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*** 
 

 توافق مبدئيًا على ميناء بحري يخدم غزة مقابل إعادة جنودها المحتجزين "إسرائيل" ":الثانية "القناة .1
ئيلية الثانية، مساء يوم اإلثنين، النقاب عن أن وزير الحرب كشفت قناة التلفزة اإلسرا: صالح النعامي

اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وافق على السماح بتنفيذ مشاريع ترمي إلى تحسين األوضاع 
وذكرت القناة  االقتصادية في قطاع غزة، مقابل اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين لدى حركة حماس.

 ناء بحري في قبرص، يتم عبره نقل البضائع إلى قطاع غزة.أن ليبرمان وافق على تدشين مي
أسابيع، سيتم تشكيل فريق عمل إلعداد خطة يفترض أن يتم  3ولفتت القناة إلى أنه في غضون 

أشهر، لتدشين الرصيف البحري في قبرص، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن  3إنجازها في غضون 
 ماس من تهريب أسلحة ووسائل قتالية".تدشين جهاز رقابة إسرائيلي "يرمي إلى منع ح

وأوضحت القناة أن إسرائيل قررت تقديم أكبر قدر من المساعدة للواليات المتحدة، لتمكينها من تنفيذ 
 المشاريع الهادفة لتحسين األوضاع االقتصادية في القطاع.
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في القطاع  وأشارت إلى أن إسرائيل ستسمح بتدفق أموال ضخمة بهدف تحسين األوضاع االقتصادية
 عن الجنود األسرى لديها. باإلفراجبشكل جذري، مستدركة أن تل أبيب ستشترط التزام "حماس" 

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل قررت تجاوز حركة حماس، ومخاطبة 
 الجمهور الفلسطيني في غزة بشكل مباشر، من أجل تجنيده لممارسة الضغوط على الحركة.

أضاف: "سنقدم خطتنا للجمهور الفلسطيني في غزة، ونبرز لهم شروطنا لتحسين األوضاع، ونقول و 
لهم إن السماح بتنفيذ هذه المشاريع سيكون مقابل األسرى اإلسرائيليين، وسنعمل على إقناع هذا 

 الجمهور بأن يوجه ضغوطه على قيادة حماس وليس علينا".
، والتقى هناك نظيريه القبرصي واليوناني، اللذين تعهدا وكان ليبرمان قد زار قبرص قبل أيام

بـ"عالقات عسكرية أعمق" مع إسرائيل، بهدف "مواجهة أفضل للتهديدات المشتركة والمساعدة في 
 تعزيز األمن في منطقة مضطربة".

 26/6/2018العربي الجديد، لندن،   
 

 ستور والقانونعزيز دويك: أنا الرئيس القادم في حال شغر المنصب حسب الد .2
عزيز الـدويك أن الفوضـى سـتعم فـي حـال تجـاوز  .أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د :رام هللا

فـي حـدي   ،وشـدد الـدويك السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسـطيني والقـانون األساسـي.
الجميــع احتــرام القــانون  نــه يجــب علــىأعلــى  ،25/6/2018 خــاص لوكالــة ســما اإلخباريــة يــوم االثنــين

ن ال يــتم تجاوزهمــا بــأي صــورة مــن الصــور وتحــت أي ظــرف أو  ،بهــا واألخــذواالســتحقاقات الدســتورية 
 ال ستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني.ا  من الظروف و 

حول الحدي  المرتقب عـن تعيـين نائـب لـرئيس السـلطة  إجابتهفي  ،وأضاف رئيس المجلس التشريعي
 ،"القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباتـه أن ،لفلسطينيةا

ن الــرئيس إفــ ،عــدم قيامــه بواجباتــه أو ،وفاتــه أو ،ظــرف أو ،وفــي حــال غيــاب الــرئيس تحــت أي عــذر
 رئـــيس اآلنوأنـــا  ،القـــادم حســـب القـــانون والدســـتور فـــي هـــذه الحـــاالت هـــو رئـــيس المجلـــس التشـــريعي

 و أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم".أ أناوبالتالي سأكون  ،المجلس التشريعي
ليحل مكان المجلس التشريعي  وحول محاوالت البعض االستعاضة بالمجلس المركزي المنتخب حديثا  

لغــاء دوره مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أوضــح الــدويك ال لغــت أة ن الســلطأ" ســيما بعــد تهمــير األخيــر وا 
القــانون واضــح والنظــام واضــح  إنوهنــا أقــول للجميــع  ،فمــا بالــك بــدور المجلــس التشــريعي ،كــل شــيء

 وتجاوزه هو خطأ تاريخي يتحمل نتائجه من يقوم بهذه الخطوة في حال حدثت".
 25/6/2018 ،وكالة سما اإلخبارية
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 "صفقة القرن"ر لـ"التشريعي" انقالب واضح لتمري بحر: إعالن "المركزي" بديالً أحمد  .3

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن تصريحات بعض مسؤولي  :غزة
سلطة رام هللا باإلعالن عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديال  للمجلس التشريعي المنتخب بأنها 

فــي بيــان  ،وأكــد بحــر .انقــالب واضــح علــى القــانون األساســي، وخطــوة خطيــرة نحــو تعميــق االنقســام
أّن "مخططــات عبــاس وأعوانــه بهــذا الخصــوص لــن تكــون بــديال  عــن  ،25/6/2018صــحفي، االثنــين 

م بشـكل ديمقراطـي ونزيـه، وبالتـالي لـن يقبـل شـعبنا أن 2006إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه فـي العـام 
 نذ أكثر من عشر سنوات".تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه م

وشدد علـى أن هـذا المخطـط لـن يخـدم شـعبنا بـأي حـال مـن األحـوال، بـل ويسـهم فـي تعميـق االنقسـام 
 وتسهيل تمرير المخططات الصهيو أمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن.

ا وأعلن بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة األسبوع القادم لمناقشـة خطـورة هـذ
الموضــوع، ووضــع الضــوابط واآلليــات لوقــف هــذا المخطــط الخطيــر الرامــي إلــى تمريــر صــفقة القــرن 

 والنيل من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
 25/6/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : منظمة التحرير عنوان شعبنا الوحيد وأي محاوالت لاللتفاف عليها ستفشلالفلسطينية الحكومة .4

، أن شــعبنا الفلســـطيني لـــه عنـــوان واحـــد 25/8/2018 ، يـــوم االثنـــينالفلســـطينيةأكــدت حكومـــة  :رام هللا
 رئيس محمود عباس.الووحيد، هو منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثلها القيادة وعلى رأسها 

وقـال المتحــد  الرســمي باســم الحكومـة يوســف المحمــود فــي بيـان صــحفي: إن محــاوالت تجــاوز قيــادة 
-ا الفلسطيني كان مصـيرها الفشـل علـى مـر التـاريع المعاصـر، ولـن تكـون المحـاوالت األمريكيـةشعبن

وأضـاف: أن مـا راهنـت عليـه إدارة الـرئيس  اإلسرائيلية الحالية في هذا اإلطار أشّد تأثيرا  من سابقاتها.
طينية بالرفض القاطع األمريكي دونالد ترامب بالتهديد وموقفها المنحاز لالحتالل، واجهته القيادة الفلس

 والصريح، وهو ما قلب كافة الحسابات لدى واشنطن وتل أبيب.
نشـــر اإلشـــاعات والتســـريبات الكاذبـــة، حـــول دعـــم  إلـــىوأوضـــح أن اســـتمرار بنيـــامين نتنيـــاهو بـــاللجوء 

األمريكــي بشــأن القــدس، وتصــوير العــالم العربــي  اإلعــالنالعــرب لصــفقة القــرن والرضــى عــن  األشـقاء
 األمريكية بالترويج لـ"صفقة القرن". واإلدارةللتغطية على فشله  إال  خلفه، ما هي وكأنه يله

 25/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال يوجد زعيم عربي يقبل بربط اسمه بالتخلي عن القدس :أبو ردينة .5
مـــن مصـــر  ؤولين كبـــارا  علـــي الصـــالح: زعمـــت صـــحيفة "يســـرائيل هيـــوم" اإلســـرائيلية أن مســـ -لنـــدن 

واألردن والسـعودية واإلمـارات المتحـدة أبلغـوا الموفـدين األمـريكيين جاريـد كوشـنر وجيسـون غــرينبالت، 
 أن "الدول العربية المعتدلة ال تعارض طرح مبادرة السالم رغم الرفض الفلسطيني لها".

لتقرير بأنه "كـالم فـاض وغيـر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ما جاء في ا ،ووصف نبيل أبو ردينة
دقيــق". وقــال لـــ"القدس العربـــي" "إن الزعمــاء العــرب الـــذين التقــوا كوشــنر خـــالل جولتــه األخيــرة أبلغـــوا 

والقـــدس الشــــرقية  1967الـــرئيس مـــوقفهم المؤيـــد لمقــــررات الريـــاض، وهـــو دولـــة فلســــطينية فـــي حـــدود 
 م يوافقـون علـى مـا يوافـق عليـه الــرئيسوأوضـح أبـو ردينـة أن الزعمـاء العـرب أكــدوا أنهـ عاصـمة لهـا".
 . وتابع "ال أحـد مـن الزعمـاء العـرب يمكـن أن يقبـل بحـل ال تكـون القـدس الشـرقية جـزءا  محمود عباس

وكــرر القــول إن "المشــروع األمريكــي ولــد  منــه، ألنهــم ال يســتطيعون تحمــل المســؤولية أمــام شــعوبهم".
 لتجاوزه ملف القدس". ميتا  

 26/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 ونروا"األ منظمة التحرير تحذر من مخاطر إخفاق الدول المانحة بإنهاء أزمة " .6
حــذرت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن مخــاطر إخفــاق الــدول المانحــة فــي إنهــاء األزمــة الماليــة  :غــزة

 في نيويورك. 25/6/2018 خالل اجتماعها يوم االثنين ،ونروااأللوكالة 
أحمــد أبــو هــولي، فــي بيــان  ،رئــيس دائــرة شــؤون الالجئــين ،نفيذيــة للمنظمــةوطالــب عضــو اللجنــة الت

ونروا" لسد العجز المالي في ميزانيتها، األصحفي، الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية "
وأكـــد أبـــو هـــولي ضـــرورة اســـتمرار  وتمكينهـــا مـــن تقـــديم خـــدماتها لالجئـــين الفلســـطينيين دون تقلـــيص.

غاثة وتشغيل الالجئين ونروااأل" " بالمهام المناطة بها باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المعنية برعاية وا 
 .1949الصادر عنها عام  302الفلسطينيين بتفويض من هيئة األمم المتحدة عبر قرارها 

حالة من وقال "نحذر من إخفاق الدول المانحة في معالجة األزمة المالية ألونروا ما سيدفع بالمنطقة ل
وأضــاف أن "المخيمــات  الســيطرة عليهــا". أوالفوضــى وعــدم االســتقرار ســيكون مــن الصــعب ضــبطها 

المعيشية وارتفـاع نسـبة البطالـة  األوضاعالفلسطينية قابلة لالنفجار في أي لحظة مع استمرار تدهور 
 ".%75والفقر فيها إلى أكثر من 

 25/6/2018 ،القدس، القدس
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 إدارة ترامب ستفشل في تأليب الشارع على القيادة الفلسطينية: فلسطينيون مسؤولون .7
قال مسؤولون فلسطينيون لـ"األيام" إن كبير مستشاري الرئيس األمريكي، جاريد : عبد الرؤوف أرناؤوط

كوشـنير، والمبعــو  الخـاص للمفاوضــات الدوليـة، جيســون غـرينبالت، ســيخفقان فـي مســعاهما لتأليــب 
قيـــادة الفلســطينية، كمـــا فشـــال فــي الضـــغط علــى القيـــادة للقــدوم إلـــى طاولـــة الشــارع الفلســـطيني علــى ال

 إزالة القدس عنها، وفي استعطاف موقف عربي ضاغط على الفلسطينيين. ترامبمفاوضات يريد 
وشــدد نبيــل أبــو ردينــة، النــاطق بلســان الرئاســة، لـــ"األيام" بــأن علــى اإلدارة األمريكيــة أن تــدرك أنــه ال 

اوز الشـــرعية الفلســـطينية أو الثوابـــت الفلســـطينية والعربيـــة بإقامـــة دولـــة فلســـطينية يمكـــن بـــأي حـــال تجـــ
ومـــن جهتـــه، قـــال د. نبيـــل شـــع ، مستشـــار الـــرئيس للشـــؤون الخارجيـــة  عاصـــمتها القـــدس الشـــرقية.

ديفيـــد  "إســرائيل"والعالقــات الدوليــة، لــــ"األيام": إن كوشــنير وغــرينبالت ومعهمـــا الســفير األمريكــي فـــي 
وأضاف: ال أرى أن األمريكيين قادرون على الضغط على  "إسرائيليون أكثر منهم أمريكيين".فريدمان 

 العرب للضغط علينا من أجل القبول بما يعرضوه.
 25/6/2018 ،األيام، رام هللا

 
 ": تصريحات ومواقف كوشنر تنم عن جهل ُمطبق بحقائق التاريخالفلسطينية"الخارجية  .8

أن تصــــــريحات ومواقــــــف مستشــــــار الــــــرئيس  الفلســــــطينية رجيــــــة والمغتــــــربينأكــــــدت وزارة الخا :رام هللا
األمريكــي، جاريــد كوشــنر تــنم عــن جهــل ماطبــق بحقــائق التــاريع وتجاهــل متعمــد لحقــائق الصــراع، وال 
تعدو كونها تكرارا  مامال  لمواقف اإلدارة األمريكية، ومحـاوالت فاشـلة لتسـويق هـذه المواقـف وفـك العزلـة 

، إن التلـــويح بــاإلغراءات االقتصـــادية 25/6/2018 خارجيـــة فــي بيـــان لهــا يـــوم االثنــينوقالــت ال عنهــا.
قضــية  إلــىو"عائــدات صــفقة القــرن" علــى شــعوب المنطقــة، والعمــل علــى تحويــل القضــية الفلســطينية 

اقتصادية إنسانية، ليس له أي بعد سياسي، وهـي محـاوالت لخلـق فجـوة بـين الفلسـطينيين والعـرب مـن 
وأكـدت أن تصـريحات كوشـنر ال يمكـن أن تصـدر  لفلسطينيين وقيادتهم من جهـة أخـرى.جهة، وبين ا

 إال عن شخص مبتدئ في السياسة، خاصة عندما ياحاول تحريض الشعب الفلسطيني على قيادته.
 25/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالزيتنبيل عمرو: إجابات كوشنر على أسئلة "القدس" مدهونة  .9

ــــرئيس  :رام هللا ــــد كوشــــنر مستشــــار وصــــهر ال ــــات جاري وصــــف الكاتــــب والسياســــي نبيــــل عمــــرو إجاب
"القـدس" بأنهـا جـاءت مدهونـة بطبقـة مـن الزيـت بحيـ   صحيفةدونالد ترامب في حديثه مع  األمريكي

 بة.ال يمكن اإلمساك بكلمة واحدة منها تفصح عن حقيقة ما تتضمنه النسخة الورقية للصفقة المرتق
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ورأى عمــــرو أنــــه مــــا كــــان ألفكــــار كوشــــنر ونتنيــــاهو أن تجــــد طريقهــــا ممهــــدة لــــوال مــــا تعانيــــه الحالــــة 
الفلســطينية مــن انقســام خلــق حــواجز تحــول دون وحــدة الــوطن وهــي حــواجز مــن صــناعة الفلســطينيين 

 وضعت من أجل منع وحدة الوطن وليس من أجل منع مرور المركبات اإلسرائيلية.
 25/6/2018 ،القدس، القدس

 
 أبو حلبية: الحكومة البحرينية تلهث لخدمة "إسرائيل" على حساب القدسالنائب  .01

رئــيس و  ،النائــب عــن حركــة حمــاس فــي المجلــس التشــريعي ،وصــف أحمــد أبــو حلبيــة :بــراء الشــنطي
مؤسســة القــدس الدولّيــة، مــا أقــدمت عليــه حكومــة البحــرين مــن إســقاط ملــف القــدس مــن جــدول أعمــال 

وقـال أبـو حلبيـة فـي حـدي   وة التطبيعية الكبيرة والخطيـرة لصـالح االحـتالل اإلسـرائيلي.يونسكو بالخط
"يبـــدو أن القـــرار البحرينـــي مـــدعوم مـــن بعـــض الـــدول العربيـــة  ،24/6/2018 مـــع الرســـالة نـــت، األحـــد

المهرولــة للتطبيــع مــع "الصــهاينة"، مــا يكشــف أن هــذه الــدول تعمــل لصــالح االحــتالل أكثــر مــا يعمــل 
وأشار إلى أنه بعدما أصدرت يونسكو عدة  من إجراءات وانتهاكات على األراضي الفلسطينية".لنفسه 

الفلسطيني والقـدس باعتبارهـا العاصـمة األبديـة لفلسـطين، تعرضـت الـدول العربيـة  قرارات داعمة للحقّ 
ة بطريقـة إعطـاء فرصـة للكيـان اإلسـرائيلي للمنـاور  إلى ضغوط أمريكيـة إلسـقاط هـذه القـرارات، ومـن ثـمّ 
وبـين رئـيس لجنـة القـدس أن خطـوة البحـرين التـي  أو بأخرى للعمل على شطبها من المنظمـة الدوليـة.
ودعـا أبـو حلبيـة الشـعوب العربيـة واإلسـالمية أن  جاءت إلرضاء الرئيس دونالد ترامب ستبوء بالفشل.

