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 مةمستوطن يقتحمون األقصى وسط حصار عسكري للقدس القدي 1,300أكثر من  .1

رام هللا: وسط حالة م  "اليفنر العام" شارك فنها سكا  القدس والضفة الغربنة والمياطق المحتلة عام 
مستوط  بحمانة مشددة م  جنش االحتالل باحات المسجد األقصى  1,300، اقتحم أكنثر م  1948

دت الدعوات ، تلبنة لدعوات جماعات "الهنكل المزعوم". في الوقت ذاته تصاعأمسأكنثر م  مرة نوم 
الفلسطنينة لـ "شد الرحال" لحمانة المسجد، والطلب م  الدول العربنة واإلسالمنة لـ "التحرك العاجل" 

 باألفعال بدل األقوال، لحمانة المسجد.
ر محلنة في القدس المحتلة، تواجدوا في باحات المسجد تلبنة لدعوات "اليفنر العام"، دوقالت مصا

م، إ  مئات المستوطين  دخلوا باحات المسجد بحمانة مشددة م  جنش لحمانته م  هجمات االقتحا
 االحتالل، ميذ ساعات الصباح األولى.

وأشاروا إلى أ  عملنات االقتحام المتالحقة تمت بدخول المستوطين  وعشرات جيود الحمانة، م  
ات ومرافق المسجد ميطقة "باب المغاربة"، وأ  العملنة تخللها ايتشار واسع لقوات االحتالل في ساح

 األقصى، التي دخلت قبل بدء عملنات االقتحام، ويفذت حملة تفتنش.
وجاءت عملنة االقتحام بياء على دعوات م  "ميظمات الهنكل المزعوم"، التي دعا أيصارها إلى 
المشاركة في أوسع عملنات اقتحام لألقصى إلقامة "طقوس وصلوات تلمودنة"، في ذكرى ما نسمى 

 نكل"."خراب اله
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وحاولت هذه الجماعات اقتحام باحات األقصى أول م  أمس السبت، م  أبواب متعددة يظرا 
إلغالق "باب المغاربة" نومي الجمعة والسبت، في حن  أدت مجموعة م  المستوطين  "صلوات 

 تلمودنة" في مقبرة باب الرحمة، القرنبة م  المسجد.
ن  اقتحمت كذلك ميطقة حائط البراق، طوال وقالت المصادر المحلنة إ  مجموعات المستوطي

 ساعات لنل السبت، وأقامت هياك أنضا "طقوس تلمودنة".
وتخلل عملنات االقتحام، قنام جنش االحتالل بالتضننق بشكل كبنر على المصلن  الفلسطنينن ، 
 وميع دخول العدند ميهم إلى المسجد، إضافة إلى ميع حراس المسجد األقصى م  الدخول ألداء

وميعت قوات االحتالل دخول مدنر التعلنم الشرعي في األوقاف اإلسالمنة الدكتور ياجح  عملهم.
بكنرات م  الدخول، كما ميعت المصلن  م  الدخول إلنه م  كل األبواب، إال بعد احتجاز بطاقاتهم 
الشخصنة، كما أغلقت العدند م  شوارع القدس خاصة محنط البلدة القدنمة للتسهنل على 

وبالرغم م  المضانقات اإلسرائنلنة على بوابات المسجد، إال أ   مستوطين  اقتحام القدس القدنمة.ال
جموعا كبنرة م  المصلن  تمكيت م  الدخول، تلبنة لدعوات "اليفنر العام"، التي أطلقتها جهات 

المسجد  فلسطنينة، للتصدي للمستوطين . واعتقل قاصر فلسطنيي مم  لبوا دعوة "اليفنر" م  داخل
األقصى، لرفعه علما فلسطنينا، بوجه المستوطين  المقتحمن  لباحاته، كما اعتقلت فتى آخر لحظة 

 خروجه م  إحدى بوابات المسجد.
وطالب وزنر األوقاف نوسف ادعنس بحمانة المسجد األقصى م  االقتحامات التي تقوم بها 

فلسطن  وخارجها بـ"العمل بحزم"  "عصابات المستوطين "، وشدد على ضرورة قنام المسلمن  في
لوقفهاـ و"شد الرحال" لألقصى، وقال في تصرنح صحافي "األقصى نحتاج ميا للعمل والجد ولنس 

 للتصرنحات التي ال تجدي يفعا في ظل هذا االحتالل".
 23/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 األقصى وسائر المقدسات الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية .2

الحكومات العربنة واإلسالمنة وحكومات العالم، خاصة تلـك الـدول  الفلسطنينةطالبت حكومة  :رام هللا
دولــة، بتحــرك  138التــي تعتــرف بدولــة فلســطن ، وعاصــمتها القــدس العربنــة المحتلــة، ونفــوق عــددها 

 والمسنحنة، والقدس المحتلة. منةاإلسالالمبارك، وسائر المقدسات  األقصىفوري لحمانة المسجد 
هذا النوم "أسـود فـي تـارند مدنيـة القـدس"،  إ وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نوسف المحمود: 

وفــي تــارند فلســطن ، وتــارند العــرب والمســلمن ، فقــد شــهد إحــدى صــور زحــف الغــزاة علــى األقصــى 
ـــة مـــ  حكومـــة االحـــتالل، ونيفـــذو   المبـــارك، بمشـــاركة ألـــف مســـتوط ، الـــذن  نتمتعـــو  بحمانـــة كامل
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 أ  وأضــاف سناسـتها فــي تحــد ســافر لألمتــن  العربنــة، واإلسـالمنة، واعتــداء للقــواين  والشــرائع الدولنــة.
 مشهد جاء يتنجة للصمت والسكوت على االقتحامات النومنة التي نتم تيفنذها في هذا االتجاه.هذا ال

العربنــــة  األمتــــن حملــــت حكومــــات وفعالنــــات حكومــــة حكومــــة االحــــتالل المســــ ولنة، كمــــا الوحملــــت 
ــــدولي المســــ ولنة عــــ  التقــــاعس والصــــمت  ــــداءات التــــي نمارســــها  إزاءواإلســــالمنة والمجتمــــع ال االعت

 القدس والمقدسات. ضد   االحتالل ومستوطيوه نومنا  
 22/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شد الرحال لحماية المسجد األقصىل تدعوا وزارة األوقاف في السلطة الفلسطينية .3

طالبـــــت وزارة األوقـــــاف فـــــي الســـــلطة الفلســـــطنينة بحمانـــــة المســـــجد األقصـــــى فـــــي وجـــــه االقتحامـــــات 
وقال وزنر األوقـاف والشـ و  الدنينـة الشـند نوسـف ادعـنس إ  علـى المسـلمن   .المستمرة االستنطاينة

الرحـال إلـى األقصـى، لصـد الهجمـات  وشـد   في فلسـطن  وخارجهـا التعامـل بحـزم مـع هـذه االقتحامـات
 المسعورة والخطنرة ومواجهتها حفاظا على حق المسلمن  الدنيي والتارنخي والسناسي فنه.
 22/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 لـ"تعميق التنسيق" مع األردن ودعت تدين االقتحامات المستمر لـ"األقصى" الخارجية الفلسطينية .4

ة الخارجنـــة الفلســـطنينة اقتحـــام المئـــات مـــ  النهـــود المتطـــرفن  لباحـــات المســـجد دايـــت وزار  :وكـــاالتال
األقصى والقنام بصلوات تلمودنة فنها تحت شعار: "يصعد ليبيي ولنس ليبكي". وأوضحت الوزارة، أ  

"ذكرى خــراب الهنكــل"، وتعتبــر الــوزارة هــذه االقتحامــات جــزءا  مــ  ـذلــك فــي إطــار إحنــاء مــا ن ســمى بــ
الحتاللي الحاصل في استهداف المسجد األقصـى والبلـدة القدنمـة فـي القـدس المحتلـة، عبـر التصعند ا

وأكــدت أ  هــذا التصــعند نســتدعي تعمنــق  مســنرات اســتفزازنة تهوندنــة تحــت رانــات وعيــاون  مختلفــة.
التيسنق مع األرد  لمواجهة االستهداف، ونتطلب أنضا  تحركا  عاجال  م  ميظمة التعاو  اإلسـالمي، 

قبل فوات األوا  لوقف هذه المخططات المسـتمرة والمميهجـة، الهادفـة إلـى تطونـع العـرب والمسـلمن  و 
 للقبول بالتغننرات التدرنجنة التي تفرضها سلطات االحتالل على المسجد األقصى كأمر واقع.

 23/7/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 عربيًا وال دوليًا في "صفقة القرن" واشنطن لم تجد شريكاً  ويؤكد أن "قانون القومية"يدين  اشتية .5
عضو اللجية  ، أ غزة فتحي صب اح، يقال  ع  مراسلها في 23/7/2018 ،الحياة، لندنيشرت 

المركزنة لحركة فتح محمد اشتنة قال "إ  الفرنق النثالنثي األمرنكي لم نجد شرنكا  له فلسطنينا  وال 
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  "الفرنق األمرنكي الم لف م  كبنر مستشاري وأضاف اشتنة أ عربنا  وال دولنا  في "صفقة القر ".
الرئنس األمرنكي دويالد ترامب صهره جارند كوشينر، ومبعونثه الخاص جنسو  غرنيبالت، والسفنر 
األمرنكي لدى تل أبنب، الذي وصل إلى الميطقة أخنرا  غادرها "محبطا "، أليهم لم نجدوا شرنكا  في 

 دولنا ".الصفقة "ال فلسطنينا  وال عربنا  وال 
واعتبر اشتنة في  وأوضح أ  اإلدارة األمرنكنة "تبحث ع  وسنط للحدنث مع الرئنس محمود عباس".

حدننثه ضم  بريامج "ملف النوم" عبر شاشة تلفزنو  فلسطن  الرسمي أ  "عيوا  هزنمة صفقة القر  
 المشروع األمرنكي في شأ  القدس". دولة ضد   14كا  في مجلس األم  عيدما صوتت 

واعتبر اشتنة أ  "الرسالة التي كتبها النثالنثي كوشينر وغرنيبالت وفرندما  الموجهة إلى حركة حماس 
 وغزة خطنرة جدا ، أليها ترند مقانضة الخب ز باعتراف حماس بإسرائنل".

وفي ما نتعلق بالمصالحة الداخلنة مع حماس، قال اشتنة إ  "وفدا  م  اللجيـة المركزنـة لفـتح سـنذهب 
اهرة حامال  ردا  مكتوبا  إلخواييا المصرنن  مرحبا  بجهدهم، ومطالبا  باالستمرار بهذا الجهد الذي إلى الق

االتفاق علنها بن  مصر وحماس يح  لسيا جزءا  ميهـا حتـى  واعتبر أ  "الورقة التي تم   ال بدنل ميه".
وستصــبح اآل  بنيــا  اآل . أعطنــت هــذه الورقــة ليــا علــى أيهــا آلنــات مصــرنة لتطبنــق اتفاقــات ســابقة،

وبـن  المصــرنن ". وكشـف عــ  لجيـة شــكلها الـرئنس عبــاس للـرد علــى الورقـة المصــرنة، التـي تتضــم  
بيــود تحمــل أفكــارا  لتفعنــل اتفاقــات ســابقة، مشــنرا  إلــى أ  "الورقــة تتضــم  عياصــر إنجابنــة تمكــ   10

. وشـدد علـى أيـه 12/10/2017وجدد اشتنة تمسك فتح باتفاق المصـالحة الموقـع فـي  المراكمة علنها".
"عيــد إعــال  حكومــة التوافــق االيتهــاء مــ  عملنــة التمكــن  فــي قطــاع غــزة، يــذهب إلــى تشــكنل حكومــة 

وجــدد اشــتنة تأكنــد أ  ميظــور فــتح للمصــالحة هــو "شــرعنة  وحــدة وطينــة تشــارك فنهــا كــل الفصــائل".
بـــرا  أ  "ميظـــور حمـــاس واحـــدة، ســـنادة واحـــدة، قنـــادة واحـــدة، رجـــل أمـــ  واحـــد، حكومـــة واحـــدة"، معت

 للمصالحة هو تقاسم وظنفي تحت مسمى الشراكة"، مشددا  على "رفض فتح التقاسم الوظنفي".
اللجيـــة السناســـنة  إ محمـــد اشـــتنة قـــال  .د ، أ يـــابلس، مـــ  22/7/2018 ،القـــدس، القـــدسوأضـــافت 
بنـة واألصـدقاء لـوزنر الخارجنـة لبـدء مشـاورات مـع الـدول العر  باإلنعـازالـرئنس محمـود عبـاس  أوصت
لجية مكافحة العيصرنة في األمم المتحدة إلداية ما بات نعـرف بــ"قايو  القومنـة"  إلىجل التوجه أم  

ـــس المركـــزي ســـنعقد اجتماعـــا  أكـــد اشـــتنة أو  ســـرائنلي.اإل العيصـــري ـــة الشـــهر المقبـــل    المجل فـــي بدان
عــادة صــناغة العالقــة  كدولــة احــتالل  "إســرائنل"مــع لمياقشــة ملفــي المصــالحة الوطينــة الفلســطنينة، واة

 ولنس كشرنك في عملنة سلمنة لم تعد قائمة.
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 أبو ردينة: مؤامرة صفقة القرن هدأت ولكنها لم تنته وقد تتحول لصفقة إقليمية .6
قال الياطق الرسـمي باسـم الرئاسـة الفلسـطنينة يبنـل أبـو ردنيـة، إ  صـمود الشـعب الفلسـطنيي  :رام هللا

لوطينـة أدى إلـى تعطنـل صـفقة القـر ، والتـي لـو يجحـت كايـت سـتتحول إلـى وتمسك قنادته بالنثوابـت ا
، 21/7/2018 في بنا  صـحفي نـوم السـبت وأضاف، صفقة إقلنمنة تمس كل شعوب الميطقة ودولها.

مفتــرق طــرق لحســم قضــانا مبدئنــة تمــس المصــالح العلنــا لشــعوبها، والتــي قــد  أمــامالميطقــة النــوم  إ 
خالل محاولتها أحداث شرخ عليي لمواقف قومنة نثابتة ومبدئنة، لذلك  تخاطر بعض األطراف بها م 

علنها االصـطفاف لصـالح الخنـار الـوطيي والقـومي، لميـع تحونـل صـفقة القـر  التـي هـدأت ولكيهـا لـم 
 تيته إلى صفقة إقلنمنة ال نمك  التكه  بعواقبها.

