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 "غزة أولً "صحيفة إسرائيلية: لـ "صفقة القرن"مسؤولون عرب كبار يكشفون تفاصيل  .1

دة: تيقل صحنفة "نسرائنل هنوم" المقربة م  رئنس حكومة االحتالل بينامن  ودنع عواو  - الياصرة
يتيناهو، ع  "دبلوماسنن  عرب كبار قولهم "إ  الرئنس األمرنكي دويالد ترامب، نعمل بدعم م  
معظم الدول العربنة المعتدلة، وعلى رأسها السعودنة، واألرد ، ومصر واإلمارات على حل " مشكلة 

وتوضح هذه المصادر العربنة أ  ترامب نيوي  عتباره المرحلة األولى م  "صفقة القر ".قطاع غزة" با
تيفنذ "خطة السالم اإلقلنمنة" بحنث نكو  قطاع غزة جزًءا محورًنا ميها، وأيها تأتي بسبب إصرار 

 الرئنس الفلسطنيي محمود عباس على عدم التعاو  مع إدارته.
  اعتبار حل مسألة قطاع غزة كجزء م  الخطة نوضح "ضبط باإلضافة إلى ذلك، تزعم الصحنفة أ

اليفس" لدى جنش االحتالل في مواجهة "إرهاب" الطائرات الورقنة، وعدم استعداد حماس إلحداث 
تصعند قد نؤدي إلى مواجهة واسعة. كذلك تعتبر أ  دعوة رئنس مكتب حماس السناسي إسماعنل 

عات والمياقشات مع كبار المسؤولن  األمينن  المصرنن ، هينة إلى القاهرة لعقد سلسلة م  االجتما
جزء م  جهود الوساطة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وم  فحص إمكاينات تطبنق "صفقة القر " في 

 غزة أوال.
وقال مسؤولو  عرب كبار، لم تكشف الصحنفة اإلسرائنلنة هونتهم، إيه في ضوء رفض الرئنس 

مع مبعونثي ترامب إلى الميطقة ومياقشة تفاصنل خطتهم، رغم  الفلسطنيي محمود عباس االجتماع
الضغوط التي تمارسها "الدول العربنة المعتدلة" على الفلسطنينن  لكي نيزلوا ع  "شجرة المقاطعة" 
اتخذ الرئنس ترامب ورجاله قرارهم بعرض خطة سالم اإلقلنمنة على الجمهور الفلسطنيي والدول 

 نادة الفلسطنينة.العربنة م  خالل تجاوز الق
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وأكد دبلوماسي أرديي بارز لصحنفة "نسرائنل هنوم" أيه خالل الجولة األخنرة في الشرق األوسط، 
التي قام بها مستشار الرئنس ترامب وصهره، جارند كوشير، مع مبعوث اإلدارة إلى الميطقة، جنسو  

ك عبد هللا ومسؤولو  وم  بنيهم السنسي والمل –غرنيبالت، عرضا على قادة الدول العربنة 
 اليقاط الرئنسنة في "صفقة القر " التي تعدها اإلدارة األمرنكنة. –سعودنو  

ووفقًا للدبلوماسنن  العرب البارزن  الذن  تحدنثوا إلى "نسرائنل هنوم"، فقد حصل كوشير وغرنيبالت 
القنادة الفلسطنينة في على دعم "الدول العربنة المعتدلة "لتحرنك عملنة السالم حتى بدو  أبو ماز  و 

 رام هللا، م  خالل قضنة قطاع غزة".
وأضاف المصدر األرديي أ  األمرنكنن  أدركوا أ  مفتاح تحرنك عملنة السالم اإلقلنمنة، حتى بدو  

نكم  في حل قضنة غزة غنر الخاضعة لسنطرة السلطة،  الفلسطنينة،موافقة أبو ماز  وقنادة السلطة 
يسايي في غزة نسبب الكنثنر م  الصداع لدى قادة الدول العربنة المعتدلة، أ  الوضع اإل إلىميوهة 

الذن  نجبرو  على التعامل مع المشاكل الداخلنة ونرغبو  في رؤنة تسونة سناسنة شاملة تؤدي إلى 
رفع الحصار ع  القطاع ولو بشكل جزئي، وتحسن  الظروف المعنشنة هياك. ووفقًا لـ "مسؤولن  

ى الجهود األمرنكنة، فإ  خطة تيظنم واقع الحناة في غزة ستشمل في البدانة اتفاق عرب مطلعن  "عل
هدية طونل األمد بن  إسرائنل والفصائل الفلسطنينة، وتيفنذ سلسلة م  المشارنع االقتصادنة وخطط 
الطوارئ إلعادة إعمار غزة، بدعم وتمونل م  الميظمات الدولنة والمجتمع الدولي. هذا فضاًل ع  

كاينة دخول السلع إلى غزة ع  طرنق البحر، عبر رصنف خاص نقام في أحد موايئ قبرص، إم
 بحنث نتم هياك إجراء الفحص األميي للبضائع الداخلة والخارجة للقطاع.

وقال مسؤول أرديي آخر لصحنفة "نسرائنل هنوم" إيه "ال نمك  تيفنذ خطة سالم إقلنمنة إال إذا 
قطاع غزة. وتابع "ال نمك  أ  نستمر الحصار واإلغالق على قطاع  تضميت تيظنم واقع الحناة في

يما الدول العربنة أنضا،  غزة الذي نقف على حافة كارنثة إيساينة، ل  تدفع إسرائنل نثميها لوحدها، وا 
وخاصة القنادة الفلسطنينة. لبالغ األسف، بسبب رفض أبو ماز  ألي تحرك دبلوماسي بوساطة 

نحاته بشأ  مقاطعتها، دفع يفسه خارج الينة لتيفنذ خطة السالم بواسطة تيظنم الوالنات المتحدة وتصر 
 سبل الحناة في قطاع غزة."

كما تيقل الصحنفة اإلسرائنلنة ع  "مسؤول مصري كبنر "إشارته لليقاط الرئنسنة، وقوله إ  "ترامب 
وتابع "قدم مبعونثو الرئنس  ورجاله أنثبتوا أيهم قادرو  على التفكنر خارج اإلطار وتقدنم حلول خالقة".

ترامب اليقاط الرئنسنة لصفقة القر  خالل زنارتهم األخنرة للميطقة، بحنث تشمل أوال تيظنم واقع 
الحناة في غزة كخطوة مسبقة لخطة السالم اإلقلنمنة. في الواقع، ال نحكم أبو ماز  والسلطة 

فنها سنكو  في يهانة المطاف مع أولئك الفلسطنينة غزة ميذ عقد وينف، وفي اليهانة، فإ  أي ترتنب 
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الذن  نسنطرو  فنها، أي حماس والفصائل الفلسطنينة. االقتراح الذي عرضته إدارة ترامب بشأ  
تيظنم "غزة أوال" نحظى بدعم دول عربنة". ووفقًا الدعاءات تلك "المصادر العربنة المطلعة" فإ  فكرة 

لقر  "تهدف إلى المساعدة على تيفنذ خطة السالم تيظنم واقع الحناة في غزة كجزء م " صفقة ا
 وتسونقها للجمهور الفلسطنيي والدول العربنة رغم احتمال عدم مشاركة القنادة الفلسطنينة فنها.

في ضوء هذا كله تيقل الصحنفة ع  مسؤول فلسطنيي كبنر في رام هللا قوله إ  "هياك قلقا وتخوفا 
طط لها ترامب. وقال إيه م  الواضح أيه ل  نيجح ال ترامب في دنوا  الرئنس م  الخطوات التي نخ

وال أي شخص آخر بجعل حماس والفصائل المسلحة في غزة تيزع سالحها، لكييا يعرف ع  خطة 
اإلدارة في واشيط  في هذا الموضوع، التي تدعمها دول عربنة منثل السعودنة ومصر واإلمارات 

 واألرد ".
  المصدر الفلسطنيي المزعوم قد حذر م  أيه إذا لم نعد أبو ماز  وحسب مزاعم "نسرائنل هنوم" فإ

اليظر في خطواته، فإيه قد نجد يفسه غنر ذي صلة كما حدث للرئنس ناسر عرفات في يهانة 
حناته. وتابع "لقد نثبت بالفعل أ  ترامب نعمل بطرنقة دبلوماسنة غنر عادنة. لقد فهمت الدول 

نرا  وكورنا الشمالن ة ذلك، وحتى في أوروبا باتوا نتقبلو  األسلوب الدبلوماسي غنر التقلندي العربنة وا 
 للرئنس األمرنكي. ولم نبق إال أبو ماز  على رفضه، والشعب الفلسطنيي سندفع النثم ".

وتابعت "هذه لنست القنادة التي سعى إلنها أبو ماز ، وبالتأكند لنست اإلرث الذي نرند أ  نتركه 
ه أ  نستنقظ ونبدأ في التوافق مع خط ترامب والدول العربنة قبل فوات األوا . وراءه، لكيه نجب علن

 على التقرنر حتى موعد إغالق الصحنفة. األبنضوقالت إيها لم تتلق تعقنب البنت 
أ  جيراال إسرائنلنا باالحتناط، شاؤول أرئنلي، قد أكد قبل أنام في دراسة يشرتها "هآرتس"  إلىنشار 

نست سوى حزمة أفكار أمالها بينامن  يتيناهو على ترامب، وأيه ال حظوظ لها في أ  صفقة القر  ل
 الواقع أل  الشعب الفلسطنيي نرفضها.

 9/7/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 هو حملتسلموا كل شيء وتت: إما أن نستلم كل شيء ونتحمله أو أن تمخاطبًا حماس عباس .2
وقـال  د عبـاس "أييـا لـ  يسـمح لصـفقة العصـر بـأ  تمـر".محمـو  نةفلسطنيال السلطةأكد رئنس  :رام هللا
، فـي رام هللا، 8/7/2018 ، في كلمته بمستهل اجتماع اللجية المركزنة لحركة فـتح، مسـاء األحـدعباس

فــي العــالم فــي  صــفقة العصــر، باإلضــافة إلــى أ  هيــاك دوالً  "إ  أشــقاءيا العــرب أكــدوا ليــا أيهــم ضــد  
فرنقنا وغنرها   بدأت تستبن  بأ  صفقة العصر ال نمك  أ  تمر". أنضاً أوروبا وآسنا وا 
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علــى "أ  المــال الــذي تعتــرض إســرائنل علــى دفعــه لعــائالت الشــهداء واألســرى، هــذا لــ  عبــاس وشــدد 
يســمح ألحــد بــأ  نتــدخل بــه، هــؤالء شــهداؤيا وجرحايــا وأســرايا وسيســتمر بالــدفع لهــم، ويحــ  بــدأيا بهــذا 

 "ي تتياسب مع مصلحتياسيتخذ اإلجراءات الت"و ،"1965عام 
يحـــ  أكـــديا إلخواييـــا المصـــرنن  أ  خالصـــة القـــول إيـــه إذا قـــال عبـــاس: "المصـــالحة الوطينـــة، وحــول 

أو إذا أرادوا هــم أ  نتســلموا كــل شــيء  ،أرادت حمــاس المصــالحة فإمــا أ  يســتلم كــل شــيء ويتحملــه
ولــذلك أقــول إيــه ال بــد مــ   فعلــنهم أ  نتحملــوا كــل شــيء، وهــذا ال بــد أ  نتضــح خــالل الفتــرة المقبلــة،

عقــد اجتمــاع للمجلــس المركــزي الشــهر المقبــل لمياقشــة هــذه القضــانا كلهــا، وأ  يتخــذ بهــا اإلجــراءات 
 التي تتياسب مع هذه األوضاع.

 8/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 انياض والقاهرة وعم  وفد ممثلين للر عباس ي  "صفقة القرن" و من  القيادة الفلسطينية قلقة .3
ودنـــع عـــواودة وأشـــرف الهـــور: قـــال مســـؤول رفنـــع فـــي ميظمـــة التحرنـــر الفلســـطنينة  -غـــزة  ،الياصـــرة

لـ"القدس العربـي"، إ  هيـاك مخـاوف حقنقنـة لـدى القنـادة مـ  تمرنـر مخطـط "صفقــــة القـــــر "، بطرنقــــة 
ات فـي الميطقـة، مـ  خـالل البـدء ، وذلـك بهـدف إربـاك كـل الحسـابلـه سـابقاً  تختلف عما كا  مخططاً 

فـي تطـــــبنق البيــــود التـي لهـا عالقـة باالقتصـاد، علـى األرض، قبـل أ  تلجـأ أمرنكـا إلـى اإلعـال  عـ  
 ."إسرائنل"الصراع، وفق أهواء  تحركات سناسنة لحل  

" إلـى كـل في زنـارة "غنـر معليـة رفنعاً  فلسطنيناً  وعلمت "القدس العربي" أ  الرئنس عباس أوفد مسؤوالً 
مـــ  العاصـــمة الســـعودنة الرنـــاض، والمصـــرنة القـــاهرة، للقـــاء المســـؤولن  هيـــاك، بعـــد أ  أجـــرى مـــدنر 

صائب عرنقات أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر، مباحنثات  .المخابرات اللواء ماجد فرج، ود
تفصـنل يتـائا اللقـاءات التـي بال وعاد المسؤول الفلسطنيي إلى رام هللا حـامالً  مع المسؤولن  األردينن .

عقــدها مبعونثــا اإلدارة األمرنكنــة. وأكــد المســؤول فــي العاصــمتن  اســتمرار الموقــف الفلســطنيي الــرافض 
لـــ"صفقة القـــر " ويقــل تحـــذنرات القنــادة الفلســـطنينة مـــ  أي تعــاط مـــع المخططــات األمرنكنـــة، الرامنـــة 

"، وذلك بهدف قطع الطرنـق علـى واشـيط  لتمرنر المشارنع اإليساينة على حساب "المشروع السناسي
 إلحداث اختراق في المواقف العربنة.

 9/7/2018 ،القدس العربي، لندن
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 المقدسات تهيب بالحكومات التحرك الفوري لوقف التصعيد ضد   الفلسطينيةالحكومة  .4
كافـــــة  بالحكومـــــات العربنـــــة واإلســـــالمنة التحـــــرك الفـــــوري علـــــى الفلســـــطنينةحكومـــــة الأهابـــــت  :رام هللا

ــي  اإلســالمنةالمقدســات  المســتونات مــ  أجــل وقــف التصــعند والعــدوا  االحتاللــي ضــد   والمســنحنة وف 
 مقدمتها المسجد األقصى المبارك وعلى مدنية القدس المحتلة بشكل كامل.

: إ  اقتحــام 8/7/2018 وقــال المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة نوســف المحمــود فــي بنــا ، نــوم األحــد
المســــجد األقصــــى المبــــارك أقــــدس مقدســــات العــــرب والمســــلمن ، وتفوهاتــــه  اإلســــرائنليوزنــــر الزراعــــة 

والدنينــة والسناســنة التــي تــربط أبيــاء البشــرنة،  األخالقنــةالعيصــرنة االحتاللنــة الميافنــة لكافــة القواعــد 
المسـجد والتي ردد فنها الدعوة االحتاللنة ذات األصول "االستشراقنة االستعمارنة التدمنرنة" م  داخل 

األقصــى المبــارك التــي تحــث علــى إقامــة الهنكــل المزعــوم مكــا  المســجد األقصــى، هــو تجــاوز لكافــة 
بـادةالخطوط واسـتجالب للتـوتر فـي بالديـا والميطقـة والعـالم،  لكافـة آمـال السـالم الـذي نبحـث العـالم  وا 

ــل المتحــدث الرســمي، رئــنس حكومــة االحــ المتيــور عــ  ســبل إرســاء أسســه ورعانتــه. تالل بينــامن  وحم 
 مب المسؤولنة الكاملة ع  هذا التصعند الخطنر.ادويالد تر  األمرنكيرئنس اليتيناهو وشرنكه 

 8/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 استمرار اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى يدق طبول الحرب الدينية :الهباش .5
 ،ومستشار الرئنس للشـؤو  الدنينـة ،قاضي قضاة فلسطن  ،مود الهباشحذر مح :وكاالتالالجزنرة + 

إنثــارة  مــ  أ  اســتمرار اقتحامــات المتطــرفن  النهــود للمســجد األقصــى نــدق طبــول الحــرب الدنينــة عبــر
واعتبــــر الهبــــاش أ  ســــماح الحكومــــة اإلســــرائنلنة ألعضــــاء  ملنــــار مســــلم حــــول العــــالم. 1.5مشــــاعر 

المجتمـع الــدولي إلــى  ألقصــى نلــزم العـالم بــأ  نقــف عيـد مســؤولناته، داعنــاً الكينسـت والــوزراء باقتحـام ا
ولفت  لاليتهاكات اإلسرائنلنة إ  كا  نرغب في تحقنق السلم في العالم. التدخل بشكل جاد لوضع حد  

الهباش إلى أ  المتطرفن  النهود نحاولو  تهنئة األجـواء لبسـط التقسـنم الزمـايي والمكـايي علـى الحـرم 
 ي، على غرار الحرم اإلبراهنمي في الخلنل جيوبي الضفة.القدس

 8/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 يندد باقتحامات المسجد األقصىإدعيس  .6
الشـن  نوسـف إدعـنس، باقتحـام وزنـر الفلسـطنينة يـدد وزنـر األوقـاف والشـؤو  الدنينـة : القدس المحتلـة

ــــي حكومــــة االحــــتالل اإلســــرا ــــة ف ــــة الرنفن ــــوري أرئنــــل، و الزراعــــة والتيمن أعضــــاء الكينســــت  أحــــدئنلي ن
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وقال إدعنس "إ  تجدنـد هـذه االقتحامـات، هـو تصـعند خطنـر ومسـاس  اإلسرائنلي، المسجد األقصى.
يما في العالم أجمع".   بمشاعر مالنن  المسلمن  لنس في فلسطن  وحدها وا 

