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 جئة ضد غزةسكرية واسعة ومفابشن عملية ع نتنياهو يهدد .1
رئيس حكومة االحتالل  ، أنصالح النعامي، عن 11/7/2019، العربي الجديد، لندنذكرت 

إن جيش االحتالل يستعد لشن حملة "واسعة ومفاجئة" على قطاع قال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ب قالن مع قادة مجالس محلية جنو وخالل اجتماع عقده صباح اليوم الخميس في مدينة عس غزة.

ا ضد المية" )حماس( بأنه لن يتردد في العمل عسكريإسرائيل، هدد نتنياهو "حركة المقاومة اإلس
وأضاف أنه على الرغم من أنه يفضل التوصل لتهدئة مع "حماس"، إال أنه يعي تماما أنه  الحركة.

 ي إزالة إسرائيل عن الخارطة"."ال يمكن التوصل التفاق سياسي مع حركة تجاهر برغبتها ف
ستعد لشن عمليات هجومية، ملمحا إلى أن جيش وشدد رئيس حكومة االحتالل على أن إسرائيل ت

 االحتالل "يخطط الستخدام الوحدات الخاصة في تنفيذ هذه العمليات".
ها هذه ليست المّرة األولى، الشهر الجاري، التي يعلن في، أن 11/7/2019، 48عرب وقال موقع 

لمجلس الوزاري جلسة لوخالل  لي يستعّد لشّن عدوان على قطاع غّزة.نتنياهو أن الجيش اإلسرائي
المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، حول الوضع 

لكن في موازاة  األمني مقابل قطاع غزة، قال نتنياهو إن "سياستنا واضحة، ونحن نريد إعادة التهدئة،
 ي تعليماتي للجيش".لية عسكرية واسعة، إذا اقتضت الحاجة. وهذه هذلك نستعد لعم

وكان محّرر الشؤون العسكرّية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، ذكر في آذار/ 
مارس الماضي، أّن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، وّجه باالستعداد لشن عملّية 

غير الواضح  ّجح تنتهي هذه االستعدادات في الصيف، لكن منعسكرّية واسعة في قطاع غّزة ر 
 لّية عليها.كيف ستؤّثر االنتخابات اإلسرائي

للتعامل مع القطاع، هي: شّن عدوان واسع؛  ثالثة خياراتوكشف الموقع أن الكابينيت ناقش 
 التوصل إلى تهدئة؛ ومسار اقتصادي بديل عن الحرب.

كن العملّية لم يت شن عملّية عسكرّية واسعة في قطاع غّزة، لبن يشاي، فقد ناقش الكابينسب وبح
األفضل )بالنسبة إلسرائيل(، إنما باستمرار الوضع القائم "بعد دفعنا  تنبئ بتحقيق تغيير أساسي نحو

 أرواًحا وضرًرا اقتصادًيا".
ن قال إنه يجب ش، ت ألون دافيديرئيس بلدية سديرو ، أن 11/7/2019القدس، القدس، وأضافت 

"، إلعادة الهدوء 2014الجرف الصامد "عدوان حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية 
 واستعادة قوة الردع. مشيًرا إلى أن العمليات الصغيرة أليام ال تحقق أي نتائج.
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عدم استجابة من جانبه، أبدى رئيس المجلس اإلقليمي حوف اشكلون ايتمار رفيفو، تذمره من 
رفض طلب لنصب كاميرات على  ساسية تتعلق بأمن السكان. مشيًرا إلى أنه تمالحكومة لطلبات أ
 يبوتس نتيف هعستراة بداعي عدم وجود التمويل.السياج المحيط بك

فيما قال رئيس مجلس سدوت نيغيف إن سكان الغالف يخشون الذهاب لمراكز الدعم النفسي خشيًة 
إلى أن هناك حالة خوف كبيرة لدى السكان  ات من قبل بعض السكان. مشيًرامن تعرضهم النتقاد

 كومة لمعرفة كيف يعيش السكان.ب جوالت التصعيد، وال يوجد أي اهتمام من الحبسب
 

 "صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة" في اجتماع " االستشاري": عباس .2
سة في مدينة رام هللا، الدورة الثانية الجتماعات بمقر الرئابدأت، مساء اليوم الخميس، : رام هللا

محمود عباس،  السلطة الفلسطينيةاري لحركة التحرير الوطني "فتح"، بحضور رئيس المجلس االستش
 وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

علق بكل التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح فيما يت عباسوفي الشأن السياسي، جدد 
 على أنوتصفيته، مشددا مشاريع والصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من مشروعنا الوطني ال

"صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي أثبتت للعالم بأن الفلسطيني رقم صعب 
لجانب ن ا، أعباسوأضاف  ال يمكن تجاوزه أو االستخفاف بمصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.

االعتراف بها كعاصمة ألميركي وبعد كل الذي أعلن عنه، سواء فيما يتعلق بقضية القدس و ا
المجحفة بحق القضية الفلسطينية، لم يعد  األميركيةوغيرها من المواقف  األونرواإلسرائيل، أو قضية 

 وسيطًا نزيها يمكن االعتماد عليه.
تمرة في نقض االتفاقيات الموقعة بيننا مس إسرائيل، إن عباس، قال إسرائيلوبخصوص العالقة مع 

 ل ممنهج على تدمير اتفاق أوسلو، مجددًا التأكيد على رفض القبولبرعاية دولية، وتعمل بشك
لسطيني كاملة دون باستالم أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة، ونريد أموال الشعب الف

 .نقصان قرش واحد
الذي وقع  2017، نعلن باستمرار بان هناك اتفاق عباسقال ة "حماس"، وحول المصالحة مع حرك

في جمهورية مصر العربية، وهذا االتفاق ما زلنا ملتزمون به  األشقاءمن  هرة، برعاية كريمةفي القا
االنقسام  وإنهاءكأساس لتحقيق الوحدة الوطنية، وننتظر رد حركة حماس للبدء فورًا بتنفيذ بنوده 

 نا الوطنية على المستويات كافة.بقضيتأضر  الذي األسود
 11/7/2019، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
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 أبو ردينه: مستعدون الستئناف االتصاالت مع واشنطن إذا التزمت بمرجعيات عملية السالم .3
السالم، تعقيبا على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في اإلدارة األميركية حول تحقيق : رام هللا

ر الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض ل الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، إن منظمة التحريقا
إسرائيلي يقوم على أساس حل  -أو مبادرات لتحقيق سالم فلسطينيفي يوم من األيام أية مفاوضات 

رة السالم ولية ومباد، وفي إطار قرارات الشرعية الد1967الدولتين على حدود الرابع من حزيران 
 العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.

نظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام الستئناف العالقات واالتصاالت مع اإلدارة أن م وأضاف
 األميركية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات.

 11/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السالم يصنعال يمكن أن  سعى لترسيخ وتكريس االستيطانمن يات: يقعر  .4
أن من يسعى لترسيخ وتكريس ، سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقاتد أك: أريحا

االستيطان، والضم، وفرض الحقائق االحتاللية على األرض، واستخدام الدين، ويرفض القانون 
ون قادرا على متطلبات صناعة السالم أو حتى جزء منه، يمكن أن يكالدولي والشرعية الدولية، ال 

وتجسيد استقالل دولة فلسطين  اإلسرائيليكن تحقيقه إال عبر بوابة إنهاء االحتالل الذى ال يم
على حدود الرابع من حزيران  إسرائيلجانب دولة  إلىبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم 

 ائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.الوضع النه، وحل قضايا 1967عام 
المستوطنات وإمالءات فرض العقوبات وسرقة أموال شعبنا الفلسطيني، تؤدي فقط لى أن وشدد ع

 أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء. إلىدفع األوضاع  إلى
 11/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طاع غزةرة شؤون الالجئين تقرر إعادة تشكيل اللجان الشعبية في مخيمات قدائ .5

ئين بمنظمة التحرير أنها اتخذت قرارًا، بعد تفاهمات مسبقة مع فصائل أكدت دائرة شؤون الالج: غزة
ة المنظمة بتصويب أوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، والتي انتهت مدة دورتها القانوني

شكيلها بصيغة بإعادة تعامًا،  23عامًا، ومنها ما لم تعقد جمعياتها العمومية منذ  12ألكثر من 
والمعتمد من  2010تهيئة األجواء إلجراء انتخاباتها حسب النظام الداخلي المعدل لعام توافقية لحين 

 المنظمة.
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رير، رئيس الدائرة أحمد أبو وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح
اللجان  ظمة وخرجت بالتوافق على إعادة تشكيلئل المنهولي عقد عدة اجتماعات تشاورية مع فصا

وأكدت أنها ستعلن عن تشكيل اللجان الشعبية بصيغتها  الشعبية في المخيمات بصيغة توافقية.
بلة ستمثل فصائل جان الشعبية المقوشددت على أن الل التوافقية النهائية فور االنتهاء من تشكيلها.

