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*** 
 

 دونم منذ العام الماضي 35,400أبيب: بالونات غزة تسببت بحرق تل  .1
غالف  بيانات عن الحرائق في منطقة ت االحتالل اإلسرائيلي، أمس،الت: نشرت قواوكا -تل أبيب 

 غزة، كما تم جمعها من قبل الصندوق القومي اليهودي وسلطة الطبيعة والمتنزهات وإدارة اإلطفاء.
، فيما تم حرق ما ال يقل 2018دونم خالل العام  34,000مساحة تزيد على  ووفًقا للبيانات، تم حرق 

 2018، وكان متوسط الحرائق اليومية في العام 2019دونم من الحقول منذ بداية العام  1,400عن 
وصل معدل الحرائق إلى  2019حريقا في أيام الذروة. أما في العام  30حرائق في اليوم و 9نحو 

 أيام الذروة. 10حريقين يوميًا و
د من الحرائق في اللحظات األولى من وأكدت البيانات، أنه يتم بذل جهود كبيرة لمنع انتشار العدي

وأضافت: "من بين األنشطة األخرى التي تقوم بها قوات  قيادة قسم اإلطفاء.الحريق، بوساطة  اندالع
قطاع غزة في نفس الوقت، وتحديد االحتالل، بذل نظام المخابرات جهدًا كبيرًا لرصد البالونات من 

 لبالونات".ات إلى األماكن التي يتوقع أن تهبط فيها االبالونات الموجودة في الميدان وإطالق القو 
وأوضحت قوات االحتالل أنها تقوم باعتراض البالونات الحارقة قبل عبور السياج أو بعد ذلك 

أو الحقول المحيطة بها، ويقود هذا مباشرة، في منطقة لن يكون هناك أي خطر على المدنيين 
 ائق".المجهود قوات المورتر وقوات مكافحة الحر 

البلدات اإلسرائيلية  العبرية أمس، أن  الحرائق في أحراش من جهتها أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت
 623، كان هناك 2018وأوضحت، أن ه في حزيران  .2018المحاذية لغزة، انخفضت مقارنة بالعام 

  حارقة. حريقا بفعل بالونات 124كان هناك  2019بفعل بالونات حارقة، أم ا في حزيران حريقا 
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دقائق من  8كان يصل رجال اإلطفاء إلى موقع الحريق خالل  2018وأشارت إلى أن ه في العام 
 دقائق. 5المكالمة، واليوم قد خفضوا المدة إلى 

 11/7/2019، األيام، رام هللا

 
 اشتية: نبحث عن مخارج لألزمة لكن الحل الجذري بإفراج االحتالل عن أموالنا كاملة .2

ف وطأة األزمة عى إليجاد حلول آنية لتخفيمحمد اشتية "إن الحكومة تسالوزراء  رئيسقال : رام هللا
المالية التي تعيشها جراء قرصنة االحتالل ألموالنا، من خالل إصدار سندات واالقتراض من البنوك 
وبعض الدول العربية الشقيقة، لكن الحل الجذري هو باإلفراج عن أموالنا كاملة من دون أي 

 ات".اقتطاع
مارك بايلي، اليوم األربعاء، في مكتبه  األستراليكتب التمثيل تية، خالل استقباله رئيس موأوضح اش

بمدينة رام هللا، الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة قرار االحتالل اقتطاع دفعات 
 األسرى وأسر الشهداء.

ية كاك من العالقة الكولونياليتها في االنفوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت تطبيق استراتيج
ل علينا، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء عالقات تجارية متينة مع هذ  التي فرضها واقع االحتال

 الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى األردن والعراق.
لعناقيد ام التنمية باوأطلع اشتية، بايلي على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظ

تحتية متطورة في كل المحافظات، ثم االنتقال للتنمية مية أفقية، أي إيجاد بنية الذي يهدف لخلق تن
 العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رب ليس مؤهال للوساطةيطان واالحتالل وجرائم الحاالستمن يدعم عريقات:  .3

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن من يدعم : رام هللا
االستيطان، واالحتالل، والضم، وجرائم الحرب، ال يمكن أن يكون مؤهال للوساطة أو الشراكة في أي 

 عملية سالم.
السكرتير العام لألمم  العموم البريطاني، ومبعوث ائه وفدا برلمانيا من مجلسالل لقيقات، خوأكد عر 

نيكوالي ميالدونوف، كال على حدة، أنه عندما يصبح  األوسطالمتحدة لعملية السالم في الشرق 
هدف الذين يدعون أنهم يعملون لتحقيق السالم ) فريق كوشنير: جرين بالت وفريدمان( تدمير 

شمولية، من خالل خلط األوراق ائز العدالة والتوازن  والالشرعية الدولية، وأسس وركانون الدولي و الق
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والضغوط واالبتزاز، واستخدام المصالح ونقائضها، لتعميق الخالفات، فإن ذلك يعني االبتعاد عن 
ن يعارض ذلك السالم وإعداد األرضية للتطرف واستخدام الدين وتزييف التاريخ والحقائق، ويتعرض م

 قات الدولية.دات غير المسبوقة في العاللشتائم واالتهامات والتهديل
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشراوي: منظومة القضاء اإلسرائيلي شريكة في جريمة التطهير العرقي المستمرة في القدس .4

الخطير  شراوي، التصعيد االستيطانيلتحرير حنان عأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا: رام هللا
، بما في ذلك تهجير عائلة صيام من منزلها في سلوان، وتسليمه لمجموعة في القدس وضواحيها

 "إلعاد" االستيطانية المتطرفة بعد توفير الغطاء القانوني من قبل محاكم االحتالل.
سياسة  اإلسرائيليالحتالل بشدة مواصلة اوقالت عشراوي في البيان، اليوم األربعاء: "نستنكر و 

العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس، التي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات  التطهير
وسياسة اإلفقار والحصار االقتصادي التي تترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين في سلوان، 

 ".والعيسوية، وصور باهر وغيرها من أحياء القدس الصامدة
ئيل اآلن تريد هدم المنازل في ن ومصادرة ممتلكاتهم، إسراإلضافة إلى تهجير المقدسييوأكدت: "با

أحياء مثل وادي الحمص في صور باهر حتى تحافظ على منظومة جدار الضم والتوسع الذي تم 
 بناؤ  بشكل غير شرعي في القدس وباقي األرض الفلسطينية المحتلة".

لتعزيز  تنفيذية ترتكب هذ  الجرائما التشريعية والقضائية والبكل مكوناته لإسرائيوأضافت عشراوي: "
مشروعها االستعماري في القدس خاصة وفلسطين عامة، ويلعب الجهاز القضائي بالتحديد دورًا 
خطيرًا في التغطية على جرائم الحرب ضد المقدسيين، وباألخص فيما يتعلق بهدم ومصادرة المنازل 

 رة في المدينة".سات التطهير العرقي المستمغيرها من ممار وسحب الهويات و 
كما حذرت عشراوي من نتائج هذ  اإلجراءات ودعت المجتمع الدولي لتولي مسؤولياته القانونية 

 والسياسية تجا  القدس.
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "صفقة القرن "دة الفلسطينية لقبول القيا مسؤول فلسطيني: اإلدارة األمريكية تضغط على .5

اتهم مسؤول فلسطيني، أمس األربعاء، اإلدارة األميركية بأنها تضغط على القيادة الفلسطينية رام هللا: 
وقال عضو «. صفقة القرن »لقبول خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المعروفة باسم 

اإلدارة األميركية »إن  لحي، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية،م الصااللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسا
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في عملية « غط على القيادة الفلسطينية وتصو رها على أنها عائق أمام إحداث تطورتواصل الض
يجب االنتبا  الستمرار مخاطر المشروع األميركي اإلسرائيلي »السالم. وأضاف الصالحي أنه 
مواجهة محاوالت صفقة القرن، وتشكيل جبهة موحدة ل لى رفضوالتمسك باإلجماع الفلسطيني ع

ونقلت وكالة األنباء األلمانية، عن الصالحي، قوله، إن القيادة الفلسطينية «. يلتكريس هيمنة إسرائ
تتعرض لحمالت تشويه ضمن مساٍع لخلق فصل بين الموقفين الرسمي والشعبي من صفقة القرن، »

طة الفلسطينية أوقفت يشار إلى أن السل«. ارة األميركيةع اإلدومحاوالت خلق بدائل للتعامل م
سياسية مع إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب، منذ إعالنه في السادس من ديسمبر اتصاالتها ال

 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. 2017)كانون األول( 
 11/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 مستمرة  لواليات المتحدةمع اة عالقاتنا األمني س:عبالمساعد  .6

نفى مساعد كبير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثالثاء أن يكون : ون آدم راسغ
 الفلسطينيين قد غيروا موقفهم إزاء العالقات مع اإلدارة األمريكية.

وقال مجدي الخالدي، مستشار كبير لعباس في الشؤون الدبلوماسية، لتايمز أوف إسرائيل في 
سياسية يمكن أن تتجدد موقفنا الثابت هو أن االتصاالت الالتقرير غير دقيق. إن “هاتفية إن حادثة م

فقط في حال أعلنت الواليات المتحدة تأييدها لحل الدولتين والشرعية الدولية واعترفت بأن القدس 
 ”.الشرقية هي أرض محتلة

ا فرج ة بالواليات المتحدة، والتي يديرهاألمنيوقال الخالدي إن الفلسطينيين لم يقطعوا أبدا عالقاتهم 
ما تزال عالقاتنا األمنية مع أمريكا مستمرة. إنها عالقات أمنية بحتة، وال تتعامل مع “وقال  كما قال.

على سؤال عما إذا كان فرج سيتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمنيين في  ورداً  ”.شؤون سياسية
 ”.ممكن“مر إن األالمستقبل القريب، قال الخالدي 

 10/7/2019، تايمز أوف إسرائيل
 

 بحر: قضية الجرحى على سلم أولويات المجلس التشريعي .7
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، أن قضية الجرحى على سلم : غزة

التهم أولويات المجلس التشريعي، وأن األخير يسعى إلى سن قوانين تضع الحلول المناسبة لمشك
ثالثاء، وفد من اللجنة العليا لجرحى بحر في مكتبه، اليوم الجاء ذلك، خالل استقبال  المختلفة.

وأضاف بحر أن المجلس التشريعي ناقش جميع القضايا التي  مسيرات العودة وكسر الحصار.
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 تخص الجرحى بعد استعراض مشكالتهم، ويسعى إلى سن قوانين تضع الحلول المناسبة لمشكالتهم
 لفة.المخت

وب نضالي يؤرق االحتالل ات العودة وكسر الحصار، كأسلوشدد على ضرورة استمرار مسير 
وقال إن جرحى مسيرات العودة يتقدمون  اإلسرائيلي، كما شدد على ضرورة تطوير أساليبها وأدواتها.

الحفاظ تالل و المسيرات كل جمعة رغم آالمهم، معتبرا ذلك دليل على إرادة شعبنا في التحرر من االح
 طينية.على الثوابت والحقوق الفلس

 وأبرق بحر بالتحية للشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل تحرير فلسطين.
 9/7/2019، فلسطين أون الين

 
 جدية وفاعلية في المدينة المحتلة أكثرمحافظ القدس يدعو إلى حضور عربي وإسالمي  .8

ة وفاعلية في مدينة ديج أكثرغيث إلى حضور عربي وإسالمي عدنان دعا محافظ القدس  :رام هللا
 لدولة فلسطين وعاصمة روحية للعالم. أبديةالقدس تجسيدا لمكانتها كعاصمة 

وأكد غيث خالل لقائه مدير عام مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية التابع لمنظمة 
اإلسالمي  ألربعاء، أهمية دور منظمة التعاون ليوم االتعاون اإلسالمي )سيسريك( نبيل دبور، ا

 إلىفيها مركز )سيسريك( في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، داعيا  ومؤسساتها المختلفة بما
 تكريس الجهود على دعم المدينة المقدسة ومؤسساتها والذي سينعكس إيجابا على دعم صمود أهلها.

