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 "مخصصات الشهداء واألسرى مقابل الضرائب"القتطاع تُقّر مشروع قانون  لجنة برلمانية إسرائيلية .1

أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم األربعاء مشروع قانون القتطاع ما يعادل : وكاالت -الجزيرة 
الفلسطينية لعائالت الشهداء واألسرى من الضرائب الفلسطينية، واعتبرت مخصصات السلطة 

 الجهات الفلسطينية مشروع القانون قرصنة.
وصادقت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يسمح إلسرائيل باقتطاع جزء 

الفلسطينية ألسر الشهداء  من عائدات الضرائب الفلسطينية يساوي قدر األموال التي تدفعها السلطة
 واألسرى في السجون اإلسرائيلية.

وقال معدو القانون إنه يهدف للحد من "تمويل اإلرهاب" حيث سيتم التصديق النهائي عليه االثنين 
 المقبل.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن المصادقة على مشروع القانون جاءت خالفا لموقف الحكومة التي 
يشترط الخصم بقرار من المجلس الوزاري المصغر، إال أن الصيغة  طلبت تعديل صيغته بحيث

 المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.
 27/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"لدى استقباله األمير ويليام: جادون في التوصل للسالم مع  عباس .2
محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسالم  يةنفلسطيال السلطةقال رئيس : رام هللا

 .1967مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 
، لدى استقباله، اليوم األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، األمير ويليام دوق عباسوأضاف 

، "نريد الوصول إلى السالم من خالل المفاوضات، وموقفنا هذا لم كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا
 يتغير منذ زمن طويل".

وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي عالقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما 
 أن الحكومة عباسوذكر  بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

 البريطانية قامت مؤخرا بتقديم دعم لوكالة الغوث "األونروا"، وهذه إشارة هامة في هذه الظروف.
ويليام، عن سعادته بزيارته األولى إلى فلسطين، وانه سيلتقي مع عدد من  األميربدوره، عبر 

الحار، وشكر عباس على االستقبال  الفلسطينيين اليوم، ومشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.
وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجاالت التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى 

 السالم في المنطقة".
 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات يدعو حماس لالستجابة لدعوات إنهاء االنقسام .3

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  دعا صائب عريقات،: رام هللا/ أيسر العيس
 حركة حماس، إلى االستجابة لدعوات إنهاء االنقسام، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.

 جاء ذلك خالل لقاء لعريقات بثه تلفزيون فلسطين )رسمي(، األربعاء.
صف مايو/أيار الماضي، لحل وقال عريقات إن اللجنة التي انبثقت عن اجتماع القيادة منت

وأضاف "المطلوب اآلن هو حل قضايا غزة  اإلشكاليات الفلسطينية، ستقدم توصياتها خالل أيام.
زالة أسباب االنقسام، من أجل مواجهة صفقة القرن". أن اإلدارة األمريكية إلى وأشار  بشكل جذري، وا 

 تريد إقامة دولة في غزة، مع بقائها محاصرة.
كشف عريقات عن توقيع الرئيس محمود عباس على انضمام فلسطين لثماني وكاالت وفي السياق، 

 دولية، فيما سيوقع على االنضمام لعدد آخر، خالل األيام القادمة.
وحول تحديد عالقات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، أمنًيا وسياسًيا واقتصادًيا، قال إنها قيد البحث، 

 لكنها مسألة معقدة جًدا.
 27/6/2018 ،لألنباء األناضولة وكال
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 "خصم رواتب األسرى والشهداء"تدين مصادقة الكنيست على قانون  الحكومة .4

على ما يسمى "قانون اقتطاع  اإلسرائيليةأدانت حكومة الوفاق الوطني، موافقة الكنيست : رام هللا
 مخصصات األسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية".

هذا "القانون" بمثابة تشريع علني سافر  إنسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: وقال المتحدث الر 
لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة 

 .اإلسرائيليوالتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله االحتالل 
وشهداء فلسطين في  أسرى، التي يساهم اإلنسانيةالمبادئ والقيم  إلىوطالب العالم الحر باالنتصار 

 .اإلسرائيليينالدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان 
 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 منشأة صناعية في غزة 273الحساينة: صرف تعويضات مالية لـ .5

وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، اليوم األربعاء، عن صرف تعويضات أعلن : رام هللا
 منشأة صناعية، تعرضت لألضرار خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة. 273مالية لـ

وقال الحساينة في تصريح صحفي، إن هذه التعويضات، بتمويل من المنحة الكويتية إلعادة إعمار 
 ت الصناعية للتوجه للبنوك الستالمها.غزة، داعيا أصحاب المنشآ

 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عبد الهادي يبحث مبادرة اتحاد المهندسين إلعمار "اليرموك": دمشق .6
بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم : دمشق

وزير اإلعالم السوري عماد سارة، تطورات األوضاع في فلسطين وآخر المستجدات  األربعاء، مع
 السياسية .

وأشار السفير عبد الهادي في بداية اللقاء الذي عقد بمقر وزارة اإلعالم بدمشق، الى ان ما يجري 
كومة من طروحات من قبل اإلدارة األميركية لما يسمى "بصفقة القرن" التي تقوم بتنسيقها مع الح

اإلسرائيلية ما هي إال مجرد خدعة تهدف إلى إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل المشروع 
الوطني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس كما تتناول 

 التي تتحدث عن تقدم في عملية السالم. األميركية،التصريحات 
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أي صفقة ال تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته  أنوأضاف عبد الهادي، 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الالجئين، هي مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس، 

 رئيس دولة فلسطين، والشعب الفلسطيني، وسيكون مصيرها الفشل.
ة التحرير الفلسطينية في العاصمة السورية كما استقبل عبد الهادي، في مقر الدائرة السياسية لمنظم

 دمشق، وفدا من اتحاد المهندسين الفلسطينيين فرع سوريا يرأسه المهندس مصطفى الهرش.
وناقش الطرفان مبادرة اتحاد المهندسين الفلسطينيين من أجل تشكيل لجنة مهندسين متطوعين لتقييم 

، من اجل المساعدة في إعادة إعمار مخيم المباني المتضررة ومدى صالحيتها للسكن أو للترميم
 اليرموك عندما يحين الوقت.

ورحب السفير عبد الهادي بهذه المبادرة التي وصفها بـ"اإليجابية" والهادفة لتخفيف المعاناة عن 
ووضع  الالجئين الفلسطينيين، معربا عن استعداده لتقديم كل ما يلزم إلنجاح هذه المبادرة الوطنية.

 الوفد بصورة اللقاءات مع الحكومة السورية، من أجل التهيئة إلعادة إعمار المخيم. عبد الهادي
 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "صفقة القرن"ويرفض االطالع على  وُمنعزال  وُمتباعدا   ُمخابرات االحتالل: عّباس وحيدا   .7

الشؤون العسكرّية في صحيفة )يديعوت ” ُمحّلل“اء، نشر اليوم األربع زهير أندراوس: –الناصرة 
أحرونوت( مقااًل أّكد فيه على أّن رئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عّباس، بات يعيش في حالٍة من 
الهستيريا، ويرى بالزعماء العرب شركاء في المؤامرة التي ُتحاك ضّد الشعب الفلسطينّي. وغنٌي عن 

كس فيشمان، يستقي معلوماته من أجهزة مخابرات كيان االحتالل، وبشكٍل ، ألي”ُمحّلل”القول إّن الـ
 خاّصٍ الموساد والشاباك وشعبة االستخبارات العسكرّية في الجيش )أمان(.

فإّن عّباس بات إنساًنا مريًضا ” ُمحّلل”، التي استند عليها الـ”ُمطلّعة”والـ” رفيعة”وبحسب المصادر الـ
الصحّية، وبات يرى القيادات التي كان يعتمد عليها بمثابة أعداء، زاعمًة أّنه  وُمتعًبا جًدا من الناحية

اكتشف، أْي عّباس، خالل عالجه في المستشفى أّن أقرب الُمقّربين له قرروا أّنه يتحّتم عليه إاّل 
ُينهي ُيواصل في منصبه حتى أخر العام الجاري، ُمضيفًة أّن هذه الرؤية والنظرة باتت معروفًة 

لجميع في الشرق األوسط، ألّن الُمقّربين من عّباس، قاموا بإيصال هذه المعلومات لجميع القادة ل
العرب وأيًضا القادة في الغرب، بما في ذلك كيان االحتالل اإلسرائيلّي، كما زعمت المصادر في تل 

 أبيب.
رات اإلسرائيلّية لتأجيج باإلضافة إلى ما ُذكر أعاله، وفي ُمحاولٍة بائسٍة ويائسٍة من قبل الُمخاب

الخالفات داخل القيادة الفلسطينّية، زعمت المصادر أّن حرب خالفة عّباس بدأت بين أقطاب 
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السلطة، الذين يقومون بجمع األسلحة والذخيرة، وُينّظمون ميلشياٍت مسلحٍة، كما أّن عّباس، أردفت 
لفترة األخيرة، ولكّنه سيضطر المصادر عينها، امتنع عن المشاركة في اجتماعات ولقاءات في ا

استقبال األمير وليام، الذي يوزر إسرائيل وأراضي السلطة ” ُمكره أخاك ال بطل“اليوم، من ُمنطلق 
 الفلسطينّية.

عالوًة على ذلك، شّدّدت المصادر األمنّية اإلسرائيلّية في حديثها للصحيفة العبرّية، على أّن عّباس 
جهاض االقتراح الذي جاء من القيادة الفلسطينّية بتعيين نائٍب له، ُيحاِول بشتى الطرق والوسائل إ

ومع أّن القانون الفلسطينّي ُيحّتم عليه تعيين نائب رئيس البرلمان، عزيز الدويك من حركة حماس، 
 إاّل أّنه يرفض األمر رفًضا قاطًعا.

ييع وقتهما على هذا واختتمت المصادر قائلًة إّن جيراد كوشنير وجيسون غرينبالط، يقومان بتض
الرجل عّباس، مع أّنهما على علٍم ودرايٍة بأّنه لن ُيوافق حتى على االطالع على خريطة السالم، 

 صفقة القرن، على حّد تعبيرها.”الُمّسماة بـ
 27/6/2018، لندن، رأي اليوم

 
 حماس: السلطة تمرر "صفقة القرن" بفرضها العقوبات على غزة .8

يـوم األربعـاء، السـلطة الفلسـطينية بأنهـا "تسـاهم بشـكل أساسـي فـي تمريـر اتهمت حركـة حمـاس، : غزة
وتنفيــذ خطــة الســالم األمريكيــة"، أو مــا أطلــق عليــه إعالميــا اســم "صــفقة القــرن"، مــن خــالل "اســتمرار 

وقـــال حـــازم قاســم، المتحـــدث باســـم الحركـــة، فـــي تصـــريح صـــحفي، إن  فرضــها للعقوبـــات" علـــى غـــزة.
ي لسياســـة فصـــل قطـــاع غـــزة عـــن الضـــفة الغربيـــة، وفـــق مـــا تســـعى لهـــا "ســـلوك الســـلطة تطبيـــق عملـــ

واتهـم قاسـم السـلطة بــ "تعّمـد تعطيلهـا لمسـار المصـالحة الوطنيـة"، مشـيرًا إلـى  المخططات األمريكية".
كمــا حّملهــا "المســؤولية الكاملــة عــن اســتغالل االحــتالل اإلســرائيلي  أنهــا "تســتفرد بــالقرار الفلســطيني".

 تحدة األمريكية لحالة االنقسام، وتمرير مخططات التسوية".والواليات الم
وفي السياق، شّدد قاسم على أن حركته "بالتعاون مع مختلف الفصائل الفلسطينية ستشّكل مانعًا 

 أساسيًا لصفقة القرن، عبر االنخراط في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية والسلمية".
 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قادة "القسام" من عملية اغتيال إسرائيلية أحدنجاة  "قدس برس": .9

نجا أحد قادة "كتائب القسام" الـذراع العسـكري لحركـة "حمـاس" فجـر األربعـاء، مـن عمليـة اغتيـال : غزة
وقـــال راصـــد ميـــداني لــــ "قـــدس بـــرس" إن طـــائرات  إســـرائيلية بعـــد اســـتهداف ســـيارته وســـط قطـــاع غـــزة.
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ارة ألحــد القــادة الميــدانين فــي كتائــب القســام الــذراع لعســكري لحركــة "حمــاس" فــي االحــتالل قصــفت ســي
وأضــاف أنــه تــم تــدمير الســيارة بالكامــل واحتراقهــا دون أن يصــاب  مخــيم النصــيرات وســط قطــاع غــزة.

وشــنت الطــائرات والــدبابات اإلســرائيلية فجــر اليــوم األربعــاء سلســلة غــارات  القيــادي الفلســطيني بــأذى.
وقــال راصــد ميــداني لـــ  غــزة فــي حــين ردت المقاومــة بــإطالق عــدة رشــقات مــن الصــواري . علــى قطــاع

 "قدس برس" إن مدفعية االحتالل استهدفت مرصدين للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
 27/6/2018، قدس برس

 
 دالتهاع: القصف بالقصف ولن نسمح لالحتالل بفرض مبغزة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة .01

أعلنت الغرفة المشتركة لفصـائل المقاومـة الفلسـطينية مسـئوليتها عـن اسـتهداف عـدٍد مـن المواقـع : غزة
العسكرية في غالف غزة بعدٍد من الرشقات الصاروخية ردًا على استهداف سيارة مدنيـة بعـد منتصـف 

علـــى أن القصـــف  وأكــدت الفصـــائل فــي بيـــان مشــترك أن "هـــذه العمليــة جـــاءت للتأكيــد ليــل األربعـــاء.
بالقصف وأننا لن نسمح للعدو بفرض معادالته على شـعبنا، وسـنبقى األوفيـاء لجراحـات شـعبنا ودمـاء 
شهدائه، ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطًى واثقة، فخلفها مقاومٌة موحدٌة متكاتفة، جـاهزٌة للـرد 

 الفوري على أي عدواٍن أو تغوٍل على أبناء شعبنا."
 27/6/2018، ينفلسطين اون ال

 
 : تصعيد االحتالل استدعى سرعة رد المقاومةحماس .00

قـــال النـــاطق باســـم حركـــة "حمـــاس" فـــوزي برهـــوم إن تصـــعيد االحـــتالل وتعمـــد اســـتهدافه للمتظـــاهرين 
 السلميين والمقاومين الفلسطينيين استدعى سرعة رد المقاومة.

