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 وزير إسرائيلي: نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس .1
اإلسبرائيلي، أحد أعضء  الكءعنيت األمني: وكءالت: قءل يوفءل شتءينتس وزيبر الطءقة  -تل أعيب 

"وفقء لتقديبراتي، فنحن في طبريقنء لتحقيق تسوية طويلة المدى مع حبركة حمءس، وذلك عءلتاءون مع 
سبرائيل"، حسب مء جء  على موقع )بروتبر( الاعبري.  جمهوبرية مصبر واألمم المتحدة وا 

جتمءعي )تويتبر(، تطبرق فيهء إلى ونشبر شتءينتس تغبريدة على حسءعه الشخصي في موقع التواصل اال
 الوضع في قطءع غزة.

 1/8/2018األيام، رام هللا، 
 

 "األونرواـ"لتقديم الدعم ل ودعوت ...القدس واألقصى الحكومة الفلسطينية تحذر من التصعيد ضد   .2
قررربربر مجلرررس الررروزبرا  إجررربرا  االنتخءعرررءت لاررردد مرررن مجرررءلس الهيئرررءت المحليرررة فررري المحءف رررءت  :برام هللا
خال  المسجد األقصى المعرءبرك، فيمرء دعرء دول الشم ءلية، ودان التصايد اإلسبرائيلي الخطيبر واقتحءم وا 

خررالل  ،كمررء دان مجلررس الرروزبرا  الاررءلم والرردول المءنحررة عسرربرعة ترر مين الرردعم المررءلي لوكءلررة األونرربروا.
لحمد هللا، مواصرلة ، في برام هللا، عبرئءسة برامي ا31/7/2018 جلسته األسعوعية التي عقدهء يوم الثالثء 

مخططررءت االحرررتالل لتهويررد القررردس وتغييررربر ماءلمهررء التءبريخيرررة، وطمرررس هويتهررء الابرعيرررة ال لسرررطينية، 
عررءلتزامن مررع الهجمررة االسررتيطءنية ومخططررءت التهجيرربر فرري الخررءن األحمرربر ومختلررف منررءطق الضرر ة 

 لانصبري.عدوان على قطءع غزة ومع إقبرابر قءنون القومية ا الغبرعية، والتهديدات عشن  
ررل مسررعوليءتهء لوقررف التصررايد اإلسرربرائيلي  ودعررء المجتمررع الرردولي والرردول الابرعيررة واإلسررالمية إلررى تحم 

، ووقرف إجربرا ات هومقدسرءت ال لسرطيني شرابل، وتر مين حمءيرة دوليرة لهوأبرضر ال لسطيني شابالعلى 
 السمءوية. االحتالل التي تنتهك كءفة القوانين واالت ءقيءت والمواثيق الدولية والشبرائع

ررل المجلررس الحكومررة اإلسرربرائيلية المسررعولية الكءملررة عررن تعاررءت وتررداعيءت إجبرا اتهررء يرروم الجماررة  وحم 
المءضرري، عرر خال  المسررجد األقصررى المعررءبرك مررن الحرربراس والقررءئمين عليرره، واالعترردا  علررى المصررلين 
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اليهرودي فري قلرب حري  ومو  ي األوقءف اإلسالمية، وقبرابر الحكومة اإلسبرائيلية عتدشرين مبركرز للتربرا 
التري ت برضرهء علرى المدينرة المقدسرة  االحرتالل وأكد المجلس أن كءفة إجربرا ات  القدس.شبرقي سلوان ع

 والمسجد األقصى مبرفوضة جملًة وت صياًل.
ة "آدم" امبر دوبر ليعبرمررءن، المصررءدقة علررى توسرريع مسررتجررفيأاإلسرربرائيلي  دفءعودان المجلررس قرربرابر وزيرربر الرر

وحررردة اسرررتيطءنية جديررردة، عءإلضرررءفة إلرررى قررربرابر حكومرررة االحرررتالل  400  نشرررء جنررروب شررربرق برام هللا، ع
 ة "دانيءل"، جنوب شبرق عيت لحم.امبر مستعوحدة استيطءنية  270عءلمصءدقة على عنء  

 31/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ا الصراع الكبرى مصيرها الفشل": المحاوالت األمريكية الهادفة لتصفية قضايالفلسطينية"الخارجية  .3
دانت وزابرة الخءبرجية والمغتبرعين ع شد الاعءبرات، الزيءبرات االست زازية التي يقوم عهء سر يبر إدابرة  :برام هللا

ات في الض ة الغبرعية المحتلة، التي كءن آخبرهرء زيءبرتره امبر مب لدى تل أعيب، دافيد فبريدمءن، للمستاتبر 
، أن مواقرف اإلدابرة 31/7/2018 ت الروزابرة فري عيرءن لهرء، يروم الثالثرء وأكرد ة "آدم".امبر االست زازية لمست

األمبريكيررة غيرربر قءنونيررة وغيرربر شرربرعية وتتنررءقم عشرركل صررءبرو مررع القررءنون الرردولي، وأن صررمود شرراعنء 
وثعءته على حقوقه والت ءفه حول قيءدته الشبرعية قءدبر علرى إسرقءط أوهرءم اإلدابرة األمبريكيرة ومعامبراتهرء، 

 مب فبرم مواق هء على المجتمع الدولي واألمم المتحدة.امحءوالت إدابرة تبر وعلى إفشءل 
قررءنون  ليره النءئررب األمبريكري داب المعوبرانلسررن لسرن  إوجرددت وزابرة الخءبرجيررة إدانتهرء للتحرربرك الرذي عررءدبر 

ال يتجررزأ ممررء ي سررمى عررر"ص قة القرربرن"،  ألررف الجررس فلسررطيني، وتاتعرربر  جررز اً  40 جديررد ياترربرف فقررط عررر
شرررطب وتصررر ية القضرررية ال لسررررطينية وقضرررءيءهء الكعررربرى، وفررري مقررردمتهء قضررريتء القرررردس  إلرررى الهءدفرررة

مرررب وأبركءنهرررء مرررن التيرررءبر الصرررهيوني المتررردين مءضرررون فررري االسرررتخ ءف اوبرأت أن إدابرة تبر  والالجئرررين.
عءلقررءنون الرردولي والشرربرعية الدوليررة واالنقررالب والتمرربرد عليهررء، فرري محءولررة ل رربرم مررواق هم وسيءسررءتهم 

 حءزة عشكل أعمى لالحتالل اإلسبرائيلي على المجتمع الدولي عاجبرفة وغطبرسة غيبر مسعوقة. المن
 31/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحمد هللا: نعتز بجهود مصر لدفع المصالحة ونراهن على حراكها لنجدة القدس .4

ناتز عجهود مصبر في الدفع قدمء عءلمصءلحة ونبراهن قءل برئيس الوزبرا  برامي الحمد هللا، إننء " :برام هللا
على حبراكهء المعثبر لنجردة القردس والتصردي لمحرءوالت تغييربر واقاهرء وطمرس هويتهرء، وحمءيرة الشراب 

 ال لسطيني من عطش االحتالل وطغيءنه".
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جء  ذلك خالل كلمته في الايرد الروطني المصربري، ذكربرى ثروبرة يوليرو، عحضروبر السر يبر المصربري لردى 
عصرررءم الررردين عءشررروبر، وعررردد مرررن الررروزبرا  وأعضرررء  اللجنترررين التن يذيرررة لمن مرررة  ية لسرررطينطة الالسرررل

 التحبريبر والمبركزية لحبركة فتح، وممثلي العاثءت الدعلومءسية، وشخصيءت برسمية ووطنية، ودينية.
 31/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة إلخماد الصوت الفلسطينيالممنهج "إسرائيل"عشراوي تدين حملة  .5

حنرءن عشربراوي قربرابر محكمرة الصرلح لمن مة التحبريبر ال لسرطينية دانت عضو اللجنة التن يذية  :برام هللا
أشررهبر علررى الشررءعبرة دابريررن طررءطوبر،  5، عءلسررجن ال الرري لمرردة 31/7/2018 فرري النءصرربرة، يرروم الثالثررء 
 يسررعوك"، وعاررد ال"علررى تهء الشخصررية جرربرائم االحررتالل ونشرربرهء فرري صرر ح عررر"تهمة" كتءعررة قصرريدة ضررد  

لررى أن الحكررم علررى ، إفرري عيررءن لهررء ،وأشررءبرت عشرربراوي إدانتهررء عررر"التحبريم" و"الرردعم لمن مررة إبرهءعيررة.
يروم ومن قعلهء اعتقءل الكءتعرة واإلعالميرة لمرى خرءطبر، واعتقرءل أبرعارة صرح يين فلسرطينيين  ،طءبرطوبر
الثنررين مررنهم، ينررردبرا فرري سررريءق حملررة دولرررة  ومصررءدبرة ماررردات عمررل وسررريءبرتين ،30/7/2018االثنررين 

خمءد صوت الخطءب الالني ال لسطيني. إلىاالحتالل الهءدفة   مصءدبرة البرواية ال لسطينية وا 
المجتمررع الردولي عمرء فرري ذلرك من مررة اليونسركو واالتحرءد الرردولي للصرح يين واتحررءد  عشربروايوطءلعرت 

لإلفرربراا عررن  "إسرربرائيل"ضرربروبرة الضررغط علررى الصررح يين الارربرب وجميررع المن مررءت والهيئررءت الدوليررة ع
 من الصح يين القءعاين خلف القضعءن. 32الكءتعتين طءطوبر وخءطبر وعن 

 31/7/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 النائب طافش: اعتقاالت االحتالل لن تنجح في كسر عزيمة شعبنا .6
بركرة حمرءس فري مدينرة عيرت لحرم خءلرد طرءفش أن عرن ح ال لسرطيني أكد النءئب في المجلس التشربرياي

حملرة االعتقررءالت المكث ررة الترري يشررنهء االحررتالل فرري ايونرة األخيرربرة فرري الضرر ة المحتلررة، لررن ت لررح فرري 
وأوضح طءفش أن قوات االحتالل تمرءبرس مسلسرل اعتقرءالت إجبراميرء  .ال لسطيني شابالكسبر عزيمة 

حء أن التبركيز فري هرذ  المبرحلرة علرى الحبرائربر والبرمروز عدأ منذ احتالل فلسطين وال يزال مستمبرا، موض
عاءد الاين عن جبرائمه.  اإلعالمية التي تنقل الحقءئق هي محءولة لكتم الحقءئق وستبر انتهءكءته وا 

 31/7/2018 ،موقع حركة حماس
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 مخطط مصري لجمع فتح وحماس لتطبيق اتفاق المصالحة ":القدس العربي" .7
ة المقعلة حءسمة عش ن عردة مل رءت لهرء عالقرة عقطرءع غرزة، ويجربرى الامرل علرى غزة: ستكون األيءم القليل

وياكررف المسررعولون المصرربريون فرري هررذا  إنجءزهررء عررءلتوازي، وتتمثررل عمل رري المصررءلحة عررين فررتح وحمررءس.
الوقررت علررى إعررداد خطررة لتطعيررق عنررود ات ررءق المصررءلحة، عنررء  علررى بردود فررتح وحمررءس، وعلررى برعيتهمررء 

اإلثنرين مرن يروم المالومرءت المتروفبرة حرول مرء يجربري فري القرءهبرة، منرذ و  إلنجرءز الملرف. التي قدمت أخيبراً 
معءحثرءت جديردة حرول المصرءلحة مرع فرتح وحمرءس غيربر وفيربرة، عخرالف قليرل مرن التسربريعءت التري تخربرا 
في عام األحيءن، وهو أمبر يبرجع إلى طلب المسعولين المصبريين من قءدة فتح وحمرءس، االعتارءد عرن 

ي  الت صيلي" عن مجبريءت اللقرء ات والحروابرات واألفكرءبر الخءصرة عتطعيرق االت رءق، مرع االسرتمبرابر "الحد
 في إعطء  "مواقف إيجءعية"، حين الحدي  عن المصءلحة، عهدف الح ء  على نجءح الجهود.

ومرررن فرررتح تعكرررد قيرررءدات كثيررربرة أن النقرررءش الرررذي جررربرى عرررين وفرررد الحبركرررة البرعرررءعي، وعرررين قرررءدة جهرررءز 
 الحبركرة مكتوعرءً  "، سلم خاللهء الوفرد المسرعولين المصربريين برد  برات الاءمة المصبرية، كءن "إيجءعيءً المخءع

علررى مقتبرحررءتهم، الترري تشررمل طلررب "تمكررين" حكومررة التوافررق عشرركل كءمررل مررن عملهررء، عمررء فرري ذلررك 
ثرءت تسلمهء مسعولية اإلشبراف علرى جميرع الروزابرات دون اسرتثنء ، واالنطرالق مرن حير  توق رت المعءح

في مءبرس/ آذابر المءضي، ووضع جداول زمنية محددة وواجعة التطعيق لتن يذ ات ءق المصءلحة عشركل 
 كءمل، دون أن يقف أي من المل ءت الاءلقة، حجبر عثبرة في طبريق ذلك.

عرررن أفكرررءبر تطعيرررق  ولرررم يرررزعا هرررذا الموقرررف البراعررري المصررربري للمصرررءلحة، خءصرررة وأنررره ال يعارررد كثيررربراً 
ي  وعد ع يجءد سعيل جديرد لتطعيرق كءمرل عنرود ات رءق المصرءلحة، تكرون مبرتكرزة المصءلحة الجديدة، ح

ومررن المقرربربر أن يقرروم البراعرري المصرربري عاررد عقررد   علررى األفكررءبر األخيرربرة الترري قرردمت إلنهررء  الخررالف.
توافقية عين الطبرفين،  لقء  مع وفد حمءس، الذي وصل على عجل اإلثنين المءضي إلى القءهبرة، حلوالً 

حمررءس أعلنررت موافقتهررء فرري وقررت سررءعق علررى المقتبرحررءت المصرربرية األخيرربرة، الترري تشررمل خءصررة وأن 
 أبرعع مبراحل، من ضمنهء مبراحل يحتءا تن يذهء ثالثة أسءعيع وأخبرى تصل إلى شهبر.

