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*** 
 

 : السلطة مصدر معلوماتنا عن توّرط حماس في اقتحام السجونفي رام هللا السابق مصر سفير .1
استمعت محكمة جيانات القاهرة، نوم األحد، إلى شهادة مساعد وزنر الخارجنة لشؤو  مكتب : قاهرةال

الوزنر، وفاء بسنم، وشهادة رئنس مكتب جمهورنة مصر السابق لدى السلطة الوطينة الفلسطنينة، 
يو  النثايي نيانر/كا 25ناسر عنثما ، في القضنة المعروفة إعالمنًا باسم "اقتحام السجو " إبا  نثورة 

 آخرو .  25، والتي نحاكم فنها الرئنس المصري المعزول، محمد مرسي، و2011
وأّجلت المحكمة، الميعقدة برئاسة المستشار محمد شنرن  فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، 

 19الجلسة التاسعة والنثالنثن  م  جلسات إعادة محاكمة الرئنس المعزول ورفاقه، النوم، إلى جلسة 
 أغسطس/آب الجاري، الستكمال سماع الشهود.  

وفي شهادته، أشار ناسر عنثما ، رئنس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطنينة، ومقره في رام 
، إلى أ  مكتب تمنثنل مصر في رام هللا نختص 2014إلى إبرنل/ينسا   2009هللا، ميذ مانو/أنار 

، ودعم العالقات النثيائنة المصرنة الفلسطنينة، وأ  بجايب تمنثنله البالد، بحمانة المصالح المصرنة
 م  نمنثل دولة فلسطن  هي السلطة الوطينة الفلسطنينة، التي نترأسها الرئنس محمود عباس.

وأوضح عنثما  أ  السلطة الوطينة الفلسطنينة كايت مصدر معلوماته بشأ  مشاركة حركة حماس 
تم حنيها إرسال التقرنر للجهات المختصة، وهي  في الهجوم على السجو  المصرنة، مشنرا إلى أيه

وأضاف أ  "المعلومات ادعت قنام حماس بتصينع بعض المالبس العسكرنة  وزارة الخارجنة.
المشابهة للمالبس الخاصة بالجنش المصري، وتهرنب األموال، وأ  بعض عياصر حماس كايوا في 

ة بهدف تهرنب عياصرها، ميها أنم  مندا  التحرنر، وشاركوا في الهجوم على السجو  المصرن
 يوفل".
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وع  وضع "حماس"، قال عنثما  إ  "الحركة ال ُتشارك في السلطة الفلسطنينة، كما أيها ال تشارك 
في ميظمة التحرنر الفلسطنينة، ولكيها فصنل سناسي كبنر، موجودة في المجلس التشرنعي 

لوطينة الفلسطنينة، وهي الوحندة المخولة الفلسطنيي، وأ  السلطة الشرعنة في فلسطن  هي السلطة ا
قامة العالقات مع الدول األخرى. وباليسبة لحماس فهي فصنل سناسي فلسطنيي  بعقد اتفاقات وا 

وفاز بها، لذا كايت له األغلبنة داخل  2006شارك في ايتخابات مجلس التشرنعي الفلسطنيي 
أ  حماس تمنثل الشعب الفلسطنيي، فتمنثنل المجلس التشرنعي"، نثم استدرك بالقول إ  "هذا ال نعيي 

الشعب الفلسطنيي مقصور على السلطة الوطينة، وحماس لنست جزءًا م  اليظام الحاكم في 
 فلسطن ، ولكيها جزء م  اليظام السناسي في فلسطن ".

وخالل شهادتها، أوضحت بسنم أيها مختصة بتيسنق عمل وزارة الخارجنة وبعنثاتها وسفاراتها في 
، والعالقة بن  الوزارة وأجهزة الدولة األخرى، وتيفنذ ما نصدر إلنها م  تعلنمات م  وزنر الخارج

وأجابت بسنم ع  سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة م  وزارة الخارجنة إلى وزارة  الخارجنة.
 الداخلنة، والتي تدعي وجود تحركات لحركة حماس إلشاعة الفوضى في مصر إبا  نيانر/ كايو 

، بالقول إ  المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجنة م  مكتب التمنثنل 2011النثايي 
المصري في رام هللا، وقامت الوزارة بدورها بإبالغها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة المصرنة، وهي 

 جهاز مباحث أم  الدولة ورئنسه مساعد أول وزنر الداخلنة.
مات التي وردت كايت في صورة برقنات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعيي وأضافت أ  المعلو 

بالشنفرة في وزارة الخارجنة، وأيه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى م  أجهزة الدولة، فإيها 
تحول بشكل فوري لهذه األجهزة، أنًا كا  يوع المعلومات، سواء تتعلق بأمور سناسنة نثيائنة أو عامة، 

 و معلومات اقتصادنة، أو معلومات تتعلق باألم  القومي.أ
وقالت الشاهدة، إ  "مصر تعترف بالدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس الشرقنة"، مشنرة إلى أيه في 
ظروف االحتالل، فإ  الرئنس الفلسطنيي نقنم في رام هللا، الفتة إلى أ  مكتب تمنثنل مصر نقع في 

 تذكر بأ  الدولة الفلسطنينة ممنثلة في سفنرها بالقاهرة.تلك المدنية الفلسطنينة، ل
وع  مشاركة "حماس" في السلطة الفلسطنينة، أجابت ع  تساؤل المحكمة بأ  ذلك نعد شأيًا داخلنًا 

 فلسطنينًا، ومصر ال تتدخل فنه، وأ  مصر تسعى باستمرار لوحدة الصف الفلسطنيي.
 فبرانر/ 3م  مكتب وزنر الخارجنة، المؤرخ بتارنخ  وقد استعرضت المحكمة تفاصنل الكتاب الصادر

، الموجه إلى اللواء حس  عبد الرحم ، مساعد أول وزنر الداخلنة، رئنس جهاز مباحث 2011شباط 
أم  الدولة آيذاك، الذي ادعى أ  "مكتب تمنثنل مصر في رام هللا أفاد بوجود معلومات بشأ  عزم 
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الفوضى في مصر لصالح جماعة اإلخوا   حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة
 المسلمن ".

قامت بإدخال شحيات م   2011نيانر/ كايو  النثايي  28كما ادعى أ  "حماس ميذ مساء الجمعة 
األسلحة إلى األراضي المصرنة عبر األيفاق، تشمل أسلحة آلنة وذخنرة وقذائف آر بي جي، ومدافع 

أحزمة ياسفة، كما قامت بيقل عشرات م  الميتمن   يصف بوصة المضادة للطائرات، باإلضافة إلى
للجياح العسكري للحركة، ولفصنل جنش اإلسالم، إلى داخل األراضي المصرنة عبر األيفاق، وتولت 
بعض الخالنا م  القبائل البدونة توفنر وسائل يقل لهذه المجموعات، وهو األمر الذي أدى إلى تزاند 

وادعى الكتاب أيه "تم رصد قنام حركة  صرنة في شمال سنياء".أعداد القتلى في صفوف الشرطة الم
حماس بتصينع مالبس عسكرنة مصرنة داخل قطاع غزة تمهندًا ليقلها إلى األراضي المصرنة عبر 
األيفاق، كذلك تم رصد تهرنب حماس لكمنات م  األموال السائلة عبر األيفاق إلى األراضي 

التصاالت التي قامت بها حركة حماس مع بعض العياصر المصرنة، وأيه توافرت معلومات حول ا
، وعملت على تهرنب 2011نيانر/كايو  النثايي  29البدونة التي اقتحمت سج  وادي اليطرو  في 

نصالهم إلى قطاع غزة". كما ادعى الكتاب أيه "توافرت معلومات ع   سجياء حماس وحزب هللا، وا 
و ، وبعض المعلومات المتوافرة ع  وجود مخطط مشاركة عياصر بالهجوم على سج  وادي اليطر 

لحركة حماس بالتيسنق مع اإلخوا  المسلمن  لتحرنك الجماهنر في قطاع غزة إلى خط الحدود مع 
 مصر في حالة شنوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معنية، وتلقي اإلشارة م  اإلخوا ".

إلى خط الحدود نحول دو  إقدام حماس وشدد الكتاب على أ  "تحرك الجنش المصري ميذ نومن  
على تيفنذ مخططها، ولكيها تستمر في تهرنب األسلحة والعياصر المشبوهة"، والكتاب مذنل بتوقنع 
ميسوب للسفنرة وفاء بسنم، مساعد وزنر الخارجنة لشؤو  مكتب الوزنر، وممهور بشعار الجمهورنة 

 6المحكمة، كذلك، كتابًا ممانثاًل، بتارنخ  مكتب وزنر الخارجنة(. واستعرضت –)وزارة الخارجنة 
، موجهًا م  مكتب وزنر الخارجنة، إلى اللواء حس  عبد الرحم ، مساعد أول 2011فبرانر/ شباط 

وزنر الداخلنة، رئنس جهاز مباحث أم  الدولة، نشمل عرض ما أفاد به مكتب تمنثنل مصر في رام 
سطنينة، ادعى وجود معلومات متوافرة بشأ  "استغالل هللا، يقاًل ع  مصادر في األجهزة األمينة الفل

حركة حماس األحداث الجارنة في مصر، وأ  حماس ما زالت مستمرة في تهرنب السالح الخفنف 
قاذفات آر بي جي( إلى البدو في سنياء، وأ  الهجوم على مبايي أم   –ذخنرة  –)كالشنيكوف 

ه األسلحة، كما أ  التفجنر الذي وقع لجزء م  الدولة في كل م  رفح والعرنش، جرى باستخدام هذ
 خط الغاز مع األرد  تم م  خالل استخدام المتفجرات المهربة م  قطاع غزة، بمعرفة حماس".

 5/8/2018، العربي الجديد، لندن
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 إلى مستنقع "صفقة القرن" "إسرائيلو"حماس بين هدنة المجدالني يحذر من خطورة أن تقود  .2
ــاء يشرررت  ــة النب ــا وكال حررذر عضررو اللجيررة  ،رام هللا، مرر  5/8/2018 ،والمعلومــات الفلســطينية (وف

أ   التيفنذنة لميظمة التحرنر أحمد مجرداليي، مر  خطرورة اتفراق حمراس مرع الجايرب اإلسررائنلي، آمرالً 
في حردنث لتلفزنرو  فلسرطن   ،وقال مجداليي ال تصب الهدية طونلة المدى في مستيقع صفقة القر .

برن   ولرنس اتفاقراً  ف النوم: "إ  أي اتفاق مع الجايب اإلسرائنلي نجرب أ  نكرو  وطينراً عبر بريامج مل
سرائنل، فحماس لنس لهرا أي صرفة تمنثنلنرة لتعقرد اتفاقنرات مرع إسررائنل"، مضرنفًا: "إ   حركة حماس وا 

وأكرد أ  القنرادة  صفة حماس التمنثنلنة أيها تيظنم سناسي استولى على قطراع غرزة برايقالب عسركري".
الفلسرررطنينة وعلرررى رأسرررها الررررئنس محمرررود عبررراس معيررري برفرررع الحصرررار عررر  قطررراع غرررزة، وأ  القنرررادة 

 ستكو  مسايدة ألي إجراء قد نؤدي لرفع الحصار ع  القطاع.
حمراس أ  تردرك أ  المسرنر  وحذر م  خطورة ما أسماه اللعرب فري المصرنر الروطيي المشرترك، داعنراً 

 وض كل يضال شعبيا على مدار السبعن  عامًا الماضنة.في هذا االتجاه هو لعب خطنر جدًا ونق
وحرررول مبرررادرة منالينررردوف للتهدئرررة، قرررال مجرررداليي: "منالينررردوف عررررض بعرررض األفكرررار علرررى القنرررادة 
الفلسررطنينة مررع اإلسرررائنلنن  وحمرراس واألشررقاء فرري جمهورنررة مصررر، ويحرر  رأنيررا أيرره ال نمكرر  فصررل 

والمعنشرنة التري نعرايي ميهرا  اإليسراينةلسناسري، فاألزمرة األزمة اإليساينة في قطاع غرزة عر  الوضرع ا
شرررعبيا هررري محصرررلة لسناسرررة الحصرررار واإلغرررالق اإلسررررائنلي البرررري والبحرررري وبالترررالي الرررذي نتحمرررل 
المسؤولنة ع  هذ الوضع هرو االحرتالل اإلسررائنلي، كمرا تتحمرل حمراس المسرؤولنة مر  خرالل تهربهرا 

يهرراء االيقسررام وهررذا نز  وقررال مجررداليي: حمرراس ترنررد معالجررة  نررد مرر  معايرراة شررعبيا".مرر  المصررالحة وا 
بمعزل ع  الوضرع السناسري، وتعتقرد أ  رفرع الحصرار وتقردنم العرو  الردولي لشرعبيا  اإليساييالوضع 

 في قطاع غزة م  شأيه تعزنز أوراقها التفاوضنة ووجودها كسلطة أمر واقع في غزة.
قرال مجرداليي: "حترى اللحظرة الراهيرة الحروارات برن   وحول لقاءات القاهرة م  أجل تحقنق المصالحة،

حركتي فتح وحماس والمخابرات المصرنة مستمرة ويح  يتمسك يصا وروحا باتفاق النثايي م  تشررن  
 . "أول/ أكتوبر للعام الماضي ويدعو إلى استئياف تطبنقه ميذ اليقطة التي توقف عيدها

محمرررد و محمرررد نرررويس  ،القررراهرةو رام هللا لنها فررري ، يقررراًل عررر  مراسررر5/8/2018الحيـــاة، لنـــدن وأضرررافت 
عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة تنسرنر خالرد كترب فري مدويرة لره علرى ، أ  الشاذلي

سررائنل:  مواقع التواصل االجتماعي، معلقًا على احتمراالت التوصرل إلرى صرفقة تهدئرة برن  "حمراس" وا 
طنينة وطينررة صررادقة وحرنصررة علررى مصررالح المررواطين  فرري مررا ننثنررر قلقرري وقلررق أوسرراط سناسررنة فلسرر"

القطرراع، أ  تصررب منرراه صررفقة التهدئررة فرري مسررتيقع صررفقة القررر ، وأ  نضررحى بمسررنرات العررودة وفررك 
 الحصار بشهدائها وجرحاها وآالمها ومعاياتها".
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 ستهداف الالجئينالالرئاسة الفلسطينية تتعهد إفشال خطة أمريكية  .3

"فرررورن  بولنسررري"، حرررول خطرررة  مجلرررة الفلسرررطنينة، إ  مرررا كشرررفت عيررره السرررلطة ةقالرررت رئاسررر :رام هللا
أمرنكنرررة إليهررراء عمرررل وكالرررة األويرررروا نؤكرررد اسرررتمرار المرررؤامرات الرامنرررة لتصرررفنة القضرررنة الفلسرررطنينة، 

فشررالها بالكامررل.  اإللكترويررريوأضررافت أ  الكشررف عرر  وجررود رسررائل البرنررد  وضرررورة التصرردي لهررا وا 
ي البنررت األبررنض، والترري دعررا فنهررا جارنررد كوشررير للررتخلص مرر  "األويررروا" إلخررراج الداخلنررة لمستشررار 

قضرنة الالجئررن  مرر  طاولررة المفاوضررات، نكشررف مررا حررذر ميرره الرررئنس محمررود عبرراس مرر  خطررورة مررا 
أطلقررررت علنرررره اإلدارة األمرنكنررررة صررررفقة القررررر  الهادفررررة لتصررررفنة القضررررنة الفلسررررطنينة وتجرنررررد الشررررعب 

وحذرت الرئاسة م  تساوق البعض مع المخططات األمرنكنة  قوقه المشروعة.الفلسطنيي م  كامل ح
قامررة  واإلسرررائنلنة الهادفررة لتحونررل القضررنة الفلسررطنينة مرر  قضررنة شررعب نسررعى للحرنررة واالسررتقالل وا 

مجلرس األمر  الردولي،  ودعرت الرئاسرة، المجتمرع الردولي، وتحدنرداً  دولته المستقلة إلى قضنة إيسراينة.
عررادل للقضرررنة الفلسررطنينة وفررق قرررارات الشررررعنة  مسررؤولناته وفرررض إرادتررره إلنجرراد حررلّ للوقرروف عيررد 

نقاف أي محاوالت لتصفنة قضنة الالجئن  عبر إيهاء وكالة األ  .ويرواالدولنة، وا 
 4/8/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 واونر ال تتعّهد إسقاط مؤامرة تفكيك  "الخارجية الفلسطينية" .4

نررررروم األحرررررد، "مضرررررّنها فررررري عملهرررررا السناسررررري  ،أعليرررررت وزارة الخارجنرررررة والمغترررررربن  الفلسرررررطنينة :دبررررري
والدنبلوماسررري لتعمنرررق الجبهرررة الدولنرررة الرافضرررة للسناسرررات األمرنكنرررة الميحرررازة لالحرررتالل واالسرررتنطا  

وتجفنرف مصرادر  ويرروااألاإلسرائنلنة"، مشنرة إلى أ  الشعب الفلسطنيي سُنسقط مرؤامرة تفكنرك وكالرة 
عادة تركنبها وتعرنفها م  جدند، بعندًا م  الغانة التي أيشئت مر  أجلهرا كمرا أسرقط عشررات  تمونلها وا 

فررري بنرررا  يقلتررره وكالرررة وفرررا، مررر  "المخررراطر الكارنثنرررة والترررداعنات  ،الررروزارة حرررذرتو  المرررؤامرات السرررابقة.
تصردي لهرا والردفاع عر  الشررعنة الدولنرة الخطرة التي تحملها هذه المؤامرة"، داعنرة الردول كافرة إلرى "ال

لى سرعة التحرك إليقاذ أويروا وتحصنيها وتحسن  أوضاعها، بمرا نمكيهرا مر  أداء دورهرا  وقراراتها، وا 
 إزاء الالجئن  الفلسطنينن ، حتى ينل حقوقهم التي كفلتها الشرعنة الدولنة والقايو  الدولي".
 5/8/2018 ،الحياة، لندن
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 ": ترامب ال يملك "الونروا" وال أحد يقدر على إلغائهاشعث لـ "اليام .5
للشرررؤو  الخارجنرررة  الفلسرررطنيي أكرررد د. يبنرررل شرررعث، مستشرررار الررررئنس كترررب عبرررد الررررؤوف أريررراؤوط:

كري دويالرد ترامرب ال نملرك وكالرة "األويرروا"، نوالعالقات الدولنة، في حدنث لرر"األنام"، أ  الررئنس األمر 
وأشار شعث إلى أ  "مرا نقروم بره ترامرب ال عالقرة لره بصرفقة أو اتفراق وال  وال أحد نقدر على إلغائها.

