
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

صابة   آخرين برصاص االحتالل شرق غزة 246استشهاد مواطنين أحدهما طفل وا 
 أهالي القدس يجبرون االحتالل على إعادة فتح أبواب "األقصى"

 كويت وملك المغربهنية يبعث رسالتين إلى أمير ال
 قناة عبرية تزعم: نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة منتصف الشهر الجاري 

 تخشى من ابتكار حماس سالحا جديدا في المواجهة المقبلة "إسرائيل"

عن وجود  "الكابينت"قناة عبرية: نتنياهو أبلغ 
مبادرة سياسية تتضمن إعادة تأهيل غزة 

 وتشترط إعادته لحكم السلطة غزة
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قليمية ودولية لوقف العدوان على "األقصى"الرئ  2.  4 اسة تجري اتصاالت مكثفة مع أطراف عربية وا 
 5 الحكومة: الهجوم على "األقصى" خطير وله عالقة بتطبيق قانون القومية التهجيري   3.
 5 دس المحتلةمنصور يطلع األمم المتحدة على آخر التطورات في الق  4.

 
  المقاومة:

 6 هنية يبعث رسالتين إلى أمير الكويت وملك المغرب  5.

 7 حماس: اقتحام األقصى إرهاب دولة منظم وخطير  6.

 8  بدران: عملية مغتصبة آدم رد على استمرار اإلجرام اإلسرائيلي  7.

 8 حتى تحقيق أهدافها« مسيرة العودة»الفصائل أكدت استمرار فعاليات   8.

 9 الجهاد اإلسالمي: ما يجري في األقصى عمل إرهابي خطير  9.
 9 يالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من تمديد اعتقال عهد التميم  10.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 10 نتنياهو: تخفيف هدم المنازل مقابل "قانون القومية"  11.

 11 قناة عبرية تزعم: نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة منتصف الشهر الجاري   12.

دراة ترامب توافق 400على بناء ليبرمان يصادق   13.  12 وحدة في مستوطنة "آدم" وا 
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 15 بإطالق ناشطة تركية بطلب من ترمب إسرائيل تقرّ   16.

 16 نتنياهو تهّرب من اقتراح الكرملين لقاء أبو مازن   17.

 16 : مصر وقّعت على اتفاق السالم معنا ألّن جيشنا انتصر وكان على مشارف القاهرةتغاالن  18.
 

  :األرض، الشعب
صابة   19.  17 آخرين برصاص االحتالل شرق غزة 246استشهاد مواطنين أحدهما طفل وا 
 18 أهالي القدس يجبرون االحتالل على إعادة فتح أبواب "األقصى"  20.
 18 األقصى"رئيس بلدية االحتالل في القدس برفقة ضباط يقتحمون "الجامع القبلي" بـ"  21.
 19 تواصل المسيرات في الضفة الغربية... ومطالبات فلسطينية باستعادة جثامين الشهداء  22.
 20 إصابة ثالثة مسعفين من الهالل األحمر برصاص االحتالل شرق جباليا  23.
 20 ب بدعم المصالحة الفلسطينيةمنظمة أهلية تطال 130: غزة  24.
 21 مسعفة ُتصدم باستشهاد زوجها قرب حدود غزة  25.
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 22 األقصى األردن يدين االنتهاكات المستمرة ضد المسجد  27.
 

  لبنان: 
 22 تستبيح سيادة لبنان يوميا   "إسرائيل"وزير الدفاع اللبناني:   28.

 
  عربي، إسالمي:

 23 قطر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق "األقصى"  29.

 23 ةائيلية: أسرار هيمنة إيران على سوريدراسة إسر   30.
 

  دولي:
 24 ميالدينوف يواصل مساعيه لتخفيف حدة األزمة اإلنسانية في غزة ومنع تدهور الوضع الميداني  31.

 
  حوارات ومقاالت

 25 يماوي محمود الر ... غزة و"أونروا".. الكوارث ال تأتي فرادى  32.

 27 الحسين الزاوي ... إلى شرق أوروبا« إسرائيل»مدارات العنصرية من   33.

 29 اليكس فيشمان... ساعات حاسمة لخيار الحرب أو التهدئة في غزة  34.

 31 جاكي خوري ... أبو مازن يعارض المبادرة األمريكية  35.
 

 33 :كاريكاتير
*** 

 
عن وجود مبادرة سياسية تتضمن إعادة تأهيل غزة وتشترط ” الكابينت“قناة عبرية: نتنياهو أبلغ  .1

 إعادته لحكم السلطة غزة
أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء في المجلس : القدس/ سعيد عموري/ األناضول

ري المصغر "الكابنيت"، أن مبادرة سياسية بشأن غزة "تلوح باألُفق"، حسبما ذكرت قناة عبرية الوزا
 اليوم الجمعة. 

وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية )تلفزيونية غير حكومية(، إن هذه المبادرة السياسية التي تحّدث عنها 
رحلة متقدمة من المفاوضات التي نتنياهو خالل جلسة مغلقة لـ "الكابنيت" مؤخًرا، وصلت إلى "م

سرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس".   تجري بين األمم المتحدة ومصر وا 
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي مشارك في تلك المفاوضات، لم تحدده، قوله إن "مصر 

غزة".  واألمم المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على جميع األطراف بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن
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وأضاف:" هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل، ولكن من السابق ألوانه القول عما إذا كانت ستنجح أم 
 تفشل". 

وفي السياق ذاته، قال وزير من الكابنيت للقناة، لم تذكر القناة اسمه أيًضا، إن "إسرائيل مستعدة 
م األمور في المستقبل لتعزيز أي تحرك إنساني في قطاع غزة، حيث أن هناك فرصة بأن تتقد

 القريب". 
وأشار الوزير إلى أن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية لدعم مثل هذا التوجه اإلنساني، بحيث من 

 المتوقع أن يعرض نتنياهو تفاصيل المبادرة على الحكومة للموافقة عليها. 
د أن نرى ما إذا كان وقال وزير آخر "إن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحماس بشأن غزة، نري

)الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن على استعداد لرفع العقوبات عن غزة والعودة إلى إدارة 
ذا كانت حماس مستعدة لوقف العنف".   القطاع، وا 

وأضاف:" أية مشاريع يجب أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، وبشرط وقف العنف 
 نريد أن يتم خداعنا".  من قبل حماس، وال

ووفقا للقناة، فإن المبادرة تتضمن إعادة تأهيل قطاع غزة وا عادة السلطة الفلسطينية للقطاع، والتوصل 
 لوقف إطالق نار كامل، دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

 ، عقب سيطرة حركة حماس عليه. 2007وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ منتصف عام 
 27/7/2018، لألنباءالناضول وكالة ا

 
قليمية ودولية لوقف العدوان على "تجري الرئاسة  .2  "األقصىاتصاالت مكثفة مع أطراف عربية وا 

الرئاسة الفلسطينية، بأن السيد الرئيس محمود عباس، يجري اتصاالت مكثفة مع  : أعلنترام هللا
قليميةأطراف  ضد المسجد  اإلسرائيليت االحتالل ودولية لوقف العدوان الذي تقوم به قوا عربية وا 
 المبارك والمصلين فيه. األقصى

 اإلسرائيليةوجددت الرئاسة في بيان لها، اليوم الجمعة، إدانتها واستنكارها الشديدين لالنتهاكات 
للمصلي  اإلسرائيليالمبارك، وآخرها اقتحام قوات االحتالل  األقصىالخطيرة المستمرة ضد المسجد 

خراج   المصلين منه بالقوة.القبلي وا 
بحق مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها  االعتداءات اإلسرائيليةوحذرت الرئاسة، بأن استمرار هذه 

حذرنا منها ومن عواقبها ونتائجها  دينية طالما، وجر المنطقة إلى حرب األوضاعستعمل على تأزيم 
 الكارثية على المنطقة والعالم اجمع.
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لوقف  اإلسرائيليةالم، ومؤسسات المجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الع الرئاسة، دولوطالبت 
، وااللتزام بالقوانين وقرارات الشرعية الدولية التي األعزلتصعيدها الخطير ضد الشعب الفلسطيني 
الدينية، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم  األماكنتكفل حرية العبادة وعدم االعتداء على 

 دسة.للمدينة المق
كل مخططات  أفشلوأكدت الرئاسة، أن صمود الشعب الفلسطيني المقدسي ودفاعه عن مقدساته 

المبارك وكنيسة القيامة، وستبقى  األقصىاالحتالل السابقة التي كانت تهدف لتغيير معالم المسجد 
 القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية األبدية.

 27/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحكومة: الهجوم على "األقصى" خطير وله عالقة بتطبيق قانون القومية التهجيري  .3

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الحكومات العربية واإلسالمية : رام هللا
المبارك، والتحرك على  األقصىوحكومات ودّول العالم، بالتحرك الفوري من اجل إنقاذ المسجد 

التي تمنع االحتالل من العدوان على مقدساتنا  األمميةصعيد البدء فورًا بتطبيق القوانين والشرائع 
 المحتلة وتخضعه للمحاسبة والمساءلة والعقاب الدولي جّراء عدوانه.  وأرضنا

وحذر المتحدث الرسمي في بيان اليوم الجمعة، من خطورة الهجوم الذي نفذته مجاميع كبيرة من 
 عند انتهاء صالة الجمعة. األقصىحتالل على المصلين في المسجد قوات اال

األقصى هذا الهجوم يأتي في ظل دائرة الخطر اليومي التي تحيط بالمسجد  أنوأوضح بانه ورغم 
مجرياته السوداء تأتي ترجمة لما يسمى قانون القومية العنصري االحتاللي، وذلك  أن إال، المبارك

 ي والمكاني واالستيالء على أقدس مقدسات المسلمين. في فرض التقسيم الزمان
دارة الرئيس  اإلسرائيليوأضاف المتحدث الرسمي بأن حكومة االحتالل  ترمب تتحمالن  األميركيوا 

المسؤولية الكاملة عن كافة التطورات في بالدنا والمنطقة والعالم التي من شأن هذا العدوان الخطير 
 ن يخّلفها. المبارك أ األقصىعلى المسجد 

 27/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منصور يطلع األمم المتحدة على آخر التطورات في القدس المحتلة .4
أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم  :نيويورك

لتصعيد الخطير بالقدس المحتلة، خاصة في الجمعة، األمم المتحدة على آخر التطورات في ظل ا
 الحرم الشريف.
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وبعث السفير منصور، بهذا الخصوص، ثالث رسائل متطابقة إلى كل من رئيس مجلس األمن 
)السويد(، ورئيس الجمعية العامة، واألمين العام لألمم المتحدة، بشأن الممارسات االستفزازية 

 االحتالل عقب انتهاء صالة الجمعة في المسجد األقصى.اإلسرائيلية القمعية التي ارتكبتها قوات 
وقال السفير منصور، في رسائله، إن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، تواصل عدوانها العسكري 
على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المصلين، وعلى األماكن المقدسة في المدينة، ال سيما الحرم 

 قصى.الشريف الذي يضم المسجد األ
وأوضح أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 

مواطنا فلسطينيا،  40المسيل للدموع على حشود المصلين في الحرم، ما أسفر عن إصابة أكثر من 
كما أغلقت الحرم الشريف ومنعت دخول المصلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب 

 لسطيني وحريتهم في العبادة، وانتهاك واضح للوضع التاريخي القائم باألماكن المقدسة في المدينة.الف
كما نقل السفير منصور صورة الوضع المشتعل الذي يمتد إلى مناطق أخرى عبر الضفة الغربية 

منفصلة  المحتلة وقطاع غزة المحتل المحاصر، مؤكدا أن هذه االستفزازات ال يمكن اعتبارها أحداثا
نما تنسجم مع المخططات اإلسرائيلية العنصرية التي كان آخرها ما  عن النهج القمعي اإلسرائيلي، وا 
يسمى بقانون "يهودية الدولة" الذي يهدف باألساس إلى إنكار الوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في 

 أرضه.
 27/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عث رسالتين إلى أمير الكويت وملك المغربهنية يب .5

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية رسالتين إلى أمير 
 دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح وملك المغرب محمد السادس.

