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*** 
 

 ودمشق تعلن مقتل عقيد وفقدان الطيار الثاني… سورية سوخوي  سقط طائرةت   "إسرائيل" .1
برائيل، أعلنت أمس إس ، أنوكءالتوعن  ،دمشق، من 25/7/2018، القدس العربي، لندنذكبرت 

الثالثء ، إسقءط طءئبرة حبرعية سوبرية من طبراز سوخوي، اختبرقت المجءل الجوي الواقع تحت سيطبرتهء 
فوق هضبة الجوالن، لكن النظءم السوبري قءل إن إسبرائيل استهدفت الطءئبرة أثنء  مشءبركتهء في 

 عمليءت ضد الماءبرضة فوق األبراضي السوبرية.
مقتل قءئد الطءئبرة، وهو ببرتبة عقيد ويدعى عمبران مبرعي، إثبر مصدبر عسكبري من النظءم، أكد 

، فيمء لم «إسقءط طءئبرته قبرب جيب يحتله مسلحو داعش عند المثلث السوبري األبردني مع الجوالن»
 يتم الاثوبر على الطيءبر الثءني.

على  البروسية عن المصدبر قوله إن الطءئبرة لم تدخل أجوا  الجوالن المحتل« سبوتنيك»ونقلت وكءلة 
الطءئبرة السوبرية كءنت في مهمة »وأشءبر إلى أن  «.تم استهدافهء داخل األبراضي السوبرية"اإلطالق، و

قتءلية ضد تحصينءت الجيب الذي يسيطبر عليه تنظيم داعش في أقصى جنوب غبرعي سوبريء في 
ب إسبرائيل تامدت إسقءط الطءئبرة أثنء  تحليقهء فوق الجي»وأضءف أن  «.حوض اليبرموك غبرب دبرعء

الداعشي جنوعي سوبريء، في مساى واضح منهء لكي يتم أسبر الطيءبرين من قبل مسلحي داعش 
 «.والتفءوض على وقف الاملية الاسكبرية التي تستهدف منءطق سيطبرتهم

من جءنبه قءل الجيش اإلسبرائيلي إنه أطلق صءبروخين من طبراز بءتبريوت العتبراض طءئبرة سوخوي 
 ين داخل مجءل جوي تسيطبر عليه إسبرائيل برغم تحذيبرهء.سوبرية باد أن قطات مسءفة كيلومتبر 

براقب عن كثب اختبراق المقءتلة السوبرية من نوع سوخوي المجءل الجوي »وقءل في بيءن إن الجيش 
 «.اإلسبرائيلي مسءفة كيلومتبرين، وتم إسقءطهء بإطالق صءبروخين من طبراز بءتبريوت

نضءل محمد وتد، أحمد  ، عنلمحتلةالقدس ا، من 25/7/2018، ، لندنالجديد العربيوأضءفت 
جيش االحتالل اإلسبرائيلي، أقبّر اليوم الثالثء ، بأن دفءعءته الجوية أسقطت طءئبرة سوبرية ، أن اإلببراهيم
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من طبراز "سوخوي"، لدى اقتبرابهء من أجوا  هضبة الجوالن المحتل، في حين قءل مسؤول في النظءم 
 وا  السوبرية. السوبري إن إسبرائيل أسقطت الطءئبرة داخل األج

وقءل جيش االحتالل إن الطءئبرة الحبرعية السوبرية التي أطلق عليهء النءبر اليوم "سقطت وتحطمت على 
 الجءنب الواقع تحت السيطبرة السوبرية من هضبة الجوالن".

من جهته، قءل نتنيءهو إن "الطءئبرة السوبرية التي جبرى إسقءطهء انتهكت على نحو جسيم اتفءق نزع 
وتبراقبه األمم المتحدة"، وأضءف في بيءٍن نقلته وكءلة "برويتبرز": "قواتنء  1974جوالن لاءم السالح في ال

 قءمت بءلامل المنءسب. نشدد على ضبروبرة احتبرام سوبرية الشديد التفءق فصل القوات بيننء وعينهم".
 

 وتدعو لتنفيذ مشاريع بغزة عبرها ا  مالي تطلب دعما   الفلسطينية الحكومة .2
أك  د مجل  س ال  وزبرا  الفلس  طيني ف  ي جلس  ته بمدين  ة برام هللا ي  وم الثالث  ء  عل  ى أهمي  ة : برأيال   –برام هللا 

ت   وفيبر ال   دعم الم   ءلي للموازن   ة الاءم   ة، وخءص   ة ف   ي ظ   ل األزم   ة المءلي   ة الخءنق   ة الت   ي تواج   ه الس   لطة 
 .%70الوطنية نتيجة االنخفءض الحءد في الدعم الخءبرجي بنسبة 

ه إن ه  ذا األم  بر ي  ؤثبر بش  كل كبي  بر عل  ى خط  م وع  برام  الحكوم  ة وق  ءل المجل  س ف  ي بي  ءن بخت  ءم جلس  ت
عل ى مختل  ف األص ادة، وخءص  ة لتنفي ذ ع  دد م  ن المش ءبريع االس  تبراتيجية ف ي قط  ءع غ زة، مش  ددا  عل  ى 
أن    ه ال يمك    ن أن ي    تم تحوي    ل ال    دعم بءتج    ءة المش    ءبريع، أو بءتج    ءة غ    زة فق    م تح    ت بن    د المس    ءعدات 

نمء كجز  من دعم حل ال واطلع المجلس على مشءبركة فلسطين في اجتم ءع لجن ة  دولتين.اإلنسءنية، وا 
تنس   يق مس   ءعدات ال   دول المءنح   ة ال   ذي عق   د ف   ي أوس   لو، ببرعءي   ة الن   بروي ، ومش   ءبركة األم   م المتح   دة 
واالتحءد األوبروعي والبنك الدولي، والذي بح ث أولوي ءت دع م قط ءع غ زة واالس تجءبة للكءبرث ة اإلنس ءنية 

ووض   ع خط   ة عم   ل لتنفي   ذ المش   ءبريع التنموي   ة ف   ي قط   ءع غ   زة والض   فة  في   ه، وس   بل تمك   ين الحكوم   ة،
 الغبرعية، ال سيمء في شبرقي القدس والمنءطق المسمءة "ج".

وأكد الوفد على ضبروبرة التزام المجتمع ال دولي وال دول المءنح ة ف ي ت أمين ال دعم الم ءلي لميزاني ة وكءل ة 
ئ ين الفلس طينيين، إل ى ح ين إيج ءد ح ل ع ءدل لضمءن استمبرابر عملهء ف ي تق ديم خ دمءتهء لالج ونبروااأل

لقض   ية الالجئ   ين الفلس   طينيين بءعتبءبره   ء الش   ءهد الح   ي عل   ى اس   تمبرابر مأس   ءة الالجئ   ين الفلس   طينيين، 
 وعلى حجم الجبريمة التي ابرتكبت بحقهم.

 24/7/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 كات بذريعة األمن وبفتاوى دينية من االحتالللجرائم وانتهامنصور: الشعب الفلسطيني يتعرض  .3
 عق د مجل س األم ن ال دولي، ف ي نيوي وبرك، الثالث ء ، جلس ة مفتوح ة ح ول الحءل ة الفلس طينية.: نيويوبرك

تواص   ل قم   ع  ق  ءل المن   دوب ال   دائم لدول  ة فلس   طين ل   دى األم  م المتح   دة بري   ءض منص  وبر، إن إس   برائيلو 
وأض ءف أن  غيبر المشبروع، وابرتكءب مزي د م ن الج برائم. الشاب الفلسطيني، وتازيز احتاللهء الاسكبري 

الشاب الفلسطيني ولسباة عقود، تابرض لجبرائم وانتهءكءت بذبرياة األمن وبفتءوى ديني ة م ن االح تالل 
وأش ءبر إل ى أن  تغض الط برف ع ن الق ءنون ال دولي، وال ي زال ش ابنء يا ءني م ن االح تالل والقت ل يومي ء.

وأشءبر إلى أن ش ابنء ف ي الق دس  ني من أزمة إنسءنية مء فتئت تتفءقم،شابنء في قطءع غزة ال يزال ياء
الش برقية والض فة يا ءني م ن وحش ية االح تالل اإلس  برائيلي والتش بريد القس بري وه دم المن ءزل وت دميبر س  بل 

 .على ضبروبرة توفيبر الحمءية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ا  شدد. مالايش
الت  ي ت  دعم النظ  ءم الانص  بري ف  ي فلس  طين، فبا  د احتفءلن  ء ب  ذكبرى  وانتق  د قي  ءم إس  برائيل بتش  بريع الق  وانين

حبرية والبرائ د ف ي مكءفح ة الفص ل الانص بري نيلس ون من ديال، وت ذكبرنء إبرث ه، العءم على مولد برمز  100
وتاه  دنء بمواص  لة الكف  ءح للحبري  ة والكبرام  ة، ف  ي ه  ذا الوق  ت اخت  ءبرت إس  برائيل أن تش  برع "ق  ءنون القومي  ة" 

وقءل إن "الحكومة اإلسبرائيلية  انصبري الواقع إلى فصل عنصبري مشبرع بءلقءنون.الذي تبرجم الفصل ال
 .هي حكومة مستوطنين من أجل المستوطنين ومن قبل المستوطنين

 24/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ماما  " تإسرائيلـ"بالحجم نفسه كسحب االعتراف ب قرار الكنيست يتطلب ردا   :خالدتيسير  .4
عب  د الحمي  د ص  يءم: ق  ءل تيس  يبر خءل  د، عض  و اللجن  ة التنفيذي  ة لمنظم  ة التحبري  بر الفلس  طينية  -برام هللا 

تحول نوعي من الايءبر الثقيل الذي ال يجوز أن يمبر  قءنون القوميةوبرئيس دائبرة شؤون المغتبرعين، إن 
ن ي  تم التا ءطي ما  ه يج ب أ»وأض  ءف  م بروبر الك  برام أو أن ينحص بر ال  برد ف ي بي  ءن هن ء أو بي  ءن هن ءك.

على نفس المستوى ونالن سحب االعتبراف بإسبرائيل تمءمء، إذ ال يليق بنء أن نقب ل مث ل ه ذا التابري ف 
الخطي  بر ال  ذي يقط  ع الش  اب الفلس  طيني م  ن تءبريخ  ه وعالقت  ه المتج  ذبرة عب  بر  الف الس  نين م  ع أبرض  ه 

ء وتنكبر حقوقنء وتنكبر حقنء كيف يمكن أن نبقي على اعتبراف بدولة تنكبر وجودن»وتسء ل  «.التءبريخية
وت ءبع خءل د ق ءئال إن ال برد يج ب أن «. في تقبريبر المصيبر وتاتببر ذلك الحق حصبريء للش اب اليه ودي 

من المفتبرض أن تجتمع اللجنة التنفيذي ة ف وبرا وتن ءقش خط وبرة ه ذا التط وبر »يكون على نفس المستوى 
 «.  الجديد وتأخذ موقفء بنفس المستوى والحجم وهو سحب االعتبراف

وأضءف خءلد ممث ل الجبه ة الديمقبراطي ة ف ي اللجن ة التنفيذي ة ان الوض ع اتن ال يحتم ل التأجي ل عل ى 
المصءلحة واستاءدة الوحدة الوطنية ال ياني عدم بحث ه ذة المس ألة الخطي برة وبأس برع وق ت. واس تطبرد 
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لمجل  س ال   وطني وأوض  ح أن القي   ءدة با  د اناق   ءد ا«. لك  ن يب   دو أن ل  يس هن   ءك ني  ة ف   ي ه  ذا اال ج   ءة»
أعلن  ت االنض  مءم إل  ى ع  دد م  ن المنظم  ءت واالتفءقي  ءت وق  دمت اإلحءل  ة إل  ى المحكم  ة الجنءئي  ة الدولي  ة 

لكنن  ء ل  م نق  دم أس  مء  الجن  براالت والمس  ؤولين ال  ذين يص  دبرون أوام  بر بءلقت  ل مث  ل وزي  بر التال  يم نفت  ءلي »
وافيغدوبر ليببرمءن وزيبر الج يش  بينيت وموشي يالون وزيبر الجيش السءبق وايليت شءكيد وزيبرة القضء 

ان إس  برائيل ش  برعت بتس  ليح »وأض  ءف خءل  د متس  ءئال  «.الح  ءلي ال  ذي يس  كن ف  ي إح  دى المس  توطنءت
ال نس تطيع احت وا  حم ءس دون أن نطءل ب بن زع س الحهء كق وة خلفي ة ت دعم موق ف  االمستوطنين فلم ءذ

ى ه  ذا األس  ءس وعل  ى أبرض  ية المف  ءوض، فغ  زة ج  ز  ال يتج  زأ م  ن ش  ابنء وال ب  د أن نتاءم  ل ماه  ء عل  
 «.الحبرص والوحدة الوطنية في ظل التاددية التي تقوي الموقف وال تضافه

 24/7/2018، لندن، القدس العربي
 

 اإلداري  محمد النتشة بعد عامين من االعتقال النائباالحتالل ي فرج عن  .5
شبرياي الفلسطيني عن أفبرجت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي عصبر الثالثء  عن النءئب في المجلس الت

كتل   ة التغيي   بر واإلص   الح ع   ن حم   ءس األس   يبر محم   د جم   ءل النتش   ة، با   د س   نتين قض   ءهء ف   ي س   جون 
عل   ى ح   ءجز الظءهبري   ة بمدين   ة  2016س   بتمببر  22وك   ءن األس   يبر النتش   ة اعتق   ل إدابري    ء ف   ي  االح   تالل.

 2006تش برياي ع ءم وانتخ ب النءئ ب النتش ة لاض وية المجل س ال الخليل جنوب الضفة الغبرعية المحتلة.
أش  هبر تقبريب   ء، ف  ي ح   ين  8س  وى  2003خ  الل وج  ودة ف  ي الماتق  ل، ول   م يخ  برج م  ن الس  جن من  ذ ع   ءم 

سنة متفبرقة في سجون االحتالل، اعتقل منهء ثالث مبرات خالل عضويته في  20أمضى مء يزيد عن 
 المجلس التشبرياي.

 24/7/2018فلسطين أون الين، 
 

 الرضوخ والتبعية األمنية الهزيلة للسلطةسببه  لمى خاطرحتالل اعتقال اال :نائب في "التشريعي" .6
اعتببر النءئب في المجلس التشبرياي عن حبركة حمءس في مدينة الخلي ل الش ين ن ءيف البرج وب تكثي ف 
االح   تالل م   ن سيءس   ة اعتق   ءل الحبرائ   بر ف   ي اتون   ة األخي   برة جبريم   ة تض   ءف لجبرائم   ه المتواص   لة بح   ق 

ب ف ي تص بريح ل ه ي وم الثالث ء ، أن اعتق ءل لم ى خ ءطبر يه دف إل ى وأوضح البرج و  الشاب الفلسطيني.
 إسكءت صوت الحق، ومنع وصول الصوت الحبر إلى البرأي الاءم المهتم بءلقضية الفلسطينية.

