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 ال يوجد وقف إطالق نار يستثني الطائرات الورقية ...نتنياهو: نحن في صراع طويل مع حماس .1
مع  طويال   ا  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو إّن "إسرائيل" تخوض صراع: القدس

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن نتنياهو، قوله: "كما نكمل اآلن بناء الجدار لمنع  حركة حماس.
األنفاق، وكما نجحنا في وقف االعتداء الجماعي على األسوار، فقد أصدرنا تعليمات إلى الجيش 

طالق البالونات الحارقة" حسب تعبيره. يقاف رعب الطائرات الورقية وا   بتدمير وا 
ة "سديروت"، يوم االثنين، التقى خاللها رؤساء عمر جاءت خالل زيارته لمستتصريحات نتنياهو 

وأردف: "هناك تبادل للضربات، وال ينتهي األمر بضربة واحدة،  المستوطنات في "غالف غزة".
: "منذ مائة عام نحارب اإلرهاب ونقاتله بالقوة. في هذا المكان ا  ونعرف أننا في صراع طويل". متابع

ة، هذا هو خط االحتكاك بين اإلرهاب اإلسالمي والدولة اليهودية، ونحن مصممون في هذه اللحظ
 على الفوز" حسب ما قال.

وأشار إلى أنه قد أصدرت تعليمات لجيش االحتالل بـ "وقف" الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من 
قية، والبالونات المشتعلة، : "ال يوجد شيء اسمه وقف إطالق نار يستثني الطائرات الور ا  غزة. مستدرك

ذا لم تفهموا كلماتي، فسيفهم من خالل أعمال جيش الدفاع" حسب وصفه.  وا 
 16/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "لمسيرة" الهيكل المزعوم لتهويد القدس ةدعو تدين ال "الخارجية الفلسطينية" .2

الفلســـطينية دعـــوات مـــا تســـمى جمعيـــة دانـــت وزارة الخارجيـــة والم تـــربين : ناديـــة ســـعد الـــدين -ان عّمـــ
"نساء باألخضر" الدينية اليمينية المتطرفة لتنظيم مسيرة "األسوار الليلية" في ذكرى ما ُيسـمى "بخـراب 
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وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"،  الهيكل"، المزعوم، التي اعتادت في السنوات األخيرة على إطالقها.
ــدة القديمــة مــن القــدس فــي بيــان صــدر عنهــا أمــس، أن "المســيرة الم تطرفــة ســتطوف حــول أســوار البل

 المحتلة، في إطار محاوالت االحتالل وعملياته المتواصلة لتهويد القدس المحتلة وبلدتها القديمة".
كمـا  من "محاوالت االحتالل لتهويد المدينة المقدسة وفصلها عن محيطها الفلسطيني". الوزارة وحذرت

المجتمـــع الـــدولي والمنظمـــات الدوليـــة المختصـــة، فـــي مقـــدمتها منظمـــة  "طالبـــت "الخارجيـــة الفلســـطينية
اليونســـكو، بـــالتحرك واتخـــاذ اإلجـــراءات والتـــدابير القانونيـــة الكفيلـــة بيجبـــار االحـــتالل علـــى االنصـــياع 

علــــى ضــــرورة "محاســــبة ســــلطات  ةشــــدد، مللقــــانون الــــدولي واتفاقيــــات جنيــــف وإلرادة الســــالم الدوليــــة
 المقدسات الدينية". الشعب الفلسطيني، وبحقّ  العدوانية واالستفزازية ضدّ  االحتالل على جرائمها

 17/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 الثقافة ُتطالب بوقف اعتداءات االحتالل على "التراث الفلسطيني"غزة: وزارة  .3
، منظمـــة اليونســكو بالتـــدخل العاجـــل 16/7/2018 طالبـــت وزارة الثقافــة الفلســـطينية، يـــوم االثنــين :غــزة

وقال عارف بكـر، مـدير عـام  لوقف اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على الموروث الثقافي الفلسطيني.
العالقــات العامــة والمشــاريع بــوزارة الثقافــة، خــالل مــؤتمر صــحفي أمــام الجــزء المــدّمر مــن مبنــى دار 

ســـبب بمدينـــة غـــزة، وت 14/7/2018الكتـــب الوطنيـــة، الـــذي قصـــفته طـــائرة عســـكرية لالحـــتالل الســـبت 
إن ، القصــف بــدمار كبيــر فــي قريــة الفنــون والحــرفا التــي ُتعنــى بــالتراث الفلســطيني المحاذيــة للمكــان

 "االحتالل اإلسرائيلي يواصل اعتداءه على الموروث الثقافي الفلسطيني واستهداف المراكز الثقافية".
ســطينية، ولتوثيــق للجــرائم ودعــا بكــر "جمــوع المثّقفــين الفلســطينيين والعــرب للتضــامن دعمــا  للثقافــة الفل

 اإلسرائيلية بحقها".
 16/7/2018 ،فلسطين أون الين

 
 المالكي يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ويطالب بحماية الخان األحمر .4

، 16/7/2018 ريــاض المــالكي، يــوم االثنــين الفلســطيني أطلــع وزيــر الخارجيــة والم تــربين :وفــا وكالــة
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على تطـورات األوضـاع فـي فلسـطين، فـي ظـل المدعية العامة 
، واســتمرار السياســات األمريكيــة فــي تشــجيعها علــى انتهاكــات حقــوق الشــعب "إســرائيل"غيــاب مســاءلة 

 ات غير الشرعية، وتمرير قوانين عنصرية.عمر الفلسطيني، ومصادرة األراضي، توسيع المست
من محاوالت تدمير ممنهج، وترحيـل  "إسرائيل"قضية الخان األحمر، وما تقوم به  وركز المالكي على

وفـي متابعـة  لهذا التجمع الفلسطيني، في استكمال لسياساتها فـي التهجيـر القسـري للتجمعـات البدويـة.
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عــن  "إســرائيل"مــن شــ نها ردع  إجــراءاتلرســالته التــي أرســلها قبــل أســبوعين والتــي طالبهــا فيهــا اتخــاذ 
ائمهـا، قـدم المــالكي مـذكرة تكميليـة حــول التهجيـر الترحيـل القســري، ومـا تقـوم بــه سـلطات االحــتالل جر 

مــن جــرائم تقــع ضــمن اختصــاا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وطالبهــا بالتــدخل الســريع، بمــا فيــه مــن 
 خالل فتح التحقيق الجنائي الرسمي، وعدم الت خير، ألن العدالة المت خرة هي عدالة غائبة.

 16/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "الخان األحمر" يقاوم الهدم بافتتاح مبكر للسنة الدراسية .5
تلميذا  وتلميذة في الطابور الصباحي، في ساحة مدرسة  174اصطف : محمد يونس -الخان األحمر 

لوا إلـى صـفوفهم "الخان األحمر"، وأخذوا يرددون معا  النشيد الوطني الفلسـطيني "فـدائي"، قبـل أن يـدخ
فــي المدرســة الصــ يرة المهــددة بالهــدم بعــد قــرار ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي هــدمها مــع كامــل مبــاني 

 مواطن. 200حو نالتجمع البدوي الذي يعيش فيه 
وافتُتحــت المدرســة، المبنيــة مــن إطــارات الســيارات وألــواه الطــين، قبــل شــهر ونصــف مــن موعــد الســنة 

 طين، بهدف إعادة الحياة إلى جدرانها، في محاولة لمقاومة هدمها.الدراسية الجديدة في فلس
وبدا التالمذة القادمون من خمسة تجمعات بدويـة ممتـدة فـي المنطقـة، ومعهـم المعلمـات القادمـات مـن 

مــا يشــكله ذلــك مــن عــبء إضــافي مــن منــاطق بعيــدة، ســعداء باالفتتــاه المبكــر لمدرســتهم، علــى رغــم 
رســـة حليمـــة حزيكـــة: "صـــحيح أن الزمـــان غيـــر الزمـــان  مـــن حيـــث الموعـــد علـــيهم. وقالـــت مـــديرة المد

الرســــمي لبــــدء الســــنة الدراســــيةف، لكــــن مــــن حيــــث الفعــــل هــــو الزمــــان الفلســــطيني". وأشــــارت إلــــى أن 
"المعلمــات والتالمــذة جميعــا  جــاؤوا إلــى الــدوام، قبــل شــهر ونصــف مــن الموعــد الرســمي، وهــم فــي ذروة 

وقالت المديرة إنه "فـي حـال تمـت عمليـة  في حماية المدرسة من الهدم".الحماسة، آملين ب ن يساهموا 
 الهدم سيكون تالمذة الخان األحمر وبقية التالمذة من أبناء أربعة تجمعات بدوية أخرى، بال مدرسة".
وخاطــب وزيــر التربيــة والتعلــيم صــبري صــيدم، أهــالي الحــي وممثلــي عــدد مــن البعثــات الديبلوماســية 

ينهم ممثلون عن "يونيسيف"، الذين قدموا لحضور االفتتاه، قائال : "إننا نستخدم أمـوال األجنبية، من ب
الــدول المانحــة لبنــاء المــدارس وتعلــيم التالمــذة ولــيس لبنــاء الصــواريف والــدبابات". وأضــاف: "مــع ذلــك 

ها تالحقنــا ســلطات االحــتالل وتهــدم مدارســنا ألنهــا ال تريــد لنــا البقــاء فــي أرضــنا هــذه التــي تخصصــ
وتعهـــد صـــيدم ببنـــاء مـــدارس فـــي التجمعـــات البدويـــة كافـــة المهـــددة فـــي  للمســـتوطنين والمســـتوطنات".

مختلف مناطق الضفة ال ربية. وقال: "بنينا تسع مدارس في هذه التجمعات، وسنبني المزيد في الفترة 
 القريبة المقبلة".

 17/7/2018 ،الحياة، لندن
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 د مؤتمر دولي لعملية السالمسفير فلسطين في موسكو: بوتين وعد بعق .6

أشرف الهور: قال سفير فلسطين لـدى موسـكو عبـد الحفـيظ نوفـل، إن اجتمـاع الـرئيس محمـود  -غزة 
عباس مع نظيره الروسي فالديمير بوتين في موسكو تناول الملفات السياسـية بشـكل موسـع. وأضـاف 

دونالـد ترامـب الرؤيـة  األمريكي أن بوتين نقل خالل لقاء القمة الذي جمعه أمس في هلسنكي بالرئيس
 الفلســطينية الرافضــة للخطــوة األمريكيــة المتمثلــة بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس و"صــفقة القــرن".
وأضاف نوفل إلذاعة "صوت فلسطين"، أمس، أن الرئيس الروسـي وعـد بالتنسـيق مـع عـدد مـن الـدول 

مليـة السـالم وفـق رؤيـة الـرئيس التـي طرحهـا عقد مؤتمر دولـي لع إلىالشريكة لبالده من أجل الذهاب 
 أمام مجلس األمن أخيرا. 

 17/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 تقدم في جهود المصالحة الفلسطينية ال ُيحدث اختراقاً "الشرق األوسط:  .7
قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إنه يمكن القول "إن تقدما  حصل في جهود : كفاه زبون - رام هللا

الفلسطينية"، ولكنه "ليس اختراقا "، مضيفة "أن مصر اتفقت مع األطراف على ضرورة المصالحة 
الوصول إلى صي ة نهائية، من أجل تنفيذ االتفاق الذي ُوقِّّع بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة 

 أكتوبر  تشرين األولف الماضي".
عقد اجتماعات مكثفة مع "فتح" وأكدت المصادر أن قيادة جهاز المخابرات المصرية الجديدة، تخطط ل

و"حماس"، وبينهما إذا لزم األمر، من أجل ضمان تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، كمدخل 
 إلنهاء االنقسام والتقدم نحو إجراء انتخابات عامة.

وبحسب المصادر، فين الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الذي التقى عزام األحمد 
نتين المركزية لـ"فتح" ومنظمة التحرير مرتين وبوفد من حركة حماس، خالل أسبوع واحد، عضو اللج

توصل إلى قناعة مطلقة ب ن تطبيق االتفاق في المتناول، لكنه يحتاج إلى جهد وتركيز، وحسم 
 وقالت المصادر إن كلمة السر هي في "تمكين السلطة". مسائل جانبية شكلت عقبات في الماضي.

لوزير المصري إلى موافقة من حركة حماس على مس لة التمكين، لكن مع طلبات محددة واستمع ا
لها عالقة بينهاء "العقوبات" ودمج موظفي حكومتها السابقة مع موظفي السلطة الفلسطينية، وحل 

وجاء موقف "حماس" خالل لقاء وفد الحركة بكامل قبل أيام، الذي جرى بناء على  مشاكل القطاع.
ية، بعد أن التقى كامل باألحمد واستمع منه إلى موقف حركة فتح، القائم على تمكين دعوة مصر 

نما يجب ببساطة  الحكومة قبل أي شيء، والمتضمن أيضا  أنه ال داعي للحوارات واللقاءات، وا 
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وأبلغ األحمد، كامل، أنه بعد تمكين الحكومة ستعمل هي على حل  تطبيق االتفاق السابق.
 فشيئا ، بما في ذلك مشاكل الموظفين.المشكالت شيئا  

 16/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 تؤمن بأي شراكة مع حماس أو مع أي من مكونات الشعب وتتفرد بالقرار الوطني  الفتح حماس:  .8
نجاز الوحدة الوطنية على أ :غزة كدت حركة حماس أن المشكلة الرئيسية أمام تحقيق المصالحة وا 

داخلية، هي أن "حركة فتح ال تؤمن ب ي شراكة مع حماس أو مع أي من الساحة الفلسطينية ال
 مكونات الشعب، وتتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني".

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن حركة فتح لم تقدم أي خطوة إيجابية بش ن 
، 2017عابر في تشرين أول/ أكتوبر المصالحة الوطنية منذ حل اللجنة اإلدارية في غزة وتسليم الم

 في حين قدمت حركة حماس كل ما طلب منها في االتفاق األخير للمصالحة.
وأضاف القانون في تصريح لـ"قدس برس" يوم اإلثنين، "المصالحة الوطنية ال تعني لنا في حركة 

وحقوقه وتحقيق حماس إال الشراكة السياسية والعمل الوطني المشترك للمحافظة على ثوابت شعبنا 
وأردف: "حركة حماس تعمل على تفكيك األزمات في قطاع غزة والتخفيف من معاناة أبناء  أهدافه".

شعبنا، وفي المقابل فين رئيس السلطة محمود عباس ال يزال يفرض العقوبات، ويتالعب بمشاعر 
لطة ب نه "جزء من واتهم، رئيس الس ومستقبل آالف الموظفين ويلوه بيجراءات جديدة بحق القطاع".

