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 46 :صورة

*** 
 

 فقط ألفاً  40كي يحصر عدد الالجئين الفلسطينيين بـ يمشروع قانون أمر  .1
صحيفة "يسرائيل ، أن أسامة الغساني، عن القدس، من 30/7/2018، لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
ونجرس األمريكي قوله إنه يسعى لسن عن عضو في الك اإلثنين نقلت في خبر نشرته يوم، هيوم"

 قانون جديد يعتبر عدد الالجئين الفلسطينيين أربعين ألفا فقط.
ويهدف العضو في مجلس النواب "داغ لمبورن" عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم األمريكي 

عريف ونروا"، عن طري  حصر تاأللوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "
 الالجئ الفلسطيني بمن تشردوا خالل النكبة فقط واستثناء نسلهم من األجيال الالحقة.

" إن عدد الالجئين الفلسطينيين في العالم هو خمسة ماليين األونرواوحسب "يسرائيل هيوم" تقول "
 .وأحفادهمومئتا ألف الجئ، هم الالجئون األصليون وأبناؤهم 

القانون الجديد مرتبطة باالختالف في تعريف األمم المتحدة بين  ويقول عضو الكونجرس إن خلفية
الالجئ الفلسطيني، وبين باقي الالجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة لألمم 

ويكمن الفر  حسب لمبورن في أن تعريف الالجئ من غير الفلسطينيين  المتحدة غير "أونروا".
 ول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.ينحصر فقط في الجيل األ

وقال لمبورن لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن التشريع األمريكي الجديد سيؤدي إلى اإلصالح المطلوب 
إجراؤه في "أونروا"، ففي حالة استخدام التعريف األمريكي لمصطلح الجئ، سينخفض عدد الالجئين 

يف األممي لهم جعل ميزانية الوكالة تتضخم بشكل كبير، الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة أن التعر 
أن الفلسطينيين في غزة ليسوا  وزعم لمبورن أيضا   كما أدى إلى إبقاء قضيتهم حية إلى األبد.
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الجئين، بل هم أفراد يعيشون في ظل العنف والفساد السياسي، وأن القانون سيضمن أن من يحصل 
 حقها فقط.على المساعدة اإلنسانية هو الذي يست

وفي السيا ، تقول "يسرائيل هيوم" إن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد تكشف خالل أسابيع 
 عن تقرير سري يتناول األعداد الحقيقية لالجئين الفلسطينيين.

وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونجرس أن العدد سينحصر فقط في أربعين ألف الجئ منذ حرب 
 ونروا".ألجدا مقارنة بمعطيات "ا ، وهو رقم قليل1948

وكانت المندوبة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هيلي أشارت إلى الموضوع األسبوع الماضي حين 
قالت "ال يعقل أن تكون هناك مجموعة واحدة فقط من الالجئين يتواصل عددها في التضخم إلى 

 األبد، بناء على تعريف األمم المتحدة".
أعضاء الكونجرس لمبادرة لمبورن الذي قال إن الطري  أمام إقرار القانون ال تزال وانضم عشرة من 

 طويلة، لكنه سيقر في النهاية.
وذريتهم اليوم خمسة ماليين شخص، وهم يقطنون بشكل  1948ويبلغ عدد الالجئين المسجلين عام 

 رئيسي في الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنان وسورية.
أن هذا وا أكد ،خبراء ومسؤولون فلسطينيون، أن رام هللا، من 30/7/2018، ندنالحياة، لوأضافت 

القانون لن يغير شيئا  على أرض الواقع، كون حقو  الالجئين مكفولة بموجب قرارات الجمعية العامة 
. ورأوا في تصريحات إلى الوكالة الفلسطينية الرسمية 302و 194لألمم المتحدة، خصوصا  القرارين 

أمس، أن هذا التحرك األمريكي يتواف  مع السياسات اإلسرائيلية، التي تسعى إلى شطب ح   "وفا"
 العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا ، وهو أيضا  ما تختزله "صفقة القرن".

لقانون وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "مشروع ا
األمريكي مرفوض وغير قانوني وال يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن"، معتبرا  أنه "جزء ال يتجزأ من 
صفقة القرن، التي تهدف إلى إسقاط ح  الالجئين، ويتواف  مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر 

 الحجر األساس للصفقة المشبوهة".
موجب القرار الدولي الصادر عن األمم المتحدة الرقم وأكد عريقات أن "حقو  الالجئين محمية ب

، وال يمكن تجاوزه، وال يح  لمجلس الشيوخ أو الكونجرس األمريكيين، تجاوز القانون الدولي 194
على "إنشاء لجنة توفي  تابعة لألمم المتحدة،  194وفرض قوانينهما على دول العالم". وينص القرار 

ي دائم، وتقرير ح  الالجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل وتقرير وضع القدس في نظام دول
 تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقي  السالم في فلسطين في المستقبل".
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وأشار عريقات إلى أن "اإلدارة األمريكية تدعم في شكل أعمى وغير مسبو  ما تقوم به حكومة 
اعتقال وهدم المنازل واالستيالء على االحتالل من انتهاكات مستمرة ضد أبناء شعبنا من قتل و 

 األراضي والتوسع االستيطاني، الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أمريكا".

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  أن، 30/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ونقلت
إن الكونجرس األمريكي ال  التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، قال

أن من يحدد أعداد الالجئين وتسجيلهم هي  إلى تحديد أعداد الالجئين الفلسطينيين، مشيرا   يملك ح   
وأضاف إن ح   وكالة األونروا بصفتها الجهة الدولية المسؤولة عن رعايتهم وا غاثتهم وتشغيلهم.

الالجئين، وهذا يشمل الالجئين المسجلين الالجئين في العودة يشمل كل األفراد المنحدرين من نسل 
 ."األونروا"وغير المسجلين في سجالت 

من جهته، قال المحلل السياسي غسان الخطيب إن مشروع القانون األمريكي ال يؤثر على القانون 
الدولي، ألن الدول يجب أن تسوي قوانينها مع القانون الدولي وليس العكس، واألصل في الموضوع 

المصادقة عليه،  ورأى الخطيب أن مجمل ما سيقوم عليه القانون في حال تم   الدولي. هو القانون
لتسوي   "إسرائيل"وأشار إلى احتمالية سعي  االنسجام مع تقليص المساعدات األمريكية لألونروا.

، لكنها لن تنجح بذلك، خاصة أن االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، القانون دوليا  
 لدى دول العالم، خاصة أوروبا. لم يجد قبوال  

من ناحيته، قال المحلل السياسي والخبير في شؤون األمم المتحدة عبد الحميد صيام، إن أساس الوالية 
صدار القوانين والقرارات الدولية، يأتي من األمم المتحدة والجمعية العامة، كما هو حال القرار ) ( 302وا 

وجبه، وينص على أن "أبناء الالجئين هم الجئون، وفي حال لم يعودوا إلى الذي أنشئت األونروا بم
تقرر في االتفاقيات الدولية، وهذا  أنوأضاف صيام أن أي دولة ال تستطيع  ديارهم يبقون كذلك".

  يسمى في السياسة الدولية "عنجهية القوة" واالستخفاف بالقانون الدولي.
 

 في رفض "صفقة القرن" عباسإلسالمية لدعم موقف الحمد هللا يدعو الدول العربية وا .2
رامااي الحمااد هللا: "إننااا اليااوم أحااوإ مااا يكااون إلااى تعزيااز الاادعم  الفلسااطيني قااال رئاايس الااوزراء :رام هللا

العربااي واإلسااالمي لقضاايتنا الوطنيااة والتصاادي لمحاااوالت إساارائيل االلتفاااف علااى القااوانين والشاارعية 
رفض قانون القومية الذي يعزز سياسات الضم والتوسع االساتعماري، الدولية وتشتيت حقو  شعبنا، و 

الادولتين، فاالمطلوب الياوم هاو وقفاة جاادة وموحادة  السكان األصاليين، وتادمير حال   إقصاءويمعن في 
لدعم موقف الرئيس في رفض ما يسمى با"صفقة القرن"، والعودة إلاى الشارعية الدولياة ومباادرة الساالم 

 ل سلمي متوازن وعملي وعادل".العربية، كأساس لح
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فااي رام هللا،  30/7/2018 خااالل كلمتااه فااي اليااوم الااوطني المغربااي، مساااء االثنااين ،وأضاااف الحمااد هللا
"فااي  :بحضااور الساافير المغربااي لاادى فلسااطين محمااد الحماازاوي، وشخصاايات رساامية واعتباريااة ودينيااة

، وناثمن وحكوماة وشاعبا   المغرب، ملكا  خضم هذا، نعول على المواقف الشجاعة والراسخة التي تبديها 
مواقااف الملااك محمااد السااادس، بصاافته رئاايس لجنااة القاادس، ورفضااه المساااس بالوضااع القااانوني  عاليااا  

والسياسااي والتاااريخي لمدينااة القاادس، ونعتااز بااالجهود التااي بااذلها ويبااذلها، للتصاادي لمحاااوالت إساارائيل 
 طمس هويتها وتهجير سكانها وتزييف تاريخها".
 30/7/2018 ،ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 السلطة الفلسطينية تواصل تحركاتها نحو "الجنائية الدولية" .3

أعلناااات وزارة الخارجيااااة الفلسااااطينية، أمااااس، عاااان مواصاااالة التحاااارك تجاااااه : منتصاااار حماااادان - رام هللا
مقاادمتها جريمااة االسااتيطان المحكماة الجنائيااة الدوليااة، للباادء بتحقياا  جاادي فااي جاارائم االحااتالل، وفااي 

البشااعة، وصااوال  إلااى مساااءلة ومحاساابة المسااؤولين اإلساارائيليين، محااذرة فااي الوقاات ذاتااه ماان مخاااطر 
تغااول ساالطات االحااتالل وأذرعهااا المختلفااة فااي اسااتمرار االسااتيطان التهوياادي. واعتباارت الخارجيااة مااا 

ل" لتنفيااااذ مشااااروع كن "الشااااواكشاااافه اإلعااااالم اإلساااارائيلي حااااول قاااارار ساااالطات االحااااتالل رصااااد ماليااااي
استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات استيطانية تهويدية مختلفاة وبقياادة 
وزراء من الحكومة إلقامة "مركز تراث" مزعوم، بأنه يأتي في إطار اساتفادة االئاتالف اليميناي الحااكم 

 الل وسياساته االستيطانية كمظلة حماية.في "إسرائيل" من االنحياز األمريكي األعمى لالحت
 31/7/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 أي جهة ُتقد م المساعدات للفلسطينيين ولكن عبر السلطة عريقات: لن نقف ضد   .4

صااائب عريقااات، أمااين ساار اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار  .": أكااد داإللكترونيااة"األيااام  -رام هللا 
أي جهة أو فرد يقد م المساعدات للشاعب الفلساطيني، ولكان عبار  وقوف ضد  ال الفلسطينية، أنه لن يتم  

السلطة الفلسطينية، معربا  عن أمله باأن تتكلال الجهاود التاي تباذل فاي مصار مان أجال إنهااء االنقساام 
: "إن الاارئيس أعطااى األحاادوقااال عريقااات، فااي لقااء لااه عباار شاشااة تلفزيااون فلساطين، مساااء  بالنجااح.

 نهاء االنقسام، ونأمل من األشقاء في مصر النجاح في ذلك".أولوية كاملة إل
رساالة إلاى جمياع الادول،  97أن القياادة أرسالت  عريقااتوفيما يتعل  بقانون القومية اإلسرائيلي، أعلان 

شرحت فيها أبعاد هذا القانون، وتأثيره على الشعب الفلسطيني، مبينا  في الوقت ذاته، أن كل القرارات 
وقااال: "نقاال ساافارات ساات دول إلااى  لمجلااس الااوطني المتعلقااة بالتحركااات الدوليااة تماات.التااي اتخااذها ا
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وحاااول  القااادس، يعناااي أناااه سااايفتح المجاااال أماااام ثمااااني دول علاااى األقااال لنقااال سااافارتها إلاااى المديناااة".
أيلاول، وسايناق" "صافقة  2اجتماع الجمعياة العاماة لألمام المتحادة المقبال، أكاد عريقاات أن سايتم ياوم 

 علااى أنعريقااات وشاادد  ، كمااا ساايكون للاارئيس الفلسااطيني كلمااة فيااه."إساارائيل"والعالقااات مااع  القاارن"
نما انتقل ليحل محل نتنياهو. "إسرائيلا"الموقف األمريكي ليس منحازا  ل  فقط، وا 

 30/7/2018 ،األيام، رام هللا
 

 الحكومة من خاللتدخلوا في غزة إال  ي الوزير أبو شهال: الحمد هللا أبلغ الدول المانحة أال .5
: إن رئايس الاوزراء راماي الحماد هللا 30/7/2018 قال وزير العمل ماأمون أباو شاهال، ياوم اإلثناين :غزة

أبلاااغ الااادول المانحاااة وممثلااايهم فاااي فلساااطين "أن أي تااادخالت اقتصاااادية فاااي أي جااازء مااان فلساااطين، 
فاي حاديث  ،أباو شاهالوشادد  خاصة في غزة، يجب أن تاتم مان خاالل الاوزارات الفلساطينية الشارعية".

علااى أنااه "يوجااد فااي فلسااطين حكومااة واحاادة، وهااي حكومااة الوفااا   ،إلذاعااة صااوت فلسااطين الرساامية
الااوطني التااي اتفقاات جميااع األطااراف علااى أنهااا هااي الحكومااة الوحياادة المسااؤولة عاان العماال سااواء فااي 

ات اإلنسانية وتطوير وذكر أن هناك "الكثير من األحاديث تدور حاليًّا حول المساعد الضفة أو غزة".
وقاال: إن "الحكوماة  إلى أن "القضية الفلسطينية ليست مساعدات". القضايا اإلنسانية في غزة"، مشيرا  

تقااوم بواجباتهااا تجاااه شااعبنا فااي قطاعااات الكهرباااء والمياااه والتعلاايم والصااحة، وعليااه ف نااه ال يجااوز أن 
 الل الوزارات المعنية في الحكومة".يكون هناك أي تدخالت أجنبية في هذه المجاالت إال من خ

 30/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الحاليقة: تهديد االحتالل لطالبات الكتلة لن يكسر شوكتهن .6
قالاات النائااب فااي المجلااس التشااريعي فااي الضاافة الغربيااة سااميرة الحاليقااة، إن تهديااد االحااتالل  :الخلياال

شااوكتهن، ولااان ياااؤثر علااى مقاوماااة الشاااعب الفلساااطيني لطالبااات الكتلاااة اإلساااالمية وأهلهاان لااان يكسااار 
وأكاادت الحاليقااة فااي تصااريح صااحفي لهااا، إن  االحااتالل. والمساايرة النضااالية التااي تقودهااا الماارأة ضااد  

استهداف نساء الخليل وطالبات الكتلة اإلسالمية يهدف إلى النيل من النواة األساسية الصلبة المكونة 
 ذه النواة في مشروع التحرر الوطني.للمجتمع الفلسطيني، وما تقدمه ه

وشددت النائاب فاي التشاريعي أن مثال هاذه اإلجاراءات لان تكسار مان إرادة الشاعب الفلساطيني، مشايرة 
 أنها جزء من حملة ممنهجة تقوم بها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني منذ احتالل فلسطين.

