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*** 
 

 أبلغت حماس استعدادها لصفقة تبادل دون شروط "إسرائيل"قناة عبرية:  .1
قال مساء  التلفزيون اإلسرائيلي من القدس، أن وكاالت، عن 27/6/2018اليام، رام هللا، ذكرت 

اس عبر العديد من األطراف الدولية، أبلغت الحركة أمس، ان إسرائيل بعثت مؤخرًا رسائل إلى حم
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن "إسرائيل مهتمة بإتمام صفقة  أنها مهتمة بعقد صفقة لتبادل األسرى.

على مرحلة واحدة، على خالف صفقة شاليت، التي كانت مرحلة أولية في تلقي )إشارة انه حي او 
لـحماس أنه لن تكون هناك شروط مسبقة للمفاوضات، ميت(". مضيفا، "إن إسرائيل أوضحت 

عنهم في صفقة شاليت، وأنه لن يكون هناك وقف  أفرجأسيرا أعيد اعتقالهم بعد ان  46كاإلفراج عن 
وأضاف المسؤول الكبير، إن  إطالق نار طويل األجل أو تحسن كبير في الوضع اإلنساني في غزة".

توضح لـ"حماس" أنها جادة في خطوتها وأن "حماس" يجب إسرائيل طلبت من عدة مصادر دولية أن 
 أن تكون جادة وتدخل في مفاوضات في أقرب وقت ممكن.

باراك رافيد المراسل السياسي لـ"القناة اإلسرائيلية أن ، 27/6/2018، "21"عربي موقع وأضاف 
"معنية بإبرام كشف األربعاء، أن إسرائيل أوصلت رسالة إلى حركة حماس مفادها أنها  العاشرة"،

صفقة تبادل سريعة، يطلق بموجبها سراح األسرى اإلسرائيليين في قطاع غزة، في ظل المساعي 
" إنه "تم إرسال 21وقال في تقرير ترجمته "عربي الجارية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع".

يلي كبير مطلع الرسالة اإلسرائيلية إلى قيادة حماس عبر وسطاء دوليين"، ناقال عن مسؤول إسرائ
على هذه الرسائل أنه "لم تكن هناك شروط مسبقة إلجراء مفاوضات التبادل، وأن إسرائيل لن تطلق 
 سراح أي من األسرى الفلسطينيين ممن أدينوا بقتل يهود، وتصفهم بأن أيديهم ملطخة بدماء اليهود".

ألن االتصاالت الثنائية بين وأكد رافيد أن "هذه محاولة للتسريع بإبرام صفقة التبادل مع حماس، 
إسرائيل وحماس عبر أطراف أخرى حول هذه الصفقة ما زالت عالقة منذ زمن طويل، دون أن تحقق 
اختراقا جديا، لكن الجهود الحاصلة في اآلونة األخيرة أن الحديث عن الصفقة يتزامن مع محاولة 
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س عدة رسائل من خالل بعض تخفيف الحصار المفروض على غزة، ولذلك أرسلت إسرائيل إلى حما
وأشار المسؤول اإلسرائيلي  األطراف الدولية أبدت فيها استعدادها الجدي إلبرام صفقة تبادل سريعة".

إلى أن "إسرائيل تريد إبرام صفقة التبادل الجديدة مرة واحدة بدون مراحل، بعكس ما كان عليه الوضع 
ضمنت مرحلة استباقية للتأكيد على أنه حي إبان صفقة التبادل مع الجندي جلعاد شاليط التي ت

 يرزق".
وبين أن "إسرائيل أوضحت لحماس في الرسائل غير المباشرة أنه لن يكون هناك شروط مسبقة 

أسيرا فلسطينيا من أسرى صفقة التبادل  46للشروع في هذه المفاوضات، ومنها إطالق سراح 
 األخيرة". السابقة، واعتقلتهم السلطات اإلسرائيلية في األشهر

وبحسب الشروط اإلسرائيلية فإنه "لن يتم إطالق سراح أسرى فلسطينيين على أيديهم دماء يهودية، 
يعني قتلوا يهودا، ولن يتم خالل هذه الصفقة وقف إلطالق النار لمدة زمنية طويلة، أو تغير نوعي 

ائيليين لم تجد طريقها في التسهيالت المقدمة إلى غزة، طالما أن قضية األسرى والمفقودين اإلسر 
 النهائي للحل".

وأوضح التقرير أن "إسرائيل طلبت من هذه األطراف الدولية أن توضح لحماس بأنها جادة في 
خطوطها الحمراء، وعلى حماس أن تبدي جدية والدخول أسرع ما يمكن في هذه المفاوضات مع 

 وم وأفراد طاقمه".المسؤول عن ملف صفقة التبادل في الجانب اإلسرائيلي يارون بل
ونقلت القناة العاشرة عن أوساط صحفية عربية قولها إن "حماس أبدت استعدادا إلبرام صفقة تبادل 
بوساطة مصرية تضمن مصر بموجبها تحسين الوضع المعيشي في القطاع، لكن حماس ترى أن 

شهد الفلسطيني، القيادة المصرية لم تعثر حتى اآلن على حلول جوهرية للمشاكل التي يشهدها الم
مثل موضوع المصالحة المتأزمة، ووقف العقوبات التي يفرضها الرئيس محمود عباس على قطاع 

 غزة، ومعاناة الكهرباء، وعناصر حماس المفقودين داخل مصر منذ عدة أعوام".
وختم المسؤول اإلسرائيلي بالقول إنه رغم كل ذلك، فإن "حماس أبدت جاهزيتها إلبرام صفقة شاملة 
كاملة تتضمن إطالق سراح اإلسرائيليين األسرى من جهة، ومن جهة أخرى إقامة ميناء ومطار في 

 قطاع غزة".
 

 إلغاء الهوية الوطنية اهدفه" صفقة غزة"تحولت إلى  "صفقة القرن"الرئاسة الفلسطينية:  .2
طيني والتمسـك نبيـل أبـو ردينـة إن "الصـمود الفلسـ السلطة الفلسـطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة

بالثوابت الوطنية، والموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية، أجهض ما يسـمى 
بصفقة القرن ألنها قامت أساسًا على فكرة صفقة غزة، الهادفة لتحويل القضية الفلسـطينية إلـى قضـية 
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، المشـبوهة والمتـرمرة معـاً  رافاألطـوأضاف أبو ردينة أن "هذه اإلدارة ونتيجة تعـاطي بعـض  إنسانية".
لغــاء االتفــاق النــووي مــع  أناعتقــدت  يفــتح لهــا الطريــق لعقــد  إيــرانإزاحــة قضــية القــدس والالجئــين، وات

صفقة غزة المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، وآخرهـا التصـريحات الروسـية الصـادرة عـن نائـب وزيـر 
عــن تســوية الصــراع  واشــنطن عــاجزة بمفردهــا إنالخارجيــة الروســي ميخائيــل بوجــدانوف، التــي تقــول 

 ".اإلسرائيلي-الفلسطيني 
ســواء عبــر مــا يســمى بصــفقة القــرن أو صــفقة غــزة،  وأوهــاموقــال إن "مــا يجــري مــن طروحــات وأفكــار 

هدفــــه باألســــاس إلغــــاء الهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية، وقتــــل المشــــروع الــــوطني المتمثــــل بإقامــــة دولتنــــا 
ـــيس كمـــا تحـــاول التصـــريحات الفلســـطينية المســـتقلة وعا ، التـــي األمريكيـــةصـــمتها القـــدس الشـــرقية، ول

نســـانيًا، إوحـــذر مـــن "محاولـــة توظيـــف إغاثـــة غـــزة سياســـيًا أو  تتحـــدث عـــن تقـــدم فـــي عمليـــة الســـالم".
ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات، التي تشير إليهـا التصـريحات الرسـمية اإلسـرائيلية سـواء 

سياســي شـامل قــائم علــى قــرارات الشــرعية  أو غيـره، دون أن تكــون ضــمن حــل   عبـر بنــاء مينــاء بحــري
 واعتبر أن ذلك "محاولة لخلق تعايش مع وجود االحتالل، والهروب من الواقع المتفجر". الدولية".

 26/6/2018 ،اليام، رام هللا
 

 القدس في البلدية المقدسيين على مقاطعة االنتخابات اإلسرائيلية منظمة التحرير تحثّ  .3
أن اللجنـة التنفيذيـة  أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :رام هللا

تؤكـد دعمهـا المطلـق للموقـف التـاريخي الثابـت والصــامد ألبنـاء شـعبنا ومؤسسـاته فـي القـدس المحتلــة "
القـادم فـي  / أكتـوبرين األولبشأن عدم المشاركة في انتخابات بلدية االحـتالل المزمعـة فـي شـهر تشـر 

باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل، أو الشراكة في  "إسرائيلـ"القدس، ورفضها الصارم لمنح الشرعية ل
شــددت ": قـائالً  وتــابع ."فـرض وتنفيــذ سياسـات االحــتالل االسـتعمارية العنصــرية علـى المدينــة المقدسـة

وغيــر القــانوني بالقــدس عاصــمة إلســرائيل، فــإن مــب األحــادي االلجنــة علــى أنــه فــي ضــوء اعتــراف تر 
المشــــاركة فــــي االنتخابــــات ستســــاهم فــــي مســــاعدة المؤسســــة اإلســــرائيلية فــــي تــــروي  مشــــروع "القــــدس 
الكبرى"، باعتبار بلدية االحـتالل ذراعـًا مـن أذرع الحكومـة وتلعـب دورًا متكـاماًل معهـا لتنفيـذ مشـروعها 

 العرقي وجعل حياة المقدسي مستحيلة في مدينته.  االستيطاني االستعماري وعمليات التطهير
وأشــار عريقــات إلــى أن اللجنــة التنفيذيــة تــدعو بقــوة لعــدم شــرعنة االحــتالل والضــم، وسياســات حكومــة 
االحتالل في إلغاء الوجـود الفلسـطيني ورفـع عـدد المسـتوطنين غيـر الشـرعيين وضـمان تهويـد القـدس، 

 لى المدينة. والقبول بتطبيق القانون اإلسرائيلي ع
 26/6/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الالجئين في العودة خط أحمر ال نسمح لي طرف بتجاوزه حقّ  :هولي أبو .4
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون : نادية سعد الدين - انعم  

وكالــة العــودة لالجئــين الفلســطينيين، واســتمرار عمــل  ، أن حــق  هــولي أبــوالالجئــين بالمنظمــة، أحمــد 
قامـــة الدولـــة  نهـــاء االحـــتالل وات األونـــروا، عـــدا قضـــايا القـــدس ومخصصـــات أســـر الشـــهداء واألســـرى، وات

 الفلسطينية المستقلة، يعد من الثوابت الوطنية غير القابلة للمساومة أو التفريط بها.
ادر الـدائرة فـي رام هللا، أن "األزمـة الماليـة للوكالـة كانـت علـى ونوه أبو هولي، خالل لقائه أمس مـع كـ

وأشــــار إلــــى أن "الجهــــود  جــــدول اجتمــــاع اللجنــــة التنفيذيــــة للمنظمــــة، الــــذي عقــــد مســــاء أول أمــــس".
دارة الوكالة والدول المانحة، الحتـواء  واالتصاالت مستمرة مع الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، وات

الــدول المانحــة واألمــم لمتحــدة برفــع مســاهماتها الماليــة لســد العجــز المــالي فــي  األزمــة مــن خــالل حــث
وقـــال إن "حـــق الالجئـــين فـــي العـــودة خـــط أحمـــر ال نســـمح ألي طـــرف بتجـــاوزه أو  ميزانيـــة األونـــروا".

االلتفــــاف عليــــه أو إســــقاطه مــــن أي مفاوضــــات مســــتقبلية"، مؤكــــدًا علــــى "موقــــف القيــــادة الفلســــطينية 
 ورفض التوطين والوطن البديل للفلسطينيين". 194ك بحق العودة طبقًا للقرار المبدئي المتمس

 27/6/2018 ،الغد، عّمان
 

 في المم المتحدة على تقرير ميالدينوف المنحاز رسميا   البعثة الفلسطينية ستقدم احتجاجا   .5
ـــد صـــيام: –نيويـــورك  ـــع مـــن داخـــل عبـــد الحمي  علمـــت "القـــدس العربـــي" مـــن مصـــدر دبلوماســـي مطل

ســـتقدمه بعثــــة المراقبــــة لدولـــة فلســــطين حـــول التقريــــر المنحــــاز  رســــمياً  المنظمـــة الدوليــــة أن احتجاجـــاً 
للمبعــوث الخــام ل مــين العــام، نيكــوالي ميالدينــوف، الــذي ألقــاه الثالثــاء أمــام مجلــس األمــن الــدولي 

إلسـرائيلية بكاملهــا عـن طريـق الـدائرة التلفزيونيــة المغلقـة مـن القــدس، حيـث كـاد أن يتبنـى فيــه الروايـة ا
علـــى  عامـــاً  70فـــي تفســـير مســـيرات العـــودة الســـلمية التـــي أطلقهـــا الشـــعب الفلســـطيني بمناســـبة مـــرور 

 تعبيره. اقتالعهم من وطنهم على أنها نتيجة التحريض والتعبئة من المنظمات المتطرفة على حد  
ميالدينـوف فحسـب بـل وقال المصدر الذي آثر عدم ذكر اسـمه "إن االحتجـاج الرسـمي لـن يقـدم ضـد 

دارة الشؤون السياسـية، فلـيس مـن المنطـق وال المعقـول أن يصـدر مثـل هـذا  ضد   مكتب األمين العام وات
من المسؤولين في قسـم الشـؤون السياسـية ثـم يمـر علـى مكتـب األمـين العـام  التقرير دون مراجعته أوالً 

 رير من تجٍن وتحامل وتحيز".إلقراره نهائيا. معنى ذلك أن هناك موافقة على ما جاء في التق
 27/6/2018 ن،القدس العربي، لند
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 "فتح البرلمانية": رئاسة المجلس التشريعي منتهية الوالية .6
ـــس  :رام هللا ـــة هيئـــة مكتـــب رئاســـة المجل ـــس التشـــريعي، أن والي ـــة فـــي المجل ـــة فـــتح البرلماني أكـــدت كتل

، االلتزام واإلصالحفي كتلة التغيير ، يوم رفض نواب حماس 11/7/2007التشريعي منتهية منذ تاريخ 
 بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي.

، إنــه منــذ ذلــك التــاريخ دخــل 26/6/2018 وقالــت كتلــة فــتح البرلمانيــة، فــي بيــان صــحفي يــوم الثالثــاء
دخــــل نــــواب حمــــاس بســــلوكهم المجلــــس التشــــريعي فــــي حالــــة "عــــدم انعقــــاد" مــــن الناحيــــة القانونيــــة، وا

صــبح نــواب حمــاس رأس أاالنقالبــي مؤسســة المجلــس التشــريعي كجــزء رئيســي مــن حالــة االنقســام، و 
 إطالةالحربة في تنفيذ االنقالب على الشرعية وتعميق االنقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على 

 المجلس التشريعي.، من خالل ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم أمده
حماس للكف عن االسـتمرار باسـتخدام واسـتغالل  أعضاءودعت كتلة فتح البرلمانية جميع النواب من 

اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة االنقـالب واالنقالبـين، كمـا دعـت كافـة الجهـات 
ات التـي ينتحلونهــا بغيــر هـذه الصــفات والمســمي أســاسعــدم التعامــل معهـم علــى  إلـى اإلعــالمووسـائل 

وبشــكل غيــر قــانوني واســتخدامها لالســتمرار فــي محــاوالتهم لالنقضــاض واالنقــالب علــى النظــام  حــق  
عنـــوان ومنبـــر لهـــم نحـــو مواصـــلة  إلـــىالسياســـي والدســـتوري الفلســـطيني، وتحويـــل المجلـــس التشـــريعي 

ــــة الفلســــطيني أهــــدافهم ــــك لضــــرب القضــــية الوطني ة وخدمــــة المخططــــات االنقالبيــــة، بــــل واســــتخدام ذل
واعتبــرت كــل مــا يصــدر عــن نــواب  مــن التحركــات األمريكيــة واإلســرائيلية. اآلنالمشــبوهة التــي تجــري 

حصــيلة "المســرحيات الهزليــة" لالجتماعــات  أوالمجلــس التشــريعي مــن حمــاس باســم "رئاســة المجلــس" 
 قانوني. أثر أوية تبع أيالتي تجري في قطاع غزة غير ذي صلة وغير قانونية وال يترتب عليها 

 26/6/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة ترفض في ظل االنقسام تطبيق القانون الساسي حول خالفة عباس .7
رفـــض مســـؤولون فـــي الســـلطة الفلســـطينية وحركـــة فـــتح ومنظمـــة التحريـــر، تصـــريحات رئـــيس  :رام هللا

التي طالب فيها بــ"تطبيق القـانون األساسـي للسـلطة، فـي  ،المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك
ورد  مســؤولون فــي الســلطة والمنظمــة وفــتح بشــدة علــى كــالم الــدويك،  حــال شــغور منصــب الــرئيس".