وهنءك توقاءت ع ن تستضريف القرءهبرة األسرعوع المقعرل، جولرة جديردة مرن المعءحثرءت، تشرمل هرذ  المربرة 
لرررة واحررردة عرررين فرررتح وحمرررءس، لإلعرررالن عرررن عرررد  تطعيرررق خطرررة التن يرررذ عقرررد جلسرررءت حررروابر علرررى طءو 

 للمصءلحة، حءل لم تقع أموبر غيبر وابردة عءلحسعءن.
وكءنررت مصررءدبر فرري حبركررة فررتح قررد أكرردت لررر"القدس الابرعرري" وجررود "أجرروا  إيجءعيررة"، خءصررة أن الرربردود 

 التي حملهء وفد الحبركة سيكون لهء أثبر في تحبريك الملف.
 1/8/2018 ،ندنالقدس العربي، ل
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 لورقة المصرية تتضمن تنفيذ المصالحة على مراحل زمنيةلصيغة توافقية  :"اللبنانية "األخبار .8
علمررت "األخعررءبر" أن اللقررء ات الترري أجبرتهررء المخررءعبرات المصرربرية مررع وفررد حبركررة : هررءني إعرربراهيم -غررزة 

المالح رءت التري سرعق أن فتح خالل اليومين المءضيين أثمبرت تبراجاًء "فتحءويًء" عن عارم الشربروط و 
وضات على الوبرقة المصبرية، وجبرى القعول عصيغة توافقية تتضمن تن يذ المصءلحة ال لسطينية على 
مبراحل زمنية، عمتءعاة وتن يذ مصبري كءمل. وعطلب مصبري، توجه مسء  أمس إلى القءهبرة وفد قيءدي 

وذلرك للتعءحر  فري تطعيرق من حبركرة حمرءس يبرأسره نءئرب برئريس المكترب السيءسري، صرءلح الارءبروبري، 
المصررءلحة ال لسررطينية عاررد الوصررول إلررى حررل ترروافقي مررع فررتح. لكررن حسررب مصرردبر "حمسررءوي" تحررد  
لر"األخعءبر"، ف ن حمءس تصبر  على برفع الاقوعءت عن قطءع غرزة كمقدمرة وعرءدبرة حسرن نيرة مرن برئريس 

 السلطة محمود ععءس تجء  المصءلحة.
 31/7/2018 ،، بيروتاألخبار

 
 راطية" تتهم عباس بالهيمنة على "دائرة المغتربين""الديموق .9

كشرر ت الجعهررة الديمقبراطيرررة لتحبريرربر فلسرررطين عررن مررذكبرة سيءسرررية قرردمتهء إلرررى برئرريس السرررلطة  :برام هللا
ال لسررطينية محمررود ععررءس قعررل أيررءم، وصرر ت فيهررء األسررلوب الررذي أدابر عرره مسرر لة دائرربرة المغترربرعين فرري 

اليروم األبرعارء ، اللغرة  ءلت برد واالن ربراد والهيمنرة، كمرء وصر ت الجعهرة،اللجنة التن يذية لمن مة التحبريبر ع
 التي عبربر عهء مواق ه ع نهء لغة السيطبرة واإلقصء .

وي تي موقف الجعهة عاد قبرابر ععءس تايين مستشرءبر  للشرعون الخءبرجيرة والاالقرءت الدوليرة نعيرل شرا  
 جعهة الديموقبراطية تيسيبر خءلد.مسعواًل عن دائبرة شعون المغتبرعين، عداًل من القيءدي عءل

، ع نره "غيرربر قرءنوني"، وأوضرح أنره "يربرفم االعتربراف" عره وأن يرردخل ععرءسوصرف تيسريبر خءلرد قربرابر و 
وبرفرم خءلرد سرحب صرالحيءت الردائبرة ومنحهرء لروزابرة الخءبرجيرة، وقرءل:  في "أي تبرتيعءت تنطلق منره".

ودعرررء خءلرررد  دائبرة شرررعون المغتررربرعين"."لرررن نسرررمح عقيرررءم معسسرررءت موازيرررة لمن مرررة التحبريررربر، وتحديررردًا لررر
الحتررربرام دوائررربر المن مرررة، وأن يارررءد االعتعرررءبر لهرررء ولمعسسرررءتهء، واصررر ًء محرررءوالت سرررحب صرررالحيءتهء 

 لصءلح الخءبرجية ع نهء "محءوالت تشويش لن يكتب لهء النجءح".
ع للررربرئيس عءلمقءعرررل، قرررءل عضرررو اللجنرررة المبركزيرررة لحبركرررة فرررتح عرررزام األحمرررد إن "دائررربرة المغتررربرعين سرررتتع

 ععءس ال تبرة المقعلة، ولن نسمح عاودتهء مكتعًء للجعهة الديمقبراطية"، حسب قوله.
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"إنرره يتاررءبرم عررل  مررن جءنعهررء ن ررت الجعهررة الديمقبراطيررة اتهررءم األحمررد، معديررة اسررتغبراعهء منرره عررءلقول:
ع كرل مرء ويتنءقم عشكل كءمل مع كل مء أدلى عه عرزام األحمرد، فري اجتمءعرءت اللجنرة التن يذيرة، ومر

 كءن أعلغ الجعهة عه من برفم قبرابر نقل دائبرة شعون المغتبرعين من مسعوليءت البرفيق تيسيبر خءلد".
 1/8/2018 ،فلسطين أون الين

 
 دعو إلى االستنفار في الخان األحمرت حركة فتح .11

 برام هللا: دعت حبركة فتح إلى أوسع ن يبر ممكن نحو منطقة الخءن األحمبر العدوية، قعل يوم واحرد مرن
حبركرة ال لسرطينيين، إلرى الوجرود الكمرء دعرت  عقد محكمة إسربرائيلية جلسرتهء للعرت فري مصريبر المكرءن.

وقءل المتحد  عءسم  الدائم والمكثف في الخءن األحمبر، تحسعًء ألي قبرابرات من قعل محكمة االحتالل.
مسرررجد "إن فشرررل مخططرررءت االحرررتالل فررري الخرررءن األحمررربر وعلرررى عواعرررءت ال :الحبركرررة أسرررءمة القواسرررمي

يقرررءف لمشررربروعه التوسررراي المتالرررق  األقصرررى المعرررءبرك، هرررو فشرررل لمخططءتررره التوسررراية فررري القررردس، وا 
 عءلقدس الموحدة عءصمة لدولة االحتالل. والقدس كءنت وستعقى عءصمة دولة فلسطين".
 1/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ة الوعيمرة: االحتالل ينفذ انتقامًا بشعًا من اإلعالم لدوره في معركرأفت  .11

أكررد برأفررت مرربرة، برئرريس الرردائبرة اإلعالميررة فرري حبركررة حمررءس فرري الخررءبرا، أن قرروات االحررتالل  :عيرربروت
وسءئل اإلعالم ال لسطينية؛ ألنهء قدمت صروبرة حقيقيرة عرن  اإلسبرائيلي تن ذ هجمة انتقءمية شءملة ضد  

 حررتالل العشرراة.سررهمت فرري كشررف صرروبرة االأالقضررية ال لسررطينية، ونقلررت واقررع اإلنسررءن ال لسررطيني، و 
، فري عيربروت: إن 31/7/2018 خرالل لقرء  تضرءمني مرع قنرءة القردس ال ضرءئية، يروم الثالثرء  ،وقءل مبرة

القرروى  عررء مرربرةود وسررءئل اإلعررالم ال لسررطينية انتصرربرت فرري مابركررة الرروعي ونقررل الحقيقررة والموضرروعية.
هءب الصرهيوني الممرءبرس الحبرة في الاءلم إلى أوسع تضءمن مع اإلعالميين ال لسطينيين، وبرفم اإلبر 

 اإلعالم ال لسطيني. ضد  
ودعرء إلرى الح ررء  علرى دوبر وحقروق الالجئررين ال لسرطينيين، وخءصررة الرذين يقيمرون فرري لعنرءن وسرروبريء 
لررى مسررءعدتهم مررن أجررل الحصررول  لررى تثعيررتهم فرري مخيمررءتهم، وأمررءكن تواجرردهم، وا  واألبردن والارربراق، وا 

وفري مقدمرة ذلرك برفرم قربرابرات األونربروا تخ ريم خردمءتهء  على كءمل حقوقهم اإلنسءنية واالجتمءعيرة،
 لالجئين ال لسطينيين الذين حملوا براية المقءومة والصمود طوال سعاين عءمًء.

 31/7/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مشعل يهاتف األسيرتين التميمي وأبو سرور ويعزي عوائل شهداء الشجاعية .12
 ،31/7/2018 الثالثررررء  ، يرررروملحبركررررة حمررررءس خءلررررد مشررررالهررررءتف برئرررريس المكتررررب السيءسرررري السررررءعق 

وهنر  مشرال خرالل اتصرءل هرءت ي األسريبرتين  األسيبرتين المحبربرتين عهد التميمي ويءسمين أعو سربروبر.
 التميمي وأعو سبروبر ع طالق سبراحهمء من سجون االحتالل الصهيوني عاد انتهء  مدة محكوميتهمء.

سي السءعق واجب الازا  لاوائرل شرهدا  الشرجءعية محمرد وفي سيءق من صل، قدم برئيس المكتب السيء
الابرعيبر وععءدة فبروانة وأحمد العسوس الذين استشرهدوا خرالل القصرف الصرهيوني األخيربر علرى قطرءع 

 وأشءد مشال ععطوالت الشهدا  في ماءبرك الجهءد والمقءومة ضد االحتالل.  غزة.
 31/7/2018 ،موقع حركة حماس

 
 "قانون القومية"لمناقشة  جلسة استثنائية للكنيست .31

دفع إعالن ضعءط دبروز انسحءعهم من الجيش اإلسبرائيلي الن ءمي في : "الحيءة"، أ ف ب –النءصبرة 
أعقءب "قءنون القومية"، برئيس هيئة أبركءن الجيش الجنبرال غءدي آيزنكوت إلى إصدابر عيءن خءص 

لسيءسي الذي خل  ه القءنون الذي أمس، دعء فيه الضعءط والجنود إلى عدم إقحءم الجيش في السجءل ا
اعتعبر أن "أبرم إسبرائيل" لليهود فقط. ولم يتبردد قءضي المحكمة الاليء السءعق سليم جعبران في 
التصبريح ع ن القءنون عنصبري وعلى المحكمة الاليء إلغءع ، في وقت أعلن الكنيست أنه سياقد جلسة 

 ه عقيم المسءواة والديموقبراطية".استثنءئية في الثءمن من الشهبر الجءبري، لمنءقشة "مسءس
ودعء آيزنكوت في عيءنه القءدة والضعءط إلى "إعقء  الخالف السيءسي خءبرا الجيش"، مكبربرًا "التزام 

 الجيش تجء  الدبروز وسءئبر أعنء  األقليءت الذين يخدمون فيه".
لدبرزية ال تزال وأشءبر المالق الاسكبري في صحي ة "هآبرتس" الاعبرية عءموس هءبرئيل إلى أن القيءدة ا

تتاءمل عحذبر مع الحكومة في ش ن احتمءالت تاديل القءنون، محذبرًا من اندالع أزمة حقيقية عين 
الدولة والضعءط الدبروز في الخدمة اإللزامية والجيش الن ءمي واالحتيءط. وأضءف أنه يستعاد أن 

الدبرزية عمشبروعءت اقتصءدية يوافق نتنيءهو على تاديل القءنون، متوقاًء عوضًء عن ذلك إغبرا  القبرى 
ودعمهء عموازنءت حكومية. وعزا المالق برفم نتنيءهو، إلى نتءئا استطالعءت برأي أجبراهء برئيس 
الحكومة زعيم "ليكود" أفءدت ع ن الحزب يست يد في شكل كعيبر من "قءنون القومية" الذي يدعمه 

 الماسكبر اليميني.
نءئعًء من الماءبرضة  52األسعوع المقعل، تلعية لدعوة  وأعلن الكنيست أمس أنه سياقد جلسة استثنءئية

في المجلس(، وتبركز النقءشءت خاللهء على "قءنون الجنسية ومسءسه عقيم المسءواة  120)من أصل 
والديموقبراطية"، لكنهء ال تتضمن تصويتًء. واستعاد مقبربر القءنون النءئب من "ليكود" آفي ديختبر أي 
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إلى اإلذاعة الاسكبرية "ال أبرى معبربرًا لتاديل هذا القءنون األسءسي  تاديل في النص، وقءل في حدي 
 من أجل أخذ الدبروز في االعتعءبر".

أول  48وأفءدت وسءئل إعالم ع ن البرئيس اإلسبرائيلي برعوفين بري لين أكد خالل لقءئه نواعًء من عبرب 
ضه ديختبر مشددًا على من أمس، أنه ياتزم توقيع نص القءنون عءلابرعية تاعيبرًا عن ماءبرضته، مء برف

"ضبروبرة أن يوقع البرئيس عءلاعبرية، اللغة البرسمية في العالد" وفق مء ينص القءنون الجديد. وأضءف 
 أن بري لين "حبر ع ضءفة إشءبرة عءللغة الابرعية إذا شء ".

 31/7/2018الحياة، لندن، 
 

 "ميرتس": يجب إلقاء قانون القومية في "مزبلة التاريخ" .31
الثالثء  حزب "ميبرتس" الى محكمة الادل الاليء اإلسبرائيلية، عءستئنءف ضد "قءنون  تقدم يوم: تل أعيب

 القومية" الانصبري عدعوى أنه غيبر دستوبري، ويتنءقم مع معدأ المسءواة.
وجء  في االستئنءف ان هذا القءنون يتاءبرم مع قءنون أسءس كبرامة اإلنسءن وحبريته: "لم يسعق أن عبرف 

وعاد مبروبر مء يقبرب من أسعوع على  لتمييز على أسءس عبرقي أو ديني أو جنسي".الاءلم حمءية دستوبرية ل
 مصءدقة الكنيست على قءنون القومية، مء زال حدي  الشءبرع في إسبرائيل يتمحوبر حول هذا الموضوع.

وقءلت برئيسة حزب "ميبرتس" تمءبر زاندعيبرا، "ال يمكن استعدال المعءدئ األسءسية التي قءمت على 
وأضءفت أن "برئيس  إسبرائيل من المسءواة إلى الانصبرية من أجل مسءومة سيءسية". اسءسهء دولة

وقءلت: "ال يجب تاديل قءنون  الوزبرا  قبربر تصنيف مواطني إسبرائيل الى دبرجءت دون أدنى خجل".
القومية وال يمكن تخ يف حدته، ال يمكن تصحيح الانصبرية، عل يجب شطعهء عكل عسءطة، هذا 

 ة إسبرائيل، كمء عهدنءهء، قءنون كهذا يجب إلقءع  في سلة مهمالت التءبريخ".القءنون يحءبرب دول
من نءحيته أضءف عضو الكنيست النءئب الابرعي عيسءوي فبريا، في حزب "ميبرتس" ان االستئنءف 
امءم المحكمة الاليء ضد القءنون ليس عءسم الدبروز وال عءسم الابرب او عءسم اليهود، انه عءسم كل 

الذين يتوقون الى الديمقبراطية وال يزالون يعمنون عهء، اولئك الذين يعمنون عءلمسءواة  مواطني إسبرائيل
 دون اعتعءبر للدين او الابرق او الجنس او القومية".

