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 37 :كاريكاتير

*** 
 

 يإسرائيلجندي  فلسطينيين ومقتل أربعةحماس تعلن التوصل لتهدئة بغزة بعد استشهاد  .1
 حركة حماس، من غزة والقدس ونقاًل عن الوكاالت، أن 21/7/2018القدس العربي، لندن، ت نشر 

، في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد، أسفرت عن استشهاد إسرائيلعن التوصل لتهدئة مع  أعلنت
ي تصريح مقتصب، وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، ف ي.إسرائيلفلسطينيين، ومقتل جندي  4

والفصائل  االحتالل"بجهود مصرية وُأممية، تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين 
 الفلسطينية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فلسطينيين، من  3ي غارات على قطاع غزة، مساء الجمعة، تسببت باستشهاد سرائيلوشن الجيش اإل
المسلح لحركة حماس، فيما استشهد شاب رابع، برصاص الجيش،  عناصر "كتائب القسام"، الجناح

 .إسرائيلخالل مشاركته في مسيرة العودة السلمية، قرب الشريط الحدودي مع 
ولم تعلن أي جهة فلسطينية  ي عن مقتل أحد جنوده برصاص فلسطيني.سرائيلكما أعلن الجيش اإل

 ية.سرائيلمسؤوليتها عن إطالق النار على القوة اإل
من  3وردا على الحادث، قصف الجيش مواقع رصد، تتبع لكتائب القسام، وهو ما تسبب باستشهاد 

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي، إن الجيش  عناصرها.
ي قصف نقطتي رصد تتبعان لها، في منطقتي خانيونس ورفح، )جنوب القطاع( ما أسفر سرائيلاإل

 23عاما، ومحمود قشطة،  31عاما، ومحمد أبو فرحانة،  26شعبان أبو خاطر، عن استشهاد "
 ".عاما

ية، كما جرت العادة سرائيلية، ردا على الهجمات اإلإسرائيلولم تعلن كتائب القسام، عن قصف بلدات 
قذائف  3ي، أفيخاي أدرعي، قال إن سرائيللكن الناطق باسم الجيش اإل خالل األسابيع الماضية.

 واعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها. إسرائيلخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه صارو 
جيش االحتالل اعلن فجر ، أن ام هللا، من ر 21/7/2018موقع صحيفة القدس، القدس، وأضاف 

 هدفا في قطاع غزة بواسطة الطائرات الحربية والمدفعية مساء امس. 68انه ضرب  السبت اليوم
مقر قيادة كتيبة  -مقرات تابعة لحركة حماس وهي: 3حتالل في بيان له انه تم تدمير وافاد جيش اال

واوضح جيش االحتالل ان الضربات  الزيتون ومقر قيادة كتيبة خانيونس ومقر قيادة كتيبة البريج.
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وي ألحقت ضررا ملموسا في تشكيالت القيادة والسيطرة واألسلحة والبنية التحتية العسكرية والدفاع الج
 وتشكيالت التدريب واللوجستية والبنايات المتنوعة التابعة لحركة حماس في الكتائب المستهدفة.

اسلحة ومدخل الى شبكة  إلنتاجت ومواقع آواشار الى ان من بين األهداف المستهدفة كانت منش
 معدات للبنى التحتية ومخزن لطائرات دون طيار وغرف عمليات إلنتاجأنفاق ومنشأة تستخدم 

 إطالقان الغارات جاءت ردًا على عملية وأفاد  عسكرية ومجمعات تدريب ومواقع استطالع وغيرها.
نشاطات حماس على طول السياج االمني من بينها لاضافة  يإسرائيلالنار التي قتل فيها جندي 

 الطائرات الحارقة.
 

 بتدخل دولي تطالبو الرئاسة الفلسطينية تحذر من سياسة التصعيد على حدود قطاع غزة  .2
، ماان 20/7/2018 فااي بيااان لهااا مساااء يااوم الجمعااة ،الفلسااطينية الساالطة حااذرت رئاسااة :وفااا –رام هللا 

علاى حادود قطااع غازة، مطالباة المجتماع الادولي بالتادخل الفاوري لمناع  سياسة التصعيد الجارياة حاليااً 
بادأ بارجراء اتصااالته الارئيس محماود عبااس  أنالرئاسة، إلى  وأشارت بشكل خطير. األوضاعتدهور 

 المتصاعدة.  األزمةودولية الحتواء  إقليميةمع أطراف 
 20/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "القومية" المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمعاقبة الكنيست على إقراره قانون  .3

يااة، يناشاادها أن تاال أبيااب: توجااه المجلااس الااوطني الفلسااطيني برسااالة إلااى االتحااادات البرلمانيااة الدول
ي، بهدف تغليب العارق سرائيلتعلن رفضها واستنكارها لا"قانون القومية اليهودية" الذي أقّره الكنيست اإل

وفااي المناااطق الفلسااطينية المحتلااة. ودعااا المجلااس البرلمانااات  "إساارائيل"اليهااودي علااى العربااي داخاال 
 عنصريًا ومخالفًا للعرف والتقاليد البرلمانية. دّ ععلى هذا القانون الذي يُ  "إسرائيل"المختلفة إلى معاقبة 

ي "يجماع فاي ماواده كال سارائيلورأى المجلس الفلسطيني، في بيان رسمي له أماس، أن هاذا القاانون اإل
الشعب الفلسطيني"، وأشار إلى أناه، وبحساب القاانون الجدياد، أصابح  مواصفات الجريمة المثبتة بحقّ 

وشاادد المجلااس علااى أن "الدولااة التااي تعتباار تطااوير  اليهااودي".تقرياار المصااير حقااًا "حصااريًا للشااعب 
االسااتيطان اليهااودي قيمااة قوميااة، وتعماال ألجاال تشااجيعه ودعاام إقامتااه وتثبيتااه، كمااا ورد فااي القااانون، 
يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتازم بالقاانون الادولي، بصافتها دولاة مارقاة 

ودعاااا البرلماناااات الدولياااة إلاااى اتخااااذ  الااادولتين المعتااارف باااه دولياااًا". تشاااجع علاااى العناااف، وتااادمر حااالّ 
 "الكنيست" النتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي. اإلجراءات العقابية بحقّ 

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن



 
 
 
 

 

 6 ص             4695 العدد:             7/21/2018 السبت خ:التاري  

                                    

 
 فتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة لسوريةتعلن عن دائرة شؤون الالجئين  .4

دعات دائارة شاؤون الالجئاين بمنظماة التحريار الفلساطينية، فاي : تحرير باسل مغربي - وفا ،48رب ع
، العااائالت الفلساطينية الالجئاة التااي نزحات مان مخيماتهااا 20/7/2018 بياان صاادر عنهااا ياوم الجمعاة

لشاعبية في سورية إلى لبنان، والتي ترغب في العودة إلى مخيماتها في سورية؛ للتسجيل لدى اللجاان ا
فاااي مخيماااات لبناااان، حتاااى تاااتمكن الااادائرة مااان خاااالل التنسااايق ماااع سااافارة فلساااطين بلبناااان مااان تساااوية 

 أوضاعهم، وترتيب عودتهم في إطار جدول زمني.
الالجئااين الفلسااطينيين الااذين نزحااوا ماان سااورية إلااى  وأوضااحت الاادائرة أن قاارارج التسااجيل يشاامل أيضاااً 

تهم في سورية. ودعتهم للتوجه إلى مقر الدائرة في مدينة غازة قطاع غزة، ويرغبون بالعودة إلى مخيما
ماان صااباح يااوم  بشااارع النصاار دوار األماان العااام، للتسااجيل مصااطحبين معهاام أوراقهاام الثبوتيااة اعتباااراً 

 .26/7/2018 وحتى مساء يوم الخميس 23/7/2018اإلثنين 
 20/7/2018 ،48عرب 

 
 القصف بالقصف والقنص بالقنص حماس: ترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس .5

ي القصف والعدوان على سرائيلأكدت حركة حماس، مساء الجمعة، أن "اختيار االحتالل اإل: غزة
مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام 

 سابه".استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة ح
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة: إن على االحتالل "أن يتحمل النتائج والعواقب، فتصرف 
المقاومة إزاء هذا االستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في 

 ص".حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقن
وشدد على أن المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت 

 التضحيات.
وتابع أن "شعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة الباسلة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر 

قة أن يعملوا حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنط
نهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية".  على لجم هذا العدوان، وا 

 20/7/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 من االستهداف ي: السنوار ليس محصناً سرائيلالجيش اإل .6
ي، إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس إسرائيلقال متحدث عسكري  :تل أبيب

ي، في تغريدة على سرائيلوكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش اإل محصنا من االستهداف.
"، في إشارة إلى اعتقاله إسرائيلموقع "تويتر" إن يحيى السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع 

لسنوار( وأضاف مخاطبا إياه: "كان من المفروض أنه تعلم )ا ية.سرائيلالسابق من قبل السلطات اإل
بأّن الحبل سينقطع في وقت ما، بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة والمساس 

وتابع أدرعي في تهديد صريح: "من المهم أن تتذكر  بهم، وبداًل من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه".
 بأنه ال توجد حصانة ألي شخص متورط باإلرهاب".

 21/7/201القدس، القدس، 
 

 لن ندفع ثمنًا سياسيًا مقابل رفع الحصارالحية:  .7
خليل الحية أن مسيرات العودة  ،أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة

وقال الحية في خطبة الجمعة خالل جنازة  وكسر الحصار ستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
ل أمام الجميع ستبقى المقاومة الشهيد القسامي عبد الكريم رضوان بمسجد طيبة غرب رفح: نقو 

مشرعة سالحها، وستبقى المسيرات وأدواتها مشتعلة حتى تحقق أهدافنا على طريق العودة ودحر 
وأضاف: لن ندفع ثمنًا سياسيًا مقابل رفع الحصار، ومقاومتنا  االحتالل وكسر الحصار إلى األبد.

الذي أخافته البالونات واإلطارات  ولفت إلى أن العدو ومسيراتنا مستمرة حتى تعود األرض حرة.
المشتعلة والطائرات الورقية هو أوهن من بيت العنكبوت، ومهما ملك من قوة فهو ضعيف ألنه محتل 

 يواجه شعبًا صابرًا مؤمنًا بحقه.
سنوات من عدوان االحتالل عادت حرة أكثر، ومقاومة أكثر شكيمة،  4وأشار الحية إلى أن غزة بعد 

 الل لن يرى جنوده األسرى إال بعد أن يدفع الثمن.مؤكدًا أن االحت
حول ملف المصالحة، أشار الحية إلى أن الحركة أبلغت مصر رسميا بموافقتها على رؤيتها و 

وأوضح أنه تم الموافقة  للمصالحة، مثمنًا دورها وكل األطراف الذين يسعون إلى تحقيق المصالحة.
االتفاق عليه، والشراكة السياسية، ورفع الظلم والعقوبات  على الورقة بقواعد مهمة، هي: تطبيق ما تم

 ودعا حركة فتح إلى العمل بجدية على إنهاء االنقسام دون التفاف أو تسويف. عن قطاع غزة.
 20/7/2018موقع حركة حماس، 
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 يسرائيلأبو زهري: اإلدارة األمريكية تحّول مسؤولوها إلى مجرد ناطقين باسم االحتالل اإل .8
ال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري: إن تبني غرينبالت وكوشنير للرواية ق: غزة
ية ومهاجمتهما المستمرة لحركة حماس يعكس مدى تفاهة اإلدارة األمريكية التي تحّول سرائيلاإل

وكان مستشار الرئيس األمريكي جاريد  ي.سرائيلمسؤولوها إلى مجرد ناطقين باسم االحتالل اإل
ده لعملية التسوية في الشرق األوسط جيسون غرينبالت، دعيا حركة حماس إلى وقف كوشنير وموف

 المقاومة الذي تمارسها قائلْين: إنها إذا فعلت ذلك لحصلت على دعم مادي كبير.
 20/7/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حة وفق الرؤية المصريةاأليام القليلة المقبلة ستشهد انطالقة فعلية إلنجاز المصال": القدس العربي" .9

من المتوقع أن يشهد األسبوع الحالي بدء حوارات حقيقية بين حركتي فتح وحماس برعاية : غزة
وقالت مصادر مطلعة إن المباحثات  مصرية، لبدء تطبيق الرؤية المصرية الجديدة إلنهاء االنقسام.

ن هناك استعدادات إلرسال فريق أمني مص ري إلى القطاع، لإلشراف ستجرى في القاهرة وغزة، وا 
وحسب حركة فتح فرن مشاوراتها الداخلية التي شهدتها األيام الماضية،  على خطوات التنفيذ.

بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، أفضت إلى قبول المقترح المصري الجديد، لتطبيق بنود إنهاء 
 االنقسام، وأن وفدا قياديا من الحركة سيصل إلى القاهرة قريبا.

قرر حسب ما علمت "القدس العربي"، أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة التوافق ومن الم
الوطني لغزة، لإلشراف على عمليات إدارة وزاراتهم بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل مارس 
الماضي، والشروع بخطوات على األرض لتوحيد المؤسسات، فور اإلعالن في القاهرة عن بدء 

ى من تطبيق اتفاق المصالحة الجديد، وفق الرؤية المصرية التي راعت مطالب فتح الخطوة األول
 وحماس، وتشمل "تمكينا" فوريا للحكومة في غزة.

عن خطوات المصالحة، التي  وخالل اليومين الماضيين تحدث قادة فتح وحماس با "إيجابية كبيرة"
صدر فلسطيني مطلع على فحوى تلك وقال م جاءت بعد فترة طويلة من االنقطاع والخصام الحاد.

