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 ديس عاصمة دولة فلسطينية بال سيادة وأبو... بحث مع كوشنر "صفقة القرن"ينتنياهو  .1

بعررد ، أنرر  تررأ أبيرري نميررر مج رري، نقرر ع  ررا مراسرر  ا  رري 23/6/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدننشرررت 
 بيررر  ،الرروارا  ارسررا ي ي بنيرراميا نتنيراهو وجاريررد  وشرنرلقرا  دام أرعرس سررا ات متوابر   برريا ر ري  

مستشاري الر ي  األمري ري دونالرد ترامري،  شرف مبردر مسر ول  ري ترأ أبيري أا واشرن ا مرا االرت 
متررررددش بشررر ا نشرررر مارررموا ف ت رررا ل سررر م  ررري الشررررص األوسرررن، المعرو ررر  باسرررم  بررر ق  القررررا ، 
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يد نشرها  وراع لكي تحدث حراكاع سياسرياع حول را، لكرا فبوباع وأا هناك  ي الجاني األمري ي ما ي  
 ي المقابأ هنراك تيرار يررن أا نشررها  ري هرقا الويرت الرقي يقرا س  ير  ال  سر ينيوا اردارش األمري ير  

 سيتسبي  ي ت ام األوااع بش أ أكبر.
  ب نرر  و شررف هررقا المسرر ول، الررقي تح ررا   ررأ ق ررر اسررم ، أا نتنيرراهو أب ررف  وشررنر والو ررد المرا رر  لرر

ي يد نشر ماموا الف    حتأ يتبيا ل   س ينييا والعري ول عالم     أا القيرادش ال  سر يني  را ار   
ل ف  ، ماي اع أا نتنياهو يعتقد أا نشر الف   اآلا سي تح مرح   جديردش  ري مسرار التسروي ، نق نا 

مرريا المت رررس، حسرري احتوا  ررا   ررأ  نابررر ه ي يرردها ويررتح ا   ي ررا، هررو والي مررا رغمبررالالف رر  و 
رأيرر ، لكن ررا تشرر أ   ررأ األيررأ يا رردش هن رر ص الم اواررات بشرر أ أ اررأ ممررا  رحرر  األمري يرروا  رري 
 اردارات السابق . و  ي   إا موي   من ا سي وا  القبول المبد ي، لكا مس التح ا   أ بعض البنود .

هي ري يرد أكردت أا الف ر  شرب   و  أ الرغم ما أا مندوب  الوهيرات المتحردش  ري األمرم المتحردش ني ري
جاهاش وستنشر  ي القريي، نه أا مبادر م  ع  أواحت أا اردارش األمري ي  لرم تحردد بعرد مو رداع 

 أي ول المقبأ. /لنشر ف ت ا. لكا اهتجاه السا د هو أا ت رح  ي ش ر سبتمبر
، جرا   ير  أا نتنيراهو و اا م تي نتنياهو يرد نشرر بعرد م رر أمر  بيانراع مقتارباع  را ال قرا  المرق ور

التقرررأ  وشرررنر، والممارررأ الفرررراب ل رررر ي  ترامررري ل م اوارررات الدوليرررر  جيسررروا غررررينب ت، والسرررر ير 
. وحار ال قا  أيااع الس ير ارسرا ي ي لدن القد دي يد  ريدماا  ي م تب  ب  نسرا يأ األمري ي لدن 

بحرث  مرا .  نسرا يأر مي   أ د م  لرالوهيات المتحدش روا ديرمر. ويد أ ري نتنياهو  ا تقديره لترا
 ال ر اا د س  م ي  الس م يدماع والت ورات اري يمي  واألوااع األمني  وارنساني   ي ي اع غاش.

ويبيررأ وبررول الو ررد األمري رري، نشرررت بررحي    هررصرت   العبريرر  بررباح أمرر  تقريررراع، ق رررت  يرر  أا 
 بررر ق  القررررا  تتارررما  ررررض اردارش  سررر يني ف ررر  الرررر ي  األمري ررري المرتقبررر  لتسررروي  القاررري  ال  

األمري يرر    ررأ ال  سرر ينييا مقترررح أا تكرروا  ابررم  دولررت م المسررتقب ي   رري تجمررس ياررم  رردداع مررا 
القد  الوايع  فارج األسوار،  وااع  ا القد  ن س ا، ومن ا أحيا  أبرو دير  وشرع ا   شرييأحيا  

 رعيرر  تقررس شررمال وشرررص المدينرر  المقدسرر . أمررا يرررن مررا ب رردات  5نلررأ  3وجبررأ الم بررر والعيسرراوي  و
 الب دش القديم  ما القد   تبقأ تحت السي رش ارسرا ي ي .

وق ر المح أ العس ري ل بحي   ارسرا ي ي   امو  هر يأ أا  ب ق  القرا  ه تارما نفر   البر ر 
من ق  األغروار تحرت  ات  المعاول  ،  ما تكوا عمر اهستي اني   ي الا   الغرعي ، بما  ي قلك المست

وأااس هر يأ أا الدول  ال  س يني ، و قاع ل ر ي  األمري ير  التري  سي رش اهحت ل ارسرا ي ي الكام  .
تترجم ا  ب ق  القرا ، ستكوا  دولر  نايبر  ، بردوا جري  أو أسر ح  اقي ر ، مقابرأ مرا وبر   هر يرأ 

نلررأ مررا ا تبرترر   تفو ررات  أردنيرر  مررا   مررا أشررارت البررحي   بررر حام  مررا الحرروا ا الماديرر  الاررفم  .
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 سحي اهمتياا األردني  ي ارشراس   أ األوياس الديني  ارس مي  والمسيحي   ي المدينر  المقدسر ،
وعرريا ال قررا ، ليقررول نا ال رردس منرر  هررو  سررر الجمررود  رري الع يررات،   برر ق  القرررا رعررن هر يررأ برريا و 

  نسررا يأ نبيا  ري أبعراد مبرادرش السر م، تحديرداع التراام رسال   م نر   را أهمير  التنسري  بريا الجرا وعثّ 
 الح اظ   أ الواس القا م  ي األماكا المقدس   ي القد  المحت  .

هر يرررأ أا العررررض األمري ررري، نقا ت ررراب  مرررس التسرررريبات المترررو رش،  إنررر  لرررا يراررري  موحرررات  رأنو 
 ابرم   ا ترامي ا تراس ب ده بالقرد ، نار ن  واشن اال  س ينييا، القيا ي عوا  ع ع   يات م مس 

 .2014، وه يم ا ا تبارها نق   يم ا أا تست نف من ا الم اواات المجمدش منق العام  نسرا يأر ل
مرررا أا   نسررررا يأ  ررري  رررددها البرررادر أمررر ، نلرررأ تفو رررات  ، ررري المقابرررأ، أشرررارت برررحي   معررراريف

الشرريي  ل قرد  لترو ير الفردمات ل مقدسرييا، تتاما  ب ق  القرا  نيام  ينب ي  أمري ي   ي األحيا  
أحيررا   رري المدينرر   4مررا   نسرررا يأ باراررا   نلررأ التف رري  ررا السرريادش ارسرررا ي ي ، وبالتررالي انسررحاي 

 المحت   تقس ف ف الفن األفار، وهي: شع ا  وجبأ الم بر والعيساوي ، وأبو دي .
الجايررش  ري القرد  نليرا   ررام بر ا اجتمراع أ اد مراسأ ، 22/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحةوجا   ي 

 وشررنر وغرررينب ت مررس نتنيرراهو انت ررأ دوا أا يبرردر بيرراا رسررمي يواررح مررا هرري النقررا  األساسرري  
لكنر   نلأ تكتم ن  مري واارح ومقبرود   رأ ال قرا ات المتتالير  ل و رد األمري ري. التي  رحت، مشيراع 

جانرري ارسرررا ي ي معررالم ف رر  مررا باتررت تعرررس يررال نا مررا الوااررح أا الو ررد األمري رري  رررح   ررأ ال
 بب ق  القرا التي  رح ا  وشنر   أ يادش المن ق  ف ل جولت ما التي استانت الس    ال  سر يني .

، وهرو مرا ي  رد ال رواج  ال  سر يني  من را،  مرا  شري اع  وأااس المراسأ أا معالم الب ق  تتاح شري اع 
 مقا ع  الو د األمري ي و دم اهلتقا  ب . أا قلك هو ما د س الجاني ال  س يني نلأ

 
 لحّل الصراع ةال يوجد إرادة دولي... و اشتية: القضية الفلسطينية أمام مرحلة خطيرة .2

، أا 22/6/2018 أكرررد  اررو ال جنررر  المر ايرر  لحر ررر   ررتح محمرررد اشررتي ، يررروم الجمعررر  :و ررا –رام هللا 
الررردولتيا،    اهحرررت ل تجررراه تصكرررأ حرررأّ القاررري  ال  سررر يني  أمرررام مرح ررر  ف يررررش  ررري مرررأ د رررس ح ومررر

والمف ررن األمري رري الحررالي والف رروات الترري تقرروم ب ررا اردارش األمري يرر  بر اسرر  ترامرري تجرراه القارري  
..  ررري مرررأ ااشرررتي ، فررر ل ج سررر  ا تتررراح أ مرررال المررر تمر األول    سررر يا نلرررأ أيرررعررريا و  ال  سررر يني .

البرراع  ري الجامعر   قرده مر را سياسرات ودراسرات حرأّ التغيرات الدولي  واري يمير  والمح ير    الرقي يع
 العرعيرر  األمري يرر   رري رام هللا، أا مررا تقرروم برر  دولرر  اهحررت ل   ررأ األرض ي رردس جميعرر  لقتررأ حررأّ 

 رري نسرررا يأ الترري ه يوجررد  ي ررا شررريك  رري الم اواررات والسرر م، هنرراك  : يررا  ع  وتررابس اشررتي ، الرردولتيا
 يوجد نرادش لدن القيادش ارسرا ي ي  بتحقي  الس م .ا ت س لتوسيس اهستي اا، وه 
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رادش سياسرري  ل حررأّ   مررا الوااررح أنرر  ه يوجررد نرادش ، ووشرردد   ررأ أا القيررادش تميررا برريا أ  ررار ت رررح وال
البررررراع، و ررررأ هررررم أمري ررررا نقررررأ البررررراع برررردل ح رررر  برررريا ال  سرررر ينييا  لرررردن المجتمررررس الرررردولي لحررررأّ 

 رإقا  انررت أمري را تعتقرد أنر  بسرربي ارعف العرري تسررت يس  ...يررااوارسررا ي ييا، نق ر  بمجم ر  تجرراه ن
موي  م ممااأ لموي نا،  وأكد أا  القيادش موي  ا وااح والعري أيااع  تمرير ب ق  القرا   ي مف    .

والحديث  ا تس ي ت نلأ غاش يحتراج منرا وي ر   وي ر ، الوارس  ري غراش م سراوي ويجري أه يسرتمر 
برار الم ررروض   رأ غراش، وه يم ررا ألحرد أا يتحردث  ررا الحالر  بشرر أ ولكرا األسرا   رري قلرك الح

 سياسي شامأ . مجاأ، وهقا ت تيت الم تت والحال  ال  س يني  بحاج  لحأّ 
وحول الواس الداف ي، أواح اشتي   أا القيادش ه تبحث  ا ات ايات جديدش ووسرين جديرد، برأ تريرد 

قا حما  ه تقب أ منمورنا ل مبالح  الشام    نحا جاهاوا ل نتفابات، تن يق ما تم اهت اص   ي ، وال
وتررابس أا  المج رر  المر رراي سرريعالش قلررك الشرر ر المقبررأ، و ررقلك    رري تتحرردث  ررا تقاسررم ومي رري .

 سيعالش مواوع الع ي  مس نسرا يأ، ألا الع ي  ب قا الش أ ه يم ا أا تستمر .
 22/6/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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هاجمت  او ال جن  التن يقي  لمنمم  التحرير ال  س يني  حنراا  شرراوي، أمر  الجمعر ، : و اهتال
،  قرري اجتما  ررا مررس ل ررا  رري بيرراا ،ويالررت  شررراوي  تحر ررات اردارش األمري يرر  ل رررح مبررادرش ل سرر م.

 ررررارمي و أبرررري   رررري رام هللا، نا ترررردا يات غيررررر مسرررر ول  تنررررتش  ررررا السياسررررات  وايررررر فارجيرررر  مال ررررا
 ، نسرا يأ راألمري يرر    ررأ المن قرر  والعررالم بمررا  رري قلررك ا تررراس واشررن ا بالقررد  المحت رر   ابررم  لرر

 تقويض حقرروص ال ج رريا ال  سرر ينييا   بررر ويررف روات مررت  شررراوي واشررن ا برر ونقررأ سرر ارت ا نلي ررا.
ونروا. وأشارت نلأ ر ض واشن ا اه تراس بحدود األرااي ال  س يني  المحت    ام األتمويأ و ال  

سقا  ا مب  ح  احت ل  ما ياموسر ا السياسري، ومحاوهت را نار ا  الشرر ي   وحأّ  1967 الدولتيا وال
ويالررت  شررراوي  لقررد أن ررت الوهيررات المتحرردش الشرررو  األساسرري  ألي  ات برر ار رجعرري.عمر   ررأ المسررت

سرري، ناهيررك  ررا ترتيب ررا وال رردادها لبرر ق  ن ا يرر  مشرربوه ، و م ررت بشرر أ حايررث   ررأ د ررم سيا حررأّ 
 ومساندش اه ت س الح ومي  ارسرا ي ي  المت رس والعنبري األسوأ  ي تاريخ نسرا يأ .
 23/6/2018 ،الخليج، الشارقة
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 بالدعم العربي للقدس "إسرائيل"هكذا تتحكم  :وزير خالد أبو عرفةال .4
 شف واير ش وا القد   ي الح وم  ال  سر يني  العاشررش فالرد أبرو  ر ر  : موايس نلكتروني ، و الجايرش

 ا توا    رعي   س يني ناا  مدين  القد ، وتحدث  ا تنسي   رعي نسرا ي ي حرول أوجر  بررس 
ويرررال أبرررو  ر ررر  نا  مرررا يبرررأ مرررا المسرررا دات المقدمررر  ل مقدسرررييا مرررا البرررنادي  العرعيررر  المفت  ررر .

