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 مجلس الشيوخ اإليرلندي يحظر بيع أو استيراد منتجات المستعمرات اإلسرائيلية .1
مجلس الشيوخ اإليرلندي، صادق  ، أنا ف ب، عن دبلن ، من12/7/218، األيام، رام هللاذكرت 

بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها  أوأمس، على قانون يحظر استيراد 
 ات اإلسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.عمر المست

ات باإلمكان مالحقة أي استيراد بضائع ، وب20مقابل  25 وصادق المجلس على مشروع القانون بـ
 ات.عمر المست أومن مناطق محتلة 

وقدمت السيناتورة المستقلة فرانسيس باليك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل األحزاب اإليرلندية 
مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل  إلىوسيخضع النص حاليا  باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

 جلس النواب اإليرلندي للموافقة عليه.عرضه على م
إدانة هذا النص، واعتبرت انه يدعم  إلىفي بيان صادر عن وزارة الخارجية  "إسرائيل"وسارعت 

 مقاطعة إسرائيل". إلى"المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو 
الفلسطينية والذي كان وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحمالت في مؤسسة "افاز" 

حاضرا في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار، ان "المستوطنات غير أخالقية وغير 
يرلندا هي أول دولة تمارس ما يدعو إليه العالم بأكمله". وأضاف،  شرعية بحسب القانون الدولي، وا 

 "اآلن يجب ان يحذو اآلخرون حذو إيرلندا".
ات غير الشرعية في األراضي عمر إسرائيل تحقق األرباح من المست إنالقرار، وقال المؤيدون لمشروع 

 حل. إلىستؤدي  أنهاالفلسطينية وأن عملية السالم المتوقفة ال يبدو 
وقال السيناتور كوليت كيلهير الذي صوت لصالح مشروع القرار، "الوضع الراهن فشل.. وهذا هو 

معارضي القانون قالوا انه  أنتقودوا أوروبا". إال  أن التغيير .. أنا اطلب منكم إلىسبب سعينا 
 خالفات تجارية حول مناطق متنازع عليها في دول مثل الصين وقبرص والقرم. إلىسيجر إيرلندا 

ردت بغضب على  "إسرائيل" ، أن)أ ف ب( ، عندبلن، من 11/7/2018، رأي اليوم، لندنوأضافت 
خطير ومتطرف"، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي و 
 الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".

 اإليرلندية األحزابوقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بالك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل 
 باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

، األوروبيغير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في االتحاد مشروع القرار  إن اإليرلنديةوقالت الحكومة 
يضر بنفوذ  أنويمكن  األوروبييفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة لالتحاد  ألنهغير عملي 

 في المنطقة. إيرلندا



 
 
 
 

 

 5 ص             4687 العدد:             7/12/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع  اآلنوسيعرض مشروع القرار 
 أنناطويلة.. ولكنني اعتقد  أمامناوقالت السناتورة بالك "ربما تكون الطريق  نون.قا إلىتحوله 
بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار  اإلسرائيليةووصفت المستوطنات  القضية". أوضحنا
 إيرلندا أن، مضيفة أفريقيافي الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب  اإليرلنديةوالجهود 
 والعدل". اإلنسانجانب القانون الدولي وحقوق  إلىائما "ستقف د

تأجيج النيران" في الشرق  إلىذلك قد "يؤدي  أنوزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من  أن إال
 "احترم هذا المجلس وقراره ولكنني ال اتفق معه". وأضاف ".األوسط

سلبي على  تأثيرالتصويت سيكون له "أن  اإلسرائيليةقال ايمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية 
ستضر  أنهاأن "المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ  وأضاف ".األوسطالعملية الدبلوماسية في الشرق 

بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية اإلسرائيلية المتأثرة 
 ق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار".وتابع "ستدرس إسرائيل ردها بما يتواف بالمقاطعة".

، اإليرلنديعضو البرلمان أن  ،وفا ، عن وكالةدبلنمن  11/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللاونقلت 
المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب "فيانا فيل" المعارض نيال كولينز، قال إن حظر إسرائيل 

عن دعم قانون يحظر التجارة  إيرلنداالرئيسية في  ، لن يردع المعارضةBDS ةالمقاطع أنصاردخول 
"، أن الحزب يؤيد i24NEWSوأضاف النائب كولينز في حديث لـ" مع المستوطنات اإلسرائيلية.

واعتبر التشريع المقترح تأكيدا على  "بشكل مطلق" تحويل التجارة مع المستوطنات لجريمة جنائية.
يعانون من خسارة بسبب االحتالل ألراضيهم وحرمان الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، كأشخاص 

 األشخاص الذين لديهم حق طبيعي من هذه األراضي".
وأضاف كولينز بأن حزبه "فيانا فيل"، الذي كان وزير خارجيته األول في أوروبا الذي يدعم قيام 

 الدولة الفلسطينية، كان لديه "دور ليلعبه" بعمليات السالم في الخارج.
 

 عاماً  38ر تكريم أسرى قضوا في السجون قبل عباس يقر  .2
محمــود عبــاس مــنح "نــوط القــدس للشــجاعة"، للشــهداء الثالثــة  ةالفلســطيني الســلطة رام هللا: قــرر رئــيس

 .عاما   38الذين سقطوا في إضراب سجن نفحة الشهير، الذي خاضه األسرى قبل 
وب، أمـس األربعـاء، إن "قـرار الـرئيس وقال أمين سر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح، اللـواء جبريـل الرجـ

، يومـا   33، الـذي اسـتمر 1980جاء في الـذكرى الثامنـة والثالثـين إلضـراب سـجن نفحـة التـاريخي عـام 
سحق مراغـة، وأصـيب أسيرا   68وشارك فيه  ، حيث سقط فيه الشهداء: علي الجعفري، وراسم حالوة، وا 

ا التقــدير جــاء لشــجاعة الشــهداء وبطــوالتهم وأضــاف: "إن هــذ عـدد كبيــر مــن األســرى بجــروح مختلفــة".
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وتــابع: "إن مــنح )نــوط القــدس(  فــي الــدفاع عــن حقــوقهم، ونضــالهم مــن أجــل حــريتهم وحريــة شــعبهم".
للشـــجاعة للشـــهداء الثالثـــة، هـــو لـــيس تكريمـــا لعـــائالتهم فقـــطي بـــل هـــو تكـــريم للحركـــة األســـيرة بأكملهـــا 

 جون االحتالل ومن تحرروا".، بمن فيها من أسرى ما زالوا يقبعون في سأيضا  
 12/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 القطاعوقف استيراد الفاكهة اإلسرائيلية ردًا على منع تصدير بضائع توزارة الزراعة  :غزة .3

غزة: قررت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، منع اسـتيراد الفاكهـة التـي يجـري نقلهـا مـن 
ومنعـت اسـتيراد أي  "،إسـرائيل"لقطاع عبـر معبـر كـرم أبـو سـالم، الـذي أغلقتـه الجانب اإلسرائيلي إلى ا

 من البضائع إلى غزة أو التصدير منها، باستثناء بعض المواد الغذائية والطبية والمحروقات.
جــاء  "إســرائيل"مــدير عـام التســويق فـي الــوزارة، إن قـرار عــدم اسـتيراد الفواكــه مـن  ،وقـال تحســين السـقا

نــه يهــدف إلــى الضــغط علــى ســلطات االحــتالل. مشــيرا  يةســرائيلاإلحكومــة الرار علــى قــ ردا   إلــى أن  ، وا 
 قرار المنع الذي اتخذته، يشمل أنواع الفواكه كافة، التي تتوفر لها بدائل في السوق المحلية.

ولفــت الســقا إلــى أن قــرار االحــتالل منــع التصــدير سيتســبب بخســائر كبيــرة للمــزارعين، الــذين يعتمــدون 
على التصدير للخارج. وبين أن االحتالل منع إدخال المستلزمات واألدوية الزراعية، األمر الذي يهدد 

 منها، لكنه ال يكفي لفترة طويلة. إلى أن الوزارة تمتلك مخزونا   النظر اإلنتاج الزراعي، الفتا  
إلســرائيليين. مشــيرا إلــى أن للمــزارعين ا واعتبــر التلفزيــون اإلســرائيلي قــرار وزارة الزراعــة فــي غــزة عقابــا  

 من الفاكهة اإلسرائيلية، وخاصة الموز والمانجو والتفاح والبرتقال والعنب. سوق غزة تستهلك كثيرا  
 12/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 قرر إحداث هيئة محلية باسم قرية الخان األحمرت الحكومة الفلسطينية .4

دقة علــى توصــية وزيــر الحكــم المحلــي ب حــداث هيئــة المصــا الفلســطيني قــرر مجلــس الــوزراء :رام هللا
محليــة باســم قريــة الخــان األحمــر فــي محافظــة القــدس، وتكليــف الــوزير بتعيــين لجنــة إلدارة المجلــس 

خـالل جلسـته األسـبوعية التـي عقـدها يـوم  ،وأكد مجلس الـوزراء القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية.
لوزراء رامي الحمد هللا، عن دعمه الكامل ألهـالي الخـان األحمـر، األربعاء في رام هللا، برئاسة رئيس ا

ممارســـات ســـلطات  أنوأضـــاف  وتـــوفير كـــل مـــا يلـــزم لتعزيـــز صـــمودهم وثبـــاتهم علـــى أرض وطـــنهم.
وأكـد مجلـس الـوزراء موقـف الـرئيس محمـود  الـدولتين. االحتالل تعكس القناعة اإلسرائيلية بـرفض حـل  

 افض ألي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن".عباس، والقيادة الفلسطينية الر 
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جريمة التطهير العرقي العنصرية التي تقودها حكومة االحتالل اإلسـرائيلي فـي محاولـة  المجلس ودان
" E1تهجيـــر ســـكان منطقـــة الخـــان األحمـــر، بهـــدف تنفيـــذ المخطـــط االســـتيطاني الكبيـــر والمعـــروف بــــ"

 شاريع االستيطانية التي يسعى االحتالل لتمريرها.وأعرب عن إدانته الشديدة لكافة الم االستيطاني.
وفــي الســياق ذاتــه، دان المجلــس مصــادقة مــا تســمى )لجنــة الداخليــة وجــودة البيئــة( التابعــة للكنيســت 
اإلســرائيلية علــى مشــروع قــانون يســمح بالبنــاء فيمــا يســمى )الحــدائق الوطنيــة( بالقــدس المحتلــة، وهــي 

كمـا دان المجلـس اقتحـام وزيـر الزراعـة فـي حكومـة  عامـا . 40من خطوة تجري للمرة األولى منذ أكثر 
االحتالل اإلسرائيلي برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد األقصى المبارك، بحراسة مشددة من شـرطة 
قامـــة الهيكـــل المزعـــوم، واالعتـــداء علـــى المصـــلين فيـــه.  االحـــتالل، ودعوتـــه العلنيـــة لهـــدم "األقصـــى" وا 

لطات االحــتالل معبـر "كـرم أبـو ســالم" التجـاري، وتقلـيص مسـاحة الصــيد، إغـالق سـ المجلـس واسـتنكر
 11حـو نفي قطاع غزة، وذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصـار المفـروض أصـال  علـى القطـاع منـذ 

مـــن خـــالل  وشـــدد المجلـــس علـــى أن الحـــديث عـــن تحســـين الوضـــع اإلنســـاني فـــي قطـــاع غـــزة، عامـــا .
 في العالم. "إسرائيل"تحسين وتجميل صورة ما هو إال  خدعة ل "صفقة القرن"،

 11/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ادعيس: أرضنا جزء من عقيدتنا ولن نتخلى عنها .5
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن فلسـطين وأرضـها المقدسـة جـزء  :القدس

كت عـن سـرقتها التـي تـتم تحـت سـمع العـالم وبصـره، وفـي ظـل من عقيدتنا، ولن نتخلـى عنهـا، أو نسـ
 واقع دولي ظالم للقضية الفلسطينية التي تعيش ومشروعنا الوطني في ظل تهديد خطير.

، في الوقفة التضامنية لوزارة األوقاف والشؤون الدينية 11/7/2018 جاء ذلك خالل كلمته يوم األربعاء
 اجهون خطر اإلخالء والتهجير.مع أهالي "الخان األحمر"، والذين يو 

 11/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في الخان األحمر دائماً  شرعياً  الهباش يعين مأذوناً  .6
قــرر قاضــي قضــاة فلســطين، مستشــار الــرئيس للشــؤون الدينيــة والعالقــات اإلســالمية محمــود  :رام هللا

فــي منطقــة الخــان األحمــر  دائمــا   شــرعيا   جهــالين مأذونــا  الهبــاش، اعتمــاد الشــيخ يوســف أحمــد حســن ال
لصــــمود أهلنـــا المهــــددين بـــالتهجير مــــن قبـــل قــــوات االحـــتالل اإلســــرائيلي،  والتجمعـــات البدويــــة دعمـــا  

 للتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم.
 11/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بتمويل االستيطان "إسرائيل"جنائية الدولية للتحرك إثر اعتراف " تدعو الالفلسطينية "الخارجية .7
ن "مـا كشـف عنـه تقريـر مـا يسـمى بمراقـب دولـة الفلسـطينية إقالت وزارة الخارجيـة والمغتـربين  :رام هللا

االحــتالل الــذي ورد فــي اإلعــالم العبــري، عــن قيــام العديــد مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة فــي ضــخ 
نياتهــا لصــالح المســتوطنين، خاصــة فــي البــؤر االســتيطانية )العشــوائية( التــي تحظــى مــن ميزا األمــوال

فــوق األرض الفلســـطينية، يؤكـــد حجـــم التـــورط الحكـــومي  إلقامتهـــا األولـــىبرعايــة رســـمية منـــذ اللحظـــة 
اإلســــرائيلي فــــي عمليــــات ســــرقة األرض الفلســــطينية وتغــــول المســــتوطنين وميليشــــياتهم المســــلحة فــــي 

وحــذرت  سـطينيين وأرضــهم وممتلكـاتهم ب ســناد حكـومي وحمايــة عسـكرية وأمنيــة علنيـة".اسـتهدافهم للفل
من مخاطر هذه الوتيرة االستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق السـالم علـى  لها، في بيان وزارة،ال

مـــع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وتطالـــب  االســـتيطانتتـــابع ملـــف  إنهـــاوقالـــت  الـــدولتين. أســـاس حـــل  
 .االستيطانة بسرعة البدء بتحقيق جدي حول جرائم االحتالل كافة وفي مقدمتها جريمة المحكم

 11/7/2018 ،القدس، القدس
 

 اتعمر يحظر استيراد وبيع بضائع المست إيرلنديقانون عريقات يشيد ب .8
وديــــع عــــواودة: أشــــاد أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، صــــائب  -الناصــــرة 
ات غيــر عمر يمنــع اســتيراد وبيــع الســلع والخــدمات القادمــة مــن المســت إيرلنــدي ، بمشــروع قــانونعريقــات

بــ"المنسجم مـع قـيم ومبــاد   لــه، فـي بيـان ،الشـرعية المقامـة فـي األراضـي الفلســطينية المحتلـة ووصـفه
يرلنـدي وأضاف أن "مجلـس الشـيوخ األ التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة". إيرلندا

الـدولتين ال يكفـي دون  وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي )مفادها(، أن مجرد الحـديث عـن حـل  
 اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع".