 منظمة التحرير والكفاءات الوطنية.
لتصليبها وتقويتها وضخ بدماء جديدة شابة،  شكيلها يهدفتأن حل اللجان الشعبية وإعادة إلى  ولفتت

لتكون قادرة على رعاية مصالح الالجئين وحماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية، ولتشكل رافعة 
العمل الجماهيري في المخيمات لمواجهة كافة المؤامرات التصفوية والصفقات  نحو استنهاض

 المشبوهة.
 11/7/2019، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات

 
 للمناطق الفلسطينية اإلسرائيليةاشتية: لن نتعامل مع التقسيمات  .6

شقة،  102عمارة سكنية تضم  16م قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "االحتالل أعلن نيته هد: رام هللا
ها في قدس، يقع بعضها في المناطق "أ" وبعضفي وادي الحمص ببلدة صور باهر في مدينة ال

منطقة "ب" واخرى في "ج"، رسالتنا لهذا االحتالل الذي الغى تصنيفات المناطق نحن أيضا لن 
 ري لمنع االحتالل من الهدم".نتعامل مع هذا التقسيم الجائر ألرضنا، ونطالب العالم التدخل الفو 

لمسيح ولد في السيد ا أنال يعلم  في العالم بعضهممليارات مسيحي  3وأضاف رئيس الوزراء: "هناك 
مدينة بيت لحم، نريد أن نطلق هذا شعار "السيد المسيح ولد في بيت لحم، وبيت لحم في فلسطين"، 

المسيح بكافة اللغات". وتابع اشتية: "سيدنا  المغتربين نشر هذا الشعار حول العالم أهلناونتمنى من 
يضفي على مدينة القدس  ينة القدس، لنفخر بها من تاريخ ودينونبينا محمد تركا بصمة في مد

 هيبتها وتاريخها وتراثها وروح التآخي اإلسالمي المسيحي فيها".
خريجا جامعيا،  27فلسطيني يوجد  1000شعب متعلم في المنطقة، بين كل  أكثروقال اشتية: "نحن 

لية ين الفلسطينيين بناء بلدهم، فالمسؤو نحن ساهمنا في بناء العديد من الدول، وحان الوقت للمغترب
 مشتركة ونحن شركاء في الوطن".

 11/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اشتية يكشف عن مخطط فلسطيني الستيراد النفط العراقي .7
ة كشف الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عن خط«: عربيالقدس ال» –ة غز  –رام هللا 

اقي وتكريره في إحدى الدول العربية، بدال من استيراد الوقود من تعدها حكومته الستيراد النفط العر 
 عن االحتالل.« االنفكاك»إسرائيل، ضمن خطوات الفلسطينيين لـ 
مقر الجهاز المركزي  االستشاري لإلحصاءات الرسمية، فيوقال خالل ترؤسه اجتماعا للمجلس 

ل بخطوات جدية، فالتحويالت الطبية بدأنا في خطوات االنفكاك من االحتال»لإلحصاء في رام هللا 
كان لنا زيارة لألردن، واألسبوع »وأضاف  «.إلى إسرائيل توقفت تماما ما عدا الحاالت االستكمالية

حاول قدر اإلمكان توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة المقبل سنكون في العراق، ون
ينية تحاول استيراد النفط من العراق وأشار إلى أن الحكومة الفلسط «.شيء ت وفي كلوالخدما

ومن المقرر أن يقوم على رأس وفد وزاري رفيع، وبمشاركة رجال  وتكريره في إحدى الدول العربية.
 عراق، لبحث سبل التعاون االقتصادي المشترك.أعمال، بزيارة مماثلة إلى ال

 11/7/2019، القدس العربي، لندن
 

 ى العالم ويعّري خطة واشنطنالخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحد .8

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، البرنامج االستعماري الذي كشف تفاصيله رئيس وزراء االحتالل 
بخطورة لنتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السالم واالستقرار بنيامين نتنياهو، وأكدت أنها تنظر 

 في المنطقة.
مسك فيه نتنياهو بالضفة الغربية المحتلة، ُيعري ما تدعيه الوزارة، أن هذا البرنامج الذي تدت وأك

واشنطن وجهودها بشأن خطة سالم مزعومة، كما أنه ُيشكل تحديًا للعالم والمجتمع الدولي واألمم 
حل الدولتين وقراراتها، واستخفافًا بالدول التي تدعي الحرص على تحقيق السالم على أساس  المتحدة

بالدعم األمريكي « ُمتسلح»وأشارت الوزارة، إلى أن نتنياهو  اإلنسان.والحرص على مبادئ حقوق 
المواقف « غسالة»االحتالل لألرض الفلسطينية عبر « تبييض»القدرة على « أوهام»الالمحدود و

فل إلحياء الذكرى ألمريكية المنحازة، مضيفة أن نتنياهو اختار أمام جمهوره من المستوطنين في حا
، أن يكشف عن خطته لتعميق وتوسيع «مجلس مستوطنات السامرة»سمى ب لتأسيس ما ي 40ال 

 «.وتأبيد االحتالل
 12/7/2019، الخليج، الشارقة
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 لردد باالقسام" تزف الشهيد محمود األدهم وتتوع" .9
د األدهم من مدينة زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد المجاهد محمود أحم: بيت حانون 

لثغور، واستشهد برصاص االحتالل شمال شرق قطاع جباليا، وقالت إنه أحد مجاهدي قوة حماة ا
 ديتهء تأوأوضحت كتائب القسام، أن "االحتالل تعمد إطالق النار على المجاهد األدهم أثنا غزة.

الجريمة، مؤكدة أنها "لن وشددت على أنها تجري فحصًا وتقييمًا لهذه  واجبه في قوة حماة الثغور".
 وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل اإلجرامي".تمر مرور الكرام 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا  
إطالق النار باتجاه مرصد تابع للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون شمال راء ها جبجراح أصيب ب

 28وقالت الوزارة إن الشاب محمود أحمد صبري األدهم ) قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم.
عامًا( استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم شرق 

 قطاع غزة. شمالنون بيت حا
رصد ميداني شمال وجنوب قطاع وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت صباح اليوم، نقطتي 

 األدهم بجراح خطيرة. غزة، مما أسفر عن إصابة المواطن
 11/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو عبيدة: االحتالل يكذب للتغطية على فشله شرق خانيونس .10

لفشل سم كتائب القسام أبو عبيدة إن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يعيش حالة اث بامتحدقال ال: غزة
 والتخبط بعد عملية "حد السيف" التي أفشلت تسلل قوة خاصة له شرق خانيونس.

وبين أبو عبيدة في بيان صحفي اليوم الخميس أن االحتالل يحاول التغطية على فشل قواته شرق 
معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعالمية ريب وتس خانيونس وتعويضه بنشر

دد على أن ما تداولته بعض وسائل اإلعالم حول محاوالت االحتالل خطف واغتيال عدد شو  مختلفة.
 من قيادات القسام هو محض تلفيق ووهم وأحالم ال أساس لها من الصحة.

معركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق االحتالل مة و دائ وأكد أن المقاومة بفضل هللا في حالة يقظة
طينية إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة ائل اإلعالم الفلسودعا أبو عبيدة وس حتى زواله.

 المصدر والتحلي بالمسؤولية واستقاء األخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية.
 11/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 للمصالحة 2011ة: مستعدون للتوقيع على ورقة بيضاء للفصائل لتنفيذ اتفاق حيال .11

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، د.خليل الحية، أن "مسيرات العودة مستمرة : ةغز 
حتى تحقيق أهدافها بأدواتها السلمية، وأن هذه المسيرات أصبحت تتحدث عن قضايا وطنية كلية 

 رها على قضايا قطاع غزة".تصااق ملحة، وعدم
تفاهمات، أوضح الحية خالل لقاء خاص على وحول األموال القطرية التي تصل قطاع غزة ضمن ال

القدس"، مساء اليوم األربعاء، أن "هذه األموال هي جزء من التفاهمات التي حدثت مع إذاعة "
اثة غزة، دون أي ثمن إلغال االحتالل الصهيوني في أكتوبر الماضي، وتقدمت قطر بهذه األمو 

خرى مصر وايران وأي دولة أجنبية وعربية سياسي"، مثمنًا دور قطر على دعمها لغزة وكل الدول األ
وأشار إلى أن "هذه األموال ال تستفيد منها حماس فلسًا واحدًا، وإنما تذهب للموظفين،  وإسالمية.

