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 43 :كاريكاتير
*** 

 
 السلطة الفلسطينية تعّد قانون خصم مخصصات األسرى إعالن حرب... والحكومة تتعهد دفعها .1

ــات الفلســطينية  وفــا نشررر   ، ونقرر ع عررن مراسرر  ا رام هللا، مررن 3/7/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلوم
بالمقرراد   ع ررن  ررانون  اإلسرررائي ي الف سرر يني  دانرر   رررار ال نيسرر   السرر     رئاسررأن ، جعفررر قررد  

و ررال النرررا س الرسررمي باسرررم  المقاقرر  الف سررر يني . أمررروالمررن  واألسرررر خقررم مخققرررا  الشرر داء 
، إن الرئاسر  تك رد رفار ا القرا ذ ل رقا القررار 3/7/2018 الرئاس  نبيل أبو ردين  في بيان يوم الث ثراء

نر  فري حرال تنفيرق هرقا أوأارا،،  وحتن اآلن. أوس وبأسس الع    منق اتفاس  ه مساساع د  الخ ير، وتع
اتخررراق  ررررارا  ف سررر يني  هامررر  لمواج ررر  هرررقا القررررار الخ يرررر، ألن هرررقا  إلرررنالقررررار فررر ن قلررر  سررريكدي 

 إعرر نمررن الخ ررو  الحمررر الترري ح يسررم  ألحررد المررس برر  أو تجرراوةه، واعتبرراره بمثابرر   د  الموارروي يعرر
ب ع ررن الشررعب الف سرر يني ومناارر ي  وأسررراه وشرر دائ  الررقين حم رروا رايرر  الحريرر ، مررن أجررل القرردس حررر 

 الدول  الف س يني  المستق  . وا  ام 
وترررابذ النرررا س الرسرررمي: إن الماررري بتنفيرررق هرررقا القررررار، سرررت ون لررر  ترررداعيا  خ يرررر ، وسرررت ون  رررل 

بمج ررس  مر  الجنايررا  الدولير ، ومرروراع الخيرارا  الف سر يني  مفتوحر  وع ررن  رل القرعد ابتررداء مرن مح 
وخرررتم أبرررو ردينررر  تقرررريح  برررالقول: الم  ررروب مرررن الح ومررر  اإلسررررائي ي  األن مراجعررر   الررردولي. األمرررن

  ريس خ ير ومسدود.  إلن األمورموا ف ا و رارات ا، حتن ح تقل 
 ، " ررانون ا ت ررراي إنرر  فررري حررال نفررق  الح ومرر  اإلسرررائي ي الف سرر يني   الرر  وةار  الماليرر  والتخ رري و 

مخققررا  األسررر  والشرر داء مررن أمرروال الارررائب الف سرر يني "، فرر ن معرردل اح ت اعررا  اإلسرررائي ي  
 (.ل سنوياع  م يار شي 2.6حو ن) ل ش رياع  م يون شي 220حو نمن عائدا  المقاق  سيرتفذ إلن 

األسررر  ب رر  وبحسررب وةار  الماليرر ، فرر ن حجررم المخققررا  الترري تقررر، ألسررر الشرر داء والجرحررن و 
 "إسرائيل" و ان  ، تدفذ  أشباه رواتب امن المخققا  احجتماعي .ل ش رياع  م يون شي 100نحو 

وتحول ا لمةودي الخردما   شرر تي ال  ربراء والميراه، والمرا رة  ،ل ش رياع  م يون شي 120حو نتقت ذ 
 ال بي  اإلسرائي ي .

 "إسرررائيل"مررن إجمررالي المقاقرر  مررذ  %32ديررد، وتشرر ل اح ت اعررا  اإلسرررائي ي ، بمررا في ررا القرررار الج
مررن قررافي اإليرررادا  العامرر  الف سرر يني ، المقرردر  %19حررو ن، و ل شرر رياع  م يررون شرري 700البررال  نحررو 

 .2018 سن ل في مواةن   م يار شي 13.5بنحو 
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تع ررد  المارري  رردماع فرري  الف سرر يني ح ومرر  ، أن الرام هللا، مررن 4/7/2018 ،الحيــاة، لنــدنوأارراف  
فري بيران عقرب اجتماع را فري رام هللا،  ،لرد  اححرت ل. وأ رد  الف سر ينيينفذ مخققرا  األسرر  د

أن "القياد  الف س يني ، وع ن رأس ا الرئيس محمود عباس، لن تتخ ن عرن األسرر  وعرائ   الشر داء 
فر  فرري واعتبررر  أن "أي خقرم مررن هرقه العائرردا  وت  ي الرقين دفعروا أعمررارهم وأرواح رم فررداء لرو ن م".

إ ررار  ررانوني، مررا هررو إح  رقررن  إسرررائي ي  وسررر   ليمرروال الف سرر يني  وتشررريذ ع نرري لسررر   ون ررب 
أمررروال شرررعبنا الف سررر يني واسرررت دا، لرموةنرررا الو نيررر  ورمررروة الررردفاي عرررن الحريررر  وال رامررر  والتقررردي 

 ل ظ م، القي يمث   اححت ل اإلسرائي ي".
يسررن  را ررذ أن السرر    لررن تتو رر، عررن دفررذ مخققررا  أ ررد وةيررر شرركون األسررر  والمحررررين ع مررا 

 أسر الش داء واألسر  "حتن لو ا ت ع  إسرائيل  ل ما تجمع  من أموال الجمار  الف س يني ".
 ، أننظيررر مج رري ،تررل أبيررب، نقرر ع عررن مراسرر  ا فرري 4/7/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدنوجرراء فرري 

مقررر فن البريررروثي وقررر، القرررانون بأنررر   رقرررن  األمرررين العرررام لحر ررر  المبرررادر  الو نيررر  الف سررر يني  
 لقوقي  حقير  وعم ي  ن ب عنقري .

وأ ررد المج ررس الررو ني الف سرر يني أن دفررذ المخققررا  لعررائ   المعتق ررين والشرر داء والجرحررن، هررو 
الترررةام  رررانوني وواجرررب و نررري، لتررروفير الحمايررر  والرعايررر  ال ريمررر  ل رررم، وهرررم ارررحايا إرهررراب اححرررت ل 

ل اتفا ي  جني، الرابع ، من اتفا ير  لحماير  المردنيين فري ةمرن الحررب إلرن اتفا ير  اإلسرائي ي الق ي حو 
لحماي  جنوده. وشرح المج س في مق ر  برلماني  أرس  ا رئيس  س يم الةعنون، إلن مخت ، احتحادا  

 ال نيس . البرلماني  الدولي  واإل  يمي  والمكسسا  المعني ، أبعاد ومخا ر القانون القي قادس ع ي 
 

 عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها االنتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة .2
 ال أمين سر ال جن  التنفيقير  لمنظمر  التحريرر الف سر يني  قرائب عريقرا  إن  ررار الح ومر   :رام هللا

ترررررب اإلسرررررائي ي  ا ت ررررراي وخقرررررم األمررررروال مررررن المقاقررررر  الف سررررر يني ، انتقرررررام مررررن اسرررررتمرار دفرررررذ روا
ومخققررا  أسررر الشرر داء واألسررر ، و رارهررا ب  امرر  ألرر، وحررد  اسررتي اني  جديررد  فرري مدينرر  القرردس 

 ،وأ ررد عريقررا  سررر   و رقررن  ومخالفررا  فااررح  ل تفا ررا  المو عرر  والقررانون الرردولي. د  عررالمحت رر ، ي  
القيراد   خ ل لقاءا  عقدها مذ سرفراء روسريا والقرين وألمانيرا لرد  دولر  ف سر ين  رل ع رن حرد ، أن

 الف س يني  وع ن رأس ا الرئيس محمود عباس لن تقبل هقه القرارا ، ولن تسم  بت بيق ا.
وشدد عريقا  ع ن أن القياد  تدرس جميذ الخيارا ، بما في ا تنفيق  رار المج س الرو ني الف سر يني 

تحمي  را المسركوليا  ، و "إسررائيل"بتحديد الع  ا  السياسي  واح تقادي  واألمني  مذ س    اححرت ل 
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 اف  في أرااي دول  ف س ين المحت   )الاف  بما في ا القدس و  راي يرة (، أي احنتقرال مرن مرح ر  
 .2012-9-67بقرار الجمعي  العام  ليمم المتحد   الس    إلن الدول  عم ع 

ظمرر  وأاررا، إن القيرراد  ترردرس اناررمام دولرر  ف سرر ين لعرردد مررن الو رراح  الدوليرر  المتخققرر   من
 القح  العالمي  ومنظم  الةراع  واأليقي  الدولي  والحماي  الف ري  وييرها. 

 3/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 الحكومة الفلسطينية: "صفقة القرن" تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية .3
القارري  الف سرر يني ،  ح ا تقررادي لحررل  رام هللا: أع نرر  الح ومرر  الف سرر يني  رفارر ا ألي مسررار أو  ررر 
في بيان ل ا عقب اجتماع را  ،وأ د  ع ن حساب الحقوس الثابت  في الحري  والعود  وتقرير المقير.

عرررراد  الوحررررد  ل ررررو ن  ،األسرررربوعي نجرررراة المقررررالح  الو نيرررر  وا  ع ررررن أن إن رررراء "احنقسررررام الب رررريل" وا 
تحرا  لتقرفي   اريتنا وسر ب حقو نرا والقاراء ومكسسات  "هي األساس لمواج    اف  المكامرا  التي 

 ع ن مشروعنا الو ني، وع ن رأس ا ما تسمن قفق  القرن".
و ال  الح وم  إن اإلدار  األمري ي  "بات  يير مكه   لفرل أي حل أو تمرير أي قفق ، تقوم ع ن 

مررا تفع رر   وحررقر  مررن أن هاررم واجتررةاء الحقرروس الف سرر يني ، لقررال  شرررعن  اححررت ل اإلسرررائي ي".
اإلدار  األمري يررر  ووفررردها إلرررن المن قررر  تحررر  شرررعار "قرررفق  القررررن"، هرررو مجررررد "ت  يررر، لمخ  رررا  

مرا يجرري تنفيرقه فري شرر ي القردس والارف  ال ربير   إلرنوأشار   وبرامج يميني  إسرائي ي  م عد  م سبقاع".
ني  جنروب القردس المحت ر  المحت تين من توسيذ ل مشراريذ احسرتي اني ، وعرةل القرر  والب ردا  الف سر ي

دان  اسرتمرار  ما  عن محي  ا الف س يني "ب د، خ س أي بي  ي ودي  في ما يسمن بالقدس ال بر ".
 عم يا  سر   وابت ي األرل الف س يني  المحت   وت ويدها.

 4/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 وغير مسؤولإنهاء مساعداتها المباشرة لفلسطين جائر  أسترالياعشراوي: قرار  .4
 أسرررتراليااسرررتن ر  عارررو ال جنررر  التنفيقيررر  لمنظمررر  التحريرررر الف سررر يني  حنررران عشرررراوي  ررررار  :رام هللا

فررري بيررران ل رررا يررروم  ،و الررر  إن ررراء المسررراعدا  المباشرررر  لف سررر ين ووقرررفت  بالجرررائر وييرررر المسررركول.
ي  وتعمل ع ن تعةية ظ م الث ثاء: "با  من الواا  أن أستراليا  د استس م  لا و  اإلدار  األمري 

الف سرر ينيين المعتق ررين لررد  اححررت ل.  األسررر اححررت ل العسرر ري احسررتي اني وتشررار  فرري معا برر  
ف رررقا القررررار المجحررر، يسرررت د، بشررر ل مباشرررر شرررعبنا المحاقرررر واألعرررةل، ويتجاهرررل بشررر ل متعمرررد 

وحث  عشراوي في ن اي  بيان ا،  انت ا ا  اححت ل اإلسرائي ي وجرائم الحرب المستمر  التي يرت ب ا".
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ح وم  أستراليا بارور  إعاد  النظر فري  رارهرا وعردم تشرجيذ إسررائيل ع رن سياسرات ا األحادير  وييرر 
 القانوني ، والعمل ع ن إلةام القو  القائم  باححت ل بالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

 3/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 "إسرائيل"العدائي بوقف المساعدات يخدم أجندة التطرف في  أسترالياالمالكي: موقف  .5
ريررال المررال ي مو رر، أسررتراليا بو رر، المسرراعدا  المقدمرر   يف سرر ينالخارجيرر  العتبررر وةيررر ا  :رام هللا

ت ررررر، خ رررر، المو رررر، الم حقرررروس الشررررعب الف سرررر يني، وانجررررراراع  اررررد   عرررردائياع  لدولرررر  ف سرررر ين، مو فرررراع 
اإلسرائي ي، من خ ل استخدام ا لشب   األمان احجتماعي المخقق  لعائ   األسرر  الف سر ينيين 

، 3/7/2018 فرري بيرران مسرراء الث ثرراء ، قريعرر  إلعرراد  تخقرريد مسرراعدات ا لف سرر ين. وشرردد المررال ي
إعررر ن  أنع رررن أن المو ررر، المكسررر، ل ح ومررر  الحاليررر  األسرررترالي  لررريس مفاجئررراع، وأ رررد المرررال ي ع رررن 

الح وم  األسترالي  الحالي  هو خ و  إاافي  تك د في ا هقه الح وم ، من جديرد اسرتثمارها فري أجنرد  
الحررررب ل ح ومررر  اإلسررررائي ي ، وابتعادهرررا عرررن  ررريم ومبرررادع القرررانون الررردولي المتع قررر  بحقررروس الشرررعب 

خ و  تقب في تجاه إحقاس بأن هقه ال األسترالي ادعاءا  وةير  الخارجي   أن إلنالف س يني. وأشار 
 الس م، ما هي إح دليل ع ن مد  منافا  هقا المو ، ل حقيق  والقانون الدولي.

 3/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 عبد الجابر فقها يطالب السلطة بوقف المالحقة السياسية للمواطنين بالضفةالنائب  .6
عن حر   حماس في رام هللا عبد الجابر فق ا أن اعتقراح  السر    أ د النائب في المج س التشريعي 

 إلن أن استمرارها يعبر عرن حالر  فاشري  تنت ج را السر    بحرس     ب  الجامعا  مرفوا ، مشيراع  بحس  
أبنراء  أبنراء الجامعرا  وارد   وأوا  أن ةياد  حالر  القمرذ التري تمارسر ا األج رة  األمنير  ارد   شعب ا.

د فوةهم المت رر في انتخابا  مج س ال  ب  إنما يعبرر عرن نوايرا خبيثر  مبيتر  ت رد، ال ت   خاق  بع
ن ائ ا، وتقفي  وجودها السياسي والنقابي واحجتماعي.  إلن اجتثاث ال ت   اإلس مي  في الجامعا  وا 
، وأاا، فق ا أن  إقا  ان  الس    جاد  في رفل قفق  القرن وتوحيد الج ود الفقرائ ي  لمواج ت را

فع ي ررا و رر، الممارسررا  القمعيرر  تجرراه ال  برر  فرري الاررف  مررن ناحيرر ، وو رر، العقوبررا  ع ررن يررة  مررن 
قرررار السرر    ع ررن فرررل العقوبررا  ع ررن  ناحيرر  أخررر . ولفرر  إلررن أن اسررتمرار احعتقررال السياسرري وا 

 ية  يك د أن  ياد  فت  الحالي  ح تسعن لمقالح  حقيقي  مذ حماس.
 3/7/2018 ،موقع حركة حماس
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 للشهر الثالث على التوالي غزة في قطاع موظفيها من رواتب %50صرف تالسلطة الفلسطينية  .7
ألررر، موظررر، يعم رررون لمقررر حت ا فررري  65حرررو نقررررف  السررر    الف سررر يني  ل :فتحررري قرررب اح -يرررة  

فقرر  مررن رواتررب م ل شرر ر الثالررث ع ررن الترروالي، خ فرراع لمررا أع نرر  مسرركولون فرري السرر     %50الق رراي، 
ت   بررل أيررام مررن أن لجنرر  خاقرر  بأوارراي الق رراي شرر  ت ا ال جنرر  التنفيقيرر   بررل فتررر  وجيررة  وحر رر  فرر

 مش ل الق اي وأةمات   اف . واع  توقيات ا بحل  
و ررران الموظفرررون ومع رررم سررر ان الق ررراي تو عررروا أن تقرررر، السررر    الرواترررب  ام ررر ، إح أن رررم فوجئررروا 

 وال اب.بقر، نق،  يمت ا فق ، ما جع  م يشعرون بالقدم  
 %50، فرري حررين قرررف  2018مررارس  /ولررم تقررر، السرر    أي مب رر  مررن رواتررب موظفي ررا عررن  قار

 من الرواتب  بل قل . %70فق  عن األش ر الث ث  التالي ، فيما قرف  
 4/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 لقوميضرر جسيم باألمن الاحتمال .. لجنود االحتالل الهواتفمئات اإلعالم العبري: حماس تخترق  .8

المقاوم  الف س يني  في ية  سج   هدفا واخترا ا ، إن 4/7/2018، لمركز الفلسطيني لإلعالما ال 
 خر في مرمن اححت ل، أ ر الجيش الق يوني ب ، بعد أن اعتر، بأن حر   حماس نجح  في 

من جمذ المع وما  حول جنوده، بواس   حسابا  مةي ف  ع ن شب ا  التواقل احجتماعي اختر   
وأشار  مقادر إلن أن حماس تم ن  بالفعل من السي ر  ع ن مئا   خ ل ا أج ةت م الخ يوي .