 اررمّ  ،  ال  سرر يني  شرر بت بعررد و رراش الررر ي  الراحررأ ياسررر  ر ررات أغ رري الررد م المقرردم ل مدينرر السرر  
 ، لكا دوا أا يرتقي نلأ حاج  القد  والمقدسييا. أ ادت  تدريجياع 

 ي  ي م يبير  ا حياتر  أنتجتر  شرر    يبر  ميرديا  لض ر م ارما س سر    أ ر م  ،وتحدث أبو  ر  
 اارش شررر وا القرررد  وهرررد  ا والتحرررديات التررري واج ت رررا  ررري مرررأ شرررحّ مقدسررري  ن  رررا مرررروس ت سررري  و 

 المواان  وتعقيدات الوايس السياسي والجغرا ي ل مدين  المحت   والب حيات الممنوح  ل واارش.
ويررال نا مررا تع رردت برر  منممرر  التحريررر ل حررت ل  رري ات رراص أوسرر و جع  ررا م ب رر  و ايرردش ل برر حيات 

 ، حيررث نبررت اهت اييرر    ررأ ت جيررأ القاررايا المتع قرر  بالقررد  نلررأ ومنع ررا مررا أي ترردفأ  رري القررد
 ن اي  الم اواات شر  أه يقوم أي  رس بإحداث أي تغيير  ي المدين .

أحدث اهحرت ل تغييررات جغرا ير  وسياسري  وديمغرا ير   بيررش، و راا  -يقول الواير الساب -ومس قلك 
    لبالح القد ، لكن ا لم ت عأ.بإم اا الس    ال  س يني  القيام بف وات مماا

أنرر   ري   ررد  ر ررات  انررت تفبررب مواانررات لم سسررات  -نلررأ واررا   ا  ررس   ي ررا اسررتناداع -و شرف 
أغ ب ا قات لوا سياسي واحد، لكا بعرد و اتر  شر بت تسرس م سسرات مرا  رأ  شررش، ممرا تسربي  ري 

 رري توجيرر  هررقا  مرر فراع وأشررار الررواير نلررأ تحسررا  مايررد مررا ال قررر والاررعف واهارر  اد ل مقدسررييا.
م يرريا  30، ود ررم  رعرري بنحررو م يرروا دوهر سررنوياع  25نلررأ مواانررات   سرر يني  بنحررو  الررد م، مشرريراع 
، مقابرأ نحرو %10، لكا ما يبأ من ا نلأ الجا  المحا  بالجدار ما المدين  ه يتجاوا دوهر سنوياع 

 القد .م يوا دوهر تفبب ا الجمعيات اهستي اني  لنشا ات ا  ي  200
و ما تفبب  القمم والبنادي  العرعي  وارس مي  ل قد ،  شف أبو  ر   أا األنممر   تتحردث وه 
ت عرررأ ، وأن رررا تت ررر  مرررس الح ومررر  ارسررررا ي ي    رررأ أه يبررررس شررري  لبرررالح القرررد  والمقدسرررييا نه 

ات وأوارررح أا سررر  ات اهحرررت ل تحررردد أوجررر  بررررس مرررا يبرررأ مرررا أمررروال والج ررر بتقنررريا نسررررا ي ي.
 والمشاريس التي يجي أا تقهي نلي ا.

 22/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 سلطات االحتالل تشّن حربًا على أي نشاط فلسطيني في القدس :الرويضي .5
يال مس ول م ف القد   ي الر اسر  ال  سر يني  أحمرد الروياري، نا : محمد يون  -القد  المحت   

    سرر يني  رري القررد ، وتعمررأ   ررأ نغرر ص أي م سسرر  حرعرراع   ررأ أي نشررا سرر  ات اهحررت ل تشرراّ 
تشررر أ متن سررراع اقا يررراع أو رياارررياع أو اجتما يررراع ألهرررأ المدينررر . وااد:  نن رررا حرررري ت شرررا   رررأ البيررروت 
حرررر ل  والم سسرررات والوجررررود ال  سررر يني  رررري القرررد ، وت رررردس نلررررأ نبعررراد أهررررأ المدينررر  وت جيرررررهم، وال

 المستو نيا الي ود م ان م . 
 23/6/2018 ،ندنالحياة، ل

 
 اإلبراهيمي سجددعو لوقف االعتداء على حرمة الميمحمود الهباش  .6

ترأ أبيرري: حررقر محمررود ال بررا ، ياارري يارراش   سرر يا، مستشررار الررر ي  ل شرر وا الدينيرر  والع يررات 
ارس مي ، ما اه تدا    أ حرمر  ويدسري  الحررم اربراهيمري الشرريف  ري مدينر  الف يرأ،  قري ييرام 

استي اني  مت ر   بتنمريم ح رأ موسريقي برافي  ري ي ري باحاتر . ويرال ال برا  نا تن يرق مجمو ات 
هقا اه تدا    أ الحرم، بقيادش واير نسرا ي ي وبحماي  ما شر   وجي  اهحت ل، وتشرجيس رسرمي 

 ووج  ال با  نردا   راج ع نلرأ  رأ ما الح وم  ارسرا ي ي  اليميني ، سيقود المن ق  نلأ حري ديني .
لدولر  اهحرت ل  األحرار والم سسات الحقويي  الدولي  ل تحرك ال وري لويرف هرقه الجريمر ، ووارس حردّ 

لر س يدها  ا األماكا المقدسر   ري دولر    سر يان ارسر مي  والمسريحي  من را، موارحاع أا اسرتمرار 
قر  والعرالم نلرأ دول  اهحت ل  ي جرا م ا بحر  المقدسرات، سروا   ري القرد  أو الف يرأ، سريد س المن 

مررا ه تحمرررد  قبررراه. و الرري أبنرررا  الشرررعي ال  سرر يني بالرررقود  رررا مقدسررات  وتكايرررف الوجرررود داف  رررا، 
والتبدي ل  جم  المسعورش مرا يبرأ دولر  اهحرت ل، وتوحيرد الموايرف ف رف القيرادش لحماير  المقدسرات 

 والتاريخ. ومعايب  دول  اهحت ل   أ ما تقتر   ما جرا م و م يات تاوير ل حاارش
 23/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 فلسطين تنضم إلى منظمة حظر األسلحة الكيماوية .7

، أا   سرر يا أبرربحت  ر رراع 21/6/2018 أ  نررت منممرر  حمررر األسرر ح  الكيماويرر ، الفمرري : ) ونررا 
 يالرت. و 193 ي ات ايي  األس ح  الكيماوي ، ليب ف برقلك العردد ارجمرالي ل ردول األ ارا   ري المنممر  

مررس األمرريا  17/5/2018 رري بيرراا بررح ي، نا دولرر    سرر يا أود ررت بررك اناررمام ا  رري  ،منممرر ال
 .16/6/2018العام لألمم المتحدش أن ونيو غوتيري  ودف ت اهت ايي  حيا التن يق  ي 

 23/6/2018 ،الخليج، الشارقة
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 تحليالت عسكرية إسرائيلية: الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة .8

م رت تح ري ت  سر ري  نسررا ي ي  توا قرا   رأ أا مسرتون التبرعيد التردريجي الرقي تشر ده أ: النابرش
الحدود مس غاش، يد ي دي نلأ انردهع مواج ر   سر ري  واسرع  مرس حر ر  حمرا ، وت اري نلرأ نترا ش 

 استراتيجي  م    .
 ري الجري   وق ر يوآس ايتوا الفبير العس ري  ي بحي   يديعوت أحرونروت أا  التقرديرات السرا دش

ارسرررا ي ي م ادهررا أا المعررارك ال ي يرر  الترري بررات يشرر دها غرر س غرراش  رري اآلونرر  األفيرررش مررا القبررف 
ارسرررا ي ي   ررأ غرراش، ورد حمررا  بررإ  ص البررواريخ   ي ررا، تعتبررر ف رروش  بيرررش نحررو اهنتقررال نلررأ 

ينويررراا التراجرررس  رررا وفرررتم برررالقول ننررر    المرررا أا الجرررانبيا ه  الحرررري الكبيررررش  ررري المررردن المنمرررور .
سياسررت ما الجديرردش،   ررقا يعنرري حرررص مايررد مررا المراحررأ  رري اهيتررراي مررا الحررري الشررام  ، رغررم  رردم 

 وجود ن دادات  س ري  لعم ي  يتالي  وشي  ، وما االت الحياش  ي غ س غاش تسير بش أ  بيعي .
يشرراي يررال نا  مراهنرر    بيررر المح  رريا العسرر رييا ارسرررا ي ييا ببررحي   يررديعوت أحرونرروت روا بررا

حما    أ أا نسرا يأ لا تدفأ ي اع غراش، يرد تكروا فا  ر ، بعرد أا أرسر ت الحر ر  رسرال  ياسري  
رسرا يأ ب ن ا ستمنس مستو ني الجنوي ما النوم  الما أا القبف ارسرا ي ي متوابأ   أ أهداس 

ارسررررا ي ي لرررا ين رررق  وأاررراس أا  التقررردير السرررا د  ررري بررر وس حمرررا  أا الجررري   ررري ي ررري الق ررراع .
هجوما بريا   أ غاش بسبي انشغال   ي التواجد اريراني  ري سروريا، وهنرا يرد ي روا سرو  التقردير لردن 

 حما ، ألا هناك أغ بي  دافأ المستوييا السياسي والعس ري هحت ل غاش، وهو أمر م اجئ .
 23/6/2018الغد، عمان، 

 
 اوالت االحتالل في إرهاب شعبناحماس: استمرار مسيرات العودة يثبت فشل مح .9

حاام ياسم، نا فروج  شرات اآلهس ما أبنرا  شرعبنا  ري الجمعر   ،يال المتحدث باسم حر   حما 
الاالا   شرش   أ التوالي  ي مسيرات العودش و سر الحبار، ي  د أننرا أمرام حالر  نارالي  جماهيرير  

مسررررا  الجمعرررر  أا هررررقه المشررررار   وأكررررد ياسررررم  رررري تبررررريح بررررح ي  مسررررتمرش حتررررأ تحقيرررر  أهرررردا  ا.
الجماهيرير  تحرت  نرواا جمعر  الو ررا  ل جرحرأ، تعنري أا شرعبنا يعررض   رأ جراحر  لموابر     احرر  

وأارررراس أا هررررقه المسرررريرات المسررررتمرش تابررررت  شررررأ محرررراوهت  اررررد اهحررررت ل حتررررأ الحريرررر  والعررررودش.
بررف ال ررا رات الحرعيرر  اهحررت ل نرهرراي جمرراهير شررعبنا مررا المشررار    رري المسرريرات، مشرريراع نلررأ ي

وشرردد   ررأ أا يررادم األيررام سررتابت  قررم هررقه الوسررا أ  رري  موايررس ل مقاومرر  فرر ل األسرربوع المنبرررم.
 مواج   نرادش الجماهيرن   شعبنا يوي بإيمان  بعدال  يايت  الم  ق  .
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ريس التري تحراول تمريرر مف  رات أو مشرا األمري ير ول ت نلأ أا مسيرات اليروم تحمرأ رسرال  لرضدارش 
لتبرر ي  القارري  ال  سرر يني ، أا شررعبنا الاررا ر   ررأ الحرردود سرريد ا هررقه المشرراريس تحررت أيدامرر ، ولررا 

 يسمح ألي  رس  اا أا ينتقب حقاع ما حقوي .
 22/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مب يدمر مستقبل الفلسطينيين وواجبنا مقاومة االحتاللاحمدان: تر أسامة  .10

مرري تعمررأ   ررأ اأسررام  حمررداا، نا ندارش الررر ي  األمري رري دونالررد تر  ،يررال القيررادي  رري حر رر  حمررا 
 تدمير مستقبأ الشعي ال  س يني ما ف ل د م ا الم    لدول  اهحت ل.

األلمانيررر ، أا الوهيرررات المتحررردش تررراود اهحرررت ل  DWونبررر  حمرررداا  ررري تبرررريحات نق  رررا مويرررس ينررراش 
وأاررررراس: ه أحرررررد يسرررررا دنا نحرررررا  قترررررأ شرررررعبنا.ارسررررررا ي ي بالسررررر ح، وهرررررو الرررررقي يحترررررأ أرارررررنا وي

وشردد   رأ أا مسريرات العرودش  ري ي راع غراش هري  ال  س ينييا، ولقلك واجبنا هرو مقاومر  اهحرت ل.
 احتجاجات مدنير  غيرر مسر ح  ، مشريراع نلرأ نبررار الحر ر    رأ سر مي  المسريرات رغرم العردد الكبيرر 

د حر ررر  حمرررا   ررري غررراش يحيرررأ السرررنوار  نا وأوارررح حمرررداا أا يرررول يا ررر مرررا الشررر دا  واربرررابات.
ال  سرر ينييا سيبرر وا  رري القررد    رراا رسررال  وااررح  بإبرررار ال  سرر ينييا   ررأ اسررتعادش الحقرروص 

 وتحرير األرااي ال  س يني  المحت  .
 22/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 وبال شروط الحية: مسيرة العودة مستمرة حتى يرفع الحصار فوراً  .11

 او الم تي السياسي لحر   حما ، استمرار مسيرش العودش الكبرن  ي غاش،  ،يأ الحي أكد ف : غاش
ويررال الحيرر   رري تبررريح لررر المر ا ال  سرر يني لض رر م : نا   حتررأ ير ررس الحبررار  ررورا، وبرر  شرررو  .