في  واإلسالمييحي زيز الوجود الفلسطيني العربي المسبة لتعوأشار إلى االحتياجات الملحة المطلو 
االستهداف  إلىوالتعليم والصحة وغيرها، الفتا  اإلسكانالمدينة المقدسة وخاصة في مجاالت 

المباشر ألبناء الشعب الفلسطيني وأهل العاصمة المحتلة في محاولة لتهويدها وسلخها عن جذورها 
 والمسيحية. اإلسالميةالعربية 

 10/7/2019، القدس ،القدس
 

 ُتنفذ "مناورة طارئة"زة غ في"الداخلية"  .9

وأوضحت الوزارة في  وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة عن تنفيذها مناورة طارئة في قطاع غزة.
تصريح صحفي مقتضب للناطق باسمها إياد البزم، أن "المناورة الطارئة ُتحاكي التعامل مع تهديد 

 القوات واألجهزة األمنية.زم أنها تأتي في إطار فحص جهوزية الب كروذ أمني مفاجئ".
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وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إغالق البحر بشكل كامل على 
 طول ساحل القطاع.

 9/7/2019، فلسطين أون الين

 
 كيةاألمري اإلدارةأبو مرزوق: زيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة ورفضنا الحوار مع  .10

ة المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم و المكتب السياسي لحرككشف موسى أبو مرزوق عض: غزة
 ركته أكثر من رسالة للحوار مع اإلدارة األمريكية.األربعاء عن رفض ح

ل هو الخطة  وأوضح أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن الرفض جاء لسببين: األو 
ني وفة إعالمًيا باسم "صفقة القرن"، والثاقضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة والمعر األمريكية لتصفية ال

 مريكان".مع األ"مقاطعة السلطة ألي حوار 
ولفت إلى أن موقف حماس برفض إجراء حوار مع اإلدارة األمريكية جاء "للحفاظ على وحدة الموقف 

حركته كانت "وجود ماجد فرج )رئيس لكن أبو مرزوق قال إن "المفاجأة الصادمة" ل الفلسطيني".
 ابرات العامة الفلسطيني( في أمريكا وبدون إعالن".المخجهاز 
يل اليوم" نقلت يوم االثنين الماضي عن مصدر رفيع المستوى في رام هللا قوله صحيفة "إسرائ وكانت

التي فرضها أبو إن رسائل متبادلة نقلت مؤخًرا بين رام هللا وواشنطن "لتوحيد البث ووقف المقاطعة 
 وممثليه".مازن على الرئيس ترامب 

رئاسة رئيس جهاز المخابرات ماجد ووفق المصدر نفسه؛ فإن "وفًدا من كبار المسؤولين من رام هللا ب
فرج سيسافر قريًبا إلى واشنطن إلجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين كبار، وأن اتصاالت سرية 

 ا بين مقربي ترامب ومقربي عباس".ومحادثات في هذا الشأن تمت مؤخرً 
 10/7/2019، لة نتالرسا

 
 ألولى عدم ترك دمشق: جهود لعودة العالقة مع القيادة السورية وكان االزهار .11

كشف د. محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ووزير الخارجية 
ة "حماس" ق وتبذل حاليًا لعودة العالقات بين حركالفلسطيني السابق النقاب عن جهود ُبذلت بالساب

ل من وقف ويقف مع فلسطين "أنه البد من ترتيب العالقات مع ك والقيادة السورية، مشددًا على
 ويعادي االحتالل اإلسرائيلي".
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وأوضح القيادي الزهار في تصريحات خاصة ومسجلة لـ"موقع النهضة نيوز" "أنَّ من مصلحة 
تعادي "إسرائيل" ولديها موقف واضح هناك عالقات جيدة مع جميع الدول التي  المقاومة أن تكون 

 ية والجمهورية اللبنانية والجمهورية اإليرانية اإلسالمية.هورية السور ح من االحتالل مثل الجموصري
وقال الزهار: أعتقد أن هناك جهود تبذل إلعادة العالقة بين حماس وسوريا، لكن هناك أناس 

 الموقف وما آلت إليه العالقة.من  -صدًا سوريا عطفًا على سؤال الصحفيقا-مجروحة 
مة فتح لنا كل الدنيا، لقد كنا نتحرك في سوريا كما وأضاف: الرئيس السوري بشار األسد وقبل األز 

لو كنا نتحرك في فلسطين وفجأة انهارت العالقة على خلفية األزمة السورية، وأعتقد أنه كان األولى 
 األزمة. ركه وأْن ال ندخل معه أو ضد  في مجرياتأن ال نت

قبل -ة ممثلة بالرئيس السوري وبين القيادي الزهار أن العالقات وصلت بين حماس والقيادة السوري
وصلت لمرحلة متقدمة جدًا، مستذكرًا أنه زار دمشق ابان توليه وزارة الخارجية الفلسطينية  -تضررها

ي بشار األسد منها اخل مكتب الرئيس السور مة في حينها من دواتخذ قرارات مه 2006في العام م
العراقية، موضحًا أنَّ الرئيس  -لحدود األردنيةقبال سوريا الالجئين الفلسطينيين الذين علقوا على ااست

آنذاك، مضيفًا "سوريا لم تفتح أبوابها لحركة -األسد لم يتردد في تلبية طلبه كونه وزير الخارجية 
صدح بكلمة الحق والصدق حتى وإن لم يرق لكل التنظيمات الفلسطينية، علينا أْن نحماس فقط بل 

 ذلك الموقف للكثير".
أن نكون على عالقة قوية مع كل الدول التي لها عالقات سيئة مع االحتالل وتابع: علينا 

الوقت  اإلسرائيلي، وعالقات جيدة مع الدول التي تحتل إسرائيل أراضيها مثل سوريا ولبنان، ففي
تلة )فلسطين، سوريا، لبنان( ية إسرائيل، ما الذي يمنع  البالد المحالذي تؤيد فيه بعض الدول الخليج

عاون مع بضعها البعض؟، وأن توحد مواقفها وترتب عالقاتها، هذا الموقف عبرُت عنه بصراحة أْن تت
م علماء السنة والشيعة ولم خالل جولتي األخيرة لعدد من الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية أما

أقولها في خضم حالة االشتباك مع العدو، و  أحد ألنه الموقف األكثر منطقية وصواباً يعترض عليه 
اآلن وبشكل ال يحتمل اللبس ال بد أن نتوحد ونتعاون وأن تكون عالقاتنا جيدة حتى تحرير آخر شبر 

 من أراضينا المحتلة.
 9/7/2019، النهضة نيوزموقع 

 
 ة بغزةنكر قرار حل اللجان الشعبية للمنظمتست حماس .12

اس( يوم األربعاء اإلعالن استنكرت دائرة شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية )حم: غزة
 عن حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير في مخيمات الالجئين بقطاع غزة.
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الخطورة إلى هذ  الخطوة سواء في  وذكرت الدائرة في بيان صدر عنها أنها "تنظر بكثير من
فة الالجئ المنسجم مع مشروع صفقة ترمب لتصفيه قضية الالجئين وإسقاط ص ها أو توقيتهامضمون

وذكرت أن "المبررات التي يتم عرضها لتمرير هذ  الخطوة المرفوضة مبرراٌت  وإضعاف أونروا".
الت: "ننظر بكثير من الريبة جراء قو  واهية وال تصمد في ظل خطورة الخطوة وتوقيتها المشبو ".

جان الشعبية أنه من األولى العمل على توسعة الل رار تعطيل تشكيل اللجان الشعبية، ونرى استم
 وتشكيلها على أسس تمثل الكل الفلسطيني".

وكانت وسائل إعالم تحدثت عن أن رئيس دائرة شؤون الالجئين في المنظمة أحمد أبو هولي اتخذ 
لجان  يمات الثمانية بمحافظات القطاع، وتشكيلام بحل اللجان الشعبية لالجئين في المخقراًرا قبل أي

 هامها حتى "تشكيل لجان رسمية تنال رضى الجميع".ة تمارس متحضيرية لفترة مؤقت
 10/7/2019، فلسطين أون الين

 
 حذر من التباطؤ اإلسرائيلي في تنفيذ تفاهمات غزةيأبو ظريفة  .13

يرات العودة الكبرى لكسر الحصار، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمس: فةغزة ـ يوسف أبو وط
ظريفة، اليوم األربعاء، أن االحتالل اإلسرائيلي يتحمل  لقيادي في الجبهة الديمقراطية طالل أبوا

كامل المسؤولية عن التباطؤ في تنفيذ التفاهمات وااللتزامات التي تعهد بها مع الوسطاء المختلفين 
 الفترة الماضية. خالل

يد"، إن تباطؤ االحتالل الحالي في تنفيذ االلتزامات ريحات لـ"العربي الجدوقال أبو ظريفة في تص
والتفاهمات "يجعل األمور قابلة لالنفجار"، محماًل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن النتائج 

 المترتبة على التباطؤ في تنفيذ التفاهمات.
الل بفرض "من غير المقبول قيام االحتسي للجبهة الديمقراطية أنه لمكتب السياوأوضح عضو ا

اشتراطات على األموال القطرية التي يجري إدخالها لصالح األسر الفقيرة في القطاع"، مشيرًا إلى 
ا رفض جميع الفصائل الفلسطينية لكل االشتراطات والمعايير التي يحاول االحتالل وضعها كونه

 خاضعة لتحكم إسرائيلي.نحة ألموال ستحول الم
ى أن هناك إجراءات والتزامات تعهد االحتالل بتنفيذها في إطار محاولته الهادفة للتخفيف ر إلوأشا

من الحصار المفروض على غزة، "غير أن ما يقوم به من مماطلة محاولة من أجل ابتزاز 
 لحصار".الفلسطينيين لوقف مسيرات العودة الكبرى وكسر ا

تي يحاول سطينية لكل االشتراطات والمعايير البو ظريفة على رفض مسبق للفصائل الفلد أوشد
من  %30االحتالل وضعها في تنفيذ التفاهمات، الفتًا إلى أن االحتالل أبدى موافقة على إدخال 



 
 
 
 

 

 12 ص             4983 العدد:             7/11/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

 ا فقط وتنصلالمواد الممنوعة الخاصة بالصناعة أو الصيادين، "غير أنه لم يلتزم إال بإدخال بعضه
 .من الباقي"

خاصة بها واآللية المتبعة يتم التحكم بها من أجل لشعبية قائمة والوتيرة الوبين أن أدوات المقاومة ا
دفع االحتالل وإجبار  على تنفيذ التفاهمات وصواًل إلى رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

 القطاع للعام الثالث عشر على التوالي.
المصرية "فاألمر متروك لهم المصري الخاص باالستخبارات وفد األمني عدم قدوم الوفي ما يتعلق ب

وهم الذين يحددون مواعيد وصولهم وفقًا للمصلحة العامة والمقتضيات وحالة الرقابة المتواصلة 
 لألحداث، غير أنهم على اتصال دائم بنا"، وفقًا ألبو ظريفة.

 10/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 لحصاركز على تنفيذ تفاهمات كسر االمصري ستر  زيارة الوفدحماس:  .14

زيارة الوفد األمني المصري المرتقبة؛ ستركز على  إنقالت حركة حماس،  :عالء المشهراوي  -غزة
مناقشة عدم تنفيذ بعض بنود تفاهمات كسر حصار غزة، ومتابعة ذلك مع الوسطاء من مصر 

اس، عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حم الوق الل بها.واألمم المتحدة و قطر؛ بهدف إلزام االحت
ام االحتالل اإلسرائيلي باستكمال تنفيذ بنود التفاهمات، مشيرًا إلى أن إن الحركة تتابع مع الُوسطاء إلز 

 "هناك إنجازات تتحقق في بنود كثيرة، وقد لمسها المواطن الفلسطيني".
جد أي جديد بهذا الملف، انه، وال يو حة يراوح مكولفت المتحدث باسم حماس إلى أن ملف المصال

ا تم التوافق والتوقيع عليه بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي على ًدا على أن حركته ملتزمة بممشد
 قاعدة الشراكة والتوافق.

أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، من  وأوضح
ة، واالتفاق ت لمنظمة التحرير الفلسطينيلعقد اإلطار القيادي المؤق محمود عب اسعوة الرئيس خالل د

د القضية والمشروع  على استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر كاف ة، التي تتهد 
 الوطني الفلسطيني.

 10/7/2019، القدس، القدس
 

 فهاابهة استهداشن حملة لمجتثمن التوافق الفلسطيني بلبنان وتد حماس .15
سالمية "حماس" في الخارج برئاسة رئيس الحركة في كة المقاومة اإلاجتمعت قيادة حر : بيروت

وقال رئيس الدائرة اإلعالمية  الخارج د. ماهر صالح لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية.
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ع الداخلية ناول األوضاللحركة في الخارج رأفت مرة، إن اجتماع مكتب قيادة الحركة بالخارج ت
 والخارجية.

م نائب رئيس رج، رئيس الدائرة السياسية فيها، األخ محمد نز ال، تقريرًا عن "الحالة الحركة في الخا وقد 
السياسية في المنطقة" خالل الشهريين الماضيين، وجرى نقاش واسع ومعم ق له، كما تم  تقديم 

 الحركة. ئر العمل فيل رؤساء دوامجموعة من التقارير وأوراق العمل، من ِقب  
ر اك رشة البحرين االقتوتناول االجتماع و  صادية، إذ أدانتها القيادة واعتبرتها جزءًا ال يتجزأ، من "الح 

 السياسي" األميركي لتصفية القضية الفلسطينية، في سياق ما ُسم ي ب "صفقة القرن".
ة الفعل الشعبية من قطاعات واسعة  التها، في كل لتي تثبت أصفي األمة، اوثم ن المكتب، رد 

 الشعوب، ما زال حي ًا، ومحب ًا لفلسطين.زمات، مشيرًا إلى أن ضمير المنعطفات واأل
كما أشادت القيادة بالمواقف الرسمية للجهات التي ُدعيت لحضور الورشة لكنها قاطعتها، السلطة 

 صين.، روسيا، الالفلسطينية، الكويت، العراق، تركيا، لبنان، األمم المتحدة
طيني، الذي تم  في لبنان، بشأن بناني ثمنت القيادة التوافق الفلسالل –وعلى صعيد الحوار الفلسطيني 

د، لل  .اللبناني –حوار الفلسطيني التفاهم حول تشكيل وفد فلسطيني موح 
أفضل  وأك دت على توجيه ممث ليها على ضرورة التعاون والتنسيق مع القوى الفلسطينية، لتحقيق

العيش الكريم، مع  ا يحفظ كرامتهم، ويحق ق لهمع الفلسطينيين في لبنان، بمممكنة ألوضاصيغة 
ك بحقهم في التحرير والعودة.  التمس 

وتطرقت القيادة خالل االجتماع إلى استهداف العدو الصهيوني للحركة في الخارج، الذي يتكامل مع 
لمالي، وتجفيف منابعه، ، والحصار ا، والمالحقةاستهداف الحركة في الداخل، ما بين االعتقال

 ظ مة، ومبرمجة.ة إلى شن  حمالت إعالمية منإضاف
وأشارت إلى أن أبرز الحمالت التي تشن ها الجهات األمنية الصهيونية ضد الحركة، من خالل مواقع 

ة" ضدها في تابعة لها، على "الشبكة العنكبوتية"، الفتة إلى أنها تندرج في سياق "الحرب النفسي
 ت كاذبة.الصديقة ضدها، عبر بث إشاعاارج إضافة إلى تحريض الدول الداخل والخ

وعبرت القيادة عن أسفها لضلوع جهات فلسطينية، وعربية، وإسالمية، في هذ  الحمالت، فيما قررت 
سير وضع خطة عملية لمواجهة عملية االستهداف، والتأكيد على أنها لن تثنيها عن حمل الراية، وال

 ع المقاومة.في مشرو 
 10/7/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس: شعبنا سيواصل ثورته حتى يقتلع المستوطنات  .16
قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم: إن تصاعد االستيطان في الضفة يؤكد ضرورة : غزة

 الحتالل.ال مخططات اوقف التنسيق األمني، مشددا على أن المقاومة الشاملة هي الكفيلة بإفش
فلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، على أن ء األربعاء، تلقى "المركز الوشدد قاسم، في تصريٍح له مسا

تصريحات رئيس وزراء االحتالل حول استمرار االستيطان في الضفة الغربية وتوسيعه، يؤكد حجم 
 التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية، خاصة في ساحة الضفة.

ينية، من ضرورة ما تطالب به القوى الفلسط ونية المتكررة، تؤكد أهميةمواقف الصهي: إن هذ  الوقال
وقف السلطة سياسة التنسيق األمني مع جيش االحتالل في الضفة الغربية، ووقف مالحقتها 

 للمقاومة هناك، فالمقاومة الشاملة هي الكفيلة بمنع حكومة االحتالل من تحقيق أهدافها.
، كما من كامل األرض الفلسطينية اله، حتى يقتلع المستوطناتل ثورته ونضشعبنا سيواصوأضاف "

 ".2005فعل بمستوطنات قطاع غزة عام 
وأشار إلى أن سعي بنيامين نتنياهو للحصول على اعتراف من بعض الدول لسياسته التوسعية في 

 وعدوانه.الضفة، لن يغير من حقائق التاريخ، ولن يجلب أي شرعية الحتالله 
 10/7/2019، كز الفلسطيني لإلعالممر ال

 
 سمح بإخالء أي من المستوطناتألن نياهو: تن .17

ألربعاء، خالل مشاركته في االحتفال بالذكرى قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم ا
خالء األربعين، لتأسيس مجلس المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتل ة، إنه لن يسمح بإ

 نوت" )واينت(.لموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرو أي من المستوطنات، وفق ما أورد ا
تحصين المشاريع االستيطانية، التي تتطلب المال وأضاف نتنياهو في كلمته: "إننا نعمل بجدٍ  ل

ل ته جميع الحكومات تحت قيادتي، وبمسا عدة والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو األمر الذي فع 
 ام بذلك معا".من هللا، وبمساعدتكم؛ سنواصل القي

اء وفي معرض إجابته عن سؤال حول الضغوطات الدولية التي قد ُتشكَّل كرد  فعٍل على إبق
المستوطنات، أوضح نتنياهو أن " مثل هذ  األشياء كانت موجودة منذ سنوات عديدة، ومن الممكن 

 أن تبقى دائًما )يقصد الضغوطات(".
ثابرة، وما يزال اوالت، وصبر، وقبل كل شيء؛ بالمو: "نواجه )الضغوطات( بحزم، ومدنتنياهوأضاف 

عالم، إننا لسنا متجذرين في أرض أجنبية، على صدى حقيقتنا يتردد علنا، وأقولها لجميع زعماء ال
 العكس من ذلك، إن شعب إسرائيل في السامرة )الضفة المحتل ة( موجود في البيت".
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باسمي: ال يمكن ، لكنه محدود ألنني أقدمه ليس محدوًدا ضمن حي ز زمنيتعهد، إنه  وتابع: "هذا
ي خطة سياسية. لقد انتهينا من هذا أ "اقتالع"اقتالع أي مستوطنة من أرض إسرائيل، ولن يتم 

الهراء، تعلمون جميًعا ما حصلنا عليه عندما انتقلنا من المستوطنات، السالم؟، لقد حصلنا على 
حين واآلخر من والبالونات الحارقة التي ُتطلق بين الوالقذائف"، ُمشيرا بذلك إلى القذائف  اإلرهاب

 قطاع غز ة الُمحاصر.
 10/7/2019، 48عرب 

 

 رس إقامة حلف دفاع مع الواليات المتحدةنتنياهو يد: "معاريف" .18
إن  رئيس حكومة  قال موقع "معاريف" العبري، اليوم األربعاء،: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ين نتنياهو، يدرس إقامة حلف دفاع بين إسرائيل والواليات المتحدة، بنياماالحتالل اإلسرائيلي 
 نتخابات اإلسرائيلية العامة.واإلعالن عن هذا التحالف قبل موعد إعادة اال

ابية عة انتخله لرافوبحسب الموقع، فإن  نتنياهو يعتزم توظيف اإلعالن في المعركة االنتخابية، وتحوي
الرئيس األميركي دونالد ترامب، سيستجيب لطلب نتنياهو في  يرات، فإن  ووفق التقد .لكسب األصوات

 خابات.حال طلب األخير منه إتمام هذا األمر قبل االنت
ونقل "معاريف" عن مصادر سياسية مطلعة على مجريات هذا األمر، قولها إن  الحديث يدور عن 

نتنياهو بإعطاء رد إيجابي على على إعالن حلف الدفاع مقابل تعهد من  صفقة يوافق فيها ترامب
ات فقة القرن"، التي يفترض عرضها بعد االنتخابدارة لتصفية القضية الفلسطينية "صخطة اإل

 اإلسرائيلية.
ونقلت "معاريف" عن جهات إسرائيلية من المستوى السياسي والعسكري، قولها إن ها أقرت مؤخرًا بأن  

له، لكن ال ائيل مطروح بمستويات مختلفة ويتم تداو ع حلف دفاع بين الواليات المتحدة وإسر موضو 
أحد االحتماالت  وأضافت هذ  الجهات أن   ن أي عمل جدي رسمي للتحضير له.يوجد إلى اآل

 المطروحة هو إعالن رئاسي عن "اتفاقية دفاع" وليس حلفًا رسميًا.
ن مع احتياجات عاو ويتبما أن "الرئيس ترامب يدرك ويصغي  وخلص موقع "معاريف" إلى القول إن ه

 نتنياهو االنتخابية، مثلما يبدي نتنياهو نفس التعاون والتجاوب مع احتياجات ترامب االنتخابية، ال
سيما في صفوف مصوتيه من المسيحيين اإلنجيليين مؤيدي إسرائيل، فإن  فرص إعالن حلف دفاع 

يلي لذلك على شكل تنازالت في ئيلية تبدو واقعية، أما الثمن اإلسرائكهذا عشية االنتخابات اإلسرا
 ة القرن فسنعرف عنه فقط الحقًا".شروط صفق

 10/7/2019، العربي الجديد، لندن
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 2014الل اإلسرائيلي عانى نقصًا بالعتاد خالل عدوان غزة جيش االحت .19

ابق لرئيس أركان جيش كشف المستشار االقتصادي الس: نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
حداد، أنه مع عملية اختطاف المستوطنين الثالثة قرب الخليل في  يلي، ساسون ل اإلسرائاالحتال

على قطاع غزة، تبين أن مخازن جيش  2014موز ، وعشية إطالق عدوان ت2014يونيو/ حزيران 
 االحتالل تعاني نقصًا في العتاد والذخيرة.

