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 يؤّسس لنظام األبرتهايد أنهترى  "القائمة المشتركة... و"الكنيست يصادق على "قانون أساس القومية" .1
عض كنيست،  62صادق الكنيست، الليلة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية : هاشم حمدان

 .عضوا   55مقابلة معارضة 
لقائه ومع المصادقة على القانون، قرابة الساعة الثالثة فجرا   ، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وا 

 ندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة. صوب رئيس الحكومة، وع
من نشر  عاما   122وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 

هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب 
ها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق األوسط أن اليهودي"، مدعيا  
 التي تفعل ذلك.

من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية واليته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال 
بين  هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفا أنه "يأمل أال يكون التوازن الحساس

 اليهودية والديمقراطية قد تضرر".
واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون 
إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق باالستيطان سيكون مضمونا 

 ألجيال".
على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، األربعاء، وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات 

 وحتى فجر اليوم الخميس.
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وزعم المبادر القتراح القانون، آفي ديختر، أن القانون "ال يمس بثقافات األقليات، وال بأيام عطلهم، 
 وال باللغة العربية".

سنت في العقود األخيرة،  اعتبرت القائمة المشتركة "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التيو 
ويؤسس لنظام األبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد 

ـرب، بقانون القومية أنه من 48ورأت القائمة المشتركة، في بيان وصل موقع عــ العرب مبررا وشرعيا.
ى على أي تشريع عادي وسيؤثر على أخطر القوانين التي سنت في العقود األخيرة، حيث سيطغ

تفسير القوانين في المحاكم، ألنه يحّدد الهوية الدستورية للنظام، التي تّحدد من هو صاحب السيادة 
 وتعتبر "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البالد".

اليا  معاديا  للديمقراطية، وجاء في البيان أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانونا  كولوني
 عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص األبرتهايد المعروفة.

وأكدت القائمة المشتركة أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجاالت 
األساسية واألكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجاالت المواطنة، والممتلكات واألرض، 

 لغة والثقافة ويّسوغ دونيتهم في كل مجاالت الحياة ومن خالل إقصائهم من المشهد السياسي.وال
 19/7/2018، 48عرب 

 
 ": السكوت على الدعوات اإلسرائيلية لقتل أطفالنا بالقنابل جريمةالفلسطينية "الخارجية .2

ية المسؤولية الكاملة والمباشرة ، الحكومة اإلسرائيلالفلسطينية لت وزارة الخارجية والمغتربينحمّ  :رام هللا
يوم  لها في بيان ،وعبرت "الخارجية" لقتل واستباحة دم األطفال الفلسطينيين. اإلسرائيليةعن الدعوات 

، عــن بــالد "صــدمتها وغضــبها مــن صــمت الــدول والمجتمــع الــدولي والمؤسســات 18/7/2018 األربعــاء
عــدامهم علـــى مـــرأ  سياســة إســـرائيل العلنيــة القائ إزاءاألمميــة المختصـــة  مـــة علـــى قتــل الفلســـطينيين وا 
ورأت الـوزارة أن "هـذا الصـمت يعكـس حالـة الخـوف والجـبن مـن االبتـزاز واالتهــام  ومسـمع مـن العـالم".

ــــل  أنوأضــــافت  اإلســــرائيلي بالالســــامية". ــــال الفلســــطينيين بالقناب ــــى دعــــوات قتــــل األطف "الصــــمت عل
 يها القانون الدولي".ذاتها ُيحاسب عل والصواريخ يعتبر جريمة بحدّ 

 18/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيياألمم المتحدة  في فلسطين مندوب .3
ــة فلســطين األمــم المتحــدة بتــوفير الحمايــة الدوليــة  :وفــا وكالــة وبعــث  لشــعب الفلســطيني.لطالبــت دول

الســـفير ريـــاض منصـــور ثـــالث رســـائل متطابقـــة لكـــل مـــن  منـــدوب دولـــة فلســـطين لـــد  األمـــم المتحـــدة
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األمين العام لألمم المتحدة، ورئـيس الجمعيـة العامـة، ورئـيس مجلـس األمـن دالسـويد ، بشـأن التصـعيد 
وطالب منصور فـي رسـائله األمـم المتحـدة بتـوفير الحمايـة الدوليـة  قطاع غزة. اإلسرائيلي األخير ضدّ 

 الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحاصر.للمدنيين الفلسطينيين في األرض 
 18/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 رفض منح وفد فلسطيني تأشيرات للمشاركة في لقاء أمميتواشنطن  .4

قـال منـدوب دولـة فلســطين لـد  األمـم المتحـدة، ريــاض : تحريـر هاشـم حمــدان - وكـاالتالو  48عـرب 
ســتة أشــخاص كــان يفتــرض أن يشــارك  يضــمّ  فلســطينيا   إّن وفــدا  ، 18/7/2018 منصــور، يــوم األربعــاء

عدة هذا األسبوع في األمم المتحدة، لـم يسـتطع الحصـول علـى تأشـيرات  في لقاء سياسي يستمر أياما  
في حديثـه إلـى صـحفيين خـالل اليـوم األخيـر مـن اجتمـاع  منصور،وأضاف  من السلطات األمريكية.

"لقــد رفضــت القنصــلية األمريكيــة مــنحهم  2030يــة المســتدامة للعــام فــي نيويــورك لمراجعــة أهــداف التنم
تأشــيرات، وبـــالطبع فــ ن قـــوات االحــتالل اإلســـرائيلي عقّــدت األمـــور". وقــال منصـــور إنــه يعتـــزم تقـــديم 

 شكو  رسمية في هذا الصدد إلى األمم المتحدة.
 19/7/2018 ،48عرب 

 
 "التحريض واإلرهاب"بمواصلة تشريع  "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تتهم  .5

رام هللا: دانــت وزارة اإلعــالم الفلســطينية مصــادقة الكنيســت اإلســرائيلي بــالقراءتين الثانيــة والثالثــة علــى 
ــــدوبي الجمعيــــات الحقوقيــــة المناهضــــة  مشــــروع قــــانون "يكســــرون الصــــمت"، الــــذي يحظــــر دخــــول من

وقالـت فـي بيـان  يـات للطلبـة.لالحتالل وممارسات جنوده، إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعال
وطالبـــت الـــوزارة رؤســــاء  لتشــــريع التحـــريض وحمايـــة اإلرهـــاب". لهـــا إن ذلـــك القـــانون يـــأتي "اســـتمرارا  

البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية في دول العالم، بالتوقف عند "عنصرية الكنيست" اإلسرائيلي، 
ة فــي دولــة تــدعي أنهــا واحــة الديمقراطيــة حيــث اتهمــت الكنيســت بأنــه أصــبر "بــؤرة تحــريض وعنصــري

 الوحيدة في الشرق األوسط".
 19/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 إلى شد الرحال للمسجد األقصى لحمايته يدعووزير األوقاف الفلسطيني  .6

دعـا وزيـر األوقـاف والشـؤون الدينيـة بالسـلطة الفلسـطينية الشـيخ يوسـف ادعـيس، : وكـاالتوال ،الجزيرة
لرحــال للمســجد األقصــى لمواجهــة المســيرة التــي دعــت جماعــات المســتوطنين إلــى مشــاركة إلــى شــد ا
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 يـــــوم األربعـــــاء لـــــه فـــــي بيـــــان ،وأكـــــد ادعـــــيس واســـــعة فيهـــــا بالمســـــجد األقصـــــى يـــــوم الســـــبت المقبـــــل.
أن األقصى يحتاج إلى وقفة جديـة تـدفع هجمـات المسـتوطنين وانتهاكـاتهم اليوميـة التـي  ،18/7/2018

 ت قياسية كما حصل صبيحة يوم األربعاء.تتضاعف في أوقا
 18/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لحقوق اإلنسان في الخان األحمر  االحتاللبفتح "تحقيق دولي" في انتهاكات  يطالب أحمد تميمي .7

رام هللا: طالـب عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، رئـيس دائـرة حقـوق اإلنسـان  ،غزة
المــدني فــي المنظمــة، أحمــد تميمــي، بفــتر "تحقيــق دولــي" فــي انتهاكــات ســلطات االحــتالل والمجتمــع 

وأكـد  في قريـة الخـان األحمـر، وتـوفير الحمايـة الدوليـة للشـعب الفلسـطيني. اإلنساناإلسرائيلي لحقوق 
عـد ي أن االعتداءات المتكررة التي تقوم بهـا سـلطات االحـتالل هنـاك وسـعيها إلـى تهجيـر سـكانها قسـرا  

وشــدد علــى ضــرورة  بالقــانون الــدولي". علــى حقــوق اإلنســان وجريمــة حــرب واســتهتارا   صــارخا   "اعتــداء  
 الشعب الفلسطيني.  تحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل، لوقف الجرائم اإلسرائيلية المتكررة بحقّ 

 19/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 دم الخان األحمرنواب حماس يحذرون من "انفجار المنطقة" في حال ه .8
رام هللا: حــــذر نــــواب حركـــــة حمــــاس فــــي المجلــــس التشـــــريعي مــــن خطــــورة تنفيــــذ المخططـــــات  ،غــــزة

تجمــع "الخــان األحمــر"، وأكــدوا أنهــا ســتدفع المنطقــة "نحــو االنفجــار"، وطــالبوا الــدول  اإلســرائيلية ضــدّ 
 العربية واإلسالمية بـ"قطع" عالقاتها مع االحتالل.

الحركة في مقر التشريعي في مدينة غـزة، لمناقشـة أحـداث الخـان األحمـر،  وخالل جلسة عقدها نواب
 جر  االستماع لتقرير لجنة القدس واألقصى حول مستجدات األحداث.

وأكد النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر، أن الساحة الفلسطينية "تشـهد اليـوم تصـعيدا  خطيـرا  فـي 
مــع المنهجيــة التــي تســتهدف الوجــود الفلســطيني وطمــس السياســات الصــهيونية العنصــرية وحمــالت الق

وقـــال إن ذلـــك يـــأتي فـــي إطـــار "الحـــرب  الهويـــة الوطنيـــة خصوصـــا  فـــي منطقـــة القـــدس وضـــواحيها".
الشرســة" إلنهــاء قضــيتي القــدس والالجئــين و"تمريــر المخطــط األمريكــي الصــهيوني المســمى بصــفقة 

 ن األحمر.لتهجير سكان الخا "إسرائيل"القرن"، وندد بمخططات 
وتال النائب عن رئيس لجنة القدس واألقصى أحمد أبو حلبية تقرير لجنته حول آخر مستجدات مدينة 

وكـل مـن يسـتطيع بــ"شد الرحـال والنفيـر"  48وطالـب التقريـر سـكان القـدس والضـفة منـاطق الــ  القدس.
وليـة واالتحـادات والكتـل لنصرة تجمع الخان األحمر، وطالب كذلك البرلمانات العربيـة واإلسـالمية والد



 
 
 
 

 

 8 ص             4693 دد:الع             7/19/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

البرلمانيــة فيهــا بـــ"وقفة جــادة وصــادقة" مــع الحــّق الفلســطيني فــي القــدس، واســتنكر "الصــمت والتــ مر 
 اإلقليمي والدولي والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

ك وطالب النائـب محمـود الزهـار الـدول العربيـة واإلسـالمية التـي تقـيم عالقـات مـع االحـتالل بــ"قطع تلـ
 العالقات فورا  وتجريم االحتالل وممارساته وجرائمه".

 19/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو األحمرالبرغوثي: الخان مصطفى  .9
تجمــع  إنالعــام للمبــادرة الوطنيــة الفلســطينية، النائــب مصــطفى البرغــوثي  األمــينقــال  :القــدس المحتلــة

يكــرر اليــوم مــأثرة هبــة القــدس التــي كســرت بوابــات نتنيــاهو وأجبرتــه علــى التراجــع أمــام  مــراألحالخــان 
وخاطــب البرغــوثي باســم القــو  الوطنيــة المهرجــان  ضــغط وبســالة جمــاهير شــعبنا ومقاومتــه الشــعبية.

مـــــن  اآلالفبمشـــــاركة  األحمـــــرفـــــي الخـــــان  18/7/2018األربعـــــاء  يـــــوم أقـــــيمالشـــــعبي الكبيـــــر الـــــذي 
تدور من أجـل حمايـة القـدس واألغـوار وأكثـر مـن  األحمرمعركة الخان  أنوأكد البرغوثي  المواطنين.

 ثلثي الضفة الغربية التي تستهدفها إسرائيل باالستيطان والضم والتهويد.
 18/7/2018 ،فلسطين أون الين

 
 ووحدة اإلطالق تنفيمصادر إسرائيلية: حماس وافقت على وقف تدريجي للبالونات...  .01

مصـادر إسـرائيلية  ، أنأشـرف الهـورمـن غـزة عـن مراسـلها  ،19/7/2018، لنددن، لقدس العربياقالت 
كشــفت أن حركــة حمــاس وافقــت علــى وقــف عمليــات إطــالق "الطــائرات والبالونــات الحارقــة" تــدريجيا، 
باتجــاه إســرائيل، التــي أرســلت بــدورها إنــذارا بشــن هجــوم عســكري علــى القطــاع، حــال لــم تتوقــف هــذه 

الحارقة بحلول يـوم غـد الجمعـة، فـي وقـت واصـل فيـه جـيش االحـتالل تدريباتـه الواسـعة التـي الوسائل 
وذكـــرت تقـــارير إســـرائيلية أن حمـــاس أصـــدرت تعليمـــات  تشـــمل التعامـــل مـــع حـــرب الحـــتالل القطـــاع.

بوقف إطالق "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة" من غزة، في ظل ضغوط تلقتها مـن مصـر خـالل 
ويتــردد أن إســرائيل أرســلت عبــر مصــر رســائل لحمــاس، تحــذرها مــن اســتمرار إطــالق  ألخيــرة.األيــام ا

"الطائرات الورقية والبالونات الحارقة"، وأنها ستبدأ حال لـم تتوقـف هـذه العمليـات بحملـة عسـكرية ضـد 
وحســب تقريـر أوردتــه القنــاة االسـرائيلية، فــ ن حمــاس تريـد فــتر معبــر رفـر مــن قبــل مصــر  قطـاع غــزة.

 بشكل كامل، وقيام إسرائيل بخطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة.
 72غيــر أن "وحـــدة مطلقـــي البالونــات" نفـــت مـــا أشـــيع عــن وقـــف عملهـــا أو تخفيفــه فـــي مـــدة أقصـــاها 

ساعة، وقالت إن ما يتردد هو "أخبار عارية عن الصحة". وأضـافت فـي بيـان لهـا "مسـارعة االحـتالل 
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روح الهزيمـة فينـا"، الفتـة إلـى أن الوحـدة خرجـت صـباح أمـس لــ  لنشر إشـاعاته المغرضـة تهـدف لبـث
"تسيير بالوناتها تجاه أراضينا المحتلة لنثبـت للجميـع أننـا ال نتلقـى أوامـر مـن أحـد، وفصـائل المقاومـة 

وأضافت أن العالقة بين زيادة الحصـار علـى قطـاع غـزة  لن تقف حائال  بيننا وبين مقاومتنا السلمية".
ق هـــي عالقـــة طرديـــة، مضـــيفا "فكلمـــا زاد الحصـــار زادت كميـــة الحرائـــق واتســـعت بقعـــة وكميـــة الحرائـــ

 الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد".
مصـادر ديبلوماسـية ، أن محمـد يـونس، مـن رام هللا عـن مراسـلها 19/7/2018الحياة، لندن، وجاء في 

ســـرائيل إلـــى تفاهمـــات غيـــر مباشـــرة، بواســـط ة طـــرف ثالـــث، غربيـــة كشـــفت توصـــل حركـــة "حمـــاس" وا 
تقضي بعدم الدخول في حرب. وقالت لــ "الحيـاة" إن "حمـاس" أبلغـت وسـيطا  بـين الجـانبين أنهـا تعمـل 
بدأب على وقف الطائرات الورقية الحارقة، وأن ما يصل منها حـاالت محـدودة، وتلقـت وعـدا  إسـرائيليا  

هــا الحفــاظ علــى الوضــع ووفــق المصــادر، فــ ن الحركــة أبلغــت الوســيط بأنــه ال يمكن بعــدم شــن حــرب.
القــائم طــويال ، مشــيرة إلــى أنهــا لــن تقبــل بــأن تواصــل القيــام بمهمــة "حمايــة الحــدود" فــي ظــل اســتمرار 
الحصـــار. وأوضـــحت: "وافقـــت حمـــاس علـــى كـــبر الطـــائرات الورقيـــة والبالونـــات الحارقـــة موقتـــا  لحـــين 

أنها لن تواصل مهمة استكشاف فرص رفع الحصار عن غزة، وهددت، في حال عدم رفع الحصار، ب
وأكدت المصادر أن "رسالة حماس وصلت إلى الجانب اإلسرائيلي، وهناك  منع الهجمات والطائرات".

