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 حول "لعدل الدوليةلـ"ا ىشكو ... و بالمنظمات الدولية "إسرائيل"تحرك فلسطيني لتعليق عضوية  .1
 "القومية"قانون 
صراب  عريارا أ أن سسسرطين  .كشف أمين سر منظمة التحريرر الفسسرطينية د: محمد يونس -رام هللا 

سري مرمتمر  أوقرال عريارا  ستادم شكوى إلى محكمة العدل الدولية سي شأن قانون "الاومية اليهودية".
إلرى الردابرة الاانونيرة  "إن بعثة سسسطين لدى األمم المتحدة ستادم سمالا  أصحفي عاد أمس سي رام هللا

 سي األمم المتحدة سي شأن مشروعية )قانون الاومية( ومدى تواساه مع ميثاق المنظمة الدولية".
: "إذا كان )الارانون( يارالف وينراقل كرل مرا قامر  عسيره األمرم المتحردة لتحاياره مرن عرياا  وأضاف

سري األمرم المتحردة سريكون عسيهرا أمن واستارار وتعراي  وحرل برالطرق السرسميةأ سرون عضروية إسررابيل 
عسرى اطرورة هرذا الارانونأ والتو ره  لطالعهراوزاد "إن هناك اتصال  مرع دول العرالم  عالمة سمال".

إلى محكمة العدل الدولية لتاديم رأي كامل حول اعتراف الوليا  المتحردة بالاردس عاصرمة اسررابيلأ 
 ر كررل مررا سررع  األمررم المتحرردة إلررى تطبيارره".وحررول هررذا الاررانونأ لمعرسررة موقفهرراأ اصوصرراا أنرره يرردم

إسرابيل بهرذا الارانون  وتابع: "سنادم طسباا إلى ال معية العامة لألمم المتحدة لتوضيح إذا كان من حق  
مررن ممارسررة  1964الحتفرراظ بعضررويتها سرري ال معيررة العامررةأ الترري برردورها حرمرر   نررو  أسريايررا عررام 

لى زوال".صالحياتها من األمم المتحدة بسب  قوا  نينها وقراراتهاأ وهذا الاانون أشد اطرااأ وا 
وقرررال عريارررا  إن قرررانون "الاوميرررة اليهوديرررة" "نسرررف كاسرررة المر عيرررا  وقررررارا  الشررررعية الدوليرررة التررري 

تاريرر مصرير  وأضاف أن "المسألة لم تعرد مسرألة دولترين لشرعبينأ سرال يو رد حرق   ".1949اتاذ  منذ 
أ واليهرررودي هررو مرررن سرريارر مصرررير الشرررع  67أو 48أراضرري عرررامي لشررعبنا الفسسرررطيني سررواء داارررل 

ووصف عرياا  الاانون بأنه "تنفيذ سعسي لوعد بسفورأ عسى أساس أن الشع  الفسسطيني  الفسسطيني".
أقسيا أ والارار يمسس وينال الصررا  مرن سياسري بامتيراز إلرى دينري بامتيراز". وترابع: "ل تو ردأ وسرق 

لتري تعنرري مررن النهرر إلررى البحررر". وحم رل اادارة األمريكيررة مسررمولية تشرر يع الارانونأ حرردود اسرررابيل ا
مرررن ارررالل سريرررق إدارة الرررربيس دونالرررد ترامررر أ الرررذي "يضرررم مبعررروثين يممنرررون  "إسررررابيل"التطررررف سررري 

بأيديولو يا تاوم عسى الدولة الاومية لسشع  اليهودي". وأضاف أن "أمريكرا شرريك كامرل اسررابيل سري 
وصرررفاة الاررررن بررردأ  التنفيرررذ باررررار نارررل السرررفارةأ وت فيرررف دعرررم وكالرررة غرررو  الال برررين  هرررذا الارررانونأ

 ونروا(أ بهدف إسااط مسف الال بين من طاولة المفاوضا ".األ)
وقرررال إن الارررانون ال ديرررد "يشرررر  السرررتيطانأ ويمهرررد لاوننرررة التطهيرررر العرقررري... ويهررردف إلرررى نسرررف 

واسررتبداله بالفصررل العنصررري )األبرتهايررد(أ وتحويررل الصرررا  الشرررعية الدوليررةأ وترردمير ايررار الرردولتينأ 
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لغاء الروايرة الفسسرطينية  إلى صرا  دينيأ وتنفيذ الرواية الصهيونية اليهودية بأرل إسرابيل الكبرىأ وا 
إلغاء تاماا". وحذر من أن "ما تزرعه إسرابيل من عنصرية سريار  عنره طررد  مراعي وتطهيرر عرقري 

بادة  ماعية وسق نظري  ا  النمو الطبيعي". وا 
 24/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 دولة عنصرية "إسرائيل"عربي في محافل دولية إلعالن  -فلسطيني واصل أبو يوسف: حراك  .2

قرررال عضرررو الس نرررة التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر الفسسرررطينيةأ واصرررل أبرررو يوسرررفأ إن السرررسطة  :رام هللا
قرانون الاوميرة العنصرري عبرر التو ره  راك ضرد  الفسسطينية تتدارس مع أطرراف عربيرة وضرع اليرا  لحر

 وأشرار أبرو يوسرف سري تصررريحا  لرر"قدس بررس" يروم ااثنررين لألمرم المتحردة أو م سرس األمرن الرردولي.
 أ إلى أن الحراك الدولي يستهدف الوصول إلى ااعالن عن "إسرابيل دولة عنصرية".23/7/2018

محاولة الحتالل سرل سياسة  أ سي ظل  ودولياا  ياا وعرب وطال  بو ود "رد سعل  دي وحايايأ إسالمياا 
 األبرتهايد البابدة والترانسفير عسى الشع  الفسسطيني".

 23/7/2018 قدس برس،وكالة 
 
 : لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على عائالت الشهداء واألسرىعباس .3

ع ماصصرا  عرابال  محمرود عبراسأ "إننرا لرن ناصرم أو نمنر يةفسسرطينال السسطةقال ربيس  :رام هللا
الشرررهداء واألسررررىأ واألسررررى المحرررررينأ كمرررا يسرررعى الررربعل إلرررى ذلررركأ ولرررو باررري لررردينا قرررر  واحرررد 

 سنصرسه عسى عابال  الشهداء واألسرى".
أ لكوكبة من شهداء الحركرة األسريرة الرذين استشرهدوا سري 23/7/2018  اء ذلك االل تكريمهأ الثنين

الشرهداء األسررى المناضرسين: عبرد الارادر  عبراسومرنح  حررين.س ون الحتالل ااسرابيسيأ وأسرى م
أبررو الفحررمأ واسررحق مراغررةأ وعسرري ال عفررريأ وراسررم أبررو الحررالوةأ نرروط الارردس تاررديرا لرردورهم ونضررالهم 

سيمرا مرنح األسررى المحرررين:  عرن قضرية شرعبهم ووطرنهم. الوطني المشرفأ وهم الذين ساطوا دساعراا 
ياسرين اسيرل "أبرو لطفري"أ وأحمرد أبرو سررورأ ن مرة الحريرة مرن وسرام عبد هللا سركاسيأ ومحمرد لطفري 

 عن قضية شعبهم ووطنهم. لدورهم ونضالهم الوطني المشرف دساعاا  دولة سسسطينأ تاديراا 
 23/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حتاللالحمد هللا: ال يمكن ألي قرارات مهما كان شكلها أن تعطي شرعية لال .4
رامي الحمد هللاأ أنه ل يمكن ألي قررارا أ مهمرا كران شركسها أو الفسسطيني أكد ربيس الوزراء  :رام هللا

. سرري كسمترره اررالل  أوقررال الحمررد هللا مصرردرهاأ أن تعطرري شرررعية لالحررتالل أو السررتيطان ااسرررابيسي 
سري رام هللاأ "سرنكثف  أ23/7/2018 وضع ح رر األسراس لسمركرز الت راري "سرنترو مرول"أ يروم الثنرين

حراكنررا الاررانوني  والدبسوماسرري لتفعيررل اليررا  الحمايررة الدوليررة لشررعبنا ومسرراءلة إسرررابيل عررن انتهاكاتهرراأ 
وسيواصررررل شررررعبنا التفاسرررره حررررول الررررربيس محمررررود عبرررراس سرررري مواقفرررره الصررررسبة الشرررر اعة لرررررسل كررررل 

 ة الارن".الممامرا  والمالءا  التي تفرل عسيناأ وسي مادمتها ما يسمى بصفا
 23/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينيين إلى: تصريحات شتاينتس العنصرية محاولة لتصدير األزمات الفلسطينية" الخارجية" .5

اله روم والتحرريل المسرتمر الرذي يشرنه أركران  الفسسطينية دان  وزارة الاار ية والمغتربين :وسا وكالة
 شرررع  الفسسرررطيني وقيادتررره.البرباسرررة بنيرررامين نتنيررراهو عسرررى  "إسررررابيل"ينررري الحررراكم سررري البرررتالف اليم

ها سرسطا  الحرتالل عسرى لسحرر  الشرامسة التري تشرن   واعتبر  الوزارة سي بيرانأ هرذا التحرريل "امترداداا 
الو ود الوطني والحضاري واانساني لسشع  الفسسطيني سي أرضه ووطنرهأ بمرا سري ذلرك الماططرا  

تصررررفية الاضررررية الفسسررررطينية وحارررروق شررررعبنا العادلررررة  إلررررىرامج والعمسيررررا  السررررتيطانية الهادسررررة والبرررر
تكريس الفصل بين شطري الوطن الفسسرطيني  إلىوالمشروعةأ سي مادمتها محاول  الحتالل الرامية 

ة والتعامرل مرع قضرية شرعبنا كرر)مسألة سركانية إغاثيرة(أ ومواصرسة العمرل لضرم أ رزاء واسرعة مرن الضررف
 الغربية المحتسة لدولة الحتالل وسرل الاوانين ااسرابيسية عسيها بالاوة".

وأشرررار  إلرررى أن تفوهرررا  الررروزير السيكرررودي يوسرررال شرررتاينتسأ الرررذي حررراول تبربرررة دولتررره المحتسرررة مرررن 
 رابمها ال سيمة وانتهاكاتها الصاراة لساانون الدولي عبر تحميل السسطة الفسسطينية المسمولية وكيل 

 وأرضه. الفسسطيني شع ال تهاما  لها تندر  تح  الحر  ااسرابيسية ضد  ال
 23/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
خراجها من المعادالت .6  الخضري يدعو إلى إبقاء المعابر مفتوحة وا 

غررزة: دعررا النابرر   مررال الاضررريأ ربرريس الس نررة الشررعبية لموا هررة الحصررارأ إلررى ضرررورة سررتح معبررر 
لم  نررررو  قطررررا  غررررزةأ بشرررركل سرررروريأ والسررررماو بحريررررة الحركررررة الت اريررررة ووقررررف قرررروابم كرررررم أبررررو سررررا
سري مررمتمر صرحاسي عارردد سري مدينررة غرزة أمررس )الثنرين(أ أن الحررتالل  أوأكرد الاضررري الممنوعرا .
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يمارس عاوبة  ماعية ضد غزةأ وي   إارا  المعابر من أي معرادل أ ألن هرذد المعرابر ي ر  أن 
 لحركة الت ارية واألسراد.تباى مفتوحة أمام ا

الاضرررري إن "الوضرررع الحرررالي سررري غرررزة )برررا ( األاطرررر واألسررروأ ممرررا كررران عسيررره سررري السرررابقأ  قرررالو 
غرررالق معبرررر كررررم أبرررو سرررالم المتواصرررل لألسررربو  الثررراني".  اصوصررراا بعرررد اطرررة الانرررق ااسررررابيسية وا 

ل أساسريأ الاطراعين وأضاف ربيس الس نة الشعبية لموا هة الحصار: "سكررة انرق غرزة تسرتهدف بشرك
الصناعي والت اري"أ مضيفاا أن الحتالل منع ألف سسعة من داول الاطا أ إضاسة لسمواد الارام سري 

 الصناعة ووقف التصدير نهابياا.
وو رره الاضررري رسررالة إلررى الم تمررع الرردولي وأحرررار العررالمأ بررأن "غررزة تعرري  ظروسرراا صررعبة وتنتظررر 

 ذد الحالة الاطيرة التي نعيشها".إسناداا عربياا ودولياا حتى تنتهي ه
 و دد الاضري الدعوة لتوحيد الصف الفسسطيني من أ ل التافيف عن المواطن الفسسطيني.

 23/7/2018 وكالة معا اإلخبارية،
 
 التأزم إلىسيدفع بالمنطقة  "ألونرواـ"اأبو هولي: استمرار األزمة المالية ل .7

يرر الفسسرطينيةأ ربريس دابررة شرمون الال برين أحمرد أبرو دعا عضو الس نة التنفيذية لمنظمرة التحر  :غزة
لتغطيررة  إضرراسيهرروليأ الرردول المانحررة والممولررة الوسرراء بالتزاماتهررا الماليررة وااسرررا  سرري تاررديم تمويررل 

أ مرع 23/7/2018 وقرال أبرو هرولي ارالل لاابره يروم الثنرين "األونروا". وكالةالع ز المالي سي ميزانية 
قطا  غزة سي مكتبه بدابرة شرمون الال برين بمدينرة غرزةأ  إلى ة بين من سوريل نة متابعة شمون الال

التأزم الذي يتحمل مسرموليته الم تمرع الردولي  إلىإن استمرار األزمة المالية لألونروا سيدسع بالمنطاة 
يص تاسر إلرى" األونرواورسل ل وء " سي معال ة األزمة المالية التي تعاني منها "األونروا". أافقالذي 

األونرروا إلررى التحررك لسبحر  عرن اليرا   ديردة لسارررو   اردماتها المادمرة لال برين الفسسرطينيينأ داعيراا 
 المانحين برسع ساف تبرعاتهم المالية والوساء بالتزاماتهم. من أزمتها الماليةأ من االل ح   

 23/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الشهر المقبل حذر من عدم فتح مدارس "األونروا"تينية التعليم الفلسطوزارة  .8

أ مرررن تبعرررا  توقرررف اررردما  23/7/2018ااثنرررين  حرررذ ر  وزارة التربيرررة والتعسررريم العررراليأ يررروم :رام هللا
التعسرريم الترري تارردمها وكالررة األونررروا اررالل األسررابيع الاسيسررة الاادمررة وهررو مررا وصررفته الرروزارة بالكارثررةأ 

ا سيمثر عسى موعد انطالق العام الدراسريأ وتولرد الحا رة المباشررة لتروسير اردما  ممكدةا أن أمراا كهذ
مكاناتهررررا التدريسررررية  أهررررال سرررري بيررران أوأشررررار  الرررروزارة بديسرررة. إلررررى أن الطاقررررة السرررتيعابية لمدارسررررها وا 
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ودعر  الروزارة دول العرالم والممسسرا   والتشغيسية غير  اهزة ألي توقف محتمل سي اردما  الوكالرة.
سي التعسيمأ إلى سرعة التدال لوقرف احتماليرة توقرف  دولية والحاوقية واانسانية والمداسعة عن الحق  ال

الوكالررة عررن تاررديم كامررل ارردماتهاي وهررو مررا سرريمثر عسررى أبسررط حارروق اانسرران مررن ترروسير الارردما  
 التعسيمية والصحية وما دأب  الوكالة عسى تاديمه االل عاود كامسة من عمسها. 

