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التجمعات البدوية وُتصّعد ضّد  ألهالي والمتضامنين في الخان األحمرا تعتدي على االحتالل قوات .1
 حول القدس

مواطنا على  35، أن القدس، من 4/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، أهالي الخان  يوم األربعاء، ، ظهروااألقل، بينهم صحفي، أصيب

األحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا بصدورهم العارية، 
 لجرافات االحتالل.

وقالت مراسلتنا إن قوات االحتالل اعتدت بالضرب على النشطاء واألهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية 
بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات االحتالل من هدم المساكن والمنشآت في الخان األحمر، وتشريد 

إلى إصابة عدد منهم، إضافة إلى إصابة الزميل محمد حمدان مراسل قناة "عودة"،  أدىسكانه، ما 
 ونقل إلى المستشفى لتلقي العالج.

سر حركة فتح بالقدس  أمينة على بوحشي اإلسرائيليوفي تطور الحق، اعتدت قوات االحتالل 
فيها أيضا، منهم نائب  أصيبمع جنود وشرطة االحتالل  وصداماتشادي مطور، خالل مواجهات 

القدس في المجلس الثوري عدنان غيث، ومحافظ  ورئيس لجنةالقدس عادل ابو زنيد،  إقليمسر  أمين
ن، ووزير هيئة مقاومة الجدار ووزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني، ومرافقه محمود بدوا

سر منطقة العيزرية موسى جبر، ورائد فايز، وحمدي  وأصيب أمينواالستيطان وليد عساف. كما 
 الرجبي.

من كوادر  آخرين 7القدس ناصر جعفر و إقليموعلى صعيد متصل اعتقلت قوات االحتالل عضو 
 الحركة. وأبناء
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 إصابة 35الطواقم الطبية تعاملت مع  أن، األحمرل المصادر الطبية العاملة في جمعية الهال وأفاد
 تم عالجهم ميدانيًا. اإلصاباتلعدة مستشفيات، وباقي  إصابات 4نقل منهم 

وأكد مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان عبد هللا أبو 
مخططات االحتالل الرامية  إفشالحتى يتم رحمة، أن الفعاليات المساندة للخان األحمر ستتواصل 

 إلى سرقة األرض وتوسيع المستوطنات وحرمان أبناء شعبنا من أرضهم.
وكانت جرافات االحتالل باشرت منذ فجر اليوم بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة 

ول اآلليات الثقيلة الخان األحمر، وأزالت الحواجز الحديدية المالصقة للشارع، لتمهد الطريق لوص
 ومعدات االحتالل إلى المنطقة وهدمها.

إثر  1953سكان الخان األحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام  أنيذكر 
تهجيرهم القسري من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات األساسية، كالكهرباء والماء 

، بفعل سياسات المنع التي يفرضها االحتالل على المواطنين هناك وشبكات االتصال والطرقات
 بهدف تهجيرهم.

ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات اإلسرائيلية، حيث يقع ضمن األراضي التي 
"، اّلذي يهدف إلى االستيالء E1تستهدفها سلطات االحتالل لتنفيذ مشروعها االستيطاني المسمى "

دونم، ممتّدٍة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من ألف  12على 
 أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.

سلطات  ، أننائل موسى ، عنالقدس المحتلة، من 4/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
مسكن ومنشأة في تجمع أبو نوار البدوي قرب  20ء، نحو االحتالل اإلسرائيلي، هدمت اليوم األربعا

جرافات التجمع، وبدأت  3واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل برفقة  بلدة العيزرية شرق القدس.
 تشرع بعملية هدم المساكن. أنبأمتعتهم في العراء، قبل  مساكنهم، والقتبطرد المواطنين من 

ت آمنش 10مساكن ونحو  10 االحتالل هدمتقوات  إنالجهالين  وقال الناطق باسم التجمع أبو عماد
فيه إخطارات الهدم عددا آخر من المنازل المنكوبة للمرة  وقت تهددوبركسات اغلبها متواضعة في 

 الخامسة على التوالي.
نسمة  650نحو ، إلى أن القدس، من هبة أصالن، عن 4/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرةوأشارت 

منزال من الخشب والصفيح يسكن في تجمع أبو النوار، ويعتاش أهله على تربية  115 يتوزعون على
لى الشرق من تجمع أبو  المواشي التي تقدر بأربعة آالف رأس، باإلضافة إلى أربع منشآت زراعية. وا 

النوار، تصدى سكان تجمع أبو الحلو للجرافات التي حضرت لتهيئة الطرق تمهيدا لهدم تجمعهم، 
 عليهم تلك القوات واعتقلت بعضهم. فاعتدت
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وتمكن متضامنون ونشطاء فلسطينيون وأجانب من التصدي لعملية الهدم ومنع اآلليات من التقدم، 
 فتم استدعاء تعزيزات أمنية للمكان واالعتداء على المحتجين.

لي ألفي طفال، في حين يمتلك السكان حوا 85نسمة بينهم  160ويقطن في تجمع الخان األحمر قرابة 
 رأس من الماشية هي مصدر قوتهم األساسي.

 
 في الخان األحمر يؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين "إسرائيل" اعتداءعباس:  .2

، عضاااو اللجناااة 4/7/2018 محماااود عبااااس، ياااوم األربعااااء يةفلساااطينال السااالطةهااااتف رئااايس  :رام هللا
ظ القدس، عدنان الحسيني، وذلك لالطمئناان علاى صاحته التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محاف

إدانتااه  عباااسوأكااد  عقااب تعرضااه لالعتااداء ماان قباال قااوات االحااتالل اإلساارائيلي فااي الخااان األحماار.
، على المواطنين الفلساطينيين فاي الخاان األحمار وتارحيلهم اإلسرائيليالكاملة العتداء قوات االحتالل 

قياااام األمااام المتحااادة بواجبهاااا تجااااه الشاااعب الفلساااطيني وتاااوفير  مااان أرضاااهم باااالقوة، ماااا يؤكاااد ضااارورة
أن هاذا الشاعب يازداد تمساكًا بأرضاه وثوابتاه ومقدسااته، وأناه  عباس علاىد ككما أ الحماية الدولية له.

 وطنه وأرضه ومقدساته.  لن يفرط بذرة تراب فلسطينية مهما كانت شراسة الهجمة االحتاللية ضدّ 
 4/7/2018 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 عريقات: السلطة الفلسطينية ستواصل دفع مخصصات الشهداء واألسرى .3

أمااين ساار اللجنااة  ، أنرام هللا، ماان 4/7/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(نشاارت 
، وأسر الشاهداء التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قال إن القيادة ستواصل دفع رواتب األسرى

قااارار سااالطات االحاااتالل باقتطااااع مخصصااااتهم مااان عوائاااد ضااارائب السااالطة  مااان رغمباااالوالجرحاااى، 
، إن 4/7/2018 خااالل مااؤتمر صااحفي عقااده فااي رام هللا يااوم األربعاااء ،وأضاااف عريقااات .الفلسااطينية

القيااادة وجاادت  أن الساالطة الفلسااطينية لاام تعااد قائمااة، مؤكااداً  أن رىالقاارار يعنااي بااأن حكومااة نتنياااهو تاا
 لخدمة شعبنا ولن تسمح ألي جهة كانت بابتزازها، وخاصة في أموالها.

موضاوعة علاى جادول  "إسارائيل"أن تحديد العالقات السياسية واالقتصاادية واألمنياة ماع  عريقاتوأكد 
وشدد على أن الوضع لان يساتمر كماا  أعمال القيادة الفلسطينية، تمهيدًا التخاذ قرار بهذا الخصوص.

مان دون سالطة، واالحاتالل دون كلفاة، وأن يبقااى  الفلساطينيةيرياد نتنيااهو وتراماب باأن تكاون السالطة 
بأساااليب رجااال  أن القضااية الفلسااطينية لاان تحاالّ ، مؤكاادًا قطاااع غاازة خااارج إطااار الفضاااء الفلسااطيني

صاااالح العقاااارات، والتهدياااد والوعياااد، ولااان تحااال بقطاااع المسااااعدات عااان الااادول الفقيااارة ألنهااام صاااوتوا ل
: "سنساتمر فاي مسااعينا أماام المحكماة الدولياة، حياث تام تنفياذ قائالً  وتابع فلسطين في مجلس األمن.
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قرار اإلحالة الرسمية فيماا يتعلاق بالعادوان علاى قطااع غازة واألسارى واالساتيطان والقادس، ونأمال مان 
المساؤولين اإلساارائيليين المجلاس القضاائي فاي المحكماة الجنائياة الدوليااة، أن يفاتح تحقيقاًا قضاائيًا ماع 

 حول هذه القضايا".
شخصية، تضم مختلف الفصائل برئاسة عضو  12رئيس محمود عباس شكل فريقًا من الوأضاف أن 

اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار، عضااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح عاازام األحمااد، ماان أجاال وضااع 
اء كافااة أشااكال االنقسااام، وتمكااين حكومااة توصاايات لحاال قضااية غاازة جااذريًا، مؤكاادًا علااى ضاارورة إنهاا

 الوفاق الوطني.
صااائب ، أن الخااان األحماار محمااد يااونس، نقاااًل عاان مراساالها فااي 5/7/2018 ،الحيــاة، لنــدنوأضااافت 

عريقاات قااال إن هادم التجمعااات البدويااة الفلساطينية فااي الخااان األحمار شاارق القاادس يهادف إلااى إفاارا  
حاااالل المساااتو  طنين اليهاااود مكاااانهم، ماااا يقاااع فاااي قلاااب الخطاااة السياساااية األرض مااان الفلساااطينيين وا 

 األمريكية اإلسرائيلية.
 

 "إسرائيل" تنفذ في المنطقة جريمة حرب، وتطهير عرقي: مجدالني .4
هاجمات قاوات االحاتالل اإلسارائيلي بقاوة متضاامنين وساكان فاي منطقاة الخاان : كفاح زباون - رام هللا

 بدوي. 200فعلي نحو هدم الحي الذي يأوي نحو  األحمر، القريبة من القدس، في أول تحرك
تنفاذ فاي المنطقاة جريماة  "إسارائيل"وقال أحمد مجدالني، عضو اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار، إن 

وأضاف: "إن ما تقوم به سلطات االحتالل في الخان األحمر وتجمع أبو نوار  حرب، وتطهير عرقي.
أراضي الدولة الفلسطينية، يرتكبها االحاتالل بادعم أمريكاي  والتجمعات البدوية، هو سرقة جديدة ضد 

 (".1 –وذلك لتنفيذ المشروع االستيطاني المسمى )إي 
 5/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عشراوي: اقتالع الخان األحمر استكمال "للكماشة اإلسرائيلية" .5

نااان عشااراوي المجتمااع الاادولي طالباات عضااو اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية ح :رام هللا
إلحاق مواقفه وبياناته المليئة بعبارات القلق واالستنكار الرافضة للتصعيد اإلسرائيلي الجنوني والمكثف 
على األرض بخطوات عملية وواضحة، والعمل على وقف جرائم الحارب التاي ترتكبهاا دولاة االحاتالل 

األربعاااء وقالاات فااي بيااان لهااا، يااوم  القسااري. فااي الخااان األحماار وعمليااات التطهياار العرقااي والتهجياار
االسااتيطاني واسااتكمال "للكماشااة اإلساارائيلية"  E1يااأتي فااي سااياق تنفيااذ مخطااط  ذلااك: إن 4/7/2018
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ضم القادس وحصاارها وتقطياع الضافة الةربياة وتكاريس االحاتالل العساكري ل راضاي  إلىالتي تهدف 
 الفلسطينية.

 4/7/2018 ،ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 تدين الهجمة االحتاللية على تجمعي أبو نوار والخان األحمر شرق القدس الفلسطينية الحكومة .6
الهجمااااة االحتالليااااة، التااااي تسااااتهدف تجمعااااي أبااااو نااااوار والخااااان  الفلسااااطينيةحكومااااة الداناااات  :رام هللا

يعااد   ذلااكحمااود، إن وقااال المتحاادث الرساامي باساام الحكومااة يوسااف الم األحماار، فااي محاايط القاادس.
وطالب المجتمع  منذ عام النكبة األسود. "إسرائيل"لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها  استمراراً 

 الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لمنع االحتالل من مواصلة اعتداءاته على شعبنا وأرضنا. 
كي، بأشاااد العباااارات جريماااة الحااارب التاااي ترتكبهاااا دان وزيااار الخارجياااة والمةتاااربين ريااااض الماااالكماااا 

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في الخان األحمر.
 4/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول اقتحام األقصى تحريض سافر وخطير الحكومة .7

تصاريحات رئايس حكوماة االحاتالل بنياامين نتنيااهو بخصاوص إن  الفلسطينيةحكومة القالت  :رام هللا
واعتبااار المتحااادث  "الساااماح بزياااارات أعضااااء الكنيسااات للمساااجد األقصاااى"، تحاااريض "ساااافر" وخطيااار.

، أن 4/7/2018 الرسااامي باسااام الحكوماااة فاااي رام هللا، يوساااف المحماااود، فاااي تصاااريح لاااه ياااوم األربعااااء
وحااذر المحمااود، ماان  مقدسااات العاارب والمساالمين".تصااريحات نتنياااهو "تشااجيع علااى المساااس بأقاادس 

 استمرار تصعيد االحتالل اإلسرائيلي ضد المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.
 4/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 ة "المحنطة"مدرسة إسرائيلية حيوانات فلسطين المنقرض" تستنكر سرقة ةالفلسطيني العاليالتعليم " .8

، تبرع 4/7/2018 استنكرت وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم العالي، يوم األربعاء :القدس المحتلة
مدرسة "شميدت" في القدس، عبر الرابطة األلمانية ل رض المقدسة بمجموعة "األب شميتز" للمتحف 

"المحنطة" وخاصة تمساح جسار اإلسرائيلي الذي تحتوي على العديد من حيوانات فلسطين المنقرضة 
واعتبااارت الوحااادة أن افتتااااح متحاااف الطبيعاااة وتاريخهاااا، فاااوق أراضاااي قرياااة  الزرقاااا، وفهاااد بئااار السااابع.