يرات في تحديد ظل تغي إنه في "مكور ريشون" اليوم األربعاء، وقال حداد، في مقابلة مع صحيفة
 ، اضطر إلى وقف وإلغاء تدريبات عسكرية.2014ميزانية الجيش عشية صيف 
اقع الميزانية في ذلك الوقت لم يصل إلى حد بقاء الجيش بدون عتاد وأوضح المتحدث ذاته أن و 

ادر إلى عمليات عسكرية فإنك تأخذ في عسكري، غير أنه "عندما تقرر كيف ترد عسكريا وكيف تب
ى أن الجيش عتاد وذخيرة، وما ليس متوفرا"، مشيرا إل لحسبان االحتياطي والمخزون المتوفر منا

الة جهوزية متدنية للغاية عند القوات البرية، ألنه لم تكن هناك كمية "وصل في ذلك الوقت إلى ح
رب واسعة، ن الكميات المتوفرة كافية للدخول في حكافية من قطع الغيار والذخيرة، وبالتأكيد لم تك

جة إلى عدد كبير من اف: "لكي تعيد احتالل غزة، مثال، أنت بحاوقد أثر هذا بالتأكيد". وأض
لقطاع، وال أعتقد أننا كنا نملك ما يكفي من قطع الغيار لعملية إعادة احتالل الدبابات داخل ا

 متواصلة".
نية الجيش، جمل ميزاؤول عن ميشون" أن ساسون حداد كان المسويتضح من المقابلة في "مكور ر 

(، بما في ذلك المساعدات مليار دوالر أميركي 19مليار شيقل )نحو  70التي وصلت سنويا إلى نحو 
 األميركية. 

ولعل أبرز ما يشير إليه ساسون حداد هو خالصة أطروحته للدكتورا  بشأن مستقبل جيش االحتالل، 
 ال لجيش مهني على غرار الجيش األميركيالشعب بتجنيد إجباري، أم يتعين االنتقو"هل يبقى جيش 

 حيث القوة العسكرية؟".  ر لدولة إسرائيل منمثال، وأي النموذجين مفيد أكث
، لن يكون هناك أمل بأال يتحول الجيش 2060، أو في أقصى تقدير 2050وبحسبه، فإنه "حتى العام 

هناك عبء على شريحة تغييرات االجتماعية، ألنه عندما يكون إلى جيش مهني، وذلك بسبب ال
 ة واحدة دون غيرها سينفجر الوضع كليا".اجتماعي

 10/7/2019، العربي الجديد، لندن
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 حول العالم "داعش"عملية إليران و 50تعلن إحباط  "إسرائيل" .20
لمخابرات الخارجية أعلن مصدر استخباري كبير في تل أبيب، أمس األربعاء، أن جهاز ا تل أبيب:

، ساهما في إحباط ما ال يقل «أمان»لجيش اإلسرائيلي الستخبارات العسكرية في ا)الموساد( وشعبة ا
دولة في العالم، خالل السنوات الثالث الماضي، بينها تركيا وفرنسا  20إرهاب في  عملية 50عن 

 وبعض الدول العربية.
مليات جاءت لفزيون اإلسرائيلي، إن بعض هذ  العلتل 12وقال المصدر، وفقا لتقرير بثته القناة 

تلفة. ومن مجموع وبعضها بمبادرة من إيران وميليشياتها وأجهزتها المخ« تنظيم داعش»بمبادرة من 
عملية إرهابية في تركيا وحدها. وعلى الرغم من العالقات  12دولة، تم إحباط  20عملية في  50

وفي »بهذ  العمليات. ب إردوغان، فقد قررت إسرائيل تبليغه المتوترة بين إسرائيل والرئيس رجب طي
 وفق المصدر.، «طب ضد إسرائيل ويهاجمها بشدةتبليغه بذلك وهو يخ أكثر من حالة تم

وأضاف التقرير أن إحدى العمليات التي تم إجهاضها، كانت خطة الغتيال معارضين إيرانيين 
المخابرات بذلك إلى إسرائيل التي سارعت إلبالغ شاركوا في مؤتمر في فرنسا، فقد وصلت معلومات 

 فجير طائرة أسترالية مدنية.الفرنسية. كما كانت منعت ت
غ عدد من دول الخليج العربي بمخطط تم إطالقه لعدة خاليا إرهاب نائمة، وفي حاالت أخرى تم تبلي

وعسكريين. وأضافت  تعمل في صالح إيران، وأوكلت لها مهمة تنفيذ سلسلة اغتياالت لقادة سياسيين
 رس الثوري اإليراني.سست وفق مخطط قوات القدس التابعة للحأن هذ  الخاليا تأ

 11/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"يتوعدون بقتل فلسطيني أفرجت عنه  "تدفيع الثمن"مستوطنو  .21

، وخط وا ، قرية دير قديس غرب رام هللا«تدفيع الثمن»رام هللا: هاجم مستوطنون من جماعات 
نه المحاكم اإلسرائيلية الشهر ع ها تتضمن التهديد بقتل فلسطيني أفرجتشعارات عنصرية على جدران

وطنون عبارات تطالب بإعدام الفلسطيني محمود قطوسة على خلفية اتهامه وكتب المست الماضي.
شرطة في وقت سابق باغتصاب طفلة إسرائيلية، قبل أن يحصل على براءة من المحكمة وال

كما خطوا شعارات « ةعقوبة اإلعدام ضرورية لمحمود قطوس»ن اإلسرائيلية. وكتب المستوطنون أ
سيارات في القرية. وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا معادية للعرب، ثم قاموا بتخريب 

 «. فيما ُيشتبه بأنها جريمة كراهية»
 46عمر سة، وهو عامل صيانة وحارس يبلغ من الوكانت إسرائيل أطلقت الشهر الماضي سراح قطو 

عنه بعدما عامًا عمل في مدرسة الضحية المزعومة، بعد قضاء مدة شهرين في الحجز. وتم اإلفراج 
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وجهت انتقادات حادة لالئحة االتهام التي ُقدمت ضد  في قضية اغتصاب الطفلة النعدام األدلة. وال 
اإلخباري، إن « لالوا»وقال قطوسة لموقع  مشتبه به آخر. تحقق الشرطة اإلسرائيلية حاليًا مع أي

 شرطة لم تقم باالتصال به منذ إطالق سراحه.ال
 11/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 مقاعد لـ"الُمشتركة" والليكود و"كاحول الفان" سيتكافآن 9استطالع:  .22

الثالثاء، أن القائمة الُمشتركة  أظهر استطالُع رأٍي نشرته هيئة البث  اإلسرائيلية )كان(، مساء اليوم
 مقاعد فقط، في حال ُأجري ت انتخابات الكنيست اليوم. 9صل على ستح

يأتي قبل سبعين يوًما من االنتخابات، وقبل نحو ثالثة أسابيع إلغالق وبي ن استطالع الرأي الذي 
ت ي "كاحول الفان"، وحزب الليكود، ستتكافآن، إذ س يحصل كل منهما على باب تقديم القوائم، أن قو 

ب "يسرائيل بيتيتو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، إذ ستحصل على تسعة قوة حز  وستزداد مقعدا. 30
 ت.مقاعد في الكنيس

مقاعد، فيما سيحصل حزب "شاس"  8ووفق االستطالع ستحصل قائمة "يهدوت هتورا "، على 
، على سبعة مقاعد. رتس، على سبعة مقاعد، بينما وسيحصل حزب العمل برئاسة عمير بي الحريدي 

وسيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب الجديد إليهود  " على ستة مقاعد.يرتسل "مسيحص
 والذي ُيسم ى بـ"إسرائيل الديمقراطية"، خمسة مقاعد فقط.باراك، 

األحزاب اليمينية، سُيعرضها للخطر، في حال خاضت  االنقسام بينوأشار االستطالُع إلى أن 
 االنتخابات بشكل منفصل.

مقاعد، في  5د"، وحزب "زيهوت" الذي يرأسه موشيه فايغلين، على اليمين الجديوسيحصل حزب "
 ا، وخوضهما االنتخابات بقائمة واحدة.حال تم  دمجهم

وبين االستطالع أن "اتحاد أحزاب اليمين"، و"البيت اليهودي"، و"االتحاد القومي" الذي كان في 
 مقاعد. 4سيحصل كل منها على  سابقة جزءا من "اتحاد أحزاب اليمين"؛االنتخابات ال

 9/7/2019، 48عرب 
 

 لجامعات الفلسطينية في الضفةتطرد المحاِضرين األجانب من ا "إسرائيل" .23
الناصرة ـ وديع عواودة: ترفض سلطات االحتالل إصدار تصاريح عمل لألكاديميين األجانب الذين 

صعد في سياستها القاسية في منح سطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتيعملون في الجامعات الفل
جانب عن طلبتهم ومغادرة البالد، وتترك حاضرين األيرات. ويجبر هذا االنتهاك على انقطاع المالتأش
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رهم في حالة دائمة  فها هؤالء المحاِضرين األجانب وُأس  األنظمة اإلسرائيلية التي تتسم بضبابي تها وتعسُّ
 من انعدام اليقين وتجعلهم ُعرضة لإلبعاد في أي وقت من األوقات.

انب منظمتين فلسطينيتين من وفي هذ  اآلونة، تعكف جامعة فلسطينية في الضفة الغربية، إلى ج
من حيفا داخل أراضي "عدالة »منظمات حقوق اإلنسان، على ات خاذ إجراء قانوني من خالل مركز 

في هذا  "ومؤسسة الحق" "عدالة"في رام هللا في الضفة الغربية. وأوضح مركز « الحق»ومؤسسة  48
رائيل مساعيها الرامية إلى إجبار الصدد أنه عقب ثالثة أعوام أكاديمية متتالية كث فت خاللها إس

المحاضرين األجانب على مغادرة البالد من خالل المماطلة في تجديد تأشيرات اإلقامة أو عدم 
بوضع حد  لهذ  السياسة التي تستهدف « عدالة«و« الحق«تجديدها. وتطالب جامعة بيرزيت و

 لسطينية على الفور.الحرية األكاديمية الفلسطينية وعزل مؤسسات التعليم العالي الف
على الرغم من أنها تزاول عملها تحت نير االحتالل  –كما تطالب بتأكيد ضمان قدرة جامعة بيرزيت 

 على ممارسة حقها في حرية التعليم. –العسكري طويل األمد 
إلى وزير  2019نيسان/ أبريل  30وطالبت جامعة بيرزيت والحق وعدالة، في خطاب أرسلته في يوم 

اإلسرائيلي، أرييه درعي، والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت،  الداخلية
والنائب العام الجنرال، شارون آفيك، ومنسق أعمال حكومة االحتالل في المناطق المحتلة في جيش 

الذين  االحتالل اإلسرائيلي، كميل أبو ركن، برفع القيود التي تُحول دون إقامة األكاديميين األجانب
توظ فهم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية والعمل فيها ومنحهم التأشيرات المطلوبة واالمتناع عن 
فية على فترة إقامتهم أو على تمديدها. كذلك تطالب هذ  الجهات بنشر إجراءات  فرض قيود تعس 

في الضفة واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل لألكاديميين األجانب 
 الغربية، بحيث تتيح للجامعة أن تدير حريتها األكاديمية وتحتفظ بها.

 11/7/2019، لندن، القدس العربي

 
 في سلوان إلخالئهفلسطينية القدس: جنود االحتالل ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة  .24

 ماقتحمت مجموعة من عصابات المستوطنين تحرسها قوة عسكرية معززة صباح اليو : القدس
مبارك في األربعاء، منزاًل يعود لعائلة صيام المقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ال

وقال مراسلنا إن المستوطنين شرعوا بتفريغ المنزل تحت تهديد  محاولة إلخالئه لصالح المستوطنين.
 السالح والقوة العسكرية.

