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مع "خطة  الفلسطينييننقاط الصفقة الفعلية هي بين ا سرائيليين و في حوار مع "القدس":  كوشنير .1

 انتعا  اقتصادي" تشمل مصر واألردن
أكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في حوار مع رئيس تحرير 
صحيفة "القدس" وليد أبو الزلف، هو األول الذي يجريه مع أي صحيفة على اإلطالق أّنه مستعدٌّ 

اس، الذي قال إنه يصّدق أنه ملتزم بالسالم، إذا كان الستئناف الحديث مع الرئيس محمود عب
الرئيس عباس مستعًدا لذلك، مشيًرا إلى أّن القادة العرب الذين التقاهم في جولته "أوضحوا بأنهم 
يريدون رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. إنهم يريدون اتفاًقا يمّكن الشعب الفلسطيني 

اح له نفس الفرص االقتصادية التي يتمتع بها مواطنو بلدانهم. إنهم في أن يعيش بسالم، وأن تت
 يريدون أن يروا صفقة تحترم كرامة الفلسطينيين".
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كوشنر أّن على الجانبين؛ الفلسطيني واإلسرائيلي تقديم تنازالت متبادلة لصنع السالم ومستقبل  ورأى
سرائيليين والفلسطينيين، لكن الخطة مشرق للشعبين. وأكد أّن "نقاط الصفقة الفعلية هي بين اإل

االقتصادية التي نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتي كجزء من صفقة عندما يتم تحقيقها مع بعض 
االستثمارات الضخمة التي تمتد إلى الشعبين األردني والمصري أيًضا". مستبعًدا بذلك أن يكون الحل 

 إقليمًيا.
قال فيها "أنتم تستحقون أن يكون لديكم مستقبل مشرق. اآلن ووّجه كوشنر رسالة للشعب الفلسطيني 

عادة تركيزهم،  هو الوقت الذي يجب على كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين تعزيز قيادتيهما وا 
لتشجيعهم على االنفتاح تجاه حل وعدم الخوف من المحاولة. لقد وقعت أخطاء ال حصر لها وفرص 

نتم، الشعب الفلسطيني، الثمن. أظهرو لقيادتكم أنكم تدعمون ضائعة على مّر السنين، ودفعتم أ
الجهود لتحقيق السالم. دعوهم يعلمون بأولوياتكم وامنحوهم الشجاعة للحفاظ على عقل منفتح نحو 

 تحقيقها".
صّعد كوشنير ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشككًا في "قدرته أو رغبته" في التوصل إلى و 

رائيل، وحّمله المسؤولية عن تدهور الوضع الفلسطيني، مهددًا بأن واشنطن ستعلن اتفاق سالم مع إس
"صفقة القرن" للسالم قريبًا "مع الرئيس الفلسطيني أو من دونه". وكشف أن الدول التي زارها في 

 جولته في المنطقة تمسكت بـ "دولة فلسطينية عاصمتها القدس". 
تعدًا للعودة إلى الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة في وقال كوشنير "إذا كان الرئيس عباس مس

ذا لم يكن كذلك األمر، سننشر الخطة عالنية".  النقاش، وا 
وسئل إن كان تدهور العالقة مع عباس سيؤثر في إنجاز خطة السالم، فرد: "يقول الرئيس عباس 

قدرته، أو رغبته،  إنه ملتزم السالم، وليس لدي أي سبب لعدم تصديقه... مع ذلك، أشكك في مدى
 25في أن يميل إلى إنهاء الصفقة". وأضاف: "لديه نقاط الحوار التي لم تتغير خالل السنوات الـ

الماضية. لم يتم التوصل إلى اتفاق سالم في ذلك الوقت. ومن أجل الوصول الى صفقة، على 
أكدًا من قدرة الرئيس عباس الجانبين أن يتحركا وأن يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما المعلنة. لست مت

 على القيام بذلك".
وأنحى بالالئمة على القيادة الفلسطينية في شأن الوضع الفلسطيني، وقال: "ال أعتقد أن الشعب 
الفلسطيني يشعر بأن حياته تتحسن، وهناك فقط فترة معينة يمكن أن تلقي فيها اللوم على أي 

تمع الدولي باإلحباط من القيادة الفلسطينية، وال يرى شخص آخر عدا القيادة الفلسطينية. يشعر المج
الكثير من األعمال البناءة لتحقيق السالم... من يشككون أكثر، يقولون إن الرئيس عباس يركز فقط 

 على بقائه السياسي، ويعزز إرثًا من عدم التسوية بدل تحسين حياة الشعب الفلسطيني".
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ا أنهم يريدون رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس وقال إن القادة العرب في جولته "أوضحو 
الشرقية"، و "جميعهم يصرون على أن المسجد األقصى يجب أن يبقى مفتوحًا لجميع المسلمين الذين 
يرغبون في الصالة فيه". وردًا على سؤال هل خطة السالم الجديدة ستتضمن ذلك، أكد كوشنر: 

 كال الطرفين لتحديد ما هو مقبول كحل وسط"."سيكون األمر متروكا للقيادة والشعب من 
ورفض مجددا الخوض في تفاصيل خطة السالم، قائاًل: "نقاط الصفقة الفعلية هي بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين، لكن الخطة االقتصادية التي نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتي كجزء من صفقة 

ة التي تمتد إلى الشعبين األردني والمصري أيضًا". عندما يتم تحقيقها مع بعض االستثمارات الضخم
وتحدث عن "جذب استثمارات كبيرة للغاية في البنية التحتية من القطاعين العام والخاص، لجعل 

 المنطقة بأكملها أكثر ترابطًا وتحفيز اقتصادات المستقبل".
الماضية. لم يتم التوصل  25ـوعّد أن الرئيس الفلسطيني "لديه نقاط حوار لم تتغّير خالل السنوات ال

إلى اتفاق سالم في ذلك الوقت. ومن أجل الوصول إلى صفقة، على كال الجانبين أن يتحّركا وأن 
يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما المعلنة. ولست متأكدًا من قدرة الرئيس عباس على القيام بذلك". 

كن ال توجد أفكار أو جهود مع احتماالت وأضاف: "هناك الكثير من البيانات واإلدانات الحادة، ول
 للنجاح".

ورأى أن "ما يحدث في غزة محزن جدًا... أهل غزة رهائن لقيادة سيئة. لقد انحدر اقتصادهم إلى 
أسفل بسبب عدم القدرة على التواصل مع العالم. طالما أن هناك صواريخ يتم إطالقها وأنفاق ُتحفر، 

موح بدخولها. إّنها حلقة مفرغة... وأعتقد أن الطريق الوحيد فسيكون هناك خنق على الموارد المس
لشعب غزة هو تشجيع القيادة على السعي إلى وقف إطالق نار حقيقي يمنح الثقة لبدء السماح لمزيد 

 من التجارة والسلع بالتدفق إلى غزة".
ونركز عليها  وحين ُسئل عن القضايا األساسية، أجاب بأن "القضايا األساسية التقليدية ضرورية

بشكل مكثف مع تقديرنا الكبير لالختالفات التاريخية بين الجانبين. نحن ملتزمون بإيجاد حزمة من 
الحلول يمكن للطرفين العيش معها. مجرد حّل القضايا األساسية من دون خلق مسار لحياة أفضل 

 لن يؤدي إلى حل دائم".
 .1529795861841079700alquds.com/articles/http://wwwلالطالع على نص الحوار انظر الرابط: 

 24/6/2018القدس، القدس، 
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 السياسي اقتصادي على حساب الحل   عريقات: نرفض محاولة واشنطن فرض حل   .2
أمــين ســر  ، أنرام هللا، مــن 24/6/2018-23 ،وكالننة األنبنناء والمعلومننات الفلسننطينية  وفننا نشــرت 

طينية صـائب عريقـات كشـف أن الجولـة األمريكيـة التـي شـملت اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلسـ
هــدفت إلــى شــطب وكالــة األونــروا وقضــية الالجئــين، ومحاولــة التــروي   :إســرائيل"عــدة دول عربيــة و

سـقاطلتغيير النظام السياسي فـي الضـفة الغربيـة،  فـي حـديث  ،وأضـاف عريقـات القيـادة الفلسـطينية. وا 
"يريدون اآلن شطب األونروا من خالل طرح  قائاًل: ،23/6/2018 إلذاعة صوت فلسطين، يوم السبت

تقديم المساعدات مباشرة للدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، بعيدا عن الوكالة األممية، إلـى جانـب 
بمعـزل عـن األونـروا، وتحـت  ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة بقيمة مليـار دوالر إلقامـة مشـاريع، أيضـاً 

وأشـــار  وكــل ذلـــك مــن أجــل تصــفية قضـــية الالجئــين الفلســطينيين. ،ة اإلنســانيةاألزمـــ مــا يســمى حــلّ 
يــراد بــه  عريقــات إلــى أن التركيــز علــى موضــوع غــزة والحــديث عمــا يســمى أزمــة إنســانية "كــالم حــقّ 

 خطيرة في طياته. باطل" ويحمل أهدافاً 
كيين خالل لقائهمـا الجمعـة، وأوضح أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الموفدين األمري

اســتعداده لتلبيــة احتياجــات غــزة مــن خــالل اقتطــاع األمــوال الالزمــة مــن العائــدات الضــريبية للســلطة 
إلتمـام مشـروع دويلـة فـي القطـاع  وفصل غزة عـن الضـفة تمهيـداً  ،االنقالب قائماً  إبقاءالوطنية بهدف 

-ن مواجهــة هــذه المــؤامرة األمريكيــة وشــدد عريقــات علــى أ الســلطة الوطنيــة فــي الضــفة. إســقاطمــع 
المجــال  إتاحــةاالنقــالب فــي القطــاع، ألن اســتمراره يعنــي  إنهــاءاإلســرائيلية يتطلــب مــن حركــة حمــاس 

 الستمرار محاوالت تمرير المشاريع التصفوية التي ال يمكن التصدي لها دون تحقيق الوحدة الوطنية.
عبـر مقـال لغـرينبالت، وهـو  الواليات المتحدة مؤخراً  وقال إن الهدف الثاني لها يتمثل بما تحدثت عنه

سقاطتغيير النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية  الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية  وا 
أن الموفــدين األمــريكيين اســتمعا إلــى موقــف  عريقــاتوأكــد  لتمســكها بالثوابــت الوطنيــة وحقــوق شــعبنا.

ونرجــو أن تكــون اإلدارة  ربــي لــم يغيـر موقفــه، وهـذا أمــر نثمنــه فلسـطينياً ن الجانـب العوأ ،عربـي موحــد
 األمريكية قد فهمت أن القضية الفلسطينية ليست محل مقايضة.

قال عريقات، في مداخلة له بالمؤتمر السـنوي للجامعـة األمريكيـة الـذي يعقـد تحـت عنـوان: "فـي ظـل و 
مســـاء الســـبت، "إننـــا قـــدمنا كـــل الفـــرص  ن إلـــى أيـــن"المتغيـــرات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة... فلســـطي

شـريك  وأضـاف عريقـات أنـه ال يوجـد حاليـاً  لإلدارة األمريكيـة لصـنع السـالم لكنهـا اختـارت االحـتالل".
 إسرائيلي للسالم.

 عـن رفضـه المطلـق لمحاولـة فـرض حـلّ  ،24/6/2018 عّبر عريقات، في بيان صحفي يوم األحدكما 
نســاني علــى حســ  السياســي وحقــوق شــعبنا غيــر القابلــة للتصــرف، بمــا فيهــا حــقّ  اب الحــلّ اقتصــادي وا 
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نجـــاز اســـتقالل فلســـطين وســـيادتها علـــى حـــدود  وعاصـــمتها القـــدس، وعـــودة  1967تقريـــر المصـــير، وا 
 الالجئين.
على تصريحات مستشار الرئيس  صائب عريقات ردّ ، أن 25/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

 صحيفة القدس الفلسطينية بالقول إن اإلدارة األمريكية تصر على إمـالء حـلّ ل األمريكي جاريد كوشنر
تجاهل المبعوثين األمريكيين إلى المنطقة، جاريد  ،في حديث للجزيرة ،واستغرب عريقات في المنطقة.

ورأى  وعــن القــدس. 1967كوشـنر وجيســون غــرينبالت، الحــديث عــن دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 
ر كوشــنر "أوضــح أن اإلدارة األمريكيــة تحولــت فــي ملــف الســالم فــي الشــرق األوســط عريقــات أن حــوا

 من دائرة التفاوض إلى فرض حلول، أي أنه بهذا يسقط ملف المفاوضات نهائيا".
 
 "الوطني الفلسطيني": نرفض أي طروحات ال تنهي االحتالل .3

لســـطيني وقيادتـــه متمســـكون أكـــد المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني أن الشـــعب الف :كمـــال زكارنـــة -ان عّمـــ
قامةبالحقوق الوطنية الثابتة في العودة  الدولة الفلسـطينية المسـتقلة كاملـة السـيادة وعاصـمتها مدينـة  وا 

رفضــه أليــة  أمــسفــي بيـان صــدر  ،وأكــد المجلــس القـدس حســب قــرارات الشــرعية الدوليـة ذات الصــلة.
ضـــي الدولـــة الفلســـطينية وعاصـــمتها طروحـــات أو خطـــط ال تنهـــي االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــن كامـــل أرا

، وعودة الالجئين الفلسطينيين 2012المحتدة عام  لألمممدينة القدس التي اعترفت بها الجمعية العامة 
 .194إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 

 أو ،خاصــة التــي تشــهدها المنطقــة والتــي تحــاول تمريــر صــفقات األمريكيــةوقــال المجلــس إن الجــوالت 
المتحـدة  األمـم أقرتهـاالمرجعات الدولية التـي  إلى تستندمشاريع لحل القضية الفلسطينية ال  أو ،خطط

ومؤسســاتها، لــن يكتــب لهــا النجــاح، ولــن يقبــل بهــا الشــعب الفلســطيني وقيادتــه، وأن منظمــة التحريــر 
 امـةإقالفلسطينية ورئيسها محمود عباس هو العنوان الذي يواجـه هـذه المخططـات ويتصـدى لهـا، وأن 

 الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة الالجئين هما ضمانة األمن والسالم في المنطقة.
ورفض المجلـس الـوطني كـل المحـاوالت والخطـط التـي يحـاول الـبعض ترويحهـا والتـي تهـدف للتعامـل 

 الصــابرين بوصــفها قضــية أهلــهالدولــة الفلســطينية ومعانــاة  أراضــيمــن  األصــيلمــع قطــاع غــزة الجــزء 
 أنها ستبوء بالفشل.  ، مضيفاً إنسانية

 25/6/2018 ،الدستور، عم ان
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 الرئاسة الفلسطينية تدعو موفدي ترامب إلى "التخلص من األوهام" .4
نبيــل أبــو ردينــة إن الجــوالت األمريكيــة المتعــددة  الســلطة الفلســطينية قــال النــاطق الرســمي باســم رئاســة

عداد لصفقة أو خطة، متجاوزة القيـادة الفلسـطينية وموقفهـا للمنطقة، واستمرار البحث عن أفكار أو اإل
قامــة الدولــة الفلســطينية وقضــية الالجئــين، لــن تــؤدى ســوى إلــى طريــق مســدود.  الثابــت مــن القــدس وا 
وَأضاف: "على الوفد األمريكي التخلص من الوهم القائم علـى إمكانيـة خلـق حقـائق مزيفـة، مـن خـالل 

 ، وتحاول تزييف التاريخ".وهاماألمناورات سياسية تسوق لتلك 
 وتابع أبو ردينة: "إن العنوان الصحيح لتحقيق السالم العادل والدائم والذي ال يمكن تجاوزه، ال إقليميـاً 

 وأعضـــاء، يمـــر بصـــاحب القـــرار الفلســـطيني المتمثـــل بـــرئيس دولـــة فلســـطين محمـــود عبـــاس، وال دوليـــاً 
 دة العربية، التي أبلغت الوفد األمريكي ذلك بوضوح".القيادة الفلسطينية المدعومة بالشرعية والمسان

ــــةوأكــــد  ــــو ردين ــــارات  أب ــــل االعتب ــــه رغــــم ثق ــــة"ان ــــاك أمــــوراً اإلقليمي ــــإن هن ال يمكــــن وزنهــــا بالــــذهب  ، ف
وقال:  ، وحلول تحاول أن تختصر مواجهة تاريخية عمرها أكثر من مائة عام".اإلنسانيةوالمساعدات 

للصــراع يكــون  ن الحــلّ ا  ســوى اشــتعال وتــوتر، و  األمــورة لــن يزيــد اســتمرار العبــث بمصــير المنطقــ إن"
 وحكومات". شعوباً  العرب جميعاً  أشقائهمفقط مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، المدعومين من 

 اإلدارةتــدرك  أنالمطلــوب بعــد انتهــاء جــوالت الوفــد األمريكــي للمنطقــة،  إنوخــتم أبــو ردينــة بــالقول، "
ب ضــرورة التوقــف عــن الســعي لبــدائل سياســية وهميــة ومشــاريع هــدفها شــق الــوطن األمريكيــة وتســتوع

الفلسطيني لمنع قيـام الدولـة الفلسـطينية، وان السـالم الحقيقـي يتطلـب االلتـزام بقـرارات الشـرعية الدوليـة 
القائمـــة علـــى مبـــدأ حـــل الـــدولتين المـــدعوم مـــن المجتمـــع الـــدولي، إلقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة 

، مــن خــالل وضــع آليــة دوليــة تعيــد التــوازن والثقــة 1967اصــمتها القــدس الشــرقية علــى حــدود العــام وع
 بإمكانية العودة إلى مسار السالم الصحيح".

