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 في العقبة ومصر والسعودية "إسرائيل"نفي فلسطيني أردني للقاء استخباري مع  .1
حة األنبررا  نفررم مررردر فنسرربيني لبيررر لنجزيررر  ررر :28/6/2018 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةنشررر مو ررع 

حرروا اجامرراي سررر  شرراري فيررز رلرريب جهرراز المنررابراد الفنسرربينية ماجررد فررر   لررم جانرر   رراد  أجهررز  
منررابراد مرررر واألردن والسررعودية مررع رلرريب جهرراز الموسرراد ايسررراليني فرري مدينررة الع بررة  جنرروبي 

اريف الرر   احفررى عنررم اسررمز ومنررربز أن مررا ن ناررز رررحيفة معررر ،وأوضررا المررردر .األردن( مرررنرا  
، وأن رليب المنابراد ايسرالينية عن مو ع  نانجنب أونالين الفرنسي لا   وعار عن الرحة اماما  
وأضرراف المررردر أن  الفنسربينية لررش يشرراري برم  اجامرراي مررن  ر ا ال بيررا و دانررا الربالد وو نارجهررا.

سررالينية معنومااز ارلرد أنرز لرش اع رد أ  اجاماعراد مرن  ر ا ال بيرا برين  راد  أجهرز  منرابرا د عربيرة واس
 بمشارلة فنسبينية أو بدونها.

بررردورق،  ررراا مرررردر رسرررمي أردنررري  ن برررالدق لرررش اساضرررف أ  اجاماعررراد فررري مدينرررة الع برررة السررراحنية 
أنيرا، واعابر في رد عنم سرراا لنجزيرر  أن لرا مرا نشرر حروا اجامراي اسرانبارااي ع رد  برا أيراش فري 

 الع بة؛ مزاعش لا بة.
 فري الع برة، ضرش   17/6/2018أوناليرن الفرنسري  رد لشرف عرن اجامراي ع رد يروش ولان مو رع  نانجرنب 

لال  مرن رلريب اوسرانباراد النارجيرة ايسررالينية  موسراد( يوسري لرو ين ونىرالرز السرعود  نالرد برن 
و اا المو ع  ن  عني حميدان واألردني عدنان الجند  والمرر  عباب لاما والفنسبيني ماجد فر .

أن مرن أعرد   ضرايا عنرم رأسرها الرريرة األمريليرة لنسرالش فري الشرر  األوسرب، مضريفا   اوجاماي انراوا
 لالجاماي  و جاريد لوشنر مساشار الرليب األمريلي وجيسون غرينبالد ممثنز في المفاوضاد.

و رراا المو ررع  ن المشررارلين فرري اوجامرراي أنرر وا رررمد ماجررد فررر  الرر   الافررم بمالحىرراد عامررة؛ 
وأضرراف المو ررع  رجررا  ررو مرشررا البيررد األبررير لنالفررة الرررليب محمررود عبرراب.لعالمررة عنررم أن ال

لناحضير ل مرة الع برة،  30/5/2018الفرنسي أن فر  الا م وزير النارجية األمريلي مايي بومبيو يوش 
وأشرار مو رع  وأن واشنبن افضا فر  عنم لا  من محمد دحالن ومروان البرغوثي وجبريرا الرجرو .

 لم أن اعاون فر  مع اوسانباراد ايسرالينية ألسبز دعش األمريليين. نانجنب أونالين  
اعابرر يوسري مينمران، معنر   ،ررالا النعرامي، ن رال  عرن 28/6/2018 ،العربي الجديد، لنـدنوأضافد 

أن الن ا اد بين  اد  الموساد و اد  اوسانباراد السعودية  ،معاريفرحيفة الشرون اوسانبارية في 
، مشيرا   لم أن رليب الموساد األسب  مني ردغان سب  أن الا م نىيرق السعود  بندر لش اعد مفاجلة

ببنرردر  2006برن سرنبان، عررالو  عنرم أن رلريب الرروزرا  ايسرراليني األسررب   يهرود أولمررد الا ررم عراش 
 ان، مبينا  أن الن ا  ع د في حينز برعاية الديوان المنلي األردني.في عم  
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ح ي ة أن نانيا و يعلرف عنرم الابرا ي، أنيررا ، برالابور اللبيرر الر   بررأ عنرم  وأعاد مينمان لأل  ان
مساوى العال اد السرية بين  سراليا و"الردوا السرنية"، وامليردق عنرم اعراىش حجرش المررالا المشرارلة 

 الاي اربب الجانبين، و سيما الرغبة في مواجهة المنابر الاي امثنها  يران.
 

 كية: القضية الفلسطينية ليست للبيع ولن تقايض بالمالعريقات لإلدارة األمري .2
أمرررين سرررر النجنرررة الانفي يرررة لمنىمرررة الاحريرررر ، أن راش هللا، مرررن 28/6/2018 ،القـــدس، القـــدسنشررررد 

، أن ال ضرية الفنسربينية ليسرد لنبيرع ولرن 28/6/2018 يروش النمريب ،الفنسربينية ررال  عري راد ألرد
عنررررم نيررررة ايدار   يحاد ي اعررررة  رررررود فنسرررربين(، ردا  و رررراا عري رررراد، فرررري ارررررر  ا رررراير بالمرررراا.

األمريليررررة و ررررف مسرررراعدااها الماليررررة لنسررررنبة الفنسرررربينية،  ن "ايدار  األمريليررررة لررررش ا ررررش ف ررررب ب بررررع 
نمرراالمسرراعداد  واانرر د  جرررا اد جعناهررا فرري  ، امررد بررالنرو  عررن لافررة األعررراف والا اليررد الدوليررة واس

 اوضاد السالش من نالا و وفها  لم جان   سراليا".عزلة دولية وغير مر نة لرعاية مف
واعابرررر عري ررراد أن أ  "فنسررربيني ياسررراو  مرررع أفلرررار م ايضرررة الح رررو  الفنسررربينية بالمررراا مرررريرق 

أن ا وا لنعرالش  ن الوا عيرة اابنر  ارييرر  ]ال رن[ و اا  ن "ايدار  األمريلية اريد من الرف ة الفشا".
ية الفنسرررربينية  ضرررافة  لرررم احويرررا المفاوضررراد  لرررم  مررررال اد السياسررري لن ضررر لرررا مرجعيررراد الحرررا  

واعابررر أن "الحرردي  عررن الحررا اينسرراني واوباعرراد  ". سرررالينية و رر ا مررا يرفضررز العررالش جمنررة وافررريال  
 عررن الحررا السياسرري وفرررا الضررفة الرربيررة عررن  برراي غررز   ررو اسررامرار لالن سرراش الفنسرربيني"، مشرريرا  

لن براي  اينسرانينها ايداراان األمريلية وايسرالينية في الحدي  عن الحرا  لم أن "الثرر  الاي انف  م
وفري  ر ا الرردد، دعرا عري راد حرلرة حمراب  لرم سررعة  نهرا  اون سراش   و المرا نة عنرم اسرامرارق".

 نبة ارفية ال ضية الفنسبينية".   س ابالدانني الفنسبيني واح ي  شرالة سياسية "من أجا 
ن  عري راد  راا أن راش هللا، ، من 28/6/2018 ،نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا وكالة األ وأضافد 

الرسرررالة الاررري حمنهرررا  أن زيرررار  األميرررر وليررراش لألراضررري الفنسررربينية لانرررد فررري غايرررة األ ميرررة، مضررريفا  
دولررررة  واس امررررة، 1967الرررردولاين عنررررم أسرررراب حرررردود  اح يرررر  حررررا    لررررماألميررررر ألرررردد أن بررررالدق اسررررعم 

 ." سراليا"جان    لماعيش بممن وسالش  "،ال دب الشر ية"عارماها فنسبينية و 
 

 الدولتين تحقيق السالم على أساس حلّ  عقبة أمامقرن" ال"صفقة  ":الخارجية الفلسطينية" .3
"الضجيج" الر   افاعنرز ايدار  األمريليرة ومبعوثا را  أنراش هللا: ألدد وزار  النارجية الفنسبينية  ،غز 
لإلسررراي  " سررراليا"شررعار "رررف ة  رررن"، يرروفر "أفضررا الفرررح" لنيمررين الحررالش فرري  المنب ررة احررد  لررم
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والامرراد  فرري انفيرر  منببااررز وبرامجررز اوسرراعمارية الاوسررعية وبرراالي المزيررد مررن األرر الفنسرربينية 
 الدولاين. أماش أ  جهود لاح ي  السالش عنم أساب حا   المحانة واهويد ا، واسغال  البا  نهاليا  

وبشرررلا جنررري مرررن عمنيررراد اعميررر  "غيرررر مسررربو ة   لررري ياضرررا ميررردانيا   أن ،فررري بيررران ررررحفي ،وأشرررارد
اد والبرررر اوسررايبانية بعضررها برربعر ورببهررا بررر"العم  ايسررراليني"، بمررا عمر لالسررايبان"، واشرربيي المسررا

نررة ودانررد الرروزار  بمشررد العبرراراد عمنيرراد سررر ة األرر الفنسرربينية المحا محررو النررب األنضررر.  لررميرررد  
واهويررد ا، وحمنررد ايدار  األمريليررة المسرررولية لامنررة عررن "اونفررالد ايسررراليني" مررن أ   ررانون أو شرررعية 
 دولية، وعن الجرالش واوناهالاد ايسرالينية الاي ارالبها سنباد اوحاالا عنم مرأى ومسمع من العالش.

 29/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الية لألونروا على حساب تقليص خدمات الالجئيناألزمة الم أبو هولي: نرفض حلّ  .4
أحمرد أبرو  ،ألد عضو النجنة الانفي ية لمنىمة الاحرير الفنسربينية، رلريب دالرر  شررون الالجلرين :غز 

الم دمرة لالجلرين، وو ررف  األساسرريةا نريح نردمااها   لررم األونرروامنىمرة لجررو  ولالرة ال رولي، رفرر 
نررون عنرررم بنررد الموازنرراد البارلررة، لمحررد الارردابير لمعالجرررة موىررف يعم 800ع ررود العمررا لمررا ي ررار  

،  ن عردش اربيرة العجرز 28/6/2018 فري بيران ررحفي يروش النمريب ،و راا أبرو  رولي الماليرة. أزماها
فري المنيمراد   نسرانيةمزيرد مرن الارد ور فري بررامج عمرا الولالرة، مرا ينر ر بلارثرة   لرمالمالي سيدفع 
عررالن الاعهررداد لرردعش الولالررة مررن أجررا معالجررة الاحرردياد العاجنررة مرررامر    أنوأوضررا  الفنسرربينية.

، لررش يعررالج 26/6/2018الثالثررا  والارليررز عنررم األولويرراد بوينررة األجررا، الرر   ع ررد فرري نيويرروري يرروش 
 األزمة المالية الاي اعاني منها ولالة الرو  الدولية.

نيويرروري غيررر لرراف لسررد العجررز رررردق نررالا مرررامر المررانحين فرري  مررا اررش   أن  لررم ررولي  أبررو وأشررار
الشرهور الم بنرة سرالون ررعبة ونبيرر  لريب عنرم الالجلرين  أن  لرمولفد  المالي في ميزانية الولالة.

وبالر  لبرار الردوا المانحرة بايسرراي فري  الفنسبينيين في المنيماد با عنم رعيد المنب ة برماها.
ع ررد فرري رومررا واألنيررر الرر   ع ررد فرري الارري اعهرردد بهررا فرري مرررامر المررانحين الرر    األمررواااحويررا 

 نيويوري لميزانية الولالة لاملينها من ا ديش ندمااها.
 28/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 

 
 واالعتراف بفلسطين "إسرائيل"شعث: االشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة  .5

عال رراد الدوليررة نبيررا شررع   ن منىمررة اوشررارالية الدوليررة لن الفنسرربيني  رراا مساشررار الرررليب :راش هللا
ابنرررد بايجمررراي، فررري ناررراش اجاماعااهرررا فررري جنيرررف مشرررروي ال ررررار الفنسررربيني، الرررداعي  لرررم م ابعرررة 
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،  ن 28/6/2018 فرري بيرران رررحفي يرروش النمرريب ،وأضرراف شررع  وفرررر الع وبرراد عنيهررا. " سررراليا"
 لرم  فري اوشرارالية الدوليرة، يردعو أيضرا   لرامال    ا عضروا  مشروي ال رار ال    دماز حرلة فاا باعابار 

اوعاراف بفنسبين واوفير الحماية الدولية لنشرع  الفنسربيني ودعرش اشرليا لجران اح ير  فري الجررالش 
واعابر شع  ال رار أنز من أ ش ال راراد الاي اردر عن المنىمة اوشارالية والاي ااعن   ايسرالينية.

 .بال ضية الفنسبينية
 28/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 

 
 غزة لحين االنتهاء من الجدار اإلسمنتيبتنفيذ عملية عسكرية توصية بتأجيل  :تقارير إسرائيلية .6

 لرد ا ارير  سرالينية أن  ياد  جيش اوحاالا أورد المساوى السياسي، بامجيرا انفير  عمنيرة غز : 
 ين اوناهررا  مررن "الجرردار ايسررمناي" الرر   يجررر  بنررارق حاليررا عنررم حرردودعسررلرية فرري  برراي غررز ، لحرر

وحسر  ا ريرر لن نرا  العاشرر  ايسررالينية، فرين الجريش  ، لمنع "أنفا  الم اومة" مرن اناررا  الحردود.غز 
أوررم برر لي، رغررش الاروار الشررديد عنررم الحردود مررع غررز . و لرر الا ريررر أن الجرريش م انرع بررمن الحررر  

 ا اسامرد  جماد حرلة حماب ضد األ داف ايسرالينية. ادمة، في حا
يشار  لم أن جيش اوحاالا شري من  عامين في   امة   ا الجدار، الماو ع أن يسامر بنارق عنم 
مدار أشهر  ادمة، بمشارلة شرلاد وعماا  دموا من أوروبا ودوا أنرى. و  ا الجدار يضر  في 

نفا ، لما يعنو األرر بعد  أماار، و و مزود بمجهز  عم  األرر عد  أماار، لادمير فاحاد األ
 اساشعار ولاميراد مرا بة.