ــــائلين  ــــل االنتخابــــات، وأن المجلــــس  إنق "انقــــالب" حمــــاس علــــى الســــلطة فــــي غــــزة، أدى إلــــى تعطي
 ، وأن هناك حاجة النتخابات جديدة.لم يعد قائماً  2006التشريعي الذي انتخب عام 

ن الحل الوحيد أمام الفلسطينيين للخروج من إمحمد اشتية  .وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د
االنقسام هو "اللجوء إلى انتخابات عامة، يقرر الفائزون فيها شكل النظـام السياسـي ومصـيره". وأشـار 



 
 
 
 

 

 9 ص             4674 العدد:             6/27/2018الربعاء  التاريخ: 

                                    

عب، هو الذي يعيـد توحيـد الـوطن والنظـام السياسـي وصـواًل إلى أن "الرئيس والبرلمان الذي يختاره الش
إلى أنه "فـي حـال تعـذر إجـراء انتخابـات عامـة النظر إلى سلطة واحدة ونظام واحد وأمن واحد"، الفتًا 

 نتيجة رفض حماس، فإن منظمة التحرير هي التي أسست السلطة الفلسطينية وهي مرجعيتها".
ن "من يريـد أن يحتـرم القـانون األساسـي إلدينية محمود الهباش وقال مستشار الرئيس عباس للشؤون ا

ــــدام  ــــذي داســــته حمــــاس تحــــت أق عليــــه أن يحترمــــه كــــل بنــــوده"، متســــائاًل "أيــــن كــــان هــــذا القــــانون ال
 االنقالب؟".

أحمــد مجــدالني أن "تصــريحات الــدويك أظهــرت أن  .ورأى عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر د
ه من اتفاق أوسلو وهو السلطة"، فيما اعتبر عضو اللجنـة واصـل أبـو يوسـف حماس متمسكة بما تريد

 أن "تصريحات الدويك ليست في مكانها وزمانها الصحيحين".
 27/6/2018 ،الحياة، لندن

 
 النائب خالد طافش: أجهزة السلطة تنفذ أجندة ال تخدم المصلحة الفلسطينية .8

ــد طــافش أن اعتقــال أجهــزة أكــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس  فــي بيــت لحــم خال
إياهــــا  ، مطالبــــاً وشــــعبياً  وأخالقيــــاً  الســــلطة لطلبــــة الجامعــــات والمحــــررين والصــــحفيين مرفــــوض وطنيــــاً 
وقـال طـافش فـي تصـريح صـحفي،  باإلفراج الفوري عنهم ووقف سياسة االعتقال السياسـي إلـى األبـد.

ل واالستدعاء هو دليل على إفالسـها فـي تقـديم مـا إن مالحقة السلطة المستمرة لفئات الشعب باالعتقا
وأردف "فــي ظــل الوضــع األمنــي المعقــد الــذي تشــهده الضــفة  يخــدم هــذا الشــعب وقضــاياه المصــيرية.

الغربية واستمرار انتهاكات االحتالل ومستوطنيه تجاه األهالي ليل نهار، بماذا يمكن أن تبرر السلطة 
وشـدد علـى أن األجهـزة األمنيـة باتـت تنفـذ أجنـدة ال تخـدم  شـعب.اعتقال الشرفاء والوطنيين من هـذا ال

المصلحة الفلسطينية، مضـيفا "كيـف يمكننـا أن نصـدق بـأن السـلطة تقـف فـي وجـه صـفقة القـرن وهـي 
 تقوم بدور االحتالل في مالحقة الشرفاء والمقاومين والصحفيين الذين ينقلون الحقيقة".

 26/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 مصر ُتعّد لصفقة جديدة شاملةاإلسرائيلي الخير... حماس غير معنية بـالعرض خبار": "ال .9

علمــــت "األخبــــار" أن العــــرض اإلســــرائيلي )مينــــاء مقابــــل تســــليم األســــرى : هــــاني إبــــراهيم - فلســــطين
اإلسرائيليين( الذي تحدث عنه اإلعالم العبري خالل اليومين الماضيين لم تبلغ به حركة حماس بعد. 

م تتلــقأ أي عــروض جديــدة مــن أي وســيط ســوى النقاشــات التــي أجرتهــا مــع المصــريين خــالل الفتــرة ولــ
األخيــرة لتحســـين الواقــع االقتصـــادي فــي قطـــاع غـــزة. وتشــير المصـــادر "الحمســاوية" إلـــى أن العـــرض 
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اإلســـرائيلي، الـــذي يضـــم إقامـــة منفـــذ بحـــري ومينـــاء مطـــل علـــى جزيـــرة قبـــرم بضـــمان عـــدم تهريـــب 
ره مقابــل تســليم الجنــود األســرى فــي قطــاع غــزة، ال يلقــى قبــواًل لــدى أوســاط الحركــة. وهــي األســلحة عبــ

ترى أن اإلفراج عن األسرى عبر صفقات تبادل مع االحتالل مـن ثوابتهـا وتعهـداتها الوطنيـة ل سـرى 
 وعائالتهم.

سـمية، فـي وقال مصدر لـ"األخبار" إن الحركـة لـن تعطـي رأيـًا فـي هـذه القضـية مـا لـم توجـد عـروض ر 
حــين أنهــا قــد تــدرس عروضــًا تشــمل صــفقة شــاملة تــدم  بــين اإلفــراج عــن الجنــود األســرى والوضــع 
اإلنسـاني واالقتصــادي. وفـي وقــت سـابق، أبلغــت الحركـة الوســيط المصـري أنهــا تـرفض التفــاوض فــي 

أجــرت ملـف اإلفـراج عـن الجنـود اإلسـرائيليين مـن دون شــموله اإلفـراج عـن األسـرى الفلسـطينيين. وقـد 
ل إلى صفقة تبادل عبر الوسيط المصـري خـالل الفتـرة الماضـية، إال أنهـا اصـطدمت  محادثات للتوص 
برفض الحكومة اإلسرائيلية لشروطها. وقد اتهم رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السـنوار، الشـهر 

ًا أن الماضــي، االحــتالل بــالتراجع عــن عقــد صــفقة تبــادل بعــد وصــولها إلــى مراحــل متقدمــة، موضــح
 حكومة االحتالل تبدو "غير مستعدة لعقد صفقة جديدة".

دة صفقة شاملة بين إسرائيل  في السياق نفسه، علمت "األخبار" أن الوسيط المصري ُيعد  لمسوأ
غزة، بوالحركة برعاية ودولية. الصفقة الجديدة تشمل إنهاء ملف األسرى وتحسين الواقع االقتصادي 

ة طويلة األمد ُيرَفع خاللها الحصار الكامل عن القطاع وُتمَنح حرية باإلضافة إلى تهدئة عسكري
 التنقل عبر الممر البحري باتجاه قبرم برقابة أمنية دولية لضمان عدم تهريب السالح إلى الداخل.

 27/6/2018الخبار، بيروت، 
 

 والمقاومة ترّد بقصف "غالف غزة" غزة وسط قطاع إسرائيليقصف  .01

االحتالل الصهيوني فجر األربعاء، مركبـة مدنيـة بمخـيم النصـيرات وسـط قطـاع قصفت طائرات : غزة
وأفــاد مراســلنا أن طــائرة اســتطالع إســرائيلية قصــفت  غــزة مــا أســفر عــن إصــابة مــواطن بجــراح طفيفــة.

حداث أضرار بمنـازل المـواطنين  السيارة المدنية بصاروخ واحد على األقل أدى الشتعال النيران فيها وات
وردا علــى قصــف االحــتالل، أطلقــت المقاومــة رشــقات صــاروخية تجــاه مســتوطنات "غــالف  المجــاورة.

 غزة"، ودوت صافرات اإلنذار أكثر من مرة.
وأعلن جيش االحتالل أنه وفي أعقاب انطالق صافرات اإلنذار في مجلس إقليمي "شعار هنيغيف" تم 

  تحديد سقوط صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة وسقط في الغالف.
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دو ت صافرات اإلنذار فـي "إيـاد مردخـاي وزكـيم ونتيـف هتسـراه وكرميـاه" بعـد إطـالق المقاومـة لرشـقة و 
قذيفــــة  17وذكــــرت مصــــادر محليــــة أن المقاومــــة الفلســــطينية، أطلقــــت مــــن قطــــاع غــــزة،  صــــاروخية.

 صاروخية باتجاه المغتصبات القريبة من القطاع.
عمليـات إطـالق  9ق مـن فجـر اليـوم، أكـد تحديـد وفي بيان لجـيش االحـتالل اإلسـرائيلي فـي وقـت الحـ

وفـي بيـان آخـر فـي سـاعات الصـباح  صواريخ من غزة، اعترضت القبة الحديدية إحداها. وفـق زعمـه.
ووفـق  قطـاع.الاألولى، أعلن االحتالل رسميًا مسؤوليته عن قصف السيارة في مخيم النصـيرات وسـط 

ســيارة ألحــد نشــطاء حمــاس وقائــد خليــة إلطــالق  زعــم البيــان، فــإن طــائرة اســتطالع إســرائيلية قصــفت
 وذكر البيان، قصف مدفعية االحتالل مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق غزة. البالونات الحارقة. 

 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: االحتالل يتحمل عواقب فشل سياساته وخطأ حساباته .00
وتعمـــد اســـتهدافه للمتظـــاهرين الســـلميين والمقـــاومين  قالـــت حركـــة حمـــاس إن تصـــعيد االحـــتالل: غـــزة

وأكــدت "حمـاس" علـى لســان النـاطق الرســمي باسـمها فــوزي  الفلسـطينيين اسـتدعى ســرعة رد المقاومـة.
 برهوم جهوزية المقاومة للقيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

ته لالحـتالل: "إن كـل مـا يترتـب عـل ووجه برهوم في تصريح له، في صفحته على موقع تويتر، رسـال
 استمرار حماقاته من نتائ ، سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته" وعليه أن يتحمل العواقب".

 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إلى القاهرة لبحث ملفات اقتصادية وفد من حماس": الشرق الوسط" .02
، أمـــس الثالثـــاء، إلـــى العاصـــمة المصـــرية توجـــه وفـــد إداري ومـــالي ومهنـــي مـــن حركـــة حمـــاس غـــزة:

القــاهرة، عبــر معبــر رفــح البــري المفتــوح منــذ مــا يزيــد علــى شــهر، للقــاء مســؤولين أمنيــين ومهنيــين مــن 
ـــة، لبحـــث عـــدة قضـــايا. ـــد الـــذي  وزارات مختلف ــــ"الشرق األوســـط"، إن الوف وقـــال مصـــدر مـــن حمـــاس ل

تعلـــق بمشـــروعات اقتصـــادية، منهـــا سينضـــم إليـــه آخـــرون، ســـيناقش مـــع مســـؤولين مصـــريين ملفـــات ت
 إمكانية إنشاء المنطقة الحرة على الحدود بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.
والمســؤول المــالي ، وأضــافت المصــادر، أن الوفــد الــذي يترأســه يوســف الكيــالي، وكيــل وزارة ماليــة غــزة

لول( من العام الماضي، سيبحث للجنة اإلدارية السابقة التي أعلنت "حماس" عن حلها في سبتمبر )أي
قضايا تتعلق بأزمة الكهرباء والمياه، وكذلك إمكانيـة زيـادة البضـائع التـي يـتم إدخالهـا عبـر معبـر رفـح 

وأشــارت إلــى أن الوفــد يســعى للوصــول إلــى اتفــاق مــع المســؤولين المصــريين لتنفيــذ الخطــة  إلــى غــزة.
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تمـــوز( مـــن العـــام الماضـــي بـــين الجـــانبين، التـــي تـــم االتفـــاق عليهـــا بشـــكل مبـــدئي، فـــي شـــهر يوليـــو )
 للتخفيف من األزمة اإلنسانية بغزة، والتي تتفاقم مع استمرار الوضع االقتصادي والسياسي الصعب.

 27/6/2018، لندن، الشرق الوسط
 

 فتح: تصريحات قيادات من حماس تساوق مباشر مع "صفقة القرن" .03

ليــة األخيـرة التـي صــدرت عـن بعــض قيـادات حمــاس، أكـدت حركـة فــتح أن التصـريحات المتتا: رام هللا
هــي تســاوق مباشــر مــع األفكــار األميركيــة اإلســرائيلية التــي تنــدرج ضــمن مــا يســمى بـــ "صــفقة القــرن" 

وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحفي، يــوم الثالثــاء، إن دعــوات بعــض  تحــت الغطــاء واألفكــار االنســانية.
الـى مفاوضـات مباشـرة سـرية مـع إسـرائيل ال يعـرف  قيادات حماس ونشر مقاالت لكتابها يـدعون فيهـا

عنهــا "إنــس وشــياطين األرض"، كمــا جــاء فــي تعبيــرهم، مــا هــي إال رســائل مباشــرة إلســرائيل وأميركــا، 
اإلسـرائيلية المتعلقـة بــ "صـفقة العـار" تحـت مـا يسـمى إيجـاد -ودعوة للتفاوض حـول االفكـار األميركيـة

ى أن أي تعــاٍط مــع هـذه االفكــار تحــت أي مسـمى هــو خيانــة وشــددت الحركــة علـ حلـول إنســانية لغـزة.
للقضــية ولــ رض وللقــدس ول قصــى المبــارك، ومســاهمة مباشــرة فــي تحقيــق الصــفقة، والتفــاف علــى 
الموقــف الــوطني الــذي يعبــر عنــه الــرئيس محمــود عبــاس الــرافض لتلــك الصــفقة واألفكــار، والتــي هــي 

 وصفة مباشرة لتصفية القضية الفلسطينية.
 26/6/2018، الة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 عقوبات السلطة كي لظروف غزةيمستولية عن محاوالت االستغالل المر المن يتحمل أبو زهري:  .04

قــال النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري أمــس، إنــه "ال تغييــر فــي موقــف الحركــة الــرافض لصــفقة 
ن مــن يتحمــل المســؤولية عــن محــا والت االســتغالل األميركــي لظــروف غــزة، هــي عقوبــات القــرن"، وات

 السلطة "التي ال تقل بشاعة عن الحصار اإلسرائيلي".
الوفــد األميركــي بمحاولــة تصــفية القضــية الفلســطينية، عبــر إيجــاد قيــادة بديلــة وفصــل  الســلطة تواتهمــ

بقاء االحتالل اإلسرائيلي قائما مقابل سالم اقتصادي وحلول إ  نسانية.غزة عن الضفة، وات
 27/6/2018، لندن، الشرق الوسط
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 الجميع لالنخراط فيها وتدعوصفقة القرن" "الحملة الوطنية إلسقاط ُتعّبر عن دعمها  فتح .05

برت حركة "فتح" عن دعمهـا المطلـق للحملـة الوطنيـة إلسـقاط "صـفقة القـرن" ودعـت الجميـع عرام هللا 
ا أنــاس وطنيــون استشــعروا الخطــر الحقيقــي المحــدق وقالــت الحركــة، إن الحملــة يقودهــ لالنخــراط فيهــا.

