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*** 
 

عزل خالد     ويوالصندوم القومي تهاويحتفر برئاس المنظمة" تنفيذية"يوزع المهام على عباس   1
 عن دائرة المغتربين

  1/8/2018 أعلننن أمننين سننر اللتنننذ اللننيميننذ لمنرمننذ الليراننر ونناألر عرا ننا   يننوم ا ر  ننا  :رام هللا
زاع المهام والدواألر علنى عن موادقذ رأليس اللتنذ اللننيميذ لمنرمذ الليرار  ميمود عباس  على لو 

 أعضا  اللتنذ اللننيميذ  اللي تا   على النيو اللالي:
 .للتنذ اللننيميذ لمنرمذ الليرار  مسؤول الوندوق ال ومي الرأليس ميمود عباس رأليسا  . 1
 .لداألرة شؤون المناوضا  في "م. .ف" واألر عرا ا   أمين سر اللتنذ اللننيميذ  ورأليسا   .د. 2
 عشراوي  رأليسا لداألرة الدبلوماسيذ والسياسا  ال امذ.ينان  .د. 3
 ليسير خالد  عضو لتنذ لننيميذ. .4
 لداألرة ال مل واللخطيط النلسطينيذ. أيمد متدالني  رأليسا   .د. 5
 للداألرة ال سكراذ وا منيذ. والح رأف   رأليسا  . 6
 لداألرة اللنريما  الش بيذ. واول أبو يوسف  رأليسا  . 7
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 لداألرة الشؤون ال ر يذ والبرلمانيذ. مد  رأليسا  عزام ا ي .8
 لداألرة ال القا  الدوليذ. زااد أبو عمرو  رأليسا   .د. 9

 لداألرة الشؤون االتلماعيذ. بسام الواليي  رأليسا  . 10
 لداألرة شؤون ال دس. عدنان اليسيني  رأليسا   .11
 .لداألرة شؤون الالتألين أيمد أبو هولي  رأليسا   .د. 12
 .لداألرة اللر يذ والل ليم أبو زهري  رأليسا   علي .د .13
 لداألرة اللنميذ البشراذ. فيول عرنكي  رأليسا   .د .14
 لداألرة ي وق اإلنسان والمتلمع المدني. أيمد بيوض اللميمي  رأليسا   .15
 للبع داألرة شؤون المغلر ين في "م. .ف" لرأليس اللتنذ اللننيميذ لمنرمذ الليرار مباشرة.. 16
 أمانذ سر اللتنذ اللننيميذ بملاب ذ ملنا  الشهدا  وا سرى والتريى مع التها  المخلوذ.ل وم . 17

نبيل شن   بنادارة داألنرة شنؤون المغلنر ين واإلشنراف  .بلكليف د كما أودر الرأليس ميمود عباس قرارا  
   وألغى ال رار كل ما يل ارض مع أيكامه.على أعمالها مؤقلا  

لغا  كل ما كما قرر  اللتنذ اللننيميذ  لشكيل لتنذ للن يل دواألر ومؤسسا  "م. .ف"  واسل الليلها وا 
 عضنويذ  و ليسنير خالند  برألاسنذ يلناقض مع ال وانين وا نرمذ  وبما يشمل النرامين اإلداري والمنالي

. د  و فيوننل عرنكنني  و أيمنند أبننو هننولي  و بسننام الونناليي  و عننزام ا يمنند  و أيمنند متنندالنيكننل مننن 
 رمزي خوري.

  ا ونروااللتنذ اللننيميذ لتنذ عليا لملاب ذ كل ما يل لق بالميافرذ على لنويض وعمل وكالذ  وشكل 
كل من  عضويذ  و أيمد أبو هوليبرألاسذ ولوفير الدعم المالي لها للمكينها من النهوض بمسؤوليالها  

 بسام الواليي.  و فيول عرنكي  و زااد أبو عمرو  و عزام ا يمد  و أيمد متدالني
  اللتنذ اللننيميذ الل رار واللوويا  اللي قدم  من اللتنذ المكلنذ بملاب ذ لننيم قرارا  المتلس وأقر 

  اللني شنمل : ليديند ال القنا  ا منينذ واالقلوناديذ 2018 / أبرانلالوطني المي ُع د في شنهر نيسنان
سن ا  "إسراأليل"والسياسيذ مع سلطذ االيلالل    وبمنا يشنمل "ل نرن ونن ذ ا"  والمواليذ النلسنطينيذ  وا 
  ون ننل سنننارة أمراكننا مننن لننل "إسراأليلن"مننر باعلبننار ال نندس عاوننمذ لنناقننرار الننرأليس ا مراكنني دونالنند لر 

أبيننر إلننى ال نندس  وكننمل  مياولننذ إسنن ا  ملننف الالتألننين  واعلمنناد قننانون ال وميننذ ال نوننري كن طننذ 
ال دس والمرأة والشهدا  وا سرى   إضافذ إلى قرارا  المتلس الوطني الملولذ ب"ون ذ ال رن ن"ارلكاز ل

 والتريى وباقي ال رارا . 
 1/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 انتقادات الستئثار عباس برئاسة الصندوم القومي الفلسطيني ":العربي الجديد"  2
عنالن أمنين سنر ساد  انل ادا  يادة من قبل فوناألل وقنوى فلسنطينيذ  ع نر إ : ناأللذ خليل -رام هللا 

  عنننن مونننادقذ النننرأليس 1/8/2018 اللتننننذ اللننيمينننذ لمنرمنننذ الليرانننر وننناألر عرا نننا   ينننوم ا ر  نننا 
 وأبننرز هننمه االنل ننادا  لننم   ميمننود عبنناس علننى لوزاننع المهننام والنندواألر علننى أعضننا  اللتنننذ اللننيميننذ.

فضال  عن قراره  أي لوتيهها إلى قرار اسلألثار عباس بمنور مسؤول الوندوق ال ومي النلسطيني  
 عباس  باقوا  عضو اللتنذ اللننيميذ ليسير خالد عن داألرة شؤون المغلر ين.

