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 حماس توافق على الرؤية المصرية لـ"المصالحة الفلسطينية" مصادر:  .1
ــة ذكرررت   ا  فلسررنيني ا  مصرردر  ، أنغررز  مررن نررور أبررو  ي رر ، عــن 17/7/2018 لألنبــاء، األناضــولوكال
أن حركرر  حمرراس وافلررت  لررا النررـر المصرررة لرررسالمصالح  الذلسررنيني س، والررذة يررن    ا  ك رر منلعرر

أسرررابيوق و رررال المصررردر  5 لرررا  رررد  نلررران أبرزهرررا و ررركيل حكومررر  وحرررد  وننيررر   رررالل مرررد  أ صررراها 
، فرري الورري ترررت فرري اللرراهر ، مرر  را   ،سالمصررالح س، رفررك الك رر   ررن هويورر  المن لررو  لررا مباح ررات
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سحمرراس وافلررت  لررا النررـر المصرررة للمصررالح ، ومصررر ونو ررر  حررديخ  ررا  لوكالرر  ساألنا ررولس:
 موافل  الرئيس الذلسنيني محمود  باس  لا ر يوهاسق 

علوبرررات حالحكوميررر   وورررن  الر يررر  المصرررري  للمصرررالح  الذلسرررنيني ، بحسرررا المصررردر،  لرررا رفرررو ال
وعييرنه   المذرو    لا  ناع غز ، و لرا رأسرها ا راد  رواورا مرو ذي السرلن  الذلسرنيني  حالرذين ور   

  ، ب كل كامل ودفو الموازنات الو غيلي  للوزاراتسق 2007بغز   بل أحداخ االنلسا   ا  
لهيكلير  اددارير  اللائمر  سون  الر ي   لا وول ي وزراء الحكوم  الحالي  مهرامه   لرا ذات ا وأ ا :

في الوزارات العامل  بغرز ، وو رغيل محنر  الكهربراء مرن  رالل وروفير الو رود لهرا بردون فررك  ررائا 
أسرررابيو لررررسو كيل حكومررر  وحرررد   5 ليررر سق وبررري ن المصررردر أن الر يررر  المصرررري  حرررد دت مرررد  أ صررراها 

  حمراس  رالل اداروهرا لللنراع  ونني ، الا تانا اسويعاا مو ذي  ناع غز  المدنيين حالذين  ي رنه
ودفررو رواورربه  أسررو  بمررو ذي السررلن  الذلسررنيني  بغررز ،  لررا أن يررو  دفررو رواوررا المررو ذين األمنيررين 

 لحين انوهاء  مل اللتان المو صص سق
 لمرت ساللردس العربريس  مرن غرز ، أن أ ر  الهرورعن ، 18/7/2018 ،القدس العربي، لندن وأ افت

و  بها الذريق األمني الم ر   لا مل  المصرالح ، لتمرو حركوري فرو  أن هناك وحركات مصري  يل
وحماس،  لا ناول  الحوار من تديد، السوكمال ونذيذ برا ي بنرود اوذراق المصرالح ، ووو رو أن يكرون 
األمر  ريبرا تردا، بم رارك   يرادات رفيعر  مرن النررفين، بعرد النتراـ فري ولريرا وتهرات الن رر بينهمرا 

  ، حول الملذات ال الفي ق الل الذور  األ ير 
تاء ذلك بعد ستسر الهو س حول الملذات ال الفي  للمصالح ، ونريل  حلها بصرور  مر ري  للنررفين، 
وعتررل مررن ونذيررذ اوذا يررات المصررالح ، وو ررمن سومكررينس الحكومرر  مررن العمررل ب رركل كامررل فرري  نرراع 

ن األول الما ري، الرذة ال يرزال اكووبر/ و رري 12غز ، بناء  لا اوذاق ونبيق المصالح  المو و يو  
 أساس الوعامل بين النرفين في هذه الذور ق

وحسررا المعلومررات الورري وصررلت ساللرردس العربرريس، فررخن الوحركررات األ يررر  مررن  بررل الرا رري المصرررة، 
نتحرت بلرردر كبيرر فرري الووصررل الرا نلرران الولراء بررين النرررفين، سوسرو مر  ررالل الللراءات ال نائيرر  فرري 

 ل وسني قالووافق  لا حلو 
وورررك المتررال حاليررا لتهرراز الم ررابرات المصررري ، لوحديررد موا يررد تديررد ، لتمررو وفررود  ياديرر  مررن فررو  
وحماس، الا ناولر  واحرد ، لالوذراق  لرا نررق الحرل للملذرات ال الفير  األساسري  ال ال ر ، وذلرك بعرد 

ن، الولررا  اللهررا تلسرروي نلررا  مررو رئرريس وفررد حركرر  فررو   ررزا  األحمررد فرري اللرراهر ،   رهررا  بررل يررومي
مرردير الم ررابرات المصررري  اللررواء  برراس كامررل، وبعررد تلسرر  نلررا  منولرر   لرردها كامررل برفلرر  فريلرر  

 الم ر   لا المل  الذلسنيني مو وفد  يادة رفيو من حرك  حماسق
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وهناك معلومات و ير الا أن الللاءات الملبل  بين فو  وحماس، سيو للها البحخ في و ركيل حكومر  
يرر ، و ررارك فيهررا تميررو اللرروي الذلسررنيني ، مررن أتررل الوح ررير دتررراء االنو ابررات العامرر ، وحررد  ونن

 وحل كل م اكل غز ، والوصدة للم ننات الرامي  لوصذي  الل ي  الذلسنيني ق
و لمررت ساللرردس العربرريس أي ررا أن تلسررات المباح ررات الورري  لرردها المسرر ولون المصررريون  لررا انذررراد 

كرررزت  لرررا حرررل ملررر  المرررو ذين وتبايررر  غرررز ، وكالهمرررا مرررروبن ببع ررر  مرررو  يرررادات فرررو  وحمررراس، ر 
الرربعك، وكررذلك االنوهرراء ب رركل سررريو مررن  مليرر  سومكررينس الحكومرر  مررن أداء  ملهررا ب رركل كامررل فرري 

 غز ق
والمنلررا األول انهرراء ملرر  المررو ذين الررذين  ينرروا بعررد سررينر  حمرراس  لررا اللنرراع، ونرحرر  حمرراس 

 لا حرك  فو  بر سومكينس الحكوم  ب كل كاملقكأساس لبا ي الملذات، فيما ون
ويوردد في هذا السياق أن رئيس وفد فو ،  د  للمس ولين المصريين الذين الولراه ، الحرل المولرـر مرن 

أل  مو ر  مرن مرو ذي حمراس،  20فو  ومن الحكوم  دنهاء مل  المو ذين، الذة يبدأ باسويعاا 
لدي حرك  حماس، مرن أترل ا نا هرا بخرتراء الحرديخ وهناك معلومات و ير الا أن ود الت مصري  

ألر   40أل  مو     رين لحرل م ركل  ورو يذه  لمرحلر  الحلر ، حيرخ يوترد فري غرز  نحرو  20 ن 
 مو   مدني و سكرة  ينوه  حماس بعد سينروها  لا غز ق

و ررررال مسرررر ول منلررررو  لررررا ولررررك المباح ررررات، ان هنرررراك وحركررررات سغيررررر معلنرررر س، أ ررررري للمسرررر ولين 
 ريين ب أن مل  المصالح ، ب ال  الللاءات الوي  لدت مو فو  وحماسقالمص

وونرق الرا  مرل مصرر لنرزع فويرل انردالع حررا فري غرز  مرو اسررائيل، ووما ريها مرو  نر  المبعروخ 
الدولي لل ررق األوسرن نيكروالة ميالدينرو ، لوحسرين و رو  نراع غرز ، كرون ذلرك سيسراه  ك يررا فري 

 رقون ين مل  المصالح  بلدر كبي
 الت  مصادر فلسنيني  منلع  ، أنرا  هللامن محمد يونس   ن ،18/7/2018 ،الحياة، لندن ون رت

لر سالحيرا س ان مصرر وعمرل  لرا ايتراد أر ري  م رورك  برين مرو ذ"ي حركوري سفرو س و سحمراسس، ومهيردا  
وللت ور   دنالق تول  تديد  من حوارات المصالح ،  ريبا ، في اللاهر ق و الت المصادر ان مصر 

مررن حركرر  سفررو س م لذرر  مررن   ررر نلرران، وأ ررري مررن حركرر  سحمرراسس م لذرر  مررن  ررالخ نلرران، ووحرراول 
  لق  واس  م ورك  بين المو ذين،  بل الد و  الا تول  حوار ونني تديد ق

ونالبت الور   الوي  دمها   و اللتن  المركزي  لحرك  سفو س  زا  األحمد، باس  اللياد  الذلسرنيني ، 
 نبيق االوذا ات المو ع  بر اي  مصري ، وومكين حكوم  الوفاق الونني من أداء مهماوها في غز قبو

أما ور   سحمراسس، فنالبرت بو ر  مرا سرمو  سالعلوبراتس المذرو ر   لرا  نراع غرز ، وو ركيل حكومر  
 وحد  ونني  تديد ، و لد اتوماع لإلنار الليادة المو ت لمن م  الوحرير الذلسنيني ق
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المصادر ان مصر رحبت بور وي الحركوين ول  وبِد معار   ألة نلنر  وردت فيهمرا، م ريذ   و الت
الذلسنيني  لمواته  الونرورات  -أن اللاهر  وبدة اهوماما  كبيرا  باسوئنا  تهود المصالح  الذلسنيني  

صر أنها ورمي الملبل ، وفي ملدمها التهود األميركي  الرامي  الا ونذيذ م اريو في  ناع غز ، وري م
الا وركيز الحل السياسي في  ناع غز ق وأكدت المصرادر أن ترزءا  أساسريا  مرن هرذه الم راريو سرينذذ 
ن األ يررر  وريررد  ررود  السررلن  الررا غررز  حوررا ال ووحمررل أة مسرر ولي   ررن أة  وا ررا   بررر مصررر، واأل

 لهذه الم اريو، م ل انذصال اللناع  ن ال ذ ، وتعل  مركزا  للحل السياسيق
 

 ريقات يدعو المجتمع الدولي إلى حراك سياسي موحد إلنهاء االحتاللع .2
 أكرررد أمرررين سرررر اللتنررر  الونذيذيررر  لمن مررر  الوحريرررر الذلسرررنيني  صرررائا  ريلرررات، يرررو  ال ال ررراء :را  هللا

ي سررائيل،  رور  ووحيد التهود األوروبي  والدولي  السياسي ، من أترل انهراء االحروالل اد17/7/2018
ود   ال نوات الدبلوماسي  واللانوني  الذلسنيني  في المنابر الدولي ، ود ر  حلروق  رعبنا االسوعمارة 

نتراز االسرولالل وحصرول فلسرنين  لرا الع روي   غير اللابل  للوصر  في ولرير المصير والحرير  واأل
 قساللدس ال ر ي سو اصموها  1967الكامل  في األم  الموحد   لا حدود 

لوزير  ارتي  التبل األسود سرتان دارمانوفيو ، والوفد المرافق ل  في   ال الل اسولب ،ونب   ريلات
 الا  نور  الوعامل مو ال ركات العامل  والمووانئ  مو الم روع االسويناني والعسكرةق، را  هللا

ي  واألمريكير ، سررائيلاد وادمرالءاتوتدد الوأكيد  لا رفك ال عا الذلسنيني واللياد  فرك الحلول 
 ك  بلغ  اللانون الدولي وسيادو قوومس

 17/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في قرية الخان األحمر "إسرائيل"منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات  .3
 ادنسرررراننالررررا   ررررو اللتنرررر  الونذيذيرررر  لمن مرررر  الوحريررررر الذلسررررنيني ، رئرررريس دائررررر  حلرررروق  :را  هللا

المررردني فررري المن مررر  أحمرررد وميمررري، بذرررو  وحليرررق دولررري فررري انوهاكرررات سرررلنات االحررروالل  والمتومرررو
فرري  ريرر  ال رران األحمررر  ررر ي اللرردس، وورروفير الحمايرر  الدوليرر  لل ررعا  ادنسررانلحلرروق  يسرررائيلاد

، ان اال ورداءات الموكررر  الوري 17/7/2018 و ال الوميمي في بيان صحذي، يرو  ال ال راء الذلسنينيق
ي في  ري  ال ان األحمر، وسرعيها الرا وهتيرر سركانها  سرريا هرو سرائيلبها سلنات االحوالل ادولو  

ومنالرررا الوميمررري  وتريمررر  حررررا واسررروهوار باللرررانون الررردوليق ادنسرررانا ورررداء صرررارح  لرررا حلررروق 
 ال عا الذلسنينيق ي  الموكرر  بحق  سرائيلالمتومو الدولي بالوحرك العاتل لو   الترائ  اد

 17/7/2018 ،ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
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 ي على غزة وتطالب بحماية دوليةسرائيلالحكومة الفلسطينية تدين التصعيد اإل .4

رر ي والوهديرردات ب ررن  رردوان سرررائيلدانررت الحكومرر  الذلسررنيني  سالوصررعيد اد: ناديرر  سررعد الرردين - ان م 
و الررت،  لل ررعا الذلسررنيني مررن ترررائ  االحررواللسق  لررا  نرراع غررز س، منالبرر  سبورروفير الحمايرر  الدوليرر 

، ان سالوصررررعيد د هللاسرررربو ي  أمررررس فرررري را  هللا برئاسرررر  رئرررريس الرررروزراء رامرررري الحمرررراأل ررررالل تلسرررروها 
 ي ال نير يسووتا ود ل المتومو الدولي للت  سلنات االحوالل ومنعهرا مرن  رن  سرائيلالعسكرة اد

سروتاب  لنلرا الرررئيس محمرود  براس بوروفير الحمايرر  ود رت الرا ساال  ردوان تديرد  لرا  نراع غررز سق
ي الموواصرل، سررائيلالدولي  ألبناء ال عا الذلسنيني ب كل فرورة و اترل، والورد ل لو ر  العردوان اد

لزا  سلنات االحوالل باالمو ال للوا د اللانون الدولي وادنساني و رارات ال ر ي  الدولي سق  واأل
الرررر  الصررررمت الرررردولي وترررراه االنوهرررراك الصررررارح لللررررانون الرررردولي واسرررروهتنت الحكومرررر  الذلسررررنيني  سح

وادنسرررراني، والترررررائ  والممارسررررات العنصررررري  الورررري ولورفهررررا سررررلنات االحرررروالل بحررررق أبنرررراء ال ررررعا 
 الذلسنيني األ زلس، األمر الذة يزيدها سوعنوا  وصلذا سق

 18/7/2018 ،الغد، عم ان
 

 ة بشكل كاملالهباش: صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطيني .5
صر ـ محمرود الهبرا ا المسو رار الرديني لررئيس السرلن  الذلسرنيني ، برأن سالنرر  الذلسرنيني  : م ان