الحصار على غزة، ويعطل كل محاولة أو مبادرة لفكفكة القضايا اإلنسانية، ويعطل جهود تخفيف 
 المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

 16/7/2018قدس برس، 
 

 ماسحفتح: استمعنا من المسؤولين المصريين لنتائج حواراتهم مع  .9
سؤولين المصريين نتائج حواراتهم مع حركة حماس تجاه اكدت حركة فتح أنها استمعت من الم :غزة

القضايا التي ناقشتها مؤخرا  معهم، مشيرة  إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرسها وستتخذ الموقف 
وقال المتحدث باسم فتح د. عاطف أبو سيف في تصريح صحفي  المناسب خالل اجتماعها المقبل.

ة عزام األحمد التقى بالمسؤولين المصريين أمس في القاهرة، االثنين أن عضو اللجنة المركزية للحرك
وأكد أن األحمد استمع إلجابة من المسؤولين ، موضحا  أن جرى نقاش لقائهم مع وفد حماس

المصريين ووضعوه في صورة اللقاء مع حماس، مشيرا  إلى أن القيادة الفلسطينية ستتدارس هذا األمر 
وأضاف أن أساس كل ذلك مدى اقتراب حماس أو  موقف المناسب.في اجتماعها القادم، وستتخذ ال
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أن طره فتح يقوم على تمكين الحكومة وصوال   وأوضح ابتعادها من الطره الذي قدمته فتح لمصر.
 إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واستعادة الوحدة، داعيا  حماس لاللتزام بما وقعت عليه.

لوحيدة المقبولة بالنسبة لفتح، تتمثل في كيفية الخروج من نفق وحسب أبو سيف، فين المبادرة ا
االنقسام عبر حكومة الوفاق، التي تذهب بنا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، مبينا  أن األساس لحل 

 أزمات قطاع غزةا إنهاء االحتالل والحصار اإلسرائيلي.
اس أن تضع ملف غزة أو الموظفين وفي سياٍق متصل، اعتبر المتحدث باسم فتح أنه ال يمكن لحم
 شرطا  لذلك، مشيرا  إلى أنها قامت بمنعهم من االحتجاج في غزة.

 16/7/2018القدس، القدس، 
 

 غزة حماس: االحتالل يتحمل تداعيات إجراءاته االنتقامية ضدّ  .01
حركة حماس قالت إن قرار االحتالل ، أن غزة ، من16/7/2018، فلسطين أون الينموقع نشر 
ق معبر كرم أبو سالم بالكامل، وتقليا مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة لقطاع غزة، بيغال

 "جريمة ضد اإلنسانية تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع".
وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، 

ري الوحيد "يحرم غزة من أبسط مستلزمات الحياة ومتطلباتها" قائال: "الصمت أن إغالق المعبر التجا
 الدولي واإلقليمي جرأ االحتالل على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه".

وذكر أن "اإلجراءات االنتقامية تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة، والتي 
خطيرة يتحمل مسؤوليتها االحتالل اإلسرائيلي، ولن تفلح أبدا في الت ثير في سيكون لها تداعيات 

نهاء الحصار".  المواقف الوطنية الستمرار النضال والمقاومة النتزاع حقوقنا وا 
حركة حماس قالت: إن قرار ، من غزة، أن 16/7/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

بالكامل، وتقليا مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة لقطاع االحتالل بيغالق معبر كرم أبو سالم 
حكامه، وارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا".  غزة، "يعكس نواياه السيئة بتشديد الحصار وا 

ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح له مساء االثنين، المجتمع الدولي والعالم 
 ه ما يمارسه االحتالل من جرائم بحق اإلنسانية.أن يخرج عن صمته تجا

وفي تصريح آخر للناطق باسم الحركة حازم قاسم، وصفت حماس قرارات االحتالل ب نها "جريمة 
وقال عبر حسابه على فيس  مكتملة األركان، وانتهاك عنجهي لكل القوانين واألعراف اإلنسانية".

اإلسرائيلي الذي يتوهم أنه بمزيد من الض ط على  بوك، إن القرار يعبر عن غباء العقل السياسي
 شعبنا يمكن أن تكسر إرادته.
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 االحتالل يقصف موقين للمقاومة شمال قطاع غزة واألخيرة ترد بقصف عسقالن .00

، 1948أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخا  مساء اليوم اإلثنين، صوب األراضي المحتلة عام : غزة
وأفادت اإلذاعة العبرية العامة بيطالق صاروخ من قطاع غزة  لي األخير.ردا  على العدوان اإلسرائي
ساحل عسقالن، وسقط في منطقة مفتوحة، لكن متحدث باسم جيش  -صوب "هوف عسقالن" 

وسبق سقوط الصاروخ دوي صافرات اإلنذار  االحتالل أعلن عن سقوط الصاروخ داخل قطاع غزة.
 الن.التي أطلقت في منطقة زيكيم وساحل عسق

وكانت شّنت طائرات حربية دون طيار، تتبع االحتالل "اإلسرائيلي"، مساء اليوم االثنين، غارتين 
وأفاد مراسلنا أن طائرة  استهدفتا مرصدين للمقاومة، بالتوازي مع قصف مدفعي، شمال قطاع غزة.

بابات مسيرة لالحتالل أطلقت صاروخا  تجاه مرصد للمقاومة شرق بيت حانون، بينما قصفت د
وفي وقت الحٍق، أطلقت صاروخا  على  االحتالل بالمدفعية محيط المقبرة الشرقية شمال القطاع.
وي تي القصف في ظل تحليق مكثف  األقل تجاه مرصد للمقاومة شرق جباليا، شمال القطاع.

 لطائرات االحتالل دون طيار في سماء قطاع غزة.
 16/7/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 لطائرات والبالونات الحارقةبعض الوقت لوقف  الوسطاءطلبت من  حماسالم اإلسرائيلي: اإلع .02

أشرف الهور: ال تزال أجواء الترقب وانتظار ما يحمله قادم األيام، هي المسيطرة على قطاع  -غزة 
غزة ومناطق إسرائيل الحدودية، رغم انتهاء جولة التصعيد األخيرة بتدخل مصري وأممي. وكشف 

قاب في إسرائيل التي عززت من قدرات الدفاع الجوي حول مدينة تل أبيب، تحسبا ألي طارئ، أن الن
 حماس أبل ت الوسطاء أن وقف إطالق "الطائرات والبالونات الحارقة" سيست رق بعض الوقت.

وكشفت هيئة البث اإلسرائيلية "مكان"، أن حركة حماس أبل ت مصر والموفد االممي لعملية السالم 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، وهما من توسطا في وقف التصعيد األخير، أن وقف إطالق  في

 "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة" من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سيست رق بعض الوقت.
وذكرت أن إسرائيل نقلت رسالة إلى حماس مفادها أن األيام القريبة هي الفرصة األخيرة لوقف هذه 

 لوسائل الحارقة، قبل ان يبدأ الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق في القطاع.ا
وتحسبا ألي طارئ، نشر جيش االحتالل في منطقة "تل أبيب الكبرى" والمناطق القريبة من غزة، إثر 
تقييم لألوضاع، المزيد من "بطاريات القبة الحديدية" المضادة للصواريف، كما قام جيش االحتالل 

 ء محدود لقوات االحتياط لتعزيز الدفاعات الجوية.باستدعا
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ونقل كذلك عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "يعمل بناء على خطة منظمة وال ينتهج 
سياسة أمنية وفقا الستطالعات رأي عام أو تبعا النتقادات وزراء". وأكد أنه ال توجد تعليمات بعدم 

ونات، وأنه إذا ما رصدت خلية كهذه فين استهدافها سيتم تصفية خلية لدى إطالق الطائرات والبال
 عمال برأي قائد الفرقة العسكرية.

 17/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 األحمد يطلع مسؤولين لبنانيين على األوضاع في األراضي الفلسطينية .03
ة لحركة فتح أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزي: بيروت

عزام األحمد، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والمدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم، على التطورات في الساحة الفلسطينية ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني 

يني وتوحيد الطاقات الفلسطيني، والتي تؤسس خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الصمود الفلسط
 الفلسطينية في مواجهة االحتالل واالستيطان.

وشدد األحمد، خالل لقائهما كل على حدة، يوم االثنين، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان 
أشرف دبور ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، على ضرورة تنفيذ قرارات 

 النقسام والجهود المبذولة في هذا الصدد.المجلس الوطني وبشكل أساسي إنهاء ا
وأكد األحمد على الموقف الفلسطيني الثابت والراسف في رفض ما تسمى "صفقة القرن"، والجهود 

 التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لحشد المواقف الدولية الرافضة لهذه المؤامرة.
ية في مواجهة االستيطان وتهويد القدس، والذي تمّثل وتطرق لتصاعد المقاومة الشعبية الفلسطين

بشكل واضح في التحركات الشعبية الجماهيرية في مختلف أنحاء الوطن وال سيما في قرية الخان 
 كما بحث مع إبراهيم أوضاع مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان. األحمر شرق القدس المحتلة.

 16/7/218الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مشعل يزور جرحى مسيرة العودة بالمستشفيات التركية .04
زار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس" خالد مشعل وعدد من قادة الحركة جرحى مسيرة 

جريحا  فلسطينيا  من جرحى  25وتمنى مشعل الشفاء لـ  العودة وكسر الحصار بالمستشفيات التركية.
 مشفى تركيا . 12مسيرة العودة في 

 16/7/2018موقع حركة حماس، 
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 الشعب التركي لالنقالب ملحمة يحتذى بها تصديالرشق:  .11
وصف عّزت الّرشقا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تصدي الشعب التركي، لمحاولة : أنقرة

وهّن  الّرشقا وهو رئيس  يوليو/ تموز قبل عامين، بـ "الملحمة البطولية". 15االنقالب الفاشلة يوم 
العالقات العربية واإلسالمية في حركة "حماس"، الرئيَس التركي رجب طّيب أردوغان بهذه  مكتب

المناسبة التي قال إن "التاريف سيخلدها كرمز اللتحام الشعب مع قيادته، وكَمعلٍم لدفاع الشعب 
وأضاف في تصريح لـ"قدس برس" يوم اإلثنين، أن  األعزل عن سيادة وحرية واستقالل بالده".

حشود الجماهيرية التي خرجت في تلك الليلة المصيرية وهي تدافع عن خيارها الديمقراطي وتحمي "ال
دولتها واستقاللها، قد جّسدت على أرض الواقع سلوكا  حضاريا  ونموذجا  ديمقراطيا  باتت نموذجا  

 يفتخر ويحتذى به في العالم".
 16/7/2018قدس برس، 

 
 حصوله على أموال من تركيا لحماسبزعم  نواتس تسعةتسجن فلسطينيًا  "إسرائيل" .06

منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية  تيكاف في أن المحكمة المركزية في بئر السبع،  قالت تل أبيب:
قطاع غزة، األسير محمد مرتجي، كان قد حصل على أموال تبرعات من منظمة إغاثة تركية وقام 

ليه بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بتهمة دعم بتحويلها لصالح حركة حماس. ولذلك حكمت ع
وكانت القوات اإلسرائيلية اعتقلت مرتجي خالل سفره عبر حاجز بيت حانون  وتمويل اإلرهاب.

، رغم م ادرته مرارا القطاع عبر الحاجز 2017"إيرز"، شمال قطاع غزة، في شهر فبراير  شباطف 
ركيا بعد حصوله على تصريح م ادرة من دون أية إشكاليات، حيث كان م ادرا القطاع إلى ت

 السلطات اإلسرائيلية المختصة.
 17/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 تحمل مواد مشتعلة مسيرة طائرة جلديةغزيون يبتكرون  .07

ابتكر شبان غزيون "طائرة" ص يرة الحجم مصنوعة من الجلد، يستخدمها األطفال عادة في  غزة:
اه، يمكن تسييرها تجاه البلدات اإلسرائيلية المحاذية للحدود إلحداث اللعب أو للسباحة في برك المي
وي تي االبتكار الجديد ضمن محاوالت إيجاد وسائل جديدة لمواصلة  حرائق في مناطق زراعية فيها.

 عاما. 12المقاومة السلمية الشعبية احتجاجا على استمرار الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة منذ 
نجحت أول محاولة من تسيير تلك الطائرات الجلدية، بعد أن تم ضخها ب از  ولم يعرف فيما إذا

 الهيليوم للمساعدة على التحليق.
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وقالت مجموعة تطلق على نفسها "وحدة الزواري"، إنها أطلقت تلك الطائرة تجاه مستوطنات إسرائيلية 
نها تستطيع الطيران لمسافات بعيدة والتسبب في حرائق أكبر من تلك  على حدود شمال قطاع غزة، وا 

التي تسببها الطائرات الورقية. وأكدت المجموعة أنها ستواصل ابتكار وابتداع أساليب تحقق نجاحات 
 أكبر في حرق مزيد من المساحات الشاسعة لدى اإلسرائيليين.

 17/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ستولي على أمواليزعم مصادرة أسلحة و بحملة اعتقاالت في الضفة و  شنّ ياالحتالل  .18
رام هللا: شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة النطاق في الضفة ال ربية المحتلة، 

فلسطينيا، تخللتها مصادرة أموال خاصة، وزعمت مصادرة أسلحة عثرت عليها خالل  18طالت 
ا من الضفة ال ربية، فلسطيني 18أعلن جيش االحتالل أن قواته اعتقلت و  حمالت الدهم والتفتيش.

واستولت على مبالغ مالية خالل حملة التفتيش والمداهمة، وزعم أيضا أنها عثرت على أسلحة 
 وذخيرة في مدينة الخليل.

 17/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 جولدن: أنا لم أرسل ابني للقتال ونتنياهو ال يريد إعادتهاألسير اإلسرائيلي والدة  .11
عائلة الضابط األسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن:  قالت: القدس المحتلة

 إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ال ينوي إعادته وزمالئه األسرى اآلخرين.
عن "ليئا غولدن" والدة "هدار" قولها: إن حكومة  -وفق ترجمة صفا-ونقلت القناة السابعة العبرية 

وأضافت قائلة: "اتخذنا قرارا  صهيونيا ، ووافقنا على  أاّل تقرر بش ن استعادة الجنود."إسرائيل" قررت 
طلب الجيش بيقامة مراسم دفن هدار، ولكنهم خانونا، ولم يفوا بوعودهم بيعادته للدفن في إسرائيل، 
ن ولست أنا من أرسلت ابني إلى ميدان القتال، ولكنني أنا من سيعيده على الرغم من محاولة م

 أرسلوه إعاقة هذه المهمة".
جاء ذلك خالل أسطول بحري نظمته العائلة قبالة المياه اإلقليمية لقطاع غزة ظهر اليوم للمطالبة 
باإلفراج عن الضباط والجنود اإلسرائيليين األسرى في القطاع بمشاركة أعضاء كنيست عن اليمين 

 ونشطاء في "حملة استعادة الضابط هدار".
 16/7/2018، يني لإلعالمالمركز الفلسط
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 نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق األمني مع روسيا .02
رحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات الرئيس األمريكي، : هاشم حمدان

دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه في العاصمة الفنلندية، هيلسنكي، مع الرئيس 
وقال نتنياهو إنه يرحب  ديمير بوتين. كما أشاد بالتنسيق األمني بين إسرائيل وروسيا.الروسي فال

بااللتزام العميق للواليات المتحدة، والرئيس األمريكي ترامب ب من إسرائيل، كما عبر عنه في لقائه مع 
 وتابع نتنياهو أنه "يثمن التنسيق األمني بين إسرائيل وروسيا". الرئيس بوتين.