االتصاالت إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تمنوا من الطرفين خالل اللقاءات التي 
عقدت في القاهرة خالل األيام الماضية، التوقف عن "التراشق" بغية إنجاح الجهود الرامية إلنهاء 

الجديدة للمصالحة، التي تشمل خطوات وأشار المصدر إلى أن الرؤية المصرية  حقبة االنقسام.
متتابعة لتطبيق كامل بنود االتفاق، هي "األفضل" منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة الشامل في 

اكتوبر/  12، وأنها أشمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 2011القاهرة في مايو/ أيار 
لمعالجة ملف الموظفين الذين عينتهم حركة تشرين الثاني الماضي، بعد أن أوجدت حال مقبوال 
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، وهو الملف الذي كان يعيق عملية "تمكين" 2007حماس، بعد سيطرتها على القطاع صيف عام 
 الحكومة.

 21/8/2018، لندن، القدس العربي
 

 أول بالون حارق من الضفة يقلق المستوطنين: ال يمكن أن نتحول إلى غزة .10
اد قابلة لالشتعال، سقط صباح أمس، في فناء منزل في مستوطنة أثار بالون مذّيل بمو : رام هللا

"جيلو" جنوب القدس المحتلة، قلق المستوطنين والسلطات من أن تكون ظاهرة إطالق الطائرات 
، انتقلت إلى الضفة الغربية إسرائيلالورقية والبالونات الحارقة، المنتشرة على حدود قطاع غزة مع 

سم لم يسبب حريقًا، إال أن المستوطنين المذعورين استدعوا خبراء المحتلة. وعلى رغم أن الج
المتفجرات إلى المكان. وعاين هؤالء البالون وسط توقعات أن يكون تم إطالقه من مدينة بيت جاال 
الفلسطينية التي تقام المستوطنة على أراضيها. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "إذا 

أن البالون تم إطالقه كجزء من هجوم ذي دوافع قومية، فرنه سيكون أول مرة أثبتت السلطات 
وأعرب مسؤول في  يستخدم فيها منطاد حارق في القدس منذ بدأت الظاهرة منذ ثالثة أشهر" في غزة.

المستوطنة عن "قلقه البالغ" من أن يكون "جيراننا" في الضفة الغربية "تعلموا كيف يستخدمون 
قية اإلرهابية"، مؤكدًا أنه يتعامل مع هذه الحادثة "بجدية بالغة". ودعا رئيس الوزراء الطائرات الور 

ي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى "التحرك بسرعة لتحديد أصل هذه سرائيلاإل
 البالونات ومنع تكرارها وزيادتها". وقال: "ال يمكن أن نتحول إلى غزة".

 21/7/2018الحياة، لندن، 
 

 يهدد بعملية عسكرية واسعة ما لم يتوقف إطالق الطائرات الحارقة و ردع الليبرمان يعترف بتآكل قوة  .11
دور ليبرمان، يوم الجمعة، إجراء محادثات مع جي، أفيسرائيلنفى وزير األمن اإل: محمود مجادلة

عة النطاق" ما لم حماس حول المستقبل االقتصادي في غزة، وهدد بالقيام با"عملية عسكرية واس
واعتبر ليبرمان في لقاء جمعه بسكان مستوطنات  يتوقف إطالق الطائرات الحارقة من القطاع.

ية محيطة بالقطاع، أن "المشكلة الحقيقية تكمن في تآكل الردع وتراجع اإلحساس باألمن في إسرائيل
 ."غالف غزة

حادثات مع جميع األطراف التي وأشار ليبرمان إلى أنه "ال يوجد حوار مع حماس، نحن نجري م
وقال ليبرمان "قرأنا جميعا في الصحف أنه بسبب الطائرات الورقية وبسبب الحرائق  نعتبرها معنية".

ال يخوضون حرًبا، على الرغم من أن أي شخص عاقل يرى الغابات الطبيعية تحولت إلى رماد يفهم 
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لية والتزمنا بضبط النفس، على الرغم من وزعم ليبرمان أنه "تصرفنا بمسؤو  أن الوضع غير محتمل".
أن المشكلة الحقيقية تكمن في تآكل الردع وبالطبع انعدام الشعور باألمن، والذي ال يقل أهمية عن 

وادعى ليبرمان أن قادة حماس "تدفعنا إلى وضع ال خيار فيه، والذي يستوجب علينا  األمن نفسه".
اهرًيا"، وأضاف "أعتقد أن كل المسؤولية في هذه شن عملية عسكرية واسعة ومؤلمة، ليس فقط ظ

وحاول  الحالة تقع على عاتق حماس، ولكن لسوء الحظ فرن سكان غزة سيضطرون لدفع الثمن".
س، وطالبهم بالضغط عليها للتخلي عن نهج المقاومة، وادعى أنه اتحريض سكان القطاع على حم

غاثة اقتصادية مقابل وقف كامل لإلرهاب "من الممكن الحًقا العودة إلى واقع مدني معقول وا  
 ة ليسوا أطفاال أو مجموعات مدنيةواالستفزازات". زاعًما أن مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارق

نما "قادة حماس الذين يقودون الحرائق والطائرات الورقية واالحتكاكات عند السياج".  وا 
 20/7/2018، 48عرب 

 
 حول بالونات غزة "إسرائيلبـ"جيش خالفات بين الحكومة وال .12

كشف تسريب السجال بين رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم : بالل ضاهر
ي، غادي آيزنكوت، خالل اجتماع المجلس سرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلاإل

بداية األسبوع الحالي، عن وجود  الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، في
خالفات بين القيادة السياسية، التي تتأثر من ضغوط الجمهور، وبين المستوى العسكري، حول 

 إسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ويطلق عليها في سرائيلحرائق تشتعل في منطقة وحقول البلدات اإل
لى مطلقي البالونات والطائرات الورقية منطقة "غالف غزة". وقد طالب بينيت الجيش برطالق النار ع

 الحارقة، فيما أجابه آيزنكوت: "هل تريد أن يطلق الجيش النار على أوالد".
ي يعارض شن حرب جديدة على قطاع غزة بسبب هذه البالونات، بينما سرائيلويبدو أن الجيش اإل

دور جاهو إلى وزير األمن، أفيية، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنيسرائيلتواصل القيادة السياسية اإل
، ما يرفع مستوى الضغوط على قيادة قطاعالليبرمان، وغيرهما إطالق التهديدات بشن حرب ضد 

ي. وعلى ما يبدو أن هذه الضغوط دفعت الجيش إلى الرد على المستوى السياسي سرائيلالجيش اإل
دا ولم تتسبب الحرائق بمقتل أي يين بأن هذه البالونات ال تشكل تهديسرائيلوالسعي إلى تهدئة اإل

ي، واألهم من ذلك أن ثمن الحرب على غزة، إذا اندلعت سيكون أكبر بما ال يقاس بالحرائق. إسرائيل
 ية الصادرة اليوم، الجمعة.سرائيلوجاء رد الجيش هذا من خالل المحللين العسكريين في الصحف اإل

 20/7/2018، 48عرب 
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 الوجود العسكري اإليراني في سورية ستتحرك ضدّ  "ئيلإسرا"أن نتنياهو يؤكد لبوتين  .13
ية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأكيداته للرئيس سرائيلكرر رئيس الحومة اإل: محمود مجادلة

ستتحرك ضد الوجود العسكري اإليراني في سورية، وسط أنباء  إسرائيلالروسي فالديمير بوتين أن 
ة السورية محافظة القنيطرة واستعادة سيطرت قوات األسد على خط تفيد ببدء مغادرة مقاتلي المعارض
 فّض االشتباك بالجوالن السوري.

وأعلن مكتب نتنياهو، في تصريح مكتوب إن "رئيس الوزراء تحدث اليوم هاتفًيا مع الرئيس بوتين 
 ائيلإسر وأضاف أن "نتنياهو أكد على أن  وبحث معه التطورات اإلقليمية واألوضاع في سورية".

 ستواصل التحرك ضد التموضع العسكري اإليراني في سورية".
 20/7/2018، 48عرب 

 
 موجة انتقادات لقانون القومية نتنياهو يصدر تعليمات مضللة لصدّ  .14

 ي والدولي التي تعالت ضد قانون سرائيلفي مواجهة االنتقادات الواسعة في الشارع اإل تل أبيب:
"ورقة رسائل" على وزرائه، ليستخدموها خالل ، ي بنيامين نتنياهوائيلسر ، عمم رئيس الوزراء اإلالقومية

المقابالت الصحافية. وعلى الرغم من أن هذا القانون العنصري يرسخ التمييز ضد العرب ولغتهم، 
فرن نتنياهو اعتبر في "ورقة الرسائل" أنه "لن يتم المس باللغة العربية"، وأن "القانون ضروري". كما 

ته أن "الكثير من البنود في القانون تظهر في دساتير دول ديمقراطية غربية مختلفة". زعم في ورق
هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا المبدأ األساسي يظهر في كل  إسرائيلوادعى نتنياهو أن "

ويض : من وعد بلفور، مرورًا بكتاب تفإسرائيلالوثائق األساسية الوطنية والدولية المتعلقة بدولة 
 االنتداب البريطاني، وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحدة، وحتى وثيقة االستقالل".

هي "دولة يهودية وديمقراطية"، علمًا بأن الكثير من  إسرائيلوعاد نتنياهو لتكرار االدعاء بأن 
اطية. كذلك يين يؤكدون على أن هذا مزيج غير معقول، وأنه إما تكون يهودية أو ديمقر سرائيلاإل

بمثابة قانون دستوري، ال  إسرائيلادعى نتنياهو أن "قانون القومية"، وهو قانون أساس يعتبر في 
 يتناقض مع "قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته".

ورد ناطق باسم القائمة المشتركة على رسالة نتنياهو، قائاًل: "لدينا رئيس حكومة ال يتردد في الكذب. 
وكلها تشير إلى أن قانون القومية يتعامل مع المواطن العربي بعنصرية، فالنصوص واضحة، 

ويشجع االستيطان اليهودي على حسابه، ويمنعه من السكن في قرابة ألف بلدة، كما أنه يستهدف 
اللغة العربية، وعاصمة تراثه، أي القدس المحتلة، ويخفض مكانة اللغة العربية التي تعتبر اآلن لغة 
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، إلى لغة ذات مكانة خاصة" ضمن قانون آخر، وأكد أن "قانون القومية" إسرائيلفي رسمية ثانية 
 يشجع االستيطان لليهود فقط، ويقونن مخططات التهويد.

 21/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 : وزيرة القضاء شاكيد المنافس الجديد لنتنياهواستطالع .15
ي سرائيلاتخاذ رئيس وزراء االحتالل اإلقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن : الناصرة

بنيامين نتنياهو، مؤخرا، موقفين سلبيين تجاه وزيرة القضاء في حكومته "اييلت شاكيد" )حزب البيت 
 اليهودي( جاء بعد تخوفه من تهديد الوزيرة لمكانته السياسية في حزب )الليكود(.

سبوع الماضي، أن شاكيد قادرة على وتوجه نتنياهو يأتي بعد أن أظهر استطالع للرأي نشر، األ
 منافسته على زعامة حزب )الليكود( إذا انتقلت إليه.

وبين االستطالع الذي أجراه مركز "بانيلز بوليتكس لصالح صحيفة "معاريف" العبرية، أنها قادرة 
 مقعدا في الكنيست إذا قادت )الليكود( في االنتخابات البرلمانية.  33أيضا على الفوز با

، 2015العدد يتجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها )الليكود( بزعامة نتنياهو في انتخابات عام  وهذا
 .120عضو كنيست من أصل  73كما أنها قادرة على تشكيل ائتالف حكومي مكون من 

وبحسب "يديعوت أحرونوت" بدأ نتنياهو هجومه على شاكيد في تغريدة على حسابه على تويتر 
 انتقد فيها توصيات الفريق الخاص بمكافحة تعدد الزوجات الذي أقامته.األسبوع الماضي، 

واعتبرت الوزيرة التي حصلت على شعبية جماهيرية بشكل مبكر، أن االستطالع المذكور جعلها 
مستهدفة سياسيا وأضر بها، وهذا دفعها إلى إعالن بقائها في "البيت اليهودي"، ولن تتنافس على 

 انتهاء زعامة نفتالي بينيت للحزب.زعامته أيضا إال بعد 
 20/7/2018، فلسطين أون الين

 
 الجيش اإلسرائيلي يعلن عن تطوير طراز جديد من دبابة ميركافا .16

ي معلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير سرائيلكشف الجيش اإل: )أ ف ب( -القدس المحتلة 
باراك، المقرر أن تدخل  4فا مصممة لتناسب متطلبات حرب العصابات. وستكون الدبابة ميركا

ية المصممة في األصل لمقاتلة سرائيلثالث سنوات، أحدث طرازات دبابة ميركافا اإل خاللالخدمة 
 الجيوش التقليدية.

