
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية": الشرق األوسط"
 دهدا  استراتيييةأللديها إمكانيات تهديد كبيرة  " القساميةوحدة "الكوماندوز ي:تقرير إسرائيل

 أل  دونم في منطقة بيت لحم "أراضي دولة" 17"دهآرتس": مسؤول في "اإلدارة المدنية" أعلن عن 
 "المؤتمر الشعبي" يرفض صفقة القرن ويحذر من تصفية قضية الاليئين

 " تكش  عن سعي إماراتي سعودي لفتح مقر بالقدس21"عربي

باتت غير مؤدهلة  واشنطن عباس:
 لفرض أي حل أو سياسيا   أخالقيا  
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  السلطة:
 5 يستقبل مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في الشرق األوسط عباس  2.
 5 عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية": الشرق األوسط"  3.
 7 إنهاء الخال  السياسي يكون من خالل صندوق االقتراع: ي لعباستقدم تقريردها النهائ "لينة غزة"  4.
 8  تحذر من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاية برامج إغاثية  وزارة الخاريية  5.
 9 "صفقة القرن"تمرير تستغالن االنقسام لمحاولة  وواشنطن "إسرائيل"عريقات:   6.
 9 : المهريان الدولي للضوء بالقدس أداة تهويد إسرائيليةالفلسطينية الحكومة  7.
 10 بحر: شعبنا لن يخذل دماء شهدائه  8.

 
  المقاومة:

 10 تعج بمفايآت أصغردها ستبقي العدو مذدهوال   تنايعب.. اض  غزة القرن العشرين غدت م :القسام  9.

 11  دهدا  استراتيييةأللديها إمكانيات تهديد كبيرة  " القساميةوحدة "الكوماندوز ي:تقرير إسرائيل  10.

 11  للشعب الفلسطيني شيئا  فتح: إيران لم تقدم   11.

 12 حماس: شعبنا سيكسر الحصار مهما كان الثمن  12.

 12  أحمد يوس : حماس قد تقبل بصفقة وشيكة بشأن غزة.. لن تكون على حساب الثوابت  13.

 13 ةحماس تطالب بمحاكمة قادة االحتالل أمام المحكمة الينائية الدولي  14.

 13 الحية: حكومة االحتالل تشّرع قتل أبناء الشعب الفلسطيني  15.

 14 "الشعبية": دهكذا اعتدت فتح على مسيرة رفع العقوبات بنابلس  16.

 14 مواصلة فرضها حماس: قمع السلطة مسيرات رفع العقوبات دليل رغبتها في  17.

 15 فتح: االستقالل والدولة والقدس والاليئين قضايانا والشرعية دهي العنوان  18.

 15 وفد من حركة حماس يزور يرحى مسيرة العودة بتركيا  19.

 16  لمقاطعة انتخابات بلدية االحتاللقدسيين تدعو المالقوى والفصائل الفلسطينية   20.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 16 أل  دونم في منطقة بيت لحم "أراضي دولة" 17"دهآرتس": مسؤول في "اإلدارة المدنية" أعلن عن   21.
 17 قمع دمش« فك االشتباك» اتفاقية طالب بتطبيقنتنيادهو ي  22.
 17 : خالفات إسرائيلية على تقديم تنازالت متعلقة بإخالء مستوطنات في إطار "صفقة القرن"معاري   23.
 18  العليا اإلسرائيلية تشرعن إقامة مديرية خاصة تعنى بالبناء لليهود فقط   24.
 18 اإلسرائيلي« الكابينت»دهيوم ضد غزة بين السياسيين والعسكريين يلغي ايتماعا لـ خالفات حول   25.
 19 تبلغ موسكو وواشنطن شروطها النتشار النظام السوري في اليوالن "إسرائيل"  26.
 19 الدوليةترّحل ناشطة يهودية أميركية في حركة المقاطعة  "إسرائيل"  27.
 20 ةسترد بشكل فوري على أي محاولة للتموضع اإليراني في سوري "إسرائيل"ليبرمان لنظيره الروسي:   28.
 20 إقرار قانون التينيد ونتنيادهو يوعز لحلفائه بتمرير قانون "القومية"  29.
 20 ترفض دخول سوريين فارين من القتال في درعا ""إسرائيل  30.
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 21 ايتماع أميركي ــ إسرائيلي لبحث النفط اللبناني  31.

 21 : ربع اإلسرائيليين يخشون صفقة القرن"ييروزاليم بوست لـ" استطالع  32.

 22 راع اإللكتروني لسالح اليو اإلسرائيلي... الذ108الوحدة   33.

 23 االحتالل يستعين بمنظومة رادارية متطورة لموايهة البالونات الحارقة  34.

 23 اندالع خمسة حرائق في غال  غزة يراء الطائرات الورقية  35.

 23 ابق يكش  مستويات التطبيع مع الدول العربيةوزير إسرائيلي س  36.
 

  :األرض، الشعب
 26 محكمة االحتالل تقرر اإلفراج عن الشيخ رائد صالح  37.
 26 "إسرائيل"وسط غياب لمساءلة  2018و 2000بين  طفال  شهيدا   2050: إحصائية  38.
 27 وحدة يديدة في مستوطنة "بسيات زئي " 1080القدس: مخططات لبناء   39.
 27 القدس: إحباط صلوات تلمودية في المسيد األقصى  40.
 28 نابلس تتظادهر لرفع العقوبات عن غزة  41.
 28 يختطفون شابا  من الددهيشة "مستعربون.. "الخليلبادرة أراض االحتالل يقمع احتيايات على مص  42.
 29 "المؤتمر الشعبي" يرفض صفقة القرن ويحذر من تصفية قضية الاليئين  43.
 30 شبان يضرمون النار في ثكنة عسكرية على حدود قطاع غزة  44.
 30 سيدة 13طفال  و 15أسيرا  خالل حزيران بينهم  355ز القدس: مرك  45.
 30 آال  الفلسطينيين النازحين من درعا يفترشون العراء  46.
 31 انتهاكا  بحق الصحفيين خالل حزيران المنصرم 119: المكتب اإلعالمي الحكومي  47.
 32 اآلبار اليوفية في القطاع غير صالحة بعد تسرب مياه الصر  الصحي إليها  48.
صابة   49.  33 آخرين بانفيار داخلي شرق غزة 8مقتل مواطنين وا 
 34 مسيرات العودة تربك االحتالل وتكبده خسائر فادحة  50.
 34 مخيمات القطاع بسبب أزمة الوكالةفي ع حاد في مستوى خدمات النظافة تراي  51.

 
  : ثقافة
 35 فيها "إسرائيل"المعركة على قضية الاليئين الفلسطينيين وكيفية انتصار  ..حرب حق العودةكتاب:   52.

 
  : مصر
 36 ة ستشهد استئنا  حوارات المصالحة الفلسطينيةاأليام المقبلنائب مصري:   53.

 
  لبنان: 

 37 الحريري: تحصين أمن المخيمات واليوار مسؤولية مشتركة فلسطينية ـ لبنانيةبهية   54.

 38  باستفزازدهاحذرت لبنان عبر واشنطن من إمكانية قيام حزب هللا "إسرائيلالعبري: " "والال"  55.
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  عربي، إسالمي:
 39 " تكش  عن سعي إماراتي سعودي لفتح مقر بالقدس21"عربي  56.
 39 للتوصل لـ "صفقة" حول أوضاع غزة "إسرائيل"العمادي: مباحثات غير مباشرة بين حماس و  57.
 40 تنسيق إسرائيلي مع حفتر في الينوب الليبي": يديدالعربي ال"  58.
 41 مليون لاير لطلبة اليامعات بغزة 50قطر تقدم   59.
 41 متظادهرون إيرانيون يهتفون: الموت لفلسطين  60.

 
  دولي:

 42 ستفشل "صفقة القرن"نقل سفارتنا للقدس وبوغدانو  للتلفزيون العبرّي: لن ن  61.

 42 "األمم المتحدة" األوضاع بفلسطين األشد قتامة حتى اآلن  62.

 43 نتنيادهو يطالب دول "فيسغراد" بنقل سفاراتهم إلى القدس  63.

 44 خية على شوارع في فرنساإطالق أسماء مدن فلسطينية تاري  64.

 44 متطوعات أمريكيات يعلن منادهضتهن لالحتالل بعد تينيددهن للعمل في دعايته  65.
 

  حوارات ومقاالت
 45 د. عدنان أبو عامر... منشغلة باليبهة الشمالية صحيح.. ولكن! "إسرائيل"  66.
 46 د. فايز أبو شمالة... عمالء في خلية النحل مع األعداء  67.
 48 تل ليف رام... قّوة  منتصرة  « حماس»ستظهر  "الرزمة اإلنسانية"  68.

 
 50 :كاريكاتير

*** 
 

 حللفرض أي  ا  أو سياسي ا  باتت غير مؤدهلة أخالقي واشنطن عباس: .1
محملود عبلاسإ  ن الايلادل الفطسلطينية عمطل  للقل ال الدين  يةفطسلطينال السلططةقال رئيس : نواكشوط

األليللرين عطللج  نسللاز سللقمإ يقللمن تحايلل  الحللد األدنللج مللن الحاللو  التاريليللة الم ت للبة لطشلل   
 الفطسطينيإ وهو ما قوقته  سرائيل.

ن رياض الملالكي فلي اللدورل الحاديلة والثقثلين ودعا في كطمة ألااها نيابة عنه وزير اللارسية والم تري
لامللة احتحللاد األفريالليإ المن اللدل تحلل  شلل ار ماحنت للار فللي مكافحللة الفسللاد: مسللار  مسللتدام  لتحللول 
أفريايللامإ احتحللاد األفرياللي  لللج مراس للة ال ققللا  مللة الللدول واألننمللة السياسللية ال ن للرية الم تديللةإ 

واحقت للاديةإ والتللي تمثللل  سللرائيل نمواسخللا ال للار  فللي الاللرن  عطللج ال لل د السياسللية والدبطوماسللية
 الحادي وال شرين.
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وأقاف ان الاقية الفطسطينيةإ التي كان  وما زال  مفتاحا أساسلياإ لتحايل  األملن والسلطم اللدوليينإ 
قللادرل بمللا تتسللم بلله مللن قللول دفللة سياسللي وتقللامن عللالميإ عطللج  فشللال كافللة الملططللا  ال دوانيللةإ 

ما تتمتة به من عدالة س طتخا ناطة ارتكاز تقامنيإ لكافة أحرار ال المإ اللاين يتالدمخم رفاقنلا والك ل
 وشركائنا في الاارل األفرياية.

وأكللد أن اإلدارل األميركيللةإ التللي ارتقلل  عطللج نفسللخا أن تكللون لللار  اإلسمللاي الللدوليإ لحللل الاقللية 
ترامخللا لنقللاح  وحاللو  الشلل و  التللي تناقللل الفطسلطينيةإ وأعطنلل  بارارهللا المت طلل  بالاللدسإ عللدم اح

من أسل استاقلخا وحريتخا وحاوقخاإ بات  غير مؤهطة ألققيا أو سياسياإ لفلرض أي حللإ أو تمريلر 
 أي  فاةإ تاوم عطج هقم واستزاء الحاو  الفطسطينيةإ ل الح شرعنة اححتقل اإلسرائيطي.

 1/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يستقبل مبعوث األمين العام لألمم المتحدة في الشرق األوسط عباس .2

رئيس محمللود عبللاسإ مسللاء يللوم اححللدإ بماللر الرئاسللة فللي مدينللة رام هللاإ مب للو  الللاسللتابل : رام هللا
القليفإ عطلج رللر  عبلاسوأططة  احمين ال ام لألمم المتحدل في الشر  احوسط نيكوحي مقدينوف.

وقاي السياسيةإ واحوقاي التي ي يشخا الشل   الفطسلطيني سلراء اححلتقل وممارسلاته مستسدا  اح
وأكد اهمية الدور الكبير لألمم المتحدل ومؤسساتخا فلي حمايلة الشل   الفطسلطينيإ وقلرورل  الت سفية.

موا للطة المننمللا  الدوليللة التاب للة لخللا تاللديم اللللدما  لقسئللين الفطسللطينيين كوكالللة غللو  وتشلل يل 
وأشللار  لللج ان الايللادل الفطسللطينية توا للل ال مللل مللن أسللل تحايلل   لقسئللين الفطسللطينيينم األونللروام.ا

الم للالحة وانخللاء احناسللامإ والللك عطللج قاعللدل تمكللين حكومللة الوفللا  الللوطني مللن اداء مخامخللا فللي 
 قطاي غزل كما هي في القفة ال ربية.

ن النالللاا والتوا لللل الم تلللاد ملللة الايلللادل بلللدورا قلللال المب لللو  األممللليإ كلللان هلللاا احستملللاي سلللزء مللل
الفطسطينيةإ واسرائيلإ وم رإ وكل احطراف الم نيةإ ألننا نريد أن تكون األمور واقحة لطسمية أن 

وأقللافإ كللالك نللدعم  احمللم المتحللدل تللدعم بشللكل كامللل انخللاء احناسللام بللين غللزلإ والقللفة ال ربيللة.
 تمكن الحكومة الفطسطينية من استقم مسؤولياتخا هناك.سخود الايادل الفطسطينية لط ودل الج غزلإ لت

 1/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية": الشرق األوسط" .3

إ  ن الللرئيس الفطسللطيني محمللود «الشللر  األوسللط»قاللل  م للادر فطسللطينية لللل: كفللاز زبللون - رام هللا
عباسإ يس ج  لج تشكيل حكومة فطسطينية سديدلإ باحتفلا  ملة سميلة الف لائل الفطسلطينية بملا فيخلا 
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حركللة حمللاسإ وتكللون حكومللة وحللدل وطنيللة مخمتخللا توحيللد المؤسسللا  والتحقللير حنتلابللا  عامللة 
قريبة. وأكد  الم ادرإ أن هاا التوسهإ يأتي لاطة الطري  عطج أي محاوح  لف ل قطاي غزل عن 

أو  لفاا   نسلانية أو أي مسلميا . ويميلل عبلاس  للج «  فاة الالرن»قفة ال ربيةإ تح  مسمج ال
 تكطيف رئيس الوزراء الساب إ سقم فياضإ لترؤس هاا الحكومة.

وقاللل  الم للادرإ  ن الللرئيس التاللج فيللاض قبللل أيللامإ لمللدل سللاعتينإ لطتشللاور حللول األمللر. وبحسلل  
ابطللة  اا كللان شللريكاب و للاح  قللرارإ وقللمن حللقب شللامقب الم للادرإ قبللل فيللاض تللرؤس الحكومللة الم

إلنخللللاء احناسللللامإ يشللللمل كللللالكإ  عللللادل تشلللل يل المسطللللس التشللللري ي الفطسللللطيني الللللاي يتمتللللة فيللللاض 
ب قويتهإ وكالك توسية عقوية مننمة التحرير. وأبطغ فياض الرئيسإ أنله ح يريلد أن يكلون مونفلاب 

« حمللاس»فللي  دارل الحكومللة الفطسللطينية ب للد سلليطرل فللي حكومللة ح تللتحكم بكللل شلليء. ونسللح فيللاض 
فللي الللك الوقلل إ مخمتلله ترتيلل  الفوقللج ومحاربللة « مناللا»إ وبللدا كرسللل 2007عطللج قطللاي غللزل عللام 

الفسادإ ولط  شفافية في عمل المؤسسا  الفطسلطينيةإ ونسلح فلي اللك  للج حلد كبيلر. وحنلي فيلاض 
 2013ل أن يلتطلف ملة عبلاس ويالدم اسلتاالته فلي بدعم غربي كبيرإ وكان قريباب لططباا  الش بيةإ قب

 «.ال قحيا »وسط  راي 
وقالللل  الم لللادرإ  ن حركتلللا فلللتح وحملللاس للللن تمان لللا علللودل فيلللاض قلللمن اتفلللا  شلللامل. وبحسللل  

قول فياض أنه  اح  مبادرلإ ولديه عم  دولي وثاةإ ويمكن أن يسلاعد أكثلر عطلج »الم ادرإ فإن 
 «.غزل توحيد الننام السياسي وحل مشكق 

مالللربين ملللن فيلللاضإ حلللول احتملللال عودتللله رئيسلللاب لطلللوزراء. وقلللال م لللدر « الشلللر  األوسلللط»وسلللأل  
للد  فيلاض »مططةإ  ن األمر ي تمد عطج وسود رؤية سديدل  زاء است ادل الوحدل الوطنيلة. وأقلاف : 

سللنوا . وتاللوم عطللج  3ويشللير الم للدر  لللج اللطللة التللي طرحخللا سللقمة فيللاض قبللل  «.لطللة طريلل 
توسلللية عقلللوية مننملللة التحريلللرإ ملللن للللقل احنتلابلللا  أو أي رليلللة »ار وطنلللي شلللامل يقلللمن حلللو 

موقوعية ألر  يتم التواف  عطيخاإ وتف يل اإلطار الايادي الموحدإ المكون من كافلة ف لائل مننملة 
التحريللر والف للائل غيللر المنقللوية تحلل  لللواء المننمللةإ والننللر فللي اعتمللاد اإلطللار الايللادي الموحللد 

سملايإ والتلزام كافللة الف لائل بللالقعنف لملدل زمنيللة محلددلإ تألللا باحعتبلار الوقلل  اللقزم إلنسللاز باإل
 عللللادل توحيللللد المؤسسللللا  الرسللللمية والاللللوانينإ واحتفللللا  عطللللج أن تكللللون الحكومللللة الفطسللللطينية ملولللللة 

يا  ألق للج درسللة يوفرهللا الاللانون األساسلليإ بإعللادل بنللاء وتوحيللد المؤسسللا  واحقللطقي بالمسللؤول
المنوطللة بخللا عطللج النحللو المن للوا عطيلله فللي الاللانون. وفللي اللطللةإ يشللترط فيللاض احلتللزام بللإسراء 
انتلابلللا  حلللرل نزيخلللة وشلللامطةإ للللقل فتلللرل زمنيلللة تسلللب  بسلللتة أشلللخرإ عطلللج األقللللإ نخايلللة المرحطلللة 
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إ احنتااليللةإ وقللمان أق للج درسللة مللن المسللاءلة مللن لللقل  عللادل ان اللاد المسطللس التشللري ي الحللالي
 لطايام بدورا كامقبإ وتوسية نطا  المشاركة السياسية عبر الوسائل الديماراطية.