 16/7/2018، 48عرب 
 

 نتنياهو يرسل وزراءه إلى فحص ماكينة كشف الكذب .01
تل أبيب: في أعقاب نشر وسائل اإلعالم العبرية الواسع، تفاصيل ما دار في االجتماع األخير 
للمجلس الوزاري المص ر للشؤون األمنية في الحكومة اإلسرائيلية، دعا رئيس الوزراء، بنيامين 

 أمام ماكينة كشف الكذب. نتنياهو، وزراءه إلى المثول
وقالت مصادر سياسية إن النشر عن الصدام الذي وقع في المجلس، خصوصا التراشق الكالمي بين 
رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وبين وزير التعليم، نفتالي بنيت، حول قتل األطفال 

د كبار الوزراء، إذ إنه الفلسطينيين مطلقي الطائرات الورقية، يدل على أن التسريب جاء من طرف أح
وقال وزير  كان دقيقا جدا. لذلك اقتره نتنياهو إرسال جميع الوزراء إلجراء اختبارات كشف الكذب.

دور ليبرمان، إن "ما نشر يضر ب من الدولة"، وانتقد وزراء البيت اليهود نفتالي بينيت جاألمن، أفي
يليت شاكيد ليبرمان بالقول: "دعونا جميعا نذهب إلى  جهاز كشف الكذب". وقد رد بنيت، أمس، وا 

بالقول إنه مستعد ألن يكون أول وزير يتم فحصه. وتساءل إن كان ليبرمان مستعدا ألن يكون الثاني 
 من بعده.

 17/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 الجيش اإلسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من االحتياط لمكافحة الحرائق .00
" في الجيش اإلسرائيلي  أوغدات عزةف، في األيام األخيرة، على تجنيد تعمل "فرقة غزة: هاشم حمدان

سائقي شاحنات من قوات االحتياط، وذلك بهدف تنجيع معالجة الجيش للحرائق بالتعاون مع فرق 
ي تي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل في مواجهة الحرائق التي  اإلطفاء وجهات أخرى.

 حيطة بقطاع غزة جراء إطالق البالونات والطائرات الورقية الحارقة.تندلع في البلدات الم

 16/7/2018، 48عرب 
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 الكنيست يصادق على قانون "يكسرون الصمت" .02
الثالثاء، بالقراءتين الثانية  -صادق الكنيست اإلسرائيلي بساعات مت خرة من ليل اإلثنين : محمد وتد

الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، 
ويستهدف مشروع  البالد الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطالب والطالبات.

القانون باألساس الجمعيات الحقوقية المناهضة لالحتالل اإلسرائيلي وممارسات جنود جيش االحتالل 
الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات  ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يسكرون

 وتوثق األحداث وتحضر التقارير ضد جيش االحتالل.
 ضده. 24من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت  43وصوت 

 17/7/2018، 48عرب 

 

 "إلعال" اإلسرائيلية تشطب تايوان من رحالتها الجوية .02
ة "إلعال"، مؤخرا، بمحو اسم دولة تايوان من محرك قامت شركة الطيران اإلسرائيلي: هاشم حمدان

بحث الرحالت الجوية الخاا بها من الرحلة الجوية إلى تايبي، عاصمة تايوان، وبدال منها أضيف 
وتبين أن سبب محو اسم تايوان، الذي أثار  اسم الصين التي تخوض صراعا سياسيا معها.

 ينية إلى كل شركات الطيران في العالم.االحتجاج، هو الطلب الذي توجهت به الحكومة الص
وتبين أن شركات أخرى في العالم استجابت للمطلب الصيني، بيد أنها لم تتخذ اإلجراءات التي قامت 
نما أضافت اسم الصين إلى جانب تايوان، مثلما فعلت شركة "إيرفرانس"  بها شركة "إلعال"، وا 

 " و"بريتش إيرويز" و"توركيش إيرالينز".KLMو"
حسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فين ممثلية تايوان في إسرائيل توجهت إلى شركة "إلعال" وب

واحتجت على محو اسم تايوان، إال أن الشركة ادعت أن الصين هددت بمعاقبتها بواسطة إل اء 
 الفرا الزمنية للهبوط واإلقالع.

 17/7/2018، 48عرب 

 

 ار الشماليةمستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في األغو  .01
شرعت مجموعة من المستوطنين، اليوم، بيقامة بؤرة استيطانية جديدة على األراضي المهددة 

 بالمصادرة في خربة المزوقح باألغوار الشمالية.
وأبلغ خبير االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار، عارف دراغمة، "األيام"، أن المستوطنين 

 حظائر لألبقار ووضعوا خاليا شمسية على أراضي تلك الخربة.نصبوا المعرشات وأقاموا 
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وأكد دراغمة، أن إقامة البؤرة االستيطانية الجديدة هذه جاء بالتزامن مع إقدام ما تسمى "سلطة 
الطبيعة" اإلسرائيلية بيغالق آالف الدونمات في تلك المنطقة، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها 

أنها أراضي طبيعية يحظر الرعي فيها، وهو قرار جرى استثناء المستوطنين  لرعي المواشي، بذريعة
منهم، حيث ت ض سلطات االحتالل عن تواجدهم هناك وعن رعي أبقارهم في ذات األراضي 

 المصنفة على أنها طبيعية.
 16/7/2018األيام، رام هللا، 

 

 إلنهاء خدمات عاملين في "األونروا" وقفة في نابلس رفضاً  .02
عشرات العاملين في وكالة "األونروا"، اليوم االثنين، في وقفة في مدينة نابلس، احتجاجا  على  شارك

 موظفا في قطاع غزة. 956موظفا في الضفة ال ربية، و 194توجه إدارة الوكالة إلنهاء خدمات 
تؤكد ضرورة ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها، الفتات 

تراجع "األونروا" وعدم اتخاذها أي قرار إلنهاء خدمات مئات العاملين فيها، لما لذلك من تبعات 
 خطيرة على الموظفين وعائالتهم.

وقال الناطق اإلعالمي باسم اتحاد العاملين العرب في "األونروا" محمد الشلبي إن الوقفة تهدف إلى 
ل هذه القرارات بحق العاملين فيها، الذين تزيد مدة خدمة الض ط على "األونروا" لعدم اتخاذ مث

 عاما. 15بعضهم على 
، أكد مشعشع أن المفوض العام سيتخذ هذا 2019-2018وحول مدارس الوكالة وبدء السنة الدراسية 

 القرار خالل شهر آب القادم، وب ن الوكالة مصممة على تحقيق هدفها في فتح أبواب مدارسها.

 16/7/2018، األيام، رام هللا
 

اتحاد موظفي األونروا" في غزة يحذر من استمرار قرارات تقليص الخدمات ويتوعد بخطوات " .02
 تصعيدية

: دعا اتحاد موظفي وكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في قطاع غزة، إدارة غزة
كبير من الموظفين، في إطار  هذه المنظمة الدولية الى العدول عن قراراتها الخاصة بوقف عمل عدد

 سياسة التقليصات التي تريد فرضها في األسابيع المقبلة، بسبب العجز المالي في الموازنة.
جاء ذلك خالل رسائل بعث بها االتحاد إلى مسؤولي المنظمة الدولية، ومن بينهم المفوض العام بيير 

الخميس الماضي في المقر العام حمل  كرينبول، أكد خاللها أن االعتصام الذي نفذه الموظفون يوم
 "رسالة واضحة بعدم االستسالم والرضوخ لقرارات مقبلة تخا األمن الوظيفي وحياة الموظفين".
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موظفا  في غزة تهددهم فيها  956وأكد االتحاد أن الرسائل التي بعثت بها إدارة "األونروا" لحوالي 
 في خطر شديد".بقرب وقف عملهم مع نهاية الشهر، "تجعل وظائفهم 

  17/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الحفريات اإلسرائيلية تهدد المسجد األقصى .08
دعا مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك  محمد جمال: -القدس المحتلة 

ول الشيف عزام الخطيب اليونسكو والحكومة األردنية للتدخل العاجل وتشكيل بعثة بحث وتقصي لدخ
شبكة األنفاق الخطيرة التي تقوم بحفرها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أسفل المسجد األقصى المبارك 
في اسرع وقت ممكن بعد الكشف عن سعي إسرائيلي محموم وانفاق يجري ربطها اسفل منطقة 

 المتحف اإلسالمي جنوب المسجد االقصى .
مات خطيرة جدا من مختصين عن حفريات وصّره الشيف عزام الخطيب ب نه قد توارد إليه معلو 

تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة الـمتحف اإلسالمي الواقعة في الجزء ال ربي من الـمسجد 
األقصى الـمبارك قرب باب الـم اربة، مما ُيدلل على نشاطات سرية وجهود لربط األنفاق الـمتعددة 

ة القصور األموية أسفل مبنى الـمتحف أسفل محيط الـمسجد األقصى الـمبارك، خاصة في منطق
اإلسالمي الذي هو جزء من األقصى وقد لوحظ أيضا وجود حفريات في الطبقات التاريخية 

 والفراغات التي في أسفل محيطه حسب الـمعلومات التي استقيتها من الـمختصين.  
 16/7/2018الشرق، الدوحة، 

 

 عائلة مقدسية تنفي بيع عقارها بالقدس .01
لة فراه المقدسية أنباء متداولة عن بيعها عقارا تمتلكه وسط المدينة المحتلة لصالح نفت عائ

 االحتالل، لكنها أكدت ت جير المبنى لوزارة المعارف اإلسرائيلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
حدى إن المبنى كان يستخدم مقرا إل -أحد مالكي المبنى المسمى "بناية فراه"-وقال محمد وليد فراه 

المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، واضطرت العائلة لت جيره حتى ال يبقى فارغا وغير 
 مستخدم فتوضع اليد عليه من قبل الجمعيات االستيطانية بعد أن تركته وزارة التربية الفلسطينية.

التعليم الفلسطينية حول عدة قضايا وعلمت الجزيرة نت أن خالفا بدأ بين مالكي العقار ووزارة التربية و 
 بينها أجرة المبنى، ويتبادل الطرفان االتهامات بهذا الخصوا.

 16/7/2018الجزيرة.نت، 
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 إصابات بقصف االحتالل لمطلقي الطائرات الورقية بغزة .22
أصيب عدة شبان بجراه متفاوتة بعد استهدافهم عصر يوم اإلثنين، بصاروخ أطلقته : محمد وتد
تطالع لالحتالل اإلسرائيلي باتجاه مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون شمال قطاع طائرة اس

 غزة، بزعم إطالق طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه البلدات اإلسرائيلية بـ"غالف غزة".
ولليوم الثاني على التوالي تستهدف الطائرات المسيرة اإلسرائيلية بصواريف مجموعات لفلسطينيين 

لسياج األمني ضمن نشاطهم في مسيرات العودة، حيث يزعم االحتالل ب ن الصواريف موجهة على ا
 لمطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

 16/7/2018، 48عرب  
 

 "كسر الحصار": إغالق "كرم أبو سالم" جريمة بشعة وعقاب جماعي  .21
الق معبر كرم أبو سالم التجاري قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة: إن إغ: غزة

الوحيد الذي يمد غزة بالمواد ال ذائية يعد جريمة بشعة وعقابا جماعيا تمارسه "إسرائيل" بحق مليوني 
ووصف أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم الهيئة، اإلغالق اإلسرائيلي لمعبر كرم أبو  مواطن في غزة.

 لفة لكل األعراف والقوانين اإلنسانية واألخالقية".سالم وتقليا مساحة الصيد ب نه "جريمة حرب مخا
 17/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 56سكان كفر قاسم يطالبون بكشف الملفات السرية لمجزرة الـ  .20
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم، حضروا، أمس، : القدس المحتلة

في "تل أبيب"، مطالبين بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة إلى محكمة االستئناف العسكرية 
بالمجزرة والتي يعترض الجيش على نشرها. وقال أحدهم، ويدعى محمد فريج، والذي كان في الثالثة 

 من عمره عندما قتل والده: "لم أعرف والدي، أريد أن أعرف لماذا ُقتل وما الذي فعله".
ه وعمه في المجزرة،: "إن نشر الوثائق ينطوي على أهمية وأضاف يوسف عيسى، الذي أصيب والد

 بالنسبة للشعب اليهودي، فنحن العرب نعرف الحقيقة". 
، وُقتل فيها 1956وقد ارتكبت شرطة حرس الحدود المجزرة في اليوم األول من حملة سيناء عام 

ة، ال تزال "الدولة" سنة على المجزر  62مواطنا  من سكان القرية، وعلى الرغم من مرور  50حوالي 
 تخفي عن الجمهور وثائق هذه القضية.

 17/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حالة اعتقال لمواطنين من غزة منذ مطلع العام 120  .22
أفاد تقرير حقوقي صدر، يوم اإلثنين، عن مركز أسري فلسطين للدراسات، ب ن االحتالل : محمد وتد

ل لمواطنين من قطاع غزة المحاصر خالل النصف األول من العام حالة اعتقا 120اإلسرائيلي نفذ 
 الجاري.

وحسب اإلحصائيات التي وثقها المكرز، فين أعداد االعتقاالت من القطاع منذ بداية العام تشكل 
حالة اعتقال فقط، وهذا  62عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت  %100ارتفاع بنسبة 

ت كسر الحصار والتي اعادت االحتكاك المباشر بين الشبان وقوات االحتالل، يرتبط باستمرار مسيرا
 والتي نتج عنها اعتقال العشرات.

حالة اعتقال على  63وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر، أنه منذ بداية العام تم رصد 
ات العودة في الثالثين حالة اعتقال جرت بعد انطالق مسير  37الحدود الشرقية بينهم أطفال، ومنهم 

من أذار/مارس الماضي، والباقي خالل الثالثة شهور األولى من العام، من بينهم جريحين، أحدهم 
الجريح أدهم سالم وتم اعتقاله بعد إطالق النار عليه وأصابته في قدمه شمال القطاع، وأطلق سراحه 

 بعد وصوله لمستشفيات القطاع.بعد أسبوعين ونتيجة االهمال الطبي الذي تعرض له بترت قدمه 
مواطنا بينهم جرحى ومعاقين وطالب بعد اعتقال بحرية االحتالل لركاب سفينة  18وجرى اعتقال 

كسر الحصار التي ابحرت باتجاه اليونان من شواطئ غزة، وتم االفراج عنهم جميعا  عدا قبطان 
 السفينة سهيل محمد العامودي.

