيليين أصايبا، ولام يتحار الدقاة ويقاول إصاابتهما خفيفاة كاي يتارك مالدينوف أن يذ
 للمستمع تقدير مستوو اإلصابات.

فلسطينيا قتلوا، ويلحقها فورا بجملة لئيمة تقول"وقد اعترفت حركتاا حمااس  135يذكر التقرير أن  :ا  ثاني
عماد وسابق إصارار لام ياذكر أن عادد والجهاد بأن من باين الااحايا عناصار تابعاة لهماا". لكنا  وعان 

أصايبوا بالاذخيرة الحياة،  %30المصابين زاد عن الثالثة عشر ألف شخص، من بينهم ما ال يقل عن 
وأن عددا كبيرا منهم أصيب بعاهات دائمة. واألنكى من ذلك أن  لام يتنسان هاتال الااحايا، فلام ياذكر 

وشيوخا ومعاقين وطواقم صحية، حتى أنا  طفال وصحافيين ونساء  17أن من بين القتلى على األقل 
 لم يذكر استشهاد الممراة رزان النجار التي أصبحت رمزا صارخا للجرائم المشينة والقتل بدم بارد.

: وتماااادو فااي تبرياااره للعناااف اإلسااارائيلي فقاااال: "وتحاات غطااااء االحتجااااج، قامااات حركتاااا حمااااس ثالثـــا  
اساتفزازية فقاد اقتارب المئاات مان الساياج، وجرباوا  والجهاد والميليشايات األخارو بأعماال عناف وأعماال

أن يخترقاااوه، وأحرقاااوا اإلطاااارات وألقاااوا بالحجاااارة والقنابااال الحارقاااة علاااى القاااوات اإلسااارائيلية، وأطلقاااوا 
الطائرات الورقية المشتعلة وتركوا وراءهم ماواد متفجارة". وتاابع قاائال: "الفلساطينيون المحتجاون قالحا  

وا بسرقة وتكساير معادات ومنشاآت لمعبار كارم أباي ساالم مان الجهاة ال زياة". ثام اإلدانة الجماعية  قام
يكااون وااااحا أكثاار فااي ماان يتحماال المسااتولية عناادما يقااول: "إن أعمااال حماااس والجهاااد والمتطاارفين 
اآلخرين ال تعرض حياة اإلسرائيليين والفلسطينيين للخطر فحسب، بال تعثار الجهاود التاي تعمال علاى 

 ل للحياة للشعب في غزة". إذن تعرفون اآلن من المتسبب في العنف ومعاناة غزة.امان مستقبل قاب
لاام ياانس مالدينااوف أن يااذكر حماااس والفصااائل بوجااود مااواطنين إساارائيليين مفقااودين فااي قطاااع  :رابعــا  

غزة، وارورة تقديم كافة المعلومات عنهم، حسب متطلبات القانون الدولي. ولكن  يتناسى على األقل 
 ال معتقال، ويتناسى أياا نصوص القانون الدولي في مواوع اعتقال األطفال.طف 350

: لاام ياانس مالدينااوف فااي بياناا  خطاااب محمااود عباااس فااي دورة المجلااس الااوطني الفلسااطيني، خامســا  
وعااد وذكار أن خطاباا  معااد للسااامية، رغام معرفتاا  التاماة بأنهااا زلاة لسااان اعتاذر عنهااا. وأاااف إلياا  
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ماااان أحااااد قااااادة حماااااس يحاااارض المت اااااهرين علااااى تمزيااااق السااااياج وتمزيااااق قلااااوب مباشاااارة اقتباسااااات 
المحتلين. واإلشارة وااحة إلى أن التحريض آت من كافة األطاراف، كماا يادعي اإلسارائيليون ونيكاي 
هيلي. لكن  لم يقتبس وال مقولة واحدة لإلسارائيليين حاول التحاريض، أو حتاى القاوانين العنصارية التاي 