وطالللل  فيلللاض بتلللوفير توافللل  وطنلللي فطسلللطيني حلللول السلللبيل األمثلللل لطمقلللي قلللدمابإ بحيللل  ي لللبح 
مقمونه والسدول الزمنلي اللاي يتقلمنه أسلاس الت املل ملة اححلتقل والمستملة اللدوليإ ملن منططل  

 اريخ محدد ومؤكد إلنخاء اححتقل وحل المسائل ال الاة.الحاسة لتحديد ت
وأكد الم در المار  من فياضإ أن هاا األفكار كان  محل نااا بين فياض والرئيس. وساء الطااء 
بين عبلاس وفيلاض فلي نلل تحركلا  م لرية متوق لة حسلتئناف سخلود  نخلاء احناسلام. وكلان عبلاس 

خرإ ملن أسلل تسلطيم قطلاي غلزل واللاها   للج انتلابللا  قبلل أشلل« حملاس»أرسلل عبلر م لرإ رسلالة للل
عامة. وثمة قناعة في رام هللا أن اإلدارل األميركية ت مل عطج تونيلف موقلوي احناسلام إليسلاد دوللة 

 منف طة في غزل وتوسية الحكم الااتي في القفة.
 2/7/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 ء الخال  السياسي يكون من خالل صندوق االقتراعإنها: تقدم تقريردها النهائي لعباس "لينة غزة" .4

عطمللل  الالللدس ال ربلللي ملللن م لللادر مطط لللةإ أن الطسنلللة اللا لللة المشلللكطة ملللن  :غلللزل أشلللرف الخلللور:
أعقاء الطسنة التنفيايةإ لحل مشاكل غلزل الناسملة علن احناسلامإ ستسلطم قريبلا لطلرئيس محملود عبلاس 

مللا إ تبللدأ بإنخللاء احناسللامإ وقيللام الحكومللة بكامللل تاريرهللا النخللائيإ الللاي يشللمل ماترحللا  لحللل األز 
لسنة »إ الطري   لج الحل الشامل. وأنخ  « ندو  احقتراي»لدماتخا هناكإ واحتفا  عطج أن يكون 

إلنخلللاء األزملللا  المتفاقملللةإ وأبرزهلللا « حطلللول عمطيلللة»قبلللل أيلللامإ استماعاتخلللا اللا لللة لوقلللة « غلللزل
 حل األزمة بشكل كامل.المشاكل احقت اديةإ ووق   ماترحا  ل

وأكللد قيللاديون فطسللطينيون مطط للون عطللج تطللك احستماعللا إ أن الحطللول الموقللوعةإ التللي سللتادم فللي 
تاريللر نخللائي لطللرئيس عبللاسإ تؤكللد عطللج أن أسللاس  نخللاء أزمللة اللللقف السياسلليإ يكللون مللن لللقل 

كلون نتائسخلا هلي الحكلم إ واحتفا  عطلج موعلد إلسلراء انتلابلا  عاملةإ ت« ندو  احقتراي»الطسوء لل 
الرئيسلليإ لمللن سللياود المرحطللة السياسللية المابطللة. وتشللمل الماترحللا  أيقللا حطللوح ألزمللا  قطللاي غللزل 

مللللن رواتلللل  مللللونفي غللللزل  %50احقت للللاديةإ ومللللن قللللمنخا تو للللية بحللللل مشللللكطة ل للللم الحكومللللة 
المشلللكطةإ  أن الطسنلللة تططللل  فلللي تاريرهلللا الشلللامل  نخلللاء هلللاا« الالللدس ال ربلللي»الحكلللوميين. وعمطللل  

 وقرورل عودل الحكومة ل رف روات  المونفين كما الساب .
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وفي هلاا الشلأن أسلر  الطسنلة فلي وقل  سلاب  استماعلا ملة مسلؤولين كبلار فلي الحكوملةإ وينتنلر أن 
تنخر نتائج الطااء لقل عمطية  رف روات  المونفين المتوق ة لقل األيلام المابطلةإ لطتأكلد مملا  اا 

 لا  بطط  الطسنة  نخاء األزمةإ أم أسط  األمر  لج األشخر المابطة. ن كان  الحكومة أ
ويشللمل التاريللر ايقللاإ م السللة الاقللايا الحياتيللة والم يشللية والسياسللية ل للزلإ مللن لللقل التأكيللد عطللج 

الشلراكة »قرورل تمكين حكومة التواف  من الايلام بكاملل مخامخلا فلي قطلاي غلزلإ والتركيلز عطلج مبلدأ 
إ ملللن « للفاة الاللرن»تطللر   لللج سللبل مواسخللة الملططللا  األمريكيللة الراميللة لتمريللر وي«. السياسللية

السبخلة الدالطيلةإ حيل  يؤكلد أعقلاء فلي الطسنلةإ أن أفقلل ليلار لطمواسخلة يكلون ملن »لقل ت زيز 
محطلة »لقل است ادل الوحدل الدالطيةإ وتساوز فترل احناسلام المريلرإ اللاي بلا  السميلة ماتن لا بأنله 

أن تو ليا  الطسنلة « الالدس ال ربلي»وعطمل   تدلل منخا اإلدارل األمريكية لتمريلر ال لفاة.س« مخمة
اللا لة بإنخلاء احناسلامإ وتطبيل  اتفاقيلا  الم لالحة كامطللةإ بملا فيخلا اتفلا  التطبيل  اللاي وقلة فللي 

يلة اكتوبر/ تشرين األول الماقي بين فتح وحماس في الااهرلإ سلاء  بلالتزامن ملة تحركلا  دالط 12
 وم رية إلعادل قطار الم الحة  لج سكة احنطق  من سديد.

 2/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تحذر من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاية برامج إغاثية وزارة الخاريية .5
نية بحاسلة حار  وزارل اللارسية والم تربينإ من الت امل مة الاقية الفطسطينية كمسلألة سلكا :رام هللا

وأكلللد  اللارسيلللة فلللي بيلللان  لللحفي يلللوم اححلللدإ ملللن للللقل متاب اتخلللا الحثيثلللة  اللللج مبلللرامج  غاثيلللةم.
لتحركا  اإلدارل األميركيلة الحطيلف األكبلر لقحلتقل وسياسلاتهإ أن متحلاوح   بلراز الم انلال اإلنسلانية 

قل ومنحله شلرعية احسلتمرار لش بنا في هاا المرحطة بالاا إ تاة في هاا السيا إ بخدف تبرئلة اححلت
في ملططاته حبتقي ما تباج من أرض دولة فطسطينإ وأن هاا التحرك األميركي ينسح  ليس فاط 
عطج قطاي غزل وم اناته الكبيرل والواس ةإ  نما أيقا عطج القفة ال ربية المحتطةإ فلي اسلت قل بشلة 

 الحاياي. لتطك الم انال وتسوياخا لط الم بم زل عن بت دها السياسي
وأقلللاف : مفلللي اإلطلللار نفسللله تتوا لللل محلللاوح  اإلدارل األميركيلللة ودوللللة اححلللتقل إلسلللااط الاقلللايا 
السوهريللة لط للرايإ وفللي ماللدمتخا ققللية الاللدس مللن لللقل  عللقن ترملل  المشللؤومإ وققللية القسئللين 

عللادل تركيبخللا مللن سديللد لطايللام بللدور   غللاثي عللام  ي شللمل الفطسللطينيين عبللر تفكيللك وكالللة ماألونللروامإ واك
 ب يدا عن الدافة الحاياي إلنشاء الوكالةم.

 1/7/2018، رام هللا، الحياة اليديدة
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 "صفقة القرن"تستغالن االنقسام لمحاولة تمرير  وواشنطن "إسرائيل"عريقات:  .6
عبد الرؤوف أرناؤوط: قال د.  لائ  عريالا إ أملين سلر الطسنلة التنفيايلة لمننملة التحريلر  -الادس 
طينيةإ للللماأليامم:  ن احناسللام الفطسللطيني فللي غللزل بللا  الث للرل التللي مللن لقلخللا تحللاول  سللرائيل الفطسلل

وهللو مللا يتططلل  الللرد مللن لللقل أمللرينإ األول هللو مإ واإلدارل األميركيلة تمريللر مللا تسللمج م للفاة الاللرن
ول أعمللال تحديللد ال ققللة األمنيللة واحقت للادية والسياسللية مللة  سللرائيلإ وفللي هللاا فإنلله عطللج رأس سللد

الايلللادل الفطسلللطينية تنفيلللا قلللرارا  المسطسلللين اللللوطني والمركلللزي الفطسلللطينيينإ والثلللاني  زاللللة احناسلللام 
 الفطسطيني لمواسخة التحديدا  اللطيرل التي تواسه المشروي الوطني الفطسطينيم.

لحكوملة وأقاف عرياا : مالسططة الفطسطينية والننلام السياسلي الفطسلطيني فلي لطلرإ ف نلدما تتللا ا
اإلسللرائيطية قللرارا  تللديم اححللتقل لألراقللي الفطسللطينية وتسللتخدف وسللود السللططة الفطسللطينيةإ وعنللدما 
للون الوسلود  ياول المب و  األميركي سيسون غرينبق :  ن الايلادل ح تمثلل الشل   الفطسلطينيإ ويحو 

 مر لطير سدابم.الفطسطيني  لج ققية مساعدا   نسانية ب يداب عن  نخاء اححتقلإ فإن األ
واكر أن الحكومة اليمينية اإلسرائيطية تحاول تدمير السلططة الفطسلطينية ملن للقل علدل لطلوا إ ملن 
بينخللا قللرار متوقللة أن ي للدر عللن الكنيسلل  اإلسللرائيطيإ اليللومإ باقتطللاي مئللا  مقيللين الللدوحرا  مللن 

 الشخداء واألسر  والسرحج.األموال المستحاة لطسططة الفطسطينية؛ بداعي أن السططة تدف خا ألسر 
 2/7/2018األيام، رام هللا، 

 
 : المهريان الدولي للضوء بالقدس أداة تهويد إسرائيليةالفلسطينية الحكومة .7

شللللدد  الحكومللللة الفطسللللطينيةإ عطللللج أن المخرسللللان الللللدولي لطقللللوء؛ والللللاي تتايملللله سللللططا  : رام هللا
التخويلللد التلللي ت ملللل عطلللج فرقلللخا سلللططا   اححلللتقل اإلسلللرائيطي فلللي الالللدس المحتطلللةإ م حلللد  أدوا 

وقالللل  الحكوملللة فلللي ت لللريح لطنلللاط  باسلللمخا يوسلللف المحملللودإ مسلللاء اليلللوم األحلللد:  ن  اححلللتقلم.
اححلتقل يسل ج حسلتلدام سميلة ال نا للر ملن أسلل لدملة أهدافله السللوداءإ لقلمان فلرض مزيلد مللن 

 لة قط  ال ورل واستبدال واقة المدينة.الت تيم عطج تاريخ وحاقر أقدس وأقدم المدن ال ربيةإ ولمحاو 
وأردف المحمود: مأن الحاياة تاتقي بأن يسمج المخرسان بمخرسان الت تليمإ ولليس مخرسلان القلوءإ 

 أو النور كما يططاون عطيهم.
 1/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحر: شعبنا لن يخذل دماء شهدائه .8
ول لرئيس المسطس التشري ي أحمد بحر أن سماهير الشل   الفطسلطيني للن تللال أك د النائ  األ: غزل

 دماء الشخداء والسرحج وتقحيا  اويخمإ وستوا ل طرياخا حتج تحرير فطسطين.
ولفلل  بحللر فللي ت للريحا  لللقل تاديملله عطللج رأس وفللد مللن نللوا  المسطللس التشللري ي واسلل  ال للزاء 

حإ واوي الشللخيد الطفللل ياسللر أبللو النسللا فللي محافنللة لللاوي الشللخيد محمللد الحمايللدل فللي محافنللة رفلل
لانيونسإ  لج أن مسيرل ال ود الكبر  مستمرل بإيمان وعطاء شبا  قطاي غزلإ ووفاء للدماء الشلخداء 

 والسرحج الاين ارتاوا عطج طري  تحرير فطسطين.
طسلللطيني وعبلللر علللن اعتلللزازا بالشلللخداء اللللاين قلللربوا أسلللطورل الت لللدي وال لللمودإ وقلللدموا لطشللل   الف
ا رائ با في ال طاءإ مسد دبا ال خد عطج الوفاء حتج تحرير المسسد األق ج المبارك.  نمواسب

 وقم  الوفد البرلماني  لج سان  بحر: النوا  يونس األسطلإ وسالم سقمةإ وعبد الرحمن السمل.
  1/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تعج بمفايآت أصغردها ستبقي العدو مذدهوال   ناتيعب.. غزة القرن العشرين غدت ماض   :القسام .9

كت  محرر الشؤون ال برية في موقة كتائ  الاسام مااح بالط تين ال ربيلة وال بريلة تحل  عنلوان : غزل
بللين الفينللة »إ يتحللد  عللن  عقنللا  اححللتقل المتكللررل مللؤلراإ سللاء فيلله «بللين نفلل  ميلل  ونفلل  ثللائر»

لبلللر مفلللادا تلللدمير نفللل  هسلللومي فلللي قطلللاي غلللزلإ بحسللل  واألللللر  تططلللة عطينلللا  لللحافة اححلللتقل ب
يبدو أن هاا المتحد  ح ياول الحاياةإ عطج األقل في تف يل   ير لكنه »وتابة «. متحد  السيا

شللديد األهميللةإ أنلله ينسللج أن يللاكر أن هللاا األنفللا  التللي تللم تفسيرهللا ليسلل  سللو  أنفللا  لرسلل  مللن 
عنللدما تللاكر أنفللا  الاتللالإ »إ وقللال «ا  المااومللةأنفلل»وعللاد يتحللد  عللن  «.2014اللدمللة منللا حللر  

تافز  لج الاهن بشكل تطاائي  ور أبطال الش   الفيتنامي الاين قاتطوا ال ازي األمريكي ونسحوا في 
وهنا »وتابة «. تسري ه كؤوس الخزيمة وتركوا ينزف عاراب وليبةب وكثيراب من ال دما  حتج يومخم هاا

مريكان الاين بادروا عدوانخم عطج بطد الحرو  فيتنامإ وبلين تطلك الطفيطيلا  تن اد ماارنة بين ال زال األ
التللي حانخلللا مسرملللو احسلللت مار فلللي شلللرايين األرض المادسللةإ األملللر اللللاي يتطالللي بالسلللؤال ا تلللي:  اا 
كان  الدولة ال نمج التي ت اي من لقل حبل سري كيان ال خاينة هي نفسخا متني  بخزيمة مدوية 

طلال فيتنلام ملن للقل أنفلا  الملو  التلي قلاموا ببنائخلا لخلاا ال لرضإ فخلل سلوف يحلابي عطج أيلدي أب
 «.ال دل الك السنين المشوا الق يف  الكيان اليخودي ال ري  الاي غترس في أرقنا الطاهرل ؟

إ وعن فشل األمريكيين «األنفا »وتحد  عن بطوح  الفيتناميين قد األمريكيين من لقل استلدام 
ا ن: ملا ينب لي أن »ل ملن هلاا األنفلا إ وربلط بلين تطلك األنفلا  وأنفلا  غلزل الخسوميلةإ وقلال في الني



 
 
 
 

 

 11 ص             4678 العدد:             7/2/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

-الاي ينتنر ال دوإ »وتابة «. ي يه ال دو سيدَاإ أن غزل الارن ال شرين غد  من الماقي السحي 
 ي تدي عطج غزل سوف يفو  كلل ليلالإ  نسلانيإ مبلديإ فطينفل  ال لدو بالدر ملا يسلتطية ملن -أي عدو

األمللوال عطلللج  قاملللة السللدران واألسلللوار وعطلللج الوسللائل التكنولوسيلللة الكثيلللرل الملتطفللة وال سيبلللةإ لكلللن: 
يسدر أن يكون هناك أمر  واحد  شلديد الوقلوزإ س بلة المااوملة الفطسلطينية ت لج بالمفاسلر إ أ ل رها 

اا انتخللج وقللف  طللق  النللار وبللدأ ال ملل ل فللإن السميللةإ أقللول سللتباي ال للدو مللاهوحب فللاغراب فللاا دهللرابإ واك
 «.السميةإ بدءاب برأس األف ج وانتخاء بايطخا لن يحنوا برؤية األعياد

 2/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 دهدا  استراتيييةأللديها إمكانيات تهديد كبيرة  " القساميةوحدة "الكوماندوز ي:تقرير إسرائيل .01
ن  ال بريللة بل  مسللاء يللوم األحللد القللوء سللطط تاريللر متفطلز لانللال  ريشلل  كللا :ترسملة لا للة -رام هللا 

وهلاا هلو التاريلر الثلاني  عطج الاوا  البحرية التاب ة لكتائ  الاسامإ السنلاز ال سلكري لحركلة حملاس.
 البحرية. في غقون أيام م دودل الاي ينشر في وسائل اإلعقم ال برية حول قوا  حماس

بيللة فللي الانللالإ فللأن حركللة حمللاس سللتركز ووفاللا لطتاريللر الللاي أعللدا غللال بيرغيللر محللرر الشللؤون ال ر 
لللقل المواسخللة المابطللة ملللة  سللرائيل عطللج قواتخلللا البحريللة لتوسيلله قلللربا  إلسللرائيل ب للد أن نسحللل  

وأشلار  للج أن حملاس للم توقلف تلدري   األليرل في تحييد عدد كبير من األنفا  والتاطيل ملن لطرهلا.
 د الاوا  اإلسرائيطية.قواتخا البحرية التي تنتنر األوامر لساعة ال مل ق

وقال قابط في البحرية اإلسرائيطية لقل التارير أن الحوافز التي يمتطكخلا عنا لر قلوا  مكومانلدوزم 
حملللاس كبيلللرل وللللديخم انلللدفاي واقلللح لموا لللطة املللتقك اللبلللرا  ملللن للللقل التلللدريبا  المكثفلللة التلللي 

كانيا  تخديلد كبيلرل لألهلداف اإلسلرائيطية وزعم أن وحدل مالكوماندوزم التاب ة لحماس لديخا  م يتطاونخا.
ووفاللا لطتاريللرإ فللإن هللاا الوحللدل مللزودل ب تللاد  ومنخللا أهللداف اسللتراتيسية كمن للا  البحلل  عللن ال للاز.

يللرانإ مشللليرا  للللج أن ب لللض هلللاا ال تلللاد تلللم  بحللري متطلللور وتتطالللج مسلللاعدل عسلللكرية ملللن حلللز  هللا واك
وقلال بيرغيلر أن قائلد الوحلدل غيلر م لروف  تخريبه ويسري ت لنية رللر داللل الاطلاي. حسل  زعمله.

 لكنخا تتبة مباشرل لاائد كتائ  الاسام محمد القيف ونائبه مروان عيسج.
 1/7/2018القدس، القدس، 

 
 للشعب الفلسطيني شيئا  فتح: إيران لم تقدم  .00

ن اسللتنكر  حركللة مفللتحم الختافللا  الرلي للة التللي لرسلل  مللن أفللواا ب للض اإليللرانيين المحتسللي: رام هللا
عطلللج األوقلللاي احقت لللادية قلللد الشللل   الفطسلللطيني المناقللللإ والتلللي تمنللل  مالملللو  لطفطسلللطينيينمإ 
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متسائطة: هل ينن احيرانيون أن حكوماتخم الساباة والحالية قدم  فطسا واحدا لطش   الفطسطيني؟ هاا 
 لحفي وأكد المتحد  الرسمي باسم حركة مفتحم أسامة الاواسمي في ت لريح  غير  حيح بالمطط .

يلللوم السلللب إ أنللله ملللن ال لللار أن ينلللن اللللب ض أن احزملللة احقت لللادية فلللي  يلللران سلللببخا دعلللم الشللل   
الفطسللطينيإ فللإيران لللم تاللدم شلليئا لطشلل   الفطسللطينيإ بللالرغم مللن وقللوف حركللة فللتح ومننمللة التحريللر 

م نتلدلل فلي إ ولم نسئ لخم يوما لفنا وح ف ق ولل1979الفطسطينية الج سان  ثورل اللميني في ال ام 
وقللللال م ن أي دعللللم للللله شللللواهدا الواقللللحة التللللي تللللؤثر عطللللج حيللللال الشلللل    شللللؤونخم الدالطيللللة مططاللللا.

ن أحدا من الشل   الفطسلطيني للم يلر أو يسلمة علن اللدعم احيرانلي بلالمطط إ  الفطسطيني و موداإ واك
ن ساهم  في بناء مدرسة او سام ة او مستشلفج او أي مشلروي ت  يرانولم نر أو نسمة أن  نملويإ واك

كان ب ض احيرانيين ينن أن دعمخم لحز  ما هو دعلم لطشل   الفطسلطيني فخلاا وهلم ولطلأ كبيلرانإ 
 .فإيران بدعمخا لحماس لم تدعم الش   الفطسطيني بالمطط 

 30/6/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس: شعبنا سيكسر الحصار مهما كان الثمن .02
عطج وحدل ش بنا في نقلاله وكفاحله قلد اححلتقلإ مشليدل بمشلاركة السملاهير إ أكد  حركة حماس

وقلال النلاط  باسلم الحركلةإ فلوزي برهلومإ  في السم ة الراب ة عشرل لمسيرا  ال لودل وكسلر الح لار.
 ن غزل في سم ة ممن غزل  لج القفة دم واحد وم ير مشتركم أرسط  رسالتخا لش بنا ممخورل باللدم 

وشللللدد عطللللج أن شلللل بنا موحللللد سيوا للللل النقللللال  طح للللار وح لقنف للللال وح لط اوبللللا .مفادهللللا ح ل
 وأقاف: ش بنا سيكسر الح ار مخما كان الثمن. والكفاز.