 31/7/2018القدس، القدس، 

 

 بسبب "قانون القومية": ضابط درزي يستقيل من الجيش اإلسرائيلي .31
عءمء(، اليوم الثالثء ، استقءلته  23ي، شءدي زيدان )أعلن الضءعط في الجيش اإلسبرائيل: هءشم حمدان

وكتب الضءعط  من الجيش، وذلك احتجءجء على "قءنون القومية" الذي صءدق عليه الكنيست معخبرا.
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سنوات، في ص حته على موقع التواصل االجتمءعي  5الدبرزي الذي يخدم في الجيش اإلسبرائيلي منذ 
ووقف ع خبر أمءم علم الدولة، كمء أنشد هتك ء ألنه كءن أنه عبرم حيءته للخطبر من أجل الدولة، 

واثقء أن هذ  دولته وأنه متسءو مع الجميع، ولكنه برفم اليوم، للمبرة األولى في الخدمة الاسكبرية، 
 تحية الالم، وبرفم للمبرة األولى إنشءد النشيد الوطني. على حد قوله.

واطن مثل الجميع، وتعين له في نهءية وكتب أيضء أنه ليس مسيسء وال يكتبر  للسيءسة، ولكنه م
وأعلن أنه يبرفم ذلك، وينضم إلى النضءل ضد قءنون  المطءف أنه مواطن من الدبرجة الثءنية.
 القومية، ولذلك قبربر وقف خدمته للدولة.

 31/7/2018، 48عرب  
 

 "قانون القومية": لقاءات لمنع انتشار "حالة التململ" لدى المجندين الدروز .31
ياقد الجيش اإلسبرائيلي في األيءم القليلة القءدمة سلسلة من اللقء ات والمحءدثءت مع : ةمحمود مجءدل

مجندين من الطءئ ة الابرعية الدبرزية، وسط مخءوف إسبرائيلية من حءالت تململ قد تتسبرب إلى 
 الجيش ضمن موجة تصءعد االحتجءا على "قءنون القومية" في ص وف أعنء  الطءئ ة الدبرزية.

بركة األخعءبر" )القنءة الثءنية سءعقًء(، مسء  يوم الثالثء ، أن اللقء ات سوف تاقد عهدف فهم المزاا وأشءبرت "ش
الاءم النءتا عن "أزمة قءنون القومية"، وذلك منًاء ألن تتسبرب حءلة التصايد االحتجءجي ضد "قءنون القومية" 

 نيد اإللزامي على أعنء  الطءئ ة.إلى الجيش، وسط دعوات في الطءئ ة الابرعية الدبرزية عوقف فبرم التج
، مع الزعيم البروحي للطءئ ة الدبرزية، الشيخ موفق طبريف، األمبر الثالثء  والتقى آيزنكوت، عصبر يوم

الذي يعشبر إلى حسءسية الوضع في ص وف الجيش في أعقءب استقءالت ضعءط ووجود حءلة تململ 
 نه "أوافق تمءمء مع أقوال برئيس أبركءن وصبرح الشيخ طبريف في نهءية اللقء  ع عين الجنود الدبروز.

، ‘قءنون القومية‘الجيش وأطلب إعقء  كءفة المواضيع السيءسية والاءمة المختلف حولهء، وعضمنهء 
خءبرا جدبران الجيش. وأتوجه إلى الضعءط والجنود الدبروز في الخدمة الن ءمية: اعتمدوا علينء، نحن 

أنتم جنود وضعءط مخلصون، وأنء أعتمد  –الجيش  ننءضل من أجلكم. ال يوجد لدينء أي نقءش مع
 عليكم ع ن تعقوا أن سكم والجيش اإلسبرائيلي خءبرا دائبرة النقءش الاءم".

ودعء آيزنكوت ضعءط الجيش إلى "إعقء  المواضيع السيءسية المختلف حولهء خءبرا جدبران الجيش. 
الحبرب، نحن ملزمون  كجيش شاب برسمي غءيته الح ء  على أمن سكءن إسبرائيل واالنتصءبر في

عءلح ء  على كبرامة اإلنسءن، من دون عالقة عءألصل والدين والجنس. هكذا كءن وهكذا سيكون 
دائمء. لقد التزمنء عءلمسعولية المشتبركة وأخوة المقءتلين، مع إخوتنء الدبروز، العدو وعءقي أعنء  األقليءت 

 دة طبريقنء".الذين يخدمون في الجيش اإلسبرائيلي، والتي ستستمبر في قيء
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وبرغم دعوات شيوو في الطءئ ة لادم إدخءل النقءش واالحتجءا على "قءنون القومية" إلى ص وف 
الجيش، إال أن هذ  الدعوات لم تلَق آذانء صءغية، إذ أعلن ثالثة ضعءط دبروز حتى اين، يخدمون 

 وفه احتجءجء. في وحدات قتءلية، اليوم، الثالثء ، وأمس، عن استقءلتهم من الجيش ويغءدبرون ص
يومء،  14كذلك قبربر الجيش اليوم تاليق ضءعط دبرزي من يبركء يدعى عميبر جمءل من الخدمة لمدة 

عسعب كتءعته منشوبرا ضد "قءنون القومية" في موقع التواصل "فيسعوك"، تضمنه مطءلعة شيوو الطءئ ة 
 عدعوة الشعءب لبرفم الخدمة الاسكبرية في ص وف الجيش اإلسبرائيلي.

 31/7/2018، 48عرب 
 

 "قانون القومية"ألف يهودي يتعلمون درسًا بالعربية في تل أبيب احتجاجًا على  .31
تل أعيب: شءبرك نحو ألف إسبرائيلي يهودي، الليلة المءضية، في دبرس ت ءهبري لتالم اللغة الابرعية، 

 صبري.في سءحة المسبرح الوطني "هعيمء" في قلب مدينة تل أعيب، احتجءجًء على قءنون القومية الان
وقد عءدبرت إلى هذ  الخطوة، مجموعة من حبركءت السالم والتاءيش اليهودي الابرعي في إسبرائيل. وقد 
أقيم هذا الدبرس الجمءعي البرمزي للغة الابرعية، كون القءنون يلغي المكءنة المميزة للغة الابرعية 

نوان "نام للمسءواة عوص هء لغة برسمية ثءنية، وينزلهء إلى مكءنة "لغة مميزة". وأقيم الدبرس تحت ع
 والشبراكة اليهودية الابرعية، ال لقءنون القومية".

 1/8/2018الشرق األوسط، لندن،  
 

 "إسرائيل"اإلهمال يكشف أسرار أحدث األسلحة في ترسانة  .31
أكدت وسءئل إعالم ععبرية أن جنودا في الجيش اإلسبرائيلي ابرتكعوا مخءل ة جسيمة عنشبرهم في 

وأفءد تقبريبر لقنءة  ل حسءسة حول أحد  األسلحة التي يملكهء الجيش.اإلنتبرنت صوبرا تكشف ت ءصي
" داخل مخع  تحت F-35حداشوت اليوم ع ن إحدى تلك الصوبر ت هبر مقءتلة من الجيل الخءمس "

وأوضحت القنءة أن الصوبرة المذكوبرة تكشف الستءبر عن  األبرم محصن في قءعدة ن ءطيم الجوية.
 ة، كمء تشيبر إلى أن مسعوال أجنعيء كءن على متنهء.األسلحة التي تتزود عهء المقءتل

كمء ن شبرت في أحد المواقع المختصة عءلشعون الدفءعية صوبرة أخبرى التقطهء عسكبري في قءعدة 
والتقطت صوبرة ثءلثة داخل مبركز قيءدة  عءلجوالن المحتل، وهي ت هبر دعءعة سبرية للجيش اإلسبرائيلي.

 التءعاة للعحبرية اإلسبرائيلية. الامليءت البرئيسي إلحدى وحدات النخعة
 31/7/2018األيام، رام هللا، 
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 سياسة األونروا وتقليص خدماتها لالجئين االحتجاجات ضد   تصاعد .31
دائبرة االحتجءجءت في قطءع غزة، اتسات  ، أنغزة، من 1/8/2018، لندن، الشرق األوسطذكبرت 

نة األخيبرة، فيمء يتالق عخدمءتهء لصءلح ضد سيءسة التقليصءت التي تتعاهء إدابرة )األونبروا(، في ايو 
نذابر المئءت  الالجئين، وكذلك للمو  ين التءعاين لهء، عاد أن أقدمت على فصل الاشبرات منهم وا 

وشءبرك أكثبر من أل ي فلسطيني في وق ة احتجءجية هي األكعبر جمءهيبريء منذ عد   عمصيبر ممءثل.
مشءبركون الفتءت تدعو إلى تصايد االحتجءجءت االحتجءجءت على سيءسءت األونبروا األخيبرة. وبرفع ال

للضغط على إدابرة األونبروا لوقف إجبرا اتهء. ولوح  مشءبركة ممثلين عن ال صءئل والقوى الوطنية 
 ووجهء  ومخءتيبر ومو  ي "أونبروا" وطلعة مدابرس وجمءهيبر واساة من ال لسطينيين. 

ءسم الهيئة الوطنية، إدابرة األونبروا ودعء حسين منصوبر، القيءدي في الجعهة الشاعية الذي تحد  ع
إلى التبراجع عن إجبرا اتهء عحق الالجئين، ماتعبرا عملية فصل المو  ين وتقليص الخدمءت سيءسية 

 عءمتيءز.
وجدد دعم الهيئة الوطنية الاليء لمسيبرات الاودة وكسبر الحصءبر الكءمل للمو  ين الذين تابرضوا 

نهء  عقودهم". ماتعبرا الخطوات  اتخذت ت تي ضمن "معامبرة تستهدف قضية الالجئين"، "لل لم وا 
واتهم منصوبر األونبروا عبرفم الحلول التي  متاهدا عءلامل على منع تمبريبر "هذ  المعامبرة". وفق قوله.

عبرضت عليهء من أجل حل مشكلة المو  ين، فضال عن عدم اتخءذ إجبرا ات لتسبريح عشبرات 
 ءلة الغو  معءلغ ضخمة.المستشءبرين األجءنب الذين يحملون ميزانية وك

من جءنعه، قءل يوسف حمدونة أمين سبر اتحءد المو  ين الابرب في األونبروا، إن إجبرا ات الوكءلة 
األخيبرة من خالل فصل المو  ين وا غالق مبراكز التموين والتحذيبر من عدم عد  الاءم الدبراسي الجديد، 

 لوكءلة عءلكءمل في المنءطق الخمسة.تدق نءقوس الخطبر، وتنذبر عكءبرثة إنسءنية، وتهدد عوقف عمل ا
مو  ء مثعتء على عبرنءما الطوابرئ. متهمء  956وشدد في كلمة له على أنه لن يسمح عتمبريبر قبرابر فصل 

األونبروا عمحءولة ع  اإلشءعءت في أوسءط المو  ين والالجئين ال لسطينيين عش ن إغالق المكتب 
 اعتصءمهم السلمي القءئم في المعنى. اإلقليمي عغزة، عهدف تهديد المو  ين للتبراجع عن

ودعء ال صءئل ال لسطينية والمجلس التشبرياي إلى دعم االعتصءم السلمي الحءلي للمو  ين 
الم صولين والمهددين عذات القبرابر مع نهءية الاءم الجءبري. معكدا على أنه سيتم الدعوة إلضبراب 

سمح عتمبريبر قبرابر وكءلة الغو  إلغء  حقوق وقءل: "لن ن شءمل وم توح مع إدابرة األونبروا قبريعء جدا.
مو  ء مهمء كل نء األمبر، وسندافع عنهم وفق القوانين واألعبراف المك ولة". ودعء حمدونة إلى  956

عد  الاءم الدبراسي في موعد ، وعدم التهديد والتالعب عمصيبر نصف مليون وبرعع المليون طءلب 
نابرف أين يداوم طالعنء". وطءلب األمين الاءم  فلسطيني، قءئال: "نحن في حءل عدم فتح المدابرس
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لألمم المتحدة عوقف مء سمء  "الكءبرثة اإلنسءنية" التي ستحل عءلالجئين وتحديدا عغزة؛ جبرا  مء تقوم عه 
 وكءلة الغو  من إجبرا ات.

نءئب برئيس اتحءد المو  ين أن  ،د ب أ ، عن وكءلةغزة، من 31/7/2018، األيام، رام هللاوأضءفت 
أكدت خالل الت ءهبرة، استمبرابر االتحءد في الدخول عنزاع عمل مع  ،برب في أونبروا آمءل العطشالا

جبرا اتهء عحق المو  ين. وقءلت العطش إن  إدابرة الوكءلة الدولية احتجءجء على تقليص خدمءتهء وا 
ة أن "ال اءليءت المنددة عسيءسة إدابرة أونبروا ستستمبر حتى تتبراجع عن قبرابر فصل المو  ين"، مضي 

 االتحءد يدبرس تصايد احتجءجءته للتحذيبر من خطبر "معامبرة" إنهء  عمل الوكءلة.
ي تي ذلك فيمء أعبرب مديبر عمليءت أونبروا في غزة مءتيءس شمءلي عن أس ه إزا  قبرابرهء إنهء  عقود نحو 

 مو ف من الذين تم التاءقد ماهم في قطءع غزة على عبرنءما الطوابرئ. 1000مو  ء، من أصل  145
 

 تسجن الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بتهمة "التحريض على العنف" "إسرائيل" .02

أمبرت محكمة إسبرائيلية عسجن شءعبرة من فلسطينيي الداخل خمسة أشهبر اليوم الثالثء  عتهمة 
 قصيدة وتصبريحءت لهء على مواقع التواصل االجتمءعي  التحبريم على اإلبرهءب عسعب

عءمء( تسجيال مصوبرا على فيسعوك ويوتيوب  هبرت فيه وهي  36ونشبرت الشءعبرة دابرين طءطوبر )
تلقي قصيدتهء )قءوم يء شاعي قءومهم( كخل ية صوتية للقطءت ل لسطينيين ملثمين يلقون الحجءبرة 

 وكبرات النءبر على جنود إسبرائيليين.
م وقءل عاد ذلك ع يء اإلسبرائيليةواعتقلتهء السلطءت  2015ونشبرت الشءعبرة القصيدة في تشبرين األول 

على مواقع التواصل االجتمءعي يمثل تحبريضء على الانف. ون ت هي  ممثلو االدعء  إن مء نشبرته
وحول مدافاون عن الحق في حبرية التاعيبر قضيتهء إلى قضية برأي عءم. ول تت القضية االنتعء   ذلك.

اقع التواصل االجتمءعي تستخدمهء األجهزة األمنية اإلسبرائيلية لتتعع مو  إلى التكنولوجيء المتطوبرة التي
 لتحديد مستخدمين يشتعه أنهم يحبرضون على الانف أو يخططون لهجمءت واعتقءلهم.