 9/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 لمقدسات القدس حمايةالعاجل لتوفير إلى مؤتمر دولي تدعو وزارة اإلعالم الفلسطينية  .7
دعــــت وزارة اإلعــــالم فــــي الســــلطة الفلســــطنينة إلــــى مــــؤتمر دولــــي عاجــــل لتــــوفنر حمانــــة  :وكــــاالتال

وصدرت الدعوة ردًا على قنام وزنر الزراعة اإلسرائنلي نوري أرئنل بجولة  للمقدسات في شرق القدس.
المقدسات  إمعايًا في اإلرهاب والتحرنض ضد  داخل باحات المسجد األقصى. واعتبرت الوزارة الخطوة 

 اإلسالمنة والمسنحنة ودعوة علينة لهدم األقصى والعدوا  على المصلن  فنه".
 9/7/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 تحذر من مخطط استيطاني يستهدف شواطئ البحر الميت "الخارجية الفلسطينية" .8

ينة أمـــس، مــ  مخطــط اســـتنطايي جدنــد نســـتهدف حــذرت وزارة الخارجنــة والمغتـــربن  الفلســطن :رام هللا
بأ  وسائل إعالم عبرنـة تياقلـت معلومـات فـي شـأ   ،في بنا  صحفي ،شواطئ البحر المنت. وأفادت

ات شـمال البحـر المنـت تحـت الفتـات سـناحنة، عمر مخطط اسـتنطايي تهونـدي نهـدف إلـى تطـونر مسـت
 ل.نكملنو  ش 417م   عبر البدء بتيفنذ خطة استعمارنة رصد االحتالل لها أكنثر

وأضافت أ  تلك الوسائل اإلعالمنـة يقلـت عـ  محـاوالت سـلطات االحـتالل االسـتنالء علـى مسـاحات 
واسعة م  النابسة يتجت م  ايحسار البحر المنت، تقع معظمها ضـم  الميـاطق الفلسـطنينة المحتلـة 

الحكومــة اإلســرائنلنة ، ومعظمهــا نعــود إلــى ملكنــة فلســطنينة خاصــة، ولهــذا الغــرض شــكلت 1967عــام 
وبإشـــراف مباشـــر مـــ  مكتـــب رئـــنس الـــوزراء بينـــامن  يتينـــاهو ووزارة القضـــاء، طـــواقم قايوينـــة لفحـــص 

ـــ أراضي  إلــىالوســائل واألســالنب الممكيــة لالســتنالء علــى تلــك المســاحات عبــر تحونلهــا  مــا نمســمى ب
 ة(.دولة( و تعدنل وضعها القايويي( م  خالل ما تمسمى بـ اإلدارة المدين

الفلســـطنيي فـــي البحـــر المنـــت  الحـــق   ودايـــت "الخارجنـــة" المخطـــط االســـتعماري التوســـعي الجدنـــد ضـــد  
 واألغوار، واعتبرته ايتهاكًا صارخًا للشرعنة الدولنة وقراراتها، وخرقًا للقايو  الدولي واتفاقات جينف. 

 9/7/2018 ،الحياة، لندن
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 أي "ثمن سياسي" ايكون لهبأي مساعدات إنسانية دون أن  يرحبأحمد بحر  .9
، والقنــادي فــي حمــاس، بــأي الفلســطنيي أحمــد بحــر، يائــب رئــنس المجلــس التشــرنعي .غــزة: رحــب د

مســاعدات إيســاينة للتخفنــف عــ  الشــعب الفلســطنيي، لكــ  دو  أ  نكــو  لهــذه المســاعدات أي "نثمــ  
 سناسي"، في إشارة إلى المخططات األمرنكنة.

 9/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 كر م المتضامن السويدي بمنحه الجنسية ووسام الستحقاقت   يةفلسطينالسلطة ال .01
سـية(  25امن  الدرا  نـلـم تطـأ قـدما الياشـط السـوندي بي ،رام هللا، م  8/7/2018 ،الحياة، لندنيشرت 

أرض فلسطن ، هو الـذي مشـى آالف الكنلـومترات تضـاميًا مـع أهلهـا وقضـنتهم الوطينـة، لكـ  جهـوده 
شــطبها قــرار إســرائنلي بميعــه مــ  دخــول األراضــي المحتلــة، بــل القــت تقــدنرًا فلســطنينًا باعتبارهــا لــم ن

 "ميحازة إلى الحق".
وميح الرئنس الفلسطنيي محمـود عبـاس الياشـط الدرا الجيسـنة الفلسـطنينة ووسـام االسـتحقاق والتمنـز، 

طلق في رحلة م  بلده السوند سنرًا علـى تقدنرًا لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطنيي، وتكرنمًا له كويه اي
شـهرًا للوصـول إلـى فلسـطن ، مــ  أجـل يقـل معايـاة شـعبها إلـى العـالم، ولفــت  11األقـدام، ومشـى يحـو 

 ايتباه الرأي العام العالمي إلى جرائم االحتالل اإلسرائنلي في حقه.
ــــا(وأضــــافت  ــــاء والمعلومــــات الفلســــطينية )وف ــــة األنب حكومــــة ال ، أ هللارام ، مــــ  8/7/2018 ،وكال
وجهـــت التحنـــة والشـــكر العمنـــق للمياضـــل العــالمي المـــدافع عـــ  حقـــوق االيســـا   بينـــامن   الفلســطنينة

 .اإليسا الدرا(، على مواقفه الميحازة للحق وعلى يضاله م  اجل السالم وحرنة 
 

 عشراوي: الناشط السويدي لدرا يمثل ضمير اإلنسانية .00
فنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، حيا  عشراوي، إ  الياشط السوندي قالت عضو اللجية التي :رام هللا

فــي تصــرنح لهــا  ،عشــراوي قالــتو  فــي مجــال حقــوق اإليســا  بينــامن  الدرا، "نمنثــل ضــمنر اإليســاينة".
: "يعــرب عـــ  امتياييــا العمنـــق للســند الدرا الـــذي أنثبــت شـــجاعة اســتنثيائنة بمياصـــرة 7/7/2018 الســبت

 وعنــة الــرأي العــام الــدولي حــول اســتمرار االيتهاكــات واالعتــداءات اإلســرائنلنة".الشــعب الفلســطنيي، وت
 فاضـحاً  وشددت عشراوي، على أ  ميع إسرائنل، الدرا م  دخول فلسطن  بشكل متعمد، "نعتبـر خرقـاً 

 لحقوق اإليسا  ومحاولة عزل فلسطن  ع  امتدادها اإليسايي وميع أي تضام  معها".
 7/7/2018 برس،قدس وكالة 
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 أبو مرزوق: حماس ترفض صفقة القرن وفصل الضفة عن غزة .01
جددت حركة حماس، رفضها لـ "صفقة القر " أو إقامة دولة في قطاع غزة وفصله : القدس المحتلة

وقال عضو المكتب السناسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، عبر  ع  الضفة الغربنة المحتلة.
ت، إ  حركته ترفض دولة في غزة، وفصل غزة ع  الضفة، صفحته على موقع "تونتر" صباح السب

أبو مرزوق، بأ  حركة حماس ترند دولة فلسطنينة في الضفة  وأضاف وما نسمى بصفقه القر .
"حماس تمرند مصالحة فلسطنينة ياجزة عيوايها  وبن  أ  الغربنة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس.

الحتالل". متابًعا: "وتمرند رفع الحصار ع  قطاع غزة الوحدة الوطينة والشركة السناسنة ومواجهة ا
لغاء العقوبات وحل مشاكل غزة".  وا 

 7/7/2018قدس برس، 
 

 ويرحب بأي جهد للمصالحة يحوار الداخلللالعالول يكشف عن مبادرة جديدة  .01
غزة: كشف محمود العالول، يائب رئنس حركة فتح، ع  مبادرة جدندة نتم العمل علنها فلسطنينا، 

دف إحداث حالة م  "الحوار الداخلي" الفلسطنيي على كل المستونات. وقال في تصرنحات به
لإلذاعة الفلسطنينة الرسمنة، إ  تلك المبادرة تشمل فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة، والمستقلن  

 ورحب العالول في الوقت ذاته بأي جهد عربي لدفع المصالحة الفلسطنينة وكذلك الفصائل األخرى.
 إلى األمام، مؤكدا على ضرورة أ  تتم المحافظة على األجواء التي تؤدي إلى يجاحها.

وأكد أ  قنادة حركة فتح برئاسة محمود عباس تبحث تطورات الملف السناسي، وملف المصالحة، 
قاصدا في حدننثه التحركات األمرنكنة في  ،وقال وكذلك الخطوات المقبلة لـ "إسقاط صفقة القر ".

وأكد خالل حدننثه على رفض  ة إلقرار "صفقة القر "، إ  ملف غزة نعد "سناسنا بامتناز".الميطق
القنادة لسعي الوالنات المتحدة األمرنكنة لتحونل قضنة غزة إلى إيساينة، رافضا كذلك "تساوق" بعض 

ول وأعل  ع  اجتماع سنعقد النوم اإلنثين  مع عدد م  قياصل الد قنادات م  حماس مع هذا الطرح.
الذن  كا  لبالدهم دور في الضغط على سلطات االحتالل لتجمند قرار هدم تجمع "خا  األحمر" 

 مؤقتا، لبحث الخطوات المقبلة للحنلولة دو  هدم التجمع وترحنل أهله.
 9/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 لسنا بحاجة لتفاقيات جديدةاألحمد: حماس هي الطرف المعطل للمصالحة و  .01

أكد عزام األحمد عضو اللجية المركزنة لحركة فتح إيه ال نمك  ألي قوة  :صالح جمعة - رام هللا
، مشنرا الى أ  ما تسمى بـ استسالمنةعلى األرض ا  تفرض على الشعب الفلسطنيي أي حلول 
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وقال: "ا  صفقة القر  ولدت منتة  "صفقة القر  " ل  تمر إال على أشالء الشعب الفلسطنيي كله.
ماز  اخد قرارا بقطع  هرت مالمحها كا  ليا موقف حاسم كقنادة فلسطنينة حتى الرئنس أبووعيدما ظ

العالقات السناسنة مع الوالنات المتحدة، قبل ا  نعود للقنادة، أيا أقول يعم قبرياها قبل ا  تولد لك  
مضمو  اال  تبحث ع  خطط جدندة بيفس ال فأمرنكاال نعيي ذلك ا  يضع أندنيا في مناه باردة 

نتحدنثوا ع  حلول إيساينة في غزة  بدأوالتصفنة القضنة الفلسطنينة والحكومة الفلسطنينة واآل  
وصفقة غزة وكأيهم نحيو  على غزة تحت شعار االوضاع االيساينة ويح  يتحداهم ا  نقدموا 

نم لذلك مساعدات إيساينة لغزة سواء في مجال الصحة او الكهرباء او المناه او المجاري او التعل
 .يقول هذا المخطط سنحبط ول  نكتب له اليجاح

حول  اتفاقنات جدندة سنتم طرحها الفترة المقبلة وردا على سؤال عما اذا كا  هياك اي مبادرات او
المصالحة الفلسطنينة ، قال:" لسيا بحاجة التفاقنات جدندة للمصالحة إطالقا ولسيا بحاجة الى 

  تأخذ ضمايات م  كل األطراف الفلسطنينة وال أقول م  حماس حوارات جدندة بل يرند م  مصر ا
فقط رغم ا  قياعتي الجمنع ملتزم اال حماس ويح  يؤند مصر ا  تعل  وتفضح الطرف المعطل كما 

حماس وفتح، للتوقنع وفتح جاءت ووقعت وحماس لم توقع  عيدما دعت حركتي 2009فعلت عام 
سرائنل حوار بال يتائاوقت ذاك اال بعد سيتن  وهذه هي طرنقة   .االخوا  المسلمن  وا 

وباليسبة للتحدنات التي تواجه الحكومة الفلسطنينة في قطاع غزة وهل هياك م  نحاول افشال 
الجهود المصرنة في هذا الشأ  قال األحمد:" ايه معروف عيدما ذهب الوفد األميي المصري وجلس 

وتسلنمها الوزارات والدوائر بالمعابر حتى اال  حماس بتمكن  الحكومة  إلزامطونال لم نتمك  م  
تتحكم فنها "حماس" كما ترند وتجبي الضرائب كما ترند وتجبي الرسوم كما ترند واألم  تفرضه 

 .مصر ونجب ا  تعل  امام الجمنع الجايب المعطلبيح  ينثق ... بالطرنقة التي ترندها وتقمع الياس
 .ايه سنزداد فتحه م  خالل التيسنق الكامل مع السلطة وع  معبر رفح قال األحمد ا  "معلوماتيا

 7/7/2018القدس، القدس، 
 

 على حماس أن تتخذ قرارات واضحة حول التنفيذ الدقيق لتفاق المصالحة: مركزية فتح"" .01
جددت اللجية المركزنة لحركة "فتح"، تأكندها على الموقف الفلسطنيي الرافض ألي صفقة : رام هللا

منات صفقة العصر أو صفقة غزة، مؤكدة أ  هذه المشارنع المشبوهة الهادفة سناسنة تحت مس
يهائها  .لتصفنة القضنة الفلسطنينة ل  تمر، وسنتم التصدي لها وا 

واستيكرت في بنايها عقب االجتماع الذي عقدته مساء نوم األحد، بمقر الرئاسة في مدنية رام هللا، 
نة األخنرة ضد الشعب الفلسطنيي، التي كا  آخرها قرار برئاسة محمود عباس، القرارات اإلسرائنل
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الكينست اإلسرائنلي بخصم رواتب الشهداء واألسرى م  أموال الشعب الفلسطنيي، مؤكدة أ  منثل 
 هذه القرارات ستكو  لها عواقب وخنمة على العالقة مع إسرائنل.

الخا  األحمر، وأشادت بمواقف وجهت التحنة والتقدنر ألبياء شعبيا الفلسطنيي الصامد في ميطقة و 
  .قياصل الدول األوروبنة الذن  رفضوا اإلجراءات االسرائنلنة فنما نتعلق بتهجنر سكا  الخا  األحمر

وفنما نتعلق بملف المصالحة الوطينة، أكدت اللجية، التزامها الكامل بتيفنذ ما تم االتفاق علنه في 
 مصالحة التي ترعاها مشكورة جمهورنة مصر العربنة.اتفاق القاهرة األخنر، وتيفنذ كامل بيود ال

وشددت أ  على حركة حماس أ  تتخذ قرارات واضحة حول التيفنذ الدقنق التفاق المصالحة األخنر، 
وتعل  التزامها بشكل واضح وصرنح بتيفنذ بيوده بشكل دقنق وحسب ما تم االتفاق علنه، وأ  تمك  

بشكل كامل وذلك م  أجل أ  تعمل على رفع المعاياة ع   حكومة الوفاق الوطيي م  أداء مهامها
 أبياء شعبيا الفلسطنيي في قطاع غزة.

 8/7/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

نجاز المصالحةو المخابرات المصرية: رفع اإلجراءات العقابية عن غزة  تلتقي "الديمقراطية" .01  ا 
جبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، مع مسؤولن  في جهاز بحث وفٌد قنادي م  ال: اسل مغربيب

المخابرات المصرنة بالقاهرة، نوم األحد، ملف المصالحة الفلسطنينة، والوحدة الداخلنة، وااليقسام 
وذكرت الجبهة الدنمقراطن ة في بنا ، وصل "عرب  الذي بات نمشك ل خطرا على القضنة الفلسطنينة.

على أهمنة رفع اإلجراءات العقابنة ع  قطاع غزة م  قبل السلطة  اشدد الطرفا ، أ  " يمسخة عيه48
وأكد الطرفا  على أهمنة إيجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطينة واستالم حكومة  الفلسطنينة.

التوافق الوطيي لمهامها اتجاه قطاع غزة، للتخفنف م  حدة األزمات الكارنثنة التي تعصف بقطاع 
برات المصرنة خالل اللقاء بعمل التسهنالت الالزمة لحركة المسافرن  ووعدت المخا غزة.

 الفلسطنينن  وتيقلهم على معبر رفح، وتقدنم كل ما نلزم لتسهنل السفر خالل األنام المقبلة.
ضم  وفد الجبهة؛ عضو المكتب السناسي ومسؤولها في قطاع غزة، صالح ياصر، إلى جايب و 

وضم  وفد المخابرات  و ظرنفة، ولؤي معمر، وسمنر أبو مدللة.أعضاء المكتب السناسي طالل أب
 المصرنة اللواء همام أبوزند إلى جايب القيصل العام المصري مصطفى شحاته.

 8/7/2018، 48عرب 
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 القسام ينشر تفاصيل دقيقة لعملية زيكيم في ذكراها الرابعة .01
ة "زنكنم"، التي يفذتها مجموعة م  يشرت كتائب القسام نوم األحد، تفاصنل دقنقة حول عملن: غزة

 .2014وحدة الكومايدوز البحري التابعة لها إبا  العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة صنف 
وقالت الكتائب، في يقرنر يشرته على موقعها اإللكترويي: "إ  عملنة زنكنم وجهت للعدو ضربة 

مشنرًة إلى أيها كايت إحدى أبرز  مؤلمة وكبدته خسائر كبنرة ما زال نحاول إخفاءها حتى النوم،
 المفاجآت وأقوى الضربات التي تلقاها االحتالل خالل العدوا  األخنر على غزة".