 12/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 جراءاتها التدبيرية التي تستهدف برنامج الطوارئإبالتراجع عن  "األونروا"أبو هولي يطالب  .9
طالـب عضـو اللجنــة التنفيذيـة لمنظمـة التحريــر الفلسـطينية، رئـيس دائــرة شـؤون الالجئـين، أحمــد  :غـزة

جراءاتهــا التدبيريــة التــي 11/7/2018 عــاءبأبــو هــولي، يــوم األر  ، وكالــة األونــروا بــالتراجع عــن قرارتهــا وا 
زمــة الماليــة التــي ألمليــون دوالر فــي إطــار معالجتهــا ل 92تســتهدف برنــامج الطــوار  لتــوفير مــا قيمتــه 

لجوء إدارة األونروا  أنفي بيان صحفي، إلى  ،أبو هولي وأشار تعاني منها ميزانيتها العامة والطارئة.
التخــاذ بعــض اإلجــراءات التــي ســتطال بعــض الخــدمات الطارئــة فــي قطــاع غــزة والمتعلقــة باألســاس 

ووقـف بعـض  واإلسـكان، اإلعمـارة ببرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنـامج إعـاد
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نهــاءبــرامج الطــوار  فــي الضــفة  / علــى ميزانيــة الطــوار  فــي نهايــة شــهر تمــوز موظفــا   956 ـعمــل لــ وا 
نه ليس من المنصف أوأضاف:  حالة الالاستقرار. إلىيوليو لم يعالج األزمة المالية وستدفع بالمنطقة 

 العجز المالي في ميزانية الوكالة. مطلقا  أن يتحمل الالجئون الفلسطينيون تبعات أزمة
 11/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يهدف إلى االطمئنان على أهلنا في المخيمات ةفي سوري التحرير األحمد: وفد منظمة .01

قــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــزام األحمــد إن زيــارة وفــد المنظمــة  :دمشــق
 .ةيهدف لالطمئنان على أوضاع أهلنا في المخيمات وأوضاع أبناء شعبنا المقيمـين فـي سـوري ةوريلس

فـي مقـر  14 ، قبيل اجتماعهم مع قيادة الفصائل الــةالذي يترأس وفد المنظمة لسوري ،وأضاف األحمد
 ا  ، إن وجـــود وفـــد المنظمـــة يـــأتي أيضـــ11/7/2018 ســـفارة دولـــة فلســـطين فـــي دمشـــق، مســـاء األربعـــاء

ولقـاء المسـؤولين السـوريين خاصـة فـي ظـل التقـدم األخيـر والكبيـر  ةلالطمئنان على الوضع في سـوري
 ةالذي جرى على طريق دحر التنظيمات اإلرهابية التي قبلت لنفسها أن تكـون أدوات بيـد أعـداء سـوري

ة والمتواصـلة منـذ وأعداء األمة العربية، ونجاح الشـعب السـوري بقيادتـه فـي إحبـاط هـذه المـؤامرة الكبيـر 
 .وشعبا   أرضا   ةسنوات التي تهدف إلى شق وحدة سوري

 وأشار إلى أن أعضاء الوفد سيتوجه غدا إلى مخيم اليرموك للقاء فعاليات المخيم والقوى الفلسطينية.
 11/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مريكية اإلسرائيلية لتنفيذ صفقة القرنمع الخطوات األ آنتتواطوالسلطة حماس: الحكومة  .00

اعتبـــرت حركــــة المقاومـــة اإلســــالمية "حمـــاس" أن خلــــو بيــــان حكومـــة عبــــاس مـــن أي قــــرارات إلنهــــاء 
اإلجراءات االنتقامية التي تنفذها ضد غـزة، واسـتمرارها فـي تحـريض المجتمـع الـدولي واالحـتالل بعـدم 

وات األمريكيـة واإلســرائيلية لتنفيـذ صــفقة تخفيـف الحصـار يؤكــد تواطؤهـا وســلطة عبـاس مــع كـل الخطــ
ـــاطق باســـم الحركـــة فـــوزي برهـــوم فـــي تصـــريح صـــحفي مســـاء األربعـــاء، االحـــتالل  القـــرن. ـــل الن وحم 

اإلسرائيلي وسلطة عباس وحكومته كل التداعيات المترتبة على الحصار المزدوج المفروض على غزة 
 واإلجراءات االنتقامية بحقها.

 11/8/2018موقع حركة حماس، 
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 الزهار: ال نستطيع دفع ثمن سياسي مقابل تخفيف معاناة غزة .02
قــال محمــود الزهــار، القيــادي فــي حركــة حمــاس: إن الحركــة لــن تقبــل بــأي صــفقات للقــرن، ولــن : غــزة

وحول رده فيما يتعلق ب قامة مشاريع اقتصادية  تتنازل عن أي شبر من فلسطين مقابل أي تسهيالت.
ف عــن غــزة مــن مطــار ومينــاء وعمــل وســكن لســكان القطــاع، قــال الزهــار: فــي شــمال ســيناء للتخفيــ

وأضــاف: "هنــاك أعــداد كبيــرة مــن غــزة عاشــت فــي  "أطروحــة بــدون ثمــن سياســي، بالتأكيــد )مقبولــة(".
مصــر وال تــزال، الوجــود الفلســطيني فــي أي بلــد ومنهــا مصــر دون أي ثمــن سياســي ال أحــد يعتــرض 

وغيرهــا بــدون أي ثمــن سياســي، فمــن الــذي يــرفض أن ترفــع هــذه عليــه، إذا كــان هنــاك مينــاء ومطــار 
 المصائب التي وضعت على كاهل الشعب الفلسطيني بسبب الحصار اإلسرائيلي".

وتابع: "تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ال غبار عليه، لكن ثمنهـا السياسـي ال نسـتطيع دفعـه، 
ذا ُخيرنـا بينهـا والـثمن سياسـي، ال نـدفع الـثمن  السياسـي، نحـن فـي قضـية األرض واإلنسـان والعقيـدة وا 
 والمقدس، ثوابت، ال تتغير بالزمان وال بالمكان".

وأوضح أنه لم يعرض على حماس أي شيء يخـص مـا يسـمى صـفقة القـرن سـواء مـن أطـراف عربيـة 
 .قطاعبالالقاهرة سيركز على مناقشة الوضع اإلنساني المتدهور ب الحركةمشيرا  إلى أن وفد  أو غيرها

ونبه الزهار إلى وجود حركة تطبيع خليجية متسـارعة مـع االحـتالل علـى حسـاب القضـية الفلسـطينية، 
قائال : "ثمة حركة تطبيع خليجية مع إسرائيل ال تتفق مـع المـوروث الثقـافي للمنطقـة الخليجيـة وهـو مـا 

 الل اإلسرائيلي".وقال: "الشارع السعودي العربي األصيل لن يقبل بالتطبيع مع االحت يؤلمنا".
 11/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تعلن وصول وفد قيادي لمصر بقيادة العاروري .03

أكــد النــاطق باســم حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" فــوزي برهــوم أن وفــدا  قياديــا  مــن الحركــة يصــل 
 مساء اليوم إلى القاهرة بناء  على دعوة مصرية.

في إن الوفـد يترأسـه نائـب رئـيس المكتـب السياسـي للحركـة الشـيخ صـالح وقال برهوم في تصريح صـح
العاروري، وبعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليـل الحيـة وحسـام بـدران 

وبــــي ن برهــــوم أن وفــــد الحركــــة توجــــه للقــــاهرة للتباحــــث مــــع اإلخــــوة  وعــــزت الرشــــق وروحــــي مشــــتهى.
 ت الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.المسؤولين في مصر بشأن العالقا

 11/8/2018موقع حركة حماس، 
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عادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة .04  مبادرة "إنقاذ وطني" إلنهاء االنقسام وا 
إن قـال االقتصـادي ورجــل األعمـال الفلسـطيني، الــدكتور عـدنان مجلــي، : ناديـة سـعد الــدين - عمـان

"حركــة "حمــاس" وافقــت علــى تنظــيم ســالح المقاومــة، فــي قطــاع غــزة، ضــمن إطــار المؤسســة األمنيــة 
التابعة للسلطة الفلسطينية، وفـق التوافـق الـوطني"، وذلـك خـالل حـوار ثنـائي جـاد علـى خلفيـة المبـادرة 

 الفلسطيني.  االنقسامالتي طرحها مؤخرا إلنهاء 
ده بعمــان، أنــه "عقــد اجتماعــات مكثفــة وجديــة مــع قيــادات وأضــاف فــي حــديث مــع "الغــد" أثنــاء تواجــ

حمــاس، داخـــل الــوطن المحتـــل وخارجــه، حيـــث أبـــدت الحركــة خاللهـــا االســتعداد ألن تصـــبح "كتائـــب 
وأوضـح  جزءا من النظام األمني الفلسطيني المتفق عليه ضـمن برنـامج السـلطة الفلسـطينية". القسام"،

وليست هجومية، بوصف قطـاع غـزة محـررا  ولكنـه محاصـر، فقـد بأن "للقوى األمنية إمكانيات دفاعية 
تتحـــول كتائـــب القســـام، ضـــمن المنظومـــة األمنيـــة للســـلطة، إلـــى قـــوات أمـــن وطنـــي موحـــد مـــع الضـــفة 
الغربية، بهدف الدفاع عن القطاع في حال تعرضه للهجوم، وتعزيـز الصـمود الفلسـطيني فـي الضـفة، 

 تالل اإلسرائيلي و"صفقة القرن" األمريكية".بما فيها القدس المحتلة، ضد عدوان االح
اإلســرائيلي لتصــفية القضــية  –وأكــد مجلــي، بــأن "المرحلــة الحاليــة خطيــرة فــي ظــل المخطــط األميركــي 

الفلســطينية"، داعيــا حركتــي "فــتح "وحمــاس" إلــى تحييــد الخالفــات جانبــا نحــو إنجــاز المصــالحة إلنهــاء 
توافـــق الــوطني. وقـــال إن "هنــاك حساســـية "لحمــاس" تجـــاه االنقســام، وفـــق أســس الشـــراكة السياســية وال

تســليم الســالح، نظيــر غيــاب التوافــق الــوطني"، مبينــا "إجــراء نقــاش معمــق وجــدي حــول الســالح، عبــر 
اجتماعات مكثفة، مع قادتها السياسيين، في غزة وتركيا، والـذي أظهـر تقـدما كبيـرا فـي موقـف الحركـة 

 ، وفق التوافق الوطني". لجهة تنظيم السالح ضمن إطار السلطة
وقال إن مبادرته ارتكزت على "وحدة الصف الفلسطيني، وتجميع "فتح" و"حماس" على برنامج وطني 
ــــة  ــــام الدول ــــان اإلســــرائيلي إال بعــــد قي ــــراف "حمــــاس" بالكي ــــه عــــدم اعت ــــارق في مشــــترك، فيمــــا يكمــــن الف

مفتوحـة معـه، وهـذا مقبـول عربيـا   الفلسطينية، ضمن الثوابت الوطنية األساسية، ولكنهـا مسـتعدة لهدنـة
 ودوليا ، كما يعد صمام أمان لمنع المواجهة".