جهوزيتها التامة للقيام بواجبها فـي وأوضح برهوم في تصريح صحفي، أن رد المقاومة يأتي في إطار 
 الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

وأشار إلى أن كل ما يترتب على استمرار حماقات االحتالل اإلسرائيلي من نتائج سيثبت فشل 
 سياساته وخطأ حساباته، وعليه أن يتحمل العواقب.

 27/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 إسرائيلي فيما يخص صفقة تبادل األسرى"الحياة": حماس لم تتلق أي عرض  .02
عرضًا إسرائيليًا مقترحًا من وزير الدفاع أفيغـدور ليبرمـان، حيـال إنشـاء ممـر « حماس»رفضت حركة 

 مائي يربط شواطئ قطاع غزة بجزيرة قبرص، مقابل إطالق أربعة أسرى إسرائيليين لدى الحركة.
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لـق  عرضـًا فـي هـذا الشـأن مـن إسـرائيل عبـر أي أن الحركة لم تت« الحياة»لـ« حماس»وقال قيادي في 
طرف ثالث، مضيفًا أن هناك خالفات بـين ليبرمـان ورئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو علـى 
هـــذا العـــرض الـــذي لـــم ُيقـــّر رســـميًا داخـــل أروقـــة الحكومـــة. وأوضـــح القيـــادي أن الحركـــة لـــن تعلـــن أي 

 رف ثالث.موقف رسمي من العرض قبل أن تتلقاه عبر ط
مفادهــا أنهــا معنيــة بـــ « حمــاس»، أن إســرائيل نقلــت رســالة إلــى الثالثــاءوقالــت القنــاة العبريــة العاشــرة 

ووفقًا للقنـاة، فـإن إسـرائيل لـن تقبـل أي شـروط مسـبقة للمفاوضـات ولـن تطلـق «. صفقة تبادل سريعة»
 وفاء األحرار. في إطار صفقة 2011أسيرًا فلسطينيًا تم تحريرهم عام  46

 28/6/2018الحياة، لندن، 
 

 خدعة للضغط على المقاومة مجرد "التسهيالت"بـغزة  بإغراقاالحتالل يحيى موسى: وعود  .03
القيـادي فـي حركـة "حمـاس"، يحيـى موسـى، فـي حـديث مـع "العربـي الجديـد"  : قـالضياء خليـل -غزة 

ا المتســبب الرئيســي إّن مــا يجــرى طرحــه حاليــًا مــن قبــل إســرائيل مجــرد حــديث خــادع مــن قبلهــا، كونهــ
 المحاصر منذ أكثر من اثني عشر عامًا. غزة للمشكلة اإلنسانية القائمة في قطاع

ويشــير موســى إلــى أنــه يوجــد "أطــراف مشــاركة فــي صــناعة المأســاة بغــزة، وعلــى رأســها االحــتالل ولــه 
م فـي تصـاعد أدوات منهـا السـلطة الفلسـطينية". كمـا أنـه "يسـتخدم الواليـات المتحـدة وبعـض دول اإلقلـي

ويشــدد موســى علــى أنــه فــي  األزمــات اإلنســانية التــي يعــاني منهــا أكثــر مــن مليــوني فلســطيني بغــزة".
الســنوات الماضــية كثــر الحــديث عــن مشــاريع خاصــة بإغاثــة القطــاع ولــم يــتم تنفيــذ أي منهــا، وهــو مــا 

القضــية  يثبــت كــذب األطــراف مجتمعــة، خصوصــًا أن لهــم أهــدافا سياســية واضــحة تتمثــل فــي تصــفية
ويعتبـر  الفلسطينية وهو ما يتطلب التصدي لها عبر استمرار مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

موســى أن تــرويج االحــتالل لفكــرة المشــاريع اإلنســانية "محاولــة رخيصــة" منــه للحــديث علــى أن حركــة 
مشـكلة غـزة  "حماس" هي التي ترفض وأنهـا هـي السـبب فـي عـدم تنفيـذها، فـاالحتالل يحـاول أن يـزيح
 تارة بإلصاقها بمصر وتارة أخرى بـ"حماس" وبالسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

 28/6/2018، لندن، العربي الجديد، لندن
 

 العالول: شعبنا لن يسمح باستثمار األوضاع اإلنسانية في غزة وسنناضل من أجل الوحدة .04
ن شعبنا لن يسمح باستثمار األوضاع اإلنسـانية قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إ: رام هللا

في غزة، ولن يتنازل عن حقوقه األساسية، مؤكدا التمسـك بتحقيـق الوحـدة الوطنيـة والنضـال مـن أجـل 
وأضاف العالول في حديث لتلفزيون فلسطين عبر برنـامج " ملـف اليـوم": "جـاهزون للجـوع  استعادتها.
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ة التنـازل عـن القـدس وحقوقنـا االساسـية"، مؤكـدا أن افشـال لكن ال يمكن مقابل حل أوضاعنا االنسـاني
المحــاوالت األميركيــة المتســاوقة مــع االحــتالل اإلســرائيلي، يــتم عبــر الثبــات علــى الموقــف الفلســطيني 

 السياسي والموقف الميداني، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية وتحقيق االنسجام الداخلي.
" قــال": "حتــى اللحظــة لــم تســتطيع اإلدارة األميركيــة تحقيــق أي وفيمــا يتعلــق بمــا تســمى "صــفقة القــرن

شــيء، بفعــل الصــمود الفلســطيني علــى مواقفــه بعنــاد شــديد رغــم اخــتالف ميــزان القــوى مــع االحــتالل 
اعتقـدوا انهـم يسـتطيعون الضـغط علينـا مـن خـالل بعـض األصـدقاء  األمريكـانوأضاف:"  اإلسرائيلي".

طيني كـــان صـــامدا وعنيـــدا ممـــا شـــجع االشـــقاء العـــرب جميعـــا التخـــاذ واألشـــقاء، إال أن الموقـــف الفلســـ
يجابي أمام الوفد األميركي الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى أن أصحاب القضية  موقف جيد وا 
هـــم الفلســـطينيون، مؤكـــدًا أن اإلدارة االميركيـــة لـــم تجـــد آذانـــا صـــاغية لمحاوالتهـــا خاصـــة مـــن الـــداخل 

دنا أصوات لدى حماس تتناغم مع هذه المسـألة، متسـائال لمـاذا تخـرج أصـوات وتابع: "وج الفلسطيني.
من حماس للحديث عن شرعية التفاوض مع االحتالل والعدو االسرائيلي وعن هدنـة طويلـة األمـد فـي 
هــذا التوقيــت بالــذاتا  فهــذا يضــفي شــبهة"، مشــيرًا الــى تصــريحات عزيــز دويــك وحديثــه عــن القــانون 

ي، وقـــال: أريـــد أن نحســـن الظـــن بحمـــاس، ال شـــك أن فيهـــا أصـــوات خرجـــت وعـــن المجلـــس التشـــريع
وتناغمـت مــع الموقــف األميركــي، لكننـا ال ننكــر وجــود مناضــلين فيهـا ال يمكــنهم القبــول بفصــل قطــاع 

  غزة عن الكل الفلسطيني".
ه وحـول تهديـد عزيـز دويـك بالفوضـى، قـال العـالول:" شـعبنا اكتـوى بنـار الفوضـى سـابقا، ونحـن وعـدنا

بــأن الفوضــى ال يمكــن أن تعــود للجســم وللمجتمــع الفلســطيني وســنحمي األمــن واألمــان، ونقــول لــه ال 
 أنت وال غيرك سيقوم بإعادة الفوضى لشعبنا، وسوف نتصدى لذلك بكل ما أوتينا من قوة.

وفيمـــا يتعلـــق بانعقـــاد المجلـــس المركـــزي، قـــال: "التحضـــير للمجلـــس ســـيتم مـــن خـــالل التفـــاهم مـــع كـــل 
ام فــي منظمــة التحريــر والمجلــس المركــزي للتأكيـد علــى العمــل المشــترك، ونحــن نبحــث اآلن أن األجسـ

المجلس المركزي له سمات تشريعية، وهناك مجموعـة مـن الخيـارات، مشـيرًا إلـى مجموعـة مـن اللجـان 
 التي تدرس كل الخيارات وماذا نصنع في المجلس المركزي".

 27/6/2018، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 محيسن: سنتحرك دوليا للتصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى .05
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن القيـادة سـتتوجه للعديـد مـن الجهـات  : أكدرام هللا

ة في الدولية والحقوقية من أجل التصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء واألسرى الذي اقرته لجن
واعتبــر محيســن فــي حــديث إلذاعــة صــوت فلســطين، اليــوم األربعــاء، أن هــذا  "الكنيســت" االســرائيلية.
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القرصنة والسـرقة والعقـاب الجمـاعي، مشـددا علـى ان الحكومـة ستواصـل دفـع  إطارالقانون يندرج في 
فعاليـة وعلى صعيد دعم المبادرة الوطنية إلسقاط صفقة القرن، أعلن محيسن عن  هذه المخصصات.

الحـراك الشـعبي الـرافض للصـفقة  إطـارشعبية كبيرة ستنظم يوم االثنـين القـادم وسـط مدينـة رام هللا فـي 
وقــــال محيســــن إن هــــذه الفعاليــــات الشــــعبية تــــأتي ردًا علــــى  التــــي ســــماها جريمــــة العصــــر األمريكيــــة.

 ادعاءات المبعوث األمريكي جاريد كوشنير، ولتأكيد التفاف شعبنا حول قيادته.
محيسن ان قضية غزة سياسية وال يمكـن اعتبارهـا انسـانية مـا دام االحـتالل قائمـا، الفتـا  أكدلى ذلك، ا

مـن جهــة ثانيـة الــى ان اللجنــة المكلفـة بمعالجــة اوضـاع القطــاع بصــدد االنتهـاء مــن وضـع ورقــة بهــذا 
 الخصوص من اجل رفعها للسيد الرئيس واعتمادها في االجتماع القادم للقيادة.

 27/6/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 تحذر من تفاقم أوضاع الالجئين بسبب أزمة "أونروا" "الديمقراطية" .06
حــذرت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، مــن مخــاطر نتــائج مــؤتمر المــانحين فــي نيويــورك، : غــزة

 تعلقة باستمرار خدمات أونروا.الذي أسفر عن عدم إيفاء الدول المانحة بااللتزامات المالية الم
وأوضـح عبـد الحميـد حمـد، عضــو اللجنـة المركزيـة بالديمقراطيـة، فــي تصـريح صـحفي وصـل "المركــز 

( أّن األونروا أقرت خالل مؤتمر المانحين بخطـوات 6-26الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، األربعاء )
: "هــذا األمــر ُيــدخل األونــروا فــي وقــال مليــون دوالر. 92تهــدف إلــى تخفــيض مســتوى خــدماتها بمعــدل 

أزمة جديدة في مواجهة احتياجات الالجئين المتزايدة للخدمات األساسية في مجاالت الصحة والتعلـيم 
موظف في  1,000وأضاف: "هذا يعني أيضا االستغناء عن  والخدمات االجتماعية وبرامج التشغيل".

رجاء التزامات األونـروا الماليـة  اتجـاه دفـع فـاتورة الرواتـب للمـوظفين بمـا يفـتح البـاب برنامج الطوارئ وا 
 واسعًا أمام تحديات جدية تتعلق في افتتاح العام الدراسي الجديد بموعده".

وشدد عضو اللجنة المركزية، أن نتـائج مـؤتمر المـانحين مخيبـة آلمـال الالجئـين، ويفـتح شـهية اإلدارة 
خــراج  194العــودة لالجئــين وتجــاوز القــرار  األمريكيــة فــي االســتمرار بجهودهــا مــن أجــل إســقاط حــق وا 

 قضية الالجئين من أي مفاوضات من خالل مشاريع التوطين بالدول المضيفة.
 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصيره ومستقبله :فتح .07

مـن يقـرر مصـيره ومسـتقبله،  قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف إن شعبنا وحـده: رام هللا
ن كل محاوالت تصفية القضية الوطنية ستكسر أمام صخرة الصمود الفلسطيني.  وا 
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وأضاف في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية في الحركـة، يـوم األربعـاء، "ال 
ســة التــي تمارســها إدارة صــفقة تقــرر لنــا مســتقبلنا وال يوجــد مــن يقــرر نيابــة عنــا وأن العنجهيــة والغطر 

ن مـــن أفشـــل كـــل محـــاوالت التصـــفية الســـابقة  ترمـــب لـــن تجـــد مـــن شـــعبنا وقيادتنـــا إال كـــل مقاومـــة، وا 
وناضل من اجل الحفاظ علـى الحقـوق والثوابـت سيواصـل نضـاله مهمـا كلفنـا ذلـك مـن ثمـن، ألن ثمـة 

و سـيف أن الجهـود اإلسـرائيلية الحرية والعودة واالستقالل، مطالب شعبنا التي ال تنازل عنهـا. وأكـد أبـ
واألميركيـــة مـــن أجـــل عـــزل قطـــاع غـــزة عـــن مجمـــل القضـــية الوطنيـــة، وتقـــديم المشـــكلة األساســـية فـــي 
القطاع بوصفها مشكلة إنسانية وطرح مقترحات لتحسـين الوضـع اإلنسـاني هنـاك ليسـت إال جـزءا مـن 

 تصفية القضية الوطنية وتمرير الصفقة المشبوهة. 
 27/6/2018، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 
 في المخيمات واالستقرارتعزيز األمن أبو العردات يؤكد خالل لقاءه الحريري حرص الفصائل على  .08

أكد امين سر قيادة الساحة اللبنانيـة فـي "حركـة فـتح" ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية فتحـي أبـو العـردات 
فــي المخيمــات وال ســيما مخــيم  واالســتقرارتعزيــز األمــن حــرص الفصــائل الفلســطينية علــى االســتمرار ب

عــين الحلــوة بالتعـــاون مــع األخــوة اللبنـــانيين واألجهــزة األمنيـــة والعســكرية ومــن اجـــل تحســين اوضـــاع 
لقائـه ووفـد مـن فصـائل  إثـرجـاء  هكالمـ الحقوق المدنية واالجتماعية. إطارالالجئين الفلسطينيين في 

 .ائب بهية الحريري في مجدليونمنظمة التحرير الفلسطينية الن
في المخيمات واالستمرار في تعزيزه والتعاون مع  واالستقراروقال أبو العردات: ناقشنا موضوع األمن 

