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 "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينيةحماس وفتح تبلغان مصر موافقتهما على  .1
إاررميلس   ، ئرس  المكبرا الاسياررر ل  كرة  مري أن  ،19/7/2018موقـع حركــة حمـاس، غــزة، ذكر  
بلغ وزس  المخيب ات المصر سة العيمرة اللرواا لريب  كيمر  موالحرة ال  كرة للر  الو يرة المصر سة أ، هنسة

وهنر  هنسرة خرا  ابصري  هريبير وزسر  المخريب ات  البر ُيدمت لولرد ال  كرة لرر زسي برخ اةخسر ا للحريه ا 
، وبارلمخ مايمرخ المص سة العيمة اللواا لبي  كيم  بيلثحة البر أواله إسيهي ال ئس  لبد اليبيح الاسار

ونررييم مررل اللررواا كيمرر  البخررو ات اةخسرر ا لررر الح ررسة اليلاررخسنسة وخيصررة ملرر   كرروزس  للمخرريب ات 
 بصعسد اإلا ائسلر اةخس  للالمصيل ة والمشي سل اإلناينسة ةبنيا يخيع غزا بيإل يلة 

، أن  رر صربحيحلبو م مرد سرون  ، من غزا و ام هللا لن م االساي 20/7/2018الحياة، لندن، وأ يلت 
لرراال سياا أن مصر  بعرد لبوجسرخ دلروات إلر    كبرر الربسا وا مري ا لرر  واماؤولون للاخسنسون كشري

اةسرريم الحلسلررة المحبلررة، للررذهيا إلرر  الحرريه ا مررن أجرر  لحررد جولررة م يدثرريت أخسرر ا لررر شرر ن امصرريل ة 
المصر سةا لبخبسرا ابيريير  مبد جةا يب  بدا بنيسذهي لل  أ ض الوايل، وذلك بعدمي اوالحبي للر  الو يرة

وألريدت   2017بش سن اةو  )اكبروب (  12، و2011أسي  )ميسو(  4المصيل ة المويعسن من ِيبلامي لر 
المصيد  ب ن مص  أبلغت الجينبسن، ب ناي بلحت  دودًا إسجيبسة من كلسامري لرر شر ن ايب ا ريت ةجنردا 

خ دلررروات لبررردا جولرررة م يدثررريت  لرررر الحررريه ا ي سبرررًي، لسمررري كشررريت مصررريد  ال ررروا ، وببعرررًي لرررذلك اررربوجح
 للاررخسنسة أخرر   لررر اال سررياا أن الرربسا أبلغررت الماررؤولسن المصرر سسن بموالحبارري للرر  الو يررة المصررر سة،
وييلت المصيد  إن ولدًا  لسعرًي مرن الربسا اسصر  غردًا إلر  الحريه ا إلجر اا م يدثريت مرل  ئرس  جاريز 
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  وماريلدسخ، ولرر محردمام مارؤو  الملر  اليلارخسنر االابخبي ات المص سة اللواا الوزس  لبري  كيمر
 اللواا أ مد لبد الخيلا 

، أن نو  أبو لسشة، لن م االباي من غزا، 19/7/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول موقع ونش  
وكيلرررة ااةني رررو ا  صرررلت للررر  نارررخة مرررن الو يرررة المصررر سة لب حسرررا المصررريل ة اليلارررخسنسة، برررسن 

 بنود  10م ا  ، بوايل  4وبنص الو ية لل  أن المصيل ة اسبم إنجيزهي لب     كبر لبس و مي  
 **المرحلة األولى

ولا الو ية، من المح   أن بابم  لمدا أابوع كيم  )سربم بنيسرذهي بريلبوازو( وب رم ثاثرة بنرود، اةو  
ليدا  وابا الموظيسن )موظ ير الالخة بغزا( اإنايا اإلج ااات المبحخذا  د غزا ببدأ بصو ا لو سة، وا 

 بشك  كيم ، ودلل الموازنيت البشغسلسة للوزا ات، وبولس  ويود لم خة الكا بيا بدون   ائاا 
وسنص البند الثينر لل  الودا الوز اا لوزا ابام ولا البنسة الحيئمة دون إج اا بغس ات ل سن بنيسذ ي ا  

 اللجنة اإلدا سة / الحينونسة البر ابخذت ي ا هي بيلبوالاا 
لسمي سرنص البنرد الثيلرل للر  ابردا مشريو ات بشركس   كومرة و ردا وخنسرة لسربم بشركس  ال كومرة خرا  

 لب ا أيصيهي خماة أايبسلا 
 **المرحلة الثانية

 أايبسل(  3بنود، بابم  لمدا ) 4بم ب دسد مدا مبدئسة لاذه الم  لة، البر ب م 
 بخبسحايا بلاي لليصيئ  وال كومة للبدا سنص البند اةو  لل  ابالسم اللجنة اإلدا سة نبيئج لم

 البند الثينر سنص لل  ابخبسا اسياة ال وابا لل  كيلة الموظيسن بيل ية الغ بسة ويخيع غزاا  أمي
وُباررلحم   كررة ا مرري ا، ب اررا البنررد الثيلررل، االجبيسررة لل كومررة اليلاررخسنسة مررل ايبخرريع جررزا مررن هررذه 

لسنبام  مي  منذ لب ا إدا باي للحخريع(، الرذسن ال بشرملام ) الجبيسة لص    وابا الموظيسن اةمنسسن
 إج ااات اللجنة اإلدا سة / الحينونسة ل سن انعحيد اللجنة اةمنسة والبت لر و عام النايئرا 

وسرررنص البنرررد ال ابرررل للررر  ا لرررل ال رررواجز )بببرررل ل  كرررة  مررري ( للررر  المعررريب  ال دودسرررة مرررل مصررر  
ا ائس ، مل ال ييظ لل  اال بسيجي  ت اةمنسةا وا 

 **المرحلة الثالثة
 شا  كيم (، لسمي ب م بندْسن اثنْسن، ب اا الو ية المص سة  –أايبسل  3يب ا )لبمبد الم  لة الثيلثة 

سرررنص البنرررد اةو  للررر  ااجبمررريع اللجرررين اةمنسرررة المخبصرررة بيل رررية الغ بسرررة ويخررريع غرررزا، لمنييشرررة 
  ت إش ا  مص وا مو وليت اةمن وو ل اآللسيت المنيابة لبنيسذهي ب
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لسمرري سؤكررد البنررد الثررينر للرر  ا رر و ا اجبمرريع لجنبررسن مبخصصرربسن لررر الح رريا واة ا ررر للرر  أن 
بشرركح  كرر  وا رردا منامرري مررن ممثلررسن لررن جارريت االخبصرريص لررر ال ررية وغررزا، ب ررت إشرر ا  مصرر  

 للعم  لل  بو سد المؤااة الح يئسة والخة اة ا را 
 **المرحلة الرابعة

 أسيم لحخ  3  لة ب اا الو ية المص سة من بند وا د، وبمبد لمدا ببكون هذه الم
وسنص البند لل  الحد اجبميع للجنة بخوس  وبيعس  منظمة الب  س  اليلاخسنسة، بيلعيصرمة المصر سة 

، بشررر ن المجلررر  الررروخنر واالنبخيبررريت 2011الحررريه ا، لو رررل اآللسررريت المنياررربة لبنيسرررذ مررري و د بيبيررريا 
 والمصيل ة المجبمعسة، وال  سيت العيمة لر ال ية الغ بسة ويخيع غزاا  والمجل  البش سعر،

 
 القدس عاصمة فلسطين األبديةوتؤكد أن  ن قانون "القومية اليهودية"يدتالرئاسة الفلسطينية  .2

م مود لبي  أن الحد  هر ليصمة دولة للاخسن اةبدسة،  سةيلاخسنال الالخةأكد  ئس   :ولي وكيلة
  ام وال أمن وال اابح ا  ة د بدوناي، ولن سامس ة د بيلبي سخ لساي أو بجيوزهي ولن سكون هنيك ا

لمرري ساررم   اإلارر ائسلرجرريا ذلررك لررر بسررين صرريد  لررن ال ئياررة اليلاررخسنسة، دانررت لسررخ إيرر ا  الكنساررت 
لوجرخ ، معبب ا ب نخ سكشر  ااإا ائس رابحينون االدولة الحومسة الساودسةا، والببي  الحد  ليصمة مو دا ل

وأكردت ال ئيارة اليلارخسنسة، أن  العنص و لا با  اإلا ائسلر ومخيليبخ لك  ي ا ات الش لسة الدولسرة 
إي ا  مث  هذه الحوانسن البيخلة والعنص سة لن سغس  الو ل البي سخر لمدسنة الحد  بيلببي هري ليصرمة 

ييمة دولبخ المابحلة دولة للاخسن الم بلة، ولن سثنر شعبني لن ن يلخ المش وع لد   اال با    وا 
 ،1967جررزا ال سبجررزأ مررن اة ا ررر اليلاررخسنسة الم بلررة منررذ لرريم  االحررد  الشرر يسةات ال ئياررة أن كرردوأ

الشرعا اليلارخسنر لرر العرودا  وهر ليصرمة دولرة للارخسن اةبدسرة الماربحلة  وأكردت ال ئيارة أن  راح 
نح هرذا الحرينون العنصر و لرن سارحخ هرذا ، وار   محد  وثيبرت وكيلبرخ الشر لسة الدولسرة إل  أ  خ  اح 

المحررد   وخيلبررت ال ئياررة، المجبمررل الرردولر بيلبرردخ ، وب مرر  ماررؤولسيبخ لويرر  هررذه الحرروانسن  ال رراح 
لزاماررررري ببخبسرررررا يررررر ا ات الشررررر لسة الدولسرررررة، وماررررريالباي اإاررررر ائس االعنصررررر سة لبررررر  ال رررررغخ للررررر   ، وا 

  ات الدولسة وم يابباي لل  انبايكيباي الممناجة للحوانسن والح ا
 19/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 شك ل مثاال  حقيقيا  على طبيعة النظام العنصريت  حكومة نتنياهو  :عشراوي .3

ووصررريت ل رررو اللجنرررة البنيسذسرررة لمنظمرررة الب  سررر  اليلارررخسنسة  نرررين لشررر اوو  :وكررريالت، والالجزسررر ا
ولررررة اال ررربا  بشرررر حع العنصرررر سة والبمسسررررز ايرررينون الدولررررة الحومسررررة الساودسرررةا بيلعنصرررر و، وأكرررردت أن د
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وأشري ت لشر اوو، لرر بسرين صر ير بيارم اللجنرة البنيسذسرة، إلر  أن  للح يا للر  الوجرود اليلارخسنر 
 كومة نبنسيهو وائبالاي السمسنر المبخ  ، وبدلم وش اكة من اإلدا ا اةم سكسة، بواص  ناجاي الحيئم 

لغيا اآلخ ، وشكحلت لل  خبسعة النظريم العنصر و الرذو سمري     حسحسيً  مثيالً  لل  اإليصيا و لض وا 
 اسيايبخ الحيئمة لل  البمسسز والبش سد واإلجاا والباجس  الحا و 

 19/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 حد  للعنصرية اإلسرائيلية ورفض قانون "القومية" عبوض " يطالبالوطني الفلسطيني" .4
خيلرا المجلر  الروخنر اليلارخسنر ااالب ريدات : ب هروم ج اسارر ،نيدسة ارعد الردسن -ا النيص  ، ينلمح 

للعنصرر سة اإلارر ائسلسة، و لررض يررينون االحومسررةا، الررذو سجاررد   رردح  لالب لمينسررة الدولسررة واإليلسمسررة بو رر
ودلرري، لررر بسررين أمرر ،  العنصرر سة والبخرر   وبشرر سل ممي اررة ااآلبي بايسرردا  ررد الشررعا اليلاررخسنرا 

االكنسارررتا  العحيبسرررة ب ررراح  اإلجررر اااتات والمنبررردسيت الب لمينسرررة إلررر  اابخررريذ ب لمينررريت العررريلم واالب ررريد
لمخيلييبرررخ وانبايكيبرررخ المبواصرررلة للحرررينون الررردولر والحرررينون الررردولر اإلنارررينر ويررر ا ات الشررر لسة الدولسرررة 
ومواثسررا  حرروا اإلناررين الدولسررة، ولرردم البزامررخ بيةنظمررة والمواثسررا البررر ب كررم لمرر  بلررك االب رريدات، 

محرد  وثيبرت كيلبرخ  وأكرد أن ا را الشرعا اليلارخسنر لرر العرودا ة  رخ  راح  البر هرو ل رو لساريا 
 الش لسة الدولسةا، م ذ ًا من اببعيبخ الخخس ا لل  ال حوا الوخنسة اليلاخسنسةا 

 20/7/2018 ،الغد، عم ان
 

 بالقانوننجحت في قوننة "االبارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري  عريقات: "إسرائيل" .5
 دان أمرسن ار  اللجنرة البنيسذسرة لمنظمرة الب  سر : ب هروم ج اسارر ،نيدسة اعد الدسن -ا النيص  ، ينلمح 

أن اارررلخيت اال ررربا  اإلاررر ائسلر  ، صررريئا ل سحررريت، ايرررينون الحومسرررةا العنصررر و، مؤكرررداً اليلارررخسنسة
 نج ت لر يوننة ااالبي بايسدا وجع  نيااي نظيم لص  لنص و بيلحينونا 

لررررا ل االارررربعمي و  وامبررررداداً  ب اررررسخيً  عرررردح ببرررر  ل سحرررريت، لررررر بصرررر سس أمرررر ، أن اهررررذا الحررررينون سُ وال
لغررريا اآل خررر ، والبنكررر  المبعمرررد ل حررروا الاررركين العنصررر و الرررذو سحررروم للررر  أاررري  البخاسررر  الع يرررر وا 

اةصرررلسسن للررر  أ  رررام البي سخسرررة، وا لخررريا ال صررر سة لرررر بح سررر  المصرررس  للررر  الجينرررا اإلاررر ائسلر 
أنرررخ ادلررروا  و رررذ  مرررن ببعررريت وبررردالسيت الحرررينون، معببررر اً  ل الارررسيدا اللشرررعا السارررودوا و ررردها وبشررر س

ش لسة لمواصلة لملسيت البخاس  الع ير والبش سد الحا و وال رم والباوسرد والحبر  وبوارسل االاربسخين 
لغرررريا  ررررا العرررروداا  ا ا ويرررري  ل سحرررريت إن هررررذا الحررررينون سناررررجم مررررل مرررري بحرررروم بررررخ اإلد االارررربعمي و، وا 

نايااةم سكسة من م يوالت بثبست الحد  ليصمة للكسين، وشخا ي سة الاجئسن    ااةون واالم   وا 
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و أ  أن اهررررذا الحررررينون يررررد مرررر  بارررربا ال صررررينة الاسياررررسة والحينونسررررة البررررر من ارررري المجبمررررل الرررردولر 
ي بردلل ثمرن لالخيت اال ربا  والارميح لاري بريإللات مرن العحريا، ولردم م ياربباي وماريالباي وجعلار

 ادو  العيلم بيبخيذ البدابس  اليو سة والعيجلة ل ميسة الشعا اليلاخسنرا  ا بالاي ولنص سبايا، مخيلبيً 
 وشدد ل سحيت لل  أن االشعا اليلاخسنر ال سعب   بيلحوانسن اإلا ائسلسة وسعبب هي غس  ش لسةا 

 20/7/2018 ،الغد، عم ان
 

 صري تطهيري استيطانيقانون عن "قانون القومية"أبو هولي:  .6
يي  ل و اللجنرة البنيسذسرة لمنظمرة الب  سر  اليلارخسنسة،  ئرس  دائر ا شرؤون الاجئرسن أ مرد أبرو  :غزا

هرررولر، إن يرررينون الحومسرررة الرررذو أي برررخ االكنسارررتا اإلاررر ائسلسة يرررينون لنصررر و بخاسررر و اارررربسخينر، 
ة الحررسم اإلناررينسة والدسمح اخسررة ، وسعرريدو كيلر1948سارباد  أبنرريا شررعبني داخرر  اة ا رر الم بلررة لرريم 

، الارلخة الحيئمرة بريال با ، اإار ائس الرر بسرين صر ير، إن  ،وأ ي  أبرو هرولر البر سنشدهي العيلم 
هررذه الحرروانسن بوجبارري  أن، لشرر ات الحرروانسن العنصرر سة، وأ رري  1948أيرر ت منررذ نكبررة للاررخسن لرريم 

اررح اإارر ائس ا و ررذ  أبررو هررولر مررن أن هررذا     العررودا يخ  رراح بحررينون الحومسررة لب اررسي ساودسررة الدولررة وا 
 من خخ  الب  س  الحا و )الب انايس (  1948للاخسنر من ملسون  1.5الحينون سادد ن و 

 19/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لسالمقوم به االحتالل يهدد القيم واألصول والشرائع ويهدد األمن وايما  الحكومة الفلسطينية: .7
ايرررررينون الدولرررررة الحومسرررررة الساودسرررررةا  غرررررزا: وصررررريت ال كومرررررة اليلارررررخسنسة الحرررررينون اإلاررررر ائسلر ، ام هللا

برررااالابعائر العنصرر وا، وييلررت للرر  لاررين المب رردل بياررماي سوارر  الم مررود، إنررخ ام يولررة أخرر   
الارررام لخمررر  الاوسرررة الع بسرررة اليلارررخسنسة، مرررن أجررر  إ اررريا أاررر  العرررداا والبغ ررريا للررر  أنحررريض 

وأكررد أن  إنعيشررخ لررر بادنرري والمنخحررةا  إلرر المنشررود الررذو ناررع  مررل أصرردييئني مررن كرر  أن رريا العرريلم 
لل  أبنيا شعبني وأ  ني لر م يولة أخ   الاربادا  وجرود شرعبني وخمر     بيً  الحينون الجدسد اشنح 

أن مري بحروم برخ دولرة  ب اثخ المجسد الذو سمبد إل  برداسيت لجر  البري سيا  وشردد المب ردل ال ارمر للر 
اال با  اسادد الحسم واةصو  والش ائل وسادد اةمن والااما، وجدد مخيلبرة المجبمرل الردولر الب ر ك 

 من أج  اوي  اإلج ااات اال بالسة الخخس اا 
 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن
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 مواثيق الدوليةواستخفاف بالقوانين وال تطاول قانون "القومية"ة": الفلسطيني"الخارجية  .8
ييلرت وزا ا الخي جسرة والمغبر بسن اليلارخسنسة، إن : ب هوم ج اسارر ،نيدسة اعد الدسن -ا النيص  ، ينلمح 

امصرريدية الكنساررت اإلارر ائسلسة للرر  مرري ُساررم  ايررينون الحومسررةا لررر إخرري  الجاررود البررر سبررذلاي السمررسن 
با  كيلررة، ولحرري ةسدسولوجسبررخ الدسنسررة اإلارر ائسلر ال رريكم برر بر إللرريدا  اررم وهسكلررة مييصرر  دولررة اال رر

، إن اهرررذا الحرررينون العنصررر و، سؤكرررد الررر لض اإلاررر ائسلر لاررري وأ ررريلت الررروزا ا، لرررر بسرررين الظامسرررةا 
الرردولبسن، واإلنكرري  العلنررر للوجررود البرري سخر  ولررا مبرردأ  رر ح  للبعرريخر مررل جاررود  رر  الصرر اع اسياررسيً 