الفلسطيني وتطرق هنية في الرسالتين إلى عدوان االحتالل الصهيوني الممنهج ضد الشعب 
واالستيطان وتهويد مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، والحصار الظالم المفروض على قطاع 

 غزة، وقضية األسرى في سجون االحتالل.
وأشار إلى قانون "القومية اليهودية" الذي أقره االحتالل مؤخًرا، والذي اعتبره اعتداًء سافًرا على حق 

نه، وتحدًيا لألمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم، وانتهاًكا الشعب الفلسطيني في أرضه ووط
 صارًخا لقرارات األمم المتحدة التي أكدت حق العودة والتعويض.
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وشدد هنية في الرسالتين على موقف الحركة بالتأكيد على حق شعبنا المشروع في الدفاع عن أرضه 
قامة دولته المستقلة ومقدساته، وعدم التفريط أو التنازل عن حقوقه وثو  ابته، وعلى رأسها حق العودة وا 

 وعاصمتها القدس.
دانته  وطالب أمير الكويت وملك المغرب بالوقوف سًدا منيًعا ضد قانون االحتالل العنصري برفضه وا 
مع غيره من القوانين العنصرية التي تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية، واعتبارها قوانين باطلة 

 ، ولن ترتب لالحتالل أي شرعية على األرض.ومرفوضة
سالمًيا ودولًيا وعلى األصعدة كافة من أجل تجريم هذا  ودعا هنية إلى التحرك الجاد والفاعل عربًيا وا 
القانون ووقف تطبيقه، مطالًبا بالتوجه للجنة مكافحة العنصرية في األمم المتحدة إلدانة هذا القانون 

صدار قانون أممي يبطله، و  يمنع قادة االحتالل من التمادي في سياستهم اإلجرامية ضد األرض وا 
 والشعب والمقدسات.

ونوه إلى أهمية العمل على تشكيل جبهة تضم كل دول العالم التي تقف مع الحق الفلسطيني 
لمواجهة االنحياز السافر الذي تمارسه اإلدارة األمريكية وتبنيها دوًما للرواية اإلسرائيلية، ووضع حد 

 الستهتار االحتالل بالقرارات والمواثيق األممية والدولية.
كما طالب هنية بمبادرة عاجلة وفاعلة من خالل تبني خطط سياسية دائمة لدعم صمود الفلسطينيين 

، وفي مدينة القدس والضفة 1948وبقائهم في أرضهم، ومنع تهجيرهم في األراضي المحتلة عام 
نهاء الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الثانية عشرة على الغربية المحتلتين، وا عالن كسر  وا 

 التوالي.
 28/7/2018، موقع حركة حماس

 
 حماس: اقتحام األقصى إرهاب دولة منظم وخطير .6

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات المسجد 
ء على جموع المصلين، إرهاب دولة منظم وخطير يمس األقصى في أعقاب صالة الجمعة واالعتدا
سالمية وعروبة المسجد األقصى.  وجود وا 

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن عملية االقتحام تعكس عنصرية 
وأشار إلى أن ذلك ما  حكومة االحتالل وتطرفها، وحجم الظلم الكبير الواقع على شعبنا ومقدساته.

ن ليحصل لوال الصمت اإلقليمي والدولي على جرائم االحتالل والقرارات األمريكية الجائرة والداعمة كا
لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة األخطر ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة 

 برمتها.
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االحتالل ودعا برهوم أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل وفي كل فلسطين إلى مواجهة 
 واالنتفاض في وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

كما دعا العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحّرك الشعبي والرسمي السريع والعاجل إلنقاذ  
 قوف إلى جانبهم.المسجد األقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والو 

وطالب الناطق باسم حركة حماس منظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية ورابطة العالم 
اإلسالمي وكّل الجمعيات والهيئات المعنّية بالقيام بمسؤولّياتها تجاه ما يجري في المسجد األقصى، 

 والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس.
 27/7/2018، موقع حركة حماس

 
 ان: عملية مغتصبة آدم رد على استمرار اإلجرام اإلسرائيليبدر  .7

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام بدران العملية الفدائية التي 
 المحتلة.نفذها الشهيد محمد طارق ضد مستوطنين في مغتصبة آدم شمال مدينة القدس 

ة تأتي كرد فلسطيني على استمرار اإلجرام اإلسرائيلي وأكد بدران في تصريح صحفي على أن العملي
بحق المسجد األقصى وانتهاكاته المستمرة لحرمات الضفة واعتقال الشبان والحرائر من أبناء شعبنا، 

 وعدوانه المستمر على قطاع غزة.
ة وقال إن هذه العملية تأتي في معرض الرد على اإلجرام اإلسرائيلي لتربك كل حساباته في تصفي

 قضية شعبنا، ولتؤكد على وحدته خلف خيار المقاومة.
وطالب أبناء شعبنا إلى االنتفاض في وجه هذا العدو بمزيد من العمليات البطولية، واستخدام أشكال 

يقاف غطرسته. ودعا ليكن يوم غد الجمعة انتفاضة شعبية في ساحات  المقاومة كافة؛ للجم عدوانه وا 
 لة وأرجاء الضفة الغربية كافة.المسجد األقصى والقدس المحت

 27/7/2018، موقع حركة حماس
 

 حتى تحقيق أهدافها« مسيرة العودة»الفصائل أكدت استمرار فعاليات  .8
على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه  الفلسطينية،أكدت الفصائل  أشرف الهور: -غزة

يخرق اتفاق التهدئة الموقع في العاصمة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، وقالت إن االحتالل هو من 
، وحملت إسرائيل «إذا التزم االحتالل به»، كما أعلنت التزامها بهذا االتفاق 2014المصرية في عام 

 المسؤولية عن أي خرق.
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بشكلها الجماهيري وأدواتها السلمية، وقالت إن « مسيرات العودة وكسر الحصار»وأكدت استمرار 
. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين %100الفعاليات سلمية 

سلمية »، حتى تحقيق أهدافها، وجددت التأكيد على «مسيرات العودة»الستمرار المشاركة في 
 «.صفقة القرن »، الرافضة لمخططات «المسيرات
طق حدودية تقع إلى في خمس منا« مسيرات العودة»مارس الماضي، انطلقت فعاليات  30ومنذ يوم 

الشرق من القطاع، حيث تقام هناك العديد من الفعاليات الشعبية، ودفعت عمليات القتل واستهداف 
المتظاهرين المدنيين، جهات حقوقية دولية ومحلية إلى توجيه انتقادات حادة إلسرائيل، ونادت بفتح 

 تحقيق عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.
 28/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 الجهاد اإلسالمي: ما يجري في األقصى عمل إرهابي خطير .9

اعتبرت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، أن ممارسات الشرطة اإلسرائيلية : محمد ماجد -غزة 
 في محيط المسجد األقصى ومحاصرة المصلين عقب صالة الجمعة "عمل إرهابي خطير".

نسخة منه اليوم الجمعة: "ما يجري في األقصى عمل وقالت الحركة في بيان وصل األناضول 
إرهابي خطير، وعدوان ُمبّيت ومخطط له من قبل حكومة االستيطان واإلرهاب للمساس بمدينة 

وأضافت "ما يحصل محاولة جديدة لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في ظل  القدس".
 االنشغال والصمت العربي وبدعم أمريكي كامل".

الحركة األمة العربية واإلسالمية "للتصدي لهذا المخطط بشد الرحال والرباط في القدس ودعت 
والصالة في األقصى والعمل العاجل والسريع على حمايته وتوفير كل أشكال الدعم لصمود 

 المقدسيين".
 27/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 قال عهد التميميالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من تمديد اعت .11

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من إمكانية أن تلتف سلطات االحتالل، غدًا : وكاالت
األحد، على قرار إطالق سراح األسيرة عهد التميمي ووالدتها، بعد ثمانية أشهر من االعتقال غير 

 المبرر والظالم.
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ميمي ووالدتها كان قد صدر منذ شهرين، لكن وأضافت الجبهة أن قرار إطالق سراح األسيرة عهد الت
، ما «تشكل خطرًا على أمن إسرائيل»سلطات االحتالل عطلت القرار بذريعة ودعوى أن عهد مازالت 

 يشير إلى هزالة هذا االدعاء، من دولة تعتبر نفسها األقوى في المنطقة.
تقديم الصورة المشرفة، لفتاة في صمودها وثباتها، وفي نجاحها في »ووجهت الجبهة التحية إلى عهد 

 «.فلسطين في مواجهة االحتالل ودفاعًا عن كرامة عائلتها وكرامة شعبها
التي مازالت تقف إلى جانب ابنتها، تقدم النموذج الساطع لدور »كما وجهت التحية إلى والدة عهد، 

لك وجهت التحية إلى كذ«. األم الفلسطينية في حمل القضية الوطنية بكل أشكالها ومتاعها ومعاناتها
 أحمد التميمي الذي أطلق جيش االحتالل الرصاص على رأسه، ومازال يعاني في المستشفى.

وحيت الجبهة ذكرى األسير المحرر الشهيد عزالدين التميمي، الذي طارده االحتالل لعام كامل، إلى 
 أن أطلق عليه النار دون إنذار في عملية إعدام مفضوحة.

 28/7/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 نتنياهو: تخفيف هدم المنازل مقابل "قانون القومية" .11

دفع "قانون القومية" العنصري قيادات في صفوف العرب المعروفيين وتحديدا دعاة : بالل ضاهر
الخدمة العسكرية إلى االحتجاج على القانون واعتباره تنكرًا لما يسمى "حلف الدم" مع إسرائيل. وقد 

جانب قادة إسرائيل وكبار الوزراء، ليس فقط بسبب خدمة شبان عرب من  أثار ذلك تعاطفا من
نما ألن قادة هذه األحزاب الصهيونية يعتبرون من  الطائفة المعروفية في الجيش اإلسرائيلي، وا 

 تسميهم "أبناء الطائفة" مخزون أصوات ألحزابهم في االنتخابات العامة للكنيست.
ي نفسها "قيادات" أن "قانون القومية" يقصي أبناءها من الحيز وعلى أثر االحتجاج، وشعور من تسم

العام اإلسرائيلي، وال يفسح أمامهم سوى الخدمة العسكرية والتصويت لألحزاب الحاكمة، عقد رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دفع بقوة نحو سن القانون العنصري، مداوالت حول كيفية 

"المواطنين الدروز" في أعقاب سن القانون، واجتماعا آخر مع قيادة الطائفة، تعويض من وصفهم 
 يوم الجمعة.