 23/6/2018 ،األيام، رام هللا
 
 في البيت األبيض "إسرائيل"شعث: مبعوثو ترامب يعملون لحساب  .5

مبعوثي الرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب  إننبيل شعث  قال مستشار الرئيس للعالقات الدولية :رام هللا
فـــي حـــديث إلذاعـــة صـــوت فلســـطين  ،وأعـــرب شـــعث .األبـــيضفـــي البيـــت  "إســـرائيل"يعملـــون لحســـاب 

، عن رفضه الشديد لما يروجون له من حلول اقتصادية على حساب 24/6/2018 الرسمية، يوم األحد
، خيــر دليــل علــى فشــل اإلعــالممــع إحــدى وســائل وقــال: إن مقابلــة كوشــنير  اســتقالل شــعبنا وحريتــه.
أن مبعوث ترامب حاول من خاللها مخاطبة شـعبنا بشـكل مباشـر ألنـه لـم يجـد  صفقة القرن، موضحاً 

 صاغية في العواصم العربية. آذاناً 
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إن هنــاك مقتــرح مشــروع ســيقدم للمــؤتمر  ،األحــدقــال شــعث، فــي بيــان صــحفي يــوم  ،مــن جانــب آخــر
وأوضـــح  فـــي جنيـــف. 26/6/2018 الثالثـــاء يـــومة االشـــتراكية الدوليـــة الـــذي يعقــد الســنوي العـــام لمنظمـــ

فرض عقوبات على  إلىالذي يشغل منصب نائب رئيس االشتراكية الدولية، أن المقترح يدعو  ،شعث
دولة االحتالل اإلسرائيلي، وتصعيد دعم منظمة االشتراكية، للقيـادة الفلسـطينية فـي هـذه المرحلـة التـي 

وأشــار إلــى أنــه يحمــل رســالة مــن الــرئيس  ه القضــية الفلســطينية أخطــر مخططــات التصــفية.تواجــه فيــ
 محمود عباس حول األوضاع والتطورات على الساحة الفلسطينية.

 24/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 الواليات المتحدة فشلت في الترويج "لصفقة القرن" :واصل أبو يوسف .6

، إن الفلسـطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،قال واصل أبو يوسف: كفاح زبون - رام هللا
: "لقــد اســتمع مبعوثــا ترامــب مــن الــدول الواليــات المتحــدة فشــلت فــي التــروي  "لصــفقة القــرن"، مضــيفاً 

 الــدولتين والقــدس الشــرقية عاصــمة لدولــة فلســطين وفــق قــرارات العربيــة إلــى موقــف واضــح حــول حــلّ 
 الشرعية الدولية".

 25/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 "صفقة القرن" وصفة إسرائيلية لدفن القضية الفلسطينية :المالكي .7

وصـف وزيــر الخارجيـة الفلســطيني ريـاض المــالكي مـا تجهــز لـه واشــنطن تحـت مســمى "صـفقة القــرن" 
إن "الطـــرح األمريكـــي  لـــه، فـــي بيــان ،بأنــه وصـــفة إســـرائيلية لــدفن القضـــية الفلســـطينية، وقــال المـــالكي

المنحاز بشكل أعمى إلسرائيل عبارة عن وصفة إسرائيلية بامتياز لدفن القضية الفلسطينية، وااللتفاف 
زاحتهــا عــن ســلم االهتمامــات اإلقليميــة والدوليــة". ورأى أن "الموقــف العربــي الصــلب يكشــف  عليهــا وا 
فــاء تحــت مســمى صــفقة القــرن، وحقيقــة أنهــا حجــم المــؤامرة األمريكيــة اإلســرائيلية التــي تحــاك فــي الخ

 محاولة لشرعنة االحتالل وتأبيده".
 25/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 محتلة أرضا   "القدس الشرقية"ترحيب فلسطيني باعتبار بريطانيا  .8

ألميــر البريطــاني امحمــود عبــاس بزيــارة  الســلطة الفلســطينية رحــب رئــيس: ناديــة ســعد الــدين - انعّمــ
التـي وصـفها "بالمهمـة"، مضـيفًا: "أنـا وشـعب فلسـطين  ية،فلسـطينأراضـي السـلطة الليوم، إلى ويليام، ا

 كله نأمل بأن تسهم الزيارة في تدعيم الصداقة الطويلة بين الشعب الفلسطيني واألمة البريطانية". 
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لشــــباب فيمــــا اعتبــــرت الســــلطة الفلســــطينية زيــــارة األميــــر ويليــــام، التــــي ســــيلتقي خاللهــــا بــــالالجئين وا
وقال سفير فلسـطين لـدى بريطانيـا، مانويـل  الفلسطينيين، "بمثابة اعتذار غير مباشر عن وعد بلفور".

حساســيان، إنــه "بغــض النظــر عمــا تفعلــه الحكومــة البريطانيــة، فــإن هــذه الزيــارة سياســية، ونحــن نهــتم 
"زيارة تاريخية ورمزية من قبل ورأى أنها  بتأثيرها، وبما قد يفعله األمير وبالرسالة التي يريد توصيلها".

العائلة المالكة البريطانية لألراضي المحتلة، وانعكاس لفكرة أن فلسطين دولة شرعية، واعتراف بمعاناة 
 الشعب الفلسطيني، كما تعترف بأن فلسطين وشعبها موجودون ولديهم حق تقرير المصير".

لموقف البريطـاني، الـذي يؤكـد أن القـدس جـزء بدورها؛ رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، با
صرار الجانب البريطاني الرسمي أن تأتي زيارة األميـر ويليـام للقـدس  ال يتجزأ من فلسطين المحتلة، وا 

أمــس، عــن تقـــديرها  لهــا وأعربــت الــوزارة، فـــي بيــان فلســطين المحتلــة. إلـــىالمحتلــة فــي ســياق زيارتــه 
بـــه اإلدارة األمريكيـــة فـــي خطوتهـــا األخيـــرة تجـــاه القـــدس  للموقـــف البريطـــاني، مؤكـــدة بـــأن "مـــا قامـــت

 والمنافية للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، تعد خطوة معزولة ال تلقى الدعم والتأييد".
 25/6/2018 ،الغد، عم ان

 
 فاتو بنسودا بن"المماطلة" في التعامل مع الملف الفلسطيني همرياض منصور يت .9

فلســطين الــدائم لــدى األمــم المتحــدة ريــاض منصــور المدعيــة العامــة للمحكمــة انتقــد منــدوب : )د.ب.أ(
"المماطلة" فــي التعامــل مــع الملــف الفلســطيني. وقــال، خــالل ـالجنائيــة الدوليــة فــاتو بنســودا، واتهمهــا بــ

، إنه على مدار ثالث سنوات لم يتجاوز عمل 23/6/2018يوم السبت مؤتمر صحفي عقد في رام هللا 
نائية مرحلة التحريـات األوليـة بشـأن األوضـاع فـي األرضـي الفلسـطينية. وأضـاف "وجـدنا المحكمة الج

بطئــًا فــي عمــل المحكمــة الدوليــة تحديــدًا المــدعي العــام، حيــث لــم تنتقــل المحكمــة إلــى مرحلــة التحقيــق 
 الرسمي، وهو ما أجبرنا على تقديم إحالة" بشأن ملف االستيطان اإلسرائيلي الشهر الماضي.

 24/6/2018 ،، الشارقةالخليج
 
 ه بنجاح االنتخاباتئهنية يهاتف أردوغان ويهن .01

إســماعيل هنيـــة رئـــيس الجمهوريــة التركيـــة رجـــب طيـــب  ،هنــأ رئـــيس المكتـــب السياســي لحركـــة حمـــاس
وهاتف هنية مساء األحد الرئيس التركي وقـدم لـه التهـاني بنتـائ   أردوغان بنتائ  باالنتخابات التركية.

 ية، مشيدا بنجاح العملية الديموقراطية.االنتخابات الترك
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وأكد أن وفدًا قياديًا من حركة حماس سوف يزور تركيا قريبا لنقل تهاني قيادة الحركة للرئيس والقيـادة 
وتنمـــى هنيـــة المزيـــد مـــن التقـــدم لتركيـــا قيـــادة وشـــعبا، داعيـــًا لـــه  التركيـــة بنجـــاح العمليـــة الديموقراطيـــة.

 بالنجاح في مرحلته القادمة.
 24/6/2018وقع حركة حماس، غزة، م

 
 حتالللالبسبب االنحياز األمريكي  : الجولة األمريكية في المنطقة محكوم عليها بالفشلحماس .00

أشاد عضو المكتب السياسي لحركـة "حمـاس" حسـام بـدران بثبـات المشـاركين فـي مسـيرة العـودة الـذين 
وأكــد  عــن القــدس وتمســكًا بحــق العــودة.يواصــلون التظــاهر للجمعــة الثالثــة عشــر علــى التــوالي دفاعــًا 

بدران في تصريح له أن استمرار المسيرات بزخمها في المواقع كافة التي انطلقت منها في قطـاع غـزة 
صراره على المضـي فـي نضـاله لتحقيـق أهدافـه العادلـة بكـل الطـرق  تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني وا 

كيـد علـى تكـاتف القـوى الفلسـطينية وتعاضـدها فـي ولفت إلى أن استمرار مسـيرات العـودة تأ والوسائل.
 الميدان رغم ما ينشأ من احتكاكات وخالفات بين القوى واألحزاب السياسية.

وجدد موقف الحركة برفضها لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مـا يسـمى بصـفقة 
فــي المنطقــة محكــوم عليهــا بالفشــل  وفــي ســياق آخــر، قــال بــدران إن الجولــة األمريكيــة األخيــرة القــرن.

 بسبب االنحياز األمريكي المطلق لدولة االحتالل على حساب الحق الفلسطيني.
 23/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : ميالدينوف منحاز لالحتالل على حساب شعبنا وآالمهحماس .02

الشـرق األوسـط،  عن أسفها من انحياز منسـق األمـم المتحـدة لعمليـة السـالم فـي، عبرت حركة حماس
وقـــــال النــــاطق باســــم حركـــــة حمــــاس فـــــوزي برهــــوم فـــــي  نيكــــوالي ميالدينــــوف لالحـــــتالل اإلســــرائيلي.

تصــريحات صــحفية: لألســف الشــديد الســيد ميالدينــوف فــي إحاطتــه األخيــرة أمــام مجلــس األمــن حــول 
 األوضــاع فــي غــزة كــان منحــازا بشــكل كامــل لالحــتالل علــى حســاب حــق الشــعب الفلســطيني وآالمــه

وشـدد علــى أن اسـتمرار الســيد ميالدينـوف فــي هـذا الموقــف المنحـاز لالحــتالل رغـم جرائمــه  ومعاناتـه.
اليومية، التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد اإلنسانية وفي مقـدمتها الحصـار المفـروض 

ســالم عامــا، ال يسـاعد فــي تأديـة دوره المطلــوب كمبعـوث خــاص لل 12علـى قطــاع غـزة منــذ أكثـر مــن 
ــــى إنصــــاف الشــــعب  فــــي الشــــرق األوســــط. ــــب ميالدينــــوف مراجعــــة هــــذه المواقــــف، والعمــــل عل وطال

 الفلسطيني وضحايا االحتالل واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة بدال من اصطناع الحيادية.
 24/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 تعذيب واعتقال سياسيفتح تتهم حماس بخرق ملف حقوق ا نسان في غزة وممارسة عمليات  .03
غــزة: قالــت حركــة فــتح إن "الملــف الحقــوقي" فــي قطــاع غــزة، "مقلــق بشــكل كبيــر"، فــي الوقــت الــذي 
اتهمــــت فيــــه حمــــاس األجهــــزة األمنيــــة فــــي الضــــفة الغربيــــة باعتقــــال عــــدد مــــن النشــــطاء علــــى خلفيــــة 

في، إلـــى وأشـــار المتحـــدث باســـم الحركـــة عـــاطف أبـــو ســـيف فـــي تصـــريح صـــحا انتمـــاءاتهم السياســـية.
"حـــاالت التعـــذيب" التـــي يتعـــرض لهـــا المعتقلـــون فـــي ســـجون حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة ومراكـــز توقيفهـــا 
المختلفة، من أساليب مختلفة، قال إنها "تتنافى مع كل القيم واألعراف وال تراعي أي حق من الحقوق 

أعضاء وكوادر  وتحدث عن حاالت "اعتقال سياسي"، تطال التي كفلها القانون للمعتقل أو الموقوف".
حركة فتح في القطاع، الفتا إلى أن ذلـك "يشـكل هتكـًا لنسـي  العالقـات الوطنيـة الداخليـة". وعبـر عـن 
قلــق حركــة فــتح مــن تزايــد "حــاالت االنتحــار والجريمــة" فــي غــزة، مشــيرا إلــى أن تــردي األوضــاع فــي 

لمســـتفيدين مـــن االنقســـام القطـــاع والم ســـي التـــي يعيشـــها جـــراء االنقســـام "تشـــير بإصـــبع االتهـــام إلـــى ا
وحماته". وأشار إلى أن إزالة االنقسام وحـدها يمكـن لهـا أن تنقـذ المجتمـع مـن هـذه األزمـات. وأضـاف 

 "الحس الوطني والمصلحة الوطنية يتطلبان العمل الجدي من أجل ذلك".
كــل واتهــم حركــة حمــاس بإعاقــة، تنفيــذ اتفاقيــات المصــالحة خــالل الســنوات الماضــية، ولــم تســتجب ل

 النداءات التي وجهت لها من اجل إخراج الحالة الفلسطينية من "نفق االنقسام المظلم".
 25/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 البط : مسيرات غزة على موعد مع التوسع واالنتقال لساحات أخرى .04

التـي  صّرح عضو الهيئة الوطنية، خالد البطش، بأن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها: غزة
ــــ  ـــًا مشـــاركة الجرحـــى فـــي الجمعـــة ال بفعاليـــات المســـرة الشـــعبية "رغـــم جـــراجهم  13أعلنـــت عنهـــا. مثمن

وتابع البطش في حديث لـ "قـدس بـرس" الجمعـة، "هـذه المسـيرات ستتواصـل وستسـتمر، وهـي  النازفة".
علــى  علــى موعــد مــع التوســع، واالنتقــال إلــى ســاحات مواجهــة أخــرى ضــد االحــتالل والحصــار الظــالم

 قطاع غزة".
 23/6/2018قدس برس، 

 
 االحتالل يستهدف موقعا  للمقاومة بالبريج .05

استهدفت طائرات مسيرة لالحتالل اإلسرائيلي عصر األحد مجموعة من المتظاهرين شرق مخيم : غزة
وأطلقــت طــائرة مســيرة صــاروخين بــالقرب مــن مجموعــة مــن المتظــاهرين فــي  البــري  وســط قطــاع غــزة.
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فيما قصفت طائرة مسيرة بعد عصر اليوم موقعًا للمقاومة يقـع فـي المنطقـة  شرق المخيم.خيام العودة 
 الغربية من مخيم البري  وسط القطاع، ولم يبلغ عن إصابات.

 24/6/2018، فلسطين أون الين
 
 إطالق نار على سيارة للمستوطنين جنوب القدس .06

فلسطينيين مساء األحد النار تجاه سيارة زعمت مصادر إعالم عبرية إطالق مقاومين : القدس المحتلة
بحســب -وقــال متحــدث باســم جــيش االحــتالل للمســتوطنين اإلســرائيليين جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة.

إن مســــلحين فلســــطينيين أطلقــــوا النــــار قــــرب "مجــــدال عــــوز" فــــي منطقــــة غــــوش  -العبريــــة 7القنــــاة الـــــ
ــم يحــدث إصــابات أو أضــرار. قــوات معــززة مــن جــيش االحــتالل  وذكــر أن عتصــيون"، مضــيفا أنــه ل

 هرعت إلى المكان وتقوم بأعمال التمشيط بحثا عن منفذي العملية.
لصـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" العبـري أن سـيارة مسـرعة أطلقـت النـار باتجـاه  اإللكترونـيوذكر الموقـع 

 مـــدخل المســـتوطنة الواقعـــة جنـــوب غـــرب مدينـــة بيـــت لحـــم جنـــوب الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة فـــي تجمـــع
 "غوش عتصيون" والذت بالفرار، في حين تقوم قوات من الجيش بأعمال بحث وتمشيط بالمنطقة.

 24/6/2018، فلسطين أون الين
 
 "صفقة القرن"تدرس اقتراحات أمريكية لن  "إسرائيل" .07

تفادى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو التطرق علنًا إلى موقفه من "صفقة القرن" : الناصرة
اإلسرائيلي، بعد أن  –تي يعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب لعرضها قريبًا لحل النزاع الفلسطيني ال

ُسربت تفاصيلها الرئيسة قبل يومين، واختار اإلشادة بالموقف األمريكي الداعم إلسرائيل في مختلف 
نت: إن "إسرائيل الصعد وتحديدًا في تعاطيها مع قطاع غزة، فيما قال زعيم المستوطنين نفتالي بي

 ستدرس جيدًا وبعمق كل اقتراح للسالم من خالل احترامها للصداقة مع الواليات المتحدة".
وتطرق نتنياهو في تصريحاته األسبوعية التي تسبق االجتماع األسبوعي لحكومته إلى االجتماعين 

د كوشنير ومبعوث اللذين عقدهما نهاية األسبوع الماضي مع كبير مستشاري الرئيس األمريكي جاري
الرئيس الخاص إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت بالقول إنهما دارا حول العملية السياسية 
وقضايا المنطقة والتمحور بشكل خاص حول األوضاع في قطاع غزة، "وأبدى كالهما موقفًا داعمًا 

فيهم البلدات في بشكل مطلق لموقفنا القائم على ضمان أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها، بمن 
محيط غزة". وأضاف: "تناولنا أفكارًا حول كيفية حل المشكلة اإلنسانية في غزة لكن من دون أن 
يؤدي ذلك إلى تقوية حركة "حماس". وتابع أنه نقل للموفدين بالغ تقديره للرئيس ترامب على وزير 
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يلي "على ما تقوم به الواليات الخارجية بومبيو وسفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة نيكي ها
 المتحدة من دعم متواصل ومتين إلسرائيل في األمم المتحدة. إنه دعم رائع حقًا".