ات التي تنـتقص يكون لها دور ضاغط وقوي على حكوماتها وملوكها وحكامها من أجل وقف اإلجراء
 من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون لها دور بارز في مواجهة اإلجراءات العملية لهـذا التطبيـع.

وطالـــب الشـــعب البحرينـــي علـــى وجـــه الخصـــوص، بالعمـــل علـــى طـــرد الوجـــود اإلســـرائيلي مـــن أرض 
 البحرين، والوقوف في وجه قرار إسقاط قضية القدس من جدول أعمال اليونسكو.
 24/6/2018، ة نتالرسال

 
 في القاهرة غزةيتفقد جرحى  يفلسطينالالسفير  .00

قـام الســفير ديـاب اللــوح، سـفير دولــة فلسـطين ومنــدوبها الـدائم لــدى جامعـة الــدول العربيـة ليــل  القـاهرة:
أمس األول، بزيارة تفقدية لجرحى الفلسطينيين في مستشفى زايد التخصصي والذين وصلوا من قطـاع 

، علــى الخــدمات الطبيــة 9ح علــى اســتقرار أوضــاع الجرحــى الصــحية البــال  عــددهم واطمــأن اللــو  غــزة.
 المقدمة، معربا  عن تقديره والوفد المرافق له لمصر حكومة وشعبا ، لدعم الدائم للشعب الفلسطيني.

 26/6/2018 ،الخليج، الشارقة
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 دفع المصالحة: ال تفريط بوحدة غزة والضفة ودعونا الروس ل"الشرق األوسط"أبو مرزوق لـ .02
أجــرى نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي مبعــو  الــرئيس لشــؤون الشــرق األوســط، : رائــد جبــر - موســكو

ميخائيل بوغدانوف، جلسة محادثات مطولة أمـس مـع وفـد مـن حركـة حمـاس، برئاسـة عضـو المكتـب 
كــل وأبلــ  أبــو مــرزوق "الشــرق األوســط" أن جلســة المناقشــات تناولــت " السياســي موســى أبــو مــرزوق.

الموضوعات المتعلقة بفلسطين: الخطة األميركية، ومسيرات العودة، وملف الوحدة، وضرورات ترتيب 
مسألة الخالفة الفلسطينية في إطار التماسك الفلسطيني، ومواجهـة التعنـت اإلسـرائيلي، باإلضـافة إلـى 

 ".العالقات الثنائية مع روسيا، وموضوع المساعدات لغزة، والوضع اإلقليمي عموما  
وأوضح أن الخطة األميركية ما زالـت محاطـة بالكتمـان، ولـم تبلـ  واشـنطن أي طـرف بتفاصـيلها، بمـا 

ورأى أن الخطوات الحالية تهدف إلـى فـرض حـل لدولـة . في ذلك الجانب الروسي واألطراف اإلقليمية
د أي فلسطينية في قطاع غزة، وتحويلهـا إلـى أمـر واقـع. وأكـد أبـو مـرزوق أن حركـة حمـاس "تقـف ضـ

وقال إنه "ال يمكـن التفـريط بوحـدة  توجه من هذا النوع، وستواجهه، ولن ينجح األميركيون في تمريره".
الضــفة والقطــاع، وحــل غــزة مرفــوض بكــل األشــكال التــي يــتم التــداول بشــأنها، بمــا فــي ذلــك عبــر  ليــة 

 توسيع القطاع جنوبا  ليشمل أراضي من مصر الشقيقة".
ر المصالحة، باعتبارها "مصلحة وطنية فوق كل االعتبارات"، وزاد: "نحن مع وأكد التزام الحركة بمسا

وأوضـح أن "منظمـة . تطبيق كل مـا اتفقنـا عليـه، سـلطة واحـدة وحكومـة واحـدة ومجلـس تشـريعي واحـد
يجب أن تكـون هـي اإلطـار، عبـر عقـد مجلـس وطنـي توحيـدي، يشـكل لجنـة تنفيذيـة ومجلسـا  التحرير 

ع"، وزاد أنــه طــرح هــذه الرؤيــة علــى الجانــب الروســي، و"موســكو مســتعدة للعــب مركزيــا  يمــثالن الجميــ
دور في هذا السياق، عبر الدعوة الجتماع الفصـائل الفلسـطينية للحـوار فـي روسـيا"، موضـحا: "طلبنـا 
مـن الـروس، وأعلنـا لهــم عـن موافقـة مســبقة علـى حضـور أي اجتمـاع تــدعو إليـه موسـكو"، مضــيفا  أن 

 اوراتهم، وبعد ذلك يمكن تحديد موعد لعقد مثل هذا االجتماع"."الروس سيجرون مش
وتطرق إلى الوضع الصحي للرئيس محمود عباس، ومتطلبات الشروع بمناقشة ملـف الخالفـة، وقـال: 
"نتمنى له الشفاء وموفور الصحة، لكن هذه سنة الحيـاة، وال بـد مـن أن يكـون ثمـة حـدي  حقيقـي عـن 

ييد روسي لـ"الحل الدستوري"، الذي وصفه بأنـه يشـكل خريطـة الطريـق موضوع الخالفة"، ولفت إلى تأ
الصحيحة للخروج من الخالف، وترتيب البيت الفلسـطيني، وتعزيـز تماسـكه فـي مواجهـة الخطـط التـي 
تســعى أطــراف لفرضــها علــى الفلســطينيين، وزاد أن "حمــاس" متعاونــة إلــى أقصــى درجــة، وتســعى إلــى 

 حيح المسار.المشاركة في كل التوجهات وتص
 26/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 وفد حماس يختتم زيارته إلى موسكو .03
اختــتم وفــد قيــادي مــن حركــة حمــاس، برئاســة عضــو المكتــب السياســي موســى أبــو مــرزوق، زيــارة إلــى 

، التقى خاللها الممثل الخاص للرئيس الروسي 2018يونيو  25العاصمة الروسية موسكو يوم اإلثنين 
األوسط وبلـدان أفريقيـا ونائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي السـيد ميخائيـل بوغـدانوف فـي مقـر إلى الشرق 

واســـتعرض الوفـــد خـــالل االجتمـــاع العالقـــات الثنائيـــة بـــين الحركـــة  وزارة الخارجيـــة الروســـية بموســـكو.
وروســيا االتحاديــة، وتبــادل اآلراء حــول مختلــف قضــايا المنطقــة، والحــدي  حــول الوضــع الفلســطيني 

وتطرق الوفد إلى مجمل المستجدات المتعلقـة بالشـأن  عام وما يتعرض له من إجراءات ظالمة. بشكل
تمــام  الفلســطيني الــداخلي، والتأكيــد علــى موقــف الحركــة الثابــت بضــرورة وحــدة الصــف الفلســطيني، وا 

 المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية.
ف الفلسـطينية إلـى طاولـة الحـوار فـي وأعرب بوغدانوف عن وجود تفكير روسي لدعوة مختلف األطـرا

موســكو إلنجــاز المصــالحة والوحــدة الوطنيــةل تمهيــد ا للوصــول إلــى وحــدة التمثيــل الفلســطيني لمواجهــة 
 التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأطلــــع الوفــــدا بوغــــدانوف علــــى جــــرائم االحــــتالل اإلســــرائيلي والتــــي كــــان  خرهــــا اســــتهداف المــــدنيين 
في مسيرات العودة وما يحمله ذلك من تصـعيد واحتمـاالت الوصـول إلـى مواجهـة شـاملة،  المتظاهرين

وطلــب الوفــد مــن روســيا االتحاديــة لعــب دور أكبــر فــي التصــدي لهــذا العــدوان، وأن تكــون فاعلــة فــي 
 خدمة الشعب الفلسطيني فيما هو متاح لها من مساحات.

أكد بدوره أن الواليات المتحدة لم تعرض على  وبح  الوفد مع السيد بوغدانوف صفقة القرن، والذي
بالده خطتها للسالم في الشرق األوسط، وأكد كذلك على ثبات الموقف الروسي الداعم لحقوق 

 الشعب الفلسطيني، والرغبة في دراسة تقديم مساعدات روسية لتفكيك األزمة اإلنسانية في غزة.
 25/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ا زال يبيُع الوهم لجمهوره في ذكرى "وفاء األحرار"مالل القسام: االحت .04

إن االحـتالل وقادتـه ال زالـوا كعـادتهم وفـي  ،قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: غزة
الذكرى الثانية عشر لعملية "الوهم المتبدد"، يبيعون الوهم لجمهورهم وألهالي الجنود األسرى في قطاع 

ئــب أن عمليــة "الــوهم المتبــدد" أذلــت فيهــا المقاومــة الفلســطينية ورأس حربتهــا كتائــب وأكــدت الكتا غــزة.
القسـام أسـطورة جــير العـدو، وبموجبهــا، وبـدماء وعــرق منفـذيها، وبشــروط قادتهـا، كانــت صـفقة "وفــاء 

 األحرار" التي قلدت عددا  من األسرى البواسل وسام الحرية.
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كتائــب القســام أن تقلــدهم األوســمة الممهــورة بأســمائهم عمــا وأضــافت: " ال زال بقيــة أســرانا يتنظــرون 
ولفتــت الكتائــب إلــى تأكيــدات النــاطق العســكري باســمها أبــو عبيــدة، فــي تصــريحات ســابقة أن  قريــب".

ـــدة، ويحـــاول نشـــر األكاذيـــب ويضـــلل جمهـــوره  االحـــتالل يتهـــرب مـــن دفـــع االســـتحقاقات لصـــفقة جدي
أن الحقيقة التي يجب أن يعلمهـا أهـالي الجنـود األسـرى  وشددت على بدعاوى ساقطة وهذا عهدنا به.

في غزة أنهم لن يروا أبناءهم إال بالضغط على قيـادتهم التـي تركـت أبنـاءهم خلفهـا فـي ظلمـات قطـاع 
 غزة، وعقد صفقة مشرفة مع المقاومة األمر الذي أكدت عليه الكتائب أكثر من مرة.

 25/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 مجتمع الدولي بتوفير الدعم الكافي لألونرواحماس تطالب ال .05
طالبت حركة حماس المجتمع الدولي باالستمرار في توفير الدعم الكافي لوكالة "األونروا"ل كي تتمكن 

ودعـت الحركـة  من االستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجـاه ماليـين الالجئـين الفلسـطينيين.
فـي مـؤتمر الـدول المانحـة لوكالـة "األونـروا" المنعقـد فـي" نيويـورك" في بيان صحفي موجه للمجتمعـين 

اليــوم اإلثنــين، المجتمــع الــدولي واألمــم المتحــدة إلــى عــدم التهــاون بالمخــاطر المترتبــة علــى المســاس 
بملف الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم المادية والسياسية، وعلى رأسها حقهم في العير بحرية وكرامة، 

 ديارهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم.والعودة إلى 
وأكــدت علــى ضــرورة البحــ  عــن حلــول جذريــة لمشــكلة "األونــروا، منوهــة إلــى أنــه غيــر المقبــول أن 
تســتمر معانــاة الالجئــين الفلســطينيين، وأن تبقــى حيــاتهم مرهونــة بحســابات سياســية دوليــة، وبقــرارات 

وطالبــت األمــم المتحــدة  حســاب حقــوقهم الثابتــة. عنصــرية أمريكيــة لصــالح االحــتالل اإلســرائيلي علــى
باتخــــاذ قــــرار مســــؤول باعتمــــاد موازنــــة الوكالــــة كجــــزء مــــن موازنتهــــا الرئيســــة، داعيــــة  الــــدول العربيــــة 

 واإلسالمية إلى االلتزام بتعهداتها ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لصالح األونروا.
 25/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بوضع اآلليات الالزمة لتسديد العجز بموازنة األونرواالب مؤتمر نيويورك الفصائل تط .06

اعتصـم مئـات الالجئـين أمـام المقـر الرئيسـي لوكالـة أونـروا فـي مدينـة غـزة رفضـا ل جـراءات : وكـاالت
وقـال عضـو  التي تنـوي إدارة المنظمـة األمميـة اتخاذهـا لتقلـيص خـدماتها بفعـل أزمتهـا الماليـة الكبيـرة.

 -فــي كلمــة نيابــة عــن الفصــائل المشــاركة بالوقفــة-ة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة محمــود خلــف اللجنــ
"نطالب مؤتمر نيويورك بوضع اآلليات الالزمة لتسديد العجز بموازنة األونروا، وذلك من خالل الدول 

إلغاثـــة وشـــدد خلـــف علـــى تمســـك الفلســـطينيين بـــأونروا، واســـتمرار عملهـــا  المتعهـــدة واألمـــم المتحـــدة".
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وتشغيل الالجئين، والمحافظة على حق العودة من الضياع، محذرا مـن "المسـاس بخـدمات الوكالـة أو 
 اللجوء لتقليصها، الستغالل األزمة المالية للتغول على حقوق ومكتسبات الالجئين".

 25/6/2018نت، الدوحة، الجزيرة 

 
 فتح: دويك لم يعد رئيسًا للمجلس التشريعي .07

أشعلت حركة حماس مجددا، معركة خالفة الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس، : ح زبونكفا - رام هللا
بإعالنها أن القيادي في الحركة عزيز الدويك، "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني"، سيخلف عبـاس 
في حال غيابه، "وفق القانون األساسي" للسلطة، األمر الذي ردت عليه حركة فتح، بقولها إن الدويك 

 د على رأس المجلس المنعدم قانونيا، ملّوحة باتخاذ قرارات مصيرية حول األمر.لم يع
وقــال منيــر الجــاغوب رئــيس المكتــب اإلعالمــي فــي مفوضــية التعبئــة والتنظــيم: "الــدويك يعــرف أنــه لــم 

ولــم تجــدد. موضــوع  2007يعــد رئيســا للمجلــس التشــريعي. لقــد انتهــت رئاســته للمجلــس التشــريعي فــي 
التشــريعي، حاليــا، منعدمــة قانونيــا، ألن ذلــك يحتــاج إلــى انعقــاد دورة جديــدة للمجلــس  رئاســة المجلــس

وأضـــاف الجـــاغوب لــــ"لشرق األوســــط":  بـــدعوة مـــن الـــرئيس. المجلـــس لـــم ينعقـــد ورئاســـته لـــم تجـــدد".
ورفـض الجـاغوب أسـلوب  "المجلس كله في حكم المنعدم قانونيا وثمة أطر رسـمية للبـت فـي مصـيره".

ا ثانوية غير مطروحة للنقار"، وقال إنها "محاولة للهروب من المطالب واالستحقاقات "اختالق قضاي
التي ينتظر شعبنا إنجازها فورا ، ليتمكن من مواصلة صموده في وطنه متصديا  لالحتالل االستيطاني 

  .اإلسرائيلي، وفي مقدمة تلك المطالب واالستحقاقات، يأتي إنهاء االنقالب وتبعاته
 26/6/2018وسط، لندن، الشرق األ 

 
 كية جديدةي: زيارة كوشنير األخيرة خيبة أمر فلسطينية فصائل .08

قــيس عبــد الكــريم، أن ، يــرى عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة: إيهــاب الريمــاوي -رام هللا 
 الجولة األميركية للمنطقة العربية حظوظها في النجاح مثل حظوظ "صفقة القرن" التي حكم عليهـا أن

 تولد ميتة بفعل االجماع الفلسطيني الرافض لها، وتناقضها تماما  مع الشرعية الدولية.
وأضــاف فــي حديثــه لــــ"وفا"، أن الصــفقة ال يمكــن أن تكــون مقبولــة مــن القيــادة الفلســطينية ومــن شــعبنا 

أن  وهنــاك إجمــاع فــي ذلــك، وأن محاولــة تســويقها فــي الــدول العربيــة واالقليميــة هــي محاولــة ال يمكــن
يكتب لهـا النجـاح، مشـيرا  إلـى أن هنـاك تأكيـدات بـأن الـدول العربيـة التـي زارهـا الوفـد األميركـي أبلغتـه 
بالتزامهـــا بالعناصـــر االساســـية لمبـــادرة الســـالم العربيـــة، المبنيـــة علـــى انهـــاء االحـــتالل ألراضـــي عـــام 

 ، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وحل قضية الالجئين.1967
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واصــل ابــو يوســف، إن اإلدارة األميركيــة ال يمكنهــا تجــاوز ، حيتــه قــال أمــين عــام جبهــة التحريــرمــن نا
الفلسطينيين في فرض أي حل تسعى له من خالل اللجـوء إلـى الحـل االقليمـي، وهـذا مـا كـان واضـحا  

لكـنهم  تماما أن زيارة كوشنير محاولة للترويج لصفقة القرن، والتي تعتبـر تصـفية للقضـية الفلسـطينية،
واجهــوا جوابــا  عربيــا  واضــحا  مــن األردن ومصــر والســعودية بــأن الحــل يرتكــز علــى انهــاء االحــتالل، 

قامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المتركزة على قرارات الشرعية والقانون الدولي  .ينوا 
الوفـــد مـــن جانبـــه قـــال األمـــين العـــام لجبهـــة النضـــال الشـــعبي الفلســـطيني أحمـــد مجـــدالني، إن زيـــارة 

األميركــي إلــى المنطقــة هــي محاولــة الستكشــاف الموقــف العربــي ومــدى اســتجابته للصــفقة األميركيــة، 
وللتســويق للمشــروع األميركــي مــن خلــف القيــادة الفلســطينية، كــذلك رؤيــة اســتعداد عربــي لقبــول صــفقة 

 القرن، تحت عنوان البدء بحل اقتصادي في قطاع غزة وتجاوز الشرعية الدولية.
حيتها قالت األمين العام لحزب فدا، زهيرة كمـال، إن نتـائج زيـارة الوفـد األميركـي كانـت فاشـلة، ومن نا

خاصة أنهم لم يتمكنوا من زيارة الفلسطينيين، حي  أن هناك موقفـا واضـحا بأنـه ال يمكـن القبـول بـأن 
 راع.يكون األمريكان وسطاء في عملية السالم ألنهم أصبحوا شركاء إلسرائيل وطرفا في الص
 25/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 حماس تثمن قرار الجيش اللبناني بإزالة البوابات اإللكترونية من مداخل المخيمات .09

 قـرار قيــادة الجــير اللبنــاني بإزالــة البّوابـات اإللكترونيــة التــي تــم  تركيبهــا س،ثّمنــت حركــة حمــا: بيـروت
وأكدت حماس في بيان صحفي، لها أنها "كانـت  ن الحلوة والمية ومية.مؤخرا  على مداخل مخيمي عي

على ثقٍة تاّمة بأّن الجير كان سيزيل هذه البّوابات، من واقع إيمانهـا بوطنيـة الجـير اللبنـاني ووقوفـه 
وقالـت حمـاس: "إنهـا تنظـر بإيجابيـة عاليـة  دوما  إلى جانـب القضـية الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني".