 29/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

عن العام  %726بزيادة قدرها  2018أطلقت من غزة خالل  وقذيفة صاروخاً  289: "هآرتس" .7
 الماضي

واريخ الاري أبن رد نشررد ررحيفة  رسراب العبريرة  حررالياد عرن عردد الرر: نالد أبرو عرامر - غز 
بااجرراق األراضرري ايسرررالينية نررالا السررنواد الماضررية مشررير   لررم أنررز منرر  بدايررة  غررز  مررن دانررا  برراي

عرن العراش الماضري،  %726رارونا و  يفة  اون من غز  بزياد   ردر ا  289العاش الحالي اش  بال  
، 21ارش  برال   2015اش وفري عر 15ف د اش  برال   2016، أما في عاش 35اش  بال   2017وفي عاش 
رررواريخ و رر الف؛ وف ررا لمررا  205اررش  بررال   ،أ   بررا بررد  الحررر  ،حاررم شررهر يوليررو 2014وفرري عرراش 

 نشراز الرحيفة.
 28/6/2018"، 21عربيموقع "
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 هكذا تطبق المقاومة بغزة خطة "ماجينو" لمواجهة جيش االحتالل .8

فرري غررز  جرريش اوحرراالا ايسررراليني  فاجررمد الفرررالا الفنسرربينية المسررنحة: نالررد أبررو عررامر - غررز 
بابور ررا فرري اسررانداش الايلرراد عسررلرية عبررر انىرريش عمنهررا ضررمن غرررف عمنيرراد مشررارلة لانسرري  

و لررد مجنرة الردفاي ايسررالينية فري ا ريرر لهرا  العما فيما بينهش ببري ة لرش الرن معهرود  فري السراب .
ريخ عنرم الحردود الشرر ية ل براي غرز ، عن  ردراد الفررالا فري  دار  عمنيراد  برال  ال ر الف والرروا

وشبهاز "بنب ماجينو" ال    امد فرنسا ببنالز عنم حردود ا الشرمالية الشرر ية مرع ألمانيرا فري الحرر  
 العالمية األولم ليلون بمثابة نب دفاي منيع لرد أ   جوش مباغد من الجيش األلماني.

والرررواريخ وبنررا  نررب مرراجينو، فرري حررين  وياسررا ا الا ريررر عررن ليفيررة  يرراش الفرررالا برريبال  ال رر الف
مننيماررراد عنررم  سررراليا  107رررارونا مررن عيررار  48احررد  الا ريررر عررن املررن الم اومررة مررن  بررال  

مرنرا، ما يىهر  در  الفرالا عنم انسي  وانىيش العما العسرلر  فري عمنيرة  برال  الررواريخ فري 
 جميع أنحا   باي غز  برور  أربلد حساباد الجيش.

نبرررة "مررراجينو" المنسررروبة لررروزير الحرررر  الفرنسررري ونررر اي أندريرررز مررراجينو عنرررم بنرررا  نرررب مرررن  واعامرررد
الاحررريناد ال ويررة المسرراديمة امنررع ا رردش ال ررواد المعاديررة مررن شررن  جرروش عنيهررا عبررر اوجيررز ضرررباد 

 مباشر  ما يعبي الجيش افو ا ضد ال واد المعادية.
 28/6/2018"، 21عربيموقع "

 
 ت "األونروا" جزء من "صفقة القرن": تقليصاقيادي بحماس .9

 رراا عضررو الملارر  السياسرري لحرلررة "حمرراب" سررهيا الهنررد   ن الا نيررراد : يحيررم اليع رروبي -غررز  
الارري انررو  ادار  ولالررة غررو  واشررريا الالجلررين الفنسرربينيين "أونررروا" ال يرراش بهررا بنررروح النرردماد 

 الم دمة لالجلين اعد جز ا من "رف ة ال رن".
  الرر   شررررا سررراب ا  منررر  رلررريب ااحررراد المرروىفين العرررر  فررري الولالررة فررري اررررريا وأضرراف الهنرررد

نرراح لرررحيفة "فنسرربين" عنررم  ررامش مشررارلاز بفعاليرراد مسررير  العررود  شررر  غررز  أمررب: "يبرردو أن 
سرررررالينيا ومررررن بعررررر الرررردوا الماررررسمر  عنررررم ال ضررررية ينهررررا  وارررررفية  ضررررية   نرررراي  رررررارا أمريليررررا واس

لررون عمنيررة ن ررا السررفار  األمريليررة لن رردب وارررفية  ضررية الالجلررين لمحررد وحرر ر مررن أن ا الالجلررين".
 العنارر الرليسة لنرف ة، معابرا  لي شمنا نبيرا يج  الارد  لز بلا  و .

وحمررا أمريلررا واوحرراالا مسرررولية ا نرريح نرردماد األونررروا بهرردف  نهررا  األونررروا و ضررية الالجلررين، 
مررن احمررا المسرررولية فرري موضرروي العجررز المررالي الرر   يضررعها مسررادرلا، "للررن و نعفرري  دار  الولالررة 
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أمرررراش احررررد لبيررررر، جعنهررررا اانرررر   جرررررا اد رررررعبة بحرررر  الالجلررررين والعررررامنين فرررري الولالررررة مررررن نررررالا 
وحرر ر مررن أن ارررا سياسررة الولالررة ب ضررش نرردمااها مررر  بعررد  الا نيررراد اللبيررر  الارري انررو  انفيرر  ا".
 .أنرى  لم مرحنة انها  عمنياد الولالة

 28/6/2018، فلسطين أون الين
 

 فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لـ"صفقة القرن" .01
دعد حرلة فاا أبنا  الشع  الفنسبيني فري لرا أمرالن اواجردق، ولرا أحررار العرالش المررمنين : راش هللا

عبنا الثاباررة اوسرررالينية، الارري اسرراهدف ح ررو  شرر - يررةمريلبررالح  والعرردا، لنارررد  لرررف ة ال رررن األ
وألرد الماحرد  الرسرمي باسرش حرلرة "فراا"،  وارفية ال ضرية الفنسربينية لررالا اوحراالا اوسرراليني.

عضرررو مجنسرررها الثرررور  أسرررامة ال واسرررمي، فررري اررررريا ررررحفي، أن الحيررراد مرررع الررروبن نيانرررة، وأن 
عرررن  الررررمد عنرررم مرررا يجرررر  انرررا ا، وأضرررعف اييمررران رفرررع الررررود عاليرررا والاعبيرررر بلرررا الوسرررالا

الرفر ال ابع لناعرابي والاعامرا مرع انري اوفلرار المشربو ة، الاري اشرلا فري ح ي اهرا وررفة مباشرر  
وبال  أرحا  الرأ  واللاا  والرحفيين  لالريب اون ساش واجميا اوحاالا، احد غبا   نساني.

 .ن رفضهش لنمرامر والمث فين والفنانين والن اباد المهنية والجامعاد والمرسساد المنانفة، بالاعبير ع
 28/6/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 العالول: التجمعات البدوية هي العامل األساسي لحماية أرضنا .00

 اا نال  رليب حرلة فاا محمود العرالوا  ن البردو والاجمعراد البدويرة  رش العامرا األساسري  :ال دب
جررا   لرري نررالا مشررارلاز مسررا  يرروش النمرريب، فرري  ر ة.لحمايررة أرضررنا مررن الاهويررد واوسررايبان والسرر

اوعاررراش المسررامر والرر   انىمررز  يلررة م اومررة الجرردار واوسررايبان فرري اجمررع النرران األحمررر جنررو  
واررررابع أن سررررنباد اوحرررراالا ايسررررراليني حاولررررد اهجيررررر الاجمعرررراد البدويررررة  شررررر  ال رررردب المحانررررة.

ا الجهرد اللبيرر الر   اب لرز لاهجيرر أ رالي النران لنسيبر  عنرم األرر، ولران ونرر انري النبرواد  ر 
وليفاحررروا المجررراا أمرررا السررريبر  عنرررم األرر، ألن مرررن الواضرررا أن  ررر ا الاجمرررع بررراد الع رررد  أمرررامهش 

وأضرراف أن لرردى  يلررة  م مشررروي ال رردب اللبرررى.ملنسرريبر  عنررم المنب ررة المحيبررة، واح يرر  مررا يسرر
 رردب اعنيمراد مرن الررليب محمرود عبراب بارروفير أ  م اومرة الجردار واوسرايبان واس نريش حرلرة فراا بال

 شي  يحااجز أ الي   ا الاجمع من أجا أن يسامر وجودق ورمودق.
 28/6/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "قياديين في "الشعبيةبينهم  ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومةفلسطينيًا بتهمة  13االحتالل يعتقل  .01
بررررزعش أنهررررش بالضررررفة فنسرررربينيا   13 وااررررز اعا نررررد النينررررة الماضررررية  أفرررراد بيرررران لجرررريش اوحرررراالا، بررررمن

و راا مراسرا " ردب بررب"  "مبنوبون" بدعوى ممارسرة أنشربة ااعنر  بالم اومرة ضرد أ رداف  سررالينية.
في نابنب،  ن  واد اوحاالا اعا نرد ال يراديين فري "الجبهرة الشرعبية" والرا الف يرز مرن المدينرة  شرماا 

ابرررد نررررار مرررن  ريرررة مادمرررا جنررروبي نرررابنب؛ و مرررا أسررريران محررررران مرررن سرررجون ال ررردب المحانرررة(، وث
 اوحاالا.

 28/6/2018قدس برس، 
 

 بجامعة بيرزيت تستنكر اعتقال أمن السلطة لنشطائها حماسكتلة  .01
اسررانلرد اللانررة ايسررالمية فرري جامعررة بيرزيررد ايبررار البالبرري لحرلررة حمرراب الحمنررة الشرسررة الارري 

و الد اللانة في بيان لها يوش  بة بح  أبنالها، بعد فوز ا برلاسة مجنب الجامعة.ا وش بها أجهز  السن
مررن أبنررا  اللانررة ايسررالمية، ونررر ش انابرراف حمررز  أبررو  ررري مررن أمرراش  9النمرريب: " ن الحمنررة شررمند 

برررال  النرررار عنيرررز". واسرررانلرد اللانرررة الاعررر ي  الررر   ألررردق  الجامعرررة، و لررري بعرررد اعاررررار سرررياراز واس
ون المفر  عنهش من زنازين السنبة، "    امرد األجهرز  مررنرا  بن را أويرب العرور  مرن جهراز المنابف

و الررد "نرررفر ارردنالد أجهررز  السررنبة فرري حيررا  البنبررة الن ابيررة  منررابراد راش هللا  لررم سررجن أريحررا".
دانررررا أسرررروار الجامعررررة، ونبالرررر  بررررايفرا  الفررررور  عررررن المنابفررررين لعرررردش وجررررود أ  مبرررررر  ررررانوني 

  الهش".وعا
 28/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننجر خلف تصعيد حماس... ومساعدات لغزة قريباً  .01

 اا مردر سياسي  سراليني، رباح يوش النميب،  ن  سراليا لن انجر  :ارجمة نارة -راش هللا 
مساعداد  نسانية ل باي  ننف محاوود حماب لنارعيد العسلر  اللبير، وأنها سا د ش  ريبا حزمة

ون ند رحيفة معاريف العبرية عن المردر  ولز،  ن  سراليا و انو  اريير سياسااها اجاق  غز .
 باي غز  بالرغش من اسامرار  بال  الرواريخ. مشيرا  لم أن الجيش سيوارا  جمااز بشلا 

وأضاف "يملننا بسهولة  ة.محدود وضمن ردود م يد  نسبيا ردا عنم  بال  البالراد الور ية الحار 
أن نرا  لم مواجهة عسلرية في أ  و د وربما غدا، للن  ناي اعاباراد أنرى منها الوضع 
األمني عنم الجبهة الشمالية واوسامرار في بنا  الجدار عنم حدود ال باي و ي  ضايا و ا ا 

 أ مية".
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ها سلان مساوبناد غالف غز . وأشار  لم أن  سراليا عنم دراية لامنة بحالة الضي  الاي يعيش
  الال "للن ال راراد الماعن ة به ق األمور و ينبري أن ااش في أع ا  ضروب من الرأ  العاش".

فيما ي وا مردر ونر في المرسسة العسلرية واألمنية،  نز  با الوروا  لم أ  مواجهة عسلرية 
ية ومبعو  األمش مريلن ايدار  األيج  اسانفا  لا النبواد السياسية الدبنوماسية. مشيرا  لم أ

الماحد  نيلوو  ميالدينوف يحاولون رياغة حنوا ا ارادية ومدنية لرالا غز  في المسا ا 
و اا المردر،  نز جرد محاولة ييجاد ولية من شمنها اجاوز السنبة الفنسبينية فيما ياعن   ال ري .