األج ة  الخ يوي  التابع  لجنود اححت ل القين يكدون الخدم  العس ري  في القواعد وموا ذ اححت ل 
ر حسابا  ، أن الحر   حاول  عبأمسوادعن الجيش في بيان قدر عن  لي    المحي   بق اي ية .

لشخقيا  مةيف  في شب ا  التواقل احجتماعي، دفذ عدد من الجنود "اإلسرائي يين" إلن تحميل 
ونق   قحيف  "هآرتس" عن  ت بيقا  من متجر الت بيقا  الر سمي التابذ لر"جوجل" )ب س ستور(.

 ، إق نجح  مختقين في العم يا  السيبراني  أن الت نولوجيا التي استخدمت ا حماس تعتبر مت ور 
في رفذ ت بيقين ع ن متجر "جوجل" اإلل تروني، باإلااف  إلن إعداد حسابا  مةيف  ع ن موا ذ 

 التواقل احجتماعي بحرفي  عالي  ود   شديد ، واستخدام ل   عبري  س يم  إلن حد ما.
وأشار  المقادر إلن أن حماس تم ن  من الحقول ع ن محتويا  هوات، تخد مئا  الجنود، 

ر من حقول الحر   ع ن مقا ذ فيديو من هوات، ابا  في الجيش م ا  د تستخدم  الحر   وحق
وتم ن  حماس عبر هقه الت بيقا  التي تتمتذ بقدرا  واسع  تشمل جمذ  حبتةاةهم في و   ححس.

المع وما  حول الج اة، من جمذ  ائم  احتقاح  والرسائل النقي ، باإلااف  إلن تعق ب م ان 
وأتاح  الت بيقا  التي  ورت ا حر   حماس، من تحميل  المخترس والتنق  من خ ل . الج اة
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رسال م ف ا  إاافي ، وجمذ م فا  وقور وفيديوها  مخةن  في الج اة المخترس، وتش يل  اميرا  وا 
 التقوير والتح م ب ا عن بعد.

ع ن ثق  الجنود أ ثر  وبحسب اححت ل ف ن "الشخقيا  الوهمي  التي أوجدت ا حر   حماس حاةوا
 ‘".فيسبو ‘من مر ا  سابق ، حت ن أن  م توج  وا ل جنود عن  ريس واتساب وليس فق  عن  ريس 
، وحءمت ا ‘جوجل‘وأاا، أن "حماس  ام  بواذ ت بيقات ا في متجر الت بيقا  الرسمي التابذ لر

ال بير  ال تي تم  بقل ا في لجم ور ال د، الخاد ال قي حاول  م اجمت .  ل  قل  يدل  ع ن الج ود 
 هقه الشب   احستخباري ".

قحيف  "جيروةاليم بوس " العبري ،  شف  عن إحبا  أن  ،4/7/2018األخبار، بيروت، وجاء في 
جيش العدو اإلسرائي ي هجوماع إل ترونياع شنت  حر   حماس، اد  جنود وابا  في جيش اححت ل، 

 فيسبو  وت بيس واتسآب. العبر مو ذ 
وسمح  الر اب  العس ري  اإلسرائي ي  بنشر تفاقيل العم ي  المااد  التي أ  ق ا جيش اححت ل في 
 قار/ مارس المااي باسم " سر الق وب"، إق " شف  احستخبارا  العس ري  شب   تابع  لحماس 

بر  در تام رجاحع وشابا  جقابا  ع ن الشب ا  احجتماعي  من أجل إيراء الجنود ل وقول إلن أ 
مم ن من المع وما  احستخباري  الخاق  بالجيش". و ال  القحيف  إن  "بعد عام من  ش، الجيش 
ل مر  األولن عن محاول  حماس اق ياد الجنود الق ور، بدأ  احستخبارا  العس ري  تت قن تقارير 

العدو عم ي  جديد  من الجنود عن أنش   مشبوه  تقادف م ع ن اإلنترن ". جراء قل ، أ  س جيش 
"تح يم الق وب" ل  ش، عن الخ ي  التي تق، وراء هقه األعمال عبر اإلنترن ، والتي تست د، جنود 

و ال مسكول رفيذ المستو  في احستخبارا  العس ري  لر"جيروةاليم بوس ": "نحن نعر، من  الجيش.
احتمال إللحاس ارر  يق، وراء هقا"، معتبراع أن  "الارر القي حدث  ان  فيفاع، ل ن  ان هنا 

استخدمت ا حماس ل تجسس  درا  واسع "،  التيوأاا،: "تمت   الت بيقا   جسيم باألمن القومي".
أ بر من المحاول  السابق  ع ن ريم أن ا  تب  ب    عبري   ثق معتبراع أن "شب   حماس ا تسب  

في احستخبارا  اإلسرائي ي  ووفقاع لما  ال  مسكولون  بار  احتو  أخ اء إم ئي  ونحوي  وااح ".
ل قحيف ، "فقد تواق   الشخقيا  المشبوه  مذ الجنود ع ن الشب ا  احجتماعي  و قل  ع ن 
ت بيقا  المراس   مثل ت بيس واتسآب باستخدام أر ام إسرائي ي  لحث الجنود ع ن تنةيل ت بيقا  من 

 الرسمي". Googleمتجر 
المشبوهين "ث ث  من م تواق وا مذ  11 ي  عن أن  األفراد الرو ش، تحقيس أجرت  احستخبارا  العس ر 

الجنود عبر "واتسآب" وثماني   خرين تواق وا عبر "فايسبو "، ويش ل هكحء شب   استخباراتي  تابع  
لحماس   ب  من الجنود تنةيل الت بيقا  التي نق   إلن هواتف م المحمول  فيروسا  حقان 
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  التي استخدمت ا "حماس"، اثنان من ت بيقا  الشب ا  احجتماعي  ومن بين الت بيقا  رواد ".
"WinkChat"و "GlanceLove" وت بيس لمحبي  أس العالم ،"GoldenCup وب   عدد تنةيل ."

 . Googleتنةيل  بل حقف ا من متجر ت بيقا   500 إلن 400الت بيقا  من 
ف ن الفيروس سيع ي عم ء حماس إم اني  و ال  القحيف  إن  "بمجرد تنةيل الت بيس إلن ال ات،، 

الوقول إلن مو ذ الجندي وجميذ القور والرسائل النقي ، بما في قل  تاريخ الرسائل المرس  ، 
و ائم  احتقال الخاق  بالجندي".  ما يسم  الفيروس "تنةيل الم فا  والوقول إلن  اميرا ال ات، 

 عن ب عد من دون معرف  الجندي".والمي روفون والتقا  القور وتسجيل المحادثا  
وةعم  احستخبارا  العس ري  أن "معظم الجنود القين اتقل ب م نش اء حماس أظ روا وعياع  بيراع 
بتوجي ا  أمن المع وما  الخاق " التابذ لجيش اححت ل و"تقرفوا وفقاع ل مبادع التوجي ي ". و ال  

وعوااع عن قل  أخبروا  ادت م القين بدورهم أب  وا  إن الجنود لم يتعاونوا "مذ األفراد المشبوهين،
و ال ااب   بير في احستخبارا : "في حين تواقل الجنود والمجندا   احستخبارا  العس ري ".

ع ن حد سواء، وفي بعل األحيان ب رس رومانسي ، ف ن المجندا    عن احتقال بش ل أسري من 
 نظرائ م من الق ور من الجنود".

 
 لزيارة القاهرة يةمصر  وةدعح تؤكد تلقيهما حماس وفت .9

حر   حماس أ د  ت قي ا دعو  من الس  ا  المقري  أن  ،3/7/2018وكالة قدس برس،  ال  
وأوا  المتحدث باسم حر   "حماس" سامي أبو ةهري في  لةيار  القاهر  خ ل األيام الق ي   المقب  .

ي بي هقه الدعو  خ ل األيام الق ي   المقب  "، حديث مذ " دس برس"، أن "وفدا  ياديا من حماس س
 رافاا تقديم أي  تفاقيل عن الم فا  التي سيتم بحث ا خ ل هقه الةيار .

القيادي في حر   حماس ، أن ية ، من 3/7/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، وجاء في 
ت ق  دعو  مقري  لةيار  وفد  اهر النونو  ال في تقري  خاد بو ال  "قفا" الث ثاء إن الحر   

وأشار إلن أن  ياد  الحر   رحب  بالدعو ،  القاهر  ل تباحث حول العديد من القاايا. إلنمن  يادت ا 
ولف  إلن أن  من المتو ذ بحث عد   قاهر  ت بي  ل دعو .ل ومن المتو ذ أن يتوج   ريبا وفد  يادي 

 اخ ي وأوااي   اي ية  و خر الت ورا  السياسي .م فا  خ ل الةيار ؛ من ا الواذ الف س يني الد
 احر تا فت  وحماس ت قت، أن فتحي قب اح عن مراس  اية  ، من 4/7/2018الحياة، لندن، وأااف  

ن اء احنقسام المجمد  منق أش ر  دعوتين لةيار  القاهر   ريباع، من أجل استئنا، حوارا  المقالح  وا 
أن  "ح توجد حاج  لحوارا  واتفا ا   ،عةام األحمد، لحر   فت  عاو ال جن  المر ةي  اعتبرو  عد .

جديد ، وح وس اء جدد، في شأن المقالح  الو ني  بين الفقائل، والم  وب تنفيق ما تم احتفاس 
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و ال األحمد في تقري  قحافي مساء أول من أمس، إن "مقر وج   دعوا  بالفعل  ع ي ".
، معتبراع أن "الو   لم يعد يحتمل التأجيل، ويجب أن تست م وبدأ  التحر  مذ األ را، جميعاع"

  ح وم  الوفاس الو ني إدار  شكون   اي ية  بال امل".
 

 مع أي مبادرة لرفع الحصار دون أثمان سياسية :حماس .01
نفن نائب رئيس الدائر  السياسي  في حر   "حماس" بق اي ية  عقام : أحمد المقري -ية  

  أي  روحا  أو ا تراحا  م توب  في سياس رفذ العقوبا  عن   اي ية  أو الدعاليس، ت قي الحر 
و ال الدعاليس في تقريحا  خاق  لقحيف  "ف س ين" أمس: إن  ل ما ي رح  التخفي، من ا.

وأ د أن حماس ستتجاوب مذ أي مبادر  لرفذ  يمثل "أف اراع تنا ش وتتب ور من المجتمذ الدولي".
 ية  "ل ن دون دفذ أثمان سياسي  لقاء قل  أو أي ابتةاةا ". الحقار المفرول ع ن   اي

وعد  القيادي في حماس أن المقالح  الفع ي  "تبدأ من النق   األولن المتمث   برفذ العقوبا  عن 
ية ، وتش يل مج س و ني يشار  في  ال ل الف س يني، وح وم  وحد  و ني  قا  م ام محدد ، 

 ا  التشريعي  والرئاسي  والمج س الو ني بش ل متةامن".واحتفاس ع ن إجراء احنتخاب
وفي شأن منفقل، أ د أن حماس "تمثل رأس حرب  في مواج   "قفق  القرن" األمري ي  التي ي حاول 
فرا ا ع ن المن ق ، وأع ن  بش ل واا  وع ن لسان رئيس م تب ا السياسي إسماعيل هني  أن 

وتساءل: "قفق  القرن يم ن ركيت ا بواوح  وج ي". القفق  لن تمر وسيتم  سرها بش ل واا 
والقدس تنت ي، والسفار  األمري ي  تنقل إلي ا، وتع ن عاقم  ل حت ل، وتمت ئ باحستي ان هي 

ورأ  أن "قفق  القرن تمرر خ و  بخ و   والاف ، فماقا فع   الس    الف س يني  في مقابل قل ".
 .ذ اححت ل"في الاف  باستمرار التنسيس األمني م

 4/7/2018، فلسطين أون الين
 

 مبالتمرير صفقة تر لواشنطن تحركات مشبوهة يقودها محليون وعرب يعملون وكالء ": الشعبية" .00
حقر  الجب   الشعبي  لتحرير ف س ين من محاوح  اإلدار  األمري ي  استخدام "أدوا  رخيق  : ية 

محاوحت ا تمرير قفق  القرن، داعياع لمواج   ل ا" من أجل اختراس المو ، الف س يني في سياس 
 "التحر ا  المشبوه  التي يقودها مح يون وعرب يعم ون و  ء لإلدار  األمري ي ".

ودعا عاو الم تب السياسي ل جب   الشعبي  مسئول فرع ا في ية  جميل مةهر في تقري  
 معةل عن القاايا الو ني .قحفي، لارور  و ، ال قاءا  التي تجري في ية  لحل األةم  في ا ب
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وأشار إلن المحاوح  األمري ي  لتمرير قفق  القرن عبر عم يا  احبتةاة ال ادف  لمقايا  حقو نا 
الو ني  الثابت  بقاايا إنساني  ومعيشي  ل لتفا، ع ن حال  الرفل الو ني العام ل مشاريذ 

، ورفذ اإلجراءا  العقابي ، ألن استمرار وأ د أن  ع ن الس    تحم ل مسئوليات ا تجاه ية  التقفوي .
 هقه اإلجراءا  أع ن الفرق  لإلدار  األمري ي  وو  ئ ا ل تدخل ب د، فقل ية  عن الاف .

 3/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خطوة تجاه تنفيذ صفقة القرنة و هنا: خصم رواتب الموظفين ضمن خطة عباس لفصل غز م .01
وم الث ثاء، من يرباح م نا، عاو الم تب السياسي ل جب   الشعبي ، حقر :   ل النبي  -ية  

 من رواتب موظفي الس    الف س يني  في   اي ية . %50نتائج سياسي  مخيف ، لقرار قر، 
وأوا  م نا في حديث لر"المر ة الف س يني لإلع م" أن هنا  مو فاع خ أع لد  الح وم  )برئاس  

ورأ  أن هقه خ و  أخر  لتنفيق سياس  رئيس  العقوبا  ع ن   اي ية . رامي الحمد هللا( باستمرار
وفي مواج   هقه اإلجراءا ؛  الس    محمود عباس، نحو فقل ية  خ و  تجاه تنفيق قفق  القرن.

 أشار إلن استمرار الجب   الشعبي  والفقائل الديمقرا ي  في فعاليات ا الشعبي  لو ، هقه اإلجراءا .
 3/7/2018، يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 : االعتقاالت السياسية تنسف ادعاءات السلطة بمعارضة صفقة القرنحماس .01

 الب عاو الم تب السياسي لحر   حماس حسام بدران الس    الف س يني  بو ، م حق    ب  
الجامعا  في الاف  ال ربي ، واإلفراج الفوري عن جميذ ال  ب  المعتق ين في ةناةين األج ة  

وأ د بدران في تقري  قحفي أن استمرار حم   الم حق  واحعتقاح  السياسي  ينس، ما  ألمني .ا
وأرد، "األولن بالس    وأج ةت ا األمني  أن  تدعي  الس    من معارات ا ومواج ت ا لقفق  القرن.

 ب  وت  س ت ون حامي  وراعي  ألي ج د يبقل في خدم  القاي  الف س يني ، وأن ترعن احتياجا  ال 
 الحريا  ع ن مقراعي ا بدل احعتقاح  والم حقا  التي ح تخدم إح عدونا".

نقاق   بت ا من سياس  احعتقال السياسي، وتوفير الحماي   ودعا إدار  الجامعا  إلن التدخل الفوري وا 
 ل م ومنذ أي تدخ   خارجي  في حيا  ال  ب  األ اديمي  والنقابي .