 30/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مع ميالدينوف ملف المصالحة و"األونروا"أبو عمرو يبحث  .7
بحاااث عضاااو اللجناااة التنفيذياااة لمنظماااة التحريااار، نائاااب رئااايس الاااوزراء زيااااد أباااو عمااارو، ياااوم  :رام هللا
، مااع مبعااوث السااالم للشاار  األوسااط نيكااوالي ميالدينااوف، فااي ملااف المصااالحة 30/7/2018 االثنااين

الل لقاااء ميالدينااوف فااي مكتبااه باارام هللا، أهميااة وأكااد أبااو عماارو خاا الفلسااطينية وملااف وكالااة األونااروا.
المتحااادة بتحمااال  األمااامأن تقاااوم  تاااوفير الشاااروط الالزماااة إلنهااااء االنقساااام وتحقيااا  المصاااالحة، داعياااا  

مسؤولياتها تجاه قضية الالجئاين، وموضاوع ماوظفي األوناروا علاى وجاه التحدياد، والعمال علاى تاوفير 
 رها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.الدعم الالزم حتى تتمكن من مواصلة دو 

 30/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقدم ملحوظ في المحادثات التي جمعت االستخبارات المصرية بوفد حركة فتح"الحياة":  .8
ظا  علمت "الحياة" أن تقدما ملحو : محمد يونس، فتحي صب اح، محمد الشاذلي -رام هللا، غزة، القاهرة 

سج ل في المحادثات التي جمعت رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل بوفد 
حركة "فتح"، في وقت وصل إلى القاهرة وفد من حركة "حماس"، وسط توقع لقاء يجمع الحركتين مع 

 صرية.المسؤولين المصريين فور الحصول على موافقة "فتح" النهائية على ورقة االقتراحات الم
وقال لا "الحياة" مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات إن تقدما  تحق   في الملفات األربعة التي 
طرحها الراعي المصري مع وفد "فتح"، بقيادة عضو لجنتها المركزية عزام األحمد. وتتمث ل في: 

األربعة المحتجزين المصالحة، والتهدئة مع إسرائيل، ومبادلة أسرى فلسطينيين بالجنود اإلسرائيليين 
 الفلسطيني، خصوصا  مع غزة. -لدى "حماس"، فضال  عن التبادل االقتصادي المصري 

وكشف المصدر أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يلعب دورا  مساعدا  في ملفي المصالحة والتهدئة، 
كة "حماس" الفتاح السيسي إلى جانب حر  إذ تربطه عالقات قوية مع الرئيسين محمود عباس وعبد

ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويتراف  الدور الروسي مع ما كشفته "الحياة" قبل ثالثة 
 أسابيع عن دور محوري أللمانيا في صفقة األسرى.

وترى مصادر ديبلوماسية أن  "فتح" في حال موافقتها على الورقة المطروحة ستكون مسؤولة عن 
ع اإلنسانية في غزة، وهذا يتطلب الكثير من المال الذي تسيطر على عملية اإلعمار والمشاري

ح أن تسعى إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازالت  مفاتيحه اإلدارة األميركية. إذ يرج 
وأفادت مصادر مصرية بأن  رد "فتح" على الورقة المصرية تضم ن مالحظات  سياسية في مقابله.

مة فلسطينية جديدة، ورأت أن األولوية هي لتسليم الوزارات في إطار تمكين انصبت على تشكيل حكو 
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الحكومة الحالية، ثم النظر في حكومة جديدة. وأفاد مسؤول بارز في "فتح" لا "الحياة": "لن نقبل بأن 
 نكون صرافا  آليا  في غزة، مسؤولين عن تأمين المال، فيما تتحكم حماس بكل مفاتيح الحياة واألمن".

إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية في رام هللا لا "الحياة" إن  "مصر تفضل عودة السلطة للعمل في 
القطاع واإلشراف مباشرة على كل المشاريع، بما فيها معبر رفح الحدودي"، ولكن في حال عدم 

 وذكرت استجابتها ستقدم القاهرة على العمل في القطاع بالتعاون مع األمم المتحدة وحماس.
لها، وجود ضوء أخضر أميركي، والثاني،  المصادر أن  عوامل دفعت القاهرة إلى تبديل موقفها، أو 
تطو ر التعاون األمني بين مصر و"حماس"، والثالث، المصلحة االقتصادية الكبيرة في مشاريع إعادة 

كة واألمم وكشفت المصادر الديبلوماسية لا "الحياة" التوصل إلى تفاهمات بين الحر  إعمار غزة.
المتحدة ومصر للعمل على المشاريع اإلنسانية، بالتزامن مع هدنة تامة على الحدود، حتى في حال 
عدم عودة السلطة إلى القطاع. ولفتت إلى أن  القاهرة سارعت إلى طرح ورقة المصالحة بعد التوصل 

 إلى هذه التفاهمات.
 31/7/2018الحياة، لندن، 

 
 بشأن المصالحة همخابرات المصرية موقفوفد فتح يسلم رئيس جهاز ال .9

عقد وفد حركة "فتح" اجتماعا مطوال أمس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية : القاهرة
الوزير عباس كامل، وعدد من مساعديه بمقر الجهاز بالقاهرة، وسلمه موقف القيادة بشأن األفكار 

نهاء المصرية الخاصة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية كما قدم الوفد شرحا وافيا  االنقسام. وا 
إلنهاء االنقسام وتحقي   21/10/2017حول رؤية القيادة الفلسطينية وتمسكها بالموقف الذي اتخذ في 

وضم الوفد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام األحمد،  الوحدة الوطنية.
الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء وعضوي اللجنة المركزية روحي فتوح، و 

 ماجد فرإ، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
 30/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: وفد قيادي برئاسة العاروري يصل القاهرة .11

ائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري أعلنت حركة "حماس" أن وفدا من قيادة الحركة برئاسة ن
 سيصل مساء اليوم للعاصمة المصرية القاهرة للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.
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وقال الناط  باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اإلثنين، إن زيارة الوفد جاءت بناء على 
خليل  موسى أبو مرزو  ود. ضم الوفد كال من د.وي دعوة كريمة من األشقاء المسؤولين في مصر.

 الحية وم. روحي مشتهى واألستاذ عزت الرش  واألستاذ حسام بدران.
 30/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ولن نقبل أي تغيير فيهاالمصالحة...  ورقةبنود  رضمانات مصرية بعدم تغيي حماس:بقيادي  .11

حركة "حماس"، مساء يوم االثنين، إن حركته متمسكة قال مصدر قيادي في : نور أبو عيشة - غزة
بالورقة المصرية لتحقي  المصالحة الفلسطينية، كما هي، ولن تقبل "أي محاولة لتغييرها أو إفراغها 
ل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "األناضول"، إن  من مضمونها". وأضاف المصدر، الذي فض 

ير بنود الورقة". وأوضح المصدر أن وفد الحركة، الحركة "حصلت على ضمانات مصرية بعدم تغي
الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، سيؤكد على "موقف الحركة من ملف 
المصالحة، ومن الورقة المصرية". وذكر أن "حماس تثم ن الجهود المصرية لتحقي  المصالحة، 

ا( بشأن كسر الحصار عن قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى حلول مع األطراف الفاعلة )لم يوضحه
سيما الجهود التي بذلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفريقه مع األطراف المختلفة". 
وكشف المصدر عن "عدة اتصاالت جرت، في اآلونة األخيرة، بين رئيس الحركة إسماعيل هنية، 

لفلسطينية الضامن األساسي لتمتين الجبهة والوزير عباس كامل". وبي ن أن "حماس تعتبر المصالحة ا
 الداخلية ومواجهة األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية". 

 30/7/2018وكالة االناضول لألنباء، 
 

 هنية يندد باعتداء االحتالل على سفن كسر الحصار .11
ه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية التحية إلى المتضامنين المشاركي ن في وج 

ب ا بالجهود الرامية لتخفيف معاناة شعبنا  أسطول الحرية الخامس لكسر الحصار عن غزة، مرح ِّ
وند د هنية باالعتداءات اإلسرائيلية على سفن كسر الحصار، والقرصنة البحرية التي  الفلسطيني.

، مؤكد ا أن مارسها جنود االحتالل بح  المتضامنين واعتراض طريقهم على ُبعد أميال قليلة من غزة
 رسالة المتضامنين وصلت غزة بكل قوة رغم الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية.

وطالب رئيس المكتب السياسي للحركة كل أحرار العالم بالتضامن مع القضية الفلسطينية وقطاع 
 غزة، ومحاسبة االحتالل على جرائمه بح  الفلسطينيين.

 30/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 غزة ُيغير حسابات االحتالل على حدود القطاع قناص .11
أعلن جي" االحتالل اإلسرائيلي توقعه بأن يكون منفذ عمليتي القنص قرب السياإ : فلسطين المحتلة

واال" العبري أن "وذكر موقع  الفاصل شر  غزة، هو قناص واحد، قد يعاود تنفيذ عملياته مجددا .
جندي القتيل "أفيف ليفي"، تمكن من إصابة ضابط إسرائيلي ذات القناص الذي أطل  النار باتجاه ال

ن الجي" بدأ بمراجعة اإلجراءات األمنية التي يتبعها جنوده بغزة، حيث  آخر بعملية قنص ثانية، وا 
جي" ال تشمل فقط تعديالت الوأضاف الموقع أن تحقيقات  يخشى من تنفيذ عمليات قنص إضافية.

جنود مع المواجهات في الخدمها الجنود بل أيضا  طريقة تعامل هندسية لمعدات الحماية التي يست
جي" الوتفيد تحقيقات  حدود قطاع غزة، والتي لن تتوقف قريب ا بحسب التقديرات األمنية لالحتالل.

أيضا  أن القناص ماهر ومتدرب جيدا ، ونفذ عمليتا القنص خالل خمسة أيام في نفس المنطقة 
قنص يعتقد أنها صنعت خارإ قطاع غزة، وجرى تهريبها للقطاع عبر الجغرافية، واستخدم بندقية 

 األنفا  مع مصر.
 30/7/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 محلل إسرائيلي: الحديث عن تسوية مع حماس وهم .11

وصف المحلل العسكري واألمني اإلسرائيلي، ألكس فيشمان، التقارير العبرية التي تتحد ث : الناصرة
ل إلى تسوية سياسية بين حركة "حماس" وحكومة االحتالل بأنها "أوهام".  عن احتماالت للتوص 

وقل ل فيشمان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، من شأن الجهود الدولية والمصرية 
ف للتوصل إلى "صفقة شاملة"، مبين ا أن الهدف منها "التغطية على الحقيقة أن إسرائيل ال تعرف كي

ورأى أن تحقي  التسوية في قطاع غزة منوط بأمرين رئيسين؛  تحق  التهدئة في غزة"، وف  تقديره.
أولهما قضية جنود االحتالل المحتجزين في قطاع غزة، وثانيهما اتفا  المصالحة الداخلية بين 

وأوضح أن حركة "حماس" ترفض الربط بين هاتين القضيتين،  السلطة الفلسطينية و"حماس".
وبي ن أن حماس غير  ضيفا: "لذا ف ن الحديث عن صفقة شاملة غير واقعي"، على حد تقديره.م

مستعدة للحديث عن الجنود األسرى دون اإلفراإ عم ن ُأطل  سراحهم ضمن صفقة شاليط وأُعيد 
اعتقالهم "وهو ما ترفضه الحكومة اإلسرائيلية"، مضيفا : "ال توجد أي نقطة لقاء بين )إسرائيل( 

 اس في قضية تبادل األسرى".وحم
 30/7/2018، فلسطين أون الين
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 الصحفيين لطمس الحقيقة حماس: االحتالل يمعن في إجرامه بحق   .11
رأت حركة "حماس"، أن استهداف االحتالل اإلسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين يدل ل على : رام هللا

 4اإلثنين، تعقيب ا على اعتقال وقالت في بيان لها  "سعيه المحموم نحو إسكات صوت الحقيقة".
صحفيين من رام هللا، "إن استمرار سياسة االحتالل باعتقال الصحفيين دليل خوفه من العمل 
الصحفي الحر الذي يعبر عن آالم شعبنا ويعزز روايته ويطالب بحقوقه، وهو استهداف مقصود لما 

وأكدت على أن "اإلجراءات  ".يمثله هؤالء األحرار من دور عظيم في فضح اإلجرام اإلسرائيلي
ودعت المجتمع الدولي  اإلجرامية )اإلسرائيلية( لن تستطيع طمس الحقيقة بأي حال من األحوال".

ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في العمل 
 بحرية.

 30/7/2018، قدس برس
 

 لن تثنيهم عن مواصلة دورهمو  لكتلة سياسية أثبتت فشلهابدران: تهديدات االحتالل لطلبة ا .11
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن مداهمة قوات االحتالل اإلسرائيلي 
لبيوت أهالي طالبات الكتلة اإلسالمية بمحافظة الخليل وتهديدهن على خلفية عملهن النقابي هي 

وقال بدران في تصريح  نا عن مواصلة مشروعه التحرري.سياسة قديمة أثبتت فشلها في ثني شعب
صحفي اإلثنين، إن استهداف االحتالل للمرأة الفلسطينية والتي زادت وتيرتها في اآلونة األخيرة 
خاصة في محافظة الخليل، يمثل دليال واضحا على الدور الذي تقدمه المرأة الفلسطينية في خدمة 

ولفت إلى أن اإلجرام المنظم  دائرة استهداف االحتالل الفاشي.مشروع التحرر، وهو ما يجعلها في 
الذي يمارسه االحتالل بح  شعبنا؛ بأطفاله ونسائه وشبابه وشيوخه لن يزيدنا إال إصرارا على 

وشدد بدران على أن المرأة الفلسطينية ستبقى بصمودها وثباتها  التخلص من هذا االحتالل وظلمه.
 ها تهديدات االحتالل وجرائمه عن مواصلة المسير نحو الحرية.عصية على الكسر، ولن تثني

 30/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : اعتقال الصحفيين يعكس خوف االحتالل منهمدودين .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى دودين، إن استمرار سياسة االحتالل : رام هللا

لة، يدلل بصورة جلية على ما يمارسه من إجرام بح  باعتقال الصحفيين بالضفة الغربية المحت
المدنيين وأصحاب الرأي، ويعكس سعيه المحموم نحو إسكات صوت الحقيقة، وخوفه من العمل 

واعتبر دودين في بيان له االثنين، أن اعتقال  الصحفي الحر الذي يعبر عن آالم الشعب الفلسطيني.
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حفيين مدير مكتب قناة القدس في الضفة الغربية عالء الكاتبة لمى خاطر قبل أيام ثم اعتقال الص
الريماوي وزمالئه محمد علوان وقتيبة حمدان وحسني انجاص اليوم هو استهداف مقصود لما يمثله 

وأكد أن هذه اإلجراءات اإلجرامية لن  هؤالء األحرار من دور عظيم في فضح إجرام االحتالل.
، والتي تحملها قناة القدس ويساندها في ذلك المنابر تستطيع طمس الحقيقة بأي حال من األحوال

 اإلعالمية الفلسطينية الحرة.
 30/7/2018، فلسطين أون الين

 
 رأفت مرة: سياسة تكميم األفواه لن تنجح في إيقاف مشروع المقاومة .11

قال رأفت مرة، رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس بمنطقة الخارإ، إن تجديد سلطات : بيروت
الحتالل اعتداءاتها على اإلعالميين والصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات اإلعالمية، يدل على ا

 السلوك الهمجي لالحتالل، وعلى انتهاكه لكل قيم الحرية والديمقراطية واألصوات الفلسطينية الحرة.
 (، الرفض الكامل لكل ممارسات االحتالل7-30وأكد مرة في تصريح صحفي له يوم االثنين )

القمعية ضد الشعب ومؤسساته اإلعالمية، مشددا على أن سياسة البط" واالعتقال، وتكميم 
ووجه مرة التحية لجميع  األصوات، لن تنجح في منعنا عن مشروع المقاومة والصمود والحرية.

اإلعالميين الفلسطينيين الذين يدفعون ضريبة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، ويقفون مع 
 نا في معركة الحرية. شعب

 30/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دمشق: فصائل المنظمة تثمن موقف القيادة وتماسكها في رفض "صفقة القرن" .11
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا اجتماعا، بحضور عضو اللجنة : دمش 

السياسي العام الذي تمر به المنطقة، وناق" االجتماع الواقع  التنفيذية للمنظمة أحمد مجدالني.
ومحاوالت تمرير "صفقة القرن"، إضافة ألوضاع شعبنا الفلسطيني في سوريا بعد المأساة الكبيرة التي 
لحقت به، والدور المطلوب تجاه أهلنا هناك، ومن أجل المساعدة على عودة المهجرين والمساعدة 

وَثمََّن المجتمعون موقف القيادة  الة "األونروا".الممكنة إلعادة بناء المخيمات بالتنسي  مع وك
الفلسطينية وتماسكها في وجه الضغوط لدفعها للتعاطي مع مشروع "صفقة القرن"، وجهودها من أجل 

 طي ملف االنقسام.
 30/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "نتنياهو يطالب المجتمع الدولي بـ"مساعدة اإليرانيين .11

توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المجتمع الدولي بطلب مساعدة الشعب اإليراني 
وروى نتنياهو في تسجيل مصور باللغة اإلنجليزية، نشر على حسابه  في تحسين ظروف معيشته.