كبيٍر إلـى اسـتجابة الجـير لمطالـب شـعبنا بإزالـة هـذه البّوابـات"، متوجهـة بالشـكر إلـى كـل مـن وتقديٍر 
ساهم في تحقيق ذلك من القيادات والمرجعّيات اللبنانية والفلسطينية والتي تواصلت الحركة معها بهذا 

لتـي تحــرص وعـّدت أن "هـذه الخطــوة مـن شـأنها أن تعـّزز العالقــات اللبنانيـة الفلسـطينية ا الخصـوص.
 الحركة عليها، وتاسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة إلى أرضه".

 25/6/2018قدس برس، 
 

 المنفذين وانسحابإطالق نار على سيارة إسرائيلية بالقدس  .21
ة ( إن سـيارة إسـرائيلي6-25قال الناطق باسم شرطة االحتالل بعـد ظهـر يـوم االثنـين  : القدس المحتلة

وأفــاد النــاطق   ناريــة. دراجــةتعرضــت إلطــالق نــار فــي مدينــة القــدس المحتلــة مــن أشــخاص يســتقلون 
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 الشــرطةوأشــار إلــى أن قــوات  باســم شــرطة االحــتالل فــي تصــريح مقتضــب أن المنفــذين الذوا بــالفرار.
تجــري تمشــيطا للمنطقــة، وقــد عثــرت علــى الدراجــة الناريــة متروكــة فــي مكــان قريــب مــن نقطــة إطــالق 

 ولم تتضح خلفية عملية إطالق النار أو إذا ما أدت إلى وقوع إصابات. النار.
 25/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سنوات على حكم أسير بعد إدانته بطعن سجان سبعةاالحتالل يضيف  .20

 أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محكمة سالم العسكرية أضـافت حكمـا  إضـافيا  بالسـجن: رام هللا
عاما ( من بلدة مادما بمدينة نابلس بعد إدانتـه  23سنوات على األسير "محمود عامر نصار"   7لمدة 

 عاما. 12بطعن سجاٍن بأداٍة حادة العام الماضي ليصبح حكمه 
وأوضح المركز في بيان له أن األسير "نصار" أقدم فـي شـهر فبرايـر مـن العـام الماضـي علـى ضـرب 

ب "بشـــفرة " فـــي وجهـــه تضـــامنا مـــع األســـرى فـــي ســـجن نفحـــة الـــذين بســـجن النقـــ 16ســـجان فـــي قســـم 
تعرضــوا لعمليــة تنكيــل واســعة فــي ذلــك الوقــت، وردا  علــى ممارســات االحــتالل القمعيــة بحــق األســرى، 

وأشار إلى أن األسير "نصار" معتقل منذ مارس  حي  تعرض للضرب الشديد والعزل ألكثر من عام.
سنوات بتهمة االنتماء إلى حركة حماس، وتنفيـذ نشـاطات  5لمدة ومحكوم بالسجن الفعلي  2013عام 

معاديــة مــن خاللهــا، وقــد نقــل إلــى العــزل االنفــرادي فــي ســجن أوهليكــدار بعــد عمليــة الطعــن، واســتمر 
 شهرا  متواصلة قبل إعادته إلى األقسام مرة أخرى. 14عزله 

 25/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اآلن القضاء على حماسأولمرت: من المستحيل  .22
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن أشد ما يندم عليه إبان توليه منصبه : القدس

وصّرح أولمرت في لقاء  ".2009األخير هو "عدم إخراج حركة حماس من السلطة في غزة عام 
كان يومها بإمكان إزالة حماس من  " باللغة اإلنجليزية: "لم نكمل العملية، حي i24متلفز بثته قناة "

غزة في ذلك الوقت، وكان عدم القيام بذلك خطأ فادحا  وموقفا  غير مقبول من وزيري الدفاع 
وأضاف: "وزيرا الدفاع والخارجية حينها قاال إن إكمال المهمة سيخلق  والخارجية في ذلك الوقت".

حركة حماس تعافت، وأصبحت أقوى مما هي  أضرارا  فادحة داخلية في إسرائيل، ونتيجة لهذا الخطأ،
 عليه، وبات من المستحيل اآلن إزالتها من غزة".

 25/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "35إف "مقاتالت ثالثة تستلم  "إسرائيل" .23
" أميركية 35وصلت إلى إسرائيل ليل األحد، ثال  طائرات شبح جديدة من طراز "إف : الناصرة

السرب الجوي الهجومي اإلسرائيلي من الطراز نفسه، والذي يعّد من بين األكثر  الصنع، لتنضم إلى
ويتمتع الجيل الخامس من طائرات الشبح غير القابلة لالكتشاف بواسطة  تطورا  على مستوى العالم.

الرادار، بقدرات قتالية عالية جدا . وسبق لوزارة الدفاع اإلسرائيلية أن وّقعت صفقة لشراء هذه 
ويعتبر سالح الجو اإلسرائيلي أول مستلمي هذه المقاتلة األميركية في  ئرات من الواليات المتحدة.الطا

 .2021طائرة منها حتى العام  33العالم، وسيحصل على 
  26/6/2018الحياة، لندن، 

 

 محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد توقيف مواطنة تركيا زارت القدس .24
عسكرية اإلسرائيلية، االثنين، لألسبوع الثال  على التوالي، مددت المحكمة ال :أسعد فرات-القدس

وقال  يونيو/حزيران الجاري. 11توقيف مواطنة تركية جرى احتجازها بعد زيارتها لمدينة القدس في 
عمر خمايسة محامي الدفاع عن المواطنة التركية، إن السلطات اإلسرائيلية في مطار بن غوريون 

من الشهر الجاري خالل عودتها من زيارة  11عاما ( في  27إبرو أوزكان"  بتل أبيب، أوقفت موكلته "
وأضاف خمايسة لمراسل األناضول، أن السلطات اإلسرائيلية  القدس المحتلة والمسجد األقصى.

أن إلى ولفت  أوقفت موكلته بتهمة "تهديد أمن دولة إسرائيل واالشتباه باتصالها مع منظمات إرهابية".
 كرية اإلسرائيلية مددت فترة توقيف "أوزكان" أسبوعا  إضافيا  للمرة الثالثة على التوالي.المحكمة العس

وأشار خمايسة أنه اعترض رسميا  على تمديد فترة التوقيف إال أن المحكمة رفضت قبول اعتراضه، 
 حتلة.ما دفعه لتقديم اعتراٍض إلى محكمة "عوفر" العسكرية وهي محكمة أعلى في الضفة الغربية الم

 25/6/2018 ،لألنباءوكالة االناضول 
 

 ليفني تشترط استمرار شراكة "الحركة" و"العمل" بترؤس المعارضة .25
طلبت عضو الكنيست تسيبي ليفني، يوم اإلثنين، من رئيس "المعسكر الصهيوني"، : هاشم حمدان

ذلك بمثابة   في غباي، تعيينها في منصب رئيسة المعارضة بدال من يتسحاك هرتسوغ، معتبرة أن
وقالت ليفني في بداية  شرط بالنسبة لها لمواصلة الشراكة بين حزب "الحركة" وبين حزب "العمل".

 جلسة كتلة "المعسكر الصهيوني" إن "رئاسة المعارضة ضرورية بالنسبة لها الستمرار الشراكة".
 ارات بشأن المستقبل".وبحسبها فإن ذلك قد يكون "فرصة رائعة لتعزيز الشراكة، وكذلك بالنسبة للقر 

 25/6/2018، 48عرب 
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 الجليل الغربي: انفجارات وقنابل ضوئية في تدريبات عسكرية لالحتالل .26
شرع جير االحتالل اإلسرائيلي، عصر يوم، اإلثنين، بتدريب عسكري ستسمع على إثره دوي 

وتستمر تدريبات انفجارات في مناطق الجليل الغربي، وسيتم إطالق قنابل ضوئية في سماء المنطقة، 
 الجير اإلسرائيلي حتى مساء اليوم.

 25/6/2018، 48عرب  
 

 لحزب جديد برئاسة غانتس مقعداً  13استطالع:  .27
قال استطالع للرأي أجرته "شركة األخبار"  القناة الثانية( اإلسرائيلية، نشر اليوم : هاشم حمدان

مقعدا في حال  13انتس، يحصل على اإلثنين، إن حزبا برئاسة رئيس أركان الجير السابق، بيني غ
مقعدا، بينما  28وبحسب االستطالع فإن حزب الليكود يتراجع إلى  أجريت االنتخابات هذا األسبوع.

 مقاعد. 10مقعدا، ويتراجع "المعسكر الصهيوني" إلى  14يتراجع "ير عتيد" إلى 
، بما %13لثاني بنسبة وردا على سؤال بشأن األنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس على المكان ا

. وحصل يائير %34يشكل فجوة كبيرة بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 
، وحصل كل من نفتالي بينيت و في غباي %5، بينما حصل موشي كحلون على %13لبيد على 

نياهو حيال كما فحص االستطالع مدى رضا الجمهور اإلسرائيلي من أداء نت لكل منهما. %3على 
 فقط أجابوا باإليجاب. %27غير راضين، مقابل  %64ما يحصل على حدود قطاع غزة، وتبين أن 

مقعدا، أكثر بمقعدين عما  32وبحسب االستطالع، وبدون حزب غانتس، فإن "الليكود" يحصل على 
ت المتحدة هو عليه اليوم، وأقل بثالثة مقاعد عن االستطالع الذي أجري في أعقاب انسحاب الواليا

مقعدا، بينما حصل "المعسكر الصهيوني"  18وحصل "ير عتيد" على  من االتفاق النووي مع إيران.
مقاعد لكل من "البيت اليهودي"  7مقعدا، مقابل  12مقعدا، وحصلت القائمة المشتركة على  15على 

مقاعد لكل منهما،  6و"كوالنو" و"يهدوت هتوراه"، بينما حصل كل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو" على 
 مقاعد للحزب الجديد برئاسة أورلي أبيكاسيس. 5مقاعد لـ"ميرتس"، و 5و

 25/6/2018، 48عرب 
 

 تقرير إسرائيلي: جاهزية الجيش للحرب موضع شك .28
في تقريره السنوي الذي نشر يوم اإلثنين، أشار "مفوض شكاوى الجنود" في الجير : هاشم حمدان

لى أن "صورة الوضع مقلقة بما يتصل بجاهزية الجير للحرب، وجهاز اإلسرائيلي، يتسحاك بريك، إ
 الخدمة النظامية، والقدرة على مواجهة التحديات الحالية".
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سنوات من واليته، كتب بريك أن "هناك أزمة صعبة جدا  10وفي تقرير األخير له في المنصب، بعد 
من خالل وثائق ومحادثات مع  2017في الجير، وذلك بناء على المعلومات التي جمعها في العام 

 جنود وضباط، إضافة إلى العمل الميداني.
وتطرق بريك في تقرير إلى صيانة العتاد العكسري والمدرعات، مشيرا إلى أنه في وحدات كثيرة ال 
يتم التشديد على ذلك، وخاصة في وسط االحتياط. كما أشار إلى أنه ال تجري دائما معالجة السالح 

ح كل يوم، وكذلك الصيانة الدورية للدبابات والمدرعات. كما اكتشف أنه في إحدى الشخصي صبا
القواعد العسكرية تم استئجار شركة مدنية لتنظيف األسلحة بعد التدريبات. وكتب أن "الجنود الذين ال 
 يعالجون العتاد الشخصي في األوقات العادية، لن يتمكنوا من ذلك في حاالت الطوارئ، األمر الذي

 يؤثر على الجاهزية والقدرة على إنجاز المهمات".
وعن التدريبات العسكرية كتب أن هناك تدريبات أكثر من السابق، ولكن نوعية التدريبات في تراجع، 
كما أن جنود االحتياط، وهم يشكلون غالبية القوة العسكرية للجير أثناء الحرب، ال يتدربون 

 في المهنيين والعتاد بما يثير الشكوك بشأن جاهزية الجير.بالمواصفات الصحيحة، وأن هناك نقصا 
كما خصص بريك فصال كامال لما اعتبره تراجعا في رغبة الضباط بااللتزام بالخدمة النظامية 
لسنوات طويلة، كما حذر من تراجع ملموس في رغبة الضباط الصغار بااللتزام بالخدمة النظامية، 

 ي "يعتبر مهما في ساحات القتال المستقبلية".وخاصة في الجهاز التكنولوجي الذ
وكتب أن "األطباء ال يريدون البقاء في الخدمة الدائمة في الجهاز القتالي، وضباط التسليح 
واإلمدادات والتربية ال يريدون إطالة مدة الخدمة النظامية، كما أن أفضل العناصر تغادر الجير، 

 ومن يتبقوا ليسوا بالضرورة األفضل".
اول في تقريره ما أسماه "نموذج النظامي الصغير" بشأن نموذج الخدمة الدائمة الجديدة في وتن

عاما للضابط الذي ال  14الجير. وبموجب هذا النموذج فإن هناك محطة خروج من الجير بعد 
يترقى إلى رتبة "مقدم"  لفتاننت كولونيل(، حي  يخشى ضباط كثيرون هذه المحطة والخروج إلى 

المدنية بدون تقاعد، ما يدفع ضباطا كثيرين إلى ترك الجير بعد الوصول إلى منصب "قائد الحياة 
من الضباط ال ينصحون أقرباءهم بالتوقيع على الخدمة  %50كتيبة". وبينت االستطالعات أن 

 الدائمة الطويلة في الجير.
ة واإلسنادية، مضيفا أن التكنولوجية والقتالي التجهيزاتوبحسب بريك، فإن هذه الظاهرة تتكرر في 
 الجير ليس مدركا بما فيه الكفاية ألبعاد ذلك.
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 الف من النظاميين من قبل وزارتي األمن والمالية، األمر  4كما يتطرق في تقريره إلى أبعاد تقليص 
الذي أدى إلى تقصير مدة الخدمة النظامية ما تسبب بأزمة عدم مالءمة بين المهمات الملقاة على 

 وبين حجم القوى البشرية والموارد المتوفرة بحوزتها. والجنود،اط عاتق الضب
شكوى كتابية من الجنود، مقابل  7,002تلقى مكتبه  2017إلى ذلك، أشار المفوض إلى أنه في العام 

. وبحسب الشكاوى، اعتبر بريك أن هناك "تعامال مؤذيا ومهينا 2016شكوى في العام  6,758
 جاه المأمورين".وعنصريا من جانب الضباط ت

وأشار أيضا في تقريره إلى أبعاد ثورة المعلومات في الجير على العالقة بين الضباط والمأمورين. 
وبحسبه، فإن االستخدام السائد للهواتف الخليوية والبريد اإللكتروني يؤدي إلى "مشاكل انضباط وعدم 

لعمالنية والتدريبية والروتينية بشكل يمس تنفيذ أوامر"، وأن "الجنود يستخدمون الهواتف في الفعاليات ا
 بالمستوى العمالني وبالعالقة الشخصية بين الضابط والمأمور.