يملررك معلومررات مررن مصررادر غيررر رسررمي ، وسررم  لرر  بوكرروين صررور  تيررد   ررن ادنررار العررا  لصررذل  
م  األردنيررر  فررري العاصررر 17/7/2018 و رررال الهبرررا ا فررري المحا رررر  الوررري أللاهرررا يرررو  ال ال ررراء اللررررنسق

ان، بد و  من حرزا الوسرن ادسرالمي، انر  فري حالر  صرح  ولرك المعلومرات سفهري ليسرت صرذل ،  م  
 بل وصذي  للل ي  الذلسنيني  ب كل كاملسق

وا وبررر، فرري محا رررو   للن ررر فيهرراق واسرروعرك، أبرررز هررذه األفكررار، الورري  ررال انهررا ال وصررل  أصررال  
ي  سرابل ، وبع رها اسررائيلنا  برار   رن ورتمر  ألفكرار ، أن صذل  اللرر   صا   70الوي ح رها نحو 

و رردد الهبررا ،  لررا أن أك ررر مررا وسرررا  يين ب رركل مبا رررقسرررائيلسررمعوها السررلن  الذلسررنيني  مررن اد
 الحديخ  ن  حول صذل  اللرن هو مترد وحليالت أو و مينات من هذا النر  أو ذاكق وو   

 17/7/2018 قدس برس،وكالة 
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 الفلسطيني ثل السويد: السويد من أفضل الحلفاء الداعمين للحق  شعث في وداع مم .6
 أكرررررد مسو رررررار الررررررئيس لل ررررر ون ال ارتيررررر  والعال رررررات الدوليررررر ، نبيرررررل  رررررعخ، يرررررو  ال ال ررررراء :را  هللا

، أن دولرر  السررويد أف ررل الحلذرراء والرردا مين للحررق الذلسررنيني، وذلررك  ررالل ودا رر  مم ررل 17/7/2018
 ، لمناسب  انوهاء مهامها في فلسنينقالسويد في فلسنين،  ن صوفي

و ال  عخ  الل وسليم  هدي  رمزي  لمم ل  السويد، في مكوب  بملرر الرئاسر  فري را  هللا:  ن صروفي 
 هي اللنصل العا  السويدة ومم ل  السويد في فلسنين، انوهت مد   ملها ووأوي اليو ، لودا هاق

 يز ووواصل العال ات السويدي  الذلسنيني قبدورها،  كرت صوفي،  عخ  لا تهوده في سبيل وعز 
 17/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : خطوات إنهاء االنقسام تسير بسرعة غير مسبوقةعزام األحمد .7

 لرررري الصررررال : أ رررررا  ررررزا  األحمررررد   ررررو اللتنرررر  المركزيرررر  لحركرررر  فررررو ، مسرررر ول ملرررر   -لنرررردن 
نيرر  انترراز المصررالح ، معلنررا أن األمررور وسررير بسررر   غيررر مسرربو  ، المصررالح ،  ررن وذا لرر  ازاء امكا

م ددا  لا أن  لن وكون هنراك حروارات وال اوذا رات وال وسرانات تديرد ، برل ونذيرذ لالوذا رات المو عر  
 ق2017اكووبر/ و رين األول  12واوذاق  2014مايو/ أيار  4سابلا ال سيما اوذاق 

لمن مرر  الوحريررر أي ررا، فرري وصررريحات لرررساللدس العربرريس  ررن  و بررر األحمررد   ررو اللتنرر  الونذيذيرر 
اروياحررر  ال ررررديد ازاء الوحركرررات المصررررري  الوررري  ررررال انهررررا سووسررر  بتديرررر  حليليررر س، وكررررذلك الم  رررررات 
اديتابي  من تانا حماسق وأ ا  سل  ا عر من  بل بم ل هرذه ال نروات العملير  الوا رح  باوتراه 

ور اال وراحررات الورري  رردمها التانررا المصرررة الينررا الررا  نرر  كاملرر  انهرراء االنلسررا ق ويذورررك أن ووبلرر
 دنهاء االنلسا سق 

و ال سهناك ر ي  مصري  وأ ولد أن المصريين ال ينرحون  يئا  في الهرواءس، م ريذا  سأنم مصرر وبرذل 
تهرررودا  تبرررار  دنتررراز المصرررالح  الذلسرررنيني سق وأ ررررا فررري وصرررري  لوكالررر  فلسرررنين اليرررو  سأن  يررراد  
السررلن  مرواحرر  للرردور الررذة وبذلرر  مصررر فرري سررياق ورويررا البيررت الذلسررنيني لمواتهرر  صررذل  اللرررنس، 
دا يا  في الو ت ذاو  حرك  حماس الا العمل التاد دومرا  المصرالح  فري ولرك المرحلر  الحساسر  مرن 

لرا األبرد فعل ير  أن يوتراوا واريخ  عبنا الذلسنيني،  ائال  سمن يريد  بر صذل  اللرن بكرل مسرمياوها واأل
 مو التهود المصري ، ويتا أن يكون موذائال  حوا يعني نذس  اللو  للوحرك بهذا االوتاهسق

لكن  أكد أن بداي  انهاء االنلسا  وبدأ بوسلي  الحكوم  الذلسنيني  ادار  كافر   ر ون اللنراع مرن األلر  
ذ االوذراق مرن أول سرنر وحورا الا الياء، كما هو الو و في ال رذ  الغربير ق و رال سبعردها نبردأ بونذير
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  ررر سررنر، وصرروال الررا االنو ابررات ب ررليها الرئاسرري والو ررريعيق كمررا أن ال ررراك  السياسرري  مربونرر  
 بخنهاء االنلسا ق و دد  لا أن كل  يء يو  بموابع  واأل را  مصرة مبا رق

 18/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الطائرات الورقية الحارقة مصادر لـ"القدس": حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات .8
أكرردت مصررادر فلسررنيني  منلعرر  لرررساللدسس، اليررو  األربعرراء، أن  حركرر  حمرراس ووترر  ل ذررك  :را  هللا

 ودريتي لهتمات النائرات الور ي  الحار ر  مرن  نراع غرز  وتراه البلردات ادسررائيلي  المتراور  لللنراعق
ل السررا ات األ يرر  فري غررز  واو رذت  رررار ا و الرت المصرادر لرررساللدسس، ان  يراد  الحركر  اتومعررت  رال

بهررذا الصرردد، منع ررا لتررر  غررز  الررا حرررا فرري الو ررت الحررالي، فرري  ررل  ال رررو  الصررعب  الورري يعانيهررا 
وبحسررا المصررادر، فررخن الحركرر  درسررت هررذا ال يررار بعررد اوصرراالت مررو  ررد  أنرررا   سررك ان اللنرراعق

النرائرات الور ير  الحار ر  منع را د نراء منها مصر، أ ارت الرا  ررور  الوو ر   رن ولرك الهتمرات ب
وبينت المصادر، أن النائرات الور ي  الحار   ربما ووو    اسرائيل المبرر ل ن هتو   سكرة كبيرق

 األسبوع الملبل ب كل نهائيق
 18/7/2018 ،القدس، القدس

 
 فتح معبر كرم أبو سالم" إسرائيل"بضغط دولي لتعاود حماس تطالب  .9

نررددت حركرر  حمرراس ومن مررات المتومررو المرردني بلرررار اسرررائيل أمررس اغررالق : فوحرري صررب اـ -غررز  
معبررر كررر  أبررو سررال  بالكامررل ووللرري  مسرراح  الصرريد، معوبررر  أنرر  ستريمرر   ررد ادنسرراني س، ونالبررت 

 المتومو الدولي بر سال روج  ن صمو  والود ل الذورةس لو   هذه اللراراتق 
ان، أن  رار االحوالل أمس اغالق معبر كر  أبو سرال   لا صعيد   ر، ا وبرت حرك  حماس في بي

بالكامل ووللي  مساح  الصيد، ووهديده الموواصل للناع غز ، سيعكس نواياه السيئ  بو ديد الحصار 
حكام ، واروكاا مزيد من الترائ   د أبناء  عبناسق  واأل

 18/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 ي في جامعة األزهراشتباكات باأليدي بين "فتح" وتيارها اإلصالح .11
 رراد ال ررال  بررين  رربيب  حركرر  فررو  وويارهررا ادصررالحي مررن تديررد فرري تامعرر   أدهرر  ال ررري : - غررز 

وونور ال ال  الذة ن ا، أمس،  لا أحلي  ون ي  مراس  اسرولبال النلبر   األزهر غرا مدين  غز ق
لحركر  محمرود  براس التدد الا ا وباكات باأليدة أف رت الرا ومزيرق صرور رئريس اللتنر  المركزير  ل
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وهذا الحادخ ليس األول من نو   بين أنصار سرئيس الويار ادصالحيس محمد دحالن،  في التامع ق
 ورئيس الحرك   باس، في  دد من تامعات غز ، كان   ر في تامع  األ صا  بل نحو  هرينق

 17/7/2018 ،فلسطين أون الين
 

 مرت أزمة فتح وحماستلويح بإجراءات أمنية في "عين الحلوة" إذا است .11
ال وبرردو الليررادات اللبنانيرر ، السياسرري  كمررا األمنيرر ، منمئنرر  السررومرار الذصررائل : برروال أسررني  -بيررروت

الذلسنيني  بوعليق العمل باللتان الم ورك  بعرد احوردا  ال الفرات برين سفرو س وسحمراسسق ورغر  التهرود 
خن مصرادر أمنير  أكردت لررسال رق األوسرنس المركز  المنصب  منذ أسربو ين  لرا احورواء هرذه األزمر ، فر

أن  في حال اسومرارها ألمد نويل، فان الووت  سيكون لو ديد ادتراءات األمنير  مترددا حرصرا  لرا 
 اسولرار الم يمات كما الساح  اللبناني ق

و الت المصادر: سهناك الوزامات من  بل الذصائل يووتا أن وذي بهاق فالتي  اللبناني أو   م  را 
لعمررررل بالبوابررررات ادلكورونيرررر  الورررري و ررررعت  لررررا مررررد لي م يمرررري  ررررين الحلررررو  والميرررر  الميرررر  بعررررد ا

االحوتاتررات  ليهررا، لكننررا وللينررا بالملابررل وعهرردات بررااللوزا  الكامررل بال نرر  المو ررو   للحذررا   لررا 
نري األمن، وبالوالي في حال اسومرت ال الفات بين الذصائل، وهو ما ينعكس سرلبا  لرا الو رو األم

 في الم يمات، فذلك سيدفعنا للعود  الا ا وماد البوابات وغيرها من ادتراءاتسق
و د وسرا  دد كبير مرن المنلروبين للسرلنات اللبنانير  والرذين كرانوا يحومرون فري م ري  س رين الحلرو س 
فرري األ ررهر الما رري  الررا سرروريا وانولررل بع رره  منهررا الررا وركيررا ودول أوروبيرر ، كمررا ي كررد مصرردر 

ة فلسنيني دا ل الم ي ، الفوا الرا أن هر الء لر  يعرودوا يتردون فري س رين الحلرو س بيئر  حا رن ،  ياد
وبررراووا ي رررعرون أنهررر  مهرررددون برررأة لح ررر ، لرررذلك ارورررأوا الهررررا الرررا  رررارج لبنرررانق و الرررت المصرررادر 
، لرررسال رق األوسررنس: سال  ررك أن المو رر  الررذة او ذورر   صررب  األنصررار والحركرر  ادسررالمي  المتاهررد 

كان أساسيا برفو الغنراء  رن هر الء، مرا أسره  الرا حرد بعيرد بانكذرائه  ووراترو حرركوه  وب اصر  بعرد 
 المعرك  الوي  ا وها حرك  فو  بوت  متمو   بالل بدر العا  الما يسق 

 18/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ل سيناريو في غزة: مستعدون لكيعقدون جلسة لـ"الكابنيت" على حدود القطاع نتنياهو وليبرمان .21
تلس   ي  حالكابنيت سرائيلمتلس الوزراء ل  ون األمن والسياس  في الحكوم  اد لد ول أبيا: 

ي الوا و  را الحدود مو اللناع، صباـ سرائيلسولدير مو  س، في ملر فر   س ز س في التي  اد
التي ، غادة أمس ال ال اء، ح رها كل من وزير األمن، أفيتدور ليبرمان، ورئيس أركان 
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وزيرا  11 يزنكوت، ورئيس ال اباك، ندا  أرغمان، ورئيس متلس األمن اللومي، مئير بن  بات، و
 في الحكوم ق و ال نونياهو: سنحن في معرك ، وهناك  ربات موبادل ، والتي  تاهز ألة سيناريوسق

ت  نحو الحرا، وأنلق ليبرمان وصريحات  اص  ب  في السياق نذس ،  ائال: ساذا ا نررنا للوو 
فخننا نسونيو أن نهز  أة  دوق فلدينا تي  يعر  ما سيذعل ، وكي  ومواق نحن من يحدد  وا د 

 اللعب  وليس أة نر    رسق
ي سرائيلو د تاءت أ وال ليبرمان  الل تول ،  ا  بها صباـ أمس، للو و   لا مناور  للتي  اد

وا العسكري ،  ارك فيها  يزنكوت، واللائد العسكرة س، في  ياد  التن162في مننل  التنوا لرسالذر   
 لمننل  التنوا، هروسي هليذيق

س، 401و د اسو د  التي  هذه المناور ، الوي  اركت فيها فرق أ ري م ل سغذعاويس وسناحالس وس
ي  للد ول في حرا أ ري سرائيلللولوي  بال يار العسكرة أما   ناع غز ، والوأكيد  لا التاهزي  اد

، وبحسا  ائد 2014اللناع، بعد أربو سنوات من الحرا العدواني  األ ير  في صي  العا    د
، العميد  وديد بسيوك، فخن الحديخ يدور حول المناور  األ    في السنوات األ ير ، 162الوحد  

وبدأت بسيناريو يحاكي ودهور األو اع نويت   ملي  مو عي   لا حدود  ناع غز ق ووناول 
ف ليات المبادر  الا الهتو  من ته  وحليق مكاساق وبحسب ، فخن سهناك أهمي  السوهدا  بسيوك أ

الهر  الليادة لحرك  حماس، ولكننا نعر  كي  نحلق النويت  في أة و وسق وأ ا : ان الحديخ 
نما  ن حدخ   ر م ول  وماماق  سليس  ن حرا أ ري م ل الحروا ال ال   األ ير   لا غز ، واأل

ولول لل بان والتنود: ربما وكون هذه   ر مناور   بل الحرا الملبل ، وال يذاتأ أحد اذا ل  فاللياد  
نما في  ناع غز س،  لا حد وعبيرهق 24نكن هنا بعد   سا  ، واأل

ووحدخ بسيوك بمصنلحات سالحس س، أسو  بوصريحات ليبرمان، و ال ان سالودريبات ال وترة  لا 
نما أك ر بك ير من السابق، حيخ ان اسوهدا  البيوت اللريب  من السي اج الحدودة في  ناع غز ، واأل

ذا ل  يو  الووت  في الحمل  العسكري  حوا  الودريبات البري  سوحلق نوائج لن وحلق بنرق أ ريق واأل
الحس  في النهاي ، فخن  لن يو  وحليق الردع لذور  نويل ، ومن  الل حس  يلاس بسيا ات  سكري  