 21/7/2018الغد، عمان، 
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 جيش يتعاطون المخدراتالمن جنود  %54: هيئة مكافحة المخدرات اإلسرائيلية .17
ي تعاطوا المخدرات على سرائيلمن جنود الجيش اإل %54.3ل عن ية أن ما ال يقإسرائيلكشفت دراسة 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقاًل عن الدراسة التي أعدتها  .2017األقل مرة واحدة خالل 
ية إن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا كبيرًا عما كان عليه األمر في العام سرائيلهيئة مكافحة المخدرات اإل

. وأضافت الصحيفة: في الماضي كان %11غت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا الحشيش حينما بل 2009
تدخين الحشيش يعتبر جريمة خطيرة في الجيش، وحتى لو كان يتم في الحياة المدنية، وفي العديد 

دانته جنائيًا، لكن بدءًا من كانون الثاني  اعتمد  2017من الحاالت تم الحكم على الجندي بالسجن وا 
مرات خارج القواعد  5سياسة ليبرالية خفيفة، وبموجبها فرن الجنود الذين يتعاطون المخدرات الجيش 

تقرير في ملحقها بونقلت الصحيفة، . العسكرية تتم إحالتهم إلى إجراءات تأديبية ال تتضمن اإلدانة"
ي ذلك يين إن استخدام الحشيش أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، بما فإسرائيلاألسبوعي، عن جنود 

 .القواعد نفسها
 21/7/2018الدستور، عمان، 

 
 النائب أبو عرار يطالب بفحص أحداث أم الحيران .18

بعث النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، صباح ليوم الجمعة برسالة مستعجلة إلى كل من 
مندلبيت، ية، بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي سرائيلرئيس الحكومة اإل

والمدعي العام شاي نيتسان، ومراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شفيرا، مطالبًا برعادة النظر في 
أحداث أم الحيران، في أعقاب النشر في صحيفة "هآرتس" اليوم، ومفاده بأن المدعي العام للحكومة 

القيعان قبل أن ُتسرع أخفى شهادة أحد أفراد الشرطة، الذي أطلق النار على الشهيد يعقوب أبو 
وّشدد على أهمية الكشف عن الحقيقية مهما طال الوقت، مشيرًا إلى أنه قدم طلبين إلقامة  سيارته.

وأكد أن قضية أم  لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أحداث أم الحيران لكن، الكنيست رفضت ذلك.
عما جرى، خاصة وأن الحكومة  الحيران على سلم أولوياته ولن يستسلم حتى يتم الكشف عن حقيقة

 تخفي حقائق ال تريد ألحد أن يعرفها.
 20/7/2018، 48عرب 

 
 إلرسال ثاني روادها إلى الفضاء عدّ ت   "إسرائيل" .19

تنوي إرسال رائدها الثاني إلى الفضاء،  إسرائيل" اإللكترونية أن Newsru.co.ilنشرت صحيفة "
وأفادت الصحيفة  .سرائيلا" جيم برايدنستاين إلحيث كشف عن ذلك برنامج زيارة رئيس وكالة "ناس
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ي، أوفير أكونيس، والمسؤولين في إدارة وكالة الفضاء سرائيلبأن رئيس ناسا التقى وزير العلم اإل
ية، مضيفة أنه يخطط لتوقيع عدد من االتفاقيات في مجال الفضاء والبحوث العلمية بين سرائيلاإل

سرائيلناسا و   ي الثاني إلى الفضاء.سرائيلرح مسألة إرسال رائد الفضاء اإل، حيث تنوي األخيرة، طا 
ية ارتفع بعد سرائيلية أن اهتمام األمريكيين بالبرامج الفضائية اإلسرائيلويرى المحللون في الصحف اإل
ية، عن استعدادها إلطالق مسبار إلى القمر سرائيل" اإلSpaceILإعالن تقدمت به مؤخرا شركة "

ي األول، سرائيليذكر أن رائد الفضاء اإل تابع لشركة "سبيس إكس" األمريكية.بصاروخ "فالكون" ال
 .2003رض، عام لألإيلون رامون، لقي مصرعه عند تحطم مكوك "كولومبيا" األمريكي أثناء عودته 

 20/7/2018األيام، رام هللا، 
 

 بفرنساغزة خالل مهرجان  إلىيوجه رسالة دعم  إسرائيلي فنان .20
ي إيمانويل غات الحضور، أمس الخميس، ببثه سرائيلب: فاجأ مصمم الرقص اإلأ ف  - افينيون 

رسائل حول الوضع االنساني الكارثي في قطاع غزة في اطار عرضه الجديد في مهرجان افينيون 
فقبيل انتهاء عرض "ستوري ووتر"، بثت على جدران باحة الشرف في قصر  في جنوب شرق فرنسا.

 رقص هذا، ارقام رهيبة الواحدة تلو االخرى.البابوات حيث قدم عرض ال
مناطق العالم اكتظاظا بالسكان مع اكثر من خمسة االف نسمة  أكثروجاء في هذه االرقام "غزة من 

من الشباب عاطلون  % 69من مياه غزة ملوثة وغير قابلة للشرب" و" % 98في الكيلومتر المربع" و"
يعتمدون على المساعدات االنسانية  % 84قر الدم" و"من االطفال يعانون من ف % 60عن العمل" و"

وبعد هذه الرسائل، تمدد الراقصون العشرة على المسرح مع طي رجل فبدوا  في حاجاتهم االساسية".
 وكأنهم اموات مع موسيقى عزفتها فرقة "انسامبل مودرن" المعاصرة.

حيث  إسرائيلبعدما غادر  2007ام عاما انتقل لالقامة في باريس الع 49وكان إيمانويل غات البالغ 
وقال المصمم المعروف في فرنسا في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" قبل فترة قصيرة "لم اشأ ان  ولد.

يكبر اوالدي في بلد ال اؤيد خيارات حكومته. وال اريدهم كذلك ان يقوموا بالخدمة العسكرية في 
 الجيش".

 20/7/2018األيام، رام هللا، 
 

 في فعاليات الجمعة السابعة عشرة من مسيرات العودة الكبرى  يشاركون  فالغزة: اآل .21
آخرين  120 أكثر من وأصيب عامًا( 27استشهد الشاب محمد شريف بدوان ): أحالم حماد - غزة

رطالق نار استهدف المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" شرقي مدينة ببجروح، 
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ين في فعاليات الجمعة السابعة عشرة من مسيرات العودة الكبرى وكسر وشارك آالف الفلسطيني غزة.
الحصار، التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، تحت عنوان: "لن تمر 

وارتفعت حصيلة شهداء مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار منذ  المؤامرة على حقوق الالجئين".
ألف جريح  17شهيدًا فلسطينيًا، وأكثر من  145ثين من مارس/آذار الماضي، إلى انطالقها في الثال

 برصاص االحتالل، وحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع.
 21/7/2018الخليج، الشارقة، 

 
 كما أسقطنا قرار البوابات والكاميرات الذكية الشيخ عكرمة صبري: سنسقط صفقة القرن  .22

أكد الشيخ عكرمة صبري، مفتي الديار الفلسطينية السابق وخطيب عبد الحميد صيام:  -القدس 
المسجد األقصى السابق، لا"القدس العربي"، بعد صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، أن 
هناك خطوات تصعيدية من قبل االحتالل غير مسبوقة، كان آخرها قرار الكنيست العنصري باعتماد 

ن لليهود فقط، وبهذا يكونون قد ألغوا حق تقرير المصير على هذه الهوية القومية إلسرائيل كوط
األرض إال لهم واعتبروا في القانون نفسه أن جميع القدس عاصمة لهم وألغوا قرار حق العودة إال لهم 
فقط. وردا على سؤال حول خطورة هدم منطقة الخان األحمر على القدس، قال إن العدو اإلسرائيلي 

لخان األحمر وتهجير سكانها البدو ليربطوا المستوطنات بعضها ببعض ولمحاصرة يخطط لهدم بلدة ا
القدس. فالخان األحمر هو البوابة الشرقية للقدس، ومن جهة أخرى فصل شمال الضفة عن جنوبها. 
ولو نفذ هذا المخطط سيصبح قيام الدولة الفلسطينية أمرا شبه مستحيل. وقال الشيخ صبري إن 

لمسلمين: "إن القدس أمانة في أعناقكم جميعا وسيحاسبنا هللا جميعا إن قصرنا في رسالته للعرب وا
رعاية هذه األمانة وعليكم بالوحدة لمواجهة هذه المخططات متحدين، فوحدتنا هي شرط أساسي 
النتصارنا، وكما أسقطنا مؤامرة البوابات والكاميرات الذكية متحدين، سنسقط صفقة القرن إذا 

 دين".واجهناها متح
 21/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل" قانون القومية يجعلها راعي العنصرية في العالم ويدعو إلى مواجهته إقرارالعالول:  .23

اعتبر زياد العالول المتحدث الرسمي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، مصادقة الكنيست 
لسلسلة  عنصري هذا الكيان الغاصب، واستكماالً  على إضافياً  اإلسرائيلي على "قانون القومية" دليالً 

القرارات العنصرية اإلحاللية التي يستهدف بها اإلنسان الفلسطيني، وهي محاولة منه لتغطية جرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني. وقال العالول: "ال يستغرب أبناء الشعب الفلسطيني، من مصادقة الكنيست 
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االستعمار والجرائم وتهجير شعب بأكمله وحرمه من أبسط على "قانون القومية"، فمن قام على 
حقوقه، ال يمنعه من إصدار قوانين عنصرية أي رادع". وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "قانون 
القومية" محاولة من االحتالل، إلغالق باب العودة لالجئين الفلسطينيين بشكل نهائي، بالمقابل يفتح 

يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، ضاربا بعرض الحائط جميع الباب على مصراعيه أمام هجرة 
، ومنها 1948القرارات األممية التي تؤكد على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 

 .194القرار 
لوال صمت المجتمع الدولي تجاه  ،"ما كان لالحتالل أن يصدر هكذا قانونا عنصرياً  وأضاف العالول:

واعتداءات االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية تجاوزات 
الدولية". وأكد العالول أن "صدور "قانون القومية" دليل إضافي على أن الكيان اإلسرائيلي، كيان 
ونظام فصل عنصري، يجب مواجهته من قبل دول العالم بكل حزم، كما تمت مواجهة نظام الفصل 

 األبارتهايد في جنوب إفريقية".العنصري 
وطالب المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القيادة الفلسطينية الرسمية والفصائل 
والقوى الوطنية الفلسطينية، إلى أن اتخاذ موقف صارم تجاه هذه االنتهاكات، وأن تنفض عنها غبار 

وحدته ليواجه كافة مشاريع تصفية القضية االنقسام بأسرع وقت ممكن، ليستعيد الشعب الفلسطيني 
 الفلسطينية والتي تعد القوانين العنصرية الصادرة عن كيان االحتالل جزءا منها.

 19/7/2018، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
 

 أسرى النقب يناشدون المؤسسات اإلنسانية الوقوف إلى جانبهم .24
كافة المؤسسات اإلنسانية  كة األسيرة في سجن النقبناشد األسرى اإلداريين والحر  وفا: - رام هللا

والحقوقية والطبية التدخل والضغط على سلطات االحتالل لوقف سياستها القمعية بحق األسرى 
السجن، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم من كافة الجوانب وخاصة العمل على وقف االعتقال ب

 اإلداري.
 21/7/2018الغد، عمان، 

 
 اعتقاالت في الضفة والمستوطنون يهاجمون مجموعة جوالة فلسطينيةمواجهات و  .25

تواصلت الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية المنددة باالستيطان، وبالمخططات األمريكية  :رام هللا
 .الرامية لتصفية ملف الالجئين والقدس، ونظمت العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة
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كفر قدوم، القريبة من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وانطلقت مسيرة شعبية واندلعت مواجهات في بلدة 
من وسط قرية بلعين باتجاه الجدار الفاصل، وفي السياق هدد جيش االحتالل أهالي قرية نعلين، 
غرب مدينة رام هللا، باتخاذ "إجراءات عقابية" بحقهم في حال مواصلة المسيرات األسبوعية المناهضة 

أغلقت قوات االحتالل حاجز "الكونتينر"، جنوب شرق مدينة بيت لحم، في كال كما و . لالستيطان
حداث  االتجاهين، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في جانبي هذا الحاجز العسكري، وا 
أزمة مرورية، كما قامت قوات أخرى من االحتالل بمهاجمة بلدة تقوع جنوب المدينة، وحاولت خلع 

واعتقلت قوات االحتالل فتى من  درسة الثانوية، ما أدى إلى اندالع مواجهات مع األهالي.أبواب م
 اعتقلتكما  بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أثناء وجوده أمام منزله في منطقة أم ركبة جنوب البلدة.

 شابا من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، خالل سفره من معبر الكرامة على الحدود مع األردن. 
وهاجم مستوطنون من مستوطنة "حلميش"، المقامة على أراضي قرية النبي صالح، شمال مدينة رام 
هللا، يوم أمس، مجموعة "إمشي تعرف على بلدك" اثناء تجوالها األسبوعي الذي بدأ من أحراش جيبيا 

محاوالت للوصول إلى قرية بيتللو، وعين الزرقا، إلى الشمال الغربي من مدينة رام هللا، ضمن ال
 اإلسرائيلية لمنع السكان من الوصول إلى تلك المنطقة تمهيدا لمصادرتها. 

 21/7/2018القدس العربي، لندن، 
 

 عنوان "المسجد األقصى وآفاق المواجهة القادمة"" تصدر تقرير موقف بالقدس الدولية" .26
مواجهة القادمة" أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقدير موقف تحت عنوان "المسجد األقصى وآفاق ال
 توقعت فيه بأن تكون المنطقة الشرقية لألقصى عنوان الصراع في المرحلة القادمة. 

واعتبر التقدير الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص، أن نجاح هبة باب 
ده رغم يؤكد أن ميزان القوى ال يسمح للكيان الصهيوني بتقسيم األقصى أو تهوي 2017األسباط عام 

كل المحاوالت لتغيير هوية المسجد ال سيما بعد االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل 
واعتبر التقدير أن الصراع على هوية باب الرحمة ومحيطه ستكون العنوان األكثر  اإلسرائيلي.