وعن البريد اإللكتروني، كتب أن األوامر تصل بواسطة اإليميل أيضا إلى كبار الضباط وبكميات 
 فذ.كبيرة لدرجة أن بعضها يتم محوه بدون االهتمام بها، ما يعني أن األوامر ال تن

وعن استخدام الهواتف الخليوية كتب أن ذلك يمس بالقيادة والعالقات الشخصية لكونها تأتي بديال 
 للحوار المباشر بين الضباط والمأمورين، وأيضا بين الجنود أنفسهم.

وعن الخدمات الطبية في الجير كتب أن هناك فجوة، سواء على مستوى القوى البشرية أم 
حتية، بما يمس بالخدمات الطبية التي تقدم لمن يتلقى العالج، كما أن الضباط التكنولوجيا والبنى الت

 ال يولون األهمية المطلوبة للوضع الطبي للجندي خالفا للتوجيهات الصريحة للجهات الطبية.

 25/6/2018، 48عرب 

 

 الخارجية اإلسرائيلية توصي عدم التصويت على قانون "مذبحة األرمن" .29
كة "ميرتس" سحب مشروع قانون االعتراف اإلسرائيلي بمذبحة األرمن اضطرت حر : محمد وتد

ووصفها "كارثة"، حي  كان من المفروض أن يصوت الكنيست، يوم الثالثاء، على مشروع القانون 
سرائيل.  الذي يثير أزمة بالعالقات الدبلوماسية بين تركيا وا 

دم التصويت على القانون الذي ينص وأتى سحب مشروع القانون، بعد أن أعلن االئتالف الحكومي ع
االعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب األرمني، فيما هناك مشروع قانون  خر يدعو إلى استقالل األقلية 

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن سحب مشروع القانون أتى بعد  الكردية بالعراق وسورية.
تصويت عليه أو دعهم، حي  قرر االئتالف عدم توصيات وزارة الخارجية اإلسرائيلية للحكومة عدم ال

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن  دعم النسخة الحالية من االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن.
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االئتالف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة 
 جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس".

 26/6/2018، 48عرب 
 

 ات غالف غزةعمر في مست 90تواصل الحرائق لليوم الـ  .31
ات اإلسرائيلية بمنطقة عمر تواصلت الحرائق لليوم التسعين على التوالي، في المست :ترجمة خاصة

حرائق اندلعت منذ الصباح في كيبوتسات  8وبحسب مواقع عبرية، فإن أكثر من  غالف قطاع غزة.
 يلية مجاورة لحدود القطاع بفعل الطائرات الورقية والباللين الحارقة.ومستوطنات وبلدات إسرائ

وأشارت إلى أن طواقم اإلطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي تندلع في األحرار واألراضي الزراعية 
 الحدودية.

 25/6/2018القدس، القدس، 
 

 نتنياهو يعتزم طرح مشروع قانون التجنيد على التصويت .30
يسعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى طرح مشروع قانون تجنيد  :القدس المحتلة

الحريديم في جير االحتالل، على التصويت بالقراءة األولى، األسبوع المقبل، رغم المعارضة 
ويعول نتنياهو من أجل تمرير القانون على تصويت حزب "ير عتيد"  المتوقعة لألحزاب الحريدية .

تهديد الحريديم بإسقاط الحكومة إن لم تؤخذ تعديالتهم بعين االعتبار قبل التصويت  لصالحه، رغم
على القانون بالقراءة األخيرة، في موعٍد أقصاه انتهاء الدورة الصيفية الحالية للكنيست. وتنصب 

لية الخالفات بين األحزاب الحريدية وبين باقي أعضاء االئتالف الحاكم، أساسا ، على العقوبات الما
 التي ستافرض على المدارس الحريدية التي لن تنصاع لقوانين التجنيد.

 26/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وتحّمل حماس المسؤولية  "الطائرات الحارقة"لشبان متهمين بإطالق  تنشر صوراً  "إسرائيل" .32

فيسبوك"، صورا غزة: نشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جير االحتالل على صفحته على موقع "
ألربعة شبان من قطاع غزة، ادعى أن لهم عالقة بإطالق "الطائرات والبالونات الحارقة"، التي 
شهدت عمليات إطالقها نشاطا زائدا خالل األيام الماضية، خاصة وأنها تسببت أول من أمس في 

 منطقة إسرائيلية قريبة من الحدود. 16حرائق في 
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بالونات والطائرات الورقية التخريبية هي حراك شعبي"، زاعما أن وكتب "حماس تزعم إن إطالق ال
مطلقيها هم من النشطاء المعروفين من حماس في قطاع غزة، وضالعون في التوجيه وفي المساعدة 

واتهم الناطق باسم جير االحتالل حماس، بأنها تسعى لجر قطاع غزة "نحو  وفي إطالقها.
الطائرات والبالونات الحارقة" ليست أعماال شعبية بل "عمليات التصعيد"، وقال إن عمليات إطالق "

وحمل أدرعي حماس المسؤولية الكاملة عن "عواقب هذه العمليات  إرهابية" تقوم بها حماس.
اإلرهابية"، زاعما أن الحركة تريد من وراء ذلك "التغطية على فشلها في إدارة القطاع وفشلها في 

ونشر عدة تدوينات على صفحته تتوعد برد إسرائيلي عنيف  لسياج".أعمال العنف اإلرهابية على ا
على القطاع. وتضمنت نشر لقطات مصورة، زعم أنها لشبان من القطاع، خالل محاولتهم إطالق 

 "بالونات حارقة" من أحد مواقع حماس قرب الحدود. 

  26/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 

 من إيران وحزب هللا "إسرائيل"على  األطفال الفلسطينيون أكثر خطراً  .33
انضم جنرال إسرائيلي في االحتياط ونائب سابق لرئيس الموساد، لألوساط  وديع عواودة: -الناصرة 

التي تحذر إسرائيل من خطورة استمرار خسارة المعركة على الرواية والوعي في العالم في إطار 
كانتها ومجمل شرعيتها. ويدلل الجنرال الصراع مع الشعب الفلسطيني، ومن تبعاتها على صورتها وم

في االحتياط عميرام لفين على رؤيته هذه في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" بالتذكير بما قاله الرئيس 
الراحل ياسر عرفات بأن "الطفل حامل الحجر في مواجهة الدبابة ينقل في استشهاده أكبر رسالة إلى 

رائيل تواجه تهديدا استراتيجيا، يعتبر في نهاية المطاف، ووفقا له فإن إس العالم. نحن نفاخر بهم".
أكبر من "إرهاب" حماس، والطائرات الورقية المشتعلة واألنفاق والصواريع، بل حتى أكبر من إيران 
وحزب هللا. ويرى أن هذا التهديد هم "الجنود األطفال"، األداة التي "يستخدمها الفلسطينيون منذ 

للنجاح في ترويج الدعاية المعادية إلسرائيل وكسب تعاطف الغرب"، سبعينيات القرن الماضي 
متجاهال مسؤولية إسرائيل عن قتل األطفال الفلسطينيين، وقال إنها "طريقة عمل ساخرة، حقيرة 

جرامية، لكنها تنجح على أكمل وجه".  وا 
  26/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 راهيمي في الخليلوزير االقتصاد اإلسرائيلي يقتحم الحرم اإلب .34
اقتحم وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي ايلي كوهين، يوم االثنين، الحرم اإلبراهيمي : الخليل

وقال مراسل "وفا" في  الشريف في مدينة الخليل، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات االحتالل.
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ول المصلين والزوار الخليل، إن قوات االحتالل منعت المواطنين من الوصول للحرم وأعاقت دخ
وبين مدير عام لجنة إعمار الخليل  وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، تحضيرا لزيارته.

عماد حمدان لــ"وفا"، أن قوات االحتالل منعت اليوم عمل طواقم لجنة اعمار الخليل في الساحات 
والمستوطنين للعمال والمواطنين  الخارجية للحرم اإلبراهيمي الشريف، في ظل استفزاز جنود االحتالل

 والزوار والمصلين في محيط الحرم.
 25/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الطائرات الورقية  ببندقية خاصة ضدّ  "إسرائيل"تزّود واشنطن  .35
الورقية تل أبيب: باعت الواليات المتحدة إلسرائيل بنادق خاصة الستخدامها في اعتراض الطائرات 

الخفيفة، التي يطلقها الفتية الفلسطينيون في مسيرات العودة في قطاع غزة باتجاه الحقول والكروم 
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، إن البندقية تعتمد على أجهزة  اإلسرائيلية المحيطة.

تطلق البندقية مادة رصد إسرائيلية الصنع. ففي اللحظة التي تكتشف عملية إطالق الطائرة الورقية، 
حارقة تدمر الطائرة الورقية وهي في الجو قبل أن تجتاز الحدود اإلسرائيلية، وتنهي مفعولها. وقد بدأ 

 الجنود اإلسرائيليون تجربة هذه البندقية بشكل عملي منذ أيام وأعطت نتائج جيدة.
 26/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 الستفزازية للمسجد األقصىعصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها ا .36

جددت عصابات المستوطنين، صباح يوم اإلثنين، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى : القدس
وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من  المبارك بحماية وحراسة قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 إلىألمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة ا
منطقة باب الرحمة، فضال  عن محاوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل 

من جهة ثانية، أوقفت قوات االحتالل،  االنطالق والخروج من األقصى من جهة باب السلسلة.
 المسجد من جهة باب حطة.مزارعا داخل المسجد األقصى المبارك، واقتادته خارج 

 25/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يهدم منشآت لفلسطينيين بالقدس .37
هدمت  ليات االحتالل اإلسرائيلي منشآت فلسطينية استخدمت ألغراض تجارية في بلدة حزما شمال 

محلية في البلدة للجزيرة نت إن  وقالت مصادر شرق القدس المحتلة بحجة تشييدها بدون تراخيص.
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جرافات ترافقها قوات كبيرة من جير االحتالل اقتحمت البلدة صباحا وهدمت مشاتل ومنشآت زراعية 
 بمحاذاة الشارع الرئيسي في البلدة كان يستخدمها أصحابها مصدرا للرزق.

ما يضطر كثيرين وتفرض سلطات االحتالل قيودا مشددة على البناء الفلسطيني في شرقي القدس، م
 للبناء بدون ترخيص تلبية الحتياجات التزايد السكاني.

ألف نسمة يعيشون  380ووفق معطيات فلسطينية، فإن أكثر من نصف عدد المقدسيين البال  نحو 
 في مساكن غير مرخصة بسبب القيود اإلسرائيلية.

 25/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 عات الفلسطينيةملتحقون بالجام أسيراً  924قراقع:  .38
والثقافية في  األكاديميةاعتبر رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقع، أن استمرار العملية : بيت لحم

صرارسجون االحتالل ومثابرة  رغم ظروفهم القاسية  والثانوياألسرى على مواصلة التعليم الجامعي  وا 
جراءات االحتالل إنجازوالصعبة، هو  المستقبل  إلىالتعسفية، والتطلع  وطني وتحٍد لواقع السجن وا 

وأشار قراقع خالل احتفال بتسلم شهادة البكالوريوس تخصص حاسوب لوالدة األسير محمد  والحياة.
زواهرة المحكوم بالسجن المؤبد والذي أكمل تعليمه داخل السجن في جامعة القدس المفتوحة، وافتتاح 

الملتحقين في الجامعات الفلسطينية  األسرىدد جدارية الوفاء لألسرى في قرية المعصرة، إلى أن ع
 36تخصص بكالوريوس، و 888منهم  أسرى 924خاصة جامعتي القدس المفتوحة وأبو ديس بل  

الدورات الثقافية  إلى إضافة، اإلنجازالمتحان  أسير( 900  2018ماجستير، فيما سجل لهذا العام 
 لسجون.داخل ا األسرىوالقانونية العديدة التي يقوم بها 

 25/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اعتقاالت بالضفة والقدس مواجهات واقتحامات للمستوطنين بنابلس .39
شن جير االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، : محمد وتد
م شعفاط بالقدس المحتلة، كما اندلعت مواجهات من مخي 12شابا من الضفة بينهم  16اعتقال تخللها 

في بعض المناطق، فيما اقتحم مجموعات من المستوطنين بحراسة جنود االحتالل مدينة نابلس وأدوا 
وداهمت قوات االحتالل حي شارع المطار في كفر عقب واقتحمت  صلوات تلمودية في مقام يوسف.

بمحتوياتها واإلضرار بالممتلكات وانسحبت منها بعد عدد من الشقق السكنية وقامت بتفتيشها العب  
 أن أخضعت قاطنيها لالستجواب.
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وفي مدينة الخليل داهم جنود االحتالل العديد من المنازل قبل أن يعتقلوا الشاب جبريل عبد العظيم 
 كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم. ابو سنية.

إصابة بالرصاص المطاطي  17في محافظة نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي، إضافة إلى 
 والعشرات باالختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في نابلس.

 26/6/2018، 48عرب 
 

 المخيمات الفلسطينية والالجئين تقليصات األونروا هي مؤامرة جديدة تحاك ضدّ : اللجان الشعبية .41
نظمت اللجان الشعبية لالجئين اعتصاما، أمام مقر مكتب رئاسة الوكالة بمدينة : الم حمادأح - غزة

خان يونس، رفضا لسياسة الوكالة وتقليص خدماتها التي تقدمها لجموع الالجئين، بسبب العجز 
 المالي في موازنتها وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية.

ية لالجئين في خان يونس عدنان العصار، وكالة الغو  الدولية وطالب أمين سر اللجنة الشعب
بالتراجع عن قراراتها الجائرة، والسعي نحو توفير خدمة أفضل لالجئين، والبح  عن قنوات مالية 

 بديلة لسد العجز في موازنتها، وتطوير خدماتها ال سيما في برنامج التعليم والصحة. 
من جهته، دعا عنان الفقعاوي في كلمة القوى الوطنية واإلسالمية الدول المانحة، خاصة الدول 
العربية، لدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وسد العجز في موازنة "األونروا" كونها صاحبة الوالية 

 القانونية على مخيمات اللجوء والشاهد على معاناة ومأساة الالجئ الفلسطيني.
، حذر مسؤول العشائر في محافظة خان يونس، من سياسة "األونروا". واعتبر أن تراجعها عن بدوره

تقديم خدماتها األساسية لالجئين هو مقدمة إلنهاء خدماتها. وشدد على أن وكالة الغو  أنشئت 
بقرار دولي إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وال ينتهي عملها إال بانتهاء  خر حالة لجوء 

واعتبر المعتصمون أن تقليصات "األونروا" هي مؤامرة جديدة تحاك ضد المخيمات  فلسطينية.
الفلسطينية والالجئين. وأكدوا أن قضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية ولن يكون هناك 

 .194استقرار إال بحلول عادلة لالجئين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 
 26/6/2018، ، الشارقةالخليج

 
 غضب فلسطيني بعد اقتحام وزير لالحتالل المسجد اإلبراهيمي .40

نددت الفعاليات الفلسطينية باقتحام وزير االقتصاد اإلسرائيلي حرمة المسجد اإلبراهيمي، : وكاالت
واعتبر الشيع يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية  أمس االثنين، بحماية قوات االحتالل.

اقتحام الوزير اإلسرائيلي المسجد اعتداء سافرا  على مشاعر المسلمين، ومسا  خطيرا  بحرمة المسجد 
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ومكانته الدينية لدى المسلمين بوصفه وقفا  إسالميا  خالصا ، ال يحق ألي كان أن يشاركهم به، رغم 
 نيا  ومكانيا .ما يفرضه الواقع الحالي من ظلم على هذا المسجد من قبل االحتالل، وتقسيمه زم

كما استنكر قاضي قضاة فلسطين محمود الهبار، بشدة اقتحام الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل 
من قبل ما يسمى "وزير االقتصاد اإلسرائيلي" المتطرف دافيد أزوالي وتدنيسه بحماية جير 

 االحتالل.
 26/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 إلى استمرار الدعم الدولي لألونروامنظمات فلسطينية في بريطانيا تدعو  .42

دعا "مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا" و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، : لندن
الدول المشاركة يوم االثنين في المؤتمر الدولي للمانحين لوكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

زم لعمل الوكالة وأثر ذلك على استقرار المنطقة "، إلى االستمرار في تقديم الدعم الالاألونروا"
وأكد المركز والمجموعة، في رسالتين منفصلتين إلى المؤتمر المنعقد اليوم في نيويورك،  جميعها.