الذي استفادته حماس كحماس من المال ما ءل والكهرباء والسوالر، والفقراء والتشغيل المؤقت. وتسا
مليون دوالر شهريًا في التفاهمات التي  40س طلبت مبلغ ولفت الحية إلى أن "حركة حما القطري".

مليون دوالر  30تم التوصل إليها برعاية مصرية وقطرية وأممية، وقطر تقدمت باالستعداد بالتبرع بـ 
 لمدة ستة أشهر".

مرة، وهل مصر غاضبة من حماس؟، أكد ري لقطاع غزة أكثر من لمصد اوعن تأجيل زيارة الوف
مصر أثنت على  تشعر إطالقا أن مصر غاضبة من الحركة، وأشار إلى أن الحية أن حماس ال

موقف حماس والفصائل الفلسطينية في موضوع المصالحة، ألن ما قدمته حماس لم يعد خافيًا على 
لمصريون في ظروف موضوعية وقال:" ا طلبات المصالحة.أحد، وكرر استعداد حماس لتقديم كل مت

دور أصيل وال  المصالحة ال يجادل فيه أحد على أن الدور المصري هو إلرجاء الزيارة، وأن موضوع
وأضاف، أن قضية المصالحة ليست مشكلتها في مصر أو غيرها، وإنما فينا  يختلف عليه اثنان.

سلطة أبو مازن والوقوف عند لتعنت الزالت عند رئيس النحن الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن حالة ا
لم ننجح الذهاب  وإذاداعيًا حركة فتح لتطبيق ما تم التوافق عليه، الموقف األول من سنوات. 

 النتخابات.
وردًا على تمسك حماس بالحكم في غزة، أوضح الحية، أن حركة حماس قدمت الحكم على طبق من 

مكة، ومن ثم تنازلت حماس عن كل  العاشرة بالنصف في اتفاق فضة، فتم التنازل عن الحكومة
جاءت الحكومة التي  2017كومة رامي الحمدهللا(، وبعد اتفاق القاهرة حلشاطئ، )الحكومة في اتفاق ا

غيروا ثلثيها وسلمنا كل شيء، ولألسف لم يتقدموا خطوة ولم يغيثوا غزة بشيء، وبداًل من الذهاب 
ى األمن في قطاع غزة أبو نعيم، ورامي األمنية لتفجير مسؤول قو  للمصالحة عملت األجهزة
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ع: "قلنا لهم تعالوا نعمل تحقيق مشترك، ورفضوا، وعندما أظهرنا الحقائق رفضوا ابوت الحمدهللا.
 التعامل معنا".

ولفت إلى أن مشكلة حركة فتح ليست مع حركة حماس فحسب، وإنما مع الجهاد اإلسالمي والجبهة 
ي حماس وفتح وقال الحية:" القضية الوطنية ليست بين حركت لوطنية.والديمقراطية والمبادرة االشعبية 

حركة حماس مستعدة للتوقيع على ورقة بيضاء للفصائل لتنفيذ اتفاق فقط، وإنما هناك حالة وطنية، و 
 .2011المصالحة 

جاهزة للشروع في وحول صفقة تبادل مع االحتالل اإلسرائيلي، أكد أن حكومة االحتالل غير 
تهم والكل يحاول أن يقدم نفسه تبادل حقيقي، والحكومة واألحزاب منشغلون في انتخابامفاوضات 

 لتضييق على الحالة الوطنية الفلسطينية.للشارع اإلسرائيلي با
 10/7/2019لألنباء، وكالة القدس 

 
 حماس: تفاهمات التهدئة مع االحتالل "في مهب الريح" .12

يلي "، الخميس، إن تفاهمات التهدئة مع االحتالل اإلسرائإلسالمية "حماسالمقاومة اقالت حركة : غزة
 ق الفلسطينيين.ستكون "في مهب الريح" ما لم يتوقف عن جرائمه بح

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، وقال فيه: 
تائب القسام(، على حدود حمود األدهم )أحد عناصر ك"االحتالل اإلسرائيلي يتحمل تداعيات قتله م

في مهب الريح ما لم يتوقف  -االحتالل-ن التفاهمات معه "ستكو  وأضاف: قطاع غزة الشمالية".
 عن جرائمه بحق شعبنا، ويلتزم بمتطلبات حالة الهدوء وتنفيذ بنود التفاهمات دون تلكؤ وتباطؤ".

 11/7/2019، فلسطين أون الين
 

 لى واشنطنه وفد فلسطيني إينفي توجالعالول  .13

واء ماجد فرج، اإلسرائيلية التي تحدثت عن وجود اللأشرف الهور: نفت حركة فتح التقارير  -غزة
مدير المخابرات الفلسطينية، في العاصمة األمريكية واشنطن، ضمن المساعي السرية إلعادة 

 .العالقات المقطوعة بين القيادة الفلسطينية والبيت األبيض
ل األيام القليلة ائب رئيس حركة فتح، توجه وفد فلسطيني إلى واشنطن خالونفى محمود العالول، ن

 ”.صحة وليس صحيحا على اإلطالقعار عن ال“القادمة، وقال إن ذلك 
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وشدد في تصريحات نقلتها وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية على أنه لن تجري إعادة العالقة مع 
أن اجع عن القرارات غير الشرعية التي اتخذتها؛ سواء بشطالما لم تتر “األمريكية الواليات المتحدة 

 ”.ن الخطوات المجحفة بحق شعبناالقدس، أو حق عودة الالجئين واألونروا، وغيرها م
 11/7/2019، لندن، القدس العربي

 
 تدين تهجم غرينبالت على الصحفيين الفلسطينيين "الديمقراطية" .14

فلسطين ما جاء على لسان المبعوث األميركي إلى اطية لتحرير بهة الديمقر استنكرت الج: غزة
 ًة: "إنهم األوفياء لشعبنا".قة جيسون غرينبالت، بحق الصحفيين الفلسطينيين، قائلالمنط

ودعت الجبهة غرينبالت إلى التوقف عن الرهان في شراء ذمم أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم 
كدة أن رجال اإلعالم والثقافة جزء ال يتجزأ لمصلحة "صفقة ترامب"، مؤ الصحفيون ورجال اإلعالم، 

 ت وشهداء وأسرى.ب الفلسطيني، قدموا، ويقدمون، في خضم النضال، تضحيامن الشع
وختمت الجبهة: "كما أفشل شعبنا الدعوة لورشة البحرين، سيفشل مخرجاتها، بما في ذلك رهان 

 ن لمشروعهم التصفوي".استقطاب مؤيدين فلسطينييكوشنر وغرينبالت وديفيد فريدمان على 
 11/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل معتذًرا بعد تهديد القسام: قتلنا "األدهم" بالخطأ .15

قوة قال جيش االحتالل اإلسرائيلي عصر اليوم إن استهدافه ألحد عناصر : الرأي –فلسطين المحتلة 
 كان بالخطأ.القسام صباح اليوم شمال قطاع غزة  "حماية الثغور" التابعة لكتائب

َرصدت قوة تابعة للجيش  في صباح اليومتصريح رسمي: "وذكر المتحدث باسم الجيش في 
غزة، ومن التحقيق األولي اتضح أن اإلسرائيلي عدًدا من الفلسطينيين في منطقة السياج شمال قطاع 

 ن بمحاذاته".ل للمنطقة في أعقاب تحرك فلسطينيي  ة الضبط الميداني التابعة لحماس وصناشط في قو 
بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمخرب الحًقا تبين أن القوة قامت وأضاف المتحدث اإلسرائيلي "

 مسلح وقامت بإطالق النار عليه نتيجة سوء فهم، سيتم التحقيق في الحادث".
 11/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 1967م االنسحاب لحدود د بعديتعه غانتس .16

بعدم  تس، والمرشح لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية،تعهد زعيم المعارضة اإلسرائيلية بيني غان: الناصرة
بلة جاء ذلك خالل مقا اإلسرائيلي. -من أجل تسوية الصراع الفلسطيني  1967االنسحاب إلى حدود 

 أجرتها معه إذاعة جيش االحتالل، اليوم الخميس.
القدس  تس، رئيس حزب "أزرق أبيض" المعارض: إنه يؤيد بقاء السيطرة اإلسرائيلية علىغان وقال

 وغور األردن والكتل االستيطانية المقامة في الضفة الغربية.
القدس"، مشيرا إلى أن حزبه وأضاف: "إلسرائيل الحق في غور األردن، والكتل االستيطانية الكبرى و 

 س إلى اتفاق يستلزم إخالء مستوطنات"."سيسعى إلى اتفاق سياسي، ولي
مد في ش االحتالل سابًقا، دعمه لتهدئة طويلة األوأكد غانتس، الذي شغل منصب رئيس أركان جي

 وأشار في هذا الصدد إلى أن حكومة نتنياهو ليست حازمة قطاع غزة تلتزم بها حركة "حماس".
أن رئيس حماس في القطاع يحيى  يعقل أنه "ال وعدّ  كفاية تجاه الفصائل الفلسطينية في القطاع.

