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 43 :كاريكاتير
*** 

 
 وزير إسرائيلي: اتصاالت غير مباشرة إلنجاز صفقة أسرى مع حماس .1

قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، إن إسرائيل تقوم بالفعل بجهوٍد : صالح النعامي
كالم  ين لديها.لدفع االتصاالت غير المباشرة مع "حماس" إلنهاء ملف احتجاز األسرى اإلسرائيلي

 .في مقابلة أجراها معه موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ونشرت اليوم الخميسأردن جاء 
وعلى الرغم من أن أردان، العضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن، رفض الكشف عن 

كبيرة من أجل  الدولة التي تقوم بالتوسط مع "حماس"، إال أنه أكد أن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهودا  
إنهاء ملف األسرى لدى "حماس"، وذلك من خالل يارون بلوم، المنسق الذي عينته إلدارة ملف 

 األسرى، وهو قيادي سابق في جهاز االستخبارات الداخلية "شاباك". 
وأضاف "حكومتنا ومنسق ملف األسرى ينتهجان مسارات سياسية ودبلوماسية متعددة من أجل دفع 

عادة جنودنا ومواطنينا، وهذا يتواصل عبر القنوات المفاوضات غير  المباشرة مع حماس، وا 
 السياسية".

وأّيد الوزير اإلسرائيلي الدعوات التي تطلقها عائلة الجندي األسير لدى "حماس"، هدار غولدين، 
والتي تطالب الحكومة اإلسرائيلية بفرض إجراءات عقابية على الحركة وأسراها في سجون االحتالل، 

 لكي تقتنع بأن احتفاظها باألسرى اإلسرائيليين "عبء وليس ذخرا ".
في سياق آخر، دافع أردان عن موقفه المطالب بتصفية الفلسطينيين الذين يطلقون الطائرات الورقية 
والبالونات المشتعلة، منتقدا  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرفضه عرض مقترحه للتصويت أثناء 

 وزاري المصغر لشؤون األمن.جلسات المجلس ال
 5/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 تفاهمات بين عباس واألمم المتحدة حول دورها وشروط عملها في غزة": الحياة" .2

كشف مسؤولون فلسطينيون عن التوصل إلى : محمد يونس، نورالدين فريضي -رام هللا، بروكسيل 
ملها في قطاع غزة، خالل لقاء جمع الرئيس تفاهمات مع األمم المتحدة في شأن كل ما يتصل بع

محمود عباس وممثل األمم المتحدة الخاص في القدس نيكوالي مالدينوف في رام هللا األسبوع 
الماضي، وجاء بعد قطيعة بين الجانبين. وفيما وصل مالدينوف إلى القاهرة أمس لمحادثات حول 

ت أنباء إسرائيلية بأن االتحاد األوروبي ، أفاد«حماس»و « فتح»غزة وجهود المصالحة بين حركتي 



 
 
 
 

 

 5 ص             4682 العدد:             7/6/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

يفحص للمرة األولى إن كانت أموال الدعم التي يقدمها إلى السلطة الفلسطينية، يستفيد منها أهالي 
لضمان »األسرى والشهداء، علما  أن بيانا  أوروبيا  أكد أخيرا  أن االتحاد يدرس الدعم المالي للسلطة 

 «.ينصيغ ذات فاعلية تخدم هدف الدولت
إن عباس وافق على لقاء مالدينوف، بعد محاوالت عدة « الحياة»وقال المسؤولون الفلسطينيون لـ 

بذلها األخير، بهدف االستماع منه إلى حقيقة الدور المنوط بالمنظمة الدولية في غزة، والعالقة بين 
ه لوما  شديدا  مشروعها والخطة السياسية األميركية للقطاع. وروى أحد المسؤولين أن عباس وجّ 

أبلغه بأنه يعمل في أراضي »، و «تساوقه مع الخطط األميركية»لممثل األمم المتحدة على ما سّماه 
يتم  أندولة فلسطين التي تحظى باعتراف األمم المتحدة، وأن عمله في أراضي هذه الدولة يجب 

شكل خرقا  لقواعد عمل ، محذرا  من أن الخروج عن هذا التفويض ي«تحت إشراف حكومة هذه الدولة
 األمم المتحدة.

وسبق اللقاء وصول رسالة من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الحكومة 
الفلسطينية رامي الحمدهللا قال فيها إن األمم المتحدة ستضطر إلى اإلشراف على المشاريع اإلنسانية 

 دة إلى العمل في القطاع.في غزة في حال رفض الحكومة الفلسطينية العو 
وقال المسؤولون إن مالدينوف أكد لعباس في هذا اللقاء إنه يعمل وفق التفويض الممنوح له في 
أراضي فلسطين، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما برر عمله المنفصل في غزة، بانسحاب 

داده للعمل مع السلطة في الحكومة الفلسطينية من القطاع نتيجة فشل المصالحة، لكنه أبدى استع
كل خطوة يقوم بها في غزة، مشددا  على أنها السلطة الشرعية في كل األراضي الفلسطينية. كما شدد 
نهاء االنقسام في معالجة المشكالت التي يعاني منها  في اللقاء مع عباس على أهمية المصالحة وا 

في لقاءات خاصة، أن المصالحة ممر  قطاع غزة بعيدا  من التدخالت الخارجية. ويعتبر مالدينوف،
إجباري للحفاظ على وحدة األراضي الفلسطينية وحل المشكالت التي يعاني منها القطاع، وتنفيذ 

 مشاريع األمم المتحدة فيه.
 6/7/2018، لندن، الحياة

 

 شائعات جديدة حول صحة عباس .3
ود عباس، بعدما أوردت سرت شائعات جديدة، أمس، حول صحة الرئيس الفلسطيني محم رام هللا:
اإلسرائيلية، تقريرا  حول نقل الرئيس الفلسطيني مجددا  إلى مستشفى في مدينة رام « i24News»قناة 
 هللا.



 
 
 
 

 

 6 ص             4682 العدد:             7/6/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

وأكدت مصادر، أنه ذهب للمستشفى من أجل إجراء فحوص روتينية. ونفت مصادر أخرى هذه 
 الرئاسية الفلسطينية فورا  على التقارير.األنباء تماما ، وقالت إنها تهدف إلى إثارة البلبلة. ولم تعقب 

وأخذ الخبر اهتماما  واسعا  في مواقع التواصل االجتماعي بسبب الوعكة الصحية األخيرة لعباس. 
أيام، إثر إصابته بالتهاب رئوي  10وخرج عباس نهاية مايو )أيار( الماضي من المستشفى بعد نحو 

 حاد، أعقب التهابا  في األذن الوسطى.
ت هذه المرة الثالثة التي يزور فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع؛ ما أثار حالة من القلق وكان

 في األراضي الفلسطينية.
 وال يوجد لعباس أي نائب في رئاسة السلطة وسط خالف سياسي وقانوني حول من سيخلفه.

 6/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 للمحاسبة "إسرائيل"ير ملموسة إلخضاع عريقات يدعو االتحاد األوروبي التخاذ تداب .4
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، االتحاد األوروبي : رام هللا

ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع  اإلسرائيليالتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لالحتالل 
 1967تراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الحصانة السياسية والقانونية عنه، واالع

 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عريقات لدى استقباله وفدا من االتحاد األوروبي، ضم: المدير العام للمفوضية األوروبية 
لمفاوضات الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون، والمدير اإلداري للشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

ة العمل الخارجي األوروبي فرناندو جنتيليني، ومسؤول ملف الشرق األوسط في االتحاد ميشيل دائر 
تقاعس االتحاد األوروبي عن  أنلدى فلسطين رالف ترأف، على  األوروبيميلر، وممثل االتحاد 

 على االستمرار بالتصرف إسرائيلأفعال يشجع  إلىترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية 
 كدولة فوق القانون.

وأطلع عريقات، الوفد األوروبي على آخر المستجدات السياسية ووضعه في صورة الممارسات 
الدولي بحق أبناء شعبنا عامة، خاصة  اإلنسانيالمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون  اإلسرائيلية

اع األموال من المقاصة عمليات التطهير العرقي للبدو في منطقة الخان األحمر، وقرار اقتط
 واألسرىالفلسطينية كعقاب للشعب الفلسطيني إلصراره على دفع مخصصات لعائالت الشهداء 

 والجرحى.
 5/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األحمد يطالب الدول العربية باإليفاء بتسديد التزاماتها في صندوقي "األقصى والقدس" .5

ب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح عزام األحمد، طال: القاهرة
، لكي واألقصىالدول العربية باإليفاء بتسديد التزاماتهم لموازنة دولة فلسطين، وصندوقي القدس 

سرائيل، وآخرها قرار ال كنيسيت تستطيع مواجهة اإلجراءات العقابية التي فرضتها اإلدارة األميركية وا 
 بسرقة رواتب أسر الشهداء واألسرى في فلسطين.

وقال األحمد لـ"وفا"، اليوم الخميس، إن البرلمان العربي أقر في جلسته الخامسة والختامية لدور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، والتي اختتمت أعمالها أمس بمقر األمانة العامة 

سة مشعل السلمي، التقرير الخاص بلجنة فلسطين التي أكدت ضرورة تنفيذ للجامعة العربية برئا
الصهيونية،  األطماعالقرارات الصادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية باعتبارها رأس الرمح في مواجهة 

وضرورة مواصلة البرلمان خطة تحركه التي بدأت منذ كانون األول الماضي لمواجهة قيام الواليات 
ل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وضرورة التصدي له على صعيد األمم المتحدة المتحدة بنق

 ، وأوروبا، وأميركا الالتينية.أفريقياوالمؤسسات الدولية، والبرلمانات اإلقليمية، والدولية في 
وأضاف األحمد الذي يشغل أيضا نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، إن لجنة فلسطين 

على هامش أعمال جلسات البرلمان، حيث استعرضت رسائل الشكر التي أرسلها البرلمان اجتمعت 
العربي إلى المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة المغربية، وذلك تقديرا 

والقدس، وضرورة حث  األقصىالنتظامهم والتزامهم بدعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صندوقي 
 عربية لإليفاء بالتزاماتها.الدول ال

وأشار إلى أنه تم إرسال رسالة من رئيس البرلمان إلى الرئيس الفرنسي من أجل حث فرنسا لدعم 
الموقف العربي الفلسطيني في التصدي للقرار األميركي بشأن القدس واألونروا، إضافة إلى إرسال 

خالل وزراء الخارجية، لحثهم على  رسائل للدول العربية من خالل رؤساء البرلمانات فيها أو من
االلتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكي تستطيع مواجهة اإلجراءات العقابية التي 

سرائيل.  فرضتها الواليات المتحدة وا 
 5/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ن الدولياشتية: أفكار الرئيس األميركي ليست بديال عن القانو .6

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن صفقة القرن مشبوهة النوايا  :رام هللا
ن أفكار الرئيس األميركي دونالد ترمب ليست بديلة عن القانون الدولي الذي  والمخرجات واألدوات، وا 

 يعترف بالحقوق الفلسطينية.
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معة العربية األميركية في جنين، نيابة عن وأضاف، في كلمته اليوم الخميس بحفل تخريج الجا
الرئيس محمود عباس، وكرئيس لمجلس أمناء الجامعة، أن ال أحد يستطيع شراء موقف الفلسطينيين 

 حول القدس أو الالجئين أو غيرها من الثوابت.
وأكد اشتية في كلمته أن القيادة ترفض وسترفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود 

ة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية حرية وكرامة وحق تقرير مصير ال قضية إنسانية مؤقت
 كما تتعامل معها ما تسمى "صفقة القرن".

وأوضح أن خيار القيادة الثابت بأن أي مفاوضات يجب أن تكون بناء على القانون الدولي 
ى رأسها وقف االستيطان ووقف ومرجعيات واضحة مع وقف اإلجراءات االحتاللية على شعبنا وعل

حصار غزة، مؤكدا أن المطلوب مؤتمر دولي مرجعيته القانون الدولي ويفضي إلى آلية دولية إلنهاء 
 االحتالل.

وقال إن انتهاكات االحتالل أمس في محاولة تهجير سكان منطقة الخان األحمر وتدمير مساكنهم، 
لى العالم أن ال يبقى صامتا جرائم االحتالل جريمة تطهير عرقي تخالف القانون الدولي ويجب ع

 المتواصلة على شعبنا في الضفة وغزة.
وأضاف إن ممارسات االحتالل تعكس القناعة اإلسرائيلية برفض حل الدولتين، ومحاولة فرض واقع 

 تسيطر فيه إسرائيل على األرض والمياه والحدود وكل المقدرات الفلسطينية.
شهريا  شيكلمليون  100يل تسرق أموالنا أيضا من خالل قانون لخصم وأشار اشتية إلى أن إسرائ

هي قيمة ما تدفعه السلطة الوطنية ألسر األسرى والشهداء. وشدد على أن أحدا لن يستطيع ثني 
 السلطة الوطنية أداء واجبها تجاه ذوي الشهداء واألسرى الذين هم ضمير الشعب.

يجب أن تتم وأن اختالف الرؤى بين فتح وحماس يجب  وفي سياق منفصل، قال اشتيه إن المصالحة
 أن يحل باالحتكام للشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة تعيد الحياة الديمقراطية لمؤسساتنا.

 5/7/2018، القدس، القدس
 

 مباالحكومة: التلويح بعصا الحصار لن يثنينا للقبول بصفقة تر  .7
ن استخدام مخصصات األسرى والجرحى ذريعة للتلويح بعصا أكدت حكومة الوفاق الوطني أ: رام هللا

يؤخر" بشيء على  أوالحصار المالي واالقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة ترمب لن "يقدم 
 هذا الصعيد .
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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "لقد أعلن شعبنا البطل وفي مقدمته قيادتنا 
مود عباس رده الطبيعي بالرفض القاطع التعامل حتى مع أية ظالل لهذا برئاسة السيد الرئيس مح

 التحرك األميركي بقيادة ترمب الذي يتباهى بانحيازه األعمى لالحتالل وسياساته التعسفية والظالمية.
المساس بمخصصات األسرى والجرحى من أي طرف، هي  إلىالدعوة  أنوشدد المتحدث على 

 أنعن )جهالنية سياسية( تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا نظرا لما يمكن دعوة غير عقالنية وتعبر 
 تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات االرتجالية.