 23/7/2018 ،الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 المصالحةب الحركةللتعاطي مع إيجابية  هادعو وت السلبية فتح لمواقفا عبر عن أسفهحماس ت .9
عبر  حركة "حماس" عن أسفها من المواقف ااعالمية التي تصدر عن قيادة ستح وتسفزيونها 

اقضة لمسيرا  العودة وكسر الرسمي ومواقعها وصحفها وكت ابها التي تنضح بالمواقف السسبية المن
الحصارأ والمبررة لم زرة العاوبا أ والشامتة بدماء شهداء المسيرا أ والمحبطة آلمال شعبنا سي 

 الحرية والكرامة.
وطال  عضو المكت  السياسي لسحركة حسام بدران سي تصريح صحفي ليوم ااثنينأ حركة ستح 

طال  شعبنا ومشاعردأ مثمناا صمود شعبنا سي بضبط اطابها وتغسي  السغة الوطنية التي تراعي م
كما دعا بدران حركة ستح إلى التعاطي مع ااي ابية التي  الضفة والاطا  والمايما  والشتا .

 قدمتها حركة حماس سي موضو  المصالحة الوطنية.
 23/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 وفد من حماس يلتقي الرئيس الموريتاني بنواكشوط .11

يوم الثنينأ بنواكشوطأ مباحثا  مع الربيس  أ رى وسد من حركة حماسأاألناضول:  -نواكشوط 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيزأ حول الظروف التي تمر بها الاضية الفسسطينيةأ والحصار 

وضم وسد الحركة مسمول عالقاتها الاار ية أسامة حمدانأ والناطق باسمها  ااسرابيسي لاطا  غزة.
وقال حمدان سي تصريحا  صحفية عا  المباحثا أ إن الوسد شرو لسربيس  زهري. سامي أبو

الموريتاني االل السااء "الظروف التي تمر بها الاضية الفسسطينية لسيما سي ظل ما ي ري الحدي  
عنه من ما يسمى بصفاة الارن والتي تستهدف الاضية الفسسطينية سي مكوناتها  ميعاأ عسى صعيد 

وأشار إلى أنهم شرحوا لولد عبد العزيز أيضا "ما تتعرل له غزة من  ة الال بين".الادس وقضي
وأضاف: "أكدنا له أن الشع  الفسسطيني  حصار اانق من طرف الكيان الصهيوني )إسرابيل(".

يرسل التنازل عن حاوقه وعن أرضهأ عن الادس وحق العودة ونعمل عسى إنهاء الحصار عسى 
وأوضح حمدانأ أن السااء تم  فسسطيني رغم كل المعاناة ل يزال صامدا".قطا  غزة وأن الشع  ال
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"ال هود المبذولة انهاء الناسام الفسسطيني والتي قدم  سيها الحركة عدة  االله أيضا استعرال
وعبر وسد حركة "حماس" عن تاديرد لمواقف موريتانيا  مبادرا  ولسيما  هد األشااء سي مصر".

 لفسسطينية.الداعمة لساضية ا
 23/7/2018فلسطين أون الين، 

 
 في مرحلة تعادل استراتيجي "إسرائيل"جنرال إسرائيلي: حماس و .11

سرابيل أنهتا  ولة تصعيد  ديدة أواار : عدنان أبو عامر قال  ورقة بحثية إسرابيسية إن "حماس وا 
رغم أنهما غير األسبو  بصيغة تعادلأ سي ظل ادعاء كل طرف أنه حاق ردعا أمام الطرف اآلارأ 

مانعين حتى السحظةأ سحماس دسع  ثمنا باهظا من االل استهداف مواقعها العسكرية سي قطا  
سرابيل لم تال نهابيا عسى ظاهرة الطابرة  غزةأ ولم تحاق بالكامل تهديد "الاصف ماابل الاصف"أ وا 

ل هاز الستابارا   وأضاس  الورقة التي أعدها ال نرال عاموس يادلينأ الربيس السابق الورقية".
"أ أنه "سي حين أن حماس لديها تادير بأن إسرابيل 21العسكرية ااسرابيسية "أمان"أ وتر متها "عربي

مصابة بالرد  من الذها  ألي حر  واسعة معهاأ ما يش عها عسى الستمرار سي التحر  بهاأ سون 
ودأ ما يتطس  من األايرة هناك تاديرا  داال الحركة تاول إن ضبط النفس ااسرابيسي له حد

 مبادرة ت اد حماس تغير التعادل الاابم المستمر معها". استراتي يةصياغة 
وأوضح يادلينأ الربيس الحالي لمعهد أبحا  األمن الاومي التابع ل امعة تل أبي أ أنه "سي حال لم 

ا  العسكريةأ سسن يكون الماترحة الاابمة عسى دمج الايارا  السياسية بالعمسي الستراتي يةتن ح هذد 
مناص من الذها  لتنفيذ عمسية عسكرية واسعة النطاق سي غزةأ هدسها األدنى هو ااضرار بصورة 
قاسية  دا بحماسأ ااصة بالذرا  العسكريأ لتحايق رد  سعال بعيد المدىأ وصول لصيغة الهدنة 

سيأ أنه "رغم ااتالف ميزان الاوى وأكد يادلينأ وهو أحد كبار  نرال  سالو ال و ااسرابي الزمنية".
الاابم لصالح إسرابيلأ لكن حماس ن ح  بصورة نسبية سي تحديهاأ وتحايق ذلك التعادل الميدانيأ 
بعد أن و د  سي مسيرا  العودة والبالونا  الحارقة أداة سعالةأ وعمس  عسى تحويسهما إلى وسابل 

سرابيل توا ه صعوبا   دية بوقف تسك الوسابل وأشار يادلين إلى أن "إ مركزية بموا هة إسرابيل".
التي تستادمها حماس سي تحديهاأ رغم أنها لم تعرل حياة ااسرابيسيين لساطرأ لكنها تسب  إحرا ا 
دااسياأ وأضرارا اقتصادية ومعنويةأ وتظهر الحكومة عا زة عن إي اد حل لهذا التهديدأ ما أظهرها 

 سعة".بنظر حماس مردوعة عن الذها  لحر  وا
سي الماابلأ "سون حماس ار   باناعة أنها حاا  إن ازا  أمام إسرابيلأ ساد أعاد  موضو  غزة 
إلى أ ندة الناا  العالميأ وأضر  كثيرا بصورة إسرابيل سي الم تمع الدوليأ وهدد  الشعور 
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الاطا أ باألمان لدى مستوطني غالف غزةأ وشكس  تحديا لسسيادة ااسرابيسية عسى طول الحدود مع 
وكل ذلك يتطس  من إسرابيل إعداد سياسة ت اد حماس: مبادرة وليس مستدر ةأ تعمل عسى تغيير 

 األمر الواقع هناك".
 24/7/2018"، 21عربيموقع "

 
 في إغاثة أبناء شعبنا األونروافي لبنان تؤكد على دور التحرير فصائل منظمة  .12

أ سي تاديم الادما  ألبناء األونرواة وكالة أكد  سصابل منظمة التحرير سي لبنانأ أهمي :بيرو 
وناقش   شعبناأ باعتبارها الشاهد الحي عسى قضية الال بين الفسسطينيينأ وحاهم سي العودة.

الفصابلأ االل ال تما  الذي عاد سي العاصمة السبنانية بيرو أ يوم الثنينأ برباسة أمين سر 
ر الفصابل سي المناطقأ أوضا  المايما  سي العردا أ وحضور أمناء س أبوحركة "ستح" ستحي 

وشدد  الفصابل عسى رسل  لسفصابل الفسسطينية. األونروالبنانأ واألسكار والماترحا  التي قدمتها 
تاسيص الادما أ وضرورة توسير التمويل الالزم لستمرار الوكالة بتاديم ادماتهاأ ألبناء شعبنا 

 من أ ل موا هة هذد الستحااقا . ااألونرو واستمرار التواصل والسااءا  مع 
 23/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األحمد يرجئ زيارته إلى القاهرة يومينعزام  .13

عاد التراشق ااعالمي بين حركتي ستح وحماس إلى الوا هة م دداأ : سوسن أبو حسين - الااهرة
الفسسطينية. وسي حين تاول ستح إن "حركة المااومة  عسى اسفية المبادرة المصرية لتحايق المصالحة

ااسالمية" حماسأ ضمن  مطالبها باعتبارها من بين بنود مبادرة الااهرةأ تحمل الثانية ستح 
 المسمولية عن "مواقف سسبية مناقضة"أ وتدعوها إلى التعاطي بر"إي ابية" مع الورقة المصرية.

مسمول مسف المصالحةأ عزام األحمدأ زيارته التي كان  وأر أ عضو الس نة المركزية لحركة ستح و 
ماررة لسااهرةأ مساء أمسأ لتاديم رد الحركة عسى الورقة المصرية ومالحظاتها عسيها. وأساد  
مصادر لر"الشرق األوسط" أن تأ يل الزيارة تم "لنشغال  دول أعمال ربيس الماابرا  المصرية 

لكن المصادر  تحديد موعد  ديد يتفق وبرنامج الطرسين".عباس كامل"أ وأنه  رى التفاق عسى "
نفسهاأ "رسض  الحدي  عن سحوى مالحظا  ستح عسى ورقة المصالحة"أ وقال  إن عزام سيعرضها 

 عسى المسمولين بالااهرة االل يومين.
 24/7/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس تشيد بصمود مخيم الدهيشة وتصديه لالحتالل .14
سي حركة حماس عبد الرحمن شديد بصمود أهالي مايم الدهيشة وتصديهم المستمر  أشاد الايادي

 لاوا  الحتاللأ واصفاا موا هة شبا  المايم ل نود الحتالل بالعمل بالبطولي.
وقال شديد سي تصريح صحفيأ إن مايم الدهيشة يشكل حالة من المااومة الشعبية اليومية التي 

إلى أن المايم سيباى يضر  أرو  النماذ  سي ااصرار عسى رسل  ستباى تمرق الحتاللأ لستاا
وأدان شديد إعدام الحتالل لسطفل الشهيد أركان مزهر والذي  الانو  والنصيا  لسياسا  الحتالل.

 ارتاى متأثراا ب راو أصي  بها بعد إطالق  نود الحتالل النار عسيه ليسة أمس أثناء اقتحام المايم.
لفسسطينية إلى تفعيل ايار المالحاة الاانونية لالحتالل سي الممسسا  الدولية عسى ودعا السسطة ا

  رابمه التي يرتكبها بحق األطفالأ واارها  ريمة قتل الطفل مزهر.
 23/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 منع حماس من المشاركة في انتخابات اللجنة الشعبية في "العروب"السلطة ت .15

ماتصة تابعة لسسسطة الفسسطينية حركة حماس من المشاركة سي انتاابا   منع  ل نة: الاسيل
و ر  الثنين سي مايم العرو   الس نة الشعبية لمايم العرو   نو  الضفة الغربية المحتسة.

وأكد متحد  باسم حركة حماس سي مايم  انتاابا  الس نة الشعبية التي تشرف عسى إدارة المايم.
حركة طسب  ترشيح قابمة لها لاول انتاابا  الس نةأ إل أنها منع  من العرو  لمراسسنا أن ال

 ذلكأ ولم تسمح لها ل نة ااشراف التي تتبع دابرة شمون الال بين سي منظمة التحرير الفسسطينية.
وأوضح مراسسنا أنَّ نشطاء حماس أ روا اتصالتهم مع قيادا  سي مار  منظمة التحرير الفسسطينية 

ا.بمدينة رام هللا  مال د. وأوضح: "حضر النتاابا    وقيادا  "وازنة" سي ستح لكن الرد كان واضحا
محيسن عضو الس نة المركزية لحركة ستحأ وقال لهم بكل وضوو: حماس ممنوعة من المشاركة سي 

واستنكر   انتاابا  الس ان الشعبية لسمايما  الفسسطينية كونها غير ممثسة سي منظمة التحرير".
ي مايم العرو  ذلكي لر"كونها سصيال وطنيا مااوما شارك سي الحوارا  مع سصابل منظمة حماس س

 مأ وحصس  عسى ثسثي مااعد التشريعي".2006التحريرأ وشارك سي النتاابا  البرلمانية عام 
 23/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتصنيع السالح على مخرطةعم العثور الضفة: االحتالل يعتقل ثمانية فلسطينيين بتهمة المقاومة ويز  .16

سسسطينيين "مطسوبين"أ  8قال  ي  الحتالل سي بيان له صباو ااثنينأ إن قواته اعتاس  : رام هللا
وادع  عثورها عسى مارطة سي مايم  بزعم ممارسة أنشطة تتعسق بالمااومة ضد أهداف إسرابيسية.
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وذكر  مصادر محسية ونشطاءأ أن  ع السالو.زاعمة استادامها سي تصني أالدهيشة  نوبي بي  لحم
قوا  الحتالل دهم  بسدة بي  لايا غربي مدينة رام هللا )شمال الادس المحتسة(أ واقتحم  أحد 

 المنازل وصادر  مبسغاا من المال.
 23/7/2018قدس برس، 

 
 حماس ليبرمان: ال نخشى تنفيذ حملة ضد   .17

دور ليبرمانأ إن إسرابيل ل تاشى  ا  ااسرابيسي أسيقال وزير الدس: عبد الرموف أرناموط - الادس
نها مستعدة لها سي حال اضطر  لذاك. وقال ليبرمان  تنفيذ حمسة ضد حركة "حماس" باطا  غزةأ وا 

"تحدث  هذا الصباو مع ربيس هيبة أركان ال ي   سي تغريدة عسى حسابه سي "تويتر"أ يوم ااثنين:
وأضاف:" الكرة سي مسع  حماسأ    عاد سي رباسة األركان".ااسرابيسيأ وقادة ال ي  سي ا تما

أهداف لس ي   3 وتابع ليبرمان محدداا  والمسمولية عن كل ما سيحد  بعد اآلن تاع عسى عاتاها".
ااسرابيسي:" نحن نتمسك باألهداف التي حددناها ألنفسنا وهي: منع إطالق الطابرا  الورقية 

وأضاف  لسيا  )مسيرا  العودة(أ ومنع حر  غير ضرورية".المحترقةأ ومنع الحتكاكا  عسى ا
 ليبرمان:" نحن ل نرتد  عن الايام بحمسة ضد حماسأ سي حال اضطررنا لذلكأ نحن مستعدون".

 23/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 كلم من الجوالن 100بإبقاء القوات اإليرانية على بعد  روسيا   رفضت عرضا   "إسرائيل" .18
بوبااء الاوا   روسياا  : ذكر مسمول إسرابيسيأ يوم ااثنينأ أن إسرابيل رسض  عرضاا )رويترز(

بعيدا عن اط وقف إطالق النار سي هضبة ال ولنأ مما يعاد  هود موسكو  ةاايرانية سي سوري
ونشأ أحد  االف بين ال انبين  مع ترا ع حدة الحر  األهسية سيها. ةاعادة الستارار إلى سوري

 تما  بين ربيس الوزراء ااسرابيسي بنيامين نتنياهو ووسد روسي رسيع المستوى أرسسته موسكو االل ا
 إلى الادس بينما ألحا  قوا  النظام السوري الهزيمة باوا  المعارضة قر  ال ولن.