وجاء التعقيب الوحيد على مسودة "صفقة القرن" من جانب زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بينيت 
الواليات المتحدة إلى  بقوله: "سمعنا في األيام األخيرة عن مقترح السالم المتوقع أن يصل من

المنطقة. سندرس بتعمق أي اقتراح يصلنا من منطلق االحترام والصداقة مع صديقتنا الواليات 
قوميًا وترى أهمية الحفاظ على أمن  استراتيجياالمتحدة التي أثبتت أنها ترى في إسرائيل ذخرًا 

 نية الوطنية لدولة إسرائيل.إسرائيل"، لكنه أضاف أن حزبه سيصّر على الحفاظ على المصلحة األم
 25/6/2018الحياة، لندن، 

 
 جنرال إسرائيلي يتحدث عن خطة مصرية لتهيئة األجواء لمفاوضات السالم .08

قال جنرال احتياط في الجيش اإلسرائيلي إن مصر أحرزت تقدمًا في خططها الرامية إلى فك : غزة
م، ودحر شبح المواجهة مع إسرائيل، االرتباط بين حركة "حماس" وجماعة "اإلخوان المسلمين" األ

وقال الجنرال احتياط نمرود  اإلسرائيلية. -لخلق مناخات مالئمة الستئناف المفاوضات الفلسطينية
نوبيك، الذي عمل في السابق مستشارًا سياسيًا للرئيس اإلسرائيلي السابق شيمون بيريز، في تصريح 

صر ال تزال تتقدم في بلورة خطة سياسية شرعت في إلى القناة العبرية العاشرة أول من أمس، إن م
 .2014إعدادها بعد عملية "الجرف الصامد"، أي العدوان على القطاع صيف 

وأشار نوبيك إلى أن "مصر تستعد إلطالق خطة سياسية استراتيجية تتطلع إلى تحقيق أربعة أهداف، 
ظيم داعش في سيناء، وتحاشي هي: فصل حماس عن اإلخوان المسلمين، وردعها عن التعاون مع تن

 اإلسرائيلية". -االحتكاك العسكري مع إسرائيل، واستعادة القاهرة ريادتها في المفاوضات الفلسطينية
وتشمل الخطة خطوات كثيرة أخرى، من بينها "إنعاش حركة فتح ومصالحة بين الرئيس محمود 

مد دحالن المبعد منها، ووقف عباس و)زعيم تيار اإلصالح الديموقراطي في الحركة النائب( مح
تعاون حماس مع اإلخوان المسلمين، على أمل أن تصبح فتح موحدة وقوية أكثر، فيما تصبح 
حماس أكثر اعتدااًل وحذرًا وتعاونًا، في مساٍع الستعادة الوحدة الفلسطينية الداخلية، وعودة حكم 

ه بتمثيل الفلسطينيين جميعًا في السلطة للقطاع ضمن نظام جديد يستعيد فيه الرئيس عباس صالحيت
 مفاوضات جديـدة ُتعفي حماس فيها نفسها من اتساخ يديها، وتترك المهمة لعباس".

وقال نوبيك إن المصريين يرون في رئيس "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار هدفًا لـ "التدجين 
ن "تطلعاتهم تطابقت مع نوايا السنوار بتغيير استراتيجية دخالها النظام  السياسي"، وا  الحركة وا 

 السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير والسعي إلى قيادتها مستقباًل".
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ورأى أن الخطة المصرية تقدمت في االتجاه السليم، إذ "سارع السنوار إلى االبتعاد من اإلخوان 
إنجاز  المسلمين واالستجابة للطلب المصري في شأن األمن في سيناء بالتدري ، ويبدو مصممًا على

المصالحة الفلسطينية على رغم معارضة أوساط داخل حماس". وأشار إلى أن "السنوار مصمم على 
 إبعاد حركته في الضفة الغربية من محمد دحالن".

وقال نوبيك إن "العقوبات" التي فرضتها السلطة على غزة "زادت من قلق السنوار خوفًا من انفجار 
اتهم المأزوم". وأضاف أن "السنوار توجه إلى القاهرة في خدمة غضب أهاليها وتمردهم على واقع حي

 استراتيجية االستخبارات المصرية العامة في ظل محنته وفقدانه حلفاء".
وأشار نوبيك إلى "تطور مفاجئ" تمثل في "تليين" واشنطن موقفها الرافض المصالحة بين "حماس" 

فت عن التحريض على المصالحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، الفتًا إلى أن "تل أبيب توق
واالكتفاء بطرح شروط بضرائب شفوية بداًل من نفي الفكرة كليًا"، مرجحًا أن رئيس الحكومة 

 اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو "يراهن على فشل مساعي المصالحة من دون مساعدة إسرائيلية".
نوبيك أن "الفرصة ال تزال جيدة لتحقيق وعلى رغم الخالفات الكبيرة بين "فتح" و "حماس"، رأى 

المصالحة على األرض، وكفة مصر المؤمنة بسياسة الخطوة خطوة التدريجية ترجح، حتى اآلن، 
 مقابل كفة عباس الذي يصمم على كل شيء بما في ذلك توحيد السالح الفلسطيني أو ال شيء".

وضوع نزع سالح المقاومة في وقال إن "حماس قبلت بدخول سالح آخر إلى غزة مقابل تأجيل م
القطاع مع دم  قوات األمن المدنية كالشرطة وغيرها بأجهزة السلطة، على أن يتم دم  سالح 

واعتبر أن الخطة المصرية "غير مستحيلة على رغم  المقاومة الحقًا بعد تسوية مع إسرائيل".
 .المعيقات المختلفة وعلى رغم أن موقف إسرائيل لم يتضح نهائيًا بعد"

ورأى نوبيك أنه "في حال تبين أن هذه المبادرة أهم من مبادرات سابقة، فإن هناك نتيجة عامة لها 
زالة عائق مركزي من طريق التقدم في المفاوضات  تتمثل في اختفاء االنشقاق بين غزة ورام هللا، وا 

 مع إسرائيل، وعندئذ ستزول أيضًا ذريعة مركزية للمعارضين للمفاوضات".
 24/6/2018لندن، الحياة، 

 
 "إسرائيل""قطار السالم" ينطلق من أوروبا للسعودية عبر  .09

في الوقت الذي تسابق اإلدارة األمريكية الزمن لطرح "صفقة القرن" الهادفة لتصفية : محمد وتد
القضية الفلسطينية، والمباحثات الماراثونية التي تجريها مع دول إقليمية بينها السعودية لفرض خطة 

ة على الجانب الفلسطيني، أفادت شركة األخبار اإلسرائيلية، بانطالق مشروع "قطار السالم"، التصفي
 الذي ينطلق من القارة األوروبية مرروا بإسرائيل ليحط في السعودية.
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تفق مع وزير اوذكرت شركة األخبار اإلسرائيلية، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
واصالت يسرائيل كاتس، هذا األسبوع على التسريع لمبادرتهما المشتركة "قطار االستخبارات والم

السالم"، الذي سيربط بين القارات ويعتمد بمساره على سكة الحديد الحجاز، وخالل اللقاء بينهما تم 
عرض شريط الفيديو الذي يعرض المشروع، والميزات البارزة للمشروع الذي حصل على الضوء 

 د.األخضر بالبال
يسمح بتوسيع وانتعاش التجارة بين دول الخلي  العربي وموانئ  استراتيجيويدور الحديث عن مشروع 

البحر المتوسط، وأن انتعاش التجارة بين هذه الدول وبين إسرائيل له دالالت واسعة تشكل رافعة 
 وسط.اقتصادية لتعزيز التجارة القائمة، ورافعة لتحقيق السالم االقتصادي في الشرق األ

وفي إطار تجديد خط "قطار المرج" أقيمت محطة شحن مؤقتة في بيسان، مجاورة لمحطة القطار، 
وذلك إلى حين إقامة محطة الشحن الثابتة. وهذه المحطة الثابتة سوف تخدم قطارات الشحن التي 

 تتحرك على الخط وتنقل الشحنات من شرقي األردن إلى أوروبا عن طريق ميناء حيفا.
لمشروع على إنشاء طريق تجاري من البحر األبيض المتوسط إلى الخلي  العربي من خالل ويقوم ا

خطوط سكك الحديد التي تمر من إسرائيل إلى السعودية. ووفقا للخطة، سيتم تمديد مسار "قطار 
المرج" إلى ما وراء الحدود مع األردن، وسوف يصل فرع آخر إلى جنين ويربط السلطة الفلسطينية 

 ك، وبالتالي ستصبح إسرائيل جسرا بريا بين أوروبا ودول الخلي .من هنا
 24/6/2018، 48عرب 

 
 بأنها فلسطينية" لقدس الشرقيةن"انتنياهو يرفض وصف بريطانيا ل .21

رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األحد، وصف بريطانيا لمنطقة القدس : رام هللا
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة األسبوعية لحكومته بأن القدس  .الشرقية بأنها أرض فلسطينية

 "عاصمة إسرائيل األبدية".
 24/6/2018القدس، القدس، 

 
 علينا استقدام يهود العالماليهودية:  للوكالة رئيسا  هرتزوج بعد انتخابه  .20

يا، أمس انتخبت رسم الوكالة اليهودية الصهيونية، عن محمد وتد، أن 24/6/2018، 48عرب ذكرت 
األحد، رئيس المعارضة البرلمانية اإلسرائيلية، رئيسا لها، خالفا لرغبات رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، الذي قالت تقارير إسرائيلية، إنه استشاط غضبا قبل أيام، بعد أن عرف النتيجة، وألغى 

الوكالة اليهودية هي فور صدور قرار تعينه: "أعتقد أن  قال اجتماعا مع لجنة التعيينات. هرتسوغ



 
 
 
 

 

 18 ص             4672 العدد:             6/25/2018 ا ثنين التاريخ: 

                                    

الجسر الضيق والقوي بين شعب إسرائيل واليهود بالشتات ودولة إسرائيل، ويجب علينا أن نحافظ 
أضاف أن "هذا الجسر قد ولد  على هذا الجسر، علما أن التحديات التي تواجه هذا الجسر هائلة".
يواجه اآلن أكثر التحديات تعقيدا دولة إسرائيل، وجلب الهجرة الهائلة لماليين اليهود إلى إسرائيل، و 

وتعقيدا التي تواجه الشعب اليهودي في هذا الجيل، يجب أن نفعل كل شيء للحفاظ على وحدة 
وتابع: "نحن بحاجة إلى التركيز على استقدام اليهود للبالد،  الشعب اليهودي وضمان عدم تمزيقه".

ض إسرائيل ودولة إسرائيل. واالهتمام في واالستمرار في استيعاب المهاجرين وتشجيع الهجرة إلى أر 
التعليم اليهودي، ومحاربة كراهية إسرائيل في كل مكان، والعمل معا في المجتمع اإلسرائيلي كما 

 تفعل الوكالة اليهودية بطريقة رائعة ".
أن انتخاب تؤكد التقارير من الناصرة، أن  برهوم جرايسي، من 25/6/2018الغد، عم ان، واضافت 

وغ، رسالة واضحة من قادة المنظمات الصهيونية في العالم، لنتنياهو، ونفورهم من سياساته، هيرتس
 وأيضا شكل تعامله مع اليهود في العالم. 

والوكالة اليهودية، اسمها الكامل "الوكالة اليهودية ألرض إسرائيل"، وهي تجمع منظمات اليهود 
، كذراع تنفيذية التحاد 1929أقيمت في العام الصهيونية في العالم، ومركزها في إسرائيل. وقد 

المنظمات الصهيونية العالمية، "الهستدروت الصهيوني". وخالل مرحلة االحتالل البريطاني 
لفلسطين، وكانت الوكالة تمثل المستوطنات الصهيونية، أمام الحكم البريطاني. وبعد إقامة الكيان 

مركزية، أبرزها تشجيع الهجرة إلى فلسطين ودعم اإلسرائيلي، أوكل لها بموجب "قانون"، مهمات 
 االستيطان.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، فإن لجنة التعيينات في الوكالة، أقرت في نهاية األسبوع الماضي 
 ترشيح هيرتسوغ رئيسا للوكالة، وتم انتخابه مرشحا وحيدا أمس، في الهيئة العامة للوكالة. 

تس" و"يديعوت أحرنوت" على أن غالبية قادة المنظمات الصهيونية وأكد تقريران في صحيفتي "ه ر 
في العالم، سئموا من سطوة السياسيين اإلسرائيليين على مؤسسات الحركة الصهيونية، وبالذات حينما 

سنوات. وبعد ذلك  10تم انتخاب الرئيس الحالي نتان شيرانسكي بضغط من نتنياهو قبل نحو 
 ، وأولها شطب شرط موافقة رئيس حكومة إسرائيل على االنتخاب.االنتخاب تم تغيير األنظمة

 
 قررت تقليص تواجدها في مجلس حقوق ا نسان "إسرائيل"دبلوماسيون:  .22

قالت مصادر دبلوماسية في جنيف إن إسرائيل قررت تقليص تواجدها في مداوالت : هاشم حمدان
عثة اإلسرائيلية إلى مؤسسات األمم وكان ممثلو الب مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

المتحدة في جنيف قد تغيبوا في األيام األخيرة عن عدة مداوالت لمجلس حقوق اإلنسان. كما تغيب 



 
 
 
 

 

 19 ص             4672 العدد:             6/25/2018 ا ثنين التاريخ: 

                                    

ونقل موقع صحيفة "يديعوت  الممثلون عن الجلسة التي عقدت يوم الجمعة بشأن التمييز ضد النساء.
ملزمة بأن تسير في أعقاب حليفتها، الواليات أحرونوت" عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل كانت 

 المتحدة، وعدم االكتفاء بالترحيب بقرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، االنسحاب من المجلس.
 23/6/2018، 48عرب 

 
 إطفاء االحتالل: حرائق القدس األخيرة "عمل متعم د" .23

يلي أّن موجة الحرائق التي اندلعت زعم تقرير أولّي صادر عن جهاز اإلطفاء اإلسرائ: أحمد دراوشة
في القدس المحتّلة، نهاية األسبوع الماضي، سببها "إحراق متعّمد"، وفًقا لما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلّية 

وقال التقرير إنه يجري بحث اشتباه أن يكون اإلحراق المتعّمد "نشاط  العاّمة، فجر اليوم، اإلثنين.
دلعت، يوم الجمعة الماضي، أربعة حرائق بموازاة "بارك همسيالة" وان إرهابّي على خلفّية قومّية".

طواقم  ٦المقام على أراضي المالحة وبيت صفافا والقطمون في القدس المحتّلة، ونجحت طواقم 
إطفاء في السيطرة على الحرائق دون وقوع إصابات في المكان، باستثناء متطوّع إطفاء نقل لتلقي 

وفي المكان ذاته، اندلع حريقان، أول من  س ووصفت حالته بالطفيفة.العالج في أحد مشافي القد
 أمس، الّسبت، "ما زاد من ترجيحات السلطات أن الحرائق متعّمدة"، وفًقا لإلذاعة اإلسرائيلّية العاّمة.

 25/6/2018، 48عرب 
 

 من جنود جي  االحتالل يتعاطون المخدرات %54دراسة إسرائيلية:  .24
من جنود الجيش اإلسرائيلي  %54.3فت دراسة إسرائيلية أن ما ال يقل عن وكاالت: كش -تل أبيب

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  تعاطوا المخدرات على األقل مرة واحدة خالل العام الماضي.
العبرية نقاًل عن الدراسة التي أعدتها هيئة مكافحة المخدرات اإلسرائيلية إن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا 

 .%11حينما بلغت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا الحشيش  2009ما كان عليه األمر في العام كبيرًا ع
وأضافت: "في الماضي، كان تدخين الحشيش يعتبر جريمة خطيرة في الجيش، وحتى لو كان يتم في 

دانته جنائيًا". وأضافت:  الحياة المدنية، وفي العديد من الحاالت تم الحكم على الجندي بالسجن وا 
اعتمد الجيش اإلسرائيلي سياسة ليبرالية خفيفة، وبموجبها فإن  2017"لكن بدءًا من كانون الثاني 

مرات خارج القواعد العسكرية تتم إحالتهم إلى إجراءات تأديبية ال  5الجنود الذين يتعاطون المخدرات 
 تتضمن اإلدانة".

 24/6/2018األيام، رام هللا، 
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لت عشرات  .25  المزارع االستيطانية بالضفةحكومة االحتالل مو 
كشفت مصادر إعالمية عبرية، عن أن سلطات االحتالل مولت وتمّول عشرات : القدس المحتلة

وقالت  المزارع االستيطانية التي أنشأها مستوطنون على أراٍض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
سرائيلية رصدت مئات اآلالف من صحيفة "ه رتس" العبرية الصادرة اليوم األحد: إن الحكومة اإل

الدوالرات وخصصتها إلقامة مزارع استيطانية تعدها غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، إذ 
أقيمت مزارع في مستوطنات "إفرات" قرب بيت لحم، و"جيفاع بنيامين" جنوب رام هللا على أراٍض 

نيات وتخصص ساعات دراسية "للتعليم بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما ترصد وزارة التعليم ميزا
وأكدت الصحيفة أن الحكومة اإلسرائيلية حولت العام الماضي  الزراعي اإليكولوجي" بالمستوطنات.

