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 لدعم هذا المسعىويدعو مصر  عزام األحمد يهدد بتقويض سلطة حماس .1
هدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد باتخاذ "خطوات عملية" لتقويض سلطة حركة 

خالل مقابلة -وقال األحمد  السلطات المصرية لدعم هذا المسعى. ، داعيا  غزة حماس في قطاع
مختطفة، أحب من أحب وكره من كره، من قوة مسلحة من  -أكررها–"غزة  -القاهرة تلفزيونية من

 حماس تسيطر على القطاع رغم أنف أبناء شعبنا".
أن تتفق فصائل منظمة التحرير على خطوات عملية —%100التاريخ لم ُيحدد بعد —وأضاف "نتوقع

المصري الذي قال إنه "بدأ في  وعبر عن أمله أن ينجح التحرك لتقويض سلطة االنقسام )حماس(".
 هذا االتجاه، وال نضطر للبحث عن وسائل لتنفيذ االتفاق الذي وقع".

 6/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 كل الفصائل وينفي سعيه لمنصب الرئاسة دويك يدعو الجتماع يضم   .2
عقاد جلساة عزياز دوياك، رئايس المجلاس التشاريعي الفلساطيني، الارئيس محماود عبااس، ل .دعاا د غزة:

تجمع كل ألوان الطياف السياساي الفلساطيني، لدراساة الحالاة الفلساطينية، ومان أجال الوقاوف فاي وجاه 
فااي مقابلااة مااع  ،وقااال "صاافقة القاارن" األمريكيااة، ولاام الشااعب الفلسااطيني فااي مكااان واحااد وقاارار واحااد.

 ئيس أبااو مااازن، طالبااا  "أتوجااه إلااى القيااادة الفلسااطينية، وعلااى رأساا ا الاار  :"فضااائية القاادس" الفلسااطينية
فعاااال  أن نجلاااس ماااع كااال ألاااوان الطياااف السياساااي الفلساااطيني، مااان أجااال دراساااة الحالاااة الفلساااطينية، 

 تشخيصا  ومعالجة".
، ماااان وأكااااد أنااااه ال يسااااعى لشااااسل منصااااب رئاسااااة الساااالطة الفلسااااطينية، علااااى خااااالف مااااا تااااردد سااااابقا  

للمجلااس  الاارئيس، بصاافته رئيسااا  تصااريحات نقلاات علااى لسااانه ببنااه أحااق بتااولي المنصااب حااال غياااب 
وقال "نحن لسنا باحثين عن المناصب، وأنا ال أقول في يوم مان األياام إناي أرغاب فاي أن  التشريعي.

ل ااذا الشااعب، إنمااا أرغااب فااي أن يكااون الشااعب الفلسااطيني رئاايس نفسااه، كااي ياادافع عاان  أكااون رئيسااا  
ل اذا الاوطن، وماا ياراد للقادس، وماا ياراد قضيته ويدفع ويدرأ عن ا خطر ماا ياراد ل اذا الشاعب وماا ياراد 

وأضاااف "القاادس هااي قدساانا وأرضاانا الخالاادة، كاناات وسااتبقى، وهااي ا ن ببهل ااا  ل ااذه المسااتوطنات".
 قدس فلسطين وقدس العرب وقدس المسلمين". 

 7/7/2018 ،القدس العربي، لندن
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 خالدة جرارالمحكمة اإلسرائيلية تقرر تثبيت اعتقال عضو "التشريعي" الفلسطيني  .3
تاال أبيااب: رفضاات محكمااة عااوفر العسااكرية االساارائيلية إطااالق ساارا  خالاادة جاارار، عضااوة المجلااس 

لتحرياار فلسااطين، وقااررت تثبياات اعتقال ااا االداري  شااعبيةالقياديااة فااي الجب ااة ال ،التشااريعي الفلسااطيني
ابط فاااي وقاااال القاضاااي، وهاااو ضااا .29/10/2018أشااا ر، تنت اااي فاااي  4باااال ت ماااة وال محاكماااة، لمااادة 

الجيش االسرائيلي، إنه وافق على تثبيت المدة الكاملة لألمر االداري، مدعيا  أن هناك تفاصيل جديدة 
تؤكد المعلومات التي ُجمعت في السابق حول ا، وأن "إطالق سراح ا في الفترة الحالياة سيشاكل خطارا  

 ألمن العام.على األمن". وزعم أن قرار تثبيت المدة كاملة كان ب دف الحفاظ على ا
وجرى هذا البحث في المحكماة، مان دون حضاور األسايرة جارار وال محامي اا، بسابب قارار المعتقلاين  

 .2018فبراير  /االداريين مقاطعة المحاكم العسكرية االحتاللية منذ ش ر شباط
 7/7/2018، الشرق األوسط، لندن

 
نهاء التوتر مع فصائل تستعد للتوجه إلى القاهرة لمناقشة ا"الشرق األوسط":  .4  "إسرائيل"لمصالحة وا 

تستعد وفود من الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح  غزة:
البري خالل األيام واألسابيع القليلة المقبلة، ب دف إجراء مشاورات ثنائية وجماعية وكذلك مع 

المصرية بشبن العديد من الملفات والقضايا  المسؤولين عن الملف الفلسطيني في ج از المخابرات
 التي تتعلق بتعثر ملف المصالحة وكذلك وضع التوتر األمني مع إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية لا"الشرق األوسط"، إن القاهرة بدأت بتوجيه دعوات إلى حركتي فتح وحماس 
الساعات واأليام القليلة المقبلة للتوجه إلى القاهرة، فيما ستوجه إلى الفصائل دعوات مماثلة خالل 

 للبحث في قضايا الوضع الفلسطيني برّمته.
ووفقا  للمصادر، فإن عزام األحمد القيادي في حركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الموجود حاليا  في 
القاهرة التقى مع مسؤولي الملف الفلسطيني في ج از المخابرات المصرية. مشيرة إلى أنه بحث ملف 

حة مع المسؤولين المصريين وأبدى استعداد فتح الستئناف ا عند النقطة التي توقفت وتعثرت المصال
 حين ا مع رفض حماس التسليم الكامل للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لحكومة الوفاق.
وحسب المصادر، فإن األحمد أبلغ المسؤولين المصريين أنه ال حاجة إلى حوارات جديدة مع 

. 2017أكتوبر )تشرين األول(  12أنه يجب تطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة بتاريخ حماس، و 
مؤكدة أن حركة فتح ُمصرة على تنفيذ ما تم االتفاق عليه، وأن ا لن تقبل ببي خطوة قبل أن يتم 

 تسليم الحكومة كل م اّم ا في القطاع دون نقصان.
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الحركة سيتوجه إلى القاهرة، حيث ُيتوقع أن يرافق وبدأت حماس استعدادها لتشكيل وفد قيادي من 
هنية قيادات من م خليل الحية وروحي مشت ى، على أن يلتحق ب م وفد من الخارج يضم موسى أبو 

وأفادت المصادر ببن هنية  مرزوق وحسام بدران. كما قالت مصادر من حماس لا"الشرق األوسط".
زة بقيادة يحيى السنوار قائد الحركة في القطاع، ويكون قد يعتذر عن التوجه، وأن يتشكل الوفد من غ

 من الخارج إلى جانب بدران، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
وأشارت المصادر إلى أن حماس معنية بتجاوز المرحلة الماضية والخالفات وستدعو بشكل صريح 

يات ا كافة بسزة وحل جميع القضايا بما في ا عبر المسؤولين المصريين إلى أن تتولى السلطة مسؤول
 دمج الموظفين واستكمال ملفات المصالحة.

وتقول مصادر أخرى من حماس، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين ضرورة حل أزمات غزة 
والتخفيف من الوضع االنساني الخانق في القطاع. وتشير إلى أن وفد الحركة سيؤكد رفضه ربط أي 

سانية لسزة بقضية االسرائيليين الموجودين لدي ا، وأن ذلك سيكون ملفا  منفصال  عبر حلول إن
مفاوضات أخرى تحت بند صفقة تبادل ذات شروط، ووسط مطالبة واضحة بإلزام االحتالل بتطبيق 

وبّينت المصادر أن الحركة ستؤكد لمصر أن المسيرات على حدود غزة ستستمر، وأن ا لن  الشروط.
يجاد حلول لكل األزمات االنسانية والحياتية للسكان.تتوقف إال   برفع الحصار الكّلي عن القطاع وا 

 7/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 : مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافهاحماس .5
صراره بكل مكوناته على مواصلة مسيرات العودة  أكدت حركة حماس استمرار شعبنا الفلسطيني وا 

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم  حصار حتى تحقيق أهداف شعبنا المشروعة.الكبرى وكسر ال
في تصريح صحفي الجمعة، إنه بعد مائة يوم على انطالق مسيرات العودة يزداد شعبنا بكل مكوناته 
إصرارا على مواصلة هذه الوسيلة النضالية حتى تحقيق أهداف ا بتثبيت حقوقنا المشروعة، وحماية 

وأشار إلى أن استمرار مسيرات العودة ب ذا االجماع الشعبي  وكسر الحصار عن قطاع غزة.ثوابتنا، 
يشكل جدار الصد الحقيقي أمام كل الطروحات التصفوية للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يسمى با 

ونبه قاسم إلى أن هذه المسيرات تثبت حق العودة الذي ت دف الصفقة لتصفيته،  "صفقة القرن".
 مايو. 14إلى أن ا مثلت شكل االحتجاج األكبر على نقل السفارة األمريكية إلى القدس في مشيرا 

وشدد الناطق باسم حماس ببنه خالل المائة يوم شكلت مسيرات العودة حالة متقدمة من الوحدة 
 الميدانية، وصلبت الجب ة الداخلية كي تستطيع مواج ة محاوالت تصفية القضية الفلسطينية.
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بن ا ساهمت في تعزيز الفعل النضالي في كل فلسطين، خاصة وأن ا تتزامن اليوم مع وأضاف ب
 مقاومة أهلنا في الخان األحمر الذين يتصدون لمشاريع الت جير االحتاللية.

 6/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الحي ة: الحصار على غزة يجب أن ينتهي بلا أثمان وال شروط سياسية .6
حماس في قطاع غزة خليل الحّية، الجمعة، رفض حركته لا"صفقة القرن" وكافة  أكد نائب رئيس: غزة

وقال الحّية، للصحفيين خالل تواجده في مخيم  المشاريع التي تست دف إن اء القضية الفلسطينية.
العودة شرق مدينة غزة، "كما أسقطنا وشعبنا مشروع توطين الالجئين في سيناء، سنسقط اليوم صفقة 

وأضاف "نؤكد على أن الحصار المفروض على قطاع  ي ت دف الن اء القضية الفلسطينية".القرن الت
 غزة ظلم واقع على شعبنا، ويجب أن ينت ي بال أثمان وال شروط سياسية".

 6/7/2018، الين أون فلسطين 
 

 الزهار: القضية الفلسطينية ليست خاضعة للتجزئة .7
دكتور محمود الزهار، أن القضية الفلسطينية أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ال: غزة

ليست خاضعة للتجزئة ف ي ليست قضية إنسانية أو أخالقية ف ي قضية حق يجب أن يعود إلى 
وقال د. الزهار خالل كلمة له بحفل تببين الش يد الطفل ياسر أبو النجا بمخيم العودة ببلدة  أصحابه.