وذكر المسمول ااسرابيسيأ الذي تحد  شريطة عدم الكشف عن هويتهأ أن نتنياهو رسل عرضا 
كيسومتر من الحدود االل لاابه اليوم بوزير الاار ية  100الاوا  اايرانية عسى بعد  روسيا بوبااء

وأضاف المسمول أن نتنياهو قال لالسروف "لن نسمح لإليرانيين بترسيخ  الروسي سيرغي لسروف.
وأساد مسمولون إسرابيسيون بأن إسرابيل سبق أن  كيسومتر من الحدود". 100و ودهم حتى عسى بعد 

 كيسومترا من الحدود. 80ماترحا روسيا بوبااء الاوا  اايرانية عسى مساسة  رسض 
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وقال نتنياهو قبيل ال تما  إنه سيبسغ المبعوثين بأن "إسرابيل تصر عسى احترام اتفاق الفصل بين 
مثسما تم احترامه عسى مدى عاود حتى اندل  الحر  األهسية سي  ةالاوا  المبرم بيننا وبين سوري

وأكد م ددا أن "إسرابيل ستواصل التحرك ضد أي محاولة من إيران ووكالبها لترسيخ الو ود  ".ةسوري
 ".ةالعسكري سي سوري

  24/7/2018، القدس العربي، لندن
 

 رئيس الشاباك األسبق ديسكين: قانون القومي ة خطير ومرفوض جملة  وتفصيال   .19
ربي ة أن  الر ل الذي وضع قانون الاومي ة الغ-من الُمفارقا  الع يبة زهير أندراوس: –الناصرة 

العنصري  هو الناب  عن حز  )ليكود( الحاكمأ اسي دياترأ الذي شغل سي السابق منص  ربيس 
 هاز األمن الع ام )الشاباك(أ واليوم ينبري "وريثه" سي رباسة الشاباكأ يوسال ديسكينأ لُيعِسن  هاراا 

  الاومي ةأ الذي سن ه الكنيس  س ر يوم الاميس الماضي. ُمعارضته ال ارسة لما ُيطسق عسيه قانون
أ قال ديسكين إن  قانون الاومي ة هو "ليس -(أ اااباري  WALLAسفي مااٍل نشرد اليوم بموقع ) العبري 

قانون قوميتيأ وكمواطٍن سي إسرابيلأ ل ُأريد أْن أكون شريكااأ ولو بصمٍ أ لهذا العمل الر س 
أ كما يزعم والممذي"أ لستاا سي ا لوق  عينه إلى أن  الحدي  ل يدور عن قانوٍن غيُر ضروريٍ 

 الُمعارضون من اليسار واليمينأ إنم ا هو قانون مرسول كسيااأ  مسةا وتفصيالاأ عسى حد  تعبيرد.
وشد د  عسى أن  "قانون قوميته وقانون قومية العديد من ُمواطني الدولة العبري ة كان وما زال وسيباى 

أ بعد عمٍل 1948الستااللأ التي تم  ااعالن عنها سي الرابع عشر من أي ار )مايو( من العام  وثياة
ل لتفاٍق واسٍع ُيرضي أكبر شريحة من الم تمع  أ كما قال."شاٍق وتحضيٍر عميٍق وُمحاول  لستوص 
 23/7/2018، رأي اليوم

 
 عاما   70مليون مهاجر يهودي خالل  3.2تستوعب  "إسرائيل" .21

عامااأ  70دل  إحصابيا  رسمية سي تل أبي أ عسى أن إسرابيل استوعب  منذ إقامتها قبل : أبي تل 
 ألف مها ر يهودي  ديدأ ربعهم من الدول العربية. 263ماليين و 3ما ل يال عن 

و اء سي هذد ااحصابيا أ أن نصف عدد اليهود سي إسرابيل هم من مواليد البالدأ ومن ضمنهم 
ين. والعدد األكبر من المها رين قدم من روسيا والدول التي كان  منضوية تح  اسم ذريا  المها ر 

 مها ر. وتأتي بعدها رومانيا التي رسد  إسرابيل بر 600ألفاا و 287التحاد السوسياتيأ ويبسغ مسيونا و
ألفااأ  158 ألفااأ ثم بولندا 162ألفااأ ثم شمال أميركا  244ألف مها رأ تسيها الممسكة المغربية  273
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ثيوبيا  110ألفااأ ال زابر وتونس  115ألفااأ وسرنسا  129والعراق  يران  94الفأ وا  ألفااأ  81ألفااأ وا 
 ألفاا. 35ألفااأ وليبيا  37ألفااأ ومصر والسودان  51ألفااأ واليمن  59ألفااأ واألر نتين  62وتركيا 

ألفاا  239يهود اسرابيلأ إذ بسغ يومها الرقم الاياسي سي عدد المها رين ال 1949وقد س س  سنة 
 مها راا. 576و

   24/7/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 إيران بسورية آيزنكوت: نتائج عمالنية خفية في العمل ضد   .21
قال ربيس أركان ال ي  ااسرابيسيأ غادي ايزنكو أ يوم ااثنينأ إن ال ي  حاق : هاشم حمدان

وسي كسمة ألااها سي  ألاير سي منع التموضع اايراني سي سورية.نتابج عمالنية كثيرة االل العام ا
سعالية بمار وزارة األمن سي تل أبي  قال إن ال ي  ااسرابيسي ركز  هودا سي العام األاير لمنع 

وأضاف أن هذد ال هود "أد  إلى نتابج عمالنية كثيرةأ  التموضع اايراني عسى الحدود الشمالية.
 لسعيان".غالبيتها غير بادية 

وبحسبه سون ال ي  سيواصل العمل عسى "تعزيز الرد  وال اهزية لتمكين الدولة من التطور 
 تعبيرد. والزدهار بأمان"أ عسى حد  

 23/7/2018، 48عرب 
 

 ونقلها لمصر مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا   .22
حال نفذ  ي   حذر كات  يميني إسرابيسي من نتابج عكسية ستحد  سي: عدنان أبو عامر - غزة

الحتالل "حسما عسكريا سي قطا  غزة ضد حركة حماس" مشيرا إلى أن "وضعا معادا سينشأ لحاا" 
وقال تساحي ليفي: "الحسم العسكري سي غزة سيسفر عن تحايق  ي   إلااء الع ء سيه عسى مصر.

كسيا لكن انتصار مماثل سي الضفة الغربية وسيضطر ال ي  اعادة احتالل قطا  غزة وتنظيفه 
وأضاف ليفيأ سي تارير نشرد موقع الاناة  الثمن الذي سندسعه سي ال بهة الدااسية سيكون أكثر ثاال".

" أن "ظاهرة الطابرا  الورقيةأ مهما بسغ  اطورتهاأ 21السابعة التابع لسمستوطنينأ وتر مته "عربي
عسى مرسسيهاأ ومن ياف  سهي مشكسة تكتيكية وليس  استراتي يةأ وأسضل حل لها هو إطالق النار

اسفهمأ رغم و ود اارين سي إسرابيل يبحثون عن حسول تكنولو يةأ وممارسة ضغط اقتصادي عسى 
وأكد أنه "بغل النظر عن الحل المفضل لهذا التهديد الاادم من ال نو أ سون هذد المشكسة  حماس".

لن يحل سعسيا سهو موضو  سوف تحلأ كما و دنا حسول لألنفاق والاذابف الصاروايةأ أما الذي 
الحدياة الاسفية اسرابيلأ حي  تو د منظمة مسسحة اسمها )حماس( تتاوى مع مرور الوق أ 
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ولف  إلى أن  والموا هة الشامسة معها اتية ل محالةأ ولألسف لن نستطيع منعها من الادوم".
قادمة إن لم تحل "ال ي  سيضطر لحتالل الاطا أ ولن يكون اسرابيل أي  دوى من أي عمسية 

نهابيا و ذريا" مشددا عسى "ضرورة بح  الحكومة عن حل استراتي ي لمشكسة غزةأ وهنا ي   أن 
يتركز الناا  ال ماهيري سي إسرابيلأ رغم أن الحل األمثل يكمن سي تحميل مصر لهذا الع ء 

 ".1967الغزيأ كما كان الوضع قبل حر  
بهذا القتراوأ لكن إسرابيل مطالبة بتفعيل أدوا   واستدرك الكات  بالاول إن "مصر لن ترح 

الضغط عسيها لسابول بذلكأ ومنها إغالق شامل لاطا  غزةأ والنفصال النهابي عنهأ ما سيساي عسى 
مصر سي مهمة السيطرة عسى مسيوني سسسطينيأ الطس  من السعودية التي تحتا  إلينا لموا هة إيران 

ف  إلى أن القتصاد المصري مرهون تاريبا بالمساعدا  ول تفعيل أدوا  ضغطها عسى مصر".
السعوديةأ وتهديد مصر بوقف التسهيال  التي قدمتها لها إسرابيل لنشر قواتها سي سيناء بما ياالف 

 اتفاق السالمأ سي الماابل ترغي  مصر بالستفادة من حاول الغاز المكتشفة قبالة شواطئ غزة".
األمريكي عسى مصر لسابول باستالم قطا  غزة ضمن صفاة  وأضاف أنه "يمكن الس وء لسضغط

الارنأ وربط ذلك بتسهيل حصول مصر عسى المساعدا  الدوليةأ وبالتالي استادام ذا  الصيغة 
التي يفاول سيها األمريكيون اليوم كال من إيران وكوريا الشمالية والصين واألوروبيينأ وباتوا من 

 ازا  تفاوضيةأ وليس محاول  إقنا ". االل الضغط والتهديد يحااون إن 
وعسى صعيد الوضع الدااسي بغزة قال ليفي إن عسى إسرابيل "ت ريد حماس من سالحها قبل تسسيمها 
لمصر عبر عمسية عسكرية تاضي عسى بنيتها التسسحية الثايسة ماابل حل نهابي ليظهر السيسي 

أى ليفي أن هذا هو التوقي  المناس  لتنفيذ ور  كمن أناذ حياة الغزيين من الدبابا  ااسرابيسية".
الاطة ألن الفرصة "تارياية اليوم" مضيفا أن "األمريكان معنا والفسسطينيون لم يعد أحد يهتم بهمأ 
والدول العربية المعتدلة تدعم إسرابيل لموا هة تهديدا  إيران وهذا وق  حسم الموا هة مع حماس 

 وناسها لمصر".
 24/7/2018، "21موقع "عربي 

 
 "عدم امتالكه استراتيجية واضحة تجاه حماس في غزةجنرال إسرائيلي سابق يتهم القيادة بـ" .23

اتهم ال نرال تسفيكا سوغل الاابد األسبق لس بهة ال نوبية ب ي  الحتاللأ : عدنان أبو عامر
أ ألن المستوى السياسي سي إسرابيل بر"عدم امتالكه استراتي ية واضحة ت اد حركة حماس سي غزة

المنظما  الفسسطينية سي الاطا  تتطس  تعامال أكثر قسوة باستبصال  ذورها اعادة الرد  
 ااسرابيسي كما كان ساباا".
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" أن "ما ياوم به 21وأضاف سي ماابسة لموقع الاناة السابعة التابع لسمستوطنينأ وتر مته "عربي
سى أنفسنا كل صباو حين نطسق عسى ال ي  حتى اآلن ت اد حماس أمر يدعو لساسقأ ألننا نكذ  ع

حماس وصف منظمة معاديةأ سهي لم تعد منظمة أو عصابةأ هي دولة بكل معنى الكسمةأ كيان 
 سياسي قابم بذاتهأ تدير شمون الفسسطينيينأ وتشارك سي السسطة".

ي وقال إن "عدم التعامل ال دي مع الوضع المتف ر سي ال نو  اليومأ سيأتي بنتابج أكثر سوءا س
المستابلأ وسندسع أثمانا باهظة سي مراحل قادمةأ ألن حماس ستدرك أننا اابفون من الداول سي 
موا هة عسكرية واسعة معهاأ وسي حال لم ننه األزمة الناشبة سي غزة قريبا سوننا ربما ل نستطيع 

 الايام بذلك مستابال".

 24/7/2018، "21موقع "عربي 
 

 بتأجيل العدوان على غزة لعام أقنع الحكومةاإلسرائيلي الجيش  .24
حم ل وزير األمن ااسرابيسيأ أسيغدور ليبرمانأ حركة حماس المسمولية عن كل ما : بالل ضاهر

يحد  سي قطا  غزة. وادعى االل ا تما  لهيبة األركان العامة لس ي  ااسرابيسيأ أمس الثنينأ 
لن ترتد  من ذلك وسعس  كل ما  أن "إسرابيل ليس  معنية بحر  مع حماس سي قطا  غزةأ لكنها

يمكن من أ ل منع الحر أ ولذلكأ سونه كل ما سيحد  منذ اآلن سصاعدا سي قطا  غزة ستتحمل 
نال المحسسون العسكريون ااسرابيسيونأ األسبو  الماضيأ عن ضباط و  قيادة حماس ساط المسمولية".

سرابيسي يعارل شن حر  عسى غزة كبار ومسمولين سي  هاز األمن ااسرابيسي قولهم إن ال ي  اا
واقتبسوا من ربيس أركان ال ي  ااسرابيسيأ غادي ايزنكو أ قوله إن "البالونا  والطابرا  الورقية 

 الحارقة ليس  ذريعة لشن حر ". 
لكن يبدو أن استعرال المحسسين لموقف ال ي  ليس دقيااأ وأن ال ي  ل يعارل شن حر  ضد 

ي سي الاناة العاشرة لستسفزيون ااسرابيسيأ ألون بن داسيدأ مساء يوم ال معة غزة. وقال المحسل العسكر 
الماضيأ إن "ال ي  ااسرابيسي وحماس يمارسان ديناميكية تصعيدية بمستوى اطر مرتفع. لكن كال 
ال انبين يحاولن  عل رد سعسهم معتدل"أ وأن سب  ذلك يعود إلى أن "ال ي  ااسرابيسي أقنع 

سياسي بالنتظار سي شن حر  إلى حين استكمال عابة األنفاق )أي ال دار الذي يبنيه المستوى ال
الحتالل ااسرابيسي( تح  األرل. ورغم ذلكأ إذا استمر  ه ما  حماسأ سونه ل يمكن منع 
 الموا هة الاادمة". وتشير التاديرا  إلى أن انتهاء العمل سي بناء "عابة األنفاق" االل سترة تتراوو ما

 بين عدة شهور وسنة.
 23/7/2018، 48عرب 
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 غباي يعين ليفني رئيسة للمعارضة .25
اتفق ربيس "المعسكر الصهيوني"أ اسي غبايأ مع ربيسة "هتنوعاد"أ تسيبي ليفنيأ : هاشم حمدان

  عسى أن تشغل منص  ربيسة المعارضة. والتزم  األايرة عسى اول النتاابا  الاادمة لسكنيس
قد طس أ الشهر الماضيأ تعيينها سي المنص  اسفا ليتسحاك هرتسوغأ الذي وكان  ليفني  سوية.

عين سي منص  ربيس ما تسمى "الوكالة اليهودية". واعتبر  ذلكأ سي حينهأ شرطا لمواصسة الشراكة 
واعتبر غبايأ بعد اتااذ الارار بتعيين ليفنيأ أن الحدي  عن "اطوة  بين حزبي "هتنوعاد" و"العمل".

البديل لسسسطة الحالية"أ باعتبار أن ليفني لديها "ابرة كبيرةأ ااصة سي المواضيع  مهمة لبناء
من  هتها قال  ليفني إن الارار يهدف إلى تعزيز "المعسكر الصهيوني" كأساس  السياسية واألمنية".

لتشكيل كتسة واسعةأ مضيفة أنها "كربيسة لسمعارضةأ وغباي كربيس لسمعسكر الصهيوني والمرشح 
 اسة الحكومة بهدف استبدال السسطة".لرب

 23/7/2018، 48عرب 

 

 ةالجيش اإلسرائيلي: اعتراض قذائف من سوري .26
أعسن ال ي  ااسرابيسيأ إطالقه صارواين لعترال قذابف صارواية كان ياشى أن : تل أبي 

ي  وقال اسيااي أدرعيأ المتحد  بسسان ال  تاع سي أراضيه ولكنها ساط  سي األراضي السورية.
ااسرابيسيأ سي بيانأ "تم إطالق صاسرا  سي شمال إسرابيلأ وهو ناتج عن رصد إطالق قذابف 

وأضاف "بناءا عسى ذلك تم إطالق صارواْي  ".ةصارواية سي إطار الاتال الدااسي سي سوري
 اعترالأ ماال  َداودأ سي موا هة قذابف صارواية كان ياشى أن تستهدف األراضي ااسرابيسية".

 23/7/2018، س، القدسالقد
 

 صواريخ "داوود" فشلت في اعتراض الصواريخ السورية .27
سشس  منظومة "ماال  داوود"أ )"العصا السحرية" ساباا(أ لالعترال الصارواي سي : هاشم حمدان

أول ت ربة عمالنية لها من االل محاولة اعترال صارواين أطساا صباو اليومأ ااثنينأ من 
"أ وهو من إنتا  روسيأ من قبل وحدة تابعة SS-21ارواان من طراز "وكان قد أطسق ص سورية.