بدأت العملنة بمرحلتن ، تمنثلت األولى بتيفنذ عملنة استطالع وجمع المعلومات ع  الموقع 
فنذ مهمة استطالع المستهدف، وقد تمك  أحد مجاهدي وحدة الكومايدوز البحري القسامنة، م  تي

 داخل أرض العدو، واستطالع موقع القنادة والسنطرة على ساحل زنكنم، قبل تيفنذ العملنة.
المرحلة النثاينة م  العملنة، ايطلقت مع بدانة القصف الصهنويي الجوي على قطاع غزة ودخول 

ناز مسافٍة معركة العصف المأكول نومها النثايي، حنث تمك  مجاهدو وحدة الكومايدوز، م  اجت
طونلٍة م  السباحة والغطس، وقطعت الحدود البحرنة مع العدو، حنث ايقسموا إلى مجموعتن  
وقامت المجموعة األولى باإلبرار إلى شاطئ العدو وتقدمت باتجاه موقع القنادة والسنطرة البحرنة 

 الصهنوينة واشتبكت مع العدو داخل هذا الموقع، وحققت إصابات في جيود العدو.
دقنقة وصلت المجموعة النثاينة، فالتقت المجموعتا  في قاعدة القنادة والسنطرة، وم  نثم قام  45بعد و 

المجاهدو  باالتصال مع القنادة المنداينة لكتائب القسام وا عالمهم أيهم في داخل الموقع، نثم شرعت 
 ر.المجموعتا  بتطونر الهجوم باتجاه قاعدة زنكنم واالشتباك مع العدو بشكل مباش

في هذه اللحظات وبالتيسنق مع سالح المدفعنة، قامت مدفعنة القسام بدك قاعدة زنكنم بقذائف 
 .، وتشكل بذلك هجوم ياجح باتجاه قاعدة زنكنم م  كومايدوز القسام107الهاو  وصوارن  

 8/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دمهااألحمر منعًا لهفي قرية خان قوى رام هللا تدعو للرباط  .01
دعت القوى الوطينة واالسالمنة في الضفة الغربنة، الفلسطنينن  لالحتشاد والرباط، في قرنة رام هللا: 

خا  االحمر الساعة الخامسة مساء نوم غدا النثالنثاء العاشر م  الشهر الحالي، "دعما واسياد ألهليا 
في بنا  لها على ضرورة  المرابطن ، الرافضن  للتهجنر القسري م  قبل االحتالل". وشددت القوى

خا  األحمر "ميطقة عسكرنة"، وفرض حظر التجول  وا عال كسر قرارات االحتالل بفرض الحصار 
علنها، وميع الوصول النها وتحدي القرار بـ"التواجد النومي" هياك، وذلك بعد أ  أشادت بصمود 

حمر لكويها "البوابة وشددت على أهمنة مواجهة سناسات االحتالل، في خا  األ أهالي التجمع.
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الشرقنة"، الفتة الى ايها قررت تحونل مسنرات الجمعة على حاجز "بنت انل" للمشاركة في الفعالنات 
 المسايدة لتجمع خا  األحمر.

 9/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 48التخطيط لعملية عسكرية داخل أراضي لناشط فلسطيني بتهمة السجن ثماني سنوات  .01
محكمة إسرائنلنة أمس حكما بالسج  نثمايي سيوات على ياشط مياصر لألسرى  أصدرت :الياصرة

وحسب الئحة االتهام المقدمة  .48الفلسطنينن ، بعد إدايته بالتخطنط لعملنة عسكرنة داخل أراضي 
فإ  السلطات  48عاما( م  بلدة صيدلة قضاء الياصرة في أراضي  45ضد فراس العمري  
والعمري أسنر محرر ومدنر لمؤسسة نوسف الصدنق  .2017ي مارس/ آذار اإلسرائنلنة قد اعتقلته ف

 التي تعيى باألسرى المحررن  وم  قادة الحركة اإلسالمنة المحظورة.
 9/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 الحتالل يغلق غرب نابلس بعد إلقاء عبوة ناسفة .11

غربي يابلس بعد إلقاء عبوة أغلق جنش االحتالل، عصر نوم األحد، مدخل قرنة جنت و : يابلس
وذكر موقع "مفزاك" العبري أ  مجهولن   ياسفة باتجاه مدخل مستوطية "قدومنم" دو  وقوع إصابات.

ألقوا عبوة ياسفة م  مركبة مارة باتجاه مدخل المستوطية القرنب م  القرنة، وايسحبوا دو  أ  نتم 
موا بإبطال مفعول العبوة، وهرعت قوات في حن  حضر الى المكا  خبراء المتفجرات وقا اعتقالهم.

 م  جنش االحتالل الى الميطقة ويصبت الحواجز بحنثًا ع  المهاجمن .
 8/7/2018، فلسطين اون لين

 
 بدعوى عالقتها بالتنظيمات الفلسطينيةالضفة: الحتالل يعتقل فلسطينيًا ويصادر أمواًل  .10

ألحد شاًبا فلسطنيًنا، وصادرت أموااًل خاصة عقب اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي، فجر ا: رام هللا
 حملة اقتحامات ومداهمات أليحاء متفرقة في الضفة الغربنة والقدس المحتلتن .

وذكر جنش االحتالل في بنا  له أ  قواته اعتقلت فلسطنينًّا "مطلوًبا"، بدعوى ممارسته أيشطة تتعلق 
لبنا  إلى أ  قوات االحتالل صادرت أموااًل عقب وأشار ا بالمقاومة الشعبنة ضد أهداف إسرائنلنة.

تيفنذه عملنات اقتحام وتفتنش لميازل الفلسطنينن  في بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، وبلدة 
 سلواد شمال شرقي رام هللا، بدعوى عالقتها بالتيظنمات الفلسطنينة.

 8/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مالي القدس بزعم حيازته سكيناً ش طفالً  الحتالل يعتقل .11
اعتقلت شرطة االحتالل، مساء السبت، طفاًل فلسطنينا على حاجز عسكري شمالي : القدس المحتلة

وأفاد الموقع اإللكترويي لصحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، أ   شرق مدنية القدس المحتلة.
لالجئن  الفلسطنينن  شمالي عياصر م  شرطة حرس الحدود العاملن  عيد حاجز مخنم "شعفاط" 

عامًا( كا  16وفقًا لمزاعم الشرطة، فإ  الطفل البالغ م  عمره   شرق المدنية، أوقفوا طفاًل لتفتنشه.
 نحمل سك نيًا، حنث تم اعتقاله واقتناده إلى مركز توقنف للتحقنق معه، بحسب الصحنفة.
 7/7/2018، قدس برس

 
 يا في القدسمن أنشطة ترك تضع خطة للحد   "إسرائيل" .11

خطة لحظر أيشطة تركنا في القدس الشرقنة، م  خالل ذراعها  "إسرائنل"وكاالت: أعدت  -تل ابنب 
التركنة  تنكا( التي تعمل على تعزنز وضع بالدها في القدس بشكل عام  اإلغانثةالرسمي وكالة 

 بشكل خاص. األقصىوالمسجد 
اقع في جمنع أيحاء العالم، بما في ذلك قطاع غزة، في العدند م  المو  لإلغانثةوتعمل الوكالة التركنة 

بالتعاو  وموافقة حكومة إسرائنل. لك  في األشهر األخنرة، تم تلقي معلومات استخباراتنة بأ  الوكالة 
 أمواالعقدت اجتماعات مع أعضاء الحركة اإلسالمنة، كذلك هياك شك في أ  موظفي الوكالة قدموا 

 كما زعمت القياة العاشرة.ومعلومات حساسة لحركة حماس، 
إلى التفكنر في تقنند  إسرائنلاليشاط المشبوه األخنر قاد  أ " اإلسرائنليتقرنر التلفزنو   وأضاف

أيشطة الوكالة التركنة  تنكا( في القدس. مضنفا" وم  بن  الخنارات التي نجري اليظر فنها التزام 
وسنتم  األيشطة، بهدف تقنند عام على شطتهاأيالوكالة التركنة بالحصول على الموافقة على جمنع 

 تيفنذ الخطة وفقا لتعلنمات رئنس الوزراء يتيناهو فقط."
وسنجري هذا األسبوع المزند م  اليقاش لتحدنث الخطة وضما  استنفائها لجمنع المتطلبات القايوينة 

 والدولنة كي تكو  جاهزة للتطبنق إذا لزم األمر.
قائال": في السيوات األخنرة، كايت تركنا تسعى للحصول على موطئ قدم  اإلسرائنليوتابع التلفزنو  

جمعنات معنية  إلىالتي تذهب  األموالم  خالل  األقصىفي القدس، مع التركنز على المسجد 
 بهدف "حمانة األقصى".

ل ، طبقا للتقرنر ايه على سبنإسرائنلرنبة  أنثارتالوكالة التركنة في القدس التي  أيشطةوم  ضم  
المنثال، نشارك اليشطاء في توزنع البطاينات وأفرا  التدفئة لألسر الفلسطنينة، وتوفنر الطعام في 

 شهر رمضا  فضال ع  المساعدات اإليساينة".
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 األماك التي تحظى بوصانة على  األرد أخذت تركنا زمام المبادرة م   وختم التقرنر بالقول":
تحظى بدعم وتعاطف  أيقرةي القدس الشرقنة، مما جعل المقدسة م  خالل ض  مالنن  الدوالرات ف

 ".األهاليقوي م  قبل 
 8/7/2018، األيام، رام هللا

 
 ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خالل األسابيع المقبلة" .11

بعد "اإلحباط" الذي يقتله صحف إسرائنلن ة، األسبوع الماضي، ع  المبعونثن  : أحمد دراوشة
للميطقة، جارند كوشير وجنسو  غرنيبالت، بسبب العجز العربي واألمنركي ع  فرض األمنركن ن  

خط ة الرئنس األمنركي، دويالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القر " على الشعب الفلسطنيي؛ تتعنث ر 
الصفقة مر ة أخرى مع التبان  الكبنر بن  موقفي حركة حماس ووزارة األم  اإلسرائنلن ة م  أي ربط 

 تخفنف للحصار اإلسرائنلي لقطاع غز ة بأسرى االحتالل لدى المقاومة.ل
فقد يقلت صحنفة "نسرائنل هنوم"، النوم اإلنثين ، ع  مسؤولن  أمين ن  إسرائنلنن  قولهم إ  وزنر 

دور لنبرما ، نشترط إعادة "جنثث" جيود االحتالل المحتجزن  في قطاع غز ة جاألم  اإلسرائنلي، أفن
نف للحصار المفروض على القطاع، وهو األمر الذي ترفضه حماس، التي تتمس ك مقابل أي تخف

 بـ"الفصل بن  الملف ات".
وتعمل األجهزة األمين ة اإلسرائنلنة، بالشراكة مع جهاٍت دولن ة، في األشهر األخنرة، في عد ة مسارات 

أكنثر  2007لمحاصر ميذ متوازنة، وفق الصحنفة، بهدف ميع ايهنار األوضاع اإليساينة في القطاع ا
وكايت الصحنفة ذاتها قد ذكرت أمس األحد، أ   بين ة الرئنس األمنركي تجاوز الرئنس  فأكنثر.

الفلسطنيي، محمود عباس، وااليتقال أواًل إلى فرض خط ة لتحسن  األوضاع في قطاع غز ة، تشك ل 
 المرحلة األولى م  "صفقة القر " األمنركن ة.

 9/7/2018، 48عرب 
 

 اسة عسكرية إسرائيلية تستعرض الخيارات القادمة ضد غزةدر  .11
استعرض أمنر أور  الخبنر العسكري اإلسرائنلي في موقع ونلال : عديا  أبو عامر -21عربي

ملخصا آلخر دراسة عسكرنة تياولت حرب غزة األخنرة الجرف الصامد في ذكراها الرابعة، ومستقبل 
 التطورات العسكرنة القادمة في غزة.

الت الدراسة التي أعدها الجيرال سامي ترجما  القائد السابق لقنادة الميطقة الجيوبنة بالجنش وق
" إ  "أي حرب جدندة قد تشيها إسرائنل على غزة ستكو  دو  جدوى، 21اإلسرائنلي، وترجمتها "عربي
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نل، مما نتطلب ضرورة العمل على ترمنم اقتصاد القطاع، بصورة تقلل المخاطر المحدقة بإسرائ
وتكبح جماح تقوي حماس عسكرنا، أليه فضال ع  الخسائر البشرنة المتوقعة، فإ  أي احتالل 

 إسرائنلي لقطاع غزة سنجعلها ملزمة بالسنطرة على ملنويي يسمة".
وحذرت الدراسة التي أصدرها معهد واشيط  لدراسات الشرق األديى، م  "االيجرار خلف دورة جدندة 

حماس في غزة، وضرورة اتباع سناسة أكنثر مروية تجاه القطاع، والعمل  م  المواجهة المسلحة مع
على جلب الدول المجاورة واألطراف الدولنة لاليخراط في إيعاش الحناة االقتصادنة والمعنشنة 
للفلسطنينن  فنه، مقابل ميع حماس م  مواصلة تزودها باألسلحة القتالنة، بدنال ع  شرط يزع 

غنر واقعي اآل ، مع ضرورة دعم الوضع االقتصادي للفلسطنينن  بالضفة  سالحها، الذي بات هدفا
 الغربنة لتصونره ضد حماس المسنطرة على غزة".

، "البدائل اإلسرائنلنة المتاحة للتعامل مع 2014واستعرض ترجما ، قائد حرب الجرف الصامد في 
األكنثر واقعنة بن  جمنع  المخاطر المحدقة القادمة م  غزة، وصوال لخالصة مفادها أ  البدنل

الخنارات هي استخدام التيمنة االقتصادنة إلدارة الصراع، مما نعمل على تخفنض فرص المخاطر 
العسكرنة المحتملة، سواء بسبب األنثما  البشرنة الباهظة التي قد تدفعها إسرائنل بسبب خوض 

حل في القطاع إ  أسقط حكم المواجهة، أو األعباء الحكومنة والسلطونة في ظل الفوضى التي قد ت
 حماس، أو إمكاينة سنطرة الحركة على الضفة الغربنة".
عاما، إ  "إسرائنل قد تتورط في مواجهة  34وقال ترجما  الذي خدم في صفوف الجنش اإلسرائنلي 

عسكرنة بهدف إسقاط حكم حماس يهائنا في غزة، يظرا ألسباب عدندة م  بنيها الجمود السناسي، 
يساينة، والتهدند العسكري الخطر على االستقرار في إسرائنل، ومحاوالت حماس السنطرة واألزمة اإل

 على السلطة الفلسطنينة، أو عملنة مبادرة م  قبل حماس ضد إسرائنل".
في المقابل، نشرح ترجما  في دراسته أيه "في ظل تأنثنر التهدندات العسكرنة داخل غزة، فسوف 

ومعقدة، وربما تعرض للخطر حالة االستقرار السائدة بالضفة الغربنة، تكو  العملنة القادمة طونلة 
وزنادة فرص ايدالع حرب مع حزب هللا والقوات اإلنراينة الموجودة على حدود لبيا  وسورنا، ورفع 
مستوى التوتر األميي إلسرائنل ذاتها، وزعزعة وضع السلطة الفلسطنينة بالضفة الغربنة، في ظل 

 قطاع غزة، حتى لو قدمه الجنش اإلسرائنلي لها على طبق م  ذهب".تجاهلها الالفت ل
ترجما  نقول إيه "لنس مفاجئا أ  جمنع القادة الذن  أشرفوا على الحروب النثالنثة األخنرة على غزة 

، لم نوصوا بإعادة احتالل 2014، الجرف الصامد 2012، عمود السحاب 2008الرصاص المصبوب 
مة السابق إنهود أولمرت والحالي بينامن  يتيناهو، ووزنرا الحرب السابقن  القطاع، وهم: رئنسا الحكو 
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إنهود باراك وموشنه نعلو ، ورئنسا هنئة األركا  غابي أشكيازي وبنيي غايتس، والقادة النثالنثة 
 للميطقة الجيوبنة نوآف غااليت، تال روسو، وسامي ترجما ".