 3/7/2018زة، موقع حركة حماس، غ
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 مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام هللا .01
أ  س مقاومون مساء يوم الث ثاء، النار قوب مستو ن  "بي  إيل" شمال مدين  رام هللا : رام هللا

و ال  وسائل إع م إسرائي ي : إن ف س ينيين أ  قوا الرقاد قوب  وس  الاف  ال ربي  المحت  .
، حسب وسائل اإلع م اإلسرائي يينولم تقذ إقابا  في قفو،    بي  إيل شمال رام هللا.مستو ن

 اإلسرائي ي  التي أ د  أن  وا  اححت ل بدأ  بعم يا  تمشي  واسع  في الم ان.
 3/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فراج عن كوادرهابيرزيت تهدد باالعتصام المفتوح حتى اإل حماس الطالبية في جامعة كتلة .01

 الب  ال ت   اإلس مي  في  ل من جامعتي "خاوري وبيرةي " في الاف  ال ربي  وفي تقريحين 
منفق ين باإلفراج الفوري عن أبنائ ا و ودرها المعتق ين لد  األج ة  األمني  الف س يني  ع ن خ في  

جامع  خاوري أمس مكتمراع  وعقد  ال ت   اإلس مي  في نشا  م النقابي ومن دون أي سد  انوني.
قحفياع عند بواب  الجامع  أ د في  المتحدث باسم ا الرفل ال امل لسياس  احعتقال السياسي القي 
تنت ج  األج ة  األمني ، مبيناع أن اعتقال أبناء ال  ب  لم ي ن لسبب سو  ل تايس ع ن عمل ال ت   

وأم    ال ت   في  ل ل األ ر ال  بي . اإلس مي  النقابي داخل الجامع ، والقي هو حس م فول
ح ف ن ا ستبدأ اعتقاماع  بيان ا األج ة  األمني  موعدا حتن اليوم الث ثاء لإلفراج عن المعتق ين، وا 

 مفتوحاع داخل الحرم الجامعي رفاا ل عتقال السياسي.
 3/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 عي أمام الفلسطينيينخبراء إسرائيليون يعترفون بخسارة معركة الو  .01

أقدر مع د أبحاث األمن القومي التابذ لجامع  تل أبيب م خقا ل يوم الدراسي : عدنان أبو عامر
 ية  حال  دراسي ". القي نظم  األسبوي المااي حول "معر   الوعي مذ الف س ينيين..

  منق ث ث  " أن "المعر   الدائر  ع ن حدود   اي ية 21وجاء في الم خد القي ترجمت  "عربي
أش ر هي أحد النماقج القارخ  والوااح  ع ن معر   الوعي التي تخوا ا إسرائيل في السنوا  
األخير ، فمسيرا  العود  تم تقميم ا منق البداي ، وحماس سي ر  ع ن ةمام مبادرت ا، وحولت ا 

 لمعر   منظم  تح م  بنتائج ا وحيثيات ا المعروف  مسبقا".
 التأثير الدعائي

اا، الم خد أن "التأثير ع ن معر   الوعي بين الجانبين تر ة في أربذ ةوايا رئيس : الدولي ، وأ
اإل  يمي ، الف س يني ، واإلسرائي ي ، ولقل  تم منا ش   يفي  التأثيرا  التي حق   من هقه المسيرا  
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   لمحاول  التأثير و يفي  احنخرا  في معر   مااد  ل قه المواج ،من الجوانب اإلع مي  والدعائي 
 في قا  الةوايا، بعيدا عن الج ود ال بير  التي تبقل ا الدول  اإلسرائي ي ".

وأوا  أن "اليوم الدراسي عقد بحاور ومشار   م تب النا س العس ري اإلسرائي ي القي  دم 
مخت ، استعرااا بأهم الوسائل التي استخدم ا  ي   األسابيذ احثني عشر المااي ، وعمل بجانب  

أقري األمن اإلسرائي ي  التي أدر   أن مواج   المسيرا  ح تقتقر فق  ع ن س ح القناق ، 
حبا  العم يا  المعادي  هنا ".  والقوا  المنتشر  ع ن  ول الحدود مذ   اي ية ، وا 

وأشار أن  " ن الو   إلجراء فحد واختبار لمد  نجاع  معر   الوعي ل جانبين في إدارت ا، 
ا، الجم ور المخت ، لد   ل جانب، و يفي  مواج   التحديا  األمني  والسياسي  التي تق، واست د

 في مواج   إسرائيل في اوء هقه المعر  ، واستشرا، السيناريوها  المخت ف ".
والبحث والتخ ي  في م تب النا س  احستراتيجي أحد المتحدثين ران رفيفي المسئول عن الشكون 

لمع يا  الر مي  حول الت  يا  اإلع مي  ل مسيرا  الف س يني  تشير أن الرواي  العس ري  ال إن "ا
التي أقدرت ا حماس وجد  رواجا في الجم ور اإلسرائي ي، وتبين أن هنا  فجوا  واسع  بين ما 
يبث  اإلع م اإلسرائي ي التق يدي، سواء القنوا  الت فةيوني  والقح، اليومي ، وبين ما تش ده شب ا  

 لتواقل واإلع م الجديد في  يفي  ت  يت ما ليحداث الف س يني  في ية ". ا
 شبكات التواصل

الجنرال يابي سيفوني رئس شعب  الجيش واحستراتيجيا في المع د  ال إن "الرواي  السائد  في 
شب ا  التواقل ت ش،  بيع  الوسائل المستخدم  في ترويج ا، واحنتقال بين حالتي الدفاي 

 جوم".وال 
أما ميخال خيتوالي الباحث اإلسرائي ي فأ د أن "معر   الوعي التي تخوا ا الدول والتنظيما  تش د 

 انتشارا م ثفا لجم   من المق  حا  والمفردا  السائد  لدي ما، وتجد  ريق ا لوسائل اإلع م".
تي تخوا ا رون بن يشاي الخبير العس ري بقحيف  يديعو  احرونو   ال إن "معار  الوعي ال

حماس تار ب سرائيل  ثيرا، ألن ا تأخق بعدا متةايدا في اإلع م الدولي، واةداد احهتمام بمعار  
الوعي ألن ا تتفوس في أهميت ا ع ن المعار  األيديولوجي ، فالقور  بات  تحتل المش د والشاش  أ ثر 

 لخارج".من التنظير ال  مي، وهي  في   بأن تروي  ل الح اي  ل مت قي في ا
سمدار بيري المح    اإلسرائي ي  ل شكون العربي   ال  إن "إسرائيل معروف  في وسائل اإلع م العالمي  
بأن ا دول  قا   و  عس ري   بير ، والف س ينيون يواعون في  الب المستاعفين، وبالتالي ف ن 

مكثرا و اسيا، وفي الشاري  المشاهدين حول العالم يتعا فون مع م، أما في العالم العربي فيبدو قل 
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الف س يني يتحدثون عما يحقل في ية ، وعن المساعدا  اإلنساني  المتراجع ، وفي نظر القحاف  
 العالمي  با  الف س يني هو قاحب احنجاة الناج ، ه قا جر  العاد ".

ل مواج ا  وأااف  أن "اإلع م ح يكثر ع ن الوعي، ل ن هنا  مش    قعب  في الت  ي  الميداني  
الدائر  ع ن حدود ية ، فاإلسرائي يون ليس لدي م أي  تيل في ا، في حين أن الف س ينيين  ت هم 

  ثر".
 إعالم حماس

 وبي ميخائيل رئيس الشعب  الف س يني  في المع د  ال إن "حماس تقرأ وتتابذ اإلع م اإلسرائي ي 
سع ، وتخشن معر   جديد   الجر، جيدا، وتف م أن إسرائيل يير معني  بمواج   عس ري  وا

القامد، لقل  تبدو حماس واثق  من أن المسيرا  وال ائرا  الور ي  المشتع   تكثر في الوعي 
 اإلسرائي ي والمستو  السياسي، وبقل  ف م يحققون نجاحا أمام إسرائيل".

مو ، اإلسرائي ي في عمانوئيل نحشون النا س باسم الخارجي  اإلسرائي ي   ال "إننا م  فون بتواي  ال
القحاف  العالمي ، سواء في ساعا  ال وارع واحستنفار أم في األوااي ال بيعي ، ومقدار نجاحنا 
ي من في تف ي  وتبديد رواي  حماس التي تحاول ترويج ا حول العالم، ونع م أن لد  حماس أساليب 

في  بتواي  روايتنا وتسويق ا  إع مي  ربما ت ون أ ثر فعالي  منا، ولقل  بتنا في واذ م البون
 حرفا". 140ل عالم، من خ ل ت ريد  عبر تويتر ح تةيد عن 

الجنرال أودي دي ال مدير المع د  ال إن "إسرائيل لدي ا مش    في التوفيس بين مسألتين:  بيع  
بب في هقه الحدث الدائر ع ن حدود ية ، و يفي  إخراج الراوي  اإلسرائي ي  عن  وترويج ا، وربما الس

 المش    أن إسرائيل ليس ليدها سياس  وااح  حتن اآلن ل تعامل مذ المسيرا  الف س يني ".
وأاا، أن "ما تقوم ب  إسرائيل اليوم هو رد فعل وليس مبادر ، و ن الو   ألن تف م إسرائيل أن 

حستعداد المعر   ع ن الوعي مر ةي  وفعال ، وح تقل أهمي  عن با ي المعار ، ولقل  يجب ا
ل تحديا  القادم ، وبناء روايت ا الخاق  ب ا، ومعرف  ما نبث ، ومتن، ولمن بالاب ، ألننا أمام 

 عم ي  مستمر  ومتواق    بل المسيرا  وبعدها".
 3/7/2018، 21موقع عربي 

 
 على نتنياهو: ال نكترث لقرار السماح بالدخول لألقصى المبارك الطيبي ردا   .01

عربي في ال نيس  اإلسرائي ي أحمد ال يبي إن  ح اعتبار لقرار رئيس الوةراء  ال النائب ال :عمان
و ال  اإلسرائي ي بنيامين نتنياهو رفذ الحظر عن ةيارا  أعااء  نيس  الن المسجد األ قن.

عرب ومس مون. ح  ألننامن نتانياهو  ب قن األ قنال يبي ردا ع ن القرار:" نحن ح ندخل المسجد 
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"المسجد  وأاا،: ا  النواب الي ود المت رفين القين يستفةون مشاعر المس مين".م ان ح تحام
نتانياهو  رار المنذ لم نحترم  راره  أقدراح قن هو م ان ق   ل مس مين. نق  ، وحتن عندما 

"النواب الي ود هم القين يقبون الةي  ع ن النار وس   وتابذ ال يبي: وسندخل مساجدنا متن شئنا".
شر   اححت ل. نحترم  ل الديانا  ول ن احمر ال بيعي هو ان المس م يق ي بالمسجد حماي  

 والمسيحي بال نيس  والي ودي بال نيس وح شيء يير قل ".
 3/7/2018الغد، عّمان، 

 
 نتنياهو يسمح ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى .01

ياهو، مساء أمس الث ثاء، سم  رئيس الوةراء اإلسرائي ي بنيامين نتن :ترجم  خاق  -القدس 
وبحسب القنا  العبري  الثاني ، ف ن  ألعااء ال نيس  با تحام المسجد األ قن بعد منذ لمد  عامين.

نتنياهو أرسل خ ابعا لرئيس ال نيس  بولي إدلشتاين يخبره بالسماح ألعااء ال نيس  با تحام 
ن أن نتنياهو أخق بتوقيا  وةير وأشار  القنا  إل المسجد األ قن مر  واحد   ل ث ث  أش ر.

األمن الداخ ي ج عاد أردان ومفول الشر   العام روني الشيخ و ائد الشر   في القدس يورام 
 هاليفي القين أوقوا ب م اني  السماح بش ل محدود ألعااء ال نيس  با تحام األ قن.

 4/7/2018القدس، القدس، 

 

 إيران" مج "المواجهة ضدّ الجيش اإلسرائيلي يعين جنراال  إلدارة برنا .01
أع ن  مقادر عس ري  في تل أبيب، أمس )الث ثاء(، أن رئيس هيئ  : نظير مج ي - تل أبيب

األر ان في الجيش، يادي  يةن و ، عي ن أخيراع رئيس  سم العم يا  المنت ي  وحيت ، ال واء نيتسان 
ران. وأواح  أن ألون يرافس ألون، لي شر، ع ن البرنامج الخاد القي أ ره الجيش لمواج   إي

 يةن و  في رح ت  الحالي  إلن الوحيا  المتحد ، و د حار اجتماعا  مذ  بار المسكولين 
العس ريين األمري يين، بما في قل  احجتماي مذ رئيس أر ان الجيش األمري ي، الجنرال جوةي، 

راء عس ريون أن هقه هي المر  وأ د خب دانفورد، حيث تم بحث المواوي اإليراني وتبعات  في سوريا.
األولن التي ي عي ِّن في ا الجيش اإلسرائي ي ااب اع لمثل هقا ال رل، والمر  األولن التي يع ن في ا 
عن وجود "مشروي خاد ب يران" في م فا  الجيش الحربي ، وأاافوا أن الدائر  الجديد  التي يرأس ا 

 د إيران في  ل المجاح . ألون ستر ة نشا  ا ع ن المواج   اإلسرائي ي  ا
  4/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 17 ص             4680 العدد:             7/4/2018 ءاألربعا التاريخ: 

                                    

 باراك يتلقى تحذيرات مخابراتية من استهداف إيراني .11
وديذ عواود :  ش، في إسرائيل أمس أن  ائد مخابرات ا العام  )الشابا ( ندا، أريمان،  –الناقر  

، خاق  أن  يتجول في الب د حقر رئيس ح ومت ا األسبس إي ود بارا  ع ن خ في  ت ديدا  من إيران
بدون حراس . وحسب مقادر القنا  الثاني  اإلسرائي ي  فقد ةار أريمان بارا  في بيت  في تل أبيب 

  بل أيام واستعرل ع ن مسامع  ت ديدا  أمني ، داعيا إياه لتوخي الحقر.
إلسرائي ي يقاي عاما( يتجول منق فتر   وي   دون حراس  ألن القانون ا 76يشار الن أن بارا  )

بتوفير حراس  شخقي  لرئيس وةراء أو وةير أمن سابس  ي   خمس سنوا  فق ، ع ما أن بارا  
أن ن هاتين الوظيفتين منق سنوا   وي  ، ولقا ف ن  يتحر  داخل الب د وخارج ا وهو مس   بمسدس 

تحاول المساس  وجاء  تحقيرا  "الشابا " ع ن خ في  المخاو، اإلسرائي ي  من أن إيران خاد.
 بشخقيا  إسرائي ي  في الخارج. 

  4/7/2018القدس العربي، لندن، 

 

 اليمين اإلسرائيلي يفشل في منع مؤتمر يرفع صرخة األطفال الفلسطينيين تحت االحتالل .10
تل أبيب: فشل نواب اليمين المت ر، في إج ال مكتمر "وا ذ األ فال تح  اححت ل"، القي عقد 

يس  اإلسرائي ي، أول من أمس، بمبادر  من نواب المعارا  البرلماني . و ما في   ب مبنن ال ن
لخد رئيس "القائم  المشتر  "، النائب أيمن عود ، أحد المبادرين األساسيين ل قا المكتمر: "لقد 

 نجحنا في إ  س قرخ  األ فال القين يئنون تح  نير اححت ل".
اف  إلن أيمن عود ، عاو ال نيس  دو، حنين عن و ان المبادرون إلن المكتمر، وهم باإلا

"القائم  المشتر  "، وميخال روةين من حةب "ميرتس"، و سانيا سفيت وفا من "المعس ر الق يوني"، 
 د عراوا قور  ت ة مشاعر أي إنسان قي امير، عن معانا  األ فال الف س ينيين من س ان 

   اي ية .
 فال أبناء مدين  القدس الشر ي  المحت  . وساهم  في هقا العرل مجموع  من األ 

و د حاول ث ث  من نواب اليمين المت ر،، تفجير المكتمر والتشويش ع ي  إلفشال . فقام النائب 
أورن حةان من "ال ي ود"، بم اجم  عريف  المكتمر، النائب  ميخال روةين من حةب "ميرتس"،  ائ : 

احعتداء، فأخرج  الحراس من القاع .  ما أ خرج  النائبتان  "أن  تخونين الدول ". وا ترب من ا بني  
عنا  بار و، ونوري   ورين، وهما أياا من "ال ي ود"، من  اع  المكتمر، بعد و    قير، بسبب 
مقا عت ما   م  النا س باسم "ي سرون القم " دين يسخارو،، وت جم ما ع ن الوةير السابس ران 
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وتم أياا إخراج عاو ال نيس  عوديد فورر من حةب  المشار ين. وهين، ومقا عت ما لتع يقا  
 "يسرائيل بيتنا"، بعد ترديده هتافا  اد عقد المكتمر.