لمري  والبب ت أنخ سشرك  امبرداداً  ل  أ ض للاخسنا وال  ي و والثحيلر والوخنر للشعا اليلاخسنر ل
 عررردح ونوهرررت إلررر  أن لملسرررة المصررريدية للررر  الحرررينون بُ   1950ُسارررم  ايرررينون العررروداا، الصررريد  العررريم 

 بيلحوانسن والمواثسا الدولسة والمبيدئ الايمسة ل حوا اإلناينا  واابخييليً  ابخيوالً 
 20/7/2018 ،الغد، عم ان

 
 قرار عنصري ي مهد لتطهير عرقي "القومية"سطينية: قانون وزارة اإلعالم الفل .9

ابماسرد للبخاسر  الع يرر، اإلار ائسلر   أت وزا ا اإللام اليلاخسنسة، أن إي ا  االحومسةا :الحد  الم بلة
لرر بصر سس لاري، أن  ،وأكردت الروزا ا وا لان   ا لل  الوجود اليلاخسنر لر الرداخ  بكر  مكونيبرخا 

إخاا سد اإل هيا والعنصر سة، وبب سر  المر  ب هلنري لرر الرداخ ، وبشر سل  عنر لملسيً الحينون الجدسد اس
ودلرررت الررروزا ا  ؤارريا الب لمينررريت والمجررريل   االارربسخين، وا  رررا  اسيارريت بمسسرررز لنصررر سة ك ساررةا 

النسيبسة والبش سعسة لر العيلم الدسمح اخر إلر   لرض الحرينون الخخسر ، والببري  االكنسارتا برؤ ا لبشر سل 
خي اً   س وج للحب  والبخاس  الع ير  الك اهسة والب  سض، وا 

 19/7/2018 وكالة قدس برس،
 

 النائب القرعاوي: قانون "القومية" مقدمة لعدوان يستهدف فلسطينيي الداخل المحتل .11
لن   كة  مي  لر خولك م لب ر الح لريوو أن يرينون  اليلاخسنر أكد النيئا لر المجل  البش سعر

دسررة الررذو أيرر ه مرري ساررم  بررراالكنساتا صرربيح الخمررس  هررو يرر ا  لنصرر و وخخسرر  بجررا الحومسررة الساو 
إل  أن الويييت اال بجيجسة واإلدانيت مي ليدت  النظ  مواجابخ والويو  كاد منسل أميم بنيسذه، اللبيً 

وأ ري  الح لريوو أن الحر ا  سارد  إلر   اليلارخسنر  بجدو أميم  جم هذه الحر ا ات البرر بارلا ال راح 
اليلاررخسنر خرري ج أو إخرري  لمبي ثرريت الاررلخة، كمرري سعخررر ال رروا اةخ رر  ل كومررة اال رربا   جعرر 

وخيلرا الح لريوو الارلخة اليلارخسنسة ب ر و ا  بخ د أو ل بر سخيل  يوانسن دولة اال با  الظيلمرة 
 الدولسة اابثمي  محعدهي لر اةمم المب دا ولاييباي الدولسة لبحدسم دولة اال با  العنص سة للم يكم 
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كمي خيلا للاخسنسر الرداخ  الم بر  ب ر و ا  لرل دلريو   رد  كومرة اال ربا ، لرسعلم العريلم ب ار ه 
 أناي دولة لنص سة ب يبر المابوخن الم ب  لل   ايا اليلاخسنر صي ا اة ض وميلكاي  

 19/7/2018 ،موقع حركة حماس
 

 ة بين فتح وحماسالحكومة الفلسطينية تعلن استعدادها لتنفيذ خطوات المصالح .11
 ام هللا:   برررت ال كومرررة اليلارررخسنسة بررريلجاود المبذولرررة مرررن أجررر  إناررريا االنحاررريم وب حسرررا المصررريل ة 

 الداخلسة، وأللنت اابعدادهي لبنيسذ خخوات سبم االبييا للساي بسن   كبر لبس و مي  إلنجيز ذلك 
 كومبرخ للر  أبرم االاربعداد  وأكد المب دل ال امر بيام  كومة الوليا الوخنر سوا  الم مرود، أن

لبنيسررذ أو خخرروات سرربم االبيرريا للسارري بررسن لرربس و مرري  وبحسررة اليصرريئ  لسمرري سبصرر  برر م  المصرريل ة 
نايا االنحايم  ويي  إن الك  اليلاخسنر اسد ك خخو ا وم ايوسة الم  لرة البرر ل  رت للسنري بارد   وا 

اجاررررة بلررررك المخرررريخ  هررررو اب حسررررا وشرررردد للرررر  أن الارررربس  الو سررررد لمو  ا    بيبسررررت جارررردني ون رررريلني
نجرررريز الو رررردا الوخنسررررةا لبرررر  إنارررريا االنحارررريم اةاررررود،  ررررمن االبيييرررريت واارررربنيداً   إلرررر  المصرررريل ة وا 

وأثن  لل  الدو  الذو بلعبخ مص  من أج  إنجيز المصيل ة الوخنسة،  الم جعسيت والثوابت الوخنسة 
 يه الح سة اليلاخسنسةا وأكد لل  دو هي الحومر اوماؤولسيباي ومويياي الثيبت بج

 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 منصور: فلسطين أوفت بالوعد بتقديم تقريرها حول أجندة وأهداف التنمية المستدامة .12
 المب رردا الارريس   سرريض منصررو ، سرروم الخمررس  اةمررميرردم المنرردوا الرردائم ليلاررخسن لررد   :ولرري وكيلررة

صيدو واالجبمريلر وذلرك للر  هريمم انعحريد المنبرد  ، كلمة للاخسن أميم المجل  االيب19/7/2018
ووجررخ منصررو  لررر مارربا  كلمبررخ،   2030الاسياررر  لسررل المارربو  لم اجعررة أجنرردا البنمسررة المارربدامة 

الب سرررررة واال بررررر ام للمجلررررر  االيبصررررريدو واالجبمررررريلر وذلرررررك بيلنسيبرررررة لرررررن أل ررررريا الي سرررررا الررررروخنر 
لمنبررد ، نظرر ًا لعرردم  صررولام للرر  ب شررس ا دخررو  اليلاررخسنر، الررذسن لررم سبمكنرروا مررن   ررو  ألمرري  ا

 الوالسيت المب دا 
وألررريد منصرررو  البرررذكس  بيلولرررد الرررذو يخعبرررخ دولرررة للارررخسن للررر  نياررراي لرررر العررريم المي رررر وأمررريم 

المب ححرة لرر اربس   واإلنجريزاتال  و  أنياام ب ناي ابحدم بح س هري الروخنر  رو  الخخروات المبخرذا 
 ة المابدامة، وأناي يب  سومسن أولت بيلولد ببحدسم بح س هي والوليا بيلبزاميباي أجندا وأهدا  البنمس إنييذ

 19/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 باستهداف أشكول تردالمقاومة و  شرق رفحاستشهاد قسامي واصابة ثالثة آخرين بغارة إسرائيلية  .13
بجر وح، ماريا الخمرس ، لرر غري ا  اابشاد محيوم من و دا  ميا الثغو ، وأصسا ثاثة آخر ون:  لس

نيذباي يوات اال با  لبر  خيئ اباري ال  بسرة دون خسري ، شر ا  لرس جنروا يخريع غرزا، لسمري اري لت 
 المحيومة لل د بيابادا  مابوخنة أشكو  بحذائ  الايون، بيعسا لمعيدلة الحص  بيلحص  

ه مجمولررة مررواخنسن شرر ا وألرريد مصررد  م لررر لم ااررلني أن خرريئ ا دون خسرري  أخلحررت صرري وخسن بجرري
شربين بجر وح أ ردهم  يلبرخ خخسر ا نحلروا إلر  مابشري   4 لس جنوا يخريع غرزا، مري أد  إلر  إصريبة 

ونعرت كبيئرا الحاريم، الشراسد لبرد  غزا اةو وبر، وا لين مي أللن لن وليا المصيا ب يلرة خخسر ا 
لنحخة بيبعة لحروا  مريا ليمي(، مو  ة أنخ اا بح  إث  يص  صاسونر  38الك سم إاميلس    وان )

 الثغو  ش ا  لسا 
وأير  النرريخا بياررم جررسم اال رربا ، ببنيسررذ الغرري ا، زالمري أن خرريئ ا بيبعررة لحرروات الجررسم نيررذت هجوًمرري 

 لل  خلسة أخلحت بيلونيت  ي ية بيلح ا من مويل ل مي  لر جنوا يخيع غزا 
نررذا  لررر مارربوخنيت اغررا  ولررر بخررو ق ال رراق، أللنررت وارريئ  إلررام لب سررة، انخرراا صرريي ات اإل

يذائ  هيون احخت لل  مابوخنة أشكو ، دون اإلباغ لن إصيبيت، لسمي بدا  3وذك ت أن  غزاا 
 بيعسًا من المحيومة لمعيدلة الحص  بيلحص  

 19/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فد حماس للقاهرةعلى نتائج زيارة و ويطلعهما  "الجهاد"و "الشعبية"السنوار يلتقي وفدين من  .14
اة بعيا، ولردسن  سومالبح   ئس    كة  مي  لر يخيع غزا س س  الانوا  ولدد من يسيدات ال  كة 

للرر  نبرريئج زسرري ا  الخالاررميسرريدسسن مررن الجباررة الشررعبسة لب  سرر  للاررخسن، و  كررة الجارريد اإلاررامر 
، لررام الكعبررر،  اررسن و ررم ولررد الجباررة الشررعبسة الحرريدا جمسرر  مزهرر  ولررد ال  كررة اةخسرر ا لمصرر  

منصررررو ، مرررريه  مزهرررر ، هررررينر الثوابررررت  ولررررر ويررررت آخرررر ، البحرررر  الاررررنوا  ولرررردا مررررن   كررررة الجارررريد 
اإلاامر  م كا من الحسيدو لر ال  كة نيلذ لزام، وجمس  للسين، وخيلرد الربخم، وخ ر   بسرا، 

ومرري بمرر  بررخ مررن ونررييم مررل الولرردسن بخررو ات الح ررسة اليلاررخسنسة   وأ مررد المرردل ، وم مررد ال رر ازسن
ب رردسيت  حسحسررة، وم رريوالت اال رربا  بصرريسة الوجررود اليلاررخسنر اررسمي لررر الخررين اة مرر ، وبصرريلد 

 االابسخين لر الحد  وال ية، والببي ل لر اب  مواجاة هذه الب دسيت 
بردو هي أخلعرت يسريدا  مرري  الجبارة الشرعبسة و  كررة الجاريد اإلارامر للر  نبرريئج زسري ا ولرد ال  كررة  

 س ا لمص ، وبييصس  المبيد ا المص سة لب حسا المصيل ة اليلاخسنسة اةخ
 19/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 دودين: حماس قدمت الكثير من التنازالت إلنجاح المصالحة .15

أكد ل و المكبا الاسيار ل  كة  مي  والحسيدو لساي اموا  دودسنا أن   كبخ أبدت م ونرة : غزا
ا بش ن المصيل ة الداخلسة، وأناي لو ت المص سسن لر بعرض المليريت للر  ليلسة لر  وا ات الحيه  

 ييلدا أن اال ُسظلم أ د من أبنيا الشعا اليلاخسنر خيصة موظير ال كومة لر غزاا 
وخيلررا دودسررن لررر محيبلررة مررل مويررل اأميمررةا لرربس ويسرريدا الاررلخة بيلبعرريخر مررل الم ونررة العيلسررة البررر 

 سة اليلاخسنسة أميم م  لة بي سخسة وب بيج ل صح الصريو  والبشري ك لرر أبدباي  مي ، ليدًّا أن الح
الح ا  وال أو واابثمي  نحيخ الحوا البر سملكاي ك  خ   للاخسنر لسصربس اةداا الاسيارر اليلارخسنر 

ويرري : إنررخ اللرر  المارربو  الاسياررر لرر ن   كررة  مرري  ب رريو  إسجرريد مويرر  وخنررر مو ررد،  مناررجمي 
سجرريد  رروا  ولررذلك كينررت مخيلببارر ي بعحررد المجلرر  الرروخنر لررر الخرري ج وبواررسل دائرر ا المشرري كة لسررخ وا 

وخنررر شرريم  ومعمررا، وب هسرر  مؤاارريت منظمررة الب  سرر  بمرري س ررمن  سوسبارري وليللسبارري، لكررن بلررك 
الدلوات لم سابَجا لاي  المب  ات البر ُذك ت لعدم لحد المجل  الوخنر لر الخري ج غسر  محنعرة لرر 

للر  كر  اة ض اليلارخسنسة، ون رن م بريجون لنحريم للارخسنر داخلرر  ر  ال  ظ  ارسخ ا اال ربا 
 سكون احيخ اال با  واالبيييسيتا 

 ولححا لل  االلبحيالت الاسيارسة لرر ال رية بريلحو : اهرر جر ح مرزمن لرر جارد الشرعا اليلارخسنر،
ينيع يسيدا وبيبل: اكين مل  االلبحي  الاسيار دائًمي  ي ً ا لر لحياات المصيل ة وم يولة  لكيكبخ وا 

لبس والالخة بوييخ ةنخ خخوا بيلغة اةهمسة لبرولس  منيخريت الثحرة للر  خ سرا المصريل ة، لكرن سبردو 
أن خررو  الممي اررة لررر ظرر  االنحارريم واةجنرردا ال زبسررة ال ررسحة ةجاررزا اةمررن جعرر  منارري لرريجزا لررن 

سردهي ةو  ر اك أو بوجاريت  لرر ارسيا آخر ، أكرد دودسرن أن  مري  بمرد  مغيد ا هذا الردو  الروظسير
 اسياسة ومسدانسة لمواجاة المش وع االابسخينر؛ اةن الص اع ب و  لص اع وجودو  

 19/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: إقرار االحتالل قانون القومية استهداف خطير للوجود الفلسطيني .16
يررررينون الحومسررررةا شرررر لنة  اررررمسة أن إيرررر ا  مرررري ساررررم  بيلكنساررررت اإلارررر ائسلر ا ،أكرررردت   كررررة  مرررري 

للعنص سة اإلا ائسلسة، واابادا  خخس  للوجود اليلاخسنر و حخ البي سخر لر أ  خ، وا ية وا  ة 
ويي  النيخا بيام   كرة  مري  لروزو ب هروم إنرخ مري كرين لارذه الحروانسن والحر ا ات  لممبلكيبخ ومحد ابخ 

لر لل  جر ائم اال ربا  وانبايكيبرخ، وكرذلك الردلم المبخ لة أن بُبخذ لوال  يلة الصمت اإليلسمر والدو 
 اةم سكر الام دود للناج العنص و اإلا ائسلر المبخ   
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بص سس ص ير لل  أن ك  هذه الح ا ات والحوانسن البيخلة لن بم  ولن بغس  من الوايل شرسئًي، بوشدد 
هررذه الاسيارريت وأ رري  أن  واررسبح  الشررعا اليلاررخسنر صرري ا ال ررا والاررسيدا للرر  هررذه اة ض 

اإلا ائسلسة الخخس ا ببخلا و دا ويوا وبمياك الشعا اليلاخسنر ومكونيبخ المخبلية، والبوالا العيج  
 وخنسة ن مر باي شعبني وندالل لن  حويخ ومحد ابخ ونواجخ باي ك  الب دسيت  ااب ابسجسةلل  

 19/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عنصرية والكراهيةطافح بالالقومية قانون ": الجهاد" .17
   ذ ت   كة الجايد اإلاامر من ايينون الحومسةا الذو أي ه الكنسات اإلار ائسلر بشرك  ناريئر :غزا
  كة لل  لارين الحسريدو سوار  ال اريسنة، إن الحرينون الجدسرد اخريلس بيلعنصر سة والك اهسرةا، الييلت و 

 ررسة لررر خ سحارري للح رريا للرر  الوجررود مشررس ا إلرر  أنررخ اسؤكررد بمرري ال سرردع مجررياًل للشررك أن إارر ائس ، مي
اليلاررخسنرا، م ررسيي الررر  رري  دخرر  هررذا الحررينون  سحررز البنيسررذ، ل ننرري أمرريم م  لررة جدسرردا مررن م ا رر  

وأشرري  إلرر  أن الحرينون سعببرر  مررن  الباجسر  ةهلنرري لرر الحررد  والررداخ  الم بر ، والبغررو  االاربسخينرا 
لر الانوات اةخس ا، وخيلا، الالخة اليلاخسنسة أخخ  الحوانسن البر صيدا للساي كنسات اال با  

 سصا لر خدمة اال با ا  الذوببدا ك خخو ا هذا اةم ، واإلا اع لر وي  البناسا اةمنر ا
 20/7/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إعالن حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية": قانون القومية الشعبية" .18

باة الشعبسة لب  س  للاخسن مصيدية الكنسارت اإلار ائسلر بشرك  ناريئر للر  يرينون وصيت الجغزا: 
براإلان   ا لل  الوجود اليلاخسنر والاوسة الوخنسة اليلاخسنسةا، وشددت لل  أن للاخسن  الحومسة

هر االوخن البي سخر للشعا اليلاخسنر وأ ض اةجداد ومابحب  اة ييد، وأن هذا الكسين الصاسونر 
جرر م ال سملررك أو صررية شرر لسة أو بي سخسررة أو وجودسررةا، و ملررت المجبمررل الرردولر الماررؤولسة الررر الم

  وا اابم ا  بواخئخ ولدم إدانبخ وم ياببخ للكسين الصاسونرا 
وأكدت أن اال د الوخنر والحومرا سجا أن سبجيوز  دود اال دود الليظسةا لل  مجم  الحوانسن الجدسدا 

اخ  إا ائس ، وأن سكون الر د برر اخخروات لملسرة ولرر محردمباي يخرل العايريت البر سج و اناي السوم د
نايا مازلة ابيييسيت الاام ومش وع الباوسةا   مل الكسين الصاسونر ووي  البخبسل، وا 

 20/7/2018القدس العربي، لندن، 
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 باألمن "إسرائيل"تصرفات حماس األخيرة تهدف إلى تقويض إحساس خبير إسرائيلي:  .19
ب غررا لررر أن ببيررييم  العحسررد اإلارر ائسلر المبحيلررد شررمعون لرر اد أنررخ ال إارر ائس  وال   كررة  مرري سرر   

 البوب ات ال يلسة لر غزا، وبخ ج لن الاسخ ا إل  جولة أخ   من الحبي  الكيم  
إن  مي  بدأت لرر الجولرة ال يلسرة  ،لر محي  نش بخ لخ مجلة ذو نيشوني  إنب ات اةمس كسة، وسحو 

 كيك بيإلا ائسلسسن، لر م يولة من خ لاي لكا  الو ل الحيئم الذو سحوض مويياي ومكينباي من اال ب
وسو س ل اد أن ك  بص ليت  مي  اةخسر ا بارد  إلر  بحروسض إ اري  إار ائس  بريةمن، واإلشري ا 

وشررررملت هررررذه  إلرررر  ال يجررررة لبنرررريزالت مررررن شرررر ناي ب اررررسن الو ررررل اإلناررررينر وااليبصرررريدو لررررر غررررزا 
مولرررة مرررن الاجمررريت البرررر ييمرررت باررري  مررري  مرررن خرررا  يرررذائ  الاررريون والصررروا سي البصررر ليت مج