 30/6/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 أحمد يوس : حماس قد تقبل بصفقة وشيكة بشأن غزة.. لن تكون على حساب الثوابت .03
م لا ان كلل ملا ي لرض وكاللة ادي فلي حركلة حملاس احملد يوسلفإ لقال الاي: حمد الارنةأ - بي  لحم

عطج حركة حماس من مشارية وماترحلا  يرملي اللج تلفيلف الم انلال والح لار علن غلزل عبلر مينلاء 
ومحطللا  توليللد لطكخربللاء ومشللارية اقت للادية وبنيللة تحتيللةإ مقلليفا ان هللاا المبللادرا  طرحلل  عطللج 

 كما ان لاطر دور كبير فيخا.الحركة من قبل احمم المتحدل والم رين 
واقللاف يوسللف ان حركللة حمللاس رفقلل  ب للض المبللادرا  ب للد طرحخللا بشللكل مباشللر كونخللا تحمللل 
حطوح سزئيةإ في حين تدرس الحركة مبادرا  ومشارية الر  ترمي الج انخاء كامل ونخلائي لطح لار 

تللؤدي لابللول الحركللة  المفللروض عطللج الاطللايإ مشلليرا الللج ان احمللور باتلل  قريبللة لحللدو  انفراسللة قللد
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واشللار يوسللف الللج ان حركللة حمللاس فللي حللال وافالل  عطللج اي  للفاة مابطللة لللن  المبللادرا . بإحللد 
دوللة بلدون  تتلطج عن اي من ثوابل  الاقلية الفطسلطينيةإ مقليفا ان الحركلة للن تابلل بدوللة ب لزل وح

 التنلللازح خلللا تالللديم غلللزل وللللن تتسلللاوز علللن ققلللية الالللدس والقسئلللينإ مؤكلللدا ان ايلللة مبلللادرل يتشلللترط في
ت طم ملاهي تفا ليل م لفاة الالرنمإ اح انخلا  واكد يوسف ان حركته ح السياسية لن تتابل مخما كان .

لن ولم تواف  عطج ما طرز من تسريبا  عبر وسائل احعقم والتي و فخا بلالبنود الراميلة اللج ااحل 
 الش   الفطسطيني وت فية ققيته الوطنية.

 30/6/2018ية، وكالة معا اإلخبار 
 

 حماس تطالب بمحاكمة قادة االحتالل أمام المحكمة الينائية الدولية .04
 14شللي   سمللاهير غفيللرل نخللر أمللس سثمللان الشللخيد الطفللل ياسللر أبللو النسللا  : فتحللي  للب از -غللزل 

سللنة  فللي مابللرل مدينللة رفللح سنللو   24سللنة  فللي مابللرل مدينللة لللان يللونسإ والشللا  محمللد الحمايللدل  
 استشخدا بر اا قوا  اححتقل اإلسرائيطي لقل مشاركتخما في مسيرل ال ودلطاان إ القطاي غزل

 للللج محاكملللة الالللادل اإلسلللرائيطيين كمسرملللي حلللر  أملللام محكملللة « حملللاس»ملللن سختخلللاإ دعللل  حركلللة 
لللد »وقلللال النلللاط  باسلللم الحركلللة حلللازم قاسلللم فلللي ت لللريح  لللحافي أملللسإ  ن  السنايلللا  الدوليلللة. ت م 

المتناهرين في مسيرا  ال ودل وكسر الح ار السطميةإ يؤكد قرورل محاكمة  اححتقل قتل األطفال
اسللتمرار مسلليرا  ال للودل »وأقللاف قاسللم أن  «.قللادل اححللتقل كمسرمللي حللر  أمللام المحللاكم الدوليللة

يثبلل  فشللل محللاوح  اححللتقل تلويللف شلل بنا عبللر هسماتلله المتكللررل عطللج الاطللايإ فمسلليرا  ال للودل 
 «.ة ستتوا ل عطج رغم  رها  اححتقلوكل أنشطتخا السطمي

 1/7/2018الحياة، لندن، 
 

 الحية: حكومة االحتالل تشّرع قتل أبناء الشعب الفلسطيني .05
قال عقلو المكتل  السياسلي لحركلة محملاسم لطيلل الحيلة  ن الطفلل الشلخيد ياسلر أبلو النسلا قتتلل بلدم 

 أبناء الش   الفطسطيني. بارد بارار رسمي من حكومة اححتقلإ منبخاب أنخا تشر ي قتل
وبي ن الحية لقل سنازل الطفل ياسر أبلو النسلاإ أن سلططا  اححلتقل أملر  باتلل كلل المشلاركين فلي 

وتساءل: أين المؤسسا  الحاوقية التي تطالل  بحمايلة الطفلل  مسيرا  ال ودل محتج لو كانوا أطفاحبم.
طفلل ياسللر  لف ة سديلدل لقحلتقلإ وسللد  وأقلاف أن دم ال ملن قتلل الشلخيد الطفلل ياسللر أبلو النسلا؟ 

وشللي ة رحف الفطسللطينيين يتاللدمخم رئلليس المكتلل   منيللة أمللام أي مشللروي لت للفية الاقللية الفطسللطينية.
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السياسلللي لطحركلللة  سلللماعيل هنيلللةإ الطفلللل الشلللخيد ياسلللر أبلللو النسلللا اللللاي استشلللخد يلللوم السم لللة  ثلللر 
 ر ا ة أططاخا سنود اححتقل وأ ابته في الرأس.

 30/6/2018ع حركة حماس، غزة، موق
 

 "الشعبية": دهكذا اعتدت فتح على مسيرة رفع العقوبات بنابلس .06
كشف  السبخلة الشل بية لتحريلر فطسلطين حايالة ملا سلر  فلي المسليرل السماهيريلة الداعيلة لرفلة : نابطس

إ ال اوبللا  عللن قطللاي غللزلإ والتللي سللر  مسللاء السللب  بمدينللة نللابطس شللمال القللفة ال ربيللة المحتطللة
 مواعتد  أبناء حركة فتح واألسخزل األمنية عطج المشاركين فيخام.

وقاللل  فللي بيللان  للحفي  نخللا وم خللا عللدد مللن الاللو  الديماراطيللة ومؤسسللا  المستمللة المللدنيإ كللانوا 
طق  حمطة مارف وا ال اوبا  عن غزلم.  دعوا في البداية لف الية وطنية واك

ن أعقاءها وأن ارها احتشدوا أمام شاري فطسلطينإ وحول ما سر  لقل المسيرلإ أوقح  السبخة أ
وم خم حشد من أعقاء وأن لار السبخلة الديماراطيلةإ واتسخلوا سلويا نحلو المكلان المل لا لطتسملة 

وأكللد  أن الف اليللة تلططخللا ال ديللد مللن التسللاوزا إ سللواء بالكطمللا  أو الشلل ارا  أو  بميللدان الشللخداء.
يرل من نخايتخاإ اتلا  السبخة قرارها باحنف ال عن المسيرلإ وحين اقترب  المس اليافطا  والختافا .

والتوسه  لج شاري رلرإ والختاف ل زل والت بير عن  رادل الناس ومطالبخمإ باعتبلار اللك حالا مشلروعا 
 لتطبية ما أتوا من أسطهإ وقد التف حولخا عدد واسة من السماهيرإ بحس  البيان.

خا من ب ض أبناء حركلة فلتح واألسخلزل األمنيلةإ وقوبلل المشلاركون وقال :  ن مالمسيرل قوبط  باقتحام
والمتنللاهرون بالسلل  والشللتم واتخللامخم بال مالللة والليانللةإ ومللن ثللم سللر  احعتللداء عطللج المتنللاهرين 

 وعطج  حد  اإلعقميا  وهي بزيخا ال حفيم.
 1/7/2018، فلسطين أون الين

 
 رغبتها في مواصلة فرضهاحماس: قمع السلطة مسيرات رفع العقوبات دليل  .07

شللدد  حركللة حمللاس يللوم األحللدإ عطللج أن مقمللة السللططة الفطسللطينية لطمسلليرا  المطالبللة برفللة : غللزل
واكر المتحد  باسم حماس حازم قاسم  ال اوبا  عن قطاي غزلإ يؤشر رغبتخا في موا طة فرقخام.

كلل مكونلا  شل بنا عطلج  في بيان أن الك يأتي رغم اإلسماي الوطني عطج رفض ال اوبا إ ومطالبة
 قرورل رف خا.
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وأقللاف قاسللم: اعتللداء قللوا  أمللن السللططة فللي نللابطس عطللج المنللاهرا  المطالبللة برفللة ال اوبللا  عللن 
غزل؛ هو استمرار لطنخج الام ي اللاي تمارسله السلططةإ واعتلداء  لار  عطلج الالانون الفطسلطيني اللاي 

 يكفل ح  التسمة والتناهر السطمي.
 1/7/2018، فلسطين أون الين

 
 فتح: االستقالل والدولة والقدس والاليئين قضايانا والشرعية دهي العنوان .08

رفقلل  حركللة فللتح رفقللا قاط للا كافللة السخللود المشللبوهة المتسلليرل والمتوسلله  سللرائيطيا وأميركيللا  :رام هللا
ية لم السللة احتياسللا  الشلل   الفطسللطيني مللن بوابللة المسللاعدا  احنسللانيةإ وللليس مللن البوابللة السياسلل

التللي هللي الكفيللل والسللبيل الوحيللد إلنخللاء م انللال الشلل   الفطسللطيني فللي غللزل والقللفة عطللج حللد سللواءإ 
 مؤكدل أن احستاقل والادس والقسئين ققايانا التي قدمنا عشرا  أحف أرواحخم من أسطخا.

ء عقو مسطسخا الثوري أسلامه الاواسلميإ فلي بيلان  لحفي مسلا حركةالوأكد المتحد  الرسمي باسم 
سرائيل وب ض أدواتخم يطتفون عطج موقف الرئيس محملود عبلاس ملن للقل بوابلة  األحدإ أن أميركا واك
المساعدا  احنسلانية لاطلاي غلزلإ محلارا وملاكرا أن  سلرائيل وملن يلدعمخا ويتلأمر م خلا هلم فالط ملن 

اللو  وحلل  يريللد لطاقللية الفطسللطينية أن تتحللل مللن الناحيللة احنسللانية عطللج حسللا  المطللف السياسللي والح
وقال م ن مسرد التفكير من قبل حماس ب اد  فاة ملة اححلتقل تحل  بوابلة تحسلين  تارير الم ير.

 . زل هو تفكير بليانة الوطن األمر الاي نرفقه ونأمل أن ح يكون  حيحاباحوقاي احنسانية 
 1/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رحى مسيرة العودة بتركياوفد من حركة حماس يزور ي .09

وقللم وفللد الحركللة عقللو  زار وفللد مللن حركللة حمللاس يللوم السللب إ سرحللج مسلليرل ال للودل فللي تركيللا.
 المكت  السياسي موسج أبو مرزو إ والايادي بالحركة سامي أبو زهريإ وعددبا من الشل يا .

ا فطسطينيبا من سرحج مسيرل ال ودل عطج  25ويتوزي  اطمأن وفد الحركة عطج و  مشفجب تركيبا. 12سريحب
  حة السرحجإ متمنيا الشفاء ال اسل لخمإ وقدم لخم مساعدا  نادية.

 1/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 لمقاطعة انتخابات بلدية االحتاللتدعو المقدسيين القوى والفصائل الفلسطينية  .21
مادسللليين  للللج مااط لللة دعللل  الالللو  والف لللائل الفطسلللطينية الملللواطنين ال :ناديلللة سللل د اللللدين - عملللان

انتلابللا  مللا يسللمج بطديللة اححللتقل اإلسللرائيطي فللي الاللدس المحتطللةإ التللي تسللت د سللططا  اححللتقل 
 إلسرائخاإ في الفترل الاادمةإ وت مد  لج تحفيز الفطسطينيين لطمشاركة فيخا.

مالموقللف  ونوهلل  الاللو  والفاعطيللا  والمؤسسللا  الوطنيللة واإلسللقمية فللي الاللدس المحتطللةإ أمللسإ  لللج
التاريلي الاط ي الااقي ب دم المشاركة مترشيحاب وانتلابابم في احنتلابا  اإلسرائيطية لبطدية اححتقل 

وأكد  أن هاا الموقف يأتي ماستناداب والتزاماب بالموقف  في الادسإ والتي ستسر  لقل الفترل الاادمة.م
ططا  اإلسرائيطية الملالفة لطالرارا  والمبلاد  الوطني المحدد بمبدأ أن الادس مدينة محتطة من قبل الس

المفللاهيم الدوليللة واإلنسللانيةإ فللي نللل التأكيللد عطللج عللدم احعتللراف بشللرعية قللم الاللدس التللي احتطتخللا 
وقاللل  الاللو   ن مالمشللاركة فللي احنتلابللا  ت نللي اعترافللاب سياسلللياب  م.1967قللوا  اححللتقل فللي ال للام 

 ياب وعربياب ودوليا.مبقم شرقي المدينةإ المرفوض فطسطين
 2/7/2018الغد، عمان، 

 
 أل  دونم في منطقة بيت لحم "أراضي دولة" 17"دهآرتس": مسؤول في "اإلدارة المدنية" أعلن عن  .20

كشف  م ادر  سرائيطية الناا  أمس عن أن يوسي لوي  المسؤول الساب  في ما يسمج : تل أبي 
غوا  احستيطانيةطةإ أعطن عن قط ة أرض في الكتطة اإلدارل المدنية احسرائيطية في األراقي المحت

في  طار مخامه في اإلدارلإ واستاال ب د الك وفرض سيطرته عطج هاا « أراض دولة»عت يون 
 األرض وأقام عطيخا موق اب  ستيطانياب غير قانوني.

ة اليوم مزرع« تسوري ي طيم»أمسإ  نه في المنطاة التي يطط  عطيخا « هررتس»وقال   حيفة 
 تاب ين لطوي  وشريكه موشيه رونين. استقافةوبي  

دونماب  250تمتد المزرعة التي أقيم  في غوا عت يون والتي تتقمن عدل مباني عطج مساحة 
ألف دونم من أراقي بي  لحم تستلدم كمراعي زري فيخا لوي  وشريكه  17ويوسد حولخا مساحة 

 شية.موشيه رونن زيتوناب وكرمةإ كما أقاموا مزرعة ما
أن لوي  هو الاي أعطن عن المنطاة الماكورل أراقي « هررتس»وأكد م در تننيمي كما تاول 

دولةإ وأكد أيقاب بأنه لم ي د ي مل في اإلدارل المدنيةإ وقال بأن المزرعة غير قانونيةإ لكنخا أقيم  
عت يون إ حسيما وأنخا قائمة عطج أرض تاة في منطاة نفوا غوا «شرعنتخا»ب ورل تمكن من 

ولخاا ح تستطية اإلدارل المدنية فرض الاانون عطيخا وهدم المباني ويستطية الايام بالك فاط المسطس 
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غوا عت يونإ لكن المسطس يؤيد  قامة المزرعة وأقام لخا في موق ه بالشبكة ال نكبوتية  احستيطاني
  فحة لا ة لسمة تبرعا  لدعمخا.
يوسي لوي  هو ثمرل لطت اون الفاسد بين «: » كيرم نبو »وقال درور اتكس عقو مننمة 

المستوطنين وقطاعا  واس ة في اإلدارل المدنية ويشير هاا الت اون الج مد  عم  الفساد في اإلدارل 
 «.المدنية

 30/6/2018القدس، القدس، 

 
 مع دمشق« فك االشتباك» اتفاقية طالب بتطبيقنتنيادهو ي .22

 ن »قال رئيس الوزراء اإلسرائيطي بنيامين نتانياهو : رزإ رويت«الحيال» -عمانإ الادس المحتطة 
الق ط احقت ادي التي تمارسه واشنطن قد الننام اإليراني يتزامن مة منة  سرائيل الاوا  

هدفنا ح يزال كما كان: أوحب منة  يران من »مقيفبا: «. اإليرانية من التموقة في أي سزء من سورية
نياب كسر رلية األموال التي منحتخا احتفاقية النووية إليران والتي تمول امتقك األسطحة النوويةإ وثا

 «.عدوانخا في المنطاةإ بما في الك في سورية
 سرائيل ستوا ل الدفاي عن حدودها وتاديم »وحول األوقاي في السنو  السوريإ قال نتانياهو  ن 

كد أن تل أبي  ستطال  بتطبي  وأ«. الم ونا  اإلنسانيةإ من دون السماز بالدلول  لج حدودها
 مة الننام السوري بحاافيرها. 1974اتفاقية فك احشتباك ل ام 

 2/7/2018الحياة، لندن، 
 

 : خالفات إسرائيلية على تقديم تنازالت متعلقة بإخالء مستوطنات في إطار "صفقة القرن"معاري  .23
ن رئيس الوزراء اإلسرائيطي ال برية أمسإ أن هناك لقفاب بي« م اريف»كشف   حيفة : النا رل

إ عطج تاديم تنازح  مت طاة بإلقء «كابيني »بنيامين نتانياهو والمسطس الوزاري الم  ر الل 
 «. فاة الارن»مستوطنا إ إلقناي السان  الفطسطيني ببدء التفاوض عطج 

ال الادس وأفاد  ال حيفة بأن نتانياهو يحاول تاديم تنازح  في المستوطنا  غير الاانونية شم
إ عطماب أن مناقشا  كثيرل أسري  في هاا اإلطار «كابيني »المحتطة وشرقخاإ وهو ما يرفقه الل 
 لقل ال ام الماقيإ من دون سدو .
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هي لطة ت ز   لج نتانياهو أكثر من ترام  نفسهإ وتدور حول «  فاة الارن»وأشار   لج أن  
ينة الادسإ مة التنلازل عن ب ض المنلاط  في  قامة دولة فطسطينية ناق ةإ عا متخا سزء من مد

 المدينةإ لكن مة سيطرل  سرائيطية عطج أسزاء كبيرل من القفة ال ربية وغور األردن.
 1/7/2018الحياة، لندن، 

 
 العليا اإلسرائيلية تشرعن إقامة مديرية خاصة تعنى بالبناء لليهود فقط   .24

إقامة مديرية لا ة تاب ة لما يسمج مسطس  دارل مدائرل قق  المحكمة ال طيا اإلسرائيطيةإ ب: رام هللا
أراقي  سرائيلمإ التي ت نج بالبناء لطيخود فاطإ وسوغ  قرارها بالاول  ن م قامة مديرية من هاا 

 الابيل لطبناء لطيخود فاطإ ح يشكل انتخاكا لطح  في المساوال وح  المواطنين في ال يا بكرامةم.
لتماس الاي قدمته سم ية حاو  المواطن في  سرائيلإ ومركز معدالةم وأتج الارار في أعاا  اح

عاماإ بسب  اإلسراءا  التي تحنر وتمنة من ت يين  20الحاوقيإ وهو احلتماس الاي قدم قبل 
المواطنين ال ر  في مسطس  دارل مدائرل أراقي  سرائيلمإ بحي   ن مداوح  ونااشا  ال طيا أفق  

وحس  مهررتسمإ فإن احلتماس تم  يكاد يكون ح يطمس عطج أرض الواقة. لج  حدا  ت يير طفيف 
تاديمه في  طار دعو  ققائية تت د  لطتمثيل وت يين المندوبين في مسطس  دارل مدائرل أراقي 
 سرائيلمإ وطال  المطتمسون من مركز معدالةم الحاوقيإ الاين قدموا احلتماس باسم الطسنة الاطرية 

 14ت ديل لاانون مسططة أراقي  سرائيلمإ والاي ينا عطج أن ستة من أ ل لطرؤساء بإل اء 
 عقوا في مسطس اإلدارل سيكونون منتدبين عما يسمج مال ندو  الاومي اليخوديم.