وأشار  مان عدش ورولها  لم الحرلة.باحويا األمواا  لم غز  بدون  شراف أيضا من حماب وض
 لم أن  سراليا اعازش ا ديش حزمة مساعداد لامنة  لم غز  في غضون شهر  لم شهرين. مشيرا  لم 

وجدد مو ف  سراليا  أنز سياش عرر   ق الحزمة عننا ومباشر    لم سلان ال باي بمنانف الوسالا.
 ف ودين واسعاد  جث  الجنود.عنم أن أ  ا دش به ق النبة سيعامد عنم حا  ضية الم

 28/6/2018القدس، القدس، 
 

 تخطط لربط سككها الحديدية بالسعودية عبر األردن "إسرائيل" .05
ااف  وزير الموارالد واوسانباراد ايسراليني يسراليا لااب مع رليب الوزرا  بنيامين نانيا و 

ية بالسعودية عبر األردن، و لي عنم اسوي  نبة "سلي حديد السالش" لربب شبلة ال باراد ايسرالين
و اا لااب "أنو  باسش  في  بار ابوير العال اد الاجارية بين  سراليا والسعودية بالمسا با.

الحلومة في المرحنة الم بنة اسوي  ربب سلي الحديد في السعودية ودوا الننيج مع مينا  حيفا عبر 
لا راببا ا اراديا للا الدوا وسيح   األردن، وربب الفنسبينيين أيضا عبر جنين، و و ما سيش

 اسافاد  ا ارادية لبير  يسراليا".
وبحس  النبة، سيمر النب في  سراليا من مسار سلة الحجاز الاارينية بين حيفا وبيسان، وروو 
 لم معبر الشيخ حسين عنم نهر األردن حي  يرابب بسلة حديد األردن، ومنها  لم شبلة ال باراد 

 ارااية، لما سا اش احوينة  لم مدينة جنين في شماا الضفة الرربية.السعودية وايم
واسعم  سراليا ب لي  لم الاحوا لجسر   نيمي لنموارالد، بحي  امنا السعودية ناف   عنم 
الماوسب في مينا  حيفا لن ا البضالع  لم أوروبا والووياد الماحد  وبالعلب بدو من  نا  السويب 

لما ياحوا األردن ب لي  لم عر  موارالد مرلز  بر     المند .ومضي   رمز وبري  با
 وسايعا  البضالع ون نها، و و مشروي ما لان لياح   لوو الا ا  المرالا بين  سراليا والسعودية.

 28/6/2018الجزيرة.نت، 
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 نتنياهو: سالح الجو سيحسم أي معركة قادمة مع الفصائل الفلسطينية في غزة  .06
رليب الوزرا  ايسراليني بنيامين نانيا و بمن سالح الجو "سيحسش" أ  معرلة  ادمة  الولاود:  دد

ون ند رحيفة "معاريف" العبرية عن "نانيا و"  ولز: "من  مع الفرالا الفنسبينية في  باي غز .
يجرنا لمواجهة عسلرية سيندش عنم  لي لثير ا، حي  سيلون لنسالح الجو  ايسراليني دور حاسش 

جا   لي في نبا  أل اق نالا مراسش انريج دور  بيران في  اعد   ر  م بنة مع غز ".أل  ح
 "ناسريش الجوية"، غر  مدينة بلر السبع  جنو (.

وبشمن الرراي مع بهران،  اا نانيا و  ن اا أبي  ساوارا مواجهة اموضع  يران و رف أ دافها 
ا األنير   لم " اعد  يبال  الرواريخ نحو في سوريا، مجدد ا الامليد عنم عدش السماح لها باحوي

ولفد  لم أن المىا راد في  يران واو ف شرلاد أجنبية عن   سراليا"، أو اماالي سالح نوو .
 الاعاما مع نىامها يدون عنم أن جهود  سراليا في احجيش بهران بدأد اراي ثمار ا.
 28/6/2018، رأي اليوم، لندن

 
 بملفات الفسادمع نتنياهو  التحقيق مجدداً  .07

انضع الشربة رليب الحلومة ايسرالينية بنيامين نانيا و، األسبوي ال ادش، لناح ي  : محمد واد
"، في  ضية 4000بمنفاد الفساد الماورب بها، و لي لنمر  الااسعة، وسيارلز الاح ي  حوا "ال ضية 

يفة يديعود أحرونود " حوا محادثاد نانيا و مع ناشر رح2000واو" ول لي "ال ضية  –"بيزي 
 أرنون موزيب.

وياو ع أن ياش اسادعا  موزيب، وعضو اللنيسد  ياان لابا، من لانة "المعسلر الرهيوني"، 
" 433ويواجز مح  و الوحد  او ارادية في "و اف  وسالماا احد الاح ير في ال ضية  ااها.

  مع مالي شرلة "بيزي" بشبهاد الرشو نانيا و، بشهاد  "شا د المني"، نير حيفاب، ال   ربب نانيا و 
 و"، شاروا ألوفياش.ومو ع "وا

 28/6/2018، 48عرب 
 

 نتنياهو يبحث تقديم االنتخابات مع الكتل الحريدية .08
عنم ننفية المباحثاد بشمن  انون الاجنيد ايسراليني الجديد ال   سيعرر عنم :  اشش حمدان

بوي ال ادش، جرد في األسابيع األنير  ااراود بين اللنيسد لنمراد ة عنيز بال را   األولم األس
 رليب الحلومة، بنيامين نانيا و، وبين األحزا  الحريدية، حوا ا ديش موعد اوناناباد.
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ون ند رحيفة "معاريف" عن مردر سياسي  سراليني  ولز  نز في األسابيع األنير  أجرى ررسا  
بهدف انسي  ااريخ يجرا  اوناناباد، عنما أن  اللاا الحريد  ل ا اد عاجنة مع نانيا و، و لي
 .2019الموعد ال انوني  و نهاية اشرين األوا/ألاوبر 

ولابد الرحيفة، أنز عنم الرغش من األرواد الرادر  من لانة "يهدود  اوراق"، والاي ادعو 
اي لمعارضة  انون الاجنيد، با والنرو  من اولاالف الحلومي في حاا رود  عنيز، فين  ن

س اب الحلومة عنم أساب  انون  افا ماد دانا اللانة اعني أن النرو  من اولاالف الحلومي واس
الاجنيد سوف يرد  بالضرور   لم اعزيز  و  رليب "يش عايد"، يالير لبيد، في اوناناباد ال ادمة، 

ضعاف اللاا الحريدية في المفاوضاد اولاالفية بعد اوناناباد.  واس
د عن مرادر سياسية  ولهي  ن نانيا و ليب معنيا، حاليا، بافليي الحلومة، في الم ابا، ن ن

وايعالن عن اناناباد، و لي بهدف  ااحة المجاا لنيلود لنارليز عنم اناناباد السنباد المحنية 
 في اشرين األوا/ألاوبر.

 28/6/2018، 48عرب 
 

 أمام الكنيست خالفات إسرائيلية قبل طرح قانون خصم أموال الشهداء واألسرى .09
 لرد رحيفة "معاريف" العبرية، يوش النميب، أن  ناي نالفاد بين الحلومة ايسرالينية  :اا أبي 

وأعضا  اللنيسد ال ين  دموا مشروي  انون نرش أمواا الشهدا  واألسرى من عوالد ضرال  السنبة 
انون من اشديد وبحس  الرحيفة، فين   ق النالفاد ااعن  بما ينح عنيز ال  الفنسبينية.

 ايجرا اد بشمن ن ا األمواا الاي سياش نرمها وليفية الاررف عنيها.
وأشارد  لم أن مشروي ال انون ال   اش   رارق أمب بال را اين الثانية والثالثة في لجنة األمن 

لية والنارجية، سياش الارويد عنيز أماش الهيلة العامة لنلنيسد يوش اوثنين الم با لنمواف ة النها
 عنيز. وفاة  لم أنز امد المواف ة عنيز في النجنة، رغش معارضة الحلومة.

وأفادد مرادر سياسية  سرالينية، أن الحلومة و اسابيع  لرا  أو و ف ال انون، مشير    لم أن 
المجنب الوزار  المررر "اللابنيد" بن  نالا المنا شاد الاي جرد ننف اللواليب باحديد ما 

حدا  اريير في بعر البنود المهمة فيز.يج  فعنز با  ني األمواا بشلا واضا، واس
و اا المرادر  ااها  ن "عضو  اللنيسد الن ين ا دما بمشروي ال انون و ش وفي دينار من النيلود 

ليعازرا شايرن رفضا م ارحاد الحلومة واللابنيد".  واس
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ين بمن السنبة الفنسبينية او فد عن وانح ف ر  من النسنة النهالية لمشروي ال انون أنز في حاا اب
دفع رواا  الشهدا  واألسرى لمد  عاش لاما، فينز سيلون من ح  الحلومة اانا   رار بشمن " وبان" 

 األمواا المارالمة حام  لي الو د لنيا أو جزليا.
 28/6/2018القدس، القدس، 

 
 كوماندوز حماس البحري سيضرب بأي لحظة :سرائيلياإل الجيش .11

 الد رحيفة يديعود أحرونود ايسرالينية  ن الجيش ايسراليني يساعد : ة ايسرالينيةالرحاف
و اا الم دش بوريب شوسار  وحاماا أن اسعم حرلة حماب  لم اوسيع نشابها  لم الجبهة البحرية.

ن في سالح البحرية ايسرالينية، والمسروا عن اممين المنب ة البحرية بي 916ال الد الساب  لنفريا 
بعد بنا   اوساراايجية سراليا و باي غز ،  ن "المنىماد اير ابية في غز  افهش أنها اف د أرولها 
وف ا لنرحيفة، فين  الحاجز المضاد لألنفا  والاسنا، وارلز عنم بنا  لوماندوز بحر   و ".

حماب يساعد وحاماا أن احاوا  -ال   يشرا سفن "دبور" و"شنداغ" و"اسراعود"- 916الفريا 
و اا شوسار  ن الفرالا الفنسبينية "اادر  عنم  انفي   جماد من نالا نشاب بحر  مفاجئ.

اسانداش اللاشباد لافجير السفن"، وأضاف "يملنهش ال ياش بمثا   ا الهجوش والاسب  في س وب 
  بنة.ضحايا". و د اري شوسار منربز مرنرا وسياش اعيينز  الدا لفريا سفن الرواريخ في األياش الم

ووف ا لما  لرق شوسار، فين حماب اعما عنم اعزيز  راعها البحرية من  عمنية زيليش الاي نف  ا 
 .2014غوارون من الحرلة نالا الحر  ايسرالينية عنم غز  في العاش 

و اا الضابب ايسراليني "ل د نما لوماندوز حماب البحر  بشلا و حد لز،  نهش يدرلون أن  سراليا 
هش اهديد األنفا  و ش يبحثون عن حنوا أنرى، وحماب ا وش ببنا   و  بحرية جيد  وادريبها انازي من

 عنم ادمير المنشسد والمساوبناد ايسرالينية".
واابع "  ا لاند   ق في ما مضم ناليا ررير ، فهي اليوش وحداد لبير  مدربة مع مجموعة مانوعة 

أ ". وأضاف "نحن لسنا غير مبالين به ا. نحن من األسنحة، وااماع بشلا ناح بلثير من الجر 
 نحاوا دنوا رروسهش والافلير ليف لنا سناررف لو لنا ملانهش".

 28/6/2018الجزيرة.نت، 
 

 خسائر بالماليين "إسرائيل"بالونات حارقة تكّبد  .10
ب   ناشبون فنسبينيون شريب فيديو  ريرا  ُيىهر  بال  بالونْين ضنمين : فاحي رب اح -غز  
الن شعناين حار اين في ااجاق األراضي الزراعية ايسرالينية ننف السيا  الفارا مع  باي يحم
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ليناح ا ببالوناد  48غز . وأىهر الفيديو البالونين و ما يجاازان السيا  ويحن ان بعيدا  فو  أراضي الر
اشاعاا  حار ة مماثنة أبن ها ناشبون عنم مدى األسابيع األنير  عنم نبا  واسع، وأسفرد عن

 النيران بسوف الدونماد الزراعية، ولب دد  سراليا نسالر مالية بماليين الدووراد.
لينومارا .  40واضمن الفيديو في بداياز عباراد عد : "لنمر  األولم ااسع ب عة الزيد لارا  لم 

 .1948شر  رفا في ااجاق أراضينا المحانة" عاش  - بال  المنباد الحار 
أحد البالونين بالعبرية والعربية: "  ا ُلا  عنينا أن نعاني، فنن نعاني وحدنا". ولا  ناشب عنم 

وأضاف: "لما وعدنالش سااسع ب عة الزيد". وحما البالون او يع "المنباد الحار  وحد  الزوار "، في 
لرية  شار   لم المهندب الاونسي محمد الزوار ، عضو "لاال  الشهيد عز الدين ال ساش"، ال راي العس

. ولان أشرف  با 2016لانون األوا  ديسمبر(  15لحرلة "حماب"، وال   اغاالاز  سراليا في 
اغايالز عنم مشروي ابوير رناعة بالراد من دون بيار في وحد  الارنيع في "لاال  ال ساش"، 

ف عاش "، وحن  د لنمر  األولم  بان العدوان ايسراليني عنم ال باي ري1أبن  عنيها اسش "أبابيا 
. ولا  الناشب عنم البالون الثاني العباراد نفسها،  ضافة  لم "  دا   لم شهدا  مسيراد 2014

 و ار  مارب( الماضي، ازامنا  مع "يوش األرر". 30العود " ولسر الحرار الاي انبن د في 
يد   لم حدود ومع ااساي ر عة الحرال  يوما  بعد يوش، أعنن الجيش ايسراليني أنز دفع بفر   بفا  جد

 باي غز  لناعاما بفعالية مع البالراد الور ية والبالوناد المشاعنة، "نرورا  بعد اهديد حرلة 
لينومارا ". لما  رر جيش اوحاالا الدفع بفر   40حماب باوسيع نبا  البالراد لارا  لم مدى 

شرار ا في السنواد احايابية  ضافية من رجاا ايبفا ، الاي ساساندش شاحناد  بفا  جديد  اش 
 األنير .