ذا االستقراء األكثر احتمااًل لتفجر المواجهة عليه، وه 26/9/2018-22/7اشتعااًل، وتبدو الفترة من 
للعنوان والتاريخ المحتمل من شأنه أن يرفع فرص االستعداد لتلك المواجهة ورّد العدوان، وأن يزيد 

"إن الصراع على  فرص حماية باب الرحمة ومحيطه بردع االحتالل عن عدوانه المرتقب. وختم:
هبة جماهيرية شعبية هوية باب الرحمة والمساحة الموازية له داخل األقصى مرشح ألن يكون عنوان 

قادمة في القدس ربما تكون أطول وأعمق أثرًا من هبة باب األسباط، وال بد انطالقًا من ذلك من 
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يالء الوقائع والتطورات هناك أولوية كبرى  االستعداد لها والتحضير لخوضها بكل األدوات الممكنة، وا 
 باعتبارها األرضية التي تتحضر للمواجهة القادمة."

 20/7/2018، بيروت ،قدس الدوليةمؤسسة ال
 

 أعوام! 103تنتظر أصحابها منذ  بنابلس وديعة مالية لدى عائلة فلسطينية .27
روت وسائل إعالم تركية حكاية استثنائية، تظهر أمانة عائلة فلسطينية، ال تزال  :وكاالت - نابلس

صة إلى فترة الحرب أعوام. وتعود أحداث هذه الق 103تحتفظ بوديعة تعود إلى جندي عثماني منذ 
وقّص الفلسطيني، راغب حلمي  العالمية األولى التي شهدت انتهاء الحكم العثماني لفلسطين.

العالول، أن جنديا عثمانيا سّلم، إّبان الحرب العالمية األولى، عمه أمانة عبارة عن مبلغ مالي، 
أن عائلته تحتفظ بهذه األمانة  وأشار العالول إلى وخاطبه قائال: "إذا تمكنا من العودة سأستعيدها".

منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة في مدينة نابلس، حيث تشتهر العائلة بالعمل في التجارة 
وكشف العالول، أنه ال يعرف اسم الجندي العثماني صاحب األمانة وال يعرف مصيره،  والعقارات.

الصدد قائال: "منذ ذلك الوقت ما تزال وأوضح الرجل في هذا  الفتا بأن هذا األمر يزعج العائلة كثيرا.
وشدد الرجل على أن األمانة:  ليرة عثمانية. 152األمانة على حالها"، مضيفا أن القطع النقدية تبلغ 

"ستبقى في مكانها، وسنحافظ عليها، ولن يتم التفريط بها إال للحكومة التركية صاحبة الشأن، في 
قديرات مؤرخين أتراك، فرن قيمة هذه النقود تعادل حال رغبت بذلك وعبر إطار رسمي". وبحسب ت

 ألف دوالر أمريكي. 30في الوقت الراهن، نحو 
 21/7/2018الدستور، عمان، 

 
 األزهر يدين "قانون القومية" ويصفه بـ "العنصري" .28

مااا يساامى بااا"قانون الدولااة القوميااة اليهوديااة"،  "إساارائيل"دان األزهاار الشااريف، بشاادة، إقاارار  :)شااينخوا(
د أكاااو  واصااافًا الخطاااوة باااا"العنصرية البغيضاااة"، التاااي تبااارهن علاااى حقيقاااة ذلاااك االحاااتالل االساااتيطاني.

أصيل غير قابال للتصاّرف،  أن فلسطين ستبقى عربية، وهي حقّ على في بيان يوم الجمعة،  ،األزهر
م وشاادد علااى أن هااذه الخطااوات العنصاارية ستفشاال أمااا لشااعبها العربااي علااى اخااتالف أديانااه وطوائفااه.

 صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمّسكه بحّقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
 20/7/2018 ،القدس، القدس

 
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4695 العدد:             7/21/2018 السبت خ:التاري  

                                    

 
 : قانون "القومية" اإلسرائيلي يكّرس الفصل العنصري يةاألردنالحكومة  .29

هاي  "رائيلإس"مصادقة "الكنيست" على "قانون القومية" ينص على أن  يةاألردنالحكومة دانت  :انعمّ 
"الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتبرة أن ذلك يكرس "الفصل العنصاري ويبعاد خياار الساالم"، وفاق 

"إن  الخماايس:وقالات وزيارة الدولاة لشااؤون اإلعاالم، جماناة غنيماات، فااي بياان صاحفي الليلاة  تقاديرها.
صاارخ ماع القاانون  القانون يكرس الفصال العنصاري فاي إسارائيل واألراضاي المحتلاة ويتعاارض بشاكل

ت "هاذا القاانون يبعادنا عان خياار الساالم العاادل والشاامل فوأضاا الدولي واألعاراف والمواثياق الدولياة".
فاي المنطقاة، وسايؤدي لمزيااد مان العناف والتطارف ويسااتهدف الوجاود الحضااري واإلنسااني والتاااريخي 

 للشعب الفلسطيني في وطنه".
 20/7/2018 وكالة قدس برس،

 
 يبرهن أن االحتالل يدفع لتأجيج الصراع وتغذيته في المنطقة قانون "القومية"عاطف الطراونة:  .30

فاي تصاريحات صاحفية مسااء أماس ، أكد رئيس مجلس الناواب المهنادس عااطف الطراوناة :بترا وكالة
 وتقفز عن دورنا التاريخي ،وأي تسوية تتجاوز حق الشعب الفلسطيني ،رفضه "صفقة القرن" الجمعة،

وحااااول إقااارار الكنيساااات  والمسااايحية فااااي القااادس. اإلسااااالميةفاااي الوصاااااية الهاشااامية علااااى المقدساااات 
لمزياااد مااان العنصااارية  عاااد تكريسااااً ذلاااك "يُ  أنالطراوناااة  أوضاااحاإلسااارائيلي لماااا يسااامى قاااانون "القومياااة" 

يج ويصادر المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني، ويبرهن أن حكومة االحتالل والكنيست يدفعون لتاأج
 الصراع وتغذيته في المنطقة".

 21/7/2018 ،الغد، عّمان
 

 إدانة لبنانية للقانون اإلسرائيلي العنصري: عدوان صارخ يدفع المنطقة نحو العنف .31
أثاار "قاانون الدولاة القومياة للشاعب اإلسارائيلي" الاذي  :بياروت، مان 21/7/2018 ،الحياة، لندننشرت 

 عاصفة من ردود الفعل اللبنانية المستنكرة. أقره الكنيست اإلسرائيلي أول من أمس،
ووصاف رئاايس الجمهورياة ميشااال عاون القااانون بأناه "عاادوان إسارائيلي جديااد علاى الشااعب الفلسااطيني 

ورأى أن "هاذا  وحقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة عاصامتها القادس، واساتعادة كامال أراضايه".
يفااتح باااب الهجاارات واسااعًا أمااام اليهااود، وهااو انتهاااك العااودة لفلسااطينيي الشااتات و  القااانون يلغااي حااقّ 

 ".194صارخ لقرارات األمم المتحدة التي أكدت حق العودة وفي مقدمها القرار رقم 
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أمااا رئاايس المجلااس النياااابي نبيااه بااري فاارأى أن هاااذا القااانون "يمثاال فصاااًل آخااار ماان فصااول العااادوان 
قامااااة دولتااااه المسااااتقلة اإلساااارائيلي المتواصاااال علااااى فلسااااطين وشااااعبها وحقوقااااه الم شااااروعة بااااالعودة وا 

وعاصمتها القدس الشريف ويمثل أيضًا عدوانًا على الكرامة العربية واإلنسانية جمعاء واغتياال صاريح 
لإلعاااالن العاااالمي لحقاااوق اإلنساااان واالتفاقياااة الدولياااة للقضااااء علاااى جمياااع أشاااكال التميياااز العنصاااري 

ورأى باري أن القاانون "فاتح األباواب علاى  الفلساطينية". ونسف لكل القرارات الدولية المتصالة بالقضاية
مصراعيها لوضع مخطط الترانسفير من جديد موضع التنفيذ ألكثر من مليون ونصاف ملياون ماواطن 

ماام المتحاادة ومطالبااًا ألفلسااطيني عربااي"، واضااعًا هااذا العاادوان بكاال تداعياتااه برساام المجتمااع الاادولي وا
اد البرلماااااني األورو متوسااااطي واتحاااااد برلمانااااات الاااادول اإلسااااالمية تحااااالتحاااااد البرلماااااني الاااادولي واالا

 بالتحرك وتحمل مسؤولياتها.
ماان هااذه الدولااة  48ميشااال سااليمان أن القااانون إشااارة االنطااالق لتهجياار عاارب  السااابق واعتباار الاارئيس

فااي  وقااال الاارئيس السااابق للحكومااة نجيااب ميقاااتي إنااه "انتهاااك جديااد لحقااوق الفلسااطينيين العنصاارية.
أرضاااهم ودولاااتهم، وانقاااالب وقاااح علاااى كااال القااارارات والمواثياااق الدولياااة، وهاااذا القااارار برسااام الضااامير 

واستنكر الارئيس الساابق للحكوماة فاؤاد السانيورة القارار  العالمي، إن كان بعد من ضمير ال يزال حيًا".
وجهااات والسياسااات الااذي "يطاايح القاارارات الدوليااة التااي تحاادثت عاان حاال الاادولتين، والحاال الساالمي والت

األمريكيااة السااابقة الملتزمااة مسااار السااالم فااي المنطقااة"، منبهااًا إلااى أن "إساارائيل تاادفع المنطقااة والعااالم 
لاى جاناب الشاعب الفلساطيني إمجددًا نحو العنف والمواجهة والتطرف". وأكد "التمساك بحقناا والوقاوف 

 في نضاله من أجل استعادة حقه مهما تكبرت إسرائيل وتجبرت".
وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن القاانون اإلسارائيلي إناه "عاين اإلرهااب والتطارف 
والعنصااارية التاااي لااان تاااادوم مهماااا طغاااى الطغاااااة واساااتكبروا وتجباااروا وتعنتااااوا". ودعاااا "الااادول العربيااااة 

فلسطين  واإلسالمية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه ما يتعرض له شعب
 من إبادة ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة".

وكااأن شااعوب المنطقااة وغاارد رئاايس الحاازب "التقاادمي االشااتراكي" وليااد جناابالط علااى "تااوتير" بااالقول: "
أصاابحت أوراق لعااب فااي ملهااى كبياار يضااحى بمصاايرها بااال هااوادة وال عواطااف ويضااحى باااألعراف 

وأضااف: "أمان إسارائيل هاو األسااس. هكاذا قارر هاواة  يسات اإلسارائيلي".الدولية من هلسنكي إلاى الكن
البوكر في هلسنكي، أما العبو الروليت في الكنيست فاساتقروا علاى يهودياة الدولاة. ال لحرياة الشاعب 

 الفلسطيني وال لدرعا".
فية ورأى الحااازب الشااايوعي اللبنااااني أن "القاااانون يضاااع القضاااية الفلساااطينية برمتهاااا أماااام خطااار التصااا

الكاملة، تنفيذًا لصفقة القرن التي بدأ تنفيذها علاى األرض، ماا يساتوجب مناا رفاع ساقف المواجهاة ماع 
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ودعااا "الساالطة الفلسااطينية إلااى التخلااي عاان كاال  كاال الااذين يسااعون إلااى تصاافية القضااية الفلسااطينية".
رنهاااء االنقسااام االتفاقااات السااابقة مااع العاادو الصااهيوني والخااروج ماان "أوساالو" والاارد المطلااوب يكااون ب

 الفلسطيني". -الفلسطيني
وطالباات حركااة "أماال" "بموقااف دولااي واضااح وعلنااي ماان هااذا القااانون العنصااري، الااذي يهااز االسااتقرار 

 واألمن والسالم والنظامين اإلقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية".
العااارب، وصااامت  واعتبااارت "الجماعاااة اإلساااالمية" أن الخطاااوة اإلسااارائيلية "ماااا كانااات لتاااتم لاااوال ضاااعف

وتااآمر بعااض حكوماااتهم وأنظمااتهم لتمرياار مااا يعاارف بصاافقة القاارن، ولااوال شااراكة دول كباارى فااي هااذه 
الجريمااة المنكاارة". وأهاباات بمنظمااة التعاااون اإلسااالمي "التحاارك السااريع لوقااف مسلساال تجريااد الشااعب 

 الفلسطيني من حقوقه وأرضه ومقدساته وحتى هويته". 
ـــروتوأضاااافت  ن بشااادة قااارار الكنيسااات اد اللبنااااني "تياااار المساااتقبل"، أن 20/7/2018 ،المســـتقبل، بي

فااي هااذا القااانون يضااع قااال التيااار إنااه اإلساارائيلي بالمصااادقة علااى قااانون "الدولااة القوميااة اليهوديااة"، و 
بتقااويض أي جهاود ممكناة إلحااالل الساالم، واإلطاحااة باالقرارات الدوليااة،  اإلسارائيليساياق تفارد العاادو 

 الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.الشعب  وحقّ 
 

 ن إقرار الكنيست قانون "القومية"يديمجلس التعاون الخليجي  .32
عاان إدانااة مجلااس  الخليجااي عبااد اللطيااف الزياااني األمااين العااام لمجلااس التعاااون  .الرياااض: أعاارب د

 عادّ اليهاودي"، مشايرًا إلاى أن القاانون يُ  التعاون إقرار الكنيسات القاانون المسامى "الدولاة القومياة للشاعب
عنصاااريًا ويتعاااارض ماااع القاااوانين الدولياااة والمباااادن الساااامية لحقاااوق اإلنساااان وميثااااق وقااارارات األمااام 
المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضاد الشاعب الفلساطيني، واإلصارار اإلسارائيلي علاى طماس 

 نسانية المشروعة في وطنه المحتل.هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية واإل
وشاااّدد األماااين العااااام علاااى أن إقااارار قااااانون قومياااة الدولااااة اإلسااارائيلية خطاااوة سياسااااية خطيااارة تكاااارس 

الشاعب الفلساطيني فاي األراضاي المحتلاة، وتكشاف النياات العدوانياة  العنصرية والتطهيار العرقاي ضادّ 
يلية بأفعالهاا وممارسااتها وانتهاكاتهاا المساتمرة للسالطات اإلسارائيلية، وتبارهن علاى أن الحكوماة اإلسارائ

للقوانين الدولية غير جادة لالنصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنساف الجهاود الدولياة الرامياة إلاى 
 التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق األمن واالستقرار في المنطقة.

