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 القدسباألمريكية -جنة اليهوديةاللمؤتمر موغيريني واألخيرة تلغي مشاركتها ب رفض لقاءينتنياهو  .1
ركة األخبار" اإلسرائيلّية )القناة "ش، أن أحمد دراوشةعن مراسله ، 8/6/2018 ،48عرب نشر موقع 

، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو رفض 8/6/2018 الثانية سابقًا( كشفت يوم الجمعة
لقاء مسؤولة العالقات الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني، خالل زيارته 

اهو إجراء اللقاء، قام االتحاد األوروبّي بإلغاء زيارة وردًا على رفض نتني ألوروبا، األسبوع الماضي.
وصف  لها للقدس المحتلة، األسبوع المقبل، كان من المقّرر أن تلقي فيها كلمة أمام منتدى سياسي.

مسؤول إسرائيلّي مواقف موغريني، التي تتواجد حاليًا في العاصمة األردنّية، عّمان، بأنها "معادّية 
 جدًا إلسرائيل".

وزيرة خارجية االتحاد األوروبي  ، أنوكاالتال وعنبروكسل من ، 9/6/2018الغد، عمان، ء في وجا
 األمريكية في القدس األسبوع القادم.-فيديريكا موغيريني ألغت مشاركتها في مؤتمر للجنة اليهودية
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جتماع بها ويأتي قرار موغيريني هذا على خلفية رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اال
 بذريعة مواقفها المعادية إلسرائيل.

 
 "أوله كذب وآخره كذب"ـالحكومة الفلسطينية تنتقد نتنياهو وتصف حديثه عن مسيرات غزة ب .2

غززززة: هاجمزززت الحكومزززة الفلسزززئينية بشزززدة رئزززيس الحكومزززة اإلسزززرائيلية بنيزززامين نتنيزززاهو، علزززى خلفيزززة 
مسززيرات غززززة  عواصززم األوروبيزززة المهمززة، ضزززدّ تصززريحات أئلقهززا خزززالل جولتززه األخيزززرة فززي بعزززض ال

السزلمية، ووصزفته بزز"الباذ ". واسزتدل المتحزدس الرسزمي باسزم الحكومزة يوسزف المحمزود بمثزل شزعبي 
فلسززئيني للززرد علززى روايززات نتنيززاهو التززي سززاقها بخصززون القضززية الفلسززئينية التززي جززاءت خززالل 

 أولها كذ  وآخرها كذ ".زيارته لبل من بريئانيا وفرنسا وألمانيا، وقال إن "
إئالق أباذيبه وأضاليله من أوروبا، على أمل أن يسوق  إلىوقال في بيان صحفي إن نتنياهو "التجأ 

أبنزاء شزعبنا األعززل، وتنئلزي  رواية مختلَقة ومضادة للواقزع، تغئزي علزى جزرائم حكومتزه وجيشزه ضزدّ 
 ".أبي في تل  على الغر  وتبعد عنه كوابيس القضايا والمحابم التي تالحقه

ورفزززض اتهامزززات نتنيزززاهو خزززالل زيارتزززه لبزززل مزززن بزززرلين وبزززاريس ولنزززدن، للشزززع  الفلسزززئيني األعززززل 
". وأضزا  واألقنعزةبممارسة "العنف واإلرها "، وقال "إن نتنياهو يجيد التمثيزل وسزرعة ارتزداء الجلزود 

يرتدي قناع الباذ  عنزدما يخلع قناع المثقف حين يتحدس عن مارتن لوثر كنغ، حتى  أن"فما  منتقداً 
 يتحدس عن العنف، وكذلك قناع اللن".

 9/6/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 بحر يدعو البرلمانيين الدوليين لزيارة غزة والمشاركة في مسيرة العودة .3
دعزززا النائززز  األول لزززرئيس المجلزززس التشزززريعي د. أحمزززد بحزززر البرلمزززانيين العزززر  واإلسزززالميين : غززززة

ة قئزززاع غززززة، والمشزززاركة فزززي مسزززيرة العزززودة وكسزززر الحصزززار، واالئزززالع علزززى جزززرائم والزززدوليين لزيزززار 
االحتالل تجاه المتظاهرين المدنيين، والعمل على فك الحصزار المفزروض علزى القئزاع والزذي تسزب  

الجمعززززة  وأبززززد بحززززر، خززززالل مشززززاركته فززززي مسززززيرة العززززودة شززززرق غزززززة، يززززوم بأزمززززات إنسززززانية كبيززززرة.
عبنا فززي مسززيرة العززودة ومززن خلفهززا المقاومززة لحمايتهززا، مشززددا علززى اسززتمرار ، اسززتمرار شزز8/6/2018

 معادلة الردع وقال: "الدم بالدم والقصف بالقصف".
حزرال االحززتالل علزى السززاحة  وقزال إن مسزيرة العززودة تشزكل أسزلوبًا نضززاليًا إبزداعيًا متميززًا فززي فضزت واع

 تخبط واالرتباك أمام الحراك الجماهيري السلمي.اإلقليمية والدولية، وال سيما أنه يعيش حالة من ال
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شعبنا  للمساومة أو االبتزاز، داعياً  ال يخضع مئلقاً  ،وئني مقدس العودة هو حقّ  وجدد بحر أن حقّ 
 الفلسززززئيني فززززي كافززززة أمززززابن تواجززززده إلززززى المشززززاركة الواسززززعة فززززي مسززززيرة العززززودة التززززي تشززززكل تحززززدياً 

 للحصار الظالم المفروض على قئاع غزة.  حدياً للمخئئات األمريكية واإلسرائيلية، وت
 9/6/2018 ،فلسطين أون الين

 
 جلسة أممية طارئة ومشروع قرار لحماية الفلسطينيينرياض منصور:  .4

حزول غززة األربعزاء، بنزاء علزى  ئارئزاً  تعقد الجمعية العامة لألمم المتحزدة اجتماعزاً : وكاالتوالالجزيرة 
ه رئيس الجمعية ميروسال  الجزاك فزي رسزالة إلزى الزدول األعضزاء ئل  الدول العربية، وفق ما أعلن

وقال مراق  فلسئين الدائم لدى األمزم المتحزدة ريزاض منصزور إن الجلسزة تهزد  إلزى تزوفير  .193 الز
وأبد أنه سيتم خالل تلزك الجلسزة االسزتثنائية ئزر   الحماية الدولية للفلسئينيين في األراضي المحتلة.

مشززابه لمشززروع القززرار البززويتي الززذي عرقلززت واشززنئن صززدوره مززن قبززل مجلززس مشززروع قززرار جديززد، 
وأضززا  أن مشززروع القززرار سززيئل  تشززكيل لجنززة دوليززة  الجززاري. يونيززو /األمززن الززدولي أوائززل حزيززران

صززابة آال  آخززرين خززالل  للتحقيززق فززي إئززالق القززوات اإلسززرائيلية النززار وقتززل عشززرات الفلسززئينيين واع
 مارس الماضي. /رى التي انئلقت بقئاع غزة منذ آذارمسيرات العودة البب

وفي السزياق ذاتزه، كشزف السزفير الفلسزئيني أنزه سزيتم السزبت أو األحزد تقزديم رسزائل عاجلزة لبزل مزن 
أمين عزام األمزم المتحزدة أنئونيزو غزوتيريش، ورئزيس مجلزس األمزن، ورئزيس الجمعيزة العامزة للمنظمزة 

عزن  لسزئينيين بغززة الجمعزة، علزى يزد القزوات اإلسزرائيلية، فضزالً الدولية بشأن توثيق استشزهاد أربعزة ف
 إصابة عشرات آخرين.

 9/6/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 هنية: اإلعالم الفلسطيني انتصر على "إسرائيل" .5
أبززد رئززيس المكتزز  السياسززي لحركززة حمززاس إسززماعيل هنيززة، أن "هويززة القززدس : ئززالل النبيززه -غزززة 

سزززالمية،  وأنهزززا ال يمكزززن أن تتغيزززر بقزززرارات اإلدارة األمريكيزززة أو البيزززان الصزززهيوني سزززتبقى عربيزززة واع
وقززال هنيززة فززي تصززريحات لمراسززل "المركززز الفلسززئيني لاعززالم" وعززدد مززن اإلعالميززين،  الغاصزز ".

الجمعة، بزالتزامن مزع "يزوم القزدس العزالمي"، موجهزا رسزالته لاعالميزين: "اسزتئعتم أن تبسزبوا الجولزة 
المززي بمززا نقلززتم للعززالم، والعززدو اعتززر  أن الفلسززئينيين انتصززروا إعالميززا  ألن روايززتبم والصززراع اإلع

وتززابع: "روايززتبم خائبززت الوجززدان والضززمير العزززالمي،  كانززت أقززوى وأصززدق وأبثززر إنسززانية وحرفيزززة".
ولفزت إلزى أن ذلزك يعزد  وصوركم التي خرجت من مخيمات العودة عرضت في مجلس األمن مؤخرًا".
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معنويزززا إعالميزززا إلزززى جانززز  االنتصزززار السياسزززي والميزززداني، وهزززي انتصزززارات علزززى ئريزززق  "انتصزززارا
وأثنى على الئواقم اإلعالمية على  االنتصار األببر المتمثل بالعودة والتحرير والصالة في األقصى".

الخئوط الملتهبزة التزي تعمزل علزى تغئيزة الصزراع المتواصزل مزع البيزان الصزهيوني، "ورغزم محدوديزة 
 مكانيات استئعتم مواجهة امبرائورية إعالم البيان واإلعالم الغربي الداعم للبيان".اإل

 8/6/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مسيرات العودة مستمرة بقوة القدس العالمي يؤكد أن االحتشاد في يومحماس:  .6
العودة مستمرة بقوة".  حركة حماس أن االحتشاد في يوم "القدس العالمي" يؤكد أن "مسيراترأت غزة: 

وقال المتحدس باسم "حماس" فوزي برهوم، في تغريدة على "تويتر"، "تلك الحشود الببيرة تؤكد 
استمرارية مسيرة العودة مهما بلغت التضحيات حتى تحقيق مئال  الشع  الفلسئيني، وعلى رأسها 

مقاومة ستبون بالمرصاد إنهاء حصار غزة". أما القيادي في الحركة، خليل الحية، فقال إن "ال
لالحتالل اإلسرائيلي إذا تغّول على مسيرات العودة... أو حاول أن يغّير قواعد إئالق النار". وأشار 
قليمية ودولية تتحدس عن توجه دولي وحراك إلنهاء الحصار"، الفتًا إلى أنهم  إلى أن "أئرافًا محلية واع

 يتبلور بعد. يسمعون عنه في بعض اللقاءات واإلعالم، لبنه لم 
 9/6/2018األخبار، بيروت، 

 
 يجب أن تتواصل بأقل الخسائر العودة مسيرات"الجهاد":  .7

على التوالي، يشارك الفلسئينيون في غززة فزي مسزيرات "العزودة وكسزر الحصزار"،  11لألسبوع الزغزة: 
 وهذه المرة تحت عنوان "مليونية القدس". 