( مننن النرننام ا ساسنني لمنرمننذ الليراننر علننى اتلنني: "يننلم انلخننار تميننع أعضننا  13ولننن   المننادة  
تننذ. لنلخنر اللتنذ اللننيميذ من قبل المتلس الوطني. يلم انلخار رألنيس اللتننذ اللننيمينذ منن قبنل الل

و نننا  علننى مننا سننبق  لننم ي ننم المتلننس الننوطني بانلخننار رألننيس  اللتنننذ مننن داخننل المتلننس الننوطني".
 الوندوق ال ومي النلسطيني في تلسله ا خيرة.

وقال ناألر ا مين ال ام للتبهذ الديم راطيذ قيس عبد الكرام لن"ال ر ي التديند"  إن "هنمه أول منرة ي نوم 
 ميذ لمنرمذ الليرانر باالسنلألثار بمنونر رألنيس الونندوق ال نومي النلسنطيني".فيها رأليس التنذ اللنني

وأضنناف: "لننم يلخننم المتلننس الننوطني قننرارا  يننول رألننيس الوننندوق ال ننومي النلسننطيني  وأيضننا  لننم يلخننم 
مثننل هننما ال ننرار المتلننس المركننزي  واللتنننذ اللننيميننذ ورأليسننها لننيس مننن اخلواوننهما ليدينند مننن هننو 

ولنابع: "المنلنرض أن يب ننى الموضنو  كمنا هننو  أي أن يب نى هنما المنوننر   ننومي".رألنيس الونندوق ال
شاغرا   إلى يين اتلما  المتلس المركزي المي أييل  إليه والييا  المتلس النوطني  يلنى يذخنم 
قرار بشذن رأليس الوندوق  وباللالي أعضا  اللتننذ اللننيمينذ لنيس بوسن هم ل ينين أو اخلينار منن هنو 

 ال ومي". رأليس الوندوق 
 وعلق عبد الكرام على سير داألرة المغلر ين من ليسير خالد  قاألال  "هما إقوا  واضح".

وأكد: "سن مل بكنل الوسناألل لللوندي لهنما ال نرار فني إطنار مؤسسنا  منرمنذ الليرانر  واسنلخدام كنل 
 الوساألل الممكنذ اللي ألايها النرام الداخلي للمنرمذ".

دة  ال ينادي فني التبهننذ الشن بيذ لنن"ال ر ي التدينند"  إن "هنمه ال ننرارا  فني السنياق مالننه  قنال عمنر شننيا
ل ب نننر عنننن الشنننرعيذ المنلوينننذ ليمسنننا  بمسنننؤوليا  الوطنينننذ النلسنننطينيذ كافنننذ  بمنننا فيهنننا السننننلطا  
اللننيميننذ واللشننرا يذ وال ضنناأليذ  وب نند ان  نناد المتلننس الننوطني ا خيننر أوننبي  السننلطذ الماليننذ بينند 

 ويول لغيير رأليس داألرة المغلنر ين أشنار إلنى أن: "الخطنوة اللني الخنم  ضند   باس".الرأليس ميمود ع
التبهننذ الديم راطيننذ ل بيننر عننن سياسننذ لناقمنن  بننالنلرة ا خيننرة  ل ننوم علننى منطننق إلغننا  كننل الهننوام  
األد اللي كان  موتودة ساب ا  لل وى الديم راطيذ والسياسيذ واالتلماعيذ  واالنل ال إلى منطق اليزر ال 
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والياكم وا ويد  وباللالي أوبي  كل همه المؤسسا  أسيرة سياسا  فألويذ وشخويذ لن لزاد وضع 
 المنرمذ إال ل  يدا  وشرممذ وض نا  في لمثيلها للش ر النلسطيني".

 1/8/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 خلي تيسير خالد من "شؤون المغتربين" بالقوةتُ أجهزة األمن الفلسطينية   3
: قالن  مونادر فلسننطينيذ إن أتهنزة ا مننن النلسنطينيذ  أخلنن  عضنو اللتنننذ اللننيمينذ للمنرمننذ رام هللا

ليسننير خالنند مننن مكلبننه  فنني داألننرة شننؤون المغلننر ين  ب نند رفضننه لسننليم المكلننر. وأكنند  الموننادر أن 
 مراسلذ خالد ومياوال  إقناعه باخال  المكلر ولسليمه با   بالنشل.

مننن  بل ينين مسلشناره  نبينل شن    فنني إدارة داألنرة شنؤون المغلنر ين بندال   را  قند أوندر قننرا عبناسوكنان 
 خالد  ب د خالفا  يول عمل الداألرة.

 2/8/2018 ،الشرم األوسط، لندن
 

 الزعنون يعلن عقد جلسة لة"المركزي" منتصف الشهر الحالي  4
النلسنطيني سني  د  غزة: أعلن سليم الزعنون رأليس المتلنس النوطني النلسنطيني  أن المتلنس المركنزي 

وأشار في لوراح ويني إلى  أغسطس اليالي في رام هللا  ولسلمر ليومين. /تلسذ له منلوف آر
أن المتلننس المركننزي سنني  د دورلننه اللاسنن ذ وال شننران  ب نننوان "دورة الشننهيدة رزان النتننار  واالنل ننال 

لونادرة عنن دورلنه ا خينرة  من السلطذ إلى الدولذ"  وسنيناق  قضنيذ لننينم قنرارا  المتلنس النوطني ا
مريلنذ الدولنذ  لتسنيدا ل نرار التم ينذ  إلنىبما فيها وضع آليا  االنل ال من مريلنذ السنلطذ االنل الينذ 

ال امننننذ لامننننم الملينننندة  إلننننى تانننننر وضننننع آليننننا  لن يننننل عمننننل مؤسسننننا  ودواألننننر منرمننننذ الليراننننر 
 .النلسطينيذ كونها المرت يذ ال ليا للش ر النلسطيني

 2/8/2018 ،عربي، لندنالقدس ال
 

 : قانون القومية تكريس للعنصرية الصهيونيةالفلسطيني" التشريعي"  5
تلسننذ خاوننذ ننناق  فيهننا ل راننر   1/8/2018ا ر  ننا   يننوم  ع نند المتلننس اللشننرا ي النلسننطيني غننزة:

هم اللتنننذ ال انونيننذ الخننا  ب ننانون ال وميننذ الننمي أقننره الكنيسنن  الوننهيوني مننؤخرا   وأكنند النننوار رفضنن
لل ننانون المننمكور لكونننه ي لبننر أن "إسننراأليل هنني البينن  ال ننومي للشنن ر اليهننودي"  واعلبننر النننوار أن 

 ."الكنيس " فاقد للشرعيذ ال انونيذ والدوليذ وا خالقيذ
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وينننننمر الناألنننننر ا ول لنننننرأليس اللشنننننرا ي أيمننننند بينننننر  فننننني كلملنننننه االفللايينننننذ للتلسنننننذ  منننننن خطنننننورة 
فنني ضننو  إقننرار قننانون ال وميننذ الننمي اعلبننره ا كثننر عنوننراذ فنني المخططننا  واإلتننرا ا  الوننهيونيذ 

وننندد بيننر  باالسننلهداف الواضننح لالتألننين ول لنني  دور وخنندما  "ا ونننروا"  لنناراا البشننراذ تم ننا .
وفونننل تنننز  منننن مورنيهنننا  رافضنننا  قنننانون متلنننس الشنننيوع ا مراكننني الهنننادف لليديننند عننندد الالتألنننين 

وأوضنح بينر  دعنم اللشنرا ي لتهنود مونر  ألنف التن . 40م بنن النلسطينيين في كافذ أمناكن لواتنده
الراميذ إلنتاز المواليذ  داعيا  يركذ فلح والسنلطذ النلسنطينيذ لالرل نا  إلنى مسنلوى خطنورة المريلنذ 
وليننديالها المل ارمننذ  والنننزول عننند منطننق الشننراكذ واللوافننق ونبننم مننناهيم الهيمنننذ واإلقوننا   وا عننادة 

 ."إسراأليلن"لل اون ا مني وسير االعلراف بروالر ا سرى ووقف ا
إلنننى ملننن  لنننال رألنننيس اللتننننذ ال انونينننذ الناألنننر ميمننند فنننر  الغنننول  ل رانننر لتنلنننه مؤكننندا  أن منننا ُيسنننمى 
 بالكنيسنن  الوننهيوني( فاقنند للشننرعيذ ال انونيننذ والدوليننذ وا خالقيننذل وقوانينننه باطلننذ  وأن هننما ال ننانون 

وخننر  الل راننر بلووننيا    نننه وننادر عننن تهننذ غيننر مي ونننذ.ال نوننري لننيس لننه أي قيمننذ قانونيننذ 
علنننى ضنننروري مواتهنننذ "قنننانون ال ومينننذ" بلينننر  سياسننني ودبلوماسننني لننندى المتلمنننع  أبرزهنننا  اللذكيننند

السنلطذ النلسنطينيذ بالخنام خطنوا  تدينذ لللوندي لهنما ال نانون ال نونري واإلقنال   ذطالبنوم  الندولي
 الغا  الناقيا  أوسلو كرد على هما ال انون ال نوري.لبذ ب  والمطاعن الشتر واإلنكار اإلعالمي

 1/8/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تطالب واشنطن بإدانة "إرهاب المستوطنين" "الخارجية الفلسطينية"  6
  اإلدارة ا مراكينذ بادانننذ 1/8/2018 طالبن  وزارة الخارتينذ والمغلنر ين النلسننطينيذ ينوم ا ر  نا : دبني
رهار المسلوطنين"  واونذ إياه بن"إرهار الدولذ المنرم"  ميم لذ اليكومذ اإلسراأليليذ برألاسذ بنيامين "إ

فني بينان   وقالن  النوزارة نلانياهو  "المسؤوليذ الكاملنذ والمباشنرة عنن هنمه التنراألم ولنداعيالها الكارثينذ".
الشنن ر النلسننطيني  ين فنني يننق  ن للننه وكالننذ وفننا  إن "وننم  اإلدارة ا مراكيننذ علننى تننراألم المسننلوطن

  ولمييننزا  عنوننراا  واضنيا "  مسننلغر ذ "لسننابق أركننان ا خالقيننذيمثنل ازدواتيننذ بغيضننذ للم ننايير وال نيم 
 ".همه اإلدارة على كيل االلهاما  للتانر النلسطيني من دون وته يق  

 1/8/2018 ،الحياة، لندن 
 

 "سياسة وقحة" العودة مجدالني: مشروع القانون األمريكي بشطب حق    7
اعلبر عضو اللتنذ اللننيميذ لمنرمذ الليرار النلسنطينيذ أيمند متندالني  لينر   أعضنا  فني  :رام هللا

ملينون  5.2منن  ألف الت  فلسطيني ف نط بندال   40قانون تديد ي لرف بن متلس الشيوع ا مراكي لسن  
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مننر قنند لتنناوز  الر  إدارة"إن  هننم فنني ال ننودة لننديارهم "سياسننذ وقيننذ"  وقنناليسنن ى ال ننانون إلسنن ا  ي   
 ولابع متدالني "دولذ فلسطين اتن لواته ايلالال   كافذ الخطو  في الل امل مع ال ضيذ النلسطينيذ".