عملنة السالم، فهو نعمل موازن  قوى ونحراول إبقراء سرنطرته وهنميتره علرى الشررق األوسرط، ويظرنتره 
نررا   نرا ، فإسرائنل هي الحلنف الرئنس، وا  في الهنمية على الشرق األوسط تيبع أساسًا م  إسرائنل وا 

 الرئنس في الشرق األوسط". هي العدو
 –األمرنكنرة  االسرتراتنجنةوقال شعث: "إ  الذي نقوم به فرنق كوشينر الصهنويي هو محاولة لفررض 

"مرا نفعلره ترامرب هرو  شردد علرى أ و  اإلسرائنلنة على الميطقة، وهو فاشرل وسريواجهه فري كرل العرالم".
 ميطقة الشرق األوسط". استراتنجنةة رسم استجابة لمطالب إسرائنل لنحقق ما نعتقد أيه نحققه إلعاد

 6/8/2018 ،اليام، رام هللا
 

 لقراقع لهيئة السرى والمحررين خلفا   أبو بكر رئيسا   .6
هنئرة شرؤو   رئنسراً  تسرلم اللرواء قردري أبرو بكرر بعرد ظهرر نروم األحرد، مهامره رسرمناً : تحرنر محمد وتد

مشرراركة المرردراء العررامن  فرري الهنئررة ورؤسرراء األسرررى والمحررررن  للهنئررة خلفررا للرروزنر عنسررى قراقررع، ب
 الوحدات، حسبما أفادت هنئة شؤو  األسرى والمحررن .

 5/8/2018 ،48عرب 
 

 التنسيق المنيو االعتقاالت السياسية  يدعو لوقف القرعاويالنائب فتحي  .7
عراوي عر  حركرة حمراس فري طرولكرم فتحري القر  الفلسرطنيي قال اليائب في المجلس التشرنعي :رام هللا

ترقرررب الشرررارع الفلسرررطنيي  إ  اسرررتمرار االعتقررراالت السناسرررنة التررري تطرررال الطلبرررة والمحرررررن  فررري ظرررلّ 
نرروم األحررد، لوقررف لرره فرري بنررا   دعررا،و  لتطررورات ملررف المصررالحة أمررر نخررالف المصررلحة الوطينررة.

الضررفة باتررت التيسررنق األميرري، "أل  هررذه االعتقرراالت ال تررأتي إال بفعلرره"، مشررنرًا إلررى أ  "المعادلررة فرري 
 قائمة على تبادل األدوار بن  االحتالل والسلطة".

 5/8/2018 ،الين أونفلسطين 
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نجاز المصالحةالوالمطالبة بإنهاء  تأكيد التوافق والشراكةحماس تجتمع بالفصائل بغزة:  .8  حصار وا 
مسك ايتهى اجتماع حركة حماس مساء نوم األحد، مع الفصائل الفلسطنينة، وسط تأكند الت: غزة

جماع على رفض  يجاز المصالحة، وا  بالشراكة والتوافق الوطيي، والمطالبة بإيهاء حصار غزة، وا 
وأفاد مراسليا، بأ  االجتماع الذي شاركت فنه جمنع الفصائل، بما فنها حركة فتح،  صفقة القر .

حصار تياول بشكل أساسي؛ المصالحة الوطينة، والتهدئة، والمشارنع اإليساينة بغزة، ورفع ال
وأضاف أ  الفصائل متفقة على ضرورة إيجاز المصالحة، وفق اتفاق القاهرة  والعقوبات ع  القطاع.

واالتفاقات الموقعة، والسعي إلى تجينب شعبيا أي عدوا ، دو  التفرنط في حق شعبيا في  2011
طالما التزم  2014ة المقاومة واليضال بما في ذلك استمرار مسنرة العودة، وكذلك االلتزام باتفاق التهدئ

به االحتالل، ورفض دفع أي أنثما  سناسنة مقابل المشارنع اإليساينة بغزة، وفي ظل إجماع برفض 
فشالها. حماس لعقد اللقاء، وتمسكها  بمبادرةأشادت الفصائل، و  صفقة القر  وضرورة مواجهتها وا 

 بميهج الشراكة وعدم التفرد.
اد اإلسالمي، في تصرنحات صحفنة عقب اللقاء: "يقدر وقال الشنخ خضر حبنب، القنادي في الجه

 أيه ال اتفاقات دو  توافق وطيي". وأكدهذا اللقاء الذي نجسد التمسك بالشراكة والتوافق الوطيي، 
 وأشار إلى أ  الفصائل، أكدت التمسك بإيجاز المصالحة، ورفض صفقة القر .

نح له عقب ايتهاء اللقاء على أ  م  وشدد الياطق باسم حماس، عبد اللطنف القايوع: في تصر 
نمارس االستبداد واإلقصاء والتفرد بالقرار الفلسطنيي ونرفض تحقنق الوحدة الوطينة ونواجه محاوالت 

 التخفنف ع  شعبيا سنبقى خارج اإلجماع الوطيي حتى نعود لرشده وحض  شعبه.
 نوجد هياك أي ترتنب هته، قال عضو المكتب السناسي لحركة حماس حسام بدرا : إيه الجم  

سناسي أو مندايي أو تحسن  الوضع بقطاع غزة بمعزل ع  التوافق الوطيي الفلسطنيي، مؤكدًا أ  
 الحدنث في الحرب والسلم وع  التهدئة ورفع الحصار هو قرار وطيي.

وبن  بدرا ، مسؤول العالقات الوطينة بحماس، في كلمة له بافتتاح لقاء مع القوى والفصائل 
سطنينة بمدنية غزة، أ  اللقاء نأتي لمياقشة موضوع المصالحة الفلسطنينة الداخلنة، وكسر الفل

وقال بدرا : "يح  يعنش مرحلة بالغة الخطورة والحساسنة، فيتحدث ع  صفقة  الحصار ع  القطاع.
في  القر  التي نراد ميها تصفنة القضنة"، موضحًا أ  الحراك الحالي وزنارة المكتب السناسي لحماس
 الخارج لالجتماع في قطاع غزة لم نيتِه، مشددا "فّضليا االجتماع مع الفصائل نثم إكمال اجتماعيا".

ويبه القنادي البارز بحماس إلى أ  أمر قطاع غزة ال نخص حركة حماس لوحدها، مجدًدا تأكنده 
  فلسطن  كاملة م  موقف الحركة بأيه "ال دولة في غزة"، مضنفًا "ال دولة بغزة، أو بدويها، ويؤكد أ
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كما جدد التأكند على التزام حماس بكل ما تم التوقنع علنه في االتفاقات السابقة  البحر إلى اليهر".
 ، واجتماع اللجية التحضنرنة في بنروت الذي لم نتم تطبنقه.2017إلى  2011م  

األخرى؛ وهو أ  وحول حصار غزة، ذكر بدرا  أ  لدى حماس هدفا استراتنجنا تشاركها به الفصائل 
 عاما نجب أ  نتوقف. 11الحصار الممتد ميذ 

    5/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس تستهجن سلوك فتح الهادف إلفشال جهود رفح الحصار .9
حركة حماس استهجيت السلوك السلبي لحركة فتح ، أ  5/8/2018يشر موقع حركة حماس، غزة، 

لمتواصل، والذي نهدف إلى قطع الطرنق أمام إيجاح أي جهود وهجومها اإلعالمي غنر المسؤول وا
يهاء معاياة أهليا في القطاع. قلنمنة وأممنة لتحقنق الوحدة وا  وقالت الحركة في  وطينة ومصرنة وا 

تصرنح صحفي، إ  قنادة الحركة المركزنة تبذل جهوًدا جبارة مع الكل الوطيي الفلسطنيي، ومع 
ولفتت إلى أيه  األممنن  بهدف رفع الحصار الظالم ع  قطاع غزة. األشقاء المصرنن  والمسؤولن 

يهاء الحصار، فإ  سلوك  في الوقت الذي تسعى فنه حركة حماس إليهاء معاياة أهليا في القطاع وا 
 فتح نهدف إلبقاء غزة تحت القصف واألزمات والحصار.

األحد، إ : "هياك تصعنًدا قالت نوم  حركة حماس، أ  5/8/201موقع فلسطين أون الين، وجاء في 
فشال الجهد المصري". وطالب المتحدث  فتحاوًنا مميهًجا ضد الحركة نهدف إلى توتنر األجواء وا 

باسم الحركة سامي أبو زهري في تغرندة على حسابه في "تونتر"، حركة فتح بر"التخلي ع  
 سها ايتهت شرعنته".عيجهنتها، وأ  تدرك أيها سقطت في االيتخابات وهي مجرد فصنل، وأ  رئن

 وشدد على أيه "ال طرنق للشرعنة إال عبر صيدوق االقتراع أو التوافق".
 

 وليس المصلحة الوطنية هاالمصلحة الحزبية هي التي تحرك: حماس بإفشال المصالحة تتهمفتح  .01
حركة فتح دعت ، أ  رام هللا، م  4/8/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ذكرت 

حركة حماس إلى التجاوب مع جهود الوحدة الوطينة والتي ترعاها جمهورنة مصر، محذرة م  
توجهاتها الى عقد اتفاق هدية مع إسرائنل مقابل مساعدات إيساينة على حساب الوحدة الوطينة 

إ   واعتبرت حركة فتح في بنا  لها، مساء نوم السبت، هذا التوجه والقرار وتيفنذ االتفاقنات الموقعة.
أسامة ، حركةالوأكد المتحدث باسم  حصل ايقالبا آخر على الشعب والوط  وهدنة مجاينة إلسرائنل.

القواسمي، أ  الوحدة الوطينة وتيفنذ االتفاقنات التي قضنيا أناما لصناغتها هي األولى أ  تيفذ، ال 
سرا ئنل الى فصل القطاع عقد هدية مع إسرائنل مقابل مساعدات إيساينة، تسعى م  ورائها أمنركا وا 
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وقال: إ   وتمرنر مؤامرتهم المشؤومة تحت عيوا  "صفقة القر " وتصفنة القضنة الفلسطنينة.
المصلحة الحزبنة هي التي تحرك حماس ولنس المصلحة الوطينة، أل  الوحدة الوطينة وتيفنذ 

ي خاية االتفاقنات مع فتح نصب في المصلحة الوطينة، بنيما صك هدية مع إسرائنل نصب ف
 المصلحة الحزبنة الضنقة، وهو مشروع تصفوي شبنه بروابط القرى الخناينة.

حركة فتح اتهمت حركة حماس بإفشال المصالحة مجددًا أ   ،6/8/2018الحياة، لندن،  وجاء في
بعدما رفضت إيهاء سنطرتها على قطاع غزة، ميتقدة بشدة "المفاوضات" التي تجرنها الحركة مع 

وأفاد المكتب اإلعالمي في مفوضنة التعبئة والتيظنم في "فتح" في بنا  أمس،  ائنلنة.الحكومة اإلسر 
بأيه "مرة أخرى تصّر قنادة حماس على التيّكر لمصالح شعبيا وللمشروع الوطيي الفلسطنيي م  
يهاء سنطرتها على قطاع غزة بالقوة واالستمرار  خالل إمعايها في رفض إيجاز المصالحة الوطينة وا 

وزاد: "إ  ايخراط قنادة حماس في مفاوضات مخزنة مع  تمزنق وحدة الوط  والشعب والقضنة".في 
حكومة االحتالل، إيما هو التطبنق الفعلي ألهم بيود )صفقة القر (، وهو تيفنذ ألخطر أهدافها 

وأوضحت  المتمنثل بفصل غزة ع  بقنة الوط  وتشكنل دونلة فنها تكو  مقبرًة لمشروعيا الوطيي".
فتح" أ  "خطورة ما نجري تكم  في أ  هذه المفاوضات تتم بمعزل ع  القنادة الفلسطنينة الشرعنة، "

وهي بذلك تأتي استمرارًا لخطة شارو  بااليسحاب م  غزة م  دو  أي تيسنق مع القنادة 
الفلسطنينة، وهي كذلك استمرار ليهج االيقالب الذي تساوق مع خطة شارو  وكّرس أهدافها بشق 

 ف الوطيي وتمزنق الوحدة الجغرافنة للوط ".الص
 

 حماس توافق على الخطة المصرية للتهدئة"الحياة":  .00
كشفت مصادر فلسطنينة متطابقة أ  المكتب السناسي لحركة "حماس" : محمد الشاذلي -القاهرة 

رت الميعقد في غزة ميذ الجمعة، وافق على خطة الهدية المقترحة م  جايب مصر، األمر الذي اعتب
السلطة الفلسطنينة أيه "ال نتياسب مع التضحنات"، في وقت تواصل القاهرة مساعنها إليجاز اتفاق 

قالت مصادر مصرنة مطلعة لر "الحناة" أ  و  شامل نحقق المصالحة بن  حركتي "فتح" و "حماس".
ى اتفاق القاهرة تواصل محادنثاتها مع مسؤولن  م  "حماس"، في أجواء إنجابنة، م  أجل التوصل إل

شامل نحقق المصالحة. وأكدت أ  القاهرة، بالتعاو  مع المبعوث األممي ينكوالي مالدنيوف، تقف 
بكل قوة وراء محادنثات وفد "حماس" الخارج التي تجرى حالنًا في غزة، وتهدف إلى دعم الجهود 

وقعت المصرنة للمصالحة، والتوصل إلى هدية طونلة مع إسرائنل قد تصل إلى خمس سيوات. وت
المصادر إيجاز الخطوط العرنضة للمصالحة والهدية خالل األسبوع، وأ  تتبع ذلك دعوة وفدن  م  
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الحركتن  إلى القاهرة الجتماع نثالنثي في يهانة األسبوع الجاري. وبعدما أشارت إلى وجود مسؤولن  
 م  "حماس" في القاهرة، لفتت إلى توقعات بوصول وفد م  "فتح" غدًا.

 5/8/2018ن، الحياة، لند
 

 "صفقة القرن""الديمقراطية": أكدنا لحماس رفض أي مشاريع تخدم  .01
قال عصام أبو دقة عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، أ  الفصائل : غزة

الفلسطنينة أكدت لحركة حماس خالل االجتماع الذي عقد في غزة رفضها ألي مشارنع تخدم تمرنر 
أوضح أبو دقة في حدنث لر "القدس"، أ  الفصائل معينة بحل األزمات اإليساينة في و  صفقة القر .

غزة، وضما  حق الشعب الفلسطنيي في العنش بحناة كرنمة، ولك  دو  أ  نكو  ذلك بنثم  سناسي 
وأضاف "يرفض هذه المشارنع واستخدام غزة في ظل استمرار  أو بتقدنم مشارنع ذات بعد سناسي.

جل محاولة تمرنر صفقة القر ، خاصة وأ  الوالنات المتحدة األمنركنة طرفا في تلك االيقسام م  أ
ولفت إلى أ  الفصائل أكدت على ضرورة التعامل بإنجابنة مع الطرح المصري بشأ   المشارنع".