د اإلسزززالمي"، داوود شزززها ، علزززى صزززفحته فزززي موقزززع غزززّرد القيزززادي فزززي حركزززة "الجهزززافزززي السزززياق، 
"توتير"، قائاًل إن "الرسالة األهم لمليونية القدس، يجز  أن تصزل مزن خزالل تبثيزف المشزاركة والحشزد 
الجماهيري. يج  إدارة هذه المواجهة بوعي وحكمة. المسيرات يجز  أن تتواصزل بأقزل الخسزائر. هزذا 

 العودة".  اليوم هو للرباط واالعتصام في مخيمات
 9/6/2018األخبار، بيروت، 

 
 ال يمكن أن نقبل مقايضة الحقوق الوطنية بأي قضايا ذات بعد إنساني": الشعبية" .8

قال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسئين" جميل مزهر، إنه "ال يمكن أن نقبل مقايضة غزة: 
أجل قضية وئنية وثوابت وئنية".  الحقوق الوئنية بأي قضايا ذات بعد إنساني... نحن نناضل من
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وأضا  في حديس صحافي من مسيرات شرق غزة، أن "المحاوالت المستمرة لاللتفا  على مسيرات 
 العودة ستفشل أمام إرادة الشع  الفلسئيني في مواجهة االحتالل".

 9/6/2018األخبار، بيروت، 
 

 العالميو مشهد العربي واإلسالمي القضية الفلسطينية إلى صدارة ال أعادت اد: مسيرة العودةحم   .9
أبزد عضزو المكتز  السياسزي لحركزة حمزاس، النائز  فتحزي حمزاد، أنزه : عبد الرحمن الئهراوي  - غزة

"ال يمكن التنازل عن أهدا  مسيرة العودة الببرى وكسر الحصار"، التي انئلقت في قئاع غزة قبالزة 
/ آذار المنصزرم، داعيزًا إلزى زيزادة رقعزة نهايزة مزارس 1948السلك الفاصزل مزع األراضزي المحتلزة عزام 

 التفاعل الشعبي مع المسيرة لتشمل البل الفلسئيني في الداخل والخارل.
وقال حماد، خالل مشاركته يوم في "جمعة القدس" بمخيم العزودة، شزمال القئزاع: إن "جمزاهير شزعبنا 

مدينززة القززدس المحتلززة،  الفلسززئيني انتفضززت كززي تبسززر قززرارات الززرئيس األمريكززي دونالززد ترامزز  بحززقّ 
ولبززي تحئززم قيززود الحصززار الظززالم المفززروض علززيهم فززي غزززة وكززذلك لتحمززي الثوابززت الوئنيززة وعلززى 

وأضا  حماد: "نجحت المسيرة منذ انئالقها في تحقيق أبرز  رأسها حق عودة الالجئين إلى ديارهم".
اإلسززززالمي وكززززذلك العززززالمي، أهززززدافها عبززززر إعززززادة القضززززية الفلسززززئينية إلززززى صززززدارة المشززززهد العربززززي و 

وستتواصززل المسززيرة بئابعهززا الشززعبي السززلمي حتززى تتحقززق كززل األهززدا "، مشززددًا علززى أن محززاوالت 
 إخماد مسيرة العودة أو االلتفا  عليها ستفشل.

 9/6/2018فلسطين أون الين، 
 

 عن عقلية إقصائية السياسية بالضفة ينم   االعتقاالتقبها: استمرار  .10
وصزززفي قبهزززا إن اسزززتمرار السزززلئة الفلسزززئينية فزززي الضزززفة بممارسزززة  ي حركزززة حمزززاس،القيزززادي فزززقزززال 

سياسزززة االعتقزززال السياسزززي واالسزززتدعاءات بحزززق أبنزززاء الضزززفة، يعبزززر عزززن العقليزززة اإلقصزززائية والزززنه  
وقززال فززي تصززريت صززحفي، إن االعتقززال السياسززي يززأتي ضززمن مشززروع التنسززيق األمنززي  الززدكتاتوري.

خدمة ألعداء الشع  الفلسزئيني، مشزيرا إلزى أن ذلزك يتنزاقض مزع الزذات الوئنيزة الذي تتبناه السلئة 
وأرد  "ال ُيعقزززل أن تقبزززل سزززلئة وئنيزززة  ويمثزززل جريمزززة سياسزززية بكزززل مزززا تحملزززه البلمزززة مزززن معنزززى.

إمززالءات االحززتالل وشززروئه وتقززوم بززدور وظيفززي يززوفر لززه األمززن واألمززان علززى حسززا  أمززن وأمززان 
 نا تتضت معالم الجريمة الببرى التي تقترفها السلئة وأجهزتها األمنية".الوئن والموائن، ومن ه

 8/6/2018موقع حركة حماس، 
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 واحد سالح الجو اإلسرائيلي يجري تدريبات على خوض حرب في جبهات عدة في آن   .11
تززززل أبيزززز : أعلززززن النززززائق باسززززم الجززززيش اإلسززززرائيلي انتهززززاء تززززدريبات واسززززعة لسززززال  الجززززو، تحززززابي 

ت حربيززة متعززددة، وعلززى رأسززها سززيناريوهات خززوض حززر  علززى جبهززات عززدة، فززي الشززمال سززيناريوها
وقززد شززاركت فززي التمززرين مئززات الئززائرات المقاتلززة والئززائرات المروحيززة  وفززي الجنززو ، فززي آن واحززد.

المقاتلززة والشززاحنة ووسززائل النقززل المختلفززة، وجززرت المنززاورات بقيززادة مركزيززة وبتنسززيق كامززل مززع قيززادة 
ين الشمالي والجنزوبي ومزع هيئزات التنسزيق والسزيئرة التابعزة للقزوات الجويزة اإلسزرائيلية. وحسز  اللواء

دمز  المئزات مزن جنزود وضزباط االحتيزاط فزي المنزاورات، وتواصزل التمزرين خمسزة أيزام  النائق فقد تمّ 
 وحس  مصادر عسكرية فإن أحدس الئائرات شاركت فيها. ساعة. 24متتالية وعلى مدار 

لنززائق باسززم الجززيش علززى التأبيززد بززأن أحززد أهززم عنززاوين هززذه التززدريبات، كززان: "ضززر  عززدد وحززرن ا
 كبير من األهدا  في أرض العدو بوقت قصير وفي عشرات ومئات األهدا  في آن واحد". 

 9/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"القاضي أهارون باراك: "دكتاتورية األغلبية" تسيطر على  .12
وجه رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية األسزبق، القاضزي المتقاعزد أهزارون بزاراك، : ضاهر تحرير بالل

بأنززززه  حاليززززاً  "إسززززرائيل"انتقززززادات شززززديدة إلززززى حكومززززة اليمززززين المتئززززر ، ووصززززف النظززززام السززززائد فززززي 
ين وبزز "ديمقرائيززة اسززتبداد ودكتاتوريززة األغلبيززة"، مززا يعنززي أن الديمقرائيززة تمززارس بززين اليهززود عمومززاً 

، عزن بزاراك قولزه فزي خئزا  8/6/2018 الجمعزة مونقلت وسائل إعالم إسزرائيلية يزو  .اليمين خصوصاً 
ألقزززاه فزززي الجامعزززة العبريزززة فزززي القزززدس، أمزززس، إنزززه "لزززم أتوقزززع صزززعود الديمقرائيزززة غيزززر الليبراليزززة فزززي 

سززرائيل تمززر فززي عمليززة تتغلزز  فيهززا أسززس غيززر ليبراليززة علززى ديمقرائيتنززا الد سززتورية. وثمززة إسزرائيل. واع
  خو  من أننا في قمة منزلق أملس".

وتزززأتي أقزززوال بزززاراك علزززى ضزززوء الهجزززوم مزززن جانززز  الحكومزززة واليمزززين عمومزززا علزززى المحكمزززة العليزززا 
 وقضاتها، وأنهم ليسوا منتخبين ولذلك ال يمكنهم إلغاء قوانين سنها أعضاء البنيست المنتخبون. 

اهزل بالبامزل لبافزة التهديزدات مزن جانز  السياسزيين لمكانزة ودعا باراك قضاة المحكمة العليا إلى التج
وصالحية المحكمة، مشددا على أن "المحكمة هي هيئة مبدئية وليسزت سياسزية" وأن أخزذ االعتبزارات 
السياسززية بالحسززبان يلحززق ضززررا بالمحكمززة. لبززن المحكمززة العليززا اإلسززرائيلية، حتززى فززي عهززد رئاسززة 

سززززات اإلسززززرائيلية فززززي األراضززززي المحتلززززة وخاصززززة بكززززل مززززا يتعلززززق بززززاراك، شززززرعنة العديززززد مززززن الممار 
 باالستيئان وحتى سياسة االغتياالت. وحذر باراك من وقوع القضاة رهينة بأيدي السياسيين.

 8/6/2018 ،48عرب 
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 حزب العمل اإلسرائيلي يقترح الجنرال غانتس منافسا  لنتنياهو .13
ائيلي المعززارض، إلززى نصززف قوتهززا االنتخابيززة، تززل أبيزز : بعززد أن تززدهورت شززعبية حززز  العمززل اإلسززر 

وافق رئيس الحز  الجديد آفي غباي، على التنازل عن الترشت لرئاسة الوزراء منافسًا للزرئيس الحزالي 
بنيامين نتنياهو. وكشفت مصادر في الحز  أن غباي يجري منذ أسزابيع اتصزاالت مكثفزة مزع رئزيس 

تس، للضزغط عليزه لالنضزمام إلزى حزز  العمزل، والترشزت أركان الجيش اإلسزرائيلي السزابق، بينزي غزان
وذكزرت مصززادر سياسزية فززي الحزز ، أن غبززاي وغززانتس  باسزمه فززي مواجهزة مرشززت اليمزين، نتنيززاهو.

توصززال إلززى اتفززاق مبززدئي، ينضززم غززانتس بموجبززه إلززى المعسززكر الصززهيوني )وهززو تبتززل يضززم حززز  
فنززي(، كمرشززت الحززز  لرئاسززة الحكومززة، بينمززا العمززل برئاسززة غبززاي وحززز  "الحركززة" برئاسززة تسززيبي لي

وبحسزز  االتفززاق، فإنززه  يظززل غبززاي رئيسززًا للحززز ، والمرشززت األول فززي الالئحززة االنتخابيززة للبنيسززت. 
في حال فوز الحز  وقيام غانتس بتشكيل الحكومة، فإن غباي سيكون وزيرًا كبيرًا فيها. وفي حال لم 

ومززع أن غبزاي نفززى وجززود  يواصززل غبززاي قيادتزه للحززز .يفزز الحززز ، فزإن غززانتس سززيخلي السزاحة، و 
لززى أن األخيززر يميززل إلززى االنضززمام  اتفززاق مززع غززانتس، إال أنززه أشززار إلززى اتصززاالت متقدمززة معززه، واع
لحز  العمل، علمًا بأن أحزابًا يمينية عدة موجودة في االئتال  اليوم عرضت على غانتس أن ينضم 

بززة مززن غبززاي أن حززز  العمززل أجززرى اسززتئالعًا موسززعًا، وكشززفت مصززادر مقر  إليهززا لبنززه رفززض ذلززك.
 15مززؤخرًا، لفحززن قوتززه الحقيقيززة فززي وسززط الجمهززور. وبحسزز  االسززتئالع فززإن البتلززة تحصززل علززى 

مقعززدًا لنتنيززاهو. كمززا فحززن االسززتئالع وضززعه فززي حززال  32مقعززدًا ليززائير لبيززد، و 17مقعززدًا، مقابززل 
مقعزدًا. ولزدى فحزن إمكانيزة أن  20حالزة يحصزل علزى انضمام غانتس للحز ، وتبين أنزه فزي هزذه ال