 الشيخ موّنس المهجرة هو جريمة.
 4/7/2018 ،فلسطين أون الين
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  : ما حدث في الخان األحمر كفيل بإشعال انتفاضة عارمةحماس .9

برهوم أن ما جرى للفلسطينيين في الخان األحمر من اضطهاد  أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي
وتهجير وتنكيل بالنساء والرجال كفيل وحده بإشعال انتفاضة عارمة في كل مدن وقرى وشوارع 

وشدد برهوم في تصريح صحفي أن  فلسطين دون استثناء، وبال أي حسابات لجةرافيا أو لةيرها.
 عة، فكرامة اإلنسان وعفة المرأة الفلسطينية فوق كل حساب.االحتالل سيدفع ثمن هذه الجريمة البش

 5/7/2018موقع حركة حماس، 

 
 فتح تطالب العالم بالتدخل الفور لوقف "المجزرة والمحرقة في الخان األحمر" .11

طالبت حركة فتح العالم بأسره بالتدخل الفوري "لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات 
الخان األحمر بحق السكان األصليين". ووصفت "فتح" ما يجري "بجريمة تطهير عرقي  االحتالل في

وحرب إبادة ضد الشعب في كل أماكن تواجده، وفي هذه األثناء في الخان األحمر وسكانه 
 المتمسكين بتراب األرض وموطنهم".

 5/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 نللحركة حتى اآليتعلق بغزة ي عرض جدي قدم أمصدر قيادي في حماس لـ"القدس": لم يُ  .11
قلل مصدر قيادي في حركة حماس، يوم الثالثاء، من الجدل المثار حول الدور القطري في  :رام هللا

 –قضية غزة ومحاوالت بعض الفصائل والجهات اتهام قطر بمحاولة تمرير مشاريع إسرائيلية 
 أميركية في القطاع.

هويته في حديث لا "القدس" أن المقترح القطري هو من وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف 
ضمن سلسلة مقترحات قدمت لحماس من جهات عربية ودولية وجميعها ليست منصفة لحقوق 

 المواطنين في القطاع بعد كل هذه المعاناة الطويلة مع الحصار المشدد من قبل االحتالل.
يبنى من خالله على تفاهمات، مشيرا إلى أن  وقال المصدر" إنه لم يقدَّم للحركة أي مقترح يمكن أن

الحركة تنظر إلى جميع ما قدم إليها من مقترحات شفوية أنها مجرد محاوالت للتخفيف من األزمة 
وبين القيادي، أن حركته أبلةت عدة أطراف رفضها  اإلنسانية بةزة دون حلها بشكل جذري وواضح.

اني واالقتصادي في غزة. مشيرا إلى أن الحركة القاطع لربط قضية صفقة التبادل بالوضع اإلنس
وأشار المصدر إلى أن حركته لم  تفصل بين القضيتين وال يمكن بأي حال من األحوال الربط بينهما.

تخض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وأن ما أثير من تصريحات إعالمية نسبت 
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في المفاهيم. مبينا أن السفير كان يتحدث عن  للسفير القطري محمد العمادي كانت مجرد خلط
المقترحات التي تقدم لحماس من عدة أطراف بمعرفة إسرائيل التي ستكون هي األخرى طرفا في أي 

 تفاهمات.
 وأضاف "لكن كل تلك المقترحات لم تصل ألي نتائج ملموسة ولم نر فيها أي جدية حتى اآلن".

مقترح جدي على الحركة فسيتم طرحه على الفصائل  أنه في حال عرض اي النظر ولفت المصدر
التخاذ قرار موحد بشأنه. مبينا أن الحركة معنية بأن تضع الفصائل الفلسطينية في كافة التطورات 

وأشار إلى أن بعض الفصائل طلبت من قيادة حماس  وأن أي اتفاق يتم باإلجماع الوطني.
 حركة أكدت أنه ال يوجد أي عرض جدي حتى اآلن.استفسارات حول ما يدور ويثار إعالميا، وأن ال

وأكد المصدر الى أنه ال يوجد أي تقدم في أي من الملفات المتعلقة بةزة والوضع األمني مع 
االحتالل فيها وكذلك صفقة تبادل األسرى. مشيرا إلى أن أي صفقة تبادل يجب أن تكون بشروط 

سرى الذين أعيد اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم في المقاومة ومنها اإلفراج قبل أي حديث عن جميع األ
 صفقة شاليط.

وبشأن الحديث عن إمكانية عودة سالم فياض على رأس حكومة وحدة وطنية، قال المصدر القيادي 
 إنه لم يعرض على الحركة أي شيء، وأنه في حال عرض فان الحركة ستتخذ موقفا واضحا بشأنه.

 3/7/2018القدس، القدس، 
 

  وبعض أدواتهما يلتفون على موقف عباس في وجه المؤامرة "إسرائيل"و: واشنطن القواسمي .11
غزة: وجهت فصائل فلسطينية انتقادات حادة للسفير القطري محمد العمادي، المسؤول عن اللجنة 
القطرية إلعمار قطاع غزة، بعد تصريحاته لوكالة األنباء الصينية "شينخوا"، التي تحدث فيها عن 

سرائيل، حول الوضع في غزة، وعن صفقة تبادل أسرى.اتصاالت غي  ر مباشرة تجري بين حماس وا 

سرائيل، وبعض أدواتهما، يلتفون على حركة فتحوقال أسامة القواسمي المتحدث باسم  ، "إن أميركا وا 
موقف الرئيس محمود عباس الصلب والصامد في وجه المؤامرة، من خالل بوابة المساعدات اإلنسانية 

غزة". وأضاف إن "إسرائيل ومن يدعمها ويتآمر معها، هم فقط من يريد للقضية الفلسطينية أن لقطاع 
 ُتحل من الناحية اإلنسانية على حساب الملف السياسي والحقوق وحق تقرير المصير".

ووصف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد عوض، 
لعمادي، با"المندوب السامي ل راضي الفلسطينية". واعتبر تصريحاته "تجاوزًا السفير القطري محمد ا

 لكل الحدود"، متمنيًا أن يسمع من يقول إنه "غير مرغوب فيه".
  5/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 بدران: مواجهة صفقة القرن يكون بوقف التنسيق األمني ووقف مالحقة المقاومة .11

من السلطة الفلسطينية بوقف مالحقة طلبة الجامعات في الضفة طالبت حركة حماس : الدوحة
وأكد عضو المكتب  الةربية، واإلفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين في زنازين األجهزة األمنية.

السياسي لحماس حسام بدران في تصريح صحفي أن استمرار حملة المالحقة واالعتقاالت السياسية 
وأشار إلى أن الطريق الوحيد  ن معارضتها ومواجهتها لصفقة القرن.ينسف ما تدعيه السلطة م

طالق يد الشعب الفلسطيني  لمواجهة صفقة القرن هو وقف التنسيق األمني ومالحقة المقاومة، وا 
 لمواجهة االحتالل ومشاريعه ومخططاته.

ي خدمة القضية وأردف "األولى بالسلطة وأجهزتها األمنية أن تكون حامية وراعية ألي جهد يبذل ف
الفلسطينية، وأن ترعى احتياجات الطلبة وتطلق الحريات على مصراعيها بدل االعتقاالت 

والفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق  ودعا إدارة الجامعات والمالحقات التي ال تخدم إال عدونا".
نقاذ طلبتها من سياسة االعتقال السياسي، وتوفير  االنسان الحماية لهم ومنع أي إلى التدخل الفوري وا 

 تدخالت خارجية في حياة الطلبة األكاديمية والنقابية.
 4/7/2018، فلسطين اون الين

 

 حمدان: لن نقبل أي طرح يتعارض مع ثوابتنا الوطنية .11
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أن حركته تلقت عدة مبادرات لتقديم : بيروت

"طرحت علينا عدة  خالل برنامج "بال حدود" على قناة الجزيرة: وقال حمدان تسهيالت لقطاع غزة.
مبادرات لتقديم تسهيالت ألهالي قطاع غزة ونحن ندرسها ولن نقبل أي طرح يتعارض مع ثوابتنا 

 الوطنية أو يندرج ضمن محاوالت تمرير صفقة القرن".
 4/7/2018، الين أونفلسطين 

 

 رة صبيحة رشدي القواسميحماس بالضفة المحتلة تنعى األسيرة المحر  .11

نعت حركة حماس في الضفة الةربية األسيرة المحررة الحاجة صبيحة رشدي القواسمي "أم حسن" من 
محافظة الخليل والتي قدمت عائلتها كاملة شهداء وأسرى وجرحى ومبعدين، وتعرضت لالعتقال عدة 

جة القواسمي لّبت نداء رّبها وقالت الحركة في بيان صحفي إن الحا مرات، وهدم االحتالل منزلها.
ظهر اليوم بعد مسيرة حافلة من الصبر والجهاد، كانت خاللها مثااًل للمرأة واألم الفلسطينية المجاهدة 
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الصابرة، التي ما بخلت على فلسطين بالنفس والعرق والمال، وكانت نموذجا ملهما يحتذى به في 
 التضحية والفداء.

 4/7/2018موقع حركة حماس، 

 

 لبنان تدعو البرلمان لاللتفات لواقع الالجئين الفلسطينيينفي س حما .11
دعا القيادي في حركة حماس في لبنان جهاد طه البرلمان اللبناني الجديد إلى ضرورة االلتفات إلى 

وطالب طه في تصريح صحفي، البرلمان  الواقع المرير الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون في لبنان.
على إصدار قوانين تقر الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين  لتكون داعما أساسيا اللبناني بالعمل 

وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود  في التمسك بمشروع العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين.
للتصدي لسياسة تقليص الخدمات المجحفة من قبل األونروا والتي تندرج ضمن مخطط صفقة القرن، 

من خالله اإلدارة األمريكية إلى إلةاء دور "األونروا" وصواًل إلى تصفية قضية الالجئين  والذي تسعى
 والقضية الفلسطينية.

 4/7/2018موقع حركة حماس، 

 

 حماس تجّمد العمل باألطر الفلسطينية الموحدة في لبنانو  خالفات فتح .11
لساحة اللبنانية مع إعالن تمددت خالفات قيادتي حماس وفتح مؤخرًا إلى ا: بوال أسطيح - بيروت

األخيرة تجميد مشاركتها باألطر الفلسطينية الموحدة، تعبيرًا عن استيائها مما وصفتها با"ممارسات 
)حماس( غير المقبولة، سواء في قطاع غزة والضفة الةربية، أو في الداخل اللبناني". وفيما أكد أكثر 

ثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، إلى أنه من مصدر في "فتح" تمسك القيادة بقرارها، أشار مم
اتفق مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور خالل لقاء جمعه به يوم األحد الماضي على 

 معالجة األزمة وتهدئة األوضاع وعقد لقاء قريب للقيادة السياسية الموحدة.
لى إعالن تجميد حضور وأوضح بركة في تصريح لا"الشرق األوسط"، أن "فتح" هي التي بادرت إ

اجتماعات القيادة السياسية المركزية منذ نحو األسبوع، "لكن نتيجة االتصاالت المكثفة والمساعي 
التي تقوم بها عدة فصائل، اتفقت مع السفير دبور على عودة األمور إلى طبيعتها، واستئناف العمل 

ماية للوجود الفلسطيني في لبنان، المشترك الفلسطيني، وتفعيل التعاون بين الفصائل بما يؤمن ح
واستمرارًا للعالقة الممتازة مع أخوتنا اللبنانيين". وقال بركة: "صحيح أن القيادة السياسية المشتركة لم 

أشهر، لكن القيادات المشتركة في المناطق كانت تعقد اجتماعات دورية تمامًا كما  6تجتمع منذ 
ذ أكد أن  العمل يتركز على إنهاء األزمة في أسرع وقت ممكن فيتم اللجان األمنية المشتركة". وا 
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التعاطي معها كةيمة صيف عابرة، رفض بركة الخوض في األسباب التي أدت النفجار األزمة، 
مشددًا على وجوب "االلتفات إلى األمام، خصوصًا أن هناك الكثير من العمل المشترك المطلوب 

 مل للمحافظة عليه".لمواجهة صفقة القرن ودعم )األونروا( والع
من جهتها، ردت مصادر واسعة االطالع في حركة فتح قرار تجميد العمل باألطر المشتركة إلى 

حماس على قمع مظاهرات في غزة والضفة الةربية مؤيدة لفتح ومناهضة لا)صفقة القرن(، إقدام "
نية، من بينها إضافة لتأجيل المصالحة وبشكل خاص لدعوتها لمظاهرة أمام السفارات الفلسطي

مظاهرة أمام السفارة في بيروت، عادت وتنصلت منها، لكنها تركت أثرًا سلبيًا كبيرًا على عالقة فتح 
حماس". وقالت المصادر لا"الشرق األوسط"، إن حماس اعتادت التنصل من االتفاقات والتفاهمات  -

به في االجتماعات ال نرى أي التي يتم التوصل إليها في القيادات المشتركة، فما تعلن التزامها 
انعكاس له على األرض، ما بات يستدعي وضع النقاط على الحروف ومعالجة هذا الوضع من 

 أساسه.
وأكد أمين سر فصائل "منظمة التحرير" و"حركة فتح" في صيدا، ماهر شبايطة، استمرار تعليق 