تفهم واضـر لهـا ألن اإلسـرائيليين أدركـوا أخيـرا  أنـه ال يمكـنهم فـرض معادلـة حفـظ األمـن علـى حمـاس 
 إلى األبد في ظل الحصار".

ثة القديمة في مقابل رفع الحصار، وهي: تجريد "حمـاس" مـن وذكرت أن إسرائيل أوقفت مطالبها الثال
طالق األسر  اإلسرائيليين وجثث الجنود المحتجـزة فـي غـزة. وأشـارت  السالح، ووقف حفر األنفاق، وا 
إلى أن إسرائيل تبدي اليوم انفتاحا  أكبر على حل المشكالت اإلنسانية في قطاع غزة، بعد أن أدركت 

وقالـت  أمنها، كما وافقت على فصل المسار اإلنساني عـن األمنـي والسياسـي.تداعياتها الخطيرة على 
المصادر إن إسرائيل تعهدت أيضـا  عـدم الـدخول فـي حـرب مفتوحـة فـي غـزة، وأبلغـت الوسـطاء أن ال 
مصــلحة لهــا فــي حــرب مفتوحــة مــع "حمــاس"، لكنهــا لــن تحتمــل اســتمرار الطــائرات الورقيــة والبالونــات 

فلســطينية تطــوي صــفحة -مصــر تســعى إلــى التوصــل إلــى مصــالحة فلســطينية الحارقــة. وأضــافت أن
 االنقسام، وتفتر قطاع غزة على العالم الخارجي، وتنهي الحصار.

 
 أبو مرزوق يكشف تفاصيل الرؤية المصرية للمصالحة .00

موســى أبــو مــرزوق، يــوم األربعــاء، تفاصــيل  ،كشــف عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس: الدوحــة
 مصري الذي ُعرض على الحركة ووافقت عليه لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.المقترح ال
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وقال في تصريحات لوكالة "صفا" المحلية: إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثـرة، 
عبــر عــّدة مراحــل مقّيــدة ب طــار زمنــي، مؤكــدا  أن حركتــه "لــن تجــري حــوارات جديــدة حــول المصــالحة، 

وأوضر أن حماس وافقت على المقترح الذي عرضته مصر خـالل  تبني على ما تّم من اتفاقيات".وس
زيــــارة وفــــد الحركــــة للقــــاهرة مــــؤخرا ، "ومســــتعدة لتطبيقــــه المتالكهــــا اإلرادة الكاملــــة لــــذلك"، مشــــيرا  إلــــى 

ــا  تجــاه المقتــرح، ويتحلــ انتظــارهم ردف فــتر عليــه. رادة وقــال: "نأمــل أن يكــون رد فــتر إيجابّي ى بســلوك وا 
  حقيقية إلنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا. والسيما أن التغيرات اإلقليمية تدفع في هذا االتجاه".

وبشــأن طبيعــة المقتــرح المصــري، أوضــر أنــه "يبــدأ برفــع فــوري لجميــع اإلجــراءات العقابيــة عــن قطــاع 
حول عّدة مراحل مقّيدة ب طار زمني،  وبّين أن المقترح "يدور غزة، ويحمل حلوال  لعّدة قضايا خالفية".

وكـــل مرحلـــة تتشـــكل مـــن مجموعـــة خطـــوات ُتطبـــق بـــالتزامن، وكـــل ذلـــك باالســـتناد إلـــى اتفـــاق القـــاهرة 
ونّبــه إلــى أن "أهــم معــالم المقتــرح الجديــدا البــدء ب نهــاء اإلجــراءات العقابيــة ضــد غــّزة، وعــودة  ".2011

 ة، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية".الوزراء مع التزامهم بالبنية اإلدارية الحالي
وشــدد علــى أن حركتــه ســتبني علــى مــا تــم مــن اتفاقيــات، وال ســيما تطبيــق قــرار اللجنــة اإلداريــة بشــأن 

وأشـــار إلـــى أن "حمـــاس ستســـلم الجبايـــة  سياســـة موّحـــدة للرواتـــب لجميـــع المـــوظفين القـــدامى والجـــدد.
رواتـب مـوظفي األمـن الـذين ال تشـملهم إجـراءات اللجنـة  الداخلية بغزة للسلطة بعد األخذ في االعتبـار

ولفــت أبــو مـرزوق إلــى أنــه  اإلداريـة، إضــافة لتفعيـل المصــالحة المجتمعيــة، واجتمـاع اللجــان األمنيـة".
 سيجر  توحيد المؤسسة القضائية وسلطة األراضي، تحت إشراف مصري.

ع لجنـة تطـوير وتفعيـل منظمـة التحريـر وشدد على أنه "ال بّد من ترتيب البيت الفلسطيني عبـر اجتمـا
وفـق أبـو ، ويشـمل ذلـك ".2011داإلطار القيادي المؤقت  لوضع آليات تنفيذية مناسـبة التفـاق القـاهرة 

المجلـــس الـــوطني واالنتخابـــات والمجلـــس التشـــريعي والحريـــات والمصـــالحة المجتمعيـــةا "أي  ،مـــرزوق
 .جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني"

 18/7/2018، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 األحمد: األيام القادمة ستشهد اتصاالت مكثفة قد تتوج بإعالن المصالحة بشكل نهائي .02
عزام االحمد أن القيادة المصرية تعمل على  ،كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتر: خاص – غزة

ددا  علـى أن األيـام والسـاعات بلورة رؤية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وحركة حماس، مش
القادمة ستشهد اتصاالت حثيثة ومتسارعة ومكثفة، قد تتوج ب عالن المصالحة الفلسطينية على قاعدة 

وأوضـر األحمــد فـي تصــرير خـاص لـــ"فلسطين  تطبيـق مـا اتفــق عليـه فــي اتفاقـات المصــالحة السـابقة.
س كامــل وطــاقم المخــابرات المســؤول عــن اليــوم" أن مــا نقلتــه المخــابرات المصــرية بقيــادة رئيســها عبــا
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يبعــث علــى التفــاؤل واالرتيــاح الشــديد فــي إنجــاز  -الــذين التقــوا وفــد حركــة حمــاس-الملــف الفلســطيني 
ملـــف المصــــالحة، مشـــيرا  إلــــى أن الحــــديث عـــن التفاصــــيل بشـــكل محــــدد ســــيكون بعـــد بلــــورة الجانــــب 

 ي تجريها مصر اآلن مع أكثر من طرف.المصري لألفكار النهائية، وبعد االنتهاء من اللقاءات الت
وبين األحمد أن وفد حركة فتر الذي زار القاهرة برئاسته لم يلتق وفد حركة حماس مطلقا ، مشـيرا  إلـى 

 أنف المخابرات المصرية عقدت لقاءات ثنائية من جانبها مع حركته وحركة حماس.
نقســام الفلســطيني فــي هــذه الجولــة مــن وقــال األحمــد: هنــاك رؤيــة مصــرية وأنــا متفائــل جــدا  ب نهــاء اال

الحوار، وأعتقد أن المصريين ال يطرحوا شيئا  في الهواء، مضيفا  "أنف مصر تبذل جهودا  جبارة إلنجاز 
ولفت األحمد إلى أنف حركته أبلغـت الجانـب المصـري أنهـا وضـعت تصـرفاتها  المصالحة الفلسطينية".

ذكر أن قيادة السلطة مرتاحة للـدور الـذي تبذلـه مصـر فـي و .  وقراراتها تحت تصرف القيادة المصرية
سياق ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة صـفقة القـرن، داعيـا  فـي الوقـت ذاتـه حركـة حمـاس إلـى العمـل 
الجاد إلتمام المصالحة فـي تلـك المرحلـة الحساسـية مـن تـاريخ شـعبنا الفلسـطينية، قـائال  "مـن يريـد قبـر 

لـــى األبـــد فعليـــه أن يتجـــاوب مـــع الجهـــود المصـــرية، ويجـــب أن يكـــون صـــفقة القـــرن بكـــل مســـمياتها  وا 
 متفائال  حتى يعطي نفسه القو  للتحرك بهذا االتجاه".

 17/7/2018، فلسطين اليومموقع 
 

 فتح: وفد من الحركة سيزور القاهرة إلبالغها بالموقف من المبادرة المصرية .03
، أن وفـدا  مـن قيـادة الحركـة سـيزور القـاهرة كشف عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة "فتر": غزة

بالغها بشكل رسمي الموقَف بشأن المقترح المصري الجديد للمصالحة.  في غضون المّدة القادمة، وا 
وقـــال أبـــو ســـيف: إن اللجنـــة المركزيـــة للحركـــة ســـتناقش مســـاء اليـــوم، المقتـــرح المصـــري فـــي اجتمـــاع 

 كة معنية ب نجاز المصالحة، "ونتمنى خيرا".وأوضر أن الحر  ستعقده في منطقة الخان األحمر.
 18/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حلول واضحة للجباية ومدنيي حماس وغموض حول العسكر ومؤسسة القضاء"الشرق األوسط":  .04

قالــــت مصــــادر فلســــطينية لـــــ"الشرق األوســــط"، إن األفكــــار المصــــرية الجديــــدة : كفــــاح زبــــون - رام هللا
مصــالحة بــين حركتــي فــتر وحمــاس، تســتند إلــى اتفــاق المصــالحة األخيــر، وذلــك عبــر إلنجــاز اتفــاق 

تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مسقوفة بوقت زمني، لكن مع تغييرات طفيفة، تقوم علـى اتفـاق علـى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شـؤون الضـفة والقطـاع، وتعمـل علـى إجـراء انتخابـات عامـة 

اق على حلول واضحة مسبقا ، وملزمة، لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة "حماس" جديدة، واالتف
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ـــين ســـاهمتا فـــي إفشـــال االتفـــاق، وهمـــا  الســـابقة. ـــى أكبـــر عقبت وبحســـب المصـــادر، ركـــزت مصـــر عل
 الموظفون من جهة "حماس"، والتمكين األمني والمالي من جهة السلطة.

ى االتفـاق، لكنهـا اقترحـت تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، وأضافت المصادر: "لـم تغيـر مصـر شـيئا  علـ
وتسليم قطاع غزة للسلطة، بما في ذلـك األمـن والجبايـة الماليـة، مقابـل وقـف أي إجـراءات ضـد قطـاع 
 غزة، والبدء بتوظيف موظفي حركة حماس المدنيين بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسـلمها بالكامـل".

واضــحة لمســائل أخــر ، مثــل كيفيــة الســيطرة علــى األجهــزة األمنيــة،  لكــن لــم تشــمل االقتراحــات حلــوال  
وقالـت المصـادر إن السـلطة،  ومصير العسكريين التـابعين لــ"حماس"، والمؤسسـة القضـائية، والسـالح.

فــي نهايــة األمــر، أبلغــت مصــر أنهــا ال تمــانع فــي مســألة التــدرج، لكنهــا تريــد التمكــين الشــامل، معــابر 
ووزارات وكــل شــيء. وأبلغــت "حمــاس"، مصــر، أنهــا ليســت ضــد التمكــين، لكــن  وأمنــا  وجبايــة وقضــاء  

 يجب رفع العقوبات عن غزة واستيعاب موظفي "حماس" على قاعدة الشراكة.
 19/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 : من يدعي رفض "صفقة القرن" ال يعاقب شعبه"الشعبية" .05

يوم األربعاء، وقفـة جماهيريـة حاشـدة، فـي سـاحة نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء : غزة
الجندي المجهول بمدينة غزةا احتجاجـا  علـى اسـتمرار السـلطة الفلسـطينية بفرضـها "عقوبـات إجراميـة" 

وشــارك فــي الوقفــة التــي حملــت عنــوان "مــن يــدعي رفــض صــفقة القــرن ال يفــرض  علــى قطــاع غــزة.
أعضــاء الجبهــة وشخصــيات وطنيــة واعتباريــة عقوبــات علــى شــعبه"، حشــد كبيــر مــن قيــادات وكــوادر و 

وممثلي عن المخاتير والعشائر ورجال اإلصالح وحشد نسوي وشبابي ونقابي، رافعين الفتات تطالـب 
 ، ودعم صمود أهالي غزة.الوطنيةبوقف العقوبات، واستعادة الوحدة 

ق عـالم كعبـي الكـل ودعت الجبهة من خـالل كلمـة ألقاهـا عضـو اللجنـة المركزيـة العامـة للجبهـة الرفيـ
ـــوطني وفـــي مقدمتـــه القـــو  الوطنيـــة واإلســـالمية والمؤسســـات األهليـــة والمخـــاتير واألعيـــان وجميـــع  ال
قطاعــات شــعبنا النســوية والشــبابية والنقابيــة إلــى المشــاركة الواســعة فــي الحــراك الجمــاهيري مــن أجــل 

ا اإلجراميــة المفروضــة تشــكيل حالــة ضــغط وطنيــة جدّيــة مــن أجــل إجبــار الســلطة علــى إنهــاء عقوباتهــ
  على القطاع.

وعـّد كعبـي أن القبـول أو العمــل علـى فصـل القطــاع عـن الضـفة المحتلـة جريمــة وطنيـة وخيانـة لــدماء 
وتضـحيات شــعبنا الفلســطيني، وأن الجريمــة األكبــر والخيانــة الكبـر  لتضــحيات الشــهداء هــو دفــع غــزة 

ن ثأرهـا الـوهمي ومصـلحة هـذه الحركـة أو نحو االنفصال بـ جراءات عقابيـة وسياسـات ثأريـة جعلـت مـ
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تلك ومصالحها الحزبية والفئويـة فـوق مصـلحة الـوطن والمـواطن، وطريقـا  لتمريـر الصـفقات والمشـاريع 
 المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

 18/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يةبال استراتيج "إسرائيل": حماس تدير معركة ذكية و"معاريف" .06
قّلل خبير سياسي إسرائيلي، من شـأن اسـتراتيجية حكومتـه فـي مواجهـة قطـاع غـزة، موضـحا : الناصرة

ونقلـــت صـــحيفة "معـــاريف" العبريـــة، يـــوم األربعـــاء، عـــن  أنهـــا تنحصـــر فـــي خـــوض "الحـــرب النفســـية".
يلية المحلّـل يوســي ميلمــان، قولـه "فــي وحــدات الحـرب النفســية فــي قسـم االســتخبارات العســكرية اإلســرائ

وقسم العمليات يتم استغالل التوقيت، باإلضافة إلى تحركات إضافية مثل نشر القباب الحديدية، لنقل 
وأضـاف "السـؤال هـو مـا إذا كـان  رسالة مفادها الجهوزية للحرب، والتي ستشمل تـوغال  بريـا  فـي غـزة".

ية حمــاس، لــيس لــد  قــد تــم اســتيعاب هــذه الرســالة علــى الجانــب اآلخــر د... ا ففــي مقابــل اســتراتيج
 المستو  السياسي في إسرائيل أي رؤية باستثناء الحفاظ على الوضع الراهن".

دفرقــة غــزة  فــي الجــيش اإلســرائيلي، بأنــه  162ووصــف ميلمــان التــدريب العســكري الــذي تجريــه الفرقــة 
 ورأ  أن حمـــاس تـــدير "معركـــة ذكيـــة ومؤسســـة بنـــاء  علـــى تقـــديرات أن "اســـتعراض للعالقـــات عامـــة".

وبحســب تقديراتــها فــ ن حمــاس ال تريــد مواجهــة عســكرية  إســرائيل ال تريــد الحــرب وأيضــا  خائفــة منهــا".
مع الجيش اإلسرائيلي، غير أنها وجدت فرصة ذهبية لالستفادة من التصعيد لتحقيق إنجازات سياسية 

س تتخــذ وقــال "حمــا واقتصــاديةا كالمطالبــة برفــع الحصــار وتحســين األوضــاع المعيشــية لقطــاع غــزة.
اسـتراتيجية الســير علــى حافـة الهاويــة، إلــى جانــب جهودهـا الناجحــة باتخــاذ تـدابير ووضــع قواعــد لعبــة 

وأضاف "في مقابل استراتيجية حماس ال يوجد لد  المستويات السياسية في إسرائيل رؤية أو  جديدة".
ى الوضـع الـراهن الـذي استراتيجية خاصة بها، سو  التكتيكـات الدفاعيـة السـتعادة الهـدوء والحفـاظ علـ

 كان سائدا  قبل ثالثة أشهر ونصف".
 18/7/2018قدس برس، 

 
 وصفي قبها لالعتقال اإلداريّ  القيادي بحماساالحتالل يحّول  .07

والقيــادي فــي حركــة حمــاس،  حّولــت قــوات االحــتالل الصــهيوني، يــوم األربعــاء، الــوزير الســابق: جنــين
، ابنة قبها، لمراسلنا: إن االحتالل حـّول والـدها لالعتقـال وقالت بيسان وصفي قبها لالعتقال اإلداري.