القطاع كانوا يمارسون عملهم في صيد األسماك مقابل شواطئ  صيادا من 31كما اعتقل االحتالل 
القطاع، بعد أطالق النار عليهم بشكل مباشر، ومصادرة مراكبهم والتحقيق معهم في ميناء اسدود، 

 من حاالت االعتقال خالل الستة شهور الماضية. %25وهم يشكلون نسبة 
ى منهم، فيما أدى إطالق النار على الصيادين وأفاد التقرير أن االحتالل أطلق سراه ال البية العظم

عاما، واصابة محمود عادل أبو ريالة بعيار معدني  18الستشهاد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة 
 بالصدر وتم اعتقاله ومن ثم إطالق سراحه.

 16/7/2018، 48عرب  
 

 شهراً  38محكمة إسرائيلية تحكم على أسير مقدسي  .22
حكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة يوم االثنين، حكما  جائرا  بحق أصدرت م: القدس المحتلة

 27وُحكم على ظاهر   شهرا . 38األسير المقدسي فادي عيسى عبد الرحمن ظاهر بالسجن لمدة 
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لقاء زجاجات  عاما ف بعد إدانته باالنتماء ما يزعم االحتالل أنه "تنظيم شباب المسجد األقصى" وا 
 رى.حارقة وُتهم أخ

 17/7/2018، فلسطين أون الين
 

 أميال بحرية ثالثة االحتالل يقلص مساحة الصيد في بحر غزة إلى .21
قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عّياش، إن سلطات االحتالل : األناضول - غزة

وأضاف في  أميال بحرية. 3إلى  9اإلسرائيلي قّلصت مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، من 
 9ريح صحفي مقتضب: "أب لنا الجانب اإلسرائيلي بتقليا مساحة الصيد في بحر غزة من تص

 أميال ابتداء  من صباه ال د الثالثاء، حتى إشعار آخر". 3أميال بحرية إلى 
 16/7/2018، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يغلق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر .22

اإلسرائيلي بيغالق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لقطاع غزة أبل ت سلطات االحتالل : غزة 
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى  مع العالم الخارجي بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

قطاع غزة رائد فتوه إن سلطات االحتالل أبل تهم اليوم بقرارها إغالق المعبر بشكل كامل وحتى 
سلطات االحتالل أبل تهم أيضا  ب نه ُيسمح إدخال األدوية للقطاع "عند  وذكر فتوه أن إشعار آخر.

 االحتياج" فقط.

 16/7/2018، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يمنع دخول ألف سلعة إلى غزة .22
تصاعدت حدة التحذيرات الفلسطينية من انهيار شامل لألوضاع اإلنسانية : أحالم حماد - غزة

عاما .  12قطاع غزة جراء تشديد "إسرائيل" حصارها المفروض منذ واالجتماعية واالقتصادية في 
وفرضت "إسرائيل" قبل نحو أسبوع قيودا  جديدة على الحركة التجارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري 
الوحيد مع القطاع، وتشير اإلحصاءات إلى أن عدد شاحنات السلع والبضائع التي دخلت القطاع منذ 

وقال رئيس "اللجنة الشعبية  شاحنة فقط. 171شاحنة أسبوعيا  إلى  400نخفض من فرض هذه القيود ا
لمواجهة الحصار" جمال الخضري، إن سلطات االحتالل حظرت أكثر من ألف سلعة والبضائع من 

 الدخول إلى القطاع، محذرا  من أن ذلك يهدد بخنق تام لالقتصاد المحلي المتعثر أصال بشدة.
 17/7/2018الخليج، الشارقة، 
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 قراقع يحذر من القوانين العنصرية اإلسرائيلية .28
رام هللا: حذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، من استمرار سلطات االحتالل في 

عيها وراء تجريم النضال الفلسطيني ومحاولة وسمه باإلرهاب، عبر فرض قوانين عنصرية تجاه س
الفلسطينيين، وآخرها اقتطاع رواتب أسر الشهداء األسرى من عوائد الضرائب الفلسطينية، ومواصلة 

 وشدد خالل لقائه القنصل الفرنسي العام بيار كوشار، أمس حرف وتزوير الحقائق أمام العالم.
االثنين في رام هللا، على أحقية الشعب الفلسطيني في رعاية عائالت الشهداء واألسرى والجرحى، 
مادام االحتالل قائما  على األرض الفلسطينية. وأكد معاناة األسرى والمعتقلين، نتيجة سياسات 

حتالل االحتالل بحقهم، ال سيما أوضاع المعتقلين اإلداريين الذين يواصلون مقاطعة محاكم اال
 شباط الماضي.اإلدارية منذ منتصف شهر فبراير/

 17/7/2018الخليج، الشارقة، 

  

 السجون السوريةالمصور الفلسطيني نيراز سعيد يقضي تحت التعذيب ب .21
قضى الناشط والمصور الفلسطيني نيراز سعيد، تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال 

وذكرت الرابطة عبر  فادت رابطة الصحافيين السوريين  مستقلةف.دام نحو ثالث سنوات، بحسب ما أ
موقعها اإللكتروني، أن الناشط اإلعالمي الفلسطيني والمصور الفوتوغرافي، سعيد قتل تحت التعذيب 

 بسجون النظام السوري.
  17/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 : مصر تعمل بكامل قوتها لمنع حرب جديدة في غزة"هآرتس" .41

قالــت صــحيفة "هــآرتس" العبريــة، إن مصــر تعمــل بكامــل قوتهــا لمنــع تحويــل جولــة التصــعيد  :اصــرةالن
وبّينت  اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة، إلى عملية عسكرية واسعة النطاق، تشمل الدخول إلى غزة.

عــ ادة الصــحيفة العبريــة يــوم اإلثنــين، بــ ن الحــراك المصــري، يتمثــل فــي منــع حــرب علــى قطــاع غــزة، وا 
وأضـــافت: "بـــالتزامن مـــع الوســـاطة المصـــرية لتهدئـــة  فـــتح المعبـــر، وعالقـــة جيـــدة مـــع حركـــة حمـــاس.

األوضــاع فــي قطــاع غــزة، تجــري فــي القــاهرة خطــوات أخــرى مرحبــة مــن حركــة حمــاس، تتمثــل بفــتح 
 معبر رفح البري، والعمل على إنشاء مشاريع مشتركة بينهما بالبنى التحتية".

 16/7/2018 ،وكالة قدس برس
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 فعاليات مصرية تدين اعتداءات االحتالل على غزة .40
فـــي قطـــاع غـــزة، وطالبـــت المجتمـــع الـــدولي  القـــاهرة: دانـــت فعاليـــات مصـــرية االعتـــداءات اإلســـرائيلية

الفلسـطينيين،  بالتدخل لوقـف العـدوان علـى األراضـي الفلسـطينية ووقـف عمليـات القتـل والتصـعيد ضـدّ 
 مسؤوليته في وقف ال طرسة اإلسرائيلية.وحّملت األحزاب المجتمع الدولي 

 وقــال أكمــل قرطــام، رئــيس حــزب المحــافظين، إن جــرائم الحــرب اإلســرائيلية والعــدوان المتصــاعد ضــدّ 
 الشعب الفلسطيني تعرقل أي جهود للوصول إلى حل سياسي بش ن القضية الفلسطينية.

إلــى عرقلــة إتمــام المصــالحة  فيمــا قــال الســيد عبــد العــال، رئــيس حــزب التجمــع، إن االحــتالل يســعى
 الفلسطينية التي ترعاها القاهرة بتجديد اعتداءاته على قطاع غزة. 

ووصـــف عبـــد ال نـــي، رئـــيس الحـــزب الناصـــري، االعتـــداءات اإلســـرائيلية باالنتهـــاك للشـــرعية الدوليـــة، 
نهاء االنقسام.   مطالبا  المجتمع الدولي بمساندة مصر في إتمام المصالحة الفلسطينية وا 
 17/7/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 وسلطة العقبة: ال إعفاء لإلسرائيليين من التأشيرة أو رسومها األردنية" السياحة" .42

أكــد أمــين عــام وزارة الســياحة واآلثــار عيســى قّمــوه علــى أنــه ال صــحة لمــا أثيــر أمــس  :العقبــة ،انعّمــ
عبـــر معبـــر وادي عربـــة مـــن  بشـــ ن قـــرار أردنـــي يل ـــي حصـــول الســـياه اإلســـرائيليين القـــادمين للعقبـــة

إلـــى أن هـــذا المعبـــر غيـــر مخصـــا  الحصـــول علـــى "فيـــزا" لزيـــارة المملكـــة، أو دفـــع رســـومها، مشـــيرا  
 للسياه.

شـرحبيل ماضـي  االقتصاديةبدوره، أكد مفوض السياحة والشؤون االقتصادية في سلطة منطقة العقبة 
المملكــة علــى الســياه اإلســرائيليين  إلــىتداولــه أمــس بيل ــاء رســوم ت شــيرة الــدخول  أن الخبــر الــذي تــمّ 

 من رسومها عار عن الصحة. إعفائهمالقادمين من معبر وادي عربة أو 
 17/7/2018 ،الدستور، عّمان

 
 وقوف لبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضه "صفقة القرن" يؤكد لألحمد بري .43

ية، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة أطلــع عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطين :وفــا وكالــة
فتح عـزام األحمـد، رئـيس مجلـس النـواب اللبنـاني نبيـه بـري، والمـدير العـام لألمـن العـام اللبنـاني اللـواء 
عباس إبراهيم، على التطورات في الساحة الفلسطينية ونتائج الدورة الثالثـة والعشـرين للمجلـس الـوطني 

ــــي اتجــــ ــــي تؤســــس خطــــوة مهمــــة ف ــــات الفلســــطيني، والت ــــد الطاق ــــز الصــــمود الفلســــطيني وتوحي اه تعزي
وأكد األحمد، خالل لقائهما كل على حدة، يوم االثنين،  الفلسطينية في مواجهة االحتالل واالستيطان.
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بحضور سـفير دولـة فلسـطين فـي لبنـان أشـرف دبـور ومـدير عـام الصـندوق القـومي الفلسـطيني رمـزي 
ف فــي رفــض مــا تســمى "صــفقة القــرن"، والجهــود التــي خــوري، علــى الموقــف الفلســطيني الثابــت والراســ

 يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لحشد المواقف الدولية الرافضة لهذه المؤامرة.
بــدوره، أكــد بــري وقــوف لبنــان إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني ورفضــه "صــفقة القــرن". كمــا شــدد علــى 

يات التــي تمـــر بهـــا القضــية الفلســـطينية، ودعـــم لبنـــان ضــرورة تحقيـــق الوحـــدة الوطنيــة لمواجهـــة التحـــد
قامـة الدولـة  الرسمي والشـعبي لطموحـات وأهـداف الشـعب الفلسـطيني فـي الحريـة والعـودة واالسـتقالل وا 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة لالجئين الفلسطينيين. وثمن الجهـود التـي 

 لفلسطيني.يبذلها الرئيس في توحيد الصف ا
 16/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 الجيش السوري يسيطر على تل يطل على الجوالن المحتلة .44

ســتراتيجي القــال التلفزيــون الســوري اليــوم االثنــين إن الجــيش الســوري أعلــن الســيطرة علــى تــل الحــارة ا
 ."إسرائيل"هضبة الجوالن التي تحتلها  مطل علىال

 16/7/2018 ،األيام، رام هللا
 

 تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة "حماس" "إسرائيل" .45
أفرجـت عـن موكلتـه التـي اعتقلتهـا وهـي  "إسـرائيل"قال محامي مواطنـة تركيـة يـوم االثنـين إن : رويترز

 في زيارة بت شـيرة سـياحة واتهمتهـا بمسـاعدة حركـة حمـاس الفلسـطينية فـي قضـية أثـارت غضـب أنقـرة.
بعـد أسـبوع مـن توجيـه  يـوم األحـدجـوا   إسـطنبولأوزكان إنهـا توجهـت إلـى  وقال عمر خميسي محامي

عـادة جـواز  محكمة عسكرية إسرائيلية االتهام لها. وأضاف أن محكمة استئناف أمرت باإلفراج عنها وا 
ونقلت وكالة األناضـول التركيـة  ".سفرها لكنه قال "االتهام ال يزال قائما  لكنني أعتقد أنه سيسقط أيضا  

 سمية عن أوزكان قولها لدى هبوطها إنها تشكر الرئيس رجب طيب أروغان الهتمامه بقضيتها.الر 
 16/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 مالدينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى حماس: الطائرات الحارقة ستجر عليكم حربًا رابعة .46

ســـالم فـــي الشـــرق علمـــت "الحيـــاة" أن منســـق األمـــم المتحـــدة الخـــاا لعمليـــة ال: فتحـــي صـــّباه -غـــزة 
إلـى حركـة حمـاس مفادهـا أن "الطـائرات  "إسـرائيل"األوسط نيكوالي مالدينوف نقل رسالة واضـحة مـن 

ـــــ"الحياة" أن  الورقيــــة الحارقــــة ســــتجر علــــيكم حربــــا  رابعــــة". وقالــــت مصــــادر فلســــطينية موثــــوق فيهــــا ل
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دما التقــاه فــي مدينــة مالدينـوف أبلــغ رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس إســماعيل هنيــة بهــذه الرســالة عنــ
 غزة أول من أمس.

 17/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 هدف مشترك "إسرائيل"ترامب وبوتين: أمن  .47
، فــي مـــؤتمر 16/7/2018 قــال الــرئيس األمريكــي، دونالــد ترامــب، يــوم اإلثنــين: تحريــر هاشــم حمــدان

ترك بالنسبة له هدف مش "إسرائيل"إن أمن  ،صحفي مع نظيره الروسي، فالديمير بوتين، في هلسنكي
 مشاكلهما المشتركة. ولبوتين، كما أكد على أنه يجب على واشنطن وموسكو أن تبحثا سبل حلّ 

إلـى أنهـا األقـرب إلـى الواليـات المتحـدة،  ، مشـيرا  "إسـرائيل"وتناول ترامب عالقات الواليات المتحدة مع 
تحــدثا مــع رئــيس الحكومــة  وأضــاف أنهمــا قولــه. ، علــى حــدّ "إســرائيل"مــن  كمــا أن بــوتين قريــب جــدا  

فـي الـدفاع عـن  "إسـرائيل"اإلسرائيلية، بنيـامين نتنيـاهو، وأن الواليـات المتحـدة وروسـيا تريـدان مسـاعدة 
 هو هدف مشترك لترامب وبوتين. "إسرائيلـ"نفسها، وأن تحقيق األمن ل

أنــه اتفــق معــه  ا  ، مضــيف"إســرائيل"بــ من  خاصــا   وفــي هــذا الســياق، قــال بــوتين إن ترامــب أبــدى اهتمامــا  
 .1974مع سورية بموجب اتفاقية وقف إطالق النار منذ عام  "إسرائيل"على ضمان حدود 

 16/7/2018 ،48عرب 
 

 بي دي أسالكنيسة األسقفية األمريكية ترفض االستثمار في "إسرائيل" وتدعم حركة  .44
ـــا   ـــه إنهـــا اعتمـــدت سلســـلة قـــر  أصـــدرت الكنيســـة األســـقفية األمريكيـــة بيان ارات متعلقـــة بحقـــوق قالـــت في

 وتدعم حركة المقاطعة العالمية للمنتجات اإلسرائيلية. "إسرائيل"اإلنسان، ترفض االستثمار في 
 ويقدر عدد أتباع الكنيسة األسقفية في الواليات المتحدة بنحو مليوني أمريكي.