" العبر ،  ن "الجمع بين العنارر او الد مرادر في  ياد  الجبهة الداننية ايسرالينية لمو ع "و  و 
حري ا  يوميا ". ووف ا  لمرادر  32المنانفة مفيد جدا  في السيبر  عنم الحرال  الاي ورند أنيرا   لم 

اعيين فر   بفا   با أسبوعين، وبعدما أثباد فعالية،  في ال ياد  الجنوبية، "شمند النبو  األولم
فري ا  ونر في المرحنة الثانية". وفي ضو  ازايد  بال  البالوناد المشاعنة، ا رر  15ا رر اعيين 

 "الاورية باجنيد المزيد من رجاا ايبفا  البرا اليين".
 28/6/2018الحياة، لندن، 

 

 حربًا داخلية تضعفهمنتنياهو يزداد شعبية ومعارضوه يخوضون  .11
اشير اسابالعاد الرأ  المحنية،  لم أن رليب الوزرا  ايسراليني، بنيامين نانيا و، يوارا اعزيز 
شعبياز لر"أفضا مرشا لرلاسة الحلومة"، نرورا أن منافسيز في الوسبين النيبرالي واليسار  
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د بافلي احالفااهما وضياي ينوضون رراعا شديدا، يسميز البعر "حربا باحنة" فيما بينهما، اهد
 أروااهما  با .

ف د افا ش النالف دانا المعسلر الرهيوني المعارر عنم رلاسة المعارضة، بعد أن اش انانا  
الرليب الحالي، ياسحا   يراسوغ، رليسا لنولالة اليهودية. ففي حز  العما، الشريي األساسي في 

رفوفهش، باعابار ش المرل  األ وى فيز. للن  المعسلر، يبنبون أن يلون الرليب الم با من بين
رليسة حز  "الحرلة"، اسيبي لفني، وزير  النارجية األسب ، ابال  بالمنر  لنفسها، بدعوى وجود 
اافا  اناو  بينها وبين  يراسوغ. وفي حز  العما نفسز، يارارعون حوا   ق النالفة،    يوجد 

من يبرح اسش عومر بار ليف، و ناي من يرفر  من يريد لها النالبة شيني يحيموفاش، و ناي
 لنيهما ويبن  برح الموضوي لنن اش وحسمز في مرامر الحز .

ولان حز  "العما"  د بدأ نور رراي ساب  مع رليسز الجديد، وفي غبا ، بسب  فشنز في اح ي  
د  ياداز، شعبية ماللمة اجعنز يبيا نانيا و. فاوسابالعاد اشير  لم أن المعسلر الرهيوني اح

نالبا   ا جرد اوناناباد اليوش، بينما حز  "النيلود" ب ياد   13نالبا، حاليا،  لم  24سيهبب من 
 16نالبا. وللن   ا  اداز اسيبي لفني، بدو من غبا ، فسيحرا عنم  32 لم  30نانيا و، سيرافع من 

ن الجيش ايسراليني الساب ، . واس ا نار المعاري السياسي رليب أرلا31نالبا، ويحرا نانيا و عنم 
م اعد، وسيحىم حز   10بيني غاناب، عنم رأب حز  ناح بز، فين حز  "العما" سيهبب  لم 

م عدا. وفي لا األحواا لن ينجا الوسب واليسار معا في  س اب نانيا و وحزبز، ال    13 "غاناب" بر
  البرلمان ايسراليني(.سيىا الحز  األلبر، وساىا  وى اليمين اشلا ألثرية في اللنيسد 

ومع أن   ق الرور  ال اامة بااد معروفة في  سراليا، فين  وى المعارضة و اساوع  درسها 
واوارا معارلها الداننية. ف د  ددد اسيبي لفني باونسحا  من "المعسلر الرهيوني"   ا لش يواف  

   لم حسش النالفاد دانا غبا  عنم اعيينها زعيمة لنمعارضة ننفا لهيراسوغ، فيما يسعم غبا
حزبز بالدفع با اراح  انون يسما لز بمن يابوأ منر  زعيش المعارضة، رغش أنز ليب عضوا في 
اللنيسد. و و أمر اح ي ز شبز مساحيا، للنز يلفي لنزي ث ة رفا ز بز، ويحبب جمهور حزبز 

ي ررون الارويد ومريديز، ويدفعهش دفعا لنافايش عن بديا يساح  أروااهش، ولثيرون منهش 
 اوحاجاجي، باوماناي عن الارويد أو وضع ور ة بيضا .

ويفسر   ا الوا ع، ألثر من أ  شي  ونر، سب  ب ا  نانيا و ال الد األلثر شعبية في  سراليا، رغش 
 اوربز في  ضايا الفساد، وفشنز في  دار  لثير من شرون البالد.

 29/6/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 رائيلية تتهم نتنياهو بالسكوت عن القصف الروسيجمعيات إس .11
ااهش  اد  جمعياد  نسانية  سرالينية رليب الوزرا ، بنيامين نانيا و، بالسلود عن ال رف : اا أبي 

 -الروسي اللاسا عنم موا ع المعارضة في جنو  سوريا، في  بار الانسي  األمني ايسراليني 
 .الروسي السار  بين البرفين من  سناين

و اا ليفي لولر، أحد  اد    ق الجمعياد، في حدي  لإل اعة العبرية الرسمية، أمب،  ن "العالش 
الرربي، وبضمنز حلومة  سراليا، و يحرلون سالنا لحماية الموابنين السوريين المحرورين دانا 

بية. بندااهش و را ش". وأضاف: "ل د دمروا أربعة مساشفياد، عنم من فيها من مرضم وبوا ش ب
والجميع يافرجون". وأضاف: "السلود ايسراليني جيد لنسياسة؛ ألننا نحىم بالم ابا بسلود روسي 
 زا  الراراد عنم الموا ع اييرانية، الاي اساهدف اح ي  مبن  عادا بمنع  يران ومينيشيااها من 

لن  ناي شيلا السيبر  عنم سوريا، والامدد نحو الجنو  السور  أيضا، واهديد أمن  سراليا. ول
أنال يا أيضا يج  أن يحلش اررفاانا. فمن يسلد عنم الم ابا في سوريا يلون شريلا فيها". 

 وبال  باوحاجا  الشعبي في  سراليا ودوا الرر  ضد ال رف الروسي.
 29/6/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 إدانة إسرائيلي بتهديد مؤسسات يهودية .11
يا بيبال  ألثر من الفي اهديد ضد أمريلمرا  ا  سرالينيا  داند محلمة  سرالينية يوش النميب

لما داند  مرسساد وشرلاد بيران ومرالز شربة يهودية وحام بالر  فري  لر  سنة محارف.
عاما( من مدينة عس الن جنو   سراليا باهمة اوبازاز وغسيا  19محلمة اا أبي  الشا  المرا    

لما دين لدار  لمندراد وحياز  مواد  باحية ألبفاا.األمواا ومهاجمة ضابب شربة واهري  ا
بيبال   ن اراد مماثنة لرحالد فو  نيوزيالندا وأساراليا، عبر الهااف وعبر رسالا نرية باسانداش 

نفا   وياز.  النولوجيا لامويز الرود واس
 28/6/2018األيام، رام هللا، 

 

 ت األوروبيةاإلذاعة اإلسرائيلية تحوز عضوية مؤقتة باتحاد اإلذاعا .15
منا ااحاد اي اعاد األوروبية  يو بي يو(، ال   ينىش "مساب ة األغنية األوروبية"، اي اعة العامة 
ايسرالينية عضوية مر اة حام لانون أوا / ديسمبر الم با، و ي نبو  رليسية لضمان ح  

حاد أن اي اعة وألدد ماحدثة باسش اوا 2019 سراليا في اساضافة مساب ة "يوروفيجن" لعاش .
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ايسرالينية، المعروفة باسش "ليز ايز ان" أن  ناي فررة لبير  لنراية لحروا " "ليز ايز ان"" عنم 
 العضوية اللامنة في ارويد اواحاد األوروبي في لانون أوا الم با.

 28/6/2018األيام، رام هللا، 

 

 "إسرائيل"تخريج أول دفعة نسائية لقيادة الدبابات في  .16
 أ ف  (: انر جد أربع نسا  في جيش اوحاالا ايسراليني النميب من لنية  - المحانةال دب 

والمند سد   اد  الدباباد في نبو   ي األولم من نوعها بااجاق اشليا بوا ش مدرعاد من النسا .
نسا  أنرياد الادري  لنعما لعنارر، للن نشر أ  من النسا  سيعامد عنم نايجة مراجعة يجريها 

برنامج اجريبي   بارويماي انريج النسا  اوربع في  لبار، حسبما افاد  الد  واد المدرعاد. ضباب
ولش ااملن نمب  لان بيملان المرأ  أن اربا جز ا من بوا ش الدباباد والمدرعاد.   اونابار ما 

 واد  او أن اللولونيا بيني ا ارون من مرشحة من الماا الدور  الادريبية ألسبا  عد . 15من 
المدرعاد ررح لنرحافيين النميب انز نالا عمنية اونايار والادري  الاي اسامرد عاما اثباد 

 النسا  ا نياهن له ق المهمة.
 28/6/2018، رأي اليوم، لندن

 
 بجروح أصيب بها بقصف مدفعي إسرائيلي فجرا شرق رفح استشهاد فتى متأثراً  .22

 17فام عبد الفااح مربفم محمد أبو عزوش  أعنن، ىهر يوش النميب، عن اساشهاد ال: رفا
عاما(، مامثرا بجروح أري  بها فجر اليوش النميب، بشىايا   يفة مدفعية أبن اها  واد اوحاالا 

 ايسراليني، عنم مجموعة من الموابنين شر  مدينة رفا، جنو   باي غز .
أبو عزوش أري  بشىايا   يفة  وأفاد مراسننا ن ال عن مساشفم أبو يوسف النجار في رفا، بمن الفام

مدفعية في رأسز ن ا عنم  ثر ا  لم المساشفم وحالاز نبير  جدا اساشهد عنم  ثر ا، فيما و يزاا 
 أحد الجرحم يان م العال  في المساشفم وحالاز فو  الماوسبة جرا   راباز بشىايا في جسدق.

 ن عنم م ربة من السيا  الحدود  شر  رفا.ولاند مدفعية اوحاالا اساهدفد فجرا، مجموعة من الموابني
 28/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 

 
 بزيارة األسرى بسجون االحتالل مرتين كل شهر يقضياتفاق  .22

اورند الهيلة العامة لنشرون المدنية، والنجنة الدولية لنرني  األحمر، وافا  مع : باسا مرربي
مباشر  بانفي  ما ااف  عنيز بين األبراف بعد  ضرا  األسرى الفنسبينيين في الجان  ايسراليني؛ لن
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السجون ايسرالينية حوا ارايباد الزيار  الثانية لعالالد األسرى، حي  سياملن  وو األسرى من 
وأوضحد "الشرون المدنية" في بيان، اليوش  زيار  أبنالهش مراين في الشهر اسانادا له ا اوافا .

أنز اش الاورا وافا  مسب  بين الحلومة الفنسبينية والرني  األحمر ال   ياولم  النميب،
وأشار البيان  لم أن   ا اينجاز سيلون لز لبير األثر اييجابي عنم  الاراي  والانفي  له ق الزياراد.

 األسرى و ويهش.
 28/6/2018، 48عرب 

 
 من العالج "إسراء جعابيص"إدارة معتقل إسرائيلي تمنع األسيرة  .22

راش هللا: ااهش ناد  األسير الفنسبيني، سنباد اوحاالا ايسراليني، بممابنة األسير  الفنسبينية 
عاما( من ال دب، في  جرا  عمنية جراحية. ون ا الناد  عن األسير   32 سرا  جعابيح  

الجعابيح،  ولها  ن  دار  معا ا " شارون" ايسراليني امابا في احوينها  لم المساشفم يجرا  
 العمنية.

و لرد نالا زيار  محامي ناد  األسير لها في المعا ا؛ أنها بحاجة لعمنياد جراحية واجمينية في 
 واأل ن والوجز، وبحاجة لعال  في األسنان،  ضافة  لم ضرور  ازويد ا ببدلة ابريد الحرو .اليدين 

وأشار ناد  األسير في بيان لز  لم أن  واد اوحاالا ايسراليني لاند  د اعا ند األسير  جعابيح 
 ، بعد  بال  النار عنم سياراها.2015/ اشرين األوا من عاش ألاوبر 10بااريخ 

رابة األسير  بحرو  شديد  شو  د وجهها ورأسها وو اها أس فرد العمنية عن انفجار السيار ، واس
عاما ، عنما  بمنها أش  11وردر ا وبارد أرابعها، وحلمد سنباد اوحاالا عنيها بالسجن لمد  

 لبفا.
 لم  لي ن ا محاش ونر لنناد ، شهاداد ألسرى  اررين في معا ا "عوفر"، افيد باعرضهش لنانليا 

نالا عمنية اعا الهش، و و ما اسب  في  راباهش  ايسرالينيوالضر  عنم أيد   واد اوحاالا 
 بجروح ولدماد.

 29/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 االحتالل يطلق مهرجان "األنوار" التهويدي في القدس .33
ألنوار" أبن د سنباد اوحاالا ايسراليني، يوش النميب، فعالياد مهرجان "ا: ال دب المحانة

عنم الاوالي، في  10الاهويد  في مدينة ال دب المحانة، وال   اُ يمز بندية اوحاالا، لنعاش الر 
وأعنند بندية اوحاالا عبر مو عها ايللاروني، أن  محاولة لازوير ااريخ المدينة العربي وايسالمي.
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وأضافد أن "  ا  ال ادش. اموز/ يوليو 5حزيران/ يونيو الجار ، وحام  27المهرجان سيسامر من  
المهرجان ي اش لنعاش العاشر عنم الاوالي، حي  يعد من أ ش المهرجاناد في ال دب، الاي اثير 
 عجا  العالش، وفاة  لم أن الجميع مدعو لنسير عنم بوا المساراد المضيلة والمشارلة في 

  ق العرور المضيلة يانننها وأشارد  لم أن  األجوا  الساحر  لمدينة ال دب ال ديمة" حس   ولها.
 عرور فنية  سرالينية ودولية،  ضافة  لم أفالش فيديو سُاعرر عنم سور مدينة ال دب الااريني.   