ر، وقائد األركا  الحالي غادي آنزيكوت، نتبينا  وأضاف أ  "القائد األخنر لميطقة غزة آنال زمن
الموقف ذاته في عدم احتالل غزة، حتى إ  أفنغدور لنبرما  الذي كا  نهدد قنادة حماس باغتنالها 
خالل نومن ، مر علنه عاما  في الوزارة، ولم نعرف عيه أيه دفع الحكومة لتيفنذ عملنة عسكرنة 

 كبنرة في غزة".
رنة بحدنث ترجما  ع  خنارن  آخرن  للوضع المتأزم في غزة، وهما "الحفاظ وختمت الدراسة العسك

على الوضع القائم في القطاع، أو التسبب بإنثارة أزمة داخلنة في غزة تؤدي لإلطاحة بحماس داخلنا 
م  خالل مواجهات مسلحة، مع العلم أ  المحافظة على الوضع القائم في غزة لنس إنجابنا، أل  

 األربع الماضنة لم نك  مؤشر استقرار، بل تحضنرا لتصعند عسكري قادم".هدوء السيوات 
 9/7/2018، "21موقع "عربي 

 
 مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض في الضفة الغربية: هآرتس .11

تصوت اللجية الوزارنة اإلسرائنلنة للتشرنع، النوم األحد، على مشروع قايو  نجنز  :وفا –تل أبنب 
 ض في الضفة الغربنة المحتلة.للنهود تملك أرا

وبحسب صحنفة "هآرتس"، نيص مشروع القايو  الذي بادر إلنه عضو الكينست م  "البنت النهودي" 
بتسلئنل سموترنتش، السماح للنهود بإسرائنل لشراء أراض في الضفة الغربنة عبر شركات إسرائنلنة 

 وتسجنلها على اسمهم بالطابو.
  اقتراح مشروع القايو  هو القضاء على ما نعتبره "التمننز" ضد وادعى سموترنتش، أ  القصد م

النهود في شراء األراضي في الضفة الغربنة المحتلة. وكتب في تفسنره لمشروع القايو : "هذا الواقع 
الذي نحدد القنود على حق المواط  بدولة إسرائنل في الحصول على حقوق الملكنة لألراضي في 

 يه مواط  إسرائنلي مرفوض وغنر مقبول".الضفة الغربنة فقط أل
 8/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مسؤولون إسرائيليون: أدلة الفساد ضد نتنياهو في قضية شركة "بيزك" قوية .11

يقلت صحنفة "معارنف" العبرنة النوم األحد، ع  مسؤولن  مطلعن  على : أسامة الغسايي - القدس
سرائنلي بينامن  يتيناهو أ  األدلة التي قدمها "ينر حنفتس" المستشار التحقنقات مع رئنس الوزراء اإل

ويقلت "معارنف" ع  المسؤولن   اإلعالمي السابق لرئنس الحكومة في قضنة الفساد هي أدلة قونة.
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الذن  لم تحدد هونتهم أو مياصبهم "أ  على يتيناهو أ  نأتي بما هو جدند ومفاجئ كي نميع قرارا 
ه القضنة، خاصة أ  أدلة "حنفتس" تشكل أساسا متنيا لتقدنم يتيناهو للمحاكمة بمحاكمته في هذ

وسنخضع يتيناهو للتحقنق بعد غد النثالنثاء في القضنة المعروفة إعالمنا  بتهمة تلقي الرشوة".
 ".4000بـ"الملف 

غطنة وتتعلق هذه القضنة بتقدنمه تسهنالت مالنة لشركة االتصاالت اإلسرائنلنة "بنزك" مقابل ت
صحفنة إنجابنة له ولعائلته في موقع "واال" اإلخباري اإلسرائنلي المملوك لرجل األعمال شاؤول 

 ألوفنتش الذي نملك أنضا شركة "بنزك".
 8/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 جنود إسرائيليون يضغطون على حكومتهم إلعادة زمالئهم من غزة: معاريف .11

صحنفة "معارنف" العبرنة، صباح النوم االنثين ، أ  جيودًا في ذكرت  :ترجمة خاصة -رام هللا 
الجنش اإلسرائنلي ايضموا لحملة تيظمها عائالت الجيدنن  هدار غولد  وأورو  شاؤول أمام مقر  

وبحسب الصحنفة، فإ  الجيود الذن  نتبعو  للواء جفعاتي  رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو في القدس.
بهدف الضغط على الحكومة اإلسرائنلنة للعمل الجاد م  أجل إعادة الجيود  ايضموا لعوائل الجيود،

 المفقودن  بغزة.
واعتبر أولئك الجيود في كلمات ألقوها أمام حشود باألمس، أ  عملنة الجرف الصامد "حرب غزة 

 " لم تيته بعد، وأيه نجب إعادة الجيود حتى ولو كا  ذلك بعملنة عسكرنة.2014
 9/7/2018، القدس، القدس

 
 وسط رفض بعض األحزاب.. نتنياهو يضغط لتمرير "قانون القومية" .11

ذكرت صحنفة "هآرتس" العبرنة، صباح النوم االنثين ، أ  رئنس الوزراء  :ترجمة خاصة -رام هللا 
اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو نضغط على حلفائه لتمرنر ما نسمى "القايو  الوطيي" أو المعروف بـ 

شارت الصحنفة إلى حالة م  الجدل والرفض لعدد م  بيود القايو  الذي نهدف لتكرنس وأ "القومنة".
لغاء الهونة الفلسطنينة أو غنر النهودنة. وقالت الصحنفة إ  يتيناهو نضغط على أعضاء  النهودنة وا 

 االئتالف إلقرار القايو  نوم االنثين  المقبل أمام الكينست قبل الخروج إلى العطلة الصنفنة.
عتبر يتيناهو خالل لقائه مع رؤساء االئتالف الحكومي أمس األحد، أ  تمرنر القايو  مهم باليسبة وا 

 إلسرائنل كما بعض القواين  األخرى التي مررها "اللنكود" لصالح األحزاب األخرى.
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ناء ووفقًا للصحنفة، فإ  هياك نثالنثة بيود منثنرة للجدل نجري اليقاش بشأيها، أولها السماح بإقامة أح
نهودنة فقط، واعتبار اللغة العربنة ذات وضع خاص والتقلنل م  أهمنتها، واعتماد "أحكام الهاالخنة" 

 م  الحاخامات في الحاالت التي ال نوفر فنها القايو  حاًل.
وأشارت إلى أيه قد نتم إلغاء البيد األول أو تخفنفه. مشنرًة إلى أ  أحزاب "إسرائنل بنتيا" و"كليا" 

 هتوراة" تعارض البيود في القايو  وتعارض التصونت علنه.و"نهدوت 
ولفتت إلى أ  لجية تعزنز القايو  ستجتمع غدا إليهاء الصنغة األخنرة للقايو  المعدل ولك  قد نتم 

وقال مصدر مشارك في دفع القايو  إ  هياك  تأجنل اليقاش في حال لم نتم التوصل التفاق يهائي.
 فاهمات في األنام القادمة.للوصول لت %50فرصة بيسبة 

 9/7/2018، القدس، القدس
 

 حريقًا ببالونات العودة في مستوطنات "غالف غزة" 30صحف عبرية:  .11
حرنقا بمستوطيات "غالف غزة"، ميذ صباح النوم األحد، بفعل طائرات ورقنة  30ايدلع : غزة

حرنقًا ايدلعت في ميطقة  30وقالت وسائل إعالم عبرنة: إ   وبالويات العودة أطلقت م  قطاع غزة.
حرائق  8" العبري؛ فإ  24ووفق موقع "حدشوت  "غالف غزة" ميذ صباح النوم بفعل بالويات حارقة.

وذكرت صحنفة ندنعوت أحريوت أ  حرنقا  ايدلعت صباح النوم في مياطق متعددة م  "غالف غزة".
 اع غزة.كبنرا اشتعل في ميطقة "زنكنم" بفعل بالو  حارق أطلق م  شمال قط

وأفادت اإلذاعة العبرنة أ  طواقم اإلطفاء "اإلسرائنلنة" هرعت إلى أماك  اشتعال الينرا  إلطفائها، في 
 ظل استمرار العجز "اإلسرائنلي" ع  مجابهتها.

ويهانة األسبوع الماضي، ذكرت إذاعة "كا " العبرنة أ  خسائر االقتصاد "اإلسرائنلي" يتنجة طائرات 
 ملنو  دوالر(. 2.5ملنو  شنكل   8.5ت حتى اآل  يحو غزة الورقنة، بلغ

تالف معدات زراعنة  5000وأفادت أ  هذه الطائرات أدت إلى إحراق  دويم م  الحقول الزراعنة، وا 
خالل األشهر النثالنثة الماضنة، مضنفة أ  هذه البنايات ال تشمل األضرار التي لحقت بالغابات 

 األخرى.والمحمنات الطبنعنة والبيى التحتنة 
 8/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             4684 العدد:             7/9/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 ةلبحث ملفي إيران وسوري رئيس الموساد " كوهين" يزور واشنطن سراً  .10
، ع  زنارة سرنة قام بها نوسي كوه ، رئنس األحدكشف موقع "واال" العبري نوم : القدس المحتلة

شيط ، التقى فنها مع مسؤولن  وا إلىجهاز االستخبارات اإلسرائنلنة "الموساد" األسبوع الماضي 
 رفنعي المستوى في البنض األبنض، وكا  على جدول األعمال "الموضوع اإلنرايي".

أ  هذه الزنارة "تأتي ضم  التيسنق المشترك بن  البلدن  في هذا  إلىوقال الموقع اإللكترويي 
اإلنرايي حس  روحايي أ  زنارة نوسي كوه  جاءت قبل أنام م  لقاء الرئنس  إلىالموضوع"، مشنرا 

مع القادة األوروبنن  في فننيا نوم الجمعة الماضي، حنث بحث جمنع األطراف مستقبل الملف 
 اليووي اإلنرايي بعد ايسحاب الوالنات المتحدة ميه.

 8/7/2018، فلسطين أون لين
 

 لم نشهده سابقاً  ليست أقوى من إيران والم واجهة الم باشرة معها ست عر ضنا لدمارٍ  "إسرائيل"هآرتس:  .11
"رئنس الوزراء اإلسرائنلي  بينامن  يتيناهو سنئ جدًا في إدارة الممفاوضات،  زهنر أيدراوس:-الياصرة

هذا ما تبن   لي  م  خالل عشرات الجلسات التي شاركت فنها لتقننم األوضاع السناسن ة واألمين ة 
واآلخرو  باتوا نمعاملويه على أي ه األكنثر صدقًا  للدولة العبرن ة، إي ه نعتقد أي ه نفهم أكنثر م  اآلخرن ،

ومصداقن ًة"، بهذه الكلمات وأخرى وصف يائب رئنس مجلس األم  القومي  السابق، عنرا  عتصنو ، 
ٍة أدلى بها لصحنفة  هآرتس( العبرن ة.  رئنس الوزراء يتيناهو في مقابلٍة خاص 

جن ة اإلسرائنلن ة، بما في ذلك قيصل تل عتصنو ، الذي شغل عد ة مياصب رفنعة في وزارة الخار 
"، الذي نشمل  أبنب في سا  فرايسنسكو بأمرنكا، نمغر د خارج سرب "اإلجماع القومي  الصهنويي 

 المؤسستن  األمين ة والسناسن ة في تل أبنب، كما أك دت الصحنفة.
را ، قال الدبلوماسي  وفي معرض رد ه على سؤاٍل حول االتفاق اليووي  الذي تم  التوقنع علنه مع إن

اإلسرائنلي  السابق "إ   ايسحاب الوالنات الممتحد ة األمرنكن ة بشكٍل قاٍس وصارٍم م  شأيه أْ  نؤد ي 
إلى اقتراب إنرا  أكنثر م  القيبلة اليوون ة، وم  الياحنة األخرى قد نمور ط الميطقة في حرٍب، ممشد دًا 

 القرنب ال نتواجد في إنرا ، إيم ا في سورن ة".في الوقت عنيه على أ   التهدند المفصلي  و 
عتصنو  أضاف قائاًل: "المكا  األكنثر قابلن ًة لاليفجار، أْي ايدالع الحرب، هو سورن ة، ال بْل أكنثر 
م  ذلك، إسرائنل تعنش النوم يوعًا م  الحرب ولكي ها مشتعلًة على ياٍر هادئٍة، ولوال تواجد الروس 

ب قد ايدلعت سابقًا". وتابع: "يتيناهو نمرد د كل  الوقت أ   هدف الدولة العبرن ة بنييا وبنيهم لكايت الحر 
 هو طرد اإلنراينن  م  سورن ة، والجمنع نهتفو  وراءه"، على حد  قوله.
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وشد د  عتصنو  على أ   هذا الهدف، طرد إنرا  م  سورن ة، لنس قاباًل للتحقنق م  قبل إسرائنل، 
قبل الحكومة اإلسرائنلن ة قد نؤد ي إلى اشتعال حرٍب في ميطقٍة غنرم واإلصرار على تحقنقه م  

، كما  مستقر ٍة، والتي ستمشارك فنها إنرا ، المنلشنات التابعة لها في سورن ة وتيظنم حزب هللا اللبيايي 
 أ   تركن ا تلعب باليار، وفق أقواله.

الروس فقط، الذي نتفاخرو  بأي هم الالعب وأردف قائاًل: "الحل  اليهائي  لألزمة السورن ة سنمحد د ه 
األكنثر تأنثنرًا في الميطقة، والذن  نجرو  اتصاالت مع الجمنع، ولكي هم نقولو  إلسرائنل شنئًا، فنما 
نقولو  إلنرا  أمرًا آخر، مموضحًا أ   األمر الوحند الممستق ر هو أ   أمرنكا ستسحب قو اتها م  سورن ة، 

سرائنل  وممضنفًا أي ه في سورن ة نحدث أمرًا دراماتنكنًا، ذلك أي ه للمر ة األولى في التارن  تتواجد إنرا  وا 
م  الياحنة العسكرن ة بممواجهٍة ممباشرٍة، وبالتالي نوجد احتمال كبنر أل   نترد ى الوضع أكنثر بنيهما 

 لحرٍب مفتوحٍة، والتي م  شأيها أْ  تكو  حربًا بأشكاٍل متيوعٍة، على حد  وصفه.
يدما طلبت ميه ممعد ة الممقابلة تفسنر كالمه رد  عتصنو  بالقول: هذا نعيي إي ه إذا دخل حزب هللا وع

اإلنراين ة، فإ   الدمار والخراب اللذن  ستتعر ض لهما تل أبنب والعدند م  -في الحرب اإلسرائنلن ة
ويا  خطنرن  للغانة، دمار لم يشهده م  ذي قبل، على حد  قوله. المد  اإلسرائنلن ة األخرى، سنك

وتابع: "إسرائنل ال تملك الرد  لميع هذا الدمار، يعم باستطاعة إسرائنل أْ  ترمد ، ولكيي ي ال أعرف َمْ  
هو الشخص الذي نمعز ي يفسه بالقول إي ه إذا قاموا بتدمنر تل أبنب، فإيي ا سيقوم بتدمنر العاصمة 

 اين ة، بنروت".اللبي
 8/7/2018، لندن، رأي اليوم

 
 استشهاد شاب من مخيم الفوار متأثرا بإصابته برصاص الحتالل .11

ار م  مخنم الفوار جيوب الخلنل، متأنثرا : الخلنل استشهد نوم األحد، الشاب نعقوب فانق يص 
لخلنل، إ  إصابة وقالت مراسليا في ا .2009، في العام اإلسرائنليبإصابته برصاص قوات االحتالل 

يصار أدت إلى شلل يصفي، وبتر في ساقنه الحقًا. وعايى يصار م  فشل كلوي، فاقم وضعه 
 الصحي، وصواًل إلى ارتقائه شهندًا.

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

 وزراء ونواب إسرائيليون يقتحمون األقصى .11
سرائنلي، أوري أرئنل، برفقة عشرات المستوطين ، صباح النوم اقتحم وزنر الزراعة اإل: محمود مجادلة

 األحد، المسجد األقصى المبارك م  باب المغاربة بحراسة مشددة م  شرطة االحتالل الخاصة.
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وبعد وزنر الزراعة المستوط  أرئنل، اقتحمت عضو الكينست م  حزب اللنكود، شارن  هسكل، 
رطة االحتالل، حنث أوضحت أيها المرة األولى التي ساحات المسجد األقصى، بحراسة مشددة لش

تقتحم ساحات الحرم، وزعمت أ  المكا  مقدس للنهود، وهو ضم  النثقافة والتراث النهودي، على حد 
 قولها.

 8/7/2018، 48عرب 
 

 ديس لتهجير أهالي الخان األحمر وكرفانات في أبو.. حملة اعتقالت ومداهمات في الضفة .11
هنر غفنرة م  مخنم الفوار جيوب الخلنل، جنثما  الشاب نعقوب يصار الذي شنعت جماوكاالت: 

 األحد، متأنثرا بإصابته برصاص قوات االحتالل. أمساستشهد فجر 
وكايت إصابة يصار أدت إلى شلل يصفي، وبتر في ساقنه الحقًا. كما عايى يصار على أنثر 

أهالي الشهداء المحتجزة  أعل و م  فشل كلوي، فاقم وضعه الصحي، حتى استشهاده.  اإلصابة
جنثامنيهم لدى االحتالل، اعتزامهم تيظنم اعتصام النوم االنثين ، للمطالبة باسترداد جنثامن  أبيائهم، 

 على مندا  الميارة وسط رام هللا. ودعا أهالي الشهداء للمشاركة الواسعة في هذا االعتصام.
لمحتلة، حنث اعتقلت عددًا م  الفلسطنينن ، وداهمت قوات االحتالل مياطق عدة في الضفة الغربنة ا

 وصادرت ممتلكاتهم.
واعتقلت قوات االحتالل جودت أبو اسينية ويجله مالك، م  حارة السعدنة في القدس المحتلة لنل 
السبت. كما سل مت الدكتور طارق التمنمي م  الخلنل بالغًا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام ميزله. 

خالل اقتحامها قرنة حزما شمال شرقي مدنية  الشواكلسنارات وعشرات آالف  ويهبت قوات االحتالل
 القدس، وقرنة سلواد شمال شرقي رام هللا.