مقعزدًا، مزا يعنزي أن  25يترأس غانتس القائمزة ويكزون مرشزحًا لرئاسزة الحكومزة، حصزلت القائمزة علزى 
مقاعزد أخزرى، ويعيزده عمليزًا إلزى قوتزه االنتخابيزة التزي حققهزا  10استبدال غباي بغانتس يمنت الحز  
 نائبًا. 24 ثاًل في البنيست اليوم بزفي االنتخابات األخيرة، وجعلته مم

 9/6/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يزعم إصابة جندي برصاص قناص من غزة .14
زعمززت وسززائل إعززالم عبريززة، يززوم الجمعززة، أن جنززديًا أصززي  بجززرو  ئفيفززة  :ترجمززة خاصززة -رام هللا 

انيزززة، فزززإن الجنزززدي أصزززي  وبحسززز  القنزززاة العبريزززة الث  برصاصزززة فزززي الرقبزززة عنزززد حزززدود قئزززاع غززززة.
أثناء تواجده في ثبنة عسكرية للجنزود القناصزة. مشزيرًة في برصاصة من قنان من داخل قئاع غزة 

 إلى أن الجندي نقل إلى مستشفى سوروكا لتلقي العالل الئبي.
 8/6/2018 ،القدس، القدس
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 بأسهم ريغيفهوي ياستطالع: إلغاء مباراة األرجنتين  .15
ا تزززال القنبلززة التززي فجرهززا االتحززاد األرجنتينززي لبززرة القززدم، األول مززن أمززس، مزز: تحريززر محمززود مجادلززة

األربعززاء، بإلغائززه المبززاراة الوديززة التززي كززان مززن المقززرر أن يخوضززها، يززوم غززد السززبت، أمززام المنتخزز  
اإلسرائيلي، في ملع  "تيدي" في مدينة القدس، تدوي باإلعالم اإلسرائيلي، خصوصًا بعزد مزا أظهزرت 

حات وزير الخارجيزة األرجنتينزي زيزف ادعزاء وزيزرة الثقافزة والرياضزة اإلسزرائيلية، ميزري ريغيزف، تصري
 فيما يتعلق باألسبا  التي دفعت اتحاد اللعبة في بالده إلى إلغاء المباراة.

وفززي هززذا السززياق، أظهززر اسززتئالع للززرأي أجرتززه صززحيفة "يززديعوت أحرونززوت"، ونشززرته صززبا  يززوم   
مززن اإلسززرائيليين يعتقززدون أن المبززاراة ألغيززت ألن  %50، فززي نسززختها الورقيززة، أن 8/6/2018 الجمعززة

يعتقزززدون أن السزززب  الرئيسزززي هزززو الزززنه   %38األرجنتززين استسزززلمت للضزززغوئات الفلسزززئينية، مقابزززل 
 الرسمي اإلسرائيلي، الذي حول "الحدس الرياضي" إلى حدس سياسي.

مززنهم أن  %39هم مززن إدارة الززوزيرة ريغيززف، فيمززا يززرى مززن المسززتئلعة آراؤهززم عززن اسززتيائ %58وعّبززر 
ال يعتقززدون ذلززك. كمززا أظهززر االسززتئالع أن فكززرة نقززل  %47علززى ريغيززف أن تقززدم اسززتقالتها، مقابززل 

مزززن  %50المبزززارا، مزززن مدينزززة حيفزززا إلزززى القزززدس لزززم تلزززق رواجزززًا فزززي الشزززارع اإلسزززرائيلي، حيزززس أبزززد 
 فقط عن تأييدها. %29فيما عّبر  المستئلعة آراؤهم أنها كانت خئوة خائئة،

 8/6/2018 ،48عرب 
 

طارات  إسرائيليةطائرات استطالع  .16  على حدود غزة  " كوتشوك"تحرق خياما  وا 
ألقت ئائرات استئالع إسرائيلية صبا  اليوم الجمعة، شعل نارية على إئارات  ":وفا" - غزة

دي شرق قئاع غزة، تسببت البوتشوك وخيام في المنائق الحدودية على ئول الشريط الحدو 
   باشتعال النيران وتصاعد ألسنة الله  والدخان في األجواء.

وأفادت وكالة "وفا" في القئاع، بأن االحتالل تعمد إلقاء شعل نارية من ئائرة استئالع على إئارات 
سيرة في الجمعة الحادية عشرة من م 51 البوتشوك، التي تم وضعها في إئار إحياء ذكرى النكسة الز

 العودة الحدودية في غزة، إضافًة إلى حرق خيام نصبت على مقربة من السيال الحدودي.
 8/6/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
صابة  : أربعةوزارة الصحة .17  في جمعة "مليونية القدس" غزةب مواطنا   618شهداء بينهم طفل وا 

صابة موائنين ب أربعةأعلنت وزارة الصحة في قئاع غزة، استشهاد  موائنًا على  618ينهم ئفل، واع
األقل في مظاهرات "جمعة مليونية القدس" ضمن مسيرات العودة، على ئول الحدود الشرقّية لقئاع 
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عامًا(، استشهد شرق رفت، وزياد  15ووفقًا لوزارة الصحة، فإّن الئفل هيثم محمد خليل الجمل ) غزة.
 26رق خان يونس، فيما استشهد عماد نبيل أبو درابي )عامًا( استشهد ش 25جادهللا عبدالقادر البريم )

إصابة  80عاما( واستشهد شرق غزة، مشيرًة إلى وجود  29عامًا(، شرق جباليا، ويوسف الفصيت )
 إصابات خئيرة. 7بالرصان الحّي، بينها 

صابة المصور محمد البابا، مصّور الوكالة  وأفاد مراسل "القدس" بإصابة صحفي شرق خانيونس، واع
الفرنسية برصاصة في قدمه شرق جباليا، وكذلك الصحفي إسماعيل أبو عمر، بقنبلة غاز في 

 الظهر.
وتجّمع آال  الموائنين على بعد مئات األمتار من السيال الحدودي، في حين أن مجموعات صغيرة 

 معظمها من الشبان تقذ  بالحجارة، وتحرق إئارات السيارات وتحاول هدم أجزاء من السيال.
 8/6/2018، القدس، القدس

 
 عشرات اآلالف يشاركون في "مليونية القدس"قطاع غزة:  .18

للنكسة واحتالل القدس، بمسيرات حاشدة على ئول  51 أحيا الفلسئينيون في غزة أمس، الذكرى الز
 الحدود الشرقية للقئاع مع إسرائيل، في إئار فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار".

  في "مليونية القدس"، التي تزامنت مع "اليوم العالمي للقدس" الذي يصاد  وشارك عشرات اآلال
في الجمعة األخيرة من شهر رمضان، وصّوبوا سالحهم السلمي، المتمثل بئائرات ورقية مذّيلة 

 .1948بشعالت حارقة، نحو أراضيهم التي ُهّجروا منها عام 
يش رؤية القناصة المنتشرين على الحدود وهّيأ المتظاهرون إئارات مئاط إلشعالها من أجل تشو 

بدخانها البثيف، غير أن ئائرة استئالع إسرائيلية ألقت عليها، وعلى عدد من الخيام، شعالت نارية 
أدت إلى إحراقها. لبن األمر لم يثِن الهيئة العليا للمسيرة عن مواصلة فعالياتها، إذ أبدت المضي بها 

 ر في سياق "تخبط االحتالل وخوفه من الجماهير المنتفضة"."حتى تحقيق أهدافها"، واضعًة األم
 9/6/2018، الحياة، لندن

 
 ألفا  أدوا صالة الجمعة الرابعة من رمضان في األقصى 280القدس":  أوقاف" .19

ألف مصل أدوا صالة الجمعة  280قالت "المديرية العامة لألوقا " في القدس إن : رويترز –رام هللا 
 ان في المسجد األقصى.الرابعة من شهر رمض
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وتوافد عشرات اآلال  من المصلين إلى ساحات المسجد األقصى من محافظات الضفة الغربية كافة 
وعمد بعض الشبان إلى محاولة دخول  بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

 وات اإلسرائيلية لهم.المدينة عبر تسلق الجدار من خالل الحبال أو الساللم لتجاوز منع الق
ودعا خئي  الجمعة في المسجد األقصى الشيخ محمد سليم المسلمين إلى "التمسك بالمسجد 

وشكر الخئي  كل من تمكن من الوصول إلى المسجد  األقصى وعدم التفريط بذرة من ترابه".
 األقصى على رغم كل العقبات والعراقيل.

ألفًا، وفي الجمعة  120حو نمعة األولى من رمضان بوقدرت مديرية األوقا  عدد المصلين في الج
 ألفًا اليوم. 280ألفًا، ليزيد العدد إلى  250حو نألف مصل وفي الجمعة الثالثة ب 200حو نالثانية ب

 8/6/2018، الحياة، لندن
 

 والدة رزان النجار تسعف جرحى غزة .20
والدة الشهيدة رزان النجار،  أظهر مقئع فيديو، تداوله نشئاء ووسائل إعالمية، مشاركة: وكاالت

أمس الجمعة، في فعالية مليونية القدس شرق مدينة خان يونس، وذلك من أجل القيام بمهمة ابنتها 
 في إسعا  المصابين، مرتدية ثيابها التي كانت ترتديها حينما استشهدت األسبوع المنصرم. 

لعودة، رزان استشهدت على أرض وقالت والدة رزان: "مشوار رزان البل سيكمله، لن تقف مسيرة ا
المخيم أثناء عملها اإلنساني في إسعا  المصابين، وأنا سو  أنزل وأحل محل رزان". وأضافت: 

 "أفتخر بابنتي رزان"، مشيرًة إلى أنها علمتها كيف تتقن هذه المهمة قبل استشهادها.
 9/6/2018، الخليج، الشارقة

 
 لحراك العالمي لحماية القدسالقدس الدولية تدعو إلى مواصلة امؤسسة  .21

دعت مؤسسة القدس الدولية إلى مواصلة الحراك الشعبي في العواصم العالمية كافة لحماية : غزة
 القدس ومنع االحتالل من الحصول على الشرعية السياسية في المدينة المقدسة.
وفلسئين، ودعت  وحّيت شعو  األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم المنتفضين ألجل القدس

إلى استنفار الشعو  العربية والهيئات واألحزا  السياسية والفكرية والثقافية والشبابية على مدار العام 
 لحماية القدس والقضية الفلسئينية.