حساسية وخطورة المرحلة التي تمر بها قضية الالجئين الفلسطينيين، خصوصا  في ظل تدهور 
ميع ا وفي الدول المضيفة على وجه الخصوص، وفق األوضاع األمنية واالقتصادية في المنطقة ج

وقال المركز: "إن الظرف الحالي يتطلب زيادة الدعم المالي لمواكبة االحتياجات  "قدس برس".
المتزايدة في سورية ولبنان واألردن والضفة، فضال  عن اآلثار المدمرة الستمرار الحصار على قطاع 

لضغوط سياسية بغطاء مالي، بهدف إضعاف موقف  وكشف أن "الوكالة الدولية تتعرض غزة".
الالجئين الفلسطينيين وثنيهم عن التمسك بحقوقهم السياسية، والدفع بهم إلى القبول بحلول بديلة 

 عاما  من التشرد"، وفق الرسالة. 70تسقط حق العودة وتتجاهل معاناة 
على أهمية تقديم الدعم من جهتها شددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في لندن"، 

 المالي الالزم الستمرار عمل األونروا بما يتناسب مع محنة الالجئين الفلسطينيين المتعاظمة.
 25/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ونروا على الالجئين الفلسطينيينأل تحذير حقوقي من العجز المالي ل .43

ات تراجع مستوى الدعم المالي لوكالة فلسطين من تداعي-حذر تجمع المؤسسات الحقوقية : غزة
وأكد بيان  ونروا ومفاقمة األوضاع المعيشية لالجئين ومستوى الخدمات اإلنسانية المقدمة لهم.األ

مشترك للتجمع نشره يوم اإلثنين مسؤولية هيئة األمم المتحدة عن توفير دعم وتمكين "أونروا" من 
ا يقع على عاتق المجتمع الدولي، ويدعو إلى  تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك التزام 
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وطالب البيان األمين العام لألمم المتحدة  تحميل موازنة "أونروا" على الموازنة العامة لألمم المتحدة.
بالعمل على ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية الالزمة لتمكين "أونروا" من الوفاء بالتزاماتها، 

ودعا التجمع المفوض العام  الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا  لقرارات األمم المتحدة.لحين عودة 
ونرو" بيير كرينبول إلى العمل الجاد والسريع لتجنيد مصادر تمويل دائمة من أجل تجاوز العجز ألل

الجئين في ميزانيتها، بما يضمن لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، ويضمن ل
يقافكرامتهم اإلنسانية   التقليصات والخدمات، والذي من شأنه التأثير على الحياة الكريمة لالجئين. وا 

ودعا التجمع الدول المانحة إلى مضاعفة مساهماتها المالية الطْوعية المقدمة لوكالة غو  وتشغيل 
 .الالجئين الفلسطينيين، من أجل استمرار خدماتها وفقا  لقرار إنشائها

 25/6/2018، فلسطين أون الين
 

 فصل صحفي برام هللا لـ"تناوله" العقوبات على غزة إذاعياً  .44
" يوم اإلثنين إنه تلقى قرار ا بالفصل من عمله قبل FMقال صحفي يعمل في إذاعة "راية : رام هللا

ت التي أسبوعين بسبب "الحلقة اإلذاعية األخيرة التي قدمها عن رفع العقوبات عن غزة والتظاهرا
وأوضح الصحفي محمد نّصار في منشور له عبر موقع "فيسبوك" أن  رافقتها في الضفة الغربية".

تناوله لموضوع العقوبات على غزة، إضافة  إلى موضوع "األسير بالل الصيفي الذي تعرض لحملة 
 ال ميديا" عّرضه للفصل من عمله بقرار من مجلس إدارة اإلذاعة.يتخوين واسعة على السوش

 25/6/2018، فلسطين أون الين
 

 هكذا استقبلت القدس نتائج االنتخابات التركية .45
لقيت االنتخابات التركية اهتماما فلسطينيا كبيرا خاصة في مدينة القدس : هبة أصالن -القدس 

المحتلة، منذ الساعات األولى لفتح صناديق االقتراع، وحتى ساعة متأخرة من ليل األحد وا عالن فوز 
 رجب طيب أردوغان. الرئيس

وعجت صفحات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس بأخبار 
االنتخابات التركية، واتسعت النقاشات في ما بينهم بين مؤيد ومعارض لسياسة الرئيس المنتخب 

ن أجمعوا على اإلصالحات الكبيرة ضمن سياسته الداخلية.  رجب طيب أردوغان، وا 
ك رئيس أكاديمية األقصى للوقف والترا  الدكتور ناجح بكيرات نتائج االنتخابات التركية بصفتها وبار 
نتاجا للحرية التي يطمح الشعب الفلسطيني إلى التمتع بها يوما ما بعد زوال  -على حد تعبيره-

عالقات الوطيدة االحتالل واندثاره. ويعزي بكيرات اهتمام الشارع المقدسي باالنتخابات التركية إلى ال
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التي تجمعه بتركيا حكومة وشعبا، والتي تمتد تاريخيا إلى أيام اإلمبراطورية العثمانية، التي ما زال 
 إرثها حاضرا في حجارة أزقة القدس وشوارعها.

ومن بين العناصر التي تجمع بين الشعبين بحسب بكيرات، العنصر الديني وتبني الرئيس أردوغان 
سالمية أو المسيحية في مدينة القدس، والتي تجلت مؤخرا في تصريحاته حول المقدسات، سواء اإل

 منع األذان في مساجد المدينة المحتلة، واقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.
 25/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 غزة على حدود قطاع "مخيمات العودة"الفعاليات الشعبية تواصلت في  .46

الشعبية في "مخيمات العودة" الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع تواصلت الفعاليات  غزة:
وشهدت المخيمات على غرار األيام الماضية،  غزة، في إطار البرامج التي أعدتها الهيئة الوطنية.

مشاركات شعبية جماهيرية، خاصة مع استمرار توافد الكثير من المواطنين إلحياء أفراحهم في تلك 
 رسالة واضحة لالحتالل لتؤكد على شعبية الفعاليات، واستمرارها حتى تحقيق أهدافها.المناطق، في 

 26/6/2018القدس العربي، لندن، 

 

 من مساحته نتيجة القتال %85مخيم اليرموك ال يصلح للحياة بعد تدمير  .47
ير وكاالت: يعير الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك جنوب دمشق أوضاعا  صعبة أثر تدمال

 أجزاء كبيرة من المخيم نتيجة القتال بين التنظيمات اإلرهابية والجير السوري.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد 

من مساحته، مؤكدا  انه ال يصلح  %85المخيم يعاني من أوضاع صعبة بعد تدمير  إنالهادي، 
مساحات كبيرة من بنيته التحتية مدمرة نتيجة األنفاق التي فجرتها التنظيمات  أناصة للحياة خ

 تدمير المباني خالل القتال. إلىاإلرهابية، إضافة 
ألف فلسطيني،  200من  أكثركان يحوي  أنولم يبَق داخل المخيم سوى المئات من الالجئين بعد 

 الخارج. إلىاطق أاخرى أو هاجروا من إلىويضيف عبد الهادي: معظم الالجئين نزحوا 
مخيما  لكن بعد  13فلسطيني قبل األحدا  كانوا يعيشون في  ألف 600وكان يعير في سورية نحو 

 فلسطيني. ألف 400بقي نحو  2011السورية عام  األزمةبدء 
في  وال تقدم المنظمة أي دعم لكنها تعمل بشكل دائم لتحفيز الدول على دعم الالجئين الفلسطينيين

 سورية حسب عبد الهادي.
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وعن إعادة إعمار مخيم اليرموك المعروف بـ"عاصمة الشتات الفلسطيني"، يقول عبد الهادي انهم في 
الدولة السورية شددت  أنمرحلة دراسة وتقييم إعادة اإلعمار، وتقدير حجم الخسائر الكبيرة، مؤكدا  

 إلعمار كافة المناطق بدمشق.إعمار المخيم سيكون ضمن خطة الدولة السورية  أنعلى 
هناك مرحلة إلزالة  أنوقت طويل، خاصة  إلىهذه المرحلة تحتاج  أن إلىلكن عبد الهادي أشار 

 الركام ومن ثم البناء.
 26/6/2018، األيام، رام هللا

 
 الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع حلّ الملك عبد هللا خالل لقاءه ترامب:  .48

فـي البيـت األبـيض  عقد الملك عبدهللا الثاني والرئيس األمريكي دونالد ترامب، لقـاء   : بترا( - واشنطن
وتناولـــت  ركـــز علـــى عالقـــات الشـــراكة االســـتراتيجية بـــين البلـــدين، وأبـــرز القضـــايا اإلقليميـــة والدوليـــة.

ية، المباحثـــات مجمـــل التطـــورات اإلقليميـــة الراهنـــة، وفـــي مقـــدمتها القضـــية الفلســـطينية واألزمـــة الســـور 
 والمساعي المرتبطة بتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بعملية السالم، أكد الملك أن حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 
ــــد إلنهــــاء الصــــراع  ــــوطني الفلســــطيني وعاصــــمتها القــــدس الشــــرقية هــــو الســــبيل الوحي علــــى التــــراب ال

 ني اإلسرائيلي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة برمتها.الفلسطي
وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود إلعـادة تحريـك عمليـة السـالم، عبـر إطـالق مفاوضـات جـادة 
وفاعلــة بــين الفلســطينيين واإلســرائيليين، وصــوال إلــى تحقيــق الســالم العــادل والــدائم، الفتــا جاللتــه إلــى 

 لدور األمريكي المهم بهذا الخصوص.ا
 26/6/2018الغد، عمان، 

 
نهاء االحتالل .49  األردن يطالب بوقف االستيطان وا 

لـــزام "إســـرائيل" : وكـــاالت دعـــا األردن المجتمـــع الـــدولي إلـــى تحمـــل مســـؤولياته القانونيـــة واألخالقيـــة، وا 
ـــة فـــي بإنهـــاء احتاللهـــا لألراضـــي الفلســـطينية، ووقـــف انتهاكاتهـــا وممارســـاتها غ يـــر الشـــرعية والقانوني

وقـــال القـــائم بأعمـــال مـــدير عـــامر دائـــرة الشـــؤون  األراضـــي الفلســـطينية، وبشـــكل خـــاص االســـتيطان.
الفلســـطينية بالمملكـــة األردنيـــة نضـــال حـــداد رئـــيس وفـــد األردن المشـــارك فـــي الـــدورة الثامنـــة والســـبعين 

عـة العربيـة بالقـاهرة، إن األردن يؤكـد لمجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين، الذي عقـد األحـد بالجام
وأكـد أن القضـية الفلسـطينية هـي أسـاس  مركزية القضـية الفلسـطينيةل باعتبارهـا قضـية العـرب األولـى.
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الصراع في المنطقة، وأن تحقيق األمن واالستقرار يستلزم إنصاف الشعب الفلسطينيل عبر االعتـراف 
قامة الدولة الفلسطين  ية المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".بحقه في تقرير مصيره وا 

 26/6/2018الخليج، الشارقة، 
 

 جنبالط: نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين .51
غرد رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائال: : بيروت

الغرب يتصاعد اليمين  أين هذا المشهد في كل موقع من هذا العالم يشهد تهجيرا  جماعيا . في"
العنصري بدعم أميركي لتدمير الوحدة األوروبية بحجة المهجرين. لكن في الشرق نكبة جديدة تنتظر 
الفلسطينيين"، الفتا  إلى "أن التهجير الجماعي في العراق وسورية، بخاصة أفضل ذريعة للصهيونية 

 للوصول إلى يهودية الدولة".
 26/6/2018الحياة، لندن، 

 
 "صفقة القرن"السعودية واإلمارات تؤيد و : مصر واألردن "اليوم ائيل"إسر  .50

 واإلمــاراتفــي مصــر واألردن والســعودية  ن مســؤولين كبــارا  أ "إســرائيل اليــوم"ذكــرت صــحيفة : شــايكي
الدول العربية المعتدلـة  أنجاريد كوشنير وجيسون غرينبالت  األمريكيينبلغوا موفدي السالم أالمتحدة 

ســواء وافــق عليهــا رئــيس الســلطة الفلســطينية  "،صــفقة القــرن"مبــادرة الســالم المســماة  ال تعــارض طــرح
 لم يوافق. أممحمود عباس 

إن المقابلــة التــي أجرتهــا صــحيفة  "إسرائيل اليــومـ"ان والقــاهرة لــوقالــت جهــات رفيعــة المســتوى فــي عّمــ
ـــذين التقـــاهم ت بموافقـــة زعمـــاء الـــدول تّمـــ عبـــاسالقـــدس مـــع كوشـــنير وانتقـــد خاللهـــا بشـــدة  العربيـــة ال

ن أكوشـنير وافــق علـى مطالـب هــذه الـدول بــ أنكوشـنير. وأوضـح مســؤول مصـري للصـحيفة مــع ذلـك 
فـي حـال عـدم تعـاون القيـادة فـي رام هللا مـع خطـة السـالم  الحياة المعيشية للفلسـطينيين لـن تتـأثر سـلبا  

ل مـــن الـــدول العربيـــة هـــذا الموقـــف هـــو موقـــف مشـــترك لكـــ أنالمصـــدر المصـــري  وأضـــاف المتبلـــورة.
  ".القدس الشرقية"تكون عاصمتها  أنوعلى  ،الدولة الفلسطينية إقامةنها تصر على أو  ،المعتدلة

ن قــادة أو  ،علــى نشــر خطــة الســالم علــى المــأل عاقــدو العــزم حاليــا   األمــريكيين أنوذكــرت الصــحيفة 
نهــم أكمــا  ،مــب وموفديــهليعــدل موقفــه مــن الــرئيس ترا عبــاسعلــى  الــدول العربيــة يمارســون ضــغوطا  

 بمنحه ضمانات سياسية واقتصادية. عباسوعدوا 
 لألمــريكيينيملــئ  أنانــه ال يمكنــه  عبــاسل أوضــحتالــدول الــثال   إنردنــي للصــحيفة أوقــال مصــدر 

ن الرســالة أال. و  أميكونــوا وســطاء فــي عمليــة الســالم  أن بإمكــانهمذا ا  الجهــات التــي يتعــاطون معهــا و 
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الـــدول الـــثال  لـــن تكـــون حجـــرة عثـــرة  أنان والقـــاهرة للفلســـطينيين هـــي وعّمـــ التـــي وردت مـــن الريـــاض
نــه ســيخرج بــذلك إف األمريكيــةذا واصــل عبــاس رفضــه للتفــاوض حــول الخطــة إنــه أو  ،للعمليــة الســلمية

 القيادة الفلسطينية عن الملعب.
 ".اليوم إسرائيل"شكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في صحة ما ذكرته ومن جهته، 

 25/6/2018 ،هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 قصف إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة قرب مطار دمشق .52
جــدد الطيــران الحربــي اإلســرائيلي قصــفه ألهــداف ومنشــآت عســكرية فــي ســورية، : تحريــر محمــد وتــد

شـق، حي  أفاد التلفزيـون الرسـمي للنظـام السـوري، بسـقوط صـاروخين إسـرائيليين فـي محـيط مطـار دم
فيمــا مصــدر أمنــي ســوري، إن " ضــربة معاديــة اســتهدفت محــيط مطــار دمشــق الــدولي عنــد متصــف 

وأضــاف المصــدر، "يــرجح أن يكــون هــذا العــدوان قــد تــم  الليــل دون أن يحــدد مصــدر القصــف الجــوي.
عـدم وقـوع خسـائر فـي األرواح جـراء االعتـداء،  باستخدام صواريع من خـارج الحـدود السـورية"، مؤكـدا  

مـن جانبـه، قـال مـدير المرصـد السـوري لحقـوق اإلنسـان رامـي عبـد  وقعت أضـرار ماديـة بسـيطة. فيما
الــرحمن، إن "الصــاروخين اإلســرائيليين اســتهدفا مســتودعات أســلحة لحــزب هللا اللبنــاني قــرب المطــار"، 

 مشيرا  إلى أن "القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة".
 26/6/2018 ،48عرب 

 

 لمساعدات المالية للسلطة الفلسطينيةإدارة ترامب توقف ا .53
بهدوء على تجميد  أقدمتالواليات المتحدة  أنأفادت تقارير االثنين  :سعيد عريقات - واشنطن

مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، في انتظار المراجعة التي تقوم بها وزارة الخارجية األمريكية 
المعروف باسم "قانون تايلور فورس" قبل حوالي شهرين، وفقا للقانون الذي مرره الكونغرس األمريكي 

والذي يقضي بوقف كافة المساعدات عن السلطة الفلسطينية ما لم توقف السلطة الفلسطينية 
بشكل  التأكدولم تتمكن "القدس" من  المخصصات التي تدفعها ألسر الشهداء واألسرى الفلسطينيين.