لاوا  ال ي  السوريأ بفارق عدة دقابق. وقد أطسق الصارواان من الشرق إلى الغر أ بات اد 
 الحدود بين إسرابيل وسورية سي ال ولن المحتل.

ه قوا  محسية تابعة ومن المر ح أن الصواريخ السورية كان  مو هة إلى  ي  ل يزال يسيطر عسي
 لتنظيم الدولة ااسالمية )داع (أ بالار  من مثس  الحدود مع األردنأ  نوبي ال ولن.
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وبحس  المحسل العسكري لصحيفة "هآرتس"أ عاموس هربيلأ سون حسا  مسار ومدى الصواريخ 
م تفعيل بواسطة منظومة العترال قد أشار إلى احتمال ان الصواريخ ستساط سي إسرابيلأ ولذلك ت

صاسرا  اانذار سي صفد وال سيل األعسى وال ولن المحتل. كما تارر سي الوق  نفسه إطالق 
وأشار إلى حاد  مماثل حصل سي اذار/مارس  صارواي اعترال بواسطة منظومة "ماال  داوود".

أ صواريخ سي أعاا  الاطأالماضي سي ال نو أ حي  أطسا  منظومة "الابة الحديدية"أ عن طريق 
إطالق نيران رشاشة سي ال و من قطا  غزة. وسي حينه ن م الاطأ عن طريق ضبط أ هزة 

 الستشعار الااصة بالمنظومة إلى أعسى مستوى من الحساسية.
كيسومترأ ويحمل  100سي الماابلأ سون ما حصل سي الشمال يتصل بصواريخ ذا  مدى يزيد عن 

هربيلأ ل يمكن الم ازسةأ وبالتالي سون قرار  كل منها رأسا قتاليا بزنة نصف طن. ولذلكأ بحس 
 العترال كان مبرراأ رغم التكسفة العاليةأ والتي تادر بمسيون دولر لكل صاروخ اعتراضي.

ويتضح أن الصواريخ ااسرابيسية قد أاطأ  الهدفأ حي  أن الصارواين السوريين ساطا سي 
ومتر من الحدود. ولذلك اضطر مطساو ال ان  السوري من الحدودأ وكان أحدهما عسى بعد كيس

 الصواريخ ااسرابيسيون إلى تدمير صواريخ العترال ألنها أاطأ  الهدف.
 23/7/2018، 48عرب 

 
 الموسيقار العالمي دانيال بارنبويم: أشعر بالعار لكوني إسرائيليا   .28

موسياار ااسرابيسي األناضول: نشر  صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم ماال لس -أسامة الغساني -الادس
وتح  عنوان "لماذا أشعر  العالمي دانيال بارنبويم عا   سيه عسى قانون الاومية اليهودي العنصري.

بالعار من كوني إسرابيسيا" كت  بارنبويمأ "بعد سبعين سنة من التوقيع عسى وثياة استاالل إسرابيلأ 
 يةأ إلى الشعبوية والعنصرية".أقر  قانونا  ديداأ يحول مبدأ المساواة والمبادئ العالم

عاماأ عندما ألاي  اطابا سي  14وَأضافأ "بحزن عميق أنا أطرو األسبسة ذاتها التي طرحتها قبل 
الكنيس : هل يمكننا ت اهل الف وة بين الوعود التي وضع  سي وثياة الستااللأ وبين ما تحاق؟ 

لستاالل؟ هل هناك أي منطق سي هل الحتالل والسيطرة عسى شع  اار يتواساان مع وثياة ا
وكت  الموسياار اليهودي العالمي "عمسياأ لم  استاالل شع  بسس  شع  اار حاوقه األساسية؟".

أ لكن اآلن يو د لدينا قانونأ ي عل العر  سي إسرابيل مواطنين من 2004يتغير شيء منذ عام 
 الدر ة الثانيةأ وهي صورة واضحة تماما لألبارتهايد".

 23/7/2018، وم، لندنرأي الي
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 وسط احتجاجات الطائفة الدرزية "الدولة اليهودية" أيوب قرا يتلقى تهديدات بالقتل بسبب قانون .29
تساى وزير التصال  أيو  قرا تحذيرا من قبل أ هزة األمن سي الدولة بسب  تهديدا  بالاتل ُو ه  

قانون "الدولة الاومية اليهودية" المثير  له من قبل أسراد من الطابفة الدرزية سي أعاا  تصويته لصالح
سي أعاا  التهديدا أ تدرس الوحدة المسمولة عن سالمة وزراء  لس دل سي األسبو  الماضي.

الحكومة سي  هاز األمن العام )الشاباك( تعزيز الحماية األمنية لاراأ وساا لما ذكرته شبكة "حداشو " 
سي إسرابيلأ تعرضه هو وزو ته وابنه لسمضاياة ال سدية  وأكد قراأ وهو ثاني وزير درزي ااابارية. 

 وعبر اانترن .
 23/7/2018ذا تايمز أوف إسرائيل، 

 
  "إسرائيل" إلىعندما عبروا  "تألألت"ضابط إسرائيلي: أعين الالجئين السوريين  .31

" إن أعين عناصر "الاوذ البيضاء ةقال قابد المشرو  العسكري ااسرابيسي اغاثة  نو  سوري
وعابالتهم "تألأل  سرحا"أ عندما اكتشفوا أنه سيكون بمادورهم الفرار من براثن نظام الطاغية السوري 

 بشار األسد.
وقال السفتنان  كولونيل "الف"أ الذي يمكن ساط نشر رتبته والحرف األول من اسمه بالعبرية ألسبا  

عسى السيا  الحدودي واستابال  أمنيةأ "ل شك بأن ما حد  سي األمس كان موقفا ممثراأ الوقوف
 العابال أ معظمهم نساء وأطفال". 

وقال السفتنان  كولونيل إن "العابال  ا تاز  ]السيا [أ بداية بترددأ ولكن بم رد وصولهم إلى 
الحدودأ تألأل  أعينهم سرحا عندما عسموا إنهم استعادوا حياتهم. يسعدني أن أكون ضابطا سي  ي  

 ذ هذد المهمة ويعب ر عن قيم النسانية والتعاطف".وسي بسد ياوم بتنفي
 23/7/2018ذا تايمز أوف إسرائيل، 

 

 انهيار حجر من سور المسجد األقصى الغربي جراء حفريات االحتالل .31
ساطأ ظهر يوم الثنينأ ح ر صاري ضام من ح ارة سور المس د األقصى من  هته ال نوبية 

األوقاف ااسالمية المسمولة عن إدارة المس د األقصىأ الغربية أرضاأ ما أثار امتعال وحفيظة 
 واشيتها من أن تتبعه انهيارا  أارىأ نتي ة الحفريا  ااسرابيسية ال ارية سي محيطه.

أ كما 1969وساط الح ر من ال هة التي شهد  هدم "الاانااة" الفارية ب راسا  الحتالل عام 
أ سيما تنشط تحتها حفريا  ل معية "إلعاد" 2007ذ عام شهد  العدوان عسى تسة المغاربة ازالتها من
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الستيطانيةأ والتي تحاول وصل حفرية "الطريق الهيرودياني" سي سسوان  نو  المس د األقصى 
 بشبكة "أنفاق حابط البراق" تح  سور األقصى الغربي.

د الح ارة الضامة من وأظهر ماطع سيديو توثيق كاميرا  المراقبة المثبتة سي منطاة البراق انهيار أح
 الحابطأ وتحديدا سي ال هة ال نوبية لسساحة.

وقال مفتي الادس والديار الفسسطينية الشيخ محمد حسين إن األمور لم تتضح تماما لما ي ري 
والح ر لم يمكن أن يساط لوحدد بل يو د أسبا  وربما تكون الحفريا  وساوط الح ر هو منذر 

 قصى من  ان  الحتالل ااسرابيسي.بو ود عب  سي محيط المس د األ
وأضاف أن األوقاف ااسالمية تاوم بفحص الموقع من أ ل أن تتضح األمورأ ولكن بالتأكيد الح ر 

 ساط نتي ة الحفريا  والعب  سي المنطاة بشكل عام.
 23/7/2018، األيام، رام هللا

 
 دمشق تفرض موافقة أمنية على دخول الالجئين الفلسطينيين .32

سرل النظام السوري عسى الال بين الفسسطينيين من أبناء مايم اليرموك والبسدا  الثال  يسدا : لندن
ببيال بي  سحم  نو  دمشقأ مواساة أمنية لسراغبين منهم لداول العاصمة السورية. وأشار  
ة "م موعة العمل من أ ل سسسطيني سورية"أ أن المواساة األمنية تأتي بعد النتهاء من عمسية تسوي

الوضعأ ما يرت  عسى الشاص تاديم سند إقامة  نو  دمشق وعاد منزل مع أسماء أسراد العابسةأ 
إضاسة إلى طس  اطي لسمواساةأ وتاوم ما أطسق عسيها ل ان المصالحة برسع الطس . وأضاس أ أنه 

ذا  تم  وبعد رسع الطس  لألمن السوري ياوم أمن النظام بمسح أمني عسى كامل أسراد العابسةأ وا 
المواساة تادم اطياا لهم ابرازها عسى الحوا ز العسكريةأ ليتمكن الال ئ الفسسطيني من داول 

 العاصمة من معبر ببيال.
 24/7/2018، الحياة، لندن

 
 تخفي اكتشاف موجودات أثرية إسالمية وتنقلها خلسة "إسرائيل"خبير في شؤون القدس:  .33

س  مال عمرو لر"الادس العربي" أمس أن سسطا  الناصرة: أكد الابير سي شمون الادس المهند
ااسالمية داال البسدة الاديمة  –اآلثار ااسرابيسية قد عثر  عسى عشرا  المو ودا  األثرية العربية 

 سي الادس المحتسةأ وتم التحفظ عسيها وناسها تح   نح السيل.
ار ااسرابيسية سي المنطاة وأوضح أن عامسين عربا يعمسون سي التنايبا  التي ت ريها سسطة اآلث

المحيطة سي الحرم الادسي الشريف قد أكدوا عسى مسامعه اكتشاف مو ودا  أثرية إسالمية ماتسفةأ 
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وتم  معها سي أوعية كبيرة وناسها لمكان م هول االل السيالي األايرةأ منوها إلى أن سرياا أثريا من 
ة وبرونزية كاستها من العصر الروماني سي  امعة حيفا قد اكتشف قبل شهور مو ودا  أثرية سااري

منطاة حابط البراقأ دون العثور عسى أي شيء مرتبط بالديانة اليهودية. مستذكرا أن الهيبة 
المسيحية قد عاد  ممتمرا صحاسيا وقتها أشار  سيه إلى أن المكتشفا  األثرية ال ديدة  –ااسالمية 

وتابع "حتى اآلن ل يو د بيد  سدة الاديمة لسادس.تثب  ااترا  الرواية الصهيونية الااصة بالب
 ااسرابيسيين أي دليل حاياي عسى الرواية التارياية اليهودية المزعومة لسادس".

ونود إلى استمرار محاول  تزوير الاصور العباسية سي محيط األقصى قريبا من سسوان من االل 
مسامعنا أنه داال المنطاة األثرية  عدة طرق. وتابع "أكد منابون هناك بشكل غير رسمي عسى

المغساة تم العثور عسى أضرحة كتب  عسى شواهدها ايا  قرانيةأ عالوة عسى مكتشفا  إسالمية 
 أارىأ تم ناسها سي صناديق اشبية سي ساعا  السيل".

وردا عسى سمالأ يوضح  مال عمرو أن اآلثار األموية سي الادس أكثر من العباسيةأ ألن األوابل 
 بناة قبة الصارةأ ال دران الدااسية لألقصىأ المصاط  والمتحف ااسالمي وغيرها.هم 

 24/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 الكاتبة لمى خاطر : اعتقالالضفة .34
 ي  الحتالل ااسرابيسي س ر اليوم الثالثاءأ حمسة اعتاال  بمناطق ماتسفة  شن  : محمد وتد

بالضفة الغربيةأ طال  أطفال والكاتبة لمى ااطرأ سيما تم دهم عددا من المنازل وتفتيشهاأ وعا  
وقال ال ي  سي بيانه لوسابل ااعالم إن  ال نود ارابا بممتسكاتها وقاموا بالتحايق مع قاطنيها.

عتاسين مطسوبون أل هزة الحتالل األمنيةأ مشيرا إلى تحويسهم لستحايق لدى ال ها  األمنية الم
 الماتصة.

متفرقة من الضفة الغربيةأ بدعوى  أنحاءسسسطينيا اعتاسوا س را من  14وزعم  ي  الحتالل أن 
ية سي مشاركتهم سي أعمال مااومة ضد ال ي  والمستوطنينأ كما زعم ضبط أسسحة ووسابل قتال

 منطاة رام هللا.
عاما( بعد مداهمة منزلها سي  42سي محاسظة الاسيلأ اعتال  نود الحتالل الكاتبة لمى ااطر )

واألسيرة لمى ااطر محسسة سياسية وا عالمية وكاتبة  مدينة الاسيلأ وقاموا باقتيادها إلى  هة م هولة.
 أ وهي من مواليد مدينة رام هللاأ سي م الي األد  والسياسة سي عدد من الصحف ومواقع اانترن

 وتشتهر بكتاباتها الداعمة لسمااومة الفسسطينية.
 24/7/2018، 48عرب 
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 الشيخ رائد صالح محكمة إسرائيلية تستمع إلى شهادات ضد   .35

عاد  محكمة الصسح سي حيفا )شمال(أ يوم ااثنينأ  سسة استما  : عبد الرموف أرناموط - الادس
الشيخ رابد صالوأ ربيس الحركة ااسالمية سي إسرابيلأ قبل أن تارر إلى شهادا  شهود ضد 

 استكمال  سساتها سي شهر أكتوبر/ تشرين أول المابل.
وقال المحامي االد زبارقةأ محامي الشيخ صروأ لوكالة األناضول إن محكمة الصسح استمع  إلى 

العامة ااسرابيسية ادانته بتهمة  إسرابيسية تول  تر مة ماال  لسشيخ صالوأ تستند إليها النيابة
تح  عنوان )نتنياهو  2016وأضاف:" المواد هي ماال نشرد الشيخ صالو سي العام  التحريل.

وتابع:" هم  و نون العظمة(أ وماال منشورو سي نفس العام بشأن مابرة الاسام )سي مدينة حيفا( ".
حريضا عسى العنف ودعم لمنظمة إرهابية ياولون إن هذد الماال  التي نشرها الشيخ صالو تعتبر ت

 حس  مفهومهم وهي الحركة ااسالمية التي حظرتها إسرابيل".
وأشار المحامي زبارقة إلى أن المحكمة أر أ   سسة الستما  ااضاسية التي كان من المارر 

ر/ عادها غدا إلى  سسا  تعاد سي أشهر أكتوبر/ تشرين األول ونوسمبر/ تشرين الثاني وديسمب
ولف  إلى أن ال سسة اليومأ ُعاد  بحضور الشيخ صالو الذي تم  كانون األول من العام ال اري.

 ااسرا  عنه إلى س ن منزليأ ضمن قيود مشددة سي السادس من الشهر ال اري.
ولف  المحامي زبارقة إلى أن طاقم الدسا  عن الشيخ صالو يعتبر أن المسف "دال مرحسة المو  

وأضاف:" المسف قام عسى أسس ااطبة وتر مة  النيابة ااسرابيسية تحاول إنعاشه".السريري ولكن 
 ااطبة ومزيفة ساط من أ ل حبس الشيخ صالو".