 28/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "اإلفتاء" يدعو األمتين العربية واإلسالمية للحذر من التعاطي مع "صفقة القرن" .31
فاا  األعنم في فنسبين، األماين العربية وايسالمية، لنح ر من اسانهر مجنب اي: وفا - ال دب

 في جنساز الر ايفاا واعابر مجنب  الاعابي رف ة ال رن، الاي احاوا ايدار  األمريلية امرير ا.
، برلاسة المفاي العاش لن دب والديار الفنسبينية، رليب مجنب ايفاا  األعنم الشيخ محمد 164

لألعدا  من الوو  لنلفار المحاربين، ال   ينر  من المنة، ويعابر فاعنز نالنا   حسين، بيع األراضي
 هلل ورسولز ودينز ووبنز، ويج  عنم المسنمين م ابعاز.

وألد ح  العر  والمسنمين والفنسبينيين بال دب وم دسااها، وأن   ا الح  لن يس ب بفعا الىالمين 
لمون الماربرسون ما بدا لهش، ولي رروا ما شا وا من وببشهش؛ فال دب له ق األمة، وليفعا الىا

ال راراد البابنة، فالفنسبينيون والعر  والمسنمون سيب لون الرالي والنفيب من أجا الو وف في وجز 
 الاعند األمريلي وايسراليني ومن دار في فنلهش.

شا د ال ديش الجديد واسانلر المجنب محاوود ارفية منىمة غو  واشريا الالجلين "األونروا"، ال
 عنم جرالش اوحاالا في فنسبين، والداعش لالجلين والمشردين الفنسبينيين عنم مدى الزمن.

و اا:  ن   ق األفعاا اهدف  لم ارفية  ضية الالجلين، وشب  منف العود   لم األبد، واحوينها 
لداعمين اوماناي عن  لم مجرد  عاناد  نسانية و امد  لم ال ضية الفنسبينية برنة، وأ ا  با

مجارا  ايدار  األمريلية واسعاناها في   ا الىنش، وا ديش مزيد من الدعش  لم الالجلين الفنسبينيين، 
 والدفع  دما  نحو عوداهش  لم ديار ش الاي  جروا منها، معززين ملرمين.

 28/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تطالب باإلفراج عن األسيرة جرار منظمة عربية ودولية 180شبكة "صامدون":  .11
أردرد "شبلة رامدون لند فاي عن األسرى الفنسبينيين" عريضة سياسية ضمد : ال دب المحانة

أسما  واو يع عشراد األحزا  وال وى والجمعياد الفنسبينية والعربية والدولية بالبد بايفرا  الفور  
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  جرار ال يادية في الجبهة الشعبية لاحرير فنسبين، عن المناضنة الفنسبينية األسير  والبرلمانية نالد
 والضرب عنم دولة اوحاالا لو ف ممارسة اوعا اا ايدار .

و الد المحامية شارلود ليياب المنس ة الدولية لشبلة "رامدون":  ن   ق المنىماد السياسية 
عا اا ايدار  وايفرا  والجمعياد والنجان  ي ال وى المبادر  يبال  حمنة أممية ابال  بو ف او

 عن نالد  جرار، وياو ع أن يرا عدد ا  لم الملاد في غضون األياش واألسابيع ال ادمة.
وأعنند ليياب أن شبلة "رامدون" ساسن ش البيان وم لر  ح و ية نارة باوعا اا ايدار   لم عدد 

 من المرسساد الدولية الح و ية.
 28/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مواطنًا من الضفة 17قوات االحتالل تعتقل  .11

 األربعا    اا ناد  األسير الفنسبيني  ن  واد اوحاالا ايسراليني اعا ند النينة الماضية :راش هللا
 موابنا  من الضفة الرربية. 17يوش النميب،  وفجر النميب(

 28/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 والمجلس القروي يتهم المستوطنين قرية صفا.. أراضيدونما من  120حتراق ا .11
 رية  أراضيدونما معزولة ننف الجدار العنرر  من  120ااد النيران، يوش النميب، عنم : راش هللا

 دونما منها مزروعة بمشجار الزياون. 60رفا غر  مدينة راش هللا، 
  حرا   "جريمة"  فزما وروااهش رليب مجنب  رو  رفا احمد فوز، المساوبنين بالو وف ننف 

 أوأيا من الموابنين   دناا واد اوحاالا رفضد  أن  لمالزياون، مشيرا  أشجارعدد لبير من 
، و ش ي فون ايسرالينية ايبفا ووث  فوز بالفيديو بوا ش  حام بوا ش الدفاي المدني ينماد الحرال .

  ق البوا ش مدعومة بالبالراد  أن م لالموابنين، مشيرا  أراضيوالنيران اشاعا في  األيد ملاوفي 
 محانة. أراضيعندما ااجهد نحو مساوبنة "لبيد" الم امة عنم   ولش ااحري يبفا  النيران 

الاي ا ع بح  ممانلاد الموابنين،  األولم  ق "الجريمة" ليسد  أنوالد فوز في ااراا مع "وفا" 
شجر  زياون بمواد غريبة، وفي شهر  300اش حر  ما و ي ا عن  2008انز وفي العاش   لممشيرا 
 شجر  بنفب البري ة. 400من العاش الماضي اش حر  ألثر من  أينوا

 28/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 
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 غزة تحذر من نفاد عقار خاص بعالج أطفال سرطان الدمفي صحة الوزارة  .15
بلارثة ع ار "الميرلاباوبيورين"، األمر ال   ين ر  غز : ح رد وزار  الرحة في  باي غز ، من نفاد

عنم حيا  األبفاا من مرضم "سربان الدش". وأوضا الدلاور بنحة بعنوشة مدير ريدلية  رحية
عنم حيا   بلارثة رحيةين ر " الدش واألوراش في مساشفم الرنايسي لألبفاا، أن نفاد   ا الع ار

م أن العشراد منهش بااوا في بري هش لنشفا  من   ا األبفاا من مرضم سربان الدش"، وفاا  ل
المرر، بعد  بعهش "شوبا لبيرا" في العال . وألد أن نفاد العال ، سيعرضهش لر "نبر محد  
وحدو  انالاساد في رحاهش"، ول لي  لم فشا لا البرواولوا العالجي ال   اسامر عنم مدار 

 عامين.
 29/6/2018، لندن، القدس العربي

 
 ي: مصر تدعم كافة المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينيةالسيس .16

ألد الرليب المرر  عبدالفااح السيسي، دعش مرر لنجهود والمبادراد ي: لا  محمد الجال -ال ا ر 
الدولية الرامية لناورا  لم اسوية عادلة وشامنة، و لي بب ا لنمرجعياد الدولية الماف  عنيها، وعنم 

 الون فيز ال دب الشر ية عارمة لدولة فنسبين. 1967ساب حا الدولاين وف ا لحدود أ
و اا الماحد  باسش الرلاسة المررية السفير بساش راضي، في ارريا رحافي لز اليوش النميب، 

الرليب السيسي ألد نالا اسا باا وزير نارجية فرنسا جان  يف لودريان بال ا ر  اليوش بحضور   ن
نابراد العامة المررية الوزير عباب لاما، أ مية موارنة الانسي  والاشاور بين مرر رليب الم

وفرنسا حوا منانف ال ضايا اي نيمية والدولية  اد او اماش المشاري من أجا مواجهة الاحدياد 
ال المة، وعنم رأسها ما امر بز المنب ة من أزماد امادد اداعيااها  لم منب ة البحر الماوسب 

الن ا  اناوا أيضا ونر مساجداد ال ضية الفنسبينية الاي اعد ال ضية العربية   لم أنعالش، مشيرا وال
 المحورية.

 28/6/2018، اليوم السابع، القاهرة
 

 معبر رفح لمدة ثالثة أيام إغالقمصر تعلن  .17
من يوش  يوش النميب، عن  غال  معبر رفا لمد  ثالثة أياش اعابارا ،أعنند السنباد المررية: رفا

مراسا "وفا" في  أفاديعود المعبر لنعما لالمعااد رباح اوثنين الم با، بحس  ما  أنالجمعة، عنم 
 ال باي.

 28/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 
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 تركيا ضدّ  "إسرائيل""هآرتس": السلطة الفلسطينية واألردن والسعودية تحرض  .18

بة الفنسرررربينية واألردن والسررررعودية بالعررراش األنيررررر عرررد  رسررررالا  لررررم بعثررررد السرررن: احريرررر محمررررد وارررد
حر رد مرن نرالا مرن أنشربة ارليرا بال ردب المحانرة، حسربما أفرادد ررحيفة " رسراب" يروش  "، سراليا"

 الررد  نهررا اشررعر بررال ن  مررن أن الهرردف مررن   رر ق الرردواوزعمررد الرررحيفة أن  .28/6/2018 النمرريب
ردوغرررران باررررولي رعايررررة عنررررم ال رررردب فرررري العررررالش أب رجرررر  بيرررر  الوجررررود الارلرررري  ررررو السررررماح لنرررررلي

أنررز احررد األنررف ايسررراليني، فرري  انرري الرردواوحسرر  الرسررالا، ي رروا لبررار المسرررولين فرري  ايسررالمي.
األحيا  الفنسبينية الشر ية من المدينة المحانة، ياش بنا  سنبة لارليا، والاري، وف را لهر ق الردوا، اهردد 

 ."ا سرالي"مرالحهش ومرالا 
ارا رر   رر ق الىررا ر   " سررراليا"و الررد مرررادر فرري المرسسررة األمنيررة ايسرررالينية لرررحيفة " ررسراب"  ن 

 وااررف بعد  بر  من أجا احاوالها وال ضا  عنيها.
محررراوود ارليرررا لنحرررروا عنرررم مررروبئ  ررردش فررري ال ررردب المحانرررة، عنرررم حرررد  ررروا الررررحيفة، حىررري 

ية، الارري اعا ررد بررمن الحضررور الارلرري يررنعلب فرري جمنررة برراعاراف مررن  بررا المرسسررة األمنيررة ايسرررالين
أمرور، منهررا بالميزانيراد الارري انا ررا  ليهرا مررن  برا المنىمرراد ايسررالمية فري ارليررا، الم ربرة مررن حررز  

 ردوغان الحالش،    ارا الميزانياد لمنىماد وجمعياد فنسبينية ناشبة بالمدنية المحانة.أ
، برررحالد الحجررا  األاررراي لن رردب والارري اشرررف عنيهررا وانىمهررا لمررا ارررى األجهررز  األمنيررة ايسرررالينية

المنىماد ايسالمية فري ارليرا، أحرد أ رش العوامرا وا ليراد لاعزيرز الوجرود الارلري بالمدينرة، عنمرا أنرز 
يشاري به ق الرحالد المنىمة ا وف من األاراي، ومع وجود واضا لنناشبين الماررنين بارليرا فري 

 ى و احاماد المساوبنين لنمسجد األ رم.المىا راد الاي اارد
فرري الم ابررا، ن نررد ولالررة األناضرروا الارليررة عررن عضررو النجنررة الانفي يررة لمنىمررة الاحريررر الفنسرربينية 
أحمد مجدوني نفيز لنمعنومراد الروارد  فري ررحيفة " رسراب"، حروا وجرود بنر  فنسربيني، سرعود ، 

وااهرررش مجررردوني الحلومرررة  فررري ال ررردب المحانرررة.أردنرري مرررن  سرررراليني بالاشرررويش عنرررم النشررراب الارلرري 
ايسرالينية بمحاولة ضر  العال اد الفنسبينية الارلية من نالا نشر "ألا ي  في رحافاها"، مشيرا 

  لم أن جهاد رسمية حلومية  سرالينية ا ف ننفها.
 28/6/2018 ،48عرب 
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 يإشادة بمراسل تونسي تصدى لمشجعين حاولوا رفع العلم اإلسرائيل .19
أشاد نشبا  اونسيون بمراسا ل نا  محنية ارد ى لمشجعين حاولوا رفعوا العنش ايسراليني أماش : اونب

ونالا اربياز اليومية ألجوا  موندياا روسيا،  اش  بمنز لن يسما بالاببيع عبر ال نا . اللاميرا، مشيرا  
ن المشجعين حاولوا رفرع العنرش الرحافي  يثش الراشد  مراسا  نا  "حنبعا" الاونسية بالارد  لعدد م

حرا ز.  ايسراليني أماش اللاميرا، فيما بن  منز م دش البرلمان الحروا عنم العنش واس
 29/6/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الرباط: المؤتمر العالمي حول القدس يؤكد مركزية القدس في إحالل السالم في الشرق األوسط .11

مسا  النميب، أعمراا المررامر الردولي النرامب حروا  ،الرباب اناامد في العارمة المرربية :الرباب
( بانىررريش مرررن لجنرررة األمرررش الماحرررد  المعنيرررة 28/6/2018-26ال ررردب والررر   ع رررد فررري الفارررر  مرررا برررين  

 بممارسة الشع  الفنسبيني لح و ز غير ال ابنة لناررف ومنىمة الاعاون ايسالمي.
مرلزيرة ال ردب فري  حرالا السرالش فري الشرر  األوسرب المرامرون ألدوا في نااش أعماا المررامر عنرم 

واوسا رار في العالش بالنىر  لم رمزياها اللبيرر  لردى أابراي الردياناد السرماوية الرثال ، مشرددين عنرم 
واهردد بنسرف الاوافر  العرالمي الر   اسرامر لفارر   ح ي يرا   أن الابوراد األنير  في ال دب امثا منعبفا  

بعررد ال ررار األمريلرري اوعارراف بال رردب عارررمة  الرردولاين، نروررا   حرا  بوينرة بهرردف الاوررا  لررم 
 ون ا السفار  األمريلية  ليها. "، سراليار"ل

مساعد األمين العاش لألمش الماحد  لنشرون السياسية، ميروسالف جينلا  اا في المرامر " ن اسامرار 
مررا  لرري ال رردب الشررر ية، يشررلا ع بررة المشرراريع اوسررايبانية والاوسررعية فرري الضررفة الرربيررة المحانررة، ب

رليسية أمراش اح ير  السرالش"؛ مبررزا أن  ر ق المشراريع  ري غيرر  انونيرة بموجر   رراراد األمرش الماحرد  
وألد أن الوضع في ال دب ألثر مدعا  لن ن ، عنم اعابرار أن  وال انون الدولي ويج  وضع حد لها".