 دد من مركبات حماس في اللناع بواسن  فر    سكري  ورسل الا هناكسقوكويكي ، مو ودمير  
ل بسيوك أن يكون  ولكن  ندما سئل  ما يردده ليبرمان حول ساسلان حماسس ووصذي   ادوها، ف  
أك ر سووا عاس، ورفك ادتاب   ن الس الق و ال: سسينذذ التي  المهمات الوي ودرا  ليها وونلا 

ك ير  الا الوراءسق    أ ا : سنحن لسنا بحات  الا  ملي  اتوياـ كامل  من ، ويعيد حماس سنوات
واحوالل تديد للناع غز ، وبخمكاننا أن نذرك  لا حماس الوراتو  ن الوصعيد الحربي من دون 
الحات  الا احواللسق و و  حدي   باللول: ان سحماس أصبحت أك ر ون يما، ووعلمت من ححزا 
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لاع أ رار، ولكن يمكن اسوهدافها أي ا، ما دامت بعيد  ك يرا  ن اللدرات هللا ، وهي  ادر   لا اي
 يس،  لا حد وعبيرهقسرائيلالعسكري  المن م  م ل التي  اد

 18/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 يان لتعزيز سطوة االحتالل ومالحقة المراكز الحقوقية السالميةإسرائيلقانونان  .21

ي امس ال ال اء، باللراء  النهائي ،  انونين يهدفان سرائيلالكنيست ادأ ر  :برهو  ترايسي - الناصر 
الا وعزيز سنو  االحوالل ومالحل  المراكز الحلو ي  السالمي ، الوي والحق ترائ  االحواللق 

المحكم   الاواللانون األول يح ر  لا الذلسنينيين في ال ذ  المحول ، الووت  بالوماسات مبا ر  
نما الا محكم  ال  ون ادداري ، ما يعني سريان مبا ر لللانون ادئيلسراالعليا اد ي  لا سرائيلي ، واأل

ي ، أن وسولبل مم لين  ن مراكز حلو ي  سالمي ، سرائيلال ذ ق وال اني يح ر  لا المدارس اد
والحق ترائ  االحوالل، وأن يلدموا محا رات أما  نالا المدارس، في حين من المذورك أن 

 لكنيست اليو  األربعاء  لا  انون اللومي  العنصرةق  يصوت ا
وبموتا اللانون، سيو  الووت  بالدرت  األولا، يو  الووت  الا المحكم  المركزي  في اللدس المحول ، 
الوي يسميها اللانون سالمحكم  لل  ون ادداري س، ومن    يمكن االسوئنا   لا  رارات المحكم  

لعلياق وهذا ُيعد أحد  وانين ال   الزاح ، الوي وبادر لها الحكوم  الحالي ، المركزي ، لدي المحكم  ا
 وهو االسونواج الذة نرحو  أي ا كول المعار  ، الوي أتمعت  لا معار   اللانونق

ي س  لا ال ذ ، سرائيلولكن الهد  الكامن من وراء هذا اللانون، هو فرك ما يسما سالسياد  اد
ي،  لا الذلسنينيين في ال ذ ، ما ي ال  اللانون الدولي، فالووت  الا لسرائيوفرك اللانون اد

المحكم  العليا مبا ر ، وليس محاك  بدرتات أدنا، نابو من أن المحكم  العليا لها صالحيات 
  مولي ، للبحخ في كل السياسات العام  لحكوم  االحواللق

يوها الساحل  من اليمين االسويناني والهد  ال اني، هو أن وركيب  المحكم  في اللدس، بغالب
ي ق ويتيز اللانون سرائيلالمونر ، ما يتعل األحكا  م مون ، وأسرع لصال  كل السياسات اد

االسوئنا   لا  رارات المحكم  المركزي  الا المحكم  العليا، ولكن هذا يونلا صر  مبالغ نائل ، 
ي ،  لا الر اب  الل ائي ، رغ  أن  سرائيلدوأك ر من ذة  بل، كرسو  محكم ، ما يبعد السياسات ا

في الغالبي  الساحل  تدا، فخن  رارات المحكم  العليا ووما ا في نهاي  المنا  مو سياسات 
 االحوالل، واالسو ناءات في  راراوها هام ي  ومحدود ق

 اسرائيلوبرها ي سالحقس في منو تمعيات وأنر وعسرائيلواللانون ال اني، يمنو يعني وزير الوعلي  اد
ي ،  اص  في سرائيلي، من الليا  بن انات ال منهتي  في المدارس ادسرائيلنا ن   د التي  اد
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المرحل  ال انوي ق وفي  لذي  هذا اللانون، هو ن ان تمعي  سكاسرو الصمتس، الوي أسسها تنود 
رائ   مو واسوبداد ، في أ لاا  دوان سالسور الوا يس، وهي وو ق ت2002و بان احويان في العا  

ق وهناك مدارس يهودي   اص  في 1967يمارسها التنود والمسووننين في المنانق المحول  منذ العا  
 مننل  ول أبيا الكبري، وسو ي  هذه التمعي  لاللولاء مو النالا من باا سماع الرأة اآل رق

  18/7/2018الغد، عم ان، 

 

 لثمن"اعتقال ثالثة مستوطنين من عصابة "تدفيع ا .21
ي، يو  ال ال اء،  ال   مسووننين، لال وباه في سرائيلا وللت  رن  االحوالل اد: محمود متادل 

 لو ه  في ن انات  صابات سودفيو ال منس ادرهابي ، في  ري  حوسان الوا ع  بالري  الغربي 
 عارات  نصري  وي وب  بأن المسووننين  اموا بكواب   لمدين  بيت لح  في ال ذ  الغربي  المحول ق

 لا غرار ساليهود لن يصموواس، سحوسان بلد أنذال الحتار س، باد اف  الا اال وداء  لا ممولكات 
وأفاد مو و سهآروسس بأن  و  وو يق التريم  الوي و عت في أيار/ مايو الما ي،  فلسنيني   اص ق

 وأن ال رن  مددت ا ولال الم وبهين ليو  واحدق
 17/7/2018، 48عرب 

 
 في الجبهة الشمالية "إسرائيل"ضمان أمن ي: صفقة أمريكية روسية تشمل إسرائيل رفسورب .21

أكد المحا ر المو ص  في الواريخ األمريكي في تامع  حيذا، : ن ير متلي - ول أبيا 
ي أبراها  بن وسذي، أن  الولا م  را   ددا  من المس ولين في البيت األبيك، سرائيلالبروفسور اد

ا ل  أن سورما وبووين ووصال الا صذل  يترة العمل  ليها منذ  د   هور، بموتبها الذين أكدو 
سيسا د الرئيس الروسي وا ننن في حربها  د ارهاا حدا    وحاللا د   في سوري ، وسيوي  لها 

، والسعي دتالء اديرانيين  ن سوري ، اسرائيل مان مصالحها في سوري ، بما في ذلك حماي  أمن 
ها أن ونسحا بال  سائر من سوري ، ملابل سكوت وا ننن  لا ممارسات بووين في وسيوفر ل

 أوكرانيا، بل ورفو العلوبات األمريكي  الوي فر ت  لا روسيا بسبا هذا الن انسق
و ال بن وسذي ان  سمن وته  ن ر البيت األبيك، هذا انتاز م ا  ا ليس فلن أن موسكو 

از  ومو   بالعن  والووور، وبذلك ومكين الواليات الموحد  من وعهدت ب مان االسولرار في ا لي  ن
أن وسوكمل بأمان انسحابها من ، انما هذا الوعهد ي مل ب كل وا   بذل تهد لدفو مصلح  أمريكي  

ي في التبه  ال مالي ق هكذا سرائيلمركزي  في ال رق األوسن، أال وهي  مان أمن الحلي  اد
ة من صذل  وبادل  المي ق وفي الملابل، وولبل الواليات الموحد  الا تزء مركز  اسرائيلوحولت 
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ن ل  يكن ب كل رسمي معلن،     ب  تزير  اللر  حلروسيا  والعمليات ال انذ  الوي  نهائيا ، واأل
 نذذوها موسكو في  رق أوكرانياسق

يوسي وفي  وء ذلك، كوا  بير ال  ون األمني  واالسوراويتي  في صحيذ  سمعاري س العبري ، 
ميلمان، أن  سال  ك أن  م  هلسنكي منحت انتازا    صيا  كبيرا  لنونياهو وسياس  حكومو  في 

 10سوري ق وحصل اسو ماره  الل السنوات ال الخ األ ير  بخ ام   ال ات و يل  مو بووين، فالولاه 
 وا د في سوري ، من احبان محاوالت ايران د ام   اسرائيلمراتسق وذكر ميلمان أن سبووين ال يمنو 

و مل من ومات أسلح  مونور ،  صوصا  بناريات م اد  للنائرات، بهد  ولييد حري   مل سالـ 
ي  في الما ي، ل  وعد في األ هر سرائيلي، وروسيا الوي كانت وندد بالغارات ادسرائيلالتو اد

 األ ير  وونرق الا هذه الغاراتسق

 18/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

   آذان 4عيون و 4 ية تبدي حذرها من أداء روسيا في سورية: علينا استخدامإسرائيلعسكرية مصادر  .21
وسوري  في ه ب  التوالن  اسرائيل هدت حدود فصل اللوات بين : ن ير متلي - ول أبيا

المحول ، أمس، حراكا  غير  ادة، اذ سحبت  وات الن ا   لياوها ال ليل  و سما  من تنودها  ر ا ، 
ناـز سورة  200وفي الو ت ذاو ، ودفق نحو  في مننل  اللنينر ق اسرائيلوذاديا  للوصاد  مو وذلك 

 ، ول  يسم  له  بذلكقاسرائيلنحو ال رين الحدودة نالبين الد ول الا 
ي، أمس، بهذه الموا   وا وبروها ونورات مميز  ودل  لا أن سرائيلوأ ادت صح  اليمين اد

،  نن وهدد ونت  في فرك ارادو   لا الحلب  السوري سق و الت صحيذ  سنونياهو  ائد سياسي بارع
سيسرائيل هيو س، اليميني ، ان ساالسومرار في هذه السياس  سيعيدنا الا حلب  الهدوء واألمان الوي 

سن ، ل  يو   اللها انالق رصاص  واحد  بين البلدينسق لكن  40وسوري   اسرائيلسادت بين 
أبيا أبدت وحذ ا   لا هذه اللهت  الموذائل ، و الت ان من يريد أن يوعانا مصادر  سكري  في ول 

مو روسيا  لي  أن يسو د  أربو  يون وأربو  ذانق وأ افت: س الل المعرك  الوي  نوها  وات 
الن ا  في مننل  در ا،  بل  د  أيا ، كان هناك وعاون بين  وات الن ا  والتي  الروسي وححزا 

ي  بأن روسيا وعمل اسرائيلي موالي  ديرانسق و الت: س الفا  الد اءات تهات سياسي  هللا  و وات أ ر 
ي ولول ان الروس وفروا سرائيل لا ابعاد ايران  ن الحدود، فخن المعلومات المووفر  لدي التي  اد

غناء  تويا  لللوات البري  الوي  ملت في المننل ، و مت باد اف  الا  وات الن ا  السورة 
 ناصر  ديد  من ححزا هللا  اللبناني والميلي يات األ ري الموالي  ديرانسق 

 18/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 دفن رأسها في الرمالأردان يعقب على رسالة وجهها االتحاد األوروبي: من المحزن أن تختار موغيريني  .21

ا ورد في رسال  االوحاد ي، غلعاد اردان  لا مسرائيلول أبيا:  لا وزير األمن الدا لي اد
انولادات  الا أردان  ملت وزير   ارتي  االوحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، وتهوها األوروبي

 ديد  اللهت  الا اردان، وا وبرت وصذ  سد   االوحاد األوروبيس بأن  سأن ن  ارهابي س، سمحك 
حزن أن و وار وزير   ارتي  االوحاد ، ان  سألمر مو ال أردان وعليبا   لا الرسال  كذا وو ليلسق

األوروبي، مر  أ ري، دفن رأسها في الرمال، وووتاهل الدليل الوا    لا أن من مات الملانع  
الوي ووللا ومويال منها ب كل مبا ر أو غير مبا ر، مروبن  أو ووعاون مو من مات ارهابي  م ل 

 حماس والتبه  ال عبي سق

 18/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 على الطائرات الورقية الحارقة تشدد الحصار على غزة رداً  "إسرائيل" .21
، ومنعت وسلي  الو ود  بر ال ال اءحصارها لغز  يو   اسرائيل ددت : أ   ا -اللدس المحول  

واللناع بعد انالق   رات النائرات الور ي   اسرائيلمعبر كر  ابو سال  الوحيد لعبور الب ائو بين 
 ي قاسرائيلا نول الحدود، بهد  الوسبا بحرائق في مزارع الحار    ل
 بر السياج الحدودة مو  أنللتان مئات من النائرات الور ي  والبالونات الحار    اسرائيلوا لنت 

 غز ، ما ادي الا حرائق كبير  في المنانق الزرا ي ق
 2,600دون  ح 26,000 اليحو  لا  أواحريلا  750ي، ان سسرائيلو ال نانق باس  تهاز ادنذاء اد

ب مس   ي سرائيلادهكوار   الل مئ  يو ، ما وسبا بالحاق ا رار في المزارعس،  دروها الحكوم  
 دوالر ق أل  400مليون و حواليماليين  ا ل ح

ي  ليل  أمس، و ديد الحصار بعد اغالق المعبر االسبوع الما ي اما  سرائيلوأ لنت وزار  الدفاع اد
 قاسرائيلالنائرات الور ي  الحار   من اللناع باوتاه  انالق  الب ائو، ردا   لا اد ال غالبي

وأو حت الوزار  في بيان وعليق وسلي  الو ود حوا االحد الملبل، ووللي  مساح  الصيد الوي وسم  
وأكدت انها سسوسم  بعبور المواد الغذائي   بها  بال   وانئ غز  من سو  اميال بحري  الا  ال  ق

 واالدوي  بعد دراس  كل حال   لا حد سق
 17/7/2018الحياة، لندن، 
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 تتهم المتظاهرين في غزة باستخدام الطيور إلشعال الحرائق "إسرائيل" .21
اوهمت سلنات االحوالل المو اهرين الذلسنينيين في  ناع غز  باسو دا  النيور د عال حرائق 

ي  في بيان ل ، أن  و  الع ور  لا صلر سرائيلق وذكر المكوا الصحذي للحكوم  اداسرائيلدا ل 
 16مو ماد  حار   مربون  بنرف  في حديل  سهابيصورس باللرا من  ناع غز  يو  اال نين الر 

 وا وبرت سلنات االحوالل أن هذا يم ل سأول حال  اسو دا  كائنات حي  د عال الحرائقسق التارةق
نار المعاهدات الدولي  ذات ال أن حول ساسو دا  وأ افت أنها ودرس امكاني  ولدي   كوي في ا