ين كتلة واحدة وكيان واحد وال يوجد قدس شرقية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة: "إن فلسط
وأوضح، أن موقفنا الثابت من  وال غربية فنحن لن نتنازل عن شبر واحد من فلسطين التاريخية".

قضيتنا الفلسطينية الموحدة سنورثه إلى أبنائنا، والقدس لن تسقط من حساباتنا حتى لو لم يبق سوى 
هو رسالة للعالم أجمع بان عليه أن يف م وان يعلم جيدا  أننا وأضاف: "إن ثبات موقفنا  مجاهد واحد.

لن نتنازل عن أي جزء من فلسطين وليضع هذا الكالم في اعتباراته إذا أراد أن يقدم لنا شيء في 
وشدد الزهار، على أن "صفقة القرن لن تمضي ولن نقبل ا ولن نسمح  صفقة القرن أو حلول سلمية".

لبداية أن ا صفقة تاف ة اسم ا صفقة وليست قضية أخالقية، أما نحن فنقاتل بتطبيق ا ونؤكد لكم من ا
 عن حق وليس صفقة والحق ال يجزأ وال يقسم وال يتنازل عنه إال من الخونة واألنذال".

 6/7/2018، فلسطين اون الين
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 فرية"ملف تبادل األسرى يراوح مكانه في ظل  "الخانة الصمصدر بحماس لـ"فلسطين أون الين":  .8
نفى مصدٌر سياسٌي مسؤول في ملف األسرى لدى حركة المقاومة االسالمية  أحمد المصري: - غزة

حماس، كل األنباء المتداولة في وسائل االعالم حول توسط أطراف دولية ما بين الحركة واالحتالل 
 االسرائيلي في ملف صفقة تبادل األسرى.

ل عدم ذكر اسمه-وقال المصدر  حيفة "فلسطين"، إن كل ما ُيتداول بشبن صفقة لص -الذي فضَّ
ا أن ملف التبادل ما زال "دون أي رصيد" ويراو  في ظل  التبادل "غير صحيح وغير دقيق"، مؤكد 

وأضاف أن ما ُيتداول عن زيارة وسطاء ألمان لسزة، وبحث م في  "الخانة الصفرية" حتى اللحظة.
اٍر من الصحة"، محّمال  في الوقت ذاته، رئيس سياق تفعيل هذا الملف مع قيادة حماس، "أمر ع

ولفت إلى أن النخبة الحاكمة  حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو شخصي ا مسؤولية تعثر هذا الملف.
في دولة االحتالل منسلخة من أي قيم أخالقية، بحيث ال ت تم بمصير جنودها المبسورين بسزة، أو 

ت تسيطر على تصرفات هؤالء، ونتنياهو شخصي ا ال يريد مشاعر ذوي م، مبين ا أن "الحزبية أصبح
وكشف المصدر عن ج ود سابقة  أن يسجل على نفسه مرتين أنه خضع وأنجز صفقة تبادل جديدة".

ا للذهاب لصفقة تبادل  في سياق هذا الملف، عبر دولة مصر، وقد أبدت قيادة حركة حماس استعداد 
 ابقة "وفاء األحرار" الذين أعاد االحتالل اعتقال م.بشرط االفراج عن أسرى صفقة التبادل الس

 6/7/2018، ون الينأفلسطين 
 

 المتضامن السويدي بنجامين الدرا من دخول األراضي الفلسطينيةفتح تدين منع  .9
رام هللا: أدانت حركة فتح قرار سلطات االحتالل بمنع المتضامن السويدي بنجامين الدرا من دخول 

 .بعد أن قطع آالف األميال سيرا على األقدام، ضمن رحلة سفر شاقة وطويلة األراضي الفلسطينية،
يندرج تحت إطار عجز االحتالل وخوفه من الرأي العام، وقالت إن العملية  الحركة أن هذا واعتبرت

تمثل "محاولة فاشلة الخفاء الحقيقة التي تؤكد أن إسرائيل تجسد أبشع معاني العنصرية، وتخشى 
وأشاد المتحدث باسم فتح  لسطين حامال علما يعبر عن التضامن والحرية لشعب ا".رجال جاء لف

أسامة القواسمي، بالمتضامن السويدي الذي قطع آالف الكيلومترات لا "يبعث برسالة الحرية والعدالة 
للعالم." وأشارت إلى أن الدرا أراد أن يقول إن هناك شعبا فلسطينيا "ما زال يتعرض لكل أنواع 

نه آن األوان لرفع الصوت عاليا ضد هذا االحتالل".الع  نصرية واالضط اد من قبل االحتالل، وا 
 7/7/2018، لندن، القدس العربي
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 حماس تشيد بمواقف الناشط السويدي" الدرا" تجاه فلسطين .10
أشادت حركة حماس بج ود ومواقف الناشط السويدي "بنجامين الدرا" المتضامن مع شعبنا 

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الجمعة، إننا  ضاياه العادلة.الفلسطيني وق
وأدان برهوم  نحيي ونقدر ج ود الناشط السويدي ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين وشعب ا المظلوم.
خضاعه للتحقيق ومنعه من دخول فلسطين. وأضاف ببن  بشدة قرار االحتالل االسرائيلي احتجازه وا 

كس ما وصلت إليه سياسة العزلة المقيتة التي يفرض ا االحتالل على شعبنا ومحاوالته إخفاء ذلك يع
ما يتعرض له من ظلم واضط اد؛ لذا يجب أن تشكل هذه الممارسات االسرائيلية حافزا لمزيد من 

 حاالت التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.
 6/7/2018موقع حركة حماس، 

 
 سحاق أحمد فرحانحماس تنعى الدكتور إ .11

إسحاق أحمد فرحان، الذي وافته المنّية يوم الجمعة، في العاصمة  د.نعت حركة حماس الداعية 
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الداعية فرحان  األردنية عّمان عن عمر يناهز الرابعة والثمانين.

لكبير، ونفسيته المتواضعة كان علما من أعالم العلم والتربية والدعوة والسياسة، واتصف بعقله ا
وأضافت أنه كان ُمِحّبا لفلسطين التي ولد في ا، كحبه لألردن التي نشب وترعرع وعاش  والمتسامحة.

 فيه، مشيرة  إلى أن األردن وفلسطين واألمة فقدوا رجال من خيرة رجاالت ا.
 6/7/2018موقع حركة حماس، 

 
 في سورية لن نسمح بوجود "الحرس الثوري"و  ...ليست معنية بحرب مع إيران "إسرائيل"ليبرمان:  .12

دور ليبرمان، عبر إذاعاة إسارائيل باللساة الفارساية وحساابه جتل أبيب: توجه وزير األمن االسرائيلي أفي
فااي "تااويتر" برسااالة إلااى الشااباب االيرانااي، قااائال  إن حكومتااه ليساات معنيااة بااالحرب مااع بالدهاام لكن ااا 

 عاهم إلى مواصلة أعمال االحتجاج السقاط النظام.. ودةمصممة على إخراج م من سوري
ليبرمان: "ليس عندي شك في أنكم ترون وتعرفون ما الذي ينبسي عمله في بالدكم حتاى تحققاوا  قالو 

ر عاليااا  خااروجكم إلااى الشااوارع احتجاجااا  علااى سياسااة االفقااار التااي  االزدهااار االقتصااادي. ونحاان نقاادِّ
كم. إن إيران اليوم تدار بنظاام يضاّحي بشاعبه لصاالح تنظيماات تديرها حكومة االستبداد والبطش ضد

االرهاب المتطرفة في الشرق األوسط وخارج الشرق األوسط. فعلى الارغم مان الصاعوبات االقتصاادية 
. فقط فاي ةمليار دوالر حتى ا ن في سوري 14والبطالة والتدهور االقتصادي، تستثمر حكومتكم نحو 

مليار دوالر لدعم حزب هللا اللبناني، والنظاام الساوري، والحاوثيين  2.5ناك بلغ استثمارها ه 2018سنة 
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فااي الاايمن، والميليشاايات الشاايعية فااي العااراق، وميليشاايات حماااس والج اااد االسااالمي فااي قطاااع غاازة. 
مليااون دوالر  70وفااي األيااام األخياارة صاارف قاساام سااليماني، رئاايس قااوات القاادس فااي الحاارس الثااوري 

 ذهبت هباء . هذا يدل على سلم األفضليات لدى النظام االيراني". ةفي سوري على عمليات معينة
وقااال ليبرمااان إن إساارائيل ليساات معنيااة بحاارب مااع إيااران، "لكننااا لاان نساامح باابي شااكل ماان األشااكال 

زاء كاال محاولااة لتثبياات هااذا الوجااود العسااكري ل ااذه القااوات ساانعمل ةبوجااود قااوات القاادس فااي سااوري . وا 
نني ألدعاو الشاعب االيراناي أن يبخاذ مساؤوليته بيدياه وال يتارك الحارس الثاوري بشكل صارم وحازم . وا 

 وقوات القدس تقوده إلى الكوارث والمزيد من المصائب والحرب والقتل". 
 7/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إسرائيليون يتظاهرون قرب غزة للمطالبة باإلفراج عن جنديين .13

يين، أمس، قارب الحادود ماع قطااع غازة، مطاالبين حكاومت م بالعمال تظاهر المئات من االسرائيل :غزة
ووفقاا  لموقاع  على االفراج عان الجناديين األسايرين )هادار غولادن وأرون شااؤول( المبساورين فاي غازة.

إساارائيلي شاااركوا عائلااة الجنااديين االساارائيليين األساايرين فااي غاازة فااي  2,500واال العبااري، فااإن قرابااة 
لنصاااب التاااذكاري القرياااب مااان حااادود قطااااع غااازة لتشاااكيل جب اااة قوياااة فاااي دفاااع تظااااهرة حاشااادة قااارب ا

 الحكومة االسرائيلية للعمل على االفراج عن الجنود المبسورين.
وشاااارك فاااي المظااااهرة الحاشااادة المستشاااار األسااابق لحكوماااة االحاااتالل االسااارائيلية، اليكااايم روبنشاااتاين 

 اتيد.دور ك الني وأعضاء كنيست من حزب يش عجفيأوالعميد 
 7/7/2018، االتحاد، أبو ظبي

  
 موشيه يعالون يدعو لحرق حقول غزة .14

بحارق  "إسارائيل"طالب رئيس أركان جايش االحاتالل االسارائيلي الساابق، موشايه يعاالون، أماس،  :غزة
الحقول في غازة، ردا  علاى الحرائاق التاي تتسابب ب اا البالوناات والطاائرات الورقياة المشاتعلة فاي حقاول 

، يجاااب أن نتعامااال العباااري  فاااي مقابلاااة ماااع موقاااع واال ،وقاااال يعاااالون  المحااايط بالقطااااع. المساااتوطنين
، وكاان يجاب عليناا أن نادفع م ثمناا  باهظاا  مناذ أن كانات هاذه الظااهرة صاسيرة، "العين بالعين"بطريقة 

 هم يحرقون لنا، لذلك يجب أن تحرق ل م أشياء.
 7/7/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 ات غزة: الحرائق أسوأ من صواريخ القساممستوِطنة عن بالون .15
ذكاااارت صااااحيفة "إساااارائيل اليااااوم" أن البالونااااات الحارقااااة التااااي يطلق ااااا نشااااطاء  :وكاااااالتوال ،الجزياااارة

فلساااطينيون مااان قطااااع غااازة أحرقااات أماااس ثالثاااة آالف دونااام مااان أراضاااي غاااالف غااازة. وبعاااد صاااالة 
"موحاادون ماان أجاال إسااقاط صاافقة  الجمعااة انطلقاات علااى الحاادود الشاارقية لقطاااع غاازة فعاليااات جمعااة

مان مسااحة  %25القرن وكسر الحصار". وأضافت الصحيفة أن األراضي التي احترقات أماس تشاكل 
 وأشاااارت إلاااى أناااه تااامّ  المحمياااات الطبيعياااة التاااي تشااارف علي اااا سااالطة الطبيعاااة والحااادائق االسااارائيلية.