 ويعّد قبها من القيادات البارزة في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة. اإلداري خمسة أشهر.
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  وزير األسر  السابق قبها، عقب مداهمة منزله في حي 7-5واعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس د
 البساتين في مدينة جنين.

جنـود داهمـوا المنـزل، واعتقلـوا زوجهـا الوفي حينه، قالت زوجة القيادي قبها لمراسلنا: إن العشرات من 
وأضـافت أنــه لــم يمـضخ علــى خــروج زوجهـا مــن الســجن سـو  خمســة أشــهر ليعــاد  بعـد تفتــيش المنــزل.

 متكــررة.اعتقالــه رغــم مــا يعانيــه مــن أمــراض مزمنــة وحالــة عــدم اســتقرار مســتمرة نتيجــة االعتقــاالت ال
 عاما  في سجون االحتالل، غالبيتها في االعتقال اإلداري. 15وأشارت إلى أنه قضى أكثر من 

 18/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وثائق عسكرية إسرائيلية على تمّكن من الحصولمقدسيًا االحتالل يعتقل شاّبًا  .08
ســرائيلي، شــاّبا  فلســطينّيا  مــن مدينــة كشــفت مصــادر عبريــة، عــن اعتقــال قــوات االحــتالل اإل: الناصــرة

 القدس المحتلة، بدعو  تمّكنه من الحصول على وثائق عسكرية للجيش "اإلسرائيلي".
"، يــوم األربعــاء، أن المعتقــل هــو شــاب فلســطيني مــن بلــدة حزمــا شــمال 14وأوضــحت القنــاة العبريــة "

كومانــدوز" فــي الجــيش اإلســرائيلي، شــرقي القــدس المحتلــة، مشــيرة إلــى أنــه اقــتحم مركبــة قائــد وحــدة "ال
 و"غنم" منها حقيبة تحتوي على وثائق سرية، وأحرقها.

 ولم تذكر القناة العبرية، أي تفاصيل أخر  حول الواقعة أو ماهية الوثائق المفقودة.
 18/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في الضفة بينهم قياديان من حماسفلسطينيًا  29االحتالل يعتقل  .09

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي قياديين من حركة حماس في الضفة الغربيـة، ضـمن حملـة  :ام هللار 
وأجـــرت قـــوات االحـــتالل . فلســطينيا، بيـــنهم رجـــل وأبنـــاؤه الثالثــة 29مــداهمات واســـعة انتهـــت باعتقـــال 

اعتقــال حملــة مــداهمات واســعة طالــت عــدة منــاطق فــي محافظــة رام هللا وســط الضــفة الغربيــة، تخللهــا 
القيادي فـي حمـاس سـائد أبـو بهـاء، واألسـير المحـرر سـامي حسـين، مـن بلـدة بيتونيـا غـرب مدينـة رام 
هللا. وطالــت االعتقــاالت اإلســرائيلية شــابين مــن قريتــي المغيــر وبيــت ريمــا، بعــد احتجازهمــا والتحقيــق 

 معهما على حاجز عسكري قرب مستعمرة "حلميش"، شمال المدينة.
وشملت الحملـة العسـكرية فـي رام هللا، اقتحـام حـي  من قرية دير نظام غرب المدينة. كما اعتقلت شابا

خضـاع ســاكنيها لتحقيـق ميــداني. وهاجمــت  أم الشـرايط جنــوب المدينـة، ومداهمــة عـدة منــازل هنــاك، وا 
شخصــا، مــن المخــيم وبلــدات: قباطيــة، وكفــر  12قــوة عســكرية إســرائيلية كــذلك مدينــة جنــين واعتقلــت 
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 19ة حمـاس عبـد الحكـيم موسـى، الـذي أمضـى ككة، بينهم األسير المحرر القيادي في حر راعي، وحر 
 عاما في السجون، وشقيقه.

  19/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل"باراك يتهم نتنياهو بانتهاج سياسة تدّمر  .21
لي، بنيامين هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إيهود باراك، رئيس الوزراء الحا: تل أبيب

نتنياهو، على السياسة التي يتبعها في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، التي حسب قوله، تقود إلى 
وقال باراك، خالل محاضرة له قدمها خالل حفل في متحف  دولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين.

ون بزعيم ضعيف مثل إسرائيل في تل أبيب، الليلة الماضية، إن "حفنة صغيرة من المتطرفين يتالعب
 نتنياهو، المضغوط والقابل لمزيد من الضغط الذي يتزعم حزبا شعبويا".

"، وقال خاللها، إن "التهديد 2018وجاءت محاضرة باراك تحت عنوان "الصورة العامة لألحوال 
الوجودي على دولة إسرائيل داخلي، ويحمل في طياته رؤية وتصّور نتنياهو، الساعي إلى إرساء حل 

تبشيرية ذات أغلبية من المسلمين المواطنين  -لدولة الواحدة للشعبين، التي ستكون دولة يهودية ا
الديمقراطية".  -والعاملين األجانب، يتم فيها تدمير األسس والمؤسسات التابعة للدولة الصهيونية 

، تكون وأوضر باراك، أن معظم الشعب، يرغب في ضمان الحفاظ على أكثرية يهودية في إسرائيل
 ذات طابع ديمقراطي صهيوني. وهذا لن يتم إال إذا قامت دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

 19/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 بانتظار يوم الجمعة المقبل "إسرائيل"عدوان على غزة:  .20
ة لشن تزعم وسائل إعالم إسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية تتعرض لضغوط شعبي: بالل ضاهر

عدوان واسع جديد على قطاع غزة، بحجة استمرار إطالق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه 
البلدات اإلسرائيلية القريبة من السياج األمني. ورغم أن قيادة جهاز األمن اإلسرائيلي يعارضون شن 

ع المسؤولين في حرب جديدة ضد غزة، بحسب تقارير عديدة في الصحافة العبرية، إال أن هذا لم يمن
 الحكومة، بدءا برئيسها بنيامين نتنياهو، من تصعيد وتيرة التهديدات بشن عدوان ضد غزة.

ولّوح المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، يوم األربعاء، بأن "األيام القريبة 
وأضاف أن "ثمة شكا ما  المقبلة ستقول إذا كان الهدوء سيسود أم سنتجه إلى تصعيد سريع وواسع".

إذا كانوا في غزة يدركون هذا األمر، لكن الصبر اإلسرائيلي انتهى"، وأن إسرائيل نقلت تحذيرات إلى 
وبحسب ليمور، ف ن قيادة حماس تعتبر  حماس عن طريق عدة أطراف بينها مصر واألمم المتحدة.
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ها التخويف وحسب، وأن إسرائيل تنظر التهديدات اإلسرائيلية غير جدية، وأن التدريبات العسكرية هدف
إلى جبهتها الشمالية، مع سورية ولبنان، فقط وال تريد حربا مع غزة. وتابع أن "اإلجماع بين صناع 

 القرار هو أن مخزون الفرص أمام حماس انتهى".
وفي الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل من حصارها على القطاع، آخرها تقليص كمية المواد الغذائية 

لتي يتم إدخالها للقطاع، زعم ليمور أن "إسرائيل ما زالت ال تريد الحرب. ولهذا السبب حاولت ا
إسرائيل بكل طريقة لجم هجمات حماس، التي بدأت بمظاهرات عنيفة عند السياج، وتلتها عمليات 

رهاب الطائرات الورقية والبالونات في االسابيع األخيرة". ر أن واعتبر ليمو  على طول الحدود، وا 
"المواجهة وشيكة"، لكنه أشار إلى أن "إسرائيل مقتنعة أن حماس ال تريد حربا واسعة". رغم ذلك، 
حّمل ليمور حماس مسؤولية نشوب حرب، بقوله إن "ثمة شكا ما إذا كانت حماس ستقوم بتراجع 

مواجهة في إستراتيجي، ومن هنا االحتمال الكبير بأنه إلى جانب العوامل الالجمة ف ننا نقف أمام 
 ".2018صيف 

 18/7/2018، 48عرب 

 
 نتنياهو يقر بدوره في انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي االيراني .22

أقر رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ألول مرة وبصورة علنية، بأنه أقنع الرئيس : الناصرة
 يران ومجموعة الدول الست الكبر .مب باالنسحاب من االتفاق النووي بين إااألمريكي دونالد تر 

وبثت قناة "كان" االخبارية العبرية دهيئة البث اإلسرائيلية الرسمية ، شريط فيديو، على موقعها، 
وأشارت القناة  يظهر نتنياهو وهو يدلي بهذه التصريحات خالل لقائه نشطاء من حزب الليكود.

، إذ أنه يبتعد عن أخذ مثل تلك ي يتبعه غالبا  العبرية، إلى أقوال نتنياهو تلك، ليست من النهج الذ
 مب.  االمواقف على عاتقه، األمر الذي قد يربك إدارة تر 

 18/7/2018قدس برس، 
 

 بعثت برسائل تهديد إلى قادة حماس عن طريق مصر "سرائيل"إالقناة العاشرة العبرية:  .23
الحكومة اإلسرائيلية، أرسلت  كشفت مصادر إعالمية عبرية، يوم األربعاء، النقاب عن أن: الناصرة

وبحسب القناة العاشرة العبرية،  رسائل تهديد جديدة، لحركة حماس، عن طريق المخابرات المصرية.
ف ن الرسائل تضمنت بأن "إسرائيل" مستعدة لخوض حملة عسكرية جديدة في حال لم يتم توقيف 

 الطائرات والبالونات الحارقة.
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تو  السياسي أبلد للجيش بضرورة القيام بحملة عسكرية جيدة في قطاع وقالت القناة العبرية، إن المس
 غزة، إذا لم يتم وقف الطائرات الحارقة.

 18/7/2018قدس برس، 
 

 فيسبوك"النتنياهو يأمر بوقف قانون " .24
ذكرت القناة العبرية الثانية، صباح يوم األربعاء، أن رئيس الوزراء  :ترجمة خاصة -رام هللا 

وبحسب القناة، ف ن نتنياهو اتصل  يامين نتنياهو أمر بوقف مشروع قانون فيسبوك.اإلسرائيلي بن
هاتفيا  بالوزير جلعاد أردان والوزيرة إيليت شاكيد وطلب منهم عدم تقديم مشروع القانون أمام الهيئة 

والثالثة وكانت لجنة التشريع اإلسرائيلية أقرت بالقراءتين الثانية  العامة للكنيست في الوقت الحالي.
مشروع القانون الذي يسمر ب زالة منشورات وصفت بـ "التحريضية" عبر االنترنت وخاصة  شبكات 

وكان من المقرر عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت  التواصل االجتماعي.
جة أنه ال عليه. قبل أن يطلب نتنياهو وقفه بسبب خالفات داخل بعض أحزاب االئتالف بشأنه، بح

 يركز فقط على "اإلرهاب الفلسطيني".
 18/7/2018القدس، القدس، 

 

 قانون جديد يمنع الشرطة من نشر سبب إغالق ملف تحقيقيهدف إلى حماية رئيس الحكومة:  .25
صادق الكنيست، الليلة الفائتة، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما أسمي "قانون : هاشم حمدان

لذي يمنع الشرطة والنيابة العامة من نشر سبب إغالق ملف تحقيق، سواء التوصيات الصغير"، ا
بسبب عدم وجود تهمة أو بسبب نقص في األدلة، إضافة إلى عدم المبادرة إلبالغ المشتبه به أو 

 المشتكي ضده بذلك.
قانون ويسمر ال بادر إلى مشروع القانون رئيس االئتالف الحكومي، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود".

الجديد للمشتبه به أو المشتكي بالتوجه إلى الشرطة الستيضاح سبب إغالق الملف. واستثني من 
القانون الجرائم الجنسية وجرائم العنف، حيث أنه في هذه الحالة تبلد الشرطة المشتبه به أو المشتكي 

حفظات عليه، ولقي مشروع القانون انتقادات واسعة، وأبد  أعضاء كنيست ت سبب إغالق الملف.
بادعاء أن الهدف منه عمليا هو "حماية رئيس الحكومة ومنتخبي الجمهور الفاسدين على حساب 
حق الجمهور بالمعرفة"، كما أنه يهدف إلى "محو السجل الجنائي بسبب غياب األدلة في كل 

 الملفات الجنائية للمشتبه بهم بين أعضاء الليكود".
 18/7/2018، 48عرب 
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 زحالقة عن الكنيست لوصفه ديختر بالقاتلإبعاد النائب  .26
أقرت لجنة السلوكيات في الكنيست يوم األربعاء، إبعاد رئيس حزب التجّمع ورئيس : محمود مجادلة

الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب د. جمال زحالقة، عن مداوالت الكنيست، لمدة شهر مع 
 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 13ول/ أكتوبر حتى الـمن تشرين األ14بداية الدورة الشتوية في الـ

وأدعت اللجنة في قرارها بأن زحالقة "خرق أصول السلوك" في الكنيست حين اتهم عضو الكنيست 
ورئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي دالشاباك  السابق، آفي ديختر، بأنه "مسؤول عن قتل العشرات 

 جيش اإلسرائيل بقتل مئات األطفال في غزة.وربما المئات"، وألنه اتهم ال
 18/7/2018، 48عرب 

 

 حريقًا في "غالف غزة" بفعل "بالونات العودة" 23  .27
اندلعت حرائق كبيرة، يوم األربعاء، في مناطق متفرقة بمستعمرات "غالف غزة" جراء استمرار : غزة

عبرية أّن "الطائرات الورقية وأفادت صحيفة معاريف ال إطالق "بالونات العودة" من حدود القطاع.
والحقا  حريقا  اليوم، فيما تعمل اإلطفاء على السيطرة على النيران". 15والبالونات الحارقة تسببت في 

حريقا اندلع في غالف غزة اليوم بفعل  23" العبري أن عدد الحرائق ارتفع إلى 24أفاد موقع "حدشوت 
 البالونات.

 18/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 باحثة إسرائيلية تحذر: التحالف اإلسرائيلي األمريكي معرض للتصدع .28

وديع عواودة: تحذر باحثة في معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل  –الناصرة 
أبيب من تراجع دعم الواليات المتحدة إلسرائيل، نتيجة تحوالت عميقة داخل المجتمع األمريكي، 

 غة رؤية استراتيجية تأخذ بالحسبان عدة اعتبارات حفاظا على التحالف الفريد.وتدعو لصيا
وخالفا لما هو شائع في إسرائيل تحذر الباحثة الدكتورة سارة فوير من تعويل إسرائيل على الجماعات 
المسيحية الصهيونية في الواليات المتحدة خاصة المتجددين. وتوضر أن قوة هذه الجماعات في 

وصي باالهتمام في تطوير العالقات مع أوساط أمريكية أخر . وتقول فوير إن المتجددين تراجع وت
من السكان في الواليات المتحدة. ورغم التشديد على أن العالقات بين إسرائيل  %17يشكلون اليوم 

لشعب وبينهم ليست جديدة وتنبع من معتقدات دينية قائمة بالعهد القديم مفادها أن هللا منر فلسطين ل
ذنب ينم عن مالحقة وتعامل مسيحي سيىء مع اليهود تاريخيا. … اليهودي ومن الشعور بالذنب

وتشير الى أن اليهود في الواليات المتحدة أقل عددا وتأثيرا من المتجددين المسيحيين، على صناعة 
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تقارير اإلعالمية وتابعت "بخالف ما تقوله ال القرار األمريكي وعلى مساندة واشنطن الكبيرة إلسرائيل.
ف ن ظاهرة دعم المتجددين والجماعات المسيحية المحافظة األخر  إلسرائيل ليست جديدة، إذ طالما 
كانوا يتمنون أن تعود البالد يوما لليهود، ومنذ قرون خاصة منذ القرن التاسع عشر فترة بناء 

 الجمهورية األمريكية".
 19/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إلسرائيلية تهاجم رئيس الوزراء المجري بحدةالمعارضة ا .29

تل أبيب: استقبلت المعارضة اإلسرائيلية رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، الذي حضر لزيارة 
قصيرة ومثيرة، بانتقادات الذعة واتهامات بالعنصرية، فيما حاول اليمين الحاكم الدفاع عنه وعن قرار 

ع نظيره اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، وقد التقى أوروبان م استقباله.
ونظمت له زيارة لمتحف تخليد ذكر  الهولوكوست ولحائط المبكى دالبراق . ومنذ وصوله، أمس، 
صاحبت الزيارة انتقادات شديدة من جانب المعارضة السياسية وشخصيات أدبية وقانونية في 

قسى لزيارته في صحيفة "ه رتس"، حيث وصف الكاتب المعروف، ب. إسرائيل. وجاء االنتقاد األ
ميخائيل دميخائيل بريزون ، أوروبان، بأنه "قمامة ومعاٍد للسامية". وأورد الكاتب في المقال، عدد 
المرات التي تشهد على عنصرية أوروبان في خطاباته ومواقفه. وذّكر بأن أوروبان أشاد بالقائد 

لوش هورتي، واصفا إياه بالقائد البارع، على الرغم من أنه كان حليفا لهتلر، والزعيم المجري، ميك
 ومتعاونا في تهجير نحو نصف مليون يهودي من المجر إلى معسكر اإلبادة "أوشفيتس".