 الكائنات الحي  لألغراك ادرهابي سق
 17/7/2018األيام، رام هللا، 

 
 استشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها شرق غزة .12

اسو هد صباـ يو  ال ال اء، ال اا التري  سارة داود ال وبكي موأ را  بتروح  الوي أصيا : غز 
أيار الما ي  رق  14 الحوالل ادسرائيلي  الل م اركو  بمسير  العود  فيبها برصا   ناص  ا

وأفاد مراسلنا نلال   ن مصدر نبي و ن  ائل  ال وبكي وهو من حي الوذاـ  رق  مدين  غز ق
 اما   موأ را  بخصابو  ال نير  في  نل ، والوي وسببت ل  ب لل 20المدين ، باسو هاد ال اا سارة ح

 يل  للعالج بمسو ذا دا ل مدين  اللدس المحول ، الا أن اسو هد صباـ اليو قربا ي، وو  وحو 
 هيدا  في  ناع  140 ، الا30/3/2018وباسو هاد ال وبكي يروذو  دد  هداء مسير  العود  منذ 

 غز ق
 17/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حتالل يقتحمون األقصىأكثر من مئة مستوطن وأربعة من سلطة آثار اال .12

مسووننا، وأربع   ناصر من سلن    ار االحوالل، يو  ال ال اء، حالذور   111ا وح   :وفا - اللدس
 المبارك من باا المغارب ، بحراس  م دد  من  وات االحوالل ال اص ق األ صاالصباحي   المستد 

 الاوالي ، وو للها االسوماع و ال مراسل سوفاس: ان اال وحامات ومت  بر متمو ات صغير  ومو
وأو   أن  ناصر من  وات االحوالل، صو رت صباـ   روحات حول ُأسنور  الهيكل المز و ق
 دون معرف  األسبااق األ صادا ل المستد  ادسالمي اليو   س  ادنذاء الوابو لدائر  األو ا  

 17/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 أسفل األقصى "ثة الحفرياتكار "مفتي القدس يحذر من  .11
حذر ال يخ محمد حسين المذوي العا  لللدس والديار الذلسنيني ، من سكار ي  الحذرياتس الوي  را  هللا:

وتريها سلنات االحوالل في مننل  اللصور األموي ، الوا ع  في التانا الغربي من المستد 
  ادسالمي  الموتود  في المننل  ووو و في بيان أصدره أمس حدوخ س ل ل س في األبني األ صاق

تميعها، ومن    هدمها، لوغيير هوي  المدين  الملدس ، ووهويدها بالكاملق وأكد أن سلنات االحوالل 
سوو اهر بالوذوي   ن أساسات هيكله  المز و س، م كدا أن األمر بات  نيرا تدا   لا المستد 

حال  حدوخ أة هز ، الوي من  أنها أن األ صا المبارك، من وبعات هذه الحذريات،  اص  في 
 وو و أ رارا  تسيم  في المباني واألرو  ق

و دد  لا  رور  ود ل العال  العربي وادسالمي، بتميو دول  وحكوماو ، ومن مات األم  الموحد  
الم وص  كاف ، وفي ملدموها سيونسكوس، وب كل  اتل لل غن الذورة  لا سلنات االحوالل لو   

 الم ننات، الوي وعمل  لا وأتيج الووور في المننل  برموهاق ونذيذ هذه
وندد المذوي كذلك بد وات تما ات اسويناني  مونرف ، لون ي  سمسير  ليلي  اسوذزازي س، ونو  حول 

 أسوار البلد  اللديم  في اللدس، في محاول   ال ان هدفها ساحالل وا و تديد في المدين سق
 18/7/2018، لندن، القدس العربي

 
  في القدس مواجهات في الضفة تصدت لحمالت االعتقال ومصادرة األموال واالحتالل يهدم منزالً  .11

را  هللا:  نت  وات االحوالل حمل  مداهمات وا ولاالت في منانق موذر   في ال ذ  الغربي  
لمستد المحول ، و للها و وع مواتهات، فيما ا وح  مسووننون في و ت مبكر من يو  أمس باحات ا

األ صا المبارك، وهدمت سلنات االحوالل كذلك أحد منازل سكان مدين  اللدس، وووزيو ا نارات 
 لمصادر  أراك واسع   را بيت لح ق

وا وللت  وات االحوالل أربع  فلسنينيين من بلدوي بيوا ومادما تنوا مدين  نابلس  مال ال ذ ، 
ووذوي هاق كما ا وللت سبع    رين من محاف    بينهما أسير محرر، وذلك بعد مداهم  منازل ذويه 

 بيت لح ، بعد  ملي  ده  واسع  نالت العديد من اللري الوابع  لها، و للوها  مليات وذوي  د يل ق
و هدت بلد  بيت أمر في محاف   ال ليل تنوا ال ذ ، مواتهات  نيذ  مو  وات االحوالل،  الل 

 أموال  اص ق وذوي  منازل في البلد ، واالسويالء  لا
وأنلق تنود االحوالل النار والرصا  المعدني المغل  بالمنان صوا المو اهرين، وكذلك  نابل 

 الصوت دون أن يبلغ  ن و وع اصاباتق
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العسكري  في ال ليل وذوي   د  منازل، بينها منزل ألحد األسري دا ل ستونها، كما  و مل العملي 
  مووتهين الا أ ماله  و ر لت مروره قاحوتزت   رات المركبات الوي ولل  ماال

كما اندلعت مواتهات مو تنود االحوالل في  ري  أبو   يد   مال غرا را  هللا،  الل  ملي  
ا وحا  نذذوها  وات االحوالل للبلد  و للها وذوي   د  منازل وو ريا محووياوهاق و هدت بلد  بير 

  ن و وع اصاباتق أن يبلغدون  زيت الوابع  لمحاف   را  هللا مواتهات مما ل ،
فلسنينيا  لا حمل  ا وحامات ومداهمات ليلي  ألنحاء موذر   في  16و ال تي  االحوالل ان  ا ولل 

 ال ذ  الغربي  المحول ، الفوا الا أن المعوللين منلوبون لم اركوه  في أن ن  ووعلق بالملاوم ق
بير ،  الل  مليات الده  والوذوي ، بز   كما أ لن تي  االحوالل  ن مصادرو  لمبالغ مالي  ك

 اروبانها بالذصائل الذلسنيني ، كما أ لن الع ور  لا معدات وأسلح ق
وفي سياق اال وداءات  لا المستد األ صا،  ال منسق اد ال  بدائر  األو ا  ادسالمي  في 

مستد األ صا المبارك اللدس فراس الدبس، ان م ابرات االحوالل اسود ت، للمر  ال اني ، سادن  ال
و ال ان هذه السيد  المو ذ  في المستد األ صا،   عت صباـ أول  نتوي ال   ير، للوحليقق

من أمس للوحليق وُأفرج  نها في نهاي  اليو ، حيخ سلمت م ابرات االحوالل ال   ير أمر 
 اسود اء للوحليق معها متدداق

 18/7/2018، لندن، القدس العربي
 

ية عمداً بيتسيلم: االحت .11  الل قتل الممرضة الغز 
أكد ولرير تديد لمركز بيوسيل  ادسرائيلي، الذة يعالج   ايا الذلسنينيين  :برهو  ترايسي - الناصر 

، أن تي  االحوالل  ول  مدا الممر   روزان النتار،  مدا، 1967في المنانق المحول  منذ العا  
يونيو  /ي اللناع، في اليو  األول من  هر حزيرانحينما كانت وعالج المصابين في مسير  العود ، ف

و ال مركز بيوسيل  ان   الفا لمزا   تي  االحوالل، فخن الولرير الذة أتراه المركز ي بت  الما يق
صاب  ا نين من  أن انالق نار موعمد  لا يد  نصر من تي  االحوالل هو الذة أدي الا ملولها واأل

، سحين كانوا  لا بُ  مورا من ال رين الذاصل وه  يرودون الزة النبي  25عد نحو زمالئهما بترـو
بحيخ يسهل ومييزه ق غير أن  حوا أما  هذه المالبسات الذا ح  ي من رووين النمس بنهت  

 ال ابت أن محاسب  أيا كان  لا ذلك وبلا احوماال  ئيالسق
ق النار الوي ووبعها اسرائيل و ال بيوسيل ، ان سملول روزان النتار يعوب"ر نويت  مبا ر  لسياس  انال

 30منذ بدء مسيرات العود ق و د باوت معلوم  النوائج الذواك  لهذه السياس : منذ بدء الم اهرات في 
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 اصرا  لا األ ل  18مو اهرا بينه   127 ذار حمارس  الما ي، و   ول تراء ونبيق هذه السياس  
 وا في التانا اآل ر من ال رين الذاصلسق ومع مه  ل  ي كل  نرا  لا  وات األمن الذين انو ر 
    تراء انالق األ ير  الناري ق  4,100ووابو الولرير أن  سا اف  الا ذلك أصيا أك ر من 

صاب اسوهدفت هذه السياس  أ  اء نوا   ادغا   النبي  أي اسق و دد حاالت  ول  مسعذين  بل  واأل
 ال هيد  النتارق

 18/7/2018، الغد، عم ان

 
 من مصانع غزة ُتغلق أبوابها بفعل الحصار %80: الشعبية لمواجهة الحصار اللجنة .11

من المصانو والور  والمحال الوتاري  في  ناع غز  أبوابها ب كل  %80أغللت س: الرأةس –غز  
أل   امل و ال   300تزئي أو كلي، وسن اروذاع لعدد العمال العانلين  ن العمل الذة بلغ 

 ال ريتينق
ن  ال عبي  لمواته  الحصار  لا لسان رئيسها النائا تمال ال  رة، في وصري  وأو حت اللت

صحذي اليو  ال ال اء، أن الونذيذ ادسرائيلي الموصا د ل ن   نق غز  هدف  ب كٍل أساسي انهيار 
، ما ي دة دغالق كل المصانو والمحال الوتاري ق  األو اع اال وصادي  كامال 

المواد ال ا  الالزم  للصنا  ، ما سينعكس  لا  %100ل يمنو بنسب  وبحسا اللتن ، فان االحوال
تميو العمال الذين يعملون اآلن، ولو ب كل تزئي، وسينوج  ن هذا انهيار اللدر  ال رائي  حوا في 

 حال ووفر بعك مسولزمات الحيا  األساسي ق
في مو ع ، وكذلك  ربيا   وأكدت اللتن   لا  رور  العمل فلسنينيا  من  الل ووحيد كل التهود كل

 واال وصادة المنهارق ادنسانيودوليا  لوالفي أ نار ال ن  ادسرائيلي ، والعمل السريو دنلاذ الو و 
 17/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل يصادر محتويات مدرسة بالقدس .11

محوويات المدرس  الن امي  صادرت سلنات االحوالل ادسرائيلي اليو  : هب  أصالن -اللدس 
 األساسي  في بلد   عذان  مال اللدس المحول  بحت  وراك  ال رائا  ليهاق

وأفاد سمير تبريل، مدير مكوا الوربي  والوعلي  في المدين  المحول ، أن  ناصر من دائر  ال رائا 
ي  ملي  معاين  المعروف  باألرنونا، ورافلها  وات من  رن  االحوالل ا وحمت المدرس  و ر ت ف

 للمحوويات،  بل أن وصادر أتهز  حاسوا ونابعات و الت وصويرق
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وونالا دائر  ال رائا الوابع  لبلدي  االحوالل باللدس المدرس  الوابع  لوزار  الوربي  والوعلي  
نالب   230أل   يكل اسرائيلي،  ريب   لا العلار الذة يوعل  في  حوالي  21الذلسنيني  بدفو مبلغ 

 لدسي قم
و ال مدير مكوا الوربي  للتزير  نت سكانت وصلنا ا عارات بالدفو، لكن هذا غير  انوني، لذلك ل  

 نكن نوتاوا معها، نحن نلد  وعليما متانيا ألبناء وبنات المدين ، وهي م سسات غير ربحي سق
لمدارس وو و تبريل منالبات االحوالل المالي  هذه في  ان  الومييز العنصرة،  اص  أن ا

 ادسرائيلي  معذا  من دفو ال رائاق
ووص  تبريل ا وحا  المدرس  بأن  وعد  غير ملبول، ومحاول  د صاء المدارس الذلسنيني  

 ومحاصروها والسينر   لا الوعلي  في المدين  الذة يحارب  االحوالل بنرق  د ق
 17/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من أراضي الخضر جنوب بيت لحم دونماً  120االحتالل يستولي على  .11

دونما من أرا ي بلد  ال  ر تنوا بيت  120اسوولت  وات االحوالل ادسرائيلي  لا : بيت لح 
األرا ي  أنوأفاد منسق لتن  ملاوم  التدار واالسوينان في بيت لح  احمد صالـ لمراسلنا،  لح ق

 روا  لا اد نارات مو و   وسن المسوهدف  ولو في مننل  س ز ندـس، م يرا الا أن أصحابها  
 لال وراكقيوما  45، وول ي بخ نائه  مهل  األرك

 17/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة: يديعوت أحرونوت .11

في محاول  لوتنيا غز  حربا تديد  بسبا هذه النائرات،  غنت : محمد نبيل حلمي - اللاهر 
اللاهر   لا حرك  حماس، وأمهلوها أياما كي ونهي أو و ذ  بصور  ملحو    اهر  النائرات 

 الور ي  والبالونات الحار  ، الوي ونلق من  ناع غز  نحو المنانق ادسرائيلي  المحاذي ق
ت أحرونوتس ادسرائيلي ، فخن حرك  حماس اسوتابت، وبحسا ولرير ن ره مو و صحيذ  سيديعو 

وأبلغت تهاز الم ابرات المصري  بأنها وعمل فعال  لا  ذك  دد البالونات الم وعل  الوي ورسل 
الا اسرائيل، لكنها غير  ادر   لا ايلا  ذلك دفع  واحد ق و ال مصدر في  ناع غز  للصحيذ ، 

ت الحار   دفع  واحد ، ألن هذا سيمس بصوروها ومكانوها ان حماس ال وسونيو و   ارسال البالونا
 أما  أهالي اللناع وم يديها  موما، ولذلك فخنها سولو  بهذا ودريتياق
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وبالذعل، لوح   ذك وا   في  دد النائرات والبالونات الم وعل  الوي أنللت من غز ،  الل 
سر   ائيلقاأليا  ال ال   األ ير ، بعد ا الن الوهدئ  بين حماس واأل

وتاء المو   المصرة أي ا، مووافلا مو مو   ميالدينو ، الذة حذر حماس من حرا مدمر  
بسبا النائرات، وورافق مو غلق مصر معبر رف  البرة مو غز ق وربنت وسائل ا ال  اسرائيلي  
بين ادتراء المصرة ومحاول  زياد  ال غن  لا حماسق لكن مصدرا مصريا  ديد االنالع  لا 

سرائيل،  ال لرسال رق األوسنس، ان سالنر  ادسرائيلي يحاول مل  ا لعال ات المصري  مو فلسنين واأل
و و اللاهر  وحت اال وبار  ن نريق اغالق معبر كر  أبو سال ، رغ  ما يم ل  من  سائر 