ها، بل في كل لبنان، بقرار العمل باإلطار السياسي الفلسطيني الموحد، ليس في منطقة صيدا وحد
مركزي صادر عن منظمة التحرير. وأشار شبايطة إلى أن "ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل 
كافة، ينص على أن تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن الصراعات الداخلية الفلسطينية، وعدم التدخل 

اللبنانية"،  -الفلسطينية، والفلسطينية  -فيها، والمحافظة على أمن المخيمات، والعالقة الفلسطينية 
وقال لا"وكالة القدس ل نباء": "حدثت أمور في األيام األخيرة خرجت عن اإلطار المألوف، وأدخلتنا 
في الصراعات، من بينها الحركات المناهضة التي أقيمت ضد السفارة الفلسطينية التي هي لكل 

 هذا المنطلق تم تجميد العمل المشترك". الشعب الفلسطيني، وضد الرئيس أبو مازن، ومن
  5/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 الحية لصفا: ال صحَة لألنباء المتداولة حول صفقة تبادل .11
نفى القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية صحة ما نشرته بعض وسائل : خاص صفا -غزة 

وقال الحية ردًا على سؤال لوكالة  ائيلي.اإلعالم مؤخًرا بشأن صفقة تبادل أسرى مع االحتالل اإلسر 
شاعته من معلومات وأخبار على بعض وسائل اإلعالم حول  "صفا": "ننفي صحة ما يتم تداوله وا 

وجدد الحية تأكيده  مفاوضات بين الحركة واالحتالل اإلسرائيلي بخصوص صفقة لتبادل األسرى".
 قيادة الحركة.على أن قضية األسرى وحريتهم ستبقى على سلم أولويات 

 4/7/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 حريقًا بفعل البالونات الحارقة 19مستعمرات غالف غزة:  .19

حريقًا، يوم األربعاء، في مستوطنات ما يسمى غالف غزة، بفعل طائرات وبالونات  14غزة: اندلع 
توطنة "سديروت" غدًا حارقة أطلقت من شرق القطاع، وسط دعوات إسرائيلية لمظاهرات في مس

حريقا  19العبرية بأن عدد الحرائق ارتفع إلى  14الخميس إليجاد حل لهذه الظاهرة. وأفادت القناة 
منذ صباح يوم األربعاء، الفتة إلى أن مجموعة كبيرة من البالونات الحارقة أطلقت نحو غابة 

كرت إذاعة جيش االحتالل "شوكداه" شرق كيبوتس بئيري شرق المحافظة الوسطى. وفي السياق، ذ
-أن هناد دعوات إسرائيلية للخروج بمظاهرات حاشدة يوم الخميس المقبل عند مفترق "سديروت

 نيرعام" للمطالبة با"إيجاد حل إلنهاء رعب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".
حارقة: "لسنا مهتمين ونقلت اإلذاعة عن الوزير ياريف ليفين قوله حول ظاهرة البالونات والطائرات ال

 بالدخول في مواجهة عسكرية في غزة ولكن إذا لم يكن هناك خيار آخر سنتحرك".
 4/7/2018فلسطين اون الين، 

 

 خبراء إسرائيليون: سياستنا تجاه حماس في غزة عقيمة وفاشلة .11

ا منها عدنان أبو عامر: شن كتاب إسرائيليون هجوما قاسيا على حكومتهم  بسبب ما يعتبرونه تقصير 
طالق الطائرات الورقية  في توفير األمن لمستوطني غالف غزة، مع استمرار المسيرات الفلسطينية، وا 

وقال أوري هايتنر، الكاتب بصحيفة إسرائيل اليوم، إن "الفشل الذي تعيشه إسرائيل أمام  المشتعلة.
نما جبهة غزة بسبب استمرار التوتر األمني فيها ال يعود إلى مسؤولية الجيش و  األجهزة العملياتية، وا 

 هو فشل تتسبب به الحكومة ذاتها التي تقود الدولة".
" أنه "منذ ثالثة أشهر، تشتعل النيران في الحقول 21وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي

اإلسرائيلية بسبب الطائرات الورقية الحارقة، والنقب الةربي كله تأكله النيران، وبات مستوطنو غالف 
باح مساء يتنفسون الدخان، ويستنشقونه بسبب هذه الحرائق، في حين أن الحكومة اإلسرائيلية غزة ص

يبدو أنها سلمت باألمر الواقع، وتتعامل ببرود أعصاب مع هذه الجولة الجديدة من المواجهة مع 
 الفلسطينيين في غزة".

الفلسطينيون، ويعملون بموجبها، وأكد أن "الحكومة اإلسرائيلية باتت تتعايش مع الفرضية التي أعلنها 
وهو أنه في أعقاب كل حريق يرد الجيش اإلسرائيلي على غزة، شرط أال يقتل أحدا من المسلحين 
الفلسطينيين، وحتى في هذه الحالة يرد الفلسطينيون بإطالق القذائف الصاروخية على مستوطنات 

إلى أننا "عشنا في األسابيع األخيرة  الةالف، وهنا يظهر اإلخفاق اإلسرائيلي على حقيقته". وأشار
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مواجهتين محدودتين مع غزة، أطلقت خاللهما عشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، فيما رد 
الجيش بالطيران والمدفعية، وهكذا انتهت الجولتان بفشل إسرائيلي مروع". واستدرك قائال: "صحيح 

 حماس، أو احتالل قطاع غزة". أنني لست من المتحمسين لتطبيق شعار القضاء على
أما يوفال باغنو الكاتب بصحيفة معاريف فقال إن "التساهل الذي تبديه الحكومة اإلسرائيلية تجاه غزة 
يعني تدريجيا وصول الطائرات الورقية إلى مديات أبعد مما هي عليه اليوم، وقد تحمل معها مستقبال 

ثر فتكا، وال تقتصر على حرائق وخسائر مادية فقط، مواد متفجرة تجعل خسائرها البشرية القادمة أك
 دون أن توفر لهم الحكومة ردا أو جوابا".

"، أنه "لم يعد مقبوال أن تنتشر كل يوم طواقم الدفاع المدني مع 21وأضاف، في تقرير ترجمته "عربي
طفاء وحدات اإلطفائيات ومراقبي سلطة الطبيعة، في مهمة باتت يومية منذ ثالثة أشهر، وهي إ

 الحرائق التي تتسبب بها طائرات غزة الورقية".
 5/7/2018"، 21موقع "عربي 

 

 شاكيد: يجب استغالل فرصة الضغط على غزة إلعادة المفقودين .11

ترجمة خاصة: دعت إيليت شاكيد وزيرة القضاء اإلسرائيلية، األربعاء، إلى استةالل الوضع الحالي 
 إعادة المفقودين من الجنود و"المدنيين" لدى حماس. في قطاع غزة إلحداث مزيد من الضةط بهدف

وقالت شاكيد خالل مشاركتها في مؤتمر للمطالبة بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأورون 
شاؤول، إن الحكومة والكابنيت يعمالن من أجل تحقيق نجاح في هذه القضية. معتبرًة أن الوضع في 

أن إسرائيل ترفض الشروط المسبقة التي تضعها حركة غزة حاليا يشكل فرصة لذلك. وأشارت إلى 
 حماس إلطالق سراح أسرى أعيد اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم خالل صفقة الجندي جلعاد شاليط.

 4/7/2018القدس، القدس، 
 

 داخلية الكنيست تصادق على إقامة مبان استيطانية في سلوان .11
تابعة للكنيست، يوم األربعاء، بالقراءة األولى هاشم حمدان: صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة ال

على مشروع قانون تدفع به جمعية "إلعاد" االستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة 
أعلن عنها "حديقة وطنية" في القدس المحتلة. وجاء أن الحديث عن إقامة مبان سكنية في داخل ما 

د" في سلوان، والتي اعتبرت جزءا من "الحديقة الوطنية" التي تحيط يطلق عليها االحتالل "مدينة داوو 
بأسوار القدس المحتلة. ورغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة ودائرة التخطيط قد عارضوا 
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مشروع القانون، إال أن القائم بأعمال رئيس اللجنة، يوآف كيش )الليكود( أجرى تصويتا عليه. 
 لقانون ثمانية أعضاء مقابل معارضة ستة أعضاء.وصّوت إلى جانب مشروع ا

 4/7/2018، 48عرب 
 

 ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادالن الصرا  بسبب لم شمل عائالت فلسطينية من غزة  .11
محمود مجادلة: نشب، يوم األربعاء، شجار حاد على أعلى المستويات األمنية اإلسرائيلية تضمنه 

ر األمن اإلسرائيلي، أفيةدور ليبرمان، ورئيس جهاز األمن صراخ ومشاحنات وتبادل تهم، بين وزي
 العام )الشاباك( نداف أرغمان، بسبب مسألة تتعلق بقضة لم شمل الفلسطينيين.

وأفادت شركة األخبار اإلسرائيلية )القناة الثانية سابًقا(، مساء يوم األربعاء، بأن المشادة التي وصفتها 
كواريوم" )الحوض(، وهي عبارة عن غرفة مةلقة وشفافة تقع في با"االستثنائية"، وقعت بةرفة "األ

مكتب رئيس الحكومة، ما جعل منهما )ليبرمان وأرغمان( فرجة لمسؤولي األجهزة األمنية الذين 
 تواجدوا في المكان.

وأشار المصدر إلى ان المشادة تطورت سريًعا لتتحول إلى تبادل صراخ وصيحات بين االثنين، 
ية مسألة تتعلق بتوجه أرغمان لمنسق عمليات حكومة االحتالل اإلسرائيلي في وذلك على خلف

حالة لم شمل بين  100األراضي الفلسطينية المحتلة، متجاوًزا ليبرمان، وطلب المصادقة على حوالي 
 وفلسطينيين من المناطق المحتلة، ومعظمهم من قطاع غزة. 48فلسطينيين من مناطق الا
ن فعل أرغمان واعتبره تجاوًزا غير مقبول، وصرخ في أرغمان بحضور وعبر ليبرمان بةضب ع

قيادات األجهزة األمنية ومسؤولين سياسيين تواجدوا في مكتب رئيس الحكومة، قائال: "تجاوزت جميع 
الخطوط الحمراء". وتابع ليبرمان صراخه وسط ذهول الحاضرين وقال: "لن يتم المصادقة على حالة 

أنا وزير األمن، إذا أرادوا لم الشمل فليفعلوا ذلك في غزة، لم شمل العائالت  لم شمل واحدة طالما
 الفلسطينيات هو تطبيق لحق العودة، لن أسمح بذلك".

وكان رد أرغمان على صرخات ليبرمان، بنفس الحدة والنةمة المرتفعة وقال له: "أنا ال أعمل من 
 أجلك... ولست تابًعا لسلطتك".

 4/7/2018، 48عرب 
 

 الكنيست يشطب مشروع قانون يلزم "إسرائيل" بالرقابة على مفاعل ديمونا .11

الناصرة: شطب الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون قدمه نائب عربي يقضي بفرض رقابة على 
المفاعل النووي في ديمونا كإجراء وقائي يكفل تدابير األمن والسالمة في حال تعرض لضربة جراء 
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 8صوًتا مقابل  73بالد أمس. وصوتت الهيئة العامة للكنيست، بةالبية هزة أرضية كالتي ضربت ال
فرض رقابة دولية على الفرن الذري «أصوات، ضد اقتراح قانون قدمه النائب جمال زحالقة يطالب با

، الذي قّدمه النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس «اإلسرائيلي في ديمونا
 نية للقائمة المشتركة.الكتلة البرلما

ويقضي القانون بتوقيع إسرائيل على المعاهدة الدولية لمنع انتشار األسلحة النووية وعلى فتح مفاعل 
أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع « قرية البحث النووي في النقب»ديمونا المعروف بتسميته الرسمية 

 لتزمت الةالبية الساحقة من دول العالم.نشر السالح النووي، كما ينص القانون الدولي وكما ا
 1/1/1111القدس العربي، لندن، 

 

 عضو بالكنيست يحث بن سلمان على زيارة "إسرائيل" .11
قال عضو الكنيست يوسي يونا موّجها كالمه لولي العهد محمد بن سلمان إن الوقت حان ليخطو 

ء خطاب في الكنيست كما فعل زعماء دول عربية "خطوات شجاعة" داعيا األمير السعودي إلى إلقا
الرئيس المصري الراحل أنور السادات. ووّجه يونا دعوته المفتوحة إلى بن سلمان باللةة العربية، 
وقال إن حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة تحمل فرصا تاريخية إلعادة تشكيل الشرق األوسط، 

 على حّد تعبيره.
 4/7/2018الجزيرة.نت، 

 
 منطقة آمنة للنازحين في الجوالن واال العبري: موقع .11

محمود مجادلة: أفاد تقرير إسرائيلي بوجود مباحثات رامية للتوصل إلى منطقة آمنة منزوعة السالح 
في الجنوب السوري إليواء النازحين السوريين من محافظة درعا، بمشاركة ممثلي قوة األمم المتحدة 

تقوم بالتنسيق بين الجانب اإلسرائيلي والنظام  لمراقبة فض االشتباك في الجوالن )أندوف(، التي
 السوري.

وذكر موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي أن ممثلي "أندوف"، شاركوا في المباحثات الرامية إلى تنظيم 
مخيمات النازحين من محافظة درعا، جراء العملية العسكرية الدموية التي يشنها النظام السوري بدعم 

المناطق الحدودية جنوب مرتفعات الجوالن، بموافقة نظام األسد وبالتنسيق مع الطيران الروسي في 
وأشار المصدر إلى أن مخيمات النزوح أقيمت في األيام األخيرة على مسافة  الجيش اإلسرائيلي.