 4/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع مساع إسرائيلية إللغاء مكانتها يوم للغة العربية في الكنيست تزامنا   .11

سعي  ح وم  إسرائيل  إسرائيلوالمجتمذ في  الناقر : استن ر  "الراب   اإلسرائي ي  لدراس  ال   
إلل اء الم ان  الرسمي  ل    العربي  من خ ل بند في  انون القومي   الي ودي ، فيما بادر نائب عربي 

 لتنظيم يوم خاد ل    الااد في ال نيس .
ع ن وحق ر  في بيان ا من العوا ب ال تي مم ن أن تحدث بفعل هقا المس بم ان  ال    العربي  

ع  ا  العرب والي ود في الب د. وجاء في بيان ا: "نعارل هقا البند معارا ع تام ، وهقا اإلل اء 
عاما      المجتمذ العربي  96المقترح لم ان  ال    العربي ، ال تي تمت   الم ان  الرسمي  منق 

ا بالموروث الي ودي، ست ون ل   ثار مريب  وفظيع أاألق ني ول   ترتب   ، وبالتحديد ع ن ياع
 الع  ا  في داخل المجتمذ بالب د، إااف ع ل ع  ا  الخارجي ".

سقا   من  ودع  الراب   أعااء ال نيس  لرفل المقترح الخ ير إلل اء الم ان  الرسمي  ل عربي  وا 
وان  ق  أمس نشا ا  يوم ال    العربي  في ال نيس ، القي يبادر ل  ول عام  جدول عمل ال نيس .

ثالث ع ن التوالي النائب د. يوس، جبارين، عاو لجن  التربي  البرلماني . وشار  في هقا اليوم ال
 شخد، من الناش ين السياسيين واحجتماعيين واأل اديميين العرب والي ود.  200 حوالي

  4/7/2018القدس العربي، لندن، 

 

 نتنياهو: نبذل جهودا  حثيثة إلعادة الجنود المفقودين بغزة .11
نقل مو ذ "روتر" العبري عن رئيس ح وم  اححت ل "بنيامين نتنياهو"  ول  "إننا نبقل ج ودعا :  ية 

وأاا، "أوقي حماس باختيار ال دن  ألن م إقا اختاروا التقعيد ف ن   بير  إلعاد  جنودنا من ية ".
 الثمن القي سيدفعون  سي ون يير محتمل وح ي اس".

 3/7/2018، موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال
 

 عربي" 100خالل حفل لمعلمين يهود: "بنيت بيتا، كأنك قتلت  .11
نظم  وةار  التربي  والتع يم اإلسرائي ي  حف  حاره  ح، المع ما  والمع مين في : ب ل ااهر

عنقري  بحس العرب، ل ن ا ح   استحسان وتأييد  –القدس أمس، اإلثنين، تخ    تفوها  دموي  



 
 
 
 

 

 19 ص             4680 العدد:             7/4/2018 ءاألربعا التاريخ: 

                                    

س هقه التفوها  تاجر أرل يدعن موشي  ةير، القي و ، ع ن المسرح وألقن الحاارين. وأ  
 ح، من  10عربي، بني  مستو ن ،  أن   ت    100  م ،  ال في ا: "بني  بيتا،  أن   ت   

 األييار" أي يير الي ود. و وب   هقه التفوها  بتقفيس حار من جانب الحاور.
ثاء، أن الحفل أ يم تح  عنوان "حفل  اد  التع يم" وق ر مو ذ "يديعو  أحرونو " يوم، الث 

وبمشار   مع ما  ومع مين من ج اة التع يم الديني وتح  رعاي  وةار  التربي  والتع يم. وشار  في 
الحفل وةير التربي  والتع يم، نفتالي بيني ، القي يرأس حةب "البي  الي ودي" اليميني المت ر،، 

أببوءا،. وشار  أياا مع ما  حاانا  ومستشارا  تربويا  ومفتشون ومدير عام الوةار ، شموئيل 
وعدد  بير من الخبراء التربويين وركساء إلن جانب مدراء ييشيفو  )معاهد ديني  ي ودي ( تابع  

 ل تيار الق يوني الديني المت ر،، و قل  مستشار األمن القومي األسبس، يعقوب عميدرور.
 3/7/2018، 48عرب 

 

 إيران دبلوماسية إسرائيلية لمساندة ترامب ضدّ حملة ضغط  .11
هاجم رئيس الح وم  اإلسرائي ي ، بنيامين نتنياهو، يوم الث ثاء، الدول األوروبي  : محمود مجادل 

المو ع  ع ن احتفاس النووي مذ إليران، و الب م بالتو ، عن تمويل النظام في   ران، في الو   
ي  حم   ا   دب وماسي  واسع  لمناقر  سياس  الرئيس األمري ي، القي تشن في  الخارجي  اإلسرائي 

و ال نتنياهو في   م  ل  خ ل اححتفاح  بعيد احستق ل  دونالد ترامب، المناها  إليران.
األمري ي في السفار  بالقدس، إن م )الدول األوروبي ( "سيجتمعون لمنا ش   رس تخ ي  رار ترامب 

في الو   القي يحاول خ ل  النظام ارت اب عمل إرهابي في فرنسا"، وتابذ باحنسحاب من احتفاس، 
وأشار نتنياهو خ ل تقريحات  إلن التقارير القحافي  التي تحدث   " فوا عن تمويل هقا النظام".

عن "خ ي  إرهابي  إيراني  ألقي القبل ع ي ا في فرنسا وب جي ا وألمانيا"؛ و ال: "هقا األسبوي حدث 
ر عادي، وع ن الريم من قل ، دع  هقه الدول الرئيس اإليراني روحاني حجتماي... شيء يي

 الس  ا  األوروبي  لم ت مل التحقيس ل نني أتو ذ أن يتم واع م في السجن".
 3/7/2018، 48عرب 

 

 مستوطنو الخليل يحتفلون بقاتل الشهيد الشريف .11
المقام  وس  مدين  الخ يل في احتفال  شار  عشرا  المستو نين من مستو ني البكر احستي اني 

نظموه يوم الث ثاء، حستقبال الجندي القاتل، اليكور أةاريا، القي أعدم الش يد عبد الفتاح الشري، 
ب      رقاق  قوب رأس  وهو ينة، في حي تل الرميد  بدم بارد أمام عدس  ال اميرا، عندما 
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وشار  في احتفال استقبال الجندي القاتل،  لحر  . ان األخير مقابعا ع ن األرل وح يقو  ع ن ا
باروخ مارةيل، أحد  اد  المستو نين المت رفين في الخ يل، القي أ  س عبارا  نابي  معادي  
ل ف س ينيين وسي  من الشتائم وهدد بترحيل الف س ينيين، مك دا حس المستو نين في البقاء ع ن 

 أرل  بائ م حسب ةعم . أرل ف س ين، والخ يل خاق ، معتبرا ان ا
 3/7/2018، األيام، رام هللا

 

 مليون دوالر 2ناشينال إنترست: مظاهرات غزة ُتكبد االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من  .11
 ال  مج   "ناشينال إنترس " األمري ي  إن مظاهرا  "العود "، التي ان  ق  ب ة  في الث ثين من 

خسائر مالي ، إثر ت يير ف س ينيين  ائرا  ور ي  حار    مارس المااي، ت  ب ِّد اح تقاد اإلسرائي ي
أد  إلن إشعال حرائس بال ابا  )في األرااي الف س يني  المحت  (، ما يم ن اعتباره أول هجوم ع ن 

 .2014"إسرائيل" من الق اي منق عام 
الرد ع ي ا، أو وع ن الريم من قل ، ح يبدو أن "إسرائيل"  ادر  ع ن و ، هقا النوي من ال جما  أو 

وتاي، المج  : "بدأ  القق  عندما لجأ المتظاهرون  حتن تق يل الت الي، المالي  التي ت سبب ا.
ال ةيون إلن ال ائرا  الور ي ، و ان قل  في أوائل أبريل المااي، وبالبداي  حم   ال ائرا  مع ا 

ر اع ةيتي  تشتعل بعد أن تعبر الحدود،  ما يستخدم المتظاهرون بالونا  ال  يوم   تَل فحٍم أو خِّ
 والوا ي الق ري من أجل الوقول إلن نقا  أبعد داخل حدود إسرائيل".

 ائر  ور ي  وبالون؛ ما أد  إلن اشتعال  600وبح ول منتق، يونيو، أ  س المتظاهرون أ ثر من 
التي  ووق   المساح  حرائس في ال ابا  والمحاقيل الةراعي ، دون أن ي ب َّ  عن أي إقابا .

فدان. و  د ِّر  ت الي، ت   ال ابا  والمحاقيل المةروع  بنحو  8000تعرا  ل حرس إلن أ ثر من 
 أل، دوحر. 550م يوني دوحر، في حين ب    مقاري، م افح  الحرائس نحو 

وفي رده ع ن هقه ال جما  من ية ، خقد جيش اححت ل اإلسرائي ي جنوداع ي  قون  ائرا  من 
ترال ال ائرا  الور ي  خ ل أربعين ثاني  من ا تشاف ا، يير أن المئا  من هقه دون  يار حع

ال ائرا  المسيَّر  تع    ولم تكدِّ الم م  بالش ل ل م  وب؛ ما دفذ تل أبيب إلن ال جوء ل  ائرا  
 ال  رواوئي ؛ ل  ش، عن  ائرا  ور ي  وتحقير رجال اإل فاء ب رل تفادي أي أثر ل ا.

  األمري ي  إلن أن "إسرائيل"، وفي إ ار سعي ا لمنذ هقه ال ائرا  الور ي ، أ  ق  في وتشير المج 
يونيو المااي، رقاقا  تحقيري  بالقرب من األشخاد القين يقن عون ا، وعندما فشل قل  في 

 ردع م، شن  يارا  ع ن مباٍن ومر با  تابع  لحر   المقاوم  اإلس مي  )حماس(.
 3/7/2018رأي اليوم، لندن، 
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 إصابة في فعالية "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار" 134: وزارة الصحة بغزة .11
اعتداءا  اححت ل بحس المشار ا  في فعالي  "ف س ينيا   إجماليأ د  وةار  القح  ب ة  أن : ية 

إقاب  بجراح مخت ف   134نحو العود  و سر الحقار" النسوي  من مسير  العود  ال بر ، ب    
ختناس بال اة يالبيت م من السيدا ، مشير ع إلن إقاب  عدد من ال وا م القحفي  خ ل ت  يت م وا

وق ر  الوةار  أن اححت ل تعمد است دا، النساء المشار ا  في فعاليا   ل فعاليا  شرس ية .
قاب  العشرا  من ن  بجراح مسير  العود  ال بر  شرس ية  باألعير  الناري  وال اةا  المج ول  وا 

 مخت ف  واحختناس.
 3/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يحاصر "الخان األحمر" ويغلقه عسكريا قبيل تشريد سكانه .11

أم    س  ا  اححت ل اإلسرائي ي س ان تجمذ الخان األحمر جنوب القدس المحت  ، : محمد وتد
ل دم  وا  ام  مستو ن  ع ن أرااي ، وعند منتق، حتن يوم الجمع  القادم لم ادر  التجمذ تم يدا 

ال يل، أع ن   وا  اححت ل عن التجمذ البدوي، من ق  عس ري  م  ق ، وأي ق  جميذ ال رس 
الداخ ي  في التجمذ وال رس المكدي  إلي ، وس  مخاو، األهالي من بدء عم ي  ترحي  م، وتنفيق 

متأخر  من ليل الث ثاء، داهم   وا  عس ري   وحسب س ان، فعند ساعا  مخ   ال دم والتشريد.
معةة  ل حت ل تجمذ الخان األحمر، وس م  الس ان أوامر تفيد ب ي س  اف  ال رس الداخ ي  في 

و ال رئيس هيئ  مقاوم  الجدار واحستي ان وليد عسا،، إن  وا   التجمذ، وال رس المكدي  إلي .
 م  الموا نين أوامر تفيد ب ي س  رس داخ ي  في اححت ل داهم  تجم ذ الخان األحمر، وس

التجمذ ومحاقرت  ومنذ الدخول إلي ، ع ما أن أرل التجمذ مم و   بال امل ومسج   في "ال ابو" 
وأ د أن محامي ال يئ  يع فون ع ن دراس  ت   األوامر، حيث ستقدر  ألهل ب د  عناتا المجاور .

هقا اإلجراء ما هو إح محاول  لحقار التجمذ واعتقام ال يئ  ردها المناسب ع ي ا، مايفا أن 
الموا نين والمتاامنين المستمر داخ  ، ومنذ وقول المتاامنين إلي ، حفتا إلن أن هقه مقدم  

 لإلجراءا  التي أع ن  عن ا س  ا  اححت ل في السابس ومن ا هدم التجمذ وترحيل أه   بال امل.
 3/7/2018، 48عرب 

 
 اإلبراهيمي: مستوطنون يشرعون بحفريات في الحرم وقتا   45ان منع رفع األذ .11

، اليوم الث ثاء، اإلسرائي يشري مستو نون مت رفون وتح  حماي   وا  اححت ل  :وفا -الخ يل
 الشري، في مدين  الخ يل. اإلبراهيميبعمل حفريا  في "اليوسفي  التحتا" بالحرم 
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ح و ، إن مستو نين وبحماي  جنود اححت ل باشروا بعمل و ال مدير أو ا، الخ يل إسماعيل أبو ال
 خارج من ق  الحفريا . إلنحفريا  في اليوسفي  التحتا بالحرم الشري،، ونق وا ال مم واألترب  

ستن ر أبو الح و  ممارسا  واعتداءا  اححت ل في الحرم ووقف ا بالخ ير  جدا وبأن ا انت ا  او 
ت يير معالم ، وتأتي في إ ار مساعي اححت ل إلح ل ال ابذ  إلن د، قارخ ل قوانين الدولي ، وت

الي ودي ع ن المسجد بشتن ال رس، سواء من خ ل منذ رفذ األقان، أو من خ ل إعا   ومنذ 
وقول المق ين ل مسجد، إااف  إلن منذ أعمال الترميم والقيان ، وعمل حفريا  داخ  ، والسماح 

وفي هقا السياس، منع  س  ا  اححت ل اإلسرائي ي، رفذ األقان في المسجد  ل مستو نين بةيارت .
المستو نين المتواجدين في  إةعاجو تا خ ل ش ر حةيران المنقرم، وقل  بحج   45اإلبراهيمي 

 القسم الم تقب من الحرم.
 3/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 هم االحتالل شرق رفحالكشف عن هويات ثالثة شبان بينهم شهيد اختطف .10

محمد الجمل:  شف  س  ا  اححت ل، أمس، عن هويا  ث ث  شبان اخت فت م  وات ا، بعد  -ية  
 أن فتح  نيران ا باتجاه م شرس مدين  رف  أول من أمس.

وأشار مر ة حقو ي تواقل مذ س  ا  اححت ل عبر محام إلن أن المخت فين هم الش يد خالد 
عاماع(، وهو معتقل ولم يقب،  18عاما(، والشاب: وسيم عمر أبو جةر ) 18سمير عبد العال )

عاماع(، وهو جري  يخاذ ل ع ج في مستشفن سورو ا بمدين  بئر  23والشاب محمد جبر النا ور )
وناشد  عائ   الش يد عبد العال الج ا  المعني  بالا   ع ن اححت ل لتس يم جثمان ابن ا  السبذ.
ا  اححت ل است دف  عقر أول من أمس، النار بقور   ثيف  باتجاه مجموع  و ان   و  الش يد.

 من الشبان لد  ا تراب م من السياج الفاقل، ثم أ دموا ع ن اخت اف م.
في الو   القي تم ن في  المتظاهرون بعد إشعال  م  بير من اإل ارا  من الحي ول  دون اخت ا، 

 ق   إلن مستشفن الش يد أبو يوس، النجار شرس رف .شاب رابذ  ان امن المجموع  وجري  تم ن
 4/7/2018، األيام، رام هللا

 
 "هيئة األسرى": إدارة سجون االحتالل تتجاهل أمراض أسرانا .11

 ال  هيئ  شكون األسر  والمحررين: إن إدار  سجون اححت ل "اإلسرائي ي" ت واقل انت اج : رام هللا
.سياس  "إهمال متعمد " بحس األسر  ا  لمران، وتتجاهل أمراا م وح تتعامل مع ا بش ل جد ي 
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وأااف  في بيان ل ا، اليوم الث ثاء: إن عددعا من األسر  المران الراسفين في عد  سجون 
وأفاد  أن   "إسرائي ي "، يعانون من أوااي قحي  واعتقالي   اسي ، جراء ت   السياس  المتعمد .

 " القحراوي، من ا حال  ألسير م سن يشت ي من أمرال ث ث حاح  مراي  ترس، في سجن "نفح
و ال محامي هيئ  شكون األسر ، يوس، نقاقر : إن "لجن  اإلفراجا  المب ر "، التي  عديد .