 ا وصادي  فادح  لول أبيا، وذلك بهد  دفو مصر لذو  دائ  لمعبر رف سق
يال  أما  ما اذا كان اغالق معبر رف  أول من أمس، ألسباا فني  وأ ا  المصدر: سلن نوو   نو 

وولني ، غير أن اللاهر  أرادت ابالغ رسال ، بأنها ولد  وسهيالت اترائي  فيما ي   الحرك  في 
المعبر، لكن دون أن يم ل ذلك  غنا   لا  رارها في حرك  فوح  واألغال  سق ووابو المصدر أن 

ي المعني ، وللت الرسال  المصري ، ب رور  االنوباه الا أن اللرار ميالدينو  واألنرا  األ ر 
وأو   المصدر أن اللاهر  ودرك أن سالوذاهمات  ال ا  بمعبر رف ، هو  رار مصرة  ال ق

سرائيل، ليست موماسك  أو مسومر ، وأنها  المصاحب  للوهدئ  والهدن  في  ناع غز  بين حماس واأل
 سوكون مصحوب  بوحديات  د سق

وابو أن سمصر سووواصل  الل األيا  الع ر  الملبل ، مو حرك  فو  للحصول  لا اتابات ب أن و 
ما نرح  وفد حرك  حماس، الذة  لد تلس  مباح ات مو مس ولي الم ابرات المصري ، نهاي  
األسبوع الما ي، وفي أ لاا ذلك سيو  ورويا للاء  ال ي ي   مم لين  ن حركات حالتهاد 

و ، وحماس سق واسوكمل: ساللاهر  سولد  وسهيالت للناع غز ، لكن دون أن يم ل ذلك ادسالمي، وف
  غنا   لا اللرار المصرة بأة حالسق

 18/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 معبر رفح إغالقمصر تنفي  .11
معبر  اغالقب أن  اد ال نذت السلنات المصري  ما وداولو  بعك وسائل  :صالـ تمع  - اللاهر 
وأكدت السلنات المصري  اسومرار فو  معبر رف  أما  حركوي السذر والوصول و بور  لبرةقرف  ا

،  لا الرغ  من وتود  نل ادنساني االوتاهين، وكذا المسا دات  فيوالعاللين  ادنساني الحاالت 
 قاصالح في  بك  االوصاالت وتارة  فني

 17/7/2018، القدس، القدس
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 من نتنياهو: السعودي ة تٌقيم معنا عالقاٍت وطيدةٍ  ُمستشِرق إسرائيلي  ُمقر ب .12

، دق ايدة كوهين، الباحخ في مركز بيغن زهير أندراوس: –الناصر   -ُيعوبر الُمسو رق ادسرائيلي 
في ول أبيا، من الُملر بين تد ا لوزار  ال ارتي   الوي يلودها رئيس  االسوراويتي السادات للدراسات 

و، وين ر بين الذين  واأل ري  لا وسائل الوواصل االتوما ي  أ بار ا  ن الوزراء، بنيامين نونياه
 ال ات دول  االحوالل مو دول ال ليج، يوبي ن فيما بعد أن  مصدرها كان وسريب ا ملصود ا من دوائر 

 صنو اللرار في اسرائيلق
-كها ال رة  اليهودة  دق كوهين، وناول في ملاٍل ن ره يو  ال ال اء في صحيذ  حيسرائيل هايو  ، لمال

، وناول في  العال ات بين كيان  ،  يلدون أديلسون، الذة ينذي وتود ال عا الذلسنيني  األمريكي 
االحوالل والمملك  العربي   السعودي  ، حيخ هات  الرياك ب كٍل سافٍر والذٍع واوهمها بأن ها ُوكيل 

سرائيل، ال وُليمان  ال اٍت رسمي ٍ ،  وبحسب ، فخن  السعودي  بمكيالين في  ال اوها مو اسرائيلق واأل
مو نـر الُمبادر  السعودي   من  بل ولي  العهد  نذاك، األمير  بد هللا، بدأت  2002ولكن في العا  

وزايدت االوصاالت بين ول أبيا  2015وُنسج العال ات بين الدولوين، الفو ا الا أن   في العا  
 سمي ا، بحسا وعبيرهقوالرياك، زا م ا أن   سم ا منها كان ر 

و د د  الُمسو رق ادسرائيلي   لا أن  الُمحذ ز الرئيسي  للتهد الُم ورك للدولوين كان ُمحارب  البرنامج 
، ُم ير ا في الو ت  ين  الا أن  ولارير ُن رت حول  يا  رئيس الموساد حاالسو بارات  النووة  اديراني 

لسعودي   لونسيق الموا    د  التمهوري   ادسالمي  ، ووابو ال ارتي    األسبق، مئير داغان، بزيار  ا
ا  ياسي ا، ووحديد ا بعد   ائال  ان  العال ات بين اسرائيل والسعودي   ستل ت في السنوين األ يروين ر م 
، محمد بن سلمانق  ن ر أنباٍء في الصحاف  العالمي   حول للاٍء ُ لد بين نونياهو وولي  العهد السعودة 

 17/7/2018، لندن، ليومرأي ا
 

 توسع مواجهتها مع إيران لتشمل ممرًا بريًا من طهران عبر العراق "إسرائيل"وول ستريت جورنال:  .12
لندن ر ابراهي  دروي :  الت صحيذ  سوول سوريت تورنالس ان ساسرائيل وسعت من تبه  المواته  

العرا ي  كان الهد  منها  –وري  مو ايران، ونذذت في حزيران/ يونيو، غار  توي   لا الحدود الس
منو وصول  حنات أسلح  الا حزا هللا  بر العراق وسوري  ومن    الا لبنانس، اذ ان ول أبيا 

 سورغا بدفو  دووها نهران بعيدا  ن الحدودسق
العرا ي ، وتاءت  –الغار ، الوي و عت في حزيران/ يونيو،  ربت مو عا بعيدا  لا الحدود السوري  

النيران ادسرائيلي سلسل  من العمليات  لا موا و ي وب  بأنها اسوهدفت ملاولين وموا و  بعدما  ن
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، وفق الصحيذ ، الوي بينت أن ساسرائيل ل  ون  أو و كد أنها  امت   سكري  ديران في سوري
ان  بالهتو سق أما الواليات الموحد  فل  وكو  بنذي  ال وها بالهتو ، بل ان مس وال  أمريكيا ،  ال

 اسرائيل هي الته  الوي ول  وراءهق
حزيران/ يونيو/  17ونللت سوول سوريت تورنالس  ن مس ول أمني،  ول  ان الغار  الوي  نت 

اسوهدفت مو عا  في بلد  الهرة، الوا ع  تنوا بلد  البوكمال، حيخ وعمل ميلي يات وابع  ديران مو 
وحسا المصدر،  ول في الغار  أك ر  لا سوري ق ناصر من الحرس ال ورة اديراني لنلل األسلح  ا

ملاوال  من كوائا سحزا هللاس ال يعي  الوي يعولد أنها ونلل األسلح  ديران  بر العراق ومن  20من 
وكان هد  اسرائيل من وراء الغار ، ارسال رسال ، أنها لن ووسام  مو محاوالت ايران     الا سوري ق

 راق وسوري  الا لبنانق بناء تسر برة من نهران  بر الع
ت  وا د  سكري  في منانق م ولذ  من أووذكر الصحيذ  أن سايران والميلي يات الوي ود مها، أن 

 سوري ، للمسا د  في  وال ون ي  سالدول  ادسالمي س والتما ات المعار   لن ا  ب ار األسدسق
 18/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 والسلطة الفلسطينية لمنع انفجار غزة "ائيلإسر "ميالدينوف: نعمل مع مصر و .11

مبعوخ األم  ، أن محمد نارق،  ن نيويورك، من 17/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
الموحد  ال ا  بعملي  السال  بال رق األوسن، نيكوالة ميالدينو ، أ لن ال ال اء، أن  يعمل سب كل 

سرائيل ومصر وا ل ركاء اد ليميين والدوليينس للحيلول  دون وذتر و يق مو السلن  الذلسنيني  واأل
 األو اع في  ناع غز  وحل كاف  الل ايا ادنساني  ب سق 

و ال المس ول األممي، ان سبرنامج األم  الموحد  ادنمائي/ برنامج مسا د  ال عا الذلسنيني، يلو  
الناتم   ن ال رو  حالي ا بونذيذ  د  برامج ل لق فر  العمل من أتل و ذي  ونأ  اآل ار 

وأ ا  في بيان وللت األنا ول نس   من  سان  اال وصادي  واالتوما ي  اللاسي س بلناع غز ق 
 تهود برنامج األم  الموحد  ادنمائي في  لق فر   مل هو ما نحوات  ومام ا في المرحل  الحالي سق 

فرص   2,500ب لق ما يزيد  ن  أن برنامج األم  الموحد  ادنمائي سسيلو  في البداي ، الاوأ ار 
: سوبينما نعمل  لا احراز ولد   12 مل نارئ  و صير  المدي  الل   هر ا في اللناعسق وأرد   ائال 

 لا صعيد الحل السياسي حفي ا ار  للمصالح  ، يم ل هذا بداي  لما نأمل أن يكون تهد أكبر في 
 د   البني  الوحوي  في  ناع غز  و لق فر   ملسق

  ميالدينو ، أن ولك الم اريو التديد  سود   ان ران ال باا من  الل األ مال الريادي  وأو 
 ونوير المهاراتق الاوال ركات النا ئ  والعمل  ن بعد ود   األ مال والودريا المهني باد اف  
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در  وبين أن  سوفي  وء الوصعيد ال نير الذة حدخ  لا مدي األيا  اللليل  الما ي ، فخن م ل مبا
ا من أة و ت م ا، ولذلك فخنني أد و تميو  برنامج األم  الموحد  ادنمائي وعوبر أك ر الحاح 

 األنرا  أن ووراتو  ن حاف  الحراسق
أ ا  أن سبرنامج األم  الموحد  ، مالدينو ، أن غز ، من 18/7/2018، الحياة، لندنوأ افت 

 هرا ،  12رئ  و صير  المدي  الل فرص   مل نا 2500ادنمائي سيلو  بخيتاد ما يزيد  ن 
في المئ  منه سق وأ ار الا أن  40  صا ، ي كل النساء  2979سيسوذيد منها في  كل مبا ر 

سالم اريو سود   ان ران ال باا، من  الل األ مال الريادي  وال ركات النا ئ ، والعمل  ن ُبعد، 
 اتسقود   األ مال والودريا المهني، ا اف  الا ونوير المهار 

وأو   أن سهذه الود الت ُوعوبر تزءا  من مبادر  مسومر  للبرنامج في غز  من  الل برنامج الومكين 
اال وصادة لل عا الذلسنينيق ولذت الا أن سالبرنامج أنلق حدي ا  م ننا  ل لق فر  العمل 

 اا و اب ، من  منه  أصحاا االحوياتات ال اص ، الذين  1,500 حواليالنارئ سي د  
سيسوذيدون من فر   مل  صير  الا مووسن  المديا وسي مل هذا البرنامج ودريبا  مهنيا  لونوير 
ال دمات العام ، ووو ي  منلذين بحريين، وونوير ن ا  المعلومات التغرافي  في بعك بلديات 

 صيادا  من اسوعاد  أ ماله  وسبل معي وه سق 420اللناع، ا اف  الا ومكين 
ذا البرنامج سيو  بومويل من سالبنك ادسالمي للونمي س بليم  مليون"ي دوالر، و و ال ان سونذيذ ه

مليون دوالر، ا اف  الا ومويل من سبرنامج األم   1.2سالوكال  السويسري  للونمي  والوعاونس بليم  
 أل  دوالرسق 300الموحد  ادنمائيس بليم  

مصدر د ل، ا اف  الا م اريو  4000ن وأو   أن  من  الل هذه المبادرات سسيو   لق أك ر م
البني  الوحوي  المسومر ، الوي وو  من  اللها ا اد  ا مار المنازل والم سسات الوعليمي  ومرافق المياه 

وأ ار الا أن ساألم  الموحد ، ووحرك في  كل  اتل،  ومياه الصر  الصحي والمرافق الصحي سق
في  60لعن  والذلر ومعدالت البنال  الوي وصل الا في  ل الو و الحالي من الووور الموسارع وا

 المئ ، ل لق فر   مل وونوير مبادرات لالنوعا  اال وصادة لل باا والنساء في  ناع غز سق
 

 موغيريني تتهم وزيرًا إسرائيليًا بالكذب والتضليل .11
  اللهت  الا وتهت وزير   ارتي  االوحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، انولادات  ديد ول أبيا:

وزير األمن الدا لي ادسرائيلي، غلعاد اردان، وا وبرت وصذ  سد   االوحاد األوروبيس بأن  سأن ن  
 ارهابي س، سمحك كذا وو ليلسق
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وتاء ذلك في رسال  بع ت بها موغيريني، ردا  لا رسال   لني  وتهها اليها اردان، ونالبو  بولدي  أدل  
، م كد  أن  ال أساس من الصح  الد اءاو ، بأن االوحاد األوروبي وبيانات  لا نعون  واد اءاو 

 يمول األن ن  سادرهابي س وحمالت الملانع   د اسرائيل، من  الل من مات غير حكومي ق
وكان اردان ز   في رسالو ، أن موغيريني سووتاهل أدل  وا ح   لا أن من مات الملانع  الوي 

أو غير مبا ر، مروبن  مو من مات ارهابي  م ل حماس والتبه  ووللا ومويال منها، ب كل مبا ر 
تمعي  أوروبي   14،  ا  االوحاد بومويل 2016ال عبي  أو ووعاون معهاسق واد ا أن  في  ا  

وفلسنيني ، وعمل ب كل وا   وصري ،  لا الورويج ل دمات الملانع ق كما اد ا أن الومويل 
 وك فر  السال قي ر بخسرائيل واالوحاد األوروبي ويل

وفي الرسال  الوي بعخ بها االوحاد األوروبي الا مكوا اردان في ال امس من يوليو حوموز  الحالي، 
ون رت أمس ال ال اء، كوبت موغيريني أن ساالوهامات حول د   االوحاد األوروبي للوحريك أو 

وم للق ان  يمزج ادرهاا ادرهاا ال أساس لها من الصح  وغير ملبول ، والولرير نذس  غير مناسا 
مو   ي  الملانع ، وي لق حال  من االروباك غير الملبول في ن ر التمهور، حول هاوين ال اهروين 
الموميزوينسق وأ افت: سأ ارك ب د  أة ا ار  الا أن االوحاد األوروبي موورن في د   ادرهاا، وأن 

 13يلسق ووابعت: سمن بين المن مات الراالوهامات غام   وغير م بو  وال و د  سوي حمالت الو ل
المذكور ، هناك ست من مات ال ووللا ومويال من االوحاد األوروبي ألة أن ن  في فلسنين، وال ووللا 
أة منها ومويال من االوحاد ألن ن  الملانع ، كما ذكرت الصحاف  ادسرائيلي ، العديد من المن مات 