األخوة اللبنانيين واألجهزة األمنيـة مـن اجـل تثبيـت هـذا الواقـع وتحسـين اوضـاع الالجئـين الفلسـطينيين 
خطــــوة الجــــيش اللبنــــاني بإزالــــة البوابــــات . وثمــــن اعيــــةالحقــــوق المدنيــــة واالنســــانية واالجتم إطــــارفــــي 

نقـدرها لكـل األخـوة "خطـوة ايجابيـة واسـتجابة  عن مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وعدهاااللكترونية 
 ".الذين اشتغلوا بهذا الموضوع

 27/6/2018المستقبل، بيروت، 
 

 على أسلحة ويصادر أمواال ويزعم العثور بالضفة االحتالل يشّن حملة مداهمات .09
رام هللا: شـــن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي حملـــة اعتقـــاالت ومـــداهمات فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن الضـــفة 
الغربية المحتلة، كان من بينها تفتـيش منـازل أسـرى محـررين، واسـتجواب عـائالتهم، ومصـادرة أمـوال، 

يـة ديـر أبـو مشـعل واقتحمت قوات االحـتالل قر  فيما زعمت قوات االحتالل مصادرتها أسلحة وذخائر.
غــرب رام هللا وداهمــت منــازل عــدد مــن ذوي الشــهداء فــي البلــدة، وقامــت بتفتــيش دقيــق فيهمــا، وعبثــت 
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« المطلـوبين»وأعلن االحتالل قيـام قواتـه باعتقـال مـن وصـفهم بــ  بمحتوياتها، كما حققت مع ساكنيها.
وحسب جيش االحتالل  المختصة.ألجهزته األمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات األمنية 

، داهمـوا منـازل فـي عـدة منـاطق فـي «الشـاباك»فإن جنوده وبالتعاون مـع عناصـر جهـاز األمـن العـام 
 ضد االحتالل والمستوطنين.« مقاومة شعبية»الضفة، واعتقلوا شبانا متهمين بعمليات 

 28/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 سية بتأجيل عملية عسكرية ضد غزةالجيش اإلسرائيلي يوصي القيادة السيا .21
أوصى الجيش اإلسرائيلي القيادة السياسية في البالد، بتأجيل تنفيذ عملية : سعيد عموري -القدس

عسكرية في قطاع غزة، لحين االنتهاء من بناء الجدار المانع لألنفاق على طول الحدود، بحسب 
ومية( أنه على الرغم من التوتر الشديد على وذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلية )غير حك قناة عبرية.

الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، إال أن الجيش "يحاول إقناع القيادة السياسية بتأجيل المواجهة حتى 
وأشارت القناة، إلى أن الجيش مقتنع تماًما أنه في  استكمال بناء الجدار المانع لألنفاق على الحدود".

 س" ضد األهداف اإلسرائيلية، فإن الحرب قادمة ال محالة.حال استمرت هجمات حركة "حما
 28/6/2018، لألنباءوكالة االناضول 

 
 لحماس« السالح االستراتيجي»تمكن الجيش اإلسرائيلي من نزع  يّدعي ليبرمان .20

« نزع السالح االستراتيجي»قال وزير الجيش اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، إن جيشه تمكن من : غزة
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن ليبرمان قوله خالل «. االنفاق الهجومية»س، ويقصد لحركة حما

لهذا العام، إن الجيش تمكن من نزع هذا السالح، وتحويله الى « أمن اسرائيل»حفل منح جوائز 
ومنحت إسرائيل هذا العام الجائرة لمطوري ثالثة مشاريع أمنية مهمة تساهم في الحفاظ  «.مقابر»

ومن بين الحائزين على الجوائز مطّورو مشروع «. قوة الدولة وتفوقها في ساحة المعركة»على 
، الذي قالت «البيانات الضخمة»ومطّورو مشروع يتعلق بتكنولوجيا « األنفاق الهجومية»اكتشاف 

 «.العمليات اإلرهابية»إسرائيل إنه يساعد على إحباط 
وقام بمنح الجوائز  دة اختراعات تكنولوجية بارعة.وجرى الكشف أن مشروع اكتشاف األنفاق يشمل ع

كل من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس األركان الجنرال 
بلورة بديل »غادي ايزنكوت . وأكد رفلين ضرورة قيام إسرائيل، الى جانب تعزيز قدراتها الدفاعية، بـ 

 .«سياسي عن المواجهة العسكرية
  28/6/2018القدس العربي، لندن، 
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 ليبرمان يحرض على عباس ويتهمه بدعم "اإلرهاب" .22
حرض وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر تويتر  األربعاء، على الرئيس محمود عباس واتهمه بدعم "اإلرهاب".
تعقيبا على إقرار لجنة األمن والخارجية لقانون اقتطاع أموال الشهداء واألسرى من ضرائب السلطة 
"إن أبو مازن هو المشكلة, بينما يمنع رواتب الموظفين في غزة خالل شهر رمضان ويحجب أي 

يين مليون شيكل شهريا لإلرهاب 100محاولة دولية لض  األموال لتخفيف الوضع في غزة, يقوم بدفع 
وأضاف "إن مشروع القانون الذي شرعنا فيه واعتمدناه في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع  والقتلة".

 في الكنيست هو رسالة واضحة ال أكثر".
 27/6/2018القدس، القدس، 

 
 قد تعيد النظر في انسحابها من اليونسكو "إسرائيل" .23

اء إنه يحث حكومته على إعادة النظر قال سفير إسرائيل في اليونسكو الثالث: )أ ف ب( - باريس
في قرارها االنسحاب من المنظمة التابعة لألمم المتحدة، مشيرا إلى أنها توقفت عن "قراراتها المعادية 

وقال سفير الدولة اسرائيل في اليونسكو كرمل شاما هكوهين" إن هناك  إلسرائيل" خالل العام الفائت.
قيادة مديرتها الجديدة اودري ازوالي، وزيرة الثقافة الفرنسية  تغييرا في لهجة المنظمة األممية تحت

وقال شاما هكوهين للصحافيين عبر الهاتف "ما  السابقة التي انتخبت في هذا المنصب العام الفائت".
وتابع "يمكن ان يكون تأجيل موعد  سأوصي به وزارتي وحكومتي هو إعادة دراسة قرارانا على األقل".

و شيء من هذا القبيل"، ما قد يؤجل االنسحاب المقرر إلى كانون األول/ديسمبر المغادرة لعام أ
2019. 

 27/6/2018القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يغازل الشعب اإليراني بكرة القدم .24

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسجيل نشره باللغة اإلنجليزية عبر صحفته على 
اإليراني أفلح في صد نجم منتخب البرتغال رونالدو على أرض الملعب  "فيسبوك"، إن "المنتخب

. وأضاف: "الشعب اإليراني يظهر شجاعته أيضا في طهران، "مظهرًا للعالم أنه منتخب شجاع وقوي
وأضاف: "لقد لعبت كرة القدم في السابق وأنا أعلم كم هو  حيث خرج للتظاهر ضد النظام الحاكم".

أمر مستحيل. لكن المنتخب اإليراني فعل المستحيل. أتوجه للشعب اإليراني  صعب صد رونالدو. إنه
 وأقول: لقد أظهرتم بسالة على أرض الملعب. واليوم أنتم تظهرون البسالة في شوارع إيران".
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وتابع نتنياهو: "تخيلوا لو الحكومة اإليرانية توقفت عن استثمار األموال في اليمن وسوريا، وفي 
وسطا وقررت االستثمار في الداخل اإليراني، ال شك أنها كانت حلت مشاكل حروب الشرق األ

وختم رسالته: "سأواصل في النداء للسالم مع  عديدة، الحل لهذه المشاكل كلها هي الشعب اإليراني".
الشعب اإليراني، سيأتي يوم إن شاء هللا أرى فيه المنتخب اإليراني يواجه المنتخب اإلسرائيلي في 

 الحرة. حينها سننتصر جميعا".طهران 
 27/6/2018األيام، رام هللا، 

 
 استطالع: "المعسكر الصهيوني" برئاسة ليفني يتجاوز "يش عتيد" .25

أظهر استطالع إسرائيلي للرأي أن "المعسكر الصهيوني" برئاسة تسيبي ليفني يتجاوز : هاشم حمدان
 وم.حزب "يش عتيد" بمقعد واحد، في حال أجريت االنتخابات الي

وبحسب االستطالع، الذي أجراه معهد "بانل بوليتيكس" لموقع "والال"، فإن "المعسكر الصهيوني" 
كما بّين االستطالع أن  مقعدا، ويتجاوز "يش عتيد" بمقعد واحد. 16برئاسة ليفني يحصل على 

 مقعد لـ"يش عتيد". 17مقعدا، مقابل  12"المعسكر الصهيوني" برئاسة آفي غباي يحصل على 
من المستطلعين من مصوتي "المعسكر  %41وتبين أيضا أن ليفني حصلت على دعم بنسبة 

 ليائير لبيد. %9لشيلي يحيموفيتش، و  %38الصهيوني" لرئاسة المعارضة، مقابل 
لليفني، و  %15، مقابل %22وبين أنه في وسط المستطلعين عامة، فإن يحيموفيتش تحصل على 

المستطلعين إن أيا من ثالثتهم ليس مناسبا إلشغال منصب رئيس من  %31للبيد، بينما قال  15%
 المعارضة بدال من يتسحاك هرتسوغ الذي تولى رئاسة "الوكالة اليهودية".

وأظهر االستطالع أنه في حالت تولت ليفني رئاسة "المعسكر الصهيوني"، فإن النتائج تكون 
مقعدا، القائمة  15مقعدا، "يش عتيد"  16مقعدا، "المعسكر الصهيوني"  31كالتالي: "الليكود" 

مقاعد لكل من  6مقاعد، و 7مقاعد، "يهدوت هتوراه"  10مقعدا، "البيت اليهودي"  12المشتركة 
 مقاعد لـ"شاس". 5"ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" والحزب الجديد برئاسة أورلي أبيكاسيس و"كوالنو"، و 

مقعدا، "يش  31تكون النتائج كالتالي: "الليكود"  وفي حال ترأس غباي قائمة "المعسكر الصهيوني"،
 10مقعدا، "البيت اليهودي"  12مقعدا، القائمة المشتركة  12مقعدا، "المعسكر الصهيوني"  17عتيد" 

مقاعد  6مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" و"ميرتس" والحزب الجديد برئاسة أبيكاسيس، و  7مقاعد، و 
شمل االستطالع الذي أجري عبر شبكة  مقاعد لـ"شاس". 5نو"، و لكل من "يسرائيل بيتينو" و"كوال

 شخصا. 569اإلنترنت عينة مؤلفة من 
 27/6/2018، 48عرب 



 
 
 
 

 

 17 ص             4675 العدد:             6/28/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 
 دخول غانتس يعمق أزمة حزب العمل ويهدد بتفكيك "المعسكر الصهيوني" .26

 أشارت تحليالت إسرائيلية إلى أن "المعسكر الصهيوني"، الذي يضم حزب العمل: محمود مجادلة
و"الحركة" التي تتزعمها تسيبي ليفني، يشهد أزمة غير مسبوقة تهدد بتفكك وانهيار المعسكر ومركبه 

ويبدو أن مغادرة زعيم الحزب السابق وزعيم المعارضة، يتسحاك  األساسي المتمثل بحزب العمل.
عمل هرتسوغ، الذي عين رئيسا للوكالة اليهودية، قد كشفت الغطاء عن المأزق الذي يشهده ال

وتحالفه، خاصة في ظل ما تنبأت به االستطالعات األخيرة بهبوطه إلى عشرة مقاعد فقط، بعد 
 مقعدا. 13دخول رئيس األركان األسبق، بيني غانتس، المعترك السياسي، حيث سيحصل على 

الوسط، حيث سيتراجع حزب يش  -ويبدو أن حزب برئاسة غانتس سيؤثر أساسا على أحزاب اليسار
مقعدا فقط، ناهيك عن أن االستطالع الذي  28مقعدا، بينما يتراجع الليكود إلى  14ا إلى عتيد أيض

أظهر تدني شعبية زعيم حزب العمل ومرشحه المنتظر في االنتخابات المقبلة، آفي غباي، حيث 
 لنتنياهو. %34مقابل  %3جاء في المرتبة األخيرة هو ونفتالي بينيت بنسبة 

عملية هروب من سفينة حزب العمل التي اعتبروها في طريقها إلى الغرق  ويرجح المحللون أن تجري
 باتجاه حزب "ميرتس" وحزب غانتس، في ظل أزمة ثقة كبيرة بزعيم الحزب، غباي.

 27/6/2018، 48عرب 
 

 نياهو ليس قريبا  الحسم في شبهات فساد نت: المستشار القضائي للحكومة .27
القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن تنتهي استبعد المستشار : «الحياة» –الناصرة 

تحقيقات الشرطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفات االشتباه به بارتكاب مخالفات جنائية، 
وأضاف أن االنتقادات الموجهة  قريبًا، بداعي توافر أدلة جديدة تستوجب فتح تحقيقات جديدة.

حسم الملفات، مثلها مثل انتقادات أوساط الحكومة بأن التحقيق مع للشرطة وله على التلكؤ في 
ال أساس لها من الصحة، وهي لن تمنعني من القيام بواجبي »نتانياهو هو مالحقة شخصية له 

وتابع خالل عرض لعمل مكتبه أمام لجنة القانون والدستور  «.بالتحقيق المعمق في الملفات
وأشار إلى أنه «. ومصلحتنا الوحيدة تطبيق سلطة القانون في الدولة أننا ال نالحق أحداً »البرلمانية 

 ما كان ليأمر بفتح التحقيق لو لم يكن على يقين بوجود شبهات بارتكاب نتانياهو مخالفات جنائية.
  28/6/2018الحياة، لندن، 
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 القبة الحديدية تسقط أمام صواريخ المقاومة بغزة .28
قذيفة صاروخية أطلقت فجر اليوم من  15لجزيرة بأن أكثر من أفاد مراسل ا: وكاالت -الجزيرة 

واعترف  قطاع غزة باتجاه البلدات اإلسرائيلية، واعترضت منظومة القبة الحديدة ثالثا منها فقط.
جيش االحتالل اإلسرائيلي على صفحته في موقع تويتر برصد ثالث عمليات إطالق صواري  جديدة 

صباح اليوم بعد أن رصد في وقت سابق تسع عمليات إطالق  من قطاع غزة على مدينة سيدروت
 وأضاف أن نظام الدفاع الجوي المعروف باسم القبة الحديدية اعترض ثالث عمليات منها. صواري .