تي الرسمي في "فيسبوك" قصة طفلة وهمية اسمها فاطمة، متطرقا إلى الصعوبات االجتماعية ال
وأشار إلى أن فاطمة ال تستطيع إبداء قلقها مما يجري في البالد في مواقع  تواجهها في بالدها.

التواصل االجتماعي بسبب فرض الحكومة حظرا على "تويتر" و"فيسبوك"، مضيفا إن الطفلة تعلم 
حة من الصحف الرسمية أن السلطات تصرف المليارات على الحرب في سوريا واليمن وتطوير األسل

 النووية.
وقال نتنياهو إن فاطمة شخصية وهمية، لكن قصتها هي قصة ماليين اإليرانيين، مضيفا: "ساعدوا 
اإليرانيين على رفع أصواتهم ضد النظام الذي يقمعهم ويمنعهم من الحياة الكريمة والمزدهرة 

 والمحترمة".
 30/7/2018األيام، رام هللا، 

 
 ات الحرب القادمةالجيش اإلسرائيلي يستعرض سيناريوه .11

الجي" اإلسرائيلي على المجلس الوزاري السياسي األمني المصغر، قبل عدة  : عرضهاشم حمدان
"من المتوقع أن يتم إطال  . جاء في عرض الجي": سيناريو الحرب القادمة في الشمال، أسابيع

ض هذه الصواريخ مئات الصواريخ يوميا باتجاه الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وتكون نسبة اعترا
منخفضة مقارنة بالساب ، وسيتم إخالء مئات اآلالف من السكان، ويتوقع المبادرة إلى قطع التيار 

 الكهربائي بسبب وقف عمل منصات الغاز".
وتضمن العرض سيناريوهات ذات الصلة بتطورات حرب محتملة على الحدود الشمالية وأبعادها على 

قام ضباط من الجي" بعرض حسابات األضرار المحتملة، بالتفصيل، و  الجبهة الداخلية اإلسرائيلية.
وذلك في حالة اندالع حرب قصيرة مع حزب هللا تمتد لعشرة أيام، أو متوسطة تمتد لثالثة أسابيع، أو 

 طويلة تزيد عن شهر.
 وقدمت المعلومات للوزراء وبذلك بهدف التعم  بالقضايا األمنية. وبحسب المحلل العسكري لصحيفة
"هآرتس"، عاموس هرئيل، ف ن هذه المعلومات ال تنبع من تقديرات جديدة بشأن تصاعد احتماالت 

 اندالع حرب في الشمال.
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وبحسب تقديرات األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية ف ن احتمال مبادرة حزب هللا أو إيران إلى الحرب ال 
هور األوضاع نتيجة حادثة محلية في يزال منخفضا، ولكن المخاوف األساسية تنبع من إمكانية تد

 سورية أو لبنان إلى حرب، خالفا لرغبة األطراف.
ألف صاروخ،  130حتى  120ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن حزب هللا يمتلك ما بين 

كيلومترا، ما يعني أنها  45منها يصل مداه إلى  %90غالبيتها قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أن 
طرا على الشمال حتى منطقة حيفا. كما أن غالبيتها تحمل رؤوسا متفجرة يصل وزنها إلى تشكل خ

كيلوغرامات، ما يعني أن الغرف اآلمنة في المنازل، التي يلزم القانون اإلسرائيلي ببنائها منذ  10
 أواسط تسعينيات القرن الماضي، قادرة على توفير الحماية منها.

رضت على المجلس الوزاري المصغر تحليالت لعدد الصواريخ التي وتضمنت السيناريوهات التي ع
ستطل  بشكل يومي، ونسب االعتراض المتوقعة، ونسب سقوط الصواريخ في مناط  سكنية مقارنة 

 بالمناط  المفتوحة، وعدد اإلصابات المتوقعة.
ت اآلالف من وفي حال اندالع حرب شاملة في الشمال، بحسب التقرير، ف ن الجي" ينوي إخالء مئا

 السكان ضمن المدى الصاروخي إلى مراكز مختلفة في أنحاء البالد.
وبحسب الصحيفة، ف ن خطة اإلخالء تشمل إخالء بلدات كاملة من الحزام الحدودي، باستثناء ذوي 

 50ألف شخص من  78الوظائف في حاالت الطوارئ. وتتحدث الخطة األساسية عن إخالء نحو 
لومترات من الحدود، علما أن هناك نوايا لتقديم المساعدة إلخالء سكان كي 4بلدة تقع في مدى 

 كيلومترات عن الحدود. 4آخرين برغبتهم من بلدات تبعد أكثر من 
وفي إطار خطة اإلخالء، جرى ربط سلطات محلية حدودية مع سلطات محلية أبعد، وظيفتها 

ان ذوي االحتياجات الخاصة، ووضع المساعدة في استيعاب السكان. كما جرى إعداد قوائم بالسك
 قوائم باألماكن التي سيتم استيعابهم فيها.

معضلة تفعيل منصة الغاز "تمار".  هاوكتب هرئيل، أنه في حال اندالع الحرب، ف ن إسرائيل ستواجه
وتشير التقديرات إلى أنه سيتم وقف نشاطها خشية وقوع أضرار شديدة رغم أنها ستكون محمية 

راض صاروخية تابعة لسالح الجو وسالح البحرية، حيث أن إصابة منصة الغاز، بمنظومات اعت
وفي المقابل، ف ن إصابة المنصة وهي  وهي تعمل، ستوقع أضرارا تستغر  سنوات إلصالحها.

 معطلة تستغر  بضعة أسابيع إلصالح األضرار. 
 30/7/2018، 48عرب 
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 "إسرائيل"م قبالة سواحل تعليمات بدفع خطط لبناء مطار عائ ينتنياهو يعط .11
)د ب ا(: أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات بدفع خطط لبناء  - تل أبيب

وفي اجتماع بشأن هدم مطار سدي دوف  مطار جديد في جزيرة اصطناعية قبالة ساحل إسرائيل.
تؤخذ بعين االعتبار فيما  في تل أبيب، قال نتنياهو أن أولويات سكان إيالت والسائحين يجب أن

 يتعل  بالرحالت الجوية من مطار بن جوريون عند إغال  مطار سدي دوف، بحسب صحيفة
 ولم تقدم الصحيفة، التي اوردت التقرير، أي تفاصيل اخرى في هذا الصدد. يديعوت احرونوت"."

 30/7/2018، رأي اليوم، لندن
 

 رقةحرائق جديدة في غالف غزة جراء البالونات الحا .11
"األيام": اندلعت، أمس، حرائ  كبيرة في التجمعات اإلسرائيلية في غالف غزة بفعل الطائرات  –غزة 

وقالت وسائل إعالم عبرية أمس، إن حرائ  كبيرة اندلعت صباح أمس،  الورقية والبالونات الحارقة.
زيكيم"، وثالث في عدة مناط  محيطة بقطاع غزة، من بينها حري  في كيبوتس "إيرز"، وفي بلدة "

 في األحرا" القريبة من كيبوتس "كرميا"، وذلك بفعل البالونات الحارقة التي ُأطلقت من قطاع غزة.
وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن طواقم اإلطفاء سارعت إلى إطفاء الحرائ  التي اندلعت في 

 وطنين، ومزارعهم هناك.تلك المناط ، تحسبا  لتمددها بفعل الرياح القوية إلى منازل المست
  31/7/2018، األيام، رام هللا

 

 من ساعات استخدام األسرى الفلسطينيين لمياه االستحمام أردان يأمر بالحد   .11
وكاالت: أمر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، أمس، بالحد من  -تل أبيب، رام هللا 

جاء قرار أردان بعد دراسة أجراها موقع يميني  مام.ساعات استخدام األسرى الفلسطينيين لمياه االستح
 متطرف ُيظهر أن األسرى يستخدمون ماليين األكواب من المياه عن قصد.

وبحسب القناة العبرية السابعة، ف ن أردان بالتنسي  مع مصلحة السجون سيحددون ساعات خاصة 
توحة لزيادة استهالك المياه لالستحمام لألسرى بعد شكوك بأن األسرى يتركون حنفيات المياه مف

من المياه أمر ال  %50وقال أردان "حقيقة إن السجناء يستهلكون أكثر من  بهدف المس ب سرائيل.
وبين أردان أنه أمر إدارة مصلحة السجون  يمكن تحمله ويجب أن ال نسمح باإلسراف بالمياه".

 بتحديد ساعات توفير مياه االستحمام لألسرى.
  31/7/2018، األيام، رام هللا
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 تبث أجواء عدوان جديد على غزة "إسرائيل" .11
أفشلت الحكومة اإلسرائيلية المفاوضات غير المباشرة بينها وبين حركة حماس، : بالل ضاهر

بوساطة أطراف أخرى بينها مصر، حول تهدئة ووقف إطال  نار طويل األمد. وبحسب تقارير 
ن جثتي الجنديين والمواطنين اإلسرائيليين المحتجزين إعالمية، ف ن إسرائيل تطالب حماس باإلفراإ ع

في قطاع غزة كي يتسنى التقدم نحو اتفا  تهدئة. لكن إسرائيل ترفض في الوقت نفسه التوصل إلى 
اتفا  تبادل أسرى، وخاصة طلب حماس ب طال  سراح األسرى الذين اعتقلهم االحتالل اإلسرائيلي 

 ة شاليط" لتبادل األسرى.بعد أن كان أفرإ عنهم في إطار "صفق
وتشير التقارير الصحفية اإلسرائيلية الصادرة يوم االثنين، إلى أنه على الرغم من أن هدوءا حذرا 
سرائيل، حيث تراجع عدد البالونات الحارقة التي تطل  من القطاع وتبادل  يسود الجبهة بين غزة وا 

بالذات يرفع مستوى التوتر في صفوف  إطال  النار تقلص بشكل كبير، إال أن هذا الهدوء النسبي
 ضباط الجبهة الجنوبية للجي" اإلسرائيلي.

، عن جنود في لواء "غفعاتي" قولهم إن ضباطهم حذروهم نهار أمس من اإللكترونيونقل موقع "واال" 
الهدوء الحذر السائد في هذه الجبهة. "أوضح لنا الضباط أن الهدوء السائد في األيام األخيرة قد 

 ب خالل لحظة واحدة. ينبغي أن نكون متأهبين واالستعداد لمواجهة عمليات صعبة".ينقل
وحذر المسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي )شاباك(، وفقا للتقارير اإلعالمية، أن حماس لن تتنازل 

 عن محاولة أسر جنود إسرائيليين كون الحركة ملتزمة بتحرير أسرى من السجن.
المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، اليوم، وفي هذا السيا ، شدد 

على أن "غزة لن تهدأ وال توجد إمكانية ألية تسوية بين إسرائيل وحماس". واضاف منتقدا أن "هناك 
من ينثر هذا الوهم لدى الجمهور، من أجل طمس حقيقة أنه ليس لدينا فكرة حول كيفية تحقي  هدوء 

". واعتبر أن "مفتاح تحريك عملية التسوية يكمن في قفلين: قضية األسرى عند حدود القطاع
 والمفقودين، واتفا  المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس".

 30/7/2018، 48عرب 

 

 تفاصيل جلسة المشتركة عن "قانون القومية" .11
ألحد، أن ثالثة ا يومأكد أكثر من مصدر مطلع على اجتماع القائمة المشتركة في حيفا، : 48عرب 

من مركبات القائمة، التجمع والحركة اإلسالمية )الجنوبية( والعربية للتغيير دعمت فكرة مقاطعة 
 الكنيست في المرحلة المقبلة، لكن الجبهة طلبت مهلة عدة أيام للتشاور.
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" إن  ممثلي التجمع اقترحوا مقاطعة الكنيست لمدة شهر مع بداية 48وقال مصدر مطلع لا"عرب 
لقاء الخطابات بعدها في الكنيست باللغة العربية فقط، ا لدورة الشتوية، نهاية تشرين األول/ أكتوبر، وا 

طال  حملة نشاطات حول "قانون القومية" واإلضراب العام للشعب الفلسطيني.  وا 
مقترح وعلم الموقع أن ممثلي الحركة اإلسالمية قبلوا مبدئيا وطلبوا مهلة حتى اليوم اإلثنين للرد على 
 التجمع، فيما أيد ممثل العربية للتغيير المقترح، والجبهة طلبت مهلة لعدة أيام لبحث الموضوع.

وقال مصدر آخر، إن مقترح التجمع في اجتماع لجنة المتابعة األخير في الناصرة، األسبوع 
"قانون الماضي، ب عالن اإلضراب العام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده احتجاجا  على 

القومية"، قد تم تبنيه في اجتماع المشتركة أمس، بعدما تجاهله رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، 
وقرر بحثه الحقا  مع الفصائل في رام هللا وتجنب اتخاذ موقف رسمي في اجتماع المتابعة األسبوع 

 الماضي.
 30/7/2018، 48عرب  

 

 تغيير "قانون التجنيد"صفقة "قانون القومية": دعم الحريديين مقابل  .11
بي ن تسجيل صوتي نشر إلثنين، أن عضو الكنيست موشي غفني أقر بأن الحريديين : هاشم حمدان

" اإلخبارية، ف ن 11وبحسب "كان  دعموا "قانون القومية" في إطار صفقة تتصل بقانون التجنيد.
بأن دعم قانون القومية غفني أقر في اجتماع للكتلة، األربعاء الماضي، بموجب تسجيل صوتي له، 

وأشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد تعهد بتنفيذ  جاء مقابل تغييرات في قانون التجنيد.
ويقول غفني  المطلوب في قانون التجنيد مقابل التصويت على قانون القومية باعتبار أنه قانون مهم.

وافقنا ألن نتنياهو قال إنه قانون مهم بالنسبة له"، إن "قانون القومية قانون سيئ. لماذا وافقنا عليه؟ 
يذكر أن الحريديين كانوا  مضيفا أن نتنياهو تعهد بتنفيذ كل ما يطلبه الحريديون بشأن قانون التجنيد.

قد اعترضوا في الساب  على قانون القومية، خشية أن يمس بهم مستقبال. وفي أعقاب ذلك، تحدث 
 ، مقابل حصولهم على ما يريدون بشأن قانون التجنيد.نتنياهو مع غفني بهذا الشأن

 30/7/2018، 48عرب 

 

 استطالع: الجمهور اإلسرائيلي يؤيد "قانون القومية" .11
بي ن استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجراه معهد "بانل بوليتيكس" لموقع "واال"، يوم : محمود مجادلة
من الجمهور  %34عن "قانون القومية"، مقابل من الجمهور اإلسرائيلي راضون  %58اإلثنين، أن 

 اإلسرائيلي عب روا عن معارضتهم للقانون.
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من ناخبي األحزاب اليمينية يؤيدون القانون الذي يواجه انتقادات شديدة  %85وأظهر االستطالع أن 
من طرف اآلخر ويرفع من حدة االستقطاب في الخارطة اليسارية اإلسرائيلية حيث عارض القانون 

 من ناخبي من يعر ف نفسه با"اليسار" اإلسرائيلي. 75%
فيما تأتي النتائج متقاربة بين معارض ومؤيد للقانون لدى ناخبي من يعرف نفسه بأحزاب "الوسط"، 

 .%45منهم للقانون ومعارضة  %49حيث أظهر االستطالع تأييد 
كم، الليكود، حيث عب ر وأظهر االستطالع أن القانون حظي بتأييد جارف لدى ناخبي الحزب الحا

 فقط. %4للقانون فيما عارضه  تأييدهممن ناخبي الليكود عن  92%
ة ناخبيهم مع الليكود بالحال نفسه لدى ناخبي "البيت اليهودي" الذي توصلوا إلى تفاهمات يلبي رغ

قبل وضع الصيغة النهائية، كان أبرزها إضافة بند حول "ح  تقرير المصير الديني" لليهود في 
 فلسطين وبند آخر داعم لالستيطان )الذين يشكلوا السواد األعظم من كتلة ناخبيهم(.