 بقضيتنا الوطنية، وبحجم المؤامرة التي ُتحاك ضد شعبنا وقدسنا.
وأكــد المتحــدث الرســمي باســم حركــة فــتح أســامه القواســمي، فــي تصــريح صــحفي الثالثــاء، أنــه وبعــد 

كــد دعمهــا المطلــق االضـطالع علــى اهــداف هــذه الحملــة، والشــعارات التــي تحملهــا، فــإن حركــة فــتح تؤ 
لهذه الحملة وتدعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخـارج، وبكـل انتماءاتـه 
السياســـية الـــى االنخـــراط بفعاليـــات الحملـــة علـــى كافـــة المســـتويات االعالميـــة والميدانيـــة وبكـــل اللغـــات 

 لعار.الممكنة، إليصال صوت شعبنا الفلسطيني الذي ال يقبل الذلة وا
 26/6/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نابلس تدعو لمسيرة للمطالبة برفع عقوبات غزة الفصائل في .06

دعت القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني بنابلس لمسيرة يوم السبت المقبـل السـاعة : نابلس
 برفع العقوبات عن قطاع غزة. السادسة مساء، في ميدان الشهداء وسط المدينة؛ للمطالبة

وأكدت تلك القوى والمؤسسات في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" أن "الواجب الـوطني وحـق 
األهـــل فـــي قطـــاع غـــزة أن نقـــف إلـــى جـــانبهم، وتعزيـــز صـــمودهم، والمطالبـــة الجـــادة والفوريـــة بإنهـــاء 

 ية بحق قطاع غزة".العقوبات التي اتخذتها القيادة المتنفذة والحكومة الفلسطين
وعبــرت المؤسســـات عــن رفضـــها لكـــل اإلجــراءات الباطلـــة المتخــذة بحـــق القطـــاع مــن القيـــادة المتنفـــذة 

ضعاف شعبنا وتعزيز االنقسام، وفق البيان.  بقطاع غزة، ألن هذه العقوبات تقودنا إلى الهاوية وات
يــة لتحريــر فلســطين، واالتحــاد ووقــع علــى البيــان: الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، والجبهــة الديمقراط

 الديمقراطي الفلسطيني فدا، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني.
 26/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحزب الشعب" الديمقراطية" و"الشعبيةلبنان: حماس تجول على كل من " .07

ى كــل مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر جــال وفــد مــن حركــة حمــاس فــي مخــيم عــين الحلــوة علــ: بيــروت
وضم الوفد كـل مـن محمـد  فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني.

أبو ليلى المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم عين الحلوة، وخالد زعيتر مسؤول العمـل الشـعبي 
 والجماهيري، وعضو القيادة السياسية في منطقة صيدا.
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علــى أن العمــل  المجتمعــونول الوفــد آخــر المســتجدات السياســية علــى الســاحة الفلســطينية، وأكــد وتنــا
الفلسطيني المشترك في لبنان تكمن أهميته في حماية الوجود الفلسطيني في المخيمات والحفـاظ علـى 

وأن  وحول صفقة القرن، أكد المجتمعون أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، أمنه واستقراره.
حــق العــودة علــى ســلم أولويــات اإلدارة األميركيــة الســتهدافها وتصــفيتها، مؤكــدين علــى ضــرورة تبنــي 

وحــول  خطــوات عمليــة لمواجهــة الصــفقة انطالقــًا مــن وحــدة الموقــف الفلســطيني تجــاه مــا يحــاك ضــده.
العيـادات  ملف األونروا، أكـد المجتمعـون رفضـهم أي إجـراء تتخـذها األونـروا تجـاه إغـالق المـدارس أو
 تحت ذريعة العجز المالي، مؤكدين أن استهداف األونروا يأتي في سياق إنهاء حق العودة.

 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شهداء القصى" وكتائب الشعبيةاالحتالل يحكم بالسجن على فلسطينيين بتهمة االنتماء لـ" .08
محكمـــة ، أن نجيـــب فـــراج بيـــت لحـــم ، عـــن مراســـله مـــن26/6/2018موقـــع القـــدس، القـــدس، ذكـــر 

عامـــا( مـــن ســـكان مخـــيم  27عســـكرية اســـرائيلية حكمـــت الثالثـــاء علـــى الشـــاب خالـــد علـــي المصـــري )
ـــة مقـــدارها أربعـــة االف شـــيكل وذلـــك بتهمـــة  ،الدهيشـــة ـــي لمـــدة عـــام، ودفـــع غرامـــة مالي بالســـجن الفعل

   رير فلسطين.المشاركة في اعمال مناهضة لالحتالل واالنتماء للجبهة الشعبية لتح
بـــأن محكمـــة االحــــتالل ، أن نـــادي األســـير قــــال رام هللا، مــــن 26/6/2108، قــــدس بـــرسوجـــاء فـــي 

العســكرية فــي "عــوفر" جنــوب غربــي رام هللا، قــد أصــدرت حكًمــا الثالثــاء، بحــبس األســير كمــال الحــيح 
هـــا أكـــرم باإلضـــافة إلـــى غرامـــة ماليـــة بقيمـــة ألفـــي شـــيكل، بحســـب محامي، ســـنوات 7عاًمـــا( مـــدة  31)

وأضــــافت المحــــامي أن األســــير الحــــيح أديــــن بـــتهم تتعلــــق بمقاومــــة االحــــتالل، والتــــي تمثلــــت  ســـمارة.
طـالق النـار باتجـاه سـيارة  باالنتماء إلى كتائب شهداء األقصى )الذراع العسكري لحركة فتح سـابًقا(، وات

لقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.  عسكرية، وات
 

 م عناصر وضباط الجيش اللبنانيوفد من حماس بعين الحلوة يكرّ  .09
كر م القطاع الشبابي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في مخيم عين الحلوة بلبنان عناصر : بيروت

وضــباط الجــيش اللبنــاني علــى مــداخل مخــيم عــين الحلــوة، فيمــا جــال وفــد علــى أحــزاب فلســطينية فــي 
عـين الحلـوة محمـد أبـو ليلـى ومسـؤول  وضم الوفد المسؤول السياسي لحركة حماس في مخـيم المخيم.

ـــد زعيتـــر. ـــادة الجـــيش  العمـــل الشـــعبي والجمـــاهيري للحركـــة خال ـــأتي الخطـــوة فـــي ســـياق الشـــكر لقي وت
وضـــباطه وعناصـــره بتلبيــــة لطلـــب الشــــعب الفلســـطيني فــــي المخيمـــات والقيــــادة السياســـية الفلســــطينية 

 ة من على حواجز المخيم.والمرجعيات السياسية اللبنانية بإزالة البوابات اإللكتروني
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بـــدوره، قـــد م ضـــباط وعناصـــر الجـــيش اللبنـــاني الشـــكر والتقـــدير للحركـــة علـــى هـــذه اللفتـــة آمـــال العـــودة 
 القريبة للشعب الفلسطيني إلى فلسطين.

 26/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 موافقة إسرائيلية على محطة كهرباء لغزة وخالفات حول استقبال عمال فلسطينيين .21
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الثالثاء، إن إسرائيل وافقت على إنشاء محطة : رام هللا

وبحسب الصحيفة، فإنه  للطاقة الشمسية قرب معبر إيرز لزيادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
الجانب  سيتم بناء تلك المحطة من قبل شركات إسرائيلية وأجنبية ضمن عملية "إنسانية أحادية

وليست جزًءا من اتفاق مع حماس". مشيرًة إلى أن مصر رفضت بناء هذه المحطة في أراضيها لعدم 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع من ضمن عدة أفكار تمت  وجود السلطة الفلسطينية في غزة.

لعملية السالم  مناقشتها بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأردنيين مع مبعوثي اإلدارة األمريكية
 جاريد كوشنير وجيسون غرينبالت، من أجل تحسين الوضع بغزة.

 27وقالت الصحيفة إن المبعوثين األمريكيين اتفقوا مع مصر على زيادة كمية الكهرباء إلى غزة من 
 ميغاوات، وأن يتم زيادة البضائع التي يتم إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح. 55ميغاوات إلى 

إلى وجود خالفات داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" بشأن إدخال النظر صحيفة ولفتت ال
ووفًقا للصحيفة، فإن جهاز  آالف عامل من غزة للعمل في المستوطنات المحاذية للقطاع. 6نحو 

 "الشاباك" يعارض إدخال أي عمال لما يشكله ذلك من تهديد أمني لصالح حركة حماس.
 26/6/2018القدس، القدس، 

 
 عائلة الجندي غولدن تهاجم ليبرمان على خلفية الممر البحري لغزة .20

هاجمت عائلة الجندي اإلسرائيلي هدار غولدن والذي يعتقد أنه أسير حي لدى المقاومة في  :رام هللا
دور ليبرمان على خلفية التقارير اإلعالمية التي وردت الليلة ج، وزير الجيش أفي2014غزة منذ حرب 

وقال سمحا غولدن  حول موافقته على بناء ممر بحري لغزة مقابل إعادة الجنود اإلسرائيليين. الماضية
والد الجندي في تصريحات إلذاعة الجيش، إن التروي  لمثل هذه الخطة يعد كارثة حقيقية ال يمكن 

هذا وأضاف "عدونا يهاجمنا ويحرق أراضينا، ويطلق الصواريخ علينا، ونحن نقد م ل السكوت عنها.
وعبر عن رفضه ألي مقترح ال ينفذ من  الوحش الطريق اآلمنة من خالل تقديم حلول إنسانية له".

 خالله قرارات الكابنيت بالضغط على حماس حتى إعادة الجنود لديها قبل أي مشروع.
 26/6/2018القدس، القدس، 
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 من غزة إطالق الطائرات الورقيةالجيش اإلسرائيلي الحظ انخفاض هآرتس:  .22

قالت صحيفة "هررتس" االسرائيلية أمس، إن جيش االحتالل والمخابرات، : برهوم جرايسي -الناصرة 
"الحظوا في نهاية االسبوع الماضي انخفاضا كبيرا في حجم هجمة الطائرات الورقية والبالونات 

واء الحارقة على اسرائيل. فهذه تستخدمها وحدة خاصة من حماس، وال يوجد أي شيء يطير الى اله
دون اذن الذراع العسكري لحماس". واشارت "الى ان االنخفاض في حجم الطائرات الورقية يعتبر 

 اشارة من حماس بانها هي معنية بمواجهة شاملة مع إسرائيل"، حسب تعبير الصحيفة.
وجاء هذا بعد يوم، ادعت فيه التقارير اإلسرائيلية أن حركة حماس معنية بمواجهة عسكرية، من أجل 

فيف الضائقة عن قطاع غزة. وحسب تقرير هررتس، فإن حماس "تخشى من تداعيات جولة قتال تح
شاملة لذلك يريدون الحفاظ على التوتر على الحدود من خالل "شد الحبل" مع اسرائيل، هذا بواسطة 

طائرات ورقية وبالونات حارقة ومحاوالت اقتحام ووضع معادلة جديدة تقول إن هجمات  إطالق
االسرائيلي سيتم الرد عليها بإطالق النار. التقدير هو أنه في حماس اتخذ قرار لمواجهة الجيش 

 اسرائيل. ولهذا فان مواجهة واسعة هي مسألة وقت".
ونقلت الصحيفة عن أجهزة المخابرات تقديراتها، "بأن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار مصمم 

رسائل تقول إنه سيكون مستعدا لتقديم تنازالت لهذه  أرسلعلى تسريع اعادة اعمار القطاع. السنوار 
الغاية، لكن نزع سالح حماس لم يطرح على جدول االعمال في أي مرحلة، رغم أنهم في حماس 
يعرفون أن اسرائيل أو دول اخرى لها صلة باألزمة لن يوافقوا على هذا الموقف، يبدو أن السنوار 

 هذا االمر أدى الى الحرب"، حسب تعبير الصحيفة.غير مستعد لفحم هذا االحتمال حتى لو أن 
 27/6/2018الغد، عّمان، 

 
 في العالم "العرق اليهودي"عي تفوق ع إسرائيلي يدّ مشرّ  .23

قال مشرع من حزب "الليكود" الحاكم يوم األربعاء إن "العرق اليهودي" هو األذكى في العالم ويملك 
الجمهور اإلسرائيلي ال يصدق المزاعم بشأن تورط "الرصيد البشري األكبر"، ولذلك، كما قال، فإن 
على  اليوميةلنشرة اعلى تايمز أوف إسرائيل  احصل رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وأدلى عضو الكنيست ميكي زوهر . بريدك الخام وال تفوت المقاالت الحصرية آلتسجيل مجانا!
افي السياسي المخضرم دان مرغليت حول تحقيقات بهذه التصريحات خالل نقاش إذاعي مع الصح

تأكيداته أثارت نقاشا على تويتر مع  الفساد التي ُيعتبر نتنياهو مشتبها به أو أدلى بشهادته فيها. 
( المشتركة"، الذي أشار إلى معاملة ألمانيا النازية العربيةعضو الكنيست أحمد الطيبي من "القائمة )
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د على هذه األقوال، غرد الطيبي صورة لزوهر أرفقها بالرسالة التالية: في ر  لليهود خالل المحرقة.
 يقدم: نظرية العرق". "الدولة اليهودية""مسؤول منتخب في 

 14/6/2018، تايمز أوف إسرائيل

 

 االحتالل ينشئ وحدة "للحرب تحت الرض" لمواجهة أنفاق غزة .24
ة وحدة "للحرب تحت األرض"، وذلك في يعمل جيش االحتالل اإلسرائيلي على إقام: محمود مجادلة

أعقاب الكم الهائل من المعلومات الواردة من أجهزة االستشعار المثبتة في العائق التكنولوجي 
من قطاع غزة المحاصر، والتي أكمل  48 المصمم الكتشاف األنفاق التي تعبر إلى مناطق الـ

حسب ما أفاد موقع "واال" اإلسرائيلي، االحتالل بناءه خالل األشهر الماضية من العام الحالي، ب
 مساء اليوم الثالثاء.

وأشار التقرير الذي أورده موقع "واال" اإلسرائيلي إلى أجهزة االستشعار والمجسات التي تم دمجها 
بالعائق التكنولوجي والجدار العازل الذي بني تحت األرض على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، 

ل، وأن كًما هائاًل من المعلومات ترد بواسطتها كمن اإلسرائيلية مليارات الشواكلفت خزانة وزارة األ
 وأن تراكم المعلومات دفع قيادة لواء غزة في جيش االحتالل إلى إقامة "وحدة الحرب تحت األرض".
 وتشمل الوحدة، التي ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للقيادة العسكرية، أقسام مختبرية
تدعى "المخ" التي تتضمن مسؤولين في وزارة األمن، جيولوجيين، وضباط في المخابرات، مخططون 

 ، وخبراء محتوى ومستشارين من الجيش والقطاع المدني في مختلف المجاالت.استراتيجيون
 26/6/2018، 48عرب 

 

 صفقة السلحة اإلسرائيلية الهندية الضخمة تعود إلى العناوين .25
تت صفقة األسلحة الضخمة بين إسرائيل والهند على وشك التنفيذ، وهي اآلن في با: هاشم حمدان

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الثالثاء، إن و  مرحلة انتظار المصادقة النهائية للحكومة الهندية.
سرائيل على وشك االتفاق على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة   4,500مليون دوالر، مقابل  500الهند وات

 رفائيل" اإلسرائيلية. -موجه من طراز "سبايك" التي تنتجها "شبكة تطوير األسلحة القتالية صاروخ 
سرائيليين، فإن الطرفين ينتظران المصادقة  وبحسب "هندوستان تايمز"، نقال عن دبلوماسيين هنود وات

، ينوي التوجه إلى وجاء أن المدير العام لوزارة األمن اإلسرائيلية، أودي آدم النهائية للحكومة الهندية.
 نيودلهي، في مطلع تموز/يوليو، حيث سيجتمع مع وزير الدفاع الهندي، ومدير عام الوزارة.

