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 األسدال يستبعد إقامة عالقات مع ... و هد د أي جندي يدخل المنطقة العازلة في الجوالنليبرمان ي .1
ــدننشرررت  ــاة، لن اإلسرررائي ي أفيورردور ليبرمررا   فاعداسررقبو وزيررر الرر ،الناصرررة، مرر  11/7/2018 ،الحي

، بقيررار  القدديرد باسرقدداف الثالثراءزيارة رئيس الوزراء اإلسررائي ي بنيرامي  نقانيراهو  لرس موسريو اليرو  
يل ونردي سروري ينقدرخ  ارش ااشرقباخ ، يمرا شردد ع رس عرد  السرمال إليررا  بالقمو،ر  فري سرورية، 

 محماًل النظا  السوري المسؤولية.
، أ   ودود  قامة بنس قحقية أمس االل وولقه ع س الشريش الحدود في الووا  المحقل وقال ليبرما 

يرل بنيرة   سرائيل، وسرقعمل بقروة ،رد    لس رهابية قحت رعاية النظا  السوري ل  قيو  مقبولة بالنسبة 
قررررررا فرررري النظرررررا  السررررروري المسرررررؤول، وأنررررره  يقحمرررررل    سررررررائيل  رهابيررررة فررررري المنشقرررررة . وأ،ررررراف أ  

ؤولية، ويدف  ثمنًا باهظًا لمورد قعاونه م  عناصر هذا المحور، وع س الودود القي قُبرذل إلقامرة المس
وزاد ليبرما  أ    سرائيل ع س اسقعداد لققدي  مساعدة  نسانية ل نرازحي  السروريي   بنس قحقية  رهابية .

واعقبررر ليبرمررا  أ   ا .فري الايررا  القريبرة مرر  الحردود، ليندررا ليسررت ع رس اسررقعداد لققبرل أي اورر  فيدر
 احقماات فقح معبر القنيشرة قريبًا  ،ئي ة ودًا .

ليبرمرا  قرال أمرس،      سررائيل  ا  ، أ ويراات، نقاًل عر  ال11/7/2018 ،الخليج، الشارقةوأ،افت 
 قسقبعد احقمالية  قامة عالقات م  الرئيس السوري بشار األسد في المسققبل.

 
 مقدساتنا سيقودنا إلى حرب دينية لن يسلم منها أحد اش: االنتهاكات بحق  الهب   .2

محمررود  ،قررال قا،رري ق،رراة ف سررشي ، مسقشررار الرررئيس ل شررؤو  الدينيررة والعالقررات اإلسررالمية :را  هللا
اش،    دولة ااحقالل قحاول بيل أذرعدا األمنية والسياسية والدينية واهدة فرر  واقر  عنصرري الدب  

المسرريحية فرري ف سررشي ، ليرر  دو  ورردوا انعرردا  روايررقد  المزي ررة زائررف ع ررس المقدسررات اإلسررالمية و 
ع ررس قيررا   وأيررد الدبرراش، فرري بيررا  صررح ي، رداً  ل حقررائو القاريايررة والقراثيررة والح،ررارية فرري ف سررشي .

موموعة م  المسقوشني  بنحت ما يسمس  الوصايا العشر  ع س حوارة الحر  اإلبراهيمي في الا يل، 
فررري مس سرررل ااعقرررداءات اليوميرررة ع رررس المقدسرررات فررري القررردس  اشيرررراً  قصرررعيداً  د  عرررأ  هرررذا ااعقرررداء يُ 

ال  سرشيني فري  اإلسرالميوالا يل لمرا قمث ره هرذ  الوريمرة مر  سررقة وقزييرف فري و،رح الندرار لقراثنرا 
الدباش  لس أ  اسقمرار هذ  اانقدايات القي أصبحت ع س مردار السراعة  أشارو  مقدساقنا ومساودنا.

 أقو  الحرب الدينية القي ل  يس   م  حممدا أحد.  لس رويداً  داً قؤدي بنا روي
 10/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 مب ملهاة لحماية االحتالل ومنحه الوقت الستكمال مشاريعها: استعراضات تر الفلسطينية الخارجية .3
ت األمريييرة ااسقعرا،رية هرري حقيقرة القحريرا    ال  سرشينية قالرت وزارة الاارويرة والمرقرربي  :را  هللا

الناومرررة عررر  احقاللدرررا ل شرررعب ال  سرررشيني وأر،ررره    سرائيلر األزمرررات العميقرررة لررر سرررعي واشرررنش  لحرررل  
عررر  قُررررب وادة قصررر قة قرررر ي يرشررراء لقررروفير  اإلعالميرررةووشنررره، عبرررر ق،ررراي  أحاديثدرررا وقسرررريباقدا 

 في أر  دولة ف سشي  المحق ة.الوقت الالز  اسقيمال قن يذ ااحقالل لمشاريعه ااسقعمارية 
بأشررد العبرارات العرردوا  اإلسرررائي ي الشررامل  ،10/7/2018 ودانرت الرروزارة فرري بيررا  صرح ي يررو  الثالثرراء

ومقدساقه، مؤيدة أ  هذا القصرعيد يقرافرو مر  محراوات  ،وممق ياقه ،وأر،ه ال  سشيني، شعبالع س 
لوشني ل ق،ية ال  سرشينية، وفرر  القعامرل معدرا  سرائي ية أمرييية محمومة لقذويب الُبعد السياسي وا

لقحسي  حياقد  في قواهل قا   ،ومشاري  اققصادية  غاثيةع س أندا ق،ية سيا  يبحثو  ع   عانات 
اسررقبدال الح ررول   لررسمررب الُمقصرردي  يسررعس افريررو قر  أ وأيرردت الرروزارة  لووررود ااحررقالل وااسررقيشا .

 بمشاري  اققصادية وبرامج  غاثية.السياسية المنشقية والعقالنية ل صراع 
 10/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة تساعد في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لصفقة القرنحماس:  .4

بت حرية  حماس  بالودود المبذولة م  أول رف  المعاناة ع  شعبنا المحاصر في قشاع غزة،  رح 
ق ب م قوحي  م  يل المبادرات الوادة، وقثم  الودود القي قبذل م  أيثر وقالت  ندا ققعامل بعقل و 

وقال الميقب السياسي لحرية حماس في بيا  صح ي يو  الثالثاء  م  شرف ع س هذا الصعيد.
عقب اوقماع مد  برئاسة  سماعيل هنية وح،ور ومي  األع،اء في الداال والاارج،  نه يسقدو  

لودود قحت وه  ميذوب أ  القا يف ع  غزة هو وزء م  ص قة محاولة الس شة قعشيل هذ  ا
وأيد الميقب السياسي لحرية حماس أ  الس شة قساعد في ال صل بي  غزة وال، ة وقمدد  القر .

لص قة القر  بقصد أو بدو  قصد م  االل مشاريقدا في الحصار ع س غزة وفر،دا العقوبات 
 لدولي لرف  الحصار.وقش  الرواقب، وا عاقة الحراخ اإلق يمي وا

وقرر الميقب السياسي لحرية حماس قبول دعوة مصر الشقيقة لزيارة القاهرة والقباحث م  اإلاوة 
 المسؤولي  في مصر بشأ  القشورات الوارية في الشأ  ال  سشيني والعربي، والعالقات الثنائية.

أساس م  الشراية في  وودد الميقب السياسي رغبقه في قحقيو المصالحة والوحدة الوشنية ع س
وأيد أ  الظرف األمثل لقحقيو هذ  المصالحة يقمثل في رف  العقوبات الظالمة  المقاومة وفي القرار.

عادة بناء منظمة القحرير م  االل مو س وشني قوحيدي وديد حسب  ع  قشاع غزة فورًا، وا 
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  رزمة واحدة دو  اوقزاء 2011، والقشبيو الشامل واألمي  اق او القاهرة عا  2017ماروات بيروت 
 او انققاء.

وأدا  بيل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو مح ية ل قشبي  م  الييا  الصديوني 
الراصب، وثم  عاليًا في الوقت ن سه يل النماذج العربية واإلسالمية والدولية المشرفة المقاشعة 

وأيد موق ه الراسخ والراف  رف،ًا  رامي منبوذ.لالحقالل والمناه،ة ل قشبي  معه يييا  عنصري  و
قاشعا لما يسمس بص قة القر  والقي قشير يل المع ومات والمؤشرات والقسريبات  لس انققاصدا م  
قامة دولقه المسقق ة  الحقوو الوشنية ال  سشينية الثابقة، وع س رأسدا حقه في قحرير أر،ه وا 

  .1948د  وقراه  القي هوروا مندا عا  وعاصمقدا القدس، وعودة الالوئي   لس مدن
وحيا ن،ال شعبنا ال  سشيني في الداال والشقات الذي قوسد بوحدة هذا الشعب وفصائ ه وقشاعاقه 
الماق  ة، وا سيما في مسيرة العودة ويسر الحصار قحت شعار قا عودة ع  حو العودة  ا 

رات حقس قحقيو أهدافدا وفي مقدمقدا رف  يما أيد الميقب السياسي اسقمرار هذ  المسي بالعودةي.
 الحصار ع  قشاع غزة، وأنه حو لشعبنا ال  سشيني المواهد.

رف  الميقب السياسي أي قالعب في ماصصات األونروا، وحم ل الييا  الصديوني والوايات و 
وانعدا  المقحدة مسؤولية األزمة القائمة حاليًا وما قد يقرقب ع يدا م  يوارث  نسانية، وا،شراب 

يما حمل الموقم  الدولي المسؤولية ع  القداو  في حل هذ  المشي ة  لالسققرار في المنشقة.
 .واألزمات المالية القي قمر بدا ويالة الروث، مسقدريا

 10/7/2018موقع حركة حماس، 
 

 تدعو لمواجهة قرارات االحتالل وتحذر من تصعيد شامل "الشعبية" .5
لقحرير ف سشي ، يو  الثالثاء،  عال  حيومة ااحقالل اقااذ س س ة م   اعقبرت الوبدة الشعبية :غزة

القرارات واإلوراءات لقشديد حصارها الم رو  ع س القشاع بأنه  يعيس مدا اإلورا  الصديوني 
 وحالة اليأس والقابش القي أدا ت هذ  العصابة ن سدا وح  ائدا بدا .

اشورة وقداعيات مثل هذ  القرارات واإلوراءات القي  وحذرت الوبدة، ااحقالل والموقم  الدولي م 
قأاذ المنشقة  لس منزلقات اشيرة وقصعيد شامل، ااصة في ظل  صرار الشعب ال  سشيني 
وفصائل المقاومة ع س القصدي وبيل حز  وقوة لدذا العدوا  واابقزاز الصديوني واألميريي، وفو 

القشاع سواء باإلعال  ع   غالو معبر ير  أبو وقالت     حصار وقووي  وماهيرنا في  البيا .
سال  ومن  داول الس   الرئيسية أو قق يص مساحات الصيد البحري وس س ة  وراءات أارا قأقي 
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بعادهما اارج معادلة الصراع ال  سشيني  وراءات هدفدا س خ القشاع ومقاومقه وا  اسقيماًا لاشوات وا 
 العودة وحالة اإلرباخ القي ا ققدا لالحقالل . الصديوني في محاولة يائسة إلودا  مسيرات

وقالت      ووددت الدعوة لقيادة الس شة ب،رورة  القراو  ال وري ع   وراءاقدا العقابية ع س غزة،
ااسقمرار ع س هذ  العقوبات قحت قبريرات واهية وفي ظل قرارات ااحقالل األايرة يشرل عالمات 

 شة المشارية في القصدي لص قة القر  ولإلوراءات الصديونية .اسق دا  يبرا حول رغبة قيادة الس 
 10/7/2018القدس، القدس، 

 
 قنبلة قابلة لالنفجار بسبب سياسة االحتاللالى : قطاع غزة تحول بغزة قوى الوطنية واإلسالميةال .6

حقالل أيدت لونة المقابعة ل قوا الوشنية واإلسالمية، أ  غزة ل  قموت حصارًا، ول  قري  لال: غزة
 و ص قة القر  ، وردت ع س قرارات ااحقالل قشديد الحصار، بإعالندا قصعيد المسيرات الشعبية.

واء ذلخ في بيا  ل ونة المقابعة عقب اوقماع شارئ لدا، يو  الثالثاء برزة، أدانت فيه قصديو 
قوبات رئيس حيومة ااحقالل بنيامي  نقنياهو ع س  وراءات  ،افية لقشديد الحصار وفر  ع

 هذ  اإلوراءاتاعقبرت أ  و  وماعية ع س الشعب ال  سشيني ومن  داول المواد والب،ائ   لس غزة.
حرب وديد ع س شعبنا في  وا عال  2014بمثابة ارو وا،ح اق او الددنة القي ق  قوقيعدا عا  

ياسة ونبدت  لس أ   قشاع غزة قحول  لس قنب ة قاب ة لالن وار في أي لحظة؛ بسبب س القشاع.
ااحقالل، محم ة حيومة ااحقالل الصديوني المسئولية ع  النقائج المقرقبة ع  هذ  السياسات 

 اإلسرائي ية العنصرية المقشرفة.
 10/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النجاح تحم ل الحمد هللا مسؤولية االعتداء على أبنائهابجامعة الكتلة اإلسالمية  .7

ق ة اإلسالمية في وامعة النوال الوشنية بورال مق اوقة وراء اعقداء ن ذ  أصيب عدد م  ش بة الي
أفراد م  أم  الوامعة وعناصر م  الشبيبة ال قحاوية ع س اعقصا  س مي نظمقه اليق ة أما  مبنس 

وأفاد شدود عيا  م  شالب الوامعة أ  أم    دارة الوامعة قنديدًا بسياسة ااعققال السياسي.
أوًا ع س شالب اليق ة اإلسالمية وشرده  م  حر  الوامعة، ث  قا  عناصر م   الوامعة اعقدا

الشبيبة ال قحاوية بااعقداء ع س شالب اليق ة بأدوات حادة؛ ما أدا  لس  صابة عدد مند  بورال 
 نق وا ع س  ثرها ل مسقش س.