 1/7/2018، الحياة اليديدة، رام هللا
 

 يلياإلسرائ« الكابينت»خالفات حول دهيوم ضد غزة بين السياسيين والعسكريين يلغي ايتماعا لـ  .25
لندن: بسب  لقف بين الايادا  السياسية وال سكريةإ أل   حكومة اححتقل اإلسرائيطي أمس 

كان ماررا لبح  عدد من الاقاياإ بينخا الوقة « الكابين »لطمسطس األمني السياسي  استماعا
طق  الطائرا  الورقية والبالونا  ا لحارقةإ المتفسر عطج حدود غزل سراء استمرار مسيرا  ال ودل واك

من حدود غزلإ التي أد  الج  ش ال الحرائ  حتج ا ن في احف الدونما  في البطدا  اإلسرائيطية 
 في غقف غزل.

وأعطن الناط  باسم حكومة اححتقلإ أن احستماي الاي كان مارراب أمس األحدإ لطكابين  قد ال ي. 
لمواسخة ال سكرية عطج حدود غزل وقال  م ادر  سرائيطية  ن البح  كان سين   عطج احتماح  ا

 وفي السوحن المحتلإ لكن لقفا  بين المستويين ال سكري والسياسي دف    لج تأسيل احستماي.
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وتحفللللن ال سكللريون عطج الت  يدإ فيما دعا ب ض الوزراء  لج توسيه قربة عسكرية لطف ائل 
 الفطسطينية في غزل إليااف ناهرل الطائرا  الحارقة.

 2/7/2018س العربي، لندن، القد
 

 تبلغ موسكو وواشنطن شروطها النتشار النظام السوري في اليوالن "إسرائيل" .26
كشف  م ادر في تل أبي إ أمس األحدإ عن  بقغ كل من موسكو وواشنطن بأن : ننير مسطي

تدلل   سرائيل ستسمح لاوا  الننام باحنتشار في السزء الشرقي من السوحن. ولكنخا لن تسمح بأن
 م خا أي من الميطيشيا  التاب ة إليرانإ بما في الك حز  هللا.

وأكد  الم ادر أن المحادثا  التي يسريخا رئيس أركان السيا اإلسرائيطيإ سادي ريزنكو إ في 
واشنطن مة رئيس أركان الاوا  المشتركةإ سوزيف دنفورد وغيرا من قادل البنتاغونإ منا يوم السم ة 

هاا الموقوي بشكل أساسي. وأنه أوقح أنه لن يسمح بدلول الميطيشيا  اإليرانية الماقيإ تتناول 
بأي شكلإ ومخما كطف الك من ثمن. وقال   ن ما سم ه من األميركيين يبين دعما تاما لطمواقف 

وقال  هاا الم ادر  ن السيا اإلسرائيطي عزز قواته المدرعة والمدف ية في  اإلسرائيطية بخاا الشأن.
نإ بشكل مكثف وأطط   لج السو دوريا  من سقز السو تقم طائرا  مااتطة سمة أزيزها السوح

نشر الاوا  »بشكل واقح في المنطاة. وأرفاخا الناط  بطسان السيا ببيان رسمي أوقح فيهإ أن 
ساء في أعاا  سطسا  تادير موقف أسرتخا قيادل الطواء الشمالي في السيا عطج قوء التطورا  في 

 «. السوري من الحدود السان 
  2/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ترّحل ناشطة يهودية أميركية في حركة المقاطعة الدولية "إسرائيل" .27

أقدم  سططا  الم ابر اإلسرائيطية بالتنسي  مة قوا   :ترسمة لا ة -مالادسم دو  كوم -رام هللا
لد  و ولخا  لج مطار بن غوريون في  الشرطة عطج ترحيل الناشطة األميركية اليخودية ررييل غولد

وبحس   حيفة يدي و  أحرونو  ال بريةإ فإن قرار ترحيل غولد ومن خا من الدلول  تل أبي .
إلسرائيلإ تم بناءب عطج قرار من وزير األمن الدالطي سط اد أردانإ بسب  نشاطاتخا في حركة 

أي شلا ي مل من أسل مااط ة وقال أردان عبر  فحته في فيسبوك: م .BDSالمااط ة الدولية 
وأشار  ال حيفة  لج أن السططا  اإلسرائيطية   سرائيلإ ومن ثم يأتي  لج هنا لن يدلل  سرائيلم.

 اعتمد  مؤلرا قوائم ألسماء ناشطين يدعون لمااط ة  سرائيل لمن خم من دلول أراقيخا.
 2/7/2018القدس، القدس، 
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 ةبشكل فوري على أي محاولة للتموضع اإليراني في سوريسترد  "إسرائيل"ليبرمان لنظيره الروسي:  .28
هاتف أفي دور ليبرمانإ وزير السيا اإلسرائيطيإ مساء اليوم األحدإ ننيرا  -ترسمة لا ة -رام هللا 

الروسي سيرغي شوي و إ حي  بحثا تطورا  المطف السوري والتواسد اإليراني عطج األراقي 
مانإ فإن األلير أبطغ ننيرا الروسي   رار  سرائيل عطج وحس  بيان ا درا مكت  ليبر  السورية.

وأكد ليبرمان أن هدف  قرورل  لرا  الاوا  اإليرانية وقوا  حز  هللا من كافة األراقي السورية.
 سرائيل هو  لرا  الاوا  اإليرانية من سورياإ مشددا عطج أن  سرائيل سترد بشكل فوري عطج أي 

 وريا.محاولة لطتموقة اإليراني في س
 1/7/2018القدس، القدس، 

 

 إقرار قانون التينيد ونتنيادهو يوعز لحلفائه بتمرير قانون "القومية" .29
أقر  الحكومة اإلسرائيطيةإ يوم األحدإ مشروي قانون تسنيد المتدينين المتشددين اليخود في  :رام هللا

لشؤون التشرية لطم ادقة وأحال  الحكومة مشروي الاانون  لج الطسنة الوزارية  اللدمة ال سكرية.
ووفاا ل حيفة م اريفإ فإن الحكومة  عطيهإ ومن ثم طرحه يوم غد أمام الكنيس  بالاراءل األولج.

تس ج  لج تمرير المشروي عبر الكنيس  األسبوي المابل بكافة قراءاته قبل بدء ال ططة ال يفيةإ 
 د لقفا  كبيرل.لا ةب وأنه تم التواف  عطيه دالل أحزا  احئتقف الحكومي ب 

  نه ي ملورح  وزير السيا اإلسرائيطي أفي دور ليبرمان بموافاة الحكومة عطج الاانون الاي قال 
 عطج قمان أمن دولة  سرائيل.

وفي سيا  رلرإ أوعز بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيطي  لج حطفائه في احئتقف الحكومي 
ميةم بالاراءتين الثانية والثالثة قبل نخاية ال ططة ال يفية في بقرورل ال مل عطج تمرير مقانون الاو 

وأقر مشروي الاانون بالاراءل األولج ب د الت ديق  التي أدلط  عطيه  الكنيس  ب د ثقثة أسابية.
بشأن الط ة ال ربية وقومية الدولة اليخوديةإ حي   و  عطيه بأغطبية قطيطة ل الحه في نل م ارقة 

 نون.عدل أحزا  لطاا

 1/7/2018القدس، القدس، 

 

 ترفض دخول سوريين فارين من القتال في درعا "إسرائيل" .31
أكد رئيس الوزراء احسرائيطي بنيامين نتنياهو األحد أنه لن :  أ ف    -مالادسم دو  كوم -الادس

ته يسمح بدلول المدنيين السوريين الفارين من الحر  في بطدهم الج ماسرائيلم لكنه أوقح أن حكوم
حكومته مفي ما  ألعقاءوقال نتنياهو في مستخل استماي  ستوا ل تاديم المساعدا  اإلنسانية لخم.
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وأقاف مسنادم مساعدا   نسانية بادر  يت ط  بسنو  سورياإ سنوا ل الدفاي عن حدودنام.
  مكاناتنا. ولن نسمح بالدلول  لج أراقينام.

اسرائيل ناط  منحو ثقثين طنا من المواد  قابط اسرائيطي اححد ل حافيين ان أكدمن سختهإ 
ال اائية والم دا  الطبية وكمية كبيرل من الثيا م الج مدنيين نازحين في الاسم السوري من هقبة 

 السوحن المحتطة ب دما فروا من الم ارك في سنو  سوريا.
 1/7/2018القدس، القدس، 

 
 ايتماع أميركي ــ إسرائيلي لبحث النفط اللبناني .30

وزير الطاقة اإلسرائيطي يوفال شتاينتس  نه بح  مة مسؤولين أميركيين كبار في البي  األبيض  قال
إ ومطف الطاقة في قطاي غزل. وأشار شتاينتس  لج أن « سرائيل»بين لبنان و« النزاي النفطي»

 احستماي الاي ان اد في البي  األبيض شارك فيه كبير مستشاري الرئيس األميركي ساريد كوشنر
والمب و  اللاا لطمفاوقا  الدولية سيسون غرينبق  والسفيرل األميركية في لبنان اليزابي  

 ريتشاردإ وانقم  ليخم السفير اإلسرائيطي في الوحيا  المتحدل رون ديرمر.
تم لقل احستماي مناقشة موقوي النزاي «: تويتر»وقال شتاينتس في ت ريدل عبر حسابه في 

وأقاف: كما تم بح  شروط تطوير حال غاز  مارين غزل  قبالة «. ولبنان البحري بين  سرائيل
 «.سواحل غزلإ وحطول لتلفيف األزمة اإلنسانية في غزلإ بما في الك  مدادا  الكخرباء والمياا

وتسدر اإلشارل  لج أن الوحيا  المتحدل تس ج  لج ل   دور وساطة بين لبنان وال دو اإلسرائيطيإ 
كطم  860التي أد  رسمخا سابااب  لج احتقل ال دو مساحة نحو « الحدود البحرية»ومحاولة ترسيم 

مربة من المنطاة احقت ادية الطبنانية. ويتوا ل كوشنر مة رئيس الحكومة س د الحريري لخاا 
 ال اية.

  2/7/2018االخبار، بيروت، 
 

 : ربع اإلسرائيليين يخشون صفقة القرن"ييروزاليم بوست لـ" استطالع .32
بي ن استطقي لطرأي أسري في  سرائيل مؤلرباإ ونشر موقة  حيفة ماا سيروزاليم : أحمد دراوشة

إ دونالد  بوس مإ اليومإ األحدإ نتائسه أن  ربة اإلسرائيطي ين يلشون من أن يفرض الر ئيس األميركي 
 .ترام إ ثمنبا عطج  سرائيل لقل طرحه للط ته لطسقمإ الم روفة باسم م فاة الارنم

ورغم احعتراف األميركي  بالادس المحتطة عا مةب إلسرائيلإ في كانون أو ل/ديسمبر الماقيإ  ح أن 
من اإلسرائيطيين يلشون احتمال أن ي ترف ترام  بدولة فطسطيني ة عا متخا الادسإ وفابا لما  21%
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سطم وممشروي بي نه احستطقي الاي أعد ا مركز مسمي  لقستشارا م ل الح ممنتد  الشر  األو 
 الن  ر األميركيم.

من المستطط ة رراؤهم ي تبرون ترام  أكثر رئيس مؤي د إلسرائيل  %59كما أنخر احستطقي أن 
 أن دعمه إلسرائيل لن يكون بدون ثمن. %25 طققبا  أميركي وغير أميركي إ في حين اعتاد 

حن ال ابة الكبر  أمام أي تسوية أو وي تاد م نم اإلسرائيطي ين أن  ققيتي  الادس والقسئين ح تزا
 اعتبروا القسئين ال ابة الكبر . %25اعتبروا الادس ال ابة األكبرإ و %24لط ة سقم: 

من المستطط ين ي تادون أنه عطج  سرائيل أن تنت ر في الم ارك  %65كما بي ن احستطقي أن 
 نيه كطمة انت ارإ أو ما مفخومخا.ال سكري ة قد الفطسطينيين كي تنخي ال رايإ دون تحديد ما ت 

 1/7/2018، 48عرب 
 

 ... الذراع اإللكتروني لسالح اليو اإلسرائيلي108الوحدة  .33
مإ في عددها ال ادر أمس ISRAEL DEFENSEسط ط  مسطة الدفاي اإلسرائيطي م:  الح الن امي

السو اإلسرائيطيإ  السريةإ التي تت د الاراي اإللكتروني لسقز 108األحدإ األقواء عطج الوحدل 
المسؤولة عن تحسين قدرل الطائرا  الحربية عطج أداء مخامخا وتطوير  مكاناتخا ال مطياتية من لقل 
قمان موا طة  يانة المننوما  اإللكترونية في هاا الطائرا  وتطوير مننوما  حس  متططبا  

 السخد الحربي.
أنخا تمث ل مناطة احرتكازم الرئيسة لسقز وو ف  المسطة المتل  ة في الشؤون األمنية الوحدل ب 

السو اإلسرائيطيإ التي تسخم في منح الطيران الحربي اإلسرائيطي تفوقاب نوعياب واقحاب. وأشار  المسطة 
 لج أن الوحدل ح تاد م لدماتخا لططائرا  الحربية التي يتم استيرادها من اللار  فاطإ بل تت نج أيقاب 

من دون طيار ومننوما  الدفاي السوي التي تنتسخا ال ناعا  السوية بتاديم لدما  لططائرا  
 اإلسرائيطية.

وحس  المسطةإ فإنه يتم تحديد مخام الوحدل بناء عطج ت طيما  سقز السو ووحدل الشيفرل في 
السياإ مشيرل  لج أن م نم عمل الوحدل ين    عطج  يانة السوان  اإللكترونية في الطائرا  

اي السوي.  حد  أهم المخام التي تقططة بخا الوحدلإ تتمث ل في الت رف عطج رليا  ومننوما  الدف
عمل المننوما  المحوسبة في الطائرا  الحربية التي يتم استيرادهاإ والك لم رفة كيفية  يانتخاإ 
لتاطيا ارتباط سقز السو اإلسرائيطي بالشركا  التي تنتج هاا الطائرا . واستدرك  المسطة أن 

حدل بات  أليراب قادرل عطج تطوير برمسيا  وتانيا  لتحسين قدرا  الطائرا  عطج ال ملإ مشيرل الو 
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 لج أن  سرائيل تاوم ببية ب ض هاا البرمسيا  لدول أسنبيةإ مما ي ني أن عمل الوحدل يسخم في 
 تحسين عوائد الدولة المالية.

 2/7/2018، العربي اليديد، لندن
 

 رادارية متطورة لموايهة البالونات الحارقة االحتالل يستعين بمنظومة .34
قرر سيا اححتقل اإلسرائيطي أن ينشر مننوما  رادارية متادمة ت مل بتانية : أحمد دراوشة

مننومة مالابة الحديدلم في المناط  السنوبية لطبقدإ والك لر د ما اعتبرا مالتخديدا  اا  المسارا  
ارولية والبالونا  والطائرا  الورقية الحارقة التي يططاخا المتنوعةمإ في  شارل  لج الااائف ال 

 فطسطينيون من المناط  الماابطة عطج طول الشريط األمني شرقي قطاي غزل المحا ر.
 1/7/2018، 48عرب 

 
 اندالع خمسة حرائق في غال  غزة يراء الطائرات الورقية .35

طائرا  ورقية   طق طاي غزل سراء اندل   لمسة حرائ  في المستوطنا  اإلسرائيطية المتالمة لا
واكر الموقة احلكتروني ل حيفة تايمز اوف اسرائيلم ان رسال اإلطفاء  من الاطاي اليوم السب .
من سانبهإ قال وزير احقت اد وال ناعة ايطي كوهين اليوم السب  انه يس   يكافحون هاا الحرائ .

قيفا أنه يس  ان تكون األولوية لسقمة استخداف الاين يططاون الطائرا  الورقية من غزلإ م
 احسرائيطيين الاين ي يشون بالار  من قطاي غزل

 30/6/2018األيام، رام هللا، 
 

 وزير إسرائيلي سابق يكش  مستويات التطبيع مع الدول العربية .36
قال  دراسة  سرائيطية نشر   ن م سرائيل تتوفر لديخا فر ة تاريلية : عدنان أبو عامر -21عربي

تطبية عققاتخا مة الدول ال ربية الم تدلةإ في نل ما تشخدا ا ونة األليرل من اتساي شبكة ل
الم الح المشتركة بين السانبينإ ونشوء حاح  ناسحة من الت اون المشتركإ وهو ما من شأنه  عادل 

ل ربي حول حطم التطبية بينخما  لج الواسخةإ من لقل  ثارل أسواء من النااا الحيوي في ال الم ا
 هاا الاقيةم.
 تيادهل غزة

م 21وأقاف  الدراسة التي نشرها م خد أبحا  األمن الاومي التابة لسام ة تل أبي إ وترسمتخا معربي
أنه مب د عاود من نشوء  سرائيلإ وقيام عدد من الحرو  ال ربية اإلسرائيطيةإ بدأ  ت ل ب ض 
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س  سمطة اعتراقية في هاا المنطاةإ فم ر الدول ال ربية لاناعا  سديدل أهمخا أن  سرائيل لي
 في كام  ديفيدم. 1979كان  األولج التي اعترف  بإسرائيلإ ووق   م خا اتفا  سقم عام 

وأقاف  أنه مرغم  عقن م ر التزامخا بالاقية الفطسطينيةإ لكنخا عمطيا تساهط  قطاي غزلإ مة أنه 
 واحتقله من قبل  سرائيلم. 1967كان تح  سيطرتخا قبل حر  األيام الستة عام 

وأوقح  الدراسة التي أعدها وزير الحر  ورئيس األركان األسب  موشيه ي طونإ أن ماألردن كان 
إ حين لاق  1970الدولة ال ربية األولج التي رأ  في  سرائيل حطيفا استراتيسيا سريا منا عام 

المبادرل الس ودية لطسقم مة  ساء  2002حربخا الم يرية مة مننمة التحرير الفطسطينيةإ وفي 
إ وانتشار المناهرا  في ال الم 2000 سرائيل متزامنة مة اندحي انتفاقة األق ج أوالر ال ام 

 ال ربيم.
وأقاف  أن ماحنتفاقة الثانية كان  ست مل عطج اإلقرار باستارار المنطاةإ وسيؤثر عطج سو  

منا تطك الطحنة حالة من تققي الم الح مة  الطاقة الاي ياوم عطيه اقت اد الس وديةإ مما ولد
دولة  57دولة عربيةإ حني  المبادرل ال ربية بموافاة  22 سرائيلإ وب د ح ولخا عطج تأييد 

  سقميةم.
إ  ن مالتطورا  احستراتيسيةوقال  الدراسة التي شارك بإعدادها ليخيا فريدمانإ الباحثة في الشؤون 

وال الم لقل ال اد األليرإ غير  سطم أولويا  الدول ال ربية الم تدلة األليرل التي تشخدها المنطاة 
ب ورل أثر  عطج ننرتخا تساا  سرائيلإ ألنخا بات  تر  فيخا شريكا لمواسخة سمطة تحديا   قطيمية 
متقحاةإ تتمثل بالنفوا اإليراني المتزايدإ وتنامي السماعا  اإلسقمية المسطحةإ وسخود تركيا 

 بزعامة أردوغانإ وزيادل احقطرابا  الدالطية لدوافة اقت اديةم.ال ثمانية 
وأوقح الباحثان أن مكل تطك التحديا  اإلقطيمية قابطخا في الدول ال ربية الم تدلة تراسة في احهتمام 
بالاقية الفطسطينية من هاا الدول ل الح التحديا  الناشئةإ وساعد عطج تاريبخا من  سرائيل كليار 

 واق يم.
 مصالح استراتييية

في الماابلإ تؤكد الدراسة أن مالدول ال ربية الم تدلة بات  ت ترف بنشوء م الح استراتيسية مة 
 سرائيلإ تألا بالتنامي مة مرور الوق إ ففي النطا  األمني نشأ ت اون أمني بين السانبينإ حسيما 

 يلم.مة األردن وم رإ فقق عن أطراف عربية ب يدل س رافيا عن  سرائ
وشرح  الدراسة قائطة  نه مكسزء من الحر  الم طنة قد تننيم الدولة اإلسقميةإ سمح   سرائيل 
لم ر بإدلال قوا  عسكرية لسيناء بما يلالف اتفا  كام  ديفيدإ كما كان   سرائيل في  ط  

 احتفا  الم ري الس ودي حول  عادل سزيرتي تيران و نافير  لج الرياضم.
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ةإ فاال  الدراسة  ن مارول التاار  تمثط  في الحوار ال حفي الاي قدمه السنرال أما عن الس ودي
إ حول 2017غادي ريزنكو  قائد السيا اإلسرائيطي لط حافة الس ودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 

است داد  سرائيل لتبادل الم طوما  األمنية واحستلبارية مة الدول ال ربية الم تدلةإ وأن هناك سمطة 
 تفاهما   سرائيطية س ودية في مواقية م ينةإ األمر الاي لم يكن ليح ل في سنوا  ساباةم.