نادة واسـتقالل دول والمسـاس وحذر أبو ردنية، م  تماهي البعض مع هذه الجهـود التـي سـتيال مـ  سـ
 وحركات، وبالتالي سنتم تجاوز دور هذه الجهات مما ن دي إلى مخاطر حقنقنة. أحزاببوجود 

القضــنة الفلســطنينة، ومــا دامـــت  الفوضــى الســائدة هــي يتنجـــة طبنعنــة لعــدم حــل  إ  أبــو ردنيــة قــال و 
 .اإلقلنميورات األم  القدس تحترق فسنبقى العالم العربي نحترق األمر الذي نتعارض مع ضر 

 شـعبالاستمرار االعتداءات اإلسرائنلنة علـى  إ وختم الياطق الرسمي باسم الرئاسة تصرنحه بالقول، 
لمواجهة كل مشـارنع التصـفنة والمـ امرات  محمود عباس تتطلب االصطفاف خلف الرئنس الفلسطنيي

 ، وفي مقدمتها صفقة القر . ة الفلسطنينةقضنال التي تحاك ضد  
 21/7/2018 ،الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 قطاع غزة جزء من سياسة تثبيت الحصار واستمرار العدوان ضد  تصعيد ال :الحكومة الفلسطينية .7

ــ قــال المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة الفلســطنينة، نوســف المحمــود، إ  : يادنــة ســعد الــدن  - ا عم 
غــزة المحاصــر، خــالل الســاعات الماضــنة، نشــكل جــزءا  مــ   "التصــعند اإلســرائنلي الــذي شــهده قطــاع

سناســة االحــتالل تجــاه أهــالي وأبيــاء الشــعب الفلســطنيي األبطــال فــي اســتمرار تنثبنــت الحصــار الجــائر 
راقــة دمــاء المــواطين  العــزل". وأضــاف، فــي تصــرنح أمــس، إ  "ســلطات  واســتمرار التهدنــد والعــدوا  واة

ايها وتبرنــره أمـــام العــالم، تســعى إلـــى إنجــاد معــادالت تتـــوازى االحــتالل، بهــدف ضــما  اســـتمرار عــدو 
وتتمانثـــل فنهـــا قـــوة أحـــدث الطـــائرات الحربنـــة وأشـــدها فتكـــا ، مـــع لعـــب األطفـــال كـــاألوراق الطـــائرة التـــي 

 نستخدمها المتظاهرو  السلمنو ، كإحدى طرق االحتجاج على الحصار واالحتالل".
 22/7/2018 ،الغد، عم ان
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 القاهرة: السعودية ومصر تعطالن "صفقة القرن"سفير فلسطين ب .8
القاهرة دناب اللـوح عـ  أ  صـفقة القـر  لـم  ي فيفلسطنيالكشف السفنر : أشرف عبدالحمند -القاهرة 

، ســواء الجايــب الفلســطنيي أو الــدول العربنــة، ولكــ  ظهــرت مالمحهــا فــي عــدة نبلــب بهــا أحــد رســمنا  
 .ة م خرا  قرارات لإلدارتن  األمرنكنة واإلسرائنلن

أ  ما تردد ع  أ  م  بن  بيود الصفقة إقامة  ،في مقابلة مع "العربنة.يت" ،وأعل  السفنر الفلسطنيي
، فالســـلطة دولـــة فلســـطنينة علـــى قطـــاع غـــزة وبعـــض أجـــزاء مـــ  ســـنياء غنـــر صـــحنح جملـــة وتفصـــنال  

ل صــفقة وأكــد ســفنر فلســطن  أ  الســعودنة ومصــر وراء تعطنــ الفلســطنينة تــرفض ذلــك وكــذلك مصــر.
 .ع  الدور األرديي والعربي عموما   القر ، فضال  

وحــول المصــالحة الفلســطنينة قــال ســفنر فلســطن  إ  مصــر حرنصــة علــى اســتئياف الجهــود المبذولــة 
االتفــاق علنــه فــي اجتماعــات ســابقة بــن  طرفــي االتفــاق، ووفــق جــدول زميــي، نتــوج فــي  لتيفنــذ مــا تــم  

 الوحدة الفلسطنينة، في إطار بريامج وطيي سناسي فلسطنيي موحد.اليهانة بإيهاء االيقسام، واستعادة 
وكشـــف الســـفنر الفلســـطنيي أ  معبـــر رفـــح نعمـــل بشـــكل دائـــم ومســـتمر، ولـــم نتوقـــف إال خـــالل الفتـــرة 
ـــات  ـــال إييـــا يأمـــل أ  نـــتم تشـــغنل المعبـــر وفقـــا ل لن األخنـــرة بســـبب الظـــروف األمينـــة فـــي ســـنياء، وق

 قة وذلك بعد استقرار األوضاع األمينة في شمال سنياء.المعمول بها في الفترات الساب
ألــف فلســطنيي حصــلوا علــى الجيســنة المصــرنة حتــى  40وكشــف الســفنر الفلســطنيي أ  هيــاك يحــو 

، وربمـــا زاد هـــذا العـــدد خـــالل الســـيوات األربـــع الماضـــنة، وهـــ الء نتيقلـــو  باســـتمرار بـــن  2014العـــام 
 فلسطن  ومصر لزنارة أسرهم وذونهم.

 22/7/2018 ،نت العربية موقع
 

 التمكين ال حديث عن حكومة وحدة قبلو  ..ال يوجد ورقة م صرية بل مسودة مقترحات: األحمدعزام  .9
قال عزام األحمد، عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر واللجية المركزنة  عبد الر وف اريا وط:

نوجد شيء اسمه الورقة المصرنة، لحركة )فتح(، في حدنث خاص لـ"األنام": إيه " حتى اآل  ال 
هياك مسودة مقترحات آللنات تيفنذ االتفاق السابق" مشنرا إلى أيه "مطلوب م  حماس وفتح اإلجابة 

 علنها".
وكشف األحمد اليقاب أيه "نأمل خالل الساعات القادمة أ  يسلم األشقاء في مصر رأي حركة فتح 

 ء االيقسام الذي لم نعد نحتمل".بشكل واضح ودقنق ول  نكو  اال إنجابنا إليها
"أكدت على أيها ستحارب أي محاولة إلقامة دولة في غزة أليها تعيي تصفنة  ولفت الى أ  مصر

 القضنة الفلسطنيي وتعيي المس باألم  القومي المصري وتعيي إحناء مشروع سنياء القدنم ".
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رنر والمجلس الوطيي وحكومة وأكد على ايه" رأنيا كحركة )فتح( هو أ  الحدنث ع  ميظمة التح
 وحدة وطينة مع حماس غنر وارد إطالقا قبل استالم حكومة التوافق إدارة غزة بالكامل".

"حتى اآل  ال نوجد شيء اسمه الورقة المصرنة، هياك مسودة مقترحات آللنات تيفنذ  وقال األحمد
جدندة وال  اتفاقاتة إلى السابق وهي مقترحات ال تتضم  مضامن  جدندة فيح  لسيا بحاج االتفاق

 انام ". 3إلى حوارات جدندة وهذا ما اكدته لألشقاء المصرنن  عيدما التقنت بهم قبل اسبوعن  وقبل 
"كل ما يشر سواء عبر وكاالت ايباء او مواقع إعالم الكترويي هي مفبركة ومشوهة ،  وأضاف: إ 

األنام مجتزأة وغنر دقنقة تياول فنها وحتى تصرنحات األخ موسى ابو مرزوق التي قرأتها في جرندة 
إحدى المقترحات بشكل معكوس تماما وهو ما نتعلق تحدندا بموضوع الجبانة وهو ياقض يفسه في 
ذات التصرنح عيدما قال ايهم نيتظروا رد حركة فتح ، إذا ال نوجد ورقة وايما مسودة مقترحات 

ا عرضت علي م  األشقاء المصرنن  أللنات ومطلوب م  حماس وفتح اإلجابة علنها وحتى عيدم
علقت على بعضها مبدنا رأني القاطع بها فقالوا يح  يعلم أ  كل طرف سنقدم مقترحات ونعطي رأنه 

 في مقترحاتيا، الصنغة اليهائنة ستتحول إلى مقترح النات بعد استالم رد الطرفن  مكتوبا.
و  على الجمنع عدم اإلدالء بتصرنحات إيهم نتمي أبلغوييولفت األحمد إلى أ  "األشقاء المصرنن  

حول هذا التحرك الجدند حتى ال نفسد قبل أ  نبدأ " وقال" يح  م  جايبيا كحركة فتح التزميا ولم 
يدلي بأي تصرنحات ولك  بدأ سنل التسرنب المفبرك والمشوه وتصرنحات مباشرة م  بعض قادة 

تي تياقش م  أجل اإلنثارة وتخرنب تصرنح موسى ابو مرزوق بعكس الحقائق ال وأبرزهاحماس 
وأضاف" لقد تحادنثت هاتفنا مع األشقاء المصرنن  وقلت لهم اييا التزميا بعدم  التحرك المصري".

التصرنح في حن  بدأت حماس باسهال تصرنحات وفبركات، واة  فهمي لطرنقتهم أ  هذا لتخرنب 
فائل كنثنرا يتصر ور نتها جعلتيا وأشار األحمد إلى أ  "ما سمعته م  جهود م الجهود المصرنة".

"مضامن  ما سمعته أهم بكنثنر م  ما هو مذكور في مسودة  بالطرنقة المصرنة الجدندة" وقال
المقترحات المكتوبة، فمصر أكدت على أيها ستحارب أي محاولة إلقامة دولة في غزة أليها تعيي 

 عيي إحناء مشروع سنياء القدنم ".تصفنة القضنة الفلسطنيي وتعيي المس باألم  القومي المصري وت
 وردا على س ال بأ  ما تم يشره نتحدث ع  مشاورات فورنة لتشكنل حكومة وحدة وطينة قال األحمد
يما تتحدث اوال أ  تتسلم حكومة  "المقترحات ال تتحدث إطالقا ع  تشكنل حكومة وحدة وطينة، واة

ت لتشكنل امنة وتتحدث ع  بدء مشاور التوافق إدارة قطاع غزة بشكل كامل بكل م سساتها الحكو 
أ  الحدنث ع  ميظمة  حكومة وحدة وطينة بعد ذلك وال سقف زميي لذلك ويح  رأنيا كحركة

التحرنر والمجلس الوطيي وحكومة وحدة وطينة مع حماس غنر وارد إطالقا قبل استالم الحكومة 
 إدارة غزة بالكامل".
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"هياك  قضنة رواتب الموظفن  في غزة قال األحمدم  جهة نثاينة، وردا على س ال فنما نتعلق ب
يصائح قدمها ليا األشقاء المصرنو  ميذ فترة بهذا الشأ  وال عالقة لهذا باتفاق المصالحة ال م  
قرنب وال م  بعند أليه اصال ال توجد إجراءات وال عقوبات وايما خلل حول الرواتب ونجب أ  

 ي".تعالجه السلطة الفلسطنينة فورا وهذا رأن
 21/7/2018األيام، رام هللا، 

 
 تؤكد امتالكها مالحظات على اقتراح المصالحة المصري وفد من فتح يصل القاهرة والحركة .11

في  ا  مصادر ، أ  كفاح زبو  ع  مراسلها رام هللا، م  22/7/2018الشرق األوسط، لندن، يشرت 
تتضم  ر نتها للمصالحة حركة فتح قالت لـ"الشرق األوسط"، إ  الحركة تعد "ورقة شاملة" 

الفلسطنينة، وستعرض على مصر هذا األسبوع ردا  على االقتراحات المصرنة األخنرة. وأكدت 
المصادر أ  حركة فتح، التي ترى في مصر راعي المصالحة الوحند، "تتعامل مع الدور المصري 

تابعت المصادر أ  و  باهتمام وتقدنر شدند، لك  لدنها مالحظات على الورقة المصرنة األخنرة".
 "المالحظات ستياقش مع المس ولن  المصرنن  الذن  قدموا اقتراحات ولنست ورقة يهائنة". 

م  المقرر  ، أيهأشرف الهور، م  غزة ع  مراسلها، 23/7/2018القدس العربي، لندن، وجاء في 
ت العامة أ  نحسم االجتماع الذي سنعقده وفد رفنع م  حركة فتح مع مس ولي جهاز المخابرا

المصرنة عملنة الجدل القائمة حالنا حول التطورات األخنرة التي حصلت في ملف المصالحة. وقال 
إ  حركته "تيظر بإنجابنة" للتحركات المصرنة،  "القدس العربي"عاطف أبو سنف الياطق باسم فتح لـ

ودة إلى "يقطة لكيه أكد على ضرورة تطبنق حماس ما جرى التوافق علنه سابقا، حتى ال نتم الع
الصفر". ما علمته "القدس العربي" في هذا السناق أ  الوفد نطلب في ورقة الرد على المقترحات 
المصرنة، أ  نتم "تمكن " حكومة التوافق الموجودة حالنا أوال وبشكل كامل م  إدارة قطاع غزة، قبل 

ء م  مرحلة "التمكن " االيتقال إلى تشكنل حكومة وحدة وطينة جدندة، حتى نتم ضما  االيتها
وأشار أبو سنف إلى أ  ما جرى تسرنبه م  مقترحات مصرنة إليهاء  وتوحند الم سسات الفلسطنينة.

االيقسام، وتأتي عبر أربع مراحل وفي عشر يقاط هي حصنلة ما جرى م  يقاش بن  المخابرات 
ر القنادة، قبل وضع المصرنة ووفد حركة حماس، وأيه عرض على فتح التي ياقشته داخلنا وفي أط

وأكد أ  الوفد القنادي الذي سنلتقي المس ولن  المصرنن ، سنبحث  رد سنسلم للمس ولن  المصرنن .
معهم "تعمنق" اليقاش حول تفاهمات المصالحة، م  أجل يجاح هذه الجهود، مشنرا كذلك إلى أ  

 بقة.فتح تبحث ع  ضمايات لتيفنذ اتفاقنات المصالحة، لتفادي المرحلة السا
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 حال إصرار فتح على مطلب تمكين الحكومةبالمصالحة تحقيق تقدم تستبعد حماس "الحياة":  .11
طفت على السطح خالفات جوهرنة بن  حركتي "حماس" و"فتح" في شأ  ورقة : محمد نويس -هللا 

 اقتراحات مصرنة للمصالحة، مبددة اآلمال بقرب التوصل إلى اتفاق نيهي االيقسام.
ف المصالحة في "فتح" عزام األحمد لـ"الحناة" أ  حركته مصممة على تمكن  وكشف مس ول مل

 .الحكومة م  تسلُّم صالحناتها كاملة في قطاع غزة تمهندا  إليهاء االيقسام
استبعد مس ولو  في "حماس" إمكا  تحقنق تقدم في حال إصرار "فتح" على مطلب تمكن  و 

مكن  مصطلح و جد م  أجل إعاقة تقدم المصالحة، فهو الحكومة. وقال مس ول بارز في الحركة: "الت
شكالنة، منثل أن  نجلس الوزنر، وأن  نجلس وكنل الوزارة، وأن  نجلس  نبحث تفاصنل صغنرة واة
المدنر العام، وم  سنعمل مع م ، ودائما  تظهر مشكالت صغنرة، ما نعنق التقدم". وأضاف: "طلبيا 

إدارة البلد وتوحند م سساته"، معتبرا  أ  "فتح" تياور م  م  مصر تشكنل حكومة وحدة وطينة تتولى 
 أجل ما سم اه إعاقة الجهود الجارنة لرفع الحصار ع  غزة.

 22/7/2018الحياة، لندن، 
 

 من وزير المخابرات المصرية ماً اهنية يتلقى اتصااًل ه .11
مة م  انة هتلقى رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة مساء األحد مكالمة هاتف

وكا  وفد م  الحركة برئاسة يائب رئنس  معالي وزنر المخابرات المصرنة اللواء عباس كامل.
ا معمق ا وبي اء  في  الحركة صالح العاروري زار القاهرة قبل أنام، وأجرى مع اللواء عباس كامل يقاش 

األخطار المحدقة أجواء إنجابنة حول العدند م  القضانا المهمة وخاصة التطورات السناسنة و 
 بالقضنة الفلسطنينة.

 22/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 أبو مرزوق: نريد تمكين الشعب والقانون وليس الحزب .11
قال عضو المكتب السناسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، النوم األحد، إ  حركته ترند ة: غز 

بل نوم م  تسلنم حركة فتح ردها "تمكن  الشعب الفلسطنيي والقايو ، ال الحزب واألم "، وذلك ق
وكتب أبو مرزوق على حسابه بـ  على الورقة المصرنة لتيفنذ المصالحة والتي وافقت علنها حماس.

"تونتر": "غد ا تسلنم رد فتح على الورقة المصرنة والتي أجابت علنها حماس باإلنجاب، ومع كنثرة 
وأوضح أ   عب ال الحزب والقايو  ال األم ".التسرنبات وأبرزها تمكن  الحكومة يح  يرند تمكن  الش
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هذه الحكومة )حكومة الوفاق( "جوعت الياس وفرضت الظالم وغاب عيها التوافق الذي أيشأها 
 والشعبنة التي تحرسها والتشرنعي الذي نعطي النثقة ونراقب األداء".

 22/7/2018، فلسطين اون الين
 

 ل من األمة في مقتلأسامة حمدان: صفقة القرن مؤامرة تستهدف الني .11
وصف مس ول العالقات الخارجنة بحركة حماس أسامة حمدا ، "صفقة : محمد البكاي - يواكشوط

جاء  القر " بأيها م امرة تستهدف الينل م  األمة في مقتل، م كدا أيه حركته ستسقط هذه الصفقة.
ملتقى إفرنقي حول  ذلك في كلمة له، السبت، خالل مشاركته بالعاصمة المورنتاينة يواكشوط في

وشدد على أ  صمود الشعب الفلسطنيي والمقاومة في غزة ستسقط هذه الصفقة "التي ل   القدس.
وشدد حمدا  على ضرورة أ  تتحرك األمة في هذا الوقت  نكتب لها اليجاح تحت أي ظرف".