وواجهت دابرين طءطوبر كذلك اتهءمءت عمسءندة جمءعة إبرهءعية. وقءل ممثلو االدعء  إنهء أعدت 
 ال لسطينية النت ءضة. ت ييدهء لدعوة جمءعة الجهءد اإلسالمي

مة في النءصبرة في شمءل إسبرائيل "توقات يكون سجن، ولألسف كءن فيه وقءلت للصح يين في محك
سجن. مء فيه م ءجآت ألن هءي محكمة إسبرائيلية، محكمة إسبرائيلية مء في عدالة ماهء لمء يكون فيه 

 متهم فلسطيني. وعءألسءس لمء عيكون المحكمة سيءسية وأنء محكمتي سيءسية من عدايتهء لحد اين".
 31/7/2018، األيام، رام هللا
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 "إسرائيل"عهد التميمي للغارديان: سأستخدم القانون لمحاربة  .03

لندن ر نشبرت صحي ة الغءبرديءن مقءاًل ألولي بر هولمز وس يءن طه عانوان "س ستخدم القءنون لمحءبرعة 
 إسبرائيل "تقول الشءعة ال لسطينية عاد اإلفبراا عنهء".

شهوبر عسعب ص اهء جنديًء إسبرائيليًء إنهء  8وقءلت عهد التميمي، التي ز جت في السجن لمدة 
"است ءدت من الوقت الذي قضته في السجن لدبراسة القءنون الدولي"، مضي ة أنهء ت مل ع ن تقف في 

وأكدت للغءبرديءن عاد يوم من اإلفبراا عنهء "إن شء  هللا، س ستطيع  المحءكم الدولية ضد إسبرائيل.
"الكشف عن انتهءكءت الجءنب اإلسبرائيلي في المحءكم دبراسة القءنون"، موضحة أنهء ستامل على 

وأضءفت أنهء عندمء كءنت  الجنءئية وستحءكم إسبرائيل عموجعهء وس عمل على إعءدة حقوق عالدي".
في السجن دأعت على الجلوس مع السجينءت لسءعءت كي يدبرسوا القءنون الدولي، موضحة "استطانء 

ة "أنء لست ضحية"، مضي ة أن "اليهودي أو وأضءفت للصحي  تحويل السجن إلى مدبرسة".
عءمًء، هو الضحية، أنء قءدبرة على الت بريق عين  15المستوطن الذي يحمل عندقية وعمبر  ال يتجءوز 

وختمت عءلقول  الصواب والخط ، قلعه ملي  عءلكبر  والحقد ضد ال لسطينيين، هو الضحية، وليس أنء".
 لن أكون الضحية".إنني أبردد دومًء إنني "مقءتلة حبرة، لذا 

 31/7/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 دراسة تعرض صنوف التعذيب في مركز توقيف "المسكوبية" االحتاللي .00
، صنوف التاذيب اإلنسءنوحقوق  األسيبرمعسسة الضميبر لبرعءية  أعدتهءعبرضت دبراسة : برام هللا

اهم في مبركز تحقيق "المسكوعية" التءعع الذين يتم التحقيق م األسبرىالممنها، الذي يتابرم له 
 لالحتالل، مء يجالهم فءقدي الحمءية القءنونية التي يوفبرهء القءنون الدولي اإلنسءني.

واستهدفت الدبراسة مبركز التحقيق كءمال من زنءزين وغبرف تحقيق ومحءكم، وذلك إلعطء  صوبرة 
ي تستهدف ومء زالت الماتقلين شءملة ودقيقة وم صلة لمن ومة القهبر والقمع اإلسبرائيلية الت

من  %54.8 أن إذلتحطيمهم، وعزلهم عن الاءلم الخءبرجي والمنع من لقء  محءمي ل تبرات طويلة، 
 الاينة المبرصودة منات من لقء  محءم لمدة أسعوعين فمء أكثبر.

، األسبرى ل بروف غءية في الصاوعة أثنء  اعتقءلهم إخضءعاالحتالل يتامد  أن إلىالدبراسة  وأشءبرت
تم تاصيب عيونهم خالل مبرحلة  %66.3، فمثال: اإلنسءنيةال تتوافق وأيء من الماءييبر الدولية أو 

تم  %42.5قيدوا عقيود عالستيكية ع يديهم وأقدامهم، و %75مبركز التحقيق، و إلىاالعتقءل والنقل 
عتدا  تم اال %10تابرضوا للضبرب عن طبريق األيدي، و %33.8، و%28.8االعتدا  عليهم عءلضبرب 

 عليهم عءلضبرب عواسطة السالح.
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الاديد من األسبرى يتم تبركهم عءلابرا  لسءعءت أثنء  اقتيءدهم لمسءفءت طويلة  أن إلىول تت الدبراسة 
هءنتهمتامد شتمهم  %48.8في الحبر الشديد أو العبرد القءبرص، و تابرضوا للتهديد، فجميع  %30، ووا 

مبرحلة  إلىالماتقل قعل وصوله  إبرادةحة لكسبر هذ  ال بروف تمثل جز ا ال يتجزأ من منهجية واض
 التحقيق لتسهيل عملية نزع االعتبرافءت والمالومءت من الماتقلين خالل التحقيق.

تابرضوا  %30.8الشعح على كبرسي لسءعءت طويلة، و إلى %59.5وفي فتبرة التحقيق تابرم 
 %45.5. وتابرم مناوا من النوم %59.5لالعتدا  الجسدي عن طبريق الضبرب خالل التحقيق، و

 من األط ءل في الاينة تم تهديدهم ع يذا  األهل. %40.9من األط ءل للشعح على كبرسي، و
أن محققي جهءز مخءعبرات االحتالل، ليسوا وحدهم من يشءبركون في هذا  إلىكمء توصلت الدبراسة 

سهل على التاذيب عحق الماتقلين، عل إن عءقي أجهزة االحتالل من شبرطة وجيش وغيبرهمء تشتبرك وت
جهءز "الشءعءك" مهمته، فجهة االعتقءل تقوم عءالعتدا  على الماتقلين وتنهك أجسءدهم ون سيتهم قعل 

 الوصول إلى مبركز التحقيق.
األطعء  في المسكوعية متواطئون مع جهءت االعتقءل والتحقيق، والسجءنون وقضءة  أنالدبراسة  وأكدت

عتمديد فتبرة التحقيق، عمء يخدم مصلحة "الشءعءك" حتى  محءكم التمديد يطيلون أمد اعتقءل الماتقلين
من الحءالت في الدبراسة، اعتقلوا عاد قيءم جنود االحتالل عءقتحءم  %58.8تتم إدانة الماتقل، فمثال 

تم  %10انتزعوا من عيوتهم وأسبرتهم، و %75منءزلهم في جنح ال الم أو سءعءت ال جبر األولى، و
 سحلهم من الشوابرع.

 31/7/2018، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 طفالً  32مواطنًا منذ بداية العام بينهم  192التجمع الوطني ألسر الشهداء": استشهاد  .01

علغ عدد الشهدا  الذين قضوا في األبراضي ال لسطينية جبرا  استهدافهم  :وفء -"الحيءة الجديدة" –برام هللا 
شهيدا، منذ أول الاءم الجءبري وحتى تءبريخ اليوم الثالثء ، منهم  192من قعل قوات االحتالل اإلسبرائيلي 

وأوضح التجمع الوطني ألسبر شهدا  فلسطين في  عءمء. 18شهيدا وشهيدة من األط ءل دون الر 32
شهيدا  173عدد شهدا  محءف ءت قطءع غزة في ال تبرة المبرصودة علغ  تقبريبر أعد  عهذا الخصوص، أن

عءمء،  22يدة من محءف ءت الض ة، وأكثبر فئة عمبرية تم استهدافهء هي عمبر شهيدا وشه 19وشهيدة، و
إلى أن  وأشءبر من الشهدا  سقطوا نتيجة استنشءقهم للغءزات السءمة. 2شهيدا، و 11 إلىحي  وصلت 

، مء زالت محتجزة لدى االحتالل اإلسبرائيلي، وال تزال 2018جثءمين لشهدا  سقطوا خالل الاءم  10
 محتجزة هي األخبرى. 31/12/2017، وحتى تءبريخ 1965هيدا سقطوا منذ الاءم ش 268جثءمين 



 
 
 
 

 

 18 ص             4704 العدد:             8/1/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

أصغبر الشهدا  سنء، هي الشهيدة الط لة ليلى أنوبر الغندوبر )ثمءنية أشهبر( من محءف ءت  أنوأضءف 
 عءمء(، من علدة سايبر في الخليل. 60غزة، وأكعبر الشهدا  سنء الشهيد إدبريس شءكبر حءمد جعءبرين )

 31/7/2018، ة، رام هللاالحياة الجديد
 

 بطريركية القدس لالتين: قانون القومية اإلسرائيلي ُيقصي أهل البلد األصليين .01
قءلت عطبريبركية القدس لالتين، يوم الثالثء ، إن قءنون "القومية" اإلسبرائيلي : برومء / محمود الكيالني

  .181برقم يقصي ال لسطينيين، أهل العلد األصليين، ويخءلف قبرابر األمم المتحدة 
وأضءفت العطبريبركية، في عيءن نشبرته على موقاهء اإللكتبروني، أن هذا "القءنون تسعب عقلق ومخءوف 

وتءعات أنه "وضع ألسعءب سيءسية داخلية، فهو عتابري ه إسبرائيل ع نهء دولة الشاب اليهودي  لكثيبرين".
ءئبر األقليءت في العلد، علمء أن فقط، ف نه ال يقدم أية ضمءنة دستوبرية لحقوق أهل العالد األصليين وس

 عءلمءئة من مواطني إسبرائيل، وفي هذا القءنون إقصء  صبريح لهم". 20ال لسطينيين يمثلون 
 1947)الصءدبر عءم  181كمء أن القءنون ""يخءلف صبراحة قبرابر الجماية الاءمة لألمم المتحدة، برقم 

أكد في الوقت ن سه على الحقوق المدنية والخءص عتقسيم فلسطين(، الذي تك ل ع قءمة دولة يهودية، و 
 للابرب الذين يايشون هنءك"، وفق العطبريبركية.

(، الذي نص 1948وأبردفت أن قءنون "القومية" يخءلف كذلك "إعالن استقالل الدولة ن سه )إسبرائيل عءم 
برق أو على المسءواة الكءملة في الحقوق االجتمءعية والسيءسية للجميع، عغم الن بر عن الدين أو الا

وشددت على أنه "يبرسل إشءبرة واضحة إلى المواطنين ال لسطينيين في إسبرائيل ع نهم ليسوا في  الجنس".
 علدهم، فضال عن أن اللغة الابرعية أنِزلت مكءنتهء من لغة برسمية إلى لغة )ذات وضع خءص(".

 ءن فبرانسيس.وكنيسة الالتين في القدس هي جز  من الكنيسة الكءثوليكية، عبرئءسة عءعء ال ءتيك
وتطبرقت عطبريبركية القدس لالتين إلى المواطنين المسيحيين في إسبرائيل، قءئلة إنهم "مثل غيبرهم لهم 

وختمت ع ن المسيحيين "ينءشدون كل المواطنين في  التح  ءت والمخءوف ن سهء تجء  هذا القءنون".
اعبروا عن ماءبرضتهم للقءنون، إسبرائيل، الذين مء زالوا يعمنون عءلمسءواة عين جميع المواطنين، أن ي

 وللمخءطبر التي ستنجم عنه لمستقعل العالد".
 31/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 قوات االحتالل تجرف خطي مياه في قرية بردلة باألغوار الشمالية .01

جبرفت قوات االحتالل، أمس، خطي ميء  قبرب مدخل قبرية عبردلة عءألغوابر الشمءلية؛  محمد عالص:
وقءل خعيبر االستيطءن واالنتهءكءت اإلسبرائيلية، عءبرف    عن فتحءت ميء  "غيبر قءنونية".عحجة العح
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دبراغمة لر"األيءم"، إن قوات االحتالل جبرفت خطوط ميء  عند مدخل قبرية عبردلة؛ عحجة العح  عن 
سة وأكد، أن هذ  السيء فتحءت ميء  "غيبر قءنونية"، للمبرة الثءلثة على التوالي خالل الشهبر الجءبري.

الهءدفة لتاطيش مواطني األغوابر عءتت تشكل خطبرًا على المزابرعين وموسمهم الزبراعي، حي  يحبرم 
المزابرع من حقه المشبروع في ميءهه التي يتم سلعهء لصءلح مستوطنءت زبراعية في المنطقة تستولي 

 على الميء  عكميءت كعيبرة على حسءب صءحب األبرم والميء .
 31/7/2018، األيام، رام هللا

 

 على "قانون القومية" لجنة المتابعة العليا تقر عدة فعاليات احتجاجاً  .01

، يوم الثالثء ، أن لجنتي اإلعالم والامل 1948 أكدت لجنة المتءعاة الاليء في أبراضي الر: النءصبرة
وأوضحت  الشاعي وضاتء عبرنءما "عمل ك ءحي"، احتجءجء على سن "قءنون القومية" الانصبري.

ح ي، أن العبرنءما يشمل تقديم التمءس إلى المحكمة الاليء اإلسبرائيلية، ومسيبرة اللجنة في عيءن ص
وقءلت إن  مبركعءت إلى مقبر الكنيست، وتن يم ت ءهبرات عند م ءبرق الطبرق وغيبرهء من النشءطءت.

طءت سيكون في ءعبرنءما النشءطءت الحءلي سيكون لأليءم الاشبرة المقعلة، علمء أن أولى هذ  النش
 وع الحءلي.نهءية األسع

 31/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

   من الضفة بينهم سيدة مواطناً  18االحتالل يعتقل  .01
مواطنء من محءف ءت الض ة الغبرعية  18اعتقلت قو ات االحتالل اإلسبرائيلي، يوم الثالثء ،  :برام هللا

 عينهم سيدة.
 31/7/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 فلسطينية في مجال الطرق والعطاءات أردنيةذكرة تفاهم م .01

 أمسوقع وزيبر األشغءل الاءمة واإلسكءن يحيى الكسعي ون يبر  ال لسطيني م يد الحسءينة  :عمءن
 مذكبرة ت ءهم في مجءل قطءعءت الطبرق واإلسكءن والاطء ات.

في مجءل إعداد التصءميم وات ق الجءنعءن عموجب المذكبرة على تعءدل الخعبرات والمالومءت والعحو  
نشء  وصيءنة الطبرق والجسوبر واألعنية  والاطء ات، والتشبرياءت الخءصة عءلاطء ات  واإلسكءنوا 

والاقود، والشبروط الاءمة والخءصة، وتعءدل االستشءبرات والتشبرياءت التي تحكم تصنيف المقءولين 
 دسية واالستشءبرية.وت هليهم وتعءدل الخعبرات في مجءل ت هيل المكءتب والشبركءت والهن

 1/8/2018، الغد، عم ان
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 عمان األهلية تقدم منحة دراسية لعهد التميميجامعة  .01
الدكتوبر مءهبر الحوبراني تقديم منحة دبراسية  األهليةقبربر برئيس هيئة المديبرين لجءماة عمءن : عمءن

وبرمزا  أيقونةكءملة، لدبراسة تخصص الحقوق، للمنءضلة ال لسطينية الشءعة عهد التميمي، والتي عءتت 
 أولت مين السكن للتميمي، والتي تنسمت  أيضءوتتضمن المنحة  للمقءومة ضد االحتالل الصهيوني.