وانتقد زعيم حزب "يش عتيد" دهناك مستقبل ، يائير لبيد، نتنياهو قائال: "بعد أن جلب العار لذكر  
بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة بولندا، يستقبل اليوم نتنياهو بحفاوة، رئيس  ضحايا الهولوكوست

الحكومة المجري، أوروبان الذي كان أشاد وأثنى على الزعيم المعادي للسامية، الذي تعاون مع 
 النازيين للقضاء على يهود المجر. يا للعار!".

  19/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 كيماويات في ميناء حيفاتسرب غاز البروم من خزان  .31
لتر من  100تسربت، يوم األربعاء، كمية من غاز البروم من خزان تحتوي على : محمود مجادلة

وعلم أن التسريب اكتشف بعد ظهر اليوم من خزان يحتوي على  المادة الكيميائية في ميناء حيفا.
 بحالته السائلة. لتر من غاز البروم، والذي يشكل خطورة على جلد اإلنسان 100أكثر من 

 18/7/2018، 48عرب 
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 آالف شخص حال حدوثه سبعةغير مستعدة ألي زلزال وتوقعات بمصرع  "إسرائيل" .30
نشر ما يسمى "مراقب الدولة في إسرائيل"، يوم األربعاء، تقريرا حول استعدادات إسرائيل : تل أبيب

وبحسب تقرير  شمال البالد. لوقوع أي زلزال قوي بعد أن وقعت عشرات الهزات األرضية مؤخرا في
آالف شخص على األقل سيلقون مصرعهم،  7المراقب يوسف شابيرا، ف نه في حال وقوع زلزال ف ن 

ألف بجروح متفاوتة ما بين المتوسطة  37شخص بجروح خطيرة، و 8,600فيما سيصاب أكثر من 
ويشير  ال مأو .ألف ب 170سيكونون محاصرين في األنقاض، و 9,500إلى الطفيفة، وأكثر من 

التقرير إلى مخاوف خطيرة من انفجار أنابيب الغاز خاصة  في المباني التي تكون فيها تغذية غاز 
 مركزي والتي قد تتسبب بانفجارات تؤثر على الكهرباء ما يعرضها لخطر شديد.

 18/7/2018القدس، القدس، 
 

 ة "أرئيل"عمر المصادقة على إنشاء كلية للطب في جامعة مست .32
صادق مجلس التخطيط اإلسرائيلي دحكومي ، يوم األربعاء، على قرار إنشاء : اصرة دفلسطين الن

 ة "أرئيل" المقامة على أراٍض فلسطينية جنوب نابلس.عمر كلية للطب في جامعة مست
ومن المتوقع  وستكون كلية الطب في "أرئيل" السادسة من نوعها في األراضي الفلسطينية المحتلة.

، وستقبل في 2020/2019الطب بالدراسة في جامعة "أرئيل" بدءا من العام الدراسي  أن يبدأ طلبة
 ، وستكون قادرة على استيعاب طالب إضافيين في السنوات القادمة.سنويا   طالبا   70المرحلة األولى 

 وأوضحت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن المصادقة على إنشاء كلية الطب "جاء بمبادرة من
 وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني نفتالي بينيت".

 18/7/2018قدس برس، 
 

 الضفة أعطيت للمستوطنينبمن األراضي المصنفة كأراضي دولة  %99.8 :معطيات رسمية إسرائيلية .33
من األراضي المصنفة  %99.76كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن أن  عبد الرؤوف أرناؤوط:

تخصيصها الحتياجات المستوطنات  دونما، تمّ  459ألفا  و 674ة في الضفة الغربية، أي كأراضي دول
 دونما. 1,625حو نللفلسطينيين أي فقط  %0.24اإلسرائيلية في حين لم يتم تخصيص سو  

، أعلنت إسرائيل ما يقرب من مليون دونم 1967وذكرت أنه على مر السنين منذ االحتالل العام 
 "، وشملت تقريبا جميع هذه األراضي ضمن نطاق سلطات االستيطان المحلية.كـ"أراضي الدولة
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وحصلت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية على هذه المعطيات مما تسمى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 
بناء على طلب بموجب قانون حرية المعلومات وبعد رفض تقديم المعلومات وتأخير لمدة عامين 

 ونصف العام.
لت "السالم اآلن"، "أهمية البيانات هي أن دولة إسرائيل، التي كانت تسيطر على الضفة الغربية وقا

عاما ، تخصص األرض حصرا  لإلسرائيليين، بينما ال تخصص أرضا تقريبا لمنفعة  50منذ أكثر من 
ة الفلسطينيين، األرض هي واحدة من أهم الموارد العامة. إن تخصيص األراضي الستخدام مجموع

سكانية واحدة على حساب مجموعة أخر  يعد من الخصائص المميزة للفصل العنصري. وهذا دليل 
آخر على أن استمرار سيطرة إسرائيل على األراضي المحتلة على ماليين الفلسطينيين المقيمين بدون 

نشاء مئات المستوطنات على مئات اآلالف من الدونمات ليس له أساس أخالقي".  حقوق وا 
إلى أن "األرض هي واحدة من أهم الموارد العامة في كل مكان ومجتمع. إن تقسيم هذا المورد  ولفتت

هو مفتاح التنمية والنمو، والطريقة التي توزع بها موارد األرض هي تعبير عن سياسة الحكومة ذات 
 توجد واستدركت، "إن مصطلر دأراضي الدولة  مضلل ألنه ال التأثير الحاسم على رفاهية السكان".

ددولة  في األراضي المحتلة، ال دولة إسرائيل وال دولة فلسطين المستقلة. المصطلر األكثر مالءمة 
هو داألراضي العامة ، األراضي التي تنتمي إلى الجمهور، في الدول المستقلة، ف ن الدولة هي التي 

ي عقود إيجار أو وأضافت، "تقرر الدولة لمن توزع األرض وتعينها ف تدير األراضي العامة".
الستخدامات مختلفة. في األراضي المحتلة، الذي يدير األراضي العامة هي الهيئة العسكرية 
اإلسرائيلية، التي تملي سياسة الحكومة اإلسرائيلية، بينما ال يحق للفلسطينيين أن يؤثروا على هذه 

 السياسة".
، كان الجيش اإلسرائيلي هو 1995عام وأشارت إلى انه حتى التوقيع على االتفاقية المؤقتة في ال

المسؤول عن جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سلوك الحياة اليومية في جميع 
فقط من الضفة  %60البلدات والقر . لكن منذ ذلك الحين أصبحت مسؤولة بشكل مباشر عن 

 الضفة الغربية، كذلك". الغربية دالمنطقة ج  وبشكل غير مباشر على جوانب معينة في باقي
 19/7/2018األيام، رام هللا، 

 
 السماح بإدخال مواد غذائية وأدوية فقط إلى قطاع غزة .34

غزة: سمحت سلطات االحتالل، أمس األربعاء، ب دخال مواد غذائية وأدوية فقط إلى قطاع غزة عبر 
الرئاسية إلدخال البضائع  معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، حسبما أعلن رائد فتوح رئيس "اللجنة
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وقال فتوح، إن الجانب "اإلسرائيلي" ولليوم الثاني على  إلى قطاع غزة" التابعة للسلطة الفلسطينية.
 التوالي يسمر فقط ب دخال شاحنات محملة بالمواد الغذائية واألدوية، ويمنع دخول أي شيء آخر.

  19/7/2018الخليج، الشارقة، 
 

 األقصى يقتحمون باحاتمئات المستوطنين  .35
شارك عشرات المستوطنين اإلسرائيليين وقيادات يهودية متطرفة في اقتحامات : وكاالتوال -الجزيرة 

، وأدوا صلوات علنية في باحاته. ومن جهتها دعت األربعاء جماعية للمسجد األقصى صباح يوم
 وزارة األوقاف الفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد لحمايته.

من المستوطنين والمتطرفين والطلبة اليهود  350مصادر دائرة األوقاف اإلسالمية إن نحو وقالت 
شاركوا في اقتحامات اليوم، على رأسهم المتطرف "يهودا عتصيون" الذي خطط أوائل ثمانينيات 
القرن الماضي لتفجير قبة الصخرة، وهو أحد المؤسسين الرئيسيين "للحركة الّسرية اليهودية" التي 

 فذت في ثمانينيات القرن الماضي سلسلة من االعتداءات على الفلسطينيين.ن
سادنة المسجد األقصى  يومي الثالثاء واألربعاءوأبعدت سلطات االحتالل عن المسجد األقصى 

نجو  الشخشير وحارسته بيان الشيخ، وهما موظفتان في دائرة األوقاف اإلسالمية، وذلك بعد 
 ما.استدعائهما والتحقيق معه

 18/7/2018الجزيرة.نت، 
 

 اآلالف يشاركون بمسيرة لدعم صمود أهالي الخان األحمر .36
شارك آالف المواطنين وشخصيات رسمية ومتضامنون أجانب، يوم األربعاء، في  :وفا -القدس

سنادا ألهلها، الذين يواجهون  األلفية األولى بقرية الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة، دعما وا 
" E1سلطات االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم القرية وترحيل سكانها، تنفيذا لمشروع " قرار

 االستيطاني.
ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات المنادية بالوحدة الوطنية، 

جراءات االحتالل، مؤكدين أن كل المخططات الت ي يحاول االحتالل والداعية للتصدي لقرارات وا 
صرار شعبنا، مرددين قسم البقاء، ومجددين بيعتهم للرئيس محمود  تنفيذها لن تمر أمام صمود وا 
عباس والتفافهم حول القيادة الفلسطينية، في مواجهة ما تسمى بـ "صفقة القرن" التي تحاول اإلدارة 

 األميركية من خاللها تصفية القضية الفلسطينية.
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المركزية، نائب رئيس حركة فتر محمود العالول، إنه ال يمكن ألحد أن يتنازل وقال عضو اللجنة 
ن معركتنا األساسية هي مع االحتالل اإلسرائيلي، رافضا موقف كل من  عن أرض فلسطين، وا 

 يحاولون فتر معارك ثانوية أو قيادة شعبنا تجاه معارك داخلية.
الوزير وليد عساف، أن الجماهير المرابطة على بدوره، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

بوابات القدس جاءت لتقول كلمتها، وتسمع العالم صوتها، فبعد ألفية اليوم ستكون هناك ألفيات 
أخر  وستتصد  لكل المشاريع االستيطانية، مضيفا أن شعبنا لن يخذل الخان األحمر وسيقف معه 

سقاط ما تسمى "صفقة وقال إن هذه معركة إنهاء اال بكل قوة وتحدي. حتالل والتصدي لالستيطان وا 
القرن"، داعيا إلى نبذ الخالفات الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية ألن المعركة الحقيقية هي في وجه 

 االحتالل.
من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي الخان األحمر عيد أبو داهوك، إن االحتالل يعمل منذ سنوات 

جراءاته العنصرية بحقهم، والتضييق عليهم طويلة على تهجير أهال ي القرية، من خالل ممارساته وا 
 اقتصاديا وفرض األوامر العسكرية بحقهم.

  19/7/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الجنود اإلسرائيليون في االقتحامات: لصوص قبل أن يكونوا "عسكراً" .37

ود االقتحامات والمواجهات اليومية، وما يتبعها ال تتوقف المأساة لد  الفلسطينيين عند حد: رام هللا
من اعتداءات واعتقاالت أو حتى إصابات وقتل، بل تصير البيوت عرضة لمصادرة األموال تارة، 
وأخر  لسرقة الجنود الذين يأخذون ما يحلو لهم، من دون أن يكون أي مرجع يمّكن من معرفة 

 مصير تلك األموال
ئيلي عن قلب كّل منزل يدهمونه في مدن الضفة المحتلة والقدس، رأسا  ال يتوّرع جنود العدو اإلسرا

على عقب، ليس لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم فحسب، مثل تسليم تبليد أو اعتقال أحدهم، بل 
يعمدون إلى سرقة ما يجدونه من أموال، تحت دعو  أنها "أموال إرهابية". وتحدث السرقة، كما يفيد 

محررون، بعد أن تخرج قوات العدو أفراد العائلة من المنزل الُمقتَحم، وتشرع في األهالي واألسر  ال
تخريب محتوياته قبل أن تصادر، أو تسرق، أي أموال تجدها، حتى من حّصاالت األطفال أو 

 صناديق الجمعيات المالية العائلية.
لمالية، بل تطاول يقول باحثون في شؤون األسر  إن مصادرة األموال ال تقتصر على المبالد ا

الممتلكات المادية التي يصنفها العدو أمواال ، كالهواتف والحواسيب النّقالة والمركبات التي يملكها 
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المطلوبون واألسر  أو عائالتهم، وقد زاد العدو مصادرتها في األشهر األخيرة. لكن هذه المصادرات 
نما إقرارا  بحدوث المصادرة.تعطى في شأنها ورقة من الجيش لكنها ال تمثل ضمانا  إلرج  اعها، وا 

مع ذلك، نالت المصادرة شرعية أكثر بعدما ناقش الكنيست دالبرلمان اإلسرائيلي  تشريعات تهدف 
 إلى السماح بمصادرة أموال الفلسطينيين دالمنقولة وغير المنقولة ، بما يشمل الملكيات الشخصية. 

بار"، أن قوات العدو يسطون في أحيان كثيرة على والالفت، وفق إفادات كثيرة حصلت عليها "األخ
دوالرا  ، وأحيانا  أقل من ذلك، وحتى يعمدون إلى مصادر  277ل دكشي 1,000مبالد ال تزيد على 

ل اإلسرائيلي أو الدوالر األميركي، متجنبين مصادرة أي عمالت أخر ، كما يسرقون كاألموال بالشي
 قطعا  من المجوهرات. 

 19/7/2018، األخبار، بيروت

 

 استقبال حافل لفلسطينية سحلها جنود االحتالل .38
حظيت الناشطة والشابة الفلسطينية سارة أبو داهوك باستقبال حافل من قبل ذويها وناشطين في 

وتعرضت  تجمع الخان األحمر البدوي شرق القدس وذلك بعد اإلفراج عنها من سجون االحتالل.
قبل جنود االحتالل قبل اعتقالها في الرابع من يوليو/تموز سارة للسحل والضرب ونزع حجابها من 

 الجاري على خلفية اعتراضها آليات إسرائيلية كانت تمهد الطريق إلخالء التجمع الذي تسكنه.
 18/7/2018، الجزيرة.نت

 

 2018ول من منشأة في القدس في النصف األ  63هدم  .39
ل الهجمة اإلسرائيلّية الشرسة على الوجود الف لسطيني في القدس، والتي تكللت بخهدم منش ت في في ظخ

القدس للمساعدة القانونية  كل من الولجة والطور في مدينة القدس صباح يوم الثالثاء، عمل مركز
وحقوق اإلنسان على تجهيز تقريٍر ُمَلخّخص لعمليات الهدم التي استهدفت منش ت الفلسطينيين 

. وتشير معطيات 2018هر الستة األولى من العام والفلسطينيات في القدس المحتلة خالل األش
منشأة فلسطينية في القدس بين األول من كانون  63المركز إلى أن قوات االحتالل أقدمت على هدم 

فلسطينيا   51. أّدت عمليات الهدم المذكورة إلى تهجير 2018حزيران/يونيو  30و 2018الثاني/يناير 
ال تزال بلدة العيساوية أكثر المناطق المقدسية تضّررا  من عمليات قاصرا . هذا و  21وفلسطينية  بينهم 

 منشأة.  12الهدم حيث شهدت هدم ثماني عشرة منشأة تليها بلدة سلوان والتي تعرّضت إلى هدم 
 18/7/2018اإلنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق 
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 بضائعشاحنة محملة بال 2,000ا يزال يحتجز أكثر من ماالحتالل  .41
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن االحتالل اإلسرائيلي : غزة

شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين الصناعي والتجاري، ضمن خطته خنق  2,000يحتجز أكثر من 
وأشار الخضري في تصرير صحفي له،  .2008غزة، وتشديد الحصار بشكل غير مسبوق منذ العام 

ى أن االحتالل يمنع مرور هذه الشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي قرر مؤخرا إل
 إغالقه بشكل شبه كامل.