 ألف دوالر( إلى المزرعة االستيطانية في  مستوطنة "إفرات". 280ألف شيكل ) 992
 24/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التحاد البرلمانات الدولي حول انتهاك حقوق النواب العرب في الكنيست يقدمون شكوى 48فلسطينيو  .26

إلى اتحاد البرلمانات الدولي ثالث  48الناصرة: أرسل مركز "عدالة" الحقوقي من حيفا داخل أراضي 
رسائل، أوضح فيها االنتهاكات التي ارتكبها البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( ضد النواب العرب التي 

هم كمنتخبي جمهور، مناشًدا االتحاد بالتدخل لوقف هذه االنتهاكات. يشار الى أن اتحاد تمس بحقوق
برلماًنا  178، ويشارك في عضويتها 1889البرلمانات الدولي هو مؤسسة برلمانية عالمية أنشئت عام 

عمل من مختلف الدول، تهدف إلى "حماية وبناء الديمقراطية العالمية من خالل الحوار السياسي وال
الملموس". ويعمل االتحاد عن كثب مع األمم المتحدة ومع أعضائها ومع البرلمانيين المنتخبين من 

 جميع أنحاء العالم للمشاركة في سياسات االتحاد وتوجيهها.
 25/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 نتنياهو يستنكر اتهام زوجته بالتعدي على المال العام .27
بنيامين نتنياهو الجمعة اتهام  إسرائيلاستنكر رئيس وزراء : أ ف ب() -"القدس" دوت كوم  -القدس

زوجته بطلب وجبات غذائية بنحو مئة الف دوالر على حساب دافعي الضرائب ووصف االمر بانه 
وقال نتنياهو في شريط فيديو بثه عبر فيسبوك "ُسجل هذا االسبوع رقم قياسي في  "سخيف".
وجبات بعضها قدم لضيوف  بشأنتوجيه اتهام لزوجة مسؤول كبير  مرة في التاريخ تم ألولالُسخف. 

 رسميين وحتى رؤساء دول".
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غير معني بالملف. لكنه  ألنهوال يتوقع ان تترك هذه القضية آثارًا سياسية فورية على نتنياهو 
 ينضاف الى قضايا فساد مفترض كثيرة تهدد سلطته.

 23/6/2018القدس، القدس، 
 

 على طائرة مسيرة من سورية روخا  تطلق صا "إسرائيل" .28
أطلق الجيش اإلسرائيلي صاروخًا على طائرة من دون طيار اقتربت من : أ ف ب -القدس المحتلة 

وقال  .األحدحدودها الشمالية قادمة من سورية، لتجبرها على العودة، وفق ما أعلن الجيش يوم 
، باتجاه طائرة مسيرة اقتربت من الجيش في بيان "تم إطالق صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت

الحدود اإلسرائيلية قادمة من سورية"، مضيفا "تراجعت الطائرة نتيجة ذلك عن الحدود"، وأشار إلى 
 أنه لم يتم رصد إصابتها بالصاروخ ولم تعبر الحدود.

 24/6/2018الحياة، لندن، 
 
 حارقةحريقا  في "غالف غزة" بفعل طائرات وبالونات  27ا عالم العبري:  .29

حريقًا اندلعت، منذ صباح يوم األحد، في مستوطنات "غالف  27قالت وسائل إعالم عبرية: إن : غزة
 قطاع غزة" بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن حريقًا اندلع في أحراش غابة "شوكداه" شرق مستوطنة 
فيما اندلع حريق آخـر قـرب  فعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة."بئيري" شرق المحافظة الوسطى ب

مســتوطنة "نيــر عــام"، وحريــق آخــر فــي مســتوطنة "بئيــري" شــرق مخــيم البــري  وســط قطــاع غــزة بفعــل 
حرائق في حقول االحتالل شـرق المحافظـة الوسـطى بفعـل  3واندلعت بعد ظهر اليوم  بالونات حارقة.

فتـت مصـادر محليـة إلـى انـدالع حريـق كبيـر فـي أحـراش االحـتالل ول بالونات حارقة أطلقت من غـزة.
وعصر اليوم كشفت  في مستوطنة "كيسوفيم" جنوب القطاع بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة.

حرائـق جديـدة فـي غـالف غـزة فـي "ناحـال  5القناة السابعة العبرية عـن أن طـواقم اإلطفـاء تتعامـل مـع 
وقرابة الساعة السادسة  عزة وبئيري" والتي اندلعت بفعل بالونات حارقة.عوز وزيكيم ومفالسيم وكفار 

مــن مســاء اليــوم أعلنــت أكثـــر مــن وســيلة إعــالم عبريــة أن عـــدد الحرائــق نتيجــة البالونــات والطـــائرات 
 حريقًا. 27الورقية الحارقة تجاوز 

 24/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 البة السلطة برفع عقوبات غزةاآلالف يتظاهرون في رام هللا لمط .31
شارك اآلالف المواطنين في تظاهرة علـى دوار المنـارة بـرام هللا، وسـط الضـفة المحتلـة، مسـاء : رام هللا
وهذه التظاهرة هي الثالثـة التـي ينظمهـا "حـراك ارفعـوا  للمطالبة برفع عقوبات السلطة عن غزة. السبت

ــــة العقوبــــات"، وســــط مشــــاركة واســــعة مــــن الجمــــاهير ال فلســــطينية؛ للمطالبــــة برفــــع اإلجــــراءات العقابي
ونـدد المشـاركون الـذين جـابوا شـوارع رام هللا، بحرمـان غـزة مـن األدويـة  المفروضة على أهلنا في غزة.

وأكد حراك ارفعوا العقوبات استمرار فعالياته وخطواته االحتجاجية داخل فلسـطين  والتحويالت الطبية.
ات العقابيـة التـي يفرضـها رئـيس السـلطة محمـود عبـاس ضـد أهـالي وخارجها حتى رفـع جميـع اإلجـراء

، والتـي أدت إلـى تفـاقم وتراجـع األوضـاع اإلنسـانية التـي تعـاني مـن تـدهور 2017قطاع غزة منـذ عـام 
 عاما. 12مستمر جراء استمرار االحتالل اإلسرائيلي في محاصرة غزة منذ 

ء أي شــعار يحـــرف مســار الحـــراك األساســـي، وطالــب الحـــراك جمــاهير شـــعبنا إلــى عـــدم االنجـــرار ورا
 مؤكدًا أن االنقسام ال يبرر العقوبات المفروضة على أهلنا في غزة.

 23/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االعتذار ومحاسبة المسؤولين عن القمعو  برفع عقوبات غزة مؤسسة تطالب حكومةسبعون  .30
ئتالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جددت خلية األزمة التي انبثقت عن ا: رام هللا

)عدالة(، مطالبتها لحكومة رامي الحمد هللا، باالعتذار الرسمي ومحاسبة المسؤولين عن قمع 
 التظاهرات السلمية في رام هللا، ورفع العقوبات عن غزة.

ة، عقب اجتماع مؤسسة أهلية واتحادات نقابي 70جاء ذلك في بيان يوم السبت لالئتالف الذي يضم 
طارئ لبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد متابعة الجرائم التي ارتكبت خالل فض 
المسيرات التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاسبة الجناة، ومدى استجابة السلطة التنفيذية 

ذي يتعرض لكارثة للدعوات الشعبية واألهلية المطلبية التي تنادي برفع العقوبات عن قطاع غزة ال
وأشار  إنسانية مستمرة، في مختلف مناحي الحياة، تنتهك الكرامة اإلنسانية والحق في العيش الكريم.

على موقع وكالة وفا لم  21/6/2018االئتالف إلى أن بيان الحكومة الذي نشر يوم الخميس الموافق 
المشاركات والمشاركين في يتضمن اعتذارًا رسميًا من الحكومة، عن الجرائم التي وقعت بحق 

  التظاهرات السلمية.
 23/6/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يهدد حياة مرضى غزة : االحتالل يفرض إجراء  جديدا  "الميزان" .32
أدان مركز الميزان لحقوق اإلنسان فرض سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراًء جديدًا ُيضـاف إلـى : غزة

حـول دون تمكـين المرضـى والمريضـات مـن الوصـول للمستشـفيات خـارج سلسلة من اإلجراءات التي ت
وقال المركز في بيان صحفي األحد إنه تلقى خالل يونيو الجاري  قطاع غزة، لتلقي العالج المناسب.

( مــــذكرات جوابيــــة مــــن قبــــل مديريــــة "التنســــيق 4فــــي إطــــار تدخالتــــه القانونيــــة لمســــاعدة المرضــــى، )
يد بـرفض السـماح ألربـع مريضـات بـالمرور عبـر معبـر بيـت حـانون "إيريـز"، واالرتباط اإلسرائيلي"، تُف

 بذريعة صلة القرابة تربطهم بأعضاء في حركة حماس، وليس الرتكابهم مخالفة يعاقب عليها القانون.
، قرارًا بمنع أعضـاء حركـة 15/1/2018وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت يوم االثنين الموافق 

أقربائهم من الدرجة األولى، من المرور عبر معبـر بيـت حـانون، للعـالج فـي المستشـفيات حماس، أو 
 الفلسطينية في الضفة الغربية أو مستشفيات االحتالل.

ورأى مركــز الميــزان فــي هــذا اإلجــراء تمييــزًا عنصــريًا يقــّوض منظومــة حقــوق اإلنســان، حيــث يحظــر 
 حرمان أي إنسان من حقوقه على أساس تمييزي.

 24/6/2018، سطين أون الينفل
 
 في غزة  ةالورقيالطائرات االحتالل يستهدف مطلقي  .33

استهدفت طـائرات حربيـة "إسـرائيلية"، أمـس، شـبانًا فلسـطينيين شـرق حـي الزيتـون فـي : وكاالت – غزة
مدينــة غــزة، قــرب الســياج األمنــي الفاصــل مــع قطــاع غــزة، بــدعوى إطالقهــم طــائرات وبالونــات ورقيــة 

بت منذ ساعات الصباح في اندالع عدة حرائق في أحراش مستوطنات "غالف غزة"، فيما حارقة، تسب
وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة  دعــت القــوى الفلســطينية إلــى التصــعيد ضــد االحــتالل الجمعــة المقبــل.

فلســطينية، إن طــائرات االحــتالل اســتهدفت شــبانًا فلســطينيين شــرق حــي الزيتــون بصــاروخ واحــد، مــن 
ايا. وزعمــت مصــادر عســكرية "إســرائيلية"، أن القصــف اســتهدف فلســطينيين يطلقــون دون وقــوع ضــح

 طائرات وبالونات حارقة في تجاه مستوطنات "غالف غزة"، وتسبب حرائق وأضرارًا مادية.
 24/6/2018الخليج، الشارقة، 

 
 المقدسيون يرفضون إغراءات لفرض المنهاج ا سرائيلي .34

نيين فـــي القـــدس رفضـــهم فـــرض المنهـــاج اإلســـرائيلي علـــى مـــدارس جـــدد أوليـــاء أمـــور الطلبـــة الفلســـطي
 المدينة رغم اإلغراءات التي تلوح بها بلدية االحتالل المشرفة على هذه المدارس.
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وجاء في بيان للجنة المركزية للجان أولياء األمور في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى أن الهجمة 
ف التعلـيم الفلسـطيني فـي المدينـة ومحاولـة إدخـال وفـرض تشتد ضد سكان القدس بما في ذلك استهدا

المنهــاج اإلســرائيلي علــى الطــالب مــن خــالل إزالــة كــل العقبــات التــي يعــاني منهــا التعلــيم فــي القــدس، 
وأهمهــا نقــص الغــرف الصــفية، وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة تســتوعب تجمــع المــدارس فــي منطقــة واحــدة، 

تــــوفر معلمــــين مختصــــين فــــي بعــــض المــــواد التدريســــية وعــــدم وجــــود مختبــــرات فــــي المــــدارس، وعــــدم 
وتابع البيان "من أجل إدخال المنهاج اإلسرائيلي إلى مدارسنا فالبلدية جاهزة  وخصوصا اللغة العبرية.

 لتوفير معلمين للغة العبرية، وتوفير سفريات مجانية للطالب، ونشاطات متعددة مجانية".
وان المسـتهدف بشـكل مباشـر، بنبـذ هـذا التوجـه البلـدي، وطالب البيان أهالي القـدس، وخاصـة حـي سـل

 والتمسك بالموقف الوطني والديني برفض المنهاج اإلسرائيلي.
 24/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 بإصابته برصاص الجي  ا سرائيلي متأثرا  استشهاد فلسطيني  .35

ًا بجـــروح أصـــيب بهـــا متـــأثر  األحـــدأعلنـــت وزارة الصـــحة فـــي غـــزة استشـــهاد فلســـطيني فجـــر يـــوم : غـــزة
وقــال النــاطق باســم الــوزارة أشــرف  الجمعــة الماضــي فــي جنــوب القطــاع. اإلســرائيليبرصــاص الجــيش 

ثرًا بجــروح أصــيب بهــا فـي الــبطن مــن قبــل أعامــًا( استشــهد متـ 29خليــل أبـو خــاطر ) أســامةالقـدرة إن "
عــــدد  134وبـــذلك، يرتفــــع إلـــى  شـــرق خــــانيونس يـــوم الجمعـــة الماضــــي". اإلســــرائيليقـــوات االحـــتالل 

سرائيل.الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش منذ بدء االحتجاجات على الحدود بين غزة   وا 
 24/6/2018الحياة، لندن، 

 
 األقصى بحراسة مشددةالمسجد  مستوطنا  يقتحمون 134 .36

المبـارك مـن  اقتحم عشرات المستوطنين وطالب يهود صباح األحـد المسـجد األقصـى: القدس المحتلة
وأغلقـــت شـــرطة االحـــتالل  بـــاب المغاربـــة بحراســـة مشـــددة مـــن شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائيلي الخاصـــة.

ـــــرة االقتحامـــــات الصـــــباحية لهـــــؤالء  ـــــاب المغاربـــــة بعـــــد انتهـــــاء فت الســـــاعة الحاديـــــة عشـــــر صـــــباحًا ب
ول وقــــال مســــؤ  المســــتوطنين، حيــــث وفــــرت لهــــم الحمايــــة الكاملــــة أثنــــاء جــــوالتهم بالمســــجد األقصــــى.

 134العالقــات العامــة واإلعــالم باألوقــاف اإلســالمية فــراس الــدبس لوكالــة األنبــاء المحليــة "صــفا" إن 
طالبًا من طالب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسـجد األقصـى علـى عـدة  61مستوطنًا بينهم 

 من عناصر شرطة االحتالل. 10مجموعات، باإلضافة إلى 
 24/6/2018، فلسطين أون الين
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 نابلسن في شجرة زيتو 300مستوطنون يحرقون  .37
قــال مسـؤول ملـف االســتيطان شـمال الضـفة الغربيــة، غسـان دغلـس، إن "مســتوطنين : محمـود مجادلـة

 300من مستوطنة جلعاد أطلقوا بالونا حارقا صوب أراٍض لفلسطينيين في بلدة تل؛ ما تسبب بـإحراق 
رق مــن المســتوطنة الواقعــة غــرب مدينــة نــابلس، التــي وأضــاف أنهــم أطلقــوا الجســم الحــا شــجرة زيتــون".

ويعتــدي مســتوطنون فــي محــيط نــابلس علــى فلســطينيين؛ إذ قــال  يحرســها جــيش االحــتالل اإلســرائيلي.
 دغلس إنهم "من أكثر المستوطنين عنفا في الضفة الغربية، ويحظون بحماية كاملة من الجيش".

 25/6/2018، 48عرب 
 

 بغزة ينيين يحيي المذيع أندرو مار لفضحه جرائم االحتاللمنتدى ا عالميين الفلسط .38
ـــديره البـــالغ لمـــذيع قنـــاة "بـــي بـــي ســـي" : لنـــدن أعـــرب منتـــدى اإلعالميـــين الفلســـطينيين األحـــد عـــن تق

البريطانية "أندرو مـار" لفضـحه جـرائم االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق أطفـال غـزة، منتقـدًا إقـدام إدارة القنـاة 
وقـال المنتـدى فـي تصـريح صـحفي:  غـزة.به إلسرائيل بقتل الكثير مـن األطفـال على توبيخه بعد اتهام

إننا "نستغرب إقدام إدارة قناة بي بي سي على توبيخ مذيعها الشهير أنـدرو مـار، وننظـر بتقـدير كبيـر 
  إلقدامه على فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة".