عاد مقءومتهء  أشهبرامتدت عدة  اعتقءلعاد فتبرة  اإلسبرائيليالحبرية من سجون االحتالل  أمسمن 
 ل.لجنود االحتالل في علدتهء عءلض ة الغبرعية المحتلة، وتحديهء لسطوة االحتال

 31/7/2018، الغد، عم ان

 
 قائد الجيش اللبناني: سنتصدى ألية محاولة إسرائيلية للمس بثروات البالد .12

د ب أ: أكد قءئد الجيش اللعنءني، الامءد جوزيف عون اليوم الثالثء  التصدي ألي محءولة  -عيبروت 
اإلسبرائيلي هو المست يد إسبرائيلية للمس عحق لعنءن في أبرضه وكيءنه وثبرواته ، مشدد ا على أن الادو 

في أمبر وجهه اليوم للاسكبريين عمنءسعة الذكبرى الثءلثة  عون،وقءل  األول من اإلبرهءب في المنطقة.
والسعاين لت سيس الجيش، التي تحل غدًا األبرعاء  "إذا كءن لعنءن قد حقق نصبرًا حءسمًء على 

سبرائيلي هو المست يد األول من اإلبرهءب، ف ن ذلك ال ياني إطالقًء أنه أصعح عم من، فءلادو اإل
اإلبرهءب في المنطقة، وعينه على أبرضنء وثبرواتنء الطعياية، وهو لن يوفبر فبرصة إال وسيحءول من 
خاللهء تحقيق أطمءعه، لكن  لعنءن القوي عجيشه المحصن عشاعه، سيدافع عن حقه في أبرضه وكيءنه 

هء أو االنتقءص منهء وأضءف أن "  مهمء غلت التضحيءت". وثبرواته، وسيتصدى ألية محءولة لمس 
عقيدة الجيش ثءعتة وعوصلته لم ولن تغيبر اتجءههء وهي ستعقى مصوعة عءتجء  الادو اإلسبرائيلي 

 وعءتجء  اإلبرهءب الذي ال يخدم سوى إسبرائيل ومصءلحهء وأهدافهء".
، لذلك ال عد وطءلب عون الاسكبريين عءلح ء  على األمن واالستقبرابر في العالد وهو أسءس كل ازدهءبر
 من الامل الدعوب وعذل المزيد من الجهود لحمءية وطنهم واإلسهءم في نهوضه وازدهءبر .
 31/7/2018، األيام، رام هللا

 
 : لماذا سحب الملك سلمان ملف فلسطين من ولي عهده"آيرش تايمز" .13

ص قة ": في تقبريبر حول التحول في الموقف الساودي من ملف فلسطين و"القدس الابرعي" –لندن 
جء  فيه أنه وفي تطوبر جديد الفت، صبرح الاءهل الساودي الملك سلمءن  "آيبرش تءيمز"لموقع  "القبرن

عن ععد الازيز ع ن المملكة الابرعية الساودية لن تقعل ع ي خطة سالم إقليمية تخ ق في ماءلجة 
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وأكد في  شبرقية،الوخءصة مدينة القدس  ،1967وضع األبراضي الابرعية التي تحتلهء إسبرائيل منذ عءم 
 وطنهم. إلىعيءنه على حق الاودة لالجئين ال لسطينيين 

وكذلك شدد على التزام البريءم خطة السالم الساودية التي طبرحت في معتمبر القمة الابرعي الذي 
والداعية إلى االنسحءب  –الابرعية ال لسطينية الثءنية  االنت ءضةإعءن أحدا   – 2002اناقد عءم 

وفي  ،1967في حبرب حزيبران / يونيو عءم  احتاللهءل من األبراضي الابرعية التي تم اإلسبرائيلي الكءم
 مقءعل إقءمة عالقءت سالم طعياية مع الدول الابرعية.

لقد جال الملك موقف عالد  واضحًء في تصبريحءت علنية، وت كيدات للقءدة الابرب، وأثنء  المحءدثءت 
ة القبرن(، تلك التي وضاتهء إدابرة تبرامب مع البرئيس ال لسطيني محمود ععءس البرافم )لص ق

 والمستندة لت سيبر عنيءمين نتنيءهو إلنهء  الصبراع الابرعي اإلسبرائيلي.
وهذا مء أكد عليه الملك عقوله للبرئيس ال لسطيني محمود ععءس: )لن نتخلى عنك. . . إننء نقعل مء 

نيين واإلسبرائيليين منذ عءم تقعله ونبرفم مء تبرفضه(. هذا ولم تاد الم ءوضءت قءئمة عين ال لسطي
 عسعب التوسع االستيطءني وبرفم منءقشة ملف القدس من قعل الطبرف اإلسبرائيلي. 2014

الالفت في التصبريح األخيبر هو ت كيد الاءهل الساودي على مء تم تداوله معخبرًا من سحب 
تحول كعيبر  صالحيءت متءعاة الملف ال لسطيني من ولي عهد  ونجله األميبر محمد عن سلمءن. وهو

لمسءبر المملكة عاد شهوبر من التنسيق ألجل هندسة )ص قة القبرن( وذلك في لقء ات عديدة جبرت 
 عين عن سلمءن وجءبريد كوشنبر صهبر البرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب.

وياتقد ع ن هذا التصبريح ومء سعقته من تصبريحءت للاءهل الساودي إعءن القمة الابرعية األخيبرة )قمة 
تسمية أطلقهء الاءهل الساودي الملك سلمءن(، أتت ألجل تصويب مسءبر المملكة القدس، وهي 

عءدته لمسءبر  الم تبرم في دعم القضية ال لسطينية، وهو مء سيدفع عءلتءلي إلى تصحيح صوبرة  وا 
المملكة إثبر التشويه الكعيبر الذي لحق عهء في وجدان الشاوب الابرعية وتصءعد مشءعبر الكبراهية 

مشءعبر السلعية التي نجمت عن مغءمبرة ولي الاهد محمد عن سلمءن في ملف ياتعبر لقءدتهء، تلك ال
من أعقد القضءيء وأكثبرهء حسءسية لألمتين الابرعية واإلسالمية، حينمء غءزل اإلسبرائيليين عقوله: 

 لإلسبرائيليين الحق في امتالك أبرضهم الخءصة!
أجبرا  مع تبرامب وقءل فيه: إن المملكة وبرد الملك سلمءن على هذا التصبريح األبرعن من خالل اتصءل 

قءمة دولته  الابرعية الساودية مء زالت )على موق هء المعدئي والثءعت( في دعم القضية ال لسطينية وا 
 المستقلة وعءصمتهء القدس الشبرقية.

برة ال خيءبر أمءم الملك سلمءن سوى االلتزام عسيءسة عالد  المبرتعطة عمكءنتهء الدينية وفهم األعاءد الخطي
المتبرتعة عن الاع  عهذ  المكءنة، فءلحجءز مسقط برأس اإلسالم، ودبرا قءدة الساودية )منذ عهد الملك 
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مكة المكبرمة  –البراحل فهد عن ععد الازيز( على تقديم أن سهم على أنهم )خدم الحبرمين الشبري ين 
التي قدمتهء المملكة والمدينة المنوبرة(. لذا ف ن التنصل من خطة السالم )الشءملة للقدس الشبرقية( و 

سيكون من عواقعه خسءبرة كل الابرب والمسلمين الماءبرضين لسيطبرة إسبرائيل على الحبرم  ،2002عءم 
األسيبر )المسجد األقصى في القدس(، وهو ثءل  أقدس موقع في اإلسالم. ومن الواضح أن صهبر 

، اعتقدوا ع ن الساودية تبرامب، كوشنبر، وفبريقه الابرعي المتمثل عولي الاهد الساودي محمد عن سلمءن
يمكن أن تضغط على الحكءم الابرب وعموم المسلمين لقعول ص قتهم التي صيغت ع عين يهودية، 

 عءلبرغم من أن هذا لم يكن ممكًنء العتة، وهو مء لم ي همه محمد عن سلمءن. 
لى ال وبر، االستسالم للص قة من قعل البريءم سيلقي عءلوبرقة ال لسطينية عايدًا، وستلتقطهء طهبران ع

تلك الوبرقة التي تستميت في التقءطهء طهبران ولم تنجح في الوصول إليهء منذ قيءم الثوبرة اإلسالمية 
ن لم  1979عءم  وهذا مء برآ  الاءهل الساودي عال شك، وعءلتءلي أوقف حمءقة نجله عند حدودهء، وا 

 يازله من منصعه، ستلتقطهء إيبران يومًء مء، وعمسءعدة من عن سلمءن.
 1/8/2018، دس العربي، لندنالق

 
 تكشف عن قصف مدفعي واسع لسورية "إسرائيل"للمرة األولى:  .10

عاد ثالثة شهوبر من الهجوم اإلسبرائيلي الانيف على عشبرات األهداف السوبرية، في : هءشم حمدان
مءيو المءضي، كشف تقبريبر جديد، نشبر اليوم الثالثء ، أن الهجوم لم ين ذ عواسطة الطءئبرات  أيءبر/

نمء شمل إطالق عشبرات قذائف المدفاية عءتجء  األهداف السوبرية.ا  لحبرعية فحسب، وا 
وعحسب تقبريبر نشبرته صحي ة "يدياوت أحبرونوت" في موقاهء على الشعكة، فقد شءبرك في الهجوم، 

" في 282، مدافع من نوع "دوهيبر" التءعاة ل برقة "النءبر 1974الذي وصف ع نه األوسع نطءقء منذ الاءم 
 الشمءل الاسكبرية في الجيش اإلسبرائيلي.قيءدة 

صءبروخء عءتجء  الجوالن المحتل، عدأ جيش  30وأضءف التقبريبر، أنه عاد وقت قصيبر من إطالق نحو 
االحتالل اإلسبرائيلي القصف المدفاي الانيف خالل سءعءت الليل، وشمل إطالق عشبرات القذائف 

 المت جبرة عءتجء  األهداف السوبرية.
اإلسبرائيلية أطلقت نيبرانهء إلى عمق عشبرات الكيلومتبرات في األبراضي السوبرية.  وجء  أن المدفاية

وادعى التقبريبر أن الجيش استهدف منصءت  ونقل عن ضءعط قوله إنه تم تسجيل إصءعءت لألهداف.
مضءدة للطءئبرات ومواقع استخعءبرية وقواعد لوجستية إيبرانية وماسكبرات عسكبرية ومخءزن أسلحة 

 ل جمع مالومءت استخعءبرية قبرب خط وقف إطالق النءبر، وغيبرهء.ومواقع برصد ووسءئ
 31/7/2018، 48عرب 
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 : عهد التميمي جسدت إصرار الفلسطيني بحتمية االنتصارالعربية" الجامعة" .11

أكد سايد أعوعلي األمين الاءم المسءعد لشعون فلسطين واألبراضي الابرعية المحتلة عءلجءماة  القءهبرة:
لمحبربرة الط لة عهد التميمي، مثلت اإلصبرابر واإليمءن ال لسطيني؛ عحتمية الابرعية، أن األسيبرة ا

االنتصءبر، خءصة في مثل هذ  المبرحلة المصيبرية، التي تجتءزهء القضية ال لسطينية، والتي يقف فيهء 
الشاب ال لسطيني شءمخًء متمسكًء عحقوقه وثواعته الوطنية، متصديًء عصالعة الموقف واإلصبرابر على 

لنضءل والمقءومة، وعنء  الدولة، لكل مشءبريع وص قءت ومحءوالت االستهداف؛ لتص ية قضية مواصلة ا
فلسطين. وهن  أعوعلي، الشاب ال لسطيني عءإلفبراا عن عهد ووالدتهء نءبريمءن، معكدًا أن صمودهمء 

 ، هو انتصءبر للشاب ال لسطيني ولجميع أحبرابر الاءلم."اإلسبرائيلي"في وجه اإلجبرام واإلبرهءب 
 1/8/2018، لخليج، الشارقةا

 
 : نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزةرئيس مجلس األمن محذراً  .11

حذبر برئس مجلس األمن الدولي، الس يبر السويدي، أولوف سكوب، اليوم : محمد طءبرق - نيويوبرك
 الثالثء ، من خطوبرة اندالع حبرب جديدة في  ل األوضءع البراهنة عقطءع غزة.

مقبر الدائم لألمم المتحدة عنيويوبرك، قءل سكوب: "نحن نقتبرب كل يوم من وخالل معتمبر صح ي في ال
وشدد على أن "الوضع يزداد  نشوب حبرب جديدة في غزة )عين إسبرائيل وال صءئل ال لسطينية(".

وأبردف سكوب: "كل واحد منء  خطوبرة، خءصة عءلنسعة لل لسطينيين في غزة )أكثبر من مليوني نسمة(".
 م، لكن ال أحد يابرف ت ءصيلهء، وتوجد شكوك كثيبرة عش نهء".سمع عن وجود خطة سال

وأضءف: "ناتقد أننء نعتاد يوميء عن السالم، وفي السويد عءبرضنء قءنون القومية اإلسبرائيلير، وناتعبر 
وشدد الس يبر السويدي على أن "الوضع في غءية الخطوبرة،  أنه ي خذنء عايدا عن طبريق السالم".

 اإلسبرائيلي". -م ي ال مء فيه الك ءية عندمء يتالق األمبر عءلملف ال لسطينيوأعتقد أن مجلس األمن ل
 31/7/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 موظفا في هذا الوقت الحرج "مدمر" 145مدير عمليات "األونروا" بغزة: إنهاء عقود  .11

مءلي أن قبرابر اعتبرف مديبر عمليءت "األونبروا" في غزة مءتيءس ش :خءطبر أعومءهبر  :وفء -برام هللا
مو ف من الذين تم التاءقد ماهم في قطءع غزة على  1000مو  ء، من أصل  145إنهء  عقود نحو 

وأوضح أن "األونبروا" لم يكن لديهء أي خيءبر في ضو   عبرنءما الطوابرئ في هذا الوقت الحبرا "مدمبر".
ص مسءهمتهء في الميزانية، األزمة المءلية الحءدة التي تاءني منهء، عاد قبرابر الواليءت المتحدة تقلي

 مليون دوالبر سنويء. 300والتي تاتعبر أكعبر مءنح لألونبروا عقيمة 
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وأشءبر شمءلي خالل اتصءل هءت ي مع "وفء"، إلى أن هذ  االحتجءجءت سععت عتاطيل الامل الحيوي 
وا" الذي تقوم عه الوكءلة، عالوة على أنهء لم تاد محصوبرة على قطءع غزة فقط، عل مو  و "األونبر 

 في الض ة الغبرعية دعوا إلى سلسلة أخبرى منهء، خءبرا مكءتعهء الموزعة في عدة مدن عءلض ة الغبرعية.
وقءل شمءلي، "الت سيبر ال وبري هو أن النءس قلقون للغءية من أن هذ  هي العداية لشي  أكعبر، والقبرابر 

 275ء العءلغ عددهء الصاب التءلي والمسيبر مءليء والذي قد نضطبر إليه هو ت جيل افتتءح مدابرسن
 مدبرسة في غزة نهءية أغسطس المقعل، لهذا السعب ات هم خوف وقلق المو  ين".