وق  ءل إن م  ء ج  برأ االح  تالل عل  ى اعتق  ءل الحبرائ  بر، ه  و حءل  ة البرض  وه والتباي  ة األمني  ة الهزيل  ة للس  لطة، 
يني ه  دفء مش  بروعء وس  هال لالح  تالل ف  ي ظ  ل غي  ءب أي ش  كل م  ن والت  ي جال  ت م  ن الم  واطن الفلس  ط

واستهجن إصبرابر السلطة على التمكين  أشكءل الحمءية أو الدعم له من المستوى السيءسي الفلسطيني.
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في غزة في الوقت الذي تاتقل فيه الحبرائبر من بين أطفءلهن في الضفة دون أدنى مقءوم ة أو تص بريح 
سيءس  ي ف ي الس  لطة، مبردف  ء "ه  ل تس  اى الس لطة لتمك  ين ف  ي غ  زة يش  به إدان ة عل  ى المس  توى البرس  مي ال

 تمكينهء في الضفة التي تستبءح منءطقهء كءفة من قبل االحتالل دون أي برادع ".
 24/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 السفارة الفلسطينية في إيطاليا تنفي غرق أي فلسطينيين في ليبيا .7

"با  د استقص  ءئهء م  ع الجه  ءت الماني  ة ف  ي ايطءلي  ء  :إيطءلي  ء أن  هى ل  د يةقءل  ت الس  فءبرة الفلس  طين: بروم  ء
بخصوص مء يبروج عببر باض وسءئل االعالم وشبكءت التواصل االجتمءعي حول غبرق سفينة تحمل 

ونف ت الس فءبرة ف ي  مه ءجبرين وم نهم فلس طينيون ق برب الس واحل اإليطءلي ة الي وم الثالث ء ، إن ه ال ص حة.
أن ليس هنءك أي ح ءدث غ برق أو ح ءالت انق ءذ تم ت ق برب الس واحل  تصبريح لهء كل مء يشءع، مؤكدا  

 االيطءلية لغءية اتن.
 24/7/2018، فلسطين أون الين

 
 هنية يستقبل منسق األمم المتحدة ميالدينوف .8

استقبل برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس إسمءعيل هنية ظهبر يوم الثالثء ، منسق األمم المتحدة 
وبحث هنية مع ميالدينوف الاديد من القضءيء  برق األوسم نيكوالي ميالدينوف.لاملية السالم في الش

المهمة المتالقة بءلوضع الفلسطيني في قطءع غزة، وعلى برأسهء ُسبل تحسين األوضءع اإلنسءنية 
الصابة لشابنء في غزة، وتم االستمءع إلى نتءئ  الجهود التي يقوم بهء السيد ميالدينوف مع األطبراف 

وجبرى خالل اللقء  التطبرق إلى مء يسمى بقءنون القومية الجديد واقتحءمءت المسجد  لة.ذات الص
األقصى المبءبرك وخطوبرة تداعيءته، وطءلب هنية األمم المتحدة بءلتدخل الاءجل لوضع حٍد لهذة 

واستابرض الطبرفءن قضية األونبروا والتقليصءت الخطيبرة التي تجبري بحقهء،  السيءسءت الخطيبرة.
تهء على الجءنبين اإلنسءني والسيءسي المتالق بقضية الالجئين في المنءطق الخمسة، إضءفة  وتأثيبرا

في حديثه  هنيةواستحضبر  إلى التصايد اإلسبرائيلي األخيبر والجهود المبذولة لمنع تدهوبر األوضءع.
سهء إلى جءنب قضية قبرية الخءن األحمبر واقتحءم مخيم الدهيشة، االعتقءالت المستمبرة التي تمءبر 

سلطءت االحتالل بحق شابنء الفلسطيني في الضفة المحتلة، والتي كءن  خبرهء اعتقءل الكءتبة لمى 
خءطبر فجبر اليوم من بيتهء، وسلمه صوبرة لهء وهي تودع طفلهء، وعجءنبهء جنود االحتالل في مشهد 

 مؤثبر، مء يدلل على أن االحتالل ممان في تجءزوة لكل األعبراف والقوانين اإلنسءنية.
 24/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 "الجهاد" و"الشعبية" تطالبان السلطة بإنهاء عقوبات غزة .9
دعت حبركة الجهءد والجبهة الشابية إلى إنهء  اإلجبرا ات الاقءبية ضد قطءع غزة البءسل، : غزة

قب وأكد الفصيالن في بيءن مشتبرك، يوم الثالثء ، ع مسيبرات الاودة.لوتقديم كل الدعم واإلسنءد 
اجتمءع لهمء بغزة، ضبروبرة إعطء  األولوية القصوى إلنهء  االنقسءم وا عءدة بنء  الوحدة الفلسطينية 
على أسس سيءسية وتنظيمية واضحة تستند لمبدأ الشبراكة والقيءدة الجمءعية للنضءل الوطني 

 الفلسطيني.
يل حقيقي للشاب ودعء الجءنبءن "لاقد مجلس وطني فلسطيني شءمل وتوحيدي قءئم على أسءس تمث

الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخءبرجه يستند إلى إجبرا  انتخءبءت حبرة ونزيهة الختيءبر أعضء  
المجلس الوطني يضم كءفة أطيءف الشاب الفلسطيني وقواة السيءسية وفاءليءته االجتمءعية 

 وشخصيءته الوطنية".
طءبر ا سيءسي ء وقءنوني ء وجهة وطنية وشدد الجءنبءن على أهمية الحفءظ على المنظمة إنجءز ا وطني   ء وا 

عبريضة تمثل الشاب الفلسطيني في مختلف أمءكن وجودة، ودعتء إلى بلوبرة ببرنءم  سيءسي للمنظمة 
يستند لخيءبر المقءومة بجميع أشكءلهء وعلوبرة برؤية سيءسية استبراتيجية شءملة إلعءدة بنء  الحبركة 

وأكد البيءن  موقاهء الحقيقي قضية  مبركزية  لشابنء وأمتنء.الوطنية الفلسطينية، وا عءدة القضية إلى 
 ."أهمية التصدي لصفقة القبرن وبرفض البرهءنءت على أنه يمكن تحسينهء أو القبول بأجزا  منهء

 24/7/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نخاطر يدل على فشل التنسيق األمني في حماية األرض واإلنسالمى : اعتقال الكاتبة حماس .11
قءل عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس موسى دودين إن اعتقءل االحتالل اإلسبرائيلي الكءتبة 
الصحفية لمى خءطبر فجبر اليوم محءولة يءئسة وفءشلة إلبرهءب األقالم الحبرة وقءدة البرأي والامل 

 وعّين دودين أن اعتقءل خءطبر يدلل على مدى فشل نه  التنسيق الوطني في مجتمانء الفلسطيني.
األمني في حمءية اإلنسءن واألبرض الفلسطينية من االحتالل، بل يزداد الادو تحت هذا الغطء  

جبرام ء بحقِّّ شابنء. ء وا  ءلضفة بوأكد أن هذا التصايد الخطيبر ضد نسءئنء  والتاءون غطبرسة وبطش 
والذي طءل في أقل من شهبر ونصف أبرعع سيدات من مدينة الخليل، لن ينجح في إخمءد شالة 

وأضءف أن الكءميبرات وثقت مشءهد إنسءنية مؤثبرة لوداع الكءتبة خءطبر لطفلهء لحظة ، قءومةالم
اعتقءلهء، وهي صوبر حية تثبت إبرهءب دولة االحتالل، وتفتح الطبريق واساء أمءم أحبرابر الاءلم؛ لفضح 

 جبرائمه ومالحقءته في كل الميءدين.
 24/7/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 ام" في غزة تحمل تهديدا للجيش اإلسرائيليالفتة ضخمة لـ"القس .11
 علقت كتءئب عز الدين القسءم، الجنءح المسلح لحبركة حمءس، اليوم الثالثء ،: محمد مءجد - غزة

 الفتة ضخمة في قطءع غزة تحمل تهديدا بقنص جنود إسبرائيليين.
"القسءم" وهو  وتوجد في الالفتة، المالقة بمفتبرق الشجءعية شبرق مدينة غزة، صوبرة ألحد عنءصبر

 يحمل سالح قنص، بينمء توجد على برأس جندي إسبرائيلي دائبرة الهدف للسالح.
 وكتبت "القسءم" عبءبرة على الصوبرة، مفءدهء: "سيدفع الادو ثمنء من دمءئه، فءلجزا  من جنس الامل".

جد بهء ووبردت هذة الابءبرات في بيءن لكتءئب القسءم، الخميس المءضي، باد قصف إسبرائيل نقطة يتوا
وقءلت الكتءئب، في هذا البيءن، إن "الادو سيدفع  عنءصبر من "القسءم"، مء أدى إلى استشهءد أحدهم.

 ثمنء من دمءئه مقءبل هذة الجبريمة؛ فءلجزا  من جنس الامل".
 24/7/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 مع انسحاب تدريجي للقوات اإليرانية من سورية "إسرائيل" .12

إسبرائيلية  -ظهبر أمس أن تفءهمءت بروسية : ، أ ف ب«الحيءة» -القدس المحتلة  لندن، النءصبرة،
مع الوجود الاسكبري اإليبراني في سوبرية. وعلم أن تل أبيب « تدبريجي»جبرى إحبرازهء في شءن تاءٍط 

كيلومتبر عن الجوالن  100تنظبر بإيجءبية إلى عبرض بروسي بضمءن إباءد القوات اإليبرانية مسءفة 
أباد من الاءصمة دمشق )شمءل سوبرية وغبرعهء(، لكنهء طءلبت في المقءبل بتفكيك  المحتل أي إلى

كمء شددت على «. تهدد أجوا هء»منظومة الصوابرين اإليبرانية الطويلة المدى والبرادابرات التي تاتببرهء 
حبرية الامل ضد أي تازيزات عسكبرية إيبرانية أو إلى حزب هللا اللبنءني. وعدا واضحء  أن الدولة 

 اببرية تفهمت الحءجة البروسية إلى القوات اإليبرانية التي تامل على األبرض.ال
 100وأعلن مسؤول إسبرائيلي عقب اللقء  أن بروسيء عبرضت بقء  القوات اإليبرانية في سوبرية مسءفة 

كيلومتبر بايدة عن هضبة الجوالن، لكن تل أبيب تصبر على أن أي تمبركز عسكبري لطهبران في هذا 
 ل تهديدا .البلد يمكن أن يشك

الاببرية عن مسؤول إسبرائيلي برفيع، قوله إن تل أبيب طلبت من « إسبرائيل اليوم»ونقل موقع صحيفة 
موسكو ضمءن عدد من الشبروط، من شأنهء حبرمءن إيبران من موطئ قدم عسكبري في سوبرية، 
موضحء  أن هذة المطءلب تتضمن: إزالة كل الصوابرين الطويلة المدى من سوبرية، وا غالق كل 

لمصءنع التي تصنع صوابرين دقيقة. ضمءن إخبراج كل أنظمة الدفءع الجوي. وا غالق الماءببر ا
 الحدودية بين سوبرية ولبنءن، وعين سوبرية والابراق، لمنع تهبريب األسلحة اإليبرانية.
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كيلومتبر عند  100 حواليإقءمة حزام أمني بابرض « ملتزمة»وأفءد المسؤول اإلسبرائيلي بإن بروسيء 
، ولكنهء ستستمبر في الامل «كخطوة أولى»المحتل، مضيف ء أن بالدة براضية عن تلك  حدود الجوالن

 في أي مكءن  خبر في سوبرية.« التجذبر اإليبراني»لمنع 
 25/7/2018الحياة، لندن، 

 
 أو غزة ة: لن نتسامح مع أي تهديد ألمننا من سوري"إسرائيل" .13

لدائم لدى األمم المتحدة داني دانون، أبلغ مندوب إسبرائيل ا: األنءضول -محمد طءبرق  -نيويوبرك 
الثالثء ، أعضء  مجلس األمن أن "إسبرائيل لن تتسءمح إزا  أي انتهءك لسيءدتهء، سوا  من قبل سوبريء 

 أو من قبل غزة أو من قبل أي عدو  خبر يهدد أمننء".
 في نيويوبرك. جء  ذلك خالل جلسة مجلس األمن الدولي المناقدة حءليء بءلمقبر الدائم للمنظمة الدولية

وأضءف المندوب اإلسبرائيلي في إفءدته خالل الجلسة: "لقد أطلقت إسبرائيل في وقت سءبق اليوم 
 صءبروخين من طبراز بءتبريوت على طءئبرات نفءثة سوبرية باد أن اختبرقت المجءل الجوي إلسبرائيل".

