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 البحرية اإلسرائيلي تستولي على سفن "كسر الحصار" قبالة قطاع غزة .1
  مرر  حررلب الب رنررة اإلحرررا نل  قرروا ، أ تررل أبنرر  ، مرر 30/7/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدنيشررر  

حنطر ، بعد ظهر أمس األ د، على الحف  النثلث الت  تؤلف أحطول ال رنة الخامس، الهادف إلى 
كحررر ال رررار عرر  قطرراق لررزا. وقبررل دقررا   قلنلررة فقررط مرر  تيفنررج الهطررو  اإلحرررا نل ، توطرره قبطررا  

وكرا  قرد خرد  طنرارا  فر  حرلب إ دى الحف ، وهو مواط  نهودي مر  ترل أبنر  نردعى نويترا  شربنرا، 
الطو اإلحرا نل ، وتعل  اإلب ار والقبطية ال قا . ودعاه  إلى إعرل  التمررد ورفرأل األوامرر براعتراأل 

 الحف ، مؤكدا : "ي   رواد حل . ال يرند شن ا  حوى كحر ال رار ع  لزا".
ترضرر  الحررف  الررنثلث الترر  وكايرر  قرروا  حررلب الب رنررة اإلحرررا نلنة، وتيفنررجا  ألوامررر ال كومررة، قررد اع

تؤلرررف األحرررطول، أمرررس األ رررد، وجلرررس عيررردما كايررر  الحرررف  علرررى بعرررد عشررررا  األمنرررال مررر  شرررواط  
القطاق. و ح  اللطية الدولنة لكحر ال رار، فرن  زوار  ب رنرة اال رتلل اإلحررا نل  طوقر  الحرف  
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اقررت      ميهررا، نثرر   الررنثلث فرر  عرررأل الب ررر، وعيرردما أيطررز  المهمررة م اررررتها. اقتررر  أ ررد القرروار 
دولرة فر  العرال ، بنريه  مطموعرة  15شخرا  مر   45طيود الب رنة الحف  النثلث واعتقلوا ركابها، وه  

احرتطوا  طمنرا الركرا ،  طرى اقتنادهرا إلرى منيراء أحردود فر  الطيرو . وتر    . نث   "إحرا نل"يشطاء م  
بلله  بأيه  مطالبو  بمغادرا   ا، باحتنثياء المواطين  اإلحرا نلنن  ميه .وعد  العودا إلنه "إحرا نل"وا 

وكاي  "اللطية العلنا لمحنرا  العودا وكحر ال رار" قرد أرردر  بنايرا ، قبرل أ  نقطرا االتررال عر  
الحررف ، قالرر  فنرره إ  "مهمررة حررفنية كحررر ال رررار الخامحررة مهمررة إيحرراينة، فرر  إطررار كحررر ال رررار 

انرة العرا ، وحريت رس فر  كرل االتطاهرا ، إلرى أ  الب ري. ولدنيا خطة عمل ب رنة متواررلة  ترى يه
نقتيرررا العرررال  أال بررردنل عررر  كحرررر ال ررررار". وطالبررر  اللطيرررة، فررر  بنايهرررا، المطتمرررا الررردول ، بت مرررل 

 محؤولناته وتوفنر ال مانة اللزمة ألحطول ال رنة الخامس.
كحررر ال رررار  بالمقابررل، أكررد ر ررنس اللطيررة الدولنررة لكحررر ال رررار عرر  لررزا زاهررر بنررراوي، أ  حررف 

منل  ب رنرا  مر  شرواط  لرزا، قبرل أ  نرت  اعتراضرها مر  قبرل  60المتطهة إلى لزا، ورل  على بعد 
ب رنررة اال ررتلل. وقررال بنررراوي، فرر  بنررا  عممرره علررى وحررا ل اإلعررل ، إ  "خفررر الحرروا ل المرررري 

 راء  أمينا  طبنعنا ".حار، خلل اللنل، خلف حفنية عودا لمحافة معنية، قبل أ  نتركها، فنما نبدو إط
ــدنوأضرراف   ــاة، لن  أ ، (أ ف  ) ، ويقررل  عرر  وكالررةدبرر و القرردس الم تلررة، ، مرر  29/7/2018 ،الحي
لخرررر  ال ررررار الب رررري الشررررع   أوروبرررا"الحرررفنية قررردم  مررر   إ قرررال فررر  بنرررا ،  اإلحررررا نل الطرررن  

 شدود.أمرفأ  إلىحتيقل  أيهاالمفروأل على قطاق لزا"، موض ا 
فررر  ترررررنه يقلتررره وكالرررة  ،ر رررنس اللطيرررة الدولنرررة لكحرررر ال ررررار عررر  لرررزا زاهرررر بنرررراوي دعرررابررردوره، 

الر افة الفلحطنينة )رفا( الم لنة، الدول الت  لها رعانا على مرت  الحرف  التضرامينة، إلرى "التردخل 
 والضغط على اال رتلل ل مانرة المتضرامين  وعرودته  إلرى أوطرايه "، مشرنرا  إلرى أ  "اللطيرة القايوينرة
 وم ررام  أحررطول ال رنررة حررنقومو  بكررل مررا نلررز  لضررما  حررلمة المشرراركن  وعررودته  إلررى أوطررايه ".

بنرررراوي علرررى أ  مرررا  ررردث مرررا الحرررف  "قرررررية ب رنرررة مخالفرررة للقرررواين  الدولنرررة، واعترررداء علرررى  شرررددو 
 متضامين  حلمنن  ال نشكلو  أي تهدند لدولة اال تلل".

 
 قومية العنصري نقطة ارتكاز لصفقة القرن": قانون المنظمة التحرير "تنفيذية .2

اعتبرر  اللطيرة التيفنجنررة لميظمرة الت رنررر الفلحرطنينة أ  قررايو  القومنرة العيرررري الرجي أقرترره  :را  هللا
يقطة ارتكاز لرفقة القر  وطزء ال نتطزأ ميها، م   نرث تردمنر  19/7/2018الكينح  اإلحرا نلنة ف  

لغرراء  قامررة دولترره المحررتقلة   رر   المشررروق الرروطي  الفلحررطني  وا  الشررع  الفلحررطني  فرر  تقرنررر مرررنره وا 
 .1967على  دود الرابا م   زنرا  عا   "القدس الشرقنة"كاملة الحنادا بعارمتها 
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وداير  اللطيرة التيفنجنرة، فر  بنايهرا عقر  اطتماعهرا فر  مقرر الر احرة بررا  هللا، بر احرة الرر نس م مررود 
ت امرا  المحررتمرا مر  المتطررفن  اإلحرررا نلنن ، بمر  فررنه  وزراء ، االق28/7/2018 عبراس، نرو  الحررب 

إلررل  المحررطد األقرررى أمرررا   الطمعررة، والررجي شررمل أنضرررا   نررو وأعضرراء كينحرر ، الترر  كررا   خرهرررا 
ودعر  دول العرال  إلرى التردخل إللرزا  ال كومرة اإلحررا نلنة بوقرف  خطنررا   المرلن ، معتبرا جلرس تطرورا  

 زا .هجه الممارحا  واالحتفزا
لغراء كرل  ميظمة الت رنر،وقرر  اللطية التيفنجنة تشكنل لطية لتفعنل دوا ر ومؤححا   واحرتقللنتها وا 

تشركنل لطيرة علنرا لمتابعرة كرل  ما نتعارأل ما القواين  واأليظمة واللوا ه المعمول بها. وقررر  أنضرا  
 وبقا ها. األويرواما نتعل  بالم افظة على وكالة 

 ةن فظ حورن ،زمة الحورنةود الم لنة والدولنة م  أطل إنطاد  ل حناح  لألوعبر  ع  دعمها للطه
 .وشعبا   أرضا  

وأكررد  االحررتمرار فرر  تقرردن  طمنررا االلتزامررا  ألحررر الشررهداء واألحرررى والطر ررى وعررا لته ، ورفضررها 
دايتهرررررا لقررررررار الكررررروي رس األمرنكررررر  )تنلرررررور فرررررورس(، الرررررجي أوقرررررف المحررررراعدا  للحرررررلطة الوطينرررررة طوا 

لحررررطنينة إلررررى  ررررن  وقررررف تقرررردن  الرواترررر  و قررررو  الشررررهداء واألحرررررى والطر ررررى، وقرررررار الكينحرررر  الف
 اإلحرا نلنة باقتطاق مخررا  الشهداء واألحرى والطر ى م  المقارة الفلحطنينة.

 28/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس: موقفنا من المصالحة معروف... وسننقله إلى مصر .3
أو  م مرود عبراس، إ  األشرقاء المرررنن  أرحرلوا ليرا موضروعا   نةفلحرطنيال الحرلطةقال ر رنس  :را  هللا

بخررو  المررال ة  واضر ا   فلحرطنينا   حنجه  وفد ن مرل موقفرا   فكرا ع  موضوق المرال ة، ولدا  
الرجي عقرد  ،لميظمة الت رنر الفلحرطنينة ، ف  محتهل اطتماق اللطية التيفنجنةعباسوأضاف  الوطينة.

علررررى أ ررررد، أليرررره عيرررردما  الوفررررد الفلحررررطني  ال ن مررررل ردا   أ ، "28/7/2018 فرررر  را  هللا، نررررو  الحررررب 
، وهو 21/10/2017يت دث ف  هجا الموضوق، فنييا يت دث ع  الموقف الفلحطني  الجي اتخجياه ف  

 الموقف الجي ي   نثابتو  علنه".
المحرطد األقررى المبرارس لر  تعرد ت تمرل، وال برد  لنة ضرد    اإلطرراءا  اإلحررا نإ" قرا ل : وتابا الرر نس

"كرجلس الموقرف األمرنكر  الخرا  بررفقة العررر، هرجه الررفقة  عبراسوقرال  م  وقفرة طرادا لوقفهرا".
وأضراف  الت  رفضياها ويرفضها وحيرفضها وايتهى أمرها باليحبة ليا، ول  نعرد لردنيا أي اهتمرا  بهرا".

وعرر  ردود أفعاليرررا أو القرررارا  الترر  نمكرر  أ  يتخررجها خررلل هرررجه "بالتررال  حرريت دث عرر  هررجا األمررر 
 إلى األم  المت دا". الفترا، حواء ف  اطتماعا  اللطية التيفنجنة أو المطلس المركزي، وروال  
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"كرررجلس حررريياق  النرررو  القررررارا  التررر  اتخرررجتها  عبررراسوبخررررو  القررررارا  اإلحررررا نلنة األخنررررا، قرررال 
لغاء     إحرا نل، كالقرار الخا   لغراء كرل  بالقضانا القومنة، وا  تقرنر المررنر للشرع  الفلحرطني ، وا 

مررا هررو لنررر نهررودي مررا األحررف فرر  األراضرر  الفلحررطنينة، هررجا أمررر ال نمكرر  أ  يقبررل برره وحرريتوقف 
  تى يتخج اإلطراءا  المياحبة لمواطهته م  هيا إلى األم  المت دا". عيده طونل  

التررردي لل ررتلل،  بالفعالنررا  الترر  أحررهم  فرر الررر نس  ر رر مررر، وفنمررا نتعلرر  بقضررنة الخررا  األ 
"هرجه الفعالنرا  نطر  أ  تحرتمر بقنرادا ميظمرة الت رنرر الفلحرطنينة لميرا اال رتلل مر  تيفنرج إطراءاترره 

 بتر نل أهليا ف  الخا  األ مر، وتنثبن  وطوده  ورموده  بكل ما لدنيا م  إمكاينا ".
قضرررانا هامرررة نطررر  أ  يتخرررج فنهرررا قررررارا  مررررنرنة وخطنررررا خرررلل وخرررت  حرررنادته برررالقول "إ  هيررراس 

الشرررهرن  المقبلرررن ، حرررب  وأ  ت رررردنثيا عيهرررا فررر  المطلرررس الرررروطي ، وحرررتعرأل كرررجلس أمرررا  المطلررررس 
 المركزي لتكو  طاهزا عق  األم  المت دا التخاج القرارا  بشأيها".

 28/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رجية الفلسطينية" تتجه لتفعيل المسار القانوني لمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين"الخا .4
را  هللا: قررال وزنررر الخارطنررة الفلحررطني ، رنرراأل المررالك ، إيرره لرر  نبرر س أمررا  الحررلطة الفلحررطنينة حرروى 

عررد "تفعنررل المحررار القررايوي  ألقرررى درطاترره"، فرر  مررا نتعلرر  بم احرربة "مطرمرر  ال ررر  اإلحرررا نلنن " ب
 االعتداءا  المتوارلة على المحطد األقرى.

ونقرررد المررالك  بالمحررار القررايوي  اللطرروء إلررى م احرربة المحررؤولن  اإلحرررا نلنن  فرر  الم رراك  الدولنررة، 
وعبررر م كمرررة الطيانرررا . وب حررر  المرررالك ، فرررن  اللطررروء إلرررى م اكمرررة المحرررؤولن  اإلحررررا نلنن  نرررأت  

"أ  ت رجنراتيا ودعواتيرا ومطالباتيرا بالتردخل الردول  كافرة لر   " تى نت  وضا األمور ف  يرابها"، جلس
ترررريطه، بمررررا نعكررررس طررررب  العررررال  وخوفرررره مرررر  الترهنرررر  األمرنكرررر ، ومرررر  االبتررررزاز اإلحرررررا نل  ب طررررة 

وطاء بنا  المالك  بعد نو  م  اقت ا  إحرا نل  واحا للمحطد األقرى ف  القدس. وقرد  )اللحامنة(".
 ررتلل المتوارررلة علرررى المحررطد األقرررى المبرررارس وبا اترره، والعررردوا  ورررف المررالك  "اعترررداءا  اال

اآلنث  على المرلن  بالضر  وقيابل الغاز والروتنة" بأيه "مبن ، ومخطط له بشكل محب  ومتعمد"، 
وأضررراف أ  "حرررلطا  اال رررتلل تعتقرررد أيهرررا تمتلرررس مررر  الررردع  وال مانرررة مرررا ن فزهرررا علرررى تيفنرررج هرررجه 

وااليتهاكا  الطحنمة، ولدنها ما نكف  م  الغطاء الحناح  األمرنك  لترعند االقت اما  االحتفزازنة 
 احتهدافها العينف ألولى القبلتن  ونثالث ال رمن  الشرنفن ".

 29/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 " تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب التهويدية في األغوارالفلسطينية "الخارجية .5
المطتمررا الرردول  بررالت رس العاطررل لوقررف  الفلحررطنينة وزارا الخارطنررة والمغتررربن طالبرر   :وفررا – را  هللا

وزارا إقردا  قروا  اال رتلل اإلحررا نل  الرداير  و  "ال ر  الشاملة على الوطود الفلحطني  ف  األلروار".
علرررى إعرررل  عشررررا  الررردويما  فررر  ميطقرررة "رأس األ مرررر" وقرنرررة "عررراطوف" شرررر  طوبررراس ميررراط  

، إلررررى أ  هررررجه العملنررررا  29/7/2018 فرررر  بنررررا  ررررردر عيهرررا نررررو  األ ررررد ،وأشررررار  عحررركرنة مغلقررررة.
االحررررتعمارنة التوحررررعنة تررررأت  يتنطررررة ل الررررة التقرررراعس  اإلطررررراءا االحرررتنطاينة التهوندنررررة ولنرهررررا مررر  

الدول ، وعرد  المبراالا، والتقررنر الفاضره فر  تيفنرج االلتزامرا  الدولنرة وقررارا  الشررعنة الدولنرة جا  
معايرراا  إزاءوطالبر  المطتمررا الرردول  بالردفاق عمررا تبقررى مر  مرررداقنته  .2334، خارررة القرررار الررلة

 الكفنلة بتيفنج وضما  تيفنج قرارا  الشرعنة الدولنة الخارة بفلحطن .  اإلطراءا شعبيا، واتخاج 
 29/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 واعتقال المتضامنينالخضري يستنكر قرصنة االحتالل سفن الحرية جمال  .6

احرررتيكر اليا ررر  طمرررال الخضرررري، ر رررنس اللطيرررة الشرررعبنة لمواطهرررة ال ررررار، اعترررراأل طرررن   :لرررزا
اال تلل اإلحرا نل  حف  كحر ال ررار عر  لرزا فر  المنراه الدولنرة ومريعه  مر  الوررول، واعتقراله  

: 29/7/2018 دوقال الخضري، ف  تررنه رر ف  رردر عيره نرو  األ ر .أحدودواقتناده  إلى منياء 
إ  المتضررامين  علررى مررت  الحررف  وهرر  مرر  عرردا طيحررنا  أطيبنررة طرراؤوا بطرنقررة قايوينررة، ووررروله  

 وشدد على أ  اال تلل اإلحرا نل  ُنمارس قررية ب رنة ب     كفله القايو  الدول . شواط  لزا     
   لزا.متضامين  محالمن  مدينن  طاؤوا بر لة إيحاينة تهدف لكحر ال رار الظال  ع

ووطه الخضري رحرالة للمتضرامين : "رحرالتك  وررل ، وأيرت  وررلت  بهرجه الرروب وهرجا التعراطف وهرجا 
 التضام  العال ، رل  أ  اال تلل ميا ورول حفيك ".

 29/7/2018 ،المركز الفلسطيني لضإعالم
 

 النائب فتحي القرعاوي لالحتالل: عقابكم الجماعي ألهالي كوبر لن يحقق لكم األمن .7
كد اليا   ف  المطلس التشرنع  ع   ركة  ماس فت   القرعاوي أ  مرا نمارحره اال رتلل فر  بلردا أ

وقررال  المرردينن . كرروبر مرر  اقت ررا  واعتقررال وتخرنرر  وترونررا ليميررن  نعررد طرنمررة عقررا  طمرراع  ضررد  
األهرال  لرر   القرعراوي فر  ترررنه رر ف : علرى اال رتلل أ  نعلر  أ  طررا   العقرا  الطمراع  ب ر   

 ت ق  له األم  ول  نطي  م  وراء طرا مه أي ش ء.
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 شرعبها، داعنرا   وطال  القرعاوي الحلطة الفلحطنينة بأال تقرف متفرطرة علرى مرا نمارحره اال رتلل ب ر   
 إناها لم احبة اال تلل وتقدن  دعوى ضده ف  الم افل الدولنة إزاء تلس الطرا  . 

 29/7/2018 ،موقع حركة حماس
 

 ني" يحيي عهد التميمي وجميع األسرى"الوطني الفلسطي .8
رر عرر  عهررد  برراإلفرا هيررأ المطلررس الرروطي  الفلحررطني  أبيرراء الشررع  الفلحررطني  : كمررال زكاريررة -ا  عم 

وتقرد  المطلرس الروطي  الفلحرطني  فر  ترررنه رردر عر  ر نحره  التمنمر  ووالردتها يارنمرا  التمنمر .
 بيضال وشطاعة البطلة عهرد التر  قردم  يموجطرا   ا  حلن  الزعيو  بالتهي ة ال ارا لعا لة التمنم ، مشند

مر   ف  دفاعها المشروق ع  أرضها وبنتها ف  وطه طيود اال رتلل اإلحررا نل  وأررب   رمرزا   وطينا  
 ميه . األطفالوخارة  واألحنرا  األحرىووطه المطلس الت نة لكافة  رموز المقاومة الشعبنة.