هرردس هررقه المسرريرات هررو  شررف ايررف اهحررت ل الررقي يتبرراكأ   ررأ بعررض المارو ررات أمررام جرا مرر  
وأارررراس:  يتقرررردمنا الجرحررررأ اليررروم  رررري دهلرررر    ررررأ أننررررا رغررررم الجررررراح  سررررت داس شررررعبنا.المتوابررر   با

والش دا  مستمروا.   س يا والقد  تستح  منا التاحي ، وسنسرتمر حترأ يتويرف  ردواا اهحرت ل 
  ررأ شررعبنا . و رري سررياص متبررأ، شرردد الحيرر    ررأ ر ررض حر ترر  أي مشرراريس ت رردر حقرروص الشررعي 

 ت   ي نن ا  اهحت ل والعودش.ال  س يني الو ني  الااب
 22/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في التضحية والصمود فريداً  اد: جرحى مسيرة العودة يقدمون نموذجاً حمّ  .12
يال  او الم تي السياسي لحر   حما   تحي حماد نا جرحأ مسيرش العودش يقدموا نموقجا  ريردا 

   حمررراد  ررري مسررريرش العرررودش شرررمال ي ررراع غررراش، يررروم جرررا  قلرررك فررر ل مشرررار   ررري التارررحي  والبرررمود.
 ما د ا م سسات حقوص ارنساا  الجمع ، حيث أكد استمرار المسيرات حتأ العودش و سر الحبار.

نلرررأ احتاررراا جرحرررأ مسررريرش العرررودش و سرررر الحبرررار، وهرررو مرررا أكرررد   يررر  الجرحرررأ المشرررار وا  ررري 
رحرررأ المشرررار يا  ررري المسررريرش: مسرررتمروا  ررري ويرررال أحرررد الج المسررريرشن نق  رررالبوا بترررو ير العررر ج ل رررم.

 المشار    ي مسيرات العودش ولا يفي نا رباب اهحت ل.
 22/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الفلسطينية هي الدرع الحامي للشعبميسرات العودة مستمرة... والمقاومة : رضوان .13

 ري ي راع غراش ل محا مر   د ا نسما يأ راواا، القيادي  ري حر ر  حمرا ، الشرعي ال  سر يني: غاش
  ررأ ال ررابس الشررعبي والسرر مي لمسرريرش العررودش و سررر الحبررار مررا أجررأ تق يررأ األارررار  رري برر وس 

ويرررال راررواا،  ررري ف برر  الجمعررر  بمدينرر  غررراش:    رري م اهسرررتمرار  رري المسررريرات السررر مي   المرردنييا.
ل حبرار ولمر امرش  وأوارح أا ي راع غراش يتعررض. والشعبي  والحرب   أ تق يأ األارار مرا أم را 

وأشرار نلرأ أا  اهحرت ل يعراني مرا حالر  نرعراك  ممن ج  ما أجأ نرغام    أ  ر س الراي  البيارا  .
وتفرررّبن  ررري تعام ررر  مرررس  عاليرررات المسررريرش، حيرررث يسرررتفدم القبرررف ارررد ال رررا رات الورييررر  واأل  رررال 

مررا مسرريرات سرر مي ، نلررأ ول ررت راررواا نلررأ أا حر ترر  تمررار   ررأ أنررواع القتررال   والشررباي وال تيررات .
 يتال مس ّح، نلأ مشاغ   اهحت ل حتأ تحقي  أهداس الشعي ال  س يني .

و ي هقا البدد، يال راواا  نا المقاوم  ال  سر يني  هري الردرع الحرامي ل شرعي والتري رّسرفت مبردأ 
 )القبف بالقبف، وال دم بال دم، والدم بالدم  .

 22/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 اليات المتحدة تسعى لتمرير مؤامرة "صفقة القرن" تحت غطاء إنسانيفتح: الو  .14
أكدت حر    تح أا التحر ات األمري ي   ي المن ق  تحرت  نرواا  تحسريا الوارس ارنسراني : رام هللا

 ري غراش  تشر أ تنايارا  بيررا مرس موايررف اردارش األمري ير  األفيررش، وأبراهرا تق ريب مسراهمت ا لو الرر  
  ج يا  األونروا ، وي س المسا دات  ا الشعي ال  س يني والس    ال  س يني .غوث وتشغيأ ال
  رررأ أا  هرررقه التحر رررات مشررربوه  وت ررردس نلرررأ  برررأ ي ررراع غررراش فدمررر  ألهرررداس  وشرررددت الحر ررر 

ويال المتحدث الرسمي ل حر  ،  او مج س ا الاوري،  نسرا ي ي  بغرض تب ي  القاي  ال  س يني  .
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تبريح برح ي، يروم الجمعر :  نا محاولر  ن رادش برياغ  المر امرش تحرت غ را  أسام  القواسمي،  ي 
ننسرراني لتمريررر برر ق  العررار لررا تمررر، ولررا تجررد  ريقررا ل نجرراح ، ه تررا اهنتبرراه نلررأ أا  الحررأ ي مررا 

 بشر أ  امرأ  را  ررأ أرااري دولر    سر يا المحت ر  و ابرمت ا القررد  . ارسررا ي يبإن را  اهحرت ل 
األمري يرررر  لحررررس البوبرررر    ررررا جررروهر البررررراع المتماررررأ  -حررراوهت ارسرررررا ي ي  وشررردد   ررررأ أا  الم

  أ الشعي ال  س يني، نلأ مسا دات ننساني ، ما هو نه اياع  ارسرا ي ي باهحت ل واه تدا ات 
 ل ويت، واستنساخ لتجاري  اش   .

 22/6/2018قدس برس، 
 

 " لحضور مؤتمر التراث"الجهاد" تدين توجه سلطات البحرين لدعوة "إسرائيل .15
نرررددت حر ررر  الج ررراد ارسررر مي  ررري   سررر يا بشررردش، بتوجررر  السررر  ات البحرينيررر  لرررد وش الكيررراا : غررراش

البرر يونين ل حاررور والمشررار    رري  عاليررات مرر تمر لجنرر  التررراث العررالمي  يونسرر و  رعرري ، المنباقرر  
وا تبرر القيرادي  ري  الج راد  مرا الشر ر الجراري. 24 ا األمم المتحدش، والقي تستاي   البحريا  ري 

ارس مي  يوسف الحساين   ي تبريحات ل ،  د وش الكياا البر يوني لحارور المر تمر، شر  ع مرا 
ررعد والمسررتويات . وأكررد الحسرراين ، أا  محرراوهت  أشرر ال الت بيررس الم ارروح والمر رروض   ررأ  ررأ الب 

تي تقودها بعض الج ات والح ومرات الت بيس أو نيام    يات سري  و  ني  مس الكياا ارسرا ي ي وال
العرعيرر  الترري ه تماررأ نرادش األمرر ، لررا تمررنح الكيرراا شررر ي  الوجررود  رري المن قرر ، بررالرغم مررا أ ما رر  

 التوسعي ،  ما لا تمنح الم ّبعيا سون مايدا ما الر ض الشعبي والجماهيري .
 22/6/2018قدس برس، 

 
 إلجبارهم على دعم عباس ة بلبنانحي سوريبقطع مخصصات ناز "فلسطين أون الين": فتح تهدد  .16

 شرر ت مبرردر سياسرري، النقرراي  ررا ت ديرردات وج ت ررا حر رر    ررتح  لنررااحي  أحمررد المبررري: - غرراش
سرروريا  رري لبنرراا بق ررس مفببررات م الماليرر   رري حررال  رردم مشررار ت م  رري مسرريرش د ررم وت ييررد ر رري  

الررقي  اررأ -أ رراد المبرردر و  السرر    محمررود  بررا ، الترري جرررت أول مررا أمرر ، بالعابررم  بيررروت.
لبررحي      سرر يا ، بتوجيرر  حر رر    ررتح  رسررا أ نلررأ هواتررف  – رردم الكشررف  ررا اسررم  لرردواع  مفت  رر 

النااحيا مرا سروريا  ري لبنراا، مم رورش بت ديرد ويرف المفبرب المرالي الممنروح ل رم مرا يبرأ السر    
ارارش الت ديرد الموجر  ل رم ونقرأ المبردر  را أوسرا  مرا النرااحيا ن  ي حرال  ردم مشرار ت م بالمسريرش.

حال  ما الحاا واهستغراي  ي التعامأ مع م ب قا الش أ، مشيراع نلأ أا الم ات ما النرااحيا وجردوا 
 أن س م ما ريا ل مشار    ي ت ك المسيرشن فو اع ما انق اع مفببات م.
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سرربي ا ترردا  وأكررد أا حالرر  مررا الغارري واهسررت جاا تسررود أوسررا  ال ج رريا ال  سرر ينييا  رري لبنرراا ب
 نابررر أمررا سرر ارش السرر    ببيررروت   ررأ المشررار يا  رري مسرريرش نممررت أمررام مقرهررا ل م البرر  بر ررس 

 العقوبات التي ت را ا الس      أ ي اع غاش، نلأ جاني اه تدا    أ بعض البح ييا.
 22/6/2018فلسطين أون الين، 

 
 تقاطع جلسة مجلس حقوق اإلنسان في جنيف "إسرائيل" .17

، اجتما رراع  رري 22/6/2018 يا عررت البعارر  ارسرررا ي ي   رري جنيررف، يرروم الجمعرر : د دراوشرر تحريررر أحمرر
 مج   حقوص ارنساا، بسبي انسحاي الوهيات المتحدش األمري ّي  ما المج  ، األسبوع المااي.

وو قررراع ل مراسرررأ الّسياسرررّي ل قنررراش العاشررررش، بررراراك را يرررد،  رررإا اهنسرررحاي جرررا  بنرررا ع   رررأ توجي رررات مرررا 
ويرال مبردر مسرر ول  الفارجّير  ارسررا ي ّي ، التري يرأسر ا ر ري  الح ومرر  ارسررا ي ّي  بنيراميا نتنيراهو.

 ري الفارجير  ارسررا ي ّي  ل قنراش العاشررش نّا القررار  مواررعّي  راا يجري اتفراقه ، ولرم ي ّتفرق، بعرد، يرررار 
مج ر   مرسار  التعراوا  نا اسرتمر  ويرال   أ سياسات اابت  بش ا اجتما رات مج ر  حقروص ارنسراا.

 حقوص ارنساا يفاس لتقييم  ي الفارجي  ارسرا ي ي  بالتنسي  مس الفارجي  األمري ّي .
 22/6/2018 ،48عرب 

 
 لوكالة اليهودية العالميةل رئيساً  هيرتسوغ انتخاب .18

ا  برالف األهميرر    ررأ ر رري  الرروار  سياسررياع  ترأ أبيرري: حقرر  حرراي العمرأ ارسرررا ي ي المعررارض انتبرراراع 
 ارسرا ي ي بنياميا نتنياهو  ي ساح  ي ود العالم، نار انتفاي ر يس  الساب  يتسرحاص هيرتسرور ر يسراع 
ل و ال  الي ودي  العالمير  ب غ بير  تسرع  أبروات، مقابرأ بروت واحرد، بينمرا  شرأ مرشرح نتنيراهو ل رقا 

مرن م  را  تعبيرراع  ه مما رو ي رود العرالم  ري مج ر  األمنرا ،المنبري يو رال شرتاينت ، ويرد بروت اردّ 
 . نسرا يأ ر ض سياس  نتنياهو، وات ام م ل  بتوسيس الشقاص بيا ي ود العالم و

  أ وراا  هيرتسور  لكا بعض المرايبيا يروا أا هقا اهنتبار يعتبر أسوأ ما ال ايم ، نق نا حرعاع 
مات جديرردش  رري  رري منبررب  الحررالي  ررر ي  ل معارارر  البرلمانيرر ، ت رردد بت  ررك تحال اترر  وم ررور انقسررا

هت ررراص التنررراوي بين رررا وعررريا  بررر و  ، حيرررث ت الررري تسررريبي ل نررري بمنبررري ر يسررر  المعاراررر ،  بقررراع 
دافأ حاي العمأ ن س ، حيث يريد ر ي  الحاي أا يعريا النا ري شري ي يحيمرو ت   هيرتسور. واانياع 

 ل قا المنبي، بينما يريد الجنرال  ومر بار ليف المنبي لن س .
 23/6/2018 ،ندنالشرق األوسط، ل
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 عن حقوق األسرى الفلسطينيين فيليتسيا النغر ةفعادمالوفاة  .19
، الحقويّيرر  والمناارر  ،  ي يتسرريا هنغررر، 22/6/2018 غّيرري المرروت، يرروم الجمعرر  :تحريررر أحمررد دراوشرر 

 رري الررد اع  ررا حقرروص األسرررن مررا القرررا الماارري الترري نشرر ت  رري سررنوات السررتينّيات والسرربعينّيات 
ا أمررررام المحرررراكم العسرررر ري  ارسرررررا ي ي  وفااررررت معررررارك  وي رررر  اررررد سياسررررات القاررررا  ال  سرررر ينيي

 ارسرا ي ي و دم  دالت  ومفال ت  رجرا  المحاكمات العادل .
 را الم رات مرا  ،التري لقب را المعتق روا  الحاجر   روه  ،وو قاع لنادي األسير ال  سر يني، ترا عرت هنغرر

 ض نجرررا ات القاررا  ارسرررا ي ي غيررر العادلرر ، ويالررت: أنررا مررس األسرررن ال  سرر ينييا وأ  نررت أن ررا تررر 
  أ ما يعتقد أا ما يترتي   أ المحري  هو الكراهي  والقسوش و دم الحساسي . العدال  وادّ 

 22/6/2018 ،48عرب 
 

 "جمعة الوفاء للجرحىفي "إصابة على حدود غزة  200أكثر من  .20
ب الحرري واهفتنرراص بالغرراا المسرريأ ل رردموع، الررقي موا نررا، اليرروم الجمعرر ، بالربررا 206أبرريي : غرراش

 أ  قت  يوات اهحت ل ارسرا ي ي   أ المشار يا  ي مسيرات العودش،   أ حدود شرص ي اع غاش.
بجررراح مفت  رر   نبرراب  206مسررا  ب ررف  8:00حتررأ السررا    اربرراباتواارش البررح  أا  رردد  وأ  نررت

 نبراب  44  ج ا بالمستشر يات من را  تم 86والميداني  تم   ج ا بالنقا   120بالغاا من ا وافتناص 
 حاهت ف رش. 7و أفرن  12استنشاص غاا  30بالرباب الحي 

الم ا يرر    ررأ  ررول الحرردود الشررريي  لب رردش جباليررا وفرراا يررون  حيررث  ار رراراتالمتمرراهروا  وأشررعأ
 الغاا.  ايف لقنابأ وال  صبإ  ص الرباب الحي  ارسرا ي يياب ت م يوات اهحت ل 

يوات اهحت ل ينابأ الغاا ب اا   اتجاه المتماهريا  ي مفيم العودش شرص فاا   شرص فراا  وأ  قت
 الس ك ال ابأ   أ الحدود شرص فاا يون . بإاال ونجح الشباا  يون .