 24/7/2018لألنباء، وكالة االناضول 

 
 يش بمنظومات مضادة للصواريخلتسليح الج "ال سابق لها"خطة إسرائيلية  .14

من المتوقع أن يصءدق المجلس الوزابري اإلسبرائيلي المصغبر للشؤون األمنية والسيءسية ال  : النءصبرة
لتسليح الجيش اإلسبرائيلي بأسلحة دفءعية، « غيبر مسبوقة»األحد المقبل، على خطة مءلية « كءبينت»

 دوالبر أميبركي. ]مليءبر[ بليون  8.22 من أجل إحبءط أي هجمءت صءبروخية مقبلة، وتبلغ قيمتهء
الاببرية أمس، بأن الخطة هي األكببر على اإلطالق، من حيث « يدياوت أحبرونوت»وأفءدت صحيفة 

برصد الموازنءت، في تءبرين المؤسسة األمنية اإلسبرائيلية التي نجحت في التبروي  لدى المستوى 
كبري والتوتبر األمني على الجبهتين السيءسي بضبروبرة برصد موازنءت إضءفية، بذبرياة التصايد الاس

الشمءلية )سوبرية( والجنوعية )غزة(. وأضءفت الصحيفة أن الخطة ستمتد على عشبر سنوات، يتوقع أن 
، وتهدف إلى تخصيص الموابرد على نطءق واسع 2028وتستمبر حتى أواخبر عءم  2019تبدأ عءم 

ء من الشمءل إلى الجنوب، وتكثيف لتازيز قوة الجيش اإلسبرائيلي وحمءية الجبهة الداخلية بأكمله
المنظومءت الصءبروخية لدى الجيش، وامتالك وسءئل دفءعية متطوبرة، وتطويبر منظومءت حديثة 

 أخبرى تضءف إلى المنظومءت القءئمة.
ستزيد التدابيبر الدفءعية للمواطنين اإلسبرائيليين »ونقلت الصحيفة عن مصدبر حكومي أن الخطة 

حصول على الامق االستبراتيجي الذي يحتءجه لتحقيق انتصءبر عسكبري وتسمح للجيش اإلسبرائيلي بءل
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ستزيد في شكل خءص من استادادات الطوابرئ حتى في حءلة وجود جبهءت »و« واضح وسبريع
 «. متاددة

   25/7/2018الحياة، لندن، 
 

 تراجع قوة الليكود ومعظم الكتل البرلمانية تحافظ على تمثيلها :استطالع .15
بر استطالع للبرأي أجبرته "شبركة األخبءبر" )القنءة الثءنية( اإلسبرائيلية، نشبر مسء  أظه: محمود مجءدلة

 30اليوم الثالثء ، تبراجع حزب الليكود عن النتءئ  التي أظهبرتهء االستطالعءت األخيبرة المختلفة، إلى 
 لحءلية.مقادا في حءل أجبريت االنتخءبءت اليوم، وهو عدد المقءعد التي يشغلهء الليكود في الكنيست ا

 19وبحسب االستطالع، يبرتفع تمثيل حزب "يش عتيد" وحزب "البيت اليهودي"، ليحصل األول على 
ا والثءني على تساة مقءعد، هذا ويبرتفع تمثيل حزب "يسبرائيل بيتينو" بقيءدة وزيبر  أفيغدوبر  األمن،مقاد 

 م.ليببرمءن، ليصل تمثيله إلى ثمءنية مقءعد في انتخءبءت ببرلمءنية تجبرى اليو 
وعّين االستطالع محءفظة كتلة "الماسكبر الصهيوني" وكتلة "يهدوت هتوبراة" على قوتهمء، لتحصل 

ا، فيمء يتحصبر تمثيل الثءنية بسباة مقءعد. 15األولى على   مقاد 
وأظهبر االستطالع حصول أحزاب "شءس" الديني و"ميبرتس" وحزب جديد ببرئءسة عضو الكنيست 

 مقءعد لكل منهء. 5عن يسبرائيل بيتينو( على أوبرلي ليفي أبيكءسيس )المنشقة 
ا لو أجبريت االنتخءبءت اليوم،  12ويتبراجع تمثيل القءئمة المشتبركة بمقاد واحد لتحصل على  مقاد 

وذلك في ظل أزمة التنءوب وممءطلة "الابرعية للتغيبر" في تقديم استقءلة وائل يونس إلتءحة دخول 
 ة نيفين أبو برحمون.مبرشحة التجمع الوطني الديمقبراطي، المبرعي

 24/7/2018، 48عرب 

 

 رفض ممنهج للدعاوى التي يقدمها الفلسطينيون للعليا اإلسرائيلية .16
أظهبر تقبريبر صءدبر عن النيءبة الاءمة اإلسبرائيلية أن الملفءت الفلسطينية واالعتقءالت : محمد وتد

 %25، بحيث أن 2017عءم  اإلدابرية كءنت من أببرز الملفءت والقضءيء التي تداولتهء المحكمة الخالل
من االلتمءسءت لالعتقءالت اإلدابرية،  %23من االلتمءسءت تمحوبرت حول قضءيء للفلسطينيين، مقءبل 

 علمء أن الغءلبية الاظمى للدعءوى وااللتمءسءت تم بردهء وبرفضهء.
من  %3من الملفءت التي تم تقديمهء الاءم المءضي أسفبرت عن إدانة، و %82حسب التقبريبر، فإن 

من  %14الحكم بءلببرا ة، بينمء تنءول برعع التمءسءت الاليء قضءيء تتالق بءلضفة الغبرعية، كمء أن 
 االلتمءسءت قدمت ضد قبرابرات مؤسسءت الدولة المختلفة.
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، هذة المايطءت بمثءبة زيءدة مقءبرنة بءلاءم الذي سبقه، 2017ووفقء لتقبريبر مكتب النءئب الاءم لاءم 
ن االلتمءسءت، فيمء بلغت نسبة االلتمءسءت التي تم بردهء دون تغييبر عند فقم م %11عندمء تم قبول 

 من االلتمءسءت جزئيء. %27، كمء تم برد 59%
منهء تنءولت مسءئل  %25دعوى والتمءس قدم في الاءم المءضي،  2,400وقدم التقبريبر تفصيال عن 

تاءمل مع إدابرة  %16نيين، وضد االعتقءالت اإلدابرية للفلسطي %23مختلفة تتالق بءلضفة الغبرعية، و
 ضد دستوبرية القوانين. %1السكءن و

التقبريبر الذي ينشبر للاءم الثءلث على التوالي، يسلم الضو  على نسبة اإلدانة المبرتفاة في البالد، 
 ويثبت أن هنءك فبرصة ضئيلة ألن تنتهي اإلجبرا ات الجنءئية بببرا ة صحيحة. 

 25/7/2018، 48عرب 

 

 ظم جولة للتعريف بعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيينمنظمة إسرائيلية تن .17
تاتزم منظمة حقوقية إسبرائيلية يوم الثالثء ، تنظيم جولة يوم : األنءضول-سايد عموبري  -القدس 

الجماة المقبل للتابريف بءعتدا ات المستوطنين اإلسبرائيليين بحق القبرى البدوية في األغوابر 
 الفلسطينية.

 الف فلسطيني، يايشون في  10شمءل شبرقي الضفة الغبرعية المحتلة نحو ويسكن في منطقة األغوابر 
بيوت من صفيح وخيءم، وتمناهم إسبرائيل من تشييد منءزل، وياتمدون في حيءتهم على تبرعية المواشي 

 والزبراعة.
وقءلت منظمة "َززيم   لنتحبّرك"، النءشطة من أجل المسءواة والسالم، في بيءن، إن المستوطنين 

 قطاءن األغنءم، ويدمبرون الممتلكءت، ويطبردون مجتماءت كءملة من أبراضيهء. يهءجمون 
وأضءفت أنه "ال يمكن تجءهل مء يجبري، فاشبرات النءشطين من المنظمة توجهوا إلى اإلدابرة المدنية 

 والجيش اإلسبرائيليين لمطءلبتهمء بوضع حد لانف المستوطنين الهمجيين".

 25/7/2018لألنباء، وكالة االناضول 

 

 مناورات عسكرية لجيش االحتالل بغالف غزة تستمر حتى الخميس .18
أعلن جيش االحتالل اإلسبرائيلي، عن انطالق منءوبرات عسكبرية في منءطق "غالف  البرأي: –غزة 

وقءل النءطق بءسم الجيش، في بيءن له، إن هذة المنءوبرة ستتبركز  غزة" تستمبر حتى الخميس القءدم.
وأضءف، أن المنءوبرات ماد ومخطم لهء  و"سديبروت" بغالف غزة. في مستوطنءت "شءعبر هنيفيف"
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بشكل مسبق، وهي جز  من التدبريبءت الاءمة للاءم الجءبري، مشيبرا  إلى أن سكءن الغالف، 
 سيالحظون حبركة نشطة للمبركبءت واتليءت الاسكبرية، خالل فتبرة المنءوبرة.

 24/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 : نوايا قانون القومية أسود من السواد وصفعة في وجوه الدروزائيليان سابقانإسر وزيران  .19
حمل وزيبران إسبرائيليءن سءبقءن على قءنون القومية، واعتببرا أن نوايءة أسود  وديع عواودة: –النءصبرة 

ممن نستهم إسبرائيل وألقت بهم تحت عجلة « المواطنين الدبروز»من السواد وأنه صفاة في وجه 
 برغم خدمءتهم الاسكبرية إلسبرائيل. الحءفلة

، أن ثالثة نواب دبروز، أكبرم «هآبرتس»في مقءل نشبرته  ]وزيبر الدفءع األسبق[ ويستذكبر موشيه أبرنس
الماسكبر »وصءلح ساد )حزب «( يسبرائيل بيتنء»وحمد عمءبر )حزب «( كلنء»حسون )حزب 

غيبر دستوبري. ويقول إنه ال شك  قد التمسوا إلى المحكمة الاليء ضد قءنون القومية ألنه«( الصهيوني
وكذلك بدعم جميع المواطنين اليهود الذين لم ينسوا وال « الجمهوبر الدبرزي »أنهم يحظون بدعم كل 

 التي نشأت بين المواطنين الدبروز وعين إسبرائيل.« األخوة والصداقة»يستطياون نسيءن أواصبر 
يهء، يوضح أن الدبروز لطءلمء وفي مابرض التابيبر عن تحفظه على القءنون بصيغته المصءدق عل

تسء لوا بشكل دائم عمء يمكنهم فاله من أجل إسبرائيل، وليس مء يمكن أن تفاله الدولة اليهودية من 
برعمء ياتبرف قضءة المحكمة الاليء بادم عدالة قءنون القومية بشأن الدبروز مواطني »أجلهم. ويضيف 

ن يأتي في النهءية من الببرلمءن الذي ابرتكب إسبرائيل. ومع ذلك، فإن االعتذابر عن هذا الظلم يجب أ
وياتببر الوزيبر السءبق عوزي ببرعءم )حكومءت حزب الامل سءبقء(  «.الخطأ ويجب عليه التكفيبر عنه

، بأن 1975أن نوايء قءنون القومية أسود من السواد. وقءل إن الجماية الاءمة لألمم المتحدة أقبرت في 
وقد هءجت إسبرائيل ومءجت، فيمء فبرح كثيبرون « انصبري الصهيونية شكل من أشكءل التمييز ال»

بءلتحءلف غيبر المقدس الذي نشأ بين الدول النءمية ضدنء. وقءم سفيبر إسبرائيل في األمم المتحدة 
  نذاك، حءييم هبرتسوغ، بتمزيق القبرابر من على منببر األمم المتحدة.
 25/7/2018القدس العربي، لندن،  

 
 بجراح أصيب بها شرق جبالياالصحة: استشهاد شاب متأثرا   .21

أعلنت وزابرة الصحة بغزة، عن استشهءد شءب متأثبرا  بجبراح أصيب بهء خالل مشءبركته  البرأي: –غزة 
وأفءد النءطق بءسم الوزابرة أشبرف  في مسيبرات الاودة على الحدود الشبرقية لمدينة جبءليء شمءل غزة.
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عءمء ، متأثبرا بجبراحه التي أصيب  26عقيل  القدبرة، اليوم الثالثء ، بءبرتقء  الشءب مجد سهيل محمد
 بهء في البرابع عشبر من مءيو المءضي، خالل فاءليءت مسيبرة الاودة شبرق جبءليء.

 24/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

سقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع األولمحمد  .21  بركة: فلسطين الكاملة هي وطننا وا 
أمس، التوجه لاقد مؤتمبر  48بربرت لجنة المتءباة الاليء داخل أبراضي ق«: القدس الابرعي» –النءصبرة 

جءنب سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخبرى  إلىعءم لفلسطينيي الداخل مع نهءية الاءم الحءلي، 
سيءسية، على المستوى الفلسطيني الاءم والمستوى المحلي إلى جءنب اللقء ات الدولية. ومن أببرز 

 باد أيءم. أبيبالاءمة، إقءمة مظءهبرة جمءهيبرية في تل الخطوات الجمءهيبرية 
في النءصبرة أمس تاقيبء على سن قءنون « المتءباة»وكشفت عن قبرابراتهء في مؤتمبر صحءفي عقدته 

قءنون القومية يؤسس »محمد ببركة في المؤتمبر الصحءفي إن « المتءباة»وقءل برئيس  القومية.
عءمء  70هذا واضح ونحن خببرنء على مدابر »وتءبع «. هءيددستوبريء إلسبرائيل الانصبرية ودولة األببرت

مدينة ومستوطنة أقيمت ال  700كل هذة السيءسءت اإلسبرائيلية من التنكبر لهويتنء والتنكبر للغتنء. 
وجود فيهء للابرب، بمانى أن مء هو في القءنون كءن يمءبرس في المءضي، لكن مء كءن بمثءبة مواقف 

 «.قءنونء دستوبريء، بمانى أنه ملزم ألي حكومة وأي هيئةلحكومءت وألحزاب اليوم أصبح 
سقءط حل الدولتين يايدنء للمبرعع األول.  وقءل إن فلسطين الكءملة هي وطن الشاب الفلسطيني وا 
وأضءف إن هذا المؤتمبر تقبربر أن ياقد باد أيءم من سن قءنون القومية االقتالعي الانصبري، من أجل 

جنة المتءباة، لبلوبرة تصوبرات أولية، تطبرحهء في االجتمءع. وتءبع إعطء  فبرصة لألحزاب ومبرّكبءت ل
هذة قضية ستبرافقنء في الفتبرة المقبلة، خءصة وأن القءنون هو عمليء يقونن كل السيءسءت التي  أن

 ( على مدى سباة عقود، وبرغم ذلك ينطوي على أخطءبر جديدة.%17يواجههء فلسطينيو الداخل )
ءنون يستهدف الشاب الفلسطيني في وطنه، ويستهدف فلسطين الكءملة، فهو قللالبند األول  أنواعتببر 

 «. الحق التءبريخي لليهود على أبرض إسبرائيل»يؤسس بقءنون أسءس مشبروع اليمين المتطبرف بشأن 
 25/7/2018، القدس العربي، لندن

 
 قطعة أرض في القدس لـ"أمالك الدولة" 2,500مساٍع إسرائيلية لضم  .22

تساى حكومة االحتالل اإلسبرائيلي عببر بلديتهء في القدس إلى االستيال  : كسوانيبالل غيث -القدس
على مزيد من أبراضي القدس، خصوصء باد إعالن الواليءت المتحدة األميبركية االعتبراف بءلمدينة 

وفي هذا السيءق أعلن مديبر دائبرة الخبرائم ونظم المالومءت في جماية  عءصمة لدولة االحتالل.
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لتحويل  اإلسبرائيليابرعية بءلقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مسءعي سلطءت االحتالل الدبراسءت ال
، وهو مء إسبرائيلقطاة أبرض داخل مء يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسءت الاءمة في دولة  2,500

 أمالك دولة. إلىياني نقلهء من الملكية الخءصة إلى الاءمة أي 
الهدف من هذا اإلجبرا  اإلسبرائيلي تسبريع عملية البنء   وأوضح التفكجي في تصبريح ل  "وفء"، أن