" مشــاركًا فــي حلقــة بتــاريخ الثــامن مــن أبريــل الماضــي، مــع مذيعــة أخــرى وصــحفية وكــان "أنــدرو مــار
بريطانية يتحدثون عن عمليات القتل بالكيماوي في سوريا وتتسـبب بقتـل المئـات مـن السـكان وخاصـًة 

، بل هناك أيضا يذبح ويقتل العديد من ةوقال "مار": "ال يحدث القتل فقط في سوري األطفال والنساء.
وزعمت القناة أن ما جرى تضلياًل لألحداث  ل الفلسطينيين في غزة على يد القوات اإلسرائيلية".األطفا

 من قبل "مار"، ووجهت له توبيخًا غير مسبوق بعد شكوى قدمت ضده من ناشطين بريطانيين.
 24/6/2018، فلسطين أون الين

 
 وقفة للجالية الفلسطينية في هولندا نصرة  لغزة .39

الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا وقفــة تضــامنية داعمــة لقطــاع غــزة، يــوم األحــد، فــي  أقامــت: أمســتردام
ســـاحة الـــدام وســـط العاصـــمة الهولنديـــة أمســـتردام، تحـــت شـــعار "ارفعـــوا الحصـــار وأســـقطوا العقوبـــات 

واحتشــد فــي المكــان أبنــاء الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا وعــدد مــن أنصــار الحــق  وافتحــوا المعــابر".
ـــديين. الفلســـطيني ـــى  مـــن الهولن الجريمـــة المفضـــوحة التـــي  إيقـــافورفـــع المشـــاركون الفتـــات تـــدعو إل

عاما والمتمثلة في حصار ما يزيد عن مليـوني إنسـان فـي  12يمارسها االحتالل الممتدة منذ ما يقرب 
كمـا هتفــت الجمـوع مطالبــة  واالجتماعيـة واالقتصــادية. اإلنســانيةقطـاع غــزة يعـانون أصــعب الظـروف 
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طة الفلسطينية" برفع العقوبات المفروضة على غزة والتي تزيد من الحالة المأساوية التـي يعيشـها "السل
 أبناء القطاع وتؤخر عجلة العمل الوطني الفلسطيني.

 24/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 نقابة الصحافيين الفلسطينيين تقرر وقف مقاطعة أخبار الحكومة واألمن في الضفة .41

: قــررت نقابــة الصــحافيين وقــف مقاطعــة أخبــار الحكومــة واألجهــزة األمنيــة فــي الضــفة الغربيــة، رام هللا
بعــــد ان غيــــرت األجهــــزة األمنيــــة مــــن طريقــــة تعاملهــــا مــــع الصــــحافيين والمشــــاركين فــــي المســــيرات 

 الجماهيرية، وأبدت احترامها لحرية الرأي والتعبير وصون العمل الصحافي.
 أنهـار ال يـرتبط بمحاسـبة واضـحة وجـادة للمعتـدين غيـر مقبـول". وأكـدت وأضافت "أي وعود أو اعتـذا

مســـتمرة بمالحقـــة العناصـــر المعتديـــة مـــن خـــالل القضـــاء الفلســـطيني، وأنهـــا مســـتمرة فـــي لقاءاتهـــا مـــع 
 مختلف األطراف لشرح مخاطر تكرار االعتداءات على الصحفيين.

 26/6/2018، لندن، القدس العربي
 
 ني تسلل من شمال غزةفلسطي يعتقلاالحتالل  .40

أعلــن جــيش االحــتالل اإلســرائيلي عصــر األحــد عــن اعتقالــه لفلســطيني بعــد تســلله عبــر الســياج : غــزة
وذكـــر موقـــع "واال" العبـــري أنـــه جـــرى نقـــل الفلســـطيني للتحقيـــق لـــدى  األمنـــي مـــن شـــمال قطـــاع غـــزة.

 الشاباك، في الوقت الذي لم يعثر بحوزته على أي سالح.
 24/6/2018، فلسطين أون الين

 
 فلسطيني يسلم نفسه للجي  ا سرائيلي نافيا  تنفيذ عملية دهس .42

نفــى الشــاب الفلســطيني محمــد شــحادة أن يكــون قــد نفــذ عمليــة دهــس ضــد جنــود إســرائيليين  تــل أبيــب:
إن مـا جـرى هـو حـادث طريـق عـادي،  منطقة بيت لحم، وقال بعد أن سـلم نفسـه للجـيش اإلسـرائيلي،ب

نه اضطر إلى الهرب   خوفًا من أن يقتله اإلسرائيليون ويلصقوا به تهمة تنفيذ عملية إرهابية. وا 
مـن الجنـود، مسـاء السـبت، بـالقرب مـن مسـتعمرة "بيتـار عليـت" اليهوديـة  ثالثـةوكان الشاب قـد دهـس 

الواقعة قرب قرية حوسان في محافظـة بيـت لحـم. فانتشـر النبـأ بسـرعة فـي المواقـع العبريـة عـن "شـاب 
جنـود". وبحسـب روايـة الشـاب، فقـد حـاول أن يسـلم  3عمليـة دهـس إرهابيـة أصـاب فيهـا  فلسطيني نفذ

نفسه ألجهزة األمن الفلسـطينية، لكنهـا رفضـت اسـتقباله فـي إطـار سياسـتها الجديـدة لتخفـيض التنسـيق 
األمنــي مــع إســرائيل إلــى الحــد األدنــى. فتوجــه إلــى محــاٍم ليتوســط مــع ســلطات االحــتالل لتســليم نفســه 
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. وقــدم فــي ســاعات الفجــر، أمــس، إلــى حــاجز احتاللــي وســلم نفســه لضــابط مخــابرات إســرائيلي. إليهــا
وخــالل التحقيــق معــه، أكــد الشــاب الفلســطيني أن الواقعــة مــا كانــت ســوى حــادث طريــق، وأنــه شــاب 
ليست لديه سوابق "جنائية أو أمنية"، وأنه هرب فقط خوفًا من أن يقتلوه ويلصقوا به تهمة تنفيذ عملية 

 إرهابية، ما جعل أوساطًا إسرائيلية تؤكد أنها تصدق راويته.
 25/6/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 جراح فلسطيني يجري أول عملية قلب مفتوح بواسطة المنظار .43

تمكــن الطبيـــب الفلســطيني الجـــراح عبــد الحكـــيم ديــة، مـــن إجــراء أول عمليـــة : علــي ســـمودي - جنــين
 الحاجة لجراحة وفتح القفص الصدري. تغيير لصمامات القلب بالمنظار، دون

 في مستشفى الرازي بمدينة حنين. إجراؤهامن نوعها في فلسطين، وتم  األولىوتعتبر هذه العملية 
العمليـــة التـــي تكللـــت  أنس"، دفـــواز حمـــاد فـــي تصـــريح لــــ "لقـــ .للمستشـــفى، د اإلداريالمـــدير  وأوضـــح

العمليـة الجراحيـة  تحتـاجسـاعات، بينمـا  5بالنجاح أجريت لمـواطن مـن محافظـة بيـت لحـم، واسـتمرت 
المــريض بهــذه الطريــق يســتطيع مزاولــة عملــه بعــد  أن إلــىومــدة تشــافي أطــول، مشــيرا  أطــوللســاعات 

 تقصر مدة التشافي. أنها، حيث إجرائهامن  أسبوع
 24/6/2018القدس، القدس، 

 

 هآرتس: نجاح صفقة القرن أو فشلها مرهون بقرار مصري .44
س اإلسرائيلية إن نجاح صفقة القرن أو فشلها مرهون بالقرار المصري. وكشفت قالت صحيفة ه رت

وأوضحت  الصحيفة أن الخطة األمريكية تسعى إلنشاء منطقة تجارة حرة بين غزة والعريش.
الصحيفة أن هذه المنطقة سيقام فيها خمسة مشاريع صناعية كبيرة داخل األراضي المصرية، يكون 

 غزة والباقون من سيناء. ثلثا العاملين فيها من
 24/6/2018الجزيرة.نت، 

 

 وفاة محطم خط "بارليف" باقي يوسف .45
توفي مساء السبت اللواء أركان حرب مهندس باقي زكي يوسف، عن عمر : محمد حمدي شاكر

عامًا. ويعتبر يوسف صاحب فكرة عبور وتحطيم خط "بارليف" المنيع، كما كانت تسميه  87يناهز 
 ."إسرائيل" آنذاك

 24/6/2018الخليج، الشارقة، 
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 وكالة األونرواملف السالم ودعم يبحث مع مسؤولين أمريكيين  ملك األردن .46
، لقاءات منفصلة مع وزيري الخارجية 22/6/2018يوم الجمعة عقد العاهل األردني، : عّمان

ون األمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار األمن القومي األمريكي ج
 بولتون، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى واشنطن، وتستمر عدة أيام.

هللا شدد خالل لقائه وزير الخارجية  وأفادت وكالة "بترا" األردنية الرسمية أمس، بأن الملك عبد
األمريكية مايك بومبيو الجمعة، على ضرورة تكثيف الجهود إلعادة إطالق مفاوضات جادة بين 

يليين، استنادًا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الفلسطينيين واإلسرائ
وتطرق اللقاء أيضًا إلى دور "أونروا"، وأهمية دعمها وتمكينها لالستمرار  وعاصمتها القدس الشرقية.

مس في تقديم خدماتها. واستعرض ملك األردن، خالل لقائين منفصلين مع وزير الدفاع األمريكي جي
ماتيس ومستشار األمن القومي جون بولتون، الدور الذي تقوم به "أونروا" وضرورة توفير الدعم لها 
لتمكينها من مواصلة عملها اإلنساني. كما ركز اللقاء على سبل االرتقاء بالعالقات بين البلدين، 

 سياسيًا وعسكريًا.
 24/6/2018الحياة، لندن، 

 
 من مداخل مخيم عين الحلوة  اللكترونيةيزيل البوابات االلبناني الجي   .47

باشر الجيش اللبناني فجر اليوم بإزالة البوابات االلكترونية التي كان أقامها قبل : رأفت نعيم -صيدا  
حوالى الشهر عند مداخل مخيم عين الحلوة في خطوة تأتي تجاوبًا من قيادة الجيش مع مناشدة أبناء 

لى المخيم وبعد مساع قام المخيم لها بإزالة هذه البوابات و  تسهياًل لحياتهم اليومية في تنقالتهم من وا 
بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب بهية الحريري وسفير فلسطين أشرف دبور 

 بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي كان وعد بمعالجة هذه المشكلة.
 25/6/2018المستقبل، بيروت، 

 

 م الحربي التابع لحزب هللا على فيسبوك وتويترحجب ا عال .48
أعلن اإلعالم الحربي المركزي التابع لحزب هللا اللبناني في بيان نشره على صفحته على  :وكاالتال

السبت، أنه تم حجب صفحاته على شبكتي التواصل االجتماعي "فيسبوك" يوم  ،موقع "تلغرام"
  و"تويتر" دون سابق إنذار.

 24/6/2018ن، الدستور، عم ا
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 سلطان العجلوني: هناك ترتيبات بين السعودية وا مارات مع "إسرائيل" بشأن "صفقة القرن" .49
قال الخبير في الشؤون اإلسرائيلية سلطان العجلوني للجزيرة إن هنـاك  :الصحافة اإلسرائيلية، و الجزيرة

أن هــذه  صــفقة القــرن" مؤكــداً بشــأن " "إســرائيل"ترتيبــات وعالقــات رســمية بــين الســعودية واإلمــارات مــع 
ضـفاء صـبغة دينيـة عليهـا. وخـالل اتصـال مـع الجزيـرة، قـال العجلـوني إن  العالقات تجري شرعنتها وا 

والسـعودية  "إسـرائيل"هناك ترتيبات واتصاالت على مستوى عال وتمهيـد لعالقـات رسـمية ومعلنـة بـين 
ولكن اآلن يجري التمهيد وحرق المراحل وأضاف العجلوني أن العالقات موجودة منذ القدم  واإلمارات.

ضـــفاء صـــبغة دينيـــة عليهـــا، مؤكـــدا أنـــه ستصـــدر قريبـــاً  فتـــاوى تجيـــز التوقيـــع علـــى صـــلح  لشـــرعنتها وا 
 واتفاقيات مع اليهود من حيث توافقها مع المصلحة الشرعية وما ارت ه ولي األمر.

إن تل أبيب والريـاض تجريـان وقال محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش اإلسرائيلي جاكي حوجي 
ن ثمــة لقــاءات كثيــرة عقــدت فــي أمــاكن مختلفــة بعيــداً  عــن األضــواء علــى  اتصــاالت مباشــرة بينهمــا، وا 

 نحو سيتحول إلى أمر روتيني. 
 23/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 األردن ينفي حضور بن سلمان لقاء نتنياهو .51

يفة "معاريف" عن حضور ولي العهد السـعودي نفى مصدر رسمي أردني رفيع للجزيرة ما أوردته صح
محمد بن سلمان لقاء جمع ملك األردن عبد هللا الثاني برئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو فـي 

 .العاصمة عّمان مؤخراً 
 23/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لتهويد المناهج في القدس "إسرائيل"الجامعة العربية تحذر من مخططات  .50

حذرت جامعة الدول العربية من "مخططات إسرائيل الستهداف المنـاه  : سوسن أبو حسين - رةالقاه
التعليميــة الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة، وفــرض المــنه  اإلســرائيلي لمحــو الهويــة العربيــة، والحيلولــة 

للجامعــة وقــال الســفير ســعيد أبــو علــي األمــين المســاعد  دون إنشــاء المــدارس الفلســطينية أو ترميمهــا".
 78العربيـة، ورئــيس قطــاع فلسـطين واألراضــي العربيــة المحتلـة، فــي كلمــة الجامعـة أمــام افتتــاح الــدورة 

لمجلس الشؤون التربوية ألبناء دولة فلسطين، أمس، إن "إسرائيل تعمـل علـى ضـرب عناصـر العمليـة 
فــي قطــاع غــزة علــى التعليميــة فــي فلســطين برمتهــا، ممثلــة فــي المعلــم والطالــب والمنــاه "، وأضــاف: "

ســبيل المثــال تعطــل إســرائيل جهــود إعــادة إعمــار المؤسســات التعليميــة، وتحــرم الطــالب مــن االلتحــاق 
 بالتعليم في الضفة العربية".
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مــن جانبهــا، أكــدت حنــان حســن مفتــاح مــدير عــام العالقــات الثقافيــة والوافــدين بــوزارة التربيــة والتعلــيم، 
وفـي  ية الفلسـطينية والعمليـة التعليميـة للطـالب الفلسـطينيين".رئيس وفد مصر، "الدعم المصري للقضـ

 نهاية كلمتها، أعلنت "تنازل وفد مصر عن رئاسة الدورة لوفد فلسطين تكريمًا لدولة فلسطين". 
 25/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ناشطون مغاربة يطالبون باعتقال مسؤول إسرائيلي سيشارك في ندوة حول القدس في المغرب .52

الربــاط: دعــا ناشــطون مغاربــة الســلطات إللقــاء القــبض علــى مســؤول إســرائيلي يقــوم بزيــارة للمغــرب، 
 ابتـــداء مـــن يـــوم غـــد الثالثـــاء، وضـــرورة محاكمتـــه بصـــفته مجـــرم حـــرب مـــارس التطهيـــر العرقـــي ضـــدّ 

ودانـــت "مجموعـــة العمـــل الوطنيـــة مـــن أجـــل فلســـطين" فـــي بيـــان أرســـل لــــ"القدس  الشـــعب الفلســـطيني.
دعوة "مجرم الحرب الصهيوني المدعو موشي أميراف للمشاركة في ندوة حـول القـدس تشـرف  العربي"

 28إلــى  26عليهــا وزارة الخارجيــة المغربيــة وتنظمهــا األمــم المتحــدة ومنظمــة المــؤتمر اإلســالمي أيــام 
 يونيو )حزيران( الجاري في الرباط".

الصـــهيوني المـــذكور للنـــدوة المزمـــع وأعلـــن نشـــطاء فلســـطينيون ومقدســـيون، بســـبب دعـــوة هـــذا المجـــرم 
تنظيمها بالرباط، رفضهم المشاركة في هذه الندوة التي يوجد من بين المشـاركين فيهـا شـخص إرهـابي 

 اإلنسانية. عنصري متورط في جرائم حرب وجرائم ضدّ 
" رســالة مفتوحــة إلــى رئــيس الحكومــة ووجــه "االئــتالف المغربــي مــن أجــل فلســطين ومناهضــة التطبيــع

ر الخارجية المغربيين طالبهما فيها بإلغاء مشاركة "مجرم الحرب" اإلسرائيلي فـي النـدوة المـذكورة، ووزي
و"إلغـــاء أي مشـــاركة صـــهيونية فـــي أنشـــطة تقـــام فـــي بالدنـــا، بمـــا هـــي تطبيـــع مـــع الكيـــان الصـــهيوني 

 االستعماري، وتبييض لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ولمجرمي الحرب الصهاينة".
 25/6/2018 ،بي، لندنالقدس العر 

 
 لقضية فلسطين في انتخابات تركيا لالنتباه تفاعالت الفتة .53

لالنتبــــاه فــــي حملــــة االنتخابــــات  الفتــــاً  شــــغلت القضــــية الفلســــطينية حيــــزاً : خليــــل مبــــروك -إســــطنبول 
وسـط أجـواء تنافسـية حـادة فـي الملفـات  24/6/2018 األحـد يوم جرتالبرلمانية والرئاسية التركية التي 

 اخلية والخارجية على السواء.الد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمام حشد مليوني من أنصاره في مدينة إسطنبول يوم األحـد 

 والعدالة". إن قوة تركيا هي قوة لفلسطين وحماية للقدس والمسجد األقصى "والحقّ  17/6/2018
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إلنساني، وقدمت شهداء سفينة مرمرة، وأشار أردوغان إلى أن تركيا قدمت لفلسطين الدعم السياسي وا
فـــي إشـــارة لألتـــراك العشـــرة الـــذين قتلـــتهم إســـرائيل فـــي عـــرض البحـــر أثنـــاء إبحـــارهم فـــي ســـفينة كســـر 

 .2010 مايو /الحصار عن قطاع غزة نهاية أيار
 واتهمت العديد من قوى المعارضة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية بتعمد رفع حدة التوتر مع تلّ 

وربـط ناشـطون  إلجـراء االنتخابـات المبكـرة. 2018أبريل  /يب عقب دعوة أردوغان في أواسط نيسانأب
من المعارضة التركية في تغريدات لهم على موقع تويتر بين االستعداد لالنتخابات وبين طرد السـفير 

ـــه" فـــي المطـــار احتجاجـــاً  ـــى قتـــل  اإلســـرائيلي مـــن العاصـــمة أنقـــرة و"إهانت  60مـــن  أكثـــر "إســـرائيل"عل
 .14/5/2018أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة يوم  في فلسطينياً 

لكن البرلماني التركي واألمين العام لحزب العدالة والتنميـة ياسـين أقطـاي أكـدا أن تركيـا تحركـت تجـاه 
بـــت بـــدعم الفلســـطينيين االعتـــداءات اإلســـرائيلية األخيـــرة مـــن منطلقـــات مبدئيـــة تســـتند إلـــى موقفهـــا الثا

وأوضـح للجزيـرة نـت أن أردوغـان قـد تحـدث  وقضيتهم، ورفض االحتالل وما يمارسه من ظلم بحقهـم.
 عن اتخاذ بالده إجراء تجاه العالقات مع إسرائيل، وأكد أن "ذلك ما سيحصل بعد االنتخابات".