على صعند متصل، شرعت قوات االحتالل بيصب "كرفايات" بنوت متيقلة في بلدة العنزرنة تمهندا 
ل ميذ ساعات الصباح الباكر لنها بعد هدمها. ووصلت آلنات االحتالإ األحمرقرى الخا   أهاليليقل 

قوات االحتالل طرنق ابو دنس  أغلقتكما  التجرنف ويصب الكرفايات. أعمالإلى العنزرنة وبدأت 
 .األحمراالحتالل وقواته في الميطقة وفي الخا   آللناتالعنزرنة وسط ايتشار مكنثف 

لهدم للقرى البدونة في الخا  "، قبل نومن ، قرار أوامر ااإلسرائنلنةوكايت قد جمدت المحكمة العلنا "
 حتى البت في االلتماس الذي تقدم به اهالي الحي. األحمر

" اإلسرائنلنة"العلنا  إ واالستنطا  ولند عساف بعد صدور القرار  الجداروقال رئنس هنئة مقاومة 
 األنامالهنئة عملت بشكل حنثنث خالل  أ احترازنا بوقف هدم القرى، مشنرا إلى  أمراً  أصدرت

مخطط هنكلي للتجمع لترخنصه، وم  نثم قام محامو الهنئة بتقدنم المخطط  إعدادلماضنة على ا
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رفضت ذلك، ما دفع الهنئة إلى  األخنرة أ  إالالهنكلي إلى ما تسمى االدارة المدينة لترخنص التجمع 
لى رد م  " إلصدار امر احترازي بوقف الهدم لحن  الحصول عاإلسرائنلنةتقدنم التماس إلى "العلنا 

نصدر القرار اليهائي في  أ رفضها ترخنص التجمع، معربا ع  امله  أسبابالمدينة تبن  فنه  اإلدارة
 .األحمرم  الجاري بوقف هدم قرى الخا   11 ـال

 9/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 الهيئات الدينية في القدس: ل صالحية لنتنياهو بالتدخل في شؤون القدس .11
ال  أ ات الدنينة في مدنية القدس المحتلة النوم السبت بنايا، أكدت فنه أصدرت الهنئ: القدس

 صالحنة لـ يتيناهو( بالتدخل في شؤو  القدس.
هذا األسبوع بأ  رئنس وزراء االحتالل بينامن   اإلعالمونأتي البنا  ردا على ما تياقلته وسائل 

 ب الكينست لألقصى المبارك!يتيناهو، قد أصدر "قرارا" نسمح بموجبه "دخول" الوزراء ويوا
وجاء في البنا : "يح  في الهنئة اإلسالمنة العلنا، ومجلس األوقاف والشؤو  والـمقدسات اإلسالمنة، 
ودار اإلفتاء الفلسطنينة، ودائرة قاضي القضاة في القدس، ودائرة األوقاف اإلسالمنة وشؤو  المسجد 

 األقصى في القدس، إزاء ذلك يؤكد ما نأتي:
إ  إدارة المسجد األقصى المبارك ميوطة بالمسلمن  وحدهم، وتمنثلهم دائرة األوقاف اإلسالمنة  أوال:

 بالقدس، صاحبة االختصاص والصالحنة.
نثاينا: ال نملك رئنس وزراء االحتالل أ  نصدر قرارا بالسماح للوزراء وليواب الكينست بدخول 

حنة بذلك، ولنس صاحب اختصاص األقصى المبارك، فذلك لنس م  شأيه، ولنس لدنه أي صال
 بالسماح أو عدمه، لذا فإ  قراره الالمسؤول هو باطل الغ، وال نعتد به.

نثالنثا: يحمل يتيناهو المسؤولنة الكاملة ع  أي توتر نحصل في األقصى المبارك أو في مدنية القدس 
 يتنجة قراره الالمسؤول.

وحدهم، وأ  أي اعتداء أو تجاوز م  قبل  رابعا: يؤكد للمرة تلو األخرى بأ  األقصى للمسلمن 
 سلطات االحتالل ضد األقصى ل  نكسبهم أي حق فنه.

خامسا: يؤكد المطالبة المتكررة والسابقة بضرورة إعادة مفتاح باب المغاربة الذي اغتصبه جنش 
 .1967االحتالل ميذ عام 

سجد األقصى المبارك دنينا سادسا: يؤكد أنضا وجوب االلتزام بالوضع الراه  الذي كا  علنه الم
 .1967وتارنخنا ميذ عام 
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وختم البنا  بالتأكند على أ  المسجد األقصى المبارك مسجد إسالمي بقرار ربايي وبحمانة المرابطن  
 إلى نوم الدن .

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

 اإلسرائيلية بحقهم في القدس مسيحيو فلسطين يطلعون مؤتمر "باري" على النتهاكات .11
قال رئنس اللجية الرئاسنة لشؤو  الكيائس حيا عمنرة إ  الوجود المسنحي األصنل في : رام هللا

نسعى إلى إلغاء الوجود المسنحي في  1967المدنية المقدسة مهدد، واالحتالل اإلسرائنلي ميذ العام 
في رسالة وجهها إلى سكرتنرة قداسة  وأضاف عمنرة .اإلقصاءالمدنية المقدسة م  خالل سناسة 

البابا فريسنس، تتضم  توصنات خاصة في لقاء مدنية باري اإلنطالنة بن  البابا مع بطاركة الشرق 
ما يرنده هو العدل والسالم لكي نعنش أوالديا في حرنة وكرامة بعندن  ع   أ ورؤساء الكيائس فنه، 

حاضية للدنايات النثالث، ومتى نسنطر علنها لو   وأشار إلى أ  القدس الظلم والقهر واالضطهاد.
واحد على حساب اآلخرن  فإ  طبول الحرب تقرع، والتطرف نصبح سند الموقف ويتطلع إلى أ  
نعلي هذا التجمع صوت الكينسة وحتمنة الوجود الكيسي المسنحي في المدنية المقدسة حنث جوهر 

ضرة الفاتنكا  رسالتن  لسكرتنرنة البابا لعرضها وسلم سفنر دولة فلسطن  لدى حا العقندة الكيسنة.
على لقاء باري الذي نعقد النوم السبت، األولى م  عمنرة، وائتالف المؤسسات المسنحنة الفلسطنينة، 

 تشرح الوضع العام في الميطقة خاصة الوضع المسنحي في القدس.
 7/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قصى يتصدون لحفريات الحتالل في "باب الرحمة"حراس األ .11

تصدى العدند م  حراس المسجد األقصى، النوم السبت، لحفرنات يفذتها سلطات االحتالل في 
واقتحمت شرطة االحتالل الميطقة عيد الساعة النثاينة فجرا،  ميطقة "باب الرحمة" المتاخم للمسجد.

داخل األقصى، إال أ  الحراس تصدوا لها، وأوقفوا وشرعت بأعمال تخرنب في ميطقة "باب الرحمة" 
وهددت شرطة االحتالل  أعمال الحفرنات، حسبما أفاد مدنر المسجد األقصى عمر الكسوايي.

الحراس باالعتقال وكسر هواتفهم العتراضهم على أعمال التخرنب والحفرنات بالميطقة، كما حمل 
وكا  مئات المصلن  في المسجد  األعمال. الحراس الشرطة المسؤولنة الكاملة ع  تبعات هذه

األقصى يفذوا خالل أنام شهر رمضا  أعماال تطوعنة في ميطقة باب الرحمة، شملت توضنب 
 وترتنب الميطقة وزراعتها بأشجار زنتو .

 7/7/2018، األيام، رام هللا
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 "القدس الدولية": الحتالل يرسم صورة نهائية لعاصمة يهودية .11
س الدولنة النوم أ  االحتالل خطا خطوة واسعة باتجاه تيفنذ خطته لرسم صورة اعتبرت مؤسسة القد

القدس اليهائنة التي نرندها عاصمة نهودنة السكا  والمعالم، وذلك بعد شروعه في تهجنر أهالي خا  
 األحمر شرق القدس المحتلة.

هذه الخطوة إلى إزالة  وقال ناسن  حمود مدنر عام مؤسسة القدس الدولنة إ  إسرائنل ترمي م  وراء
األحناء المقدسنة التي تعترض مخططاتها لوصل قلب القدس بمستوطية "معالنه أدومنم" عبر مشروع 

وأوضح أ  هذه الخطوة  ، ونقع خا  األحمر في قلب هذا المشروع.E1استنطايي خطنر نسمى 
أ  االحتالل نستمد  مقدمة لتهجنر وعزل أحناء مقدسنة أخرى ميها كفر عقب ومخنم شعفاط، معتبرا

جرأته في تيفنذ مشارنعه اإلجرامنة بحق القدس والمقدسنن  م  تقاعس الموقف العربي واإلسالمي 
 الرسمي واألمنركي الساعي إلى تصفنة قضنة القدس وفلسطن  م  خالل "صفقة القر ".

التفاف  وقال "إييا إذ يقد ر بطوالت أهالي خا  األحمر وتصدنهم لصلف االحتالل، يدعو إلى
فلسطنيي عربي إسالمي دولي حول حقهم المشروع في البقاء في أرضهم، ويطالب بدعمهم إلعادة 

واعتبر حمود أ  إسقاط مخططات إسرائنل لتهجنر أحناء  إعمار ما نهدمه االحتالل" م  مساكيهم.
ي القدس القدس وحسم مصنر المدنية المقدسة لمصلحتها ال نتم إال بمواجهة شاملة مع االحتالل ف

سالمي.  وكل المياطق الفلسطنينة، وبإسياد جماهنري عربي وا 
 8/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 طفل جريح مختطف من غزة يتعرض للشتم والتهديد بمستشفى إسرائيلي .11

كشف تسجنل قصنر بث على شبكات التواصل االجتماعي تعرض الطفل الجرنح آدم  خلنل الشن :
 ابنة م  إسرائنلي وتهدنده بالموت في مستشفى بارزالي اإلسرائنلي.عامًا( لشتائم ي 15سالم  

وعبر والد الطفل، الذي نقط  في مخنم الشاطئ في حدنث لـ"األنام" ع  حزيه وغضبه الشدندن  لما 
وأشار إلى أيه للمفارقة فإ  التسجنل الفظنع طمأيه إلى  نتعرض له يجله في المستشفى اإلسرائنلي.

 تصرت على ساق فقط. بعد أ  لم نك  نعرف طبنعة إصابته.أ  إصابة ابيه اق
وكا  جيود االحتالل اختطفوا الطفل "سالم" بنيما كا  نشارك في مسنرات العودة شرق بلدة جبالنا 

 بعد إصابته برصاصهم دو  أ  نتسيى لذونه معرفة طبنعة إصابته.
ا نرافقويه وقت إصابته واختطافه، وم  وقال األب إيه علم باعتقال ابيه جرنحًا م  الشبا  الذن  كايو 

وأضاف: إيه توجه لمقر اللجية الدولنة للصلنب  وقتها ال نعلم أي أخبار ع  وضعه وحالته الصحنة.
األحمر في مدنية غزة، وهنئة الشؤو  المدينة في السلطة الوطينة، لالستعالم ع  وضعه، إال أيه 
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وأوضح أيه توجه  له وترفض ميحه تصرنحًا للزنارة.أبلغ أ  سلطات االحتالل تميع يشر أيباء ع  يج
لمركز المنزا  لحقوق اإليسا  لطلب توكنل محام لزنارته، إال أ  طلب المركز بإنفاد محام ع  
المركز ورؤنة الفتى الجرنح، قوبل بالرفض م  سلطات االحتالل، مشنرًا إلى أ  المركز أبلغه مجددًا 

 أفراد العائلة، م  الحصول على تصرنح لزنارته. أحدنتمك  أيه سنحاول رفع قضنته مجددًا لكي 
وطالب بتوفنر الحمانة البيه وفق مبادئ حقوق اإليسا  وضما  سالمته في أعقاب التهدندات بموته، 
الفتًا إلى أ  التسجنل لم نوضح إ  كا  صاحب هذه التهدندات م  جيود االحتالل أو العاملن  في 

 المستشفى.
 8/7/2018، األيام، رام هللا

 
 وظيفة جديدة للبالونات تربك قوات الحتالل وتستنزف خبراء المتفجرات .10

تفتقت قرنحة يشطاء في مسنرة العودة ع  ابتكار جدند نستيزف جيود االحتالل ونربك  محمد الجمل:
 تحركاتهم في محنط قطاع غزة.

ي ذنل البالويات أو رسائل وتمنثل االبتكار الجدند في ربط أجسام صغنرة تشبه العبوات الياسفة ف
وأصبح جيود االحتالل بعد هذا االبتكار مضطرن  إلى مالحقة كل بالو   موجهة لجنش االحتالل.

 نطلق م  قطاع غزة للتأكد م  خلوه م  األجسام المتفجرة.
وبات المتظاهرو  نستخدمو  البالويات في إنصال رسائل موجهة لجنش االحتالل، تؤكد استمرار 

 ختلف أشكاله، أو تحمل صورًا لشهداء مسنرات العودة.اليضال بم
ونطلق المتظاهرو  عادة البالويات بأعداد كبنرة بشكل جماعي، كما حدث في مدنية رفح، نوم 

 الجمعة الماضي، حن  حمل كل بالو  صورة شهند، وتحتها عبارة تؤكد استمرار المسنرات.
رسائل باللغة العبرنة م  المتظاهرن  إلى  نقول الشاب أحمد جمعة: إ  البالويات تحمل أنضاً 

المستوطين  تصب في موضوع واحد، وهو استمرار اليضال الفلسطنيي حتى ينل الحقوق، إضافة 
 وأيشأوهاإلى دعوات لسكا  غالف غزة للرحنل، وتتوعدهم بحرق محاصنلهم وحقولهم التي زرعوها 

متظاهرو  استغالل هذه البالويات في أغراض ونحاول ال على أراض فلسطنينة همج ر أهلها في اليكبة.
رسال الرسائل، إذ نربطو  فنها بعض األجسام التي تبدو مرنبة لجنش  أخرى غنر إشعال الحرائق وا 

رباك وحداته. وأرسل شبا  م  مدنية رفح بالويًا نحمل مصباحًا ندونًا  االحتالل، بهدف استيزافه وا 
زة تسبب بحالة إرباك لقوات االحتالل، حنث هرع معطوبًا، وحن  سقط داخل إحدى قرى غالف غ

 خبراء المتفجرات واستغرق فحص المصباح المذكور وقتًا طوناًل، تخلله إجراءات عدندة.
 7/7/2018، األيام، رام هللا
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 األمريكي -السعودي  -: الرئيس المصري يصطف مع المحور اإلسرائيلي "نيوزويك" .11

نيانر/كايو   25ينوزونك" األمرنكنة، المراحل التي تلت نثورة إبراهنم درونش: رصدت مجلة " -ليد  
النثايي، مسلطة الضوء على أوضاع "اإلخوا  المسلمن " الذن  أطنح رئنس نيتمي إلنهم م  الحكم، 

 وباتوا عرضة الضطهاد يظام الرئنس عبد الفتاح السنسي.
حداث الربنع العربي، وقامت م  أهم أ 2011وحسب الكاتب دنفند برنيا  "النثورة المصرنة في عام 

نومًا م   18عامًا م  حكم الرئنس محمد حسيي مبارك والذي أطاح المالنن  به في  30ضد 
 التظاهرات التي شارك فنها م  كل الطبقات االجتماعنة والمشارب السناسنة".

وأضاف: "مع خروج الرجل القوي بدأت مصر بالبحث ع  خلنفته والعمل على التحول م  عقود 
الدنكتاتورنة إلى الدنمقراطنة. وم  بن  الجماعات السناسنة كا  اإلخوا  المسلمو  وحزبهم "العدالة 

 والحرنة" في موقع مياسب لتولي السلطة".
والرئاسة في  2011"العدالة والحرنة" فاز، وفق المقال "في معظم مقاعد البرلما  في ايتخابات عام 

 م مرحلة في إيجازات اإلخوا  السناسنة".. وكا  ايتخاب محمد مرسي أه2012عام 
لك ، نتابع الكاتب، "في غضو  عامن  أدت الخالفات داخلهم واألحزاب السناسنة والمؤسسة 
العسكرنة في البلد إلى حالة م  االضطرابات، وتدخل الجنش. وفي غضو  عام م  ايتخابه أطنح 

السري وتم تجرنمهم، وسج  قادة بمرسي وأعقب ذلك مذبحة لإلخوا  الذن  أجبروا على العمل 
 الجماعة الروحنن  والسناسنن  بم  فنهم مرسي وحكم علنهم باإلعدام أو بالمؤبدات".

عدد م  المحظوظن  "يجوا لنبدأوا حناتهم في الميفى بعندا ع  وطيهم وأروقة السلطة التي احتلوها 
تراجع الدنمقراطنة المتعددة في  لفترة قصنرة"، طبقًا للمقال التي نالحظ أ  "تراجع اإلخوا  نعكس

وأوضح أ  "بعد خمسة أعوام م  االيقالب أحكمت الحكومة العسكرنة التي قادها الجيرال  مصر".
 الذي أصبح رئنسًا عبد الفتاح السنسي، سنطرتها على كل الشعب وأسكتت المعارضة".

 م  األصوات. %97والسنسي فاز في ايتخابات الرئاسة هذا العام بيسبة 
رأت تشولي تنفا ، ميسقة برياما الشرق األوسط وشمال أفرنقنا في المجلس األوروبي للعالقات و 

 الخارجنة، أ  "الخط األول والنثايي والنثالث والرابع، في اإلخوا  لوحق".
كاتب المقال اعتبر أ  "السنسي نشعر بالجرأة يظرًا للتحوالت الجنوسناسنة في الميطقة. وأصبح 

صالح المعسكر المعادي لإلخوا  مع أ  المعنار في الماضي ميقسم بن  الحكومات  المنزا  النوم في
التي ترند التعاو  معهم وتلك التي ال ترند. ونقوم ولي العهد السعودي، األمنر محمد ب  سلما ، في 

 األشهر الماضنة بحملة تطهنر لألكادنمنن  المرتبطن  باإلخوا ".
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األمرنكي، والدعم الخارجي نميحه ندا  -السعودي  -لي واصطف السنسي مع المحور اإلسرائن
 مطلقة في القمع الداخلي.

 9/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 يستقبل صائب عريقات األردني وزير الخارجية .11

التقى وزنر الخارجنة وشؤو  المغتربن  أنم  الصفدي النوم أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة  :ا عم  
د. صائب عرنقات في اجتماع تشاوري في إطار عملنة التيسنق المستمرة تيفنذا  التحرنر الفلسطنينة

 لتوجنهات جاللة الملك عبدهللا النثايي والرئنس محمود عباس.
جاللة الملك عبدهللا النثايي في واشيط   أجراهاووضع الصفدي عرنقات في صورة المحادنثات التي 

األساس التي نشكل حلها على أساس حل الدولتن  والتي أكدت مركزنة القضنة الفلسطنينة القضنة 
 السبنل الوحند لتحقنق األم  واالستقرار الشاملن  في الميطقة.