لكن نتنياهو رفض إمكانية إلغاء أو تعديل "قانون القومية"، وقال خالل اجتماعه اليوم، إنه سيشكل 
طاقما برئاسة رئيس طاقم مكتبه، يوءاف هوروفيتس. وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن 

االجتماع جرى بأجواء جيدة، ورئيس الحكومة أنصت ألقوال ممثلي الطائفة. وقد طلبوا تعديل "
القانون، وقالوا إنهم يعتمدون على قيادة نتنياهو. والهدف هو التوصل إلى حل سريع ومقبول يعبر 
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لطائفة عن تقدير دولة إسرائيل الكبير لشراكة المصير المميزة مع الطائفة الدرزية". ويرفض قادة ا
 إرضاءهم بميزانيات.

وكان نتنياهو اجتمع، أمس، مع عضوي الكنيست من االئتالف الحكومي، حمد عمار )حزب 
"يسرائيل بيتينو"( وأكرم حسون )حزب "كوالنو"(، وأعلن أنه يعتزم بلورة خطة "تعبر عن التزام دولة 

 إسرائيل العميق للجمهور الدرزي".
ا االجتماع قولها إن نتنياهو وعد بتخفيف هدم البيوت التي ونقلت "هآرتس" عن مصادر حضرت هذ

بنيت "بشكل غير قانوني" في "القرى الدرزية" العربية، علما أن حكومة نتنياهو ال تهدم، أو توقف 
بناء، أي مبنى في المدن والبلدات اليهودية رغم اتساع هذه الظاهرة فيها، و"تطبق القانون" في 

 ضمنها البلدات الدرزية.البلدات العربية فقط، وب
 27/7/2018، 48عرب 

 
 قناة عبرية تزعم: نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة منتصف الشهر الجاري  .12

كشفت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
نجح في منع هجوم عسكري موسع أمر بتنفيذه وزير الجيش رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

 أفيغدور ليبرمان ضد قطاع غزة.
واوضحت القناة، ان ليبرمان أمر بالهجوم في الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث أصدر تعليماته 

 بتوجيه ضربة قوية لحركة )حماس( التي تسيطر على قطاع غزة.
هذا المخطط ومنع تنفيذه خاصًة وأن هذا القرار جاء بالتزامن  ووفقا للقناة، فإن نتنياهو عارض بشدة

 مع بدء امتحانات الثانوية العامة في إسرائيل والمستوطنات المجاورة للقطاع.
ونقلت القناة عن مصادر في حزب )إسرائيل بيتنا( الذي يتزعمه ليبرمان، أن هناك خالفات بين 

عاطي مع غزة، مشيرًة إلى ان هذه الخالفات كانت بين المستويين السياسي والعسكري بشأن كيفية الت
 ليبرمان ونتنياهو.

، مؤكدا انه لم تكن هناك أي إنها زائفةبدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي تلك األنباء وقال 
 خالفات في الرأي وأن القرارات بهذا الخصوص تتخذ بشكل مشترك.

 27/7/2018القدس، القدس، 
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دراة ترامب توافق 400دق على بناء ليبرمان يصا .13  وحدة في مستوطنة "آدم" وا 
أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، اعتزامه بدء خطة : محمود مجادلة

وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" بالضفة الغربية المحتلة، شمال القدس، فيما  400لبناء 
 أن إدارة ترامب وافقت على القرار.أكدت مصادر إسرائيلية 

يأتي ذلك انتقاما ورًدا على عملية الطعن، التي نفذ مساء أمس في مستوطنة "آدم" المقامة على 
أراضي قرية جبع الفلسطينية، والتي قتل على إثرها مستوطن وأصيب آخران، فيما استشهد الفتى 

 عاما(. 18المنفذ، محمد طارق )
على حسابه بـ "تويتر": "إن أفضل رد على اإلرهاب هو االستيطان في يهودا  وقال ليبرمان في تغريدة

وأضاف، "ولذا أصدرت أوامًرا صباًحا في الشروع  والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
، والمصادقة عليها في لجان التخطيط ‘آدم‘وحدة سكنية في مستوطنة  400بوضع خطة إلقامة 

 ".األسابيع القادمة
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "معاريف"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تذكر اسمه، إن "األميركيين 

وأضاف المسؤول أنه "في  ، شرق القدس.‘"آدم‘وحدة استيطانية في مستوطنة  400وافقوا على بناء 
، وقد ‘دمآ‘وحدة في مستوطنة  400االتصاالت اإلسرائيلية مع األميركيين تم إبالغهم بقرار إقامة 

 رحبت إدارة ترامب بذلك".
 27/7/2018، 48عرب 

 
 ليبرمان يعاود تهديد قطاع غّزة بحرب واسعة .14

عاود وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، اليوم، الجمعة، تهديده قطاع غّزة : أحمد دراوشة
رمان خالل الّزيارة: هل وقال ليب بعملّية عسكرّية، خالل زيارته إلحدى البلدات المحاذية لقطاع غّزة.

يجب االنتقال لمرحلة أخرى؟ على ما يبدو نعم. لكن، في نهاية المطاف، مسؤوليّتنا هي عن كل 
حدود الّدولة، مسؤوليتنا هي التعامل مع كل التهديدات في نفس الوقت، تأمين حياة عادّية وروتينّية 

 هنا وفي كل مكان.
الحرب، "نحن نفعل ما بوسعنا لمنع حرب واسعة النطاق، لكن وزعم ليبرمان أنه ال يريد االنجرار إلى 

 الكّرة في ملعب الطرف الثاني، ال في ملعبنا".
 27/7/2018، 48عرب 
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 تخشى من ابتكار حماس سالحا جديدا في المواجهة المقبلة "إسرائيل" .15
شرعت وديع عواودة: تدعي مصادر في إسرائيل أن حركة حماس ابتكرت سالحا جديدا  –الناصرة 

باختباره وترجح استخدامه بكثافة في مواجهات مستقبلية. ويتمثل هذا االبتكار بطائرات صغيرة 
 مفخخة تستهدف مواقع لجيش االحتالل وتجمعات إسرائيلية وحتى منظومات القبة الحديدية.

المقرب من األجهزة أليكس فيشمان، « يديعوت أحرونوت»ويوضح المحلل العسكري في صحيفة 
أيار/مايو الماضي، جسما مربوطا  13اكتشفوا، في « غالف غزة»ن سكان إحدى بلدات أمس، أ

بجهاز تفجير، وانفجر من دون أن يحدث أضرارا. والحقا اكتشف سكان البلدة نفسها، الواقعة قبالة 
مدينة غزة، جسما مشابها وفي المرة الثالثة، في الشهر نفسه، توغلت طائرة مسيرة صغيرة إلى البلدة 

فسها أيضا ولكنها لم تنفجر هناك، ما جعل قوات األمن اإلسرائيلية تدرك أن هذه األجسام المربوطة ن
بجهاز متفجر أسقطتها طائرات مسيرة صغيرة وعادت إلى غزة لكن جيش االحتالل فضل عدم 

 الكشف عن األمر.
يتعامل معها ويقول فيشمان إن الجيش اإلسرائيلي لم يطلع الجمهور على هذه األحداث، التي 

وأضاف أن ال «. بصورة ضبابية، رغم أنه أطلع عددا من سكان تلك البلدة على قرائن جمعها»
معلومات لدى الجيش اإلسرائيلي حول عدد الطائرات الحوامة الصغيرة حاملة عبوات ناسفة تم 

 إطالقها من القطاع باتجاه إسرائيل، وكم طائرة كهذه عادت إلى قواعدها بسالم.
عن مصادر في جيش االحتالل قولها إن لدى حماس قدرة لتفعيل طائرات حوامة صغيرة وينقل 

القبة »عنيفة. ويربط فيشمان بين هذه الطائرات وبين تقوية مساكن الجنود الذين يشغلون منظومة 
التفسير المحتمل »العتراض الصواريخ والمنتشرة في جنوب البالد باإلسمنت. وكتب أن « الحديدية
لظهور الجدران اإلسمنتية هذه، الفاصلة بين بطاريات القبة الحديدية وبين المساكن، هو الوحيد 

المخاوف من أن أحدا يخطط للمس بهذه البطاريات المسلحة بالصواريخ )االعتراضية( بواسطة 
الحوامات الصغيرة. مدعيا أن تفجيرا كهذا من شأنه أن يسقط عددا كبيرا من اإلصابات بين الجنود 

 «.جودين بالقرب منهاالمو 
 

 قد تستهدف القبة الحديدية
هو أحد أهداف حماس البارزة، كونها تعتبر « القبة الحديدية»وأشار إلى أن استهداف بطاريات 

هدفا مرموقا ورمزا، تماما مثل التسلل إلى بلدة أو أسر جندي أو إلحاق ضرر بالجدار الجوفي »
أن الطريق األبسط للوصول لبطارية القبة الحديدية هي معتبرا «. الذي تبنيه إسرائيل حول القطاع

بموجب مفهوم »بإرسال طائرة حوامة صغيرة تنزل عليها عبوة ناسفة أو تنفجر فوق المنظومة. وتابع 
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العمل لدى حماس، فإن الدور الرئيسي للطائرات الحوامة الصغيرة حاملة المتفجرات والطائرات 
منوها أنه في حال «. ل جماعي أو ضرب أهداف عسكرية بدقةالحوامة االنتحارية هو التسبب بقت

توقع فيه إسرائيل عددا كبيرا من اإلصابات في القطاع، ستستخدم حماس، في المقابل، طائرات 
حوامة مسيرة صغيرة متفجرة باتجاه بلدات غالف غزة. وقد يكون الهدف ملعب كرة سلة في أوج 

على طائرات كهذه وصلت من غزة، على سبيل المثال، في مباراة، أو شاطئ سباحة. فقد تم العثور 
 منطقة مستوطنة زيكيم الساحلية. 

ويشير فيشمان لسيناريو آخر محتمل هو أن تحلق طائرة كهذه فوق موقع لقناصة إسرائيليين وتسقط 
«. عبوة متفجرة عليه، ردا على إطالق نيران قناصة على مثيري أعمال شغب )متظاهرين( فلسطينيين

ا نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن هنا فرقا واسعا بين الطائرات الورقية والبالونات كم
رهاب شعبي»الحارقة، التي يصفها الجيش بأنها  ، وبين الطائرات الحوامة الصغيرة «احتجاج وا 

ولذلك، يقدرون في الجيش اإلسرائيلي، أن »وأضاف «. إرهاب مسلح»المتفجرة، التي ينعتها بـ 
 «. حماس لن تجرؤ على إرسال طائرات عنيفة كهذه والمخاطرة بمواجهة عسكرية

وقال إن الشهيد « يبدو كمن نام واقفا.»لكن فيشمان اعتبر بلهجة ساخرة أن من يفكر بهذا الشكل 
في تونس، « الموساد»المهندس محمد الزواري، الذي اغتاله جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلي 

ن يطور طائرات مسيرة لصالح حماس، وضمن ذلك مالءمة طائرات حوامة صغيرة ، كا2016في 
 الحتياجات استخباراتية وهجومية.