كما شدد المتحدث الرسمي على أن التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات األسرى والجرحى هو 
شاعاته السوداء.تفسير احتاللي يوظفه االح إالمكافأة وتشجيع للعنف، ما هو   تالل ضمن دعايته وا 

 اإلنسانيةوأضاف المتحدث الرسمي بأن هناك فرقا شاسعا بين النضال من أجل استعادة الكرامة 
 إراقةوالكفاح من أجل استرداد الوطن الذي تكفله وتحض عليه كافة القوانين والشرائع الدولية، وبين 

وتهجيرهم وهدم بيوتهم وسائر الجرائم التي يرتكبها الدماء والمالحقة واقتالع المواطنين من ارضهم 
االحتالل، كما حدث منذ عشرات السنين في فلسطين التاريخية، والذي يحدث اليوم في كل الضفة 

ألسوأ محاوالت التهجير،  أهلهاالغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة التي تتعرض للتهويد ويتعرض 
 حمر، وأبو نوار، وأريحا، والخليل.وكذلك ما يجري في محيطها كالخان األ

 5/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 العبادسة: تقليصات األونروا جزء من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية .8

قال يحيى العبادسة النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، إن : غزة
تأتي في إطار رؤية أميركية  لالجئينبها األونروا على خدماتها المقدمة  التقليصات التي ستقوم

عنصرية لما يسمى بصفقة القرن والتعبير الحقيقي لها هو تصفية القضية الفلسطينية بعيدا عن 
 أهلها.

واعتبر العبادسة في تصريحات له، أن الهدف من ذلك تشديد الضغط على الشعب الفلسطيني 
هم عن أوطانهم بأوهام من المساعدات الوهمية. معتبرا أن الفلسطينيين أمام مؤامرة والالجئين لمقايضت

 االستعمار. وكسر موجهتحتاج لتوحيد الساحة الفلسطينية للتصدي لها 
وقال "إن الواليات المتحدة تدير عملية تصفية للقضية الفلسطينية ومن أبرز الشواهد على جريمة 

ذلك هي تعمل على تصفية هذه العناوين المهمة، ولذلك بدأت االحتالل هي قضية الالجئين، ل
بالقدس واالعتراف بها عاصمة لدولة االحتالل وبعدها التقليصات الكبيرة لموازنات الواليات المتحدة 

 التي تدفعها للوكالة".
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ا وطالب النائب العبادسة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العقوبات المفروضة على غزة. داعي
 إياه أن ال يكون "جزء من حالة اإلضعاف والتيئيس لشعبنا من خالل العقوبات". كما قال.

 5/7/2018، القدس، القدس
 

 القرعاوي: ما يرتكبه االحتالل في الخان األحمر جريمة حربالنائب  .9

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في طولكرم فتحى القرعاوي أن ما يجري من 
اكات لالحتالل في الخان األحمر البدوي، ومحاوالت التهجير الجماعي الذي يتعرض له سكان انته

 المنطقة جريمة حرب تعيد لألذهان جرائم التهجير الجماعية التي ارتكبها االحتالل بحق شعبنا.
وقال القرعاوي إن حصار تجمع الخان األحمر وشق طريق إليه، وعمليات القمع الوحشية التي 

ها االحتالل بحق األهالي والنشطاء يعد دليال على فاشية االحتالل وعدم اكتراثه بكل المواثيق ارتكب
الدولية واالتفاقات الموقعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تضعنا نحن الفلسطينيين أمام مسؤولية كبيرة 

 شعبيا ورسميا.
غير مسبوقة في ظل صمت  وأشار إلى أن وتيرة انتهاكات االحتالل واالستيطان في الضفة باتت

رسمي فلسطيني مهيب، مبينا  أنه بات يهدم ويشرد ويصادر ويوسع االستيطان في كل لحظة، بينما 
 يتواصل عجزنا الرسمي على أعلى مستوياته".

وطالب القرعاوي كل الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والفصائل 
الجهود والتصدي لمخططات االحتالل، وذلك عبر دعم النشطاء واألهالي والقوى العاملة بتوحيد 

 الذين يتصدون آلليات االحتالل بصدورهم.
 5/7/2018، موقع حركة حماس

 
فشال صفقة القرن .01  اللواء ضميري: األمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وا 

منية اللواء عدنان ضميري، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة األ: نابلس
فشال "صفقة القرن"،  إن األمن الفلسطيني هو الضمانة لمواجهة كل التحديات الخارجية والداخلية وا 
والحد من الفوضى والفلتان وزعزعة األمن الداخلي الذي ال يخدم إال االحتالل والمتربصين بشعبنا 

ابلس، اليوم الخميس، إن الشهداء وأضاف ضميري خالل جولة قام بها في ن وقضيتنا الوطنية.
والسالم  األمنسيبقون نبراسا نسير على خطاهم نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق 

 لمجتمع فلسطيني ينعم بالطمأنينة.
 5/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 والمخرج هو االنتخابات ألمني وبرنامج المقاومةن تتم المصالحة بين برنامج التنسيق اأيمكن : ال الزهار .00
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، في لقـاء : شيماء مرزوق - غزة

عن تفاصـيل الوسـاطات ، خاص بمؤسسة الرسالة لإلعالم ضمن برنامجها الدوري "في قاعة التحرير"
الزمـة االنسـانية فـي غـزة والوصـول الـى صـفقة تبـادل والمبادرات التي تقدمت بها أطراف عديدة لحـل ا

وبشأن صفقة التبادل، قال إّن "أي حديث عن صفقة التبادل مرهون باإلفراج عن جميع أسرى  أسرى.
وفــاء األحــرار الــذين أععيــد اعتقــالهم، مــع ضــرورة وجــود تعهــدات وضــمانات بعــدم اعتقــالهم مــرة أخــرى، 

 .وأكّد بأّن صفقة التبادل ستكون أسرى معقابل أسرى ن".فنحن ال ندفع ثمن الصفقة األولى مرتي
وحول فحوى المبادرات التـي تقـدمت بهـا االطـراف بشـأن االوضـاع فـي غـزة، أكـد أنهـا تهـدف لتخفيـف 
نهاء ما يجري على الحـدود بطلـب مـن إسـرائيل، التـي تععـاني حالـة اسـتنزاف بسـبب مسـيرات العـودة،  وا 

الفادحـة التـي تلحـق بهـم جـراء احـراق آالف الـدونمات بالطـائرات  كمـا يععـاني مسـتوطنوها مـن الخسـائر
 الورقية التي يعشارك فيها الشباب العزل ضمن فعاليات مسيرات العودة.

نمـا نتيجــة لمــا أحدثتـه مســيرات العــودة مــن  وتـابع: "االحــتالل يريــد التخفيـف عــن غــزة لـيس حبــا  بهــا، وا 
ر باالنفجار فـي وجهـه وهـو أمـر يخشـاه االحـتالل، صدى موجع له ونتيجة لتدهور األوضاع التي تنذ

 لذا يرسل العديد من الشخصيات العربية واألجنبية لطرح صفقات سياسية".
ولفت الزهار إلى وجود تحركات خاصة بعد تفاعل الشارع الفلسطيني في الضـفة وهـو مـا يعمثـل خطـرا  

ـــرة محـــدقا بـــاالحتالل وأعوانـــه، معتبـــرا  ان حـــراك الضـــفة مـــن أخطـــر اال حـــداث التـــي جـــرت خـــالل الفت
الماضية والتي يخشاها االحتالل والسلطة معا ، متوقعا ان المرحلة القادمـة ستشـهد قمعـا غيـر مسـبوق 
فــي الضــفة نتيجــة لتصــاعد المخــاوف لــدى أبــو مــازن مــن فقــدان الســيطرة علــى األوضــاع فــي الضــفة 

مشــروع المطــار والمينــاء وكســر  وقــال الزهــار "مــا يطــرح مــن مشــاريع للتخفيــف عــن غــزة مثــل الغربيــة.
الحصـــار لــــن يكـــون مشــــروطا  بأثمـــان سياســــية أو تقـــديم أي معلومــــات تخـــص األســــرى الجنـــود لــــدى 

 المقاومة ألن ثمن رفع الحصار هو ما يجري على الحدود الشرقية لغزة.
ال توجــد صــفقة قــرن وانمــا هــي صــفقة تهــدف لحــل المشــكلة "وفيمــا يتعلــق بتفاصــيل صــفقة القــرن قــال 

وأوضــح بــأن الصــفقة تهــدف  إلســرائيلية ولــيس الفلســطينية وال عالقــة لهــا ب قامــة دولــة للفلســطينيين".ا
جسما  وكيانا  مقبـوال  يتعـاون مـع المحـيط بمـا يخـدم مصـالحه ويمنـع وحـدة األمـة العربيـة  للجعل إسرائي

تفكيــك الشــعب وقــال "الخطــة تهــدف ل ويعمــل علــى اســتغالل الثــروات والمــوارد الموجــودة فــي المنطقــة.
الفلسطيني في الـوطن والشـتات، وانهـاء عمـل "األونـروا" لتـذويب قضـية الالجئـين والقضـاء علـى وحـدة 

 األرض والشعب.
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وعلــى صــعيد المصــالحة الفلســطينية، أكــد ان المشــكلة فــي اخــتالف البــرامج والتــي مــن المســتحيل ان 
، وبرنــامج المقاومــة وتجــريم التنســيق تتوافــق فــال يمكــن ان تــتم المصــالحة بــين برنــامج التنســيق األمنــي
منوهـــــا  إلـــــى أن حركتـــــه ال تخشـــــى  األمنـــــي، معتبـــــرا  ان المخـــــرج الحقيقـــــي لالزمـــــة هـــــي االنتخابـــــات.

االنتخابــات ومســتعدة لخوضــها فــي أي وقــت، بينمــا تــدرك حركــة فــتح انهــا ستخســر فــي أي انتخابــات 
 قادمة لذا لن تسمح ب جرائها أبدا  

لى أن استخدام مصطلح "العقوبات" يجانبه الصواب، مؤكدا  أنها تمثـل جـرائم وفي ذات السياٍق أشار إ
وبّين أن المواقف لم تتغير ولكن تجري حاليا  محاوالت تنفيذ أالعيب من خالل الحديث عـن . انتقامية

ـــة إعـــالن  المصـــالحة، حيـــث هنـــاك محـــاوالت لاللتفـــاف علـــى الشـــرعية الفلســـطينية، مـــن خـــالل محاول
 م.2006المعين بديال  عن المجلس التشريعي المنتخب عام  المجلس المركزي

 5/7/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 لجرائم االستعماريةلهذه اوضع حد الفصائل تحذر من استهداف "الخان األحمر" وتدعو ل .02
المستشـــار اإلعالمـــي لـــرئيس المكتـــب ، أن غـــزة، مـــن 5/7/2108، المركـــز الفلســـطيني ل عـــالمقـــال 

أكـد أن شـروع االحـتالل اإلسـرائيلي بـ خالء التجمعـات البدويـة  ،طاهر النونـو ،اسالسياسي لحركة حم
رهاب.  المحيطة بالقدس المحتلة تطهير عرقي وا 

وعــد النونــو عمليــة تهجيــر تجمــع الخــان األحمــر جريمــة ضــد اإلنســانية، وحلقــة مــن حلقــات مسلســل 
  غييرا للطابع العربي للمنطقة.التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وت

 حركـة فـتح دعـت، مـن رام هللا، أن 5/7/2018وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية، وفـا، وأوردت 
أبناءهــا وكــل أبنــاء شــعبنا الفلســطيني للنفيــر  ،أســامة القواســمي هاالمتحــدث الرســمي باســم علــى لســان

ض، مؤكدة أن ما يجري هو وصمة عار في والتوجه الفوري للخان األحمر، للدفاع عن األرض والعر 
 جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم االسرائيلية بحق األطفال والنساء والشيوخ العزل.

المتحدث الرسمي باسم حركة فتح جمال نزال من األحـزاب األوروبيـة المسـاندة للديمقراطيـة  طالبكما 
وتــابع:  يــات الهــدم فــي الخــان األحمــر وأبــو النــوار.والســالم العــالمي بخطــوات لصــد إســرائيل عــن عمل

"نطالــب بسياســة أوروبيــة تصــد إســرائيل فعليــا عــن المضــي قــدما بهــذا االتجــاه مــع ضــرورة إنهــاء أي 
فرصـــة الســــتفادة إســـرائيل مــــن أي تمويــــل أوروبـــي لمشــــاريعها االســــتعمارية المخالفـــة للقــــانون الــــدولي 

 .واتفاقية الشراكة االوروبية مع إسرائيل"
حركــة الجهــاد اإلســالمي طالبــت علــى ، أن ، مــن غــزة6/7/2018القــدس العربــي، لنــدن، وجــاء فــي 

مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي ووضـــع حـــد لــــ « تصـــعيد المواجهـــة»لســـان النـــاطق باســـمها داوود شـــهاب بــــ 
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مـا مـن سـبيل أمامنـا »في تجمع الخان األحمر. وأضاف في تصريح صـحافي « الجرائم االستعمارية»
 «.ة هذا العدوان سوى تصعيد المقاومة والمواجهة مع االحتالللمواجه

وأكــدت لجــان المقاومــة الشــعبية أن تهجيــر أهــالي الخــان األحمــر يــأتي ضــمن مخطــط إلحكــام قبضــة 
 مؤكدا أن مواجهة هذا العدوان تكون من خالل تصعيد االنتفاضة ضد االحتالل. التهويد على القدس

اســـتهداف االحـــتالل لمنطقـــة الخـــان األحمـــر، فـــي ســـياق تنفيـــذ  وحـــذرت الجبهـــة الشـــعبية مـــن خطـــورة
، وينسجم مع التحركـات المشـبوهة لـإلدارة «تصعيدا خطيرا»المخطط االستيطاني، واعتبرت ما يحدث 

 األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
 

 : اعتقال القيادات لن يثني عزائم شعبنا في التصدي لالحتاللتدين اعتقال قبها حماس .03
دانــت حركــة حمــاس اعتقــال االحــتالل اإلســرائيلي الــوزير الســابق وصــفي قبهــا، فجــر يــوم الخمــيس، أ

 مؤكدة أن اعتقال القيادات لن يثني عزائم شعبنا في التصدي لالحتالل.
وقــال القيــادي فــي الحركــة بمدينــة جنــين نزيــه أبــو عــون إن اعتقــاالت االحــتالل المســتمرة التــي طالــت 

بيـــة تهـــدف إلـــى تفريـــغ الطاقـــات مـــن الضـــفة، ومنـــع أي صـــوت ينـــادي بـــزوال قيـــادات فـــي الضـــفة الغر 
 االحتالل ومقاومة االستيطان ومواجهة غطرسته في كثير من المناطق وخاصة القدس.