 30/7/2018 ،الدستور، عم ان
 

 د التميمي ونضال قريتها يمنثالن "التحدي لمواجهة االستبداد اإلسرائيلي"عه :عريقات .9
أمن  حرر اللطيرة التيفنجنرة لميظمرة الت رنرر الفلحرطنينة، ررا   عرنقرا ،  ش    :طاد اليبها  - را  هللا

بحرررب  عرررد  إدايرررته  لطررررا   اال رررتلل اإلحررررا نل ، وميهرررا  هطومرررا  علرررى مبعرررونث  الحرررل  األمررررنكنن  
األطفرال الفلحرطنينن  منثرل عهرد التمنمر . وقرال عرنقرا  فر  تغرنردا علرى  حرابه بموقرا ترونتر اعتقال 

، إ  "الطفلررة عهررد التمنمرر  تُررجك ر العررال  بطرررا   اال ررتلل اإلحرررا نل  وفحرراده". 29/7/2018 نررو  األ ررد
دا  أي واعتبرر، أ  قضرنة التمنمر  تكشرف مرا وررفه بأيره "فررل مر  العرار ألول رس الرجن  ال نردنيو  أبرر

 )دو  تحمنته (".  م  طرا   إحرا نل، منثل م  نحمو  بمبعونث  الحل  األمرنكنن 
وارترررأى عرنقرررا ، أ  التمنمررر ، واليضرررال الرررجي تقرررو  بررره هررر  وقرنتهرررا "اليبررر  رررراله" )لربررر  را  هللا( 

 نمنثل  "الت دي لمواطهة االحتبداد اإلحرا نل   تى ايد ار اال تلل". 
 29/7/2018، اءلألنب األناضولوكالة 

 
 يةسرائيلاإلسجون الفي  طفالا  291: التميمي عشراوي بعد اإلفراج عن عهد

قالرررر  عضررررو اللطيررررة التيفنجنررررة لميظمررررة الت رنررررر الفلحررررطنينة  يررررا  عشررررراوي إ  األحررررنرتن   :را  هللا
لكبرنرراء الم رررتن  عهرد التمنمر  ووالردتها يارنمرا  التمنمرر ، همرا أنقويترا المقاومرة الشرعبنة والررمود وا

، أبيراء شرعبيا 29/7/2018 وهيأ  عشراوي، ف  بنا  لها باح  اللطية التيفنجنة، نو  األ رد الفلحطني .
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الفلحررررطني  وشررررعو  العررررال  ال ررررر قاطبررررة برررراإلفرا  عرررر  الطفلررررة عهررررد ووالرررردتها يارنمررررا ، مؤكرررردا أ  
 طمنا أ رار العال .رمودهما ف  وطه اإلطرا  واإلرها  اإلحرا نل  هو ايترار للشع  الفلحطني  ول

أحرنر فلحرطني  نقبعرو  فر   5,900وأضاف  أ  "فر تيا ب رنرة عهرد ووالردتها لر  تيحرنيا مرا نقرر  مر  
فرررر  الحررررطو  ومراكررررز اال تطرررراز  م تطررررزن   النررررا   طفررررل   291زيررررازن  الظلرررر  اإلحرررررا نلنة، مرررر  بنرررريه  

 ألقحى أحالن  التعجن ". ونتعرضو  نومنا  
 29/7/2018 ،الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 لحةالمصرية للمصالورقة ات على اضاعتر ا ربعةأو هرة القاوفد فتح بلجديد": العربي ا"
ل ركة ف  ا اها   ر نحنة تر الناشكإربا أهرا ع  القافته ب دنة ف   ركةادر قناكشف  مر: هراالقا
ء انثين ، ف  لقإلاء امح اقشتهايلمقرر مامة، وم  العا  ابر المخاز اطه اعدهأ لت  المررنة الورقة ا

ونزور  لفلحطني .الملف امل، ومحؤول  اس كاء عباللو از، الطهال ركة بر نس ام   ا  دناقن ا  نطما وفد
لشنخ، ورو   فتوب، ا مد، و حن  ألا  ادي م   ركة "فته"، نض  عز اه  وفد قنا لر الوق  ابمرر 

ء اللو ا، هللا  الفلحطنينة ف  ر امة العا  ابر اخلماز الى ر نس طهإفة اضإلالمركزنة، باللطية اء اعضأ 
 طد فر .ام

 الت  تعترأل علنها  الناشكإلاولى أ  نلطدند"، فالعرب  الت  ت دنث  لر"اونة الفت ادر المراوب ح  
  ألشا المررنة ف  هجارا ادإلاج وضع  إغزا، بل كومة المررنة ه  طز نة تمكن  الورقة ا"فته" ف  

ل كومة، ب نث التدر  ف  تمكن  ا، ونقو  على 2017ول ألاكتوبر/ تشرن  أ  افتاترورا  محتمدا  م  
دا ف  اس" طاي  " ماك اجإيه ألحلطة وترى اشهر، ف   ن  تعترأل أ 3لبيد لمدا ا انحتمر هج

نة أ دا وبدو  اق دفعة و القطا  تحل  أ ا، فعلنهادتهانردد ق الرف، كمال ة وتو ند المرا
  تشكنل  كومة و دا اور امش أتبد امل ، وبعدهاق كالقطال كومة محؤولنة ا ، ب نث تتحل  اطاشتر ا

 وطينة.
  إج إق، القطالموظفن  باق اوضأونة، تتمنثل ف  توفن  الفت ادر المراينة ب ح  النثالنة اشكإلا

طا فنه". اتر  "ال اق وهجالقطاس" بالجن  عن يته  " مالعحكرنن  الموظفن  اط  ما التعا"فته" ترفأل 
ظ علنه بعندا  ع  ال فامي   تى نت  ألاز اننر معنية للطها  ومعاطاشتر اس ادر: "هيالمرال وتقو 

س احألالجن  نتبعو  ف  العحكرنن  اس ارر  مانتوفر ف  عي ال ا لنة، وهو مالفرا  اجبالتطا
لمرا  تى اض ة هجه احس و أ  تكو  على أل ة نط  المرا  ألعحكرنة"، مشددا على ا ا بهاكت

 .ارهاتؤت  نثمتحتمر و 
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س"، ا" م ا ل، وف  مقدمتهالفراب ونة، تتمنث ل ف  حلالفت ادر النثة، وفقا  للمرالنثالنة اشكإلا
س حلطة اورحمنة، وتكو  هي ارنة معترف بهادإس حلطة ا  تكو  هيألميطق  ابعة: "لنس م  امت
 ما ".الطبا وضا لنر مقبول تماب ارأل.. هجألاعلى  ازعها ا  تيخرى مغتربة تملس حلأ
ل ركة ترفأل ا  أنة، مؤكدا الطبابر وت رنل المعانتمنث ل ف  وضا  ابعة، فه  مالر النة اشكإلا امأ
ء ابل وفاللحلطة، مق اخلنة وتور دهالدانة الطباس" طْما ا  تتولى " مألمررنة بالورقة اء باط ام
لمخترة، ا ارتهادا  ة و ل كوما انة تقو  بهالطبا  "ألى إلموظفن ، مشنرا اه اتط اتهامالتز الحلطة با
يتظم  ا اجنلطبنعنة، فاق اوضألالحلطة ف  اط  على اس فرأل و احألاق ه  بالقطا  امالتز او 
 لى طبنعته".إ  حنعود كل ش ء اتفالالتز  كل طرف بامور و ألا
ل ة، فمرر المرا  اوضارع  ف  مفألاتكو   الطولة ربما  "هجه أدر اتوضه مر افنم ات  هجأن

لفلحطنينة، الحلطة ا  أقلنمنة مهمة، ف   ن  إف اطر أ  امأبجلس  اف وتعه دهخللاء ايهنمتمحكة ب
ر  اس، ف  ظل تقامطددا  ف  ند  م ا  تضا ندهأترند  س، الالر نس م مود عبا احهأوعلى ر 

مل أطلة، على الممالوق  و اه  على عيرر ا ز  نر ابو مأبعة: "اخنرا ما مرر بشكل كبنر"، متألا
 خرى". ألقوا ف  نده مرا اط القضنة ويقا  اور أس متلاود اث نعلظروف، ب ناتغن ر 

 30/7/2018لجديد، لندن، العربي ا
 

 سادة حمادينوف وقيماللذي جرى بين اء اللقاصيل ا" تكشف تفا"صف
لمت دا لعملنة ام    لألالخالميح  ا  ا نثاكشف مردر مط لا على مب: هن  مقبلا بر إ - لزا
رنل ا د، تفألا" نو  الفلحطنينة "رفافة الر الة ادنيوف لوكي ملنكوالوحط يألالشر  التحونة ف  ا
ل اوق ض .الماحبوق ألاعة اح 72ل س خلادا  ركة  مامم  وقنألالمبعوث اطرى بن   ام
ل عد  ا-لمردرا لوضوب، الطدنِة و ا  طر  ف  طٍو م  ا نثالمبا : "إ-حمهالكشف ع  الجي فض 
ف   ا  شعبيالى محتوى تض نإنرقى  ٍف والادنيوف لنر كقدمه مل اعتبر  ما س ادا  ما  قنأو 

 لعودا".ا  امحنر 
لحلم  امه  اعترا ق لزا الفلحطنينن  ف  قطارل اس ف  ظل تو ادنيوف ما  م  ملاءات  لقأوت

مم  ألالمبعوث اقد مه  ا  مألمردر اوبن   لعودا.ا  اض  ضم  محنر المارس انثن  م  ملنثلاميج 
 ما ".اع 12كنثر م  ألمفروأل ميج ار ال راو كحر أق لزا ا  ع  قطاللعقوب مل  انضم  رفعا  ك "ال
 اء علنهالبياو  الت  نمك  تطونرهادنيوف، و قدمه مل ابنة فنمانطإلى وطود بيوٍد إر اشألمردر ا  أ الإ

 الت  قدمهار افكألا  أوضه أو  لترعند.التدهور و الميطقة وميا الت  تحود التوتر الة اللخرو  م   
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لر   الررف اء، الكهربالر ة، ا   نونة )اعارنا لقطالتهد ة تشمل: "تيفنج مشابل ادنيوف مقمل
 رس".اي  علنه قبل ماك الى مإبر المعالرند وعودا ا ة ادا محالمؤق (، وزنالتشغنل اه، المناو 

، %6لحلطة بيحبة ات  موظف  ادا رو انضا : "زنألتهد ة ابل ار مقافكألا  م  بن  نلمردر فاووف  
ز ايطر ميفرل إلالشروق ف  محادنيوف "  ملاشمل  مقتر  اكم د  ل لمشكلة موظف  لزا".انطا  و 

 مم  الألالمبعوث ا  طهود ألمردر اكد أو   نل ".احر إلال  تلالاس و احرى بن   مألادل ارفقة لتب
  أ ايهأشلت  م  الت  ُقد م  له و ال  المطار رده على ايتظاس بادا  ركة  ما  قنأل محتمرا و اتز 

 ق.القطا  ازمأر و ل ال را  وكحر العقوبالى رفا إتُفض  
 29/7/2018، الفلسطينية، صفافة الصحالة اوك

 
 لفلسطينيةالقضية ات اتطور  لقطريارجية الخاوزير  يبحث معهنية 

تفنا  ما وزنر اال  هاترامس أء اعنل هينة محاحمإس اح  ل ركة  مالحنالمكت  اطرى ر نس أ
لقضنة ا  اي  تطور ال نث وب ث هينة ما  ي .ال نث لر م  اقطري م مد ب  عبد لارطنة الخا
لمبجولة الطهود اق، وكجلس القطا  ازمأء ايها  ر و ال رادفة لكحر الهالمختلفة الطهود الفلحطنينة، و ا

لوزنر على ال  اح  لل ركة معالحنالمكت  اوشكر ر نس  .ا  ضد شعبيالعدو ال اشكألوقف كل 
 .اهليأ ا ايالتخفنف م  معالفلحطني  و ا ارلة لدع  شعبيالمتو اة لشقنقاطهود قطر 

 29/7/2018س، غزة، اموقع حركة حم
 
 تالتضحياذلك كل  ابد ولو كلفنلألر حتى ُيرفع الحصامتمردين على  اا ر الحية: سنبقى نثو ا
 اء شعبيابيأ  نكو  أل ركة ل  تقبل ا  أل نة اس د. خلنل اح  ل ركة  مالحنالمكت  اكد عضو أ
لنثغور اا اء  مابن  شهدأل كلمته ف   فل تل نة خلاوشدد  فعه.ال ومد تلالا  الرر افاهدأ 

ء قرر اليكر الجي قتله  حندفا نثم  طرنمته ا ا  عدويألبحوس ا مد ألعرعنر و اية وم مد ادا فرو اعب
ر ال رالى رفا إرق ا  نحألميطقة علنه ا  ف  امألام  و ألاف: كل م  نرند اضأو  ل.ا  طأ  الزما

 ء .ادو  ايانطد مرض الأ، و انتضورو  طوع ال شعبياطفأ  نبقى أل ركة ل  تقبل ا  أ اع  لزا، مبني
جلس كل  ابد ولو كلفيألالى ا  ر  تى ُنرفا ع  لزا و ال رامتمردن  على  ار ابا حيبقى نثو اوت
  .التض نا
محتمر  تى ي ق   ل دوداعلى  ا   شديألورقنة محتمرا، و ا  ا ر الطالعودا و ا  ا  محنر أردف أو 
ر ل  يقبل اقتدالالقوا و ايه وم  موقا أل نة اكد أو  ر.ال رالقرن  رفا الهدف ا ا، وف  مقدمتهافياهدأ 
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 اييأ ا  ع  لزا، مشدد ار حرنعال را  نرفا ألميطقة علنه الهدوء ف  اد ار أل، وم  ال ار هجه احتمر اب
 .ادياكبأ  الجوف ا يابيأء اه م  دمار، فقد دفعيال رال  يدفا نثم  رفا 

 28/7/2018س، اموقع حركة حم
 
 ليوما امة تستعيد دورهألاعن  ان يفصلهألبعض اول التي حا افريقيأن: امة حمداسأ
 افرنقنأ  أكد أ  امة  مداحأ ،سارطنة ف   ركة  مالخا  اقلعلامحؤول : كشوطايو  –لشنخ الهنبة ا
لت  ا  اختر الاومة ار  مقاتط ارفا، و اهلنو  دور امة تحتعند ألاع   ا  نفرلهألبعأل اول الت   ا
  ف  تررنه اعتبر  مدا و  تكشف ع  طهد كبنر وطن . ايهألنثرنة، وبالملتقى با احتعرضها

" لنس امع اي منه القدس ليالنثة، وهو "النثالمقدح  ف  يحخته افرنق  ألالملتقى ار ا  شعأي  .للطزنرا
مة، ألالقدس ع  امنركنة لعزل ألاولة الم ايه نقف ف  وطه همنة، ألألانة اف ح ، بل ف  ل امهم

حنة نطعل الحناق اوضألا  و البن الظروف و اف ختلا  أ  اى  مدأور  خرى.أ انامة بقضألاوشغل 
قضنة  القدس على  قنقتهار اعتبا وهو  امتفقة ف  طوهره ارنل، لكيهالتفار  متيوعة ف  التطا
 فرنقنة.أينة و ايحا  منة و حلإ

 28/7/2018لدوحة، انت،  لجزيرةا
 

 لحتال الات اكانتهاصة باممية خأس ترحب بتعيين لجنة تحقيق احم
رة المت دا تعنن  لطية ت قن  خام  با لألالتا  ايحإلا  مطلس  قو  علنس بار ب   ركة  م

 لحلمنو  ف  لزا.اهرو  المتظاتعرأل له  ارة ما، وخا نلنة ف  فلحطن  مؤخر احر إلا  اكايتهالاب
ل  تلالا  اكايتها   و المحؤول، وجلس للوقوف على طر ار بالقر اه ر ف  ل ركة ف  تررناوورف  

نة اررن ، و مالم ا ايهالظل  ع  لزا وحكالفلحطني ، ورفا ا اف شعبيايرا  قبته و ا نل ، ومعاحر إلا
هن  ا لبر ا   و القر ادلة و ألاللطية وتقدن  كل ا  هجه اهزا لتحهنل مهاط ايهأكد  أو  لعزل.اهرن  المتظا

 ل. تلالا ال   قنقة هجا، ونتضه للعاها لدولنة مطر الة العداخج أ  تأف  حبنل  ابن  ندنه
 29/7/2018س، غزة، اموقع حركة حم

 
 اا عسكري "ئيلاسر إ"طعة ات مقاوروبية لتطبيق دعو أل ات الحكومافتح تدعو 

ة طعالمقاوروب  لتطبن  ألاد ات الا  النة  كومانطإلالمد  انثمي   ركة "فته" دعوا  :بروكحل
ي  ايحإلالدول  ايو  القالدول  و ايو  القا  بالتز الام   خنراألاعلى تيرل  ا نل، رداحر إلعحكرنة على ا
ف   احمها  للمت دث باوض    ركة فته ف  بنأو  لنة كبرى.انطإ  ا  بلدناء ف  بناط ابم امالتز ا
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وروب ، بوقف ألاد ات الالنة و انطإلال كومة الب  النة طانطإلالمد  ا  ا  دعو إل، ال يز اطم اوروبأ
 .احبتهالدول  لم المطتما اعنة ا  نل، داحر إلعحكرنة ما ارا التطاو تعلن  أ
لخطنرا نكتح  ا نلنة احر إلا  احالحناوروب  على أ  لرد آلالنة انطإلالمد  ا  دعوا إل ركة ال  اوق
ت  ف  أ مر تألا  الخال ف  اعمأ  نل م  احر إترتكبه  الم ا ، يظر الجالوق  با اهمنة متمنزا ف  هجأ 
   دولة فلحطنينة.اء على فر  قنالقضاي  لغرأل احتنطالالتوحا ا احة عيررنة هدفهار حناطإ

 28/7/2018، الفلسطينية، وفات المعلوماء و انبأل الة اوك
 
 سياسي ت لحل  والاومة مستمر في غزة... ومحالمقار استنفا

ر احتيفالالة ا   " ألطدند"، العرب  الر" لفلحطنينة،اومة المقادر ف  اكد  مرأ: ء خلنلاضن -لزا 
طهة امه مو    ملأ ، و آلاق لزا محتمرا  تى اض ، ف  قطالمالخمنس اعلي ، نو  أُ لت  القروى ا

دنيوف، ي منلمم ، ينكوالألالمبعوث ا  والاف ، رل  م ألاهرا ف  ا نل  تبدو ظاحر إلال  تلالاما 
مة اومة ف  طهوزنة تالمقا   "أدر، المراوجكر   .ق"اوضألاح  لميا تفط ر الى  ل حنإلتورل ا

 نل قد احر إ  أ ا، وميهادتهالت  تطم ع  لدى قنا  المؤشر ا نل ، ف  ظل احر إ  اي عدو للتردي أل
ح  ا  حناتفالى إ، للورول افقة على شروطهالمو الى إ ل الفراطل دفا أ  م  اتُقد  على ش  عدو 

لمشتركة بن  ا  العملنايه "ت   تفعنل لرفة ألى إ". ولفت  ق ف  لزااوضألالمحتمر ف  التفطر انميا 
لترعند". ال  دوث اينة ف   المنداقف المو ا ، وتيحن  اومة، للتردي للعدو المقا ل افة فراك

ض  ار ألاروخ  م  لزا على ا  قرف راخر عملن لت  تبي  المشتركة ا  العملناوتض  لرفة 
 ق.القطارنة ف  طي ة عحكأ الت  لها ل الفرالم تلة، كل ا

ف  ظل  ا  لناطهة  اي مو أترل  ف  خوأل  ل ر ، والاترند  ومة الالمقا   "أدر، المراوجكر  
 نل  قد ن دث ضد احر إ  اي عدو كند حتتردى بقوا ألألتاب ا، لكيهالت  تعنشهالرعبة الظروف ا

  تمل". نل  ماحر إ  اي عدو أل ا  دعا   نشكل ر أنمك   اومة مالمقا   "لدى ألزا"، مؤكدا 
 30/7/2018لجديد، لندن، العربي ا

 
 ل غزةار شمانفجاب اصرهانثنين من عناد استشها" تعلن لشعبيةا"

 د، ف  ألالعحكري فطر ا ا هاشطن  ف  طياي داحتشهالشعبنة لت رنر فلحطن  الطبهة اعلي  أ : لزا
لريا ام ل   روخايه يط  ع  رإ  ال شهود عناق لزا. وقال قطا، بشمالنار وقا ف  شر  طبايفطا
نم  أحتشهد اق: "القطالر ة ف  ارا اح  وز اط  باليالقدرا، اشرف أل اوق قه.طلإ  والان  اياك
 اعها لشعبنة وجر الطبهة اويع   ".النا( م  بلدا طباماع 24( ومهيد  مودا )اماع 24ر )اليطا
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ر ومهيد  مودا، اليطانم  ألرفنقن  الشهندن  الفريحنة: "افة الر الة ا  يقلته وكالعحكرنة، ف  بنا
 اروخا  رأ  ا  ". وجكر شهود عنالكفا اطبهماو  ادنتهمأء تانثيأ د ألافطر نو   احتشهداللجن  ا

 .النا د م  شر  طبألاقه فطر طلإ اولتهماء م انثيأر و مودا، اليطايفطر ف  الريا ام ل  
  ار بناردندرع ، بأي ا بنألعربنة، اللغة ا نل  باحر إلالطن  ا  اط  بلحاليارق ا نل، حاحر إوف  

 .لعملنةاء هجه ا نل ور احر إ  تكو  أيفى فنه 
 30/7/2018وسط، لندن، أل الشرق ا

 
 ب دولةارهإلعودة" اسفينة " "ئيلاسر إ"ض اعتر اد": الجها"

لب رنة األ اعتر ا  د، ألام  ف  فلحطن ، نو  حلإلاد الطهاعتبر   ركة ا : طدام مد م - لزا
  دولة ارها  مس )نض   حفنيتن (، "قررية و الخال رنة احطول أ" ضم  لعوداا نلنة حفنية "احر إلا

 ميظ ".
لقررية ا  هجه إضول يحخة ميه: "ايألا ، ورل ال ركة، ف  بناح  اط  باليا ، اود شهال داوق

ف: اضأو  ق لزا".المفروأل على قطال  الظار ال راء ايهإترند  ل ال تلالا   كومة أتكشف 
ى أق على محما ومر القطا    ر  ب   اينة ونرتك  طر ايحإلالدولنة و ا  ينالقو ال نيتهس  تلالا"
 ل ".العا

ر اب إلام  بالب رنة قبأل على حفنية قاب   حلإ نل ، "احر إلالطن  ال النو ، قاب  اوف  وق  ح
 لمفروأل على لزا".ايوي  القالب ري الطو  ابهدف خر   اوروبأم  

 29/7/2018ء، انبضول لأل انأل الة اوك
 
 صعدةألالقدس على كل ا ن بحق  السلطة وفتح مقصرتا: بفتحدي اقي
لم تلة القدس ا   أحفه أدر ع  القات  عبد النثوري ل ركة فته  المطلس اعب ر عضو : لم تلةالقدس ا

ح  الحنام  و علإلا  اهتمالاو على رعند أزية المو اء على رعند الفلحطنينة حو ا  اولونألاف  جنل 
ي أ، عد  وطود الة حمار ر ف  يشرته وكادر ف   و القاحتيكر عبد او   .لتيظنماح  و الدبلوماو 

 د، وهجه أل حني  ل  نت  تعنن  اد فنرل احتشهال: "ميج اوق لقدس.اعضو لطية مركزنة لفته م  
على  ايمإل كومة التقرنر لنس فقط على رعند ا  أنؤكد  التقرنر؟ هجا اجال كبنرا، لمامة حؤ عل

ط  المو القدس  تى نقو  بيقل همو  ا  نكو  عضو مركزنة م  أولى ألام    ارعند  ركة فته، ك
لحلطة القدس وميج قدو  ا   ألى إر اشأو  ل ركة".اعلى حقف ف  أ لت  ه  المركزنة المقدح  للطية ا
نتعل   ا   فنماس عمل عشو اهي ايمإف: "اضأتنطنة، و احتر الى رؤنة و ا  لى خطة و إلفلحطنينة تفتقر ا
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 ا  نكرحويهاينامكإتنطنة ونملكو  احتر الالرؤنة و الخطة و ا نلنو  نملكو  احر إلا امألقدس، ابموضوق 
 للقدس".