 وبين أن هذه البضائع تم استيرادها وشرائها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور.
 18/7/2018الين،  أونفلسطين 

 

 دير بلوطشجرة مثمرة في  350االحتالل يقتلع  .40
اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، عشرات األشجار المثمرة من أراضي قرية : سلفيت

ساعة  72 وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات االحتالل اقتلعت خالل الـ دير بلوط غرب سلفيت.
مرج شرق دير شجرة زيتون ولوزيات وتين، من منطقة باب ال 350الماضية، حتى مساء اليوم، نحو 

وأوضحت أن االحتالل أخطر "بركسا" في  بلوط، والتي تعود ملكيتها للمواطن إدريس جبارة عبد هللا.
المنطقة بالهدم، والتجريف مستمر لصالر توسيع مستوطنة "ليشم" الجاثمة على أراضي دير بلوط، 

 من أجل إنشاء محطة تنقية للمياه في المستوطنة.

 19/7/2018فلسطين اون الين، 
 

 وقفة في بيت لحم تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام .42
شارك أهالي األسر  الفلسطينيين ومواطنون أمس، في وقفة تضامنية مع أبنائهم : القدس المحتلة

احتشد المحتجون أمام مقر الصليب األحمر الدولي في  المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.
طينية وصورا  لبعض األسر ، والفتات تتضمن عبارات استنكار وتنديد بيت لحم، ورفعوا أعالما  فلس
وقال رئيس هيئة شؤون األسر  والمحررين عيسى قراقع، إن قانون  بسياسة االحتالل في حقهم.

ن أسرانا مناضلون، وعلى العالم وضع حد للقوانين التعسفية. وأشار قراقع  االعتقال اإلداري ظالم، وا 
"، الفتا  إلى أن "هناك 15/3/2018اريون ما زالوا يقاطعون المحاكم اإلسرائيلية منذ إلى أن األسر  اإلد

إضرابات مفتوحة، وأن األسير حسن شوكة يعيش في ظروف قاسية في سجن الرملة وهو مصّر مع 
 زمالئه على إنهاء االعتقال اإلداري".

 19/7/2018، الحياة، لندن
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 لوقف السلطة مخصصاتهم أسرى في سجون االحتالل يضربون رفضاً  .43
غزة: صعد أسر  في سجون االحتالل من خطواتهم االحتجاجية، رفضا لوقف مخصصاتهم المالية 

 من قبل الحكومة الفلسطينية، وأعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.
وجاء في بيان صادر عن الحركة األسيرة في سجون االحتالل "من هذه اللحظة سيصرخ األسر  

ر خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام"، وأضاف "إننا في الحركة األسيرة لن بأمعائهم عب
نطيل الكالم فقد انتهى الكالم وصبرنا بما يكفي لنر  رأيا  رشيدا  ُيجّنبنا ما ال بد منه، وصرنا نشعر 

لفلسطينية وتابع البيان الذي حمل لغة انتقاد شديدة للسلطة ا باإلهانة من الوعود الكثيرة التي لم تنفذ".
"إننا اليوم نأمر وال نستجدي من اعتد  على حقوق عوائلنا، ومن أراد أن يقتل الجنود في مقدمة 
الخطوط أن يعيد الحقوق كاملة وفورا  ودون تأخير لكل من تم االعتداء على حقوقه من عوائل 

في اإلضراب عن  وأشار البيان إلى أن عدم إرجاع رواتب األسر  يعني استمرارهم الحركة األسيرة".
ولم يكشف النقاب إن كان  الطعام لـ"انتزاع حقنا بالقوة كما كنا ننتزعه من السجان"، وفق البيان.

 األسر  ينتمون لكافة التنظيمات، أم أنهم فقط أسر  حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
  19/7/2018، القدس العربي، لندن

 

 الشوبكيالعلي بطل كأس األسيرة منال  -األقصى صيدا  .44
تضامنا  مع "األسيرة منال الشوبكي" وبدعوة من الهيئة اإلدارية لنادي األقصى صيدا دالعلي ، 

رئيس مجمع ونادي الهبة حسن و وبحضور مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة خليل العلي، 
مالعب على  18/7/2018 ُأقيمت األربعاء، شناعة، وحشد من أصدقاء الالعبين ومحبي اللعبة

الجولدن بول، مباراة بعنوان "كأس األسيرة منال الشوبكي" جمعت بين األقصى صيدا دالعلي  
 .0/2لصالحه بنتيجة ع وهبي"، حيث حسمها األقصى صيدا وأصدقاء "أيمن جمعة وربي

 19/7/2018موقع صيدا سيتي، 

 
 مصر تعيد فتح معبر رفح بعد يومين من اإلغالق .45

ية فـــتر معبـــر رفـــر جنـــوب قطـــاع غـــزة، والمخصـــص لســـفر الحـــاالت غـــزة: أعـــادت الســـلطات المصـــر 
وأعلنـت إدارة المعبـر أن السـلطات المصـرية أبلغتهـا بعـودة العمـل  اإلنسانية، بعد يومين مـن اإلغـالق.

فــــي المعبــــر، وان حــــافالت مــــن المســــافرين انتقلــــت مــــن الجهــــة الفلســــطينية مــــن المعبــــر إلــــى الجهــــة 
 المصرية. 
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ي هـذا المنفـذ البـري الوحيـد لسـكان غـزة علـى العـالم، بعـد إصـالح الخلـل الفنـي وقالت إن العمل عاد فـ
 في شبكة االتصاالت لد  الجانب المصري.

 19/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 ونروا" تشيد بدعم مصر خالل المرحلة "األخطر في تاريخها"األ " .46
ة خالل مرحلة زمنية هي "األخطر ام مصر في دعم أنشطة الوكالهس ب اونرو األأشادت وكالة  :القاهرة

فـي رسـالة  18/7/2018 يـوم األربعـاء ،بيير كرينبول الدوليةوكالة لوعبر المفوض العام ل في تاريخها".
لــوزير الخارجيــة المصــري ســامر شــكر ، عــن تقــديره للــدور الــذي لعبتــه مصــر باعتبارهــا رئــيس اللجنــة 

 .2018يوليو  والتي انتهت في األول من تموز/االستشارية التابعة للوكالة خالل العام المنصرم، 
ســهمت بشــكل جــوهري فــي دعــم أنشــطة الوكالــة خــالل مرحلــة زمنيــة هــي أوقــال كرينبــول، إن مصــر 

ونـروا علـى الصـعيدين المـالي والسياسـي، حسـبما ذكـر المتحـدث باسـم الخارجيـة األاألخطر في تـاريخ 
 المصري السفير أحمد أبو زيد.

 18/7/2018 ،القدس، القدس
 

 في القدس وقف تتمثل فيه خصائص التأبيد والديمومة والثبات اإلسالميةالمقدسات  الرزاز: .47
والشؤون والمقدسـات  األوقافعمر الرزاز رعى وزير  .د األردني عن رئيس الوزراء مندوبا   :بتراوكالة 

الذي  ،انفي عمّ مس أ لألوقاف،البصل افتتاح أعمال المؤتمر التنموي  أبوالناصر  عبد .داإلسالمية 
وقـال  .اإلسـالميةوالشـؤون والمقدسـات  األوقـافتنظمه شركة لهيم الدولية المحدودة بالشراكة مـع وزارة 

فــي القــدس الشــريف تمثــل وقفــا  تتمثــل فيــه خصــائص الوقــف مــن  اإلســالميةن المقدســات إالبصــل  أبــو
 ارته ورعايته.التأبيد والديمومة والثبات ووجوب المحافظة عليه وعدم التقصير في عم

 19/7/2018 ،الدستور، عّمان
 

 ودعمها مالياً  األونرواالنائب سمير الجسر: للمحافظة على  .48
من حركة فتر برئاسة  استقبل عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر في مكتبه في طرابلس وفدا  

 .جهاد فياض، ناقش معه التطورات الفلسطينية والعربية عموما   أبو
وتقلـيص حجـم  األونـرواالوفد مع الجسر مشكلة منظمة  أثاراض آلخر التطورات المحلية، وبعد استعر 

. كمـا نقـل الوفــد للجسـر الـبطء فــي %80 إلـىنسـب تصــل  إلـىالمسـاعدات الطبيـة واالستشـفائية لــديها 
 حتى تاريخه. %48ـ ال اإلعمارمخيم نهر البارد، حيث لم تتعد نسبة  إعمار إعادة
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للفلسطينيين في  اإلنسانيةتضامنه وتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومع الحقوق الجسر  أكدمن جهته 
 أنعلى  قرب وقت ممكن، مشددا  أالحريري في  سعد نه سيتابع هذه الملفات مع الرئيسأ لبنان، مؤكدا  
تبقى على عاتق السلطة الفلسطينية التي عليها متابعة االتصـاالت مـع كافـة دول  األساس"المسؤولية 

 ودعمها ماليا.  األونرواالم لحث المجتمع الدولي على المحافظة على الع
 18/7/2018 ،المستقبل، بيروت

 
 مسح إسرائيلي حدودي يمّهد الستكمال الجدارلبنان:  .49

أقدمت القوات اإلسرائيلية أمس، على تنفيذ أعمال مسر وتحديد بالقرب من السياج التقني في : بيروت
فـركال وعديسـة، علـى الحـدود مـع فلسـطين المحتلـة، تمهيـدا  السـتكمال بنـاء منطقة العبارة بـين بلـدتي ك

الجدار في ظل انتشار لجنود إسرائيليين، وفي الجهة المقابلـة شـوهدت دوريـة للقـوات الدوليـة "يونيفيـل" 
 ، وفق "الوكالة الوطنية لإلعالم".اإلسبانيةالتابعة للكتيبة 

عمــل الجــيش اإلســرائيلي علــى رفــع ســواتر ترابيــة إلــى وفــي المنطقــة المواجهــة لمــدخل مــيس الجبــل، 
جانــب الشــريط التقنــي علــى الطريــق المــؤدي إلــى مســتعمرة المنــارة، فــي ظــل تحليــق للطيــران الحربــي 

 وطائرات االستطالع، في أجواء منطقة مرجعيون.  اإلسرائيلي
 19/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 سلح" عربيسالح إسرائيلي بالخليج: قلق تل أبيب من "سباق ت .51

، بتوجس وقلق، اإلنفاق العسكري في الدول العربية، وخاصـة فـي "إسرائيل"تتابع : تحرير بالل ضاهر
عـــن "معهـــد أبحـــاث األمـــن  منطقـــة الخلـــيج، وتصـــفه بــــ"سباق تســـلر". وذكـــرت دراســـة، صـــدرت مـــؤخرا  

ة وأن تواجـــه فـــي هـــذا الســـياق "عـــدة معضـــالت"، خاصـــ "إســـرائيل"القـــومي" فـــي جامعـــة تـــل أبيـــب، أن 
 "إسرائيل نفسها تصدر منظومات أسلحة متطورة إلى دول عربية في الخليج".

أول هــذه المعضــالت اإلســرائيلية أن إدارة الــرئيس األمريكــي، دونالــد ترامــب، تســعى إلــى تقويــة أنظمــة 
صــديقة لهــا فــي الخلــيج مقابــل إيــران وتشــدد علــى مصــلحة صــناعات األســلحة األمريكيــة، إلــى جانــب 

ع دول أخــــر  مصــــدرة لألســــلحة، فــــي مقـــدمتها روســــيا والصــــين. وبحســــب الدراســــة، فــــ ن المنافســـة مــــ
ال تريــد الظهــور كمــن تمــس بمصــلحة أمريكيــة أساســية وبقــدرة اإلدارة الحاليــة، التــي وضــعت  "إســرائيل"

هــدفا بتحســين وضــع االقتصــاد األمريكــي مــن خــالل التشــديد علــى "إعــادة أمــاكن عمــل لألمــريكيين"، 
وتابعــت الدراســة، التــي أعــدها الباحــث فــي المعهــد يوئيــل غوجانســكي وياهيــل أرنــون،  .وتحقيــق غايتهــا

وهــو مســؤول كبيــر فــي جهــاز األمــن اإلســرائيلي، أنــه إضــافة إلــى المصــلحة األمريكيــة، فــ ن "التعــاون 
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األمني بين إسرائيل ودول الخليج، وكذلك مـع مصـر واألردن، توطّـد وال مصـلحة إلسـرائيل للمـس بـه. 
هــذه العالقــات اآلخــذة بــالتطور والرغبــة فــي تشــكيل كتلــة ضــد إيــران، فقــد لّينــت إســرائيل فعليــا وبســبب 

موقفها في موضوع تصدر السـالح المتطـور إليهـا. بـل أن إسـرائيل نفسـها تبيـع عـددا مـن دول الخلـيج 
وتســـاءلت الدراســـة بـــأي مـــد  ب مكـــان  منظومـــات أمنيـــة متطـــورة مـــن إنتاجهـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة".

أن تعمل بحرية مقابل اإلدارة األمريكية الحالية، التي وضـعت أمامهـا كغايـة مركزيـة  "إسرائيل"كومة ح
بيــع منظومــات  زيــادة تصــدير األســلحة مــن إنتاجهــا، وبــأي مــد  قــد يمــس عمــل إســرائيلي حــازم ضــدّ 

 لدول.وعدد من هذه ا "إسرائيل"أسلحة أمريكية متطورة لدول الخليج بنسيج العالقات الحاصل بين 
عــن قلقهــا، وفقــا لدراســة "معهــد أبحــاث األمــن القــومي"، مــن "ارتفــاع مشــتريات الــدول  "إســرائيل"وتعبــر 

العربية لألسلحة مـن الصـين وروسـيا، خاصـة وأن وتيـرة هـذه المشـتريات سـريعة. واعتبـرت الدراسـة أن 
جل ممارسة ضـغوط "غاية هذه المشتريات تعزيز هذه الدول لعالقاتها مع موسكو وبكين، وأيضا من أ

 على الواليات المتحدة، بسبب رفضها بيع منظومات أسلحة معينة، وتقليص التعلق بمزود واحد".
أنهـا ال  وتبدي الدراسة قلقا من إمكانيـة تراجـع مكانـة واشـنطن فـي المنطقـة وخاصـة فـي الخلـيج، علمـا  

اســة إن "علــى إســـرائيل تــزال تــزود نصــف كميــة األســلحة التــي تصـــل إلــى الــدول العربيــة. وقالــت الدر 
بــــراز مخــــاطر محتملــــة كامنـــة فــــي هــــذا االتجــــاه دشــــراء أســــلحة  استيضـــاح موقــــف اإلدارة األمريكيــــة وا 
أمريكيـــة . وفـــي هـــذا الســـياق، عبـــرت دولتـــان علـــى األقـــل، الســـعودية واإلمـــارات، عـــن اهتمـــام بشـــراء 

أنـــه خـــالل واليـــة إدارة االســـتعداد الحتمـــال  "إســـرائيل". وعلـــى F35طـــائرات مقاتلـــة متطـــورة مـــن طـــراز 
 ترامب، ستسمر الواليات المتحدة ببيع هذه الطائرة المتطورة لإلمارات والسعودية.

ودراسـة أي أنظمــة يمكـن تزويــدها لـدول الخلــيج  وقالـت الدراسـة إن "علــى إسـرائيل أن تراقــب اسـتخباريا  
علـى أمـن  ال يشكل خطـرا   من أجل تحسين أمنها وتقوية العالقات بينها وبين الواليات المتحدة، بشكل

إسرائيل. وفي موازاة الحاجة إلى العمـل مقابـل اإلدارة األمريكيـة فـي هـذا الموضـوع، ينبغـي البحـث فـي 
 ما إذا باإلمكان تطوير رافعات تأثير على روسيا والصين".