يقور رامي الحمد هللا ونائبه  دارة وامعة النوال الوشنية ممث ة برئيسدا الد، حم  ت اليق ة اإلسالميةو 
ااعقداء الاشير والذي هدد حياة عدد مند ،  هذا الديقور ماهر النقشة المسؤولية اليام ة ع 
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يما حم ت اليق ة في قصريح لدا األم  الوامعي  باعقبار أ  حماية الش بة هي مسؤولية الوامعة.
ارية في ذلخ، في اسقدعاء ممندج مسؤولية قسديل ااعقداء ع س أبناء اليق ة اإلسالمية والمش

ومقصود ألوواء القم  والقروي  ومصادرة الحريات، عبر السمال بعودة ممارسات العنف والب شوة 
 بمبارية األم  الوامعي وصمت مريب م   دارة الوامعة.

 10/7/2018موقع حركة حماس، 
 

 : ننظر بخطورة لحادثة االعتداء على طالب الكتلة بجامعة النجاححماس .8
حسا  بدرا     الحرية قنظر ببالغ الاشورة قوا  حادثة  ،قال ع،و الميقب السياسي لحرية حماس

ااعقداء اآلث  الذي ن ذ  عناصر أم  وامعة النوال وعناصر الشبيبة ال قحاوية ع س أبناء اليق ة 
  في قصريح وحمل بدرا اإلسالمية يو  الثالثاء أثناء اعقصامد  الس مي أما  مبنس  دارة الوامعة.

صح ي،  دارة الوامعة المسؤولية اليام ة ع  هذ  الوريمة، مدينًا قواشأها م  عناصر الشبيبة في 
وشالب الوامعة بوقف فوري لسياسة اانحياز لحرية فقح، والوقوف ع س  ااعقداء ع س الشالب.

 شوة األمنية مسافة واحدة بي  ومي  الشالب، يما شالب األودزة األمنية وحرية فقح بوقف الب
 الحاص ة في الوامعات ال  سشينية واليف ع  القدال في حرية العمل الشالبي والنقابي.
 10/7/2018موقع حركة حماس، 

 
 تمسكها بالعمل الفلسطيني المشترك في الساحة اللبنانيةتؤكد  في لبنانالتحرير فصائل منظمة  .9

ا ف الشرعية الوشنية  أندا ققف، فصائل منظمة القحرير ال  سشينية في لبنا : قالت بيروت
 ال  سشينية الذي يشيل الرئيس محمود عباس عنواندا.

قيادة ال صائل االل اوقماع عقدقه في مقر الس ارة ال  سشينية في بيروت، برئاسة أمي  سر  وأيدت
حرية فقح وفصائل المنظمة في لبنا  فقحي أبو العردات، قمسيدا بالعمل الوشني ال  سشيني 

خ في الساحة ال بنانية، القائ  ع س احقرا  القرارات القي ققاذ بشيل وماعي واالقزا  بدا، المشقر 
 ااصة ق خ المقع قة بح ظ أم  واسققرار القومعات والمايمات ال  سشينية.

يما أيدت الح اظ ع س السياسة ال  سشينية المرسومة لودة عد  القدال في الشؤو  ال بنانية 
الوشنية والسياسية ال بنانية، ودع   واألشياف س مسافة واحدة م  ماق ف القوا الداا ية، والوقوف ع

 ااسققرار األمني ل بنا  وس مه األه ي.
 10/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 



 
 
 
 

 

 9 ص             4686 العدد:             7/11/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

 إحدى حلقات تمرير صفقة القرنيعد  "قناة العربية"تمارسه "لجان المقاومة": ما  .01
ئقي قبثه  قناة العربية  السعودية، ويروج ل روايات اإلسرائي ية حول ااسقيالء ع س غزة: فور في   وثا

قالت لوا  المقاومة الشعبية . و أر  ف سشي ، مووة انققادات وغ،ب واسعة في الشارع ال  سشيني
    ما قمارسه  قناة العربية  م  قسويو ل رواية اإلسرائي ية  يعقبر  حدا ح قات قمرير ص قة القر 
م  االل اسقدداف الوعي والذايرة ألويال األمة . واقدمت في بيا  لدا القناة بقبني  الرواية 
الصديونية ، م  االل  القشبي  اإلعالمي ، في محاولة لر شرعنة  ااحقالل  قماشيا م  السياسات 

ققمت لوا  واا العامة لألنظمة السياسية الداعمة والممولة لدا والقي قدور في ال  خ األمرييي .
المقاومة بياندا بالقول  أا ياول هؤاء وه  يحشدو   عالمد  م  أول دع  عدو الشعوب العربية 

 واإلسالمية، أ  أ  العار يقب لد  أ  ا ينحازوا  لس ق،ية الحو والعدل والقحرر في ف سشي  ؟
 11/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 الق نار خالل أسبوععمليات إط ثالثالمقاومة في رام هللا تنفذ  .00

عم يات  شالو نار منذ الثالثاء الما،ي في را  هللا،  3قمي  شباب مقاومو  م  قن يذ : را  هللا
 وانسحب المقاومو  م  ميا  القن يذ بسال ، موص ي  رسائ د  بأ  المقاومة باقية ول  قموت.

ار ش قات نارية أش قت باقوا  فقد أع   الناشو باس  ويش ااحقالل، أنه عثر ال ي ة الما،ية ع س آث
وبحسب الناشو باس  الويش،  مسقوشنة بيت  يل المقامة ع س أرا،ي المواشني  شمال شرو البيرة.

ويا   فإ  هذ  العم ية هي الثانية في غ،و  أيا ، وأ  قوات الويش قوري بحثا ع  مش قي النار.
مينوا م  اانسحاب م  الميا  بسال ، مقاومو  قد ن ذوا عم ية في ذات الميا  الثالثاء الما،ي وق

 ول  قق   صابات في ص وف العدو.
وفي السياو ن ذ مقاومو  يو  الومعة الما،ية عم ية  شالو نار قوا  حاوز بيقونيا، دو  أ  يؤدي 

وقبل يومي  نشر  عال  ااحقالل مقش  فيديو يظدر اسقدداف  صابات في ص وف ااحقالل.إلذلخ 
 ب دة وت ق،اء ناب س بعبوة مح ية الصن   يوع  دو  الحديث ع   صابات. مريبة مسقوشني  قرب

 10/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ويصادر أموااًل وأسلحة أربعة فلسطينيين بتهمة المقاومةاالحتالل يعتقل  .01
الرربية  ، أ  قواقه اعقق ت أربعة ف سشينيي  م  ال، ةاإلسرائي يذير بيا  لويش ااحقالل : را  هللا

، والمشارية في  سرائي ية أهداف بدعوا قن يذه  لنشاشات ققع و بالمقاومة والمقاومة الشعبية ،د  
  في 16وزع  ويش ااحقالل العثور ع س بندقية م  شراز  أ   مواودات م  ااحقالل بأوقات سابقة.
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لمنازل في  ي ر  دواري، االل مداهمة 0.29ل قالشييل يساوي يق قي ية، ومصادرة آاف الشوا
 حارس  ق،اء س  يت بدعوا ارقباشدا بالمقاومة ال  سشينية.

 10/8/2018قدس برس، 
 

 طالب بتعديلهريفلين يو  تسببت بطرد ليفني "قانون القومية"جلسة صاخبة في الكنيست لمناقشة  .01
يررررا  مقررررررًا أمررررس، أ  قنرررراقش لونررررة القشررررري   :الناصرررررة، مرررر  11/7/2018 ،لحيــــاة، لنــــدنانشرررررت 

إلسرائي ية مشروع قانو   يدودية الدولة ، بددف ب ورة صيرة ندائية له قمديردًا لعر،ره ع رس الينيسرت ا
اإلثني  المقبل إلقرار  بالقراءقي  الثانيرة والثالثرة، وذلرخ وسرش رفر  أشرراف  سررائي ية برارزة قمريرر  قبرل 

 قعديل بند  عنصري  ينص ع س  السمال بإنشاء أحياء يقشندا اليدود فقش .
واسررقبو الرررئيس اإلسرررائي ي رؤوفرري  ري  رري  و سررة ال ونررة بقوويرره رسررالة  لررس أع،ررائدا، شررالبد  فيدررا 
بررإوراء قعررديالت ع ررس هررذا البنررد وعررد  الموافقررة ع ررس مشررروع القررانو  بصرريرقه المققرحررة يوندررا  ق،ررر  

 األسرر وب  عرر   اشرريقه  مرر  أ  ،فرري رسررالقه ،وعب ررر ري  رري  الشررعب اليدررودي حررول العررال   وفررو قولرره.
الشررامل والواسررر  الررذي صررريغ بررره بنررد بنررراء القومعرررات السررينية ل يدرررود فقرررش، يميرر  أ  ي،رررر بالشرررعب 
اليدررودي حررول العررال  ودولررة  سرررائيل، ويميرر  أ  يسررقاد  حقررس يسررالل مرر  وانررب أعرردائنا . وقسرراءل: 

قصراء رورل أو امررأة بنراء   هل باس  الرؤية الصديونية نحر  مسرقعدو  لققردي  يرد العرو   لرس القمييرز وا 
 ع س ا  يقدما؟ .

وان،  المسقشار الق،ائي ل ينيست المحامي أيال يانو  والقائ  بأعمال المسقشار الق،رائي ل حيومرة 
المحامي راز نزري،  لس رؤية ري  ي ، وأوصيا ال ونة بعد  المصادقة ع رس القرانو  بوورود ذلرخ البنرد، 

 يونه  ينشوي ع س أبعاد دولية .
شردد الينيسرت اإلسررائي ي، يرو   ،قرومرة ااصرة، القردس، مر  10/7/2018 ،القـدس القـدس،وأ،افت 
وأقد  األم   ، و سة صاابة االل مناقشة مشروع قانو   القومية  المثير ل ودل.10/7/2018 الثالثاء

بعررد أ  أبرردت رأيدررا المعررار  الررراف  لقمريررر  ،مرر  المعار،ررة اإلسرررائي ية ،ع ررس شرررد قسرريبي لي نرري
 ذي وص قه بر العنصري  ووص ت الحيومة اإلسرائي ية القي قسعس لقمرير  بذات الوصف.القانو  ال

 
 "قانون القومية"بركة: نحن أصحاب البالد ولن ننتظر شرعيتنا من  .01

قهيئرة وشنيرة ع يراي  48قال رئيس لونرة المقابعرة الع يرا لق،رايا ف سرشينيي : برهو  ورايسي -الناصرة 
ما يسمس  قانو  القومية  العنصري،   ننا نح   يامي  نقنياهو قسري  س   ع س قرار بن محمد برية، رداً 

الشرررعب ال  سرررشيني أصرررحاب الررروش ، ولررر  ننقظرررر شررررعيقنا، وأ  نقراوررر  عررر  حقوقنرررا بموورررب قرررانو  
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في بيا  لوسائل اإلعرال ،    مشرروع  ،وقال برية صديوني عنصري اققالعي أسمو   قانو  القومية .
الشررررعب  حررررو    ،رررر اء شرررررعية لعق يررررة ااقررررقالع والقدويررررر، بحيررررث ي ررررري ي يرررراً القررررانو  هررررذا،  يحرررراول 

 ال  سشيني في وشنه وع س وشنه، في ققرير المصير، والعيش بحرية ويرامة في وشنه .
 عنصررياً   زالة بع  مندا،  ا أنه يبقس قانوناً  م  رغ بالوقال برية،    القانو  يعج ببنود عنصرية، 

ع ررس أ  حقوقنررا المدنيررة، القرري نشالررب بدررا، قائمررة ع ررس المبرردأ األسرراس: أننررا  . وشرردد بريررة،اققالعيرراً 
 ومثوانا. أودادناالميا ، مياننا ووشننا ومثوا   لسأصحاب الوش ، ولسنا مداوري  م  أي ميا  

 11/7/2018 ،الغد، عم ان
 

 ة العسكريةبعد تأدية الخدمعلى قانون يمنح الجامعيين نقطتين يتنقد مصادقة الكنيست  جبارين .01
صرررردو الينيسررررت اإلسرررررائي ي بررررالقراءة الندائيررررة ع ررررس القررررانو  الررررذي يمررررنح الشررررالب  :القرررردس المحق ررررة

الورامعيي  فري الوامعرات اإلسررائي ية نقشقري  أيراديميقي  ارالل دراسرقد  الوامعيرة، وذلرخ مقابرل قأديرة 
  ادمة ااحقياش العسيرية  ل قرة ا ققل ع  أسبوعي .

واب القائمة العربية المشقرية الرذي  أيردوا ع رس  القمييرز العنصرري الرذي يحم ره وصو ت ،د القانو  ن
الشالب العرب بسبب منح الشالب اليدود امقيازًا أياديميًا بصورة نقراش اسرقحقاو قع يميرة  القانو  ،د  

 بذريعة الادمة العسيرية .
 يررًا بق ،رريل الشررالب    القررانو  يق،رري عم وقررال النائررب يوسررف وبرراري  فرري معررر  رف،رره ل قررانو  

اليدررود اررالل قع رريمد  الوررامعي،  ذ ا قووررد أيررة عالقررة برري  ادمررة ااحقيرراش العسرريرية وبرري  النقرراش 
األياديمية الوامعية، وأ  الرابش بيندما هو فقش نقاج اإليديولووية القي قير س القمييرز العنصرري ،رد 

د الادمة العسيرية بشيل مقشرف .  الشالب العرب وقمو 
 10/7/2018 ،ن أون الينفلسطي

 
 ألي عمل عسكري في غزةاده ستعدا يعلن الجيش اإلسرائيلي .01

مقابعررررات: قررررال المقحرررردث باسرررر  الورررريش اإلسرررررائي ي، العميررررد رونرررري  من رررريس،    الورررريش  -الناصرررررة 
ذيرت القناة السابعة اإلسرائي ية، في ساعة مقأارة م   اإلسرائي ي مسقعد ألي عمل عسيري في غزة.