  وعلنى المتلمنع الندولي مواتهنذ سياسنذ اللننرد ا مراكينذ اللني ليناول فنرض "بلطتنذ إسنراأليليا   أمراكيا  
 سطينيذ  ا مر المي يهدد السلم وا من ال الميين".سياسيذ" على ال الم  ولن ل ف عند ال ضيذ النل

 1/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس: تشكيلة اللجنة التنفيذية وجلسة الوطني فاقدتان للشرعية  8
 أكنند الننناطق باسننم يركننذ يمنناس سننامي أبننو زهننري  أن لشننكيلذ اللتنننذ اللننيميننذ لمنرمننذ الليراننر :رام هللا

وتلسذ المتلس المركزي فيها  الم رر ان  ادها منلوف الشهر التاري  وكل ما يلرلر على  نلسطينيذال
اتلما  المتلس الوطني "هي ان كاس ليالذ اللنرد اللي لم يسلم من آثارها فواألل منرمذ الليرار مثلما 

ا ر  ننا   مسننا  يننوم فنني لغرانندة لننه علننى موقننع لننولير   زهننري  أبننوو نني ن  ينند  مننع التبهننذ الديم راطيننذ".
   أن "لشكيلذ اللتنذ اللننيميذ وتلسذ الوطني فاقدلان للشرعيذ  وليس لهما أي قيمذ".1/8/2018

 1/8/2018 ،فلسطين أون الين
 

 الديمقراطية ال تمت للعمل الوطني بصلةالجبهة افتراءات  :فتح  9
بياننننا  واللونننرايا  اللننني عبنننر  يركنننذ فنننلح عنننن رفضنننها واسنننلغرابها واسنننلنكارها المطلنننق لل :رام هللا

ودر  من قبل عدد منن المسنؤولين النلسنطينيين  واللني وونن  النرأليس ميمنود عبناس بذننه يمنارس 
 وشندد  فنلح  ا ر  نا  سياسذ اللنرد والهيمنذ وغيرها من ا لناظ اللي ال لم  لل منل للنوطني بونلذ.

يذ تديندة  ف ند تنرى إعنادة لوزانع   على إنه إثر ان  اد المتلس الوطني ولشكيل لتنذ لننيم1/8/2018
كمنا تنر  ال نادة عنند لشنكيل لتننذ لننيمينذ تديندة  وأن  منرمذ على ا عضا   لمامنا  الولدوار دواألر 

االدعا  بسير داألرة شؤون المغلر ين  من هما الشخ  أو ما  ي لبر مينض افلنرا   يين  أن قنرار 
نبينل شنن   بلسننيير  اللننيميننذ  ولنننويض د.عبناس ننن  علنى إلبننا  الننداألرة لنه مباشننرة  باعلبنناره رألنيس 

 أعمالها بشكل مؤق   واعلبار هما ال رار يلغي أي قرار سابق له  هو أمر طبي ي وقانوني.
 1/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو مرزوم: تمكين الحكومة ليس فرض سلطة بل التزام  10

يماس مبايثا  في ال اهرة  أمنس  لالطنال  يركذ سي من بدأ وفد سدا: سوسن أبو يسين - ال اهرة
بشذن م لريا  بادر  مور ب رضها على التانبين  وهو ما  ويركذ فلح السلطذ النلسطينيذ على رد  
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ر طننن  يمننناس بنننين لمكنننين اليكومنننذ النلسنننطينيذ منننن و عرفننن  بنننن"الورقذ المونننراذ" إللمنننام الموننناليذ. 
يمننناس لقنننال عضننو المكلننر السياسنني  بننن"الواتبا "  يينن ممارسننذ مهامهننا فنني قطننا  غنننزة واللزامهننا 

موسننى أبننو مننرزوق لننن"الشرق ا وسننط"  إن "المبايثننا  ركننز  با سنناس  علننى المشننكال  اللنني ي ننانى 
االطننال  علننى رد فننلح علننى المبننادرة  منهننا قطننا  غننزة  وال القننا  الثناأليننذ  وملننف المونناليذ  كمننا لننم  

 اس دون أي لينظ".الموراذ  واللي واف   عليها يركذ يم
رأليس ميمنننود عبننناس  النننوبشننذن مننندى لطنننرق المبايثنننا  إلننى مسنننذلذ "لمكنننين اليكومنننذ" اللنني يضننن ها 

نمنا اللمكنين ي ننى  كذساس إللمام المواليذ  أوضح أبو منرزوق أن يمناس "ال لراند سنلطذ شنكليذ  وا 
 يذ".بالنسبذ لنا والييا   واللزاما  بالي وق والواتبا   وليس ل ليما  وسلطذ شكل

فننننلح علننننى الورقننننذ الموننننراذ  ووننننف أبننننو مننننرزوق  ورغننننم لنضننننيله عنننندم اإلفوننننا  عننننن لناوننننيل رد  
 المبايثا  مع مسؤولي تهاز المخابرا  الموراذ بن"اإليتابيذ".

 2/8/2018 ،الشرم األوسط، لندن
 

 دعوة لعقد لقاء ثالثي يوم السبت المقبل بالقاهرة فتح عن تلقي يكشف الرجوب  11
أعلن تبرال الرتور  أمين سر اللتنذ المركزاذ لنلح  أمنس  أن يركلنه : بو يسينسوسن أ - ال اهرة

أننه "بننا  علنى منا ينلم اللوونل إلينه  لل   "دعوة ل  د ل ا  ثالثي يوم السب  الم بل  بال اهرة"  مضينا  
بشذن كشف لناويل الميادثا  اللي أترلها يركله منع  شديدا   وأبدى الرتور لينرا   نين تاهزون".

علنننى كنننل منننن  ألمننننىونننر  قبنننل ينننومين  وقنننال: "الموضنننو  ال يسنننمح بكلمنننذ زاألننندة أو ناقونننذ  وأننننا م
 لنسد كلمذ ولخرر ولدمر". ي ملون بالسياسذ أن يللزموا الوم    نه أييانا  

 2/8/2018 ،الشرم األوسط، لندن
 

 بيت إيل عمرة: اعتقال خلية فلسطينية أطلقت النار على مست"يديعوت أحرونوت"  12
  أن 1/8/2018 مكننر الموقننع اإللكلرونننني لوننيينذ ينندي و  أيروننننو  ال براننذ  يننوم ا ر  نننا  :هللا رام

التنني  اإلسننراأليلي اعل ننل متموعننذ مننن المننواطنين النلسننطينيين بلهمننذ لننيننم عمليننذ إطننالق نننار علننى 
 ة بي  إيل شمال مدينذ البيرة. مر مسل

ابيذ مسؤول عن عمليذ إطالق نار على مسلوطنذ خليذ إره"وأورد الموقع أن التي  اإلسراأليلي اعل ل 
وأوضننح  إلنى عندم وقننو  إونابا  تنرا  إطنالق الننار. النرنر   الفلنذ"بين  إينل قبنل نينو ثالثنذ أسننابيع