وتوجهت بالتحية إلى أبئال مسيرة العودة وكسر الحصار في قئاع غزة، ورّواد فعاليات المسيرة في 
الت: "ننظر بعين الفخر إلى ضخامة التضحيات، وتأثير الوسائل اإلبداعية كل فلسئين وخارجها، وق

وشددت على أن اعترا  اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، ال  في المواجهة".
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يغير من حقيقة ملبية األمة العربية واإلسالمية للقدس وأرض فلسئين، وأن الشع  الفلسئيني الذي 
ل على مدار عقود من الزمن لن ُيوقف مقاومته وحرابه الشعبي الثائر حتى تحرير قاوم االحتال

 القدس وفلسئين التي هي ملك لألمة.
 8/6/2018، فلسطين أون الين

 
 الصحراوية" إسرائيل"مركز األسرى يحذر من انتشار األفاعي والعقارب في سجون  .22

والمعتقالت اإلسرائيلية يعانون من انتشار أبد مدير مركز األسرى للدراسات أن األسرى في السجون 
الحشرات في فصل الصيف، وخاصة في منائق الجنو  كمعتقل النق  وسجن ايشل، والسجون 

 القديمة كسجن الرملة ونفحة القديم والسبع والدامون وشئة، وغالبية غر  االنتظار لعدم نظافتها.
من انتشار الفئران والجرذان في  وأضا  رأفت حمدونة في تصريت صحافي، أن األسرى يشتبون 

السجون القديمة في غر  االنتظار في سجني بئر السبع والرملة، مؤكدا وجود خئر من األفاعي 
والعقار  السامة في معتقل النق  الصحراوي. وأبد كذلك أن غالبية السجون تعاني من البعوض 

 والصراصير والبق بنس  مختلفة.
السجون لجميع البالغات على مدار السنوات الماضية لوضع حد وأشار إلى تجاهل إدارة مصلحة 

لظاهرة الحشرات، على الرغم من العثور على زواحف سامة في األقسام كاألفاعي، حيس شوهدت 
أفعى في كانتين معتقل النق ، داخل المواد الغذائية. وأشار إلى انتشار الجرذان وخروجها من شبكة 

 في غر  االنتظار في سجون "السبع ونفحة والرملة".الصر  الصحي لألقسام األرضية 
ونقل روايات األسرى حول العثور سابقا على عدد من العقار  السامة في الساحة المشتركة في 

 سجن "نفحة"، كما أشار إلى معاناة األسيرات الببيرة من الحشرات في سجن "هشارون".
أسها الصلي  األحمر الدولي بزيارة هذه وعلى ر  واإلنسانيةوئال  حمدونة المنظمات الحقوقية 

السجون وسماع شهادات األسرى واألسيرات، وتفقد ظرو  اعتقالهم، والضغط على االحتالل لز 
 "إغالق األقسام القديمة"، ورش األقسام وحول السجون بالمبيدات الحشرية.

 9/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 بعد يوم المرضى تزداد صعوبة يوما   األوضاع الصحية لألسرى : هيئة شؤون األسرى  .23
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن األوضاع الصحية لألسرى المرضى تزداد صعوبة يوما بعد 
يوم، في ظل انعدام أدنى الشروط الصحية الالزمة لهم، بحرمانهم من العالل، واالستهتار بحاالتهم 
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ن األسرى، جراء معاناتهم من أمراض في القل ، وروت الهيئة المعاناة التي يعيشها عدد م الصحية.
 واألعصا ، وارتفاع السكر في الدم، وآخرون يعانون من جلئات في الدماغ.

 9/6/2018، القدس العربي، لندن
 

 لى تصفية القضية الفلسطينية إ يهدفهي الحدث األخطر الذي صفقة القرن : هللا نصر .24
هللا السززيد حسززن نصززرهللا فززي كلمززة لززه بمناسززبة يززوم  األمززين العززام لحززز قززال  سززعد اليززاس: -ت بيززرو 

القزدس العززالم فزي مززارون الزراس، ان االخئززر هزذا العززام هززو مزا يجززري تداولزه مززن حزديس حززول صززفقة 
القرن والتي تهد  الى تصفية القضزية الفلسزئينية وتسزليم القزدس والمقدسزات للبيزان الغاصز ، مشزيرًا 

حياء هذه المناسزبة فزي بلزدة مزارون الزراس لرمززيتين، االولزى علزى الى اننا اخترنا هذا العام أن يكون ا
الحدود مع فلسئين المحتلة، رمزية الحدود والقر  من فلسئين بالمكان والقل  والرو  والعقل والزنفس 
والتأمل وكل المشاعر. والرمزية الثانية ما تعنية بلدة مارون الراس من رمزية مقاومة وصمود وبئولة 

 عبر عنها مجاهدو المقاومة في مواجهة العدوان االسرائيلي في حر  تموز. وشجاعة وتحدي
 إلسزرائيلورأى ان أمام القدس ثالثة تحديات، التحدي االول بعد االعترا  األمريكي بالقدس عاصمة 

وهززو االمززر الززذي كززان متوقعززًا ومنسززجمًا مززع السياسززات االمريكيززة، هنززاك معركززة أن ال يعتززر  العززالم 
والتحدي الثزاني هزو  لم وخصوصًا الدول العربية واالسالمية بهذا االمر وأن ال يستسلموا له.ودول العا

التحززدي الززديموغرافي فززي القززدس، والتحززدي فززي تغييززر البنيززة السززكانية. الصززهاينة منززذ احززتالل القززدس 
قززدس وهززم يعملززون اليجززاد تغييززر ديمززوغرافي حاسززم فززي مدينززة القززدس الشززرقية وال 1967الشززرقية عززام 

والتحززدي الثالزس هززو مسزألة المقدسززات وبززاألخن بيزت المقززدس، المسزجد األقصززى وكزل مززا هززو  ككزل.
الحقيقززة هززي أن السززكان المقدسززيين المعركززة موجززود داخززل حززرم القززدس. فززي كززال هززاتين المعززركتين، 

العزر  مزن مسزلمين ومسزيحيين يقزع علزى عزاتقهم العز ء االببزر والرهزان االساسزي علزيهم. بمعنززى أن 
 الى اليوم. 1967بقائهم وحفاظهم على بيوتهم هي المعركة الحقيقية والتي قام بها سكان القدس من 

وقزال لألسزف بعزض العزر  وبعزض دول الخلزي  يرسزلون المزال لشزراء البيزوت مزن المقدسزيين، ورجزال 
لزو  االعمال العر  الخونة يبيعون هذه المنازل للصزهاينة. لبزي نسزاعد المقدسزيين علزى الصزمود مئ

 مال تبرعات تقديمات من دول وأغنياء ومن الشعو .
 9/6/2018القدس العربي، لندن، 
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 ليوم القدس العالمي إحياء  مسيرات تجوب العالم العربي واإلسالمي  .25
سالمية يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة األخيرة : وكاالت أحيت جماهير عدة في دول عربية واع

يززران مسززيرات كبززرى، كمززا شززهدت مززن شززهر رمضززان المبززارك ، فشززهد كززل مززن العززراق والززيمن ولبنززان واع
  الهند وبابستان وماليزيا وتركيا مظاهرات للتأبيد على إسالمية القدس.

ففي مهرجان كبير في لبنان بمناسبة يوم القدس العالمي، قال األمين العام لحز  هللا حسن نصر هللا 
 ة الفلسئينية وتسليم القدس والمقدسات إلسرائيل.إن صفقة القرن تهد  إلى تصفية القضي

وفي العراق، نظم آال  العزراقيين مسزيرة شزرقي بغزداد دعمزا للقضزية الفلسزئينية. وحسز  شزهود عيزان 
 تظاهر المئات من فصائل مختلفة من الحشد الشعبي وهم يحملون رايات تدعو إلى تحرير القدس.

في شارع الستين إحياء ليوم القدس، وأبد المشاركون أن وفي العاصمة اليمنية صنعاء انئلقت مسيرة 
 القدس ستبقى عاصمة فلسئين، مشيرين إلى أن فلسئين ستبقى القضية المركزية لألمة.

وذكرت وسائل إعالم إيرانية  وفي إيران، خرل اآلال  في تظاهرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي.
 أن مظاهرات كثيرة خرجت.

لقزت مزن جزامع الفزاتت التزاريخي مظزاهرة شزارك فيهزا مئزات األشزخان، إحيزاء ليزوم وفي إسئنبول انئ
  القدس العالمي، وللتنديد بنقل السفارة األمريكية للقدس.

مئززات فززي إسززالم آبززاد وفززي مززدن أخززرى للتظززاهر إحيززاء ليززوم القززدس، وخززالل الوفززي بابسززتان احتشززد 
 حرق العلم اإلسرائيلي. لس األمريكي إضافة التظاهرة في إسالم آباد أحرقت دمية على شكل الرئي

ونظزززم مئزززات المسزززلمين فزززي شزززمال الهنزززد مظزززاهرات غاضزززبة بمناسزززبة يزززوم القزززدس العزززالمي. وخرجزززت 
 .مظاهرة حاشدة في مدينة "سريناغار" في إقليم كشمير عق  صالة الجمعة

ل، فززي مززذكرة ُسزززلمت وفززي ماليزيززا، ئالزز  متظززاهرون الواليززات المتحززدة بمراجعززة موقفهززا تجززاه إسززرائي
 كية بمناسبة مسيرة القدس، وشارك في المظاهرة ممثلون عن مختلف أئيا  المجتمع.يللسفارة األمر 

 9/6/2018الجزيرة، نت، الدوحة، 
 

 الريجاني: الدفاع عن الفلسطينيين مسؤوليتنا .26
ا تعّرضزززت أبزززد رئزززيس البرلمزززان اإليرانزززي علزززي الريجزززاني، أن أمزززن الشزززرق األوسزززط سزززيكون مهزززددًا إذ

كزالم الريجزاني جزاء فيمزا شزارك  ئهران لمزيد مزن الضزغوط مزن جانز  خصزميها إسزرائيل والسزعودية.
عشرات اآلال  من اإليرانيين في مسيرات مناهضزة إلسزرائيل فزي منزائق مختلفزة مزن إيزران، لمناسزبة 

 قوا العلم اإلسرائيلي."يوم القدس العالمي"، مرّددين هتافات "الموت إلسرائيل"، و"الموت ألمريكا"، وأحر 
ونقل التلفزيون الرسمي عن الريجاني قوله للمتظاهرين: "إسرائيل والسعودية هما مصدر الفوضزى فزي 
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المنئقة. مثلزس إسزرائيل والسزعودية وأمريكزا يريزد تحويزل المنئقزة إلزى مشزهد فوضزوي... أمزن المنئقزة 
ل تبوء بالفشل، مشيرًا إلى أن "زعزم وأضا  أن مساعي إسرائي سيكون مهددًا إذا ما حاصروا ئهران".

إقامززززة نظززززام إقليمززززي جديززززد خئززززأ يرتببونززززه ومحززززض خيززززال"، ومؤكززززدًا أن "الززززدفاع عززززن الفلسززززئينيين 
 مسؤوليتنا".