في تلك الفترة ازدادت التقارير حول محاوالت تهريب قطع طائرات حوامة إلى القطاع عن »ويضيف 
األمن اإلسرائيلية، طريق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم. ووفقا لمعطيات وحدة المعابر في وزارة 

قطعة لبناء طائرات حوامة في المعبرين في  51طائرات حوامة صغيرة كاملة و 110فإنه تم ضبط 
قطعة لتركيب طائرات  301طائرة حوامة صغيرة كاملة و 70تم ضبط  2017. وفي عام 2016عام 

حالي. وتم شراء قطعة لتركيب طائرات كهذه في العام ال 400طائرة كاملة و 60كهذه، كما تم ضبط 
 «.معظمها بواسطة اإلنترنت من موقع علي إكسبرس

 
 اغتياالت من تونس إلى ماليزيا

ويوضح أن جهاز األمن اإلسرائيلي ال يعرف عدد هذه الطائرات التي دخلت إلى القطاع من دون 
من ضبطها، إذ أن التفتيش عنها في المعابر مسألة معقدة، ألنها تكون مخبأة بين كميات كبيرة 

األلعاب والدمى وأيضا بسبب حجمها الصغير، ما يمكن من وضعها داخل حقيبة، زاعما أن قطع 
 الطائرات تصل إلى ورشات تابعة لحماس في القطاع، ويتم تركيبها هناك ومالءمتها لنشاط عسكري.



 
 
 
 

 

 15 ص             4701 العدد:             7/28/2018 سبتال التاريخ:  

                                    

في تلك الورشات باإلمكان تركيب طائرات حوامة أكبر حجما وقادرة على حمل »ويتابع محذرا 
 «.كيلوغرامات وأكثر 4فجرات بزنة مت

ووفقا لفيشمان، فإن الشهيد المهندس فادي البطش، الذي اغتاله الموساد في ماليزيا، في نيسان/ 
أبريل الماضي، عمل على تطوير طائرات بدون طيار. ويقول إن أحد المجاالت التي تخصص بها 

الطائرة المسيرة األكبر حجما. كذلك يزعم كان االتصال المشفر بين المشغل وبين الطائرة الحوامة أو 
فيشمان أن حماس بدأت تستخدم طائرات حوامة صغيرة منذ عدة سنوات، وكان استخدامها باألساس 
لجمع المعلومات االستخباراتية. ويحاول التدليل على ذلك بالقول إن سكان غالف غزة يتحدثون عن 

يبدو في محاولة لكشف كمائن ينصبها الجيش  طائرات حوامة فوق حقول الحنطة واألحراش، على ما
 اإلسرائيلي عند السياج األمني. 

ويشير إلى أن ما يحدث في قطاع غزة بشكل مصغر، يحدث بشكل كبير في إيران والعراق وسوريا 
  «. ولدى حزب هللا. وتحصل حماس على هذه الخبرة وتالئمها الحتياجاتها

يش االحتالل استخدم طائرات وحوامات صغيرة إللقاء قنابل وفي هذا السياق البد من التذكير بأن ج
إحدى أفضليات »مسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين عند السياج األمني. وكتب فيشمان أن 

الطائرة الحوامة الصغيرة، عدا دقتها، تكمن في أنه يصعب رصدها بوسائل بصرية عن بعد، وال 
(، فهي تحلق 35على رصدها كقدرته على رصد طائرة الشبح )أف تصدر دخانا ساخنا، وقدرة الرادار

محدوديتها هي أن مداها قصير »على ارتفاع منخفض وال تصدر صوتا تقريبا. ويخلص للقول 
، لكنه يحذر من تبعات زجها في «ويصل لعدة كيلومترات ويصعب استخدامها في جو عاصف

 المواجهة المقبلة.

 28/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 تقّر بإطالق ناشطة تركية بطلب من ترمب "إسرائيل" .16

القدس: أقّرت السلطات اإلسرائيلية اليوم الجمعة بأنها أفرجت عن تركية متهمة بمساعدة حركة 
حماس بناء على طلب الرئيس األميركي دونالد ترمب في إطار محاولة من البيت األبيض إلطالق 

لها النجاح. غير أن الجانب التركي سارع إلى نفي وجود  سراح قس أميركي تحتجزه أنقرة لم ُيكتب
صفقة تقضي بإطالق إبرو أوزكان مقابل إفراج أنقرة عن القس آندرو برانسون، وقال إن أنباء عن 

 صفقة ثالثية كهذه "ال أساس لها من الصحة على اإلطالق".
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بعد أسبوع من اتهامها بأنها يوليو )تموز(  15وكشفت السلطات اإلسرائيلية أنها رّحلت أوزكان يوم 
على صلة بحماس، وهي تهمة نفاها محامي التركية التي أوقفت خالل زيارة إلسرائيل بتأشيرة سياحية 

 في يونيو )حزيران(.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية أمس الخميس أن ترمب طلب من نتنياهو في مكالمة 

ن أجل إنجاح صفقة إلطالق القس آندرو برانسون الذي يوليو اإلفراج عن أوزكان م 14هاتفية يوم 
شهرا. وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه: "بوسعي أن أؤكد حصول  21تحتجزه أنقرة منذ 

 هذا الطلب من الرئيس ترمب".
 27/7/2018، الشرق األوسط، لندن 

 

 نتنياهو تهّرب من اقتراح الكرملين لقاء أبو مازن  .17
ر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي تل أبيب: كشفت مصاد

بنيامين نتنياهو، رفض اقتراحًا روسيًا إلجراء لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، 
 في موسكو، قبل نحو أسبوعين.

وره وبشكل فوري، وعرض االقتراح الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وأبدى استعداده ليتم اللقاء بحض
حيث تواجد يومها كل من نتنياهو وعباس في موسكو، لحضور آخر مباريات المونديال، لكن 

وقالت المصادر، إن السبب الحقيقي  نتنياهو تهرب من اللقاء بحجة أن األمر لن يكون مجديًا.
ي الشرق لرفض نتنياهو هو أنه ال يريد إغضاب اإلدارة األميركية، التي رسمت خطة للتسوية ف

األوسط والرئيس الفلسطيني يتعامل معها باحتقار؛ لذلك فإن لقاء كهذا معه في موسكو سيكون 
هذا ال يصح خصوصًا أن إدارة الرئيس دونالد »بمثابة طعنة في ظهر األصدقاء في واشنطن، و

 «.ترمب تعد أقرب إدارة إلى السياسة اإلسرائيلية في تاريخ العالقات بين البلدين
 28/7/2018، األوسط، لندن الشرق  

 

 : مصر وقّعت على اتفاق السالم معنا ألّن جيشنا انتصر وكان على مشارف القاهرةنتغاال  .18
ُيعتبر وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلّي، الجنرال في  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“ –الناصرة 

(، الذي ُيشارك في االئتالف عاًما(، الذي ينتمي لحزب )كوالنو 59االحتياط، يوآف غاالنط، )
الحاكم، من صقور الدولة العبرّية، وخالل سنوات خدمته الطويلة بالجيش ارتكب، وفق االشتباه جرائم 
حرب وجرائم ضّد اإلنسانّية، األمر الذي دفع منظمات حقوقّية تنشط في أوروبا إلى تقديم دعاوى في 
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بسبب الجرائم المنسوبة إليه ضّد األبرياء والعّزل  عدٍد من محاكم القاّرة العجوز العتقاله ومحاكمته
 من أبناء الشعب العربّي الفلسطينّي.

ومؤخًرا، بعدما قررت محكمة الجنايات الدولّية في الهاي الشروع بالتحقيق في اتهامات إسرائيل 
قرار بارتكاب جرائم حرب في العدوان األخير ضّد قطاع غّزة، قال غاالنط لصحيفة )معاريف( إّن ال

 بالتحقيق بعدما قام الفلسطينيون بإطالق آالف الصواريخ باتجاه إسرائيل هو جريمة بحّد ذاتها.
عضو المجلس السياسّي األمنّي الُمصّغر )الكابينيت(، خالل مقابلٍة مع القناة  وتطّرق الوزير، وهو

وفتح حرب ضّدنا، فإّن العاشرة في التلفزيون العبرّي، إلى حزب هللا وقال إّنه إذا أخطأ حزب هللا 
لبنان سيعود إلى العصر الحجري، مع كّل ما يترتب على ذلك، بحسب تعبيره. وأضاف غاالنط قائاًل 

لقد أخذوا جنوب لبنان بواسطة حزب هللا، وتحت األجنحة “إّن اإليرانيين يجرفون الشرق األوسط، 
 ”.الروسية يحاولون السيطرة على سورّية

سؤاٍل أّن المسار الذي تتحّول فيه سورّية إلى جبهة هو مسار خطر، وزعم في معرض رّده على 
ونحن لن نقبل به، ولدينا خطوط حمراء واضحة، ال إلنشاء جيٍش إيرانيٍّ في سورّية، وال لفتح جبهٍة 
في هضبة الجوالن، ولن نسمح بأْن تصبح األراضي السورية معبًرا لسالح خارق للتوازن في لبنان، 

 بحسب قوله.
بع إّن حزب هللا لديه مائة ألف صاروخ، وهم لم يجهزوها لكي يرسلوا لنا الورود والحلوى، لديهم وتا

 على ما يبدو نية مغايرة، ونحن لدينا جيش قوي، ودولة قوية، بحسب أقواله.
في السياق عينه، قال الرئيس األسبق للموساد، إفراييم هليفي، في حديٍث لإلذاعة عينها إّنه يتحّتم 

سرائيل التسليم بالواقع واالعتراف بحكم حماس في قطاع غّزة، وأضاف قائاًل إّنه يجب التخّلص على إ
من الهلوسة اإلسرائيلّية التي تؤمن بأّن حماس ستعترف بأّن أرض إسرائيل تابعة لشعب إسرائيل، 

ُمفاوضاٍت واقترح على حكومة نتنياهو التخفيف فوًرا من الحصار المفروض على القطاع، والُمباشرة ب
مع حماس بهدف التوّصل التفاٍق دوليٍّ بموجبه تّتم إعادة تأهيل قطاع غّزة من جميع النواحي 

 المدنّية، وذلك بدعٍم من جميع أنحاء العالم، على حّد قوله.

 27/7/2018، رأي اليوم، لندن

 
صابة  .19  آخرين برصاص االحتالل شرق غزة 246استشهاد مواطنين أحدهما طفل وا 

آخرين، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي في  184شهد مواطنان أحدهما طفل، وأصيب است: غزة
 مواجهات شهدتها الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة.
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عاما(، عقب إصابته برصاص قناصة االحتالل 14واستشهد الطفل مجدي رمزي كمال السطري )
 ركته بمسيرة العودة السلمية.اإلسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة خالل مشا

عامًا( استشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها  45وكان المواطن غازي أبو مصطفى )
 عليه جنود االحتالل شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

في حالة خطيرة،  11مواطنًا بجروح مختلفة بينهم  246وأعلنت مستشفيات القطاع إصابة أكثر من 
 مسعفين وصحفي واحد. 4و طفالً  19وسيدات  10صابة إضافًة إل

شهيدًا،  154من شهر آذار/مارس الماضي إلى  30وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 
 طفاًل، وفقا لوزارة الصحة. 18بينهم 

 27/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أهالي القدس يجبرون االحتالل على إعادة فتح أبواب "األقصى" .21
أجبر أهالي مدينة القدس المحتلة قوات االحتالل اإلسرائيلي على فتح أبواب المسجد األقصى : القدس

 المبارك، عصر اليوم الجمعة، وانسحبت منه ومن محيطه بعد اعتقالها أكثر من عشرين ُمصليًا.
ذين هبوا للدفاع عن المسجد واعتصموا على أبوابه، صالة شكر هلل تعالى وأدى عشرات المواطنين ال

 عقب فتح األبواب.
ووصف النائب العربي في الكنيست، رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة أحمد الطيبي، قرار 
إغالق بوابات المسجد األقصى على يد قوات االحتالل بأنه استفزاز خطير وانتهاك فظ وكما فشلت 

 بل عام فشلت اليوم بهمة المرابطين والمقدسيين حيث تواجدنا أمام باب األسباط.ق
 27/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رئيس بلدية االحتالل في القدس برفقة ضباط يقتحمون "الجامع القبلي" بـ"األقصى" .21

في القدس، المتطرف نير براخات، في تطور خطير والفت، اقتحم رئيس بلدية االحتالل : القدس
المبارك  األقصىعصر اليوم الجمعة، وبرفقة عدد من كبار ضباط االحتالل الجامع القبلي بالمسجد 

 فراس الدبس. اإلسالميةفي دائرة األوقاف  اإلعالمرئيس قسم  أفادوتجولوا فيه، بحسب ما 
المسجد  أبواب إلىتعداد للزحف عشرات المواطنين بدأوا باالس إنوقال مراسل "وفا" في القدس 

تلبية لدعوة الفعاليات الدينية والقوى الوطنية واإلسالمية في القدس، بالمشاركة في الصلوات  األقصى
أمام أبواب المسجد األقصى لفك الحصار عنه، في الوقت الذي شرعت قوات االحتالل فيه باالنتشار 
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 إلىلشوارع والطرقات لعرقلة وصول المواطنين في أحياء وبلدات المدينة ووضع حواجز طيارة في ا
 القدس القديمة.

واستنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك اقتحام الجامع القبلي بالمسجد 
من قبل رئيس بلدية االحتالل براخات، ورئيس شرطة االحتالل في القدس يورام ليفي على  األقصى

الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح، عقب إغالق المسجد  عنصر من 100رأس أكثر من 
 كليا وتفريغه من المصلين وطرد حراسه وموظفيه.

 27/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تواصل المسيرات في الضفة الغربية... ومطالبات فلسطينية باستعادة جثامين الشهداء .22
ُأصيب طفل وشاب فلسطيني، برصاص جيش : نابلس ــ سامي الشامي رام هللا ــ محمد عبيدات،

االحتالل اإلسرائيلي، خالل مواجهات اندلعت، في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما تواصلت 
فعاليات رافضة لهدم الخان األحمر شرقي القدس المحتلة، ومطالبات في قرية برام هللا، الستعادة 

 ن، تحتجزها قوات االحتالل.جثامين شهداء فلسطينيي
واندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية 
المحتلة، عقب قمع قوات االحتالل المشاركين بالمسيرة األسبوعية للمطالبة بفتح الشارع الرئيسي 

 المغلق منذ اندالع أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
كما تواصلت الدعوات من النشطاء، بضرورة التواجد بشكل دائم في خيمة االعتصام المنصوبة في 

 قرية خان األحمر، حتى إفشال مخططات االحتالل الرامية لهدم الخان وتهجير سكانه.
وواصل أهالي بلدتي نعلين وبلعين غربي مدينة رام هللا، الخروج في مسيراتهم األسبوعية الرافضة 

واالستيطان، وتوجهوا نحو أراضيهم المصادرة التي يشرع االحتالل ببناء جدار الفصل  للجدار
 العنصري عليها.

وفي قرية دير أبو مشعل غربي مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة، نظم أهالي الشهداء 
قفة للمطالبة الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم في ثالجات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، و 

 باستعادتها وتسليمها لهم، لدفنها في مقابر فلسطينية.
شهيدًا فلسطينيًا من الضفة الغربية  13وتحتجز سلطات االحتالل اإلسرائيلي في ثالجاتها، جثث 

شهيدًا في مقابر األرقام، بحسب ما أفاد به أبو  260شهيدًا فلسطينيًا من قطاع غزة، و 13المحتلة، و
 صبيح.
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يد آخر، هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منازل الفلسطينيين في قرية جالود على صع
 جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا منزاًل وحطموا آخر.

وقال رئيس المجلس القروي في جالود عبد هللا الحج محمد، لـ"العربي الجديد"، إّن "مستوطني 
ش" المقامة على أراضي القرية، هاجموا المنطقة الشرقية أثناء صالة الجمعة، مستعمرة "ييش قودي

 وأشعلوا النيران في أحد المنازل وحطموا محتويات منزل آخر".
 27/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 إصابة ثالثة مسعفين من الهالل األحمر برصاص االحتالل شرق جباليا .23

حمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات مسعفين من الهالل األ 3أصيب : جباليا
 االحتالل اإلسرائيلي، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بإصابة ثالثة مسعفين متطوعين يعملون مع الطاقم الطبي للهالل األحمر 
، في اإلندونيسيشفى الفلسطيني، في النقطة الطبية المقامة شرق جباليا، نقلوا على إثرها إلى المست

 بلدة بيت الهيا المجاورة، وحاالتهم وصفت بالمتوسطة.
وأكد أن المسعفين الثالثة أصيبوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل تقديمهم اإلسعاف 

 الميداني لبعض المواطنين الجرحى وحاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع شرق جباليا.
 27/7/2018، ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما

 
 منظمة أهلية تطالب بدعم المصالحة الفلسطينية 130: غزة .24

طالبت مئة وثالثون منظمة أهلية، بضرورة دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتحقيق : وكاالت
الوحدة الوطنية، وتجاوز كل المعيقات التي تحول دون تحقيقها، بما يحمي حقوق شعبنا، ويعزز من 

 ودهم في مواجهة االحتالل ومخططاته.صم
جاء ذلك خالل اللقاء الخاص الذي نظمته شبكة المنظمات األهلية، لإلعالن عن عريضة المنظمات 
األهلية التي ترحب باستئناف جهود المصالحة، والمطالبة باإلسراع في تنفيذ اتفاقاتها، وذلك في مقر 

 عدد من المنظمات األهلية ووسائل اإلعالم.جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة، بحضور ممثلي 
 28/7/2018، الخليج، الشارقة
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 مسعفة ُتصدم باستشهاد زوجها قرب حدود غزة .25
بينما كانت الُمسعفة الفلسطينية لمياء أبو مصطفى تحاول إنقاذ بعض المصابين : وكالة األناضول

د زوجها بينهم مصابا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة مساء الجمعة تفاجأت بوجو 
 برصاصة في الرأس استشهد على إثرها بعد ذلك بلحظات.

عاما(، لكن  43وحاولت لمياء في بادئ األمر تقديم اإلسعافات األولية لزوجها غازي أبو مصطفى ) 
 حالته تطلبت نقله سريعا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

جها وألقت عليه النظرة األخيرة وسط مشاعر وفي داخل مستشفى "أبو يوسف النجار"، وّدعت زو  
 من الحزن والصدمة عمت المكان.

وقد أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصطفى بعد تعرضه لطلقة من جنود إسرائيليين في الرأس  
 على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

 28/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تحريك مشروع "قناة البحرين" "إسرائيل"األردن يطالب  .26
كشفت مصادر إسرائيلية وأميركية، عن أن الحكومة اإلسرائيلية أبدت في الشهور األخيرة  تل أبيب:

تراجعًا عن مشروع شق قناة تربط بين البحرين األحمر والميت، والذي تعتبر شريكا أساسيا فيه؛ ما 
نالد ترمب، فراح يمارس ضغوطًا على رئيس دفع القيادة األردنية للتوجه إلى الرئيس األميركي دو 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبيل تنفيذ التزاماته السابقة وتنفيذ المشروع.
وحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن الواليات المتحدة تدخلت كذلك في أكثر من مناسبة للضغط على 

ن السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد إسرائيل الستئناف العمل على المشروع؛ إذ أوضح كل م
فريدمان ومستشار الرئيس األميركي صهره جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس األميركي الخاص لعملية 

اإلدارة »السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت، لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أن 
ونقل مصدر «. ل الوفاء بالتزاماتها تجاههاألميركية مؤمنة وملتزمة بالمشروع، وتتوقع من إسرائي
الواليات المتحدة مستعدة لقبول أي اقتراح »سياسي عن مسؤولين كبار في البيت األبيض، أن 

ذا لم يحدث ذلك، فإن الواليات المتحدة تتوقع أن تلزم  إسرائيلي بديل ما دام يوافق عليه األردن. وا 
 «.إسرائيل باالتفاق
، وهو يتخبط ألنه يرى في المشروع عبئًا اقتصاديًا؛ إذ سيكون «القرار بعدلم يتخذ »ولكن نتنياهو 

مليون دوالر للمشروع في مرحلته األولى. وحسب أحد الوزراء األعضاء  140على إسرائيل تخصيص 
 نتنياهو ال يرغب في إتمام»في المجلس اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية، فإن 
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االقتصادية؛ المشروع ال يعجبه. إال أنه يدرك أهميته والتزامه به من الناحية  المشروع من الناحية
 «.السياسية

 27/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 األردن يدين االنتهاكات المستمرة ضد المسجد األقصى .27
أدان األردن االنتهاكات واالستفزازات اإلسرائيلية المستمرة ضد المسجد األقصى والحرم  عمان:

سي الشريف، خصوصًا اقتحام الشرطة اإلسرائيلية للمسجد األقصى أمس، واعتداءها على القد
 المصلين وموظفي إدارة أوقاف في القدس.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية، جمانة غنيمات، في بيان، 
مة هذا المكان المقّدس وتستفز مشاعر مثل هذه الممارسات الُمدانة والمرفوضة تنتهك حر »إن 

الُمصلين فيه، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكًا اللتزامات إسرائيل، كقوة قائمة 
باالحتالل في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وانتهاكًا أيضًا لكافة 

 «.تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة األعراف والمواثيق الدولية التي
وشّددت الوزيرة غنيمات على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم القدسي يأتي من خالل احترام الوضع 

دارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.  التاريخي والقانوني القائم وا 
ل المسؤولية عن سالمة المسجد األقصى والحرم القدسي، وحّملت غنيمات الحكومة اإلسرائيلية كام

واالنتهاكات التي ُترتكب ضده، وطالبت بوقفها فورًا، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في 
 األماكن المقدسة.

 27/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 تستبيح سيادة لبنان يوميا   "إسرائيل"وزير الدفاع اللبناني:  .28
(: قال وزير الدفاع في حكومة تصريف األعمال اللبنانية، يعقوب الصراف، أن )د ب أ -بيروت

 لبنان ال ينوي االعتداء على أحد، بينما إسرائيل تستبيح سيادته يوميًا.
وأكد الصراف، خالل استقباله الجمعة ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان بينيلي كارديل، 

 م ما يدور حوله من أزمات.استقرار األوضاع في لبنان رغ
 27/7/2018، رأي اليوم، لندن
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 قطر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق "األقصى" .29

دعت قطر الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي للتصدي لالنتهاكات : الدوحة / أحمد يوسف
 اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى. 

لقطرية في بيان، الجمعة، إن بالدها "تستهجن وتستنكر وتدين بأشّد العبارات وقالت الخارجية ا
انتهاك الحرمات المقدسة للمسجد األقصى المبارك والتي كان آخرها االقتحام األرعن والهمجّي الذي 

 اْلَيْوم".  اإلسرائيلينفذته قوات االحتالل 
مجتمع الدولّي للوقوف صّفا واحدًا إليقاف هذا وحثت قطر خالل البيان، "الدول العربية واإلسالمية وال

والعبّث الذي يزهق أرواح األبرياء وينتهك أبسط حقوق اإلنسان في حرية العبادة  اإلسرائيليالصلف 
 ويستفّز مشاعر جميع مسلمي العالم".