 الموقننع "لننم اعل ننال أعضننا  الخليننذ مننع مسنناعدهمل وهننم مننن سننكان مخننيم التلننزون  قضننا  رام هللا(".
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ولنم لنمكر   ملينذ.الاسنلخدامها فني  والمركبنا  اللني لنم   وأشار إلى موادرة التي  اإلسراأليلي لاسليذ
 أي لناويل يول هويذ الشبان الم ل لين. الموقع

 1/8/2018 وكالة قدس برس،
 

 بلعب دور "يتماشى مع المؤامرات األمريكية والصهيونية" ا"ونرو "األ تهم يحسين منصور   13
  يذ لليرار فلسطين يسين منوورالتبهذ الش ب قال عضو اللتنذ المركزاذ في: فليي وب ا  -غزة 

وقنننذ تماهيراننذ أمننام   خننالل فنني كلمننذ باسننم "الهيألننذ الوطنيننذ ال ليننا لمسننيرا  ال ننودة وكسننر اليوننار"
ونروا في مدينذ غزة ايلتاتا  على سياسلها فول المورنين ول لي  خدمالها وكالذ ا الم ر الرأليس ل

شننى مننع المننؤامرا  ا مراكيننذ والوننهيونيذ للونننيذ ونننروا" "يلماا فنني ال طننا   إن النندور الننمي لل بننه "
نها  دورها عبر ميناوال  ونن ذ ال نرن". واعلبنر أن "ميناوال  الكنون رس ا مراكني إقنرار تالمؤسسذ وا 

لايذ عودة  ألنا  ف ط ممن شهدوا النكبذ ويرمان باقي  40قانون باعادة ل راف الالتألين النلسطينيين وا 
سننادها الكامنل الالتألين  ي زز الدور المشبوه  إلنها  قضيذ الالتألنين". وتندد منونور دعنم "الهيألنذ" وا 

 للمورنين المين "ل رضوا للرلم بانها  ع ودهم"  مطالبا  "أونروا" بن"اللراتع فورا" عن قرارها.
 1/8/2018 ،الحياة، لندن

 
 السلطة اعتقل أسيرين محررين من طولكرم أمنحماس:   14

بمواوننلذ يملننذ المالي ننذ ا منيننذ  النلسننطينيذ رار أمننن السننلطذسننلمااسننلغر   يركننذ يمنناس  :رام هللا
فني بينان   ومكر  يماس للمواطنين في الضنذ الغر يذ باللوازي مع يملذ ممنهتذ من قبل االيلالل.

  أن تهنناز "المخننابرا  ال امننذ" فنني طننولكرم  اعل ننل ا سننيران الميننررانل 1/8/2018 لهننا يننوم ا ر  ننا 
أبو تاموسل ب ند مداهمنذ منزليهمنا ولنليشنهما ومونادرة أتهنزة ياسنور   مرسي شراف فريانذ وأيمد

 آخران بشكل غير قانوني. ى ميررانونوه  إلى أن أمن السلطذ يواول اعل ال أسر  الثالثا . يوم
 1/8/2018 وكالة قدس برس،

 
 الكشف عن مضاعفة االحتالل لعمليات منع مرضى غزة من العالج في الخارج لعالقتهم بحماس  15

الناورة: كشن  إيوناأليا  إسنراأليليذ  عنن لتنو  سنلطا  االينلالل لننرض مزاند منن الل  يندا    زةغ
واللشديد على قطا  غزة  وبا خ  على المرضى  من خالل منع كنل منن لنه عالقنذ قرابنذ بنذي منن 

 عناور يركذ يماس  يلى لو كان ي اني من أمراض خطيرة كالسرطان.
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آرلس" اإلسننننراأليليذ  مونننندرها ا سنننناس مكلننننر منسننننق أعمننننال وأكنننند  إيونننناأليذ أوردلهننننا وننننيينذ "هنننن
اليكومذ اإلسراأليليذ في ا راضي النلسطينيذ الميللذ  وتود "لراتع ياد" في عدد طلبا  الخنرو  منن 

  2018 سنننذو يننن  أنننه منننم مطلننع  قطنا  غننزة اللنني يننلم الموننادقذ عليهننا مننن قبنل سننلطا  االيننلالل.
 769و  منننن ال طنننا . و لننني عننندد النننمين من نننوا منننن الخنننرو  لنننويظ ارلننننا  يننناد بنننرفض طلبنننا  الخنننر 

وأرهننر     وملنن  بمرا ننذ أن لهننم "عالقننا  أسننراذ" مننن الدرتننذ ا ولننى مننع نشننطا  يمنناس.فلسننطينيا  
 للسبر ماله. طلبا   21رفض     شهد2017 سنذاإليواأليذ اإلسراأليليذ أن 

 2/8/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 ويتوعدها بتحالف دولي… باب المندبيحذر إيران من إغالم  نتنياهو  16
قال رأليس اليكومذ اإلسراأليليذ  بنيامين نلنياهو  مسا  يوم ا ر  ا   إنه في يال : ميمود متادلذ

إقدام إيران على إغالق بار المندر  فانها سلتد ننسها في مواتهذ ليالف دولي ضدها  سلشار  
عن نلنياهو لورايه خالل مراسم لخراج فو  من ون ل  ال ناة اإلسراأليليذ ال اشرة   فيه إسراأليل.

ضبا  إسراأليليين في سال  البيراذ في يينا  إنه "في يال إقدام إيران على مثل هما اإلترا   فان 
وقال نلنياهو "في بدايذ ا سبو   شهدنا وداما قويا بين  إسراأليل سلنضم لليالف دولي ضد إيران".