وأكد الصفدي وعرنقات تماهي الموقفن  األرديي والفلسطنيي إزاء متطلبات حل الصراع وتحقنق 
ي الحرنة والدولة السالم المتمنث لة في تلبنة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطنيي وخصوصا حقه ف

 وعاصمتها القدس الشرقنة. 1967المستقلة على خطوط الرابع م  حزنرا  للعام 
وحذر الصفدي وعرنقات م  تبعات استمرار غناب آفاق حقنقنة لزوال االحتالل وشددا على أهمنة 

 إطالق جهد دولي فوري وفاعل لكسر االيسداد السناسي.
التي تستهدف تغننر الحقائق على األرض وتقوض حل  ألحادنةاودا  الجايبا  الخطوات اإلسرائنلنة 

 وف ي مقدمها بياء المستوطيات ومصادرة األراضي. الدولتن ،
أهمنة استمرار وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  في تقدنم خدماتها  وأكدا

 للوكالة. وفق تكلنفها األممي، وشددا على ضرورة توفنر التمونل الالزم
 8/7/2018، الغد، عم ان

 
حباط هجوم صاروخي .11  دمشق تتحدث عن إصابة طائرة إسرائيلية وا 

أفادت وكالة األيباء السورنة الرسمنة  سايا( بأ  الدفاعات الجونة السورنة : وكاالتوال ،الجزنرة
(، تصدت مساء األحد لقصف إسرائنلي على مطار التنفور العسكري في رنف حمص  وسط البالد

 بنيما لم نصدر أي تعلنق إسرائنلي على الهجوم.
ويقلت وكالة "سايا" ع  مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعيا الجوي تصدت لعدوا  إسرائنلي 
وأسقطت عددا م  الصوارن  التي كايت تستهدف مطار التنفور"، مضنفا أ  الدفاعات الجونة 
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وقالت الوكالة إ   غادرة األجواء السورنة".أصابت إحدى "الطائرات المهاجمة وأرغمت البقنة على م
 الهجوم الصاروخي لم نسفر إال ع  أضرار مادنة.

ويشرت مواقع مقربة م  اليظام السوري تسجنالت مصورة تظهر تعرض المطار للقصف، بنيما لم 
 نصدر ع  السلطات اإلسرائنلنة تعلنق رسمي على ما أوردته وسائل اإلعالم السورنة سواء باليفي أو

 التأكند، لكيها عادة ما تتكتم ع  منثل تلك الهجمات، وربما تعل  عيها في وقت الحق.
ورفض متحدث عسكري إسرائنلي التعلنق على التقارنر حول غارات إسرائنلنة وقال "ال يعلق على 

 تقارنر في اإلعالم األجيبي".
يقاًل ع  تقارنر في اإلعالم أما اإلعالم اإلسرائنلي فاكتفى بيشر تفاصنل بشأ  القصف على المطار 

 السوري الرسمي، كما لم نلمح إلى مسؤولنة الجنش اإلسرائنلي ع  القصف.
ويقلت وكالة الصحافة الفريسنة ع  ياشط حقوقي سوري قوله إ  القصف طال مطار التنفور 

ى بن  ومحنطه، مشنرا إلى أ  الهجوم استهدف "مقاتلن  إنراينن  في حرم المطار"، ومؤكدا سقوط قتل
 المقاتلن  اإلنراينن  وآخرن  موالن  لقوات اليظام دو  أ  نتمك  م  تحدند العدد.

 9/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 زجاجات عطر 5"إسرائيل" تتهم سائحة تركية بمساعدة حماس بـ  .11
، وجه االدعاء العسكري اإلسرائنلي، النوم األحد، الئحة اتهام بحق مواطية تركنة: محمود مجادلة

اعتقلت الشهر الماضي في مطار ب  غورنو   اللد سابًقا( وذلك بزعم "عالقتها بتيظنمات معادنة 
إلسرائنل، وتعرنض أم  إسرائنل للخطر"، وتضميت الالئحة يقل زجاجات عطور م  إسطيبول 

 دوالر. 500للبالد ويقل مبلغ مادي ال نتجاوز الـ
تهم بحق  4عقدت في محكمة سالم العسكرنة،  ووجه االدعاء العسكري اإلسرائنلي، خالل جلسة

عاما(، وهي: "مساعدة حماس، وتقدنم خدمات متيوعة  27المواطية التركنة الشابة أنبرو أوزكا   
دخالها إلى البالد يقودا وأغراًضا م  جهة معادنة".  لها، وتخرنب اليظام العام للدولة، وا 

زجاجات عطور م  مطار إسطيبول  5ا  جلبت وقال االدعاء العسكري في الئحة االتهام إ  أوزك
، وزعم أيها "سلمت زجاجات العطر لشخصنة لم نتم 2016إلى البالد خالل زنارة قامت بها في العام 

 التعرف على هونتها وذلك بهدف تبننض أموال لصالح حركة حماس".
خلنوي جلبته م  زمنلها فنما تمحورت التهمة النثاينة حول "حادنثة" تسلنم الشابة التركنة لشاح  هاتف 

في العمل بمركز لألبحاث في إسطيبول، إلى صدنقه في الضفة الغربنة المحتلة، أنثياء زنارتها، 
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أوزكا  التقت بصدنق زمنلها، ولم تسلمه الشاح  "الوارد في الئحة االتهام" والذي تجاوز كل مراحل 
 التفتنش واإلجراءات األمينة في مطار ب  غورنو .

، 2017بة العسكرنة أ  زمنل أوزكا  ذاته، طلب ميها خالل زنارتها للبالد في عام وادعت الينا
دوالر إلى صدنقه في الضفة الغربنة المحتلة. في هذه المرحلة، زعمت الينابة،  500توصنل مبلغ 

أيها  أوزكا ( أدركت بالفعل أ  زمنلها كا  على صلة بحماس، وأخبرها أ  المبلغ م  متبرع أجيبي. 
دوالر(، إلى البالد وبالتالي إلى صدنق زمنلها م   500مت أوزكا  أيها حولت األموال  مبلغ الـواته

 خالل مساعدة أختها وصدنقتها.
" إ  "الئحة االتهام 48وفي هذا السناق، قال محامي الدفاع ع  أوزكا ، عمر خمانسي، لـ"عرب 

طيها رسائل ترهنب وردع للشعب ضد أوزكا  سخنفة ومنثنرة للسخرنة. هي رسالة سناسنة، وفي با
التركي والحكومة التركنة، بسبب زناراتهم المتكررة إلى مدنية القدس". وأكد أ  "الهدف م  الئحة 

 االتهام ضد أوزكا  هو نثيي األتراك ع  زنارة مدنية القدس والمسجد األقصى".
معنات التركنة التي تقدم وأوضح أ  القضنة تأتي في سناق المحاوالت اإلسرائنلنة بالتضننق على الج

 المساعدات للفلسطنينن ، والتي تضميها إخراج وكالة التعاو  والتيسنق التركنة "تنكا" ع  القايو .
وأضاف أ  أوزكا  تدفع نثم  الرسالة السناسنة التي تحاول إسرائنل إنصالها إلى المجتمع التركي، 

 إسرائنل.موضًحا أيها أول مواط  تركي نقدم ضده الئحة اتهام في 
وتابع "يتعجب لتقدنم الئحة اتهام ضد المواطية التركنة؛ ففي منثل هذه الحاالت مع األجايب نتم 

 ترحنلهم، لك  هذه المرة تم اإلصرار على تقدنم الئحة اتهام".
نوًما بأمر عسكري. وأوضح  16" إيه مميع م  التقاء موكلته لفترة 48وقال خمانسي في حدننثه لـ"عرب 

يجح في إقياع قاضي المحكمة األولى التي عقدت لليظر في قضنة الشابة التركنة في  أيه كا  قد
"بنتح تنكفا" باإلفراج عيها لنتم اعتقالها في النوم التالي إنثر استئياف الينابة العسكرنة في محكمة 

 عوفر.  وأكد أ  موكلته أيكرت جمنع االتهامات، وأكدت عدم وجود أي عالقة لها بحركة حماس.
قال خمانسي إ  المحكمة، النوم، مددت توقنف أوزكا  نوما واحدا، لليظر في الالئحة التي قدمها و 

االدعاء العام، وستقرر في جلسة الغد ما إذا كايت أوزكا  ستبقى قند التوقنف لحن  ايتهاء 
 اإلجراءات القايوينة بحقها، أم ستفرض علنها اإلقامة الجبرنة.

وم م  سج  "هشارو " بالقرب م  مدنية يتاينا، إلى سج  الجلمة بالقرب وأفاد بأ  أوزكا  يقلت الن
 م  مدنية حنفا.
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حزنرا / نوينو الماضي، م  مطار ب  غورنو   اللد( خالل عودتها  11وتم توقنف أوزكا  في 
ساعات قبل  8أنام، وتعرضت للتحقنق لمدة تزند ع   3إلسطيبول، بعد زنارة للقدس استمرت 

 اعتقالها.
 8/7/2018، 48 عرب

 
 سفير قطر إلعمار غزة: ل تقد م في مفاوضات تبادل األسرى .11

قال رئنس اللجية القطرنة إلعادة إعمار قطاع غزة، السفنر محمد : القدس المحتلة ــ يضال محمد وتد
ة العمادي، في مقابلة بمنثت مقاطع ميها على القياة اإلسرائنلنة األولى، إيه لم نتم إحراز أي تقدم، لغان

سرائنل بشأ  صفقة لتبادل األسرى، مشنرًا إلى أ  دور  اآل ، في االتصاالت بن  حركة حماس وا 
 الوساطة القطري حال دو  ايدالع حرب جدندة. 

وأكد العمادي أ  الحدنث ع  إقامة منياء لغزة في قبرص مقابل إعادة األسرى اإلسرائنلنن  لدى 
 األسرى مقابل األسرى، ولنس مقابل منياء أو فتح حدود". "حماس" لنس مقبواًل، قائاًل: "هذا مستحنل.

وأشار العمادي، خالل المقابلة المذكورة، إلى أ  الفجوة بن  الطرفن  ما تزال كبنرة، وأيهما نعمال  
مع أكنثر م  طرف: "معيا ومع األلما  ومع المصرنن "، على حد تعبنره، مضنفًا أيه "نمك  بدانة 

تظاهرات عيد الحدود؛ منثال م  خالل إدخال خمسة آالف عامل فلسطنيي طرح حلول أولنة لوقف ال
 للعمل في إسرائنل، وتحقنق الهدوء على الحدود بن  الطرفن ، وبعد ذلك االيتقال للقضانا األخرى".

وأكد العمادي أ  "حماس" ال تعارض االقتراحات التي تحدنثت ع  إقامة منياء في قبرص تحت 
م ال نرندو  حرًبا، ال حماس وال إسرائنل، الحل العسكري لم نأت  بيتنجة. أيتم إشراف دولي، قائاًل: "ه

 إسرائنل( جر بتم نثالث حروب، ومع كل حرب خرجت حماس أقوى، واآل  حماس أقوى، وأي حرب 
 جدندة ستكو  صعبة علنكم".

يهم في صفقة وقال السفنر القطري إ  "الجايب اإلسرائنلي ارتكب خطأ عيدما أعاد اعتقال المفرج ع
 شالنط، نجب أواًل اإلفراج عيهم وم  نثم الجلوس لطاولة المفاوضات".

 8/7/2018، العربي الجديد، لندن
 

 "العربية" تبث الرواية الصهيونية للنكبة الفلسطينيةقناة  .11
ليد : دعا ميتدى اإلعالمنن  الفلسطنينن  وزراء اإلعالم العرب إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء قياة  

، على خلفنة بنثها فنلما ونثائقنا نروج لروانة االحتالل اإلسرائنلي الغاصب إدارتهابنة" ومحاسبة "العر 
وكايت "العربنة" قد بث مؤخرًا فنلمًا ونثائقنًا م  جزأن  حمل اسم  لألرض الفلسطنينة ومقدساتها.
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عتبر ا و  ينة."اليكبة"، تطرق إلى ظروف يشأة كنا  االحتالل على أرض فلسطن  وفق الروانة الصهنو 
بث "العربنة" للفنلم نمنثل سقوطا مدونا لها، ونمنط اللنثام ع  دورها  أ الميتدى في بنا  صادر عيه 

المشبوه لتشونه وعي األجنال العربنة، وأ  ما قامت به القياة لصالح االحتالل اإلسرائنلي وتطبنع 
زح تحت ينر االحتالل ميذ عقود، وجوده في الميطقة العربنة، متجاهلة عذابات الشعب الفلسطنيي الرا

وطالب ميتدى اإلعالمنن  الفلسطنينن  قياة "العربنة" باالعتذار . ومتجاوزة حق مالنن  الفلسطنينن 
للجمهور العربي عما بدر ميها، وحذف الفنلم الونثائقي المذكور م  موقعها اإللكترويي، وعدم تكرار 

سلسلة أفالم ونثائقنة ع  معاياة الشعب الفلسطنيي  بنثه بحال م  األحوال، والتكفنر ع  ذلك بإيتاج
 تحت ينر االحتالل البغنض.

 8/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 التحاد األوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض .11

، مواصـــلة االتحـــاد األوروبـــي 7/7/2018نـــوم الســـبت  أكـــد مســـؤول بالمفوضـــنة األوروبنـــة فـــي القـــدس،
وقــال مســؤول اإلعــالم واالتصــال بالمفوضــنة  دعمــه المــالي للســلطة الفلســطنينة دو  أي خفــض فنهــا.

األوروبنــــة فــــي القــــدس شــــادي عنثمــــا ، فــــي تصــــرنحات إذاعنــــة "ال نوجــــد قــــرار بخفــــض المســــاعدات 
ملنو   350وأضاف عنثما  أ  "االتحاد األوروبي نقدم سيونا  األوروبنة التي تقدم للشعب الفلسطنيي".

ومشـارنع متعـددة لـدعم الفلسـطنينن  فـي كـل الميـاطق  اويـرو األورو لدعم الحكومة الفلسطنينة ووكالـة ن
 سواء القدس والضفة الغربنة وقطاع غزة".

 8/7/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 دبلوماسي أوروبي: تفاهم على خطوات حال نفذت "إسرائيل" الهدم في الخان األحمر .11
بلوماســي أوروبــي لـــ"األنام" أ  االتحــاد األوروبــي سنواصــل متابعتــه الحنثننثــة لقــرار هــدم القــدس: أكــد د

تجمــع الخــا  األحمــر حتــى تتراجــع الحكومــة اإلســرائنلنة عــ  قرارهــا. وقــال "مــا جــرى فــي األنــام القلنلــة 
 الماضنة كا  غنر مسبوق في الحراك الدبلوماسي األوروبي بشأ  هذا األمر ويح  مستمرو ".

الدبلوماســي األوروبــي اليقــاَب عـ  تفــاهم رؤســاء بعنثــات االتحـاد األوروبــي فــي القــدس ورام هللا  وكشـف
على خطوات م  الممزمع القنام بها في حال إقدام سلطات االحتالل اإلسرائنلي على تيفنذ قرارها بهدم 

ســرائنل تعلــم جنــدًا أييــا لــ  يصــ تجمــع الخــا  األحمــر. مت علــى وقــال "هيــاك توافــق علــى خطــوات، وا 
 الهدم في حال قد تم ولك  لييتظر ويَر".

 7/7/2018 ،األيام، رام هللا
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 يدعون إلى وقف عمليات الهدم في الضفة الغربيةمسؤولون أمميون  .11
القــــدس: أعــــرب مســــؤولو  أممنــــو  فــــي األراضــــي الفلســــطنينة عــــ  قلقهــــم البــــالغ إزاء عملنــــات الهــــدم 

ودعـا  الفلسـطنينة الضـعنفة فـي وسـط الضـفة الغربنـة. واألحداث المرتبطة بهـا فـي التجمعـات السـكاينة
الميســق اإليســايي جنمــي ماكغولــدرنك، ومــدنر العملنــات فــي وكالــة األويــروا بالضــفة الغربنــة ْســكوت 

وقــف  إلــىأيدرســو ، ورئــنس مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإليســا  جــنمس هنيــا ، 
 عملنات الهدم في الضفة الغربنة.

 7/7/2018 ،هللا األيام، رام
 

 البابا فرنسيس: الجدران والحتالل والتعصب عقبة أمام السالم .10
قمــة لزعمــاء الطوائــف المســنحنة مــ  أجــل  7/7/2018 تــرأس البابــا فريســنس بابــا الفاتنكــا  نــوم الســبت

الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط وقـــال إ  تشـــنند الجـــدرا  واحـــتالل األراضـــي والتعصـــب الـــدنيي لـــ  نحـــل 
وكرر البابا أنضا وجهة يظره بشأ  احترام "الوضـع الـراه " لمدنيـة القـدس ودعـم  الميطقة.الصراع في 

 الدولتن  لتسونة الصراع بن  إسرائنل والفلسطنينن . حل  
وعقــد البابــا فريســنس هــذه القمــة فــي مدنيــة بــاري اإلنطالنــة التــي تعــد ميــذ قــرو  بوابــة للشــرق األوســط 

 الشخصنات المبجلة لدى الطوائف المسنحنة في الشرق والغرب.وموطيا لرفات القدنس ينكوالس أحد 
 7/7/2018 ،األيام، رام هللا

 
 سنة للبحرية اإلسرائيلية في تولون 55أول تدريب منذ  .11

نوينــو الماضــي  /أعلــ  ضــابط إســرائنلي أ  بحرنــة الدولــة العبرنــة شــاركت أواخــر حزنــرا .(: ف ب.أ 
ســية، لتحســن   55ل فــي مدنيــة تولــو  جيــوب فريســا ميــذ فــي تــدرنب مــع يظنرتهــا الفريســنة، هــو األو 
وأشار إلى أ  طرادن  إسرائنلنن  شاركا في التدرنب، إلى  "التيسنق" بن  الجايبن  في البحر المتوسط.