والتنمية الذي اتخـذ خطابـه ويمثل االقتراب من الملف الفلسطيني ركنا أساسيا في سلوك حزب العدالة 
، لكــن المســتجد "إســرائيل"فــي الســنوات األخيــرة ســقفا مرتفعــا فــي دعــم المواقــف الفلســطينية ومناهضــة 

في هذا الملف تبنيه من قبل حزب الشعب الجمهوري، المنافس الرئيسي ألردوغان وقوة للنظر الالفت 
كـر مـن حملتـه االنتخابيـة، أنـه سـيعمل فقد أعلن الحـزب، وفـي وقـت مب المعارضة األساسية في تركيا.

على رفع تأشيرات الدخول إلى تركيا عن الذين يحملون جواز السفر الفلسطيني في حـال فـوز الحـزب 
 باالنتخابات ووصول مرشحه محرم إنجة إلى كرسي الرئاسة.

 23/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ئلةواشنطن بوست: عالقات كوشنر مع شركات إسرائيلية تثير أس .54

مستشار -خالل جولته في الشرق األوسط، أثارت العالقات المالية لجاريد كوشنر : واشنطن بوست
بالبنوك والشركات اإلسرائيلية قلقا وسط المسؤولين  -وصهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 الفلسطينيين وشكوكا حول قدرته على التوصل التفاق يحتاج لدبلوماسية دقيقة.
واشنطن بوست أن كوشنر يدعم إسرائيل ماليا كما يدعم إقامة المستوطنات في وأوردت صحيفة 

الضفة الغربية؛ إذ إن مؤسسة أسرته "مؤسسة كوشنر" كانت تبرعت للجيش اإلسرائيلي قبل سنوات 
لـ"جمعية األمريكيين أصدقاء بيت إيل"،  2013ألف دوالر عام  18ألف دوالر، كما تبرعت بـ 315بـ

 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. التي تدعم إحدى
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 عشرات الماليين
وقالت الصحيفة إن تقرير الكشف عن المعامالت المالية لمؤسسة كوشنر تشير إلى ارتباط العديد من 
هذه المعامالت بإسرائيل، ومن بين االستثمارات المعترف بها تقديم مستثمر إسرائيلي مبالغ بعشرات 

، وثالثون مليون دوالر من شركة مينورا ميفتاشيم 2012ات للمؤسسة عام الماليين من الدوالر 
وذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز أن شركة إسرائيلية تشاركه في صفقة شراء  اإلسرائيلية العام الماضي.

مجمع كويل ريدج السكني في نيوجيرسي بالواليات المتحدة، والذي اشترته مؤسسة كوشنر في 
 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتمتع مؤسسة كوشنر بصالحية االقتراض )خط ائتمان( من بنك "إسرائيل ديسكاونت بانك" 
مليون  25اإلسرائيلي بمبالغ لم يتضح حجمها، إال أن المؤسسة قالت إنها تتراوح بين خمسة ماليين و

 دوالر أمريكي.
 دعوى قضائية

في دعوى قضائية ضد مؤسسة وقال المحامي األمريكي مارتن ماكماهون الذي يمثل الفلسطينيين 
كوشنر لتبرعها للجيش اإلسرائيلي؛ إن تمويل الجيش اإلسرائيلي من قبل مؤسسة كوشنر سمح لقادة 
صابتهم بجروح.  الجيش بتخصيص مبالغ أخرى ألنشطة إجرامية، مثل قتل المزارعين الفلسطينيين وا 

اك أوباما لجهود السالم بين وقال فرانك الونستاين مبعوث إدارة الرئيس األمريكي السابق بار 
الفلسطينيين واإلسرائيليين؛ إن عالقات كوشنر المالية ليست أمرا حاسما، ألن أمريكا ال تتمتع أصال 

 بأي مصداقية لدى الفلسطينيين، "وال أعتقد بأن اإلسرائيليين يهتمون بهذا األمر".
 عالية المخاطر

واجهها كوشنر في الشرق األوسط، فإنه يسعى بكل إنه ورغم المخاطر العالية التي ي الصحيفةوقالت 
جهد إلنجاح المهمة التي كلفه بها ترمب، الذي قال العام الماضي إنه إذا لم يأت كوشنر بالسالم 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فال أحد يمكنه ذلك. ورغم أن كوشنر تخلى عن منصبه كمدير 

عندما أصبح كبير المستشارين بإدارة  2017ن الثاني تنفيذي لمؤسسة أسرة كوشنر منذ يناير/كانو 
 ترامب، فإن تقرير الكشف عن أمواله يظهر أنه يحتفظ بمصالح مالية كبيرة في قطاع العقارات.

 24/6/2018الجزير.نت، 

 
 إلى قطاع غزة  ميالدينوف يهاجم حماس ويدعو لعودة السلطة .55

في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، إنه حان  رام هللا: قال المنسق األممي الخاص لعملية السالم
وحذر  األوان للعمل على إعادة غزة إلى الحكومة الشرعية، واستعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية.
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ميالدينوف من أن الوضع في القطاع خطير للغاية، مضيفًا: "إننا شاهدنا كيف تشتعل األمور 
وف في إمكانية دعم أي جهات عربية أو دولية للقطاع من وشكك ميالدين بسرعة إلى حافة الحرب".

دون أن تكون السلطة هناك.وكان ميالدينوف قد قدم إفادة أمام جلسة مجلس األمن الدولي الدورية، 
التي عقدت بالمقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك، حول القضية الفلسطينية، متحدثًا عن الوضع 

 المعقد في غزة.
ينوف قادة "حماس" بـ"التحريض على العنف"، وقال: "إن أعمال حركتي )حماس( واتهم ميالد

و)الجهاد اإلسالمي(، وغيرهما من الجماعات في غزة، لم تعرض حياة اإلسرائيليين والفلسطينيين 
 على السواء للخطر وحسب، بل كذلك الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة".
 25/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "بي بي سي" توب خ أشهر مذيعيها بعد اتهامه  سرائيل بقتل أطفال غزة .56

وّجهت إدارة قناة "بي بي سي" البريطانية، توبيخا ألشهر المذيعين لديها بعد اتهامه إلسرائيل : رام هللا
الثامن وكان المذيع الشهير "أندرو مار" مشاركًا في حلقة بتاريخ  بقتل الكثير من األطفال في غزة.

من أبريل الماضي، مع مذيعة أخرى وصحفية بريطانية يتحدثون عن عمليات القتل بالكيماوي التي 
 يتهم النظام السوري بتنفيذها في سوريا وتتسبب بقتل المئات من السكان وخاصًة األطفال والنساء.

األطفال وقال مار: "ال يحدث القتل فقط في سوريا، بل هناك أيضا يذبح ويقتل العديد من 
واعتبرت القناة البريطانية أن ما جرى تضليال  الفلسطينيين في غزة على يد القوات اإلسرائيلية".

لألحداث من قبل مار، ووجهت له توبيخا غير مسبوق بعد شكوى قدمت ضده من ناشطين 
 بريطانيين. حسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

 24/6/2018، القدس، القدس
 
 في ألمانيا ترفض دعوة من مهرجان موال لن"إسرائيل" إسكتلنديةوسيقية فرقة م .57

دعوة متكررة ألداء عرض  األسكتلنديةرفضت فرقة "يون  فاذرز" )اآلباء الشباب( : بوخوم )ألمانيا(
وذكر المقر الصحفي للمهرجان الثقافي المسمى  بمهرجان )رورتريناله( األلماني والموالي إلسرائيل.

ه( في بوخوم يوم الجمعة، أن إدارة الفرقة أبلغت المهرجان "بأنها لن تقبل الدعوة المتكررة )رورترينال
وكان من المقرر أن تؤدي الفرقة عرضها يوم الثامن  من مهرجان )رورتريناله( ألداء عروض به".

 عشر من آب )أغسطس( المقبل.
 22/6/2018القدس، القدس، 
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 جئين الفلسطينيينأيام عصيبة تنتظر الال: "األونروا" .58

قال الناطق "األونروا" كريستوفر غانيس، إن الوكالة قد تعّلق العديد من فعالياتها بسبب نقص 
 التمويل، مشيرا إلى أن أياما عصيبة في انتظار الالجئين الفلسطينيين.
 24/6/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ات جديدةردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة ويتعهد بإصالحتركيا: أ .59

قالت اللجنة العليا لالنتخابات في تركيا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : وكاالت-الجزيرة 
 %97.2فاز بأكثر من نصف األصوات في االنتخابات الرئاسية التي أجريت أمس األحد بعد فرز 

 من األصوات، وتعهد أردوغان ببدء العمل اليوم للوفاء بتعهداته.
للجنة بالعاصمة أنقرة بعد إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيسها سعدي وفي كلمة بمقر ا

من األصوات ليضمن بذلك  %10جوفن إن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لألكراد تجاوز عتبة 
وفي كلمة أمام أنصاره في أنقرة، قال أردوغان إن النسبة الكبيرة للمشاركة في  التواجد في البرلمان.

وأضاف "وضعنا حدا  دليل على نض  الديمقراطية التركية. %90االنتخابات، التي بلغت حوالي 
للمؤامرات ضد الجمهورية التركية"، و"أنقذنا الدولة من المحاولة االنقالبية الفاشلة، ومدبروها فروا إلى 

 الواليات المتحدة"، وتابع "لن نركع أمام أي قوة بشرية في العالم".
ان بأنه سيتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات اإلرهابية، وقال إنه سيواصل تحرير ووعد أردوغ

 المزيد من األراضي السورية حتى يتمكن "ضيوفنا" من العودة إلى موطنهم بأمان.
من األصوات، متقدما  %53وكانت نتائ  أولية غير رسمية قد أشارت إلى حصول أردوغان على 

 من األصوات. %31ه الذي نال قرابة على منافسه الرئيسي محرم إنج
 انتخابات تشريعية

لى جانب فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة، حصل تحالف "الجمهور" المؤيد له على نحو  في  %53وا 
 .%94لتحالف المعارضة، وذلك بعد فرز أكثر من  %34االنتخابات التشريعية، مقابل 

إن االنتخابات البرلمانية والرئاسية نصر لكل  وفي كلمة سابقة أدلى بها في مدينة إسطنبول، قال
 .2023األتراك، مؤكدا أنه يعد العدة إلصالحات جديدة ويسعى لتحقيق رؤية تركيا لعام 

وقال الرئيس التركي إن الشعب كلفه برئاسة البالد وكلف حزبه العدالة والتنمية بمسؤولية عظيمة، 
 اللغة أو الدين.مؤكدا أنه لن يكون هناك إقصاء في تركيا بسبب 
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وأضاف "لن يهدأ لنا بال قبل أن نصعد بتركيا إلى مصاف الدول العشر الكبرى في العالم"، مشددا 
 على التمسك بالديمقراطية والقانون وتعزيز الحريات خالل المرحلة المقبلة.

 25/6/2018الجزيرة.نت، 
 
 إيران: لو هاجمتنا السعودية سنمطر قصورها بألف صاروخ .61

اء رحيم صفوي مستشار المرشد اإليراني للشؤون العسكرية إن تفكير السعودية في مهاجمة قال اللو 
وشدد صفوي على أن أي هجوم سعودي  إيران سيكون حماقة كبرى، وستدفع الرياض ثمنها غاليا.

سيقاَبل بضرب الرياض وقصورها الملكية بألف صاروخ خالل اليوم األول، مستبعدا في الوقت ذاته 
وأوضح أن لدى الجيش اإليراني برام  ُمَعّدة سلفا لمواجهة  السعودية بمثل هذا األمر. أن تقوم

مختلف التهديدات، وأن قوته وصلت إلى البحر المتوسط، معتبرا أن إيران هي الجهة األقوى في 
سرائيل  المنطقة، وال يمكن حل أي مشكلة بدونها. وأضاف المسؤول اإليراني أن الواليات المتحدة وا 

وأكد صفوي أن  تعيشان حالة ضعف، وأنهما فشلتا في اإلطاحة بنظام الرئيس السوري بشار األسد.

 حزب هللا اللبناني بامتالكه ثمانين ألف صاروخ؛ أصبح يشكل تهديدا دائما إلسرائيل.
 25/6/2018الجزيرة.نت، 

 
 هل اقتربت مجزرة القرن؟ .60

  وحيد عبدالمجيد
يعتريها القلق على مصير سكان إدلب السورية، التي يبدو أن خطر ليست األمم المتحدة وحدها التي 

وقوع مجزرة كبيرة فيها يقترب. لكن بعض موظفي المنظمة الدولية هم األكثر تعبيرًا عن هذا القلق، 
وخاصة يانوس مومتزيس منسق الشؤون اإلنسانية في سورية الذي حذر في مؤتمر صحافي ُعقد في 

نحن قلقون على سكان إدلب. ليس »من هجوم شامل على إدلب:  الشهر الجاري 11جنيف في 
 «.هناك مكان آخر ينتقلون إليه. هذا فعليًا هو آخر مكان

وهذا هو النداء الثاني الذي وجهه المسؤول األممي خالل شهر واحد، بعد أن ناشد المعنيين باألزمة 
التي يتكدس فيها الناس،  إيجاد حل سلمي في إدلب»أيار )مايو( الماضي من  18السورية في 

 «.وحماية المدنيين
قليمية  غير أن مثل هذه النداءات اإلنسانية تذهب أدراج الرياح عندما تجتمع مصالح قوى دولية وا 
على شن اعتداءات منفلتة من أي قواعد قانونية دولية، أو ضميرية إنسانية، وتتواطأ معها أطراف 
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ل هذه االعتداءات، أو تكتفي باعتراض لفظي هزلي أخرى ال تجد مصلحة في السعي إلى وقف مث
 يعتقد صانعو القرارات فيها أنه يغسل قاذوراتهم السياسية.

الحرب السورية كان أكبرها حتى اآلن في حلب في  -وهذا ما حدث في مجازر عدة خالل األزمة
صوله في إدلب . غير أن مذبحة حلب ستبدو صغيرة قياسًا إلى الهجوم المتوقع ح2016نهاية العام 

حدى  في وقت قد ال يكون بعيدًا. سيكون هذا الهجوم، حال حدوثه، المجزرة األكبر في سورية، وا 
أفظع المجازر التي ارُتكبت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد مجازر الحرب األهلية في رواندا 

 ، ومذابح الخمير الُحمر في كمبوديا في السبعينات.1994في 
تزيس، في ندائه األخير، إلى أحد أسباب هول ما يمكن أي يحدث في إدلب في حال شن أشار موم

هجوم واسع وممنه  عليها، وهو عدم وجود مكان آخر يلجأ إليه المدنيون فيها. فقد نزح إليها كثير 
من السوريين الذين فروا من مناطق أخرى، وُهجر إليها معظم من ُطردوا من بلدات ومدن عدة. 

ؤالء المنكوبون البؤساء، مع سكانها األصليين، في وضع أصعب من ذلك الذي ُتعبر عنه وأصبح ه
، ألن المهاجمين لن يكونوا أمامهم وخلفهم فقط، بل فوقهم «العدو من أمامكم، والبحر وراءكم»قولة 

 أيضًا في سماء مفتوحة تعربد فيها مقاتالت وقاذفات ُتلقي حممًا من نار يتعذر اإلفالت منها.
يوجد في إدلب اآلن نحو مليونين ونصف المليون وفق تقدير األمم المتحدة. غالبيتهم الساحقة 

في المئة من قاطني إدلب اليوم هربوا إليها، أو  60مدنيون. عدد المسلحين ُيقدر ببضع ألوف. ونحو 
مت فيها ُأرغموا على اإلقامة فيها بعد رفضهم االستسالم لقوات النظام وحلفائها في مناطق ُأبر 

برعاية روسية. وقد ُأثير مرات السؤال عن مغزى ترحيل هؤالء جميعهم إلى « مصالحة»اتفاقات 
إدلب، وهل ُيراد لها أن تكون مخزنًا بشريًا ُيغلق عليهم، إلى أن تحين الساعة لخاتمة مأساوية قد 

ث األممي دي ميستورا والمبعو « ثالثي آستانة»تكون بعد انتهاء مسرحية اللجنة الدستورية التي يلعب 
 دور البطولة فيها، أو في فترة تالية.

ذ بلغ التكدس هذا المدى، ربما لم تبق بوصة مربعة خالية من البشر في مدينة إدلب بصفة  وا 
خاصة. وحين تُقصف مدينة مكدسة على هذا النحو أليام طويلة، أو أسابيع، سيكون المشهد أقرب 

مدنيين في المقام األول، ألن المسلحين يلجأون إلى أساليب حرب إلى قطعة من جحيم تلتهم نيرانه ال
 العصابات فور بدء الهجوم، ويعرف كثير منهم كيف ُيدبرون أمورهم.