لطائرات الورقية والبالوناات ، منذ بدء إطالق ا5/7/2018يوم الخميس مواقع حريق حتى  805إحصاء 
 /ولفتاات الصااحيفة إلااى أن مساااحة األراضااي التااي احترقاات منااذ ن ايااة أيااار الحارقااة قباال نحااو شاا رين.

 ألف دونم، وشملت أراضي زراعية وأحراشا وغابات. 33مايو الماضي بلست 
برساالة  فقاا  ة زراعية( شامال قطااع غازة، مر عمر وأضافت أن أحد البالونات وقع في كيبوتس كرميا )مست

 أخضر. ُكتب علي ا: إما أن تسادروا أرضنا أو لن تجدوا شيئا  
 اعتاادنا عليااه". يوميااا   ونقلاات الصااحيفة عاان مسااتوِطنة تعاايش فااي محاايط غاازة، أن "الحرائااق باتاات واقعااا  

وأضااافت أن هااذه الحرائااق أسااوأ بكثياار ماان صااواريخ القسااام، فااال يوجااد نظااام تحااذير من ااا، وال توجااد 
وألقات اللاوم علاى المساؤولين االسارائيليين، وأردفات "تراودناي  وال أحد يعرف متى تسقط. صافرة إنذار،

 فكرة أن أحزم حقيبتي وأغادر، فال يمكن معرفة إن كانت الحرائق ستمتد لتصل المستوطنة أم ال؟"
 6/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ياتهامات إسرائيلية لنتنياهو بتزوير التاريخ مع نظيره البولند .16

رئيس حكومت ا بنيامين نتنياهو بتزوير التاريخ، الصداره  "إسرائيل"الناصرة: ات مت أوساط واسعة في 
ل مؤرخاون وصاحفيون إسارائيليون مع نظيره البولندي حول دور بولندا في المحرقاة. وحّما مشتركا   بيانا  

ولندي، من خالل بيان ماا بشدة على نتنياهو، ووصفوه كمن زّيف التاريخ وتواطب مع اليمين القومي الب
 المذكور، وأنه طّوع التاريخ لخدمة غاياته السياسية الشخصية.

وكاان نتنياااهو قااد تحادث عاان مضاامون البيااان المشاترك، األساابوع الماضااي، الاذي أعقااب تعااديل بولناادا 
 قانونا يجرم من يت م بولندا بالمشاركة بالمحرقة.

 7/7/2018 ،القدس العربي، لندن
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 وقياداتها "إسرائيل" د: ال أغمض عيني في الليالي بسبب سياساتغيورا آيلان .17
الناصرة: يؤكد جنارال إسارائيلي فاي االحتيااط ورئايس ساابق لمجلاس األمان القاومي فاي مذكراتاه أناه ال 
يقوى على إغماض عينياه فاي اللياالي، لايس فقاط بسابب أوجااع المارض بال نتيجاة قلقاه علاى مساتقبل 

 ياسات خاطئة.في ظل قيادات وس "إسرائيل"
في كتابه الجديد الصادر في أيار/ مايو الماضي بعنوان "ال أنجح بإغماض عيني في الليالي" يتوقف 
الجنرال باالحتياط غيورا آيالند عند محطات مسيرته العسكرية والمدنية الطويلة وعند كل من ا يحاول 

 بشكل عام. "إسرائيلا"استخراج خالصات ودروس م مة بالنسبة ل
م آيالنااد بقدرتااه علااى التحلياال والحااديث الصااريح، ولااذا يشاامل الكتاااب اعترافاتااه ببخطاااء ارتكب ااا ويتساا

وفي مقدمة الكتاب يوضح آيالناد أناه يستصاعب الناوم فاي اللياالي لقلقاه علاى  خالل خدمته العسكرية.
 ومن هنا يستمد الكتاب عنوانه. "،إسرائيل"مستقبل 

بداء السرطان مما فاقم مشكلته المزمناة بعادم الناوم العمياق، وجاءت تسمية الكتاب ألن آيالند أصيب 
 ."إسرائيل"لكن ا تعكس أيضا قلقه على مستقبل 

 7/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 عملية الموساد "الخاصة" الستعادة ساعة كوهين ليست أكثر من شراء في مزاد .18
مقااتلو الموسااد بحازم وشاجاعة"، علاى تبّين أن "العملية الخاصاة" التاي نفاذها ": تحرير محمود مجادلة

تعبير نتنياهو، الستعادة ساعة اليد التي ارتداها الجاسوس االسرائيلي إيلي كاوهين الاذي أعادم فاي  حدّ 
 ، لم تكن سوى عملية شراء عادية في مزاد أحد مواقع التسوق على االنترنت.1965سورية عام 

أناه أعااد فاي عملياة خاصاة، نفاذها ماؤخرا ، سااعة وكان الموساد االسرائيلي، قد أعلن مسااء الخمايس، 
وجاااء الكشااف عاان تفاصاايل "عمليااة الموساااد الخاصااة" )االشااتراك فااي ماازاد  اليااد التااي ارتااداها كااوهين.

ابناة كاوهين فاي  قالاتكماا  تسوق(، في تصريحات أدلت ب ا أرملة كاوهين الذاعاة الجايش االسارائيلي.
ماا كاان سامح بنشار ذلاك، لكان السااعة كانات معروضاة : "ال أعلام إذا 103FMحديث ل ا عبار إذاعاة 

 شراؤها عبر االنترنت". للبيع في دولة معادية وتمّ 
 6/7/2018 ،48عرب 

 
 على حدود غزة "إسقاط صفقة القرن "إصابة بجمعة  396شهيد و .19

عاما  جراء  22، استش اد لشاب جمال أبو حليمة مساء يوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة بسزة: غزة
ه برصاصة في الصدر وشظايا قذيفة مدفعية أطلق ا جيش االحتالل على مشاركين في مسيرة إصابت
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اصابة تم عالج ا  277مواطنا من ا ) 396وذكر الناطق باسم الوزارة أنه أصيب  العودة شرق المدينة.
 اصابة 57اصابة الى المستشفيات( ومن بين االصابات  119ميدانيا في النقاط الطبية وتم تحويل 

اناث من بين الحاالت التي وصلت للمستشفيات وتم اصابة  3طفل  13بالرصاص الحي واصابة 
وأطلقت قوات االحتالل الرصاص وقنابل الساز السامة تجاه  العديد من الطواقم الطبية والصحفية.

المتظاهرين في خيام العودة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين المشاركين في األسبوع 
على "انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار" والتي اطلق علي ا جمعة "موحدون من أجل  15لاا

 إسقاط الصفقة وكسر الحصار".
وكانت ال يئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت لمشاركة واسعة في جمعة 

 زة."موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غ
 6/7/2018، الين أون فلسطين 

 
له إلى اإلقامة الجبرية .20  االحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح ويحو 

أفرجت المحكمة االسرائيلية في حيفا عن رئيس الحركة االسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد 
يدا عن مسقط صال  بشروط مقيدة جدا، حيث حولته إلى االقامة الجبرية في بلدة كفركنا بالجليل بع

وقد قررت المحكمة إخالء سبيل الشيخ رائد صال  بعد أن قيدت تواصله فقط  رأسه مدينة أم الفحم.
وبذلك  مع أقربائه من الدرجتين األولى والثانية، وحظرت عليه االتصال بوسائل االعالم والصحافة.

 ة التحقيق.رفضت استئناف النيابة العامة التي طالبت بإبقائه رهن االعتقال على ذم
 6/7/2018نت، الدوحة، لجزيرة ا

 
 2018قصى خلال للمسجد األألف مقتحم  22أكثر من : "هآرتس" .21

سجل عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى منذ بداية العام الحالي رقما  : القدس المحتلة
 ألف مستوطن وفقا  الحصائية رسمية. 22قياسّيا ، وذلك بعد وصول م إلى 

(، عن حركة "ال يكل" المتطرفة أن عدد 7-6يفة "هآرتس" العبرية في عددها يوم الجمعة )ونقلت صح
ألف منذ بداية السنة العبرية، وهو رقم غير  22.383المستوطنين المقتحمين لألقصى وصل إلى 

، مشيرة إلى "مساهمة ال دوء في القدس والبلدة 67مسبوق منذ احتالل مدينة القدس كاملة  عام 
وذكرت في تقرير ل ا أن  ة خالل السنة األخيرة في تشجيع الكثيرين على المجيء إلى المكان".القديم

طوائف المتدينين الي ود ش دت انقالبا  في العقلية الدينية خالل العقدين الماضيين، فبعد أن كانت 
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بدخول  تحرم غالبيت ا اقتحام األقصى ألسباب دينية، غيرت تلك الطوائف من وج ة نظرها، وسمحت
 ساحات األقصى لعدة أسباب من ا ضسوطات مارس ا علي م قادة المستوطنين والطوائف المتطرفة.

 6/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعلام
 

 تحديًا للاحتلال "الخان األحمر"الجمعة في  صلاة يؤدون  الفلسطينيينمئات  .22
مر شرق القدس المحتلة، أدى حشد كبير صالة الجمعة فوق أراضي الخان األح: القدس المحتلة

دعما ومساندة ألهالي الخان الم دد بال دم والترحيل القسري من سلطات االحتالل االسرائيلي، 
وأكد خطيب الجمعة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين،  وتبكيدا على عروبته.

مود فيه واجب على أبناء أهمية الرباط والدفاع عن أرض فلسطين، الفتا إلى أن نصرة الخان والص
 شعبنا، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية؛ لكون ا البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

ونظم المشاركون عقب الصالة مسيرة نحو الشارع الرئيس المحاذي للخان األحمر، رافعين األعالم 
ثبات أهالي الخان، الفلسطينية، ومرددين ال تافات المؤيدة للحق الفلسطيني، والداعمة لصمود و 

والمنددة بجرائم االحتالل، مؤكدين استمرار الفعاليات حتى إسقاط مخططات االحتالل ال ادفة 
قامة المشاريع االستيطانية.  لالستيالء على األرض وا 

 6/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعلام
 

 ورقيةالطائرات البفعل  ات "غلاف غزة"عمر حرائق بمست سبعة .23
حرائق بمستعمرات "غالف غزة"، منذ صبا  يوم الجمعة، بفعل طائرات ورقية  7اندلعت : غزة

بالون  100وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، برصد  وبالونات العودة أطلقت من قطاع غزة.
 من ا تسبب باندالع حرائق حتى ا ن. 7حارق أطلقت صبا  الجمعة من قطاع غزة، 

يكميم"، وأن ا الت الزراعية تعمل على حصاد الحقول منعا وذكرت أن النيران اندلعت في "هش
ووفق الصحيفة؛ اندلعت حرائق في "أور هنير" وقرب "إيرز" بفعل  المتداد النيران بفعل الريا .