لكنيساات. وأقتاارح علياا  مراجعااة بعااض التصااريحات لااوزير دفاااعهم ليبرمااان، وماااذا قااال تقاار يوميااا فااي ا
عاان قاتاال رزان النجااار أو عناادما قااال: "ال أحااد بااريء فااي مساايرات العااودة" مبااررا قتاال أي شااخص فااي 

 تلك المسيرات.
األول مان عندما ذكر األنشطة االستيطانية، أردف الفقرة فورا بأن نسبة االستيطان في الرباع  :سادسا  

هذا العاام مقارناة باألنشاطة االساتيطانية فاي الفتارة الزمنياة نفساها مان العاام تعتبار أقال نسابة مناذ سات 
 سنوات، كما أنها ال تشمل القدس الشرقية المحتلة.

وأخياارا يكاارر مالدينااوف فااي كاال تقاااريره بحااق إساارائيل فااي الاادفاع عاان نفسااها والاادفاع عاان مواطنيهااا، 
أقصاااى درجاااات اااابط الااانفس فاااي اساااتخدام الاااذخيرة الحياااة، وأال تفااارط فاااي ولكنهاااا يجاااب أن تماااارس 

استخدام القاوة. وال نعارف هال يملاك الفلساطينيون الحاق نفسا ؟ أم أن لهام قاوانين أخارو؟ ثام هال نساي 
 السيد مالدينوف حقوق الشعب الواقع تحت االحتالل كما نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة؟

 

 لشعب الفلسطينيالطموح السياسي على حساب ا
القاعادة الذهبيااة تقااول إن كال ماان يسااعى للوصااول إلاى منصااب رفيااع، أو موقاع سياسااي مهاام علياا  أن 
يصاال إلااى قلااب اإلدارة األمريكيااة. والطريااق إلااى قلااب المسااتولين األمااريكيين يماار حصااريا بتاال أبيااب. 

ساااارائيلية، أو يحساااان فماااان أراد أن يعاااازز مواقعاااا  مااااع اإلدارة األمريكيااااة علياااا  أن يحتااااان الروايااااة اإل
عالقات  معها، أو يخرج عالقات  السرية إلى العلن، كما يفعل بعض العرب. ومن لدي  طموح سياساي 
رفياااع فاااي المن وماااة الدولياااة، مثااال منصاااب األماااين العاااام لألمااام المتحااادة فعليااا  أن يقااادم والء الطاعاااة 

خالفاااة للقاااانون الااادولي. أماااا واإلذعااان للرواياااة الصاااهيونية، ويتبناااى سااارديتها حتاااى لاااو كاااان فاااي ذلاااك م
المساتولون األمريكيااون الاذين يطمحااون فاي مناصااب علياا، فااال باد ماان الساجود صاااغرين أماام اللجنااة 

اإلسااارائيلية للعالقاااات العاماااة المعروفاااة باسااام "أيبااااك". وحتاااى ال أطيااال الرواياااة فهنااااك اآلن  األمريكياااة
تحقياااق طموحاتهماااا وهماااا: السااافيرة شخصااايتان تساااعيان للحصاااول علاااى بركاااات "تااال أبياااب وممثليهاااا" ل

األمريكية لدو األمام المتحادة، نيكاي هيلاي، التاي عينهاا علاى الخارجياة قريباا ا ربماا فاي الادورة المقبلاة 
. والشااخص الثاااني هااو نيكااوالي 2024لترامااب، إذا أعيااد انتخاباا  وماان ثاام الترشااف للبياات األباايض عااام 

 ين العام بعد رحيل أنطونيو غوتيريش.مالدينوف، وأعتقد جازما أن عين  على منصب األم
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سانة لمادة  27  منصب وزيار الادفاع وهاو فاي سان 1972ش ل مالدينوف في بلده هن اريا قمن مواليد 
سانتين ثام وزيارا للخارجيااة لمادة ثاالث ساانوات، ثام عاين ممااثال خاصاا للعاراق لماادة سانة ونصاف الساانة 