 29/7/2018، ينون الأفلسطين 
 

 الدتهالتميمي وو اسيرة عهد ألال عن حتال الاج افر إهنئ بس تاحم
م  حطو   ا  عيهمافر إلاب الدتهالتمنم  وو الطفلة عهد الم ررا احنرا ألاس" ا   ركة " مأهي
  ف  تررنه ا  بدر اح  لل ركة  حالحنالمكت  ال عضو اوق  د.ألا نل  نو  احر إلال  تلالا

لطفلة عهد احنرا ألار افتخالاز و اعتز الاعر احتقبل  بكل مشالفلحطني  ا اهنر شعبيا  طمإر ف ، 
 اينلهم  بالتبرنكاي  و التها النهمإل، ويطنر  تلالام  حطو   ا  عيهمافر إلابعد  الدتهالتمنم  وو ا
نقدمه  ا  فخره بمابدى بدر أو  ل .العاق اف  كل بق اررهاحرى ويألال رنة ولكل م   مل قضنة ا

ل عهد اعتقا   أ ا  ل، مؤكد تلالاطهة ا  ف  مو اله م  تض ناطفأ ه و اله ويحالفلحطني  برطا اشعبي
 .اء شعبيابيأ لعزل م اء و اليحال و اطفألا نل  ب   احر إلا  اطر إلالة على كبر دالأه   الدتهاوو 

 29/7/2018س، غزة، اموقع حركة حم
 

 لعظيما ادة شعبنار إلتي تدلل على ات فلسطين ايقونأيقونة من ألتميمي اعهد : فتح
  أ د، ألاحم  ف  تررنه ر ف ، نو  القو امة احأح   ركة فته الرحم  بالمت دث اكد أ: هللا  ار 
 ه الشر افة التشمل ك اركة فنهالمشاو  ارقعته وتوحنا الحلمنة وترعندهالشعبنة اومة المقار احتمر ا

ض  دولة ار أ نل  ع  احر الال  تلالاء ايها  ل و حتقلالال رنة و اي و  اس، طرنقيالتماط  اومعظ  مي
لنو  يحتقبل ا اييإحم ، القو ال اوق بدنة لدولة فلحطن .ألارمة العالقدس ا احهأفلحطن ، وعلى ر 

لعظن ، ا ادا شعبيار إلت  تدلل على ا  فلحطن  انقويأية م  نقو أ الت  يعتبرهالتمنم  البطلة عهد ا
ج  الشعب ، يمال اليضاقا ام  مو  اله ولنرهاليب  را مر، وكفر قدو ، و ألا  الخا  أوشدد على 
لمد  اض  و ار ألافة الحلمنة لتشمل كالشعبنة اومة المقاط  العمل على توحنا ميا، ونط  ان تجى به

 .لفلحطنينةالقرى او 
 29/7/2018، الفلسطينية، وفات المعلوماء و انبأل الة اوك

 
 للجبهة اا ماع اا مينأتمة ايف حو اب نانتخاطية" تعيد الديمقر ا"
  العالوطي  ا ال مؤتمرهاعمأ   اختتاع   ا  طنة لت رنر فلحطن  رحمنالدنمقر الطبهة اعلي  أ : هللا  ار 
  العامن  ألاحه أعلى ر  ا  طدند ا  نحاحن ا  مكتب ايتخب  بدورها  لطية مركزنة طدندا، ايتخابا بالحا
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ي  الى طإ، ض  ا  طدند ا  حناحن ا  يتخب  مكتبا ايهإ : اطنة ف  بنالدنمقر الطبهة ال  اوق تمة.انف  و اي
لطبهة الن  اقأعلى  ا، توزعو ا  عضو  25 ، والكرن  وفهد حلنما بنه قنس عبد اتمة، يانف  و اي

لعربنة الدول امنركنتن  و ألا، و اوروبأ، و ا ، وحورناق لزا ولبيالفلحطنينة وقطالضفة اف   اتهاوميظم
 .افرنقنأو  احن و 
خل  الدا  اليظالطدند و اح  الحنامج البرياملة على الشا  لتعدنلادخل ألمؤتمر ا  ألطبهة اكد  أو 
  .البنا، وف  اخلهالتيظنمنة داق اوضألا  انحتطن  لتطور  الطدند للطبهة، بما

لمزند األ احتيهالى إ  تهدف ار القر اح  وحلحلة م  الحنالتقرنر انم  و لتيظالتقرنر المؤتمر اقر أ اكم
 لطبهة.القوا ف  رفوف ارر ام  عي

 29/7/2018، معاللفلسطيني لضإالمركز ا
 

 صة في قرية كفر قدوما"نثوري فتح" يعقد جلسة خ
مدنية  رة ف  قرنة كفر قدو  شر الحب ، طلحة خالنثوري ل ركة "فته"، نو  المطلس اعقد : قلقنلنة

رأل ألال ركنة على اطر ينة لألالمندايشطة ألادنة ف  القناركة ال ركة للمشا  اقلقنلنة، ضم  توطه
لول العا   ر نس  ركة "فته" م مود افتته يال. و  تلينة للالعدو اينة احتنطالاحة الحناطهة اف  مو 

 7حبة مرور اء لميا  طلنثوري طلحته ف  كفر قدو المطلس ا  عقد إ"، الول لر"وفالعال الطلحة، وقا
  نل .احر إلال  تلالاطهة اف  مو  الشعبنة فنهاومة المقا  يطلا  على احيو 
لشعبنة، اومة المقا مر ف  الا  الخا  لتعمن  تطربة كفر قدو  و اليقالة م  ايه طر   اف اضأو 
يه حنت  ألى إ اا، مشنر اطين  ويهج  نالمو ا دا لدى افة حا تى تربه نثق اينة تطونرهامكإلب ث ف  او 

  ألشعبنة، و اومة اض ة للمقاتنطنة و احتر اطل وضا أ  عمل م  المقبلة، تيظن  ورشا  انألال خل
لمقدحنن  ا  رمود ألول العاعتبر ا و   ه.ايهلم تل، لدفعه إلاعلى  ال عب  تلالا  نربه أب اهدفي

ل على  تلالاطبر أ رس،المباقرى ألالمحطد ا  ابال بو  تلالا  للمس إلأو ركة فته، وتردنه  
س ا  هيالى إ افتلفلحطني ، الاخل  الدالبن  الوطينة، وترتن  الو دا ادا اعإ لى إ ا، ودعادا فت هاعإ 

 س ف  جلس.ألهدف ول  ينا اطل ت قن  هجاف م  اطر الام  مختلف  انت  بجله اطهود
 28/7/2018، الفلسطينية، وفات المعلوماء و انبأل الة اوك

 
 لقدسال ائيلية شماسر إرة استهدف سير تاق نطال إعملية 

لقدس ال ار شما  يطل نلنة" إلاحر إرا "ا د، بتعرأل حنألاو  نرنر عبرنة، اد  تقافأ: لم تلةالقدس ا
شر على ارا محتوط  بشكل مباحتهدف  حنار اي  طلإ  عملنة إلعبرنة: "ا 14ا القيال  اوق لم تلة.ا
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لى ار  اشأو   ".ابارإلم تلة دو  القدس ال امف نعقو ( شاقر  محتوطية )كوخ 60لطرن  رق  ا
 لميفجن . اع   الميطقة ب نثال ُنطري عملنة محه ف   تلالا  طن  أ

 29/7/2018، معاللفلسطيني لضإالمركز ا
 

 : ال يوجد في القانون ما يمس بالدروز كمواطنينيدافع عن" قانون القومية" نتنياهو
، بينامن  اإلحرا نل  ر نس الوزراء ، أ تل أبن  ، م 30/7/2018الشرق األوسط، لندن، جكر  

، ودعا وزراء  كومته ويوا  ا تلفه، إلى موارلة الدفاق ع  بر"قايو  القومنة"يتيناهو، أعل  تمحكه 
 القايو  وعد  االعتجار عيه، والتمحس بالمواقف الت  دفعته  لتشرنعه.

  القايو  أو تقدن  االعتجار ألي كا  بحب  و جر يتيناهو أول س الوزراء الجن  أبدوا بعأل التراطا ع
المرادقة على القايو . وقال إ  القايو  ني  على أ  "دولة إحرا نل ه  الوط  القوم  للشع  
النهودي"، وأ  "   تقرنر المرنر ف  دولة إحرا نل نقترر على النهود"، و"هجه ه  الرهنوينة وال 

 مطال للعتجار عيها".
أمس، ف  بدانة طلحة  كومته، فقال إ  هياس ت دنا محتمرا لر"قايو  القومنة"، وكا  يتيناهو نتكل ، 

وطال  وزراءه بعد  الخوأل ف  الحطاال   نال القايو  عبر وحا ل اإلعل ، قا ل إ  "المياقشا  
ف  االحتودنوها  ض لة، لجا ال تيطروا وراء هجا اليقا  الض ل، وعلنك  التمحس بمواقفك  م  

 دفاق ع  ال قنقة الت  تؤميو  بها".القايو  وال
وف  م اولة ميه الحتمالة العر  الدروز ونثينه  ع  مواقفه  المياهضة لر"قايو  القومنة"، قال 
يتيناهو: "إحرا نل دولة الشع  النهودي ما االهتما  بتطبن  المحاواا ف  ال قو  لطمنا المواطين ، 

اطين  له  كامل ال قو  والمحاواا أو بالمكاية وعلنه ال نوطد ف  القايو  ما نمس بالدروز كمو 
الخارة الت  نتمتعو  بها، وعلنه حيوارل ال وار معه ". وقال إيه أعطى تعلنماته لتشكنل لطية 
تعالج هجا الموضوق وتتطاو  ما مطال  الدروز، ولك  م  دو  إ داث أي تغننر أو تعدنل 

 للقايو .
ر نس الوزراء ، أ  القدس م  أحامة الغحاي ، ع  29/7/2018، لألنباءناضول وكالة األ وأضاف  

اإلحرا نل  بينامن  يتيناهو وطه ايتقادا  الجعة، نو  األ د، لموقف النحار اإلحرا نل  الميتقد لقايو  
ويقل  ر نفة "هآرتس"، ع  يتيناهو قوله ف  محتهل طلحة ال كومة  القومنة النهودي العيرري.

يتقادا  النحار الجي نعتبر يفحه رهنوينا لنبرالنا، )لقايو  القومنة( ، "إ  ااأل د األحبوعنة، نو 
 تعكس االي طاط الجي ورل إلنه".
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واته  يتيناهو ميتقدي القايو  بأيه  ميافقو  وأ  على "النحار أ  نطري مراطعة للجا ، وأ  نحأل 
حرا نل ف  يفحه لماجا ت ول  مرطل ا  منثل أحاس الرهنوينة، ودولة قومنة نهودنة لشع  إ

 أرضه، لدى النحار إلى مرطل ا  وكلما  خشية ) ح  ورفه(، نخطل ميها".
  

 "قراطيتهاو ديم"على  "إسرائيل"حسم الجدل وانتصرت يهودية  "قانون القومية"حنين الزعبي: 
عبد ال مند رنا : قال   ين  الزعب ، اليا بة ع   ز  التطما ف  الكينح  اإلحرا نل ،  -الياررا 
و  القومنة النهودنة الطدند نفته مر لة طدندا م  المواطهة ما كل أطناف الشع  الفلحطني  إ  قاي

ف  كل فلحطن . وأضاف  ف  لقاء معها ف  الياررا، ا  هجا القايو  نحتلز  إعادا اليظر ف  رؤنتيا 
حاح  الحناحنة كشع  فلحطن . وتابع  القول "هجا لنس قايويا عنينا تقول أيا ضده. هجا قايو  أ

 نمك  احتيباط قواين  أخرى ميه وال نطوز فقط معارضته بل نط  تقدن  البدنل".
قايويا عيررنا وتحتطنا أ  تقول أيا ضد قايو  االحتنطا  أو  65وأوض   الزعب  أ  هياس 

التطيند ولك  هجا القايو  مختلف. إيه بطاقة هونة إلحرا نل. بطاقة رهنوينة لمشروق كولوينال  
 ول مرا تقد  ليا على طب  م  فضة اعترافا بأيها مشروق كولوينال "."إحرا نل أل

ا  هجا القايو  ن ن  التعالن  التوراتنة التارنخنة ف  بيده األول ونت دث ع   وتابع   ين  الزعب 
األرأل والتارنخ وبقنة البيود تت دث ع  الدولة، أي أيه نربط بن  األرأل والتارنخ والدولة. 

و  هجا نخالف الشعار الجي ترفعه إحرا نل م  أيها دولة نهودنة ودنمقراطنة. إيه واحتطرد  "القاي
 ن ح  الطدل  ول  نثيا نة النهودنة والدنمقراطنة لراله النهودنة".

نطال  ب ح  الطدل لراله الدنمقراطنة أل  نثيا نة النهودنة  2003وقال  إ   ز  التطما كا  ميج 
لى األبد وايترر  النهودنة على الدنمقراطنة".والدنمقراطنة محت نلة. هجا القاي  و   ح  الطدل مرا وا 

 30/7/2018القدس العربي، لندن،  
  

 وزير إسرائيلي: نتنياهو يريد إجراء االنتخابات أكنثر من غيره
قال الوزنر اإلحرا نل  ع   ز  اللنكود تحا   هيغب ، نو  الحب ، إ  "ر نس الوزراء  :تل أبن 

ويقل موقا "ندنعو  أ رويو "  محتعد لليتخابا  وأيه نرند إطراءها أكنثر م  لنره". بينامن  يتيناهو
ع  هيغب  وهو وزنر التعاو  اإلقلنم ، أ   لفاء يتيناهو ف  اال تلف ال كوم  ل  نحم وا ليتيناهو 

منثل ورأى هيغب  أيه أكنثر قربا لر احة الوزراء ف  المحتقبل القرن  كم بنطراء االيتخابا  مبكرا.
 ل ز  اللنكود.

 28/7/2018القدس، القدس، 
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 نائب عربي يستقيل من الكنيست "العنصري" على خلفية قانون "الدولة القومية"
أعل  اليا   العرب  ف  الكينح ، زهنر بهلول، نو  الحب ، احتقالته وارفا البرلما   :القدس

وقال بهلول اليا     لقومنة" المنثنر للطدل.االحرا نل  بر"العيرري" بعد اقراره قايو  "الدولة النهودنة ا
ع   ز  "االت اد الرهنوي " المعارأل، إيه ال نت مل فكرا البقاء ف  المطلس الجي أقر هجا 

وتابا بهلول ا  "  لم طة )رنشن ( التلفزنوينة االحرا نلنة "ايا احتقنل م  الكينح ". وأعل القايو ، 
عر  رحمنا ودحتورنا م  محار المحاواا ف  احرا نل"، متحا ل قايو  الدولة النهودنة القومنة نزنل ال

وقال بهلول ا   متفرطا؟ هل اعط  شرعنة لهجا البرلما  المدمر والعيرري والمتطرف؟". أقف"هل 
احتقالته تربه يافجا رحمنا ف  انلول )حبتمبر( المقبل عيدما نعود البرلما  لليعقاد بعد ايتهاء 

 بأيه ل  نتراطا ع  قراره. واضاف "اعد برد  ايي  ل  اعود ع  قراري".العطلة الرنفنة، واعدا 
 28/7/2018القدس، القدس، 

 
 نواب "القائمة المشتركة" يدرسون االستقالة الجماعية من الكنيست احتجاجاا على قانون القومية

أمس األ د، تل أبن : اطتما يوا  "القا مة المشتركة" الت  تض  طمنا األ زا  العربنة الوطينة، 
للتبا ث  ول اقتراب تقدن  احتقالة طماعنة م  الكينح  اإلحرا نل ، وجلس ا تطاطا على ح  قايو  

الميتخبن   13دعا عدد م  يوا  "القا مة المشتركة" إلى احتقالة طمنا اليوا  الرو القومنة النهودنة. 
أفضل  ل  إج إيها تعري إحرا نل  فنها، فاطتمعوا أمس واختلفوا فنما بنيه . البعأل نرى أ  االحتقالة

على  قنقتها أما  العال ، وتظهر الكينح  بل عر . والبعأل أعر  ع  خشنته م  أ  تكو  هجه 
الخطوا بالجا  أفضل خدمة ألر ا  القايو  العيررنن   إج إيها حترنه النمن  اإلحرا نل  م  

 معارضة  قنقنة لحناحته.
 30/7/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 لليكود" و"البيت اليهودي" يعارضان تعديل "قانون القومية" العنصري"ا

ا   ز  "اللنكود" ال اك  ف  إحرا نل  الحب  جكر  شبكة "كا " اإلخبارنة العبرنة نو  :تل أبن 
و"البن  النهودي" شرنكه ف  اال تلف ال كوم ، نعارضا  إطراء أنة تعدنل  على "قايو  القومنة" 

رن ا  زعن   ز  "كليا" "موشنه ك لو "، ينته العمل على تعدنل القايو  المنثنر العيرري، بعد تر
وجكر  الشبكة أ  قادا ف  كتلة  ز  اللنكود البرلماينة ف  الكينح  بم  فنه  يتيناهو أبلغوا  للطدل.

 وزنر المالنة، ك لو  وممنثلن  ع  الطا فة الدرزنة أيه ل  تطرى أنة تعدنل  على ي  القايو .



 
 
 
 

 

 22 ص             4702 العدد:             7/30/2018 نثنيناإل  لتاريخ:ا  

                                    

عارأل  ز  "البن  النهودي" الجي نقوده وزنر التعلن  اإلحرا نل  يفتال  بنين  بشدا أنة م اولة ون
 ل ز  "كليا" بقنادا ك لو  تعدنل قايو  القومنة النهودي المنثنر للطدل.