 متر من المناطق الحدودية في الجوالن السوري. 100
 4/7/2018، 48عرب 
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 يليين ليسوا معنيين بهجرة اليهود األمريكيينمن العلمانيين اإلسرائ %43استطالع:  .11

من العلمانيين اإلسرائيليين ليسوا معنيين  %43هاشم حمدان: أظهر استطالع إسرائيلي للرأي أن 
بهجرة اليهود األميركيين إلى البالد. كما أظهر أن الةالبية الساحقة من اإلسرائيليين تعتقد أن الواليات 

 ل في حال واجهت األخيرة "خطرا وجوديا".المتحدة ستهب لمساعدة إسرائي
وتركز االستطالع، الذي أجراه معهد "ديالو " لصحيفة "هآرتس" ونشر يوم األربعاء، حول نظرة 

مواطن في  500اإلسرائيليين للواليات المتحدة من جوانب عدة. وشمل االستطالع عينة مؤلفة من 
 .%4.5البالد، بنسبة خطأ تصل إلى 

، وردا على سؤال "هل ترغب بأن يهاجر غالبية اليهود األميركيين إلى البالد؟"، وبحسب االستطالع
 من الحريديين. %88من العلمانيين، و %40من مجمل المستطلعين، و %50أجاب باإليجاب 

 من الحريديين. %0من العلمانيين، و %43من مجمل المستطلعين، و %33بينما أجاب بالنفي 
لواليات المتحدة إسرائيل إذا واجهت خطرا وجوديا؟"، أجاب باإليجاب وردا على سؤال "هل تساعد ا

 أجابوا با"ال أعرف". %7أجابوا بالنفي، و %9، مقابل 84%
أجابوا با"نعم  %49، منهم %72وعن مدى التأييد للرئيس األميركي، دونالد ترامب، أجاب باإليجاب 

 با"ال أعرف". %6، وأجاب %22أجاب بالنفي  أجابوا با"نعم بدرجة قليلة" بينما %23بدرجة كبيرة" و 
أجابوا  %19، منهم %49وللمقارنة، فإن نسبة التأييد للرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، كانت 

با"ال  %5بالنفي، وأجاب  %46أجابوا با"نعم بدرجة قليلة"، بينما أجاب  %30با"نعم بدرجة كبيرة" و
 أعرف".

، وأجاب %39غب بالعيش في الواليات المتحدة؟"، أجاب بالنفي وردا على سؤال "بأي درجة تر 
 أجابوا با"نعم بدرجة قليلة". %27أجابوا با"نعم بدرجة كبيرة" و  %32، بينهم %59باإليجاب 

منهم من العرب،  %22ممن أجابوا با"نعم بدرجة كبيرة" هم من العلمانيين، و %42كما تبين أن 
 يديين.من الحر  %5من المتدينين، و %20و

 4/7/2018، 48عرب 

 
 الوزير اإلسرائيلي السابق سيغيف متهم بتقديم عشرات المعلومات إليران .11

هاشم حمدان: كشف النقاب، يوم األربعاء، عن جزء من الئحة االتهام الموجهة ضد الوزير 
اإلسرائيلي السابق، غونين سيةيف، تتضمن أنه "قدم لإليرانيين عشرات المعلومات بشكل متعمد 
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بهدف المس بأمن الدولة". وكان سيةيف قد اعتقل قبل نحو شهرين، واتهم با"مساعدة العدو في 
 الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، وتقديم معلومات للعدو".

ومن المقرر أن تبدأ يوم غد ]اليوم[، الخميس، محاكمة سيةيف في المحكمة المركزية في القدس، 
 والتي ستجري في جلسات مةلقة.

 4/7/2018، 48 عرب
 

 إحصائية تفصيلية العتداء قوات االحتالل على مسيرة العودة: وزارة الصحة .19
نشرت وزارة الصحة بةزة، اليوم األربعاء، إحصائية تفصيلية جديدة العتداءات قوات ": الرأي" –غزة 

 .30/3/2018االحتالل على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ 
مصاًبا بجراح مختلفة  15,501شهيًدا واإلصابات  135عدد الشهداء بلغ  إجماليت الوزارة إن وقال

 تم عالجهم في المستشفيات(. 8,221تم عالجهم ميدانيا في النقاط الطبية و 7,270وباالختناق منهم )
ن عاًما وسيدتين، مشيرة إلى أنه من بي 18طفاًل دون سن ال  17وذكرت أن من بين الشهداء، 

 سيدة. 1158طفاًل، و 2525اإلصابات 
 375وحسب تصنيف الوزارة لدرجة الخطورة في مجمل اإلصابات، فقد بلغ عدد اإلصابات الخطيرة 

إصابة، موضحًة أن من  4,027إصابة، واإلصابات الطفيفة  3,819إصابة، واإلصابات المتوسطة 
بالرصاص المعدني  428الحي، وإصابة بالرصاص  4024بين اإلصابات التي وصلت للمستشفيات، 

 إصابة أخرى. 2,273إصابة باالختناق الشديد، و 1,497المةلف بالمطاط، و
إصابة  340إصابة بالرأس والرقبة، و 588وبشأن مكان اإلصابة في الجسم، أوضحت الوزارة وجود 

صابة إ 4161إصابة باألطراف العلوية، و 1011إصابة بالبطن والحوض، و 370بالصدر والظهر، و
منها  48حالة بتر من بين اإلصابات،  55أخرى، وبلةت حاالت البتر  1,606باألطراف السفلية، و

 في أصابع اليد. 6باألطراف السفلية، وواحدة باألطراف العلوية، و
وفيما يتعلق باالستهداف المباشر للطواقم الطبية، ذكرت أن ذلك أدى إلى استشهاد "مسعف ومسعفة"، 

صابة   بشكل جزئي. إسعافسيارة  45م بالرصاص الحي واختناًقا بالةاز، وتضرر منه 318وا 
 4/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المقدسات والمقامات خالل حزيران الماضي بحقّ  إسرائيلياً  انتهاكاً  88ادعيس:  .11

ات واعتداءات والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن مجمل االنتهاك األوقافقال وزير : رام هللا
 88االحتالل على سائر المقدسات ودور العبادة والمقامات، بلةت خالل شهر حزيران الماضي 
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عملية  27 إلى"إن المسجد األقصى تعرض  في بيان صحفي يوم األربعاء: ،وأضاف ادعيس اعتداًء.
داءات على مقبرة االعت إلىمرة، إضافة  45 اإلبراهيمياقتحام وتدنيس، فيما ُمنع األذان في المسجد 

، واقتحام قبر يوسف بنابلس، وقانون منع األقصىباب الرحمة، وعلى الحراس وسدنة المسجد 
 األذان... وغيرها.

 4/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : انكشاف صفقة بيع أمالك الكنيسة في اللد"الحقيقة األرثوذكسية"حراك  .11
لحقيقة األرثوذكسية" إنه "بعد أن ُكشف عّما يزيد عن ثالثمئة قطعة أرض قال "حراك ا: قاسم بكري

جرت تصفيتها وبيعها من طرف البطريرك ثيوفيلوس، في مختلف المناطق في فلسطين التاريخّية، 
تكّشفت لنا )ضمن الجهود الشخصّية التي تُبذل لمتابعة ملّف العقارات( صفقٌة عَقَدها ثيوفيلوس في 

وذلك ضمن تصفية أمالك وأوقاف البطريركّية األرثوذكسّية في منطقة الساحل الذهبّي مدينة اللّد، 
لفلسطين )يافا والرملة واللّد(، وقبل ذاك سبق أن اّطلعنا على تصفية أراٍض وعقارات في القدس 

 والناصرة وبيت جاال وبيت لحم وبيت ساحور والَخضر وحيفا وطبرّية وقيسارية والبروة".
 " اليوم، األربعاء.48بيان أصدره حراك الحقيقة األرثوذكسية، وصلت نسخة عنه لا"عرب جاء ذلك في 

وأضاف الحراك أنه "َوّقع هذه الصفقة ثيوفيلوس مع شركة يملكها ناشط في حزب الليكود... وابن 
 نائب رئيس بلدية سابق في اللد".

  5164)بلوك  2010عام وأكد أنه "بموجب مستندات الطابو، ُسّجلت الصفقة في آب/ أغسطس 
دونمات، وقيمة الصفقة  4(. األرض تقع في حّي "چااني ياعار" بمساحة مقدارها نحو 24قسيمة 

طابقا، يشمل  18مليون دوالر فقط! بموجب الخارطة الهيكلّية لمدينة اللّد، ُيسمح ببناء برج لإلسكان، 
ّل الوحدات السكنّية فيه لسّكان يهود، وحدة سكنّية. وقد أقامت الشركة هذا البناء وبيعت ك 60حّتى 

 وحدة سكن إليه". 24ويبدو أّن الشركة ستقوم بإضافة 
ووجه الحراك في بيانه تساؤالت إلى البطريرك ثيوفيلوس، "أِمْن أجل مليون دوالر تبيع عقاًرا يقدَّر 

  وهم الذين مليون شيكل؟! تبيعه وتحرم أبناء اللّد من السكن ومن البقاء 11ثمنه بما يزيد عن 
يتشّبثون بكنيستهم ومدارسهم، وينفقون على نواديهم وكّشافتهم، وَيذودون عن بيوتهم التي َتمنع البلدّية 
تطويرها، بل إّن بعضها مهدَّد بالهدم وأنت "تمنح" ابن نائب رئيس البلدّية )السابق( هذا العقار لَيكون 

ق في هذا المشروع الُمقام على أمالكنا وعقاراتنا مساكن لليهود فقط، وُيحرم أبناؤنا حّتى من شراء شق
 !".؟المسلوبة

 4/7/2018، 48عرب 
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 الفلسطينيون يفّضلون مروان البرغوثي لخالفة عباساستطالع:  .11

كشف استطالع للرأي أن القيادي الفتحاوي األسير مروان البرغوثي هو : نائلة خليل -رام هللا 
الرئيس، في حال غياب أو عدم ترشح الرئيس محمود  الشخصية المفضلة فلسطينيًا لتولي منصب

. وأظهر استطالع للرأي، أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وشمل الضفة سعبا
الةربية وقطاع غزة، أنه "لو لم يترشح الرئيس عباس لالنتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل 

من المستطلعة آراؤهم،  %30رئيس، إذ تفضله نسبة بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب ال
في  %14في الضفة الةربية و %1) %6، ثم محمد دحالن بنسبة %23يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 

لكل منهما(، ثم  %3(، ثم مصطفى البرغوثي وخالد مشعل )%6قطاع غزة(، ورامي الحمد هللا )
 (".2سالم فياض )%

. %59، ونسبة عدم الرضا %37، فإن "نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ وحسب االستطالع
في غزة"، علمًا أنه قبل ثالثة أشهر بلةت نسبة الرضا عن  %28في الضفة، و %43وتتوزع بين 

 في قطاع غزة(، بحسب ما ذكره المركز. %20في الضفة الةربية و %40) %33الرئيس عباس 
( تقول إنها قلقة من تدهور محتمل ل وضاع الداخلية %64كبيرة ) وجاء في االستطالع: "أغلبية

الفلسطينية نحو األسوأ في حالة غياب الرئيس عباس، بدون وجود وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيني 
فقط إنها غير قلقة من ذلك، فيما تقول  %32على طريقة اختيار خليفته  بينما تقول نسبة من 

غياب الرئيس فإنها تريد أن يتولى رئيس المجلس التشريعي، عزيز  ( إنه في حالة%60األغلبية )
 %29الدويك، من حركة حماس، الرئاسة لمدة شهرين، وذلك تطبيقًا للقانون األساسي، فيما يعارض 

 ذلك".
قالت إنها سترحب بموافقة حماس على أن يتولى رئاسة  %62وأظهرت النتائج كذلك أن أغلبية من 

 أنها ضد ذلك". %29ص آخر من خارج حماس أو فتح، فيما تقول نسبة من المجلس التشريعي شخ
تقول إنها تريد من  %61وحول مطالبة الرئيس أبو مازن باالستقالة، أظهر االستطالع أن "نسبة من 

 إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه". %33الرئيس االستقالة، فيما تقول نسبة من 
من المستطلعين استقالة الرئيس. وتتوزع نسبة المطالبة باستقالة  %68ّيد علمًا أنه قبل ثالثة أشهر أ

في قطاع غزة، مع اإلشارة إلى أنه قبل ثالثة أشهر  %73في الضفة الةربية، و %54الرئيس بين 
 في قطاع غزة". %81في الضفة و %62بلةت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 

 يوليو/تموز الجاري. 1يونيو/حزيران الماضي إلى  25ين وأجرى المركز استطالعه في الفترة ما ب
 4/7/2018، العربي الجديد، لندن
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 محكمة إسرائيلية تلغي حقوق اإلقامة لعائلة مقدسية .11

لةاء حقوق اإلقامة لعائلة  تل أبيب: قررت محكمة العمل القطرية اإلسرائيلية في القدس، شطب وا 
ها للسكن من حارة النصارى في البلدة القديمة، إلى ضاحية عطا هللا المسيحية المقدسية، بزعم انتقال

وعللت المحكمة قرارها، الذي يمنع العائلة المقدسية من الحصول على حقوق  البريد شمال القدس.
كثيرة تحددها المواطنة، مثل مخصصات التأمين الوطني، بأن ضاحية البريد هي منطقة ليست 

نون ضم القدس. وبذلك، تجاهلت المحكمة حقيقة أن هذه خاضعة للسيادة اإلسرائيلية بموجب قا
الضاحية تقع في المنطقة التي يضمها جدار الفصل العنصري إلى القدس الشرقية المحتلة، إال أنها 
ال تخضع لمنطقة نفوذ بلدية القدس الةربية، وهي المنطقة التي تسري عليها القوانين اإلسرائيلية، 

ليها. وبسبب الجدار، فإنه ال يوجد لسكان ضاحية البريد منفذ إلى وتعتبر إسرائيل أنها ضمتها إ
 الضفة الةربية، وهي تقع بين حي الرام ومستوطنة "نافيه يعقوب" شمال القدس المحتلة.