الثررراء، ع رررس لسرررا  العميرررد من ررريس أ  الوررريش اإلسررررائي ي مسرررقعد ألي مواودرررات مررر  حريرررة مسررراء الث
وأفررادت القنرراة ع ررس  حمرراس بقشرراع غررزة، ااصررة بعررد اسررقمرار حالررة القصررعيد ع ررس الورردار ال اصررل.

موقعدررا اإلليقرونرري بررأ  مررا وصرر قه بررر  رهاب الشررائرات الورقيررة  وبالونررات الدي يررو  المشررقع ة لرر  يررردع 
 ، يو  الويش اإلسرائي ي لديه س ة واسعة مر  األدوات القري يمينره مر  االلدرا ردع حمراس. ئيل سرا 
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 لررررس أ   ويقبرررت القنرررراة أ  الورررريش اإلسررررائي ي مسررررقعد ل حرررررب، لينررره ا يرغررررب فرررري او،ررردا، مشرررريراً 
 بشول الحدود م  قشاع غزة، مقارنة باألشدر الثالثة الما،ية.  السنوات الما،ية شددت هدوءً 

 10/7/2018 ،اليوم، لندنرأي 
 

 قطاع غزة تهدد بإجراءات عقابية قاسية ضد   "إسرائيل" .01
 أقسررس ،ررد   بررإوراءاتقالررت ققررارير  سرررائي ية    حيومررة ااحررقالل قدرردد : برهررو  ورايسرري -الناصرررة 

أغ قررت ممررر الب،ررائ  عنررد  يررر  أبررو سررال  ، وقق رريص مسرراحة الصرريد قبالررة غررزة،  أ قشرراع غررزة، بعررد 
 وأرا  ع ررس الشررائرات الورقيررة، القرري قش ررو مرر  غررزة، حام ررة مررواد مشررقع ة، وقشررعل حقررواً بررزع  الرررد 

 عشبية االية.
 11/7/2018 ،الغد، عم ان

 
 سياسي كاتب إسرائيلي: الحرب مع حماس أقرب من أي حل   .01

أو،رررح ياقرررب  سررررائي ي أ  قررررار رئررريس الحيومرررة اإلسررررائي ية بنيرررامي  نقنيررراهو، : أحمرررد صرررقر - غرررزة
معبررر  يررر  أبررو سررال   القورراري، وقشررديد الحصررار ع ررس قشرراع غررزة، يررأقي يمحاولررة  سرررائي ية  غررالو 

وأو،ح الياقب اإلسررائي ي لردا صرحي ة معراريف اإلسررائي ية،  حماس.حرية اسقعادة المبادرة م  يد 
فررري أو وقرررف الشرررائرات الورقيرررة ا ي رررول  قرررل ليرررف را ، أ  األودرررزة األمنيرررة اإلسررررائي ية قعررري أ   حرررل  

األفررو، حرري  ييررو  ثمرر  الاسررارة الي ي ررة بررأ  ق حررو بحمرراس فرري هررذ  المرح ررة ا يرردفعدا لقريررر شريقررة 
  .عم دا، وذلخ حي  ييو  بالقوازي معبر رفح م قوحاً 

ع رس اسرقمرار  شرالو  وزع  را  أ   الوريش يمقنر  عر  مداومرة أهرداف لحمراس فري عمرو القشراع رداً 
،رافة  لررس ذلرخ  لررس أ   النظرر ، فرإ  الح ررول الدفاعيرة هري األاررا ققررأار ، افقراً الشرائرات الورقيرة، وا 

أي ،رش حقيقري ع رس   ال د  اآل  في وداز األم ؛ أننا وص نا  لس شريو مسدودة، ليس فيدا عم ياً 
 حماس ي،عدا أما  مع، ة القوقف ع   شالو الشائرات الورقية .

وا،حا فري عيرو  اإلسررائي يي ، ولير  لريس وا ص را  في نداية مقاله  لس أ   هذا المنشو قد ييو  
 أقرربلحماس أي شريو اراص بدرا لقح يرل األمرور ، م،ري ا:  فري هرذ  ال حظرة ع رس األقرل يبردو أننرا 

 لوولة العنف القالية م  حل آار سياسي ا ي ول في األفو . 
 11/7/2018 ،"21موقع "عربي 
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 رن"من اإلسرائيليين يتوقعون فشل "صفقة الق %74 استطالع: .01
 %74يشير اسرقشالع ل ررأي أورقره وامعرة قرل أبيرب بالقعراو  مر  معدرد الديمقراشيرة،  لرس أ   :را  هللا

الصرررراع ال  سررشيني اإلسررررائي ي،  مرر  اإلسرررائي يي  يعققررردو  أ  اشررة الوايررات المقحررردة المنقظرررة لحررل  
و  برأ  ودر ود الررئيس األمرييري والقي قعرف بر ص قة القر   سق شل، ع س الرغ  م  أ  غرالبيقد  يقرر 

مررر  المسرررقش عي ،  أ  مررر  ال،رررروري أ   %70ويررررا  .  سررررائيل دونالرررد قرمرررب قصرررب  فررري مصررر حة 
قعقرررف السرر شة ال  سررشينية بإسرررائيل يدولررة يدوديررة قبررل أ  قوافررو  سرررائيل ع ررس مواصرر ة الم او،ررات 

سررائيل قحقيرو نصرر م  اليدرود اإلسررائي يي  ع رس أنره  يورب ع رس   %65. يما وافو ما يقارب  معدا
 حاس  في المواودات العسيرية م  ال  سشينيي  م  أول  نداء الصراع .

مررر  اإلسررررائي يي  أ   صررر قة القرررر   لررر  قمرررنح ال  سرررشينيي  السررريادة ع رررس  %70أيثرررر مررر  يمرررا يعققرررد 
 القدس الشرقية ع س سبيل المثال.

 10/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ساعات للتحقيق بملفات فساد 4اهو يخضع مدة نتني .11
، ول مرررة 10/7/2018 ا،رر  رئرريس الحيومررة اإلسرررائي ية بنيررامي  نقنيرراهو، يررو  الثالثرراء: هاشرر  حمرردا 

 ساعات في ق،ايا فساد. 4العاشرة منذ مش   العا  الما،ي لقحقيو اسقررو مدة 
موقررر   وواا  اإلليقرونررري، شررراؤول وبرررالقزام  مررر  القحقيرررو مررر  نقنيررراهو، ا،ررر  مالرررخ شررررية  بيرررزخ  و 

  .433ألوفيقش، وزووقه  يريس ل قحقيو في مياقب وحدة  اهاف 
 10/7/2018 ،48عرب 

 
 تنوي إطالق مركبة فضائية إلى القمر نهاية العام "إسرائيل" .10

، 10/7/2018   والصرناعات الوويرة اإلسررائي يقا ، يرو  الثالثراءSpace ILقالت ومعية  : هاش  حمدا 
 شالقدررا فرري  المريبررة ال ،ررائية اإلسرررائي ية األولررس الماشررش إلنزالدررا ع ررس سررشح القمررر سرروف يررق      

وبحسررب الاررش اإلسرررائي ية، فمرر  المقرررر أ  قدرربش المريبررة ع ررس سررشح  .2018ديسررمبر  يررانو  األول/
 .13/2/2019القمر في 

ريبرة ال ،رائية األصررر القري  ، عيردو  ينقيبري،  ندرا سرقيو  المSpace ILوقال المردير العرا  لومعيرة  
قدبش ع س سشح القمر، حيث يصل قشرها  لس مقري ، بينما يصل ارق اعدا  لس مقر ونصف المقرر، 

، وبعد أ  قحرو غالبية الوقود، فم  المقوقر  أ  يصرل وزندرا يي وغراماً  585وسيق   شالقدا وهي بزنة 
 .يي وغراماً  180 لس 
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، فرررإ  هرررذا المشرررروع قرررد نشرررأ فررري  شرررار منافسرررة لثالثررراءاوبحسرررب ققريرررر نشررررقه صرررحي ة  هررر رقس ، 
 Google Lunar XPRIZE لو،رر  مريبررة ف،ررائية غيررر مأهولررة ع ررس سررشح القمررر. ورغرر  انقدرراء  

  واصرر ت بنرراء المريبررة ال ،ررائية، Space ILالمنافسررة قبررل شرردري  برردو  ااقيررار فررائز، فررإ  ومعيررة  
 ت الووية.بالقعاو  م  الصناعا 2013والقي بدأت في العا  

 10/7/2018 ،48عرب 
 

 وتعتقل ركابها قبالة بحر غزة "2"بحرية االحتالل تهاجم سفينة الحرية  .11
وددت أودزة األم  اإلسرائي ية صبال اليو  األربعاء، القحقيو م  شاق  س ينة  الحرية : محمد وقد

لثالثاء، بعد أ  م  رياب الس ينة القي اعقر،قدا بحرية ااحقالل، أمس ا 7 ، فيما أفروت ع  2
 عاما. 11أبحرت م  ميناء غزة ليسر الحصار الم رو  ع س القشاع منذ 

مواشني  مر،س يانوا  7وبعد قحقيو أسقمر لساعات، أفروت بساعات مقأارة م  ليل الثالثاء ع  
 ع س مق  الس ينة وق  قرحي د   لس غزة، وذلخ عبر حاوز بيت حانو / يرز.

مواشني  اعقق د  ع س  7زيريا بير، أ  قوات ااحقالل أفروت ع  وأيد مسؤول لوا  الصيادي  
 قارب يسر الحصار الذي انش و صبال يو  الثالثاء، م  ميناء غزة.

وحم ت هيئة الحراخ الوشني ليسر الحصار ااحقالل اإلسرائي ي المسؤولية اليام ة ع  حياة رياب 
 12قر،ت زوارقه البحرية الس ينة ع س مسافة   والشاق  والقبشا ، وذلخ بعد أ  اع2س ينة  الحرية 

 ميل بحري.
  ليسر الحصار ع  غزة باقوا  قبرص بددف يسر 2وانش قت صبال الثالثاء س ينة  الحرية 

 عاما. 12الحصار البحري الذي ي ر،ه ااحقالل اإلسرائي ي ع س القشاع منذ 
مند  م  الورحس والمر،س  7ي  مسافر  10وحم ت الس ينة القي انش قت م  ميناء غزة ع س مقندا 

 م  شاق  الس ينة. 3الذي  ل  يسمح لد  ااحقالل بالس ر عبر المعابر ل عالج اارج قشاع غزة، و
 11/7/2018، 48عرب 

 
 مفتي الديار الفلسطينية يحر م تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين لألعداء .11

 ، اليو  الثالثاء، فقوا، قحر   قسديل أصدر م قي القدس والديار ال  سشينية، محمد حسي: را  هللا
 قم يخ أي وزء م  القدس وأر  ف سشي  لألعداء.

واء ذلخ في ظل محاوات س شات ااحقالل ل سيشرة ع س األرا،ي ال  سشينية، م  االل مناقشة 
 مشروع قانو  يسمح ل يدود بقم خ األرا،ي في ال، ة الرربية المحق ة.
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، اليو ،     أر  ف سشي  اراوية وق ية، يحر  شرعا بي  اإلفقاءرة وواء في ال قوا بحسب بيا  دائ
 وأ،اف:   يأث  م  يبي  أر،ه ألعدائه، أو يأاذ قعوي،ا عندا . أرا،يدا وقم ييدا لألعداء .

وقاب  أ   بي  األر  لألعداء والسمسرة ع يدا لد ، يدال في المي رات العم ية، ويعقبر م  الواء 
وهذا الواء ُمارج م  الم  ة، ويعقبر فاع ه مرقدًا ع  اإلسال  اائنًا هلل، ورسوله، ل ي ار المحاربي ، 

وبي   أنه م  أقد  ع س هذا ال عل  يوب ع س المس مي  مقاشعقه، فال يعام ونه وا  ودينه، ووشنه .
 مس مي  .يزووونه، وا يقوددو   ليه، وا يح،رو  ونازقه، وا يص و  ع يه، وا يدفنونه في مقابر ال

 10/7/2018، قدس برس
 

 منزاًل في قلنسوة وآلة التدمير تعمل" 50جلسة طارئة للمتابعة: "الهدم يتهدد  .11
عقدت لونة المقابعة الع يا ل وماهير العربية، اليو  الثالثاء، اوقماعا شارئًا في قاعة : محمود موادلة

 وردة م  المدينة. الو سات في ب دية ق نسوة، بعد هد  منزلي  صبال اليو  لعائ ة
وح،ر الو سة رئيس لونة المقابعة محمد برية وأع،اء لونة المقابعة، ورئيس ب دية ق نسوة عبد 

 الباسش سالمة، وأع،اء الب دية، باإل،افة  لس ناششي  م  ماق ف القوا الوشنية في المدينة.
 ، في حي  قرف  وقذرعت الس شات اإلسرائي ية بر البناء غير المراص  ارقياب وريمة الدد

الس شات اإلسرائي ية وقعشل اسقصدار قراايص البناء وقوسي  مسشحات الب دات العربية المحاصرة 
 بماششات المصادرة والق،ييو لصالح ب دات يدودية.

وقأقي الو سة في ظروف عصيبة قمر بدا المد  والب دات العربية في مواودة آلة الدد  اإلسرائي ية 
واشني  العرب وقددده  بالقشريد وااققالع م  مدند  وب داقد  مقذرعة بالقانو ، القي ق،ييو ع س الم

وسش مماش ة في  صدار قراايص البناء وقعشيل المصادقة ع س اليثير م  الش بات، وذلخ بدع  
 وقواشؤ الوداز الق،ائي اإلسرائي ي.