 بالونات أطلقت من غزة.
 6/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعلام

 
 يونيو/ منتصف حزيران الضفة منذبوعمليات هدم واسعة  فلسطينيين ستةأوتشا: استشهاد  .24

فلسطينيين  6أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة استش اد : وكاالت
صابة   2حزيران إلى يونيو/ 19طفال ، برصاص االحتالل في الفترة بين  23آخرين، بين م  615وا 
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 30غزة منذ بداية المظاهرات في تموز الجاري. وبذلك، يرتفع عدد األطفال الذين ُقتلوا في  يوليو/
 طفال ، بمن في م طفل مازال جثمانه محتجزا  لدى سلطات االحتالل. 19آذار إلى  مارس/

فلسطينيا ، بين م ستة أطفال على األقل، بجرو   36وفي الضفة السربية، أصابت قوات االحتالل 
طفال  على األقل.  15بين م متظاهرا ،  198خالل مسيرات سلمية. بينما اعتقلت قوات االحتالل 
 معتقال . 49وسجلت محافظة القدس العدد األكبر من االعتقاالت، 

مبنى يملك ا فلسطينيون  26وهدمت سلطات االحتالل أو صادرت أو أجبرت أشخاصا  على هدم 
لحاق الضرر بسبل عيش  بحجة عدم الحصول على الترخيص، ما أدى لت جير عشرة أشخاص وا 

 ين. آخر  160أكثر من 
 7/7/2018الخليج، الشارقة، 

 
 مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ويحرقون أراضي جنوب نابلس .25

أقدمت مجموعة من المستوطنين على حرق العشرات من الدونمات الزراعية في قرية عوريف : نابلس
وفي التفاصيل أفاد ش ود عيان لمراسلنا أن "مستوطني  جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

يتس ار أحرقوا أراضي القرية الشرقية في عوريف، تزامنا مع تقطيع م عشرات أشجار الزيتون 
وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة لمراسلنا أن العشرات من مستوطني  المثمرة".

مستوطنة "ايتس ار" المقامة عنوة على أراضي قرى جنوب نابلس، هاجموا األطراف الشرقية بالبلدة 
وأوضح أن األهالي هرعوا لصّد  قوات االحتالل، وأحرقوا واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون. بحماية

المستوطنين، ودارت مواج ات بين م وبين جنود االحتالل الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الساز، ما 
 أدى الصابة الشاب أحمد عمر صفدي بعيار معدني بالرأس، نقل على إثره لمستشفى رفيديا بنابلس.

 6/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعلام
 

 عطلة رسمية أسبوعية تغلق معبر رفح .26
دخل معبر رفاح الباري مرحلاة جديادة مان الفاتح الادائم ماع إعاالن إدارتاه أن أياام الجمعاة والسابت  :غزة

وأعلنات إدارة المعبار الاذي  من كل أسبوع ستكون عطلة رسمية. وبدأ سريان العمال ب اذا القارار أماس.
اع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية، إغالقاه أماام حركاة المساافرين باالتجااهين، خاالل هاذين يربط قط

 اليومين أسبوعيا . 
 7/7/2018 ،الحياة، لندن
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 الدكتور إسحق الفرحان عم ان تشيع أبرز أعلامها المناصرين للقدس .27
الاذي  ،ساحق الفرحاانإ .شايع مئاات األردنياين بعاد صاالة الجمعاة األساتاذ د: أسامة المسرباي -ان عمّ 

، وانطلق موكاب التشاييع مان مساجد الجامعاة األردنياة إلاى مقبارة عاما   84وافته المنية عن عمر ناهز 
 سحاب، ونعت أوساط رسمية وحزبية وشعبية الراحل، مستذكرة أبرز إنجازاته.

ماعااة ونعااى كاال ماان رئاايس الااوزراء األردنااي عماار الاارزاز ووزياار التربيااة والتعلاايم عزمااي محافظااة وج
 االخوان المسلمين في األردن وحركة حماس وملتقى القدس الثقافي الفقيد وعددوا مآثره.

 وتاارك الفرحااان بصاامات واضااحة فااي العماال السياسااي والتربااوي فااي الساااحة األردنيااة، كمااا تاارك فراغااا  
 يصعب ملؤه بين العاملين لنصرة قضية القدس.

". حتاى نحررهاا ثقافاة وعلماا   ، ولن نحررها أرضا  أرضا  قبل أن تحتل  "القدس احتلت ثقافيا  : هم  القدس
كااان ياااردد هااذه العبااارة فاااي كافااة المواقااع التاااي  هكااذا كااان ياارى الفقياااد المعركااة مااع االحاااتالل، ودائمااا  

فاي العمال  شسل ا، ومن ا منصب رئيس ال يئة االدارية لاا"ملتقى القادس الثقاافي"، الج اة األبارز نشااطا  
 ردن.الثقافي المقدسي في األ

، التااي شاا دت إنجااازات كبياارة فااي 2009وتاارأس الفرحااان حملااة "القاادس عاصاامة الثقافااة العربيااة" عااام 
 االصدارات الثقافية والفنية للتوعية بقضية القدس.

كمااا تاارك العديااد ماان المؤلفااات فااي المجااالين التربااوي والسياسااي، ماان أبرزهااا "التربيااة االسااالمية بااين 
 االسالمي للقضية الفلسطينية".األصالة والمعاصرة" و"البعد 

، ليحماال فااي 1948، خاارج من ااا قساارا عااام 1934الفرحاان المولااود فااي قريااة عااين كااارم فااي القادس عااام 
ذاكرته المعارك التي خاضا ا عباد القاادر الحسايني وعباد اللطياف أباو قاورة، ويحمال أيضاا ألام مجاازر 

 العصابات الص يونية، خاصة مذبحة دير ياسين.
في دراسته، حيث تلقى تعليمه االبتدائي في مدارس القادس، وتعليماه الثاانوي فاي مديناة  تفوق الفرحان

السلط األردنية، ولتفوقه في الثانوية العامة ابتعثته وزارة المعاارف األردنياة لدراساة مرحلاة البكاالوريوس 
وت، ليحصاال بعاادها علااى منحااة والماجسااتير فااي تخصااص الكيمياااء فااي الجامعااة األميركيااة فااي بياار 

 .1964لدراسة الدكتوراه في مجال التربية وا عداد المعلمين من جامعة كولومبيا في نيويورك عام 
شااكل الفرحااان حالااة تربويااة فرياادة، تركاات أثرهااا فااي جميااع المناصااب التااي توالهااا، حيااث أشاارف علااى 

، كما 1973و 1964رة بين عامي تطوير ما يقارب ثالثمئة من ج وكتاب مدرسي في األردن خالل الفت
، 1994لماادة عااامين، وأسااس جامعااة الزرقاااء األهليااة عااام  1976تااولى رئاسااة الجامعااة األردنيااة عااام 

 .2007وبقي رئيس ا حتى عام 
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لاام يقتصاار إنجاااز الفرحااان علااى المجااال التربااوي، باال كااان لااه حضااوره السياساااي : حضــور سياســي
تعلايم ووزيار األوقااف والشاؤون والمقدساات االساالمية عاام البارز، حيث شسل منصب وزير التربية وال

، حيااث اشااترط علااى رئاايس الااوزراء آنااذاك وصاافي التاال أن يجمااع بااين الااوزارتين، ووافااق األخياار 1970
واحتفظ الفرحان بمنصبه في ع د رئيس الاوزراء أحماد اللاوزي، ثام اساتقال مان  على ذلك العجابه به.

ذلك بعد خمسة أش ر فقط من تعيينه في حكوماة زياد الرفااعي، ، و 1973منصبه كوزير لألوقاف عام 
احتجاجاااا علاااى قااارار الحكوماااة المشااااركة فاااي ماااؤتمر دولاااي يخاااص القضاااية الفلساااطينية بمشااااركة وفاااد 

وشااسل الفرحااان بعاادها منصااب عضااو فااي  إساارائيلي، وفااق نعااي نشااره المااؤرأ الاادكتور أسااامة األشااقر.
، وتاولى 1992أسس حزب جب ة العمال االساالمي عاام ، و 1993حتى عام  1989مجلس األعيان عام 

، وشااسل منصااب رئاايس المجلااس العلمااي للمع ااد العااالمي للفكاار 1998منصااب أمينااه العااام حتااى عااام 
 االسالمي حتى وفاته.

 6/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 عون: ترسيم الحدود يشمل مزارع شبعا .28
لاان يااوفر أي ج ااد  نلبنااا"بناااني ميشااال عااون أن أكااد الاارئيس الل: الوكالااة الوطنيااة ل عااالم - بيااروت

وا عاادة هاذه األراضاي  ،وتاالل كفرشاوبا المحتلاة والجازء اللبنااني مان بلادة السجار ،السترداد مزارع شابعا
علاااى أن "، هيئاااة أبنااااء العرقاااوب ومااازارع شااابعا"وفااادا  مااان عاااون، خاااالل لقائاااه . وشااادد "إلاااى أصاااحاب ا

 يمكان اعتباارهم رعاياا لبناانيين يتملكاون أراضاي غيار لبنانياة، الاألرض لبنانية، وسكان ا لبنانيون وال "
 ."سيما أن كل معامالت م الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان وهذا يكفي الثبات أن األرض لنا
 7/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 في الخان األحمراالحتلال  التي يرتكبهاتدين بشدة جريمة الحرب  الجامعة العربية .29

دانت الجامعة العربية، بشدة جريمة الحرب التي يرتكب ا الكيان االسرائيلي، في  :أشرف مطر -ة غز 
الخان األحمر والت جير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من حق م الطبيعي بالعيش بكرامة على 

وأكد الدكتور سعيد أبو علي األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية . أرض م
في بيان، أن الت جير القسري لتجمع الخان األحمر ي دف إلى إفسا  المجال لتوسيع البناء  المحتلة،

االستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس المحتلة وفصل 
 شمال الضفة السربية عن جنوب ا.