االستيطءني في هذة األبراضي في إطءبر تهويد وأسبرلة مدينة القدس، مؤكدا على أن القدس باد هذا 
 واإلسالميةالمخطم سيغلب عليهء الطءبع اليهودي بسبب تكثيف االستيطءن وتهويد الماءلم الابرعية 

قطاة كلهء داخل حدود بلدية االحتالل، وهو  2,500لمشبروع يشمل وأضءف أن ا بشكل متسءبرع فيهء.
مء ياني أن هذة األبراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسءت عءمة تءباة لدولة االحتالل 

قطاة أبرض  2,500ويتزامن اإلعالن عن االستيال  على  تحت شاءبر مء يسمى "المصلحة الاءمة".
ل بإجبرا  عمليءت تسوية )طءبو( في عدد من األحيء  المقدسية مع إعالن  خبر من دولة االحتال

 الواقاة في القدس الشبرقية، بهدف تسهيل استيال  االحتالل على مسءحءت شءساة من تلك األبراضي.
إلى ذلك، اعتببر وزيبر الدولة لشؤون مقءومة الجدابر واالستيطءن وليد عسءف، أن مء يجبري في القدس 

حل النهءئي ونحن في القدس نتصدى لامليءت تهجيبر قسبري وهدم، وهي هو نوع من تصفية ملفءت ال
محءوالت لتصفية القضية الفلسطينية وفي حءل نجءح مخططءت التسوية والهدم سينتهي حلم الدولة 

 الفلسطينية.
 24/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لي قاس بسجن عسقالنالكاتبة الفلسطينية "خاطر" تخضع لتحقيق إسرائي .23

قءل نءدي األسيبر الفلسطيني )غيبر حكومي( إن الكءتبة والصحفية الماتقلة، لمى : برام هللا/أيسبر الايس
 خءطبر، تخضع لتحقيق إسبرائيلي، مكثف وقءس، منذ لحظة اعتقءلهء، صبءح الثالثء .
لصبءح، تمكن من وذكبر نءدي األسيبر )غيبر حكومي(، في بيءن، مسء  الثالثء ، أن محءميهء فبراس ا

 زيءبرة خءطبر في ماتقل عسقالن )جنوب(، وأن تفءصيل الزيءبرة ستنشبر الحق ء.
عءم ء(، باد مداهمة منزلهء في مدينة  42واعتقل الجيش اإلسبرائيلي الكءتبة الصحفية لمى خءطبر )

 الخليل جنوعي الضفة الغبرعية.
سبرائيلي اقتحم منزلهم صبءح وقءل حءزم فءخوبري، زوج الكءتبة خءطبر لألنءضول، إن الجيش اإل
وذكبر فءخوبري أن ضبءط  الثالثء ، واعتقلهء باد التدقيق ببطءقتهء الشخصية وتفتيش المنزل.

 المخءببرات اإلسبرائيلية، هددوة قبل نحو أسبوع بءعتقءل زوجته، باد استدعءئه لمقءبلتهم.
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ن أثنء  اعتقءلهء، مء وانتشبرت صوبر للكءتبة خءطبر لحظة وداعهء لطفلهء الصغيبر يحيى ذي الاءمي
 أثءبر موجة من التضءمن ومشءعبر الحزن والغضب على مواقع التواصل االجتمءعي.

 25/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تصاع د وتيرة االعتداء على األطفال الفلسطينيين بسجون االحتالل .24
عتدا  على األطفءل صّادت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، من وتيبرة اال: بءسل مغبرعي -/ وفء48عبرب 

وفق مء قءلت هيئة شؤون األسبرى ، الفلسطينيين في سجونهء، وتامُّدهء بادم تقديم الاالج الالزم لهم
 والمحبربرين، اليوم الثالثء .

عءم ء( وابن  14وقءلت الهيئة إنهء برصدت اعتدا ات جيش االحتالل على الطفل عبد البرحمن قءطش )
تقءلهمء ومهءجمة عدد من الجنود لهمء وطبرحهمء على أبرض عءم ء(، باد اع 14عمه محمد قءطش )

مليئة بءلتبراب والحجءبرة، والتنكيل بهمء في مبركز االعتقءل قبل نقلهمء لقسم األسبرى األشبءل بسجن 
، حيث ياءني  350وعلغ عدد األطفءل المحتجزين في سجون االحتالل اإلسبرائيلي نحو  "مجيدو". طفال 

 الطبي واالعتدا  المستمبر عليهم من جنود االحتالل.هؤال  األطفءل من اإلهمءل 
 24/7/2018 ،48عرب 

 
 في مدينة غزة "األونروا"تواصل االحتجاجات داخل مقر وكالة  .25

في مدينة غزة، برفضء لبد  « األونبروا»أشبرف الهوبر: تواصلت االحتجءجءت داخل مقبر وكءلة  –غزة 
ل المئءت من الموظفين، وذلك برغم إخبراج المنظمة بتطبيق سيءسة تقليص الخدمءت التي تشمل فص

مديبر الامليءت الذي احتجزة الماتصمون داخل مكتبه، بمسءعدة من الشبرطة، وسم تحذيبرات من 
البرئيسي غبرب مدينة غزة « األونبروا»تصءعد حدة االحتجءجءت خالل األيءم المقبلة. ونظم أمءم مقبر 

مهددون بءلفصل، اعتصءمهم داخل المقبر احتجءج جديد، في الوقت الذي يواصل فيه الموظفون ال
وخالل االعتصءم الذي برفع فيه المتظءهبرون الفتءت تندد  وبءلتحديد أمءم مكتب مديبر الامليءت.

، لوح أميبر المسحءل برئيس اتحءد الموظفين، بءلدخول بإضبراب مفتوح عن الامل «األونبروا»بسيءسة 
جءجء على قبرابرات الفصل، وقءل إن االتحءد يومء، يشمل كءفة مبرافق الوكءلة في غزة، احت 21باد 

وبرفض تببريبرات  توضح ذلك، وفق القءنون النقءبي.« األونبروا»إلى برئءسة « وبرقة نزاع»سيبرسل 
إلدخءل تقليصءت في عملهء، وقءل إن االتحءد قدم أفكءبرا الحتوا  األزمة المءلية، وعدم « األونبروا»

 مل من كءفة الموظفين.المس بءلموظفين، كءن من بينهء التببرع بيوم ع
 25/7/2018، القدس العربي، لندن
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 إصابة ثالثة مواطنين بقصف إسرائيلي شرق غزة .26
مواطنين، مسء  اليوم الثالثء ، بقصف إسبرائيلي على مقبرعة من السيءج الحدودي  3أصيب : غزة

جموعة من وأفءد مبراسلنء بأن طءئبرة إسبرائيلية بدون طيءبر، أطلقت صءبروخء تجءة م شبرق مدينة غزة.
المواطنين شبرق مدينة غزة، مء أدى إلى إصءبة ثالثة مواطنين بشظءيء نقلوا على إثبرهء إلى مستشفى 

 الشفء  غبرب المدينة للاالج، ووصفت حءلتهم بءلمختلفة.
 24/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عصابات المستوطنين تسعى إلقامة بؤر في شمال الضفة .27

تساى عصءبءت المستوطنين اإلبرهءبية، في األيءم األخيبرة، إلى إعءدة  :ببرهوم جبرايسي -صبرةالنء
 200االستيطءن في شمءل الضفة الفلسطينية المحتلة، وخءصة جنوب مدينة جنين، إذ استوطن قبرابة 

مستوطن، مع عضوي كنيست، على أبرض كءنت جءثمة عليهء واحدة من ابرعع مستوطنءت، تم 
مستوطنءت قطءع غزة وشمءل الضفة، إبءن حكومة ابريئيل شءبرون قبل  إخال طءبر خطة في ا إخالؤهء

 عءمء. 13
وقد اقتحمت عصءبءت المستوطنين، منذ يومين األبرض التي كءنت جءثمة عليهء مستوطنة "سء نوبر" 
جنوب مدينة جنين، ومكثوا هنءك لمدة يومين، دون أن يحبرك جيش االحتالل سءكنء، وفجبر أمس 

المستوطنين عضوا الكنيست المستوطنين، والمبءدبرين للقءنون إيءة، شولي مالم وعتسلئيل  ىإلانضم 
عصءبءت اإلبرهءب من تلك  إخال سموتبريتش. إلى أن صدبرت أوامبر سيءسية، تباتهء عسكبرية، وتم 

 األبرض.
وقءلت عضوة الكنيست الانصبرية شولي مالم، في تصبريحءت لوسءئل اإلعالم، "لم نصل إلى 

ة منذ أكثبر من عءم ونصف الاءم، ونساى من خالل الكنيست إلى إلغء  قءنون فك االبرتبءط، المنطق
 13ليتسنى إلى  الف من عءئالت المستوطنين الاودة إلى جميع المستوطنءت التي أخليت قبل 

 عءمء".
وقءل عضو الكنيست الانصبري الشبرس بتسلئيل سموتبريتش، "يجب إصالح األخطء  التي ابرتكبت 

مشبروع االستيطءني وعءئالت المستوطنين، تالمنء بءلفال أنه عندمء يتم خلق ضغوطءت شابية بحق ال
وسيءسية في النهءية نصل إلى الهدف، بمء يخص عدم إلغء  القءنون فءلجواب لدى برئيس الحكومة 

 ووزيبر األمن".
 25/7/2018، الغد، عم ان
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 االحتالل يهدم مركزا نسويا وروضة في "جبل البابا" .28
هدمت جبرافءت االحتالل اإلسبرائيلي صبءح اليوم األبرعاء ، مبركزا نسويء وبروضة لألطفءل : د وتدمحم

 في التجمع البدوي جبل البءبء، جنوب شبرق القدس المحتلة.
وقءم طواقم من "اإلدابرة المدنية" التءباة لجيش االحتالل تبرافقهء قواتهء ماززة من الجنود وعنءصبر 

سكني "جبل البءبء" وأغلقوا الطبرقءت المؤدية إليه، فيمء قءمت الجبرافءت بهدم الشبرطة، بءقتحءم التجمع ال
 المبركزي النسءئي وبروضة األطفءل في التجمع السكني القبريب من بلدة الايزبرية.

ووفقء للسكءن، فإن عملية الهدم التي تمت اليوم تدخل ضمن مخطم لالحتالل للقضء  على 
أكببرهء تجمع "الخءن األحمبر"، لصءلح مخططءت ومشءبريع التجماءت البدوية في بءدية القدس، 

 استيطءنية كبيبرة وخطيبرة.
 25/7/2018 ،48عرب 

 

 جنود االحتالل يطلقون كالبهم المتوحشة على والدة أسير في بيت لحم .29
عءشت عءئلة األسيبر عيءد الهبريمي، في مدينة بيت لحم، أجوا  من البرعب، فجبر  حسن عبد الجواد:
فقد أسفبرت عملية االعتقءل الوحشية عن إصءبة والدة  ل قوات االحتالل نجلهء.أمس، خالل اعتقء

صءبة شقيقءت  الماتقل بجبروح في يدهء باد أن نهشهء كلب بوليسي أطلقه جنود االحتالل نحوهء، وا 
الماتقل ببرضوض وكسوبر عقب اعتدا  جنود االحتالل عليهم بءلضبرب، خالل تحطيمهم أثءث 

 المنزل.
 25/7/2018، األيام، رام هللا

 
 ة تشرع بإضراب عن الطعام بسبب ممارسات االحتالل ومستوطنيهسن  واطنة م  م  : الخليل .31

"وفء": أعلنت المواطنة المسنة هنء  أبو هيكل، امس، اإلضبراب المفتوح عن الطاءم؛ بسبب  -الخليل 
 إلىلطبريق البرئيسي المؤدي وطءلبت أبو هيكل، االحتالل بفتح ا ممءبرسءت االحتالل ومستوطنيه.

منزلهء في حي تل البرميدة وسم مدينة الخليل، جنوب الضفة الغبرعية، ليتسنى لهء الدخول والخبروج 
 مزمنة، وال تقوى على الحبركة؛ نظبرا  لثقل وزنهء. أمبراضءتاءني  أنهءبحبرية، خءصة 

طنة "برمءت يشءي" عءمء ، نحن محءصبرون من عدة جهءت بمستو  20"منزلي مغلق منذ مء يزيد على 
المقءمة على أبراضي وممتلكءت المواطنين في حي تل البرميدة وسم مدينة الخليل، يجب فتحه". هذا 

 مء قءلته المسنة هنء  أبو هيكل.
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وتضيف المسنة أبو هيكل، سلطءت االحتالل تفبرض أبرقءمء  تنءدي بهء من يسكن بءلحي، ال أسمء  
بزيءبرات أهل وأقءبرب جميع سكءن المنطقة، واالعتدا ات منذ مء يزيد على ثالث سنوات، وال يسمح 

 إلىمنزلي لنقلي  إلىالهالل األحمبر  إساءفاليومية المتواصلة والتي كءن  خبرهء عبرقلة وصول 
ويحيطون بمنزلي من جميع الجهءت، جنود  أسلحةالمستوطنون يحملون  المستشفى لتلقي الاالج.