عقد  ج ست ا اليوم في سجن "إيشل"، أج    النظر في   ب اإلفراج المب ر عن األسير المريل 
 تموة الجاري، وفس " دس برس". 10رجائي عبد القادر، ليوم الث ثاء القادم 

، و 350أسير، من م  6,500يق ر أن عدد األسر  في سجون اححت ل  د وقل لر  أسير ،  60 ف ع
 أسير مريل. 1,800معتقل إداري، و 500نواب في المج س التشريعي الف س يني، إااف  لر  6و

 3/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يد حق العودة وكسر الحصار: من حيفا إلى غّزةفلسطينّيات يتظاهرن لتأك .11
شار   العشرا  من النساء الف س ينيا  في الداخل الف س يني في تظاهر  : حيفا رر ناهد درباس

سناداع لنساء ية  وت بي  لنداء لجن  المرأ  في ال يئ  الو ني  لمسيرا  العود  في مدين   نسائي ، دعماع وا 
 باسل األعرج.حيفا، مساء اليوم، عند مفرس 

وهتف  النساء م البا  ب سر الحقار عن ية ، ورددن شعارا  من  بيل: "من حيفا   ذ القرار.. 
 بدنا ن سر الحقار"، و"من حيفا أع ناها.. ية  نجم  بسماها"، و"حري  حري .. ل ةتنا الحري ".

لث ثاء، وأخر  في وبالتواةي، ان  ق  مسير  نسوي   شرس   اي ية  باتجاه السياج الفاقل مساء ا
 مارون الراس ع ن الحدود الشمالي ، وفي مخيما  ال جوء في لبنان.

عامعا من الحقار ع ن ية  ، نحن نساء ونسوي ا   12وجاء في بيان لمنظمي التظاهر  أن  "بعد 
ف س ين جةء أقيل من الناال الشعبي الف س يني، ونر  في مسيرا  العود  رافع  ل عمل ال فاحي 

ل "العود "، وهي، ريم حقارها، تتألس في ناال ا  الشعبي من ية  ، التي أعادتنا إلن المربذ األو 
و الب بيان التظاهر  الس    الف س يني  بأن "تنحاة إلن إراد  شعبنا الف س يني،  وتحرج اححت ل".

ا وف س ينيعا، وح وأن ترفذ العقوبا  فورعا عن ية  وأه  ا، ف  يعقل أن ت حاقر ية   إسرائي يعا وعربيع 
 يم ن أن نحاقر أنفسنا بأنفسنا".

وفي السياس،  ال  عاو الم تب السياسي لحةب "التجمذ الو ني الديمقرا ي"، نيفين أبو رحمون: 
"ت بي  لنداء لجن  المرأ  في ال يئا  الع يا لمسيرا  العود ، وتأ يداع ع ن أن النساء الف س ينيا  هن 

 بي ال فاحي الموجود في ية ، ومن المش د الو ني العام".جةء أقيل من الحرا  الشع
 3/7/2018، العربي الجديد، لندن
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  %75لغزة بنسبة  "المتنفس الوحيد"تحذيرات من تلوث  .11
ية : أ د تقرير جديد أقدره مر ة حقو ي في   اي ية ، استمرار "التدهور البيئي" ل عام الثاني ع ن 

تدفس مياه القر، القحي يير المعالج  أو المعالج  جةئياع إلن  التوالي في الق اي، نتيج  استمرار
 شوا ئ   اي ية  وتسرب ا إلن خةان المياه الجوفي .

وحقر مر ة الميةان لحقوس اإلنسان، من خ ور  ارتفاي وتير  الت وث وتأثيرات  ع ن القح  العام ، 
عالج  جقري  ألةم  ال ا   ال  ربائي  مك دا أن  ح  يم  لمشاريذ البني  التحتي  "ما لم تترافس مذ م

 التي يعاني من ا الق اي منق اثني عشر عاماع".
وأشار إلن أن نتائج س    جود  البيئ  في دور  إبريل/ نيسان المااي، أظ ر  أن نسب  الت وث 

  ي و مترا. 40ع ن امتداد شوا ئ   اي ية  و ول ا  %75ب    
فس الوحيد" لس ان ية  با  يير  من ل سباح  وين وي ع ن و ال إن النتائج تشير إلن أن "المتن

خ ور   بير ، مما دفذ س    جود  البيئ  إلن تحقير المق افين وحظر السباح  إح في ث ث 
منا س محدود ، تفادياع لإلقاب  بالمااعفا  القحي ،  ما  ال  مياه القر، القحي المياه 

 الجوفي .
 ع ن التوالي. 12هل الق اي المحاقرين من  بل اححت ل ل عام الر ويعد بحر ية  المتنفس الوحيد أل

من س    البيئ  والج ا  المختق  ل مق افين من النةول  يشار إلن أن العام المااي ش د تحقيراع 
إلن شوا ئ البحر ل سباح ، بسبب نسب  الت وث العالي ، التي تنجم عن اخ مياه القر، القحي 

عود سبب عدم معالج  هقه المياه العادم  إلن احنق اي ال ويل ل تيار وي يير المعالج  ل بحر.
ال  ربائي، وعدم توفر الو ود ال ةم لتش يل مح ا  المعالج ، حيث يقل التيار ال  ربائي لمد  

 ساع    ذ. 16مقابل  فق ،أربذ ساعا  يوميا 
 4/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 غزة إلى خمسة ارتفاع ضحايا االنفجار الداخلي في .11

عاما(، من حي الشجاعي  شرس مدين  ية ،  19لقي الشاب عبد ال ريم رائد العرعير ) :وفا -ية 
مقرع ، اليوم الث ثاء، متأثرا بجروح خ ير  أقيب ب ا السب  المااي، جراء انفجار داخ ي و ذ 

ب  خرون حال  و ان أربع  موا نين لقوا مقرع م وأقي داخل مخةن ألعاب ناري  شرس المدين .
 بعا م خ ير  في احنفجار، القي و ذ في حي الشجاعي  شرس المدين .

 3/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ديس بوأ إعالن.. ونختلف بشأن .: نتفق حول قطاع غزة"دارة ترامب"إمصر لـ .11
   الرئيس المقري عبد الفتاح السيسي اب إن ال  مقادر م  ع   محمود شومان: -القاهر  

ج د دولي ي د، ل حد من  أليدونالد ترامب جاريد  وشنر دعم مقر  األمري يمستشار الرئيس 
تتع س بالواذ اح تقادي وفن الو   قات  عبر عن  التي  اي ية  خاد ت    فيالسيئ   األوااي

 ري  ابوديس عاقم  لدول   إع نبشان  األمري ي رفل مقر ل مقترح القي تتامن  خ   الس م 
خ ل استقبال  لوفد أمري ي  أ دالسيسي  أنالمقادر  وأااف  س ين بدح من القدس الشر ي .ف 

برئاس  جاريد  وشنر ق ر الرئيس األمري ي دونالد ترامب وأحد  بار مستشاري  القي يقود م ، 
 مقر ع ن القدس الشر ي   عاقم  لف س ين. إقرارعم ي  الس م ن اي  الش ر المااي 

 3/7/2018ندن، ، لرأي اليوم

 
 "داعش"سهمت في صناعة أ "إسرائيل"المصرية:  "اإلفتاء" .11

"إسرائيل" ر ال  دار اإلفتاء المقري ، إن الدحئل والحقائس ت ش، يوماع ت و اآلخر، عن دور ل: القاهر 
وأااف ، في بيان لمرقد الفتاو   في قناع  الت ر، واإلرهاب في من قتنا العربي  واإلس مي .

" في الوحيا  المتحد ، تعمل ع ن اإلسرائي يا   التابذ ل ا، أن  تم القبل ع ن إحد  "الت فيري
الدعاي  وتجنيد األفراد لقال  تنظيم "داعش" اإلرهابي، وتقد م الدعم والمساعد  في قنذ المتفجرا  

 والعبوا  الناسف ، واستخدام ال ثير من األس ح  المتنوع  لتنفيق األعمال اإلرهابي .
عاماع، تقيم في الوحيا  المتحد   45اح  أن "اإلسرائي ي "، وتدعن وهيب  عيسن، تب   من العمر وأو 

، استخدم  عد  حسابا  ع ن شب ا  التواقل احجتماعي لدعم تنظيم "داعش"، وتس يل 1992منق 
   م تب  تجنيد المت رفين لقال  التنظيم، ووفس ما أ دت  حئح  احت ام الموج   ادها،  ما أن ا تم

افترااي  تحتوي ع ن مع وما  بشأن  يفي  قنذ القنابل واألس ح  البيولوجي  والسموم والسترا  
 المتفجر ، ومواد تدريبي  وظ ف  لتدريب المت رفين ع ن ارت اب األعمال اإلرهابي .

 4/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 الصهيوني فهم قتلة واحتاللأبو تريكة يرد على إعالمي إسرائيلي: ال ولن نعترف بالكيان  .11
جدد نجم المنتخب المقري السابس محمد أبو تري  ، مو ف  المناهل ل حت ل اإلسرائي ي،  لندن:

والداعم ل قاي  الف س يني ، جاء قل  في رد ع ن ت ريد  دون ا أبو تري   ردا ع ن اإلع مي بال يئ  
  تجمذ محمد أبو تري   مذ أحد المشجعين، اإلقاعي  اإلسرائي ي  رويس  ايس، والقي  ام بنشر قور 
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وع س ع ن القور  في ت ريده  ائ : "مشجذ إسرائي ي ي تق  قور  في موس و مذ أس ور   ر  القدم 
 المقري  محمد أبو تري  ".

رد أبو تري   جاء وااحا ومخيبا لف ر  الت بيذ التي  قدها اإلع مي اإلسرائي ي، حيث رد ع ي  أبو 
"لم أ ن أع م وأعتقر عن القور ، ال يان الق يوني ح ولن نعتر، ب م، ف م  ت    تري    ائ :

 واحت ل والقاي  الف س يني  هي القاي  األولي ل شعوب العربي  واإلس مي ".
 3/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 شّنت غارات في دمشق صباحا   "إسرائيل"وسائل إعالم سورية:  .11

المرقد السوري لحقوس اإلنسان، ظ ر اليوم الث ثاء، أن انفجارا  عد   أع نوو اح :  باسل م ربي
، في محج  ع ن  ريس دمشس   درعا. -هة   مستودي أس ح  ل نظام السوري 

ناجم  عن يارا  إسرائي ي  ، في حين لم يرد أي  احنفجارا في حين  ال  وسائل إع م معارا  إن  
وري ، حول  بيع ِّ احنفجار، وما إقا  ان ناجما عن ولم ترد مع وما  ف نفي أو تأ يد رسمي.

 است داٍ، لمستودعا  أس ح  في المن ق  أم نتيج  انفجار عراي ناجم عن خ ل فني.
وشوهد  أعمد  دخان تتقاعد في سماء المن ق ، بالتةامن مذ استمرار ال دوء في محافظ  درعا، 

أما ن في من ق   فس الوا ع  في الق اي والقي تخ  ت  سقو  عد   قائ، مدفعي  وقاروخي ، ع ن 
 الشمالي ال ربي من ري، المدين ، ما تسبب بأارار مادي ، دون ورود مع وما  عن خسائر بشري .

 3/7/2018، 48عرب 
 

 إرهابا   ّدهتدين قانون خصم مخصصات الشهداء واألسرى وتعالدول العربية جامعة  .11
خققا  الش داء واألسر  من أموال المقاق  دان  الجامع  العربي ،  انون خقم مالقاهر : 

الف س يني  واعتبرت  إرهاباع "إسرائي ياع" منظماع، داعي  الج ا  الدولي  والحقو ي  ل تقدي ل قا القرار، 
القي أ ره "ال نيس ". وأ د الد تور سعيد أبو ع ي، األمين العام المساعد رئيس   اي ف س ين 

ا واألرااي العربي  المحت  ، في تق ريحا  ل قحفيين أمس، أن هقا القرار يير  انوني، ويعد ن جع
جديدعا لس  ا  اححت ل "اإلسرائي ي" من أجل إخااي الف س ينيين وهام حقو  م المشروع ، التي 

  ف  ا ل م القانون واألعرا، الدولي .
 4/7/2018، الخليج، الشارقة
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 تحريض إسرائيلي على تركيا لمساعدتها القدس .10
يف  إسرائي ي  مقرب  من م تب رئاس  الح وم  هجوما ع ن تر يا، وات مت ا بتعميس تدخ  ا شن  قح

و ال  قحيف  "إسرائيل اليوم" المقرب  من  في القدس من خ ل المشاريذ التي تتبناها في المدين .
س ووةع  رئيس الوةراء بنيامين نتنياهو إن جمعي  "تراثنا" التر ي  رمم  مكخرا مناةل في شر ي القد

 مواد يقائي  ع ن المحتاجين في الق اي العربي في المدين  "من أجل توسيذ السي ر  التر ي  ع ي ا".
وتدعي القحيف  أن ا أجر  فحقا معمقا تبي ن من  أن الجمعي  المق ور  وجمعيا  تر ي  أخر  

 تتدخل في أحداث شر ي القدس، وتت رس إلن العديد من مجاح  حيا  الس ان.
ع  أن مكسس  "تراثنا" تستثمر مبال   بير  في ترميم المناةل بالحي اإلس مي، وتوظ، أياا وتاب

وتقول إن  ل هقا يحدث في الو   القي يعارل  عماح يرتدون سترا    بع  ع ي ا أع م تر ي .
 في  الرئيس التر ي رجب  يب أردويان إسرائيل ع ني  ويقق، ب ا في  ل فرق .

ائيل اليوم" إلن منشورا  جمعي  "تراثنا" ع ن شب ا  التواقل احجتماعي، وت تب وتعود قحيف  "إسر 
"مكسس  تراثنا هي جمعي  متخقق  في ترويج المع وما  بتر يا وفي تعميس التراث التاريخي 

وتاي، أن أحد أهدا، الجمعي  هو "الحفاظ ع ن  والثقافي لإلمبرا وري  العثماني  في القدس".
 ي والتراث الروحي وثقاف  القدس ليجيال القادم ".التاريخ العثمان

واستعرا  القحيف  اإلسرائي ي  أنش   اجتماعي  لجمعي  "تراثنا" ومن ا توةيذ ال عام ع ن 
المحتاجين، وتوةيذ الحقائب المدرسي ، وتوةيذ أج ة  التدفئ  في فقل الشتاء، وتنظيم وجبا  

جراء مسابقا  قا  جوائة  اإلف ار خ ل ش ر رماان، وتمويل الوفود من تر يا إلن األ قن، وا 
مالي   بير  في مواوي القدس اإلس مي ، وتنظيم حم   لجمذ التبرعا  في تر يا لس ان القدس، 

 وج ب وفود من الشباب والمت وعين من القدس الشر ي  إلن المكتمرا  في تر يا.
جن  الشكون الخارجي  واألمن وفي رد فع   ع ن نشا ا  الجمعي ، نق   القحيف  عن عاو ل

 بال نيس  عنا  بار و )من حةب ال ي ود( وقف  األنش   التر ي  بالخ ير  وأن ا "تآمر سياسي".
وةعم النائب ال ي ودي أن من يوج  هقا النشا  هو الرئيس التر ي أردويان "القي يعتبر نفس  

أن م "يكججون النفوس في جبل ال ي ل س  انا"، داعيا إلن و ، ما سماه "التخريب" ومت ما األترا  ب
)األ قن(.. هنا نر  انق با لجماع  اإلخوان المس مين بقياد  أردويان ب د، تحقيس األس م  

 التر ي ".
 3/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 اإلمارات تطالب بتنفيذ القرارات الدولية بشأن االستيطان في فلسطين .11
 ل القرارا  األممي  التي تدعو "إسرائيل" القائم  باححت ل إلن   الب  دول  اإلمارا ، بتنفيق: وام

التو ، ع ن الفور وبش ل  امل عن جميذ األنش   احستي اني  في األرااي الف س يني  المحت   
لن اتخاق  ل اإلجراءا  إلن اء اححت ل "اإلسرائي ي" وامان حقوس الشعب  بما في ا القدس، وا 

من بين ا حق  في تقرير المقير وا  ام  دول  مستق   قا  سياد  عاقمت ا الف س يني المشروع ، و 
جاء قل  في   م  اإلمارا  التي ألقاها عبيد سالم الةعابي المندوب الدائم لدول  اإلمارا   القدس.

لد  ليمم المتحد  في جني،، أمام الدور  الثامن  والث ثين لمج س حقوس اإلنسان، في إ ار النقاش 
 بشأن حال  حقوس اإلنسان في ف س ين واألرااي العربي  المحت   األخر .العام 

لمج س األمن  2016" عام 2334وأشار الةعابي في مست ل   م  الدول  إلن القرار التاريخي ر م "
بما في ا  1967القي يك د أن إ ام  "إسرائيل" ل مستو نا  في األرااي الف س يني  المحت   منق عام 

  أي سند  انوني ويش ل انت ا اع قارخاع بموجب القانون الدولي، وعقب  رئيسي  أمام القدس ليس ل
 ركي  دولتين تعيشان جنباع إلن جنب في س م وأمن.