وشدد على أن الوكءلة تعذل كل مء في وساهء للحصول على األموال الالزمة لمواصلة عبرامجهء، 
أعلنت ومواصلة دفع مبرتعءت مو  يهء، مشيبرا إلى أن عددا من الدول األعضء  في االتحءد األوبروعي 

 عن المزيد من الدعم المءلي لميزانية "األونبروا" على مدابر أبرعع سنوات على األقل.
مليون دوالبر سنويء من الحكومة السويدية، واالتحءد األوبروعي  60وأشءبر إلى أنه سيتم الحصول على 

ء يك ي مليون يوبرو سنويء، وعءلتءلي لن ن قد كل الدعم، ولكن ليس لدينء م 80سيواصل منحنء حوالي 
 من المءل، وهذا له تداعيءت خطيبرة.

 31/7/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 تنتخب مندوب فلسطين رئيسًا للكتلة " والصين التابعة لألمم المتحدة77مجموعة " .11
من سكءن الاءلم،  %80" والصين التءعاة لألمم المتحدة والتي تمثل 77انتخعت مجموعة " -نيويوبرك 

 .2019دولة فلسطين في األمم المتحدة الس يبر بريءم منصوبر برئيسء للكتلة للاءم المندوب الدائم ل
، قد يواَجه  عبرد 2018وبرأى محللون غبرعيون أن هذا االختيءبر والذي سيتم برسميء في كءنون األول 

 وتحبريم عنيف من الواليءت المتحدة وخصوصء تجء  دعم وكءالت األمم المتحدة.
ن شكبر  للجميع على مء أعدو  من ت ييد ومسءندة، معكدا أنه في وأعبرب الس يبر بريءم منصوبر، ع

الوقت الذي يامل فيه عام القوى الاءلمية على أال يكون ل لسطين مكءن ومكءنة وأن تتبرك في 
 دولة. 133الخلف، ف ن هذ  المجموعة تختءبر أن تضع دولة فلسطين في المقدمة لقيءدة 

 1/8/2018، األيام، رام هللا
 

 مركزا للمرأة وروضة أطفال بجبل البابا ويدعوها إلعادة بنائها "إسرائيل"ألوروبي يدين هدم االتحاد ا .11
َععَّبَرت عاثءت االتحءد األوبروعي في القدس وبرام هللا، عن قلقهء الاميق لقيءم "السلطءت : برام هللا

 ءل تخدم اإلسبرائيلية" عت كيك ومصءدبرة مبركز للمبرأة كءن أقيم عدعم من جهءت مءنحة، وبروضة أط
ودعء االتحءد  تجماء عدويء والجئين في جعل العءعء الواقع في منطقة "ا" في ضواحي مدينة القدس.
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في عيءن صءدبر عن ممثل االتحءد األوبروعي وبرعسء  عاثءت االتحءد األوبروعي في القدس  األوبروعي
  ءل في ن س الموقع.إلى إعءدة عنء  مبركز المبرأة وبروضة األط إسبرائيلوبرام هللا، اليوم الثالثء ، 

وشدد على أنه استنءدا إلى موق ه المابروف عهذا الش ن، ف نه ي َكبِربر ماءبرضته الشديدة ِلسيءسة إسبرائيل 
االستيطءنية واإلجبرا ات الم تََّخذة ضمن هذا السيءق، عمء في ذلك الَهدم والم صءدبرة واإلخال  والتبرحيل 

 لدولتين.القسبري، حي  ت هدد هذ  اإلجبرا ات مجتماة حل ا
ودعء االتحءد األوبروعي السلطءت اإلسبرائيلية إلى وقف هدم العيوت والممتلكءت ال لسطينية عنء  على 
لى وقف سيءسة عنء  وتوسيع المستوطنءت  واجعءتهء كقوة احتالل وفق القءنون الدولي اإلنسءني، وا 

 التطوبر. وتخصيص أبرام لالستخدام اإلسبرائيلي الحصبري، وحبرمءن ال لسطينيين حقهم في
 31/7/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"ُمنعت من دخول  ةممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية جنوب أفريقي .11

منات السلطءت اإلسبرائيلية مقدمة العبراما التل زيونية والممثلة المابروفة في جنوب أفبريقيء، شءشي 
سبرائي ل مدة عشبر سنوات عاد محءولتهء الوصول إلى ال لسطينيين نءيدو، من دخول الض ة الغبرعية وا 

 في مء وص تهء عبرحلة "لتثقيف ن سهء حول النزاع اإلسبرائيلي ال لسطيني واألزمة اإلنسءنية في غزة".
ضد  إسبرائيلوكءنت نءيدو قد نشبرت نصًء لهء على موقع التواصل االجتمءعي، انستغبرام، تدعم فيه 

 " اإلبرهءعية"، واالضطبراعءت في غزة التي وص تهء أيضء عر "المستنقع ".حبركة حمءس التي وص تهء عر 
وعاد أن انهءل عليهء كم هءئل من الشتءئم واالنتقءدات الالذعة، أخذت ت كبر في العح  عشكل أعمق 
في الوضع في المنطقة. ثم اعتذبرت عن كالمهء السءعق وععبرت عن أس هء وندمهء لادم إدبراكهء "مدى 

 ينيين واألزمة اإلنسءنية التي يايشونهء منذ عقود" كمء وبرد في اعتذابرهء.ماءنءة ال لسط
 ويهود جنوبوانضمت إلى من مءت منءهضة ومقءطاة إلسبرائيل مثل مجلس كنءئس جنوب أفبريقيء 

 أفبريقيء "من أجل فلسطين حبرة لت كيد نيتهء في تصحيح الخط " على حد تاعيبرهء.
إسبرائيل وسحب االستثمءبرات منهء وفبرم الاقوعءت " لمقءطاة BDSوفي معتمبر صح ي لحبركة 

عليهء، قءلت نءيدو:" قلت في قبرابرة ن سي دائمًء مء يكون هنءك طبرفءن في كل قصة، وال عد لي من 
وقءلت نءيدو في مقءعلة على التل زيون البرسمي لجنوب أفبريقيء إنهء نسخت مء  سمءع الطبرف ايخبر".

نهء لم تتوقع كتعه لهء صديقهء اليهودي لهء لتنشبر   على ص حتهء دون أن تكمل قبرا ته إلى النهءية، وا 
أن يكتب لهء صديقهء كالمًء قءسيًء إلى هذا الحد عحق الشاب ال لسطيني، وتضيف أنهء عاد أن 

 أدبركت الوضع حذفت المنشوبر واعتذبرت من ال لسطينيين في عدة منءسعءت".
 31/7/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 بتهمة االختطافالجنود مقاضاة يستعد لوعدد منهم  "العودة"نشطاء قارب  ترحيلتبدأ  "سرائيلإ" .11
الثالثء  أن إسبرائيل عدأت تبرحيل  "اللجنة الدولية لكسبر الحصءبر عن غزة")د ب أ(: أعلنت  -غزة

 وذكبر عيءن صءدبر عن اللجنة الذي منات وصوله إلى قطءع غزة قعل يومين. "الاودة"نشطء  قءبرب 
تلقت وكءلة األنعء  األلمءنية نسخة منه، أن عددا من النشطء  تم تبرحيلهم فاليًء عينهم العبروفيسوبر 

 تبرحيل ايخبرين. واألبرعاء المءليزي محمد أفندي صءلح فيمء سيتم الليلة 
 72وحسب العيءن ف ن عددا من النشطء  يبرفضون التبرحيل الطوعي، وي ضلون الت خبر أكثبر من 

فضح ر"ة القءنونية لقعول التبرحيل الطوعي( عهدف المثول أمءم المحءكم اإلسبرائيلية لسءعة )هي المهل
ممءبرسءت الجنود الذين اختط وا الس ينة، ومقءضءة إسبرائيل عن طبريق برفع قضءيء الحقًء عتهمة 

ونقلت اللجنة شهءدات عام النشطء  عن تابرضهم للضبرب والانف  ."االختطءف من الميء  الدولية
 كءعتن القءبرب ومسءعد  ومتضءمنين آخبرين.من عينهم 

كمء نقلت اللجنة عن نءشطة سويدية أنهء أعلنت اإلضبراب عن الطاءم في مبركز االحتجءز اإلسبرائيلي 
 ."طبريقة التاءمل ماهء من الجنود اإلسبرائيليين و بروف االحتجءز علىاحتجءجء "

 31/7/2018، رأي اليوم، لندن
 

 رئيسا لوزراء بريطانيا سيسبب خروجا جماعيا لليهود! يديعوت أحرونوت: انتخاب كوربين .12
لليهود من المملكة في حءل  "خبروجء جمءعيء"توقات النءشطة اليهودية العبريطءنية، شءبرون كالف، 

 انتزع زعيم حزب الامءل، جيبريمي كوبرعين، برئءسة الوزبرا  من تيبريزا مءي.
ءلت كالف إنهء ال تبرى خطبرا يهدد اليهود يوم االثنين، ق"، يدياوت أحبرونوت"وفي مقءعلة مع صحي ة 

الشاب اليهودي في هذا العلد قلق جدا من ماءداة "في عبريطءنيء في الوقت الحءلي، لكنهء اعتعبرت أن 
وحملت كالف زعيم الحزب، جيبريمي كوبرعين،  ."السءمية وكثءفة وجودهء في )ص وف( حزب الامءل

 ."نءشطء ضد إسبرائيل منذ شعءعه"ن قدبرا كعيبرا من المسعولية عن ذلك، قءئلة إنه كء
عدا  تاءط ه لحبركة حمءس ال لسطينية  ويابرف كوبرعين في عبريطءنيء عدعمه لحمالت مقءطاة إسبرائيل وا 

 وحزب هللا اللعنءني.
الدموي في الاءم  "مءفي مبرمبرة"عاد حءد   "الدولة المءبرقة"وذك برت كالف ع ن كوبرعين وصف إسبرائيل عر

 حزب الامءل العبريطءني ال ياتعبر إسبرائيل عين األمم الغبرعية الديمقبراطية. ، مشيبرة إلى أن زعيم2010
وبردا على سعال عمء إذا كءنت تتوقع نزوح أعداد كعيبرة من اليهود العبريطءنيين إلى إسبرائيل على غبرابر 

ال أعتقد أن اليهود "ذاك الذي شهدته فبرنسء وسط تصءعد م ءهبر ماءداة السءمية هنءك، قءلت كالف: 
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يطءنيين ينوون المغءدبرة عكثبرة، لكن إذا أصعح كوبرعين في يوم من األيءم برئيسء للوزبرا ، فحينهء العبر 
 ."سيكون هنءك خبروا جمءعي )لليهود( من العالد

 31/7/2018، رأي اليوم، لندن
 

 قبول "حماس" بحل الدولتين منما هو أبعد  .13
 أحمد جميل عزم د.

و أخطبر من قعول "حمءس" عحل الدولتين"، وفكبرته كءن الانوان األولي لهذا المقءل هو، "مء ه
األسءسية التاليق على الم ءوضءت المزدوجة التي تجبري مع حبركة "حمءس" عش ن قطءع غزة، المسءبر 
األول، مسءبر المصءلحة مع حبركة "فتح"، عوسءطة مصبر، والثءني مع إسبرائيل ومن مءت ومعسسءت 

لشبرق األوسط، نيكوالي مالدينوف. وأن  هذ  دولية، عوسءطة معاو  األمم المتحدة الخءص، ل
الم ءوضءت تهدف إلى استكمءل عملية طويلة، تتادى قعول "حمءس" عحل الدولتين وهو األمبر الذي 

، وأكد  قءدة عدة من الحبركة عاد 2017أيءبر )مءيو(  1حصل منذ سنوات، وأكدته وثيقة الحبركة في 
في حلقة االبرتهءن لمعسسءت التمويل والمءنحين ذلك صبراحًة، ولكن األهم إدخءل "حمءس" برسميًء 

الدوليين، كمء حد  مع السلطة ال لسطينية وفصءئل من مة التحبريبر ال لسطينية سوا  الم نضوية في 
السلطة، أو التي تصنف ذاتهء في خءنة الماءبرضة، وهذا مء هو أخطبر من قعول حل الدولتين، وهذا 

 وفي مقدمتهء "فتح". ال يخص "حمءس" وحدهء، عل جميع ال صءئل،
هنءك ثال  زوايء فلسطينية، على األقل، لبرعية الم ءوضءت، التي تجبريهء "حمءس"؛ األولى هي 
األزمة الحيءتية اإلنسءنية الشءملة في القطءع، لذلك من الم هوم أن يحءول شخص مثل مالدينوف، 

كعبرى عل من إدابرة األزمة  أن يجالهء أولويته، ومء يقوم عه ليس عءلضبروبرة جز ا من عملية سيءسية
نهء  االنقسءم، والزاوية الثءلثة،  اإلنسءنية األمنية. والزاوية الثءنية، عملية تبرتيب الش ن ال لسطيني وا 
أزمة "حمءس" الخءصة، والتي تساى من خاللهء ال للتخلص من أععء  الحكم فقط في القطءع، ولكن 

 ألمنية، الن ءمية، دخاًل ون قءت.أيضًء أن تعم ن حتى لجنءحهء الاسكبري وأجهزتهء ا
تءبريخيًء كءن تحول ال دائيين )زمن الك ءح المسلح من الخءبرا( إلى شعه جيش ن ءمي أمبرا خءضاء 
لجدل كعيبر، وكءن النقءش يتبركز حول مال مة ذلك لاملية حبرب التحبريبر الشاعية، وخطوبرة ذلك 

جنحة عسكبرية شعه ن ءمية، في األمنية، من حي  سهولة ضبرعهء. ولكن ت سيس أجهزة أمنية وأ
الض ة الغبرعية وقطءع غزة، تضمن أعاءدا إضءفية لمء في ذلك الجدل، منهء، )من ضمن أعاءد 
ء وحءسمء، ومنذ أن طءلعت "حمءس"  دابرتهء، فصءبر هذا أمبرا م لح  أخبرى(، عملية تمويل هذ  األجهزة وا 

ء األمنية التي أنش تهء في غزة، وعلى السلطة ال لسطينية )البرئءسة والحكومة( عءإلن ءق على أجهزته
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دخءل مكونءتهء السيءسية والاسكبرية، ات ءقية  مو  يهء، كءنت تقوم، عوعي أو من دون وعي، عدخول، وا 
عءبريس االقتصءدية، التي هي جز  أسءسي من ات ءقيءت أوسلو، والتي جالت االقتصءد ال لسطيني، 

 حتالل، وهذا مء يمكن تسميته "من ومة أوسلو".وعءلتءلي عءقي أوجه الحيءة اليومية، تءعاة لال
مع فهم إلحءح وخطوبرة األزمة اإلنسءنية في غزة، ف ن  كل مء يجبري هو مخءم إدخءل "حمءس" 
للمن ومة، ومء يجبري هو أقبرب إللحءح "حمءس" أن تدخل المن ومة )من ومة أوسلو( وبرفم 

دخل المن ومة مع االحت ء  عدبرجة من المن ومة لذلك، إال عشبروط عديدة. مء تبريد  "حمءس" أن ت
االستقالل، وعجز  من الوجه وبرعمء المضمون المقءوم، ولكن هذا محم خيءل، في إطءبر دخول 

 "من ومة" أوسلو، خصوصًء االقتصءدية.
لنتخيل "حمءس" سيطبرت على البرئءسة ال لسطينية والحكومة وحتى من مة التحبريبر ال لسطينية، ولكن في 

ل الحءلية، مء الذي ستكون نتيجته، غيبر النتيجة التي وصلت إليهء المن مة عتبركيعتهء إطءبر قواعد الام
 الحءلية؟ وقواعد الامل الحءلية لن تتغيبر إال عتغيبرات اقتصءدية وتن يمية وسيءسية وفكبرية هءئلة.