ونبــه أن هــذه االعتقــاالت تــأتي اســتكماال لــنهج االحــتالل فــي تفريــغ الضــفة مــن قيــادات تقــود الشــارع، 
 ة والتصفوية في ظل الحديث عن صفقة القرن وغيرها.تهيئة لتنفيذ المشاريع االستيطاني

 5/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 لبنان يبحث آخر المستجدات السياسيةفي تحالف القوى الفلسطينية  .04
في  2018/ 7/ 5عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان لقاءها المركزي الدوري يوم الخميس 

ــــث ناقشــــت المســــتجدات ا ــــى القضــــية بيــــروت، حي ــــداعياتها عل ــــى الســــاحة الفلســــطينية وت لسياســــية عل
وشددت قيادة التحالف على تمسكها بصيغة العمل المشترك وتفعيلهـا وفـق تصـور وطنـي  الفلسطينية.

شـــامل يحفـــظ مســـيرة العمـــل الفلســـطيني المشـــترك فـــي لبنـــان ومواجهـــة المشـــاريع كافـــة التـــي تســـتهدف 
ريس حالــة األمـن واالســتقرار والحفــاظ علـى العالقــة األخويــة المخيمـات وقضــية اللجــوء الفلسـطيني وتكــ
وأكدت رفضها تنفيذ اإلجـراءات األخيـرة التـي اتخـذتها وكالـة  التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

واعتبـــرت أن  والتـــي تنســـجم مـــع مضـــامين صـــفقة القـــرن. األونـــروا بتقلـــيص جـــزء كبيـــر مـــن خـــدماتها،
كمـــا أكـــدت ، وخارجهـــا هـــي محطـــة مـــن محطـــات النضـــال والمقاومـــةمســـيرات العـــودة داخـــل فلســـطين 
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حرصـــها علـــى ترســـيم حالـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي المخيمـــات ونســـج أفضـــل العالقـــات مـــع الجهـــات 
 اللبنانية الرسمية والوطنية كافة بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني.

 5/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 قاوماا في حزيران بالضفةعمالا م 350تقرير:  .05
( عمـال مقاومــا فـي الضـفة الغربيــة والقـدس؛ شـمل عمليــات 350شـهد شـهر حزيــران الماضـي ): رام هللا

إطالق نار تجاه أهداف لالحتالل "اإلسرائيلي"، وكذلك إلقـاء حجـارة وزجاجـات حارقـة وعبـوات ناسـفة، 
صـادر عـن الـدائرة اإلعالميـة لحركــة  وأفــاد تقريـر باإلضـافة للمواجهـات وصـّد اعتـداءات المسـتوطنين.

 4عمليـــات إطـــالق نـــار ومحاولـــة طعـــن، و 3حمـــاس فـــي الضـــفة، يـــوم الخمـــيس، أن المقاومـــة نفـــذت 
 مواجهة.  133محاوالت دهس، كما شهدت مناطق الضفة والقدس 

"إسـرائيليا"، فيمـا استشـهد فلسـطينيان  16في مجملها إلصـابة  -بحسب التقرير-وأدت أعمال المقاومة 
آخرون بجراح متفاوتة خالل مواجهات ومـداهمات  123في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأصيب 

ويشـير التقريـر إلـى أن وتيـرة أعمـال المقاومـة شـهدت خـالل شـهر حزيـران، انخفاضـا  لقوات االحتالل.
لـذي شـهد في أيار ا 664عمال مقاوما في حزيران، مقابل  350بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 

عــدة أحــداث، كــذكرى النكبــة والتصــدي لنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس وانطــالق مســيرات العــودة 
 والمواجهة مع قوات االحتالل في معظم نقاط التماس في مختلف القرى والمدن الفلسطينية. 

 5/7/2108، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 لمنطقة الحدوديةإسرائيلي يحذر سوريا من نشر قواتها في ا وزير .06
« إسرائيل»حذر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان سوريا أمس، من أن : )رويترز( 

ستهاجم القوات السورية إذا انتشرت في منطقة حدودية يسري عليها اتفاق نزع سالح برعاية األمم 
علينا »اإلنترنت أمس على « يديعوت أحرونوت»وقال إردان لموقع صحيفة  عاما .  44المتحدة عمره 

أن نؤكد ونبذل كل ما في وسعنا لنوضح للروس ولحكومة األسد أننا لن نقبل أي وجود مسلح لنظام 
« إسرائيل»وعندما سئل إن كانت «. األسد في المناطق التي من المفترض أن تكون منزوعة السالح
وضرب مثاال  «. نعم من دون شك،»على استعداد التخاذ إجراء وقائي ضد الجيش السوري أجاب 

التي نفذت في الشهور األخيرة على منشآت سورية « اإلسرائيلية»على مثل ذلك بالضربات الجوية 
 أو من قبل اإليرانيين. « إسرائيل»يعتقد أنها تستخدم في هجمات على 
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في هذا السياق أيضا ، لو وقع انتهاك...في منطقة جنوب سوريا القريبة من مواطني »وقال إردان 
ذا أدخلت أسلحة ال يفترض دخولها.. ف ن « إسرائيل» وذكر تقرير في «. ستتخذ إجراء« إسرائيل»وا 

مارس/ آذار عن أنشطة قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك أن الجيش السوري يبقي على مواقع 
نظمة القبة أل« إسرائيل»، والذي ينتهكه أيضا  نشر 1974في الجوالن بما ينتهك االتفاق المبرم عام 

 الحديدية الدفاعية المضادة للصواريم والعتاد المتعلق بها في المنطقة. 
  6/7/2018الخليج، الشارقة، 

 

 تستنجد بالسنواراإلسرائيلي األسير لدى حماس الجندي شاؤول والدة  .07
سالة قال موقع "واال" العبري إن زهافا شاؤول والدة الجندي اإلسرائيلي أرون شاؤول وجهت ر : القدس

ونقل الموقع عن والدة شاؤول قولها: "ابني أرون  لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
وأضافت: "حياتي انعدمت  لديك، وليس لدي معلومات عن مصيره، ال منك وال من حكومة إسرائيل".

وخاطبت  يه".، أنا ال أتمنى ألي أم فلسطينية أو إسرائيلية أن تكون فيما أنا ف2014يوليو  20منذ 
السنوار قائلة: "توجهت لحكومة نتنياهو بطلب إعادة ابني، وها أنا أتوجه إليك بطلب مماثل أن تعيد 

 لي ابني أرون".
 6/7/2018، المركز الفلسطيني ل عالم

 

 «جاسوس إيران»تبدأ بمحاكمة  "إسرائيل" .08
اإلسرائيلي السابق غونين بدأت في القدس المحتلة أمس، محاكمة الوزير : أ ف ب -القدس المحتلة 

ومثعل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة  سيغيف في جلسات مغلقة، بتهمة التخابر لمصلحة إيران.
السجناء أمام محكمة القدس لتالوة البيان االتهامي في حقه، في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق. 

ددت الجلسة المقبلة في أيلول )سبتمبر( المقبل. وزير الطاقة والبنى التحتية بين ووعجهت إلى  وحع
بنّية »ونقل معلومات « التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب»، تهمة 1996و 1995العامين 

وأفادت  ، وفق الئحة اتهام نعشر جزء منها وفعرضت رقابة على نشر الباقي.«اإلضرار بأمن الدولة
ة االتهام ألسباب أمنية تتعلق بكيفية وسائل إعالم بأنه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في الئح

 حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها إلى اإليرانيين، وبالمهمات التي كعلف بها.
  6/7/2018الحياة، لندن، 
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 عاماا  53االستخبارات اإلسرائيلية تعلن استعادة ساعة كوهين بعد  .09
سرائيلية )موساد( يوم )الخميس(، أعلن جهاز االستخبارات اإل: ، أ ف ب«الحياة» -دبي، القدس 

عاما ،  53استعادة ساعة يد ارتداها الجاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهين في سورية، حتى إعدامه قبل 
اعاد الموساد الى »وجاء في بيان للحكومة االسرائيلية  في ختام عملية خاصة نّفذت هذا العام.

تمت اعادة الساعة في عملية خاصة »يفا ، مض«اسرائيل ساعة مقاتل الموساد الراحل ايلي كوهين
بقيت ساعته في دولة  1965ايار )مايو(  18بعد اعدام كوهين في »، متابعا انه «نفذها الموساد أخيرا  

بعد عودة الساعة الى اسرائيل جرت عمليات بحث واستخبارات اثمرت التأكد »واشار الى انه  «.عدوه
 «.هينمن دون شك بأن هذه هي فعال ساعة ايلي كو 

 5/7/2018الحياة، لندن، 
 

 موقع عبري: جيش االحتالل ال يجد حالا للبالونات الحارقة .21
قال موقع عبري: "إنه مع دخول يوم السبت المقبل، يكون قد مر مائة يوم على بدء : القدس المحتلة

تاخمة لقطاع ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق على المستوطنات اإلسرائيلية الم
غزة، حيث يشكو المستوطنون في ظل شبح دائم للحرائق والهجمات الصاروخية، وافتقار الحكومة 

 إلى الحلول لهذه الظاهرة، التي أحرقت مساحات من األراضي الزراعية اإلسرائيلية".
ورقية وأوضح موقع "واينت" العبري التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه عندما هبطت الطائرة ال

آذار )مارس( الماضي، لم يتخيل البعض أنها  30األولى الحارقة في المنطقة الحدودية مع غزة في 
ستتحول إلى مثل هذا الحدث المنظم الذي من شأنه أن يؤدي إلى اندالع عشرات من الحرائق يوميا 

 وتدمير مساحات واسعة من األراضي.
ين، الذين يعيشون تحت تهديد مستمر ب طالق وأضاف: "إنه بات يتعين على المستوطنين المحلي

الصواريم من حماس وجماعات الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، أن يخافوا اآلن من أي بالونات 
 مشبوهة في السماء أو الطائرات الورقية التي تحلق عبر الحدود".

االحتجاجات على  وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير للموقع: "إن ما بدأ كلعبة ووسيلة للتحايل أثناء
حدود غزة، تحول إلى تهديد خطير يجعل الحياة أكثر صعوبة على المستوطنين، ويضيف تهديد ا 

 جديدا، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد آخر للعنف في الجنوب، كما حذر العديد من المسؤولين".
جزءا من الحياة وأشار إلى أن واقع إطالق الصواريم وتنبيهات اللون األحمر )صفارات اإلنذار( بات 

 اليومية لسكان المستوطنات الحدودية في غزة.
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حريقا يوميا، مما أدى إلى إحراق  20حريق، بمعدل  600وذكر الموقع أن الطائرات أدت إلى اشتعال 
ألف دونم في  30دونم من األراضي الزراعية التي تعود للمستوطنات، كما أدت إلى إحراق  6,000

 مليون دوالر(. 1.5مليون شيكل ) 5ئر تصل إلى أراض مفتوحة، وتسببت بخسا

 5/7/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 دبلوماسيين أوروبيين من الوصول الى الخان االحمر الجاري هدمها تسعةاالحتالل يمنع  .20
توجه دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس الى قرية الخان االحمر -"القدس" دوت كوم -خان االحمر
الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع سكانها بعدما باشرت قوات االحتالل االسرائيلية هدمها  البدوية في

 وترحيلهم، لكن جيش االحتالل منع وصولهم الى القرية بحجة انها "منطقة عسكرية مغلقة".
وافادت مراسلة فرانس برس ان الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه الى القرية هم القناصل العامون 

فرنسا والسويد وبلجيكا وايطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا واسبانيا وممثل االتحاد االوروبي في ل
اسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية، لكن قوات 

 االحتالل االسرائيلية رفضت السماح لهم بزيارتها.
ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة  أردناالفرنسي في القدس "وقال بيار كوشار القنصل العام 

واضاف "هذا انتهاك واضح  بالدمار ألسباب إنسانية )...( وألنها قضية رئيسية في القانون الدولي".
واعتبر "ان هذا  جدا التفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات االحتالل في االراضي المحتلة".

 عقد الى حد كبير عملية البحث عن السالم، سالم على اساس دولتين"، إسرائيلية وفلسطينية.القرار ي
 5/7/2018القدس، القدس، 

 

 إضافيا من بطاريات القبة الحديدية في محيط القطاع جيش االحتالل ينشر عدداا  .22
الحديدية في نشر جيش االحتالل اليوم الخميس، عددا اضافيا من بطاريات منظومة القبة  :رام هللا

وافاد بيان صادر عن جيش االحتالل انه "بناء ا على تقدير الموقف تم اليوم نشر  غالف قطاع غزة.
واوضح جيش االحتالل في بيانه انه  عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في منطقة الجنوب".

 "مستعد لسيناريوهات متنوعة ".
 5/7/2018القدس، القدس، 
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 يحظر دخول المنظمات المناهضة لالحتالل إلى المدارس "إسرائيل"قانون جديد في  .23
أهداف التعليم »صادق الكنيست على مشروع قانون جديد يحظر على منظمات تعمل ضد : الناصرة
ينص على تعزيز « قانون يكسرون الصمت»بدخول المدارس. القانون الذي يعرف بـ « والجيش

العسكرية والمدنية. ويخول القانون الجديد وزير التربية والتعليم التربية الوطنية وتشجيع أداء الخدمتين 
 بمنع دخول أي جهة للمدارس يرى بها انها تعمل ضد أهداف التعليم الرسمية.