وعلى الطبرقءت، ال يببرحون المكءن ليل نهءبر، ممءبرسءت  على الزنءد متمبركزون في ثكنءتهم أصءباهم
عنصبرية وحواجز عسكبرية إسبرائيلية تغلق كءفة السبل المؤدية لمنزلي كمء المنءزل الواقاة في تل 

 البرميدة وشءبرع الشهدا  وسم مدينة الخليل، تفتيش دقيق ومذل، توضح المسنة أبو هيكل.
المفتوح عن الطاءم اليوم  اإلضبرابلامبر ل  "وفء": "أعلنت وتقول أبو هيكل وهي في الاقد الستين من ا

مطءلبة كءفة الجهءت الحقوقية واإلنسءنية بءلضغم على حكومة االحتالل لفتح الطبريق البرئيسي 
 منزلي، ومطلبي عءدل ومشبروع، لتكفل لنء الايش بكبرامة. إلىالمؤدي 

 25/7/2018، األيام، رام هللا
 

 مستشفيات غزة أزمة الوقود والكهرباء تهدد .31
قءلت وزابرة الصحة في قطءع غزة، أمس الثالثء ، إن خدمءتهء الصحية ستتابرض : أحالم حمءد -غزة

 مجددا  لخطبر التوقف، بفال أزمة الوقود، واالنقطءع المستمبر للتيءبر الكهبرعءئي.
وذكبرت وزابرة الصحة في مؤتمبر صحفي عقدته في غزة، أن مء تبقى من منحة الوقود المخصصة 

أزمة الوقود واالنقطءع »وأوضحت أن  أغسطس المقبل.قطءع الصحي تكفي حتى منتصف  ب/لل
، مالنة إجبرا ات تقشفية للحفءظ على مء «المستمبر للتيءبر الكهبرعءئي تستنزف الموابرد والجهد والوقت

إن استمبرابر األزمءت التي تاتبري »وقءلت وزابرة الصحة  تبقى من كميءت الوقود ألطول فتبرة ممكنة.
، وعلى برأسهء تقليص «اإلسبرائيلي»الامل الصحي في غزة مء هي إال إفبرازات سنوات الحصءبر 

وطءلبت الوزابرة جميع الجهءت والمنظمءت والمؤسسءت  «.كميءت الكهبرعء  والوقود الوابردة للقطءع
ل اإلنسءنية والصحية، بسبرعة اتخءذ اإلجبرا ات الالزمة لتوفيبر كميءت ثءبتة ومنتظمة تضمن عدم دخو 

 وخطيبرة. الخدمة الصحية في متءهءت صابة 
 25/7/2018الخليج، الشارقة، 

 
 فلسطيني حلقة وصل بين تكفيري ي قطاع غزة وسيناء "داعشيمصر: " .32

اإلبرهءبي في الشين زويد « داعش»كشفت مصءدبر قبلية هوية زعيم تنظيم : أحمد برحيم –القءهبرة 
صبري في عملية دهم قبل أيءم. وقءلت مصءدبر قبلية الُمكنى أبو جافبر المقدسي، الذي قتله الجيش الم
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إن المقدسي فلسطيني الجنسية من أبنء  قطءع غزة، وُيدعى محمد »ومصدبر مصبري بءبرز، 
وقءل عضو المجلس القومي لمكءفحة اإلبرهءب اللوا  خءلد عكءشة، إن  «.عبداللطيف أبو جزبر
، الفتء  إلى أنه واحد من «إلبرهءبيةعمليءت دهم وتطهيبر ومالحقة للانءصبر ا»المقدسي ُقتل خالل 

أخطبر قيءدات الصف األول في التنظيم. وبرجح أن يكون المقدسي ُقتل في محيم مدينة الشين زويد، 
كيلومتبرا  من الشبريم الحدودي المالصق لغزة، وفي منتصف المسءفة  45المدينة السءحلية التي تباد 

مد عبداللطيف أبو جزبر، الذي انشق عن بين الابريش وبرفح. وأوضح عكءشة أن المقدسي هو مح
وأضءف أن المقدسي اضطلع بمهمءت  «.داعش»في غزة، وانضم إلى « الجهءد اإلسالمي»حبركة 

« نشيطة ومدبرعة»في سينء ، إذ شكل حلقة وصل « داعش»شديدة الخطوبرة واألهمية ضمن صفوف 
 مء بين غزة وخءبرجهء، سوا  في سينء  أو غيبرهء من المنءطق.

 25/7/2018ن، لند الحياة،
 

 األوقاف األردنية ت شكل "خلية أزمة" لمتابعة التطورات في "األقصى" .33
أعلن األبردن، الثالثء ، تشكيل "خلية أزمة"، لمتءباة التطوبرات التي تشهدهء مدينة القدس : عمءن

قى وقءلت وزابرة األوقءف األبردنية في بيءن صحفي، بأن "وزيبر األوقءف الت والمقدسءت اإلسالمية.
وأضءفت  اإلدابرات والجهءت المانية للتبءحث حول المخءطبر المحدقة بءلمسجد األقصى المبءبرك".

"عقدت في مكتب وزيبر األوقءف اجتمءعءت مكثفة لبحث سبل التصدي ألي محءوالت للمسءس 
 وعينت الوزابرة في بيءنهء بأنه "تم تشكيل خلية أزمة لمواكبة أي تطوبرات بءلمسجد األقصى المبءبرك".

ويتبرأس الخلية وزيبر األوقءف عبد النءصبر أبو البصل وعضوية مديبر  ميدانية في األمءكن المقدسة".
عءم أوقءف القدس وشؤون المسجد األقصى محمد عزام الخطيب، ووصفي الكيالني المديبر التنفيذي 

 للصندوق الهءشمي إلعمءبر المسجد وقبة الصخبرة المبءبركة.
مءمه، ونءجح بكيبرات كمء تضم الخلية في عضويتهء، يو  سف أبو سنينة مديبر المسجد األقصى وا 

 المسجد األقصى. فيمديبر التاليم الشبرعي 
 24/7/2018، فلسطين أون الين

 
 : "يهودية إسرائيل" تحٍد جديد للمراهنين على التسويةاألردني "الشراكة واإلنقاذ"حزب  .34

ائيل" يمثل تحديء جديدا لكل المبراهنين أكد حزب الشبراكة واإلنقءذ أن "قءنون يهودية دولة إسبر : عمءن
على مء يسمى بمسيبرة التسوية، ويأتي "ليقبربر من طبرف واحد، وعدعم أميبركي مطلق، كل قضءيء 

 الحل النهءئي التي زعم الزاعمون يومء أنهء ستأتي بءلسالم الاءدل والدائم للمنطقة".
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الذي قءد األمة إلى حءلة أن إسقءط خيءبر المقءومة هو  إلى أمسوأشءبر الحزب في بيءن له 
االستضاءف التي نشهدهء اليوم، وأضاف الثقة بقدبرة النظءم البرسمي الابرعي على أن يفال شيئء 
عمليء على األبرض، سوى النضءل عببر هيئة األمم ومجلس األمن وعقد المؤتمبرات التي انحصبرت 

 مهمتهء بإصدابر بيءنءت الشجب واالستنكءبر.
 25/7/2018، الغد، عم ان

 
 الراعي: ال نقبل بغير الرعاية الهاشمية لمقدسات القدسارة بش .35

أكد البطبريبرك المءبروني الكءبردينءل مءبر بشءبرة بطبرس البراعي، إن  :بتبرا حسن الحسيني -عمءن
الوصءية على األمءكن المقدسة في القدس "ال يمكن أن تكون لغيبر الهءشميين" أصحءب الشبرعية 

ءف خالل لقءئه مع مجلس برؤسء  الكنءئس بءألبردن في موقع وأض الدينية والتءبريخية والسيءسية.
مطبرانية الالتين بءلصويفية، بحضوبر مطبران الالتين في األبردن وليم الشوملي، والسفيبر البءبوي 
المونسنيوبر البيبرتو اوبرتيغء، والبطبريبرك فؤاد طوال، وبرؤسء  وممثلين عن الكنءئس األبرثوذكسية 

ستءنتية، أن جميع الديءنءت السمءوية لهء حق الابءدة في القدس، مضيفء الببروت واإلنجيليةوالكءثوليكية 
كمسيحيين نشابر أن هذة المقدسءت يجب أن يبرعءهء من يقدسهء، وجاللة الملك هو الوصي  إننء"

قبرابر  إلى إضءفةواكد شجبه قبرابر اعتبءبر القدس عءصمة إلسبرائيل،  الوحيد عليهء ولن نقبل بغيبرة".
سنة ونحن بحءجة  1400وقءل "لقد عشنء مع المسلمين  ي األخيبر بيهودية الدولة.الكنيسيت اإلسبرائيل

هذة األبرض ألنهء مبركز ثقءفتنء المسيحية واإلسالمية،  إخال أبرضهم، وال يمكننء  إلىلاودة الجميع 
وعلى هذة األبرض خلقنء االعتدال، دوبرنء كبرجءل دين أكببر من أي وقت، هم يصناون الحبروب من 

 األسلحة، ونحن نقوم بدوبرنء لبنء  اإلنسءن".أجل تجءبرة 
 25/7/2018، الغد، عم ان

 
 الدولة األكثر فاشية بالعالم "إسرائيل"أردوغان: قانون "القومية" يثبت أن  .36

ا أن : أنقبرة انتقد البرئيس التبركي برجب طيب أبردوغءن، بشدة قءنون الدولة "القومية" اليهودية، مشدد 
وفءشية وعنصبرية في الاءلم، بمء ال يدع  صهيونيةل هي الدولة األكثبر "ذلك اإلجبرا  يثبت أن إسبرائي

 مجءال  للشك".
يوم الثالثء ، أمءم الكتلة الببرلمءنية لحزب "الادالة والتنمية" الذي يتبرأسه: وأضءف أبردوغءن، في كلمته 

القديمة  "ال فبرق بين هوس الجنس اتبري لهتلبر وعين اعتبءبر الحكومة اإلسبرائيلية أن هذة األبراضي
 تاود لليهود فقم".
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ودعء البرئيس التبركي، "الاءلمين اإلسالمي والمسيحي، وكءفة الدول ومنظمءت المجتمع المدني، 
 واإلعالميين المؤمنين بءلديمقبراطية والحبرية، إلى التحبرك ضد إسبرائيل".

ضد اإلنسءنية، واعتببر أبردوغءن االعتدا ات التي تقوم بهء إسبرائيل في األبراضي الفلسطينية، جبرائم 
وتءبع قءئال : "إننء نشابر بآالم  مبينء  أن حكومة بالدة تهتم بأمن المنطقة، مثل اهتمءمهء بأمن تبركيء.

وأوجءع إخوتنء في المنطقة، وممء ال شك فيه أّن الفلسطينيين هم أكثبر شاوب المنطقة تابرضء  للظلم، 
 ائم ضد اإلنسءنية".واالعتدا ات التي تقوم بهء إسبرائيل في فلسطين، تاتببر جبر 

ووصف أبردوغءن إسبرائيل بءلدول اإلبرهءبية، مشيبرا  أن حكومة تل أبيب تستهدف المدنيين 
وأبردف قءئال : "واألسوأ من هذا كله، تجءهل الاءلم  الفلسطينيين، بطءئبراتهء ودبءبءتهء وصوابريخهء.

قءبل يستنفبر الجميع عندمء يقتل لمئءت القتلى الفلسطينيين الذين يموتون بنيبران إسبرائيلية، لكن في الم
وأّكد أبردوغءن أن األبراضي الفلسطينية ال تشهد حبرعء  بءلمانى الحقيقي، بل إن مء  جندي إسبرائيلي".

 يجبري هنءك ليس إال اعتدا  من الجءنب اإلسبرائيلي على الشاب الفلسطيني.
 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ال يخضع للتفاوض وأرضنا المحتلة يجب أن تعود بكاملها : حقنا السيادي على الجوالن ةسوري .37

دمشق   وكءالت: أكد القءئم بءألعمءل نيءبة لبرئيس وفد سوبريء الدائم لدى األمم المتحدة، الوزيبر 
المفوض منذبر منذبر، أن سوبريء تؤكد حقهء السيءدي على الجوالن السوبري وهذا ال يخضع للتفءوض 

أبرضنء المحتلة وحقوقنء المغتصبة يجب أن تاود “مشيبرا إلى أن  أو التنءزل وال يسقم بءلتقءدم،
اإلجبرا ات الفوبرية ضد إسبرائيل لوقف “وطءلب السفيبر السوبري مجلس األمن الدولي بءتخءذ  ”بكءملهء

لزامهء بإنهء  احتاللهء لألبراضي الابرعية بمء فيهء الجوالن السوبري المحتل. ” اعتدا اتهء وانتهءكءتهء وا 
 ”.سءنء“ه وكءلة األنبء  السوبرية بحسب مء ذكبرت

وأكد منذبر خالل جلسة لمجلس األمن، اليوم الثالثء ، أن إسبرائيل تؤكد مجددا ابرتبءطهء الوثيق 
” داعش“بءلمجموعءت اإلبرهءبية عببر استهدافهء اليوم طءئبرة حبرعية سوبرية كءنت تقصف أوكءبر تنظيم 

 اإلبرهءبي على أطبراف وادي اليبرموك في بريف القنيطبرة.
تستمبر إسبرائيل ببرفض االنصيءع لقبرابرات الشبرعية الدولية بسبب سيءسءت باض الدول “وأضءف: 

األعضء  التي تقدم الغطء  السيءسي والحمءية لهء لالستمبرابر في احتاللهء ألبراض عبرعية في فلسطين 
حتلة ، مشيبرا إلى أن سيءسءت الدول الداعمة إلسبرائيل أسهمت في تحويل فلسطين الم”وسوبريء ولبنءن

 ”إلى سجن جمءعي مفتوح وسهلت إلسبرائيل تطبيق سيءسءت األبءبرتءيد الانصبرية بحق الفلسطينيين.
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قءنون مء يسمى  إلجهءضوقءل المندوب السوبري: سوبريء تطءلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليءته 
ثءبتة للشاب الدولة القومية اليهودية الذي ينءقض مبءدئ األمم المتحدة ويسلب الحقوق التءبريخية ال

 الفلسطيني بمء فيهء حق الاودة.
 24/7/2018، رأي اليوم، لندن

 
 مليون دوالر مساعدات سعودية إلى فلسطين 80: الرئاسة الفلسطينية .38

أعبرعت البرئءسة الفلسطينية عن شكبرهء للمملكة الابرعية الساودية على تقديم مبلغ ": الحيءة" –برام هللا 
 ءهمة المملكة في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.مليون دوالبر أميبركي، تمثل مس 80

متءنة الاالقة بين »، على «وفء»وشددت البرئءسة، في بيءن نشبرته الوكءلة الفلسطينية البرسمية 
الشابين الفلسطيني والساودي الشقيقين، وقيءدتي البلدين، والبرئيس محمود عبءس وخءدم الحبرمين 

 «.ل ساودالشبريفين الملك سلمءن بن عبد الازيز  
كمء أعبرعت عن تقديبرهء للدوبر الذي تقوم به المملكة الابرعية الساودية في دعم القضية الفلسطينية 

 والشاب الفلسطيني في شتى المجءالت.
 25/7/2018، الحياة، لندن

 
 قانون عنصري بامتياز اإلسرائيليمجلس النواب التونسي: قانون "القومية"  .39

تونس الشديدة وبرفضهء  إدانةالتونسي محمد النءصبر، على  شدد برئيس مجلس نواب الشاب: تونس
مؤخبرا، بءعتبءبرة قءنونء عنصبريء بءمتيءز  اإلسبرائيليةالمطلق لقءنون قومية الدولة الذي أقبرته الكنيست 

لغءئه لحقوق الشاب  واألعبرافلمخءلفته كل الشبرائع والقوانين   الفلسطيني.الدولية وبرفضه وا 
برسمي والشابي الثءبت في تأييد قضية شاب فلسطين الاءدلة ودعم تلك وأكد النءصبر موقف تونس ال

القضية وبال حدود ومسءندة صمود شاب فلسطين في نضءله الاءدل من أجل نيل كءفة حقوقه 
 الشبريف.الوطنية وعنء  دولته المستقلة وعءصمتهء القدس 