لقد اضطبرت "حمءس" قعل أيءم حتى لوقف إبرسءل طءئبرات وبرقية مقءومة ضد اإلسبرائيليين، في إطءبر 
"وقف إطالق نءبر" جديد، وإلعءدة فتح الماءعبر التجءبرية. وهذا مثءل على قواعد الامل الحءلية، التي 

 جبرعت "حمءس" جز ا منهء.
حل الدولتين مع عودة الالجئين، ليس هو التنءزل األخطبر، ولكن األخطبر أن يبرعط هذا الحل ع نءعيب 

 جنعية، تتحكم في حيءتهم ومشبروعهم السيءسي.ت ومنح أموال أاأكسجين، يبرتعط عهء ال لسطينيون، عقبرابر 
لن يجعبر أحد القيءدة ال لسطينية على توقيع التنءزل النهءئي، وموقف البرئيس محمود ععءس، مثءل 
على ذلك، ولن يوقف أحد بروح المقءومة في الط ل ال لسطيني، مء دام واقع االحتالل والشتءت، 

لسطينية، ليس عدخول من ومة التعاية االقتصءدية موضوعين قءئمين، ولكن التقدم نحو الحقوق ال 
 والسيءسية واألمنية.

ال برق عين الانوان األولي للمقءل أنه ينعه فقط للخطبر، أمء الانوان الجديد فهو دعوة للت كيبر عحلول 
 خءبرا صندوق أوسلو، وللقول إن  هذا ليس مستحياًل.

 1/8/2018، الغد، عم ان
 

 الصهيونيةإرث  .10
 أنطوان شلحت

عل سن  الكنيست اإلسبرائيلي قءنون القومية الذي ط برح للتداول منذ عداية الاقد الحءلي، كءن عءإلمكءن ق
إدبراا ما م اإلسبرائيليين الم اءبرضين له ضمن ال ئة التي تاتقد أنه إجبراٌ  فءئٌم عن الحءجة، وال 
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، وألن من ش نه 1948ءم لزوم له قط ، كون إسبرائيل دولة يهودية  من نءحية فالية، منذ ت سيسهء في ع
 أن يمس  صوبرتهء في الاءلم، الم هتز ة أصاًل.

، يتمحوبر جوهبر الخطءب الذي يتعنء  هعال  حول مقوالٍت متصلة، معًنى  اين عاد سن ره عشكل نهءئي 
وماًنى، كءن أعبرزهء أن الحكومة اإلسبرائيلية الحءلية اليمينية أقبر ت قءنوًنء جديًدا يستعدل معدأ المسءواة 
والقيم الاءلمية التي كءنت "عوصلة ايعء  المعسسين للصهيونية" عءلقومية المتطبرف ة والانصبرية، كمء 

 (. 22/7/2018كتب، مثال، الموسيقءبر اليهودي الاءلمي دانيءل عءبرنعءوم في صحي ة هآبرتس )
لقومية يدل  ، مقءاًل افتتءحًيء جء  فيه أن سن  قءنون ا27/7/2018والحًقء نشبرت هذ  الصحي ة، يوم 

على "المقءبرعة غيبر الديمقبراطية وغيبر الصهيونية التي يمتءز عهء الم شبر عون في اليمين" اإلسبرائيلي. 
ن خوف هعال  المشبر عين على الهوية اليهودية للدولة، والذي ال أسءس له، جالهم ينسون مضمون  وا 

وبرد في وثيقة ت سيس إسبرائيل، مصطلح المواطنة الذي ال يمي ز عين دين أو عبرق أو جنس، وفًقء لمء 
ويقومون عتقسيم سكءن الدولة إلى "أخيءبر" وأشبرابر"، وهذا يهدف إلى "سحق ثقءفة األقلية الابرعية" 
و"تحويل الصهيونية، التي تتخذ المسءواة في الحقوق عين جميع سكءن العلد شاءبًرا لهء، إلى ن برية 

 عنصبرية"! 
قطاة تمتدح وثيقة ت سيس إسبرائيل، التي وص هء ع نهء ولم ي ت عءبرنعءوم أيًضء أن يضم ن مقءله 

"مصدبر إلهءم للم ثل السءمية التي حولتنء من يهود إلى إسبرائيليين" )علًمء أنه ال يوجد إقبرابر عوجود 
نمء فقط عهوية يهودية(، وع نهء "وثيقة مدهشة تاع بر عن  هوية إسبرائيلية حتى من المحكمة الاليء، وا 

ستدأب على تطويبر العلد لمصلحة سكءنه جميًاء، وتكون مستندًة إلى دعءئم االلتزام ع ن إسبرائيل 
 الحبرية والادل والسالم عهدي برعى أنعيء  إسبرائيل". 

وفي الوسع تقديم نمءذا كثيبرة لمءهية هذا الخطءب الذي استقطب من حوله كثيبرا من حءالت 
نء عمء ذكبر أعال ، وعءلذات من صحي ة الماءبرضة اإلسبرائيلية الداخلية لقءنون القومية. ولكن ي كت ي ه

 تتصد بر حملة منءهضة القءنون.
عطعياة الحءل، كءنت هنءك استثنء ات قليلة داخل تلك الحءالت الم اءبرضة، منهء المعبرو شلومو سءند 
الذي جءدل ع ن قءنون القومية ال يشذ  عن اإلبر  الصهيوني المتالق عءستامءبر فلسطين، المتبراكم منذ 

 برن الاشبرين ال ءئت.عدايءت الق
وفي الامق، يتطلع هذا الخطءب الم اءبرم، األكثبر شيوًعء عين اإلسبرائيليين الم ست ن ين على قءنون 
القومية، على البرغم من أنه يتقن ع عشكل عءم عغءية "إضءفة مابرفة حول الصهيونية، فكبًرا وممءبرسة"، 

ض ء  شبرعية عليهء، حتى عاد مء اقتبرفته ، ويايد أس  1948في النكعة عءم  إلى الدفءع عنهء وا 
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، كمء لو أنه انقطءع عن األصل؛ "اإلبر " وفًقء لتسمية سءند. واألصل 1967الم اضلة إلى احتالل 
 المقصود غيبر منحصبر في اليمين، عل نمء وتبرعبرع في "اليسءبر".

داللًة عن  وفي دبراسة جديدة له، يعكد أستءذ الدبراسءت اليهودية، ألون كون ينو، أن التاعيبر األكثبر
مكءنة الابرب ال لسطينيين في المخيءل اليهودي هو مصطلح "المشكلة الابرعية". وعلى غبرابر مصطلح 
"المشكلة اليهودية" الذي صءغه الغوييم )غيبر اليهود( في أوبروعء، لم يتطبر ق المانى البرئيسي 

عة عبرقية أو دينية للمصطلح إلى االقتبراحءت المتاد دة الم قدمة لحل المشكلة، عل إلى ت طيبر مجمو 
ع نهء مشكلة. أي أنك أواًل تقوم عتابريف المجموعة ع نهء مشكلة تءبريخية، ثم تعذل جهدك إليجءد سعل 
لحلهء. وكءن عين المستخدمين للصيءغة المذكوبرة، وعلى نطءق واسع، قءدة اليسءبر االشتبراكي كذلك، 

، في 1948ينءيبر/ كءنون الثءني  22فمثاًل استخدمهء ياقوب حزان، زعيم حبركة "هشوميبر هتسايبر" في 
أثنء  معتمبر الحبركة الثءني، لوصف تحديءت مء عاد تقسيم فلسطين. ويكمن أحد ال بروق عين "المشكلة 
اليهودية" و"المشكلة الابرعية" في أن األغلعية في أوبروعء جالت من األقلية مشكلة، عينمء في فلسطين 

 كءنت األقلية هي من جالت األغلعية مشكلة. 
 وال ع د  من إضءفة أن "الحل  الصهيوني" تمث ل عءلنكعة.

 1/8/2018، العربي الجديد، لندن
 

 النظام المصري بدأ يقبض ثمن بيع فلسطين .11
 يءسبر ععد الازيز

( كءن أول  هوبر لمصطلح ص قة القبرن خالل زيءبرة برأس الن ءم 2017في إعبريل من الاءم المءضي )
وخالل لقءئه عءلبرئيس األمبريكي دونءلد تبرامب حين قءل وعءلنص:  المصبري للواليءت المتحدة األمبريكية

)ستجدني وعقوة أيضء داعم وعشدة كل الجهود اللي هءتعذل من أجل إيجءد حل لقضية القبرن في 
 ص قة القبرن اللي أنء مت كد إن فخءمة البرئيس هيستطيع إنه ينجزهء(.

م المصبري هو م تءح خطة البرئيس األمبريكي كءنت هذ  الكلمءت التعشيبرية كءفية لكي يكون برأس الن ء
الصهيوني، والتي عءتت تابرف  وقءدة الكيءندونءلد تبرامب لمء يبرا  خطة للسالم عين ال لسطينيين 

 إعالميء عص قة القبرن.
وتهدف الخطة عحسب مواقع ودوائبر سيءسية غبرعية إلى إعءدة تموضع ال لسطينيين عءلتدبريا عحي  

خالل تمويل مشءبريع العنية التحتية هنءك، وهو مء يمكن الكيءن يقيمون في سينء  وذلك من 
الصهيوني من االعتمءد على الن ءم في مصبر حتى يقوم نيءعة عن الكيءن عتسكين وتهدئة واستبرضء  

 ال لسطينيين في غزة.
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في سعيل ذلك تقوم الخطة على تسييبر وتسهيل أموبر القطءع في فتبرة مء حتى ينام أهءلي القطءع 
نشء  مينء  ومطءبر ليبرت ع عحبرية  افتقدوهء منذ خمس سنوات، مع وعود عحل األزمة وفتح الماعبر وا 

حلم األهءلي، لياءد عادهء التضييق على القطءع ومنع المحبروقءت وتاطل المبرافق، مع قصف متقطع 
منهك من قوات االحتالل ي ضي في النهءية إلى إبرهءق المقءومة وسحب الحءضنة الشاعية التي 

 من سنوات الحصءبر الطويلة.  أنهكت
عهذ  الطبريقة ستعقى غزة تحت برحمة االحتالل دون أن يتحمل االحتالل المسعولية عمء يحل 

 عءل لسطينيين، ألن الن ءم في مصبر هو الذي سيقوم عمهمة سجءن غزة الجديد. 
أكد للقءهبرة  وخالل زيءبرة جءبريد كوشنبر مستشءبر البرئيس األمبريكي الذي يقود ملف القضية ال لسطينية

الن ءم المصبري ععد ال تءح السيسي دعمه للجهود والمعءدبرات الدولية البرامية لمء سمء  التوصل  برأس
إلى تسوية عءدلة وشءملة للقضية ال لسطينية، وهو في ذلك يقدم أوبراق اعتمءد  مبرة أخبرى عمهءم 

المزعومة، إلى لاب جديدة تادت مجبرد توفيبر أبرام في شمءل سينء  لت بريغ غزة، عحسب الص قة 
عءعتعءبر  أحد أكثبر  الص قة،دوبر عبراب الص قة في المنطقة، والضغط على جميع األطبراف لتمبريبر 

 المست يدين حتى من أصحءب الش ن وهم ال لسطينيون.
فءلسيسي سيضبرب ثال  عصءفيبر عحجبر واحد، من نءحية سيجد الشبرعية التي يعح  عنهء منذ 

تحدة األمبريكية وهو الدوبر الذي لاعه معءبرك من قعله، وهو مء ياني خمس سنوات كابراب للواليءت الم
استاءدة مكءنته في المنطقة ولو جزئيء، ومن نءحية يتخلص من صداع الامليءت الاسكبرية في سينء  
عمسءعدة أمبريكء واالحتالل الصهيوني عادمء فشل عءمتيءز في كعح جمءحهء، وأخيبرا وهو المهم عءلنسعة 

 صيل مكءسب تقدبر عمليءبرات الدوالبرات من وبرا  الص قة، وهو مء عدأ عءل ال   لهذا الن ءم تح
وأكدوا أن مصبر جز  برئيسي في الص قة الم تبرضة؛ ألنهء تمس سيءدتهء من نءحية، وتدبر فوائد كعيبرة 
لن ءم االنقالب، الذي يحتءا إلى دعم مءلي كعيبر، واستثمءبرات أجنعية ضخمة قد تجبرهء الص قة 

 لمصبر.
مليون دوالبر من  195مء عدا أخيبرا عاد األنعء  التي تحدثت عن إفبراا إدابرة تبرامب عن وهذا 

وهي أموال تم حجعهء في السءعق عسعب المخءوف من سجل حقوق  لمصبر،المسءعدات الاسكبرية 
اإلنسءن في العالد، إال أنه مع ذلك تجءوزت إدابرة تبرامب عن هذا الملف األسود من أجل تمبريبر 

لتي توضع لمسءتهء األخيبرة هذ  األيءم عمزيد من الضغط على كل األطبراف والسيمء ص قة القبرن ا
 المقءومة في غزة.