وأوقح  أن مكل الك ي مل عطج تحسين وق ية  سرائيل في المنطاةإ وزيادل ت اونخا الم طحي 
مة تطك الدولإ التي تحول هاا ال ققا   لج عققا  مفتاحية استراتيسية لحفن األمن الاومي لدول 

 إلقطيمم.ا
وقرب  الدراسة عطج الك أمثطة في المسال احقت اديإ محي  نشأ  عققا  اقت ادية متادمةإ 

توقية اتفا  قلم بايمة عشرل مطيارا  دوحر لتوفير ال از الطبي ي من  سرائيل  2016وشخد ال ام 
 15وق   اتفاقا شبيخا مة م ر بايمة  2018عاماإ وفي شباط/ فبراير الماقي  15 لج األردن لمدل 

 مطيار دوحر لتوفير ال از ااته لمدل عشر سنوا م.
 المياه والزراعة والتكنولوييا
هاا فاط قمة سبل السطيد من الت اون اإلسرائيطي ال ربي في المسال “ ن واستدرك الباحثان بالاول 

 قحا  الاائمة عطج احنتاال من احقت ادي التساريإ فالس ودية ب دد احنتاال لمرحطة من اإل
احقت اد الم تمد ح ريا عطج النفطإ  لج اقت اد م ا ر قائم عطج الم رفة واللدما  المتطورلإ 
وتبدو  سرائيل الدولة المرشحة لطايام بخاا الدور في نل قدراتخا التكنولوسية الخائطةإ وكل الك من 

  اا ما تطرقنا لطم طيا  اللا ة بالسياحة المتبادلةم. شأنه الدفة بمسيرل التطبية اإلسرائيطي ال ربيإ
وأقاف  أن مهناك المشاكل التي ت انيخا دول المنطاة مثل الت حر والسفاف وندرل الموارد المائيةإ 
فم ر لديخا نزاعا  مة دول  فرياية حول تااسم مياا النيلإ وسوريا بدأ  ال راعا  تنش  فيخا 

اللبرل اإلسرائيطية الواس ة في مساح  المياا والزراعة واألمن  حول األزما  المائيةإ وفي نل
ال اائيإ فإنخا كفيطة بتاديم لدماتخا لدول المنطاة المساورل مما ي مل عطج استارارهاإ وهي توفر 

 لألردن والفطسطينيين في القفة ال ربية وقطاي غزل كميا  كبيرل من المياا المحقلم
 تعاون أمني

   ليخا الدراسة تتمثل مبالت اون الثنائي اإلسرائيطي ال ربي مة دول عربية ب يدل نماا  ألر  تطرق
عنخا س رافياإ ح يبدو المكان مناسبا لطكشف عنخاإ كطخا تشير  لج ت ير سدي في لارطة الم الح 
اإلقطيميةإ بموسبخا تحول   سرائيل من كونخا سزءا من المشكطةإ  لج عن ر أساسي في الحل 

 حديا  المنطاةم.لمواسخة ت
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ولتم  الدراسة بالاول: مرغم كل هاا الت اونإ لكن األننمة ال ربية البراغماتية تبدي حارا شديدا من 
 عقن تااربخا مة  سرائيل بسب  الم ارقة السماهيرية الواس ةإ طالما أن ال راي الفطسطيني 

حتج  ن م ر واألردن الطتين اإلسرائيطي لم يسد طرياه لطحلإ ألن الك ي د ليانة لطفطسطينيينإ 
ترتبطان ب ققا  أمنية واستلبارية واتفاقيا  سياسيةإ ما زال  تسد م ارقة دالطية نحو تطبية 

 ال ققا  مة  سرائيلم.
 2/7/2018، "21موقع "عربي 

 
 محكمة االحتالل تقرر اإلفراج عن الشيخ رائد صالح .37

ء اليوم األحدإ قراربا باإلفرا  مبدئيبا عن أ در  محكمة اححتقلإ مسام: الرأيم-الدالل المحتل
وقال المحامي لالد زبارقة م ن محكمة اححتقل أ در  قرارا باإلفرا  عن  الشيخ رائد  قز.

 الشيخ  قز ل اية انتخاء المحاكمة شرط اإلب اد  لج كفر قنا وقطة التوا ل م هم.
 1/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"وسط غياب لمساءلة  2018و 2000بين  طفال  شهيدا   2050: إحصائية .38

ت يد سريمة قتل الطفل ياسر أبو النساإ التاكير برحف الشخداء األطفال  غزل/ نبيل سنونو:-رام هللا
 الاين أزها  قوا  اححتقل اإلسرائيطي أرواحخم عطج مدار السنوا  الماقيةإ دون أن تطاج ال اا .

لطموقة اإللكتروني لطحركة ال المية لطدفاي عن األطفالإ بطغ عدد األطفال الشخداء وبحس   ح ائية 
 طفق شخيدا منا بداية ال ام الساري. 23إ بينخم ما ح يال عن 2018ويونيو  2000بين يناير  2050

عاماإ  12و9بين  354طفق من ثمانية أعوام فأقلإ و 514وكان  أعمار األطفال الشخداء كا تي: 
 عاماإ وفاا لطحركة نفسخا. 17و 16بين  597عاماإ و 15و 13بين  585و

لقل عمطية اغتيالإ  261نتيسة ق فإ و 1091من هؤحء األطفال في مواسخا إ و 314واستشخد 
في  49بااائف غير منفسرلإ و 52بسب  الح ارإ و 19سراء فتح النار بشكل عشوائيإ و 264و

ة وقطاي غزل باستثناء طفل واحد في فطسطين المحتطة سنة نروف ألر إ سمي خم في القفة ال ربي
 إ لقل المدل الماكورل.1948

عاما  من منطاة م ن بلانيونسإ سنو   14وأول من أمسإ استشخد الطفل ياسر أبو النسا  
الاطايإ سراء   ابته ب يار ناري في الرأسإ حسبما أعطن المتحد  باسم وزارل ال حة في غزل د. 

 .أشرف الادرل
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إ منا 2525عاماإ واك ابة  18طفق دون سن الل 15وتفيد  ح اءا  وزارل ال حة في غزلإ باستشخاد 
إ سراء اعتداء قوا  اححتقل اإلسرائيطي عطج المشاركين في مسيرل ال ودل الكبر  2018مارس  30

 .2018يونيو  23وكسر الح ار السطميةإ حتج 
 1/7/2018، فلسطين اون الين

 
 وحدة يديدة في مستوطنة "بسيات زئي " 1080ت لبناء القدس: مخططا .39

وحدل  1080أعطن  بطدية اححتقل اإلسرائيطي في الادس  يداي ملططا  لبناء  عبد الرؤوف أرناؤوط:
استيطانية سديدل في مستوطنة مبسسا  زئيفمإ شمال الادس المحتطةإ في وق  تتساري فيه عمطيا  

 شطوموم عطج أراقي ش فاط في المدينة. وحدل في مستوطنة مراما  1500بناء 
وقال لطيطي التفكسيإ مدير دائرل اللرائط في سم ية الدراسا  ال ربيةإ لل ماأليامم  نه مقمن 

إ أعطن  بطدية اححتقل في 2020الملططا  لتوسية المست مرا  الاائمة وقمن ملطط الادس 
ل في مست مرل مبسسا  زئيفم الماامة وحدل استيطانية سديد 1050الادس عن  يداي ملططا  لبناء 

 عطج أراقي قريتي حزما وبي  حنينا شمال الادسم.
 1050ولف  التفكسي  لج أنه باإلسمال ي ل عدد الوحدا  احستيطانية المشمولة بخاا الملططا  

 وحدل استيطانية.
من عمطيا   ومن سخة ثانيةإ فاد لوحن أن سططا  اححتقل اإلسرائيطي سرع  في األشخر األليرل

  قامة مئا  الوحدا  احستيطانية في مستوطنة مراما  شطوموم الماامة عطج أراقي بطدل ش فاط.
واكر التفكسي أنه ب د قرار الرئيس األميركي دونالد ترام  احعتراف بالادس عا مة إلسرائيل سري 

نائ  الرئيس وحدل استيطانية في المستوطنةإ ب د أن كان  1500اححتقل من عمطيا  بناء 
األميركي الساب  سو بايدن احتج عطج قرار بنائخاإ ما دفة حكومة اححتقل  لج تسميد البناء لحين 

 و ول ترام   لج الحكم.
 1/7/2018، األيام، رام هللا

 
 القدس: إحباط صلوات تلمودية في المسيد األقصى .41

تطمودية نفاها مستوطن في  أحبط حراس المسسد األق ج المباركإ اليوم األحدإ  طوا : الادس 
منطاة با  الرحمة دالل المسسد األق جإ واقطر  شرطة اححتقل المت احبة التدلل ومنة 

 المستوطن احستمرار في  طواته.
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من سخة ألر إ أد  مستوطنون  طوا  تطمودية أمام المسسد األق ج باللار إ من سخة با  حطة 
 بحراسة اححتقل.

ين استأنف   باز اليوم اقتحاماتخا احستفزازية لطمسسد األق ج من با  وكان  ع ابا  المستوطن
 الم اربةإ وتنفيا سوح  مشبوهة فيه قبل اللرو  منه من سخة با  السطسطة.

 1/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نابلس تتظادهر لرفع العقوبات عن غزة .40
ساب  وسط مدينة نابطس لطمطالبة برفة ال اوبا  عن قطاي  شارك أكثر من ألفي فطسطيني في مسيرل

نخاء احناسام إلسااط ما تو ف ب فاة الارن.   غزل واك
وفي المسيرل التي دعا  ليخا حراك مارف وا ال اوبا  عن غزلم ردد المشاركون ش ارا  تدعو  لج 

 وسو   نخاء اإلسراءا  التي فرقتخا السططة الفطسطينية عطج غزل.
لمتناهرون بتطبي  قرارا  المسطس الوطني الفطسطيني الاي ان اد الشخر الماقي وطال  وطال  ا

 بوقف ورفة كافة اإلسراءا  ال اابية التي اتلاتخا السططة قد قطاي غزل.
 اا كنا نريد  فشال  -وهو أحد المشاركين في المسيرل-وقال الايادي في حز  الش   لالد من ور 

زل من لقل الدلول من مدلل  نساني فإنه عطج الايادل الفطسطينية أن  فاة الارن التي ستست ل غ
 تساهم في تلفيف الوقة اإلنساني بالاطاي من لقل رفة اإلسراءا  ال اابية التي تتلاها.

 1/7/2018، اليزيرة نت، الدوحة
 

 دهيشةيختطفون شابا  من الد "مستعربون.. "الخليلباالحتالل يقمع احتيايات على مصادرة أراض  .42
شارك عشرا  الفطسطينيين أمس األحدإ في اعت ام احتساسي عطج م ادرل قوا  : وكاح 

اححتقل مساحا  من األراقي الزراعية في بطدل بني ن يم شرقي محافنة اللطيلإ وأغطا  قوا  
اححتقل حي تل ارميدل وشاري الشخداء وسط مدينة اللطيل ومن   الفطسطينيين من التحركإ وانتشر 

شرا  من سنود اححتقل عطج مدالل المنطاةإ والتطف مست ربون شاباب من مليم الدهيشة فيما ع
فطسطينيين في القفة  6وا ل المستوطنون اعتداءاتخم عطج أهالي تل الرميدل واعتال سنود اححتقل 

 المحتطة.
وحا ر  إ«بني حيفر»وننم الفطسطينيون اعت امخم عطج أراقيخم الواق ة في محيط مستوطنة 

سنود اححتقل الف اليةإ وأعطنوا المكان منطاة عسكرية م طاة. ووقة عراك بين المشاركين في 
احعت ام وسماعا  من المستوطنين الاين حاولوا احعتداء عطج الم ت مين. ورفة المشاركون 



 
 
 
 

 

 29 ص             4678 العدد:             7/2/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وطنين عن باحعت ام األعقم الفطسطينيةإ ورد دوا الش ارا  والختافا  الد اعية  لج رحيل المست
 أراقيخمإ فيما رد  المستوطنون بالسبا  والتخديدا .

دونم من أراقيخم المزروعة  100أوقح المشاركون أن  المستوطنين استولوا مؤلراب عطج نحو 
باألشسار المثمرلإ وتحول  سراءا  اححتقل والمستوطنين لقل الفترل الماقية دون الو ول  لج 

 أراقيخم التي ي تاشون عطيخا. 
واقتحم  قوا  اححتقل بطدل ي بد في محافنة سنين ون ب  عدل حواسز عسكرية وأعاق  تحركا  
المواطنين سنو  سنين. ومنة المستوطنون سكان حي تل الرميدل في اللطيلإ من الو ول لمنازلخمإ 
واعتدوا بالقر  عطج المواطنين بحماية سنود اححتقل. وحار شبا  قد احستيطانإ األهالي 

لااطنين في منطاة تل أرميدا وواد الح ين ومحيط مستوطنة كريا  أربة من وسود مسموعة من ا
 المستوطنين يننمون مناهرل تطال  أهالي المنطاة اللرو  منخا.

 2/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 "المؤتمر الشعبي" يرفض صفقة القرن ويحذر من تصفية قضية الاليئين .43
لفطسطينيي اللار إ رفقه مشروي ت فية الاقية الفطسطينيةإ محارا  أكد المؤتمر الش بي:  سطنبول

 من استخداف األونروا والقسئينإ وسدد دعوته إلعادل بناء مننمة التحرير عطج أسس وطنية.
ساء الكإ في البيان اللتامي لطمؤتمر في نخاية ف اليا  احستماي الثاني لطخيئة ال امة التي استمر  

 الين بمشاركة رئاسة وأعقاء الخيئة واألمانة ال امة في  سطنبول.عطج مدار يومين متت
وعبر  الخيئة عن رفقخا المشروي الت فوي السديد لطاقية الفطسطينية المسمج بلم فاة الارنمإ 
وحار  منه ومم ا يحمطه من تخديدا  وملاطر في مساح  مت ددلإ م ربة عن ثاتخا بأن  ش بنا 

حباطه.وأم تنا قادرون عبر حشد ال  او  وتقافر السخود لطت دي لخاا الملطط واك
كما ثمن  الخيئة الحراك الش بي عبر ال الم والمواقف ال ربية والدولية في مواسخة قرار ترم  بشأن 
الادسإ مؤكدل أهمية استمرار هاا الحراك وتطوير المواقف بما يزيد من عزلة الموقف األمريكي 

 وال خيوني.
الدور الوطني لفطسطينيي اللار  ومشاركتخم في الارار السياسي الفطسطيني وأكد  أن  مخمة تطوير 

يس  أن يستند  لج  عادل هيكطة مننمة التحرير الفطسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لسمية 
 الفطسطينيين.
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وشدد  عطج أن الك يأتي عن طري  انتلابا  ديماراطية نزيخة وشفافة حنتلا  مسطس وطني 
سنة تنفياية واكعقن برنامج وطني سامة ب د التلطا من اتفاقية أوسطو وت فية تركتخا سديد يفرز ل

 القارل بحاو  الش   الفطسطيني.
وفي نخاية البيانإ عاهد  الخيئة ال امة ش بنا الفطسطيني عطج المتقي  قدماب في تحشيد طاقا  

مكاناتخمإ وفي المحافنة عطج ثواب  ش بنا والد فاي عن حاوقه واكعادل بناء فطسطينيي اللار  واك
 مؤسساته التمثيطية وتحاي  أوسة وحدل وطنية إلطق  انتفاقة ش بية.

 30/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شبان يضرمون النار في ثكنة عسكرية على حدود قطاع غزة .44
 تسطل عدد من الشبانإ مساء اليوم األحدإ  لج موقة عسكري عطج حدود سنو  قطاي غزل :غزل

 وأقرموا النار في عتاد عسكري دالل الموقة.
وبحس   ااعة مريش  كانم ال بريةإ فإن الموقة كان لاليا من السنود حين تسطل الشبان  ليه 

فيما قال  م ادر محطية أن الشبان أقرموا النار في ثكنة عسكرية يستلدمخا  وأقرموا النار فيه.
 السنود الانا ة.

 1/7/2018، فلسطين اون الين
 

 سيدة 13طفال  و 15أسيرا  خالل حزيران بينهم  355مركز القدس:  .45
أفاد  دراسة  ح ائية أن حاح  احعتاال التي نفاها سيا اححتقل في ملتطف مناط  : رام هللا

طفقب  15حالة اعتاالإ من بينخم  355القفة ال ربية المحتطة لقل شخر حزيران المن رمإ بط   
 سيدل. 13و

 1/7/2018، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 

 آال  الفلسطينيين النازحين من درعا يفترشون العراء .46
أفاد  مسموعة ال مل من أسل فطسطيني سورية أن رحف الفطسطينيين النازحين من م: الحيالم –لندن 

 مليم درعا يفترشون ال راء سنو  سورية.
ن والسوريين في مدينة درعاإ والاين وأعطن  المسموعة في بيان لخا السب  أن ا حف من الفطسطينيي

اقطروا لطنزوز من منازلخم بسب  ال مطيا  ال سكرية التي يشنخا الننام السوري ي انون من أوقاي 
  نسانية غاية في السوء.
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واكر  أن األحياء السكنية في مليم درعا لقسئين الفطسطينيين تت رض لا ف مستمر بالبراميل 
 ة وقاائف المدف ية.المتفسرل وال واريخ الثايط

وأكد  المسموعة عطج أن ال ائق  تفترا ال راء من دون وسود أي من اللدما  اإلغاثية ال اسطة 
س افية وماء ولدما  أساسية.  من ليام ومواد غاائية واك

من سخة ألر إ وسخ  المؤسسا  الطبية ال امطة في الوسط الفطسطيني سنو  سورية نداءب عاسقب 
ة ووكاح  األمم المتحدل باإلسراي في  نااا المرقج واألطفال الفطسطينيين في لطمؤسسا  الدولي

المنطاة التي نزحوا منخاإ هرباب من ق ف الطائرا  وال واريخ المدمرل التي تت رض لخا مناط  
وطالب  المؤسسا  الفطسطينية وكالة األمم المتحدل إلغاثة وتش يل القسئين  المدنيين سنو  سورية.

بتحمل مسؤولياتخا وتأمين الحماية والمساعدا  اإلغاثية ال اسطة لطنازحين من « أونروا»ينيين الفطسط
 مليم درعا.

 1/7/2018، لندن، الحياة
 

 انتهاكا  بحق الصحفيين خالل حزيران المنصرم 119: المكتب اإلعالمي الحكومي .47
وتائر مرتف ة لقل شخر في فطسطين بم دح  و  اإلعقميةتوا ط  احنتخاكا  قد الحريا  : غزل

المكت  اإلعقمي  -إ حي  ر د  وحدل الر د والمتاب ة في وزارل اإلعقم2018حزيران/ يونيو 
 .اإلعقميةمن احعتداءا  واحنتخاكا  قد الحريا   119الحكومي ما مسموعه 

 األكبروححن  وحدل الر د والمتاب ة في تاريرها الشخريإ أن احعتداءا  السسدية شكط  الاسم 
من مسموي هاا احنتخاكا  فقق عن مؤشرا  لزيادل عدد احعتااح  والمقحاا  سراء م ادقة 

كما مقحاة ال حافيين والنشطاء عطج  اححتقلإالكنيس  اإلسرائيطي عطج قانون منة ت وير سنود 
 لطفية كتاباتخم وررائخم عطج موقة التوا ل احستماعي مفيسبوكم.