ل مدندس الب دية، نادي القايه، اإلوراءات القنظيمية  والقاشيشية القي ققع و بالبيوت وم  وانبه، فص 
وعر  القايه اإلشياليات والقحديات القي قواوددا ب دية ق نسوة  المدددة بالدد  في مدينة ق نسوة.

 50وقس  القنظي  والبناء والدندسة فيدا، فيما يقع و بأوامر الدد  في المدينة، والقي أيد أندا قددد 
لعاو ة لعقد اوقماع ال ونة القشرية لرؤساء الس شات وا ص ااوقماع  لس ،رورة الدعوة ا منزًا.

في محاولة ل قصدي آللة الدد  اإلسرائي ية،  مشقرية اسقراقيويةالمح ية العربية في ق نسوة لو،  
باإل،افة  لس الدعوة لعمل قشوعي إلعادة بناء المنازل القي هدمت اليو  بمشارية الب دية وومي  

 .القوا الوشنية وأصحاب المنازل
 10/7/2018، 48عرب 
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 فلسطينًا منذ بداية العام 3533اعتقال : مؤسسات حقوقية .11

مواشنًا، م  األر  ال  سشينية المحق ة، منذ بداية العا  الواري  3,533اعقق ت قوات ااحقالل 
 صحافيي ، وفو رصد مؤسسات حقوقية. 4امرأة، و 63ش اًل، و 651حزيرا ، بيند   30، وحقس 2018

ات األسرا وحقوو اإلنسا  نادي األسير، ومؤسسة ال،مير لرعاية األسير وحقوو وقالت مؤسس
اإلنسا ، وهيئة شؤو  األسرا، ومريز الميزا  لحقوو اإلنسا ؛ ،م  ورقة حقائو أصدرقدا أمس، 

مواشنًا م  مدينة  117مواشنًا االل حزيرا  الما،ي، بيند   449 لس أ  س شات ااحقالل اعقق ت 
مواشنًا م   29مواشنًا م  محافظة الا يل، و 75واشنًا م  محافظة را  هللا والبيرة، وم 55القدس، و

مواشنًا م  محافظة ناب س، وم  محافظة  49مواشنًا، و 51محافظة وني ، وم  محافظة بيت لح  
مواشني  م  محافظة  7مواشنًا م  محافظة ق قي ية، و 14مواشنًا، واعقق ت  30شولير  اعقق ت 

 12مواشني  م  محافظة أريحا، و 4مواشني  م  محافظة س  يت، واعقق ت  6واعقق ت شوباس، 
 مواشنًا م  قشاع غزة.

سيدة،  61، مند  6,000حزيرا   لس  30أ،افت: بذلخ ب غ عدد األسرا في سوو  ااحقالل حقس 
 .ش الً  350فقيات قاصرات، فيما ب غ عدد المعقق ي  األش ال في سوو  ااحقالل  6بيند   

أمر اعققال  502وبينت أنه في سياو قيريس سياسة ااعققال اإلداري، أصدرت س شات ااحقالل 
 .430أمرا وديدا، ووصل عدد المعقق ي  اإلداريي   لس  197 داري، منذ بداية العا ، بيندا 

 10/7/2018، األيام، رام هللا
 

 2018في النصف األول من  وقتاً  298وقاف: االحتالل منع رفع األذان بالحرم اإلبراهيمي األ  .11
والشؤو  الدينية الشيخ يوسف ادعيس،    قوات ااحقالل اإلسرائي ي،  األوقافقال وزير : را  هللا

وققا، بيندا أذا  صالة الومعة،  298منعت رف  األذا  في الحر  اإلبراهيمي في الا يل، أيثر م  
بيا  صح ي، مساء يو  الثالثاء، أ   وأو،ح ادعيس في االل النصف األول م  العا  الواري.

، في ال قرة األعيادااحقالل عزز م  قواود  ع س يافة مداال المسود، واغ قه ليومي  مققالي  بحوة 
 ذاقدا.

وقال:    آار هذ  اانقدايات يا  أمس اإلثني ، عندما أقد  مسقوشنو  مقشرفو  ع س ح ر ما 
المش ة ع س الصح  والباب المشل ع س غرفة العنبر  اليوس ية أبوابيسمس  الوصايا العشر  ع س 

وأ،اف أ  عربدات المسقوشني  وانقداياقد  وص ت  في المسود، في قحد صارخ ومسق ز ل مس مي .
في منشقة الصح ، اسقمرت لساعات مقأارة  اإلبراهيمي لس حد  قامة ح ل موسيقي داال المسود 
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في ساحات المسود الونوبية بوانب مبنس  م  ال يل، يما واصل مسقوشنو  نصب ايا  ،امة
انقدايات ااحقالل وص ت  لس  أ وأشار ادعيس  لس  .اإلبراهيميةم عب   لسااسقراحة المؤدية 

المسود وساحاقه، وال،رش  أشوارالقرمي ، والميا ، والصيانة والحدائو وحقس  أعمالالقدال في 
 يس.باقوا   نشاء مظ ة في منشقة الصح  ع س شيل قبة ين

  10/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حملة لالعتصام في خان األحمر: العشائر البدوية تؤكد رفضها لإلخالء .11
أيدت العشائر البدوية ال  سشينية، رف،دا مساعي الس شات اإلسرائي ية إلاالء : محمود موادلة

ة القدس المحق ة، وقدوير سيانه. واء ذلخ في القرية البدوية ال  سشينية اا  األحمر، شرقي مدين
 مؤقمر نظمقه العشائر وشارخ فيه العشرات، اليو  الثالثاء، في القرية المدددة بالدد .

وأع   رئيس هيئة مقاومة الودار وااسقيشا  قحيوميةي، وليد عساف،  شالو حم ة ل مبيت في اا  
ر عساف، االل ي مة له، م  أ  هذا وحذ األحمر حقس  شعار آار، لحمايقه والدفاع عنه.

ااسقدداف اإلسرائي ي يراد منه قشدير مناشو  ج ، وقدوير سياندا، ل،  أرا،يد  إلسرائيل، 
 ومحاصرة ال  سشينيي  في مناشو ما قسمس  الحي  الذاقي الدائ  .

يشا   ورد ت حيومة ااحقالل اإلسرائي ي ع س االقماس الذي قدمه محامو  هيئة الودار وااسق
ال  سشينية، باصوص األمر ااحقرازي بمن  هد  مساي  ال  سشينيي  البدو في قوم  اا  األحمر 

 البدوي، بالرف  والم،ي في  وراءات الدد  واإلاالء والقرحيل.
 10/7/2018، 48عرب 

 
 ونروا": تلقينا معلومات صادمة تهدد بوقف الخدمات لالجئيناأل  و"موظف .11

ونروا  برزة، ع  ق قيه مع ومات صادمة قشال ومي  العام ي ، وقددد األيشف اقحاد موظ ي  : غزة
وقال ااقحاد في  بوقف الادمات المقدمة لومي  الالوئي ، وقددد بعد  بدء العا  الدراسي الوديد.

بيا  له، مساء الثالثاء:  نه الققس م  مدير عم يات الويالة يو  ااثني ؛ حيث ق قس مع ومات 
يافة، وقددد بعد   لالوئي   العام ي  في الويالة، وقددد بوقف الادمات المقدمة صادمة قشال ومي
 بدء العا  الدراسي.

ألف موظف في المناشو يافة، ووقف يامل  22ويقرقب ع س ذلخ، وفو بيا  ااقحاد، وقف رواقب 
سال رسائل في ل يابونات المقدمة في الدورة الرابعة واحقمال قحوي دا  لس قسائ  شرائية، وموزرة  ر 

موظ ًا ع س ميزانية الشوارئ قق،م  ال صل ع  العمل وقحويل  956حو ننداية شدر يوليو الحالي ل



 
 
 
 

 

 18 ص             4686 العدد:             7/11/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

، وقحويل فئة ق ي ة مند  2018بع،د  لعمل وزئي أو قمديد مؤقت ل بع  ل عمل حقس نداية عا  
  لس برامج أارا.

لوائرة،  لس وقف العمل في األنششة ودعا اقحاد الموظ ي ، في حال اسقمرت اإلدارة في قراراقدا ا
وأع   ااقحاد ع  دعوقه اعقصا  حاشد في ساحة ميقب غزة  الصي ية الااصة بالصحة الن سية.

، الساعة العاشرة صباحًا، يشارخ فيه يل موظ ي 12/7/2018اإلق يمي، يو  الاميس القاد  الموافو 
ي  المع مي  الذي  قنيرت اإلدارة لقثبيقد  ميقب غزة اإلق يمي وومي  موظ ي الشوارئ المدددي  ووم

 وومي  الموظ ي  الذي  أصبحوا قحت دائرة القدديد.
 10/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واالحتالل يمعن في تهويد القدس خالل النصف األول من العام شهيداً  177تقرير:  .11

لقاب  لمنظمة القحرير ال  سشينية، ققرير  أصدر مريز عبد هللا الحوراني ل دراسات والقوثيو ا: را  هللا
 حول أبرز اعقداءات دولة ااحقالل بحو الشعب ال  سشيني. 2018النصف سنوي لعا  

وأو،ح الققرير الصادر اليو  الثالثاء، أ  س شات ااحقالل قامت بقصعيد اعقداءاقدا ،د المواشني  
صابة نحو  177 وممق ياقد  في ال، ة الرربية والقدس وقشاع غزة، وسقوش  أل ا. 20شديدا، وا 

بيقا  232م  العا  الواري  األولت القي هدمدا ااحقالل االل النصف  ب غ عدد البيوت والمنش
بددمدا ذاقيا  أصحابداحالة هد  ذاقي في القدس قا   11منشأة، و 181بيقا، و 51ومنشأة، م  بيندا 

بقن يذ   سرائيلسرا وشدداء لم  ققدمد  ود ألبيوت قع 4هد    لس  ،افةقونبا لدف  غرامات باهظة، 
 عم يات ،دها.

وحدة سينية وديدة في مسقوشنات ال، ة الرربية، م   2,620وصادقت س شات ااحقالل ع س بناء 
دور ليبرما   في حزيرا  الما،ي، وفيأعندا وزير ويش ااحقالل   أع  وحدة سينية  2,070بيندا 

وحدة في مسقوشنة  50محافظة ق قي ية، و أرا،يالقائمة ع س  وحدة في مسقوشنة  اورانيت  200و
وحدة سينية في المسقوشنات المعزولة والقي قق   300  لس  ،افةالشمالية،  األغوار يقسائيل  في 

 اارج اليقل ااسقيشانية اليبيرة.
ا،ي دونما م  أر  337م  العا  الواري  األولاالل النصف  اإلسرائي يصادرت س شات ااحقالل 

وقشعا  المسقوشني   اإلسرائي يذلخ قامت س شات ااحقالل  .  لسالمواشني  في ال، ة الرربية
 وأريحاالمواشني  الزراعية في محافظات س  يت وناب س  أرا،يبقوريف مئات الدونمات م  

 والا يل.
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م  العا  الواري بشيل يبير  األولع س قشاع غزة االل النصف  اإلسرائي يةقصاعدت ااعقداءات 
م  الشدداء  6، 152ق خ ااعقداءات ع  اسقشداد  وأس رتمقارنة بن س ال قرة م  العا  الما،ي، 

صابةش ال، وصياد،  21محقوزو  لدا ااحقالل، وم  بيند  أي،ا   مواش . 15,700نحو  وا 
مواشنا بيند   144 اسقشدادأحداث مسيرات العودة المسقمرة ل شدر الراب  ع س القوالي، ع   أس رت

صابةش ال، وسيدة واحدة، سقة م  وثامي  الشدداء محقوز  لدا ااحقالل،  18 م   15,350نحو  وا 
  لسالشواق  الشبية  اسقددافبالاشيرة، وأدا  370سيدة، وص ت ورول  1,160ش ال، و 2,540بيند  

صابةسقوش شديدي ، م  بيند  المسع ة رزا  النوار،  سيارة  40مسع ا، وق،رر  230نحو  وا 
بشيل وزئي، ول  قس   الشواق  الصح ية م  اعقداءات ااحقالل، حيث أس رت ع  اسقشداد   سعاف

صابةصح يي  اثني    آاري  بورول ماق  ة. 175 وا 
دونما م  األرا،ي الزراعية  650 قدمير نحو  لسالشمالية  األغوارفي  اإلسرائي يةأدت ااعقداءات 
ه وأ  الُومال وال ارسية وا ة ميحول والبقيعه، نقيوة القدريبات العسيرية في في مناشو العقب

شورة زيقو  في قرية بردله، وأصدرت س شات ااحقالل أمرا بمصادرة  302المنشقة، فيما أقق   نحو 
مواشنا  230 المواشني  في ذات المنشقة، ونقيوة لق خ القدريبات ُشرد نحو األرا،يدونما م   35

 يند  في اربقي أبزيو وحمصة ال وقا.م  مسا
 10/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إصابة ثالثة طالب بجروح في شجار بجامعة النجاح الفلسطينية .11

أصيب ثالثة شالب ع س األقل بورول بعد قعر،د  اعقداء بأس حة  : العربي الوديد ناب س رر 
 الشبيبة ، الذراع الشالبي لحرية  فقح ، وشالب  اليق ة  بي،اء االل شوار وق  بي  شالب

اإلسالمية ، الذراع الشالبي لحرية حماس، داال وامعة النوال الوشنية في مدينة ناب س. ونقل 
 الشالب الثالثة المحسوبو  ع س حرية حماس  لس المسقش يات ل عالج.