 26/6/2018، 48عرب 
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 تتحفظ على تملك السعودية لمحطتين نوويتين "إسرائيل" .26
 قال، وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن بالده على قناعة من أن الواليات: محمد وتد

المتحدة لن تخفف معايير منع االنتشار النووي في أي اتفاق نووي تتوصل إليه مع السعودية، 
تصريحاته وردت، مساء الثالثاء، عقب اجتماع مع مسؤولين من إدارة الرئيس األمريكي دونالد 

 ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن شطاينتس قوله: إن إسرائيل تعارض بقوة أي جهد من قبل ترامب.
السعودية لتخفيف القيود على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي والذي يشار إليه 

وأضاف" ما أن تسمح  باسم "المعيار الذهبي" لمنع انتشار األسلحة النووية في أي اتفاق بين البلدين.
لب الدول األخرى لدولة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود فسوف يكون من الصعب أن تطا

 في هذا الجوار أو أماكن أخرى من العالم أال تفعل ذلك".
 27/6/2018، 48عرب 

 

 جامعة حيفا تتهل الكليات العسكرية اإلسرائيلية وتمنحها الغطاء الكاديمي .27
وفقًا لما نشرته جامعة حيفا، وما جاء في مواقع إسرائيلية مختلفة، بينها موقع : حيفا ــ ناهد درباس

ة "غلوبوس"، فقد اختارت وزارة األمن اإلسرائيلية جامعة حيفا، لتفوز بمناقصة الكليات صحيف
العسكرية، علمًا أن عدد الطالب العرب فيها هو األكثر من بين مجمل الجامعات اإلسرائيلية. 
والمقصود بهذه المناقصة، هي الجامعة التي ستكون مسؤولة ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل، 

د للضباط والجنود  2019 - 2018ل العام الدراسي وخال وما بعده، عن وضع برنام  أكاديمي موح 
اإلسرائيليين الذي يتعل مون رسميًا في الكليات العسكرية اإلسرائيلية المختلفة، لضمان قاسم مشترك في 

سكرية المسار األكاديمي للضباط على المدى البعيد، خصوصًا أولئك الذين سيتدرجون في رتب ع
عليا مع توجيههم للمناصب األعلى في جيش االحتالل، وال سيما في قسم التخطيط وأقسام 
االستخبارات العسكرية وحرب السايبر، واألسلحة التكنولوجية، وذلك إثر مبادرة من قادة الكليات 

 العسكرية المختلفة لتوحيد السياقات التعليمية والتدريبية للضباط في الجيش.
 27/6/2018ديد، لندن، العربي الج

 

 نتنياهو يعدل قانون اإلذاعة خشية إلغاء مسابقة "يورو فيجن" .28
بنيامين نتنياهو، يوم الثالثاء، إن مشروع القانون المثير للجدل  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء  :رام هللا

يؤثر ذلك  إللغاء قسم االخبار في االذاعة العامة في البالد سوف يتم تعديله بسبب مخاوف من أن
ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن  على وضع إسرائيل كمضيفة لليورو فيجن العام القادم.
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اإلذاعة لم تعد مؤهلة لعضوية اتحاد البث األوروبي، الذي يبث مسابقة األغنية األوروبية، في حال 
ن فصل قسم األخبار وقال مكتب المدعي العام اإلسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت، إ إلغاء قسم األخبار.

عن اإلذاعة العامة "من المحتمل أن يضر بإقامة يوروفيجن في إسرائيل"، حسبما قال ديوان رئيس 
 الوزراء.

 26/6/2018القدس، القدس، 
 

 االحتالل يستهدف دراجة نارية شرق غزة دون إصابات .29
تفاح شرق مدينة استهدفت طائرات االحتالل دراجة نارية تعود ألحد المواطنين شرق حي الة: غز 
وذكر شهود العيان أن طائرة إسرائيلية بدون طيار قصفت دراجة نارية في محيط جبل  غزة.

الصوراني شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة وألحقت أضراًرا بأحد الجيبات الموجودة بالمكان دون 
الل قصفت وزعم المتحدث باسم جيش االحتالل أن طائرة تابعة لسالح جو االحت وقوع إصابات.

مركبة في قطاع غزة كانت تستخدمها مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة وهاجمت أيضا موقع 
 مراقبة تم إطالق البالونات منه.

 26/6/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 شهادات حول التعذيب والتنكيل بأسرى أطفال في سجون االحتالل .31
محررين، أن سلطات االحتالل مازالت تواصل سياستها أكدت هيئة شؤون األسرى وال: وكاالت

بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق األسرى، خاصة األطفال منهم، منذ لحظة اعتقالهم، وتمارس بحقهم 
 شتى أنواع التنكيل والتعذيب واإلهانات المخالفة لكافة الشرائع اإلنسانية والدولية.

لثالثاء، عن شهادات أدلى بها عدد من األسرى وكشفت هيئة األسرى في تقرير صادر عنها، أمس ا
 .يوضحون فيها ظروف اعتقالهم الصعبة وسير عمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف
 27/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 الضفةو  القدس هدم منازل واعتقاالت في مناطق متفرقة من .30

الحتالل في مدينة نابلس. كما في الضفة المحتلة، أصيب عشرات الشبان خالل مواجهات مع قوات ا
شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في مناطق متفرقة من الضفة وخاصة مدينة القدس المحتلة. 
واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات االحتالل للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس، لتأمين الحماية 

 للمستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحجة الصالة.
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جندي إسرائيلي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل عشرات المباني والمنازل  300نحو  كما اقتحم
 في حيي رأس خميس وشحادة، وداهموا عدة أحياء بمخيم شعفاط وفتشوها. 

وهدمت جرافات االحتالل منزاًل في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس، فيما تمكنت عائلة من تجميد 
صرته ومحاولة هدمه. وأفاد شهود أن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة قرار هدم منزلها بعد محا

والشرطة اقتحمت منطقة "طلعة حزما" ببيت حنينا، وحاصرت منزاًل وشرعت بهدمه بعد إخراج قاطنيه 
 وتفريغ بعض محتوياته.

 وفي قرية العيسوية شرعت جرافات االحتالل بتجريف طرق مؤدية إلى األراضي الزراعية في الجهة
 الشرقية للقرية.

وقمعت قوات االحتالل، وقفة احتجاجية ضد االستيالء على أراض في بلدة بني نعيم شرق الخليل. 
وشارك في الوقفة التي نظمت في منطقة الحمرا، أصحاب أراض ومزارعون ومتضامنون. وتعود 

طنة "بني حيفر" ملكية األراضي المستهدفة باالستيالء عليها في منطقة الحمرا لصالح توسيع مستو 
 دونمًا. 20المقامة على أراضي البلدة، لعائلة ادعيس، وتبلغ مساحتها أكثر من 

 27/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" 7واعتقال  مواطنا   50حو ننابلس: إصابة  .32
لعت عقب اقتحام مئات مواطنا، فجر يوم الثالثاء، خالل مواجهات اند 50 أصيب حوالي: نابلس

المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس، واقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي مخيم بالطة شرقا، وجرى 
وأفادت مصادر أمنية وطبية لـ"وفا"، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المقام  مواطنين آخرين. 7اعتقال 

وس تلمودية ما أدى الندالع مواجهات في الثانية فجرا بحراسة مشددة من جيش االحتالل؛ ألداء طق
عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت الرصام الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل 

 الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلصابة قرابة خمسين مواطنا.
صحفية، مواطنا أصيبوا بالرصام المعدني المغلف بالمطاط بينهم  26وأشارت المصادر إلى أن 

عاما( لمستشفى رفيديا إثر إصابته بالرصام  14فيما جرى نقل الطفل يامن عالن الشامي )
عاما( عقب إصابته  18المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الرأس، والشاب طارق عبدهللا البني )

مواطنا أصيبوا باالختناق بالغاز المسيل  17وأضافت أن  بالرصام الحي بمنطقة القدم اليمنى.
 للدموع خالل المواجهات مع قوات االحتالل قرب المقام، وجرى عالجهم ميدانيا.

ونوهت المصادر األمنية، إلى أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت مخيم بالطة، واندلعت 
 مواجهات عنيفة مع الشبان في شارعي المدارس والقدس، واعتقلت خمسة مواطنين
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ن قوات االحتالل اقتحمت قرية كفر قليل شرقا، واعتقلت إلى ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أ
 ين اثنين.مواطن

 26/6/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مياه الصرف الصحي تتسبب في تلوث بحر غزة .33
غزة: أظهرت آخر صورة نشرتها جهات مختصة بالوضع البيئي في قطاع غزة، أن ضخ "مياه 

حل البحر األبيض المتوسط قبالة القطاع، أدى إلى تلوث شبه كامل الصرف الصحي" إلى سوا
ويتبين من خريطة نشرت لتحذير سكان القطاع من السباحة قبالة تلك المناطق، أن أكثر  للساحل.

كيلومترا، تعرض للتلوث بنسب كبيرة جدا، بينما  40في المائة من الساحل على طول نحو  85من 
 تفاوتة من التلوث.تعرضت مناطق األخرى لنسب م

وأثارت تلك المعلومات مخاوف كبيرة لدى سكان القطاع الذين يخشون على حياة أبنائهم وخاصة 
 األطفال، من التعرض لكوارث صحية خطيرة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، يتسبب تلوث البحر في اإلصابة بأمراض معدية، ولكنها ليست خطيرة 
 ن والجلد واألذن الوسطى واألنف وغيرها.أو قاتلة، منها التهابات العيو 

 20وبحسب اتحاد بلديات غزة، يعود سبب تلوث مياه البحر إلى انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من 
دفعها لاليوم، وتوقف مضخات تصريف المياه العادمة خالل هذه الفترة، ما يضطر المعنيين بساعة 

وحيد للسكان لقضاء إجازتهم، خاصة أنه الجهة ويعد ساحل غزة المتنفس ال إلى البحر كما هي.
الوحيدة القادرة على استيعاب الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط، في ظل هذه الظروف االقتصادية 

وحذرت مراكز حقوقية عدة في األسابيع  الصعبة، وارتفاع أسعار الدخول للمنتجعات الخاصة.
 يمكن أن يؤدي إلى تدمير البيئة البحرية بكاملها.األخيرة، مراكز من مخاطر تلوث مياه البحر، الذي 

 27/6/2018، لندن، الشرق الوسط
 

 عائلة فلسطينية من حمصة الفوقا بالغوار بحجة التدريبات 16االحتالل يطرد  .34
عائلة فلسطينية، تسكن في خربة  16طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، : األغوار

وأفاد الناشط الحقوقي في "بتسيلم"  الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية. حمصة الفوقا، باألغوار
فردا، من خيامهم، عند  103عارف دراغمة، بأن االحتالل طرد العائالت المذكورة المكونة من 

 السادسة صباحا، وسيستمر حتى الثامنة مساء؛ بحجة التدريبات.
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مرات خالل الشهرين الماضيين؛  3كثر من يذكر أن االحتالل طرد عائالت من المنطقة ذاتها أ
 بذريعة التدريبات العسكرية.

 26/6/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 انطالق الحملة الوطنية إلسقاط صفقة القرن .35
أعلنت الحملة الوطنية إلسقاط صفقة القرن، مساء اليوم الثالثاء، عن انطالقها، داعية : غزة

سطينية والعربية واإلسالمية، والشرفاء واألحرار في العالم أجمع، إلى المشاركة في هذه الجماهير الفل
 الحملة، عبر تعبئة "وثيقة رفض الصفقة" التي ستكون بعدة لغات ونماذج أعدت لهذا الغرض.

وقالت الحملة في بيان لها: نتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن 
ت والمنافي، الذي أسقط كل المؤامرات التي أحيكت ضد حقوقه الوطنية المشروعة، ول حرار والشتا

في الوطن العربي الثائر من المحيط إلى الخلي ، الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني بالروح 
لى الثوريين في كل العالم الذين انحازوا لصالح الحق الفل سطيني، والدم في تاريخ نضاله الطويل، وات

وصنعوا أروع مالحم البطولة، في مجابهة االحتالل وحلفائه في المؤسسات األممية، وتشكيل رأي 
 عام عال ضد االحتالل وممارساته القمعية.

وأضافت استشعارًا بالمخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وما تقوم به الواليات 
جهاض حلم الدولة اإلسرائيليلفرض رؤية دولة االحتالل  المتحدة األمريكية وحلفاؤها من محاولة ، وات

الفلسطينية واالستقالل الوطني، عبر تمرير ما يسمى بــ "بصفقة القرن"، فقد بادر الغيورون من أبناء 
وطنية من شرائح وقطاعات عديدة من "الشباب، والطالب، شعبنا الفلسطيني بمشاركة ومباركة 

والمرأة، واالكاديميين، والمثقفين، وكتاب الرأي، والسياسيين، ورجال الدين، واإلصالح، والعشائر، 
والقطاع الخام"، لمناقشة هذه المخاطر وسبل التصدي لها ومجابهتها، عبر إطالق الحملة الوطنية 

، وكيف يمكن لها تيصهدف إلى توضيح مخاطر هذه الصفقة سيئة الإلسقاط صفقة القرن، والتي ت
تعمل على إجهاض المشروع الوطني، وطرح حلول بديلة تلتف على الحقوق الثابتة للشعب  أن

 الفلسطيني، عبر حزمة من التسهيالت اإلنسانية واإلغراءات االقتصادية.
خطوات عديدة ومراحل مختلفة، سيتم  : إن الحملة الوطنية إلسقاط صفقة القرن لهاالحملة وقالت

وأكدت أن المشاركة في تنفيذ هذه الصفقة بأي  اإلعالن عنها تباعًا، معلنة انطالقها مساء اليوم.
 شكل من األشكال أو التروي  لها خيانة كبرى، والصمت والحياد أمام مخاطرها جريمة وطنية.

 26/6/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مقبرة باب الرحمة... تاريخ حافل من االعتداءات اإلسرائيلية .36
تصاعدت في األسابيع الماضية االعتداءات اإلسرائيلية على مقبرة : القدس المحتلة ـ محمد محسن

باب الرحمة اإلسالمية، الواقعة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد األقصى. ولم تشفع للمقبرة حرمة شهر 
داء عليها خالل أيامه. ولم ينتِه الشهر وعيد الفطر حتى واصلت سلطات رمضان، فتم االعت

االحتالل اعتداءاتها. واستأنفت ما تسمى سلطة الطبيعة اإلسرائيلية منذ األسبوع الماضي، بناء السور 
الحديدي حول الجزء الذي تم اقتطاعه من أرض المقبرة، بالرغم من احتجاجات نظمها مقدسيون في 

سط قلق من مخطط يقضي بسيطرة االحتالل على جزء من منطقة باب الرحمة داخل وقت سابق، و 
 ساحات األقصى، وهي المنطقة التي عادة ما يدخل منها المستوطنون خالل اقتحاماتهم ل قصى.

وتواصل سلطات االحتالل، منذ أكثر من شهر، أعمال الحفر والتنقيب والتوغل في أرض المقبرة، 
منها وتحويل مسار السير فيها إلى طريق آخر يخترق أرضها. وكان رئيس  واتغالق مساحة كبيرة

، على أمر هدم إداري 2004بلدية االحتالل في القدس، أوري لوفولينسكي، وقع، في يونيو/حزيران 
 لجزء من المقبرة ومنع أعمال الصيانة فيها.

الشمال، المعروف ، تعرضت هذه المقبرة، وامتدادها في 1967ومنذ احتالل القدس في عام 
باليوسفية، لمسلسل مستمر من اعتداءات االحتالل، كان أخطرها اقتطاع أجزاء كبيرة منها لصالح 
شارع استيطاني يصل باب األسباط بباب المغاربة وسلوان. وتعتزم حكومة االحتالل حاليًا تحويل 

ا السياق، يقول رئيس لجنة جزء من المقبرة لحديقة "توراتية" ضمن مشروعها لتهويد المدينة. وفي هذ
إعمار المقابر اإلسالمية في القدس، المهندس مصطفى أبو زهرة، إن "االحتالل والمتطرفين ينتهكون 
كل مقدس للمسلمين واألديان األخرى، ويعتدون على مساجد ومقدسات المسلمين والمسيحيين، وحتى 

 على المقابر واألموات".
برة، والمعروف بـ"اليوسفية"، الذي يشكل امتدادًا لها من ناحية وفيما يتعلق بالجزء اآلخر من المق

الشمال، فإن االحتالل بدأ أخيرًا بحفريات واسعة وبأعماق كبيرة في األرض، في إطار مخطط إلقامة 
مسارات جديدة للمستوطنين هناك. وهذا الجزء من المقبرة قائم منذ العصر األيوبي، وقد دمر 

ا لجنة المقابر اإلسالمية في القدس داخلها، وأغلقها باإلسمنت المسلح لمنع قبرًا بنته 40االحتالل 
الدفن فيها مستقباًل. كما صادر جزءا من أرضها، ومنها المساحة التي بني عليها صرح الجندي 

 .1967المجهول الذي يضم قبور عدد من شهداء حرب العام 
 27/6/2018، العربي الجديد، لندن
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  %20مليار شيكل متأخرات على المواطنين ونسبة الملتزمين ال تتجاوز  4.4كهرباء غزة:  .37
كشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن حجم المتأخرات المتراكمة للشركة على  :غزة

وأوضحت أن نسبة  مليار شيكل. 4.4لغت بي من العام الجاري ضالمواطنين حتى الشهر الما
النسبة تأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب  فقط وهذه %20الملتزمين ال تتجاوز 

 للموظفين توقف نتيجة عدم خصم بعض البنوك وتعاونها. اآلليوأضافت أن التسديد  الموظفين.
وبينت أن نسبة الفواقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة وصلت إلى قرابة 

 .%30النقدي من فاتورة الكهرباء الشهرية قرابة  اإلجماليحصيل ، مشيرة إلى أن نسبة الت30%
 وذكرت شركة الكهرباء في بيانها أن باقي التسديدات الحكومية هي عبارة عن مقاصات يتم تسويتها.