غي أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هذا صاروخا أو بالونا السنوار يملي أجندة على غالف غزة. وال ينب
 ة ورقية، نطلق صاروخا. األمر بسيط جدا".أو مخربا يتسلل من نفق. حلقت طائر 

قفت حماس اآلن عن إطالق تمال التوصل إلى تسوية في القطاع، عد غانتس أنه "إذا تو وحول اح
ية، وحماس ال توقف هجماتها على إسرائيل، اإلمكان التقدم نحو تسو البالونات والطائرات الورقية فب

 وأنا أؤيد جدا تسوية طويلة األمد يلتزمون بها".  
زاب اليمينية اإلسرائيلية المتشددة، قائال: "أنا ال وأقر غانتس بعقد لقاءات مع مسؤولين من األح

 ي أي فئة في الجمهور اإلسرائيلي".أقص
 11/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إكسبويلية تغطي مشاركة جبارين في "فلسطين إسرائقناة  .17

إلى ت القناة اإلسرائيلية الحادية عشرة مشاركة عضو الكنيست يوسف جبارين، وأشارت طغ: لندن
 ومة اإلسرائيلية.التصريحات المثيرة التي أدالها، والتي قد تغضب الحك

إلى الخروج بمسيرات سلمية في وسلطت القناة الضوء على دعوة جبارين جماهير الشعب الفلسطيني 
 األسبوعية التي تخرج في غزة تحت عنوان "العودة".الضفة الغربية، أسوة بالمسيرات 
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ك فيها كانت بعنوان ر الذي تداوله رواد مواقع التواصل، أن الندوة التي شار وذكرت القناة، في التقري
مقاطعة إسرائيل، وندوة "فهم  عن ندوات أخرى رفعت نداء "صفقة القرن أم كارثة القرن"، فضال

 األبارتايد اإلسرائيلي"، التي قال فيها إن "إسرائيلي" هي خليط من "األبارتايد واالحتالل".
 11/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 ة احتجاجا على شتم ملك السعوديةصحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيوني .18

ن مناظرة تلفزيونية احتجاجا على شتم العاهل انسحب المحلل السياسي اإلسرائيلي، إيدي كوهين م
 عودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بألفاظ نابية.الس

"، مع الضيف الدكتور حسن مرهج، خبير i24newesشاشة "جاء ذلك خالل مناظرة يومية على 
تم الملك ، ما دفع إيدي كوهين لالنسحاب، معتبرا شن الشرق األوسط الذي شتم العاهل السعوديشؤو 

 السعودي خطا أحمر.
وتناولت المناظرة موضوع فرض الواليات المتحدة عقوبات على نواب من حزب هللا اللبناني، حيث 

كما اعتبر أن  خر.ئم التي وجهت لخادم الحرمين الشريفين من قبل الضيف اآلرفض كوهين الشتا
قيقي، وأنهم ال يمارسون سياسة مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام اإلمارات تمثل اإلسالم الح

 ضد مصالح بالدهم.
 11/7/2019 "،2000موقع "راديو بيت لحم 

 
 سطينيينبّرئ مستوطنين اعتدوا على فلت محكمة إسرائيلية .19

ية، كريم جبران، إن محكمة االحتالل الحقوق« بيتسيلم»قال المتحدث باسم مؤسسة : معا
ينيين، على الرغم من توثيقها ونشرها لمثل هذه برأت مستوطنين اعتدوا على فلسط« رائيلياإلس»

ن وإطالق العنا االعتداءات التي تمت بدعم من جيش االحتالل، األمر الذي يؤكد عملية التراخي
 للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم دون محاسبة.

الرسمية، أمس، أن وقاحة المستوطن المعتدي « صوت فلسطين»ديث إلذاعة ران في حوأضاف جب
د فيدرمان الذي تم تصويره وهو يقوم بتخريب سيارتين في الخليل، بلغت بمحاولته جمع عوفي

م أنها سببت له ألمًا نفسيًا لنشرها فيديو ، بزع«بيتسيلم»ات من أجل توفير غطاء قضائي ضد التبرع
 اته على المواطنين في مدينة الخليل.يوثق اعتداء

 12/7/2019، الخليج، الشارقة
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 نا يقتحمون المسجد األقصىتوطمس 138القدس:  .20
لمغاربة مستوطنا المسجد األقصى المبارك، اليوم الخميس، من جهة باب ا 138اقتحم : القدس

وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا  بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.
والت استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاوالت متكررة إلقامة صلوات تلمودية، كما فرضت قوات ج

اتهم المسجد، واحتجزت بطاق إلىمشددة على دخول الشبان الفلسطينيين  إجراءاتاالحتالل 
 الشخصية على البوابات الرئيسية لألقصى.

 11/7/2019، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 عاما في األسر: االحتالل يعيد اعتقال أسير مقدسي فور اإلفراج عنه 15أمضى  .21

ت، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا مقدسيا فور االفراج عنه بلحظا: القدس
قلين في القدس أمجد أبو عصب األسرى والمعت أهاليوقال رئيس لجنة  عاما. 15بعد اعتقال دام 

عاًما( من  41لـ"وفا"، إن قوات االحتالل اعتقلت األسير المحرر وسيم سليم مصطفى الجالد )
عنه بلحظات، ونقلته إلى مركز تحقيق  اإلفراجالقدس، من أمام سجن "النقب" الصحراوي، بعد 

 ي سجون االحتالل.عاما ف 15األسير الجالد أمضى  أنوأشار أبو عصب إلى  المسكوبية"."
 11/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدس: االحتالل يواصل تنكيله بأهالي بلدة العيسوية .22

ت التنكيل اليوم الخميس، حمال اإلسرائيليواصلت سلطات االحتالل  ":الحياة الجديدة" -القدس
ة "وفا" عن شهود عيان، أن طواقم تابعة ونقلت وكال بأهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

لبلدية االحتالل في القدس بحراسة عسكرية معززة، اقتحمت البلدة اليوم، وشرعت بإزالة وُمصادرة 
زل الشهيد محمد األعالم الفلسطينية المعلقة، كما أزالت وصادرت األعالم من محيط وساحة من

 سمير عبيد.
 11/7/2019، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وقفة احتجاج أمام أمالك مسيحية في القدس استحوذت عليها جمعية استيطان يهودية .23

القدس: شارك ممثلون عن الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة، أمس الخميس، في وقفة 
سية اليونانية، في البلدة القديمة المحتلة في القدس، احتجاج وصالة أمام أمالك للكنيسة األرثوذك

 يها جمعية استيطانية بعد فشل البطريركية في إلغاء صفقة بيعها.استحوذت عل



 
 
 
 

 

 16 ص             4984 العدد:             7/12/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

أن يحل السالم في مدينة »وصلى ممثلو الكنائس المسيحية بالعربية واإلنجليزية واليونانية من أجل 
يرك اليونان األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث الذي دعا في وقفتهم أمام المباني، ومن بينهم بطر « القدس

للمشاركة في يوم عالمي للصالة على نية الجماعات المسيحية في القدس في شهر مسيحيي العالم 
 سبتمبر )أيلول( المقبل.