 انتخاكاب  53ة والتي سسط انتخاكا   سرائيطي
  حاح  من احعتااح  واححتساز واحب ادإ كما أسط  8ور د  وحدل المتاب ة في تاريرها عدد 

  من 6 إ فيما مدد  اعتاال عدد 1  من ال حفيينإ ومحاكمة عدد 3قوا  اححتقل الحكم ل دد 
 ال حفيين.

 2و حافية في قطاي غزلإ وا ابة  حفيا  15في حين سسل التارير   ابة واستخداف أكثر من 
   حفيين ب يار ناري ور اا حي بينخم 4في القفة المحتطةإ وتنوع  اإل ابا  في   ابة  

  بالر اا الم دني 1  بشنايا الر ااإ و حفي 1 واك ابة حافية من القفة المحتطةإ 
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  لجأد   ا  شديدوالتن   حفيين بانابل ال از السامإ 4المطاطي في القفة المحتطةإ واستخداف  
  حفيا . 3   حفي واكعقمي بينخم 7ا ابة  

إ فيما أسنبي  حاح  منةإ بينخم  حفي 5وبشأن منة من الت طية وتأدية المخامإ ر د التارير 
قرار قانون منة الت وير عدد    .1من    قامة مأدبة  فطار لط حفيين في شخر رمقانإ واك

وم ادرل  اإلسرائيطيإنازل ال حفيين من قبل اححتقل   حاح  دهم واقتحام لم4وسسل التارير  
رغامخم  حاح  4 إ كما وث   3م دا   حفية عدد  عنخمإ  اإلفرا عطج دفة غرامية مالية قبل  واك

  .1عدا عن فرض ت اي  ومقاياا  في سسون اححتقل عدد 
 انتخاكا  دالطية فطسطينية

المكت   -لر د والمتاب ة في وزارل اإلعقموعطج   يد احنتخاكا  الفطسطينيةإ سسط  وحدل ا
  في 13 انتخاكا  في القفةإ و 53  من احنتخاكا  توزع  كالتالي منخم 66اإلعقمي الحكومي  

 قطاي غزل.
 1/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اآلبار اليوفية في القطاع غير صالحة بعد تسرب مياه الصر  الصحي إليها .48

يتوا ل التدهور البيئي في قطاي غزلإ لط ام الثاني عطج التواليإ نتيسة استمرار م: الالحيم –غزل 
تدف  مياا ال رف ال حي غير الم السة أو الم السة سزئياب  لج شواطئ قطاي غزل وتسربخا  لج 

 لزان المياا السوفية.
والخيئا  اا  ال ققة وننراب  لج و ول التيار الكخربائي أربة ساعا  يوميابإ لم تتمكن البطديا  
في المئة منخا مطوثاب  75بمياا ال رف ال حي من م الستخاإ فتدفا   لج الشواطئإ التي أقحج 

 تماماب.
لطورل ارتفاي وتيرل »في بيان أمس من « مركز الميزان لحاو  اإلنسان»وفي هاا السيا إ حار 

ح قيمة لمشارية البنية التحتية »ه أن وأكد الميزان في بيان ل«. التطو  وتأثيراته عطج ال حة ال امة
 «.عاماب  12ما لم تتراف  مة م السة سارية ألزمة الطاقة الكخربائية التي ي اني منخا الاطاي منا 

في المئة عطج امتداد شواطئ  75نسبة التطو  بط   »إ فإن «سططة سودل البيئة»واستناداب  لج 
اا الشواطئ وهي المتنفس الوحيد لمطيوني فطسطيني في إ ما س ل ه«كيطومتراب  40الاطاي البالغ طولخا 

 «.غير رمنة لطسباحة وتنطوي عطج لطورل كبيرل»الاطاي 
وحار  سططة سودل البيئة الم طافين من لطورتخا وحنر  السباحةإ باستثناء ثق  مناط  

 «.تفادياب لإل ابة بمقاعفا   حية»محدودل 
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ان كس سطباب »إ مقيفاب أن الك «ا السوفية في باطن األرضطاول الميا»بأن التطو  « الميزان»وأفاد 
عطج سودل الحيالإ بلا ة لطشرائح التي ت اني وتواسه أوقاعاب اقت ادية   بةإ وأهمخا تطك التي ح 

 «.تاو  عطج شراء المياا ال الحة لطشر إ وح تمتطك وسائل تاي من حرارل ال يف
دية ال  بة شكط  عامقب مايداب وحال  دون  دارل مراف  األوقاي احقت ا» لج أن « الميزان»وأشار 

البنية التحتية وتش يطخا في شكل طبي يإ ب دما أ بح  المسالس المحطية المشرفة عطج تش يل 
مراف  المياا وال رف ال حي وسمة النفايا  ت اني من تراسة كبير في اإليرادا  السبائية 

 «.والرسوم
في المئة  49.1بط   »ادا  مردا  لج ارتفاي م دح  البطالة التي ولف   لج أن التراسة في اإلير 
في المئةإ وانلفاض  53.0إ  فيما ارتف   نسبة  الفاراء  لج 2018لقل الربة األول من ال ام 

مستو  دلل شرائح واس ة من السكانإ بلا ة ب د قرار السططة الوطنية الفطسطينية فرض حسوم 
 «.اي ال امإ  قافة  لج انلفاض مستو  المنح والمساعدا  الدوليةعطج روات  المونفين في الاط

قاعف من حسم التحديا  لسخة تش يل المولدا  الكخربائية في أوقا  اناطاي »واعتبر أن كل الك 
التيار الكخربائيإ ننراب  لج طول المدل وزيادل التكاليف التش يطية في نل التراسة اللطير في 

 «.الموارد
 1/7/2018، ، لندنالحياة

 
صابة  .49  آخرين بانفيار داخلي شرق غزة 8مقتل مواطنين وا 

قتل مواطنانإ وأ ي  ثمانية رلرونإ مساء اليوم السب إ سراء انفسار دالطي وقة في حي 
واندلة حري  قلم عا  احنفسار رافاته سح  دلان ت اعد  من  الشساعية شر  مدينة غزل.

واإلطفاء  لج المكانإ إللقء الم ابين والسيطرل عطج موقة احنفسارإ وهرع  سيارا  اإلس اف 
وأعطن  وزارل ال حة أن مواطنين توفيا سراء احنفسار الاي وقة في منزل  حد   النيران المشت طة

المواطنين في حي الشساعية شر  غزلإ فيما أ ي  ثمانية رلرون باحنفسارإ و ف  حالة ثقثة 
 تشفج الشفاء لتطاي ال ق .منخم باللطرلإ وناطوا سمي ا  لج مس

 30/6/2018، األيام، رام هللا
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 مسيرات العودة تربك االحتالل وتكبده خسائر فادحة .51
تاف سططا  اححتقل عاسزلب أمام مسيرل ال ودل الكبر  ومااومتخا السطمية الش بية  عيسج س د هللا:

سة وحشية في قمة المتناهرين ب د ثقثة أشخر من انطققتخاإ ورغم انتخا  سططا  اححتقل سيا
 ألف مواطن بسروز. 15شخيداب عقول عطج   ابة أكثر من  135ال زل والتي راز قحيتخا 

نما ابتكروا أيقاب بإمكانيا   ولم يكتف النشطاء وغالبيتخم من الفتية والشبا  بموا طة ف اليا إ واك
 بسيطة وسائل مااومة ش بية أربك  اححتقل وكبدته لسائر فادحة.

وسسط  سططا  اححتقل فشقب اري اب في الت دي لطوسائل البسيطة التي ابتكرها المتناهرون 
لا ة الطائرا  الورقية والبقلين الحارقة. عطج الرغم من ارتكا  قوا  اححتقل مسزرل دموية في 

فتح   الرابة عشر من أيار الماقي بالتزامن مة نال السفارل األميركية  لج الادس المحتطة حين
نيران قنا تخا باتساا المتناهرين ما أد   لج استشخاد نحو ستين مواطناب في الك اليوم واك ابة 

 100رلرينإ ليبطغ عدد شخداء الك اليوم نحو  40المئا  بسروز لطيرل استشخد منخم ححااب نحو 
 شخيد.

عطج مسيرا  وب د أن ارتكب  قوا  اححتقل مسزرتخا الدموية نن  أنخا تمكن  من الاقاء 
ال ودلإ  ح أن النشطاء وا طوا مسيراتخم السطمية وألاوا يطورونخا بطرياة تربك اححتقل وتحافن 

 عطج أرواز المتناهرينإ فأقيم مزيد من السواتر الترابية وأش ط  اإلطارا .
ية وطور المشاركون في المسيرل أهدافخا لتمتد  لج رفض  فاة الارن والتأكيد عطج الوحدل الوطن

نخاء احناسام والمطالبة بكسر الح ار.  واك
من سانبخاإ وا ط  قوا  اححتقل استلدام األسطحة المحرمة دولياب والتي أد   لج بتر أطراف 

 ال شرا  من الم ابين رغم احنتااد واإلدانة الدولية ومن المننما  الحاوقية.
قمة المسيرا إ فأقدم طيرانخا  وحاول  سططا  اححتقل  قحام ترسانتخا ال سكرية القلمة في

ومدف يتخا عطج ق ف المناط  الحدودية ما أد   لج استشخاد ال ديد من المواطنين في أكثر من 
 حادثةإ وسط فشل دولي في وقة حد لسرائم اححتقل.

 1/7/2018، األيام، رام هللا
 

 مخيمات القطاع بسبب أزمة الوكالةفي ترايع حاد في مستوى خدمات النظافة  .50
المالية لألونروا تنخر في مليما  قطاي غزل من حي  تراسة مستو   األزمةثار ربدأ   حسن سبر:

 اللدما  المادمة لقسئين فيخا والاين ي تمدون بشكل كبير عطيخا.
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وقال ناشطون في الدفاي عن حاو  القسئين:  ن بوادر األزما  بدأ  في النخور دالل المليما  
 المالية لألونروا في الت اعد. األزمةت ل  لج حد الكارثة  اا استمر   أنن المكتنة بالسكان متوق ي

وقال لالد السرا  منس  المكت  التنفياي لطسان الش بية التاب ة لمننمة التحرير أن بوادر أزمة 
كارثية في السان  البيئي بدأ  في المليما  ب د توقيف عمال البطالة عن ال مل في المليما  مما 

تراسة لدما  الننافة وسمة الامامةإ واعتمادها كطيا عطج البطديا  في هاا المليما  والتي  أد   لج
 ح يمكنخا وحدها الايام بخاا المخمة.
كافة عمال البطالة الاين كان  تل  خم الوكالة لسمة الامامة  أنوأكد السرا  في حديثه لل األيام 

 تش يطخم كما ف ط  لقل السنوا  الماقية. ونروااألمن المليما  توقفوا عن عمطخم ب د أن أوقف  
وقال السرا  أن األونروا أوقف  التونيف نخائيا في مؤسساتخا وعيادتخا المنتشرل في المليما  بما 
يشمل  يااف برنامج تش يل ب ض األطباء والممرقين السدد مما ساهم في تكدس أعداد المرقج 

 والمراس ين في ال يادا  الطبية.
 1/7/2018، رام هللا األيام،

 
 فيها "إسرائيل"المعركة على قضية الاليئين الفلسطينيين وكيفية انتصار  ..حرب حق العودةكتاب:  .52

في غمرل اندحي مسيرا  ال ودل الفطسطينية في قطاي غزل منا أوالر مارس/راار : عدنان أبو عامر
ين الفطسطينيينإ وما يشك ِّطه من إ عاد الحدي  اإلسرائيطي باول حول موقوي ح  ال ودل لقسئ2018

 تخديد لطير عطج مستابل الدولةإ واألغطبية اليخودية فيخا.
وفيما يلوض الفطسطينيون واإلسرائيطيون  راعخم المستمر حول رواية الطسوء منا سب ين عامباإ فاد 

وسائل  در كتا   سرائيطي سديد حني بمتاب ة وت طية  عقمية واس ة في ال حافة اإلسرائيطية و 
اإلعقم ومراكز األبحا إ ألنه يس ج لتاديم الرواية اإلسرائيطية حول ققية القسئين الفطسطينيين 
ومستابل ح  ال ودل باال  سياسي وتاريلي سديد. الكتا  ب نوان محر  ح  ال ودل: الم ركة عطج 

دي شوارتس وعينا  مشكطة القسئين الفطسطينيينإ وكيفية احنت ار اإلسرائيطي فيخامإ لمؤلفيه: عا
 ويطف.

يناقا الكتا  في مسمطه  لفا  ت امل  سرائيل مة مسألة ح  ال ودل لقسئين الفطسطينيينإ ب د 
مرور سب ين عامبا عطج نشوئخاإ في نل فشل سمية الحطول اإلسرائيطية والمبادرا  الدولية في طي 

طسطينية وال ربية واإلسرائيطية  فحتهإ وعدم الادرل عطج ت ييبه عن أسندل دوائر  نة الارار الف
 والدولية.
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احتل موقوي األونروا حيزبا كبيربا من  فحا  الكتا  وف ولهإ  لج الدرسة التي يش ر فيخا الاار  
ا لطمطالبة بإغققخاإ بسب  اتخامخا بأنخا السب  في بااء ققية  لطوهطة األولج بأنه أت در ل ي ب

سب ة عاودإ في تساهل كامل من قبل مؤلفي الكتا   القسئين الفطسطينيين عالاة دون حل منا
لطمسؤولية التاريلية والسياسية لطحركة ال خيونية ودولة  سرائيل عن نشوء مأسال القسئينإ وكأن 

 الكتا  يناقا النتيسةإ ويتناسج السب .
ل  مليما  القسئين التي أقامتخا  لج ممفر  لطكراهيةم وا لتحريض قد ويزعم الكتا  أن األونروا حوَّ

 سرائيل من لقل مناهج الت طيم الدراسية التي ت مل عطج تلطيد ح  ال ودلإ واعتمادها م ططح 
 التخسير لقسئين الفطسطينيينإ وعمط  عطج رفة قيمة الخوية الوطنية الفطسطينية.

ي يكشف الكتا  أن أعقاء في الكون رس األميركي كانوا يزورون بشكل دائم مار السفير اإلسرائيط
الساب  في واشنطنإ داني ريالونإ ثم السفير مايكل أورنإ وقد منحخم السفيران وثائ  ح رية حول 
نشاطا  األونروا في مدارس القسئين في األراقي الفطسطينية؛ حي  كان النوا  المشرعون 
األميركيون ي ب ِّرون عن غقبخمإ ألن بقدهم تمول هاا األنشطةإ وألن هاا المؤسسة الدوليةإ 

 األونرواإ تقر بإسرائيل.
يطرز المؤلفان عدل فرقيا  حول أعداد القسئين الفطسطينيين ال ائدين  لج  سرائيلإ ويلط ان  لج 
تادير رقمي مفادا أنه في حال عاد مطيونا حسئ فطسطينيإ فإن عدد الفطسطينيين من الناحية 

 كان  سرائيل كطخا.فاطإ من أعداد س %36 لج ما نسبته  2058الديم رافية سي ل عام 
يكتس  الكتا  أهمية مقافة بسب  توقي   دوراإ فخو يتزامن مة الحدي  المتكرر عن اقترا  
 عقن  فاة الارن اللا ة بالرئيس األميركيإ دونالد ترام إ وما سباخا من  عقن واشنطنإ في 

األميركية تساا  إ عن تلفيض دعم األونرواإ مما قد ي كس توسخا  سدية لد  اإلدارل2018أوائل 
ققية القسئين. ومة مرور الوق إ وقر   عقن اإلدارل األميركية عن طرحخا لرؤيتخا لطسقم في 
الشر  األوسط فإن الموقوي األلطر الاي يتلشج أن يتم  ل اؤا هو موقوي القسئينإ وحاخم في 

 لية.ال ودل لديارهمإ كما هو من وا عطيه في الارارا  األممية والاوانين الدو 
 1/7/2018، الدوحة/، مركز اليزيرة للدراسات

 
 األيام المقبلة ستشهد استئنا  حوارات المصالحة الفلسطينيةنائب مصري:  .53

وكاح : كشف م طفج بكريإ عقو مسطس النوا  الم ريإ عن أن األيام المابطةإ  -الااهرل 
فتح وحماسإ مشيراب  لج أن ستشخد استئناف حوارا  الم الحة الفطسطينيةإ ما بين قيادتي حركتي 
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السططا  الم ريةإ ستدعو وفدي الحركتينإ إلسراء الحوارا  في الااهرلإ وفابا لتفاهما  تشرين 
 إ وليس عبر تفاهما  سديدل.2017األول 

وقال بكري: ب د و ول قيادل سديدل لرئاسة سخاز الملابرا  ال امة الم ريةإ بايادل الطواء عباس 
ود مكثفة لطق ط عطج الحركتين من أسل التو ل إلنخاء احناسام ف طياب كاملإ سيكون هناك سخ

 وتطبياياب عطج األرضإ وليس فاط مسرد أحادي  وت ريحا  عبر اإلعقم.
وبل وا م بر رفح البريإ أشار  لج أن الم بر ا ن ي مل بشكل متوا لإ وتم حل مشكطة 

دا  تدلل يومياب لطاطايإ وتسخيق   غق  الم برإ وأ بح  من الماقيإ كما أن هنالك مساع
 متوا طةإ وهاا سيد لطسكان ب زلإ ل و اب ب د فترل من األوقاي ال  بة.

وعن  فاة الارنإ اكر بكري أن م ر لن تابل بتمرير أي بند من بنود ال فاة عبرهاإ كما أن 
ج حدود الرابة من م ر تسدد تأكيدها بأن الحل الوحيد لطاقية الفطسطينيةإ يكون بدولة فطسطينية عط

حزيرانإ وعا متخا الادس الشرقيةإ وهاا ما يريدا الفطسطينيونإ وم ر لن تابل بأقل من الكإ أما 
 ما يسمج بيخودية الدولةإ أو الوطن البديلإ فخاا أمنيا  أميركية لن يتم تحاياخا.

من أسل  حقل وحول المزاعم اإلسرائيطيةإ التي تحدث  عن أن السيا الم ري قام بتطخير سيناء 
ش   رلر محل الش   األ طيإ أوقح بكريإ أن تطك أكااي   سرائيطيةإ  دقخا ب ض األعداء 
لم رإ وبدؤوا في نشرها بشكل كبيرإ لكن ما يسمج بدولة  غزل الكبر   لن تتمإ وأن الفطسطينيين 

رض م ريةإ والدولة لن يابطوا بالوطن البديلإ كما ح يابل الم ريونإ بأن يتركوا أراقيخمإ فسيناء أ
 الفطسطينية حطم كل ال ر .