والمعارضة على  االئتالفعارضت القانون الذي حاز على دعم نواب من  إسرائيليةوهناك اوساط 
للديمقراطية دكتور عمير فوكس الذي اعتبره نافذة لكم حد سواء. من هؤالء رئيس المعهد االسرائيلي 

 األفواه ومنع النقاش الجماهيري.
  6/7/2018القدس العربي، لندن، 

 

 يديعوت أحرونوت: الفضاء اإللكتروني اإلسرائيلي ُعرضة لهجمات روسية وصينية .24
اسيب المركزية باشر طاقم إسرائيلي خاص، عمله في توفير الحماية وصيانة أنظمة الحو : محمد وتد

في البالد، من أي محاوالت قرصنة واختراق، فيما تتركز عمليات الحماية على مواقع إستراتيجية 
ذات طابع أمني، عسكري ومنها مدني، وهي المواقع التي تقع في طائلة هجمات "السايبر" التي 

 تشنها إيران، على حد زعم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
من إقامة هذا الطاقم الخاص والذي شرع بنشاطه قبل عدة أشهر،  وحسب الصحيفة، ف ن الهدف

تشخيص العيوب والثغرات في نظام حماية مراكز المعلومات في البالد، حيث تم إرشاد أعضاء 
الطاقم وتبليغهم بأن جهاز األمن العام "الشاباك" لم يكن مشغوال من قبل بظاهرة القرصنة ومحاوالت 

وحسب التوجيهات التي قدمت لطاقم العمل الخاص، فقد رجحت  ي البالد.اقتحام مراكز المعلومات ف
التقديرات أن المنظومة المحوسبة في البالد تتعرض لهجمات على أوجه متعددة، وهي الهجمات التي 

تقول الصحيفة: "كشف النقاب عن أعداء جدد، هم قراصنة و  تشكل تهديدا لألمن القومي اإلسرائيلي.
ن تمكنوا بالفعل من المساس ومهاجمة أجزاء كبيرة من نظام الحواسيب الوطني صينيون وروس، الذي

 بالبرامج الخبيثة والفيروسات، وجمع كميات هائلة من المعلومات عن اإلسرائيليين".
 5/7/2018، 48عرب 

 

 الكنيست يوزع تعليمات على أعضائه بشأن اقتحام المسجد األقصى .25
األمن في الكنيست اإلسرائيلي، وثيقة تعليمات لألعضاء بشأن وّزع مسؤول : ترجمة خاصة -رام هللا

وبحسب القناة العبرية  اقتحام المسجد األقصى بعد سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذه الخطوة.
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السابعة، ف ن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين أوعز لمسؤول األمن بصياغة تلك التعليمات بشكل 
وقال  كنيست الذين يخططون لـ "زيارة" )اقتحام( المسجد األقصى.مفصل وتوزيعها ألعضاء ال

إدلشتاين إنه يحق ألعضاء الكنيست مثل أي مواطن في إسرائيل بـ"زيارة" الحرم القدسي. داعيا 
 أعضاء الكنيست للعمل وفق التعليمات والتوجيهات.

 24كنيست طلبا بذلك قبل ووفقا إلذاعة "ريشت كان" العبرية، ف ن التعليمات تنص أن يوجه عضو ال
ساعة من اقتحامه لألقصى، كما يمنع عليه إلقاء أي خطب أو لقاء عرب أو إسرائيليين واالحتكاك 

 بهم.

 5/7/2018القدس، القدس، 

 

 رئيس األركان اإلسرائيلي يتابع التطورات السورية من الجوالن المحتل .26
، غادي آيزنكوت، أول من أمس، في أمضى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي :نظير مجلي -تل أبيب

الجوالن برفقة رئيس وحدة العمليات العسكرية ورئيس قسم التحقيقات في وحدة مخابرات الجيش وقائد 
تطورات العملية العسكرية التي أطلقها قوات النظام السوري بدعم من »اللواء الشمالي وأنه اطلع على 

سناد جوي روسي، على المناطق الخاضعة الميليشيات التابعة إليران و)حزب هللا( اللب ناني وا 
يراقب الوضع في سوريا ويستعد لمجموعة »للمعارضة جنوب سوريا. وقال الجيش اإلسرائيلي، إنه 

 «.من السيناريوهات من أجل الحفاظ على الوضع األمني في المنطقة المجاورة للحدود
  6/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 م مبيدات ذات تأثيرات خطيرة على حدود غزةتستخد "إسرائيل"هآرتس:  .27
قال تقرير صحفي إسرائيلي، يوم الخميس، إن السلطات : األناضول-عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس

اإلسرائيلية تستخدم مبيدات ذات تأثيرات خطيرة، في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة، لمنع 
بقاء المنطقة فارغة كي يتسنى   لقوات الجيش مراقبتها بشكل جيد. النباتات من النمو، وا 

، ”الغليفوسات“العبرية، في تقرير لها يوم الخميس إن إسرائيل تستخدم مادة ” هآرتس“وقالت صحيفة 
 في رش المنطقة الحدودية من قطاع غزة. 

، هو من أكثر مبيدات األعشاب شيوع ا في العالم وفي إسرائيل، وهو أيضا  ”الغليفوسات“وأضافت إن 
الرئيسي في وثائق االتصال بين وزارة الدفاع وشركتين إسرائيليتين ترّشانه من الجو في  العنصر“

 ”. منطقة السياج المحيط بغزة
 5/7/2018رأي اليوم، 
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 "الخان األحمر"عمليات الهدم بمجمع  تجميدمحكمة إسرائيلية تقرر  .28
، أوامر الهدم الصادرة بحق جمدت المحكمة العليا اإلسرائيلية، مساء اليوم، الخميس: محمود مجادلة

المنازل والمنشآت في قرية خان األحمر البدوية جنوب القدس في الضفة الغربية المحتلة، لحين البت 
وأكد المحامي سائد قاسم لـ"عرب  تموز/ يوليو الجاري. 11في التماس األهالي، حتى موعد أقصاه 

من مساء الخميس، وأن القاضية عنات  22:00" أن االلتماس قدم للمحكمة العليا نحو الساعة 48
 برون أصدرت أمرها االحترازي بتجميد الهدم".

" أن "االلتماس تم تقديمه باسم أهالي القرية، وعمل عليه الطاقم القانوني 48وأوضح قاسم لـ"عرب 
 الذي يضم المحامين سائد قاسم وتوفيق جبارين ووئام شبيطة وغياث ناصر وعالء محاجنة".

تموز/ يوليو الجاري. للرد على االلتماس الذي  11كمة العليا، الحكومة اإلسرائيلية حتى وأمهلت المح
يذكر أن آليات وجرافات االحتالل انسحبت عصر اليوم الخميس، من  تقدم به سكان خان األحمر.

خان األحمر وسط أنباء إسرائيلية تفيد بأن الدول األوروبية الكبرى الخمس، حذرت إسرائيل من هدم 
 إلى إجراءات أوروبية ضد إسرائيل. سيؤديالقرية الفلسطينية، مهددة بأن ذلك 
من سكان خان األحمر االنتقال إلى المنطقة التي خصصتها  200وكان االحتالل قد طلب من نحو 

 لهم ما تسمى بـ"اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل على أراضي قرية أبو ديس.
 5/7/2018، 48عرب 

 
 يق إطالقاا مشروطاا للشيخ رائد صالحاستئناف يع .29

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية أمس، استئنافا  للمحكمة المركزية في حيفا ضد ": الحياة" –الناصرة 
داخل الخط األخضر، ما يعني « الحركة اإلسالمية»قرار إطالق سراح الشيم رائد صالح، رئيس 
ومن المتوقع أن تناقش المحكمة المركزية االستئناف  إبقاءه رهن االعتقال إلى حين اتخاذ قرار آخر.

، «شيم األقصى»وكانت محكمة الصلح في حيفا قررت أمس، إطالق سراح صالح الملقب بـ  اليوم.
بعد اعتقاله عشرة أشهر، على أن يعحال على الحبس المنزلي. وتضمن القرار شروطا  مقيدة أخرى، 

 قتصار لقاءاته على األقارب من الدرجة األولى.من بينها عدم إجرائه مقابالت صحافية وا
. وبعد عشرة أيام، قدمت النيابة العامة 2017آب )أغسطس( في العام  15واعتعقل الشيم صالح فجر 

ارتكابه مخالفات من بينها التحريض على العنف واإلرهاب في خطب »الئحة اتهام ضده لـ 
التي « الحركة اإلسالمية»، هي «ظمة محظورةدعم وتأييد من»، إضافة إلى اتهامه بـ «وتصريحات

 «.قانون اإلرهاب»بموجب  2017تشرين الثاني )نوفمبر(  17كان يرأسها والتي حظرتها بتاريم 
 6/7/2018، لندن، الحياة
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 شجرة كرمه جنوب بيت لحم   350مستوطنون يعدمون  .31
 أراضيالكرمة المثمرة في  أشجار، اليوم الخميس، المئات من إسرائيليونأعدم مستوطنون  :بيت لحم

 بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في الخضر احمد صالح لوكالة "وفا"، بأن المستوطنين  وأفاد

علي جابر، تقع في  إسالم( شجرة كرمة عمرها خمس سنوات تعود للمواطن 350قاموا بتقطيع )
 الخضر. أراضيال" الجاثمة على منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "داني

 5/7/2018، الجديدة، رام هللا الحياة
 

 مواجهات عنيفة في الضفة الغربية واالحتالل يعتقل وزيرا سابقا وقياديا في حماس .30
اندلعت أمس مواجهات في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، «: القدس العربي»رام هللا ـ 

 11االقتحام والتفتيش التي نفذها جيش االحتالل، وانتهت باعتقال تصدى خاللها الشبان لعمليات 
 فلسطينيا، بينهم وزير سابق وقيادي في حركة حماس.

واقتحمت قوات االحتالل مدينة جنين، حيث اعتقلت وزير األسرى السابق وصفي قبها، بعد اقتحام 
 اعتقال األسير المحرر مهدي الحيفاوي. أيضامنزله. وشملت العملية 

وسبق أن اعتقلت قوات االحتالل الوزير قبها، وهو من قياديي حركة حماس عدة مرات سابقة، وقبل 
عدة أسابيع اقتحمت منزله وأخضعته لتحقيق ميداني، قبل مغادرة المكان. وقالت زوجته أنه لم يمض 

لة اعتقاله رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة وحا أشهر، ليعادعلى خروجه من السجن سوى خمسة 
عام ا في سجون  15عدم استقرار مستمرة نتيجة االعتقاالت المتكررة، الفتة إلى أنه قضى أكثر من 

 االحتالل، غالبيتها في االعتقال اإلداري.
كما اعتقلت قوات االحتالل من مدينة قلقيلية شمال الضفة، ثالثة مواطنين بينهم شقيقان. واقتحمت 

ن المنازل، واندلعت هناك مواجهات أطلقت خاللها قوات أيضا مدينة نابلس، حيث داهمت عددا م
 االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وداهمت قوات االحتالل أيضا بلدات في محافظة رام هللا، واعتقلت عددا من المواطنين. واندلعت 
ثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية من مواجهات بين المواطنين وجنود االحتالل، تخللها إطالق ك

الجنود اإلسرائيليين، فيما رشق عشرات الشبان قوات االحتالل بالحجارة، وأغلقوا طرقا أمام دوريات 
وشملت حمالت المداهمة والتفتيش بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، حيث اعتقلت من  االحتالل.

 العائلة.هناك مواطنا ونجله، بعد أن قامت بتفتيش منزل 



 
 
 
 

 

 22 ص             4682 العدد:             7/6/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

ب الضفة، بعد أن كما اعتقلت مسؤوال من حركة فتح في بلدة الظاهرين، التابعة لمحافظة الخليل جنو 
داهمت العديد من منازل البلدة، والعبث في محتوياتها، كان من بينها منازل ألسرى محررين. وشملت 
العملية االعتداء على أحد المواطنين وهو شقيق أسير محرر، وأصابته بجروح نقل على أثرها إلى 

 أحد المشافي لتلقي العالج.
دة حلحول وبيت أعمر ومخيم العروب التابعة لمحافظة وطالت حمالت المداهمة والتفتيش كذلك بل
 الخليل، حيث صادرت منها مبالغ مالية كبيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل تعمدت التخريب في المنازل الفلسطينية التي تعرضت 
 لحمالت التفتيش خالل اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية.

 6/7/2018، ، لندنالعربيالقدس 
 

 االحتالل يعتقل أربعة أسرى محررين من جنين .32
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة : جنين

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات االحتالل اعتقلت من مدينة جنين األسيرين المحررين برقين. 
 منزليهما.هدي حيفاوي، بعد أن داهمت األسبق وصفي قبها، وم األسرىوزير 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل اعتقلت األسير المحرر محمد سليمان محاميد، بعد أن 
 داهمت منزل ذويه في بلدة برقين.

 أنكما اعتقلت قوات االحتالل، األسير المحرر عالء احمد راغب السعدي من مدينة جنين، بعد 
 شته.داهمت منزل ذويه وفت

 5/7/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 ألف شيكل 75محكمة "عوفر" تغر ِّم األسرى األشبال بـ .33
فرضت المحكمة العسكرية في "عوفر" غرامات مالية باهظة بحق األسرى األشبال خالل : محمد وتد

 نادي األسير. ألف شيكل، حسبما أفاد 75شهر حزيران/ يونيو، إذ بلغت قيمة الغرامات 
وأفاد مندوب نادي األسير ممثل األسرى األشبال في معتقل "عوفر" لؤي المنسي، أن سلطات 

طفال تقلُّ أعمارهم  15طفال جرى نقلهم إلى معتقل "عوفر"، بينهم  31االحتالل اعتقلت خالل حزيران 
 عاما. 16عن 

ملية اعتقالهم، بينهم الطفل طفال تعرضوا للضرب والتنكيل خالل ع 12وأضاف نادي األسير أن 
 يوما في مركز تحقيق "عسقالن". 22طارق أمين عاشور الذي تعرض لعملية تحقيق استمرت لمدة 
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شهرا، وصدر أمر اعتقال  24وقال المنسي إنه صدرت بحق المعتقلين أحكاما متفرقة أعالها لمدة 
 عة أشهر.إداري للمرة الرابعة بحق الفتى األسير حسام أبو خليفة لمدة أرب

طفال يحتجزهم  350طفال، من ضمن قرابة  127وذكر أن عدد األطفال في معتقل "عوفر" وصل إلى 
 االحتالل في معتقالته.