 4/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 يزور مخيم اليرموككرينبول مفوض "األونروا"  .11
يم اليرمو  ل جئين الف س ينيين ةار المفول العام ليونروا بيير  رينبول، يوم الث ثاء، مخ :دمشس

 جنوب دمشس، في أول ةيار  لمسكول أممي رفيذ المستو  منق سنوا .
ويمثل المخيم رمةا ل شتا  القي يعاني من  حجئو ف س ين،  ما ويمثل الخسارا  البشري  المتةايد  

 بسبب القراي المدمر في الب د وفس بيان لر "األونروا".
الدمار في مخيم اليرمو  ح يواةي  إح الق يل جدا مما رأي  في سنوا  عديد  و ال  رينبول "إن حجم 

وأاا، "يقبذ هقا المخيم، والقي  ان فيما مان  من العمل اإلنساني في مخت ، منا س النةاعا ".
حجئ ف س يني، في دمار  امل. فحيثما  160,000مقدر فخر لس ان  والقين  ارب عددهم ع ن 

لقي عايش  س ان مخيم اليرمو  واا  ل جميذ. ومر  أخر  يتعرل حجئو تنظر ف ن الرعب ا
 ف س ين إلن قدم  التشرد وفقدان األ ارب والمناةل وسبل العيش".

وتابذ "في  ل ةيار  إلن سوريا خ ل السنوا  المااي ، ومر  أخر  خ ل هقه الةيار ، تحدث حجئو 
وواقل "واليوم ف م يعبرون  تاريخ هقا المجتمذ".ف س ين عن الفخر القي يمث   مخيم اليرمو  في 

 عن الق س العميس حول ما يخبئ  المستقبل القريب والبعيد وحيال احتماح  العود  وا عاد  اإلعمار".
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، 2018تموة  3 - 1وأشار بيان "األونروا" إلن أن المفول ةار إ  يم سوريا لمد  ث ث  أيام من 
جئين الف س ينيين و  ب األونروا وموظفي ا باإلااف  إلن عقده والتقن خ ل هقه الةيار  مذ ال 

 لقاءا  مذ مسكولين من الح وم  وعدد من الدب وماسيين.
وةار  رينبول من ق  ي دا ل قاء ال جئين الف س ينيين الناةحين من مخيم اليرمو ، بما في قل  خ ل 

 القوا  الح ومي  السوري . الجول  األخير  من القتال في الحي، القي استعادت  ححقا
وأثناء حديث  مذ ال جئين خ ل توةيذ المساعدا  في ي دا، استمذ المفول العام لققد ي  ف ا 
اليأس وح يم ن تقورها، من أشخاٍد واج وا الظرو، القاسي  والمعانا  واأللم داخل مخيم اليرمو  

 ع ن مر السنين،  ما جاء في بيان "األونروا".
ل "لقد  ان م ماع جداع ليونروا أن تتم ن من الوقول إلن ال جئين الف س ينيين مر  و ال  رينبو 

أخر  في ي دا. إن تقديم المساعد  الاروري  ألشخاد تعراوا لمثل هقه الظرو، القعب  والقاسي  
 ل و من ق ب م متنا".

راي فيما مان، الق أياا ما ةار  رينبول أياا مخيم سبين  إلن الجنوب من دمشس، والقي ش د 
حيث تم السماح ل جئين الف س ينيين بالعود  إلي ، و ام  األونروا ب عاد  تأهيل المنشآ  الرئيس : 

حجئ ف س يني،  10,000المدارس والعيادا  والمرا ة المجتمعي  وتوفير الخدما  الحيوي  لما يقارب 
 قدما  عميق . وتساعد  ع ن إعاد  تأسيس نم  الحيا  ال بيعي  لمجتمذ عانن من

و ال المفول العام "إن األثر القي يتولد من األشخاد العائدين إلن ديارهم، يالبا بعد سنوا  من 
النةوح الداخ ي، ل و م م جدا وان الخبر  ال وي   ليونروا في سوريا  د سمح  لنا بأن ن عب دورا 

 داعما وم ما لمجتمذ ال جئين في سبين ."
 3/7/2018، القدس، القدس

 
 ونروااأل كاردل تزور وكوردوني مخيم الرشيدية لتسليط الضوء على حاجات  .11

ق  الخاق  ليمم المتحد  في لبنان باإلناب  بيرنيل داي ر  اردل برفق  : بيرو  جال  أمس، المنس 
الف س ينيين في  ل جئينونروا" في لبنان   وديو  وردوني في مخيم الرشيدي  األالمدير العام لو ال  "

وب لبنان. والتقيا ممث ي الفقائل الف س يني  وال جان الشعبي  في الرشيدي  ونا شا مع م الواذ جن
 في المخيم سياسياع واجتماعياع وا تقادياع.

وشم   ةيار   اردل مر ة سنابل لرعاي  المسنين حيث التق  بعل س  ان المخيم ، من الشباب 
ن من سوري ،  ما ةار  مدرستي عين العسل والنساء و بار السن وبعل ال جئين الف س ينيي

واأل قن التابعتين لر "أونروا"، والتق  موظفي الو ال  وممث ي بعل المكسسا  يير الح ومي  
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الف س ينيين والشرا   القائم  من أجل تقديم خدم  أفال  ل جئينونا ش  مع م الدعم القي يقدمون  
 ع مي ل اردل.ومساعد  شام   ل جئي ف س ين، وفس الم تب اإل

 ل جئينو ال   اردل إن ا "ا  ع  في ش ل مباشر ع ن الظرو، احجتماعي  اح تقادي  القعب  
الف س ينيين في المخيم والدور األساسي القي ت عب  "أونروا" والقي ح يم ن احست ناء عن  في تقديم 

 الخدما  الحيوي ".
، وأهمي  قل  في الحفاظ ع ن احستقرار في ينال جئوشد د  وردوني ع ن "دور الو ال  في دعم 

لبنان والمن ق ". و ال: "ندر  جميعاع التحد يا  التي يواج  ا حجئو ف س ين في لبنان وح تةال 
لن أن يتم  "أونروا" م تةم  تقديم المساعد  والحماي  ل م، ح سيم ا إلن العائ   األ ثر اعفاع. وا 

عمل الو ال  حيوياع في المن ق ، ويش  ل عام ع أساسيعا في التوقل إلن حل عادل ودائم، يبقن 
 الحفاظ ع ن حقوس حجئي ف س ين و رامت م وأم  م".

ولفت  الو ال  وم تب  اردل في بيان موحد إلن أن "المواةن  البرامجي  لر "أونروا"، والتي تعمل ع ن 
" ل الدول األعااء ع ن  دعم تقديم الخدما  الرئيس ، تعاني من عجة  بير". وحا  الو ال 

العمل في ش ل جماعي وبقل  ل الج ود المم ن  لتمويل مواةن  الو ال  بال امل. ويتم تمويل برامج 
 "أونروا" ال ارئ  والمشاريذ الرئيس ، والتي تعاني أيااع من عجة  بير، عبر بوابا  تمويل منفق  ".

 4/7/2018، ، لندنالحياة
 

 اتعمر ركات األوروبية المتعاملة مع المستالش كشف"المركز البلجيكي" ي .11
"العديد من الشر ا  األوروبي  تس م بش ل يير مباشر في اححت ل : لبيب ف مي -برو سل 

اإلسرائي ي"، هقا ما تم ال ش، عن  من خ ل تقرير جديد بعنوان "ممارس  األعمال التجاري  مذ 
المر ة الب جي ي ل تعاون والتنمي ". وي ش، س م في إعداده ونشره "أاححت ل اإلسرائي ي"، القي 

البحث القي أجرت  مجموع  البحث "بروفوندو"، أن "شر تين أوروبيتين تنش ان بش ل مباشر في 
المستو نا  اإلسرائي ي . األولن من خ ل است  ل الموارد ال بيعي ، ويتع س األمر بالشر   

تر يب األلواح الشمسي  لتقنيذ ال  رباء وهي األلماني ، هايدلبيرغ سيمان ، واألخر  من خ ل 
إي الي ، إينيربوين ".  ما توجد ال ثير من الشر ا  احخر  التي ل ا رواب  يير مباشر  باحستي ان 
اإلسرائي ي، ويالباع دون معرف  قل ،  ما جاء في التقرير. فشر   "أ يرمان أند فان هارن"، هي من 

و،" القي يم   سندا  شر   "هايدلبيرغ سيمان " األلماني .  ما المساهمين في بن  "بيتر ام دوير 
يم   المقر، الب جي ي " ا بي سي"، جةءا من مو ذ "بو ين  دو   وم"، وهي شر   لحجة فنادس 

 عبر اإلنترن  في الوحيا  المتحد  تقدم مجموع  من الفنادس ل حجة في المستو نا .
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بشر ا  إسرائي ي  ودولي ، التي تعمل أو تقدم خدما  إلن  "تكدي الج ا  الفاع   الخاق ، الممث  
ا تقاد المستو نا ، دوراع حاسماع في تس يل تعةية ونمو المستو نا  يير القانوني "، بحسب  ول 
المتحدث باسم "المر ة الب جي ي ل تعاون والتنمي " يوس أبراهامة لر"العربي الجديد"، مايفاع بأن  "نظراع 

مستو نا ، وأيااع ل عوا ب احجتماعي  واإلنساني  الشديد  ع ن الس ان الف س ينيين لعدم  انوني  ال
في األرل الف س يني  المحت   وعر    تنمي  اح تقاد الف س يني، تتحمل الشر ا  مسكولي  امان 
أن ا ليس  متور  ، بش ل مباشر أو يير مباشر، في انت ا ا  القانون الدولي اإلنساني". وأشار 

أن  "ي عتر، باححت ل اإلسرائي ي ع ن أن  جريم  حرب بموجب اتفا ي  جني، الرابع ، التي  إلن
 تحظر بش ل رسمي ع ن المحتل نقل س ان  إلن األرااي التي يحت  ا".

وع ن الريم من أن احتحاد األوروبي يحتفظ بمو ، حاةم بشأن عدم  انوني  المستو نا  
دول  من جميذ أنحاء احتحاد األوروبي  15المستثمرين والمقار، في اإلسرائي ي ، فقد حد د التقرير 

والنرويج وسويسرا التي ل ا ع  ا  مالي  مذ   اعا  مخت ف  ل ا ع    باحستي ان اإلسرائي ي. 
وبحسب التقرير فقد ب    القيم  اإلجمالي  ل قرول واحئتمانا  وخدما  اح تتاب ل مقار، 

ار دوحر. وب     يم  األس م والسندا  التي يم   ا  بار المستثمرين م ي 26األوروبي  حوالي 
م يار دوحر. والق اعا  األربع  الرئيسي  التي تشار  في ا المكسسا  المالي   17األوروبيين حوالي 

 األوروبي  في المستو نا  اإلسرائي ي ، هي الموارد ال بيعي  والسياح  وال ا   والمقار،.
 4/7/2018، لندن العربي الجديد،

 
 المفوض السامي لحقوق اإلنسان يطالب االحتالل بعدم هدم الخان األحمر ويحذر من تبعاته .11

 الب  النا ق  باسم مفول األمم المتحد  السامي لحقوس اإلنسان لية ثروسيل، يوم : جني،
 -أبو الح و–بعدم الماي  دما في هدم  ري  الخان األحمر اإلسرائي ي الث ثاء، س  ا  اححت ل 

 شرس مدين  القدس، وباحترام حقوس س ان التجمذ في البقاء في أرا م وتسوي  أوااع م.
وأعرب  ثروسيل في بيان قحفي، عن "الق س العميس" حول التقارير عن  رار اححت ل ب دم التجمذ 

وهو  -فالا ثر من نقف م أ -شخقا  181التجمذ يش ل مأو  لر  أن إلنفي األيام المقب  ، مشير  
تجمذ في وس  الاف  ال ربي ، القي تعتبره األمم المتحد ،   46أحد التجمعا  البدوي  من أقل 

 األشخادتجبر  إسرائي ي شديد العرا  ل نقل الجبري بسبب بيئ  مبني  ع ن ممارسا  وسياسا  
 والتجمعا  ع ن احنتقال. 

يقذ بقرب من م ان إنشاء مستو نا   وأااف : "أل ثر من عقد  ام س ان تجمذ خان األحمر، القي
 واسع ، بمقاوم  الج ود ال ادف  لنق  م إلتاح  المجال لتوسيذ بناء المستو نا ". إسرائي ي 
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إخ ء  سري وانت ا  ل حس في الس ن  إلنير ن  أنال دم يتم في هقا اإل ار من المرج   أنوأ د  "
ان القانون الدولي اإلنساني يحظر هدم قل ، ف إلن إااف ليشخاد القين يق نون في التجمذ، 

 ومقادر  الممت  ا  الخاق  من  بل الس    القائم  باححت ل".
 3/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 روسيا تقدم مساعدات لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق .11

ي  ل جئين الف س ينيين الخارجين  دم  جم وري  روسيا احتحادي ، اليوم الث ثاء، مساعدا  إنسان
من مخيم اليرمو  والقا نين في ب دا  )ي دا، وببي ، وبي  سحم( جنوب العاقم  السوري  دمشس، 

 بالتنسيس مذ منظم  التحرير الف س يني  الدائر  السياسي .
ا  دم  و ال مدير عام الدائر  السياسي  لمنظم  التحرير الف س يني  السفير عبد ال ادي إن روسي

 س   منظفا . 450س   يقائي  باإلااف  إلن  450مساعدا  إنساني  تشمل 
 3/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 نواب فرنسيون سابقون لنتنياهو: َضعنا بالسجن بدل حموري! .11

راء رسال  إلن رئيس الوة  -بين ا العديد من النواب السابقين-بعث  عشر  شخقيا  فرنسي  
اإلسرائي ي بنيامين نتنياهو ا ترحوا ع ي  في ا واع م في السجن بدل الفرنسي من أقل ف س يني 

دون أن توج  ل  أي ت م  2017أيس س/ ب  23ق ح حموري المعتقل إداريا في إسرائيل منق 
 ودون أي محا م .

ل في مر ة وق ر مو ذ "ميديا بار " القي أورد هقا الخبر أن المحامي ق ح حموري اعتق
 ل حتجاة اإلداري لمد  ست  أش ر، وتم تمديد فتر  احتجاةه لمد  أربع  أش ر.

يونيو/حةيران المااي بعد عشر  أش ر من السجن  30وأاا، أن   ان مقررا إ  س سراح  يوم 
 التعسفي، ل ن نتنياهو أمر بتمديد إاافي ححتجاةه لمد  ث ث  أش ر.

إلجراء، معتبر  أن  تجاهل متعمد من  ر، الح وم  اإلسرائي ي  واست رب  مدون  بالمو ذ هقا ا
 ل ج ود التي بقل ا الرئيس الفرنسي إيمانويل ما رون ووةير خارجيت .

تر  أن ما يتعرل  -شأن ا في قل  شأن باريس- ما أن هقا اححتجاة ي جدَّد ريم أن األمم المتحد  
 ل  حموري اعتقال "تعسفي ويير شرعي".

-دون  إلن أن  ل شيء يجري  ما لو  ان ال د، من هقا احعتقال إجبار ق ح حموري ولفت  الم
 ع ن م ادر  القدس وف س ين. -المتةوج من موا ن  فرنسي  واألب ل فل ق ير
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براة تشبث المو  عين ع ي ا  وع ي  ف ن هقه الرسال  تست د، التنديد بتعس، الس  ا  اإلسرائي ي  وا 
 نسي والم الب  باحترام القانون الدولي.بحري  هقا الموا ن الفر 

 د أخبروا الس  ا  الفرنسي  بخ وت م ويريدون أن ي عتق وا بدح من  -وجميع م متقاعدون-فالمو عون 
 حموري.

 3/7/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 التقييم اإلسرائيلي لوراثة عباس .11
 د. عدنان أبو عامر

المااي  بالحديث عن الخ يف  المحتمل لرئيس الس      ثير من الحبر اإلسرائي ي سال في األسابيذ
 الف س يني  محمود عباس، في ظل تردي واع  القحي.

وبعيدا عن تدهور حالت  القحي ، تعتقد )إسرائيل( أن ع ده السياسي يقترب من  ي قفحت ، سواء 
يب وواشن ن، مما بسبب الناحي  العمري  ال بيعي ، أو ما يبدو أن ا   يع  سياسي  يعيش ا مذ تل أب

يعني انش ال دوائر قنذ القرار اإلسرائي ي المخت ف : السياسي  واألمني  والعس ري ، بالتحايرا  
 الجاري  لما يعر، بر"اليوم التالي" ل ياب عباس.