 22/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 نظام الرعاية الصحية في غزة  من انهيارتحذير  .21
ج آهس ال  س ينييا القيا أبيبوا برباب الجي  ف ل مسريرات العرودش أكد فبيراا دولياا أا   

الكبررررن المسرررتمرش منرررق مرررا يقرررري مرررا ا اررر  أشررر ر يرررد س نمرررام الر ايررر  البرررحي   ررري ي ررراع غررراش نلرررأ 
و رري بيرراا نشررره مويررس تررابس لألمررم المتحرردش واسررتند نلررأ أريررام واارش البررح  ال  سرر يني  يررال  اهن يررار.

بحقوص ارنساا  ي األرااي ال  س يني  المحت ر  سرتان ي مياكرأ لينرك، والفبيرر  مقرر الفاب المعني
المستقأ الم  ف بمسا دش الدول والج ات األفرن   أ حماير  الحر   ري البرح  داينيرو  برورا  نا 
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امانيررر  آهس   سررر يني جررررن ندفرررال م نلرررأ مستشررر يات الق ررراع بعرررد نبرررابت م فررر ل المسررريرات التررري 
مررا هرر ه  أبرريبوا بالربرراب  3,900وأشررارا نلررأ أا أكاررر مررا   /آقار الماارري.ان  قررت ن ايرر  مررار 

الحي، وأا  ايريا يعانوا ما نبابات دا م  بما  ي قلك بتر األ راس. وندد الفبيراا الدولياا بمنس 
 مبابي غاش ما الفروج لتق ي الع ج فارج ا، بما  ي قلك مستش يات الا   الغرعي  والقد .

اا س  ات اهحت ل ارسرا ي ي  شرات المبابيا  ي غاش ما تباريح الفروج لت قي وأشارا نلأ حرم
العرر ج فررارج الق رراع، وقّ رررا نسرررا يأ بارررورش أا ت رري بالتاامات ررا  رري هررقا المجررال، م  ررديا أا منررس 

وتحرردث الفبيررراا  ررا ترردهور البنيرر   سرر ر المبررابيا بجررروح ف يرررش يعررد انت اكررا ل حرر   رري البررح .
ي اع غاش، وأوارحا أا المرارأ يفرجروا مرا المستشر يات يبرأ األواا ر سراح المجرال  البحي   ي

 لدفول مبابيا جدد، مشيريا نلأ ت جيأ نجرا  ست  آهس  م ي  جراحي  ون اد األدوي  األساسي .
 22/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تواصل حربها على الوجود الفلسطيني في القدس "إسرائيلمعطيات: " .22

دهمرت يروات اهحرت ل  نردياع  ري القرد  الشرريي  المحت ر ، حيرث  راا  :محمد يرون  -  المحت   القد
بدأ احت ال لمناسب   اليوم الو ني لروسيا  بحاور الس ير الروسي لدن   س يا حيدر أغانيا، لكن را 

 ي عت الك رعا   ا القا  ، وأف ت ا، وا تق ت سّت شفبيات مقدسي  مشار  .
جررا ات وأنممر  ترمري نلرأ تاريي  أوجر  الحيراش  ا ر    رأ وأيرت سر  ات اه حرت ل س سر   يروانيا وال

ال  سررر ينييا  ررري المدينررر  لرررد ع م نلرررأ هجرت رررا، مارررأ تق ررريب المسررراحات المفببررر  ل بنرررا ، و ررررض 
يرررار يررانوا  ارررا ي ورسرروم باهمرر ، وتق رريب الفرردمات البررحي  والتع يميرر  والرياارري  والتر ي يرر ، وال

 مقيميا  وليسوا س اناع وينب   أ سحي ب اي  اريام  ما  أ مقدسري  ري حرال  فاب يعتبر أه  ا
مقدسري مرا ب اير   14,500تغيير  نواا نيامت . وتشير نحبا ات مت ابق  نلأ أا السر  ات جرّردت 

ألررف أمررر  22حتررأ اليرروم،  67وأبرردرت السرر  ات ارسرررا ي ي  منررق احررت ل المدينرر   رري العررام  اريامرر .
بيرررت، و ررر  مرررا يرررال  9,800دسررري  برررد ون  نيامت رررا مرررا دوا تررررفيب ، وهررردمت  ع يررراع هررردم لبيررروت مق

 لر الحياش  مدير مر ا الحقوص اهيتبادي  واهجتما ي   ي القد  اياد الحموري.
وتم ر نحبا ات نسرا ي ي  وجود تمييرا  نبرري  رادح  ري القرد  بريا المسرتو نيا الي رود والسر اا 

تقرير أ دت  م سس    ير  ميم  ارسرا ي ي ، أا ال  س ينييا يش  وا و شف  ال  س ينييا األب ييا.
 ي الم   ما س اا القد  الكبرن التي تام الشريي  والغرعير  والمسرتو نات المحي ر  ب مرا، لكرا  37

  ي الم    قن. 15حبت م ما ميااني  الب دي  تب ف 
 23/6/2018الحياة، لندن، 
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 الحرم اإلبراهيميعيه لتهويد هيئات دينية: االحتالل مستمر في س .23
أيررام  شرررات المسررتو نيا مسررا  أول مررا أمرر ، احت رراهع موسرريقياع بررافباع  رري سرراحات الحرررم : رام هللا

بررد ون  ندفررال الترروراش  نليرر ، وقلررك بحمايرر  مررا القرروات ارسرررا ي ي  وبمشررار    رري الف يررأ، اربراهيمرري 
 .واير األما الداف ي غ عاد أرداا

م ور ي  سردنت  الشريخ ح مري أبرو أسرنين   ري تبرريح، نا هرقه ارجررا ات تر تي   ري ويال مدير الحر 
ن ار الت ويد المستمر ل حرم  و تغيير معالم  ارسر مي  ، معتبرراع أا  ح ومر  اهحرت ل تحراول تعايرا 

 وجود المستو نيا  ي   ردّ    أ الوجود ال  س يني الكبير  ي ش ر رمااا المبارك .
  أوياس الف يأ أا  هقا اهحت ال يعد انت اكاع ف رراع ومساسراع بم انر  الحررم اربراهيمري، وا تبرت مديري

وسررابق  ف يرررش تمررر  مشررا ر المسرر ميا ، محم ررر ع  ح ومرر  اهحررت ل ارسررررا ي ي المسرر ولي   ررا هرررقا 
اه تررردا ، و رررا ن ررر ص يرررد المسرررتو نيا وتررردني  الحررررم، و ررررض نجررررا ات ت ويديررر  بحقررر  . ود رررت 

ات الحقويي  والدولي   ا  ، و ي مقّدم ا منمم   يونيس و ، نلأ تحّمأ مسر وليات ا تجراه الحررم الم سس
 وويف اهنت اكات ارسرا ي ي   ي حق .

 23/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 هويدي: أزمة األونروا لها تداعيات سلبية وتطال جميع الالجئين .24
  ل رد اع  را حقروص ال ج ريا  ري لبنراا 302ال ي   )أكد مدير  ام  نور الديا بالح: - بيروت، غاش

  ي هويدي، أا األام  المالي  التي تعراني من را و الر   األونرروا  ل را تردا يات ف يررش، وت رال جميرس 
ويال هويدي ف ل اتبال هرات ي مرس برحي      سر يا : نا  ال ج يا  ي منا   تواجدهم الفمس .

دمات ل ج رريا ال  سرر ينييا، ننمررا يررنع     ررأ المرروم يا ترر اير األامرر  لرري   قررن   ررأ مسررتون الفرر
وعّيا أا تدا يات األام  ت ال المسرتويات األمنير   أن س م وأدا  م  ي العمأ، والمجتمس المح ي   أ.

 والسياسي ، حيث تتماأ األمني  بممارس  مايد ما الاغن   أ ال جئ، مما يايد ما ال قر والب ال .
الكررر م ل ويررردي،   رررو الف رررر اهسرررتراتيجي،  ونررر  ي ررردد حررر  ال ج ررريا  ررري أمرررا المسرررتون السياسررري، و 

  ودت م لألرااي التي هّجروا من ا، وهقا ما تسعأ نلي  اردارش األمري ي  واهحت ل، و   يول .
تست دس حاليا ياي  ال ج يا، ما ف ل ويف د م األونروا، ما أجأ  األمري ي ونّب  نلأ أا اردارش 

  اول  الم اواات التي يد تحبأ  ي المرح   المقب  .ناالت ا  ا 
وحررول المرر تمر المامررس انعقرراده  رري العابررم  األمري يرر  نيويررورك، والررقي أ  رر    يرر  اسررم  التع رردات 

 المستمرش ، حيث وب   هويدي بر الم ب ي والحسا  .
 22/6/2018فلسطين أون الين، 
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 مليون غزي تحت خط الفقر 1.5 :اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .25

 الي ر ي   ال جن  الشعبي  لمواج   الحبار   ي ي اع غاش النا ي جمال الفاري، المجتمس  غاش:
 امراع. وأكرد الفارري  12الدولي بسر   العمأ لمعالج  األامات ارنساني   ي الق راع المحابرر منرق 

و اع يوماع بعرد يروم، فابر  الوارس  ي تبريح أبدره، أم ، أا  األوااع ارنساني   ي غاش تاداد س
 البحي ومعدهت ال قر والب ال  وأامات الك رعا  والمياه .

وشرردد   ررأ أا  ررأ األامررات المت ايمرر  تماررأ حالرر  مررا وايررس يررومي يرراداد سررو ا بشرر أ يررومي،  رري مررأ 
غيررراي تررردفأ  ع ررري وحقيقررري لمعالجررر  هرررقه األامرررات. ويرررال الفارررري نا  المجتمرررس الررردولي م  الررري 

 فأ العاجأ رنقاق هقه الحال  غير المسبوي  والكاراي  لألوااع ارنساني  واهيتبادي  .بالتد
ما س اا ي اع غاش يعيشوا تحرت فرن ال قرر )أكارر مرا م يروا ونبرف  %80وأواح أا أكار ما 

الم يرروا   سرر يني ، حيررث نن ررم يعررانوا أشررد المعانرراش  رري الحبررول   ررأ حقرروي م  رري التع رريم والعرر ج 
يجاد   ،  يمرا تبرأ مرا %50وعريا أا معردهت الب الر  مرت عر  جرداع حيرث  ايرت معردل  رب العمرأ.وال
 بيا     الشباي، وأكار ما رعس م يوا  امأ  ا أ  ا العمأ. %60نسبت  

 23/6/2018الخليج، الشارقة، 
 

 "صفقة القرن "البرادعي: مساعدات أمريكية للفلسطينيين مقابل تنازالت بـ .26
لبراد ي، نا ي الر ي  المبري الساب ، ومدير و ال  ال اي  القري  األسرب ، نا القاهرش: يال محمد ا 

واشن ا ترغي  ي  تقديم مسا دات لغاش والا   مقابأ تنااهت مجح   تحت ما يسمي ب ق  القررا  
وأاراس البراد ري، الحرا ا   رأ جرا اش نوعرأ  لتسوي  القاي  ال  سر يني . األمري ي التي تعدها اردارش 

،  ي تغريدش  بر حساب  الرسمي   أ  تويتر :  يبدو أا الف   األمري ي  اآلا هي 2005م  ام ل س 
تقديم مسا دات ايتبادي  ألهرأ غراش والار   لشررا  يبرول م بتنرااهت مجح ر  ) را حقروي م  تحرت مرا 

 يني وتسا ل  متأ ي  م ه ه  أا الح   ي الحري  ه يشترن وأا الشعي ال  س يسمأ بب ق  القرا .
 واع  لما يدبر ل  ب يأ .