ولذا يمكن أن يتحول هجوم شامل على إدلب إلى مذبحة القرن الجاري في الفترة التي انقضت منه. 
ود اتفاق لخفض التصعيد فيها ُأبرم في العام ولم يعد ممكنًا استبعاد مثل هذا الهجوم، على رغم وج

الماضي ضمن أربعة اتفاقات ُعقدت في إطار مسار آستانة. فقد ُخرق اتفاقان منها بنيران هجومين 
كبيرين على ريف حمص، والغوطة الشرقية. كما ُينتهك االتفاق الخاص بإدلب في غارات وعمليات 
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ت تفيد أنها قد تكون تمهيدًا لهجوم وحشي شامل، في قصف ما زالت انتقائية وجزئية، ولكن المعطيا
تركية، يكون النظام السوري جزءًا منها،  -حال التوصل إلى تفاهم، أو باألحرى صفقة روسية 

ويحصل نظام الرئيـــس رجب أردوغان فيها على مقابل قد يكون في صـــورة حضور عسكري في إدلب 
سته االستئصالية تجاه األكراد، على نحو ُيقَّوي مركزه في أو على أنقاضها، وربما يتضمن دعمًا لسيا

التفاوض مع الواليات المتحدة حول مناطق سيطرتهم في شمال شرقي سورية، وقد يؤدي إلى تقليص 
 مناطق اإلدارة الذاتية التي أقاموها في هذه المناطق.

ها الخارجية، وتكرار ويصعب توقع أن تقف واشنطن حائاًل دون هذا الهجوم، بسبب ارتباك سياست
تواطؤها مع هجمات أسفرت عن مذابح متفاوتة، فضاًل عن أن خطابها الرسمي يشي باستعداد 
نهاء وجود المنظمة التابعة لـ  لتواطؤ جديد على مذبحة في إدلب، بدعوى القضاء على اإلرهاب، وا 

نة حاليًا على ما المهيم« جبهة تحرير الشام»إلى « النصرة»، التي غيرت اسمها من «القاعدة»
 «.هيئة تحرير الشام»ُيسمى 

قبل أشهر قليلة، أصدر مبعوث ترامب الخاص إلى سورية مايكل رتيني بيانًا في )أول آب/ أغسطس 
في إدلب تجعل « القاعدة»هيمنة فرع »الماضي( كان األكثر وضوحًا في هذا الشأن. فقد تضمن أن 

اإلجراءات العسكرية الالزمة. الجوالني وعصابته هم  من الصعب إقناع األطراف الدولية بعدم اتخاذ
المسؤولون عن العواقب الوخيمة التي ستحل بهذه المحافظة. وخطتهم لالختباء وراء إدارة مدنية 

يجاد واجهة زائفة  «.تهدف إلى المراوغة وا 
ذا كان قسط معتبر من تاريخ الرئيس األميركي السابق باراك أوباما الحقيقي سُيكتب بد ماء األطفال وا 

السوريين الذين تواطأت إدارته مع قاتليهم، فكيف يخلو سجل الرئيس ترامب األكثر سوادًا بما ال 
 ُيقارن من مسؤولية عن إراقة مزيد من هذه الدماء؟

ترامب ال ُيعنى بحياة البشر وحقوقهم إال إذا كانوا من جنسه ولونه، وال يرمش له جفن حين ُيقتل من 
ه الفجة. وال ُيتصور، والحال هكذا، أن تزعجه مذبحة يمكن أن تكون األكبر في يحتقرهم لعنصريت

 «.صفقة القرن»هذا القرن حتى اآلن، أو تشغله عن مواصلة اإلعداد لما يتخيل أنها ستكون 
تركية يعتقد طرفاها أنها يمكن أن تكون خطوة  -ولذا، سيقف متفرجًا في حال إبرام صفقة روسية

زمة والحرب السورية عسكريًا، وال يدركان أن المذبحة التي ستترتب عليها سُتعزز باتجاه إنهاء األ
دوافع اإلرهاب، وسُتساهم في إعادة إنتاج الصراع في سورية في أشكال جديدة. كما ال يعيان أن مثل 
هذه المذابح ُتمثَّل في ذاتها انتصارًا لإلرهاب، ألنها تدل على نجاحه في دفع من يحاربونه إلى 

 االقتداء به، فيتحولون إرهابيين يقتلون أبرياء ُعزاًل ال حول لهم وال قوة.
 24/6/2018الحياة، لندن، 
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 الوحدة أساس التصدي لصفقة القرن .62
 مصطفى البرغوثي
لم يعد خافيا ما ترمي إليه صفقة القرن، فكل ما تسرب من معالمها يشير إلى أنها مطابقة لنوايا 

اصر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بتكريس ضم حكومة نتنياهو في تصفية عن
لغاء حق الالجئين الفلسطينين في العودة، وتحويل فكرة الدولة الفلسطينية إلى مجرد  وتهويد القدس، وا 
سجن محاصر في قطاع غزة، وجتيوات مجزأة على أقل من ثلث الضفة الغربية، وبما يفتح الباب 

لضفة الغربية إلسرائيل، مع بقاء األراضي المحتلة تحت الهيمنة من ا %62لضم المستوطنات و
 العسكرية واألمنية واإلقتصادية اإلسرائيلية.

االحتالل، وإلنشاء بنيان دولة واحدة بنظام أبارتهايد عنصري ضد الشعب  الستمرارإنها وصفة 
سرائيل الم حتلة والعنصرية، على الفلسطيني، وهدفها المركزي تطبيع العالقات بين دول المنطقة وا 

 حساب الشعب الفلسطيني، وبهدف تصفية قضيته الوطنية.
لكن هناك عناصر أخرى لخطة صفقة القرن يجب التنبه لها، ففي ظل تعثر محاوالت التطبيع بسبب 
المعارضة الفلسطينية إلدارة ترامب وصفقته، ستنصب الجهود والضغوط بكل أنواعها على السلطة 

 .للقبول بالبدء بدورة مفاوضات جديدة الفلسطينية لدفعها
وسُيقال للفلسطينيين بإستطاعتكم أن تطرحوا ما تشاؤون من مواقف ولكن تعالوا إلى طاولة 
المفاوضات حتى ال تبدون أمام المجتمع الدولي رافضين للسالم، وسُيرفع شعار: " المفاوضات بدون 

ق القوانين العنصرية، وعمليات تغيير األمر شروط مسبقة" لضمان إستمرار التوسع اإلستيطاني، وتدف
 الواقع على األرض لصالح الضم والتهويد اإلسرائيلي.

ما تحتاجه اإلدارة األميركية هو وجود طرف فلسطيني على طاولة المفاوضات بما يمنح الغطاء 
سرائيل ثانيا  .ألمرين: التوسع اإلستيطاني والتهويد أوال، والتطبيع بين الدول العربية وا 

وكالعادة ستسعى اسرائيل وحلفاؤها إلستمرار المفاوضات لعقود دون نتيجة سوى تمرير التطبيع 
 والتهويد.

وبالتوازي مع ذلك ستستمر محاوالت إستغالل معاناة قطاع غزة واإلنقسام الفلسطيني إلختراق الجبهة 
لفلسطينية، مع تكرار الفلسطينية بتطوير خطة إقتصادية تتفرد بقطاع غزة، وبمعزل عن المؤسسات ا

اإلدعاءات واألوهام الكاذبة التي سمعناها سابقا بعد توقيع إتفاق أوسلو عن تحويل غزة إلى سنغافورة 
جديدة، والهدف المركزي لكل ذلك تكريس فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس وعن سائر فلسطين، 

 م بإرادة دولة االحتالل.والتروي  لفكرة دويلة غزة التي لن تكون سوى سجن محاصر ومحكو 
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، لكننا تعلمنا في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية أن أحد 1948لم يعش جيلنا مأساة النكبة عام 
أهم أسباب نجاح الحركة الصهيونية في تمرير اإلستيطان ومن ثم النكبة، كان ضعف القيادة 

البريطاني ومن ثم الحركة  الفلسطينية، واإلنقسامات التي عششت في صفوفها، وأتقن اإلستعمار
 الصهيونية إستغاللها.

ذا أردنا أن نمنع نكبة جديدة إسمها " صفقة القرن" قد تكون أثارها أسوأ من نتائ  نكبة عام  لذلك، وا 
، فإن علينا أن نجد بسرعة الوسيلة إلنهاء اإلنقسام الذي ينخر صفوفنا منذ أحد عشر عاما 1948

 فرعية جديدة .ويتفاقم كل يوم بخلق إنقسامات 
ال سبيل أمامنا للنجاح سوى إنهاء اإلنقسام وا عادة بناء قيادة وطنية موحدة، في إطار الممثل الشرعي 

 المعترف به، منظمة التحرير الفلسطينية.
وال سبيل لضمان المشاركة الشعبية الفاعلة في التصدي لصفقة القرن، إال بإعطاء الشعب حقه 

 موقراطية الحرة، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.الدي االنتخاباتالمشروع في 
 24/6/2018القدس، القدس، 

 
 1934فلسطين في كأس العالم  .63

 د.أحمد جميل عزم
فريقا،  16دولة في التصفيات الختيار  32، بمشاركة 1934نظمت كأس العالم في إيطاليا، العام 

د المنتخب المصري. وُيحتفى عادًة بهذه المشاركة، ويظهر اسم فلسطين، ألنها لعبت في القاهرة ض
. ولكن يتضح من البحث أن العبي المنتخب الفلسطيني، حينها كانوا يهودًا 1-7رغم الخسارة 

نجليز )من عناصر االنتداب البريطاني(، وهذا ليس لضعف الالعبين العرب بل تم استبعادهم  وا 
 ألسباب سياسية عنصرية.

د، مؤخرًا، أطروحتها للماجستير، بجامعة بيرزيت، التي كان لي دور اإلشراف أنهت الباحثة شروق زي
عليها، ورغم أن موضوعها األساسي هو الوضع الراهن، والرياضة باعتبارها نوعًا من "القوة الناعمة" 
في العالقات الدولية، إال أّنها وثقت قصة مباريات الثالثينيات، مستفيدًة، من بين مصادر أخرى، من 

راجع ومعلومات أّرخها ووثقها الباحث الفلسطيني، المقيم في الواليات المتحدة، عصام خالدي، الذي م
 نقب في أراشيف االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

قامت األندية الصهيونية في عشرينيات القرن الفائت، بحصر تمثيل فلسطين الرياضي الخارجي، 
عضوية الفيفا، تحت اسم "االتحاد الفلسطيني لكرة القدم"، ولم على  1929باليهود. فحصلوا العام 

يكتف هذا االتحاد بمنع الوجود العربي فيه، بل شدد على تفعيل قانون يمنع الدول األخرى )مثل 
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سورية ومصر ولبنان( من اللعب مع فرق عربية فلسطينية، بذريعة عدم انتمائها لالتحاد. بالمقابل 
ب كروي عربي فلسطيني، خاض مباراته األولى في بيروت، وتأسس في منتخ 1931ُأنِشئ العام 

 العام نفسه االتحاد الرياضي الفلسطيني ليكون إطارًا عربيًا للرياضة في فلسطين.
لعبت أندية يهودية في عشرينيات القرن الفائت، مباريات مع فرق دول عربية، فلعب فريق مكابي 

ن القاهرة واإلسكندرية، ومع منتخب المدارس الثانوية مع فرق م 1927"هشموناي" القدس العام 
 .1931المصرية العام 

العبين إنجليز )من قوات  9لكرة القدم ُأبعد العرب عنه، وتشكل من  1930عندما تشكل فريق العام 
العبين يهود، وتم العمل دائمًا على زج رموز صهيونية في مبارياته، فمثال في زيارة  6االنتداب( و
على زيهم إشارة لفلسطين، وأضيف حرفان صغيران بالعبرية، يعنيان أرض  Pهر حرف لمصر ظ

 إسرائيل، ولم يدرك الجمهور المصري بطبيعة الحال معناهما. 
حاول الفلسطينيون التصدي لهذه السياسة والتواصل مع الفرق العربية، ومع "الفيفا"، وعندما جاء 

، لعب مع فرق يهودية، ولعب أيضًا مع نادي الشبيبة 1931فريق الجامعة المصرية لفلسطين العام 
 األرثوذوكسية، العربي في يافا، الذي فاز بالمباراة.

ما حدث في كرة القدم، تكرر أولمبيًا؛ فقد ُأرسلت لجنة يهودية طلبًا باالنضمام للجنة األولمبية 
جنة األولمبية الدولية باللجنة ، وجاء الرد كاآلتي: "نخبركم باستحالة اعتراف الل1933الدولية، العام 

األولمبية الفلسطينية بتشكيلتها الحالية، )...( عليكم توسعتها، لتضم يهودًا ومسلمين ومسيحيين". 
فدعت اللجنة اليهودية العرب المسلمين والمسيحيين لعضويتها، ثم أبعدوا عقب حصولها على 

 .1934العضوية العام 
رتير النادي الرياضي العربي خضر كمال، أرسل برقية إلى تشير أبحاث عصام خالدي إلى أّن سك

"الفيفا" جاء فيها: "إن فلسطين ممثلة اآلن باالتحاد الدولي بفريق يهودي كامل، رغم أن اليهود 
يشكلون أقل من ثلث سكان البالد. )...( ونأمل منكم االعتراف بالنادي الرياضي العربي ككينونة 

ية سكان البلد عرب، وليس معقواًل أن يكون ممثل البلد هم اليهود". مستقلة وحالة خاصة، ألن أغلب
ورد الفيفا بأنه "ستتم دراسة القضية"، إال أن برقية ُأرسلت فورًا لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلبالغهم 

 باألمر، وأخذ موافقتهم.
تحاد العربي، أو وساطة مصرية إما لالعتراف الدولي باال 1945طلب الفلسطينيون العرب العام 

فرض تمثيل مناسب للعرب في االتحاد الفلسطيني. وكان مقررًا سفر سكرتير االتحاد الرياضي 
، لكن 1946الفلسطيني عبد الرحمن الهباب إلى لكسمبورغ لمناقشة األمر في اجتماع الفيفا العام 

 الفيفا رفض حضوره ألسباب يرجح أنها تأثير االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
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قليميا، والتي تعكس قدرات  توثق شروق زيد النشاطات الرياضية الفلسطينية العديدة، آنذاك، محليا وا 
رياضية مهمة وواعدة، أخمدها النفوذ الصهيوني البريطاني، وتوثق تفاصيل التعسف السياسي 

حاد واالعتقاالت والتضييق على األندية الفلسطينية قبل النكبة، وكذلك رفض الفيفا طلب االت
 .1951الرياضي الفلسطيني عضويته العام 

، هو فلسطيني، ولكن الصحيح أيضًا، أّن فصواًل 1948صحيح أن ما جرى باسم فلسطين قبل العام 
لمعركة رياضية فيها تفاصيل كثيرة غائبة، ما ُيحِدث َلبسًا أحيانًا لدى الجمهور، كما في مباريات 

 الثالثينيات.
 22/6/2018الغد، عم ان، 

 
 لقاهرة تحدد مصير صفقة القرن لترامبا .64

 تسفي برئيل
هي تهدف إلى إسقاط »ال يوجد شك لدى صائب عريقات بخصوص هدف صفقة القرن األمريكية. 

، قال ذلك في مقابلة أمس. عريقات على يقين أنه في نية «القيادة الفلسطينية واستبدال محمود عباس
حويل أموال خصصت لالجئين مباشرة إلى الدول األمريكيين تجاوز وكالة االونروا عن طريق ت

المستضيفة لهم، االمر الذي سيسحب البساط من تحت مسألة الالجئين، وهي إحدى القضايا 
 الرئيسية المعقدة في النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.

مؤامرة إسرائيلية ـ أمريكية ـ »إن خشية السلطة الفلسطينية هي مما تصفه جهات فلسطينية كـ 
سعودية، ومصر هدفها فصل قطاع غزة والضفة الغربية وا عطاء جواب اقتصادي للقطاع من خالل 

، قال للصحيفة مصدر «تقوية حماس، هكذا التهرب من مفاوضات سياسية حول مستقبل فلسطين
كبير في السلطة الفلسطينية. توجد لهذا الخوف أقدام صلبة. حسب تقارير في وسائل االعالم 

تستند إلى مصادر غربية، فإن الخطة األمريكية تسعى النشاء منطقة تجارة حرة بين  المصرية التي
قطاع غزة والعريش حيث تقام فيها خمسة مشاريع صناعية كبيرة. وحسب طلب إسرائيل فإن هذه 
المشاريع ستقام على االراضي المصرية وهي التي ستشرف على نشاطها وانتقال العمال من القطاع 

لثا العاملين سيكونان من قطاع غزة والثلث من سيناء. بعد ذلك سيتم إنشاء ميناء إلى سيناء. ث
ذا سارت الخطة كما يجب ستتم إقامة  مصري ـ فلسطيني مشترك ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية. وا 

 مطار.
الحكم في قطاع غزة سيبقى في أيدي حماس ولكن بتنسيق كامل مع مصر التي أجرت في االسابيع 

مفاوضات مكثفة مع قيادة حماس حول السيطرة على المعابر الحدودية. مصر التي فتحت  االخيرة
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معبر رفح في شهر رمضان ستواصل االبقاء على المعبر مفتوحا حتى عيد االضحى. وهي تنوي 
فتحه بدون قيود زمنية. المعبر مفتوح اآلن ليس فقط لحركة االشخاص بل لنقل البضائع ومواد البناء 

موقف إسرائيل. بهذا توضح مصر إلسرائيل أنها إذا لم توافق على التخفيف بصورة كبيرة على خالفًا ل
 القطاع فإن سياسة االغالق ستنهار.