من األهمي  بم ان تقرير حقيق  يتفس ع ي ا الف س ينيون واإلسرائي يون في  ن معاع، وهي أن السنوا  
، ش د  في ا الاف  ال ربي  استقرارا أمنياع، 2005 ا عباس الس    الف س يني  منق عام التي ح م في

 وهدوءا ميدانيا، لم تنعم ب  )إسرائيل( منق عقود  وي  .
وريم تو ، المفاواا  بين الجانبين، وقدور التقريحا  والتقريحا  المااد ، بين رام هللا وتل 

ن من الجانبين يواق ون اتقاحت م، وينظمون دوريات م أبيب، ل ن الابا  األمنيين في الميدا
المشتر  ، تح  عنوان "التنسيس األمني"، وح يخفي  بار الساس  اإلسرائي يين رااهم عن ، ريم 

 اخت ف م مذ عباس سياسياع.
أن است ماح ل قه الفراي ، ح ينش ل اإلسرائي يون  ثيرا ب وي  الخ يف  المتو ذ لعباس، بقدر تأ يدهم 

ي ون حام  لقا  اإلقرار بالحفاظ ع ن أمن م بالاف  ال ربي ، سواء  ان من الح ق  الايق  بعباس 
من ال جن  المر ةي  لفت ، أو بعل  بار الابا ، أو من سيدخل ع ن باةار الترشيحا  المفاجئ  

 من خارج الوس  السياسي والحةبي الف س يني.
وال فاء  لخ ف  عباس سيا ر "م رها" لرفذ نبرت  قحي  أن أي مرش  ير  في نفس  األه ي  

ل المةيد من األقوا  والتأييد داخل الح ب  السياسي  والحةبي   التقعيدي  اد إسرائيل، ليحق 
الف س يني ، ل ن  سي ون في الو   قات  م ةما بالحقول ع ن ال  م  المفتاحي  لنيل الموافق  
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فقد با  قل  من  بائذ األشياء في المنظوم  الف س يني   اإلسرائي ي  ع ي ، وهي البواب  األمني ،
 الحا م  في الاف  ال ربي .

ح يتع س األمر بالتش ي  بمرش  بعين ، أو توجي  احت ام آلخر، ل ن التر يب  اإلداري  واألمني  
ار والمالي  في الس    الف س يني  جع   الحبل السري ألي  ياد  هنا  مرتب   عاوياع بقانذ القر 

 اإلسرائي ي، أمنياع ع ن األ ل.
مذ الع م أن إسرائيل ح يبدو أن ا تتمترس خ ، مرش  بعين  لي ون الرئيس القادم ل س   ، فقد تقل 
األمور لحال  من التدهور األمني أو اححتراب الداخ ي بين المرشحين المفتراين، إن لم يتفقوا ع ن 

 قي   مفترا  لتوةيذ الم ام.
،  د تقبل إسرائيل بالتعامل األمني مذ  ل مسئول ف س يني في من ق  معين  بالاف  في هقه الحال 

ال ربي  ع ن حد ، حفاظا ع ن أمن ا القي لن تتناةل عن ، و د تجد تجاوبا من هقا المرش  أو قا ، 
مما ياذ مسئولي   بير  حول القو  الف س يني  الحي  التي ح يجب أن تبقن متفرج  ع ن ما 

 ي  ادم األيام.سيحقل ف

 3/7/218، الين أونفلسطين 
 

 صفقة القرن.. معضلتنا الكبرى وحظنا من خطيئتها! .11
 ساري عرابي
المعا   ال بر  التي فت   بالقاي  الف س يني ، هي أن التنا ل العربي مذ اححت ل لم يعد 

عربي  التي أخق  التنا ل الرئيس. وهقا من و   مب ر، حعتبارا  تع ق  بمن س الدول  الو ني  ال
تسعن ل تحرر من العبء الف س يني مب را، وانت ج  إم ا محاول  استخدام الف س ينيين وال يمن  ع ن 
 راراهم حعتبارا  داخ ي  في  ل  ب د، أو حعتبارا  قراعي  بين أنظم  هقه الدول الناشئ ، وما 

قاي  الف س يني  لفت  األبواب يتقل بقل  من  موحا  لقاد  ت   األنظم ، أو انت ج  استخدام ال
مذ النظام الدولي القي ت يمن ع ي   و  احستعمار القديم، أو الجديد ممث   في الوحيا  المتحد . 
ر القيود ال ائ   التي ف را  ع ن الف س ينيين منق الن ب ، والقداما  التي  وهقا ع ن أي  حال يفس 

 قا الشعب من المقاوم  ان   ا من أرااي ا.فرات ا هقه الدول ع ن الف س ينيين ب د، منذ ه
بمرور الو  ، لم يعد التنا ل مذ اححت ل موجودا بالمر  ، حتن لد  الدول التي ح تقيم ع  ا  
ع ني  مذ اححت ل،  ما هو حاقل اليوم في التحال، شب  المع ن بين دول عربي  وترامب ونتنياهو. 

ف س يني  ن ائيا؛ ألجل ت بيذ الوجود الق يوني في المن ق ، والثمن  ما هو مع وم تقفي  القاي  ال
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وترسيخ استمرار األنظم  العربي  التي استعد  لدفذ هقا الثمن، ودفن الحر   التحرري  ل شعوب 
لن األبد.  ن ائيا وا 

نحن الف س ينيين  ان لنا دور في قل ، ب  رب، فقد فتح  اتفا ي  أوس و ثم تأسيس الس    
الباب ع ن مقراعي  لت   الدول بأنظمت ا ل ولوج عبيدا إلن ةمن الع و الق يوني، ثم إن   الف س يني ؛

هقه احتفا ي  وما انبنن ع ي ا من وجود س    ف س يني  أخق  ترسخ لتنا ل جديد في الساح  
م بش ل واا  المعالم من بعد فوة  الف س يني  بين حر تي فت  وحماس، وهو التنا ل القي ر س 

في احنتخابا  التشريعي ، ثم ما ت  قل  من قراعا  مس ح  أفا  إلن ما ع ر، حماس 
 باحنقسام؛ ناجم  عن يياب  بول فت  )الفع ي( لنتائج احنتخابا .

هقه المسأل  مر  ب  وح تخ و من ال ابذ الجدلي، فالحقار القي تعر ل ل  الف س ينيون، هو القي 
، إلن السعي ل بحث عن 1973  التحرير، ومن بعد حرب العام دفذ القياد  المتنفق  في فت  ومنظم

م ان ل قه القياد ، ول ف س ينيين امن التحوح  السياسي  الجاري ، فقد أ خرج  الثور  الف س يني  
 ل تو  من األردن، وظ ر  نوايا السادا  ل ع ن.

، إح 1974عشر في العام وبالريم من أن أول تب ور لمساعي  ياد  فت  تج  ن في أ روح  النقا  ال
، ثم بال ةو 1976أن الثور  الف س يني  ظل  تح يم ا مستمرا، بالتدخل السوري في لبنان عام 

بعاد المنظم  إلن تونس، ثم في احنقسام العربي إب ان ال ةو العرا ي 1982اإلسرائي ي ل  عام  ، وا 
المنظم  في حين ، بدح من الحياد  ل  وي ، وهو ما دفذ الف س ينيون ثمن ؛ نتيج  انحياةا   ياد 

 اإليجابي. ولعل ت   احنحياةا   ان  مققود  لتبرير القهاب إلن مدريد ثم تو يذ اتفا ي  أوس و.
حسنا، يم ن الحديث عن مواةين  و   اهر ، وعن تآمر عربي مب  ر مرتب  بت   المواةين بش ل أو 

مواةين القو ، والتخ  ي العربي التدريجي القي بآخر، ول ن األس وب القي استخدم لمواج   اخت ل 
وقل في مراحل  ثير  حد  المكامر ، انت ن بنا إلن حيث نحن اليوم من إن اء التنا ل العربي 
اإلسرائي ي، ع ن األ ل في سياسات  الدوحتي  والرسمي  النظامي ، ومن خ س تنا ل ف س يني 

 ل.ف س يني داخ ي  مقد م ع ن التنا ل مذ اححت 
النةوي الس  وي لد  القياد  المتنفق ، وقراعات ا ع ن الشرعي  التمثي ي  ل ف س ينيين سواء في الداخل 
الف س يني أو مذ األنظم  العربي ، مذ مأسس  الفساد، وانت اج الةبائني  واحستةحم سبي  إلدار  

 و  م يمن  ع ن الوعي  الع  ا  في التنظيم الواحد وفي الساح  الو ني .. قل       تحول إلن
والس و  الف س يني، في مواج   اخت ل مواةين القو  ومواج   التخ  ي والتآمر العربي. ونحن بداه  
حين نتحدث عن التآمر العربي؛ نققد سياسا  الدول  وأنظمت ا الحا م ، وح نققد الشعوب 

 والجماهير العربي .
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ي قياي  سياسا  مقيري .. هي األسباب التي تأسس بالتأ يد، احت ار التمثيل والقرار والتفرد ف
قا  ع ي ا احنقسام الف س يني، وتحول الخقوم  الو ني  إلن تنا ل رئيس في ع    قراعي . وا 
 ان  فت  و يادت ا التي تتحمل قل  في األساس بما ح يحتمل السجال والنقاش، ف ن  هقا ح يعني أن 

مرورا بما سمي بالحسم العس ري؛  ان قائبا بالارور ،  س و  حماس منق احنتخابا  التشريعي 
حتن بالريم من  ل ما يم ن  ول  من إنجاةا  ع ن قعد بناء هي ل المقاوم  في   اي ية  ، وهقه 

 مسأل   ائم  بقات ا تستحس بس ا منفق ، يعيدنا إلن أقل مف وم ومشروي المقاوم .
ريا بالنسب  ل بني  الفتحاوي  بال امل، بعدم احستس م إن  أي  تأسيس بعد فت   ان ينب ي أن ي ون ثو 

ل نةعا  الس  وي  والتمثي ي ، وتجنب اإلدار  الةبائني  واحستةحمي ، والقبر الحثيث في إةاح  أي 
مدخل ألي تنا ل داخ ي ع ن حساب التنا ل الرئيس مذ العدو، والتجرد ال امل من المن س 

ين القو  والتآمر العربي، فالف  و  الفتحاوي ، واحرت اة األعرج في الفتحاوي في مواج   اخت ل مواة 
تبرير السياسا  احنحرافي  ع ن مسويا  اخت ل مواةين القو  والحقار العربي لثورتنا ومقاومتنا 
وشعبنا.. قل       أوق نا إلن ما نحن في  اليوم، أو ع ن األ ل هقه مساهمتنا نحن الف س ينيين فيما 

 اليوم. نحن في 
فالعجيب بعد قل ، أن يقد م البعل إعاد  اجترار الف  و  الفتحاوي  تف يرا خارج القندوس، مذ أن  ا 

 45، ف قه الف  و  هي القندوس القي ننحشر في  منق 1973ت جر ب ف س ينيا ع ن األ ل منق العام 
 عاما ع ن األ ل.

د، والمناور  اآلن ح بد  من ا، والع  ا  بالتأ يد ثم  مع يا  استجد  في وا عنا خ ل هقه العقو 
الداخ ي  قار  أ ثر تعقيدا وح تتع س ب ر، واحد ل ي نقول لنتوحد جميعا ع ن أساس التنا ل 
الرئيس مذ العدو بعيدا عن قراعا  الس   ، فاألمر ح يتع س ب ر، واحد، ل ن ونحن نناور، 

مبادرا  ال رول  من مبعوثي احستعمار  ف نتق ر أن التعري، القحي  ألمري ا أن ا عدو، وأن
قا  ان ح بد من دفذ ثمن  والو  ء في اإل  يم العربي، ليس  إح جةءا من الخ   التقفوي . وا 

المااي ، فع ينا أح ندفذ أثمانا يدا أ بر مما ندفذ اليوم، بالريم من  سو  ما  احستراتيجي أخ ائنا 
 هو راهن وجار.

 3/7/2018، "21 عربيموقع "
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 حرب الطائرات الورقية .10
 يونس السيد

" الحربي ، وهي األحدث بين مثي ت ا في 35 -هل  ان ع ن "إسرائيل" أن تستبدل  ائرا  "إ، 
العالم، ب ائرا  ور ي  لمواج   أ فال ية ، حيث دعا المستو نون إلن اححتشاد يوم الجمع  المقبل 

 ي  ع ن الق اي، ل تق ير بجنودهم األسر  بعد في مستو نا  "ي ، ية " إل  س أل،  ائر  ور 
 أن سئموا من مما    ح ومت م في عقد "قفق  تبادل" إل  س سراح م.

وهل  ان ع ن "إسرائيل" إرجاء اإلع ن عن تخريج أول  تيب  دبابا  "نسائي " إلثبا   و  اححت ل 
اي. من العبث الدخول في في مواج   الدب ا  واألياني الف س يني  ع ن  ول الحدود مذ الق 

مقارنا  من هقا النوي، وهي  ثير ، ع ن أي  حال، ح من حيث ال  ف  وح النوي وح الفعالي ، ل ن 
اإلبداعا  الف س يني  ح تتو ، في مواج   العنج ي  "اإلسرائي ي "، ولقد أثبت   ائرا  أ فال ية  

" ودبابا  "المير افا " في تحقيس األهدا، 35- "إ، رالبدائي  وبالونات م الحار   فعالي  أ بر من ال
 التي استخدم  من أج  ا، تماماع  ما فع   الحجار  خ ل احنتفااا  الف س يني  السابق . 

ليس  المر  األولن التي يخول في ا الف س ينيون "حرب حرائس" مذ "إسرائيل"، فقد وا ب  مثل هقه 
السابق ، ل ن ما يميةها، هقه المر ، أن ا تأتي في سياس  الحرب مراحل  ثير  في احنتفااا  الشعبي 

الرد ع ن الجرائم التي ارت بت ا  وا  اححت ل منق ان  س المسيرا ، وهي تأتي في ظل تحشيد 
 واستنفار  امل لجيش اححت ل ومستو ني  لقمذ هقه المسيرا .

 س ينياع هنا أو هنا ، أو تقند قحي  أن  ائرا  ودبابا  اححت ل و ناقي ، تست يذ أن ت تال ف
 ف ع ي عب مذ أ ران ، ع ن حين ير ،  ما حدث مراراع وت راراع ع ن سبيل احنتقام، ول ن ا لم تمنذ 
لحاس  اندحي عشرا  بل مئا  الحرائس في المستو نا  واألرااي الةراعي  المحاقي  ل ق اي، وا 

دام منظوم  ليةري   ام   في محاول  إلحرا  ا خسائر ب ا تقدر بعشرا  م يين الدوحرا ، ريم استخ
في الجو. ففي يوم الجمع  المااي وحده، الت م  البالونا  الحار   الف س يني  عشرا  الدونما  

سائحاع  150التابع  أل ثر من عشر مستو نا  في محي  ية ، واا ر   وا  اححت ل إلج ء 
 بعد اندحي الحرائس في ا. من إحد  المحميا  ال بيعي  في من ق  ال  ،، 

في سياس هقه الحرب، دع  عائ   الااب  "اإلسرائي ي" األسير، هدار يولدين، إلن حم   لدعم 
ونشر  ائر  ور ي  ع ن الق اي  1000المستو نين ول تق ير بجنودهم األسر ، تتامن إ  س 

نيس " ورئيس ج اة ومنشورا  في ت بيقا  وموا ذ ع ن اإلنترن ، فيما قهب عاو "ال  بوستا 
"الشابا " السابس  في ديختر إلن التحقير من أن ال ائرا  الور ي  والبالونا  الحار   يم ن أن تقود 

 إلن تجدد قراي مفتوح، م دداع بالعود  إلن حرب احيتياح . 
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بين إن ا السياس  القديم  المتجدد ، فاليمين المت ر، يقري  بول الحرب، واححت ل يقع د عس رياع 
الحين واآلخر، ل ن فقائل المقاوم  بدورها بدأ  تفرل إيقاعاع جديداع ربما يقل إلن نوي من "تواةن 

 الردي"، ويبدو أن ما من سبيل لو ، هقه الحرب في المد  المنظور.
 4/7/2018، الشارقةالخليج، 

 
  األسد شريك إسرائيل االستراتيجي .11

 تسفي برئيل
ةار  الخارجي  توقيا  بخقود المو ، المريوب في  إلسرائيل م، ب ور  و 2012في بداي  العام 

تجاه الرئيس السوري بشار األسد. وحسب تقرير في قحيف  "هآرتس"، اعتقدوا في وةار  الخارجي  
بوجوب التنديد بالقتل في سوري  والدعو  إلن تنحي  األسد عن منقب . يأتي هقا ع ن اوء مخاو، 

الوحيد  في ال رب التي لم تقم ب دان  األسد، ومن شأن ا أن تو ظ  إسرائيل من أن ت ون هي الدول 
نظري  المكامر  التي تقاي بأن تل أبيب معني  بالحفاظ ع ن نظام المجرم في دمشس. أفي دور 