الم تمر  حمدا ، المشاركن  في ودعا بالذات م  أجل التصدي لكل محاالت االستنالء على القدس.
إلى ضرورة العمل م  أجل تيشنط حمالت مقاطعة إسرائنل في جمنع أيحاء القارة السمراء، والتحرك 

وأشاد بالدعم اإلفرنقي للقضنة الفلسطنينة، الفتا أ  إفرنقنا  بقوة لرفع الحصار المفروض على غزة.
 هاكات اإلسرائنلنة.التي قاومت المستعمر قادرة على دعم الشعب الفلسطنيي والتصدي لكل االيت

 21/7/2018وكالة األناضول لألنباء، 
 

 مسجد األقصى للتصدي القتحامات المستوطنينحماس و"الجهاد" تدعوان لشد  الرحال لل .11
دعت حركة حماس أبياء الشعب الفلسطنيي إلى اليفنر العام وشد الرحال إلى المسجد األقصى 

القدس والمسجد األقصى مهما بلغت  للتصدي القتحامات المستوطين  والعمل على حمانة
حركة فوزي برهوم في بنا  األمتن  اإلسالمنة والعربنة بضرورة الوطالب الياطق باسم  التضحنات.

التحرك السرنع ليصرة المسجد األقصى وحمانته م  التهوند واألخطار المحدقة به، م كدا أيه لم نعد 
 هياك أي مبرر للصمت.

د اإلسالمي إ  تصاعد وتنرة اقتحامات المستوطين  لساحات المسجد قالت حركة الجهام  جهتها، 
 األقصى "عدوا  خطنر نمس كل مسلم وعربي وفلسطنيي".

وأكدت في بنا  أ  ما ترتكبه الحكومة اإلسرائنلنة بحق القدس والمسجد األقصى ال نمك  السكوت 
 إلى كل مكا . عيه، وأ  استمرار العدوا  على األقصى سن دي إلى تصعند كبنر سنصل

 22/7/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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 العاروري: اقتحام األقصى يتطلب إنجاز الوحدة لمواجهة االحتالل .11
قال يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" صالح العاروري، إ  التصعند اإلسرائنلي الخطنر 

سطنينة، والعمل بروح بحق األقصى والقدس نتطلب العمل الجاد على إيجاز الوحدة الوطينة الفل
 الشراكة الوطينة، وتكرنس كل الجهد لمواجهة مخططات االحتالل.

وأكد العاروري في تصرنح صحفي، أ  اقتحام المستوطين  الواسع للمسجد األقصى والمدعوم منداين ا 
وسناسن ا م  حكومة االحتالل هو أول ترجمات قايو  القومنة النهودنة، وبدانة لمرحلة جدندة م  

وأعرب العاروري ع  نثقته الكبنرة م  أ  الشعب الفلسطنيي  لعدوا  على مقدساتيا وأهليا في القدس.ا
ل  نسمح بتمرنر أي محاوالت تمس بإسالمنة المسجد األقصى، مشنرا  إلى أييا يعنش في هذه األنام 

ة جادة دفاع ا ودعا األمة العربنة واإلسالمنة إلى وقف ذكرى التصدي لمخطط البوابات اإللكتروينة.
 ع  أولى القبلتن  ونثالث الحرمن ، وتوفنر أكبر حالة مسايدة لصمود أهليا في القدس.

 22/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حنيني: ما جرى في األقصى ستكون له تداعيات كبيرة لن يمررها شعبنا .11
  اقتحام أعداد غنر أكد القنادي في حركة حماس عبد الحكنم حينيي أ  ما جرى في األقصى النوم م

مسبوقة لباحاته سنكو  له تداعنات كبنرة على االحتالل، مشنرا إلى أ  شعبيا ومقاومتيا ل  تقف 
وشدد حينيي على أ  استباحة األقصى م  قبل مستوطين   مكتوفة األندي إزاء هذه الجرنمة.

لمسلمن  كافة، مبني ا متطرفن  وقنادات في أحزاب متطرفة في دولة االحتالل هو استهتار بمشاعر ا
أ  الجمعنات االستنطاينة المتطرفة تجرأت على األقصى بعد قرار يتيناهو بالسماح ألعضاء كينست 

ودعا حينيي جماهنر الشعب الفلسطنيي للتصدي القتحامات المستوطين   االحتالل باقتحام األقصى.
إلى حراك واسع في وجه االحتالل  كما دعا والتوجه الفوري للمسجد األقصى، وم ازرة المرابطن  فنه.

وااليتفاض في كل األراضي الفلسطنينة، حتى نعلم أ  األقصى سنبقى خط ا أحمر ل  يسمح له 
 بتجاوزه وفرض واقع جدند فنه.

 22/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تفاصيل مثيرة لعملية قنص الجندي اإلسرائيلي على حدود غزة .11
إلسرائنلنة، ظهر نوم األحد، بيشر تفاصنل إضافنة حول عملنة سمحت الرقابة العسكرنة ا: غزة

القيص التي استهدفت أحد جيود االحتالل شرق السناج األميي مع األراضي المحتلة شرق قطاع غزة 
 الجمعة الماضنة؛ ما تسبب بمقتله على الفور.
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قنقات أ  العملنة ويشر موقع "واال" العبري تفاصنل وصفت بالمنثنرة حول العملنة؛ حنث بنيت التح
 جرى تيفنذها عبر بيدقنة قيص يوعنة م  طراز "بارنت" م  مسافة مئات األمتار ع  موقع العملنة.

وحسب الموقع؛ فإ  "القياص الفلسطنيي التابع إلحدى الخالنا العسكرنة في كتائب القسام استهدف 
 أحد قياصة الجنش الجانثمن  في موقع قيص على مقربة م  الحدود".

التفاصنل، فإ  الجيدي المستهدف كا  نخدم في إحدى كتائب القيص في وحدة القيص "تسبار" وفي 
التابعة للواء "جفعاتي"، وكا  في وضعنة رمانة خالل استهدافه حنث كا  نجنثو على ركبته استعداد ا 

 : "خالل تلك اللحظة )استعداده للرمانة(-وفق التحقنقات اإلسرائنلنة-ونضنف  إلطالق اليار.
استهدفه القياص الفلسطنيي بطلقة واحدة اخترقت سترته الواقنة واستقرت في صدره ما تسبب بوفاته 

ويقل الموقع ع  جهات االختصاص العسكرنة أ  عملنة قيص م  هذا اليوع  بعد وقت قصنر".
وحسب  .تتطلب تدرنب ا ومهارة عالنة م  القياص باليظر إلى المسافة البعندة، التي تبعد مئات األمتار

القياة النثاينة العبرنة؛ فإ  تعلنمات وتفاصنل العملنة بقنت طي الكتما  داخل كتائب القسام، ولم نعلم 
 بها سوى عدد قلنل م  يشطاء الكتائب حفاظ ا على السرنة.

جنش بوجود هكذا بيادق قيص لدى حركة حماس، إال أيه الوذكرت القياة أ  هياك علم ا مسبق ا لدى 
ه بواقي محس   للرصاص لنميع اختراقها م  الرصاص، سوى الوحدات الخاصة. وبنيت لم نزود قوات

أ  السترة التي كا  نرتدنها الجيدي هي سترة واقنة عادنة وقادرة على حمانته م  رصاص بيادق آلنة 
، كالشيكوف، وماغ )عنار متوسط("، إال أ  هكذا سترة ال تحتمل طلقات يارنة M-16م  أيواع "
وامتيع  .0.5اعات هائلة وقطر كبنر كبيدقنة القيص المذكورة حنث نصل قطر الطلقة إلى ذات ايدف

ية باليظر إلى وز  السترة النثقنل، وكذلك عدم وجود ال جنش ع  تزوند بقنة قواته بالسترة الواقنة المحس 
 م شرات ومعلومات حول ينة حماس استخدام هكذا بيدقنة بعملنات القيص، حسب قول القياة.

 22/7/2018، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 إطالق نار تجاه قوة إسرائيلية شرق خانيونس .11
تعرضت قوة م  جنش االحتالل اإلسرائنلي، مساء نوم األحد، إلطالق يار م  جهة جيوب : غزة

"، أ  إطالق يار استهدف قوة م  الجنش اإلسرائنلي قرب العن  24وأفاد موقع "حدشوت  قطاع غزة.
ووفق  ، شرقي خاينويس جيوب قطاع غزة.1948لواقعة داخل األراضي المحتلة ميذ عام النثالنثة، ا

وسائل إعالم عبرنة، فإ  إطالق اليار لم نسفر ع  إصابات ولكيه ألحق أضرارا في إحدى اآللنات 
 العسكرنة.

 22/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لى قوانين االحتالل العنصريةع تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية رداً رام هللا قوى  .11
دعت القوى الوطينة واإلسالمنة في محافظة رام هللا والبنرة، أبياء شعبيا عامة والمحافظة  :رام هللا

 خاصة، إلى تصعند المقاومة الشعبنة ردا على القواين  العيصرنة التي تشر عها سلطات االحتالل.
تالل تنثبت نومنا طابعها الفاشي، عبر سلسلة وأكدت القوى في بنايها، نوم السبت، أ  دولة االح

القواين  العيصرنة التي تشرعها، وآخرها "قايو  القومنة" الذي تسعى ميه إلى استكمال اجتنثاث شعبيا 
وأوضحت ا  االحتالل نسعى م  خالل قواينيه، إلى سرقة  م  أرضه، وتكرنس الواقع االحتاللي.

للمس  بمجمل اليضال الوطيي الفلسطنيي، معتبرة أ  مخصصات أهالي الشهداء والجرحى واألسرى، 
ودعت إلى أوسع إسياد شعبي ووطيي للحملة  ذلك قرصية واضحة على حقوق رموزيا الوطينة.

الوطينة التي ايطلقت قبل انام، رفضا لسرقة مخصصات اهالي الشهداء والجرحى واالسرى، مشددة 
 األيشطة.على ضرورة دعمها والمشاركة في كافة الفعالنات و 

 22/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا  "إسرائيل" يؤكد أن وليبرمان ..آيزنكوت يتفقد السياج األمني .11
 صمدت التهدئة

أجرى رئنس أركا  الجنش اإلسرائنلي، غادي آنزيكوت، برفقة كبار ضب اطه، نوم األحد، : محمد وتد
ة منداينة بميطقة السناج األميي عيد قطاع غزة، فنما أجرى وزنر األم  اإلسرائنلي، أفنجدور جول

لنبرما ، جولة ممانثلة في ميطقة معبر كرم أبو سالم، بعد التقدنرات التي رجحت بميح التسهنالت 
سرائنل بوساطة مصرن  ة.للقطاع بمحاولة لتنثبنت "التهدئة" التي تم التوصل إلنها بن  حماس واة

وردا على تصرنحات لنبرما ، أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة، بايدالع حرنق في كنبوتس " ينر 
عام " شمال غزة بفعل البالويات الحارقة، فنما صرح عضو الكينست حاننم نلن : "باليسبة لم  ال 

ارق ط  م  القش في مزرعة ياحال عوز أمس بفعل بالو  ح 600نفهم في الزراعة، إ  احتراق 
 ملعب كرة قدم". 150دويم، أي حوالي  1,200-1,000نعادل احتراق مساحة 

وتفقد آنزيكوت الميطقة التي قتل بها الجيدي أفنف لنفي، نوم الجمعة الماضي، بينرا  قياص 
فلسطنيي على حدود غزة، حنث أجرى تقننما منداينا للوضع األميي، بمشاركة قائد الميطقة الجيوبنة 

هالنفي، وقائد "فرقة غزة" العمند نهودا فوكس وقادة األلونة والكتائب العاملة في  الجيرال هرتسي
 ميطقة "فرقة غزة".
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واستعرض رئنس األركا  يشاطات قادة الجنش في األشهر األخنرة في مواجهة التحدنات األمينة 
فادت ويشاطات حركة حماس ميذ إطالق مسنرات العودة في يهانة آذار/مارس الماضي، حسبما أ

 وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة.
وخالفا لتقدنرات األجهزة األمينة اإلسرائنلنة التي تشنر إلى توصنات للحكومة بميح التسهنالت لسكا  
القطاع، قالت شركة األخبار اإلسرائنلنة إيه "حتى اآل  ال نوجد تغننر في سناسة إسرائنل، فنما 

لقطاع غزة، فالمعبر ال نزال مغلقا سوى إلدخال بعض نتعلق بيقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم 
 المواد الغذائنة واألدونة".

لك  وزنر األم  اإلسرائنلي، أفنجدور لنبرما ، وخالل تفقده للسناج األميي، قدما عرضا لحركة 
حماس، نتضم  إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع واةعادة مساحة الصند كما كايت 

 ق، مقابل الحفاظ على الهدوء.في الساب
عاما، إذ اشترط  12ونسعى لنبرما  عبر تصرنحاته إلى ابتزاز السكا  بقطاع غزة المحاصر ميذ 

مقابل إعادة فتح المعبر وتوسنع مساحة الصند الهدوء التام، وعدم إطالق الطائرات الورقنة والبالويات 
م إطالق الصوارند وقذائف الهاو  على جيوب الحارقة صوب البلدات اإلسرائنلنة بـ"غالف غزة" وعد

 البالد.
وقال وزنر األم  اإلسرائنلي، خالل جولته في معبر كرم أبو سالم برفقة مدنر عام وزارة األم  أودي 
آدام، وميسق أعمال الحكومة اإلسرائنلنة في األراضي الفلسطنينة المحتلة كمنل أبو رك : "أيهنيا 

بضائع للقطاع، على أهالي غزة ا  نفهموا أيه في حال وجود طائرات تقننما للوضع بشأ  إدخال ال
 ورقنة وبالويات وحرائق في جايبيا، فإ  الحناة ل  تعود إلى طبنعتها في الجايب اآلخر".

وتابع موجها حدننثه لسكا  القطاع: "إذا ما استمر الوضع النوم وغدا على ما هو علنه فإييا سيعند 
الم نوم النثالنثاء كالمعتاد، وكذلك يعند مساحة الصند المسموح بها كما العمل في معبر كرم أبو س

 كايت علنه في السابق".
 22/7/2018، 48عرب 

 
 ق: "إسرائيل" تغير موقفها من حكم حماس في غزة رئيس مجلس األمن القومي الساب .11

يفصال ع  أقر رئنس مجلس األم  القومي السابق في إسرائنل، مهيدس اال: محمد نويس -رام هللا 
غزة، غنورا أناليد بحدوث تغننر في الموقف اإلسرائنلي م  حكم "حماس" في غزة. وكتب في مقال 
قبل أنام، أيه توصل إلى نثالنثة استيتاجات: "األول، دولة غزة تحت حكم ياجع لحماس هي وضع 

ة لنس حادا  معقول نمك  إلسرائنل أ  تتعانش معه. والنثايي، تضارب المصالح بنييا وبن  حكومة غز 
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جدا ، وعلنه نمك  الوصول إلى تسونة تخدم الطرفن ، شرط أ  يعترف بأ  تأهنل غزة سنتم مع 
الحكومة هياك، ولنس م  خلف ظهرها. والنثالث، أ  هدف اليشاط حنال غزة نجب أ  نكو  تسونة 

مور أخرى م  تتضم  وقفا  تاما  لليار، وتبادال  لألسرى والمساعدة في تأهنل القطاع، وذلك ضم  أ
أجل أ  نيصب اهتماميا بحده األقصى على الشمال". وأضاف: "الحكومة نمكيها طبعا  أ  تقرر 
بشكل مختلف تماما ، ولك  مرغوب أ  تفعل هذا في ظل اليقاش السلنم، ولنس فقط في ظل الشقاق 

 على الطائرات الورقنة".
  23/7/2018الحياة، لندن، 

 
 فق في القدستصادق على إطالة ن "إسرائيل" .11

للتيظنم والبياء في القدس إنداع مخطط إلطالة يفق نمتد م   اإلسرائنلنةقررت اللجية اللوائنة  :القدس
"يفق الجنش  اسمجايب باب الخلنل إلى قرب باب العامود في البلدة القدنمة بالقدس نطلق علنه 

ا زعمت اللجية اللوائنة، ونستهدف هذا المخطط كم اإلسرائنلي"، مسافة كنلومتر باتجاه الشمال.
تخفنف حدة اكتظاظ حركة السنر في مفترق طرف اليفق وفي شارع األيبناء وتسهنل عمل القطار 

 الخفنف.
ملنو  شنكل نتضم   360وذكرت أسبوعنة "كول هعنر" العبرنة أ  المخطط الذي تبلب تكلفته حوالي 

دق القائمة بميطقة ميدلبوم قرب فيدق يفقا  نتشعب ع  اليفق القائم يحو الشمال حتى ميطقة الفيا
 األمنركا  كولويي.