والخرريئ ات الو يسررة والبيلونرريت ال ي يررة إلشررعي  النسرر ان للرر  الجينررا اإلارر ائسلر مررن ال رردود بشررك  ال 
ساباد  إ دال إصيبيت أو ولسيت لر أوايخ اإلا ائسلسسن، بسنمي بواص  ال  كرة الخر وج بمظريه ات 

 سيج ال دودو لر غزا لل  خو  الا
ن  وسحو  ل اد إن ال د العاك و اإلا ائسلر لل  هذه اإلج ااات س الرر م يولرة ا برواا أو بصرعسد، وا 
ال  بيت الجوسة االنبحيمسة للر  يرذائ  الاريون والصروا سي للر  أهردا  الحي سرةا منخي رة الحسمرة ال 

برريت اليي غررة البررر بعررود إلرر  وس ررس  أن إارر ائس  هيجمررت لحررخ لررددا مررن الم ك بحبرر  نشررخيا  مرري  
ييدا  مي   دا لل  ااإل هيا ال ي اا وأناي بواص  بخبسا بحنسيت دليلسة جدسدا  د يذائ  الاريون 

 والصوا سي واةنييا والخيئ ات بدون خسي  وم يوالت البال  
وسؤدو اندالع العن  لر غزا بشك  دو و إل  نحيشريت اسيارسة مبكر  ا ب ار ائس ،  سرل سر   الربعض 

   و ا الحسيم ب د لاك و أكث  لدوانسة سكون من ش نخ ال دع أو اابعيدا غزا واإلخي ة ب مي  
 20/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 فتح لألوروبيين: ادعاءات أردان نمط تمثيلي للدعاية اإلسرائيلية .21

علسري للاسيارة ييلت   كة لبس إناي أخذت للمي بيل د اةو وبر الصيد  لرن الممثلرة ال :ولي - ب وكا 
الثاثريا مرن ب وكارس ، للر  ادلرياات  سرومالخي جسة واةمن لر االب يد اةو وبر لسدس سكي موغ سنر، 

وزسررر  اةمرررن العررريم اإلاررر ائسلر جلعررريد إ دان بخصررروص  رررلوع اةو وبسرررسن ببموسررر  منظمررريت شرررعبسة 
 يإل هيا إا ائسلسة وللاخسنسة لاي لاية بدلم الررا بر دو إ ا أو مي أاميه أ دان ب

ويررري  جمررري  نرررزا  المب ررردل بيارررم   كرررة لررربس: إذا ب سرررر   كرررة لررربس  وح ال ارررم البرررر ابارررم باررري  د 
موغ سنر والذو جيا لسخ أن ادلياات أ دان بيخلة وغس  محبولة، بنوه لبس إل  أن هذه الوايعة النيشئة 
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نمخري بمثسلسري لمجمر  من  ايلة آ دان الموجاة ك ايلة منخ لألو وبسسن لرر مريسو أسري  المي رر بشرك  
 الناج الدليئر اإلا ائسلر المابند لل  خلسخ من البزسس  والمبيلغة واالخباا 

 19/7/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 فتح: استقبال أي ممثل عن اإلدارة األمريكية خروج عن اإلرادة الوطنية .21
بحبي  أو ممثر  لرن اإلدا ا شددت   كة البس لر م يلظرة نريبل  للر  ان اار اعيدا:لميد  -نيبل  

اةم سكسرة، مامري كرين ماربو  بمثسلرخ الدبلومياررر، م لروض وسمثر  خ وجري لرن اإل ادا الوخنسرة وكارر ا 
وييلررت ال  كررة لررر بسررين صررد  لنارري ان جمرريهس  م يلظررة نرريبل  يررد ييلررت كلمبارري  لاجمرريع الرروخنر 

سنسة مرن مرؤام ات ولرن بارمس يب  سومسن، واللنت  ل راي المخلرا لكر  مري س ريك  رد الح رسة اليلارخ
وأكد البسين لل   را ال  كرة ولصريئ  العمر  الروخنر  ببم س هي، ب ت مامسيت إناينسة أو ايبصيدسة 

لر الب  ك يينونسي وشرعبسي  رد أو مؤاارة بكار  الحر ا  الروخنر، دالسرة جمريهس  الشرعا اليلارخسنر 
 إل  البصدو، و لض البواص  مل اإلدا ا اةم سكسة 

 20/7/2018دس، القدس، الق
 

 "حقوق االنسانلـ"رئيسا   "إسرائيل"ما نسب حول طريقة انتخاب مندوب ل لموريتانياحماس تعتذر  .22
ظلررت بغ سرردا للنرريخا ال اررمر بياررم   كررة ا مرري ا موارر  أبررو مرر زوا : لبررد هللا مولررود –نواكشرروخ 

ة ظر   ويرد ااربغ ا الشغ  الشريغ  خسلرة سروم أمر  للمردونسن المو سبرينسسن الرذسن بريبوا سشركلون  كومر
النرريخا لسارري بصرروست منرردوا مو سبينسرري لصرريلس بررولر الب ولساررو  اإلارر ائسلر سولرري  شررينر مررن كلسررة 
ال حوا لر الجيمعة العب سة،  ئياة لجنة اةمم المب دا ل حوا اإلناين بعد بعسسن  ئسااي لر منصا 

، لكن بر ؤ  إار ائس  مجلر  وغ د أبو م زوا كيببي اهنيك الكثس  من الغ ائا صعبة البصدسا آخ  
إن انبخريا سولري  شرينر   حوا اإلناين ومعظم ي ا ابخ إدانة وا  ة لاذا الكسين العنص و الغيصرا 

خبس ا والذسن من بسنام اةكيدسمر البونار لسيض بن ليشو  ومندوبي  18ب جميع أل يا اللجنة وهم 
 مص  ومو سبينسي   كس  سمكن اال بحيا ب مبني؟ا 

البغ سردا بنشر   بر  بريد   ئرس  ال رزا ال ريكم لرر مو سبينسري ارسدو م مرد ولرد م رم للر د  لم بكرد هرذه
م زوا أن سبثبرت مرن معلوميبرخ  رو  المو روع لسرد ك  أ جو من اةخ العزسز موا  أبوللساي ييئا ا

بخ أن البصوست لم سحل أصا، وأن لنص  العدو بول   ئياة اللجنة بلحيئسي خليي ل ئسااي الذو كين نيئ
بعد مغيد ا اةو  لمنصبخ، وأن موي  مو سبينسي من العدو اإلا ائسلر لرن سببرد  أو سبغسر  مريدام هنريك 

 لدوان وا با  والجئونا 
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ثم كين أن بيد ت   كة  مي  البر ب ظ  بموي  إسجيبر من  كومرة نواكشروخ سبثمر  لرر ااربحبي  
نسي البر لم بنشر   كومباري  بر  ظار  أمر  زلميئاي والاميح لام بيلنشيخ الاسيار، لالبذا  لمو سبي
وأكرد بسرين البرذا  ا مري ا الرذو نشر  أو   أو بو سس لن مابايت البصوست للمندوا اإلار ائسلر 

أم  اأنخ بنريًا للر  البو رسس الرذو صرد  مرن ارسدو م مرد ولرد م رم  ئرس   رزا االب ريد مرن أجر  
لصراسونر  ئسارًي للجنرة االمرم المب ردا الجماو سة بش ن مي نارا  رو  خ سحرة انبخريا منردوا الكسرين ا

ل حرروا االناررين والررذو نيرر  خالررخ إجرر اا او بصرروست باررذا الخصرروص، ل ننرري نعببرر  هررذا بينسرردًا لكرر  
ننري لرر  اإلشيليت البر  وج لاي اال با  والبر هد  من خالاي بشروسخ صرو ا الشرحسحة مو سبينسريا  اوا 

المو سبررررينر ال اررررمر والشررررعبر بجرررريه الح ررررسة   مرررري ، س ررررس  البسررررين، نؤكررررد ثحبنرررري ب صرررريلة المويرررر 
 اليلاخسنسة وأناي ابظ  اندًا كبس ًا للشعا اليلاخسنرا 

 20/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية نتنياهو هدد بحل   .23
دسم االنبخيبيت هدد  ئس  ال كومة اإلا ائسلسة، بنسيمسن نبنسيهو، ب   ال كومة وبح: با   يه 

العيمة لر  ي  بم بغسس  البند المبعلا ب لغيا مكينة اللغة الع بسة لر ايينون الحومسةا العنص و 
 والمعيدو للدسمح اخسة، الذو انبخ الاسئة العيمة للكنسات، لج  السوم الخمس  

ئس  الدولة الحومسة وكينت اللغة الع بسة بعبب  لغة  امسة ثينسة، بعد العب سة، لكن ايينون أاي : إا ا
للشعا الساودوا، المع و  بيام ايينون الحومسةا، ألغ  الصية ال امسة للغة الع بسة، ونص لل  أن 
للغة الع بسة امكينة خيصةا، اسبم البخ ا إلساي بحينون آخ ، ولس  من خا  يينون أاي ، الذو 

 سعبب  لر إا ائس  أنخ يينون دابو و 
ونر، السوم، ب ن ل و الكنسات أو و ميكلس ، من كبلة اسادوت هبو ااا وأليد مويل اواالا االلكب  

ال  سدسة، والع و لر الجنة يينون الحومسةا البر اابمعت اللب ا يت أل يا الكنسات وو عت 
 الصسغة النايئسة للحينون،  يو  بخلا من نواا ل ا منل بغسس  مكينة الع بسة كلغة  امسة ثينسة 

با  ئس  ال كومة اإلا ائسلسة ابصلوا بميكلس  وأبلغوه ب نخ إذا أص  لل  إال أن ماؤولون لر مك
بغسس  البند بخصوص اللغة الع بسة لر ايينون الحومسةا، ل ن  ئس  ال كومة نبنسيهو اس   االئبا  

 ال كومر وسحدم االنبخيبيت  وولحي لمويل اواالا، ل ن ميكلس  ب اجل لن مخلبخ بعد هذا البادسد 
 19/7/2018، 48عرب 
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 "قانون القومية" العنصري: تفاصيل خطة نتنياهو للكذب والتضليل .24
لمم  ئس  ال كومة اإلا ائسلسة، بنسيمسن نبنسيهو، او ية  ايئ ا لل  وز ائخ، : با   يه 

لسابخدموناي خا  المحيبات الص يسة  و  ايينون الحومسةا العنص و والمعيدو للدسمح اخسة، الذو 
لج  السوم الخمس   وبدا الكذا والب لس  بي زا لر او ية ال ايئ ا هذه، البر نش ت انخ الكنسات 

 بييصسلاي ش كة اةخبي  )الحنيا الثينسة للبليزسون اإلا ائسلر ايبحي( 
و غم أن هذا الحينون العنص و س اي البمسسز  د الع ا ولغبام، إال أن نبنسيهو البب  لر او ية 

  بيللغة الع بسةا وأن االحينون   و وا، كمي زلم لر و يبخ أن االكثس  من ال ايئ ا أنخ الن سبم الم
 البنود لر الحينون بظا  لر دايبس  دو  دسمح اخسة غ بسة مخبليةا 

وادلت و ية نبنسيهو أن اإا ائس  هر الدولة الحومسة للشعا الساودو  وهذا المبدأ اةايار سظا  لر 
دولسة المبعلحة بدولة إا ائس ، من ولد بليو ، م و ا بكبيا بيوسض كيلة الوثيئا اةايار الوخنسة وال

 االنبداا الب سخينر وي ا  البحاسم لألمم المب دا و ب  وثسحة االابحا ا  
 19/7/2018، 48عرب 

 
 نتنياهو يستقبل نظيره الهنغاري ويحرض على "اإلسالم الراديكالي" .25

بنسيمسن نبنسيهو، نظس ه الانغي و، لسكبو  أو بين،  اابحب   ئس  ال كومة اإلا ائسلسة،: با   يه 
الذو وص  إا ائس  مايا أم   وسنباج أو بين خخي اسياسي سمسنسي مبخ لي، خيصة  د المايج سن 
الذو سبدلحون لل  دو  أو وبي، لر ألحيا اةزميت اةمنسة وااليبصيدسة الشدسدا البر بعص  بدو  

 الش ا اةواخ وأل سحسي 
يهو النبحيدات من داخ  إا ائس  بابا لاييبخ ال مسمة مل أو بين وزلميا يومسسن وبع ض نبنس

 مبخ لسن لر أو وبي، وسمي اون يمعي ب ا خصومام وااليلسيت والمايج سن  
واع  نبنسيهو إل  كس  المدسس ةو بين و كومبخ، ويي  إن أو بين سب دل لن اال يجة إل  مكيل ة 

وأو بين امد كين أن بادسد اإلاام ال ادسكيلر، هو بادسد  حسحر وسمكن  العداا للايمسةا  وا ي  أنخ
أن سشك  خخ ا لل  أو وبي وللسني ولل  جس انني الع ا  ون ن خخ الجباة الذو سدالل لن أو وبيا  
وسنبغر اإلشي ا إل  أن نبنسيهو لندمي سب دل لن ااإلاام ال ادسكيلرا ل نخ ال سحصد بنظسمر ادالما 

نمي   كيت المحيومة مث   مي  و زا هللا والحيلد  ا، وا 
وشك  نبنسيهو أو بين لل  دلم هنغي سي إلا ائس  لر المؤاايت الدولسة، كغس ه من منظمة دو  

 اليساغ ادا البر ب م هنغي سي والبشسك وبولندا والوليكسي 
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ييشسة الجدسدا هر خخ  وخا  لحيا أو بين مل ال ئس  اإلا ائسلر،  ؤولسن  سيلسن، يي  اةخس  إن اال
كبس  لل  العيلم وبجلا ك اهسة يومسة مبخ لةا  والبب   سيلسن أن اإا ائس  كدولة ساودسة هر جزا 
من الشعا الساودوا، وأنخ اال سمكن البعبس  لن البحدس  إلا ائس  كدولة ساودسة وأن بكون لر موزاا 

خ الس  لدسني   بي بسن الدسينيت ون ن وزلم  سيلسن أن ذلك مشيل  بمنل م ي بة العداا للايمسةا 
لخو ون جدا ب  سة العبيداا  غم الب سسحيت اإلا ائسلسة لل    سة العبيدا لليلاخسنسسن الماس سسن 

 والمالمسن ومنل وصولام إل  اةميكن المحداة لر الحد  الم بلة خصوصي 
ن انبنسيهو سم  بيلك امة والعزا ولحا  ئس   زا اسسم لبسدا، سيئس  لبسد، لل  زسي ا أو بين بيلحو  إ

الوخنسة اإلا ائسلسةا، اللبي إل  أن انبنسيهو لم سندد ب و بين ولو بكلمة وا دا بابا امبدا خ لمسكلوم 
هو بر، الزلسم العنغي و لر ال  ا العيلمسة الثينسة والذو ب يل  مل هبل  والنيزسسن وكين ش سكي 

 نشخي لر ا بكيا م  ية ساود هنغي سيا 
 19/7/2018، 48ب عر 

 
 في أعقاب أعمال عنف ضد  األطفال الكنيست يصادق على قانون نصب كاميرات مراقبة بالحضانات .26

صيدا الكنسات، سوم الخمس ، بيلح ااا اةول  لل  مش وع يينون سح ر بنصا : م مد وبد
 وادل  كيمس ات م ايبة بيل  ينيت ومؤاايت جس  الخيولة المبك ا لر الباد، وذلك لر ألحيا

 العن   د اةخيي  البر وثحت لر بعض ال  ينيت 
 19/7/2018، 48عرب 

 

 "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري .27
البب  م كز الدالةا أن مصيدية الكنسات، لج  سوم الخمس ، لل  ايينون الحومسةا هو بك س  

وأصد  الدالةا و ية موي   و      لليص  العنص و والبمسسز  د المواخنسن الع ا لر إا ائس
يينون اةاي  الذو سك   اليص  العنص و، والبب  أنخ معيدق للدسمح اخسة وسدلم البمسسز  د 
المواخنسن اليلاخسنسسن لر إا ائس  واليلاخسنسسن لر الحد  الش يسة والاو سسن لر الجوالن الم ب  

أن يينون أاي  الحومسة سحل  من  دود وأكد الم كز لر و ية الموي  لل   وسش لنخ دابو سًي 
الم ظو ات المخلحة بموجا الحينون الدولر، وبيلبيلر لاو غس  ش لر كحينون اابعمي و لخ 

 خصيئص اليص  العنص و )أب بايسد( 
 19/7/2018، 48عرب 
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 فرنسافي الموساد يزعم: قدمنا معلومات أحبطت هجوما إيرانيا  .28
نخ صي ا المعلوميت االابخبي ابسة اةمنسة البر نيذ لل  إث هي زلم جايز الموايد أ: م مود مجيدلة

 ملة البحيالت وااعة لر أو وبي  د شخصسيت إس انسة بزلم  لولام بيلبخخسخ لبيجس  مؤبم  
بجمعت لسخ   كيت إس انسة معي  ة ُأيسم نايسة  زس ان/ سونسو المي ر لر ل ناي، ب اا مي جيا 

وادل  المصد  أن الموايد أخلل أجازا  ر )كين(، مايا سوم الخمس  لر البليزسون اإلا ائسلر ال ام
اةمن اةو وبسة لل  المعلوميت البر بوص  إلساي وأن دبلومياسًي إس انسًي من النماي ييد م يولة 

 البيجس  المزلومة بمشي كة دبلومياسسن إس انسسن آخ سن  

 19/7/2018، 48عرب 

 

 استبدادية... وبحاجة آلليات نضالية جديدة ": نواجه تشريعات48جبارين لـ"عرب  .29
أكد  ئس  لجنة العاييت الدولسة بيلحيئمة المشب كة، النيئا د  سوا  جبي سن، سوم : ييام بك و

الخمس ، أنخ سبيد  إل  ابصيالت دولسة لمواصلة خ ح خخو ا ايينون الحومسةا لر الم يل  الدولسة 
 ا المواخنسن الع ا ولل حوا الوخنسة للشعا اليلاخسنر واةو وبسة، مشددًا لل  دلم العيلم ل حو 

وهيجم جبي سن  ئس  ال كومة اإلا ائسلسة، بنسيمسن نبنسيهو، إث  اابدليا ايس  االب يد اةو وبر لد  
 إا ائس  لجلاة بوبسخسة بابا مي أاميه نبنسيهو ابدخ  االب يد اةو وبر  د يينون الحومسةا 

شك أنني نواجخ م  لة غس  مابوية لر البصعسد العنص و والممي ايت ال : االنيئا جبي سن وبيبل
العدائسة بجيه اةيلسة الع بسة من يب   كومة السمسن ال يلسة، والبر ببمث  باذه اليب ا بيلذات لر يوننة 
هذه العنص سة البنسوسة من خا  بش سعيت ااببدادسة، آخ هي )ويد سكون أخخ هي( يينون أاي  

مل ب كسدني لل    و ا ااب دال آلسيت ن يلسة جدسدا واال بحيا بمي وأ ي : ا  اودسةالحومسة السا
بعودني للسخ ومي ألينيه إل  مابوسيت جدسدا يد ب بك المؤااة وال بب ك لاي مجياًل للبا ا من 

  ااالاب حيييت البر نني   من أجلاي ك يلسة يومسة
 19/7/2018، 48عرب 

 

 لتحقيق مع شرطي أطلق الناراستشهاد أبو القيعان: منع ا .31
منل المدلر اإلا ائسلر العيم شيو نسباين، إج اا ب حسا مل ش خر الب   ب نخ : هيشم  مدان