ألكثر من ربع قرن، وما زالت العائلة  يذكر أن قضية المنزل تم تداولها في أروقة قضاء االحتالل
 .إخالء المقدسية متمسكة بمنزلها وترفض 
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مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، وهددت  االحتالل مديرور الحق اعتقلت قوات وفي تط
 إغالقباعتقال المزيد من أفراد العائلة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوتر في المنطقة، وسط 

 حي وادي حلوة. إلىرق المؤدية طكامل لكل ال
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطًنا وعنصر مخابرات يقتحمون األقصى 108: القدس .25

اقتحم عشرات المستوطنين برفقة عناصر من مخابرات االحتالل صباح : الرأي –القدس المحتلة 
مستوطًنا  86وأفادت مصادر محلية، بأن  ب المغاربة.ااألربعاء، المسجد األقصى المبارك من جهة ب

المسجد األقصى على عدة مجموعات، ونظموا جوالت استفزازية في  طالًبا يهودًيا اقتحموا 20بينهم 
عنصًرا من مخابرات  22وذكرت المصادر، أن  ساحاته بحماية مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

 لوا في باحاته.و االحتالل اقتحموا أيًضا المسجد، وتج
 10/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وحدة استيطانية جنوب القدس 216االحتالل يقر بناء  .26

العبرية، اليوم األربعاء، أن "لجنة التخطيط والبناء في القدس المحتلة"،  12ذكرت القناة : القدس
وحسب  ب القدس المحتلة.و طابًقا في حي جيلو االستيطاني جن 18وافقت على بناء برجين من 

 وطنين الشباب، للسكن في البرجين.وحدة سكنية لصالح استقطاب المست 216القناة، فإنه سيتم بناء 
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عاما 32و 35محكمة االحتالل تحكم على طفلين بالسجن  .27

، ودفع عاما 32وعاما  35اء، عقوبتي السجن عفرضت محكمة االحتالل العسكرية، اليوم األرب
فلسطينيين بتهمة قتل الجندي اإلسرائيلي طوفيا  مليون شيكل، على فتيين 2.5تعويضات بقيمة 

 .2016فايسمان، وإصابة آخر في شباط/ عام 
وكانت نيابة االحتالل العسكرية قد طلبت فرض عقوبة السجن المؤبد على الفتيين، إال أن المحكمة 

ة. عاما لدى تنفيذ العملي 14فرض هذ  العقوبات بداعي كونهما قاصرين، حيث كانا في جيل  تقرر 
 ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة على القرار.

وبحسب قرار المحكمة العسكرية، فإن الشابين خططا لتنفيذ العملية في المركز التجاري التابع لرامي 
 الث.ثليفي في "شاعار بنيامين"، مع شخص 
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ن بهدف وادعى المتحدث باسم جيش االحتالل أن المجموعة تسلحت بسكاكين، ووصلت إلى المكا
تنفيذ العملية، فأصابوا، في البداية، إسرائيليا كان في المكان بجروح خطيرة، وبعد ذلك طعنوا الجندي 

 فأصابوا منه مقتال.
 10/7/2019، األيام، رام هللا

 
  "معركة األمعاء الخاوية"ثالثة أسرى جدد ينضمون إلى  .28

الواسعة التي يمارسها األسرى اإلداريون في سياق حالة االحتجاج «: القدس العربي»غزة ـ رام هللا ـ 
معركة األمعاء » إلىفي سجون االحتالل، كشف النقاب أمس عن انضمام ثالثة أسرى جدد 

الن زميل له فك إضرابه ع، بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد يوم واحد من إ «الخاوية
ي، في الوقت الذي نقلت فيه هيئة يوما، بعد تحقيق انتصار على السجان اإلسرائيل 23الذي استمر 

األسرى معاناة معتقلي السجون الصحراوية والساحلية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل 
 الصيف.

حروب من دير سامت قرب مدينة لوأعلنت هيئة شؤون األسرى المحررين، أن األسير فادي يوسف ا
لع الشهر الحالي احتجاجًا على إحالته دورا جنوب الخليل، دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ مط

 أشهر. 10لالعتقال اإلداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 
وأكدت أن الحروب أمضى في سجون االحتالل ما يزيد عن أربع سنوات، وأعاد االحتالل اعتقاله 

، وهو متزوج ولديه ثالثة أبناء، ويعاني من أمراض عديدة، 2018ريخ الخامس من أيلول/ سبتمبر ابت
 رعاية طبية خاصة ودخول المستشفى. إلىوبحاجة 

وقال الناطق باسم هيئة األسرى، حسن عبد ربه، إن أسيرين شقيقين انضما لإلضراب عن الطعام، 
اء معاناة إلى خطوات واحتجاجات جماعية إلنه جالفتا إلى إن مواجهة االعتقال اإلداري تحتا

 األسرى وعوائلهم.
، مشيرا إلى أن االحتالل فردية لألسرى تحقق إنجازات وبطوالت « اإلضرابات الفردية»وأكد أن 

 أمر اعتقال إداري، تنوعت بين تجديد وأوامر جديدة. 400أصدر منذ بداية العام الحالي 
 11/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 ينيين في العالممليونا تعداد الفلسط 13": اإلحصاء" .29

تعداد الفلسطينيين في العالم )فلسطين ودول الشتات( بلغ  إنقال الجهاز المركزي لإلحصاء، : رام هللا
ماليين فلسطيني في  5من العام الجاري، منهم نحو  األولمليون نسمة نهاية النصف  13حوالي 



 
 
 
 

 

 22 ص             4983 العدد:             7/11/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

قديرات أعدها لمناسبة اليوم مليون أنثى(، وذلك بناء على ت 2.45مليون ذكر و 2.53)دولة فلسطين 
 العالمي للسكان، الذي يصادف غدا الخميس، الموافق الحادي عشر من يوليو/تموز من كل عام.

مليون نسمة،  2.99"، في تقرير ، أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر بلغ حوالي اإلحصاءوأوضح "
 1.99طاع غزة لنفس العام بحوالي مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان ق 1.46مليون ذكر و 1.53منهم 

 ألف أنثى. 980مليون ذكر و 1.01مليون نسمة، منهم 
، %29وفقا ألنماط االستهالك الشهري  2017في فلسطين خالل العام  األفرادبلغ معدل الفقر بين 

في  األفرادمن  %17حوالي  نفي قطاع غزة(.  كما تبين أ %53في الضفة الغربية و %14)بواقع 
في الضفة الغربية  %6عانوا من الفقر المدقع وفقا ألنماط االستهالك الشهري، )بواقع فلسطين 

 في قطاع غزة(.  %34و
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس .30

 أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.طنون، مساء اليوم األربعاء، مئات و أحرق مست: نابلس
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لـ"وفا"، إن مستوطنين من مستوطنة 
"يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في 

 بورين. المنطقة الجنوبية لقرية
ل منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق اشتعال وأضاف دغلس أن قوات االحتال

 النيران، األمر الذي فاقم من الخسائر باألشجار.
 10/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جيش االحتالل يهدم نصبا تذكاريا للشهيد محمد عبيد في العيسوية .31

ء األربعاء، نصبا تذكاريا أقامه أهالي قرية العيسوية مت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساده :القدس
وأفادت  تخليدا للشهيد محمد سمير عبيد، الذي ارتقى برصاص شرطة االحتالل قبل نحو أسبوعين.

مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت القرية وأزالت النصب التذكاري الذي وضع مكان 
 عبيد. داستشها

ما( في السابع والعشرين من شهر حزيران الماضي، عقب اقتحام قوات عا 21واستشهد الشاب عبيد )
 االحتالل للقرية، حيث أطلق أحد الجنود النار عليه من مسافة قريبة.

 11/7/2019، القدس، القدس
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 وكنيسة بقرية البصة المهجرة مخطط إسرائيلي يمس مسجداً  .32

م، اعتراًضا كتابيًا 1948لمحتلة عام زان لحقوق اإلنسان داخل األراضي ايقدمت مؤسسة م الناصرة:
على مخطط تفصيلي على جزء من أراضي قرية البصة المهجرة المسماة اليوم إسرائيلًيا "شلومي"، 
حيث قدم االعتراض للجنة المحلية للتخطيط والبناء "معاليه هجاليل" بواسطة المحامي محمد صبحي 

 جبارين.
مخطط المقترح ال يأخذ بعين االعتبار خصوصية المسجد االعتراض، اليوم الثالثاء، أن ال يوجاء ف

والكنيسة والمقام المحاذي للمخطط سيما أنها مبان تاريخية أثرية ودور عبادة لها قدسيتها للمسلمين 
  والمسيحيين ويجب مراعاة هذ  القيم، باإلضافة لمسوغات تخطيطية أخرى تم التطرق لها.

 
شمل المخطط تعليمات واضحة لحماية المباني المذكورة لبت ميزان من خالل اعتراضها بأن يوطا

 وصيانتها، وإعادة تأهيلها كمنطقة تاريخية أثرية.
 10/7/2019، فلسطين أون الين

 
 نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترفض زيارة البيت األبيض .33

جيسون  فضها دعوة مستشار الرئيس األميركين ر أعربت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ع رام هللا:
 غرينبالت للصحافيين الفلسطينيين لزيارة البيت األبيض.

هذ  الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى لإلدارة األميركية »وقالت النقابة، في بيان لها، أمس، إن 
ئيس محمود عباس، الر لاللتفاف على قيادة الشعب الفلسطيني، ممثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها 

وطالبت النقابة جميع الصحافيين برفض الدعوة «. وع تصفية القضية الفلسطينيةالذين أفشلوا مشر 
حرية الصحافة في فلسطين مقدسة، »والتمسك بمواقف النقابة ومواقف منظمة التحرير، مؤكدة أن 

حاولة لشق الصف ي ملكن التساوق مع هذ  الدعوات المشبوهة هو ضد حرية شعبنا واستقالله وه
 «.الفلسطيني

 11/7/2019، لندن، األوسط الشرق 

 
  بة اليوم الوطني المصري عزف "النشيد" اإلسرائيلي في منزل السفير المصري بمناس .34

عزف "النشيد" اإلسرائيلي، مساء األربعاء، في منزل السفير المصري خالد عزمي في تل : القدس
  ني المصري.لوطأبيب، خالل حفل أقيم بمناسبة اليوم ا
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وحضر الحفل كل من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
 إسرائيلية وعربية. وشخصيات دبلوماسية

 10/7/2019، القدس، القدس
 

 نتنياهو يمتدح السيسي: فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته  .35
عبد الفتاح السيسي وذلك في الحفل  ي مصر الئيس ر الامتدح رئس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

 "إسرائيل بالعربية"ب ونقل حسا يوليو. 23الذي أقامته السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة ثورة 
التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية على موقع تويتر عن نتنياهو قوله في االحتفال: "الرئيس المصري 

 وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته". يز، عبد الفتاح السيسي صديقي العز 
 11/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 أميال من االبتسامات تصل غزةقافلة  .36

(، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في 37وصلت قافلة أميال من االبتسامات ): فلسطين - غزة
ة تخصصات جراحية، محملة ببعض ن عدوتضم القافلة فريقًا طبيًا أردنيًا م زيارة تستمر عدة أيام.

 المساعدات الطبية واإلنسانية واإلغاثية ألهالي القطاع.
 10/7/2019، فلسطين أون الين

 
 الحريري: الكالم عن توطين الفلسطينيين في لبنان ال يمكن أن يحصل .37

ى بي فرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فى لقاء مع سفراء دول االتحاد األورو  أكدبيروت: 
ي بلد كلبنان له توطين الفلسطينيين في لبنان، هو أمر ال يمكن أن يحصل فعلى أن بيروت، 

 خصوصية معينة.
 11/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 "صفقة القرن " رئيس الوزراء المغربي يؤكد أن بالده لن ترضى بالمشاركة في .38

أن بالد  لن ترضى بالمشاركة  ،عثمانين السعد الدي قال رئيس الوزراء المغربي نبيل بكاني: –الرباط 
ال ألنها  بأي حال من األحوال "صفقة القرن "لشرق األوسط المعروفة بـكية حول ايفي الخطة األمر 

وذلك بالرغم من مشاركة المملكة في المؤتمر األخير بالبحرين المتعلق  تحفظ حقوق الفلسطينيين.
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اء متلفز، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية هو ي لقواعتبر ف بمناقشة الشق االقتصادي للمبادرة.
 ، ملكا وشعبا وحكومة، لذلك من المستحيل المشاركة.موقف مغربي رسمي

 10/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 سلوفينيا: سنعترف بفلسطين حال وجود مجموعة من االتحاد األوروبي مستعدة .39
االعتراف ود إجماع سلوفيني على قضية ر وجأكد وزير خارجية سلوفينيا ميرو تسير : وفا -لوبليانا

بدولة فلسطين، وستقوم سلوفينيا باالعتراف حال وجود مجموعة من دول االتحاد األوروبي مستعدة 
رياض المالكي على أن الموقف الفلسطيني خالل لقائه وزير الخارجية والمغتربين  وشدد لذلك.