 27/6/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سنوات سجن لرئيس الدائرة التنظيمية سبعفضيحة "يسرائيل بيتينو":  .29
سنوات  7المركزية في تل أبيب، يوم األربعاء، بالسجن الفعلي مدة  حكمت المحكمة: هاشم حمدان

على رئيس الدائرة التنظيمية لحزب "يسرائيل بيتينو"، دافيد غودوفسكي، والذي أدين، بموجب اعترافه، 
 بسلسلة من عمليات الرشوة وتبييض األموال في الفضيحة التي أطلق عليها "فضيحة يسرائيل بيتينو".

 27/6/2018، 48عرب 
 

 تحصن المفاعالت النووية تحسبا من هجمات صاروخية "إسرائيل" .31
تتخذ اللجنة للطاقة الذرية اإلسرائيلية إجراءات مختلفة من أجل تحصين المفاعالت : هاشم حمدان

يران يريان في  النووية في ديمونه ووادي الصرار )ناحال سوريك(، في ظل تقديرات بأن حزب هللا وا 
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أعضاء في اللجنة قولهم  مفضال للهجمات الصاروخية.المفاعالت هدفا 

إن مثل هذا السيناريو هو أكبر خطر يتعلق بالمفاعالت. وكانت اللجنة قد أجرت، مؤخرا، تدريبات 
جراءات لمنع  واسعة تحاكي استهداف أحد المفاعالت بصاروخ، كما تضمنت عملية إخالء عمال، وا 

وأضافت الصحيفة أن اللجنة تعتقد أن استهداف مفاعل نووي يشكل إنجازا معنويا  .تسرب مواد مشعة
 ملموسا بالنسبة إليران أو حزب هللا، ولكنها "ال يشكل خطرا على السكان في إسرائيل".

 27/6/2018، 48عرب 
 

 اجتماع "إسرائيلي" أمريكي لبحث ملفي الطاقة في لبنان وغزة .30
طاقة "اإلسرائيلي" يوفال شتاينتس، إنه بحث مع مسؤولين أمريكيين قال وزير ال: وكاالت -واشنطن

وأشار  كبار في البيت األبيض مساء الثالثاء، النزاع النفطي مع لبنان، وملف الطاقة في قطاع غزة.
شارك فيه كبير مستشاري الرئيس  -الذي انعقد في البيت األبيض-شتاينتس إلى أن االجتماع 

المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت والسفيرة األمريكية األمريكي جاريد كوشنر و 
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وقال  في لبنان اليزابيث ريتشارد، وانضم إليهم السفير "اإلسرائيلي" في الواليات المتحدة رون ديرمر.
شتاينتس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تم خالل االجتماع مناقشة موضوع النزاع البحري بين 

وأضاف: "كما تم بحث شروط تطوير حقل غاز )مارين غزة( قبالة سواحل غزة،  ل ولبنان".إسرائي
 وحلول لتخفيف األزمة اإلنسانية في غزة، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه".

 27/6/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ترفع القيود عن السياح اإلندونيسيين "بعد اتصاالت هادئة" "إسرائيل" .32
كشفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن اتفاق مع الحكومة اإلندونيسية يقضي بالسماح للسياح 

وقالت وزارة  األندونيسيين بدخول إسرائيل، بالمقابل يتم السماح لإلسرائيليين بدخول إندونيسيا.
ع األخيرة الخارجية في بيان إنه "في أعقاب اتصاالت سرية هادئة أجرتها وزارة الخارجية في األسابي

تقرر رفع جميع القيود المفروضة على دخول سياح من إندونيسيا إلى في قنوات دولية مختلفة، 
كذلك أزيلت القيود المفروضة على السياح اإلسرائيليين وأضافت الخارجية اإلسرائيلية: " إسرائيل".

 الراغبين في دخول إندونيسيا".
 27/6/2018األيام، رام هللا، 

 
 والقضاء على حكم حماس سيزيد من شعبيتها.. للدراسات: احتالل غزّة هلوسة "أورشليم"رئيس مركز  .33

قال رئيس مركز الدراسات اإلستراتيجّية في القدس، البروفيسور إفراييم  زهير أندراوس: - الناصرة
ل قطاع عنبار، وهو معروف بمواقفه اليمينّية والُمتطّرفة، قال إّن المطالبات من قبل إسرائيليين باحتال

غّزة ليست واقعّية بالمّرة، بل أّنها ضرًبا من الخيال. وتابع في مقاٍل نشره بصحيفة )يسرائيل هايوم(، 
الناطقة غيُر الرسمّية بلسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تابع قائاًل إّن الشوق لوضع حدٍّ مّرًة 

 ليس كذلك، على حّد تعبيره. واحّدة ولألبد لإلرهاب من قطاع غّزة مفهوم، ولكّن الواقع
ولفت إلى أّنه من وراء الحدود، أْي في القطاع، يعيش أكثر من مليونيي فلسطينّي، الذين يكرهون 

ضّد كيان االحتالل، حتى عندما كانت إسرائيل ُتسيطر على ” إرهابّيةٍ “اليهود، والذين قاموا بعملياٍت 
ًة إلعادة احتالل غّزة ستجبي ثمًنا باهًظا من حيث قطاع غّزة، وبالتالي، أوضح، فإّن عمليًة عسكريّ 

عدد القتلى في صفوف الجيش وفي صفوف الُمستوطنين الذين يعيشون في ما ُيّسمى بمستوطنات 
 غالف غّزة، كما أّن المسؤولية عن القطاع بعد احتالله، ليس مرغوًبا بالمّرة، على حّد قوله.

في مقاله أّن القضاء على حكم حماس في القطاع، لن  باإلضافة إلى ذلك، أوضح البروفيسور عنبار
 واالستراتيجيةفي القطاع، وال يخدم المصلحة التكتيكّية ” ُمتطرّفة”يؤّدي إلى إضعاف شعبية الحركة الـ
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للدولة العبرّية، الفًتا في الوقت عينه إلى أّن استمرار حركة حماس في الحكم ُيضِعف الحركة الوطنّية 
تي ترفض السالم، وغيُر قادرٍة على إقامة دولة، وال ُيمكن اعتبارها بأّي حاٍل من الفلسطينّية، وال

 األحوال شريكًة في العملية السلمّية، كما قال.
 االستراتيجيوأشار البروفيسور اإلسرائيلّي أيًضا إلى أّن حركة حماس على درايٍة بالمنطق 

ّد إسرائيل، التي تستهدف حكمه، وبناًء اإلسرائيلّي، وال تخشى، أْي حماس، خوض حرٍب جديدٍة ض
على ذلك، رأى عنبار، أّنه كّلما وصلت حركة حماس إلى وضٍع اقتصاديٍّ صعٍب، كما كان الحال 

، وكما يحدث في هذه األّيام، فإّن حماس تلجأ إلى التصعيد ضّد إسرائيل، ُمعّولة 2014في العام 
 األموال إلى القطاع. على أّن إسرائيل والمجتمع الدولّي سيقومون بض ّ 

وزعم أّن قسًما ال ُيستهان به من األموال التي ُتحّول إلى القطاع يّتم استثمارها من قبل حماس لتعزيز 
، ”شراء السكوت السياسيّ “ترسانتها العسكرّية، أّما الباقي فتقوم الحركة بتوزيعه على السّكان من أجل 

، فإّنها ُتطلق على ضّ  األموال للقطاع ولكي ال تبدو إسرائيل بأّنها ُأخضعت من قبل  تنظيٍم إرهابيٍّ
 ُمساعدات إنسانّية، على حّد قوله.“

 27/6/2018، رأي اليوم، لندن
 

 من إنتاج نتنياهو وستصب الزيت على نار الصراع« صفقة القرن»جنرال وخبير إسرائيلي:  .34
أن صفقة القرن تحمل اسم وديع عواودة: يحذر خبير إسرائيلي وجنرال باالحتياط من  –الناصرة 

الرئيس األمريكى دونالد ترامب، لكنها من إنتاج رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنها ستلقى 
فشال حتميا وستصب الزيت على النار بدال من تسويته، مشددا على أن نتنياهو منذ بلغ سدة الحكم 

 وهو يتهرب من تسوية الصراع مع الفلسطينيين.
« صفقة القرن»رال اإلسرائيلي في االحتياط شاؤول أرئيلي في برنامج للقناة العاشرة أن ويؤكد الجن

تحمل اسم ترامب لكنها في الواقع من صناعة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، وأن بصماته 
سلة تحمل أفكار نتنياهو حول مستقبل « صفقة القرن»عليها ال يمكن التستر عليها. ويوضح أن 

 فة الغربية المحتلة التي تحول دون تسوية الصراع بل تعيد طرفيه للوراء.الض
شاؤول أرئيلي المؤيد لتسوية الدولتين، ويحذر من تبعات خطيرة لفقدانها على مستقبل إسرائيل، ينقل 

تشمل القدس موحدة بشطريها كعاصمة « صفقة القرن»عن مصادر إسرائيلية عليمة قولها إن 
ا تبقي منطقة األغوار تحت االحتالل اإلسرائيلي وتبقي على عدد أكبر من إلسرائيل. كما أنه

تبنت رؤية نتنياهو « صفقة القرن»المستوطنات تماما وفق تصريحات سابقة لنتنياهو. ويشير الى أن 
األمنية أيضا المتمثلة بإقامة دويلة فلسطينية على قسم من الضفة الغربية تكون منزوعة السالح 
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« صفقة القرن»ادة بعد شطب حق الالجئين بالعودة لديارهم. ويراجع أرئيلي مضامين ومحدودة السي
 ويؤكد أنها تتطابق بندا بندا مع تصريحات صدرت عن نتنياهو في السنوات األخيرة.

ويشدد الجنرال اإلسرائيلي على أن الرئيس األمريكي ترامب قرر تجاهل كل التفاهمات والتقدم في 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية من كامب ديفيد إلى طابا، متبنيا ما طرحاه مفاوضات سابقة بين 

هكذا لخص وزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري »جيسون غرينبالت وجاريد كوشنر. ويتابع 
في محاضرة مغلقة في دبي قبل شهور: نحتاج لنوايا كي نصنع السالم. أولمرت، وباراك ورابين 

يف يتم إنجازه وترامب يتجاهل ذلك. ال يوجد في إسرائيل قادة يريدون صنع وبيريز أشاروا لطرق ك
كما قال كيري «. السالم ومعظم أعضاء حكومتها يقولون عالنية إنهم يعارضون دولة فلسطينية لألبد

إن ترامب يحاول تجنيد إسرائيل لطرح غير مقبول على الفلسطينيين بلوره السفير األمريكي ديفيد 
 فريدمان.

في حال « صفقة القرن«خلص الى القول إن تسوية الصراع تحتاج لوسطاء ولطرفين معنيين بها ووي
وستدفع طرفي الصراع نحو التحصن والتمترس « صب زيت على النار»خرجت للنور ستكون بمثابة 

 في مواقعهما.
 28/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مستوطنا  يقتحمون المسجد األقصى 112: القدس .35

اقتحم مستوطنون وطلبة يهود صباح اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى : القدس المحتلة
 المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من شرطة االحتالل.

طالًبا يهودًيا اقتحموا األقصى على شكل مجموعات  55مستوطًنا و 57وقالت مصادر مقدسية إن 
 ا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.ونفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية، وتلقو 

وأضافت المصادر أن المسجد األقصى شهد تواجدًا للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين 
 منعوا المستوطنين المقتحمين من التجول بحرية في الباحات.

 27/6/2018، فلسطين أون الين
 

 هاعسكرية وتدمير محتوياتة غزة: شبان ينجحون في اقتحام أربع مواقع .36
تمكنت مجموعات من الشبان مجددًا من اجتياز السياج الفاصل شرق قطاع غزة في  محمد الجمل:

أكثر من محور وتحطيم محتويات مواقع االحتالل العسكرية، خاصة كاميرات المراقبة ودشم 
 القناصة.
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ونجح شبان في الوصول، إلى موقع عسكري محّصن شرق محافظة خان يونس خالل ساعات الليل 
 مروا محتوياته قبل أن يتمكنوا من العودة مجددًا داخل القطاع.ود

ساعة، ونفذه شبان  30وقال متظاهرون، إن تدمير الموقع يعتبر الرابع من نوعه في غضون أقل من 
من "وحدة اإلرباك الليلي"، ونجحوا خالله في تخريب أهم المواقع التي يستخدمها قناصة االحتالل 

 لقتل المتظاهرين.
ا حاولت مجموعة أخرى من الشبان تكرار العملية مرة أخرى ظهر أمس، ونجحوا في الوصول بينم

للسياج الفاصل، ودخلوا عبر ثغرة، لكن جنود االحتالل شاهدوهم، وأطلقوا واباًل من النيران باتجاههم، 
أن  ما اضطرهم لالختباء داخل حفرة، قبل أن يتمكنوا من العودة مجددًا إلى داخل القطاع، دون

 يصاب أي منهم بأذى.
وال يزال الشبان يحتفظون ببعض العتاد العسكري الذي كانوا حصلوا عليه خالل اقتحامهم مواقع 
االحتالل شرق محافظتي خان يونس ورفح، ومن بينها صندوق ذخيرة، وكوابل كهرباء واتصاالت، 

 حيث توضع هذه المعدات داخل مخيمات العودة لعرضها على الزوار.
متظاهرون إصرارهم على مواصلة "مقاومة االستنزاف"، عبر تكرار محاوالت الوصول لمواقع وأكد 

 االحتالل وتخريبها، خاصة أن األخيرة تعتبر مواقع للقتل والفتك بالمتظاهرين.
 28/6/2018، األيام، رام هللا

 
 130االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ .37

اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة هدمت جرافات االحتالل : وفا -النقب
 اإلسرائيليةالسلطات  إنوقال شهود عيان،  على التوالي. 130االعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ 

تجمعا  34 أنويذكر  قامت بعمليات هدم للمنشآت السكنية والزراعية، وشردت العائالت في العراء.
ترف بها من قبل السلطات اإلسرائيلية، وتحرمهم سلطات االحتالل من كافة سكانيا في النقب غير مع

 العنصرية القتالعهم من مساكنهم وأراضيهم. أشكالالخدمات، ويتعرضون لكافة  أشكال
 27/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الحرم اإلبراهيمي في دائرة التهويد .38

لوات "تلمودية"، إلى جانب اقتحامات متكررة من حفالت موسيقية راقصة صاخبة، وص :وفا -الخليل
دخال لكتاب التوراة إلى الحرم اإلبراهيمي.. وتنكيل  قبل المستوطنين بمشاركة وزراء إسرائيليين، وا 
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بالمواطنين في البلدة القديمة، وسيطرة على منازلهم، وانتهاكات أخرى متسارعة، هي خطوات 
 يده.تستهدف الحرم اإلبراهيمي وصوال إلى تهو 

الناشط عماد جابر من حارة جابر بالبلدة القديمة، أشار إلى إجراءات جديدة لالحتالل.. وممارسات 
غير مسبوقة في الحرم اإلبراهيمي، وعدة أحياء في البلدة القديمة.. صاحبها دخول المستوطنين إلى 

دخال كتاب الت وراة، في خطوة الحرم بأحذيتهم وبحماية جيش االحتالل وصوال إلى االسحاقية وا 
تهويدية رسمية أثناء زيارات استفزازية قام بها وزير "األمن الداخلي" اإلسرائيلي" جلعاد اراد"، ووزير 

 االقتصاد "الي كوهين"، ما أثار مخاوف المواطنين حول مستقبل المدينة.
ل رسالة وقال جابر، إن الهتافات واألغاني التي رددها المستوطنون كانت باللغة العربية إليصا

نشاء حي يهودي كامل في البلدة القديمة"،  للمواطنين الفلسطينيين عنوانها: "تهويد الحرم اإلبراهيمي وا 
 مدعيين أنها أرض اآلباء واألجداد.