المصالحة،  إليجازالمصالحة، وأيها طالبت حماس بالتوافق اإلنجابي وميح المصرنن  االولونة 
 بن  القضانا المطروحة حالنا، وباعتبارها مدخال لحل كل المشاكل.كأولونة م  

 5/8/2018القدس، القدس، 
 

 "الجهاد" تتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو .01
: إيها تلقت دعوة رسمنة م  وزارة األحد قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، نوم: بنروت

تصرنح مقتضب أمس، بأيها تلقت دعوة رسمنة  وأفادت الحركة في الخارجنة الروسنة لزنارة موسكو.
لزنارة موسكو م  وزارة الخارجنة الروسنة، مشنرة إلى أيه م  المقرر تلبنة وفد م  الحركة برئاسة 
يائب األمن  العام زناد اليخالة، الدعوة، والتباحث مع المسؤولن  الروس حول مجمل األوضاع 

 الفلسطنينة.
 5/8/2018، فلسطين اون الين

 
 أسرى الجهاد": نستغرب قرار عباس إقالة قراقع وتقليص مخصصات المعتقلين" .01

أعربت الهنئة القنادنة العلنا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجو  االحتالل اإلسرائنلي نوم : غزة
السبت، ع  استغرابها م  قرار رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس إقالة رئنس هنئة شؤو  

رن  عنسى قراقع، والذي قالت إيه تزام  مع مرحلة حرجة تّمر بها القضنة األسرى والمحر 
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وقالت الهنئة في بنا ، "كيا يتميى في ظل هذه  الفلسطنينة، ال سنما قضنة األسرى والشهداء.
المرحلة الحساسة أ  نكو  حجم الرد والتصدي م  الكل الفلسطنيي بحجم الهجمة الموجهة ضده، 

س القرنب بقرار تقلنص مخصصات عوائل أسرى غزة )..( وها يح  النوم يتفاجأ ولكييا تفاجئيا باألم
ويوهت الهنئة  بإقالة األخ المياضل عنسى قراقع أبو خالد رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن ".

قالة قراقع جاءت "في مرحلة  القنادنة العلنا ألسرى الجهاد أ  تقلنص مخصصات أهالي أسرى غزة وا 
 خ شعبيا، تتعرض فنه قضانايا لمشارنع تصفونة، وال سنما قضنة األسرى والشهداء".حرجة م  تارن

 4/8/2018قدس برس، 
 

 سيمنع تجنيس الفلسطينيين "قانون القومية"نتنياهو:  .01
اعتبر رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو أ  "قايو  أساس القومنة" : أسعد تلحمي –الياصرة 

ل نثالنثة أسابنع واعتبر أ  إسرائنل دولة الشعب النهودي "حنوّي لتنثبنت مكاية الذي سّيه الكينست قب
إسرائنل كدولة نهودنة قومنة"، مؤكدًا أيه م  دويه "ال نمك  أ  يضم  ألجنال المستقبل إسرائنل دولة 
قومنة نهودنة". ورفض مطالب الدروز بتعدنل القايو  لنشمل مساواتهم في الحقوق على خلفنة 

 العسكرنة اإللزامنة.خدمتهم 
وأضاف يتيناهو في مستهل تصرنحاته األسبوعنة التي تسبق اجتماع حكومته، وغداة تظاهرة كبرى 
شهدتها مدنية تل أبنب لعشرات آالف الدروز والنهود المعارضن  القايو ، أيه "ستتم إقامة لجية 

الطائفة الدرزنة والتزاميا تجاههم  وزارنة للبحث في احتجاج الدروز". وقال: "عالقتيا المتنية مع أبياء
حنونا ، لذلك يقنم اللجية الخاصة لدفع العالقة وااللتزام في موازاة تقدنر كل الذن  نخدمو  في 

 الجنش والمؤسسة األمينة )نقصد الشركس والمسلمن  والمسنحنن (".
تجينس الفلسطنينن ، واستهل يتيناهو جلسة مجلس الوزراء، بالقول إ  قايو  "الدولة القومنة سنميع 

ونجيب استغالل بيد لّم شمل العائالت الذي تم بموجبه استنعاب عدد كبنر جدًا م  الفلسطنينن  في 
وادعى أ  "حقوق الفرد مضموية للجمنع في قواين  كنثنرة ميها قايو  أساس كرامة اإليسا   البالد".

 وحرنته، ول  نمس بها أحد، وال نيوي أحد ذلك".
للجية، على رغم إعال  الرئنس الروحي لطائفة الموّحدن  الدروز الشنخ موفق طرنف ونأتي تشكنل ا

رفضه لها ومطالبته يتيناهو بأ  نتم تنثبنت مكاية الطائفة الدرزنة في إسرائنل في شكل دستوري 
 واضح، وضما  المساواة المدينة الكاملة لجمنع المواطين  في الدولة.

نفيي تصرنحات يتيناهو بقولها إ  "تحصن  مكاية إسرائنل في وايتقدت زعنمة المعارضة تسنبي ل
العالم كدولة الشعب النهودي، نأتي م  خالل التوضنح بأيه سنتم تطبنق المساواة في الحقوق 
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للجمنع، بنيما "قايو  أساس القومنة" نحقق عكس ذلك"، مضنفة أ  القايو  "نوفر أداة جندة لكل 
 ة هي حركة عيصرنة".الذن  ندعو  أ  الحركة الصهنوين

 6/8/2018الحياة، لندن، 
 

 : وقف النار هدف االتصاالت وال تسوية قبل إعادة جثث جنودنا ومواطنينا"إسرائيل" .01
استبق مصدر إسرائنلي رفنع المستوى احتمال يجاح جهود المصالحة بن  "فتح" و "حماس" : الياصرة

مع قطاع غزة، واجتماع الحكومة المصغرة والتوصل إلى تهدئة بن  إسرائنل و "حماس" على الحدود 
للشؤو  األمينة مساء أمس، لبحث ما آلت إلنه هذه االتصاالت، باإلعال  أ  االتصاالت الدائرة 
حالنًا تهدف إلى تحقنق هدف واحد، وهو: وقف تام لليار، مؤكدًا أ  "أي تسونة أوسع ل  تتم م  

  إسرائنلنن  محتجزن  في القطاع إلى إسرائنل". وأكد دو  إعادة المواطيْن  اإلسرائنلنن  وجنثتي جيدنن
أيه فقط في حال تم وقف تام لليار، فإ  إسرائنل ستعند فتح معبر كرم أبو سالم وتجدد التصارنح في 

 شأ  حنز الصند لصنادي القطاع، كما كا  في الماضي".
المصغرة لالطالع على جاءت أقوال المسؤول اإلسرائنلي قبل ساعات م  ايعقاد الحكومة األمينة 

يتائج جهود مصر والموفد األممي ينكوالي مالدنيوف للتوصل إلى تهدئة طونلة األمد على الحدود 
سرائنل. ووفقًا لمصادر إسرائنلنة، فإ  االتصاالت تدور حول اقتراحن  رئنسن ، األول  بن  القطاع وا 

نة وتبادل أسرى وجنثث جيود بن  الذي قدمته مصر، ونتعلق أساسًا بالمصالحة الفلسطنينة الداخل
إسرائنل و "حماس" وهدية طونلة األمد، والنثايي لمالدنيوف ونتمحور حول جوايب اقتصادنة مختلفة 
لدعم القطاع لكيه نضع على رأس االهتمام تبادل أسرى. ونقضي أنضًا بأ  نتم دعم اقتصاد القطاع 

قامة ميشآت لتحلنة المناه وت قونة التنار الكهربائي، على أ  تتنح إسرائنل بمبلغ يصف بلنو  دوالر وا 
 إدخال بضائع بكمنات كبنرة إلى القطاع وميح رخص عمل لسكايه.

واعتمدت وسائل اإلعالم العبرنة على يظنرتها العربنة لتشنر إلى أ  اتصاالت المصالحة والتهدئة 
عنة يحو السناج األميي تتحدث ع  اتفاق متعدد المرحلة، لكيه نشمل تعهدًا بوقف المسنرات األسبو 

دخال بضائع إلى القطاع.  ووقف إطالق طائرات ورقنة حارقة في مقابل تسهنالت على المعابر وا 
 6/8/2018الحياة، لندن، 
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 انتهاء اجتماع الـ"كابينت" اإلسرائيلي بشأن تهدئة غزة دون نتائج معلنة .01
وزاري اإلسرائنلي المصغر للشؤو  ، اجتماع المجلس النوم األحد ايتهى، مساء: القدس المحتلة

األمينة والسناسنة "كابنينت"، الذي ايعقد لبحث مقترح التهدئة في قطاع غزة، دو  تحقنق يتائج 
ووفق مصادر اعالم عبرنة، فقد عكست المداوالت في االجتماع الذي استمر ألكنثر م  خمس  معلية.

ادة األجهزة األمينة، م  احتمال التوصل ساعات، موقف رئنس حكومة االحتالل بينامن  يتيناهو، وق
 إلى تهدئة طونلة األمد في قطاع غزة.

وأشارت القياة النثاينة العبرنة، إلى أيه "ال توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق دائم مع حركة حماس على 
وأكدت وجود فجوات كبنرة بن  ما تطلبه  اعتبارها حركة دنينة ل  تتخلى ع  تعزنز قوتها العسكرنة".

 حركة حماس وما نيوي االحتالل تقدنمه في سبنل إتمام صفقة تبادل لألسرى.
وأوضحت القياة العبرنة، أ  الرؤنة التي تبلورت لدى القنادات العسكرنة اإلسرائنلنة، هي تهدئة مقابل 

 "تخفنف" المعاياة اإليساينة ع  أهالي القطاع بواسطة تسهنل إدخال المساعدات.
وفقًا لرؤنة القنادتن  السناسنة والعسكرنة في إسرائنلنة، أيه ال نوجد حل دائم  وأضافت، أ  هذا نعيي،

 وتهدئة طونلة األمد في قطاع غزة، بل هي مجرد "تسونة مفروضة" مرهوية بهذه اللحظة الزمينة.
م  جهتها، ذكر الموقع اإللكترويي لصحنفة "ندنعوت أحريوت" العبرنة أ  اجتماع الر "كابنيت" ايتهى 

وأشارت إلى أ  رئنس األركا ، غادي أنزيكوت، أبلغ المجلس أ  الجنش مستعد    يتائج معلية.دو 
 ألي سنيارنوهات محتملة، بما في ذلك شّ  عملنة عسكرنة ضد غزة.

 5/8/2018، 48عرب 
 

 : المفاوضات تجري حول وقف إطالق نار مقابل تخفيف الحصار فقط"إسرائيل" .01
سؤول سناسي إسرائنلي رسمي، النوم األحد، أ  المفاوضات الجارنة قال م :ترجمة خاصة - رام هللا

بشأ  التوصل التفاق مع حماس تضم  فقط وقف إطالق يار متبادل وكامل مقابل تخفنف 
وأوضح المسؤول في تصرنح رسمي وزع على وسائل اإلعالم العبرنة، أ  االتصاالت  الحصار.

اليار والذي نشمل وقف إطالق الطائرات  تتركز فقط على هدف واحد هو وقف كامل إلطالق
والباللن  الحارقة والهجمات على السناج، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتوسنع مساحة 

وأشار إلى أيه ال نوجد أي اتصاالت أو مفاوضات م  أجل اتفاق طونل المدى دو  أ   الصند.
 حماس. نشمل ذلك حل مسألة الجيود والمدينن  اإلسرائنلنن  لدى

 5/8/2018القدس، القدس، 
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 وزير إسرائيلي: التسوية مع حماس مصلحة لنا .01
قال وزنر اإلسكا  والبياء اإلسرائنلي نؤاف غااليت، مساء السبت، إ  : سعند عموري -القدس

 التسونة مع حركة حماس هي "مصلحة إسرائنلنة"، داعنا إلى التوصل إلنها بشروط.
يت قوله إ  "الشروط واضحة باليسبة إلسرائنل، وتتمنثل في وقف ويقلت القياة العاشرة ع  غاال

طالق اليار باتجاه الحدود". وتابع غااليت "أيا مع إعطاء فرصة للتسونة"،  إطالق الطائرات الحارقة وا 
وأضاف: "م   إال أيه عاد وقال: "لك  األمل في أ  نؤدي ذلك إلى اتفاق طونل األمد محدود".

وأشار غااليت إلى أيه وغالبنة وزراء "الكابينت"  إلى تسونة )مع حماس(".مصلحة إسرائنل التوصل 
وحول  )المجلس الوزاري المصغر(، نؤندو  ميح ترتنبات جدندة للوضع بغزة وا عطاء فرصة للتسونة.

مسألة األسرى اإلسرائنلنن  لدى حماس، قال إيه نمك  الحدنث ع  هذه القضنة الحقا ومياقشتها 
 ي مرحلة أخرى.عبر المفاوضات ف

 5/8/2018، لألنباءوكالة االناضول 
 

 وزراء إسرائيليون: ال هدنة مع حماس دون إعادة جثث جنودنا .11
أكد وزراء إسرائنلنو ، نوم األحد، أ  أي هدية ستعقد مع حركة "حماس"، نجب أ  تتضم  اإلفراج 

شاكند، حسب القياة العاشرة  وقالت وزنرة العدل إنلنت ع  جنثث الجيود اإلسرائنلنن  المحتجزة لدنها.
اإلسرائنلنة، إ  "أي اتفاق مع حماس نجب أ  نضم  بقاء غزة بدو  سالح، إضافة إلى إعادة جنثث 

 الجيود المحتجزن ".
وأشارت شاكند إلى "ضرورة عدم تكرار األخطاء التي ارتكبت بعد حرب لبيا  النثاينة التي تسببت في 

ت إلى "ضرورة يزع السالح وضما  األم  كامال وعودة الجيود ويوه تعاظم قوة حزب هللا اللبيايي".
 قبل أي اتفاق".

م  جهته، قال وزنر المواصالت واالستخبارات نسرائنل كاتس، حسب صحنفة "معارنف"، إيه 
وأشار كاتس أ  خطته تهدف إلى اشتراط  سنعرض خطة تهدف إلى االيفصال التام ع  قطاع غزة.

 اع، قبل إعادة جنثث الجيود.عدم تقدنم أي مساعدات للقط
 5/8/2018، لألنباءوكالة االناضول  

 
 ماليين الجئ فلسطيني" خمسةيائير لبيد: "ال يوجد   .10

قال نائنر لبند، أحد أقطاب المعارضة اإلسرائنلنة وزعنم حزب )هياك : ترجمة خاصة -رام هللا 
واعتبر لبند في  ينن .مستقبل(، نوم السبت، أيه م  الضروري إلغاء وضع الالجئن  الفلسطن
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تصرنحات يقلتها القياة العبرنة السابعة تعقنبا على األيباء التي يشرت حول وجود توجه أمنركي 
وقال "على  إللغاء عمل وتعطنل وكالة )اويروا(، "أ  هذه العملنة مبررة وضرورنة وهي عمل يزنه".

عقول أ  نكو  الفلسطنينن  هم مدى سيوات كيت أتحدث في المحافل الدولنة ع  ذلك، وم  غنر الم
الشعب الوحند في العالم الذي نمك  أ  نولد أشخاص ميهم في بارنس أو قطر ونسجلو  كالجئن ، 

 مالنن  الجئ فلسطنيي". 5ال نوجد 
 4/8/2018القدس، القدس، 

 
 عائلتا الجنديين السيرين لدى حماس يهاجمان نتنياهو .11

ئنلنن  األسنرن  لدى حركة حماس، رئنس الوزراء اإلسرائنلي هاجمت عائلتا الجيدنن  اإلسرا: تل أبنب
 بينامن  يتيناهو قبنل عقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الذي سنبحث مقترحا للتهدئة.

وعقدت العائلتا  مؤتمرا صحافنا في القدس قبل تظاهرة سنتم تيظنمها ظهرا أمام مجلس الوزراء 
وطالبت العائلتا  وزراء الكابينت بعدم السماح بتمرنر  قبل عودة الجيود.رفضا ألي اتفاق مع حماس 

أي قرار نسمح بالتوصل التفاق مع حماس دو  أ  نتضم  في المرحلة األولى عودة جنثث الجيود، 
ودعت والدة الجيدي شاؤول أرو ، الحكومة اإلسرائنلنة بعدم ميح حماس أي ايجاز  وفق تصرنحهم.

 قبل عودة الجيود.
 5/8/2018لقدس، القدس، ا

 

 .. وانتقاد "تملق" الطائفة للكيانيتظاهرون رفضا  لـ"قانون القومّية" من الدروز عشرات اآلالف .11
عشرات اآلالف معظمهم م  أبياء الطائفة ، أ  أحمد دراوشة، ع  4/8/2018، 48عرب  ذكر موقع

دنية تل أبنب احتجاجًا على "قايو  مساء النوم، السبت، في ساحة رابن  بم واتظاهر  العربنة الدرزّنة،
وقّدرت وسائل إعالم إسرائنلّنة أعداد المشاركن  بأكنثر م   القومّنة"، الذي أقّره الكينست قبل أسبوعن .