 5/7/2018، 48عرب 
 

  االحتالل يستولي على خطوط مياه في األغوار الشمالية .34
قرية بردلة  استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، على خطوط مياه في: األغوار

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات االحتالل استولت على خطوط  باألغوار الشمالية.
وكانت قوات االحتالل هدمت، يوم  ( متر تقريبا، ليست جاهزة لالستخدام بعد.200مياه، بطول )

 أمس، بركة مياه في خربة الفارسية باألغوار الشمالية.
 5/7/2018، الفلسطينية )وفا( توالمعلوماوكالة األنباء 

 
 مشاتل زراعية ومحال تجاريا في حزما شرق القدس 3االحتالل يهدم  .35

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، ثالثة مشاتل زراعية، ومحال تجاريا لبيع : القدس
 المواد البالستيكية، في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

دي األسبق موفق الخطيب لـ"وفا"، بأن قوة عسكرية إسرائيلية هدمت ثالثة وأفاد رئيس المجلس البل
مشاتل تعود ملكيتها للمواطنين مالك صبيح، ونادر سالم، وهاني عطا هللا، إضافة إلى محل السيوري 

 التجاري الذي يقع على مقربة منهم.
ل وقوة من أفراد وأشارت إلى أن جرافات عسكرية قامت بعملية الهدم بحماية من جيش االحتال

شرطتها، مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يجري فيها هدم هذه المشاتل خالل أسبوع، 
 بحجة أنها مبنية دون ترخيص.

 5/7/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 ألف خريج ال يجدون مكانا لهم في سوق العمل الفلسطيني 32إحصائية:  .36
ألف خريج، ال يجدون مكانا لهم  32أوضح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن : سل مغربيبا

 في سوق العمل الفلسطيني، األمر الذي يعفاقم مشاكل اجتماعية عديدة كالبطالة والفقر وغيرهما.
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سنة  29-20وأشار جهاز اإلحصاء في بيان، إلى ارتفاٍع في معدل البطالة بين األفراد بين 
، إلى حوالي 2017حاصلين والحاصالت على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في عام ال

في قطاع غزة. في حين بلغ معدل البطالة بينهم  %73في الضفة الغربية و %41، بواقع 56%
في  %45، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 2015في العام  %52وحوالي  2016في العام  %54حوالي 
 .2010العام 

وفي سبيل الحّد من التفاقم السلبي للنسب، ولتوعية الطالب حول طبيعة التخصصات األكاديمية 
الجامعية ونسب البطالة فيها، أطلق منتدى شارك الشبابي، ومركز التمكين االقتصادي بالتعاون مع 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حملة "اختار تخصصك صح".
ة الطالب حوَل نسب البطالة في تخصصات األعمال التجارية واإلدارية وتهدف الحملة كذلك، لتوعي

سنة( الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو  29-20من أعلى التخصصات التي درسها األفراد )
البكالوريوس خالل السنوات الثمانية الماضية، وسيتخلل الحملة سلسلة من اللقاءات والنشرات 

 التوعوية واإلصدارات.
مقارنة بتخصص العلوم  %83سجل أعلى معدل بطالة بين اإلناث في تخصص الحاسوب بنسبة و 

، بينما سجلت أعلى معدالت للبطالة بين الذكور في العلوم %54الطبيعية بين الذكور بنسبة 
عداد المعلمين %49، والرياضيات واإلحصاء %54الطبيعية  ، والصحافة %47، والعلوم التربوية وا 
، في حين بلغت أعلى معدالت للبطالة بين %43، والعلوم االجتماعية والسلوكية %45واإلعالم 

عداد المعلمين %80، والعلوم اإلنسانية %83اإلناث في الحاسوب  ، والعلوم %77، والعلوم التربوية وا 
 .%75، والخدمات الشخصية %76االجتماعية والسلوكية 

ين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس وأشار مركز اإلحصاء إلى توزيع تخصصات الحاصل
، %15، العلوم التربوية وا عداد المعلمين %27كاآلتي؛ األعمال التجارية واإلدارية  2017في العام 
 .%31، باقي التخصصات %8، العلوم االجتماعية والسلوكية %9(، العلوم اإلنسانية %10الصحة )

ية الماضية، ف ن نسبة الحاصلين على تخصص األعمال وأكد أنه بالمقارنة مع السنوات الثمان
 سنة. 29-20التجارية واإلدارية كانت األعلى لألفراد في الفئة العمرية 

وبينما سجلت أعلى معدالت للبطالة لنفس الفئة العمرية من الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو 
، %77، األعمال التجارية واإلدارية %79في قطاع غزة: في العلوم اإلنسانية  2017بكالوريوس لسنة 

عداد معلمين  ، ف ن %74، العلوم االجتماعية والسلوكية %75، العلوم الطبيعية %77العلوم التربوية وا 
أعلى معدالتها سجلت في الضفة الغربية لنفس الفئة والتخصصات والسنة الدراسية، كانت في العلوم 
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عداد الم%65الطبيعية  ، الحاسوب %58، العلوم االجتماعية والسلوكية %59علمين ، العلوم تربوية وا 
 .%49، علوم إنسانية 51%

 5/7/2018، 48عرب 
 

 صحيفة إسرائيلية تكشف طريق إيران السري لنقل السالح .37
كشفت صحيفة إسرائيلية الخميس، عن الطريق السري الذي تمتلكه إيران : يحيى عياش -21عربي

 هللا اللبناني.لنقل األسلحة والصواريم إلى حزب 
"، أن "طريق التهريب اإليراني السري ينتهي 21وأفادت صحيفة "معاريف" في تقرير ترجمته "عربي

على شواطئ البحر األبيض المتوسط في لبنان"، مشيرة إلى أن "هناك طريقا سريا يخرج من العراق 
 ويخدم إيران، ويشكل تهديدا خطيرا ألمن إسرائيل".

ئيلية أن "طريق إيران يبدأ من طهران مرورا بالعراق ومن ثم سوريا ومن ثم وأضافت الصحيفة اإلسرا
إلى معقل حزب هللا في لبنان"، منوهة إلى أن "التحليل االستخباري يثبت أن هناك طريق انتقال سري 

 بين طهران ولبنان".
لبنان"، موضحة وتابعت: "العراق يعمل كوكيل إليران ويقوم بمهام سرية يمكنها مساعدة حزب هللا في 

أن "إحدى الصور تظهر مقر القوات اإليرانية على الحدود العراقية السورية، التي تعرضت للهجوم 
 حزيران/ يونيو الماضي". 18اإلسرائيلي في 

وختمت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية تقريرها باإلشارة إلى أن "الهجوم اإلسرائيلي قبل أكثر من شهر 
 في جبال كالمون في سوريا، والتي كانت قد شقت طريقها إلى لبنان"، ضد قافلة تابعة لحزب هللا

الفتة إلى أن "المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي لم ينف هذا الهجوم، وقال إنه ال عالقة له بالتقارير 
 الخارجية".

 6/7/2018، "21موقع "عربي 
 

 تركيا تدين هدم االحتالل منازل فلسطينيين بالقدس .38
الخارجية التركية، اليوم الخميس، "بشدة"، هدم االحتالل اإلسرائيلي منازل فلسطينيين في أدانت : أنقرة

 تجمع "أبو نوار" داخل األراضي الفلسطينية المحتلة شرقي القدس.
وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة هدم )إسرائيل( منازل تجمع أبو نوار للبدو، وكذلك شروعها في 

 األحمر داخل األراضي الفلسطينية المحتلة من قبلها". أعمال الهدم بمنطقة خان
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واعتبر البيان أن "هذه اإلجراءات التي تستمر سلطات االحتالل بالقيام بها دون مباالة، تعرض رؤية 
 دولة فلسطينية موحدة ومستقلة للخطر".

لتوتر في وتابع: "من الضروري أن تضع )إسرائيل( حدا  لألنشطة غير القانونية التي تزيد من ا
 المنطقة، وتدمر رؤية حل الدولتين".

 5/7/2018، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"جبهة موحدة بين الخليج و الكويت عقبة في سبيل بناء ترامب": نيويورك بوست" .39
 لمواجهة إيران

في ظل الترتيبات المتسارعة بين الواليات المتحدة األميركية وبعض الدول : الكويت ــ خالد الخالدي
العربية، وعلى رأسها السعودية واإلمارات ومصر، في إطار تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان 
"صفقة القرن"، يبدو أن هناك دوال  أخرى في المنطقة مهددة بدفع ثمن عدم حماستها لهذه الخطة، 

 ومنها دولة الكويت.
قرن"، إلى تشكيك إدارة الرئيس وأدى الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية ورفضها المبدئي لـ"صفقة ال

دونالد ترامب وحلفائه الرئيسيين في المنطقة في فعالية الكويت باالنسجام مع قراراته السياسية التي 
ترمي إلى القضاء على نفوذ إيران في المنطقة، إذ تبرمت دوائر صناعة القرار في اإلمارات 

ية والسماح للمنظمات المناهضة للتطبيع والسعودية مرارا  من موقف الكويت من القضية الفلسطين
بالتحرك بحرية في الكويت، وهو ما ظهر مرارا  في أداء وسائل إعالم مقربة من السلطات في 

 الرياض وأبوظبي وفي تغريدات الجيش اإللكتروني في هاتين العاصمتين.
م األميركي، اإلماراتية ضد الكويت إلى اإلعال-لكن قبل أيام، وصلت حملة التحريض السعودية

فوصف كاتبان أميركيان محسوبان على اللوبي الممّول خليجيا  في أميركا، في مقالة مشتركة لهما في 
صحيفة "نيويورك بوست"، الكويت بأنها عقبة في سبيل بناء ترامب لجبهة موحدة بين الخليج 

سرائيل لمواجهة إيران، مع ما يترتب عن ذلك إما من خضوع الكويت أو تعرضها لنار غضب  وا 
ترامب، على حد تعبير جوناثان شانذر، نائب رئيس "معهد الدفاع عن الديمقراطيات"، وفارشا 

 كودفايور من "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن، وهما مركزان تدعمهما أبوظبي ماليا.
ل الوقوف على وقال الكاتبان المعروفان بعدائهما إليران وارتباطهما الوثيق بأبوظبي، إن الكويت تحاو 

يران، وال تريد أن تعترف ب سرائيل كشريك لها في الحرب على إيران،  الحياد بين الواليات المتحدة وا 
ن النظام الكويتي نظام معاٍد إلسرائيل ويسمح للسلفيين و"اإلخوان المسلمين" بممارسة أنشطتهما  وا 
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سيئا  في دعم اإلرهاب" على حد المعادية لليهود على أراضيه، بحسب زعمهما، كما أن لها "سجال  
 تعبير شانذر وكودفايور.

وبدت أجواء االنزعاج واضحة على دوائر صناعة القرار في وزارة الخارجية الكويتية، التي تعرضت  
قطاعاتها المختلفة للترهيب السياسي على خلفية عدد من القضايا، على رأسها عضوية مجلس األمن 

ر والمصالحة الخليجية، والحرب في اليمن، وفق حديث مصدر والقضية الفلسطينية، وحصار قط
دبلوماسي رفيع المستوى داخل وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد". وقال المصدر إن "هناك حربا  قذرة 
جباره  تعشن على الكويت في أروقة جماعات الضغط في واشنطن للضغط على ترامب شخصيا  وا 

كن المصدر المسؤول استدرك بالقول إن "األمور ال تزال جيدة على اتخاذ موقف معاٍد للكويت". ل
 حتى اآلن".

واعترف المسؤول الكويتي بأن المناوشات التي حصلت أخيرا  بين السفير الكويتي في واشنطن، سالم 
الصباح، ومستشار الرئيس األميركي وصهره، جاريد كوشنير، "خارج أوقات العمل"، حصلت "بسبب 

فقة القرن التي نرفضها رفضا  قاطعا ". وكشف أن اإلدارة األميركية أوضحت موقف الكويت من ص
للكويت في اتصاالت شفهية بأن "الموقف الذي تتردد أصداؤه في أميركا أحيانا  ضد الكويت ال 
يعكس وجهة نظر البيت األبيض". وعن هذا الموضوع، جزم المسؤول في الخارجية الكويتية بأن 

عنه وكيل وزارة الخارجية خالد الجارهللا والوزير صباح الخالد الصباح، بأنه ال  "موقفنا واضح، وعّبر
 تنازل عن الحق الفلسطيني وال عن القدس كعاصمة لفلسطين".

 6/7/2018، العربي الجديد، لندن
 

 "منطقة آمنة"محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لـإسرائيلية: مصادر سياسية  .41
أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن إسرائيل تدير مباحثات مكثفة  :نظير مجلي -تل أبيب

مع دمشق عبر روسيا، ترمي للتوصل إلى إقامة منطقة آمنة منزوعة السالح في الجنوب السوري 
والجزء الشرقي من هضبة الجوالن؛ ذلك إليواء النازحين السوريين من محافظة درعا. وأضافت، إن 

ضا  بمشاركة ممثلي قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك في الجوالن هذه المباحثات تتم أي
 )أندوف(، التي تقوم بالتنسيق بين الجانب اإلسرائيلي والنظام السوري.

وذكرت المصادر، أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة نسبيا ، في مجال تنظيم مخيمات 
العسكرية الدموية التي يشنها النظام السوري بدعم  للنازحين من محافظة درعا، الهاربين من العملية

الطيران الروسي في المناطق الحدودية جنوبي مرتفعات الجوالن. وأن نظام األسد وافق على المشروع 
وباشر التنسيق مع الجيش اإلسرائيلي بشأنه. وأصرت إسرائيل على أن يكون غالبية النازحين في 
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ن يقام مخيم واحد قرب حدود فصل القوات في الجوالن، على منطقة بعيدة عن حدودها، واشترطت أ
 متر على األقل، حتى يمنع أي احتكاك بينهم وبين اإلسرائيليين. 100بعد 

 6/7/2018، ، لندنالشرق األوسط
 

 "إسرائيلـ"المغرب: شبكات دولية تلتف على موقف المملكة لتصدر منتجاتنا ل .40
الحكومة المغربية، إّن شبكات دولية لم تحددها، تقوم قالت  :الرباط/ محمد الطاهري/ األناضول

 بااللتفاف على موقف المملكة الرسمي تجاه إسرائيل، من أجل تصدير منتجات محّلية إلى األخيرة.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي أسبوعي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم 

 الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.
لى سؤال حول ما أوردته تقارير صحفية، حول ارتفاع صادرات المغرب إلى إسرائيل، قال وردا  ع

الخلفي هناك شبكات تنشط بآليات معينة عبر دول أخرى تتخذها محطات عبور، لاللتفاف على هذا 
 .األمر )تصدير سلع مغربية إلى إسرائيل(

 5لمغرب إلى إسرائيل ارتفعت وأمس األربعاء، قالت صحيفة مغربية خاصة، إن قيمة صادرات ا
 مليون دوالر. 25ماليين إلى  5مرات في السنوات الخمس الماضية، من 

عبور للسلع المغربية، وال اآلليات التي  هذه الشبكات محطاتولم يحّدد الخلفي الدول التي تتخذها 
ت رسمية سياسية وشّدد على أن بالده ال تقيم أية عالقا تحدث عنها. عملية االلتفاف التيتتم بها 

 كانت أو تجارية مع إسرائيل.
 6/7/2018، ، لندنرأي اليوم

 
 2018/2019منحة دراسية إلى فلسطين للعام الدراسي  120المغرب تقدم  .42

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، "إن المملكة قدمت مشكورة : الرباط
، حيث 2018/2019بمختلف التخصصات للعام الدراسي منح دراسية نوعية للطلبة الفلسطينيين 

مقعدا موزعة على مختلف  120سيكون عدد المقاعد الممنوحة لفلسطين للعام الدراسي القادم 
 المؤسسات التعليمية المغربية".