فلسطينيا عن  14.416واستندت المحكمة في قرارها إلى أنظمة وضعها االحتالل وتسببت في ترحيل 
األنظمة، هو ادعاء سلطات االحتالل بأن مكانة اإلقامة تمنح . وأبرز هذه 2014القدس حتى عام 

للفلسطينيين الذين يكون "مركز حياتهم" في المدينة، بمعنى أنهم يسكنون فيها ويدفعون الضريبة 
البلدية لبلدية االحتالل في القدس، ويسددون أثمان الكهرباء والماء عن بيت يقع ضمن منطقة نفوذ 

ه األنظمة طردت سلطات االحتالل اإلسرائيلي آالف الفلسطينيين الذين نقلوا القدس. واستنادا إلى هذ
 مكان سكناهم أو خرجوا من المدينة للدراسة في الضفة الةربية وقطاع غزة أو خارج البالد.
 5/7/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 تقليص خدماتها في غزة ضدّ  "األونروا"وقفة احتجاجية لموظفي  .11

كالة "األونروا"، أمس األربعاء، وقفة أمام المقر الرئيس للمؤسسة الدولية في مدينة نظم موظفو و  غزة:
غزة احتجاجا على التقليصات الجديدة التي تنوي األونروا تطبيقها ضمن خطة أعدتها للتعامل مع 

 النقص في ميزانية الطوارئ.
مطالبة إدارة األونروا بالتراجع واحتشد مئات الموظفين وعوائلهم بدعوة من االتحاد العام للموظفين، ل

عن قراراتها بحق الموظفين وخصوصا أصحاب العقود، واحتجاجا على نياتها وقف الكثير من 
الحقوق الثابتة للموظفين الرسميين، على الرغم من تعهد الكثير من الدول المانحة بسد العجز في 

 الميزانية الثابتة ل ونروا.
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موظفا يعملون بنظام العقود عبر ميزانية برنامج  335ألخيرة عقود وأنهت األونروا في األسابيع ا
موظف آخرين، لمواجهة األزمة والعجز الكبير في  800الطوارئ. ومن المتوقع أن تنهي عقود نحو 

ميزانية البرنامج الذي يضم أكثر من ألف موظف، يعملون في مختلف مراكز الخدمات التي تقدمها 
 األونروا.

سحال، رئيس اتحاد الموظفين، عن رفض االتحاد الشديد لسياسة التقليصات المتبعة وعبر أمير الم
من قبل إدارة األونروا. معتبرا أنها تجري ضمن سياسة دولية تهدف إلى إنهاء قضية الالجئين، مما 

وأشار إلى  سيؤثر على استقرار وسالمة الالجئين وأمن المنطقة بأكملها وخصوصا في قطاع غزة.
عرون بخيبة أمل من نتائج اجتماع نيويورك األخير، مشيرا إلى أن األونروا تلجأ، ألول مرة أنهم يش

في تاريخها، إلى تمديد شهر واحد فقط للعاملين على بند العقود الدائمة، كخطوة أولى لالستةناء 
ألف طالب أصبح مهددا مع قرب بدء العام  250وأكد المسحال، أن مستقبل  عمن تبقى منهم.

راسي الجديد. وقال: "هذه بداية موت بطيء لمؤسسة األونروا". وأضاف: "إن نحو ألف أسرة الد
نقاذ الالجئين،  معرضة لالنهيار... رسالتنا للعالم أجمع يجب أن يصب التمويل لهذه المؤسسة وا 

 ونروا". مشددا على رفض الموظفين ألي مساس بحقوقهم.األواالبتعاد عن تسييس 
السراج رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئين بةزة، إلى عدم تسييس  من جهته، دعا خالد

 األونروا والبحث عن بدائل إنسانية، مشددا على ضرورة االستمرار في تقديم خدماتها لالجئين.
 5/7/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 : تدهور الوضع الصحي لألسير حسن شوكة32 يواصل إضرابه لليوم الـ .11

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم األربعاء، إن األسير حسن حسني حسن شوكة  :رام هللا
على التوالي، احتجاجًا  32المفتوح عن الطعام لليوم  إضرابهعامًا( من مدينة بيت لحم، يواصل  30)

 على تجديد اعتقاله اإلداري.
تدهورًا طرأ على الوضع الصحي وأوضح محامي الهيئة عقب زيارته له في عزل معتقل "الرملة"، أن 

ل سير شوكة، وأنه يفقد قواه سريعًا، وأصبح يعاني في اآلونة األخيرة من تعب وهزال في جسده 
 ويشتكي من آالم شديدة في الكلى والرأس والعيون.

 سنوات منها في االعتقال اإلداري. 8عامًا في سجون االحتالل،  12يذكر أن األسير شوكة أمضى 
 4/7/2018، جديدة، رام هللاالحياة ال
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 عامًا وغرامة مالية 11االحتالل يحكم على أسير بالسجن  .11
آالف شيقل 10عامًا وغرامة مالية بقيمة  11أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بالسجن مدة : نابلس

 عاما( من بلدة سلواد. 45)بحق األسير عاطف روحي الصالحي 
عنه من سجون السلطة الفلسطينية في  اإلفراجي بعد وكانت وحدة "المستعربين" اعتقلت الصالح

وتوجهه إلى منزله، بعد قضائه خمس سنوات وسبعة شهور على خلفية عملية  2016األول من أيار 
واألسير عاطف الصالحي، أب لستة أطفال،  .2010إطالق نار نفذها برفقة األسير إسالم حامد عام 

 يقبع اليوم في سجن أيشل.
 4/7/2018، نفلسطين اون الي

 
 شهراً  15الناطق باسم األسرى المحررين: السلطة تواصل قطع رواتب المحررين منذ  .11

قال الناطق باسم األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، حمادة : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
واتب الديراوي: إن وزارة المالية بحكومة الحمد هللا، تواصل للشهر الخامس عشر على التوالي قطع ر 

محرري صفقة "وفاء األحرار" والمبعدين إلى قطاع غزة من الضفة الةربية المحتلة أو المبعدين إلى 
 الخارج.

وأضاف الديراوي لصحيفة "فلسطين": "نعيش منذ خمسة عشر شهرًا تحت وطأة أزمة سياسية تخالف 
ررين خاصة داخل قطاع كل األعراف القانونية واألخالقية، وقد تسببت بأزمات معيشية لعائالت المح

غزة، الذي يعاني من تدهور في األوضاع االقتصادية نتيجة لتشديد الحصار واستمرار السلطة في 
 فرض عقوباتها".

 128وأشار إلى أن جميع المحاوالت الساعية إلنهاء أزمة رواتب المحررين والمبعدين البالغ عددهم 
يتحكم بها رئيس السلطة محمود عباس دون احترام  محررًا فشلت العتبارات سياسية و"انتقامية" بحتة

 لتضحيات األسرى، مؤكدًا أن صرف رواتب األسرى والمحررين بمثابة حق ال يستجدى من أحد.
 4/7/2018، فلسطين اون الين

 
 "ABET"قليميًا في ا  فلسطينيًا و  األولىجامعة النجاح الوطنية  .11

 أكبرا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية تعد كلية الهندسة وتكنولوجي: مجدي محسن -نابلس 
كلية للتعليم الهندسي والتكنولوجي في فلسطين، حيث تمتاز بعدد الطلبة الذين يرتادونها والذي يزيد 

الجامعات في العالم  أعرقعضو هيئة تدريس من خريجي  120من  وأكثرطالب وطالبة  5200عن 
  .المعلوماتوتكنولوجيا موزعين على سبعة عشر تخصص في علوم الهندسة 
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ما سبق تمتاز تسعة برامج هندسية من برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بانها  إلى باإلضافة
فلسطينيًا وعربيًا في الحصول على االعتماد الدولي من هيئة االعتماد للهندسة والتكنولوجيا  األولى

ندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة ، وهي على التوالي  الهABETالعالمية  األمريكية
الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة االتصاالت، 
هندسة الحاسوب، هندسة البناء، حيث صدر قرار االعتماد الرسمي لسبعه من هذه البرامج منذ العام 

 .2015في العام  أخرينوبرنامجين  2013
 Accreditation Boardللهندسة والتكنولوجيا ) االعتماد، أو ما يعرف بهيئة  ABETهيئة اعتماد  نإ

for Engineering and Technology هي منظمة غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األمريكية )
لتكنولوجيا ومعترف بها العتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة وا

حول العالم، ويركز فريق العمل في عملية التقييم على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس 
ومستوى الطلبة واإلمكانات المادية والبشرية والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والبرامج 

 .األكاديميةوالعديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية 
 4/7/2018، ، رام هللااأليام

 

 هزة أرضية "متوسطة" تضرب شمال فلسطين المحتلة .19
ضربت هزة أرضية ُوصفت بأنها "متوسطة"، فجر اليوم األربعاء، مناطق شمال فلسطين : الناصرة

وأعلن المعهد الجيولوجي  أن تتسبب بأية أضرار أو إصابات بشرية. ، دون1948المحتلة عام 
حسب مقياس  4.2ن المناطق الشمالية في األراضي المحتلة شعروا بهزة قوتها اإلسرائيلي، أن سكا

 ريختر، وقع مركزها إلى الشمال من بحيرة طبريا وعلى عمق أربعة كيلومترات تحت سطح األرض.
فجرا بتوقيت  02:50وبعد الهزة األرضية األولى بنحو ثماني دقائق  والتي وقعت في تمام الساعة )

حسب مقياس ريختر. وبعد ساعتين قال  3.2هزة أخرى أخف تم رصدها بقوة  غرينتش(، تلتها
 مواطنون في شمال فلسطين إنهم شعروا بهزات خفيفة متتابعة.

 4/7/2018قدس برس، 

 
 الخالق مسؤواًل عن الملف الفلسطيني المخابرات المصرية تعيّن اللواء أحمد عبد .11

برات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، أصدر علمت "قدس برس"، أن رئيس جهاز المخا: القاهرة
الخالق، مسؤوال عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بدياًل عن اللواء  قرارًا بتعيين اللواء أحمد عبد



 
 
 
 

 

 26 ص             4681 العدد:             7/5/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

الخالق باشر فور تعيينه التواصل مع قيادتي  وقالت مصادر مطلعة، إن اللواء عبد سامح نبيل.
 لزيارة القاهرة، واللقاء مع رئيس جهاز المخابرات.حركتي فتح وحماس، ووّجه لهما الدعوة 

وبحسب المصادر  فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة  
 الفلسطينية بين فتح وحماس.

 4/7/2018قدس برس، 

 
 مقعدًا جامعيًا للطلبة الفلسطينيين 394األردن يخصص  .11

قعت وزارة التعليم العلي والبحث  العلمي مع  وزارة التربية والتعليم العالي و  :تيسير النعيمات -عمان 
مقعدًا سنويًا للطلبة  394خصصت المملكة بموجبها  األربعاءالفلسطينية اتفاقية تبادل ثقافي اليوم 

 الفلسطينيين في مساري البكالوريوس والدراسات العليا .
حث العلمي الدكتور عادل الطويسي وعن الجانب الفلسطيني ووقع االتفاقية وزير التعليم العالي والب

 السفير الفلسطيني في عمان عطاهللا خيري. 
الجانب الفلسطيني من  وأولوياتسيأخذ بعين االعتبار احتياجات  األردن أنونصت االتفاقية 

 عامين.يعاد النظر في زيادة عدد المقاعد كل  أنالتخصصات المختلفة على 
جراءالهيئات التدريسية  أعضاءادل زيارات كما نصت على تب بحوث ذات االهتمام المشترك  وا 

 واالشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعات كال البلدين
بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية  األردنيةوبموجب االتفاقية تعترف وزارة التعليم العالي 

لةايات القبول في جامعات المملكة بعد  األردنيةلثانوية العامة وتعامل معاملة شهادة الدراسة ا
 األردنية.والتعليم  وزارة التربيةتصديقها من قبل 
العالي تعترف بشهادات الدبلوم الشامل لكليات المجتمع الفلسطينية  وزارة التعليم أنونصت االتفاقية 

 األردنية.وتعادلها بالشهادة الجامعية المتوسطة 
 4/7/2018، انالغد، عمّ 

 
 إلى فتح الحدود للنازحين "إسرائيل"حقوقية تدعو األردن و منظمة .11

حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية األمريكية المدافعة عن حقوق اإلنسان : وكاالت
في بيان أمس، "إسرائيل" واألردن على فتح حدودهما أما الفارين من القتال في درعا في الجنوب 

قالت المنظمة "على السلطات األردنية واإلسرائيلية السماح للسوريين الفارين من القتال في و  السوري.
محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "على األردن والسطات 
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مناطق "اإلسرائيلية" العاملة في مرتفعات الجوالن المحتلة السماح لطالبي اللجوء بالتماس اللجوء في 
 خاضعة لسيطرتهم، وتسهيل دخول مساعدات إنسانية لخدمة النازحين الفارين من العنف".
 5/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 وجود مساعي إلحراز صفقة تبادل أسرىيؤكد العمادي  .11

نقلت إذاعة ريشت كان العبرية، صباح يوم األربعاء، عن مسؤول  :ترجمة خاصة  -رام هللا 
إن السفير القطري محمد العمادي أكد للرئيس محمود عباس خالل لقائهما في  فلسطيني كبير قوله

سرائيل. وبحسب  رام هللا، عدم إحراز أي تقدم في محاوالت قطر للتوصل لصفقة بين حماس وا 
اإلذاعة، فإن المسؤول القطري أكد وجود مساعي من بالده إلحراز صفقة تبادل أسرى تشمل تحسين 

 الوضع اإلنساني بةزة.
 4/7/2018، القدس، القدس

 
 35 أفللتعرف على طائرات  "إسرائيل"زار  إماراتيوفد عسكري إسرائيلي:  مصدر .11

العربية المتحدة،  من اإلماراتوفدا عسكريا  أنباللةة العربية  i24Newsكشف مصدر خليجي لقناة 
وفد العسكري ال أنوأضاف المصدر الخليجي  رفيع. أمريكيقد زار إسرائيل مؤخرا برفقة مسؤول 

العربية المتحدة، وقد زار إسرائيل من اجل االطالع على  اإلماراتتابع لسالح الجو لدولة  اإلماراتي
وتابع ذات  المتواجدة لدى سالح الجو اإلسرائيلي. F35الصنع  األمريكيةقدرات أحدث المقاتالت 

ليتشكل  F35لقدرات المقاتلة  اإلماراتيالوفد  أمامالمسؤولين اإلسرائيليين قدموا عرضا  أنالمصدر 
  لدى الوفد الضيف انطباعا عن قدرات الطائرة.