 12/7/2018الغد، عمان، 
 

 حماس في لبنان - لحل أزمة فتح "أسس وضوابط"ورقة "الشرق األوسط":  .05
يــتم حاليــا ، بحســب المعلومــات مــن مصــادر فلســطينية فــي لبنــان، العمــل علــى : بــوال أســطيح - بيــروت

وتنشـــط، بحســـب مصـــادر فلســـطينية . حديـــد قواعـــد العمـــل المشـــترك بـــين "فـــتح" و"حمـــاس"ورقـــة تعيـــد ت
"وال يــزال  .مطلعــة، الوســاطات والمســاعي الفلســطينية واللبنانيــة إلعــادة تفعيــل عمــل األطــر المشــتركة
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العمل باألطر الفلسطينية الموحدة معلقا  في لبنان منذ األسبوع الماضي بقرار من حركة فتح وفصائل 
ظمــة التحريــر"، بعــد تفــاقم الخالفــات مــع حركــة حمــاس، مــا يهــدد االســتقرار السياســي واألمنــي فــي "من

قيادة سياسية موحدة ولجان أمنية مشتركة، نجحت إلى  2014المخيمات التي تتولى شؤونها منذ العام 
ألعــوام حــد بعيــد فــي تحييــد الفلســطينيين المقيمــين فــي لبنــان عــن األزمــات التــي شــهدتها المنطقــة فــي ا

 الماضية، وبخاصة األزمة السورية.
وتتبــادل "فــتح" و"حمــاس" االتهامــات بعــدم االلتــزام بقواعــد العمــل المشــترك. وتقــول "فــتح" إن "حمــاس" 
تتنصل من االتفاقات والتفاهمات التي تعلن التزامها بها عندما يحين موعد التنفيذ علـى األرض، فيمـا 

التفرد بالقرارات مـا يوجـب إعـادة النظـر باألسـس والضـوابط التـي تعتبر "حماس" أن قيادة "فتح" تحاول 
 سنوات. 4تم التوافق عليها قبل نحو 

واعتبر مصدر مسؤول في حركة فتح، أن "الحركة جاهزة للعـودة غـدا  إلـى العمـل الفلسـطيني المشـترك 
لتي تم توقيعها في الذي تتمسك به"، في حال أعلنت "حماس" التزامها بالتعهدات واحترامها لالتفاقات ا

وقــت ســابق، والتــي قــد يــتم التوصــل إليهــا فــي المرحلــة المقبلــة"، مشــددا  فــي تصــريح لـــ"الشرق األوســط" 
 على وجوب أن يتزامن ذلك مع "وقف حمالت التحريض المسيء واإلشاعات المسمومة". 
د اإلســالمي" وقــد بــدأ تحــالف القــوى الفلســطينية، الــذي يضــم عــدة قــوى، أبرزهــا حركــة حمــاس و"الجهــا

و"الجبهة الشعبية" وغيرها من الفصائل والمجموعات، إعداد "ورقة أسس وضوابط" سيعرضها األسبوع 
المقبــل علــى كافــة األطــر، تمــال  أن تكــون أساســا  للعمــل المشــترك، وتضــع حــدا  للمناكفــات الفلســطينية 

في لبنان جهاد طه، معتبرا  على الساحة اللبنانية. هذا ما أكده نائب المسؤول السياسي لحركة حماس 
أنه "تن األوان لمرحلة جديدة من العمل الفلسطيني المشترك على أن يقوم على أرضية متينة لمواجهة 
ـــ"الشرق األوســط": "نحــن نخشــى أن يكــون قــرار فــتح وفصــائل  ــة". وقــال طــه ل كــل االســتحقاقات المقبل

القـرن وتصـفية قضـية الالجئـين، الـذي تعليق العمل المشترك جزءا  من مشروع صـفقة  منظمة التحرير
ـــة بالكامـــل". وأضـــاف: "نحـــن ال  ـــدأ تنفيـــذه بالســـعي لتقلـــيص خـــدمات األونـــروا تمهيـــدا  إلنهـــاء الوكال ب
نستجدي أي عالقة، لكن يدنا ممدودة على قاعدة شراكة وطنية وسياسية وأمنية حقيقية، خصوصا  أن 

 القوى األمنية في المخيمات". تعليق العمل باألطر المشتركة يؤثر سلبا  على أداء
 12/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 اتعمر وسم منتجات المست اإليرلندي"فتح" ترحب بالقرار  .06

رحبــت حركــة فــتح بقــرار مجلــس الشــيوخ اإليرلنــدي بشــأن وضــع ملصــقات مميــزة علــى بضــائع  :رام هللا
ـــد المنشـــأ أي منطقـــة المســـتوطنات اإلســـرائيلية فـــي عمليـــة تهـــدف مســـاعدة المســـتهلكين فـــي معر  فـــة بل
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وقــال المتحـدث باســم حركــة فـتح د. جمــال نـزال ان حركتــه تعمــل منـذ عــدة سـنوات مــع قــوى  التصـنيع.
أوروبيــة برلمانيــة وحكوميــة مــن اجــل اســتكمال هــذا الطريــق الطويــل تملــة بتكللــه بحظــر دخــول بضــائع 

 المستوطنات أراض أوروبية بشكل نهائي.
يرلنـدي معربـة عـن املهـا فـي أن تطبـق الحكومـة األيرلنديـة هـذا القـرار واشادت فتح بمجلس الشيوخ األ

بمــا يشــجع حكومــات أوروبيــة اخــرى علــى هــذه الخطــوة لمــا فيهــا مــن أهميــة بالغــة لوضــع العدالــة فــي 
نصــــابها ازاء اســــتغالل اســــرائيل أراض فلســــطينية بالمصــــادرة وصــــور اخــــرى فيمــــا هــــو جريمــــة حــــرب 

 لفلسطينية.وانتهاك مستمر ومرفوض للحقوق ا
 11/7/2018القدس، القدس، 

 
 يصل موسكو "الشعبية"وفد من  .07

الثالثـــاء، وفـــد مركـــزي مـــن الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين، إلـــى العاصـــمة  يـــوموصـــل مســـاء : غـــزة
ويضم الوفد نائب األمين العام للجبهة أبو أحمـد  الروسية موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

 ر عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول دائرة العالقات السياسية.فؤاد، وماهر الطاه
وســيلتقي الوفــد ظهـــر يــوم األربعــاء مـــع ميخائيــل بوغـــدانوف نائــب وزيــر الخارجيـــة الروســي ومبعـــوث 
الـــرئيس فالديميـــر بـــوتين للشـــرق األوســـط، وســـيجري بحـــث تخـــر التطـــورات السياســـية علـــى الســـاحتين 

د الجبهـــة الرؤيـــة السياســية للتطـــورات الخطيـــرة التـــي تعيشـــها الســـاحة وســـيقدم وفـــ الفلســطينية والعربيـــة.
 الفلسطينية خاصة محاولة تصفية القضية الفلسطينية بما يسمى بـ "صفقة القرن".

كمــا وســيبحث الوفــد العالقــات الثنائيــة بــين الجبهــة الشــعبية وروســيا وســبل تعزيــز هــذه العالقــات، فــي 
 وسيجري العديد من اللقاءات. حين ستستمر زيارة الوفد لمدة أسبوع

 11/7/2018القدس، القدس، 
 

 لصمود أهلها "ثوري فتح" يقرر عقد جلسته في قرية الخان األحمر دعماً  .08
مسـاء ، علـى أرض  6قرر المجلس الثوري لحركة فتح عقد اجتماعه يوم غد الخمـيس السـاعة : رام هللا

ود أهلهـا وتثبيتـا لحـق الفلسـطيني بأرضـه، قرية الخان األحمر شرق القدس المحتلـة، وذلـك دعمـا لصـم
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني  ورفضا لصفقة القرن والمؤامرة على قضيتنا.

لـــ"وفا"، إن هــذا االجتمــاع يــأتي تنفيــذا لقــرارات اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح وتوجيهــات الــرئيس محمــود 
ل االحـتالل، وجـزء مـن تطـوير المقاومـة الشـعبية علـى األرض عباس بمتابعـة مـا يـتم اسـتهدافه مـن قبـ

وأوضح أن الهدف من عقد االجتماع هو تعزيـز صـمود أبنـاء شـعبنا فـي هـذه القريـة التـي  الفلسطينية.
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أعلــن عنهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني اليــوم، وهــو رســالة للمحتــل بــأن أهلنــا فــي الخــان األحمــر ليســوا 
الــدولي أن قضــية تهجيــر وترحيــل قريــة الخــان األحمــر هــي جــزء مــن وحــدهم، ورســالة لكــل المجتمــع 

 سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في المنطقة وجزء من جرائم الحرب.
 11/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في اتحاد الطلبة د عضويتهامتجو"إسالمية" النجاح "كتلة بيرزيت" تواصل اعتصامها لليوم التاسع  .09

يواصـــل أبنـــاء الكتلـــة اإلســـالمية فـــي جامعـــة بيرزيـــت اعتصـــامهم المفتـــوح أمـــام مقـــر : نـــابلس، بيرزيـــت
مجلـس الطلبـة داخـل حــرم الجامعـة لليـوم التاســع علـى التـواليي احتجاجـا علــى اسـتمرار أجهـزة الســلطة 

 النقابي في الجامعة. في مالحقتهم أمنيا  واعتقالها عددا من أبناء الكتلة على خلفية عملهم
مــــن أبنــــاء الكتلــــة اإلســــالمية ببيرزيــــت فــــي زنازينهــــا، ليبلــــ  عــــدد  4وتواصــــل أجهــــزة الســــلطة اعتقــــال 

 معتقال. 12المعتقلين من أبناء الكتلة منذ فوزها في االنتخابات منتصف مايو الماضي 
أعضـائها فـي مجلـس أعلنت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية، تجميـد عضـوية من جهتها، 

اتحــاد الطلبــة كخطــوة احتجاجيــة ضــد مجلــس الطلبــة الــذي وصــفته بأنــه "ال يعبــر عــن الكــل الطالبــي، 
 والذي يتعامل مع الوحدة الوطنية كشعارات للتسويق واالستخدام الموسمي".

(، وتلقــــى "المركــــز الفلســــطيني 7-11جــــاء هــــذا فــــي بيــــان أصــــدرته الكتلــــة اإلســــالمية يــــوم األربعــــاء )
عــالم" نســخة عنــه، تعقيبــا  علــى األحــداث المؤســفة التــي تعــرض لهــا أبنــاء الكتلــة فــي الجامعــة مــن لإل

 رئيس مجلس الطلبة وعناصر حركة الشبيبة، وبتسهيل من األمن الجامعي.
 11/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسلحة فلسطينيًا بتهمة المقاومة ويصادر أموااًل ويستولي على 12الحتالل يعتقل ا .21

فلســـطينيا ،  12أفـــاد بيــان لجـــيش االحــتالل صـــباح يــوم األربعـــاء، بــأن قواتـــه اعتقلــت : القــدس المحتلــة
 بدعوى أنهم "مطلوبون"، لممارستهم أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
سـلحة خـالل وأشار إلى أن قوات االحتالل صادرت مبال  مالية تقد ر بـالالف الشـواكل واسـتولت علـى أ

عمليات الدهم والتفتيش التي نف ـذتها فـي قريـة ديـر الغصـون شـمال شـرقي طـولكرم، وبلـدة قطنـة شـمال 
 غربي القدس المحتلة ومدينة نابلس بدعوى ارتباطها بالفصائل الفلسطينية.

 11/8/2018، قدس برس
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4687 العدد:             7/12/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

 نتنياهو لبوتين: لن نهدد استقرار األسد مقابل إخراج اإليرانيين .20
طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الروسي، فالديمير : ادلةمحمود مج

بوتين، إخراج القوات اإليرانية من سورية، وأوضح له، بحسب مسؤول إسرائيلي، أنه "ال ينوي تهديد 
ونقل المصدر عن . استقرار نظام بشار األسد"، وذلك أثناء اجتماعهما في موسكو يوم األربعاء

تنياهو قوله لبوتين خالل اجتماع في موسكو "لن نتخذ إجراءات ضد نظام األسد وعليكم ب خراج ن
 اإليرانيين".

وقال المصدر لـ"رويتز" إن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات اإليرانية من مناطق في سورية 
نها اقترحت بأن تظل على بعد  مترا، لكن هذا ال يحقق كيلو  80قريبة من مرتفعات الجوالن المحتلة، وا 

 الرغبة اإلسرائيلية بخروج القوات اإليرانية بشكل تام.
وقال نتنياهو خالل االجتماع إن "إسرائيل ستعمل على إحباط كل المحاوالت الرامية النتهاك حدودها 
بما في ذلك من الجو أو البر"، وأشار إلى أن إسرائيلي تترقب وتركز على كل التطورات الحاصلة 

 الساحة السورية وكل ما يتعلق بالمشهد اإليراني.على 
يران، وعلى وجه الخصوص  وأضاف نتنياهو أن اجتماعهما سيركز على ما يجري في سورية وا 
سيبحث الطرفان التمركز اإليراني في الجنوب السوري وانتشار جيش النظام السوري في المناطق 

ستعاد من خاللها السيطرة على مناطق للمعارضة الجنوبية إثر نجاح حملته العسكرية العنيفة التي ا
يران،  في محافظة درعا. وقال نتنياهو إنه "من البديهي أن المحادثات بيننا تتمحور حول سورية وا 

 موقفنا معروف وهو يقضي بأنه يجب على إيران أن تغادر سورية، هذا ليس بجديد بالنسبة لكم". 
ساعات خرقت طائرة سورية من دون طيار المجال الجوي وتابع "ينبغي أن أقول لكم إنه وقبل عدة 

اإلسرائيلي، اعترضناها وسنواصل العمل بحزم ضد أي اختراق لمجالنا الجوي أو ألراضينا، نتوقع من 
 الجميع أن يحترموا هذه السيادة".