رة الخارجية األمريكية لم ترد بعد على سؤال وجهته لها وزا أنمستقل من صحة هذه التقارير، حي  
وكالة التنمية األمريكية الدولية لم تتسلم  أنلم وعا  كتروني.ل"القدس" بشأن هذا الموضوع عبر البريد اإل

للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها  2018بعد ميزانيتها لعام 
 مساعدة للمناطق الفلسطينية.للمناقصة بشأن ال

 25/6/2018، القدس، القدس
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 ترامب: أحرزنا الكثير من التقدم في الشرق األوسط .54
استقبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب والسيدة األولى ميالنيا العاهل : هبة القدسي - واشنطن

ي  عقدا محادثات األردني الملك عبد هللا الثاني والملكة رانيا في البيت األبيض مساء أمس، ح
تركزت على العالقات الثنائية بين البلدين والقضايا اإلقليمية، وخطة السالم األمريكية بين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وقال ترامب خالل اللقاء إنه تم إحراز "تقدم كبير في الشرق األوسط"، لكنه رفض اإلفصاح عن 

 سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.الموعد الذي سيطرح فيه البيت األبيض خطته لل
وفي سؤال من الصحافيين حول توقيت إعالن الخطة األمريكية للسالم في الشرق األوسط وفحواها، 
قال ترامب: "إننا نقوم بعمل جيد في الشرق األوسط. وبعدما أنهينا الصفقة النووية مع إيران، فإن 

 األمور اختلفت كثيرا".
األمريكي واألردني محادثات مغلقة، حي  أشار مسؤولو البيت األبيض إلى وعقد مسؤولو الجانبين 

أن المحادثات تركز على مكافحة اإلرهاب والتهديدات اإليرانية واألزمة في سوريا، إضافة إلى دفع 
 الجهود من أجل تحقيق سالم دائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

قى التأكيد نفسه خالل لقاءاته بالقادة العرب في المنطقة وتفيد تقارير أمريكية بأن جاريد كوشنر تل
قامة دولة فلسطينية كأساس للسالم بين الجانبين. وذكرت مصادر  الذين أصروا على حل الدولتين وا 
في البيت األبيض أن المسؤولين األمريكيين لديهم إحساس باإلحباط، حي  لم تسفر لقاءات كوشنر 

 كافي الذي تحتاجه اإلدارة األمريكية ل عالن عن خطتها النهائية.مع القادة العرب عن الدعم ال
من جانبها، أّكدت اإلدارة األمريكية أن الخطة األمريكية سيتم إعالنها في وقت قريب، ويتحد  
البعض عن شهر أغسطس   ب(. ورفض المسؤولون اإلشارة إلى أي تفاصيل محددة حول الخطة، 

 فر حلوال  عادلة وخططا  لتحسين حياة الشعب الفلسطيني.واكتفوا بالتأكيد على أنها تو 
 26/6/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 "األونروا"مؤتمر بنيويورك لبحث األزمة المالية لـ .55

بدأت أعمال مؤتمر الدول المانحة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  :نادية سعد الدين - انعمّ 
مس في نيويورك، لبح  األزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، أ
مليون دوالر، وتوقع "نفاد ميزانيتها مع نهاية الشهر المقبل"،  256للوكالة، وسط عجز مالي وصل لـ

 وفق مسؤولين.
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وقالت مصادر مطلعة في "األونروا"، لـ"الغد" إن "مؤتمر التعهدات"، يعد منصة حيوية بالنسبة للوكالة 
ن أجل دفع المانحين إلى تقديم الدعم المالي الالزم لميزانيتها حتى تتمكن من تقديم خدماتها م

ماليين الجئ فلسطيني، منهم زهاء مليوني الجئ في  5الصحية والتعليمية واالجتماعية، ألكثر من 
 من عددهم اإلجمالي. %42األردن بنسبة 

ميزانية األونروا العادية سيؤثر على برامجها، وأضافت المصادر أن "ضعف استجابة المانحين لدعم 
السيما برنامج التعليم، مثلما سينعكس سلبا  على نحو نصف مليون طالب وطالبة، في األقاليم 

مدرسة وجامعة وكليتي مجتمع ومركز تدريب  172ألف باألردن، ضمن  120الخمس، منهم أكثر من 
 مهني". 

ونروا"، عدنان أبو حسنة، إن "الوكالة تعول كثيرا  على من جانبه، قال المستشار اإلعالمي "لأل
مؤتمر نيويورك المهم، حي  ستعرض أمام المانحين قضاياها المالية والعجز المالي ومدى تأثيره 
الخطير على مستقبل نصف مليون طالب وماليين الالجئين الذين يستفيدون من خدماتها في كافة 

 مناطق عملها".
مليون دوالر"،  256مليون دوالر إلى  446العجز المالي لألونروا تقلص من وأوضح أبو حسنة أن "

مبينا  أنه تم خالل األسبوع الماضي "اطالع أعضاء اللجنة االستشارية لألونروا، الذين قاموا بزيارة 
 غزة، على حجم العجز المالي وخطورته حيال مؤسسات الوكالة األممية".

 26/6/2018، الغد، عّمان
 

 "األونروا" تعتزم إنهاء عقود ألف موظف طوارئ نهاية الشهر المقبل ":ماأليا" .56
قالت مصادر موثوقة في وكالة "األونروا": إن الوكالة تعتزم إنهاء عقود ألف : حسن جبر -غزة 

موظف من العاملين على بند برنامج الطوارئ، نهاية الشهر المقبلل إذا لم يتم توفير التمويل الالزم 
 مر الدول المتعهدة في نيويورك.من خالل مؤت

وأكدت المصادر الموثوقة لـ"األيام" أن "األونروا" بدأت، أمس، "في إرسال رسائل إلى هؤالء الموظفين 
تبلغهم بتمديد عملهم شهرا  إضافيا ، حتى نهاية شهر تموز المقبل، ريثما تتضح مخرجات مؤتمر 

 مليون دوالر. 265مرار عمل "األونروا" والبالغة نيويورك ومقدرته على تجنيد األموال الالزمة الست
وستجتمع إدارة "األونروا" بالموظفين الذين سيشملهم القرار، منتصف الشهر القادم، لوضعهم في 

ن كان سيتم تشغيلهم على دفعتين أو االستغناء عنهم كليا .  صورة القرار وا 
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روا" فوضى عارمة بصفوف الموظفين وأثار القرار الذي يرفضه اتحاد الموظفين العرب في "األون
سنوات في الوكالة، خاصة على بند تقديم الدعم النفسي  10الذين يعمل عدد منهم ما يقارب الـ 

 وتوزيع المساعدات الشهرية للفقراء من الالجئين.
وفي حال تنفيذ القرار فإن ما يزيد على مليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة سيتأثرون بسبب توقف 

 المساعدات الشهرية التي تقدمها "األونروا" لهم.خدمات 
 26/6/2018، األيام، رام هللا

 
 اً يسعى للبقاء الجئ واحداً  فلسطينياً  : لم أجد الجئاً "القدس العربي"المفوض العام لألونروا لـ .57

ونروا بيير كرينبول، مع الصحافة األالتقى المفوض العام لوكالة : عبد الحميد صيام –نيويورك 
تمدة لدى األمم المتحدة، اإلثنين، قبل انعقاد مؤتمر التعهدات المالية في مقر المنظمة لتغطية المع

العجز في ميزانية الوكالة. وأوضح كرينبول أن عقد المؤتمر يأتي بسبب العجز المالي الذي يبل  
ئ مليون الج 5.3مليون دوالر للسنة الحالية، ما يهدد بوقف خدمات أساسية لنحو  250نحو 

 فلسطيني.
وقال المسؤول األممي إن هذه أزمة األونروا غير مسبوقة. وأضاف أن المؤتمر كان مقررا أصال في 
ديسمبر/أيلول من هذا العام لكن "قررنا تقديمه لشهر يونيو بسبب النقص الحاد الذي يؤثر على حياة 

ون مراجعة طبية ملي 3.5عيادة تستقبل  140مدرسة و 700ألف طالب في  525الماليين وخاصة 
 مليون الجئ معظمهم في غزة ثم سوريا". 1.7سنويا. كما أننا نقدم "مساعدات طارئة لنحو 

وقال كرينبول إن الالجئين يعيشون حالة قلق بسبب غياب أي بارقة أمل في حل معاناتهم والتي 
 سنة منذ أوسلو فقط. 25سنة و 70طالت كثيرا منذ 

سنة  70حول الرمزية التي تمثلها األونروا لالجئ الفلسطيني بعد  وردا على سؤال لـ"القدس العربي"
من االقتالع. قال كرينبول "إن كل سنة تراجع فيها اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة موضوع 
األونروا، أقوم بإلقاء كلمة شاملة في اللجنة وعندما أعود إلى المنطقة أكتشف أن الناس قرأوا ما 

وني في ما رأوه جيدا وما رأوه سلبيا. أي أن الناس يتابعون كل نشاط لألونورا ألنها كتبت ثم يناقش
تعني لهم شيئا. الالجئون يقدمون لي وجهات نظرهم فيما قلت. نعم الوكالة تعني لهم شيئا وشيئا 
ا مهما ألننا نقف مع كرامتهم ومع حقوقهم. ودعني أقول هذا: لم أصدف أبدا أن قابلت الجئا فلسطيني

ما هو الشيء … واحدا يريد أن يبقى الجئا. إن أسباب تعلقهم باألونروا بسبب غياب شيء  خر
اآلخر الغائب؟  إنه الحل السياسي الذي يتيح للفلسطينيين وبالتأكيد الالجئين أن يحددوا مستقبلهم، 
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اصل العمل يوجدوا دولتهم الخاصة بهم. حل يوفر لهم كرامتهم وقبل أن نحقق هذا الشي اآلخر، سنو 
 على تنفيذ الوالية التي منحتنا إياها الجمعية العامة".

 25/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 لوكالة الدوليةونروا" في غزة يكشف لـ"فلسطين" عن تبّرعات أوروبية لاأل مدير عمليات " .58
وروبية ونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي أن دوال  أاألكشف مدير عمليات وكالة : يحيى اليعقوبي

 تعهدت بتبرعات مالية ستفي بها خالل مؤتمر المانحين الذي يلتئم مساء اليوم في مدينة نيويورك.
، أن السويد وبلجيكا األربعاءوأوضح شمالي في حوار شامل تنشر تفاصيله صحيفة "فلسطين" يوم 

اء السويد التي أبلغت باإلضافة لالتحاد األوروبي تعهدوا بتقديم تبرعات مالية لم تحدد قيمتها، باستثن
مليون دوالر  60األونروا خالل اجتماع اللجنة االستشارية في عمان األسبوع الماضي، أنها ستقدم 

وعّد شمالي ذلك رسالة قوية لالجئين "تعني أن األونروا لن ينتهي دورها ولن يتم  ولمدة أربعة أعوام.
خالل المؤتمر لم تفصح عن قيمته، كذلك  وأكد أن حكومة بلجيكا تعهدت بتقديم دعم مالي إنهاؤها".

االتحاد األوروبي سيكون لديه بيان وكلمة، سيتضح فحواه الليلة إن كان تضامنيا أم سيحمل تبرعات 
 مالية، الفتا إلى أن ألمانيا تعهدت بتقديم تبرعات مماثلة للتي قدمتها هذا العام.

نتهي األموال الموجودة لدى "األونروا" على كما كشف شمالي، أنه بنهاية شهر يوليو/ تموز القادم ست
بند ميزانية الطوارئ، مبينا أن الوكالة ستتمكن بطريقة أو بأخرى من تقديم دورة المساعدات الثالثة 

 "الكابونة" من خالل بعض االقتراضات "من هنا أو هناك".
لتوافق عليها مع وظيفة على بند ميزانية الطوارئ جرى ا 800وذكر مدير عمليات "األونروا" أن 

مفوض عام الوكالة األممية لتمديدها حتى نهاية يوليو، قائال : إن "النقار ال يزال قائما  حول الكثير 
 من الوظائف التي ستنتهي مع نهاية  ب/ أغسطس القادم".

ونفى شمالي وجود قرار حتى اللحظة بإنهاء تلك الوظائف "ولكن هناك خطر من عدم وجود تمويل 
وهي وظائف متعلقة بتوزيع المواد الغذائية، وفئة ثانية لنظام التشغيل المؤقت الذي تستفيد  لتغطيتها،

منه المراكز الصحية وبعض خدمات الوكالة، وفئة ثالثة نصف العدد السابق يعملون ببرنامج الصحة 
 النفسية في الوكالة".

 200لة حصلت على تمويل بقيمة وفيما يخص الخدمات األساسية التي تقدمها األونروا، بين أن الوكا
مدرسة بموعدها بداية العام القادم وكذلك المراكز  275مليون دوالر، لكن ال تستطيع ضمان عمل 

 الصحية.
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مليون دوالر من أجل أن تتمكن من إنهاء  246وشدد على حاجة الوكالة التي ترعى الالجئين إلى 
 تقديم المساعدات.العام وفتح المدارس واالستمرار بالمراكز الصحية و 

 25/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 غوتيريش لمجلس األمن: النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني مركز "مستنقع" الشرق األوسط .59
قال األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيرير، اليوم اإلثنين، إن النزاع : محمد طارق - نيويورك

 نقع الشرق األوسط". اإلسرائيلي الفلسطيني سيبقي "محوريا  لمست
، بالمقر الدائم الثالثاء جاء ذلك في إفادته، خالل جلسة نقار مفتوح لمجلس األمن الدولي، يوم

لألمم المتحدة بنيويورك. وأشار إلى أن "الدعم الدولي أمر حاسم لخلق بيئة مواتية إلطالق مفاوضات 
إلى أنه "ما زال ملتزما  بشدة  النظر مباشرة ذات مغزى بين الطرفين لفلسطيني واإلسرائيلي"، الفتا  

بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية". وتابع األمين العام محذرا : "التوترات والعنف األخير في 
ونّوه غوتيرير إلى ضرورة "معالجة فجوات التمويل الشديدة التي  قطاع غزة يذكرنا بهشاشة الوضع". 

 تواجه وكالة  أونروا(".
 25/6/2018 ،لألنباء ناضولاأل وكالة 

 
 ترامب يقول إن نقل السفارة للقدس القى تقدير المسيحيين اإلنجيليين أكثر من اليهود .61

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن نقل السفارة األمريكية في إسرائيل : رائد صالحة –واشنطن 
لمسيحيين اإلنجيليين" أكثر من من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار الماضي كان محل تقدير من "ا

واشتكى ترامب أثناء حدي  مع الحاكم السابق لوالية اركنساس، مايك هاكوبي، على  اليهود أنفسهم.
شبكة "تي بي ان" الدينية المسيحية أن اإلعالم الليبرالي واليهود لم يقدموا له الثناء الذي كان يتوقعه 

 لكثير من االمتنان والشكر من المسيحيين اإلنجيليين.على تحرك السفارة مشيرا إلى أنه حصل على ا
واعترف ترامب أنه لم يفهم أبدا السبب الذي جعل العديد من الرؤساء السابقين على غير استعداد 

 التخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أنه يفهمه اآلن.
تقول: أرجوك، ال  وأضاف قائال "تلقيت اتصاالت من العديد من الدول قبل أسبوعين من اتخاذ القرار

 للحدي  معهم بعد أسبوع. سأعودتفعل ذلك.. حتى وصلت إلى نقطة قلت فيها بأنني 
واتفق محللون أمريكيون على الدور القوي الذي لعبته الجماعات المسيحية اإلنجيلية في دفع ترامب 

ه الجماعات تعتبر التخاذ قراره السيء بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، كما اتفقوا على أن هذ
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الداعم األول في الواليات المتحدة لسياسات الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة التى يقودها رئيس الوزراء 
 بنيامين نتنياهو.

 25/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 في الشرق األوسط األوضاعجلسة لمجلس األمن حول  .60
 في الشرق األوسط. األوضاعلسة حول عقد مجلس األمن الدولي، مساء يوم االثنين، ج: نيويورك

 أساسوأكد مندوب ساحل العاج في كلمته، على ضرورة وجود تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على 
حل لها  إيجادوقال: إن الوضع في الشرق األوسط يؤثر على وضع العالم، لذا يجب  حل الدولتين.

توحدت قراراته، مشيرا إلى أنه  إذاذلك  بإمكانه األمنللتأثير على العالم، مشددا على أن مجلس 
مع من خالل العمل  أفريقياوشمال  األوسطمسؤول عن الحفاظ على األمن، وحل أزمات الشرق 

 ، والمشاركة في حل وتسوية النزاعات.اإلقليمية الدول
بدوره، شدد مندوب بوليفيا في كلمته، على أن القضية الفلسطينية مركزية وقلب الصراع بالشرق 

 ، وفي حال عدم حلها على األسس المعروفة فان الصراعات ستسمر.ألوسطا
في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس  اإلسرائيلياالحتالل  إنهاءوقال: ال بد من العمل على 

الشرقية، مشددا على أن استمرار االحتالل يؤدي لمعاناة الفلسطيني وسقوط الضحايا، لذا ال بد من 
قامةحتالل، وتطبيق حل الدولتين، اال إنهاءالعمل على  الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات  وا 

 المتحدة. األمم
 25/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .62

إن الواليات المتحدة عاجزة عن  قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،: موسكو
تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بمفردها، مجددا الدعوة إلى البح  عن حل جماعي لهذه 

 القضية.
وأضاف بوغدانوف للصحفيين في موسكو اليوم االثنين: "طبعا، ليس بإمكانهم تسوية هذا النزاع 

 زمن". بمفردهم، ولو كانوا قادرين على ذلك، لتحقق األمر منذ
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "نقف مع العمل 
الجماعي، فلدينا الرباعية الدولية  المكونة من روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد 
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سرائيل إلى طاولة المفاوضات.  األوروبي(. لكن الشيء األهم هو أن يجلس الطرفان، فلسطين وا 
 وسبق أن اقترحنا عليهما أرضيتنا إلجراء مثل هذه المفاوضات".

وأكد بوغدانوف استعداد موسكو للعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى الحل، قائال: "مستعدون 
 للتعاون مع األوروبيين واألمريكيين واألمم المتحدة والشركاء العرب على حد سواء".