 ليبرمان القي  ان في حين  وةير الخارجي  تبنن التوقيا .
والجيش السوري، و ال بش ل حاسم  عارل قل  رئيس الح وم  بنيامين نتنياهو، ل ن  أدان المقبح 

إن  "ح يوجد لةعماء مخت فين أي عوائس أخ  ي  في  تل جيران م وأبناء شعب م"، ل ن ليس، لم 
يق ر ح  مسكول وح  من يجب تنحيت . وهقا سفير إسرائيل في األمم المتحد ، رون بروشاور، قهب 

  ي في  ياد  شعب ".إلن أبعد من قل  مع نعا أن  "ح يوجد ليسد حس أخ 
المراوي  الدب وماسي  اإلسرائي ي  والخ ، بين ليبرمان ونتنياهو فق  عةة  نظري  المكامر ، و اد  في 
م يشيا  المتمردين  انوا ع ن  ناع  بأن إسرائيل معني  باستمرار نظام األسد، و انوا محقين. اآلن 

دار    المعر   األخير  اد المتمردين في ع ن خ في  تحسين سي رت  ع ن معظم أجةاء سوري  وا 
الجنوب، يتولد احن باي الما ل بأن إسرائيل تقوغ اآلن سياسي  جديد  تقاي بأن ا "تس م بنظام 

 الرئيس بشار األسد".
 بل أسابيذ عد  ورد  تقارير تقول إن إسرائيل أواح  لروسيا بأن ا لن تعارل بقاء األسد، و أن 

ي ا رافع  تأثير ع ن  بيع  النظام القي سيقوم بعد انت اء الحرب. لم القرار في أيدي ا، أو أن لد
"تس  م" إسرائيل بنظام األسد فحسب، بل تخشن من إم اني  أن تنج  الم يشيا  المخت ف  في إةاحت ، 

 وب قا تبدأ حرب أه ي  جديد  بين القوا  المنتقر .
جي  في السنتين األخيرتين: لم يظ ر تأييد في أوراس عمل،   تب  في الجيش اإلسرائي ي ووةار  الخار 

جدي  ليسد، ول ن من مجمل التقديرا  يظ ر أن  ل الج ا  تر  في استمرار ح م األسد خيارعا 
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، وحتن اروريعا ألمن إسرائيل. التعاون العس ري الوثيس بين إسرائيل وروسيا القي من   مفا ع
حةب هللا و وافل الس ح وأهدا، إيراني ، ام إسرائيل يدعا حر  في إدار  حرب محدد  اد  واعد 

 إسرائيل إلن تحال، يير رسمي مذ الدول العربي  التي تكيد بقاء ح م األسد.
م رئيَس احستخبارا  السوري ع ي مم و ، وفي 2015الرئيس المقري عبد الفتاح السيسي التقن في 

س ". وفود مقري  ةار  مكخرعا السن  نفس ا أع ن األسد أن "مقر وسوري  توجدان في القارب نف
دمشس ريم حقيق  أن سوري   رد  من الجامع  العربي . وحتن السيسي أع ن في مقاب   أجري  مع  

م أن "مقر تدعم جيوش دول مثل: ليبيا والعراس وسوري "، وليس المتمردين. الم   2017في 
ا إلن  األردني عبد هللا القي  ان من أوائل الةعماء القين أدانوا األسد و  بوا تنحيت ، انام أياع

المو ، المقري، وبسبب قل  قعد إلن مسار التقادم مذ السعودي . وحديثعا وفي أعقاب عد  
محادثا  أجراها ولي الع د السعودي محمد بن س مان مذ القياد  الروسي ، لم تعد الريال تتحدث 

 اد بقاء األسد.
م تم تقديره في حين  في إسرائيل  تدخل 2015عام  التدخل العس ري الروسي في سوري  القي بدأ في

يير ناجذ ومقيره الفشل. فع يعا ف ن روسيا لم تحدث ثور  في م ان  األسد الداخ ي  فحسب، بل 
وحيد  التدخل في الساح  السوري  لدول عربي   أوجد  تحالفعا متعدد الجنسيا  مذ إيران وتر يا،

قي  إسرائيل  ما يبدو مذ أ ل األمور سوءعا بعد أن   ع  مثل   ر والسعودي  واتحاد اإلمارا . ب
الوحيا  المتحد  نفس ا عن الساح   بل قل . ول ن يتبين أن التحال، الروسي ح يتامن رواب  
محب . لقد حدث  خ فا  بين إيران وروسيا في مواوي السي ر  ع ن المنا س األمني . أما تر يا 

ال سوري  فبات  ت دد استراتيجي  دول  سوري  الموحد  التي تسعن التي ية  المنا س ال ردي  في شم
 إلي ا روسيا.

ع ن خ في  قل ، إقا  ان هد، إسرائيل هو  رد إيران من سوري ، ف ن روسيا، وليس الوحيا  
المتحد  أو الدول العربي ، هي التي تست يذ القيام بقل . روسيا هي الدول  العظمن الوحيد  التي 

يد نشا ا  إيران في سوري ، وربما حتن جع  ا تنسحب من سوري . احعتماد ال بير تست يذ تقي
ليسد ع ن روسيا، حتن أ ثر من اعتماده ع ن إيران، يخ س معادل  س    بالنسب  إلسرائيل، وحسب 
هقه المعادل  ف ن سياس  سوري  الخارجي  بما في قل  سياست ا العتيد  تجاه إسرائيل، ستمر بمقفا  

 رم ين، وبقل  سيتم امان التنسيس مذ إسرائيل وتق يل الت ديد من هقا احتجاه.ال 
هقه ليس  معادل  أحادي  الجانب، ألن إسرائيل م تةم  في المقابل بعدم المس بنظام األسد. إااف  

م ما ةال م ةمعا لي را،، أي 1974إلن قل ، فعندما تتحدث إسرائيل عن أن اتفاس الفقل من العام 
سرائيل لن تس م ب دخال  وا  سوري  إلن منا س من شأن ا أن ت ون منةوع  الس ح في هاب  أن إ



 
 
 
 

 

 40 ص             4680 العدد:             7/4/2018 ءاألربعا التاريخ: 

                                    

الجوحن، حينئق من األفال أن نق ر أن القي أشر، ع ن تنفيق احتفاس هو  و  مرا بي األمم 
المتحد ، وفع يعا فقد حرد الجانب السوري ع ن عدم خرس احتفاس، وهقا ما فع   نظام األسد القي 

افظ ع ن حدود هادئ  خ ل عشرا  السنين. إسرائيل التي ح تحترم بش ل  بير  درا  مرا بي ح
األمم المتحد   ان  است    ميةان الردي العس ري من أجل التواي  ليسد بأن  من األفال ل  

 احترام اتفاس الفقل.
ا، التي تر  في الو   الحالي، ستنام لقوا  المرا ب  )عندما يعود إلن هاب  الجوحن(  روسيا أياع

مذ إسرائيل الحاج  إلن الحفاظ ع ن حدود هادئ . وحسب مو ، إسرائيل، ف ن  يجب  بالمنظار نفس 
ع ي ا تمني نقر ساحس ليسد وأن ت ول أيام . قل  أن  حين ي دد وةراء في إسرائيل  رسي األسد 

ا، إقا ما سم  لقوا  إيراني  بالتمر ة  رب الحدود في إسرائيل، ف ن  م بقل  ي ددون روسيا أياع
 وبقور  مباشر  ي ددون التعاون احستراتيجي الجديد إلسرائيل القي يج س في  قر الرئاس .

 3/7/2018هآرتس 

 4/7/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 في إسرائيل يحذرون: عباس هو العائق أمام خطوات اقتصادية لتحسين الوضع في غزة .11

 عاموس هرئيل
اإلسرائي ي يعتقدون أن معارا  رئيس الس    الف س يني  محمود عباس هي التي في ج اة األمن 

تش ل اليوم العائس الرئيس أمام القيام بالخ وا  األولن لتحسين الواذ اإلنساني في   اي ية . 
وريم الب ي  الع ني  المتق ب  ل قياد  في إسرائيل، ظ ر في األسابيذ األخير  استعداد أ بر من 

 قياد  لتشجيذ مشاريذ إق ح البنن التحتي  في الق اي.جانب ال
ول ن المعارا  الشديد  ألبو ماةن ع ن خ في  التوتر بين الس    وحماس في هقه األثناء تقع ب 
التقدم في هقه المسير . وفي الو   الحالي  شف    ر عن اتقاح  يير مباشر  بين إسرائيل 

 فين والمقاد   ع ن عم ي  إعاد  اإلعمار.وحماس ت د، إلن منذ التقعيد بين ال ر 
في التقريحا  الرسمي ، أ د رئيس الح وم  نتنياهو ووةير الدفاي ليبرمان، ع ن الحاج  لحل مسأل  
الموا نين اإلسرائي يين وجثتي الجنديين المحتجةتين في ية   بل المقاد   ع ن خ وا  إنساني  

ا ل مستو  الم ني بمجال مناور  أ بر من أجل ت بيس واسع ، ول ن فع يعا يبدو أن ما سمحا مكخرع 
مشاريذ يم ن ا المساعد  في ت دئ  التوتر مذ حماس ع ن  ول الحدود. وامن أمور أخر ، جاء  
تقارير عن تقدم في احتقاح  مذ  برد من أجل إ ام  رقي، بحري في المستقبل، يستوعب 

 باائذ لقال    اي ية .
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 قار )مارس(  تل أ ثر من  30  ع ن  ول الجدار في الق اي في منق بدأ  حماس بالتظاهرا
( ف س ينيعا بنار الجيش اإلسرائي ي، وتم إ  س مئا  القواريخ والققائ، ع ن إسرائيل. وفي 120)

األش ر األخير  تم إحراس حقول وأحراش في ب دا  ي ، ية  نتيج  استخدام ال ائرا  الور ي  
   التي ت  س من الق اي.الحار   والبالونا  المفخخ

دار  ترامب التي تعتبر إعاد  إعمار الق اي جةءعا من مبادر  الس م التي ينوي  المجتمذ الدولي وا 
ترامب عرا ا، يكيدون عم يا  تحسين البنن التحتي  في الق اي في الو   القريب القادم، ول ن ثم  

ف سرائيل بحاج  إلن الس    من أجل عقب  أساسي : القعوبا  التي تاع ا الس    الف س يني . 
القيام بخ وا  مخت ف  في مجال البنن المدني  في الق اي، مثل تش يل خ    رباء إاافي، والحفاظ 
ع ن التنسيس مذ الس    في مجاح  أخر ، ومن ا الحفاظ ع ن ال دوء األمني في الاف  ال ربي ، 

ا القي يحتاج إلن حل. المجتمذ ثم إن مش    ال ا   في ية  تعد  اآلن المواوي األ  ثر إلحاحع
ا بحاج  إلن الس    لاخ األموال ل ق اي، فالقواعد المالي  القعب  التي اتبعت ا الوحيا   الدولي أياع
المتحد  بقور  متشدد  أ ثر في ع د إدار  ترامب ح تسم  تقريبعا بالعمل مذ البنو  المرتب   بح م 

ر . لقل ، يجب ع ن األموال أن تمر عبر بنو  في منا س حماس بقور  مباشر  أو يير مباش
الس    )مكخرعا فق   ان ع ن البن  العربي أن يدفذ م يار دوحر في اتفاس تسوي  أعقاب نقاش في 

 مح م  أمري ي ، بسبب ات ام  بالتعامل مذ أموال لإلرهاب(.
   بي ، وريم نفي الس    في الش ر المااي، خرج عباس من المستشفن برام هللا بعد عد  ع جا

سن (  د أقب  أ ثر خ ور  بدرج  ما، ويعمل اآلن  83ف ن الواذ القحي ل رئيس الف س يني )
ساعا    ي  ، وع  ت  مذ بعل  بار الس    المحي ين ب  أاح  متوتر  جدعا. في محي  الرئيس 

المبادع الو ني  يشعرون بأن  يارس في ج وده لتش يل إرث  التاريخي ) من لم يتناةل عن 
الف س يني (  بيل انت اء دوره. وفي الو   نفس  يبحث عن سبل ل دفاي عن أبناء عائ ت  القين با  

 عدد من م أثرياء في فتر  وحيت ، ما يعرا م حنتقاد عام بعد تر  م ام .
 ، و قل  في المحادثا  التي أجراها عباس في األسابيذ األخير ، أظ ر اهتمامعا ائي ع باائق  ية 

أظ ر عداء شديدعا لحماس ويت م ا بتخريب خ وا  المقالح  الداخ ي  الف س يني  وبمحاول  
التعرل لحيا  رئيس ح وم  الس    رامي الحمد هللا أثناء ةيارت  ل ق اي في  قار المااي. رئيس 

رتير العام الس    لم يستجب فع يعا ل تحسسا  من جانب إسرائيل والوحيا  المتحد  ومبعوث الس 
 ليمم المتحد  ل شرس األوس  ني وحي م دينو، فيما يتع س بتحري  عم ي  إعمار   اي ية .

في  ياد  الس    برام هللا يق قون من احتمال واحد، وهو إظ ار تماهي س ان الاف  ال ربي  مذ 
اهرا  الواذ في الق اي بتشجيذ حماس. في ن اي  ش ر حةيران  ام  شر   الس    بتفريس مظ
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تماهي مذ ية  في رام هللا بالقو ، ول ن م في رام هللا يعتقدون أن استمرار أةم  الق اي يم ن أن يكثر 
 في ن اي  الم ا، ع ن الواذ في الاف  ال ربي  وياعاذ احستقرار النسبي في ا.

 محمد يامدي، مبعوث   ر في المن ق ، القي يعمل في السنوا  األخير  في وسا   يير رسمي 
سرائيل، أ ر أمس في مقاب   مذ و ال  األنباء القيني  بأن ثم   بين حماس والس    الف س يني  وا 
اتقاح  يير مباشر  تجري حول الواذ في الق اي. و ال يامدي إن اسرائيل وحماس تجريان 
ن احتقاح  تتناول  مفاواا  يير مباشر  ل توقل إلن تسوي  في ية  بع م الوحيا  المتحد ، وا 
مشاريذ بنن تحتي  ستحسن مجال ال  رباء والمياه والقر، القحي في الق اي، وتوفير أما ن 

 عمل، ثم اعتر، بأن هقه احتقاح  لم تنج  بعد في التوقل إلن أي اتفاس.
إااف  إلن تبادل الرسائل الشديد  بين إسرائيل  ،األ وال احستثنائي  ل امدي تك د التقدير بأن 

لمحاوح  ل توقل إلن اتفاس سياسي يير مباشر بين ال رفين. لقد قع د  تتواقل ا ،وحماس
حماس حقعا ردودها ع ن هجما  س ح الجو اإلسرائي ي في الق اي، و ام  مرا  عد  ب   س 
القواريخ و قائ، ال اون ع ن ب دا  ي ، ية . ول ن ا امتنع  عن استخدام عم يا  إ  س 

السبذ، مث ما فع   في عم يا  التقعيد من  بل. هقا الس و  يم ن أوسذ، تحديدعا ع ن أسدود وبئر 
ا عن اب  ل نفس القي تفرا  مقر ع ي ا.  أن يعبر أياع

في هقه األثناء، تحظن حماس بتس ي   في الحقار ع ن الق اي في أعقاب  رار مقر فت  معبر 
ر رف  أ ثر من رف  أمام حر   األشخاد والباائذ منق ش ر رماان. حتن اآلن مر في معب

( شاحن  من مقر، وألن الر اب  األمني  في المعبر ائي   ف ن إسرائيل ح تعر، بش ل 1400)
 واا  إقا ما تم ت ريب وسائل  تالي  في هقه الشاحنا  مث ما فع   حماس في السابس.

م و د ورد  تقارير عن لقاء أول بين محمود عباس ورئيس ح وم  الس    الف س يني  السابس س 
فيال بعد فتر   وي   من انق اي الع    بين ما، وجاء في قحيف  "الشرس األوس " اليوم، إن  في 

 ال قاء بحث عباس وفيال إم اني  تش يل ح وم  وحد  ف س يني  بموافق  حماس برئاس  فيال.
لن محمود عباس بحاج  إلن تجرب  فيال وم انت  إقا ما  ام المجتمذ الدولي باخ أموال أخر  إ

المنا س، هقه الخ و  تبدو محاول  من عباس لمواج   مبادر  الس م األمري ي ، فالس    الف س يني  
تبدي ش و عا  ثير  تجاه نوايا ترامب، وتقا ذ تمامعا مبعوثي  إلن المن ق  بقريع  أن مو ، اإلدار  

ا إلن إسرائيل.  ينحاة تمامع
 3/7/2018هآرتس 

 4/7/2018، القدس العربي، لندن
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