 وليين   رين، بما في ذلك الواليات الموحد سقفي الولرير ووللا الومويل من مانحين د
وفيما يوعلق بمسأل  الد   المز و  لحرك  الملانع   د اسرائيل، كوبت موغيريني: ان ساالوحاد 
األوروبي ل  يغير مو ذ ، فهو ي يد الومييز الوا   بين أرا ي دول  اسرائيل واألرا ي المحول  منذ  ا  

 ائيل، وال يد و لملانع  اسرائيل، وال يمول األن ن  ذات الصل سق، ويرفك أة محاول  لعزل اسر 1967
وفيما يوعلق باد اءات د   ادرهاا، كوبت موغيريني: سان لدي االوحاد األوروبي  وانين صارم  
للغاي  لذح  ودراس  المسوذيدين، نحن نأ ذ  لا محمل التد اد اءات االسو دا  غير السلي  

وملزمون بالوحليق في أة اد اء مد و  بأدل  ملموس ق نحن  لا يلين من ألموال االوحاد األوروبي، 
أن أموال االوحاد األوروبي ليست لد   ملانع  اسرائيل أو أن ن  الملانع ، وبالوأكيد  د  ومويل 

 ادرهااسق
 بدوره،  لا اردان  لا ما ورد في رسال  االوحاد األوروبي باللول، ان  سألمر محزن أن و وار وزير 
 ارتي  االوحاد األوروبي، مر  أ ري، دفن رأسها في الرمال، وووتاهل الدليل الوا    لا أن 
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من مات الملانع  الوي ووللا ومويال منها ب كل مبا ر أو غير مبا ر، مروبن  أو ووعاون مو 
 من مات ارهابي  م ل حماس والتبه  ال عبي سق

 18/7/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 وبوتين معجب بنتنياهو "إسرائيلـ"لتفاهمات طيبة بالنسبة ل ترامب: توصلنا .11
الناصر : أ اد رئيس حكوم  االحوالل بنيامين نونياهو بوصريحات الرئيس األمريكي دونالد وراما 
بأن  ووصل مو ن يره الروسي فالديمير بووين لوذاهمات نيب  بالنسب  دسرائيل دون ك ذ   نها ، 

 وأ اد األ ير بدوره بموا   الرئيس بووينق  وأن بووين معتا بنونياهوق
و ال وراما أمس للنا  سفوكسس األمريكي   لا للاء اللم  مو بووين ان األ ير ي من بخسرائيل و د  

ن  سيواصل ولديمها وسهذا تيد لنا تميعاسق  مسا دات ك ير  لنونياهو، واأل
السياسي التنرال باالحويان  -منيفي وصريحات لإلذا   ادسرائيلي  العام   ال رئيس اللس  األو 

ن كان بلياد    اموس غلعاد ان ال يار األه  بل الحيوة هو وتود ن ا  مسولر في سوري  حوا واأل
السذاـ ب ار األسد، ألن  يحاف   لا حدود هادئ  مو اسرائيل ب كل منهتيق ووابو سووافق وراما 

ن بالوذاصيل الوي سوحدد الوا و  لا وبووين  لا  مان أمن اسرائيل أمر ها  تدا ويبلا االموحا
 األركق و لا سبيل الم ال هل معنا هذا الووافق  روج ايران من سوري ؟سق 

وفي السياق وتمو   رات السوريين أمس  را المننل  الحدودي  بين اسرائيل وسوري  في اللنينر ، 
ر من الحدود وو د مو 200التي  ادسرائيلي منه  الوو    لا مساف  ولدر بنحو  ونلبت  وات

 بولدي  المسا دات ادنساني  له ق
 18/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 على الجوالن "إسرائيل"كي يبحث االعتراف بسيادة يمؤتمر بالكونجرس األمر  .11

نالا مدير وزار  ال ارتي  األسبق، دورة غولد، الواليات الموحد ، بعد  التهود السا ي  : محمد وود
 ياد  اسرائيل  لا التوالن السورة المحولقلنيل اال ورا  بس

وتاء هذا النلا،  الل ندو   لدت، مساء ال ال اء، بالكونترس األمريكي، و  من  الل منا    
اال ورا  بسياد  اسرائيل  لا التوالن السورة المحول، كما بح خ مسولبل ه ب  التوالن السوري  

 ادسرائيلي   لا التوالن المحولق المحول ، ومدي موافل  وا ننن  لا فرك السياد 
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وحسا المركز ساألور ليميس ل  ون المتومو والدول  وملره باللدس المحول ، فخن الكونترس األمريكي 
 لد هذه الندو  الوي وصذ  برسالمهم س، حيخ بح ت مدي أهمي  ا ورا  وا ننن بذرك السياد  

 ادسرائيلي   لا التوالن السورة المحولق
نلا  من  الل ندو  وحت  نوان سأفق تديد في العال ات األمريكي  ادسرائيلي : من نلل وو  هذا ال

السذار  الا اللدس وحوا اال ورا  بالسياد  ادسرائيلي  في ه ب  التوالنس، برئاس    و 
 الكونترس، رون ديسانوس، وذلك حسبما أفاد المركز ساألور ليميس  لا مو ع  ادلكورونيق

في الكونترس رئيس المركز ساألور ليميس ل  ون الدول  والمتومو، الدكوور دورة غولد، وبادر للندو  
الذة كان بالسابق المدير العا  لوزار  ال ارتي  ادسرائيلي ، وونا   الندو  مدي أهمي  اال ورا  

وهو  األمريكي بالسياد  ادسرائيلي   لا ه ب  التوالن السوري  بالنسب  لألمن اللومي األمريكي،
 األمر الذة نا    غولد في ندو  م ابه  في موسكو، في  هر فبراير/ بان الما يق
 18/7/2018، 48عرب 

 
 قلق أوروبي من الهجمات اإلسرائيلية على غزة .11

أ ربت المم ل  العليا لالوحاد األوروبي لل  ون ال ارتي  والسياس  األمني  فيديريكا : وكاالت
 ق 2014ء ونذيذ ساسرائيلس أكبر هتماوها  لا  ناع غز  منذ موتيريني  ن  للها البالغ ازا

تاء ذلك  الل م ومر صحذي  لدو  موتيريني بالعاصم  البلتيكي  بروكسل،  لا اتوماع وزراء 
 ارتي  االوحاد األوروبي مساء أول أمس اال نينق و الت موتيريني: ان المتومعين بح وا الو و 

توماعق وأ افت سن اهد أن ساسرائيلس ونذذ أكبر هتماوها  لا في غز  رغ  أن  ليس  لا أتند  اال
، وهذا مللق للغاي س، دا ي  تميو األنرا  لو   العن ، ومنو اندالع حرا تديد  2014غز  منذ 

 في المننل ق
 18/7/2018، الخليج، الشارقة

 
   فة األوليةمرة التكل 100: تكلفة مبنى السفارة األمريكية في القدس يفوق يةصحيفة إسرائيل .11

ك ذت صحيذ  سوايمز أو  اسرائيلس، أن بناء مبنا تديد لسذار  الواليات الموحد   :وفا –ول أبيا 
مر  الوكلذ  األولي   100مليون دوالر، ما يذوق  21.2في اللدس سيكل  السلنات األمريكي  

السلنات وحسا الصحيذ  ادسرائيلي ، فخن  رك  البناء الوي وعا دت مو  الم صص  لذلكق
 األمريكي ، سونصا في مبنا السذار  التديد  من ومات أمن مونور  وباه   الوكالي ق
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الوي  Desbuild Limak D&Kونللت و ائق وعرك العلد المو و بين السلنات األمريكي  و رك  
سولو  بو و وونوير من ومات األمن المعلد  للسذار ، مو ح  أن الواليات الموحد   د صرفت 

 مايو الما يق 14أل  دوالر دصالـ متمو اللنصلي  األمريكي   بل افوواـ السذار  في  يو   4ق335
 17/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المنسق اإلنساني يحذر من تفاقم األزمة في غزة في أعقاب القيود الجديدة على الواردات والصادرات .11

محول  في حأوو ا ، تيمي ماكغولدريك، الا او اذ د ا المنسق ادنساني لألرك الذلسنيني  ال: غز 
ودابير  اتل  لمنو حدوخ مزيد من الودهور في الو و ادنساني في  ناع غز ، وذلك في أ لاا 

و ال ماكغولدريك، حسا بيان  و ديد الليود  لا الونل ل، وذلك لدي زيارو  للناع غز  اليو  ال ال اءق
الوي و عت  الل نهاي  هذا األسبوع، فخن الو و في غز  بات  لرسأوو اس ان  سحسبما و ير األحداخ

محذوف ا بم انر بالغ ق ويساورني الللق العميق ازاء فرك  يود ا افي   لا معبر كر  أبو سال ، الذة 
ي ك ل  صا الحيا  لسكان  ناع غز ق فهذه الليود وهد د، في حال اسومرارها، بحدوخ ودهور كبير في 

   و رو  انساني  يلذ ها الب س في األصل، وال سيما في اللناع الصحيقسو و ونواب  اله ا 
 17/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ما الذي يريده االحتالل من تصعيد العدوان على غزة؟ .11

 فراس أبو هالل
لحذر، لدرت  صعد االحوالل من  دوان  المسومر  لا  ناع غز ، بعد أ هر من الووور والهدوء ا
ي  أ وا  سرائيلتعلت المرا بين يوو عون أن هذا الوصعيد هو بداي  لحرا  امل  و ب  اال وداءات اد

ق فهل هي فعال بداي  لحرا  امل ؟ وما هي أهدا  االحوالل من الوصعيد 2014و 2012و 2008
 األ ير؟

 

 الداخلي يسرائيلاإلقراءة في النقاش 
  في الساح  السياسي  واد المي  في دول  االحواللا أن هناك حسما ال يبدو من النلا ات الدا لي

وتاه  ن  دوان  امل  لا غز ، بل ان الحكوم ، و صوصا نونياهو ووزير التي  أفيغيدور 
ليبرلمان، يميالن لعد  ونذيذ م ل هذا العدوان ألسباا ووعلق بعد   در  االحوالل  لا انهاء حرك  

اد المي  والسياسي  الهائل  للحرا، بالن ر لوتارا الحروا العدواني   حماس كليا، وبسبا الكلذ 
 ال الخ السابل ق
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في الملابل، فخن أنرافا أ ري في الحكوم  م ل نيذوالي بينيت، رئيس حزا البيت اليهودة اليميني 
 المونر ، ودفو باوتاه الحرا، ربما لوستيل أهدا  سياسي   د الليكودق

ون ومراكز البحخ فهي منلسم  وتاه ال يارات المناسب  للوعامل مو غز ، بين أما ال براء العسكري
، وبين  ن  دوان  امل 2014 رور  الحذا   لا سالهدوءس النسبي الذة فر   العدوان األ ير  ا  

 د اد  فرك هدوء كامل في ما يسما مسووننات غال  غز ق
 ، حيخ ودفو أصوات حكومي  و سكري  في ال يارات، و هر أي ا تبه  سوريا ولبنان بالواته

واأل المي  ب رور  الوركيز  لا الم او  والم انر األمني   لا هذه التبه ، و د  فو  حرا تديد  
 في غز ق

 

 مسيرة العودة الكبرى والبالونات الحارقة
ذة يمكن وم ل مسير  العود  الكبري والنائرات الور ي  والبالونات الحار   العامل التديد األساسيا ال

أن ي  ر في  ملي  او اذ اللرار الصهيوني  وتاه الحرا  لا غز ، اذ  كلت الحرائق الوي سببوها 
النائرات الور ي  في مسووننات الغال   غنا  عبيا كبيرا  لا الحكوم ، كما م ل أدا  في أيدة 

األ ير لونذيذ  الوزراء والعسكريين األك ر ونرفا لوستيل نلان سياسي   د نونياهو، وهو ما دفو
غارات توي  بووير  أكبر بحت  اسوهدا  مصدرة األوامر دنالق النائرات الور ي ، وبهد  و ذي  

 ال غون الدا لي  والمزايدات السياسي  من األحزاا األك ر و دداق
 

 معادلة الردع
ير هو رغب  ي األ سرائيلوبعيدا  ن المزايدات وال غون ال عبي ، فخن المحرك الحليلي للوصعيد اد

وأ لت ب   اهر  النائرات الور ي   2014حكوم  االحوالل بخ اد  معادل  الردع الوي أنوتها  دوان 
 الحار  ، بسبا الحرائق الكبير  الوي  لذوها هذه ال اهر ق

ولذه  أهدا  االحوالل في فرك معادل  ردع مناسب  من وته  ن ره، ال بد من اسورتاع النلل  الوي 
 :2006س  الردع الصهيوني  منذ  ا  بدأت في سيا

ل  يحلق االحوالل انوصارا وا حا  د لبنان، ولكن اللو  التوي  الغا م   2006في  ا   -
اسونا ت ردع حزا هللا  ن ونذيذ  مليات  سكري   د وسوتلا  دوانا حربيا  امال من االحواللق 

يكن لينذذ  ملي   ان  ل ر هو  ول  ولعل الوصري  األه  لز ي  الحزا حسن نصر هللا في هذا ادنا
أسر التنديين في ذلك الو ت لو كان يعل  أنها سو دة لونذيذ حرا و ل  كل هذا الدمار وال حايا 

 في لبنانق
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ل  يحلق االحوالل أي ا انوصارا وا حا  د حرك  حماس في  ناع غز ، ول"   2008في  ا   -
بوارد ونذيذ اتوياـ كامل بسبا الوكلذ  السياسي  يومكن من انهاء سينروها  لا اللناع، ول"  يكن 

الهائل  د اد  احوالل غز ق وبالملابل، فخن الحرا أنوتت معادل  ردع تديد ،  نوانها العريك هو 
أن انالق صواريخ من  ناع غز  سوعني حربا مدمر   ده، وهو ما أدي لحال  من الهدوء، وو ذت 

 ق2014و 2012بالنبو في حربي 
 ولريبا نذس معادل  الردع بين االحوالل وحماس في  ناع غز ق 2014و 2012وانا  ب ت  د -

ان ما يسعا االحوالل حليل  ل  من  الل الوصعيد األ ير ليس سوي ا اد  و بيت معادل  الردع 
الوي صنعوها الحروا السابل ، بعد د ول  امل تديد لهذه المعادل  هو  اهر  النائرات الور ي  

 الحار  ق
لا الوسا ل هنا حول المو   المنلوا فلسنينيا  لا صعيد ال عا والملاوم ق للد أ بوت وترب  ويب

مسير  العود  الكبري أن العمل الذلسنيني ال عبي السلمي هو األك ر تدوي في المرحل  الحالي ، فهو 
يلي بين من ته  يحاف   لا ساال وباكس مو االحوالل، ومن ته  أ ري يعيد الصراع الا أصل  الحل

 و  احوالل غا م  وبين  عا محول يونلو للحري ، كما أن  يسبا وكلذ  سياسي  واأل المي  أكبر  لا 
االحواللا بملابل كلذ  أ ل  لا ال عا الذلسنيني من الحرا، ا اف  الا  درو   لا وحريك مل  

 الحصار ال ال   لا  ناع غز ق
ولكن ال عا و ياداو  يتا أن وحسا نوائتها الملاوم  الذلسنيني  هي حق لل عا  د االحوالل، 