التي تقوم بها الجماعات المتطرفة في »وفي الختام، عبر البطريرك ثيوفيلوس عن رفضه األعمال 
أي ضد »، وطالب بتطبيق حكم سيادة القانون «وحدة وهوية حارة النصارى محاولتها إضعاف 

 «.محاولة لالستيالء على ممتلكات الكنيسة بالقوة
هذه قضية »وقال عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 

المستوطنون يريدون االستيالء تزوير ألوراق من قبل أناس يتعاملون مع شركات استيطانية )...( 
، واصفًا قرار المحكمة اإلسرائيلية بأنه «نا عبر العصور والتاريخعلى إرثنا وإرث أجدادنا، وهو ملك ل

 «.سياسي»
عطيرت »شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية  3عندما حصلت  2004وترجع قضية العقارات إلى 

لكنيسة اليونانية األرثوذكسية؛ بينها فندقا عقارات تملكه ا« حكر»االستيطانية على « كوهانيم
في « المعظمية»الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت « إمبريال»و« البتراء»

الفتة كبيرة كتب عليها: « إمبريال»الحي اإلسالمي داخل البلدة القديمة. وعلقت على مبنى فندق 
 «.الشرعية لطرد المستأجرين من أمالك الكنيسةكنائس القدس تقف موحدة ضد اإلجراءات غير »

 12/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 من مرضى غزة المحولين %40الصحة: االحتالل رفض سفر  .24
أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفضت خالل العامين : رام هللا

من قطاع غزة، للعالج في الضفة من المرضى المحولين  %40الماضيين منح تصاريح لسفر 
ت الكيلة أن سلطات االحتالل تمنع ذوي األطفال المرضى من وأضاف .1948الغربية وأراضي العام 

مرافقتهم، ما يضطرهم إلرسال مرافقين كبار في السن مثل الجد أو الجدة األمر الذي يشكل عبئًا 
 ماديا ونفسيا على المريض وعائلته.

اته وأوضحت أن المحافظات الشمالية والجنوبية تعاني الويالت نتيجة سياسات االحتالل وممارس
العدوانية تجاه شعبنا، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي والطواقم الطبية والمسعفين وسيارات 

ة، اإلسعاف، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم االحتالل ضد أبناء شعبنا وطواقمه الطبي
 وفر الغطاء لالحتالل لإلمعان في انتهاك القوانين واألنظمة واألعراف الدولية.
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رت الكيلة إلى حجم المأساة والدمار الذي خلفته سلطات االحتالل التي تواصل اعتداءاتها وأشا
 ما لحق بالقطاع الصحي من أضرار جسيمة نتيجة لذلك. إلىاليومية، إضافة 

ر الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غزة منذ أكثر من عشر وقالت وزيرة الصحة إن الحصا
ي وصحي وبيئي كارثي، وتسببت في ضرر كبير للجهاز الصحي، سنوات تسبب في وضع اقتصاد

كما أن منع إصدار التصاريح الالزمة للمرضى للعالج خارج قطاع غزة، يعد عامال آخر من عوامل 
وم بكل ما تستطيع من أجل توفير ما يلزم المرضى ضمن تراجع الوضع الصحي، رغم أن الوزارة تق

 اإلمكانيات المتاحة.
 11/7/2019، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 بالكيان" ال اعترافجمعة "ال تفاوض .. ال صلح..  فيجماهير غزة تستعد للمشاركة  .25

ن مسيرات العودة وكسر الحصار جمعة جديدة م فيغزة اليوم للمشاركة  جماهيريستعد : الرأي-غزة
 الكيان".ب ال اعترافعلى حدود غزة بعنوان "ال تفاوض .. ال صلح.. 

المشاركة في فعاليات الجمعة الـ  إلىودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير 
وأكدت طاع. للقبعد صالة العصر مباشرة تجاه مخيمات العودة المنتشرة على الحدود الشرقية  66

اقات التهدئة بكسر االحتالل باتف بإلزام أهدافها،مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق  أنالهيئة 
 عام. 12من  أكثرالحصار المفروض على القطاع منذ 

 12/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مظاهرة في اللد بعد اعتداء على شابة فلسطينية .26
سكان مدينتي اللد والرملة والمنطقة، في مظاهرة مقابل مقر المحكمة شارك المئات من  تل أبيب:

على االعتداءات المتواصلة من ِقَبل الشرطة ومفتشي البلدية ضد المواطنين المركزية، احتجاجا 
 العرب في المدينة، وبشكل خاص االعتداء على دعاء السعدي ونزع حجابها.

، وبأسلوب التعاُمل الذي تنتهجُه كل من الشرطة ورفع بعض المتظاهرين الفتات تندد بالتمييز
. ورفعوا شعارات تندد باعتداءات 48لعرب من فلسطينيي والبلدية، في تعاملهما مع المواطنين ا

الشرطة وتعاملها العنصري. ومن باب السخرية من مواقف الشرطة، طالبوا بأن يتم التعامل معهم 
أغلقوا شوارع مركزية، وأحرقوا سيارات، األسبوع الماضي،  )العرب( كما تتعامل مع اإلثيوبيين، الذين

ولكن الشرطة تعاملت معهم بصبر وأناة ولم تقمعهم كما تفعل عادة احتجاجا على مقتل شاب منهم، 
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مع العرب. وشارك في المظاهرة نّواب عرب في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، وأعضاء البلدية 
 من الشخصيات المحلية في المدينة وفي والمجتمع العربي. العرب من اللد والرملة، ولفيف

 12/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 

 سكان قطاع غزة تزداد تدهورا أوضاعمركز الميزان:  .27
السكان المقيمين في قطاع غزة يمرون بتغيرات ديموغرافية  أنحذرت منظمة حقوقية  :عمان

لقطاع.  ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء واجتماعية تنذر بخطورة كبيرة على مستقبل سكان ا
 .2فردًا/كم 5453قطاع غزة  الفلسطيني، فقد بلغ معدل الكثافة السكانية في

في بيان صحفي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي  اإلنسانوأشار مركز الميزان لحقوق 
 2018فردًا في العام  5.7 إلىُيصادف اليوم الخميس، انه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة 

بالمئة من األسر في  9لسطيني أن ف، كما أشارت بيانات اإلحصاء ال2007في العام  6.5مقارنة مع 
قطاع غزة تترأسها إناث والتي ظلت مشاركتها في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، واستمر 

المتوفرة، وهذه الفجوة من المتوقع أن تتسع  اتساع الفجوة بين االحتياجات السكان المطلوبة، والموارد
 على نحو خطير.

ت االحتالل اإلسرائيلي واصلت استهدافها المنظم والمتعمد للمباني اقو  أنوأوضح في هذا السياق 
والشقق السكنية، وهّجرت اآلالف من السكان نتيجة لذلك، حيث بلغ عدد المساكن المدمرة في قطاع 

، وفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي 2019تموز 11الخميس الموافق  حتى يوم 2008غزة منذ عام 
( دمرت كليًا، فيما 11,290( وحدة سكنية، منها عدد )46,599ن لحقوق اإلنسان )ايتابعها مركز الميز 

( من 136,098( فردًا، من بينهم )392,345( بشكل جزئي، ونتيجة لذلك شرد )35,309تضررت )
 األطفال. ( من192,473النساء، و)

 11/7/2019، الدستور، عّمان

 
 ف إقليميةظرو هنية الخارجية بسبب إسماعيل مصر ترفض جولة  .28

طة التي يقودها جهاز االستخبارات المصري كشفت مصادر مصرية على صلة بملف الوسا: القاهرة
بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي بشأن تفاهمات التهدئة من جهة، وبين حركتي "فتح" 

روج بخحماس و"حماس" بشأن ملف المصالحة من جهة أخرى، أّن القاهرة رفضت مطلب حركة 
أن الظروف اإلقليمية واألمنية  ذلك بسببو  .رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في جولة خارجية

وفي السياق، قال مصدر في حركة "حماس" إنه "بدا  ال تسمح، من دون توضيح أي تفاصيل.
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ها، واضحًا أّن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لجولة هنية، اعتراضًا على الدول التي كان سيتوجه إلي
 والتي كان من بينها إيران وتركيا وقطر".