 

 توجس من انعدام استقرار أنظمة عربية
قرار الدائم لألنظمـة. فقـد زود الشـرق األوسـط فـي قالت الدراسة إنه "يوجد خوف دائم يتعلق بانعدام االست

الســنوات األخيــرة أمثلــة علــى تغيــر االتجــاه وانهيــار أنظمــة كانــت تبــدو مســتقرة، وذلــك، أحيانــا، مــن دون 
إشارات تحذير مسبقة. وال يمكن النفي بشكل مطلـق وضـع يتقـوض فيـه االسـتقرار فـي إحـد  الـدول وقـد 

 "بأيـدي غيـر صـحيحة"، مثلمـا حـدث لمنظومـات أسـلحة أقـل تطـورا  تقع منظومات السـالح التـي بحوزتهـا 
يقظــة  "إســرائيل"نســبيا فــي ليبيــا، الــيمن، ســورية والعــراق. وفــي هــذا الســياق ينبغــي التســاؤل مــا إذا كانــت 
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التقليديـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة وتركيـا ومصـر، ومـا إذا  األسـلحةحيال ما يحدث فـي مجـال مشـتريات 
 على ضمانات أمريكية، تكنولوجية وسياسية، كي ال يوجه السالح نحوها".ب مكانها الحصول 

فــي صــدام عســكري مباشــر مــع  وخلصــت الدراســة إلــى أن "دول الخلــيج العربيــة لــم تكــن ضــالعة أبــدا  
إســرائيل فــي المســتقبل،  أن الســالح المــزود لهــا اآلن ســيوجه ضــدّ  إســرائيل، لكــن ال يمكــن النفــي مطلقــا  

المتطورة المختلفة إلـى  األسلحةظمتها الحالية. لذلك على إسرائيل دراسة وصول حتى ليس من قبل أن
الشــرق األوســط وتأثيرهــا علــى أمنهــا القــومي. وعلــى إســرائيل أن تطــرح أمــام األمــريكيين التخــوف مــن 

إلــى الــدول العربيــة وفــي حــال الضــرورة محاولــة اشــتراط ذلــك باســتمرار الحفــاظ علــى  األســلحةوصــول 
 ".عية العسكرية بينها وبين هذه األنظمة، الصديقة لها حاليا  الفجوة النو 

 18/7/2018 ،48عرب 
 

 من عواقب تدمير "خان األحمر" "إسرائيل"موغيريني تحذر  .50
حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني من العواقب الوخيمـة، 

 ات إسرائيلية بديلة.عمر ألحمر" وتشريد السكان واألطفال لبناء مستالتي قد تنشأ من إزالة تجمع "خان ا
، علــى الموقــع اإللكترونــي للمفوضــية 18/7/2018 فــي بيــان صــحفي يــوم األربعــاء ،وشــددت مــوغيريني

 الدولتين. ات في تلك المناطق يهدد إيجاد حلول سلمية لحلّ عمر الخارجية، على أن بناء المست
تحظـى باهتمامنـا الكامـل، حيـث سـلط مجلـس الشـؤون "األحمـر مـا زالـت التطورات في خان إن وقالت 

الخارجية لالتحاد األوروبي الضوء بشكل منهجي على أزمات المجتمعات البدوية، بما في ذلك خطـر 
 ." E1النقل القسري من منطقة د

زاحــة ســكانه علــى االتحــاد األوروبــي يشــدد أنوأضــافت  ا أن عواقــب هــدم أي مــن هــذه المجتمعــات وا 
يتوقع أن تعيد السلطات اإلسرائيلية النظر في قرارها ب زالـة خـان األحمـر، " نهوأ، ستكون خطيرة للغاية

وتســـمر بوصـــول المســـاعدات اإلنســـانية دون عوائـــق للفلســـطينيين الـــذين يحتاجونهـــا، بمـــا يتوافـــق مـــع 
 التزاماتها".

 18/7/2018 ،األيام، رام هللا
 

 من الشواطئ اإليطالية صوب قطاع غزة الخميسأسطول "كسر الحصار" ينطلق  .52
أعلنــت "اللجنــة الدوليــة لكســر الحصــار عــن غــزة" أن رحلتهــا البحريــة التــي انطلقــت  :بــاليرمو دإيطاليــا 

 يـــوممنتصـــف أيـــار/ مـــايو الماضـــي، تحـــت شـــعار "ألجـــل مســـتقبل عـــادل لفلســـطين" تتهيـــأ لالنطـــالق 
طالية، في الجزء األخير من رحلتهـا باتجـاه من ميناء باليرمو بجزيرة صقلية اإلي 19/7/2018 الخميس
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ــة 18/7/2018 فــي تصــرير صــحفي يــوم األربعــاء ،وقالــت اللجنــة قطــاع غــزة. ، إن هــذه الرحلــة محاول
الفلســـطينيين بحريـــة  ، وللتأكيـــد علـــى حـــقّ عامـــا   11جديـــدة لكســـر الحصـــار المفـــروض علـــى غـــزة منـــذ 

لــى وطــنهم. لمــنظم لســفن كســر الحصــار، قــد قــرر حمــل وأفــادت اللجنــة، بــأن التحــالف ا الحركــة مــن وا 
كمية مـن األدويـة والمسـتلزمات الطبيـة األساسـية، للمسـاعدة فـي معالجـة جرحـى مسـيرة العـودة الكبـر  

وبّينت أن رحلة كسر الحصار انطلقت من شمال أوروبـا قبـل شـهرين  خالل الشهور الثالثة الماضية.
 ميناء أوروبي. 20حو نوتوقفت في 

 18/7/2018 وكالة قدس برس،
 

 على الجوالن "إسرائيل"مريكية: السعودية واإلمارات والبحرين يدعمون سيادة األصهيونية المنظمة ال .53
قال رئيس المنظمة الصهيونية األمريكية مورتون كالين، إن اعتراف الواليات المتحـدة بسـيادة  الدوحة:

كــــا المعتــــدلين الســــعودية علــــى الجــــوالن المحتــــل يحظــــى بــــدعم ممــــن وصــــفهم بحلفــــاء أمري "إســــرائيل"
ــــواب األمريكــــي، أن هــــذا  ــــس الن واإلمــــارات والبحــــرين. وأضــــاف كاليــــن، خــــالل جلســــة اســــتماع بمجل
ـــب مـــن ســـماهم  ـــدعم مطال ـــي، بـــأن أمريكـــا ال يمكـــن أن ت ـــة للعـــالم العرب ـــراف ســـيكون رســـالة قوي االعت

 بـ"مروجي اإلرهاب ورافضي التفاوض مع إسرائيل".
 19/7/2018 ،الشرق، الدوحة

 
 قواعد االشتباك المتغيرة في غزة .54

 ماجد الشيخ
مكانات اندالع مواجهة شـاملة بـين فصـائل  حمل التصعيد العسكري في قطاع غزة العديد من فرص وا 
المقاومــة وجــيش االحــتالل اإلســرائيلي، علــى رغــم اســتبعاد الطــرفين أي مصــلحة ألي منهمــا فــي وقــوع 

ة أي منهمــا بالضــرورة. فالطرفــان ال يســعيان خــالل مثــل هــذه المواجهــة، التــي قــد ال تخــدم اســتراتيجي
المواجهات إلى ما يمكن تسميته "القتل االستفزازي"، وما قد يجره مـن تـداعيات غيـر متوقعـة. فقـد نقـل 
عــن ضــابط رفيــع المســتو  فــي ســالح الجــو اإلســرائيلي، إن طياريــه امتنعــوا عــن إصــابة عناصــر فــي 

تعليمـات القيـادة العسـكرية العليـا للجـيش اإلسـرائيلي. ووفقـا  المقاومة في شكل متعمد، وذلك بنـاء علـى 
ـــد أكـــد الضـــابط أن عشـــرات الطـــائرات الحربيـــة شـــاركت فـــي غـــارات الســـبت  ـــري فق ـــال" العب لموقـــع "وال
الماضـــي فـــي شـــن الضـــربات الجويـــة المكثفـــة علـــى األهـــداف المختلفـــة فـــي قطـــاع غـــزة، فـــي أعقـــاب 

ن التصعيد هناك، وذلك من خالل التعاون مع قيـادة المنطقـة استعدادات استغرقت أسابيع توقعا  إلمكا
 الجنوبية.
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مباشـــرة وفـــي اليـــوم التـــالي للتصـــعيد، وعشـــية قمـــة هلســـنكي، كشـــف موقـــع عبـــري النقـــاب عـــن خطـــة 
إســرائيلية أطلـــق عليهــا "مظلـــة النــار"، وتهـــدف لتحويــل المعلومـــات إلــى أوامـــر فوريــة إذا قـــرر الجـــيش 

سرائيلي األحد مناورة عسكرية في النقب وداخل مدينة بئر السبع، تحاكي احتالل غزة. وبدأ الجيش اإل
آليـــة ســـيطرة إســـرائيل علـــى القطـــاع. و "مظلـــة النـــار"، هـــي غرفـــة مجهـــزة بحواســـيب وشاشـــات وأجهـــزة 
اتصال حديثة، تهدف لتشخيص ومهاجمة وتصفية الخاليا المسلحة، استنادا  إلى معلومات استخبارية 

 ا جهازا األمن العام دالشاباك  واالستخبارات العسكرية دأمان .فائقة الجودة مصدره
وتشــمل الخطـــة بحســـب موقـــع "والـــال" االســـتخباري "مالحقــة خاليـــا مســـلحة، ومواجهـــة تهديـــدات تحـــت 
خـالء مصـابين وقتلـى مـن الجـيش، ومشـاركة مختلـف قـوات الجـيش  أرضية، ونصب عبـوات ناسـفة، وا 

والهندسة، والمدفعية، وسيتعامل التدريب مع مختلف السـيناريوات ووحداته العسكرية، من بينهم المشاة 
المتوقعــة فــي قطــاع غــزة". ويقــول الموقــع إن الخطــة "تســعى لتضــييق الخنــاق علــى الخاليــا المســلحة، 
بحيث ال تستطيع العمل عالنية باستثناء مجاالت ضيقة، فيما يجلس الضباط أمـام شاشـات البالزمـا، 

ما يعني أن الثورة الرقمية باتت جزءا  جوهريا  في عملية القتال". ويوضر أن ويديرون المعركة عبرها، 
"مظلــــة النــــار تركــــز علــــى الرصــــد الرقمــــي خلــــف حــــدود غــــزة الجنوبيــــة، لجســــر الهــــوة بــــين المعلومــــة 

 االستخبارية وحلقة النار، وجعل إصابة األهداف أكثر دقة".
نــاطق فلســطين التاريخيـــة المحتلــة، احـــتالل تحــاكي هــذه المنـــاورات التــي تســتمر أســـبوعا  فــي جميـــع م

قطاع غزة، وذلك استعدادا  لمواجهة عسكرية محتملة مسـتقبال  علـى جبهتـي القطـاع وسـورية. وبحسـب 
ــــات  ــــاورات "تشــــمل تحركــــات كبيــــرة للجــــيش والمركب ــــ ن المن ــــان صــــادر عــــن الجــــيش اإلســــرائيلي، ف بي

اإلعــالم اإلســرائيلية عــن الجــيش قولــه إن والطــائرات سيشــعر بهــا جميــع ســكان الــبالد". ونقلــت وســائل 
"اإلعــالن عــن هــذه المنــاورات جــاء مفاجئــا ، ألنــه عنـــدما ترغــب دولــة مــا فــي التأكيــد علــى أن قواتهـــا 

 مستعدة للتحرك العسكري لدعم مواقفها السياسية، ف نها تعلن عن تدريبات عسكرية مفاجئة".
نتائج اجتماع القمة بين الرئيسين األميركي دونالد ووفقا  لتقديرات بعض المحللين، ف ن إسرائيل تنتظر 

ترامب والروسي فالديمير بوتين، بعد وقت قريب من انتهائها، ال سيما في شأن مسألة استمرار وجود 
القوات اإليرانية في سورية. وما إذا كان االتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى سحب هذه القوات كما تريـد 

 إسرائيل.
واء المتشنجة والضاغطة، تجددت انتقادات العديد من المحافل الوزارية واإلعالمية على رغم هذه األج

لحكومـة نتانيـاهو، لفقـدانها اسـتراتيجية تعامـل مـع غـزة، فـي ظـل اسـتمرار تجـدد إطـالق النـار بـين فتــرة 
وأخر ، في وقت رجر البعض عدم رغبة الطـرفين بالتصـعيد نحـو حـرب واسـعة أو شـاملة، علـى رغـم 

 بعض قيادات من الجانبين التهديد والوعيد بما يتجاوز سقف التصعيد الراهن.مواصلة 
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وفي وقت ترددت داخل الحكومة أصوات تنادي برد حاسم دنفتالي بينيت ، أكد وزير األمـن الـداخلي، 
جلعاد أردان، أن الجيش اإلسرائيلي على استعداد لدخول قطاع غزة إذا استوجب األمر. على رغم أن 

ملة ليســـت الخيـــار المفضـــل، ولكـــن لـــيس باســـتطاعتنا أن نحـــدد كيـــف ستتصـــرف حركـــة "معركـــة شـــا
حماس". في حين رأ  المحلل العسكري عاموس هرئيل فـي "هـ رتس"، أن الجولـة الحاليـة ال تبـدو فـي 
الوقــت الـــراهن، أنهـــا الطلقـــة األولـــى فـــي حـــرب أخــر  بـــين إســـرائيل و "حمـــاس". مرجحـــا  أنهـــا محاولـــة 

واعد أخر  للعبة في الجنوب، موازية للمفاوضـات غيـر المباشـرة بـين األطـراف التـي إسرائيلية لفرض ق
 توسط فيها المصريون وأفرزت هدنة ال أحد يعلم كم ستصمد.

هارئيل المقرب من المؤسسة األمنية يوضر أنه في هذه األثناء، يبدو أن المفاوضات عالقة من أجـل 
مــن الضــغط نتيجــة الوضــع فــي غــزة، ولــذلك تواصــل  تســوية أوســع نطاقــا ، وتواجــه "حمــاس" مــا يكفــي

إطالق الطائرات الورقية والصواريخ، على رغم معرفة قادتها بأن هذا قد يورطهم في حرب جديدة أشد 
  للحديث عن ضغوط على نتانيـاهو، 17/7/2018ثاء دخطورة. لكن هارئيل عاد في مقال له يوم الثال
 .2014لجرف الصامد" في عام ربما تدفعه لحرب جديدة على غرار حرب "ا

من جهته، رأ  المحلل العسكري يوآف ليمـور فـي "إسـرائيل اليـوم"، أنـه بعـد أربـع سـنوات بالضـبط مـن 
عملية "الجرف الصامد"، كانت إسرائيل و "حماس"، في األمس، على مقربة كبيرة من تجدد المواجهـة 

 قواعد اللعبة" كل لمصلحتها.في قطاع غزة، لكنهما غير معنيتين بها، بل رغبتا بتغيير "
ويتفق ليمور مع هارئيل بأن هناك مؤشرات ميدانية كثيرة على عدم رغبة الجـانبين بالتـدهور لمواجهـة 
أوســـع، ومـــع ذلـــك يـــرجر أن "حمـــاس" فوجئـــت بشـــدة الهجمـــات اإلســـرائيلية. ويشـــير إلـــى أن إســـرائيل 

لطــــائرات الورقيــــة والبالونــــات وضــــعت ثالثــــة شــــروط فوريــــة لموافقتهــــا علــــى التهدئــــة: وقــــف إطــــالق ا
المحترقــة، ووقــف إطــالق الصــواريخ ووقــف النشــاط اإلرهــابي علــى الســياج. و "حمــاس"، مــن جانبهــا، 

 تطالب ب عادة فتر المعابر بالكامل، وبأن توقف إسرائيل هجماتها في غزة.
راطات مــا ســاد القطــاع بعــد جولــة التصــعيد األخيــرة، كــان ينــاقض كــل مــا جــر  الحــديث عنــه مــن اشــت

للتهدئة، أو شروط فورية وغيرها، فعناصر االشـتباك المختلفـة مـا زالـت تصـارع للبقـاء وتخـرق الهـدوء، 
وحتى يوم األحد المقبل سيبقى معبر كرم أبو سالم مغلقا  أمام المحروقات والغاز، ما يعنـي االسـتمرار 

 بتشديد الخناق على غزة.
ـــيكس هـــذا فـــي وقـــت جـــر  تســـريب معلومـــات كشـــفها المحلـــل  العســـكري فـــي "يـــديعوت أحرونـــوت"، أل

فيشمان، تقول أن جيش االحتالل يسعى منذ شهور الستنزاف قوة "حماس"، من دون أن يضـطر إلـى 
احــتالل غــزة ودفــع أثمــان الحــرب والســيطرة عليهــا. وأضــاف أنــه إلــى جانــب القضــاء علــى األنفــاق فــي 

د البنـى التحتيـة العسـكرية لحمـاس". القطاع، "يخوض الجيش اإلسرائيلي منذ أشهر حرب استنزاف ض
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ويقول فيشمان إن الجانبين يحاذران في ردودهما، تحاشيا  لالنـزالق نحـو حـرب واسـعة، كـل لحسـاباته. 
ويخلــص إلــى القــول: "هكــذا نبقــى هــذه المــرة أيضــا  مــع مواجهــة عســكرية تبحــث عــن حــل ومــع حــرب 

 استنزاف تغذي نفسها".
ناقضة، تؤكده التحليالت اإلسرائيلية كما الفلسطينية، من أن كال خالصة الوضع الراهن بمعطياته المت

الطــرفين ولكــل أســبابه الداخليــة، ال تحــدوهما أي رغبــة فــي تحويــل المناوشــات إلــى مواجهــة عســكرية 
شاملة، في وقت ال تساعد ظروف الطرفين وال تشجع على ذلك. لكن معادلة القصف بالقصف، لـد  

على حرائق الطائرات الورقية، قد تدفع األمور إلى التسخين وبدء غليان  فصائل غزة، كما معادلة الرد
المرجــل الميـــداني، ومـــا قـــد يجـــره مـــن تطـــورات غيــر متوقعـــة، ال ســـيما إذا مـــا تســـبب االشـــتباك بوقـــوع 
ضحايا من الطرفين، وما قد تجره تداعيات ذلك من مواجهة عسكرية شاملة، قد يحتاجها هـذا الطـرف 

فــــة تبريراتــــه السياســــية فــــي جبهتــــه الداخليــــة، فــــي غيــــاب أي اســــتراتيجية واضــــحة أو ذاك، لتــــرجير ك
 ومحددة.