أو ضغٍط لّما لم تجد لها رادعا من وازٍع أخالقي  اإلسرائيليوأضاف البيان: "يبدو أّن قوات االحتالل 
دولي وقانوني، تتعّمد اختيار أقدس األوقات وأشرف البقاع إمعانًا منها في استفزاز مشاعر مليار 

 ونصف المليار مسلم على مرأى ومسمع من العالم." 
 27/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ةدراسة إسرائيلية: أسرار هيمنة إيران على سوري .31

بقدرة روسيا ونظام بشار األسد على  استراتيجيةراسة إسرائيلية تشكك د«: القدس العربي» –الناصرة 
إخراج إيران من سوريا، وتعتبرها القوة المهيمنة وتملي خطة ووتيرة قتال التحالف الداعم للنظام الحاكم 
على األرض، وتسيطر على المعابر الحدودية بين سوريا وبين العراق ولبنان بل تحدد إعادة تنظيم 

 ات وفق معايير طائفية.مناطق ومجتمع
وتقول دراسة صادرة عن معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن إيران تتمتع بتأثير 
حاسم أحيانا، على تحديد أولويات القتال أثناء المشاورات بينها وبين روسيا واألسد. وتنوه الدراسة 

في سوريا، وتم التثبت منها بواسطة  أنها تعتمد على خطاب وتقديرات ناشطين وصانعي رأي عام
 وثائق وصور وشهادات ميدانية وتحليالت خبراء دون الكشف عن هويتهم وطبيعة عملهم.

وترجح الدراسة أن إسرائيل تعتمد في هذه المرحلة على أن روسيا ونظام األسد سيهتمان بإبعاد قوات 
يراني المتزايد وتوغلها إلى القوات الحاميات اإليرانية عن حدودها، عندما يدركان أن التدخل اإل

وتخلص الدراسة للقول إن ثمة شكا في ما إذا كان «.  السورية المحلية يقوض عمليا سيادة النظام
لدى روسيا واألسد القدرة الفعلية على إبعاد الوجود اإليراني عن األراضي السورية، خاصة على ضوء 
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ات المحلية. وفي هذه الحالة، فإن خيار مهاجمة اندماج ضباط إيرانيين ومقاتلين شيعة في القو 
الوكالء اإليرانيين سيكون بيد إسرائيل حتى بعد أن يستكمل األسد سيطرته على الجزء غير المحتل 

 من هضبة الجوالن السورية.
 27/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 ر الوضع الميدانيميالدينوف يواصل مساعيه لتخفيف حدة األزمة اإلنسانية في غزة ومنع تدهو  .31

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن يستمر المبعوث الدولي للشرق «: القدس العربي» –غزة 
األوسط نيكوالي ميالدنيوف، بمساعدة المخابرات المصرية، في اتصاالته ولقاءته مع المسؤولين 

بية، بهدف إقرار اإلسرائيليين وقادة حماس في غزة، وكذلك قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغر 
تفاهمات تسمح بإقامة مشاريع بدعم دولي، تساهم في تخفيف حدة األوضاع االقتصادية المتردية في 

هنية رئيس المكتب  إسماعيلغزة، وذلك بعد قيامه الخميس بزيارتين إلى غزة التقى خاللهما 
 السياسي لحركة حماس.

إليها في ساعات العصر، وغادرها  وحرص ميالدينوف الذي زار غزة صباح أمس الخميس، وعاد
مساء، على التأكيد على ضرورة العودة إلى حالة الهدوء، بعد موجة تصعيد اندلعت ليل األربعاء، 
صابة جندي  واستمرت حتى فجر الخميس، أسفرت عن استشهاد ثالثة من نشطاء حماس وا 

 إسرائيلي.
 تقى بإسماعيل هنية.وكان ميالدينوف قد زار القطاع أيضا الثالثاء الماضي، وال

ويتردد حاليا أن ميالدينوف، بمساعدة من جهاز المخابرات المصرية، اللذين توسطا في التهدئة في 
مرات عدة سابقة، سيزور غزة مجددا، ويعقد لقاءات أخرى في إسرائيل ورام هللا، من أجل بحث 

 البعض. الوضعين األمني واإلنساني في القطاع، كونهما ملفين مرتبطين ببعضهما
ووفق ما رشح من معلومات عن اللقاءات التي عقدها المبعوث الدولي يوم الخميس، فإنه نقل رسائل 
للطرفين، كما نقل وجهات نظرهما حول تهدئة األمور من جديد في غزة، من أجل الترتيب للعرض 

ع الرئيس محمود الدولي الخاص بإنعاش غزة، وناقشه مؤخرا قبل موجة التصعيد األخيرة في رام هللا م
عباس، وفي تل أبيب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي غزة مع قيادة حماس، باإلضافة إلى 

 طرحه على مسؤولي القاهرة.
وفي هذا السياق ذكرت تقارير إسرائيلية أن ميالدينوف، كان على اتصال مباشر مع وزير الجيش 

ح رسمي عن حماس وال عن ميالدينوف، لكن ولم يصدر أي تصري اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
 «.المهمة»وسائل إعالم مقربة من حماس وصفت اللقاءات بـ 
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، فإن الطرح الذي يحمله ميالدينوف لتحسين «القدس العربي»وحسب ما أكد مسؤول دولي سابق لـ 
شراف السلطة  وضع غزة، يختلف عن طرح اإلدارة األمريكية األخير، حيث يشترط موافقة وا 

فلسطينية على المشاريع التي ستنفذ، لتخفيف حدة حصار غزة، التي بدأتها األمم المتحدة باإلعالن ال
 عن نيتها طرح وظائف عمل مؤقتة آلالف السكان قريبا.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة حماس تبدي مرونة كبيرة مع الطرح، لكنها ترفض أن ترتبط هذه 
 لها عالقة مثال بعملية تبادل أسرى دون ثمن إسرائيلي.المشاريع بأي أثمان سياسية، تكون 

في المقابل تطلب إسرائيل أن يعود الهدوء مجددا لحدود غزة، ووقف عمليات إطالق الصواريخ 
 ي تسببت في اشتعال النيران في مساحات واسعة من األحراش.توكذلك الوسائل الحارقة، ال

 28/7/2018، القدس العربي، لندن
 

 ا".. الكوارث ال تأتي فرادىغزة و"أونرو  .32
 محمود الريماوي 
تحّدث مسؤولون في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، أخيرا، عن 

مليون دوالر. وقد اعتبر هذا التطور  217مليون دوالر إلى  466نجاح الوكالة في تخفيض العجز من 
لها منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وبعد نحو مشجعا في عمل الوكالة، الناشطة في عم

عامين على نكبة تشريد الفلسطينيين من وطنهم. وتتوّزع خدماتها في مناطق اللجوء: الضفة الغربية 
المحتلة، قطاع غزة، األردن، سورية، لبنان. وتتركز الخدمات على قطاعي التعليم والصحة بصورة 

أيام قليلة خلت، أن الوكالة ماضية في خطتها لسد العجز المالي  أساسية. وكان االنطباع، حتى
مليونا فقط.  60مليونا إلى  365الناجم أساسًا عن تخفيض الواليات المتحدة حصتها في الدعم من 

وقد جاء القرار األميركي متساوقا مع مطلب إسرائيلي بتصفية الوكالة التي يشهد وجودها على محنة 
ذ سبعة عقود، غير أن األنباء الالحقة أفادت باتخاذ الوكالة سلسلة إجراءاٍت اللجوء المستمرة من

لتقليص النفقات، وقد تم اختيار قطاع غزة هدفا لهذا التقليص، الذي طاول زهاء ألف موظف، 
بعضهم بدوام كامل، وآخرون بدوام جزئي، وشملت القرارات المتعلقة بالتسريح موظفين أمضوا 

 م، مع منح مهلٍة لتنفيذ القرارات تمتد حتى نهاية العام الجاري.عشرين عاما في عمله
تفّسر "أونروا" إجراءاتها هذه بوجوب مواجهة العجز المالي المستمر، على الرغم من تقلص هذا 
العجز، غير أن الوكالة ال تعرض خطة وافية لهذه اإلجراءات، وعلى نحٍو يكفل عدم الوقوع في 

قطاع غزة ليثير عالمات استفهام كبرى، فالقطاع يعاني من مشكالٍت التعّسف. وقد جاء اختيار 
 اقتصاديٍة صعبة يشهد لها العالم، مرفوقة بترّدي الخدمات األساسية، وبحصار 
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مطبق بري وبحري، وبعقوبات تشارك فيها السلطة الفلسطينية، وباعتداءاٍت عسكرية إسرائيلية، بما 
رثة جديدة، تضاف إلى سلسلة الكوارث، ومما يجعل هذا يجعل من خطوة وكالة الغوث بمنزلة كا

القطاع في مرتبٍة متقدمٍة على قائمة االحتياجات الواجب الوفاء بها تجاه مخيمات اللجوء. وما 
أقدمت عليه إدارة الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا رئيسا لها هو، في أحسن األحوال، تصّرف غير 

لة. ومن حق المتضّررين، وهم يمثلون آالف العائالت، احتساب مسؤول، ويتعاكس مع رسالة الوكا
ما جرى بأنه ينطوي على رسالٍة سياسيٍة مفادها خنق القطاع من أجل تهيئة أبنائه وسكانه والجئيه 
لحلول سياسية الحقة، منها تقليص تدريجي لحجم وكالة أونروا ودورها، تمهيدا إلسدال الستار على 

ودة. ويعرف الضالعون في علوم اإلدارة واقتصادياتها أن ضغط النفقات قضية الالجئين وحق الع
يمكن أن يتوّزع في مناٍح شّتى، وبأساليب مختلفة، ليس من بينها بالضرورة التسريح التام في وكالٍة 

 دوليٍة، من مهامها الجوهرية إغاثة الالجئين وتشغيلهم.
ستئصالية جاء لتفادي الوقوع في مشكالت مع ومن الواضح أن اختيار قطاع غزة لهذه اإلجراءات اال

الدول المضيفة لالجئين في لبنان وسورية واألردن، وحيث تعترض هذه الدول، ولها ملء الحق في 
ذلك، على تقليص خدمات الوكالة الدولية، إذ سوف ينقل التقليص أداء الخدمات المنوطة بالوكالة 

. وسوف يكون من السهل إلقاء األعباء على حركة إلى هذه الدول التي تنوء بمتاعب مالية جّمة
حماس التي تدير القطاع، من دون أن يصغي أحٌد العتراضات هذه الحركة التي ال تجد غطاًء 

 سياسيا لها خارج قطاع غزة، مقارنة بالدول المضيفة لالجئين.
ضاف إلى وكان من الطبيعي أن تثير هذه اإلجراءات الصادمة موجة سخط عالية في القطاع، ت

حالة السخط من مجمل الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي الخانق. وال تجد إدارة الوكالة أمام 
موجة االعتصامات، واحتالل جزئي لمقرات الوكالة، سوى التهديد بتعليق خدماتها! وكأننا إزاء شركة 

 ي منيت بالخسارة.تجارية ال تجد أمام تكبدها متاعب مالية سوى التلويح بإغالق فروعها الت
فيما سيختلط العبث بالمأساة في حالة السلطة الفلسطينية التي ستجد نفسها مدعوًة إلى التحرك نحو 