 "األونروا". مر بدعمها لفلسطين خاصة دعمستستالسلوفيني ثابت ولن يتغير، والحكومة السلوفينية 
 10/7/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 قناة عبرية: إحباط إقرار وثيقة أوروبية لمنع فتح مكاتب تمثيلية في القدس .40

القدس: كشفت قناة ريشت كان العبرية، أن التشيك والمجر أحبطوا، باستخدام حق النقض "الفيتو"، 
كاتب تمثيلية من قبل دول االتحاد في مدينة حاد األوروبي لمنع فتح أي ماالتإقرار وثيقة صاغها 

 .القدس
 10/7/2019، القدس، القدس

 
 كاتب يهودي: النفوذ اإلسرائيلي في ألمانيا يكمم األفواه .41

كتب عضو منظمة "الصوت اليهودي من أجل السالم في الشرق األوسط" شير هيفر : ميدل إيست آي
بلغ ألمانيا لتكميم أفوا  كل صوت حتى لو كان يهوديا يدعم الحملة العالمية ئيلي أن النفوذ اإلسرا

إن اليهود  -في مقاله بموقع ميدل إيست آي البريطاني-وقال هيفر  لمقاطعة إسرائيل "بي دي أس".
 إلقاءال يستحقون حرية التعبير عن آرائهم، أو  "إسرائيلـ"نيا الجديدة، الذين ال يبدون تأييدا لفي ألما

خطابات عامة أو امتالك متاحف تمثل ثقافتهم، أو حتى حسابات في البنوك، مشيرا إلى أن اليهود 
 المؤيدين للرؤية اإلسرائيلية هم فقط المقبولون في هذا المجتمع.

 10/7/2019، ةالجزيرة نت، الدوح
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 إقتصادياً  من فلسطينيي سوريا باألردن ضعفاء %30 :"األونروا" .42
في تقرير أصدرته تحت عنوان  "أونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكالة  أعلنت: عمان

من الالجئين الفلسطينيين السوريين  %30أن  ،”بشأن أزمة سوريا اإلقليمية 2018النداء الطارئ لسنة "
من الالجئين الفلسطينيين من سوريا  %31ردن يصنفون كضعفاء للغاية، منوهة الى أن في األ
 راد في أسر تعيلها نساء؛ ما يزيد من ضعفهم.ن هم أفالمسجلي

 11/7/2019، الدستور، عّمان
 

 نقطة تحول في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية؟ "صفقة القرن "هل تشكل  .43
 حسن نافعة

فتا للنظر ومحمال بالدالالت، خاصة أنه أمرا ال« صفقة القرن »كان اإلجماع الفلسطيني على رفض 
تاريخهم السياسي الحافل أن توحدوا شعبيا ورسميا على قضية، مثلما  ين طواللم يسبق للفلسطيني

 «.الصفقة»يتوحدون اآلن على رفضهم القاطع لتلك 
صحيح أنه كان رفضا متوقعا، على األقل من جانب الفصائل التي تتبنى نهج المقاومة، غير أن 

إلسرائيلية، وبمثل هذا اإلصرار يكية واي السلطة الفلسطينية لهذا التوجه الرافض لإلمالءات األمر تبن
حدا « الصفاقة»المعروضة حاليا بلغت من « الصفقة»العنيد، ليس له سوى معنى واحد وهو أن 

ه يجعلها تبدو وصمة عار تلحق بجبين كل من يقبل االقتراب منها، أو التعاطي معها على أي وج
اصة حين تكون له صفة رسمية لها، خ من الوجو ، كما جعل كل من يجرؤ على تبريرها أو الترويج

داخل أي من الهياكل التنظيمية التابعة للسلطة أو للفصائل، يبدو خائنا لوطنه وعميال لحساب القوى 
 الساعية لتصفية قضيته.

نية إدراك حقيقة، تبدو اآلن بديهية، وفي تقديري أن بوسع أي متابع لما يجري على الساحة الفلسطي
المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية وصل إلى الدرجة التي  بخطورة وهي أن الوعي الجمعي

جعلت الشعب الفلسطيني مصمما على عدم التماس األعذار لكل من يقبل أن يرتبط اسمه بهذ  
ئنا من كان، فلسطينيا كان أم عربيا، الصفقة، أيا كان موقعه، األمر الذي يفرض على كل مكابر، كا

ينأى بنفسه بعيدا عن صفقة أصبحت سيئة السمعة، ومثيرة لكل أنواع ة، وأن أن يسلم بهذ  الحقيق
 الشبهات.

أسباب عديدة وبديهية تدفع الشعب الفلسطيني للتوحد التام حول الموقف الرافض لهذ  الصفقة جملة 
لى مستقبل الشعب الفلسطيني نفسه ومستقبل قضيته التي وتفصيال، بعضها يتعلق بتأثير الصفقة ع

م لها التضحيات الجسام، وبعضها اآلخر يتعلق بتأثيرها على األوضاع السائدة في المنطقة في سبي قد 
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العربية، وبعضها الثالث يتعلق بالمحاوالت الرامية الستخدامها أداة الصراع الدائر بين القوى الكبرى 
 أو حتى على النظام العالمي ككل. للسيطرة على المنطقة،

مستقبل الشعب الفلسطيني، أعتقد أن كل فلسطيني، أيا كان موقعه  فقة علىالص بتأثيرففيما يتعلق 
 يعني: « الصفقة»أو الفصيل الذي ينتمي إليه، أصبح يدرك اآلن، وبوضوح تام، أن القبول بهذ  

م، وليس لغيرهم أي حقوق فيه أو عليه. بأن فلسطين وطن قومي وتاريخي لليهود وحده اإلقرار-1
ين على أرض هذا الوطن، سواء في المناطق التي تم احتالها إبان فلسطينيوأن من بقي من ال-2

قد يتعامل معهم صاحب البيت الجديد بنوع من الكرم « ضيوف»أو بعدها، هم مجرد  48حرب 
واجهته بأي حقوق قانونية أو سياسية، واألريحية، ألسباب إنسانية وأخالقية، لكنهم ال يتمتعون في م

عليهم من فتات، أو الرحيل بعيدا  يلقيهآخر سوى القبول بما قد  من خيارومن ثم فليس أمامهم 
 ونهائيا عن هذ  األرض.

مرحلة من مراحل الصراع أن يطالب  أيال يحق ألي فلسطيني أجبر على ترك وطنه في  -3
 فقد  فيه. بالعودة إليه أو بالتعويض عما يكون قد

ال « صفقة القرن »لى قناعة تامة بأن أصبح ع في سياق كهذا، يمكن القول إن الشعب الفلسطيني
تمثل حال لقضيته، وإنما محاولة مكشوفة ومفضوحة لتصفيتها سياسيا، من خالل التعامل معها 

ن الالجئين كقضية إنسانية تتطلب من الدول المجاورة، خاصة تلك التي تتواجد فيها أعداد كبيرة م
ن معاناتهم، سواء عبر إقامة مشروعات تخفيف مالفلسطينيين، أن تتعاون مع المجتمع الدولي لل

اقتصادية وإنمائية الستيعاب العاطلين منهم، والسعى لتحسين المستوى المعيشي للجميع، و/أو 
التمتع بجنسية  بالعمل على إدماجهم في النسيج االجتماعي للدول التي هاجروا إليها، وتمكينهم من

فلسطين »يشير إلى أنها تتضمن إنشاء « القرن صفقة »هذ  الدول. صحيح أن بعض ما نشر عن 
من مساحة الضفة الغربية، وأن يربط بينهما  %40، يفترض أن تقام على قطاع غزة وعلى «جديدة

بالسيادة  ، ولن يعترف لها«شبه دولة»جسر علوي، لكنها لن تكون أبدا دولة ذات سيادة، أو حتى 
ضحة ومعترف بها، وإنما ستكون مجرد افية واعلى كامل األرض والشعب، ولن تكون لها حدود جغر 

يتمتع بوضع خاص ويتعين عليه أن يرتبط أمنيا بإسرائيل، وأن يرتبط اقتصاديا واجتماعيا « كيان»
 بالدول العربية المجاورة.

بية، يبدو أن الشعب الفلسطيني بدأ يستشعر على األوضاع العر « صفقة القرن »وفي ما يتعلق بتأثير 
اصرته عربيا، وإنما أيضا إلعادة هندسة المنطقة سياسيا وأمنيا في الوقت فقط لمحأنها صممت ليس 

نفسه، خاصة أنها تحولت اآلن إلى آلية البتزاز دول الخليج العربي، ماليا وسياسيا وأمنيا. ماليا: 
ئيل كلفتها المالية، وسياسيا وأمنيا: بدفعهم للتحالف مع إسرابإجبارهم على تحمل العبء األكبر من ت
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، والتخلي بالتالي عن القضية الفلسطينية التي كانت تعد يوما «الخطر اإليراني المشترك»مواجهة في 
وفي تقديري أنه يسهل على أي متابع لمسار األحداث في المنطقة أن «. قضية العرب األولى»ما 

بة بأن ى في صفقة القرن وضعت حين جرى تحريض السعودية على المطاليكتشف أن اللبنة األول
تكون لها السيادة المنفردة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما تحقق بالفعل رغم ما تركته هذ  
القضية من آثار سلبية هائلة على الداخل المصري، وعلى مستقبل العمل العربي المشترك. فقد ترتب 

 ى هاتين الجزيرتين إلى السعودية:على نقل السيادة عل
ائي دولي، بعد أن كان ممرا يقع داخل الميا  اإلقليمية المصرية ى ممر متحويل مضيق تيران إل -1

 ويخضع بالتالي للسيادة المصرية المنفردة. 
فتح الطريق أمام السعودية لتصبح طرفا غير مباشر في معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية،  -2

  باحترام الترتيبات ام بالدمن وزير خارجيتها التوقيع رسميا على خطاب يؤكد فيه التز  حيث طلب
األمنية المفروضة على جزيرتي تيران وصنافير بموجب هذ  المعاهدة، باعتبارهما جزءا ال يتجزأ من 

 المنطقة ج. 
صادي بين كل تحويل األراضي الواقعة على جانبي خليج العقبة إلى منطقة تعاون وتكامل اقت -3

الذي ارتبط باسم « مشروع نيوم»ضوح تام جسد  بو من مصر وإسرائيل والسعودية واألردن، وهو ما 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن شأن هذ  الترتيبات أن تفاقم من إحساس الشعب 

 الفلسطيني بأنه ترك وحيدا في مواجهة مصير  وتم حشر  في الزاوية.
« صفقة القرن »رك أن اإلقليمي والدولي فيمكن القول إن الشعب الفلسطيني بدأ يدأما على الصعيدين 

تستخدم اآلن كأداة في يد القوى الطامحة في الهيمنة على المنطقة، سواء من داخل المنطقة أو من 
خارجها. وألن الواليات المتحدة وإسرائيل تسعيان حاليا إلعادة هندسة المنطقة سياسيا وأمنيا، بما 

تها األمنية المطلقة، وهو ما ال رض هيمنمح لألولى باستعادة نفوذها السياسي المنفرد، وللثانية بفيس
يتحقق إال بإلحاق هزيمة عسكرية بإيران تؤدي إلى تغيير نظامها السياسي، فمن الطبيعي  أنيمكن 

ي الوقت أن تتشابك قضايا المنطقة، وأن تترابط عضويا. غير أن الشعب الفلسطيني بات يدرك ف
، وال في االنحياز لهذا الحلف أو ذاك، أو ذلك نفسه أنه ال مصلحة له في االنخراط في هذا المحور

مستقبله، وفي الحيلولة دون تصفية قضيته، األمر  إنقاذينحصر في  أنوأن هدفه األساسي يجب 
ن انطالقة الذي يفرض عليه إعادة النظر في مجمل السياسات التي انتهجها حتى اآلن والبحث ع

 للحركة الوطنية الفلسطينية، فهل يستطيع؟
أي انطالقة جديدة وفعالة للحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن تضمن قدرتها على  ديري أنفي تق

 تحقيق األهداف التالية:
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توحيد صفوف الشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن المكان الذي يقيم فيه أو يعيش عليه:  -1
ي كل ناثرة ففي الضفة الغربية، في قطاع غزة، في مخيمات الالجئين المتداخل الخط األخضر، 

 مكان، خاصة في األردن وبقية الدول العربية المجاورة، أو حتى في المنافي والشتات. 
رفع شعار تحرير فلسطين التاريخية الممتدة من البحر إلى النهر، والعمل على تحقيق هذا  -2

يرغب كل من  بما فيها المقاومة المسلحة، وإبداء االستعداد للتعايش معالهدف بكل الوسائل المتاحة، 
 من اليهود في إقامة دولة فلسطينية موحدة يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية. 