ومجلااس األمااان الاادولي واالتحاااد البرلمااااني الاادولي والمنظمااات الدولياااة  ودعااا الزياااني، األمااام المتحاادة
المختصاة، إلااى تحماال مسااؤولياتهم السياسااية والقانونيااة لمطالبااة الساالطات اإلساارائيلية بااااللتزام بقاارارات 
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األمام المتحادة، ووقااف تنفياذ هاذا القااانون العنصاري، والتعبياار عان تضاامن المجتمااع الادولي ومساااندته 
 فلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.الشعب ال

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية المجتمع الدولي لالضطالع بمسؤولياته والتصدي للسياسات العنصرية ودعتالسعودية  .33
الرياض: أبدت السعودية أمس، رفضها واستنكارها إلقرار الكنيست اإلسرائيلي القانون المسمى "الدولة 

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض بالده واستنكارها  القومية للشعب اليهودي".
إلقااارار الكنيسااات اإلسااارائيلي القاااانون المسااامى "الدولاااة القومياااة للشاااعب اليهاااودي"، مضااايفًا أن "القاااانون 

قاوق اإلنساان، كماا يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادن الشرعية الدولياة، والمباادن الساامية لح
 اإلساارائيلي". -أن ماان شااأنه تعطياال الجهااود الدوليااة الراميااة إلااى إيجاااد حاالس ساالمي للناازاع الفلسااطيني 

ودعاااا المصااادر، المجتماااع الااادولي، لالضاااطالع بمساااؤولياته والتصااادي لهاااذا القاااانون أو أي محااااوالت 
هويتااااه الوطنيااااة  إساااارائيلية تهاااادف إلااااى تكااااريس التمييااااز العنصااااري ضااااد الشااااعب الفلسااااطيني وطمااااس

 والمساس بحقوقه المشروعة.
 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيلي "قانون "القوميةتدين منظمة التعاون اإلسالمي  .34

الرياض: دانت منظمة التعاون اإلسالمي مصادقة الكنيسات اإلسارائيلي علاى القاانون المسامى "الدولاة 
وأكاد  خًا إلرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشارعية.القومية للشعب اليهودي"، وعّدته تحديًا صار 

يوسف العثيماين األماين العاام للمنظماة فاي تصاريح نقلتاه وكالاة األنبااء الساعودية )واس(، أن "هاذا  .د
القااانون عنصااري وباطاال وال شاارعية لااه، ويتجاهاال الحقااوق التاريخيااة الثابتااة للفلسااطينيين ماان مساالمين 

تاادادًا وتكريسااًا للفكاار االسااتيطاني اإلساارائيلي وسياسااات االحااتالل القائمااة علااى ومساايحيين، ويمثاال ام
نكاااار وجاااود الشاااعب الفلساااطيني وتاريخاااه وحقوقاااه التاااي تؤكااادها قااارارات الشااارعية  التطهيااار العرقاااي، وا 

داناة هاذا القاانون العنصاري والتصادي لكال  .ودعا د الدولية". العثيمين، المجتمع الدولي، إلى رفاض وا 
 ين والسياسات العنصرية اإلسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.القوان

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 المجتمع الدولي لمواجهة السلوكيات اإلسرائيلية تدعورابطة العالم اإلسالمي  .35
مسامى "الدولااة القاانون ال الريااض: أدانات رابطاة العاالم اإلساالمي إقادام الكنيساات اإلسارائيلي علاى سانّ 

القوميااة للشااعب اليهااودي". وأكاادت فااي بيااان صاادر عاان أمانتهااا العامااة فااي مكااة المكرمااة، أن القااانون 
المزعاوم "يتعاارض ماع قاوانين ومبااادن الشارعية الدولياة وكال القايم والمبااادن التاي تقاوم عليهاا ماادونات 

سااتكون لااه عواقااب وخيمااة وشااددت الرابطااة علااى أن مااا ارتكبااه الكنيساات اإلساارائيلي  حقااوق اإلنسااان".
 اإلسرائيلي. -على مسار التفاوض الهادف إليجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني 

الفلسااطيني تحماال ماان  وشااددت الرابطااة علااى أن هااذه المجازفااة مااع مااا تحملااه ماان اعتااداء علااى الحااقّ 
الادولي، جانب آخر ازدراء واستهجانًا بحقاوق األدياان فاي األرض المقدساة. ودعات الرابطاة، المجتماع 

لمواجهة السلوكيات اإلسرائيلية والقوانين الظالمة التي تعّمق معاناة الشعب الفلسطيني وتكّرس التمييز 
 ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية واإلسالمية.

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

نكا "القومية"قانون  :اإليسيسكو"" .36  ر لوجوده ولحقوقهإعالن حرب على الشعب الفلسطيني وا 
الرياااض: نااددت المنظمااة اإلسااالمية للتربيااة والعلااوم الثقافااة )اإليسيسااكو(، باارقرار الكنيساات اإلساارائيلي 
القاااانون المسااامى "الدولاااة القومياااة للشاااعب اليهاااودي"، وقالااات "اإليسيساااكو" فاااي بياااان لهاااا إن "القاااانون 

نكاار لوجاوده ولحق وقاه الشارعية فاي أرضاه". ودعات العنصري إعالن حرب على الشاعب الفلساطيني وا 
 المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون العنصري الباطل.

 21/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لألرشيف النووي  "إسرائيل"مسؤول إيراني يعترف "ضمنيًا" بسرقة  .37
بساارقة أرشاايف برنااامج  "إساارائيل"باارغم نفااي دبلوماسااي إيرانااي صااحة قيااام : لكترونيااة(إطهااران )مواقااع 

إيران النووي، أكد المدعي العام اإليراني ضمنيًا صحة هذه العملية، حيث أعلن أنها تمات علاى أيادي 
 "موظفين مزدوجي الجنسية يشغلون مناصب عليا" في الحكومة اإليرانية.

وذكرت وكالاة "فاارس" اإليرانياة لألنبااء أن محماد جعفار منتظاري، المادعي العاام فاي إياران، أشاار فاي 
إلااااى  "إساااارائيل"خااااب "الباساااايج"، األربعاااااء الماضااااي، إلااااى األخبااااار التااااي تفيااااد بوصااااول كلمتااااه أمااااام ن

المعلوماااات النووياااة للااابالد، قاااائاًل: "نحااان حاااذرنا مااان العناصااار المتغلغلاااة وقسااام مااانهم مااان مزدوجاااي 
الجنسية، لكن الحكومة تقول: ليس لدينا مسؤولون مزدوجو الجنسية.. برغم أنناا قادمنا لهام قاوائم وقلناا 

 : خذوا احتياطاتكم وال توظفوا من يحمل الجنسية المزدوجة في المراكز الحساسة".لهم
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واعتبر منتظري أن "العدو يخطط ويستثمر كال هاذه األساباب والعوامال، وباات العادو الياوم متنفاذًا فاي 
 المراكز الحساسة لصنع القرار، وهذا خطر كبير يهدد النظام".

 21/7/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 ن حافة الهاويةعلى الجميع في قطاع غزة االبتعاد يجب ع: نوفمالدي .38
الشااارق األوسااط نيكاااوالي مالدينااوف كاااال مااان  إلاااىالمتحااادة الخاااص  األمااممبعاااوث  حااّض (: أ ف ب)

وكتب مالدينوف على "تويتر": "يجب على  حماس على "االبتعاد من حافة الهاوية".حركة و  "إسرائيل"
حافة الهاوية. ليس األسبوع المقبل ولايس غادًا، بال فاورًا". وأضااف  الجميع في قطاع غزة االبتعاد من

 أنه "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".
 21/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 "إسرائيلـ"ف باعتر ... ويطالبونها باالحماسلأزمة غزة  حملون كوشنير وغرينبالت وفريدمان ي .39

بعوث الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى الشارق األوساط جايساون غارينبالت، بنشار لم يكتِف م :غزة
مقاااال مشاااترك باللغاااة اإلنكليزياااة أماااس، ماااع كااال مااان مستشاااار تراماااب جارياااد كوشااانر وسااافير الوالياااات 

حمااس مساؤولية األوضااع اإلنساانية المتادهورة حركاة المتحدة لدى إسرائيل دايفيد فريدمان، حّملوا فيه 
غزة، بل لجأ غرينبالت إلى اللغة العربية أيضًا ليلقي اللوم على الحركاة "الكاابوس" وفاق ماا  في قطاع
 وصفها.

وقاال غارينبالت فاي تغريادات بالعربياة علاى حساابه فاي "تاويتر"، إن "حمااس تنفاق أماوال الفلسااطينيين 
كاان أن تكااون وجهااة علااى اإلرهاااب" بااداًل ماان تااوفير مسااتلزمات البنيااة التحتيااة فااي غاازة الفقياارة التااي "يم

. "إسارائيل"سياحية مثل شرم الشيخ وتل أبياب، لاو كانات تعايش فاي ساالم ماع جيرانهاا" فاي إشاارة إلاى 
وتااابع: "لكاان مااع قيااادة حماااس، فاارن البحاار الااذي يمكاان أن يااوفر ظروفااًا مناساابة إلنشاااء المنتجعااات، 

أضااف أناه "ال يوجاد أصبحت مياهه كريهة الرائحة وخطيرة بسابب الصارف الصاحي غيار المعاالج". و 
مااااال لاااادفع تكاااااليف معالجااااة مياااااه الصاااارف الصااااحي أو لتااااوفير الكهرباااااء ألن حماااااس تنفااااق أمااااوال 

 الفلسطينيين على اإلرهاب بداًل من ذلك".
ومضااى غاارينبالت فااي اتهاماتااه للحركااة التااي تصاانفها بااالده "إرهابيااة"، لكاان هااذه الماارة فااي مقالااه مااع 

بوساات"، قااالوا فيااه إن "كااابوس قيااادة حماااس مسااتمر ويطياال  كوشاانير وفرياادمان فااي صااحيفة "واشاانطن
ورأوا أن الحااال ألزماااة القطااااع يكمااان أواًل فاااي أن  مااان دون داعس معانااااة الشاااعب الفلساااطيني فاااي غااازة".

"تتوقااف حماااس عاان اسااتفزازاتها فااورًا، وتركااز براعتهااا علااى تحسااين اقتصاااد غاازة بااداًل ماان البحااث عاان 
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لورقياااة إلاااى المراياااا، مااان أجااال مهاجماااة إسااارائيل". كماااا دعاااوا فااارص تساااليح كااال شااايء مااان الطاااائرات ا
طااالق األسااارى اإلسااارائيليين المحتجااازين  الحركااة إلاااى تساااليم غااازة بالكاماال إلاااى السااالطة الفلساااطينية، وا 

وأضاافوا أن "الساالم لان يتحقاق إال مان خاالل  لديها، واالعتراف بأن "وجود إسرائيل هو حقيقة دائمة".
يولوجية المعيبة"، مؤكادين أن "حيااة الشاعب الفلساطيني يمكان أن تتحسان فاي تبني الواقع ورفض األيد

 شكل ملحوظ، وفي وقت قصير، إذا سمحت حماس بذلك.. كله بيدها". 
 21/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 األمم المتحدة عن قانون "القومية": ال لإلجراءات األ حادية وندعو لحّل الدولتين .40

عّلقااات األمااام المتحااادة، أمااس الجمعاااة، علاااى "قاااانون : سااال مغرباايتحريااار با - / األناضاااول 48عاارب 
القوميااة"، الااذي أقااره الكنيساات اإلساارائيلي، أّول أمااس الخماايس، ودعاات "جميااع األطااراف إلااى اإلحجااام 
عاان أي إجااراءات أحاديااة الجانااب"، وذلااك فااي إطااار تعليقهااا فااي المااؤتمر الصااحفي الااذي عقااده نائااب 

 م المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.المتحدث باسم األمين العام لألم
وكان حق، يرد خالل المؤتمر على أسئلة الصاحافيين بشاأن موقاف األماين العاام أنطونياو غاوتيريش، 

وقال حق للصحافيين: "نحن الحظنا صادور هاذا القاانون،  من القانون الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي.
وأردف: "حاال  نؤكااد علااى حقااوق األقليااات". قوانينهااا، ولكاان أيضاااً  ل فااي ساانّ ونؤكااد علااى ساايادة الاادو 

الدولتين )الفلسطينية واإلسرائيلية( هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم وندعو الطرفين إلى اإلحجام عان 
 اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".

 21/7/2018 ،48عرب 
 

 ييز والالمساواة"العفو الدولية": قانون "القومية" يشرعن التم .41
قالااات منظماااة العفاااو الدولياااة "أمنساااتي": إن "إسااارائيل" برقرارهاااا قانوناااًا يااانّص علاااى أنهاااا "الدولاااة  :لنااادن

عاماااااًا مااااان التميياااااز والالمسااااااواة التاااااي يتعاااااّرض لهاااااا  70القومياااااة للشاااااعب اليهاااااودي"، ترّساااااخ وتعاااااّزز 
يلة الماضية، أن القاانون الماذكور في بيان لها الل ،ورأت "أمنستي" الفلسطينيون في األراضي المحتلة.