ن دوليذ في البير ا يمر"  ولابع "إما ياول  إيران إغالق ألبا  إيران  المين ياولوا لخرار سن
مضيق بار المندر فانني م لنع بذنها سلتد ننسها بمواتهذ ليالف دولي وارم  لمن ها من مل   

 وهما الليالف سيضم إسراأليل أيضا  بتميع أمرعها".
 1/8/2018، 48عرب 

 
 تمنع مجددًا نقل المحروقات إلى غزة "إسرائيل"  17

دور ليبرمان أن إسراأليل من   متددا  تفيأ اإلسراأليليأعلن وزار الدفا  : أ ف ر -لميللذ ال دس ا
قطا  غزة ردا  على إطالق طاألرا   إلىاليوم  الخميس(  ويلى إش ار آخر لسليم ميروقا  وغاز 

من وقال ليبرمان في بيان إن هما اإلترا  سيطاول تيبا  ي اني  ورقيذ يارقذ على أراضيها من تديد.
ان طاعا  في الليار الكهر األي وخوووا  في ما يل لق بالمسلشنيا . وأكد أن هما اإلترا  الخم ردا  

 غزة. مععلى "مواولذ اإلرهار بواسطذ بالونا  يارقذ ومواتها  على اليدود" 
 2/8/2018الحياة، لندن، 
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 قانون القومية اإلسرائيلي شكوى رسمية التحاد البرلمانيين الدولي ضد    18
أكد عضو الكنيس  اإلسراأليلي يوسف تباران  ال األمذ : نضال ميمد ولد -ال دس الميللذ 

المشلركذ(  في بيان ويافي عم مه  يوم ا ر  ا   أنه قدم رسميا   باسم ال األمذ المشلركذ لايزار 
ا  ال ر يذ في الكنيس   شكوى اللياد البرلمانيين الدولي في تنيف  ضد يكومذ إسراأليل و رلمانه

 يوليو/ لموز الماضي قانون ال وميذ اليهودي. 19على أثر إقرار الكنيس  في 
وأوضح الناألر تباران المي يرأس لتنذ ال القا  الدوليذ في ال األمذ المشلركذ  في البيان  أن 
الشكوى اللي رف ها "لبي ن ا ب اد الخطيرة اللي ييملها قانون ال وميذ  واالنلها  الوارع المي 

ال انون لمبادئ الديم راطيذ  خاوذ لكونه لشرا ا  لمييزاا  عنوراا   يمس بم ايير أساسيذ في  يلضمنه
 ال انون الدولي واليح ممارسذ ا بارلهايد".

ولن  إلى أن رسالذ الشكوى الرسميذ اسل رض  لشرا ا  عنوراذ في البرلمان اإلسراأليلي في دورله 
انون طرد النوار وقانون ال وميذ  اللي للناقض بشكل الياليذ مثل: "قانون شرعنذ االسليطان وق

وارع مع أسس ال انون الدولي ومع الشرعيذ الدوليذ  وخاوذ كل ما يل لق بيق الش ر النلسطيني 
بل رار مويره في دولله المسل لذ على أساس يل الدوللين  وكمل  يق المتلمع ال ر ي ا والني 

 دنيا  وقوميا   وباليمايذ الملساويذ أمام ال انون ومؤسسا  الدولذ".بالدولذ بالمساواة اللامذ والكاملذ م
 1/8/2018، العربي الجديد، لندن

  
 يدعون إلى التظاهر احتجاجًا على قانون القومية العنصري  "إسرائيل"كبار جنراالت   19

  لل أبير: أعلن عدد من كبار تنراال  إسراأليل الساب ين  أنهم سينضمون إلى مراهرة االيلتا
اإلسراأليلي  إقراره قبل أسبوعين في الكنيس   الكبرى ضد "قانون ال وميذ اليهوديذ ال نوري"  المي لم

ويمنح ال رق اليهودي لنوقا  على أي عرق آخر. وأعلن عدد كبير منهم عن االنضمام إلى المراهرة 
س ا ركان ا سبق الكبرى اللي سل ام في لل أبير مسا  السب  الم بل  و ينهم غابي آشكنازي  رألي

المي شغل أيضا  منور المدير ال ام لوزارة الدفا   ورأليس تهاز المخابرا  ال امذ ا سبق وقاألد 
سال  البيراذ في التي  عامي أيلون  ورأليس المخابرا  الخارتيذ ا سبق  الموساد( باردو  

سياق دنينو و  أساف يينلس وديدي ورؤسا  تهاز الشرطذ الساب ون موشيه كرادي وي  ور ليرنر وا 
 كوهن وغيرهم. واؤكد المراقبون أن مثل هؤال  المسؤولين لم يشاركوا في مراهرا  في السابق.

 2/8/2018الشرم األوسط، لندن، 
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 مذهولة من تصريحات ترامب حول استعداده للقاء القادة اإليرانيين "إسرائيل"  20
أليلي  يوم ا ر  ا   أن لورايا  الرأليس "ال دس ال ر ي": كشف موقع "ديبكا" االسلخبارالي اإلسرا

 ا مراكي دونالد لرامر ا خيرة يول ل ا  ال يادة اإليرانيذ كان  مناتذة من ال يار الث يل للل أبير.
وقال الموقع إن إسراأليل لناتذ  يين ور  لرامر  مسا  الثالثا   قاألال: "لدي ش ور بذن اإليرانيين 

ا. وق د ال ييد  ا مر ولكن ال بذس في مل  أيضا". وهو موقف مشابه تدا سيليدثون إلينا قراب ا تد 
يونيو/  7لمل  المي أرهره لرامر قبل ل ا  زعيم كوراا الشماليذ  كيم توني أون  في سنغافورة في 

يزاران. ويشير الموقع إلى أن إسراأليل اللي فوتأل  بن ل لرامر  لم اللذكيد لها من قبل "مسؤول 
 ليس هنا  أي لغيير في السياسذ الوارمذ ضد إيران. أمراكي كبير" بذنه

 2/8/2018القدس العربي، لندن، 

 

 اإلسرائيليينقانون بشأن "ترسيخ" وضع الدروز  تعتزم سن   مكتب نتنياهو: "إسرائيل"  21
 إسراأليل إنقال مكلر رأليس الوزرا  االسراأليلي بنيامين نلنياهو يوم االر  ا    : د ر ا( -لل ابير  
سا وضع الدروز " في البالد في لشراع ب د غضر االقليذ الناط ذ بال ر يذ من قانون أعلن سوف "لر 

وقال مكلر نلنياهو إنه سيلم وياغذ قانون  ان اسراأليل هي الموطن اليوري للش ر اليهودي.
 ما  الدروز والشركس  وهي أقليذ أوغر في إسراأليل.اسهإيكرس 

يها ا قليا   إما خدم  في قوا  ا من اإلسراأليليذ وسيضمن ال انون النواألد اللي سليول عل
 ولشتيع إنشا  مدن درزاذ تديدة "يسر الياتذ". 