 8/6/2018األخبار، بيروت، 
 

 التعاون اإلسالميمنظمة الرويضي: القدس وغزة أولويات عمل  .27
لسززلئة الفلسززئينية، السززفير أحمززد الرويضززي، أن أبززد ممثززل منظمززة التعززاون اإلسززالمي لززدى ا: رام هللا

االعتززداء علززى المسززجد األقصززى المبززارك واسززتمرار االقتحامززات اليوميززة، ومحاولززة تقززويض دور دائززرة 
األوقا  اإلسالمية، محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم الشريف، ويأتي في إئار 

 اإلسرائيلية الباملة على المسجد.المحاوالت المستمرة لفرض السيئرة 
وأشزززار إلزززى أن المنظمزززة تعمزززل علزززى مضزززاعفة مسزززاعيها السياسزززية والدبلوماسزززية لتحقيزززق مزيزززد مزززن 
اإلنجززازات الفلسززئينية فززي المحافززل الدوليززة، وأن دعززم صززمود أهززل القززدس المززرابئين وتثبيززتهم ودعززم 

 المتخصصة. المؤسسات يأخذ أولوية عمل وكاالت منظمة التعاون اإلسالمي
وتئرق إلزى تبنزي منظمزة التعزاون اإلسزالمي للخئزة االسزتراتيجية متعزددة القئاعزات الخاصزة بالقزدس 

، والمعززدة مززن قبززل الرئاسززة الفلسززئينية، وقززرار المنظمززة بززدعم تمززيكن الشززع  الفلسززئيني 2018-2022
والمجتمع المدني وبشكل خان تميكن أهل القدس ومؤسساتها وتجنيد الحكومات في الدول اإلسالمية 

 والقئاع الخان واألفراد للمساهمة في دعم هذه الخئة، ووضع آلية لتنفيذ هذه الخئة.
 9/6/2018، فلسطين أون الين

 

 توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين رئيس الجمعية العامةعربي إسالمي يبحث مع وفد  .28
ر  والمسزززلمين وآخزززرين، مسزززاء التقزززى وفزززد موسزززع مزززن السزززفراء العززز: عبزززد الحميزززد صزززيام -نيويزززورك 

الجمعزززة، مزززع رئزززيس الجمعيزززة العامزززة، ميروسزززال  اليتشزززاك، لبحزززس الخيزززارات الممكنزززة حزززول تزززوفير 
الحمايززة للمززدنيين الفلسززئينيين، إثززر فشززل مجلززس األمززن فززي اعتمززاد مشززروع القززرار البززويتي المتعلززق 

 ألمريكي.بالحماية في األول من يونيو/حزيران من هذا الشهر بسب  الفيتو ا
وتزززرأس الوفزززد السزززفير الجزائزززري صزززبري بوقزززادوم، بصزززفته رئزززيس المجموعزززة العربيزززة للشزززهر الحزززالي، 
باإلضافة إلى السفير الفلسئيني، رياض منصور، وماجد عبد الفتا ، سفير الجامعة العربيزة، ورئزيس 

مززة التعزززاون المجموعززة اإلسزززالمية سززفير بزززنغالديش، والسززفير التركزززي بصززفة بزززالده تززرأس مزززؤتمر منظ
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اإلسزززالمي، وسزززفير السزززنغال بصزززفته رئزززيس اللجنزززة المعنيزززة بحقزززوق الشزززع  الفلسزززئيني غيزززر القابلزززة 
ت إسزرائيل لحقزوق اإلنسزان اللتصر ، وسفير سريالنكا رئيس لجنة األمزم المتحزدة للتحقيزق فزي انتهابز

الجمعيززة العامززة وئلزز  الوفززد الموسززع رسززميا مززن رئززيس  فززي األراضززي الفلسززئينية والعربيززة المحتلززة.
 21اسززززتئنا  الززززدورة الخاصززززة الئارئززززة العاشززززرة التززززي ظلززززت مفتوحززززة بعززززد قراراهززززا عززززن القززززدس يززززوم 

وبالتززالي تصززبت الززدعوة السززتئنافها مسززألة فززي يززد رئززيس الجمعيززة العامززة.  2017ديسززمبر/كانون األول 
 .نوقد وعد رئيس الجمعية العامة أن يعود بالجوا  لوفد السفراء بأسرع وقت ممك

 9/6/2018القدس العربي، لندن، 
 

 قطاع غزة في تدشن مستشفى ميداني  المغرب .29
تم في قئزاع غززة المحاصزر مسزاء الجمعزة تدشزين مستشزفى ميزداني مغربزي بوصزول ئواقمزه الئبيزة، 

شخصززا، بيززنهم  165وضززمت القافلززة المغربيززة  ضززمن قافلززة مسززاعدات إنسززانية عبززر معبززر رفززت البززري.
 مصر أحمد التازي، وأئباء وفنيون للمستشفى الميداني المقرر إقامته في غزة. السفير المغربي لدى

وكان في استقبال الوفد أمام معبر رفت من الجان  الفلسئيني القيادي في حركة حمزاس غزازي حمزد، 
 وقائد قوى األمن في القئاع توفيق أبو نعيم.

ئززائرة  17جويززا مززع مصززر ضززم إن بززالده فتحززت جسززرا  -فززي مززؤتمر صززحفي-وقززال السززفير المغربززي 
نسزززانية تتضزززمن مستشزززفى ميزززدانيا للمصزززابين فزززي قئزززاع غززززة. وأضزززا  أن  لنقزززل مسزززاعدات ئبيزززة واع

المستشززفى يززأتي كمبززادرة مززن ملززك المغززر  محمززد السززادس للفلسززئينيين فززي قئززاع غزززة، وتززابع "هززذه 
ده القئزززاع مزززن تزززأتي فزززي شزززهر رمضزززان، نظزززرا لمزززا شزززه الملزززكالمسزززاعدات اإلنسزززانية التزززي أمزززر بهزززا 

ولفزت إلزى أن القافلزة تحتزوي علزى  صعوبات وكثرة عدد المصابين الذين سزقئوا فزي مسزيرات العزودة".
مززواد غذائيززة وأدويززة ومستشززفى عسززكري ئبززي تخصصززي، تضززم مجموعززة مززن األئبززاء والممرضززين 

 والممرضات والئاقم الفني الذي سيدير المستشفى.
 9/6/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 لدفع حوار األديان وبدء االتصاالت لتنظيم السياحة إلى "إسرائيل"وفد إندونيسي م العبري: اإلعال .30

غزة: ذكر تقرير إسرائيلي جديد أن وفزدا رفيعزا مزن جمعيزة "نهضزة العلمزاء" اإلندونيسزية، سزيقوم بزيزارة 
، وذلك رغزم األزمزة لتل أبي  خالل األيام المقبلة، في إئار المساعي الرامية لدفع الحوار بين األديان

القائمززة بعززد قززرار جابارتززا منززع اإلسززرائيليين مززن دخززول أراضززيها، احتجاجززا علززى األحززداس الجاريززة فززي 
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وكشفت هيئة البزس اإلسزرائيلية "مكزان"، أن وفزدا رفيزع المسزتوى مزن الجمعيزة اإلندونيسزية،  قئاع غزة.
 سالمية واليهودية والمسيحية.سيزور إسرائيل األسبوع الحالي، لدفع الحوار بين الديانات اإل

وحسزز  مززا ذكززرت فززإن الوفززد يرأسززه الشززيخ يحيززى خليززل، وسززيلقي محاضززرة فززي مدينززة القززدس المحتلززة، 
وأوضزززت التقريزززر اإلسزززرائيلي أن المسزززؤول اإلندونيسزززي سيشزززارك الخمزززيس  حزززول الحزززوار بزززين األديزززان.

الززثالس باشززتراك كبززار الحاخامززات  المقبززل فززي القززدس فززي لقززاء دينززي كبيززر لرؤسززاء الززديانات السززماوية
 اليهود ورجال دين مسلمين ومسيحيين، للتقري  والتسامت بينهم.

وأوضززحت هيئززة البززس اإلسززرائيلية أن ذلززك يززأتي فززي ظززل اسززتمرار االتصززاالت بززين تززل أبيزز  وجابرتززا 
 بهد  تنظيم حركة السياحة المتبادلة بين البلدين.

 9/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 لفتح خط طيران إسرائيلي فوق السودانكينية  مساع   .31
كشفت صحيفة "يزديعوت أحرونزوت" النقزا  عزن تقزدم شزركة كينيزة بئلز  للحكومزة السزودانية ل: السبي

يززأتي ذلززك بعززد أشززهر مززن سززما   بالسززما  لهززا باسززتخدام مجالهززا الجززوي فززي رحالتهززا إلززى "إسززرائيل".
حالتها من "إسرائيل" الى الهنزد وبزالعكس عبزر األجزواء العربية السعودية لشركة ئيران هندية بتسيير ر 

" تقززدمت بئلزز  للحكومززة Kenian Airlinesوذكززرت الصززحيفة ان شززركة الئيززران البينيززة " السززعودية.
السودانية بهذا الخصون وأنها تنتظر الرد حتى اآلن، وذلك في الوقزت الزذي قالزت فيزه الصزحيفة إن 

محزور إيزران واالقتزرا  مزن محزور االعتزدال العربزي بقيزادة العربيزة السودان بدأت مؤخرًا باالبتعزاد عزن 
 السعودية وأنها بعثت برسائل الى واشنئن بأنها معنية بعالقات جيدة مع "إسرائيل".

فيما أعر  وزير المواصالت اإلسرائيلي "يسرائيل كاتس" عن أمله بموافقة السودان على الئل  مشيرًا 
 مرات أسبوعيًا بين تل أبي  ونيروبي. 5يتم تفعيله الى أن خط الئيران المذكور س

 9/6/2018السبيل، عمان، 
 

 ال يخدم السالم صابة المئات في غزة أوجد مناخا  ا  مالدينوف: مقتل و  .32
اعتبر المنسق الخان لألمم المتحدة لعملية السزالم فزي الشزرق األوسزط نيكزوالي ميالدينزو ،  :القاهرة

صززابة المئززات مززن أبنززاء غزززة علززى أيززدي قززوات االحززتالل اإلسززرائيلية أوجززد مناخززا سززلبيا ال  أن مقتززل واع
 يخدم هد  إحياء التسوية السياسية بين الفلسئينيين واإلسرائيليين.

الخمزيس ميالدينزو   أمزسالغزيط اسزتقبل  وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن أمينها العام أحمزد أبزو
 وسبل توفير الدعم الالزم للفلسئينيين. حيس بحثا التئورات األخيرة للقضية الفلسئينية
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واسزززتعرض ميالدينزززو  خزززالل اللقزززاء تقييمزززه لمجمزززل التئزززورات واالتصزززاالت التزززي أجراهزززا مزززؤخرا مزززع 
مختلززف األئززرا  المعنيززة، خاصززة فيمززا يتعلززق باألحززداس التززي وقعززت الشززهر الماضززي، وأسززفرت عززن 

صابة المئات من أبناء قئاع غزة على أيدي قوات ا  الحتالل اإلسرائيلية.مقتل واع
الغزيط علزى أهميزة وجزود تحزرك دولزي فعزال لوقزف االنتهابزات اإلسزرائيلية المتصزاعدة  بدوره، شدد أبزو

ودعززا إلززى "ضززرورة أن تتحمززل السززلئات اإلسززرائيلية  بحززق الفلسززئينيين، وضززمان محاسززبة مرتببيهززا.
 .لكامل مسؤولياتها والتزاماتها، باعتبارها القوة القائمة باالحتال

 8/6/2018القدس، القدس، 

 
 وسياسية، ولكن؟! إعالمية"مسيرات العودة": مكاسب  .33

 أسعد عبد الرحمن
مززن ضززمن مززا سززاهمت بززه "مسززيرات العززودة" الفلسززئينية أنهززا أعززادت األمززور إلززى نصززابها، والصززراع 

والدوليزة.  المرتبط بحق العودة، وكذلك الحصار الجائر على قئاع غزة، إلى األجندة المحلية والعربيزة
وكزل هزذا، يصزز  فزي مواجهزة المخئئززات األمريكيزة الصززهيونية وعلزى رأسزها "صززفقة/ صزفعة/ لعنززة/ 
القززرن"، سززمها كمززا شززئت. فقززد أرسززلت هززذه المسززيرات رسززائل قويززة للعززالم بززأن الشززع  الفلسززئيني لززن 

حصززار ولززن يقبززل بديمومززة ال 1948يتخلززى عززن حززق العززودة إلززى أراضززيه التززي هجززر وئززرد منهززا عززام 
علزززى القئزززاع مزززع تحريزززك الجهزززود الراميزززة إللغزززاء اإلجزززراءات العقابيزززة ضزززده، وبالزززذات بعزززدما دعمزززت 
الواليززززات المتحززززدة جزززززء كبيززززرا مززززن روايززززة حكومززززة )بنيززززامين نتنيززززاهو( فززززي هززززذا الصززززدد   وحقززززا، ربززززت 

كبززة الفلسززئينيون كثيززرا عنززدما خرجززت المسززيرات، بززدء مززن إحيززاء ذكززرى "يززوم األرض" حتززى ذكززرى الن
، خزززارل حزززدود قئزززاع غززززة، فوصزززلت إلزززى العزززالم، ممزززا كفزززل عزززودة االهتمزززام اإلعالمزززي العربزززي 1948

والدولي بالقضية. كما نجحت المسيرات في إقناع أوساط هامة في إسرائيل والعالم الغربي، أن انفجار 
معيشزززية غزززة حزززين يقزززع، سززيكون باتجزززاه دولزززة االحززتالل إذا مزززا اسزززتمر الحصززار وازدادت األوضزززاع ال

سوءا. كذلك، أثبتت المسيرات أن الشع  الفلسئيني لن يقف مكتزو  األيزدي أمزام القزرارات األمريكيزة 
 أو مشاريع التصفية التي تستهد  القضية الفلسئينية.