معايير األمم المتحدة، وكأن ذلك التعيين   وهي فترة قصيرة جدا ب2015فبراير  -2013فقط قأغسطس 
مقصاود كمقدمااة لتحريكاا  إلااى فلسااطين خلفااا لروباارت ساايري الااذي لاام يكاان مرااايا عناا  إساارائيليا. وتاام 

، أي أناا  فااي هااذا 2015فبراياار  5تعييناا  فااي اليااوم نفساا  الااذي أعلاان عاان نهايااة واليتاا  فااي العااراق فااي 
قريبا. ومن يعتقاد أن أحادا يعاين فاي هاذا المنصاب الموقع الحساس لمدة ثالث سنوات ونصف السنة ت

مااان دون أن تكاااون هنااااك مشااااورات أو جاااس نااابض إلسااارائيل، أو علاااى األقااال للوالياااات المتحااادة فهاااو 
 خاطئ.

الفرصااة النتخاااب أمااين عااام جديااد ماان أوروبااا الشاارقية واردة جاادا، فهااي المجموعااة الج رافيااة الوحياادة 
لام تحا  بمثال هاذا الشارف  2016ة األخارو التاي كانات ل اياة التي لم ينتخاب منهاا أماين عاام. المنطقا

هاي أوروبااا ال ربيااة وقااد انتهات تلااك الصاافحة بانتخاااب البرت ااالي أنطونياو غااوتيريش. وقااد نافساا  علااى 
المنصب نحو عشرة مرشحين على األقل من أوروبا الشرقية. والمنافسة في انتخابات أمين عام جدياد 

ورة باين مرشاحين مان أوروباا الشارقية، ونكااد نجازم أن مالديناوف قااد فاي المارة المقبلاة قاد تكاون محصا
 يكون من أقوو المرشحين، خاصة إذا بقي الطرفان األساسيان راايين عن .

إذن ليس من قبيل الصدفة أن جميع العناصر تقريبا التي وردت في خطاب نيكي هيلي أمام الجمعية 
غاازة، نعكساات بكاملهااا فااي خطاااب مالدينااوف أمااام يونيااو حااول تفساايرها لألحااداث فااي  13العامااة يااوم 

فكالهماا يعمال علاى تحقياق طموحا  ويعارف أقصار … مجلس األمن يوم الثالثاء ولكن بطريقة مقنعاة
 الطرق إلى لتحقيق ذلك الهدف. 

 22/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 د في القطاعحماس والجهاد اإلسالمي تحاوالن تغيير معادلة الر  ..نقترب من الحملة على غزة .23
 عاموس هرئيل
ليلااة تبااادل إطااالق النااار علااى حاادود قطاااع غاازة تاادل علااى ت يياار أساسااي فااي الواااع األمنااي هناااك. 
إساارائيل وحماااس توجاادان اآلن فااي واااع مختلااف عاان الااذي ساااد فااي القطاااع خااالل الساانوات االربااع 

إساارائيل، الهاادوء  المااااية منااذ عمليااة الجاارف الصااامد. االنجاااز االساسااي للعمليااة حسااب وجهااة ن اار
النساابي الاااذي أصاابف بالتااادريج شااعورًا بااااألمن لسااكان غاااالف غاازة آخاااذ فااي التالشاااي، واحتلاات مكانااا  
الم اااهرات العنيفااة وكثاارة المصااابين فااي الطاارف الفلسااطيني والطااائرات الورقيااة الحارقااة التااي أحرقاات 

 الحقول واالحراش في غالف غزة واآلن أياًا صواريخ وقذائف.
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ة الثانية خالل أقل من ثالثة أسابيع التي تطلق فيها التن يمات الفلسطينية بقيادة حماس هذه هي المر 
أيار/مااايو  29والجهاااد اإلسااالمي كميااة كبياارة ماان الصااواريخ والقااذائف نحااو بلاادات غااالف غاازة. فااي 