واليـــة الـــذي جـــرى الجمعـــة فـــي مقـــر الكنيســـة بمدينـــة أوســـتن ب ،ويشـــكل التصـــويت علـــى هـــذه القـــرارات
 باسم "بي دي أس". ، المعروفة اختصارا  "إسرائيل" لحملة المقاطعة العالمية ضدّ  جديدا   نصرا   ،تكساس

 17/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليون دوالر 120لخسارة  HPاالتحاد الطالبي الهندي يعّرض شركة  .49
 مليــون دوالر، بعــد إقــرارا   120ف احتمــال خســارة أكثــر مــن HPتواجــه شــركة "هيوليــت باكــارد"   :رام هللا

ف تضـــامنا  مـــع فلســـطين، ومقاطعـــة BDSاالتحـــاد الطالبـــي األكبـــر فـــي الهنـــد دعـــم حركـــة المقاطعـــة  
 ف بسبب تواطؤها الموثق في االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني.HPشركات  
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أبورفـا غوتـام، إن اتحــاد  "إسـرائيل"عــة وقالـت منسـقة جنـوب آسـيا فــي اللجنـة الوطنيـة الفلسـطينية لمقاط
ماليين عضو، انضم إلى الحملة العالمية لمقاطعة  4ف، والذي يضّم أكثر من SFIالطالب في الهند  

ماليين  4، ما يعني أن شركات "هيوليت باكارد" تخاطر بخسارة أكثر من 9/6/2018ف في HPشركة  
 زبون محتمل في الهند بسبب تواطئها مع االحتالل.

 16/7/2018 ،القدس، القدس
 

 "األونروا": ال نية للتخلي عن موظفين .51
عــدنان أبــو حســنة "عــدم نيــة الوكالــة  األونــرواأكــد المتحــدث باســم وكالــة : ليلــى خالــد الكركــي -عمــان 

التخلــي عــن أي مــن موظفيهــا فــي منــاطق عملياتهــا الخمــس"  الضــفة وغــزة وســوريا ولبنــان واألردنف. 
 217ة أدلـى بهـا إلـى أن العجـز الكبيـر فـي الموازنـة العامـة للوكالـة والبـالغ وقال في تصريحات صـحفي

مليون دوالر "أدى إلى وقف بعض البرامج الطارئة، وهو العجز الذي بدأ في كـانون الثـاني الماضـي، 
مليــون دوالر". ولفــت أبــو  300األونــروا والبال ــة نحــو  بعــد قــرار اإلدارة األمريكيــة وقــف مســاهمتها فــي

 إلى أن األونروا تسعى مع أطراف دولية عديدة لسد العجز الحاصل في الميزانية.  النظر حسنة
 17/7/2018 ،الدستور، عّمان

 
 مشرعون بالكونجرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين .50

ــــرئي :ســــعيد عريقــــات - واشــــنطن ــــديمقراطيين مــــن ال ــــت مجموعــــة مــــن أعضــــاء الكــــونجرس ال س طالب
، الكشــف عــن سياســة إدارتــه الكاملــة بشــ ن تمويــل 11/7/2018 األمريكــي دونالــد ترامــب يــوم األربعــاء

رسـالتهم التـي وجهوهـا للـرئيس أن  فـيالمشاريع اإلنسانية في األراضـي الفلسـطينية. ويـزعم المشـرعون 
تجميــدها منــذ  "كــل المســاعدات األمريكيــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدات اإلنســانية المنقــذة للحيــاة، قــد تــمّ 

 "، وألقوا بالالئمة على إدارة ترامب لعدم الشفافية حول هذا الموضوع.2018كانون الثاني 
يشــار إلــى أن المشــرعين الــذين حــرروا ووقعــوا علــى الرســالة الموجهــة لترامــب هــم مــن أعضــاء اللجنــة 

واب". وحــــذر الفرعيــــة المعنيــــة بالشــــرق األوســــط المنبثقــــة عــــن "لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة بمجلــــس النــــ
المشرعون في رسالتهم من "أن توقف اإلدارة عن تمويل المشاريع اإلنسانية في األراضـي الفلسـطينية، 

 قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ويتسبب في تدهور أمني".
وطالب المشرعون في نهاية خطـابهم تحـديثا  مـن اإلدارة حـول وضـعية "مراجعـة المسـاعدات"، بمـا فـي 

 التي يتم بها قياس هذه المراجعة، والجدول الزمني الختتامها". ذلك "تحديد المعايير
 12/7/2018 ،القدس، القدس



 
 
 
 

 

 26 ص             4691 العدد:             7/17/2018 اءالثالث التاريخ:  

                                    

 
 المحكمة الجنائّية تصدر قرارًا بإنشاء نظام خاص حول فلسطين .52

أصـــدرت الـــدائرة التمهيديـــة فـــي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة يـــوم الجمعـــة الماضـــي، "قـــرارا  أمـــرت  :غـــزة
شاء نظــــام خــــاا بالمعلومــــات وفعاليــــات التوعيــــة، علــــى وجــــه الســــرعة، بموجبــــه" قلــــم المحكمــــة بـــــ"إن

 لمصلحة الضحايا والتجمعات السكانية المتضررة في فلسطين".
وأفــادت مؤسســة الحــق لحقــوق اإلنســان، ومركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، والمركــز الفلســطيني لحقــوق 

ضــا  بـــ"إنشاء صــفحة معلومــات علــى فــي بيــان مشــترك أمــس، بــ ن الــدائرة التمهيديــة أمــرت أي ،اإلنســان
صة للضحايا في فلسطين". وأوضحت أن "هذا القـرار لـم  الموقع اإللكتروني الخاا بالمحكمة، مخصَّ

ولفتــت المراكــز الثالثــة إلــى أن  يــ تِّ بنــاء علــى طلــب مــن المدعيــة العامــة للمحكمــة  فــاتو بنســوداف".
ــدائرة الــدائرة التمهيديــة أشــارت فــي قرارهــا، إلــى أنــه "عنــدما  تقــرر المدعيــة العامــة فــتح تحقيــق، فــين ال
 ستقوم الحقا  بتقديم تعليمات أوفر إلى قلم المحكمة".

 17/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 2015 سنةفلسطين.. الخريطة التي صدمت أوباما  .53
 "إســرائيل"انتقــد موقــع أمريكــي عــدم إدراك اإلدارة األمريكيــة للواقــع الــذي فرضــته  :الصــحافة األمريكيــة

لـــى األرض فـــي فلســـطين المحتلـــة، حيـــث تبـــدو خريطـــة الدولـــة الفلســـطينية المفترضـــة ممزقـــة بفعـــل ع
نجحـت  "إسرائيل"ات ونقاط التفتيش والمراقبة والثكنات العسكرية. وذكر موقع ديلي كوس أن عمر المست

بق فــي تمزيــق الضــفة ال ربيــة، ونقــل حادثــة دالــة أوردهــا موقــع نيويــوركر عــن الــرئيس األمريكــي الســا
لرؤيتــه خريطــة للضــفة بــدت فيهــا أوصــال المنــاطق الفلســطينية  2015بــاراك أوبامــا، عنــدما صــدم عــام 

 مقطعة مفصولة بعضها عن بعض، ال يكاد يجمع بينها رابط.
قولـه إن أوبامـا  ،المستشار السـابق ألوبامـا ،وأورد الموقع أن صحيفة النيويوركر نقلت عن بين رودس

فـي فصـل التجمعـات البشـرية الكبـرى  "إسرائيلـ"دهش لــ"العمل المنهجـي" لـعند رؤيته خريطـة الضـفة انـ
واســـت رب الـــديلي كـــوس لعـــدم إدراك أوبامـــا لتـــ ثير السياســـات اإلســـرائيلية علـــى  بعضـــها عـــن بعـــض.
بــ ن اإلدارات األمريكيــة تقــدم مســاعدات تقــدر بمليــارات الــدوالرات لتــل أبيــب. وعــزا  الفلســطينيين، علمــا  
ذلــك اإلدراك إلــى نجــاه الدعايــة اإلســرائيلية فــي حجــب الحقــائق التــي تفرضــها تــل  الموقــع ســبب عــدم

 أبيب على األرض، وهي الدعاية التي تجد لها دعما واسعا داخل الواليات المتحدة. 
 16/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 سحرية االنتخابات ليست عصاً  .54
 هاني المصري

عادة الوحدة تطفـو علـى السـطح الـدعوة إلـى إجـراء االنتخابـات كلما فشلت الجهود إلنهاء االنقسام واست
وخالل مدة زمنية ال تتجاوز ثالثة أشهر. وتُقّدم االنتخابات وك نها العصا السحرية القادرة بضربة  ا  فور 

واحــدة علــى إيجــاد الحــل، علــى أســاس أّن الشــعب مصــدر الســلطات، وهــو الــذي عليــه أن يحســم مــن 
 سيقوده، وعلى أي برنامج.

الــرئيس وحركتــا فــتح وحمــاس ومختلــف القــوى ومؤسســات المجتمــع المــدني والفعاليــات كلهــا، باســتثناء 
أقلية تشترك برفض إجراء االنتخابات ألسباب دينية أو دنيوية، سياسية أو عقائديـة، تكـاد تجمـع علـى 

 أن االنتخابات هي الحل.
، فمـا الـذي منـع إجرائهـا طـوال السـنوات أبدأ بالقول إذا كان هناك شـبه إجمـاع علـى إجـراء االنتخابـات

الماضية، إذ مضت ثالثة عشر سنة على االنتخابات الرئاسـية، وأقـل مـن ذلـك بعـام علـى االنتخابـات 
 التشريعية؟

ال تريـــد إجـــراء  ا  وخارجيـــ ا  الجـــواب، هنـــاك تكـــاذب وتواطـــؤ متبـــادل، فـــالقوى المـــؤثرة علـــى القـــرار محليـــ
تيجــة االنتخابــات الســابقة فــي ظــل أن األســباب التــي أدت إليهــا ال االنتخابــات، فـــ"فتح" تخشــى تكــرار ن

تزال في معظمها قائمة، واحتدام التنافس بين أقطابها في مرحلة غمـوض الرؤيـة، فيمـا يتعلـق باشـتداد 
الصراع على خالفة الرئيس، مع عدم وضوه اآلليات للفترة االنتقالية جراء اسـتمرار االنقسـام ومـا أدى 

المجلس التشريعي، وأضيفت إليها أسباب جديدة، أبرزها أن الرئيس بلغ ثالثة وثمانين  إليه من تعطيل
ــم تعــد كمــا كانــت، ومــن غيــر الواضــح أنــه يريــد الترشــح لالنتخابــات، وهــل يريــد أن ا  عامــ ، وصــحته ل

أن التنحي من دون االتفـاق المسـبق علـى الخليفـة أو الخلفـاء والطريـق الـذي  ا  يتنحى أم ال، وخصوص
يرون فيــه يفــتح الصــراع علــى الخالفــة علــى مصــراعيه. كمــا أن "فــتح" ال تريــد حتــى اآلن إجــراء سيســ

انتخابــات قبــل إعــادة قطــاع غــزة للشــرعية التــي تقودهــا "فــتح" كــون إجرائهــا فــي الضــفة فقــط يســرع فــي 
 تحول االنقسام إلى انفصال دائم.

هـا ال تضـمن حصـولها علـى األغلبيـة أما "حماس"، فـال تريـد إجـراء االنتخابـات فـي هـذه الظـروف، ألن
بعـد فشـلها فـي الجمـع مـا بـين الحكـم والمقاومـة، بـدليل النمـوذج  ا  ، خصوصـا  التي حصـلت عليهـا سـابق

األحـــادي فـــي الحكـــم وحيرتهـــا الراهنـــة بـــين موافقتهـــا علـــى تمكـــين الحكومـــة الممثلـــة لخصـــمها الـــداخلي 
نة طويلة األمد مقابـل رفـع الحصـار أو تخفيفـه والملتزمة ب وسلو، أو استمرار االنقسام والبحث عن هد

 ".كان مفعوال   ا  بشكل جدي إلى أن "يقضي هللا أمر 
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كمــا أن "حمــاس" إذا حصــلت علــى األغلبيــة فــي االنتخابــات القادمــة لــن تــتمكن مــن الحكــم فــي الضــفة 
فشـالها داخليـ اع مـن ، وسـتعاني فـي القطـا  وخارجيـ ا  بشكل مؤكد، مثلما حصـل بعـد مقاطعـة حكومتهـا وا 

مثلمــا حصــل بعــد االنتخابــات الســابقة، حــين فــازت ولــم تــتمكن مــن الحكــم،  ا  الحصــار والمقاطعــة تمامــ
أو  ا  فانقلبــت علــى الســلطة، وواجهــت وال تــزال كــل أشــكال العــداء والحصــار ومحــاوالت إســقاطها طوعــ

ذا فــازت لــنا  قســر  تمكــن مــن  ، أي مطلــوب مــن "حمــاس" أن تشــارك فــي االنتخابــات وأال تفــوز فيهــا، وا 
ذا أرادت الحكــم فعليهــا الموافقــة علــى االعتــراف بيســرائيل، وحقهــا فــي الوجــود، ونــزع ســاله  الحكــم، وا 
المقاومــة ووقفهــا، وقــد يضــاف شــرط جديــد مثــل االعتــراف بـــ"يهودية" إســرائيل، و"نبــذ العنــف ومحاربــة 

 سنوات طويلة. ااٍلرهاب"، وااللتزام باالتفاقيات رغم أن إسرائيل لم تعد ملتزمة بها منذ
كمـا يــّدعون، فهــم  ال يريـد العديــد مـن القــوى الصـ يرة واألفــراد الــذين ينـادون باالنتخابــات إجراءهـا فعــال  

ينادون بها لكي يظهروا بمظهر ديمقراطي أمام شعبهم والعالم الحر، لكنهم يخشون من إجرائها، ألنها 
رغـم أنـه ممثـل فـي اللجنـة التنفيذيـة ستكشف حجومهم الحقيقية، وأن بعضـهم لـن يتجـاوز نسـبة الحسـم 