 فيما أشار بوتين إلى أن "العالقات االقتصادية والعسكرية بين البلدين تتطور بشكل إيجابي".
ونقلت "هالرتس" عن دبلوماسيين أجانب قولهم إن "إسرائيل وافقت في الواقع على عدم التدخل في 
عملية إعادة انتشار قوات نظام األسد قرب المناطق الحدودية بالجوالن السوري المحتل مقابل الحفاظ 

لمجموعات ، وستمتنع عن دعم ا1974على اتفاق وقف إطالق النار المبرم بين إسرائيل وسورية عام 
 حزبالمسلحة، بالتنسيق مع روسيا، لضمان عدم تمركز القوات اإليرانية المتحالفة مع النظام وقوات 

 هللا اللبناني".
 11/7/2018، 48عرب 

 



 
 
 
 

 

 16 ص             4687 العدد:             7/12/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

 وزير إسرائيلي: سنعود قريبًا لسياسة االغتياالت في غزة .22
ع إذاعة راديو الجنوب وكاالت: قال وزير االقتصاد اإلسرائيلي إيلي كوهن في مقابلة م -تل أبيب 

 صباح امس، إن إسرائيل ستعود قريبا إلى سياسة االغتياالت المموضعة في غزة.
ووفقا لموقع "روتر" العبري فقد أوضح الوزير كوهن قائال، "وفقا لتقديراتي ف ن إسرائيل ستعود قريبا 

 إلى سياسة االغتياالت لتصفية قادة )حماس( في قطاع غزة".
تصريحاته لإلذاعة قائال، "باعتقادي أن إسرائيل قد تعود لالغتياالت حيث إن وأضاف الوزير في 

 هناك تشديدا لحد اإلجراءات المتخذة من قبل الجهات األمنية والجيش اإلسرائيلي ضد غزة".
 12/7/2018، األيام، رام هللا

 
 حريقًا ببالونات العودة في مستعمرات "غالف غزة" 30: وسائل إعالم عبرية .23

حريقا ، يوم األربعاء، في مستعمرات "غالف قطاع غزة" بفعل بالونات العودة وطائرات  30اندلع : غزة
 ورقية أطلقها شبان من قطاع غزة.
حريقا  على األقل، اندلعت في مستعمرات وكيبوتسات محيط  30ووفق وسائل إعالم عبريةي ف ن 

وتركزت الحرائق في  شعال حارقة. بـ"غالف قطاع غزة"ي إثر سقوط طائرات ورقية وبالونات تحمال
 كيبوتس بئيري شرق وسط القطاع، فيما اندلع حريق تخر في موشاف غيالت.

 11/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لـ"دولة أبرتهايد" من دون مساحيق "إسرائيل"قانون القومية يحول  .24
، رئيسها بنيامين نتنياهو من الناصرة: حذر المستشار القانوني لحكومة االحتالل افيحاي مندلبليت

التداعيات الدولية لسن" قانون القومية" بصيغته الحالية، فيما تعرض رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين 
لحملة واسعة لمجرد تحذيره من تبعاته عليها في العالم. ونقلت صحيفة "هالرتس" عن مصادر مطلعة 

 اجتماع خاص في هذا الشأن".أمس قولها إن القضية طرحت بالفعل، لكنه "لم يتم عقد 
وقال محذرا راز نزري، نائب المستشار القانوني للحكومة، أمس، إنه ستكون لهذا القانون تداعيات 
دولية. وتابع "لدينا قبعة أخرى، ونحن نقوم بعملنا داخل غرف مغلقة نتحدث فيها مع المصادر 

الدولية"، موضحا أنه إلى جانب السياسية ذات الصلة، وهناك تقال أمور أخرى حول االنعكاسات 
الضرر الذي قد يلحق بصورة إسرائيل الديمقراطية، قد تكون التداعيات في نطاق االتفاقات 

 والمعاهدات التي وقعتها وكذلك على مستوى القانون الدولي.
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ن، في الوقت نفسه، يقوم الليكود بدراسة إمكانية استبدال صيغة أحد البنود المثيرة للجدل في القانو 
التي تسمح ب نشاء بلدات لليهود فقط. لكن البديل الذي يجري الحديث عنه، هو في المقام األول 
إعالن مباد  وال يحظر صراحة استيعاب أبناء الجنسيات األخرى في البلدات. ويضيف "يتوقع أن 

 7يلة للمادة تجعل هذه الصياغة توجيه انتقادات دولية لهذه الخطوة مهمة صعبة". ووفقا  للصياغة البد
ب من القانون، ف ن "إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة بقرار عصبة األمم بدعم االستيطان اليهودي 
الكثيف في األراضي التي تملكها". وتم اقتراح النص من قبل الدكتور حجاي فينيتسكي من مركز 

د الذي اقترحه تراث بيغن، وقام بطرحه، أمس، خالل مناقشة الكنيست لهذا الموضوع. ويعتمد البن
فينيتسكي على أساس "صك االنتداب" الذي نظم مجاالت الحياة في البالد تحت االستعمار 
البريطاني. وقد نص البند السادس من صك االنتداب على أن الحكومة البريطانية ستشجع 

 االستيطان المكثف لليهود وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين.
لإلذاعة العامة إنه "من الواضح للجميع أن صيغة الفقرة األصلية  وقال مسؤول كبير في حزب الليكود

تعتبر إشكالية جدا، منوها أن اقتراح فينيتسكي يحل الكثير من المشاكل، لكنه يحول موضوع 
االستيطان إلى مسألة إعالنية فقط، وليست عملية. معتبرا أن المعضلة الكبرى هي ما إذا كان هناك 

القانون، الذي ستُنتزع منه أدوات مهمة لتهويد الجليل والنقب، وما إذا كان  أي فائدة من مواصلة دفع
 هناك مبدأ مهم يكمن في سن قانون القومية في إسرائيل. وتابع "سيكون على نتنياهو اتخاذ القرار".

اتهم رئيس اللجنة، النائب أمير أوحانا )ليكود(، الرئيس بالنفاق وقال  ريفلين، وعلى خلفية موقف
دما أقرأ الرسالة ال أعرف ما إذا كنت استمع إلى الرئيس ريفلين أو إلى السياسي ريفلين، إذا كان "عن

 هناك فرق بين االثنين".
وتصدت له عضو الكنيست تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني( دفاعا عن ريفلين بالقول "أمام خطوة 

اج إلى رد دراماتيكي". وقالت إن "رئيس دراماتيكية تغي ر هوية إسرائيل وتدفن إعالن االستقالل، نحت
الدولة يمثل في رسالته قيم إعالن االستقالل، ولن نمنح رئيس اللجنة منصة لمهاجمة الرئيس، ولن 

 نسمح بأن يكون إعالن االستقالل محظورا  في الكنيست".
أنه وكان عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش )البيت اليهودي( أشد فظاظة عندما اتهم الرئيس ب

يتظاهر بالتقوى. وقال إن "تقوى الرئيس تنبع من العمى أو االرتباك األخالقي الكبير بشأن 
 الصهيونية. ال يوجد تمييز وال يحزنون.. هذا إنقاذ للرؤية الصهيونية".

أما رئيس لجنة شؤون الخارجية واألمن، النائب تفي ديختر، المبادر لمشروع قانون القومية فقد هاجم 
فلين في تصريحات لـ "يسرائيل هيوم" وقال إن "ادعاء الرئيس ليس صحيحا. مشروع قانون الرئيس ري

 القومية الذي بادرت إليه، يقول المفهوم ضمنا، إن الغالبية تملك الحقوق في إسرائيل، حتى اليهود".
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وسخر رسم كاريكاتيري في صحيفة " يديعوت أحرونوت " من القانون من خالل رسم صالة استقبال 
القادمين في مطار بن غوريون الدولي كتب فيها الفتة " أهال وسهال بالمواطنين اإلسرائيليين 

 العائدين"، وبجوارها فوق خانة استقبال أخرى كتب "أهال وسهال بالمواطنين من الدرجة الثانية".
 12/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 ةقادمة من سوري "درون"تسقط طائرة  "إسرائيل" .25

أعلن الجيش "اإلسرائيلي" أمس أن قواته أطلقت صاروخا  من طراز باتريوت على طائرة  :وكاالت
في الجوالن  اإلنذارمسيرة "درون" قدمت من األجواء السورية وأسقطتها، في حين دوت صفارات 

وذكر الجيش في بيان أنه "تم إطالق صاروخ دفاع جوي من طراز )باتريوت(  السوري المحتل.
مسيرة قادمة من سوريا اخترقت الحدود، وقد تم إسقاطها". وأضاف البيان أن صفارات باتجاه طائرة 

اإلنذار أطلقت في الجوالن السوري المحتل، وطبرية، ومنطقة األغوار األردنية التي تقع جنوب غرب 
ة الجوالن قرب سوريا. وأوضح البيان أن الطائرة المسيرة "تسللت إلى الحدود، وأن نظم الدفاع الجوي

حددت التهديد وتعقبته"، قبل أن يتم إسقاط الطائرة. وطلبت الشرطة "اإلسرائيلية" إخالء بحيرة طبرية 
من كافة الزوارق والقوارب بسبب العمليات األمنية هذه. وكانت القوات "اإلسرائيلية" وضعت في حالة 

األفرقاء إلى ضرورة  تأهب خالل األسابيع األخيرة بسبب القتال في جنوب سوريا المجاورة، ونبهت
 احترام خطوط وقف إطالق النار بين سوريا و"إسرائيل". 

 12/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 ويمنع وصول قناصل للمنطقة اإلسمنتيةاالحتالل يغلق الخان األحمر بالمكعبات  .26

ة وبعثة منعت السلطات اإلسرائيلية أمس، ديبلوماسيين أجانب ووفدا  يمثل الكنائس العالمي: رام هللا
وقال نشطاء مقاومة  طبية فلسطينية من الوصول إلى تجمع "الخان األحمر" الذي تعد  لهدمه.

االستيطان المتواجدون في التجمع لـ"الحياة" إن الجنود أغلقوا مداخل التجمع الواقع إلى الشرق من 
الطبية من الوصول  مدينة القدس، بمكعبات أسمنتية، ومنعوا الوفود الديبلوماسية والكنسية والبعثة

 إليه.
وأعلنت البعثات الديبلوماسية كافة في القدس، خصوصا  بعثات دول االتحاد األوروبي، معارضتها 

. وقد مت 1967الشديدة لهدم هذا التجمع البدوي المقام منذ ما قبل االحتالل اإلسرائيلي في العام 
، مثل كرفانات وألواح خاليا شمسية لتوليد بعثات غربية في السنوات األخيرة، دعما  إلى أهالي التجمع
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الطاقة الكهربائية، ومدرسة لمساعدتهم على تحمل شظف العيش في ظل رفض السلطات اإلسرائيلية 
 السماح لهم بالبناء أو تلقي خدمات المياه والكهرباء.

مل على وقال منسق "لجنة مقاومة الجدار واالستيطان" عبد هللا أبو رحمة، إن قوات االحتالل تع
 تسوية الطريق الموصلة إلى التجمع، وتحظر على أي زائر الوصول إليه.

ويعتصم أهالي التجمع ونشطاء فلسطينيون وأجانب في خيمة مقامة في ساحة المدرسة وسط التجمع، 
 في محاولة لمنع السلطات اإلسرائيلية من هدمه.

ساف، إن قوات االحتالل تحاصر وقال رئيس "هيئة مقاومة الجدار واالستيطان" الوزير وليد ع
التجمع منذ ساعات الصباح األولى من يوم أمس، وتمنع المعتصمين من الخروج من باحة المدرسة 
والوصول إلى الشارع الرئيس. وأضاف أن الجنود احتجزوا عددا  من المعتصمين ويرفضون إطالق 

 سراحهم.
تقدم به سكان التجمع على قرار السلطات وكانت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية رفضت اعتراضا  

زالته من الوجود ونقل سكانه إلى منطقة أخرى.  هدمه وا 
وقال أبو رحمة إن من المتوقع أن يصدر القرار النهائي للمحكمة في أي لحظة. وأضاف: "واضح 

 أن السلطات تعلم القرار النهائي للمحكمة لذلك تواصل التحضير للهدم بال تردد".
تجمعا  بدويا  في الضفة الغربية تعتزم السلطات اإلسرائيلية إزالتها  23ان األحمر" واحدا  من ويعد  "الخ

في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت  60من الوجود لوقوعها في المنطقة "ج" التي تساوي 
 اإلدارة العسكرية والمدنية اإلسرائيلية.

 12/7/2018، الحياة، لندن
 

 ن يقتحمون مقامات دينية بعورتا جنوب نابلسمئات المستوطني .27
اقتحمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الخميس، مقامات دينية في قرية عورتا : محمد وتد

جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحراسة مشددة لقوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي التي 
 حاصرت القرية ومهدت لالقتحامات.

عند منتصف الليل قامت قوات من جيش االحتالل باقتحام القرية، وانتشرت على وحسب مواطنون، ف
 مفارق الطرق ومداخل القرية، ومن ثم وصلت عدة حافالت تقل مئات المستوطنين.