ألف متظاهر، رفعوا األعالم  100ألف متظاهر، بنيما أعل  الميظمو  أ  العدد تجاوز  50
 العربنة الدرزنة في البالد.اإلسرائنلّنة والدرزّنة، جاءوا م  مختلف القرى 

وم  بن  المشاركن  في المظاهرة الرئنس الروحي للطائفة الدرزنة، موفق طرنف، وضباط دروز في 
الجنش اإلسرائنلي، ورئنس جهاز األم  العام )الشاباك( اإلسرائنلي السابق، نوفال دنسكن ، باإلضافة 

في، ورئنس أركا  الجنش اإلسرائنلي األسبق، إلى رئنسي الموساد السابقن ، تمنر باردو وأفرانم هلن
 غابي أشكنيازي.
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وبداًل م  التشدند على حق الدروز في مواطيتهم المتساونة بوطيهم كأبياء للشعب العربي الفلسطنيي، 
اختار طرنف مهاجمة القايو  م  باب الخدمة العسكرنة، مؤّكدًا أ  إسرائنل ال ترى بالدروز مواطين  

كذلك، إ  الحراك الرافض لر"قايو  القومّنة" نيبع م  األلم والخنبة الكبنرن  لدى متساونن ، وقال، 
في حن  هتف المشاركو  ضّد "قايو  القومّنة" وضد حكومة بينامن  يتيناهو، وضّد وزنر  الدروز.

 االتصاالت في حكومته، أنوب قّرا، قائلن  إّيه "خائ ".
لي، غلعاد إردا ، هجومًا على المتظاهرن ، مساء النوم، م  جهته، شّ  وزنر األم  الداخلي اإلسرائن

 الّسبت، قائاًل: م  بن  المتظاهرن  هيالك سناسّنو  وأشخاص مغرضو  نسعو  إلى إشعال الينرا .

 شاكند تهدد: "إلغاء قايو  القومنة سنؤدي إلى حرب بن  السلطات"
هرن  الدروز في تل أبنب إلى إلى ذلك، تعرض سلوك المتظا، 6/8/2018الحياة، لندن، وأضافت 

ايتقادات داخل المجتمع العربي وفي أوساط درزنة أنضًا على خلفنة رفع أعالم إسرائنل "والتملق 
للدولة بعبارات المدنح وحلف الدم، والتوسل لمساواتهم مع سائر المواطين  النهود، وربط الحقوق 

مشاركتهم في إيشاد "اليشند الوطيي"  بالواجبات في شكل مغلوط". كما وجهت ايتقادات عينفة على
وكتب األستاذ الجامعي رباح حلبي على صفحته في "فانسبوك"، الئمًا بشدة ما حصل:  اإلسرائنلي.

"كايت تظاهرة هائلة، ووقفة جماهنرنة تارنخنة هزت المشاعر وسجلت موقفًا مشرفًا، لك  القنادة 
د: "ما هذا "االيدالق" على اإلسرائنلنة التي ترفضكم الجدندة جاءتيا بالخطاب القدنم بلباس جدند". وزا

وال تعترف بكم؟ ما هذا "االيدالق" على نهودنة الدولة؟ وكأييي بكم تؤكدو  وتصرو  على نهودنتها 
وأضاف: "تتشدقو  بالمساواة وتيشدو  دولة نهودنة... أو أيكم سذج، أو  أكنثر م  النهود أيفسهم".

الحقنقة وتحرفو  عيها لمآربكم الشخصنة. الدولة النهودنة هي يقطة  مغفلو  أم ايتهازنو . تعرفو 
المحور. ال تجوز مساواة لغنر النهود في دولة النهود. وال تجوز دولة نهودنة ودنموقراطنة في آ  

وأردف: "في هذه الحالة، علنكم االعتراف بأيكم ال تستطنعو  الحصول على  معًا. أو هذه أو تلك".
ة. بعضكم نعلل دعمه الدولة حتى إذا عّرفت يفسها بالنهودنة، بأيها تؤّم  له األما  المساواة التام

واالستقرار، أي نستيجد بالراعي خوفًا م  الذئب. نا خوفي أ  نلتهميا الراعي يفسه نومًا ما، خصوصًا 
 إ  بقنيا يتملق له ويهابه ويعل  الوالء له م  دو  شرط أو قند".

 
 نون القومية سيؤدي إلى حرب بين السلطات"شاكيد تهدد: "إلغاء قا .11

هددت وزنرة القضاء اإلسرائنلنة، أننلت شاكند، بعد ظهر نوم األحد، بر"حرب بن  : محمود مجادلة
سلطات الدولة"، إذا ما قررت المحكمة اإلسرائنلنة العلنا إلغاء "قايو  القومنة"، الذي أقره الكينست 

 قبل أسبوعن .



 
 
 
 

 

 20 ص             4708 العدد:             8/6/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

ت أدلت بها خالل مقابلة مع إذاعة الجنش، إيه "لنس م  حق المحكمة وقالت شاكند في تصرنحا
وتابعت  العلنا وال م  سلطتها إلغاء قواين  أساس"، ما اعتبرته قد نحدث زلزاال بن  أجهزة الدولة.

شاكند أ  "قضاة المحكمة العلنا هم أشخاص جادو  للغانة ومهينو . الكينست هو الجمعنة 
وأضافت أ  "على قضاة المحكمة العلنا أ  نفسروا  حدد قواين  األساس".التأسنسنة التي تعرف وت

القواين  وفقا لقواين  األساس وال أعتقد ايه سنكو  هياك أغلبنة في المحكمة العلنا التخاذ منثل هذه 
 الخطوة )إلغاء القايو (".

تخدم مشروعه  وتابعت شاكند م  حزب "البنت النهودي" الذي دفع جاهدًا إلقرار القايو  بصنغة
االيتخابي القائم على تشجنع االستنطا  غنر القايو ، أ  "المحكمة العلنا أعطت ليفسها صالحنة 

وادعت أيه "ال نوجد بلد تدخلت محكمته العلنا  إلغاء القواين  التي تتعارض مع قواين  األساس".
 إللغاء بيود م  دستوره".

 5/8/2018، 48عرب 
 

 ائيلية" ضّد "قانون القومية"التماسات لـ"العليا اإلسر  .11
يطاق االحتجاجات على "قايو  القومنة" الذي أقره الكينست اإلسرائنلي، : اتسع محمود مجادلة

بأشكال متعددة، أبرزها المسار القضائي، ولك  فرص تعدنله تبدو حتى اآل  ضئنلة جدا إ  لم تك  
  جهة معارضة للقايو  إلى لمحكمة نأتي ذلك في ظل االلتماسات التي تقدمت بها أكنثر م معدومة.

اإلسرائنلنة العلنا، للمطالبة إما بتعدنالت على بيود معنية بالقايو ، أو للمطالبة بإلغائه، لعل أبرزها 
التماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم لجية المتابعة العلنا للجماهنر العربنة والتماسات التي تقدمت 

  الطائفة العربنة الدرزنة باإلضافة إلى أحزاب "نسارنة" بها سلطات محلنة عربنة وممنثلن  ع
 إسرائنلنة على غرار "منرتس".

فنما قدم ممنثلو  ع  العرب البدو م  التجمعات البدونة شمالي البالد ومياطق اليقب الذن  نخدمو  
بن  في الجنش اإلسرائنلي، نوم األحد، التماسًا آخر للمحكمة العلنا ضد "قايو  القومنة"، مطال

المحكمة بأ  تأمر الحكومة والكينست بشرح األسباب التي تحول دو  إبطال القايو . معتبرن  أ  
 القايو  نميح تفضنالت للنهود في البالد لكويهم نهودًا.

في المقابل، اختار بعض م  وجهاء الطائفة العربنة الدرزنة، وفي مقدمتهم الزعنم الروحي للطائفة، 
ايو  م  باب الخدمة العسكرنة، مؤّكدًا أ  إسرائنل ال ترى بالدروز موفق طرنف، مهاجمة الق

مواطين  متساونن ، وقال، كذلك، إ  الحراك الرافض لر"قايو  القومّنة" نيبع م  األلم والخنبة الكبنرن  
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لدى الدروز، بدال م  التشدند على حق الدروز في المواطية المتساونة بوطيهم كأبياء للشعب العربي 
 طنيي باعتبارهم سكا  البالد األصلنن .الفلس

 5/8/2018، 48عرب 
 

 معارَضْين درزّيين لـ"قانون القومية": أنتما "مجرمان"ديختر يهاجم  .11
وصف عضو الكينست ع  حزب "اللنكود" "آفي دنختر" وهو المبادر إلقرار القايو ،  :محمود مجادلة

ضنفًا أ  الشرطة تعرف كنف تتعامل ما "، محتجن  درزنن  على إقرار قايو  القومنة بأيهما "مجرم
وكا  مدنر الميتدى الدرزي لمياهضة قايو  القومنة، أمنر خينفس والياشط نوسف خينفنس،  معهما.

قد اعتلنا ميصة كلنة كرمنئنل خالل كلمة لدنختر في حفل لتوزنع الميح الدراسنة على طالب دروز 
لدنختر: "أيت عيصري. عار علنك. اذهب لبنتك".  وقال هذا  وحاوال ميع دنختر م  متابعة خطابه.

ودعوا الحاضرن  إلى مغادرة القاعة قائلن : "أيتم مواطيو  م  الدرجة النثاينة، لقد أهايكم"، قبل أ  
 نتم إخراجهما بالقوة.

 5/8/2018، 48عرب  
 

 "من ال يعجبه قانون القومية فلينشئ دولة درزية في سورية"مقرب من نتنياهو:  .11
الجمعة، هجومًا على  نومشّ  مقّرب م  رئنس الحكومة اإلسرائنلّنة، بينامن  يتيناهو، : راوشةأحمد د

الطائفة العربنة الدرزنة لرفضهم قايو  القومّنة، بعد نومن  م  تفّجر االجتماع بن  يتيناهو وقنادات 
ينة سابقًا(: ل  يغّنر وقال مقّرب م  يتيناهو في تصرنحات يقلتها "شركة األخبار" )القياة النثا درزنة.

أّنة كلمة في قايو  القومّنة، وم  ال نالئمه القايو ، لنيضم إلى المجتمع الدرزي الكبنر في سورنة، 
 ولنيشئ هياك دولته الدرزّنة.

 4/8/2018، 48عرب 
 

 على الحدود البحرية مع غزة مائيا   االحتالل ينجز حاجزا   .11
ي، نوم األحد، صورًا تظهر تقدم إيجاز الحاجز المائي يشر جنش االحتالل اإلسرائنل: محمود مجادلة

الذي نفصل المياطق الحدودنة البحرنة بن  قطاع غزة وقاعدة "زنكنم" العسكرنة اإلسرائنلنة في 
، وذلك في محاولة م  قوات االحتالل لتشدند الحصار على القطاع المحاصر، بزعم 48مياطق الر

لل" عياصر م  الجياح العسكري لحركة حماس، لتيفنذ عملنة "ميع التهدندات األمينة" واحتمال "تس
 كومايدوز بحرنة.
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وكا  االحتالل اإلسرائنلي قد أعل  قبل شهرن  الشروع في بياء الحاجز الذي وصف بأيه "األول م  
 يوعه في العالم"، قبالة شاطئ زنكنم على بعد بضعة كنلومترات شمال غزة".

متر على  200نتكو  م  سواتر ترابنة طمرت مناه البحر بعمق وأظهرت الصور أ  الحاجز المائي 
طول المياطق الحدودنة للقطاع، لكسر األمواج، باإلضافة إلى سناج شائك على بعد بضعة 

مترًا، ننثبت  50متر، فنما نصل عرض قاعدته إلى  200ونبلغ طول الحاجز  كنلومترات شمال غزة.
 علنها سور بارتفاع ستة أمتار.

 5/8/2018، 48عرب 
 

 على غزة استطالع: أغلبية اإلسرائيليين يؤيدون عدوانا   .11
أظهر االستطالع األكادنمي الشهري "مؤشر السالم"، الذي نصدر ع  "المعهد : بالل ضاهر

اإلسرائنلي للدنمقراطنة" وجامعة تل أبنب، أ  أغلبنة اإلسرائنلنن  تؤند تضمن  "قايو  القومنة" 
طنة مبدأ المساواة، كما تطرق االستطالع إلى التوتر األميي في جبهتي العيصري والمعادي للدنمقرا

 إسرائنل مقابل قطاع غزة وسورنة.
م  المستطلعن ، في "مؤشر السالم" لشهر تموز/نولنو الفائت ويشر األسبوع الماضي،  %47وقال 

جة إلى س  إيه كايت هياك حا %45إيه لم تك  هياك حاجة إلى س  "قايو  القومنة"، بنيما قال 
م  النهود اعتبروا أيه توجد حاجة لس   %52قايو  كهذا. وتبن  م  تفاصنل االستطالع أ  

م   %61.5م  المستطلعن  العرب أيه لم تك  هياك حاجة إلى سّيه. وقال  %84القايو ، بنيما أكد 
يه كا  نيبغي أ  نتطرق القايو  إلى مسألة المساواة. وأند يصف مصوتي مجمل المستطلعن  إ

م  مصوتي النسار إضافة مبدأ المساواة  %91م  مصوتي أحزاب الوسط و %74أحزاب النمن  و
 إلى القايو .

م  المستطلعن  أ  س  "قايو  القومنة" ل  نؤنثر العرب الدروز أو على اللغة العربنة،  %61واعتبر 
م  المستطلعن  النهود ع  التأنند لتغننر مكاية  %51ى هذا القايو  مكايتها الرسمنة. وأند التي ألغ

 م  العرب. %93اللغة العربنة، بنيما رفض هذا التغننر 
م  العرب المشاركن  في االستطالع أ  حركة حماس تحاول جّر  %34م  النهود و %70وادعى 

 %75م  المستطلعن ، بنيهم  %54قطاع غزة. وأند  إسرائنل إلى عملنة عسكرنة واسعة اليطاق في
م  مصوتي أحزاب النمن ، ش  عملنة عسكرنة واسعة ضد القطاع، تشمل اجتناحا برنا، في حال 

 فقط م  المستطلعن  العرب. %69خرق وقف إطالق اليار، بنيما عارض ذلك 
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تقرار اليظام السوري ال م  المستطلعن  نعتقدو  أ  اس %42وفنما نتعلق بالوضع في سورنة، فإ  
م   %70.5إ  استقرارا كهذا في مصلحة إسرائنل. واعتبر  %34.5نخدم مصالح إسرائنل، فنما قال 

المستطلعن  أ  إسرائنل محقة بإعاليها عدم السماح بدخول الجئن  سورنن  إلى األراضي التي 
ن  العرب دخول الجئن  م  المستطلع %66تسنطر علنها، وبضميها هضبة الجوال  المحتلة. وأند 

 م  المستطلعن  النهود. %80سورنن  في حال وجود خطر على حناتهم، بنيما عارض ذلك 
م  النهود إيها لم  %56عاما على تيفنذ خطة االيفصال ع  قطاع غزة، قال  13وبمياسبة مرور 

 م  العرب إيها كايت خطوة صحنحة. %68تك  خطوة صحنحة، بنيما قال 

 5/8/2018، 48عرب 
 

 مؤشر إيجابي لألمم المتحدة بفتح تحقيق حول "قانون القومية" قرار المقرر الخاصالنائب بركة:  .11
أعل  المقرر الخاص لألمم المتحدة، فنريايد دي فارنينس، ع  الشروع  زهنر أيدراوس: -الياصرة  

سرائنل في أعقاب بإجراءات رسمنة للتحقنق بالشكوى التي تقدمت بها لجية المتابعة العلنا ضد دولة إ
 تشرنع قايو  القومنة النهودنة.

وقال رئنس لجية المتابعة محمد بركة، إّ  قرار المقرر الخاص، هو مؤشر إنجابي، لبدء تحرك 
المتابعة، على المستوى الدولي، ضد قايو  القومنة، وضد الحكومة اإلسرائنلنة، وفي األسابنع 

ري اتصاالت مباشرة، مع األمم المتحدة، والهنئات التابعة المقبلة، وبعد وضع الترتنبات الالزمة، ستج
 لها، ومع االتحاد األوروبي، للضغط على إسرائنل وحكومتها م  أجل إلغاء القايو .

سلنما  إّ  قايو  القومنة ُنعند -على صلة، قالت اليائبة العربّنة في الكينست اإلسرائنلّي، عاندة توما
، رامنًة بذلك للقايو  العيصري الذي سّيته إسرائنل في ”  الغائبن المواطين  الحاضرن“تعرنفيا كر 

سيوات الخمسن  وبموجبه استولت ويهبت مئات آالف الدويمات م  األراضي وممتلكات الفلسطنينن  
 الذن  ُهّجروا م  أرضهم عيّوة.

 5/8/2018رأي اليوم، 
  

 ع غزةوزير إسرائيلي ُيقدم "خطة" تتضمن االنفصال "التام" عن قطا .10
قالت إذاعة "كا  اإلخبارنة" العبرنة، إ  وزنر المخابرات والمواصالت نسرائنل كاتس، : قدس برس

سنعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤو  السناسنة واألمينة )كابنينت( خالل التئامه النوم، 
رنة نوم األحد، وأوضحت اإلذاعة العب خطة للتسونة السناسنة مع الفصائل الفلسطنينة في قطاع غزة.