، 1948ماان إجمااالي سااكان األراضااي المحتلااة عااام  %20يجعاال ماان الفلسااطينيين الااذين يشااكلون نساابة 
 ودعت المنظمة الحكومة اإلسرائيلية إلى "كفل حقوق اإلنسان للجميع". "مواطنين من الدرجة الثانية".

 20/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ليست "السامية" "إسرائيل"ة يهودية حول العالم: مقاطعة مجموع 40 .42
أعلناات منظمااات ومؤسسااات يهودّيااة حااول العااالم، رفااض لسياسااة : تحرياار محمااود مجادلااة ،ربيااع عيااد

"خنق النشااط التضاامني ماع القضاّية الفلساطينّية بماا فياه حركاات المقاطعاة"، بتهماة الالساامّية، وذلاك 
 الجاري. في بيان صدر عنها مطلع األسبوع

وجاء في البيان الاذي انتشار فاي عادد مان وساائل اإلعاالم حاول العاالم، وضاّم مجموعاات ناشاطة مان 
عاااّدة دول "نحاااّذر مااان الحماااالت التشاااريعّية المتزايااادة التاااي تساااتهدف المنّظماااات التاااي تااادعم الحقاااوق 

 ".BDSئيل الفلسطينّية، وال سّيما حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرا
وتابع البيان "نحان مادركون لألخطاار التاي تشاكلها الحكوماات واألحازاب السياساّية الفاشاّية والعنصارّية 

"ارتفاع الخطابات الالسامّية والهجمات حول العالم هو جزء من هذه االتجاهات.  المتزايد"، واعتبر أن
العاداء أو التحّياز ضاد اليهاود  وفي مثل هذا الوقت، مان المهام أكثار مان أي وقاتس مضاى التميياز باين
 من جهة والنقد المشروع لسياسات إسرائيل ونظام الظلم من جهة أخرى".

وأضاااااف البيااااان "شااااهدت الواليااااات المتحاااادة جهااااودًا تشااااريعّية متزاياااادة لتجااااريم مقاطعااااة المسااااتوطنات 
هااذه األعمااال اإلساارائيلّية غياار القانونّيااة وقمااع الاادعوة لحقااوق اإلنسااان الفلسااطيني ماان خااالل تعريااف 

 بأنها السامّية، وذلك من خالل مشروعي قانون قيد المناقشة حاليًا في الكونغرس األمريكي".
هيئاة  25وأوضح البيان أن "هذه الجهود تنعكس على مستوى الدولة، حيث سّنت أو نطرت أكثار مان 

ينّية. ومماا يبعاث تشريعّية في الواليات بأشكال مختلفة من قضايا تستهدف الدفاع عن الحقوق الفلسط
( IHRAعلى القلق بشكل خااص هاو اساتخدام تعرياف التحاالف الادولي إلحيااء ذكارى محرقاة اليهاود )

لمعاااداة السااامية، والااذي جاارى صااياغته عاان قصااد بحيااث يعااادل االنتقاااد المشااروع إلساارائيل والاادعوة 
 لحقوق الفلسطينيين بمعاداة السامية، كوسيلة أولّية للقمع".

إلى استخدام نهج مماثل في جميع أنحاء أوروبا، إذ أغلقت في فرنساا وألمانياا الحساابات وأشار البيان 
وتماااات إدانااااة الحمااااالت التااااي تااااروج لمقاطعااااة البضااااائع ماااان  BDSالمصاااارفية لمجموعااااات المقاطعااااة 

المستوطنات اإلسرائيلّية غير القانونّية بالتحريض علاى الكراهياة. كماا شاهدت المملكاة المتحادة معركاة 
 رة حول شرعّية مقاطعة الحكومة المحلّية المستوطنات اإلسرائيلّية.مستم

 http://cutt.us/TRg4Q :انظر المنّظمات اليهودّية الموّقعة على البيانلالطالع على 

 21/7/2018 ،48عرب 
 
 
 

http://cutt.us/TRg4Q
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 حائط البراقبتوجهه إلى  "إسرائيلـ"رئيس الوزراء المجري يختتم زيارته ل .43
اختتم رئيس الحكوماة المجاري فيكتاور اورباان زياارة قصايرة  :)أ ف ب(و ،"القدس" دوت كوم -القدس 

ووصال اورباان الاذي  ، إلى حاائط الباراق.20/7/2018 بتوجهه يوم الجمعة "إسرائيل" إلىومثيرة للجدل 
ماع اورباان  أدى أناهي بياان المكان برفقة حاخام. وأعلن مكتب الحاخام فا إلىاعتمر قبعة داكنة اللون 

 المطار. إلىثر ذلك إ أوربانصالة وجيزة. وتوجه 
 20/7/2018 ،القدس، القدس

 
 قانون يهودية الدولة.. أي خيارات للمواجهة؟ .44

يختازل "قاانون القومياة" الاذي شارعه الكنيسات ويانص علاى أن إسارائيل : محمد محسن وتد -أم الفحم 
القوانين والتشريعات التي صاودق عليهاا مناذ النكباة، وتهادف  الوطن القومي للشعب اليهودي، عشرات

إلى التضييق على الشعب الفلسطيني في وطنه وتصفية قضيته بفرض وقائع على األرض تجعل من 
 المستحيل تطبيق حل الدولتين.

دون غيرهم، أتت بنوده من قبيل حصر  48وفيما يبدو القانون للوهلة األولى كأنه يستهدف فلسطينيي 
ق تقرير المصير في اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي للمواطنة هي لليهود فقاط، وأن "القادس الكبارى" ح

عاصمة لدولة الشعب اليهودي مع ضرورة تعزيز العالقة مع "يهود المهجار"، لتؤكاد باأن هاذا التشاريع 
 يستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته.

قائمااة المشااتركة" الممثلااة بالكنيساات "قااانون القوميااة" وبينمااا اعتباارت الفعاليااات السياسااية والوطنيااة و"ال
قانوناااا اساااتعماريا مناهضاااا للديمقراطياااة، ويحمااال سااامات نظاااام الفصااال العنصاااري )األبارتاياااد(، تعالااات 
أصااوات الجماااهير الداعيااة إلعااادة النظاار بااالوجود والتمثياال العربااي بالكنيساات، فااي حااين رفااع الاابعض 

ينية من اتفاقيات أوسلو على أساس أن القانون يمهد لتصفية سقف المطالب بانسحاب السلطة الفلسط
 القضية الفلسطينية بالكامل ويكرس إلقامة وطن قومي لليهود بفلسطين التاريخية.

 

 نضال جماهيري 
كثيارة هاي المقترحاات التاي طرحاات للارد علاى تشاريع القاانون، منهااا الشاروع ببرناامج نضاال جماااهيري 

ضاار  ابات، وعارض القضاية مجاددا علااى للمحافال الدولياة، لكان أبرزهااا يشامل مظااهرات واعتصاامات وا 
، االساااتقالة الجماعياااة مااان 120نائباااا مااان أصااال  13كاااان مقتااارح ناااواب "القائماااة المشاااتركة"، وعاااددهم 

 الكنيست.
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هاذه االساتقالة سااتؤدي ألزماة دسااتورية برلمانياة ياانجم عنهاا انتخاباات مبكاارة وحجاب للثقااة عان حكومااة 
 تي ستضطر للتوجه مجددا لصناديق االقتراع للحصول على ثقة اإلسرائيليين.بنيامين نتنياهو ال

وباالنظر لكااون الكنيساات خاارج، فااور تشااريع "قااانون القومياة"، فااي عطلااة الصاايف ولاان يعااود السااتئناف 
نشااااطه إال فاااي منتصاااف أكتوبر/تشااارين األول القاااادم، يبقاااى مقتااارح االساااتقالة الجماعياااة مثاااار جااادل 

 اقف بين األحزاب العربية الممثلة بالبرلمان التي تبحث هذا المطلب وتداعياته.ومحورا لتباين المو 
وتجمااع هااذه األحاازاب علااى ضاارورة الشااروع ببرنااامج نضااال جماااهيري، بااالموازاة مااع إطااالق مبااادرات 

 دولية والتواصل مع االتحاد األوروبي لعرض خطورة الموقف وتداعياته على الشعب الفلسطيني.
 

 الحاً الدبلوماسية س
رئاايس لجنااة العالقااات الدوليااة بالقائمااة المشاااتركة، النائااب يوسااف جبااارين، عاان الجبهااة الديمقراطياااة، 
أشااهر سااالح الدبلوماسااية وشاارع باتصاااالت منظمااة مااع االتحاااد األوروبااي والهيئااات الحقوقيااة الدوليااة 

ائيلية التاااي ، "لفضاااح ماكينااة التشاااريعات اإلسااار 48بهاادف مسااااندتها للنضاااال الااذي يخوضاااه فلساااطينيو 
 تؤسس لنظام فصل عنصري".

جبار الحكومة اإلسرائيلية على التوجه النتخابات مبكرة، أكد جباارين  وعن خيار االستقالة الجماعية وا 
أن "كافة الخيارات والمطالب مطروحة للنقاش، مهمتنا بهذه المرحلة الحاسمة والمفصلية الحفااظ علاى 

 جماهيرية لمتابعة مسيرة البقاء والتجذر بالوطن".الوحدة الوطنية والجاهزية النضالية ال
وفضال عن عرض القضية مجددا بالمحافل الدولية، دعاا جباارين إلاى اساتحداث آلياات نضاال جديادة 

، مؤكاادا أن 48تربااك المؤسسااة اإلساارائيلية وتلزمهااا باالسااتجابة للمطالااب الجماعيااة القوميااة لفلسااطينيي 
النضااالي األهاام لمواجهااة السياسااات االسااتعمارية والعنصاارية  العماال الجماااهيري النضااالي هااو األساااس

 اإلسرائيلية التي تسعى للقضاء على حل الدولتين والنيل من حرية واستقالل الشعب الفلسطيني.
 

 "إسرائيل الكبرى"
فااي الجانااب اإلساارائيلي، ياارى عضااو الكنيساات عاان الحاازب الشاايوعي، دوف حنااين، أن القااانون يحماال 

دولااة إساارائيل الكباارى، والعلاام الثاااني هااو العنصاارية والتمييااز واألبارتايااد، فهااو يقاار علمااين، األول هااو 
بالحق االستثنائي االنفرادي بتقرير المصاير للشاعب اليهاودي، ويؤساس ألياديولوجيا "إسارائيل الكبارى"، 

ون مؤكدا ضرورة تعزيز وتدعيم النضاال المشاترك لإلسارائيليين والفلساطينيين للتوافاق علاى مشاروع قاان
 يسقط "قانون القومية".
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وشدد حنين على أن "شعبين يعيشان على هذه األرض، لكل منهما الحق في تقريار المصاير، فقاانون 
القومية خطاوة أولاى لالنساحاب مان اتفاقياات أوسالو، كوناه يشاطب حاق الشاعب الفلساطيني فاي تقريار 

 عاما". 70مصيره ويعيدنا للمربع األول للصراع قبل 
ر ال يمااس فقااط العاارب أو الشااعب الفلسااطيني، باال اليهااود برساارائيل أيضااا، حيااث لاان ويؤكااد أن "الضاار 

يكااون هناااك مسااتقبل للسااالم العااادل الااذي يضاامن األماان واالسااتقرار إلساارائيل طالمااا لاام يحااظ الشااعب 
 الفلسطيني باالستقالل والحرية في دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل".