ي  الشالبيقي  حول لونة اإلرشاد الااصة ااثني ، بعد نقاش حاد بي  ممث ي اليق قيو  وبدأ الشوار 
بالش بة الودد، وقا  أم  الوامعة ب   الشوار. وأيدت مصادر لر العربي الوديد ، أ    دارة وامعة 
النوال منعت ممثل اليق ة اإلسالمية، براء ريحا ، م  داول الوامعة، اليو ، دو  ذير األسباب، ما 

  دارة الوامعة دو  ح،ور ممث د  . قسبب برف  أنصار اليق ة ألي اوقماع م 
شالبا  20وقال عمرو ريحا ، وهو أحد الشالب الذي  أصيبوا في الشوار، لر العربي الوديد ،    نحو 

م  أنصار اليق ة اإلسالمية احقووا، ظدر اليو ، أما  مقر اإلدارة ،د من  ممثل اليق ة م  داول 
 بااعقداء بال،رب ع س عدد م  الش بة المحقوي .الوامعة، لي  األم  قعامل معد  باشونة، وقا  
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ول  يقس  الحصول ع س رواية يق ة الشبيبة، وحاول  العربي الوديد ، ااقصال برئيسدا،  براهي  
 عشا، لي  هاق ه ظل مر قا.

م  ودقدا، أيدت الوامعة وقوع سوال أدا  لس عراخ باأليدي بي  حرية الشبيبة واليق ة اإلسالمية. 
ر العالقات العامة واإلعال ، االد م  ح، في قصريحات صحافية،     االفا شالبيا أدا وقال مدي

اراج الومي    لس  شيال بي  حرية الشبيبة واليق ة اإلسالمية، ما ا،شر أم  الوامعة  لس القدال وا 
عة وأيد م  ح أ   الوامعة قوري قحقيقا حول أسباب الاالف، وأ  أم  الوام اارج أسوار الوامعة .

ل  يقدال م  شرف لحساب آار يما يشاع، وا نع   حقس اآل  السبب الرئيسي ل االف بي  
 اليق قي  .

 10/7/2018، العربي الجديد، لندن
 

 المعرض الفني "اقتالع".. توثيق فني لمعاناة الالجئين الفلسطينيينرام هللا:  .10
فات برا  هللا القعرف ع س ق،ية يقيح المعر  ال ني  اققالع  لزائريه في مقحف ياسر عر : رويقرز

حصائيات رسمية ألعداده  وأماي  ال ووء.  الالوئي  ال  سشينيي  م  االل أعمال فنية ماق  ة وا 
    المعر  يقا  بمناسبة سبعي   -وهو أحد المشاريي  في المعر -وقال ال نا   براهي  المزي  

  .1948دثت في نيبة عا  عاما ع س النيبة، ويقشرو  لس العديد م  الق،ايا القي ح
وأو،ح  .1948ألف أيقونة،  شارة  لس عدد الالوئي  عا   750 وأ،اف أ  المعر  ي،  رسما لر

 المزي  أنه ق  رس  هذ  األيقونات م  االل الحاسوب ع س ورو و،  يورو ودار ع س الحائش.
مدند  وقراه  بسبب رحل مئات اآلاف م  ال  سشينيي  أو أوبروا ع س الرحيل م   1948وفي عا  

 ااحقالل اإلسرائي ي، حيث أصبحوا اوئي  في أماي  مقعددة م  العال .
واسقاد  المزي  ثالثة أشنا  م  الشوب وما يقارب م  مئقي حذاء في عم ه ال ني  اشوات 
مومدة ، وهو عبارة ع  مسقشيل بشول يزيد ع س ثمانية أمقار وعر  يقارب المقري  بارق اع نحو 

 سنقيمقرا وسش قاعة المعر .عشري  
وفي دليل المعر  يقب المزي  ع  هذا العمل يقول  بينما الصورة ال وقوغرافية قومد لحظة زمنية 
معنية ويوثو الشريش المصور قال يديوي فقرة زمنية يام ة فإ  هذا العمل يذهب بي  عالمي : عال  

مد لحظة قاسية لحظة المسير  لس وأ،اف أ  العمل  قرييب يو الصورة وعال  الشريش المصور .
المودول بيل ما اعقراها م  اوف وقعب وأل  ودموع، هي أي،ا اشوات مومدة لودة القرارات 

 الدولية القي قدعو  لس عودقد  والقي ل  يق  قن يذها .
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أ  هذا العمل ربما ييو   1948ويرا المزي  المنحدر م  عائ ة لوأت م  الرم ة  لس قشاع غزة عا  
قج ع  ما سمعه م  قصص م  أمه االل لووئد ، ومندا ييف ايقش وا أند  نسوا الش ل عبد قد ن

 الرحم  اب  عمقه في المنزل، وعادت عمقه في اليو  القالي إلح،ار  وقمينت م  ذلخ.
وقال المزي   ما حاولقه في هذا العمل أ  أومد ال حظة القي ارووا فيدا، والدقي قالت لي أربعة أيا  

 مشي م  الرم ة  لس غزة.. ووع وعشش واوف .ونح  ن
وي،  المعر  نماذج م  وثائو لونة القوثيو لألم  المقحدة القي  قوفر مع ومات ق صي ية ع  

  .1948الم يية العربية لألرا،ي في ف سشي  قبل عا  
نة وذيرت نشرة ع  المعر  أ  هذ  النماذج ق،   رق  القشعة والحو  والمساحة والمنشقة والمدي

 والقرية وأسماء المالخ وحصصد  .
ونروا يبدو أنه ألويمي  لزائر المعر  أ  يشاهد شريش فيديو لمدة امس دقائو م  أرشيف ويالة ا

 الققش في البدايات األولس لنزول الالوئي .
ويظدر في ال يديو الالوئو  وه  يحص و  ع س الايا  والشعا ،  ،افة  لس شالب يق  قدريسد  في 

واسقاد  القائمو  موموعة صور أرشيف األونروا لالوئي ،  ،افة  لس ارائش قو،ح أماي   العراء.
 وووده  وأعداده .

 10/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"متهمين بالتعامل مع  ربعة لبنانيينأل  عقوبة األشغال الشاقة :بيروت .11
حسي  عبد هللا، حيمًا غيابيًا ق،س بإنزال الدائمة برئاسة العميد ال بنانية أصدرت المحيمة العسيرية 

أربعة لبنانيي ، ه : فادي هاش ، شربل هاش ، مارو  هاش  ولينا  عقوبة األشرال الشاقة في حو  
عنيد، بعدما أدانقد  بور  داول بالد العدو اإلسرائي ي والقعامل معه واسقحصالد  ع س الونسية 

ب  الصادرة بحقد  وقوريده  م  حقوقد  المدنية، فيما اإلسرائي ية، وقررت  ن اذ مذيرات  لقاء الق
أدانت ال قاة القاصر   . هر  بداول بالد العدو وأحالت م  دا ع س محيمة الناظرة في ق،ايا 

 األحداث.
يما دانت المحيمة العسيرية، في حي  ثاٍ ، المقدمي  ال اري  م  ووه العدالة: سال  فااوري، أسد 

بور  القعامل م  العدو اإلسرائي ي وه  ع س بي نة م  ذلخ، وقررت  نزال صقر وأنشوانيت النداف، 
ن اذ مذيرات  لقاء القب  الصادرة في  عامًا في حو   15عقوبة األشرال الشاقة مدة  يل مند ، وا 

 حقد  وقوريده  م  حقوقد  المدنية. 
 11/7/2018، المستقبل، بيروت
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 ي سعوديتل أبيب تضع شروطها للموافقة على مشروع نوو  .11
 قدمت قل أبيب، شروشدا  لس واشنش ، ل موافقة ع س  قامة السعودية مشروعا نوويا س ميا.: الناصرة

ونق ت القناة العاشرة العبرية، ع س موقعدا، ع  مسؤول  سرائي ي قل  قيشف ع  هويقهي،    وزير 
الققس قبل أسبوعي   الشاقة يوفال شقاينقس، وهو رئيس ع  لونة الشاقة الذرية اإلسرائي ية أي،ا،

 وزير الشاقة األمرييي ريخ فري، الذي يقولس  دارة الم او،ات م  السعودية.
ووفقا ل قناة العبرية، فقد عر  شقاينقس،  الاشوش الحمراء  اإلسرائي ية، بالنسبة ل مشروع النووي 

 السعودي.
شال ع  سرائيل ع س يافة وق،منت هذ  الاشوش الحمراء، من  السعودية م  قاصيب اليورانيو ، وا 

وراء مشاورات مسبقة حول الموق  المنوي  قامة الم اعالت النووية  ق اصيل الص قة بشيل مسبو، وا 
 السعودية فيه.

وشالبت قل أبيب واشنش  أي،ا بالقنسيو والش افية القامة فيما يقع و بالم او،ات م  السعودية، يما 
قود النووي، وبإاراج الوقود النووي بعد اسقادامه م  ش بت أ  قزود الوايات المقحدة السعودية بالو 

 السعودية حقس ا قق  معالوقه م  وديد. 
ووعد وزير الشاقة األمرييي، نظير  اإلسرائي ي بأ  قأاذ الوايات المقحدة الموقف اإلسرائي ي 

ذير  بااعقبار، وقُب غ قل أبيب بقشور الم او،ات م  السعوديي  حول المشروع النووي، حسبما
 المسؤول اإلسرائي ي ل قناة العاشرة.

 10/7/2018، قدس برس
 

 ةسوقت لترامب فكرة مقايضة أوكرانيا بسوري "إسرائيل": اإلمارات والسعودية و"نيويوركر" .11
ما هو دور  سرائيل والسعودية واإلمارات في  قناع الرئيس األمرييي دونالد   براهي  درويش: -لند  

   الرئيس الروسي فالديمير بوقي ؟ وما عالقة  يرا  بالص قة؟قرامب بعقد ص قة يبرا م
يرا آد   نقوس بمقال في مو ة  نيويورير  أ  ولي العدد في أبو ظبي محمد ب  زايد شرل فيرة 
لصديو أمرييي اعقبرت في ق خ ال قرة  ص قة يبرا  غير مقوقعة. حدث هذا في قشري  الثاني 

أ  فالديمير بوقي  لديه اسقعداد لحل األزمة في سوريا مقابل رف  عندما قال ب  زايد  2016قنوفمبري 
العقوبات الم رو،ة ع س بالد  بسبب أويرانيا. ونقل الياقب ع  مسؤولي  حاليي  وسابقي  قولد     
ب  زايد ل  يي  الزعي  الوحيد في المنشقة الذي دف  ل ققارب م  عدو سابو في الحرب الباردة. وفي 

ب قادة أوروبا بنوع م  الرهبة اهقما  قرامب بالشراية م  بوقي   ا أ  ثالث دول لدا الوقت الذي راق
 سرائيل والسعودية واإلمارات دعمت هذا الددف وا   بشيل ااص.  –قأثير يبير ع س اإلدارة المقب ة 
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 وشو  المسؤولو  م  هذ  الدول وبشيل مقيرر المسؤولي  األمريييي  ع س الق يير بوقف العقوبات
المقع قة باألزمة في أويرانيا مقابل مساعدة بوقي  في  اراج اإليرانيي  م  سوريا. ويرا الابراء أ  
ص قة يدذ  غير قاب ة ل قشبيو حقس ولو يا  قرامب مدقمًا بال يرة أل  بوقي  ليس مدقمًا بال،رش 

 أارا. ع س اإليرانيي  لقرخ سوريا م  ودة وا يم خ القدرة ع س  اراود  مندا م  ودة
سرائيل  يرا  قدديدا يبيرا واشقريت معدما في عد  الثقة بإدارة  واعقبرت اإلمارات مثل السعودية وا 
أوباما. ولقح يز بوقي  ع س بناء شرايات م  دول الا يج بدا م   يرا  بدأت اإلمارات والسعودية 

في موسيو وأبو ظبي  باسقثمار م يارات الدوارات في روسيا وقنظي  لقاءات ع س مسقويات عالية
هي م  بوقي   اانقااباتوالريا  ووزر سيشل. وا يعرف    يانت فيرة ب  زايد القي عر،ت قبل 

او مقربي  منه او م  بنات أفيار ب  زايد ن سه.  ا أ  ال يرة قققرل  يمانه ب،رورة  لراء العقوبات 
شأ  يعود ل رئيس األمرييي. وقال ياشوة لقريير موسيو موق دا م   يرا . م  أ  أي قرار بدذا ال

ل  قي   دارقدا لققبل بواق   باانقااباتمسؤولو  حاليو  وسابقو   نه لو فازت هيالري ي ينقو  
 العدوا  الروسي في أويرانيا لي  قرامب وعد بندج ماق ف ل قعامل م  روسيا.

رب بي  موسيو وواشنش  بعد ويقول  نقوس    المسؤولي  اإلسرائي يي  بدأوا عم يات لوبي قددف ل ققا
انقااب قرامب مباشرة. ف ي لقاء ااص عقد بعد انقصار قرامب يشف أحد الحا،ري  فيه أ  الس ير 

بنيامي  نقنياهو، رو  ديرمر قال  الوزراءاإلسرائي ي في واشنش  وأحد المسقشاري  الموثوقي  لرئيس 
س القعاو  م  بوقي  وبشريقة أقرب، بدءًا م     الحيومة اإلسرائي ية قشو  اإلدارة القادمة لقرامب ع 

 سوريا ع س أمل  قناع موسيو الموافقة ع س  اراج اإليرانيي  م  الب د.
 11/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 بفتح معبر كرم أبو سالم "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .11

سرائي ي لمعبر ير  أبو سال ، انققدت األم  المقحدة يو  الثالثاء،  غالو ااحقالل اإل: هاش  حمدا 
وشالب المنسو الااص لألم  المقحدة، نييواي  وحذرت م  القداعيات الس بية لدذا اإلغالو.