ي في مبنى مجلس نواب جء  ذلك خالل استقبءل النءصبر للنءئب الابرعي في الكنيست أحمد الطيب
وبحضوبر هشءم مصطفى  موبرو،الشاب التونسي، اليوم الثالثء ، بمشءبركة نءئبه الشين عبد الفتءح 

 بتونس.المستشءبر األول بسفءبرة دولة فلسطين 
 24/7/2018، فلسطين أون الين
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 يطلق قانونا  شعبيا  مساندة للقضية الفلسطينية "المحامين العرب" .41
قءل سءمح عءشوبر نقيب المحءمين المصبريين وبرئيس اتحءد المحءمين الابرب، إن ": الخلي "-القءهبرة

جمءهيبر وقوى الشاب الابرعي بمختلف تيءبراته وانتمء اته بكل الدول الابرعية والمقيمين خءبرجهء، تالن 
 ، الذي يفضح عنصبرية االحتالل، ويببربر اغتصءب فلسطين.«اإلسبرائيلي»برفضهء لقءنون الكنيست 

عن قءنون شابي تسنه القوى والتيءبرات الابرعية لمسءندة القضية الفلسطينية، داعيء وأعلن عءشوبر 
األجيءل القءدمة إلى االعتقءد عقيدة براسخة أن فلسطين عبرعية، ولم ولن يبدلهء الادوان أو االنحيءز 

 الدولي البغيض.
تشمل جميع نقءط تؤكد عبروبة فلسطين، وأن القدس عءصمة فلسطين،  6وأوضح أن القءنون يمثل 

مكونءتهء الشبرقية والغبرعية، وحق الاودة، وكفءلة حق الح  والزيءبرة والابءدة لجميع الديءنءت السمءوية، 
سقءط أي اتفءق أو ماءهدة أببرمت مع االحتالل تنءقض أحكءم هذا القءنون، وحق مقءومة االحتالل  وا 

 وفق المواثيق الدولية.
 25/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 .. ومررنا بالجوالن هربا من الموت"إسرائيل": لم نتواصل مع "يضاءالخوذ الب" .41

قءل برئيس منظمة الدفءع المدني )الخوذ البيضء ( في : إدلب )سوبريء( / محمد مستو وأدهم كءكو
سوبريء برائد الصءلح اليوم الثالثء ، إنهم لم يتواصلوا مع إسبرائيل إلجال  عنءصبر المنظمة جنوعي 

ن مبروبرهم إل  ى األبردن عببر هضبة الجوالن السوبرية المحتلة كءن هبرعء من الموت.سوبريء، وا 
من أفبراد عءئالتهم وصلوا األبردن عببر  324من متطوعيهء مع  98وأعلنت المنظمة أمس، أن 

الجوالن، باد أن أجببروا على الهبرب من بيوتهم جبرا  قصف النظءم وحلفءئه على جنوعي سوبريء، 
 المءضي، مء أدى إلى سيطبرته على المنطقة.يونيو / حزيبران  20المتواصل منذ 

وأضءف الصءلح لألنءضول: "مع تأخبر الموافقءت الستقبءل عنءصبر الدفءع المدني، سيطبرت قوات 
النظءم السوبري والمليشيءت الموالية لهء على الحدود مع األبردن، ولم يبق أمءم المتطوعين سوى خيءبري 

 سوبري المحتل".الموت أو الخبروج إلى األبردن عببر الجوالن ال
وتءبع الصءلح: "لم يكن هنءك أي نوع من التواصل مع الكيءن الصهيوني المحتل )إسبرائيل(.. 
تواصلنء فقم مع الدول الداعمة للدفءع المدني والمفوضية السءمية الالجئين وهم من تولوا إجال  

للتهلكة، ونحن كدفءع وأبردف: "هللا أمبرنء بادم برمي أنفسنء  المتطوعين عببر الجوالن إلى األبردن".
 مدني مهمتنء هي إنقءذ حيءة النءس، ومن األولى أن ننقذ حيءة عنءصبرنء كذلك".

 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 ترامب "فخور" بنقل سفارة بالده إلى القدس .42
عببر البرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب عن "فخبرة" بءعتبءبر إدابرته القدس : واشنطن/محمد البشيبر

 إلسبرائيل ونقل سفءبرة بالدة إليهء من تل أبيب.عءصمة 
جء  ذلك خالل كلمة له أمءم المحءبرعين القدمء  في مدينة كنسءس بوالية ميسوبري األمبريكية، اليوم 

وقءل تبرامب "فخوبرون ببنء  السفءبرة األمبريكية في القدس فال أحد كءن ياتقد أننء سنقوم  الثالثء .
وأضءف تبرامب "حينمء اعتبرفنء بءلقدس عءصمة إلسبرائيل، قيل  ".بءالعتبراف بءلقدس عءصمة إلسبرائيل

إننء لن نقوم بنقل السفءبرة إلى القدس، وباد ذلك قيل إننء لن نقوم ببنءئهء، لكننء قمنء بذلك، ونحن 
 فخوبرون".

وأشءبر البرئيس األمبريكي، إلى أنه تلقى اتصءالت هءتفية على خلفية نقل بالدة لسفءبرتهء من تل أبيب 
لقدس من "الملوك وبرؤسء  الدول والديكتءتوبريين"، وأنه برفض التحدث طءلب ء من الموظفين إبالغ إلى ا

وأضءف تبرامب أنه عءود باد أسبوع االتصءل  المتصلين بأنه سياءود االتصءل بهم "األسبوع المقبل".
، وأن بءلزعمء  الذين اتصلوا به حول موضوع نقل السفءبرة، وأعبرب لهم عن عدم تفهمه لمواقفهم

 "الوقت قد تأخبر". 
 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 الخارجية األمريكية تتجاهل التعليق على قانون "القومية" اليهوديوزارة  .43

تجءهلت وزابرة الخءبرجية األمبريكية، الثالثء ، التاليق على قءنون القومية : واشنطن / محمد البشيبر
 ألسبوع المءضي.اليهودي الذي أقبرة الكنيست اإلسبرائيلي ا

وبرفضت المتحدثة بءسم الخءبرجية األمبريكية هيذبر نءبروت التاليق على القءنون، خالل المؤتمبر 
 الصحفي الذي عقدته من مقبر وزابرتهء، بحسب مبراسل األنءضول.

وبردا على عدد من األسئلة التي طبرحهء الصحفيون حول موقف وزابرتهء من القءنون، قءلت نءوبرت 
 نتدخل أو نالق على القوانين أو حتى مشءبريع القوانين التي تسنهء دول أخبرى". "كمء تالمون نحن ال

في مقءبل ذلك، اكتفت نءوبرت في المؤتمبر الصحفي بءلقول "نحن ندعم المسءواة بين الجميع، 
وحملت المتحدثة مسؤولية الوضع اإلنسءني الحءلي في قطءع غزة  والواليءت المتحدة تدافع عن ذلك".

ومة اإلسالمية "حمءس"، إذ قءلت إن األخيبرة "هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، إذ لم لحبركة المقء
 تستطع توفيبر خدمءت المء  والكهبرعء  لسكءن القطءع".

 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 موسكو: قانون "يهودية الدولة" يؤجج التوتر في المنطقة .44
ية الدولة" اإلسبرائيلي الجديد، يامل على تاقيد عملية اعتببرت وزابرة الخءبرجية البروسية، أن قءنون "يهود

 السالم ويزيد من حدة التوتبر في المنطقة.
وقءل نءئب مديبر قسم اإلعالم والصحءفة بوزابرة الخءبرجية البروسية أبرتيوم كوجين، إن "الخطوات 

برفع من أحءدية الجءنب غيبر المتفق عليهء من جءنب األطبراف المتنءزعة، ال تخدم قضية السالم وت
 حدة التوتبر فقم، بل وتاوق بشكل كبيبر الجهود البرامية إلطالق عملية السالم بشكل عءجل".

وأضءف: "التسوية الاءدلة والمضمونة للصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي، يجب أن تبنى على أسس 
ص على القءنون الدولي، وقبرابرات مجلس األمن والجماية الاءمة لألمم المتحدة ذات الصلة، والتي تن

مفءوضءت لتسوية جميع مسءئل الوضع النهءئي للمنءطق الفلسطينية، وصفة القدس والمستوطنءت 
 اإلسبرائيلية على أبراضي الضفة الغبرعية".

 24/7/2018، األيام، رام هللا
 

 هيلي تتهكم على عدم تقديم الدول العربية مساعدات لألونروا .45
، نيكي هيلي، نفسهء، قبل في األمم المتحدة المتحدة نءقضت ممثلة الواليءت: نيويوبرك    ابتسءم عءزم

أن تنءقض سيءسة حكومتهء، حينمء انتقدت المجتمع الدولي على عدم تقديمه المسءعدات اإلنسءنية 
"، والتي أوقفت بالدهء أغلب دعمهء األونبرواللشاب الفلسطيني ولمنظمءت األمم المتحدة، بمء فيهء "

لس األمن الدولي الدوبرية بشأن الوضع في الشبرق األوسم، بمء وقءلت هيلي، خالل جلسة مج لهء.
في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثالثء ، إن "هؤال  الذين يتحدثون في خطءبءتهم عن دعم الشاب 

، إمء مادوم أو محدود، لألونبرواالفلسطيني، ال يحملون إال كلمءت دون أفاءل، وتقديمهم المسءعدات 
 ى األبرض".وال ياكس الحءجة عل

مليون دوالبر كمسءعدات  360وتحدثت عن أن الواليءت المتحدة قدمت الاءم المءضي أكثبر من 
ل "األونبروا"، ثم تسء لت: "كم هو حجم المسءعدات التي قدمتهء الدول الابرعية لألمم المتحدة ومنظمة 

لاديد من الدول األونبروا لمسءعدة الالجئين الفلسطينيين  كم هو حجم المسءعدات التي قدمتهء ا
 الغبرعية ".

ويبدو أن السفيبرة األميبركية تحءول اتن استخدام استبراتيجية جديدة تهءجم من خاللهء الدول األخبرى، 
لادم دعم الفلسطينيين مءدي ء، بهدف صبرف النظبر عن مسؤولية بالدهء في دعم النظءم اإلسبرائيلي 

 واستمبرابر استامءبر فلسطين.
 24/7/2018، العربي الجديد، لندن
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 "ميالدينوف" لمجلس األمن: غزة ستنفجر ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية .46
حّذبر مباوث األمين الاءم لألمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق األوسم، : نيويوبرك    ابتسءم عءزم

نيكوالي مالدينوف، من انفجءبر الوضع في غزة واألبراضي الفلسطينية المحتلة، منءشدا  "جميع 
براف بوقف التصايد". وتحدث ميالدينوف عن "الدبلومءسية الدولية من قبل األمم المتحدة األط

ومصبر، والتي حءلت دون نشوب مواجهة عسكبرية براباة خالل الاقد األخيبر". وأشءبر إلى استشهءد 
منهم في غزة، وجبرح أكثبر من ألف  19، 1967فلسطيني ء في األبراضي الفلسطينية المحتلة عءم  20

ء، خالل شهبر يوليو/تموز الجءبري. وتحدث كذلك عن مقتل الجندي فلسطين ي، أغلبهم في غزة أيض 
 اإلسبرائيلي ببرصءص قنءص من غزة.

، باد وقت قصيبر من نشوب الصبراع المدمبر عءم 2014وقءل المباوث األممي "في أيلول/سبتمببر 
ع في غزة وبشكل جذبري؛ ، قءل سلفي أمءم مجلس األمن الدولي: علينء تغييبر دينءميكيءت الوض2014

ا مع موجءت عنف وموت جديدة محتملة".  إذا لم نفال ذلك، فإن الوضع في غزة سينفجبر مجدد 
وأكد أن قوات االحتالل أغلقت "ماببر" كبرم أبو سءلم الحدودي مع غزة، وسمحت فقم بمبروبر جز  من 

ءف أن البءلونءت البضءئع والمسءعدات اإلنسءنية، كمء قلصت حجم منءطق الصيد للغزيين. وأض
 هكتءبر من األبراضي. 8500الحءبرقة من غزة أدت إلى اندالع الحبرائق في مء يقءبرب 

وعببر مالدينوف عن قلقه فيمء يخص النقص في ميزانية وكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل 
ل بد  الالجئين الفلسطينيين "أونبروا". وعّببر عن قلقه من إمكءنية تخفيض المسءعدات، واحتمءل تأجي

 217الاءم الدبراسي ألكثبر من نصف مليون تلميذ فلسطيني. وقءل إن األونبروا تحتءج حءلي ء إلى حوالي 
ونوة إلى أن "الجهود والمسءعي الدولية يجب أن  مليون دوالبر كي تستمبر بتقديم خدمءتهء لهذا الاءم.

ه األسلحة تحت تكون من أجل توحيد السلطة في غزة والضفة تحت نظءم سيءسي واحد تكون في
وعن الوضع في القدس، قءل "إن القوات اإلسبرائيلية مستمبرة بإغالق  سيطبرة حكومة واحدة وشبرعية".

ومصءدبرة أبراضي الفلسطينيين في خءن األحمبر، حيث تنوي تهجيبر أهلهء وعنء  المستوطنءت فوق 
 أبراضيهم". ونءشد السلطءت اإلسبرائيلية بوقف هدم البيوت.

 24/7/2018، نالعربي الجديد، لند
 

 مجلس األمن يعقد جلسة حول فلسطين .47
 عقد مجلس األمن الدولي، في نيويوبرك، الثالثء ، جلسة مفتوحة حول الحءلة الفلسطينية.: نيويوبرك

وقدم المنسق الخءص لألمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق األوسم، نيكوالي مالدينوف، خالل 
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م المتحدة انطونيو غوتيبريش، حول األوضءع على األبرض في الجلسة إحءطة بءسم األمين الاءم لألم
 فلسطين، ومء هو المطلوب من مجلس األمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ األمن والسلم الدوليين.

الاودة عن قبرابر قطع  إلى األميبركيةوفي هذا الصدد، دعء السفيبر الفبرنسي فبرنسوا دوالتبر، نظيبرته 
، ندعو الواليءت المتحدة اإلقليميء من دوبرهء التءبريخي في االستقبرابر مسءعداتهء لألونبروا، وقءل "انطالق

تحمل مسؤوليءتهء والوفء  بءلتزامءتهء في هذا الموضوع الحيوي" بهدف المسءعدة في سد  إلىوديء 
السفيبر السويدي اولوف  أعبربالصحءفيين،  وأمءم من مئتي مليون دوالبر. بأكثبرالمقدبر  األونبرواعجز 

وقءل  .األميبركيةخالل تموز/يوليو عن خيبة امله من السيءسة  األمنلى برئءسة مجلس سكوغ الذي يتو 
 "يحدثوننء منذ عءم عن خطة ولم نبرهء باد. عدم امتالك خطة ذات صدقية يمثل مشكلة".