 1/8/2018، رأي اليوم، لندن
 

 العرب تمارس "التمييز" ضد   "إسرائيل"صحيفة عبرية: محاكم   22
" بين الهم  ويينذ عبراذ المياكم اإلسراأليليذ بن"اللمييز بشكل كبير: أسامذ الغساني -ال دس 

واعلبر  ويينذ "هآرلس" في  ال رر واليهود في ا يكام الوادرة ب ضايا "الليراض على ال نف".
ل رار لها ا ر  ا   أن ودور يكم قضاألي إسراأليلي على الشاعرة النلسطينيذ داران طاطور  

ودعم  أشهر أخرى  بلهمذ "الليراض 6أشهر  والستن مع وقف اللننيم  5الثالثا   بالستن الن لي 
منرمذ إرهابيذ"  "يثب  أن هنا  نرامين قضاأليين في الل امل مع الليراض  أيدهما لل رر واتخر 

ولشير الويينذ اإلسراأليليذ إلى ل امل سلطا  إننام ال انون في إسراأليل "الملسامح" مع يهود  لليهود".
  اللي 25/2/1994بلاراا قاموا بلمتيد مننم متزرة اليرم اإلبراهيمي باروع غولدشلاين في الخليل 
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موليا فلسطينيا  وكمل  ضد يهود أفلوا باهدار دم إسياق رابين رأليس الوزرا   30قلل فيها 
 .1995اإلسراأليلي المي قلل ب د يملذ ليراض يمينيذ ضده عام 

 2012ولنل  أيضا إلى قرار المسلشار ال انوني السابق لليكومذ اإلسراأليلي يهودا فاينشلاين عام 
ملنا  لي يق ضد مؤلني "لوراة المل "  وهو كلير ل ليما  وض ه ياخاما  للتنود خالل  إغالق

اليرر على غزة  تا  فيه أنه "يمكن ا خم باليسبان قلل الرضع  من غير اليهود( بسبر الخطر 
 المسل بلي المي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليوبيوا شراران مثل والديهم".

 2/8/2018، اءلألنب األناضولوكالة 
 

 جديد جنوب المسجد األقصى تهويديافتتاح مركز   23
افللي  سلطا  االيلالل مسا  يوم ا ر  ا   مركزا لهواديا  لي  مسمى "مركز لرا  يهود  :ال دس

المسيييذ لنورة  اإلسالميذال ام للهيألذ  ا مينقال و  اليمن" ببلدة سلوان تنور المستد ا قوى.
سى  "إن افللا  مركزا لهواديا لي  مسمى مركز لرا  يهود اليمن يدخل ال دس والم دسا  ينا عي

في إطار ما يسمى بتراألم االسليطان المسلمرة على اعلبار أن تميع ا نشطذ االسليطانيذ 
على أراضي الضنذ الغر يذ الميللذ  بما فيها مدينذ ال دس  غير قانونيذ  ولشكل  اإلسراأليليذ

 ".1949من الناقيذ تنيف الراب ذ لسنذ  6ف رة  49انلهاكا  تسيمذ للمادة 
 1/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يوليو /تموزمستوطن اقتحموا المسجد األقصى في  3,800أكثر من   24

 3,800قال  داألرة ا وقاف اإلسالميذ في ال دس  إن أكثر من : عبد الرؤوف أرناؤو  - ال دس
لموز المنورم  مبينذ  أن مل  ال دد هو ا كبر خالل  ستد ا قوى في يوليو/مسلوطن اقليموا الم

وقال فراس الدبس  مسؤول اإلعالم بداألرة ا وقاف  في بيان أرسل نسخذ منه  عاما . 15شهر منم 
وأضاف: "هما  ملطرفين اقليموا المستد ا قوى خالل شهر يوليو". 3,809إلى ا ناضول  إن "
 د يستل القليام الملطرفين للمستد في شهر وايد".ال دد هو أكبر عد

   ب رار أيادي من الشرطذ اإلسراأليليذ.2003وكان  االقلياما  اإلسراأليليذ للمستد قد بدأ  في 
وأوضح "الدبس"  أن هما االرلنا  المليوظ هو مؤشر واضح على ازدياد أعداد الملطرفين وانلهاكالهم 

 .للمستد ا قوى في اتونذ ا خيرة
 1/8/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 يوقف خطة توسيع مساحة المعيشة لألسرى  االحتالل  25
أودر وزار ا من الداخلي "اإلسراأليلي" تل اد أردان أوامر لموليذ ستون االيلالل بوقف : وكاال 

للننيم خطذ لوسيع مسايذ الم يشذ لاسرى  بادعا  أن وزارة الماليذ لم لن ل ب د الميزانيذ الالزمذ 
 .شيكلمليون  60ووف ا  ردان  فان اليدي  عن مبلي  قرار الميكمذ ال ليا في هما الشذن.