من ناخبي "البيت اليهودي" إنهم يؤيدون القانون، فيما اقتصرت معارضة القانون في  %97وقال 
 من ناخبيه. %3الحزب االستيطاني على 

من  %100بي "ميرتس" ومن ناخ %89من ناخبي "المعسكر الصهيوني" و %71في المقابل، قال 
 ناخبي القائمة المشتركة يعرضون القانون الذي اعتبروه يكرس للعنصرية ويعزز تظام األبرتهايد.

من ناخبي "ي"  %48ويظهر االستطالع انقسام الناخبين لدى أحزاب "الوسط"، إذ يؤيد القانون 
ساب  موشيه كحلون والذي ، وفي حزب "كوالنو" الذي يزعمه الليكودي ال%46عاتيد"، فيما يعارضه 

من  %60يشكل جزءا من االئتالف الحكومة الذي صاد  على القانون، حظي القانون بتأييد 
 منهم. %40الناخبين ومعارضة 

وبحسب االستطالع حظي القانون بتأييد واسع لدى األحزاب الحريدية الدينية، رغم معارضة أخزابهم 
من ناخبي "يهدوت هتوراة" إنهم  %74ناخبي "شاس" و من %75المبدئية له في البداية، حيث قال 

 يؤيدون القانون.
وبي ن االستطالع الخارطة السياسية لألحزاب اإلسرائيلية إذا ما جرت االنتخابات اليوم، إذ يحصل 

مقعد ا، "المعسكر  19مقعد ا و"ي" عتيد" في المرتبة الثانية بتمثيل يصل إلى  33الليكود على 
مقعد ا،  11مقعد ا، ويقل تمثيل القائمة المشتركة بمقعدين لتحصل على  12لى الصهيوني" يحصل ع

مقاعد، ويحصل حزبا "يسرائيل بيتينو" و"كوالنو" على  8مقاعد، "يهدوت هتوراة"  10"البيت اليهودي" 
أبيكاسيس تحصل كذلك على  –مقاعد لكل منها، وحزب جديد بقيادة عضو البرلمان أورلي ليفي  6
 مقاعد. 4مقاعد، وتحصل كتلة "شاس" على التمثير األقل با 5تتبعها "ميرتس" بامقاعد،  6

 30/7/2018، 48عرب 
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 "قانون القومية": ضابط يدعو لرفض الخدمة اإللزامية للدروز .11

قال ضابط في الجي" اإلسرائيلي، من الطائفة الدرزية وهو برتبة نقيب، إنه : محمود مجادلة
اإلسرائيلي، وطالب قادة الطائفة بدعوة الشباب لرفض التجنيد سينسحب من الخدمة في الجي" 

وكتب عمير جمال، في  اإللزامي والعمل على وقف الخدمة اإللزامية للدروز في الجي" اإلسرائيلي.
منشور له على "فيسبوك"، أمس األحد، يقول إنه قرر بعد تفكير ملي أن يعبر عن رأيه با"قانون 

 يس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.القومية"، في رسالة إلى رئ
 30/7/2018، 48عرب 

 
 عب اس ويطلب ُمساعدته في النضال ضد  قانون القومي ة بالمحافل الدولي ة  يلتقيكة النائب بر  .11

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني   زهير أندراوس: –الناصرة 
وية إسرائيل في األمم المتحدة باتت على المحك، ويجب أْن تكون كذلك، ألن  محمد بركة، إن  عض

قانون القومية الذي اقر ه الكنيست يتناقض مع ميثا  األمم المتحدة، بما يتعل  بحقو  األقليات. 
ه للرئيس الفلسطيني  محمود عباس، بطلب دعم دولة فلسطين، لتحرك لجنة المتابعة  وأضاف أن ه توج 

ة  األمم المتحدة.العليا   في الحلبة الدولية، وخاص 
، في برنامج "لندن  وجاءت تصريحات بركة، في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي 
وكيرشينباوم"، وقال، إنن ا لسنا أقلية مهاجرة إلى البالد، تبحث عن مأمن لها، بل نحن أبناء هذا 

األساس، ُمشد د ا على أن  قانون القومية ُيلغي حقوقنا الوطن وأصحابه، وحقوقنا مشتقة من هذا 
 المدنية والقومية، وباألساس يلغي ح  شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير في وطنه.

وتابع بركة قائال  في معرض رد ه على سؤاٍل، إن ه التقى أو ل من أمس السبت، الرئيس الفلسطيني  
ه له بطلب ضمان دعم دولة فلسطين لحراك لجنة المتابعة العليا على الساحة  محمود عباس، وتوج 

ا االتحاد األوروبي وهيئات دولية.  الدولية، وخاصة األمم المتحدة، وأيض 
 30/7/2018رأي اليوم، 

  

 تفتح مكتبًا لملحقها العسكري في مقر الناتو "إسرائيل" .11
في العاصمة البلجيكية دشنت إسرائيل مكتبا للملح  العسكري في حلف شمال األطلسي )ناتو( ومقره 

واكدت وزارة الخارجية ان هذه  هذا الملح  كان يعمل حتى االن في هولندا. بروكسل، علما بان
الخطوة تدل على أهمية العالقة بين إسرائيل والحلف، حسبما ذكرت اليوم االثنين هيئة البث 
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ل من بلجيكا وهولندا يشار الى ان الملح  العسكري مسؤول عن العالقات مع جيو" ك اإلسرائيلي.
 ولوكسمبورإ أيضا.

 30/7/2018األيام، رام هللا،  

 

 بروفيسور إسرائيلي رفض تكريمه بقنصلية بالده في لوس أنجلوس بسبب "قانون القومية" .11
أعلن المؤرخ اإلسرائيلي البروفيسور يوفال نوح هراري، رفضه المشاركة في حفل استقبال : الناصرة

ة اإلسرائيلية في مدينة لوس أنجلوس األميركية، احتجاجا على سياسة على شرفه تنظمه القنصلي
الحكومة اإلسرائيلية المتمثلة بسن سلسلة القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية، خاصة قانون 

هراري، المحاضر في الجامعة العبرية في القدس، هو مؤلف كتاب  القومية" و"قانون تأجير األرحام".
 البشرية"، األكثر مبيعا في إسرائيل، وتم اإلعالن في هوليوود عن تحويله إلى فيلم."موجز تاريخ 

 30/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 لالجئين مقابل شرط واحد "األونروا"حملة شعبية في غزة تدعم قرارات تقليص خدمات  .11

ن الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، رفضا غزة: وسط حالة الغليان التي تشهدها أوساط الالجئي
لسياسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتقليص خدماتها، وفصل عدد من 
موظفيها، والتحذيرات من وجود مخطط إلسقاط قضية الالجئين، تشهد حملة خاصة انطلقت على 

يدوها قبولهم بتقليص هذه الخدمات المقدمة، مواقع التواصل االجتماعي، تفاعال كبيرا، بعدما أعلن مؤ 
 شرط عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

بداية الفكرة كانت تدوينة نشرها الناشط أحمد أبو رتيمة، على صفحته على موقع "فيسبوك"، وهي 
جاء على شكل رسالة، دعا مؤيدوها للتوقيع من خالل ذكر االسم أو وضع إشارة موافقة على ذلك، 

فيها "نحن الالجئون الفلسطينيون نعلن أننا نواف  على تقليص األونروا خدماتها المقدمة لنا، وفي 
ضوء عجز هذه الوكالة األممية عن مواصلة تقديم خدماتها الكاملة التي أنشئت من أجلها وهي 

لنا تقلنا إلعادتنا إلى  غوثنا وتشغيلنا حتى عودتنا إلى ديارنا ف ننا نناشد إدارة األونروا بتوفير حافالت
علما بأننا مستعدون لتحمل نفقة  194تطبيقا للقرار الدولي  1948قرانا وبلداتنا التي هجرنا منها عام 

والشاب أبو رتيمة، هو أحد مؤسسي فكرة "مسيرات العودة الشعبية" التي انطلقت  وقود الحافالت".
 ة".مارس/ آذار الماضي، في "مخيمات العودة الخمس 30منذ 

لى ويوضح لا "القدس العربي" أن هناك آالف التعليقات المؤيدة للحملة، وصلت إلى صفحته وا 
ن عدد المؤيدين لها  صفحات أخرى شارك أصحابها منشوره الخاص، وقال إن الحملة ستستمر، وا 
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هم وأضاف أن الحملة هذه تحمل رسالة مفادها أن الالجئين الفلسطينيين "غير متسولين"، وأن سيرتفع.
يريدون العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، مؤكدا أن "األونروا" بخدماتها التي تقدم لجموع الالجئين 
"ال تمن" على أحد منهم، وأن ذلك يأتي في صميم عملها التي أسست من أجله، الفتا إلى أن هذه 

كما هو الوضع  المنظمة تمارس حاليا "الحد األدنى" من واجباتها، وأنه في حال عجزها عن ذلك
ويؤكد أبو رتيمة أن هذه الحملة ستتواصل، في قادم  الحالي، عليها القيام بتطبي  "ح  العودة".

األيام، وأنها تأتي في إطار عمليات "التحشيد الشعبي واإلعالمي" لمشاكل الالجئين جراء سياسة 
 التقليصات.

 31/7/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 في انتخابات االحتالل بالقدس "اإلفتاء" يحر م المشاركة .11

أفتى مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين بتحريم المشاركة ترشحا أو انتخابا في انتخابات بلدية القدس 
 تشرين أول القادم. المحتلة المزمع عقدها نهاية أكتوبر/

ترشح "محرمة أن المشاركة في انتخابات البلدية باالنتخاب أو الاالثنين وجاء في الفتوى الصادرة يوم 
شرعا"، وبين المجلس أن المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء 

واستندت الفتوى إلى أضرار المشاركة، وأشار المجلس  الراسخون العارفون بمآالت األمور ونتائجها.
 .مصالح المستجلبة"إلى أن "المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة إذا ما قورنت بال

وشدد المجلس على أن التجارب مع االحتالل أثبتت عكس ما يبرره المشاركون بذريعة الدفاع عن 
المتعلقة بالمدينة كالمخططات  االستراتيجيةالمصالح، وتحقيقها قدر المستطاع، مؤكدا أن "المسائل 

االحتالل المركزية، وليست من  الهيكلية، والبناء واالستيطان يتم تشريعها عن طري  ما تسمى حكومة
 صالحيات المجلس البلدي المنتخب، فضال عن أن تكون له القدرة على تغييرها".

ضافة إلى ما سب  أشارت الفتوى إلى ما أكدت عليه القوانين الدولية بأن مدينة القدس محتلة وأنها  وا 
 ال المشاركة في انتخابات بلديتها على شرعنة االحتالل.عربية إسالمية، مما يساعد ح

 30/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 األسيرة المحررة ياسمين أبو سرور: السلطة الفلسطينية تتجاهل معاناة األسيرات .11
سنة( سجون  20غادرت األسيرة الفلسطينية ياسمين أبو سرور ): محمد عبيدات -بيت لحم 

عد نحو ثمانية أشهر خلف القضبان، وكانت عند خروجها أمس األحد، محملة االحتالل اإلسرائيلي ب
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أسيرة فلسطينية في  60بكثير من رسائل المعاناة التي عاشتها هناك، والتي تتواصل مع أكثر من 
 سجون االحتالل.

اعتقلت أبو سرور من منزلها في مخيم "عايدة" مطلع العام الحالي، وحولت إلى االعتقال اإلداري 
لمدة ثالثة أشهر، وأمضت نحو خمسة أشهر أخرى في السجن ضمن قضية على أساس ملف سري، 

 لتختبر األوضاع المحزنة لألسيرات الفلسطينيات.
وقالت األسيرة المحررة لا"العربي الجديد"، إن "األسيرات الفلسطينيات يبحثن عن صفقة تبادل 

الفلسطينية بضرورة العمل على صفقة سريعة تخلصهن من معاناتهن اليومية، وأنا أطالب الفصائل 
وتصف أبو سرور وضع األسيرات بالسيئ، ال سيما أنهن يعانين من قلة  لتحريرهن من األسر".

همال القيادة الفلسطينية لقضيتهن، وتطالب بتسليط الضوء على القضية، ال سيما  السؤال عنهن، وا 
تبهن، وتؤكد أنها حملت رسالة إلى وزير أسيرات قطاع غزة التي قطعت السلطة الفلسطينية روا

األسرى، عيسى قراقع، بضرورة إعادة رواتبهن ألنهن أسيرات ويجب أال تقطع ألنهن فقط من قطاع 
 غزة. 

 30/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 أشهر 7االحتالل اإلسرائيلي يحكم على طالبة اإلعالم عال مرشود بالسجن  .11

حكمة سالم العسكرية، يوم اإلثنين، حكما بالسجن على الطالبة أصدرت م: سامي الشامي -نابلس 
 الصحافية عال مرشود، بالسجن لمدة سبعة أشهر وغرامة مالية. 

وتتهم سلطات االحتالل الطالبة في جامعة النجاح الوطنية، عال مرشود، بالتحريض ضد االحتالل 
 على حسابها في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك". 

و  مرشود، شقيقة عال، لا"العربي الجديد"، إن المحكمة أصدرت، اليوم، حكما بالسجن لمدة وقالت شر 
 دوالرا(.  820ل )نحو كآالف شي 3سبعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 

وأشارت إلى أن شقيقتها تقبع في سجن الدامون، وهي معتقلة منذ الثاني عشر من مارس/ آذار 
قي  في معسكر حوارة، المقام على أراضي الفلسطينيين في الماضي، وذلك بعد استدعائها للتح

جنوب نابلس. وعقب اعتقال عال بأيام، اقتحمت قوة من جي" االحتالل منزل عائلتها في رفيديا، 
غربي مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة، وأجرت تفتيشا للمنزل وتحقيقا ميدانيا مع شقيقها 

 وشقيقتها. 
 30/7/2018، العربي الجديد، لندن
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 عهد التميمي بعد خروجها من السجن: لست نادمة .11
قضاءها ثمانية  أنأكدت الشابة الفلسطينية عهد التميمي يوم االثنين، : أ ف ب -النبي صالح 

أشهر في سجون إسرائيل غيرها كثيرا  لكنها غير نادمة على صفع جنديين أمام منزلها عندما كانت 
من العمر "حياتي تغيرت  17 لتي أصبحت يوم االثنين في الاوقالت عهد ا من عمرها. 16 في الا

يكبر بسرعة، يمكن  اإلنسانكثيرا ، وأنا أيضا  تغيرت كثيرا ، أصبحت أكثر تركيزا  ووعيا . السجن يجعل 
 أن يكبر في اليوم مئة سنة في السجن". لإلنسان

لذي امتأل بالزوار ومراسلي وأضافت في منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة ا
، "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وهو األحدعنها  اإلفراإالمحلية والعالمية منذ  اإلعالموسائل 

 شرف عظيم لي أن أمثل رمزا  للشعب الفلسطيني وأن أستطيع إيصال صوته للعالم".
ضي كل هذه الشهور في كانت ستفعل الشيء نفسه لو عرفت أنها كانت ستق إذاولدى سؤالها عما 

السجن قالت "أنا لم أرتكب خطأ كي أندم عليه... إذا تكرر هذا الموقف "صفع الجندي" وكنت أعلم 
أنني سأحكم ثمانية شهور، بالتأكيد سأقوم بذلك ألنها ردة فعل طبيعية على وجود الجندي في بيتي 

 ناك أناس قد يقتلونه".ويطل  النار على أهل بلدي. أنا قمت بصفعه ولكن يمكن أن يكون ه
 30/7/2018، الحياة، لندن

 
 في األسر صحفياً  32": اإلعالم" .11

اعتبرت وزارة اإلعالم، اعتقال االحتالل أربعة صحفيين في رام هللا، استمرارا  للعدوان المفتوح  :رام هللا
رات الدولية على حراس الحقيقة والمؤسسات اإلعالمية، ودليال  دامغ ا على استخفاف إسرائيل بالقرا

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي يوم اإلثنين، أن اعتقال االحتالل  الضامنة لحرية عمل الصحفيين.
مدير فضائية "القدس" عالء الريماوي، ومراسلها محمد علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحفي 

اإلسرائيلية قتيبة حمدان، واالستيالء على مركبتين ومعدات تصوير، يندرإ في سيا  المساعي 
 إلرهاب اإلعالميين، وفرض سياسة تكميم األفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بح  أبناء شعبنا.