دارة األمريكية لم تطلع موسكو على خطتها لتسوية النزاع الفلسطيني وأشار بوغدانوف، إلى أن اإل
اإلسرائيلي، الذي تحد  عن إعدادها مسؤولون أمريكيون مؤخرا، وأضاف: "أخشى أنهم ال يشاطرون 

 حتى الفلسطينيين أنفسهم هذه المعلومات".
 25/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لعديد من الممارسات والسياسات اإلسرائيلية تنتهك القانون الدوليتقرير أممي: ا .63

قال تقرير صادر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  سيا : بترا ،وفا –نيويورك 
"إسكوا" إن العديد من الممارسات والسياسات اإلسرائيلية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم 

ستيالء على األرض عن طريق الحرب. ورصد التقرير األوضاع في األرض الفلسطينية جواز اال
المحتلة وتداعيات الممارسات والسياسات اإلسرائيلية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة من قبل 

 االحتالل اإلسرائيلي.
طينية المحتلة. وخلص التقرير إلى القول: إن إسرائيل تواصل توطيد سيطرتها على األراضي الفلس

وباإلضافة إلى الخسائر في األرواح، أدت السياسات والممارسات اإلسرائيلية إلى تدهور األوضاع 
 االجتماعية واالقتصادية، وتسببت في أزمات إنسانية ونكوص التنمية.

 70عاما من االحتالل العسكري المباشر، و 51الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون طوال  أن وأضاف
 ا من التشريد القسري، هي خسائر تمتد  ثارها ألجيال وعلى كثير من المستويات.عام

وحول غزة، قال التقرير، إن سكان القطاع عاشوا في ظروف غير مسبوقة ال يمكن تحملها، وشدد 
 على الحاجة لمزيد من العمل لدعمهم من أجل إنهاء معاناتهم.

 26/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الملكية البريطانية  األسرة أفرادحد أل األولىفي زيارة رسمية هي  "إسرائيل" إلىليام يو  ألميراوصول  .64
 أفرادالحد  األولىفي زيارة رسمية هي  إسرائيل إلىليام االثنين يو  األميروصل  :أ ف ب -أبيبتل 

ليام دوق كامبردج هو يو  واألمير الفلسطينية. واألراضيالدولة العبرية  إلىالملكية البريطانية  األسرة
 الثاني في ترتيب العرر البريطاني.



 
 
 
 

 

 38 ص             4673 العدد:             6/26/2018الثالثاء  التاريخ: 

                                    

دونالد ترامب بالقدس  األمريكيالزيارة في وقت حساس في المنطقة بعدما اعترف الرئيس  وتأتي
موجة استنكار واسعة ومواجهات دامية على  أثارليها ما إ األمريكيةونقل السفارة  إلسرائيلعاصمة 

 إسرائيل.حدود قطاع غزة مع 
من الزهور. وبعد  إكليالليام نصب "ياد فاشيم" لضحايا المحرقة لوضع يو  األميرلثالثاء، سيزور وا

ذلك سيجري محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعدها يلتقي الرئيس رؤوفين ريفلين في مقر 
 سكنه.

كما يلتقي بالجئين ليام في رام هللا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يو  األميرسيلتقي  واألربعاء
وشباب فلسطينيين. كما "سيحتفي بالثقافة والموسيقى والطعام الفلسطيني" حسبما صرح المتحد  

 باسمه جيسون كنوف للصحافيين في قصر باكنغهام.
 25/6/2018، رأي اليوم، لندن

 
 السويد: السجن لفلسطينيين وسوري بتهمة محاولة إحراق كنيس يهودي .65

أصدرت محكمة سويدية، اليوم االثنين، أحكاما متفاوتة بالسجن على  :ترجمة خاصة -رام هللا
فلسطينيين اثنين وسوري بتهمة محاولة إحراق كنيس يهودي في مدينة غوتنبرغ غرب السويد العام 

 الماضي.
شهرا  15وبحسب إذاعة ريشت كان العبرية، فإنه حكم بالسجن على اثنين منهم لمدة عامين، والسجن 

 على الثال .
ووفقا ل ذاعة، فإن الثالثة حاولوا حرق الكنيس بعد أن قرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب في شهر 

 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، نقل السفارة األمريكية إلى القدس.
 25/6/2018، القدس، القدس

 
 كوشنر يعود بخفي حنين .66

 هاني المصري
داء، وهو يرى جولة الوفد األمريكي برئاسة جاريد من حق الرئيس محمود عباس أن يتنفس الصع

كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، تحصد الفشل، كما يظهر من خالل تمسك البلدان العربية التي 
ا مصر واألردن، بضرورة أن يشمل أي حل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس  زارها، خصوص 

 الشرقية.
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في واشنطن تلبية لدعوة  -يوم أمس  -ردني بالرئيس األمريكي كان من المقرر أن يلتقي العاهل األ
مفاجئة، في محاولة جديدة لثني األردن عن موقفه، ودفعه لدعم صفقة ترامب التي أعلن كوشنر أنها 
ستعلن قريب ا، سواء أوافق عليها الرئيس الفلسطيني أم لم يوافق، وهدد باللجوء إلى الشعب الفلسطيني، 

ا أنه سيك  ون له موقف مغاير لموقف قيادته، علم ا أن موقف الشعب أكثر تشدد ا.متوهم 
يكمن سر فشل جولة الوفد األمريكي في ارتكاب خطيئة ثانية، بعد الخطيئة األولى المتمّثلة بنقل 
السفارة األمريكية إلى القدس، التي لم يستطع أحد أن يبلعها من الفلسطينيين والعرب ومعظم العالم. 

 –وفق ما نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية  –الخطيئة بطرح كوشنر على المصريين  وتتمثل هذه
أفكار ا حول إقامة منطقة حرة من الحدود المصرية وحتى العرير، تقام فيها خمس مناطق صناعية 
يعمل فيها ثلثان من العمال من الفلسطينيين وثل  من مصريي سيناء، على أن يقام بعدها ميناء 

طيني مشترك، ومحطة توليد طاقة، وفي حال صار التنفيذ كما يجب، سيتم بناء مطار، مصري فلس
 على أن يبقى القطاع تحت سيطرة "حماس" بالتنسيق مع مصر.

"صفقة ترامب" يمكن  إنأدى هذا الطرح كما يبدو إلى غضب مصري كونه يدلل على صحة ما يقال 
ه قطاع غزة، وأنها ستكون على حساب أن تتضمن االقتصار على حل إنساني واقتصادي مركز 

مصر من خالل البدء بإقامة المنطقة الحرة المزعومة على أراضيها. وليس من السهل أبد ا أن تقبل 
ا بعد الضجة التي أحدثتها قضية جزيرتي صنافير  مصر باقتطاع جزء من أراضيها، خصوص 

 وتيران.
المطلوب منها المساهمة في تصفية القضية  كما يمكن تفسير ردة الفعل األردنية بإدراك عّمان أن

الفلسطينية، والتخلي عملي ا عن رعايتها للمقدسات في القدس مقابل فتات مالي، فمن غير المضمون 
توّفر األموال الموعودة، ألن اإلدارة األمريكية لن تساهم فيها، في حين أن الدول الخليجية غير 

ا في ظل الرفض السعودي اإل  ماراتي إلشراك قطر في هذه العملية.متحمسة، خصوص 
فليس المطروح كما يتردد من بعض األوساط، وال من السهولة، عودة الخيار األردني بصيغته القديمة 
من خالل أن يحل األردن محل منظمة التحرير للتفاوض حول استرجاع الضفة الغربية، بل خيار 

"الخيار األردني" المقّزم، الذي يتضمن بأن أردني جديد يجمع ما بين أن "األردن هو فلسطين"، مع 
يرضى األردن بتغطية الضم اإلسرائيلي لمعظم الضفة، مع بقاء السيطرة األمنية اإلسرائيلية من النهر 
لحاق أو إقامة عالقة فدرالية أو كونفدرالية بين األردن والمعازل اآلهلة بالسكان في  إلى البحر، وا 

ا،  األمر الذي يطلق موجة جديدة من التهجير الفلسطيني الجديد، الضفة، وربما معزل غزة أيض 
 ويعرض األردن إلى فتنة ال يستطيع أحد التكهن ماذا ستأكل في طريقها.
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ما سبق ال يعني تبرئة الموقف العربي من المسؤولية على التجرؤ األمريكي على الحقوق والمصالح 
تطرحه إسرائيل، لدرجة أن قيادتها تمر بحالة نشوة،  الفلسطينية والعربية، المتجسد بالتبني الكامل لما

تدفعها للمضي بشكل أكبر لتطبيق مخططاتها االستعمارية والتوسعية والعنصرية، فالعرب عارضوا 
سقاطها، وألقوا العبء على  الخطة األمريكية معارضة لفظية من دون االستعداد لمحاربتها وا 

 بها".الفلسطينيين بحجة أن "أهل مكة أدرى بشعا
ما سبق يعني أنه إذا وافق الفلسطينيون على "صفقة ترامب" سيجدون التغطية العربية لموافقتهم 

 عليها، وهذا يختلف مع ضعفه عن قبولها والضغط على الفلسطينيين لقبولها.
تستوجب "صفقة ترامب" وضع خطة فلسطينية عربية إلحباطها، تبدأ بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة 

وتنتهي بجمع كل عناصر الضغط  –الصخرة التي تضمن إحباط الصفقة  –ية الفلسطينية الوطن
والقوة السياسية واالقتصادية والديبلوماسية الفلسطينية والعربية. فإدارة ترامب رغم الخيبة واألزمة التي 

دعمها تواجهها جراء الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة ال تزال تراهن على أن العرب سيمضون في 
من دون الفلسطينيين، ويشجعها على ذلك أن الموقف العربي ضعيف جد ا في معارضتها، وال يرتقي 
ذا لم تتوفر متطلبات إحباطها، وعلى رأسها الوحدة  إلى مستوى التحديات التي تطرحها. وا 

إلى الفلسطينية، فال يوجد ما يطمئن الستمرار المعارضة العربية الضعيفة التي يمكن أن تتحول 
ا إذا عدلت الصفقة المسمومة، رغم أنه وضع بعض العسل عليها ال يعني أنها لم  قبول، وخصوص 

 تعد قاتلة.
في هذا السياق نحذر مما يطرحه العديد من القادة العرب من ضرورة استئناف المفاوضات من دون 

نما اشتراط سحب "صفقة ترامب" من التداول، ألنه ال يوجد على الطاولة ما يمكن ال تفاوض حوله، وا 
 "صفقة" أمريكية إسرائيلية ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وما يمكن أن يعزز ضرورة إحباط "الصفقة األمريكية" أن ترامب يثبت بشكل متزايد أنه ال يمكن 
االعتماد والرهان عليه، فموقفه غير ثابت، كما الحظنا في العديد من القضايا، وكان  خرها انتقاله 

 ن التهديد بالحرب النووية ضد كوريا الشمالية إلى التصالح معها.م
سرائيل  حذرنا ونكرر التحذير من استمرار الوهم عند بعض العرب بالرهان على أن أمريكا ترامب وا 
ستحاربان إيران كرمال عيون العرب وأموالهم، مع أن إيران جارة نختلف معها حول العديد من 

 ا.القضايا ولكنها ليست عدو  
ا اآلن لعرب أمريكا أن ترامب ال يمكن المراهنة عليه، وأنه سيحارب  نأمل أن يكون قد بات واضح 
إيران فقط إذا وجد في ذلك مصلحة أمريكية، مع العلم أن الحروب التي شنها أسالفه ضد العراق 

كثر من وأفغانستان وغيرهما لم تحصد إال الفشل. كما أن بقاءه في البيت األبيض غير مضمون أل
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انتهاء فترته الرئاسية األولى، لذا على عرب أمريكا االمتناع عن إعطائه كل شيء، حتى فيما يتعلق 
 بالقدس وفلسطين، قبل أن يضمنوا تحقيق أي شيء.

ال يجب التهوين من صفقة ترامب بالقول إنها ولدت ميتة، أو أن الرفض الفلسطيني قتلها، أو 
له، وأن العرب األمريكيين قد وافقوا عليها ويضغطون على  التهويل بها وكأنها قدر ال راد

الفلسطينيين لقبولها، وأنهم مستعدون لتجاوزهم إذا استمروا في رفضها، فهناك فرق بين الموقف 
 د لدعم الخطة األمريكية.العربي الحالي السيئ والضعيف وبين التجنّ 

سرائيلية يرجع إلى كونها تقوم على إن الرفض الفلسطيني الشجاع المستمر للخطة األمريكية اإل
تشريع الحقائق االحتاللية واالستيطانية والعنصرية التي أقامتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على 

 األرض منذ االحتالل وحتى اآلن، والتي تزايدت معدالتها بعد توقيع اتفاق أوسلو.
عرقلة وتأزيم التحرك األمريكي للتمهيد  إن الرفض الفلسطيني بحدوده الحالية مهم، كونه أدى إلى

لعرض "الصفقة"، لكنه لم يؤد إلى إحباطها، كما تدل مواصلة اإلدارة األمريكية لمساعيها لتمريرها، 
وما يعنيه ذلك من تزايد احتمال السعي لتجاوز القيادة الفلسطينية، وتشجيع قيام بدائل عنها، حتى لو 

ثارة الفوضى كمدخل إلعادة أدى ذلك إلى دفع الوضع الفلسطيني  إلى مزيد من الشرذمة واالنقسام وا 
 بناء السلطة على أساس يلبي متطلبات تمرير "الصفقة".

المخرج واضح، ويكمن السر في تحقيقه في إنجاز الوحدة القائمة على الشراكة الحقيقية من دون تفرد 
كفير، وال احتكار للوطنية والدين وال محاصصة فصائلية، وال هيمنة، وال إقصاء، وال تخوين، وال ت

مكاناته وقواه بصورة لن يستطيع أحد حتى بمجرد  والحقيقة. شراكة تستنفر كل طاقات الشعب وا 
التفكير بتصفية القضية الفلسطينية التي حماها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مائة عام وقادر على 

 حمايتها مجدد ا.
 26/6/2018، القدس، القدس

 
 عادلة الخراب الفلسطينيغزة في م .67

 عبد الستار قاسم
إنها معادلة خراب فعالل ألنه لم يحصل أن وقف قطاع من شعب مع إجراءات قاسية ضد قطاع 
 خر من ذات الشعب، ولكن ذلك حصل في الضفة الغربيةل فقد خرجت جموع تضامنا مع قطاع 

أييدا لرئيس السلطة الفلسطينية غزة ومطالبة برفع العقوبات الفلسطينية، فخرجت مظاهرات مضادة ت
 محمود عباس الذي يفرض العقوبات على غزة.
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أي أن جموعا فلسطينية تؤيد اإلجراءات الفلسطينية المتخذة ضد قطاع غزة الذي يعاني أهله من 
حصار عربي صهيوني غربي صعب. هذا هو عين الخراب، وهي معادلة قائمة تشمل النسيجين 

ثقافة الوطنية والمروءة العربية، والمصير المشترك والوحدة الوطنية، وتاقدم االجتماعي واألخالقي، وال
 الدعم لالحتالل الصهيوني.

 

 قمع مظاهرات التضامن
وليس أدل على هذا الخراب من قمع السلطة الفلسطينية للمظاهرة التضامنية مع غزة في رام هللال إذ 

ضد أبناء فلسطين، ولم تميز بين كبير وصغير تصرفت األجهزة األمنية الفلسطينية بوحشية وهمجية 
 ورجل وامرأة.

لقد ضربوا النساء.. وفي هذا عار كبير بالنسبة لنا نحن الذين نتغنى دائما باحترام نسائنا وبناتنا، 
وحرصنا المهذب والقوي عليهن. وعمدت السلطة إلى مصادرة أجهزة التصوير ومنعت التصوير 

يها وخجلها من نفسها وأعمالها الشائنة. وقد شكل قمع المظاهرة الفردي ما أمكن، كدليل على خز 
على  -وفي مقدمتها رئيسها عباس-انتهاكا للقانون الفلسطيني الذي اعتادت السلطة الفلسطينية 

 انتهاكه وتمري  أنفه.
 قالت السلطة إنها تحترم القوانين لكن ظرف األعياد قد أملى عليها قمع الناس. وقالت إن المظاهرة

 تنغص على الناس وتعرقل حركتهم في أيام العيد، وحرصا منها بالتالي على الناس قمعت الناس.
فإذا كانت السلطة معنية بعدم التنغيص على الناس في الضفة الغربية، فكيف تسمح لنفسها بزيادة 

ي التنغيص على قطاع غزة فتحجب عنهم الرواتب جزئيا؟ أم إن الناس في الضفة الغربية ناس وف
 غزة ليسوا ناسا؟

ومن أراد فعال التسهيل على الناس كان بإمكانه أن ينصح وينسق مع المتظاهرين من أجل مظاهرة 
سلسة وغير مزعجة، علما بأن المتظاهرين لم يتجاوزوا  داب التظاهر، لكن السلطة على ما يبدو 

 تعمدت إرهاب الناس وليس التسهيل عليهم في العيد.
نية في غاية الحماقة عندما تصدت للمتظاهرين بتلك الوحشيةل لقد خلت كانت السلطة الفلسطي

ممارساتها من أدنى معاني الذكاء ألنها أساءت إلى نفسها بصورة كبيرة جدا، وحرضت ضدها 
جماهير واسعة. لقد وضعت نفسها موضع انتقادات حادة، ووضعت الشعب الفلسطينية في حالة 

 سخرية على المستوى العالمي.
وسائل اإلعالم اإلقليمية والعالمية مشاهد من قمع المتظاهرين، وأثارت تساؤالت حول قدرة  نقلت

الشعب الفلسطيني على إقامة دولة حقيقية. هؤالء الذين لم يصلوا إلى درجة دولة حتى اآلن يمارسون 
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كل هذا القمع ضد شعبهم، فكيف سيفعلون إن هم أصبحوا دولة؟ وأشد ما أثار ردود فعل لدى 
 المشاهدين هو االعتداء على الفتيات والنساء.