هذه أيضًا رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية التي تقول إنه إذا واصل محمود عباس إفشال 
ة عن الضفة الغربية، وبهذا المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حماس وفتح فسيتم فصل قطاع غز 

سينتهي الحل السياسي الموحد بين شطري فلسطين. يبدو أن رسالة مصر وصلت إلى غايتها: 
حسب أقوال يحيى رباح، من كبار قادة فتح في الضفة، فإن السلطة يتوقع أن تبدأ بدفع الرواتب 

وحماس سيتم استئنافها المجمدة للموظفين في غزة. اضافة إلى ذلك، محادثات المصالحة بين فتح 
 بتنسيق مع مصر، بهدف تجديد نشاط حكومة التوافق في غزة

في نفس الوقت مصر القلقة بشكل خاص من التطورات في القطاع ال توافق بشكل كامل على 
المبادرة األمريكية. في يوم الخميس بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح 

رات عباس كامل أوضح المتحدث بلسان الرئاسة بسام راضي بأن مصر ال تؤيد شكري ورئيس المخاب
 الفكرة السعودية التي تقول إن عاصمة فلسطين ستكون في أبوديس.

مصر تؤيد كل الجهود والمبادرات التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وذلك حسب القرارات »
بحيث تكون القدس  1967ولتين لشعبين في حدود الدولية التي تم اتخاذها في الماضي وحسب مبدأ د

، قال المتحدث. حسب أقواله فإن كل خطة اقتصادية لتطوير غزة ال «الشرقية عاصمة فلسطين
يمكن أن تكون بدياًل عن خطة سياسية مقبولة على الفلسطينيين. وهكذا فإن مصر تقسم استمرار 

كجزء من تحصين الحدود بينها وبين غزة،  العملية إلى مرحلتين: مساعدة لغزة وتطوير اقتصادها
 ومفاوضات سياسية شاملة غير مرتبطة بالتطورات االقتصادية في القطاع.

الملك االردني عبد هللا الذي التقى أيضًا مع المبعوثين األمريكيين قلق في االساس من نية السعودية 
ا له اتفاقات السالم بينه وبين أن تسحب منه الوصاية على االماكن المقدسة في القدس التي ضمنته

إسرائيل، ومن سيطرة إسرائيل على غور االردن كجزء من اتفاقات السالم. على المدى القريب، ملك 
االردن ال يعارض تنمية اقتصادية منفصلة لقطاع غزة، لكنه يضم صوته إلى الموقف العربي 

 عن الدولة الفلسطينية العتيدة.التقليدي الذي يقول إن القطاع والضفة لن تكون أجزاء منفصلة 
حسب تقارير مصادر عربية يبدو أنه في هذه المسألة يختلف ملك السعودية سلمان ونجله ولي العهد 
محمد بن سلمان. ففي حين أن االمير محمد مؤيد متحمس للخطة األمريكية ولفصل القطاع عن 

نهم تنازلوا عن مباديء المبادرة الضفة فإن والده قلق من االنتقاد المتوقع ضده وضد المملكة أل
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(. وتقسيم المسألة الفلسطينية إلى مكونين وانسحاب 2002السعودية )مبادرة السالم العربية من العام 
 من المطلب المبدئي ـ االيديولوجي القائل بأن شرقي القدس سيكون عاصمة فلسطين.

تسبب بالخالف بين الزعماء هي التي ست« صفقة القرن»ولكن ليس فقط المباديء السياسية لـ 
العرب. فتصريح ترامب الذي يقول إنه سيطلب من السعودية واتحاد االمارات وقطر المشاركة في 
تمويل المشاريع الجديدة في القطاع، ووجه بمعارضة شديدة من قبل السعودية واالمارات إلشراك 

يران إلى القطاع من البوابة قطر. لقد اوضحتا للمبعوثين األمريكيين أن إشراك قطر هو إدخال إ
الخلفية. وأنه يمكنهما تحمل التمويل لوحدهما والذي يقدر بمليار دوالر، إذا تم التوصل إلى اتفاقات 

سرائيل. دولة االمارات أعلنت في العام الماضي أنها مستعدة لتخصيص   40حول ذلك مع مصر وا 
مليون دوالر للنشاطات الجارية لالدارة في  15مليون دوالر النشاء محطة لتوليد الطاقة، وتمويل بـ 

 قطاع غزة.
في الوقت الذي يخدم فيه الخالف العربي ـ األمريكي بشأن االتفاق النهائي حول مشكلة فلسطين، 
سيطلب من إسرائيل قريبا اتخاذ قرار عملي بشأن المسألة الفلسطينية. ظاهريا، تركيز الحل في 

رائيل ألنه يحّول قطاع غزة إلى قضية إنسانية وليس قضية القطاع في مشاريع اقتصادية يخدم إس
سياسية. ولكن الخالفات السياسية في إسرائيل من شأنها أن تعيق هذه العملية بصورة ستضع 

 إسرائيل ليس فقط أمام مواجهة عسكرية في غزة، بل أمام االدارة في واشنطن.
 24/6/2018هآرتس 
 25/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 ترامب وبصمات نتنياهو صيغة .65
 شاؤول أريئيلي

وسيدفع الطرفين إلى « زيت على الشعلة»أما االقتراح األمريكي، إذا كان كذلك، فسيكون بمثابة 
التمترس في مواقفهما. الفلسطينيون سيرفضونه رفضًا باتًا وحكومة إسرائيل ستستغل هذا حتى النهاية 

 بأنه ال يوجد شريك.« لإلثبات»
اآلخذة في التبلور هذه األيام، غير قابلة لإلخفاء. فمن السهل « صيغة ترامب»و في بصمات نتنياه

الوقوع في أسر التماثل بين مواقف نتنياهو واالقتراح األمريكي المتوقع، ولكن هذا استسالم تتميز به 
 1967شمولية اللحظة الراهنة. فليس في مواقف نتنياهو غير تكرار مواقف إسرائيل التي طرحت منذ 

بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية. ولكن بينما ت كلت معظمها كمواقف افتتاحية وتكيفت مع مجال 
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سنة االخيرة على  25التوافق المحتمل من أجل الوصول إلى حل وسط تاريخي، أصر نتنياهو في الـ 
 ققه أسالفه.مواقفه التي ال تمنع فقط تسوية النزاع، بل وترجع إلى الوراء أيضًا في التقدم الذي ح

لترامب ستتضمن المباديء التالية: « الصفقة المطلقة»وحسب ما يلوح من مصادر مختلفة، فإن 
إسرائيلي عن أربعة ـ خمسة أحياء خارج عائق « تنازل»القدس الموحدة عاصمة إسرائيل )في ظل 
دة في سيادة نحن سنبقي إلى األبد القدس الموح)» 2015الفصل(، مثلما تعهد نتنياهو في انتخابات 

 2017غور االردن يبقى تحت سيطرة إسرائيل مثلما أعلن نتنياهو في تشرين االول «(. إسرائيل
عدد الكتل االستيطانية «(. غور االردن سيبقى دوما جزًءا من دولة إسرائيل، سنواصل استيطانه)»

اليسار الوطني ليست كتل )» 2011اإلسرائيلية سيزداد، مثلما وعد نتنياهو وزراءه في حزيران/يونيو 
في موضوع االمن تم تبني موقف نتنياهو، الذي عرض في خطابه في مؤتمر سبان في «(. كتلنا

الحل الوحيد للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية )» 2015كانون األول/ديسمبر 
مثلما صرح نتنياهو في  والالجئون الفلسطينيون لن يعودوا على االطالق إلى إسرائيل،«(. مجردة

 «(.مشكلة الالجئين الفلسطينيين يجب أن تحل خارج حدود إسرائيل)» 2009خطاب بار ايالن في 
لقد كان أول من سعى بعد حرب االيام الستة لتسوية النزاع مع الفلسطينيين ليس من خالل الدول 

تسلينا »ار االردني وادعى: العربية هو الوزير يغئال الون. ففي مداوالت حكومة أشكول عارض الخي
مع االسرة الهاشمية ودفعنا لقاء ذلك ثمنا باهظا. اخشى أن يكون هذا يتقرر مرة أخرى. االمر 

واقترح آلون دولة فلسطينية في «. االخير هو إعادة إنش واحد من الضفة الغربية )الى االردن(
ا آخذ إمكانية قصوى. ليس أن»الضفة الغربية، من دون حدود خارجية تسيطر عليها إسرائيل. 

كانتونًا، ليس إقليمًا بحكم ذاتي، بل دولة عربية مستقلة متفق عليها بيننا وبينهم في جيب محوط 
القدس الموحدة التي نشأت لتوها «. حتى مستقلة في سياستها الخارجية… بأرض إقليمية إسرائيلية

ن الجئوها خارج بالد إسرائيل، مثلما ستبقى عاصمة إسرائيل، غزة تلحق بإسرائيل فورًا بعد أن يسك
 «.نأخذهم ونسكنهم في شرقي االردن»اعتقد أحد اقتراحات وزير الدفاع دايان: 

الثاني كان رئيس الوزراء مناحم بيغن الذي وّقع مع الرئيس المصري أنور السادات، في كامب ديفيد 
اتفاق اوسلو الذي وقع في ، على اتفاق االطار بحكم ذاتي فلسطيني، مبادئه تشبه تماما 1978
. صحيح أن بيغن ادعى انه في نهاية الفترة االنتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني سيطالب بضمه 1993

، بعد نحو 1967حزيران/يونيو  18إلى إسرائيل، ولكن في المداوالت التي جرت في الحكومة في 
مفهوم الحكم الذاتي »لمنطقة بأن أسبوع من حرب االيام الستة، عارض فكرة الحكم الذاتي بالحجة ا

إذا كنا نقول حكما ذاتيا، فهذه دعوة إلى )…( يؤدي إلى دولة فلسطينية بالمنطق الحديدي لألمور 
 «.دولة فلسطينية عربية ـ مستقلة. المميز هو كيف يفهم االغيار هذا
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مة مع عرضت فكرته عن التسوية الدائ 1995في خطاب اسحق رابين في تشرين األول/أكتوبر 
الحل الدائم نراه في إطار أرض »الفلسطينيين، والتي تتوافق معها مبادرة ترامب كالقفاز على اليد: 

هو أقل من … والى جانبها كيان فلسطيني… دولة إسرائيل التي تتضمن معظم أراضي بالد إسرائيل
قبل حرب  حدود دولة إسرائيل، عند الحل الدائم ستكون خلف الخطوط التي كانت قائمة… دولة

وأواًل وقبل كل شيء القدس موحدة، تضم أيضًا معاليه أدوميم وجفعات زئيف … االيام الستة
)وكذا( تغييرات تتضمن ضم غوش … حدود االمن تكون في غور االردن)…( كعاصمة إسرائيل 

وكتل )…( عصيون، افرات، بيتار ومستوطنات أخرى معظمها توجد شرقي ما كان الخط االخضر 
 «.اناالستيط

الى جانب ذلك يجب أن نتذكر بأن رابين حاول في حينه أن يقر في الكنيست االتفاق االنتقالي 
بفارق صوت واحد. وأهم من ذلك هو حقيقة أن نه  رابين كان تدريجيا، وينبغي االفتراض بأنه فهم 

ختبار بين المرحلة االثمان الالزمة لتنفيذ االتفاق، مثلما كتب )أنا أفضل تسويات انتقالية، مع فترة ا
االنتقال إلى السالم الحقيقي هو »، وأن «والمرحلة، على محاولة التقدم دفعة واحدة إلى تسوية شاملة

ولكن اغتياله بعد شهر من ذلك على يد يهودي متزمت، منعه من «. مسيرة وليس فعاًل لمرة واحدة
بأن  1995نشر من  1996خوض أي مفاوضات على التسوية الدائمة. نتنياهو الذي انتخب في 

خطة الحكم الذاتي تحت سيطرة إسرائيل هي البديل الوحيد لمنع هذه المخاطر، الكامنة في خطة »
وقد خاض معركة تراجع وتجميد ناجحة جدًا ضد اتفاقات أوسلو، ودفع «. التفاق اوسلو« السالم»

، كما 1998في « ايمذكرة و »ومناطق ج أخرى حسب  1997لقاء ذلك ثمنا تمثل بنقل الخليل في 
شرح في زيارته إلى بيت عائلة ثكلى في أثناء االنتفاضة الثانية. في تلك السنة نجح نتنياهو، في 

التي لن تتنازل عنها « خريطة المصالح الوطنية»مناورة سياسية رخيصة، في أن يقر في الحكومة 
 الغربية. إسرائيل في التسوية الدائمة، والتي امتدت على نحو نصف اراضي الضفة

: 1995اقتراحًا مشابهًا جدًا لما وصفه رابين في خطابه في  2000إيهود باراك اقترح في كامب ديفيد 
في  80في المئة )بما في ذلك غور االردن والحدود الخارجية(، حيث يسكن  11مساحة ال تقل عن »

يادية إسرائيلية )لن يكون المئة من المستوطنين، تضم إلى إسرائيل، إضافة إلى أننا لن ننقل أرضًا س
على مدى سنين قليلة تسيطر إسرائيل على نحو ربع غور االردن، لضمان … تباداًل لألراضي(

في »في القدس اكتفى بأن يقترح على كلينتون بان «. السيطرة على المعابر بين االردن وفلسطين
… ست القيامة المقدسةالبلدة القديمة يحصل عرفات على السيادة على الحي اإلسالمي وعلى كني

من دون  1967والقرى الفلسطينية التي ضمت إلى إسرائيل في « ويمكن أيضًا على الحي المسيحي
 القدس الشرقية.
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تحدث بتعابير أخرى، بعد أن تبنى اقتراح كلينتون في كانون  2001غّير باراك موقفه، وفي طابا 
في المئة من الضفة الغربية، تقسيم  6. العرض اإلسرائيلي تحدث عن ضم 2000األول / ديسمبر 

 شرقي القدس، تجريد الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين الفلسطينيين اليها.
إيهود أولمرت واصل التغيير، وفي مسيرة أنابوليس أكملها لتصبح مباديء متفق عليها مع 

م شرقي القدس إلى وتبادل متفق عليه لالراضي، تقسي 1967الفلسطينيين التفاق دائم أساسها )خطوط 
عاصمتين، دولة فلسطينية مجردة وتسوية مسألة الالجئين من خالل عودتهم إلى دولة فلسطين 

 باالساس.
، اقترح الفلسطينيون تباداًل لألراضي بين 2008في النقطة التي توقفت عندها المفاوضات، في أواخر 

 80حتى  63وأن ينضموا إلى إسرائيل في المئة يمكن فيها أن يبقوا في بيوتهم  4في المئة إلى  1.9
في المئة من اإلسرائيليين؛ ضم االحياء اليهودية في القدس )باستثناء هار حوما(، الحائط الغربي، 

 100ـ  80الحي اليهودي، نصف الحي االرمني وباقي جبل صهيون إلسرائيل؛ دولة مجردة وعودة 
 ألف الجيء إلسرائيل.

جع إلى الوراء في هذا التقدم بضربة واحدة. خطاب بار ايالن الكاذب نتنياهو، الذي عاد وانتخب، ترا
، الذي بث االمل في قلوب الكثيرين ممن لم يتكبدوا عناء الدخول في تفاصيله، 2009في حزيران 

حظي بالتحليل االفضل من ابي رئيس الوزراء، بن تسيون نتنياهو، الذي قال بعد شهر من ذلك: 
سطينية بل فقط بشروط لن يقبلها العرب أبدًا. سمعت هذا منه. والحقا قال بنيامين لم يؤيد دولة فل

لن تشكل اساسا لتبادل االراضي، وفي مقابلة  1967ابنه ان القدس لن تخضع للمفاوضات وخطوط 
في الشروط التي يريدونها في هذه اللحظة، فان الدولة الفلسطينية ليست »صرح بأن  2015في 
 «.واردة

اختار ان يتجاهل التقدم الذي تحقق في مسيرة المفاوضات في كامب ديفيد، في طابا  يبدو أن ترامب
وفي أنابوليس، مثلما حرص جيسون غرينبلت بالتأكيد على أن يعرضها عليه وعلى جارد كوشنير، 
ومثلما أجمل مهمة وزير الخارجية المنصرف جون كيري في خطاب مغلق في دبي في السنة 

ن باالرادة كي نصنع السالم. اولمرت، باراك، رابين وبيرتس أشاروا إلى السبل نحن ملزمو »الماضية: 
ليس إلسرائيل زعماء يريدون صنع »أما ترامب فيتجاهل ما واصل كيري وقاله: «. لعمل ذلك

معظم أعضاء الكابنت في حكومة إسرائيل الحالية أعلنوا علنًا بأنهم أبدًا لن يكونوا مع دولة … السالم
، ويسعى إلى تجنيد حكومة إسرائيل من خالل اقتراح غير مقبول، ثمرة المذهب العدمي «فلسطينية

 للسفير ديفيد فريدمان.
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انه لغرض تسوية النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني مطلوب بال شك وسطاء، والطرفان معنيان بالحل. 
سيدفع الطرفين إلى و « زيت على الشعلة»أما االقتراح األمريكي، إذا كان كذلك، فسيكون بمثابة 

التمترس في مواقفهما. الفلسطينيون سيرفضونه رفضا باتا وحكومة إسرائيل ستستغل هذا حتى النهاية 
بأنه ال يوجد شريك. وبالتالي ال يتبقى للجمهور اإلسرائيلي والفلسطيني غير االمل في أن « لإلثبات»

االقتراحات السابقة للرؤساء يعرض ترامب اقتراحا نزيها يقوم على أساس المفاوضات، يشبه 
 األمريكيين ـ كارتر، كلينتون وبوش االبن ـ أو أن يبقي اقتراحاته لنفسه.
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