 الوكالة الدولية، لمراجعة قراراتها الخطيرة، في وقٍت تقدم فيه السلطة نفسها على إيقاع  
حاالت على الت قاعد المبكر، والحرمان من عقوباٍت على القطاع، تشمل تقليص الرواتب وتأخيرها وا 

التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم. وهو ما أثار موجة احتجاجاٍت واسعة في الضفة الغربية، 
تضامنا مع قطاع غزة، وقد جاء قرار وكالة أونروا ليضفي مزيدا من التعقيد المأساوي على الوضع 

ع. حيث تعجز الحركة عن في القطاع، وليعمق من أزمة حركة حماس، في سيطرتها على القطا
الوفاء بالمتطلبات األساسية لمليون وسبعمائة ألف من السكان، وال تجد منفذا لتنفيس االحتقان 
االجتماعي، وهو ما يجعل القطاع على درجٍة عاليٍة من االحتقان، تنذر بانفجار مع انسداد المخارج 
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، يتمثل  نهاء االقتصادية واالجتماعية في مواكبة انسداد سياسيٍّ في تعطل سريان المصالحة وا 
االنقسام، وانعدام أية بوادر لتسوية جدية لقضية األراضي المحتلة والحقوق الفلسطينية، بما يشمل 

 قطاع غزة وأبناءه والجئيه )يضم القطاع ثمانية مخيمات كبيرة أقيمت منذ سبعة عقود(.
ة )خليجية(، ودول صديقة )أوروبية وأمام هذا المشهد المعقد، يبقى األمل في أن تبادر دول شقيق

مثال(، إلى وضع برنامج دعم لوكالة أونروا، لسد تدريجي للعجز المالي، والرجوع عن قراراٍت مجحفٍة 
بتسريح مئات الموظفين والعاملين. وسبق لدوٍل شقيقٍة، منها الكويت، أن تقدمت بمبادراٍت على هذا 

ة بأن تبادر بالدفع نحو إنقاذ الوكالة من أزمتها الصعيد، كما تتجه األنظار إلى الدول المضيف
الطاحنة، هذا من دون أن يغيب عن البال الواجب الذي ينتظر متمّولين فلسطينيين، ومؤسسات مالية 
فلسطينية، بالمبادرة إلى أداء هذا الواجب الوطني واالجتماعي، ووفق اللوائح الناظمة لتمويل 

كالة الغوث في أداء خدماتها أمر ال مناص منه، لتلبية المنظمات الدولية. إذ إن استمرار و 
احتياجات اجتماعية أساسية وواسعة، ومن أجل إحباط المخطط اإلسرائيلي لتصفية قضية الالجئين، 

 وا غالق الوكاالت الدولية التي يشهد وجودها على هذه القضية، الحية والحيوية.
 28/7/2018، ، لندنالجديد العربي

 
 إلى شرق أوروبا« إسرائيل»ية من مدارات العنصر  .33

 الحسين الزاوي 
، من المصالح المشتركة «إسرائيل»تنطلق العالقات الوطيدة التي تجمع دول وسط وشرق أوروبا ب

والقوية التي باتت تجمع تل أبيب بعواصم هذه المنطقة من جهة، ومن الروابط التاريخية التي كانت 
إلى الحدود األلمانية غربًا، بالشتات اليهودي الذي كان له تجمع دول شرق أوروبا من روسيا وصواًل 

من جهة أخرى. وما يلفت « إسرائيل»الدور األبرز في تأسيس الحركة الصهيونية وفي إقامة دولة 
النظر بشكل كبير فيما يتعلق بهذه العالقة التقليدية بين الجانبين، هو االرتفاع المذهل في وتيرة 

ستوى منسوب الكراهية لألجانب والغرباء، وبخاصة المهاجرون العرب النزعة العنصرية، وفي م
ودول أوروبا الشرقية كالمجر وبولندا وتشيكيا، بشكل بات يشبه مدارًا « إسرائيل»واألفارقة في كل من 

إهليجيًا ينطلق من تل أبيب ويصل إلى براغ وبودابست في خط دائري متموِّج يحارب في مساره كل 
 االختالف. أشكال التعدد و 

يوم « إسرائيل»وقد شكلت الزيارة األخيرة التي قام بها فكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إلى 
يوليو/تموز الماضي، مناسبة لتسليط الضوء من جديد على الدور المحوري الذي تلعبه  18األربعاء 

بي وفي مختلف عواصم أوروبا الشرقية في دعم مصالح تل أبيب داخل مؤسسات االتحاد األورو 
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المحافل الدولية، وذلك في مقابل دعم اللوبي اليهودي األمريكي لمصالح هذه الدول في واشنطن التي 
يسعى فيها المحافظون الجدد إلى تغيير مركز الثقل في القارة العجوز من الغرب نحو الشرق، تحقيقًا 

بة للمارد األلماني إلى واجهة األحداث ألهداف استراتيجية بعيدة المدى، وتحسبًا إلمكانية العودة القري
 في معترك السياسة الدولية.

وتشير التطورات التي تحدث اآلن على مستوى خريطة التحركات اليهودية عبر العالم، إلى أن هناك 
نوعًا من التعارض الواضح بين العقيدة السياسية اليهودية التقليدية التي كانت تعتمد على تشجيع 

حركة األشخاص عبر العالم وُتحارب المجتمعات القائمة على التماثل المجتمعي االختالف وحرية 
وعلى االنغالق الهوياتي والقومي، وبين التوجهات الجديدة لتل أبيب التي تعمل على تأسيس كيان 
عنصري خاص باليهود. ومن الالفت في هذا السياق أن تتزامن زيارة أوربان الشعبوي والمعارض 

بإقرار قانون يصف الكيان بأنه دولة قومية « اإلسرائيلي»ين، مع قيام الكنيست الشرس للمهاجر 
لليهود، قانون أعاد إلى الواجهة من جديد ذلك الخلط التقليدي والمتعمَّد لدى النخب اليهودية بين 
العقيدة الدينية واالنتماء القومي، وفسح المجال واسعًا من أجل قيام نظام فصل عنصري كامل 

 إلى بلدات يهودية بالكامل. « إسرائيل»ن من خالل تحويل التجمعات السكانية في األركا
وشهدت دول شرق أوروبا في السياق نفسه، ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى النزعة القومية المتطرفة، 
وعاشت موجة من الهستيريا المعادية لألجانب خالل السنوات األخيرة، حيث رفضت بشدة كل 

د األوروبي من أجل تقاسم أعباء المهاجرين، كما عملت في الفترة نفسها على دعم مقترحات االتحا
داخل االتحاد األوروبي، وقامت بتعطيل كل القرارات التي صاغتها مؤسسات االتحاد « إسرائيل»نفوذ 

في بروكسل من أجل معاقبة تل أبيب على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى 
لجائر لقطاع غزة، وتكّرر الشيء نفسه عبر أروقة األمم المتحدة عندما امتنعت بودابست حصارها ا

على سبيل المثال عن التصويت على المقترح األممي الذي كان يسعى إلى إدانة إقدام الواليات 
 «. إسرائيل»المتحدة األمريكية على االعتراف بالقدس عاصمة ل

بين الدوليين أن تصدر غالبية التعليقات العنصرية ضد الفريق بالتالي لم يكن مستغربًا لدى المراق
في روسيا، من عواصم دول أوروبا الشرقية،  2018الفرنسي المتعدد األعراق الذي فاز بكأس العالم 

السيما من بولندا التي قامت فيها مؤخرًا منظمة مدافعة عن حقوق اإلنسان بتحريك عدة دعاوى 
ريحات عنصرية ضد الفريق الفرنسي على خلفية لون بشرة العديد قضائية ضد أشخاص أصدروا تص

 من العبيه.
نستطيع أن نستنتج في نهاية هذه المقاربة، أن الدول التي تبحث عن الصفاء العرقي وال تحترم قيم 
حقوق اإلنسان الكونية ال يمكنها أن تدعي ممارسة الديمقراطية، وذلك ما نلفيه لدى القسم األكبر من 
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رق أوروبا التي مازالت سجينة لذهنية اإلقطاع الموروثة عن مرحلة القرون الوسطى، وعندما دول ش
تقرر هذه الدول أن تستنسخ التجربة الديمقراطية الغربية داخل مجتمعاتها، فإنها تفعل ذلك بكثير من 

التنوع والتسامح  االنتقائية التي تجعلها تفرغ الفلسفة الديمقراطية من مضامينها الحضارية القائمة على
 بين البشر. 

التي حاول النائب العربي في الكنيست « اإلسرائيلية»والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الديمقراطية 
تعرِّف نفسها بأنها دولة يهودية « إسرائيل»يوسف جبارين إبراز تناقضاتها، عندما قال إن 

وديمقراطية بالنسبة لليهود، ومن ثمة  وديمقراطية، وهي في واقع األمر دولة يهودية بالنسبة للعرب
ال وجود لها إال بالنسبة للمواطنين اليهود، وغني عن البيان أن الممارسة « الديمقراطية»فإن 

الديمقراطية عندما ُتبنى على التمييز العنصري، فإنها تتحّول إلى واجهة سياسية وا عالمية فارغة 
 موجهة لالستهالك الخارجي.

 28/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 ساعات حاسمة لخيار الحرب أو التهدئة في غزة .34
 اليكس فيشمان
تشير كل التقديرات إلى أننا نقف أمام نهاية أسبوع عاصفة أخرى على حدود غزة، وهذه المرة يمكن 

 48على حد سواء يشخصون الـ ” حماس“لهذا أن يكون حاسمًا لمصير القطاع. في إسرائيل وفي 
وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، وقيادة المنطقة ” حماس“اختبار: ساعة القادمة كساعات 

 الجنوبية وضعت قواتها في جاهزية قصوى تمهيدًا المكانية التدهور األمني.
التصعيد في الرد االسرائيلي من أسبوع ألسبوع. كمية ونوعية األهداف التي تهاجمها ” حماس“تقرأ  

ترتفع من جولة الى  –ا في ذلك اهداف داخل المدن المكتظة بم –إسرائيل بالنار من الجو ومن البر 
، العريف أول أفيف ليفي، أنهى سالح الجو «جفعاتي»جولة. في األسبوع الماضي، بعد مقتل مقاتل 

ثالث موجات من الهجمات على ستين هدفا، واستعد لموجة رابعة من الهجمات بشدة تفوق كل ما 
لجمت رجالها، وطلبت ” حماس“موجة في نهاية المطاف؛ ألن شهدته غزة حتى اآلن. ومنعت هذه ال

ذا حدث في نهاية األسبوع القريب تدهور أمني فان الموجة الرابعة، التي منعت،  وقف النار. وا 
 ستستخدم على ما يبدو. من هناك وحتى جولة عنيفة على نحو خاص، الطريق قصير.