تشكيل قيادة موحدة للحركة، بجناحيها السياسي والعسكري، تكون ممثلة لكافة شرائح الشعب  -3
من متع بالمرونة الكافية لضمان تجديد دماء النخبة الحاكمة، الفلسطيني، ولها هياكل تنظيمية تت

مع األوضاع الدولية واإلقليمية المتغيرة، من ناحية أخرى، ولكن بدون التخلي عن  والتأقلمة، ناحي
 الثوابت الوطنية.

ها إذا لم ينجح الشعب الفلسطيني في إعادة الحياة للحركة الوطنية الفلسطينية وفي إعادة صياغة أهداف
اجهة الصفقة التي تستهدف عليه مو وهياكلها التنظيمية على أسس جديدة وفعالة، فسوف تصعب 

تصفية قضيته، وسيكون عليه من ثم تحمل نصيبه من المسؤولية. وال يخالجني أي شك في أن 
نجاح الجهود الرامية إلعادة تشكيل الحركة الوطنية وصياغة أهدافها على النحو المشار إليه آنفا، 

 تي سقط فيها.ميقة السيشكل الرافعة األهم النتشال العالم العربي من الهوة الع
 11/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 عنصرية إسرائيل تأخذها إلى خرابها .44

 أنوزال علي  
أعادت انتفاضة يهود الفالشا في إسرائيل تذكير العالم بالطابع العنصري للدولة العبرية التي أبانت 

واجهة التحدي تها، لمع في مواجهة اليهود الذين استقدمتهم إلى األرض التي احتلعن وجهها البش
الديمغرافي الذي يطرحه نمو تعداد الفلسطينيين على مستقبل وجود الكيان اإلسرائيلي. فاألحداث 
أخيرا لم تكشف فقط عن وجود أزمة هوية لدى جزء من المجتمع اإلسرائيلي اليهودي، بعدما فشلت 

أبانت عن الوجه  ، وإنمالعبرية في إدماج يهود الفالشا داخل بنية مجتمعها العنصري الدولة ا
العنصري البشع لكياٍن قام، منذ تأسيسه، على االحتالل واالغتصاب والتمييز العنصري البشع ضد 
كل من يختلف معه في العرق والدين. ولنا في تاريخ الدولة العبرية حديثة النشأة أحداث عنصرية 

عن وجودها، وحماية أمنها،  الدفاع رسات تمييزية كثيرة ضد الفلسطينيين، تمارسها عالنية باسمومما
إلى درجة أن العالم طب ع معها، ولم تعد تثير أي انتقاد أو قلق أو حتى اهتمام إعالمي، مثل هدم 
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لى قراراٍت الدولة العبرية الرسمية بيوت الفلسطينيين الذين يقاومون احتاللها. تفعل ذلك بناء ع
بممارسات انتقامية غابرة. وفي المقابل، ، يذكر قضائية صادرة عن محاكمها في انتقام جماعي بشع

تبرئة الجنود الصهاينة عندما يقتلون فلسطينيين أبرياء "خطأ" بدم بارد! من دون الحديث عن 
ه، وتستمر في ممارسات عنصرية كثيرة ترتكبها الدولة العبرية يوميا ضد الشعب التي تحتل أرض

، أو قتله بدم بارد، وبطرق بشعة باسم الدفاع رج أرضهإهانته وإذالله وحصار  وتجويعه، وإبعاد  خا
 عن كيانها الصهيوني المغتصب! 

ما في الشرق األوسط، هي نفسها التي  الدولة التي تطرح نفسها في الغرب نموذجا ديمقراطيا متقد 
يين الذين تحتل أرضهم وتغتصب حقوقهم، وإنما ضد من تمارس العنصرية، ليس فقط ضد الفلسطين

نهم يتقاسمون معها اإليديولوجيا والديانة نفسيهما اللتين يقوم عليهما الفكر اليهودي فيهم أ ُيفترض
 الصهيوني العنصري. 

العنصرية في إسرائيل ليست ممارسة عرضية، وال تتعلق فقط بحاالٍت معزولٍة كما يحدث في أغلب 
مة، وإنما هي فعل متجذر داخل بنية الم المجتمعات عبري يتجر عه جتمع الالمنفتحة والمتقد 

اإلسرائيليون منذ سن مبكرة، عندما يتم تجنيدهم في صفوف رياض األطفال، ويتلقونه مع 
اإليديولوجيا التي قامت عليها أسس دولتهم، أي في الصهيونية التي صدر قرار رسمي للجمعية 

تلغيه عام  قْبل أن، صنفها من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، 1975ة عام العامة لألمم المتحد
، عندما ق ِبل العرب الجلوس مع اإلسرائيليين حول الطاولة نفسها في ما سمي مؤتمر السالم 1991

 في مدريد في السنة نفسها. 
الذي تحكمه عقليتان:  الفكر العنصري متجذر في اإليديولوجيا الصهيونية وداخل المجتمع اإلسرائيلي

دائما إلى اآلخر عدوا، أو أنه الجحيم كما كان يصفه  له ينظرالتفوق على اآلخر، والحرب التي تجع
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، وللتذكير فقط فسارتر الوجودي من أصول يهودية، وفي أثناء 

 وقف مناصرا للدولة العبرية.  1973حرب 
امها يوجد أمفكر عنصري، وقامت دولتها على عقيدة الحرب المستمرة، ال  إسرائيل التي تأسست على

ر هذا التنا فس القائم خيار ثالث لالستمرار في الوجود خارج ثنائية العنصرية أو الحرب، وهذا ما يفس 
دان معسكرين كالهما شر: اليمين العنصري  على الحكم داخلها منذ قيامها بين خيارين يجس 

ت نفسه الذي ر المقيالمتطر ف، وصقور العسكر مجرمو الحروب. وكال المعسكرين يتغذ يان على الفك
على يمجد العسكرة والعنصرية، والفرق بينهما هو بين الخطاب العنصري الصارخ الذي يشجع 

العنصرية البغيضة والقاسية وخطاب العسكرة الذي يحر ض على استمرار الحرب، وتوسيع رقعتها 
 لتحقيق الحلم الصهيوني العنصري بإقامة دولة خالصة لليهود. 
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ع اإلسرائيلي القاتل الذي سيدمر  من الداخل، عندما سيتحول إلى سبب المجتم العنصرية هي مرض
، ألن المجتمع الذي بني على فكر ُيشرعن احتقار اآلخر وظلمه نهاية مشروعها في المستقبل

واغتصاب حقه، ويمجد القتل ويحر ض عليه، سينتهي به المطاف إلى تفريغ فائض احتقار  اآلخر 
واغتصابه وحروبه داخل ذاته، وهذا هو ما يحدث اليوم مع يهود وظلمه  وحقد  عليه وعنصريته

ر غدا مع عرقيا ٍت أخرى من العرقيات المختلفة اللقيطة التي جلبتها الحركة الفالشا، وقد يتكر 
الصهيونية إلى أرض فلسطين، لتأسيس دولتها الدينية العنصرية، وعجز الفكر الصهيوني في أن 

 احدة. يصهرها داخل بوتقٍة و 
لقد وصلت الدولة العبرية إلى المرحلة التي باتت فيها تدور داخل حلقة مفرغة ما بين العسكرة 

ط رين، وا لعنصرية. وعلى الرغم من كل التمايز الذي يحاول الخطاب أن يوِجد  ما بين هذين الخ 
تعيش  يمكن أنفهما، في نهاية المطاف، وجهان لعملٍة واحدة، هي دولة العسكر العنصرية التي ال 

د العنصرية، فهذان العنصرا ن هما وتستمر خارج عقلية الحرب والحالة الذهنية الجماعية التي تمج 
اللذان يغذ يان نظرة اإلسرائيلي إلى نفسه أنه مجرد ضحية، ويقتالن فيه الوازع األخالقي الذي بدونه 

 يفقد اإلنسان ضمير  ويتجر د من إنسانيته. 
ر العنصري الذي تقوم عليه عقيدة وجود الدولة العبرية، هما اللذان ، والفكعقلية الحرب األبدية

ي، وقد بدأت بوادر االنهيار األخالقي لهذا المشروع تظهر واضحًة سيضعان حدا للمشروع الصهيون
للعيان، وسيأتي اليوم الذي سيسقط فيه من الداخل، كما سقطت من قبله دول وإمبراطوريات انقلبت 

دون طلقة واحدة.. ولنا عبرة في ما حدث لنظام جنوب أفريقيا العنصري، وقبله اسرًة بعلى وجهها خ
ية في عهد هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وذلك هو الخسران المبين ألنظمة فاشية وعنصر 

 الذي سيحل بإسرائيل، آجال أو عاجال.
 11/7/2019، ، لندنالجديد العربي

 
 سمح بزيادة عدد العمال الغزيين في أراضيهارائيل تبالتنسيق مع حماس.. إس .45

 عاموس هرئيل
فلسطينيين من غزة للسماح لهم بالعمل في أراضيها  زادت إسرائيل عدد التصاريح لدخول عمال

بالتنسيق مع حماس. يبدو هذا هو سبب الهدوء النسبي السائد على حدود القطاع مؤخرًا. ومثل 
رًا للفلسطينيين من خالل تفاهمات تم التوصل إليها ئيل مؤختسهيالت أخرى صادقت عليها إسرا

المستوى السياسي وجهاز األمن، لم ينشر رسميًا في بوساطة مصر وقطر واألمم المتحدة، فإن قرار 
 إسرائيل.
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رئيس الغرفة التجارية في غزة، ماهر طباع، قال في نهاية األسبوع إن إسرائيل تعهدت بأن تزيد 
لدخول لرجال األعمال من القطاع إلى أراضيها. وحسب أقواله، عدد صاريح ابصورة كبيرة عدد ت

آالف تصريح. وعمر الحد األدنى المسموح  5آالف إلى  3مئة، من في ال 66التصاريح ارتفع بنسبة 
سنة، وهذ  مناورة قديمة تتبعها إسرائيل بين الفينة  20سنة إلى  30له بدخول إسرائيل تم تخفيضه من 

سنوات. الحاصلون على التصاريح ُيعدون أصحاب مصالح تجارية، لكن فعليًا نذ بضع واألخرى م
ملون في حرف يدوية. قبل أن تبدأ جولة التصعيد في آذار هذا العام كان يبدو أن معظمهم عمال يع

 هؤالء العمال يعتبرون منظرًا نادرًا جدًا في مدن الجنوب.
اقتصادية وليس إعادة من البوابة الخلفية كمصلحة إن عرض العمال كرجال أعمال يؤطر العملية 

وحتى نهاية االنتفاضة األولى وحرب  1991م للعمل الغزي في إسرائيل، ولو بأرقام رمزية. حتى العا
الخليج األولى اعتمد اقتصاد إسرائيل على عشرات آالف العمال من القطاع. وبعد عملية الجرف 

قطاع في المرحلة األولى إلى بلدات غالف غزة ل من الآالف عام 5الصامد أوصى الجيش بإدخال 
التداعيات السياسية، وفي الشاباك حذروا من  كجزء من إعادة إعمار القطاع. في الحكومة خافوا من

أن التنظيمات اإلرهابية في القطاع يمكن أن تستغل الدخول الجماعي للعمال من أجل جمع 
 المعلومات وإدخال إرهابيين.