 5/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 السلطة باستثناء المخصصة ألجهزة األمنأوقفت منذ أيام جميع مساعدات  ": واشنطنالقدس" .43
علمت "القدس" من مصادر مطلعة في واشنطن اليوم  :سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن

( أن إدارة الرئيس ترامب، أوقفت جميع المساعدات المالية المباشرة للسلطة 2018تموز  5الخميس )
الفلسطينية، وأن اإلدارة األميركية أبلغت السلطة الفلسطينية باستثناء تلك المخصصة لألجهزة األمنية 

 الفلسطينية بفحوى وتفاصيل قرارها هذا في نهاية األسبوع الماضي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "مع حلول األول من تموز الجاري، أوقفت 

إيصال المساعدات  المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الفلسطينية، علما بأنه تم
الموعودة التي كانت موجودة في قنوات الدعم بعد أن قرر الرئيس ترامب تخفيض الدعم في شهر 
كانون الثاني الماضي عبر مؤسسات الواليات المتحدة الرسمية مثل وكالة الواليات المتحدة للتنمية 

 يو.إس.إيه. آي.دي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني". -الدولية 
المصدر "األموال المخصصة ألجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ حوالي وأضاف 

مليون دوالر سنويا ال زالت تقدم دون انقطاع، ألن هذه األموال بحسب قرار الكونغرس  100
األميركي تمس األمن القومي األميركي، وتعتبر حساسة لشؤون التعاون األمني الفلسطيني 

 اإلسرائيلي".
"جزءا  كبير من هذه األموال توقف بشكل كامل في نهاية شهر آذار الماضي، بعد  إنقال المصدر، و 

 من آذار الماضي". 23أن أصبح مشروع تايلور فورس التشريعي قانونا ووقعه الرئيس يوم 
 5/7/2018، القدس، القدس

 
 لعملياتصحيفة عبرية: االتحاد األوروبي يناقش منع وصول أمواله لعوائل منفذي ا .44

ادعت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في عددها  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
الصادر اليوم الخميس، أن االتحاد األوروبي بدأ نقاشا مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية 

شهداء والجرحى بهدف منع وصول األموال التي يتم تقديمها لعوائل منفذي العمليات الفلسطينيين )ال
 واألسرى(.

وبحسب الصحيفة، ف ن االتحاد األوروبي يعارض عملية السلطة الفلسطينية بدفع أموال لمنفذي 
 العمليات.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها: "ال نعتقد أن العنف يستحق التشجيع، بل يجب منعه 
دانته". مشيرة  إلى أن لقاءات ستعقد بين كبار مسؤولي االتحاد األوروبي مع السلطة الفلسطينية  وا 

 خالل أيام لمناقشية هذه القضية.
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وقالت المصادر: "عملية دفع األموال للسجناء وعائالتهم جزء من الحوار السياسي لالتحاد األوروبي 
 مع السلطة الفلسطينية على أعلى مستويات".

نية مليارات الدوالرات كل عام، وأن ووفقا للصحيفة، ف ن االتحاد األوروبي يمنح السلطة الفلسطي
المسؤولين األوروبيين سيتحققون من أنه يتم استخدام تلك األموال بشكل صحيح، ومن أجل دفع حل 

 الدولتين إلى األمام.
 5/7/2018، القدس، القدس

 
 االتحاد األوروبي: عمليات الهدم وبناء المستوطنات يهددان حل الدولتين والتوصل للسالم   .45

قال الناطق باسم االتحاد األوروبي، إن عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في المناطق  :وفا -رام هللا
البدوية "أبو النوار، والخان األحمر"، إضافة إلى خطط بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها، 

لتحقيق السالم  تؤدي إلى تزايد التهديدات، التي تواجه قابلية حل الدولتين للحياة، وتقوض المساعي
 الدائم.

وأوضح الناطق باسم االتحاد األوروبي، في بيان صحفي، حول عمليات الهدم في المنطقة "ج" في 
الضفة الغربية المحتلة، أن "أبو النوار، والخان األحمر"، تقع في المنطقة "ج"، وهي بالتالي تعتبر 

 .عنصرا حاسما بالنسبة لتواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية
وأضاف: "استنادا  إلى موقف االتحاد األوروبي المعروف بالنسبة لسياسة إسرائيل االستيطانية، التي 
تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأي إجراءات متخذة في هذا السياق كعمليات الترحيل 

ت اإلسرائيلية العدول القسري واإلخالء والهدم واالستيالء على المنازل، ف ن االتحاد يتوقع من السلطا
 الكامل اللتزاماتها كقوة احتالل، وذلك وفق القانون اإلنساني الدولي". واالحترامعن هذه القرارات 

 5/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 قناة عبرية: دول أوروبية تهدد برد جماعي إذا هدم االحتالل "الخان األحمر" .46
يذ قرارها بهدم تجمع خان األحمر الفلسطيني شرقي حذرت خمس دول أوروبية إسرائيل من تنف

القدس، وأبلغتها بأنه في حال تنفيذها عملية تهجير السكان الفلسطينيين وهدم التجمع، سيؤدي ذلك 
 إلى اتخاذ رد فعل أوروبي ضد إسرائيل.

يط سبانيا، مع وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية: "التقى دبلوماسيون من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وا  اليا وا 
نائب رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي عوديد يوسف في ديوان رئاسة الوزراء في القدس 
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الغربية، وأبلغوه أن دوال أوروبية عديدة سترد بشكل جماعي إذا ما قامت إسرائيل بهدم التجمع السكني 
 في الخان األحمر على الطريق بين القدس وأريحا".

عاشرة نقال عن أحد الدبلوماسيين قوله إن "الدول األوروبية قلقة حيال الهدم، وترى وأضافت القناة ال
 انه يأتي لتعزيز األنشطة االستيطانية في المنطقة وعزل القدس عن الضفة الغربية".

 5/7/2018، األيام، رام هللا
 

 رفض دولي واسع لقرار االحتالل هدم "الخان األحمر"   .47
لطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم منطقة الخان األحمر شرق القدس المحتلة القى قرار س :وفا -القدس

رفض وتنديدا دوليا واسعا، ومطالبات من دول العالم للحكومة اإلسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي 
 يشكل خطرا على السالم وعلى إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

ؤون الشرق األوسط أليستر بورت، حكومة االحتالل وفي هذا السياق ناشد وزير الدولة البريطاني لش
عدم هدم قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس، بعدما رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا كل 

 ليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.إالطعون التي قّدمت 
ب زالة القرية،  ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة االحتالل إلى الترّوي وعدم المباشرة

وقال: "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين، واعتبره أمرا 
 تحظره معاهدة جنيف.

ودعت فرنسا السلطات اإلسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان األحمر 
لى االمتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه ت وقال  وسيع نطاق االستيطان وتعزيز استدامته.وا 

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي قبل يومين، "إن فرنسا تعرب عن 
قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان األحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات 

 االحتالل اإلسرائيلي.
رجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم إلى ذلك اعتبر وزيرا الخا

الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان األحمر، انتهاك خطير للقانون اإلنساني 
وأكدت الخارجية البلجيكية، أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة  الدولي.

شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية الغربية إلى 
 قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.

وشددت على أن إعالن السلطات اإلسرائيلية في األيام األخيرة عن بناء عدة آالف من المنازل 
ضفة الغربية، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات اإلضافية في مستوطنات مختلفة في ال
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في  2334إسرائيل كقوة احتالل عسكرية، كما ذكر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
 .2016ديسمبر 

وطالبت الناطقة باسم مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ليز ثروسيل، سلطات االحتالل 
شرق مدينة القدس، وباحترام  -أبو الحلو–المضي قدما في هدم قرية الخان األحمربعدم  اإلسرائيلية

 حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار االحتالل بهدم التجمع 

 شخصا نصفهم أطفال. 181مأوى لـ  التجمع يشكل أن إلىفي األيام المقبلة، مشيرة 
إخالء قسري وانتهاك للحق في السكن لألشخاص الذين  إلىيرقى الهدم  أنوأكدت "انه من المرجح 

ذلك، فان القانون الدولي اإلنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات  إلى إضافةيقطنون في التجمع، 
 الخاصة من قبل السلطة القائمة باالحتالل".

 5/7/2018، ديدة، رام هللاالحياة الج
 

 اإلعالم العبري: ميانمار ُتعين ملحقاا عسكرياا في "إسرائيل" .48
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن تعيين ميانمار ملحق ا : وكاالت –الناصرة 

 عسكري ا في "تل أبيب"، يتولى االتصال بالمسؤولين "اإلسرائيليين".
عبرية، إنه قد زار مؤخر ا، وفد من كبار المسؤولين من الدولة اآلسيوية )في وقالت إذاعة "كان" ال

 اإلشارة إلى ميانمار(، "إسرائيل"، وباألمس )األربعاء( التقوا الوزير أيوب قرا في مكتبه بالكنيست.
وأشارت اإلذاعة العبرية، إلى أن الملحق العسكري لـميانمار يشارك في المؤتمرات والجوالت التي 

م قبل عدة أشهر.ين  ظمها جيش االحتالل، بما في ذلك مؤتمر حول سالح الجو نظِّّ
ا لألسلحة، الفتة النظر إلى أن كل ذلك  ونبهت إلى أن ملحق ميانمار حضر مؤتمر ا آخر شمل عرض 

 يحدث بينما يقوم االتحاد األوروبي بصياغة عقوبات ضد جنراالت ميانمار.
عّد الدولة الرئيسية في تصدير أسلحتها إلى ميانمار في أشهر وذكرت مصادر أجنبية أن "إسرائيل ت

ووقعت "تل أبيب" وبورما في السنوات األخيرة اتفاق ا عسكري ا يتم بموجبه بيع  الصيف الماضي".
 أسلحة من صنع إسرائيلي لبورما، وتبادل المعلومات واالستخبارات ذات الشأن بينهما.

 5/7/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
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 سلوفاكيا تعتزم نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس: "إسرائيل هايوم" .49
قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" اليوم الخميس إن رئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو أكد أن بالده 

 تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ي فتح مركز ثقافي لها في القدس أيضا، وأشار دانكو الذي يزور إسرائيل حاليا، إلى رغبة سلوفاكيا ف

 بحسب الصحيفة. 
وتسير براتيسالفا بذلك على خطى جارتها براغ في توسيع حضورها الدبلوماسي في القدس، حيث 
كشف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في نيسان الماضي، عن نية بالده فتح قنصلية ومركز ثقافي 

 مدينة المقدسة.في القدس، إضافة إلى نقل سفارتها إلى ال
 5/7/2018، األيام، رام هللا

 
 صفقة ترامب ساقطة حتما .51

 عبد الستار قاسم
دائما المقاربة من جنس الجدلية، أو من جنس االفتراض األساسي، وهذه قاعدة منطقية أساسية ال 

 يتمكن صاحب العلم من التوصل إلى االستنتاجات الصحيحة بدون أخذها بالحسبان.
بط العالقات المنطقية الجدلية بعضها ببعض إذا شئنا التوصل إلى تحليل علمي ال مفر أبدا من ر 

للظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ومن ال يتقن ربط العالقات الجدلية بعضها ببعض ال 
يمكن أن يتوصل إلى استنتاجات صحيحة. ولهذا ال يمكن أن يقوم المنافقون ب يصال مادة علمية 

هور ألن همهم األساسي إرضاء المسؤول وليس تقديم البينات سواء كانت منطقية أو منطقية للجم
 وثائقية.

ف ذا شئنا الوقوف عند تطورات مستقبلية ف ن علينا أن نحسب أن الحصاد من جنس البذار، وما يقوم 
ذا شئنا مقاربة مشكلة، أي اتباع أسالي ب على افتراضات خاطئة ال يمكن أن ينتج سنابل قمح. وا 

 ووسائل متناغمة مع المشكلة التي نحن بصددها، ف ن جهودنا تذهب سدى.
والمشكلة التي نحن بصددها تتكون غالبا من عالقات جدلية بنيوية متشابكة، ال يمكن حل جزئياتها 
أو اشتقاقاتها بدون اعتماد منطقي متبادل بين األجزاء. ف ذا أغفلنا الربط الجدلي ف ن حلوال جزئية قد 

ومن المحتمل أن تكون مدمرة ألنها ابتعدت عن التعامل مع القضية التي نحن بصددها  تنجم،
 بكليتها. فأي حل للجزء قد يشكل تعقيدا للحل الكلي.

مشكلة صفقة ترامب أنها تتعامل مع القضية الفلسطينية كجزئيات وليس كقضية متكاملة تتطلب حال 
ن ودولة، الم. وفي هذا ما يعني التعامل مع متكامال. هو يفسخها إلى قدس ومستوطنات والجئي
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القضية الفلسطينية كما وليس كيفا، والمقاربة للمشكلة الكمية ال يمكن أن تصلح كمقاربة لمشكلة 
 كيفية.