مليون دوالبر هي عءكوبرة ثمن ص قة القبرن، إذ أن هذا المعلغ مء هو إال معلغ مجمد منذ  195معلغ الرر 
جيدا أنه يذهب إلى  لكن المليءبرات في انت ءبر ن ءم السيسي الذي تابرف اإلدابرة األمبريكية 2016عءم 
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حسءعءت كعءبر القءدة في القوات المسلحة، لكنهء تصمت عن ذلك كءت ءق ضمني منذ عملية السالم 
ينهب قءدة الجيش الدعم الاسكبري مقءعل حمءية الكيءن الصهيوني، أي أن الدعم  أنعلى  1979في 

واين أصعح هذا الاسكبري لمصبر هو عمثءعة البراتب السنوي للحبرس الخءص للكيءن الصهيوني، 
المعلغ وغيبر  ممء يمكن أن يستخلصه الن ءم المصبري لن سه ثمن لعيع واحدة من القضءيء المقدسة 
لدى الابرب والمسلمين، ليكتب هذا الجيل من القءدة مع من سعقوهم ممن وقاوا وبرضوا على ات ءقية 

 السالم أسمءئهم في سجالت الاءبر التي تستذكبرهء األجيءل لتلانهم.
   30/7/2018، "21"عربي موقع 

 
 "إسرائيل"التحيز المقدس لـ .11

 عءطف الغمبري
سعق لمجلس الاالقءت الخءبرجية األمبريكي، وهو من أهم مبراكز ال كبر السيءسي في الواليءت المتحدة 
وأكثبرهء ماقولية، أن ن م في التساينءت وبرشة عمل شءبرك فيهء عدد من أعبرز خعبرا  الشبرق األوسط، 

، عءعتعءبر أن التحيز صءبر "إسبرائيل"ي المنءقشءت على تحيز السيءسة األمبريكية لوكءن هنءك تبركيز ف
 حءلة مزمنة في السيءسة األمبريكية في الشبرق األوسط. 

وفي الحءل تاءلت أصوات في موجة جمءعية وك نهء تاتعبر التحيز شيئًء مقدسًء ال ينعغي المسءس عه. 
اليهودي المن م )االيعءك(، وحشد كعيبر من أعضء   وهي أصوات القوى اليهودية األمبريكية، واللوعي

 الكونجبرس، الذين عدا من خطءعهم أن التحيز هو معدأ ال يمكن المسءس عه، وال االعتبرام عليه.
كءن هذا الموقف نتيجة لحءلة الجمود التي أصءعت م ءوضءت السالم في الشبرق األوسط، وعدا 

لى حءلة االنحيءز األمبريكي "إسبرائيلي"ع إلى تانت لكثيبرين من الخعبرا  األمبريكيين أن السعب براج ، وا 
 المزمن لهء. 

يونيو/حزيبران، لكن عصوبرة كءبريكءتوبرية،  20وعءلتحديد في يوم  2018هذا المشهد تجسد لنء في عءم 
غلب فيهء الت ءوم، وانادام الماقولية، على من وق وا يقدمون المشهد. ع عالنهم انسحءب الواليءت 

لس حقوق اإلنسءن التءعع لألمم المتحدة، عسعب مء وص ته المندوعة األمبريكية نيكي المتحدة من مج
 . "إسبرائيل"تجء   "عءلتحيز المزمن"هءيلى 

وكءن حديثهء عن التحيز مدعءة للسخبرية، عينمء هم الذين اعتعبروا طوال السنين المءضية، التحيز 
المتحدة حين أعطت ن سهء دوبر الوسيط النزيه  معدأ ال عد من الح ء  عليه، عينمء الواليءت "إسبرائيل"ل
تكون ملتزمة أخالقيًء، وأدعيًء، وسيءسيًء وقءنونيًء، عءلتجبرد تمءمء من  -حسب وص هء لهذا الدوبر -

 التحيز ألي من طبرفي النزاع. 
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دولة، ومهمته عح  االنتهءكءت للقءنون في  47ومقبر  جنيف، يضم -ولمء كءن مجلس حقوق اإلنسءن
 "إسبرائيل"لنسعة لحقوق اإلنسءن، ف ن جدول أعمءله يتضمن عندًا ثءعتًء، يتحد  عن انتهءكءت الاءلم عء

في األبراضي المحتلة، ولم يحد  أن انحءزت أمبريكء لضحءيء هذ  االنتهءكءت، عل إنهء صوتت على 
مشبروع قبرابر أخيبر للتحقيق في سقوط عشبرات القتلى في غزة عبرصءص االحتالل في مءيو/أيءبر 

وتمءدت في موق هء إلى الحد عءلمطءلعة عحذف هذا العند من جدول أعمءل مجلس حقوق  ،2018
 اإلنسءن. 

ومء يحد  من جءنب الواليءت المتحدة، يدوبر في إطءبر خضوع سيءستهء الخءبرجية، لحسءعءت 
توجهًء ثءعتًء، من ش نه عبرقلة أي دوبر أمبريكي  "إسبرائيل"السيءسءت الداخلية، التي تجال التحيز ل

 سءعد عملية السالم، وي قد أمبريكء عءلتءلي مصداقيتهء في أدا  هذا الدوبر. ي
ويبرجع هذا الخضوع لوجود أسعءب تجال صءنع القبرابر، غيبر قءدبر على أن يكون غيبر منحءز، فهنءك 
قوى الضغط اليهودي، وهو مء دفع البرئيس جوبرا عوش االعن إلى القول ع ن الاالقة الخءصة عين 

 هي أكعبر من كونهء عالقة صداقة.  "إسبرائيل"و الواليءت المتحدة
كمء أن قوى الضغط اليهودي نجحت من خالل تحبركءتهء المن مة في الت ثيبر على الكثيبرين من 
أعضء  الكونجبرس الذين يحتءجون دعم هذ  القوى في الواليءت التي يبرشحون أن سهم فيهء، أثنء  

السيءسة الخءبرجية عماهد هوفبر عجءماة حمالتهم االنتخءعية، وكمء يشبرح جيمس نويس خعيبر 
ستءن وبرد، والذي شغل منصب مسءعد وزيبر الدفءع في أواخبر السعاينءت: ف ن ما م أعضء  
الكونجبرس، إمء أنهم غيبر واعين أو غيبر مهتمين، ألن الكثيبر من كلمءتهم ومواق هم الموالية 

، والتي كءن لهء "الليكود"معيدة ل، مدفوعة عمجموعة صغيبرة لكنهء من الانءصبر النشطة ال"إسبرائيل"ل
 ت ثيبر تخبريعي لاملية السالم. 

، التي كءن أهم م ءهبرهء الوقوف ضد أي قبرابر "إسبرائيل"وعءلتءلي عبرفنء دائمًء  ءهبرة التحيز المزمن ل
أصوات(  5أصوات من  4، حتى ولو كءن غءلعية أعضء  المجلس )"إسبرائيل"من مجلس األمن يدين 

إلى أن تمدد التحيز األمبريكي إلى المن مءت ال برعية التءعاة لألمم المتحدة  معيدين لهذا القبرابر،
لى جوابرهء وزيبر الخءبرجية مءيك  وآخبرهء مجلس حقوق اإلنسءن، عينمء المندوعة األمبريكية تتحد  وا 

 "عءلتحيز"عومعيو، لتصف المدافاين عن حقوق اإلنسءن 
 1/8/2018، الخليج، الشارقة
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 الشمال سيناريو الجيش لحرب .11
 عءموس هبرئيل
عبرم الجيش اإلسبرائيلي قعل عضاة أسءعيع على الكءعنت السيءسي ر األمني، سينءبريوهءت تتالق 
عتطوبرات حبرب محتملة في الشمءل، وتداعيءتهء على الجعهة الداخلية اإلسبرائيلية. ضعءط كعءبر في 

حبرب قصيبرة مع  الجيش عبرضوا عءلت صيل على الوزبرا  حسءعءت األضبرابر المحتملة عند حدو 
حزب هللا في لعنءن )عشبرة أيءم تقبريًعء(، مابركة عطول متوسط )ثالثة أسءعيع تقبريًعء( ومابركة طويلة 

 )أكثبر من شهبر(. 
المالومءت قدمت للوزبرا  كجز  من تامق الكءعنت في الوسءئل القتءلية التي ال تنعع من التقديبر 

لجهءت االستخعءبرية اإلسبرائيلية مء زالت تقدبر أن الجديد عش ن احتمءالت متزايدة لحبرب في الشمءل. ا
احتمءل حدو  حبرب معءدبر إليهء من جءنب حزب هللا أو إيبران منخ م. مصدبر القلق األسءسي ينعع 

 من احتمءل أن أحداثًء محلية في سوبريء ستعدي إلى تدهوبر، خالًفء لنوايء الطبرفين.
ألف صءبروو وقذي ة، ما مهء  130هللا  حسب تقءبريبر مختل ة في السنوات األخيبرة، ف ن لدى حزب

كم، أي أنهء تابرم  45في المئة من الصوابريخ يصل إلى  90عمدى قصيبر ومتوسط. مدى حوالي 
 10العلدات التي تقع شمءل حي ء للخطبر. غءلعية الصوابريخ تحمل برعوًسء مت جبرة عوزن يصل إلى 

جديدة منذ منتصف التساينيءت، معنية كغم. المالجس التي يلزم القءنون ع قءمتهء في كل المعءني ال
 عصوبرة من ش نهء توفيبر الحمءية من إصءعة كهذ ، عحي  ال تختبرق جدبران الملج . 

السينءبريوهءت التي عبرضت على الكءعنت شملت تحليال مقدبًرا لادد الصوابريخ التي ستطلق في كل 
م هولة مقءعل المنءطق  يوم عءلمتوسط، وكذا نسعة االعتبرام المتوقاة، ونسعة السقوط في منءطق

 الم توحة وعدد المصءعين المحتمل. 
في حءلة اندالع مابركة شءملة في الشمءل، ينوي الجيش اإلسبرائيلي إخال  مئءت آالف المواطنين من 

قعل سنة ونصف تقبريًعء، ف ن  "هآبرتس"مدى الصوابريخ إلى أمءكن مختل ة في العالد. وكمء جء  في 
لعلدات، عءستثنء  أصحءب مهن في حءلة الطوابرئ في القطءع القبريب الخطة تتضمن أخال  كءمال ل

علدة في مدى يصل  50ألف شخص من  78من الحدود مع لعنءن. الخطة األسءسية تتالق ع خال  
كم عن الحدود. ولكن هنءك نية لمسءعدة السكءن الذين يبريدون اإلخال  أيًضء من مستوطنءت  4إلى 

 أكثبر عاًدا عن الحدود.
ءبر الخطة، تم البرعط عين السلطءت المحلية القبريعة من الحدود وسلطءت محلية أعاد و ي تهء في إط

المسءعدة على استياءب سكءنهء. في السلطءت، تم إعداد قوائم سكءن ذوي احتيءجءت خءصة، قءئمة 
مواقع االستياءب واألسبرة. وحسب االستطالعءت التي أجبريت، ف نهم في قيءدة الجعهة الداخلية 
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دبرون أنه عند الضبروبرة ف ن أكثبر من نصف السكءن سي ضلون اإلخال  ع ن سهم واالنتقءل إلى يق
أصدقء  وأقءبرب في منءطق أخبرى، ولن يحتءجوا إلى مسءعدة للسكن في النوادي والمدابرس أو 
ال نءدق. قيءدة الجعهة الداخلية ستكون مسعولة عن عملية اإلخال  ن سهء، في حين أن وزابرة الداخلية 

 يجب عليهء أن تاءلا استياءب المخلين. 
؟ التقديبر المقعول هو "تمءبر"في حءلة الحبرب ستواجه إسبرائيل ماضلة، وهي: هل ستشغل حقل الغءز 

أنه سيتم وقف نشءط المحطة خوًفء من حدو  أضبرابر ال يمكن إصالحهء، برغم أن المنصة ستكون 
ح الجو. إن إصءعة المنصة وهي تامل محمية عمن ومة اعتبرام من قعل جهءز الدفءع الجوي وسال

 من ش نهء التسعب عضبربر يحتءا إصالحه سنوات عدة. 
موقًاء في أنحء  العالد كمواقع حءسمة  50قيءدة الجعهة الداخلية وسلطة الطوابرئ الوطنية حددوا 

تحتءا إلى دفءع واسع. وتشمل القءئمة ضمن أموبر أخبرى منشآت طءقة ومواصالت. وفي السنوات 
في المئة من هذ  العنى التحتية، حي  عنيت فيهء طعقة أسمنت أخبرى  20ة تم تحصين حوالي األخيبر 

فوق المواقع الحسءسة لمنع ضبربر كعيبر في االقتصءد نتيجة سقوط صوابريخ عليهء. عند نشبر ن ءم 
عطءبريءت االعتبرام سياطي الجيش اهتمءًمء خءًصء لهذ  المواقع، إلى جءنب قواعد سالح الجو وعدد 

 مواقع الجيش األخبرى. من 
أحد األموبر التي تقلق كعءبر ضعءط الجيش اإلسبرائيلي تتالق ع جوة توقاءت الجمهوبر اإلسبرائيلي، آخًذا 
في االعتعءبر تجبرعته في الماءبرك التي هوجمت فيهء الجعهة الداخلية في السءعق، عءلنسعة لمء هو 

 "عمود السحءب"خيبرتين في قطءع غزة، متوقع في مواجهة واساة في شمءل العالد. في الامليتين األ
في المئة من  90، وصل ن ءم القعة الحديدية إلى نسعة اعتبرام نءجحة تعلغ نحو "الجبرف الصءمد"و

عين الصوابريخ التي أطلقت على منءطق معنية، وهذ  الحقيقة أعطت شاوبًرا عءألمن معءلًغء فيه لسكءن 
األمنية أثنء  الحبرب. ولكن مابركة في الشمءل تلزم مبركز العالد وجالت كثيبرين يتجءهلون التاليمءت 

إسبرائيل عمواجهة إطالق مئءت الصوابريخ في اليوم، مء يعدي إلى ضبربر كعيبر جًدا للجعهة الداخلية، 
 سوا  في الشمءل أو في مبركز العالد. 

 مستوى اإلطالق والادد الذي مء زال محدوًدا من صوابريخ االعتبرام التي توجد لدى إسبرائيل، ال
يتوقع أن تمكن من الوصول إلى نسعة اعتبرام مشءعهة في حءلة حدو  حبرب في الشمءل. تقليص 
اإلصءعءت في أوسءط السكءن مبرتعط ع خال  السكءن من المنءطق القبريعة من الحدود، وعمستوى مبرت ع 
من االنصيءع من جءنب المواطنين لتاليمءت الحمءية في الجعهة الداخلية )ألن المالجس صءلحة 
لما م أنواع اإلصءعءت عءستثنء  اإلصءعة المعءشبرة عصءبروو يحمل برأًسء مت جبًرا ثقيال(. تحسين ن ءم 
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البردع القءدبر اين على أن يشخص عدبرجة كعيبرة من الدقة إطالق صوابريخ، وأن يتوقع أيًضء منطقة 
 سقوطهء الدقيق، من ش نه أن يسهل تحذيبر الجمهوبر في الوقت المنءسب. 

هة الداخلية طوبروا معخبًرا عبرنءمًجء محوسًعء سيوضع تحت تصبرف السلطءت المحلية، في قيءدة الجع
وسيمكن من مبراقعة مكءن اإلصءعة حسب عدة ماءييبر من ش نهء التسهيل على أجهزة اإلنقءذ. من 
اللح ة التي يتم فيهء تشخيص مكءن اإلصءعة سيكون عءإلمكءن توفيبر ت ءصيل سبرياة عن عدد 

 ون في المعنى وعن عدد ذوي االحتيءجءت الخءصة عينهم.السكءن الذين يايش
 31/7/2018هآرتس 
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