أخلا الني  بيبجيه الشاسد سعحوا أبو الحسعين، لر ي سة أم ال س ان لر النحا، يب  أن بباي ع الم كبة 
 صيص الش خة لر شبيخ/لب اس  من العيم البر كين سحودهي ولحدانخ الاسخ ا للساي نبسجة إصيببخ ب

ولر وثسحة،  صلت للساي ص سية اهآ ب ا، سش ح لساي المدلر العيم، شيو   2017المي ر 
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نسباين، لميذا ي   إغاا مل  أبو الحسعين، كبا أنخ اكين هنيك مؤش  معسن، وص  لر م  لة 
ا الني  كين يد أخلا الني  مب خ ا من الب حسا من معلوميت ا سة، بشس  إل  أن أو  ش خر أخل

بيبجيه أبو الحسعين، بعد أن أخلا الني  بيبجيه إخي ات الم كبة ولم ببوي    سن ي  إل  ذلك أنخ ال 
 سمكن اابخدام هذا المؤش  الذو جيا من مصد  ا وا، ب اا نسباين 

 19/7/2018، 48عرب 

 
 االحتالل ي صد ق على بناء وحدات استيطانية قرب نابلس .31

ذك ت مصيد  إلامسة لب سة، صبيح سوم الخمس ، أنخ بح   البدا ببشسسد لش ات : الم بلةالحد   
المنيز  للمابوخنسن لل  أخ ا  مابوخنة اإسبمي ا جنوا ش ا نيبل ، شمي  ال ية الغ بسة 

وييلت الحنيا االايبعةا العب سة: إنخ بح   بيبييا بسن الجايت المخبلية ومناي مجل   الم بلة 
و دا اابسخينسة لر المابوخنة مل الاس   62ت شمي  ال ية واإلدا ا المدنسة البدا ببنيا مابوخني

يدمًي لر البدا بمش وع شا خ سا اابسخينر  خم سلب  لل  بلدا  وا ا جنوبر نيبل  لبجنا 
 الدخو  لب  واخ البلدا 

 19/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ارقةوعود إسرائيلية "جوفاء" لمرحلين أف .32
انبحدت منظمة العيو الدولسة بشدا ب  س  إا ائس  خيلبر لجوا إ سب سسن واودانسسن إل  أوغندا، 

 ووصيبخ ب نخ ايا و وغس  يينونرا 
وييلت المنظمة إن ب  س  خيلبر اللجوا س بر بعد اا بجيز مخو  وانبايك ل حويام اإلناينسة 

 اةاياسة لر اللجوا والص ة والاامةا 
ظمة لخيلبر لجوا   لوا إل  أوغندا أنام اكبشيوا أن ولود ال كومة اإلا ائسلسة اجولياا ونابت المن

وأنخ ابدال من من ام بص سس إييمة، كمي ولدوا، لحد أصب وا ليلحسن لر و ل غس  يينونر للاج ا، 
ممي جعلام ل  ة لخخ  اال بجيز، دون إمكينسة ال صو  لل  لم ، ومخيخ  اإلليدا الحا سة 

 لدهم اةصلر لر انبايك لمبدأ لدم اإلليدا الحا سةا  إل  ب
 19/7/2018الجزيرة.نت، 
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 الجيش اإلسرائيلي أكثر استعدادا  لمهاجمة إيران .33
ب  أبسا: بيالابنيد إل  لنيص  اسياسة ولاك سة، خ جت ص سية اسا ائس  هسوما اإلا ائسلسة، 

بمينشست ل سض لر لددهي أم  )الخمس (، المع ولة بح باي من  ئس  الوز اا، بنسيمسن نبنسيهو، 
 بحو  لسخ، إن االجسم اإلا ائسلر بيت مابعدًا لمايجمة إس ان أكث  من أو ويت م  ا 

وب اا الص سية، ل ن اإا ائس  بغس ت كثس ًا لر الانوات الحلسلة المي سة، بشك  إسجيبر، وبيبت 
سةا  وييلت اإن مايجمة إا ائس  أكث  اابعدادًا لمايجمة أهدا  إس انسة، لب  مايلدات خي ج

للمييلات النووسة اإلس انسة ال سزا  ا بمياًل بعسدًا؛ كون أغلا الدو  اةو وبسة ب يو  إنييذ االبييا 
النووو اإلس انر، لكن إا ائس ،  يلسًي، أكث  يوا من أو ويت م  ، وب مكيناي اابادا  إس ان، لر 

أنخ امن الصعا اابادا  ك  المييلات النووسة  إل النظ  وليبت الص سية  الويت ال اهنا 
اإلس انسة، النبشي هي لر لش ات اةميكن الموزلة لر أ جيا إس ان، ولر ماي يت وااعة من اة ا ر 
اإلس انسة، محي نة بيابادا  المييل  النووو الع اير ونظس ه الاو و، نبسجة البايع  يعة اة ا ر 

أميم الخيئ ات اإلا ائسلسة  كمي أن الدليليت الجوسة اإلس انسة يوسة اإلس انسة أس ًي، وهو ليئا كبس  
جدًا، وسمكناي البصدو بحوا للخيئ ات اإلا ائسلسة، البر اسكون للساي أن بخس  آال  الكسلومب ات 
الجبسيز ال دود اإلس انسة، وهذا سمث  صعوبة كبس ا لاي  لكن لد  إا ائس  الكثس  من اةو اا المامة 

(، وأنظمة دليلسة مبحدمة، وخيئ ا الشبس، 35  إس ان، من بسناي ال صو  لل  خيئ ا )إ الابادا
 ومظلة اسياسة أمس كسة؛ ولذلك ل نخ بيت بمحدو هي البابا لر أ  ا  كبس ا لاس انسسنا 

 20/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 مصادقة إسرائيلية على شق  شارع استيطاني قرب رام هللا .34
يت الخيت اال با  اإلا ائسلر؛ مؤخ ًا، لل  مخخخ لشا شي ع اابسخينر س بخ صيد:  ام هللا

مابوخنبر الولي سما وابست أ سخا المحيمبسن لل  أ اضق للاخسنسة غ بر مدسنة  ام هللا )شمي  
وأو س م كز اأب يل اة ا را البيبل لجمعسة الد اايت الع بسة، لر بسين لخ السوم  الحد ( 

اال با  أللنت، مخلل بموز ال يلر، لن بدا ا سين ميعو  المخخخ  الخمس ، أن الخيت
دونمًي من أ ا ر اليلاخسنسسن لر  324(، والذو ساد  للاسخ ا لل  ماي ة 6/201البيصسلر  يم )

ويي  إنخ سب س من المخخخ البيصسلر  ي سبر اللبن الغ بر )شميلر غ ا  ام هللا( وليبود )غ بًي( 
اد  ل بخ المابوخنبسن بخ سا جدسد، لر م يولة لبح سا المايليت لسمي ب ن الخيت اال با  ب

 بسنامي، وخلا بواص  دائم 
 19/7/2018قدس برس، 
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 "لن تمر المؤامرة على الالجئين"جمعة استعداداتها إلحياء تجري  الهيئة الوطنية لمسيرات العودة .35

اس ات العودا وكا  ال صي  بج و االابعدادات داخ  الاسئة الوخنسة لم أش   الاو : –غزا 
، ب ت «مخسميت العودا الخم »لبنظسم لعيلسيت جميهس سة شعبسة وااعة النخيا السوم الجمعة، لر 

، وهر أول  اليعيلسيت البر بنخلا بعد أ دال البوب  «لن بم  المؤام ا لل   حوا الاجئسن»اام 
حخيع، لر الويت الذو خيلبت للاخسن اةخس ا، البر بعد اةلن  منذ انبايا ال  ا اةخس ا لل  ال

وش لت الاسئة الوخنسة  من اةمم المب دا ببولس   ميسة ليجلة للمواخنسن، خيصة لر يخيع غزا 
لماس ات العودا وكا  ال صي ، بيلدلوا للمشي كة الوااعة لر بلك اليعيلسيت البر ابنخلا بعد 

للعيلم أن  حويني غس  ييبلة للبص   أو الب كسد »لص  الجمعة، وييلت إن هذه اليعيلسة ب بر لر 
البي سخ، وأنني انواص  مواجاة ك  اإلج ااات والح ا ات البر باد  للنس  من ي سة الاجئسن باد  

 « شخباي وبذوسباي
داللة لل  اإلسمين العمسا بعدالة »، سعد «الصمود اةاخو و اليلاخسنر»وييلت إن اابم ا  هذا 

وس بكا لملسيت « صمت العيلم»، اللبي إل  أن اال با  سابغ  «لثوابتالح سة والبماك بيل حوا وا
ودلت المجبمل الدولر ومؤاايبخ المخبلية ال حويسة  الحب  والج ائم، لر غزا وال ية والخين اة م  

الويو  بشك  جدو أميماي للجم ييدا العدو وجنوده من ا بكيا المزسد من الج ائم »والحينونسة إل  
 « لم يكم الدولسةوبحدسمام ل

 20/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 يقتحمون باحات المسجد األقصى مستوطنا   118  .36
ايب م لش ات المابوخنسن الساود، صبيح الخمس ، بي يت الماجد اةيص ، : الحد  الم بلة

مابوخني  118وأليدت م االة ايد  ب  ا أن  ب  ااة لنيص  من ش خة اال با  اإلا ائسلر 
 وا الماجد اةيص  خا  جولة االيب يميت الصبي سة البر اابم ت لمدا أ بل ايليت مببيلسة  ايب م

وأو  ت أن الش خة اإلا ائسلسة والحوات الخيصة المال ة، أمنت ال ميسة للمحب مسن و الحبام  ب  
لر  وأشي ت إل  أن لددا من المابوخنسن ييموا ب داا خحو  بلمودسة خ وجام من ابيا الالالةا 

سشي  إل  أن ش خة اال با  بامس للمابوخنسن بجولة ايب يم  الجاة الش يسة من الماجد اةيص  
 ثينسة ببدأ لحا االنبايا من أداا صاا الظا  لر الماجد اةيص  

 19/7/2018، قدس برس
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 تكريس لدولة االبرتهايد العنصرية قانون القومية المطران عطا هللا حنا: .37
خ ان لخي هللا  ني،  ئس  أاييية اباخسة لل وم اة ثوذك : إن مي سام  برايينون يي  الما: النيص  

وأكد أنخ يينون ليشرح بيمبسيز، سبجيه  بشك  كلر أن  الحومسةا سك   بشك  كلر دولة اةب بايسد 
الع ا اليلاخسنسسن أبنيا هذه اة ض المحداة، اهم أصسلون لر انبميئام لاذه اة ض، ولساوا 

وبسن أن هذا الحينون أميخ اللثيم لن  وبر باي من هني أو هنيك، )لر إشي ا إل  الصايسنة( ب يلة أ
الوجخ ال حسحر لراإا ائس ا البر بدلر أناي دولة دسمح اخسة، لس بر وسؤكد للحيصر والدانر، ب نني أميم 

 نظيم لص  لنص و جدسد، وأميم نظيم ليشرح بك  مي بعنسخ الكلمة من معينر 
 19/7/2018، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 ودينيا   عقائديا   جاء ليؤكد طبيعة الصراع باعتباره صراعا   القومية كمال الخطيب: قانون .38

يي   ئس  لجنة ال  سيت لر لجنة المبيبعة العلسي للجميهس  الع بسة الشسي كمي  الخخسا: ا: النيص  
ائسلر لج  السوم الخمس ، اخخس  جدا، إن يينون االحومسةا الذو أي ه الكنسات )الب لمين( اإلا  

وابكون لخ بدالسيت لل  المواخنسن الع اا  وبيبل الخخسا لر  دسثخ لوكيلة اةني و : اكبش سل 
ويينون هو خخس  جدا، خيصة وأنخ س بر لر ظ   كومة بش ع ك  اةبواا الابادا  اليلاخسنسسن 

 لر الداخ ، ولكن اآلن اسكون هذا االابادا  بحينونا 
وأ ي  الخخسا: اجيا هذا الحينون لسؤكد خبسعة الص اع بيلببي ه ص الي لحيئدسي ودسنسي، ليلاسيايت 
اإلا ائسلسة كينت بعبمد دائمي أن الدولة ساودسة وببعيم  لل  هذا اةاي ، ولكن بم ذلك من خا  

 ا بيبوا أكث  يينون سنص ص ا ة لل  أن إا ائس  دولة الشعا الساودوا  وأكم : اهذا سعنر أن الع
ل كث  لر دائ ا االابادا  والبامسم لل  ك  المابوسيتا  وبيبل: الذلك ألبحد أن الحينون خخس  

 جدا، وابكون لخ بدالسيت وااعة لل  المواخنسن الع اا  
 19/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لعودةانطالق مسيرات اجريحا برصاص االحتالل منذ  16,496شهيدا و 143تقرير:  .39

أصد ت وزا ا الص ة اليلاخسنسة، أم ، إ صيئسة جدسدا لج ائم اال با  : يدسة اعد الدسنن
آذا  )مي  (  30اإلا ائسلر  د الشعا اليلاخسنر، خا  اماس ات العوداا، منذ انخاياي لر 

صيبة  143ونوهت الوزا ا إل  ااابشايد  المي ر   ج س ًي، بج اح مخبلية 16,496للاخسنسًي، وا 
 بم لاجام لر المابشيسيتا  8,695بم لاجام مسدانسًي لر النحيخ الخبسة و 7,901وبيالخبنيا، منام 
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ليمًي، واسدبين للاخسنسبين، ومن بسن  18خيًا دون ان الر  18وأليدت أن امن بسن الشاداا، 
 391  اوبش ن بصنس  اإلصيبيت؛ ليبت إل خيًا ج س ًي ب صيص يوات اال با ا  3126اإلصيبيت 

إصيبة خيسيةا، مو  ًة أن من بسن اإلصيبيت  12,113إصيبة مبواخة، و 3,992إصيبة خخس ا، و
بيل صيص المعدنر المغل   529إصيبة بيل صيص ال ر، و 4,190البر وصلت للمابشيسيت، 

صيبيت أخ  ا  4,356إصيبة بيالخبنيا الشدسد، و 7,421بيلمخيخ، و  613وذك ت أن ا شظيسي وا 
إصيبة بيلبخن وال وض،  392إصيبة بيلصد  والظا ، و 362ت بيل أ  وال يبة، وإصيبة ويع

 إصيبة أخ  ا   1,087إصيبة بيةخ ا  الايلسة، و 5,383إصيبة بيةخ ا  العلوسة، و 1,239و
مناي بيةخ ا  الايلسة، ووا دا  60 يلة من بسن اإلصيبيت،  68لسمي ابلغ لدد  يالت البب  

خوايم الخبسة، ممي أاي  لن اابشايد الااابادا   وبم لر أصيبل السدا  7بيةخ ا  العلوسة، و
صيبة  اسي ا إاعي   58منام بيل صيص ال ر واالخبنيا بيلغيز، وب     325ماع  وماعية، وا 

 بشك  جزئرا 
 20/7/2018الغد، عمان، 

 
 االحتالل يجبر عائلتين على هدم مساكنهما بالقدس .41

خيت اال با  اإلا ائسلر ليئلبر شوام ا وأبو ا مسلة المحداسبسن أجب ت ال: هبة أصان - الحد 
ول لت العيئلبين المحداسبين هدم  لل  هدم أ بل شحا اكنسة بملكاي شمي  الحد  الم بلة 

خاا  مايكنامي الوايعة لر  ر اةشح سة ببلدا بست  نسني بشك  ذابر، لل  أخذ البعوس يت وا 
وهدمت العيئلبين الشحا اة بل لل  نيحباي  ن زلموا ش ااهي اة ض والمنيز  لساكناي مابوخنو 

دوال  أمس كر(، ونصبت خسمبين لر  8,200الخيصة ببكلية بحد  بثاثسن أل  شسك  إا ائسلر )ن و 
 الجوا  لبؤوو  والر ثاثسن ل دا، نصيام بح سبي من اةخيي  

ينت العيئلبين اشب باي من إ د  لل  ماي ة نص  دونم بح سبي، ك 2000وبنست الشحا اة بل ليم 
العيئات المحداسة  سناي، يب  أن بخوض ص الي لر أ وية الم يكم اإلا ائسلسة ل ميسة اة ض 

ولحا ال كم لصيلس العيئات اليلاخسنسة، ااب نيت جمعسة اابسخينسة ي ا   والعحي ات المبنسة للساي 
)اند ملكسة( بحو  العيئلة اليلاخسنسة إناي  ، ويدمت أو ايي بوكيلة دو سة وخيبو2013الم كمة ليم 

 مزو ا، لبح  م كمة اال با  العلسي ال حي بملكسة اة ض للمابوخنسن 
 19/7/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 "إسرائيل"استهداف تحت غطاء قوانين  ..المصورون الفلسطينيون .41
الص ير اليلاخسنر لالبداا : ب ت غخيا الحينون، بيت من الممكن أن سبع ض وكيالت –  ام هللا

المبيش  أو االلبحي  خا  بغخسبخ لأل دال الجي سة، وبصوس ه للجنود اإلا ائسلسسن خا  ممي ابام 
وصيدا الكنسات اإلا ائسلر لر سونسو/ زس ان المي ر، بيلح ااا اةول   انبايكيت ب ا اليلاخسنسسن 

 اا المايم العاك سة لل  مش وع يينون سمنل بصوس  جنود اال با  خا  أد
من ني سبخ، أشي  م يمر نحيبة الص يسسن اليلاخسنسسن، لاا ل سجيت، إل  أن الاد  ال ئسار من 

 إي ا  الحينون هو منل الص يسسن والمصو سن اليلاخسنسسن من بغخسة اة دال الجي سة 
ا  ال حسحة، الحينون هو ش لنة لمنل الص يسسن اليلاخسنسسن من البغخسة، كونام   ح “وأ ي : 

الحينون ُو ل “وبيبل:  ” ومبواجدون لر مكين ال دل، وسوثحون مي سج و من انبايكيت إا ائسلسة
وذك  أنخ لم سابا  ” خدمة لا با ، وهو إج ام منظم بيلحينون، ومخيل  لجمسل االبيييسيت الدولسة

سة كين من  ا  ب  بيل  وا العيلم“وأن بع ض الص يسون لر العيلم لمث  هذه الحوانسن، 
  الص يسسن الوصو  لمكين ال دل وبصوس ه وبغخسة مي سج و لل  أ ض الوايل

 20/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 أيمن الصفدي: "قانون القومية" اإلسرائيلي تكريس للعنصرية .42
ررر أسمرررن الصررريدو إيررر ا  الكنسارررت اإلاررر ائسلر  اة دنرررر دان وزسررر  الخي جسرررة وشرررؤون المغبررر بسن :ينلمح
انردسن مري  لبر  بروسب : ،ويي  الصيدو بح س  المصس  لر الباد  سمنس الساود لحخ  اح  س  يينونيً الخم

للحرروانسن واةلرر ا   ساررم  ايررينون الحومسررةا الررذو ببنرريه الكنساررست اإلارر ائسلر بك سارري للعنصرر سة، وخ يرريً 
 ائس  لرر ابخريذ وأ ي  الصيدو أن الحينون: ادلس  آخر  للر  ااربم ا  إار الدولسة و حوا اإلناينا  