أ  م  أبرز بيود "خطة كاتس" االيفصال التام ع  غزة، واشتراط تقدنم أي مساعدة للقطاع بإعادة 
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وتضم  اقتراح كاتس إيشاء جزنرة مساحتها نثماينة  اإلسرائنلنن  المحتجزن  فنه إلى دنارهم.
بة أمينة دولنة، كنلومترات مربعة، على أ  تضم في مرحلة أولى منياء )للمسافرن ( نخضع لرقا

 ومطارًا في المستقبل.
 5/8/2018قدس برس، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في الجوالن السوري المحتل .11

أعل  جنش االحتالل اإلسرائنلي، اطالقه نوم األحد، مياورات عسكرنة تستمر أسبوعا في : الياصرة
وراته العسكرنة تأتي في إطار خطة وذكر الجنش االحتالل، أ  ميا الجوال  السوري المحتل.
 بهدف الحفاظ على جاهزنة القوات. 2018التدرنبات السيونة لعام 

 5/8/2018قدس برس، 

 
 حرائق بمستوطنات غالف غزة بفعل "البالونات" الحارقة سبعةمصادر عبرية:  .11

حارقة م  البالويات الذكرت مصادر عبرنة، أ  الشبا  الفلسطنينن  استمروا في إطالق : الياصرة
نوم األحد، يحو المد  والبلدات المحاذنة للقطاع، ما تسبب في ايدالع حرائق بأراض قطاع غزة، 

وأفادت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة عبر موقعها  زراعنة وميشآت في محنط قطاع غزة.
فنم"، اإللكترويي أ  أكبر الحرائق ايدلعت النوم على مقربة م  طرنق رئنس في مستوطية "كنسو 

" العبري أ  سبعة حرائق 0404وذكر موقع " حنث تعمل فرق اإلطفاء على إخماد الينرا  هياك.
 ايدلعت في مستوطيات غالف غزة بفعل استمرار إطالق البالويات المحملة بالمواد الحارقة.
 5/8/2018قدس برس، 

 
 بجراحه بمسيرات العودة استشهاد شاب متأثرا   .11

ألحد، مواط  متأنثرًا بإصابته خالل مسنرات العودة عيد حدود وسط قطاع استشهد مساء النوم ا: غزة
 17وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة باستشهاد الفتى أحمد جهاد العاندي  غزة.

 عامًا متأنثرا بجراحه شرق مخنم البرنج سابقًا.
العودة وكسر الحصار لمسنرة  األولىوحسب مصادر محلنة فإ  العاندي أصنب في الجمعة 

 برصاص االحتالل شرق البرنج واستشهد النوم.
 5/8/2018، الين أونفلسطين 
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 غارتان إسرائيليتان تستهدفان مطلقي البالونات .11
أصنب أربعة فلسطنينن ، أمس األحد، جراء غارتن  جونتن  شيتهما "إسرائنل" الستهداف سنارة  غزة:

ة، ومجموعة ياشطة في إطالق البالويات والطائرات الورقنة مدينة في بلدة بنت الهنا شمال قطاع غز 
 الحارقة، وأطلقت زوارق بحرنة االحتالل اليار على مراكب الصنادن  في بحر غزة.

وقالت مصادر فلسطنينة طبنة ومحلنة، إ  أربعة فلسطنينن  وصلوا إلى المستشفى األيدوينسي شمال 
 ا بها جراء الغارة الجونة. القطاع لتلقي العالج م  جروحهم التي أصنبو 

قال متحدث باسم جنش االحتالل، إ  طائرة "إسرائنلنة" يّفذت هجوًما على "سنارة تتبع لخلنة كايت 
تطلق بالويات حارقة، وكذلك على خلنة أطلقت البالويات م  شمال قطاع غزة في تجاه 

 المستوطيات" في غالف غزة.
نة" اليار، صباح أمس األحد، صوب مراكب الصنادن  م  جهة أخرى أطلقت زوارق حربنة "إسرائنل

الفلسطنينن  على طول الساحل شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة "معا" الفلسطنينة أ  إطالق اليار 
 ولم نسفر إطالق اليار ع  وقوع إصابات. أجبر الصنادن  على العودة للشاطئ.

 6/8/2018، الخليج، الشارقة
 

 م إخطارات بالهدم ومخالفات ماليةاالحتالل يقتحم سلوان وُيسلّ  .11

مالنة لعدد  بالهدم ومخالفاتسّلمت طواقم بلدنة االحتالل في القدس، نوم األحد، إخطارات : القدس
 م  أصحاب الميازل في بلدة سلوا  جيوب المسجد األقصى، بحجة عدم الترخنص.

 5/8/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
 

 من الضفة بينهم والدة شهيد فلسطينيا   12ل تعتقل قوات االحتال  .11
وصباح نوم  السبت األحدقال يادي األسنر، إ  قوات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت، اللنلة : رام هللا
 مواطيا م  الضفة بنيهم والدة شهند. 12األحد، 

 نتهم م  القدس.م  الضفة غالب مواطياً  21نشار إلى أ  االحتالل اعتقل خالل النومن  الماضنن  
 5/8/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 

 
 اعتقال ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة .11

اعتقلت قوات االحتالل أمس األحد، ستة مقدسنن  م  مقبرة باب الرحمة المالصقة للسور الشرقي 
حمتا المقبرة وقامتا بطقوس بن  للمسجد األقصى المبارك، فنما وفرت الحمانة الكاملة لمستوطيتن  اقت
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وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بنا ، أ  قوات االحتالل اقتحمت مقبرة باب الرحمة  القبور.
، ومحمد وخالد الزنرواعتقلت ستة مقدسنن ، وهم مدنر مركز معلومات وادي حلوة جواد صنام، 

ناد جابر، وأسعد كشعم، ومعتصم خالنلة، وتم اقتناده  م إلى مركز باب األسباط.عودة، وا 
وحول ما جرى أوضح جواد صنام عقب اإلفراج عيه م  مركز التحقنق، أ  مستوطيتن  اقتحمتا 
مقبرة باب الرحمة وقامتا بأداء طقوس تلمودنة بحمانة أفراد م  قوات االحتالل، مستفزن  الشبا  

وأضاف صنام أ  شرطة االحتالل المتواجدن  في المقبرة الذن  كايوا نقومو  بأعمال تيظنف داخلها. 
وفرت الحمانة الكاملة للمستوطيتن  رغم ايتهاكهما حرمة األموات، وجرت داخل المقبرة مشادات 

 كالمنة نثم اعتقلت الشرطة الشبا .
ناد جابر للتحقنق في مركز شرطة القشلة  وأضاف صنام أ  شرطة االحتالل حولت خالد الزنر وا 

 ع  البقنة دو  شرط، فنما صادرت الهاتف المحمول لصنام. بالقدس القدنمة، بنيما أفرجت
وأضاف مركز المعلومات في البنا  أ  المستوطين  نقتحمو  وبشكل شبه نومي مقبرة باب الرحمة 
ونؤدو  الطقوس التلمودنة بن  القبور، ومؤخرًا قامت مجموعة م  المستوطيات بتكسنر وتحطنم 

 ل أدائه  الطقوس بالمكا  بحراسة جيود االحتالل.بعض القبور في مقبرة باب الرحمة خال
 6/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 " لكسر حصار غزة3انطالق "سفينة الحرية  .11

أطلقت هنئة فلسطنينة في قطاع غزة، األحد، رحلة بحرنة هي النثالنثة م  : هدانة الصعندي -غزة 
 .2006لمفروض ميذ يوعها خالل العام الجاري، في محاولة لرفع الحصار اإلسرائنلي ا

و"سفنية الحرنة النثالنثة"، ايطلقت م  منياء غزة باتجاه "الحدود الشمالنة" للقطاع، حسب ما أعليت 
 هنئة "الحراك الوطيي لكسر الحصار" )شعبنة مستقلة(.

وقال بسام المياصرة، المتحدث باسم الهنئة، في كلمة له خالل مؤتمر عقد أمام منياء غزة، وحضره 
 اضول: "يعل  النوم ايطالق الرحلة البحرنة النثالنثة لسفنية الحرنة".مراسل األي

وأكد المياصرة أ  "هذه الرحالت تأتي للتأكند على حق الفلسطنينن  في المناه اإلقلنمنة قبالة شواطئ 
يشاء منياء نربط غزة بالعالم، وهذا ما كفله القايو  الدولي".  غزة، وا 

 5/8/2018 ،لألنباء الناضولوكالة 
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 االحتجاجات الرسمية لم تبدأ ..الزمة لم تصل لنتائج االتصاالت لحلّ  ":الونروا"اتحد موظفي  .11
أكد أمنر المسحال رئنس اتحاد موظفي وكالة "األويروا" لر"القدس العربي"، أ   أشرف الهور: –غزة 

، إليهاء أزمة االتصاالت الجارنة حالنا م  عدة أطراف فلسطنينة مع إدارة هذه الميظمة الدولنة
تقلنص الخدمات، واالستغياء ع  الكنثنر م  الموظفن ، لم تصل إلى أي يتائج. وقال إ  

 االحتجاجات داخل المقر الرئنسي تتصاعد، بالتحاق موظفن  جدد باإلضراب ع  الطعام.
 وكشف المسحال لر "القدس العربي" ع  وجود اتصاالت حالنا تقوم بها الحكومة الفلسطنينة، وكذلك
دائرة شؤو  الالجئن  الفلسطنينن  في ميظمة التحرنر الفلسطنينة، مع رئاسة "األويروا" والمفوض 
العام في العاصمة األردينة عما ، م  أجل إيهاء سناسة "التقلنص" في الخدمات، التي لجأت إلنها 

لم تسفر بعد ع  لكيه قال إ  أنا م  هذه االتصاالت  هذه الميظمة الدولنة، بزعم "األزمة المالنة".
أي يتائج ملموسة على األرض، لكيه أكد على استمرار الفعالنات التي نيفذها حالنا الموظفو  

 المفصولو  ع  العمل، داخل المقر الرئنس غرب مدنية غزة.
نقول المسحال إ  هياك "خطرا حقنقنا" نهدد "األم  الوظنفي" لكافة العاملن  في "األويروا". وأضاف 

وظف في غزة ال نشعرو  بوجود أما  حالي نحفظ عملهم في هذه المؤسسة، رغم ألف م 13أ  
 عاما. 30وجود موظفن  نقفو  على رأس عملهم ميذ أكنثر م  

وأكد أ  االحتجاجات الحالنة تتصاعد داخل مقر "األويروا" الرئنسي، رغم لجوء اإلدارة إلى فرض 
الكهرباء والمناه ع  مكا  االعتصام. عقوبات على الموظفن  المحتجن ، م  خالل قطع خطوط 

ويفى ما تروج له رئاسة "األويروا" بأ  االعتصام نعنق العمل والحركة داخل المقر الرئنسي، مؤكدا 
نتحركو  بأرنحنة. وتوقع أ   ذلك المقرعلى "سلمنة االحتجاجات"، وأ  باقي الموظفن  العاملن  في 

موظفا  20الل األنام المقبلة، خاصة بعد ايضمام نتضاعف عدد الموظفن  المضربن  ع  الطعام خ
 أول م  أمس لإلضراب.

وفي ظل تواصل هذه الفعالنات االحتجاجنة، أكد المسحال أ  الخطوات الفعلنة الكبنرة لالحتجاج لم 
تبدأ بعد، مشنرا إلى أ  ما جرى خالل األنام الماضنة كا  مشاركات م  قبل الموظفن  الذن  جرى 

 م، بمشاركة االتحاد والقطاعات الشعبنة الفلسطنينة.االستغياء عيه
 1000وأضاف "في حال لم تستجب األويروا للمطالب المقدمة بإيهاء سناسة التقلنص وفصل الر 

 موظف، سيدخل في إضراب مفتوح ع  العمل، في كافة المرافق".
 6/8/2018، لندن، القدس العربي
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 قصىمئات الطفال يختتمون مخيمهم الصيفي بال .10
اختتم مئات األطفال الفلسطنينن  بالقدس مساء أمس مخنمهم الصنفي بجولة : هبة أصال  -القدس 

تعرنفنة في رحاب المسجد األقصى وميطقة باب العامود، بحياجر صدحت بالبنعة للمسجد 
وجلس يحو ستمئة طفل وطفلة على درجات باب العامود ضم  فعالنات اختتام "مخنم  وفلسطن .
، مرتدن  قمصايا ملوية، ورددوا بصوت واحد اليشند الوطيي 2018الصنفي" في دورته لعام الرجاء 

 الفلسطنيي "موطيي"، وأغينة "جية جية".
وأكد مدنر المخنم أحمد جابر أ  اختنار المسجد األقصى والبلدة القدنمة لتكو  الجولة الختامنة فنهما 

 عاما. 14و  6الذن  تتراوح أعمارهم بن   نأتي م  باب تعزنز مكايتهما في يفوس المشاركن 
وأضاف "يركز في المخنم على القضانا الفلسطنينة النثابتة: القدس، واألسرى، والتارنخ والروانة 
الفلسطنينة؛ ليترك بصمة ويوجه الشباب يحو القدس، ولمسيا يقصا في المعرفة لدى المشاركن  

 وحاوليا ملء الفراغ".
وبلت الخطة التعلنمنة والتنثقنفنة التي طبقتها اإلدارة بشغف المشاركن  وبحسب مدنر المخنم، فقد ق

للحصول على المعلومة، فكا  الحرص على أ  تتم إجابة هذه التساؤالت م  قبل أشخاص 
 مختصن  ومؤهلن .

مئتا رحلة ترفنهنة وتعلنمنة وتنثقنفنة،  -الذي استمر أكنثر م  شهر-ويظمت خالل المخنم الصنفي 
المشاركو  المد  والقرى الفلسطنينة المهجرة، وتعرفوا على أسمائها الفلسطنينة وتارنخها  زار خاللها

 م  قبل مرشدن  سناحنن  مرخصن .
 5/8/2018الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 غزة: اللجان الشعبية لالجئين توجه مذكرة لميالدينوف .11

كرة لميسق عملنة السالم وجه رؤساء اللجا  الشعبنة لالجئن  بقطاع غزة، نوم األحد، مذ: غزة
وكالة  إجراءاتبالشرق األوسط ينكوالي منالدنيوف عبر مدنر مكتبه غنريوت ساور، تياولت خطورة 

وأكدت اللجا  الشعبنة لالجئن  في المذكرة، أ  ما نحدث هو حرب جدندة على الالجئن   األويروا.
م  هنئة األمم المتحدة ووكالة  وفكرهم ونثقافتهم وقنمهم، ما نتطلب تستهدف قضنتهمالفلسطنينن  

وطالبوا منالدنيوف بالعمل الجاد مع المجتمع  الغوث الدولنة االستمرار بواجبها تجاه الالجئن .
 بعملها.الدولي لميع تأجنل العام الدراسي، وحل مشكلة الموظفن ، وميع التقلنصات لتستمر "األويروا" 

 5/8/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية (وفا 
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 أمر اعتقال إداري بحّق أسرى بينهم طفل 49االحتالل يصدر  .11
أمر اعتقال إداري بحّق عدد م  األسرى، لمدد  49أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائنلي  :رام هللا

تّموز  31وحّتى  19تتراوح بن  أربعة وستة شهور قابلة للتجدند عّدة مرات، وذلك ميذ تارنخ 
 أمرًا صدرت بحّق أسرى أمضوا أشهرًا وسيوات قند االعتقال اإلداري. 20عالوة على  الميصرم.

 5/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ت على السرى الطفالامحاكم االحتالل تفرض غرامات باهظة بآالف الدوالر  .11

أفادت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، بأ  المحاكم اإلسرائنلنة فرضت خالل شهر تموز : رام هللا
)نولنو( الماضي، غرامات مالنة باهظة على عدد م  األسرى األطفال في سج  "عوفر" العسكري؛ 

 ألف دوالر(. 23ألف شنكل )يحو  85وصل قدرها إلى أكنثر م  
وقالت الهنئة الحقوقنة الفلسطنينة في بنا  لها األحد، إ  محاكم االحتالل فرضت أحكاًما بالسج  

وأشارت إلى إنداع  فلسطنينن  المحتجزن  في سج  "عوفر" العسكري.الفعلي بحق عدد م  األطفال ال
طفاًل فلسطنينًّا إلى قسم األسرى األشبال في سج  "عوفر" جيوب غربي رام هللا، خالل الشهر  16

وأوضحت أ  م  بن  المعتقلن ؛ نثماينة أطفال اعتقلوا م  ميازل ذونهم عقب اقتحامها، في  الماضي.
رن  م  الطرقات، وآخر على حاجز عسكري، فضال ع  آخَرن  تم اعتقالهما حن  اُعتقل نثالنثة آخ

 بتهمة عدم حنازة تصارنح لدخول األراضي المحتلة، ومنثلهما تم اعتقالهما بعد االستدعاء للتحقنق.
وُسجل م  بن  األطفال الذن  تم اعتقالهم الشهر الماضي، أسنر قاصر تم اعتقاله بعد إطالق 

خرو  تعرضوا العتداءات همجنة أنثياء اعتقالهم وعملنات التحقنق معهم في آ 6الرصاص علنه، و
 مراكز التوقنف اإلسرائنلنة.