 21/7/2018القدس، القدس، 

 

 رفضًا لقانون "تأجير األرحام" ونظاهر يتاإلسرائيليون  .11
ن ، نوم األحد، في إضراب ومسنرات ضد  استنثياء الكينست : أحمد دراوشة شارك مئات المحتج 

وايطلقت المظاهرات في عدٍد م   األسبوع الماضي.للمنثلنن  م  قايو  "تأجنر األرحام"، الذي أقر  
بع وأمام  المواقع المختلفة م  البالد، البدانة كايت م  كرمئنل، نثم تل أبنب فالقدس والحقا  في بئر الس 

وأغلق المتظاهرو  شارع أنالو  الر ئنس في  مبايي الحكومة اإلسرائنلن ة في تل أبنب وحنفا والقدس.
رطة اإلسرائنلن ة.تل أبنب، دو  أ  تتعر    ض لهم الش 

 22/7/2018، 48عرب 
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 أول حديث إسرائيلي عن صفقة تبادل مع حماس منذ أربع سنوات .11
في أول حدنث إعالمي إسرائنلي ميذ أسر الجيود اإلسرائنلنن  في : عديا  أبو عامر -21 عربي

رام صفقة تبادل لدى حماس، تحدث موقع ونلال اإلخباري ع  إمكاينة إب 2014حرب غزة األخنرة 
طالق سراح  جدندة مع حماس، نتم بموجبها استعادة األسرى اإلسرائنلنن  لدنها: القتلى واألحناء، واة

 المئات م  أسراها في السجو  اإلسرائنلنة.
ال، أ  افقد ذكر أمنر أور  الخبنر العسكري اإلسرائنلي المخضرم في تقرنر مطول له على موقع و 

ة مع حركة حماس على طول الحدود مع قطاع غزة موجود في السج  "مفتاح حل األزمة الياشب
اإلسرائنلي، وأقصد بذلك إبرام صفقة تبادل مع الحركة بموجبها نتم تحرنر األسرى الذن  تطالب بهم، 

 مقابل إعادة القتلى واألسرى اإلسرائنلنن  المحتجزن  لدنها".
ذه الصفقة أكنثر شيء نصنب يتيناهو بالردع " أ  "إبرام ه21وأضاف في التقرنر الذي ترجمته "عربي

والخوف، لكيها كفنلة بالمضي قدما في الوصول إلى مرحلة م  الترتنبات بعندة المدى في قطاع 
غزة، ونبقى اإلسهام الكبنر إلسرائنل في حال قررت إبرام الصفقة هو التأنثنر في تركنبة األسرى 

 عد حماس حنيها في التوجه يحو االعتدال".المحررن ، م  حنث األسماء واليوعنات، مما سنسا
وأشار أ  "رئنس هنئة األركا  اإلسرائنلنة الجيرال غادي آنزيكوت ومعه رئنس جهاز األم  العام 
الشاباك يداف أرغما ، وهما الممسكا  الرئنسنا  بملف غزة، نعلما  تماما أ  نثم  وقف هذا 

في إنجاد تسونة على جايبي الحدود معها: المسلسل الدامي م  التوتر مع حماس في غزة، نكم  
حراق الحقول الزراعنة، وسكا  غزة  مستوطيو الغالف نصبحو  آمين  م  القذائف الصاروخنة واة

 نيعمو  بأجواء اقتصادنة وظروف معنشنة مرنحة".
واستدرك أور ، وهو ونثنق الصلة بالم سستن  األمينة والعسكرنة، ولدنه شبكة عالقات واسعة مع 

الضباط والجيراالت، قائال إ  "آنزيكوت وأرغما  نعلما  جندا أكنثر م  سواهما أ  ذلك ل  نتم كبار 
قبل استعادة إسرائنل لجنثامن  قتالها ومواطينها المحتجزن  لدى حماس في غزة، والحركة م  جهتها 

لنة، وهذا تعل  خطابا يدنا مفاده أيها ل  تسلمهم إال بتحرنر مئات م  األسرى م  السجو  اإلسرائن
 هو الفلن  الباقي في عيق الزجاجة".

 23/7/2018، 21موقع عربي 
 

 : طرف آخر غير حماس قتل الجندي قرب الحدود"إسرائيل" .11
وكاالت: قالت مصادر عسكرنة إسرائنلنة إ  حركة حماس ال تقف وراء مقتل الجيدي  -تل أبنب

المصادر إ  قنادة "حماس" لم  وأضافت اإلسرائنلي أول م  أمس على ند قياصة على حدود غزة.
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توافق على إطالق الرصاص، خاصة أ  كبار الشخصنات في "حماس" بم  في ذلك رئنس المكتب 
السناسي، إسماعنل هينة، كا  متواجدا  في مسنرة الجمعة ولو كايت "حماس" تقف وراء إطالق اليار 

و أبقت مواقعها مأهولة على أار لما سمحت لقادتها بالمخاطرة والمجيء بالقرب م  ميطقة إطالق الي
قالت لإلذاعة العبرنة الرسمنة ايها تعتقد بأ  هياك طرفا  آخر  إسرائنلنةإال أ  مصادر  طول الحدود".

  خلنة م  "حماس" تصرفت بشكل فردي دو  اي أوامر أو أغنر "حماس" أطلق اليار وقتل الجيدي 
 م  القنادة.

 22/7/2018، األيام، رام هللا

 

 "قانون القومية"الدروز في االئتالف الحكومي يتوجهون للمحكمة إللغاء  النواب .11
تل أبنب: أعل  اليواب النثالنثة الدروز، األعضاء في الكينست اإلسرائنلي م  أحزاب االئتالف 
الحكومي والمعارضة، أيهم نيوو  التقدم باستئياف إلى المحكمة العلنا في إسرائنل ضد قايو  

ع ميتدى المحامن  الدروز ور ساء السلطات المحلنة الدرزنة والشركسنة في القومنة، بالتيسنق م
 إسرائنل، للمطالبة بإلغائه.

ووقع على بنا  بهذا الخصوص كل م  اليواب أكرم حسو  اليائب ع  حزب "كواليو"، وكذلك حمد 
يائب صالح عمار اليائب ع  حزب "نسرائنل بنتنيو"، وكالهما م  االئتالف الحكومي، إضافة إلى ال

سعد م  حزب "المعسكر الصهنويي". وجمنعهم كايوا قد صوتوا ضد القايو . وأوضحوا أ  القايو  
 المشار إلنه، نمس بحقوق أبياء الطائفة المعروفنة ونتسبب لهم باألذى.

  23/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يدعو لـ"الحوار المباشر" مع حركة حماس .11
دعا الرئنس السابق لـجهاز االستخبارات والمهام الخارجنة اإلسرائنلي )الموساد(، أفرانم  :لياصرةا

وقال  هالنفي، إسرائنل للتحدث مع حركة حماس مباشرة، والترتنب لعالقة تل أبنب مع الفلسطنينن .
يظر إلى دولة هالنفي في تصرنحات صحفنة لـ "إذاعة كا " العبرنة، النوم األحد، "أعلم أ  حماس ت

 بأ  الهدف اليهائي هو تدمنر إسرائنل". االدعاءإسرائنل كعامل ال تستطنع تدمنره، رغم أيها تواصل 
وأردف: "إسرائنل هي أقوى العب في هذه القصة، وبالتالي ال نمكيها الجلوس ومراقبة ما نفعله 

هابي )حماس( ع  ترتنب محمود عباس أو مصر". متابعا : "لذلك علنها أ  تتحدث مع التيظنم اإلر 
وأضاف: "حماس ال تقل أهمنة ع  السلطة  طونل األمد كمقدمة لعالقاتيا مع الفلسطنينن ".
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الفلسطنينة، التي ال تستطنع فرض يفسها على غزة، وهذه أنضا  مشكلتيا ويح  ال يحاول التعامل 
 معها بجدنة".

وكا  قائدا  للميطقة الشمالنة إبا  احتالل واقترح عمنرام لنفن ؛ لواء احتناط في الجنش اإلسرائنلي، 
قامة منياء تحت إشراف دولي.  جيوب لبيا ، رفع الحصار ع  قطاع غزة وفتح حدوده واة

طالقها على أراضنيا، سيكو   واستطرد: "حتى إذا يجحت حماس في تهرنب الصوارند إلى غزة واة
يهاء القصة"، حسب تعبنره.  قادرن  على قصف المنياء واة

متصل، قال وزنر اإلسكا  في حكومة االحتالل، نوآف غااليت، إ  م  ن طلق القذائف في سناق 
وأضاف  نرند تيفنذ حق العودة، "إيه نرند نافا وتل أبنب وحنفا والقدس". "إسرائنل"م  قطاع غزة على 

غااليت في تصرنحات صحفنة يقلتها عيه إذاعة "كا " اإلخبارنة العبرنة صباح نوم األحد، "م  
رس اإلرهاب على الحدود مع إسرائنل )في اإلشارة إلى مسنرات العودة على حدود غزة(، ال نبتغي نما

وتابع: "م  نقرأ مننثاق حركة حماس نعرف كل  م  ذلك تحسن  أوضاعه المعنشنة واالقتصادنة".
شيء، مكتوب هياك أ  القتال سنبقى مستمرا  حتى التخلص م  آخر نهودي مختبئ خلف الشجر"، 

 تعبنره.حسب 
 22/7/2018قدس برس، 

 

 بسبب تغطية قصف غزة BBCو  CNNالخارجية اإلسرائيلية تهاجم  .11
هاجم المتحدث باسم الخارجنة اإلسرائنلنة، عمايوئنل يحشو ، شبكة األخبار : أسامة الغسا  -القدس

قطاع (، بسبب تغطنتهما لألحداث األخنرة في BBC(، وهنئة اإلذاعة البرنطاينة )CNNاألمرنكنة )
" كتبت في عيوايها "إسرائنل تقصف CNNوذكرت صحنفة "معارنف" العبرنة، النوم األحد، أ  " غزة.

 غزة ومصرع جيدي بالرصاص".
وردا على التغطنة، قال يحشو : ")سي إ  إ ( لم تبلب رواد صفحتها على موقع تونتر، أ  جيدنا  

يما ادعت أ  الضربات ا لجونة في غزة جاءت بعد اختراق السناج بن  إسرائنلنا  ق تل بينرا  حماس، واة
سرائنل". ، لقد أخطأتم وهذه لنست المرة األولى، CNNوأضاف في تغرندة على "تونتر": "ال نا  غزة واة

هجمات الجنش اإلسرائنلي كايت ردا على مقتل جيدي إسرائنلي بينرا  حماس، أيتم تتالعبو  عيدما 
 ال تيشرو  الحقائق".
يشر تغرندة لـ"عمري كنر " مستشار عضو مجلس الشنوخ األمرنكي تند كروز، كما أعاد "يحشو " 

 عرضت األحداث في غزة بصورة محرفة". BBCقال فنها إ  "
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ساعة ول  تسمح لوسائل  24ويقلت "ندنعوت أحرويوت" ع  يحشو  قوله إ  "وزارة الخارجنة ترصد 
طقة، ويرد على كل العياون  المضللة اإلعالم الدولنة لتحرنف تغطنة األحداث في إسرائنل والمي

  ويطلب تصحنحها بشكل فوري".
 22/8/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 شهيد برصاص االحتالل في مخيم الدهيشة وآخر متأثرًا بجراحه في خان يونس .11

بنت لحم: قالت مصادر طبنة فلسطنينة، االنثين ، إ  طفال  استشهد، وأصنب شابا  برصاص جنش  
 اإلسرائنلي، خالل مواجهات في مخنم الدهنشة جيوب مدنية بنت لحم. االحتالل

عاما ( وصل  15وقال مصدر طبي في مستشفى بنت جاال الحكومي، إ  الفتى أركا  مزهر )
 المستشفى مصابا  برصاص حي في الصدر، ولم تيجح كل الجهود في إيقاذ حناته.

 وأكد مصدر طبي، إصابة شابن  بالرصاص الحي في القدم، وصفت حالتهما بالمستقرة.
وذكر سكا  في المخنم أ  مواجهات عينفة ايدلعت بن  شبا  وجنش االحتالل خالل اقتحامه 
للمخنم، تخللها إطالق قوات االحتالل للرصاص الحي والغاز المسنل للدموع، ما أدى إلصابة 

 اق، فنما اعتقل الجيود الشابن  محمد عديا  أبو عناش وجمال الصرعاوي.العشرات بحاالت اختي
وفي قطاع غزة، أعل  فجر النوم، ع  استشهاد المواط  كرم إبراهنم عرفات، م  ميطقة عبسا  

وذكرت مصادر طبنة، أ  الشهند عرفات كا  أصنب برصاص جيود  شرق مدنية خا  نويس.
 حزنرا  الماضي شرق المدنية. 8في مسنرة العودة الحدودنة في االحتالل اإلسرائنلي خالل مشاركته 

 23/7/2018، القدس العربي، لندن
 

 األقصى ستقود إلى حرب دينية شخصيات مقدسية: انتهاكات االحتالل بحق   .11
اعتبرت شخصنات دنينة وسناسنة مقدسنة أ  اقتحامات المستوطين  : بالل غنث كسوايي - القدس

مانة جيود االحتالل اإلسرائنلي للمسجد األقصى المبارك، ستقود إلى حرب دنينة المتكررة والواسعة بح
 في حال استمرارها.

وقال مفتي القدس والدنار الفلسطنينة الشند محمد حسن  لــ"وفا"، إ  كل هذه المحاوالت ل  تغنر م  
مات التي تمس طابع المدنية العربي واإلسالمي، محذرا سلطات االحتالل م  أ  استمرار االقتحا

  تطونر إوأضاف المفتي: " الميطقة إلى حرب دنينة. العالم سنجربعقندة المسلمن  في كل أيحاء 
هذه االقتحامات وزنادتها بهذه األعداد الكبنرة، وبالقوات الكبنرة التي تحمي المقتحمن  م  

قدس وشعبيا الفلسطنيي المستوطين  نخلق جوا م  التوتر الشدند في المدنية المقدسة ونجعل أبياء ال
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نخشو  على مقدساتهم م  هذه االقتحامات، فالمسجد إسالمي خالص وال نوجد أي حق ال 
 للمستوطين  وال لغنرهم فنه".

وأضاف أ  ما نتعرض له األقصى م  محاوالت تغننر الواقع وتزونر التارند نبعث على الرنبة 
ل هذه المحاوالت النائسة لفرض هذا الواقع والخوف م  كل هذه المخططات، وأبياء شعبيا نقظو  لك

الجدند، وأبياء شعبيا ندافعو  ع  األقصى، وكا  هياك أطفال رفعوا علم فلسطن  ودافعوا ع  
 المسجد األقصى وتواجدوا في رحابه وسنواصلو  الدفاع عيه".

المسجد وطالب حسن  العالم كله بأ  نوقف هذا التغول واالعتداء على المقدسات وفي مقدمتها 
 "يح  أصحاب الحق بالقدس ومقدساتها ول  يفرط بها مهما كلفيا األمر". األقصى المبارك، مضنفا:

وأوضح أ  القنادة تعمل على تفعنل الحراك الدولي لوضع حد لما نجري في المسجد األقصى 
حمانة المبارك لمسايدة الحراك الشعبي الجاري في المسجد األقصى المبارك وفي القدس ومحنطها ل

 مكتسبات ومقدسات الشعب الفلسطنيي في هذه األرض.
"إ  أبياء الحركة على رأس  م  جهته، قال أمن  سر حركة فتح في القدس شادي مطور لــ"وفا":

المتصدنن  القتحامات المستوطين ، وسيواصل التصدي القتحامات االحتالل اإلسرائنلي المتصاعدة 
 في القدس المحتلة".