لقززد واجهززت الدولززة الصززهيونية وبقلززق واضززت "مسززيرات العززودة" فأحززدثت فيمززا أحززدثت اربابززا للقيززادات 
حد سواء، ووضعتهم أمزام حيزرة فزي كيفيزة التعامزل مزع الفلسزئينيين، وكيفيزة  السياسية والعسكرية على

مواجهززة هززذه التحركززات الشززعبية الفلسززئينية. فجززيش االحززتالل تحرجززه حززر  يخوضززها تجززاه المززدنيين 
العزل، لبنه بالمقابل لم يعتد الصمت على أي نشاط أو تحرك فلسئيني يزذكر العزالم بقضزيته، األمزر 

ط" في استخدام القوة وأعمال القتل والجر  واإلعاقة ضد الجماهير الفلسئينية، جزاعال الذي جعله "يفر 
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العالم "يكتشف" مرة أخرى حقيقة األسلو  الوحشي الذي تستخدمه إسرائيل بحق الفلسئينيين. وعزالوة 
علززى "االنتفاضززة اإلعالميززة" العالميززة، وبخاصززة فززي دول الغززر ، ضززد المقارفززات اإلسززرائيلية، ظهززر 
التنزززاقض جليزززا وواضزززحًا بزززين مواقزززف البتزززا  والصزززحافيين والمفكزززرين واألبزززاديميين اإلسزززرائيليين فزززي 
التعامل مع المسيرات. فعلى سبيل المثزال، قزال الصزحافي فزي إذاعزة جزيش االحزتالل )كزوبي ميزدان(: 

عالي( فقززد "اليززوم أنززا أشززعر بالخجززل مززن أن أبززون إسززرائيليا". أمززا البروفيسززور اإلسززرائيلي )شززاؤول مشزز
كتزز : "إن حمززاس تهززتم بززالرأي العززام )المحلززي والعززالمي( وظهززر ذلززك فززي مسززيرة العززودة"، فيمززا قالززت 
زعيمة حز  "ميرتس" )تمار زاندبرل(: "من حق الفلسئينيين التظاهر وأدعو الجيش إلزى التوقزف عزن 

كتز  يقزول: "لزيس لنزا إيذاء األبرياء". أما البات  فزي صزحيفة "يزديعوت أحرنزوت" )نزاحوم برنيزاع( فقزد 
أن نلزززومهم علزززى كزززراهيتهم الشزززديدة لنزززا، فهزززم يسزززكنون فزززي مخيمزززات الالجئزززين فزززي غززززة ونحزززن وأمزززام 
ناظريهم نسزكن ونعمزر مززارعهم وبيزوتهم وبيزوت آبزائهم التزي أخرجنزاهم منهزا بزالقوة". وغيزر ذلزك كثيزر 

 من أقوال وكتابات واعترافات إسرائيلية.
ة مززن التنززاقض خاصززة فززي مجلززس األمززن الززذي فشززل فززي إصززدار بيززان عالميززا، خلقززت المسززيرات حالزز

يدين العنف الصهيوني، في حين تمت إثارة الرأي القانوني سواء من قبزل أفزراد أو مؤسسزات المجتمزع 
المدني العالمي التي دانت اسزتخدام قزوات االحزتالل للعنزف الفزاجر ضزد متظزاهرين مزدنيين مسزالمين. 

م وزيززر الخارجيززة الفلسززئيني، المدعيززة العامززة للمحكمززة الجنائيززة الدوليززة وفززي هززذا السززياق، جززاء تسززلي
)فزاتو بنسزودا( خزالل اجتمزاع رسزمي بينهمزا، اإلحالزة للحالزة فزي فلسزئين حزول الجزرائم المسزتمرة التزي 

 ترتببها إسرائيل سواء تلك التي وقعت في الماضي أو الحاضر أو أية جرائم تقع في المستقبل.
ز البثيرون على أن النضال السلمي الفلسئيني ربما يكون عنوان المرحلة القادمة بعزد وفلسئينيا، يرك

فشل المفاوضزات الفلسزئينية وتجميزد البفزا  المسزلت. والنضزال السزلمي هزذا يرهزق إسزرائيل ويسزتنزفها 
رسززمت ألنهززا سززتدان أمززام العززالم السززتخدامها القززوة المفرئززة أمززام المززدنيين الُعزززل. فززز"مسيرات العززودة" 

مشهدا اشتاق له الشع  الفلسئيني في الداخل والخارل والشتات والمهجر، مشزهدا ئبيعيزا حزين التزف 
الجميع حول القضايا الوئنية المصيرية، وعلى رأسها قضية األرض التي تشكل جزء من العقيدة، بل 

انقسززززام أخيزززرا تحزززت رايززززة موحزززدة، بعزززد  48إنهزززا جمعزززت الفلسزززئينيين فززززي القئزززاع والضزززفة وأراضززززي 
عامززا. واليزوم، أصززبت "سزؤال المليززون": كيززف  11فتحزاوي/ حمسززاوي مريزر مززا زال قائمزا منززذ أبثززر مزن 

سيسززتثمر السياسززي الفلسززئيني مسززيرات العززودة فززي صززالت القضززية الفلسززئينيةي فالفلسززئيني المززدني 
قزادرا علزى  األعزل صمد فزي وجزه الدبابزة اإلسزرائيلية وقزدم خدمزة عظيمزة للسياسزي الفلسزئيني جعلتزه

تحقيق نتائ  ترضي الشع  الفلسزئيني رغزم الخسزائر البشزرية باهظزة الزثمن والتزي ال يمكزن تجاهلهزا. 
بززل إن عززدم اسززتثمار تلززك الخسززائر الغاليززة وئنيززا سززيجعل مززن الززثمن البززاهي المززدفوع بززاألحمر القززاني 
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ع غزززة، حززين صززمد علززى قئززا 2014ثمنززا عبثيززا   وهنززا، نحززن ال نملززك إال أن نحززذر مززن نتززائ  حززر  
المقاتل الفلسئيني فزي أزقزة ومخيمزات وأحيزاء قئزاع غززة، فيمزا فشزل السياسزي الفلسزئيني فزي تحقيزق 

 نتائ  سياسية ملموسة نحو حلول واضحة للقئاع بل إن الحصار إزداد عليه.
بمنتهززى الشززجاعة والعئززاء، واجززه أهززل قئززاع غزززة المززوت بتفاصززيله اليوميززة الممتززدة علززى مززدى أعززوام 
مضت. وعليزه، فزإن الحزراك السياسزي العربزي والزدولي الزذي خلقتزه "مسزيرات العزودة" اتجزاه قئزاع غززة 
وما يعانيه من حصزار، وتنديزدها بجزرائم الحزر  اإلسزرائيلية تجزاه المتظزاهرين العززل السزلميين، يعتبزر 

لقززرن" خئززوة إيجابيززة أولززى علززى ئريززق تحقيززق أهززدا  أببززر، وفززي ئليعتهززا ضززرورة إفشززال "صززفقة ا
 وضمان رفع الحصار والعقوبات عن القئاع".

 8/6/2018 ،القدس، القدس
  

 ... نتفوا وحرقوا شعرهم وشيطنوهم واقتادوهم عراة!!األطفال .34
 عيسى قراقع
المخيلة اإلسرائيلية تقدم صورة رهيبة ومخيفة للعذا  الذي يتعرض لزه األئفزال القاصزرون منزذ لحظزة 

 ر  ومرابز التحقيق.اعتقالهم وخالل استجوابهم في غ
المحتلززة هززي ملبززة التعززذي  والتفززنن بززه فززي العززالم، المشززرعة لززه، والززذي أصززبت منهجززا  إسززرائيلدولززة 

 وسياسة وجزء من الممارسة اليومية لمحققيها وجنودها في التعامل مع المعتقلين الفلسئينيين.
هم ئبقة فوق ئبقة من الظلمزة، المحققون والجنود اإلسرائيليون تتفتت اعضاؤهم في الظالم، في أعماق

أصوات خشزنة ووحزوش جائعزة كثيفزة الشزعر، تجزأر وتزنقض علزى كزل ئفزل قاصزر، يمارسزون العنزف 
 بئريقة وحشية بحيس تحول الى عنف مرضي أصا  المؤسسة والمجتمع في إسرائيل.

م، يبحثززون المحققزون اإلسزرائيليون يشزيئنون الئفزل، ال يئيقونزه، ال يززروه ئفزال ، يكشزرون عزن انيزابه
عززن وسززائل الصززئياد الئفززل، ايقززاع اآلالم فززي روحززه وجسززده، يسززتنفر الحيززوان فززي داخلهززم، فالززذين 
أمززامهم ليسززوا بشززرا، يسززلخون رو  الئفززل حيززا ويتركونززه هلعززا مرعوبززا يصززرت و تسززتولي عليززه نوبززات 

قزين آخزر مراحزل الهستيريا ، وال يكفون حتى تبلغ الضحية ابشزع درجزات التهزدم والتقزوض وبلزوغ المحق
 النشوة المجرمة.