شهرا سي الس ن الفعسي وما زال قيد الحبس  11وتابع المحامي زبارقة:" لاد أمضى الشيخ صالو 
 المنزلي بشروط مايدة وشديدة ساط بسب  تر مة ااطبة".

 23/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 إصابات خالل اقتحام بلدة سخنين لهدم منازل فلسطينية .36

عاماا( ب روو متوسطة سي  60أصي  شا  ب روو بالغة سي صدرد ومسن ة ): غزة : أحالم حماد
الاسم العسوي من  سدهاأ سي اعتداء الشرطة "ااسرابيسية" عسى أهالي سانين الذين أعربوا عن 

 منزل أحد المواطنين بالمدينة. رسضهم لهدم
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وكان  قوا  مكثفة من الشرطة ااسرابيسية واليا  و راسا  تابعة لما تسمى "ل نة التنظيم والبناء" 
اقتحم  مدينة سانين من  هة منطاة "الاربة" وهدم  منزل المواطن حسين عثمان وشرد  أسراد 

 أسرته بالعراء بذريعة البناء دون ترايص.
بسديةأ مازن غنايمأ أن هدم بي  حسين عثمان هو بداية التنفيذ الفعسي ل"قانون الاومية" وأكد ربيس ال

العنصري الذي ُسن  قبل أيام سي الكنيس أ وأن أ هزة "الدولة" بدلا من أن تبح  عن كيفية حل أزمة 
تبع  السكن سي م تمعنا العربي وتاوم بتسريع المصادقة عسى الارابط الهيكسية وتوسيعها سونها 

 بآليا  الهدم لزيادة معاناة المواطنين العر .
 24/7/2018ة، الخليج، الشارق

 
 فلسطينيو الداخل يباشرون تحركات لمواجهة "قانون القومية" .37

أ اليوم 48بدأ  الهيبا  التمثيسية لسفسسطينيين سي أراضي : نضال محمد وتد -الادس المحتسة 
اومية اليهودي الذي أقرد الكنيس  ااسرابيسيأ الاميس الثنينأ أول تحرك سعسي لموا هة قانون ال

ساد عاد  سكرتارية ل نة المتابعة العسيا لس ماهير العربيةأ ا تماعا استثنابيا اليوم لستشاور  الماضي.
بشأن الاطوا  الوا   اتااذها عسى الصعيد المحسيأ وعسى الصعيد الفسسطيني العام وعسى الصعيد 

صدرته الس نة مساء اليومأ سون هناك تو ها نحو عاد ممتمر عام حتى نهاية ووساا لبيان أ الدولي.
العام ال اريأ بموازاة سسسسة من الاطوا  الميدانية المباشرةأ وعسى رأسها تنظيم مظاهرة  ماهيرية 

 سي تل أبي أ سي األيام الاريبة المابسة.
"إن البند األول سي الاانون يستهدف  وقال ربيس الس نةأ محمد بركة سي مستهل ا تما  الس نة اليوم:

شعبنا سي وطنهأ يستهدف سسسطين الكامسةأ سهو يمسس باانون أساس مشرو  اليمين المتطرف بشأن 
"الحق التارياي لسيهود عسى أرل إسرابيل"أ بمعنى أن التنكر لحاوق شعبنا الفسسطيني سي وطنهأ لم 

 ون دولة )غال   عسى كل الاوانين(.يعد برنام ا سياسيا لهذا الحز  أو ذاكأ إنما قان
سااط حل الدولتين  وأضاف بركة: "نحن ناول إن سسسطين الكامسة هي وطن الشع  الفسسطيني وا 
يعيدنا لسمربع األول: سسسطين التارياية هي وحدة واحدةأ ول يمكن أن نابل أن نعي  سي نظام سصل 

 ى الوطن من أي مكان سي العالم".عنصري سي وطنناأ ألننا أصحا  البالد ونحن لم نها ر إل
وقد اتاذ ال تما  سسسسة من الارارا أ منها لستنفيذ الاري أ وقرارا  عسى المستوى األبعدأ بحي  

 تستمر الموا هة ضد الاانون والسياسا  ااسرابيسيةأ عسى عدة صعد ومستويا .
د قرر  سكرتارية الس نة وبااضاسة لاراري تنظيم مظاهرة سي تل أبي  والتحضير لممتمر عام سا

 أيضا التو ه لألمم المتحدة وعاد لااءا  سياسية مع هيبا  األمم المتحدة الماتصة بحاوق اانسان.
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وعسى صعيد الداالأ تارر أيضا عاد لااءا  مع ماتسف الفصابل الفسسطينية سي رام هللا لتنسيق 
اهير الفسسطينيةأ مع مواصسة موقف سسسطيني موحد وتكسيف طاقم قانوني لوضع ورقة موقف لس م

 التشاور مع مركز "عدالة"أ لرسع التماس ضد الاانون لسمحكمة ااسرابيسية العسيا.
 23/7/2018، العربي الجديد، لندن

 
 اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني  .38

ن الكنابس سي سسسطينأ أن ما يسمى "باانون الاومية أكد  الس نة الرباسية العسيا لشمو : رام هللا
أ ياصي الديانتين المسيحية وااسالمية كما إقصابيالصهيوني" الذي أقر مماراأ قانون عنصري 

 ياصي المسيحيين بكل كنابسهم األرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية و ميع الكنابس األارى.
مساء اليوم الثنينأ موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار  وثمن  الس نة الرباسية سي بيان لهاأ

بشارة بطرس الراعي ونداءد إلى منظمة األمم المتحدة وم سس األمن الدوليأ اصدار قرار دولي 
ودع   ميع رمساء الكنابسأ ااصة أن  ميع رعاياها واتباعها هم  .ااسرابيسييبطل قرار الكنيس  

اتااذ موقف  ماعي يندر  سي  إلىي يستهدسها "قانون الاومية الصهيوني"أ من الاوميا  والفبا  الت
 ال هد العام ابطال هذا الاانون حماية لسو ود المسيحي سي األراضي المادسة.

واعتبر  الس نة الرباسيةأ أن الاانون المذكور هو عدوان عسى حاوق الشع  الفسسطيني بمسسميه 
المتحدة وأبسط مبادئ الديماراطية وحاوق  األممالدولية وميثاق ومسيحييه ويناقل قرارا  الشرعية 

إعالن  إلىودع  الس نة الرباسية دول العالم والم تمع الدولي ب ميع هيباته وممسساتهأ  .اانسان
دعمها لدولة سسسطين ولحق الشع  الفسسطيني سي تارير مصيرد بزوال الحتالل عن أراضيهأ 

 رار العنصري.ولتحرك دولي ابطال هذا الا
 23/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بحادث سير إسرائيليينجنود  3مقدسي تسبب في مقتل  الئحة اتهام ضد   .39

قدم  النيابة الصهيونية إلى ما يسمى بر"محكمة الصسح" بالادس المحتسةأ أمس : الادس المحتسة
 نود من ال ي  "ااسرابيسي"أ  3لتسب  سي مصر  األحدأ لبحة اتهام بحق شا  مادسيأ بزعم ا

  راء حاد  طرق وقع عسى شار  ما يسمى بر"عابر إسرابيل" سي شباط )سبراير( الماضي.
عاما( من حي الطور بالادس  44وزعم  النيابة العامة سي لبحة التهامأ أن الشا  أنور أبو زينة )

الل حاد  طرق وقع عسى شار  "عابر  نود ا 3المحتسةأ تسب  عن طريق ااهمال بمصر  
 إسرابيل" بمسارد بالار  من قسنسوة.
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كما نسب  النيابة العامة لسسابق أبو زينة تهمة ارتكا  ماالفا  سير بال مسةأ وقيادة السيارة بشكل 
متهور وااهمال االل قيادة الشاحنة التي تسبب  بحاد  الطرقأ كما لم يستزم السابقأ بحس  لبحة 

 ما تسب  بالحاد . 6أ بفترا  الستراحة المسموو بها االل قيادة الشاحنة عسى شار  التهام
 23/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حلم الدولة المستقلة "صفقة القرن"من الفلسطينيين يخشون إنهاء  %70 :استطالع .41

"معهد العالم العربي  لندن: أظهر  نتابج أحد  استطال  لسرأي العام الفسسطينيأ أعدد أرام هللا
من الفسسطينيين يرون أن ما يسمى بر"صفاة الارن" إذا تم   %70لسبحو  والتنمية" )أوراد(أ أن 

 ستمدي إلى إنهاء حسم الدولة الفسسطينية.
بأن قطع المساعدا  الدولية لسسسطةأ يهدف إلى الضغط عسى الايادة الفسسطينية من  %80ويعتاد 

لارن. إضاسة إلى أن نتابج الستفتاء تظهر اناساماا سي اراء المستطسعين أ ل المواساة عسى صفاة ا
بشأن استبناف عمسية السالم سي الوق  الراهنأ مع تأييد ما ياار  النصف لسنهج السياسي لسربيس 

من عموم المستطسعينأ يعارضون قرار  %87محمود عباس وحركة ستح. كما أظهر الستطال  أن 
 %87يميدون هذا الارار. وكذلكأ ساد اعتبرد  %5فين سي قطا  غزةأ ماابل وقف دسع روات  الموظ

بأنه غير مناس . وسيما ياص تعامل السسطة مع متظاهري  %89بأنه غير مبررأ سيما وصفه 
بأن تعامل مع السسطة انذاك لم يكن  %77الضفة المحت ين عسى قرار قطع الروات  عن غزةأ صرو 

أ ضمن عينة 2018يوليو )تموز(  10 - 7ج ضمن استطال  أ ري بتاريخ و اء  هذد النتاب مناسباا.
من البالغين الفسسطينيينأ من كال ال نسينأ سي  1200عشوابية تم ااتيارها بشكل عسميأ مكونة من 
 .%3الضفة الغربية وقطا  غزةأ وضمن نسبة اطأ 

 24/7/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 إللغاء عقود العشرات منهم ونروا" بغزة رفضا  األ وقفة لموظفي " .41
يوم الثنينأ سي وقفة غاضبةأ  ونروا" سي قطا  غزةأاألشارك العشرا  من موظفي وكالة " :غزة

رسضاا لنية الوكالة إلغاء عاود عمل العشرا  من الموظفين سي برنامج "الطوارئ" الذي تنف ذد الوكالة 
د موظفي "أونروا" داال مار الوكالة بمدينة وردد المشاركون سي الوقفةأ التي نظمها اتحا األممية.

 غزةأ شعارا أ طال  بعضها برحيل "ماتياس شمالي"أ مدير عمسيا  أونروا بغزة.
وقال أمير المسحالأ ربيس التحادأ سي كسمة له االل الوقفة: " إذا كان  األزمة وراء تاسيص أعداد 

موا هة األزمة ومنع التاس ي عن موظفي األونروا بغزة ماليةأ سنحن نادم ماترحا  وحسول ل
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وتابع: " لكن إذا كان  األزمة سياسية سنحن نطال  بوبالغنا من أ ل الس وء إلى الشار   الموظفين".
 وأوضح أن "سصل أعداد من الموظفين سيمدي إلى إشعال ستيل األزمة سي قطا  غزة". الفسسطيني".

اة الارن التي تهدف لتصفية قضية الال بينأ وقال إن موظفي "أونروا" بغزةأ "لن يسمحوا بمرور صف
لغاء أونرواأ والسيطرة عسى الادس". وتابع مستكمالا: " نرسل نظام العمل ال زبيأ ونرسل سياسة  وا 

وحذ ر المسحال إدارة الوكالة من الستمرار سي  الفصل أو تمديد عاود العمل حت ى نهاية العام ساط".
 "تاسيص ادماتها".

 23/7/2018، القدس، القدس
 

 بطلب عدم تعديل مهامها "يونيفيل"عون يستبق تجديد والية  .42
 دد الربيس السبناني ميشال عون مطس  بيرو  بت ديد ولية قوا  حفظ : نذير رضا - بيرو 

السالم الدولية العامسة سي ال نو  )يونيفيل( بال تعديل سي مهامها أو ميزانيتهاأ وذلك قبيل انتهاء 
أ وسط إصرار لبناني عسى عدم 2006د سنوياا سي شهر أغسطس )ا ( منذ عام وليتها التي ُت د
 المس بمهامها.

ويستبق الربيس عون بتشديدد عسى رسل أي تعديال أ أي محاول  أو ماترحا  ورد  سي سسم 
الناا  العام الماضي قبل الت ديد لولية الر"يونيفيل"أ وطالب  بتعزيز دور الر"يونيفيل" سي تشديد 

قابة الدولية عسى تحركا  "حز  هللا" سي  نو  لبنانأ وهو ما رسضه لبنان مدعوماا برسل الر 
 أوروبي أيضااأ وانتهى بت ديد وليتها سي العام الماضي دون أي تعديل.

 24/7/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 منيمنة عن "الدولة القومية للشعب اليهودي": ترسيخ للعنصرية والتمييز .43
أ تعسيااا عسى الثنين حسن منيمنةأ سي تصريح يوم. الفسسطيني د -ة الحوار السبناني قال ربيس ل ن
الدولة الاومية لسشع  اليهودي": "لم يكن مفا با أن  إسرابيلقانون إعالن " ااسرابيسيإقرار الكنيس  

الكنيس أ كما يتم إقرار هذا الاانون بعد النااشا  العاصفة والمناورا  والتسويا  التي شهدتها أروقة 
. إن إعادة بع  األدرا لم يكن غريبا عودة الروو إلى هذا الاانون بعد سنوا  ثمان من وضعه سي 

بنيامين نتنياهوأ يأتي  ااسرابيسيهذا الاانون إلى الحياة م دداأ وكما عبر عن ذلك ربيس الوزراء 
االل عهد الربيس دونالد  سرابيسيةواا األمريكيةبالستناد إلى الدعم والتماهي الكامل بين السياستين 

دارته المنحازة اسرابيل بالكامل. وهو ما و د ت سياته سي العتراف بالادس عاصمة موحدة  ترام  وا 
 إليها". األمريكيةونال السفارة  اسرابيل
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دولة قومية لسيهود يمثل الناسة الحاسمة سي تهويد سسسطين وأرضها  إسرابيلوأضاف: "إن قانون 
شعبها العربيأ إذ إن الاانون ال ديد من شأنه أن يطسق مو ة عاتية من العنصرية التي  وته ير

أ كما أن مضاعفاته تطاول الضفة الغربية والاطا  وتمس إسرابيلسي المبة من سكان  20تطال زهاء 
ا بحاوق العودة لال بين الفسسطينيين إلى الدول العربية والعالم. ول شك أن تشريع قانون عسى هذ

ويثب  المثب  سي أن الصهيونية هي إحدى  إسرابيلالنحو من السفور يمكد الطابع العنصري لدولة 
أشكال العنصرية والتمييز التي يسعى الم تمع البشري إلى التاسص منها. والممكد أن هذا الاانون 

السياسية بما يتضمنه من مواد تضع السكان العر  سي سسسطين سي مرتبة ثانية م ردين من حاوقهم 
هي دولة اليهود. وهو ما من شأنه تش يع الاوى  إسرابيلوالوطنية والسغوية وال تماعية باعتبار 

األكثر تطرسا سي السسطة وعسى يمينها عسى تصعيد سياسا  التهويد والتهمي  وااقصاء والعمل عسى 
القا من الدعم والتش يع تنفيذ سياسا  الطرد التي لطالما راود  مايسة هذا الفريق الذي يستفرس انط

 لطروحاته". األمريكي
 23/7/2018، المستقبل، بيروت

 
 عملية إجرامية "الخوذ البيضاء"إسرائيل" عناصر "دمشق: إجالء  .44

المبا  من عناصر "الاوذ  إسرابيل إ الءاعتبر  دمشق يوم الثنين أن : أ ف   –دمشق 
األردنأ  إلىمعارضةأ من  نو  سورية البيضاء"أ الدسا  المدني سي مناطق سيطرة الفصابل ال

 ".إ راميةاست ابة لطس  دول غربية عدةأ "عمسية 
وناس  وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( عن مصدر مسمول سي وزارة الاار ية والمغتربين إن 

م ما "العمسية اا رامية التي قام  بها إسرابيل وأدواتها سي المنطاة سضح  الطبيعة الحاياية لتنظي
 ".ةيسمى الاوذ البيضاءأ الذي قام  سورية بالتحذير من مااطر 

وأضاس  الوكالة سي بيان "ل تكفي كسما  اادانة لستعبير عن الساط الذي يشعر به كل السوريين 
سرابيل واألردنأ لتنظيم  إزاء هذد الممامرا  الدنيبة والدعم الالمحدود الذي قدمته الدول الغربيةأ وا 

اءأ وعصابا  داع أ والنصرةأ والتنظيما  اارهابية األارى التي عمس  طيسة ثماني الاوذ البيض
 سنوا  بهدف حرف سورية عن مسارها وتدمير المن زا  التي حااتها".