إعالميات وكاتبات( رسالة عاجلة لالتحاد الدولي  5)بينهم  32ورأت في ارتفاع عدد األسرى إلى 
لعمل اإلعالمي إلى للصحفيين، ومنظمة "صحفيين بال حدود"، وكل األطر الساهرة على حرية ا

 التحرك إلطال  سراح األسرى حراس الحقيقة.
وناشدت، رئيس مجلس األمن الدولي الحالي، ومندوب السويد لدى األمم المتحدة، أولوف سكوغ، 

، الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفالت المعتدين 2222لتطبي  قرار المجلس 
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ذي يمعن في سن تشريعات وقوانين عنصرية تالح  اإلعالميين عليهم من العقاب؛ لردع االحتالل ال
 على غرار ما يسمى "قانون منع التصوير"، و"فيس بوك"، ويوفر الحماية للمعتدين عليهم.
 30/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
صابة مجندة لالحتالل بمواجهات بالدهيشة فلسطينياً  17اعتقال  .11  وا 

فلسطينيا بمناط  مختلفة  17الل اإلسرائيلي فجر اليوم الثالثاء، اعتقل جي" االحت: محمد وتد
بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيبت مجندة بجراح طفيفة خالل المواجهات التي اندلعت في مخيم 

 الدهيشة.
فلسطينيا، زاعما إن المعتقلين مطلوبون ألجهزة  17وحسب بيان جي" احتالل، ف ن قواته اعتقلت 

منية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقي  لدى الجهات األمنية المختصة لضلوعهم في أعمال االحتالل األ
 مقاومة شعبية ونشاطهم ضد الجنود والمستوطنين.

وخالل اقتحام قوات االحتالل مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، اندلعت مواجهات مع جنود االحتالل، 
 حارقة على الجنود المقتحمين للمخيم.حيث أصيبت مجندة بجراح متوسطة، بعد أن ألقيت زجاجة 

ميدانيا، تركزت اعتقاالت قوات االحتالل في مختلف محافظات الضفة، فيما كثف جنود االحتالل 
 من عمليات الدهم والتفتي" في محافظات قلقيلية، الخليل وجنين ورام هللا.

 30/7/2018، 48عرب 
 

 سرىمراكز تحقيق جديدة مع األ 4"إسرائيل" تقيم : هآرتس .11
مراكز جديدة، للتحقي   4أبلغت النيابة العامة "اإلسرائيلية"، المحكمة العليا، بقرارها إقامة : الناصرة

وكشفت صحيفة هآرتس، التي أوردت النبأ على موقعها اإللكتروني يوم  مع المعتقلين الفلسطينيين. 
ليا )أعلى سلطة قضائية( أوضح االثنين، أن جهاز األمن العام )الشاباك(، قد م ملفا إلى المحكمة الع

فيه أن تحسين ظروف االعتقال في مراكز التحقي ، "سيضر بقدرته على جمع المعلومات 
حباط هجمات"، على حد زعمه.  االستخبارية وا 

وطالما أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية" ودولية، على مدى سنوات، أن جهاز األمن 
 يستخدم وسائل التعذيب النتزاع اعترافات بالقوة من معتقلين فلسطينيين. العام اإلسرائيلي "الشاباك" 

وكانت النيابة العامة و"الشاباك" )الجهاز المسؤول عن التحقي  مع الفلسطينيين( يردان على التماس 
قدمته للمحكمة العليا اإلسرائيلية، جمعية "حقو  المواطن في إسرائيل"، ضد ظروف االعتقال 

 السجون اإلسرائيلية. والتحقي  في 
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، وأنها أبلغت المحكمة 2025وقالت صحيفة "هآرتس" إن مراكز التحقي  الجديدة، ستقام حتى العام 
 العليا بهذا القرار. 

كما أبلغت النيابة العامة، المحكمة، أنها تعكف على تطوير خطة لبناء سجون جديدة، من أجل 
 القائمة حاليا. تقليص االكتظاظ في عدد المعتقلين في السجون 

وقالت الصحيفة: "أوضحت المحكمة، الحاجة إلى تحديث مراكز االعتقال في إسرائيل بما في ذلك 
 في مراكز التحقي  التابعة لجهاز األمن العام".

 30/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اعتداءات للمستوطنين في رام هللا وهدم بركس في الخليل .11
، فجر أمس االثنين، شعارات معادية على جدران المنازل، وأعطبوا إطارات خط مستوطنون: رام هللا

مركبات في بلدة المغير شمال شر  رام هللا. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن  8
 8المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران المنازل، كما أعطبوا إطارات 

المستوطنين يهاجمون بشكل يومي المزارعين ورعاة المواشي في البلدة، مركبات. وأضاف أن 
ويسرقون صهاريج المياه، كما تنصب قوات االحتالل حواجز عسكرية على مداخل البلدة باستمرار، 
وتمارس ضغوطا  على الداخلين والخارجين منها، خالل الفترة األخيرة، حيث تطلب منهم إحضار 

 ن لديها، األمر الذي قوبل بالرفض التام من قبلهم.أشخاص تدعي أنهم مطلوبو 
وهدمت قوات االحتالل أمس االثنين، بركسا  في مسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وقال الناشط ضد الجدار واالستيطان راتب جبور إن قوات االحتالل هدمت بركسا  في منطقة الطوبا 

ل حسين زين. وقال جبور إن هذا البركس يستخدم لألغراض في مسافر يطا، يعود للمواطن إسماعي
 الزراعية، وسكنا  لعائلة زين في موسم الزراعة الصيفية.

 31/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 ثالث إصابات برصاص االحتالل شرق قطاع غزة .11
أصيب ثالثة شبان عصر يوم االثنين برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي شر  مدينة غزة، : غزة
وذكرت مصادر محلية أنه جرى نقل إصابة متوسطة لمشفى  شر  مخيم البريج وسط قطاع غزة.و 

 الشفاء، فيما جرى نقل شابين آخرين لتلقي العالإ بمشفى شهداء األقصى.
 30/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 



 
 
 
 

 

 28 ص             4703 العدد:             7/31/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 السيسي: صفقة القرن مصطلح إعالمي وندعم قرارات األمم المتحدة .11
الفتاح السيسي، على ما يخص القضية الفلسطينية وصفقة  عقب الرئيس عبد: ن خالدعبد الرحم

القرن، قائال إنه يرى إن صفقة القرن هو مصطلح إعالمي أكثر منه سياسي، مؤكدا أن موقف مصر 
 واضح من القضية، وأننا ندعم قوانين وقرارات األمم المتحدة.

ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب أن وأضاف "السيسي"، خالل جلسة "اسأل الرئيس"، 
وتابع أن  ، وأن القدس فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.1967مصر تقول إنها مع حدود ما قبل 

مصر تسعى لعمل مصالحة بين السلطة وحماس، حتى يكون هناك قيادة واحدة للتفاوض على 
 مليون مواطن في غزة. 2يعيشها  القضية الفلسطينية، كما تسعى لتخفيف المعاناة التي

 29/7/2018، الوطن، القاهرة
 

 والسعودية واإلمارات دعمت االنقالب على مرسي "إسرائيل"نيويورك تايمز:  .11
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، في مقال تحليلي، أسرارا  مثيرة عن االنقالب الذي حدث 

الي، عبد الفتاح السيسي، ضد محمد مرسي، أول الذي قاده الرئيس الح 2013يوليو  3بامصر في 
رئيس مصري مدني منتخب، وأوضحت فيه أن "إسرائيل" واإلمارات والسعودية كانت داعمة 

 لالنقالب.
وتحت عنوان "البيت األبيض والرجل القوي" قال كاتب المقال مدير مكتب الصحيفة الساب  بالقاهرة، 

 أكثر ألنهارات، اللتين يخشى حكامهما االنتخابات، ويمقتونها ديفيد كيركباتريك: إن "السعودية واإلما
انتهت بفوز اإلسالميين، قادوا حملة ضغط شديدة إلقناع واشنطن أن مرسي واإلخوان المسلمين 

وكشف أيضا  أن "المسؤولين األمريكيين خلصوا في وقت  يشكلون خطرا  على المصالح األمريكية".
 دم دعما  ماليا  سر يا  للمتظاهرين ضد  مرسي.الح  إلى أن اإلمارات كانت تق

وفي سيا  شهادته على ما جرى بمصر، تابع كيركباتريك قائال : إن "وزير الدفاع األمريكي آنذاك 
، 2016(، تشاك هاغل، وفي مقابلة أجراها معه في بداية عام 2014ونوفنبر  2013)بين فبراير 

ل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، تحدث عن الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قب
ظبي، محمد بن زايد، الحاكم  وأضاف أن هاغل قال إن ولي عهد أبو واإلمارات العربية المتحدة".

العنصر األشد خطورة القائم بالشر  األوسط "الفعلي لإلمارات، كان قد وصف اإلخوان المسلمين با
 ."اليوم
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كتوفة األيدي أمام تهاوي الديمقراطية الوليدة بمصر، وعبدت وكشف المقال أن "إدارة أوباما وقفت م
الطري  أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب الحتضان الطغاة"، في إشارة إلى الرئيس الحالي السيسي، 

 وتبعات ذلك على المنطقة ككل.
لتطرف، وتبنيه "عقيدة ترامب المتمثلة في اإليمان بأن القوة الغاشمة هي الرد  الوحيد على ا واعتبر أن

مواقف صقور المنطقة في "إسرائيل" وبعض دول الخليج، بدأت تتشك ل معالمها خالل فترة حكم 
على مرسي واإلخوان  2013أوباما، حينما دعم حلفاء ترامب اإلقليميون االنقالب العسكري في 

 المسلمين".
منطقة، بعدما قضى على آمال وفي المحصلة أوضح كيركباتريك أن االنقالب مث ل تحوال  الفتا  في ال

ز في المقابل سطوة الدكتاتورية والتطر ف.  وأحالم تحق  االنتقال الديمقراطي، وعز 
 30/7/2018، رأي اليوم، لندن

 
سرائيلي... واليونيفيل تتدخل .11  استنفار لبناني وا 

لجي" شهدت منطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، أمس، استنفارات متقابلة ل: آمال خليل
اللبناني من جهة بوابة فاطمة في كفركال، ولجي" العدو من جهة مستوطنة المطلة، بسبب حفريات 

الفاصل  اإلسمنتييقوم بها العدو اإلسرائيلي بالقرب من بوابة فاطمة في كفركال، استكماال  للحائط 
جراء اتصاالت بالجانب  من أجل  إلسرائيلياهناك. هذه االستنفارات استدعت تدخل قوات اليونيفيل وا 

بعاد الجرافات عن الحدود، فيما ينتظر أن يكون هذا األمر محور مناقشة في  وقف عمليات الحفر وا 
 أول اجتماع ثالثي يعقد في مقر اليونيفيل في الناقورة.

الحدودية )بين كفركال  434وكان العدو قد استأنف أشغال البناء صباح أمس في محيط النقطة 
خط األزر  المتحفظ عليها. ولما اقتربت األشغال من المنطقة اللبنانية المحتلة، والعديسة( على ال

استنفر الجي" اللبناني وطلب من فري  االرتباط في قوات اليونيفيل التواصل مع قيادة العدو لوقف 
األشغال فورا . وبالفعل، رضخ العدو للمطلب اللبناني، وقام بسحب الجرافات واآلليات بانتظار 

 صل إلى تسوية عبر اليونيفيل.التو 
 31/7/2018، ، بيروتاألخبار

 
 تركيا أرادوا زيارة المسجد األقصى سائحاً  72تمنع دخول  "إسرائيل" .11

 اإلسرائيلية، فجر يوم اإلثنين، بعدما منعتهم السلطات إسطنبولمواطنا تركيا إلى  53عاد إسطنبول: 
 من دخول القدس بدعوى أنهم "ال يحملون تأشيرة".
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، كانوا في رحلة إلى القدس، تنظمها شركة 93تركيا من أصل  72منعت السلطات اإلسرائيلية دخول و 
 فجر يوم اإلثنين. 53، فيما وصل األحدشخصا من أفراد المجموعة مساء  19وعاد  سياحية خاصة.

ة عام ا(، تفاصيل المعاملة السيئ 23وفي حديث لألناضول، روت "حميراء حاجي إبراهيم أوغلو" )
 .اإلسرائيليةالتي تعرضت لها على يد الشرطة 
عام ا(: "حتى أثناء توجهنا للوضوء، أخذونا على شكل  24بدورها، قالت "أحسن أفالطون" )

شخصا، سمحوا لمن يمتلك جواز سفر  90وأضافت أفالطون: "كنا نحو  أشخاص". 3مجموعات من 
 لن يسمحوا لنا بالمرور".أخضر )يمنح لموظفي الدولة( بالدخول، وقالوا لنا إنهم 

عام ا(، فقالت إن ما جرى مع المجموعة، سببه إهمال القدس الشريف من قبل  20أم ا "نيهان تَمل" )
وأضافت "بسبب إهمالنا للقدس تتجرأ إسرائيل على التعامل بهذه الطريقة دون االكتراث  المسلمين.

وعدم تركها وحيدة حتى ال تتواصل أو  وشد دت على ضرورة االهتمام بالقدس للقوانين أو الحقو ".
 تزداد هذه الممارسات اإلسرائيلية.

وأمس األحد، قال المسؤول في شركة "سيال" السياحية، موسى بيجكي أوغلو، إن إسرائيل منعت نحو 
وأوضح بيجكي  مواطن ا من دخول البالد لزيارة مدينة القدس، بزعم أنهم "ال يحملون تأشيرة". 90

جموعة وصلت مطار بن غوريون، في تل أبيب، الساعة التاسعة والنصف صباحا أوغلو، أن الم
وأفاد أن الشرطة زعمت أن المواطنين األتراك "ال يحملون تأشيرة"  ت.غ(. 06.30بالتوقيت المحلي )

وشدد أن شركتهم السياحية سب  لها وأن حصلت على تأشيرة جماعية لزبائنها من  لدخول البالد.
ة اإلسرائيلية في إسطنبول. ولفت بيجكي أوغلو، إلى عدم إمكانية مغادرة تركيا إلى القنصلية العام

وأضاف "إسرائيل ال تمنح للشركات السياحية التي تجلب السياح  إسرائيل دون الحصول على تأشيرة.
 إلى القدس تأشيرة لكل سائح على حدة". 

عاما(، إن الشرطة  23اهيم أوغلو" )من جانبها، قالت السائحة التركية "ُسميرة سوغولو حجي إبر 
اإلسرائيلية عاملتهم معاملة "متسللين". وأضافت أن الشرطة اإلسرائيلية، أخذت بعض األتراك السياح 

وذكر مراسل األناضول، أن السفارة التركية في تل أبيب تواصلت مع  إلى غرف تحقي  أمنية.
 دخول.مواطنيها منذ اللحظات األولى التي منعوا فيها من ال

 30/7/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 "صور من فلسطين" في محطة مترو بإسطنبول .11
أقامت جمعية القدس الدولية للتعليم والثقافة واألبحاث، اليوم االثنين، : إسطنبول/ موسى ألجان

 معرضا للصور عن فلسطين في إحدى محطات قطارات المترو في مدينة إسطنبول التركية.
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اسم "صور من فلسطين"، ويعكس الجانب التاريخي لمدن فلسطين وثقافتها وأسواقها المعرض يحمل 
 ودور عباداتها وعمرانها، ومدينة القدس.