 إ الاي يرفض  فاا  تتقي ة فطسطين.األردنوبي ن أن هاا ليس موقف م ر فاطإ بل موقف 
 1/7/2018، األيام، رام هللا

 
 الحريري: تحصين أمن المخيمات واليوار مسؤولية مشتركة فلسطينية ـ لبنانيةبهية  .54

استابط  النائ  بخية الحريري  الفطسطينيةإخا مة الاو  الف ائل لااءات  طارفي :  يدا ل رأف  ن يم
سر التحالف مسؤول  أمينفي مسدليون وفدا مركزياب من تحالف الاو  الفطسطينية في لبنان تادمه 

 ياسين.سبخة التحرير الفطسطينية في لبنان محمد 
ة وفي قطاي غزل في مواسخة وسر  لقل الطااء التداول في األوقاي في األراقي الفطسطينية المحتط

والملططا  التي تخدف لتخويد األرض والمادسا . كما تم البح  في  اإلسرائيطيةاحعتداءا  
الوقة في المليما  الفطسطينية في لبنان وحسيما في منطاة  يدا من ملتطف سوانبه األمنية 

 .واحستماعيةوالحياتية 
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أمن المليما  والسوار هي مسؤولية مشتركة متح ين وحماية  أنالوفد  أمام أكد الحريري 
كما هي مسؤولية وم طحة  الفطسطينيةإفطسطينية فطسطينية بت زيز الت اون بين سمية المكونا  

مشتركة فطسطينية لبنانية بالتوا ل الدائم بين السانبين بما يدعم الحفان عطج استارار لبنان وح  
لطش   الفطسطيني  واحستماعيةالحاو  المدنية   قرار الفطسطيني في ال يا بكرامة ويدعم ال مل عطج

يباج القسئون  أن أهميةوشدد  الحريري عطج  فطسطين.وطنه   لجفي لبنان لحين عودته 
 كشاهد وحيد عطج ققيتخم المحاة وال ادلةم. األونرواالفطسطينيون متمسكين بوكالة 

 1/7/2018، المستقبل، بيروت
 

 حذرت لبنان عبر واشنطن من إمكانية قيام حزب هللا باستفزازدها "إسرائيلالعبري: " "والال" .55
اكر موقة موالقم اإلسرائيطي اليوم أن الحكومةإ حار  لبنان من م بة قيام : الادس/ أسامة ال ساني

مننمة حز  هللا باستفزازهاإ ب د انتخاء الم ارك في سورياإ وعودل ا حف من مااتطيه  لج قواعدهم 
 في لبنان. 

س  الموقة اإللباري ال بريإ فاد نال رسالة التحاير هاا رئيس هيئة األركان المشتركة األميركي وح
السنرال سوزيف دانفورد لقل لاائه مؤلرا رئيس هيئة األركان الطبناني سوزيف عون األسبوي 

 الماقي. 
سادي ايزنكو  في  وعاد الطااء بينخما قبل يومين من لااء دانفورد برئيس هيئة األركان اإلسرائيطي

 واشنطن السب  الماقي. 
ونال موقة موالقم عن م ادر في األسخزل األمنية اإلسرائيطية قولخا  ن دانفورد نال رسائل واقحة 
من  سرائيل  لج لبنان تقمن  رفض  سرائيل أي ت يير لطوقة الحالي الاي ياوم فيه سقز السو 

ل بحرية فيخاإ كما أن  سرائيل لن تابل أي ت يير في منطاة اإلسرائيطي بانتخاك األسواء الطبنانية وي م
الحدودإ وأن أي ت يير قد ياوم به حز  هللا هناك ستكون له عواق  وليمةإ حس  الرسالة 

 اإلسرائيطية لطبنان. 
وتلشج  سرائيل أن تؤدي سيطرل قوا  الننام السوري عطج كافة األراقي السورية  لج قيام حز  هللا 

إ مدعوما برحف المااتطين الشي ة بايادل الحرس -حس  و ف الموقة ال بري-نين الط بة بت يير قوا
الثوري اإليرانيإ والك في  طار ما ت فخا  سرائيل بلطة األسد لطسيطرل عطج األراقي السورية 

 المحتطة بما فيخا هقبة السوحن.
 2/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 تي سعودي لفتح مقر بالقدس" تكش  عن سعي إمارا21"عربي .56
كشف  م ادر مادسية لا ةإ عن الخدف الاي دفة اإلمارا  ومن : أحمد  ار - 21عربي -غزل 

 األق ج المبارك. iلطفخا الس ودية  لج الس ي لشراء بي  في مدينة الادس المحتطة بسوار المسسد
لم طوما  المتوفرل حتج مإ أن ما21وأكد  الم ادر المادسية المطط ةإ في ت ريح لاا للمعربي 

من أسل افتتاز  شرائهإ كانا نإ أن البي  المق   لطمسسد األق جإ والاي س   اإلمارا   لج 
 مار س ودي  ماراتيم. 

وأوقح  الم ادر التي فقط  عدم الكشف عن اسمخا والتي ت مل عطج متاب ة النشاط اإلماراتي 
ارإ يأتي من أسل الايام بنشاط ودور موازي لدور الس ودي في الادسإ أن مالخدف من  يساد هاا الم

 دائرل األوقا  اإلسقمية في الادسإ والتي تتبة لوزارل األوقاف األردنيةم.
وأكد  أن مالتواسد الس ودي اإلماراتيإ الاي يسري محاولة تدشينه في الادس المحتطةإ يأتي كلطول 

لطو اية األردنية الخاشمية عطج المسسد وناطة متادمة لدورهما في المسسد األق جإ كدور منافس 
 األق ج وكافة األوقاف اإلسقمية في مدينة الادسم. 

وأشار  الم ادرإ  لج أن مالس ودية واإلمارا  عمط  عطج محاولة تركية الننام األردنيإ لتمرير 
 فاة الارن بما يلا الو اية عطج األق جمإ م تبرل أن ما دفة الس ودية حستئناف دفة 

ساعدا  المالية لألردنإ هو مالتاار  الاي سر  بين عمان وأنارل من سخةإ واللشية من حدو  الم
 ربية عربي سديد لار  عن السيطرل في األردنم.

وفي سيا  مت لإ ألمح الكات  اإلسرائيطي في  حيفة مم اريفم ال بريةإ ران  دليس إ أن الثقثي 
فريدمان إ يديرون المفاوقا  عطج مدينة الادس  فيدكوشنير ودياألمريكي  وسيسون غرينبط إ سارد 

 المحتطة قمن ما با  ي رف بلم فاة الارنمإ كلمسماسرل عاارا م. 
وأوقح أن المسسد األق ج من ناحية الثقثي األمريكيإ هو مموقوي لم نيين عر مإ مقيفا: 

يامين نتنياهوإ كوشنيرإ مليس لدي أي فكرل؛ حول ما الاي يترمرون عطيه هناك في رباعية الامار لبن
المطك عبدهللا وولي ال خد الس ودي في موقوي الادسإ ولكني ماتنة بأنه ليس ألي منخم فر ة 

 لطفوز وكطخم يكابونم.
 1/7/2018، "21موقع "عربي 

 
 للتوصل لـ "صفقة" حول أوضاع غزة "إسرائيل"العمادي: مباحثات غير مباشرة بين حماس و .57

سرائيل كشف دبطوماسي قطري : غزل اليوم األحد عن مباحثا  غير مباشرل بين حركة  حماس  واك
 لطتو ل  لج م فاةم بشأن األوقاي في قطاي غزلإ والك ب طم اإلدارل األميركية.
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وقال السفير محمد ال ماديإ رئيس الطسنة الاطرية إلعادل  عمار غزل في ماابطة لا ة في مار 
سرائيل  ..   قامته في غزل مة وكالة أنباء  شينلوا  م ح يوسد حتج ا ن أي  فاة بين حماس واك

 هناك مباحثا  بين الطرفين لطو ول لخاا ال فاة بوسود األميركانم.
وأكد ال مادي أن اإلدارل األميركية طرح  مؤلرا تنفيا مشارية ل الح قطاي غزل تلتا بتوفير 

أهيل المنطاة ال ناعية في اللدما  األساسية مثل الكخرباء وتحطية مياا الشر  وتوفير عمل وت
 غزل.

وأوقح أن تطك المشارية عرقخا ساريد كوشنير  خر وكبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد 
ترام إ لقل سولته األليرل في منطاة الشر  األوسط التي شمط  قطر  لج سان  دول الس ودية 

سرائيل.  وم ر واألردن واك
ن غزل التي عان  ثق  حرو  وأبط نا األميركان وقال ال مادي منحن طالبنا بفك الح ار ع

 واإلسرائيطيين بقرورل تحاي  الكإ ونحن ن مل عطج هاا األمر لكن حتج ا ن لم ن ل ألي نتيسةم.
 1/7/2018، القدس، القدس

 
 تنسيق إسرائيلي مع حفتر في الينوب الليبي": العربي اليديد" .58

المتااعد لطيفة حفتر عادا لااءب مطوحب مة قابط  أكد  م ادر ماربة الطواء: أسامة عطي -طرابطس 
استلبارا   سرائيطي مططة الشخر الماقي في ال ا مة األردنية عم انإ للمت مي  التنسي  األمني 
بينه وبين  سرائيلمإ وهو تنسي  سب  أن تحدث  عنه م ادر  عقمية غربيةإ وعن أن  سرائيل 

 وربما ال سكري أيقابإ مرا  عدلإ لقل السنوا  الماقية.قدم  لطواء المتااعد الدعم احستلباريإ 
ويقيف الم درإ الاي فقل عدم اكر اسمهإ في حدي  للمال ربي السديدمإ أن محفتر طط  من 
السخا  األمنية اإلسرائيطية تكثيف وسودها في السنو  الطيبيإ لاطة الرغبة الفرنسية واإليطالية 

مؤكداب أنه وعد السان  اإلسرائيطي أيقاب بتوفير مراكز رمنة له  ال ازمة عطج السيطرل عطج المنطاةمإ
 لط ملإ ح سيما حول سبخا التي تتوسط ال حراء الطيبية.

وأكد الم در أن حفتر يت ل باإلسرائيطيين عبر قنوا  عدلإ فاد عمل مة المستشار األمني 
ياسي البارز في حز  الكندي رري بن مناشي في الساب إ وتوا ل كالك مة الس –اإلسرائيطي 

الطيكود أورين حزاإ اي األ ول الطيبيةإ وهو اليوم يتوا ل مة أسخزل األمن اإلسرائيطية عبر قابط 
 يدعج موشيهإ بوساطة رسل األعمال الطيبي حسونة تاتاناكي.

واستطرد الم در بالاول  ن متاط  مزا  حفتر يثير انزعا  داعميهإ ح سيما لقل الفترل األليرلإ 
نخم أبونبيإ التي سب  أن نسا  له ات اح  مة دولة اححتقل اإلسرائيطيإ في محاولة ححتواء وم
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تطك احت اح إ وترشيدهامإ مشيراب  لج أن تسر  أنباء ت اون حفتر مة  سرائيل يحر  الكثير من 
 داعميه.

دم تسر  وعن م رإ قال الم در  ن مالااهرل تدعم هاا الت اونإ بسب  هدفخا المتمثل في ع
األسطحة الطيبية  لج شبه سزيرل سيناءإ وهي منطاة أمن مشترك مة  سرائيلإ لكنخا ح تريد لحفتر أن 

 يستال بتطك احت اح إ بل أن تباج تح   شرافخام.
 1/7/2018، العربي اليديد، لندن

 
 مليون لاير لطلبة اليامعات بغزة 50قطر تقدم  .59

مطيون لاير  50يإ اليوم السب إ عن تاديم منحة مالية بمبطغ أعطن السفير الاطري محمد ال ماد :غزل
 مطيون دوحر أمريكي  لطرسوم الدراسية لططبة السام ا  في قطاي غزل. 13.7قطري  

وأوقح ال مادي في كطمةب له لقل حفل تاديم المنحة لططق  في سام ة األق ج بمدينة غزلإ أن 
 ي الحال وأ حا  الشخادا  ال الاة.تطك المساعدا  ستادم  لج الططبة من ميسور 

 540وأشار في كطمته أمام رئيس سام ة األق ج الدكتور كمال الشرافيإ أنه سيتم تل يا مبطغ 
 طال  وطالبة. 6500ألف دوحر لطسام ة. مشيرا  لج أنه سيتم توزي خا بالتنسي  مة  دارل السام ة لل 
 30/6/2018، القدس، القدس

 
 فون: الموت لفلسطينمتظادهرون إيرانيون يهت .61

ندد  حركة مفتحمإ يوم السب إ بختافا  لمتناهرين  يرانيين مناهقة لطفطسطينيين عطج لطفية األزمة 
 احقت ادية التي تواسخخا طخران.

عطج  اإليرانيينوكان  مااطة فيديو انتشر  عطج مواقة التوا ل احستماعي ححتسا  المئا  من 
ي تسود بقدهمإ مطالبين بوقف التدلل اإليراني لار  حدود الدولةإ األوقاي احقت ادية السيئة الت

نفا  المطيارا  المخدرل عطج الحرو  اللارسية في   قز الدولة.  واك
ونخر في المااطة المتداولة متناهرون  يرانيون يختفون بلمالمو  لفطسطينمإ والك لقل 

 يار ال مطة وارتفاي األس ار بشكل حاد.اححتساسا  التي تقر  طخران وعدل مدن  يرانية بسب  انخ
 30/6/2018، األيام، رام هللا
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  ستفشل "صفقة القرن"بوغدانو  للتلفزيون العبرّي: لن ننقل سفارتنا للقدس و .60
أدلج نائ  وزير اللارسي ة الروسي  ومب و  الرئيس فقيديمير بوتن  لج  زهير أندراوس: -النا رل 

اإلسرائيطي ة وقال  ن  األزمة -ال بري ة” كان“نوفإ بحدي إ  حافي إ لانال الشر  األوسطإ ميلائيل بوغدا
في سوري ة مستمر ل منا أكثر من سبة سنوا إ مقيفبا أن ه حتج قبل اندحي األزمةإ فإن  الوقة في 

 سوري ة كان م ادباإ وب ض المشاكل في البقد لم تحل ب د.
ة الارنإ شكك بوغدانوف في فرا نساحخاإ مشددبا فيما يت ط  بلطة السقم األمريكي ةإ أْي  فا

عطج أن  موسكو لن تنال سفارتخا  لج الادسإ  ح  ب د التو ل  لج اتفاقية الوقة النخائي  بين 
  سرائيل والفطسطينيين.

ا من سمية الدول  ا أن  مبادرل السقم ال ربية لم تدعم فاط كل الدول ال ربيةإ ولكن أيقب وأوقح أيقب
. حفتبا في الوق  عينه  لج اإلسقمي   ةإ مت تبربا أن  المبادرل ال ربي ة أ بح  األساس ألي  اتفا إ دولي إ

أن  الطسنة الرباعية كان  شطة وعاد  عد ل استماعا  بحقور وزراء اللارسيةإ ولكن ب د الك قرر 
وسنطط كم شركاؤنا األمريكيون احتكار الوساطة وقالوا لنا: سوف تنتنرإ سنف ل كل شيء ا نإ 

عطج النتائج دون مشاركتكمإ قطنا: حنبا س يدباإ  اا كن  ح تريد من ا أْن نساعدكإ فخاا شأنكإ اننر 
إ ومااا سوف يلر  منخاإ وكيف سيكون الرد  الفطسطيني  ” فاة الارن“ا ن مااا حد  مة 

 واإلسرائيطي  عطيخا.
س قال نائ  وزير اللارسي ة الروسي   ن  وفيما يت ط  بنال السفارل الروسي ة من تل أبي   لج الاد

إ في شخر  إ وقد أثير  المسألة مر لب ألر  وبشكلإ مطموسإ  سرائيل عطج درايةإ كبيرلإ بموقفنا الرسمي 
نيسان  أبريل  الماقيإ عندما قطنا  نن ا ن ترف بالادس ال ربية عا مة إلسرائيلإ والادس الشرقية 

إ بحاسةإ عا مة لطدولة الفطسطينية المستابطي ةإ والك من متنطط  أن  الطرفينإ اإلسرائيطي  والفطسطيني 
اا تم  الكإ فإنن ا سناوم بنال سفارتنا  لج الادس  إ واك لطتو ل حتفا إ حول سمية ققايا الوقة النخائي 

 ال ربي ةإ عطج حد  قول بوغدانوف.
 1/7/2018، رأي اليوم، لندن

 
 قتامة حتى اآلن"األمم المتحدة" األوضاع بفلسطين األشد  .62

أعر  مارر األمم المتحدل اللاا الم ني بحالة حاو  اإلنسان في األرض الفطسطينية المحتطة منا 
مايكل لنك عن قطاه  زاء تدهور أوقاي حاو  اإلنسان في األرض الفطسطينية المحتطةإ  1967عام 

ي رسم   ورل ت د األكثر قتامة التاارير التي تطااها أثناء زيارته  لج المنطاة هاا األسبو “قائقب  ن 
 ”.لطوقة عطج األرض حتج ا ن
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 ألسزاء كبيرلب د سنوا  من القم اإلسرائيطي الف طي التدريسي “وأقاف لينك في بيان  حفيإ أنه 
سراءا  ألر إ  نشاء مناط  عسكرية م طاة واك من القفة ال ربية من لقل التوسة احستيطانيإ واك

 ”.تشرية سيقم أسزاء من القفة ال ربية رسمياب  يبدو أن  سرائيل تاتر  من سن
وعن الوقة في غزلإ حار اللبير الدولي من استمرارا في التدهورإ مشددبا عطج أن أزمة الكخرباء 

 ن السكان محرومون من أبسط حاوقخم األساسية بما في “عطج سبيل المثال لم يتم تلفيفخا. وقائقب 
خم حرموا مؤلراب من الح  في الحيال أثناء محاولتخم ممارسة الك الح  في ال حة والت طيمإ كما أن
إ في  شارل  لج مسيرا  ال ودل عطج طول السيا  الحدودي ”حاخم في حرية الت بير والتسمة السطمي

 مة م سرائيلم.
وحار من م طوما  تطااها هاا األسبويإ تشير  لج أن ال ديد من مننما  حاو  اإلنسان والمداف ين 

من  سرائيطيين وفطسطينيين ودوليين عطج حد سواءإ يواسخون هسما  متزايدل ح تستخدف  عن الحاو 
ا قدرتخم عطج ال مل.  نزي شرعيتخم فحس إ بل وأيقب

 1/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 نتنيادهو يطالب دول "فيسغراد" بنقل سفاراتهم إلى القدس .63
إلسرائيطي بنيامين نتنياهوإ األحدإ من مسموعة دول طط  رئيس الوزراء ا: الادس/ س يد عموري

مفيس رادم؛ التي تقم كق من بولنداإ وسمخورية التشيكإ والمسرإ وسطوفاكياإ بنال سفاراتخم من تل 
 أبي   لج الادسإ حس  اإلااعة ال برية الرسمية. 

ندا ب د  ل اء األليرل واكر  اإلااعة اإلسرائيطيةإ أن نتنياهو يريد است قل تحسن ال ققا  مة بول
مقانون المحرقةم الاي أثار سدح واس ا في  سرائيلإ حتج يان خا بنال سفارتخا من تل أبي   لج 

 الادس. 
وناط  اإلااعة  ن منتنياهو طط  من مسموعة دول فيس راد ال مل من أسل نال سفاراتخم  لج الادس 

 عطج غرار الوحيا  المتحدل وغواتيماح وباراغوايم. 
وأقاف  أن منتنياهو ناقا الاقية مة عدد من قادل تطك الدولإ من بينخم رئيس الوزراء المسري 

 فيكتور أوربانإ داعيا األلير لزيارل  سرائيل هاا الشخر لط مل من أسل نال السفارل. 
وأشار م در سياسي لم تسمه  لإلااعة  لج أنه كان من المفترض أن ي اد استماي لدول مسموعة 

 د في  سرائيل لقل هاا ال يفإ  ح أنه تألر بسب  عدم التواف  عطج موعد محددم.فيس را

 1/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 إطالق أسماء مدن فلسطينية تاريخية على شوارع في فرنسا .64
قال رساء أبو دقة ممثل احتحاد الوطني لطشبا  الفطسطيني في فرنسا:  ن الحز  الشيوعي : وكاح 
ي اعتمد قبول طط  احتحاد بتسمية شواري أو أزق ة فرنسية بأسماء مدن فطسطينية تاريليةإ من الفرنس

 لقل أعقاء الحز  الشيوعي في البطديا  التي يرأسخا الحز  في فرنسا.
ساء الك لقل الطااء التاييمي السنوي لطحز  الشيوعي الفرنسي في محافنه كالفادوس الفرنسية 

ون الفرنسية وتم دعول احتحاد الوطني لطشبا  الفطسطيني لحقور الطااء الاي والاي عاد بمدينة كو 
تطر  ألوقاي الاقية الفطسطينية في الفترا  األليرل والخسمة الشرسة التي ياودها اححتقل قد 

 أبناء الش   الفطسطيني.
 2/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 يددهن للعمل في دعايتهمتطوعات أمريكيات يعلن منادهضتهن لالحتالل بعد تين .65

ياال  ن السحر يناط  عطج الساحر أو ي ود كيدا مرتدا لنحر  احبهإ «: الادس ال ربي»النا رل 
وهاا ما ح ل مة  سرائيل التي استادم  لمس متطوعا  أمريكية لط مل الدعائي في الوحيا  

 المتحدلإ لكنخن سرعان ما تسندن لمحاربة اححتقل ب د اكتشاف الحاياة.
اليمينية التي « تاغطي »والحدي  عن متطوعا  يخوديا  أمريكيا  و طن البقد وانقممن لمننمة 

لقل زيارل لطمتطوعا  لمدينة « احناق »تكافح المننما  اليسارية المناهقة لقحتقل. ووقة 
ت رر بخن وتحس  عنخن الحاياة حول اححتقلإ واحتساسا « تاغطي »اللطيل حي  اكتشفن أن 

الناشطة من أسل  نخاء اححتقل من لقل فقح « يكسرون ال م »ج الك انتاطن لمننمة عط
 سرائمه من منطط  أن اححتقل لطر عطج  سرائيل أيقا.