 11/7/2019، يد، لندنالعربي الجد
 

 يرفض مقترح منع تجنيس اإلسرائيليين والفلسطينيينالمصري البرلمان  .29
، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين المصري  رفض مجلس النواب أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر من الذي حمل الجنسية اإلسرائيلية أو الفلسطينية، حسين، بمنع منح الجنسية المصرية لمن ي
 غالل الكيان الصهيوني للقانون في الحصول على الجنسية المصرية.است

 11/7/2019، مصراوي موقع 

 
 تضغط على الحكومة إللغاء اتفاقية الغاز اإلسرائيليأردنية قوى برلمانية وشعبية  .30

النيابية أعضاء مجلس النواب األردني للتسريع في  دعت كتلة "اإلصالح": عّمان ــ أنور الزيادات
توقيع مذكرة عاجلة لحجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، وذلك نتيجة "عدم استجابتها" لقرار مجلس 
النواب بخصوص اتفاقية الغاز مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وحضورها مؤتمر البحرين الذي يعتبر 

في سياق متصل، ستقوم "الحملة الوطنّية إلسقاط اتفاقّية الغاز" و  لقضية الفلسطينية.مقدمة لتصفية ا
مع الكيان الصهيوني )غاز العدو احتالل(، وجميع مكّوناتها من أحزاب سياسّية، ونقابات عمالّية 

ة ومهنّية، ومجموعات وحراكات شعبّية، ونّواب، يوم األحد المقبل، بتسجيل إنذارات عدلّية، في عدّ 
ن، موّجهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفّية، من محاكم حول األرد

 خالل وكيل إدارة قضايا الدولة.
 11/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 "االنتهاكات اإلسرائيليةيناقش "مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية  .31

العامة لجامعة الدول العربية )قطاع فلسطين واألراضي األمانة  ناقشت: سوسن أبو حسين - القاهرة
( لمؤتمر المشرفين على شؤون 102أعمال الدورة )خالل العربية المحتلة(، بعد غد )األحد(، 

الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، قضية الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 
 قوق الشعب الفلسطيني، وتطورات قضية القدس وما تتعرض له تهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لحواالن
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 من هجمة استيطانية تهويدية، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين، ونشاط وكالة األونروا
 وأوضاعها المالية.

 11/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 األوسط ق أولوية كبرى في خطة البيت األبيض للسالم في الشر "إسرائيل"كوشنر: أمن  .32
بيت األبيض عشرات الزعماء الدينيين أثناء استقباله في الوكاالت: أكد جاريد كوشنر،  -واشنطن 

يشكل أولوية  "إسرائيل"، أن أمن "المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل"والنشطاء المرتبطين بمنظمة 
 ."القرن  صفقة"في خطة البيت األبيض للسالم في الشرق األوسط المعروفة إعالميا بـ

 11/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 بـممارسة اإلرهاب والتخوين الفلسطينيين يننقابة الصحفي يتهمغرينبالت  .33
شن مستشار الرئيس األمريكي جيسون غرينبالت، هجوما على نقابة الصحفيين : وفا – رام هللا

نقابة الهم غرينبالت وات الفلسطينيين، بعد رفضها دعوة أمريكية للصحفيين لزيارة البيت األبيض.
لرأي م من قبول الدعوة"، وهو ما يتناقض مع حرية ابـ"ممارسة اإلرهاب والتخوين للصحافيين ومنعه

 والتعبير حسب ادعائه.
 11/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "رائيلسإ"رشيدة طليب تنتقد مشروع قانون ُيجرم مقاطعة  األمريكي النائبة بالكونغرس .34

كي رشيدة طليب انتقادا يوجهت النائبة الديمقراطية في الكونغرس األمر : سعيد عريقات -واشنطن
الذعًا، للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وذلك بسبب عزم اللجنة طرح مشروع قانون يدين 

فت وصو  ،(BDSحركة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )حركة 
قانون، يهدف إلى "إسكات معارضة الوقالت طليب، أن مشروع  ستورية".مساعي اللجنة بأنها "غير د

 سياسات إسرائيل العنصرية الفاضحة التي تمارس ضد الفلسطينيين واإلثيوبيين".
 11/7/2019، القدس، القدس

 
 : السالم يقرره الطرفان الفلسطيني واإلسرائيليغرينبالت .35

لعملية السالم، وليست وسيطا،  "ُمسهال"كية تمثل ير ن غرينبالت، إن اإلدارة األميسو قال ج واشنطن:
ودعا غرينبالت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة لطاولة  وال تملك عصا سحرية إليجاد الحل.



 
 
 
 

 

 21 ص             4984 العدد:             7/12/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

سية أن الخطة االقتصادية لن تنجح ما لم تكن هناك خطة سيا موضحاً  .المفاوضات دون شروط
 لفلسطينيون واإلسرائيليون.ا ايتفق عليه

 11/7/2019، لشرق األوسط، لندنا
 

 مب... حوار القناة الخلفيةاعباس وتر  .36
 نبيل عمرو

لم أكن موافقًا على القرار الفلسطيني بقطع العالقات السياسية مع الواليات المتحدة، وما زلت غير 
 «.CIA»الـ ستخباريةموافق على اقتصار العالقة مع إدارة ترمب على القناة اال

وفي سياق التفسير الفلسطيني الصاخب والحاد لقطع العالقة، وكذلك بعد سلسلة إجراءات أميركية 
فظيعة ضد الفلسطينيين، بدا مجرد الحديث عن عالقة سياسية مع األميركيين كما لو أنه كبيرة 

مة مواقف مست ز ومارست ر الكبائر. فمن ذا الذي يقوى على تفسير استمرار عالقة مع إدارة أعلنت 
 أسس الحقوق الفلسطينية )القدس والالجئين وحق تقرير المصير(؟

ومع أن موقفي في هذا المجال ينتمي إلى األقلية، فإنني أزداد اقتناعًا بسداده مع مرور األيام. 
اإلشكالية مع أصدقائها وخصومها على السواء، تحتاج إلى مواجهة مباشرة يضع « أميركا ترمب»فـ

 سطينيون والعرب أوراقهم على الطاولة، وليس من خالل قنوات خلفية أو بالمراسلة.لفيها الف
في أوج الخالف الفلسطيني األميركي الذي أسفر عن قطيعة سياسية وإجراءات انتقامية من الجانب 

عه األميركي، توجهت بنصيحة للرئيس عباس بعدم قطع العالقة المباشرة مع الرئيس األميركي، فبوس
العالقة في ظل االختالف، والتمسك القوي بالموقف والحقوق دون أن يقدم أي تنازل؛  إدامة

خصوصًا أن إدارات أميركية سبق أن أّيدت بل وتبنت الجزء األهم من الحقوق الفلسطينية، وعنوانها 
 األبرز حل الدولتين.

بأن رفض  -صريح  ون إعالند -كان بوسع عباس الذي أقر ترمب أخيرًا بأنه رجل سالم، كما أقر 
الفلسطينيين لخطته وخطواته كان له أبلغ األثر في تعطيل مبادرته حتى اآلن، وإلى أجل غير 
مسمى، كان بوسعه؛ بل كان واجبًا عليه أن يعرض رؤيته لحتمية فشل خطة ترمب في مواجهة 

بل ألن  سية ذلك؛مباشرة معه، ليس فقط ألن الفلسطينيين لن يوافقوا عليها، على أهمية وأسا
االعتبارات األميركية التي هيأت لترمب حتمية النجاح كانت غير موضوعية، وال أغالي لو وصفتها 

 بالساذجة.
أقوى بكثير من حجج فريق ترمب في رهانه « صفقة القرن »حجج الفلسطينيين في تحفظهم على 

ض الواقع، وذلك ر ًا على أأثبتت صدقيتها تمام -أي الحجج الفلسطينية  -على النجاح؛ بل إنها 
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بعكس الحجج األميركية التي ال تزال تراوح حتى اآلن في مكانها، وليس من محصلة ملموسة لها إال 
 التأجيل ثم التأجيل ثم التأجيل.

، أن صناعها «صفقة القرن »الالفت، وقد دخلنا اآلن السنة الثالثة أو على وشك، في زمن االنشغال بـ
إيجابي يتعين وضعها أو تعديل النصوص على أساسها؛ بل إنها  ن اصر تواز ال يؤجلون بحثًا عن عن

بمعظمها ُسجلت كمراعاة لألجندة اإلسرائيلية ومتطلباتها، وهذا أضاف عقبة جديدة أمام محاوالت 
السالم، تتجسد في إغراء اإلسرائيليين بمزيد من التشدد، وفتح شهيتهم لضم أراٍض فلسطينية على 

 .2نمط الجوالن 
يس عباس في أي لقاء محتمل مع ترمب هو األقوى واألفعل، بعد أن ثبت عقم العمل ئسالح الر 

األميركي على مدى سنتين من اإلعداد والتهيئة والتمهيد، فماذا بوسع ترمب أن يفعل كي يتفادى 
 العقبة الفلسطينية؟... ال شيء.