 6/7/2018، الشرق، الدوحة
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 "إسرائيل" أي نوع من التطبيع مع المغرب ينفي .30
نفى المتحدث باسم الحكومة المسربية مصطفى الخليفي، وجود أي نوع من التطبيع : وكاالت

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة مساء  االقتصادي أو غيره مع "إسرائيل".
أمس األول الخميس: "بخصوص ما يسجل في بعض التقارير حول صادرات منشؤها بلدنا وتصل 

"إسرائيل"، أؤكد أن المسرب ليس له عالقات رسمية من أي نوع كان مع "إسرائيل"، وتابع إلى 
الخليفي أن "هناك شبكات دولية تنشط عبر دول أخرى كمحطات عبور من أجل االلتفاف على هذا 

 األمر، وليست هناك أية عالقات رسمية بين البلدين".
ابق األسبوع الماضي، أن صادرات المسرب إلى وكانت وسائل إعالم "إسرائيلية" أعلنت في وقت س

 مليون دوالر على مدى السنوات الخمس الماضية. 25ماليين إلى  5"إسرائيل" ارتفعت من 
 7/7/2018الخليج، الشارقة، 

 
 اً سوري اً الجيش اإلسرائيلي يقصف موقع .31

عم الرد على أعلن الجيش االسرائيلي، بعد ظ ر يوم الجمعة، قصف موقع سوري بز : محمود مجادلة
إطالق قذيفة هاون أطلقت صبا  اليوم وسقطت في منطقة قريبة من الشريط الحدودي في الجوالن 

ا سوري ا أطلقت منه قذيفة  السوري. وقال المتحدث باسم الجيش االسرائيلي، إن "الجيش هاجم موقع 
 دودي شرق ا".هاون قبل فترة قصيرة، والتي سقطت في المنطقة العازلة بالقرب من السياج الح

وزعم أن "الجيش االسرائيلي ال يتدخل بالحرب الداخلية في سورية لكنه في ذات الوقت سيواصل 
 بما في ذلك المنطقة العازلة". 1974الوقوف على تطبيق اتفاقات فك االشتباك من العام 

 6/7/2018، 48عرب 
 

 كاتب سعودي: نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض .32
ي دّحام العنزي إن ولي الع د محمد بن سلمان لن يترّدد لحظة واحدة في إلقاء قال الكاتب السعود

كلمة بالكنيست االسرائيلي إذا ُوّج ت له دعوة لذلك، داعيا إلى تبادل السفارات بين الرياض وتل 
وفي مقال بصحيفة الخليج االلكترونية السعودية تضمن "جرأة" ملحوظة في الدعوة للتطبيع مع  أبيب.
ئيل بل التحالف مع ا، أّيد العنزي دعوة عضو الكنيست االسرائيلي يوسي يونا رئيس الوزراء إسرا

لقاء  االسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول مبادرة السالم العربية ودعوة محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وا 
 خطاب في الكنيست على غرار ما فعل الرئيس المصري األسبق أنور السادات.
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تب نتنياهو على قبول المبادرة العربية التي كانت اقترحت ا السعودية وتبنت ا جامعة الدول وحث الكا
العربية، وقال إنه ال يعتقد أن "صانع سالم" مثل ابن سلمان سيتردد لحظة واحدة في قبول دعوة من 

ا يريد استقرار رئيس الوزراء االسرائيلي إذا اقتنع ببن هناك رغبة إسرائيلية حقيقية ورأى شريكا حقيقي
وفي المقال الذي حمل عنوان "نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض  المنطقة وعودة ال دوء والسالم.

سرائيل، واعتبر  وعالقات ضمن المبادرة السعودية"، دعا العنزي إلى عالقات طبيعية بين السعودية وا 
بالمشروعين الفارسي أن "المصلحة" تقتضي ببن تصبح إسرائيل حليفا في مواج ة ما وصف ما 

 والعثماني في المنطقة.
 7/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 سلوفاكيا تنفي نقل سفارتها إلى القدس .33

نفت الجم ورية السلوفاكية، ما تناقلته تقارير إعالمية إسرائيلية عن نيت ا نقل سفارت ا من : وكاالت
ية السلوفاكية في بيان، أمس الجمعة، أن تل أبيب إلى القدس. وقالت وزارة الشؤون الخارجية واألوروب

 .لا"إسرائيل" رئيس البرلمان السلوفاكي لم يتحدث ب ذا الموضوع خالل زيارته
وأكدت الوزارة موقف ا السابق والمنسجم مع الموقف األوروبي المشترك، والذي يدعو إلى حل وضع 

عاصمة للدولتين، وترفض مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس 
 الخطوات السياسية األحادية الجانب.

 7/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 وول ستريت: اللاجئون الفلسطينيون خرافةمقال في  .34

كية، ييقدم مقال بعنوان "فضح خدعة الالجئين الفلسطينيين" نشرته صحيفة وول ستريت جورنال األمر 
قوم فكرته األساسية على إن اء ما سماها "خرافة الالجئين وصفة جديدة لتحفيز السالم في المنطقة، ت

ويقول كاتبا التقرير ريتشارد غولدبيرد وجوناثان تشانزر الباحثان في مؤسسة الدفاع  الفلسطينيين".
عن الديمقراطيات إنه إذا كان الرئيس دونالد ترامب يريد تعزيز السالم بالشرق األوسط، فإن خطوته 

 ة عن تقرير رئيسي للخارجية من شبنه إن اء خرافة "الالجئين" الفلسطينيين.األولى هي رفع السري
رقم مستحيل، ويبرر هو ونروا األوكالة  مسجلين في ويزعم المقال أن أكثر من خمسة ماليين الجئ

أسفرت عن نحو ثمانمئة ألف الجئ، وربما بقي من م ا ن  1948ذلك ببن النكبة الفلسطينية عام 
لكن أونروا أبقت قضية الالجئين على قيد الحياة من خالل وسم  ة أقل من ثالثين ألفا.على قيد الحيا

ببن م "الجئون" وهم يصرون على حق العودة إلى  -وفي بعض الحاالت أحفاد أحفادهم-أحفادهم 
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ان مزاعم ببن هذه الكاتب ويكرر هذا الطلب رفضا قاطعا. "إسرائيل"منازل أجدادهم، بينما ترفض 
تساهم في الحفاظ على جمرة الصراع بين الفلسطينيين واالسرائيليين متقدة برفض ا إعادة  المنظمة

 توطين الفلسطينيين في البلدان المجاورة أو حتى األراضي الفلسطينية.
ويقول الكاتبان إنه بمجرد أن يتم عرض قضية الالجئين على أن ا عملية احتيال، سيتعين على القادة 

ويختمان بالقول إذا  ."إسرائيل"لموا كيف يحكمون، وليس فقط إثارة العداوة مع الفلسطينيين أن يتع
تمكن ترامب من إرسال إشارة واضحة لماليين الالجئين الفلسطينيين مفادها أن "قادتكم يريدون أن 

وينت ي المقال بزعم ما أن ا الخطوة األكثر  تبقون في حالة بؤس بينما تريد لكم أميركا االزدهار".
 كي أن يتخذها.يييدا للفلسطينيين التي يمكن أن لرئيس أمر تب

 6/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 شرقي القدس الحكومة اإلسبانية تدين هدم مساكن في قرية أبو الن وار .35
دانت الحكومة االسبانية هدم قوات االحتالل "االسرائيلي" لمساكن وأبنية فلسطينية في قرية أبو الّنوار 

وطالبت الحكومة االسبانية، قوات االحتالل "االسرائيلي" بوقف  مدينة القدس المحتلة. البدوية شرق 
وأكدت أن أعمال ال دم هذه تتعارض مع القوانين الدولية،  مخططات ا الرامية ل دم الخان األحمر.

 كما أن ا تؤثر على التجمعات الفقيرة، وتشكل عقبة كبيرة أمام عملية "التسوية".
 6/7/2018، طيني لإلعلامالمركز الفلس

 
 منع ناشط سويدي من دخول فلسطين .36

ساعة تحت أشعة الشمس الحارقة وتحقيق استمر  12بعد مسير استمر : أسامة المسربي -عّمان 
ألكثر من ست ساعات، منعت السلطات االسرائيلية فجر الجمعة الناشط السويدي بنجامين الدرا من 

طات االسرائيلية عزت المنع لسببين رئيسيين، فزعمت أنه وبحسب الدرا فإن السل دخول فلسطين.
قامة مظاهرة هناك،  كان يكذب أثناء التحقيق وتخوفت من توج ه لقرية النبي صالح قرب رام هللا وا 

"إن م يخفون جرائم م من خالل عدم السما  للناس بالقول  موضحا   وهو ما اعتبره افتراضا من م.
 عيان على ما يقومون به، ال شك ببن م يريدون إخفاء ذلك".بالدخول حتى ال يصبحوا شاهدي 

 6/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 خان األحمر شرق القدس.. أبرز محطات التهجير .37
يعتباار تجمااع عشاايرة أبااو داهااوك أحااد تجمعااات منطقااة خااان األحماار البدويااة : أساايل جناادي -القاادس 

لتجمااع الااذي حاصاارته قااوات االحااتالل علااى ماادار الممتادة بااين ماادينتي القاادس وأريحااا، وتبلااغ مساااحة ا
عائلاة مان العشايرة ذات اا التاي تتباع لعارب  45يومين أربعين دونما يعيش في ا مئتا فرد يتوزعاون علاى 

كماا يت ادد ال اادم مدرساة خاان األحماار المقاماة علاى مسااحة دونمااين ونصاف، وياتعلم علااى  الج االين.
لجااب عاارب الج ااالين نتيجااة الت جياار عااام  عااات المجاااورة.طالبااا ماان التجمااع ذاتااه والتجم 180مقاعاادها 

إلى الضفة السربية، ويعيشون في مناطق شبه قاحلة تمتد بين القدس وأريحا قادمين من منطقة  1948
تل عراد التي تمتد على مساحة تصل إلى ما يقارب خمسين كيلومترا شامال شارقي بئار السابع جناوب 

يتااوزع عاارب  نااة الخلياال، وثالثااين كيلااومترا غاارب البحاار المياات.فلسااطين، وثالثااين كيلااومترا جنااوب مدي
تجمعا في أربع مناطق أساسية هي عناتاا ووادي أباو هنادي وخاان األحمار  23القدس على بالج الين 

والجباال، ويقاادر عااددهم بنحااو ساابعة آالف نساامة، وتاارفض ساالطات االحااتالل االعتااراف بوجااودهم فااي 
 دا، وال تبلو ج دا في فرض القيود على حركت م.هذه المناطق وتسعى لطردهم من ا مجد

 

 خرائط تقيد الحركة
 1977وتعود باكورة مضايقات التجمعات البدوياة إلاى بنااء مساتوطنة معالياه أدومايم شارق القادس عاام 

داريا.  ووضع سلطات االحتالل اليد في التسعينيات على األراضي المتبقية والسيطرة علي ا أمنيا وا 
م التجمعات البدوية في خان األحمر عيد خميس، فإن المضايقات تضااعفت عاام وحسب الناطق باس

ن  2000 بتقييد حركة عرب الج الين وعدم السما  لمن ال يساكن فاي منطقاة خاان األحمار بادخول ا وا 
كان من العشيرة ذات ا فقد "رسموا خرائط وحددوا للسكان مساحات ضايقة للتحارك في اا بماا ال يتناساب 

صدر أول قارار عان االدارة المدنياة ب ادم كال المنشاآت فاي  2010آذار  وفي مارس/ اوة".مع حياة البد
خان األحمر، ولجب السكان إلى محااكم االحاتالل لتقاديم التماساات علاى مادار السانوات الماضاية كاان 
 يتم خالل ا الحصول على أوامر احترازية لتبجيل ال دم إلى أن صدقت المحكماة العلياا االسارائيلية فاي
مايو/أياااار الماضاااي علاااى أمااار االدارة المدنياااة والسااالطة العساااكرية االسااارائيلية بت جيااار ساااكانه وهااادم 

 التجمعات شريطة توفير بديل مالئم ل م.
 