أسنًرا، وتراوحت  36وبنيت الهنئة في تقرنر صدر عيها النوم، أ  عدد األطفال المحكومن  بلغ 
 شهًرا. 34و 31األحكام بالسج  الفعلي ما بن  

 5/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 كنيسة النيا.. موقع أثري يطمسه االحتالل لصالح المستوطنين .11
 اإلسالمنةمدنية القدس ال تعايي فقط م  تهوند للمقدسات  :دناال جونحا  - القدس المحتلة

ميذ  أسفلهالمبارك واستمرارنة الحفرنات  األقصىعليًا لقربها م  المسجد  األنثرنة األماك واستغالل 
يما تقوم سلطات االحتالل على )اإلخفاء األنثري( عشرات السين  وحتى نوم اليظر  إلبعاديا هذا وا 

دو  إعطاء السكا  األصلنن  االهتمام لهذه األماك  ومحاولتهم إلخفائها واستغاللها للمخططات 
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البلدة  أسواراالستنطاينة وربطها في الحدائق التوراتنه والعامة لخدمة المستوطين  القاطين  داخل 
 د االستنالء علنها.القدنمة بع

بلدة سلوا  وحي  إلىأنثياء مرورك م  جيوب باب اليبي داوود وشمال باب المغاربة الطرنق المؤدنة 
النثوري تقع "كينسة الينا" أي )الكينسة الجدندة( وهي داخل أسوار القدس القدنمة. للكينسة مدخال  

غاربة، حنث تقع النوم بشكل رئنسي م  طرنق اليبي داوود، والطرنق النثايي م  طرنق باب الم األول
 طرف حارة الشرف أو ما نسمى )حارة النهود( إضافة لطرنق التي تؤدي ليهانة حي األرم .

وبيى هذه الكينسة اإلمبراطور جستينا  المعروف "بالبّياء الكبنر" وتعد أكبر كينسة بنزيطنة في 
 منالدي. 614ية المقدسة بعد عام القدس، لكيها دمرت في الفترة التي اجتاح فنها الفرس المدن

نقول المرشد السناحي المقدسي بشار أبو شمسنة في حدنث لر"الحناة الجدندة": بينت "كينسة الينا" 
، عيد لحظة دخول الفرس 614لتكو  ميافسة لكينسة القنامة حجما ومكاية. لك  تم هدمها عام 

 نمها ميذ ذلك الحن  وحتى نوميا هذا.عاما لم تتم اعادة ترم 14لمدنية القدس واحتاللها لمدة 
التارنخي المسنحي كحدائق  األنثريوالموقع  األرضونقول أبو شمسنة إ  بلدنة االحتالل استغلت 

 عامة للمستوطين ، وتسعى إلى طمس المعلومات عيه.
 5/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "ورقة مصرية معّدلة" للمصالحة الفلسطينية"الحياة":  .11

علمت "الحناة" أ  القاهرة عّدلت "الورقة المصرنة" : فتحي صّباح، أسعد تلحمي -، الياصرة غزة
للمصالحة الفلسطنينة، بعد أخذ مالحظات حركة "فتح" والرئنس محمود عباس في االعتبار، لتصبح 

 م  نثالث مراحل بداًل م  أربع.
المعدلة" التي طرحتها القاهرة على  وكشفت مصادر فلسطنينة مونثوقة لر"الحناة" أ  "الورقة المصرنة

حماس، تتألف م  نثالث مراحل، و"تقترب كنثنرًا م  مطالب الرئنس عباس وبريامجه". وأوضحت أ  
"مدة المرحلة األولى خمسة أسابنع تبدأ بعودة الوزراء في حكومة التوافق الوطيي ورؤساء الهنئات 

ها توجه وفد أميي نمنثل السلطة الفلسطنينة والسلطات الحكومنة لمزاولة عملهم في قطاع غزة، نلن
لعقد اجتماعات مع وفد أميي م  حماس في القاهرة". وأضافت: "خالل المرحلة األولى أنضًا سُتشكَّل 

ومتابعة خطواتها"،  2017و 2011لجية وطينة مهمتها مراقبة تيفنذ اتفاقي القاهرة الموقعن  عامي 
وزارة المال في الضفة وغزة لالتفاق على تسلنم حماس  إضافة إلى "عقد اجتماع بن  مسؤولن  في

الجبانة للسلطة وحكومة التوافق". وأشارت إلى أ  "محادنثات تشكنل حكومة وحدة وطينة ستبدأ أنضًا 
 خالل المرحلة األولى".
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وكشفت أ  المرحلة النثاينة التي تستغرق أربعة أسابنع "ستتضم  تسلنم الجبانة على أرض الواقع 
المال في حكومة التوافق، والتعهد بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، خصوصًا لوزارة 

المدينن  والشرطة والدفاع المديي، وتيفنذ توصنات اللجية اإلدارنة القايوينة"، التي ُشكلت بموجب 
وأيهت أعمالها في شباط )فبرانر( الماضي. كما تتضم  هذه المرحلة "عقد اجتماع  2011اتفاق عام 

 لمجلس الوزراء في مقره في مدنية غزة لتقونم تمكن  الحكومة وما ُأيجز في هاتن  المرحلتن ".
وأكدت أ  "مدة المرحلة النثالنثة نثالنثة أنام فقط، وتتضم  عقد اجتماعات بن  مسؤولن  أمينن  م  

بياء حماس والسلطة الفلسطنينة، فضاًل ع  عقد اجتماع لإلطار القنادي الموقت المكّلف إعادة 
وهنكلة ميظمة التحرنر الفلسطنينة، ونضم إلى جايب فصائل الميظمة، حماس والجهاد اإلسالمي، 

 إضافة إلى المستقلن ".
 6/8/2018، الحياة، لندن

 
 2019من  الول رويترز: شركة مصرية خاصة تبدأ استيراد الغاز اإلسرائيلي في الربع .11

البترول في مصر إ  م  المخطط له أ  تبدأ قالت مصادر بصياعة  :القاهرة م  أحمد إسماعنل
شركة مصرنة خاصة استنراد الغاز الطبنعي اإلسرائنلي م  أجل إعادة تصدنره خالل الربع األول م  

عملنات االستنراد ستبدأ بكمنات قلنلة تزداد تدرنجنا لتصل إلى ذروتها "وقال أحد المصادر  .2019
 ادر تفاصنل بخصوص السعر وال الكمنات.ولم تذكر المص. "2019في سبتمبر )أنلول( 

كايت شركة دولفنيوس المصرنة الخاصة وقعت في فبرانر شباط اتفاقا الستنراد الغاز م  إسرائنل في 
أحرزته بالده التي تستهدف  "هدفا"صفقة وصفها الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي آيذاك بأيها 

 ة شرق المتوسط.أ  تصبح مركزا إقلنمنا لتداول الطاقة في ميطق
 5/8/2018، وكالة رويترز لألنباء

 
 مصر تزود غزة بغاز الطهي .11

بدء تورند الغاز  األحد ع  الفلسطنينة أمسأعليت الهنئة العامة للبترول في وزارة المالنة  غزة:
وقال مدنر هنئة البترول خلنل  احتناجات المواطين  وذلك للمرة األولى. غزة، لسدالمصري إلى قطاع 

، "إ  تورند الغاز نأتي استكمااًل لتطبنق تفاهمات إدخال المحروقات لقطاع غزة التي جرت شقفة
 طيًا م  الغاز ستدخل قطاع غزة، كخطوة أولى، 250العام الماضي مع الجايب المصري". وذكر أ  

 عبر عدد م  الشاحيات لسد احتناجات القطاع النومنة التي تقدر بمئتي ط  نومنًا.
 6/8/2018، رقةالخليج، الشا
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 العاهل الردني: ال ضغوط علينا بخصوص القضية الفلسطينية .11

أكد العاهل األرديي، الملك عبد هللا النثايي، أ  "موقف األرد  م  القضنة الفلسطنينة في : عما 
الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف نثابت ال نتغنر أبدًا"، مبنيًا في هذا اإلطار أ  "ال ضغوط على 

د "، وذلك بعد أ  كشفت مجلة "فورن  بولنسي" األمرنكنة، الجمعة، ع  "تسرنبات" حصلت األر 
علنها تونّثق طلب جارند كوشير، كبنر مستشاري الرئنس األمرنكي، دويالد ترامب، م  األرد  إلغاء 
وصف "الجئ" ع  ملنويي فلسطنيي نعنشو  على أراضنه، تمهندًا لتصفنة قضنة الالجئن  

 .الفلسطنينن 
وقال عبد هللا النثايي، خالل ترؤسه نوم األحد جايبًا م  جلسة مجلس الوزراء األرديي: "أيا أسمع 

وأضاف: "خالل زنارتي  إشاعات كنثنرة م  الداخل والخارج، فم  أن  نأتو  بهذه األفكار.. ال يعلم!".
فلسطنينة الذي نستيد للوالنات المتحدة جرى التأكند على موقف األرد  النثابت والواضح م  القضنة ال

 إلى حل الدولتن ، وبما نضم  إقامة الدولة الفلسطنينة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقنة".
 5/8/2018، ، لندنالعربي الجديد

 
 المبحوح في دبي صحفي إسرائيلي يتهم ضاحي خلفان بتسهيل عملية اغتيال .11

ئب رئنس شرطة دبي، ضاحي خلفا ، ليد : شهد موقع "تونتر" خالفًا حادا وحرب تصرنحات، بن  يا
 والصحفي اإلسرائنلي إندي كوهن .

وبدأت الحرب الكالمنة بن  الطرفن  بعدما ايتقد خلفا  إسرائنل في تغرندة قال فنها: "على العرب أ  
ندركوا هذه الحقنقة، أل  إسرائنل ال هم لها إال إحداث الدمار للوط  العربي، فهو السبنل الوحند لكي 

 نمية".تبقى مه
فتوعده كوهن  بفتح ملفاته قائاًل: "إسرائنل تاج راسك نا ضاحي خرفا ، إذا بتواصل التطاول على 
النهود وعلى إسرائنل قسمًا سأفتح ملفك وملف زنارتك السرنة مع وفد أميي في السيوات األخنرة إلى 

 م  اآل  وملفك سنفتح". تغرندة واحدة ضد إسرائنل أو النهود اعتباراً … إسرائنل، لقد أعذر م  أيذر
وبعد التهدند بفضح معلومات خطنرة، وفي محاولة الحتواء الموقف حاول خلفا  تحونل البوصلة 
باتجاه قطر متهمًا إناها بأيها م  تقف خلف حساب كوهن ، وأ  شخصنة وهمنة قطرنة وراء 

في مياظرة  الحساب، إال أ  الصحافي اإلسرائنلي، رد علنه في تسجنل مصور بأ  نظهر معه
أ  تظهر معي في مياظرة في أقرب وقت ممك ،  أتحداكمفتوحة على الهواء، قائاًل" ضاحي خلفا  

 هذا مطلب جمهوري مطلب خلنجي، أيا شخصنة حقنقنة".
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واستمر السجال لنتهم كوهن  يائب رئنس شرطة دبي ضاحي خلفا  والقنادي المفصول م  حركة 
نال القنادي في حركة "حماس"، محمود المبحوح في دبي عام فتح محمد دحال ، بتسهنل عملنة اغت

2010. 
م بجواز سفر مزور خوفًا م  السلطات  2010نيانر  18وزعم كوهن  أ  "المبحوح دخل دبي نوم 

، واألمرنكا  بلغوا الموساد، CIAاإلماراتنة، إال أ  ضاحي خلفا  أبلغ محمد دحال  واألخنر بلغ 
رفة المبحوح وايتظرهم حتى نخرجوا، لنصرح أيهم الموساد". وتساءل: وخلفا  هو م  أعطاهم كرت غ

 سيوات ون  اإليتربول عيهم كما هددت سابقًا؟". 8"طنب 
 6/8/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 في سورية عزيز إسبر مدير البحوث العلميةاتهامات للموساد باغتيال  .10

العنو ، برنف حماة الغربي، جيوب  شنعت بلدة وادي: تل أبنب: يظنر مجلي -ة سورن / طرطوس
ميطقة الغاب، أمس )األحد(، مدنر البحوث العلمنة في مصناف، عزنز علي إسبر، الذي قضى في 
حادث تضاربت األيباء حوله. ففي حن  أكدت مصادر محلنة أيه تم زرع عبوة ياسفة بسنارته 

الموساد اإلسرائنلي باغتنال أحد  مساء السبت، اتهمت الصفحات اإلعالمنة الموالنة 11ايفجرت في الر
أهم الشخصنات العسكرنة العلمنة، مشنرة إلى أ  الموساد كا  نتعقب عزنز إسبر في مدنية 
طرطوس، حنث نقنم، وفي مقر عمله بمركز بحوث مصناف، وأ  األجهزة األمينة أحبطت عملنة 

 اغتناله عدة مرات.
نر مركز البحوث العلمنة، عزنز إسبر، في ايفجار وأفاد "المرصد السوري لحقوق اإليسا " بمقتل "مد

 استهدف سنارته في مدنية مصناف، في رنف حماة، وسط سورنا، لنل السبت".
ولم نتمك  المرصد م  تحدند "ما إذا كا  االيفجار ياجمًا ع  عبوة مزروعة بالسنارة، أم على 

 الطرنق وتم تفجنرها ع  بعد".
نراينة إسرائنل بالوقوف وراء العملنة، بنيما صمتت وسائل اإلعالم وم  جايبها، اتهمت وسائل إعالم إ

الرسمنة في سورنا ع  يشر الخبر، واكتفت صحنفة "الوط "، المحلنة المقربة م  اليظام، بيشر خبر 
مقتضب، أكدت فنه أ  "إسبر وسائقه قتال بزرع عبوة ياسفة في سنارتهما"، وألمحت إلى تورط 

 إسرائنل بالعملنة.
إسرائنل، كالعادة، تجاهلت الحكومة والجنش وبقنة أجهزة األم  االتهامات بأيها تقف وراء عملنة وفي 

قتل عزنز إسبر. ورفض مسؤول بالحكومة اإلسرائنلنة التعلنق لر"رونترز" على مقتل إسبر، لك  
العلمنة في  وسائل اإلعالم العبرنة يشرت يبأ االغتنال بإبراز شدند، مشنرة إلى أيه كا  مدنر البحوث
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حماة، وأ  "القائد المندايي في صفوف القوى الردنفة للجنش السوري، سلنما  شاهن ، حمل إسرائنل 
المسؤولنة"، وقالت اإلذاعة الرسمنة في تل أبنب إ  "اسم الدكتور إسبر برز خالل السيوات الماضنة، 

بالمساهمة في تطونر  م  ضم  األسماء التي طالتها العقوبات األمرنكنة في سورنا، التهامه
 صوارنخ )إنراينة( بعندة المدى".

وفي يعي يشرته صفحة "فخر الوط " الموالنة على موقع "فنسبوك"، جاء: "عزنز إسبر لنس شخصنة 
عادنة، فيح  هيا يتحدث ع  كاتم أسرار صوارنخ تشرن  ومنسلو  السورنة، وفاتح اإلنراينة، يتحدث 

ي مرارًا في استهدافه لمراكز البحوث إلى أ  ارتقى النوم ع  شخصنة طاردها الطنرا  الصهنوي
 شهندًا".

م  جهة أخرى، قالت مصادر إعالمنة معارضة إ  عزنز علي إسبر هو صاحب فكرة تصينع 
البرامنل المتفجرة رخنصة التكلفة شدندة التدمنر، وكا  المسؤول األول ع  تصينع هذه البرامنل 

غربي، كما كا  نشرف على تصينع صوارنخ محلنة الصيع شدندة بميطقة وادي جهيم، برنف حماة ال
 التدمنر.

إلى ذلك، أعليت جماعة معارضة سورنة، تدعى كتنبة أبو عمار، في بنا  على "تلغرام" أمس، أيها 
 زرعت العبوات الياسفة التي قتلت إسبر.