ن يعني منح شرعية لكل ياألميركيمع « السياسية»يتخوف البعض من أن استئناف العالقة المباشرة 
اإلجراءات األميركية التي تمت ومّست جذور الحقوق الفلسطينية، وهذا استنتاج غير موضوعي 
وغير صحيح، فليس هكذا تكون الموافقات وتمنح الشرعيات، ذلك أن الرئيس عباس رجل السالم أو 

لعرب، وحتى على اطينيين و المحب للسالم، وفق آخر وصف ترمبي له، هو الوحيد من بين الفلس
مستوى العالم، من يمتلك شرعية القبول واالعتراض، وربما يكون هذا هو سالحه األمضى واألفعل، 
وحين يعلن قبل أي لقاء فلسطيني أميركي أو بعده، أنه لن يضع توقيعه على أي وثيقة حل ال 

قط لتأكيد الحقوق ففي، ليس تتضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية كما حددها الفلسطينيون، فهذا يك
الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإنما أيضًا إلبعاد أي شبهة تشي بالتواطؤ أو حتى الموافقة غير 

 «.صفقة القرن »المباشرة على 
وحدها كافية العتبار الصفقة « صفقة القرن »لـ« ال»كذلك، وربما يكون هذا هو األهم، لم تعد كلمة 

ولدت »محبب لدى بعض وجهاء الطبقة السياسية الفلسطينية: للمصطلح اكأنها لم تكن، أو وفق ا
تتجسد في سلسلة إجراءات فلسطينية ال بد من اتخاذها على الفور: أولها « ال»، فصدقية الـ«ميتة

ترميم الوضع الداخلي، وسد ثغرة االنقسام الكارثي، وعودة العمل للمؤسسات الوطنية الفلسطينية التي 
 يرهم؛ بل وأكثر من غيرهم، على أنها أضحت مجرد عناوين بال مضامين.غيون قبل يجمع الفلسطين

بعد االنتخابات اإلسرائيلية، وقد يؤجل اإلعالن للمرة المائة، إال أن « صفقة القرن »قد يعلن ترمب 
الحقيقة األهم من ذلك كله هي: ماذا يفعل الفلسطينيون بأنفسهم قبل اإلعالن وبعده؟ وما هو برنامج 

 خطر على قضيتهم واقف خلف الباب؟لعملهم وا
 12/7/2019، الشرق األوسط، لندن
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 أوهام إسرائيلية عن لبنان .37

 رندة حيدر
، أو كما يسّميها اإلسرائيليون حرب لبنان الثانية، 2006عامًا على حرب تموز  13تحل ذكرى مرور 

رب التي شنتها حت تلك الفي وقت عصيب يمر فيه لبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وشكل
إسرائيل ردَا على هجوم قام به حزب هللا بالقرب من الحدود اللبنانية ضد قوة من الجيش اإلسرائيلي، 
نقطة تحول أساسية في المواجهات بين حزب هللا وإسرائيل، وكانت آخر مواجهة عسكرية واسعة 

للبنانية الجنوبية، في االحدود  النطاق يخوضها الطرفان. ومنذ ذلك الحين، يسود هدوء نسبي على
ظل "توازن رعب" بين الترسانة الضخمة من الصواريخ التي استطاع حزب هللا بناءها بعد هذه 

 الحرب، والتهديدات بأن أي هجوم جديد يشنه الحزب سترد عليه إسرائيل بتدمير هائل للبنان كله. 
وان على لبنان، يبرز أمران: دذلك الع عامًا على 13عند قراءه التقويمات اإلسرائيلية على مرور 

تضخيم إسرائيلي متأخر للنتائج اإليجابية و"اإلنجازات" التي حققتها الحرب؛ وجهل إسرائيلي بالواقع 
الفعلي لمكانة حزب هللا الحالية ودوره في الواقع اللبناني الراهن. ويبدو مع مرور الزمن تراجع حدة 

لقيادتين، السياسية والعسكرية، لتلك الحرب، وعدم الى أداء االنتقادات التي وجهت في إسرائيل إ
وضع أهداف سياسية واضحة؛ ولعجزها عن تفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب هللا، على الرغم 
من الخسائر الفادحة التي لحقت بالحزب، وفشل الحرب في جعل القاعدة الشيعية للحزب تغير 

ظ الذي تكبدته في السنوات األخيرة، وحل محل هذه هثمن الباموقفها الداعم له، على الرغم من ال
االنتقادات حديٌث عن إنجازات هذه الحرب في تعزيز الردع اإلسرائيلي وترسيخه في مواجهة حزب 

 هللا. 
تتجاهل هذه التقويمات المتفائلة حقيقة أساسية راهنة، أنه على الرغم من الهدوء الظاهري على 

لذي يملكه الحزب اليوم وترسانته الصاروخية التي تشمل صواريخ االسالح  الجبهة اللبنانية، فإن
دقيقة وأدوات قتالية متطورة أخرى، يجعل هذه الجبهة أكثر خطورة بكثير عن السابق، سيما في ظل 
التوتر السائد بين إيران والواليات المتحدة، جّراء األحداث التي شهدتها المنطقة أخيرا، وإعالن 

قوبات األميركية المفروضة عليها، العودة إلى تخصيب اليوارنيوم على درجٍة ععلى ال طهران، رداً 
أعلى مما يسمح به االتفاق، وعودة الحديث عن استعداد إسرائيل لوقف المشروع النووي اإليراني 

وهين، بقواها الذاتية، كما لّمح إليه أخيرًا رئيس المخابرات اإلسرائيلية الخارجية )الموساد(، يوسي ك
 خطاب في مؤتمر عقده مركز هرتسليا.  في
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صحيٌح أن لالعتبارات الداخلية اللبنانية وزنا كبيرا في أي قرار يتخذه حزب هللا بشن هجوم ضد 
إسرائيل، لكن التماهي الكبير الحالي بين قيادة حزب هللا العسكرية وقائد فيلق القدس قاسم سليماني 

لى اللبنانية الداخلية، ما يمكن أن يؤدي مجّددًا إلى تحويل عألولوية ربما يعطي االعتبارات اإليرانية ا
 لبنان إلى ساحة مواجهة بالوكالة، ولكن هذه المرة بين إيران وإسرائيل. 

األمر اآلخر الذي يثير االستغراب في تقويمات اإلسرائيليين هو االعتقاد أن على حكومتهم الضغط 
كومة والجيش اللبنانيين، والتخلي عن سياستها القائمة لداعم للحعلى إدارة ترامب، كي تغير موقفها ا

ه، واقع تحت على التمييز بين حزب هللا والحكم الرسمي في لبنان، بحجة أن األخير، بكل مفاصل
تأثير حزب هللا ونفوذه. هذه الفكرة التي يحملها سياسيون ومحللون إسرائيليون هي في رأيهم ستساهم 

هللا، ألن تخلي األميركيين عن حكومة لبنان سيجعلها هدفًا  لة ضد حزبفي حسم الحرب المقب
مفرطة ضد أهداف مشروعًا لهذه الحرب. وقد سبق أن استخدمت إسرائيل مرات القوة العسكرية ال

مدنية، من دون موافقة أحد، في لبنان وغزة، وثبت بصورٍة ال تقبل الشك أن ضرب المدنيين والبنى 
 ة، وال يحقق انتصارًا حاسمًا. ركة عسكريالتحتية ال يحسم مع

يعتقد إسرائيليون أنه إذا ضغطت الواليات المتحدة على الحكومة اللبنانية، وطلبت من الجيش القيام 
ر أكثر فعالية، فهذا سيضعف مكانة حزب هللا. كتب هذا أخيرا رئيس األركان السابق، غادي بدو 

المتحدة في جنوب لبنان )يونيفيل( وزيادة ات األمم أيزنكوت، في مقال له، رأى فيه أن تعزيز قو 
 عددها سيحد من تعاظم قوة حزب هللا العسكرية، وأن في استطاعة الواليات المتحدة الضغط مالياً 

 على الحكومة اللبنانية، لفرض هيبة الدولة والحد من نفوذ حزب هللا. وهذا دليل سذاجة وجهل. 
على عمى إسرائيلي، وعجز عن رؤية الواقع كما  2006رب تموز تدل المراجعة اإلسرائيلية لنتائج ح

بنان، وتراجع هو فعاًل في لبنان الذي، يومًا بعد يوم، يظهر تهاوي المؤسسات السياسية التي تحكم ل
وضعف األداء السياسي لمختلف األحزاب اللبنانية، وبروز حزب هللا قطبا سياسيا مركزيا، وأنه الذي 

ية في البلد. كما تعكس هذه المراجعات عقمًا فكريًا إسرائيليًا في معالجة ية الداخليدير اللعبة السياس
في تحويل إخفاقات الحرب الماضية إلى  التهديد الذي يمثله حزب هللا على إسرائيل من لبنان، ورغبة