 26/6/2018، القدس، القدس

 
 سيناء أساسية في الخطة ...موافقة مصرية على "صفقة القرن"": العربي الجديد" .38

فت مصادر دبلوماسية مصرية، تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس األمريكي، دونالد كش: القاهرة
ترامب، لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي جرت مناقشتها خالل الجولة 
األخيرة في المنطقة التي قام بها صهره ومستشاره، جاريد كوشنير، ومبعوثه إلى المنطقة جيسون 

سرائيل، وقطر. غرينبالت، وقالت المصادر لـ"العربي  وشملت كاًل من األردن، ومصر، والسعودية، وات
الجديد"، إن اللقاء الذي جمع كوشنير وغرينبالت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير 
خارجيته سامح شكري، ومدير جهاز المخابرات اللواء عباس كامل في القاهرة األسبوع الماضي، 

ى التفاصيل المتعلقة بالصفقة المرتقبة، والتي تشهد تعثرًا بسبب رفض السلطة الفلسطينية تطرق إل
 االستجابة لها.

وأوضحت المصادر، أن مباحثات كوشنير في القاهرة تطرقت إلى التفاصيل الخاصة باإلسهام 
حديد دور المصري في الصفقة، والذي سيكون عبر بوابة سيناء وبالتحديد شمال سيناء، والتي تم ت

كبير لها في تلك الخطة، لتكون بمثابة "حجر الزاوية"، على حد تعبير المصادر، الفتة إلى أنه من 
المقرر أن تتم إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ورفح المصرية، 

يل إماراتي باإلضافة إلى إنشاء محطة كهرباء عمالقة في منطقة مخصم إنتاجها لقطاع غزة بتمو 
 مليون دوالر. 500كامل يتجاوز 

كما يتضمن الشق الخام بشمال سيناء في المخطط األمريكي لتسوية القضية الفلسطينية، إقامة 
ميناء بحري مشترك بين مصر وقطاع غزة، يكون خاضعًا تماما لإلشراف المصري، وتشارك في 

وع، بحسب المصادر، تخصيم مطار تشغيله عمالة من القطاع. باإلضافة إلى ذلك يتضمن المشر 
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مصري في شمال سيناء لخدمة أهالي القطاع، على أن يكون تحت إشراف وعمالة مصرية كاملة، 
 وكذلك إنشاء منطقة صناعية كبرى على الحدود بين البلدين، بتمويل خليجي. 

لمصرية، وأكدت المصادر أن تلك الصيغة باتت مرحبًا بها بشكل كبير داخل األوساط السياسية ا
بداًل من مبدأ استبدال األراضي، والذي كان يلقى رفضًا مصريًا شعبيًا، الفتة إلى أن التصور الحالي 
سيسهل تسويقه شعبيًا، خصوصًا أن تلك المشاريع سيتم تنفيذها على أراٍض مصرية، ضمن ما 

افظة جنوب يسمى بمخطط تنمية سيناء، والذي سينضم إلى مجموعة من المشاريع السعودية في مح
سيناء ضمن مشروع "نيوم" العمالق الذي يتبن اه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتساهم فيه 

سرائيل.  مصر، واألردن وات
وكشفت المصادر، أن الحكومة المصرية في إطار التصو ر شبه النهائي، ستقوم خالل الفترة المقبلة، 

خالء مساحات أوسع،  وتحديدًا العام المالي الجديد، بالبدء في توسيع المنطقة العازلة في سيناء، وات
لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع المقترحة بعد ذلك، لتكون كافة األراضي المخصصة غير مأهولة 

 بالسكان.
 26/6/2018، لندن، العربي الجديد

 
 "الونروا": مصر دعمت جهود المصرية وزارة الخارجية .39

اسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن رئاسة ب الرسميصرح المتحدث  إبراهيم السخاوي:
 تنتهي التيمصر ألعمال اللجنة االستشارية لوكالة )األونروا( جاءت خالل فترة الرئاسة المصرية 

موازنة الوكالة، واألبعاد  في الماليمع بدايات الشهر المقبل وسط تحديات جمة، أبرزها تفاقم العجز 
بعض الدول لمستقبل عمل الوكالة. وأوضح أن مصر خالل رئاستها اللجنة السياسية المتعلقة برؤية 

االستشارية عملت على ضرورة الحفاظ على مصالح الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، 
حث المانحين لالضطالع بمسئولياتهم لسد الفجوات بموازنة الوكالة السنوية، وحث  فيواالستمرار 

بحيادية عمل الوكالة، ودعم جهود السكرتارية لترشيد النفقات، وتأكيد أن جميع األطراف على االلتزام 
 وجود الوكالة يرتبط بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

 27/6/2018، الهرام، القاهرة
 

 تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية ام "إسرائيل"عون:  .41
أن "إسرائيل ال تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية العماد ميشال عون  اللبنانية أكد رئيس الجمهورية

المجاورة للمنطقة االقتصادية الخالصة، التي انطلقت عملية التنقيب فيها عن النفط والغاز"، موضحًا 



 
 
 
 

 

 26 ص             4674 العدد:             6/27/2018الربعاء  التاريخ: 

                                    

عبر األمم المتحدة "مستمرة من أجل إنجاز ترسيم الحدود البرية  "إسرائيل"أن المفاوضات بين لبنان و
وخالل استقباله وفد منظمة "أمريكان  لمختلف عليها من الخط األزرق".الجنوبية وتصحيح النقاط ا
، اليوم في قصر بعبدا، أشار the American task force for Lebanonتاسك فورس فور ليبانون" 

عون إلى أن "الدولة تمارس، من خالل قواها العسكرية واألمنية، سيادتها على كل أراضيها، باستثناء 
 إسرائيل". تلك التي تحتلها

 26/6/2018، ، بيروتالخبار
 

 ملك المغرب يتحدث عن تسوية واقعية بشأن القدس تحفظ طابعها الروحي والقانوني .40
، رسـالة إلـى المشـاركين فـي المـؤتمر 26/6/2018 وجه الملك المغربي محمد السادس، الثالثاء :الرباط

لجنة األممية المعنية بممارسة الشعب الدولي الخامس حول القدس، الذي تستضيفه الرباط، وتنظمه ال
وجـدد العاهـل المغربـي تأكيـده علـى أن  الفلسطيني حقوقـه غيـر القابلـة للتصـرف، ويسـتمر لثالثـة أيـام.

، هـو عهـد أخـذه وثيقـاً  "ارتباط المغرب بالقضية الفلسطينية، دعمًا موصواًل، ومساندة مطلقة، وتضـامناً 
أن يســترجع الشــعب الفلســطيني كــل حقوقــه غيــر القابلــة  المغــرب علــى نفســه، عهــد ال رجعــة فيــه، إلــى

 مشروعة بقوة القانون الدولي، وحقائق األرض، وشهادة التاريخ". للتصرف، باعتبارها حقوقاً 
، "إسرائيلـ"األمريكي االعتراف بالقدس عاصـمة لـذكر العاهل المغربي أن بالده أعلنت رفضها للقرار و 

الـــرئيس األمريكـــي ترامـــب، والـــى  إلـــىلرســـائل التـــي وجههـــا المغـــرب ا إلـــى اً ر يشـــمونقـــل ســـفارتها إليهـــا، 
 .لرئيس محمود عباسوا، شاألمين العام ل مم المتحدة، أنطونيو غوتير 

للمسـتجدات المقلقـة والخطيـرة التـي تبعتـه، فإننـا نعتبـر أن اإلصـرار  نظـراً "و هوقال العاهل المغربي: إنـ
د الـوعي الـدولي بأهميـة تجـاوز كـل الصـعاب، التـي مـا والتشبث بتنظـيم هـذه الـدورة فـي موعـدها، يجسـ

 تزال تحول دون تسوية هذا الصراع، ويبقي على األمل بإيجاد طريق سالك يقود إلى هذه التسوية".
التخلـي عـن األوهـام والحنـين إلـى الماضـي، والتحلـي بـروح  واعتبر أنه "صراع قابل للتسوية، إذا مـا تـم  

 الواقعية والتطلع للمستقبل".
وطالـب الملـك محمــد السـادس المجتمــع الـدولي بـــ"اإلسراع بتوحيـد الجهـود، مــن أجـل وضــع هـذا الملــف 
على طاولة التسوية التفاوضية المنصـفة واآلمنـة، وفـق مسـار محكـم، يقـوم علـى رؤيـة واقعيـة وجدولـة 

رادة ومســؤولي وشــدد  ة".زمنيــة محــددة، ويســتند إلــى المرجعيــات القائمــة، وينخــرط فيــه الطرفــان بجديــة وات
علـى أن "انســداد األفــق السياسـي للصــراع الفلســطيني اإلسـرائيلي، الــذي تذكيــه قـرارات أحاديــة الجانــب، 
وممارسات مستفزة للشعور الوطني الفلسطينـي، هو السـبب الرئيسـي فـي خلـق حـاالت االحتقـان، التـي 

 حتالل اإلسرائيلي".تؤدي إلى أعمال العنف المتبادل، واالستخدام المفرط للقوة من طرف قوات اال
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كما شدد على أن "القدس بحاجـة إلـى حشـد المزيـد مـن الجهـود الدبلوماسـية، الستصـدار قـرارات دوليـة 
لـى عمـل ميـداني يهـتم بالجوانـب  ملزمة تحميها وتحافظ على طابعها الروحي والحضـاري والقـانوني، وات

الفلســطينيين علــى الصــمود فــي وجــه التنمويـة واالجتماعيــة واإلنســانية، التــي مــن شــأنها مسـاعدة أهلهــا 
وقــال: "إن القــدس بحاجــة إلــى تســوية  سياســات التشــريد واإلبعــاد والتهجيــر، التــي تمــارس فــي حقهــم".

سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خالل مفاوضات مباشـرة بـين طرفـي 
 "...الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة.

 26/6/2018 ،النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 "التعاون اإلسالمي" و"المم المتحدة" تعقدان متتمر "القدس" في الرباط .42
تعقـــد منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي بالتعـــاون مـــع لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بممارســـة الشـــعب : جـــدة

المـؤتمر الـدولي بشـأن  -للجمعية العامـة هيئة فرعية تابعة  -الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف 
 سنة من اتفاقات أوسلو". 25سنة من االحتالل و 50قضية القدس بعنوان "القدس بعد 

ويشــارك فــي الجلســة االفتتاحيــة للمــؤتمر الــذي يعقــد بعاصــمة المملكــة المغربيــة الربــاط فــي الفتــرة مــن 
صـــر بورطـــة، واألمـــين العـــام المســـاعد وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة بالمملكـــة المغربيـــة نا 26-28/6/2018

للشــؤون السياســية بــاألمم المتحــدة ميروســالف جنكــا، واألمــين العــام المســاعد لشــؤون فلســطين والقــدس 
 في منظمة التعاون اإلسالمي السفير سمير بكر.

الفرصـة لتبـادل اآلراء وبخاصــة فـي ضـوء التطــورات  ،بحســب وكالـة األنبـاء الســعودية ،ويتـيح المـؤتمر
ونقــل  "إسرائيلـ"رة بشــأن القــدس، وبخاصــة اعتــراف اإلدارة األمريكيــة بالقــدس عاصــمة مزعومــة لــاألخيــ

ســفارتها إليهــا، كمــا يــوفر منصــة قي مــة للشــباب مــن القــدس الشــرقية لعــرض معانــاتهم وحاجــاتهم أمــام 
مدينـــة المجتمـــع الـــدولي والمشـــاركين لمناقشـــة وتحديـــد حلـــول قابلـــة للتنفيـــذ إزاء التحـــديات التـــي تواجـــه 

 القدس ال سيما قطاع الشباب الفلسطيني فيها. 
 27/6/2018 ،الحياة، لندن

 
 لقضية الفلسطينيةاالدولتين خيار استراتيجي لحّل  التمسك بالسالم على أساس حلّ  ة:السعودي .43

جـــددت الســـعودية موقفهـــا مـــن القضـــية : "الحيـــاة"، "رويتـــرز"، "أ ف ب" -رام هللا، واشـــنطن، نيويـــورك 
ة، وذلك خالل جلسة لمجلس األمن في شأن "الوضع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" في الفلسطيني
خالــد منــزالوي، إن "التمســك بالســالم  .وقــال المنــدوب الســعودي الــدائم لــدى األمــم المتحــدة د. نيويــورك
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نهـاء شامل وعادل للقضـية الفلسـطينية  .. يعد خيارًا استراتيجيًا إليجاد حل  .على أساس حل الدولتين وات
 النزاع العربي اإلسرائيلي".

 27/6/2018 ،الحياة، لندن
 

 "الونروا" وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرفـالسفيرة علياء آل ثاني: دعم قطر ل .44
الســفيرة الشــيخة عليــاء  دعــتونــروا، و األجــددت دولــة قطــر التأكيــد علــى التزامهــا بــدعم وكالــة  الدوحــة:

فـي اجتمـاع لجنـة الجمعيــة  ،نـدوب الـدائم لدولـة قطـر لـدى األمـم المتحـدةأحمـد بـن سـيف آل ثـاني، الم
ـــة  ـــة األنبـــاء األالعامـــة المخصصـــة إلعـــالن المســـاهمات الطوعيـــة لوكال ونـــروا، بحســـب مـــا نقلتـــه وكال

إن "التـزام دولـة  تقالـو  ،األونـرواكافة الدول األعضاء للمشاركة في تقديم الدعم لوكالـة  (،القطرية )قنا
 لوكالة، ودعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". قطر بدعم ا

 27/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 "فورين بوليسي": محمد بن سلمان رمى الفلسطينيين "تحت الحافلة" .45
ســل طت زيـــارة مستشـــار الــرئيس األمريكـــي جاريـــد كوشــنر ومبعوثـــه جايســـون غــرينبالت إلـــى المنطقـــة، 

م وفـــق رؤيـــة دونالـــد ترامـــب، الضـــوء مجـــددًا حـــول األدوار التـــي تلعبهـــا دول وحــديث األول عـــن الســـال
 عربية عدة، من أجل طمس القضية الفلسطينية على حساب شعار "مواجهة إيران".

وفـي هـذا الصـدد، تحـد ث تقريــر حمـل عنـوان "محمـد بـن ســلمان رمـى الفلسـطينيين تحـت الحافلـة" عــن 
شعور السلطة الفلسطينية بالعزل، وسط "دهشة" مـن مسـار تخلي الدول العربية عن قضية فلسطين، و 

  اإلماراتي، الذي يدهش محمود عباس، ويفرح قلب بنيامين نتنياهو. –السعودي  –التقارب اإلسرائيلي 
وقالـــت "فـــورين بوليســـي" إن الســـلطة الفلســـطينية تراقـــب منـــذ أشـــهر العالقـــات القويـــة بـــين إدارة ترامـــب 

اســتعادت المجلــة مــا تناقلــه اإلعــالم حــول مهاجمــة محمــد بــن ســلمان وبعــض دول الخلــي  بــازدراء. و 
الفلسطينيين خالل لقاء مغلق عقده في نيويورك في شهر آذار/ مارس الماضي مـع قـادة يهـود، مقلـاًل 
 من أهمية قضيتهم، ومعتبرًا أنهم أضاعوا فرصًا للسالم، وعليهم أن يقبلوا بأي صفقة تعرض عليهم.