صورة في معرضها، بينها  25مجيدية كوي" وسط إسطنبول،  -، في محطة "شيشليالجمعيةوتعرض 
 / آب المقبل.أغسطس 5ومن المنتظر أن يستمر المعرض حتى  صورة باألبيض واألسود. 12

 30/7/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 من أولوياتنا "إسرائيل"السفير الروسي لدى تل أبيب: أمن  .11
أعلن السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، في : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

 مان أمن إسرائيل.مقابلة مع القناة اإلسرائيلية العاشرة، مساء اإلثنين، أن روسيا ملتزمة بض
، على أن 1974وقال فيكتوروف: "نريد أن نرى تطبيقا  شامال  لبنود اتفاقية فصل القوات من العام 

تنتشر في الجانب السوري من الحدود وحدات عادية للجي" السوري ولكن األولوية ستكون لضمان 
 ية الروسية".أمن إسرائيل، فهذه ليست مجرد كلمات فارغة المضمون في السياسة الخارج

وأضاف أن روسيا "مستعدة وجاهزة ألخذ المخاوف الشرعية لدولة إسرائيل في كل ما يتعل  بأمنها"، 
مبينا  أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي نقلها الرئيس فالديمير بوتين لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

رائيل بعدم وجوب بقاء القوات وردا  عل سؤال حول مطلب إس بنيامين نتنياهو في لقائهما األخير.
اإليرانية والقوات الحليفة لها مثل حزب هللا في الجنوب السوري، قال السفير الروسي لدى تل أبيب 
إنه "ينبغي أال تبقى القوات السورية في جانب مناط  التصعيد وأنه يتم اآلن مناقشة هذه التفاصيل، 

 ات والكشف عن تفاصيلها".لكنه من غير المثمر الخوض في تفاصيل هذه اللقاء
أما فيما يخص الوجود اإليراني في األراضي السورية، فقال سفير موسكو لدى تل أبيب: "إنهم 
يقومون بدور مهم للغاية في النشاط المشترك للقضاء على اإلرهابيين. لذلك نعتقد أنه في هذه 

ي. الوجود اإليراني في سورية المرحلة الزمنية ف ن كل مطلب ب خراإ القوات األجنبية هو غير واقع
هو شرعي وفقا  لمبادئ وميثا  األمم المتحدة. يمكننا الحديث مع حلفائنا اإليرانيين بصراحة وبانفتاح 

 ومحاولة إقناعهم باتخاذ أو عدم اتخاذ خطوات معينة ولكن ال يمكننا إجبارهم".
إسرائيل في العم  السوري، قال وردا  على سؤال عن موقف روسيا من الهجمات والغارات التي تشنها 

أناتولي فيكتروف: "نحن ال نواف  على أي عمليات يتم فيها استخدام القوة. ال نستطيع أن نواف  على 
كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية، كيف يمكن أن نرضى عن عمليات تبادل إطال  

 ا راضين عن ذلك".نيران مدفعية والمقاتالت الجوية في هذه المنطقة، لسن
 31/7/2018، العربي الجديد، لندن



 
 
 
 

 

 32 ص             4703 العدد:             7/31/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 ناشطًا من سفينة كسر الحصار 20الحتالل يواصل اعتقال ا .11
ناشطا  20أعلنت "اللجنة الدولية لكسر الحصار" عن غزة اليوم االثنين أن إسرائيل تواصل اعتقال 

حد قبل أن يتم تضامني حاول الوصول إلى القطاع لكسر حصاره أمس األ كانوا على متن قارب
متضامنا  كانوا على  20في بيان صحفي، إن إسرائيل "تواصل اعتقال  اللجنة،وقالت  اعتراضه بالقوة.

متن قارب )عودة( التضامني مع غزة، فيما أطل  سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد 
ة في إسرائيل بدأ اليوم وحسب البيان ف ن "محامي تحالف أسطول الحري استجوابهم والتحقي  معهم".

 إجراءات للقاء المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين في سجن إسرائيلي".
وأضاف البيان أن عدة دول ممن لهم رعايا على متن القارب ستشهد اليوم فعاليات تضامنية مع 

 قطاع غزة، ومع المتضامنين للمطالبة ب طال  سراحهم وللمطالبة برفع الحصار كليا  عن غزة.
وكانت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" قالت أمس إن قوات البحرية اإلسرائيلية منعت قاربا 
من الوصول إلى القطاع أثناء إبحاره في المياه الدولية، واعتقلت المتضامنين على متنه من جنسيات 

وانين الدولية، واعتبر البيان أن ما حدث مع قارب المتضامنين "قرصنة بحرية مخالفة للق مختلفة.
 واعتداء على متضامنين سلميين ال يشكلون أي تهديد لدولة االحتالل".

دولة بما في ذلك  15من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو  36وكان القارب يقل 
 بحسب مصادر فلسطينية. اإلعالمي،الفري  

 30/7/2018، األيام، رام هللا
 

 بالنسبة الفتتاح العام الدراسي : الصورة ضبابية"ونروا"األ  .11
قال المتحدث الرسمي باسم وكالة "أونروا"، سامي مشعشع: إن الصورة ضبابية بالنسبة للعام : غزة

، أنه من االثنينوأوضح مشعشع، إلذاعة "صوت فلسطين"،  الدراسي الجديد في مدارس الوكالة.
علم ومعلمة لعام دراسي كامل، وما ألف م 22مليون دوالر لدفع رواتب  123الضروري توفير مبلغ 

ولفت مششع، إلى إفشال تخصيص صندو   يزال العمل جاري ا من الوكالة لتوفير المبلغ بشكل كامل.
األمم المتحدة الخاص "أونروا" بشكل مقصود، وسيعاد طرحه من جديد من الوكالة دون المس  بتاتا  

 التي تخصصها ميزانية األمم المتحدة للوكالة. بالتبرعات التطوعية التي هي أعلى بكثير من األموال
 30/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 م مساعدة لتنمية االقتصاد الفلسطينيديتقتعتزم لندن  .11
مليون دوالر(  50 نحومليون جنيه استرليني ) 38أكدت بريطانيا عزمها تقديم ما يصل إلى : لندن

 ل دعم النشاط االقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية.على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أج
وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشر  األوسط أليستر بيرت، برنامج المساعدات البريطاني 
الجديد للمساهمة في إيجاد مئات فرص العمل، والمساعدة في تجهيز البنية التحتية الحيوية للمياه 

 لفلسطينية.والكهرباء، وتعزيز الصادرات ا
 31/7/2018، الحياة، لندن

 
ل عظام فلسطينيين في غزة إلى رماد "إسرائيل": رصاص "أطباء بال حدود" .11  حو 

بيروت: أعلنت منظمة "أطباء بال حدود"، االثنين، أن طواقمها في قطاع غزة، استقبلت حاالت  
مشاركتهم في "مسيرة  لفلسطينيين حو ل رصاص جي" االحتالل اإلسرائيلي عظامهم إلى رماد، خالل

سرائيل.  العودة"، قرب السياإ الفاصل بين غزة وا 
جاء ذلك خالل ملتقى عن الوضع اإلنساني والطبي في غزة، عقدته المنظمة الدولية في العاصمة 

 اللبنانية، بيروت، بعد مرور أربعة أشهر على انطال  "مسيرة العودة"، نهاية مارس/ آذار الماضي.
ل العظام إلى غبار"، في "دار النمر" الثقافي ببيروت، ونظم الملتقى حلق ة نقا" بعنوان "حيث تتحو 

 تم خاللها عرض مشاهدات من غزة.
وقالت جيهان بسيسو، المديرة التنفيذية لمكتب "أطباء بال حدود" اإلقليمي في لبنان، إن "عنوان 

ل العظام إلى غبار( هو شعار معبر ودقي  جاء من  جر اح يعمل لدى المنظمة الجلسة )حيث تتحو 
 كان يعالج مصابين خالل األسابيع األولى من مسيرة العودة".

فلسطينيا  في غزة، وأصاب ما يزيد عن  150ومنذ بداية "مسيرة العودة" قتل جي" االحتالل أكثر من 
 ألفا  آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. 15

لذين عالجتهم المنظمة، خالل شهرين بعد انطال  وكشفت بسيسو، في كلمة لها، أن "عدد الجرحى ا
، 2014مسيرة العودة هم أكثر بكثير من الجرحى الذين عالجتهم خالل حرب إسرائيل على غزة عام 

وتابعت أن "عيادات المنظمة استقبلت عددا  هائال  من  جريح". 1700حيث بلغ العدد حوالي 
 ظام حرفيا  إلى غبار".المصابين، وشهدت طواقمها حاالت تحولت فيها الع

وتقول المنظمة إن كثيرا  من الحاالت التي تعاملت معها طواقمها في غزة، وصلت رصاصات الجي" 
 اإلسرائيلي إلى عظامهم، فتتسب ب بكسور متعد دة، ما يعني أن  العظم يتحو ل حرفيا  إلى غبار.

 31/7/2018، ، لندنالقدس العربي
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ل  .11  ووفدًا من جنوب أفريقيا بدعوى تأييدهم للحقوق الفلسطينيةنشطاء أوروبيين االحتالل يرح 
حظرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مدافعة إسبانية عن حقو  اإلنسان من الدخول : رام هللا

إلى اسرائيل، كما منعت دخول باحثين هولنديين ووفد من جنوب أفريقيا، بدعوى تأييدهم للحقو  
وقالت اللجنة الوطنية للمقاطعة، على لسان منسقها العام،  (.BDSالفلسطينية وحركة المقاطعة )

محمود النواجعة في بيان لها، يوم االثنين، إنه تم  احتجاز الناشطة آنا سانشيز، وهي مواطنة إسبانية 
حدى ناشطات حركة المقاطعة ) ساعة، قبل  24(، في مطار ال لد "بن غوريون" ألكثر من BDSوا 

 وترحيلها إلى العاصمة اإلسبانية، مدريد. إسرائيلمنعها من دخول 
وتابع النواجعة: "تتم  معاقبة زميلتنا آنا اليوم على دورها الفع ال في إقناع المسؤولين المنتخبين 
والبلديات والمجالس المحلية والشركات والمنظمات المجتمعية في جميع أنحاء إسبانيا باحترام حقو  

ذى بالفلسطينيين الذين يعانون من سياسات إسرائيل العنصرية اإلنسان وااللتزام بعدم إلحا  األ
واالستيطانية، وباالستجابة لنداء فرض الحظر العسكري. إن محاوالت المنع والقمع الممنهج ضد 
نشطاء المقاطعة لن تثني الحركة عن مواصلة نشاطها في العالم والعمل على عزل نظام االستعمار 

نشطت سانشيز في حملة "مناط  حر ة من األبرتهايد"، والتي تقرر فيها و  واألبرتهايد اإلسرائيلي".
المجتمعات المحلية االمتناع عن التعاون والعمل مع المؤسسات والشركات التي تدعم انتهاكات 

 إسرائيل الجسيمة للحقو  الفلسطينية.
 30/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ل فنانين رسما عهد التميميلية ترح  المخابرات اإلسرائي .11

بعد اعتقال دام يومين، أقدمت المخابرات اإلسرائيلية على ترحيل رسامين إيطاليين اثنين، : تل أبيب
 أمس، ألنهما قاما برسم جدارية تعكس صورة األسيرة المحررة عهد التميمي، في مدينة بيت لحم.

لرسامين، يوم السبت الفائت، وهما يرسمان لوجه وقالت مصادر إسرائيلية إن وحدة عسكرية شاهدت ا
جدارية ضخمة في مركزها صورة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، على زاوية في الجدار الذي أنجزت 
إسرائيل بناءه لمحاصرة الضفة الغربية والقدس. فاقتحم أفرادها المدينة، رغم أنها تابعة للسلطة 

 الرسامين اإليطاليين إلى المعتقل.الفلسطينية إداريا وأمنيا، وأخذوا 
وروى مصدر إسرائيلي، أن السلطات اإلسرائيلية تصرفت بغضب شديد معهما، إذ عند اعتقالهما 
كانت عهد التميمي قد خرجت من أسرها، وفي المعتقل تم إلغاء تأشيرات السياحة الممنوحة لكل 

سنوات. وعندما سأال  10ا إسرائيل لمدة ساعة ليغادرا، وأبلغا بحظر دخولهم 72منهما، وتم إمهالهما 
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عن الذنب الذي اقترفاه حتى يتم التعامل معهما على هذا النحو، تلقيا الجواب التالي من ممثلي 
 السلطة اإلسرائيلية: "أنتما شاركتما في )عملية تخريب السياإ األمني(".

 31/7/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ناة أطفال فلسطينأمنستي: اإلفراج عن عهد يذكر بمعا .11
رحبت منظمة العفو الدولية باإلفراإ عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، لكنها اعتبرته في الوقت 

 نفسه لحظة مريرة تذكر باستمرار انتهاكات إسرائيل لحقو  األطفال الفلسطينيين.
 -ها ناريمانهي ووالدت-وأطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عهد التميمي يوم أمس بعد أن ظلت 

وراء القضبان منذ ديسمبر/كانون األول الماضي، بتهمة االعتداء على جنود في ساحة منزل 
 عائلتهما في قرية النبي صالح غرب رام هللا.

وقال رئيس مكتب القدس لمنظمة العفو الدولية صالح حجازي إن خبر اإلفراإ "مصدر سعادة كبرى 
ة بالحقيقة الكالحة، أنه ال يزال الكثير من األطفال ألحباء عهد التميمي، لكن فرحتهم منقوص

 الفلسطينيين يقبعون في السجون اإلسرائيلية رغم عدم ارتكابهم أي جريمة".
وأضاف "يجب أال يحجب إطال  عهد التميمي القصة المألوفة والمستمرة للجي" اإلسرائيلي باستخدام 

ا الجائر يذكرنا بكيفية استخدام االحتالل سياسات تمييزية لحبس األطفال الفلسطينيين. إن سجنه
اإلسرائيلي للمحاكم العسكرية التعسفية لمعاقبة أولئك الذين يتحدون االحتالل وسياسات توسيع 

وقال صالح حجازي "إن مئات األطفال  المستوطنات غير القانونية، دون أي اعتبار للسن".
ساء ة معاملة نظام السجون اإلسرائيلي الذي يتنافى الفلسطينيين ما زالوا يواجهون الظروف القاسية وا 
 مع مبادئ قضاء األحداث ومعايير معاملة السجناء".

 30/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مدخل للحل "اإلنساني" أم للوحدة الوطنية؟ المصالحة... .11
 هاني المصري

مصرية التي أعلنت من المفترض أن يكون وفد حركة فتح قد َسلََّم مصر رد الحركة على الورقة ال
 حركة حماس موافقتها عليها.

تحمل الورقُة تغي را  في زاوية الرؤية المصرية، ولكنه ليس كافيا ، إذ تركز على الحكومة ورواتب 
الموظفين، رغم أنها تضمنت خالفا  لالتفا  الساب  قضايا عدة تنفذ على أربعة مراحل، من المفترض 

يوم كحد أقصى(، مثل: رفع اإلجراءات المتخذة من السلطة  100تنفيذها وف  جدول زمني قصير )
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على قطاع غزة، وتمكين الحكومة الحالية، وتسديد رواتب الموظفين المدنيين وجزء من رواتب 
األمنيين، وصوال  إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل خمسة أسابيعا وتفعيل عمل "لجنة تفعيل 

 الوطني والتشريعي واالنتخابات.المنظمة" التي ستبحث مواضيع المجلسين 
أن يكون الرد سلبيا ، وخصوصا  بعد تصريح الرئيس محمود عباس في  —شبه المؤكد—من المتوقع 

، الذي يقوم على تمكين 2017افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أبدى فيه تمسكه باتفا  القاهرة 
ن جاء مغلفا  ب طار إيجابي. وهذا ا ألمر قد يؤدي إلى أزمة في العالقات المصرية الحكومة أوال ، وا 

الفلسطينية، أو إجراء تعديالت على الورقة لتصبح مقبولة من الطرفين، أو فتح حوار وطني أوسع 
لعل ذلك يساعد على االتفا ، أو المضي في "الحل اإلنساني" لقطاع غزة من دون مصالحة وال 

بشكل شكلي، ولكن ما العمل إذا لم تواف  على إشراك السلطة، التي يوجد حرص على إشراكها ولو 
 ذلك؟

ما طرح تحريك ملف المصالحة إلحاحية الوضع اإلنساني وتعدد األطراف المنخرطة فيه خشية من 
أن يؤدي إلى انهيار القطاع وانفجاره، وما دفع مصر إلى تحريك الملف أنها ال تريد رمي قطاع غزة 

 اء األف  مفتوحا  أمام إقامة الدولة الفلسطينية.بعيدا  عنها وال في حضنها، وتريد إبق
أما الرئيس فيخشى من أن تكون المصالحة مدخال  لتطبي  الحل اإلنساني لقطاع غزة، كقاطرة لتمرير 
نما جزء من الحل السياسي  "صفقة ترامب". وهذا الحل ليس "إنسانيا " كما يبدو للوهلة األولى، وا 

بموافقة السلطة، أو بجعله حقائ  على األرض ال يمكن، أو من الجاري العمل على تمريره، سواء 
 الصعوبة، تجاوزه.