خخرروات أ يدسررة بررؤجج الصرر اع للرر  المجبمررل الرردولر ادانبارري والبصرردو لارري  ميسررة لألمررن واالارربح ا  
 اإليلسمسسن والدولسسنا  

 19/7/2018 ،الغد، عم ان
 

ر أمام الثوابت األردني ة "صفقة القرن"الرزاز: كل ما يقال حول  .43  يتبخ 
رر خررا   ده للرر  مررداخات النررواا  ررو   ،لمرر  الرر زاز  اة دنررر د ئررس  الرروز اا : أكررد ببرر ا –ين لمح

أن كرر  مرري سحرري   ررو  اصرريحة الحرر نا أو االرروخن البرردس ا ومرري سخرر ج للسنرري بررسن  ،البسررين الرروزا و أمرر 
ال سن واآلخ  من مييهسم، سببخ  أميم الثوابت اة دنسة؛ لية دن هو اةي ا ليلاخسن، وارنبح  الارند 

سسن، لررا ي ررسةق ببحرردم للرر  الح ررسة اليلاررخسنسة، وال جارردق سبحرردم للرر  اةشررد صررابة ةشررحيئني اليلاررخسن
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جاود اة دن لر الدليع لناي، ولن ني خ مخلحًي ب حني المحد  لساي؛ لمويينري  ااري، ولزمنري شردسد، وال 
  سيد أبدًا لن الثوابت البر نؤمن باي بجيه هذه الح سة، البر نعبب هي ي سة وخنسة خيلصة 

 دن ال سع   ميذا اربحدم الوالسريت المب ردا اةم سكسرة؛ لكننري نعر   وسعر   اةشرحيا وشدد لل  أن اة
اليلاررخسنسون كمرري سعرر   العرريلم مويينرري الوا ررس الثيبررت ال اارري، وهررو أن للاررام خ سررا وا ررس س بكررز 
لل  يسيم الدولة اليلارخسنسة الماربحلة، للر  أاري   ر  الردولبسن، كمري وأؤكرد أن اة دن لرن سحبر  بر و 

يومة، أو مشرر وع، أو صرريحة، أو  رر  سلغررر  ررا اةشررحيا اليلاررخسنسسن المشرر وع ب نارريا اال رربا ، مارر
ييمرة الدولرة اليلارخسنسة الماربحلة، 1967وانا يا إا ائس  مرن جمسرل اة ا رر البرر ا بلباري لريم  م، وا 

 الع بسة للاام الحيبلة لل سيا، وليصمباي الحد  الش يسة، ولحًي لح ا ات الش لسة الدولسة، والمبيد ا 
 20/7/2018 ،الغد، عم ان

 
 "Hublotـ"إنهاء عالقته بب راغب عالمة تطالبفي لبنان"  إسرائيلحملة "مقاطعة داعمي  .44

بسرر وت: خيلبررت  ملررة امحيخعررة دالمررر إارر ائس  لررر لبنررينا للمرر ا الثينسررة مررن المغنحررر اللبنررينر  اغررا 
ناررريا لايبرررخ بشررر كة الاررريليت  ا وهرررو اررريس هي ال ارررمر لرررر Hublotالعيلمسرررة الامرررة بيبخررريذ الحررر ا  وا 

 منخحة الش ا اةواخ وذلك ال بييلاي بيلذك   الابعسن لحسيم دولة اال با  اإلا ائسلر 
 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن

  
 اإلسرائيلي على "قانون القومية" الكنيستالجامعة العربية تدين مصادقة  .45

مصررررريدية الكنسارررررت  ،19/7/2018 سررررروم الخمرررررس  ،الع بسرررررة دانرررررت اةمينرررررة العيمرررررة للجيمعرررررة :الحررررريه ا
اإلا ائسلر لل  ايرينون الحومسرة الساودسرةا ووصريبخ برراالعنص وا، مؤكردا أن هرذا الحرينون وكر  الحروانسن 
البر ب يو  الخيت اال با  ل  راي وبك ساراي بريلحوا ايروانسن بيخلرة وم لو رة ولرن ب برا لا ربا  

، أن المصرريدية للرر  هررذا الحررينون الخخسرر  بنخرروو لارري ع بسررة، لررر بسررينولرردحت الجيمعررة ال أو شرر لسةا 
للرر  ابنكرر  ل حرروا الشررعا اليلاررخسنر للرر  أ  ررخ البي سخسررة، وامبررداد لررا ل االارربعمي و، وب اررسي 
لممي ايباي العنص سة، ولر محدمباي إلغيا اآلخ  لب  ل ض الوييئل لل  اة ض بريلحوا، ولبر  بحنرسن 

خرراا سررد  اررلخيت اال رربا  اإلارر ائسلر للمزسررد مررن العبررل مررن خررا  مصرريد ا اة ا ررر االارربسخين وا 
 وبج سياي وهدم المنيز  وه م ال حوا اليلاخسنسةا 

وأشي ت الجيمعة إل  أن مصيدية الكنسات لل  مش وع مي سام  ايينون الحومسةا    ابجع  من دولة 
 ية الغ بسة لبك س  العنص سة وشر لنة ال اال با  اإلا ائسلر )دولة ساودسة(، لر خخوا جدسدا ل مح 

)اةبي بيسرررد( وممي ارررة البخاسررر  الع يرررر، ذلرررك الرررناج الرررذو دأبرررت للسرررخ ارررلخيت اال ررربا ، بمررري سؤكرررد 
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اارربم ا  بصرر لاي وك نارري )دولررة لرروا الحررينون(ا، م ررذ ا ممرري سعنسررخ هررذا الحررينون وس اررخخ مررن م رريمسن 
 يلاخسنر داخ  الخخ اةخ  ا أبنيا الشعا ال االبمسسز العنص و واالابادا   دح 

 19/7/2018 ،الشرق األوسط أونالين، لندن
 

 من نتائجه الكارثية البرلمان العربي يدين "قانون القومية" اإلسرائيلي محذرا   .46
،  لض الب لمرين البريم 19/7/2018 أكد  ئس  الب لمين الع بر مشع  الالمر، سوم الخمس  :ولي وكيلة

دانبرررخ لحرررينون االدولرررة الح وأشررري   ومسرررة للشرررعا السارررودوا العنصررر و الرررذو أيررر ه الكنسارررت اإلاررر ائسلر وا 
الالمر لر بسين ص ير لرخ، إلر  أن الحرينون الم لروض سكر   للنرًي نظريم البمسسرز واليصر  العنصر و 

اليلاررررخسنسسن أصرررر يا اة ض اةصررررلسسن، وس رررر م اليلاررررخسنسسن الررررذسن سعسشررررون للرررر   البغرررسض  رررردح 
خة لرر الحروانسن الدولسرة ومبريدئ  حروا اإلنارين ومسثريا وير ا ات اةمرم أ  ام من أدن   حوياري ال اار

و ررذ  مررن االنبرريئج الكي ثسررة لاررذا الحررينون الررذو سؤارر   المب رردا، وُسصرريد  للرر   ررا بح سرر  المصررس  
لاسياررريت لنصررر سة بغس ررررة، وسنبارررك المبرررريدئ اةايارررسة للحررررينون الررردولر ومبرررريدئ  حررروا اإلناررررين، 

م الرردولر لل ميسررة المبارريوسة ولرردم البمسسررز للرر  خليسررة الحومسررة والرردسن وس رر ا بعرر ض ال رريئخ النظرري
 واللغة والثحيلة وُسع ض الالم واةمن الدولسسن لمزسد من المخيخ ا 

 19/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تركيا تدين بأشد العبارات قانون "الدولة القومية اليهودية" .47
ـــز الفلســـطيني لإلعـــالمنشررر   ال ئيارررة  بيارررم مب ررردل، أن الوكررريالت، نحرررًا لرررن ال19/7/2018 ،المرك

يررررينون االدولررررة الحومسررررة الساودسررررةا الررررذو أيرررر ه الكنساررررت  اأشد العبرررري اتراالب كسررررة، إبرررر اهسم يرررريلن، دان برررر
للر  أنرخ اال سمكرن الحبرو  إخايرًي  ،لرخ وشردحد يريلن لرر بصر سس  19/7/2018 اإلا ائسلر، سوم الخمس 
ولا  ،البر بدلل بيبجيه م و الشعا اليلاخسنر من وخنخ اةم بماوغ يينونراباذه الخخوا العنص سة 

 سي  هرذا الظلرم الوايرل  ودلي مب دل ال ئياة الب كسة المجبمل الدولر إل  أن اسبدو مويييً  اةني و  
اجماو سة ب كسي بجدد م ا أخ   بصمسماي لل   ميسرة أن وجدد ييلن الب كسد لل   أميم أنظي  العيلما 

 حوا الشعا اليلاخسنر الصدسا والشحسا النيبعة من الحينون الدولرا  
وزا ا الخي جسرة الب كسرة نرددت ببصروست  ، أنوكريالت، نحرًا لرن ال19/7/2018 ،الحياة، لندنوأ يلت 
الخمررس   سرروم لارري لرر بسررين ،وزا االررللرر  يررينون االدولرة الحومسررة الساودسررةا  وييلررت  اإلارر ائسلرالكنسارت 

الحينون الدولر وسنا   حوا المواخنسن اليلاخسنسسن لرر  بمبيدئن اهذا الحينون سخسس إ ،19/7/2018
هرو اثمر ا ذهنسرة بيئردا وبنخروو للر  بمسسرزا،  اةخسر  اإلجر اا أنوالبب ت الخي جسرة الب كسرة  ا إا ائس 



 
 
 
 

 

 28 ص             4694 العدد:             7/20/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

خر  وال ابي بمري لساري الشرخ  الشر ير الم بر  هرو لرراإا ائس االحرينون الحرد  ليصرمة  إلان أنوبيبعت 
 سعب   بخ المجبمل الدولرا 

 
 حقوقي تونسي ينفي تزكيته إلسرائيلي على رأس لجنة حقوق اإلنسان األممية .48

بررون : نيرر  ال حرروير البوناررر لسرريض بررن ليشررو  اةنبرريا البررر ب رردثت لررن بصرروسبخ لصرريلس  ئياررة 
خررررا  جلاررررة  اً أنررررخ لررررم سكررررن موجررررود لجنررررة  حرررروا اإلناررررين البرررريبل لألمررررم المب رررردا، مؤكررررداً  اإارررر ائس ا

ة إا ائسلسة أكدت بصوست جمسل أل ريا المجلر ، بمري لرسام مصر  سوكينت مصيد  إلام البصوست 
وبون  ومو سبينسي لصيلس اإلا ائسلر سولري  شرينر، وهرو مري ااربنك بخ   كرة  مري  اليلارخسنسة بشردا، 

 المكبا الاسيار لل  كة  ل وموا  أبو م زوا  لل  لاين
 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
سرائيليين لتطبيق  .49  "فك االشتباك""أندوف" تلتقي ضباطا  سوريين وا 

سعحرررد يررريدا و ررردا لصررر  الحررروات البيبعرررة لألمرررم المب ررردا اأنررردو ا، الارررلة : نظسررر  مجلرررر - بررر  أبسرررا
اجبميليت بسن  بيخ إار ائسلسسن وارو سسن، كر  للر   ردا، لب بسرا لرودا يروات النظريم إلر  الجروالن، 

  ويد  و  ماؤو  إا ائسلر مخلل لل  الم يدثيت 1974االشببيك المويعة منذ انة  ولا ابيييسة لض
أن هذه الم يدثيت أاي ت لن نبيئج إسجيبسة، وأنرخ مرن غسر  المارببعد أن بب رو  إلر  لحرياات مبيشر ا 

 بسن الخ لسن، ةو  م ا منذ اندالع ال  ا الاو سة 
ت لل  إث  يمة هلارنكر برسن الر ئس  اةم سكرر، وأكدت مصيد  إا ائسلسة لل  أن هذه اللحياات جيا

ما، وال ئس  ال وار، لادسمس  بوبسن، وبموجا نبريئج اللحريا، الرذو أكرد لسرخ الخ لرين للر  ادونيلد ب  
 اسخ ا جسم النظيم الاو و لل  الجوالن الش ير  اإا ائس امصيلس إا ائس  اةمنسة، ولل  يبو  

  ، خصوصيً ةواو س اإا ائس الصدام العاك و بسن إل  منل ا وب مر هذه الم يدثيت أوالً 
 20/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ثاء جلسة خاصة بفلسطينمجلس األمن يعقد الثال  .51

أليد المندوا اليلاخسنر الدائم لد  اةمم المب دا  سريض منصرو ، بر ن مجلر  اةمرن ارسعحد  : ام هللا
ويرري  منصررو  لررر بصرر س يت إلرر  إذالررة   24/7/2018جلاررة ميبو ررة  ررو  الو ررل اليلاررخسنر، لررر 

اصوت للاخسنا أم ، إن المناا الخيص لألمم المب دا لعملسة الاام لرر الشر ا اةوارخ نسكروالو 
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مادسنرررو ، ارررسحدم خرررا  الجلارررة إ يخرررة بيارررم اةمرررسن العررريم لألمرررم المب ررردا،  رررو  اةو ررريع للررر  
 لر  يظ اةمن والالم الدولسسن  اة ض لر للاخسن، ومي هو مخلوا من المجل  لسب م  ماؤولسبخ

 20/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 االتحاد األوروبي: قانون القومية اإلسرائيلي يمكن أن "يعقد" عملية السالم .51
ايلحخا بعرد ببنرر  اةو وبرأبد  االب يد :  وسب ز، أ   ا –الحد  الم بلة، الحيه ا، ب وكاس ، أنح ا 

 الدولبسن مل اليلاخسنسسن  نخ سادد برابعحسدا   ح أ معبب اً  الكنسات اإلا ائسلر ايينون الحومسةا،
 بنررري لرررن يلحنررري أللسررردس سكي مررروغس سنر ان رررن يلحرررون و  اةو وبسرررةوييلرررت النررريخا بيارررم وزسررر ا الخي جسرررة 

وبسنارري  ررا  اةاياررسة المبرريدئ، لكررن سنبغررر ا برر ام إارر ائس ا، م ررسية ان برر م اررسيدا إارر ائس لاررلخيت 
ن  وذكرر ت برر للحررينون  اإلارر ائسلرو بعلسررا م رردد للرر  ببنررر الكنساررت  برر الااإلدا  و ل ررت اةيلسرريت

وسنبغررر الحسرريم بكرر  مرري هررو ممكررن لبجنررا  اةو وبرررالررذو سرردالل لنررخ االب رريد  الرردولبسن هررو ال رر ح  ا رر ح 
اساردد بيلب كسرد  اإلار ائسلرالحرينون  أنوالببر ت  سصربس  حسحرةا  أنو ل الع ايس  ومنل هرذا ال ر  مرن 

 الدولبسنا  لل  ك  مي سادد بعدم ب حسا   ح  إا ائس وك  ت اانعم  مل الخيت  ا مو اةببعحسد 
 19/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 سفن لكسر الحصار تنطلق من صقلية باتجاه غزة .52

كين مح  ًا أن بنخلا أم  الاين الدولسة لكا  ال صي  لن غزا، مرن مسنريا بريلس مو لرر جزسر ا  :غزا
 جزا اةخس  من   لباي الب  سة بيبجيه الحخيع الم يص  صحلسة اإلسخيلسة، لر ال

وكينرررت   لرررة الارررين انخلحرررت مرررن شرررمي  أو وبررري يبررر  شرررا سن، ب رررت شرررعي  اةجررر  ماررربحب  لررريد  
 مسنيا أو وبر يب  أن ب او لر مسنيا بيلس مو  20ليلاخسنا، وبوييت لر ن و 

 20/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل" مععالقات الجيدة النتنياهو أحد أسباب  عمالعالقة الشخصية : الهنغاري رئيس .53
اارربحب   ئررس  ال كومررة اإلارر ائسلسة، بنسرريمسن نبنسرريهو، نظسرر ه الانغرري و، لسكبررو  : ب  سرر  بررا   رريه 

الببر  أو برين أن امرن سصر ح لرر هنغي سري و   18/7/2018اة بعريا أو بين، الذو وصر  إار ائس  ماريا 
ني  وسوجد صري  باريمس بجريه أو مظريه  لرداا للاريمسةا  وبريبل أن ب نخ ساودو، ب مكينخ أن سشع  آم

ا وأن العايرة الشخصرسة االوخنر الانغي و والروخنر اإلار ائسلر ارسجدان الحيارم المشرب ك بسنامري دائمريً 
  اإا ائس ابسنخ وبسن نبنسيهو هو أ د اةابيا للعاييت الجسدا بسن هنغي سي و
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لمعيصرر  سظارر  بو رروح لررر أو وبرري، وسبزاسررد لررر أو وبرري الغ بسررة وم رر  أو بررين أن االعررداا للارريمسة ا
أن اأ رررد أشررركي  العرررداا للاررريمسة هرررر البصررر س يت  رررد دولرررة  وسب ررريا  لرررر أو وبررري الشررر يسةا، زالمررريً 

إا ائس ا لرر إشري ا إلر  االنبحريدات  رد ممي اريت إار ائس  كردو  ا ربا  ويمرل وبي يرة لنصر سة  رد 
هنغي سررري اررربكون دائمررري إلررر  جينرررا جمسرررل اةمرررم وجمسرررل المنظمررريت اليلارررخسنسسن  وأ د  أو برررين أن ا

 الدولسة البر ببعيم  بنزاهة بجيه إا ائس ا 
 19/7/2018 ،48عرب 

 
 فيسبوكالزوكربيرغ يوضح موقفه حيال منشورات منكري الهولوكوست على  .54

، بو ررسس 19/7/2018 يسارربوك، مرري ك زوك بسرر غ، اة بعررياال)د ا أ(:  رريو  الرر ئس  البنيسررذو لشرر كة 
موييخ من منك و الاولوكوات لل  شبكة البواصر  االجبمريلر، بعرد أن بعر ض النبحريدات لحولرخ لرر 

ويي  زوك بسر غ لرر بصر س يت نحلاري مويرل ا سكرودا المعنرر  محيبلة إنخ لن س ظ  مث  هذه المنشو ات 
أبردًا الردليع لرن هرؤالا  ب خبي  البكنولوجسي: اشخصسًي أجد إنكي  الم  ية مارسن للغيسرة، ولرم أكرن ألبرزم

 وأ ي : اأني ساودو، وهنيك مجمولة من اةشخيص سنك ون ويوع الم  يةا  الذسن سنك ون ذلكا 
وبرريبل: اأجررد ذلررك ماسنررًي للغيسررة  لكررن لررر نايسررة المخرري ، ال ألبحررد أن منصرربني سجررا أن بمنررل ذلررك، 

 أنام سخخؤون لن لمدا ةننر ألبحد أن هنيك أشسيًا سخخئ باي مخبل  اةشخيص  وال ألبحد 
وبررريبل: اال ألبحرررد أن الشررررا الصررر سس الرررذو سنبغرررر يولرررخ هرررو أننررري ارررنلغر ) اررريا( شرررخص مررري مرررن 

ولر حا زوك بسر غ بررسن اةشرخيص الرذسن س بكبرون اةخخرريا،  المنصرة إذا أخخر ،  بر  ولرو لعرردا مر اتا 
 وبسن من سنش  معلوميت م للة أو ب  س ًي بشك  مبعمد 