بب  حي « الل وم»وانتاالخن لمننمة « تاغطي »وقد أعطن  المتطوعا  اللمس عن م ادرتخن 
  اليخوديا  أنخن عقوا  في مننمة ومباشر من لقل حسابخن في الفيسبوك. وكشف  المتطوعا

اليمينية اإلسرائيطية قمن « تاغطي »أمريكية يسارية   ف نا  ناو  ونسحن في التسطل لمننمة 
البقد لطتطوي في  فوفخا. وفي اليوم األلير   لجمن كل ال الم و ط   متطوعين يخودمسموعة 

بشكل مفاسجء « تاغطي »ستاالتخن من ل مل المسموعة اليخودية الدولية أعطن  الفتيا  اللمس عن ا
ومشاركتخا في سولة ميدانية في مدينة اللطيل « يكسرون ال م »من أسل احنقمام لمننمة 

ثنيخن بالتخديد والوعيدإ وححاا « تاغطي »واحطقي عطج م انال الفطسطينيين فيخا. وحاول مدير 
إلسرائيل والمساس بخا ومساندل اتخمتخن بالتلطيط الكيدي حناقبخن وبتبني أسندل م ادية 

 الفطسطينيين.
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عمق »واعتبروا « تاغطي »احتسا  وغق  أعقاء مسموعة المتطوعين التاب ة لل « احناق »وأثار 
 سبارهن عطج توقية وثياة تاول  نخن قررن م ادرل المننمة « تاغطي »وحاول مدير «. استفزازيا

نخن قدمن لطبقد مة أسندل منا   رل لطسان  الفطسطيني سطفا.بإرادتخنإ واك
دين يسسلاروف المتطوعا  األمريكيا  وقال لخن « يكسرون ال م »واستابل الناط  بطسان 

أنتن تامن بما هو شساي واستثنائي وترفقن الت اون مة ال م  السائد حول الننام ال سكري »
ا وأنا واث  أنكن هاا عمل مده»وتابة  «.المفروض عطج مقيين الفطسطينيين في القفة ال ربية

 «.الرائدا  وهاا سزء من اتساي الفسول بين قيمكن وبين قيم اححتقل
 ن لمس متطوعا  يخوديا  أمريكيا  يرفقن الت اون مة « يكسرون ال م »وفي بيانخا قال  

 التربية اإلسرائيطية المنحازل التي تتستر عطج اححتقل فاررن الاها  بأنفسخن لم اينة واقة اححتقل
ومواسخة الحاياة. حفتا  لج أن مبادرل الفتيا  اليخوديا  مطخمة ولطول شساعة قد اححتقل. وقال 

من أسل فقح « ليس  رحطة مسانية فاط»أططا  أمس حمطة سديدل ب نوان « يكسرون ال م » ن 
التي تتستر عطج الحاياة وتحاول حسبخا عن شبا  يخود من الوحيا  المتحدل « تاغطي »سوح  

 الاين يزورون البقد.
تادم رواية أحادية « تاغطي »أمس عن واحدل من المتطوعا  اللمس قولخا  ن « واين »ونال موقة 

وهاا « تاغطي »يحزننا أننا غادرنا »السان  وترفض اإلسابة عطج أسئطة حول اححتقل. وتاب   
مريكيين لكننا اكتشفنا أنخا ليس أمرا شل يا لكنخا تستلدم أسندل سياسية لتربية رحف اليخود األ

 تلبجء الحاائ  عن اححتقل.
 2/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 منشغلة باليبهة الشمالية صحيح.. ولكن! "إسرائيل" .66

 د. عدنان أبو عامر
لم ي د سراب أن احنش ال اإلسرائيطي بتطورا  السبخة الشماليةإ تحديدا لبنان وسورياإ با  يت در 

ياسي واألمني وال سكري في تل أبي إ وهو أمر يبدو مشروعا ومنطايا في نل سدول األعمال الس
الملاطر السدية التي يراها اإلسرائيطيون محدقة بخمإ  ن تمكن   يران من تثبي  وسودها ال سكري في 

 األراقي السوريةإ وتحديدا في السان  السوري من السوحن المحتل.
ن تقة المؤسسة ال سكرية اإلسرائيطية سانبا أي ملاطر لكن هاا الفرقية الواق يةإ ح ت ني أ

سانبيةإ حسيما الكامنة في غزلإ في نل الحمطة اإلعقمية والدعائية دالل األوساط السياسيةإ التي 
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تحرض الحكومة والسيا عطج اتلاا قرار بتنفيا حمطة عسكرية قاسية قد غزلإ مة استمرار 
طق  الطائرا  ال  ورقية.المسيرا  الش بية واك

هاا السطور ح تنش ل كثيربا بفرقيا  وأهداف ومسببا  الارار اإلسرائيطي بت  يد الميدان قد غزلإ 
نما في مناقشة مد  واق ية الحدي  الاي يربط  ورف ه بما يزيد عن القربا  الموق ية الحا طةإ واك

نانإ وبين ما ي نيه بين التركيز اإلسرائيطيإ بشايه السياسي وال سكريإ عطج الوقة في سوريا ولب
من عدم تفكير طار  نحو غزلإ في حال سد سديد ميدانيإ يستدعي زيادل وتيرل القربا  و وح 

 لمواسخة واس ة.
من الناحية ال مطياتية واإلح ائية ح يبدو أن سبخة غزلإ بما لديخا من  مكانيا  تسطيحية وقدرا  

 متيخا في دمش  وبيرو إ ولطفخما طخرانإ مما قتالية متواق ةإ توازي ما لد  السبخة الشمالية ب ا
يس ل السخد اإلسرائيطي الاي قد يوسه لألولج ألف كثيراإ وبأق اف عديدلإ مما قد تدلرا  سرائيل 
لطثانيةإ األمر الاي قد ح ي ني وسود ت ارض في بااء احستنفار اإلسرائيطي في اروته باتساا 

 رية نحو السنو إ أي غزل.الشمالإ مة  مكانية  سراء استدارل اقطرا
أكثر من الكإ فإن الترتيبا  السياسية وال سكرية التي تسريخا تل أبي  بشأن السبخة الشمالية مة 
موسكو وواشنطن وعمانإ إلب اد التواسد اإليراني عن حدودهاإ واستمرار منحخا القوء األلقر 

ح  انة الارار السياسي وال سكري بقر  الاوافل التسطيحية المتوسخة من سوريا  لج لبنانإ قد تمن
اإلسرائيطي نوعا من احطمئنان النسبي تساا التطورا  الشماليةإ مة بااء الر ا ة في بي  النارإ 

 واليد قاغطة عطج الزنادإ  ن دع  الحاسة.
في الوق  ااتهإ فإن مثل هاا الترتيبا  الناشئة في السبخة الشمالية بحقور دول عنمجإ ليس  

سبخة السنوبيةإ في نل تركل حالة الردي التي حااخا السيا اإلسرائيطي لقل السنوا  قائمة مة ال
األربة الماقيةإ وزيادل الدعوا  اإلسرائيطية من دالل احئتقف الحكومي والم ارقة عطج حد سواءإ 
فقق عن استطقعا  الرأي المتزايدلإ المطالبة بوقة حد لما ي تبرونه استنزافا فطسطينيا في 

 للا رل السنوبية الق يفة إلسرائيل المسمال غقف غزل.ا
 1/7/2018، فلسطين أون الين

 
 عمالء في خلية النحل مع األعداء .67

 د. فايز أبو شمالة
المشابخة كبيرل بين حيال النحل السماعية قمن لطيةإ ح ت طي  ح ال سلإ وبين حيال اإلنسان 

 تمة.قمن ننام استماعي يحفن حيال الفرد وحاو  المس
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في حيال النحلإ ح تتألر نحطة في الدفاي عن اللطيةإ يلر  النحل المدافةإ فيخاسم كل من يحاول 
احقترا  من اللطيةإ وتكون األوامر قد  در  من المطكة لطمداف ين بالتقحية بالنفس  ن استوس  

حدل عميطة  لط زالإ األمرإ بل والمو  دفاعاب عن اللطيةإ وفي حالة الدفاي عن الوطن ح تسد نحطة وا
تاول أللواتخا من المداف ين:  ما لنا بال دو حيطةإ وح داعي لمو  مئا  النحل من أسل الدفاي عن 
حفنة من ال سلإ وح تسد نحطة   يرل تاول: لنخر  أيخا النحل من هاا المكان اللطيرإ لنفتا لنا 

منيابإ ونكتفي بما فاض عن حاستخم عن لطية سديدلإ أو لنترك ال زال يأكطون ال سلإ وننس  م خم أ
من أرقنا وعسطناإ ح تسد في عالم النحل نحطة واحدل سبانة تاول: ومااا سأستفيد أنا  اا قحي  
بنفسي في سبيل الدفاي عن هاا اللطية؟ بال كس من الكإ يتساب  النحل في الدفاي عن أرقه وبيته 

ماتن اب بحاه في الحيال كلطية نحلإ وفكرل  دون ترددإ ودون التفكير بالنتائج الشل يةإ هو يقحي
بااء عطج قيد الحيالإ وما التقحية بالنفس  ح دفاعاب عن   ار النحلإ وعن م ادر الرز إ وعن 
أمن اللطية واستارارها الاي ح يتحا   ح بتماسك النحل في الدفايإ والتقحية بالب ض ال زيز من 

 أسل الحفان الكل.
إ نل الدفاي عن الوطن هو ماياس احنتماءإ ولم يح ل  ن دار أي نااا وفي لطيتنا الفطسطينية

يشكك في سدو  الدفاي عن الوطنإ ولم يحد  أن تداول الناس حديثاب يط ن في سريرل التقحية 
بالنفس  ح في هاا الفترل المنحطة من التاريخ ال ربيإ والاي  ار فيه الوطني حيراناب بين مواسخة 

وبين  د الط نا  التي تمز  نخرا بسياط الشكإ وسكاكين الطمز عن م الح ال دو اإلسرائيطي 
 حزبية من وراء الدفاي عن اللطيةإ وتاديم الدم رلي ابإ والسود بالروز بق تردد.

مااومة المحتطين عمل وطني بالكاملإ وكل متشكك بأي عمل وطنيإ وبأي مواسخة مة األعداء هو 
نما هو مشبوا ح  يلدم  ح أعداء الش   الفطسطيني وققيتهإ والمااومة لطمحتطين تألا ليس وطنيابإ واك

شكل الحسر في يد طفلإ وقد تكون عطج هيئة لنسر في يد شا  فطسطينيإ وقد تكون المااومة 
 رلة امرأل في دسج اللاحن: هللا أكبرإ وقد تكون المااومة بالكطمةإ أو بالحشود الرافقة 

ال ودل المطالبة بالحاو  التاريليةإ أو من لقل اقتحام مستوطنة لقحتقلإ أو من لقل مسيرا  
 األعداءإ أو ق فخا ب ارو  لطمااومةإ أو مواسخة مسطحة مة سيا المحتطين.

فإاا كان  الاوانين الدولية ال ادرل عن السم ية ال امة لألمم المتحدل قد أساز  لطش   الواقة تح  
بلإ فكيف يلر  من بين أبناء الش   الفطسطيني من يشكك اححتقل أن يااوم المحتطين بكل الس

بالمااومةإ بل هنالك من يمنة المااومة بالاولإ وهنالك من يشوا المسارإ ويلالف الم يارإ فيبر  
 ال دو الاي يبطا وياتل المدنيينإ فيتخم السخا  المحركة لط مل المااوم بانخا تدفة

 1/7/2018، رأي اليوم، لندن
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 قّوة  منتصرة  « حماس»ستظهر  "نسانيةالرزمة اإل " .68
 تل ليف رام

عطج غارا  سقز السو في قطاي غزلإ والك رداب « حماس»مر هاا األسبوي في نل تشدد رد ف ل 
فإن الم ادلة « حماس«الطائرا  الورقية. من ناحية الاراي ال سكرية لل«  رها »عطج استمرار 

ؤدي بشكل فوري  لج  طق  ال واريخ وقاائف بسيطة: الخسوم عطج أهداف في عم  قطاي غزل سي
 الخاون نحو غقف غزل.

هاا الت  يد المقاف يار   المواسخة ال سكرية في الاطايإ المواسخة التي ح ت ني  سرائيل وهي 
تبدي قبطاب لطنفس في محاولة لوقف احنسراف. وت ود األسبا  التي تدعو الايادل السياسية واألمنية 

لج م ادر متنوعةإ بدءاب من فكرل أنه حتج ب د حمطة عسكرية لن يكون ت يير في  لج قبط النفس  
إ قتال سيا  يرانالوقةإ وحتج اعتبارا  أمنية تت ط  بالوقة المتوتر في الشمالإ ال راي قد 

 األسد بسوار الحدودإ والرغبة في  زالة ال ائ  التح  أرقي دون عراقيل.
د الحبل حتج رلرا تاريبابإ والق ط السماهيري والسياسي عطج في ش« حماس»وفي هاا األثناء تألا 

رئيس الوزراء ووزير الدفاي يشتد. ولكن في هاا الطحنة ح يوسد ت يير في سياسة استلدام النار لد  
 السيا اإلسرائيطي. هسما  محدودل في الاطاي في نل احمتناي عن المس بالمدنيين.

تحاول  سرائيل أن تدفة  لج األمام بكل قول حطوحب  نسانية  في نل الت  يد المتوا ل في السنو إ
لاطاي غزل. ويشارك في هاا السخود أيقاب سيسون غرينبط إ مب و  الوحيا  المتحدل  لج الشر  
األوسط؛ وسارد كوشنيرإ المستشار المار  من ترام . ونيكوحي ميقدينوفإ مب و  األمم المتحدل 

اول الدفة  لج األمام بسطسطة من المبادرا  احقت ادية في محاولة  لج الشر  األوسطإ الاي يح
 لطتلفيف من األزمة في غزلإ التاج رئيس الوزراءإ بنيامين نتنياهوإ الثقثاء الماقي.

كوتيرل الطااء هكاا أيقاب وتيرل األفكار: ر يف بحري في قبراإ مزرعة طاقة شمسية في غزلإ 
أن يسرز. يبدو أن كل اللطط التي كان  في السارور تكاد  كما يحطو لطليال –مناط   ناعية 

 تمتش . غير أنه بين النشر في وسائل اإلعقم والواقة ثمة مسافة ب يدل.
 ن الفكرل األولج لوزير الدفايإ أفي دور ليبرمانإ هي أن تتبطور في غقون نحو شخرين رزمة  عادل 

ل سثتي السنديين هدار غولدن وأورون شاؤول. تأهيل لاطاي غزل بشرط حل مسألة المفاودينإ واكعاد
« حماس»وي تزم ليبرمان عرض اللطة بشكل فوريإ في  عقن عطني لسكان الاطايإ من فو  رأس 

 وانطققاب من التفكير بأن يمارس المواطنون الق ط عطج قيادل المننمة.
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لة توقي : ما كان ولكن في كل ما يت ط  بالمبادرا  احقت ادية في الاطايإ فكل شيء هو مسأ
عطج مد  أربة سنوا  من الخدوءإ حشر ا ن في فترل ق يرلإ « السرف ال امد»ممكناب عمطه ب د 

 فيما أنه يبدو لطنانر من السان  شيئاب من قبيل احبتزاز تح  الخديد.
حمطة عسكرية ناسحةإ ولكن تماماب مثل حر  لبنان الثانية أد   لج فترل « السرف ال امد»لم تكن 

هدوء طويطة. وكان يمكن في هاا السنوا  عمل ما يتم ا ن تح  الق ط. ولكن هكاا هي الحال 
في  سرائيل: عندما يكون هناك هدوء ح يكون  لحاز. أما ا ن فالوقة أكثر ت ايدابإ وح سيما في 

 قوء الساحة الشمالية األكثر تخديداب.
قطاي غزل. وينبة احعتراض في بدايته ليس بناء ميناء في « الشاباك»ي ارض سخاز األمن ال ام 

بأنه سيكون إلقامة الميناء أثر عطج « الشاباك»فاط من التخديدا  األمنية. فاد ادعج مسؤولو 
أن رسالة مثل هاا اللطول هي « الشاباك»السططة الفطسطينية وأسخزل األمن في القفة. ويدعون في 

كمنت رلإ فيما السططة الفطسطينية ستلر   مكسباب وتلر « حماس»مسد. ستحا  « اإلرها »أن 
 ق يفة ومخانة وكمن ليس قادراب عطج تحاي   نساز لطفطسطينيين.

هاا هي بادر كبير الا ة اليوم. يمكن قول الكثير من األمور السيئة عن أبو مازنإ عن التحريضإ 
لنسبي الاي يحااه في والقرر السياسي الاي يطحاه بإسرائيلإ ولكن أيقاب ح يمكن أن ننسج الخدوء ا

القفةإ حتج ب د نال السفارل األميركية  لج الادس وأحدا  مسيرل ال ودل في غزل. فألسخزل األمن 
الفطسطينية دور كبير في الكإ قبل كل شيء ألن هاا م طحتخم. ولكن التبار النتيسة ي د هاا 

 م طج ح يمكن تساهطه.
كي ت زز الرواية في الشاري « حماس»فستستلدمخا  عودل  لج غزلإ فإاا ما تبطور  رزمة  نسانيةإ

ن ال واريخ تحا  اإلنسازا . هاا  الفطسطينيإ والتي تاول:  ن  سرائيل ح تفخم  ح ل ة الاولإ واك
أق ف منخا بكل «  رهابية»بالقبط هو الثمن الاي تدف ه  سرائيل عطج أنخا تاتاد من مننمة 

 ت طخا  سرائيل.ماياس ممكن وتوسد في أزمة سططويةإ لم تس
ولكن ليس   سرائيل وحدها هي التي ستكون مطالبة بأن تت د  لطم السة السديدلإ فخاا ستكون 
أيقاب مشكطة السططة الفطسطينية في القفة. مشكطة سياسيةإ بل ربما أكبر. اتخاما  مباشرل من 

اهم في شيء في قيادتخم السياسية تساا أبو مازن وكأنه المسؤول عن الوقة في قطاي غزل ح تس
 هاا المرحطة. 

 



 
 
 
 

 

 50 ص             4678 العدد:             7/2/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وبادر أقل بكثير عطج السططة الفطسطينية ورئيسخا. « حماس»من األفقل إلسرائيل أن تركز عطج 
عطيخا أن تبح  عن حطول في الاطاي مة السططة وبمساعدل دولية ح أن تبح  عن سبل لتساوزها 

 في األسخزل الدولية.
 «معاري »

 30/6/2018، األيام، رام هللا
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