أي إما أن تكون السلطة الموحدة جزءا  من الحل الذي مركزه قطاع غزة، وهذا يسهل عملية ابتالع 
الضفة الغربية الجارية على قدم وسا ، أو يتم من دونها، وهذا يعم  الفصل بين الضفة والقطاع، 

تحويل االنقسام المؤقت إلى انفصال دائم، تمهيدا  إلقامة الكيان الفلسطيني في القطاع، على ويهدد ب
أن ترتبط المعازل المأهولة بالسكان والمنفصلة عمليا  عن بعضها البعض في الضفة أو ال ترتبط 

حقيقية  بهذا الكيان الذي يمكن أن يسمى "دولة"، ولن يكون فعليا  كذلك، ألن إقامة دولة فلسطينية
مرفوض إسرائيليا  وأميركيا ، كما أن من المصلحة الفلسطينية عدم قيام دولة في غزة للتغطية على 
ابتالع الضفة، وال دولة في الضفة من دونها، وهي لم تعد مطروحة حتى من قبيل َذر الرماد في 

 العيون.
يد إما بقاء الوضع الراهن إذا أردنا توضيح موقف "فتح" أكثر، علينا تفسير موقف الرئيس، فهو ير 

إلى أن "يقضي هللا أمرا  كان مفعوال "، وهذا مستحيل، ألن هناك تغييرات تحصل باستمرار، وهي في 
 مجملها تسير بَِّنا نحو األسوأ.
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أو يريد أن تخضع "حماس" لشروطه بالمصالحة، التي تعني سلطة مهيمن عليها باسم حركة فتح، أو 
َرَض اإلجراءات العقابية، ولم يحدث ال هذا وال ذاك، ما يستدعي وقف يثور الشعب عليها، لذلك فَ 

هذه اإلجراءات فورا  ومن دون قيد أو شرط، وهي ما كان لها أصال أن تطب  ألنها عقوبات جماعية، 
 واحدة.وتميز بين الموظفين في منطقتين جغرافيتين لشعب واحد ومفترض سلطة 

حل اإلنساني" حتى ال يحصل معه مثل ذكر النحل الذي ينتهي ال يريد الرئيس أن يعطي الشرعية "لل
دوره بعد أن يقوم بالتلقيح، بما يتناسب مع الحاجة األميركية اإلسرائيلية بأال تكون "حماس" المصنفة 
منظمة "إرهابية" هي العنوان، مع أن دورها مطلوب ألنها القوة التي يمكن أن تسيطر على األمن في 

 عادت السلطة إليه، وهذا هو المفضل، أم لم تعد.القطاع، سواء إذا 
إذا ، في هذه الحالة تكون هناك حاجة لخل  أجسام جديدة لتمرير المشاريع والمساعدات عبرها، لذلك 
إما أن يعطي الرئيس عباس الضوء األخضر للمصالحة التي تستهدف الحل اإلنساني وليس 

داية تشق  أكبر للسلطة ومساعي أكبر الختيار مصالحة حقيقية، أو تسير من دونه، وهذا يعني ب
 بديل له.

الحل واضح: سلطة واحدة تمثل الشعب، ال الفصائل فقط، بمختلف قواه وقطاعاته، وتكون أداة من 
أدوات المنظمة الموحدة التي تسعى لتنفيذ البرنامج الوطني المتف  عليه، وهي عليها أن تعطي 

 األولوية لحل المعاناة اإلنسانية.
في هذا السيا  فقط، نستطيع أن نفهم مطالبة نيكي هيلي العرب بضرورة العمل من أجل المصالحة، 
زاء عقد تهدئة طويلة  وأن نفهم تخفيف الشروط اإلسرائيلية على "حماس" مقابل تخفيف الحصار، وا 

ديث األميركي األمد بين إسرائيل و"حماس"، وهذا يعتبر حال  سياسيا  وليس إنسانيا . فاآلن لم يعد الح
اإلسرائيلي )مؤقتا ( عن االعتراف الحمساوي ب سرائيل، ونزع السالح وغيرهما من الشروط المعروفة، 
نما عن تصفية  بل عن ضبطه وتحديد مجاالت استخدامه، ألن الحديث ال يجري عن حل للقضية، وا 

 لها إن لم يكن ممكنا  بالجملة فبالمفر  وبالتدريج.
ة ترامب والحكومة اإلسرائيلية عن المصالحة، فهما تقصدان إنهاء االنقسام في لذا عندما تتحدث إدار 

"حماس" في العملية السياسية الجاري االستعداد  السلطة، ومحاولة إدماإ السلطة التي تضم
إلطالقها، التي تسمى "صفقة القرن"، والتي ُشرِّع في تنفيذها قبل إطالقها حتى تخل  أمرا  واقعا  

 حقا  إن أمكن رفضه اآلن.يصعب رفضه ال
ما سب  إن تحق  وصفة مؤكدة القتتال فلسطيني الح ، إذ سيتجدد الصراع على السلطة من 
داخلها، ال سيما في ظل أجهزة أمنية تدين بالوالء لهذا الطرف وذاك. وبشكل أد ، يريدون عودة 

ء العملية السياسية الضرورية السلطة الملتزمة بالتزامات أوسلو )طبعا  من طرف واحد( تمهيدا  إلحيا
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للتغطية على عملية تصفية القضية، وهذا ال يؤدي إلى تحقي  الوحدة الوطنية التي يريدها الشعب، 
التي تستهدف أساسا  توفير متطلبات نجاح المواجهة مع االحتالل، وتحقي  األهداف الوطنية، وليس 

 ة ال يحتمل حلها التأجيل.فقط التوصل إلى حل إنساني لما يعانيه القطاع من كارث
إن عدم مبادرة الفلسطينيين إلى إمساك زمام أمورهم بأنفسهم، من خالل استمرار االنقسام، والصراع 
على السلطة والتمثيل والقرار، وعدم تحقي  وحدة في سيا  النهوض بالقضية، وا عادة بناء الحركة 

لطيف؛ يؤدي إلى تدخل األطراف الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير بحيث تضم مختلف ألوان ا
الخارجية، وخصوصا  إسرائيل، وتحكمها بمصيرهم أكثر، من مدخل االنقسام تارة، والحل اإلنساني 

 في القطاع تارة أخرى.
هنا ال يمكن أن نبدأ بلوم األطراف األخرى العربية وغير العربية، بل علينا أن ننقد أنفسنا أوال  وأساسا  

فلسطيني بالهبوط إلى هذا الحد، إذ أصبحت غزة خزان الوطنية والنهوض ألننا سمحنا للسقف ال
 الفلسطيني الخاصرة الضعيفة التي تستخدم لتمرير الحلول التصفوية.

إن الخروإ من الحلقة الشريرة التي ندور فيها، والتي نتائجها القادمة واضحة منذ اآلن؛ يتطلب رفض 
نما عبر االتفا  على أن تكون المصالحة بوابة لتمرير "صفقة تر  امب" تحت اسم "الحل اإلنساني"، وا 

رزمة شاملة تحق  الشراكة الكاملة على أسس وطنية وشراكة حقيقية على أسس موضوعية، وليس 
 تقاسما  فصائليا ، وديمقراطية توافقية، يخرإ منها الشعب منتصرا  بال غالب وال مغلوب.

في حوار وطني شامل، وليس تكرار القول من مختلف وهذا األمر يمكن أن يتحق  من خالل الشروع 
الفرقاء إننا لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة بزعم أن لدينا اتفاقات تتضمن كل اإلجابات. فهذا غير 
صحيح، فما تتضمنه االتفاقات مختلف عليه، ويتناقض مع نفسه أحيانا  في االتفا  الواحد، وقابل 

ناقص وحدثت تطورات عاصفة تستدعي االتفا  حول كيفية  للتفسيرات المتناقضة، وهناك ما هو
 مواجهته، أبرزها "صفقة ترامب"، وسعي إسرائيل بشكل أكبر إلقامة "إسرائيل الكبرى".

نريد حوارا  يشارك فيه أوسع تمثيل، ويهدف إلى بناء وحدة وطنية حقيقية، تبدأ ببلورة رؤية وطنية 
السابقة، وتحدد األهداف القريبة والبعيدة، وتنبث  عنها  شاملة تستخلص العبر والدروس من التجارب

تحدد كيف ننتقل من الوضع الحالي البائس إلى المستقبل المأمول، وهذا بحاجة إلى توفر  استراتيجية
 إرادة سياسية مستعدة لدفع األثمان.

جعل طرفيه "صفقة ترامب"، ولكن واقع االنقسام ي وأخي را، "فتح" و"حماس" والكل الفلسطيني ضد  
 يساعدان، ولو بشكل غير مباشر، على تطبيقها.

 31/7/2018القدس، القدس، 
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 والمفارقة العكسية للقوة  "إسرائيل" .11
 أحمد عبد هللا 

والبحث جار عما  التدافع،على مر التاريخ ومنذ أن خل  هللا الخليقة وجعل من سننه النافذة فيها سنة 
أن من يملك أكثر يؤمن ومحمي بشكل  تقول:ت معادلة القوة إال وكان المقدرات؛يؤمن الذات ويحمي 

أو تعمل  تعمل،إال أنها فيما يخص الكيان الغاصب نجدها ال  بامتياز.فهي معالة طردية  أفعل،
 —تسمياتهمووف   بمقاييسهم—الكيان ولم تردع عدوا   )لمواطني(فهي لم توفر أمنا   معكوسة،بطريقة 

األصلي واألصيل الذي يجب أن توظف كل التناقضات األخرى في يرى في هذا الكيان التناقض 
  عليه.سبيل القضاء 

وضع مجموعة من المبادئ والنظريات  1948في أيار  )دولته( إنشاءفالعدو اإلسرائيلي منذ أعلن عن 
ولكنه أبقى على مجموعة مبادئ ما زالت تحكم  وتطوره؛تغيرت مركباتها مع تغير التهديد  األمنية؛

فالردع كان  كفاءتها؛ورفع  قواته وتطويرهاته األمنية والعسكرية التي تتحكم في مسار بناء نظري
يتبعهما الحسم من خالل القضاء  اإلنذار،وكذا  األمنية،وسيبقى جزء أصيل من مرتكزات نظريته 

خسائر هربا  من أن يتكبد اا العدو ااا  وعليها،على التهديد بشن حرب تخاض معاركها في أرض العدو 
 التحتية.في أصوله وبناه 

إال أنه وبعد ظهور حركات المقاومة مع منتصف الثمانيات وتعاظم قدراتها وامتالكها اا حركات  
المقاومة اا من القدرات المادية والبشرية المقرونة ب رادة االستخدام والتفعيل؛ أضطر هذا العدو 

األمنية أال وهو الدفاع؛ فمع مثل هؤالء  اإلضافة ركيزة رابعة أصبحت أصال  ثابتا  في نظريته
عن الحسم، فهم اا المقاومات ااا أجسام ال تملك مراكز ثقل  األعداء؛ لم يستقم الردع وال اإلنذار فضال  
واضحة وال مفاصل يضغط عليها من خاللها، األمر الذي جعلها متحررة إلى حد بعيد من قدرة العدو 

فعيل ما تملك من قدرات، تهدد األصل الثابت في مشروعه على ممارسة ضغط عليها يمنعها من ت
 االحتاللي، عنينا به العنصر البشري. 

ولذلك فقد راكم ويراكم هذا العدو قدراته المادية والبشرية وطاقته النارية الهائلة من أجل تأمين القاعدة 
  القدرات:في معادلة األساسية لبقاء مشروعه بشريا  وماديا ، فهو يملك فيما يملك كأصول ثابتة 

فهو يملك ما ال يقل  األوسط؛غير متوفرة ألحد في منطقة الشر   وبحرية وجويةقدرات نارية برية  .1
 األنواع،دبابة من مختلف  2,620ويملك ما ال يقل عن  ومروحية،طائرة ما بين مقاتلة  652عن 

كل هذه المعدات  ميدان. مدفع 300ومدفع ذاتي الحركة  650مدرعة وقرابة  10,000وأكثر من 
ألفا  في االحتياط  445ألفا  مضافا  إلى  155يشغلها جهاز بشري عامل يصل عديده العامل إلى 

 عند الحاجة لهم.  ويعبؤون دوري،يستدعون للخدمة والتدرب بشكل 
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فهو يملك منظومة  المنطقة؛أيضا  ال يماثلها أحد في  الحرب،قدرات قيادة وسيطرة على ساحة  .2
 واأللوية،مار صناعية والكثير من الطائرات بدون طيار على مستوى الفصيل فضال  عن الكتائب أق

تمكنه من تسطيح ساحة المعركة بشكل يجعل قادته يتابعون تحرك تشكيالتهم الميدانية المناورة في 
 قفزة.وقفزة إثر  بلحظة،ساحة المعركة لحظة 

له إشراف معلوماتي على ساحات العمل بشكل ال مثيل  لكترونية توفرا  بشرية و  معلوماتية؛قدرات  .3
ما  اإللكترونيةفلديه من المصادر البشرية فضال  عن القدرات  العالم،له في دول الجوار بل وحتى 
من المصادر المفتوحة  والمعلومات؛بل محيط من األخبار  بحر،يجعل محلليه يغوصون في 

  فقط.والخاصة إلى حد التخمة وليس الشبع 
وجميع تلك النظريات وقواعد العمل حشدها ونضجها العدو من  والبشرية،ل تلك المقدرات المادية ك

وهي من حيث األصل ال  مربع،ألف كلم  27أجل تحقي  أهداف محددة في بقعة جغرافية ال تتجاوز 
اا قام فغيره يمتلك أقل مما يملك بكثير وهو اا الغير  الحشود،القدرات وال كل تلك  كل تلكتتطلب 

أمن غيره أمنه  منها،فبأقل  سالمتها،بتحقي  األهداف الثابتة لبناء القدرات ومراكمتها والسهر على 
وجعل منه صديقا  يخطب وده وحليفا  يرجى حلفه  البشرية،وحاضنته  الصناعية،وقاعدته  القومي،

  بطشه.وعدو يخشى 
ا  ومحكومين ااا يعي" في حالة من الصراع وهنا تكمن المفارقة التي جعلت العدو اإلسرائيلي اا حكام

النفسي، فهو مع كل تلك القدرات، لم يحق  ردعا ، ولم يحسم حربا ، بل أكثر من ذلك فهو يشك في 
الذي وف  الكتاب السنوي "للتسلح  —العدو اإلسرائيلي—أن تلك القدرات توفر دفاعا  مأمونا ، وهو 

الصادر عن معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي يأتي و  2017ونزع السالح واألمني الدولي" لعام 
، وهو الذي 2016وف  ترتيب الدول األكثر انفاقا  على التسليح في العالم لعام  15في المرتبة 

 2019مليار دوالر تنف  في الفترة بين  8صادقت قيادته قبل عدة أيام على خطة تسليح تبلغ كلفتها 
 مليار دوالر.  15.5العسكرية السنوية التي تقارب  ، فضال  عن الميزانية2028وحتى 

طائرات ورقية وبالونات حرارية  حائرا  أمامكل هذه القدرات وكل هذا اإلنفا  جعل هذا الكيان يقف 
محولة  غزة،تنطل  من حدود غالف غزة ناشرا  للرعب وعدم االستقرار بين سكان مغتصبات غالف 

هي مجموعة وسائل بسيطة سهلة التوفير والتشغيل  رائ .حبعض جنوده وقادته إلى عمال إطفاء 
في حرب  )العمال (عسكرييها ومدنييها من التغلب على نقاط قوة هذا  الفلسطينية؛مكنت المقاومة 

 قصفت،فأي شيء ستقارع إن هي أقلعت أو  فعل،عاجزة عن أي  تقف F35جعلت الااا  متكافئة،غير 
وما هو مدى األمن المتصور لمنظومة  طائر،ذية مع بالون أو فوال قبة حديديةوما الذي ستفعله 
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معطف الريح الذي يدثر الميركافا من الجيل الرابع إن هي واجهت طائرة ورقية تلقي عليها حمم النار 
 كراسيهم.لتشعل مرابضها وتحول طواقمها إلى أسرى 

  )األسد(.التي أدمت مقلة  البعوضة(إنها )
26/7/2018 

 
 وال أمن لفلسطين األمن إلسرائيل .11

 عبد الستار قاسم
اتف  الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره األمريكي دونالد ترامب على ضمان أمن الكيان 
الصهيوني في اجتماعهما األخير بهلسنكي الفنلندية؛ فقد ردد الرئيس األمريكي موقف بالده التقليدي 

لروسي على االلتزام باتفاقية فصل القوات الضامن ألمن الكيان الصهيوني، في حين أكد الرئيس ا
 .1974بين سوريا والكيان عام 

كانت اتفاقية أمنية تحرص على  1974أي أن الطرفين أكدا أمن الصهاينة من حيث إن اتفاقية عام 
 األمن الصهيوني، كبقية االتفاقيات بين العرب والصهاينة.
ذي يتعرض كل يوم العتداءات وحشية من لم يتحدث أي من الطرفين عن أمن الشعب الفلسطيني ال

قبل الصهاينة. كيف يفعلون وهذا العالم يرى في الطائرات الغزية الورقية طائرات إرهابية بينما 
" طائرات دفاعية إنسانية؟ وفي هذه المواقف ما يؤكد للشعب الفلسطيني أن أمنه هو 35طائرات "أف 

 ما يصنعه لنفسه من أمن.
 