 اقتلاع وترحيل
وتقول مسؤولة المشااريع فاي مركاز القادس للمسااعدة القانونياة وحقاوق االنساان بادور حسان إن الباديل 

ل ااؤالء السااكان هااو منطقااة محاذيااة لمكااب نفايااات فااي بلاادة العيزريااة شاارقي الااذي تااوفره االدارة المدنيااة 
القدس، واصفة ذلك بسير االنساني والمتجاهل ألسلوب عيش هؤالء الذين يحتاجون مساحات مفتوحاة 
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أن اااا أخاااذت بعاااين االعتباااار العامااال  -حساااب بااادور حسااان-وادعااات المحكماااة العلياااا  لرعاااي المواشاااي.
هااؤالء لكن ااا فعليااا أثبتاات أن ااا شااريكة الحكومااة االساارائيلية والقااوة العسااكرية االنساااني وال تريااد اقااتالع 

 بإعطائ ا الضوء األخضر للت جير القسري الذي يعد جريمة حرب.
ومنذ صدور قرار المحكمة العليا يؤكد عيد خميس أن الخناق اشتد على تجمع عشيرة أبو داهاوك فاي 

ماان شاابن ا تخفيااف حاارارة الصاايف علااى السااكان،  خااان األحماار، إذ منعااوا ماان إدخااال أي مسااتلزمات
وفتشاات قااوات االحااتالل كاال المركبااات التااي تاادخل وتخاارج بدقااة، إلااى أن اسااتلم السااكان بالغااا مساااء 
الثالثاء الماضي يفيد بتحويل التجمع إلى منطقة عسكرية وشرعت سلطات االحاتالل بشاق طارق باين 

 لل دم.منشآت التجمع وحوله لتس يل دخول الجرافات الحقا 
غياار أن لماادير دائاارة الخااارائط فااي جمعيااة الدراساااات العربيااة خلياال التفكجااي رأياااا مختلفااا، ف ااو يااادعو 
للخااروج ماان مربااع التااداول والتشاابث بروايااة أن ساالطات االحااتالل تنااوي ت جياار هااؤالء السااكان ب اادف 

ياااااربط الاااااذي يكسااااار الوحااااادة الجسرافياااااة للضااااافة السربياااااة و -( االساااااتيطاني E1" )1تنفياااااذ مخطاااااط "إي
وااللتفاااات إلاااى خطاااورة المشاااروع االقليماااي  -المساااتوطنات بالقااادس ويوساااع مساااتوطنة معالياااه أدومااايم

 .2050األوسع لعام 
 

 مطار عالمي
ووفق المخطط، تسعى إسرائيل لتدشين أكبر مطار فاي منطقاة النباي موساى باين القادس وأريحاا ويمار 

مليون سائح ستبني ل م في  12سنويا إلى مليون مسافر سنويا، وتطمح الرتفاع عدد السيا   34عبره 
هذه المناطق فنادق ومناطق تجارية، باالضافة إلى منطقة صناعية وغيرها من المشاريع التي تضمن 

 للسيا  التجول من الساحل إلى غور األردن دون وجود عرب في المنطقة.
لدة العيزرية شرقي القادس تجمعا بدويا تمتد من ب 46وأشار التفكجي في حديثه للجزيرة نت إلى وجود 

إلى غور األردن، وجميع هذه التجمعات م ددة بالترحيل القسري، في حين أكد الناطق باسم تجمعات 
خاان األحمار عياد خمايس أن الخااان يحتاوي وحاده علاى عشارة تجمعااات تعاود لعارب الج االين، وأولااى 

رير مؤسسااات حقوقيااة، فااإن ووفقااا لتقااا خطااوات الت جياار القسااري سااتبدأ ماان تجمااع عشاايرة أبااو داهااوك.
منزال مما أدى  31، بين ا 2017و 2015منشبة في خان األحمر بين عامي  35قوات االحتالل هدمت 

وثقت مؤسسة الحاق  2018وخالل الش ور األولى من عام  طفال. 127أشخاص، ضمن م  205لنزو  
رسااة واحاادة فااي المنطقااة، مناازال وأربااع حظااائر للحيوانااات ومد 28منشاابة، من ااا  33الفلسااطينية تاادمير 
 طفال. 77فلسطينيا، ضمن م  147ونتيجة لذلك شرد 

 6/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 قرصنة "إسرائيلية" بامتياز .38
 يونس السيد
تببى "إسرائيل" إاّل أن تضيف المزيد من الجرائم العنصرية إلى ساجل ا الحافال بجارائم الحارب والجارائم 

والن اب والسارقة واللصوصاية التاي ترتكب اا بحاق الشاعب الفلساطيني ضد االنساانية وعملياات البلطجاة 
منااذ إنشاااائ ا علااى ارض فلساااطين، إمعاناااا  فااي إثباااات أن ااا "دولاااة فاااوق القااانون" وأن أحااادا  ال يساااتطيع 

 محاسبت ا طالما أن ا تحظى بالدعم والحماية األمريكية العمياء.
كنيست" بشكل ن ائي على مشاروع قاانون يقضاي آخر الجرائم المرتكبة في هذا المجال، هي موافقة "ال

بحساام رواتااب األساارى والشاا داء ماان أمااوال الضاارائب التااي تجبااى ماان عاارق الشااعب الفلسااطيني ويااتم 
تحويل ا للسلطة الفلسطينية وفقا  لالتفاقات الموقعة بين الجانبين، ما يعني أن الش يد يقتل مرتين، مرة 

 راتبه، أو باألحرى قطع شريان الحياة عن عائلته وأبنائه. عند استش اده ومرة أخرى عندما يتم قطع 
وهي ليست المرة األولى التي يتم في ا الساطو علاى أماوال الفلساطينيين، فقاد سابق أن قامات "إسارائيل" 
باااذلك مااارات عديااادة، بذريعاااة معاقباااة الفلساااطينيين التاااي ينفاااذون عملياااات فدائياااة ضاااد قاااوات االحاااتالل 

نمااا بتحوياال هااذه وقطعااان مسااتوطنيه، لكاان فااي  هااذه الماارة، تاام إقاارار ذلااك بقااانون ال يكتفااي بالساارقة وا 
 األموال إلى من تسمي م ضحايا عمليات المقاومة من "االسرائيليين".

جااارائم "إسااارائيل" وقوانين اااا العنصااارية ال تتوقاااف عناااد هاااذا الحاااد، بطبيعاااة الحاااال، ف اااي أكثااار مااان أن 
حصرا ، إذ عالوة على اللصوصية وقطع الرواتاب، تحصى، ولكننا سنقصر الحدث على هذه الجريمة 

يتم نسف منازل منفذي العمليات الفدائية، ومصادرة أمالك ام، واعتقاال أهاالي م والتنكيال ب ام، وتفارض 
عقوبااات جماعيااة علااى الحااي أو البلاادة التااي يتحااادرون من ااا، وفااق قااوانين االحااتالل وأدواتااه القمعياااة 

ملياون  350السرائيلية"، فاإن األماوال التاي سايتم ن ب اا تتجااوز ال وبحسب وزارة الحرب "ا واالرهابية. 
مليون دوالر ألسار الشا داء  198دوالر سنويا ، معتبرة أن السلطة الفلسطينية دفعت في العام الماضي 

 في المئة من ميزانيت ا السنوية.  7مليون دوالر لنادي األسير الفلسطيني، أي ما يعادل  160و
أن "إساارائيل" الباحثااة دومااا  عاان "سااالم ا الخاااص" وتسااعى القناااع الساالطة بقبااول السريااب فااي األماار 

"صاافقة القاارن" ال تقاايم وزنااا  ال للساالطة وال لالتفاقااات المعقااودة مع ااا، باال تتعاماال مع ااا كساالطة تحاات 
االحتالل بالكامل، فيما تصر السلطة على ما تسميه "الوفاء" بالتزامات ا ومواصلة التنسيق األمني ماع 
هذا االحتالل، وال يمكن تفسير قباول السالطة بالخروقاات "االسارائيلية" لالتفاقاات المبرماة مع اا، وعادم 
قيام ا بالرد على ذلك بإلساء كل االتفاقات ووقف التنسيق األمني مع االحتالل سوى الخنوع للسطرسة 

 حقه في مقاومة االحتالل."االسرائيلية" واالبتعاد أكثر فبكثر عن خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية و 
 7/7/2018الخليج، الشارقة 
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 نعم من يقبل بـ"صفقة العار" خائن .39
 علي الصالح
أتااردد كثياارا فااي اسااتخدام مصااطلح "الخااائن" وألااوم ماان يسااتخدمه جزافااا، وحتااى عناادما أضااطر فااإنني 
اساااتخدمه فاااي حااااالت ناااادرة جااادا، وهاااذه المقدماااة القصااايرة ضااارورية ألنناااي مضاااطر الساااتخدام هااااذا 
المصااطلح فااي هااذا المقااال الحقااا، اسااتباقا للمااؤامرات التااي تحيك ااا الواليااات المتحاادة وبعااض األطااراف 
العربية نيابة عن إسرائيل، ضد الشاعب الفلساطيني وقضايته المقدساة ممثلاة باا"صفقة القارن" التاي يارى 

ب االساارائيليين في اا حتااى االساارائيليون انحياازا تامااا إلااى دولااة االحاتالل، وهناااك ماان وصاف ا ماان الكتااا
بصاافقة نتنياهو.ثمااة قناعااة باابن نتنياااهو هااو ماان وضااع بنااود هااذه الصاافقة، وساالم ا جاااهزة لااا"الثالوث 
الص يوني جارد كوشنر، وجيسون غرينبيالت وديفيد فريدمان" المسؤول عن متابعة ما يسامى "عملياة 

 السالم" لتسليف ا وا عادة طرح ا على أن ا "صفقة ترامب".
لجدياااد يضااااف إلاااى االنحيااااز المطلاااق لدولاااة االحاااتالل، الاااذي كانااات تمارساااه االدارات هاااذا االنحيااااز ا

األمريكية المتعاقبة، وهذا يعطي القارئ فكرة عن شكل هذه الصفقة التي سرب الكثيار مان بنودهاا فاي 
األونة االخيارة، هاذه الصافقة التاي يتاردد األمريكياون حتاى ا ن فاي طرح اا، ألناه ربماا لام يجادوا بعاد، 

لنظااام العربااي الااذي يجاارؤ، علااى األقاال فااي الوقاات الحاضاار، علااى الموافقااة علااى التخلااي عاان القاادس ا
 ومقدسات ا وملف الالجئين والحدود، ليس حبا بالفلسطينيين أو القدس، ولكن خوفا من الشعب.

بياد أننااي ال اسااتبعد أن ياتحمس نظااام كنظااام البحاارين الاذي كشااف عاان غراماه باااوالد عمومتااه الي ااود، 
 يتحمل المسؤولية األولى قبل أن "تكر المسبحة الخليجية، وُيخلع برقع الحياء".و 

ويعمل األمريكيون طبعا على إيجاد تخريجة لمبادرت م المرفوضاة فلساطينيا جملاة وتفصايال، ويساعون 
أن يتساالقوا جاادرانا باال جباااال  األمااريكييناللباساا ا رداء "االنسااانية" التااي حلاات علااي م فجاابة. لكاان علااى 

 12ي يقنعوا قطاع غزة وأهله بمؤامرت م الجديدة، هذا القطاع الذي لم يجد هذه "االنسانية" ألكثر من ك
عاما ال عند األمريكيين وال غيرهم، هذا القطاع الذي لم يسمع خالل هذه السنوات العجاف والمعانااة، 

االحااتالل لتخفيااف إحاادى اسااتساثات أهلااه ومرضاااه وأطفالااه وجوعاااه، ولاام يحاااولوا الضااسط علااى دولااة 
 الحصار عنه!