صااااروخًا. ولكااان اتجااااه التطاااورات  45صااااروخًا وقذيفاااة وفاااي الليلاااة الماااااية  150أحصاااي أكثااار مااان 
: عندما تصبف الفترة الزمنية الفاصلة بين الحارب قصايرة واألعاداد تصال إلاى مساتويات كهاذه معروف

 فين الطريق إلى جولة قتالية أخرو على صي ة الجرف الصامد تصبف قصيرة.
. صحيف أن  في الحالتين 2014ال يشب  صيف  2018كما سبق وكتب هنا فين هذا ليس قدرًا. صيف 

اعتقدت أنا  ال توجاد لحمااس مصالحة فاي انادالع الحارب، لكان االنادالع قبال االستخبارات اإلسرائيلية 
أربع سانوات أشاعلت  الحرائاق فاي الاافة ال ربياة: اختطااف وقتال الفتياان الثالثاة فاي غاوش عصايون. 
عندما عثر على جثث الفتيان سادت في أوساط الجمهور وفي أوسااط السااحة السياساية أجاواء حارب 

حكومة على التوتر مع حماس في القطاع. بعد نحاو أسابوع انادلعت الحارب. ساعدت على زيادة رد ال
 هذه المرة رغم ال اب من إحراق الحقول فين قوة الا ط ليست مشابهة.

الجهااود التااي باادأت بهااا حماااس بالم اااهرات قاارب الجاادار فااي نهايااة آذار/مااارس لاام تااتت ثمااارًا كثياارة 
ياااد دولاااي شاااكل الزيااات فاااي عجاااالت مقاطعاااة حركاااة حتاااى الياااوم. القتلاااى فاااي الم ااااهرات تساااببوا بتند

بي.دي.اس، لكنها لم تثمر عن تنازالت فعلياة مان جاناب إسارائيل. بالاذات الطاائرات الورقياة، الوسايلة 
البساايطة جاادًا، شااكلت بالنساابة لحماااس طريقااًا التفافيااًا لعوائااق الصااد التااي واااعها الجاايش اإلساارائيلي 

 على طول الجدار.
إطالق الطاائرات الورقياة والبالوناات انتقال إلاى إطاالق الناار التحذيرياة علاى  الجيش في محاولة لوقف

الخاليااا التااي تعاادها، وبعااد ذلااك باادأت بمهاجمااة مواقااع ومخااازن لحماااس ردًا علااى ذلااك. اآلن حماااس 
والجهاد اإلسالمي يحاوالن ت يير معادلة الرد، كما أعلناا عان ذلاك ياوم االربعااء بعاد إطاالق الناار فاي 

فااي الصااباح. كاال هجااوم جااوي إساارائيلي، أعلنتااا، ساايتم الاارد علياا  بالصااواريخ والقااذائف علااى اللياال و 
 النقب.

عااادد مااان اعتباااارات يتعلاااق بالسااااحة الداخلياااة الفلساااطينية. فاااتف معبااار رفاااف مااان قبااال مصااار فاااي شاااهر 
شااحنة مسااعدات للقطااع.  800رماان ااءل جزئيا الاا ط. مصار سامحت أيااًا بنقال أكثار مان 

حمااس فاي غازة قلقاة مان الوااع الف ياع للبناى التحتياة فاي القطااع، إلاى جاناب العقوباات  ولكن قياادة
االقتصادية المفرواة عليها ومنها التقليص الذي قامت ب  السلطة لمو فيها في القطااع. فاي الشاهر 
القادم ُيتوقع أياًا تقليص كبير في رواتب ماو في وكالاة غاوث وتشا يل الفلساطينيين "االوناروا" علاى 