 ، والقليل القليل منهم من بمقدوره أن يعبر هذه النسبة.%1للمنظمة، والبعض اآلخر لن يتجاوز 
سرائيل فستعطيان الضوء األخضر إلجراء االنتخابات إذا وجدتا فيهـا مـا يحقـق  أما الواليات المتحدة وا 

يــــة سياســــية تســــاهم فــــي تكــــريس وتحقيــــق مــــن عمل ا  مصــــالحهما، وذلــــك مــــن خــــالل أن تكــــون جــــزء
، إذ منحـت األولـى شـرعية ألوسـلو، 2006و 1996مخططاتهما وأهدافهما، مثلمـا حصـل فـي انتخابـات 

في حين طمحت االنتخابات الثانية إلى تطويع "حماس" وغيرها من الفصائل على أمل أن تكون أقلية 
ظلتهــا، وألنهــا لــم تشــترط التخلــي عــن خاضــعة لألغلبيــة فــي ســلطة أوســلو، ألنهــا شــاركت فيهــا تحــت م

 التزامات أوسلو كشرط للمشاركة في االنتخابات.
لقد كان من المستحيل، وال يزال، الجمع ما بين السلطة والمقاومة المسلحة وأوسلو تحت سطح واحـد، 
 فــال بــد مــن االختيــار فيمــا بينهــا، وحتــى الجمــع مــا بــين المقاومــة الشــعبية والســلطة بحاجــة إلــى ت ييــر
طبيعة السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، لتصبح سلطة تخدم هذا النهج وأداة من أدوات المنظمة 

 بعد انضمام مختلف القوى والقطاعات واألفراد التي تؤمن بالمشاركة إليها.
سرائيل أن تسمحا باالنتخابات في ثالث حاالت:  يمكن ألمريكا وا 

عميق االنقسام والشرذمة للحركة الوطنية والمؤسسات الفلسطينية، األولى: إذا وجدتا أنها ستساهم في ت
ـــة ســـتكون فـــي الضـــفة فقـــط مثلمـــا جـــرى فـــي  مـــن خـــالل عقـــدها فـــي ظـــل االنقســـام. وفـــي هـــذه الحال

 االنتخابات المحلية األخيرة.
الثانيــة: إذا جــاءت ضــمن عمليــة سياســية تكــرس اتفــاق أوســلو، أو خطــة سياســية جديــدة مثــل "صــفقة 

 ترامب".
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 .ا  الثالثة: أن تفرض عليهما فرض
 هل نستنتج مما سبق أن االنتخابات بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار؟

نمـــا يعنـــي أن االنتخابـــات يمكـــن أن تكـــون جســـر  ضـــعاف القضـــية  ا  ال بالت كيـــد، وا  لتكـــريس االنقســـام وا 
 لفلسطيني، هذا من جهة.والحركة الوطنية الفلسطينية، أو أن تكون خطوة في سياق تحقيق النهوض ا

أمـا مـن جهـة أخــرى، نؤكـد أن االنتخابـات شـكل مــن أشـكال ممارسـة الحريـة، فــي حـين الحرّيـة مفقــودة 
من منظومـة متكاملـة نسـتطيع القـول  ا  في فلسطين ألنها تحت االحتالل. كما أنها ال بد أن تكون جزء

دها يمكن أن تكون غطاء ألسوأ األنظمة عند تحقيقها إننا أمام تجربة ديمقراطية، بينما االنتخابات وح
ذا نظرنا إلى المنطقة العربية فسنجد الكثيـر مـن األمثلـة التـي  الشمولية االستبدادية الفاسدة والفاشلة، وا 

 ، بل قد تكون نقمة.ا  تدل على أن االنتخابات ليست نعمة دائم
لحريـة والنزاهـة وضـمان احتـرام أما من جهة ثالثة، فال بد مـن أن يتـوفر لالنتخابـات الحـد األدنـى مـن ا

ال لن تكون حرة وال نزيهة وال تعبر عن إرادة الشعب.  نتائجها، وا 
حتـــى لـــو لـــم تتـــدخل ســـلطات االحـــتالل، وهـــي تتـــدخل بقـــوة بمختلـــف مراحـــل االنتخابـــات وتـــؤثر علـــى 

س مــن دون موافقــة إســرائيلية، فــين التجربــة الماضــية فــي نفــ النتــائج، التــي ال يمكــن أن تجــرى أصــال  
تكفي لكي يفكر كـل ناخـب قبـل أن ينتخـب، فهـو سـيفكر أكثـر مـن مـرة  ا  الشروط التي جرت فيها سابق
تــدعو للمقاومــة المســلحة، ألنهــا إذا فــازت ســتتعرض الســلطة للمقاطعــة  ا  قبــل أن ينتخــب فصــائل وأفــراد

وضــع  والحصـار والعـدوان والتجويــع واالعتقـال، فعـن أي حريــة وعـن أي انتخابـات يجــري الحـديث فـي
 الفلسطينيين الحالي.

 يقتضي هذا الواقع الملموس:
: العمـــل علـــى إنهـــاء االنقســـام وتوحيـــد مؤسســـات الســـلطة فـــي الضـــفة والقطـــاع علـــى أســـس مهنيـــة أوال  

فـي أجهـزة األمـن  ا  عـن المحاصصـة الفصـائلية وعـن الحزبيـة، خصوصـ ا  ووطنية وشراكة حقيقية، بعيد
كمتطلب أساسي لضمان حرية االنتخابات ونزاهتها واحترام التي هي للوطن والشعب وليس للفصائل، 

علـــى كيفيــة إحبـــاط تــدخالت االحـــتالل لمصــادرة نتائجهـــا، مثـــل  ا  نتائجهــا، وهـــذا يقتضــي االتفـــاق ســلف
 االتفاق على كيفية استبدال من يتم اعتقالهم.

تجيب إلـى حقيقـة أن : العمل وفق أسـس مشـاركة تسـتند إلـى مبـادئ الديمقراطيـة التوافقيـة التـي تسـا  ثاني
، وأنهــا بحاجــة إلــى جبهــة وطنيــة متحــدة ا  عنصــري ا  اســتيطاني ا  فلســطين تحــت االحــتالل وتواجــه اســتعمار 

وأداة مــن أدوات التحــرر واالســتقالل،  ا  علــى أســاس القواســم المشــتركة، بحيــث تصــبح االنتخابــات جــزء
امج القواسم المشتركة وعلى أهداف وليس أداة للحسم الداخلي، وهذا يعني أن التوافق الوطني على برن

لنجــــاه  ا  وقواعــــد وأشــــكال العمــــل والنضــــال االساســــية مــــن القــــوى التــــي توافــــق علــــى المشــــاركة شــــرط
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االنتخابــــات، وأن مبــــدأ تــــداول الســــلطة األساســــي ألي نظــــام ديمقراطــــي مثلــــه مثــــل فصــــل واســــتقالل 
اإلنســان وحرياتــه ال بــد أن يكــون الســلطات وســيادة القــانون وحريــة اإلعــالم والمســاواة واحتــرام حقــوق 

ينســجم مــع الوضــع الفلســطيني، إلــى حــين إنجــاز التحــرر واالســتقالل،  ا  خاصــ ، أو ي خــذ شــكال  ا  مجمــد
بحيث تكون أي حكومة يجري تشكيلها بعد االنتخابـات حكومـة وحـدة وطنيـة ب ـض النظـر عـن نتـائج 

الـوزراء علـى الـوزارات والفصــائل  االنتخابـات، مـا سـيختلف مـن سيســمي رئـيس الحكومـة وكيفيـة توزيــع
 والكتل المشاركة في االنتخابات.

ن توحيـــــد المؤسســـــات مـــــن رابـــــع  هنـــــاك مـــــن يقـــــول إن الوفـــــاق الـــــوطني صـــــعب، وربمـــــا مســـــتحيل، وا 
جـراء االنتخابـات  المستحيالت، ومع ذلك يقول إن الحل بـيجراء االنتخابـات. فكيـف الوفـاق مسـتحيل وا 

اقـب إجـراء انتخابـات تحـت االحـتالل وفـي أجـواء التحـريض المتبـادل ممكن، وهو إما إنـه ال يـدري بعو 
، ومـا يعنيـه ذلـك مـن ا  وعموديـ ا  والمسمومة مـن دون وفـاق وطنـي وفـي ظـل االنقسـام الـذي يتعمـق أفقيـ

قصــاء وأوضــاع اجتماعيــة واقتصــادية وأمنيــة وقانونيــة، فضــال   عــن احتمــال كبيــر لتزويــر  تحــريض وا 
مـن اليـ س وأن االنقسـام قـدر  ال  ا  بنتائجها، أو أنـه يـدري وال يكتـرث منطلقـاالنتخابات وعدم االعتراف 

في ظل االنقسام وال يهمهم إنهاء  ا  راّد له، أو أنه من جماعات مصالح االنقسام الذين زادوا ثروة ونفوذ
 االنقسام، بل يعنيهم أن يتعمق.

وري، علـى كــل المسـتويات وفــي خالصـة القــول: إن االحتكـام إلــى الشـعب بــيجراء االنتخابـات بشــكل د
كل القطاعات، حق أساسي، شرط أن توضع االنتخابات في السياق الفلسطيني الذي يفـرض التعامـل 

 معها ك داة من أدوات الشعب لدحر االحتالل، وليس لمنحه الشرعية وطول العمر.
نما التتويج لعمليـة سياسـية متك املـة، تشـمل توحيـد وعلى هذا األساس لن تكون االنتخابات المدخل، وا 

نجـــاز قـــدر معقـــول مـــن التوافـــق الـــوطني يضـــمن أن تكـــون االنتخابـــات حـــرة  المؤسســـات المنقســـمة، وا 
 وتحترم نتائجها، وهذا يعني أن إجراء االنتخابات يحتاج إلى أكثر من ثالثة أشهر.

 17/7/2018القدس، القدس، 
 

 فشل ثالثة سيناريوهات فلسطينية وغزاوية .55
 أحمد جميل عزم د.

ــــدا ، وهــــذه ه ــــق بالقضــــية الفلســــطينية وفــــي غــــزة تحدي نــــاك ثالثــــة ســــيناريوهات ســــقطت أو تكــــاد، تتعل
السيناريوهات هي "صفقة القرن" العربية اإلسرائيلية، و"المصالحة التدريجية في غزة"، و"صـفقة الهدنـة 

 مع "حماس""، وهو ما يفتح الباب لسيناريوهات ثالثة أخرى.
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يســمى صــفقة القــرن، ومــا كــان يطــره أمريكيــا، هــو "لقــاء القــرن" بــين صــحيح أنــه ال يوجــد فعــال شــيء 
العرب والجانب اإلسرائيلي، وجعل إيران العـدو المشـترك، وجعـل الشـ ن الفلسـطيني موضـوعا هامشـيا، 
نجازات رمزية للفلسطينيين تتعلق بشكل السلطة، مقابـل  بتقديم مشاريع اقتصادية وتسهيالت حياتية، وا 

لقـدس وضـم المسـتوطنات والتطبيـع العربـي اإلسـرائيلي، وكـان السـيناريو يقتضـي الصمت على تهويد ا
التســـاوق الفلســـطيني عبـــر مفاوضـــات مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، مـــع األمريكـــان واإلســـرائيليين، بحجـــة 
تحســين شــروط الصــفقة، ولكــن هــذا فشــل. ومــا أفشــل هــذا الســيناريو أمــرانا أولهمــا االنــدفاع األعمــى 

داخـــل الواليـــات المتحـــدة، ممـــثال  بالمليـــاردير شـــيلدون أديلســـون الـــذي حـــدد للـــرئيس لليمـــين الصـــهيوني 
األمريكــي دونالــد ترامــب مهمــات عليــه تنفيــذها مقابــل الــدعم المــالي والسياســي لــه، أحــدها، االعتــراف 
بالقــدس عاصــمة إلســرائيل، وبالتــالي حــدثت ردة فعــل فلســطينية، وعربيــة، تــرفض الحــديث بتصــورات 

دة، تتجاوز فلسطين. واألمر الثاني، الذي أفشل هذا السيناريو، الرفض الفلسطيني الرسمي إقليمية جدي
التعايش معه، والرد بمقاطعة اإلدارة األمريكية، وهذا تبعه ورافقه موقف عربي رسمي يرفض أي عملية 

من أعلن سياسية ال تتضمن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بما يرضاه الفلسطينيون. ولعل آخر 
االلتــزام بهــذا الموقــف، هــو وزيــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، أثنــاء كلمتــه فــي منتــدى التعــاون 

 العربي الصيني، في بكين قبل أيام، مؤكدا أن الموقف العربي هو قمة "الظهران" األخيرة.
حديــدا ، قبــول ، وت2017الســيناريو الثــاني الــذي فشــل، هــو مــا كــان قــد حــدث تفــاؤل بشــ نه نهايــة العــام 

حركتــي "فــتح" و"حمــاس" بالوســاطة المصــرية لتطبيــق متــدرج بيشــراف مصــري لعمليــة مصــالحة. فقــد 
ملفـات  الجبايـة  3رفض الرئيس الفلسطيني، النهج المتدرج، أو التبادلية، خصوصا  عند الحـديث عـن 
دودف، وهــذه الملفــات الماليــة فــي قطــاع غــزة، األمــن العــام والــداخلي والمســؤولية عنهمــا، والمعــابر والحــ

ربما أكثر إلحاحا  من ملف "ساله المقاومة"، فال يريد الرئيس الفلسطيني الـدخول باختبـارات كمـا تريـد 
"حماس" من مثـل عـدم تسـليم الجبايـة إال بعـد صـرف الرواتـب لموظفيهـا. ورغـم كـل مـا يعتـور موضـع 

ت واضــحا  أّن مســ لة الحــل تقلــيا رواتــب مــوظفي الســلطة، فــي غــزة مــن إشــكاليات وأخطــاء، فقــد بــا
التدريجي ألزمات غزة لن تنجح، وأن السيناريو المطروه اآلن هو بالفعل حكومة فلسطينية تتولى كـل 
شيء، والسؤال اآلن هل تقبل "حماس" هـذا  وهـل تقـرر هـذا فـي لقـاءات القـاهرة األخيـرة بـين "حمـاس" 

 والمخابرات المصريةف؟
سيناريو "الحلحلة" اإلنسانية في غزة، باتفاق بين "حماس" والطرف  أما السيناريو الثالث الذي فشل فهو

اإلسرائيلي على ترتيبات وهدنة طويلة مقابل تقليا الحصار. وقد فشل ألّن هناك ملفات مثل األسرى 
تـــرفض "حمـــاس" مقايضـــتها بالحصـــار، وألّن الرئاســـة الفلســـطينية قطعـــت الطريـــق علـــى تعـــاون أممـــي 