 20/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 انسوا حل الدولتين.. لم ال نحاول ست فيدراليات؟ :دانيال هوالندر .55
نشرررر ت صررررر سية الواشرررررنخن بواررررت اةم سكسرررررة محررررريال للموظرررر  الاررررريبا لرررررر وزا ا  :واشررررنخن بوارررررت

الخي جسة، دانسي  هوالند ، الذو لم  أس ي لر الوكيلة اةم سكسة للبنمسة الدولسة بريل ية الغ بسة وغزا 
 ، خ ح لسخ بصو ا لسد السي ل   النزاع اليلاخسنر اإلا ائسلر 2013إل   2010ب ا من لر الي

البسررت اةبررسض جررري د كوشررن  وجساررون غرر سنبات جيهررردسن  وذكرر  هوالنررد  أنررخ بسنمرري سعمررر  مابشرري اً 
لو ررل آخرر  اللمارريت للرر   ؤسررة الرر ئس  دونيلررد ب امررا للاررام لررر الشرر ا اةواررخ، بعررد بحسررة العرريلم 

بويرل: بناسرردات والمبريالا جميلسرة  هررذا ةن كر  الردالئ  بشررس  إلر  أن خخرة الرر ئس  لرن بحرردم  دهري الم
لكرررن الررر ئس  ومابشررري سخ ال  أو  ررر  وايعرررر لل هرررين المبمثررر  لرررر إييمرررة دولرررة للارررخسنسة ييبلرررة لل سررريا 
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 سخبليررون لررن معظررم الاياررة والخبرر اا المشرري كسن لررر اصررنيلةا لملسررة الاررام: يلسلررون و بمرري ال أ ررد
 مابعد للبيكس  أبعد من    الدولبسن    لمي ال بكون دولة لل  أاي  لسد الر؟

 

 الخيار الوحيد
كمرري هررو وا ررس السرروم، أ رر   مررن الصررعا جرردا الرردليع لررن  رر  الرردولبسن، لب دسررد  رردود وا رر ة 
 لكلسامي لم سعد  ا ذا يسمة لر هذه الم  لة  هنيك مثا وجايت نظر  مببيسنرة للغيسرة  رو  أسرن سمكرن

وكسرر  سمكررن أن سخبلرر  هررذا الخررخ لررن  - اررم اخررخ أخ رر ا جدسررد سيصرر  إارر ائس  وال ررية الغ بسررة 
مويررل الجرردا  العرريز  الررذو شررسدبخ ال كومررة اإلارر ائسلسة؟  لررر الويررت نياررخ، سعررسم أكثرر  مررن نصرر  
ملسررون إارر ائسلر لررر بررؤ  اارربسخينسة بيل ررية الغ بسررة، ولررد  إارر ائس  مخخررخ آخرر  لمواصررلة البواررل 

الم يذسررة  E1خينر لررر الحررد  الشرر يسة، بمرري لررر ذلررك المنرريخا اةكثرر   اياررسة، مثرر  المنخحررة االارربس
 لمابوخنة معيلسخ أدومسم  

بعض الم ايبسن الذسن الب لوا ب ن    الردولبسن أ ر   غسر  ييبر  للبنيسرذ، أكردوا لرر الارنوات اةخسر ا 
هرو الخسري  اةو ررد  لكرن هررذا  بر ن  ر  الدولررة الوا ردا الرذو س ررل الجمسرل ب ررت ارلخة  كومرة وا رردا

ال ررر  اسصرررخدم بعررريئا آخررر  مرررن الصرررعا بجررريوزه، وهرررو م كزسرررة الاوسرررة الثحيلسرررة لرررد  اإلاررر ائسلسسن 
 واليلاخسنسسن لل   د اواا 

ببارريخة، مررن الاررذاجة االلبحرريد برر ن اإلارر ائسلسسن اررسحبلون بدولررة ببنررييض ومارريلسام المررباك وخررن 
اسعسشررون لررر دولررة لررم بكررن يررخ دولرربام   غررم هررذا لرر ن الشرر ا للشررعا الساررودو، أو أن اليلاررخسنسسن 

اةواخ لس  مكيني ةولئك الذسن سيحدون اةم  بااولة، سبح  الاؤا : كس  ن   مشركلة ال ردود غسر  
الوا ررر ة ونارررمس لرررر اآلن نيارررخ لااررر ائسلسسن واليلارررخسنسسن ببنررريا  كومررريت ب ررريلظ للررر  هوسررريبام 

لسررة أن بحردم  را مررن خرا  الارميح للجمسرل ب اررم  ردودهم بشرك  أكثرر  سمكرن للمحي برة اليسد ا الثحيلسرة 
م ونة  كمري أناري يرد بجعر  مرن غسر  ال ر و و إلار ائس  لرك اال ببريخ بشرك  بريم مرل ال رية الغ بسرة، 

 البر بعدهي منخحة غس  ييبلة لل بخ اسياسي 
 

 ست واليات
ي الخة خيصة  يد سشم  ذلك لردا لنبصو  إخي ا اسياسي س م ات والسيت لسد السة منيصلة لك  منا

منيخا داخ  إا ائس ، مث  واخ وشمي  إا ائس  ومنخحة النحا جنوبي  ابكون هنيك أس ي لسد السيت 
 للمنيخا اةكث  إثي ا للنزاع، مث  الحد  والجوالن الم ب  وال ية الغ بسة وغزا 
والخصوصررسيت الثحيلسرررة  اساررمس هررذا المحبرر ح بمررنس كررر  لسد السررة اررلخيت ب برر م بشرررك  برريم الاوسرريت

للاكين، لسمي ب من  كومة م كزسة ا ب ام  حوا اإلنارين وال حروا الدسمح اخسرة للجمسرل  للر  اربس  
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المثررررري ، سمكرررررن أن بخ رررررل ال رررررية الغ بسرررررة بشرررررك  كبسررررر  لارررررلخة للارررررخسنسة،  سرررررل ارررررسبح  بعرررررض 
ر ابب من بعض المنيخا اإلا ائسلسسن خيلمي أنام سلبزمون بي ب ام الخة هذه اليسد السة  والحد ، الب

 اةكث   اياسة سمكن أن بخ ل ل كومة للاخسنسة إا ائسلسة مشب كة 
ال شك أن الكثس سن اسعي  ون هذه اليكر ا ال ادسكيلسرة، أو سصرموناي بيلاريذجة أو المثيلسرة، ولكرن كمري 

د بر ن ال ر  أنني بعسدون لعلسي من ابييا للر  أاري  لسرد الر، ل نرخ مرن الاريذج والمثريلر أس ري االلبحري
لل  أاي   ؤسة الردولبسن هرو الاربس  الو سرد   رين الويرت لعرا ةن نيكر  بشرك  أكثر  إبردالي إلناريا 

 هذا المل  المابم  و ميسة هوسة وأمن و حوا اليلاخسنسسن واإلا ائسلسسن 
 19/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 نصريورقة موقف "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل الع .56

البب  م كز الدالةا أن مصيدية الكنسات، لج  السوم الخمس ، لل  ايينون الحومسةا هو بك س  
 لليص  العنص و والبمسسز  د المواخنسن الع ا لر إا ائس   

وأصد  الدالةا و ية موي   و  يينون اةاي  الذو سك   اليص  العنص و، والبب  أنخ معيدق 
المواخنسن اليلاخسنسسن لر إا ائس  واليلاخسنسسن لر الحد  الش يسة  للدسمح اخسة وسدلم البمسسز  د

 والاو سسن لر الجوالن الم ب  وسش لنخ دابو ًسي 
وأكد الم كز لر و ية الموي  لل  أن يينون أاي  الحومسة سحل  من  دود الم ظو ات المخلحة 

خصيئص اليص  العنص و  بموجا الحينون الدولر، وبيلبيلر لاو غس  ش لر كحينون اابعمي و لخ
 )أب بايسد( 

ويي  الدالةا إن اهذا الحينون المنيهض للدسمح اخسة اس من دابو ًسي، ةو  م ا، هوسة إا ائس  كدولة 
الدسنر الخيلص كدولة ساودسة وس اي االمبسيز  -يومسة للشعا الساودو  اس من خيبعاي الع ير 

م ب اسي البمسسز  د المواخنسن اليلاخسنسسن وا  ييا الذو سبمبل بخ المواخنون الساود، بيلمحيب  اسب
الش لسة لل  اإليصيا والعنص سة والبمسسز المب ص ، وهذا الحينون سب ز العنيص  اةاياسة لليص  
نشيا ماي سن منيصلسن للمواخنة لل  أاي  الاوسة الع يسة  العنص و، مث  اليص  لر الاكن وا 

 والدسنسةا 
ة اإلا ائسلسة اببجيوز أو مبدأ دابو و أو أو يينون آخ ، واببجيوز وشدد لل  أن اساودسة الدول

 ب  إ ادا الكنسات نيااي  من الميب ض أن س من الدابو  دولة لجمسل مواخنساي  سجا أال باببعد 
 من اكين إا ائس ا  %20ص ا ة المواخنسن اليلاخسنسسن واةيلسيت غس  المايج ا الذسن سشكلون 

 



 
 
 
 

 

 33 ص             4694 العدد:             7/20/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

 وقف كاملة:في ما يلي ورقة الم
 2018الدولة القومية للشعب اليهودي يوليو  –اقتراح قانون األساس: إسرائيل 

الدولة  -الغ ض من هذه الو ية هو منييشة اآلثي  المب ببة لل  ايب اح يينون اةاي : إا ائس  
ر الحومسة للشعا الساودو )لسمي سلر: يينون أاي  الحومسة أو يينون اةاي ( لل  الو ل الحينون

لك  الع ا الذسن اسعسشون لر ظ  النظيم الدابو و بموجا هذا الحينون )اليلاخسنسون داخ  الخخ 
اكين ه بة الجوالن(  لر هذه الو ية نو س أن يينون  -اةخ  ، واكين الحد  والاو سون 

اةاي  هذا سحل  من  دود الم ظو ات المخلحة بموجا الحينون الدولر، وبيلبيلر لاو غس  ش لر 
 كونخ يينوًني اابعمي ًسي لخ خصيئص اليص  العنص و ل

سنص يينون اةاي  لل  أن ادولة إا ائس  هر الوخن الحومر للشعا الساودوا، كمي وأن  ا بح س  
المصس  الحومر لر دولة إا ائس  سحبص  لل  الساود؛ الاج ا البر بؤدو إل  المواخنة البلحيئسة هر 

داا؛ االحد  الكب   والمو دا هر ليصمة إا ائس ا؛ العب سة هر  ص سة للساود بموجا ايينون العو 
لغة الدولة؛ اللغة الع بسة بيحد مكينباي كلغة  امسة لر الدولة واس دد لاي الحينون مكينة خيصة بشك  
منيص ؛ بعم  الدولة لل  بشجسل االابسخين الساودو والدلل بخ وم اابخ؛ النشسد الوخنر هو 

علم اإلا ائسلر، سوم ااالابحا ا هو سوم لخلة وخنر، البحوسم العب و هو بحوسم اهبكييا، العلم هو ال
 امر، والعخات ال امسة هر اةلسيد ال امسة الساودسة؛ وأن الدولة ابعم  لل  بعزسز العاييت 

 مل اساود الشبيتا 
وابكون لخ  إذا مي بمت المصيدية لل  يينون اةاي ، لابكون ة كيمخ مكينة مبيدئ لوا دابو سة

لوايا بعسدا المد  اواا بموجا أ كيمخ العسنسة، أو من  سل آثي ه البياس سة لل  البش سعيت 
 ال يلسة وآثي ه لل  ب سسا نخيا إمكينسيت الب دو الحينونر لاسيايت بمسسزسة ولنص سة 

 
ا على األراضي المحتلة بموجب القانون اإلسرائيلي:  ينطبق قانون القومية أيض 

اي  الحومسة اسخبحا بشك  وا س وص سس لل  المنيخا المع ولة بيام االخخ اةخ  ا، يينون أ
من الاكين، كمي اسا و الحينون لل   %20 سل سشك  اليلاخسنسون الذسن سعسشون هنيك  والر 

، مث  الحد  وه بة الجوالن )وهر منيخا ُ مت إل  دولة إا ائس  1967اة ا ر الم بلة ليم 
 وسعبب  هذا ال م غس  يينونر بموجا الحينون الدولر(  –إلا ائسلر بموجا الحينون ا
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 القانون يحد د الطرف الذي يمتلك السيادة فوق سلطة القانون:
إذا مي بم بم س  هذا الحينون اسبم الببي ه أيو  الحوانسن،  سل اسخغ  لل  ك  بش سل ليدو واسؤث  

لدابو سة للنظيم، البر ب دحد من هو صي ا الاسيدا لل  بياس  يوانسن اةاي ، ةنخ اسان الاوسة ا
الذو سعخر ش لسة لكيلة الحوانسن  المبعي   للسخ أن سبم البعيم  مل الاوسة الدابو سة للنظيم كمبدأ 
ييد  لل  البغلا لل  إ ادا الب لمين، وبذلك، ال بد أن سكون بياس  الحوانسن مبوالًحي مل  وح هذه 

من يينون الحومسة هوسة صي ا الاسيدا كمي سلر: بعبب  اأ ض  1البند الاوسة الدابو سة، س دد 
إا ائس  الوخن البي سخر للشعا الساودو، والبر لساي ييمت دولة إا ائس ا وأن ادولة إا ائس  هر 
 الدولة الحومسة للشعا الساودوا، وأن ب حسا  ا بح س  المصس  لساي اسخص الشعا الساودو لحخا  

لل  اأمة  االشعاا ال سحبص  لل  الساود اإلا ائسلسسن ل اا، وبيلب كسد لس  وولًحي لذلك، ل ن
المواخنسنا للدولة، ب  لل  االشعا الساودوا لر كيلة أميكن بواجده لر العيلم  وباذا ل ن إ ادا 

 صي ا الاسيدا، المعب  لناي من خا  يينون اةاي  هذا، ايبحة للمواخنة اإلا ائسلسة 
 

 معاٍد للديمقراطية:قانون القومية 
سنير يينون اةاي  الاد  اةو  من ب اس  دابو  دسمح اخر ساع  إل  ب اسي وب دسد المجبمل 

ا، والذو بموجبخ سكون الاكين الذسن سعسشون لر ني  المنخحة Demosالاسيار ولًحي لمبدأ ادسمو  
البر و عت لر الموجة  الجغ السة بموجا الدابو  مواخنسن مبايوسن وذوو اسيدا  معظم الدايبس 

الثيلثة من الب و  الدسمح اخر منذ الباعسنيت من الح ن المي ر ب بكز لر محدمباي لل  المجبمل 
الجغ السة  الاسيار للدابو ، والذو س م مخبل  الجميليت الع يسة البر بعسم لر ني  المنخحة 

يناي من الاود والبسض، هو دابو  جنوا أل سحسي، الذو سنص لل  أن الدولة هر دولة جمسل اك إن
نموذج لاذا البشك  الدابو و  ال سبم السوم بع س  أو دولة لر العيلم بب دد لساي الاوسة الدابو سة 
ولًحي لانبميا الع ير الذو سبجيوز مبدأ المواخنة المبايوسة كدولة دسمح اخسة  إن بخ   يينون الحومسة 

خنا، نيهسك لن لدم ذك  الع ا كمجبمل اسيار، سبجل  أسً ي لر كونخ ال سع ح  امن هو الموا
 واجبميلر ش لر 

 
 تداعيات تقرير المصير اإلثني والحصري: 

إن جع   ا بح س  المصس   ص ًسي للساود اسب   البي سا لر ب حسا ال حوا بسن الساود وغس  
عنسة ب حوا الساود، وس ولخ إل  بي سا ش لر، ال بمسسز م لوض  بعب   يوالد الحينون الدولر الم

اإلناين بب حسا بح س  المصس   من إخي  االدولة الحومسةا بش خسن: المعيملة المبايوسة لجمسل 
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ثنسة مخبلية، االلب ا  المبايوو ب حويام الجميلسة  المواخنسن، ولر  يلة وجود مجموليت ل يسة وا 
ر س من، من ني سة إل  جينا المايواا المدنسة للجمسل  هذا االلب ا  ب ا بح س  المصس  الحوم

أول ،  ظ  البمسسز بسن المواخنسن/الاكين وبمسزهم لن أولئك الذسن سعسشون خي ج  دود الدولة  لر 
محيب  ذلك، س دد يينون أاي  الحومسة مجيالت الاسيدا االداخلسةا و االخي جسةا لل  أاي  ل ير 

ي من هو غس  ساودو لاو لنص و: ليلمايواا سجا أن بنخبا لل  جمسل الساود، كونام ساود  أم
مابثن  وسصبس البمسسز  ده مب ً ا وش لًسي، بغض النظ  لن انبميئخ الجغ الر  ولًحي لذلك، لس  

 صدلة أن سنك  يينون أاي  الحومسة مبدأ المايواا، وب ابخ سصبس اليلاخسنسسن غ بيا لر وخنام 
 

 قانون أساس القومية يكر س التمييز كقيمة دستورية:
لمصل ة الحومسة بمي سبيا مل المصيلس الجميلسة الصاسونسة لر وايل ثنيئر الحومسة سخلا إن ب دسد ا

أايًاي سب   ااببعيد  حوا الع ا من أج  بعزسز أهدا  ل يسة  ص سة  ولر الويت نياخ، ل ن 
المشي سل الحومسة البر باع  إل  اباوسدا ال سحز، وبشجسل االابسخين الساودو، وخلا بوازنيت 

لسة، بب و  إل  أهدا ق ش لسةق بب   البمسسز  د الع ا لل  مابو  ال حوا الي دسة دسمغ ا
والجميلسة  وبيلبيلر، بصبس المايواا المدنسة مبدأ انبحيئًسي  سل سبم ب دسد بخبسحخ ولًحي لماي يت إثنسة 

 سبم ب دسدهي مابًحي ولًحي لمصيلس الساود 
غس  مبايوا سا و لل  أهم مجيالت ال سيا بيلنابة لس  صدلة أن المبدأ العنص و االمنيص  ولكن 

لليلاخسنسسن  لب ت ابي  ال ا لر بح س  المصس ، سؤكد يينون اةاي  مبدأ اليص  العنص و لر 
الماكن واة ض والمواخنة،  سل سدلم هذا اليص  لر مجيلر الماكن والمواخنة من خا  ابشجسل 

منيخا سعسم لساي الع ا والساود، بيإل يلة إل  اليص  االابسخين الساودو والدلل بخ وم اابخا لر 
 لر مجيلر المواخنة والبوخسن بموجا ايينون العوداا  وهكذا، سلح  البمسسز العنص و ب كسًدا دابو ًسي 

 
 قانون القومية يخلق حالة من القمع والسيطرة: 

دابو سة لل  الع ا دون  سبم البعبس  لن الحمل والاسخ ا لر جينبسن  ئساسسن: اةو  هو ل ض هوسة
موالحة، والثينر هو خلا و ل سشي ك لسخ الع ا بيلحوا لر الدلل لبمسسزهم  لسمي سبعلا بي ض الاوسة 
الدابو سة، بم بخوس  نموذج ليلمر بشب خ بموجبخ ش لسة كبيبة الدايبس  وخيصة الاوسة الدابو سة 