جايب الفرقاطة "الفاننت" ومقاتالت ومروحنة للبحرنة الفريسنة. وأضاف أ  القطع الحربنة اإلسـرائنلنة 
ـــذ التـــدرنب لنـــومن . بقنـــت أســـبوعًا فـــي منيـــاء وتـــابع أ  التـــدرنبات شـــملت  تولـــو  العســـكري، حنـــث يمف 

"هجومــًا تشــي ه ســف  صــغنرة علــى ســفنية كبنــرة  إســرائنلنة أو فريســنة(، إضــافة إلــى ميــاورات لضــما  
الدفاع ع  هذا اليوع مـ  السـف  فـي وضـع مشـابه"، الفتـًا إلـى "اختبـار وسـائل اتصـال، تمهنـدًا لهجـوم 

وكالــة "فــرايس بــرس" عــ  مصــدر عســكري فريســي إ  "أي قطعــة حربنــة إســرائنلنة لــم  ويقلــت مشــترك".
 سية". ورست بارجتا  فريسنتا  في منياء حنفا العسكري أمس.  50م   أكنثرترس في تولو  ميذ 

 9/7/2018 ،الحياة، لندن
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 صحيفة عبرية: إيرلندا في طريقها لمقاطعة منتجات المستعمرات .11
نوم" العبرنة أ  البرلما  األنرليدي في طرنقـه للموافقـة علـى وسـم الميتجـات أكدت صحنفة "نسرائنل ها

وذكــــرت الصــــحنفة اإلســــرائنلنة، صــــباح أمــــس  اإلســــرائنلنة المصــــيعة فــــي المســــتعمرات، ومقاطعتهــــا.
قايو  نحرم دخول الميتجات المصيعة في البالد  الجمعة، أ  السنياتور فرايسس بالك تقدم بطلب س   

، لكيـــه مـــ  المؤنـــدن ، وبقـــوة، لحركـــة المقاطعـــة الدولنـــة ووقـــف ، تحدنـــداً "إســـرائنل"ســـم المحتلـــة، ولـــم ن
وأفــادت الصــحنفة العبرنــة بــأ   ".BDSإســرائنل، المعروفــة باســم "|االســتنثمارات وفــرض العقوبــات علــى 

البرلمــــا  األنرليــــدي فــــي طرنقــــه، األربعــــاء القــــادم، للموافقــــة علــــى مقاطعــــة الميتجــــات المصــــيعة فــــي 
 مرات اإلسرائنلنة، ووسمها، أي وضع عالمة ممنزة علنها لمقاطعتها م  المواطين  األنرليدنن .المستع

 7/7/2018 ،األيام، رام هللا
 

 صحيفة أمريكية: شركة تجسس إسرائيلية تتدخل في النتخابات الهنغارية .11
ـــوم الســـبت ـــة، ن ـــة "بولنتنكـــو" األمرنكن نة "بـــالك ، أ  شـــركة التجســـس اإلســـرائنل7/7/2018 كشـــفت مجل

الملناردنر، جورج سـوروس، فـي الفتـرة التـي سـبقت االيتخابـات  كنوب" تورطت في حملة التشهنر ضد  
فـي هيغارنا.وبحسـب التقرنـر، فـإ  عمـالء الشـركة االسـتخباراتنة أيشـأوا عالقـات مـع جهـات وجمعنــات 

ة، وقـــاموا ، بأســـماء مســـتعار 2018وحتـــى آذار مـــ  العـــام  2017مرتبطـــة بســـوروس بـــن  كـــايو  األول 
بتسجنلهم. ويشرت مضـامن  التسـجنالت فـي الصـحنفة الرسـمنة فـي هيغارنـا، بموجـب أمـر مـ  رئـنس 
الحكومة، فنكتور أوربا ،  الذي فاز في االيتخابـات بأغلبنـة كبنـرة( وذلـك لمهاجمـة يشـاط الجمعنـات، 

 في األنام األخنرة، التي سبقت االيتخابات.
 7/7/2018 ،األيام، رام هللا

  
 ود عباس يطلق النار على قدميه.. لكن أين حركة فتح؟محم .11

 فراس أبو هالل
لم نعد خافنا على أحد أ  الرئنس الفلسطنيي محمود عباس نعنش أزمة سناسنة غنر مسبوقة، في 
ظل تحركات إدارة ترامب لفرض صفقة تسونة على مقاس االحتالل اإلسرائنلي، واعتماد مبعوث 

شير لمقاربة فرض الصفقة على الفلسطنينن  إذا وافقت الدول ترامب للشرق األوسط وصهره كو 
العربنة علنها، بمعيى "صفقة بالفلسطنينن  أو بدويهم"، وهو ما نفقد عباس المياورة ونجعله في 

 مواجهة الصفقة األمرنكنة وحندا.
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لقر " اتخذ عباس والسلطة الفلسطنينة مواقف جندة للتعامل مع ترامب، تمنثلت بإعال  رفض "صفقة ا
أو "فصل غزة ع  الوط "، إضافة للموقف المتقدم م  رفض قرار واشيط  بيقل سفارتها م  تل 
أبنب إلى القدس المحتل، وا عال  السلطة ردا على ذلك وقف اتصاالتها مع اإلدارة األمرنكنة، 

 وتأكندها أ  هذه اإلدارة لم تعد وسنطا يزنها للسالم في الشرق األوسط.
مواقف جندة أو متقدمة م  عباس، فإ  هذا ال نعيي أيها أفضل مواقف ممكية وعيدما يتحدث ع  

للرد على الصلف الصهنويي واألمرنكي، ولكيها الحد األديى م  المواقف، أخذا بعن  االعتبار تجربة 
. هي مواقف جندة ومتقدمة 1993السلطة السنئة بالتيازالت المتتالنة ميذ اتفاق أوسلو المشؤوم عام 

 ولكيها بالتأكند لنست يهانة ما نتمياه الفلسطنينو . يسبنا،
ونبدو م  قرارات عباس وخطاباته خالل األشهر الماضنة، أيه ندرك محاوالت اإلدارة األمرنكنة 
للضغط علنه وعزله وتحرنك بدائل له، في حال أصر على رفض إمالءات واشيط ، ولعله ندرك 

هو ما نميع تكرار سنيارنو ناسر عرفات  -حتى اآل -أنضا أ  عدم وجود بدنل جاهز ومتفق علنه 
 معه.

وعلى الرغم م  وضوح المقاربة اإلسرائنلنة واألمرنكنة لعباس وفرنقه، إال أيه لم ندرك بعد أ  الحل 
هو باللجوء للشعب الفلسطنيي وللمصالحة على أسس وطينة، واالتفاق على استراتنجنة تحرر وطيي 

 نيي.مع جمنع أطناف الشعب الفلسط
ولم نكتف عباس بعدم التحرك جدنا يحو الوحدة وبياء مشروع وطيي تحرري، بل إيه بالغ بإدارة 
ظهره لقطاع غزة بحجة إجبار حركة حماس على المصالحة، وأقر عقوبات جماعنة على القطاع م  
ل خالل وقف المخصصات المالنة لغزة، وتعطنل حل أزمة الكهرباء، والتالعب بقوت الياس م  خال

قطع الرواتب، لدرجة أ  الضفة الغربنة وعدد م  مخنمات اللجوء في الدول العربنة، شهدت 
 مظاهرات ضد عقوبات السلطة على قطاع غزة، بدال م  أ  تتوجه هذه المظاهرات ضد االحتالل!

تقول السلطة الفلسطنينة ومتحدنثو الرئاسة وعباس يفسه، إ  الوالنات المتحدة تهدف م  خالل فرض 
فقة القر " إلى فصل غزة ع  الضفة الغربنة، وتقول أنضا إ  بعض المشارنع األوروبنة "ص

واإلقلنمنة لتقدنم تسهنالت اقتصادنة لغزة، تهدف إلقامة كنا  سناسي فنها بمعزل ع  "الدولة 
الفلسطنينة"، والحقنقة أ  ما تقوله السلطة بهذا الخصوص فنه قدر كبنر م  الصحة، ولك  الغرنب 

باس والسلطة بدال م  الرد بسناسات وطينة تقف في وجه هذه الصفقات و"المؤامرات"، فإيها أ  ع
 عملنا تساعدها وتسهل مهمتها.

كنف نمك  للسلطة أ  تقيع الفلسطنيي في قطاع غزة أ  نواجه مشارنع "السالم االقتصادي" الذي 
ق غزة والمساهمة بحصارها؟ نقدم عبر عروض أوروبنة أو إقلنمنة، في الوقت الذي تقوم فنه بخي
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وكنف نمك  لعباس أ  نساعد حماس على عدم االيزالق بالموافقة على صفقات م  هذا اليوع لحل 
األزمة االقتصادنة الخايقة التي تقتل القطاع، في الوقت الذي نساهم هو يفسه بهذه األزمة بشكل 

 مباشر أو غنر مباشر، بحجة حمانة الوحدة و"استرجاع" غزة؟
كما تقول السلطة  -لحل الحقنقي لميع يجاح أي صفقة ظالمة، ووقف أي مشارنع تسعى بالفعلإ  ا
لفصل قطاع غزة ع  الضفة الغربنة والقدس، هو بالعودة مباشرة للوحدة على أسس وطينة،  -محقة

وبعندا ع  مفاوضات المصالحة البائسة التي استمرت لعشر سيوات دو  يجاح بسبب تركنزها على 
صة وأكذوبة "وحدة السلطة" في وط  محتل ال سلطة حقنقة فنه وال سنادة، حنث ال نستطنع المحاص

 رئنسها التحرك م  محنط "مقاطعته" دو  التيسنق مع ضابط االحتالل اإلسرائنلي. 
م  المؤكد أ  يجاح مشارنع فصل غزة ع  الضفة هو مسؤولنة كل القوى الفلسطنينة الفاعلة ولنس 

وال شك أ  حماس تتحمل جزءا م  المسؤولنة، ولك  المسؤول الرئنسي بال شك فقط محمود عباس، 
هو عباس، الذي نساعد االحتالل وواشيط  والعبن  إقلنمنن  آخرن  على تيفنذ مخططاتهم م  خالل 
عقوباته على القطاع. هكذا نبدو عباس كم  نطلق اليار على قدمنه، لنساعد أعداءه في تحقنق 

ما نطرح تساؤال مهما هو: أن  حركة فتح م  كل ما نجري؟ وكنف نمك  أ   مخططاتهم ضده، وهو
تقبل الحركة أو ما تبقى ميها بأ  نساهم رئنسها بوعي أو دو  وعي بإيجاح المخططات اإلقلنمنة 

 والدولنة التي تستهدف فلسطن  وكل الفاعلن  فنها، سلطة ومعارضة؟!
 9/7/2018، "21موقع "عربي 

 
 ام "صفقة القرن"ل تنخدعوا بأوه .11

 مصطفى البرغونثي
أربعة أوهام نحاول أصحاب ما نسمى بـ"صفقة القر " ترونجها؛ الوهم األول، أيها قدر ال مياص ميه، 
وال قدرة للشعب الفلسطنيي على مواجهته، وأ  الفلسطنينن  سوف نجدو  أيفسهم ميفردن  إ  رفضوا 

يي وقناداته، ويشر النأس في صفوفهم لشل هذه الصفقة. وهدف هذا الوهم إحباط الشعب الفلسطن
 قدرتهم على مواجهة ما نخطط له م  تصفنة لحقوقهم.

دارة ترامب، والتصونت في مجلس األم   والحقنقة أ  المعزول لنس الشعب الفلسطنيي بل إسرائنل وا 
طرفًا  والجمعنة العامة دلنل ساطع على ذلك، ول  نخرج الطرفا  م  عزلة "صفقة القر " ما لم نجدا

فلسطنينًا شرعنًا نوافق علنها. وذلك نقوديا للحقنقنة النثابتة المياقضة لهذا الوهم، وهي أ  الفلسطنينن  
هم الوحندو  الذن  نملكو  مفتاح يجاح أو فشل "صفقة القر "، وم  دويهم ال وجود لصفقة أصاًل، 

 التيفنذ. بل ستبقى مجرد مشروع لنكودي م  جايب واحد فاقد للشرعنة، وعاجز ع 
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الوهم النثايي، هو االدعاء بأ  "صفقة القر " تمنثل حاًل متوازيًا، وذلك أفدح التضلنل. فكل ما تسرب 
ويشر م  فرنق "الصفقة" نؤكد أمًرا واحًدا، وهو أيها مشروع لتصفنة حقوق الشعب الفلسطنيي لصالح 

عياصرها، م  تهوند وضم رؤنة يتيناهو وحكومته الصهنوينة المتطرفة. ونكفي أ  يذكر هيا بعض 
القدس وحرما  الفلسطنينن  م  حقهم فنها كعاصمة لدولتهم، والمحاولة السخنفة الستبدالها ببلدات 
كأبو دنس أو العنزرنة، إلى تصفنة حقوق الالجئن  في العودة بدًءا بحل وتصفنة وكالة الغوث 

سج  محاصر في غزة، ومعازل الدولنة، أو تحونل فكرة الدولة الفلسطنينة المستقلة إلى مجرد 
فقط م  الضفة الغربنة، بحنث تكو  مجزأة بمئات الحواجز  %35جزنرة في  224وجنتوات مجزأة إلى 

في المئة م  الضفة الغربنة  62وم  نثم ضم المستوطيات وما ال نقل ع   والجدار،والمستوطيات 
 إلسرائنل.

صفقة القر " إلى مجرد كنا  إداري هزنل وفي الخالصة، فإ  فكرة الدولة المستقلة تتحول حسب "
 ومجزأ، بال سنادة، وخاضع للهنمية السناسنة، واألمينة، واالقتصادنة اإلسرائنلنة.

الوهم النثالث موجه إلى سكا  قطاع غزة، الذي أيهك بالحصار وبالضغوط االقتصادنة واألزمة 
واألفضل االستسالم لـ"صفقة  ةاإلسرائنلناإليساينة، إلقياعهم بأ  م  العبث مقاومة المخططات 

 القر "، التي ستحول قطاع غزة إلى "سيغافورة جدندة".
قصة سيغافورة ورفاهنتها هذه تم الترونا لها سابقا بعد توقنع اتفاق أوسلو، وكايت اليتنجة ما يراه 

شباب في المئة م  ال 80النوم م  دمار لقطاع غزة، وتلونث للمناه والتربة، وبطالة تطال أكنثر م  
 الخرنجن ، واعتداءات متكررة أودت بحناة اآلالف، "والمؤم  ال نلدغ م  جحر مرتن ".

أما الوهم الرابع، فهو الترونا للحل االقتصادي كبدنل للحل السناسي، وهو ما أبدع جارند كوشير في 
دا م  تكراره في مقابلته مع صحنفة "القدس" قبل أسابنع. نرند كوشير أ  نقدم الفلسطنينو  مزن

في المئة م  وطيهم، وع  يصف ما قررته  78التيازالت، بعد ما تضميه اتفاق أوسلو م  تيازل ع  
 األمم المتحدة دولة لهم.

ونرند كوشير أ  نتيازل الفلسطنينو  ع  القدس، وع  حق الالجئن  في العودة، وع  حقهم في دولة 
سرقها المستوطيو  واالستنطا ، مقابل مستقلة، وع  حقهم في تقرنر المصنر، وع  أراضنهم التي 

وعود وهمنة باستنثمارات ل  تدفع الوالنات المتحدة أو إسرائنل سيتا واحدا ميها، بل نجب أ  تأتي م  
سرائنل على حساب القضنة الفلسطنينة وتصفنتها.  الدول العربنة مقابل تطبنع كامل بن  هذه الدول وا 

دع كنثر قبل سيوات بأوهام اتفاق أوسلو ، وبالسالم الذي ستجلبه المفاوضات، واليتنجة الوحندة خم
الحقنقنة الملموسة لكل ما جرى هي ما يعنشه النوم م  حصار، وتيكنل وقمع وسجو ، واستنطا  

 واحتالل تحول إلى أسوأ ميظومة أبارتهاند في التارن  البشري الحدنث.
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المدينة أ  تمخدع مرة أخرى. ال تدعوا ال نجوز للشعب الفلسطنيي أو لقناداته، أو لقواه السناسنة و 
 أوهام "صفقة القر " تتسرب لعقولكم، فطرنقها ال نؤدي إال إلى الجحنــم فقط.

 9/7/2018، 48عرب 
 

 انهار "الجرف" اإلسرائيلي و"صمدت" غزة .11
 د. عديا  أبو عامر

المدفعنة، ، كا  قطاع غزة تحت وقع صوارن  الطائرات وقذائف 2014في منثل هذه األنام م  عام 
، أيه لم نعد هياك مكا  أو 8/2014-7/26-7فنما كشفت نومنات عدوا  "الجرف الصامد" بن  

مدنية أو شارع في دولة االحتالل آم ، ففي الوقت الذي تقلَّصت فنه "سلَّة األهداف اإلسرائنلنة" 
 .لاليتقام م  الفلسطنينن  في غزة، بقنت "سلَّة أهداف المقاومة" عدندة ومتصاعدة

وساهمت اإليجازات التي راكمتها المقاومة خالل حرب غزة، في رسوخ القياعة اآلخذة في التجذُّر 
على المستوى الشعبي وأوساط اليخب الفلسطنينة، وحتى بعض المستونات الرسمنة بعدم جدوى 

الحدود العملنة السناسنة الجارنة مع اإلسرائنلنن ، وعدم قدرتها على تحقنق ما اصطلح على تسمنته "
 الدينا للحقوق الفلسطنينة".