قليمي ودولي مع هذا ا  لتصور، بييصال رسالة أّن حل موضوع غزة جزء من الحل السياسي.   وا 
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هذا الوضع ربما أّجل سـيناريوهات مـن مثـل طـره مشـروع قـرار فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية، لحـل 
المجلس التشريعي. ولعل وفد "حماس" الذي ذهـب إلـى مصـر مـؤخرا، وأعضـاؤه مـن خـارج غـزة، يفـتح 

آلن أو الســيناريو هــو: تســليم حكومــة الوفــاق كــل شــيء دفعــة واحــدة مــع البــاب للتخمــين، أن الســؤال ا
ذا لــم يحــدث هــذا الســيناريو  خصوصــا  إذا  بحــث مســتقبل الشــراكة السياســية فــي الســلطة والمنظمــة. وا 
رفضـته أطـراف فــي "حمـاس" فــي القطـاعف، يبـرز ســيناريو ثـان، هــو "قلـب الطاولـة"، عبــر المضـي فــي 

بـــل والتوســـع فـــي رفـــض تحمـــل المســـؤوليات فـــي غـــزة، قبـــل تخلـــي حـــل المجلـــس التشـــريعي ورفـــض، 
"حمـاس" عــن سـيطرتها هنــاك، وربمـا قلــب "حمـاس" الطاولــة بفـرض حكــم مـن نــوع جديـد فــي غـزة. أمــا 
السيناريو الثالث، فهو الدخول في حـال شـد وشـجذبا أي سـيناريو الوضـع الـراهن، حيـث ال يـتم البـت 

مثال من تبعـات وضـ ط قـرارات الحكومـة فـي رام هللا، بشـ ن  والقطع نهائيا  بملفات، وحيث تقلل مصر
غـزة، ولكــن مــن دون حــل، وهــو مــا يعنــي بقـاء المــ زق الــذي تعيشــه القضــية الفلســطينية فيمــا المخطــط 

 االستعماري اإلسرائيلي مستمر.
 17/7/2018الغد، عمان، 

 
 البوابات اإللكترونية.. عام على انتصار "الوعي الشعبي" .56

 تسليمان بشارا
كانت عبارة عن تجربة جديدة، استطاعت بمكوناتها البسيطة أن تعيد رسم مالمح وعي جديد، لم يكن 
يحدث لو لم تنصهر اإلرادة الشـعبية لتشـكل حالـة وعـي جديـد حاولـت إسـرائيل منـذ احتاللهـا فـي العـام 

 أن تجبرها على الهجرة كحال مئات الفلسطينيين خارج بالدهم. 1967
كر مـرور عـام علـى معركـة البوابـات اإللكترونيـة علـى أبـواب األقصـى، التـي حـاول اليوم، ونحن نسـتذ

من خاللها نتنياهو أن يفرض واقعه الجديد تماشيا مع الرؤيـة اإلسـرائيلية التـي تسـتمد قوتهـا مـن البعـد 
العقائــدي، فينــه ال بــد أن نتوقــف عنــد مجموعــة مــن المحطــات، لعــل اســترجاع الــذكرى يفيــد فــي تــدارك 

 ل تحاصره الكثير من المخاوف.مستقب
 

 الدوافع إسرائيليا
لخصت إسرائيل دافعها العلني باإلقدام على هذه الخطـوة ب نـه رد علـى قيـام ثالثـة شـبان مـن مدينـة أم 

بتنفيـــذ عمليـــة إطـــالق نـــار داخـــل المســـجد  2017يوليو/تمـــوز  14الفحـــم داخـــل الخـــط األخضـــر يـــوم 
 ن من أفراد الشرطة اإلسرائيلية وجره آخر.األقصى أسفرت عن استشهادهم ومقتل عنصري
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فكانت هذه العملية الفدائية بمثابة المبـرر المباشـر لفـرض واقـع حلـم بـه اليمـين اإلسـرائيلي كونـه القائـد 
لدفــة السياســات اإلســرائيلية فــي الوقــت الحــالي، بحيــث تتكامــل أدوات الواقــع التــي تفــرض، فــي إحــداث 

لهــدف األبعــد وهــو ســيطرة إســرائيلية دينيــة وسياســية وأمنيــة علــى ت يــر درامــاتيكي وســريع وصــوال إلــى ا
المســجد األقصــى، تشــبه إلــى حــد بعيــد مــا فــرض علــى المســجد اإلبراهيمــي فــي الخليــل عقــب المجــزرة 

، وبالتــالي تختصــر عليهــا الكثيــر مــن الخطــوات التــي مــا زالــت تصــطدم 1994التــي وقعــت فــي العــام 
 محتلة.بصخرة من الصمود من أهالي القدس ال

لكـن، لــو كــان هــذا الهــدف األســاس مــن هــذه الخطـوة اإلســرائيلية، فلمــاذا تبحــث لهــا عــن طريقــة إخــراج 
هوليودية، وكان باإلمكان أن تذهب لفرض البوابات في ظرف ووقت مختلف؟ هذا السؤال يعيـدنا إلـى 

 البحث في رؤية أكثر بعدا لما كانت تطمح بتحقيقه إسرائيل والمتمثل في:
ديم صورة الضحية إذ تحاول إسرائيل بل تسعى بقوة إلى تعزيز هـذه الصـورة، والضـحية صـورة أوال: تق

نمطية مهمة في خطاب إسرائيل اإلعالمي والسياسي على المستوى العالمي واإلقليمي، لمـا لـذلك مـن 
انعكاس واضح فـي اسـتجالب الـدعم والت ييـد، إضـافة إلـى تعزيـز حالـة اسـتقدام العنصـر البشـري الـذي 

 يمكن له أن يعزز الوجود اإلسرائيلي عبر االستيطان.
فكلما نجحت إسـرائيل فـي إحـداث قفـزات فـي حالـة التضـامن واالسـتعطاف حققـت خطواتهـا نجاحـا فـي 
تعزيـز برنــامج الوكالــة اليهوديــة العالميــة لتجنيــد مسـتوطنين يقبلــون الســفر إلــى "أرض الميعــاد" انطالقــا 

 ئدي بالدرجة األولى.من ربط ذلك بالبعد الديني العقا
، وأهـالي مدينـة القـدس المحتلـة، فـي مواجهـة 48ثانيا: ت ييب األثر الفعلي للمرابطين مـن فلسـطينيي الــ

مخططــات احــتالل المســجد األقصــىا إذ إن بقــاء قــوة الفعــل المباشــر لهــذه الشــريحة أمــام االقتحامــات 
ع ومعالم المسجد يعني فشال إسرائيليا اليومية للمستوطنين لألقصى والتصدَي ألي محاوالت ت يير واق

 في الوصول إلى الهدف البعيد في تعزيز الدور الديني واألمني عليه.
وبالتالي فين است الل هذا الحدث من ش نه أن يوفر فرصة قـد ال تتحقـق مسـتقبال لتحقيـق حالـة إبعـاد 

ات الماضـــية ورغـــم جمـــاعي للمـــرابطين علـــى بوابـــات األقصـــى أو المـــرابطين فيـــه، فعلـــى مـــدار الســـنو 
تكثيــف إســرائيل مــن قــرارات اإلبعــاد للشخصــيات ذات األثــر المباشــر بتحقيــق حالــة الربــاط باألقصــى، 

 فينها لم تستطع الت ثير على الشريحة العامة األكثر وصوال ووجودا أمام ساحات األقصى يوميا.
رأة العملية الفدائية التي أقـدم ثالثا: إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني الشاب وارتباطه باألقصىا إذ أن ج

عليهــا الشــبان الثالثــة ال تريــد األذرع األمنيــة اإلســرائيلية أن تتكــرر بــ ي شــكل مســتقبال، مــا يســتدعي 
حـــداث نـــوع مـــن اللـــوم  ـــة الحـــدث تـــ ثيرا علـــى الـــوعي فـــي المواجهـــة، وا  خطـــوة مقابلـــة تضـــخم مـــن حال

 س المادية.الفلسطيني الداخلي لها لعدم جدواها وفقا لموازين القيا
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هذا الهدف حاولت إسرائيل منذ احتاللها لفلسطين أن ت رسه، ورغـم أنهـا لـم تـنجح فـي ذلـك فـي مـرات 
عدة، فينها ربمـا حققـت نوعـا مـن إعـادة الحسـاب لـدى العديـد مـن األهـالي والعـائالت، وكانـت تسـتخدم 

لعائلة، أو سحب تصـاريح في كل مرة أداة جديدة، فمن هدم بيوت منفذي العمليات، إلى اعتقال أفراد ا
العمل، أو المنع من السفر، والكثير الكثيـر مـن الخطـوات التـي حاولـت أن تـراهن عليهـا إسـرائيل عبـر 

 محطات النضال الفلسطيني المختلفة.
 

 الصمود فلسطينيا
حاولــت إســرائيل البحــث عــن حصــاد ســريع لخطواتهــا مســت لة ظروفــا عــدةا فعلــى الصــعيد الفلســطيني 

الت حالة االنقسام السياسي متجذرة وانعكسـت بوضـوه علـى مفـاهيم المقاومـة، بـل غابـت الداخلي ما ز 
مالمــح البرنــامج الــوطني الموحــد، وغابــت معــه رؤيــة التعامــل مــع الواقــع والمســتقبل أمــام مــا تقــوم بــه 
إســرائيل علــى األرض، وبالتــالي هــي فرصــة قــد ال تتكــرر فــي تنفيــذ مخطــط فــرض الواقــع علــى مدينــة 

 لمسجد األقصى.القدس وا
ــم يكــن ب حســن مــن الواقــع الفلســطينيا مــن اســتقطاب  أمــا علــى الصــعيد العربــي واإلقليمــي، فالحــال ل
وخالفـــات داخليـــة، ومعـــارك بالوكالـــة أثكلـــت المســـتويات الشـــعبية والجماهيريـــة وأزاحـــت قضـــية القـــدس 

لتزمـت الكثيـر مــن وفلسـطين مـن موضـع األولويـة علــى قائمـة االهتمـام كمـا كانـت فــي السـابق، بينمـا ا
الــدول الصـــمت حيـــال هــذه الخطـــوة، بـــل إن وزيـــر األمــن الـــداخلي "جلعـــاد أردان" قــال فـــي مقابلـــة مـــع 

ف، إن نصـب البوابـات اإللكترونيـة علـى مـداخل المسـجد 2017-7-18"إذاعة الجيش" اإلسـرائيلي يـوم  
 األقصى كان بالتنسيق مع عدد من الدول العربية، من دون أن يذكر أسماءها.

لكن ما لم يكن في حسابات إسـرائيل هـو أن إعـادة الـوعي الشـعبي الفلسـطيني ذاتيـا هـذه المـرة لـم يكـن 
بحاجـــة لحالـــة إلهـــام قائـــد سياســـي كمـــا فـــي الثـــورات واالنتفاضـــات، بـــل لعـــل الجـــين العقائـــدي الـــديني 

المواجهـة فـي  واالرتباط بالمسجد األقصى ورمزيته وعدم اإليمان المطلق بقدرة األدوات السياسية علـى
هـــذا الوقـــت جعـــال حالـــة االســـتنهاض الـــذاتي تعيـــد ترتيـــب الجمهـــور ســـريعا، بمـــا دفـــع باتجـــاه تحريـــك 

 الهيئات والمرجعيات فيما بعده، ومن ثم إجبار المفاعيل السياسية على التحرك نزوال عند رغبته.
اإلجابة عليه من خالل فما العوامل الكامنة وراء حالة االستنهاض الشعبي في المواجهة؟ سؤال يمكن 

نقاط عدةا أولها، ضعف الفعل السياسـي الفلسـطيني علـى األرض، خاصـة فيمـا يتعلـق بمدينـة القـدس 
 المحتلة والمسجد األقصى.

فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو، التي حولت الملـف المقدسـي إلـى قضـايا الحـل النهـائي لـم يسـتطع السياسـي 
السالم الوقوف أمام أي مخطط إسرائيلي ينفذ بالمدينة على  الفلسطيني خاصة والراعون العرب لعملية
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حساب الوجود الفلسـطيني، لـم يسـتطيعا إقنـاع المقدسـي بجـدوى تعزيـز حالـة الصـمود عبـر العديـد مـن 
 البرامج التي لم تخرج عن كونها إغاثية بالدرجة األولى.

فـــردي مــن خـــالل عمليـــات كــان هـــذا كافيـــا فــي البحـــث عـــن المواجهــة الذاتيـــة للمقدســـي، ســواء بشـــكل 
الـدعس أو الطعــن التــي قــام بهـا مقدســيون فــي مواقــع عــدة، أو حالـة جماعيــة شــعبية تبلــورت مالمحهــا 

 لمواجهة البوابات اإللكترونية على مداخل األقصى.
العامل الثاني، حالة من ال ياب الذاتي للقيادات الفلسطينية، ويوازيهـا عمـل إسـرائيلي مبـرمج للت ييـبا 

لـة األولـى غابـت القيـادات السياسـية والميدانيـة عـن الهـم المقدسـي، وبـات يـرتبط األمـر بزيـارة ففي الحا
بروتوكولية أو اللتقاط صور تذكارية في باحات األقصى، وهي خطـوات لـم يصـمت عنهـا المقدسـيون 

مسـجد أنفسهم الذين هاجموا العديد من مواكب قيادات سياسية وغير سياسية فلسطينية أثناء زيارتهم لل
 األقصى أثناء حالة االعتصام أمام بوابات األقصى، أو حتى قبلها أو بعدها.

حـداث  وفي الحالة الثانية، عمدت إسرائيل إلى عمل مبرمج لسـلف القيـادة الملهمـة عـن الجمهـور المقدسـي وا 
بعـاده حالة صمت أمام ما تقوم به من ممارسات يوميةا فكان اعتقال متكرر للشـيف رائـد صـاله، وقـرارات إ

عــن األقصــى ومدينــة القــدس المحتلــة وكــذلك الشــيف كمــال الخطيــب وحــاتم عبــد القــادر، حتــى الشخصــيات 
 التي لم تصل لمرحلة القيادة ولكن كان لها أثر مباشر، أمثال المرابطة هنادي الحلواني وغيرها.