وأكد  أنه "لم يعد مابول بعد اآلن عاد أي ا تما  أو مناقشا  سي منظمة حظر األسسحة الكيماوية 
بح  ادعاءاتهم الكاذبة حول استادام السالو الكيماوي سي سوريةأ وسي المنظما  الدولية األارى ل

ألنه ل تو د أسسحة كيماوية سي سورية أصال التي تتطسع ألن تاوم المنظما  الدولية المعنية 
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بمكاسحة اارها أ ومنظمة حظر األسسحة الكيماوية بتصحيح مواقفها وصورتها التي تأثر  كثيراا من 
 دور الهدام الذي قام به تنظيم الاوذ البيضاء وشايااته".انكشاف وسضح حاياة ال

 24/7/2018، الحياة، لندن
 

 واشنطن تدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة .45
يرردرس البيرر  األبرريل التاسرري عررن اطررة إعررادة إعمررار قطررا  غررزة بمسرراعدا  : تحريررر هاشررم حمرردان

 وبحس  تارير نشرر يروم ااثنرين ول الغربية.دوليةأ وذلك بذريعة المصاع  سي ت نيد األموال من الد
أ سرري "نيويررورك تررايمز"أ سررون مستشررار الررربيس األمريكرري وصررهردأ  اريررد كوشررنرأ توصررل 23/7/2018

إلررى نتي ررة مفادهررا أنرره بسررب  الترروتر سرري قطررا  غررزة سررون اادارة األمريكيررة لررن تررن ح سرري ت نيررد مبررا  
لالستثمار سي قطا  غزةأ كمرحسرة سراباة لنشرر صرفاة  ماليين الدولرا  التي طسبها من الدول الغربية

 الارن" لسربيس األمريكيأ دونالد ترام .
وبحس  "نيويورك تايمز" سون عمسية ت نيد األموال سشس  "بسب  الوضع األمني والسياسي سري قطرا  

 غزةأ وتصاعد احتمال  وقو  موا هة عسكرية مع إسرابيل".
 23/7/2018 ،48عرب 

 
 تعرب عن قلقها من "قانون القومية" اليهودي "بريطانيةالخارجية ال" .46

أ عرن قساهرا مرن "قرانون الاوميرة" اليهرودي 23/7/2018 أعرب  الاار يرة البريطانيرةأ يروم الثنرين :لندن
سرري معرررل إ ابتهررا عسررى سررمال تارردم برره  أوتابعرر  الاار يررة الررذي تبنترره دولررة الحررتالل ااسرررابيسي.

"بصرفتنا أصردقاء اسررابيلأ  :سي لندن حول موقفها من الاانون المرذكورمراسل إحدى وكال  األنباء 
 نشعر بالاسق" من هذا الاانون ال ديد.

 23/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مباشك ك في جدوى "خطة سالم" تر ... ويبالسعي إلجهاض أوسلو "إسرائيل"مبعوث أوباما يتهم  .47
  الارراص ادارة الرررربيس األمريكرري السرررابقأ برراراك أوبامررراأ تررل أبيررر : أعسررن سرانرررك لفنشررتاينأ المبعرررو 

تردير سياسرة مناقضرة لتفاقيرا  أوسرسوأ حير   "إسررابيل"والفسسرطينيينأ أن  "إسررابيل"لسمفاوضا  برين 
تاوم بنال السسطةأ تدري يااأ إلى المستوطنين بدلا من الفسسطينيينأ وهي عمسية يمكن تسميتها "أوسسو 

أنه كان قد توصل  وكشف لفنشتاين سي ماابسة مع "تايمز أوف يسرابيل"أ سسو".العكسي" أو "عكس أو 
أ وعنرردما أابررر الررربيس أوبامررا بررذلكأ برردا أنرره داررل سرري حالررة 2015إلررى هررذد النتي ررة سرري ربيررع العررام 
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حباط. ولذلكأ وبداسع الغض  مرن هرذد السياسرة ااسررابيسيةأ قررر أوبامراأ سري حينهراأ رسرل  صدمة وا 
 ا أ سصدر الارار.عمر أ الذي يدين المست2334النال ضد قرار م سس األمن الرقم  استادام حق  

مر  اوكان المبعو  األمريكي يتكسم سي إطرار تشركيكه ب ردوى اطرة سرالم الرربيس األمريكري دونالرد تر 
عسررى مصررير حررل  الترري لررم يررتم طرحهررا بعررد. وقررال إن كررل مررن يريررد السررالم سرري هررذد المنطاررة بررا  قسارراا 

 سب  النشاط الستيطاني.الدولتين ب
 24/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 حذر من تفاقم األوضاع في غزة بشكل حاديالمفوض السامي لحقوق اإلنسان  .48

أ من اطورة "تفاقم األوضا  23/7/2018ن حذر  األمم المتحدةأ يوم ااثني: محمد طارق - نيويورك
ع المفررول السررامي لحاروق اانسررانأ زيررد رعررد وأر رر بشركل حرراد سرري قطرا  غررزةأ اررالل الفترررة المابسرة".

الحسينأ سري كسمرة ألااهرا ارالل ا تمرا  ل نرة األمرم المتحردة المعنيرة بحاروق الشرع  الفسسرطيني غيرر 
الاابسة لستصررفأ سري المارر الردابم لسمنظمرة الدوليرة بنيويروركأ عبرر دابررة تسفزيونيرة مغسارة مرن  نيرفأ 

ونرررواأ والايررود األألزمررة الماليررة الحررادة الترري توا ههررا وكالررة تحررذيرد مررن تفرراقم األوضررا  سرري غررزة إلررى ا
 ومصر. "إسرابيل"الاطا  من  ان   عسىالمفروضة 

كما أر ع تحذيرد من احتمال تفاهم األوضا  إلى "اعتماد قرانون الدولرة الاوميرة سري إسررابيلأ األسربو  
وااصة المواطنين العر  سري الماضيأ الذي يرسخ التمييز المتأصل ضد الم تمعا  غير اليهوديةأ 

 إسرابيل وسكان مدينة الادس الشرقية المحتسةأ وهو ما قد يزيد حدة التوترا ".
 ودعا المفول األممي إلى "معال ة األسبا  ال ذرية لسمظاهرا  األايرة )مسيرا  العودة( سي غزة".

سسسرطيني )عسرى  100ر من سي إنشاء ل نة دولية مستاسة بشأن ماتل أكث وقال إن مكتبه "يساعد حالياا 
سرابيل". ىأ عسطفالا  17أيدي ال ي  ااسرابيسي(أ بينهم   طول السيا  بين غزة وا 

ودعا أيضرا إلرى معال رة الظرروف المعيشرية الصرعبة لسركان الاطرا أ وغرالبيتهم مرن الال برينأ بسرب  
 لتي تفرضها مصر.عسى الاطا أ والايود ا "إسرابيل"الحتالل )ااسرابيسي( وااغالق المفرول من 

وح  الحسين كاسة األطرافأ وكل من يتمتع بنفوذ لديهاأ عسى "سعل أقصرى مرا يمكرن لت نر  انردل  
وشرردد عسررى أن "أي اسررتادام غيررر متناسرر  أو عشرروابي لألسررسحةأ   ولررة  ديرردة مررن العنررف والبررمس".

 يمدي إلى ماتل أو إصابة مدنيينأ هو محظور وسق الاانون اانساني الدولي".
 23/7/2018، لألنباء األناضولكالة و 
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 التداعيات القانونية والسياسية لقانون الدولة اليهودية .49
 عبد هللا األشعل

. ومعسوم 2018ااسرابيسي قانون الدولة اليهودية سي األسبو  الثاني من تموز/ يوليو  الكنيس أصدر 
. وبالفعل 1897قدمه هرتزل عام  أن اليهود ياططون لهذد النهاية منذ مشرو  الدولة اليهودية الذي

ُطبق المشرو  وسق البرنامج الزمنيأ وكان  الاطوة األولى العمسية هي قرار التاسيم الصادر من 
أ والذي قسم سسسطين بين اليهود 1947تشرين الثاني/ نوسمبر  29ال معية العامة لألمم المتحدة سي 

نص عسى قيام دولة يهودية ماابل دولة والفسسطينيين. حرص اليهود سي صياغة المشرو  عسى ال
المشرو   يصدقوا أبعادعربية سي سسسطينأ ولم يكن ذلك ترسا لغويا كما لم يسحظ العر أ بل لم 

 الصهيوني الذي احتشد له الغر  كسه.
ولذلك لم يكن مفا باا ظهور أول تسمية اسرابيل بهذا المعنى سي كسمة شارون سي قمة البحر المي أ 

أ ولم يستف  العر  إلى لفظ الدولة اليهودية الذي كان 2003وأبو مازن والمسك حسين عام بين شارون 
 ماصوداأ وكمحطة أساسية سي برنامج المشرو  الصهيوني.

أ دون أن يدركا أنهما يعترسان بدولة ل حدود لها 1979وهكذا اعترس  مصر واألردن بوسرابيل عام 
إسرابيل دولة يهودية اليوم يبرر سح  العتراف بوسرابيل  ول حدود لطموحاتها. ولذلكأ سون إعالن

لو توسر  اارادة الحرة سي البسدينأ ولكن إسرابيل كعادتها تاسق األوضا  ثم تظهر  زءا اار من 
المشرو  الصهيوني حتى تصل نهاية المشرو أ كما لم يدرك السادا  قطعا أن زيارته لسادس هي 

ل الصهيونية نحو اغتصا  كل سسسطين وتدمير مصر والمنطاة التي ستح  البا  لنطالق اآلما
العربيةأ وما كان له أن يدرك ذلك بحكم ثااسته وتكوينه شبه العسكري وشبه المدنيأ وانغماسه سي 
الفهسوة المصرية دون عسمأ حي  أوهم المصريين أنه ضحك عسى اليهودأ وأنه ينتظر أنهار الاير 

 تنسا  عسى مصر.
اة الارن تاضي بوعالن الدولة اليهودية وغيرها من الاطوا  التي تنفذ اآلن بهدوءأ ولذلكأ سون صف

ويحسبها المراق  أنها أحدا  متفرقة. وقد ألح  إسرابيل وواشنطن عسى الفسسطينيين منذ أكثر من 
عشر سنوا  عسى قبول سكرة الدولة اليهودية كشرط لستبناف المفاوضا أ كما أنه من المضحك أن 

سرابيلأ وهي كسها أرال مصريةأ صفاة  الارن تنطوي عسى مسرحية تبادل األراضي بين مصر وا 
سمثس  النا  مصريأ وسيناء مصريةي ألنه لم يكن هناك ببساطه شيء اسمه إسرابيلأ ساألرل إما 

 أن تكون سسسطينية أو مصرية.
لذي تساصه قصة الارد وكن  قد نشر  ماالة حول مذه  إسرابيل الذي ل يريد العر  أن يدركودأ وا

 وبابع ال بن.. الارد حصل عسى كل ال بن دون أن يدسع شيبااأ وهذا هو ل  التفكير الصهيوني.
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نما قوميةأ ولذلك نص قانون الدولة اليهودية عسى  وتاول إسرابيل إن اليهودية ليس  م رد دينأ وا 
 آلثار المترتبة عسى هذا الاانون.تأكيد العتراف بالاومية اليهودية وحدها سي إسرابيل. وسوف نشرو ا

االصة الاول إن الاانون هو المرحسة قبل األايرةأ كما أنه لم يولد سي سراغ أو من سراغ وأن سكرته 
مو ودة سي مشرو  الدولة اليهودية منذ أكثر من قرن من الزمانأ وأن إسرابيل تافي نواياها الحاياية 

 .ثم تفرضها عسى أنها أمر واقع تحميه الاوة
ولكن هذا الاانون الذي يعبر تعبيراا صحيحاا عن النظرية الصهيونيةي ياتصر سي هذد المرحسة عسى 
إسرابيلأ وسي مرحسة لحاة وأايرة ينطبق عسى كل سسسطين. ويترت  عسى تطبيق هذا الاانون عدم 

همأ وسي العتراف بو ود الفسسطينيين داال إسرابيلأ والستيالء عسى منازلهم وأراضيهم ثم طرد
الاطوة األايرة طرد كل الفسسطينيين من سسسطينأ بحي  تتطابق إسرابيل مع سسسطينأ وتصبح 

قانون العودةأ  1950سسسطين هي الكومنول  اليهودي الذي تحدثوا عنه عندما أصدر  إسرابيل عام 
ان  وكشف  بذلك سي وق  مبكر عن حاياتها التي لم يدركها العالم والعر أ وهي أن سسسطين ك

لسيهودأ وأن الفسسطينيين هم الذين استعمروهاأ ثم  اء اان سيز سأطساوا عسى أعمال العصابا  
الصهيونية ضد الفسسطينيين واان سيز مصطسح حركا  التحرر الوطنيأ وصار قتسى هذد العصابا  

ندو  شهداء يستعيدون أرل أ دادهم من المغتصبين لهاأ كذلك كان واضحا من بيان أبا إيبانأ م
الوكالة اليهودية سي األمم المتحدةأ بعد التصوي  عسى قرار التاسيمي بأن الارار يشهد بأن اليهود 
كانوا سي سسسطين ول تهم المساحة الماصصة لهم كبداية سي الارار. أقول ذلك لكي أصحح 

 عاولهم. صفحا  التاريخ العربي الذي كتبه السفهاءي ممن است ابوا لغرابزهم وحنا رهم واستغسا 
 

 يترتب على هذا القانون النتائج القانونية والسياسية اآلتية:
سي المبة من  54أولا: أن الاانون يتناقل مع ما قررد قرار التاسيم الذي اصص لسيهود حوالي 

سي المبة من مساحة سسسطين.  80مساحة سسسطينأ سوصس  مساحة إسرابيل اليوم إلى أكثر من 
ح إلى أن إسرابيل تمكد سي بياناتها الرسمية عسى أن قرار التاسيم ليس شهادة وهذا طبيعيأ ولذلك نسم

نما هو مرحسة تبنى عسيها. وعسى ال ان  اآلار ظن العر  والفسسطينيون أن قبولهم بارار  ميالدهاأ وا 
التاسيم يشبع  موو إسرابيل التي ل ترتوي إل بكل سسسطين وكل األرل العربيةأ ولذلك قبسوا قرار 

أ كما أن أوسسوأ مثسها 1988بداية المأساةأ وقبسه الفسسطينيون عام  1967لتاسيم قبسته مصر عام ا
 مثل صفاة السالم مع السادا أ قد بني  عسى وهم كبير وساعد  عسى مضي المشرو  سي طرياه.
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اضي سي المبة من أر  22ومعسوم أن قرار التاسيم قد ت اوزته إسرابيل سي البداية عندما حصس  عسى 
يعني ذلكأ دون أن تتحفظ  242إضاسة إلى قرار التاسيمأ وسسم العر  بأن الارار  1967سسسطين عام 

 مصر أو األردن عسى هذا التفسير ااسرابيسي واألمريكي.
ثانياا: هذا الاانون يتناقل مع شروط قبول إسرابيل سي األمم المتحدةأ وهو الارار الذي أصدرته 

أ والذي وضع ثالثة شروط يمدي انتهاكها أو تاسفها إلى 1949ار/ مايو أي 9ال معية العامة سي 
إسااط عضوية إسرابيل سي األمم المتحدة. وأهم هذد الشروط احترام حاوق األقسيا  غير اليهودية 
داال إسرابيلأ وكذلك وضع دستور اسرابيل ثم عدم العترال عسى قيام دولة سسسطينية عسى ال زء 

كن المشكسة أن الدول العربية لم تستف  إلى هذا ال ان  الاانونيي عندما كان الماصص لسعر . ول
 الصرا  العسكري المفرول عسى العر  يشغسهم عن الدسا  عن أنفسهم ضد العدوان ااسرابيسي.