صف يسبت إلى نذكر أ  مركز البحوث في مصناف قد تعرض في السيوات األخنرة لعدة عملنات ق
إسرائنل، آخرها تمت قبل بضعة أسابنع، كما تعرض لقصف م  قوات التحالف األمرنكنة والفريسنة 

 والبرنطاينة في أبرنل )ينسا  الماضي(، ردًا على استخدام الغاز م  قبل قوات اليظام السوري.
 6/8/2018، ، لندنالشرق الوسط

 
 ء ملف الالجئين الفلسطينيينترامب وحلفاؤه يريدون إنها": فورين بوليسي" .11

"األنام": نحاول جارند كوشير، صهر الرئنس األمرنكي دويالد ترامب وكبنر مستشارنه،  -القدس
التخلص بهدوء م  وكالة )األويروا( وفقًا لرسائل البرند اإللكترويي الداخلنة التي حصلت علنها مجلة 

 "فورن  بولنسي" األمرنكنة.
ا إ  مبادرة كوشير "تأتي في إطار حملة أوسع يطاقًا م  جايب إدارة وقالت المجلة في تقرنر له

خراج  ترامب وحلفائها في الكويغرس لتجرند هؤالء الفلسطنينن  م  وضعهم كالجئن  في الميطقة وا 
قضنتهم م  المفاوضات بن  إسرائنل والفلسطنينن ، وفقًا لمسؤولن  أمرنكنن  وفلسطنينن " الفتًة إلى 

 عن  على األقل نشقا  طرنقهما م  خالل الكويغرس للتعامل مع هذه القضنة".أ  "هياك تشرن
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شهرًا  18وقالت المجلة "كايت خطة السالم التي كا  نعمل علنها مع مسؤولن  أمرنكنن  آخرن  لمدة 
 واحدًة م  أكنثر ونثائق واشيط  سرنة".

وا( واضح في رسائل البرند واستدركت "لك  موقفه م  قضنة الالجئن  وعداءه تجاه وكالة )األوير 
 اإللكترويي الداخلنة التي كتبها كوشير وآخرو  في وقت سابق م  هذا العام".

"م  المهم أ  نكو  هياك جهد صادق ومخلص لتعطنل األويروا" كتب كوشير ع  الوكالة في واحدة 
  كبار المسؤولن  كايو  النثايي، والتي وجهها إلى العدند م 11م  تلك الرسائل اإللكتروينة بتارنخ 

اآلخرن ، بم  فنهم مبعوث السالم في الشرق األوسط جنسو  غرنيبالت: وكتب نقول "هذه ]الوكالة[ 
 تدنم الوضع الراه ، وهي فاسدة، وغنر فعالة وال تساعد على السالم".

لتوفنر اإلغانثة  1949لقد ساعدت الوالنات المتحدة في تمونل "األويروا" ميذ تأسنسها في عام 
 لفلسطنينن  اليازحن  م  ميازلهم بعد قنام دولة إسرائنل والحرب الدولنة التي تلت ذلك.ل

 وقد اعتبرت اإلدارات السابقة الوكالة بمنثابة مساهم حاسم في االستقرار في الميطقة.
وقالت المجلة "لك  العدند م  مؤندي إسرائنل في الوالنات المتحدة نرو  النوم "األويروا" كجزء م  

ة تحتنة دولنة أبقت قضنة الالجئن  حنة بشكل مصطيع، وأبقت اآلمال بن  الفلسطنينن  في بين
 وهو احتمال تستبعده إسرائنل بشكل قاطع". -الميفى بأيهم قد نعودو  نومًا ما إلى دنارهم 

وأضافت "ونشنر ميتقدو الوكالة بشكل خاص إلى سناستها في ميح وضع الالجئ لنس فقط ألولئك 
عامًا، بل إلى أحفادهم أنضًا، وهو ما نرفع عدد الالجئن   70وا م  فلسطن  االيتدابنة ميذ الذن  فر 

مالنن  شخص، نعنش نثلنثهم تقرنبًا في المخنمات في األرد  ولبيا  وسورنة والضفة  5إلى حوالي 
 الغربنة وغزة".

شروط قضنة الالجئن  وتابعت "بمحاولة إبعاد األويروا، تبدو إدارة ترامب مستعدًة إلعادة صناغة 
كما فعلت في قضنة رئنسنة أخرى في دنسمبر، عيدما اعترف ترامب  -الفلسطنينن  لصالح إسرائنل 
 بالقدس عاصمة إلسرائنل".

وأشارت إلى ايه في يفس البرند اإللكترويي في كايو  النثايي، كتب كوشير: "ال نمك  أ  نكو  هدفيا 
. أحنايًا نكو  علنك المخاطرة استراتنجنًا لكسر األشناء الحفاظ على استقرار األمور كما هي. ..

 للوصول إلى هياك".
وذكرت المجلة إ  كوشير أنثار قضنة الالجئن  مع المسؤولن  في األرد  خالل زنارة للميطقة مع 
غرنيبالت في حزنرا . ووفقًا لمسؤولن  فلسطنينن ، فقد ضغط على األرد  لتجرند أكنثر م  ملنويي 

 جلن  م  صفة الجئن  حتى ال نعود لر "األويروا" حاجة إلى العمل هياك.فلسطنيي مس
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وقالت حيا  عشراوي، عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة: "قال ]كوشير[ إيه نجب أ  
تتم عملنة إعادة التوطن  في الدول المضنفة، ونمك  لهذه الحكومات أ  تؤدي المهمة التي تقوم بها 

وأضافت إ  إدارة ترامب ترند م  دول الخلنج العربنة الغينة أ  تغطي التكالنف التي قد  ".األويروا
وتابعت عشراوي "إيهم نرندو  أ  نتخذوا قرارًا خطنرًا حقًا وغنر  نتكبدها األرد  في هذه العملنة.
 مسؤول وستعايي الميطقة كلها".

سؤول كبنر في اإلدارة األمرنكنة، ورفض البنت األبنض التعلنق على سجل هذه القصة. وقال م
شرنطة عدم الكشف ع  هونته، إ  سناسة الوالنات المتحدة فنما نتعلق ببريامج الالجئن  
الفلسطنينن  التابع لألمم المتحدة "نخضع لتقننم متكرر ومياقشات داخلنة. وستعل  اإلدارة سناستها 

 في الوقت المياسب".
 ونورك وواشيط  على أسئلة حول المبادرة.ولم نرد المسؤولو  األردينو  في ين

 5/8/2018، اليام، رام هللا

 
 ونروا" بغزة: مستعدون للتعامل مع مقترحات "اتحاد الموظفين" لتجاوز الزمةال مدير " .11

كشف ماتناس شمالي، مدنر عملنات وكالة "أويروا" في قطاع غزة، استعداده : يور أبو عنشة -غزة 
 رحات قدمها اتحاد موظفي الوكالة.لألخذ بعن  االعتبار مقت

جاء ذلك في حوار مع األياضول، تزاميا مع تواصل االحتجاجات ضد تقلنص "أويروا" عدد موظفنها 
 13وأوضح شمالي أ  أبرز المقترحات نتمنثل في تبرع جمنع موظفي غزة البالغ عددهم  في القطاع.

 رن  م  األزمة الحالنة.ألف، بمستحقات نوم واحد م  عملهم شهرنا، إليقاذ المتضر 
لك  اعتبر أ  ذلك "نعتمد على قبول جمنع الموظفن  للفكرة، ونتطلب جهود االتحاد م  أجل اإلقياع 

 بالتبرع لصالح المتضررن  م  األزمة األخنرة".
 5/8/2018، لألنباء الناضولوكالة 

 
 ضّد قانون القومية 48 المم المتحدة تفتح تحقيقا  بشكوى عرب الـ .11

بدأ المقرر الخاص لألمم المتحدة، فنريايد دي فارنينس، بالشروع   :برهوم جرانسي -اصرةالي
، 48الرسمنة للتحقنق في الشكوى التي تقدمت بها لجية المتابعة العربنة العلنا لفلسطنيني  باإلجراءات

 في أعقاب تشرنع قايو  القومنة االقتالعي العيصري. إسرائنلضد 
شارك في أنار )مانو( الماضي في مؤتمر القدرات البشرنة النثايي، الذي وكا  المقرر الخاص قد 

يظمته لجية المتابعة في مدنية الطنبة، وتم في حنيه عرض مخاطر مقترح قايو  القومنة على حقوق 
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 إلىتشرنع القايو ، بادرت المتابعة  أعقاب، كمجموعة قومنة أصالينة. وفي 48ومكاية فلسطنيني 
تمحورت حول قايو  القومنة وبيود  إسرائنلالمتبعة، ضد  اإلجراءات، بحسب تقدنم شكوى رسمنة

بصفتهم مواطين ، وسلسلة  48، ضد الشعب الفلسطنيي عامة، وضد فلسطنيني واإلقصائنةالتمننزنة 
 م  البيود تستهدفهم مباشرة.

 5/8/2018، الغد، عّمان
 

 ات إلغاء الوكالةأبو حسنة: الجمعية العامة صاحبة التفويض وال نخضع لرغب .11
قال المستشار اإلعالمي لألويروا، عديا  أبو حسية، إ  الجمعنة العامة لألمم المتحدة هي  :غزة

الوحندة صاحبة الوالنة والتفونض فنما نتعلق بعملنات األويروا في الشرق األوسط، مؤكدًا أ  خدمات 
وأضاف أبو حسية، في  وشاماًل. الوكالة ستستمر لحن  حل قضنة الالجئن  الفلسطنينن  حاًل عادالً 

عامًا بمواصلة تقدنم  70تصرنحات إذاعنة، النوم، أ  الجمعنة العامة كلفت األويروا ميذ إيشائها قبل 
الخدمات حتى حل قضنة الالجئن  حاًل عاداًل وشاماًل، و"يح  مصممو  على مواصلة هذا الطرنق 

وتابع أ  "مسنرة األويروا وتفونضها  ه كاماًل".وتقدنم كل ما يستطنعه م  أجل خدمة التفونض وتطبنق
ال نخضع لرغبات أشخاص أو دول، وم  أراد التغننر في تفونض األويروا علنه الذهاب للجمعنة 

 العامة صاحبة الوالنة الوحندة التي أندت بقاء األويروا وتفونضها بأغلبنة ساحقة".
 5/8/2018فلسطين اون الين، 

 
 اليس الدولية.. وغزة لن تصبح سنغافورةتخطئ حماس إن دخلت الكو  .11

 عبد الستار قاسم
بدانة أطلب م  حركة حماس وم  الجمنع أ  نشنروا إلى توقعاتي الخاطئة في مختلف األمور 
السناسنة العربنة والفلسطنينة بدءا م  ممارسات ميظمة التحرنر في لبيا  واألرد  وفلسطن  لغانة 

اينة، والحرب العربنة الغربنة على إنرا  وااليتفاضات واعتراف هذه الساعة، ومرورا بالنثورة اإلنر 
الميظمة بالصهانية واتفاق أوسلو وتغول الفساد، الخ. ومؤخرا خاطبت الياس بأ  صفقة ترامب فاشلة 

 حتما، وأ  الصهانية ل  نجرؤوا على حرب غزة.
شأ  غزة، وطلبت م  وقد خاطبت حماس عبر الفنس بوك قائال بأ  األعداء في حنرة م  أمرهم ب

 حماس أال تحرك ساكيا كنال تساعدهم على الخروج م  حنرتهم.
ما يسمعه في األخبار اآل  أ  حماس ستدخل الكوالنس الدولنة التي نتحدث سماسرتها ع  الجزرة 

أراد األعداء صياعة سيغافورة ليا لصيعوها في الضفة  إيه لوالتي سنحظى بها قطاع غزة. وأيا أقول 
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ة ميذ زم . وم  الضروري أال ييخدع بما نتحدنثو  عيه م  يعم وايفراج في حناة أهل غزة الغربن
 الكئنبة.

وأشنر هيا أ  القنادات الفلسطنينة لم تدخل مساومة إال كايت خاسرة. النثبات نثم النثبات، وا   كا  أحد 
لتارنخ. فعلنيا أال يقدم ال نعرف ا العرب فإيهنظ  أيه ل  تيطلي علنه أالعنبهم االستعمارنن  وأعوايهم 

خدمة لهم تسهل علنهم القضاء على المقاومة. وفي أي ترتنب نمك  أ  نحصل فإيه نجب اإلصرار 
على تيفنذ الوعود م  قبل العدو قبل التوقنع. ولو كيت مكا  حماس لما وقعت على أي شيء حتى 

ي شيء، وال تورطوا أيفسكم لو كا  تقدنم فلسطن  على طبق م  فضة للفلسطنينن . ال توقعوا على أ
بتفاهمات وأيتم تعلمو  أ  الصهانية ال نلتزمو  ورعاة التفاهمات نتحولو  إلى شناطن  خرس عيدما 

 نيتهك العدو أي تفاهم أو أي اتفاق. نجب عدم تكرار تجارب ميظمة التحرنر الفاشلة.
 6/8/2018، ، لندنرأي اليوم 

 
 كثر خوفا  وشعبها ال  إسرائيل أكثر الدول تسلحا   .11

 خالد العمانرة
قالت صحف ووسائل إعالم عبرنة إ  الحكومة اإلسرائنلنة ستيفق نثالنثن  ملنار شنكل )أكنثر م  

 نثماينة ملنارات دوالر( في السيوات العشر القادمة لتطونر أيظمة صوارنخ مضادة للصوارنخ.
غطي عموم إسرائنل، ( إ  الخطة ستYnetوقالت صحنفة ندنعوت أحرويوت في موقعها اإليجلنزي )

وستشكل درعا واقنة م  الصوارنخ التي تعتبرها الدولة النهودنة أكبر تهدند عسكري لها، خاصة في 
وتملك إسرائنل عدة أيظمة فعالة مضادة للصوارنخ، م  بنيها يظام القبة الحدندنة  العقدن  القادمن .

(Iron Dome( ومقالع داود ،)David Sling إضافة ،)يظام باتر ل( نوتPatriot.األمرنكي المعروف ) 
 

 إخفاقات
نعترف قادة الجنش اإلسرائنلي بأ  يظامي القبة الحدندنة ومقالع داود ال نحققا  يسبة عالنة م  
سقاط الصوارنخ والمقذوفات التي تطنر على ارتفاع ميخفض، منثل الصوارنخ  اليجاح في اعتراض وا 

 لمستوطيات المجاورة.التي نطلقها الفلسطنينو  م  قطاع غزة صوب ا
ويقلت الصحف اإلسرائنلنة ع  رئنس األركا  غادي آنزيكوت قوله إ  يسبة يجاح القبة الحدندنة في 
اعتراض الصوارنخ والمقذوفات الفلسطنينة )قذائف الهاو ( خالل المواجهات األخنرة لم تك  عالنة. 

 24الجايب السوري بتارنخ كذلك فشل يظام صاروخ مقالع داود في اعتراض صوارنخ أطلقت م  
 نولنو/تموز، وذلك بسبب "خلل تقيي".
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ووفقا لمصادر غنر رسمنة إسرائنلنة، فإ  يسبة يجاح يظام القبة الحدندنة، الذي طالما اعتبرته 
، ونعيي ذلك أيه م  بن  كل عشرة صوارنخ ُتطلق %40إسرائنل فخر صياعتها العسكرنة؛ ال تتعدى 

 ربعة ميها فقط.على إسرائنل نتم اعتراض أ
 

 ميزانية ضخمة
ملنار دوالر، وهي م  أكبر المنزاينات مقارية  19تبلغ المنزاينة العسكرنة اإلسرائنلنة المعلية يحو 

بعدد السكا ، كما أ  الوالنات المتحدة تعتبر الضام  األساسي لنس فقط ألم  إسرائنل، بل أنضا 
 في ميطقة الشرق األوسط وشمال أفرنقنا. لتفوقها اليوعي على جمنع الجنوش العربنة مجتمعة

كما تمتلك إسرائنل ترساية يوونة تشتمل على مئات األسلحة اليوونة، إضافة إلى وسائل إطالقها 
(Delivery systemsإلى أهدافها منثل الطائرات بعندة المدى م  طراز إف )-وصوارنخ "نرنحو"  35

 تحمل رأسا حربنة نتعدى وزيها يصف ط .ألف كنلومتر و  7800التي نصل مداها إلى أكنثر م  
كما تمتلك إسرائنل أسطوال متطورا م  الغواصات التي نمك  تجهنزها بأسلحة يوونة إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك، إضافة إلى ما ذكر تعتبر إسرائنل م  الدول القلنلة المتقدمة في مجال تطونر األسلحة 

 تلك األسلحة تبقى طي الكتما .الكنمنائنة والجرنثومنة القاتلة، لك  تفاصنل 
 

 قلق مبالغ فيه
وعلى الرغم م  تكدس األسلحة كمًّا ويوعا، وحصول إسرائنل على الضمايات المتكررة والروتنينة م  
اإلدارات األمرنكنة المتعاقبة التي تؤكد بأقوى العبارات التزام الوالنات المتحدة بأم  إسرائنل وتفوقها 

ن  والمحتملن ؛ فإ  كل ذلك ال نؤدي إلى تالشي ظاهرة الخوف والقلق بن  على جمنع أعدائها الفعلن
 النهود.