"الحل الوحيد يكمن في حوابر مبءشبر  أنمن جهته، اعتببر مسءعد السفيبر البروسي ديمتبري بوليءنسكي 
فلسطينية وقد وافق الفلسطينيون  إسبرائيليةبالدة عبرضت استضءفة قمة  أن إلىفتء بين الجءنبين"، ال
 على هذة الفكبرة.

 24/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مسؤول أممي يطالب "إسرائيل" باإلفراج عن جميع األطفال أو محاكمتهم فورا   .48
بءإلفبراج عن  إسبرائيلالمتحدة زيد برعد الحسين،  األممفي  اإلنسءنلحقوق  األعلىطءلب المفوض 

 األمممحءكمتهم فوبرا، خالل اجتمءع ليلة أمس في مقبر  أوالفلسطينيين الذين تاتقلهم  األطفءلجميع 
 المتحدة نءقش حقوق الشاب الفلسطيني.

بحسب  اإلدابري فلسطينيء هم قيد االعتقءل  440وقءل الحسين عببر الدائبرة المغلقة من جنيف إن "نحو 
 تفبرج عنهم". أوليهم اتهءمءت إتوجه  أنفوبرا  إسبرائيل، على اإلحصء ات خبر 

، باضهم من دون توجيه اتهءم بموجب إسبرائيلالفلسطينيين تاتقلهم  األطفءلأن "مئءت من  وأوضح
 ".األسءسية اإلنسءنيةفي انتهءك للحقوق  اإلدابري نظءم االعتقءل 

كحل أخيبر،  إال أطفءلن القءنون الدولي ال يجيز اعتقءل وتءبع الحسين: "ينبغي أن يكون واضحء أ
 أدلة إلىأو البراشدين"، مشددا على أن االعتقءل من دون محءكمة، استنءدا  األطفءل إلىسوا  بءلنسبة 

مء النهءية، يتنءفى والقءنون  إلىيمكن تمديدة  إدابري بءعتقءل  أوامبر( إصدابرتبقى غءلبء سبرية مع )
وانتقد "التوقيفءت  احتبرامه"، مطءلبء ب"وضع حد لهذة الممءبرسة. إسبرائيلالدولي الذي من واجب 

 ".إسبرائيلمن جءنب  اإلنسءنواالعتقءالت التاسفية لنءشطين في حقوق 
 24/7/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مليون دوالر لدعم مشاريع في فلسطين 90قيمتها منحة يعلن عن  البنك الدولي .49
مليون  90ن البنك الدولي، اليوم الثالثء ، عن منحة جديدة للشاب الفلسطيني قيمتهء أعل: برام هللا

دوالبر، سيخصص الجز  األكببر منهء لتازيز قدبرات القطءع الخءص، إضءفة إلى تمويل مشءبريع بنية 
وقءل البنك في بيءن تلقته "وفء": "استجءبة لألوضءع الفلسطينية التي تزداد صاوبة، أوصى  تحتية.

مليون دوالبر لتسبريع وتيبرة البرفءة  90لس المديبرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم بتخصيص مبلغ مج
االقتصءدي الذي تشتد حءجة الشاب الفلسطيني إليه، وذلك ابرتفءعء من مسءعداته التي يقدمهء سنويء 

بنك وأوضح البنك أن هذة األموال "ستحول في شكل منح من دخل ال مليون دوالبر". 55بقيمة 
 الخءص إلى الصندوق االستئمءني المخصص للضفة الغبرعية وقطءع غزة".

 24/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عاما ضد غير اليهود 70: القومية اإلسرائيلي يعزز التمييز منذ "العفو الدولية" .51
ية" الذي أقبرة الببرلمءن اإلسبرائيلي قءلت منظمة الافو الدولية، إن قءنون "القوم: لندن / إنجي غونداغ

 عءمء ضد غيبر اليهود". 70"يازز ويزيد من التمييز المتواصل منذ 
جء  ذلك في بيءن نشبرته المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مبركزا لهء، تاليقء على سؤال لمبراسل 

بءتوا برسميء  من عدد سكءن إسبرائيل( % 20وأضءف البيءن أن "الفلسطينيين )يشكلون  األنءضول.
وتءبع "نحقق  مواطنين من الدبرجة الثءنية. ينبغي إلسبرائيل حمءية حقوق اإلنسءن من أجل الجميع".

 في النطءق الكءمل للقوانين، وتأثيبراتهء من حيث القءنون اإلنسءني الدولي".
 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ما العيب في الشراكة؟! .51

 أ.د. يوسف برزقة
 شتية، عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح، في ببرنءم  ملف اليوم عببر شءشة تلفزيون يقول محمد ا

فلسطين: "إن منظوبر حبركة فتح للمصءلحة هو: شبرعية واحدة، وسيءدة واحدة، وقيءدة واحدة، وبرجل 
ا  أمن واحد، وحكومة واحدة، بينمء منظوبر حبركة حمءس هو تقءسم وظيفي تحت مسمى الشبراكة، مؤكد 

لموضوع التقءسم الوظيفي !". ولو أنصف نفسه والمجتمع لقءل: إن حمءس تبرفض برفض حبركته 
 التفبرد والديكتءتوبرية وحكم البرجل الواحد !

إنه لو سألنء محمد اشتية: مء هي الشبرعية الواحدة التي يقصدهء  برعمء يكون الجواب محمود عبءس 
لحمءس !. ولو سألنءة عن السيءدة  م، وال2006وفتح ! وكأنه ال شبرعية للمجلس التشبرياي وانتخءبءت 
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الواحدة ، فءلجواب هو سيءدة محمود عبءس وفتح ! وال سيءدة للمجلس التشبرياي وال لحمءس. ولو 
سألنءة عن القيءدة الواحدة ، لكءن الجواب نفسه هو محمود عبءس، وفتح، وال شبراكة لحمءس في 

احد، لكءن الجواب برجل األمن الذي يحمل القيءدة، وال في السيءدة ! ولو سألنءة عن برجل األمن الو 
عقيدة عبءس، التي تقّدس التنسيق األمني، وتقمع المقءومة، وليس لحمءس شبراكة في األمن ألن 
ذا سألنءة مءذا  عقيدة شبرطتهء مقءومة المحتل، وحمءية المقءومة الفلسطينية، ونبذ التنسيق األمني ! وا 

حكومة برئيس السلطة، وحكومة ببرنءم  السلطة، وحكومة يقصد بءلحكومة الواحدة ! برعمء كءن جوابه 
فتح  ! وأنه ال يحق لحمءس أو غيبرهء أن تشءبرك في الحكومة ألنهء ال تاتبرف بإسبرائيل، وال بءتفءق 

 أوسلو وتواباه، وألن مشءبركتهء تجلب الحصءبر والمقءطاة !
شبراكة مع حمءس في محمد اشتية يضع النقءط على الحبروف أمءم حمءس والشاب الفلسطيني، فال 

األمن، أو في الحكومة، أو في السيءدة، أو في القيءدة، أو في الشبرعية، حتى ولو أعءد الشاب 
انتخءب حمءس مبرة أخبرى، ألن الشبراكة عند اشتية تاني التقءسم الوظيفي، والتقءسم الوظيفي 

نمء  تاني التطبيق الاملي مبرفوض ! مع أن الشبراكة في الحقيقة ال تاني البتة التقءسم الوظيفي، وا 
ء. وهنء نسأل اشتية مء هو الايب في الشبراكة  وهي  لنتءئ  االنتخءبءت، وتحمل المسئولية القومية ما 

 قءعدة في الحكم منتشبرة في البالد الديمقبراطية والمتقدمة !
 محمد اشتية بشبروطه المالنة عببر تلفزيون فلسطين يفّجبر األمل األخيبر في نجءح المصءلحة. األمل
الذي نشبرته موافقة حمءس على الوبرقة المصبرية، أصبح في مهب البريح باد كالم اشتية. كالم اشتية 
ال ياببر عن موقف شخصي، بل هو ياببر عن برؤية محمود عبءس. السؤال المتبقي هو: متى تؤمن 
ن فتح بحق حمءس في الشبراكة وفي القيءدة وفي األمن ! ومتى تؤمن بنتءئ  االنتخءبءت ! ومتى تؤم

م بحسب النظءم األسءس 2006بشبرعية المجلس التشبرياي، صءحب الشبرعية البءقية من انتخءبءت 
ن لم تتنءزل فتح عن باض مشءعبر االستاال  على حمءس والفصءئل، فإن الوسءطة  الفلسطيني. وا 

 المصبرية لن تنجح.
 24/7/2018، فلسطين أون الين

 
 كامل"قانون القومية": االقتالع الكامل واإلحالل ال .52

 منيبر شفيق
نءئبء ، على أن "إسبرائيل" هي "الدولة القومية  62ينص "قءنون القومية" الذي أقبرة الكنيست بأغلبية 

للشاب اليهودي"، وأن حق تقبريبر المصيبر فيهء "يخص الشاب اليهودي فقم". و"القءنون يهدف إلى 
دولة إسبرائيل في قءنون حمءية مكءنة إسبرائيل كدولة قومية للشاب اليهودي من أجل إبرسء  قيم 
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القومية كدولة يهودية وديمقبراطية"، و"القدس الموحدة عءصمتهء"، و"اللغة الاببرية هي لغتهء البرسمية 
 الوحيدة".

وبرحب برئيس الحكومة بنيءمين نتنيءهو بتبني القءنون، ووصف التصويت بأنه "لحظة حءسمة في 
 تءبرين دولة إسبرائيل".

ءبريخية مزيفة، إذ ياتببر أن "أبرض إسبرائيل هي الوطن التءبريخي والقءنون يستند إلى موضوعية ت
للشاب اليهودي". ولال من الملفت أن البرئيس األمبريكي السءبق بءبراك أوبءمء كءن قد صبرح بأن 
"فلسطين هي الوطن التءبريخي للشاب اليهودي"، ولم يتنبه الكثيبرون في حينه إلى أن أوبءمء 

 عن قبرا ته المزوبرة لتءبرين فلسطين. "متصهين من الدبرجة األولى"، فضال  
لال أول مغزى لهذا القءنون كونه يكشف الهدف االستبراتيجي للمشبروع الصهيوني قءم على أسءس 
ادعء  الحق الحصبري في كل فلسطين، ومن ثم شن حبرب وجود، ضد وجود الشاب الفلسطيني فيهء، 

ة، وذلك باد أن كءن يمءبرس بءتجءهه وعلى أبرضهء. ولكنه اليوم كبرسه قءنونء  وسيءسة برسمية للدول
 ويبراوغ سيءسيء  حوله.

كءن المشبروع الصهيوني منذ حلول مهءجبريه المستوطنين في فلسطين تحت حمءية الحبراب 
الببريطءنية؛ يحءول )في مء ياببر عن سيءسءت ومواقف( اإليحء  بأنه مستاد للتاءيش مع الفلسطينيين، 

بلون من خاللهء بشبرعية مء حدث من استيطءن. ولكن من دون وذلك ليوافقوا على حلول واقتبراحءت يق
أن يوافق هو على أّي منهء، مكتفيء  بمء نءل من "شبرعية" حتى حينه. وفال الشي  نفسه مع صدوبر 

، دون الموافقة عليه، وذلك بءلبرغم ممء أعطءة من "شبرعية" له بإقءمة 1947لاءم  181قبرابر التقسيم برقم 
 في المئة( والقدس دولية. 45المئة من فلسطين إلى جءنب دولة فلسطين )في  54دولة يهودية على 

في المئة من أبرض فلسطين، وتهجيبر  78التي أججهء لتوسيع "دولته" لتشمل  1948واستغل حبرب 
في المئة  78ثلثي الشاب الفلسطيني من أبراضيهم وعيوتهم وقبراهم ومدنهم التي استولى عليهء ضمن ال 

 عبرف بءلنكبة: قيءم الكيءن الصهيوني، وتهجيبر ثلثي الشاب الفلسطيني.المذكوبرة، وهذا مء 
ومنذ ذلك التءبرين، على األقل، استمبرت المحءوالت من قبل  خبرين إليجءد "حل" للقضية الفلسطينية، 
بداية بءلاودة إلى قبرابر التقسيم وعودة الالجئين. واختبأ المشبروع الصهيوني في حينه وبرا  المطءلبة 

ذلك عببر المفءوضءت المبءشبرة واالعتبراف أوال  "بدولة إسبرائيل". وكءن يوحي، دون إقبرابر بأن يكون 
والتزام، بأنه مستاد للقبول بءلتاءيش و"تقسيم" فلسطين بينه وعين الفلسطينيين، أو بينه وعين األبردن 

سطين، ومصبر، ولكنه لم يكشف برسميء  أن الهدف هو مء عببر عنه "القءنون القومي" األخيبر: كل فل
 وال أي حق للفلسطينيين فيهء.
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على كل فلسطين، فضال  عن سينء   1967واستولى في حبرب الادوان التي شنهء في حزيبران/ يونيو 
اللذين ياتبرفءن له بءألبراضي المحتلة  338و 242والجوالن. وقد أبقى البءب مفتوحء  لصدوبر القبرابرين 

الثوبرة الفلسطينية ممثلة بفتح و"م.ت.ف" لتالن . ثم أبقى البءب مفتوحء  أمءم 1948/1949في حبرب 
مشبروع "حل للقضية الفلسطينية"؛ تمثل بداية بإقءمة دولة فلسطينية ديمقبراطية يتسءوى فيهء المسلمون 
والمسيحيون واليهود )يهود الكيءن الصهيوني( ثم االنتقءل التدبريجي إلى حل الدولتين على حدود مء 

 اض "التاديالت".، مع ب1967قبل حزيبران/ يونيو 
وعهذا استقبل الكيءن الصهيوني سلسلة من التنءزالت التي تتضمن "شبرعنة" لوجودة غيبر الشبرعي بكل 

اإلسبرائيلية التي شملت اعتبرافء   -، ثم الماءهدة المصبرية338و 242المقءييس، من خالل القبرابرين 
ثم اتفءقءت أوسلو، وماءهدة وادي  مصبريء  بدولة "إسبرائيل"، ثم المفءوضءت المبءشبرة باد مؤتمبر مدبريد،
 عبرعة مع األبردن، ثم مسلسل التطبيع مع عدد من الدول الابرعية.