 29/7/2018القدس، القدس، 

 

 مخاوف إسرائيلية من هجوم مفاجئ لحماس على الحدود
اإلحرا نل ، أمنر بوخبوط النو  االنثين ، إ  هياس مخاوف  قنقنة قال المعل  العحكري  :تل أبن 

وب ح  بوخبوط، فن   لدى قنادا الطن  م  هطو  مفاط  ل ركة  ماس على  دود قطاق لزا.
القنادا الطيوبنة ف  الطن  اإلحرا نل  تتخوف م   ادث عحكري قد نقا على ال دود، أكبر م  

وأشار إلى  ا م  إطل  يار م  قبل قيارة تطاه طيود الطن .ال وادث الت  وقع  ف  األنا  األخنر 
أ  كبار الضباط ف  القنادا الطيوبنة  جروا م  الرم  الكبنر والمرن  ل ركة  ماس تطاه ما 

 نطري على ال دود، معربن  ع  اعتقاده  بأ   ماس تخطط لهطو  مفاط .
 30/7/2018القدس، القدس، 

 

 يوليو يوماا لمناهضة "األبرتهايد" اإلسرائيليوز/ تم 19قر "القائمة المشتركة" تُ 
أردر  القا مة المشتركة لأل زا  الفلحطنينة وال ز  الشنوع  : يضال م مد وتد -القدس الم تلة 

اإلحرا نل ، نو  األ د، بنايا  على إنثر اطتماق خا  عقده أعضاء "الكينح " ف  القا مة النو  ف  
 م  الشهر ال ال . 19أقر ف   الجيايو  القومنة" اإلحرا نل   نفا، للب ث ف  حبل الرد على "ق

وجكر البنا  الرحم  إيه تقرر اإلعل  ع  نو  التاحا عشر م  نولنو/تموز نوما  لمياهضة 
وأقر المشاركو  ف  االطتماق قرار إطراء مظاهرا ُقطرنة ف  تل أبن ، الحب   "األبرتهاند" اإلحرا نل .

قاد ، وفقا  لقرار حاب  اتخجته لطية المتابعة العلنا لشؤو  الفلحطنينن  ف  م  الشهر ال 11المواف  
الداخل، كما أقر أعضاء "الكينح " ف  اطتماعه ، العمل على تطبن  وتيفنج قرارا  لطية المتابعة، 

وعلى الرعند الفلحطني  العا ،  وخطوا  م لنة ودولنة للتعبنر ع  اال تطا  على القايو  المجكور.
أعضاء "الكينح " م  القا مة المشتركة إلى "ضرورا اإلحراق ف  تيظن  اإلضرا  العا  للشع  دعا 

الفلحطني  ف  كافة أماك  وطوده"، وجلس بموازاا " شد الطاقا  الطماهنرنة لعقد المؤتمر الوطي  
 راس شعب  للطماهنر العربنة الفلحطنينة ف  الداخل، والت ر س المو  د على المحتوى الدول ، وتفعنل 

واحا ف  كافة المياط  وعلى كافة المحتونا  للترعند ضد قايو  القومنة المعادي لشعبيا و قوقه 
 التارنخنة وال ناتنة".

 30/7/2018، العربي الجديد، لندن 
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 2026"الشاباك" سينفذ قرار توسيع الزنازين والغرف لألسرى حتى عام 
اب النو  االنثين ، أ  طهاز األم  العا  "الشاباس" جكر  ر نفة "هآرتس" العبرنة، رب :تل أبن 

حنيفج قرار الم كمة العلنا بتوحنا الزيازن  والغرف وكجلس مراكز اال تطاز والت قن   تى عا  
متر  4.5وب ح  الر نفة، فنيه حتكو  كل محا ة معنشنة لكل أحنر فلحطني  أكنثر م   .2026

ى أ  الشاباس حنيش  أربعة مراكز احتطوا  للمعتقلن  وأشار  إل مربا، بدال م  نثلنثة أمتار فقط.
 .2026، نث  نوحا المراف  الموطودا  النا  تى عا  2025األمينن   تى عا  

وبني  أ  "ممنثل الدولة" أبلغ الم كمة العلنا بأيه حنت  تيفنج القرار بجلس ما  لول تلس الفترا الزمينة، 
لنة رفع  التماحا بهجا الشأ  وبعد مداوال  قرر  الم كمة مشنرا  إلى أ  مراكز  قوقنة نحارنة إحرا ن

 توحنا تلس الزيازن  والغرف.

 30/7/2018القدس، القدس، 

 

 نير بركات.. متطرف يتطلع للسياسة من بوابة األقصى
كا  م  اللف  خلل اقت ا  ضباط الشرطة اإلحرا نلنة والقوا  الخارة : أحنل طيدي -القدس 

ظهور ر نس بلدنة اال تلل ف  القدس  الماض  الطمعة نو لمحطد األقرى للمرلى القبل  ف  ا
ينر بركا  داخل المحطد، وقبل جلس حب  أ  ظهر بركا  وهو نتفقد موقا حقوط  طر ضخ  م  

 الطدار الغرب  للمحطد.
ظهور بركا  المتكرر ف  قضانا وأ داث تخ  المحطد األقرى رأى فنه مخترو  م اولة لترحنخ 

 ال تلل على المكا  م  طهة، ولانا  ايتخابنة م  طهة نثاينة.حنادا ا
 29/7/2018الجزيرة.نت، 

  
 حريقاا ببالونات العودة في مستعمرات غالف غزة 14 :هيئة البث اإلسرائيلية

جكر  مرادر عبرنة، أ  الشبا  الفلحطنينن  احتمروا ف  إطل  البالويا  ال ارقة : القدس الم تلة
  األ د، ي و المد  والبلدا  الم تلة الم اجنة للقطاق، ما تحب  ف  ايدالق م  قطاق لزا، نو 

وجكر  إجاعة كا  اإلخبارنة العبرنة )هن ة   را   بأراأل زراعنة وميشآ  ف  م نط قطاق لزا.
البث اإلحرا نلنة(، أ  إطل  الطا را  الورقنة ال ارقة، أدى ميج حاعا  الرباب إلى يشو  خمحة 

"يا ال عوز" القرنبة م  قطاق لزا، وال قا أفند عمرا ميها ف   ر  ب ري قر  محت  را    انثيا 
  تى حاعا  المحاء.   14بارتفاق عدد ال را   إلى 

 29/7/2018، المركز الفلسطيني لضإعالم
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 االحتالل يخطط إلنشاء مركز نثقافي للمستوطنين في سلوان
وزارت  القدس والنثقافة ف   كومة اال تلل  قال  ر نفة "هآرتس" العبرنة، إ : القدس الم تلة

 تخططا  إلقامة مركز تربوي نثقاف  ف  مبيى للمحتوطين  ببلدا حلوا  طيو  المحطد األقرى.
ملنو  شنكل( لتمونل المشروق، وحنخر   4.5وب ح  الر نفة فن  اال تلل حندفا  وال  )

 تلل.المركز للمحتوطين  القادمن  م  النم  للحك  ف  دولة اال 
حتنطاي  أيشأه محتوطيو  قادمو  م  النم  ف  اوحنقا  المركز ف  كينس قدن  ببلدا حلوا  ف     

عاد المحتوطيو  للحك  ف   2015أواخر القر  التاحا عشر ب ح  زع  الر نفة، و دننثا  ف  عا  
 ال   بعد طرد عا ل  مقدحنة حكي  ال   لعشرا  الحيوا .

 29/7/2018، فلسطين أون الين

 

 عملية اغتيال خالل العقد الماضي 800صحيفة بريطانية: "الموساد" نفذ 
يشر  ر نفة "دنل  منل" البرنطاينة، نو  الحب ، معلوما  تفند بأ  طهاز االحتخبارا  اإلحرا نل  

وأضاف  الر نفة البرنطاينة أ  "الموحاد"  عملنة التنال خلل العقد الماض ، 800"الموحاد" يفج 
دا أحالن  ف  تيفنج عملنا  االلتنال، بدءا م  تدبنر عملنا  تفطنرنة إلى احتهداف احتخد  ع

واحتيد   أشخا  بعنيه  ودس الح  له  ف  متعلقا  شخرنة منثل أيابن  معطو  األحيا .
الر نفة ف  هجا التقرنر إلى كتا  "ايهأل واقتل أوال: التارنخ الحري لللتناال  المحتهدفة 

اإلحرا نل  روين  بنرلما ، الجي نحتعرأل عددا م  عملنا  االلتنال الحرنة إلحرا نل" للر ف  
 للموحاد.

 28/7/2018األيام، رام هللا،  

 

 مليون دوالر لمشروع استيطاني في القدس 1.2ترصد  "إسرائيل"
ملنو  دوالر أمرنك  لراله  1.2ررد  ال كومة اإلحرا نلنة : األياضول-حعند عموري -القدس

 طاي  ف  بلدا حلوا ، وحط مدنية القدس الم تلة، باالشتراس ما طمعنا  احتنطاينة.مشروق احتن
ملنن   3و ح  ر نفة "هآرتس" العبرنة، نو  األ د، تررد وزارا "القدس والتراث" اإلحرا نلنة 

  الف دوالر(.  410) شنكلملنو   1.5بنيما تررد وزارا النثقافة  أمرنك (،ألف دوالر  821) شنكل
الموقا اإللكتروي  للر نفة أ  المشروق االحتنطاي  الطدند عبارا ع  إقامة "مركز تراث"  وجكر 

 على أحماء نهود هاطروا م  النم  إلى فلحطن ، يهانة القر  التاحا عشر. 
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وأضاف  الر نفة أ  وزنر "القدس والتراث" ز نف ألكن ، وونزا النثقافة منري رنغف، نقودا  
معنا  احتنطاينة، بنيها "عطنر  كوهاين ". وأوض   أيه م  المزما بدء المشروق، بالتعاو  ما ط

 العمل ف  المشروق، األربعاء المقبل، ت    راحة أمينة مشددا م  الشرطة اإلحرا نلنة. 
 29/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 

 بإلغاء قانون القومي ة مئات األدباء والشعراء والُكت اب اليهود ُيطاِلبون نتنياهو "يديعوت أحرونوت": 
كشف  ر نفة ندنعو  أ رويو  ف  عددها الرادر نو  األ د اليقا   زهنر أيدراوس: –الياررا 

هوا ر نس الوزراء، بينامن  يتيناهو،  180ع  أ   أكنثر م   أدنٍ  وشاعر نهوديٍ  م  إحرا نل وط 
، على عرنضة  طالبته بنلغاء قايو  القومن ة، الجي نحمه، وف  تعبنره ، ب ُممارحة التفرن  العيرري 

  د  تعبنره ، وأك دوا على أ   القايو  ُنشك ل ضربة  قارمة  لمبدأ الُمحاواا.

 29/7/2018رأي اليوم، 

 
 وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي: "إسرائيل" ليست معنية بخوض حرب مع حماس

، تحا   هيغب ، وهو م  رقور ررب  وزنر التعاو  اإلقلنم   اإلحرا زهنر أيدراوس: -الياررا   نل  
 ز  )لنكود( ال اك  أ   بلده لنح  معينة  بخوأل  رٍ  ما  ركة  ماس ف  الطيو . وأضاف 

إلى اليظر أي ه ال توطد علما  فنما نتعل   بقنا  إحرا نل بعملنٍة عحكرن ٍة ضد   ماس ف  لز ا، الفتا  
نا  بال ملة العحكرن ة، ويافنا  ف  الوق  عنيه األيباء دور لنبرما ، ال نؤن د القطأ   وزنر األم ، أفن

 الت  ت دنث  ع  خلٍف بن  لنبرما  ويتيناهو، ُمشنرا  إلى أي هما على تيحنٍ  كامٍل بنيهما، كما قال.
أم ا ر نس الوزراء اإلحرا نل   الحاب ، إنهود أولمر ، فقال للقياا العاشرا إي ه م  ُميطل  المحؤولنة 

إ   يتا ج العملنة العحكرن ة ف  قطاق لز ا حتكو  مقتل العدند م  الطيود والحك ا   ُنمك  القول
اإلحرا نلنن  والفلحطنينن ، الفتا  إلى أي ه ف  يهانة العملنة العحكرن ة، بعد مرور شهٍر أْو شهرن ، 

عنيه،  والجي حنشمل إطلٍ  ُمكنث ٍف للروارنخ والقجا ف باتطاه طيو  إحرا نل، حيعود إلى الوضا
 على  د  قول أولمر .

 29/7/2018رأي اليوم، 
 

 شهيدان في قصف إسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة

احتشهد شابا ، فطر نو  األ د، طراء إرابتهما بشظانا راروخ أطلقته علنهما طا را إحرا نلنة : لزا
لمحتشفى األيدوينح ، وأفاد مراحليا يقل ع  ا م  دو  طنار، شر  بلدا طبالنا، شمال قطاق لزا.
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عاما( ومهيد  24ف  بلدا بن  الهنا شمال القطاق بورول طنثماي  الشهندن  أنم  يافج ربنا اليطار )
عاما( وهما م  بن  الهنا، إلى المحتشفى رباب نو  األ د، طراء  24ماطد طمال  مودا )

   شر  البلدا.إرابتهما بشظانا راروخ أطلقته طا را إحرا نلنة على مطموعة م  المواطين
وأكد أ  طا را  االحتطلق اإلحرا نلنة تطو  أطواء القطاق ميج حاعا  اللنلة الماضنة و تى 

 وعلى ارتفاعا  ميخفضة، ال حنما ف  المياط  الشرقنة شمال القطاق. األ د حاعا  رباب نو 
 29/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ها من المعتقل: المقاومة مستمرةعهد التميمي بعد خروج

خرط  فلحطن ، أمس، الحتقبال عهد ": ال ناا"م مد نويس،  -اليب  راله )الضفة الغربنة(، لزا 
حية( بعد ت ررها م  األحر اإلحرا نل ، م  ر نس الحلطة الفلحطنينة و تى األطفال  17التمنم  )

طنل الطدند الشا  م  ال ركة الوطينة الرغار، ف   الة تشبه التتونج الرمزي لقنادا ورموز ال
 الفلحطنينة الحاعنة إلى الت رر واالحتقلل.

لى قرنة عهد الت  تحمى "اليب   وتدف  الفلحطنينو  ميج حاعا  الفطر إلى ال واطز العحكرنة وا 
راله" الحتقبالها، كأيما نحتقبلو  المحتقبل: شبا  وربانا م  مختلف المياط ، قادا حناحنو ، 

نو ، أعضاء كينح  فلحطنينو ، ووحا ل إعل  فلحطنينة وعربنة وم  مختلف أي اء العال ، أكادنم
م  أمنركا  تى الرن  والنابا  وكورنا، كله  قدموا الحتقبال الرمزنة العالنة الت  تمنثلها عهد. 

 ، أول )دنحمبر( العا  الماض كايو حية( ف  التاحا عشر م   42واعتقل  عهد ووالدتها يارنما  )
بعد قنامها برفا ضابط إحرا نل  اقت   حا ة ميزل العا لة، خلل مواطها  شهدتها القرنة، و ك  

 علنهما بالحط  نثماينة أشهر، ايته  أمس.
واحتقبل  عهد ووالدتها عيد  اطز ريتنس العحكري اإلحرا نل  شمال لرب  را  هللا باأل ضا  والفرب 

 والدموق والفخر.
 ا إ  "المقاومة محتمرا  تى زوال اال تلل"، مؤكدا أ  "األحنرا  قونا ".وقال  عهد عق  إطلقه

ووطه  الطفلة، الت  أرب   "أنقوية" ورمزا  عالمنا  للكفاب ضد اال تلل والظل  واالضطهاد، الت نة 
 إلى كل م  وقف معها وحايد األحنرا  ف  حطو  اال تلل اإلحرا نل .

ايتشر فندنو نرور عهد وه  ترفا وتركل الضابطن  اإلحرا نلنن   ول العال ، وت ول  معه عهد و 
 إلى رمز للطنل الفلحطني  الطدند الجي نقاو  اال تلل بكل ما فنه م  ضعف وقهر وقلة  نلة.

ا وأيه  عهد النثايونة العامة ف  الحط ، وحتلت   بالطامعة ف  لضو  الشهرن  المقبلن   نث نتوق
 لها أ  تلع  دورا  ف  قنادا ال ركة الطالبنة.
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وقال والدها، باح  التمنم  لر"ال ناا": "عهد ه  رمز الطنل الطدند المقاو ، وحيدعمها لموارلة 
المقاومة". وأضاف: "الشع  الفلحطني  نفرز  ركته الوطينة ف  كل مر لة وف  طبنعة هجا المر لة، 

 فرز  ركة وطينة طدندا م  أبياء هجا الطنل".وأعتقد أ  المر لة الطدندا بدأ  ت
و اول  حلطا  اال تلل إفحاد اال تفاال  بنطل  حراب عهد،  نث أبلغ  م امنها بأيه حنطري 
إطل  حرا ها ووالدتها على  اطز عحكري معن ، وبعد تطما الياس هياس، أبلغته  بتغننر المكا ، 

مكا  النثاي ، وف  اليهانة أطلق  حرا هما على مدخل نث  أعادته  م  طدند إلى المكا  األول نث  ال
 قرنتهما، فنما عا لتها وعدد كبنر م  الياس ف  ايتظارها على ال اطز العحكري.

وم  مدخل القرنة  نث أطل  حرا ها، توطه  عهد ووالدتها إلى بن  أحرا الشهند عز الدن  
"م  بن  الشهند... المقاومة محتمرا التمنم  الجي حقط أنثياء اعتقالهما، وقال  عهد للر افنن  

 تى زوال اال تلل. أكند األحنرا  ف  الحط  كله  قونا . أ ن  كل شخ  وقف مع  ف  
 حطي  ووقف ما كل األحنرا ".

بعدها توطه  إلى را  هللا ووضع  إكلنل  م  الزهور على ضرنه الر نس الرا ل ناحر عرفا . 
وأضاف  أ  "األحنرا  الفلحطنينا   ل حنكمل هجا الطرن ".وقال : "حأكمل طرنق ، وأمل  بأ  الك

 ف  الحطو  اإلحرا نلنة بخنر لكيها طالب  ب مل  إلطل  حرا ه ".
ورو  عهد ف  مؤتمر ر اف  عقدته ف  وق  ال   كنف عاي  ف  المعتقل اإلحرا نل ، قا لة إيها 

توطد مطيدا معها ف  الت قن  كما تعرض  لحاعا  ت قن  طونلة، وا   الم ققن  كايوا رطاال  ول  
 أيهاوأضاف  " الم ققن  احتخدموا كلما  بجن ة ف  الت قن . أ ني  علنه القايو  اإلحرا نل ، و 

وزمنلتها  ول  الحط  إلى مدرحة، وأيه  افتت   رفا  دراحنا  لطالبا  النثايونة العامة، وأيهنيه على 
ا حتلت   بالطامعة وحتدرس ال قو  ك  تدافا ع  وقال  إيه رل  م اوال  إدارا الحط  إللقه".

 أبياء شعبها ت   اال تلل. وزاد  "المقاومة محتمرا، ولنر ل اال تلل".
م مود عباس، األحنرا الم ررا عهد التمنم  ووالدتها يارنما   ةالفلحطنين الحلطة واحتقبل ر نس

ل أنثياء اللقاء: "إ  عهد التمنم  تشكل وعددا  م  أفراد عا لتها، وقد  لهما الته ية باإلفرا . وقا
قامة دولتيا الفلحطنينة المحتقلة".  يموجطا  لليضال الفلحطني  لينل ال رنة واالحتقلل، وا 

وأكد عباس: "أ  يموج  المقاومة الشعبنة الحلمنة الجي حطرته عهد وأهال  قرنة اليب  راله وطمنا 
يا الفلحطني  حنبقى رامدا  على أرضه ومتمحكا  القرى والمد  الفلحطنينة، ننثب  للعال  بأ  شعب

وقال إ  "المقاومة الشعبنة الحلمنة ه  الحلب  بنثوابته، ومدافعا  عيها مهما بلغ  ط  التض نا ".
ظهار همطنته أما  العال  أطما".  األمنثل لمواطهة لطرحة اال تلل، وا 

 30/7/2018الحياة، لندن، 
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 ألونروا""اتقليصات  غزة: وقفة احتجاجية ضد  
يظم  اللطا  الشعبنة للط ن  التابعة لميظمة الت رنر الفلحطنينة نو  األ د، وقفة ا تطاطنة : لزا

أما  مقر وكالة "األويروا" بغزا، دعا لها المكت  التيفنجي للطا ، بمشاركة ات اد موظف  الوكالة 
به ب   اللط ن  م  وقف والمطلس المركزي ألولناء األمور واللطية المشتركة، رفضا  لما تقو  

 لبعأل الخدما  وتقلنرا  لخدما  أخرى، وفرل للموظفن .
وف  كلمته ع  اللطا  الشعبنة للط ن ، قال عاطف أبو  مادا: إ  حناحة العقا  الطماع  ال 
زال  وتطلى جلس ف  ال رار الغاش  م  إلل  للمعابر وفرول المؤامرا محتمرا على شعبيا 

نر ما نحمى برفقة القر  والت  تشكل عدوايا  وايتقارا  م  ال قو  النثابتة المياضل م  أطل تمر 
 .1948والمشروعة لشعبيا وف  مقدمتها العودا للمد  والقرى الت  شردوا ميها عا  

وتابا: "اآل  تطري م اولة لشط     العودا، م  خلل شط  ركا ز قضنة اللط ن  وترفنة 
 وتشغنل اللط ن   تى العودا إلى دناره ". إللانثةدول  الت  أيش   بقرار  األويروا

تحتدع  محايدا اللطا  الشعبنة  واألويرواوأكد أبو  مادا أ  هجه المخاطر الت  تهدد قضنة اللط ن  
والت جنر م  خطورا ما أقدم  علنه وكالة الغوث بقطاق لزا م   األويرواللط ن  لمطال  موظف  

موظفا  على بريامج الطوارئ،  956موظفن ، وتطحد  ف  وقف إطراءا  مح   ناا الم ا  م  ال
وعد  تحدند بدل اإلنطار للط ن  القادمن  م  حورنا والنم  ولنبنا، وعد  فته با  التوظنف 

وبن  أ  ما نطري هو تحخنر للزمة المالنة لتمرنر م اوال  إيهاء دور الوكالة،  للمعلمن  الطدد.
إلدارا األمنركنة، مشددا على أ  كافة شرا ه الشع  الفلحطني  ايحطاما  ما رلبة اال تلل وا

 ومكوياته الوطينة والشعبنة واألهلنة ل  تحمه بالمحاس بالوكالة وال ب قو  اللط ن .
وأكد أبو  مادا احتمرار الت ركا  الشعبنة والفعالنا  الوطينة يررا لإلخوا الموظفن  ف  وكالة 

لزا  الغوث  تى ايتهاء كافة اإلطراء بما أيش   م  أطله وهو لوث وتشغنل  األويرواا  ب قه  وا 
 اللط ن .