ثالثاا: أن هذا الاانون يحول إسرابيل من دولة عادية إلى دولة عنصرية. والعنصرية  ريمة دولية 
أ ولذلك سارع  إسرابيل وواشنطن إلى إلغاء قرار ال معية 1973الااصة بذلك عام  بنص المعاهدة

العامة باعتبار الصهيونية حركة عنصريةأ وصار  الصهيونية من الفضابل السياسية بسب  
الضعف العربي وااسالمي.. ويترت  عسى ذلك أن إسرابيل تفاد كل شروط العضوية سي األمم 

ص عسيها سي المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدةأ وأهمها أن تكون المتحدةأ وهي امسة منصو 
دولة محبة لسسالم وقادرة عسى ادمته. والدولة العنصرية تهدد السالم الدولي وتركز عسى الايم الفاسدة 
سي الم تمعأ اصوصاا إذا كان كيان مثل إسرابيل تسسل إلى سسسطين ثم استأثر بالمكان دون أهسه 

 رسض  إسرابيل أن تابل الفسسطينيين إلى  انبها سي  زء من أرضهم.وسكانه. و 
رابعاا: أن هذا الاانون هو  زء من نظرية سسسطين كسها لسيهودأ وأن إسرابيل تسترد أراضيها المحتسة 
من الفسسطينيينأ وأن ال رابم التي ترتكبها إسرابيل هي دسا  عن األرلأ وأن األراضي التي احتستها 

أن كل قرارا  األمم المتحدة الااصة بهذا الموضو  ل قيمة لهاي ألن إسرابيل تعمل وسق مسك لهاأ و 
نظرية والم تمع الدولي يعمل وسق نظرية أارى. وما دام  إسرابيل أقوى من الم تمع الدوليأ سهي 

 إما أن تفرل نظريتها وسسوكها عسى الم تمع الدولي أو أنها تعامل كحالة ااصة ل يااس عسيها.
اامساا: أن الدول التي اعترس  بوسرابيل تستطيع أن تسح  اعتراسهاي ألن إسرابيل ساد  ماوما  

 الدولة التي يعترف بها.
سادساا: سي ظل هذا الاانون من العب  الحدي  عن حل ي مع بين إسرابيل والفسسطينيين عسى أرل 

 ل سسسطين.سسسطينأ وأن إسرابيل سي ضوء نظريتها سوف تطرد الفسسطينيين من ك
سابعاا: أن إسرابيل تنتهك أحد قواعد الاانون الدولي الهامةأ وهي أن الدولة ل تستطيع أن تتهر  من 
التزاماتها الدولية من االل تشريعاتها الدااسيةأ وهذا التشريع الدااسي ينسف مبادئ الاانون الدوليأ 
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رحسة الفوضى التي يساط سيها مما ي عل سي هذد المرحسة السمال مسحا: هل العالم مستعد سي م
 الاانون الدولي وتسود سي عالقا  الدول الاوة وحدها لتصبح هي الاانون؟
 -من و هة نظر إسرابيل  -ومن الطبيعي أن تماطل إسرابيل سي حل الدولتينأ ومن العب  الحدي  

طين اليهودية. ولعل عن دولة واحدة ت مع الفسسطينيين وااسرابيسييني ألن إسرابيل تريد أن تنفرد بفسس
هذا الاانون يانع السسطة بأن التفاول مع إسرابيل يعني التسسيم بوارا  الفسسطينيين من إسرابيلأ ثم 

كل سسسطين من الفسسطينيين. سهل يمسك أبو مازن هذد الراصةأ وأن يتحمل مسمولية تسسيم  إاالء
 ع  وسوضه بذلك؟سسسطين اسرابيل؟ وهل هذد وظيفة ربيس السسط؟ وهل انتابه الش

من الواضح أن هذا الاانون مادمة انهاء الو ود الفسسطيني كسه سي سسسطينأ سي إطار صفاة 
الارن. سي   عسى الفسسطينيين  ميعا أن يداسعوا عن و ودهمأ ويتركوا االساتهمأ وأن يبادروا إلى 

ا سح  العتراف عاد  سسة طاربة أل هزة منظمة التحريري لكي تعسن عددا من الارارا أ أهمه
أ والسعي مع الم موعة العربية 1993بوسرابيل الذي قدمه عرسا  قبيل توقيع اتفاق أوسسو عام 

وال امعة العربية التي يشترك بعل أعضابها سي هذد المهزلةي لعاد  سسة طاربة لس معية العامة 
طة من محطا  لمرا عة عضوية إسرابيلأ وسرل عاوبا  عسيهاأ مع العسم بأن هذا الاانون مح

المشرو  الصهيونيأ والمنطاة العربية بحكامها هي التي أغر  إسرابيل بالتادم السريع سي مشروعها. 
وعسى الشعو  العربية أن تدرك أن حكامها ليسوا عسى مستوى التحديأ وأنها سوف تدسع ثمناا باهظاا 

 لصفاة ضيا  سسسطينأ ااصة تسك الدول الم اورة لفسسطين مباشرة.
 23/7/2018، "21"عربي  موقع

 
 "صفقة ترامب" ممكن إحباط .51

 هاني المصري
لم تعرل اادارة األمريكية "الصفاة" حتى اآلن بتفاصيسها بصورة رسمية رغم بدء الحدي  عنها غداة 
تولي ترام  سدة الرباسة األمريكيةأ وأعسن  عن مواعيد عدة لإلعالن عنهاأ ولكنها لم تادمها  راء 

ينية الشديدة لهاأ التي أد  إلى معارضة عربية ودوليةأ األمر الذي ي عل عرل المعارضة الفسسط
الصفاة إعالناا بوساتهاأ سآثر  إدارة البي  األبيل تأ يل ااعالن عنها لعل وعسى أن يسي ن الربيس 

 محمود عباس والفسسطينيون موقفهم منهاأ أو يابسوا التفاول عسيها لتعديسها.
طينيون إلى حين ااعالن عن الصفاة وبعد ذلك يارروا قبولها أو رسضها أو لماذا لم ينتظر الفسس

 تعديسها؟
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هناك مثل عربي مفادد أن "المكتو  يارأ من عنوانه"أ وهذا ينطبق عسى الصفاةأ سما قام  به اادارة 
ين األمريكية يدل عسى أنها محاولة لتصفية الاضية الفسسطينية ل حسها. ساد بدأ ترام  عهدد بتعي

سريق ل يتميز ساط بدعم أعمى اسرابيلأ بل إنه سريق صهيوني استيطاني استعماري عنصري يمثل 
 إسرابيلأ وتحديداا اليمين ااسرابيسيأ أكثر ما يمثل الوليا  المتحدة.

وتاس  إدارة ترام  عن هدف إقامة الدولة الفسسطينية ومر عية عمسية السالمأ وتركها تح  رحمة 
تي تتحكم بها عادة إسرابيل كونها الطرف الاوي الذي ل يريد بأي حال إقامة دولة المفاوضا  ال

سسسطينيةأ ثم طرح  ما تسميه "التحريل الفسسطيني وتش يع اارها "أ من االل رسل صرف 
روات  لعابال  الشهداء واألسرىأ إلى در ة إقرار قانون أمريكي يسمح بوقف المساعدا  األمريكية 

 يعة.تح  هذد الذر 
وطالب  واشنطن بضرورة العتراف الفسسطيني بوسرابيل كدولة تمثل الوطن اليهوديأ وما يعنيه ذلك 
من تاٍل عن الرواية الفسسطينية التارياية وستح الطريق لتصفية الحاوق الفسسطينية برمتهاأ وأوضح  

 أن الستيطان ل يمثل عابة أمام السالم.
لسفارة األمريكية إلى الادس والعتراف بها "كعاصمة يهودية لدولة كما اعتبر ترام  أن قرارد بنال ا

إسرابيل" قد أزال موضو  الادس عن طاولة المفاوضا أ ثم قسص المساعدا  األمريكية لوكالة غو  
وتشغيل الال بينأ وطال  بتصفيتها وتغيير صفة الال ئ ليشمل ساط الال بين الذين ولدوا سي 

رار تمديد مار المنظمةأ ما ي عسه بحكم المغسقأ و م د المساعدا  سسسطينأ ولم يوق ع عسى ق
األمريكية لسسسطة باستثناء المساعدا  األمنية الضروري استمرارها لإلبااء عسى التنسيق األمني الذي 

 يادم أمن إسرابيل.
لسسطة وأايرااأ ركز  اادارة األمريكية عسى أن قطا  غزة هو مركز الكيان الفسسطينيأ لذا دع  ا

اعادة سيطرتها عسى الاطا أ وعندما لم يتحاق هذا الهدف ش ع  ما يسمى "الحل اانساني" الذي 
يساهم سي تحايق الهدف ااسرابيسي الاديم ال ديد بفصل الاطا  عن الضفة وتعميق الناسام 

 الفسسطيني ودسعه لمستويا  أكبر وأعمق.
مال لماذا يرسل  ميع الفسسطينيين الصفاة قبل بعد كل ما سبقأ هل يباى أي مساحة أو مبرر لسس

عرضها؟ وال وا  أن الصفاة التي تبدأ بنال السفارة ل تنتهي إل بتصفية الاضية الفسسطينية بكل 
 أبعادها.

سي كل األحوالأ لن يغير من مضمون الصفاة تعديسها مرا  عدة كما سر ب  اادارة األمريكيةأ ألن 
ل عسى طباة مسمومةأ الذي لن يمنع أن تباى مسمومة وقاتسةأ بل هذا التعديل أشبه بر  العس

ا أمريكياا عسى إبااء تفاصيل الصفاة غامضة لإليحاء بأنها مفتوحة  نستطيع الاول إن هناك حرصا
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لستعديال  لتش يع الايادة الفسسطينية لابولها أو التفاول حولها. هذا الفخ الذي إذا وقع  سيه الايادة 
و ا الا إلى قبول الصفاةأ سما تطرحه إدارة ترام  ل يوسر أي أساس يمكن أن يابل سيمدي عا الا أ

 البناء عسيهأ حتى أكثر الفسسطينيين اعتدالا ل يستطيع قبولها.
إن الصفاة غامضة وعرضة لستعديل لكن عسى أساس أن الثاب  الوحيد سيها أنها ستعطي اسرابيل 

 أي شيءأ أو أقل شيء ممكن. أقصى ما يمكنأ ولن تعطي الفسسطينيين
 

 ارتكبت إدارة ترامب أخطاء عدة كان كل منها يقود إلى أخطاء جديدة، ومنها:
: العتااد الااطئ بأن الربيس عباس ل يمسك إل قبول الصفاةأ إن لم يكن سوراا سبعد شهر أو  أولا

ل التصال  شهرينأ وها هي األشهر تمضي وأبو مازن يستمر سي رسضهأ الذي تراسق مع رس
السياسية األمريكية الفسسطينيةأ والدعوة إلى إطار دولي  ديد لسمفاوضا  ل تحتكر سيه اادارة 
األمريكية رعاية المفاوضا  بعد أن انتاس  من دور الوسيط المنحاز الذي قام  به أمريكا تارياياا 

 إلى دور الشريك الكامل لالحتالل.
سي قول  اريد كوشنر سي ماابسته مع  ريدة الادس عندما قاد هذا الاطأ إلى اطأ أكبرأ ظهر 

 -الذي تعامل معه كأسراد يهمهم  يوبهم وليسوا شعباا يداسع عن حاوقه  -حرل الشع  الفسسطيني 
عسى التمرد عسى قيادته إذا استمر  سي موقفهاأ كونه ي هل حاياة الشع  الفسسطيني وأنه متشدد سي 

هأ سضالا عن مطالبته لها بوضع اطة عمسية شامسة قادرة عسى رسل صفاة ترام  أكثر من قيادت
 إحباطها.

ا السعودية واامارا  ومصر واألردنأ سيضغطون  ثانياا: تصور كوشنر وسرياه أن العر أ واصوصا
ذا واصسوا عنادهم سيكونون مستعدين لسحسول محسهمأ والمضي  عسى الفسسطينيين لابول الصفاةأ وا 

أمريكي إسرابيسي ضد الاطر المزعوم الذي تمثسه إيرانأ وما ياتضيه  سي اطة إقامة حسف عربي
ذلك من تغيير سي األولويا  والتحالفا  العربيةأ وتطبيع كامل لسعالقا  مع إسرابيلأ لتتفا أ اادارة 
األمريكية بأن المدى الذي يمكن أن يذه  إليه العر  لم يصل إلى حد الضغط ال دي عسى 

فاول بدلا منهمأ ول التطبيع الكامل مع إسرابيل من دون التوصل أو التادم عسى الفسسطينيين ول الت
 طريق تحايق حل يضمن قيام الدولة الفسسطينية وعاصمتها الادس.

كما لم تحس  إدارة ترام  الحسا  لموقف الشعو  العربية التي ل تزال ترى بأن الاضية الفسسطينية 
ل بالتاسي عنهاأ وهذا ما يدسع الحكام إلى التري  كثيرااأ لدر ة هي الاضية المركزيةأ وأنها لن تاب

معارضتها كما  اء سي ماررا  الامة العربية وسي قمتين إسالميتين وسي م سس األمن وال معية 
 العامة لألمم المتحدة.
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ثالثاا: تصور كوشنر وسرياه أن إسرابيل ستدعم الصفاة التي تحاق مطالبهاأ سُصدموا من و ود 
رضة إسرابيسية قوية لهاأ سَوْضُع بعل العسل عسى السم ل تريدد األطراف ااسرابيسية األكثر معا

 تطرسااأ لذلك صرو  يسون غرينبال  أنه يتفهم إذا عارض  إسرابيل الصفاة.
هناك من يرى أن اادارة األمريكية ليس  بحا ة إلى المواساة الفسسطينية عسى الصفاةأ ألنها ااتار  

ا ماتسفاا عن نهج اادارا  الساباة التي كان  تطرو اطة وتحاول منذ البد اية أو أصبح  تاتار نه ا
تسوياهاأ وسشس  كسها بالتوصل إلى حلأ سااتار  العتراف بالواقع الاابم مع مواصسة إسرابيل اسق 

سي وقابع  ديدة عسى أمل أن يدسع هذا الفسسطينيين والعر  إلى قبول الصفاة سي النهاية وليس 
البدايةأ وأنها ستس أ إلى سياسة العصا وال زرةأ والسعي لتعميق وتعميم الناسام الفسسطيني واستبدال 

 الايادة الفسسطينية بايادة ترضا بما ترسضه الحالية إذا واصس  رسل الصفاة.
 يمثل هذا التغيير سي الموقف األمريكي اعتراساا بالهزيمة من االل عدم الادرة عسى الحصول عسى
المواساة الفسسطينية والعربية سي البداية. أما سياسة اسق الحاابق عسى األرل ودسع األمريكيين 
لالعتراف بها ثم العالم كسه ووضع الفسسطينيين أمام أمر واقع ل يمكنهم رسضه سهي سياسة  اري 

والاطا  العام  العمل بها منذ تأسيس الحركة الصهيونيةأ وتواصس  بعد قيام إسرابيل واحتاللها لسضفة
أ وسشس  مراراا وتكراراا إلى أن ن ح  سي توقيع اتفاق أوسسو الذي اعترس  سيه الضحية بال الد 1967

من دون أن يعترف بالحاوق الفسسطينيةأ بل اكتف  إسرابيل سي أوسسو بالعتراف بالمنظمة كممثل 
 لسفسسطينيين من دون العتراف بأي من حاوقهم.