ووو ذ  رارها بناء  لا هذه الحسابات، وال  يء في المرحل  الحالي  يكل  االحوالل أك ر ويحاف  
 لا اال وباك مع  أك ر من الملاوم  السلمي ا ألن  ناع غز  ال يعلل أن يسومر باحومال وكالي  

 ينيقباه   دون غيره  ن الم روع الونني الذلسن
 16/7/2018، "21 عربيموقع "

 
 نحو مسار جديد للمسألة الفلسطينية .12

 مرزوق الحلبي
ف ل  يار أوسلو واسوئنا  م روع االسوحواذ االسويناني، دفو أوسانا واسع  من الذلسنينيين الا 
ان اء  ناا  ب   دمي يسوعيد البدايات كخنكار وتود  عا يهودة ر وال حلوق ل عا غير موتود 

ك برس وابتس انهارت ول  وعد  ابو  البو   م ل  يار الدولوينق ر أو ا نكار الو ائو  لا األرك والومس 
 ووازي ذلك مو  ود  نز ات كولونيالي  للم روع الصهيوني في فلسنين الواري ي ق



 
 
 
 

 

 31 ص             4692 العدد:             7/18/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

ما أريد وأكيده هنا هو ال نأ في حرك  االنكذاء الذلسنيني  نحو أنمان وذكير وفعل غير ُمتدي  في 
وعبيرق ألن الم ارج ال وكمن في ما ف ل من  يارات واسوراويتيات  مل بل في ما ُيمكن أن  أ ل  

يذو   فا ا ويصنو أمال ق واألمر في رأينا يوصل تذريا  بنبيع   راء  المن وم  الراهن  الوي وندرج 
من اللرن الما ي المسأل  الذلسنيني  في سيا هاق فهي حوما  ال ُو ب  حلب  ال ال ينات أو األربعينات 

وال فور  السوينات أو السبعينات، ال في مكون اوها وال في ووازنات اللوي فيها وال في موا و أنرا  
 في اد لي  والمن وم  الدولي ق اسرائيلالصراع، ال سيما 

اليو  تزء فا ل وم   ر و ر ي  من من وم  دولي  واأل ليمي  سائل  و اءلت فيها المسأل   خسرائيلف
حد الهام ي ق أو ُأرتئت الا أتل غير مسماق وفي الحالوين هناك  رور  د اد   الاسنيني  الذل

 الن ر في ما حصل وصوال  الا ا اد  الن ر في نبيع  الم روع الونني الذلسنيني ومسولبل ق
حوا أكون وا حا ، أ ول ان  يار الدولوين  د انوها الا غير رتع  وأن ال وتود ر سوي في الن ري  

ي ل  يعد احوالال  حواالحوالل مو  ت ، بملدار ما هو اسوحواذ سرائيلر ل ن أ  ر، وأن االحوالل اد
نهائي  لا فلسنين الواري ي ق بل أ وـر أن ُيصار الا م"ذه"م  الصراع  لا أن  بين كولونيالي  

عناصر ُمسوأنذ  ح لا فرك أن اوذا يات أوسلو وعكس ني  ال عبين في وسوي  للصراع ونزع ال
الكولونيالي  من الم روع الصهيوني  وبين أهل البالد األصليين الذين في فلسنين الواري ي  من 
نما حول نبيع  الدول  الواحد  ذات  البحر للنهر والذين ُهتروا منهاق وهو صراع ليس  لا دولوين واأل

 !اسرائيلالسياد  الواحد  الموتود   لا هذا الحيز ر وهي 
من  اسرائيلحرر الذلسنيني من الولسي  التغرافي بين موا و م ولذ  ووحك   فيها م ل هذه اللراء  وُ 

  الل الموانن  أو المعازل أو الحك  الذاوي أو تدران الذصل العنصرة والحواتزق
ر النا ات المأسور  في  لاف   ُيمكن للراء  كهذه ر وهي وسولز  كسر المألو  الذلسنيني ر أن وحر 

فو س و مور سمن م  الوحريرس و كلي  سالمتلس الوننيس و تز السلن  الونني ! الذصائل وأولوي  س
صعب  ألنها ووصل برواي  تما ي   -كما ُيحا  الذالسذ  الذرنسيون-  ملي  الكسر والهد  والوذكيك

ي  ا أهلها  يا ها لو حصل وعديل مكوناوها أو غايات م رو هاق كأن يعولد البعك م ال أن 
ين سو يو وماما في حال ل  ول  دولوه ق أو كأن يلول البعك أن اال ورا  بالسياد  حلوق الذلسنيني

ي   لا كامل الوراا الذلسنيني يعني  ياع  لود من الن ال وال هداءق أو كي  ُيمكن سرائيلاد
للذلسنيني أن يلبل اال وباك بالمسأل  اليهودي  الوي ن أت أصال  لا األرك األوروبي  وو   

؟ هذه أسئل  الزم  و روري  لوحويل اللراء  التديد  وصديرها ا لا فلسنين الواري ي  بح ا  ن حل 
ل الا سونني  فلسنيني س وا ل  من ُ دروها  لا  الا م روع ونني تديد ال لمنو هذه اللراء  من الوحو 

اد الن  الرسمي  وم اريعهاق يكذي م ال   اسرائيلوغيير الوا و في من وم  ا ليمي  ووذا ل في صال  
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ي سرائيل ن  يا  تس  واحد لذلسنين ُيم  ل كل الذلسنينيين حي ما وتدوا بما في ذلك الدا ل اد
لوحدخ الهز  السياسي  األولاق ويكذي أن ُينـر م روع الدول  الواحد  ال نائي  اللومي  كم رج للصراع 

 تديد  في المسأل  الذلسنيني ق أو دول  المواننين المدني  الواحد  بين البحر والنهر لونذو  مسارات
الرسمي   اسرائيلالو و اللائ  وانغالق األبواا أما  المسأل  الذلسنيني  بلوالبها المولادم  هو ُفرص  

لالندفاع الا مزيد من االسوحواذ  لا الحيز والتغرافيا وورسيخ وحك مها بالديموغرافيا الذلسنيني  الوي 
ال عا الذلسنيني هو أوسو األبواا الوي  ووتزئبين البحر والنهرق ووعادل مو الديموغرافيا اليهودي  

 الا غاياوها ووذرك مزيدا  من الحلائق الناتز   لا األركق اسرائيلومر  منها 
الا ن ا  أبروهايد سافر  لا كامل األرك  اسرائيلأرت   أننا سن هد في المدي المن ور ونو ر 

نيين، حوا لو ل  يذعلوا ذلك بخرادوه ، أن ينا لوا  د هذا الذلسنيني ق وهو ونو ر سي نر  الذلسني
الن ا  وأسيسا  لدول  ذات نبيع  مدني  ولو   لا ولاس  السلن  والموارد كل هاق وُيحسن الذلسنينيون 

 ُصنعا  لو بدأوا ذلك أمسق
 15/7/2018، الحياة، لندن

 
 مخاطر إنهاء "أونروا" على حقوق الالجئين الفلسطينيين .12

 العليمحمود 
 29د لت   ي  ال عا الذلسنيني نورا توهريا مو او اذ األم  الموحد   رارا  بولسي  فلسنين، في 

، الا دولوين  ربي  ويهودي ق وبعد ذلك،  مدت العصابات والو كيالت 1947نوفمبر/ و رين ال اني 
، ا ر ا الن 1948مايو/ أيار  15الصهيوني  الا السينر   لا  ري وبلدات فلسنيني   ديد ق وفي 

 لا تزء من وراا فلسنين، ود لت التيو  العربي  لحماي  فلسنين، غير أن  اسرائيل يا  دول  
أل   ربي الا  760التيو  العربي  هزمت في ولك الحراق وأدت ولك األحداخ الا وهتير نحو 

ألم  الموحد   ارج المنانق من فلسنين الوي أ لن  ليها  يا  الكيان الصهيونيق وا نرت حينها ا
المو ذ في  هر نوفمبر/  212لوأسيس سهيئ  األم  الموحد  دغا   التئي فلسنينس، وفق اللرار 

ا اسونادا  الا ولرير الكونت برنادوت الذة انودبو  األم  الموحد  للوسان  بين 1948و رين ال اني 
 د نلبت األم  الموحد ، ق و 1948مايو/ أيار  14في  186أنرا  النزاع في فلسنين، بموتا اللرار 

، من م ول  من مات األم  الموحد  والمن مات الدولي  ادنساني  غير 212من اللرار  11في الذلر  
سعافه  بخ را  الهيئ  الوي أسسوهاق يوائه  واأل  الحكومي ، ونسيق التهود دغا   الالتئين واأل

ولرير الوسين، والموافل   لا و كيل  ، في أ ناء منا  وهاخسرائيلول  وكن األم  الموحد   د ا ورفت ب
بعنوان  1948ديسمبر/ كانون األول  11في  194هيئ  اغا    اص  بالتئي فلسنين، واو اذ اللرار 
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المذكور  كانت  د صدرت  بل  بول   وي   اللراراتسبحخ األو اع في فلسنينسق وبالوالي فخن 
 رن  ود  التئي فلسنين الا أرا يه   ق ولذا فخن1949في المتمو   الدولي  في أيار  اسرائيل

والعي  بسال  مو تيرانه ، وو من  ود  كل موانن الا بيو  ودياره في أرك فلسنين، ومن بينها 
الوي ووناول حال لل ي  الالتئين، بوتوا السماـ بالعود  في  194من اللرار  11موتبات الذلر  

ره ، والعي  بسال  مو تيرانه ، ووتوا دفو أ را و ت ممكن لالتئين الراغبين في العود  الا ديا
رون  د  العود  الا دياره  وبيووه ، و ن كل مذلود ومصاا  وعوي ات  ن ممولكات الذين يلر 
ب رر  ندما يكون من الواتا، وفلا لمبادئ اللانون الدولي وادنصا ، أن يعو ك  ن ذلك الذلدان 

ووصدر وعليماوها الا هيئ  الووفيق الدولي   أو ال رر من الحكومات أو السلنات المس ول ، كما
حول فلسنين الوي تري وأسيسها بموتا اللرار نذس ، بوسهيل ا اد  الالتئين ووونينه  من تديد، 
واأل اد  وأهيله  اال وصادة واالتوما ي، وكذلك المحاف    لا االوصال الو يق بمدير هيئ  األم  

 الموحد  دغا   التئي فلسنينق 
، ا نرت األم  الموحد  194ومو الدولي ف ل في ووفير حل لالتئين حسا اللرار وألن المت

لوأسيس هيئ  األم  الموحد  دغا   وو غيل التئي فلسنين في ال رق األدنا حأونروا ، السوكمال 
ق وأن  من البين أن 1949ديسمبر/ كانون األول  8، في 302اغا   التئي فلسنين بموتا اللرار 

ور ت تزءا من وسميوها الموعلل  بالتئي فلسنين، من الوكال  الدولي  الوي سبلوها، وهي سأونرواس  د 
هيئ  األم  الموحد  دغا   التئي فلسنينق و د انحصرت والي   مل سأونرواس ومس وليوها في موابع  
  ون التئي فلسنين، في المنانق الرئيسي  المحين  بذلسنين الوي احو نت الالتئين في  ا  

، وهي األردن وسوري  ولبنان، ا اف  الا ال ذ  الغربي  و ناع غز  اللذين ل  يكونا محولين 1948
ق وكل التئ فلسنيني غير موتود في هذه المنانق ل  و مل  والي  سأونرواس، 1967 بل حرا 

 وبالوالي ال يوللا مسا داوها و دماوهاق وكان و وها أك ر الذين ا نروا للتوء من  را فلسنين،
ألذا من اليهود بين الالتئين  30بغك الن ر  ن تنسياوه  وهوياوه  الونني ، وكان هنالك حوالي 

 ليها، وكانوا يوللون المسا دات  اسرائيلمستلين في سأونرواس في األرا ي الوي أ لنت  كانواالذين 
 ي  و   ذلكق سرائيل، حين أ رت السلنات اد1952حوا  ا  

ل  غوخ وو غيل الالتئين بعك الدالالت المعبر   ن ووتهات المتومو و د حمل  رار وأسيس وكا
الدولي، للوعاني مو   ي  الالتئين من فلسنين، وأبرز هذه الدالالت ما تاء في منلو  رار 

، واللا ي بخن اء هيئ  األم  الموحد  212الوأسيس، حيخ تري الوذكير بلرارة األم  الموحد  ر   
المو من حلوال للنزاع حول فلسنين، والوأكيد  صوصا  194اللرار ر   دغا   التئي فلسنين، و 

من اللرارق كما أن  رار الوأسيس ي كد، في فلرو  ال امس ،  لا أن ، ومن  11 لا موتبات الذلر  
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، فخن ولدي  المسا د  لالتئي 194من  رار التمعي  العمومي  ر    11دون ادتحا  بم امين الذلر  
لمنو التوع والمعانا  بينه ، من أتل ووفير  رون السال  واالسولرارق وفوق ذلك، فلسنين  روري  

من  رار الوأسيس، واتا الوعاون بينها وبين  20حد دت التمعي  العام  لألم  الموحد ، في الذلر  
الا هيئ  الووفيق الدولي ،  بر الو اور معها بما ينست  الا أبعد حد مو مهامها المناسب ، باالسوناد 

ق و د با رت سأونرواس  ملها في منلو مايو/ أيار من  ا  194من  رار التمعي  العمومي   11الذلر  
، كان ال بد 194، وألن هيئ  الووفيق الدولي  من أتل فلسنين ف لت في ونذيذ موتبات اللرار 1950

تئين، بانو ار الحل لألم  الموحد  من وأمين اسومرار  مل سأونرواس في ولدي  الغوخ والمسا د  لال
السياسي الم تل، ولذا  ملت التمعي  العام   لا ومديد والي  الوكال  فورات وراوحت بين  الخ 
و مس سنواتق أما ومويل سأونرواس فل  يكن تزءا  من الموازن  العام  لألم  الموحد ، كما هو الحال 

  حيونيسي   وللصح ، بل ا ومدت مو با ي من مات األم  الموحد ، كمن موي األم  الموحد  للنذول
  لا الدول المانح ، وفي ملدمها الدول الغربي ، وفي الصدار  الواليات الموحد ق

 لا أي  حال، اروبن دور سأونرواس المميز بوتاوز دورها بولدي  ادغا   المبا ر ، الا ولدي  ال دمات 
نوال حوالي سبعين  اما حكوم  غير  في ميادين الصح  والوعلي  والر اي  االتوما ي ق و د ا وبرت

معلن  لالتئين الذلسنينيين  لا الصعيد ال دماوي، كما أن هذه المن م  أن ئت ألهدا  سياسي ، 
وهي المساهم  في صون السال  و د  حصول ا نراباٍت، يمكن أن ونوج  ن  د  حل   ي  

 5,266,603كان هنالك  2017الالتئين،  بر ولديمها المسا د  لالتئي فلسنينق و الل العا  
نالبا  500,698مدرس  فيها  692التئين مستلين في  يود سأونرواس، وفي برنامج الوعلي  يوتد 