والحبام وذلك لمنل اإلك اه الذو بموجبخ بيلبعيون مل جمسل ممثلر المجموليت الع يسة والوخنسة وم
بملر اةغلبسة الاوسة الدابو سة ولًحي لعاييت الحو  الحيئمة  هذا المبدأ مك ح  أسً ي لر بعلسميت 
اةمم المب دا، وسشك  أاي  ش لسة الدابو   من اةمثلة النموذجسة لعملسة الداب ا اإليصيئسة بلك 
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 حبة العبودسة، واليص  العنص و لر جنوا أل سحسي لر لب ا  البر شادباي الوالسيت المب دا خا 
اةب بايسد  إذا بمت المصيدية لل  يينون أاي  الحومسة، اسلح  يبواًل ساودًسي وااًعي، بسنمي ُساببعد 
 الع ا، لر  سن أن هدلخ الم كزو هو البمسسز  د الع ا وب اسي البيوا الع ير للساود لر الدولة 

 
نر من الحمل والاسخ ا هو بكون يينون اةاي  سؤدو إل  و ل سشي ك لسخ الع ا أمي الجينا الثي

لر دلم وبموس  البمسسز  دهم  وبسنمي سب ملون البزاميت   سبسة مبايوسة وك نام مواخنسن/اكين 
مبايوسن سب بم للسام ب م  العاا االجبميلر لل  أاي  االوالا المببيد ا بسن جمسل الاكين، ل نخ 

ب دسد االمصيلس الوخنسةا كمصيلس الساود، اسايهمون لر دلم وبموس  بلك المشي سل من خا  
الحومسة البر بنير هوسبام ومكينبام المبايوسة  مث  بعزسز البواص  مل ساود الشبيت، واابسعيا 

 الاج ا الساودسة، وباوسد ال سحز، ومي شيبخ ذلك 
  

 الممارسة:  ما الجديد في قانون القومية الذي يختلف عن واقع
، اابندت اسياة البمسسز  د اليلاخسنسسن إل  مبيدئ بحوم لل  لويسة الساود، وبدلم 1948منذ ليم 

باوسد ال سز وبحلس  النابة الدسموغ السة لليلاخسنسسن، بمي لر ذلك إنكي   ا الاجئسن اليلاخسنسسن 
لزم، كحسمة مؤااة، البعيم  بيلعودا  ومل ذلك، هنيك ل ا بسن ممي ايت ل يسة ولنص سة، ويينون س

بعنص سة  اآلن، بكباا الممي اة العنص سة دلًمي دابو ًسي ييدً ا لل  نح   ايئلخ الوا  ة إل  
جمسل أنظمة ال كم، وسلزماي بموجا الحينون بيلبمسسز  د الع ا  وبذلك، ل ن يينون اةاي  س و  

، وك  د أ   ، ومؤاايبرق ، ومناجرق كين النظيم الحينونر اإلا ائسلر  وبخا  البمسسز إل  مبدأ دابو وق
الممي اة السومسة البر سمكن االدليا بعدم صا سباي لكوناي بخيل  مبدأ اسيدا الحينون، سعلن هذا 
الحينون لن نسبخ الوا  ة بب حسا أهدالخ، وس و  الممي اة غس  المحبولة إل  بعبس  لن مبدأ اسيدا 

 الحينون 
بر سمكن االدليا بعدم صا سباي لكوناي بخيل  مبدأ اسيدا الحينون، وبخا  الممي اة السومسة ال

سعلن هذا الحينون لن نسبخ الوا  ة بب حسا أهدالخ، وس و  الممي اة غس  المحبولة إل  بعبس  لن 
 مبدأ اسيدا الحينون 

بة اليو سة، بجد  اإلشي ا لر هذا الاسيا إل  العاية بسن النكبة ويينون أاي  الحومسة  لبدالسيت النك
المبعلحة بيةاي  بيحدان الشعا اليلاخسنر لوخنخ وبدمس  مجبمعخ، بم ب حسحاي وك  مي ب با للساي، 
بشك   ئسار، من خا  الممي ايت البر اابندت للساي الالخيت ال يكمة  لكن اآلن، ساع  يينون 
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   ا بح س  المصس  اةاي  هذا إل  بخلسد هذه الممي ايت بشك  وا س وص سس، ولل   أااي إنكي
 للشعا اليلاخسنر لر وخنخ 

 
 االستنتاج: ينتهك قانون القومية المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي

سدخ  يينون الحومسة إل   سزق ممنوع، ةنخ س سحد منظومبر الحينون الو سدبسن، اللبسن بعبب ان ش لسبسن 
ر للساي أن ب كز لل  مبيدئ المايواا أميم الحينون لر نظ  الحينون الدولر: منظومة يينون الدولة الب

واسيدا الحينون؛ وبعلسميت وأنظمة الحينون الدولر اإلناينر الاي سة لل  اة ض الم بلة، والبر 
ب ظ   مح اة ا ر والبمسسز ول ض الاوسة الدابو سة لل  الاكين من يب  الحوا الم بلة، وسشم  

 الاوسة ويوانسناي من يب  الاكين، دون موالحبام   ذلك م يوالت خلا لاييت والا لاذه
 

وسؤدو هذا الب سسد لمنظومبر الحينون ألاه أسً ي إل  إنكي   ا الشعا اليلاخسنر ببح س  مصس ه، 
بشك  مخيل  لمي و د لر مسثيا اةمم المب دا، كمي وسؤدو هذا الب سسد إل  الدخو  إل  مجي ق 

  هذا النظيم لر ل ض هوسة دابو سة لل  اليلاخسنسسن م ظو : النظيم االابعمي و  وسبجل
اةصانسسن )المواخنون والاكين( بلغر لايبام بوخنام دون موالحبام، وسعزز البيوا الع ير 
الساودو والاسخ ا  هذا النظيم الكولونسيلر هو من نوع اةنظمة البر بدخ   من الم ظو ات 

بب  ممي ايت اليص  العنص و، بمي لر ذلك البش سل، ج سمة المخلحة ولًحي لابيييسة الدولسة البر بع
  د اإلناينسة 

إنح االبيييسة الدولسة لحمل ج سمة اليص  العنص و والمعييبة للساي البر بنص لل  أنح اليص  
العنص و )اةبي بايسد( هو ج سمة  د اإلناينسة، ب س  إل  بع س  البمسسز العنص و المشمو  لر 

ة للح يا لل  جمسل أشكي  البمسسز العنص و   سل ُسع َّ  االبمسسز العنص وا لر االبيييسة الدولس
لابيييسة ب نخ سشم  أو بي سا أو إيصيا أو بحسسد أو بي س ، لل  أاي  االنبميا الع ير  1الميدا 

أو الحومر، بشك  محصود أو لر امب ين النبيئج، من خا  خلا ب ثس  سؤدو إل  إ عي  أو إبخي  
نة المبايوسة لر ب حسا  حوا اإلناين وال  سيت اةاياسة لر مسيدسن ال سيا الاسياسة المكي

 وااليبصيدسة واالجبميلسة والثحيلسة أو أو مجي  آخ  من ال سيا العيمة 
البيييسة اةبي بايسد كج سمة بشم  أسً ي إصدا  بش سعيت،  2كمي وُسع َّ  اةبي بايسد لر البند  يم 

وب اببسة ممناجة من يب  مجمولة  د مجمولة أخ   ب سل بؤدو إل  وايل من هدلاي خلا شسخنة 
الحمل، واإليصيا المناجر لل  مابو   حوا اإلناين، ولر مجيالت ال سيا الاسياسة، واالجبميلسة، 

 وااليبصيدسة، والثحيلسة  
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اياسة واةكث  إنح يينون أاي  الحومسة، سعلن لن نسبخ بيلبمسسز  د الع ا لر معظم المجيالت اة
أهمسة والبر بجع  المواخن مواخًني، والمحسم محسًمي، وكذلك جع  من سعسم ب ت اال با ، م مًسي  
إنخ سحصر، وسمسز  د الع ا لر مجيالت المواخنة، والممبلكيت واة ض، واللغة والثحيلة وساوحغ 

لذو سشك  الاسيدا لر دونسبام لر ك  مجيالت ال سيا من خا  إيصيئام من المجبمل الاسيار، ا
 وخنام  

ولذلك، سدخ  يينون الحومسة إل  المجي  غس  الش لر، وسؤا  لنظيمق كولونسيلر ذو خصيئص لص  
لنص و ايل ، ةنخ ساع  إل  ال ييظ لل  نظيم باسخ  لسخ مجمولة إثنسة يومسة لل  مجمولة 

ن سعزز البيوا اإلثنر، الذو إثنسة يومسة أصانسة أخ   بعسم لر ني  المنخحة الجغ السة، لر  س
 سبجل  لر ب اسي الاسيايت العنص سة لر معظم مجيالت ال سيا اةاياسة 

 https://www.adalah.org/ar/content/view/9564)النص اةصلر للو ية مل الاوامم هني( 
 19/7/2018، 48عرب 

 
 ؟قانون "القومية": لماذا أصبح تشريع إبادة إسرائيل للفلسطينيين ممكنا .57

  أو الحد 
أي حت إا ائس  أم  الخمس  يينوني سمنس االساود لر إا ائس  لحخ  ا بح س  المصس ا، وسعخر أو 
ساودو ال ا لر الاج ا إلا ائس  وال صو  لل  الجناسة، وسعبب  العب سة اللغة ال امسة )نيزلي 

الدولة ب ناي الصية ال امسة لن الع بسة(، والعخ  هر لخ  الساود ل اا، وبعد ك  ذلك سص  
ادسمح اخسةا، وسشس  إل  أن النزاع الذو ال سمكن  لخ لر الم كمة اببم باوسبخ ولحي لمبيدئ ال  سة 

 والمايواا والعدالة والااما!
 ئس  الوز اا اإلا ائسلر بنسيمسن نبنسيهو  أ  لر الحينون ال ظة لي ية لر بي سي الصاسونسة 

ا ائس ا، لسمي البب  ل و الكنسات آل ر دسخب  الذو كين المبيد  لان الحينون إن  ححا  غبة وا 
ليمي لر مؤبم  بيز ، وش ح للنواا الع ا  121مؤا  الصاسونسة بسودو  ه بز  البر ل  اي يب  

المحصود منخ: اأيص  مي اسكون بمحدو كم )بعد هذا الحينون( هو أن بكونوا مبايوسن ك يلسة ولس  
بيلمئة من اكين إا ائس (  20لر الجناسة اإلا ائسلسة )أو ي ابة كحومسةا، أو أن اليلاخسنسسن من  يم

لم سعودوا س بابون يومسحة ب  ك يلحسة مغلوبة لل  أم هي، لر دولة اةغلبسة الساودسة المنبص ا، 
الميبو ة ةو ساودوح ُولد لر أو مكين لل  الباسخة، والممنولة لل  أو للاخسنر ممن ولد آبيؤه 

 ي، ولكنخ خل  أااك ااةغلبسة الساودسةا الشيئكة، الم مسحة ب انين نووسة أو أجداده لر  بولا
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البحخت ل و اللجنة البنيسذسة لمنظمة الب  س  اليلاخسنسة،  نين لش اوو، المعن  المحصود من 
الحينون بحولاي إنخ اساد  الح يا لل  الوجود اليلاخسنر، وكذلك نيئا الكنسات ماعود غنيسم الذو 

عنر اب وس  إا ائس  إل  دولة خيلسة من الع اا، أو بكام آخ ، إنخ المحدمة الحينونسة يي  إنخ س
ليمًي  121لبش سل إبيدا ممكنة لليلاخسنسسن، وهو اةم  الذو انبظ  ابعسن ليمًي لل  نشوا دولباي، و

ي سن: لل  ا ؤسةا ه بز  الصاسونسة لدولة ايومسةا للساود، وثمن البحيا هذسن المياومسن المبني
الساودسة بيلببي هي لنص ًا لبشكس  يومسة، هو كا  المعن  ال حسحر للحومسحة، الذو سمثحلخ الع ا 
اليلاخسنسون، والذسن سجمعون لر هوسبام أدسينًي ثاثة )أو أكث (، ولغة ل بسة هر أمح وجذ  للعب سة 

م الميب  ة ولل  أ ض وللكنعينسة وغس همي من لغيت ولاجيت، وساكنون منذ آال  الانسن لر باده
 أجدادهم وأاالام 

سعك  هذا الحينون، صدولي كب   لر للاخسن والعيلم، وأو  هذه الصدوع س ببخ بموي  إدا ا ال ئس  
اةم سكر دونيلد ب اما البر بجيوزت الخخوخ ال م  لكيلحة ال كوميت اةم سكسة الايبحة، وال كوميت 

حد  ونح  الايي ا إلساي، وهو مي ألخ  الحسيدا اإلا ائسلسة اةجنبسة كيلحة، لسمي سبعلحا بمو وع ال
 ال يلسة، ومجلااي البش سعر، إ اياًي بيل ميسة من أو  دود لع   حسحسة مؤث ا لر العيلم 

الصدع الثينر، سبعلحا بيليلاخسنسسن أنياام، وبيلغخيا الع برح المكشو ، مل انخ اخ دو  ل بسحة 
كيإلمي ات والب  سن، لر مش وع سبنيز  لن  حوا اليلاخسنسسن،  وازنة، كمص  والاعودسة، وأخ  

وسب يل  مو ولسًي مل إا ائس ، للبغلا لل  صدع آخ  مثحلخ امبداد النيوذ اإلس انر لر المش ا 
 الع بر ولر السمن 

ايهم لر ذلك أس ًي االخبا  الاسيار العيلمرح ال يص  الذو خلخ أو اا الدو  اةو وبسة، المشغولة 
لملمة اب يدهي بعد ي ا  ب سخينسي الخ وج منخ، ونظماي الاسياسة الدسمح اخسة، بعد صعود  كوميت ب

سخيلسي وهنغي سي، ومنيص ا البجيه  شعبوسة سمسنسة مبخ حلة، معيدسة لاب يد اةو وبر، لر النماي وا 
 ب اما، ولاسيايت  واسي ب ت ظ  لادسمس  بوبسن 

ثمني كبس ًا لاذه البغسح ات الم لحسة واإليلسمسة والعيلمسة، البر ام ت  سدلل اليلاخسنسون، باذا المعن ،
 لاذا الحينون الوا س لر لنص سبخ اليجة بيلب حا 

  20/7/2018القدس العربي، لندن، 
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 إسرائيل و"الخطر الديموغرافي"! .58
 د  أاعد لبد ال  من

ما لة االخخ  الدسموغ الرا، ةابيا منذ انوات س كز اإلا ائسلسون، الاياة منام والعاك سون، لل  
لدسدا أب زهي ثاثة: أولاي، المخيو  اإلا ائسلسة من بعيظم الولر الحومر المبنيمر لد  للاخسنسر 

ومخيلبام بيلمايواا لر ال حوا وب ن بكون إا ائس  دولة دسمح اخسة لجمسل مواخنساي ولسات دولة  48
ت اإلا ائسلسة السمسنسة المبخ لة الدالمة لاسياة بمسسز لنص و وللساود لحخ  وثينساي، الدلوا

االابسخين ول م ال ية الغ بسة الم بلة ب ي  لدد ممكن من أص يباي اليلاخسنسسن  وثيلثاي، لش  
ال كوميت اإلا ائسلسة المبعييبة لر ب حسا البوازن الدسموغ الر  غم اإلغ ااات البر بحدماي إا ائس  

د الوالدات ولجلا مايج سن جدد، ب  إن لدد ال اغبسن لر الاج ا والوكيلة الساودسة لزسيدا لد
 المعيكاة يد بزاسد 

لحد أو س ام كز اإل صيا اليلاخسنرا، لر بح س ه لن مجم  أو يع الشعا اليلاخسنر، أن لدد 
م ات،  سل بلغ لددهم لر العيلم نايسة  9ليمًي لل  النكبة ب يل  أكث  من  70اليلاخسنسسن بعد 

ملسون نامة( لر للاخسن البي سخسة  6.36ملسون نامة، أكث  من نصيام ) 13 والر  2017ليم 
، بلغ 2017(  كذلك، ولا بح س  ااإل صيا اليلاخسنرا للعيم 1948ملسون لر للاخسن  1.56)منام 

 ملسون نامة لر 1.9ملسون نامة، و والر  2.9لدد الاكين لر ال ية الغ بسة )بمي لساي الحد ( 
من الاكين المحسمسن لر  %49.4وبنيا لل  هذه المعخسيت، سشك  اليلاخسنسون  والر  يخيع غزا 

للاخسن البي سخسة  بيلمحيب ، وولحًي لمكبا ااإل صيا الم كزو اإلا ائسلرا، بلغ لدد اكين إا ائس ، 
ملسون ساودو )ال يم سشم  المابوخنسن لر  6.6ملسون نامة، بسنام  8.8لر بداسة العيم ال يلر، 

أل  غس  مع َّلسن دسنسًي ممن هيج وا إل  إا ائس  بموجا ايينون العوداا  400ال ية الغ بسة( و
وغيلبسبام من دو  االب يد الاولسسبر الايبا  و اا ااإل صيا اإلا ائسلرا، بلغ لدد الع ا لر 

سون لر ملسون نامة، بسنام اليلاخسنسون لر الحد  الش يسة الم بلة، والاو   1.8ادولة إا ائس ا 
 ه بة الجوالن الم بلة 

الايج  الدسموغ الر هو من أكث  مي سحلا اإلا ائسلسسن  ويد لمَّحت إ صياات ااإل صيا 
اليلاخسنرا الاجي  لر إا ائس   و  البوازن الدسموغ الر بسن الع ا والساود بيلاخسن البي سخسة، 

نيصي  لن اليلاخسنسسن لل ييظ لل   سل اي ع مؤسدو ا   الدولبسنا للب كسد مجددًا لل    و ا اال
ساودسة الدولة، لسمي أب  ال لض من السمسن ال يكم الذو كذَّا هذه اة ييم ملوِح ًي من جدسد بيزالة 
االخخ  الدسموغ الرا، لبب س  موييخ ال الض لمنس اليلاخسنسسن دولة مابحلة  ولر هذا، س د الم ل  

مل بكثس  االابسخين واابحدام المزسد من الساود، اببعمد  الاسيار الكسيي الدا ا بيلحو : ابيلبوازو
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 كومة بنسيمسن نبنسيهو مزسدًا من شسخنة الخ   اليلاخسنر، وبوظس  الشسخين الدسموغ الر للبا ا 
من ااب حيييت أو باوسة مابحبلسة، لكن إا ائس  البر ال بدخ  جادًا لدا إايسن الخا  بسن أبنيا 

بيال با  والبمسسز العنص و واآلبي بيسدا  ثم س س : االمشي سل الشعا اليلاخسنر، بصخدم 
االابسخينسة واابحدام الساود، مي ليدت لب ام ص اع الدسموغ السي، إذ سعم  الشسخين الدسموغ الر 
جنبًي إل  جنا مل بوأمخ، شسخين العنص سة، إلثبيت أن الاوسة الساودسة الصاسونسة ال باس  جنبًي إل  

 ح اخسة والمايوااا جنا مل الدسم
ويد ليت الخبس  الاكينر لر الجيمعة العب سة، الب ولساو  ااس جسو دسا لس غوالا إل  أنخ البميدًا 

 16لل  البويعيت الدسموغ السة لرااإل صيا اإلا ائسلرا، اسص  الدد الساود بسن النا  والب   إل  
عنر أن لدد الاكين لر هذه المنخحة اسص  ملسونًي، مي س 13، والع ا إل  2065ملسونًي ب لو  العيم 