 29/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ونروا" وعائالتهم يستعدون لضإضراباأل مفصول من "ألف غزة: 
الحتمرار ويرو(، ف  قطاق لزا، أمس األ د، ع  ااأل أعل  ات اد موظف  وكالة: أ ل   ماد - لزا

ف  خطواته اليقابنة "العقلينة المتد رطة" ضد قرارا  إدارا الوكالة األممنة، وحتشهد األنا  المقبلة 
 إضرابا  ع  الطعا  أللف موظف وعا لته ، م  الموظفن  الجن  أيه  "أويروا" خدماته .
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أويروا" ف  مدنية وقال ر نس االت اد أمنر المح ال ف  مؤتمر ر ف  عقده أما  المقر الر نح  ل"
لزا، إ  اإلضرا  حنكو  داخل مقر لزا اإلقلنم   م مل  إدارا "أويروا" محؤولنة  ناا المضربن  
وحلمته . ودعا القوى والفرا ل الفلحطنينة إلى "تلبنة يداء الكارنثة"، مطالبا  الر نس م مود عباس 

 بتكنثنف اتراالته ل ل األزمة.
روا" نط  أ  تحتمر  تى العودا وتقرنر المرنر". وأضاف "ال أ د وياألوأكد المح ال أ  "خدما  "

نحتطنا أ  نترور الكارنثة الت  حتل   بقطاق لزا إجا ما بقن  اإلدارا عيد تعيتها تطاه هجه القرارا  
وطال  المح ال بالتدخل الفوري والحرنا م   الطا را والظالمة ب   الخدما  المقدمة للط ن ".

  ل ل األزمة م  خلل اإللغاء الفوري لهجا القرار الطا ر، وا تواء هؤالء مكت  المفوأل العا
 الموظفن  ضم  الموازية العامة للوكالة، مؤكدا  توارل االعترا  الحلم   تى ت قن  المطال .

كما طال  إدارا الوكالة باليظر ف  ملء الشوالر لي و ألف موظف لنر األلف المفرولن ، مبنيا  أ  
الضربة )عد  التوظنف( تكو  قد ض   بألف  موظف، ما نؤنثر تأنثنرا  مباشرا  ف  "لزا بهجه 
 اللط ن ".

 30/7/2018، الخليج، الشارقة
 

 إسرائيلياا يقتحمون باحات المسجد األقصى 60: القدس
أللق  شرطة اال تلل اإلحرا نل ، رباب نو  األ د، "با  المغاربة" )أ د أبوا   :القدس الم تلة

 "إحرا نلنا ". 60األقرى( الخاضا لحنطرتها الكاملة ميج ا تلل مدنية القدس، بعد اقت ا  المحطد 
وأفاد  مراحلة "قدس برس"، يقل  ع  مرادر ف  أوقاف القدس، بأ  مطموعا  م  المحتوطين  

 اقت م  المحطد األقرى بشكل متتال ، وتطول  فنه وحط تلقنها شرو ا   ول "الهنكل" المزعو .
  أ  شرطة اال تلل أم ي  له  ال مانة الكاملة بعد يشر عياررها وقوا  خارة محل  ة بن  وأضاف

 با ا  األقرى، إلى طاي  مرافقته   تى خروطه  م  "با  الحلحلة".
محتوطيا  خلل الطولة  58وأشار  إلى أ  الشرطة اإلحرا نلنة أللق  "با  المغاربة" بعد اقت ا  

 ن  م  موظف  حلطة اآلنثار اإلحرا نلنة.الربا نة، إضافة إلى انثي
ُنشار إلى أ  باحتطاعة المحتوطين  اقت ا  المحطد األقرى بشكل نوم  ما عدا الطمعة والحب ، 

 وبتيحن  م  الشرطة اإلحرا نلنة، وخلل طولتن  )ربا نة ومحا نة.
 29/7/2018، قدس برس
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 قاصرات 5ة بينهن فلسطيني 60هيئة شؤون األسرى: االحتالل ُيواصل اعتقال 
 60أفاد  هن ة شؤو  األحرى والم ررن ، بأ  حلطا  اال تلل اإلحرا نل  ُتوارل اعتقال : را  هللا

 عاما (، ف  الحطو  التابعة لها. 18قاررا  )دو  ح  الر  5فلحطنينة  بنيه  
الحندا ع  األ د ويوه  الهن ة ال قوقنة )رحمنة(، إلى أ  حلطا  اال تلل أفرط  رباب نو  

 شهور. 8عاما (، بعد اعتقالهما لر  17تها الطفلة عهد )ييارنما  التمنم  واب
نشار إلى أ  عدد المعتقلن  الفلحطنينن  ف  حطو  اال تلل قد بلغ، وفقا  لمرادر  قوقنة فلحطنينة 

ل أحنرا، بنيه  خمس فتنا  قاررا . فنما بلغ عدد األطفا 60أحنر، م  بنيه   6,500رحمنة، ي و 
أحنرا ، إلى  430طفل ، وورل عدد المعتقلن  اإلدارنن  إلى ي و  350ف  حطو  اال تلل ي و 

 أحنر مرنأل. 1,800طاي  ي و 
 29/7/2018، قدس برس

 
 صحفيين من رام هللا أربعةاالحتالل يعتقل 

 ية را  هللا.ر فنن  ف  مدن 4اعتقل  قوا  اال تلل اإلحرا نل ، فطر النو  االنثين ،  :وفا –را  هللا 
وقال مراحل "وفا"، إ  اال تلل اعتقل مدنر فضا نة القدس ف  الضفة علء الرنماوي، ومراحلها 
م مد حام  علوا ، ومرورها  حي  ايطا ، والر ف  قتنبة  مدا ، بعد مداهمة ميازله  والعبث 

 وأشار إلى أ  اال تلل رادر مركبتن  ومعدا  ترونر. بم توناتها.
 30/7/2018، يدة، رام هللاالحياة الجد

 
 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل خمسةنادي األسير: 

قال يادي األحنر، نو  األ د، إ  خمحة أحرى ف  معتقل  اال تلل نوارلو   :وفا -را  هللا 
 إضرابه  المفتوب ع  الطعا ، ميه  أربعة أحرى رفضا العتقاله  اإلداري.

 29/7/2018، دة، رام هللاالحياة الجدي
 

 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يدعو لمواجهة صفقة القرن
دعا يا   األمن  العا  للمؤتمر الشعب  لفلحطنين  الخار  المهيدس هشا  أبو م فوظ القوى : بنرو 

 كافة إلى التردي لرفقة القر  وطمنا المؤامرا  المشبوهة، وا عل  التضام  ما ال راس الشعب 
 لرفا ال رار ع  لزا.
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طاء  جلس خلل مشاركة وفد م  المؤتمر ف  فعالنا  الميتدى الدول  للعدالة لفلحطن  ف  بنرو ، 
 مشارس م  األقطار العربنة كافة والقارا  الخمس. 500، ب ضور األ د نو 

ف   دننثه  و ن ا أبو م فوظ الطفلة عهد التمنم  المفر  عيها م  حطو  اال تلل اإلحرا نل ، وركز
على المخاطر الت  تعترأل القضنة الفلحطنينة وعلى رأحها رفقة القر  وقايو  القومنة العيرري، 

 كما أشاد بتض نا  الشع  الفلحطني  ف  محنرا  العودا الكبرى.
ودعا إلى و دا قوى المقاومة على قاعدا اليضال والمقاومة، وا عادا بياء ميظمة الت رنر وف  ما أقره 

الشعب  لفلحطنين  الخار  ف  ونثنقته، والتمحس ب   العودا، ووقف محلحل التطبنا ما المؤتمر 
وطال  أبو م فوظ ميظمة الت رنر واأليظمة العربنة  اال تلل، وطمنا أشكال التيحن  األمي .

حقاط اتفا  أوحلو المشؤو ".  بح   االعتراف بر"العدو الرهنوي  وا 
ضامين  الدولنن  المتوطهن  إلى لزا لكحر ال رار عيها، و نا المؤتمر الشعب  ف  كلمته المت

 مطالبا بت الف رحم  وشعب  لمواطهة الرفقا  والمؤامرا  الت  تحتهدف القضنة الفلحطنينة.
 29/7/2018، فلسطين اون الين

 
 قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين اإلسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا

 نس هن ة شؤو  األحرى والم ررن  عنحى قراقا، ف  كلمته أما  الميتدى العرب  قال ر : بنرو 
الدول  م  أطل العدالة لفلحطن  الميعقد ف  بنرو ، إييا ل  يخضا لحناحة القررية المالنة 

وشدد قراقا  ول قو  الشع  الفلحطني . اإليحاينةالمعادنة للعدالة  اإلحرا نلنةوالقواين  العيررنة 
مته ف  الميتدى الجي ايعقد نو  األ د، بدعوا م  المركز العرب  الدول  للتوارل والتضام ، خلل كل

والشهداء  األحرىعلى أ  الر نس م مود عباس والقنادا الفلحطنينة محتمرو  ف  دع  عوا ل 
وقال: "أحرايا ه  أحرى  رنة ومياضلن  شرعنن ، م  أطل الكرامة وال رنة واالحتقلل"،  والطر ى.

التعحفنة وتوفنر ال مانة للمعتقلن  الفلحطنينن ،  اإلحرا نلنةمطالبا بت رس دول  لمواطهة القواين  
لزا   .اإليحاينةبتطبن  الشرعنة الدولنة والمعاهدا  الدولنة  إحرا نل وا 

وكا  المؤتمر أطل  اح  المياضلة عهد التمنم  عيوايا لهجا المؤتمر وفاء وت نة لألحرى واألحنرا  
 8ابعن  ف  الحطو ، لمياحبة ت رر الطفلة التمنم  ووالدتها م  حطو  اال تلل بعد اعتقال الق

 أشهر.
 29/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االحتالل يستولي على عشرات الدونمات في الرأس األحمر باألغوار الشمالية
نلة الماضنة، قرارا عحكرنا باالحتنلء على أطزاء ، اللاإلحرا نل أردر  قوا  اال تلل : طوباس

 م  أراأل لمواطين  ف  خربة الرأس األ مر باأللوار الشمالنة.
وقال الياشط ال قوق  عارف درالمة لر"وفا"، إ  اال تلل أردر قرارا عحكرنا بوضا الند على أطزاء 

وأضاف  أنا  للتدرنبا . م  أراض  المواطين   لراله طرن  عحكري شقته طرافا  اال تلل قبل
 هجا القرار طاء بعد أنا  م  ش  الطرن ، وتطرنف خط مناه نغجي الميطقة. أ 

 29/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 آالف شاحنة محم لة ببضائع لقطاع غزة 3االحتالل يمنع إدخال 
حرا نل ، دخولها إلى قطاق لزا ارتفا عدد الشا يا  الت  تميا حلطا  اال تلل اإل: لزا

يحاينة متيوعة. 3الم ارر، إلى  وأشار ر نس اللطية   الف شا ية، م م لة ببضا ا أحاحنة وا 
الشعبنة لمواطهة ال رار، طمال الخضري، إلى ارتفاق عدد الشا يا  الت  نميا اال تلل دخولها 

على التوال ، ألكنثر م   19نو  الر إلى القطاق عبر معبر "كر  أبو حال " المغل  بشكل شبه كل  لل
ورر ب الخضري ف  بنا  ر ف  له نو  األ د، بأ  الشا يا  ت توي على أكنثر م   شا ية. 3000

ألف حلعة ن تاطها المواط  ف  كل تفارنل  ناته، إضافة للمواد الخا  المختلفة، ولنرها م  
 األحاحنا .

 29/7/2018، قدس برس
 

 " تساوي ضعفي نسبتهم من السكان48لسطينيي نسبة الفقر بين "ف :معطيات
كشف  معطنا  يشرتها مؤححة "التأمن  الوطي " الرحمنة ف  إحرا نل، أ  يحبة الفقر بن   تل أبن :

 18.5رفوف المواطين  العر  ف  البلد، تبلغ ضعف  يحبته  م  الحكا . فف   ن  نشكلو  يحبة 
 .2017ف  الما ة، وفقا  إل راءا  العا   37فقراء ف  الما ة م  المواطين ، تبلغ يحبته  بن  ال

و ح  التقرنر يفحه، فن  المعطنا  ع  يحبة الفقر والوضا االقترادي االطتماع  ف  ميطقة 
، تعكس رورا مخنفة ع  الوضا 48اليق ،  نث نعن  ي و ربا ملنو  مواط  م  فلحطنين  

ف  الما ة، أي نثلنثة  58حبة الفقر إلى المعنش  الجي نتأز  ونتفاق  بشكل خطنر. فهياس تقفز ي
جا أضنف  لجلس معاياا البشر ف  اليق  م  حناحة هد  الميازل ف   أضعاف يحبته  م  الحكا . وا 
القرى لنر المعترف بها، وواقا المل قة الحناحنة النومنة للعر  ف  اليق ، ومل قته  على بنوته  

ف   70  أبشا. وقال  اإل راءا  إ  ما نعادل ومدارحه  لنر المعترف بها، فن  الرورا حتكو 



 
 
 
 

 

 33 ص             4702 العدد:             7/30/2018 نثنيناإل  لتاريخ:ا  

                                    

طفل  ميه  فقراء. وأشار  14طفل ، تطد  20الما ة م  األطفال ف  اليق  نعايو  الفقر. وا   م  بن  
ألف  69مواط  عرب ، بنيه   121800عا لة ف  اليق  ت   خط الفقر، أي  17,200التقرنر إلى أ  

ف  الما ة م  أطفال اليق  نعنشو  ف   19.3يحبة طفل نعنشو  ت   خط الفقر، إضافة إلى 
 عا ل  و ندا الوالدن .

 30/7/2018، لندن، الشرق األوسط

 
  على قانون القومية باالستقالة من الكنيست رداا  "المشتركة"عشرات المنثقفين الفلسطينيين يطالبون 

القا مة  48ن  داخل أراض ، الياررا: دعا عشرا  المنثقفن  وأحاتجا الطامعا  وال قوقنن  الفلحطنين
المشتركة لتقدن  احتقالتها م  البرلما  اإلحرا نل  ف  دورته ال النة، ا تطاطا على تشرنا قايو  
القومنة، مطالبن  قادا العمل الحناح  بالترعند والعمل بموط  خطة بما نرتق  للتهدندا  الم دقة 

عوا هجه ه  نثمرا ت مل محؤولنة تارنخنة وطاء ف  عرنضة/ بنا  لها "أ  الد بفلحطنين  الداخل.
تطاه فلحطنين  الداخل وتطاه محتقبل أطناله  القادمة وم  ميطل  الفه  بأ  قايو  القومنة العيرري 
د ت وال طدنا وطجرنا ف  دحترا التمننز العيرري كرخطوا ي و يزق شرعنة  قوقيا بالمواطية  نطح 

 ".المحتمدا م   قنقة كوييا أبياءها األرلنن 
كما طاء ف  مقدمة البنا  العرنضة "واحتيادا لقياعتيا بأ  القايو  نشرع  ون  ر  ممارحا  وقواين  
عيررنة حابقة ونمهد لقواين  ال قة تحتهدف مطمل  قوقيا وتترت  علنه تبعا  عملنة على مطمل 

بقا يا ف  وطييا  مطاال   ناتيا ومكايتيا و قوقيا المدينة والحناحنة الفردنة والطماعنة وعلى رحوخ
زن  مك رمن ، يرى بالضرورا المل ة بأ  نرتق  فعليا الحناح  واال تطاط  بالميظورن  القرن   معز 

 والمحتقبل  لمحتوى الخطر المتمنثل بهجا القايو  وبكل التشرنعا  العيررنة وه  خطنرا وكنثنرا ".
 30/7/2018، لندن، القدس العربي

 
 ين في أوكرانيا يتعرض العتداء ُمسلحرئيس االتحاد العام لطلبة فلسط

 مطهولن ،العتداء محله م  قبل  أوكراينا،أوكراينا: تعرأل ر نس االت اد العا  لطلبة فلحطن  ف  
 ميزله محتقل حنارته الخارة إلىعيد عودته  كننف، األوكراينة،ف  العارمة  األ د،محاء أمس 

فراس الوهادن ، بايه عيد ايتهاء مها  علمه  الت اد،اوقال موقا " أوكراينا بالعربنة " يقل ع  ر نس 
ميزله عبر شارق "بوبندا" الشهنر، وعيدما ورل  حنارته  إلىالنوم ، احتقل حنارته الخارة وتوطه 

يار ُنعتقد  إلطل م  الشارق المجكور قرابة النثامية محاء، تعرض  حنارته  102بطوار المبيى رق  
 والخلف  م  الحنارا. األمام ك  الطلقا  نثقوبا و نثارا ف  البا  بايه م  بيدقنة رشاشة،  نث تر 
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له االعتداء، أبط  م  حرعة الحنارا وتوقف طايبا ، ف  م اولة  تأكدالوهادن ، بأيه عيد  وأضاف
 للتعرف على أرقا  لو ة الحنارا المعتدنة، ولك  المطرمن  الجوا بالفرار.

 30/7/2018، القدس العربي، لندن
 

 تصادي: غزة تتعرض لتجفيف مالي للسيولة النقديةخبير اق
 جر الخبنر االقترادي م مد أبو طنا ، م  تعرأل قطاق لزا اليهنار اقترادي لنر : لزا

محبو  ف  ظل ما نعاينه القطاق م  شه  ف  الموارد األحاحنة والمالنة وتياق  شدند ف  الحنولة 
كز الفلحطني  لإلعل "، نو  األ د، أ   قطاق وأوضه أبو طنا  ف  تررنٍه خا  لر"المر  اليقدنة.

وقال: "واقا القطاق على  لزا نتعرأل لتطفنف مال  م  يا نة الحنولة اليقدنة ف  أندي المواطين .
المحتوى االقترادي لنس ب ك  المدمر بل ب ك  الميته  على محتوى الوطود االقترادي، فال دنث 

طراءا  تقلن  م  األو  يروا لو تعرض  أي ميطقة ف  العال  لكل هجا ع  عقوبا  و رار وا 
ونشنر الخبنر االقترادي إلى أ   عشرا  المرايا أللق  ودفع  عمالها  اليهار  بشكل حرنا".

 ي و طنو  البطالة، وفنما تبقى ميها فهو مهدد باإللل  بحب  األزما  المتراكبة والمتراكمة.
 29/7/2018، المركز الفلسطيني لضإعالم

 

 لن يكون على حساب أمنكم ضإسرائيليين: أي حل  لالسيسي 
طمأ  ر نس يظا  االيقل  العحكري ف  مرر عبد الفتاب الحنح  اإلحرا نلنن  : أ ف   -القاهرا 

 بأ  أي  ل حناح  للقضنة الفلحطنينة ل  نكو  على  حا  "أميه  واحتقراره ".
ح  الرأي العا  اإلحرا نل  إلى التيا  ما وخلل  دننثه ف  مؤتمر الشبا  ف  القاهرا األ د، دعا الحن

حماها "فررة عظنمة للحل  متا ة ف  الوق  الراه "، مخاطبا اإلحرا نلنن  بالقول: "هجا ال ل ل  
أ  "مرر ت اول أ  تكو  عامل إنطابنا  الحنح وأضاف  نكو  خرما م  أميس أو م  احتقرارس".