 22/7/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
 

 الخطيب: شعبنا لن يقبل بهذا الحال في األقصىكمال  .11
أكد يائب الحركة اإلسالمنة السابق الشند كمال الخطنب أ  االحتالل نستغل الظرف : الضفة الغربنة

ي، واةعطاء الحالي لألمة العربنة واإلسالمنة لفرض مزند م  القنود على القدس والداخل الفلسطني
وقال في تصرنح صحفي له: "على دولة  فرصة أما  أكبر القتحام المزند م  المستوطين  لألقصى.

 االحتالل أ  تعلم أ  هذا حال ل  نقبل به شعبيا وأمتيا وأ  هذا الحال ل  ندوم أبدا".
ها، وأردف الخطنب في تصرنح له: "إذا كايوا نظيو  أ  هذه االقتحامات ستصبح قضنة مسل ما ب

فاألنام ستقول لهم أيهم واهمو  ومخطئو ، كما أ  السناسات الرعياء والهوجاء والتباكي في ذكرى 
خراب الهنكل ستكو  مقدمة ألنام سنبكو  فنها حقنقة على خراب دولتهم المزعومة في المستقبل 

 القرنب".
 22/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 غالق حي بالخليل حملة اعتقاالت صهيونية بالضفة وا   .11
شيت قوات االحتالل الصهنويي، فجر النوم اإلنثين ، حملة اعتقاالت طاولت عددا : الضفة الغربنة

 م  المواطين  في مد  الضفة الغربنة، كما أغلق حنا سكينا بالخلنل.
ففي يابلس، اعتقلت قوات االحتالل فجرا، أربعة شبا  م  بلدة برقة شمال غرب مدنية يابلس شمال 

وأفادت مصادر محلنة أ  دورنات االحتالل اقتحمت البلدة وداهمت العدند  لضفة الغربنة المحتلة.ا
م  الميازل، وفتشتها، واعتقلت كال م  سامر دغلس، ومصطفى شبنب )حجي(، وسعند محمد 

 حجي، وماهر عطا صالح.
 ، بنيما كايا في وجيوب الضفة، وتحدندا في الخلنل، اعتقلت قوة م  حرس الحدود الصهنويي شابن

وأفاد، مراسليا، أ  قوة م  حرس الحدود الصهانية يصبت حاجزا طنارا على مدخل  طرنقهما لعملهما.
وادي السم  في جيوب البلدة القدنمة م  الخلنل، قبل أ  تعتقل األسنرن  المحررن  محمد خلنل أبو 

 ة غنر معلومة.عاما(، وتم يقلهما لجه 23عاما(، وفانز أسعد عاشور ) 27اسينيه )
وفي السناق، أغلقت قوات جنش االحتالل الصهنويي، وبالتعاو  مع المستوطين ، صباح النوم، حي 

 تل الرمنده في البلدة القدنمة م  الخلنل، وميعت سكايه م  مغادرة ميازلهم.
وحول أسباب الميع، زعم ضابط صهنويي أ  السبب نعود إلى تعطل جهاز الكمبنوتر، حنث مسحت 

 ا هم وأرقامهم، ونيتظرو  عودتها حتى نسمح لهم بالخروج.أسم
 23/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السلطات الجزائرية تعثر على فلسطينيين متوفيان بشقتهما بعاصمة البالد .11

عنثرت األحد،  السلطات الجزائرنة،، أ  مراسلو  ع ، 22/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة  ذكرت
متوفنا  في شقتهما بعاصمة البالد، حسب ما أعل  مس ول بالسفارة الفلسطنينة  على فلسطنينن 

وقال أحمد أبو شاونش، مس ول ملف اإلعالم بالسفارة الفلسطنينة في الجزائر، لمراسل  هياك.
األياضول، إ  "السلطات الجزائرنة عنثرت، النوم، على الفلسطنينن  سلنما  الفرا ومحمد البيا متوفنا  

هما بالجزائر العاصمة". وأكد أبو شاونش أيه "لم تك  هياك أي أنثار للضرب أو االعتداء في شقت
 وأوضح أ  المتوفن  هما م  سكا  قطاع غزة. على جنثمايي الفرا والبيا".

م  جايبه، قال عمر الفرا، شقنق المتوفي "سلنما "، إ  "االتصال مع شقنقي ايقطع قبل نومن ، 
قته مع صدنقه محمد البيا". وأوضح أ  السفارة الفلسطنينة بالجزائر أبلغت ووجده أصدقائه متوفنا بش

أعوام(؛ حنث  7عائلته أ  سبب الوفاة هو "االختياق بالغاز". وذكر أ  شقنقه مقنم في الجزائر ميذ )
 أيهي هياك دراسة الماجستنر في العلوم السناسنة تخصص عالقات دولنة، ونعمل كذلك في التجارة. 
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اق يفسه، قال وائل البيا، شقنق المتوفي "محمد"، إ  األخنر طبنب عام، ودرس الطب في في السن
الجزائر بمدنية وهرا  )شمال غرب(. وأفاد أ  شقنقه وصل إلى العاصمة الجزائرنة، الجمعة 

 الماضي، لنصطحب صدنقه سلنما  الفرا إلى جامعته في وهرا  م  أجل تصدنق شهادته. 
قطع مع شقنقه وصدنقه الفرا، فجر السبت الماضي، قبل أ  تبلب العائلة وأشار أ  االتصال اي

الجهات المعينة بالجزائر والسفارة الفلسطنينة، لنتم العنثور علنهما متوفنا  في شقة بالعاصمة 
 الجزائر. وبن  أيه لم نتم إبالغ العائلة بتفاصنل أكنثر حول ظروف وفاتهما.

يي الفلسطنيي )فتح( في الجزائر، مساء األحد، إ  "المتوفي بدوره، قال مكتب حركة التحرنر الوط
 عاما( وهو رئنس المكتب الحركي الطالبي المركزي بالجزائر )نتبع لفتح(". 33الفرا نبلب م  العمر )

وأوضح المكتب، في بنا  اطلعت علنه األياضول، أيه "تم العنثور على الفرا وصدنقه محمد حمند 
راالدة )غرب العاصمة(".البيا متوفنا  في مسك  األ ولفت أ  "تحقنقات الشرطة العلمنة  ول بميطقة زر

 أكدت أ  سبب الوفاة هو تسرب للغاز".
قال سفنر فلسطن  لدى الجزائر : الجزائر م ، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وأضافت

ن  الخرنجن  سلنما  الفرا، ل ي عنسى، إ  األدلة األولنة تشنر إلى أ  وفاة الطالبن  الفلسطنين
 ومحمد حمند البيا، ياجمة ع  االختياق بالغاز، وال نوجد ما ندل على أ  ما حدث جرنمة قتل.

وأضاف عنسى، في اتصال هاتفي مع "وفا"، اللنلة، أ  الطبنب الشرعي أشار بشكل أولي إلى أ  
ما نوم غد االنثين  وم  نثم نصدر الوفاة ياجمة ع  اختياق بالغاز، مبنيا أ  الجنثماين  سنتم تشرنحه

وقال إ  سفارة دولة فلسطن  تابعت الموضوع ميذ  التقرنر اليهائي، وفق اإلجراءات الطبنعنة المتبعة.
اللحظة األولى لتلقنها يبأ اختفاء الطالبن  وعدم ردهما على االتصاالت، م كدا أ  الجهات الرسمنة 

ودعا السفنر عنسى إلى توخي  التقرنر الرسمي".في الجزائر تتابع الموضوع "ويح  في ايتظار 
الحنطة والحذر في يقل سبب الوفاة، وأكد أيه ال صحة ألقاونل أخرى وأ  الغرض ميها بث روح 

 الفتية، مشددا على أ  الفلسطنينن  في الجزائر الشقنقة سالمو  مطمئيو .

 
 من مياه آبار البلديات ال تتوافق مع المعايير %95سلطة المياه:  .11

قال رئنس سلطة المناه ناسر الشيطي إ  الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبنرة : غزة
 م  التدهور م  حنث الكمنة واليوعنة.

وذكر الشيطي خالل لقاء مع مس ول بمقر وزارة اإلعالم بغزة، صباح األحد، أ  األسباب الفينة 
 إلى الحد المرجو.والسناسنة واالجتماعنة لم تتمك  م  حل هذه الظاهرة 
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والياتج ع  تسرب مناه  NO3وأشار إلى أ  الخزا  الجوفي نعايي م  ارتفاع تركنز مركب اليترات 
الصرف الصحي لعدم وجود البيى التحتنة المطلوبة فنما نخص شبكات تجمنع هذه المناه ومعالجتها، 

صة في المياطق التي تمتاز باإلضافة إلى االستخدام المفرط لألسمدة الينتروجنينة في الزراعة خا
 بوجود تربة رملنة، كذلك ارتفاع عيصر الكلورند والياتج ع  تداخل مناه البحر للخزا  الجوفي.

م  مناه آبار بلدنات قطاع غزة الخاصة  %95وأوضح أيه بياء  على ما سبق فقد أصبح أكنثر م  
مناه الشرب، م كدا على ضرورة إنجاد بمناه الشرب ال تتوافق يوعنتها مع المعاننر الدولنة والمحلنة ل

مصدر مائي بدنل ع  المناه الجوفنة مطلب أساسي وضروري، األمر الذي أدى إلى ايتشار ظاهرة 
 إيشاء محطات خاصة لتحلنة المناه الجوفنة في قطاع غزة بغرض تزوند المواط  بمناه الشرب.

ظل وجود عجز تراكمي في الموازية ولفت إلى أ  استمرار استخراج المناه م  الخزا  الجوفي في 
المائنة أدى إلى استيزاف الخزا  الجوفي وهبوط مياسنب المناه الجوفنة وتداخل مناه البحر بشكل 
متسارع، حنث ارتفعت ملوحة المناه الجوفنة بشكل ملحوظ، حنث وصلت ملوحة المناه في أكنثر م  

 دولنة الخاصة بجودة مناه الشرب.م  آبار البلدنات إلى مستونات تجاوزت المعاننر ال 95%
وحول واقع محطات التحلنة في قطاع غزة، بن  أ  تلك المحطات أسهمت في توفنر مناه الشرب 

 للمواطين  في ظل أزمة المناه الشدندة التي نعايي ميها القطاع.
 22/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ا على الهواءيحصل بغزة.. مراسلة تنقل خبر استشهاد أخيه .11

أنثياء تغطنتها مسنرات العودة أمس الجمعة، ظهرت المراسلة الفلسطنينة مرنم أبو دقة على الهواء 
 ليقل خبر استشهاد شابن  م  قطاع غزة برصاص االحتالل اإلسرائنلي.

وأنثياء حدننثها على الهواء، لم تك  المراسلة على علم بهونة الشهندن ، لكيها اكتشفت الحقا أ  
 ما هو أخوها محمد أبو دقة، لتدخل في موجة بكاء.أحده

وظهرت في مقطع فندنو تقول "يقلت على المباشر خبر سقوط شهندن  ولم أتوقع أ  بنيهما أحد 
وفي حدنث ب ث في "يشرتكم" بقياة الجزنرة، وصفت مرنم أبو دقة األمر بأيه كا  أقسى  إخوتي".

الخبر مباشرة م  ميطقة التظاهرات، وعلمت أ  وروت في المقابلة كنف يقلت  تجربة تمر بها.
 رصاص االحتالل مزق أشالء الشهندن ، وأيها دعت هللا أ  نلطف بذونهما.

 22/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 2018-2017محمد أبو عتيق أفضل العب فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم  .11
سطن  في الخارج، أقامت الم سسة الفلسطنينة للسية الخامسة على التوالي، وبرعانة مبادرة شباب فل

للشباب والرناضة مهرجايها السيوي الرناضي الختنار أفضل العب كرة قدم فلسطنيي في الدوري 
تموز/  21وذلك نوم السبت  2018-2017جائزة جمال الخطنب للحذاء الذهبي"، لموسم "اللبيايي/ 
هذا وقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي العب في قاعة بلدنة صندا بحضور حشد كبنر.  2018نولنو 

خاء األهلي عالنه محمد أبو عتنق، بعد ميافسة مع أحمد ناسن  )طرابلس(، محمد قاسم يادي اإل
وحضر المهرجا  عدد كبنر م  الشخصنات  الهادي )التضام  صور(. ووسنم عبد)الصفاء(، 
 واإلعالمنة.الرناضنة 

 23/7/2018، المستقبل، بيروت
 

 اليهودية "الدولة القومية"ض قانون مصر ترف .11
أعربت مصر النوم )السبت( ع  رفضها لقايو  "الدولة القومنة" للشعب النهودي : رونترز –القاهرة 

 الذي أقرته إسرائنل األسبوع الماضي، نميح النهود وحدهم حق تقرنر المصنر فنها.
"مصر ترفض القايو  لتداعناته التي وقالت وزارة الخارجنة في بنا  يشر بموقعها على اإليتريت، إ  

تكرس م  مفهوم االحتالل والفصل العيصري، وتقوض م  فرص تحقنق السالم والوصول إلى حل 
وأضاف أ  "القايو  نيطوي أنضا على آنثار محتملة على حق  عادل وشامل للقضنة الفلسطنينة".

 عنة الدولنة".العودة لالجئن  الفلسطنينن ، وهو حق نثابت يصت علنه مقررات الشر 
 21/7/2018الحياة، لندن، 

 
 للمقدسات والحقوق الفلسطينية "إسرائيل"مصر تندد بانتهاكات  .11

استيكر مجلس اليواب المصري، ودار اإلفتاء، والمجلس القومي لحقوق اإليسا ، ايتهاكات  القاهرة:
دار قايو  نهودنة المستوطين  الصهانية للمسجد األقصى المبارك، وللحقوق الفلسطنينة، وميها إص

وطالبت لجية الش و  الدنينة واألوقاف بمجلس اليواب، شعوب وقادة وحكومات  الكنا  الصهنويي.
وبرلمايات الدول العربنة بمواجهة الخطر الصهنويي وفضح ممارساته البغنضة على المستوى 

متها القدس الشرقنة، الدولي، مياشدة حكومات الدول العربنة بإعال  قنام دولة فلسطن  العربنة وعاص
كما طالبت حكومات الدول الحرة والصدنقة على مستوى العالم باالعتراف بدولة فلسطن  العربنة، 

 رافضة قايو  نهودنة الدولة.
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وأدا  مرصد اإلسالموفوبنا، التابع لدار اإلفتاء المصرنة بشدة اقتحام أكنثر م  ألف مستوط  نهودي 
ك، تحت حمانة شرطة االحتالل، وأداء طقوسهم التلمودنة فنه أمس، باحات المسجد األقصى المبار 

 بشكل عليي، في ذكرى ما نسمى ب"خراب الهنكل" المزعوم؛ مما أدى إلى تزاند التوتُّر في المسجد.
 23/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 انتهاكات إسرائيل لـ"األقصى" مذكرة احتجاج أردنية ضد   .11

ش و  اإلعالم الياطق الرسمي باسم الحكومة جماية غينمات حملت وزنرة الدولة ل :بترا –عما  
"الحكومة اإلسرائنلنة كامل المس ولنة ع  سالمة المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشرنف، 
وااليتهاكات التي ت رتكب ضده م  الجماعات المتطرفة والمستوطين "، م كدة "ضرورة التوقف الفوري 

وقالت في تصرنح صحفي أمس إ  "سفارتيا في  ستفزازنة وغنر القايوينة".ع  منثل هذه اإلجراءات اال
تل أبنب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسنة لوزارة الخارجنة اإلسرائنلنة صباح النوم )األحد( ت عب ر ع  

 إداية المملكة الشدندة لهذه االيتهاكات، وطالبت بوقفها فورا ".
ات واالستفزازات اإلسرائنلنة المستمرة ضد المسجد األقصى ودايت غينمات "بأشد  العبارات االيتهاك

المبارك/ الحرم القدسي الشرنف، وخصوصا  االقتحامات االستفزازنة للمتطرفن  والمستوطين  التي 
 ( بأعداد كبنرة إلى باحات الحرم القدسي الشرنف بحمانة الشرطة اإلسرائنلنة".األحدجرت النوم )

 23/7/2018، الغد، عم ان
 

 فعاليات نقابية تدعو للتصدي التفاقية "الغاز اإلسرائيلية": م انع .11
طالبت اليقابات المهينة وفاعلنات وطينة وحزبنة، بالتصدي لمشروع اتفاقنة  :محمد الكنالي -عما  

الغاز الذي نجري تيفنذه، حالنا، عبر مد أيبوب غاز م  األراضي الفلسطنينة المحتلة وصوال إلى 
 في المملكة. الميطقة الشمالنة

وقال رئنس مجلس اليقباء يقنب األطباء، الدكتور علي العبوس، إ  اتفاقنة الغاز هي "يتنجة لضعف 
يه نجب أ  ال تكو  األجنال القادمة رهنية لهذا الضعف الذي يعنشه حالنا".  نعتري األردينن ، واة

نها بأ  ال نترافعوا أو نتوكلوا "اليقابة وجهت لكل ميتسب إ بدوره، قال يقنب المحامن ، ماز  رشندات، 
بقضانا استمالك األراضي التي سنمر بها خط الغاز، وعدم الدفاع ع  أي شخص نحمل الجيسنة 

 اإلسرائنلنة داخل األرد  حتى على حادث سنر".
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وبن  رشندات، أ  "الحكومة في عهد رئنس الوزراء األسبق الدكتور عبدهللا اليسور، قالت إ  اتفاقنة 
العدو الصهنويي لنست بن  حكومتن  وأيها بن  شركتن  أمنركنة وأردينة، في حن  أ  قرار  الغاز مع

 استمالك األراضي صادر ع  الحكومة باسم وزارة الطاقة".
وأوضح أ  "الحكومة ارتكبت مخالفة واضحة بإحالة عطاء مد أيبوب الغاز دو  موافقة يقابة 

ايو  نشترط وجود مقاول أرديي مصيف إلى جايب أي المهيدسن  ويقابة المقاولن ، خاصة وأ  الق
 مقاول أجيبي، في حن  أ  هياك مقاولن  غنر مصيفن  نعملو  في المشروع".