شيئنة األئفال المعتقلين هو ما يحدس في عتمة السجون ومرابزز التحقيزق، وهزذا مزا جزرى مزع ثالثزة 
أئفال قاصرين من سكان قرية قبائيا قضاء جنين وهزم عزز الزدين سزباعنة وعلزي كميزل وأحمزد كميزل 

 الذين تعرضوا للتعذي  وقتلهم من الداخل دون قتلهم جسديا.
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األئفزال الثالثزة تحزدثوا عززن اعتقزالهم ظهزرا قززر  الحزاجز العسزكري فزي سززالم والهجزوم الوحشزي علززيهم 
جنززدي بئحززوهم وضززربوهم ودعسززوا علززيهم، جززردوهم مززن مالبسززهم واقتززادوهم عززراة امززام  30مززن قبززل 

النززاس، مشززوا بهززم مسززافة ئويلززة وهززم عززراة ، انززه تعززذي  علنززي ال أخالقززي أمززام الجمهززور وذلززك فززي 
جبزززارهم علززى أن يقومززوا بانفسزززهم بززاختزال حيزززاتهم وتئلعززاتهم لبزززي ال م حاولززة ألرهززا  النزززاس كلهززم واع

 يواجهون المصير ذاته.
األئفززززال الثالثززززة حشززززروا داخززززل كززززونتينر فززززي معسكرسززززالم العسززززكري وهززززم عززززراة، وهنززززاك بززززدأ الجنززززود 

هزا تسزلية يقومزون بهزا وسزط والمحققون يتفننون في تعذيبهم، نتف وقلع شعرهم وحرقه بشكل متدرل، ان
 اآلالم المبرحة والدهشات المفجعة ألئفال وقفوا في غابة الوحوش.

رائحة شعر محروق، رائحة جهنم داخل البونتينر، أجسام صغيرة تشتعل رؤوسها، هي لعبة التعذي ، 
يتقن الجالدون عملهزم ، ال يتسزببون فزي مزوت الضزحية، المزوت الزداخلي هزو المئلزو  ولزيس المزوت 
الجسززدي، والمحققززون فقززدوا السززيئرة ، زعقززوا وتحولززوا الززى حيوانززات وفقززدوا ارادتهززم فززي أن يكونززوا بشززرا 

 لها نوازع إنسانية او اخالقية ، لقد حولتهم دولتهم الى وحوش وشوهتهم.
األئفال الثالثة المنتوفي والمحروقي الشعر، العراة، يتعرضون للضر  والصفعات والزركالت والزدعس 

م، رؤوسززززهم تهشززززمت وضززززربت، بئحززززوا علززززى االرض، تززززم الززززدوس علززززى ظهززززورهم ورؤوسززززهم والشززززتائ
 وأياديهم، أصوات دبسات ترتئم باللحم البشري، تتلوها صرخات مشحونة بااللم والعذا .

شيئنة األئفال المعتقلين وتجريدهم من ئفولتهم وصفتهم االنسانية من قبزل حكومزة إسزرائيل المحتلزة 
ظامهززا وقوانينهززا وسززلوكها يززذكرني بمسززرحية الباتزز  )أزادلززو دراغززون( بعنززوان والتززي أصززبت جزززء مززن ن

)الرجززل الززذي صززار كلبززا( وعمليززة التحززول الممنهجززة والمنتظمززة ايززدلوجيا وفكريززا ومهنيززا التززي اصززابت 
 دولة االحتالل وتحولت بشكل فظيع ومريع الى دولة ئاغية وابثر وحشية وفاشية في المنئقة.

يلية عميرة هس كتبزت: يغئزون رأس المعتقزل بكزيس نزتن، يمضزي أيامزا دون أن ينزام الصحفية اإلسرائ
ودون ئعززام ودون السززما  لززه بالوصززول الززى المززراحيض، وكززل ذلززك مصززحو  بززإذالل نفسززي، يقززول 
المحقززززق: عنززززدما نئلززززق سززززراحك لززززن تبززززون رجززززال، لززززن تنجزززز  األئفززززال، سززززناتي الززززى زوجتززززك وامززززك 

 ونغتصبهما أمام ناظريك.
 8/6/2018 ،القدس القدس،
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 في شهر رمضان القدسإجراءات متشددة في  .35
 تمنع التجمع واالحتفال في باب العامود ويحظر إدخال الوسائد إلى الحرم

 نير حسون 
السززكان  تهنز مثلمزا هزو األمزر فزي كزل سزنة أيضزًا فزي هزذه السزنة وضزعت بلديزة القزدس الفتزات كبيزرة 

بزا  العززامود، مركزز القززدس الشزرقية. ولززيس بعيزدًا مززن المسزلمين بشززهر رمضزان. إحززداها وضزعت فززي 
سززنة وهززو يلززبس ئربوشززا أبززيض وسززترة تقليديززة. سززماره هززو بززائع  77هنززاك، يقززف مززروان سززماره إبززن 

العصززير المعززرو  جيززدًا لبززل مقدسززي يززأتي إلززى هززذه المنئقززة. فززي الصززيف يتجززول مززع وعززاء التمززر 
ن سزنة هزو يبيزع فزي هزذه النقئزة أبيزاس العصزير هندي الببير على ظهره. وحس  تقزديره، منزذ خمسزي

التي يتم شربها مع وجبة االفئار. على بسئته توجد ثالثة أنواع هي الليمون وتمزر الهنزدي والخزرو  
 الذي هو أبثر شهرة في شهر رمضان ودائما هو الذي ينفد أوال.

منعزوه مزن القيزام بزذلك. حتى اليوم باع بدون مشابل، لبن فزي األسزبوع الماضزي جزاء مراقبزو البلديزة و 
في اللقاء األول معه أخذوا منه بضزاعته وسزكبوا العصزير فزي فتحزة المجزاري. فزي األيزام التزي أعقبزت 

شزززيكاًل. "أنزززا هنزززا منزززذ خمسزززين سزززنة، منزززذ العهزززد األردنزززي" قزززال، "هنزززاك  475ذلزززك ابتفزززوا بتغريمزززه بزززز 
 ي يريدونه.أشخان كبار اشتروا مني عندما كانوا أئفااًل. ال أعر  ما الذ

معززي تززرخين وأنززا ال أزعزز  أي شززخن". سززماره يعززرض رخصززة تسززمت لززه ببيززع العصززير مززن الوعززاء 
 الذي على ظهره. ولبن حس  البلدية ليس معه رخصة إلقامة بسئة.

 
 تنكيل ممنهج

التنكيززل بسززماره ينضززم إلززى مضززايقات صززغيرة أخززرى، لبنهززا مهينززة، للسززلئات تجززاه الفلسززئينيين فززي 
ر رمضزززان. حسززز  إحساسزززهم، فزززإن نقزززل السزززفارة االمريكيزززة أعئزززى الزززدعم للسزززلئات القزززدس فزززي شزززه

 اإلسرائيلية والثمن يدفعه السكان واالجراءات االحتفالية.
هززذا مززا حززدس أيضززًا فززي يززوم الثالثززاء مززن هززذا االسززبوع عنززدما جززاء مئززات األشززخان للمشززاركة فززي 

العززامود. بعززد عشززرين دقيقززة مززن بززدء  احتفززال ثقززافي نظمززة نززادي شززبا  أبنززاء القززدس فززي سززاحة بززا 
االحتفززال قامززت الشززرئة بتفريززق االحتفززال بززالقوة. وبشززكل عززام، منززذ نقززل السززفارة االمريكيززة، فززإن كززل 
تجمززع لشززبا  فلسززئينيين علززى الززدرل فززي بززا  العززامود اعتبززر بالنسززبة للشززرئة مظززاهرة غيززر قانونيززة 

 لجلوس على الدرل أصبت خارل النئاق.محتملةهذه حكمها أن تنتهي بتفريق الحضور. أيضًا ا
هززززذا ينضززززم إلززززى سياسززززة الشززززرئة ضززززد "المسززززحراتي"، وهززززم الشززززبا  الززززذين يوقظززززون بصززززورة تقليديززززة 
الصائمين لتناول وجبة السحور والصالة. حتى هذه السنة عمل "المسحراتي" بدون ازعال وكزان جززءًا 
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في أعقا  شكاوى المستوئنين اليهود فزي ال يتجزأ من تقاليد شهر رمضان. في هذه السنة كما يبدو، 
الحي اإلسالمي، بدأت الشزرئة باالعتقزال وتوزيزع المخالفزات بسزب  القيزام بالضزجة. "لمزاذا أخزا  إذا 
لززم أفعززل مززا هززو محظززوري"، تسززاءل محمززد حجيجززي الززذي يقززوم بززدور المسززحراتي فززي البلززدة القديمززة. 

أشززخان يحتجزززون. وبسززب  ذلززك هزززل وأضززا : "هنززاك ألززف شزززخن فززي الحززي يريزززدون هززذا وعشززرة 
 األلف شخن سيصومون من دون أن يأبلواي".

 
 مخالفات على سيارات المصلين

نضيف لهذه التنكزيالت أيضزًا قزرار البلديزة توزيزع مخالفزات علزى المصزلين الزذين يوقفزون سزياراتهم فزي 
ان. حسز  أقزوال الشوارع المحيئة بالبلدة القديمزة فزي أوقزات الصزالة فزي أيزام الجمعزة فزي شزهر رمضز

الفلسزئينيين، فززي السززنوات الماضززية اهتمزت البلديززة بالمصززلين المسززلمين مثلمزا تهززتم بالمصززلين اليهززود 
فززي الصززلوات العامززة فززي أعيززادهم. فززي البلديززة يقولززون فززي المقابززل إن المخالفززات تفززرض فقززط علززى 

 السيارات التي تعيق الحركة.
خيزرة صزعوبات وهزو "االعتبزا "، الزذي تمزت العزادة أن تقليد آخر لشزهر رمضزان يواجزه فزي األيزام األ

يبدأ في األيزام العشزرة األخيزرة مزن شزهر رمضزان، الزذي يقزوم بزه الزائزرون للحزرم ويقضزون فيزه الليزالي 
في محيط المسجد االقصى، وذلك بسب  االعتقاد أن الصالة في هذه الليزالي تحظزى باالسزتجابة مزن 

الشزرئة المصزلين الزذين جزاؤوا مززودين بالوسزائد والبئانيزات، مززن هللا. ولبزن فزي حزاالت كثيزرة منعزت 
الززدخول إلززى الحززرم. ولبززن هنززاك مززن دخلززوا فززي االيززام االخيززرة إلززى الحززرم، قززال الفلسززئينيون، خالفززا 
للسنوات السابقة سمحت الشرئة لليهود والسزيا  بالزدخول فزي االيزام العشزرة االخيزرة. ولبزن هنزا يتوقزع 

 سبوع القادم كما يبدو سيمنعون من الدخول.حدوس تغيير. في اال
أمززس، بعززد أشززهر ئويلززة مززن الهززدوء، كززان أيضززًا رشززق حجززارة مززن منئقززة الحززرم. بضززع عشززرات مززن 
الشزززبا  الفلسزززئينيين رشزززقوا الحجزززارة والبراسزززي علزززى رجزززال الشزززرئة وأصزززي  شزززرئي وسزززائت بصزززورة 

 ئفيفة.
يهم السزكان"، قزال أحمزد صز  لزبن أحزد سزكان البلزدة "هم لم يعودوا يحترمون التقليد الفلسئيني وال يعنز

القديمة وهو باحس في جمعية "عير عميم"، "منذ نقل السفارة االمريكيزة فزإن اإلسزرائيليين شزعروا بزأنهم 
قد انتصروا في هذه الحر ، وبسب  ذلك فإن االنسان الفلسئيني الذي يعيش هنا بزدأ يصزبت شخصزا 

 ته اقل اهمية".أقل اهمية، وكذلك تقاليده ومعتقدا
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 نقل السفارة أشعل السكان
حس  أقوال ص  لبن فإن نقل السفارة أشعل في سكان شرقي المدينة الشزعور بأنزه توجزد لزديهم رغبزة 
أقززوى فززي إظهززار حضززورهم الفلسززئيني فززي المدينززة. "هززم يبحثززون عززن كززل وسززيلة الرسززال رسززالتهم"، 

 يها بضربة من المؤسسة اإلسرائيلية".أضا ، "ولبن كل محاولة للقيام بذلك يتم الرد عل
وجاء من البلدية رد على ذلك، في ما يتعلق بسماره بأن "االمر يتعلق ببائع متجول لديه رخصة للبيع 
وهو يتجول. هذا البائع لم يلتزم بشروط الرخصة وبدأ بالبيع على بسئة ثابتة في منئقة با  العامود 

. مراقبزو البلديزة اوضزحوا للبزائع عزدة مزرات بوجزود حظزر )ساحة يحظر فيها البيع بئل  مزن الشزرئة(
 لوضع بسئة في المكان، لبنه تجاهل ذلك وفقط بعد عدة تحذيرات تم تئبيق القانون.