 4/7/2018إسرائيل،  – I24 Newsموقع 
 

 في المنطقة مدمراً  تلعب دوراً  "إسرائيل"روحاني:  .11
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني اليوم األربعاء، إن "إسرائيل تلعب دورا : آشكن كياغان -فيينا 

ن بالده تربطها عالقات جيدة مع يهود العالم.مدمرا في المن  طقة"، وا 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز، عقب لقاء بينهما 

 في العاصمة النمساوية فيينا خالل زيارة رسمية.
اعد تنظيم وتحدث روحاني قائال، إن "إسرائيل التي تفرض عقوبات على الناس، وتحاصر غزة، وتس

 داعش في سوريا، تلعب دورا مدمرا للةاية في المنطقة".
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يران يعود إلى  عاما تقريبا،  160من جانبه، قال كورتز إن تاريخ العالقات الدبلوماسية بين النمسا وا 
ن العالقات بين البلدين كانت جيدة دائما. وأضاف أن محاربة معاداة السامية ودعم إسرائيل مسألة  وا 

سبة إلى بالده، موضحا بالقول "ال يمكن قبول خطابات ُتسائل حق وجود إسرائيل، وتدعو مهمة بالن
وأكد أن النمسا لن تقبل االستهانة بالمحرقة اليهودية، وأن أمن إسرائيل موضوع غير  إلى تدميرها".

 قابل للنقاش بالنسبة إلى بالده.
 4/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ة دبلوماسية لعزل القرار األمريكي بشأن القدسأبو الغيط: نخوض معرك .11

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الةيط، أن الدول العربية : سوسن أبو حسين -القاهرة
تخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية، وضمان أن 

 اًل وغير قابل للتكرار.يبقى القرار األمريكي بشأن القدس معزو 
جاء ذلك في كلمة أبو الةيط أمام الجلسة الخامسة الختامية لدور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها أمس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية 

العربية تجري االتصاالت الالزمة من وقال أبو الةيط إن الجامعة  برئاسة الدكتور مشعل السلمي.
 30أجل اإلسراع في تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها االحتالل في قطاع غزة المحتل منذ 

 آذار الماضي. /مارس
 13وأشار إلى أن الجانب العربي نجح في استصدار قرار مهم من الجمعية العامة ل مم المتحدة يوم 

بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو القرار األول من نوعه  يونيو )حزيران( الماضي،
 في هذا الباب، وُيعد استكمااًل للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن القدس.

وأضاف أبو الةيط أن "من يظن أن األزمات العربية الراهنة هي فرصة لتمييع القضية الفلسطينية أو 
فيتها مخطٌئ في قراءة المشهد، ومخطٌئ في فهم الرأي العام العربي". وأكد أن التةطية عليها أو تص

"القضية الفلسطينية قضية كل العرب، إلى أن يجد هذا الصراع حله العادل والشامل بإنهاء االحتالل 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو   ، وعاصمتها القدس الشرقية".1967وا 

به أبو الةيط إلى أن الدبلوماسية العربية تواجه تحديًا حقيقيًا بالتصدي للهجمة الخطيرة التي ون
تتعرض لها القضية الفلسطينية منذ قرار اإلدارة األمريكية أحادي الجانب. وقال أبو الةيط إن الجانب 

يات المتحدة جزءًا األمريكي "تخلى عن حياده إزاء النزاع األطول أمدًا في المنطقة، بل صارت الوال
 من المشكلة بداًل من أن تكون جسرًا إلى الحل".

 5/7/2018، الشرق األوسط، لندن
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 يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني العربيالبرلمان  .11

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان سوف : سوسن أبو حسين-القاهرة
لشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن البرلمان يستمر في العمل على دعم ا

خطط عمل من أجل فلسطين، من بينها التصدي للتةلةل اإلسرائيلي في أفريقيا  3العربي وضع 
ولفت إلى أن أعمال وجهود البرلمان العربي أثمرت خالل دورة  ومواجهة قرار الواليات المتحدة.

ثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف االنعقاد صدور كثير من الو 
واإلرهاب، والتقرير األول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطط العمل الثالث الخاصة 

 بفلسطين.
 5/7/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 وساطة ألمانية لدى حماس إلنجاز صفقة تبادل أسرى": الحياة" .11

علمت "الحياة" أن ألمانيا "منخرطة" في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل : تحي صّباحف -غزة 
وحركة "حماس" حول صفقة محتملة لتبادل أسرى، يتم بموجبها إطالق أربعة أسرى إسرائيليين في 

وكشفت مصادر غربية لا"الحياة"، أن ألمانيا شرعت في عقد لقاءات واتصاالت  مقابل أسرى فلسطينيين.
ع "حماس" منذ نحو ثالث سنين، في محاكاة للدور الذي لعبته في إنجاح المفاوضات الخاصة م

 أسيرًا فلسطينيًا. 1050في مقابل  2011بإطالق الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت عام 
ن وقالت المصادر إن مبعوثين ألمانًا زاروا غزة مرات عدة في سرية تامة، وعقدوا اجتماعات مع عدد م

قادة "حماس" ممن ُكلفوا التفاوض مع إسرائيل عبر طرف ثالث، للبحث في سبل إتمام صفقة التبادل. 
وأوضحت أن االتصاالت واللقاءات تتم على مستويْين، األول من خالل التمثيل الديبلوماسي األلماني 

سرائيل، والثاني من خالل وسيط ألماني جديد ُكّلف هذه المهمة، ويع مل من العاصمة في فلسطين وا 
 برلين.

ولم تعِط المصادر أي تفاصيل أو إيضاحات عن مدى التقدم في المفاوضات، لكنها أكدت أن إسرائيل 
ومصر تضعان ثقتهما في وساطة ألمانيا، التي يتمثل دورها في التوصل إلى تفاهمات على تفاصيل 

هذه المفاوضات والخطوات الصفقة وأعداد األسرى وغيرها، في حين ستقوم مصر، التي تتابع كل 
 بدقة، في "إخراج" الصفقة واإلشراف على عمليات التسلم والتسليم، على غرار "صفقة شاليت".

في سياق متصل، كشفت المصادر نفسها لا "الحياة"، وجود أزمة ديبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا. 
سيارة ديبلوماسية ألمانية على  وقالت إن األزمة نشبت عندما أصر رجال أمن إسرائيليون على تفتيش
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حاجز بيت حانون )إيرز( كانت في طريقها من غزة إلى مدينة رام هللا قبل نحو شهر. وأضافت أن 
الديبلوماسيين األلمان رفضوا التفتيش، فتم احتجازهم على الحاجز نحو ثالث ساعات، وُأبلةوا بأن 

يبلوماسي فرنسي ُيهرب أسلحة عبر القرار يسري على كل البعثات الديبلوماسية، عقب ضبط د
 الحاجز قبل أشهر، لكنهم أصروا على رفض التفتيش وقرروا العودة أدراجهم إلى غزة.

وتابعت أن وزارة الخارجية األلمانية تدخلت وضةطت على الخارجية اإلسرائيلية، التي أوعزت لجهاز 
أشارت إلى أن ألمانيا قررت عدم األمن بالسماح لهم بالمةادرة في اليوم التالي من دون تفتيش، و 

السماح لديبلوماسييها بالتوجه إلى غزة منذ وقوع هذا الحادث، أو الرضوخ إلجراءات التفتيش، في 
قرار يهدف إلى الضةط على إسرائيل، خصوصًا أنها في حاجة ماسة لتوجه المفاوضين األلمان إلى 

 غزة للوساطة في مفاوضات صفقة التبادل.
 5/7/2018، الحياة، لندن

 
 روسيا مستعدة لدور في عملية السالم: الفروف .19

في وقت جددت روسيا استعدادها للتوسط في عملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، : موسكو
برزت مالمح تؤشر إلى إمكان انخراطها فعليًا في المفاوضات من خالل ترتيب لقاءين منفصلين 

الجانبين األسبوع المقبل، على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم لرئيسها فالديمير بوتين مع قادة 
 التي تستضيفها.

وحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في صلب مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف ونظيره األردني أيمن الصفدي في موسكو أمس، إضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، أعرب 

سرائيل، مؤكدًا خالله الوزير الرو  سي عن قلق بالده من تطورات األوضاع بين الفلسطينيين وا 
 استعدادها لتقديم أي مساعدة من أجل استئناف مفاوضات السالم.

وشدد الفروف على ضرورة إجراء مفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى حل للصراع، فيما رأى نظيره 
، وعاصمتها القدس 1967نية المستقلة على حدود األردني أن الحل الوحيد هو قيام الدولة الفلسطي

 الشرقية.
وأكد الصفدي أن "الوضع القائم ال يمكن أن يستمر... ال يمكن أن يتحقق األمن واالستقرار والسالم 
ما دام هناك احتالل"، موضحًا أنه في ظل تواصل الصراع فإن المنطقة برمتها ستبقى رهينة للمزيد 

 روب وعرضة للتفجر.من التوتر واالقتتال والح
 5/7/2018، الحياة، لندن
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 "األونرواواشنطن تجدد تمسكها بحجب المساعدات عن " .11
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناورت الثالثاء  :سعيد عريقات -واشنطن

كبر من موقف إدارة الرئيس ترامب لم يتةير بشأن قرار تجميد الجزء األ إن، 2018تموز  3
ناورت التي كانت ترد على سؤال وجهته لها  وأوضحت ونروا".األالمساعدات األمريكية لوكالة "

"القدس" خالل مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية بشأن رد الوزارة على الرسالة التي وجهها سبعة 
(، 2/7/2018ثنين )سفراء أمريكيون سابقون لدى األمم المتحدة لوزير الخارجية مايك بومبيو يوم اال

أن "الوزير استلم الرسالة، ولكننا كتقليد عام ال نعلق على مراسالت الوزير، لذا دعوني أبدأ بالقول، 
انه من المؤكد أننا رأينا تقارير من مسؤولين أمريكيين سابقين يعبرون فيها عن قلقهم من الوضع، 

 لة".ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تمويل األونروا في هذه المرح
وأضافت "لقد تحدثنا عن هذا قبل حوالي أسبوع ونصف، وما زلنا نعبر عن مخاوفنا بشأن سوء إدارة 

حزيران، بأنه ليس هناك جديد في نداءات  19في األونروا" مكررة ما كانت قد قالته لا "القدس" يوم 
وطارئ، وأن هذه  "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشةيل الالجئين الفلسطينيين "من أجل دعم عاجل

النداءات دائما ما تحدث في مثل هذا الوقت من كل عام، وان األونروا لديها في مثل هذا الوقت من 
لى جميع الدول وتطلب المساعدة، والمساعدة، والمساعدة، إكل عام نداء تمويلي طارئ تتوجه به 

ضرورة إجراء إصالحات هيكلية ( تحتاج إلى المال، ونحن )الواليات المتحدة( نشعر باألونرواوانها )
(، وكذلك على األونروا أن تجد بعض مسارات التمويل الطوعية اإلضافية، بحيث ال األونروا)في 

يقتصر العبء على الواليات المتحدة فحسب، بل على العديد من الدول األخرى أيًضا، وقد كان 
رفيلد الذي عبرت فيه دول هناك اجتماع في روما منذ بضعة أشهر ، حضره سفيرنا )ديفيد( سات

أخرى عن اهتمامها بتوفير بعض المال ، لذلك نأمل أن تتقدم بعض الدول األخرى في المنطقة نحو 
 ذلك".