نما لمنب ة الشر  األوسب ونارجها.المدينة احما رمزية لبير  ليب لدوا المنب ة فح  س ، واس
من جانبز، ألد األمين العاش المساعد لمنىمة الاعاون ايسالمي لشرون فنسبين وال ردب سرمير بلرر، 
"أن  ضررية ال رردب الشررريف احىررم بررردار  ا امرراش وأولويرراد المنىمررة ومبادرااهررا السياسررية، وأن لافررة 

وشردد  ة ال ردب الاري اجسرد ال ضرية المرلزيرة لنمنىمرة".الابوراد السياسية لن اررثر عنرم ملانرة مدينر
فرري  رر ا السرريا ، عنررم المو ررف الماجرردد الرررافر ل رررار الوويرراد الماحررد  األمريليررة اوعاررراف بال رردب 

 "عارمة يسراليا"، ون ا سفاراها  ليها.
نررامب عضررو النجنررة المرلزيررة لحرلررة فرراا محمررد أشرراية، ممثررا دولررة فنسرربين فرري المرررامر الرردولي ال

حررروا ال ررردب، احرررد  فررري المررررامر عرررن أسررربا  فشرررا المفاوضررراد برررين الفنسررربينيين وايسررررالينيين؛ 
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اعا   العديد مرن الررسرا  األمرريليين،  و أن ايداراد األمريليرة المنانفرة لرش من رغش بالأنز  موضحا  
 ين.ا ش بم  ضرب عنم ايسرالينيين ولش يلن الجان  األمريلي وسيبا نزيها بين الجانب

مررررن جهاررررز، ألررررد رلرررريب النجنررررة األمميررررة المعنيررررة بممارسررررة الشررررع  الفنسرررربيني ح و ررررز غيررررر ال ابنررررة 
في أ  اسوية لنرراي الفنسبيني  معابرا   لناررف، فود  ريي، أن  ضية ال دب مدعو  لاحاا مرلزا  

ال   من شرمنز من الحا النهالي  من لونها جز ا   عنم أن   ق األ مية نابعة أيضا   ايسراليني؛ مرلدا  
أن ياش عبر مفاوضاد مباشر  بين الفنسبينيين وايسرالينيين بنا  عنم ال رراراد الاري أرردراها أجهرز  

 األمش الماحد .
 28/6/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 

 
 هجومه الحاد على اإلخوان: ضررهم أكبر من ضرر اليهود والنصارى العفاسي مواصالً  .10

وارا الشريخ مشرار  راشرد العفاسري ارريداارز السياسرية، ورر  جراش غضربز  محمود ال يعي:–  ال ا ر 
لنشريخ ناررر    اعيرا  بر  فيهرا لنمرة مسرجنة  28/6/2018النميب  المسنمين بارريد  يوش اينوانعنم 
 لبر من ضرررأ اينوان:  د يلون ضرر األلبانيالمجدد نارر الدين  ايماش، ولا : "األلبانيالدين 
 وللن و نعامنهش لاليهود والنرارى". والنرارى،اليهود 

 غالبية ماابعي العفاسي  اجموق وردوا عنيز، و اا  الا منهش:
 ".أسيادي  رضا "شهاد  من اجا 

 وسا لز ونر: "ما حلش حفالد الر ح في بالد الحرمين؟".
 ا". مناف ي أماي  رار  ألثرو لر ثال  بحدي  الرسوا رنم هللا عنيز وسنش: "

 28/6/2018 ،رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل"تشريع أمريكي جديد يمنح ترامب السلطة لمعاقبة الشركات التي تقاطع  .11
واف د لجنة الشرون النارجية في مجنب النوا  األمريلي بايجماي عنم : رالد رالحة – واشنبن

 بة الشرلاد األمريلية الاي  جرا  من شمنز منا الرليب األمريلي دونالد ارام  سنبة ال رار في معا
وأ رد النجنة اعديال من النال   ا وش بم ابعة  سراليا أو ارو  لها، بما في  لي الع وباد الجزالية.

أد رويب ليحا محا نح مشروي  انون "يسمم  انون م ابعة  سراليا"، و و  انون ردر العاش 
ي لنحرياد المدنية من أنز من نالا الماضي، وللنز أثار غض  النشبا ،    ح ر اواحاد األمريل

 الاهديد بفرر ع وباد جنالية عنم نشبا  الم ابعة فين مشروي ال اون غير دساور .
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و اا نشبا  الحرياد المدنية في الووياد الماحد   ن اعديا رويب اىا ر بمنز يحاوا الارن  عنم 
ة األرنية ألنز يفور سنبة مناوف الحرياد المدنية وللنز، في الوا ع، ألثر نبور  من النسن

 الاشريع  لم  دار  ارام .
ويشما مشروي ال انون اني الشرلاد الاي احاوا اوماثاا أو زياد  أو دعش دعواد األمش الماحد  أو 

 اواحاد األوروبي لم ابعة  سراليا، بما في  لي مجرد ا ديش المعنوماد.
 29/6/2018، القدس العربي

 
 وحائط البراق وكنيسة القيامة ه التاريخية بزيارة األقصىاألمير ويليام ينهي جولت .11

راش هللا: وسب  جرا اد أمنية مشدد  زار دو  لمبريد  األمير، وينياش نجا ولي العهد البريباني، 
المسجد األ رم، ضمن ارايباد زيااز لألراضي الفنسبينية،  با أن ينا ا  لم ارايباد الزيار  في 

ا عنم رأسز ال بعة الررير  "الليباق" النارة بالمادينين اليهود نالا زيار  الجان  ايسراليني، واضع
 لحالب البرا  برف ة حاناماد.

وزيار  األمير البريباني، الاي أسعدد الفنسبينيين، لنمسجد األ رم لاند ضمن ارايباد زياراز لر 
 دب الشر ية، سالون في "المناب  الفنسبينية"، نارة وأنز أعنن  با ورولز أن زياراز لمناب  ال

 ، و و أمر لش ير  لثيرا لإلسرالينيين.1967 بار الجولة في المناب  الاي احاند عاش 
واجوا دو  لامبريد ، دانا المسجد األ رم برف ة مفاي ال دب والديار الفنسبينية محمد حسين، 

لمسجد برف ة حراسة بعد أن دنا ا الدين،ومدير األو اف ايسالمية عزاش النبي ، وعدد من رجاا 
 أمنية  سرالينية مشدد ، لونها السنبة ال المة باوحاالا.

واراف د زيار  األمير وينياش، الاي اسامع فيها لشروح عن المسجد األ رم، مع عمنية ا احاش 
لنمساوبنين المابرفين، الاي ااش بواا أياش األسبوي عدا الجمعة والسبد، في فار  الرباح، ويحاوا 

 المساوبنون أدا  "ب وب انمودية".ناللها 
ودنا األمير البريباني مدينة ال دب، بعد اانا  األمن ايسراليني  جرا اد أمنية مشدد ، شمند 

  غال  بعر البر  ووضع حواجز حديدية في أنرى.
وسب   لي أن  اش األمير وينياش بزيار  لنيسة "مريش" في منب ة جبا الزياون، حي   بر جداز اللبرى 

 ألمير  "أليب" الاي دفند في ال دب المحانة، ووضع ألنيال من الورود عنم  بر ا.ا
ولش ا ارر زيار  األمير البريباني لن دب عنم   ين الملانين، ف د انا ا  لم منب ة "حالى البرا " 
ي الاي جعناها  سراليا مراعا لرنواد المساوبنين المابرفين، بعد احااللها لنمدينة الم دسة. و نا

 اش دو  لمبريد  بارادا  ال بعة النارة باليهود و د الرنواد  ر  "حالب البرا "، المعروفة باسش 
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"الليباق"، وأدى بمفردق رال  نارة، بعد أن  ادق لنملان اثنان من الحاناماد ايسرالينيين، بعد 
 وضعز  رارة ور  بين ش و  السور، لا  فيها أمانيز، و و ا نيد ي وش بز اليهود.

 وزار بعد  لي لنيسة ال يامة الاي يعا د لثير من المسيحيين أن المسيا ُرن  وُدفن فيها.
ولوحى وجود ا اماش  عالمي لبير من نالا لش المراسنين ال ين راف وا األمير البريباني، في أوا 

 زيار  لز لنمنب ة، نالا ان نز ما بين راش هللا واا أبي .
 29/6/2018، القدس العربي

 
 ندا تدين هدم االحتالل لتجمعات سكنية بالضفة الغربيةهول .11

يوش النميب،  دش ومرادر  اوحاالا ايسراليني اجمعاد سلنية فنسبينية  ،أداند  ولندا: و ا 
 في الضفة الرربية المحانة.

جا   لي في بيان رادر عن وزار  النارجية الهولندية، في معرر رد ا عنم اسافساراد نوا  في 
 ن الهولند  عن  دش السنباد ايسرالينية اجمعاد سلنية في الضفة الرربية.البرلما

و لرد النارجية الهولندية، في البيان، أن أنشبة الهدش والمرادراد ايسرالينية "اضر  
وأضاف:  بالفنسبينيين"، معربة عن " ن " بالد ا من أنشبة اوسايبان ايسرالينية في المنب ة.

اوارا عبر مباحثااها الثنالية وعبر اواحاد األوروبي ممارسة ضروب من أجا "الحلومة الهولندية 
 و ف  دش ومرادر  اجمعاد الفنسبينيين".

 28/6/2018، فلسطين أون الين
 

 نيويورك تايمز تخصص افتتاحيتها لزيارتي كوشنير واالمير ويليام "غير المجديتين" .15
ية افاااحية احد عنوان "الزياراين مريلمز" األنشرد رحيفة "نيويوري ااي :سعيد عري اد - واشنبن

، 2018حزيران  27غير المجدياين لألمير البريباني واألمير األمريلي  لم  سراليا" األربعا ، 
اساهناها بال وا "ان جاريد لوشنر واألمير وينياش  اما بزياراين مااالياين  لم ال دب المحانة   ا 

لنعرش في منارف الثالثينياد من العمر، يمثالن  وى نارجية  األسبوي، في مرادفة غريبة لوريثين
 اضبنعد بدور رليسي في الماضي والحاضر في مرير  سراليا والفنسبينيين".

واابعد الرحيفة  النة "للنهما ولألسف، لش ي دما عنم ما يبدو اللثير لمسا با   ا الرراي. ولاند 
مبريد ، و و الثاني عنم اراي  العرش البريباني، جز ا  الزيار  الاي  اش بها األمير وينياش، دو  لا

من جولة لمد  نمسة أياش في الشر  األوسب، ُورفد عنم نبا  واسع في بريبانيا بمنها اارينية. 
غير أن الافريا الااريني الوحيد حوا   ق الزيار   و أنها لاند أوا زيار  رسمية  لم  سراليا من 
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. 1948الماللة البريبانية من  اناها  اونادا  البريباني في فنسبين عاش   با أحد لبار أفراد العالنة
وو شي أن   ق الزيار  المامنر  امثا ُمحاولة من بريبانيا لزياد  ملاناها في منب ة لاند اهيمن 

 عنيها  اد يوش، وللن نايجاها ا ارر عنم ما يبدو عنم الجان  الرمز ".
 28/6/2018القدس، القدس، 

 
 كوشنر و"صفقة القرن".. هل ثمة "صفقة" حًقا؟ جولة .16

ي، برلاسة جاريد لوشنر، رهر الرليب أمريلانااش وفد : المرلز العربي لألبحا  ودراسة السياساد
ي لنسالش لمنب ة الشر  األوسب، مريلدونالد ارام  ومساشارق، وجيسون غرينبالد، المبعو  األ

ردن، والسعودية، ومرر، و بر  ضافة  لم  سراليا. جولة  دبنوماسية شمند أربع دوا عربية، األ
ية "لنسالش" بين الفنسبينيين وايسرالينيين، مريلولان الهدف األساسي لها اسوي  نبة ايدار  األ

والاي بااد ُاعرف  عالمي ا باسش "رف ة ال رن"، و ي اسميٌة م رودٌ  لاسوي   ناعاد وأفلار  سرالينية 
ا جد  يد ا لرف ة اارينية. ديمة بورفها ا اراح 

 
 أركان "صفقة القرن"

ية لش الشف رسمي ا عن افاريا النبة الاي ارو جها، واضع افارينها من  مد  مريلمع أن ايدار  األ
ايسراليني، فين الاسريباد الاي بنرد وسالا  عالش عربية وأجنبية  -ينها  الرراي الفنسبيني 

 ي، والراياد الاي يسعم  لم اح ي ها.مريلح األعديد  اعبي رور  ا ريبية عن ما ية البر 
ايسرالينية شرب ا لاهميش ال ضية الفنسبينية، وليب  -ا وش النبة عنم اببيع العال اد العربية 