 إنجازات وهمية.
 12/7/2019، ، لندنالعربي الجديد
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 الطائرات المسّيرة بــداًل مــن األنفـاق .38
 يف رام طال ل

تحت األرض، تواصل « حماس»في الوقت الذي يقوم الجيش اإلسرائيلي فيه بالكشف عن نشاط 
قطت قوة من الجيش اإلسرائيلي طائرة مسّيرة تسللت، جوية. فقد أس -الحركة استخدام وسائل ُأخرى 

ن ى تحسيعل« حماس»قبل أيام، من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل. في السنوات األخيرة تعمل 
منظومة الطائرات الصغيرة، وفي الجيش اإلسرائيلي يقّدرون أنه في المواجهة الكبيرة القادمة ستزيد 

طائرات المسّيرة لجمع معلومات استخباراتية ولتنفيذ هجمات. الحركة بصورة كبيرة من استخدامها ال
 آلخذ في التعاظم.لخطر افي المقابل حّسن الجيش في السنوات األخيرة من قدرته على مواجهة هذا ا

مرتين على األقل طائرات صغيرة في محاولة « حماس»استخدمت « الجرف الصامد»خالل عملية 
سالح الجو اإلسرائيلي أسقطها. في مقابل الطائرات المسّيرة  لشن هجمات في أراضي إسرائيل، لكن

ت قوات الفرقة ن مهماالتي يواجهها سالح الجو في األساس، فإن مواجهة الحّوامات هي أيضًا م
مرتين تنفيذ هجمات « اإلرهابية»العسكرية. في جولة التصعيد األخيرة في أيار حاولت التنظيمات 

من ناحية الكشف عن الطائرة  -ش اإلسرائيلي في المرتين جزئيًا بواسطة حّوامة. كان رد الجي
 العمالني.الرد  ومهاجمتها، لذلك يركز الجيش في الشهور األخيرة جهدًا من أجل تحسين

الحّوامة التي تسللت، قبل أيام، كشفتها منظومة الكشف في الجيش قرابة الساعة العاشرة صباحًا 
حدودي شمال قطاع غزة في منطقة كيبوتسي كرميا وزيكيم. عندما كانت تتوجه نحو السياج ال

غيرة، رة الصواسُتدعيت قوات من الجيش إلى المكان قامت بإسقاطها. يقوم الجيش بفحص الطائ
ويحاول معرفة َمن وراءها وما كان هدفها. ويّدعون في الجيش أنه جرت مالحقة الحّوامة عندما 

 ُأسقطت من األرض. كانت في القطاع، وبعد اجتيازها الحدود
على أي حال، ليس لحادثة إسقاط الحّوامة في هذه المرحلة أهمية بالنسبة إلى إسرائيل. المسألة 

على « حماس»الستقرار األمني في المنطقة مرتبطة في األساس بعدم إقدام إلى ا األساسية بالنسبة
والعنف على طول « غبالش»معاودة إطالق البالونات الحارقة، ومواصلة سيطرتها على أعمال 

 السياج.
وكما هو معروف، كشف الجيش أيضًا عن نفق في جنوب القطاع، أثناء القيام بأعمال بناء العائق 

لحدود. في األيام المقبلة سُيجري الجيش تحقيقاته بشأن النفق، بينما ليس من على ا تحت األرض
و طوله وإلى أي مسافة يتسلل داخل الواضح حتى اآلن ما إذا كان نفقًا جديدًا أم قديمًا، وما ه

 أراضي إسرائيل.



 
 
 
 

 

 26 ص             4984 العدد:             7/12/2019 جمعةال التاريخ:  

                                    

، والتقدير نفقاً  18وحتى اآلن جرى اكتشاف  2017منذ بدأ الجيش اإلسرائيلي في بناء العائق في سنة 
 أنه خالل االستمرار في أعمال بناء العائق سيجري الكشف عن ممرات إضافية تحت األرض.

 « معاريف»
 11/7/2019، األيام، رام هللا

 
 انتخابات الكنيست: إسرائيل على أعتاب هزّات سياسية مفاجئة! .39

 يوفال كارني
ية، ويبدو أن حملة االنتخابات تعود التال بعد ثالثة أسابيع بالضبط ستغلق قوائم المرشحين للكنيست

إلى نقطة البداية: صورة الكتلتين ليست واضحة. عالمات االستفهام كبيرة، واالستطالعات خادعة، 
 قدامى يغيرون أنظمة التكوين في اليمين وفي اليسار. –ن جدد والعبو 

انتخابات مضنية  لحملة لصقاً  –تعالوا نعترف: ظننا أن الموعد الثاني لالنتخابات سيكون قصًا 
وصلت خط النهاية منذ زمن غير بعيد. صورة الكتلتين ستكون مشابهة، ستتنافس األحزاب بالقوائم 

ابات التمهيدية لألحزاب لم تعد ضرورية بسبب الجدول الزمني القصير ذاتها بالضبط، وحتى االنتخ
ست ما اعتقدتم، والساحة اني ليبين حملتي االنتخابات. إذًا هذا هو، االنتخابات في الموعد الث

 السياسية تبث عدم استقرار قبيل حملة انتخابات المخفي فيها أعظم من المتوقع.
اليسار. نفتالي  –ام في اليمين، وعدم اليقين في كتلة الوسط انظروا إلى التشوش الكبير واالنقس

كتلة اليمين. رئيس جننان بينيت وآييلت شكيد، اللذان لم يجتازا نسبة الحسم في المرة األولى، ي
مقاعد، ُيفقد  6و 4، ايهود باراك، الذي أقام حزبا تتراوح قوته في االستطالعات بين األسبقالوزراء 

سار صوابه، ويلقي بظالله على رئيس الحزب األكبر بني غانتس وعلى رئيس الي –معسكر الوسط 
ال يعرفون كيف سينتهي سواء  المنتخب، عمير بيرتس. في اليمين وفي اليسار على حد« العمل»

هذا: هل ستنجح األحزاب في التغلب على خصومات األنا والصراعات الداخلية فتتحد )كما يقول 
افس بشكل منفرد وتعرض نفسها للخطر بإلقاء أصوات المقترعين إلى المنطق السياسي( أم ستتن

 بات القادمة.النتخاالقمامة؟ بقدر كبير سيقرر الترتيب السياسي داخل الكتلتين نتائج ا
يعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واحدًا من رؤساء الوزراء األقوياء الذين كانوا هنا. ولكن هذه قد 

ات األولى التي يخاف منها نتنياهو حقا. فهي قد تقرر مصيره السياسي. وليس تكون حملة االنتخاب
لغاء االنتخابات. فاالستطالعات تمال إليتصدر خطوة هاذية وعديمة االح أنعبثا أن حاول نتنياهو 

تبين ما تبينه االستطالعات في وسائل اإلعالم: كتلة اليمين بدون ليبرمان « الليكود»الداخلية في 
مقعدًا. مع نتيجة كهذه فان احتمال أن يشكل نتنياهو حكومة برئاسته هو  55 – 54لى تحصل ع
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على الموافقة على التداول. ويقول  ن يغصباحتمال ضعيف. يمكن لنتنياهو أن يفقد الحكم أو أ
انهم بحاجة ماسة لشرطين كي ينجحوا في هذه االنتخابات: نسبة تصويت « الليكود»مسؤولون في 

إذا لم يتوفر هذان »، هذا األسبوع: «الليكود»كاملة في اليمين. وقال مسؤول كبير في  عالية ووحدة
 «.يشكل الحكومة التالية اهو أنالشرطان بالكامل فاني ال أرى كيف يمكن لنتني

كيلومتر في الساعة في نتنياهو وأبقى المعارضة في  200باراك، هذا األسبوع، بسرعة  إيهوددخل 
، هذا األسبوع، «الليكود»حازم، وفظ. ال يأخذ أسرى. وقال مصدر قال كبير في  الخلف. باراك حاد،

اراك. لشدة المفارقة، يرى نتنياهو في نفسه بنتنياهو كل المدفعية على كريه  أطلقانه ليس عبثا أن 
أزرق »باراك حبل نجاته. فنتنياهو مقتنع بان باراك هو الوحيد الذي يمكنه أن يأخذ المقاعد من 

وهكذا يمنع غانتس من أن يتصدر الحزب األكبر. كما أن نتنياهو واثق بأن باراك ينجح في « أبيض
 «.حكم الليكود في خطر»بأن  حساساإلحهم غير المكترثين ومن« الليكود»ايقاظ مصوتي 

 10/7/2019، «يديعوت»
 11/7/2019، األيام، رام هللا
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 12/7/2019، فلسطين أون الين