رت في الوقت ذاته مطالب للفصائل وقطاعات شعبنة فلسطنينة بضرورة تقلنل الخسائر الكبنرة  وتكرَّ
مقابل إنقاع خسائر أكبر في صفوف العدو اإلسرائنلي؛ لتعدنل منزا  المواجهات في ظل التصعند 

بشكل لم نسبق له منثنل، مستعنًيا بوسائل العسكري الحاد م  قبل الجنش في مواجهة المقاومة، 
 عسكرنة تستخدم في الحروب اليظامنة أمام جنوش كبنرة.

وبعد ايقضاء حرب غزة، وما صاحبها م  مقاومة متدرجة، ومرور هذه السيوات األربع علنها، فقد 
قع ال استفاد الفلسطنينو  دروسًا عدندة، أهمها أ  مقاومة غزة في الحرب األخنرة قاتلت في موا

نستطنع جيود االحتالل التوغل فنها، فهذه الحقنقة ال تقل أهمنة؛ لكويها تتعلق بالموقف والخنارات 
العسكرنة اإلسرائنلنة، وتتجسد هذه الحقنقة في أ  العدو لم َنعمد قادًرا على دخول المياطق التي خرج 

القتالنة المباشرة، وعلى المدى  ميها؛ أل  م  شأ  ذلك أ  نزج  بجيوده في دوائر الينرا  في الياحنة
 البعند نعرض قواته لخسائر فادحة طالما حلم بالتخلص ميها.

كما أفرزت حرب غزة تطوًرا خطنًرا كا  له أنثره الجوهري على مستقبل المواجهة على األراضي 
 الفلسطنينة، لتكرنس يوع آخر م  شكل "خط المواجهة أو الينرا "، مما أعطى إمكاينة لشكل أوسع
م  االشتباك الميظم وحرب المجموعات الصغنرة ضد خطوط العدو التي باتت محدودة م  حنث 

 الحجم واالمتداد.
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وهياك منزة أخرى خدمت تطور المقاومة في غزة قتالنًّا في الحرب األخنرة، وفرها قطاع شاسع م  
اف قدرات الجنش المياطق الحدودنة الحرجنة والكروم الزراعنة، حنث تمكيت المقاومة م  استيز 

 اإلسرائنلي، وشكلت مياطق صالحة لتحرك المجموعات المقاتلة المتسل  لة أو الميظمة.
كما كشفت حرب غزة ع  أسالنب هجومنة جدندة وخطنرة ضد أهداف إسرائنلنة ميتخبة؛ اعتبرها 

سرائنلي وقوات اإلسرائنلنو  تصعنًدا وتطوًرا خطنرن ، دفعتهم للقول: إ  الحرب التي أدارها الجنش اإل
 األم  ضد الحركات الفلسطنينة المسلحة هي حرب أدمغة وابتكارات وأسالنب جدندة.

لقد خاض الجايبا ، المقاومة وجنش االحتالل، لعبة قاسنة "عض األصابع"، كايت يتنجتها واضحة، 
  مقاومة منداينة ولنست يظرنة، تمنثلت بإعال  اإلسرائنلي بأعلى صوته لكلمة "آخ" وجعًا وألمًا م

ضارنة، رغم ما تحم له الفلسطنينو  م  أنثما  عزنزة باهظة لم تفت في عضد المقاومن  على نثغور 
 الرباط.

 8/7/2018، فلسطين أون لين
 

 الحسم والفرصة الضائعة… أربع سنوات على حملة الجرف الصامد .11
 نوسي نهوشع

سرائنلي قد يجح في اختبار الردع، قبل أربعة أشهر على األقل، كا  نمك  القول بنثقة إ  الجنش اإل
رغم اإلخفاقات في إدارة المعركة، وفي تحقنق إيجازات ذات مغزى في حملة الجرف الصامد، 
وضما  فترة طونلة للغانة م  الهدوء في بلدات غالف غزة. غنر أ  التصعند ميذ آذار، واستئياف 

لرغم م  اليصر الذي وفره الجنش، لم روتن  اليار التي ال تطلق على الغالف، ندال  على أيه على ا
تتمك  الحكومة م  ترجمته إلى إيجاز سناسي. فقد كايت حماس عملًنا جانثمة على ركبتنها مع يهانة 

 القتال، ولك  نبدو أ  إسرائنل فوتت فرصة استغالل هذا لضما  الهدوء لفترة طونلة.
مدى اليار في السيوات النثالث األشهر األخنرة هي الدلنل على ذلك، وم  المهم أ  يتذكر أ  

( صاروًخا وقذنفة هاو  باإلجمال، وأ  عدد تسلل 70-60واألشهر النثماينة ما بعد القتال كا  يحو  
خالنا اإلرهاب كا  ضنًقا. ولعل األهم هو أ  حماس لم تيجح في تهرنب وسائل قتالنة متطورة أو 

م يجح 2006في لبيا  الذي ميذ الحرب في  بياء قدرات استنثيائنة في هذه السيوات، بخالف حزب هللا
 في التعاظم بشكل شاذ ومقلق.

م، 2014ولك  يافذة الفرص السناسنة التي فتحت مع وقف اليار مع حماس في يهانة آب/أغسطس 
ايتهت في األشهر األخنرة؛ فميذ آذار ويح  يشهد تغننًرا في المنل وموازن  القوى على األرض. 

رف الصامد كا  قد تآكل، بنيما حماس هي في واقع األمر م  نقرر قواعد الردع الذي تحقق في الج
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يهائها، فتبدأ جوالت القتال وتيهنها متى نكو  ذلك مرنًحا لها، وبالتوازي فهي تيجح ميذ  فتح اليار وا 
 أكنثر م  نثالنثة أشهر في حرق الحقول الزراعنة في الغالف وتوجنه ضربة اقتصادنة ألنمة.

ندفع النثم ؛ ففي األشهر األخنرة يرى أيه في الجوالت القتالنة القصنرة  اآلخرهو  الجنش اإلسرائنلي
مع حماس والجهاد اإلسالمي ال نحقق اليتنجة المرجوة. وحتى وا   كايت له كل المبررات للعمل، 
فإيه ال نيهي القتال مع يتائا جندة بما نكفي منثل "المس بخالنا اإلطالق أو قادة إرهاب كبار. بعد 

ربع سيوات نيبغي السؤال: أن  قادة الجرف الصامد؟ وبالفعل، فإ  وزنر الدفاع السابق، نعلو ، فقد أ
دور لنبرما  ونبحث ع  مستقبله السناسي. رئنس جفنأميذ زم  بعند مكتبه في الكرنا في صالح 

قة األركا  بنيي غايتس نجس  اليبض ونفحص إمكاينات الدخول إلى السناسة، بنيما قائد الميط
الجيوبنة، اللواء سامي ترجما ، موجود في معهد بحوث في واشيط  وسنعود إلى البالد بعد شهر، 

 أما قائد فرقة غزة، العمند منكي ادلشتان ، فقد عن  ملحًقا عسكرًنا في واشيط .
غوردو   وماذا باليسبة للقادة المنداينن ؟ قائد لواء المظلنن  النعنزر طولندايو، وقائد لواء الياحل اوري

رفعا. بنيما قائد لواء جفعاتي عوفر فنيتر، وقائد لواء غواليي غسا  علنا  أخرجا م  مسار الترفنع. 
( ميها 15( يفًقا، وبنيما  32ولك  ماذا ع  والدروس؟ عشنة الجرف الصامد كا  لدى حماس  

ائنلي حس  ( ميها فقط. الجنش اإلسر 11اجتازت الجدار فإ  شعبة االستخبارات "أما " عرفت  
قدرات العنثور على األيفاق، أقام عائًقا تحت أرضي سنكو  جاهًزا بعد سية، ولكيه سنوفر حاًل تاًما 
في الصنف التالي. إضافة إلى ذلك، أقنم المختبر التكيولوجي في فرقة غزة، الذي نيجح في العنثور 

سرائنل. كما أ  طرنقة سد على مسارات األيفاق، ذلك اإليجاز الذي جعله نيال مؤخًرا جائزة أم  إ
تم تطونرها. واليتنجة هي أ  عشرة أيفاق لحماس أحبطت في السية األخنرة فقط. في  لأليفاقجدندة 

أعقاب ذلك اتخذت الميظمة قراًرا استراتنجًنا بالكف  ع  حفر أيفاق جدندة وتسرنع حفر األيفاق 
في مجال الدفاع الجوي أنًضا طرأ  اليزالق.القائمة ايطالًقا م  الفهم بأ  هذه الجبهة آخذة عملًنا با

( في 90تحس : القبة الحدندنة لم تقتصر قدرتها، النوم، على اعتراض الصوارن  بمعدل مرتفع م   
 المئة، بل أصبح بمقدورها اعتراض قذائف الهاو  قصنرة المدى.

غم م  اإليجاز والخالصة: قدرات الجنش تحسيت بالفعل، ولك  الردع العام تآكل. وهكذا، وبالر 
العسكري الكبنر قبل أربع سيوات، فإ  السناسة العامة التي اتخذتها الحكومة حنال غزة لم تبعد 
التهدند ع  إسرائنل م  القطاع فحسب، بل راحت تسهم في وعاء الضغط الذي م  شأيه قرنًبا جًدا 

 ا  نيفجر في الوجه.
 8/7/2018يديعوت 
 9/7/2018، القدس العربي، لندن
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 تظار الجولة التالية أمام قطاع غزةبان .11
 نوسي ملما 

 يحني النوم أربع سيوات على بدء حملة الجرف الصامد، حرب غزة النثالنثة. والرابعة على الطرنق.
 أكنثرمرت أربع سيوات م  الهدوء اآلخذ بالضناع. حماس مرتدعة ولكيها ال ترتدع. إسرائنل قونة 

طونل المدى، استراتنجي، بل بتكتنك فقط. وبتكتنك م  أي وقت مضى، ولكيها لنست معينة بحل 
ع  حكومة إسرائنل  األمريتحدث بعمومنة ع  "إسرائنل"، بل في واقع  أال األدقآخر. وسنكو  م  

 وسناستها.
حقوال وكروما وأحراشا في  األخنرةمنثلما في األنام المائة  أحرقتبالويات  أخرىمرة  أطلقت أمس

أنضا، غرد أحد كبار رجاالت حماس، موسى ابو مرزوق، إ   بوعاألسبلدات غالف غزة. وهذا 
الضفة الغربنة وغزة، عاصمتها  -حزنرا  4ميظمته مستعدة أل  تقنم دولة فلسطنينة في حدود 

في حماس منثل محمود الزهار، مم  هم غنر مستعدن  ألي  أخرى أصواتالقدس. كما توجد أنضا 
 دور لنبرما .جة بينامن  يتيناهو وأفنتطنب أكنثر آلذا  حكوم وأصواتهمحل وسط، 

لقد بدأت الحرب قبل أربع سيوات دو  أ  نكو  اي م  الطرفن  نرندها. ال إسرائنل وال حماس. وقد 
لنها في عملنة تصعند م  الفعل ورد الفعل. ولهذا السبب أنضا لم تك  هياك خطة لكنفنة إايزلقا 
وقف اليار اتفق علنها وخرقت. وقد ايتهت في يهانة نثيائها كا  أكنثر م  عشر حاالت لأ. في إيهائها

 بفضل وساطة المخابرات المصرنة. أساساالمطاف 
لقد كشفت الحرب قنود الطرفن ، والتي هي يتنجة يقاط الضعف والقوة لدنهما. قوة اليار الهائلة لدى 

لمدنيي لحماس الجنش اإلسرائنلي، إلى جايب قوة المياورة المحدودة في مواجهة قتال العصابات ا
 الدفاعنة. واأليفاق

. أجيبنامدينن  ومواطيا  5جيدنا،  68لقد جبت الحرب نثميا دمونا قاسنا م  الطرفن . إسرائنل فقدت 
فلسطنيي قتلوا، يصفهم يشطاء ميظمات  2200بجراح. يحو  أصنبوامدينا  830جيدي و 1600يحو 

 .أطفالوالباقو  مدينو ، يحو نثلنثهم  اإلرهاب
لحقت ضررا قلنال يسبنا، وذلك أنضا بفضل أصاروخ وقذنفة هاو ،  4600يحو  أطلقنل إلى إسرائ

طونلة شلت إسرائنل. بعض الصوارن  التي سقطت في  أنامالقبة الحدندنة. ولك  على مدى  أداء
ساعة بعد أ  رفضت الشركات  24ميطقة الوسط أدت إلى تعطنل المطار الدولي الوحند للدولة ليحو 

. أصنبتالف المبايي دمرت أو آطنرا  إلى البالد. الضرر على غزة كا  بالطبع هائال. الدولنة ال
 م  سكا  القطاع اضطروا إلى هجر بنوتهم. ألف 400ويحو 
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إلسرائنل. فقد فهمت حماس قوة الجنش اإلسرائنلي، وال  اإليجازاتبال شك حققت الحرب بعض 
الماضي  األسبوعفأكنثر. في  أكنثرنة تحسيت . قدرات القبة الحدندأخرىتسارع إلى جولة عربنة 

. ميذ األيفاقتجربة خاصة لزنادة مداها. وطورت إسرائنل تكيولوجنا تساعد على اكتشاف  أجرنت
يفقا هجومنا، وعملنا واضح لحماس أنضا  15دمرت في هجمات م  الجو يحو  أوالحرب ايكشفت 

ستراتنجنة. الضغط م  مصر نمس بقدرة القتالنة اال أدواتهابا  إسرائنل يجحت في تعطنل احدى 
حماس على تهرنب السالح إلى القطاع والذي كا  وصل في الماضي م  إنرا  عبر السودا  او 

 م  لنبنا عبر مصر. معقول االفتراض با  هذه المسالك مسدودة.
ربي مع معظم العالم الع األمرتجد حماس يفسها في عزلة دبلوماسنة، وعالقاتها مع مصر وفي واقع 

الذي  اإلغالقايضمت إلى  األخرىمهزوزة. المصالحة مع السلطة الفلسطنينة فشلت. هذه هي 
تفرضه على الميظمة وعلى ملنوين  م  سكا  غزة إسرائنل ومصر. في حماس نتواصل جدال 

بن  الذراع العسكري والسناسي، والذي هو أنضا لنس مصيوعا م  جبلة واحدة، حول  أساساعسنر، 
النوم أنضا نصل كل سية  –القة مع إنرا ، التي م  الواضح أيه مقابل المساعدة السخنة تحسن  الع

 ملنو  دوالر م  طهرا ، ستصبح حماس مرعنة تامة لها. 100يحو 
نطور  اآلخرولك  نتبن  أ  لنس فقط "الرأس النهودي نخترع ليا ابتكارات". الرأس الحماسي هو 

ذاتي ونؤهل مقاتلن  لقتال  إيتاج. فهو نيتا الصوارن  م  هاضعفابتكارات ترمي إلى التغطنة على 
 –الكومايدو البحري، نيشئ ذراعا جونا، وحدة سانبر، وفوق كل شيء، اكتشف القوة التي في ضعفه 

 سالح الطائرات الورقنة والزجاجات الحارقة.
اقتصادنة.  حل عسكري وترفض تحرنك خطوة سناسنة إلنجادكل هذا تقف إسرائنل في صعوبة  أمام
توجد مؤشرات على أ  حماس تعنش في ف . مستعدة ال  تأخذ على عاتقها  األخنرة األشهرفي 

مخاطرات أكبر وتخاف اقل م  المواجهة العسكرنة. في حماس نعتقدو  بايه ربما فقط خطوة 
 عسكرنة ستيقذهم م  الف .

على امل في أ  السكا  الذن  حكمها  بإسقاطبا  إسرائنل معينة في واقع الحال  اإلحساسهذا هو 
نعنشو  في أزمة غنر مسبوقة سنخرجو  إلى الشوارع ونسقطويه. هذا هو فهم حماس في أ  إسرائنل 

والجنثامن . حماس  لألسرىتـأهنل القطاع طالما لم تتحقق صفقة تبادل  إعادةل  توافق أنضا على 
للضغط الشدند م  عائلة غولد ، مستعدة لذلك، ولكيها تطلب نثميا ستجد حكومة النمن  المعرضة 

الذي نذكر بل وربما نفوق حملة عائلة شالنط، صعوبة في دفعه، وبالتأكند حن  تكو  االيتخابات في 
 الخلفنة.
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 100، فإ  كل أمل حكومة يتيناهو هو اجتناز الصنف بسالم، والذي الذي ندفعه األنثياءوفي هذه 
ا كايوا مواطين  ميضبطن  وال نخرجو  للتظاهر. م  سكا  غالف غزة معقول، وبالتأكند طالم ألف

في هذا الوضع. وهكذا  أيفسهممشوق أ  يعرف ماذا كا  سنحصل لو كا  المستوطيو  نجدو  
ال نرندها، تماما  أحدجولة حربنة جدندة  –سيوات  أربعقبل  أيفسيايصل إلى الوضع الذي وجديا فنه 

 خلف الزاونة.
 8/7/2018، معاريف
 9/7/2018 ،الغد، عم ان

 
 :ركاريكاتي .11

 
 9/7/2018 لندن، القدس العربي،