 19/7/2018، الحياة، لندن
 

 ماذا جرى بين ترامب والرئيس الفلسطيني؟ .55
 احمد جميل عزم
يؤكد مسؤولون مطلعون أّن الرئيس األميركي دونالد ترامب في لقاءاته مع نظيره الفلسطيني انتقل إلى 

مفاجئــة أثنــاء الحــديث، مــن تفهــم وجهــة النظــر والروايــة الفلســطينية دعلــى النحــو الــذي محطــات بــدت 
قدمــه تقريبــا الــرئيس محمــود عبــاس فــي خطابــات منهــا خطابــه أمــام المجلــس الــوطني الفلســطيني هــذا 
العــام ، إلــى تقــديم النصــر، والحــديث عــن فــن الصــفقات دخصوصــا  مســألة تبــادل األراضــي  باعتبــاره 

وتبـادل عقـارات، بـل وقـال إّنـه سيسـاعد الفلسـطينيين فـي التوصـل التفـاق جيـد، وهـذا ربمـا خبير تجارة 
 شجع الفلسطينيين إلعطاء الجهود األميركية فرصة، إلى أن جاء قرار "السفارة" العام الفائت.

ال يختلــف موقــف القيــادة الفلســطينية مــن ترامــب وانتخابــه، عــن الموقــف الشــعبي األميركــي، وعشــرات 
ـــوا ترامـــب، وذلـــك مـــن زاويـــة "الملـــل" مـــن النخـــب التقليديـــة التـــي حكمـــت البيـــت المال ـــذين انتخب يـــين ال

األبيض. فهيالري كلينتون بدت أقرب للبيت األبيض في الحملتين االنتخابيتين اللتين خاضتهما أعوام 
، فهــي الســيدة األولـــى ســابقا دزوجـــة رئــيس ، وهــي عضـــو مجلــس شـــيوخ، وهــي وزيـــرة 2016و  2008
جيـــة ســـابقة، وهـــي مـــن هـــذه الزاويـــة مؤهلـــة، ولكـــن مـــن زاويـــة أخـــر  هـــي مـــن نخبـــة مّلهـــا الناخـــب خار 

األميركـــي، ومـــّل مصـــالحها وارتباطاتهـــا الماليـــة مـــع شـــركات ومـــانحين داخليـــين وخـــارجيين يعطونهـــا 
ـــة الركـــود التـــي أدخلـــت هـــذه النخـــب  األمـــوال لمؤسســـاتهم الثقافيـــة وشـــركاتهم، وضـــاق النـــاخبون بحال
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ر الفلســـطينيون وقيـــادتهم مـــن النخـــب األميركيـــة التـــي تـــأتي لتـــدير االقتصـــ اد فيهـــا. وفـــي المقابـــل ضـــجخ
الصــراع وتحتويــه، ال لتحلــه، وكلينتــون تــم تجريبهــا فلمــاذا يــتم تجربتهــا مجــددا  خاصــة أّنــه تســرب مــن 

نهـا، أنهـا ضمن البريد االلكتروني لها دأثنـاء الحملـة االنتخابيـة ومـا قبلهـا  فـي مراسـالت مـع مقـربين م
 تر  مفيدا  "بناء مدينة من الوهم للفلسطينيين" عن العملية السياسية. 

لقـد أوضـر تحقيـق مجلـة "ذا نيويـوركر" المطـول مـؤخرا ، بعنـوان "نظـام دونالـد ترامـب العـالمي الجديـد"، 
شـيلدون  كيف تنبه اللـوبي اإلسـرائيلي الجديـد دولـيس التقليـدي  فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة، بقيـادة

أديلســون، إلــى أن فــرص فــوز ترامــب موجــودة فعــال، وتــم اتخــاذ القــرار بدعمــه وســاعد فــي ذلــك صــهره 
جاريـد كوشـنير، ومحــاموه الصـهاينة ديفيــد فريـدمان وجيسـون غــرينبالت، وأكمـل "الطــاقم" بنائـب رئــيس 

 مسيحي صهيوني، هو مايك بينيس. 
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، لدرجـــة طلبـــه مـــن بعـــد أن بـــدا اقتنـــاع ترامـــب بفـــرص لصـــفقة نهائيـــة بـــين 

مســاعدين دراســة مســألة نشــر قــوات أميركيــة فــي الضــفة الغربيــة، فــ ّن "مســاعديه" الصــهاينة، اتصــلوا 
بالفلســـطينيين، قبـــل تســـرب أي أنبـــاء لإلعـــالم، ليخبـــروهم بضـــرورة "نســـيان" مـــا ســـمعوه مـــن الـــرئيس، 

 بانتظار المزيد من البحث. 
 ، قــال تعليقــا  علــى اللقــاء 2017 - 2013ابرات األميركيــة الســابق، جــون برينــان دإذا كــان مــدير المخــ

األميركـي الروســي هـذا األســبوع، أّنـه أثبــت "أّن ترامـب فــي جيـب دالــرئيس الروسـي فالديميــر  بــوتين"، 
فالحقيقــة أّن هــذا قــد يكــون صــحيحا نســبّيا ، ولكــن األدّق أن صــاحب الجيــب الكبيــر هــو شــخص مثــل 

يلســـون، الـــذي كـــان امبراطـــور القمـــار األميركـــي، واآلن هـــو إمبراطـــور اللوبيـــات اإلســـرائيلية شــيلدون أد
الجديــدة بمــا فــي ذلــك الجامعــات األميركيــة والجماعــة المعروفــة باســم  المجلــس اإلســرائيلي األميركــي 

IACى ، الذي ينـافس حتـى  اللـوبي التقليـدي دإيبـاك ، وصـوال لإلعـالم، وهـو ينفـق مئـات الماليـين علـ
كل ذلك. فلو كان ترامب حقـا  فـي جيـب بـوتين، لكـان صـعبا  أن نـر  إلغـاء الـرئيس األميركـي لالتفـاق 

 النووي مع إيران، ولما قام بضربات في سورية، حتى لو كانت محدودة. 
، فجــن جنــون أديلســون 2017لقــد قــام ترامــب بتأجيــل نقــل الســفارة األميركيــة للقــدس فــي منتصــف عــام 

خـــر مـــرة يســـمر لـــه بالتأجيـــل. ثـــم بـــدا ترامـــب مســـتعدا  للتجـــاوب مـــع صـــفقة تفاوضـــية وأخبــره أّن هـــذه آ
ـبية" الصـهاينة المحيطـون بـه. ثـم بـدأ التحـرك فـي  منطقية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فتحرك "الصخ
 سورية، فقال له اإلسرائيليون والروس اترك هـذا لنـا نحـن نعالجـه لوحـدنا. فـالموقف اإلسـرائيلي واللـوبي
المؤيــد لبنيــامين نتنيــاهو فــي الواليــات المتحــدة دجــزء يمينــي محــدد مــن اليهــود هنــاك ، ان علــى ترامــب 

 دعم ما تريده إسرائيل فقط، دون االجتهاد لوضع حلول بنفسه.  
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ال شك أّن طبيعة "االنحناء" و"االنحياز" الذي يقوم به ترامب لصالر بوتين، يثير الكثير مـن الشـكوك 
ود ســـر شخصـــي أو مصـــالر، أو حســـابات غيـــر واضـــحة، تحكـــم جـــزءا مـــن مواقـــف المبـــررة حـــول وجـــ

ترامــب، وربمــا تتكشــف يومــا  مــا، ولكــن الحســابات والمصــالر واالرتباطــات اإلســرائيلية الصــهيونية دأو 
 الجيب اإلسرائيلي  موجودة على السطر وظاهرة.    

 19/7/2018الغد، عمان، 
 

 للحرب باً الطائرات الورقية والبالونات ليست سب .56
 ال توجد أي جهة أمنية إسرائيلية تعتقد أن الوضع في القطاع يبرر حدوث عملية عسكرية

 عاموس هرئيل
صــورة الوضــع فــي الجنــوب، كمــا ظهــرت أمــس لــد  المســتويات األمنيــة فــي إســرائيل، محزنــة ومقلقــة، 

ورقية الحارقة أوجـدت والقيادة السياسية فقدت هدوءها، وتخشى من قول الحقيقة للجمهور: الطائرات ال
مشــكلة أمنيــة لبلــدات غــالف غــزة، وهــذا تهديــد يجــب عالجــه بصــورة دائمــة وبتصــميم. الحرائــق التــي 
تشــعلها الطــائرات والبالونــات، والتــي لــم يخــدش منهــا مــواطن إســرائيلي واحــد، مــن المحظــور أن تكــون 

فــي شــرك اإلعالنــات  مبــرر ا للحــرب، وهــذه األمــور ال تقــال بشــكل صــرير. فالمســتو  السياســي ســقط
المثيــرة لــه، وبــدون تغييــر فــي مقاربتــه نحــن نقتــرب مــن حــرب غيــر ضــرورية مــع حمــاس. إن اخــتالط 
الظروف يدفع إسرائيل إلى هذه الزاوية: تـوتر داخلـي بـين األحـزاب الثالثـة التـي تقـود السياسـة األمنيـة 

ســرائيل بيتنــا ـ تغطيــة  صــحافية دراميــة دأمــس وصــل لهــب فــي االئــتالف ـ الليكــود، والبيــت اليهــودي، وا 
الحرائــق إلــى العنــاوين الرئيســية فــي الصــحف فــي دولــة مــا زالــت تتــذكر فيهــا العمليــات االنتحاريــة فــي 

 الحافالت ، وضغط الجمهور يزداد.
ذا أزلنـا  يبدو أنه ال يوجد أي شخص في المستو  األمنـي يعتقـد أن الطـائرات الورقيـة تبـرر الحـرب، وا 

تخــاب فمــن المعقــول أن هــذا كــان موقــف معظــم الــوزراء، ولكــن السياســيين يقــرأون الحاجــة إلعــادة االن
االستطالعات التي تشير إلى إحباط كبير من استمرار الحرائق في غالف غـزة ويشـعرون أن األرض 

م، و"الجـرف 2012تهتز تحت أقدامهم. ومثلما في المواجهتين السابقتين في غـزة: "عمـود الـدخان" فـي 
ا تلوح إمكانية انتخابات قريبة.2014الصامد" في   م، فهذه المرة أيض 

ما زال هناك مجال معين للعمل من أجل منع الحرب، فالضغط الذي تستخدمه مصر واألمم المتحـدة 
على حماس يمكن أن يؤثر عليهـا كـي تقـوم بضـبط إطـالق الطـائرات الورقيـة، لكـن الخـوف يـزداد مـن 

ـــا حــدوثها، وفيهـــا أن المواجهــة العســكرية ســـتحدث بســبب التك تيـــك الجزئــي: حادثــة منعزلـــة يتوقــع دائم 
 يؤدي حريق كهذا إلى خسائر في األرواح.
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منذ سنة تقريب ا وكل الجهات األمنية في إسرائيل موحدة في تحذير الحكومة والكابنـت مـن خطـر أزمـة 
إنســــانية فــــي القطــــاع، وهــــم يوصــــون بخطــــوات اقتصــــادية لتخفيــــف الوضــــع هنــــاك. قبــــل ذلــــك قــــدمت 
االســتخبارات العســكرية "تحــذير ا اســتراتيجي ا" للمســتو  السياســي بشــأن احتمــال أعمــال عنــف كبيــرة فــي 
المنــاطق. منــذ شــهر آذار ـ حيــث التظــاهرات علــى طــول الجــدار، وفــي الجــوالت المتواصــلة إلطــالق 

عـي الصواريخ والقذائف والطائرات الحارقة ـ وحماس هي التي تملي سير األمور، حماس تقرب عـن و 
خطــر الحــرب مــن خــالل تفكيــر خــاط  بأنهــا بــذلك ســتتخلص مــن الضــائقة د"فــي الشــباك يقــدرون أن 

 حماس مستعدة للذهاب حتى النهاية، االستخبارات العسكرية متشككة أكثر" .
 

 رسائل ثنائية المعنى
ـــة للطـــائرات الورقيـــة كانـــت هـــي القشـــة التـــي قصـــمت ظهـــر البعيـــر، فمشـــهد الحقـــول  األســـابيع الطويل

األحـــراش المحترقـــة محـــزن ومخيـــف، ولكـــن األضـــرار حتـــى اآلن تمـــس الشـــعور بـــاألمن لـــد  ســـكان و 
غالف غزة أكثر من المس باألمن نفسه. شعور القدامى هناك، الذين ال يسعون إلى حرب، يتـذكرون 
خـالء مؤقـت للمسـتوطنات، وتحديـد ا  جيد ا الثمن الحقيقي للحرب: قصـف شـديد، ومصـابون مـدنيون، وا 

في أرواح الجنود. بعـد كـل ذلـك يمكننـا االشـتياق للطـائرات الورقيـة، وعنـدما سـتنتهي المواجهـة خسائر 
فمــن المعقــول بــأن إســرائيل ســتعود إلــى المفاوضــات غيــر المباشــرة مــع حمــاس للتباحــث بالضــبط فــي 
ليــه، وقواعــد اللعــب  االمــور نفســها التــي تقــف اليــوم علــى جــدول األعمــال: حريــة الحركــة مــن القطــاع وا 

 على طول الجدار.
ما نريده اآلن يمكن أن يذكر بما فعله رئيس الوزراء قبـل بضـعة أشـهر بشـأن طـالبي اللجـوء األفارقـة، 
فنتنياهو يعرف ما هي السياسة المسؤولة المطلوبة، ولكنه يخاف من رد "قاعدته السياسـية" الغاضـبة. 

الذي شكل صمام األمان لمـدة طويلـة والمشكلة نفسها موجودة عند الوزيرين ليبرمان وبينيت، والجيش 
يخشى مـن عرضـه كـانهزامي. هـذه هـي نتيجـة تسـريبات الجـدال بـين بينيـت ورئـيس األركـان آيزنكـوت 
فـــي جلســـة الكابنـــت فـــي بدايـــة األســـبوع: لقـــد تضـــررت قـــدرة صـــمود الجـــيش اإلســـرائيلي أمـــام ضـــغوط 

 السياسيين.
يـة جديـدة فـي معبـر كـرم أبـو سـالم. تزويـد أول أمس أعلن مكتب وزير الدفاع عن اتخـاذ خطـوات عقاب

القطاع بالوقود والسوالر أوقف حتى يوم األحد القادم، ومنطقـة الصـيد المسـموحة للفلسـطينيين قلصـت 
للمــرة الثانيــة، أمــا مــا يتعلــق ب دخــال الغــذاء واألدويــة فــ ن البيــان صــيد بصــورة مشوشــة شــيئ ا مــا، وهــذه 

بصـــورة مفصـــلة". هكـــذا يخلقـــون فـــي أوســـاط الجمهـــور  ستســـتمر فـــي المـــرور بعـــد "المصـــادقة عليهـــا
ــا بقــي فــي أيــدي مكتــب منســق  اإلســرائيلي شــعور ا بالضــغط علــى قطــاع غــزة، فــي حــين أن القــرار فعلي 
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أعمال الحكومة في المناطق. ربما ربحنا بذلك مزيد ا من مجال المناورة لبضعة أيام لفحص احتماالت 
ر ا مباشــــر ا إلطـــالق النــــار بصـــورة منهجيــــة علـــى مطلقــــي أخـــر  قبـــل أن يتخــــذ الجـــيش اإلســــرائيلي أمـــ

الطائرات الورقية، رغم تحفظات رئيس هيئة األركـان، وأمـر صـرير كهـذا لـم يتخـذ بعـد، خالف ـا لألقـوال 
 المضللة لرئيس الحكومة والوزراء.