 مالدينوف،  سرائيل، في بيا ، بإلراء القرار.
وقال مالدينوف  نه  ق و بشأ  قداعيات   غالو معبر يرو  أبو سال ، م،ي ا أ   المساعدات 

يما حث قادة حماس في غزة ع س  اا،شالع بدوره  م  االل  ال ل قوارة .اإلنسانية ليست بدي
 الح اظ ع س الددوء ووقف الشائرات الورقية الحارقة ومن  ااسق زازات األارا . بحسبه.

 10/7/2018، 48عرب 
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 مليون دوالر   15 الصين تقدم مساعدات لفلسطين بـ .11
م يو  يوا   100و  الثالثاء، أ  الصي  سققد  أع   الرئيس الصيني شي وي  بينغ ي :وفا -بيي 

 91م يو  يوا  ق 600م يو  دواري مساعدات ل  سشي  دعما ل قنمية ااققصادية،  لس وانب  15ق
وقال الرئيس الصيني االل اوقماعه م   ، ولبنا ، واليم .ةم يو  دواري أارا لألرد ، وسوري

القعاو  الصيني العربي في بيي ،    بيي  سققد   دولة عربية بالدورة الثامنة لمنقدا 21ممث ي 
المساعدات ل  سشي ، في سعيدا لققدي  الدع  المالي لقحقيو القنمية في الشرو األوسش، مشيرا  لس 

وبي  أ  القرو  سقاصص  أ  القنمية هي م قال حل العديد م  المشايل األمنية بالشرو األوسش.
في دول عربية لديدا حاوات   يوابيلدا قأثير اوقماعي  لر مشاري  سقوفر فرص عمل ويدة وسييو 

 .اإلعمارإلعادة 
ووقعت ف سشي  والصي ، مذيرة ق اه  لدراسة ودوا اق اقية منشقة القوارة الحرة بي  الدولقي ، في 

 يانو  األول الما،ي.
 10/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الدولتين للخطر غير قانوني ويعرض حل  االستيطان .. مباتر  إعالن"إعالن بكين" يرفض  .11

الدورة الثامنة لالوقماع الوزاري لمنقدا القعاو  العربي الصيني اليو  الثالثاء  أعمالااققمت  : بيي
القن يذي العربي الصيني الااص ببناء  الحزا   واإلعال بيي  ،   عال بإصدار ثالث وثائو مدمة:  

 ي.2020- 2018القعاو  العربي الصيني لألعوا  ق والشريو ، والبرنامج القن يذي لمنقدا
مواص ة القنسيو العربي الصيني لدع  الق،ية   لسبيي     عال ودعا الوانب العربي والصيني في  

قامة دولقه  ال  سشينية وحقوو الشعب ال  سشيني غير القاب ة ل قصرف بما فيدا حو ققرير المصير وا 
وعاصمقدا القدس الشرقية، وقأييد حصول  1976 يونيو / المسقق ة ع س اشوش الراب  م  حزيرا

دولة ف سشي  ع س الع،وية اليام ة في األم  المقحدة واالقزا  بقحقيو السال  العادل والشامل والدائ  
في منشقة الشرو األوسش وع س أساس حل الدولقي  وفو القانو  الدولي وقرارات األم  المقحدة ذات 

 العربيةالص ة ومبادرة السال  
 يواد حل عادل لق،ية الالوئي  ال  سشينيي  قائ  ع س حو العودة وفو قرار   لسيما دعا الوانبا  
ي ومبادرة السال  العربية، ودع  اشة الرئيس ال  سشيني لقحقيو السال  والقي 194األم  المقحدة رق  ق
 .األم شرحدا في مو س 

بما فيدا القدس  1976ا،ي ال  سشينية المحق ة عا  سياسة ااسقيشا  اإلسرائي ي في األر  أ  وأيدا
الشرقية غير قانونية وغير شرعية وفقا ل قانو  الدولي وقرارات األم  المقحدة ذات الص ة وقعر  
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حل الدولقي  ل اشر وققو   قامة دولة ف سشينية مقواص ة وررافيا ورف  يافة القشريعات والقواني  
زالة هذ  شرعنة   لساإلسرائي ية الدادفة  ااسقيشا  ومشالبة  سرائيل القوة القائمة بااحقالل بوقف وا 

 بدذا الشأ . األم قن يذ قرار مو س   لسالسياسة غير القانونية والدعوة 
ي 478ي وق476الدولي ق األم وشدد الوانبا  ع س ،رورة مشالبة ومي  الدول باالقزا  بقرار مو س 

مدينة القدس، والقأييد   لسة، بشأ  عد  نقل بعثاقدا الدب وماسية وقرار الومعية العامة لألم  المقحد
بااعقراف بالقدس عاصمة إلسرائيل واعقبار  باشال  األميرييةع س رف  قرار الوايات المقحدة 

واعقبر الوانبا  قيا  الوايات المقحدة بنقل س ارقدا القدس سابقة اشيرة قارو ااوقماع  وم رس.
ة المحق ة وقشيل انقدايا فا،حا ل قانو  الدولية وقرارات األم  المقحدة ذات الص ة الدولي حول المدين

 الدولية.وقشو  انقداخ القانو  الدولي والشرعية 
في مقابعة  األم وأشاد الوانبا  بالودود الحثيثة القي قبذلدا دولة اليويت الع،و العربي في مو س 

ارها ش ب آوو المشروعة ل شعب ال  سشيني، القي يا  قشورات الق،ية ال  سشينية والدفاع ع  الحق
لبحث الورائ  اإلسرائي ية ،د المقظاهري  المدنيي  ال  سشينيي  في  األم عقد و سة شارئة لمو س 

قأمي  حماية دولية ل مدنيي  ال  سشينيي  في  بشأ قشاع غزة وودودها في ققدي  مشروع قرار 
 .1976األرا،ي ال  سشينية المحق ة 

 10/7/2018، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
 

 ونروا تؤكد استمرارها في خدمة الالجئيناأل  .11
ونروا أ  مااشر قددد ققدي  ادماقدا  ذا ل  قق و  قموياًل  ،افيًا في ظل العوز األأع نت ويالة : غزة

القمويل الالز  ول  المالي الذي قعانيه، ليندا أيدت أندا سقدرس يل اإلميانات ل حصول ع س 
 دارة الويالة  لس « أونروا»ققوقف ع  ادمة الالوئي . في غ،و  ذلخ، دعا اقحاد موظ ي 

القراو  ال وري ع  حم ة القق يصات القي قشاول ادماقدا األساسية في قشاع غزة، وقددد الالوئي  »
ع س رغ  نوال وقال الناشو الرسمي باس  الويالة سامي مشعش  في بيا  أمس،  نه  «.يافة
م يو  دوار،  217في حشد قبرعات وديدة،  ا أ  العوز المالي الحالي، الذي يصل  لس « أونروا»

ا يووز  ا اء المااشر المق قة ودًا »ا يزال يشيل أيبر عوز شددقه الويالة في قاريادا. وقال: 
، « ،افيًا وع س ووه السرعة القي قد قواوددا أونروا في معر  ققدي  ادماقدا  ذا ل  قق و  قمويالً 

سقسقمر في ادمة اوئي »و « باقية»لينه رف   شاعات ق قر   غالو الويالة مؤيدًا أندا 
ف سشي  وقوفير الحماية ما اسقشاعت حقس قحل ق،يقد  حاًل عادًا. ا ايار ثانيًا وا اشش بدي ة 
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بواب ودراسة يل اإلميانات ل حصول أونروا قوودًا وا،حًا لشرو يل األ»وقال    لدا «. ولسنا ل بي 
 «.ع س القمويل الالز 

 11/7/2018، الحياة، لندن
 

 .. الواليات المتحدة تتجهز لغزو إيران.صقور الحرب وضعوا الخطة على الطاولة ":ناشونال إنترست" .11
ه نشرت مو ة  ناشونال  نقرست  األمرييية ققريرا موسعًا قحدثت فيه ع  أ  الوايات المقحدة ققو

 ل قصعيد والمواودة م   يرا  ع س ذات الشريو الذي س يقه لرزو العراو.
، يمي  سماعدا 2003ول قت المو ة  لس أ  وق  األصوات القي يانت قمدد لرزو العراو، قبل عا  

 هذ  األيا  عندما يق  قناول األزمة م   يرا .
غزوها، ققحدث مزاع  ع  احق،ا   وققول المو ة  ع س غرار القرويج لووود القاعدة في العراو قبل

?، مشيرة  لس أ  ق خ 2001 يرا  ألع،اء قنظي  القاعدة بعد هومات الحادي عشر م  أي ول عا  
المزاع  أهم ت مقولة ع س اريواني في  حدا مقابالقه الصحافية     القاعدة هو العدو األول 

ئيس األمرييي األسبو وورج بوش وقوقعت انقرست أ  يسير دونالد قرامب ع س اشس الر  إليرا  .
ويقرر غزو شدرا ،  ذ أ  هناخ أصوات قشالب بش  حم ة عسيرية ،د شدرا ، لقريير نظا  

يمي  أ  ققود لحرب يبرا ققش ب م  أمرييا حشد قواقدا في المنشقة  األصواتالحي ، وأ  هذ  
 بأعداد وعقاد يبير لمواودة الويش اإليراني.

د قوات عسيرية ،امة لمواودة  يرا ، فإندا سقيو  بحاوة  لس او  وليي ققمي  أمرييا م  حش
يواد نظا  حي  يسمح لدا باسقادا  أرا،يدا ينقشة  حرب أارا إلسقاش نظا  الحي  في برداد، وا 

وبحسب المو ة فا   صقور الحرب  في اإلدارة األمرييية و،عوا اشة لرزو  انشالو لرزو  يرا .
لقشييل حيومة ديمقراشية،  اإليرانيةها بالحديث ع  دع  المعار،ة اشوات، قبدأ أوا 3 يرا  م  

الشعب اإليراني باهقما  اإلدارة األمرييية بأو،اعه وهو ما واء ع س لسا    قناعبينما الاشوة الثانية 
وزير الااروية األمرييي مايخ بومبيو، الذي قال    بالد  ل  قمل م  الدفاع ع  الشعب اإليراني، 

أما الثالثة فقيم  بقرويج البيت  ع س اإليرانيي   شالو صراات ل ثورة م  أول الحرية . وأنه يوب
وقرا المو ة أ  القصعيد ال ع ي  ل يرة أ  الحرب ع س  يرا  سيق  اانقداء مندا بأقل قي  ة ممينة.

فر  م  وانب أمرييا بدأ فع يا منذ أع   قرامب انسحاب بالد  م  ااق او النووي م   يرا ، و 
 عقوبات ع يدا بسبب ما اعقبر  مساعي  يرانية امقالخ أس حة نووية.

 9/7/2018، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
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 حلويات الحاكم أكاذيبه .11
 د. فايز أبو شمالة
م ح الروال يذبدا، هيذا قال العرب قديمًا، حي  يا  اليذب ق ياًل، ومبررًا، وفي المناسبات، 

ولي  هذا المثل العربي ا ينشبو ع س حيا  اليو ، فق يل الم ح ل  يعد يي ي  ول قا ص م  ،ائقة،
الحاي  في هذا     ح وياتالحالة العامة م  اليذب الميدس ع س الشرقات، لذلخ ا بد م  القول 

الزم  هو اليذب، واسيما اليذب الميشوف، والذي ي ،ح صاحبه، في زم  القوثيو بالصوت 
 وول الذي يح ظ الي مات والومل، وع س سبيل المثال:والصورة، وفي زم  و

العودة، فدل يقصد بذلخ ما يوري م   بالقحية لمسيراتر السيد محمود عباس قبل يومي  يرسل 1
مواودات في مايمات العودة ع س اشوش الددنة؟ أيعقل ذلخ؟ فييف قبعث قحية لمسيرات العودة 

  الواق ، وقرسل قعميمًا لقيادات فقح بمحاربة عبر اإلعال ، لققف ،د مسيرات العودة ع س أر 
 مسيرات العودة بما لديد  م  قوة وا عال  ومال وحي ة؟؟ أي ح ويات هذ ؟!!!