 23/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 يفكك منظومة تجسس إسرائيلية في تالل كفرشوبا اللبناني الجيش .27
  رك  نابرر مرا  روج ال ندسر   ري الجري  ال بنراني أمر ، منمومر  تجسر  :  مر يحيأ -العريوي 

يوش مرا مفرابرات الجري   نرد السرا    نسرا ي ي   ي ت ل   رشوبا دافأ األرااي ال بناني . ويد يامت
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الحادي   شرش مرا يبرأ م رر أمر ، بت  يرك ج راا نرسرال نسررا ي ي جنروي شررص مويرس رويسرات الع رم 
ارسرررررا ي ي  رررري مرررراارع شرررربعا المحت رررر  ويامررررت بسررررحب  مررررا المن قرررر . والج رررراا  بررررارش  ررررا ي عترررريا 

 -وبررردر  رررا ييرررادش الجررري   نلكتررررونيتيا مفتبرررتيا باهتبررراهت متبررر تيا ب ابرررأ تغقيررر  لألج ررراش.
و ري مح ر    رشروبا دافرأ األرااري ال بنانير ،    رت يروش »مديري  التوجي  بياا أم ، أ  نرت  ير  أنر  

مررا الجرري  منمومرر  تجسرر  تابعرر  ل عرردو ارسرررا ي ي، حيررث يررام الفبيررر العسرر ري بالتعرراوا مررس يرروات 
التنسررري  مرررس يررروات األمرررم المتحررردش اليوني يرررأ باتفررراق ارجررررا ات ال امررر . وتجرررري متابعررر  المواررروع ب

 «.المويت   ي لبناا
أيدم اورص حرعري ترابس ل عردو »مديري  التوجي  بياا اآلتي:  -ما ج   ااني ، بدر  ا ييادش الجي  

،   ررررأ فرررررص الميرررراه اري يميرررر  ال بنانيرررر  مقابررررأ رأ  10:20السررررا    22/6/2018ارسرررررا ي ي، بترررراريخ 
 «.ديا   5ولمدش  متراع  50النايورش، لمسا   حوالأ 

 23/6/2018المستقبل، بيروت، 
 

 بين نتنياهو وبن سلمان في األردن  : لقاء سري تمّ "معاريف" .28
: نقأ مويس  سبوتنيك  الروسي  ا برحي    معراريف  ارسررا ي ي ، مسرا  الجمعر ، أا  القد  العرعي 

رسررا ي ي بنيراميا نتنيراهو، لقا  سريا تم بيا ولي الع د السرعودي محمرد برا سر ماا، ور ري  الروارا  ا
  ي األردا ف ل ايارش األفير ل ا، ارانيا المااي.

و شررف جرراكي حرروجي، محرررر الشرر وا العرعيرر   رري نقا رر  الجرري  ارسرررا ي ي،  رري مقالرر  األسررربو ي 
ببحي    معاريف  أا بديقا أردنيا اتبأ ب  هقا األسبوع وأب غ  بحماس  بالغ  أا با س ماا حار 

انا ي القي ام الم ك  بد هللا ونتنيراهو  ري  مراا. وأاراس حروجي أنر  سروا   انرت هرقه اهجتماع ال
المع وم  بحيح  أم ه  إا نسرا يأ والسعودي  تجرياا اتباهت مباشرش بين ما وأا ام  لقا ات  ايرش 

  قدت  ي أماكا مفت    بعيدا  ا األاوا    أ نحو سيتحول نلأ روتيني.
 ي  أا هرررقا ال قرررا  ترررم   رررأ هرررام  ايرررارش جاريرررد  وشرررنر، بررر ر الرررر ي  وق ررررت البرررحي   ارسررررا ي

األمري رري، والمبعرروث األمري رري ل شرررص األوسررن، جيسرروا غرررينب ت، الجمعرر ، رسرررا يأ، حيررث التقيررا 
 نتنياهو ل ترويش لر ب ق  القرا ، بعد ايارت ما لكأ ما األردا ومبر والسعودي .
 23/6/2018، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيل"نتقادات لزعيم يهود ليبيا بعد شتمه مشجعين مغاربة حاولوا تمزيق علم ا .29
دفررأ ر رري  ال ا  رر  الي وديرر  ال يبيرر   رري تراشرر  وسررجال  بيررر   ررأ موايرررس  حسررا سرر ماا: –تررون  

التوابأ اهجتما ي بعدما  شتم  مشجعيا مغارع  حاولوا تماي    م نسرا يأ ف ل مباراش المغري مس 
 ، حيث ات م  بعض النش ا  بالد اع  ا نسرا يأ ومحاول   تشوي   بورش العري.البرتغال

ودّوا ر ا يررأ لررواوا ر رري   اتحرراد الي ررود ال يبيرريا    ررأ برر حت   رري مويررس   يسرربوك :  فرر ل مبرراراش 
. األ ررر ميحم ررروا  ارسررررا ي ييابعرررض المشرررجعيا المغارعررر  مجمو ررر  مرررا  رأن ،المغرررري –البرتغرررال 

ف محاوليا تماي  الع م. لماقا هقا الكره  لألسف ف ل األحداث الريااي  نجرد بعرض   اجموهم بعن
تدوينرر  لررواوا  ّراررت  هنتقررادات  بيرررش مررا يبررأ نشرر ا  مغارعرر ،  األشررفاب يتبررر وا  الحيوانررات .

معالجرر  القاررايا  نلررأبحاجرر    إننررا ،السرر م نلررأاقا  نررا حقررا بحاجرر  هاجمرر  النشرر ا  وأكرردوا أنرر   حيررث
 يقي . واس ال وم   أ جاني واحد لا يو ر ح  لاقا   الكراهي  .الحق

 23/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 لتسهيل مبادرتها للسالم تحاول إبراز غزة وكأنها قضية إنسانية  : واشنطنمصادر غربية لـ"األيام" .30
 ار التي يحم  ا  بد الر وس أرنا و : يالت مبادر دب وماسي  غرعي  لر األيام : نا األ  -القد  

حول ي اع غاش تبدو مت ابق ع مس  ،جيسوا غرينب تو القي يام جارد  وشنر  ، ييالو د األمر 
 أا يدمت ا نلأ أحد اجتما ات لجن  تنسي  الدول المانح  يبأ  دش أش ر.  نسرا يأر أ  ار سب  ل

والتجارش والبنا    وأشارت نلأ أا الحديث يدور  ا مشاريس  ي ي ا ات ال اي  والمياه والمجاري 
 ي بحث هقه المشاريس يوق رت المبادر أا الو د األمر  بقيم  نجمالي  تبأ نلأ نحو م يار دوهر.

 ي اجتما ات  التي  قدها   أ مدن األيام الا ا  المااي   ي األردا والسعودي  ومبر   أ أا 
 وي ر.  نسرا يأ يبحا ا  ي األيام القادم  مس المس وليا  ي 

اداع نلأ الف   ارسرا ي ي  التي ي دمت ل مانحيا،  إا المشاريس التي ما المم ا تن يقها سريعاع واستن
م يوا  14تشمأ ننشا  مح    اي  شمسي  لمح   معالج  البرس البحي  ي فاا يون  بقيم  

م يوا دوهر، ومح    اي   4.5دوهر، ومح    اي  شمسي  ألنمم  المياه والبرس البحي بقيم  
 10م ييا دوهر، وفااا ديال لمح     رعا  غاش بقيم   3مسي  لمرا   الر اي  البحي  بقيم  ش

م يوا دوهر،  80أما المشاريس  وي   المدن،  تشمأ ج ي الغاا نلأ ي اع غاش بقيم   م ييا دوهر.
نشا  فن ل ك رعا  بقيم    .%30م يوا دوهر بما ي دي نلأ ر س تاويد الك رعا  بنسب   36وال

و اا اهتحاد  م يوا يورو. 653أما  ي مجال المياه والمجاري،  إا الحديث يدور  ا مشاريس بقيم  
م يوا يورو لبالح هقا  465آقار المااي أن  والس    ال  س يني  جندا  20األوروعي، أ  ا  ي 
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اني ارسرا ي ي المشروع القي يدمت  أب ع الس    ال  س يني  واهتحاد األوروعي يبأ أا يقوم الج
 بتامين  اما المشاريس المقترح  لغاش.

 ي  الحالي  تحاول ما ناحي  نبراا غاش و  ن ا ياي  ننساني  يويقول مس ولوا: نا اردارش األمر 
وليست سياسي ، وما ناحي  ااني  تحاول جر األ راس تدريجياع نلأ الحأ السياسي المر وض القي 

 ود.يستاني القد  والمستو نات والحد
اا  المعا   التي تواج  اردارش األمر   ي ي ي ،  إا مبادر   س يني  يالت: نا الجاني األمر يوال

و ي هقا البدد،  قد أ د مبعوث األميا العام  يحاول استفدام األمم المتحدش  مم   لتن يق مف   .
نلأ قلك   م  .لألمم المتحدش نلأ الشرص األوسن ني وهي مي دنوس ف   لتن يق المشاريس  ي غاش

تستبعد مبادر م  ع  أا تبادر الوهيات المتحدش نلأ تنميم م تمر ل مانحيا  ي المن ق  ما أجأ 
    ار  ا  ا اهلتاامات المالي  لبالح هقه المشاريس.

 22/6/2018 ،األيام، رام هللا
 

 باالعتراف بفلسطينويتعهد  نقل السفارة األمريكية للقدسزعيم حزب العمال البريطاني ينتقد قرار  .31
 ي م تمر بح ي  قده   أ هام  ايارت  أم  ، انتقد ا يم حاي العمال البري اني جيرمي  ورعا

 ي دونالد ترامي نقأ س ارش ييرار الر ي  األمر  ،الجمع  لمفيم الا تري ل ج يا السورييا  ي األردا
ر يعد ف   وج   بما حدث  ام قراالوأااس أا  ب ده نلأ القد  المحت  ، وا تبره يرارا  ارايا.

) ام الن ب   و ي ي  تحقي  مسار الس م، م  دا   أ أهمي  أا ي وا هناك ا تراس بح   1948
تع د  ورعا با تراس بري انيا بدول    س يا  ي يد و  ال  س ينييا  ي أا تكوا ل م دول  فاب  ب م.

 حال تولي حاي العمال البري اني الس   .

 23/6/2018 ،حةالجزيرة نت، الدو 
 

 "إسرائيلـ": صفقة القرن استسالم لالسفير الروسي في لبنان .32
رن أا هناك حرعاع ستحدث ي ه أن  ألكسندر ااسبي يا: أكد الس ير الروسي  ي بيروت  را  الشو ي

هناك توااا ردع وأا ، ألن  لي  ما مب ح  أحد اندهع حري،  نسرا يأ بيا نيراا أو حاي هللا و
نتااع الجوها المحتّأ ما السيادش السوري  والحبول همحاول   ما  نسرا يأما تقوم ب   وحول  يا م.

 أا دب وماسي الروسيا تبر الارسرا ي ي    أ األرض المحت  ،   السيادش  ي برير م  أ ا تراس أ
أرض  ي  وارسرا ي ي . الجوها يروسيا تعمأ و   يرارات األمم المتحدش ولي  و   األهوا  األمر  

 م ّي  الس م التي سنعود نلي ا  ي   وشدد   أ أا  .. ..سوري  محت  ، ويجي أا تعاد نلأ سوري
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المستقبأ  ي المن ق  و   يرارات األمم المتحدش. وه يم ا أا تحدث ما دام هناك احت ل ل جوها 
 .  ابمت ا القد  الشريي  1967 ول ا   وغاش وما دوا دول    س يني    أ حدود الر

نسرا يأ تراها   أ الاعف العرعي، ب ق  أا   ااسب يا    ا تبرب ق  القرا  مويف ما أما حول ال
القرا هي استس م ولي  س م، ونحا نعتقد ب ا حسابات نسرا يأ التي تب ح مس الدول العرعي  

 . األفرن ه تب ح  ي حال  سوري  ولبناا و  س يا
 22/6/2018 ،األخبار، بيروت

 
 واألراضي الفلسطينية "إسرائيل"ليام يقوم بزيارة تاريخية إلى األمير وي .33

القد : سيببح دوص  مبردج األمير وي يام أول  رد ما األسرش الم كي  البري اني  يقوم بايارش رسمي  
الايارش غير ومس أا  واألرااي ال  س يني   ي جول  يبدأها األسبوع المقبأ ما األردا.  سرا يأ ننلأ 

، لكن ا ت تي  ي ويت حسا   ي المن ق  بعدما ا ترس  دول  نسرا يأ لقيام  70ق رن مرتب   بال
  ي  نلي ا.ي، ونقأ الس ارش األمر  نسرا يأر مي بالقد   ابم  لاتر 

لقد   بنا  دش مرات ايارش لألمير  يال الس ير ارسرا ي ي الساب   ي لندا درور ايغرماا وما ج ت  
نما بواارش تشارلا أو الم ك ، لكا ر ض    بنا... أ تقد أا األمر ه يتع   بالم ك  أو األمير وال

  أ شدد يبر  نسينغتوا نه أا  . الفارجي . ه أ رس لماقا غيروا رأي م، رعما حاا الويت
لكا  . ال بيع  غير السياسي  لدور األمير، وهو أمر ين ب    أ  أ الايارات الم كي  نلأ الفارج 

 ي األرااي ال  س يني   لرسمي لجدول الايارش نلأ القد  الشريي    أ أن ا ارشارش  ي البياا ا
 أاارت غاباع شديداع لدن بعض السياسييا ارسرا ي ييا اليمينييا.   المحت  

 23/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 سنة واحدةتودع خمس هيئات واتفاقيات دولية خالل  الواليات المتحدة .34
سحاي ما مج   حقوص ارنساا التابس لألمم المتحدش، تكروا الوهيرات المتحردش بإ  ن ا اهنو اهت: 

شر را. و يمرا ي ري  ررض ل  ي رات  12يد فرجت ما فم  هي ات أممير  وات ايرات دولير   بررن فر ل 
والمنممررات األمميرر  الترري انسررحبت من ررا واشررن ا منررق تررولأ الررر ي  دونالررد ترامرري مقاليررد الح ررم  رري 

 :2017انوا الااني األول ما يناير/ 
 

أ  را ترامري انسرحاي بر ده مرا ات اييرر   2017يونيرو  / ري األول مرا حايرراا: اتفاقيـة بـاريس للمنـا 
بررراري  ل منررراخ، مع ررر ع قلرررك بررر ا اهت اييررر   مالمررر  أليبرررأ حرررد  لرررب ده و تارررعف الوهيرررات المتحررردش، 
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 مررا ا تبررر ترامرري أا اهت اييرر  وتع رري ماايررا ايتبررادي  لرردول أفرررن، تعررد األكاررر تسررببا  رري الت رروث . 
 تعي  يدرات ب ده اهيتبادي ، و   ت ا م يارات الدوهرات، وتايد األ با    أ الشعي األمري ي. 