يولي الشعب الفلسطيني احتراما خاصا للنساء، ويقدر دورهن في الحياة الفلسطينية ومختلف 
النشاطات، لكن السلطة الفلسطينية فقدت كل احترام وتقدير، ولم تتردد في ضرب النساء، ناهيك عن 

د حصلت همجية مرعبة ستبقى صورها راسخة في سحل الناس في الشارع أمام وسائل اإلعالم. لق
 جدليات أعداء الشعب الفلسطيني.

ومن التبجح بالوقاحة أن يقف أحد عناصر األمن الفلسطينية أمام الشاشة ليهدد الناس ويتوعدهم 
 بالمزيد من القمع، ويبقى مسؤوال في مكانه لم يعاقبه أحد، ولم تاتخذ ضده إجراءات.

نتيجة حصول المظاهرات في رام هللا تضامنا معهم، وارتفعت معنوياتهم  شعر أهل غزة باالنتعار
على أمل أن يؤدي الضغط الشعبي إلى رفع العقوبات عنهم. وبالطبع تأخرت هذه المظاهرات رغم 
معرفة الناس في الضفة باألوضاع القاسية التي يعيشها أهل غزة، والتي لم تحصل حتى أثناء 

 .الحروب المتتالية على غزة
لقد شن الكيان الصهيوني ثال  حروب متتالية على غزة، ودمر وقتل وخرب دون أن تتحرك الضفة 
الغربية تضامنا مع غزة. تضامن أهل إنكلترا وأسكتلندا وأهل دول أخرى مع غزة، لكن الضفة الغربية 

قلوب بقيت هادئة. وطبعا سبب ذلك هو أن قوى األمن الصهيونية والفلسطينية أثارت الرعب في 
 الناس إلى درجة أنهم فقدوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

تلك الحمية العربية األصيلة والشجاعة التي كان يتحلى بها شباب فلسطين تدهورت تحت ثقل الديون 
 المالية، واضمحالل الثقافة الوطنية، ورفع منسوب الهموم الشخصية.

أماكن وجودهم أن يهبوا لنجدة غزة. والمفروض  إنها مسؤولية كل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة
نما عليهم تبني برامج تخفف وطأة الحصار الصهيو/فلسطيني، والذي  أال يكتفي الناس بالتظاهر، وا 
يشارك فيه بعض العرب وأهل الغرب. غزة بحاجة إلى ما هو أكثر من تضامن الشارع، إنها بحاجة 

 إلى البذل والسخاء والتضحية.
 

 طينغزة درع فلس
يعمل رجل الدولة دائما على رص صفوف شعبه، وحشد مختلف الطاقات واإلمكانات والقدرات من 
أجل مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، خاصة عندما تمّر الدولة بأزمات. رجل الدولة ال يتصرف 

ال يكون مصيره الفشل. نما وفق مصلحة الدولة والشعب، وا   وفق رغبات االنتقام أو الثأر، وا 
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فكان من المفروض أن تستنفر السلطة الفلسطينية عندما قام الصهاينة بمحاصرة غزة، وأن تحشد كل 
طاقاتها وقدراتها وكل فئات الشعب، من أجل التصدي للحصار ومساعدة أهل غزة على الصمود 

 والتصدي، ومواجهة التحدي بتحدٍّ أكبر وأشد.
زء كبير من شعبه يعاني من وطأة إجراءات كان على محمود عباس أن يشمر عن ساعديه لنصرة ج

االحتالل. كان من المفروض أن يسارع إلى ترتيب الطاقات الشعبية والرسمية لخدمة أهل غزة، وأن 
 يقدم المساعدات الفورية للتخفيف من وطأة الحصار.

وكان عليه أن يطوف العالم بحثا عن كل أنواع الدعم ألهل غزة لتعزيز صمودهم. كان من 
روض التعامل مع غزة على أنها منطقة كوار  فلسطينية، تستحق اهتمامات خاصة حتى ولو المف

 غضب الصهاينة.
كل هذا لم يحصل، ووجدنا أن بعض رجاالت السلطة يحرضون على غزة ويحاولون وصف القطاع 
بأنه منطقة فلسطينية متمردة، وودُّوا لو كانوا قادرين على شن حرب على غزة. بعضهم حرض 

على غزة، وغضبوا على رب العالمين ألنه لم ينصر الصهاينة  -بطريقة غير مباشرة-هاينة الص
 على غزة.

وهكذا بدل التخفيف عن غزةل انضمت السلطة الفلسطينية إلى الصهاينة ومصر في تشديد الحصار. 
مصر قضت إلى حد كبير على األنفاق ودمرت أغلبها، والسلطة ضيقت ماليا بصورة كبيرة على 

 لقطاع، واتخذت إجراءات عقابية خاصة في مجاالت الصحة والطاقة.ا
محمود عباس ليس رجل دولة، ولم يكن كذلك في أي وقت من أوقات سيطرتهل لقد أحاط نفسه 
بمجموعة مشكوك في انتمائها الوطني، وصّبوا تحريضهم على حركة حماس وقطاع غزة من أجل 

 القضاء على المقاومة.
ضيق الحياة في غزة وضنك العيرل فإن غزة حافظت على مكانة القضية ورغم شدة الحصار و 

الفلسطينية، وعطلت الحلول الساعية لتصفيتها، وأعاقت اتفاق أوسلو وأهله. لقد صمدت غزة في 
 ثال  حروب متتالية، وبقيت صامدة رغم التضحيات الضخمة التي قدمتها وما زالت تقدمها.

ي الصمود والتضحية والفداء والشجاعة واإلباء. لقد صمدت لقد ضرب أهل غزة المثل األعظم ف
 المقاومة، وصمد الشعب، وصمدت حماس، وهؤالء جميعا سطروا أروع البطوالت الفلسطينية.

لى الذاكرة الفلسطينية  ويكفي أهل غزة فخارا أنهم أعادوا حق العودة إلى صدارة االهتمام العالمي وا 
ال يقنطوا وأال ييأسوا، فهذا الجلد والصبر لن يذهب سدى، واألحرار والعربية. ولهذا نقول ألهل غزة أ

رون.  فقط هم الذين يحرِّ
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لقد حوصرت غزة بشدة ظنًّا من األعداء أن الناس سيثورون ضد المقاومة الفلسطينية، ويغّيرون 
الوضع السياسي إلى ما يتناسب مع اتفاق أوسلو، لكن المظاهرات خرجت في الضفة الغربية ضد 

 لذين قصدوا العكس. ومن حفر حفرة لئيمة وقع فيها.ا
 25/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيل"الطائرات الورقية ترعب  .68

 د. فايز رشيد
حتى وسائل المقاومة السلمية الفلسطينية ترعب دويلة "إسرائيل" وتؤثر عليها! فما بالكم بالكفاح 

يومي نوعي في مجابهة هذه الدويلة المغتصبة، والتي  الشعبي المقاوم المسّلح إذا ما تحّول إلى نهج
بقدر قوتها العسكرية  التي ال نستهين بها( فهي ضعيفةل ألن القائمين عليها يدركون في قرارة أنفسهم 
أن دولتهم أقيمت عنوة وبتآمر إجرامي مع الدول االستعماريةل لذا فإن مستوطني هذه الدويلة ورغم 

 لقسرية، يفتقدون إلى األمن واالستقرار. سبعين سنة على إقامتها ا
ولذلك فإن العدوان هو وسيلتهم الوحيدة من أجل تحقيق شعورهم باالطمئنان، ومن أجل خلق انتماء 

 يفتقدونه دوما  في وجودهم على أرضها. نعم، الطائرات الورقية باتت تزعج الدولة الورقية.
ت الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو المحتلة، لشّن لذلك، تزايدت وما تزال في األسبوع األخير، دعوا

عدوان واسع النطاق على قطاع غزة، ردا  على الطائرات الورقية التي تقول دويلة "إسرائيل"، إنها 
 تسبب حرق  الف الدونمات. 

من ناحية أخرى، تغيرت اللهجة في تقارير المحللين العسكريين "اإلسرائيليين"، ففي حين قالوا حتى 
بل األسبوع الماضي، إنه ال توجد نّية للتصعيد، فقد بات حديثهم اليوم عن احتمال "تدهور األمور" ق

 بشكل مفاجئ نحو "عملية واسعة النطاق" لجير االحتالل.
فقد قال وزير ما يسمى "األمن الداخلي" في حكومة االحتالل جلعاد أردان، في تصريحات إلذاعة 

يوجد احتمال كبير بأال  يكون هناك مفّر من شن عملية واسعة النطاق جير االحتالل قبل أيام، إنه "
في القطاع، من أجل ردع "المخربين" على المدى الطويل". وتابع قائال : "إن المنظمات التخريبية ال 
ذا واصلنا الّرد، كما كان في األيام األخيرة  هجمات ليلية على  تقّدر متى سينقطع لدينا الحبل، وا 

 فأعتقد أن الحال سينتهيل ألن الفلسطينيين ليسوا معنيين بإنهاء وجودهم في غّزة". القطاع(،
في حين قال وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم تحالف أحزاب المستوطنين  البيت اليهودي(، إنه 
"يجب استهداف كل من يطلق الطائرات الورقية"، مضيفا : "يجب عدم التمييز بين األجيال، ألنهم 

 لو كانوا أطفاال  فإنهم "ليسوا أطفاال  أبرياء". حتى 
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وقال إن الطائرات الورقية "هي إرهاب إجرامي وسالح فتاك يستهدف قتل أطفالنا. ولهذا يجب 
التعاطي مع البالون المتفجر أو الطائرة الورقية الحارقة كناٍر، يجب التوقف عن إطالق النار بجانبهم 

 اشرة نحو الهدف". بمعنى إطالق النار بهدف القتل. واالنتقال إلى إطالق النار المب
وقالت زميلته في الحزب والحكومة وزيرة القضاء المتطرفة أييليت شكيد: "ال يوجد فرق بين طائرة 
ورقية وصاروخ، ونحن ال نحتاج إلى احتواء الطائرات الورقية". من جانبها قالت صحيفة معاريف: 

هي في الواقع نوع من مشهد تجريبي، ما يحتمل أن يكون  "إن األحدا  األخيرة في قطاع غزة،
عملية مواجهة أوسع". وقالت صحيفة هآرتس في تقرير لها، إن جير االحتالل بات يعترف بأنه "لم 

 يقّدر بالشكل الصحيح األضرار المتوقعة من الطائرات الورقية". 
قررت أن تقوم باغتيال مطلقي وعلى الرغم من هذا بحسب قول الصحيفة فإن "رئاسة أركان الجير 

الطائرات الورقية تخوفا  من الضرر بجمهور ال يشارك في العمليات"، بحسب تعبيرها. وقال المحلل 
العسكري فيها عاموس هارئيل، إن "إسرائيل" اآلن في "وضع مختلف عن الذي ساد في القطاع 

 خالل السنوات الماضية، منذ عملية الجرف الصامد". 
يلة االحتالل ليست بحاجة لتبرير اقتراف عدوان جديد على القطاع، فعدوانها متواصل وبالطبع، دو 

على الفلسطينيين وعلى األمة العربية جمعاء، وهو ديدنها منذ إقامتها وحتى اللحظة، وسيظّل موجودا  
ي ألهله، ما دامت هذه الدولة قائمة، ولن ينتهي إال بإزالتها من الوجود، حينها سيعود الوطن الفلسطين

 وستتخلص األمة العربية من المخاطر التي تشّكلها عليها هذه الدويلة. 
إن وزراء دويلة "إسرائيل" كعادتهم متغطرسون وال يقّدرون مقاومة الفلسطينيين في كّل أماكن 
وجودهم، على الرغم من أن دويلتهم شنت أكثر من عدوان على غزة، وفشلت في تحقيق أهدافها، بل 

بعة من جنودها، ورغم كّل ذلك، يهدد وزراؤها بعدوان جديد، لن يكون في مطلق األحوال تم أسر أر 
 في نتائجه بأفضل من كافة أشكال العدوان السابقة ضد القطاع.

 26/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 قص العشب.. االستراتيجية تجاه حماس .69
 أفرايم عنبر

 ل رهاباقعية. فالتطلع إلى وضع حد نهائي الدعوات التي تطلق غير مرة الحتالل القطاع غير و 
من غزة مفهوم، ولكنه ليس واقعيا. فخلف الحدود يوجد عدد كبير من السكان ممن يكرهون اليهود، 

تجاه إسرائيل في الماضي، حتى عندما كانت إسرائيل تسيطر في قطاع غزة.  اإلرهابواستخدموا 
اخذ  أعقابهشأنها أن تكلف دما كثيرا، وفي واحتالل القطاع، وهو حملة عسكرية غير بسيطة من 
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حكم حماس، الذي لن يصفي العطف في  إسقاطالمسؤولية عن سكان غزة، ليس مرغوبا فيه. كما أن 
الفلسطينيين لهذه المنظمة المتطرفة، ال يخدم المصلحة اإلسرائيلية. فوجود حكم حماس  أوساط

يثبت االنقسام بين غزة والضفة بان الحركة يضعف الحركة الوطنية الفلسطينية، رافضة السالم. و 
 الوطنية الفلسطينية غير قادرة على أن تقيم دولة وال تشكل شريكا للسالم.

منظمة حماس على وعي بالمنطق االستراتيجي اإلسرائيلي وال تخشى حربا كبيرة من جانب إسرائيل، 
 2014ا، مثلما كان في تستهدف وضع حد لحكمها في غزة. وبالتالي عندما تكون لها ضائقة م

يدفع حماس الن ترفع مستوى العنف ضد إسرائيل، على  األمر، فإن األيامومثلما يحصل في هذه 
الدولية فتضع مساعدة مالية للقطاع. وسيتوجه المال المتدفق في  واألسرةأمل أن ترضى إسرائيل 

ي الشارع الغزي. لعبة قسم منه مباشرة إلى صندوق المنظمة، والباقي لشراء الهدوء السياسي ف
، فانه يسمي ذلك إرهابيةمعروفة. وكي يظهر بان من يبع  بالمال ال يستسلم البتزاز منظمة 

 ".إنسانية"مساعدة 
ال صلة مباشرة بين مستوى المعيشة  الفقر(  أنحقيقة معروفة، تستند إلى بحو  عديدة، هي 

بسبب مستوى المعيشة المتدني لسكان  ضد إسرائيل ليس اإلرهاب. فحماس تختار اإلرهابيوالنشاط 
التي  اإلرهابالمتطرفة التي تسعى إلى تصفية الدولة اليهودية. موجة  األيديولوجيةغزة، بل بسبب 

، اشتعلت عندما كان مستوى المعيشة للفلسطينيين في السامرة، يهودا 2000بدأت في خريف العام 
تشفى من الفكرة الساذجة بأن  أنإسرائيل  وقطاع غزة أعلى من أي وقت مضى. وبالتالي فإن على

 .اإلرهابتحسين مستوى معيشة الغزيين سيقلل 
حكم حماس ال يعفي إسرائيل من مواصلة القتال ضدها، وال  إسقاطان عدم الرغبة اإلسرائيلية في 

من قدرة العدو على الحاق الضرر بإسرائيل. يجدر بالذكر انه  اإلمكانسيما لغرض التقليص قدر 
متطرفة، بسبب استعدادها لدفع اثمان باهظة  إسالميةالصعب جدا التأثير على سلوك منظمات من 

في ظل التمسك بالهدف. وعليه فكل ما يمكن إلسرائيل أن تأمل بتحقيقه باستخدام القوة هو الردع 
 المؤقت.

خر "قص ولهذا فقد تبنت إسرائيل بحكمة استراتيجية عسكرية صبورة من االستنزاف، او بتعبير  
العشب" الذي يستهدف أوال وقبل كل شيء المس بقدرات العدو. تعمل إسرائيل بقوة على تدمير 
قدرات العدو، فقط بعد أن يكون تعرض لسلسلة من الهجمات، وتبدي قدرا كبيرا من ضبط النفس في 

 الهجومية كي تحقق شرعية دولية. أعمالها
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، ردعا مؤقتا يسمح واآلخرحصل بين الحين هذا، على أمل أن تحد  حمالت كبيرة معدودة، ت
بفترات من الهدوء. ومع ذلك، يحتمل أن تستوجب استفزازات حماس من إسرائيل عملية واسعة 

 ليس احتالل القطاع. – األحوالالنطاق، ولكن في كل 
 24/6/2018، هيوم إسرائيل
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