فنما أكدت يقابتا المهيدسن  والمقاولن ، أيهما رفضتا السماح لشركة المقاوالت المصرنة التي تقوم 
 بت موقفها بعرض الحائط".بأعمال الحفر بالدخول إلى المملكة، إال أ  "الحكومة ضر 

احمد سمارة الزعبي "كا  ليا شرف رفض االتفاقنة وا  تدخل الشركة  .موقال يقنب المهيدسن ، 
 المصرنة لألراضي األردينة للعمل بالمشروع، لك  الحكومة ضربت موقف اليقابة بعرض الحائط".

 22/7/2018، الغد، عم ان
 

 حتالل قوانينه العنصريةأحزاب تدعو العرب للتصدي لفرض اال: عم ان .11
دايت أحزاب العمل اإلسالمي والوحدة الشعبنة والتنار الوطيي، إقرار كينست االحتالل  :بترا -عما 

اإلسرائنلي قايو  "القومنة للشعب النهودي"، معتبرة إناه قرارا عيصرنا، ونعل  ايتهاء عملنة التسونة، 
   أرضهم. والسعي لمزند م  اقتالع ما تبقى م  فلسطنينن  م

 22/7/2018، الغد، عم ان
 

 "ونروا"األ وزير الصحة اللبناني يطلب في نيويورك دعم  .11
أجرى يائب رئنس مجلس الوزراء وزنر الصحة في حكومة تصرنف األعمال اللبياينة غسا  
حاصبايي، على هامش الميتدى السناسي الذي عقد في ينونورك، اجتماعات مع مس ولن  في 

تحدة المعينة بالتيمنة، على رأسهم يائب األمن  العام لألمم المتحدة أمنية محمد، ميظمات األمم الم
وياقش "الفرص والتحدنات أمام لبيا  للتيمنة االقتصادنة واالجتماعنة بطرنقة مستدامة للوصول إلى 

وياقش مع سفراء الدول في مجلس األم   ".2030األهداف التي وضعتها األمم المتحدة لعام 
التجدند لـ"نوينفنل" ودورها الذي نساعد على االستقرار، إضافة إلى دعم وكالة "أويروا" أل  "موضوع 

"ال قدرة للدولة اللبياينة على تحمل تكالنف الصحة والتعلنم وغنرها م  األكالف االجتماعنة"، مطالبا  
 بـ "أ  تستمر "أويروا" في أداء هذا الدور حتى تحقنق العودة".

 23/7/2018، لندن، الحياة
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 العمادي: وظائف في مجاالت التعليم لسكان غزة .11
أعليت اللجية القطرنة إلعادة إعمار غزة، أمس األحد، ع  توفنر شواغر لتوظنف : األياضول –غزة 

 معلمن  ومعلمات في العدند م  التخصصات في مجاالت التعلنم المدرسنة في دولة قطر.
اللجية، في بنا : "اإلعال  نأتي بالتيسنق مع وزارة وقال السفنر محمد إسماعنل العمادي، رئنس 

التعلنم والتعلنم العالي بدولة قطر" وأوضح العمادي أ  توفنر الوظائف نأتي في إطار الجهود التي 
تبذلها قطر لمساعدة أبياء الشعب الفلسطنيي بغزة على وجه التحدند، وفي كافة القطاعات وعلى كل 

 ه القطاع م  ارتفاع حاد في معدالت البطالة.المستونات خصوصا  مع ما نشهد
ق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة  وأك د العمادي أ  مكتب اللجية القطرنة بغزة سنيس 
قطر، م  أجل تسهنل وصول المرشحن  الذن  سنتم قبولهم في الوظائف حال اجتنازهم كافة المراحل 

جراءات أخرى.المحددة م  قربل وزارة التعلنم والتعلنم   العالي بقطر م  اختبارات ومقابالت واة
 22/7/2018، الشرق، الدوحة

 
 طائرات إسرائيلية تقصف مركز البحوث العلمية بريف حماة .11

قصفت طائرات تابعة لالحتالل اإلسرائنلي، مساء النوم األحد، مركز البحوث : عبد الرحم  خضر
في رنف حماة، وسط سورنة، وقالت وسائل إعالم  العلمنة التابع لليظام السوري، قرب مدنية مصناف

 تابعة لليظام إ  القصف تسبب في أضرار مادنة فقط.
وذكرت وكالة أيباء اليظام الرسمنة )سايا( أ  الغارات اإلسرائنلنة استهدفت موقعا  عسكرنا  في قرنة 

ت مصادر أخرى الزاوي، قرب مدنية مصناف برنف حماة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادنة، فنما قال
 إ  القصف استهدف مركز البحوث العلمنة.

وأفادت وسائل إعالم مقربة م  اليظام أ  القصف تم بأربعة صوارند م  األجواء اللبياينة، أسقطت 
ويشرت حسابات أخرى  ميها الدفاعات الجونة نثالنثة، وسقط الرابع قرب مركز البحوث العلمنة.

 هداف الصوارند اإلسرائنلنة لمركز البحوث العلمنة.تسجنال  مصورا ، قالت إيه للحظة است
ولم تعل  إسرائنل مس ولنتها ع  القصف حتى اآل ، إذ جرت العادة أال تعل  ع  عملنات ممانثلة إال 

 في حاالت يادرة قد تتعرض فنها طائراتها لالستهداف أو بعد مضي وقت طونل على تيفنذها.
 22/7/2018، العربي الجديد، لندن
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 قد الواقعية السياسية.. رئيس مجلس األمة الكويتي: متمسكون بالقدس وزوال االحتاللانت .11
شدد رئنس مجلس األمة الكونتي مرزوق الغايم على أهمنة التمسك بزوال االحتالل اإلسرائنلي 

وأكد الغايم محورنة القضنة الفلسطنينة  لألراضي العربنة وقنام الدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس.
 دى األمة العربنة رغم محاوالت إسرائنل تغننر الدنموغرافنا والتارند.ل

جاء ذلك في كلمة ألقاها نوم السبت في افتتاح اجتماع طارئ عقده اتحاد البرلمايات العربنة في 
 القاهرة بياء على طلب م  الكونت ودول أخرى.

 ".االستراتنجنةتغنرات وايتقد رئنس مجلس األمة الكونتي ما وصفها "بدروس الواقعنة والم
وقد بحث االجتماع تداعنات قضنة القدس في ضوء الممارسات اإلسرائنلنة والمستجدات األخنرة في 

 الشأ  الفلسطنيي.
 21/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قانون "القومية" اإلسرائيلي انتدين والجزائر تونس .11

دندة لقايو  القومنة الذي أقره الكينست أعربت تويس نوم األحد، ع  إدايتها الش/ الجزائر: تويس
وقالت وزارة الخارجنة التويسنة، في بنا ، إ  القايو   )البرلما ( اإلسرائنلي نوم الخمنس الماضي.

إسرائنل بقرارات الشرعنة الدولنة، وتيكرها للحقوق التارنخنة  استهتارالمذكور "ن كرس مرة أخرى 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس للشعب الفلسطنيي، وخاصة حقه في تقرنر  المصنر واة

 الشرنف، التي بدويها ال نمك  أ  تيعم الميطقة باألم  واالستقرار".
على قايو  "الدولة القومنة  اإلسرائنلييددت الجزائر نوم السبت بتصونت الكينست م  جهتها، 

عملنة  إلحناءلجهود الدولنة النهودنة"، معتبرة ايه "نطمس" حق الفلسطنينن  في حقوقهم و"نقوض" ا
"إقبال الكينست على هذه الخطوة الخطنرة،  إ وقالت وزارة الخارجنة الجزائرنة في بنا   السالم.

فضال ع  كويه محاولة جدندة لطمس الحق النثابت للشعب الفلسطنيي في تقرنر مصنره واسترجاع 
ات على الميطقة برمتها وتقونض حقوقه المسلوبة، فإ  م  شأيه تعقند الوضع الحالي وخلق تداعن

جهود المجتمع الدولي الرامنة إلى إعادة بعث مسار السالم بما نضم  حال شامال ودائما وعادال 
الداعم لممارسة الشعب الفلسطنيي لحقوقه المشروعة وفي  النثابت"موقفها  وأكدت للقضنة الفلسطنينة".

 دس الشرنف".مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها الق
 22/7/2018س، القد، القدس
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نسانيا في  543"تيكا" التركية تنفذ  .11  2005منذ عام أراضي السلطة مشروعا تنمويا وا 
تواصل وكالة التعاو  والتيسنق التركنة )تنكا( تلبنة احتناجات الفلسطنينن ، عبر : القدس/ أسعد فرات

 وحتى النوم. 2005مشروعا يف ذتها خالل الفترة الممتدة م  عام  543
، لتقد م م  خالله خدمات في مجال التعلنم 2005وأسست تنكا مكتبها األول في فلسطن  عام 

 والصحة وحمانة التراث التارنخي المشترك والبينة التحتنة وتوفنر المناه اليقنة.
لغربنة، في األجزاء المحتلة م  الضفة ا 332مشروعا، ميها  543وأيجزت تنكا خالل الفترة المذكورة 

 في قطاع غزة المحاصر م  قربل قوات االحتالل اإلسرائنلي. 130في القدس الشرقنة المحتلة، و 81و
وهياك العدند م  المشارنع الضخمة التي أيجزتها تنكا في فلسطن ، أبرزها مستشفى حدنث 

 ميزال. 320سرنرا، ووحدات سكينة مكوية م   180باستطاعة 
بينة التحتنة االجتماعنة في فلسطن ، منثل دعم الميظمات المدينة وأيجزت تنكا أنضا مشارنع ال

 وتعزنز مكاية ووضع المرأة وزنادة الفعالنات االجتماعنة والرناضنة.
وفي تصرنح لألياضول، قال بوليت قورقماز ميسق ش و  تنكا في فلسطن ، إ  إجراءات الوكالة 

 الرئنس التركي رجب طنب أردوغا .تعتبر منثاال ليموذج التطونر التركي الذي أشار إلنه 
وأك د قورقماز أ  هدف الوكالة هو توفنر المساعدات اإليساينة والتيمونة للمياطق المحتاجة، وأ  تنكا 
لنست كغنرها م  الم سسات والميظمات التي تقدم الخدمات والمساعدات بغنة تحقنق أهداف 

مالء وفرض الشروط والرها ، بل تعمل وأشار إلى أ  تنكا ال تتبع أسلوب اإل استعمارنة خفنة.
 استيادا إلى مبدأ التعاو  والتضام  واالستشارة والتقاسم.

 22/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "ليماك" التركية تنفي مشاركتها في بناء سفارة واشنطن بالقدس المحتلةشركة  .11
ة، ادعاءات تولنها بياء سفارة يفت شركة "لنماك" التركنة للعقارات، بشد: إسطيبول/ غوكها  نلدز

وقالت الشركة التركنة في بنا ، إيها لم ول  تشارك  الوالنات المتحدة األمرنكنة في القدس المحتلة.
في مشروع بياء السفارة األمرنكنة بالقدس، م كدة أ  ما تداولته وسائل إعالم ومواقع التواصل 

وأضافت: "شركة لنماك حصلت مع شركة  االجتماعي بهذا الخصوص، ال نمت إلى الحقنقة بصلة.
( التي تتخذ م  الوالنات المتحدة األمرنكنة مركزا لها، على رخصة تأهنل ميذ Desbuild"دنسبنلد" )

خمس سيوات إليجاز العشرات م  أعمال البياء لصالح وزارة الخارجنة األمرنكنة، وتم تقدنم عروض 
ألمرنكنة المذكورة، العدند م  المشارنع منثل بياء وأضافت أيها أيجزت مع الشركة ا بهذا الخصوص".

 سفارات واشيط  لدى العراق ولبيا  وينوزليدا وبلنز )بأمرنكا الوسطى(.
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وأكدت الشركة التركنة، أيه عيدما جاء األمر لبياء السفارة األمرنكنة، أبلغت "دنسبنلد" األمرنكنة، 
بهذا الخصوص، مشنرة إلى أ  يظنرتها  بأيها ل  تشارك معها في هذا المشروع، ول  تقدم عرضا

 األمرنكنة، قررت على إنثر ذلك، المضي لوحدها في المشروع.
ولفتت "لنماك" أ  دنسبنلد، أعليت في تصرنحات لوسائل إعالمنة األسبوع الماضي، بأ  الشركة 

 التركنة رفضت المشاركة في المشروع، وأيها ستمضي بتيفنذه لوحدها.
 22/7/2018 ،اءلألنب األناضولوكالة 

 
 وينقلهم لألردن  "الخوذ البيض"ألف ناشٍط وأبناء عائالتهم من منظمة  "ُينق ذ"جيش االحتالل  .11

يقلت مواقع اإليترينت العبرن ة صباح النوم األحد، حسب توقنت فلسطن ،  زهنر أيدراوس: –الياصرة 
، عممه على وسائل يقلت ع  الياطق بلسا  جنش االحتالل اإلسرائنلي  قوله في بناٍ  رسمي ٍ 

اإلعالم، إي ه خالل اللنلة الفائتة، بن  السبت واألحد، قام الجنش اإلسرائنلي  بإيقاذ يشطاء سورنن  
 وأبياء عائالتهم م  جيوب الدولة السورن ة ويقلهم إلى دولٍة جارٍة أخرى، دو  أْ  نذكر اسمها.