اإلحرا نل "، معلقا على "رفقة -لليزاق الفلحطني  وتمارس دورها بهدوء م  أطل التورل إلى تحونة
وتابا: "مرر مواقفها واض ة، ي   ما  القر " بالقول إ  "هجا التعبنر تعبنر إعلم  ولنس حناحنا".

كل قرارا  األم  المت دا، ي   ما إقامة دولة فلحطنينة عارمتها القدس الشرقنة وي   ما 
 ".1967االيح ا  اإلحرا نل  إلى ما قبل  دود 

وف  ما نتعل  باألوضاق ف  قطاق لزا الم ارر، قال الحنح : "ي   ف  قطاق لزا وما الحلطة 
وأشار  الفلحطنينة يحعى حعنا  نثننثا للمرال ة  تى تكو  هياس قنادا وا دا للتفاوأل ما إحرا نل".
لحطني  إلى أ  مرر "تفعل ما أمكيها م  أطل تخفنف المعاياا الت  نعنشها أكنثر م  ملنوي  ف
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داخل قطاق لزا، ولجلس خلل الشهرن  األخنرن  كيا  رنرن  على أ  نكو  معبر رفه مفتو ا 
  تى ينحر على أهال  القطاق".

 30/7/2018، "21موقع "عربي 
 

 القضية الفلسطينية حتى حل   "ألونرواـ"ااألردن يشدد على عدم المساس بالتفويض الممنوح ل
لدى  يضال  داد،  .ا   بأعمال مدنر عا  دا را الشؤو  الفلحطنينة  أكد  الق: كمال زكارية -ا  عم  

 إزاءعلى مواقف األرد   مؤتمر المشرفن  على شؤو  اللط ن  الفلحطنينن  ف  القاهرا، أعمالافتتاب 
 األم  أروقةعمل وكالة الغوث الدولنة والت  تشكل  افظة مهمة ل قو  اللط ن  الفلحطنينن  ف  

اليبنل الجي تقو  به  اإليحاي الواط   إلى إضافةخا  والمطتما الدول  بشكل عا  المت دا بشكل 
 لألويرواباحتمرار على عد  المحاس بالتفونأل المميوب  األرد ينابة ع  المطتما الدول ، ونشدد 

، إلى  ن   ل قضنة اللط ن ، واحتمرارها ف  تقدن  1949لعا   302رق    إيشا هااحتيادا  لقرار 
ملنن  الط  فلحطني  محطلن   5تها، الر نة والتعلنمنة واإللانثة االطتماعنة، ألكنثر م  خدما

 لدنها، وجلس  ح  التفونأل األمم  المميوب إلنها.
 29/7/2018، الدستور، عم ان

 
 رويترز: الملك سلمان يضبط "تهور" نجله في الملف الفلسطيني

دنة  لفاءها العر  بأيها ل  تواف  على أي طمأي  الحعو  :م  حتنف  كالن  -الرناأل )رونترز( 
خطة للحل  ف  الشر  األوحط ال تعالج وضا القدس أو    اللط ن  ف  العودا مما أدى إلى 

 تهد ة مخاوف م  ا تمال أ  تؤند المملكة اتفاقا أمرنكنا ولندا ني از إلحرا نل ف  هجن  األمرن .
الت  قدمها العاهل الحعودي الملس حلما  للر نس  وقال دبلوماحنو  وم للو  إ  الضمايا  الخارة

الفلحطني  م مود عباس ودفاعه العلي  ع  المواقف العربنة النثابتة ف  األشهر األخنرا حاعد ف  
 تغننر ترورا  بأ  الحعودنة لنر  موقفها ت   قنادا ول  العهد األمنر م مد ب  حلما .

ودنة الملس هو م  نتخج القرارا  بشأ  هجه القضنة الحع الرناأل "ف وقال دبلوماح  عرب  بارز ف  
خطأ الوالنا  المت دا أيها اعتقد  أ  بنمكا  دولة وا دا الضغط "اآل  ولنس ول  العهد". وأضاف 

على بقنة الدول للتحلن ، لك  األمر ال نتعل  بالضغط. ال نملس زعن  عرب  التخل  ع  القدس أو 
 الفلحطنينن ".
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لميطقة إ  الموقف ال ال  لواشيط ، الجي يقله محؤولو  كبار بالبن  األبنأل نقول دبلوماحنو  با
خلل طولة الشهر الماض ، ال نتضم  اعتبار القدس الشرقنة عارمة للدولة الفلحطنينة، أو    
 العودا للفلحطنينن ، أو تطمند االحتنطا  اإلحرا نل  على أراأل نطال  الفلحطنينو  بالحنادا علنها.

وماح  ف  الرناأل أطلا على تفارنل أ دث زنارا لكوشير للمملكة إ  الملس حلما  وول  وقال دبل
 األمنر م مد ب  حلما  كا  هو م  ندنر ال دنث والملس ف  الخلفنة"."العهد التقنا به معا وأضاف 

" احنااألحلو  المتهور حن"وقال الم لل المحتقل ينل باترنس إيه نبدو أ  الملس حلما  قد قا  بت طن  
 لول  العهد بحب  أهمنة القدس للمحلمن .

لجلس "وأضاف باترنس، المحاه  الر نح  ومعد كتا  )الحناحة الخارطنة الحعودنة: الرراق والتعاو ( 
كوشير ولكيه ل  نبجل أنضا طهدا بعد اآل  لتشطنا  "اتفا "فن  األمنر م مد ب  حلما  ل  نعارأل 

 تفارنلها الحناحنة أ ادنة الطاي ".
ول  نعرأل كوشير وزمنله المفاوأل طنحو  طرنيبل  مقتر ا شامل بل مطرد عيارر مفككة قال 

لكيهما ركزا بدال م  جلس على فكرا إقامة  ."تطاوز  خطوطا  مراء كنثنرا طدا"أ د الدبلوماحنن  إيها 
وهو ما  ميطقة اقترادنة ف  شبه طزنرا حنياء المررنة ما ا تمال خضوق قطاق لزا لحنطرا القاهرا

 ورفه دبلوماحنو  عر  بأيه لنر مقبول.
وف  قطر، قال دبلوماحنو  إ  كوشير طل  م  األمنر الشنخ تمن  ب   مد  ل نثاي  الضغط على 
 ركة المقاومة اإلحلمنة الفلحطنينة ) ماس( م  أطل التخل  ع  حنطرتها على لزا ف  مقابل 

االطتماق إ  الشنخ تمن  أومأ برأحه ف  وقال دبلوماح  أطلا على تفارنل  محاعدا  تيمنة.
رم . ول  نتضه ما إجا كا  جلس نشنر إلى القبول أو ما إجا كاي  قطر تلق  عرضا ما مقابل 

المشكلة ه  عد  وطود خطة متماحكة مقدمة "وقال الدبلوماح  العرب  البارز ف  الرناأل  جلس.
 ".لطمنا الدول ... ال أ د نعرف ما نطري عرضه على اآلخرن 

 29/7/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لتوفير الدعم الالزم لـ "األونروا" لسد العجز بميزانيتها
دع  طامعة الدول العربنة، إلى تضافر الطهود العربنة لتوفنر الدع  اللز  لميظمة : القاهرا

كما  نهدد بوقف عملناتها لدع  اللط ن  الفلحطنينن ، "، لحد العطز ف  منزاينتها والجي با األويروا"
 لزا.نهدد الموح  الدراح  القاد  ف  قطاق 

لمؤتمر المشرفن  على شؤو  الفلحطنينن  بالدول  100وطالب  الطامعة العربنة خلل الدورا الر 
مواطهة طرا   العربنة المضنفة، النو  األ د، بضرورا توفنر ال مانة الدولنة للشع  الفلحطني  ف  
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، م جرا م  أ  القضنة الفلحطنينة بات  تواطه ميعطفا خطنرا وحط اي ناز اإلحرا نل اال تلل 
أمنرك  حافر وعلى مرأى ومحما العال  بأحره وت د لنر محبو  للمطتما الدول  وشرعية القواين  

 العيررنة.
الم تلة بالطامعة العربنة الحفنر  و جر األمن  العا  المحاعد، ر نس قطاق فلحطن  واألراض  العربنة

المتل قة لم اولة ترفنة القضنة الفلحطنينة، بدانة م   األمنركنة اإلداراحعند أبو عل ، م  قرارا  
قراراها الباطل والميعد  لألنثر القايوي  والمرفوأل عربنا ودولنا باالعتراف بالقدس عارمة إلحرا نل 

لتيفنج  األخضرإلحرا نل أعطاها الضوء  األمنركنة اإلدارا لنها، معتبرا أ  اي نازإويقل حفارتها 
االحتنطاينة والت  كا   أيشطتهامخططاتها الت  تحتهدف القدس عزال واحتنطايا وتهوندا ما ترعند 

 خرها ما نطرى ف " الخا  األ مر" والجي نمنثل يموجطا ألبشا رور التهطنر واالقتلق والتشرند 
 ألبياء الشع  الفلحطني  .

بدورها، أكد  ر نس وفد مرر ينفن  طمال الدن ، أ  القضنة الفلحطنينة تواطه ت دنا  طحنمة 
 حيوا .ومرنرنة ف  ظل  الة الطمود الت  تشهدها عملنة الحل  ميج 

 29/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أردوغان يهنئ عهد التميمي على شجاعتها وصمودها
عاما(، المفر  عيها  17الر نس الترك ، رط  طن  أردولا ، الفلحطنينة عهد التمنم  )هيأ : أيقرا

وقال  مرادر ف  الر احة  م  حطو  اال تلل اإلحرا نل ، النو  األ د، على شطاعتها ورمودها.
ووفقا  التركنة، لألياضول، إ  أردولا  اترل بالمعتقلة الحابقة، على خلفنة اإلفرا  عيها النو .

  مرادر، فن  أردولا  هيأ التمنم  را بة "طا زا  يظلة للشطاعة"، على شطاعتها ورمودها.لل
وأكد الر نس الترك  أ  إطل  حراب التمنم  المعروفة بر"فتاا فلحطن  الشطاعة"، نبعث على 

 الحعادا.
بيتها خلل المرادر الر احنة، أشار  أ  والدا الفتاا الفلحطنينة الحندا "يارنما "، كاي  بطاي  ا

وبني  أ  الر نس الترك  أكد ألحرا التمنم  أ  تركنا حتوارل  االترال الهاتف  ما أردولا .
 دعمها ليضال الفلحطنينن  المشروق.

 29/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 القره داغي: األزمة الخليجية تطيل محنة القدس
"ميبر األقرى" للدعاا والخطباء الجي اختت  أدا  البنا  الختام  لمؤتمر األياضول, الطزنرا: 

 بالعارمة التركنة إحطيبول، الدول الت  تحعى حرا وعلينة لتبي  ما با  نعرف بر"رفقة القر ".
عال  وداعنة م  مختلف الدول اإلحلمنة،  400 و يكما  جر المطتمعو  ف  المؤتمر، البالغ عدده  

 نة ف  القدس تتعرأل لخطر اإلزالة والتهوند المميهج.م  أ  المحطد األقرى وكل اآلنثار اإلحلم
القره دال  أ  "ما نطنل م ية القدس ه   وأكد األمن  العا  للت اد العالم  لعلماء المحلمن  عل   

 الخلفا  العربنة وت دندا ف  البن  الخلنط ".
، و رار الدول وأضاف أيه "م  لنر المعقول ررف الطهود إلى تحننس ال ج إلى بن  هللا ال را 

 بعضها لبعأل بدال م  ررف طهودها إلنطاد  ل إليقاج ال ر  اإلبراهنم ".
عداد خطط عمل تقد  للمؤححا   وقد ياق  المؤتمر  لنا  تحون  القضنة الفلحطنينة إعلمنا، وا 

ونرم  المؤتمر، وف  ميظمنه، إلى تأهنل رموز مقدحنة متخررة ف   الداعمة لهجه القضنة.
ال ، ورياعة مرطعنا  فكرنة ونثقافنة قادرا على شرب القضنة الفلحطنينة بمختلف مختلف المطا

 أبعادها، وبياء  اضية معرفنة لمختلف العلو  المقدحنة.
كما نحعى القا مو  على المؤتمر لطعله ميرة لتيفنج مشارنا وبرامج محتمرا خارة ف  القدس، 

 طنينة ويشر الوع   ولها.فضل ع   شد التطمعا  العربنة لخدمة القضنة الفلح
 29/7/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السوري في ريف درعا الشمالي الجيشقصف إسرائيلي لموقع لقوات 

احتهدف، أمس األ د،  إحرا نلنادمش  ر د   أ: كشف  مرادر ف  المعارضة الحورنة أ  راروخا  
 موقعا لطن  اليظا  الحوري ف  رنف درعا الشمال  طيو  حورنا.

أكد  المرادر أ  الراروخ احتهدف موقعا لطن  اليظا  قر  بلدا طبا  ف  رنف درعا الشمال ، و 
 العارمة دمش . إلىوأ  عددا م  حنارا  اإلحعاف الت  ت مل عيارر القوا  ال كومنة توطه  

 30/7/2018، القدس العربي، لندن
 

 ر بالقيم اإلنسانيةيوسف: اعتراض االحتالل ألسطول الحرية "عدوانية" واستهتاعصام 
قرررال ر رررنس "الهن رررة الشرررعبنة" العالمنرررة لررردع  لرررزا، عررررا  نوحرررف، إ  اعترررراأل قررروا  الب رنرررة  :ليرررد 

اإلحرررررا نلنة حررررف  كحررررر ال رررررار عرررر  لررررزا واعتقرررراله ، نؤكررررد احررررتمرار الرررريهج العرررردواي  اإلحرررررا نل  
و  اإلنثيررن ، علررى أ  وشرردد نوحررف فرر  تررررنه ررر ف  لرره النرر واالحررتهتار بررالقن  والمبررادئ اإليحرراينة.
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اعتراأل اال تلل لحف  "أحطول ال رنة"، مرا أخرى، وبشركل متعاقر  علرى مردى عردا حريوا ، نؤكرد 
 عقلنة "العطرفة" والطبرو  الت  تحنطر على تفكنر وحلوس قادا دولة اال تلل.

ال رتلل ال كوما  والميظما  الدولنة، اإليحاينة وال قوقنة، إلى ممارحة الضغط على ا نوحف ودعا
 بهدف ضما  حلمة المتضامين  األ رار، والعمل على عودته  إلى بلدايه  ف  أحرق وق .

 30/7/2018 وكالة قدس برس،
 

 للجهود المصرية إلتمام المصالحة الفلسطينية دي دعمهبيشكري و  يلتقيمالدينوف 
  األوحررط ينكرروالي أبرردى ميحرر  األمرر  المت رردا لعملنررة الحررل  فرر  الشررر : حوحرر  أبررو  حررن  - القرراهرا

، أعرر  ملدنيروفو  للطهرود المرررنة إلتمرا  المررال ة الوطينرة الفلحرطنينة. ملدنيوف، أمرس، دعمرا  
عررر  تقررردنر ودعررر  األمررر  المت ررردا للطهرررود  خرررلل لقا ررره مرررا وزنرررر الخارطنرررة المررررري حرررامه شررركري،

يهرراء االيقحرررا ، و ررررها علرررى تكنثنرررف  المررررنة إزاء الررردفا بعملنررة المررررال ة الوطينررة الفلحرررطنينة وا 
 التيحن  ما مرر خلل هجه المر لة ال رطة.

 30/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ميالدينوف يحمل أفكاراا جديدة حول غزة لخفض التوتر وتحسين وضع القطاع
ورل ميح  األمر  المت ردا لعملنرة الحرل  فر  الشرر  األوحرط ينكروالي : فت   رب اب -لزا، را  هللا 
وقالر  مررادر فلحرطنينة  ى العارمة المررنة بعد زنارا لغزا، ه  النثالنثة خرلل نرومن .ملدنيوف إل

 ماس إحرماعنل هينرة، حرنرك ز فر   ل ركةلر"ال ناا" إ  ملدنيوف الجي التقى ر نس المكت  الحناح  
د م ادنثاته ما المحؤولن  المررنن  على المررال ة والمحرتطدا  المتعلقرة بمبادرتره الهادفرة إلرى إنطرا

 لرررول لألزمرررة اإليحررراينة فررر  القطررراق، وميرررا ايررردالق  رررر  رابعرررة. وأضررراف  المررررادر أ  ملدنيررروف 
ومرر "نعمل  بتيحن  عرال طردا  علرى خطر  المررال ة ويرزق فتنرل أي  رر  طدنردا" برن  الفررا ل 

، خرورررا  أ  كرل عوامررل تفطنررر األوضراق، الترر  كايرر  حرا دا عشررنة العرردوا  "إحرررا نل"الفلحرطنينة و
،  زبنررة وفرر  أوحرراط الطيررراال ، "إحرررا نل"، موطررودا، إج تتعررالى أررروا  فرر  2014لررزا رررنف  علررى

". وأشرار  المررادر إلرى أ  ملدنيروف، الرجي نطرري م ادنثرا  مارانثوينرة 2ميادنة بر "الطرف الررامد 
ابرل ، يقل طلبا  م  الدولة العبرنرة لل ركرة نتمنثرل فر  وقرف اليرار مق"إحرا نل"لنر مباشرا بن   ماس و

  تخفنف ال رار على القطاق، وتيفنج مشارنا لت حن  أوضاق حكايه.
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وعرودا  كومرة  االيقحرا ولفت  إلى أ  ملدنيوف نحعى، بتيحن  ونثن  ما مررر، إلرى ضرما  إيهراء 
 الحلطة الفلحطنينة إلى قطاق لزا، ووقف اليار، على أ  تكو  مبادرته طزءا  م  الرفقة.

 ل  تعِط طوابا  يها نا . وأشار  المرادر إلى أ   ماس
 29/7/2018 ،الحياة، لندن

 
 دعوات دولية إلى القوات اإلسرائيلية لوقف استهداف أطفال فلسطينيين

، إلررى "إحرررا نل"لررزا: دعررا ينكرروالي منلدنيرروف المبعرروث األممرر  لعملنررة الحررل  فرر  الشررر  األوحررط، 
، 27/7/2018نرو  الطمعرة ل  لطفلرن ، وقف احتهداف األطفال الفلحطنينن  عق  قتل الطن  اإلحررا ن
 على  دود قطاق لزا خلل مشاركته  ف  المحنرا  الحلمنة.

وكتر  منلدنيروف عبرر "ترونتر"، معتبررا  أ  "مقترل ررب  فلحرطني  فر  النثاينرة عشررا مر  عمرره بينرررا  
مررر  إحررررا نلنة أمرررس فررر  قطررراق لرررزا أمرررر مرررروِ ق ومأحررروي". وأضررراف: "األطفرررال لنحررروا هررردفا ، الكنثنرررر 

 األطفال فقدوا أروا ه  وُقِض  علنه ،  ا  الوق  لنت  وقف جلس ووضا  د لهجا".
 29/7/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 رفض القاطع ألي محاوالت لتصفية القضية الفلسطينيةيؤكد الالمؤتمر األفريقي المقدسي 

رلرر  ضررعف ال ضررور  "لقررد يط يررا، وكررا  يطا يررا بدانررة المحررار،: الهنبررة الشررنخ حررندات  -يواكشرروط 
بطعرر  اإللغرراء لمررا حررم   ورررعوبة التيحررن  كررا  ليررا رررو  داخررل الرربلد وفرر  أفرنقنررا، فررأيتج تررأطنل  

تشرن  األول الماض ، وما زليا يواررل طهوديرا فر   بالقمة األفرنقنة اإلحرا نلنة ف  تولو ف  أكتوبر/
 توعنة األفارقة بالقضنة اإلحلمنة واإليحاينة األولى".