  

أ  نت واارش الفارجي  األمير  ي  أن ا أب غت المدير العرام  2017أكتوعر  / ي تشريا األول: اليونسكو
)يونس و  نيرينا بو و را  ري قلرك الويرت بقرارهرا اهنسرحاي مرا  ل منمم  الدولي  ل ترعي  والع وم والاقا  

المنمم  األممي . ويالت نا القرار يع   ي   الوهيات المتحدش تجاه ارورش نجررا  نبر حات جقرير  
  ي المنمم ، وتجاه استمرار اهنحياا اد نسرا يأ  ي اليونس و.

أا بروتت المنممر  لبرالح ندراج   سر يا  و انت الوهيات المتحدش توي ت  را تمويرأ اليونسر و بعرد
، لكرررا واارش الفارجيررر  األمري يررر  احت مرررت بم تررري ل رررا  ررري مقرررر المنممررر   ررري 2011 اررروا ب رررا  ررري 

 باري .
 

أ  ا ترامي انسحاي ب ده ما اهت اص النرووي الرقي ويعتر   9/5/2018 ي : االتفاق النووي مع إيران
عارروي   رري مج رر  األمررا )روسرريا والوهيررات المتحرردش مررس الرردول الفمرر  الدا مرر  ال 2015نيررراا  ررام 

و رنسررا والبرريا وعري انيررا، ناررا   نلررأ ألمانيررا  بشرر ا برنامج ررا النررووي. ويرررر ترامرري ن ررادش العمررأ 
 بالعقوبات اهيتبادي    أ   راا، مبررعا يراره ب ا اهت اص سيئ ويحوي  يوبعا  ديدش.

 

م يروا دوهر نلرأ  60جير  األمري ير  أا واشرن ا أرسر ت أ  نت الفار  16/1/2018 ي : وكالة األونروا
وجرا   م يروا دوهر نارا ي . 65ونرروا لترتم ا مرا اهسرتمرار  ري  م  را، لكن را جّمردت مب رف األو ال  

القرار األمري ي  ي مأ حال  غاي   سر يني مرا سياسر  ندارش الرر ي  ترامري، ه سريما منرق ن  نر  
ي ا تبرررررار القررررد  بشررررقي ا الشرررررريي والغرعرررري  ابررررم  ما ومررررر  ديسررررمبر/ انوا األول الماارررر 6يرررروم 

 رسرا يأ.
  

انسررحاب ا رسررميا مررا مج رر  حقرروص  19/6/2018أ  نررت واشررن ا الا اررا  : مجلــس حقــوق اإلنســان
وعينمرا رحبرت  ارنساا، وات مت مندوعت ا لدن األمم المتحدش ني ي هي ي المج   ب ن  منحاا سياسريا.

أا المج ررر  أابرررت   رررأ مررردار سرررنوات  وي ررر  أنررر  ج ررر  منحرررااش و دا يررر  اا مررر   باهنسرررحاينسررررا يأ 
ومعاديرر  رسرررا يأ، انتقررد اهتحرراد األوروعرري ومسرر ولوا  رري األمررم المتحرردش و وابررم  ديرردش انسررحاي 
واشن ا، معتبريا أن  مفيي لآلمال ويماأ ارع  يوي  لسمعت ا وياع ا  ي مواج ر  العرالم ويقروض 

 .دورها الدا م ل ديمقرا ي 
 22/6/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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سرائيل .35  المسيح بين ترامب وا 
 محمد السّماك
ه يم را   ررم السياسر  األمري يرر  مرا القارري  ال  سر يني ، ومررا ياري  القررد  ببرورش فابرر ، بمعررال 

الي ودي  والحر   ارنجي ي  المسيحاني   ي الوهيات  – ا   م الع ي  الجدلي  بيا الحر   الب يوني  
 تحدش.الم

تتمترس الحر رر  األولررأ بقرروش اررغن يرروي وعن رروق واسرس  رري  اررا  السياسرر  األمري يرر   مررا هررو معررروس. 
وجاني ما هقه القوش قاتي، مالي وال  مي. ولكرا الجانري األكبرر منر  مبردره الحر ر  الاانير . ويعرود 

 السبي  ي قلك نلأ تقا س مبالح الحر تيا.
ل واألفير نيام  نسرا يأ لتكوا و ناع ي ودياع يومياع لجميس ي رود الحر   الب يوني  الي ودي  هد  ا األو 

 العالم.
أمررا الحر رر  ارنجي يرر  المسرريحاني  الترري ت عرررس باسررم الحر رر  البرر يوني  المسرريحاني ،  إن ررا تعتبررر أا 
نيام  نسررا يأ لري  هرد اع بحرد قاتر ، ولكنر  مجررد وسري   ه برد من را مرا أجرأ ال ردس األسرمأ واألهرم، 

العودش الااني  ل سريد المسريح، قلرك أنر   ري األدبيرات الدينير  ل رقه الحر ر ،  رإا المسريح لرا يم رر وهو 
نه  ي مجتمس ي ودي،  ما حدث  ي المررش األولرأ. وأنر  لرا يع را  را م روره و ودتر  الاانير  نه  ري 

، ولكررا حبرراع ال ي ررأ الي ررودي، ولررقلك ه بررد مررا بنررا  ال ي ررأ  رري القررد ، لرري  بالارررورش حبرراع بررالي ود
 بالمسيح و ودت .

ت ما الحر   األولأ )الي ودي   ب ا نيام  نسرا يأ يحق  و د هللا ويجسده وهو هدس نل ري ن را ي  ري 
 ت ما ب ا نسرا يأ هي مجررد جسرر  برور لتحقير  نرادش  –المسيحاني   –حد قات . أما الحر   الااني  

سري وا مبريرهم جميعراع  –أي بعد  ودت   –هقه المرش  هللا بعودش المسيح، وأا الي ود القيا لا يّتبعوه
ج ررنم فالررديا  ي ررا، نق ه ي وديرر  بعررد العررودش الاانيرر ، و ررقلك ه نسرر م وه هندوسرري  أو بوقيرر ، أو أي 
 قيدش أفرن، ولقلك  إا مسا دش الي ود   أ نيام  نسرا يأ ه تتم نيمانراع بمشررو  م. ولكن را اسرتجاب  

 تمال شرو  العودش.ه بد من ا ما أجأ اك
يعررس الي ررود جيررداع هررقه الاوابررت العقديرر  لرردن ارنجي يرريا البرر اين . ويعر رروا مرردن  ررراهيت م ل ررم، نه 
أن م يتعاونوا مع م   أ يا دش: سا دونا اآلا   أ ييام نسرا يأ و  أ ت ويد القد ، وعنرا  ال ي رأن 

قا  اد المسيح ااني ،  إننا سنحتكم نلي .  الم م لدي   –م لي  ما سروس يحردث  نردما يعرود المسريح وال
بررأ نا الم ررم هررو تحقيرر  المشررروع البرر يوني الي ررودي بقررد  م ررّودش   يرراع.  ررالي ود ه ي منرروا أساسرراع 

 ب  رش العودش الااني  ألن م يعتقدوا أا المسيح لم ي ِت بعد، وأن   ندما ي تي سي وا من م ول م.
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لي ودي  وارنجي ي  تما ت  ي اهحت ال الرقي أيريم بمناسرب  نقرأ هقه الجدلي   ي الع ي  بيا الحر تيا ا
 س ارش الوهيات المتحدش ما تأ أبيي نلأ القد  تن يقاع لقرار الر ي  دونالد ترامي.

  ررري هرررقا اهحت رررال نممرررت بررر ش فابررر  ترأسررر ا أسرررقف مدينررر  دالررر   ررري الوهيرررات المتحررردش روعررررت 
 ادش الحر   المسيحاني  الب يوني .، وهو أحد  بار يRobert Jeffressجي ر  

ومررا األيرروال المواويرر  المنسرروب  نليرر   رري  اتدرا يرر  دالرر  يولرر :  نا ديانررات ماررأ المورمرروا وارسرر م 
 والي ودي  وال ندوسي ، تقود أتبا  ا نلأ ج نم  ي ان بال تام و امأ  ا هللا .

، القي يقول:  نا هللا بعث John Hageeوما القادش البارايا أيااع  ي هقه الحر   الق  جوا هاجي 
أدن  ري قلرك  –أي هت رر  –هت ر لتحقير  نرادتر   ري حمرأ الي رود   رأ العرودش نلرأ و را آبرا  م. ننر  

 الب ش األفيرش التي استجاي ل ا هللا .
وهقا يعنري أا ال ولو وسرت )المحرير  التري تعررض ل را الي رود   رأ يرد النااير  فر ل الحرري العالمير  

 انرت بروحي نل ري، وأا هت رر  راا األداش التن يقير  ل رقا الروحي ارل ري، وأا الغاير   انرت د رس الاانير   
 الي ود نلأ العودش )   نلأ   س يا ما أجأ تحقي  اررادش ارل ي .

ليسرررت الحر ررر  البررر يوني  المسررريحاني  )ارنجي يررر   مجررررد اا رررد واحرررد نلرررأ  ررردد الحر رررات الدينيررر   ررري 
م يروا  ارو . ومرا أ ارا  ا شفبريات مرموير   70حر   واسع  اهنتشار ) الوهيات المتحدش.   ي

 ررري المجتمرررس األمري ررري، سياسررري  و سررر ري  وماليررر  ودينيررر . وتنتشرررر يا ررردت ا الشرررعبي   ررري الوهيرررات 
 ، و رررري وسررررن الررررب د )حيررررث المجتمعررررات Biblical-Beltالجنوعيرررر  )الترررري توبررررف بررررالحاام ارنجي رررري 

 الارا ي  .
المجتمعررات أن ررا  ميقرر  التررديا، وشررديدش التع رر  بالتعرراليم الترري يقررول ب ررا يساوسرر   ومعررروس  ررا هررقه

الحر   ووّ ام ا. ويد ش  ت القا دش الشعبي  الواسع  التري حم رت دونالرد ترامري نلرأ البيرت األبريض. 
ب  ولقلك افتار ترامي ماي أ بن  أحد يادش هقه الحر  ، وأحرد أبررا رمواهرا، لي روا نا براع لر . ولقرد شر

السرريد بررن  ر يسرر  ترامرري فرر ل اهحت ررال بنقرررأ السرر ارش األمري يرر  نلررأ القررد   بالم ررك داود ، الم رررك 
 التوراتي بالنسب  لبني نسرا يأ.

مرررا هنرررا يبررردو واارررحاع أا الرررر ي  ترامررري بتن يرررق يرررراره با تبرررار القرررد   ابرررم  رسررررا يأ، يبررريي 
ألحاسري  الدينير   ري يا دتر  الشرعبي   ب وريا بحجر واحد.   رو مرا ج ر  أولرأ يعراس   رأ وترر ا

 يايرد مررا يرروش وه  ررا لرر  ود ا  ررا  نرر ، وهررو مرا ج رر  اانيرر  يسررتق ي ت ييررد ال رروعي الي ررودي األمري رري 
 )ناا   نلأ نسرا يأ   ي معار   الداف ي  المت ايم .

ش ) الر ي  وسوا   اا الر ي  ترامي شفبياع م مناع بنمري  العودش الااني  ل مسيح وبشرو  هقه العود
األسررب  رونالررد ريغرراا مررا ع ، أو غيررر مرر ما ) ررالر ي    ينترروا   إنرر  يتبرررس، و  نرر  مرر تما   ررأ 
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تن يرررق هرررقه النمريررر  ب رررأ ت ابررري  ا ومسرررت امات ا. تع ررر  قلرررك التبريررررات التررري أ  ق رررا سررروا   ررري يررررار 
القد  وعفاب  بمناسب  ا تبار القد   ابم  رسرا يأ، أو  ي يرار نيام  المبنأ الجديد ل س ارش  ي 

 اهحت ال بالق رن السبعيا ريام  نسرا يأ. 
 23/6/2018 ،المستقبل، بيروت

 
 ما الذي "سيؤلم" إسرائيل؟ .36

 برهوم جرايسي
يبرردو أا ندارش دونالررد ترامرري  اامرر    ررأ ار رر ا  مررا تسررمأ  برر ق  القرررا ، بشرر ا مسررتقبأ القارري  

 رررد، أو التفمينرررات، لنت كرررد مرررا أا  رررأ مارررموا ل ررررقه ال  سررر يني . وه يحتررراج األمرررر  ايررررا مرررا الج
 الب ق  ، سي وا مر واا   س ينيا   أ المستويات  ا  ،  ي  ي أا نعرس هوي    ّبافي البر ق  ، 
حتررأ نت كررد مررا  بيعرر   المنترروج  سرريتم  راررر . ولكررا  رري نسرررا يأ ي  اررروا األحاديررث  ررا    برررات 

  الم لم  رسرا يأ  أمري ي  م لم  رسرا يأ ،   أ حقا  وما هو
قات يوم، يبأ سنوات، يال بنياميا نتنياهو  نا  أ تناال  ا شبر ما أرض نسرا يأ، هو م لم لنا . 
وهقه مقول  تتاما أس  المويف، وأول ا أا نتنيراهو يتمسرك بمرا يسرمأ  أرض نسررا يأ الكام ر  ، وه 

المسرررمأ  نسررررا يأ الدولررر   يعتررررس بحررر  الشرررعي ال  سررر يني بو نررر . وهرررقا هرررو جررروهر مشرررروع يرررانوا 
القوميرر  ل شررعي الي ررودي   رري العررالم، الررقي دفررأ نلررأ مرح رر  ار ررداد ل قرررا ش الن ا يرر   رري الكنيسررت. 
ولكرررا التبرررويت   يرررر  يرررد ه يرررتم، بسرررربي ف  رررات  قا ديرررر  جوهريررر  بررريا تيررررارات البررر اين ، وعرررريا 

ع بررر يوني،   رررأ المقررروهت البررر يوني    رررأ وعررريا التيرررار الرررديني المتامرررت، ولكرررا هنررراك شرررب  نجمرررا
 األسا  التي وردت   أ لساا نتنياهو.