م التوصل إليه هو منح تصاريح لعدد قليل نسبيًا من رجال األعمال، الذين في الذي ت الحل الجزئي
م عمال. من ناحية الغزيين أيضًا يعد  هذا تقدمًا كبيرًا؛ ألن كل عامل من معظمهم في األساس ه

هؤالء يساعد في إعالة عائلة كثيرة األوالد في القطاع. مواطن إسرائيلي وجد بالصدفة في حاجز 
منذ سنوات لم أشاهد “اإلثنين، وقد تحدث للصحيفة عن التغيير. وحسب أقواله:  ز، صباحإير 

من النشاط واالكتظاظ. في كل لحظة يمر عبر البوابة من غزة فلسطيني، كثيرون  الحاجز بهذا القدر
منهم من الشباب الذين يحملون األكياس ويرتدون مالبس العمال بصورة واضحة. في الجانب 

ر قافلة طويلة من سيارات أغلبية سائقيها عرب إسرائيليون. ومكان الوقوف مليء لي تنتظاإلسرائي
 ”.واجد هناك يعرف ما الذي يجري تمامًا. كل من يت

ضد ” مسيرات العودة“عندما بادرت حماس إلى  2018التدهور الحالي في القطاع بدأ في نهاية آذار 
قرب الحدود رافقها أعمال العنف التي سبوعية الحصار المفروض على القطاع. مظاهرات شعبية أ

الجيش اإلسرائيلي. أدى القتل إلى  فلسطيني بنار جنود 200قتل خاللها منذ ذلك الحين أكثر من 
جوالت تصعيد، أطلقت فيها مئات الصواريخ على األراضي اإلسرائيلية. وردًا على ذلك، هاجم سالح 

الشديدة األخيرة في بداية أيار قتل ثالثة مواطنين الجولة الجو أهدافًا كثيرة لحماس في القطاع. في 
 فلسطينيًا في القطاع. 25ئيلي وإسرائيليين وعامل فلسطيني في الجانب اإلسرا
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بعد انتهاء كل جولة، تم التوصل إلى تهدئة مؤقتة بوساطة دولية، التي تعهد الفلسطينيون في إطارها 
القطاع وضخ أموال من قطر لحكومة حماس. ار على بوقف العنف مقابل تسهيالت كبيرة في الحص

 ي التوصل إلى تسوية ملزمة وثابتة.ولكن بعد التفاهمات في بداية أيار وجد الطرفان صعوبة ف
حماس لم تكن راضية عن األموال التي تم تحويلها من قطر، والتي لم تشمل في عدد من الحاالت 

المحتاجة. في غزة أيضًا خاب أملهم من وتيرة عائالت الدفعات التي تم التعهد بها لموظفي حماس وال
لتي تم الوعد بها في مجال البنى التحتية. على هذ  تنفيذ التسهيالت ووتيرة تحريك المشاريع الكبيرة ا

الخلفية، يبدو أن حماس سمحت بمظاهرات أكثر عنفًا قرب الحدود إلى جانب زيادة جديدة في عدد 
الحارقة التي تسببت بالحرائق في حقول بلدات غالف غزة  بالوناتاألحداث التي أطلقت فيها ال

 وساط السكان.وأثارت خيبة أمل كبيرة من الحكومة في أ
ردت إسرائيل في عدد من الحاالت بتقليص منطقة الصيد المسموحة للفلسطينيين أمام شواطئ غزة. 

السياسي امتنع  المستوى قلصت منطقة الصيد وتم توسيعها بين الحين واآلخر، لكن بتوجيه من 
لجمهور عن الجيش اإلسرائيلي وجهاز تنسيق عمليات الحكومة في المناطق من اإلبالغ الكامل ل

الخطوات التي اتخذت. في معظم الحاالت تم نشر بيانات عن تقليص منطقة الصيد. وعندما تم 
 ائيل عن ذلك.في إسر  توسيعها من جديد مقابل تعهد آخر من حماس بالهدوء، لم يتم إبالغ الجمهور

تعتيم متعمد هذ  سياسة واضحة للحكومة: بالنسبة لتحويل األموال القطرية إلى القطاع كان هناك 
إلى أن تسرب في وقت قريب من استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان من الحكومة على خلفية 

ورة وثقت عالم صخالفات بخصوص السياسة المطلوبة تجا  غزة، فتسربت بشكل ما لوسائل اإل
لسياسة رئيس  حقائب األموال أثناء نقلها للقطاع. جر  النشر خالفات سياسية شديدة وانتقادًا شديداً 

الحكومة نتنياهو بذريعة أن تحويل األموال يعكس خضوعًا مخجاًل لحماس. جاء االنتقاد أيضًا من 
 تخابية األخيرة.لة االنجهة أحزاب يمينية ومنافسي الليكود من الوسط واليسار خالل الحم

ونات وامتنعت في األسبوع الماضي الذي ساد فيه هدوء نسبي على حدود القطاع، انخفض عدد البال
حماس عن تجديد المظاهرات الليلية العنيفة التي جرت أحيانًا على طول الحدود. وكذلك مرت 

 مظاهرة يوم الجمعة األخير بهدوء نسبي. أما اآلن فيمكن فهم السبب.
منية أكدت أنه تم بالفعل زيادة عدد تصاريح الدخول من غزة إلى إسرائيل. وحسب أقوالها مصادر أ 

ن حل المشاكل المتعلقة باألهداف التي تحول إليها األموال القطرية ساعد على تهدئة أيضًا فإ
النفوس. مع ذلك، قالت المصادر إن الوضع على حدود القطاع بقي متوترًا ويمكن أن يعود 

وأعلن الجيش أمس أنه كشف عن مسار نفق آخر حفرته حماس تحت الحدود، وتم  نفجار.لال
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الذي تم كشفه منذ بداية  18دار الجديد على طول الحدود، وهو النفق الـ اكتشافه خالل بناء الج
 المشروع.

 10/7/2019 ،هآرتس
 11/7/2019، ، لندنالقدس العربي

 

 لــم الـعـربـيالـعـا لــم تـعـد إسـرائـيــل منـبـوذة فــي .46
 نيريت أوفير

وفد إسرائيلي لم يكن مؤثرًا منذ يبدو أن المؤتمر االقتصادي الذي ُعقد في البحرين بمشاركة علنية ل
 بدايته. 

 المقاطعة الفلسطينية وغياب كبار المسؤولين الخليجيين خف ضا من توقعات حدوث انعطافة. 
أمر جيد يجري في الشرق األوسط: بعد نحو  ء. هناكعلى الرغم من ذلك فإن المؤتمر ليس كل شي

 الم العربي.عقدين من الزمن لم تعد إسرائيل منبوذة وكريهة في الع
بدأ األمر في بداية األلفية الثانية مع تقاطر رجال أعمال يحملون جنسية ثانية إلى دبي وأبو ظبي، 

إقامة البروفسور رون روبين ليين، و وتدريس مساقات دراسية أكاديمية في قطر من قبل خبراء إسرائي
 2010زي لنداو في سنة فرعًا لجامعة نيويورك في أبو ظبي؛ واستمر مع زيارة وزير الطاقة عو 

ومشاركة وفود رياضية متعددة بجوازت سفر إسرائيلية من تحت الرادار اإلعالمي في دبي، وصمود 
سرائيلية في فندق في دبي القيادي ارات اإلالقنصلية اإلسرائيلية بعد قضية المبحوح ]اغتيال االستخب

 ي مبارك في السعودية. محمود المبحوح[، وتشكيل لوبي رجال أعمال إسرائيل« حماس»في 
اآلن، وبعد مسار مثير لإلعجاب من الصعود والهبوط، وصلت عالقات إسرائيل الرسمية مع دول 

 ة ممثلية دبلوماسية في ُعمان. ين إقامالخليج إلى نقطة جديدة، عندما أعلن رئيس الموساد يوسي كوه
بين دول الخليج، والسؤال المركزي تسير إسرائيل اليوم على مسار علني نحو إقامة العالقات بينها و 

 الفلسطيني؟ -هو: هل سينجح الطرفان في المحافظة على العالقات أيضًا في ظل النزاع اإلسرائيلي 
على طريقته. السعودية ال تزال غارقة حتى  ، كل  «الربيع العربي»عانت دول الخليج اضطرابات 

ل مرة تواجه تهديدًا أمنيًا حقيقيًا تبرز مؤشراته عنقها في نزاعات داخلية، وفي القتال في اليمن، وألو 
 في باقي دول التحالف، وفي األساس في الخالف غير المسبوق مع قطر وإيران. 

مثيرة للحرج: مثل موت ولي العهد األمير  ة أحداثوتجد الشارقة ودبي نفسيهما محرجتين في مواجه
ألميرة هيا زوجة حاكم دبي في تموز هذا خالد القاسمي في حفل في لندن بسبب المخدرات، وهروب ا
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العام وابنته لطيفة في العام الماضي. وتجد سلطنة عمان الهادئة نفسها في مركز قضية تفجير 
 ناقلتي النفط.

حكام العديد من الدول اإلسالمية والعربية أن إسرائيل لم تعد  إلى وعيثورات العقد األخير حملت 
ر العالم العربي، بل هي جزيرة استقرار في الشرق األوسط. العدو الصهيوني الذي يهدد بتدمي

 االعتراف بدولة إسرائيل كشريكة في المصير األمني واالقتصادي أصبح بمثابة حدث مؤسس.
رات المشتركة بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، أساسًا مع المباد مؤخرًا جرى الكشف عن جزء من

الكنيست ميري ريغيف وآفي غباي إلى أبو ظبي، وزيارة  االختراق المهم السياسي: زيارة عضويْ 
بنيامين نتنياهو ويوسي كوهين إلى ُعمان، وزيارة عضو الكنيست السابقة، تسيبي ليفني، إلى 

 البحرين. 
 للزيارات القادمة التي أصبح التخطيط لها في مرحلة متقدمة.مقدمة  هذ  الزيارات هي

ولين في الخليج، ُيعتبر رئيس الحكومة سياسيًا كبيرًا على في نظر عدد غير قليل من كبار المسؤ 
داخل  االنقسام فيالرغم من أنه موضع خالف، بينما تتهاوى مكانة الفلسطينيين في األساس بسبب 

وحقيقة أن كثيرًا من األموال التي وظفتها دول الخليج من أجل السكان  سطينية،منظمة التحرير الفل
 شخصية لكبار المسؤولين، وعلى اإلرهاب.  رشاوي على  الفلسطينيين جرى تبديدها

يتعين على إسرائيل مواصلة خطواتها الحازمة والمدروسة حيال دول الخليج، في األساس إزاء تكتل 
 .التحالف بقيادة السعودية

 الحالي يبدو واعدًا ولكنه حرج، ألن أغلبية العالقات بين الطرفين تعتمد على مصالح أمنية.  الوضع
يقة عدم وجود خطوات مشتركة مع العنصر الفلسطيني هو عقبة. ومن هذ  الناحية وضع دول حق

 الخليج أقل راحة، وعلى الرغم من الرضا والتفاؤل من األجدى المحافظة على الحذر.
 «ومئيل اليإسرا»

 10/7/2019، األيام، رام هللا
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