ف يا   إما  الطاما الكبنر ف  لروم  عاررمة تولرو  حرن  ن نرى وعضرو وفردها المشرارس هكجا نر
تزانررررد الطهررررود األفرنقنررررة المياررررررا للفلحررررطنينن ،  المررررؤتمرس األفرنقرررر  المقدحرررر  فرررر  يواكشرررروط، مؤكرررردا  

للممايعررررة األفرنقنررررة الرافضررررة ألي يرررروق مرررر  العلقررررة مررررا  "إحرررررا نل"والرافضررررة لكررررل م رررراوال  اخترررررا  
وت ررردث  حرررن  ن نرررى للطزنررررا يررر  عررر  ايتشرررار كبنرررر لفعالنرررا  التضرررام  مرررا  لل اإلحررررا نل .اال رررت

القضررررنة الفلحررررطنينة فرررر  رررررفوف األفارقررررة  تررررى مرررر  لنررررر المحررررلمن ، واعتمرررراد ميارررررري القضررررنة 
القمرررة  ومياهضررر  التطبنرررا للبعرررد اإليحررراي  لهرررا،  نرررث وقفررر  طمعنرررا  ويشرررطاء لنرررر محرررلمن  ضرررد  

 لبعد القضنة اإليحاي ، ولعدالتها الت  تدركها كل فطرا بشرنة حلنمة. ة يظرا  األفرنقنة اإلحرا نلن
أكررد فرر  بنايرره الختررام   أفرنقنررا   بلرردا   17نمنثلررو   وفرردا   23المررؤتمر الررجي عقررد فرر  يواكشرروط وشررارس فنرره 

دايرررته  لرررر"ممارحا  اال رررتلل  رفرررأل األفارقرررة "القررراطا ألي م ررراوال  لتررررفنة القضرررنة الفلحرررطنينة"، وا 
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لرهنوي  على أهليا ف  فلحطن "، وشدوا "على أندي المرابطن  والمرابطا  الجن  نيوبو  عر  األمرة ا
ف  الدفاق ع  القدس والمحطد األقررى المبرارس"، وطرالبوا "القروى ال نرة مر  أبيراء األمرة ومر  شررفاء 

 العال  بمياررته ".
قرو  بره أبيراء الشرع  الفلحرطني  وأشاد المشاركو  ف  المرؤتمر الرجي  ضررته وفرود مر  فلحرطن  بمرا ن

خارة ف  قطاق لزا م  محنرا  للعودا الكبرى، ورفأل واحتيكار ما نقرو  بره اال رتلل مر   ررار 
 أي م اوال  اخترا  ف  أفرنقنا. وعدوا  على أهل قطاق لزا، مؤكدن  وقوفه  ال اح  والياطز ضد  

العمرل المياررر لفلحرطن  فر  أفرنقنرا بمرا  ودع  الوفود األفرنقنة إلى "التيحن  الردا   لتطرونر وتوحرنا
 ن ق  للقضنة  ضورا أكبر ف  أوحاط العمل الحناح  والمدي  ف  الميطقة".

أبررروبكر ولرررر مررردو ر رررنس وفرررد تشررراد ت ررردث عررر  دور قررررار الرررر نس األمرنكررر  األخنرررر باعتبرررار القررردس 
جه القضرنة الم ورنرة، ف  إشرعال  مراس الشرعو  األفرنقنرة وزنرادا  طر  الروع  بهر "إحرا نلر"عارمة ل

وهو ،وأنثيى أبو بكر محتعرضا أحماء فعالنا  ومبادرا  ايطلق  بعند هجا القرار ف  عدا دول أفرنقنة.
علررى التيحررن  األفرنقرر  فرر  مطررال الرردفاق عرر  القرردس ومياررررا  ،أمررن  عررا  لطامعررة خارررة فرر  تشرراد

لنثرررة "طحرررد بورشررراته ويدواتررره فلحرررطن ، مؤكررردا فررر   دننثررره للطزنررررا يررر  أ  مررر  الملتقرررى فررر  يحرررخته النثا
و واراترره  قنقررة االيتمررراء األفرنقرر  للقرردس  بوررررفها قضررنة أمررة وقضرررنة ت رررر ومياهضررة للعيرررررنة 

وأردف ر نس وفرد تشراد أ  اليقاشرا  داخرل الملتقرى برن  الوفرود األفرنقنرة عكحر   طر  وعر   والظل ".
فلحررطنينة بمختلررف طوايبهررا، كالقرردس، الفعالنررا  االطتماعنررة الممنثلررة للمطتمعررا  األفرنقنررة بالقضررنة ال

 واللط ن ، واألحرى، واالحتنطا  وممارحا  العدوا  واال تلل، و رار لزا واالعتداء علنها.
 28/7/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 إدارتها وموظفيها "األونروا" تستنكر التهديدات بحق  

رر ا  المت رردث الرحررم  باحررمها حررام  علررى لحرر األويررروا،احررتيكر  وكالررة : لنلررى خالررد الكركرر  -ا  عم 
التقشفنة التر   اإلطراءا إدارتها وموظفنها طراء حلحلة م   مشعشا ما تتعرأل له م  تهدندا  ب    

قالر   أرردرتهوفر  بنرا  رر ف   المالنرة التر  تعررف بهرا. األزمرةلنها أخنرا  طرراء إاضطر  اللطوء 
قونرررة فررر  لرررزا تتعلررر  بررراإلطراءا  التررر  تعرضررر  لرررردود فعرررل  ،الماضررر  األحررربوقوفررر   ،يهررراإالوكالرررة 
التخاجها ف  أعقا  التخفنأل ال اد للتمونل م  الوالنا  المت دا األمرنكنة، المرايه الفرردي  اضطر 

األكبر لهرا مطلرا العرا  ال رال ، مبنيرة إ  هرجه التخفنضرا  فر  التمونرل أنثرر  علرى عملنرا  الطروارئ 
 الضفة الغربنة.وأضر  بعدد م  وظا ف الموظفن  ف  كل م  لزا و 
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شررراعة ررررور مهنيرررة للمررروظفن   األويررررواودايررر   إ ررررا  دمرررى تمنثرررل قنرررادا األويرررروا وعبرررارا  التهدنرررد وا 
 وتيظن  فعالنا  لنر مررب بها ف  ميشآ  الوكالة. 

 30/7/2018 ،الدستور، عم ان
 
 ونروا": الحرب زادت معاناة ذوي اإلعاقة الفلسطينيين في سوريةاأل "

ويرررروا، إ  ال رررر  فررر  حرررورنة أنثرررر  فررر  شررركل كبنرررر علرررى  نررراا األمرررل وكالرررة قرررال فرنررر  ع :بنررررو 
اللط رررن  الفلحرررطنينن  مرررر  جوي اإلعاقرررة وقنررررد   رررركته  وميعرررته  مرررر  الخررررو  مرررر  الميرررزل خررررلل 

 2,300فرر  تقرنررر لهررا، أ  أكنثررر مرر   ،ويررروااألوأكررد   الحرريوا  الماضررنة بحررب  القرررف وال رررار.
 ف  حورنة نتعرضو  لظروف قاحنة بحب  احتمرار ال ر .الط  فلحطني  م  جوي اإلعاقة 

يحررراينة فلحرررطنينة فررر  بنرررا ، إلرررى أ  عرررددا  كبنررررا  مررر  جوي اإلعاقرررا  مررر   ويوهررر  مؤححرررا  طبنرررة وا 
 المهطرن  الفلحطنينن  قحرا  معرضو  لإلنجاء البدي  ونعايو  م  العزلة واإلهمال والتطاهل. 

 30/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"كبرى تدعو إلى فرض "حظر عسكري" على  مدن إيطالية
أردر  بلدنا  إنطالنة كبرى )يرابول  وتورنيرو وبولوينرا وفلوريحرا وبنرزا( قررارا  تطالر  ال كومرة  :وفا

، وتطالررر  المطتمرررا "إحررررا نل"اإلنطالنرررة واالت ررراد األوروبررر ، بوقرررف أو تعلنررر  التطرررارا العحررركرنة مرررا 
الم اررر  الفلحطني  شع ال مطازر اإلحرا نلنة المحتمرا، خارة ب    على ال الدول  بم احبتها، ردا  

 (.BDSف  قطاق لزا، ودعما  لل قو  الفلحطنينة واحتطابة ليداء  ركة المقاطعة )ب  دي أس 
ودع  مطموعة "ب  دي أس إنطالنا" طمنا اإلدارا  الم لنة اإلنطالنرة، إلرى "أ  ت رجو  رجو مطرالس 

ا  طولنايو، وأ  تردع  اقترا را  ممانثلرة تردعو إلرى اتخراج إطرراءا  ملموحرة مد  بولوينا وفلورنيحا وح
لضرررما  ا تررررا   قرررو  اإليحرررا  والقرررايو  الررردول  واإلنطرررال "، مؤكررردا أيهرررا "لنحررر  قضرررنة تضرررام ، 
ف حرر ، بررل نتعلرر  األمررر بالتزامررا  إنطالنررا القايوينررة وقررف المحرراعدا فرر  ارتكررا  الطرررا   اإلحرررا نلنة 

 طحنمة ل قو  اإليحا ".وااليتهاكا  ال
لألحررل ة اإلحرررا نلنة، وت ررافظ علررى أيشررطة عحرركرنة وأب رراث احررتخباراتنة  ر نحررنا   وتعررد  إنطالنررا مرروردا  

(، كاي  إنطالنا ف  Italian Disarmament Networkقونة معها، ووفقا لشبكة يزق الحلب اإلنطالنة )
 ."إحرا نل"ى أكبر ُمردر لألحل ة ف  االت اد األوروب  إل 2014عا  

 28/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 لفرض حظر عسكري شامل على "إسرائيل" ودعتاالشتراكية الدولية 
،  اكمرا    زبرا   35، بمرا فر  جلرس حناحرنا    زبرا   140الت  تضر  أكنثرر مر   ،تبي  االشتراكنة الدولنة :وفا

 ."لإحرا ن"ودع  لفرأل  ظر عحكري شامل على  BDS ركة المقاطعة 
 (.BDSوف  إنرليدا، واف  مطلس مدنية دبل  على اقتراب نؤند  ركة المقاطعة )

 28/7/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مليون دوالر لتلبية احتياجات الفلسطينيين األكنثر فقراا  50كندا تسهم بـ 
الفلحرطنينن  األكنثرر  ملنرو  دوالر لتلبنرة ا تناطرا  50أعلي  ال كومة الكيدنرة تقردن  دعر  قردره  :أوتاوا
 وأوضررر   وزنررررا التيمنرررة الدولنرررة الكيدنرررة مررراري كلرررود بنبررراو فررر  بنرررا  لهرررا نرررو  األ رررد .وضرررعفا   فقررررا  
 اإليحراينةتهردف إلرى االحرتطابة لل تناطرا   إيحراينةهجا الدع  نشمل عدا مبرادرا   أ ، 29/7/2018

ينن  وخارررة اليحرراء والشرربا  مرر  كمررا نهرردف إلررى زنررادا الفررر  االقترررادنة للفلحررطن األكنثررر إل ا ررا  
 خلل دع  تمكنيه  االقترادي ورنادا األعمال والتوظنف.

وقالرر  بنبرراو إ  هررجا الرردع  حرروف نحرراعد علررى التخفنررف مرر  المعايرراا وبيرراء قرردرا الفلحررطنينن  علررى 
ء التكنف ما  نثار األزمة الطونلة األطل كما نحاعد على ت قنر  المحراواا برن  الطيحرن  وتمكرن  اليحرا

مررا تعزنررز قضررنة الحررل   وأكررد  التررزا  كيرردا بالتررردي ال تناطررا  الفلحررطنينن  األكنثررر فقرررا   والفتنررا .
 م  خلل دع  الشع  الفلحطني  لبياء الظروف االطتماعنة واالقترادنة اللزمة ل ل الدولتن . 

 29/7/2018 ،الدستور، عم ان
 

 رة مع السلطة الفلسطينيةباستكمال إجراءات إبرام اتفاق تجارة ح دتعهتالصين 
اتفرررا  تطرررارا  ررررا مرررا الحرررلطة  إلبررررا تعهرررد  الررررن  باحرررتكمال إطرررراءا  مفاوضرررا  رحرررمنة  :بكرررن 

 إيها، 29/7/2018 وقال  وزارا التطارا الرنينة ف  بنا  نو  األ د الفلحطنينة، ف  أحرق وق  ممك .
بررة وزنررر التطررارا الرررني  تشررنا  كرره ايتهرر  مرر  دراحررة التفررا  تطررارا  رررا بررن  الطررايبن  بعررد توقنررا يا 

منيج ووزنرا االقتراد ف  الحلطة الفلحطنينة عبنر عودا، لمجكرا تفاه  ف  بكن  خلل الردورا األولرى 
 للطية الرنينة الفلحطنينة المشتركة للتعاو  االقترادي والتطاري والفي  األحبوق الماض .

مل وظرررة فررر  التعررراو  االقتررررادي  إيطرررازا ا   الررررن  والحرررلطة الفلحرررطنينة  ققترررأوأضررراف  الررروزارا 
ملنرررو  دوالر عرررا   28.69والتطررراري فررر  الحررريوا  األخنررررا،  نرررث وررررل  قنمرررة التطرررارا النثيا نرررة إلرررى 

 على أحاس حيوي. %2.16، بزنادا 2017
 29/7/2018 وكالة قدس برس،
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 السيسي السالم في الشرق األوسط مع رس اليهودي العالمي يبحثجرئيس الكون

، مرا الرر نس 29/7/2018 رس النهرودي العرالم  رويالرد الودر، نرو  األ ردطب ث ر رنس الكروي :هراالقا
مرر  القضررانا اإلقلنمنررة، وعلررى رأحررها عملنررة الحررل  فرر  الشررر   المرررري عبررد الفترراب الحنحرر ، عررددا  

رنة الودر عر  تقردنره للطهرود المرر عرر أ ، و وتياول اللقاء عملنة الحرل  فر  الشرر  األوحرط األوحط.
 ف  مواطهة خطر اإلرها  الجي با  نهدد أم  واحتقرار الشر  األوحط والعال .

 الفلحرطني وأكد الحنح  محايدا مرر لمختلف الطهود الرامنة الحت ياف عملنة الحرل  برن  الطرايبن  
 .1967للمرطعنا  الدولنة المتف  علنها وعلى أحاس  ل الدولتن  وفقا ل دود  ، وفقا  واإلحرا نل 

 29/7/2018 الة قدس برس،وك
 
 تفرج عن إيطاليين رسما لوحة جدارية لعهد التميمي "إسرائيل"
بعدما رحرما لو رة طدارنرة  أوقفتهما( ع  إنطالنن  األ دأفرط  الشرطة اإلحرا نلنة أمس )(: أ ف  )

ادر عملقة للشابة الفلحطنينة عهد التمنم ، على طدار الفرل ف  الضفة الغربنة الم تلة، وف  مر
نطالنةرحمنة إحرا نلنة   .وا 

ل را  الضررر ا  اللرجن  اتهمرا بتخرنر  و  اإلنطرالنن عر   اإلفررا  وقال  الشرطة اإلحرا نلنة فر  بنرا  "تر   
لغررراء تأشرررنرتهما إ "تررر    وأضرراف  ت ررردد هونتهمرررا. أ فررر  ميطقررة بنررر  ل ررر "، مرر  دو   األميررر بالحررنا  

 أ نمترررنثل حرررنت  طردهمرررا". وجكرررر مرررردر  حررراعة. وفررر   رررال لررر  72وعلنهمرررا مغرررادرا إحررررا نل خرررلل 
 نضا ، بحب  "ضلوعه الم دود" ف  الوقا ا.أعيه  اإلفرا  الفلحطني  الجي كا  معهما ت   

 30/7/2018 ،الحياة، لندن
 

 ؟ة"روسيا اليوم": لَم ال تواجه القوات الروسية الصواريخ اإلسرائيلية في سماء سوري
يدر يازاروف ف  موقا "روحنا النو "  رول لنرا  المواطهرة ليد : كت  الم لل الحناح  الروح  ألكح

األمررر الررجي نعتبررر لرردى عررر  كنثنرررن  لررنس  ةالروحررنة للغررارا  اإلحرررا نلنة واألمرنكنررة فرر  حررماء حررورن
- حوى علمرة علرى الضرعف، أو علرى األقرل علرى عرد  الرلبرة فر  الترورط فر  المواطهرة اإلحررا نلنة

 نر قد ن تمل قدرا  م  الوطاهة، إال أيه أنضا  لنس الحب  الر نح .اإلنراينة. وال شس أ  الحب  األخ
ففنمرررا نتعلرررر  بالغررررارا  األمرنكنررررة، فرررن  روحررررنا بررررالطبا ال ترنررررد أ  تبررردأ  ربررررا  مررررا الوالنررررا  المت رررردا 
األمرنكنررة، بالقرردر يفحرره الررجي ال ترنررد فنرره الوالنرررا  المت رردا األمرنكنررة  ربررا  مررا روحررنا، برردلنل أيهرررا 
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أال ترررن  الررروس فرر  لاراتهررا، بررررف اليظررر عرر  التررررن ا  اليارنررة الترر  نطلقهررا   مررا  تتطيرر  دا
 الر نس األمرنك  دويالد ترام  بن  ال ن  واآلخر.

لكرر  الحررب  الر نحرر  فرر  عررد  مشرراركة يظررا  الرردفاق الررراروخ  الروحرر  فرر  مواطهررة تلررس الغررارا  
نررع   مر  احرتخدا  روحرنا لورقرة   حر  يرازاروف إيمرا نكمر  فر  أ  أي تررعند فر  الميطقرة حروف

 .ةاللع  الراب ة الت  تمتلكها، أال وه  مركز المرال ة الروح  ف  حورن
ونضنف يازاروف أ  الر نس الروح  فلدنمنرر بروتن  نلعر  لعبرة نحرت نل خحرارتها، وهر  لعبرة: "أال 

رر "، وهر  تدق خررمس نيتررر"، لكر  خررو  بروتن  نلعبرو  لعبرة أخررى: "يرنرد االيتررار علرى الخ
 لعبة خاحرا أما  روحنا بكل تأكند، لجلس ن ق  بوتن  أهدافه، بنيما نعطز الخرو  ع  جلس.

 30/7/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 لماذا تأخر رد حركة فتح على الورقة المصرية؟
 د. فانز أبو شمالة

تحلن  رد  ركة يظل   ركة فته  ن  ي ملها ما ال طاقة لها به، يظلمها  ن  نقول البعأل: حنت  
فته على الورقة المررنة النو  األ د، والر نه أ   ركة فته قد رار  أحنرا لشخ  م مود 
عباس، وتيط  بلحايه، وتحنر وف  رلا به، والروا  أ  يقول رد: م مود عباس على الورقة 
المررنة، وهجا نيطب  على مؤححا  الحلطة، الت  تيراق ألوامر المحؤول دو  يقا ، أو 

راأل، وهجا نيطب  على مؤححا  ميظمة الت رنر الت  اختف  كنرادا شع ، ورار  تمنثل أحوأ اعت
 يموج  للضناق والغنا  ع  دا را القرار  الجي اي بس بن  ندي م مود عباس.