مررا يعنرري أنرر  نقا مررا  راررت البرر ق  الترامبيرر ،  تسرر يم منررا   أفرررن ل سرر    ال  سرر يني  ، ولررو  رراا 
الحررديث  مررا تسررمأ  منررا   ي  الم هولرر  بال  سرر ينييا  رري الارر  ،  ررإا هررقا ي عررد  ألمررا شررديدا   نررد 

نيرراهو باري  شررديد، وي  ري  التف يررف   ري ه تسررقن ح ومتر . وممررا ه شررك البر اين ، ويررد يت رون نت
 يرر ، أنرر   رري يرروم ار رر ا  ررا ت ررك  البرر ق  ، سنسررمس برررافا و رروي ، ونحيبررا  ايرررا.   يررف يجرروا 

 اهنسحاي ما شبر ما  أرض ب يوا .
م راس سرتكوا ولكا الف ورش ه تكما  ي  رح هقه الوري ،  ي قات يروم أمري ري، ألن را  ري ن اير  ال

مجرررد وريرر   ررابرش، سرربقت ا أوراص وأوراص.  ررالف ورش تكمررا  رري اليرروم التررالي لررقلك ار رر ا، ألنرر   مررا 
ا ترردنا أا نرررن،  ررإا البرر اين  سيشررر وا  ررورا  رري ت بيرر  البنررود الترري يسررعوا ل ررا وتفرردم أجنرردت م، 
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جرا ات أفرن مرا شر ن ا وأول ا  رض ما يسمأ  السيادش ارسرا ي ي     أ المستو نات  ي الا  ، و  ال
 .1967أا تمنس مستقب  نيام  دول    س يني  مستق   قات سيادش،   أ ف و  حايراا 

  ررأ أرض الوايرررس،  رررإا المسرررتو نات، مرررا أبرررغر برر رش حترررأ أارررفم مسرررتو ن ، تسرررري  ي رررا جميرررس 
 رري الكنيسررت  القرروانيا ارسرررا ي ي ، و ررأ يررول غيررر قلررك، تا رر  بالت كيررد. وحينمررا تم ررر مبررادرات يرروانيا

ل رض  السيادش    أ المستو نات،   ي ما أجأ التسجيأ البروتو ولي. ورغم قلك  إا الف رورش مرا 
 يرار سياسي   قا يا م  بالت كيد.

وتكما ف ورش   رض السيادش  رسميا، باألسا   ي ش أ تحديد منا   المستو نات، بمعنأ هأ هي 
  س  ات اهحت ل ما منا   ن وق لكرأ واحردش مرا ت رك ف و  البنا  القا م  اليوم، أم حسي ما أيرت

المسرررتو نات. وب بيعررر  الحرررال  رررإا  ررر  الفيررراريا مر ررروض، ولكرررا أ ررررض األمرررر مرررا بررراي الت  يرررر 
 ارسرا ي ي ل قه القاي .

و ري ح ومر  بنيراميا نتنيراهو الحالير ، سري وا شرب  نجمراع   رأ ارم المسرتو نات مرس  امرأ منرا   
مرا مسراح  الار  ، وبعرد ارم القرد   رإا الحرديث سريجري  %60ه يقأ  را  ن وقها، وهقا يعني ما

 .1967ما مساح  الا   المحت   منق العام  %70 ا يراب  
بعرد الررر ض ال  سرر يني ال بيعرري لمف ررن ترامرري، سررتتج  األنمررار نحررو موايررف الرردول الكبرررن. و  ررأ 

البرر ق  ، نه أنرر   رري المقابررأ، األغ رري سررنجد مررا برريا اه تررراض وحتررأ التح مررات الواسررع  مررا هررقه  
 إا أيا ما الدول الكبرن، نا  اا اهتحاد األوروعي وفاب  الدول الكبررن  ير ، أو روسريا، ه نجردها 

 تبادر نلأ أي مبادرش ندّي ، ما يشجس اهحت ل   أ التوغأ أكار  ي ممارسات ، والتشدد  ي مواي  .
تجررراه الررررأي العرررام األمري ررري يبرررأ انتفابرررات  يرررد ي ررروا نسرررراع ترامررري لعررررض مف  ررر ، منررراورش أفررررن 

النبررف األمري يرر   رري الفريررف المقبررأ، بعررد أا الررتقن  البررور التق اريرر   مررس ا رريم  وريررا الشررمالي ، 
ليد ي أن  يادر   أ تغيير معادهت دولي ،  ي الويت الرقي يحررص  ير  أورايرا مرس الح  را  التراريفييا 

لتوجرر  نلررأ انتفابررات مب رررش  رري األشرر ر المقب رر ،  رري محاولرر   رري أوروبررا.  مررا أا نتنيرراهو يررد يقرررر ا
لتعايررا يرروش اليمرريا اهسررتي اني أكاررر. و رري  ررأ األحرروال،  ررإا اسررت ناس المقاومرر  الشررعبي  الجماهيريرر  
 الواسع ،  ي ي اع غاش والا  ، ما ش ن  أا يعيد حسابات  ايرش لدن اهحت ل ودا مي   ي العالم. 

 23/6/2018 ،الغد، عّمان
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 النكبة الفلسطينية هل تبقى أسيرة جرائم حرب وأبارتايد؟ .37
 ماجد الّشيخ
 ي بداي  العقد الااما ر  ا  ياا اهحت ل اهستي اني العنبري  وص تراي الو ا ال  سر يني  ري 

، بعد العقود السبع  التي ش دت بد  ت سي  الن ب  األولأ،  بر ال رد والتشريد والت  ير 1948العام 
لعريرري واهسررتعمار اهسررتي اني لررألرض ال  سرر يني ، وف قرر  يارري  هج رريا مررا و ررن م نلررأ الشررتات ا

 و ي دافأ و ن م، واتباع سياسات تميياي   نبري .
والن بررر  مرررا تنررري تتوابرررأ  بررروهع،   رررأ رغرررم مررررور سررربعيا  امررراع، تف   رررا الكايرررر مرررا أشررر ال وأنرررواع 

يرد  برر أنرواع أفررن مرا ممارسرات  مقوننر   أكارر ني مراعن الممارسات السابق ، لتعاود ار  ل  ما جد
بيت  ري يرير   200أيار )مايو  المااي، أيّرت مح م  اهحت ل ارسرا ي ي الع يا، هدم نحو  24  ي 

 ررري الج رراليا  رري فرراا األحمررر شررريي القررد  المحت رر ،   ررأ ال ريرر  برريا مسررتو نتي   ررار أدومرريم 
نلأ أراض  يرام اهحرت ل بمبرادرت ا مرا يرير  أبرو دير  ال  سر يني ، ومعالي  أدوميم، وترحيأ الس اا 

وال  ن ررا  أراارري دولرر  ، ب رردس نقررأ  ررري الج رراليا نلي ررا. ويشررّ أ القرررار جررا اع مررا المف ررن الررقي 
 ، E2يررد و نلررأ اررم  ررأ  ت رر  مسررتو نات معاليرر  أدومرريم و  ررار أدومرريم، مررس المن قرر  المعرو رر  بررر  

 ي    ي ا ما ف ل اّم ا لمن ق  ن وق مدين  القد .و رض السيادش ارسرا ي 
و انت دول  اهحت ل  ردت  ري الج راليا مرا هرقه األرااري،  ري ن اير  سرنوات التسرعيا. واّد رت 
المح مر  أّنر  ه يوجررد سرند يرانوني أو ياررا ي، رلغرا  يرررار وايرر األمرا ارسرررا ي ي أ يغردور ليبرمرراا، 

بيروت  ررري الج راليا  رري الفراا األحمررر، وارد بيرروت سر اا يريرر   بتن يرق يررارات ال رردم البرادرش اررد
سوسرريا ال  سرر يني  القريبرر  مررا مدينرر  الف يررأ، والترري يبررارع أه  ررا اررد  ررردهم من ررا، لبررالح نيامرر  

 مستو ن  ي ودي  تحمأ اهسم قات .
يررر  ويشررر أ يررررار المح مررر  ارسررررا ي ي ، سرررابق  ف يررررش، ألّنررر  سررريتم تعميمررر    رررأ مبرررير تجمعرررات بدو 

  سررر يني  أفررررن  ررري المن قررر  )ج  مرررا الاررر   الغرعيررر ، بغيررر  نقرررأ سررر ان ا نلرررأ  ب ررردات دا مررر  ، ممرررا 
ي رض   أ الس اا تغيير نمن حيات م وأشغال م، بعرد مرنع م وسرحي أرااري المرا ري التري يم كون را 

 ومبادرت ا لبالح توسيس المستو نات.
 ررري يرارهرررا، أّا الف ررر  التررري تعراررر ا ح ومررر  الجديرررد  ررري األمرررر، أا المح مررر  ارسررررا ي ي  لرررم تنرررف 

اهحررت ل غيررر ياب رر  ل ت بيرر ، لكّن ررا اّد ررت أّا السرر ال الم ررروح أمام ررا، هررو يانونيرر    رري الح ومرر  
بتن يق أوامر هدم البيوت التي أييمت بدوا ترافيب،   ماع ب ّا سر  ات التف رين والتنمريم  ري اردارش 

 سنيا، ترفيب بيوت  ري الج اليا  ي الفاا األحمر.المدني ، ر ات،   أ مر  قديا ما ال
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مرررا أرااررري م  1948و انرررت سررر  ات اهحرررت ل، رّح رررت يبا رررأ  رررري الج ررراليا منرررق الن بررر   ررري  رررام 
األب ي   ي النقي نلأ الا   الغرعير ، ومرا ارمن ا القرد ، التري  انرت تحرت الح رم األردنري. وبعرد 

، وابرررر ت ح ومررررات اهحررررت ل تق رررريب 1967م سررررقو  الارررر   الغرعيرررر  والقررررد  تحررررت اهحررررت ل  ررررا
مسررراحات التجمعرررات البدويررر   ررري الاررر   الغرعيررر ، وال ررر ا هرررقه المنرررا    أرااررري تررردريبات  سررر ري  

 مغ ق  .
واادت ح ومرررات اهحرررت ل مرررا سياسررر  التاررريي    رررأ يبا رررأ الج ررراليا و شرررا رهم،  ررري أوج العم يررر  

الحاليررر   ررري فررراا األحمرررر،   رررأ ال ريررر  بررريا الت اواررري   ررري أوسررر و، سرررعياع لتررررحي  م  رررا المن قررر  
 مستو نتي معالي  أدوميم و  ار أدوميم، لاماا توابأ جغرا ي فال  ما التجمعات ال  س يني .

ويرررر تي يرررررار المح مرررر  ارسرررررا ي ي ،   ررررأ رغررررم احتجاجررررات أوروعيرررر    ررررأ هررررقا الموارررروع، واسررررتجاب  
يست، القي يرّدم أرععر  التماسرات ل مح مر  لاغو  مستو ن    ار أدوميم ولوعي المستو نيا  ي الكن

م الباع ب ردم يرير  وعيروت  رري الج راليا، مرا فر ل تجنيرد لجنر  الفارجير  واألمرا التابعر  ل كنيسرت، 
ور سا  المستو نات ارسررا ي ي  الرقيا يتمتعروا بن روق  بيرر  ري بر وس الح ومر  الحالير ، واألحرااي 

مرال الح ومر   ري المنرا  ، لت بير  أوامرر ال ردم ارد الم ون  ل ا،  ا ع  ا الاغن   أ منسر  أ 
بيوت ال  س ينييا  ي  ري الج اليا، ألّا المستو نات  ي حاج  نلرأ أرااري م ل توسرس اهسرتي اني 

  ي ا.
و  رررأ غررررار جررررا م حرررري ال برررول السرررابق  مرررا الن بررر ، قهررري مر رررا المع ومرررات ارسررررا ي ي لحقررروص 

ح مرر  الع يررا ارسرررا ي ي  تسررمح بارتكرراي جريمرر  حررري  رري الفرراا ارنسرراا  بتسرري م ، نلررأ القررول نا الم
األحمر، وأا القااش يتحم وا المس ولي  نقا ويعت. ويال المر ا نن    أ رغم أا هقه السياس  أ يّرت 
ما المستون السياسري، غيرر أنر    رأ غررار حراهت أفررن انفرر  القاراش  ري الج رد وم ردوا ال رير  

تقتبر المس ولي  الشفبي   ا ايتراس جريم  حري   قه   أ ما ي حدد هيتراس جريم  حري. وه 
 السياس  وحسي، بأ تقس أيااع   أ ما م د لمب حت م المسار القاا ي.