 نجاح دعاية إسرائيل
يحيطون به من  —وهم العرب—نجح الكيان الصهيوني في إقناع العالم بأن أمنه مهدد ألن األعداء 

كل جانب، وهم يبنون الجيو" الجرارة ويتسلحون إلزالة الدولة عن األرض. كما أقنعهم بأن 
 الفلسطينيين إرهابيون، وهم يواصلون القيام بنشاطات أمنية وعسكرية ضد دولته بهدف النيل منها

 والقضاء عليها.
نما يحاول اإلرهابيون  لقد نجحت إسرائيل في إقناع العالم بأنها ليست هي التي تحتل فلسطين، وا 
الفلسطينيون القضاء عليها، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي تعتن  الديمقراطية، وتتمسك 

 بالمعايير العلمية والحضارية واألخالقية.



 
 
 
 

 

 42 ص             4703 العدد:             7/31/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

انت مع الح  الفلسطيني وكانت ترى في الصهاينة كيانا استعماريا معتديا، لكنها وهناك دول عديدة ك
لم تعد كذلك اآلن؛ إذ أصبحت من أشد المدافعين عن أمن الصهاينة وحقهم في دولتهم التي يجب 

 أن تتلقى الرعاية والحماية.
فاسقين يكرهون  وهناك على المستويات الشعبية من يرى في الصراع الدائر صراعا بين إرهابيين

 أنفسهم، والصهاينة الذين يتبنون المعايير اإلنسانية ويطبقونها فعال على األرض.
ات خاصة تعرف من  استدخل العديد من البلدان العربية فكرة أمن الصهاينة، وأصبحت لديها مجس 

يمون ما خاللها ما يمس األمن اإلسرائيلي وما ال يمسه. والعديد من العرب باتوا يعلمون كيف يق
 يؤذي أمن الصهاينة وما ال يؤذيه، ولم يعودوا بحاجة لمن يطلب منهم المحافظة على ذلك األمن.

أي أنهم أصبحوا مجندين استدخاليا لخدمة األمن الصهيوني، وتجنب كل اإلجراءات والنشاطات التي 
سقون أمنيا مع يمكن أن تثير حفيظة إسرائيل أمنيا. وهذا ينطب  على بعض الفلسطينيين الذين ين

 الصهاينة.
إنهم يعرفون التصرفات الميدانية واإلعالمية والتعليمية والتربوية التي يمكن أال تنسجم مع متطلبات 
األمن اإلسرائيلي، فيحجمون عن القيام بها. وقد تجند عشرات اآلالف من الفلسطينيين للتنسي  أمنيا 

 ين الفلسطينيين والصهاينة.مع الصهاينة بموجب االتفاقيات التي تم توقيعها ب
وال يبرئ أحد نفسه من هذا األمر ألن كل الذين انتسبوا لألجهزة األمنية الفلسطينية يعون مسبقا أن 

 هناك تنسيقا أمنيا، وأنه قد يطلب منهم يوما القيام بمهام تخدم األمن اإلسرائيلي.
عربية والفلسطينية أهمية األمن وعلى المستوى الشعبي؛ استدخل العديد من الناس على الساحتين ال

اإلسرائيلي، فباتت لديهم مشاعر مرهفة حول ما يؤذي أمن إسرائيل وما ال يؤذيه. أي أن الشعور 
 بأهمية األمن اإلسرائيلي بات يتفو  على الشعور بأهمية األمن العربي أو الفلسطيني.

، أما قتل اليهود فهو إرهاب.. إذن؛ ال مانع من قتل العرب والفلسطينيين ألن ذلك دفاع عن النفس
 وللصهاينة الح  في االنتقام والتدمير والتخريب.

 
 روسيا وأمن إسرائيل

موقف روسيا من أمن إسرائيل ومن هيمنتها  -في مقال ساب  منشور على الجزيرة نت-أوضحُت 
رائيلية، وأن العسكرية على المنطقة. وأكرر هنا أن روسيا ترى ضرورة مراعاة المتطلبات األمنية اإلس

 أمن إسرائيل يشكل مفتاحا حيويا إلقامة سالم في المنطقة.
نما أمن إسرائيل.  إن األولوية في إقامة السالم ليست الحقو  الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وا 
ولهذا على شعب فلسطين وفصائله أال يراهنوا على موقف روسي لصالحهم، دون أن يعني ذلك 
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ل والحوار مع الروس. لقد سب  للعرب أن أقنعوا االتحاد السوفياتي بالحقو  العزوَف عن التواص
 الوطنية، وليس عسيرا عليهم اآلن أن يكافحوا من أجل تحقي  تحوالت في الموقف الروسي.

لم ينبس الرئيس الروسي بكلمة واحدة عن حصار غزة والحقو  الفلسطينية، ولم يجد في جعبته سوى 
ية فض االشتباك، وعودة الجي" السوري إلى النقاط التي كان يتمركز فيها قبل التزام سوريا باتفاق

 األحداث الدموية في سوريا.
كما أن الرئيس الروسي لم يأت على ذكر أي ترتيبات تم االتفا  عليها مع الصهاينة بشأن الوجود 

العسكري اإليراني العسكري اإليراني في سوريا. هناك شكوك كبيرة حول الموقف الروسي من الوجود 
 في سوريا، وصمته عن الموضوع يعزز تلك الشكوك.

على جزء من المطالب اإلسرائيلية الخاصة بسوريا،  —على األقل—من الوارد أن روسيا قد وافقت 
 لكننا لم نعرف بعُد أي تفاصيل، وتبقى كل المحادثات التي دارت مع بنيامين نتنياهو طي الكتمان.

نتنياهو لم يتحدث حول التطورات األخيرة سوى أنه قال إن أمن إسرائيل يبقى ومن الجدير ذكره أن 
أولوية، ولو هددت التطورات األخيرة بشأن تقدم الجي" السوري في محافظة القنيطرة أمن الصهاينة 
لما وجدنا نتنياهو يمارس أعماله االعتيادية كرئيس وزراء، ولرأيناه يستقل الطائرة من جديد إلى 

 موسكو.
كم من مرة قام نتنياهو بزيارة موسكو، وكم من مرة قام محمود عباس بزيارة واشنطن. دأب نتنياهو 
على زيارة موسكو إلقناع الروس بوجهة النظر اإلسرائيلية وبمتطلبات إسرائيل األمنية. لقد كان 

 حريصا على مصلحة دولته، ودائما لديه االستعداد للترحال من أجل تحقي  مصالحها.
تنطوي على  —في العادة—عباس فأكثر من زياراته العبثية لواشنطن؛ زيارة واشنطن عبثية ألنها أما 

أوامر للسلطة الفلسطينية، وتوجيهات تخص رعاية األمن اإلسرائيلي. وفي كل مرة كان مسؤول 
 فلسطيني في واشنطن، كنا نلمس النتائج السلبية لهذه الزيارة.

مع الصين والهند وهما دولتان عظيمتان، واستمالتهما مهمة حرص نتنياهو على تطوير عالقات 
جدا. حق  نتنياهو نتائج حيوية وهامة لصالح إسرائيل في بكين ونيودلهي، علما بأن العاصمتين 
كانتا صديقتين للشعب الفلسطيني ومناصرتين للحقو  الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، لكن 

 يبة.القيادات الخائبة ال تحق  غير الخ
فهل اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات تنطوي على تعليمات بخصوص العالقات الخارجية، أم إن 

 العقل القيادي الفلسطيني استوعب المتطلبات اإلسرائيلية فالتزم بها؟
في الساحة العربية؛ المخابرات العربية أنجزت سلوكا جماهيريا مهما أراحها كثيرا من المالحقات 

للمواطن العربي. لقد أوقعت في قلب المواطن الرعب إلى درجة أنه أصبح هو مخابرات على الفردية 
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نفسه، فال يتجاوز الخطوط الحمر التي يظن أنها مخابراتية. وبدل أن تجند أجهزة األمن المزيد من 
 الجواسيس، اكتفت بأعداد المواطنين الهائلة التي أصبحت جواسيس ذاتية بدون رواتب.

مع السلطة الفلسطينية؛ إذ أصبحت تعرف خطوطها ورغبات الصهاينة، وال مانع من هكذا حصل 
القيام بأعمال إضافية تؤكد االلتزام بالمتطلبات الصهيونية وما يسمى حسن النوايا. والعالقات مع 

 دول العالم تقع ضمن هذه الخانة من التردد واالمتناع.
 30/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "18تحت سن "يطان مقاومة واست .11

 أحمد جميل عزم د.
يالحظ في األحداث الميدانية في فلسطين في األيام الفائتة أن ها تتصل بشكل كبير بأطفال دون 
الثامنة عشرة، سواء على صعيد المقاومة الفلسطينية أو حتى النشاط االستيطاني، هذا يعكس أن  

رهاب المستوطنين يجري بتنظيم ورعاية رسميتين المستقبل "ملبد بالغيوم"، ولكن الفر  األساسي أن إ
 مقابل مقاومة فلسطينية فردية.

يوم الخميس الفائت، دخل محمد طار  يوسف، من قرية كوبر )شمال غرب رام هللا(، إلى مستوطنة 
تسمى آدم )جنوب شر  رام هللا والبيرة(، وطعن مجموعة من المستوطنين قبل استشهاده، لتبدأ على 

تنكيل واستهداف وهدم بيوت من قبل جنود االحتالل لقرية كوبر، التي أخرجت السنة الفور جولة 
الفائتة الشاب عمر العبد الذي نفذ عملية طعن في مستوطنة تسمى "حالمي""، ولكن المشهد بهذا 
الشكل سيكون ناقصا جدا إذا لم يتم ذكر أيضا  أن  مستوطنة "آدم" هي التي أخرجت المستوطنين 

عاما (، حي ا  حتى الموت، في القدس، في هذا  16وا وأحرقوا الفتى محمد أبو خضير )الذين خطف
الشهر ذاته قبل أربع سنوات، وقد اشترك اثنان، على األقل، من المستوطنين من هذه المستوطنة، 
ممن لم يصلوا الثامنة عشرة من أعمارهم في الجريمة. وبعد عام "أيضا  في تموز )يوليو("، وقعت 

شهرا (  18) ة حر  بيت عائلة الدوابشة، في قرية دوما جنوب نابلس، األب واألم والطفل علي  جريم
، وما 18وُحرَِّ  أيضا  مثل محمد أبو خضير، وأيضا  كان واحد من المستوطنين المدانين تحت سن 

 تزال المحكمة اإلسرائيلية تبحث عن طريقة لتبرئة قتلة دوابشة.
ا من "آدم"، ولكن المستوطنة لم يجر بها أي شيء، بالعكس من ذلك حوكم المستوطنون الذين أتو 

تجري حولها وفيها إنشاءات هائلة من شبكات طر  وأنفا  وتحصينات، ومع عملية محمد طار ، 
 وحدة استيطانية كنوع من الرد. 400دور ليبرمان، عن بناء جأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
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العام الفائت )في أسبوع عملية محمد طار  ذاته( وكان في التاسعة عندما قام عمر العبد بعمليته 
عشرة من عمره، قامت القوات اإلسرائيلية بعمليات اقتحام عديدة لقريته كوبر، وتم خفر خناد  في 
الشارع لمنع الوصول لها، وجرى هدم بيت عائلته )طبعا ال شيء من هذا حصل في آدم أو لمن 

شرات المستوطنين قرى كوبر وما حولها مراٍت عدة وب سناد من جي" قتلوا الدوابشة(، وهاجم ع
االحتالل، ولكن أهالي كوبر وما حولها، تصدوا للجي" والمستوطنين بأيٍد عارية وحيدة، وعلى 

 األغلب كان محمد طار ، بوجهه الطفولي، واحدا ممن عاشوا االقتحامات والتصدي لها.
عن كوبر، والتي لها موقع أمني يصعب اختراقه، هل كان  ليس واضحا  سبب اختياره آدم البعيدة

 يثأر ألبو خضير؟ 
هذا األسبوع، نشر اإلعالم صورة عشرات األطفال اليهود المستوطنين يرتدون مالبس موحدة 
ويرقصون ويقفزون ويؤدون حركات استفزازية، وذلك احتفاال  باستيالء المستوطنين على بيت عربي 

 في مدينة الخليل.
ذهبت لمناط  المستوطنين في الخليل، ستجد أطفال المستوطنين )جزء من أهاليهم هاجر من  إذا

ساعة، ويقوم  24الواليات المتحدة األمريكية( يلهون تحت حراسة مباشرة من الجنود اإلسرائيليين لمدة 
تميمي التي األطفال ذاتهم باالعتداء على محيطهم الفلسطيني. بالمقابل هذا األسبوع أفرإ عن عهد ال

ذا بحثت عن صور أطفال  18لم تصل  أيضا  بعد أن تحولت أليقونة نضال سلمي ضد االحتالل. وا 
الخليل ستجد فيديوهات، أو ترى مباشرة  إذا ذهبت للمدينة، عددا ال ينتهي من حوادث اعتقال أطفال 

الجنود والمستوطنين دون العاشرة )وليس دون الثامنة عشرة فقط(، أو ضربهم واإلساءة لهم، من قبل 
 يوميا .

هناك منظومة وتنظيمات من المستوطنين وخلفهم جي"، وحتى إذا اضطر الجي" اإلسرائيلي 
العتقال من يقوم منهم، بعد أن يثبت بشكل قاطع تورطهم، بتسجيالت وأدلة، بعمليات ضد 

وم بعمليات عقوبات الفلسطينيين، ف نه يسارع لتقديم الحماية والدعم لعائالتهم ومستوطناتهم، ويق
جماعية ضد الفلسطينيين. بالمقابل هناك ردود فردية من أطفال وشباب فلسطينيين، رغم العقوبات 

 الجماعية.
هناك منظمة استيطانية مدعومة من رجال الدين اسمها "شبيبة التالل" مهمتها االعتداء على 

ي للقتل؛ في المقابل حتى إن الفلسطينيين، ولدى أطفال المستوطنين منظمات تنشئهم بشكل جماع
كان رد األطفال الفلسطينيين يجري بشكل فردي، ف ن استسالمهم يوما  غير متوقع، وفي المحصلة 

 "القادم أسوأ".
 31/7/2018، الغد، عم ان
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 لمى خاطر. سيرةيحيى يغادر المحكمة بعد منعه من رؤية والدته األ
 30/7/2018، اإلخباريةوكالة معا 