ليسي" عن الصحفي اإلسرائيلي باراك رافيد الذي استند إلى مصدر كان حاضـرًا وكما نقلت "فوريس بو 
في اللقاء، فإن آراء بن سلمان هذه صدمت الحاضرين، لدرجة أن بعضهم "وقع عـن كرسـيه" بـالمعنى 
الحرفــي للعبــارة. واعتبــر رافيــد أن موقــف ولــي العهــد الســعودي بعيــد جــدًا ومختلــف تمامــًا عــن موقــف 

الراحـــل عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز، وعـــن الوقـــت الـــذي هـــد د فيـــه بقطـــع العالقـــات مـــع  الملـــك الســـعودي
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 ، إذا لـــــم تتحـــــرك واشـــــنطن لوقـــــف الهجـــــوم اإلســـــرائيلي ضـــــد  2001الواليـــــات المتحـــــدة، أي فـــــي عـــــام 
 الفلسطينيين خالل االنتفاضة الثانية.
ام أمـام أعـين السـلطة الفلسـطينية، والسـعودية مـرور الكـر  "إسـرائيل"ولم تمر العالقات المتزايدة دفئًا بين 

التي الحظت أيضًا تشب ث ترامـب، منـذ األيـام األولـى لرئاسـته، بفكـرة أن عقـد صـفقة بـين الفلسـطينيين 
 )أو ما يسمى صفقة القرن( يستوجب انخراطًا لتحقيقه من دول المنطقة. "إسرائيل"و

افقتها لشـركة الخطـوط الهنديـة، كذلك، فإن السلطة الفلسطينية أصيبت بدهشة حين منحت الرياض مو 
بــالتحليق فــي أجوائهــا، فــي طريقهــا إلــى تــل أبيــب، والحقــًا حــين "اعتــرف" محمــد بــن ســلمان لمجلــة "ذا 

"في أن يكون لها أرض". وفيما قاطعت "السلطة" اجتماعـًا فـي واشـنطن حـول  "إسرائيل" أتالنتك" بحق  
تبخـــل دول عربيـــة عـــدة، بمـــا فيهـــا مصـــر األزمـــة اإلنســـانية فـــي غـــزة فـــي آذار/ مـــارس الماضـــي، لـــم 

 ."إسرائيل"واإلمارات والسعودية، بحضورها، باإلضافة إلى 
ورأى تقرير "فورين بوليسي" أن الفلسطينيين لم يعودوا محور تركيز واهتمام أجندة المنطقـة، وال يشـعر 

حولـوا اهتمـامهم المسؤولون في السلطة الفلسطينية براحة، وهم يرون بعـض زعمـاء الـدول العربيـة وقـد 
 إلى إيران، مركزين على أدوار طهران في اليمن والعراق وسورية.

ورأى التقريــر أيضــًا أنــه غالبــًا مــا يصــرح قــادة العــرب بــدعمهم القضــية الفلســطينية، لكــن الفلســطينيين 
يعلمون أن هذه التصريحات هي غالبًا أيضـًا "منافقـة". فمعظـم المسـاعدات التـي أعلنـت الـدول العربيـة 

لــم تــر  2014المانحــة عــن نيتهــا تقــديمها إلعمــار غــزة بعــد العــدوان اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي عــام 
النــــور، فيمــــا جــــف  الــــدعم الحكــــومي العربــــي ل راضــــي المحتلــــة. وعوضــــًا عــــن ذلــــك، تحــــول اهتمــــام 

وتحقيـــق االســـتقرار، ومواجهـــة  الحكومــات العربيـــة الدبلوماســـي، خصوصــًا لمعالجـــة المشـــاكل الداخليــة
 العربية، وقتال اإلسالميين. –األعداء اإلقليميين، كإيران، وحل  الخالفات العربية 

وفــي هــذا اإلطــار، نقلــت "فــورين بوليســي" عــن شــبلي تلحمــي، األســتاذ فــي جامعــة ميريالنــد، والباحــث 
 غير المقيم في معهد "بروكينغز"، قولـه إن قـادة العـرب لـديهم اليـوم لـيس فقـط األولويـات التـي تتجـاوز
ــدفاع عــن هــذه القضــية. وبــرأي  القضــية الفلســطينية، بــل كــل األســباب والحــوافز لمنــع شــعوبهم مــن ال
الباحــث، فإنــه فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه حكومــات العــرب تــرى فــي "هــوس" الشــعوب العربيــة بقضــية 

سـطينية فلسطين وسـيلًة إللهـاء الـرأي العـام العربـي، إال أن الشـعوب العربيـة اليـوم تسـتخدم القضـية الفل
كوســـيلة ألنهـــا ال تســـتطيع مواجهـــة حكوماتهـــا مباشـــرة، للتعبيـــر عـــن ســـخطها فـــي مـــا يتعلـــق بـــالهموم 

 االقتصادية واالجتماعية، كالبطالة والفقر.
كالم محمد بن سلمان بشأن القضية الفلسطينية، إذ قـال إن عالقـات  من رغمبالوتستدرك المجلة بأنه 
حالة حصل تقدم ملموس على مسار الملف الفلسطيني، إال أنه  إال في "إسرائيل"بالده لن تتحسن مع 
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 أن ورأت الصــحيفة اســتخدم نزاعــات المنطقــة المختلفــة لمواجهــة إيــران، وحــرف االنتبــاه عــن قضــيتهم.
قـــد ادعـــى فـــي العلـــن دعمـــه الفلســـطينيين، وادعـــى أن أي نـــوع مـــن  همحمـــد بـــن ســـلمان بـــالرغم مـــن أنـــ

والـدول الخليجيـة، بمـا فيهـا السـعودية، لـن يحصـل إال مـع تحقيـق  "إسـرائيل"التقارب في العالقـات بـين 
والفلسـطينيين، إال أنـه أظهـر تصـميمًا  "إسـرائيل"تقدم ملمـوس وواضـح علـى صـعيد عمليـة السـالم بـين 

علــى رغبتــه فــي اســتخدام مشــاكل المنطقــة المتعــددة، وخشــية الريــاض مــن تمــدد نفــوذ طهــران، لصــرف 
 األنظار عن قضية فلسطين.

الت المجلة األمريكية، إن الفلسطينيين أدركوا أنه لم يعد بمقدورهم بعـد اآلن االعتمـاد علـى حلفـائهم وق
التقليــــديين فــــي العــــالم العربــــي. فالتفــــاوت الواضــــح فــــي القــــوة بــــين اإلســــرائيليين والفلســــطينيين، ومعــــه 

ركـــــت جميعهـــــا الفلســـــطينية، واالعتمـــــاد علـــــى المســـــاعدات الخارجيـــــة، قـــــد ت -الخالفـــــات الفلســـــطينية 
لـذا فـإن واحـدًا مـن الخيـارات األخيـرة  الفلسطينيين من دون أي قدرة فعلية على فرض أنفسهم والتأثير.

للفلســـطينيين أصـــبح التحـــول إلـــى "المجتمـــع الـــدولي"، كمـــا فعلـــوا فـــي الســـنوات األخيـــرة، عبـــر محاولـــة 
ـــة االنضـــمام إلـــى المنظمـــات الدوليـــة والمعاهـــدات، كجـــزء مـــن اســـتراتيجيتهم لت حقيـــق االعتـــراف بالدول

الفلسطينية، أو الضغط على إسرائيل لوقف االعتداءات عبر مواصـلة رفـع الشـكاوى ضـدها والمطالبـة 
 بمحاسبتها على جرائمها في المنابر الدولية.

ولفتـت المجلـة فـي هـذا الصـدد إلـى أن هـذا التكتيـك الفلسـطيني نجـح فـي بعـض األحيـان، لكـن المنــاخ 
م يختلــف عمــا كــان عليــه فــي عهــد بــاراك أوبامــا، ألن اإلدارة األمريكيــة فــي عهــد السياســي الــدولي اليــو 

 دونالد ترامب واضح بشراسة موقفها المعارض للفلسطينيين داخل األمم المتحدة.
وبعــــد تعــــداد التقريــــر ألســــباب إحبــــاط الفلســــطينيين، ومشــــاكلهم الداخليــــة، علــــى الصــــعيدين السياســــي 

مجددًا إلـى السـعودية، إذ رأت أن هـذا اإلحبـاط الفلسـطيني مـن فشـل  والشعبي، عادت "فورين بوليسي"
"السلطة" في إمكانية تقريبهم من حلم الدولة، يضاف إليه التبدل في أولويات الدول العربيـة، قـد جعـال 

إســرائيلية أكثــر وضــوحًا: دولــة فلســطينية منزوعــة الســالح،  –أمريكيــة  –مــن مالمــح "صــفقة" ســعودية 
عاصـــمة، أرض بســـيادة منقوصـــة، ومـــن دون تواصـــل جغرافـــي، وحـــل  غيـــر عـــادل مـــن دون القـــدس ك
 لقضية الالجئين.

واســتنادًا إلــى تقريــر فــي مجلــة "نيويــوركر"، فــإن محمــد بــن ســلمان ومستشــار ترامــب جاريــد كوشــنر قــد 
اتفقـــا علـــى تحـــالف اســـتراتيجي فـــي الشـــرق األوســـط، ســـيركز علـــى محاصـــرة إيـــران ودفـــع الفلســـطينيين 

عــرض للســالم. وبحســب مــا نقــل، فــإن بــن ســلمان قــال حــول االتفــاق "ســأجلب الفلســطينيين، للقبــول ب
 وترامب سيقنع اإلسرائيليين".
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هكذا، عل قت "فورين بوليسي"، فإن كالم الملك المقبـل للسـعودية انسـاب كالموسـيقى فـي أذنـي بنيـامين 
لــى حــل  مــع الفلســطينيين أمــرًا نتنيــاهو، الــذي يــرى أن الواقــع الجديــد فــي المنطقــة يجعــل مــن التوصــل إ

 غير ُمل ح، إن لم يكن غير ضروري حتى.
وبالمقارنـــة مـــع أكثـــر مـــن عقـــٍد إلـــى الـــوراء، فـــإن التغيـــرات اإلقليميـــة قـــد مهـــدت الطريـــق أمـــام فرصـــة 

 إلسرائيل لتطبيع العالقات رسميًا مع "جيرانها"، ولكن هذه المرة من دون اتفاق سالم.
واإلمــارات قــد انتقلتــا مــن مرحلــة التــودد إلســرائيل ســرًا، إلــى مرحلــة إيصــال وقــال التقريــر إن الســعودية 

 استعدادهما ورغبتهما في بناء عالقات معها تتخط ى الصالت السرية.
ـــالقول إن خيـــارات الفلســـطينيين اليـــوم ضـــيقة: وقـــف التعـــاون األمنـــي مـــع  وختمـــت "فـــورين بوليســـي" ب

جبـار إسـرائيل علـى  تحمـل مسـؤولية احتاللهـا العسـكري، أو االلتفـاف حـول إسرائيل، تفكيك السـلطة، وات
الغضــــب والعصــــيان الشــــعبي ووســــائل المقاطعــــة... أو بإمكــــانهم الرضــــوخ لخطــــة محمــــد بــــن ســــلمان 
ـــدوا  ـــة الفلســـطينيين فـــي غـــزة، فقـــط ألنهـــم ول ـــز علـــى عـــزل "حمـــاس"، ومعاقب والمتـــرمرين معـــه، والتركي

 هناك... ولكن ليس من دون أن يواجهوا غضب شعبهم.
 26/6/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 ونروا" في متتمر المانحينال تعهدات بمساعدات مالية لـ" .46

ونرو( في األغداة اجتماع الدول المانحة لوكالة أنه نيويورك، ، من 27/6/2018، الحياة، لندنذكرت 
السنوية لها،  نيويورك، في محاولة لسد العجز المالي للمنظمة بعد تقليم الواليات المتحدة مساهمتها

ونروا" عدنان أبو حسنة أن "مؤتمر التعهدات" كان "خطوة مهمة األأعلن المستشار اإلعالمي لـ"
يجابية" في سبيل تقليم العجز الكبير الذي يهدد خدمات الوكالة.  وات

وقال أبو حسنة في تصريحات أمس، إن بعض الدول أعلن تعهدات جديدة، فيما لمح البعض اآلخر 
لنها بعد نهاية المؤتمر. وتابع: "نحتاج يومًا أو يومين إلعالن حجم التبرعات عبر إلى أنه سيع

االتصاالت مع الدول التي أعلنت تبرعها، لكن من المؤكد أن المؤتمر كان خطوة إيجابية ومهمة من 
 سلسلة خطوات ستتخذها الوكالة في سبيل سد عجز ميزانيتها".

قت وعودًا بتقديم مساعدات إلى الوكالة، لكن المنظمة وكانت دول عدة شاركت في االجتماع أطل
ماليين  4الدولية لم تعلن إجمالي قيمة هذه الوعود. ومن أبرز تلك الدول بلجيكا التي وعدت بتقديم 

 ألف دوالر. 500يورو، والمكسيك التي وعدت بمساهمة مالية قدرها 
مليون دوالر إلكمال السنة،  200كثر من وأعلنت األمم المتحدة أن "أونروا" ال تزال في حاجة إلى أ

محذرًة من أن عدم تأمين المبلغ الناقم ينذر بـ "عدم فتح قسم من المدارس التي تديرها في آب 
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)أغسطس( المقبل"، كما ينذر بـ "مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من اليأس للمنطقة ومزيد من 
 انعدام االستقرار للعالم".

األمين العام ل مم المتحدة، أن  ،عمان، من نادية سعد الدين، عن 27/6/2018 ،الغد، عّمانونقلت 
مليون دوالر  92عن اتخاذ الوكالة تدابير استثنائية، لخفض نفقاتها بمبلغ أعلن أنطونيو غوتيريس، 

 إضافية، للتغلب على العجز المالي الذي تواجهه حاليًا.
من  70، إن "توقيت انعقاد المؤتمر، بمشاركة زهاء وقالت مصادر مطلعة في وكالة الغوث لـ"الغد"

الدول األعضاء بالمنظمة األممية ومؤسسات دولية شريكة، يعد مهمًا، في ظل العجز المالي للوكالة 
 مليون دوالر". 250الذي يصل إلى نحو 

نروا لم وأضافت المصادر أن "المؤشرات األولية لحجم الدعم الدولي المقدم، خالل المؤتمر، إلى األو 
ترتق إلى مستوى األزمة غير المسبوقة التي تمر بها الوكالة، والتي تهدد مصير منسوب خدماتها، 

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

م التعهدات الفعلية التي تم وأوضحت نفس المصادر، أن الوكالة "ستعلن خالل يومين، عن حج
التقدم بها، حيث عمدت بعض الدول لإلفصاح عن تعهداتها خالل المؤتمر، بينما أرجأت أخرى 

 إشهار التزامها لما بعد التئامه".
رئيس الجمعية العامة ل مم المتحدة ، عن وكاالت، أن 27/6/2018، الخليج، الشارقةوأضافت 

مر، من أنه إذا لم يتأمن المبلغ الناقم فإن قسمًا من المدارس مؤتالميروسالف اليتشاك حذر خالل 
أغسطس". وأضاف أن "األنشطة اإلنسانية في  التي تديرها األونروا "قد ال يفتح أبوابه مجددًا في آب/

الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك". بدوره قال األمين العام ل مم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن 
تأمين موارد الحاجة إليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من "الفشل في 

 اليأس للمنطقة ومزيد من انعدام االستقرار للعالم".
 

 الخارجية المريكية تتكد لـ"القدس": ال جديد في وضع المساعدات المريكية للسلطة الفلسطينية .47
 2018حزيران  25األمريكية لـ "القدس" مساء االثنين، أكدت وزارة الخارجية  :سعيد عريقات -واشنطن

أنه لم يطرأ جديد على وضع المساعدات األمريكية المالية للفلسطينيين. وقال مسؤول طلب عدم ذكر 
 اسمه، أن " مساعداتنا ال تستمر تحت المراجعة، وليس لدينا أي جديد نعلنه في هذا الوقت".

( أن الواليات المتحدة قامت بهدوء بتجميد مساعداتها 25/6/2018االثنين ) أفادتوكانت تقارير 
المالية للسلطة الفلسطينية في انتظار المراجعة التي تقوم بها وزارة الخارجية األمريكية وفق القانون 
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والذي يقضي  2018آذار  23الذي مرره الكونغرس األمريكي تحت اسم "قانون تايلور فورس" يوم 
السلطة الفلسطينية، ما لم توقف السلطة المخصصات التي تدفع ألسر  بوقف كافة المساعدات عن

 الشهداء واألسرى الفلسطينيين.
 26/6/2018، القدس، القدس

 
 إسرائيليا  لتوصيل البضائع لغزة قبرص تدرس طلبا   .48

قال متحدث باسم الحكومة القبرصية يوم الثالثاء إن إسرائيل طلبت من قبرم دراسة : القدس، أثينا
 نية إنشاء نقطة للشحن البحري على الجزيرة لنقل البضائع إلى قطاع غزة.إمكا

وُطرحت فكرة إقامة منشأة في قبرم منذ سنوات وطلبت إسرائيل في الفترة األخيرة دراسة األمر وفقا 
وقال برودرومو لرويترز "إنها مسألة قديمة  للمتحدث الحكومي القبرصي برودروموس برودرومو.