وأضاف، هناك مجموعة من اإلجراءات التعسفية نفذت على حارات وأحياء البلدة القديمة، وجرى 
حام منازل المواطنين بشكل كثيف إلرهاب األطفال واألهالي إطالق لقنابل الصوت والغاز أثناء اقت

 ودفعهم إلى الخروج من المنطقة.
من جانبه استنكر مدير الحرم ورئيس سدنته الشي  حفظي أبو سنينة، اقتحام وزراء إسرائيليين، للحرم 

الحتالل اإلبراهيمي، وأكد أن اقتحامهم للقسم المغتصب من مسجد الحرم اإلبراهيمي برفقة جنود ا
يندرج في إطار محاوالتهم تهويد الحرم الشريف والبلدة القديمة في الخليل، واعتبر تواجدهم مرفوضا 
ويمس بمشاعر المسلمين قائال، "الحرم اإلبراهيمي مسجد إسالمي خالص بكامل مساحاته وجميع 

ة بحقه باطلة وغير أجزائه الداخلية والخارجية وال عالقة لليهود فيه، وأن جميع إجراءاتهم المتخذ
 شرعية".

 27/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 إصابات برصاص االحتالل شرق رفح وجباليا خمسة .39
شبان برصاص قوات االحتالل الصهيوني، مساء اليوم األربعاء، جنوب قطاع غزة  5أصيب 
 وشماله.

الشبان محيط مخيم العودة في وأفاد مراسلنا أن قوات االحتالل أطلقت النار بكثافة تجاه مجموعة من 
 رفح، وأصابت ثالثة شبان بجروح، نقلوا لمشفى أبو يوسف النجار.

 وفي شمال القطاع، أصيب شاب شرق جباليا، بجروح ونقل لمستشفى محلي لتلقي العالج.
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وفي وقٍت سابٍق، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم األربعاء، شابًا فلسطينيًا عقب إصابته 
 الحدود الشرقية شمال قطاع غزة. على

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت شابًا فلسطينيًا بعد إصابته قرب 
 موقع أبو صفية العسكري شرق جباليا شمال قطاع غزة.

 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إرهاب إسرائيلي"هيئة األسرى: "قانون" اقتطاع مخصصات األسرى والشهداء " .41
استنكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم األربعاء، موافقة الكنيست "اإلسرائيلي" على : رام هللا

 ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات األسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية".
، وسرقة أموال شعبنا وقالت الهيئة في بياٍن لها: إن هذا "القانون" قرصنة ونهب علنّي فاضح ومخزٍ 

الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل واالستبداد االحتاللي 
 اإلسرائيلي.

وأضافت: "إن إسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خالل ذلك وبمحاولة فاشلة لتجريم النضال 
 أكبر اإلرهابيين في العالم". الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة اإلرهاب به، رغم أنهم هم

وأكدت أن الحكومة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن األسرى وعائالت الشهداء، الذين دفعوا 
أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن واإلنسانية جمعاء، ألنهم واجهوا االحتالل اإلسرائيلي، الذي 

 هو جزء من الظلم الذي يطال اإلنسان في أي مكان.
الهيئة العالم الحر باالنتصار إلى المبادئ والقيم اإلنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء وطالبت 

 فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدًّا لهذا التطاول والعدوان اإلسرائيليين.
 27/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هم لن تثنينا عن االلتزام بهانادي األسير: قرصنة االحتالل لمستحقات األسرى وعائالت .40

قال رئيس نادي األسير قدورة فارس اليوم األربعاء، "إن مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على : رام هللا
قانون يقضي بقرصنة المستحقات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائالت األسرى والشهداء، لن 

 ضلين وعائالتهم."تثنينا عن االلتزام بها والمضي في الدفاع عن المنا
وأضاف في بيان صدر عن نادي األسير: إن هذه السياسات ليست بالجديدة فاالحتالل اإلسرائيلي 
قام على السلب والسرقة بدءًا من سرقة األرض، وما حدث في هذه الحالة هو االستمرار في ترسي  

 وشرعنة هذه السرقة، دون أدنى اعتبار لتشريعات والقوانين الدولية.
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ع فارس: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني وتاب
باإلرهاب وخلط األوراق مع ما يسمى بالحرب على اإلرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء واألسرى 

 الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".
 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "Google Scholar"جامعة بيرزيت في مقدمة الجامعات الفلسطينية حسب  .42

تصدرت جامعة بيرزيت الجامعات الفلسطينية في القائمة التصنيفية الجديدة لموقع : رام هللا
Webometrics الصادرة في شهر حزيران الجاري، والتي تستند لمعطيات منصة الباحث العلمي ،

(Google Scholarلعدد ا ) القتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية، وتحوي ما يزيد على
 خمسة آالف جامعة من مختلف دول العالم، للمرة الخامسة على التوالي.

وتبعا للمعطيات المعلنة فقد نجحت عشر جامعات فلسطينية في دخول القائمة، وجاءت جامعة 
ين الجامعات العربية المدرجة في القائمة، بيرزيت في مقدمتها، وفي المركز الحادي والثالثين ب

 عالميا. 1,615والمرتبة 
 27/6/2018، القدس، القدس

 
 أزمات قطاع غزة االقتصادية واإلنسانية وصلت إلى أسوأ مراحلها: رجال األعمالجمعية  .43

الحايك، إن أزمات قطاع غزة  أحالم حماد قال رئيس جمعية رجال األعمال في قطاع غزة عليّ  غزة:
قتصادية واإلنسانية وصلت إلى أسوأ مراحلها، وأصحاب األموال والسكان أصبحوا يهربون من اال

 الواقع االقتصادي السيئ للخارج بحثًا عن فرص استثمارية جديدة.
 28/6/2018، الخليج، الشارقة

 

 غزة هآرتس: مصر ستعرض على وفد حماس خطة إلعادة بناء قطاع .44
عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع قوله « هآرتس»صحيفة  نقلت«: القدس العربي» –الناصرة 

ويأتي ذلك بعد «. إن مصر ستعرض، قريبا، على حماس خطة لتحسين الوضع في قطاع غزة»
على توجهات حماس نحو التهدئة مقابل تحسين أحوال  مصرية للتأثيرعن خطط  إسرائيليةتسريبات 

عباس للتعاون مع مصر  س الفلسطيني محمودغزة المعيشية، وبالتزامن تمارس ضغوطا على الرئي
 بهذا الخصوص.
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وتشمل الخطة إقامة منطقة تجارية مشتركة بين قطاع غزة وشمال سيناء، وتحسين حركة المرور 
عمن وصفته بالمصدر الفلسطيني المطلع ولم تسمه، أن « هآرتس»على معبر رفح. ونقلت صحيفة 

إلى القاهرة في األيام المقبلة لمناقشة الوضع  مصر نقلت الخطة إلى وفد حماس، الذي سيغادر
 اإلنساني في قطاع غزة مع المخابرات المصرية.

ووفقا للمصدر يعتزم المصريون تنفيذ الخطة حتى لو اعترضت حماس. وقالت إن مصادر 
 الحصول على إجابات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. المصرية تنتظرالمخابرات 

، إن الوفد سيضم «هآرتس»طلع على التفاصيل في محادثة مع صحيفة وقال مصدر فلسطيني م
مسؤولين كبارا وليس ممثلين للقيادة السياسية. كما قال إن حماس تحرص، عالنية على األقل، على 
إعطاء بعد سياسي لهذا التحرك، ومع ذلك، فإنها لن تعترض على المشاريع المدنية التي من شأنها 

لوضع االقتصادي واإلنساني في قطاع غزة. ولذلك، فإن الجلسات ستعقد أن تؤدي إلى تحسن في ا
 على ما يبدو من قبل هيئات مهنية فقط.

 27/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 ألف فرصة عمل للمصريين 250القاهرة: اتفاقية "الكويز" وفرت في السفارة اإلسرائيلية  .45
ألف فرصة عمل جديدة بمصر وفرتها  250ربعاء، إن قالت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، األ: القاهرة

 عاًما.  14اتفاقية "الكويز" منذ إقرارها قبل 
جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم، حول 

سرائيل"، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطا ت "التعاون االقتصادي بين مصر وا 
 المصرية. 

وقال السفير اإلسرائيلي، ديفيد جوفرين، في مقطع الفيديو، إن "إسرائيل تتعامل مع الحكومة المصرية 
من أجل تشجيع مشاريع التعاون بين البلدين، وزيادة التصدير إلى الواليات المتحدة في ضمن 

 الكويز". 
ين على حد سواء أن يستغلوا كافة وأضاف جوفرين: "أتمنى من رجال األعمال اإلسرائيليين والمصري

 الفرص من أجل تطوير العالقات الثنائية في هذا اإلطار". 
مليارات دوالر،  8وذكر الفيديو، أن "مجمل الصادرات المصرية، منذ توقيع االتفاقية، بلغ أكثر من 

لفت ألف فرصة عمل جديدة في مصر معظمها في قطاع األنسجة". و  250فيما وفرت االتفاقية نحو 
إلى أن "العديد من رجال األعمال المصريين يتوجهون إلى السفارة ويطلبون معلومات حول الفرص 

 االقتصادية الكامنة في التعاون مع إسرائيل"، حسب قوله. 
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وقالت السفارة إنه "يجري حالًيا العمل المشترك بين البلدين والواليات المتحدة في محاولة لتوسيع رقعة 
جاالت أخرى قد يستفيد منها المصدرون المصريون بشكل ملحوظ مثال في صناعة الكويز، لتشمل م
 األغذية والجلود". 

 27/6/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 العاهل األردني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين .46

لثاني، أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن أكد العاهل األردني الملك عبد هللا ا :وفا -واشنطن
 قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

وشدد العاهل األردني في سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس األمريكي شملت قيادات مجلسي 
الشيوخ والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية 

لس النواب، على أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى في مج
 تحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط.

وأكد أهمية تحريك عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات 
ة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدول

 جانب إسرائيل. إلىبأمن وسالم 
وتطرقت اللقاءات إلى دور وكالة )األونروا(، وأهمية دعمها وتمكينها لالستمرار في تقديم خدماتها 

 التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين.
 27/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 فلسطينية للعريضي: لم تأت بمرسوم خجل به أصحابهالجنسية ال .47

أقامت سفارة دولة فلسطين لدى لبنان حفلة تكريمية للوزير والنائب اللبناني السابق ": الحياة" –بيروت 
نصير »وقال السفير أشرف دبور إن العريضي  غازي العريضي لمناسبة منحه الجنسية الفلسطينية.

لمضرج بنبضها، وهو األنصع التزامًا واألخلص اهتمامًا واألبر والء القضية وحامل رايتها وشاهدها ا
شرف لنا أن نكون الحزب )التقدمي االشتراكي( »وقال العريضي:  «.واألصدق وفاء واألصلب مراساً 

األساسي في لبنان الذي حمى الثورة والشعب الفلسطيني وقدم الدم دفاعًا عن القضية. وهذه الجنسية 
م يدفع ثمنها أي مبلغ من المال، ولم تخرج بمرسوم خجل به أصحابه بل بمرسوم فخر كبير ألنه ل

 «.أفخر وأعتز به ويضيف أمانة على كتفي وبين يدي في سبيل القضية الفلسطينية
 28/6/2018، لندن، الحياة
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 السفير القطري يصل غزة لتفقد مشاريع إعمار القطاع .48
قطاع غزة السفير محمد العمادي فجر اليوم وصل رئيس اللجنة القطرية إلعمار : محمد وتد

األربعاء، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز، وذلك بغرض االطالع على آخر تطورات 
ومن المقرر أن يمكث العمادي في القطاع عدة أيام لمتابعة  المشاريع التي تمولها قطر في غزة.

ادة إعمار غزة، حسبما أفادت وسائل إعالم المشاريع القطرية التي تشرف عليها اللجنة القطرية إلع
وتنفذ اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع  فلسطينية بغزة.