وهكذا استمبرت سيءسءت المشبروع الصهيوني على إبقء  البءب مفتوحء  للحلول والقبرابرات واالتفءقءت 
والمفءوضءت دون سقف إعالنه البرسمي عن هدفه االستبراتيجي: "كل فلسطين له، وال حق 

لفلسطينيين أو للابرب أو للمسلمين بشببر واحد من أبرضهء، بل الحق لهم بءلوجود فيهء ألنهء الوطن ل
 القومي لليهود وحدهم، وهم وحدهم أصحءب الحق الحصبري في تقبريبر مصيبرهء".

والخالصة، كل مء قيل ويقءل عن المشبروع الصهيوني في فلسطين، مثل اعتبءبرة مشبروعء  كولونيءليء  
إمببريءليء ، أو قءعدة عسكبرية لالستامءبر الجديد، وكل مء قيل عن طبياته الانصبرية استامءبريء  

واإلجبرامية ونظءمه األبءبرتهءيدي، يحمل بادا  من أباءدة أو سمة من سمءت سيءسءته في مبرحلة من 
مبراحل استيطءنه لفلسطين وسيطبرته عليهء، ولكنه في الحقيقة، كمء كشف "قءنون القومية" وُيفتبرض 

ُيابَرف منذ البداية؛ أو في األقل عببر قبرا ة ممءبرسته الطويلة، بأنه مشبروع إحاللي اقتالعي غيبر بأن 
قءبل ألي حل غيبر حل كل فلسطين "وطن قومي لليهود"، وال حق للفلسطينيين حتى بءإلقءمة فيهء، 

ية، ويهودية ولو كأقلية، كذلك ال حق للابرب والمسلمين فيهء وال أيضء  للمسيحيين عمومء  ألنهء يهود
 فقم.

ولهذا يخطئ من ياتببر هذا القءنون كشفء  لانصبرية الكيءن الصهيوني أو يحّوله إلى نظءم أبءتهءيد 
بءلكءمل؛ ألن هدفه ليس كهدف عنصبريي أمبريكء الذين أقءموا يومء  مء نظءم التمييز الانصبري ضد 

، بإقءمة نظءم تمييز عنصبري السود، وليس كهدف، أو طبياة، االستامءبريين البيض في جنوب أفبريقيء
 -)األبءبرتهءيد(؛ ألن هدفه هو كل فلسطين، والتخلص من الوجود الفلسطيني الابرعي اإلسالمي

المسيحي من حيث أتى. ولهذا هو عنصبري مؤقتء ، لمبرحلة مء. ويقيم مء يشبه نظءم الميز الانصبري، 
 مؤقتء ؛ ألن الهدف هو االقتالع الكءمل واإلحالل الكءمل.
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يجب أن ُيقبرأ هذا القءنون، ويجب أن ُيقبرأ المشبروع الصهيوني. ومن ثم التخلص الكءمل من كل هكذا 
أوهءم "حل الدولتين"، أو "حل الدولة الواحدة" أو نظءم بال أبءبرتهءيد. بل إن اتهءمه بءلانصبرية أو 

لية بءلكءمل بءألبءبرتهءيد هو اتهءم يحمل بءلنسبة إليه مستوى "إنسءنيء " أبرقى من طبياته اإلحال
واالقتالعية بءلكءمل. وعليه، فليتشكل الوعي في مابرفته وتحديد سمءته، ولتبرتب استبراتيجية أو 

 استبراتيجيءت المواجهة.
ذلك أن مابرفة الحقيقة، بال زيءدة أو نقصءن، وبال إضءفءت غبريبة، هي الطبريق إلى االستبراتيجية 

لى الخم السيءسي والفكبري الصحيح.  الصحيحة، وا 
 23/7/2018، "21"عربي  موقع

 
 الرغبات اإلسرائيلية والتفوق العددي الفلسطيني .53

 نبيل السهلي
إسبرائيل الدولة القومية للشاب »صوتء ، قءنون  62أقبر الكنيست اإلسبرائيلي، قبل عدة أيءم، بأغلبية 

، الذي ينفي حق الشاب الفلسطيني بتقبريبر مصيبرة على أبرضه، وينص على أن حق «اليهودي
، مقصوبر فقم على اليهود، وأن «أبرض إسبرائيل»على أبرض فلسطين، التي يسميهء القءنون  التقبريبر

دولة إسبرائيل هي الدولة القومية للشاب اليهودي، التي يحقق فيهء حقه الطبياي، الثقءفي والديني 
القدس الكءملة والموحدة عءصمة »والتءبريخي في تقبريبر المصيبر. كمء ينص القءنون، على تحديد 

، كمء ياتببر تشجيع االستيطءن قيمة وطنية عليء، ويجب تشجياه وتازيزة. وعلى خفض «ئيلإسبرا
مكءنة اللغة الابرعية من لغة برسمية، بموجب الوضع السءئد بحكم أنظمة االنتداب الببريطءني، إلى لغة 

 تحدد الحقء .« مكءنة خءصة»ذات 
، وأيليت شءكيد «الليكود»من تجمع ، عضوا الكنيست زئيف إلكين، «قءنون القومية»تقدم بمشبروع، 

« يهودية دولة االحتالل»وباد إقبرابر القءنون المذكوبر لم ياد مصطلح «. البيت اليهودي»من حزب 
 مجبّرد فكبرة.

يهودية »قبرابرا  بضبروبرة تاميق فكبرة  2003اإلسبرائيلي قد اتخذ في تموز )يوليو( « الكنيست»وكءن 
ولة انتزاع موقف فلسطيني مع القبرابر الذي قّدم مشبروعه وتاميمهء على دول الاءلم، ومحء« الدولة

، وتمَّ تشبرياه باد التصويت عليه. وقد تضّمن أيضء  أن «الكنيست» نذاك أعضء  كتلة الليكود في 
قطءع غزة والضفة الغبرعية ليسء منطقتين محتلتين، ال من النءحية التءبريخية، وال من نءحية القءنون 

قيءت التي وقاتهء إسبرائيل. ودعء القبرابر إلى مواصلة تازيز المستوطنءت الدولي، وال بموجب االتفء
لى التمسك بءلسيءدة المطلقة على القدس، بشقيهء الغبرعي والشبرقي المحتلين في   1948وتطويبرهء، وا 
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، واالحتفءظ كذلك بءلمنءطق األمنية، وجء  إصدابر قءنون القومية ليازز فكبرة يهودية الدولة، 1967و
لك في إعالن برئيس اللجنة الخءصة المشتبركة بإعداد القءنون، عضو الكنيست أميبر وقد توضح ذ

إسبرائيل هي دولة الشاب اليهودي ولن تكون دولة ثنءئية »أن القءنون جء  ليحدد أن »أوحنء )الليكود( 
 «.القومية أو حتى ثنءئية اللغة، ومن دون عءصمتين

نصبرية فهو يسم الصهيونية كلهء بأنهء حبركة من يصف هذا القءنون بءلا»كمء أقبّر أوحءنء أن 
، في محءولة إلبرعءك الماءبرضة وزعيمهء، يتسحءق هبرتسوغ، الذي شغل والدة حءييم هبرتسوغ «عنصبرية

، عندمء اتخذت الجماية الامومية قبرابرهء الشهيبر 1976منصب سفيبر إسبرائيل لدى األمم المتحدة عءم 
 تمزيق نص القبرابر من على المنصة.بأن الصهيونية حبركة عنصبرية، فقءم هبرتسوغ ب

من وبرا  إصدابر القوانين الانصبرية المتسءبرعة، والتي كءن أخبرهء قءنون القومية إلى  إسبرائيلوتساى 
خبراج الفكبرة إلى حيز الوجود الاملي. والالفت أن مصطلح  فبرض يهودية الدولة على األبرض وا 

األخيبرة بوتيبرة متسءبرعة، وذلك على برغم أنه يهودية الدولة اإلسبرائيلية ببرز إلى األمءم في السنوات 
( في مدينة بءزل 1897ليس حديث الاهد، بل ظهبر في أدبيءت المؤتمبر الصهيوني األول )

السويسبرية. وكءن برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي األسبق أبرييل شءبرون ممن عمموا المصطلح القديم 
صحفي ولقء  إلى أن حدود إسبرائيل الجديد، وذهب إلى أباد من ذلك حين أشءبر في أكثبر من حديث 

على -هي من البحبر األبيض المتوسم في الغبرب إلى نهبر األبردن في الشبرق، ولن تكون إسبرائيل 
 إال دولة يهودية نقية. -حد قوله

من خالل إصدابر قوانين « يهودية دولة االحتالل»وعلى البرغم من المحءوالت الحثيثة لتبرسين فكبرة 
إال أنهء لن تفلح، خءصة في الجءنب الديموغبرافي، حيث سيصبح عنصبرية كقءنون القومية، 

 .2030الفلسطينيون غءلبية  في وطنهم التءبريخي فلسطين بحلول عءم 
 25/7/2018، الحياة، لندن

 
 الحفاظ على وقف النار في غزة يتطلب ما هو أكبر من تخفيف الحصار .54

 عءموس هبرئيل
ة مجءال  للتفءؤل الحذبر لدى القيءدة السيءسية سءعة المءضية في قطءع غز  24تتبرك أحداث ال  
 والمؤسسة األمنية. 

منذ بد  سبريءن وقف إطالق النءبر، في منتصف الليل بين يومي الجماة والسبت، تمت مشءهدة بءلون 
 حءبرق واحد تم إطالقه من قطءع غزة يوم السبت. 
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فثمة انخفءض حءد مقءبرنة  على البرغم من أن البءلون تسبب في حبريق كبيبر في كيبوتس نءحءل عوز،
 حبريقء  في اليوم، في األشهبر األخيبرة. 20إلى  10بمتوسم 

لم توقع إسبرائيل أي اتفءق مع "حمءس"، ولكن في ملخص التفءهمءت غيبر البرسمية التي سلمتهء 
المخءببرات المصبرية إلى برئيس مجلس األمن القومي، مئيبر بن شبءت، تم هذة المبرة اإلعالن صبراحة 

ستوقف إطالق الطءئبرات الوبرقية والبءلونءت الحءبرقة، كمء تاهدت مصبر بءلتأكد من ذلك،  أن "حمءس"
 وهذان التغييبران مهمءن مقءبرنة مع وقف إطالق النءبر السءبق الذي انهءبر في نهءية األسبوع المءضي.

ءنت في إسبرائيل، ُيازى هذا التغييبر إلى شدة الضبرعءت الجوية في قطءع غزة، يوم الجماة، والتي ك
 مصحوبة بتهديد علني من قبل وزيبر األمن أفيغدوبر ليببرمءن ببد  الحبرب. 

ووفقء  لوسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية، فقد كءنت "حمءس" هي أول من تبراجات، وُزعم أيضء  أن المنظمة 
 نقلت عببر سلسلة من قنوات الوسءطة برسءئل طءلبت فيهء بوقف إطالق النءبر.

جءهل حقيقة أن "حمءس" طلبت وقف إطالق النءبر باد أن حققت هذا الوصف لتسلسل األحداث يت
قتل الجندي البرقيب افيف ليفي بنيبران قنءص انتقءمء لمقتل نشطء  الجنءح الاسكبري للتنظيم  -مبرادهء 

 في حءدث  خبر بءلقبرب من السيءج، قبل يوم واحد. 
في المءضي، في القدبرة التفءؤل النسبي أيضء ال يأخذ في االعتبءبر الصاوبة التي أظهبرتهء مصبر 

 على تنفذ الوعود التي أخذتهء على عءتقهء في إطءبر الوسءطة بين أطبراف النزاع. 
وبرغم أن حمءس تظهبر قدبرتهء اتن على كبح جمءح مطلقي الطءئبرات الوبرقية والبءلونءت، فإنه من 

 المستحيل تجءهل المتغيبرات األخبرى في ماءدلة القوى في قطءع غزة. 
 لفلسطينية األصغبر، التي يطلق عليهء "المءبرقة"، قءدبرة على إشاءل تصايد متجدد. حتى الفصءئل ا

 والجهءد اإلسالمي، الذي تموله إيبران، يمكنه التهءم كل األوبراق إذا مء بءدبر إلى عملية.
 إذا تم الحفءظ على الهدو ، سيكون على إسبرائيل و"حمءس" تخطي الاقبة التءلية، وهي األعلى. 

وقع تخفيفء سبرياء للحصءبر المفبروض على قطءع غزة مقءبل وقف إطالق النءبر. وبءلفال ف  "حمءس" تت
يوصي الجيش الحكومة بتقديم تسهيالت واساة. وقد وعد ليببرمءن، الذي زابر ماببر كبرم أبو سءلم، 
األحد المءضي، بإعءدة فتحه أمءم حبركة مبروبر البضءئع بشكل اعتيءدي، يوم الثالثء ، إذا استمبر 

 الهدو .
وأوال ، ماءلجة شءملة لمشءكل البنية التحتية في  –لكن الفلسطينيين يتوقاون أكثبر من ذلك بكثيبر 

قطءع غزة، والتي ستكون مصحوبة بءلموافقة على مشءبريع اقتصءدية جديدة وخبروج الامءل للامل في 
 سينء ، وبرعمء حتى في إسبرائيل. 
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لم يتم حل قضية أسبرى الحبرب والمفقودين  وهذة إجبرا ات ال تبرغب إسبرائيل في التفكيبر فيهء، مء
اإلسبرائيليين في القطءع. وبمء أن "حمءس" تشتبرط صفقة كهذة بءإلفبراج عن عشبرات أسبراهء من الضفة 

، باد اختطءف الشبءن 2014الغبرعية، الذين أفبرج عنهم في صفقة شءليت ثم أعيد اعتقءلهم في الاءم 
 اود إلى نقطة البداية.الثالثة في غوش عتصيون، فإننء في الواقع ن

هنءك نقطتءن محتملتءن للخبروج من الجمود، وكالهمء أعيد طبرحهمء في األيءم األخيبرة. األولى تتالق 
بءلخطة األميبركية إلعءدة إعمءبر قطءع غزة، التي نشبر مباوثو إدابرة تبرامب تفءصيل منهء في 

حقيق انفبراج محتمل في المفءوضءت الصحءفة األميبركية. والثءنية، المبرتبطة بهذا األمبر، تقوم على ت
الطويلة حول المصءلحة بين "حمءس" والسلطة الفلسطينية. الوفود من غزة وبرام هللا موجودة في 
القءهبرة منذ فتبرة طويلة. من شأن تحبرك واسع، يشمل هذين الانصبرين، أن يباد خطبر الحبرب. حتى 

والسلطة الفلسطينية( ال يبرغب في اتخءذ اتن، يبدو أن أيء من األطبراف المانية )إسبرائيل و"حمءس" 
 الخطوة اإلضءفية الضبروبرية لإلسبراع في إعءدة اإلعمءبر.

 "هآرتس"
 24/7/2018، األيام، رام هللا
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