ستجرى اتصاالت بين الحكومة وكل األطراف المعنية في المنطقة ومن "وأضاف  ن".يعاد بحثها اآل
 المحتمل أن يتخذ قرار. في الوقت الراهن لم يتخذ قرار بعد. تجري دراسة الطلب ولم يرفض".

ولم يوضح برودرومو متى قدمت إسرائيل الطلب لكن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان زار 
 بوع الماضي.نيقوسيا األس

وأفاد تقرير إخباري إسرائيلي في وقت متأخر من مساء االثنين بأن ليبرمان توصل إلى تفاهم مع 
 الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس على المضي قدما في خطة الميناء البحري.

ة ويروج وزير إسرائيلي واحد على األقل هو يوفال شتاينتز لفكرة الميناء البحري في قبرم كوسيل
لفتح طريق إلى غزة ال يمر عبر إسرائيل. وطرح وزير إسرائيلي آخر فكرة بناء جزيرة صناعية قبالة 

وقال شتاينتز عن فكرة الميناء في مقابلة في واشنطن  ساحل غزة وهو مشروع أكبر حجما بكثير.
 ى".أعتقد أنه يمكننا الجمع بين أمننا من جهة وفتح غزة على العالم الخارجي من جهة أخر "

كان شتاينتز قال في وقت سابق هذا الشهر إن التفتيش األمني على األرصفة يجب أن تقوم به 
 إسرائيل مع منظمة دولية مثل األمم المتحدة.

 26/6/2018، لألنباء رويترزوكالة 
 

 عباس إلىله رسالة وريفلين يحمّ  "إسرائيل"محادثات مع قادة  أجرىويليام  المير .49
رته لمركز "ياد فاشيم" اجتمع دوق كامبردج، األمير ويليام، اليوم الثالثاء، مع بعد زيا: هاشم حمدان

 الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ثم أجرى لقاء مع الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين. سرئي
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عبر  اكموكان ريفلين قد أشاد، في لقائه مع األمير ويليام، بوعد بلفور ودوره في إقامة دولة إسرائيل، 
وطلب ريفلين من األمير  عن تقديره لبريطانيا وحكومتها، والتعاون والتجارة بين إسرائيل وبريطانيا.

إبالغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحياته، قائال إنه "حان الوقت إليجاد طريقة لبناء الثقة، 
 ما"، على حد قوله.عا 120إلنهاء المأساة بين الشعبين المستمرة منذ  األولىوهي الخطوة 

نه يرغب بمعرفة الكثير عن المنطقة،  من جهته قال األمير ويليام إنه حاول فهم الثقافة اإلسرائيلية، وات
 وكان قد اجتمع في وقت سابق مع نتنياهو. واالجتماع مع الطرفين.

شارك ومن المقرر أن يتوجه إلى تل أبيب، إلى مسكن السفير البريطاني في إسرائيل، في احتفال ي
 مدعوا. 350فيه 

 26/6/2018، 48عرب 
 

 "اليونسكو" تعتمد قرارين هامين باإلجماع حول القدس المحتلة والخليل .51
اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  :وفا -المنامة

العاصمة البحرينية المنامة، قرارين  المنعقد في 42"اليونسكو"، اليوم الثالثاء، خالل اجتماعها الـ
وينم القرار األول المتعلق بحالة الحفاظ  هامين حول مدينتي القدس المحتلة، والخليل، باإلجماع.

 على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخم حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة.
عن االنتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع  ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات االحتالل بالكف

المميز للمدينة، وعليه يبقي القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجة على الئحة التراث العالمي المهدد 
بالخطر، وكذلك األمر بما يخم بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية على 

متمثلة بوفدها في  اإلسرائيليوحاولت سلطات االحتالل  لخطر أيضًا.الئحة التراث العالمي المهدد با
 االجتماع، إسقاط القرارين، وهو ما عجزت عن تحقيقه.

 26/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بريطانيا: "الونروا" قوة ضرورية لتحقيق االستقرار في الشرق الوسط .50
أليستر بيرت، إن وكالة "األونروا"، قوة ضرورية  قال وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني: القدس

بمجال المساعدات اإلنسانية وتحقيق االستقرار في أنحاء الشرق األوسط، كونها تمنح األمل لماليين 
العنف الذي  أنوأضاف الوزير البريطاني بيرت،  الالجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم الفرم كل يوم.

إلى حد كبير العبء على الخدمات التي تقدمها األونروا، والجهود  وقع مؤخرا على حدود غزة، قد زاد
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ودعا المجتمع الدولي إلى  المهمة التي تبذلها لتوفير المعونات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية.
 التكاتف لتمكين األونروا من مواصلة جهودها المنقذة ل رواح.

 أنهايونيو/حزيران،  25لمانحين الذي عقد يوم االثنين وأكدت المملكة المتحدة خالل مؤتمر األونروا ل
مليون  38.5ستوفر للوكالة  وأنهاستقدم الدعم المالي ل ونروا في وقت أقرب مما كان مخططا له، 

مليون جنيه الذي كان وزير  28.5ماليين جنيه عالوة على مبلغ  10جنيه، وهذا المبلغ يشمل تقديم 
 رت قد أعلن عنه خالل المؤتمر الوزاري فوق العادي.شؤون الشرق األوسط أليستر بي

 26/6/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( النباءوكالة 
 

 صفقة "تعالوا ننسى الماضي" .52
 ماجد عبد الهادي
قد يكون بعض من أسوأ ما يتعر ض له كفاح الفلسطينيين من تشويه إعالمي وسياسي عزل صراعهم 

المتمثل أساسًا في احتاللها أرض وطنهم، وتصويره مجرد نتاج مع إسرائيل عن سببه الجوهري، 
لكراهية متبادلة، أو حتى سوء فهم، يمكن أن ينتهي بمجرد عقد لقاءاٍت وحواراٍت تتصافى فيها 

 القلوب، ليعيش بعدها الطرفان في سالٍم ال يعكره شيء. 
ذ يحتاج أصحاب الحق في مثل هذه الحال إلى جهد هائل لتصحيح الصو  رة المشوهة، فإن أهل وات

الباطل غالبًا ما ال يتركون لهم الفرصة، إال لالختيار بين تسوية ظالمة يتخلون فيها عن حقوقهم 
ليثبتوا صدق رغبتهم بالسالم، وصراع مختل يتعرضون فيه لمزيد من الخسائر، السيما حين تتسم 

ما عاد يهمهم غير رضى  الظروف المحيطة بانتشار عدوى التواطؤ ضدهم، لتصيب إخوة وأصدقاء،
 األعداء، باعتباره وصفة البقاء على سد ة أنظمة الحكم الفاسدة. 

هكذا تغيب عن المعادلة القسرية الجديدة القديمة لعملية السالم حقائق الصراع األساسية، بدءًا بالنكبة 
م، واالستيطان والتهجير القسري الذي لحق بأهل فلسطين، مرورًا بالمذابح الجماعية المرتكبة بحقه

االستعماري على أرضهم، وصواًل إلى تهويد عاصمة بالدهم القدس، ليحل  بداًل من ذلك كله، في 
واجهة النشاط السياسي األمريكي، باطٌل وحيد، وليس ثم ة ما يضاهي غرابته عما يحدث راهنًا في 

د، ما زال يثقل ضمير هذه المنطقة من العالم، سوى انتمائه واقعيًا إلى تاريخ عنصري نحو اليهو 
 الغرب، وفق ما يد عي قادته، لتبرير موقفهم المنحاز إلسرائيل. 

يقول جاريد كوشنر مستشار الرئيس األمريكي، محاواًل تلخيم جوهر رؤيته للسالم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين "هناك كثير من الكراهية وكثير من الرواسب، لكنني ال أقلل من قدرة البشر على 
المحبة"، ثم يضيف، لكأنه يتحدث عن األوروبيين واليهود عقب الحرب العالمية الثانية، وبعبارات قد 
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تصلح أيضًا للكالم عن خالٍف بين زوجين، ال عن حق شعب في تقرير المصير: "حتى نكون 
ناجحين، يجب أن نكون مستعد ين للغفران في الحاضر، وال ننسى الماضي، بل نعمل بجد نحو 

 ل أكثر إشراقًا". مستقب
ولكي ال يظن أحٌد ما بأن إيراد تلك المقتطفات يبتسر المقابلة الصحافية المطولة التي أجريت مع 
الرجل، على هامش جولٍة قام بها في المنطقة، تمهيدًا لما ُتسمى صفقة القرن، فإن أي قراءة متأنية 

يكية شوهاء، تقوم، في أحسن أحوالها، لما قال لن تذهب بصاحبها إال إلى التيقن من تبلور رؤية أمر 
على الظن بأن الفلسطينيين يمكن رشوتهم بمشاريع تنمية اقتصادية، تمولها بلدان الخلي ، ليضغطوا 
ري كافحوا في سبيله أكثر من سبعين  على قيادتهم، ويدفعوها نحو التخلي عن مشروع وطني تحر 

فلسطينيين: "أظهروا لقيادتكم أنكم تدعمون سنة. فهو يقول، في موضع آخر من حديثه، مخاطبًا ال
الجهود لتحقيق السالم. دعوهم يعلمون بأولوياتكم، وامنحوهم الشجاعة للحفاظ على عقل منفتح نحو 
تحقيقها. ال تدعوا قيادتكم ترفض خطًة لم ترها بعد )..( ال تسمحوا لصراع أجدادكم بأن يحد د مستقبل 

 أطفالكم". 
ي إذن العبارة التي يمكن أن تلخم ما يريده كوشنر. أما ما لم يأت صهر "تعالوا ننسى الماضي" ه

الرئيس األمريكي على مجرد ذكره، ولم يسأله عنه، ل سف، الصحافي الذي أجرى المقابلة، فكثير، 
، وحق 1967وتقع في مقدمته قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 

قامة الدولة المستقلة. لكن األخطر ربما من كل ما  الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وات
سبق رد ه على سؤال عن موقف القادة العرب من رؤيته، قائاًل "لقد أوضحوا أنهم يريدون رؤية دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، وهو كالم ينطوي على خداع كبير، ليس ألنه فضفاض وغير 

عالم، بل ألن االستدراك عليه بعبارة "حق المسلمين في الوصول إلى المسجد األقصى" قد محد د الم
فضح موافقًة لم ينفها أي زعيم عربي بعد، على صفقٍة تُبقي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 

 تحت االحتالل اإلسرائيلي.
 27/6/2018، العربي الجديد، لندن

 
 زماتحال الفلسطينيين العيش في ال  .53

 ماجد كيالي
مع ما يسمى "صفقة القرن"، وجمود التسوية، وأفول خيار الدولة المستقلة، والتحدي المتعلق بمكانة 
القدس، واستشراء االستيطان في الضفة، وحصار غزة، ومواقف الواليات المتحدة األمريكية، وقبل كل 

ماس، وغياب إجماع وطني، ذلك حال االنقسام بين سلطتي الضفة وغزة، أو بين حركتي فتح وح
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خفاق أشكال الكفاح، وغياب مجتمعات الالجئين الفلسطينيين  حول الهدف، وتعث ر النظام السياسي، وات
في البلدان العربية، يجد الفلسطينيون أنفسهم إزاء أزمات صعبة ومعقدة، وفوق قدرتهم على التحمل 

ين بات أمرًا عاديًا، إذ أن تاريخهم أو المواجهة. مع ذلك فإن الحديث عن أزمات عند الفلسطيني
كشعب، بما في ذلك تاريخ حركتهم الوطنية، هو بمثابة تاريخ ألزمات متواصلة، تعيد إنتاج ذاتها، 

(، وواقع التشرد والحرمان من وطن وهوية، وتمزق 1948في شكل أو في آخر، فمن النكبة األولى )
(، التي تمك نت فيها 1967النكبة الثانية ) اإلطار االجتماعي، لثلثي شعب فلسطين، وقتها، إلى

إسرائيل من سلب باقي األراضي الفلسطينية )الضفة والقطاع(، والسيطرة على الفلسطينيين في هذه 
األراضي. طبعًا يأتي ضمن ذلك التداعيات الناجمة عن هذه النكبة أو تلك، خصوصًا تجزئة شعب 

خضاعه لسلطات وأوضاع قانونية متعد دة ومتباينة، وطريقة تعامل النظام العربي السائد فلسطين، وات
معه، وصواًل إلى تدمير عديد من مخيماته )في لبنان وسوريا(، وتعريضه لتشريد ثان، ربما أقسى 

يرًا.  وأصعب، كما حدث مع فلسطينيي العراق ولبنان وسوريا أخ 
خطورة، إذ أن تلك الحركة أيضًا، على صعيد حركتهم الوطنية ثمة، اليوم، أزمة بالغة التعقيد وال

انتقلت من كونها حركة تحرر وطني، في الخارج، إلى سلطة في جزء من األراضي المحتلة، لكن 
قبل زوال االحتالل، أو كسلطة تحت االحتالل، مع جزء من حقوق، بصيغة كيان هش، وتابع، هو 

كز ثقل الحركة الوطنية أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة، لجزء من الشعب، ال سيما مع انتقال مر 
إلى الداخل، وفق المعطيات المذكورة، وتهميش منظمة التحرير، التي ظلت لزمن طويل بمثابة 
الكيان السياسي المعنوي لشعب فلسطين، والمعبر عن قضيته وكقائد لكفاحه، في مختلف أماكن 

بير للرئيس تواجده، في واقع سلطة تحت سلطة االحتالل، أو سلطة ليس لها سلطة، وفق تع
 الفلسطيني ذاته.

هكذا، مثاًل، تواجه القيادة الفلسطينية، أو الحركة الوطنية الفلسطينية )إن جاز التعبير(، اليوم، عدة 
أزمات، أو مخاطر، أو تحديات، يكمن أوالها، في جمود النظام السياسي الفلسطيني، بحيث أن 

ته، وبافتقاد هذا النظام آلليات  أزمته باتت مرتبطة بشخصية الرئيس محمود عباس، بسن ه وصح 
التجديد، وللحراكات الداخلية، وللحياة المؤسسية والتشريعية والديمقراطية، وغياب إجماعات وطنية، 

 إن بخصوم الكيان السياسي الجامع أو بخصوم الخيار الوطني.
أي عن حركة  معلوم أن الحديث يدور هنا عن حركة سياسية، هي األطول بين مثيالتها العربيات،

سياسية ذات تجربة طويلة ومعق دة وغنية، كما يتعلق بمكانة الرئيس كرئيس للسلطة والمنظمة، إذ أن 
التماهي بين الرئاستين هو أحد أهم أسباب أزمة الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطينيين، فعلى 

المجلس المركزي، إال أن هذه رغم أن المجلس الوطني، الذي عقد قبل شهرين، أحال صالحياته إلى 
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اإلحالة بالذات تنم ، أيضًا، عن عجز وقصور النظام السياسي الفلسطيني، ويحتسب في هذا اإلطار 
افتقاد الكيانات السياسية )ال سيما المنظمة والسلطة(، آلليات الشرعية والمأسسة، سيما بعد أن انتهت 

 في بناها، وفي شعاراتها وأدوارها. آجالها الدستورية، وحال التقادم والترهل والتركل
فوق كل ذلك فإن ما يفترض إدراكه هنا أن معضلة الكيانات السياسية عند الفلسطينيين ال تتوقف 

إنها مرتبطة  على الشرعية، وتكلس البني القائمة، فما يفاقم من كل ذلك في حقيقة األمر، أيضًا،
خفاق الخيارا ت السياسية التي أخذتها حركتهم الوطنية على بأفول المشروع الوطني الفلسطيني، وات

عاتقها، وضمنها خيار التسوية، واالرتهان مشروع الدولة في الضفة والقطاع، كما االرتهان لخيار 
المفاوضة أو لخيار الكفاح المسلح. ثاني هذه التحديات يكمن في االعتمادية في الموارد على 

ة، بما فيها المنظمة والسلطة والفصائل، بنت أوضاعها الخارج، وحتى أن الحركة الوطنية الفلسطيني
وضخ مت أجهزتها، تبعًا لتدف ق تلك الموارد، ما جعلها رهينة لها، أي للدول المانحة، أرادت ذلك أم لم 
ترد. طبعًا ثمة كثر في الساحة الفلسطينية، من قياديين وفصائل، يتحدثون عن مخاطر تلك 

كبير بين هكذا حديث، الذي يطرح، على األرجح، من باب  االعتمادية، بيد أن ثمة انفصام
 االستهالك أو التمني أو المزايدة، وفق طبيعة الحال، أو وفق الدور، وبين الواقع والمواقف الفعلية.