"في المقابل مدير المنئقة استدعى البائع اليه من أجل إيجاد حل ومسزاعدته فزي عملزه. باالتفزاق مزع 
بززا  العززامود برضززاه. بلديززة القززدس تبززذل كززل مززا فززي  البززائع تززم وضززعه فززي المززدخل الززداخلي مززن بوابززة

اسززتئاعتها لمسززاعدة الباعززة المتجززولين فززي شززهر رمضززان، حتززى أنهززا خصصززت لهززم مكانززًا للبيززع فززي 
وجزززاء أيضزززًا أن "مخالفزززات الوقزززو  ال يزززتم تسزززجيلها فزززي االوقزززات القريبزززة مزززن وقزززت  شزززهر رمضزززان".

ي مسار السير نحزو الحزرم. قسزم خزدمات الوقزو  الصالة وحتى بعد ساعة من انتهاء الصالة وذلك ف
يقززوم بإصززدار مخالفززات علززى الوقززو  المزززدول والوقززو  الززذي يعززرض الحيززاة للخئززر. علينززا التركيززز 

فزي البلديزة أرادوا اضززافة أنهزا "اسززتثمرت  علزى أن تئبيزق القززانون ينفزذ فزي الشززوارع المحيئزة كالعززادة".
ة من النشائات التحضزيرية لشزهر رمضزان، منهزا وضزع في هذه السنة بصورة غير مسبوقة في سلسل

االضاءة االحتفالية في أحياء شزرقي المدينزة وفزي البلزدة القديمزة، القيزام بعمليزات نظافزة وازالزة القمامزة 
بالنسبة لوقف عمل "المسحراتي" قالوا إن البلدية تعمل ئوال الوقزت مزن أجزل الحفزا   واسعة النئاق".

ضمان حرية الدين والعبزادة والحفزا  علزى النظزام العزام وئزابع حيزاة جميزع على التوازن الحساس بين 
فززي أعقزا  شززكاوى لسززكان البلزدة القديمززة بخصزون أحززداس الضززجة، عملزت الشززرئة حسزز   السزكان.

القززززانون لوقززززف المخالفززززة". وبالنسززززبة لمنززززع الززززدخول إلززززى الحززززرم جززززاء مززززن الشززززرئة أن "االمززززر يتعلززززق 
  تمنع أحدًا من النوم في الحرم.بادعاءات كاذبة، الشرئة لم 

فززي كززل مسززاء تجززري نشززائات فززي منئقززة بززا  العززامود يشززارك فيهززا آال  االشززخان. فززي الحززاالت 
التززي سززمعت فيهززا نززداءات مخالفززة للقززانون فززإن المززنظم نفسززه كززان يوقززف النشززاط. كززذلك خززالل شززهر 

دليل علزى ذلزك أنزه فقزط فزي رمضزان تزم مزنت تسزهيالت جوهريزة للزدخول فزي ايزام الجمعزة للصزالة. والز
 آال  مصل. 305االسبوع االخير وصل إلى الحرم حوالي 

 8/6/2018هآرتس 
 9/6/2018 ،القدس العربي، لندن
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 الورقية إلى األرجنتين الطائراتمن  .36
 برهوم جرايسي  

باراة كزرة البلمة األبثر تداوال في مقاالت اإلسرائيليين، في األيام األخيرة، في أعقا  إلغاء األرجنتين م
القززدم مززع المنتخزز  اإلسززرائيلي، كانززت "العنجهيززة اإلسززرائيلية"، أو "الغئرسززة"، إذ رأوا أن حكززومتهم زاد 
لزززديها جنزززون العظمزززة، فزززي ظزززل إدارة دونالزززد ترامززز ، مزززن دون أن تلتفزززت إلزززى بزززاقي العزززالم، وخاصزززة 

م إبززداعات المقاومززة أوروبززا. وهززذا جززاء فززي وقززت ظهززر فيززه أحززد أببززر جيززوش العززالم قززوة، عززاجزا أمززا
الشززعبية الفلسززئينية، التززي نجحززت فززي اسززتئنا  حضززور القضززية الفلسززئينية، فززي أجنززدة الززرأي العززام 

 العالمي.
وكان قرار األرجنتين ثمرة حراك فلسئيني ناجت، تعززز أبثزر بانعكاسزات العزدوان اإلسزرائيلي الزدموي، 

غزززة والضززفة  إذ إن كززل روايززات االحززتالل  والمجززازر التززي ارتببتهززا لصززد المقاومززة الشززعبية فززي قئززاع
ليبززرر دمويتززه اإلجراميززة، والززدعم المئلززق مززن البيززت األبززيض، لززم يعززف إسززرائيل مززن المواجهززة الدوليززة 
األوسزع. وهزذه مؤشزرات جيزدة، فزي الحالزة السزوداوية التزي تعيشزها القضزية الفلسزئينية، وزادت حلبتهزا 

 في العهد الترامبي.
تين، حقا، إلى حالة ارتباك في حكومزة بنيزامين نتنيزاهو  إذ جزاء فزي وقزت تسزجل فقد أدى قرار األرجن

فيه الحكومة ورئيسها إنجازات سياسية متتالية، مصدرها البيت األبيض. وظهر نتنيزاهو وفريقزه، أبثزر 
من ذي قبزل، بخئزا  ونهز  عربزدة، وكأنزه بزات يسزيئر علزى العزالم بزذراع ترامز . وهزذا انئبزاع كزان 

سلسززلة مززن مقززاالت البتّززا  وصززّناع الززرأي، الززذين حززذروا مززن أن حكززومتهم اعتقززدت أنهززا واضززحا فززي 
ملبت العالم بأسزره، بسزب  دعزم ترامز  وتيزاره إلسزرائيل بشزكل أعمزى  مزن دون أن تعتزر  بحقيقزة أن 
للعززالم توجهززات وأجنززدات ومصززالت أخززرى، ولززم يغززض الئززر  عززن القضززية الفلسززئينية  وشززددوا علززى 

 ر  حكومتهم حدودها.ضرورة أن تع
لزى  وكما يبدو، ونقول هذا بحذر، إن نتنياهو لمس خالل جولته في األيام األخيزرة فزي أوروبزا فتزورا، واع
حد ما نفورا، من السياسات اإلسرائيلية، بما يتعلق بالقضية الفلسئينية، وأيضا فزي مزا يخزن االتفزاق 

 الدولي مع إيران.
لية، جززاء فزي أول الجزدل حزول كيفيزة صزد المقاومزة الشززعبية هزذا الجزدل العاصزف فزي السزاحة اإلسزرائي

الفلسزززئينية، التززززي حّئمزززت أوهامززززا إسزززرائيلية، بززززأن قوتهززززا العسزززكرية المتعاظمززززة، مزززن جهززززة، والفريززززق 
المتصهين في البيت األبيض من جهزة أخزرى، مزن شزأنهما أن يقضزيا علزى القضزية الفلسزئينية، ولزذا 

 سدة، المسماة "صفقة القرن".نسمع أنهما يعدان تلك الئبخة الفا
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فالمقاومة الشعبية في قئاع غزة، وما شهدناه على مر السنين في الضزفة الغربيزة، نجحزت فزي وضزع 
حزد لغئرسزة االحزتالل العسزكرية، رغزم ثمزن الزدم البزاهي الزذي يدفعزه الفلسزئينيون. فقزد يعتقزد الزبعض 

الئززائرات الورقيززة، التززي يززتم إئالقهززا مززن  أنززه مززن المبالغززة القززول، إن إسززرائيل ُجززّن جنونهززا مززن مسززألة
قئاع غزة، في مسيرات العودة، وتحمل في ذيولها قئعا مشتعلة، قالت إسرائيل إنها تسببت في حزرق 

 آال  الدونمات في تلك األرض الصحراوية.
مليزززار دوالر، عزززدا بزززاقي  18ومزززن المثيزززر للسزززخرية، أن جيشزززا تبلزززغ ميزانيتزززه المباشزززرة السزززنوية، حتزززى 

احي الصر  على العسزكرة، يبحزس عزن وسزائل لوقزف وابزل الئزائرات الورقيزة. جزيش يتفزاخر بكونزه نو 
، ينشغل بهذا القزدر بالئزائرات الورقيزة. 35يملك أببر عدد من الئائرات األميركية األبثر تئورا، إ  

ئرة ئزا 400وتصل السخرية ذروة، حينما يصدر بيان رسمي عزن النزائق العسزكري يعلزن فيزه "إسزقاط" 
ئائرة، فأمر كهذا، فيزه ضزر  للمعنويزات، ضزر  ألجزواء الغئرسزة التزي ئغزت  600ورقية من أصل 

 أيضا على الشارع اإلسرائيلي، وليس فقط على سدة الحكم وجيشها.
وقززد شززهدنا علززى مززر السززنين، أن ال حززدود إلبززداعات المقاومززة الشززعبية الفلسززئينية إلربززاك االحززتالل، 

فزززي كزززل واحزززدة مزززن جزززوالت المقاومزززة الشزززعبية، خزززرل فيهزززا االحزززتالل خاسزززرا، وباإلمكزززان الجززززم، بزززأن 
باألساس معنويا، ألنه بات يعي أبثر من ذي قبل، أنه ال يمكن االسزتمرار أبثزر، وأن المسزتقبل لزيس 
ن الحلزززول المئروحزززة فزززي  فزززي صزززالحه، لزززذا تبثزززر مجزززددا، األصزززوات التزززي تبحزززس عزززن حزززل، حتزززى واع

ل علززى قاعززدة خنززق الشززع  الفلسززئيني فززي بقززع جغرافيززة صززغيرة محاصززرة غالبيتهززا السززاحقة، ال تخززر 
غيززر متواصززلة، ولبززن فززي صززل  هززذا اعتزززرا  ضززمني بعززدم إمكانيززة اسززتمرار "السززيئرة علززى شزززع  

 آخر"، حس  تعبيرهم.
ويخسزززر االحزززتالل أيضزززا علزززى مسزززتوى الزززرأي العزززام العزززالمي، وهزززذه حلبزززة مهمزززة لاسزززرائيليين، ألنهزززم 

لزى جلزدهم حينمزا يخرجزون إلزى العزالم، ويشزعرون فزي أمزابن كثيزرة، أنهزم ليسزوا مرغوبزا يلمسون هذا ع
 فيهم، بسب  سياسات ُحكمهم. 

 9/6/2018 ،الغد، عم ان
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4664 العدد:             6/9/2018 السبت التاريخ: 

                                    

 :ركاريكاتي .37

 

 
 9/6/2018الخليج، الشارقة، 

 