غاثة،  لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية واإلسكان في القطاع، باإلضافة لمشاريع إعمار وا 
الشي  حمد بن خليفة آل ثاني إلعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها  وذلك ضمن منحة سمو األمير الوالد

 مليون دوالر، باإلضافة إلى منح أخرى. 407
 27/6/2018، 48عرب 

 
 رئيس الوزراء الماليزي يجدد دعمه لالجئي فلسطين واألونروا .49

امل إلطالق أكد رئيس وزراء حكومة ماليزيا االتحادية تون مهاتير بن محمد التزامه الك: كواللمبور
حملة "الكرامة ال تقدر بثمن"، لتسهيل زيادة العطاء الخاص في ماليزيا لدعم األونروا والجئي 

وجدد محمد خالل لقائه نائب المفوض العام لألونروا ساندرا ميتشل، دعمه القوي لالجئي  فلسطين.
وا(، لدورها األساسي في فلسطين ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونر 

 دعم الالجئين ومساعدتهم.
من جهتها، قالت ميتشل إن "األونروا ممتنة جدا من دعم ماليزيا المستمر لالجئي فلسطين، ولاللتزام 

 السخي من قبل رئيس الوزراء في ظل الوضع المليء بالتحديات التي تواجه مجتمع الالجئين.
 27/6/2018، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 األساسية الوكالة: تقليصات كبيرة ستطال برامج في غزة األونروا مدير .51

قال مدير عمليات وكالة "األونروا" في قطاع غزة، "ماتياس شمالي"، إنه إن : يحيى اليعقوبي -غزة 
رامج لم ُتغط قيمة العجز المالي للوكالة "فنحن على ُبعد أسابيع من تقليصات كبيرة ستطال الب

 األساسية في التعليم والصحة".
وأضاف أن لدى الوكالة مشكلة سيولة متمثلة بعدم وصول أموال التعهدات المالية التي تغطي 
برامجها حتى سبتمبر/ أيلول القادم، وأن هذه األزمة قد تضطر الوكالة لتأخير صرف رواتب 
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وظيفة ستنتهي الشهر  800ناك موظفيها وتقليصها بشهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، فيما أن ه
 القادم، والكثير في الشهر التالي كونها تواجه خطر عدم تغطيتها ماليًا.

مليون  246وأوضح شمالي في حوار خاص أجرته معه صحيفة "فلسطين"، أنه في حال تم جمع 
ون دوالر ملي 60دوالر فلن يكون هناك أية تغييرات هذا العام، مشيرًا إلى أن السويد تعهدت بتقديم 

 ألربعة أعوام وهي رسالة قوية تعني أن الوكالة لن يتم إنهاؤها.
ولفت إلى أن الوكالة ستقدم دورة المساعدات الثالثة بشهر يوليو/ تموز القادم، بينما ال يوجد أموال 

 275للدورة الرابعة في أكتوبر/ تشرين األول، وهي تواجه خطر التوقف، كما ال يوجد ضمانة لعمل 
 بموعدها وكذلك مراكز صحية. مدرسة

وبشأن التحديات التي تواجه األونروا سياسًا وماليًا، كشف أنه في نهاية شهر يوليو ستنتهي األموال 
الموجودة على بند ميزانية الطوارئ، وأن الوكالة ستتمكن بطريقة أو بأخرى ومن خالل االقتراضات 

في شهر يوليو/ تموز القادم، مستدركًا "لكن ليس من هنا أو هناك من تقديم دورة المساعدات الثالثة 
ذا لم نتمكن من جمع  لدينا األموال لتغطية الجولة الرابعة للمساعدات التي ستبدأ في أكتوبر، وا 

 األموال لها قد تتوقف".
وعن حجم األموال المتوفرة لدى األونروا، أوضح شمالي أنه قبل مؤتمر روما الذي عقد بمارس/ آذار 

مليون دوالر، وبعد  100مليون دوالر، وخالل المؤتمر تم التعهد بتقديم  446ن العجز يبلغ الماضي كا
مليون دوالر، وهذا ما تحتاجه الوكالة  246مليون دوالر أخرى، ليصبح العجز  100المؤتمر تم جمع 

 ذائية.كي تتمكن من إنهاء العام وفتح المدارس واالستمرار بالمراكز الصحية وتقديم المساعدات الغ
 27/6/2018، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"بعد أن نددت به  "المحرقة"بولندا تعدل قانون  .50

عدلت الحكومة البولندية المحافظة أمس، قانونا مثيرا للجدل حول ما يسمى محرقة اليهود : ا ف ب
 ة.بشدة وانتقدته الواليات المتحد« إسرائيل»في الحرب العالمية الثانية بعد أن نددت به 

ويلغي التعديل فقرة في القانون الذي صوت عليه البرلمان في يناير، تنص على عقوبة السجن لمدة 
األمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية »تصل إلى ثالث سنوات على الذين يحملون 
ي مجلس نائبا ف 388وصوت لصالح التعديل «. المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الراي  الثالث
صوتا ضد التعديل وامتناع خمسة نواب عن  25النواب الذي يسيطر عليه اليمينيون، مقابل 

 التصويت.
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واقترح رئيس الوزراء اليميني ماتيوش مورافيسكي التغيير فجأة في وقت سابق من يوم أمس األربعاء، 
وكان «. بنتائج عكسيةأثارت الكثير من الجدل لدرجة أنها أصبحت تأتي »وقال للنواب إن العقوبات 

الهدف الرئيسي من القانون منع الناس من وصف معسكرات االعتقال األلمانية النازية الموجودة في 
 بولندا مثل اوشفيتز، بأنه بولندي.

 28/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 األمير ويليام ينهي زيارته إلى رام هللا: لست ممثال  للحكومة البريطانية .52
وديع عواودة: قال األمير ويليام، نجل ولي العهد البريطاني، في أول زيارة رسمية  الناصرة ـ لندن ـ

لعضو باألسرة الملكية البريطانية لألراضي الفلسطينية، أمس األربعاء للفلسطينيين إنهم لم يذهبوا طي 
ن زيارته إلى الضفة الغربية كانت   «.مفعمة بالمشاعر»النسيان وا 

رسالتي الليلة »حشد بمكان مفتوح بالقنصلية العامة البريطانية في القدس  وقال األمير في كلمة أمام
هي أنكم لم تذهبوا طي النسيان، إنها تجربة مفعمة بالمشاعر أن ألتقي بكم وبفلسطينيين آخرين في 

 «.الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم
ل بين الشعبين الفلسطيني يحدوني األمل في أن تزداد عرى الصداقة واالحترام المتباد»وأضاف 

دراكي للتحديات التي تواجهونها  «.والبريطاني قوة من خالل وجودي هنا وا 
الفلسطينية على أن ال طابع سياسيا لها، فقد وضع  واألراضي إسرائيل إلىورغم تقديم زيارة األمير 

فلسطيني نجل ولي العهد البريطاني نفسه األربعاء في موقف دبلوماسي حرج عندما للرئيس ال
أشكركم على الترحيب بي، ويسرني جدا أن يعمل بلدانا معا بشكل وثيق وان تكون لدينا نجاحات »

 «.الماضي في قضايا التعليم واإلغاثة
واختتم األمير جولته التاريخية في فلسطين، ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة 

قت الحق من أمس في فعالية ثقافية في بلدية رام هللا، وشارك األمير ويليام في و  في رام هللا.
تضمنت حضور عرض للدبكة الشعبية الفلسطينية على مسرح بلدية رام هللا الخارجي. وقام بجولة 
في مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين شمال رام هللا. وتجول األمير في رام هللا بعد حفل استقبال 

 يا من فرقتي الكمنجاتي وسرية رام هللا.في دار بلديتها وشاهد عرضا فن
« القدس العربي»وخالل جولة في السوق البلدي المجاور للبلدية تجنب األمير ويليام الرد على سؤال 

حول مطلب الفلسطينيين بأن تعتذر المملكة المتحدة عن وعد بلفور ونتائجه الكارثية عليهم، فقال 
 «. كومة لكنني ممثل لشخصي وللعائلة المالكةلست ممثال عن الح»ضاحكا ضحكة المتفاجئ: 

 27/6/2018، العربي، لندنالقدس 
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 : مشروع تحلية المياه في غزة أضحى واقعا ملموسا"االتحاد من أجل المتوسط" .53

قال نائب األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط ميغيل جارسيا هيريز، "إن : خليل فواضلة-رام هللا 
المياه في غزة بدأ يتحّول إلى واقع ملموس، وأضحى واقعا تقنيا، ناهيك  بناء مشروع محطة تحلية

 عن األهمية اإلنسانية والسياسية للمشروع التي يدركها الجميع".
وأوضح أن ذلك جاء "بفضل الدعم الذي قّدمه الكثير من الشركاء المنّفذين للمشروع، في مؤتمر 

ألوروبية، والمصارف كالبنك الدولي، والبنك آذار المنصرم، مثل المفوضية ا 20المانحين في 
ذ تعّين على البلدان إدراك أهمية هذا المشروع  اإلسالمي للتنمية، والبنك األوروبي لالستثمار، وا 

مكانية تنفيذه".  وا 
وأضاف في مقابلة خاصة مع "وفا" على هامش أعمال منتدى فلسطين الدولي األول للمياه في مدينة 

 ف مواتية لتنفيذ المشروع خالل الجدول الزمني المحدد والعمل الجاري إنجازه."رام هللا، "أن الظرو 
ما كان هنالك أّية عقبات تحول دون المضّي قُدما في مراحل التنفيذ  إذاوفي إجابة على سؤال 

التاليةا قال هيريز: إنه "من الواضح أن المشروع ينطوي على تحّديات. فغزة تمّثل حالة استثنائية. 
نعلم، فإن مراحل التنفيذ ال تتوقف كلها على السلطة الفلسطينية، فهي تتطلب التعاون من وكما 

جانب السلطات اإلسرائيلية. لذلك، فإن المشروع يمّثل تحّديا ينبغي التصّدي له، ونأمل أن يتم ذلك 
التصّدي لها  بالتعاون معها )أي السلطات اإلسرائيلية(. أما فيما يتعلق بالعقبات، فيتعّين العمل على

 وتذليلها. هناك مفاوضات جارية، وتجري معالجة كافة المسائل الرئيسية".
 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لدى فلسطين: بالدي مفتوحة للفلسطينيين دون تأشيرة اإلكوادورسفير  .54

إن أبواب جمهورية اإلكوادور قال سفير دولة اإلكوادور لدى فلسطين خافيير بالزارتي : الخليل
 مفتوحة للفلسطينيين دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

، الذي األكوادوريةوأعرب السفير بالزارتي خال مشاركته في فعالية يوم تذوق المنتجات الغذائية 
نظمته غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، اليوم األربعاء، عن أمله بتشجيع التبادل التجاري بين 

 والفلسطيني وزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجاالت. األكوادوريجانبين ال
كوادور سياسيا واقتصاديا، معبرا عن شكره لغرفة الخليل  وأكد متانة العالقات المشتركة بين فلسطين وا 

قتصادي على تعاونها مع السفارة إلقامة فعاليات هذا اليوم، مقدما دعوة للغرفة التجارية لتشكيل وفد ا
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لزيارة اإلكوادور من أجل تفعيل العالقة االقتصادية المباشرة، مشيرا إلى العديد من المنتجات الزراعية 
 األخرى التي يمكن أن يتم استيرادها من اإلكوادور وعلى رأسها الموز والمانجا، واألناناس.

 27/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يلية ترجح مواجهة قريبة مع حماس لهذه األسبابتقديرات إسرائ .55
رجحت تقديرات عسكرية إسرائيلية خيار المواجهة المسلحة مع حماس : عدنان أبو عامر -21عربي

في قطاع غزة على التسوية اإلنسانية والسياسية، "في ظل اقتراب الجانبين من مرحلة شفا الهاوية، 
مكانية أن يسيء أي طرف فهم نوايا الطر   ف اآلخر".وا 

وذكر كبير المحللين العسكريين في صحيفة إسرائيل اليوم يوآف ليمور، أن ما وصفها بـ"حرب 
الطائرات الورقية تقترب من وقوعها، فقد باتت في الزاوية، وكال طرفيها يريانها، ورغم وجود جهود 

قليمية ودولية لالنشغال بغزة أكثر من السلطة الفلسطينية، وتراجع كم ية الحرائق، لكن الجيش محلية وا 
 اإلسرائيلي لم يجد حال جذريا بعد لهذه الطائرات".

" أنه "في الوقت الذي تجري فيه محاوالت حثيثة للتوصل 21وأضاف في مقال تحليلي ترجمته "عربي
سرائيل خلف الكواليس، إال أن الخشية أن تكون المواجهة متقدمة عليها،  إلى تهدئة بين حماس وا 

ن استمرار الفعل ورد الفعل، القصف والقصف المضاد في غزة، وضع ليس صحيا، وسابقة لها، أل
وقد ال يستمر طويال، لنفترض مثال أن تسقط طائرة ورقية مشتعلة على بيت إسرائيلي، أو يسفر 
قصف إسرائيلي في غزة عن مقتل أحد الفلسطينيين، هذا يعني استدراج الجانبين إلى تصعيد عسكري 

 حامي الوطيس".
روني دانيئيل، والقريب من كبار جنراالت الجيش، زعم أن "حماس  13المحلل العسكري في القناة 

تدفع إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضدها رغم محاوالت األخيرة الحفاظ على ضبط النفس 
  للحيلولة دون وقوع تصعيد على حدود غزة، منعا لوقوع معركة شاملة".

" أن "سلوك حماس الميداني يزيد من حدة التوتر، 21ني ترجمته "عربيوأضاف في تقرير تلفزيو 
ويقرب المواجهة، صحيح أنه ال أحد يعرف النوايا الحقيقية للحركة، لكن األداء على األرض يقول 
ذلك، رغم أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات العسكرية التي قد تقع بين حين وآخر، والوحدات 

التي تنتظرها في القطاع، لكن ذلك ال يعني أن تكون المواجهة حتمية وال يمكن القتالية تعرف المهام 
 تجاوزها".
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وختم بالقول إنه "يبدو من الصعب االستمرار بالوضع القائم في غزة وعلى حدودها منذ أسابيع: 
حرائق يومية، محاوالت تسلل نحو الجدار، وضع عبوات ناسفة، ما يجعلنا في قادم األيام القليلة 

 أقرب لمواجهة أوسع".
مراسل القناة العاشرة على حدود غزة ألموغ بوكر قال لصحيفة معاريف إن "كال الطرفين، حماس 
سرائيل، ال تريدان المواجهة، لكن مع مرور الوقت لن يكون أمامهما كثير من الخيارات التي تضيق  وا 

ن بأن يؤلم كل طرف اآلخر، وفي يوما بعد يوم، وصحيح أنهما ال يريدان حربا شاملة، لكنهما معنيا
هذه اللعبة الخطرة قد نفقد السيطرة على حجم التوتر المتصاعد، ونجد أنفسنا في وسط مستنقع 

 صيفي حار".
 28/6/2018، "21موقع "عربي 

 
 صفقة القرن... خريطة باأللوان الحقيقية .56

 نبيل عمرو
من خالل قولها المتكرر بأنها أبعدت  تعيش الطبقة السياسية الفلسطينية حالة انتشاء وزهو إعالمي،

األميركيين من عملية السالم، ووضعت صفقة القرن وراء الظهر، حتى أن كثيرين استخدموا عبارة 
 «.جعلناها تولد ميتة»

ولو أن صفقة القرن وجودًا وعدمًا ترتبط بموافقة الفلسطينيين عليها أو رفضهم لها، لكان ما يقال 
مر أوسع من ذلك، وهو فعاًل كذلك، فإن صفقة القرن قد ال تحقق الحل صحيحًا، أما إذا كان األ

 الذي وعدت به، إال أنها وضعت منذ اإلعالن عن البدء في صياغتها موضع التطبيق.
ولكي نرى الصورة بمختلف ألوانها، فيتعين تحديد مواقف القوى المتصلة بالحل في الشرق األوسط، 

ائيلي، وفي أمر هذه الصفقة الكبرى، فإن ما ينبغي تحديده بدقة هو وتحديدًا المسار الفلسطيني اإلسر 
 القدرات قبل المواقف.