 4/7/2018، القدس، القدس
 

 االتحاد األوروبي يطالب "إسرائيل" بالعدول عن قرار هدم "الخان األحمر" .11
لطات االحتالل اإلسرائيلي، بالعدول عن قرارها طالب االتحاد األوروبي، اليوم الخميس، س: بروكسيل

 بهدم منازل الفلسطينيين في تجمع "الخان األحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقال بيان صادر عن مكتب الناطق باسم مفوضية االتحاد األوروبي، إن "مساعي إسرائيل لهدم 

من التهديدات المحدقة بحل الدولتين،  منازل بالمنطقة، وتشييد وحدات استيطانية جديدة مكانها، يزيد
 والسالم الدائم بالمنطقة".
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 وأضاف "سياسات بناء الوحدات االستيطانية التي تتبناها إسرائيل، تتنافى مع القانون الدولي".
وشدد البيان على أن "االتحاد األوروبي ينتظر من إسرائيل سحب قراراتها في هذا الصدد، واإليفاء 

 في إطار القانون الدولي". بالتزاماتها كافة
 5/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ماليين دوالر 4اليابان تسهم بمساعدات غذائية ألسر غزة بقيمة  .11

رحب برنامج األغذية العالمي التابع ل مم المتحدة، بمساهمة من الحكومة اليابانية بلةت : رام هللا
يون ين ياباني(، وذلك لدعم الفلسطينيين األشد مل 400ماليين دوالر أمريكي ) 4قيمتها حوالي 

وبفضل المنحة السخية من اليابان سيتمكن برنامج األغذية العالمي من  احتياجا في قطاع غزة.
ألف شخص من األشد فقرا وتضررا  60توفير المساعدات الةذائية من خالل القسائم اإللكترونية إلى 

 من انعدام األمن الةذائي في قطاع غزة.
قال السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو: "إن الحكومة اليابانية ملتزمة بالدعم المستمر و 

الذي يكفل وصول الفلسطينيين الفعلي على المستويين االقتصادي واالجتماعي لتلبية احتياجاتهم 
لة اليومية من أجل حياة نشطة وصحية، باإلضافة إلى المساهمة في جهودهم من أجل إقامة دو 

فلسطينية مستقلة يمكن العيش فيها بسالم وأمن وازدهار بجانب الدول المجاورة. كما أضاف، "تشعر 
 اليابان بقلق شديد إزاء تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية في غزة."

 4/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمصالحة؟ماذا وراء حماسة السلطة الفلسطينية إلحياء ا .11
 صالح النعامي
للوهلة األولى بدت دعوة مصر لحركتي "حماس" و"فتح" إلى استئناف الجهود الهادفة إلى تطبيق 
اتفاق المصالحة الذي ُوّقع في القاهرة قبل ثمانية أشهر، كتحرك مستقل أقدمت عليه القاهرة، ال سيما 

ر مسبوقة بين الحركتين. لكن أن هذا التطور جاء في أعقاب تراشق إعالمي وحرب اتهامات غي
التسريبات تفيد بأن السلطة الفلسطينية هي التي بادرت وعرضت على القاهرة التحرك ودعوة "حماس" 

 لجولة جديدة من اللقاءات بهدف تطبيق ما تم التوافق عليه.
وترجع حماسة قيادة السلطة المفاجئة لتطبيق اتفاق المصالحة بشكل أساسي إلى مخاوفها من 

بعات السياسية واالقتصادية للمبادرات األممية واإلسرائيلية واإلقليمية التي تندرج تحت عنوان الت
"تحسين األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة". وتدرك السلطة أن القاسم المشترك بين كل هذه 
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خالل المبادرات يتمثل في تجاوزها وعدم تنفيذ مشاريع إعادة األعمار والبنى التحتية المقترحة من 
مؤسساتها. وعلى الرغم من أن هذه المبادرات تتجاوز أيضًا حركة "حماس"، وال ترى فيها شريكًا في 
تطبيقها، إال أن قيادة السلطة باتت تخشى أن يمّثل الشروع في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار والتأهيل 

يل، تكريسًا للفصل السياسي االقتصادي من قبل المجتمع الدولي والقوى اإلقليمية وبالتعاون مع إسرائ
بين الضفة الةربية المحتلة وقطاع غزة، مما يمس بمشروعية تمثيل قيادتها للشعب الفلسطيني، ما 

 يعيق تحركاتها على الصعيد الدولي.
إلى جانب ذلك، فإن قيادة السلطة تخشى التبعات االقتصادية لتطبيق مبادرات إعادة تأهيل القطاع، 

موال التي سيتم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع سيتم اقتطاعها من المساعدات إذ إن الكثير من األ
الدولية واإلقليمية التي تُقّدم سنويًا لخزانة السلطة. وكانت قيادة السلطة الفلسطينية ترفض التعاون مع 
المبادرات الهادفة إلى إعادة تأهيل غزة اقتصاديًا خشية تورطها في تحّمل المسؤولية عن سلوك 
الفصائل والمجموعات الفلسطينية المختلفة العاملة في القطاع، مما سيمّكن إسرائيل من إضفاء 

 شرعية على مواقفها الرافضة للوفاء بمتطلبات تحقيق تسوية للصراع.
لكن السلطة باتت تعي أن األضرار الناجمة عن السماح بتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحسين الواقع 

ها، ربما تكون أكبر من تبعات تحّملها المسؤولية أمام إسرائيل عن سلوك في قطاع غزة من دون
الفصائل والمجموعات في غزة، ال سيما أن تل أبيب شرعت في خطوات عقابية ضد السلطة بشكل 
مباشر بمعزل عما يحدث في قطاع غزة، والتي كان آخرها قرار اقتطاع المخصصات التي تدفعها 

هداء من عوائد الضرائب التي تجبيها. ونظرًا ألن السماح للسلطة السلطة ل سرى وعوائل الش
الفلسطينية بأي دور في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة يتطّلب عودتها لتولي مقاليد حكم القطاع، 
فإن هذا يفترض محاولة إحراز التوافق مجددًا مع حركة "حماس" من خالل تطبيق اتفاق المصالحة 

 كتان. الذي وّقعت عليه الحر 
ومما قّلص من قدرة قيادة السلطة على شيطنة مشاريع إعادة إعمار غزة جماهيريًا من خالل محاولة 
ربطها بمشروع فرض اإلمالءات األمريكية تحت العنوان المضلل "صفقة القرن"، حقيقة أن الضفة 

، بدعم من اإلدارة الةربية، التي تمارس فيها السلطة صالحياتها، هي الساحة التي تقوم فيها إسرائيل
اإلمالء، عبر تكثيف مشاريع االستيطان -األمريكية، بتطبيق بعض ما نسب إلى هذه المشروع

والتهويد والتمهيد لمخططات الضم. في هذا السياق، تندرج التسريبات غير المؤكدة عن نّية قيادة 
 بداًل من رامي الحمد السلطة إقناع رئيس الوزراء السابق سالم فياض بتولي رئاسة الحكومة مجدداً 

هللا. وال يزال النفي الفلسطيني الرسمي لهذا المشروع خجواًل، ويقتصر على "مصادر ترفض الكشف 
عن هويتها". لكن، في حال صّحت هذه التسريبات بخصوص إعادة تسمية فياض رئيسًا للحكومة، 
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ترامب مجددًا، بما أن فياض،  فإن قيادة السلطة تكون عندها في صدد التفكير باستمالة إدارة دونالد
الذي يعمل حاليًا محاضرًا في إحدى الجامعات األمريكية، يحظى بثقة واشنطن، ويصنفه كثيرون في 
إطار مقرب من القيادي األمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحالن، المقرب بدوره من محور 

ع الخطة األمريكية لتصفية القضية السعودية اا اإلمارات اا مصر، غير البعيدين بدورهم من مشرو 
 الفلسطينية تحت عنوان "صفقة القرن".

وال تبدو هذه التطورات بعيدة عن الخالف الجوهري بين تل أبيب وواشنطن بشأن مستقبل األوضاع 
في قطاع غزة، إذ إن إدارة ترامب ترى وجوب عودة السلطة إلدارة مقاليد األمور هناك، في حين أن 

كون معنية أكثر ببقاء الوضع القائم، على اعتبار أنه يحقق هدفها المتمثل في تكريس إسرائيل ربما ت
 الفصل السياسي بين الضفة والقطاع.

لكن تمهيد الطريق أمام تطبيق اتفاق المصالحة يتوقف أيضًا على مواقف حركة "حماس"، إذ من 
مل وفوري ومتواٍز لكل بنود المرجح أن تعمد الحركة إلى استخالص العبر واإلصرار على تطبيق كا

اتفاق المصالحة. وعلى الرغم من االعتبارات المصلحية اآلنية التي تدفع قيادة السلطة لمحاولة تطبيق 
اتفاق المصالحة، فإن إنجاز هذا الهدف لن يكون سهاًل، ألن الخالف مع "حماس" ال يتمحور فقط 

ة محمود عباس على القطاع، بل إن هناك حول مصير العقوبات االقتصادية التي فرضها رئيس السلط
خالفًا كبيرًا بين الطرفين حول تطبيق البنود المتعلقة بمستقبل منظمة التحرير وطابع التمثيل في 

جراء االنتخابات ومصير سالح الفصائل في غزة...  مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني جديد وا 
رئاسة الحكومة صحيحًا، فإن حركة  وفي حال كان الكالم عن نّية عباس إعادة فياض إلى مركز

"حماس" قد تتحفظ على التعاون مع الرجل، بسبب دوره الحاسم كرئيس للوزراء ووزير للمالية سابقًا 
في تجفيف بيئة المقاومة في الضفة الةربية من خالل انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية، ناهيك 

مواقفه من الصراع مع االحتالل، هو الذي سبق عن دوره في تكريس التعاون األمني مع االحتالل، و 
 أن قال في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إن الضفة الةربية هي "مهد التوراة".

 5/7/2018، العربي الجديد، لندن
 

 أين شركاء حماس من دعوتها لزيارة مصر؟ .11
 فايز أبو شمالة د.

تها لعقد لقاء مع المخابرات على حركة حماس أن تتمنع، وأال تتعجل في تلبية الدعوة التي جاء
المصرية، وال سيما أن المصلحة السياسية العليا للشعب الفلسطيني تقضي بتشكيل وفد فلسطيني 
مشترك للقاء المخابرات المصرية، وفد يمثل كل القوى السياسية والتنظيمية التي تتوافق مع حركة 
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العقوبات عن غزة، ورفع الحصار، حماس على رفض التفرد بالقرار الفلسطيني، وترى بضرورة رفع 
 وتواصل مسيرات العودة، كشرط ضروري للتصدي لصفقة القرن.

إن عدم مشاركة بقية الفصائل والقوى السياسية لوفد حركة حماس الذي سيلتقي مع المخابرات 
المصرية، سيترك في نفوس الفصائل والتنظيمات المتحالفة مع حركة حماس ضد االحتالل غصة 

سيتركهم حائرين، ينتظرون نتائج حوار حركة حماس مع المخابرات المصرية بعين الريبة سياسية، و 
 وعدم االرتياح، حتى ولو أطلعتهم حركة حماس على تفاصيل اللقاءات..

إن عدم تشكيل وفد فصائلي مشترك، واالستجابة السريعة من قبل حركة حماس للدعوة المصرية، 
تنفرد بلقاءات ثنائية مع كل تنظيم في غزة على حدة، وهذا سيعطيان فرصة للمخابرات المصرية ل

خطأ ال يصب في صالح حركة حماس، فطالما كانت القضية الفلسطينية تخص جميع القوى 
السياسية، فإن الواجب يقضي بأن تسمع مصر صوت الشعب الفلسطيني من خالل كل التنظيمات  

ض حصار غزة، ورفض العقوبات، والتقت في التي توافقت فيما بينها على رفض صفقة القرن، ورف
 هيئة عليا ضمن مسيرات العودة.

على حركة حماس أن توصل رسالتها إلى المخابرات المصرية، والتي تؤكد أن االنقسام قائم بين نهج 
سياسي يتساوق ميدانيًا مع صفقة القرن، ونهج سياسي يحافظ على الثوابت الوطنية، وال انقسام بين 

نما هنالك انقسام بين كل القوى السياسة والمجتمعية من جهة، وبين رئيس حركتي حماس  وفتح، وا 
 السلطة الفلسطينية ومن لف لفه من جهة أخرى.

وستجد حركة حماس بالفصائل الفلسطينية خير داعم لها أمام المخابرات المصرية، وستجلس حماس 
الفصائل والقوى السياسية معززة بالصمت، في حين سيسمع المصريون لصوت حماس من خالل 

الرافضة لنهج عباس  الذي أقصى الجميع دون استثناء، وستجد حماس من يحارب بمعركتها ضد 
حصار غزة، وضد العقوبات، وضد تفرد فئة فلسطينية بالقرار السياسي، واستئثارها بالوظائف 

 العمومية المهمة، وسيطرتها على األجهزة األمنية، وعلى كل شأن فلسطيني.
لقد جسد واقع غزة الحياتي والميداني شراكة سياسية بين القوى السياسية الحية والفاعلة، ومن 
الضرورة أن تتجسد هذه الشراكة في اللقاءات مع المخابرات المصرية، ومع ممثل األمم المتحدة 
 ميالدينوف، ومع السفير القطري العمادي، ومع كل زائر يصل إلى غزة، ويحمل في جعبته حلوالً 
ألوضاعها المعيشية، فمثل هذه الشراكة يعزز الوحدة الوطنية، ويرتقي بالقضية الفلسطينية من 
المسارب التنظيمية إلى المسارات الوطنية المشتركة، والتي تؤكد أهمية ميدان المواجهة في صياغة 

 القرار السياسي، وفي تزكية القيادة الحقيقية للشعب.
 4/7/2018، فلسطين أون الين
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 خطر ما في صفقة القرنأ .11

 أحمد جميل عزم د.
حتى أسابيع، كان استخدام تعبير "صفقة القرن" في اإلعالم الةربي واإلسرائيلي، نادرًا، وكان الحديث 
أكثر عن "الصفقة النهائية"، أّما اآلن فدخل المصطلح لإلعالم الةربي بقوة، والمفارقة أن المصطلح 

لتوقعات كثيرًا بشأن تفاصيل الخطة األمريكية، واألهم بشأن فرص صار متداوال، بالتوازي مع تراجع ا
ذا كان التركيز يجري على هزالة األفكار األمريكية، وضعف فرص قبولها، فإّن هناك شقا  نجاحها، وا 

 مهما يحتاج لتتبع، هو طبيعة البديل أو الثمن الذي يريده األمريكيون من الفلسطينيين.
قة القرن" عندما استخدم في لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، لقد بدأ تداول المصطلح "صف

، ورفع استخدام هذا المصطلح 2017واألمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في نيسان )إبريل( 
التوقعات بخطة تةير وجه الشرق األوسط، ولكن مؤخرًا حدثت تةيرات، أهمها اتضاح أن الفكرة 

ظروف الحياة للفلسطينيين اقتصاديًا، وصار سقف التوقعات ال يتعدى  األمريكية، ال تتعدى تحسين
بعض التةيير الرمزي في مكانة الفلسطينيين السياسية، من زاوية االعتراف بدولة وهمية لهم، أما 

، فقد اتضح أّنهما عنصران غير 1967زوال االحتالل وقيام دولة كاملة السيادة على حدود العام 
كان الموقف العربي الرسمي، رغم كل اإلشاعات اإلسرائيلية، هو أّنه ال حل من  مطروحين، وبالتالي

دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وزاد العداء الفلسطيني للخطة األمريكية، مع اتضاح 
أن األمريكيين يبحثون عن طريقة لتنفيذها كأمر واقع، بحيث ال تملك القيادة الفلسطينية الحقًا من 

ار سوى القبول. ومن سيناريوهات فرض األمر الواقع الممكنة، تفاهمات مع أطراف سوى القيادة خي
الفلسطينية، مثل التفاهم مع "حماس" عبر قطر ودول أخرى، أو محاولة االتصال مع رجال أعمال 
فلسطينيين، وما سوى ذلك. وكانت مقابلة مبعوث السالم األمريكي، جاريد كوشنير، مع صحيفة 

دس، التي فهمها الفلسطينيون كإهانة، قوامها أن كوشنير يقول إنهم سيتخلون عن مطالبهم الوطنية الق
 إذا تحسنت أجور العمل، ضربة مهمة للخطة.