هكذا فقد شهدنا أن حركة حماس، أو الجبهة الشعبية، مثاًل، تنتقد كل منهما االعتمادية على الخارج، 
، أيضًا، تطالب القيادة الفلسطينية، وهي هنا قيادة المنظمة والسلطة وفتح، في حين أن كل منهما

بحصتها )وفق "الكوتا"( من الصندوق القومي، لتغطية موازناتها ورواتب المتفرغين فيها، علمًا أنها 
تعرف أن تلك األموال تأتي من الدول المانحة، التي تدعم عملية أوسلو، والتي ترفض المقاومة جملة 

فصياًل، وترفض أي مساس بوجود إسرائيل. ونحن نعرف أن عملية المصالحة الفلسطينية، بين وت
موظفًا  40 حواليسلطتي الضفة وغزة، ارتهنت، وتاليًا توقفت بسبب الخالف حول تغطية رواتب 
(، علمًا أن 2007عينتهم حماس في السلطة في غزة، بعد هيمنتها األحادية واإلقصائية على القطاع )

ألف موظف، أو ربع مليون مع  200ألفًا، ما يعني أن ثمة  160جمل موظفي السلطة يناهز على م
مليون من الفلسطينيين يعيشون على الموارد  حواليالمتفرغين في الفصائل، وهو أمر يفيد بأن ثمة 

 الخارجية.
عها هذا؟ أو بعد أن والحال فكيف للقيادة الفلسطينية أن تواجه صفقة القرن، والواليات المتحدة، بوض

بالمئة  10أثقلت نفسها، بتلك التبعية، وبتلك الوظائف، علمًا أن الواليات المتحدة تقدم مساعدات تبلغ 
باليين دوالر سنويًا(، ومثل ذلك تقدمه من طريق وكالة الغوث )بمجموع  4من موازنة السلطة )قدرها 

اتفاقات "المقاصة" الضريبية مع إسرائيل،  بليون دوالر(، في حين تأتي نصف الموازنة من 800قدره 
 ما يجعلها في موقع قوة وضغط على الفلسطينيين؟



 
 
 
 

 

 39 ص             4674 العدد:             6/27/2018الربعاء  التاريخ: 

                                    

ثالث تلك التحديات والمخاطر ناجم عن حال االنقسام الفلسطيني، والخالف بين فتح وحماس، وهو 
ة عامًا، والذي ال يبدو أن له حاًل، في ظل تحول الحركتين إلى سلطة، في المنطق 12أمر بات له 

التي تسيطر عليها، حيث حماس في غزة وفتح في الضفة، مع التأكيد بأن ال أحد يستفيد من 
اإلجراءات "العقابية" على أي فئة من غزة سوى االحتالل، وأن ذلك ال يؤدي إال إلى زيادة الشرخ بين 

 الضفة والقطاع، ناهيك أنه يؤدي إلى مزيد من غرف الحركتين المهيمنتين.
وذاك، أيضًا، نشوء وقائع تدفع الفلسطينيين العتبارهم كأنهم بمثابة شعوب عد ة، األهم من هذا 

بأولويات وحاجات مختلفة ومتباينة، وهو ما تجل ى، مثاًل، في ضعف عالقات التعاضد، وضعف 
التضامن، مع األهوال التي عانى فلسطينيو سوريا منها، وضمنها التشريد وتدمير بعض مخيماتهم، ال 

موك، عاصمة الالجئين الفلسطينيين وعنوان حق العودة، وهو ما تعرض له قبلهم فلسطينيو سيما الير 
عامًا الحصار،  12العراق، وهو ما تكرر أيضا في ضعف اإلسناد لفلسطينيي غزة، الذين يعانون منذ 

أن هؤالء  من قبل أطراف عديدة، بينها إسرائيل، فأقم منها إجراءات القيادة الفلسطينية العقابية، علماً 
خاضوا وحيدين تقريبًا الحراكات الشعبية والسلمية للتعبير عن حق العودة، والتي ذهب ضحيتها أكثر 
من مئة شهيد وألوف الجرحى، وهو ما حصل سابقًا في الحراكات التي قادها شعبنا في القدس، إذا 

دوى تلك الحراكات، أو استثنينا مظاهرات حيفا ورام هللا على سبيل المثال. وبغض النظر عن مدى ج
توظيفها من قبل حركة حماس، فإن تلك الحركة مسؤولة عما وصل إليه الفلسطينيون في غزة، كما 
تتحمل مسؤولية تسهيل االستفراد اإلسرائيلي بالقطاع، بسبب هيمنتها عليه، وطريقتها في إدارته، وشكل 

غير صحيحة، وليست ذات جدوى، وأنها صراعها مع إسرائيل. وهذا يعني أن إجراءات السلطة العقابية 
تضر بالفلسطينيين، وبمكانة القيادة الفلسطينية ذاتها، وهي قيادة المنظمة والسلطة وفتح، ويأتي في 

 ذلك قمع المظاهرة المشروعة في رام هللا، التي خرجت للتضامن مع غزة.
تعلق بالفجوة الكبيرة بينهم ثمة كثير من األزمات التي تواجه الفلسطينيين، لكن أزمتهم األساسية ت

وبين إسرائيل، في اإلمكانيات والقوى والمعطيات المساندة الدولية واإلقليمية والعربية، كما بطريقة 
إدارة الصراع، واستثمار الموارد، كما أنها تستمد بعضًا من قوتها من تشرد الشعب الفلسطيني، وتمزق 

ياة السياسية بمعنى الكلمة، يحصل كل ذلك مع تزايد وحدته، وافتقاد كياناته للمشروع الوطني وللح
شعور الفلسطينيين بالخذالن والضياع واإلحباط، مع إحساسهم بالحاجة إلى مرجعية شاملة تجمعهم، 
وتعيد إليهم اعتبارهم كشعب واحد، على رغم كل ما يتعلق بتباين أوضاع وأولويات مجتمعاتهم، في 

ان اللجوء في األردن ولبنان وسوريا والعراق ومصر، وبلدان ( وفي بلد67و 48األراضي المحتلة )
 الشتات.

 27/6/2018، ، لندنالحياة
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 نهاية عصر… الفلسطينيون وترامب .54

 روبين باركو
في مقابلة منحها جارد كوشنير لصحيفة "القدس" المقدسية أوضح مستشار ترامب الكبير بأنه إذا كان 

ن الجلوس جانبا، فسيتم تحريك المبادرة األمريكية رئيس السلطة الفلسطينية ومحيطه سيواصال
بدونهما أيضا. وشدد على الحاجة إلى خلق آلية شعبية، تحرك القيادة نحو حل يؤدي إلى "رفاه 

 اقتصادي وكرامة فلسطينية".
في المسودة الموجزة التي بسطها كوشنير، شرح بأنه في ضوء الجمود في السنوات الماضية، يعرض 

على الفلسطينيين صيغة اقتصادية ـ إقليمية خارقة للطريق، تستند إلى إعطاء حوافز األمريكيون 
ومصر، التي تعاني من اإلفالس. وهذه الدول تؤثر بدورها على  األردنللدول العربية وعلى رأسها 

 االقتصاد الفلسطيني وتساهم في وضع السياسة عبر حل إقليمي.
على قيادتهم للخروج من الجمود والعمل ضد اإلرهاب. دعا كوشنير جماهير الفلسطينيين للضغط 

وشدد على ان المسجد األقصى في الحرم سيكون مفتوحًا لكل المؤمنين )بشكل ضمني: سيادة 
إسرائيل(، ووعد بأن االدارة ستعرض "حلوال مشرفة" تكون مقبولة أيضًا من باقي الشعوب العربية. 

ها كوشنير في المقابلة، تنشأ رؤية اقتصادية ومن ربط خطوط المسودة اإلقليمية التي عرض
وتكنولوجية تتجاوز حدود مناطق النفوذ على "فلسطين" المستقبلية، بتعاون إسرائيل )في حدود آمنة( 

 وفي تحريك اقتصادي من "العم سام".
 ، القابلة للتحقق أيضًا من دون مشاركة القيادة الفلسطينية الحالية، ستداراألوليةفي هذه الخطة 

ـ مع توجه اقتصادي  1967بلدات المحيط الغزية في "فلسطين عظيمة الكرامة" ـ مثلما كان حتى 
مصري، في ظل عزل حماس والتطلع إلى تغييرها. أما مناطق السامرة ويهودا التي تحت سيطرة 

 فلسطينية، بالمقابل، فتدار وفقا لخريطة مصالح فلسطينية ـ أردنية اقتصادية مشتركة.
، األوروبيم الثالثية، التي أدارها الفلسطينيون مع إدارة أوباما ومع وزيرة خارجية االتحاد قصة الغرا

فيدريكا موغريني، وعدت أبو مازن بالجبال والتالل على حساب إسرائيل، وأدت إلى تصليب مواقفه. 
ات بأن المتحدة للفلسطينيين تنديدات ال حصر لها بإسرائيل، وطورت هذيان األممووفرت احتفاالت 

 وتتنازل عن ذخائرها األمنية والقومية. األممللتو ستهزم دولة إسرائيل تحت ضغط 
يسكن اليوم رئيس متصلب، ال يسلم نفسه بسهولة  األبيضالويل لناشر التوقعات. ففي البيت 

 المتحدة تجلس سفيرته، نيكي هيكي، التي تؤيد مواقف إسرائيل. األممللتالعبات الفلسطينية، وفي 
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 إلغراقتوجد على شفا إفالس، تخضع  األوروبيأوروبا أيضًا تجري تعديالت: دول االتحاد في 
إسالمي، وضغطها على إسرائيل ليس قويا كما كان في الماضي. من الدول العربية، الخصم 
الماضي إلسرائيل، والتي نجت من أمطار "الربيع العربي" السن ي، استيقظت على كابوس النووي 

يراني، وهي تجد في إسرائيل وفي الواليات المتحدة شريكتين استراتيجيتين للدفاع الشيعي ـ اإل
 .اإلقليمي

، تسرق أوراق أبو مازن: اإلقليميترامب في بلورة صفقة للسالم  إدارةفي الوقت الذي تنشغل فيه 
فقة إرهاب أكاذيب الرواية الفلسطينية تخرج من الكيس، وسياسة االستنزاف والربط التي اتخذها ـ بمرا

مع ترامب، ومسرحية  األخيرمازن  أبوادعى بأنه "مقاومة شرعية" ـ تتحطم على أرض الواقع. فلقاء 
 الرعب لكوشنير في صحيفة "القدس"، هي صفعة رنانة على وجه الفلسطينيين. ليس هكذا تبنى الدولة.

 26/6/2018إسرائيل اليوم 
 27/6/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 العالقات مع إسرائيل حجرا  حجرا   أردوغان يقّوض .55

 ايال زيسر
لم تجلب االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا، األحد الماضي، معها أي مفاجأة. كما 
هو متوقع فاز فيها الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وأغضب المحللين في الغرب الذين ما زالوا 

 عن االعتدال في منطقتنا. األساسة وفي يصرون على البحث عن منطق وعقالني
سنة تقريبا من حكم  15نكتشف أنه بعد  أنمع ذلك ورغم الفوز الساحق الردوغان، ما زال مفاجئا 

يرفضون الثقة به.  األتراكدون قيود وبعد حمالت ترهيب ومالحقة ضد خصومه ما زال نحو نصف 
 بالنسبة لدولة تركيا ومواطنيها. أفضلستقبل هذا غير كاٍف من أجل وقفه، لكنه يكفي لغرس األمل لم

بعد الفوز في االنتخابات يمكن االفتراض أن اردوغان يريد أن يرى فيها روحًا داعمة الستكمال 
المهمة التي أخذها على نفسه: تدمير ارث مؤسس تركيا الحديثة، كمال اتاتورك، ومواصلة دفعها 

 .األوسطتقليد التخلف والتطرف في الشرق  لىإنحو ماضيها العثماني واإلسالمي في الطريق 
حتى لحظة فتح صناديق االقتراع كان يبدو للمحللين أن ما ال يصدق يمكن أن يحدث وأن الجثة 
الميتة للديمقراطية التركية التي صفيت على أيدي اردوغان وأتباعه في السنوات األخيرة ما زال 

 يمكنها أن تنبعث للحياة.



 
 
 
 

 

 42 ص             4674 العدد:             6/27/2018الربعاء  التاريخ: 

                                    

تتم هزيمة اردوغان على أيدي خصومه أو أنه لن  أناحتمال  إلىام أشارت استطالعات الرأي الع
بسبب انخفاض سعر العملة التركية والخوف من انهيار  األساسفي البرلمان، في  باألغلبيةيحظى 

 االقتصاد.
إال أن التفاؤل لم يكن مؤسسًا. مؤيدو اردوغان المصابون بالعمى واصلوا التصويت له رغم سلسلة 

 في الداخل في مجال االقتصاد، وفي سياسته الخارجية. –واصلة ومدوية سجلها لنفسه فشل مت
الكارثة التي  إلصالحسنوات كثيرة  إلىسيحتاج  األمرلو لم يفز في االنتخابات فان  أيضابشكل عام 

 كان يمكن القيام بذلك. إذاجلبها على تركيا، 
رض خصبة. مثال، خصمه، محرم انجي، السم والكراهية التي نثرها في كل صوب سقطت على ا

أمل المعسكر العقالني في تركيا، هاجم اردوغان ألنه لم يتخذ خطوات متشددة ضد إسرائيل، في 
حين أن منافسة اليمين، ميرال اكشنار، تعهدت بأنه بعد فوزها في االنتخابات ستقوم بتحسين العالقة 

 بين تركيا ونظام بشار األسد.
ئة لتركيا والديمقراطية الشابة التي تطورت فيها حتى توليه الحكم. من كل ذلك فوز اردوغان بشرى سي

كل من  األساسبقي القليل جدا بعد حمالت الترهيب والتنكيل بخصومه السياسيين ومنتقديه. وفي 
لواشنطن التي  أيضاولحزبه. هذه بشرى سيئة  انقرهرفض أن يكون محكومًا للسلطان الجديد في 

 معتدلين في المنطقة. تستنجد بحلفاء
أن اردوغان يستخدم  إسرائيلالنتائ  ال تزيد وال تنقم. في السابق افترضوا في  إسرائيلمن جهة 

سابق  إلىسيعيد العالقات بين الدولتين  –االنتخابية وأن هذا سينتهي بفوزه  ألغراضه إسرائيلورقة 
بأن  اإليمان أساسهفتراض الذي في عهدها. ولكن من المشكوك فيه أنه يمكن االعتماد على هذا اال

 اردوغان هو، رغم كل شيء وبعد كل شيء، سياسي واقعي.
، ويمكن االفتراض انه بعد االنتخابات الحالية فان إسرائيلال يوجد امر عقالني في سلوكه تجاه 

سرائيلاردوغان منفلت العقال الذي يثق بنفسه وبطريقه سيواصل هدم العالقة بين تركيا  بعد  حجراً  وات
 حجر.

، لكن من إصالحها إعادة باإلمكانفي كل مرة في السابق، حيث تضررت هذه العالقة، كان ما زال 
 أقربليه اردوغان هذه العالقة في هذه المرة فان الطريق نحو قطيعة كاملة إ أوصلالحضيض الذي 

يأتون ويذهبون،  مما كان في السابق. مع ذلك تركيا دولة كبيرة لها ماض غني ورائع. اردوغانيون
 ويجب علينا الصالة من اجل عدم تأخر نهايته السياسية.

 "إسرائيل اليوم"
 27/6/2018، اليام، رام هللا
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