ة الفسسطينية قد أاذ  الدروس والعبر من الت ار  الماضيةأ وأهمها أن طريق نأمل أن تكون الاياد
التنازل  والعتراف بالواقع ل ياود إلى تسوية معاولة أو حتى شبه متوازنةأ بل قاد وسياود لحااا 
إلى ستح شهية إسرابيل لسحصول عسى المزيد من التنازل  وصولا إلى تحايق هدف إقامة "إسرابيل 

 مسة".الكا
أي حاابق يايمها الستعمار الستيطاني العنصري الحتاللي ل تعطيه حااا ول يترت  عسيها أي 
التزام إذا لم ُتمنح الشرعية لها من الضحيةأ من أصحا  البالد األصسيينأ لذلك من دون شريك 

نما سي هذد الحا لة ما سسسطيني ل يو د صفاةأ مثسما ل يو د عرس بدون عريس أو عروسأ وا 
يتحاق محاولة الاوي سرل الحل الذي يريدد عسى أرل الواقع. وهذا سيكون غير شرعي وممقتاا 

 وقابالا لت اوزد سي حال حدو  تغيير سي موازين الاوى عسى األرل.
إن إسرابيل كان  ول تزال بحا ة إلى شرعية واعتراف من ضحيتهاأ لذلك ل يمكن أن تمر الصفاة 

 ا إذا لم تمرر سسسطينياا.ل عربياا ول دوليا 



 
 
 
 

 

 37 ص             4697 العدد:             7/24/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

هناك من الفسسطينيين والعر  من يهول بصفاة ترام  ويتعامل معها كادر ل راد له وأنه ل قبل لنا 
بوسااطهاأ وأنها ستطبق بمواساة الفسسطينيين أو معارضتهمأ وأنها ستضم دولة سي غزة بعد توسيع 

مأهولة سي الضفة لها أو لألردن. وهذا كم مربع عسى حسا  سيناءأ وضم المعازل ال 720الاطا  بر 
وذاك م رد ماططا  موضوعة لدى األوساط ااسرابيسية واألمريكية منذ زمن بعيدأ وهي لم تر 

 النور ساباااأ ويمكن أل تراد أبداا.
وهناك من يصور وكأن ماتسف األطراف الفسسطينية تعمل عسى تنفيذ الصفاةأ لدر ة ن د أن حركة 

اس بأنها تشكل  سراا لتمريرهاأ من االل تطبيق ماطط سصل الاطا  عن ستح تتهم حركة حم
 الضفةأ تح  ياسطا  الهدنة طويسة األمد والحل اانساني لساطا  بمعزل عن السسطة وعسى حسابها.

أما "حماس" ستدعي أن الربيس عباس هو الذي يساعد عسى تمريرها من االل سرل اا راءا  
اد م سس وطني انفراديأ والتمسك بهدف تمكين الحكومةأ بمعنى العاابية عسى قطا  غزةأ وع

السيطرة عسى الاطا  من البا  إلى المحرا أ أو إما تتحمل "حماس" مسمولية كل شيء أو تتحمل 
 السسطة التي تاودها "ستح" مسمولية كل شيء.

إنهاء  الحاياة أن ماتسف األطراف ضد الصفاةأ ولكنهم يساعدون عسى تطبياها من االل عدم
الناسامأ واتااذ مواقف وسياسا  وا  راءا  تعمق الناسام الذي يشكل اسارة صاسية لسفسسطينيين 

 وربح صاٍف اسرابيل.
ن الموقف الفسسطيني قضى عسيها  سي الماابلأ هناك من يهون بالصفاةأ وياول إنها ولد  ميتةأ وا 

 والهسع.داعي لساوف  قبل أن ترى النورأ أو حولها إلى اطر إقسيميأ وبالتالي ل
يمكن إحباط الصفاة وليس عرقستها ساطأ من االل بسورة رميا شامسة تمدي إلى وحدة وطنية حايايةأ 
عسى أساس سح  العتراف بوسرابيلأ والتمسك بالرواية التارياية الفسسطينية وماتسف الحاوقأ 

يدةأ وتتوسر لها إرادة سياسية سياسية ونضالية  د استراتي يةوعسى رأسها حق العودةأ وتنبثق عنها 
 مستعدة لدسع األثمان المطسوبة لتحاياها.

 24/7/2018، القدس، القدس
 

 إسرائيل رسميا نظام أبارتهايد عنصري... وسنواجهه .51
 مصطفى البرغوثي
أقر   الحكومة والكنيس  ااسرابيسي ان سسسسة قوانين عنصرية غير مسبوقةأ لكن ذروتها كان  إقرار 

نون الاوميةأ الذي كر س إسرابيل كياناا لسيهود ساطأ وحصر حق تارير المصير سيها حصراا ما سمود قا
باليهود ساطأ وحصر أرل سسسطين باليهود ساطأ وسي ظل حاياة أن الفسسطينيين المايمين عسى 
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أرل سسسطين التارياية يمث سون أكثر من امسين بالمبة من السكانأ وأن الفسسطينيين من حمسة 
السفر ااسرابيسية يزيدون عن عشرين بالمبةأ سون هذا الاانون قد كرس إسرابيل رسمياأ بعد   وازا 

 أن كرستها األسعال عمسياأ كنظام أبارتهايد عنصري هو األسوأ سي تاريخ البشرية.
وبذلك سون الحكومة والكنيس  ااسرابيسي ين انحدرا إلى مستوى غير مسبوق سي العنصرية المكشوسة 

أ وأقرا نظاما يارق الاوانين الدولية وعهد حاوق اانسانأ ويغسق البا  نهابيا أمام ما يسمى والوقحة
 "ب هود السالم" و"حل الدولتين".

سهذا الاانون ي عل نظام األبارتهايد العنصري ااسرابيسي أسوأ بألف مرة وأشد عنصرية ودناءةأ من 
 و  أسريايا.نظام األبارتهايد الذي أساطه مانديال وشعبه سي  ن

وبغل النظر عن الد عاءا  الميثولو يةأ وتزييف التاريخ الذي تمارسه إسرابيلأ بما سي ذلك 
اانكار الكامل لو ود وحاوق الشع  الفسسطيني وتارياهأ سال بد من توضيح المعالم السياسية 

 الاطيرة لهذا الاانون.
ني بطابعه العنصريأ وهو سكر ناور طوال وأولها أنه يمثل الااتمة الطبيعية لتطبيق الفكر الصهيو 

مابة عام اافاء مااصدد الحايايةأ وطابعه التوسعيأ وأافى ماططاته اسف الد عاء بأنه الضحية 
وهو المسب  لمأساة الشع  الفسسطينيأ مستغال معاناتهأ وحتى معاناة اليهود أنفسهم سي أوروب اأ إلى 

هأ أايرااأ بكشف و هه الحاياي وعنصري ته بالكاملأ األمر أن حا ق ما اعتاد أن ه قوة كاسية تسمح ل
 الذي ت سى سي ما نص عسيه الاانون بأن ممارسة حق تارير المصير محصورة باليهود ساط.

المعسم الثاني البالغ األهميةأ ما نص عسيه الاانون بأن  الستيطان اليهودي )لحظوا اليهودي وليس 
مال ال وهري ااسرابيسي( هو قيمة قومية وستع مل إسرابيل عسى تش يعه ودعم إقامته وتثبيته. والس 

هنا أين سيتم ذلك؟ إذ لم يحدد الاانون العنصري مثسما لم تحدد أي قوانين إسرابيسية حدود دولة 
سرابيل هي الدولة الوحيدة سي العالم التي لم تحد د حدودهاأ وذلك يعني أول أن الاانون  اليهودأ وا 

األبارتهايد يشمل كل أراضي سسسطين بما سيها الضفة والادس وغزةأ بااضاسة إلى العنصري ونظام 
ال ولن السوري المحتلأ وأكثرأ سالبا  مفتووأ لحاااأ إن توس ر  الفرصة لألطما  الصهيونية 

 لالستيطان والتهويد سي األردن ولبنان.
لحركة الصهيونية عسى بسدانهمأ بعل العر  لألسف كانوا يظنونا نبالغ حين كنا نحذر من مااطر ا

واقتصادياتهمأ وثرواتهمأ واليوم تبدو الصورة واضحة سي محاولة إسرابيل  عل نفسها الاوة ااقسيمية 
 المسيطرة عسى كل المحيط العربي عسكرياأ واقتصادياأ وسياسيا.
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ي عاصمة أما المعسم الثال  الاطيرأ سهو ما نص عسيه الاانون بأن الادس الكامسة الموحدة ه
إسرابيلأ وهذا هو الرد عسى دعاة الستسالم الذين قالوا إن  نال السفارة األمريكية لسادس ياص ساط 

  زءها الغربي.
ذا أردتم المزيد سون الاانون يعتبر تاريخ نكبة الشع  الفسسطينيأ العيد الاومي الرسمي لسدولةأ  وا 

مية أو مدنية لسفسسطينيين الذين يسميهم )غير ويسغي مكانة السغة العربيةأ ويسغي سعسيا أي حاوق قو 
 اليهود( أي األغيار الذين حس  أعراسهم التسمودية ي وز قتسهمأ بل يتو   قتسهمأ واضطهادهم.

سيأتي يوم يندم سيه من صاغوا هذا الاانون وأقرودأ عسى أنهم بوقرارد كشفوا عورة الصهيونية وو ه 
هم كنظام أبارتهايد عنصريأ وستحوا البا  عسى مصراعيه إسرابيل العنصري بالكاملأ وثبتوا نظام

 لن او حركة المااطعة وسح  الستثمارا  وسرل العاوبا  ضدد.
ذا كان  إسرابيل قد ح ز  لنفسها بهذا الاانون وبسياساتهاأ مكانا مضمونا سي معسكر الفاشية  وا 

دتنا سعسيا عسى تأكيد إدراكنا بأننا والعنصرية الشوسينية عالمياأ وهو معسكر مصيرد الزوالأ سونها ساع
شع  واحدأ نعاني من اضطهاد واحدأ ومصيرنا ومستابسنا واحدأ ونضالنا واحد بكل مكوناتنا سواء 

 أ أو سي األراضي المحتسةأ أو سي الاار .1948من يعي  سي أراضي 
اومة الشعبيةأ وحركة ال مع بين الما استراتي يةواحدة لتوحيد هذا النضالأ  استراتي يةول تو د سوى 

 المااطعةأ ودعم الصمود والبااءأ والوحدةأ وتكامل نضال كل مكونا  الشع  الفسسطيني.
اليوم اكتمس  الصورةأ ول سابدة من المراوحة سي الماضي ومشاريعهأ ومفاوضاتهأ وأساليبهأ 

لحتالل العنصري وتسوياتهأ واتفاقياتهأ سهدسنا ال امع ي   أن يكون إسااط نظام األبارتهايد وا
 بالكامل وبكل مكوناته.

 22/7/2018، 48عرب 
 

 سببا  لشن  الحرب على غزة 25 .52
 روغل الفر

 حان الوق  لسحر  ألن غادي ايزنكو  لزاماا عسيه أن يغسق سم نفتالي بيني  قسيالا. -1
قدر من يتوق ال مهور ااسرابيسي لالنتاام من الغزيين عسى "إرها " الحرابق والتسب  بأكبر  -2

المعاناة سي أقل سترة زمنية ممكنةأ ألن ال مهور ااسرابيسي دابما يفكر إلى األمام ويريد ضمان أن 
 الحر  الاريبة لن تكون األايرة.

 بنيامين نتنياهو مسزم بأن يغسق سم بيني  قسيال. -3
 انتهى المونديال. -4
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ية كبيرة تستمر لفترة زمنية كل بضع ل يهم أن تشن إسرابيل حرباا أو عسى األقل أن تاوم بعمس -5
. ببساطة حان الوق . الصواريخ 2014سنوا . كان  المرة األايرة سي "ال رف الصامد" سي العام 

 أصابها الصدأ.
هذا هو األمر السهل الذي ل ياتضي أي  رأة سياسية ول أي مااطرة سياسيةأ ول أي تفكير  -6

سرابيل دابما  –روسةأ ل يو د أي تغيير لسواقع من أساسه إبداعي ول أي انحراف عن النماذ  المع وا 
 تاتار األمر السهل. مصاع  التدري  تسهل الحر .

 بعد قسيل تو د انتاابا . -7
 أسيغدور ليبرمان لزاماا عسيه أن يغسق سم بيني  قسيالا. -8
ي ت ربتها سي ميدان راكم ال ي  ااسرابيسي بعل األسسحة ال ديدة والمتطورة والتي يرغ   داا س -9

 الاتال.
من السهل  داا إارا  ال مهور ااسرابيسي إلى حر . هو ل يسأل ما هو الهدف الستراتي يأ  -10

ل يفحص ما هي المصسحة أو الهدفأ ل يتأكد مسبااا من أنه لن ي د نفسه سي نهاية الحر  سي 
هم شع  مثير لسمشاكل سي كل  الناطة التي ار  منها. ياولون له أار  سيار . ااسرابيسيون

م ال  الحياةأ ولكن سي كل ما يتعسق بالحرو  هو ااضع ومنضبط ويتذكر الكارثة وياتبس التوراة 
 "من  اء لياتسك سبكر لاتسه".

 هذا ما يريدد هللا. -11
 هم الذين بدموا. -12
 تهدد "حماس" و ود دولة إسرابيل بواقيا  ذكرية محترقة تحرق الحاول. -13
إذا كان  –أعددنا الماططا أ نساناأ تسسحناأ من أ ل هذا يدسعون لناأ من أ ل هذا  ندنا  -14

 ي   عسينا أل نار  لسحر  سما هو المنطق؟
 عسيهم إعادة  ثة هدار غولدن. -15
صيف. الكثير من الضحايا المحتمسين لصواريخ "حماس" سي الاار . المدارس وريال  -16

سمى بسغة العدوانية ااسرابيسية وسي  سسا  الستراتي ية سي قيادة ال بهة األطفال سارغة. هذا ما ي
 الدااسية "سي التوقي  المناس  لنا".

 هذا أسضل من الهزة األرضية. أليس كذلك؟ -17
مسزمون بتحسين الرد . أي رد ؟ رد  "حماس" ضدناأ هذا الذي يسب  لنا سي نهاية كل  ولة  -18

 لاسيل من الهدوء.قتالية أن نتوسل من أ ل ا
 بعد الحر  يو د هدوء. -19
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 من أ ل أن نمنح لسسياو ت ربة إسرابيسية أصسية )ياريف لفين رغم ذلك وزير لسسياحة(. -20
ل تو د دولة تواسق عسى إحراق حاولها دون أن ياتسوا بعل مواطنيها. لاد أعطينا لسطابرا   -21

 الورقية سرصةأ لاد حان الوق  لسصعود در ة.
دونالد ترام  ينفذ ما ياوله له بيبيأ وسالدمير بوتين يش عهأ وحان الوق  ليغسق بيني  سمه  -22

 قسيالا.
 أبو مازن ليس شريكاا سي السالمأ هو قابد لر "الماربين" مع دماء يهودية عسى يديه.  -23
 هذا ما كان سكتور أوربان سياوم به. -24
كل ما سي استطاعتهم لمنعهاأ لذلك من الطبيعي أن  ل أحد يريد هذد الحر أ وال ميع سعسوا -25

 تستابسوها بالتصفيق.
 "هآرتس"

 24/7/2018، األيام، رام هللا
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