ى أ   أعضاء الم يظ مة، التي لم ن فصح ع  ولفت البنا ، كما أك د موقع صحنفة )هآرتس( العبرن ة، إل
اسمها، تعر ضوا للخطر في الميطقة التي تدور فنها معارك طاحية، وشد د ت )هآرتس( على أي ه 

ياشط م  ميظم ة "الخوذ البنضاء".  800بحسب جرندة )بنلد( األلماين ة، فإ   الحدنث ندور ع  
لماين ة عنيها، أ   العملنة تم ت بم ساعدٍة م  األمم وأردفت الصحنفة العبرن ة، يقال  ع  الصحنفة األ

، وم  نثم  ي قلوا إلى الجزء  الم تحد ة، حنث تم  تخلنص اليشطاء وأبياء عائالتهم م  الجيوب السوري 
الم حت ل م  هضبة الجوال  وبعد ذلك إلى األرد ، وأشارت الصحنفة األلماين ة أنضا  إلى أ   العملنة 

فنذ بعد مفاوضات بن  سورن ة والوالنات المتحد ة وروسنا، وأي ه بحسب المخطط، خرجت إلى حن ز التي
 سنت م يقل اليشطاء وأبياء عائالتهم الحقا  إلى برنطاينا، ألماينا وكيدا.

 22/7/2018، لندن، رأي اليوم
 

 المنسق األممي: الخدمات األساسية في غزة على وشك االنهيار .11
للش و  اإليساينة جنمي ماكغولدرنك م  أ  إمدادات وقود الطوارئ حذ ر ميسق األمم المتحدة : غزة

 التي تقد مها األمم المتحدة للميشآت الحنونة في قطاع غزة تتعر ض لليضوب السرنع.
ودعا ماكغولدرنك في تصرنح صحفي صدر األحد، )إسرائنل( إلى وضع حد  للقنود التي تحول دو  

التمونل الفوري لتغطنة وقود الطوارئ، الذي ن توقع حالنا  أ  نيفد استنراد الوقود والمايحن  إلى تقدنم 
وقال إ  "مستشفى واحدا  على األقل اضطُّر إلى تعطنل أعماله لعدة  في مطلع شهر آب المقبل.
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ساعات، ونجري تقلنص الخدمات في مستشفنات أخرى إلى حد كبنر، وباليظر إلى ايقطاع الكهرباء 
ساعة في النوم، وفي حال لم نجرر تورند الوقود على الفور،  20صل إلى بصورة متواصلة، ولفترة ت

دَّج في أقسام  فستتعرض حناة الياس للخطر". وأشار إلى المرضى كمرضى القلب وغسنل الكلى والخ 
ووفقا  لميظمة الصحة العالمنة: فسوف ن جبار مستشفى  الرعانة المكنثفة نعدو  األكنثر عرضة للخطر.

شخص في السية، بما فنها العملنات  150,000 م التدخالت الطبنة الميقذة للحناة لـالقدس الذي نقد
الجراحنة وعملنات الوالدة والرعانة المكنثفة، إلى إغالق أبوابه في غضو  األنام القادمة بسبب يقص 

ما  الوقود، وم  المحتمل أ  نيفد الوقود م  أربع مستشفنات أخرى على مدى األنام النثالنثة المقبلة،
 ن دي إلى تقلنص الخدمات الطبنة األساسنة المقدَّمة لسكا  غزة إلى حد كبنر.

وتيفذ وزارة الصحة الفلسطنينة تدابنر تقشفنة صارمة، حنث قل صت المستشفنات تقدنم خدمات 
 التشخنص والتعقنم واليظافة، ما نزند م  خطر ايتقال العدوى بن  المرضى.

ل ما نربو على  حنة االختنارنة،كما نجري تقلنص العملنات الجرا عملنة جراحنة  7,000فقد أ ج ر
اختنارنة خالل الشهور القلنلة الماضنة، بسبب األعداد الهائلة م  المصابن ، وشح  الموارد المتاحة، 

 لالستجابة للطلب على الخدمات الطبنة.
 22/7/2018، فلسطين أون الين

 
 "نزاع جديد"لى تفادي غوتيريش يدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين إ .11

 اإلسرائنلنن غوتنرنش في بنا  النوم )السبت(  أيطوينوالمتحدة  لألممالعام  األمن دعا : (أ ف ب)
وقطاع  إسرائنلتفادي "يزاع مدمر جدند"، بعد تصعند العيف الجمعة الماضي بن   إلىوالفلسطنينن  

قلقي  أبديال غوتنرنش في بنا : "وق .إسرائنليفلسطنينن  وجيدي  أربعةغزة، ما اسفر ع  مقتل 
 أ  األطراف. م  واجب جمنع إسرائنلالبالب حنال هذا التصعند الخطر للعيف في غزة وجيوب 

)حركة( حماس والياشطن  الفلسطنينن   أطالب" وأضاف خطر يزاع جدند مدمر". بإلحاحتتفادى 
ت على طول الخط الفاصل" صوارند وبالويات حارقة، وعدم االيجرار الستفزازا إطالقبالكف ع  

 الوضع". إشعالتظهر ضبطا لليفس لتجيب  أ  إسرائنلوقطاع غزة، وتابع "على  إسرائنلبن  
 21/7/2018الحياة، لندن، 

 
 لكسر الحصار عن غزة أسطول الحرية يعود مجدداً  .11

أ أفاد مراسل الجزنرة في جزنرة صقلنة اإلنطالنة بأ  عددا م  سف  "تحالف أسطول الحرنة" بد
 اإلبحار م  منياء "بالنرمو" لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
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ونحمل المشاركو  في رحلة هذا العام مساعدات متيوعة ألهالي القطاع، أهمها معويات طبنة 
ونقول المشاركو  في األسطول إ  الحصار المفروض على قطاع غزة  ومعدات للصند البحري.

 ع الموانثنق وااللتزامات الدولنة التي أقرتها حكومات بلدايهم"."غنر عادل وغنر أخالقي، ونتعارض م
م  جهته، أوضح رئنس اللجية الدولنة لكسر الحصار ع  غزة زاهر بنراوي أ  القوارب تحمل على 

دولة، وتحمل كمنة رمزنة م  األدونة والمستلزمات الطبنة لإلسهام في  15ياشطا دولنا  م   45متيها 
وأشار بنراوي إلى أ  أهداف الحملة السناسنة  المرضى الفلسطنينن .تخفنف آالم الجرحى و 

واإلعالمنة والتوعونة تتحقق بدرجة كبنرة عبر الفعالنات التضامينة والتغطنات اإلعالمنة لتحرك 
 السف  خالل رحالتها التي امتدت على مدار سبعن  نوما توقفت فنها في يحو عشرن  منياء أوروبنا.

 22/7/2018، حةالجزيرة نت، الدو 
 

 ةحول سوري "إسرائيل"بين روسيا و "صفقة"صحيفة أمريكية: إبرام  .11
سرائنل حول سورنا، وبحسب "واشيط   ليد  ـ أعليت صحنفة أمرنكنة ع  إبرام "صفقة" بن  روسنا واة
بوست" فإ  الرئنس الروسي فالدنمنر بوتن  ورئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو توصال قبل 

نولنو/تموز، إلى اتفاق "تعترف" بموجبه  16الرئنسن  الروسي واألمرنكي في هلسيكي في لقاء 
إسرائنل بسنطرة الجنش السوري على محافظات درعا وسونداء والقينطرة في الجيوب السوري وتلتزم 

مقابل أ  تتعهد موسكو بإقياع إنرا  بأال تقترب قواتها  1974باتفاق فض االشتباك الصادر في عام 
د بعدم االعتراض عيدما  80م  الحدود السورنة اإلسرائنلنة على مسافة تقل ع   كنلومترا، وتاعر

وأضافت الصحنفة األمرنكنة إيه  تقصف إسرائنل أماك  وجود أسلحة "إنراينة" في األراضي السورنة.
 تم تأنند هذا االتفاق خالل لقاء بوتن  وترامب في فيليدا.

 22/7/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 حذار يا غزة من الحراك السياسي الدائر اآلن .11
 عبد الستار قاسم
تقدنري أ  تحلنالتي لم تخذل غزة نوما، وتوقعاتي كايت غالبا في محلها الصحنح. وهذه المرة أرجو 
أ  تسمعويي جندا. هياك حراك سناسي واسع على مستوى الميطقة اآل ، وقد نغتر أحد فنظ  أ  

ى أهل غزة. أصحاب الحراك هم أمرنكا والصهانية ومصر والسلطة رحمة المتحركن  ستقع عل
الفلسطنينة وبعض الدول العربنة منثل السعودنة واإلمارات، وبعض الدول األوروبنة. نخطئ م  نتوهم 
أ  هذا الحراك سنخفف الوطأة ع  أهل غزة، وسنعمل على رفع الحصار ولو جزئنا ع  القطاع. كل 
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السيوات السابقة، وما زال نحصل حتى اآل  هو م  أجل أم  الكنا   الحراك الذي كا  نحصل عبر
ركاع غزة، والذي نتطلب أوال القضاء على المقاومة الفلسطنينة في غزة عبر ترونض  الصهنويي واة
فصائل المقاومة وتطونعها. األم  الصهنويي هو القضنة العالمنة األولى اآل  فنما نخص الميطقة، 

 ن  ترامب األخنر في هلسيكي.وكما ظهر في لقاء بوت
بإمكا  م  نبكي غزة أ  نرفع الحصار عيها، أو نساهم في تخفنف الحصار. بإمكا  مصر أ  ترفع 
حصارها ع  القطاع فورا، وأ  تغض الطرف ع  حركة األيفاق بعد ضمايات أمينة م  فصائل 

هذن  الطرفن  المساهمة المقاومة. وبإمكا  السلطة الفلسطنينة أ  ترفع حصارها اآل . وبإمكا  
بيشاطات تخفف الحصار الصهنويي على القطاع منثل إلغاء الرقابة على حركة األموال والسالح إلى 

 القطاع.
هياك م  نرى ضرورة عودة قطاع غزة إلى سلطة رام هللا، وهياك م  نطلب رعانة أممنة للقطاع. 

ي دخول الفصائل الموجودة بقوة في غزة وأيا أحذر م  األمرن  أليهما سن دنا  إلى ذات اليتنجة وه
في مساومات سناسنة، وتارنخنا يح  يتلقى الهزائم مع كل مساومة. ال نوجد أبدا مساومة سناسنة 
دفعتيا إلى األمام أو حققيا فنها يجاحا. م  السهل جدا أ  نتحانلوا علنيا ونوقعويا في األوهام كما 

وال صادقة وهي جزء م  التآمر على الشعب حصل في أوسلو. األمم المتحدة لنست أمنية 
 الفلسطنيي.

يح  يدخل حراكا سناسنا إذا كيا يح  الذن  يصيع البنئة التي ندور فنها، والبنئة المتوفرة حالنا هي 
بنئة مصرنة سعودنة أمرنكنة صهنوينة. المقاومة في غزة تفرض يفسها، وهم نحاولو  استباق األمور 

صياعة بنئة تفرض يفسها علنهم. ولهذا نبقى المطلوب التركنز على  قبل أ  تتمك  المقاومة م 
 مراكمة القوة إلى الدرجة التي ل  تتمك  معها إسرائنل م  فرض معادالت، أو خلق وقائع.

هم )المشككو ( نحاولو  القول إ  حماس تتآمر م  أجل إقامة دولة فلسطنينة في غزة. هذا ل  
ة واألمرنكنو  بإقامة دولة فلسطنينة بمقاننس فلسطنينة. الدولة نحصل، وال نمك  أ  نسمح الصهاني

الحقنقنة لها مقومات، وهي مقومات تهدد الكنا  الصهنويي وفق فهمهم. لقد سبق أ  أقميا حكومة 
، ودمرها العرب، وم  الممك  أ  يقنم اآل  دولة عموم فلسطن  1948عموم فلسطن  في تشرن /

ل التراب الفلسطنيي. لك  الوقت ما زال مبكرا على هذه الخطوة، لتكو  رأس جسر يحو تحرنر كام
والمفروض السعي إلى اختصار الزم . المهم أ  تبقى المقاومة خارج الحراك السناسي القائم ولك  
برقابة مشددة، والمفروض تقلنص الزنارات لمصر، وعدم االيجرار العاطفي يحو وعود براقة، ويحو 

وبة.  الصهانية نخشو  الحرب على غزة اآل ، وهم نخشو  م  تطور تفاهمات مبهمة وغنر مكت
المقاومة لتصبح قادرة على خوض حرب متحركة. وفي موقف غزة ما نحنل كل مشارنع التسونة 
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ذا شعرت غزة أ  المتحركو  سنحققو  يجاحا على  هباء ال قنمة لها وعلى رأسها صفقة ترامب. واة
ة على قلب الطاولة وتطونر بنئة جدندة ال تسمح لهم بحرنة حساب المقاومة، فإ  المقاومة قادر 

 الحركة السناسنة كما نشتهو .
ال نملك أحد م  المشاركن  في الحراك السناسي ر نة حول غزة، وجمنعهم في حنرة م  أمرهم. 
والرجاء م  حماس أال تحرك ساكيا م  شأيه أ  نخرجهم م  حنرتهم أو نبعث فنهم األمل في مخرج 

ذا كا  هياك بارقة تحوالت إيساينة فنما نخص غزة، فنجب أال نرتبط ذلك بتحوالت سناسي . واة
ذا كا  ال مفر م  تفاهمات أو اتفاقنات، فالشرط نجب أ  نكو  أييا  سناسنة في القطاع أو أمينة. واة

نط. ل  يفكر بااللتزام قبل أ  نيفذ اآلخرو  فعال ما نتوجب علنهم. نجب أال تتكرر تجربة صفقة شال
 المقاومة في غزة هي سندة الموقف، وعلنها أال تسمح ألحد بالمساس بهذا الوضع.

 22/7/2018، رأي اليوم، لندن
 

 قانون القومية ومحاصرة إسرائيل دولياً  .11
 عبد الفتاح ماضي
ت حص   الصهنوينة يفسها أل  هياك مقاومة فلسطنينة باسلة ضدها، وأل  هياك رفضا شعبنا عربنا 

تطبنع واالستسالم. كل الطرق ت دي إلى فياء الصهنوينة رغم ترساية القواين  العيصرنة، لمحاوالت ال
وقايو  القومنة الذي صدر م خرا نقدم فرصة ال منثنل لها لمحاصرة الدولة الصهنوينة وطردها م  

 كافة الميظمات الدولنة. وتقدم هذه المقالة بعض الدالالت المتعلقة بهذا القايو .
القايو  اإلجماع الصهنويي القائم على النثوابت والغانات الكبرى. إ  فكرة نهودنة الدولة أوال: نعكس 

غانة قدنمة نتم تيفنذها على يحو تدرنجي، وتحظى بإجماع ما نسمى النمن  والنسار في الكنا  
 اإلسرائنلي مع بعض االختالفات، كما أيها تيسجم مع طبنعة هذا الكنا  االستعماري.

 19وامتياع يائبن  ع  التصونت في  55يائبا ومعارضة  62ينست القايو  بعد موافقة لقد أقر الك
، وتم تحصنيه وجعله قايويا أساسنا )كيصوص الدساتنر(؛ أي ال نمك  تغننره إال 2018تموز  نولنو/

 بقايو  أساسي آخر نقر ه الكينست بغالبنة أعضائه.
برى التي تقوم علنها الصهنوينة، وهي: اغتصاب اإلجماع الصهنويي هو على النثوابت والغانات الك

 والتمننز على أساس الدن . األرض والتهوند واالستنطا 
يما أل  الدولة لنست  وم  هيا فمعظم الذن  اعترضوا على القايو  لم نك  اعتراضهم بسبب المبدأ، واة

ال سابق بعيوا : في حاجة إلنه، أو الختالفهم على بعض التفاصنل. ورغم هذا، وكما كتبيا في مق
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"نهودنة الدولة ال تعرف م  هو النهودي"؛ تبقى هياك تياقضات كنثنرة بن  األحزاب والفرق والمذاهب 
 النهودنة، أهمها عدم قدرتها على تعرنف م  هو النهودي، واختالفها بشأ  طرنقة التهوند.