 خلفية انتقاد الواليات المتحدة لها.
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إاافة إلى ذلك حدث بسبب ذلك مس كبير بمدخوالت العمال في القطاع. يبدو أنا  علاى االقال جازء 
ماااان الرسااااالة التااااي تبثهااااا حماااااس اآلن موجاااا  للساااالطة بواسااااطة إساااارائيل. حماااااس تقاااادر أن إساااارائيل 

قطاااااع، وأن اسااااتمرار االحتكاااااك العتباراتهااااا الخاصااااة غياااار متحمسااااة لمواجهااااة عسااااكرية معهااااا فااااي ال
العسااكري ساايجعلها تساامف لهااا بالحصااول علااى المزيااد ماان االمااوال، حتااى بواسااطة توجاا  ماان القاادس 

 لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
فااي هااذه االثناااء يهاااجم رجااال دعايااة رئاايس الحكومااة نتنياااهو فااي الشاابكات االجتماعيااة: الجاايش أمااام 

بالطاائرات الورقياة وانتهااء بالصاواريخ. وكاأن الحكوماة ليسات هاي التاي  اإلرهاب من قطاع غازة، بادءاً 
تقااارر سياساااة الااارد فاااي القطااااع. نتنيااااهو ووزيااار الااادفاع ليبرماااان اكتفياااا بااايطالق تهديااادات عاماااة، فاااي 
احتفال لتخريج اباط في هذا المسااء. لايس عليناا أن نبناي باالطبع علاى إ هاار دعام علناي للجايش. 

يواصل المطالبة بالارب المباشر لمطلقي الطائرات الورقياة الاذين "ليساوا أطفاااًل  الوزير نفتالي بينيت
ساااانوات"، قااااال. ماااان المعقااااول أن الجاااايش سيصااااعد اآلن رده بدرجااااة مااااا علااااى إطااااالق  8أبرياااااء أوالد 

الصااواريخ، لكاان بشااكل عااام توجيهااات المسااتوو السياسااي بقياات علااى حالهااا: الشاامال أكثاار أهميااة ماان 
ع القصاااة تتعلاااق بصاااد واحتاااواء طالمااا أن نتنيااااهو يساااتطيع االمتنااااع عااان ذلاااك فاااين غاازة، وفاااي القطاااا

 إسرائيل لن تشن هناك حربًا.
الذي ال يتحدث عن  أي من الاوزراء بصاوت عاال هاو جهاود التساوية السياساية. إدارة تراماب مشا ولة 

فاي الوقات الحاالي  بخطوات لطرح مبادرة سالم للرئيس. ولكن وتيرة االحداث العنيفة في القطاع تعيق
 االتصاالت إلعادة إصالح البنى التحتية، ومن شأنها أياًا أن تقود الطرفين إلى المواجهة العسكرية.
في تقرير مراقب الدولة عن عملية الجرف الصامد تم توجي  انتقادات شاديدة للحكوماة ومجلاس االمان 

لاام يبحثااوا عاان باادائل سياسااية عشاااية القااومي علااى عاادم بلااورة اسااتراتيجية إساارائيلية بالنساابة للقطاااع، 
العملياة ولام يعملاوا علاى عاالج البناى التحتياة المنهاارة فاي القطااع قالتاي وااعها زاد تادهوره مناذ ذلاك 
الحين ، رغم تحذيرات منسق أعمال الحكوماة فاي المنااطق. ااابط كبيار فاي الجايش اإلسارائيلي كاان 

ل إنااا  يتوقاااع بمعقولياااة كبيااارة طريقاااة ساااير مشااااركًا فاااي هاااذه الخطاااوات، وتسااارح فاااي هاااذه األثنااااء، قاااا
المفاوااااات غيااار المباشااارة التاااي سااايديرها الطرفاااان فاااي القااااهرة بعاااد جولاااة القتاااال القادماااة. فاااي كااال 

 المواايع التي ستبحث هناك، أااف، يمكن ويجب بحثها اآلن.
  21/6/2018هآرتس 
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