وقالت مصادر أمنية بالسلطة الفلسطينية، لـ"وفا"، إن مئات المستوطنين اقتحموا القرية فجرا بحماية 
أمنية مشددة من جيش االحتالل، وتوجهوا نحو مقامات دينية تقع على أطراف القرية، وذلك بحجة 

 أداء طقوس "تلمودية" في المقامات.
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اإلعالم أن جنوده وفروا الحماية لحافالت إسرائيلية من جانبه، أعلن جيش االحتالل في بيانه لوسائل 
مستوطن شاركوا في اقتحام مقرات دينية في قرية عورتا، حيث قاموا بتأدية صلوات  400أقلت نحو 

 "تلمودية"، وغادروا المقامات بالساعات األولى من الفجر.
 12/7/2018، 48عرب 

 
 االحتالل يصادر مساكن ويزيل مدرسة في الخليل .28

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي" أمس األربعاء على مساكن فلسطينية جنوب مدينة الخليل  :غزة
وأزالت مدرسة في قرية يطا، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريق الفلسطينيين المحتجين، واعتقلت 

أمس فقد صادرت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" . فلسطينيا  في أنحاء الضفة الغربية المحتلة 19
 شخصا. 20األربعاء أربعة مساكن في خلة الضبع بقرية التواني جنوب مدينة الخليل يسكنها 

وأزالت قوات االحتالل مدرسة مبنية من الفصول الجاهزة في قرية يطا بمحافظة الخليل جنوبي 
 الضفة. واشتبك فلسطينيون مع جنود االحتالل الذين حاولوا إخالءهم من المكان وعدم الوقوف في
وجه الرافعات التي نقلت الفصول الجاهزة. واستخدم جنود االحتالل الغاز المسيل للدموع والقنابل 

 الصوتية لتفريق المحتجين الفلسطينيين.
 12/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 يعانون من بطالة عالية وتدني رواتب 48أكاديميو فلسطين  .29

ى استطالع للرأي أجراه مركزان إسرائيليان، أظهر بحث جديد، يرتكز عل :برهوم جرايسي - الناصرة
، الحاصلين على شهادات جامعية، يعانون من بطالة 48أن األكاديميين واألكاديميات من فلسطينيي 

، في حين أن معدالت رواتبهم، تحوم حول الحد األدنى من األجر، وهذا %44 إلىتصل بالمعدل 
 عقود ونيف. 7منذ  48لتي يعاني منها فلسطينيو انعكاس لسياسة التمييز العنصري اإلسرائيلية، ا

وقد بادر لالستطالع صندوق "ادموند دي روتشيلد"، بالتعاون مع جمعية "كاف مشفيه" اإلسرائيلية، 
من الحاصلين على القاب  %40وشمل االستطالع ألف جامعي عربي. واتضح من المعطيات، أن 

لدى الحاصلين على  %52تفع النسبة إلى من الجامعات اإلسرائيلية عاطلين عن العمل، وتر 
من األكاديميين العرب أنهم يعملون كمستقلين،  %8الشهادات واأللقاب من كليات أكاديمية. وأعلن 

 كأجيرين. %92فيما 
فقط من بين الذين يعلمون في هذه الفترة، يعملون بوظائف كاملة،  %44ويقول االستطالع، إن 

بحسب ساعة العمل. وعن الفترة  %11ع وظيفة، بينما يعمل بقدر رب %22بنصف وظيفة، و %23و
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انهم احتاجوا من بضعة أشهر إلى نصف سنة.  %56التي يجد فيها الشخص مكان عمل، فقد قال 
 بضعة أيام. %9بضعة أسابيع، و %14استغرق بحثهم سنة كاملة، و %21و

 12/7/2018، الغد، عّمان
 

 ر خالل أيامهآرتس: "إسرائيل" تنوي هدم الخان األحم .31
قالت صحيفة "هالرتس" العبرية يوم األربعاء إن حكومة االحتالل تنوي خالل األيام : القدس المحتلة

المقبلة هدم الخان األحمر شرق القدس المحتلة على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا 
ام القريبة المقبلة وأن القوات وذكرت الصحيفة، أن نيابة االحتالل تستعد للهدم خالل األي لمنع الهدم.

 جاهزة في الميدان منذ أيام للتنفيذ.
فلسطينيا ،  190وكانت المحكمة العليا قررت في مايو الماضي هدم "الخان األحمر، حيث يعيش 

 طالبا  من أماكن عديدة في المنطقة. 170وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 
 11/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مليون فلسطيني بالضّفة وغزّة 4.78اإلحصاء:  .30

مليون نسمة،  4.78، بل  2017أعلن جهاز اإلحصار الفلسطيني أم عدد السكان لعام : القدس المحتلة
 مليون أنثى، وذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 2.35مليون ذكرا  و 2.43منهم 

استعرض فيه أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم  ،األربعاء وأكد الجهاز في بيان له يوم
من يوليو، أنه وبناء  على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  11العالمي للسكان الذي يوافق الـ

 1.41مليون ذكرا  و 1.47مليون نسمة، منهم  2.88، فان عدد سكان الضفة بل  2017والمنشالت عام 
ألف ذكر  963مليون نسمة، منهم  1.90كان قطاع غزة لنفس العام مليون أنثى، بينما بل  عدد س

 ألف أنثى. 936و
من مجمل  %38.9بلغت  2017( سنة في العام 14-0كما بلغت نسبة األفراد في الفئة العمرية )

 في قطاع غزة. %41.8في الضفة المحتلة و %36.9السكان فـي فلسطين بواقع 
حيث بلغت نسبتهم  ،سنة فأكثر 65فراد الذين تبل  أعمارهم وأشار اإلحصاء، إلى انخفاض نسبة األ

 في قطاع غزة. %2.8في الضفة و %3.6في فلسطين، بواقع  %3.2 بـ 2017في عام 
وأوضح أن الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت 

في الضفة  2فردا /كم 510ي فلسطين، بواقع ف 2فردا /كم 794نحو  2017الكثافة السكانية في عام 
 في قطاع غزة. 2فردا /كم 5,204الغربية مقابل 
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إلى أنه قد طرأ انخفاض في متوسط  2017وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشالت 
 فردا  عام 5.1، حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 1997حجم األسرة في فلسطين مقارنة مع عام 

 .1997فردا  عام  6.4مقارنة مع  2017
مقارنة مع  2017فردا  عام  4.8من جانب تخر انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 

فردا  في العام  5.6، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 1997فردا  عام  6.1
لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشالت وأظهرت بيانات ا .1997في العام  6.9مقارنة مع  2017
في  %9.4في الضفة، و %10.4من األسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع  %10.0، إلى أن 2017

 قطاع غزة.
 11/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من الضفة   مواطناً  19قوات االحتالل تعتقل  .32

تالل اإلسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية وفجر يوم نادي األسير، بأن قوات االح : أفادرام هللا
 مواطنا من الضفة بينهم محاضر في جامعة النجاح الوطنية. 19األربعاء، 

 11/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 جامعتا القدس وهارفارد توقعان اتفاقية تعاون األولى من نوعها في فلسطين .33
ون أكاديمي هي األولى من نوعها في فلسطين، مع جامعة أبرمت جامعة القدس اتفاقية تعا: القدس

هارفرد األميركية التي تؤسس لعالقة تعاون أكاديمي بين الجامعتين، في مجال البرامج المختصة 
 ".Competitivenessبالسياسات االقتصادية والتنموية وفقا لمنهجية "التنافسية 

ماد أبو كشك، وعن جامعة هارفارد رئيس معهد ووقع االتفاقية عن جامعة القدس رئيسها الدكتور ع
"االستراتيجيات والتنافسية" البروفيسور مايكل بورتر الذي طَور فكرة "التنافسية" وقدم أساليب علمية 
لقياسها، وتمكن من اثبات العالقة الوثيقة بين مستوى "التنافسية" لقطاعات األعمال المختلفة من 

لدها، وكيفية رفع مستوى التنافسية بهدف رفع النمو، من خالل جهة ومعدل النمو االقتصادي في ب
 استراتيجيات تقوم على منهجية علمية صلبة.

وقال د. أبو كشك إن هذا االتفاق سيتيح المجال لجامعة القدس لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية 
ج الذي طوره المعهد في بالتعاون مع معهد االستراتيجيات والتنافسية في جامعة هارفارد، وفقا للمنها

 جامعة هارفارد، تأخذ باالعتبار الواقع الفلسطيني واحتياجاته.
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وستعمل هذه البرامج على تزويد دارسيها باألدوات الالزمة لقراءة المشهد االقتصادي بمستوياته 
ي المختلفة، بهدف التعرف على المعيقات التي تواجهه، وتطوير الخطط المنطقية القابلة للتنفيذ ف

 ".Business Clusters –سبيل تذليلها، مبنية على قياس علمي لمستوى تنافسية "عناقيد األعمال 
ستبدأ الجامعة  أكاديميةوسيستفيد من هذه البرامج طلبة جامعة القدس وذلك من خالل مساقات 

، كما سيستفيد منها العاملين في 2019-2018بطرحها في الفصل الثاني من العام األكاديمي 
والسياسات االقتصادية والتنموية من مختلف المستويات، وذلك من خالل برامج  األعمالطاعات ق

 بالتعاون مع هذه القطاعات. إعدادهاتدريبية مكثفة يتم 
 11/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طالبا 376لبنان: معهد سبلين المهني يخرج  .34

طالبا   376تدريب المهني والتقني التابع لألونروا في لبنان، بتخريج احتفل مركز سبلين لل: بيروت
 .2017/2018اختصاصا  في الت عليم والت دريب الت قني والمهني للعام الدراسي  19وطالبة موز عين على 

جرى الحفل بحضور مدير عام األونروا في لبنان كالوديو كوردوني، وممثل بعثة االتحاد األوروبي 
راين نايالند، وممثل سفير دولة فلسطين في لبنان المستشار أول ماهر مشيعل، وأمين سر في لبنان 

حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وممثلي الفصائل 
في  وأكد كوردوني أن الوكالة تواجه تحديا  هائال   الفلسطيني ة واللجان الشعبية وأولياء أمور الخريجين.

الحفاظ على واليتها والحفاظ على الخدمات األساسية ال تي من أولوياتها توفير الت عليم لالجئين 
وأعرب عن امتنان األونروا لالت حاد األوروب ي على الد عم الموثوق والمستمر  ال ذي يقد مه  الفلسطينيين.

ة في مجال الت عليم وتعزيز فرص العمل لال  جئين الفلسطينيين.في مختلف المجاالت، وخاص 
بدوره، أثنى نايالند على مثابرة الخريجين وعزمهم على التفوق، متمنيا  لهم النجاح في مساعيهم 

 المستقبلية.
 11/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجيش اإلسرائيلي يؤكد قصف ثالثة مواقع عسكرية سورية .35

ي إن سالح الطيران قصف، الليلة الفائتة، ثالثة مواقع عسكرية قال الجيش اإلسرائيل: هاشم حمدان
وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش، ف ن الهجوم يأتي ردا على دخول طائرة مسيرة سورية  سورية.

إلى أجواء البالد، يوم أمس، األربعاء، والتي قام الجيش ب سقاطها بعد نحو ربع ساعة من تحليقها 
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ن أن "الجيش اإلسرائيلي سيواصل العمل بحزم ضد محاوالت خرق سيادة وأضاف البيا في األجواء.
 إسرائيل، وضد كل محاولة للمس بمواطنيها".

وقال البيان إن الجيش يرى في النظام السوري المسؤول عما يحصل ف سورية، ويحذر النظام من 
ة عال لمختلف العمل ضد القوات اإلسرائيلية، مضيفا أن "الجيش اإلسرائيلي في مستوى جاهزي

 السيناريوهات، وسيواصل العمل من أجل أمن المواطنين وفقما تقتضي الضرورة". بحسب البيان.
وكانت وكالة األنباء الرسمية السوري "سانا" قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت األربعاء 

 الجوالن المحتلة.على مواقع للجيش في جنوب غربي سورية قرب هضبة  إسرائيليلهجوم صاروخي 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "طيران العدو اإلسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه 
بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة، واقتصرت األضرار على 

 الماديات".
 12/7/2018، 48عرب 

 
 أهم أولويات الحكومةمن  ةوزيرة سورية: ملف الالجئين الفلسطينيين في سوري .36

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل السورية ريمة قادري، يوم األربعاء، إن ملف الالجئين : دمشق
ن  الفلسطينيين في سورية هو من أهم أولويات الحكومة السورية، وأن الشعب الفلسطيني منتج، وا 

 سوريا وطنه إلى حين عودته إلى وطنه فلسطين.
رة وفد منظمة التحرير الفلسطينية للوزيرة قادري في مقر الوزارة في العاصمة جاء ذلك خالل زيا

السورية دمشق، وضم الوفد الذي يترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام 
األحمد، كل من: عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، 

ية لحركة فتح سمير الرفاعي، وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وسفير ز جنة المركوعضو الل
فلسطين لدى سوريا محمود الخالدي، بحضور كل من رئيس الدائرة السياسية في المنظمة السفير 

 أنور عبد الهادي، واألستاذ علي مصطفى.
نية، وأكدت وجوب التنسيق الدائم كما استعرضت الوزير قادري العالقة التاريخية السورية الفلسطي

 والمستمر بين الحكومة السورية ودولة فلسطين على أعلى المستويات.
وأشارت إلى االنتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري، والذي هو انتصار لفلسطين 

 وقضيتها والتي تعد االمتداد الجغرافي والطبيعي لشقيقتها سورية.
الخالدي أن الشعب الفلسطيني لديه قاعدة ثابتة بأن من يتالمر على سورية يتالمر  بدوره أكد السفير

على فلسطين وأن ما تسمى بصفقة القرن من أحد أهدافها األساسية هو استهداف المخيمات لتهجير 
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سقاط حق العودة وترافق ذلك مع المحاوالت الدائمة والحثيثة للواليات المتحدة  الشعب الفلسطيني وا 
 ركية من أجل إلغاء وكالة الغوث.األمي

 11/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رفض استئناف النيابة العسكرية على قرار اإلفراج عن مواطنة تركية .37
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم األربعاء، بتطبيق قرار اإلفراج المشروط عن : محمود مجادلة

 أوزكان، ورفض التماس النيابة العسكرية اإلسرائيلية على القرار.المواطنة التركية إبرو 
ومثلت أوزكان، مرة أخرى أمام محكمة عوفر العسكرية، بعد أن اعتقلتها السلطات اإلسرائيلية في 

 أيام. 3، خالل عودتها لتركيا، بعد زيارة للقدس، استمرت 11/6/2018مطار بن غوريون في 
 ابة العسكرية اإلسرائيلية على قرار محكمة عسكرية اإلفراج عن أوزكان.الثالثاء، اعترضت الني يومو 

واإلثنين الماضي، قررت محكمة سالم العسكرية، إطالق سراح أوزكان، بشرط الرقابة القضائية 
 المقيدة.