ولمعرفة رد م مود عباس على الورقة المررنة الجي تأخر كل هجا الزم ، ال بد م  العودا إلى 
قطاق لزا، والت  قررها الحند عباس يفحه، وايراع  له كل الدوا ر  تارنخ فرأل العقوبا  على

 الحناحنة والتيظنمنة دو  ت كن  عقل أو وطينة أو دن  أو إيحاينة.
 12/4م مود عباس فرأل إطراءاته العقابنة على أهل لزا ف  كلمة له م  الب رن  بتارنخ  لقد قرر

دا أنا  دو  يقا  أو اعتراأل أو لض  أو ، فرار  قايويا ، ت  تطبنقه بعد ع2017م  العا  
 ا تطا  م  أي محؤول تيظنم  ف   ركة فته أو قنادي ف  الميظمة ومؤححاتها.
 فم  أن  لم مود عباس فكرا معاقبة أهل لزا؟ وما الهدف الجي توخاه م  جلس؟

ث وهيا ال بد م  الرطوق إلى جاكرا طوطل الت  ا تفظ  بلقاء ت  بن  م مود عباس، والمبعو 
، قبل شهر وا د تقرنبا  م  2017مارس م  العا   15األمرنك  للحل  طنح  لرنيبل ، بتارنخ 
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إعل  م مود عباس فرأل عقوباته على لزا، وقد كشف موقا ولل العبري ع  ف وى اللقاء، وع  
 الشروط التحعة الت  وضعها طرنيبل  الحت ياف عملنة الحل ، وم  هجه الشروط:

 نل أموال إلى قطاق لزا أل  جلس نحاه  ف  تمونل مرروفا   ركة  ماس.التوقف ع  ت و 
هجا الشرط الجي ت  تطبنقه بعد شهر، دو  أ  نكو  ل ركة فته أو لقنادا الميظمة معرفة أو دور، أو 
مياقشة، طمنعه  قال:  من ، وواف  على فرأل العقوبا  على قطاق لزا، دو  تكلنف أيفحه  التأكد 

 رفقة القر .م  شروط تمرنر 
تأخر رد  ركة فته على الورقة المررنة ال ن مل مفاطأا لم  نتابا األ داث، ف ركة فته الت  ال 
نمنثلها إال شخ  م مود عباس ال ت بج المرال ة، وال ترند شراكة ف  القرار الحناح ، وال ترند إال 

إرادا الشع  المقاو ، ل ل إخضاق لزا للشروط اإلحرا نلنة، وأولها تحلن  حلب المقاومة، وت طن  
تيتقل عدوى االيترار والرمود إلى الضفة الغربنة، لجلس تضا شرطا  تعطنزنا  بتمكن  ال كومة 

 ال النة كأولونة على تمكن  الشع  الفلحطني  م  ت قن  طمو اته.
لى أ  تحترد  ركة فته شخرنتها  فن  الواط  الوطي  نقضى بأ  نفت  أهل لزا ع   لول  وا 

اعه  االقترادنة وال ناتنة بعندا  ع  فكرا التحلن  بشروط عباس، ول  نعد  الشع  ال نلة ألوض
والوحنلة، وعلى الضفة الغربنة أ  تر و م  لفوتها، فالفرل بن  لزا والضفة الغربنة ال نخد  إال 

 أطماق الرهانية ف  التمكن  م  أرأل الضفة الغربنة، على طرن  ترفنة القضنة الفلحطنينة.
 29/7/2018، أي اليوم، لندنر 

 
 ما وراء قانون "الدولة القومية اليهودية"

 عبد اإلله بلقزنز
 " ْتُه ال"كينح " ف  -قايو  "الدولة القومن ة" ِل "الشع  النهودي  هو  -2018تموز نولنو/ 19الجي أقرَّ

" للنهود ف  فلحطن . ما ل  ُنِتْ ُه قرار التقحن ،  التطبن  العمل   الكامل لوعد بلفور ِبميه "وط  قوم  
فَّرسه 1948  وما ل  نسْقوس علنه إعل  دولة "إحرا نل"، ف  العا  1947ف  العا   قايو   -النو  -، وس

ا "إحرا نل" أ  تتطاهل أيها  "الدولة القومن ة" النهودن ة. عيد قنا  الدونلة، عق  قرار التقحن ، ل  نك  نسحس
ألرلنو  )العرُ  الفلحطنينو ( مم   نيتمو  إلى قومن ة قام  على أرأٍل نوطد علنها حك ايها ا

نسدنيو   -أهل األرأل  -مختلفة، ونت د نثو  بلحاٍ  قوم   مختلف )اللغة العربنة(  وأ   الفلحطنينن  
، بطر ِا قل ، -بالتال -بعقندتْن  مختلفتن  ع  الموحون ة: اإلحل  والمحن ن ة  و ُعها أ  تسْمُ وس ما كا  نسحس

نثقافنة، فتفرأل العسْبرسية والتهوند على مس  نخالفويها اللغةس وااليتماءس واالعتقاد  -قا   األينثروپوهجه ال 
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ال  كاي  لامر  بوْضا يفحها خار  القايو  الدول   وف  مواطهة العال  كلِّه، وحد د   ، وا  الدني  
 " ف  الميطقة.ضربة  مبكِّرا  لألزعومة الت  ريعْتها ع  يفحها بورفها دولة "دنمقراطن ة

" بزعامة هرتزل، ف   إجا كا  مشروق بياء الدونلة "إحرا نل" وقد بدأ العمل علنه ميج "المؤتمر النهودي 
 -يهانة القر  التاحا عشر، وأخج ايدفاعته ميج "وعد بلفور" وقنا  االيتدا  البرنطاي  على فلحطن  

حتفندا  م  التواطؤ البرنطاي  ف  تحهنل قد دشَّ  بداناته باالحتنطا  النهودي  الكنثنف لفلحطن ، م
حاته م  كنبوتزا  وتطم عا  قد  رل ف   جا كا  معظ  جلس االحتنطا  ومؤح  هطرا النهود إلنها  وا 
م ى، تسْوراتن ا ، "أرأل إحرا نل" )أي ف  المنثلث والطلنل( نث  ف  ر راء اليق ، بنيما  المياط  الت  ُتحس

)أرأل "النهودنة"، كما كا  نحم نها المؤر خو  اإللرن  والروما ، أو ل  تكِ  القدس وال الضفة الغربن ة 
أي المياط  جا  الرمزن ة الدنين ة المقدَّحة ف  المخنال النهودي   -"نهوجا والحامرا" كما تحم نها التوراا( 

، فن   م  لنِر المعلو  لدنيا - ه إلنها ِفْعُل االحتنطا  النهودي  ، على ف  طملة المياط  الت  توطَّ
م  هرتزل إلى ب  لورنو   -وطه الت قن ، إ  كا  ال اِمُل علنه عد س تشبُّا اليخ  النهودن ة األولى 

ِب س أكنثُرها ف  بن ا   -مرورا  ب انن  وانزما   بنثقافٍة دنين ة )وربما بعد  اعتقادها بالدن  أرل   نث رس
لون ة ِل "أرأل إحرا نل" )شمال فلحطن  أوروبن ة علماين ة( وبالتال ، كا  جلس ف  أحاس إنلء األو 

ولربها ووحطها(، ألحبا  اقترادنة واحتراتنطن ة، على "نهوجا والحامرا" الت  ال تتمت ا إال  بقنمٍة 
 رمزن ة دنين ة. 

، با تلله القدس والضف ة 1967تسدسارس المشروق اإل لل   النهودي  جلس العا  ، ف   ر  العا  
ة(. ولقد  دث تغنُّر دراماتنك   ف  الدولة والقطاق، وتكنثنف االحت نطا  فنها )وف  القدس خار 

، ف  الخمحن  عاما  األخنرا )بعد  ر   (  إج تزانسدس 67العبرن ة، على الرعندسن  الدنمغراف   والنثقاف  
، بن  اإلشك ياز طمهور المتدن ين  والمتطر فن  ف  امتداد االختلل ف  منزا  القو ا، العددي  والنثقاف  

 )الغربن ن ( والحفاردن  )الشرقن ن (. 
 ما الجي نعينه إقرار قايو  "الدولة القومن ة" النهودن ة  وما الجي حنتول د م  تيزنل أ كامه؟

لغاء رحمن ة اللغة العربن ة الت  نت د نثها  نعي ، ابتداء ، فرأُل العبرن ة لغة  رحمن ة  و ندا ف  "إحرا نل" وا 
 " الدولة المغتِربة! أي، أنضا  تطفنف  خر نيابنا الهون ة العربن ة عشرو  بالم ة م  "مواطي

 الفلحطنين ة!
. وترطمُة جلس أ    ونعي  نثاينا ، تطرند لنر النهود م  مشروعن ة الوطود وشرعن ِته داخل كناٍ  نهودي 

ة العبرن ة ُخُمسس الحكا ، م  الفلحطنينن  العر ، مهدَّد ف  بقا ه ف  أرضه. وهجا ما حع  فنه الدول
 ميج شرق قادُتها ف  ال دنث ع  "تباُدِل أراأٍل" ف  المفاوضا  ما الحلطة الفلحطنين ة! 
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ونعي ، نثالنثا ، دف  مطل  ال    ف  العودا  إج ال عودا تكو  ممكية  لغنر النهود إلى "دولة النهود" و، 
ا( توطن  ملنن  بالتال ، حنكو  على دول الطوار العرب   لفلحطن  )لبيا ، األرد ، حورن

الفلحطنين ن  اللط ن  ف  أراضنها، ما ما ننثنره جلس م  مشكل  تتعل  بالتوازيا  الحناحن ة القلقة 
 : ة (. ونعي  رابعا ، التشرنا الرحم   الحافر للتمننز العيرري  ف  تلس البلدا  )لبيا  واألرد  خار 

 أفرنقنا قبل ايهنار يظا  األبارتهاند! شبنٍه ف  الطبنعِة، أو نفو ، ما كا  ف  رودنحنا وطيو  
ونعي ، خامحا ، ايهنارس كلِّ أمٍل أو رها  على مفاعنل قايو  اال تلل ف  التواز  الدنمغراف   ف  
فلحطن  الم تل ة، ما الزم ، لراله الحكا  األرلن ن : أهل األرأل والدنار. ونعي ، حادحا ، أ   

ة" النهودن ة تحلنٌ   "   " "إحرا نل" ف  ض   القدس والضف ة التحلن  بأ كا  قايو  "الدولة القومن  
دا ما  كما  -ه  "الدولة النهودن ة" ف  التراث العبراي   الجي منَّز  -لم  ال نعرف  -الغربن ة  أل   هجه 

مملكة بن  "مملكة إحرا نل"، الت  ل  ُتعسرَّف بأيها نهودن ة ف  التوراا، و" -يقرأ ف  أحفار "العهد القدن " 
نهوجا". وعلى الجن  ال نعرفو  أ  ال نحتحهلوا إضافة ماهنة النهودنة إلى الدولة المغتِربة، فن حبوا 

 األمر وكأ   التحمنة يعٌ  لميعو !
وبعد  ل  نكو  على الفلحطنينن  و ده ، وال على العر  والمحلمن  والفاتنكا  معه ، أ  نيوبوا ع  

، قن  العال  طمنِعه ف  رد  هجه الطرنم ة اليكراء المرتكسبسة ف      البشرن ة طمعاء: القايو  الدول  
عة لمواطهة هجه الطبعة األخنرا م   العرر، األعراف اإليحاين ة. ال بد  م  ا تلف طبهة عالمن ة موحَّ

 العيررن ة البربرن ة  شبنهة بالت  قام  ضد  يظا  األبارتهاند.
 30/7/2018، الخليج، الشارقة

 
 إلى فلسطين داإيرلنمن 

 بول أوكويال
كنلومتر م   4000ماجا نمك  أ  تعي  فلحطن  لشخ  ولد ف  مشروق حكي   كوم  على بعد 

لزا؟ ال قنقة أيه ميج أكنثر م  عشرن  عاما ، أي ميج ايخراط  ف  العمل الحناح  إبا  ال مل  
حطني  وأؤنده. لقد فعل  جلس المطالبة بالو دا األنرليدنة، كي  دا ما  أتماهى ما يضال الشع  الفل

بشكل لرنزي، وكما هو ال ال ما الكنثنر م  أفراد الشع  األنرليدي، كاي  ال اطة إلى التعبنر ع  
التضام  ما فلحطن  شن ا  بدنهنا . لك  عيدما أتأمل ف  هجه المحألة مطددا  النو ، أطد أ  هياس 

ا آلخرن  كنثر م  الجن  ل  تطأ أقدامه  تلس حببن  ر نحنن  نفحرا  أهمنة فلحطن  باليحبة ل ، وربم
 األرأل. 
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الحب  األول عب ر  عيه فكرا م مود درون  ع  الجا  كمخزو  للجاكرا الطماعنة. شخرنا، إ  
عا  م  االحتعمار االحتنطاي  والقما واإلبادا الطماعنة  500الجكرنا  الطماعنة الت  أ ملها ه  

لرمود والمقاومة. إ  يدو  الماض  محتمرا ف  الوطود ف  لشع ، ومعها م  تقالند متوارلة م  ا
أنرليدا، ولجا فم  الطبنع  أ  نقو  أي شخ  مهت  بال رنة والعدالة ف  أنرليدا بالتأمل ف  التضام  

 الدول  الجي احتفاد ميه الشع  األنرليدي على مر القرو . 
بل جلس بالتضام  ما الشعو  وهجا بدوره، نفرأل علنيا، أو على األقل عل   شخرنا ، أ  أقا

المضطهدا ف  كل مكا . إ  الجكرنا  الطماعنة الت  ن ملها العدند م  أفراد الشع  األنرليدي ع  
االحتعمار االحتنطاي  والقما ووطود طار قوي نرتك  الطرا   ونفل  م  العقا  نتردد رداها بقوا 

فحه ما التقالند المشتركة للمقاومة، منثل ما المعاياا المحتمرا للشع  الفلحطني ، ونيطب  األمر ي
اال تطا  واأللاي  والشعر اليضال  والكفاب المحله. هجه الحما  المشتركة كلها تيادي بضرورا 

 التضام  المحتمر  وبشكل ال هوادا فنه. 
ر أهمنة فلحطن  باليحبة ل  وليخرن  هو تارنخيا المشترس، فن   إجا كا  الحب  األول الجي نفح 

  النثاي  نتعل  بالمحتقبل. لقد طادل الرا ل ينلحو  مايدنل جا  مرا بأ   رنة الحود ف  طيو  الحب
أفرنقنا حتظل لنر مكتملة  تى ت قن   رنة الشع  الفلحطني . وميج جلس ال ن ، أرب   هجه 
 المل ظة أكنثر أهمنة ومعيى. فالقما الميهط  للشع  الفلحطني  م  قبل دولة إحرا نل ممك  فقط

 ف  عال  نتح  بالظل . 
بنيما نيخرط الياس ف  طمنا أي اء العال  ف  رراعا  ميفرلة م  أطل العدالة وال رنة، فن  أي 
رراق م  هجا القبنل حنظل لنر مكتمل م  دو  ربطه بالرراق م  أطل العدالة وال رنة ف  

أي اء العال  ندعمو   ركة فلحطن . ولهجا الحب  فن  االشتراكنن  واليقابنن  والتقدمنن  ف  طمنا 
 المقاطعة ضد إحرا نل واليضال العا  م  أطل الت رنر الفلحطني . 

م  بعند، وفنما كا  الطن  اإلحرا نل  نقو  بقتل المدينن  دو  عقا ، كاي  هياس أوقا  شعر  
ف  فنها بالنأس وكاي  هياس أوقا  ل  أحتطا خللها أ  أتخنل كنف رمد ونثابر الشع  الفلحطني  

مواطهة هجا الظل . ولك  بعد جلس، وباالحتياد إلى تلس الجكرنا  الطماعنة المشتركة، أتجك ر تنريس 
ماكحواني ، الجي توف  بعد إضرابه ع  الطعا  ف  حط  إيكلنزي، وأتجكر إنمايه بأ  الجن  حوف 

ألجى، ولك  نحودو  ونيتررو  ف  اليهانة ه  "لنحوا أول س الجن  نمكيه  إل ا  أكبر قدر م  ا
أول س الجن  نحتطنعو  ت مل أكبر قدر م  األجى". إ  عز  المقاومة عيد الشع  الفلحطني  نبشريا 

 طمنعا  بأيه  تى ف  أ لس األوقا ، هياس أمل ف  محتقبل أفضل. 
 29/7/2018، العربي الجديد، لندن
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 جنون العظمة لمحمد طارق
 عمنره هاس

، م  قرنة كوبر، عرف طندا  ماجا نيتظر والدنه وعا لته الفتى م مد طار  دار نوحف أبو عنو 
وقرنته. عملنا  ايتقا  الطن  اإلحرا نل  والشباس والمحتوطين  على قتل عا لة حلمو  على أندي 
اب  قرنته ل  تردعه. بعد حية م  جلس، اختار تيفنج عمل ايتقام  أعمى بيفحه، بدو  هدف م دد 

نردعه ا تمال أ  نقتل منثلما ل  ننثيه ا تمال أ  نرا  أو  وبدو  حب  م دد واضه للعنا . ل 
 نعتقل ونقض  كل  ناته ف  الحط .

ف  كل حية  الف الشبا  اإلحرا نلنن ، أكبر بقلنل م  م مد طار ، نتحل و  ونجهبو  لطرب وقتل 
ا مرخ ، وحرقة أراأل وتدمنر  قول، والتيكنل بملنن  أبياء شعبه. بترخن  م  ال كومة والمطتم

وال اخاما  وبرخرة م بة ومداعبة م  الوالدن  اللجن  ميج فترا قرنرا فعلوا الش ء يفحه بالضبط، 
ملن ن  بالدافعنة، والشعور بالقوا والعظمة. المراهقو  المحل و  الجن  ولدوا كمتفوقن  وعلموا 

و  وطوده . ك  كمختارن ، ه  نغزو  حكا  لغة لرنبة عيه ، ندافعو  ع  يظا  الحادا النهود ونؤمي
م  المرا  ر ه  م مد طار  م  كوبر، تطمد ف  مكايه ورم ، حاقاه ترتعدا  أما  بيادقه  

 المروبة؟ ك  م  المرا  أخفى خوفه وكب  اشم زازه ولضبه؟
لنس الحؤال لماجا أخج حكنيا  وجه  لطع  نهود، بل كنف أ  القلنل م  الفلحطنينن  اختاروا 

الشباس هو الجي ن بط ولنس الطن  اإلحرا نل  هو الجي نردق. إ  عقدا ونختارو  طرنقه؟ ال، لنس 
التفو  اإلحرا نل  تحتل دا ما  هجه التفحنرا  المرن ة. اإلطابة ه  أ  األللبنة الحا قة م  
الفلحطنينن  ال تختار االيتقا  وال تتحله بالحكاكن  لطع  المحتوطين  والمدينن  والطيود وااليت ار، 

لحا قة تختار العن  وضبط اليفس، لوعنها بأ  ال فا دا م  العمل الفردي النا س. ولك  األللبنة ا
األللبنة الحا قة تشخ  ما نوطد خلفها وتتماهى معه. ررخة ضد م ة حية م  الظل  واالحتغلل 

 وحيوا  م  االحتغلل والظل  مضموية ف  المحتقبل.
فها، ونبدو أييا ل  يعرفها، ربما أنثر  بش ء ما التفارنل الشخرنة ومشاعره الممنزا الت  ال يعر 

حية، لكيها إضافة زا دا فقط. ف  ورنة الوداق الت   17على الطرن  الجي اختاره طار  اب  الر 
كتبها ف  "فنحبوس" وبدو  أ  نكت  الكلمتن  الررن تن ، أعل  ع  لضبه النا س م  الحلطة 

لموطودا ف  قطاق لزا والقدس. هجا لض  نمك  أ  الفلحطنينة الت  ت اول إحكا  روب المقاومة ا
نطد تعبنره ف  كلما  "طبياء، خوية، باعة أراأل". القاموس الجي نملكه ال نكف  كل التعرنفا  
المياحبة لت ك  النهود بالفلحطنينن . لنظ بدو  كلما  وال  دود، نأس، اعتراف بالضعف وطيو  

حكن  الت  قتل بها الفتى طار  نوت  عوفادنا. لقد عظمة مراه ، ايبنثق  م   ركا  الطع  وم  ال
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ولد وعا  وما  داخل االكتظاظ والضغط ونومنا  أفعال حلطتيا الغرنبة. بموته أمر كل م   وله 
 بموارلة المعاياا.

لنس هياس معيى لتفكنس هجه الحلطة إلى عياررها، وبالتأكند لنس على محاما م  نمارحويها. كل 
ا  ف  يظريا وعابر وطارئ وال نحت   هجا االيدفاق م  الكراهنة وااليتقا  وال عيرر وطزء نبدو رغنر 

نحاوي مطلقا  إزها   ناا نهودي: اقت ا  لنل  أل د الطيود الملنثمن  إلى بن  مل ء باألطفال 
الخا فن ، قرنة فياين  ف  لزا دمرها قرف إحرا نل ، مبيى روضة أطفال رادرها الطيود، قايو  

حل ، ونو   خر ضا ا ف  معحكر ال رار ف  لزا، طفل طر ه طيدي وحاقه بتر ،  خر ن لل ال
طفل قدماه مقندا  وهو نيظر للقاض  العحكري دو  فه  ماجا نعي  جلس، طيازا لطفل  مل  طرا ، 
وطيدي أطل  اليار على بطيه، شطرا أخرى قطع  على أندي المحتوطين ،    طدند نظهر داخل 

داد عزلة، ررخة متكبرا لموظف اإلدارا المدينة، وورف مهن  ف  وزارا أراض  القرنة الت  تز 
الداخلنة، وقاأل محتوط  ف  الم كمة العلنا نراد  على هد  قرى، ميا الحفر للعل  أو  ضور 
طيازا أ د األقار ، لرامة كبنرا، تررنه  خر للمت دث بلحا  الطن  اإلحرا نل  بأ  الطيود عملوا 

لة نطردها النهود الجن  نخافو  هللا م  بنتها ف  القدس.. كل جلس فقط قلنل  ح  التعلنما  وعا 
طدا  مما يفعله. ي   أنضا  نط  أ  يعرف لل ظة عما  ل م ل حعادتيا بيطا يا ف  العلو  

 والموحنقى، وبدال م  تيوريا بن  الشعو .
حاما م  ال نعنشه القاموس الجي لدنيا ضعنف ولنر قادر على ورف هجا اليظا . وليقل على م

وم  نمكيه م  جلس، راد  وظال ، وقه، مدمر، مخادق، وم دد الهدف: م و، طرد، وحنطرا يها نة 
على كل قطعة م  ال اضر الفلحطني  والمحتقبل . كل جلس معا ، وما زال بالمطمل نحعى خلف 

 تعرنف شامل.
بن  م  أ دنثوا هجا الموطود، كلما  الورف تقن  طدارا  بن  الموطود الجي نرع  ورفه وتفرنله و 

ي   اإلحرا نلنو : يغر  بعدالة ال يهانة لها تتطاهل أفعاليا. م  ل ظة والدته و تى موته نعد  م مد 
طار  منثل كل فلحطني  نختي  ت   التطحد المتمل ، ولك  المتراك  للموروف، عايى م  معيى 

 كلما  الورف هجه أنضا  م  دو  أ  نلفظها.
 29/7/2018هآرتس 

 30/7/2018، العربي، لندنالقدس 
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