وم  بن  األمنثلة على الهوس األميي في أوساط المؤسسة العسكرنة والسناسنة اإلسرائنلنة؛ قنام 
إسرائنل مؤخرا بتطونر طائرات مسنرة العتراض وتدمنر الطائرات الورقنة الملتهبة التي نطلقها 

 ينو  وتتسبب في وقوع حرائق في الحقول اإلسرائنلنة المتاخمة لقطاع غزة.الفلسطن
غنر أ  هذه الوسنلة لم تحقق يجاحا نذكر في وقف ظاهرة البالويات والطائرات الورقنة المشتعلة. 
ولعل ذلك نذكريا بقنام الجنش اإلسرائنلي في التسعنينات بابتكار ماكنية جرى تركنبها على العربات 

 ، حنث تقوم بإلقاء الحجارة على الفلسطنينن .المصفحة
 

 تفسيرات مختلفة
ولك ، ما السبب خلف ظاهرة القلق والهوس المبالغ فنه بالهاجس األميي بن  اإلسرائنلنن  رغم أ  

 إسرائنل م  أكنثر دول العالم تسلنحا وتحصنيا؟"
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صورة لنس لها منثنل في ال شك إييا يتحدث ع  دولة مسكوية بالمخاطر األمينة واألم  الشخصي ب
ومع ذلك يرى النهود م   -بما في ذلك السالح اليووي-دول العالم؛ فإسرائنل تملك أفضل األسلحة 

 سكايها نعنشو  في حالة خوف مستمر وقلق دائم.
( الذي نشعر existential anxietyإ  خوف اإلسرائنلنن  المبالغ فنه نشبه إلى حد بعند القلق الدائم )

أو اللص؛ فالقاتل نخشى دائما أ  تطوله ند العدالة، أو أ  نصل إلنه ذوو القتنل، وكذلك به القاتل 
اللص نخشى دائما افتضاح أمره. فالقلق باق ما بقنت الدولة وأصحاب الدم ل  نسامحوا ول  نسالموا، 

 والدماء التي نحملها اإلسرائنلنو  على أندنهم كنثنرة وعجلة الزم  ال تتوقف واألنام دول.
إ  اإلسرائنلنن  ندركو  في قرارة قلونهم أيهم نعنشو  على أرض لنست لهم، سرقوها م  أصحابها 
بقوة السالح، وهذا ما نجعل الحكومات اإلسرائنلنة مهووسة بس  القواين  العيصرنة منثل قايو  

 القومنة األخنر.
 

 قلق جمعي
رائنلنن  لنست مسألة دعائنة أو إ  ايتشار ظاهرة القلق األميي والخوف م  المستقبل بن  اإلس

هامشنة، بل تستحوذ على الوعي والالوعي النهودي في إسرائنل، خاصة بن  النهود الغربنن  
سالمنة؛ فاألشكياز بشكل خاص مسكويو   األشكياز مقارية بالنهود الذن  قدموا م  بالد عربنة وا 

ا حلوا، رغم أيهم ندركو  أ  أكبر بالخوف م  اإلبادة، ونشعرو  بأ  شبح الالسامنة نطاردهم أنيم
مولد ومحرك للالسامنة هو الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائنل ضد الفلسطنينن  الذن  ال نملكو  

 الوسائل الحدننثة للدفاع ع  أيفسهم وأطفالهم.
صحنح أ  النهود الشرقنن  لم نتعرضوا لإلبادة، وعاشوا حناة عادنة تقرنبا في ظل الدول العربنة 
واإلسالمنة، بل إيهم كايوا في أحوال كنثنرة محسوبو  على علنة القوم، لذلك ال يراهم نعنشو  هوس 
الهاجس األميي منثل أقرايهم الغربنن "، لك  مرض الخوف والقلق ايتقل إلنهم م  األشكياز تماما كما 

ة أيهم صهانية ايتقلت إلنهم العيصرنة المسمومة، ربما لكي نظهروا للمؤسسة األشكيازنة المهنمي
 أقحاح.

( مرده الجرائم collective psychosisإ  السبب األساسي إلصابة إسرائنل بمرض يفسي جماعي )
 الكبرى التي ارتكبتها الحركة الصهنوينة وما تزال ترتكبها ضد الفلسطنينن .

لنلة أي احتالل أال تالحظ أيهم نفقدو  صوابهم كلما ذكرهم الفلسطنينو  والعالم بما فعلوه قبل عقود ق
 فلسطن  وطرد أهلها وتشرندهم في أصقاع األرض؟
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أال تالحظو  كنف أيهم نفقدو  صوابهم ونطلقو  الرصاص على صدور ورؤوس أطفال المدارس 
في غزة بمجرد اقتراب األطفال م  السناج الحدودي دو  أ  نشكلوا أي خطورة تذكر على الجنش 

اف أمره أو ايتقام الضحنة ميه فإيه نزداد إجراما، ونتغول اإلسرائنلي؟! إ  المجرم إذا خشي ايكش
 أكنثر فأكنثر؛ هذا هو التفسنر الميطقي لتصرفات إسرائنل.

 5/8/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

سرائيل .11  مكاسب نظام السيسي من التهدئة بين غزة وا 
 صالح اليعامي

فع مسار التهدئة بن  تدل كل المؤشرات على أ  اليظام المصري نحاول م  خالل دوره في د
 المقاومة في غزة واالحتالل اإلسرائنلي قدمًا، تحقنق جملة م  المكاسب السناسنة واالقتصادنة.

فم  ياحنة اقتصادنة، فإ  تطبنق مسار التهدئة المقترح نضم  ميح يظام الرئنس المصري، عبد 
سرائنلي، نوم األحد، اليقاب ال" اإلاالفتاح السنسي، الكنثنر م  المكاسب المهمة. وقد كشف موقع "و 

ع  أ  مصر هي التي ستتولى استنراد الغاز م  إسرائنل لصالح تشغنل محطة تولند الكهرباء 
الوحندة في قطاع غزة، بحنث نتم ربط المحطة بشكل مباشر بحقل "لنفتا " الذي شرعت تل أبنب في 

 استخراج الغاز ميه قبل عام.
لمرتبطة باليظام المصري شراء الغاز وبنعه مجددًا لمحطة تولند ونتوقع أ  تتولى شركة "دولفنيوس" ا

الكهرباء الفلسطنينة. وحسب الموقع، فإ  المحطة ستعمل في وقت الحق على استنراد الغاز م  
إسرائنل لمجمع تولند الكهرباء الضخم، الذي نفترض أ  نتم تدشنيه داخل سنياء لتزوند القطاع 

 ة "دولفنيوس" بتحقنق أرباح كبنرة.بالطاقة، وهذا ما سنسمح لشرك
ملنار  15نشار إلى أ  هذه الشركة هي ذاتها التي وقعت على عقد لشراء غاز م  إسرائنل بقنمة 

دوالر، على أ  تقوم بإسالته في ميشآت إسالة شمال مصر واستخدامه محلنًا وتصدنره إلى أوروبا 
ية للرصنف البحري الذي سنخدم قطاع وآسنا. عالوة على ذلك، فإ  تحدند منياء بورسعند كحاض

لى غزة سنعزز مداخنل اليظام م  جبانة الضرائب  غزة وتتم عبره حركة الصادرات والواردات م  وا 
 والمكوس.

إلى جايب ذلك، فإ  مسار التهدئة هذا نزند م  فرص اعتماد غزة على البضائع والميتوجات 
ياء "بورسعند" ومعبر رفح الحدودي. وسنمنثل المصرنة، إذ إ  هذه البضائع نمك  أ  تيقل عبر من

مسار التهدئة دعما كبنرا لإلمبراطورنة االقتصادنة التي نملكها الجنش المصري، على اعتبار أ  
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الكنثنر م  السلع الرئنسة التي نستوردها قطاع غزة تيتج في مصايع الجنش المصري في سنياء، ال 
 سنما األسميت ومواد البياء وغنرهما.

بر المكاسب التي نمك  أ  نحققها يظام السناسي ذات طابع سناسي؛ إذ نسعى اليظام إلى لك  أك
سرائنل،  توظنف جهوده الهادفة للتوصل إلى التهدئة لتحسن  مكايته لدى كل م  الوالنات المتحدة وا 

 وترسنخ دوره كأحد "ضمايات االستقرار" في الميطقة.
ضبط مقترحاته المتعلقة بالتهدئة أو بالمصالحة  في الوقت ذاته، فإ  يظام السنسي نحرص على

الفلسطنينة الداخلنة بحنث ال تكو  مفاجأة إلسرائنل. فقد أكدت وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة أ  اليظام 
نطلع إسرائنل مسبقًا على المقترحات التي نخطط ليقلها بشأ  التهدئة أو المصالحة الداخلنة. وهذا 

نغها القاهرة تضم  على األقل عدم التصادم مع المصالح اإلسرائنلنة، نعيي أ  المقترحات التي تص
على اعتبار أ  هذا نيسجم مع يسق الشراكة االستراتنجنة التي تكرست بعد صعود السنسي للحكم. 
فيجاح القاهرة في إيجاز مسار لتهدئة مع المقاومة في القطاع نقلص فرص ايدالع حرب، تعي تل 

حقنق أنة مكاسب بعد ايتهائها، ونسمح لها بمواجهة التحدنات على الجبهة أبنب أيه لنس بوسعها ت
 الشمالنة.

وفي حال يجح مسار التهدئة، فإ  م  شأيه أ  نزند م  اعتماد إسرائنل على يظام السنسي في 
تحقنق مكاسب كبنرة ذات طابع استراتنجي. على سبنل المنثال، تزند مبادرة يظام السنسي بعرض 

شن  البيى التحتنة االقتصادنة التي نفترض أ  تخدم غزة في سنياء م  فرص ارتباط استعداده لتد
قطاع غزة بمصر وتقلص ارتباطه اقتصادنًا بإسرائنل، مما قد نسهم في المستقبل في تمكن  تل أبنب 
 م  التيصل م  التزاماتها كقوة احتالل إزاء القطاع، م  خالل الزعم بأيها ال تتحمل أنة مسؤولنة أو

 تبعات ع  الواقع االقتصادي واإليسايي في القطاع.
ولعل هذا ما جعل وزراء كبارًا في تل أبنب نجاهرو  بدعمهم مقترحات التهدئة التي قدمها يظام السنسي. 
فقد قال وزنر المواصالت واالستخبارات اللنكودي، نسرائنل كاتس، في مقابلة مع صحنفة "جنروسلم 

 ؤند أنة ترتنبات اقتصادنة تقوم على تدشن  بيى تحتنة داخل سنياء.بوست" يشرتها النوم إيه سن
في الوقت ذاته، فإ  استنراد مصر الغاز اإلسرائنلي سنعزز م  قنمة يظام الحكم في القاهرة لدى 
إسرائنل، على اعتبار أ  تل أبنب تواجه مشاكل كبنرة في تسونق غازها. إلى جايب ذلك، فإ  

السنسي م  أجل إيجاح مسار التهدئة وما تستبطيه م  حرص على دور  الجهود التي نبذلها يظام
وظنفي تعد جزءًا م  تحركاته األشمل الهادفة إلى مراكمة الشرعنة الدولنة واإلقلنمنة، على اعتبار أ  

 هذا سنزند م  حرص تل أبنب وواشيط  على إسياد اليظام ودعمه.
 5/8/2018، العربي الجديد، لندن
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 حماس؟نحو اتفاق مع  .11
 سمدار بنري
سطحًنا يجد أيفسيا أمام وضعنة مشوقة: ألغى رئنس الوزراء رحلة )مهمة! لنس مؤكًدا( إلى كولمبنا، 
وتكبد عياء الشرح بأيه قرر البقاء هيا لمعالجة شؤو  تتعلق بغزة. بنيما وصل إلى هياك، بعد زنارة 

ح العاروري، الذي كا  مشارًكا قصنرة إلى القاهرة وفد م  كبار رجاالت حماس، وعلى رأسه صال
. هذه هي المرة 2014بعمق، ضم  أمور أخرى باختطاف وقتل الفتنا  اإلسرائنلنن  النثالنثة في 

 األولى التي نصل فنها العاروري إلى غزة. إسرائنل، حسب ميشورات أجيبنة، تعهدت أال تغتاله.
لقاء عادًنا في القاهرة وتيطلق إلى وتتلقى الوضعنة ايعطافة أخرى عيدما تعقد قنادة حماس الضنقة 

القطاع كي توسع دائرة المشاركن ، تتجول في المندا  وتتخذ القرارات. وعلى الطرنق زاروا خط 
 الحدود مع إسرائنل والتقطوا أليفسهم صوًرا مع رموز يكراء.

مصر. المشوق في القصة هو أ  إسرائنل، بالضبط منثل حماس، معينة أال تتحقق التسونة إال عبر 
ايتبهوا إلى أيهم نتحدنثو  ع  تسونة مع غزة فقط، بدو  الضفة. وهذا نعيي أ  عنوييا ميصبة على 
القطاع، وأبو ماز  مدعو أل  نتابع هو أنًضا مع مقربنه، وأ  نتفجر. إذا تدبرت األمور، فهذا 

دوب األمم سنكو  في يهانة المطاف اتفاق بن  إسرائنل وحماس، بوساطة مصرنة، مع دور معن  لمي
يح  »المتحدة ملديوف ورسول )مال( قطر محمد العمادي. ايتبهوا أنًضا إلى جملة قالها األخنر: 
هو «. يعمل اآل  على ميع المواجهة التالنة في غزة.. وإلعادة تأهنل غزة، نجب الحدنث مع حماس

سرائنل.  ال نقول م  سنتحدث، وال نقصد الحوار المباشر بن  حماس وا 
ضميه االتفاق الذي تطبخه القاهرة؟ وقف يار لخمس سيوات )مع خنار التمدند(، وقف ما الذي نت

زالة الحواجز االقتصادنة ع  القطاع، وجلب متبرعن  نمولو   سرائنل، وا  األعمال العدائنة بن  غزة وا 
مة منياء في المال والكهرباء للقطاع وا عادة بياء البية التحتنة والميازل المدمرة. في المرحلة التالنة إقا

اإلسماعنلنة ومطار في سنياء. وفي المرحلة األخنرة صفقة تبادل لألسرى والمفقودن  )الطرفا  غنر 
راضن  ع  هذه الصنغة(. م  المهم التشدند على ما ال نذكر في االتفاق: العالقة بن  قطاع غزة 

شاءت، ستقنم عالقات والضفة. وكأ  الحدنث ندور حول كناين  ميفصلن : السلطة الفلسطنينة، إ  
مع األرد ، في أ  غزة تقنم بالتدرنج عالقات ونثنقة مع مصر. والعالقات ستكو  ونثنقة لدرجة أيهم 

 ل  نحتاجوا )تقرنًبا( معبر كرم أبو سالم ليقل البضائع إلى غزة.
ستسألو ، وع  حق، لماذا كا  مهًما جلب العاروري بالذات؟ على ما نبدو بسبب الطلب المصري ر 

إلسرائنلي للوقف الفوري لحفر األيفاق ويقل السالح والوسائل القتالنة عبرها. صحنح أ  إسماعنل ا
هينة هو رئنس المكتب السناسي لحماس، ولكيه أصبح رقنًقا جًدا، ونستقر في غزة. أما يائبه، 
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فداهنة  العاروري، الذي نتواجد ميذ سيتن  في لبيا  ونتجول بحرنة في الشرق األوسط وفي أفرنقنا،
 جًدا. وم  نيبغي أ  نخرج التعهد.

م  جهة، لم نتفق بعد على شيء، وم  جهة أخرى، ما كا  العاروري لنصل إلى غزة لو لم ندور 
سرائنل بالتأكند ما كايت لتتعهد بعدم المس به. وال ييسى أنًضا بأيه ال  الحدنث ع  موضوع جدي، وا 

ية( م  لبيا  إلى طهرا ، وأ  نطلب م  اإلنراينن  بأ  نزال بوسعه أ  نخرج )وللمرة الرابعة هذه الس
نكويوا أكنثر مشاركة في التمونل والسالح إلى غزة. العاروري، كما أسلفيا، رجل خطنر جًدا، 
وإلسرائنل معه حساب طونل. ولك ، مع أسفيا، كلما كيت مخرًبا وعلى ندنك الكنثنر م  الدم، 

 سنحسب لك أكنثر.
. نخنل لي أيه لم تك  سابقة كهذه، على األقل في عهد يتيناهو، التفاق وال نزال كل شيء مفتوًحا

آخذ في التبلور بن  إسرائنل وقنادة حماس. فالطرفا  نشك الواحد باآلخر، بل وحتى مصر، التي 
تعرف كنف تقرأ الصورة، غنر يقنة م  الشكوك. مشوق أ  يرى ما هي ردود الفعل في السلطة 

 الفلسطنينة.
مبعدو ، وفي لحظة نمك  أ  نستدعوا، وفي لحظة واحدة كل شيء نمك  أ  نيهار في لحظة هم 

 أنًضا، وعيدها ستقع جولة قتال فظنعة بن  إسرائنل وحماس. كل األطراف تفهم هذا.
 5/8/2018 أحرونوت، يديعوت

 6/8/2018، القدس العربي، لندن
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