أين كان األمريكيون خالل هذه السنوات؟ وكيف اساتيقظ ضاميرهم فجااااابة؟ ولاو قبلناا بماا يقولاون، لكان 
االنسانية كتلة واحدة غياااار قابلة للتجااازئة، فلمااااذا ال يشاعرون ب اذه األحاسايس "االنساانية الطيباة" إزاء 

اااارزحون تحاات االحااتالل البساايض، باال آخاار احااتالل فااي العااالم منااذ فلسااطينيي الضاافة السربيااة الااذين يا
 عاما؟ 51أكثر من



 
 
 
 

 

 25 ص             4683 العدد:             7/7/2018 السبت التاريخ:  

                                    

ال يحتاج المرء لخبرة سياسية حتى يصل إلى زيف "االنسانية األمريكية". وال جمة الشرسة التي بدأت 
تتساااع رقعت اااا باالعتاااداء علاااى مساااتحقات أحاااد أعمااادة العمااال الاااوطني الفلساااطيني، الشااا داء والجرحاااى 

، هي جزء من هذه المؤامرة للضسط على السلطة لوقف ا، لسرض شيطنة نضال وثورة الشعب واألسرى 
الفلسطيني، الذي ُيعتبر الشا داء واألسارى والجرحاى وقودهاا. وال تقاف دولاة االحاتالل وحادها فاي هاذه 

ة للسالطة ، التي اوقفات مسااعدات ا المباشار أستراليا األمريكيةالمؤامرة، فقد انضمت إلي ا إضافة ل دارة 
وهناااك تلميحااات أوروبيااة فااي هااذا السااياق، ونشااكر هللا أن الساالطة رفضاات حتااى ا ن كاال الضااسوط 
وتصر على تسديد هذه المستحقات رغم ضيق الحال، ولام تجاد بعاد يادا عربياة ممادودة الخراج اا مان 

 اا يادفعنا هذا المبزق المالي. وأماام هاذه الماؤامرة الكبارى التاي يبحاث عان مخارج فلساطيني أو عرباي ل
 إلى استخدام المصطلح:

 خائن من يقبل صفقة العار لتصفية القضية، خائن من يفرط في الثوابت الوطنية،
وخاااائن مااان يحااااول أن يخااارج علاااى االجمااااع الفلساااطيني الااارافض للماااؤامرات االسااارو/ امريكياااة بتبيياااد 

ساارائيل فااي ساابعينيات أطااراف عربيااة. وخااائن ماان قباال أن يلعااب دورا فااي روابااط القاارى التااي انشاابت ا إ
القرن الماضي كقيادة بديلة للشعب الفلسطيني، وخائن من يشارك فاي صاورت ا المستنساخة فاي القارن 
الواحااد والعشاارين لتجاااوز منظمااة التحرياار رغاام اخطائ ااا وهااي كثياارة، ورغاام انتقاداتنااا ل ااا وم مااا بلااغ 

 عليه من الخارج. ترهل ا. وخائن من يعتقد أن الشعب الفلسطيني يقبل بقيادة مفروضة
نعم خائن من يظن أن إدارة ترامب وحكومة إسرائيل تسعيان لتخفياف معانااة شاعب غازة عبار مشااريع 
وصفتاها باالنسانية تمول ا أطراف عربية، حباا ببهال غازة الاذين يتاذوقون يومياا طعام الحصاار الظاالم 

ضاااا مااان يفااارط بالقااادس عاماااا. وخاااائن مااان يبياااع األرض بحفناااة دوالرات. وخاااائن أي 12مناااذ اكثااار مااان
والمسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة. خائن من يقبل بقرية ابو ديس بديال للقادس الشارقية، 

وبالتبكياااد خاااائن مااان يقبااال بإساااقاط قضاااية الالجئاااين وعاااودت م وفاااق القااارار  عاصااامة لدولاااة فلساااطينية،
 ى بالمال.وخائن من يظن أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يباع ويشتر  ،194الدولي 

بالمناسبة فإن الرخاء والمال الذي يعد به ترامب غزة، سيكون من "حر مال العارب" وكماا يقاول المثال 
 "من دهنه وقليه".

لاان يقباال الشااعب الفلسااطيني بعااد قاارن ماان النضااال والتضااحيات وثااورات وانتفاضااات لاام تتوقااف حتااى 
ضاية إنساانية وقضاية الجئاين، وقضاية اللحظة، أن تعاد قضايته إلاى المرباع األول، والتعامال مع اا كق

ُتشترى بمئات ماليين الدوالرات، أو حتى مليارات الدوالرات، بعاد كال هاذه التضاحيات ومئاات األلاوف 
من الش داء والجرحى واألسرى، دفع هذا الشعب السالي والرخيص لكي يثبت للعالم أجمع أن قضيته، 

وناروا" التاي يحااولون أيضاا القضااء علي اا، ليس قضية كيس طحاين تقدماه وكالاة غاوث الالجئاين "األ
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ألن ا تذكرهم بجرائم م، بل قضية أرض وشعب وحقوق وطنية بامتيااز، ولان يقبال الشاعب الفلساطيني 
 أن يعود به األمريكيون واالسرائيليون إلى الوراء.

ر ماان لان يقبال هاذا الشاعب المقادام البطاال التناازل عان حقوقاه المشاروعة فااي تقريار المصاير، بعاد أكثا
قااارن مااان الااازمن مااان التضاااحيات والمعانااااة، أي مناااذ وعاااد بلفاااور الاااذي ال نااازال ننتظااار تنفياااذ الوعاااود 

-1948الفلساطينية بمقاضاااة بريطانيااا علااى جريمت ااا النكاراء، وتخللتااه ثااالث حااروب عربيااة إساارائيلية )
قطاع غازة  ( وثالث حروب إسرائيلية على1982فلسطينية/ إسرائيلية ) - ( وحرب لبنانية1967-1973

واختتم بفقرات من مقال للكاتب الصحافي البريطاني روبرت فيساك المخاتص  (،2008-2012-2014)
بشؤون الشرق األوسط نشرته صاحيفة "االندبنادنت"، وبالمناسابة فاان فيساك هاو مان أوائال الصاحافيين 

ب اللبنانياة األجانب الذي كتبوا عن مجزرة مخيماي صابرا وشااتيال فاي بياروت علاى أيادي قاوات الكتائا
 .1982وبإشراف وحماية جيش االحتالل، في سبتمبر 

"بعااد كاال هااذه الحااروب وعشاارات آالف الشاا داء وماليااين الالجئااين، هاال يتوقااع كوشاانر صاا ر الاارئيس 
ترامب ومستشاره، أن يقبل الفلسطينيون بصفقة القرن، بعد اتفاق اوسلو، وبعد حل الدولتين، وبعد كل 

لمناطق "أ" و "ب" و "سي" لتحديد نوعية االحاتالل الاذي يجاب أن يعايش  ياالسرائيلسنوات االحتالل 
تحته الفلسطينيون، وبعد االستعمار الي ودي الواسع ألراض اختلسوها وابتزوهاا مان اصاحاب ا العارب، 
وبعد عمليات القتل الجماعي في قطاع غزة وقرار تراماب االعتاراف بالقادس بشاقي ا الشارقي والسرباي، 

إساارائيل، بعااد كاال مااا تقاادم هاال سااُيطلب ماان الفلسااطينيين أن يقبلااوا بحاال مقاباال المااال عاصاامة لدولااة 
وقريااة تعيسااة يساامون ا القاادس؟ ألاام يتبااق هناااك قلياال ماان الحياااء، الفلسااطينيون ساايمنحون قريبااا خاتمااة 
الصاااافقات، فإمااااا أن يبخااااذوها كمااااا هااااي أو يرفضااااون ا كمااااا هااااي. قريااااة مخجلااااة كعاصاااامة، وال ن ايااااة 

وال امنااا وال جيشااا وال حاادودا مسااتقلة، وال وحاادة. المقاباال مبلااغ ضااخم ماان المااال، مليااارات لالسااتعمار، 
 الدوالرات واليوروات وماليين الجني ات وزيليونات من الدنانير والشواكل".

قااااال ولااااي الع ااااد كوشاااانر هااااذا األساااابوع "أعتقااااد أن الشااااعب الفلسااااطيني أقاااال اسااااتثمارا فااااي مااااا يقولااااه 
يااف يمكاان لصاافقة أن تقاادم لااه وأجيالااه القادمااة فرصااا جدياادة، وظااائف أكثاار السياساايون، ماان رؤيتااه لك

 ورواتب أفضل وفرصا لحياة أكثر رخاء.
هل يعيش ص ر ترامب، وهما، فبعد ثالث حروب عربية إسرائيلية وعشرات آالف القتلى الفلسطينيين 

حاظ أن الفلساطينيين الاذين وماليين الالجئين، هل حقا يعتقد جارد أن م سيقبلون بتسوية مالية؟ ألم يال
وفقاادوا أراضااي م لساابعين عامااا، لاام يتظاااهروا فااي الشااوارع ماان أجاال طاارق  ااحتجااوا وعااانوا واستشاا دو 

أفضل، وأسواق حارة أو مطاار آخار؟ هال يعتقاد أن أهال غازة خرجاوا إلاى الشاوارع وزحفاوا نحاو الساياج 
 الفاصل الفتاك، طلبا لعيادات أفضل؟".
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عربياااا برمتاااه باقتراحاااه أن حاااريت م وسااايادت م واساااتقالل م وكاااارامت ااااام  كياااف يمكااان لاااه أن ي اااين شاااعبا
 ودولت م هي مجرد حديث سااااياسيين؟ أليس هناك حد ل ذا الجنون"،

 وهو فعال كذلك، ف ل يستيقظ السافلون؟
 7/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الحكم لن يضر جبل البيت )الحرم( .40

 نير حسون 
 م1967ألف يهودي وهو أعلى رقم منذ  22ة الحالية حج إليه حوالي منذ بداية السنة العبري

في هذا األسبوع أحيت حركاات ال يكال وجبال البيات بداياة فتارة الثالثاة أساابيع التاي تسابق التاساع مان 
آب. وكما هي العادة في السنوات األخيرة أيضا ، ففي هذه السنة تم تحطيم رقم قياسي في عادد الاذين 

للتط اار، بعااد التعماايم. حسااب المعطيااات التااي تجمع ااا منظمااة "يرائيااه"، منااذ بدايااة  وصاالوا إلااى الحاارم
م. 1967ي وديا ، وكما يبدو الارقم ف او أعلاى رقام مناذ العاام  22,383السنة العبرية حج إلى جبل البيت 

تس م ال دوء النسبي في الحرم وفي البلدة القديمة في السنتين األخيرتين والعالقات الجيدة مع الشرطة 
فااي ازدهااار هااذه الحركااة. ولكاان هااذا االزدهااار يبااث الاارو  فااي النقاااش الااديني الحاااد حااول مساابلة "هاال 
مساامو  الحاااج إلاااى الحاارم؟". يبااادو أحياناااا  أن المعارضاااين للحااج إلاااى الحااارم يشاانون حرباااا  شاااديدة وهااام 