أن تسهم حماس كالعادة بنصـيبها فـي مسـيرة الغبـاء هـذه، ورغـم السـنوات الطويلـة لـه فـي السـجن يبـدو 
رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، يقرأ النظام اإلسرائيلي مرة أخر  بصورة غير صحيحة. حماس 
تواصــل بــث رســائل ثنائيــة المعنــى لمصــر، فــي حــين أنهــا تقــود هجــوم الطــائرات الورقيــة، وبــين الفينــة 

لـى طلـب واألخر  تطلق الصواريخ رغم اتفاق وقف إطالق النار الذي أعلن عنه نهاية السـبت بنـاء ع
منها. السنوار يسير على الحافـة، ويمكنـه إنهـاء هـذا تصـادم السـقوط فـي الهاويـة الـذي هـو فيـه، وغـزة 
كما هي الحال دائم ا ستدفع ثمن ا باهظ ا. إبراهيم المدهون، صـحافي مـن غـزة مقـرب مـن حمـاس، عبـر 

 عن ذلك حين كتب "إذا أدت البالونات إلى حرب فيجب إعادة فحص استخدامها".
نيـــاهو يـــدير منـــذ ســـنين، وعلـــى األغلـــب بحكمـــة وحـــذر، األزمـــة المســـتمرة مـــع إيـــران وحـــزب هللا فـــي نت

الشمال، دون جر إسرائيل إلى حـرب. وثمـة شـيء مـن المنطـق فـي الشـك الـذي يظهـره تجـاه األخطـار 
فـــي دفـــع العمليـــة السياســـية مـــع الســـلطة الفلســـطينية، لكـــن يصـــعب تفســـير ســـلوك حكومتـــه فـــي الســـنة 

 حول موضوع القطاع.األخيرة 
هـذه حادثــة ســتحدث أمـام ناظرينــا، وتثيــر مقارنـات غيــر مريحــة بشـأن أداء زعمــاء فــي دول ديمقراطيــة 
أخـر ، ُبعيـد الظهــور المحـرج للـرئيس ترامــب فـي مـؤتمر القمــة فـي هلسـنكي، حتــى مراوغـات الحكومــة 

نيـا مـن االتحـاد األوروبـي. البريطانية العالقة تحـت وطـأة وعودهـا الكاذبـة للجمهـور بشـأن خـروج بريطا
في كل ما يتعلق بقطاع غـزة يبـدو أن الحكومـة اإلسـرائيلية تضـلل مواطنيهـا، وهـي تتـورط أكثـر فـأكثر 

 في الصرخات العبثية الشعبوية.
 18/7/2018هآرتس 
 19/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ال استراتيجية وال رؤيا .57

    يوسي ملمان
دالفرقــة المنـاورة  الوقــت أيضـا الن يتــدربوا وينـاوروا علــى  162فرقـة ينبغـي األمـل فــي أن يكـون لجنــود 

المهام التي طرحت عليهم. فقد كانت المناورة الستعراض العالقات العامة، لفرصة الصورة للسياسيين 
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الــذين ســارعوا إلــى نشــر الصــور والبالغــات إلــى الصــحافة. فــالثالثي غيــر المقــدس للجــيش، السياســة 
 ا ما بين االستعراض ومسرح العبث.واالعالم اصبر شيئ

دور ليبرمـان أمـس نحـو سـاعتين فـي مشـاهدة المنـاورة وفـي االحاديـث مـع جفيألقد قضى وزير األمن  
قادتهــا وجنودهــا. ورافقــه كمــا هــو دارج رئــيس االركــان غــادي أيزينكــوت، قائــد قيــادة المنطقــة الجنوبيــة 

عميــد عوديــد بســيوك. بعــد ذلــك توجهــت الحاشــية حــديث العهــد، اللــواء هيرتســي هليفــي وقائــد الفرقــة ال
، والتــي اســمها الرســمي هــو "فرقــة 143المعــززة لــرئيس المخــابرات نــداف ارغمــان إلــى قيــادة فرقــة غــزة د

ثعالبــة النــار" ، حيــث انتظرهــا قائــد الفرقــة، العميــد يهــودا فــوكس. فالصــورة فــي صــحبة البســي البــزات 
تــي تطيــب للسياســيين. فمثــل هــذه الزيــارات تســرق زمــن دوكبــديل مــع اطفــال الروضــة  هــي االحــداث ال

 رئيس االركان، الذي هو ملزم بان يرافق الوزراء المسؤولين عنه واطالعهم.
اما اليوم فسيمتثل رئيس االركان مرة اخـر  فـي الجنـوب، ولكـن هـذه المـرة مـن أجـل "االمـر الحقيقـي": 

ســتنتهي غــدا، تشــارك الويــة المشــاة مــن الناحــل ان يشــاهد المنــاورة ويتــابع اداءهــا. فــي المنــاورة، التــي 
ـــواء المـــدرعات  ـــاط  401وجفعـــاتي، ل ـــواء المـــدرعات فـــي االحتي ـــدأت االســـبوع الماضـــي 179ول ـــد ب . وق

بتدريب القيادات، وهذا االسبوع تواصل كمناورة كاملة. صحير أنها كانت مخططة منذ اشـهر عديـدة، 
ســرائيلي، اال ان توقيتهــا يخــدم القيــادة السياســية كجــزء مــن خطــة التــدريبات متعــددة الســنين للجــيش اإل

 والعسكرية. فالمسار والسياق التي تجري عليه المناورة هو احتالل غزة. 
في وحدات الحرب النفسية لشعبة االستخبارات "امان"، وفـي وعـي شـعبة العمليـات يسـتغلون التوقيـت، 

كــي ينقلــوا رســالة بــان إســرائيل  إلــى جانــب خطــوات اخــر  مثــل نشــر القبــة الحديديــة فــي غــوش دان،
جاهزة ومسـتعدة لحـرب تتضـمن أيضـا اجتيـاح بـري لغـزة. والسـؤال هـو هـل اسـتوعبت هـذه الرسـالة فـي 

 الطرف االخر. 
فــي زيــارة نتنيــاهو إلــى فرقــة غــزة قــال: "أمــس زرت ســديروت ورأيــت الحــائط الفــوالذي للتصــميم المــدني 

الحــائط الفــوالذي العسـكري عنــدنا". السـؤال هــو اذا كانــت واليـوم أزور هنــا الجـيش اإلســرائيلي... رأيـت 
كثيـرة هـذه الزيـارات القصـيرة، المـداوالت، تقويمــات الوضـع، الصـور والبالغـات، تحقـق العكـس وتعمــل 
كالسـهم المرتــد: فــاذا كانــت تبــث ضـعف إســرائيل بــدال مــن أن تبــث قوتهـا، وكــان رئــيس الــوزراء، وزيــر 

يش اإلسرائيلي أيضا يبثون رسـالة "امسـكوني" أكثـر ممـا يبثـون رسـالة األمن وفي واقع االمر قيادة الج
 التصميم.

ــــدأت حــــرب االســــتنزاف فــــي  ــــذ ب ــــة فــــي "مســــيرات العــــودة" والمظــــاهرات، واســــتمرارا  –آذار  30من بداي
تــدير  –لمحـاوالت المــس بالجــدار واالن اطــالق الطــائرات الورقيـة، البالونــات والواقيــات حــامالت النــار 

ذكية تقوم على اساس تقديرها بان إسرائيل ال تريد حربا بـل وتخـاف منهـا. حمـاس هـي  حماس معركة
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االخر  ال تريد مواجهة عسكرية ولكنها تفهم بانهـا وقعـت فـي يـديها فرصـة ذهبيـة السـتغالل التصـعيد 
اقتصـادية: ان ترفـع االغـالق وان تضـخ المليـارات إلـى غـزة، التـي  –كي تصـل إلـى انجـازات سياسـية 

من ضائقة السكان وتسمر لها برفع مستو  قدراتها العسكرية. وحيال استراتيجية "السير علـى  ستسهل
الحافــة" لحمــاس ومســاعيها الناجحــة للمبــادرة إلــى خطــوات وتحديــد قــوانين لعــب جديــدة، لــيس للقيــادة 

اهن السياسية رؤيا أو استراتيجية خاصة بهـا، بـل فقـط تكتيـك دفـاعي العـادة الهـدوء وحفـظ الوضـع الـر 
 الذي كان قبل ثالثة اشهر ونصف. 

الوضــع متفجــر وســائل لدرجــة أنــه مشــكوك ان يكــون هنــاك أحــد مــا فــي االســتخبارات اإلســرائيلية، فــي 
القيــادة السياســية أو فــي اوســاط الخبــراء، يمكنــه أن يقــدر اذا كانــت وجهــة الطــرفين للهــدوء أو للحــرب. 

ريـب القـادم، اذا مـا اخـذ اطـالق البالونـات الحارقـة الجواب على ذلك يمكن ان يقدم في يوم الجمعـة الق
فـــي االنخفـــاض فـــي نهايـــة االســـبوع، إذ يمكـــن ان يعـــاد الهـــدوء إلـــى بلـــدات النقـــب الغربـــي. ولكـــن اذا 
واصلت الحقول االحتـراق، فستضـطر القيـادة السياسـية، التـي بـدأت تفقـد رباطـة جأشـها، إلـى أن تـأمر 

 حملة اخر ، إلى حرب.قيادة الجيش اإلسرائيلي بالخروج إلى 
 18/7/2018، معاريف

 19/7/2018الغد، عمان، 
 

 ثالثة أسئلة للقيادة السياسية .58
 يجب أن ننطلق في رؤيتنا لغزة من تحديد ما هي المصالح واألهداف التي نريد تحقيقها

 غيورا آيلند
لفــة مــن تخلــق وتيــرة األحــداث فــي الجنــوب، إلــى جانــب ارتفــاع الدرجــة فــي تصــريحات الجهــات المخت

الطــرفين، اإلحســاس بــأن حملــة كبيــرة فــي غــزة هــي أمــر محــتم، بــل وربمــا فــي المــد  الزمنــي القصــير 
جدا. لست واثق ا بأن رأيي بالنسبة للقرارات المرغـوب فيهـا هـو الـرأي الصـحير، ولكنـي واثـق بمـا يكفـي 

 بالشكل الذي يجب أن يتخذ فيه القرار.
عــالم، فقـد اصــطدم الـوزير بينيــت ورئـيس األركــان فـي مســألة وفق ـا للتقريـر الــذي تسـرب إلــى وسـائل اإل

هل تطلق النار لتقتل مطلقي الطـائرات الورقيـة الحارقـة. هـذه مسـألة ملموسـة ال يمكـن الـتملص منهـا، 
ـا  ولكنها تعنى في المجـال الضـيق الختيـار الـرد علـى تهديـد جـد تكتيكـي. وال يـزال الجـواب عليهـا ملزم 

ألجوبة على ثالثة أسئلة أكثر أهمية هي: مـا هـي الروايـة، مـا هـي المصـالر، بأن يتحدد انطالق ا من ا
 وما هي أهداف العملية دكل عملية .
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بالنســبة للروايــة د"للقصــة" أو لوصــف الواقــع ، فالقصــة اإلســرائيلية العاديــة تعتقــد بــأن حمــاس منظمــة 
كرهائن في صالر تطلعاتها إرهابية سيطرت بالقوة على غزة، ومنذئذ وهي تحتجز مليونين من سكانها 

ن 12اإلجراميـة. رأيـي مختلــف. برأيـي، غـزة أصــبحت قبـل د   ســنة دولـة مسـتقلة بحكــم األمـر الواقــع، وا 
حكومتهـا، حكومـة حمـاس، تمثـل الشــعب بشـكل أصـيل. ولكـن ال يهـم مــن المحـق، فالنقـاش علـى غــزة 

ا للطريقـة التـي درج فيهـا يجب أن يبدأ بمحاولة صادقة لوصـف الواقـع الصـحير، ولـيس بالضـرورة وفق ـ
 إعالمنا على التعبير.

بالنسبة للمصالر فالمصلحة الوطنية ليست أمنية، بل شيء مهم جد ا لتحقيقه، ونحن مسـتعدون أيضـا 
ألن نــدفع ثمن ــا. فأنــا أدعــي، مثلمــا ادعيــت فــي مقــاالت ســابقة، بــأن لــيس لنــا أي مصــلحة فيمــا يتعلــق 

رون يفكــرون بشــكل معــاكس، فهــم يــدعون بــأن إلســرائيل فيهــا بغــزة، باســتثناء المصــلحة األمنيــة. آخــ
مصلحة حزبية، مثال ، ضمان إسقاط حكم حماس أو العمل على عودة غزة والضفة الغربية ألن تكون 
كيان ا سياسيا واحدا. فهل بالفعل جر  نقاش حدد بشـكل صـارم تلـك المصـلحة أو عـدمها دولمـاذا   ال 

 سألة على الطاولة.يمكن التقدم إذا لم نضع هذه الم
السؤال الثالث يتعلق بهدف العملية، فالهدف هو الجواب على سـؤال مـا الـذي أريـد أن أحققـه، أو ألي 
غرض تم فعل ذلـك، سـيكون مـن الخطـأ الشـروع فـي أي خطـوة، عسـكرية أو سياسـية، دون أن تبحـث 

لهدف هو الذي يملي مسألة الهدف دأو األهداف  ويتفق عليها بشكل مكتوب، جلي وواضر. فتحديد ا
ــه كــي نحقــق الهــدف الــذي تمــت  المهامــة، والمهامــة هــي الجــواب علــى ســؤال مــا الــذي علينــا أن نفعل

 صياغته من قبل.
ثمة أحيان ا إحساس بأن االنشغال بمسائل شبه فلسـفية مثـل الروايـة، والمصـالر، واألهـداف، هـو تبـذير 

ــا". ربمــا هــذا صــحير أحيان ــا علــى زائــد للوقــت، إذ إن مــا هــو مهــم هــو فقــط العمليــة "علــى ا ألرض تمام 
المســتو  التكتيكــي المتـــدني، وال ســيما حــين يفتـــرض الجــدول الزمنــي رد ا ســـريعا. ولكــن مــاذا بالنســـبة 
للقيـــادة السياســــية  القيـــادة السياســــية ال يمكنهــــا أن تـــتملص مــــن هــــذه المســـائل الملحــــة ظــــاهرا، إذ إن 

والمصــالر، واألهــداف  هــي جــوهر االســتراتيجية، وهــذا مــا المســائل الثالثــة التــي عرضــتها دالروايــة، 
 ينبغي للكابنت أن ينشغل فيه.

استنتاجاتي من تحليل هذه المسائل تقودني إلى ثالثة استنتاجات: األول، دولـة غـزة تحـت حكـم نـاجع 
لحمــاس هــي وضــع معقــول يمكــن إلســرائيل أن تتعــايش معــه. والثــاني، تضــارب المصــالر بيننــا وبــين 

زة ليســت حــادة جـد ا، وعليــه فــيمكن الوصــول إلــى تسـوية تخــدم الطــرفين، شــريطة أن نعتــرف حكومـة غــ
بأن تأهيل غزة سيتم مع الحكومة هناك وليس مـن خلـف ظهرهـا. والثالـث هـو أن هـدف النشـاط حيـال 
ــا للنــار، وتبــادال  لألســر  والمســاعدة فــي تأهيــل القطــاع،  غــزة يجــب أن يكــون تســوية تتضــمن وقف ــا تام 
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ضمن أمور أخر ، من أجل أن ينصب اهتمامنا بحـده األقصـى علـى الشـمال. يمكـن للحكومـة، وذلك 
بالطبع، أن تقرر بشكل مختلف تمام ا، ولكن مرغوب أن تفعل هذا في ظل النقاش السليم، وليس فقط 

 في ظل الشقاق على الطائرات الورقية.
 19/7/2018القدس العربي، لندن، 
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