 11/7/2018، 48عرب 
 

 تركيا: اعتقال "الداعية" الجدلي هارون يحيى المتهم بـ"العمالة" للموساد .38
اعتقلت السلطات األمنية التركية، اليوم األربعاء، : جابر عمر، عدنان عبد الرزاق - إسطنبول

"الداعية" التركي المثير للجدل عدنان أوكتار، المعروف باسم هارون يحيي، والذي شكل ظاهرة في 
، مما أثار يمتلكها تلفزيونيةالفترة األخيرة في تركيا باعتماده نمطا مثيرا في "الدعاية الدينية" عبر قناة 

 حفيظة المجتمع والسلطات التي سبق أن فرضت عقوبات على قناته بناء على شكوى بحقه.
وحل ت القوى األمنية بمنزل أوكتار صباح اليوم، إذ قاوم هو وحرسه، ما استدعى طلب تعزيزات عقب 

 حصول اشتباك مسلح وهروبه، قبل اعتقاله برفقة حرسه، فضال عن عدد من أنصاره.
تخرين مشتبها بهم، وجرت في خمس واليات، أهمها إسطنبول،  235لعملية األمنية اليوم وشملت ا

حيث تمت مصادرة مجموعة من األسلحة والدروع، واعتقال المشتبهين، ومداهمة القناة التلفزيونية 
التي تبث برامج أوكتار، في حين أشارت مصادر إعالمية تركية إلى أن من بين المعتقلين أكثر من 

وأوضحت مديرية األمن في إسطنبول، في بيان صدر عنها اليوم، أن أوكتار مطلوب  ئة امرأة.ما
أمنيا بتهم عديدة، منها ارتكابه مخالفات مالية عديدة، واستخدام األطفال، واالستغالل الجنسي، 

 والتجسس، واستغالل المشاعر الدينية، والنصب واالحتيال، فضال عن عشرات من التهم. 
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التهم الخطيرة التي وجهت ألوكتار تسريب معلومات ووثائق ألجهزة استخبارات خارجية،  ومن بين
 وهي "الموساد" اإلسرائيلي.

 11/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 تنفي نيتها وقف رواتب موظفيها "ونروا"األ  .39

وازنتها ونروا"، نيتها وقف رواتب موظفيها بسبب العجز في ماألنفت وكالة ": أحالم حماد - غزة
 العامة.

ونروا" سامي مشعشع إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في رام هللا، أمس األوقال المتحدث باسم "
األربعاء، إن رواتب العاملين في الوكالة األممية لن تمس، وقرار بدء العام الدراسي من عدمه لم 

ة يوم يعبر عن رفض الدول يتخذ بعد. واعتبر أن تقليص العجز في ميزانية الوكالة خالل أقل من مئ
المتبرعة لمحاوالت إنهاء قضية الالجئين وتجفيف خدمات الوكالة، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة 

 مليون دوالر، ما يؤثر سلبا على خدمات الطوار  في مناطق عمل الوكالة. 217يبل  
ر المهم المتعلق بالعام ونروا" سيتخذ القرااأل"ـيذكر أن مشعشع صرح سابقا  بأن المفوض العام ل
 تب المقبل.الدراسي الجديد، وفتح المدارس خالل شهر أغسطس/

 12/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 دعم دولي لخطة مالدينوف حول غزة .41
أفادت مصادر فلسطينية "الحياة" بأن جهود منسق األمم المتحدة الخاص : فتحي صباح -غزة 

سرائيل. لعملية السالم نيكوالي مالدينوف تلقى د عما  من أطراف عدة، في مقدمها الواليات المتحدة وا 
سرائيل ومصر والرئيس محمود عباس يدعمون خطة مالدينوف  وأشارت إلى إن الواليات المتحدة وا 
للتدخل اإلنساني في قطاع غزة، كاشفة أن مالدينوف "طمأن" عباس خالل لقائهما قبل أيام، إلى أن 

 طاع "ال عالقة لها بصفقة القرن"، التي يرفضها األخير بشدة.خطته للتدخل اإلنساني في الق
وقال مالدينوف في حوار صحافي أمس، إن "على حركة حماس أن تقر  بأن حل االنقسام الداخلي 
الفلسطيني يحتاج إلى الحوار ونبذ العنف وقبول المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

على أن "هذا يعني أن حماس وفتح والفصائل المختلفة بحاجة إلى  على أساس حل الدولتين". وشدد
إيجاد سبيل لحل خالفاتها والعودة إلى إطار شرعي تحت قيادة وطنية فلسطينية، فكافة الفصائل 

وضرورة قبول حركة فتح بالشراكة بين الفصائل كافة  .يجب أن يكون لها دور، وهذه عملية صعبة..
وقال إن زيارته القاهرة تهدف إلى "تأييد جهود مصر لتحقيق  عها".بناء  على اتفاق واحد يجم
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عادة حكومة الوفاق والسلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة، وطرح خطة للتخفيف  المصالحة وا 
عن القطاع"، مشيرا  إلى أن "األمم المتحدة تدعم جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل 

 ته في القاهرة بأنها "كانت جيدة للغاية".الفلسطينية"، واصفا  لقاءا
 12/7/2018، الحياة، لندن

 
 اتصاالت روسية مع فصائل فلسطينية تستبق زيارتي نتنياهو وعباس لموسكو .40

عشية وصول رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى روسيا، كثفت موسكو : موسكو
دات على الساحة السياسية، خصوصا  ما يتعلق اتصاالتها مع األطراف الفلسطينية في شأن المستج

بالحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، وما يحوم حول "صفقة القرن" األميركية للسالم، والمصالحة 
 الفلسطينية.

الفلسطيني، وهو ما أبدت  -وفي حركة مكوكية تظهر اهتمام موسكو بالدخول على الخط اإلسرائيلي 
ئب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس فالديمير بوتين إلى الشرق استعدادها له مرارا ، التقى نا

، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في الثالثاءاألوسط ميخائيل بوغدانوف ليل 
قطاع غزة، قبل أن يعود إلى موسكو ليستقبل وفدا  مركزيا  من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" 

 ة الروسية.وصل أمس إلى العاصم
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، بأن بوغدانوف التقى هنية في غزة، وبحثا الوضع في 

سنة، وشددته قبل يومين ب غالق المعبر  12القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا  محكما  منذ 
 التجاري الوحيد وتقليص مساحة الصيد البحري.

ع بوغدانوف في شكل مفصل على تفاصيل الوضع، مع التركيز وأشارت الوزارة إلى أن هنية أطل
على الجانبين االجتماعي واالقتصادي الصعبين بسبب الحصار. كما أكد هنية لضيفه إصرار قيادة 
الحركة على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن على أساس االتفاقات التي تم 

ساطة مصريةي علما  أن وفدا  من "حماس" وصل إلى القاهرة أمس التوصل إليها مع حركة "فتح" بو 
نهاء االنقسام.  للبحث مع مسؤولي االستخبارات المصرية في ملف المصالحة وا 

وغداة اللقاء، وصل وفد من "الشعبية" )يضم نائب األمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، وعضو مكتبها 
الدكتور ماهر الطاهر( إلى موسكو حيث كان مقررا  أن السياسي مسؤول دائرة العالقات السياسية 

يلتقي بوغدانوف بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، ويستعرض معه الرؤية السياسية للتطورات التي 
 تشهدها الساحة الفلسطينية، خصوصا  "صفقة القرن".

 12/7/2018، الحياة، لندن
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 يهدف إلى "تصفية" األونروامسؤول دولي يؤكد فشل المخطط األمريكي الذي كان  .42

أشرف الهور: علمت "القدس العربي" من مصادر خاصة أن رئاسة وكالة "األونروا" عقدت  –غزة 
قبل يومين اجتماعا مهما لها في مدينة القدس المحتلة، بحث بشكل تفصيلي األزمة المالية الراهنة 

طيني، وفي مقدمتها الخدمات التي تهدد مستقبل خدماتها المقدمة لنحو ستة ماليين الجئ فلس
التعليمية. وقال مسؤول دولي يعمل في المنظمة إنه بالرغم من العجز المالي، إال أن المحاوالت 

 األمريكية الرامية لتصفية هذه المنظمة "باءت بالفشل".
وحسب المعلومات ف ن مسؤولين كبارا في المنظمة الدولية، ومدراء عمليات من المناطق الخمس 

نشط فيها "األونروا" عقدوا اجتماعا مهما في المقر الرئيسي في مدينة القدس، تطرق بالتفصيل التي ت
 لألزمة المالية الحالية، وسبل تقليل الخسائر الناجمة عنها.

واتفق خالل االجتماع على استمرار اللقاءات بل وتكثيفها خالل األيام المقبلة، وعقد لقاءات مع 
 ر أموال إضافية لموازنة "األونروا" بهدف سد العجز المالي الكبير.المانحين والشركاء، لتوفي

وشملت الجلسة االتفاق على أن يعلن المفوض العام لـ"األونروا" بيير كرينبول منتصف الشهر 
 ، بسبب األزمة المالية.تأجيلهالمقبل، القرار النهائي لهذه المنظمة من فتح العام الدراسي بموعده أو 

ولي يعمل في هذه المنظمة الدولية "القدس العربي" أن رئاسة "األونروا" مرتاحة إلى وأبل  مسؤول د
مليون  466حد ما في الوقت الحالي، بعدما نجحت في خفض العجز المالي في موازنتها العامة من 

 مليون دوالر في الوقت الحالي. 217دوالر مطلع العام الجاري، إلى 
ها الدوليين ومدراء العمليات، ف ن ذلك يعني "فشل" المخطط األمريكي وبالنسبة لـ "األونروا" ومسؤولي

 الذي كان يهدف إلى "تصفية" هذه المنظمة وانهيارها بشكل كامل.
 12/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 الموقف اإلسرائيلي من دعوات مصر الستئناف المصالحة .43

 د. عدنان أبو عامر
رائيلية ارتياحها العلني من بقاء االنقسام الفلسطيني يضرب تبدي األوساط السياسية واألمنية اإلس

أطنابه في عصب المشهد السياسي، مبقيا على حالة الفصام النكد بين أشقاء الوطن الواحد، ويظهر 
مدى االستفادة اإلسرائيلية من سنواته، لتجسيد مزاعمها بأن الفلسطينيين ال يستحقون دولة في ظل 

 بخطاب فلسطيني موحد تجاه العالم.عدم قدرتهم على الخروج 
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ولية إنهاء هذا االنقسام جماعية، لكن وجود من ترى نفسها قيادة الشعب الفلسطيني ؤ ولئن كانت مس
ممثلة بمنظمة التحرير يضع عليها العبء األكبر في تجاوز العقبات الكأداء التي تعترض إتمامه، 

ى تأبيد االنقسام، وما علمت هذه القيادة أنها فضال عن عدم وضعها هي لهذه العراقيل التي تعمل عل
تقدم، بقصد ودون قصد، خدمات مجانية للمحتل اإلسرائيلي، ليبقي على تعامله مع الفلسطينيين، مع 

 الضفة الغربية بالجزرة والترغيب، ومع قطاع غزة بالعصا والترهيب.
ربي ودولي إلغالق صفحته، طيلة سنوات هذا االنقسام وقفت إسرائيل بالمرصاد ألي جهد محلي وع

وجعله من الماضي الذي "ينذكر وال ينعاد"، سواء ب عالن االشتراطات العلنية، بلسانها أو ممثليها في 
األسرة الدولية، بأن أي مصالحة البد أن يسبقها كذا وكذا وكذا، تتعلق ب رغام جميع الفلسطينيين 

جراءات اإلدارية خالل السنوات الماضية على االعتراف بها، وتسليم سالح المقاومة، ورفض اإل
 بغزة، وكأنه إخضاع طرف آلخر، أو اتفاق لرفع الراية البيضاء.

أسفرت كل هذه اإلعالنات اإلسرائيلية، ومعها بعض الفلسطينية والعربية والدولية، عن عدم نجاح 
فلسطينيين بفتح المحاوالت السابقة إلنجاح المصالحة، واليوم تتجدد الدعوة المصرية لألشقاء ال

صفحة جديدة من حوارات سابقة، صحيح أن اآلمال المعقودة على نجاح هذه الجولة ليست كبيرة، 
فقد تشبث بنا التشاؤم حتى أغلق أمامنا أي بصيص أمل من التفاؤل، لكنها تبقى محاولة مصرية 

 يصعب رفضها.
ن من طرف خفي، ذات الموقف من  الجهود المصرية الجديدة تقف إسرائيل اليوم، كما سابقا، وا 

ن جاءت بلسان عربي  الستئناف المصالحة، وسيصعب عليها التراجع عن اشتراطاتها السابقة، وا 
مبين، مما يتطلب من الراعي المصري، وخلفه الجامعة العربية، فضال عن السلطة الفلسطينية أال 

مقاومة، رفض االعتراف تتمترس كثيرا خلف ذات المطالب من حماس: البرنامج السياسي، سالح ال
ال ف ن الفشل المتجدد لألسف سيصاحب هذه الجولة من المباحثات مبكرا..  بالموظفين، وا 

أخيرا ...إن كانت التحذيرات الفلسطينية من صفقة القرن تعتمد على قيامها أساسا  على دولة غزة، 
لفرصة على نجاح ف ن من واجب القيادة الفلسطينية أن تكون أكثر حرصا من غيرها بتفويت ا

الصفقة، كيف؟ من خالل رفع عقوباتها عن غزة، ومغادرة محاوالتها اإلخضاعية الفاشلة، وتوحيد 
ال ف ن  شملها مع الضفة، باعتبارهما توأمين ال يجب فصلهما، وجزء ا أساسي ا من وطن كبير محتل، وا 

لق عليها أبشع من يرفض إنجاح هذه الجولة من المصالحة سيكون شريكا بالصفقة، ولو أط
 األوصاف!