 بعيدون عن االستسالم.
أو شخصاايات عامااة دينيااة تؤيااد  ساانة تقريبااا  لاام يكاان هناااك علااى نحااو مااا أي حاخامااات 30حتااى قباال 

الحاج إلااى الحاارم. االجمااع الااديني، ماان حاخاماات المزراحااي وحتااى الحرياديين المتعصاابين جاادا ، كااان 
قاطعاااا ، وأسااااس ذلاااك أن الجيااال كلاااه يعاااّد "دنساااا ". وطالماااا ال يوجاااد هنااااك بقااارة حماااراء يمكااان حرق اااا 

بسابب قدسايته، والحظار بنااء علاى ذلاك  والتط ر بواسطة رمادهاا فلايس بالمقادور إذا  الحاج إلاى الحارم
هو حظر قاطع، الحظر الديني األكثر تشددا . الحاخام كوك أباو الصا يونية الدينياة قضاى ببناه يجاب 

 الحذر من إدخال األصابع بين أحجار حائط المبكى حتى ال تكون أطراف ا داخل منطقة الحرم.
لعقااود األخياارة فااي الصاا يونية الدينيااة رجحاات ولكاان التسيياارات الدينيااة واأليديولوجيااة التااي باادأت فااي ا

الكفة إلى درجة إحداث ثورة. عشرات من كبار الحاخامات مان كال أطيااف القاوس الصا يوني الاديني 
يساامحون اليااوم بااالحج إلااى جباال ال يكاال )الحاارم(. القاعاادة الشاارعية للسااما  بااالحج إلااى جباال ال يكاال 

ساامحوا وحتااى حجااوا ببنفساا م إلااى جباال ال يكاال،  متنوعااة، اسااتنادا  إلااى حاخامااات ماان الماضااي الااذين
ومرورا  بببحاث تاريخية حول الموقع الدقيق لل يكل وقدس األقداس، التي تحدد مواقع فاي الجبال التاي 

 يمكن التجول في ا دون خشية وحتى تجديد الشرائع.
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مااااان أعضااااااء  %75ثماااااة اساااااتطالع أجاااااري قبااااال أرباااااع سااااانوات لصاااااالح "المصااااادر األول" أظ ااااار أن 
  يونية الدينية يعتقدون ببن الحج مسمو  إلى الحرم.الص

مجموعات منعزلة، جب ة المعارضين للحج مكونة من مجموعاات آخاذة فاي التنااقص مان الحاخاماات 
في الص يونية الدينية المرتبطين با"يشوفوت هكاف" ا ورثة الحاخام كوك والباارزون مان م هام الحاخاام 

نير وهو حاخام عطيرت كوهنيم هو الداعي األبرز ضد الحج إلى شلومو افنير والحاخام تسفي تاو. اف
الحاارم فااي الصاا يونية الدينيااة. قباال ثالثااة أشاا ر تقريبااا  ساائل ب ااذا الشاابن وقضااى ببنااه يجااب عاادم تعلاام 
التوراة مع شخص حج إلى الحرم. "تعلم التوراة هو أساس الرؤية الصحيحة ومان الواضاح أن شايئا  ماا 

 ر عاصفة.اختلط لدي م"، كتب وأثا
ولكن الصحافي ارنون سيسل من النشيطين الباارزين فاي حركاات ال يكال، قاال إن مقولاة افنيار عزلات 
المجموعة األكبر التي ما زالت تعارض الحج إلاى الحارم فاي الصا يونية الدينياة. "الحاخاام افنيار كاان 

الحريدية"، أوضاح.  هو التيار الرئيسي قبل عشر سنوات، لكنه أحرق نفسه عندما ذهب مع المقاربات
 وتابع: "اليوم في الص يونية الدينية ليس هناك معارضة بارزة للحج إلى الحرم".

إذا كنا نتحدث عن المقاربات الحريدية فإن األغلبية الساحقة من هاذا الجم اور الاذي ال ينشاسل تماماا  
مطلقاة، فاي السانوات  ب ذه المسبلة، ما زال يعارض بشدة الحج إلى الحرم. أغلبية ساحقة لكن اا ليسات

 األخيرة يبدو أن هناك تحركا ، وهنا وهناك ينضم أيضا  حريديون للحج إلى الجبل.
حسب تقدير شمعون البويم، وهو من األتباع الفريادين لبعلاز، وهاو ووالاده لام يحجاا إلاى الحارم بصاورة 

 400ج نحااو دائمااة فحسااب، باال يعاادان نشاايطان أساساايان فااي حركااات ال يكاال. وفااي الساانة األخياارة حاا
حريدي، لكن التحرك الحقيقي كاان حساب أقوالاه عنادما رفاض الحاخاام شاموئيل اويربااأ، زعايم التياار 
الليطاائي المقدساي المتعصاب، إداناة طاالب مان مدرساته الدينياة قااموا باالحج إلاى الحارم. لقاد قاال لاي 

ساب ادعااء الباويم "صحيح أن اويرباأ وقع على رسالة تدين من حجوا إلى الجبل، لكان ذلاك كاان ا ح
 بعد ضسط من جانب حاخامات آخرين ا من أمر "تابو" تحول إلى أمر مختلف فيه".

 

 هذه صبيانية
سنة(، يكرس كل وقته للج ود من أجال  42الحاخام افيعاد نايسر، من األتباع المقدسيين المتعصبين )

، لكن فعليا  أنت تارى حرياديين "إغالق الثسرة التي تزداد اتساعا . نظريا  هم يتحدثون عن هجرة للتط ر
ياادخلون مااع أشااخاص علمااانيين يرتاادون البنطااال، ال يباادو لااي أن هااذا مااا كااان يقصااده الرمبااام". قااال 
تعليقا  على األفالم القصيرة وصور المجموعات التي تحج إلى الحرم. "هم ال يطبقون الوصايا الثالثاة 

م العالم"، قال نايسر. "فعليا  هم يحجون بسير األخطر: حج بط ارة، والخشية من هللا، وحظر تحدي أم
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ط ر، ومن الواضح أن م يفقدون خشية هللا عندما يحجون رجاال  ونساء معا  ويلتقطون الصور. وفعليا  
 نحن نرى أن م يناكفون العرب، هذه صبيانية".

ا"، يجياب. سيسل ال يقبل هذا االنتقاد "أنا حريص على الشرائع، وأقول لكل من يحج أن يحرص علي ا
"حتااى حركااة )طااالب ماان أجاال جباال ال يكاال(، التااي هااي حركااة علمانيااة، تكتااب أنااه يجااب الحااج بعااد 
التعميااد وباادون حااذاء ماان الجلااد. ولكاان واضااح لااي أنااك لاان تصاال إلااى أي مكااان إذا باادأنا فااي التاادقيق 

 وفي دور محاكم التفتيش التي تفحص من يحج".
مجلادا  مان التفسايرات والمصاادر فاي  12ذي كتاب أكثار مان ليس مؤكدا  أن هذه االجابة تقناع ناايسر الا

موضوع الحج إلى الحرم، ويدير موقع )إنترنت( مخصص ل ذا الموضوع، وكذلك صفحة "فيس بوك" 
ينشر في ا مواقفه. وحساب قولاه فاإن مان يسامحون باالحج إلاى الحارم يساتندون إلاى تشاوي ات وتحريار 

اءات القويااة لماان يحجااون إلااى الحاارم هااو أن الرمبااام خبيااث لنصااوص فااي الشااريعة. فمااثال  أحااد االدعاا
)الرباي موشيه بن ميمون( بعظمته وجالله، حج إلى جبل ال يكل وكتب عن ذلك: "دخلت إلى البيات 
الكبير المقدس وصليت فياه". "مان المرفاوض االدعااء أن الرمباام حاج إلاى جبال ال يكال"، شار . "قبال 

ن ولام يكان الادخول إلاى القادس مساموحا  باه، وبااألحرى إلاى كل شيء هو زار البالد في فترة الصاليبيي
الحرم في هاذه الفتارة. ثماة أمار آخار، لايس واضاحا  تماماا  أن هاذا البيات الكبيار والمقادس هاو ال يكال، 

 هذا ف م بسيط للمقروء".
تند حسب أقوال الحاخام نايسر "هم يحرفون التوراة لتبرير رؤيت م. هكذا مثال  أحد الحاخامات الاذي يسا

إليااه ماان يحجااون إلااى الحاارم، الرادباااز )الرباااي دافيااد باان شاالومو باان زماارا( الااذي حسااب ادعااائ م ساامح 
بالحج إلى الحرم. الرادباز قال إنه يمكن الحج إلى جبل ال يكال، لكان عنادما تارى ماا هاو مكتاوب فاي 

ل يكاال"، الااداخل سااتف م أن القصااد هااو الصااعود إلااى الشاارفات التااي يمكاان من ااا االشااراف علااى جباال ا
شر ، وأضاف: "هم يحضرون قطعة من رسالة أرسل ا الراشباش )الرباي شلومو بان شامعون دوران(، 
لكاان م يؤكاادون علااى جاازء معااين باادون أن يحضااروا باااقي الرسااالة، فااي تكملااة الرسااالة"، وكتااب: "كنااا 

 ".خارج باب العامود"، هم لم يدخلوا إلى القدس أبدا ، لكن م كانوا قد ألسوا هذا الجزء
م ماااا كاااان األمااار "أصاااداء الجم اااور لمااان يحاااج كبيااارة جااادا " قالااات شااارينا حااان، مؤلفاااة كتااااب )عالقاااة 
الجم ور الديني الوطني بجبل ال يكل(. حسب أقوال ا "أصداء عمل من يريد إجراء إصاال  هاو أكبار 
مماااان يريااااد الحفاااااظ علااااى التقاليااااد. مااااا زال هناااااك حاخامااااات كثياااارون ماااان ماااادارس يشااااوفوت هكاااااف 

 ون، لكن صوت م يسمع بصورة أقل".يعارض
تومااار برساايكو، باحااث فااي األديااان فااي مع ااد هارتمااان، يعتقااد أنااه "علااى الصااعيد التقلياادي، فاااألمور 
واضحة؛ في المئتي سانة األخيارة كال المفتاون ا حتاى آخارهم ا قضاوا بيمناع الحاج. قبال ذلاك أصاال لام 
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سما  ألحد من االقتراب. ا ن يحاولون تسيير هذا يكن هذا حقيقيا  ألن األتراك والمماليك لم يفكروا بال
التااراث وهااذا أماار بساايط جاادا ". التسيياار هااو بالنساابة لمساابلة ماااذا تعنااي القداسااة؟ المعارضااون يتحاادثون 
عن أن ما هو مقدس هو منفصل ومحادود مثال السابت وشاموع عياد األناوار. المؤيادون يتحادثون عان 

جب أن نسبل: لماذا حدث هذا التسيير؟ وهل األمر مارتبط القداسة كشيء يجب السيطرة عليه. ا ن ي
 ببن يكون جبل ال يكل تحول إلى شعار وطني في الصراع االسرائيلي الفلسطيني؟

ماان ناحيااة ساايسل، يعااّد السااؤال شاايئا  آخاار: "هاال الخااالق سااعيد بمااا نفعلااه؟، يساابل ويجيااب: أنااا لساات 
 مؤهال  ل جابة. لكن يبدو لي أن االجابة هي نعم".
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