ر قبل اوقماع ال ونة المريزية، قال السيد عباس:  نه ل  يقوقف ع  دف  ماصصات الشدداء 2
بإدراود  ،م  شدداء  ، ول  يسمح2014واألسرا؟ فييف نصدو ذلخ، وأنت الذي يقنير لشدداء 

 الق،ية ال  سشينية، وما زلت ققش  رواقب المئات م  األسرا والمحرري ؟؟.
ر قبل شدري ، وبعد انقداء و سة مو س وشني را  هللا، أع   عباس بالصوت والصورة أ  ا 3

عقوبات ع س غزة، وأ  الرواقب سقصرف يام ة غدًا، ول  يأت الرد الذي حدد  عباس حقس يومنا 
ا، ول  يقشرو ل عقوبات الم رو،ة ع س غزة في ي مقه أول أمس، ول  قأت ال ونة المريزية في هذ

 بياندا ع س أي ذير ل عقوبات الم رو،ة ع س غزة، فدل صارت غزة قل أبيب؟.
ر أول أمس، ثمنت ال ونة المريزية في بياندا موقف السيد عباس في الح اظ ع س القدس 4

 ع س وحدة الوش  وقرابه!!!.ومقدساقدا، وآارها الح اظ 
فع  أي وش  ققحدث ال ونة المريزية، وأي  هي وحدة القراب القي حافظ ع يدا السيد عباس؟ وهل 
غزة وال، ة وحدة قرابية واحدة؟ ييف نصدو ذلخ؟ هل القدس المعزولة موحدة م  ال، ة؟ هذا يذب 

وارقباخ م اص ة أما  يذب الحيا   شيشاني روي ، يرقعب منه  ب يس، ويقد  اسققالقه م  ق ة حي قه،
والمسؤولي  ال  سشينيي  الذي  صمقوا صمت القبور، ول  يقاذوا أي  وراء، وه  يسمعو  نقانياهو 
يرف  الحظر ع س وزرائه، ويسمح لد  باققحا  المسود األقصس، وم  ذلخ ل  يقشرو بيا  مريزية فقح 

 د  أي أوراء!!ا م  قريب وا م  بعيد لدذا العدوا ، ول  يقاذ ،
ر قواصل ال ونة المريزية قدديد غزة، وقدديد حماس، وقدديد ال صائل ويأ  الذي يحقل القدس ه  5

 أهل غزة، ويأ  الذي يقي  المسقوشنات ع س أر  ال، ة الرربية سيا  وباليا؟!!
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اسقال  ر يشقرش عباس ع س حماس قس   غزة باليامل، أو قس يمدا باليامل، وفي هذ  الحالة، حالة 6
حماس المسؤولية ع  غزة باليامل بموافقة عباس، قيو  غزة قد ان ص ت ع  ال، ة، وهذا م قال 
ص قة القر ، فييف نصدو أ  عباس يحارب ص قة القر ، وهو يدف  غزة دفعًا  لس اان صال؟ ث  

لماذا ا لماذا قس   غزة ن سدا ومقدراقدا العسيرية، لقصير مندوية الحرمات األمنية مثل ال، ة، 
يس   عباس ال، ة وغزة معًا ل شعب ال  سشيني، ويقرخ الناس قاقار شريو الحرية وفو قواربدا؟ 

 هل فير عباس ولونقه المريزية في الوقوف أما  اشاياه  لدقيقة؟.
قال الحيماء:    أول شروش اانقصار ع س العدو هي ااعقراف بالواق  يما هو، واإلقرار بأ  

 سرائيل قحقل األر  ال  سشينية وقشم  بدا االصة م  العرب، وأ  الددوء الوش  ممزو، وأ  
والسيينة مش ب  سرائي ي، وأ  السال  وه  دو  العدل، وأ  المقاومة ال  سشينية والمناوشات الميدانية 

رهاب المحق ي .  هي الرد، وهي الحل، وهي الاالص م  ع   الس شة وا 
 10/7/2018، رأي اليوم، لندن

 
 رات الحارقة والحصارالطائ .10

 أ.د. يوسف رزقة
الشائرات الورقية الحارقة، والبالونات الحارقة، هي نوع م  مقاومة الش ل ال  سشيني، والصبية 
ال  سشينيي  لالحقالل والحصار. الشائرات الحارقة ليست سالحا ذريا، وا قنابل عنقودية،  ندا شع ة 

اسقشعق  م  قوة وم  رباش الايل ...  . الشائرات الورقية   وأعدوا لد  ما  يما  الشباب بقوله قعإلس:
هي الممي  عند هؤاء المقظاهري  لدف  قوة المحقل الراصب لألر  والدار والوش ، ول دفاع ع  

 الدي  واألقصس.
الشائرة الورقية الحارقة هي رسالة الشعب القي قعبر ع  قمسخ األويال الوديدة بحو العودة في زم  

ربية النظامية القي قق ز صاغرة ع  حو العودة، وقشارخ العدو في حصار غزة لمن  الردة الع
مقاومقدا ل محقل. حقس الن،ال الس مي القائ  ع س القظاهر عند الحدود ال اص ة ل  يعد يحظس بقأييد 

ة الس مية، النظا  العربي. النظا  العربي الذي ارقد  القدقرا ا يريد المقاومة المس حة، وا يريد المقاوم
 هو يريد ق سرائيلي ح ي ة ووارة؟!

باألمس قرر نقنياهو  غالو معبر ير  أبو سال ، وقشديد الحصار ع س غزة، وزع  أ  ذلخ يأقي 
بسبب الشائرات، والبالونات الحارقة؟! وظني أ  هذا قع يل ياذب ومراوغ، والراوح أ  قشديد الحصار 

اد والقصدير،  نما واء لقريي  غزة، وقمرير ص قة القر ، وا غالو معبر ير  أبو سال ، ووقف ااسقير 
 وفيه قبادل أدوار م  أشراف مح ية وعربية.
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   قرار نقنياهو ين ي بيل و،ول المزاع  الصديونية واألميريية القي قحدثت ع  ح ول  نسانية 
، ولينه ألزمات الحياة في غزة. الحديث ع  مشاري  اققصادية لحل أزمات غزة مقداول منذ أشدر

 حديث بال رصيد ع س أر  الواق ، بينما  غالو معبر ير  أبو سال  ق  قن يذ  فورا؟!.
وا قعمل ع س ح ول ألزمات غزة اإلنسانية واليومية، وهذا ما يع مه عباس  قؤم ،حيومة العدو ا 

ليد ويدا، بل هي قعمل العيس، وقشدد الحصار، وق خ شبيعة السياسة الصديونية حي  قيو  لدا ا
الع يا. غزة فيما أحسب سققاو  الحصار، وسقواصل القعبير ع  مواق دا م  االل المسيرات، 
والشائرات الورقية، والبالونات الحارقة، ألندا ا قم خ بديال ع  هذا. غزة القي قعاني ما قعاني في 

 شعامدا وشرابدا ل  ققرخ حقدا في الدفاع ع  شرفدا وشرف األمة.
 10/7/2018، فلسطين أون الين

 
 دولة في الضفة والقطاع.. رقص في مأتم! .11

 ساري عرابي
ردا ع س القيادي ال قحاوي عز ا  األحمد، يقب الديقور موسس أبو مرزوو، أحد يبار قادة حماس، 
قرريدة بعنوا   ماذا قريد حماس؟ ، قال فيدا م  ،م  ما قاله:  حماس قريد دولة ف سشينية في 

ذ ققرأ القرريدة، وفي حال ينت واهال بما يوري في ال، ة والقشاع وعاصمقدا ا لقدس .. وأنت وا 
بالدنا وفي هذا العال ، فإن ه سوف ُياي ل  ليخ ل وه ة األولس أ  دولة ال، ة والقشاع ققف ع س باب 

 ال  سشينيي ، وا يمنعدا م  الداول سوا انعدا  ق اه  حماس وفقح!
الدولة، وحدودها، وييف اسقدا ت  لس فير بصرف النظر ع  أي يال  قأسيسي حول مسألة 

حماس؛  لس دروة ق،ميندا أايرا في وثيقة سياسية أساسية. وبصرف النظر ع  مسألة الحل  
المرح ي، وا   يانت الدولة القي يقحدث عندا الديقور أبو مرزوو ،م  الرؤية القق يدية لحماس 

س بالعبارات المواربة، وبصرف النظر ع  حول الددنة والحل  المرح ي، أو يانت رؤية ندائية ققرش  
يو  الممسخ الرئيس بالم اقيح ال  سشينية أي حرية فقح وقيادقدا هو الذي ور  الومي  لدذ  
المربعات ال،يقة.. بصرف النظر ع  ذلخ ي  ه، فإ   الحديث ع  دولة في ال، ة القشاع ل  يعد ذا 

 وفقح، أو سوء فد  فقح لحماس!معنس، وما يمن  دولة يدذ  ليست الاصومة بي  حماس 
هذ  ال يرة ل  قي  قائمة أبدا في أي وقت م  األوقات، ع س األقل م  ودة المعنس الذي يقصد  
ال  سشينيو ، حقس قيادات حزب العمل القي وق عت اق اقية أوس و ل  قي  قريد القا  ي ع  ن وذها 

في ظل  موازي  القوا، ومنذ احقالل ال، ة األمني المباشر وغير المباشر ع س ال، ة الرربية؛ ألن ه 
لس اليو  الذي ل  ققرير فيه موازي  القوا.. ا يوود ما يحمل  الرربية، وو،    يرال ألو   اشقه، وا 
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وووهر مقولقدا  ااسقراقيوي  سرائيل  ع س القبول بر مبادراقنا وما نريد ، والقا  ي ع  عمقدا الوررافي 
 قمثل في ال، ة الرربية!الصديونية األيديولووية الم

هذا الذي اليال  الذي أقوله، ا ينشوي ع س أي قدر م  العبقرية؛ ألنه م  بداهة الواق  الذي ل  يعد 
ياق ف ع يه اثنا ، وحماس ذاقدا يانت ققول هذا اليال  أول األمر في معار،قدا لمشاري  القسوية، 

قالثوابت القي يا  يعرفدا الومي  قبل أ   ليس فقش أل  هذ  المشاري  ق رش بالثوابت ال  سشينية
يقرير قعري دا بعد أوس وي، ولي  أي،ا ألندا يانت قعققد أ  موازي  القوا ا يمي  أ  قسمح بأي 
 نواز حقيقي لصالح ال  سشينيي  في ال، ة ولو يا  ثمنه القا  ي ع  أيثر ف سشي ، بل يانت ققول 

رغ  أ  الس شة دا ت بع  المناشو قاليا في ال، ة    ووود الس شة ل  يقواوز غزة وأريحا. و 
، 2002قحت عنوا  مناشو قأي،  ا أ  هذا ل  يعد قائما اليو  بعد عم ية  السور الواقي  في العا  

ول  قعد حقس أريحا مقحررة م  الن وذ األمني المباشر وال يزيائي لالحقالل، أصبح األمر غز ة وحدها، 
 أوا وأايرا!

ت م  ال  سشينيي ، وربما يانت واسعة في حينه، وبسبب ما رأقه م  شول أمد في  ا أ  قشاعا
الي ال، وبسبب القا  ي العربي، ومأساة الاروج م  بيروت، والنداية المأساوية لحرب الا يج الثانية، 
واسقعوال قشف ثمار اانق ا،ة األولس.. رأت أ  هذا القووه قد ييو  ذا مرزا، وهذا بصرف 

النوايا الحقيقية لقيادة منظمة القحرير في حينه. أم ا اآل ، فباقت الحقيقة الوحيدة هي أن ه  النظر ع 
 ا  ميانية إلقامة دولة ف سشينية في ال، ة والقدس في الظرف الواري و،م  موازي  القوا القائمة.

ية المرح ة ويا  ي قر  أ  قيو  هذ  الحقيقة قد اسققرت في يقي  قيادة منظمة القحرير بعد ندا
اانققالية وفشل م او،ات يامب دي د وداول انق ا،ة األقصس، ث  بعد فشل الدفعة القي أاذقدا في 
أنابوليس بعد اانقسا  ال  سشيني، ث  في فشل القعويل ع س أوباما، ث  في فشل القعويل ع س قرامب. 

الصديوني في ال، ة الرربية  ول  قي  هذ  القيادة بحاوة ليل هذ  الدائل، فإ  نظرة واحدة ل ووود
وهندسقه ااسقعمارية لدا قبي  ما هي اشقه المقدروة ل ر  الحل  الذي يناسب رؤيقه اإلسقراقيوية 
لووود   سرائيل  وبقائدا. وها قد واءه  قرمب وقال لد   القدس اارج الم او،ات،  و ا قوود دولة 

و الووود اإلسرائي ي في ال، ة سيظل ف سشينية مقص ة وقحظس بن وذ أمني يامل في ال، ة ، 
قائما ، وع س هذا األساس فاو،وا.. بااقصار هذ  هي النداية الشبيعية المدم رة لما ُسم ي بمسيرة 

 القسوية أو حل  الدولقي !
في األساس اشأ فادل أ  قبادر أي حرية قحرر وشني أو حرية مقاومة لشرل أفيار م  هذا النوع؛ 

ات قشير  لس قراو  ود ي مؤث ر في الواق  السياسي ل قو ة الصديونية، أو  لس دو  أ  قسقند  لس قحو 
ا اسقدراج حرية القحرر أو حرية  موازي  قوا قادرة ع س  ن اذ هذ  األفيار دو  أ  قيو  فا 
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المقاومة  لس مربعات قص وية وقدميرية..  نما ُقشرل هذ  األفيار حينما ق ر  المقاومة وقائ  حقيقية 
، أو  ذا قريرت موازي  القوا الدولية واإلق يمية لصالح ال  سشينيي . والحو  وديد ة قاهرة ع س العدو 

 أ  العامل الدولي واإلق يمي غير من خ ع  فعل مقاومة ال  سشينيي .
والحاصل أ  نقيوة هذ  الرؤية وهذ  األفيار ما نرا  اليو ، واألمر ا يقع و بإدارة قيادة المنظمة وفقح 

او،ات، أو في شاص م  ي او ، وا في النوايا القي دفعت ق خ القيادة لدذا المسار فحسب، ل م 
ذا يانت صراعات القمثيل  بل، وبشيل أساس، في المبدأ ن سه ،م  موازي  القوا القائمة. وا 
زت م  اندفاعدا بدذا ااقوا ، فما الذي يدف  حماس  وااحقيار والبحث ع  ميانة لق خ القيادة قد عز 

 م  أي معنس أو قيمة؟! -أي ال يرة  -اوقرار هذ  ال يرة، وفي أوقات قور دها 
   يانت حماس مؤمنة بالودوا السياسية ال ع ية م  شرل هذ  ال يرة، فقد سبو ق نيد ذلخ، وا   
يانت ل مناورة وفقح األبواب الموصدة في ووه الحرية، فع س أي أساس المناورة؟ هل لمزاحمة فقح 

 اقدا؟ أ  ألول يسر الحصار ع  الحرية؟ع س مساح
م  الوا،ح أ  الداول فع يا وعم يا، بيل ما قب  ذلخ م  نزول في السقف السياسي ل حرية ألول 
نوال قيادة الحرية ل س شة.. قد فر  ع س الحرية الحصار الذي هي فيه اليو ،  الق اه  م  فقح وا 

 فدل يرفعه وثيقة سياسية أو قصريح ع س قويقر؟
أية حال، ثمة ما هو أه  وأودا يي قنشرل فيه الحرية،    في أمورها الداا ية، أو ق عيل يل  ع س

مواقعدا ومؤسساقدا وأودزقدا، أو في قعزيز صمود الشعب ال  سشيني في الداال، والح اظ ع س 
 قوقدا في غز ة.