نما هي قضية شعب متكامل حضاريا  قضية فلسطين ليست قضية كمية، أو قضية أفراد تشردوا، وا 
وجغرافيا وتاريم وتراث وثقافة وأجيال متعاقبة توارثت  وجذوره تمتد في التاريم. إنها قضية وطن

 االنتماء والتدفق الوطني العاطفي.
وحل مشكلة القدس وحدها ال تتم جزئيا بمعزل عن عوامل الترابط الكلي والعضوي بين األجزاء. 
ولهذا فشل اتفاق أوسلو، وفشلت تاريخيا كل الطروحات الغربية للتوصل إلى حل لقضية فلسطين. 

 على ذات المنوال، ستفشل كل الطروحات التي ال تتعامل مع القضية بجزئياتها متكاملة.و 
نما يحاولون عادة إنجاحها، لكن ثقل الترابط العضوي بين  السياسيون ال يفشلون هذه الطروحات، وا 
األجزاء يشكل قوة كبيرة تحول دون القبول الشعبي بما هو مطروح. ال ينجح حل ال يأخذ بالحسبان 

 التكامل العاطفي للناس، والترابط الوطني بأبعاده التاريخية والدينية والثقافية والمجتمعية والقيمية.
شعبنا يتخوف كثيرا مما يسمى صفقة القرن، ووسائل إعالم فلسطين تركز على هذه الصفقة وتكاد ال 

بأن الصفقة لن تمر تخلو نشرة أخبار فلسطينية من مواد حول هذه الصفقة. وأنا أريد طمأنة الشعب 
 حتى لو وافق عليها قادة العرب وسلطة رام هللا.

طبعا نحن ال نعرف بنود الصفقة بالتحديد حتى اآلن، لكن التسريبات من هنا وهناك تشير إلى انتزاع 
القدس من أيدي الفلسطينيين نهائيا، وتصفية قضية الالجئين والبحث عن دولة فلسطينية خارج 

ف ذا كان ابتالع هذه الطروحات صعب على حكام عرب عرفوا بوالئهم للدول  فلسطين االنتدابية.
الغربية والواليات المتحدة على وجه الخصوص، فهل من الممكن أن يبتلعها شعب فلسطين؟ ثقل 
الموقف الفلسطيني الكلي يتفوق على ثقل موافقة السياسيين. من الممكن أن يسبب ترامب 

 يلحق بهم هزيمة. للفلسطينيين إزعاجا، لكنه لن
صفقة ترامب، فيما إذا أعلنت غبية من الناحية المنطقية، والتناقض المنطقي ال يشكل تاريخيا قاعدة 

 للنجاح.
ربما يخطر على بال أحد القول إن المنطق ليس ركنا أساسيا في السياسة الدولية. من يقول هذا 

نما تستند إلى مقومات تندرج أغلبها تحت يجهل. اللعبة السياسية ليست عنجهية وارتجاال وفهلوة، وا  
 يتقن اللعبة السياسية. أنمسمى المنطق. والسياسي الجاهل في علم المنطق، ال يمكن له 

والحاكم الذي ال يعرف بالرياضيات ال يعرف بالمنطق وهو بالتأكيد فاشل. ترامب يعرف بالحساب 
العهود والملوك فال يعرفون بالصياغة لكنه ال يعرف بالرياضيات. أما الصبية العرب من أولياء 



 
 
 
 

 

 35 ص             4682 العدد:             7/6/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

اللغوية لألفكار، وليس من المتوقع أن يكون لديهم منطق. محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد ومن 
 لف لفهما ال يخيفوني ألنهم يفتقرون إلى أدنى حدود المعرفة.

ب، لكن ربما ينزلق الفلسطينيون القادة إلى منزلق خطر فيتعاملون ولو جزئيا مع طروحات ترام
مصير جهودهم لن يكون مختلفا عن مصير اتفاق أوسلو الذي تناقض منطقيا مع كل مقومات البقاء 

 الفلسطيني.
ترامب يطرح مقاربة منسجمة مع قناعاته، أو مع ما يود أن تكون قناعاته. هو مؤيد للصهاينة ويدعم 

ين والعرب والمسلمين. وجود الكيان الصهيوني، ويرعى أمن هذا الكيان. وهو يعادي الفلسطيني
مقاربته صالحة للصهاينة وليس للفلسطينيين، والقرار في النهاية بيد الفلسطينيين الذين ال يملكون 
نما يملكون سالح البقاء العضوي. لقد سبق ألمريكا أن حاولت تصفية قضية الالجئين،  السالح، وا 

 وكذلك فعلت األمم المتحدة، لكن الفشل الذريع أحاط بهم. 
معنى في النهاية أن التاريم يحمل في داخله عوامل قوة الشعوب، والحروب تحمل قوة السالح ال

القاتل، والتاريم دائما ينتصر. وهناك من يقول إن العقل الفلسفي ال يحسم المعارك، وأنا أقول إن 
 العقل البلطجي هو المهزوم دائما.

 5/7/2018، "21موقع "عربي 
 

 دةوحق العو « األونروا»أزمة  .50
 عوني صادق

بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم « وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين»نظريا ، تأسست 
( المتعلق بحق العودة وتقرير 194، مرتبطا  بقرارها رقم )1949-12-8( الصادر بتاريم 302)

 ومؤقتة. « قضية عابرة»المصير، على أساس أن لجوءهم سيكون 
لم تكن في « القضية»الالجئين، على أن « تشغيل»نص قرار إنشاء الوكالة بهدف فمن جهة، يدل
نهاء حق « التشغيل من أجل التوطين»وقد أثبتت األيام أن الهدف كان «. عابرة»نظر المؤسسين  وا 

 العودة منذ البداية. 
، أن 1948اعترف مؤرخون وجنراالت قادوا معارك « إسرائيل»من جهة أخرى، بعد عقود من قيام 

ومنذ البداية أيضا. وبالتالي لم يكن « اإلسرائيلية»كان سياسة معتمدة لدى القيادة « التطهير العرقي»
بل كان نهجا  سياسيا  مدروسا  « إنسانية»لدوافع « وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين»إنشاء 

 لتصفية مبكرة للقضية الفلسطينية. 
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ع في طريق )األونروا( إلضعافها تمهيدا  إلنهاء خدماتها التي تقدمها الزواب« إسرائيل»منذ سنوت تثير 
لحوالي سبعة ماليين الجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مرة بحجة أن جيل 
النكبة قد اختفى وبالتالي ال يوجد إال أعداد قليلة ربما ال تتجاوز المئات ممن يستحقون وصف 

مقايضة بين الالجئين الفلسطينيين وبين اليهود الذين غادروا الدول العربية )الجئ(، ومرة ب جراء 
، والمستمر حتى اليوم. كل ذلك «اإلسرائيلية»باختيارهم وبتحريض من الوكالة اليهودية والحكومات 

مشكلة الالجئين »المتعاقبة اعتبرت وجود )األونروا( اعترافا  بوجود « اإلسرائيلية»ألن الحكومات 
والحقيقة هي أن الدور الذي قامت به )األونروا(، كان في األصل «. سطينيين وحقهم في العودةالفل

« لتمويت»ومستمر حتى اليوم لتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، و
ية( ، بالرغم من أهمية الخدمات )اإلنسان«الوقت المناسب»بععدها السياسي بالتقادم، وتصفيتها في 
 التي قدمتها لالجئين في هذه السنوات. 

عادة الالجئين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم لتنتهي وظيفة 194كان المطلوب تنفيذ القرار ) ( وا 
)األونروا(، لكن ذلك لم يكن هدف َمن أسسوها وتبرعوا لها باألموال لتقوم بوظيفتها التآمرية ولتستمر 

 امها وتصفية القضية برمتها.إلنهاء مه« الوقت المناسب»حتى يحين 
تعاني )األونروا( عجزا  ماليا  يتزايد سنة بعد سنة، وكانت نتيجته تخفيض الخدمات  2013ومنذ العام 

التي تقدمها الوكالة حتى أصبحت مهددة بالتوقف. ولقد اتضح الدور األمريكي في هذا العجز 
 بيض. والتدهور بصورة جلية مع وصول دونالد ترامب إلى البيت األ

فمن جهة، خفضت الواليات المتحدة المساهمة المالية التي تقدمها للوكالة )وهي األكبر بين 
بنيامين « اإلسرائيلي»المساهمات المقدمة( إلى أقل من النصف بناء على طلب رئيس الوزراء 

 نتنياهو. 
دل بالتخفيض إلى ومن جهة أخرى، كان القرار األمريكي بداية بالتجميد لكامل المساهمة، ثم استب

أقل من النصف أيضا بناء على طلب من نتنياهو، تجنبا  لردود الفعل التي توقعها وليس ألي سبب 
إنساني بطبيعة الحال. ثم انتقل الموقف األمريكي إلى العمل من أجل تفكيك )األونروا( ونقل خدماتها 

ضغط على السلطة الفلسطينية إلى )المفوضية العليا لشؤون الالجئين(، إضافة إلى استعمالها لل
التصفوية، حيث إن هذه « صفقة القرن»للعودة إلى المفاوضات، والقبول بما تعرضه عليها 

 أسقطت حق عودة الالجئين من حسابها، تمهيدا  لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل. « الصفقة»
( تأثير 1تمرارها لسببين: ويوجد في الساحة الفلسطينية من يدافع عن )األونروا( وعن بقائها واس

من الالجئين الفلسطينيين الذين تقدم لهم خدماتها  %75توقف خدماتها، أو حتى تراجعها، على حياة 
وفي كل من السببين جزء من الحقيقة، «. حق العودة»( ألنهم يرون أن بقاءها فيه رمزية لبقاء 2و
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دل على أن )المانحين وعلى رأسهم لكن المحاوالت الجارية إلضعاف، ثم إلنهاء عمل الوكالة ت
الواليات المتحدة( كان لهم وال يزال هدف ثابت من وجود الوكالة أصال ، ومن ثم استمرارها، هدف لم 
يكن له عالقة بالسببين المذكورين، بل كان له عالقة وثيقة بعجزهم عن تصفية القضية ودون أن 

 يفكروا يوما  بحل عادل لها.
واليات المتحدة األمريكية ستواصل جهودها للضغط على كل من يعنيهم األمر ومما ال شك فيه أن ال

لتحقيق هذا الهدف. وال بد من التذكير بأن الجهة التي تحدد عمل ومهام وبقاء )األونروا( هي الجهة 
التي أنشأتها وهي الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث ال سيطرة ألمريكا عليها ولكن يمكنها أن 

شكال  من أشكال العنصرية( في  )الصهيونيةفها. وكما نجحت أمريكا في إسقاط قرار اعتبار تحقق هد
أوائل التسعينات، يمكن لها أن تنجح في إنهاء وجود وعمل )األونروا( ما لم ينجح الفلسطينيون في 

ة. التصفوي« صفقة القرن»، أي ما لم ينجحوا في إفشال «اإلسرائيلية»إفشال الجهود األمريكية و
والسبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتحقيق ذلك هو تصعيد مقاومتهم المسلحة والسلمية، ورفض كل 

 الضغوط التي تمارس عليهم، والتمسك بحقهم في العودة وتقرير المصير.
 5/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 الطائرات الورقية الحارقة: "حصان طروادة" فلسطيني من غزة .52

 بالل ضاهر
يل، الدولة التي لديها أقوى جيش في المنطقة وال تنفك تتحدث عن تفوقها العسكري وتلوح تبدو إسرائ

بترسانتها النووية، كأنها عاجزة أمام الطائرات الورقية الحارقة التي، في ظروف طبيعية، يتلهى الفتية 
طالقها في الهواء عند ال سياج في صنعها، من قضبان خشبية رفيعة وصغيرة وقطعة ورق وخيط، وا 

 األمني، بعد إضافة المواد الحارقة إليها.
ويطلق هذه الطائرات الورقية مجموعات من الفتية، يظهر أنها لم تعد تثق بسالح الفصائل، من 
صواريم وبنادق وغيرها، والتي ترد عليها دولة االحتالل بغارات جوية وقصف مدفعي يحدث دمارا 

اإلسرائيلي اإلجرامي لقطاع غزة، حيث تعقطع الكهرباء هائال. لكن يبقى األهم من ذلك، أن الحصار 
معظم ساعات النهار والمياه ليست صالحة لالستخدام البشري، إضافة إلى النقص في المواد الغذائية 
والبطالة والعيش في أكبر سجن في العالم، كل هذا، يدفع الفلسطينيين، وحتى األوالد بينهم، إلى 

لحاق األضرار بها. حتى أن أحد الجنراالت اإلسرائيليين ابتكار أساليب لمواجهة دولة  االحتالل وا 
 وصف هذه الطائرات الحارقة بأنها أشبه بـ"حصان طروادة" فلسطيني.



 
 
 
 

 

 38 ص             4682 العدد:             7/6/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

لكن إسرائيل، ال تبدو عاجزة فقط أمام مجموعات الفتية الفلسطينيين الذين يطلقون الطائرات الورقية 
نما ال تعرف كيف تتصرف إزاء " هجمة" هؤالء الفتية، وقررت اختيار الطريق األسهل وأن الحارقة، وا 

 تتهم حماس بأنها تحرق المزروعات واألحراش داخل "الخط األخضر" في جنوب البالد.
ووفقا لتقارير واردة من قطاع غزة، ف ن مجموعات الفتية الذين يطلقون هذه الطائرات الورقية تطلق 

بة إلى مهندس الطيران التونسي الذي طور طائرات بدون على نفسها أسماء مثل "أحفاد الزواري"، نس
طيار لصالح حماس، محمد الزواري، الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا. وهناك مجموعة ثانية تطلق على 

 نفسها "وحدة الطائرات الورقية".
 

 دعوى إسرائيلية إلى محكمة الهاي: الطائرات الورقية تحٍد أمني
)الصندوق الدائم إلسرائيل( تقديم دعوى قضائية ضد "حكومة حماس" يعتزم "كيرن كييمت ليسرائيل" 

في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، ومطالبتها بدفع تعويضات على االضرار التي 
تسببت بها الحرائق جراء إطالق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة وأشعلت النيران في آالف 

حرشية في جنوب إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية اليوم، الدونمات الزراعية وال
 الخميس.