أبدأ بإسرائيل... للدولة العبرية منهج ثابت في التعامل مع المبادرات السياسية التي تطرح لحل النزاع 
أذّكره المزمن مع الفلسطينيين، فهي توافق على النص وتحقق ما تريد في التطبيق، ولمن نسي 

بالموقف من أوسلو، ومن خطة خريطة الطريق التي قدمتها الرباعية الدولية باسم العالم كله، ونذّكر 
كذلك بجميع التفاهمات التي تمت خالل المسيرة التفاوضية الطويلة المباشرة وغير المباشرة مع رام 

ما ستفعله؛ بل ما  ، وهذا«تساهل في تمرير النص، وتطبيق صارم بعيد عن النص»هللا وغزة... 
تفعله اآلن، سواًء أعلنت صفقة القرن أم لم تعلن، وسيان إن رفضت أو قبلت، أو تم التحفظ على 

 بنودها.
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وقالت لنا التجربة مع أميركا إنها تقبل التحفظ على النصوص، ولكنها تعد األطراف بمعالجة 
ذا كان المبتدأ في اللعبة ال كبرى هو القدس، فمن يراقب ما تحفظاتها على طاولة المفاوضات، وا 

يجري في إسرائيل ال يجد صعوبة في اكتشاف أن الدولة العبرية من معارضة أو مواالة، تتفق على 
نما على  اعتبار أن القدس قد آلت إليها أخيرًا، والحديث يجري اآلن ليس على أي تفاوض بشأنها، وا 

مقصود هنا الجزء الذي لم يحسم بصورة تعاقدية، كيفية استيعاب الكثافة السكانية الفلسطينية فيها، وال
وهو الجزء التاريخي األهم، الذي يضم المقدسات ومساحته داخل السور العثماني تبلغ كيلومترًا مربعًا 
واحدًا، أما الكثافة السكانية خارج هذا المربع المقدس، وهي تقارب الثالثمائة ألف نسمة، فتنهمك 

ائل، تتعلق بهؤالء السكان الكثيرين، منها إخراج أحياء من مجال إسرائيل في دراسة خيارات وبد
نما إلخضاعها إلى ترتيبات خاصة، تبعد السكان عن أن  القدس الموحدة، ليس إلعطائها للسلطة وا 

 يكونوا جزءًا من العاصمة العبرية، ولكنها تحتفظ بالسيطرة المطلقة عليهم.
قيد التنفيذ، بعضها تم اعتماده والبعض اآلخر هذه لم تعد مجرد مخططات على الورق؛ بل هي 

 ينتظر االعتماد من جانب الكنيست.
أّما إكمال المعادلة، فقد مللنا من تكرار تعهدات نتنياهو بخلق واقع أمني واقتصادي وعمراني يجعل 

فهي من قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحياًل، غير أن ذلك ال يعني عدم اكتراث إسرائيل بصفقة القرن، 
التي شاركت بصياغتها منذ البداية، وتراها تحقق مزايا باتجاهين؛ األول فتح أبواب جديدة مع الدول 
العربية، والثاني تثبيت ما أخذت من الفلسطينيين؛ بحيث تصبح المطالبة بالقدس الشرقية مثاًل 

 كالمطالبة بيافا وحيفا.
ا نحتاج لفهمه من خالل معرفة الفرق بين اللوم العربي ظاهر ومجسم على الخريطة، وهو تحديدًا م

نوافق على ما يوافق عليه »المواقف والقدرات، فالموقف العربي لن يخرج عن الجملة التقليدية: 
، وهذه جملة أحرجت الفلسطينيين منذ أن ولدت، ولكنهم «الفلسطينيون، وندعمهم فيما يعترضون عليه

 أخذوا من القمم العربية كل ما طلبوا. أظهروا سعادة بها من خالل تكرار القول بأنهم
سرائيليا  والسؤال: هل سيعيق هذا الموقف التقليدي عربة صفقة القرن الممتلئة بوقود أميركي وا 
الجواب: ربما يعيق على صعيد التطبيع العلني الكامل والمباشر، أما غير ذلك فالقدرة لن تتجاوز هذا 

 السقف.
خريطة، من خالل المواقف المبكرة التي انتقدت فيها دول القارة وكذلك يظهر اللون األوروبي على ال

العجوز قرار ترمب بنقل السفارة األميركية إلى القدس، غير أن األمر يحتاج إلى تذكر الدور 
األوروبي الذي فرض أميركيًا، وتقيد األوروبيون به حرفيًا، لم يكن دورًا؛ بل وظيفة مزدوجة، هي 

عنوان تأهيلهم لمواصلة االعتدال، مع رقابة صارمة على أدائهم في ترويض الفلسطينيين تحت 
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التهيئة لبناء نظام وكيان، وكذلك اإلنفاق على معظم تكاليف صفقة أوسلو، ومن أجل توفير بعض 
مصداقية لهذه الوظيفة، وا عطاء صفة الدور، كان األميركيون يسمحون لمندوبي األوروبيين 

فضل ما حصلوا عليه إشراكهم في إنتاج نصوص خطة خريطة بالمشاركة في بعض األنشطة، وأ
 الطريق التي تقوضت بقرار أميركي إسرائيلي، وتقوض معها التأثير األوروبي في المعادلة.

سيكون الموقف األوروبي من صفقة القرن إذا ما أعلنت، أنهم يتحفظون على أي أمر لم يتم التوصل 
يهمس في أذن الفلسطينيين بأن يكونوا مرنين في أمر إليه عبر التفاوض، ولكنهم سيرسلون من 

 «.ربي غالب»الرفض والقبول وفق منطق 
أخيرًا... يقع الفلسطينيون في قلب هذه الشبكة المنسوجة خيوطها بإحكام، وفق تواطؤ بين من 

لي، يملكون القدرة ومن يملكون العجز، بين من يسلمون بالفاعلية القوية للتحالف األميركي اإلسرائي
 ومن يرون من واجبهم منح الفلسطينيين مواقف تتفق مع رفضهم.

وسيجمع الفلسطينيون كالعادة كمية كبيرة من المواقف الداعمة، غير أن ذلك لن يخرجهم من الشبكة 
حين تطرح صفقة القرن ويعلن من يعلن رفضه لها، ويحقق ترمب وعده بإطالق يد إسرائيل لتفعل ما 

 القول: لقد ولدت الصفقة ميتة. تشاء، ساعتئذ ال يكفي
 28/6/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 القضية الفلسطينية واألمم المتحدة .57

 عوني صادق
مع الدخول في شهر يونيو/حزيران الجاري، تصاعد الحديث عن خطة الرئيس األمريكي دونالد 

ة واألجنبية بما ، ومألت أخبار مبعوثيه الصحف العربي«إلحالل السالم في الشرق األوسط»ترامب 
يقترب، مع أنه ال جديد سوى ما صار معروفًا « صفقة القرن»يوحي أن موعد اإلعالن الرسمي ل

بصورة خاصة. وألن كل المباحثات التي تجري « اإلسرائيلية»وبعض التفاصيل التي تسربها الصحف 
ن ما يقال يعتبر مع األطراف العربية والطرف الفلسطيني خاصة تتم في جو من السرية التامة، فإ

وعلى السطح، ما زال الموقف الفلسطيني يراوح مكانه على «. التسريبات»من قبيل التكهنات و
وتمسك بحدود دنيا سبقتها األحداث وأصبحت تتطلب « الصفقة»الجانبين الرسمي والشعبي: رفض ل

 مواقف عملية واضحة يستدعيها الرفض المعلن. 
ذا كان الوضع العربي من الضعف  والتهافت بما ال يسمح بشيء يبعد شبهة االستسالم للضغوط وا 

األمريكية، فإن الموقف الفلسطيني على الصعيد الرسمي ال يترك غير اللجوء إلى األمم المتحدة 
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هو أقصى ما تسمح « مسيرات العودة»المتمثل في « الحراك الشعبي»ومؤسساتها، في وقت يبدو فيه 
 بشكل واضح على خيار منظمات المقاومة.« التشويش» به ظروف هذا الحراك، بينما يجري

السالم »وذكر األمم المتحدة يجر إلى الحديث عن آخر مواقفها التي عبر عنها مبعوثها الخاص ل
نيكوالي مالدينوف في إحاطته األخيرة حول الوضع في غزة قبل أيام، والذي « في الشرق األوسط

تالل، حيث اتهم فيها حركتي )حماس( و)الجهاد اإلسالمي( اعتبرته حركة )حماس( منحازًا لدولة االح
عمليات عنيفة واستفزازية ناسيًا أو متناسيًا الجرائم »بالتحريض على العنف، وحملهما المسؤولية عن 

بحق المتظاهرين، وناسيًا ومتناسيًا أن غزة تعاني الحصار « اإلسرائيلي»التي ترتكبها قوات االحتالل 
 امًا وأن القانون الدولي أعطى الحق لمن يقع تحت االحتالل بمقاومته.ع 12والعدوان منذ 

موقف مالدينوف في الحقيقة امتداد لمواقف األمم المتحدة منذ ما قبل قرار )أو توصية( تقسيم 
، وانتهاء بالتجاهل الذي تحظى به القضية الفلسطينية منذ سنوات، بالرغم من كل القرارات التي 1947

« حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف»مة الدولية والتي اعترفت بصدرت عن المنظ
وأولها حقه في تقرير مصيره وعلى أرضه، والتي لم ترجع له حقًا ولم تحفظ له حقًا بل ضيعت 

 الحقوق والقضية معًا. 
متحدة ومنذ بداية التسعينات، وبصورة أوضح منذ انهيار االتحاد السوفييتي واستفراد الواليات ال

ن ظلت شكليًا تحتفل  بالمنظمة الدولية وبقرارها، تراجع اهتمام األمم المتحدة بالقضية الفلسطينية، وا 
وتأخذ بعض القرارات لصالحه في الجمعية العامة ومجلس « يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني»ب

وفي أيام بان كي حقوق اإلنسان، إال أنه على الصعيد العملي لم تعد القضية تحظى بأي اهتمام. 
تضمنت أسماء « قائمة سوداء»على غزة، إلى إصدار  2015وصل األمر بعد عدوان « القلق»مون 

، مع أن ذلك «إسرائيل»الدول والمنظمات التي انتهكت حقوق الطفل ولكن خلت القائمة من اسم 
، في بداية صيف ( طفل وفقًا لتقارير وضعتها منظمات إنسانية  كذلك800العدوان شهد وفاة حوالي )

في أول زيارة « تل أبيب»، وصل أمين عام األمم المتحدة الجديد أنطونيو جوتيريس إلى 2017
حل »رسمية له، وفي تصريحاته تطرق إلى الصراع الدائر على أرض فلسطين مكتفيًا باإلشارة إلى 

كثيرًا بالتأكيد على  الذي لم يكن قد سقط بعد وكان موضوعًا لإللهاء في حينه، لكنه اهتم« الدولتين
تستحق « إسرائيل»، وأن «في الوجود مثله مثل الالسامية« إسرائيل»عدم االعتراف بحق »أن 

 معاملة عادلة في األمم المتحدة مثل باقي الدول. 
لقد أصبح من نافل القول التذكير بأن األمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي كانا منذ نهاية الحرب 

للدول المنتصرة في الحرب، الدول الخمس دائمة العضوية في « مكاتب»مجرد العالمية الثانية 
مجلس األمن، ومع انهيار االتحاد السوفييتي أصبحت مكاتب تابع للخارجية األمريكية، وهي حاليا 
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تتقاسمها أمريكا وروسيا بالتناوب وحسب مصالح كل منهما، ولم يعد يؤمل منها شيء يعود بالمنفعة 
دولة »لفقيرة الخاضعة بصورة أو بأخرى. ومثلما كان لألمم المتحدة دور في إقامة على الشعوب ا

وخلق القضية الفلسطينية، كان لها دور في إيصالها لما وصلت إليه، وهي اليوم تريد أن « إسرائيل
يكون لها دور في تصفيتها نهائيًا. من هنا، يصبح واضحًا أن االعتماد على األمم المتحدة، أو 

تها، لن يحمل معه إال مثل هذه التصفية، ويصبح من الضروري أن يجد الشعب الفلسطيني مؤسسا
 طريقه الذي أصبح يعرفها لتحرير وطنه واسترداد حقوقه.

 28/6/2018، الخليج، الشارقة
 

 عن كوشنير ... بعيدا  عن السياسة .58
 عريب الرنتاوي

زيجًا من المأساة والملهاة ... أتحدث عندما يجتمع الجهل والغرور في رجل واحد، تصبح النتيجة م
هنا عن جارد كوشنير، الذي بفعل مصاهرته لسيد البيت األبيض، وبفعلها فقط، تولى زمام الملف 

اإلسرائيلي، من دون أن -األخطر للصراع األكثر تعقيدًا في المنطقة، وأعني به الصراع الفلسطيني
بحار في هذا البحر، متالطم األمواج، سوى أنه يتوفر الرجل على أية مؤهالت وخبرات، تتيح له اإل

"زوج الست"، دع عنك ما يحيط به وعائلته من مناخات فضائحية، تفوح منها روائح الصفقات القذرة 
 والرشوات والعموالت مع عواصم النفط وشركات األعمال العمالقة.