؛ ألنز حٌا لمشلالد  حنها بورفها  ضية وبنية، ومن ثش  ضية سياسية. و ي ادعو الاهميش حال 
لي لنز من نالا  نشا  مناخ سياسي   نيمي ماللش  سراليا بالانني عن  ضية فنسبين. ويماي  

 سرالينية، يساوع  الجان  الفنسبيني، ويمارب الضرب الالزش عنيز، ل بوا البرح  -لعال اد عربية 
ي ال   يرل ز عنم الاعاون والالاما او اراد ، عبر حزمة من المزايا او ارادية مريلاأل

جا ا أرلان ال ضية الفنسبينية لمنها غير  المة، واناسي ية والننيجية، مع امريلواوساثماراد األ
جو ر الرراي األساسي، و و اوحاالا ايسراليني، واهميش ح و  الشع  الفنسبيني في العود  

 واس امة دولة فنسبينية مسا نة، عارماها ال دب. 
لمساوبناد، بدأ انفي  النبة الاي ا وش عنم الانني عن  ضايا الوضع النهالي  و ي ال دب، وا

والحدود، والالجلين، والمياق( مسب  ا، ومن دون مفاوضاد، بينرا  ال دب من دالر  الافاور؛ و لي 



 
 
 
 

 

 29 ص             4676 العدد:             6/29/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

، بال دب عارمة لدولة اوحاالا، 2017لانون األوا/ ديسمبر  6عندما اعارفد  دار  ارام ، في 
  سراليا.  ية  ليها من اا أبي  في ال لرى السبعين يعالن  ياشمريلون ا السفار  األ

وبدو  من السعي  لم  حيا  المفاوضاد وف  المرجعياد الدولية المعروفة، وفي م دماها  راراد األمش 
الماحد  المارنة باألرر والموارد والالجلين، ارلز النبة عنم "السالش او اراد "، باعابارق مدنال  

ية مريل اا  ن نبة ايدار  األينها  الرراي. و د أشار لوشنر  لم  لي في م ابنة رحفية؛    
اشما امسيب مشاريع اساثمارية لبرى في البنية الاحاية الحديثة، والادري  المهني والاحفيز 
نما سيشما األردن  او اراد  لنفنسبينيين، ولن ي ارر  لي عنم األراضي الفنسبينية فحس ، واس

معون بيريز وغيرق من الزعما  (. واعد    ق من أفلار ش24/6/2018ومرر أيضا   رحيفة ال دب، 
ايسرالينيين ال ين رأوا أن الاببيع العربي مع  سراليا لفيٌا بانافا  ال ضية الفنسبينية، واب م 
ال ضايا المعيشية الحيااية. و د اننم ال اد  ايسرالينيون عن   ق األفلار الاي لش يعد يابنا ا سوى 

لنرراي الوجود  ال   ينوضز الشع  الفنسبيني من   اليمين ايسراليني المابر ف، ففي   ا ابسيبٌ 
ر وا رير المرير وح   فراٌغ لنضاواز، باعابار ا نضاوٍد من أجا الاحر  ألثر من سبعين عام ا، واس
العود ، وانازاٌا لها في نضاٍا من أجا مشاريع ا ارادية وبنم احاية لدولة نا رة ومجزأ  وعديمة 

ب، بدو  من مدينة ال دب، بينما الافي  سراليا باونسحا  من بضع السياد ، عارماها بند  أبو دي
بنداد عربية شمالي ال دب وشر يها، انضع حالي ا لنسيبر  ايسرالينية،  لم جان  المحافىة عنم 
المساوبناد ايسرالينية لنها في الضفة الرربية، وفي م دماها مساوبنة أريليا في نابنب، وغوش 

ومعاليز أدوميش في ال دب، والريب اوحاالا ايسراليني لمنب ة األغوار،  عاريون في بيد لحش،
وضش مناب  " "  لم السيبر  ايسرالينية. في الم ابا، يحرا الفنسبينيون عنم مجموعٍة من المنا 
والمساعداد المالية الاي ادفعها دوا الننيج العربية، وارا  يماها  لم نحو منيار دوور، وساثمار ا 

 باي غز ، واوسيع ايشراف عنم الم دساد ايسالمية والمسيحية  لم دوا ننيجية   سراب، في 
(، بهدف ا نيح الدور األردني في ال دب. وو شي في أن ال اد  ايسرالينيين يشعرون 26/6/2018

ا في ية نفسها اعود  لم المنب ة بمفلار ش   ق الاي ثبد فشنهمريلبالرضا؛ ألن الووياد الماحد  األ
 الساب ، واحاوا فرضها عنم العر ، و د يضيفون  ليها بعر الشروب. 

 
 إيجاد بيئة إقليمية لتمرير "الصفقة"

ي لنحروا عنم دعش الدوا العربية الماحم سة لنسج عال اد  وية مريليسعم الحراي الدبنوماسي األ
يران؛    شمند جولة الوفد بيسراليا، من زاوية الا ا  المرالا عنم مواجهة الاهديد ال   امثنز  

ي دوو  فاعنة في اي نيش، في م دماها السعودية ومرر، بالب ا مساعداها لنامثير في مو ف مريلاأل
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السنبة الوبنية الفنسبينية الرافر   ق "الرف ة". وارى السنبة أن الجوود الماعد د  الاي ي وش بها 
، بحث ا عن أفلار أو ايعداد لرف ة أو نبة لحا لوشنر  لم المنب ة، واسامرار الجهود الدبنوماسية

ايسراليني، بعيد ا عن الفنسبينيين، ومحاولة اجاوز ال ياد  الفنسبينية، لن  -الرراي الفنسبيني 
ي  لم مريلارد  سوى  لم بريٍ  مسدود؛ و و ما عب رد عنز السنبة الفنسبينية بدعواها الوفد األ

ية  يجاد ح ال  مزي فة "من نالا مناوراد سياسية اسو   اني الاننح من الو ش ال الش عنم  ملان
األو اش، ومحاولة ازييف الااريخ".. ولش ينف لوشنر، في   ا الردد، عدش اراياحز لمو ف السنبة 

ية، مح ر ا  يا ا من نشر   ق النبة عنم المأل، و لي في  بار مريلالفنسبينية من النبة األ
ىهار ا في مو ف رافر السالش، ابازاز ا لمنها ومبالية بمع انا  الفنسبينيين، والضرب عنيها واس

 والمعر ا جهود  نها  األوضاي األمنية واينسانية في  باي غز . 
و د أشار البيان المشاري ال   ردر عن ل ا  لوشنر ورليب حلومة اوحاالا ايسراليني، بنيامين 

، السنبة الفنسبينيةا وسينة لنضرب عنم نانيا و،  لم األوضاي الرعبة في  باي غز ، برفاه
واحمينها مسرولية اسامرار ا،  ن ىند عنم رفضها النبة.. و د رفضد  دار  ارام  اسديد 

منيون دوور( لولالة غو  واشريا الالجلين الفنسبينيين  أونروا(؛ ما لان  350الازامااها السنوية  
جئ فنسبيني في  باي غز ، بسب  او ف ندماد لز بالغ األثر في زياد  معانا  ألثر من منيون و

 المساعداد الشهرية الاي ا دمها لهش الولالة.
عربي ا، أعنند مرر والسعودية الناان زار ما لوشنر، فضال  عن دولة ايماراد، امييد ا الجهود الاي 

ر عن ايسراليني ودعمها النبة، برر النى -ي لحا الرراي الفنسبيني مريليب لها المسروا األ
مو ف السنبة الفنسبينية المرر   عنم رفر ل ا  لوشنر وغرينبالد.. و د جا    ا الامييد مرنف ا 
بعباراد عامة، من  بيا دعش "الجهود والمبادراد الدولية الرامية لناورا  لم اسوية عادلة وشامنة، 

بحس  البيان  عنم أساب حا الدولاين ]...[ مع  عالن ال دب الشر ية عارمة لدولة فنسبين"،
ال   ردر في ال ا ر  بعد ل ا  الرليب المرر ، عبد الفااح السيسي ولوشنر وغرينبالد. وو 
يسا يش   ا المو ف، في ىا نبة لوشنر الاي ارد  عمني ا  لم احافاى  سراليا بملثر مساحة 

الا عن شبر ا الضفة الرربية المحانة، واسعالن ال دب الموحد  عارمة يسراليا بعد نزي رفة اوحا
الشر ي. ومن ثش ، و ياب م لنفنسبينيين سوى ما يضش الاجمعاد السلانية الفنسبينية اللبرى، وب لي 
ااننح  سراليا من مرالز اللثافة السلانية الفنسبينية العالية في م ابا احافاىها بملبر جز  من 

معها  ضية   نسانية  واسغاثية  األرر. أم ا غز ، فيجر  احويا  ضياها  لم  ضية ندماد، والاعاما 
ااولم دوا الننيج العربية الرنية ازويد ا بما احاا   ليز من مشاريع ما  ولهربا  وبنية احاية وغير ا 

 مما ينزش لانفيف معانا  السلان، ومنع انهيار الوضع اينساني، و لي احد ر ابة  سرالينية.
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ف ة ال رن" الاي اشرعن اوحاالا ايسراليني، وامن  واألرجا أن الدوا العربية الاي أعنند امييد ا "ر
من الفنسبينيين جميع ح و هش المشروعة، والمنروح عنيها في ال راراد وال وانين الدولية م ابا 

ية مهمة في الضرب عنم السنبة الفنسبينية، أمريلمنافع وامايازاد ا ارادية، سااحوا  لم أدا  
اب( في  باي غز ، ل بوا شروب "الرف ة" واوننراب المباشر وعنم حرلة الم اومة ايسالمية  حم

فيها، واس ناي األردن المارد د ال   ياعرر لضروب ا ارادية وسياسية مراببة بمو فز من ال دب، 
وما يارا بالوراية الاارينية عنم الم دساد ايسالمية والمسيحية في المدينة.. و د علب   ا 

  شهداز عم ان أنيرا عندما زار نانيا و عم ان، والا م المني عبد هللا األمر الحراُي الدبنوماسي ال 
الثاني  با يوش من وروا لوشنر  لم المنب ة. وأشار البيان األردني، ع   الزيار ،  لم "حا 
الدولاين"، واس رار  سراليا بوراية األردن عنم الم دساد ايسالمية والمسيحية، ورلز عنم اعزيز 

سراليا، ومنها "مشروي نا ا البحرين  البحر األحمر، والبحر الميد(،  ضافة  العال اد بين األ ردن واس
 لم رفع ال يود عن الرادراد الاجارية بين السو ين األردنية والفنسبينية.. لما اوجز المني عبد هللا 

ن ا  ي المنب ة مباشر ،  لم واشنبن لمريل، أ  بعد مرادر  الوفد األ2018حزيران/ يونيو  25في 
 ي، ومنا شة نبة السالش المزعومة..مريلالرليب األ

 
 خاتمة

عرفد ال ضية الفنسبينية، من  ال رن الماضي، مشاريع ونبب اسوية عديد ، برحاها ايداراد 
 الاي يرو جهاية، أو ما اسم م "رف ة ال رن" مريلية الماعا بة وغير ا، للن نبة السالش األمريلاأل

ي في  سراليا، الرهيوني ديفيد فريدمان، ُاعابر األسوأ مريلوالسفير األ - غرينبالد –ثالثي لوشنر 
، با فرر لوجهة نىر مفاد ا بمنز و اوجد  بينها عنم ايبال . و ي و اعد  نبة اسويٍة أرال 
 ضية وبنية فنسبينية، با  ضايا  نسانية معيشية.  نها أ ر   لم ررية اليمين ايسراليني لناسوية 

بيمال  وجهة النىر ايسرالينية ال ديمة عنم العر ، وجو ر ا "السالش او اراد " من  السياسية،
نالا مجموعة من المحفزاد او ارادية. والجديد في   ق النبة  و  سهاش دوا ننيجية في دفع 
النفة   ا السالش ال   ي ود  لم دمج  سراليا في المنب ة، واببيع العال اد معها، في ىا اجا ٍا 

مٍا لنح و  السياسية لنشع  الفنسبيني، واولافاف عنم جو ر الرراي األساسي، و و اوحاالا لا
 ايسراليني لألرر الفنسبينية.

للن   ق النبة لن ُيلا  لها النجاح، ما داش المو ف الفنسبيني ثابا ا في رفضز لها، ومدعوم ا 
 لم الحروا عنم مواف از عنيها، فمن غير بالرأ  العاش العربي والعالمي، وم اوم ا لنضروب الساعية 
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مواف ٍة فنسبينيٍة، لن يلا  أل  نبة النجاح؛    و بد من   رار أرحا  الح  األرنيين 
 ومواف اهش، و  ا ف ب ما يعبي أ  اافا  شرعية الانفي .