 لألضراروقال مدير منطقة الجنوب في "كيرن كييمت"، داني غيغي، "إننا نجمع كافة المعطيات 
والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وقررنا رفع دعوى قضائية ضد حركة حماس في المحكمة الدولية 

 األضرار التي لحقت بالحيوانات وبالبيئة النباتية أيضا". في العاي جراء
وبحسب غيغي، ف ن "الطائرات الورقية حلقت حتى اليوم إلى مسافة خمسة كيلومترات داخل دولة 

ألف دونم لحقت بها  21دونم من أصل  8500إسرائيل واألضرار هناك هائلة، ويصل حجمها إلى 
 األضرار".

ا في أراضي البلدات اإلسرائيلية المحاذية للسياج األمني المحيط وتندلع عشرات الحرائق يومي
 بالقطاع، بفعل سقوط الطائرات الورقية هناك. وأحيانا يتم إطالق بالونات تحمل المواد المشتعلة.

واعتبر المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، روني ألشيم، خالل جولة في جنوب البالد، أول من أمس، 
ت الحارقة تعطلق من قطاع غزة بهدف المس بمواطني إسرائيل وقوات األمن وتشكل أن "هذه الطائرا

تحديا أمنيا. وبالنسبة لنا، الحديث يدور عن إرهاب بكل معنى الكلمة، حتى لو أنه ينفذ من خالل 
 استخدام نساء وأوالد".

يرة، لكن لسعادتنا ال الطائرات الورقية لم تلحق أضرارا جسدية. وقال ألشيم إنه "من جهة، األضرار كب
توجد أضرار باألنفس حتى اآلن". إال أنه اعتبر أن "الفارق بين المعجزة والكارثة رفيع جدا كشعرة، 
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ومهمتنا سوية مع أجهزة األمن والطوارئ واإلنقاذ، هي محاولة الدفاع عن مواطنينا وتقليص الخطر 
ضمن مسؤوليتنا، ولكن منذ اللحظة على حياتهم وأمالكهم بقدر اإلمكان. ما يأتي من الجو ليس 

التي يصل فيها إلى األرض، وما يحدد النتيجة هو معالجة حرفية وآمنة لخبراء متفجرات الشرطة... 
يجب تفعيل كافة األدوات الموجودة بأيدينا وبالشرطة الجماهيرية واإلعالم". وتدل أقوال ألشيم هذه 

 حرب تخوضها جهات قوية ضد إسرائيل. على أن التعامل مع الطائرات الورقية هذه كأنها
وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، آفي ديختر، وهو رئيس جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي )الشاباك( األسبق، لدى تطرقه إلى الطائرات الورقية، إن "إسرائيل ستجد الطريقة لوقف 

 هذا، حتى لو كانت شن عملية عسكرية أخرى".
 

 ديد من البالونات الحارقةجيل ج
رصد عاملون في "كيرن كييمت"، أمس، نوعا جديدا من األجسام الحارقة التي تحلق من قطاع غزة 
باتجاه الحقول في جنوب إسرائيل، وهو عبارة عن مجموعة بالونات مربوطة ببعضها وتحمل ماسورة 

ني الجديد يسمح بتحليق البالونات لها جناحان. وبحسب تقارير إسرائيلية، ف ن هذا االبتكار الفلسطي
التي تحمل الماسورة المحشوة بمادة حارقة إلى مسافة أطول من الطائرات الورقية أو البالونات 

 العادية.
 

 "الجيل الجديد"
ووصف اإلعالم اإلسرائيلي هذه البالونات والماسورة بأنها "الجيل الجديد من البالونات الحارقة". وقد 

 أثناءكيرن كييمت" هذا النوع الجديد من األجسام الطائرة المخترعة في القطاع، رصد العاملون في "
مساعدتهم لطواقم إطفاء في إخماد حرائق اندلعت جراء سقوط طائرات وبالونات حارقة، وأتت على 

 عشرات الدونمات.
واء في البلدات من جهة ثانية، وضعت وزارة حماية البيئة اإلسرائيلية سيارة متجولة لمراقبة جودة األج

. ووضعت الوزارة سيارة المراقبة هذه في باالتساعالمحيطة بقطاع غزة، بسبب الحرائق اآلخذة 
كيبوتس "كيسوفيم" المحاذي للسياج األمني في أعقاب مطالبة سكان الكيبوتس. ويتوقع أن تنتقل هذه 

 السيارة بين البلدات اإلسرائيلية في تلك المنطقة.
سرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وفي مفارقة الفتة، قد تطرق إلى الطائرات الورقية وكان وزير األمن اإل

الحارقة أثناء زيارته إلى الصناعات الجوية العسكرية اإلسرائيلية، الشهر الماضي. وقال ليبرمان إنه 
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ه "إذا كان أحد يعتقد أنه باإلمكان االستمرار في روتين الطائرات الورقية والحرائق اليومية ف ن
 مخطئ".

لكن نشاط الطائرات الورقية والبالونات الحارقة مستمر منذ الخامس من حزيران/يونيو الفائت، عندما 
أحيا الفلسطينيون في القطاع ذكرى النكسة، استمرار لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، على طول 

غم استخدام طائرات السياج األمني المحيط بالقطاع. ولم تتمكن إسرائيل من وقف هذه العمليات ر 
 مسيرة إلسقاط الطائرات الورقية والبالونات.

 
 "تراجع روح الجيش اإلسرائيلي"

السادات في جامعة بار إيالن، اللواء في االحتياط غرشون  –استهزأ الباحث في مركز بيغن 
الونات هكوهين، بحديث المسؤولين اإلسرائيليين عن اختراع وسائل تكنولوجية لمحاربة الطائرات والب

، اليوم، تعليقا بعنوان "قيود التفوق التكنولوجي"، اإللكترونيالحارقة. وكتب هكوهين في موقع المركز 
أنه "حتى مقابل تهديد بسيط ومبتكر مثل طائرة وبالون حارق يتوسل جهاز األمن اإلسرائيلي لخالص 

 تكنولوجي".
ال أيضا، تظهر إلى أي مدى ال تزال لكن هكوهين أشار إلى أن "ظاهرة الحرب، مثل ألعاب الموندي

 المعطيات الجسدية متعلقة باألساس بروح اإلنسان".
وأعطى هكوهين مثال من األساطير اإلغريقية، شّبه فيه الطائرات والبالونات الحارقة بحصان 
طروادة، مشيرا إلى أن "االنتصار في حرب طروادة، بعد عشر سنوات من القتال، حققه اليونانيون 

نما  بخدعة الحصان الطروادي. ووفقا لألسطورة، ف ن مصدر اإلخفاق لم يكن بعدم وجود تكنولوجيا وا 
بترجيح رأي ينطوي على خلل. فقد كررت ابنة الملك، كسندرا، التحذير من الخطر الكامن في 
يل لهم، لم يستمع إليها أحد".  حصان خشبي. لكن خالل هتافات الحشد والنشوة بانتهاء الحرب كما خع
وأضاف هكوهين أنه "يوجد جانب مهدئ باالعتماد على التكنولوجيا ويعفي من الحاجة إلى ضرورة 
اليقظة الشخصية وحيلة ومسؤولية المقاتلين والمواطنين. وكأنهم يتغلبون على المصادفة غير 

 المسيطر عليها لظاهرة الريح التي كانت مقلقة دائما في أوقات األزمات والحروب".
أن أداء الجيش اإلسرائيلي وروحه القتالية تراجعت، وباتت ال تعتمد على القدرة  ويرى هكوهين

البشرية. "لم تكن روح الجيش اإلسرائيلي هكذا في العقود األولى لتأسيسه. لقد تم تشخيصها جيدا من 
(، كأقوال يوسف 1967جانب أعدائه عندما فسروا هزيمة الجيوش العربية في حرب األيام الستة )

إلى اإليمان ورفع راية الجهات  : "العودةضاوي، أحد الزعماء الروحيين لإلخوان المسلمينالقر 
ضروري خاصة في النضال ضد الصهيونية العالمية، ألن الصهاينة يسلحون جنودهم ب يمان ديني 
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وباإلمكان مناقشته على التشخيص، لكن أقواله تعبر عن الصورة السائدة حيال ’. واألحالم الدينية
 در قوة الجيش اإلسرائيلي".مص

وتابع أنه "في نهاية القرن العشرين، مع تطور الثورة التكنولوجية في النواحي العسكرية، نشأ تقاطع 
وفي المقابل، اختار حزب هللا ’. استنفاذ حقول التفوق التكنولوجي اإلسرائيليطرق. واختار جهاز 

ن الثانية، تفاخر )أمين عام حزب هللا حسن( وحماس تعزيز التضحية واإليمان. وفي نهاية حرب لبنا
المواجهات الدائرة اآلن تفاجئ اإلسرائيليين من ناحية العامل البشري... لقد "لمقاتليه:  نصر هللا

 ’".اكتشفوا أنهم يحاربون رجاال لديهم إيمان، إرادة، بطولة، مواظبة واستعداد للتضحية
جيش اإلسرائيلي وجهاز األمن في إسرائيل وخلص هكوهين إلى أنه "في هذه الظروف، على ال

استيضاح ما إذا كانوا بحالة تعلق زائد ثقافيا وعقليا بغالف دعم تكنولوجي. ليس ألن هنالك سبب 
نما ألن التكنولوجيا بحد ذاتها، وبكل إنجازاتها، ال تضمن  للتحفظ من استنفاذ التكنولوجي العليا، وا 

 حسما ونصرا".
 5/7/2018، 48عرب 

 
 حرب نإعال  .53

 جاكي خوري
انتقادا للمصادقة على القانون الذي يمكن إسرائيل من خصم ما يدفع  أمسالسلطة الفلسطينية وجهت 

حرب على  إعالنيتعلق بتجاوز خط احمر،  األمرمن الضرائب المحولة للسلطة. " األمنيين لألسرى
يس الفلسطيني محمود "، قال المتحدث باسم الرئأوسلوالشعب الفلسطيني ومس كبير بأسس اتفاق 

 الفلسطينية الرسمية. األنباءعباس، نبيل أبو ردينة، لوكالة 
تم تطبيق هذا القرار فانه سيكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة وكل  إذاابو ردينة " أقوالحسب 

القيادة الفلسطينية بدء من التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وحتى  أمامالخيارات ستكون مفتوحة 
 أمام. هذا يلزم الشعب الفلسطيني والدول العربية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح األمنلس مج

"القيادة الفلسطينية ستناقش هذا  إنالسرقة التي تقوم بها إسرائيل". المتحدث باسم عباس قال 
 الموضوع في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني وستتخذ خطوات مصيرية في كل ما يتعلق بشبكة

 عالقاتها مع إسرائيل".
األول( في جلسة الكنيست  أمسالسلطة الفلسطينية تمت المصادقة عليه أمس ) إدانتهالقانون الذي 

عضو معارض. القانون ينص على أنه في كل  15عضوا مقابل  87 بأغلبيةبالقراءة الثانية والثالثة 
ل األموال من السلطة للسجناء تقرير يجمل نق األمنيسنة يقدم وزير الدفاع للكابنت السياسي 
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قسم والنتيجة تخصم شهريا من الضرائب التي تحولها الدولة  12وعائالتهم. هذا المبلغ يقسم إلى 
عضو الكنيست آفي دختر )الليكود( الذي عرض القانون على الجلسة، فان  أقوالللسلطة. حسب 

 .وأقاربهمتها، إلى السجناء في المئة من ميزاني 7، شيكلمليار  1.2السلطة تحول في كل سنة 
للقانون نصت على أن األموال التي تخصم تخصص لمحاربة اإلرهاب، "لمصلحة  األصليةالصيغة 

مجمل سكان منطقة يهودا والسامرة"، أي ايضا مستوطنين وكذلك دفع تعويضات في الدعاوى المقامة 
 أنيها مؤخرا تنص على ضد السلطة او نشطاء ارهاب فلسطينيين. ولكن الصيغة التي صودق عل

الدفع للسجناء  أوقفتأنها  األمناألموال يتم تجميدها وتنقل إلى السلطة فقط بعد أن يقرر جهاز 
االمنيين واقاربهم. وذلك بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة من استخدام هذه األموال سيكون 

اد تليين مشروع القانون ورئيس القائمة اشكاليا من ناحية القانون الدولي. في إسرائيل بيتنا تم انتق
 القانون ال يحقق هدفه. أنتبين  إذا األصليةانه سيعود ويطرح الصيغة  أعلنروبرت الطوف 

إلى القانون والذي  إدخالهالحكومة  أرادتالصيغة التي تمت المصادقة عليها حتى لو لم تشمل بند 
نع عن هذه العملية العتبارات سياسية. بناء أو يمت األموالقرار هل سيجمد  ب صداريخول الكابنت 

 .األموالعلى ذلك الكابنت سيكون ملزم بتجميد 
القائمة المشتركة مع  أعضاءلقد سبق المصادقة على مشروع القرار نقاش صاخب الذي فيه تواجه 

كنيست من الليكود وعضو الكنيست جمال زحالقة وصف دختر بالقاتل. "رئيس الشباك  أعضاء
" قال اإلرهاب، ويدعي أنه يحارب األشخاصلم يكن مئات  إذاسؤول عن قتل العشرات السابق م

استخدام  – اإلرهابزحالقة في جلسة الكنيست. "من قدم مشروع القرار تنطبق عليه كل معايير 
عدامالعنف  بشكل متعمد. هذا الشخص الذي يسمع الموسيقى الكالسيكية ويقرأ كافكا،  أشخاص وا 

، هل هو سليم الثقافة؟ من أبرياء أشخاصالزر الموجود في الطائرة ويقتل لكنه يضغط على 
هنا؟". دختر وصف زحالقة بـ "شخص سيء القلب". وعند تطرقه لزمالئه السابقين في  اإلرهابي

 جاسوس والثاني مخرب". أحدهما" أضافالقائمة، عزمي بشارة وباسل غطاس 
 األمنيين باألسرىطيبي، قارن عالقة الفلسطينيين خطيب آخر من قبل القائمة المشتركة، احمد ال

الذين  لألشخاصمثل عالقة اإلسرائيليين بمئير هارتسيون. "هنا في الكنيست يقيمون احتفاالت ذكرى 
 أنتم. رئيس الحكومة وقف هنا من اجل تمجيد أحد هؤالء". وقال "األردنذبحوا عائالت بدوية في 

 اتل حقير. ما ترونه من هناك ال نراه من هنا".تعتبرونه بطل القرن. ونحن نعتبره ق
 هآرتس

 5/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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