 نوجد اتفاق على م  هو فكنف تكو  الدولة نهودنة وكنف تدعي أيها دولة لكل نهود العالم بنيما ال
النهودي في األساس؟ إ  القايو  نتغاضى ع  التيوع المذهبي للجماعات النهودنة حول العالم، وال 
نحسم التياقض بن  اليفوذ المتصاعد للنهودنة األرنثوذكسنة في الداخل وغضب التنارات األخرى م  

 هذا اليفوذ في الداخل والخارج.
لتمننز العيصري على أساس الدن  الذي قامت علنه الدولة الصهنوينة نثاينا: نكرس القايو  واقع ا

ومارسته ألكنثر م  سبعة عقود. فالقايو  نيص على أ  "دولة إسرائنل هي الدولة القومنة للشعب 
النهودي، وفنها نقوم بممارسة حقه الطبنعي والنثقافي والدنيي والتارنخي لتقرنر المصنر"، ونعتبر أ  

 ر المصنر في دولة إسرائنل حصرنة للشعب النهودي"."ممارسة حق تقرن
ون كد القايو  أ  "العبرنة هي لغة الدولة"، أما اللغة العربنة فقد خف ض ميزلتها واة  جعل لها "مكاية 

أل  حق المواطية سنكو  للنهود فقط،  1948خاصة". ونعيي كل هذا إلغاء كامل حقوق فلسطنيني 
 نينن . بل ونمهد األرض لطرد كل الفلسط

إ  فكرة يقاء الدولة التي تقوم علنها "نهودنة الدولة" فكرة عيصرنة ال نمك  أ  تكو  قائمة في دولة 
حدننثة ودنمقراطنة. ولهذا لم نذكر القايو  كلمة الدنمقراطنة ال م  قرنب أو بعند، أليه في واقع األمر 

دعاء أ  ما أقامته هو "دولة"، وأ  نزنل ورقة التوت التي كايت الصهنوينة تتستر بها، وأقصد هيا ا
 هذه الدولة "يظامها السناسي دنمقراطي".

إ  الدولة المعاصرة هي دولة القايو  التي نتساوى فنها جمنع المواطين  أمام القايو  في الحقوق 
والواجبات، وضم  حدود جغرافنة محددة، أما اليظام الدنمقراطي فنعيي حكم القايو  والمواطية 

 المساواة والمشاركة وحق تقرنر المصنر لجمنع مواطيي الدولة بال تمننز.الكاملة و 
نثالنثا: نخرق القايو  مبدأ عدم التدخل في الش و  الداخلنة للدول؛ فرغم أيه حدد اسم الدولة وعلمها 
ويشندها وأعنادها، فإيه لم نحدد الحدود الجغرافنة لهذه الدولة، بل راح نقي  تدخل هذه الدولة في 

 كل دول العام التي نوجد فنها مواطيو  نعتيقو  الدناية النهودنة. ش و 
ونقرر القايو  أ  "الدولة تكو  مفتوحة أمام الهجرة النهودنة وجمع الشتات"، و"تعمل الدولة على 

 المحافظة على المنراث النثقافي والتارنخي والدنيي النهودي لدى نهود الشتات".
فقط كافة القرارات الدولنة التي تيص على الحقوق الشرعنة للشعب القايو  بهذه المضامن  ال نخرق 

يما أنضا نخرق مبادئ القايو  الدولي واألسس التي قامت علنها األمم المتحدة، وعلى  الفلسطنيي، واة
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األخص مبدأ المساواة في السنادة بن  جمنع أعضائها، ومبدأ عدم التدخل في ش و  اآلخرن . والدولة 
 دولة مارقة ال مكا  لها داخل الميظمات والهنئات الدولنة. -هذا المعيى وبيص قواينيهاب-اإلسرائنلنة 

رابعا: نعد القايو  خطوة متقدمة على طرنق إسرائنل الكبرى. فالقايو  ال نشرع  االستنطا  في 
يما نمهد األرض لمزند م  االحتالل واالستنطا . ونيص على أ  "الدولة  األراضي المحتلة فقط، واة
تكو  مفتوحة أمام الهجرة النهودنة وجمع الشتات"، و"تعتبر الدولة تطونر االستنطا  النهودي قنمة 

 قومنة، وتعمل ألجل تشجنعه ودعم إقامته وتنثبنته".
يما تمتد إلى خارجها، وتمهد الطرنق  1967هذه اليصوص ال تعيي األراضي المحتلة عام  فقط واة

ض إسرائنل الكبرى التي تعتبر فلسطن  مجرد االيطالقة لألراضي التي ستحتل في المستقبل، أر 
 األولى يحوها، كما يظ ر لهذا زعماء الحركة الصهنوينة ميذ هرتزل.

ون كد هذا ما ورد في الفقرة )أ( م  المادة األولى "أرض إسرائنل هي الوط  التارنخي للشعب 
 Eretzة "أرض إسرائنل أو النهودي، وفنها قامت دولة إسرائنل"، وم  المعروف جندا أ  عبار 

Yisrael  هذه ال تعيي فلسطن  التارنخنة فقط، ال في التفسنرات التوراتنة المختلفة وال عيد المفكرن "
 والسناسنن  الصهانية.

وهي تعيي عيد الكنثنر م  المتدنين  والنمنينن  األرض الممتدة م  الينل إلى الفرات. وربما ستحتاج 
   أساس آخر لتحدند حدودها الجغرافنة.الصهنوينة الحقا إلى قايو 

خامسا: نضع القايو  الدولة الصهنوينة على نمن  األحزاب النمنينة المتطرفة، أليها تتبيى فكرة أكنثر 
حتى -تشددا م  جل األندنولوجنات النمنينة العيصرنة التي تعادي األجايب والهجرة، إال أيها تعمل 

 تضم  المساواة والمواطية.ضم  يظم دنمقراطنة  -النوم على األقل
أما الصهنوينة فتعادي كل م  هو غنر نهودي وتمارس ضده أشكاال مختلفة م  العيصرنة والتطهنر 
العرقي، فضال ع  أيها تحتكر الحقنقة وترند أ  تفرض على العالم كله روانتها المزنفة بشأ  التارند 

 واألساطنر الدنينة والقواين  العيصرنة.والحاضر والمستقبل، عبر سلسلة م  المغالطات التارنخنة 
إ  الصهنوينة وكافة ممارساتها وقواينيها العيصرنة تقف ضد التطورات المعرفنة والتكيولوجنة، وضد 
نثورة المعلومات التي توصلت إلنها البشرنة وتعمل على إتاحة تواصل البشر وايفتاحهم، وتسمح بحرنة 

 عاو  بنيهم.تيقل األفكار واألشخاص وتعزنز سبل الت
سادسا: إ  الصهنوينة تحمل عوامل فيائها، والجدند في القايو  أيه نعري جوهر الصهنوينة التي 
خفاء الحقائق. إ  استمرار المقاومة الفلسطنينة والعربنة لها  -ظلت لعقود طونلة تقوم على الخداع واة

هم بترساية م  القواين ، بعد دفع الصهانية إلى الدفاع ع  أيفس -رغم خيوع الكنثنر م  الحكام العرب
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أ  فشلت الممارسات العيصرنة في إخضاع العرب. ولوال هذه المقاومة لما احتاجت الصهنوينة إلى 
 أ  تحص  يفسها بهذا الشكل السافر.

إ  القايو  إحدى وسائل الصهنوينة لتحصن  يفسها ضد الحرب وضد السالم اللذن  نمنثال  خطرا 
 على الصهنوينة.

ر على الصهنوينة أليها أقامت كنايها وسط محنط مختلف تماما نثقافنا وحضارنا، وم  فالحرب خط
الطبنعي أ  تعادي الشعوب والقوى الحنة هذا الكنا  ما دام قائما على العيصرنة والتمننز. ولوال 

 ضعف الحكومات العربنة وتبعنتها للغرب لكا  الحسم العسكري ممكيا ميذ سيوات عمره األولى.
الصهانية للحرب بعسكرة مجتمعهم والتحالف مع القوى الكبرى، وهذا قد نحقق لهم األم  نستعد 

مرحلنا لكيه على المدى الطونل نعمل على دفع مجتمعهم إلى التحول إلى معسكر كبنر مغلق، 
 هاجسه الدائم هو األم ، وال نتوفر له أي حافز للتيازل داخلنا.

ة أنضا إذا ما قام على أسس صحنحة، إذ إ  أي حل أما السالم فخطر على الدولة الصهنوين
تارنخي حقنقي ال بد م  أ  نقوم على تفكنك الطبنعة العيصرنة والتوسعنة للصهنوينة، تماما كما 
حدث في جيوب أفرنقنا. وبغنر هذا ال نمك  تصور حل الدولتن  وال حل الدولة الواحدة وال أي حل 

 آخر.
بتحصن  أيفسهم بسلسة م  القواين ، وبزرع الكراهنة والتطرف في نعادي الصهانية السالم الحقنقي 

 التعلنم واإلعالم ضد كل م  هو غنر نهودي، على وضع نجعل السالم معه مستحنال.
فساد كل محاوالت التسونة السلمنة، لكيه ل  نحقق لهم  وقد ساعدهم هذا في توسنع االستنطا  واة

إلى مزند م   -على المدى الطونل-لقواين  ست دي البقاء إلى األبد، أل  هذه الممارسات وا
العيصرنة والتمننز والكراهنة، وستضعف قدرة السناسنن  اإلسرائنلنن  على جلب التعاطف والدعم 

 لسناساتهم ومواقفهم على المستوى الدولي.
المعاصر،  أخنرا، إ  القايو  نقي  رسمنا دولة األبارتاند الدنيي، وهذه سابقة ال منثنل لها في عالميا

 -وبالتعاو  مع يظرائها في الخارج-وعلى جمنع القوى الحنة م  أفراد وميظمات وهنئات شعبنة 
استغالل هذا الطابع "القايويي والدستوري"، والقنام بحمالت لمحاصرة الدولة الصهنوينة دولنا، 

التفاقنات الدولنة والمطالبة بتعلنق عضونتها في كافة الميظمات والهنئات الدولنة، وتجمند كافة ا
 معها.

إ  الحجج هيا صارت مقيية وصادرة رسمنا م  هنئات دولة األبارتاند. لك  ل  تكو  منثل هذه 
المواقف فاعلة إال باستمرار اليضال الفلسطنيي على األرض، وتشكنل جبهة فلسطنينة واحدة للصمود 
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ضغط على الحكومات العربنة للكف والمقاومة، واستمرار الرفض الشعبي العربي للتطبنع، واستمرار ال
 ع  سناساتها االيهزامنة، وللتتقو ى بشعوبها وبدولة القايو  والم سسات المدينة الميتخبة.

 22/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 غزة والسيناريو المتوقع .11
 سمدار بنري

ئنل وحماس: ها هما الشخصا  اللذا  أدنا في األنام األخنرة الدور األهم في الوساطة بن  إسرا
ينكوالي ملديوف، مبعوث األمم المتحدة، وعباس كامل، رئنس المخابرات المصرنة، الذي ال نعرف 
اسمه غنر إسرائنلنن  قالئل، ولكيه نحقق الكنثنر جدا  م  اليفوذ والقوة في قنادة الحكم المصري. وقد 

 .تقاسم الرجال  العمل بنيهما: كامل تحدث مع حماس، وملديوف مع لنبرما 
كامل، المعروف أنضا  بلقب "ظل الرئنس"، نرافق السنسي ميذ ميصبنهما السابقن  في المخابرات 
المصرنة. فهو معروف كم  نحفظ السر وكم  هو خبنر وفاهم جدا  لصورة الوضع في القطاع، في 
الضفة، وعيديا أنضا . فبعد كل شيء لنس هياك م  نعرف غزة أفضل م  مصر التي لم ترغب في 

 مرة ولم ترغب اآل  أنضا ، بأي حال م  األحوال، في ضمها إلى أراضنها.أي 
هذا  االنثيا  نعمال  في مسألة غزة، بنيما السنسي وكامل نمكيهما أ  نرفعا الهاتف في كل لحظة 
لى مكتب رئنس الوزراء في القدس. م  المهم  لى الكرنا في تل أبنب واة لى األرد ، واة إلى غزة، واة

المصرنن  هم الذن  حققوا وقف اليار بنييا وبن  حماس، ولنس قطر منثلما ادعى  االيتباه إلى أ 
بعض. فقد دفعت إسرائنل بقوة شدندة المصرنن ، وللقطرنن  توجد عالقات اقتصادنة في القطاع. ال 
نهم أحدا  أ  تجلب قطر البضائع وتدفع لقاء الميتجات في غزة، وأ  تقدم اليصائح والتوصنات، 

 كنثر م  هذا.ولك  لنس أ
وبعد، حسب السنيارنو المصري، فإ  ميدوبن  كبارا  م  فتح وحماس، التقوا على ايفراد م خرا  في 
مقر المخابرات المصرنة، وسنلتقو  قرنبا، في غضو  أنام تماما . ستحاول مصر مرة أخرى ـ ولنس 

سلطة الفلسطنينة وقنادة حكومة وحدة بن  ال إقامةم كدا  أ  تيجح في تحقنق اتفاق تعاو  في غزة ـ 
حماس وتوابعها. فهل قليا إيه لنس م كدا  أ  تيجح مصر؟ نتبن  أيه م  األسهل لحماس التوصل 
إلى اتفاق مع إسرائنل. فالمشكلة عالقة بن  أبو ماز  ونحنى السيوار اللذن  لنس بنيهما حتى وال ذرة 

سرائنل وحماس على شفا الحرب، وقد توافق أو عالمة احترام. في نوم الجمعة الماضي، نبدو أ  إ
سبق إلسرائنل أ  دخلت في يوع م  الحرب، حن  أطلقت طائرات سالح الجو لعشرات حاالت 
القصف الدقنق في غزة، ولعبت حماس بالطائرات الورقنة الحارقة، التي أطلقتها، أو أطلقها آخرو  
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دا  بعد سقوط جيدي م  الجنش عيها، وتعهد لنبرما  بأ  نوجه لحماس "أم كل الضربات"، وتحدن
اإلسرائنلي، ما ضاعف التهدندات اإلسرائنلنة. واستجدى إسماعنل هينة في لنل الجمعة وقف اليار 
لدى كامل المصري. وم  الضروري االيتباه إلى أ  ميدوب األمم المتحدة ملديوف، دعا حماس 

   وفورا ".بل اآل -ولنس إسرائنل إلى وقف اليار، "لنس بعد أسبوع وال غدا  
بدا كامل متفائال  أمس، وهكذا بالضبط نيبغي أ  نبدو، حن  ادعى بأيه نمك  التوصل إلى تونثنق 
العالقات بن  حماس وفتح. في وزارة الدفاع عيديا أنضا  ن ندو  عودة فتح إلى القطاع، حتى مع أبو 

ائنلنن ، ومنثل كبار ماز ، رغم أيه ال نحلم في المجيء. ولك  الحقنقة هي أ  مصر، منثل اإلسر 
رجاالت السلطة الفلسطنينة، ال ن ميو  حقا  بأ  المفاوضات نمكيها أ  تيضج وتتحقق. فكنثنر م  
المناه العكرة والشكوك تتدفق بن  فتح وحماس، وعلنه فإ  كل األحادنث ع  إقامة حكومة وحدة 

باركة إسرائنل(، أو أ  أحادنث فارغة المحتوى. إما أ  تسنطر السلطة على غزة وتلقي بحماس )بم
إذا  اإلطالقنجري الطرفا  محادنثات في مصر إلى أ  تخرج لهم الروح حن  ال نكو  واضحا على 

 كايا سنتوصال  إلى يتائج حقنقنة.
ما هو واضح اآل  لنحنى السيوار أيه اآل  حقا  على ب رة االستهداف. فإذا ما أنثار سلوكه إسرائنل، 

الخفاء وم  نستخدم، فإيها ستتخلص ميه. لقد أوضحت إسرائنل له م  وهي التي تعرف ما نفعله في 
خالل رسالة الفنحاي أدرعي، رئنس مجال اإلعالم العربي في وحدة الياطق العسكري، الذي نقتبس ـ 
على طول وعرض ـ اإلعالم العربي، بأ  هذا ما سنحصل. أما السيوار فال نستخف، وسنحذر. ولك  

منثال ، نمكيه أ  نيال السيوار إذا ما واصل شد الحبل. لقد سبق للسيوار أ   شنئا  ما موجه م  الجو،
 تعلم بأيه وحند، وللسكا  في غزة وفي القطاع، وكذا ألبو ماز  وعصبته، نثمة حساب طونل جدا .

 22/7/2018يديعوت 
 23/7/2018، القدس العربي، لندن
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