 10/7/2018، "21موقع "عربي 
 

 التغريدة المخيفة لشخصية كبيرة في حماس .11
 شارات عودة ب

لوا غار بيرغر، رئيس قس  الشؤو  ال  سشينية في  يا   لما ينا سنعرف ع  قرريدة موسس أبو 
مرزوو، نائب رئيس الميقب السياسي لحماس. حيث اق،ح، هيذا يقول بيرغر،    الوصول  لس 

قحر  ع س  بأقواليقع و  األمرقويقر أبو مرزوو ق  حظر  في  سرائيل. ليس ا سمح هللا أل  
يي ي أ  قسم  مقاب ة م  بقس ئيل  –يمي  أ  نودها هنا بيثرة  األقوالاليراهية، حيث    مثل هذ  

بل ألند  في  سرائيل ياشو  م  القرييرات القي قوري في مواقف حماس، وم  أ   –سموقريقش 
 شو أفال. ولدذا ي  هو وميل ولشيف البقاء في مرارة أارااإلسرائي يي  سييقش و  أ  هناخ حقيقة 

 حيث الظالل قعقبر حقيقية.
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هيذا فإ  المادة المحر،ة ع س اليراهية القي ق  يش دا لدا أبو مرزوو ب ،ل غال بيرغر ققول: 
حماس قريد دولة ف سشينية في ال، ة الرربية وقشاع غزة وعاصمقدا القدس، وهي معنية بمصالحة 

ااحقالل. وهي قشمح  لس رف  الحصار  داا ية ف سشينية ع س قاعدة الوحدة والشراية السياسية وشرد
ع  قشاع غزة وب ورة اشة قحل مشيالقه. وهي قرف  ال صل بي  القشاع وال، ة وبي  ما يسمس بر 

  الص قة الندائية القي يققرحدا قرامب .
أبو مرزوو ييقب بال رة العربية لآلذا  العربية. وفي  سرائيل، حقس دو  أ  ي دموا العربية، يصمو  

شاصية  أع نتليي ، قبل فقرة ما  يصيبد  عد  قدرة ع س فد  المسموع.  –، وعندما يسمعو  آذاند 
في المئة م  القق س ال  سشينيي  في القظاهرات قرب الودار يانوا  60م   أيثريبيرة في حماس أ  

يا  هذا صحيحا،   ذافي صالح حماس حيث  نه  األمرم  نششاء حماس. وبدل أ  يسول هذا 
س ق،حي بأبنائدا وليس بمواشني  ف سشينيي  عاديي ، يما قزع   سرائيل، سارعت  سرائيل فا  حما

باعقبارها دليال ع س أ  ققل المقظاهري  يا  مبررا، حيث  ند  يانوا  األقواللالنق،ا  ع س هذ  
   م  حماس. رهابيي في الحقيقة  

في هذ  المعرفة فإ  حماس وبصورة   ذا –يانت هذ  الحقيقة بالنسبة لعدد القق س صحيحة   ذاثانيا، 
ذانظرية الي ال المس ح.  األقلماال ة قماما لمواق دا ققرخ بشيل مؤقت ع س   لس ذلخ  أ،يف وا 

البرنامج السياسي الذي صادقت ع يه حماس قبل سنة قحت قيادة رئيس الميقب السياسي الوديد 
، فيبدو 1967دولة ف سشينية في حدود   قامة ل منظمة الذي يقول  ندا قوافو ع س مبدأ الدولقي  وقؤيد

عدد وديد: المنظمقا  الرئيسيقا  في قيادة الشعب ال  سشيني، فقح وحماس، مسقعدقا   أما أننا نقف 
 لقنازات مؤلمة.

يا  يميننا قوق  أ  هذا القشور في حماس سيق  القرحيب به هنا؛ حيث    العدو يرير اسقراقيويقه 
المدني. وليند  في  سرائيل، مث ما هي الحال في  سرائيل، ه  ابراء في ققل  الن،ال أس وبويقبنس 

ذاالحمامة البي،اء قظدر هنا مثل شيشا  يوب قص يقه فورا،  أي،ايل سنونو يبشر باألمل.   وا 
فدناخ احقمال يبير أل  قيقش وا أ  القيادة في  سرائيل ق ،ل صواريخ القسا  ع س  أيثرقعمقق  

م   أف،لالدب وماسي ، اانقحاريو   اإلرهابنشقة غالف غزة. القذائف أف،ل م   المظاهرات في م
 الر بي.دي.اس.

قبحث ع  عذر وليس ع  حل، قبحث ع   اإلسرائي يةهيذا، هذ  المشي ة عمرها مئة سنة، القيادة 
ذاذريعة وليس ع  اشة ل سال .  سقشيل  إلسرائيل، فإ  شقيمة ش ل ف سشيني األعذارقمينت  وا 

ذاليال ع س النوايا الحاقدة ل   سشينيي . د ل  يي  هذا الش ل مووود في المحيش فدناخ مصادر  وا 
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ق وب ال  سشينيي ،  أعماواسقابارية مودولة ااس  سقابري  ع  المؤامرات الظالمية القي قنسج في 
 الذي  يظدرو  لخ، أيدا اليساري الساذج، ويأند  يريدو  السال .

ومات السرية يح و اآل  فوو سماء غزة. مصادر اسقابارية هنا قزع  بشيل ن س النوع م  المع 
م  اول قن يذ مذبحة  إلسرائيلودي ودا أ  المظاهرات ع س الودار هي  غشاء اققحا  وماهيري 

 . وفي ن س الوقت قيشف المصادر أ   حماس سمحت ل ومي  بالوصول اإلسرائي يي ،د المواشني  
نقرنتبياميرات فيديو  مزودي  األولالصف   لس م   أعشيتاس يي بالموا  . يبدو أ  الياميرات  وا 

اول أ  يسقشيعوا قصوير المذبحة القي سين ذوندا ،د اليدود، وأ  ينق وا الصور ببث مباشر. حقس 
 عظمة ايال المقحدث ب سا  الويش اإلسرائي ي. أما الايال الشرقي الاصب يققز  

 10/7/2018، هآرتس
 10/7/2018، ديدة، رام هللاالحياة الج

 
 بسبب الوضع على الحدود وعسكرياً  إسرائيل محبطة سياسياً  .11

 عاموس هرئيل
لس قشاع غزة  ،افة  لس اشوات أارا ل  يق    عال   سرائيل، أمس، ع  قق يص نقل الب،ائ  م  وا 

د قشاع ق صي دا، يعبر ع  اإلحباش في المسقوا السياسي والعسيري م  الو،  الذي نشأ ع س حدو 
غزة. الوسائل الماق  ة القي وربدا وداز األم  ردًا ع س الشائرات الورقية الحارقة ل  قؤد  لس نقائج 
حقيقية. اسقادا  العقوبات ااققصادية يددف  لس أ  قشيل بديال ع  المشالبة المقزايدة ل حيومة 

 اب.بإشالو النار ع س مش قي الشائرات الورقية الذي  يثير مند  أش ال وشب
 سنشدد ع س حيومة حماس بشيل فوري ، أع   رئيس الحيومة بنيامي  نقنياهو، عندما أع   أمس ع  
 غالو معبر ير  أبو سال  في و سة حزب ال ييود في الينيست. وزير الدفاع ليبرما  أي،ًا عر  

أ  هذا ل  ع س حماس أ   قسقيقظ وقوقف ااسق زاز والحرائو ع س الودار ، وأ،اف أند   سيشعرو  ب
يوري بصورة أحادية الوانب . صحيح أ  قشديد الحصار سيحث حي  حماس في القشاع ع س قريير 

 س ويه، لي  في هذ  األثناء ا يوود أي ،ما  بأ  األمور سقققد  بااقوا  الذي قريد   سرائيل.
الو معبر ير  منذ انقداء عم ية الورف الصامد القي حدثت قبل أرب  سنوات امقنعت  سرائيل ع   غ

أبو سال  باسقثناء يو  واحد أغ و فيه ردا ع س  شالو الصواريخ في يانو  األول الما،ي، ويو  آار 
في شدر أيار الما،ي بعد أ  أحرو مقظاهرو  ف سشينيو  مباني في الوانب ال  سشيني م  المعبر. 

لب،ائ  القي قعر،دا، وع س رأسدا القرار ا يسري ع س المواد الرذائية واألدوية، لينه سي،ر باسقيراد ا
 مواد البناء، وسيوقف القصدير ال،ئيل لب،ائ  زراعية م  القشاع  لس الاارج.
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ال  سشينيو  عثروا ع س فيرة اسقادا  الشائرات الورقية بالصدفة أثناء مووة القظاهرات القي بدأت 
في القظاهرات قحولت آذار م  هذا العا . وعندما انا ،ت المشارية  30ع س شول الودار في 

الشائرات الورقية والبالونات الحارقة  لس وسي ة ااحقياخ األساسية م   سرائيل. وزير الدفاع ليبرما  
ألف دون  م  األحراش الشبيعية والحقول،  28قال أمس  نه حقس اآل  أحرو في غالف غزة نحو 

 و هذ  مساحة قساوي مساحة نقانيا أو رحوفوت ، حسب أقواله.
قدريج، انقق ت حماس  لس  دارة هذا الدوو : نششاء المنظمة ريزوا  نقاج الشائرات الورقية الحارقة بال

وقوزيعدا ع س الااليا القي قامت بإشالقدا نحو الودار. وعندما رد الويش اإلسرائي ي بدومات ووية 
حماس معادلة ع س المريبات القي اسقادمدا هؤاء النششاء وهاومت مواق  عسيرية لحماس، غيرت 

الرد. في الشدر والنصف األايري  ق   شالو لمرات عدة ص يات صواريخ ع س ب دات الرالف 
وا،شرت  سرائيل  لس وقف الدومات الووية اوفًا م  أ   شالو الصواريخ سيؤدي  لس وولة عنف 

 واسعة ا قريدها.
ي حريقًا في غالف 20 - 10ولي  الحقول واألحراش ما زالت قحرو. في األسبوع األاير ق   حصاء ق

غزة يوميًا. رئيس الحيومة بنيامي  نقنياهو الذي يق ل قشرقه  لس األحداث قول  يظدر في غالف غزة 
حقس مرة واحدة منذ آذار رغ  احقواج السيا ي صادو ع س قوصية ليبرما  ورئيس األريا  غادي 

دذ  الشريقة حو  الاسائر المرايمة آيزنيوت بقق يص نقل الب،ائ . والددف م  ذلخ أ  يبي  لحماس ب
 لدا نقيوة اسقمرار العنف.

ولي  يصعب القيد  بدروة قأثير الاشوة الوديدة. في األشدر األايرة سد ت مصر اروج سيا  
القشاع  لس سيناء م  معبر رفح وسمحت بداول مئات الشاحنات المحم ة بالب،ائ  م  أرا،يدا  لس 

ذا شددت مصر اآل  قب وراء القشاع. وا  ،قدا فسق،شر حماس  لس اااقيار بي  قصعيد مقعمد وا 
 م او،ات ودية.

م او،ات غير مباشرة يدذ  ر الشرفا  يرف،ا  الو وس مباشرة ع س الشاولة ن سدا ر قوري عبر قنوات 
ماق  ة، ع  شريو مصر وقشر وألمانيا قحسب صحي ة  الحياة ي وم  االل مبعوث السيرقير العا  

 لس المنشقة. يمي  اافقرا   ذ  أ  اشوة  سرائيل المع نة ققساوو م  القشورات في لألم  المقحدة 
 قنوات الم او،ات القي ا نعرف حقس اآل  ما هي.

في مقاب ة نادرة ألابار  يا  ، قال مبعوث قشر  لس المنشقة محمد الرامدي، أمس،  نه يمي  وقف 
آاف عامل م  القشاع ل عمل في  5سرائيل بداول القظاهرات والشائرات الورقية الحارقة  ذا سمحت  

أرا،يدا، وهذا ش ب يعار،ه الشباخ بدع  م  ليبرما  بذرائ  أمنية. رف  الرامدي أي،ًا محاولة 
 سرائيل ربش الاشوات اإلنسانية بإعادة وثث الونود والمواشني  اإلسرائي يي  بقحسي  الو،  اإلنساني 
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نشيش م  نششاء  50ة  قبادل أسرا ،  شالو سرال أيثر م  هناخ. وحسب أقواله، فالمقصود ص ق
حماس م  ال، ة الرربية الذي  ق   شالو سراحد  في ص قة ش يش وأعيد اعققالد  م  قبل  سرائيل ردًا 

 . هذا ش ب قدي  لحماس اعقبرقه 2014ع س ااقشاف ال قيا  الثالثة في غوش عصيو  في حزيرا  
 مقبول م  ناحيقدا. سرائيل في السابو شرشًا غير 

قبل ب،عة أشدر، في وولة وداع رئيس ااسقابارات العسيرية، قال الونرال هرقسي ه ي ي ل يابنت 
ولونة الااروية واألم  في الينيست،    الو،  في القشاع يققرب م  سيناريو م  اثني : وولة ققال 

يمي  القوصل  ليدا م  االل أارا أو قسوية أوس  قشمل قحسي  الشروش األساسية في القشاع القي 
قنوات سياسية. وقولد لدا مسقمعيه اانشباع بأنه ا يعققد أنه ا يمي  ل قرة شوي ة السير في شريو 
ثالث. في هذ  األثناء قس   لي ي منصبه الوديد يقائد ل منشقة الونوبية، وحقس لو أ  هذ  الاشوة 

القرييز ع س قنوات الم او،ات فيمي  اافقرا  الوديدة القي اقاذت اليو  ل  ققن  حماس بالعودة و 
بأ  الشرفي  سيسقمرا  في القدهور نحو مواودة عسيرية، رغ  عد  رغبقدما المع نة في الوصول  لس 

 هناخ.
 10/7/2018هآرتس 
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