ويقدرون بان احتمال أن تسعى المنظمة  ،”حماس“في إسرائيل يتابعون ضبط النفس لدى قيادة  
للوصول الى انجازات اقتصادية من خالل الحوار أعلى من االحتمال في أن تطلق اللجام وتحاول 
الوصول الى االنجازات ذاتها بوسائل عنيفة. ومع ذلك، ليس واضحًا إلسرائيل ما هي التعليمات التي 
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)أمس الجمعة(، كما ليس معروفًا اذا كانت  لرجالها قبيل التظاهرات، اليوم” حماس“أصدرتها 
على القناص )او القناصة( الذي قتل العريف أول  –أو تحاول وضع يدها  –المنظمة وضعت يدها 

دفعت بوحدات حماة الحدود لديها على طول الجدار، ” حماس“ليفي واصاب ضابطين. صحيح أن 
مدى الجهد الذي يبذلونه كي ال ولكن ليست واضحة التعليمات التي صدرت لهم، وليس واضحا 

 يسمحوا لجهات مسلحة االقتراب من الجدار.
نقطة االنطالق هي أنه في التظاهرات التي ستجري اليوم )أمس الجمعة( على طول الجدار لن  

يشارك عشرات اآلالف، مثلما في الماضي، ولكن مستوى عنف المتظاهرين سيكون أعلى، وذلك 
سابيع االخيرة أخذ مستوى العنف في هذه التظاهرات يتصاعد ضمن امور اخرى؛ النه في اال

ويتضمن ايضا إلقاء قنابل يدوية، عبوات، محاوالت اكثر لتنفيذ عمليات ضد العائق الجديد الذي 
يبنيه الجيش االسرائيلي قرب الجدار، وكذا نار القناصة. يمكن االفتراض بان استفزازًا مشابهًا اذا ما 

 قاسية. حصل سينتهي بمواجهة
مثل إطالق البالونات الحارقة اخذ هو اآلخر « العمليات الشعبية»بالتوازي، فان صبر اسرائيل على 

بالتناقص. صحيح أن اوامر فتح النار لم تتغير ولكن اليوم ايضا يتلقى مطلقو البالونات النار من 
أن تلجم المنظمة  ،”حماس“الجو. في اسرائيل يتوقعون، وهذه ايضا هي الرسالة التي نقلت الى 

 بشكل مطلق كل الجهات التي من شأنها أن تشعل المنطقة.
خلف الكواليس توجد اتصاالت، وال سيما في القاهرة، في محاولة الستئناف التفاهمات بين السلطة  
وتحقيق تسويات محتملة مع اسرائيل تؤدي الى وقف نار طويل. هذه االتصاالت، التي ” حماس”و

تلفة وخلف ابواب موصدة، تتضمن أحاديث محتملة عن انهاء قضية االسرى تجري في محاور مخ
بضياع الجهود ” حماس“والمفقودين، وهو عامل الجم مهم. في اسرائيل يأملون اال تسمح 

الدبلوماسية، التي تريدها هي أيضا، هباء. من جهة اخرى ليس واضحا كيف ستؤثر االزمة المالية 
الى اقاالت جماعية وتظاهرات وردود فعل يائسة في غزة، على قيادة في وكالة الغوث، والتي تؤدي 

 ”.حماس“
لقد اشارت اسرائيل، هذا االسبوع، إلى انها ليست معنية بعد في تحطيم القواعد. عندما أصيب، هذا  

بالنار على يد قناص لم يستخدم سالح الجو على االطالق، « جفعاتي»االسبوع، ضابط من 
من ناحية اسرائيل كان هذا ردا محدودا ”. حماس”لمدفعية نحو سبعة مواقع لـوانحصر الرد بنار ا

هي االخرى من جهتها اختارت اال ترد على سقوط أربعة قتلى وقعوا بضربة النار ” حماس“جدا. 
القصيرة هذه. الطرفان في واقع االمر يرويان لنا من خالل االستخدام المدروس للنار بانهما ال 

 لة.يريدان حربا شام
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بدأت هيئة االركان في قيادة المنطقة الجنوبية، أول من أمس، اجراء تقويمات للوضع. في هذا 
ولرجالها في الميدان. الحرب ال توجد بعد في حالة ” حماس“االطار تحلل كل قول وكل حركة لقادة 

االسبوع في نهاية ” حماس“بات على الزناد وكل شذوذ عنيف من  اإلصبعاالنطالق التلقائي، ولكن 
 القريب سيقاس بمسطرة عسكرية وسياسية دقيقة.

 «يديعوت»
 28/7/2018، األيام، رام هللا

 
 أبو مازن يعارض المبادرة األمريكية .35

 جاكي خوري 
من له عين حادة، أو يسكن في بلدات غالف غزة، ال بد أن يكون الحظ االستخدام المتناقص 

أن الهواء قد نفد لهم، لرجال الذراع العسكرية، أو  للبالونات الحارقة من جانب حماس. هذا ال يعني
سجل رفًضا للخدمة في وحدة مطلقي البالونات. في األسابيع الماضية كتبت هنا عن األهمية التي 
يولونها في حماس لهذه الوسيلة، التي من جهة تثير جلبة في إسرائيل، ومن جهة أخرى ال تقتل، 

لت إن قادة حماس لن يتخلوا عنها بسهولة، ولكن هدفهم ليس ومن ثم ليست مبرًرا كافًيا للحرب. ق
اشعال الحقول. هذه مجرد وسيلة، أما هدفهم األعلى فهو التسهيالت في حاالت اإلغالق، وهذا 

 يمكنهم أن يحققوه برأيهم، بوسائل الضغط. 
ن يفقدوا إن األحداث الدموية التي وقعت هذا األسبوع هي خلل بالنسبة لحماس، فهم ال يريدون أ

مقاتلين، وبالتأكيد أال ينزلقوا إلى حرب، فالحرب ستبعدهم عن الهدف األعلى، ولكنهم ال يتحمسون 
ذا ما  للكف عن إشعال الحدود. برأيهم، إسرائيل تفهم لغة القوة، والبالونات هي وسيلة لالستخدام، وا 

 شعرت بأن ظهرها إلى الحائط، ستوافق على التخلي عن اإلغالق. 
اللعبة ال توجد وجبات بالمجان، وحماس لم تقلص استخدام البالونات دون أن تحصل على  في هذه

شيء ما بالمقابل. في الفترة األخيرة اطلعت قيادة حماس من المصريين على خطة إعادة التأهيل 
التي وضعها فريق السالم لترامب، وفي األسبوع الماضي مكث في القاهرة وفد من حماس. وأول 

األمريكيون هناك. هذه المبادرة طموحة، وكثيرة البنود، مثابة مشروع مارشل يستهدف أمس زار 
إنقاذهم من الوحل. وللمفارقة، فإنها تمثل حلمهم الرطب. ثمة مفارقة، ألن من بين الجميع، أمريكا 

 بالذات هي التي تتصدرها، وأمريكا هي أيًضا التي ترى فيهم منظمة إرهاب. 
مع إسرائيل، تسجل المبادرة األمريكية تقدًما آخر، إذ ال تطلع قيادة حماس على بينما تشتعل الحدود 

سر األمور فحسب، بل إن أبو مازن يرفع معارضته المتواصلة للخطة، هذه انعطافة دراماتيكية. 
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حتى وقت أخير مضى، وعلى نحو مواظب، أصر الرئيس على صد كل مبادرة إعادة تأهيل في 
التفاصيل أمام قادة حماس، استجابوا للنزول عن استخدام البالونات، كي  القطاع. ومنذ أن وضعت

يهيئوا األجواء إلطالق الخطة، فال إغالق كرم أبو سالم وال هجمات الجيش اإلسرائيلي أقنعتهم لعمل 
ذلك. ولكنهم لن يتنازلوا عن العنف فوًرا، بل بالتدريج كي ال يظهروا أنهم استسلموا، ودوًما سيلوحون 

 ذه البلطة من فوق لكي يستخدموها كورقة ضغوط على إسرائيل.به
مع أن الخطة األمريكية طموحة ولكنها حلمية بمفاهيم غزة. مبعوثا ترامب، كوشنير وغرينبلت، نجحا 
في أن يربطا بها إسرائيل، ومصر، واالتحاد األوروبي، والسعودية، واتحاد اإلمارات، وقطر وآخرين. 

 قلة يعطونها احتماًل، ولكن وضع غزة، ولتطبيق جزئي لها هو حبل نجاة. فهل ستتجسد بالملموس؟
 

 المبادرة السعودية
أحجية: من قال إن على العالم أن يكافح العنوان اإليراني بالشكل الذي امتنع عن استخدامه في 

 الثالثينيات حيال النازيين؟ 
ة أيًضا ابن الملك، وفي مقال نشره سفير السعودية في واشنطن، األمير خالد، الذي هو ليس بالصدف

هذا األسبوع، قال األمير إن إيران تشعل الحروب بجهاز التحكم من بعد. وهكذا فإنها تشبه النظام 
النازي. ليست هذه هي المرة األولى التي يجند فيها القصر الملكي عظيم القتلة في التاريخ في حملة 

 محمد، شبه خامينئي بهتلر. كل شيء يبقى في العائلة.له ضد الجيران، وكذا أخوه خالد، ولي العهد 
عندما تتحدث الرياض بهذه اللغة، ينشأ تساؤل إذا ما كانوا يعرفون من كان النازيون. في طفولتنا 

 درجنا على أن نتمنى ألحد ما كنا نكرهه على نحو خاص أن يموت في قبر ناصر.
طان كي يشتموا غيرهم. وبخالف هتلر، فإن الذي األطفال )والعجائز أيًضا( يجندون بجدية تامة الشي

قاد جهاز إبادة منهاجي وجند له كل المقدرات القومية، لدى ناصر، كانت هذه شعارات باألساس. 
وعندما وقعت له الفرصة لتحقيقها، انهار داخل نفسه في غضون ستة أيام. وكذا يكون التشبيه بين 

ا على أصحابه. ومع أصدقاء كهؤالء، هناك من يحتاج إلى النظام اإليراني والنازية، فهو يشهد أساسً 
 كتب التاريخ.

صحيح أن هذه ليست عصبة أولياء، ولكن الفجوة بين طهران وآلة اإلبادة لهتلر كبيرة جًدا. اإليرانيون 
 ال ينتهجون إبادة منهجية، يومية ومؤكدة ألبناء األقليات.
ارة الجمهورية )قانون القومية، في الصيغة صحيح أن دستورهم يمنح امتيازات للشيعة في إد

الفارسية(، ولكن ليس في سلوكها وال في عقيدتها سلم عرقي. فقد علل هتلر فكره بقوله إنه ليس 
لليهود، للغجر ولغيرهم، الحق في الوجود. أما اإليرانيون، فلو أرادوا إبادة اليهود فقط ألنهم يهود 
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يس لليهود، بل للمشروع الصهيوني الذي ينحصر إنجازه لفعلوا هذا منذ سنين بعيدة. عداؤهم ل
 األساس في إقامة دولة إسرائيل. 

بخالف هتلر، ليس لجمهورية إيران اإلسالمية أي تطلعات توسعية، صحيح أنها تعمل على توسيع 
نفوذها بالتدخل في شؤون الدول األخرى، وأن تجد لنفسها قواعد في عواصم المنطقة، ولكن في هذا 

ذا كان في العالم سلم ال ت ختلف مبدئيا عن عدوها المرير السعودية، أو كبار القوى العظمى. وا 
أخالقي النغالق الحس والشر، فلست واثًقا بأن اإليرانيين يحتلون فيه مكاًنا أعلى من مكان 

 السعودية. 
لمعاناة التي كل محاولة للربط في معادلة واحدة إيران مع هتلر، تقلل من قوة شر النازية وعميق ا

زرعتها لألجيال. وهكذا فإنه إذا التقى أحد ما بأمير سعودي ما قريًبا، فليطلب منه، في صالحهم 
 وفي صالحنا، أن يشطب من صفحة رسائلهم العائلية البند عن الرايخ الثالث.

 27/7/2018معاريف 
 28/7/2018، القدس العربي، لندن
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