 11/7/2018، فلسطين أون الين
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 غزة وصفقة القرن .44
 إياد خالد الشوربجي
ثمة تركيز واضح من قبل أطراف بعينها على اختزال مشروع التصفية األمريكي أو ما يسمى بصفقة 
القرني في مجموع التوجهات الواقعة أو المحتملة تجاه غزة، بما في ذلك تشديد الحصار وخنق 
القطاع، وجملة التسريبات أو التكهنات أو الفبركات التي تتناول موضوع ما يسمى بدولة غزة وحتى 
التوسع في سيناء، والطروحات اإلنسانية وخالفه. ومن السهل على أي متابع اكتشاف ذلك من خالل 

 كمية الضخ اإلعالمي الُمسلَّطة على هذه الزاوية تحديدا .
د أن إرهاصات مشروع التصفية بدأ بالقدس من خالل عمليات التهويد غير أن الواقع الملموس يؤك

الصهيوني الُممنهج، ثم االعتراف بها أمريكيا  عاصمة  للكيان، ونقل السفارة إليها، في محاولة 
إلخراجها من دائرة الصراع. كما أن مشروع التصفية قد شمل الضفة، من خالل مشاريع التهويد 

ي تضاعف نحو سبع أضعاف بعد أوسلو )حيث ساهمت السلطة عمليا  بشكل والتمدد االستيطاني الذ
ملموس في توفير بيئة تمنه لترسيخ االحتالل عبر تعاونها األمني مع االحتالل(، بحيث لم تعد 
الضفة تصلح لدولة وال لشبه دولة. ولم يعد يطرح بخصوصها عمليا  سوى فكرة الضم، التي تقضي 

 ر االستيطانية في الضفة بدولة االحتالل.ب لحاق كافة الكتل والبؤ 
كما تنسحب ارهاصات الصفقة على ملف الالجئين من خالل التقليصات المالية األمريكية على 
مخصصات وكالة الغوث، بحيث أصبحت أنشطتها وخدماتها مهددة بالتوقف أو التقليص الحاد في 

سقاط حق كل أماكن تواجدها وليس فقط في غزة، كخطوة على طريق إنها ء قضية الالجئين وا 
العودة، الذي أسقطته بعض األطراف الفلسطينية من أجندتها. وهذه األمور أصبحت في معظمها 
واقعا  عمليا  وليس مجرد تكهنات أو تسريبات، بينما يغض البعض الطرف عنها وال يرغب في 

 إثارتها، ويسعي لحرف األنظار باتجاه ساحات أخرى للتعمية والتغطية.
ذلك، فمشروع التصفية األمريكي والذي ينخرط فيه بعض األعراب أو يتساوقون معهي يشمل كل ل

نة للقضية الفلسطينية وال يقتصر على غزة فقط، وهو يهدف لتفكيك وتصفية قضية  الملفات المكو ِّ
ن فلسطين بالكلية، ضمن ما ُيسمى بالسالم االقتصادي وفق الرؤية الصهيوأمريكية، والتي ُيفترض أ

ُتستكَمل خاللها حلقات التطبيع، وُتدمج فيه دولة االحتالل في المنطقة، على أن تكون الدولة الرائدة 
 والقائدة للقطيع.

ومن الواضح أنه يوجد لدى البعض توجه ونية للهروب من االستحقاقات واالرتدادات المتوقعة 
ن كان منخرطا  فيها أو يدفع األمور باتجاهها عب وعقوباتهي ألن يجعل  إجراءاتهر للصفقة، حتى وا 

من غزة كبش فداء، ومسرحا لتسليط األضواء عليه وحرف األنظار تجاهه، بينما وراء الكواليس 
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تجري وُتطبق عملية التصفية على قدم وساق في ساحات أخرى قتلها التهويد ومزقها االستيطان، 
 حتى باتت ُمهددة بالضم واإللحاق بالكيان الصهيوني.

 11/7/2018، "21بي موقع "عر 
 

يران و "صفقة القرن" في اختبار قمة هلسنكي .45  سورية وا 
 الوهاب بدرخان عبد

ما األكثر أهمية وأولوية عند الرئيس الروسي: أن يسلم له الرئيس األمريكي بتفوقه في سورية، أم أن 
يقر  بأمر واقع يعترف له بضم ه شبه جزيرة القرم؟ ال هذا وال ذاك، فكالهما يعني أن دونالد ترامب 

وأنه يتبر ع لفالديمير بوتين بما ال يحتاجه ألنه، ببساطة، يمتلكه. الهدية األهم عنده، ومفتاح التقارب 
والنجاح لقم ة هلسنكي، أن يأتي ترامب مصم ما  على تحريك العقوبات االقتصادية المفروضة على 

ي مستهَجن، أو أكبر من المتخي ل، روسيا منذ اندالع األزمة األوكرانية. وليس في ذلك طموح روس
رة من العقوبات تتطلع إلى تسوية، ثم أن ترامب ومساعديه أكثروا، خالل  فثمة أطراف أوروبية متضر 
حملته االنتخابية والمرحلة السابقة لتنصيبه رئيسا ، من اإلشارات إلى أن بداية أي "وفاق" ستكون 

لدفاعية، وأوكرانيا تأتي في هذا السياق. صحيح بمواجهة الخالفات في شأن أوروبا والمنظومات ا
أنهم اضطروا الحقا  إلى نسيان كل السيناريوات بعد تفج ر قضيتي االتصال بالروس على مستويات 
مختلفة والتدخ ل الروسي في االنتخابات األمريكية، إال أن العودة إلى نهج التقارب تشير إلى تجاوز 

ستئناف سياساته التي ُرسمت )بالتشاور مع الروس؟(، إدارة ترامب الصعوبات وجاهزيتها ال
ن وضعت يدها على الكثير من  ل إلى ما يدين الرئيس وا  فالتحقيقات في القضيتين لم تتوص 

 التقاطعات المشتبه بها.
وال في أي مرحلة، خالل إدارَتي ترامب وباراك أوباما، كانت سورية بين الخالفات االستراتيجية مع 

خلها المباشر وبعده. الفارق الوحيد بين اإلدارَتين أك ده أخيرا  مستشار األمن القومي روسيا، قبل تد
جون بولتون بأن الخالف "االستراتيجي" ليس على بشار األسد بل على إيران. فمع إدارة أوباما كان 

كواحد الضوء مسل طا  على "مصير األسد" لتغطية التغاضي األمريكي عن التدخ ل اإليراني في سورية 
من الحوافز التي نالتها طهران للتوقيع على االتفاق النووي، وقد تعاملت إدارته ببراغماتية خالصة مع 
ل الروسي في سورية باعتبار أن التدخ ل األمريكي لم يكن واردا  في أي وقت. أسفر ذلك عن  التدخ 

إلى طبيعتها في التصفية  تفاهمات "استراتيجية" ما لبثت إدارة ترامب أن تبن تها، ويمكن التعر ف
إلى اليوم، بدءا  بحلب مرورا  بالغوطة الشرقية ووصوال   2016المتدر جة للمعارضة المسل حة منذ خريف 

إلى درعا. ذاك أن جوهر التفاهمات ُبني على أن المشكلة في سورية هي الشعب وانتفاضته وليست 
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لم يعد يشك ل خطرا  على إسرائيل التي ساهمت النظام الذي احتاج إلى إيران ثم إلى روسيا إلنقاذه، و 
أيضا  في إنقاذه، حتى أنها تتشارك اليوم مع روسيا وأمريكا في العمل على إخراج إيران من المعادلة 

 العسكرية وفي رسم معالم التسوية في سورية.
ة لوال أن السوري -ثم في األراضي -لم تكن روسيا مضطر ة للتعايش مع الوجود األمريكي على الحدود

ر  الواليات المتحدة سبقتها إلى هناك وشك لت تحالفا  دوليا  لـ "محاربة اإلرهاب" مع حرص شديد ومتكر 
كت بهذا الحرص حتى بعدما أصبح  على عدم التأثير في الصراع السوري "الداخلي"، بل إنها تمس 

ف الروسية المعلنة، الصراع "خارجيا " بحتا . وفي أي حال كانت "محاربة اإلرهاب" من األهدا
ل الذي غدا احتالال  بكل المواصفات وال تزعجه سوى االختراقات اإليرانية في أروقة  والمستمر ة، للتدخ 
يران قد زرعا نبتة "اإلرهاب" في الصراع  النظام وأجنحته العسكرية واألمنية وميليشياته. كان النظام وا 

شنطن باتهامهما بـ "اجتذاب اإلرهاب" مميزة بين السوري الختراق مناطق سيطرة المعارضة، ورد ت وا
َمن يقاتلون ضد النظام وَمن انضووا في صفوف "داعش" و "النصرة/ القاعدة"، لكن روسيا لم تفر ق 
لين الخارجيين يدينون بالشكر لـ "داعش" وأشباهه على  بين الفصائل. ويتضح اآلن أن جميع المتدخ 

دل الفصائل "المعتدلة" والمتطر فة" لم يكن سوى لالستهالك الخدمات التي أد وها لهم. كما أن ج
اإلعالمي، ألن األمريكيين واإلسرائيليين أثبتوا في نهاية المطاف أن ال مانع لديهم من تصفية جميع 
الفصائل، بما فيها تلك التي شك لت "جبهة الجنوب" وكانت حركتها محكومة بالخطوط الحمر التي 

 يحد دونها.
روسي في شأن إسرائيل. فاألخيرة حققت  -ل لم يكن هناك في أي وقت خالف أمريكيبطبيعة الحا

أكبر مكاسب مالية وعسكرية كـ "تعويض" أمريكي عن االتفاق النووي، ولم يمنعها ذلك من المواظبة 
على رفضه والدعوة إلى إلغائه والظفر أخيرا  باالنسحاب األمريكي منه. ثم أنها حصلت في وقت 

مشروعية ضرب اإليرانيين  2015اتفاق استراتيجي مع روسيا منحها منذ أواخر  قياسي على
وميليشياتهم وبالتالي طرح إشكالية وجودهم في سورية وبالتالي إنضاج ضرورة تقليص بنيتهم 
العسكرية ومن َثم  خروجهم. غير أن ترامب وبنيامين نتانياهو يأمالن بأن يحسم بوتين موقفه في قمة 

( تبن ي "صفقة القرن" كتسوية نهائية للقضي ة 2( إخراج إيران من سورية. 1سائل ثالث: هلسنكي من م
( الموافقة على الترتيبات الجارية لنزع الصفة االحتاللية اإلسرائيلية عن الجوالن 3الفلسطينية. 

 واالعتراف بـ "شرعية" الوجود اإلسرائيلي فيه...
ى تثبيت مصالح روسيا في سورية انتزع من نظام األسد لكن هذه ليست أولويات بوتين، ففي سعيه إل

العديد من القرارات على حساب مصالح إيران وقد م كل  التسهيالت لتمكين إسرائيل من تقليم المخالب 
اإليرانية، بل إنه ساهم في تنامي دورها وتأثيرها في توجيه التسوية السورية. ولذلك ف نه غير مدين 
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منح مباركته التلقائية لما تخططان له بالنسبة إلى الفلسطينيين والجوالن.  لها أو لواشنطن إلى حد  
األرجح أنه لم يحد د بعد أي مقاربة إيجابية أو سلبية للمسألَتين، إذ إنهما مرتبطان بمستقبل الدور 
الروسي في المنطقة ومن األفضل أن يتركه للتفاوض تحديدا  مع الواليات المتحدة في حال أظهرت 

دادا  لمقايضات كبرى ملموسة. لكن المؤك د أن الرئيس الروسي الذي لم يبد في إدارته لألزمة استع
السورية أي اهتمام باعتبارات القانون الدولي والحقوق اإلنسانية، لن يتوق ف عند حقوق الفلسطينيين 

ا. فالمهم أو حتى عند المسؤولية الروسية عن مصير الجوالن وسيادة سورية الدولة وسالمة حدوده
 أن ُتعَرض عليه الصفقة المناسبة.