ــذاتها لتــولي ال ــة ال يــاب هــذه جعلــت مــن الحالــة الشــعبية المقدســية إعــادة برمجــة ل مواجهــة، والتــي حال
جــاءت خطــوة نصــب البوابــات اإللكترونيــة توقيتــا لكعــالن عنهــا، وكــ ن المقدســيين كــانوا ينتظــروا هــذا 
الحدث أو أي حدث مشابه لتقديم أنفسهم أنهم هم حراس المسجد األقصـى ومـدينتهم التـي باتـت تقـاوم 

 وحدها مخططات التهويد واالستيطان.
مسجد اإلبراهيمـي، الـذي اسـتطاعت إسـرائيل أن تجعـل منـه مكانـا العامل الثالث، يتلخا في تجربة ال

مستباحا بشكل يومي للجماعات االستيطانية، ولم تكتف فقط بالتقسيم الزماني والمكاني، بل أصبحت 
تتدخل مباشرة بمواعيد رفع األذان، ومنع الـدخول أو الصـالة فيـه. وكـ ن مـا حـدث للمسـجد اإلبراهيمـي 

 المشهد فيما يتعلق بالمسجد األقصى.كان ملهما لمنع تكرار 
 

 االستفادة مستقبال
ال شــك أن نمــوذج االنتصــار الشــعبي أمــام احــتالل إســرائيلي معــزز بواقــع سياســي دولــي داعــم، وواقــع 
ســالمي صــامت، وواقــع فلســطيني منقســم علــى ذاتــه، يجعــل مــن األهميــة إعــادة قراءتــه بشــكل  عربــي وا 

عيــل الحــدث ال تــزال قائمــة فــي القــدس وعلــى أبــواب األقصــى، أكثــر بعــدا عــن الحالــة نفســها، ألن مفا
 وفي كل فلسطين.
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فمـا سـجلته حالـة الصـمود، واإلرادة، ومـن ثـم القــدرة علـى تحقيـق الهـدف مـن االعتصـام، مـن شــ نه أن 
يؤسس لحالة متنامية من الفعل الفلسطيني الذي يمكن أن يتناغم مـع واقـع غيـر متوافـق مـع إمكانياتـه 

لمقاومـــــة، أو إمكانياتـــــه السياســـــية أمـــــام حالـــــة االحتضـــــان الـــــدولي األمريكـــــي للمشـــــروع الماديــــة فـــــي ا
 اإلسرائيلي، وحالة ت ل له في المنطقة.

وبالتــالي فــين تعزيــز تحويلــه إلــى نمــوذج مــن شــ نه أن يحقــق عــددا مــن األهــداف المســتقبليةا أولهــا: 
وسـائل واألدوات، وعـدم االقتصــار مواجهـة حالـة تراجــع الـوعي المعرفـي فــي مقاومـة االحـتالل بشــتى ال

علــى شــكل واحــد، أو التســليم بــ ن مقاومــة المشــروع اإلســرائيلي ال يمكــن مواجهتــه فــي الوقــت الحــالي، 
، 1948وهــو مــا يعيــد االعتبــار للحالــة الشــعبية التــي عرفهــا الفلســطيني منــذ االحــتالل اإلســرائيلي عــام 

جـــارةف، واالنتفاضـــة الثانيـــة  انتفاضـــة األقصـــىف، مـــرورا باالنتفاضـــة الفلســـطينية األولـــى  انتفاضـــة الح
واالنتصـار علــى البوابــات اإللكترونيــة، وصــوال إلــى مســيرات العــودة علــى حــدود قطــاع غــزة، والصــمود 

 الشعبي في الخان األحمر شرقي مدينة القدس المحتلة.
حالــة الفجــوة مــا  ثانيهــا، إعــادة صــياغة لشــكل العالقــة الفلســطينية الداخليــة، سياســيا وتنظيمــا، وتقلــيا

بـــين المســــتوى القيـــادي والشــــعبي، فاالســـتمرار بحالــــة البعـــد مــــن شـــ نها أن تــــدفع باتجـــاه البحــــث عــــن 
الخيــارات الشــعبية التــي يمكــن أن تعــزز غيــاب القيــادة السياســية والشــعبية، وهــو مــا ارتســمت مالمحــه 

ن الجزئيات الفلسـطينية فـي خالل معركة البوابات اإللكترونية، ومن الممكن أن تمتد لتالمس الكثير م
 مراحل المواجهة المقبلة.

فكيف يمكن للفلسطينيين إحـداث انعكـاس لهـذه التجربـة علـى الـذات السياسـي فلسـطينيا؟ وكيـف يمكـن 
أن تشــــكل حالــــة ت ســــيس لمرحلــــة مقبلــــة؟ تبقــــى هــــذه األســــئلة بانتظــــار إجابــــات القــــائمين علــــى رســــم 

أن تتســـع الفجـــوة وتتقـــدم الحالـــة الشـــعبية الجماهيريـــة علـــى السياســـيات الفلســـطينية ليجيبـــوا عليهـــا قبـــل 
 الحالة السياسية الرسمية.

 16/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 إسرائيل تقول لحماس إنها ال تخشى المواجهة .57
 إطالق النار على مطلقي الطائرات الورقية ونصب قبة حديدية في غوش دان

 عاموس هرئيل
هــاز األمــن فــي األســابيع األخيــرة يقــول إن حمــاس ال تقــرأ بشــكل االدعــاء المتكــرر الــذي ســمع فــي ج

صحيح نوايا إسرائيل. الخطوات التي تم تكرارها أمس بعد دخول وقف إطالق النار غير الرسمي إلـى 
حيز التنفيذ، تدل على أن إسرائيل تحاول تصحيح هذا االنطبـاع. الكابنـت وجـه الجـيش إلـى أن يشـدد 



 
 
 
 

 

 37 ص             4691 العدد:             7/17/2018 اءالثالث التاريخ:  

                                    

التــي تطلــق الطــائرات الورقيــة والبالونــات الحارقــة. وفــي الوقــت نفســه تــم  الــردود ضــد نشــاطات الخاليــا
 نشر القبة الحديدية في غوش دان وا علن عن تجنيد االحتياط بشكل محدود في ساله الجو.

كــل هــذه الخطــوات هــدفت إلــى إرســال رســالة لحمــاس تقــول بــ ن إســرائيل ال تخشــى مواجهــة عســكرية، 
تشدد الخطوات التي قامت بهـا أكثـر. وحتـى اآلن رغـم التصـريحات وهي مستعدة عند الحاجة إلى أن 

. االســـتخبارات ا  المصـــممة لـــوزراء الحكومـــة وحالـــة الطـــوارئ فـــي االســـتوديوهات فـــين هـــذه ليســـت حربـــ
المصــرية تواصــل الوســاطة بــين الطــرفين، وطالمــا أن عــدد الضــحايا غيــر مرتفــع فــيمكن منــع انــدالع 

 الحرب.
مفاوضـات مــع حمـاس، لكـن رئـيس الشـباك، نــداف ارغمـان، لـه عالقـة وثيقــة إسـرائيل ال تجـري  ا  رسـمي

مع رؤساء االستخبارات المصرية. وفي موازاة ذلك يتوسط بين الطرفين مبعـوث السـكرتير العـام لألمـم 
المتحــدة إلــى المنطقــة، نيكــوالي مالدينــوف. وحســب معرفتنــا، فالتفاهمــات التــي تبلــورت هــي تفاهمــات 

ل نقلـــت رســائل تقــول بــ ن وقـــف إطــالق النــار يجــب أن يشـــمل، إلــى جانــب وقـــف . إســرائيا  عامــة جــد
إطالق الصواريف والقذائف، إنهاء األحداث العنيفة على طول الجدار ووقف إطـالق الطـائرات الورقيـة 

 والبالونات الحارقة.
ي حمــاس تقــول فــي المقابــل إن الطــائرات الورقيــة والتظــاهرات تعبــر عــن احتجــاج شــعبي مشــروع، التــ

لــيس لهــا ســيطرة عليهــا فــي األصــل. وســائل إعــالم عربيــة قالــت أول أمــس إن حمــاس تعهــدت لمصــر 
بـــالتقليا التـــدريجي لحجـــم إطـــالق الطـــائرات الورقيـــة الحارقـــة. وأمـــس، تواصـــلت الحرائـــق فـــي حقـــول 

ن كان ذلك بحجم أقل مما كان في السابق.  وغابات غالف غزة، وا 
قاش بين الوزير نفتالي بينيت  البيت اليهوديف ورئيس األركان في جلسة الكابنت في الظهيرة، جرى ن

وزراء مــن الليكــود، بضــرب خاليــا  ا  أيضــ ا  غــادي آيزنكــوت، فقــد كــرر بينيــت مطالبتــه التــي أيــدها مــؤخر 
إطالق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، أما آيزنكوت فصعب األمر عليـه وقـال: هـل أنـت مـع ضـرب 

ولكــن يجــب إعطــاء صــالحيات للقــادة بضــرب هــذه الخاليــا إذا كــان مــن  األطفــال؟ أجــاب بينيــت: ال،
الواضح أن األمر يتعلق ب شخاا بال ين. رئيس األركان أجاب ب ن إلقاء القنابل مـن الطـائرات علـى 

 «.المواقف القيمية والعملية للجيش اإلسرائيلي»خاليا مطلقي الطائرات الورقية والبالونات يعارض 
، «إيقاف الطـائرات الورقيـة»وجه الجيش اإلسرائيلي إلى  ا  ، لكن الكابنت فعليا  ه حقالنقاش لم يتم حسم

أي أن يزيـــد حـــدة الخطـــوات المتخـــذة كـــرد علـــى الطـــائرات الورقيـــة، وهـــذا يعنـــي كمـــا يبـــدو المزيـــد مـــن 
 اإلطالق التحذيري على الخاليا، ضرب السلسلة اللوجستية  المخازن والسياراتف التي ت ذيها، وأحيانا
ضرب الخاليـا نفسـها. أمـس وردت تقـارير عـن مصـابين فلسـطينيين بنـار الجـيش اإلسـرائيلي الموجهـة 
للخاليا، ولكن في هذه األثناء، بدون سقوط خسـائر كثيـرة فـين هـذه الحـرب تعـّد حـرب اسـتنزاف ولـيس 
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ـــبالد ـــات وســـط ال  مواجهـــة آخـــذة فـــي التصـــعيد. يســـتعد الجـــيش اإلســـرائيلي ألكثـــر مـــن ذلـــكا فالبطاري
مـن أجـل  ا  استهدفت االستعداد للتصـعيد، ومقابـل ذلـك يـتم اسـت الل منـاورات واسـعة تـم تحديـدها مسـبق

 إظهار استعداد القوات البرية للمواجهة.
لوقـف إطـالق النـار فـي يـوم السـبت، وهـذه  ا  لقد تم القول للوزراء ب ن حماس نقلـت طلبـات يائسـة تقريبـ

فـــي « الجــرف الصـــامد»لــوا يـــذكرون مـــا حــدث فـــي عمليـــة األقــوال مشـــجعة، لكـــنهم فــي الكابنـــت مـــا زا
م. في حينه قالت االستخبارات المرة تلو األخرى بـ ن حمـاس معنيـة بوقـف القتـال، ولكـن 2014صيف 

 .ا  ف يوم51هذا االفتراض تبدد، وحماس صممت على مواصلة القتال لمدة  
الهجمـات فـي نهايـة األسـبوع على الرغم من أن الجيش اإلسرائيلي يوضح ب ن حماس فوجئت من قوة 

مــن أجــل التوصــل إلــى وقــف طويــل إلطــالق النــار.  ا  وتوقيتهــا، فمــن المشــكوك فيــه أن ذلــك كــان كافيــ
الوضــع االقتصــادي والبنــى التحتيــة المدنيــة فــي القطــاع أكثــر خطــورة مــن أن تســمح لحمــاس بالتســليم 

القطـاع مسـتعدة للمخـاطرة مـن  بالوضع الراهن. أحداث األشهر األخيرة تدل على أن قيـادة حمـاس فـي
 أجل إحداث ت يير في الوضع حتى لو أن خطواتها أدت بالطرفين إلى اقتراب خطير من المعركة.

من أجل التوصل إلى اتفاق طويل المدى لوقف إطالق النار مطلوب االتفاق علـى تسـهيالت إنسـانية 
ث الجنــــود والمفقــــودين هامــــة فــــي القطــــاع. هنــــا كمــــا ســــبق وكتــــب فــــي الســــابق، قــــد تقــــف مســــ لة جثــــ

اإلسرائيليين في غزة كعقبة، فيسرائيل لن تقدم التسهيالت التي تريدها حماس دون إحـداث اختـراق فـي 
هذه المس لة، وحماس ليست مستعدة للتباحث في ذلك دون أن تطلق إسرائيل سراه عدد من السـجناء 

علق بسلوك رئيس السلطة الفلسطينية الفلسطينيين أكبر مما هي مستعدة للقيام به اآلن  عقبة أخرى تت
 محمود عباس، الذي هو غير مستعد للمشاركة في أي مشروع جدي للبنى التحتية في قطاع غزةف.

كالعادة في نظر غزة، فين من يعض ذيل رئيس الحكومة هو الوزير بينيت. أمس عرض بينيت على 
إلـى سلسـلة وسـائل عسـكرية،  ا  لحمـاس، اسـتناد« عـالج جـذري»الكابنت مـا وصـف كـاقتراه مفصـل لــ 

سياسية ومدنية. وزيران تجادال معه، وبينيـت اتهـم باالنهزاميـة بسـبب أحـد عناصـر خطتـه. التـوتر فـي 
 الكابنت وفي الحكومة مثلما كان األمر عشية الجرف الصامد، مكشوف.

ة، مـن اليمين يتحدى نتنياهو، وهو تحت ض ط مستمر من قبل وسـائل اإلعـالم والشـبكات االجتماعيـ
علـى وعـي للصـورة الحقيقيـة فـي غـزة:  ا  أجل العمل بقوة أكبر ضد حماس. ولكن رئيس الحكومـة أيضـ

ال توجد حلول سهلة وال يوجد انتصار سريع ليست فيه آالم وليس له ثمـن ينتظـر الجـيش اإلسـرائيلي. 
فحماس ضعيفة  في الوقت الحالي يبدو أنه يتمسك بافتراضاته األساسية، وهذا من األفضل إلسرائيل،

وخائفة على مواجهة واسعة ال تضمن نتائج أفضل. قدرة نتنياهو على الصمود واالمتناع عن الحـرب 
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متعلقــة فــي المقــام األول بمســ لة هــل ســتكون ضــحايا إســرائيلية نتيجــة االحتكــاك المســتمر علــى طــول 
 الحدود.

يجــري فــي الجبهــة الشــمالية. أول يبعــدان عــن العنــاوين مــا  ا  الــدراما فــي غــزة، وانتهــاء المونــديال أيضــ
أمس، بدأ جيش األسد بهجوم مدفعي ثقيل على منظمات المتمردين في هضبة الجوالن السورية علـى 
بعد بضع عشرات من الكيلومترات شرق الحدود مع إسرائيل. مواطنون إسرائيليون في هضبة الجـوالن 

يجة هـزة أرضـية. اليـوم سـيناقش الـرئيس قالوا إن بيوتهم اهتزت، هذه المرة بسبب قوة القصف وليس نت
فـــي لقــاء القمـــة الـــذي ســيعقد فـــي هلســنكي. ولكـــن علـــى  ا  ترامــب والـــرئيس بــوتين مســـتقبل ســـوريا أيضــ

األرض، فين النظام السوري استعد إلعـادة سـيطرته بـالقوة علـى معاقـل المتمـردين فـي هضـبة الجـوالن 
 السورية.
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