ملسونًي  لكن لر  ي  أصبس نمو ال  سدسم أكث  البداال، نبسجة لزسيدا مشي كبام لر  30إل  ي ابة 
المجبمل واوا العم ، ل ن وبس ا نمو الاكين الساود ابببيخ  ونابة الاكين الع ا اب بيلا  وس ذِح  

لمنيخا اليلاخسنسة واكيناي  ل ذا أ يني ك  منخحة ال ية الخبسُ : االصو ا اببغس  إذا بم شم  ا
، مي سجع  مصخلس )دولة %60الغ بسة وك  اكيناي إل  إا ائس ، اببحلص اةغلبسة الساودسة إل  

ذا أ يني اكين غزا، ل ن اةغلبسة الساودسة اببحلص إل   ساودسة دسمح اخسة( لييدًا لمعنيه لملسًي، وا 
 الساودسة إل  نايسبخا واسص  مش وع الدولة  50%

من جينباي، ييلت ل و االكنساتا اباسبر لسينرا، من  زا االمعاك  الصاسونرا، إنخ ا ين الويت 
لكر سد ك اإلا ائسلسون لوايا المايواا الدسموغ السة  إذا لم بابسحظ إا ائس  من أوهيم  م ال ية 

ي زمسلاي ان مين شيوا لحي : اإن بايوو الغ بسة، كمي سنيدو السمسن، لابخا  اةغلبسة الساودسةا  أم
لدد الساود والع ا بسن نا  اة دن والب   المبواخ، هو بمثيبة إنذا  أخس  لك  الحلحسن لل  

 مابحب  إا ائس  كدولة ساودسة ودسمح اخسةا 
ولر نايسة المخي ، الما لة لسات ل اا ما لة ألداد وأ ييم! ليلعيلمين اإلاامر والع بر ألدادهمي 
ماولة، واا امي  بمي ألظم ممي بملكخ إا ائس ، لكن الما لة بكمن لر لملسة اإللداد واالابعداد  
وهني، و ب  الل ظة، سكمن محب  هذسن العيلمسن  كذلك، ن ن نعسم السوم لر لاد السمسن اةكث  

كن ااببعيد بخ لًي لر إا ائس  وأس ًي لر ظ  وجود اإدا ا أمس كسة لسكودسة الجوه ا، وللسخ ال سم
أو ال ية الغ بسة  48لملسيت إخاا وااعة المد  بخولًي من الخخ  الدسموغ الر، اواا لر للاخسن 

بمي لساي الحد ، وبيلذات إذا مي اندلعت   ا إيلسمسة وااعة  إذن، للسني بثبست اليلاخسنسسن لر 
اس ات الشعبسة البر أ  ام ودلم بجذ هم وبحدسم العون لام لمحيومة اال با ، بمي لر ذلك الم

بشادهي للاخسن وغس هي من أايلسا المحيومة الشعبسة لر الداخ ، والب  كيت الاسياسة لر أ وية 
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اةمم المب دا وغس هي من المؤاايت الدولسة، مل الب كسد لل  أن المش وع الوخنر اليلاخسنر سعينر 
العم  واالابييدا من اإلمكينيت   يلة من االناداد ولحدان االبجيه، انعكات البًي لل  يد بخ لل 

الايئلة الكيمنة لر الشعا اليلاخسنر، لذا ل بمي نكون أميم االي صة اةخس اا إلنايا االنحايم 
اليلاخسنر، وبيلذات لر ظ  البنيل  الم موم لل  الدسموغ السي وغسيا لملسة اسياسة بنار الص اع، 

بيلبيلر زسيدا لدد اإلا ائسلسسن بيابحدام الساود وبماك السمسن اإلا ائسلر بمش وع ساودسة الدولة و 
 والبحلس  من لدد اليلاخسنسسن 

 13/7/2018االتحاد، أبو ظبي، 
 

 قانون القومية اإلسرائيلي... ماذا بقي للفلسطينيين؟ .59
 لبد ال  من شلحم

لر  اإلا ائسلسون ليشوا بحنسة الزمن  اابعملوهي لر جمسل خخوات   كبام ن و إييمة وخن يومر لام
للاخسن  اةهدا  الاسياسة لاي موااماي الز السة، وكذلك ب بباي وبذو هي  منذ أن أخلا ه بز  لك بخ 
ب ييمة وخن يومر للساود لر للاخسن، ب  كت آلة العم  الاسيار واإللامر والميلر الساودو بسن 

الماند  الجغ الر مييص  يو  الح ا  لر العيلم، كينت ب سخينسي لر خ م ال  ا العيلمسة اةول  
الاسيار لخ ائخ المابحب   إنشيا الساود غ لة العملسيت الاسياسة والميلسة والدليئسة العيلمسة لر لح  
العح  الب سخينر ممبدا إل  دوائ  الب ثس  لر الدو  البر بشك  الحوا الييللة لر العيلم  إلان بليو  

ال دسل، ب  كين الصي ة الاسياسة الم يلة  الب سخينر كين الاخ  اةو  لر كبيا الزمن الساودو
لر ِاي  اآلبر الساودو  الزمن الساودو  ح  أ  خ اسولة البخو  المابم  لر البوازن والص اع 
الدولسسن  لر ك   لحة من الالة ال  كة ن و ال لم ب ييمة وخن يومر للساود لر للاخسن كين 

سيبس خبحيت الب بة لز الة البذو   الولر الجسم الاسيار هو الذو سمث  الم  ال الذكر الذو 
ب ايبيت المواام وزمناي وب دسد ال  كة ن و الاد  كين الويود المحد  الذو ال سنيد  ب  كت 
الاج ات الساودسة ن و للاخسن بسن ال  بسن العيلمسبسن  الوكيلة الساودسة واجات الاسياة الب سخينسة 

ودو أيو  من الدهيا اإلنجلسزو المزدوج، لم سابخل الم اوغة ببصعسد لنسد، وكين البدلا السا
اليلاخسنسون غلا بيا بادهم لر وجخ البواخ  المكبظة بآال  الساود  ب  أصبس البيجس  
الدسموغ الر لل  أ ض للاخسن أم ًا وايعًي  وظيت الحوا الساودسة ال  ا العيلمسة الثينسة، جعلباي 

  اليظيئل النيزسة  د الساود كينت الصيلا اإلناينر الذو ال ح  الجدسد وز لت لسخ البذو  الحدسمة
هزَّ ال مس  العيلمر، وأصب ت ي سة الز   الساودو لل  أ ض للاخسن، بيهبة أميم مي لينيه 
الساود لر ألمينسي وخي جاي لل  سد النيزسة  شي ك اآلال  من الساود لر ال  ا مل جسوم ال لييا 
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لر الحو  المحيبلة و ححوا بذلك هدلسن: البد سا العاك و اابعدادًا  د الم و ، وهكذا أصب وا خ لًي 
لمع كبام الحيدمة لر الوخن المولود للاخسن، والمشي كة لر جباة الحوا الاسياسة الحيدمة البر 
اباود العيلم، وهر دو  الب يل   ب حا لا بز  مي  لم بخ، ولبح  الحوا الميلسة والاسياسة واإللامسة 

ن أجلخ، بح ا  اةمم المب دا ب ييمة وخن يومر للساود لر للاخسن  دسيسد بن غو سون الساودسة م
الذو كين الماند  المدنر للدولة اإلا ائسلسة، أبحن لن الز الة الاسياسة  خيض   بًي مل الع ا 

ب  من مابيسدًا ممي خب ه الساود لاك سًي لر ال  ا العيلمسة، ييز لل  ي ا  البحاسم، وا ب  الجزا الك
أ ض للاخسن، وهجح  أهلاي ولبس أبواا الاج ا للساود  لر أزمة ينيا الاوس   كا ل بة ال  ا مل 
ل ناي وب سخينسي، وكين هو ال ابس الو سد لر بلك ال  ا بسن الحو  البر هيجمت مص   البحنسة 

ئس  ال ببوي  لن النووسة من ل ناي البر مكحنبخ من الحنبلة الذ سة، وكذلك دلم يوابخ الجوسة  إا ا
لك ا وييزا ل بسة لر   يا  1967اابثمي  اسياة المواام م لسًي ودولسًي    ا اةسيم الابة انة 

ال لم وظيباي إا ائس  لاك سًي واسياسًي  أليدت بمو عاي لل  خ ائخ الحوا الدولسة لر خ م ال  ا 
المب دا بصنسياي  لسيًي أاياسًي  البي دا، صي ت الو ية الييللة لر الش ا اةواخ، وأليدت الوالسيت

لاي، لر الويت الذو كينت لسخ أغلا الدو  الع بسة بعبب   لسية للكبلة الشسولسة الش يسة    ا 
، كينت  صيصة اسياسة بحد  مي كينت لاك سة   ححت لساي إا ائس  1973أكبوب  )بش سن اةو ( 

 ن ل بسبسن يلا الكثس  من الصي يت، أهماي بخبسل العاييت مل دولبس
لبس لاي ذلك أبوابًي لدا لل  المابوسسن اإليلسمر والدولر  غزو الع اا لدولة الكوست غسح  الكثس  من 

بذ ا أخ   لر  1991المج سيت الاسياسة، وكينت م خة مد سد للمييو يت الع بسة اإلا ائسلسة انة 
ا ائس    لس  ثنيئسًي، لكن جميلسًي  ح  جدسد  صي  ال دسل والمييو يت  و  الاام بسن الع ا وا 

اجبميليت أوالو بسن اليلاخسنسسن واإلا ائسلسسن، أنبجت ابيييًي مبيش ًا للم ا اةول  بسن الخ لسن  
الب   اليلاخسنسون ب ا ائس  دولًة، وب اجعوا لن المخيلبة بك  أ  ام البي سخسة، كين ذلك بيلنابة 

ل  ب جس  أهم الح يسي وأخخ هي، وهر مو وع لاا ائسلسسن نص ًا با   ا، وابيا لر أوالو ل
الحد  والاجئسن والمابوخنيت  كين ذلك الم ي  بسد ًا خصبًي اسؤبر ُأكلخ مل ماند  الاسياة 
الز السة لياح صاسونر مبخ   هو بنسيمسن نبنسيهو   اوغ وغيلا  أبخ  ميعو  أوالو بعد أن  حا 

الابسخين البر  ولت  لم إييمة الدولة اليلاخسنسة إل  منخ مي أ ادبخ إا ائس ، وأخلا العنين آللة ا
 ا اا خماخ الظام 

ال كومة اإلا ائسلسة البر سحودهي نبنسيهو ببشك  من ائبا  صاسونر، وهذا لنوانخ ال امر، ولس  
لر لغبني اإللامسة الاسياسة، هذه ال كومة  -الصاسونر  -كمي نابعم  ن ن الع ا بلك الكلمة 
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ية الغ بسة جزاًا ال سبجزأ من أ ض إا ائس ، وأن الشعا الع بر اليلاخسنر ال مكين لخ بؤمن ب ن ال 
 لساي، وأن المابوخنيت هر الوثيئا الصخ سة البر بحسم ال ا الساودو لوا اة ض 

الحينون اةايار الذو أصد ه الكنسات اإلا ائسلر، الذو سح  ب ن إا ائس  هر الوخن الحومر للساود، 
المو دا ليصمباي، واللغة العب سة لغباي ال امسة الو سدا، وأن دولة إا ائس  هر البست وأن الحد  

الحومر لك  ساود العيلم، وأن  ا بح س  المصس  لر دولة إا ائس  سحبص  لل  الشعا الساودو 
، والذسن 1948و ده، ك  ذلك سؤا  لوايل جدسد، وسيبس البيا لب نيمج باجس  آخ  ليلاخسنسر 

بل اكين إا ائس  بح سبًي وس ملون الجناسة اإلا ائسلسة  هذا الحينون الذو أخلا للسخ، يينون سشكلون   
الحومسة، لس  مج د بش سل لنص و لابي بايسد، ب  سيبس البيا للبخاس  الع ير، بعد أن جع  ل ا 

ال موز للاخسن مجمولة بش سة ال هوسة أو مكين يينونر لام لر الباد  لحد شدد الحينون لل  أن 
الساودسة الصاسونسة من َلَلم ونشسد هر اةاي  لر الدولة  ولر هذا الحينون اةايار نص لم سابا 
أن وجد لر أو بش سل آخ  لر العيلم، وهو أن الدولة صي بة ال ا لر إييمة بلدات )خيصة( 

ة ِملك للشعا الساودو بيلمجموليت الدسنسة وأبنيا الحومسة الوا دا  وسح   الحينون، أن الدولة اإلا ائسلس
و ده  ذلك سعنر أن الع ا اليلاخسنسسن من المالمسن والماس سسن ال مكين لام لر دولة إا ائس   
الاؤا : مي الذو جع  ال كومة اإلا ائسلسة ببج أ لر هذا الويت وبصد  هذا الحينون العنص و 

 ال هسا؟
 1975يمة لألمم المب دا أصد ت ي ا ًا انة من الميي ييت البي سخسة الغ سبة العجسبة، أن الجمعسة الع

سنص لل  أن االصاسونسة شك  من أشكي  العنص سة والبمسسز العنص وا، وخيلا الح ا  جمسل دو  
العيلم بمحيومة اآلسدسولوجسي الصاسونسة البر بشك  خخ ًا لل  الالم واةمن الدولسسن  ويد صد  ذلك 

و دا اةل سحسة الذو  أ : أن النظيم العنص و ال يكم لر الح ا  بنيًا لل  ي ا  صيد  من منظمة ال
للاخسن الم بلة والنظيمسن العنص سسن ال يكمسن لر زمبيبوو وجنوا أل سحسي ب جل إل  أص  

لحد ألغر هذا الح ا  اةممر الذو  اابعمي و مشب ك وبشك  كسينًي كلسًي، ولاي هسك  لنص و وا د 
 د أن اشب خت إا ائس  ذلك للمشي كة لر مؤبم  مد سد بع 1991أخذبخ الجمعسة العيمة انة 

إن ي ا  الجمعسة العيمة سنخبا بحوا السوم لل  الحينون اإلا ائسلر الجدسد، ولكن اإلا ائسلسسن سبحنون 
اابغا  المواام الز السة الاسياسة  ال حو  السوم لام و دهم  االنكاي ات الع بسة  والبش ذم 

زا و ام هللا، الدلم اةمس كر اةلم  إلا ائس ، سعخر لاي ال حو  والبذو  اليلاخسنر المنحام بسن غ
 والميا والم  ال  الاؤا  ميذا بحر لليلاخسنسسن لر الداخ  والخي ج؟

 وزس  خي جسة لسبسي ومندوباي اةابا لد  اةمم المب دا *
 20/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 وقيادييها حماسحسم" العسكري ضد على اإلسرائيليين أن يستعدوا لخطوات "ال .61
  وبسن بي كو
لل  مد  الانسن لشلت مايلر  مي  ل ع عة أمن إا ائس ، لحد خلل اإل هيا اليلاخسنر ثوًبي 
ولب  أشكياًل، ولم سبوي  أبًدا، لحد بمكني من العملسيت االنب ي سة واالخبخيليت، ومن االنييا، 

 إخي  االعوداا، لميذا بعد؟ والصوا سي، وم يوالت االيب يم الجميلسة لر
ل ج ااات اإل  يا والماو  االيبصيدسة لم بوي  اإل هيا اليلاخسنر أبدًا  و دهي ال  بيت الصيدمة 
البر أويعباي إا ائس  أدت إل  ال دع وا  بيخ اةغ اض اليلاخسنسة  ومل ذلك، ل ن ال د العنس  لم 

يب ت إا ائس   ولحصي  النظ  من بسنني سحي : سثبخ أبًدا الدوالل إلبيدبني، والبر بصيلدت كلمي ب
 ابعيلوا نبعلم من جس انني يسمة الصب : ال بوجد هني )  بة وا دا وانباسني(ا 

بيليع ، شدا   بيت ال دع البر وجاباي إا ائس  لر الزمين والمكين اللذسن اخبي بامي كينت االمحنعةا 
بيخيت الم كزا كنموذج جاد أن الجواا ال سجا الو سدا أميم إ ادات اإلبيدا بلك  هكذا لملت اإل 

 أن سعخ  لر ابؤ ا اةلما، و سن سكون العدو لر  يلة ل ا  سجد صعوبة لر البخخسخ لخخوابخ 
إن لدم المايواا لر الدوالل ال سايلدني، ل غم إمكينسة الدمي  الكيمنة لر أسدسني ل نني ال ن غا لر أن 

ني سبام، ليل دسل سدو  لن صدام إ ادات وجودو، ومن ثم هم نبسد اليلاخسنسسن  ومحيب  ذلك، من 
س سدون إبيدبني وسعملون لل  ذلك  لو كين بواعام لذب وني وبيج وا ب خييلني ونايئني كغنسمة   ا ر 

 كي س ة اةخاا اإلاامسة 
ن إن نزلة الاام لر أوايخني ب ل  اليلاخسنسسن بيلبيكس  ب ن اإلا ائسلسسن مب ددون، وسخيلو 

المواجاة واإلصيبيت، وبيلبيلر ل ن ج أبام ببعيظم  وهم سبثون شعي  أن االيلاخسنسسن س بون الموت 
أكث  ممي س ا الساود ال سياا  وبشك   مي  جزًاا من أسدسولوجسة إ هيا إمب سيلر إاامر ليلمر 

س ان )الشسعسة(، والذو سغذ و منظميت أخوا من بست ااإلخوان المالمسنا الذو س م يخ ، وب كسي، وا 
 كدالم، والحيلدا، والجايد اإلاامر، وبوكو   ام، ودالم لواا اسنيا لر مص ، وغس هي 

 مي  مث  العماا الذو ساع  إل  إبيدا إا ائس  وما حباي واابنزالاي جادًسي ومعنوًسي، كجزا من 
ا بحوا وبو شسة اليك ا الدسنسة، وصب هي خوس   ال سمكن بصيسة هذه اليك ا، ولكن سمكن أن ن   

مصممر ولساي، وماؤولساي وبحسيدا ال ليع ومؤسدسام، لر معيلجة لنسية ومابم ا، مثلمي سعيلج 
 الم ض الع ي  

ان اشعا الخلدا ملزم ببغسس  للاية البيعس   سي   مي : من  د لع  لل  اابيزاز أو إثي ا من 
أن نحسم  سي   مي  أو معيدالت، إنمي العدو، إل  بيعس  مبيد  إلسخ وال سبوي  للحوا  ده  ال سجا 
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سجا أن نخ ج اصخاح اوي  الني ا من الحيمو ، والو ل الجدسد الذو اساود اسكون هو الذو 
 نخبي ه ن ن، ةابيبني، أال نخلا الني  

لحد ايبب  ماؤو  لبس الكبس  لر الحد  هذا اةابوع  ؤسي أبو ميزن لن  مي : اإمي الجثيمسن أو 
خلاا  اال ئس ا سيام أن وجود إمي ا  مي  ساببعد وجود اللاخسنا، وهو س لم ب ن االاباام الم

 نحدم لخ غزا لل    اا الجسم اإلا ائسلر ودميا جنودني 
إن لل  اإلا ائسلسسن ر الذسن سعسشون لر و ل اببزاز إج امر وخيوا محيب  الادوا ر أن ساببدلوا نزلة 

بصيدو المبيد  إلساي للخ اا بجيه المنظمة الم عية، اال اما بخخوات اال اما العاك و واالي
 يسيدباي ومؤسدساي، لر ظ  االابعداد للبصعسد وال  ا الخوس ، وباذا لحخ بحص  مدا المواجاة 
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