عندما بدأت مشاريع التسوية والسالم، كان اإلسرائيليون في الثمانينيات والتسعينيات، يطرحون 
)اإلسرائيلي( مقابل السالم  أي كان اإلسرائيليون شعارات مثل السالم مقابل السالم، أو األمن 

خصوصًا بقيادة حكومة الليكود، بزعامة اسحق شامير يطرحون عدم تقديم شيء سوى وقف حالة 
الحرب مقابل وقف المقاومة الفلسطينية، وهو موقف يهدف للهروب من السالم، ولكنه يوضح أّن 

ر الفلسطينية، وكان طرح المنظمة والعرب المقابل، المقاومة هي الورقة التي تمتلكها منظمة التحري
 هو "األرض مقابل السالم".
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، 1967كان السالم يعني بالدرجة األولى أمرا محددا هو إنهاء المقاومة، واألرض تعني أراضي 
 وبدرجة أقل كان السالم يعني التطبيع واالنفتاح على الدول العربية.

ما يريده اإلسرائيليون واألمريكيون حاليًا هو ما كان في إذ ما جرى تأمل الموقف الحالي، فإّن 
الماضي هو الجزء األقل أهمية في السالم )التطبيع(، فقرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف 

اإلسرائيلية، واثنان -بالقدس عاصمة إلسرائيل، أثبت ثالثة أمور، أحدها لصالح الخطة األمريكية
يق األمني الفلسطيني لن يتوقف، وأن ما قدمه الفلسطينيون )السالم( ضدها، فقد تأكد أن التنس

مستمر حتى لو لم يحصلوا على األرض، بل وتأكد أّنه حتى حركة "حماس" تتجه نحو النضال 
المدني. ولكن الجانب األمريكي فوجئ بجدية الرفض الفلسطيني الرسمي للتعاطي مع عملية 

رض سياسيات أمر واقع أمريكية إسرائيلية جديدة، والمفاجأة تفاوضية عبثية جديدة بالتوازي مع ف
الثانية أن الموقف الرسمي العربي هو رفض هذه العملية إال إذا حققت الدولة الفلسطينية، حتى لو 

 كان هناك موقف عربي يعتقد أن إيران تحّد له أولوية.
على األقل بيد األنظمة العربية الخطير في الموضوع أّن الورقة األهم فلسطينيًا هي اآلن، جزئيًا 

 وليس بيدهم، فإذا وافق العرب حقًا على التطبيع تكون آخر األوراق الفلسطينية انتهت تقريبًا.
قد ال يكون البديل هو العودة للكفاح المسلح، ولكن بجانب المقاومة الشعبية، والوحدة الوطنية 

ات الدولية إلزعاج الموقف اإلسرائيلي، يحتاج الفلسطينية، فإّن التحرك على الصعيد الدولي، والمنظم
 للتصعيد، ومن ضمن ذلك التبني الفعلي للمقاطعة من قبل منظمة التحرير فعليًا.

ربما يكون الموقف الفلسطيني حاليًا أفضل مما كان متخياًل من حيث الحصول على دعم عربي 
يادة األوراق بيد الفلسطينيين نسبي، لموقفهم، ولكن من دون تحسين ميزان القوى بشكل أكبر، وز 

تحديدًا، يصبح الموقف أقل قوًة، وسيتكرر الخوف بشأن مدى استمرار الموقف العربي على ما هو 
 عليه.

 4/7/2018، الغد، عّمان
 

 "الصفقة"خالف "إسرائيلي" حول  .11
 يونس السيد

دو أنها ال تزال "صفقة القرن"، التي طال وقت إعدادها، وطال انتظار طرحها للتداول العلني، يب
نما لوجود خالفات حولها بين أقطاب حكومة  تتعثر، ليس فقط  بسبب الرفض الفلسطيني لها، وا 

 اليمين "اإلسرائيلي" المتطرف.
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في الحديث عن هذه الصفقة، التي تنسب لنتنياهو، وليس إلى ترامب، كما تتحدث وسائل اإلعالم 
الوسائل عن وجود خالفات جوهرية ظهرت خالل مناقشتها  "اإلسرائيلية"، يلفت االنتباه ما تناقلته هذه

داخل اجتماع المجلس الوزاري المصةر )الكابينيت( مؤخرًا، استدعت تدخل اإلدارة األمريكية دون 
جدوى. فبينما اقترح نتنياهو تقديم بعض التنازالت في البؤر االستيطانية العشوائية أو تلك التي ُتسمى 

قي القدس  إلقناع أو باألحرى إلغراء الجانب الفلسطيني بقبول الصفقة، "غير قانونية" شمال وشر 
 رفض معظم أعضاء المجلس تقديم أية تنازالت للفلسطينيين مهما كان نوعها. 

ويبدو أن التريث األمريكي في تنفيذ التهديدات، بنشر تفاصيل الصفقة علنًا كما توعد الثنائي كوشنر 
نما أيضًا  بسبب وجرينبالت خالل زيارتهما للمن طقة مؤخرًا، ال يتعلق فقط بالرفض الفلسطيني لها، وا 

الخالفات "اإلسرائيلية" حول ما تتضمنه من بعض البنود، التي يرفضها اليمين المتطرف، إلى جانب 
 تحذيرات عربية من أن تنفيذ الصفقة دون موافقة الفلسطينيين سيؤدي إلى كارثة في المنطقة. 

سرائيلية" كشفت عن بعض جوانب هذه الصفقة، التي تتضمن إقامة دولة وسائل اإلعالم "اإل
فلسطينية ناقصة السيادة، عاصمتها جزء من مدينة القدس، لم يتم تسمية العاصمة المقترحة، مع 
بقاء السيطرة "اإلسرائيلية" على أجزاء كبيرة  التنازل عن بعض المناطق في المدينة المقدسة نفسها، وا 

بية وغور األردن، مشيرة إلى أن نتنياهو يقول نعم ل "صفقة القرن"  إلدراكه أن من الضفة الةر 
الفلسطينيين سيرفضونها، فضاًل عن أنه يؤمن بوجود صديق حقيقي له في البيت األبيض، وبالتالي 
سيسعى الستةالل الرفض الفلسطيني  لتنفيذ أهدافه في القضاء على أي حلم فلسطيني في 

 قضيتهم الوطنية.  االستقالل، وتصفية
القناة السابعة "اإلسرائيلية" نقلت على موقعها اإللكتروني عن مصدر أمريكي بارز، أن الطرف 
"اإلسرائيلي" يركز الحديث على "سالم اقتصادي" أعمق وأفضل من "السالم السياسي"، وأن ما يعرقل 

يعني أن األرض والحقوق إتمام الصفقة  هو رفض الفلسطينيين مجرد الجلوس مع األمريكيين، ما 
الفلسطينية أصبحت في خبر كان، وأن جّل االهتمام "اإلسرائيلي" يتركز على التطبيع والعالقات 
ضافات على  االقتصادية، حتى أن بعض وسائل اإلعالم "اإلسرائيلية" طالبت بإجراء تعديالت وا 

 الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالوضع االقتصادي واإلنساني لقطاع غزة. 
وعلى العموم، هذا هو جوهر ما تقدمه الخطة "اإلسرائيلية" األمريكية المشتركة الُمسماة "صفقة القرن"  
أي البحث عن حل "إنساني" للقضية الفلسطينية على حساب األرض والحقوق وتقرير المصير للشعب 

معاقين، الفلسطيني، وعلى حساب أنهار من الدماء ومئات آالف الشهداء والجرحى واألسرى وال
 وماليين الالجئين، وحقهم في العودة إلى أرض اآلباء واألجداد، فماذا أنتم فاعلون أيها الفلسطينيون؟

 5/7/2018، الخليج، الشارقة
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 كيف نوقف تدفق المال التركي إلى القدس الشرقية؟ .11

 نداف شرغاي
المباالة، أو ال تنجح  تحبط إسرائيل بنجاح عمليات كثيرة تنسج على األراضي التركية، ولكنها تبدي

في عرقلة التسلل المتواصل للمال التركي إلى شرقي القدس. لهذا المال يوجد هدف مركزي واحد: 
تركيا تسعى إلى العودة الكتساب موقع ونفوذ لها في القدس وفي الحرم. فاليقظة الوطنية والثقافية 

مسنودة من الرئيس التركي، رجب  التركية في العاصمة، والتي يشعر بها سكان شرقي القدس جيدًا،
 لإلمبراطوريةطيب اردوغان، الذي يرى نفسه، كما هو معروف، سيدًا لا "اإلخوان المسلمين"، ومجدد 

 .أيضاالعثمانية وأبا للخالفة العثمانية التي ستعود في يوم من األيام إلى القدس 
المية، الذين يرفضون كما هو شركاء اردوغان في العاصمة هم رجال الجناح الشمالي للحركة اإلس

 ل قصىبل ُأخرجوا عن القانون، وكذا الشيخ عكرمة صبري، الواعظ الرئيس  إسرائيلمعروف شرعية 
ومفتي القدس السابق، من "المتطرفين" بين رجال الدين المسلمين، وقد منح في الماضي شرعية 

 ة.للعمليات "االنتحارية" وتمنى خراب بريطانيا والواليات المتحد
في  اإلسطنبوليةقبل سنة بالضبط نشرنا هنا في تحقيق صحافي واسع عن نشاط "جمعية تراثنا" 

تركية كثيرة. على رأس "تراثنا" يقف محمد دمرجي،  أموالالقدس. ومنذئذ ضخت إلى العاصمة 
وهدفها حفظ وتجديد التراث العثماني في القدس. حجم نشاط "تراثنا" كشفه دمرجي نفسه الذي روى 

، وكذا تأثيث شقة 30ومسجدا  46مليون دوالر في ترميم  40ي مقابلة صحافية عن استثمار بمبلغ ف
المؤيدة لا "تراثنا" بقيادة دمرجي هي جمعية  األقسام. أحد األقصىمئات الشقق التي توحد في محيط 

 2011" منذ في القدس. يترأس "تيكا األخرى، شبه حكومية، اسمها "تيكا"، التي تعمل هي أخرىتركية 
 د. سردر كام، رئيس مكتب اردوغان سابقا في البرلمان.

لى هناك تضخ  غير  األموالمركز نشاط تركيا في شرقي القدس هو الحرم. إلى هناك تنظر وا 
القليلة. هناك تسعى الن تكسب النفوذ والمكانة وهناك أيضا نظمت "السياحة التركية" مظاهرات شبه 

 .األخيرةلة في السنوات ، على مدى أشهر طويأسبوعية
تعاون تركيا مع محافل "اإلخوان المسلمين" في القدس يكسبها اليوم تعاطفًا شديدًا في الشارع  إن

المباني، وفي ساحة الحرم. كما أن  أسطحالشرق مقدسي. أعالمها تعلق في مداخل الدكاكين، على 
لتجربة الشرق مقدسية. قسم كبير من اللةة، الثقافة، الموسيقى والمآكل التركية أصبحت حاضرة في ا

تمول عمليا من منظمات تركية، ويد اردوغان  –الصدقة وغيرها أعمال –نشاط "الدعوة" في المدينة 
 ال تزال ممدودة.
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لى الحرم بشكل خاص، هما  والسعودية. كلتاهما  األردنمن يقلقه التسلل التركي إلى القدس، وا 
وقد مكانة رسمية في الحرم،  اآلنابها هنا. ل ردن يوجد منذ تسعيان الن تحققا لنفسيهما نفوذا مش

الموقع المقدس بفضل اتفاق السالم معه وبفضل  إدارةفي  إلسرائيلعمليا الشريك الهادئ  أصبح
 .األخرىالتفاهمات غير الرسمية 
في نشاطهم. إما خلق آليات تشريعية توقف ضخ  األتراكلعرقلة  أساسيينيبدو أن هناك طريقين 

لشرقي المدينة أعلى وذات  اإلسرائيليةالمال التركي إلى القدس، أو الحرص على أن تكون الميزانيات 
 عن هذا وعن ذاك. إسرائيل، تمتنع األقلمةزى أكبر. حاليا على 

 3/7/2018، "إسرائيل اليوم"
 4/7/2018، األيام، رام هللا
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