 20/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

نهاء االنقسام" الجزء األخير"المص .45  الحة وا 
 علي الصالح
هل يمكن أن يشكل ما ينشر من تصريحات متفائلاة علاى ألسانة مساؤولين فاي الضافة الغربياة وقطااع 

 واألخير من المسلسل الدرامي الفلسطيني "المصالحة وانهاء االنقسام"؟ 12 غزة، حقا الجزء
"بااااب الحاااارة" الساااوري الاااذي عااارض مناااه فاااي  هاااذا المسلسااال الاااذي تفاااوق بعااادد اجزائاااه علاااى مسلسااال

ن  رمضااان الماضااي الجاازء العاشاار. الفااارق بينهمااا أن "باااب الحااارة ال ياازال يشااد اهتمااام المشاااهدين، وا 
يكن علاى نحاو أقال، أماا المسلسال الفلساطيني فقاد فقاد بريقاه وضاجرت مناه جماوع النااس، التاي خياب 

 ظنها في كل أجزائه.
مام والكمال، يكون قد مر اليوم على االنقسام الاذي يجساد وصامة عاار يوما بالت 37أحد عشر عاما و

علااى جبااين كاال فلسااطيني، لاايس ألن االنقسااام حصاال أصااال، وسااالت بسااببه دماااء فلسااطينية طاااهرة، 
وأزهقت نتيجة لاه مئاات األرواح، ألول مارة علاى أرض الاوطن، ونأمال أن تكاون األخيارة، علاى أرض 

زة هاشاام" التااي كاناات دومااا مقباارة لألعااداء ال األشااقاء. لاايس لهااذه فلسااطينية غاليااة هااي أرض غاازة "غاا
االسباب فحساب، بال ألناه تسابب فاي إحاداث شارخ طاولي فاي مجتماع غازة، الاذي كاان دوماا متجانساا 
ومتحابا ومعطااء، وتسابب فاي جاروح حتاى علاى مساتوى األسارة الواحادة، نأمال أن يكاون الازمن كفايال 

 بدملها.
ّرت علاااى أساااوأ انشاااقاق سياساااي فلساااطيني، تعااازز بالتباعاااد والفاصااال يوماااا مااا 37أحاااد عشااار عاماااا و

 الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
يوماااااا ذهبااااات هااااادرا مااااان تااااااريخ النضاااااال الفلساااااطيني، اساااااتغلها المساااااتفيدون  37أحاااااد عشااااار عاماااااا و

اقضااات واالنتهاازيون والمتربصاون واألعااداء، تتقادمهم دولااة االحاتالل وحاااول جمايعهم اللعااب علاى التن
 وتكريس هذا االنقسام.
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يوما علق عليها الفشل في تحقيق "السالم" وقضمت فيها األراضي المحتلة، بما  37أحد عشر عاما و
فيهاااا القااادس الشااارقية قطعاااة قطعاااة. وأصااابحت كااال األراضاااي الفلساااطينية المحتلاااة، بماااا فيهاااا المساااجد 

حات المتحاف اإلساالمي تهادد األقصى مستباحة على نحو غير مسابوق والحفرياات مان تحتاه، ومان ت
بانهياره في أي هزة أرضية، وقد شهدت فلسطين التاريخية أكثر من خمسين هازة فاي غضاون أسابوع، 

 وينتظرون الهزة األكبر التي ستكون مدمرة.
يوماااا تكااااد فيهاااا مديناااة الخليااال أن تكاااون معزولاااة عااان بقياااة فلساااطين، والحااارم  37أحاااد عشااار عاماااا و

المحااه الداخليااة ليتناساااق مااع الروايااة التلموديااة، وهاال تعلمااون أن سااالطات اإلبراهيمااي هااّود وُغياارت م
 .2017مرة خالل  645االحتالل منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي نحو

يوماا شاهد الكثيار مان االتفاقاات واإلعالناات عان قارب تحقياق المصاالحة، وفاي  37أحد عشار عاماا و
ين فااي الصااور وهاام يرفعااون األياادي وشااارات النصاار.. كاال ماارة تتصاااعد اآلمااال ونشاااهد فيهااا المسااؤول

لقاء اللوم  وفي كل مرة تخيب الظنون ويعود "األشقاء األعداء" للتراشق اإلعالمي وتوجيه االتهامات وا 
وال نريد أقواال بل أفعاال على … على الطرف اآلخر. هذه المرة ال نريد صورا وال شارات نصر وعناقا

 األرض أرض غزة والضفة.
يومااا آن األوان لوضااع حااد لهااذا المسلساال المهزلااة المساامى االنقسااام، ألنااه  37أحااد عشاار عامااا و بعااد

يوماا ذاق خاللهاا شاعبنا فاي  37فعال أصابح مضارا ومماال ومكاررا وممجوجاا، وبعاد أحاد عشار عاماا و
غااازة والضااافة أيضاااا األمااارين، آن األوان لرفاااع المعانااااة عااان هاااذا الشاااعب الاااذي يساااتحق حيااااة أفضااال 

بال واعاادا خاليااا ماان المآسااي والاادمار والقتاال، فقااد عااانى شااعبنا فااي غاازة بمااا فيااه الكفايااة ومااا ال ومسااتق
عاماا تخللهاا ثاالث  12يتحمله بشر، جراء االحاتالل الغاشام والحصاار الظاالم المتواصال مناذ أكثار مان

وآخرهااا حاارب صاايف  2012( وثانيهااا حاارب2009/2008ساانوات اولهااا حاارب ) 5حااروب فااي غضااون 
والحبل على الجرار، فها هم قادة االحتالل يتوعادون بحارب رابعاة ردا علاى الطاائرات الورقياة ،، 2014

والبالونااات الحارقااة، التااي تطلااق ماان غاازة نحااو بلاادات إساارائيلية فااي غااالف غاازة. ثااالث حااروب قااّدم 
خاللها شعبنا في غزة آالف الشاهداء وعشارات آالف الجرحاى ناهياك عان الادمار الاذي فشال المجتماع 

 دولي رغم وعوده، برصالحه.ال
عاااد الحااراك فااي األيااام األخياارة، مجااددا إلااى ملااف المصااالحة برعايااة مصاارية، وال أحااد يعاارف الاادوافع 

 واألثمان والنوايا، وكما يقول المثل "ما في شي ببالش".
المسااؤولون الفلسااطينيون الااذين تحاادثت الاايهم مااؤخرا يؤكاادون علااى أن خطااوات إنهاااء االنقسااام تسااير 

ة غير مسبوقة، وأن هناك جدية حقيقية، ونفسا ايجابيا خلت مناه المحااوالت الساابقة، وماا يبشار بسرع
باااالخير أناااه لااان تكاااون هنااااك حاااوارات أو اتفاقاااات أو وسااااطات جديااادة. بمعناااى أناااه لااان تكاااون هنااااك 
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قاااهرة وال 2014مااايو ايااار  4محادثااات ماراثونيااة، باال تنفيااذ لالتفاقااات الموقعااة سااابقا، ال ساايما اتفاااقي 
 .2017اكتوبر/تشرين األول  12في

وهناااك أيضااا مؤشاارات إيجابيااة ماان جانااب قااادة حماااس التااي عباار كبااار مسااؤوليها عاان قبولهااا للرؤيااة 
المصرية النهاء االنقساام. وفاي حاال انهااء االنقساام فرناه ساتجري الادعوة لالنتخاباات بشاقيها الرئاساي 

ب المجلس الوطني لمنظمة التحرير ومؤسساتها والتشريعي، في غضون أشهر، ويفترض أن يعاد ترتي
 االخرى على أسس عصرية قادرة على مواجهة التحديات والمستجدات.

وأخياارا فاارن كاال مااا تقاادم ا حتااى االن ا لاايس إال كالمااا يحتاااج إلااى ترجمااة علااى األرض، وكمااا ذكرنااا 
إلى الشيطان بل الشياطين  سابقا، فرن الشيطان في التفاصيل والتنفيذ. ونأمل في هذه المرة أال نستمع

وأن نحساااان النوايااااا ونْصااااُدقها. فاالوضاااااع والظااااروف والمااااؤامرات التااااي تواجههااااا القضااااية الفلسااااطينية 
والضااربات اإلساارائيلية المتتاليااة، ال تحتماال المماطلااة، فماان "صاافقة القاارن" إلااى اإلجااراءات المتسااارعة 

دس وعزلهاا عان الضافة الغربياة، بهادم لسلطات االحاتالل علاى األرض، منهاا إطبااق الخنااق علاى القا
كاال التجمعااات البدويااة ماان حولهااا مثاال الخااان األحماار، ومصااادرة المنااازل فااي حااي ساالوان والمنااازل 
المحيطااة باألقصااى والحفريااات تحاات المتحااف اإلسااالمي إلااى المطالبااات بقطااع مخصصااات األساارى 

ون القوميااة. وفااتح جبهااات والشااهداء، وتضااييق الخناااق علااى غاازة. وساان قااوانين عنصاارية آخرهااا قااان
عديااادة اخااارى ال تعاااد وال تحصاااى لتفرياااق الجهاااد الفلساااطيني، ونحااان أصااابحنا باااردود أفعالناااا كدجاجاااة 

 مقطوعة الرأس ال نعرف بأي اتجاه نسير.
تحقيق المصالحة وانهاء االنقسام لم يعد خياارا، بال ضارورة ملحاة لايس مان الياوم بال مان الياوم األول 

. يجب وباسرع وقات، دمال هاذا 2007في ذاك اليوم األسود من يونيو/حزيران  الذي وقع فيها االنقسام
الجاارح الاادامي، الااذي علقاات عليااه كاال المشاااكل التااي تعيشااها القضااية الفلسااطينية.. فحتااى مااا يساامى 

عامااا  14بعمليااة السااالم يزعمااون أنهااا توقفاات بساابب االنشااقاق الحاصاال، مااع أن االنشااقاق جاااء بعااد 
لو المشؤوم، عادت فيها قوات االحتالل إلاى احاتالل الضافة الغربياة، واساتباحت على توقيع اتفاق اوس
 كل بنود ذاك االتفاق.

واختاااتم باااالقول: اساااحبوا البسااااط مااان تحااات أرجااال المااادعين والمااازاودين والمتربصاااين واألعاااداء، وحااادوا 
 الصفوف لمواجهة ما هو مقبل والمقبل أعظم.

نااا علااى ماادى ساانوات اتفاااق اوساالو المشااؤوم لاام تعااد مجديااة سياسااة رد الفعاال التااي كاناات وال تاازال نهج
 واثبتت فشلها فللعدو اليد العليا، وهو القادر على إدارة هذه المعركة بحرفية.

اسااتبدلوا هااذه االسااتراتيجيات الباليااة بااأخرى أكثاار عصاارية كفيلااة بالتصاادي لمااؤامرات "االشااقاء العاارب" 
 قبل االعداء.



 
 
 
 

 

 32 ص             4695 العدد:             7/21/2018 السبت خ:التاري  

                                    

 التسلل من خاللها إلحداث مزيد من شق الصفوف. ال تتركوا ثغرة تمكن العدو من
إدركوا جيادا أن المباادرات اإلنساانية نحاو غازة ماا هاي إال طعام ساام هدفاه فصال القطااع عان الضافة، 
نهاء حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القادس، وتاذكروا أن الوضاع اإلنسااني الكاارثي فاي غازة لايس  وا 

عاماااا، ولااام يحااارك  12االحتاللاااي علياااه قبااال أكثااار مااان ولياااد االماااس، بااال قائماااا مناااذ فااارض الحصاااار
المتباكون عليه إن كانوا عربا او أمريكيين او إسرائيليين، فدموعهم ليست إال دموع تماسايح.. واجعلاوا 

 من هذه المصالحة فعال الجزء االخير من هذا المسلسل الدامي.
 21/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ريين"دسترة" الفصل والتمييز العنص .46

 عريب الرنتاوي 
ال معنااااى لقااااانون "القوميااااة اليهوديااااة" الااااذي أقااااره الكنيساااات باألغلبيااااة قباااال يااااومين، سااااوى أن إساااارائيل 
العنصااارية أصااااًل، قاااد قاااررت "دساااترة" عنصاااريتها ... كااال ماااا كاااان يصااادر مااان تشاااريعات ويتخاااذ مااان 

جااراءات فااي دولااة االحااتالل، ماان "داخاال" القااانون وخارجااه، كااان ممهااور  ًا بخاااتم العنصاارية سياسااات وا 
والكراهيااة ... اليااوم، تضاافي إساارائيل، علااى كاال مااا ساابق وساايلحق ماان هااذه السياسااات واإلجااراءات، 
طابعًا قانونيًا، دساتوريًا ... الياوم، "تشارعن" إسارائيل عنصاريتها الكريهاة، غيار آبهاة بمجتماع دولاي أو 

 رد فعل عربي أو حتى مقاومة فلسطينية.
القاومي للشاعب اليهاودي"، و"حاق تقريار المصاير فاي دولاة إسارائيل يقتصار "دولة إسرائيل هاي الاوطن 

على اليهود"... هكذا جاء في القانون، بما ينزع عن الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم فوق تاراب 
وطاانهم التاااريخي ... وبمااا يخاارجهم ماان جغرافيااا المنطقااة وتاريخهااا، التااي لاام تكااون يومااًا إال لليهااود، 

 م دون غيرهم، كما جاء في تعليقات نتنياهو وأضرابه.ولليهود وحده
إساارائيل، تحسااام الجااادل حاااول "يهودياااة" الدولاااة و"ديمقراطيتهااا"، وهاااو جااادل اساااتنزف جباااااًل مااان الاااورق 
وجرارًا من الحبر ... إسرائيل "يهودية أواًل"، وكل ما خال ذلك، يندرج في سياق التفاصيل غير المهمة 

انت ضمانة "اليهودياة"، والديمقراطياة ملعوناة ومنباوذة، إن كانات ستفضاي ... العنصرية مقبولة، إن ك
إلااى تجزئااة "أرض الميعاااد"، أو تااؤول إلااى دولااة ثنائيااة القوميااة ... هااذا الجاادل حساام قانونيااًا، ولاام يعااد 

 اللغط فيه أو حوله، سوى رجس من عمل المثقفين الحالمين.
قتضاه، فرن اللغة العربية لم تعد لغة رسمية، وحدها وألنه قد آن األوان، ألن ُيبنى على الشيء على م

"العبرياة" هاي لغااة إسارائيل الرسامية، وسااتكون لهاذا األمار تداعياتااه علاى ساكان الاابالد األصاليين الااذي 



 
 
 
 

 

 33 ص             4695 العدد:             7/21/2018 السبت خ:التاري  

                                    

رثهاام، واالنتقااال ماان اللغااة المكتوبااة إلااى اللغااة المحكيااة، تمامااًا  ساايطلب ماانهم نساايان لغااتهم وثقااافتهم وا 
 وبادت في العديد من الدول والقارات.مثل األقوام التي سادت 

و"القاادس الكباارى والموحاادة عاصاامة إساارائيل إلااى األبااد"... شااكرا لساايد البياات األباايض األمريكااي الااذي 
كااان سااّباقًا لالعتااراف بهااا عاصاامة إلساارائيل، ونقاال ساافارة بااالده ماان تاال أبيااب إليهااا ... شااكرًا لااه، فقااد 

اإلساالمي  –العرباي  –في التطاول علاى الحاق الفلساطيني جعل اليمين اإلسرائيلي أكثر جرأة ووقاحة 
 المسيحي في المدينة وفي الديار المقدسة على اتساعها. –

وألن االستيطان "قيمة قومية سامية"، فرن الحكومة تعمال علاى :"تشاجيع االساتيطان اليهاودي فاي كال 
ياار اليهااود، إنشاااء الماادن مكااان فااي أرض إساارائيل"، الحظااوا "االسااتيطان اليهااودي"، فلاايس مسااموحًا لغ

والبلادات، والعاارب أصااحاب األرض األصااليين الااذي طالمااا امتلكااوا أكثاار ماان تسااعين بالمائااة منهااا، لاام 
 يبق لهم سوى واحدس بالمائة من أرض آبائهم وأجدادهم.