دينيًا وقوميًا، بل وينصب نفسه ال يكتفي الرجل بالتماهي مع تيار اليمين األكثر تطرفًا في إسرائيل، 
"مرشدًا وواعظًا" للشعب الفلسطيني، إذ يسمح له جهله وغطرسته، باالعتقاد أنه قادٌر على مخاطبة 
الشعب الفلسطيني مباشرة، ومن دون المرور بقيادته، بل ومن فوق رأسها وخلف ظهرها، وفي مسعى 

 تفوح منه أيضًا، روائح التأليب والتحريض المنتنة. 
يف تصور هذا الفتى الغر، أن الشعب الفلسطيني سيستمع لمواعظه ونصائحه، ومن الذي أقنعه ك

بأنه إن فعل ذلك، فإنه سيضع الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية في أضيق الزوايا ... من صّور له، 
ير، أن الجماهير الفلسطينية ستحتشد في الشوارع مطالبة قيادتها ورئيسها بالسير في دروب كوشن

طالما أن الرجل ال يأتي للمنطقة، إال محماًل بهدايا سانتا كلوزا ... من قال له أن أحدًا من 
الفلسطينيين، نفرا واحد منهم فقط، يكن له التقدير واالحترام، ويمكن أن يأخذ كلماته على محمل 

 "النوايا الحسنة"... من "لعب برأسه" وأقنعه بفعل ما فعلا
ن في موقع التأثير والقرار في واشنطن، لسبب واحد وبسيط، أن في البيت يستطيع كوشنير أن يكو 

اإلدارة األميركية على صورة وشاكلة الحكومات واإلدارات في أسوأ دول  إنتاجاألبيض، رجاًل أعاد 
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العالم الثالث، قّرب الموالين واألقرباء واألبناء واألنسباء، وأحال الحكم إلى ضرب من "الفاميلي 
وابتدع وظائف ومسميات وظيفية ال معنى لها، وعندما حار المفسرون في معرفة كنهها،  بيزنيس"،

ال كيف يمكن تبرير سطوة ايفانكا وكوشنير،  أضفى عليها طابع "العمل التطوعي غير المدفوع"، وا 
التي ال تقل عن أدوار ماتيس وبومبيو، إال بكونهما األقرب إلى أذني رئيس تحركه حواسه وغرائزه 

 ا يقول هو شخصيًا، وليس عقله أو تفكير المؤسسة الجماعية.كم
وال أدري كيف تطمئن مؤسسة صنع القرار لرجل تدور حوله شائعات كبرى، بأنه من سّرب معلومات 
مصنفة "فائق السرية" لقادة دول أجنبية مدججين بالهدايا واألعطيات، فيمنع لفترة من الوصول خزانة 

أن يتيح له نفوذه، أو باألحرى، نفوذ زوجته على أبيها، العودة إلى مكامن أسرار البيت األبيض، قبل 
 األسرار من جديد.

كل شيء في هذه اإلدارة يدعو لألسف واالستهجان، بل واالستقباح ... كل شيء في أدائها هابط، 
حتى شخوص موفديها ومؤهالتهم ... عملية السالم تعاقب عليها رجاالت من طراز هنري كيسينجر 
وجيمس بيكر وجون كيري، ومساعدين من أوزان ثقيلة، تنتهي ورقة خفيفة، يتلهى بها جارد كوشنير، 
ويعاونه اثنان من المستوطنين المتشددين والغالة: جيسون غرينبالت وديفيد فريدمان... أية مآالت 

 هذها
ن عنوانه، والمكتوب لست معنيًا بما جاء به كوشنير وما عاد به من جولته األخيرة، فالمكتوب يقرأ م

مخطوط أصاًل باللغة العبرية، وفي مكتب بنيامين نتنياهو، وال خير يرتجى منه، في حّله وترحاله ... 
لكنني أعجب من رئيس للدولة األعظم، يرى وحده أن ثمة تقدمًا على عملية السالم في الشرق 

سرائيل ونقل السفارة األميركية األوسط، اللهم إال إذا كان يعني بذلك، االعتراف بالقدس عاصمة إل
 من تل أبيب إليهاا

وتؤسفني أكثر، هذه الحفاوة التي يستقبل بها القادة العرب مبعوثًا كهذا، وعدم المبادرة إلى إعالنه 
بداؤهم االستعداد لتسهيل مهمته، وتهافت  "شخصًا غير مرغوب فيه" على أراضي دولهم ... بل وا 

مطاره ب األعطيات والهدايا وعقود "البيزنيس" ... يؤسفني أن الموقف بعضهم على استرضائه، وا 
األقوى ضد ثالثي الوساطة األميركية )الترويكا إياها( قد صدر عن أضعف الحلقات في السلسلة 
العربية )السلطة التي ال سلطة( لها ...ويدفعني هذا المشهد المؤسف، الستعادة القول الذائع 

 .بتصرف: "كما تكونوا يوَفد لكم"
 28/6/2018، األيام، رام هللا

 

 



 
 
 
 

 

 39 ص             4675 العدد:             6/28/2018الخميس  التاريخ: 

                                    

 خطة مصر لحماس .59
 جاكي خوري
مصر ستعرض قريبًا على حماس خطة لتحسين الوضع في القطاع تشمل إقامة منطقة تجارة 
مشتركة بين القطاع وشمال شبه جزيرة سيناء، تحسين الحركة في معبر رفح واستخدام مطار 

ية أمس. الخطة ستعرض على وفد حماس الذي اللبنان« األخبار»العريش. هذا ما نشرته صحيفة 
في القطاع. حسب  اإلنسانيسيسافر قريبا إلى القاهرة للتباحث مع المخابرات المصرية حول الوضع 

التقرير، مصر تخطط لتنفيذ الخطة حتى لو عارضتها حماس. وقد جاء عن المخابرات المصرية 
ون إجابات من الرئيس الفلسطيني محمود بأنهم سيواصلون الجهود لتحقيق المصالحة وأنهم ينتظر 

 عباس. في حماس لم ينفوا التقرير، لكنهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل عن الوفد.
مصدر فلسطيني مطلع قال في محادثة مع هآرتس إن الوفد سيكون مكونًا من موظفين كبار وليس 

علنا، من منح بعد  األقلمن ممثلي المستوى السياسي. حسب أقواله فإنهم في حماس حذرون، على 
 اإلنسانيسياسي للعملية. ومع ذلك هم لن يعارضوا المشاريع المدنية التي تؤدي إلى تحسين الوضع 

 واالقتصادي في القطاع. لذلك فإن النقاشات ستجري فقط لجهات مهنية.
اء بين هذا التقرير يأتي على خلفية زيارة وفد أمريكي برئاسة غارد كوشنر للقاهرة، وفي المقابل، لق

 كبار رجال المكتب السياسي لحماس وممثلين روس برئاسة وزير الخارجية سرجيه الفروف.
رئيس الوفد إلى روسيا، موسى أبو مرزوق، قال أول أمس إن الروس اتفقوا معهم على عدم تأييد 

 صفقة القرن األمريكية.
عباس سيسافر إلى موسكو  الخطة األمريكية: إلفشالفي السلطة الفلسطينية يواصلون جهودهم  أيضا

في الشهر القادم لاللتقاء مع الرئيس الروسي بوتين، وسيكون موجودًا في المباراة النهائية للمونديال. 
في مكتبه قالوا إنه سيستغل هذا اللقاء الدولي لمحادثات سياسية مع بوتين وزعماء العالم الذين 

 سيصلون إلى العاصمة الروسية.
الفلسطيني نبيل أبو ردينة هاجم أمس مرة أخرى الخطة األمريكية. حسب المتحدث باسم الرئيس 

صفقة القرن تحولت لتصبح صفقة غزة: هدف الخطة هو إلغاء الشخصية الوطنية الفلسطينية » أقواله
وقد وصف خطوات أمريكا بـ «. دولة عاصمتها القدس الشرقية إلنشاءوتحطيم الطموح الفلسطيني 

ميناء بحري أو  إلنشاءوحسب أقوال أبو ردينة فإن كل اقتراح «. ة السياسيةعرض فارغ لدفع العملي»
مشروع آخر في قطاع غزة في ظل غياب الحل السياسي هو محاولة للهروب من الواقع المتفجر. 

 األرضيةاألمريكية تعيش في وهم أن إخراج القدس من المفاوضات سيمهد  اإلدارةوأكد على أن 
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قة مرفوضة من قبل الفلسطينيين والدول العربية وكذلك من قبل المجتمع لصفقة غزة، التي هي صف
 الدولي.

« القدس»في السلطة الفلسطينية متحمسون من أقوال كوشنر نفسه الذي أكد في مقابلته مع صحيفة 
بأن الدول العربية أوضحت مواقفها وأن كل حل يجب أن يكون على أساس إقامة دولة فلسطينية 

الشرقية. حسب مخطط يضمن احترام إرادة الفلسطينيين. مصدر فلسطيني كبير عاصمتها القدس 
 قال للصحيفة بأنه ال توجد دولة عربية ستتعاون مع األمريكيين علنًا.

 27/6/2018هآرتس 
 28/6/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 حقول غالف غزة أصبحت رمادا : نحتاج مبادرة سياسية .61

 أمنون ريشف*
ق غالف غزة في األسابيع األخيرة رمادًا. فـ "إرهاب" الطائرات الورقية لّون جعلت مئات الحرائ 

ما كان حتى وقت قصير حقواًل زراعية، أحراشا طبيعية، ومراعي خضراء. حكومة تفر من  باألسود
، أرضهاالقرارات، تتجاهل الصواري  التي تتفجر في المناطق المفتوحة والطائرات الورقية التي تحرق 

 ال يمكنها حقًا أن تتفاجأ. –بالتصريحات القتالية وتكتفي 
، إسرائيل أطفالأطفال غالف غزة، الذين تربوا على واقع يكون فيه أمنهم يساوي أقل من أمن باقي 

في المجاالت  أطولالكبيرة. فهم يعرفون انهم في الصيف القادم "سيقضون" وقتا  اإلجازةال يتمنون 
سكان غالف غزة يعرفون ما يحرص أعضاء الحكومة على إخفائه المحصنة مما في برك السباحة. ف

 عن الجمهور، وفي ظل عدم وجود سياسة واضحة تجاه غزة فان الجولة التالية هي مسألة وقت فقط.
القيادة السياسية، التي تختار المرة تلو  إلىسكان سديروت ونير عام، اوفاكيم وكفار عزة، يتطلعون 

واضح، فتتركهم بال حل وبال أمن وال تعرض سوى مساحات خادعة من االمتناع عن قرار  األخرى
 حاالت وقف النار الوهمية.

تجاه قطاع غزة تتميز منذ سنوات بتفكير تكتيكي فقط، مؤجلة ومقلصة  اإلسرائيليةإن السياسة 
ج ، وليس بتفكير استراتيجي لمنع الحرب التالية ولحل بعيد المدى. هذا الفكر السلبي ينتلألضرار

منذ  األمنالكرة في ملعب "حماس". وتوصل جهاز  األخرىسياسة تتمثل برد الفعل، تترك المرة تلو 
االستنتاج بان تغيير الميل حيوي لمنع انهيار متكرر لوقف النار. كما أنه رفع الى  إلىزمن بعيد 

 الحكومة جملة من البدائل لتغيير الميل، غير أن القيادة السياسية صدتها جميعها.
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كنت أتوقع من حكومة إسرائيل أن تتمكن من الفهم بعد ثالث جوالت من القتال في غزة، بعد جثتين 
الف آ 5من  وأكثرجنازة لمواطنين والبسي بزات  93لجنديين ومواطن آخر بقوا في أسر "حماس"، 

و  2012، 2014 إسرائيلمثل  – 2018، ولكن ال، إسرائيل إسرائيليةجريح، بانه حان الوقت لمبادرة 
ليها "حماس" في توقيت مريح لها، وتحمل نار إخطوات تبادر  إلىتفضل الرد، االنجرار  – 2008

 أال، العبوات على حدود غزة والطائرات الورقية الحارقة. المهم اإلسرائيلية األراضي إلىالصواري  
 تقرر.

التهديد الغزي ال يحل  بودي أن اصدق بانه ال يوجد أي عضو في الحكومة وفي الكابنت ال يفهم بان
الحكومة والكابنت يعرفون، على أي حال مثل  فأعضاء. 4دبابات مركفا  أو 35بواسطة طائرات اف 

عادي، بان الرد على مشكلة غزة هو خليط عاقل من الردع العسكري، الخطوات العسكرية  إنسانكل 
 عمل سياسي. إلىوالمبادرة السياسية. غير أن هذا الفهم، كما أسلفنا، ال يترجم 

الدولة  أعمالالف من المسلحين فقط، تنجح في أن تملي جدول آ"حماس"، التي تعد بضع عشرات 
الحرائق.  بإطفاءالقوية، مشغولة  إسرائيل، وعلى الطريق "تحرقها" أيضا. األوسطفي الشرق  األقوى

ضعف أمن وخليط الضرر في صورتها والمس بمعنويات المستوطنين في الغالف يسحق الردع، ي
 كدولة بال سياسة. إسرائيلمواطني الدولة، ويصنف 

تعزز عمليا "حماس" وتضمن  إسرائيل، نشهد العبث: حكومة األخرى، الجولة تلو األخرىالمرة تلو 
للسكان المدنيين في القطاع. مع ان القيادة  إيجابيبقاءها. وفي الوقت ذاته تمتنع عن توفير حافز 

تحسين الوضع االقتصادي في غزة كعامل استقرار، فان الحكومة لم  بأهميةتعترف  واألمنيةالسياسية 
بخطوات هامشية، على مستوى  األخرىتعمل حتى وال على مبادرة مهمة واحدة، وتكتفي المرة تلو 

 في الكابنت. األعضاء أيهاصغير وتافه. فما المنطقا نسألكم 
، سكان أخرىال غالف غزة يخافون جولة وفي هذه االثناء، فان حقول الغالف تصبح رمادًا، أطف

إنجازات  إلىتصل  أننها بالقوة وبالعنف يمكنها أالقطاع يواصلون كونهم رهائن و"حماس" تفهم 
 اإلسرائيليأخرى وتحسين المواقف. والحكومةا تهرب من البشرى كما تهرب من النار وتترك الجيش 

 سياسة. وحده في الجبهة للقيام بالعمل بدال منها. هذه ليست
 *لواء احتياط، ورئيس حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل".

 "يديعوت"
 27/6/2018، األيام، رام هللا
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