برررف برررر  األوسرررس  ارررد  هرررقه الممارسرررات اهحت ليررر ، اسرررتد ت تحر ررراع دافرررأ الكرررونغر  األمري ررري، و 
 اررواع  رري مج رر  النررواي  76محت رر ، حيررث وّيررس المسررتو نات الي وديرر  المقامرر   رري الارر   الغرعيرر  ال

األمري ي   أ رسال  موج   لر ي  الروارا  ارسررا ي ي بنيراميا نتنيراهو، ت البر  بويرف سياسر  تردمير 
 المناال ال  س يني ، ال اد   نلأ توسيس المستو نات.

ا،  رالبوا  ، أا أ اا  الكونغر ، وجميع م مرا الرديمويرا يي24/5/2018وق رت بحي    هصرت   )
نتنيرراهو، بشرر أ فرراب، بويررف ترردمير منرراال يريرر   سوسرريا  ال  سرر يني ، الترري تقررس  رري محررين مدينرر  
الف يررأ، أيبررأ جنرروي الارر   الغرعيرر .  مررا أشررارت نلررأ أا المشررر يا األمررري ييا ل ترروا نمررر نتنيرراهو 
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ت الي وديرر   رري نلررأ أنرر   رري الويررت الررقي  تتحررول يريرر  سوسرريا نلررأ أكرروام مررا الر ررام،  ررإا المسررتو نا
محي  رررا تادهرررر وتتوسرررس . ونق رررت البرررحي    رررا مسررر ول  بيرررر  ررري منممررر   جررري سرررتريت  الي وديررر  
األمري ي  قات التوج ات ال يبرالير ، يولر  نا الف روش التري أيردم   ي را أ ارا  الكرونغر  تعرد  العم ير  

ا  ري الار   واسرتمرار األوسس التي تتم دافأ الكونغر  اد المستو نات . وانتقدوا توسيس اهسرتي ا
هررردم منررراال ال  سررر ينييا، يرررا  يا ننررر    يمرررا تبقرررأ القررررن ال  سررر يني  تواجررر  أوامرررر ال ررردم، تقررروم اردارش 
المدنيرررر  ارسرررررا ي ي  )هي رررر  تابعرررر  ل جرررري  ترررردير شرررر ونا فابرررر  بال  سرررر ينييا  رررري الارررر    بتوسرررريس 

ال  س يني  والتوسس اهستي اني  ي  المستو نات  ي الا   . وا تبروا أا  ارف   القسري ل تجمعات
منرررا   بالاررر  ، ي تررررض أا تبررربح جرررا ا مرررا الدولررر  ال  سررر يني ، يتعاراررراا مرررس القررريم المشرررتر   

سرا يأ   العدال  واحترام حقوص ارنساا .  ل دولتيا )الوهيات المتحدش وال
قر مف  رراع لبنرررا  دور ليبرمررراا، أا الح ومرر  سررتجرريرر تي قلررك مررس ن رر ا وايرررر األمررا ارسرررا ي ي، أ ي

ما المستو نات الي ودي  المقام   ي الا   الغرعير . ونقرأ مويرس برحي    30وحدش س ني   ي  3900
 جيروااليم بوست ،  ا ليبرمراا يولر ، نّا الح ومر  سرتقر،  ري القرادم مرا األيرام و مرح ر  أولرأ، بنرا  

آهس الوحدات السر ني ،  ري ويرت  وحدش س ني   ي المستو ناتن ه تاع نلأ أن  سيتم نيرار بنا  2500
 هح .

ويسرررتدل مرررا المع يرررات التررري يررردم ا ليبرمررراا أا  ررردداع مرررا المسرررتو نات التررري سررريتم بنرررا  الوحررردات 
الس ني   ي ا تقس فرارج التجمعرات اهسرتي اني  الكبررن، ه سريما مسرتو نات: حننيرت، ح مري ، نا ير  

ننجرراا المرح رر  األولررأ مررا توسرريس المسررتو نات تسرروس، ن يرر  دانيررال وغيرهررا. وشررّدد ليبرمرراا   ررأ أا 
 1,400سيتم  ي العام الجاري، مشريراع نلرأ أنر ، فر ل األشر ر المقب ر ، سريتم نيررار ف رن أفررن لبنرا  

 وحدش س ني  أفرن  ي المستو نات.
وأفيراع بدأ الحرديث وار ر ا  را مشراريس ت جيرر ال  سر ينييا مرا القرد  بعرد ن ر ا ترامري ا تبارهرا 

م  لررردول  اهحررت ل ارسرررا ي ي، وا تترراح السرر ارش األمري يرر   ي ررا، و رري هررقا السررياص ق ررر مر رررا  ابرر
العدل والتنمي  لدراسات الشرص األوسن وشمال أ ريقيا، أا  ياا اهحت ل ببدد نبدار وال داد يانوا 

دينرر  القررد  جديررد بالكنيسررت ارسرررا ي ي لت جيررر و رررد اكبررر  رردد مم ررا مررا ال  سرر ينييا المقيمرريا بم
ا لتغييررر الوارررس القررا م  ررري  المحت رر  نلررأ فارج رررا،  رري مف رررن ي رردس لت ريرررف موا ني ررا، وقلررك تم يررردع

 القد  و ي الحرم القدسي الشريف وعنا   ال ي أ  الما وم.
ولررم ي تررف ارسرررا ي يوا بررقلك،  قررد بّشررر وايررر اهسررتفبارات نسرررا يأ  ررات   رري مقاب رر  بررحا ي  برر ا 

ريبا بسيادش نسرا يأ   أ الجوها، ول قا السربي تمرار  ح ومر  نتنيراهو ارغو اع واشن ا يد تعترس ي
   أ ندارش ترامي ل  تراس بسيادت ا   أ هاب  الجوها المحت  ، وتويس الموا ق  ف ل ش ور.
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 امرا با تبراره اهيترراح  51و ي ويت وبف  ات  اريرار بسي رش نسرا يأ   أ الجوها والقا م  منق 
تبرردر جرردول األ مررال  حاليراع  رري المحاداررات الدب وماسرري  مرس الوهيررات المتحرردش.  سررينمر نلررأ الرقي  ي

أي ف وش ما هقا القبيأ   أ أن ا متابع  هنسرحاي الوهيرات المتحردش مرا اهت راص النرووي الردولي مرس 
 نيراا، وا تراس ترامي بالقد   ابم  رسرا يأ، و تح س ارش أمري ي  جديدش  ي المدين .

 ررقا و رر ا ا ررت س ح ومرر  نتنيرراهو اليمينرري المت رررس، ه يريررد التقررا  أن اسرر   رري مررارااوا اسررتغ ل ه
وجود يميا شعبوي مت رس  ي الوهيرات المتحردش، نه ويرد حقر   رأ مرا يريرد مرا  ررض ويرا س  األمرر 

ي روا ل رم  الوايس  الكولونيالي اهستي اني وس ي ال  س ينييا  أ آمال م و موحات م الو نير ن  ري أا
دولر  مسرتق   قات سريادش، وهرقا  ري حررد قاتر   برأ جديرد مرا  برول ن برر  مرا  ت رت تتناسرأ مرا وايررس 
ال راا م والن سررات،  ري مررأ اهستسرر م وال رروي نلررأ الت بيررس مرس العرردو  ن ايرر  م راس البررراع معرر ، 

ا تقررردم وهرررقا مرررا تشرررجس ومرررا تحرررض   يررر  أنممررر  رسرررمي   رعيررر   ايررررش،  المرررا يسرررتمر ال  ررري من رررا أ
 أاررحيات ا  مررا أرض وو ررا ال  سرر ينييا، الررقيا لررم ولررا يبف رروا بتقررديم التاررحيات مررا أجررأ و ررن م 

 القي ه و ا ل م سواه.
 23/6/2018 ،الحياة، لندن
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 بسام أبو شريف   
دانررر  ل جنرررود الرررقيا أبررردرت ل رررم القيرررادش القرررانوا ارسررررا ي ي الجديرررد الرررقي يمنرررس تبررروير الجنرررود هرررو ن

ارسرا ي ي  أمراع برإ  ص النرار  ل قترأ ،   رأ  رأ شري  يتحررك، و  رأ  رأ   رأ وامررأش ورجرأ. القرانوا 
يدل   أ ن    أف يي  رغم أنف ني ي هي ي، مما   الوهيات المتحدش  ي األمم المتحدش ، التري تعرّد 

 حايا العدواا ارسرا ي ي وي  بوا حماي  األمم المتحدش.ال  س ينييا نرهابييا ومعتديا ألن م ا
ر ض الوهيات المتحدش يرار منح ال  س ينييا حماير  دولير ، هرو بحرد قاتر  اشرتراك أمري ري  م ري  ري 
المجرراار الترري يرتكب ررا جنررود اهحررت ل اررد أ  ررال   سرر يا ونسررا  ا ورجال ررا، وهررو اشررتراك مررا دولرر  

  ص وحقوص ارنساا والعدال  واألما الدولي. ممأ  ي جريم  العبر اد األف
لن ترررض جرردهع أا مبرروراع تابعرراع لبررحي    نيويررورك تررايما  الررتقن بررورش لجنرردي نسرررا ي ي ي  رر  النررار 
  رأ   ررأ   سرر يني، ونشررر هرقه البررورش   ررأ برر حات برحي ت . القررانوا ارسرررا ي ي يرررن المبررور 

سنوات  مرا يرنب القرانوا،  10نلأ  5اع بالسجا ما مجرماع  ولي  الجندي القاتأ ، ويبدر   ي  ح م
سررنوات،  10نلررأ  5 مررا تحرراكم البررحي   لنشرررها البررورش ويح ررم   ررأ مررديرها المسرر ول بالسررجا مررا 

  ماقا يقول توما   ريدماا  ي هقا األمر 
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وأنا أفا ي  ريدماا، القي أ ر   معر   جيدش وأق ره ب يام حبار ودك بيرروت حريا  راا هنراك، هرو 
 يبت ، يتابس  دواا نسرا يأ   أ بيروت ولبناا وي تي لرر نيويورك ترايما ، وسرا دناه لنقرأ الحقيقر  وف

نلأ العالم، فاب   ي ما يتبأ بدور السعودي   ي ت ك الغراوش ارسررا ي ي  ال اشر     رأ لبنراا، ونرال 
  المسررع   رااا تومررا   جررا اش البرروليتار . مرراقا يقررول  ريرردماا  رري اسررت داس األ  ررال ويتررأ الممرارر

النجار  ماقا تقول البحا   األمري ي   ي هقا القانوا، وماقا تقول أوروبا  أيا هم المد وا أا حري  
 البحا   مقدس   يبمتوا أمام نسرا يأ! لماقا 

تسررجأ نسرررا يأ بموا قرر  الح ومرر    ررأ يررانوا  منررس تبرروير الحقيقرر   سرربقاع،   رري الدولرر  الوحيرردش  رري 
ت حمايررر  المجررررم والتغ يررر    رررأ الجريمررر . شرررّر ت نسررررا يأ حمايررر  الرررقيا يقت ررروا العرررالم التررري شرررّر 

األ  ال ال  س ينييا والمردنييا العرال، ومنعرت نشرر مرا يبرور مرا وارا   بالبرورش المباشررش لعم يرات 
ارتكاي الجرا م والمجرميا القيا ارتكبوهرا. تسرت دس نسررا يأ التغ ير    رأ الجريمر  وحرمراا المحراكم 

قا أفقنا باه تبار أا آهس البور لمجرميا ما جي  اهحت ل أيَّ د ليأ موا    أ ت ك الجرا م، وال
ارسرا ي ي يست د وا ب س حت م الناري  ويقت وا المدنييا العال أ  اهع ونسا  ورجاهع،  إا سّا القرانوا 

 اآلا يدّل   أ ني  الح وم  ارسرا ي ي  هرتكاي مجاار أكبر وجرا م أبشس.
ح ومرر  ارسررررا ي ي  ت رارررس جنودهرررا الحقررد وشررر وش يترررأ األ  رررال، وتحويررأ ارتكررراي هرررقه الجررررا م نلرررأ ال

 قيدش  ي  قول جنود حولت م ح ومت م نلأ مرارأ ف يرريا ه يشرعروا بالسرعادش نه  نردما يقت روا 
    ع  رعياع أو امرأش  رعي  أو رج ع  رعياع.

بحري  الك مر  وارنسراني   ري الغرري نقا لجر  ال  سر ينيوا ترن،  يف سي وا رّد  عأ ه ه  المتشدييا 
نلررأ وسررا أ أفرررن  رري الررد اع  ررا أ  ررال م وأبنررا  الشررعي العررال  لررو أا جنرردياع   سرر ينياع أ  رر  النررار 
  ررأ   ررأ نسرررا ي ي  مررا ي عررأ الجنرردي ارسرررا ي ي بال  ررأ ال  سرر يني،  مرراقا سررتقول مندوبرر  الوهيررات 

 وماقا سيقول جاريد  وشنر  وماقا سيقول دونالد ترامي المتحدش  ي مج   األما  
ال  سررر يني والعرعررري ه يم رررا أا ي  قرررا النرررار   رررأ أي   رررأ أو امررررأش أو رجرررأ أ رررال، لكن مرررا حتمررراع 
سرريدا عاا  ررا أ  ال مررا بالتبرردي ل جنررود القت رر  ب ررأ الوسررا أ المتاحرر ، وأهم ررا حبررارهم ونبررقهم  رري 

 أل  ال.العالم أجمس: منبوقوا هم يت   ا
 22/6/2018 ،، بيروتاألخبار
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