و"الهجاارة التااي تااؤدي إلااى المواطنااة المباشاارة هااي لليهااود فقااط" ... أمااا الفلسااطيني فطريقااه للهجاارة ذي 
ه واحااد: ماان فلسااطين إلااى خارجهااا، أمااا العااودة فمحظااورة عليااه... لتكتماال بااذلك دائاارة االسااتهداف اتجااا

اإلسرائيلي المنهجي المنظم، للشعار النااظم للعمال الاوطني الفلساطيني: العاودة وتقريار المصاير وبنااء 
الثالثااة دون أن الدولااة المسااتقلة وعاصاامتها القاادس... لاام يتاارك "قااانون القوميااة" أيااًا ماان هااذه األقااانيم 

 يصادرها ويستولي عليها ... لم يترك شيئًا البّتة للفلسطينيين.
يحااق لنااا فااي ضااوء الصاامت األمريكااي المريااب والمتااواطق حيااال "قااانون القوميااة"، أن نعلاان ماان دون 
تردد، ان هذا القانون العنصري البغايض، الاذي "يرّسام" إسارائيل كدولاة فصال وتميياز عنصاريين، إنماا 

دًا لصفقة القرن و"دسترة" لها ... ال شيء في هاذا القاانون، لام يسابق لدونالاد تراماب وسافيره جاء تجسي
في إسرائيل ومبعوثاة للشارق األوساط، لام يعلناوا عان دعماه وتأيياده بصاور وأشاكال شاتى ... واشانطن 
 علااى مااا يباادو، قااررت التخلااي عاان رعايااة عمليااة السااالم، إلااى رعايااة العنصاارية والكراهيااة التااي تطاال

 برأسها الكريه من جنبات "الكنيست".
علاى أننااا لاان نكتفااي بلااوم واشاانطن وتاال أبياب، جريااًا علااى عادتنااا، فلااوال االنقسااام والهااوان الفلسااطينيين 
أواًل، لااوال التفسااخ والتفكااك فااي الوضااع العربااي الرساامي والشااعبي علااى حااد سااواء فااي المقااام الثاااني ... 

اييره فاي المقاام الثالاث واألخيار، لماا تجارأ هاؤالء علاى الاذهاب لوال نفاق المجتمع الدولي وازدواجياة معا
 إلى هذا الحد من الغطرسة والوقاحة والعنصرية. 

 21/7/2018 ،الدستور، عّمان
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 بعد القانون.. ماذا بقي؟ .47
 صادق ناشر

"قانون القومياة"، تكاون دولاة ابعد مصادقة "الكنيسات "اإلسارائيلي" علاى القاانون العنصاري، المعاروف با
االحتالل قد جففت كل ما له صلة بالوجود العربي، فرضاافة إلاى كاون القاانون يكارس الدولاة اليهودياة 
واقعااًا، فرنااه يلغااي كاال مااا لااه عالقااة بأصااحاب األرض المحتلااة بقااوة السااالح والغاادر، ففااي وقاات يماانح 

 القانون العنصري اليهود كل شيء، فرنه يحرم الفلسطينيين من كل شيء.
بامتياز، لكنه لم يكن سوى تتويج وامتداد لقاوانين عنصارية كثيارة تام إقرارهاا خاالل هو قانون عنصري 

مساايرة بناااء دولااة االحااتالل، فالقااانون الجديااد يماانح امتيااازات قوميااة وسياسااية لليهااود فقااط ويحاارم أهاال 
 األرض من حقوقهم.

ولااة "إساارائيل" هااي ياانص القااانون، الااذي رفضااته القائمااة العربيااة المشااتركة فااي "الكنيساات"، علااى أن "د
الااوطن القااومي للشااعب اليهاااودي"، و"حااق تقرياار المصاااير فااي دولااة "إسااارائيل" يقتصاار علااى اليهاااود"، 
و"الهجاارة التاااي تاااؤدي إلاااى المواطناااة المباشااارة هاااي لليهاااود فقاااط"، و"القااادس الكبااارى والموحااادة عاصااامة 

كاال مكااان فاااي أرض "إساارائيل" إلااى األبااد"، و"الحكومااة تعماال علااى تشاااجيع االسااتيطان اليهااودي فااي 
"إسرائيل"، و"اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية الوحيدة"، وفقدت اللغاة العربياة مكانتهاا لغاة رسامية، 

 وتحولت بموجب القانون الجديد إلى لغة "تحظى باحترام".
إقاارار قااانون القوميااة العنصااري مرحلااة ماان مراحاال سااعي "إساارائيل" إلذابااة الهويااة العربيااة لفلسااطين، إذ 
إنااه يماانح اليهااود فقااط الحقااوق ويمنعهااا عاان سااكان األرض الحقيقيااين، وهااو بااذلك يتساااوى مااع قااانون 
الفصل العنصري، الذي ساد دواًل عدة في القرن الماضي، واندثر بفعل مقاومة العالم الحر له، ويقول 

بالقاانون، كماا  صائب عريقات، إن "إسرائيل" نجحت في قوننة "األبارتايد" وجعل نفسها نظام "أبارتايد"
لغااء  اعتبره ترسيخًا وامتدادًا لاإلرث االساتعماري العنصاري، الاذي يقاوم علاى أسااس التطهيار العرقاي وا 

 اآلخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان األصليين على أرضهم التاريخية.
وحروباه  كل ذلك يدور والعالم العربي واإلسالمي يتفرج، وكأن األمر ال يعنيه، فهو منشغل بصاراعاته

سالمية منذ  عامًا، وأن ذلك تم بتواطؤ  60الداخلية، ونسوا أو تناسوا أن هناك احتالاًل ألرض عربية وا 
 غربي وعربي أيضًا، وتدفع األجيال اليوم ثمن ذلك باهظًا.

والسؤال اليوم، هل أن ما حصل يمكن أن يكون في إطار ما يعرف ب "صفقة القرن"، أم أن الصافقة 
وتاام تسااليم فلسااطين بمقدسااااتها لدولااة االحااتالل؟، فهااذا الصاامت العربااي واإلساااالمي  قااد تحققاات فعااالً 

المخزي الذي نشاهده اليوم ورد الفعل الذي صدر من جهات عربية يعبر عن الحال الذي وصلنا إليه 
 من عدم قدرة على القيام بأي رد فعل.
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صاادور مثاال هااذا القااانون، صااحيح أن الجامعااة العربيااة، وكعادتهااا، شااجبت فااي بيااان طوياال عااريض، 
وهذا أمر متوقع ودور تمارسه عند كل أزمة تواجه العرب، لكان لام يصادر مان أياة جهاة عربياة ماؤثرة 
رد فعاال حقيقااي، فقااد اكتفااى العاارب بمااا أورده بيااان جااامعتهم، وهااو بيااان تقلياادي نقاارؤه باسااتمرار عنااد 

عة، لم تعد ماع األساف، ساوى مجارد وقوع أي خطب، ولهذا ال تلتفت إليه الشعوب العربية، ألن الجام
 واجهة للعجز العربي، الذي جعل من جماعة ال وطن لها دولة تمارس العنصرية في أبشع صورها.

 21/7/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 الطائرات الورقية والمعجزات اإلسرائيلية! .48
 جدعون ليفي

زة سقطت في سااحة روضاة معجزة كبيرة حدثت في مستوطنة تكوما، جمرة حملتها طائرة ورقية من غ
اطفال. سّمت المربية ما رأته في السماء جمرة بحجم اإلصبع، لقد كانت أول مان شااهدتها، وساارعت 

 الى ادخال االطفال الى الغرفة اآلمنة. طفل صغير يعتمر قبعة كبيرة قال إن ذلك كان معجزة.
لتي منعات: ساقطت الجمارة علاى " في الجنوب، لم يفّوت الفرصة لشرح أبعاد الكارثة ا11مراسل "كان 

بعد عدة امتار من السطح، مادة قابلة لالشتعال لو انها اشاتعلت فاان كال االطفاال فاي الروضاة كاانوا 
سيموتون حرقا. وربما امتدت النيران الى كل بياوت الموشااف. ربماا كانات ساتدمر كال الجناوب، ومان 

 كا في تكوما وكل ذلك منع بفضل المعجزة.هناك الطريق الى تدمير الدولة كانت قصيرة. تقريبا تريبلن
البقعااة الصااغيرة علااى الرماال، مثاال تلااك التااي يسااببها عااود ثقاااب تاام رميااه، تناااقض وصااف يااوم القيامااة 

 للمراسل الميداني، تضخيم ما حدث في روضة االطفال، لكن مع معجزات ومع عجائب.
اصايبوا فاي االشاهر االخيارة بسابب  أيام الطاائرات الورقياة مرتبطاة لادينا باالمعجزات. االشاخاص الاذين

الحالقاة أكثاار ماان الاذين اصاايبوا بساابب الطاائرات الورقيااة. لاايس هنااك يااوم باادون أن يكاون فيااه تقااارير 
صاااخبة لمراساال ميااداني عاان كارثااة منعاات عاان طريااق معجاازة. صاااروخ القسااام الااذي سااقط، الطااائرة 

الحملاااة المؤقتاااة جيااادا عنااادما يتوجاااب هكاااذا يقاااودون  –الورقياااة التاااي تااام اطفاؤهاااا فاااي اللحظاااة االخيااارة 
الخروج اخيرا الى حرب نحن نتوق لها جدًا. فاي هاذه االثنااء فاان دولاة تصاف قيامهاا بحادث إعجاازي 

 تواصل العيش على معجزاتها حتى عندما اصبحت دولة عظمى إقليمية.
ة، فعنادها المعجزات تعظم الخطر. هذا جيد للجميع. اذا كانات جمارة لام تصاب احادًا هاي معجازة طاائر 

من الواضح أنه لاوال المعجازة لكانات حادثت كارثاة. مان الواضاح ان بوساع جمارة أن تاؤدي الاى القتال، 
ولهذا يجب شن حارب. ولكان الحقيقاة هاي ان أي طاائرة ورقياة أو باالون، بماا فاي ذلاك باالون الهيلياوم 

ن. واحتمال حدوث الذي هو الصرخة االخيرة في الصناعة العسكرية في غزة، لم تضر أحدًا حتى اآل
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ذلك ضائيل. الطاائرات الورقياة تضار بالبيئاة والزراعاة، الحيواناات والنباتاات، هاذا هام كبيار، لكان لايس 
ذريعاااة للحااارب. أبااادا لااام يكااان كاااذلك. لااام تولاااد الحااارب التاااي مااان المبااارر شااانها بسااابب طياااارة. تقاااارير 

الجسم المشتعل، فهذا الجسم المعجزات استهدفت تغيير هذا الوضع. انظروا الجمرة الطائرة داخل هذا 
 هو مثل الصاروخ العابر. فقط بمعجزة لم ينفجر، لهذا يجب ضرب غزة.

ثقافة المعجزات تعيادنا الاى الوعاد اإللهاي، أصال وجودناا هناا. ال تساتخفوا باه. ال تحادث معجازات فاي 
دون أي غاازة. هناااك القناصااة، الطيااارون، الطااائرات باادون طيااار، القااذائف والقناباال تصاايب وتقتاال، باا

افتااراض للمعجاازات. المعجاازات هااي فقااط للشااعب المختااار، والمعجاازات ايضااا تعياادنا الااى كذبااة وكأنهااا 
سرائيل. لوال المعجزة لكانت "حماس" ربما دمرتنا.  حرب تقريبا بين طرفين متساويين، غزة وا 

جمات بفضل الكذب يمكن بالطبع القصف بدون قيود واالدعاء أن هذا ما يحدث في الحرب. ولكن ه
الجيش اإلسرائيلي في غزة لم تكن في أي يوم حربًا. ألنه ال يوجاد شايء قرياب مان الجايش كاان واقفاا 
أمامااه. المعجاازات لاام تمنااع الكااوارث، باال فقااط الضااآلة التااي تثياار الشاافقة لاادى الطاارف الثاااني. لغاازة ال 

. وحتاى اإلسارائيلييوجد جيش وال سالح. وبالتأكيد ليس مثل التي تشكل تهديدا أيا كاان علاى الجايش 
 ليس على سبيل المزاح.

الحرائااق فااي الجنااوب مرهقااة. الحياااة فااي الجنااوب صااعبة. أي ضااربة عسااكرية لاان تحاال ضااائقة الحياااة 
علاى جاانبي الجادار. وأي معجازة لان تنقاذ إسارائيل مان الحاجاة الاى تغييار االتجااه بصاورة دراماتيكيااة. 

االنسانية والرحماة. وهاذا أمار ال يوجاد إلسارائيل أي ذرة واالنتقال من الوقاحة والعدوانية العسكرية الى 
أمل في البدء بالقيام به. حتى ذلك الحين سنعيش من معجزة الى اخارى، مان هجاوم الاى هجاوم علاى 
غااازة، المصاااابة والنازفاااة، التاااي ال تحااادث فيهاااا معجااازات مثلماااا هاااي الحاااال عنااادنا، فقاااط لاااديها القتااال 

 والدمار.
 عن "هآرتس"
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