أل  مركز صحي، حيخ تري وستيل وسع  ماليين زيار  من المر اق كما  143ونالب ، كما يوتد 
 بك  األمان  مسوذيدا  من برنامج 294,152مركز نسوة ومتومعي، ا اف  الا  102وهنالك 

 االتوما يق 
المركزي  انهاء سأونرواس ألنها  اسرائيل، فخن واحد  من أغراك الذلسنينيينوبمواته  ما وم ل  لالتئين 

المن م  الدولي  الوحيد  الوي و  و صيصها لغوخ التئي فلسنين وو غيله  الا حين  ودوه  الا 
ي والذا ل  لا حلوق الذلسنينيين بالعود ، ويو  دياره ق وبالوالي، هي ال اهد اللانوني والسياسي الح

وأكيد ذلك من  الل  رارات الومديد لها من األم  الموحد ، وهي و   الستل الرسمي الملبول دوليا  
واللوي الم يد  لها للو ل  من سأونرواس بنرق  اسرائيلأل داد الالتئينق و د ترت محاوالت من 

لها من الدول المانح ، ما أدي الا وللي  ال دمات الوي  م ولذ ، منها و ذيك الومويل الملد 
ولدمها لالتئين في الوعلي  والصح  وادغا  ، وو تيو الدول المانح   لا الو ل  من الوزاماوها 
وتاه سأونرواس ب وا الوسائلق ومن الملذت أن هناك اتما ا من األحزاا الصهيوني   لا  د  
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ين، وأن  نالما أن سأونرواس موتود ، فخن ال ال  سي ل  ائما ب أن السماـ لعود  الالتئين الذلسنيني
وله  حق العود ق وبالوالي فخن منالب  رئيس الحكوم   اسرائيلأ داد الالتئين الذين سوعو  ه  

 11ي ، بنيامين نوانياهو، السذير  األميركي  في األم  الموحد ، نيكي هيلي،  ند زياروها في سرائيلاد
، الكيان الصهيوني بوذكيك سأونرواس، ليس  نو   تديد   في سياس  حكومات 2017ان يونيو/ حزير 

 ق اسرائيل
أما في الواليات الموحد  األميركي ، فخن لتن  و صي  الميزانيات صاد ت، في متلس ال يوح 

، والذة يلز  2013األميركي بادتماع،  لا وعديل  انون ميزاني  المسا دات ال ارتي  للعا  
ارتي  األميركي  بولدي  ولرير  ن  دد الالتئين الذلسنينيين الذين هت روا من دياره  فلن في  ا  ال 

، ب كل منذصل  ن أ داد نسله ق و د ذكرت صحيذ  يديعوت 1967، وفي أ لاا حرا 1948
أحرونوت حينها أن العرك المبا ر لهذا الذح   ذك حت  المسا دات األميركي  للوكال  األممي  

لمرحل  اللريب ،  لا أن ووبع   نو  للمدي البعيد، هي  نا حق  ود  الالتئين الذلسنينيين في ا
والذلسنينيينق والحليل  أن ونذيذ  اسرائيلالذة يوص  بأن  حتر  لب  تديد أما  اوذاق سال  بين 

، فذي السياس  الهادف  الا انهاء سأونرواس بدأت في  هد الرئيس األميركي الحالي، دونالد وراما
 الت نيكي هيلي ان وا ننن سوو   الد   المالي الملد  لوكال  غوخ وو غيل  2018فبراير/  بان 

 قاسرائيلالالتئين الذلسنينيين الا أن يعود الذلسنينيون الا ناول  المذاو ات مو 
يات ، الا أن الوال2018يناير/ كانون ال اني  17ولذت المذوك العا  ل سأونرواس بيير كرينبول، في 

الموحد  لنالما كانت من أه  المانحين الذين يعومد  ليه ، كما أنها منذ أك ر من سو   لود، 
، دأبت  لا أن وكون  ريكا  ويا ل سأونرواس، وبعد 1949وبوصذها   وا في اللتن  االسو اري  منذ 

  ساندت، منذ  هد و   ومويلها الس ي برزت أزم  سأونرواس أ يراق وأفاد بأن تميو اددارات األميركي
الرئيس ورومان وصا دا، الوكال  األممي ، و دمت لها د ما  ويا  وس يا  وموواصال ق و د كانت 
الواليات الموحد   لا الدوا  أكبر التهات المانح  الذردي  للوكال ق ولهذا، فخن المساهم  المللص  

بدا ا  في متال الونمي  الب ري ن وهدد أحد أك ر المسا ي نتا   واأل   في مننل  ال رق األوسنق واأل
مدرس  ل سأونرواس  لا الوعلي  ومسولبله  يوات   نرا،  700نالا ونالب  في  525,000حصول 

ويد ل في دائر  ال نر أي ا  كرام  الماليين من التئي فلسنين وأمانه ، والذين ه  بحاتٍ  
لم انر الموعلل  بحصول الالتئين للمسا دات الغذائي  النارئ ، وأ كال الد   األ ري، ناهيك   ن ا

 لا الر اي  الصحي  األولي ، وال دمات األ ري المنلذ  للحيا ق كما وأن حلوق وكرام  متومو 
بأكمل  في  نر، وسو  ر هذه المساهم  المللص  أي ا  لا األمن اد ليمي، في و ت ي هد 

ر الموم ل في ازدياد م انر ووهديدات  ديد  في مننل  ال رق األوسن، و صوصا ذلك ال ن
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الونر ق ولذت كرينبول الا أن الحكوم  األميركي  لنالما أ ادت بعمل سأونرواس الذة يوس  بال ذافي  
والمساءل  والذعالي  في احداخ األ ر المرغواق وهذا ما و  الوأكيد  لي  مرارا  ووكرارا  في زيارو  أ يرا 

 بر كبار المس ولين األميركيين  ن احورامه  دور ،  ندما 2017وا ننن في نوفمبر/ و رين ال اني 
 سأونرواس ودداروها اللوي   ملياوهاق

وفي انار وو ي  منالا وا ننن السومرار د مها الوكال  األممي ، والذة سيو  حصره في ا ليمي 
سامي األردن واألرا ي الذلسنيني  المحول ، بدون سوري  ولبنان،  ال النانق اد المي في سأونرواس، 

م ع و، ان اددار  األميركي  ا ورنت  لا الوكال ، احداخ وغيير في المناهج الدراسي ، والوزا  
سلان هوي  اللدس  الحيادي   بر  نا كل ما ل   ال   بحق العود  و  ي  الالتئين الذلسنينيين، واأل

لغاء ما ي   الن ال أو الملاوم   د اال حوالل، أو وعبير  اصم  للدول  الذلسنيني  المن ود ، واأل
االنوذا   الذلسنيني ق كما ونو ه الا  رن الحيادي   بر الغاء األن ن  والذعاليات الموعلل  بمناسبات 

وغيرها، و د   1967ي العا  سرائيل اص  بالل ي  الذلسنيني ، م ل و د بلذور والنكب  والعدوان اد
يات هائل  في األسابيو واأل هر الوعاني مو أة ن ان سياسيق وأ ا  أن سأونرواس ووات  وحد

مليون دوالر في  350الملبل ، مذيدا  بأن الواليات الموحد   دمت للوكال  وبر اٍت بمبلغ اتمالي ملداره 
مليون دوالر فلنق وأفاد م ع و بأن  60وسلمت الوكال  منها نحو  2018، وفي العا  2017العا  

 ق 2020أغلبي  كبير ، حوا يونيو/ حزيران  ا  التمعي  العام  مد دت مها  والي  الوكال ، وب
وفي النهاي ، م ك د أن أو اع سأونرواس في الو ت الراهن، وو ذيك مسووي  دماوها، يسببان  للا 
بالغا لدي متومو الالتئينا هذه الم سس  الوي ما انذك  المتومو الدولي يرا ي، في ديبات  الوتديد 

وأسيسها، ومنها حل   ي  الالتئين الذلسنينيين، حسا اللرار السنوة لها، وأكيد ما ورد في بيان 
دول  فلسنيني ،  بخ ام اللا ي بربن العود  وولرير المصير  1974 ا   3236، كما واللرار 194

وذكر في  أن حق العود  غير  ابل للوصر ققق وبالوالي، فخن اسومرار أ مال سأونرواس حيوة لالتئي 
الا حل  ادل لل يوه ، ما يووتا  لا التانا الذلسنيني والعربي، فلسنيني، الا حين الووصل 

بكل أنياف  الرسمي  وال عبي  ومن مات حلوق ادنسان، العمل وفق  ن  موماسك ، ووم ل في رفك 
أة وغيير في الو و اللانوني أو الم سسي أو الو يذي ل سأونرواس، وا وبار أن مهموها ال ونوهي اال 

لسنينيين الا دياره ، أو وعويك من ال يرغا بذلك حسا  رارات ال ر ي  بعود  الالتئين الذ
الدولي ، وونبي  دول العال  والمن مات الدولي  الا األ نار ادنساني  والسياسي  الموروب   لا و ذيك 

  دمات سأونرواس، با وبار أن ذلك سيكون مد ا  الا مزيد من  د  االسولرار والونر   في المننل ق
 16/7/2018، ، لندنالجديدي العرب
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 غير مستعدة إلسقاط حماس أو التوصل إلى تهدئة معها! إسرائيل .11
 بن كسبيت

لو   الودهور نحو تول  أ ري في غز  هو  األكبرصحي ، حوا هذه اللح  ، أن االحومال 
الحصول  لا هاو  حج كري  ترو ي والنلا من  بأن يذعل  يئا ماق  اهدت، أول من أمس، 

دي  ييال حسون يوحدخ بمننق، وي ـر كي   ـر ل انذي النذل من  لنسو  وكي  أنه  ترو ي ل
له  النزول  ن ال تر ، الا أن فهمواق كان أرئيل  ارون يروة بأن  األف ليروكبون  نأ ومن 

كي ي ـر كل األمور للعرا، او للتيران في  واآل رام ، فيرا  اينرمن، كانت وبعخ ب  بين الحين 
 سكي يذهمواسق وكما وبدو األمور، فان سحماسس ل  وذه  بعدقكذار مالل 

س النائرات الور ي  ل  ارهاااال ورا  بان س األمنفي األسبو ين األ يرين، حين بدأ يوسلل الا تهاز 
ي سرائيلي نحو اللناع ال وذعل فعلها، أ د التي  ادسرائيليهدأ، وان الرسائل الوي ينللها التي  اد

 قاألسبوع و  لا سحماسس في نهاي  الهتو  الذة أو 
 أني  م نن ق ي يل لي اسرائيلل  يكن هذا ودهورا بصدف  ال يمكن الوحك  بها، بل  ملي   سكري  

ولميحا  بيلها نبو في العنوان الرئيس لر سمعاري س، ال ال اء الما ي، في الولرير بأن وزير الدفاع 
اس  والووت  نحو هتو  واسو  د سحماسس، حوا ي وغيير السيسرائيلليبرمان ينلا من التي  اد

 ب من الوصعيد وتول   ن  ا افي ق
ي مسبلا بناريوين من ساللب  سرائيلهذا بال بن ما رأيناه في األيا  األ ير ق فلد ن ر التي  اد

الحديدي س دغالق زاوي  الساح  التنوبي ، تمو وح د التهود االسو باري ، وحدد األهدا ق اسوحكا  
أهمي  كان ودمير مبنا موعدد النوابق في  األك رب  بيت الهيا الوابع  لر سحماسس دمر، والحدخ كوي

  لا اللناعق
ي يدمر المباني العالي  للياد  سحماسس والحك  في سرائيلكما يذكر، فان  فلن  ندما بدأ التي  اد

ق اذا ، هذا لإلنهاءن الو ت  الل سالتر  الصامدس، فهمت سحماسس بان  حا األ ير اللناع في األيا  
ما حصل اآلن، باسو ناء ان  بدال من انو ار النهاي  سبلوا النهاي  الا البداي ق وال مار يذورك 

اسويل نا صباـ غد مو  اذاالليلق  أ ناءالموحد  ال ا  نيكوالة ملدنو  أرن يتمعها  األم بمبعوخ 
هنا المو وع الوكويكيق في المتال سحماسس ل  وذه  بعدق حوا  أنمواصل  الوصعيد، سنذه  

حك  سحماسس في غز  م لما و د  دسلانغير مسوعد   اسرائيلاالسوراويتي ال ووتد ب ائرق حكوم  
 رئيسها، وغير مسوعد  للوصول الا وسوي  بعيد  المدي وهدئ التنوا لعد  سنواتق

الا تول ، كل  الخ الا  ذاو ق بمعنا العي  من تول  األمرفما الذة هي مسوعد  ل ؟ للمزيد من 
 أماأربو سنوات دفن ب و   رات من التنود ال بان  لا مذب  حماي  الو و الراهن الغبي هذاق 
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ال من فيدفع  سكان غال  غز ق وسحماسس هي سالحيوان المدللس لبنيامين نونياهو وافيغدور ليبرمانق 
  ل قالم كل  فهي أن هذا الحيوان هو كلا رووذلرق  ندما يعك ي أما

حوا لو هدمنا األنذاق وا ور نا صواري ه  وألغينا  ذائ  الهاون  اصوه ، فسيتدون وسيل  
 أسذلديالمناق الذارق األساس بينه  وبيننا هو أنه  ليس لديه  ما ي سرون ، وحين يعي ون في 

الدرك فانه  سيبذلون كل تهد كي ير وا بعك من المتارة كي ن عر بالرائح ق في التي  
ي يسوتدون اللياد  السياسي  لوللي وعليمات مروب  وسياس  وا ح  بالنسب  لس ال ما العمل رائيلساد

ال نعمل مو غز  أة  يء، فهي سوعمل مو نذسها  يئا ما وحدهاق  أننامو غز ، ولكن السياس  هي 
 قاآلنهذا هو الو و 

الولدير بأن سحماسس غير معني   في األ ير  األ هري  فوا ل  بمو ذها في سرائيلاالسو بارات اد أما
  ي  سالتر  الصامدسق ال حات  لولدير اسو بارة  أي ابتول  أ ري من اللوال في غز ، م لما كان 

 في غز ق أ ريال وريد تول   والي   أي ا اسرائيل انمنمق كي نلول 
 ؟ اذ هكذا اذا ، كي  يحصل أن  ريسا راف ا و روسا   موصا  يواصالن السير معا نحو منص  الد

السبت ل  ووحن   أ ناءهو الحال هنا  ندناق المننق سلي ، ولكن التنون ال يمكن الوحك  ب ق 
، ولكنها األهدا   رات  اسرائيلاللوا د: سحماسس ل  ونلق بعيدا  تدا  وال ك يرا  تدا ق هاتمت 

آل ر الذريع  اتوهدت كي ال وو و  سائر فادح  تداق في النرفين يحاوالن  د  ا ناء النر  ا
 لالنذالت، ويبليان السل  للنزول  ن ال تر ق وما وبلا هو ببسان  النزولق

 "معاريف"
 16/7/2018، األيام، رام هللا
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