 28/6/2018، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 
 الغربية؟ هل تراجعت المقاومة في الضفة .17

 أسعد عبد الرحمند. 
وحام اليوش، دنا ال باي معاري ” يوش األرر“من  باي غز  في  لرى ” مسيراد العود “مع بد  

مسير  الم اومة الشعبية ب و  ألوا مر  من  نبة في اوراباب أحاد  الجان / انسحا  جيش 
وين الفضالياد واي اعاد . ول د احاند أنبار م اوماها الشعبية عنا2005اوحاالا في العاش 

والرحف العربية والدولية مع ارليز أغنبها عنم ليفية  مع  واد اوحاالا لنشبان ال ين نرجوا من 
لا مدن ال باي لناعبير عن امسلهش بمرر وبالهش وأجداد ش. في  اد الو د، يلثر الهمب عن ما 

حراي شبانها الشعبي أماش ” اواضع“نضاود مدن الضفة الرربية، أو عن ” غيا “يسميز البعر 
حراي شبان غز ، منازلين أنها، في الو د الحالي، ا اررد عنم فعالياد مراببة ببنا  جدار 

أو حام ردود فعا مر اة نايجة اعادا اد  المساوبناد،الفرا العنرر ، وم ابعة مناجاد 
عنم نحو  –ش الم ارنة المساوبنين المالرر  ضد الفنسبينيين. و نا، بال اد، و ع المحىور حي  يا

 .1967بين الم اومة عند جناحي فنسبين الضفة الرربية و باي غز  المحانين من  العاش  –سنبي 
الانسي  “ ناي ثالثة عواما ارثر سنبا عنم ااساي وديمومة الم اومة في مدن الضفة الرربية: أولها، 

ية، وثانيها مريلوياد الماحد  األالمفرور من ال وى الفاعنة في العالش وعنم رأسها الو ” األمني
الوضع او اراد  األعنم لثيرا منز في ال باي مع الاشو اد اوساهاللية الاي أراباز عبر 
السنواد الماضية. أما ثالثها فهو ا بيع أوراا الضفة المفرولة والمعزولة ملونااها عن بعضها 

جز وجدار الفرا العنرر ، عدا عن بسب  المساوبناد والبر  ايلافافية، بايضافة  لم الحوا
لنها مجامعة ارثر بشلا سنبي عنم … اوعا اود اليومية وال مع ال   يمارسز جنود اوحاالا

ااوارا  –رغش الىروف الموضوعية ال اسية ونفة ال لر  –الم اومة الشعبية والمسنحة بالضفة الاي 
فعا اوحااللي برد الفعا الم اوش باعابار أن الم اومة بمشلاا منانفة. واألمر  نا دياللايلي يربب ال

سياسة حلومة وجيش اوحاالا ومن ورالهما المساوبنون في الضفة الرربية، ا نع المزيد من الشبا  
الفنسبيني باونضماش لدالر  العما الم اوش واوسع الحاضنة الجما يرية لنم اومة. فادمير المنازا 

واحويا ن اب أنرى ” اوسايبانية“راراد بنا  المزيد من األحيا  والممانلاد واوعا اود الواسعة و 
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 لم مساعمراد لامنة ردا  عنم العمنياد الفدالية، لنها مجامعة اضيف مرلباد جديد   لم بيلة 
 الم اومة.

عنينا عدش اجا ا أن اوحاالا في مدن الضفة الرربية يجثش مباشر  عنم ردر الفنسبيني، في حين 
ن لان محاررا من الجهاد األربع، للنز أن  باي غز  ا و  ا فار  ”. محرر“لمناضا األبد ، واس

حاسش، فالضفة احد اوحاالا المباشر مساهدفة يوميا بالهضش وال ضش والضش ما يرد   لم 
اساعمار ا/ ”/ احرير ا“رداماد يومية، وأبماي الدولة العبرية في الضفة الرربية الاي يهدفون  لم 

 –ا اىهر شراساهش في مواجهة أ  م اومة فنسبينية في الضفة الرربية، والاي  ي ل ” اسايبانها“
جرا اد افايد الضفة  –بوا ع اوحاالا وم ارفااز  م اومة يومية ولو مافر ة بسب  سياسة المعازا واس
 بالمعنم الحرفي لنلنمة.

ألحواا الضفة بمحواا دون اجا ا الفرو اد الميدانية بين الملانين، من النبم الم ارنة السنبية 
اون ساش الفنسبيني الدانني في الامثير السنبي عنم الم اومة الفنسبينية ” نجاح“ال باي، ويلفينا 

وعنم مجما حرلة اللفاح الوبني. وبالفعا، اسامرد الم اومة في الضفة وح  د  نجازاد منموسة 
المعرر  شبز اليومي أثنا  بنا  عنم األرر لان لها امثير عالمي لبير لحراي  رى بنعين ونعنين و 

جدار الفرا العنرر ، وال   احوا  لم حراي أسبوعي يشاري فيز نشبا  عالميون، وما ح  ز   ا 
النضاا في عدد من ال رى وح ا من اريير مسار الفرا " بنداد و رى بنعين، بدرب، جيوب 

األسالي  الجديد  المساندمة: وغير ا" . ح ا، برز حراي غز  الشعبي من نالا المسيراد الحاشد  و 
بالراد ور ية حار ة، أنفا ،  باراد وغير ا.  و أن الضفة وارند مسير  الم اومة الشعبية، وأحيانا 
المسنحة، الاي ارسند في احرلاد مسامر   وامها اوحالاي مع اوحاالا المباشر ال   اعيشز  رى 

، واساباعد من نالا فعاليااها اوضيا وبنداد ومدن الضفة. و  ق الم اومة اجر  من  سنواد
الرور  لنعالش بملمنز بمن  ناي شعبا  احد اوحاالا، وعدوا يمارب اير ا  بشلا يومي ضد شع  

 أعزا.
بال  الرواريخ، فجا  رد فعا اوحاالا  البارز في اجربة ال باي مردق أنز جر  اللفاح المسنا واس

 –نيين نالا الحرو  األنير  عنم ال باي، والاي دمويا ف اا الملاد وجرح ا وف من الفنسبي
نىر بعر العالش لها بعين غير عادلة حين ساوى بين الضحية والجالد. أما الم اومة  –لألسف 

الشعبية الرا نة ف د نجحد في اعرية جيش اوحاالا أماش العالش وأىهراز عنم ح ي از: جيش  با 
شبان واألبفاا والنسا  والرحافيين والمسعفين و اا يبن   ناراز الرراح دون امييز عنم ال

و و  ايعا ة. وعنم نحو مامش، نشهد الم اومة في مدن الضفة الرربية و را ا ومنيمااها. ف د 
عرفنا ا بو فاها في أحدا  المسجد األ رم وال دب، با وبو فاها   ق األياش مع غز  والمبالبة برفع 
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أوللي ال ين، بجها، ياحدثون عن اراجع عمنياد الم اومة الحرار عن ال باي. ربما عنينا ا لير 
في الضفة بالعمنياد الفدالية األنير ، وما لان يارا  عنيها من ع ا   سراليني عبر حرار ال رى 
والبنداد، ول لي عمنياد الد ب والرع  ال   احدثز وما يارا  عنيها من  دش لمنازا المنف ين، 

معزولة ضد اعادا اد المساوبنين المدعومين بشلا واضا من جيش وأيضا  حر  البنداد وال رى ال
اوحاالا. با وما ا عن الرداماد شبز األسبوعية مع ن اب الاماب؟! و ا من حاجة لنا لير بمن 

، مع اسامرار عجز أجهز  األمن ايسرالينية اسابا  ”ال لا  المنفرد “الضفة  ي راحبة  بداي 
حاجة لنا لير بالرداماد اليومية سوا  في المنيماد "األمعر ،  عمنياد   ق العنارر؟! و ا من

  ننديا" والبنداد "سنوان والنبي رالا" وغير  لي، يوميا، اللثير.
 29/6/2018، القدس، القدس
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 د. فايز أبو شمالة
در  عنم ب ر ببن رف ة ثال  بعناد  اانة لرف ة ال رن يمانلها الفنسبينيون، ثال  بعناد  ا
 ال رن، وامزي  أحشالها، و بع رأسها ال   يدبر ارفية ال ضية الفنسبينية.

البعنة األولم اامثا في و ف الاعاون األمني مع المنابراد ايسرالينية، فال يرد  الحدي  عن 
لمنابراد مواجهة رف ة ال رن في الو د ال   اوارا فيز السنبة الفنسبينية اعاونها األمني مع ا

فالجيش ايسراليني ال   يحاا الضفة الرربية، يناش لا النيا عنم وسالد الاعاون األمني،  ايسرالينية،
دون أن ينبر عنم بالز أن يرسا لنمساوى السياسي في  سراليا أ  اعارار عنم وجودق لمحاا، 

مساوبنيز،  ودون أن يبد  أ  انوف عنم مرير جنودق، ودون أن يشعر بم   ن  عنم مسا با
 ال ين نضعد لهش البالد، و جعد األرر  لينة احد نفو  ش.

 ن عدش اوعا ار لنشع  الفنسبيني عن موارنة الاعاون األمني، رغش  رار المجنب المرلز  
الرادر  با ثالثة أعواش ليرلد عنم موارنة النهج ال   يشجع رف ة ال رن، ويفرضها وا عا   الما  

 ايدانة والرفر والشج .عنم األرر رغش لنماد 
البعنة الثانية  ي رفع الع وباد عن أ الي  باي غز ، و  ق البعنة و ي ف امثير ا عند عدش السماح 
نما امثير ا النفسي  سراليا بالدنوا  لم  نو  الناب في غز  من نالا البعد اينساني، واس ألمريلا واس

ينية  د اابد عن ال نو ، واراجعد عن عنم الموابن الفنسبيني ال   سيشعر أن السنبة الفنسب
النبايا، واوضمد بالوبنية، وومند ب دراد الشع  الفنسبيني، ولفا   الشبا  في مواجهة غبرسة 

 المحانين، واوساهزا  بالماسمرين.
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 ن موارنة الع وباد عنم أ الي غز   و جز  من رف ة ال رن، با الع وباد  ي العمود الف ر  
سراليا  لم  باي غز ، لاببي  رف ة ال رن.لنوضع اينساني ال     ااسنا منز أمريلا واس

البعنة الثالثة ال ادر  عنم جز رأب المرامر   ي الوحد  الوبنية الفنسبينية الرحيحة والراد ة، 
والاي ا وش عنم الشرالة السياسية بين الانىيماد وال وى السياسية لافة، والعما ضمن فري  عما 

و ندمة الوبن، والاشاور في لا ررير  ولبير ، بما في  لي الفرا بين واحد، و  دف لز  
السنباد، وعدش السماح أل  فرد أو انىيش بالافرد بال رار السياسي الفنسبيني، و  ا يفرر عنم 
الجميع افعيا المرسساد الفنسبينية المنانبة، وعنم رأسها المجنب الاشريعي ال   يج  أن يلون 

 مو ف فنسبيني رافر لرف ة ال رن. المال  األنير أل 
دون اني البعناد الثالثة ال اانة لرف ة ال رن، فين المنبب ايسراليني ناف ، والاحري األمريلي 
مار، والدموي الربية الاي ي رفها الماعن ين بمساار الوبنية و ار   أشجار المواجهة، ولنماد 

المحانين، وو اردي الماسمرين، و ش يعرفون ان الشج  واوسانلار وايدانة لرف ة ال رن و انيف 
 الرفر النفىي زالف وزالا، وو  يمة لز، بالما و ياراف  مع نبواد عمنية في الميدان.
 28/6/2018، رأي اليوم، لندن
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 يوسي يهوشع  
 أنا مسنود ف ب من ال لرى السنوية الرابعة لبد  حمنة الجرف الرامد، يملن ال وا بشل أسبوي با 

 .األفعااليب ف ب في الارريحاد با وفي  –حماب نجحد في  ن  المعادلة حياا  سراليا 
حمنة الجرف الرامد رمد ثال  سنواد  أع ا الردي ال و  ال   ح  ز الجيش ايسراليني في   ن

 . فهي اهدد وانف األررحماب  ي الاي ا رر ال واعد عنم  األنيرين. في الشهرين أشهروعشر  
سراليا اضبر  لم اونجرار ورا  ا. –أيضا    واس
" البالراد الور ية، ررحد حماب عن  ر ا ، بعد أن  اجش الجيش ايسراليني أ دافا لر "أسبوي با 

ايسرالينية. في  األراضيمعادلة جديد ، بموجبها سيرد عنم النار بالنار وردد برنية رواريخ  لم 
 وللن بالببع لش يمد مثا   ا الرد. –لة وان الرد سيلون حادا انف    ق المعاد أو سراليا وعدوا 

البالراد الور ية   بال و ل ا انا ند المبادر   لم حماب الاي اشد الحبا حياا  سراليا، واوارا 
وف الدونماد في غالف غز  ومحاوود الاسنا عنم الجدار. وفي لينة يوش والحار ة الاي احر  

لجيش ايسراليني بشلا بفيف جدا، لاند حماب  ي الاي رسمد حدود الثالثا  أيضا  حين رد ا
الجيش ايسراليني النار عنم سيار  فارغة لنشيب في  أبن الجبهة. ما ال   حرا في لينة الثالثا ؟ 
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فردد حماب بالنار عنم بوا  –بشلا م رو   راباد  ي ايالبالراد الور ية دون   بال جهاز 
  يفة  اون. والنايجة: أثباد حماب بانها ا ف ننف ارريحااها  13لر الجبهة بشلا مدروب ومرا  

 واحافى عنم شار  ثمن الرد عنم لا نار  سرالينية.
الجيش  أن،    األنير ودر ا لنشي، فالحدي  يدور عن اريير جو ر  لنمعادلة من السنواد 

 أماب عنم الاهدلة. لش احافى فيها حما أحدا ايسراليني لان يعرف في الماضي ليف يعما في 
،  شلالية  عالميةال ياد  السياسية، فمثا الجيش ايسراليني احرح عنم الحفاى عنم سياسة 

بموجبها  سراليا غير معنية بالمواجهة في غز  وحماب اساوع   لي وارد بشلا ياناس  معز 
نية أيضا ، لن لاند السياسية الارريحة، وبالببع العم   اباببي  معادلة ال رف م ابا ال رف. 

اارير، فساجد  سراليا نفسها اجر  لم مواجهة مع غز  في ىروف مريحة ا ا، دون عنرر المفاجم  
 في حمناي الرراح المربو  وعمود السحا . أو عاهاوضربة اوفاااح اوساراايجية الاي 

  28/6/2018أحرونوت،  يديعوت
 29/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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