من المتوق ع أن يرك ز أي اتفاق في هلسنكي على مصير الشمال الشرقي لسورية، فالروسي الذي 
يحم ل األمريكي مسؤولية الدمار في الرق ة ينسى أنه خل ف في حلب والغوطة الشرقية دمارا  مماثال  في 

األمريكي لألكراد وتسليحهم وحمايتهم ينسى أيضا  أنه منح هوله، والروسي الذي استاء من اجتذاب 
اإليرانيين غطاء  لمشروعهم التخريبي في سورية. من هنا أن الطرَفين يحتاجان إلى اتفاق يكر س 
تفاهمهما على استبعاد تركيا عن شرق الفرات ويأخذ في االعتبار أن محاربة فلول "داعش" لم تنته، 

ة. فاألمريكي العازم على االنسحاب من المنطقة، بحلول تشرين الثاني كذلك مهم ة القوات الكردي
)نوفمبر( المقبل، ولو من دون تعج ل، ال يمانع عودة نظام األسد إليها لكن من دون اإليرانيين، ما 
يحت م عليه "التصالح" مع األكراد، ويبدو أن الروس حق قوا تقد ما  في إقناع النظام و "قوات سورية 

راطية" بصيغة تعاون مختلفة عن "المصالحات" في المناطق األخرى. في السياق نفسه يتشد د الديموق
العراقية بحيث تكون تحت  -األمريكيون بالنسبة إلى الحال التي يجب أن تسود على الحدود السورية

غالق ، فال حكومة بغداد قادرة على إ إشكاليةسيطرة الجيشين وال وجود فيها للميليشيات. هذه نقطة 
بيروت" وال نظام دمشق لديه اإلرادة السياسية أو القوات الكافية إلغالقه، وال  -"ممر طهران

 الضمانات الروسية بدت في وقت صلبة ويمكن االعتماد عليها.
بوتين ال يمكن أن يثير توق عات إيجابية للدول أو للشعوب. ليس  -السائد في األذهان أن لقاء ترامب

ع الدولتَين على فقط بسبب الطبيعة ا لموتورة للرجلين بل أيضا  ألن رداءة األوضاع في المنطقة تشج 
استثمار المالسي ومكامن الضعف في بناء توافقاتهما. لذلك يغيب أي ذكر لـ "السالم" عن خطاب 
الرئيسين ليحضر "االستقرار اإلقليمي" كعنواٍن مرادف لنجاحهما في توز ع المصالح وعدم استمرارهما 

تصارع إلى حين... فكل  األخبار الجي دة لها وجوه بالغة السوء: االنسحاب األمريكي تكريس في ال
لبقاء روسيا في سورية إلى ما ال نهاية. خروج إيران من سورية استحقاق ضروري للمنطقة لكنه ال 

ر مكافأة إسرائيل على جرائمها ب دخالها إلى عموم المنطقة.  يبر 
 12/7/2018، الحياة، لندن
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 إسرائيل تسعى لنقل المسؤولية عن غزة إلى مصر .46
 ليكس فيشمانأ

بعد يوم من بيان وزير الدفاع ورئيس الوزراء عن إغالق معبر كرم أبو سالم، واصل الوقود التدفق 
 شاحنة أدخلت إليه بضائع حيوية وعتادا طبيا. 200إلى القطاع عبر المعبر، إلى جانب 

 والواقع في جهة أخرى، وخير أن هكذا. هكذا ف ن التصريحات القاطعة في جهة
ف عالن ليبرمان ونتنياهو كان على أي حال موجها  إلى العقلية اإلسرائيلية المريضة وليس إلى المعدة 

 الغزية.
هكذا أيضا يضخمون عندنا الحرائق في غالف غزة إلى حجوم القصف الشامل على لندن، فيما 

 يشبه تخويف الجمهور حول تهديد األنفاق.
أما الحقيقة ف نه لم يكن، في أي مرة، نفق تحت بلدة، تماما مثلما تسبب الحرائق باألساس ضررا  

 اقتصاديا  محدودا ، تضخمه محافل ذات مصالح إلى حجوم المصيبة الوطنية.
دولة في حالة تخويف دائم تخدم على ما يبدو مصلحة أحد ما، فليس لدولة إسرائيل أي سياسة 

 ة، لديها سياسة رد فعل.واضحة في مسألة غز 
تشديد اإلغالق يفترض أن يكون الرد على استمرار الحرائق، ولكن دون قصد توجد إمكانية أن يكون 
هذا القرار بالذات، الذي خرج من البطن ألغراض داخلية، كأحد القرارات األهم التي اتخذتها الحكومة 

 في إطار العالقات مع الفلسطينيين.
ت فيها، هذا األسبوع، الحكومة في مسألة الحرائق، حل ضيفا  في القاهرة وفد من في األيام التي تردد

 غزة برئاسة وزير المالية في حكومة "حماس"، يوسف الكيالي.
ويدير المصريون في الغالب االتصاالت مع القيادة السياسية لـ"حماس" وليس مع البيروقراطية، ولهذا 

ء يمكن أن يشير إلى تطبيع ما في منظومة العالقات ف ن دعوة موظف مثل الكيالي هي استثنا
االقتصادية، التي تحاول مصر العمل عليها مباشرة مع حكومة "حماس"، في ظل تجاوز السلطة 

 الفلسطينية.
والمصريون ال يفعلون هذا تطوعا : فمن خلف الزيارة تختبئ اإلدارة األمريكية، أو للدقة المبعوث 

 جيسون غرينبلت. الخاص لترامب إلى المنطقة،
جلب غرينبلت معه من رحلته إلى دول الخليج تعهدا ماليا إلعادة تأهيل القطاع، ونجح في إقناع 

 مصر بالتعاون في هذه المسألة.
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وبالفعل، ف ن المصريين، بخالف موقفهم التقليدي، فتحوا معبر رفح لعبور البضائع واألشخاص، 
شاحنة مصرية، وإلسرائيل فقط فكرة هزيلة عن  2.000حيث مر فيه منذ بداية رمضان أكثر من 

 الوسائل القتالية التي أدخلت بوساطتها.
ضافة إلى ذلك وعدت مصر  هكذا، ف ن معبر رفح يزدهر رغم أنف السلطة الفلسطينية في رام هللا، وا 
ل بأنها ستستثمر أموال الدول العربية الغنية في إقامة مناطق صناعية مشتركة لغزة ولمصر في شما

 سيناء، وفي إقامة مخازن وقود للقطاع على األراضي المصرية.
المصريون من جهتهم تعهدوا بمضاعفة كمية الكهرباء إلى القطاع، واآلن يتحدثون عن فتح مطار 

 وميناء في العريش لصالح غزة.
إياد وهكذا برز فجأة االحتمال لتحقق الحلم اإلسرائيلي القديم: نقل المسؤولية عن قطاع غزة إلى 

 مصرية.
فكلما قلت البضائع التي تمر من إسرائيل عبر كرم أبو سالم هكذا يشتد الضغط على مصر إلبقاء 

 معبر رفح مفتوحا.
ضافة إلى ذلك، ف ن اإلغراء المالي الذي يعرضه األمريكيون على المصريين لتنمية شمال سيناء  وا 

 قل، المسؤولية عن مصير القطاع.يرفع االحتمال في أن يأخذوا على أنفسهم، جزئيا  على األ
ومثلما في لعبة الدومينو، ف نه إذا ما سقط الحجر المصري نتيجة إلغالق معبر كرم أبو سالم 

 وكنتيجة لإلغراء المالي األمريكي، يمكن أن يسقط أيضا حجر السلطة الفلسطينية.
تصادي التي يمارسها فالعالقة المباشرة بين مصر و"حماس" تبث ألبو مازن أن روافع الضغط االق

 على "حماس" تخذة في الضعف.
 فضال  عن ذلك، ف ن سياسة العقوبات التي يتخذها ضد القطاع تقضم من مكانته في الضفة أيضا.

إن العالقة المباشرة بين مصر و"حماس" تأتي، ضمن أمور أخرى، إليقاظ أبو مازن وحمله على 
تتحدث عن عودة السلطة الفلسطينية إلدارة  الحل الوسط مع "حماس"، فخطة المصالحة المصرية

 شؤون قطاع غزة.
إذا ، ستنقل المسؤولية عن القطاع إلى مصر، حيث سينقل المصريون إدارة القطاع إلى السلطة 

 الفلسطينية، وهكذا تكون لديك خطة سياسية يوجد خلفها منطق وأمل ما للخروج من الورطة الغزية.
ذا ليس عاليا ، ولكن على األقل توجد هنا شرارة جهد فكري، صحيح أن األمل في أن يحصل كل ه

 مصري، وليس إسرائيليا، ال سمح هللا. –أمريكي 
 "يديعوت"  

 12/7/2018، األيام، رام هللا
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ليه اإلعالن اإلسرائيلي الذي صدر، يوم اال ثنين، بشأن تقليص انتقال البضائع من قطاع غزة وا 
على حدود القطاع.  الناشئيكشف حالة اإلحباط لدى المستوى السياسي والعسكري جر اء الوضع 

الوسائل المتعددة التي حاولت المؤسسة األمنية استخدامها ردا  على الطائرات الورقية المشتعلة لم 
العقوبات االقتصادية هدفه استخدام بديل من المطالبة المتزايدة في تسفر عن نتائج حقيقية. واستخدام 

الحكومة ب طالق النار على مطلقي الطائرات الورقية الذين هم، في أغلبيتهم، من الصبية والشبان. 
من الممكن أن يجبر تشديد الحصار سلطة "حماس" على تغيير توجهها، لكن حاليا  ليس هناك ما 

 دم في االتجاه الذي ترغب فيه إسرائيل.يضمن أن األمور ستتق
سنوات، امتنعت إسرائيل من  4منذ نهاية عملية "الجرف الصامد"، التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 

إغالق معبر كفر سالم باستثناء يوم واحد، أُغلق فيه ردا  على إطالق صواريخ في كانون األول 
أن أضرم مثيرو شغب فلسطينيون النار في مبان  األخير، وفي يوم تخر في أيار وهذه السنة، بعد

للمعبر في الجانب الغزاوي. ال يطبَّق القرار الجديد على إدخال المواد الغذائية واألدوية، لكنه سيلحق 
الضرر باستيراد البضائع إلى القطاع، وفي طليعتها مواد البناء، وسيوقف التصدير الضعيف 

 ارج.للبضائع الزارعية من القطاع إلى الخ
توصل الفلسطينيون بالصدفة إلى فكرة استخدام الطائرات الورقية خالل موجة التظاهرات التي بدأت 

تذار هذه السنة. عندما خمدت المشاركة في التظاهرات تحولت  30على طول السياج الحدودي في 
ل وزير الدفاع، الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة إلى أدوات االحتكاك األساسية ب سرائيل. وقا

ألف دونم من األحراش الطبيعية والحقول احترق حتى اآلن في غالف  28دور ليبرمان، إن نحو جأفي
 غزة "ما يوازي مساحة نتانيا أو رحوفوت".

انتقلت "حماس" بالتدريج إلى إدارة هذا الهجوم: جم ع ناشطوها إنتاج الطائرات المشتعلة وجرى 
اتجاه السياج. وعندما رد الجيش اإلسرائيلي بهجمات جوية على  توزيعها على خاليا أطلقتها في

سيارات استخدمها هؤالء الناشطون، وبمهاجمة مواقع عسكرية تابعة لـ"حماس"، غيرت الحركة معادلة 
الرد. في الشهر ونصف الشهر األخيرين ُأطلقت صليات من الصواريخ على مستوطنات غالف غزة 

ى وقف هجماتها الجوية، خوفا  من أن يؤدي إطالق الصواريخ إلى عدة مرات، واضطرت إسرائيل إل
 جولة عنف واسعة ال ترغب فيها.

إلى  10لكن الحقول واألحراج ال تزال تحترق. في األسبوع األخير بل  عدد الحرائق في غالف غزة 
في  كمعدل يومي. رئيس الحكومة، الذي يقلل من تطرقه إلى األحداث )لم ُيشاَهد مرة واحدة 20
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غالف غزة منذ تذار، على الرغم من شكاوى المواطنين( وافق على توصيات ليبرمان ورئيس 
األركان، غادي أيزنكوت، بشأن تقليص عبور البضائع. والهدف هو أن نجسد بهذه الطريقة لـ"حماس" 

 مقدار الخسائر المتراكمة لديه نتيجة استمرار العنف.
وة الجديدة. في األشهر األخيرة سمحت مصر بخروج سكان لكن من الصعب التنبؤ بحجم تأثير الخط

القطاع إلى سيناء عبر معبر رفح، وبدخول مئات الشاحنات المحملة بالبضائع من مصر إلى غزة. 
ذا شددت مصر قبضتها هي أيضا  ستضطر "حماس" إلى االختيار بين التصعيد وبين الدخول في  وا 

بين الطرفين منذ فترة، ألنهما يرفضان الجلوس على تدور مفاوضات غير مباشرة  مفاوضات جدية.
طاولة واحدة، عبر قنوات متعددة، هي مصر، وقطر، وألمانيا وموفد األمم المتحدة إلى المنطقة. 
ومن المعقول أن الخطوة اإلسرائيلية المعلنة فرضتها التطورات التي تجري في قنوات المفاوضات 

 التي ال نعلم حتى اآلن طبيعتها.
قابلة نادرة مع المحطة اإلخبارية "اآلن" قال الموفد القطري إلى المنطقة، محمد العمدي، أول في م

من أمس، إن من الممكن وقف التظاهرات والطائرات الورقية المشتعلة إذا وافقت إسرائيل على دخول 
ن عامل من القطاع للعمل في أراضيها، وهذا مطلب يرفضه الشاباك بدعم من ليبرما 5000نحو 

العتبارات أمنية. ورفض العمدي أيضا  المحاولة اإلسرائيلية ربط خطوات إنسانية ب عادة مواطَنين 
إسرائيليين وجثماني جنديين إسرائيليين محتفظ بهما في القطاع بتحسين الوضع اإلنساني هناك. 

را  عنص 50وبحسب كالمه المطلوب هو صفقة "أسرى في مقابل أسرى"، أي إطالق سراح أكثر من 
من "حماس" من الضفة الغربية ُأطلق سراحهم خالل صفقة شاليت واعتقلتهم إسرائيل مجددا  ردا  على 

. وهذا مطلب قديم لـ"حماس"، 2014خطف الشبان اإلسرائيليين الثالثة في غوش عتسيون في حزيران 
 اعتبرته إسرائيل في الماضي شرطا  غير مقبول من جانبها.

ة قام بها اللواء هرتسي هليفي بمناسبة انتهاء مدة خدمته كرئيس قبل بضعة أشهر خالل جول
كنيست إن الوضع في لالستخبارات العسكرية للمجلس الوزاري المصغر ولجنة الخارجية واألمن في ال

حو سيناريوهين: جولة قتال إضافية، أو تسوية واسعة النطاق تشمل تحسين الظروف نالقطاع يتقدم 
حقق عبر قنوات سياسية. وقد كان انطباع الذين سمعوه أنه ال يعتقد أن في األساسية في القطاع تت

اإلمكان المضي في طريق ثالث. في هذه األثناء تولى ليفي منصبه الجديد كقائد للمنطقة الجنوبية. إذا 
ر لم تقنع الخطوة الجديدة حاليا  حماس بالعودة إلى التركيز على قنوات المفاوضات، من المعقول أن يستم
 تدهور الطرفين نحو مواجهة عسكرية، على الرغم من عدم رغبتهما المعلنة في الوصول إلى هناك.  

 "هآرتس"
 11/7/2018، األيام، رام هللا
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