نيسان وأورد  ويينذ "هآرلس" أن الوزارة واغ  عدة لدابير لهدف إلى لننيم ال رار يلى أبرال/
 ملر مر ع لكل ستين  لرلنع 3.5ال ادم  وان  ال رار على لخوي  مسايذ م يشذ ال ل ل عن 

 اليالي. 2018ملر مر ع بيلول نهايذ عام  4.5إلى 
ومن بين أمور أخرى  ل رر ل وير فلرة الستن لبض ذ أسابيع أخرى بورف النرر عن ل لي  ثل  

وأعلن أردان  أمس  أنه قرر سير مشرو  ال انون لل وير فلرة ستن ا سرى  والمي كان  المدة.
لتنذ الداخليذ في الكنيس  ولمراره في ال را لين من المنلرض أن يوادق عليه أمس ا ر  ا  في 

أسير. ومن أتل لننيم  1000الثانيذ والثالثذ خالل فلرة ال طلذ  يلى يلسنى اإلفرا  عما ي رر من 
قرار الميكمذ ال ليا أعلن  "إسراأليل" أنها ل لزم بنا  سب ذ أقسام خيم مخووذ لاسرى ا منيين في 

 ى تانر لرميم ا قسام الموتودة.بايذ ستن الن ر "كلسي و "  إل
 2/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 "هآرتس": تزايد وتيرة هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالضفة  26

كشن  موادر إعالميذ عبراذ  الن ار عن اسلمرار لواعد الهتما  اللي يشنها : ال دس الميللذ
وأوضي  ويينذ "هآرلس"   يذ الميللذ.مسلوطنون يهود على ال رى النلسطينيذ في الضنذ الغر 

  أن لل  الهتما  أوبي  "رولينيذ"  مشيرة إلى أنه "في كل أسبو  ل رابا  ا ر  ا  ال براذ  يوم
يسلي ظ النلسطينيون في قرى مخللنذ على لخرار ممللكالهم وش ارا  ليراض ولهديد كلب  باللغذ 

 ال براذ".
اليلالل لل شرا  منهم للور طهم في تراألم الكراهيذ ضد ومكر  الويينذ  أنه رغم اعل ال شرطذ ا

وأفاد  الويينذ ال براذ  ن ال  عن منرمذ  النلسطينيين  إال أنهم ال يلبثون يلى يلم إطالق سرايهم.
"بلسيلم" اإلسراأليليذ  بذنه قد لم لخرار ألني شترة على ا قل  ل ود لمزارعين فلسطينيين "وق وا 

ولنل  "هآرلس" النرر إلى أن قطع ا شتار في  من تانر المسلوطنين". ضيايا لتراألم الكراهيذ
 ب ض ا ييان لزامن مع إيراق يزم ال    وي ل ش ير  وث ر ليطارا  وكلابذ الش ارا  ال براذ.

وانشط مسلوطنون إسراأليليون في لننيم هتما  ضد ممللكا  فلسطينيذ  داخل ا راضي الميللذ 
ول وم همه المتموعذ  يذ  وشرقي ال دس الميللذ  لي  اسم "لدفيع الثمن".  والضنذ الغر 1948عام 



 
 
 
 

 

 17 ص             4705 العدد:             8/2/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

بذعمال لروي يذ  لول يد مياوال  ال لل  واالعلدا  على ممللكا  وأراضي النلسطينيين باليرق 
 واللخرار  إلى تانر االعلدا  على الم دسا  اإلسالميذ والمسيييذ  ونب  الم ابر.

 1/8/2018، فلسطين أون الين
 

 استشهاد طفل فلسطيني جراء حصار مخيم اليرموك  27
عاما ( بسبر اليوار اللام المي فرضه النرام 11اسلشهد الطنل النلسطيني يوسف زعطو   : دمشق

السوري على مخيم اليرمو   والمي منع بموتبه إدخال المواد الغماأليذ وا دويذ والمسللزما  الطبيذ 
ينيي سوراذ عن موي الطنل  اليوم ا ر  ا   أن نتلهم لم ون ل  متموعذ ال مل من أتل فلسط إليه.

دخاله ب د م اناة طوالذ إلى لركيا  ولكنه دخل بغيبوبذ فارق اليياة  ن له بسبر سو  وض ه الويي وا 
 على إثرها  مضينين أن لديهم طنل آخر ما زال ي اني من ننس المرض وهو بيالذ يرتذ.

م ل ال   يي  يسلمر النرام السوري  106ا  فلسطينيا  بينهم التأل 1,680وقد وث   فانه وثق اعل ال 
 باللكلم على مويرهم  وأماكن اعل الهم وأوضاعهم الوييذ.

 1/8/2018، فلسطين أون الين
 

 يوليو /تموزخالل  المقد سات بالضفة والقدس انتهاك إسرائيلي بحق   100أكثر من   28
انلها   100نيذ النلسطينيذ: إنها ستل  أكثر من قال  وزارة ا وقاف والشؤون الدي: ال دس الميللذ

إسراأليلي في المستدين ا قوى بال دس واإلبراهيمي بمدينذ الخليل  باإلضافذ إلى االعلدا  على 
وأفاد  الوزارة  في ل رار لها  يوم  الم دسا  والم اما  اإلسالميذ  خالل شهر لموز/ يوليو الماضي.

اعلدا   وانلهاكا  واقلياما  للمستد ا قوى  باإلضافذ  32لمنورم  شهد ا ر  ا   أن شهر لموز/ يوليو ا
وأشار   لن"هتمذ شرسذ" سوا  من خالل الينراا  أسنل ا قوى أو اقليامه بوورة "همتيذ وعنينذ".

 وقلا  في المستد اإلبراهيمي في مدينذ الخليل. 51إلى أن سلطا  االيلالل من   ا مان 
 1/8/2018، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 مسيرة العودة لمحكمة الجنايات الدولية تسليم ملف حول جرائم االحتالل بحق    29

سل م  الهيألذ الوطنيذ لمسيرا  ال ودة وكسر اليوار ميكمذ التنايا  الدوليذ ملنا  كامال  يول : غزة
 السلميذ في قطا  غزة. تراألم االيلالل اإلسراأليلي وانلها  تيشه لل وانين الدوليذ أثنا  قم ها للمسيرا 

وقال  الهيألذ في بيان لها مسا  اليوم ا ر  ا  إن مسؤول اللتنذ ال انونيذ لديها الي وقي وال  عبد 
 ال اطي سلم الملف إلى ميكمذ التنايا  الدوليذ.
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ومكر  أن اللتنذ ال انونيذ كان  ألم  لتهيز ملف قانوني وي وقي ملكامل ي رض انلهاكا  
 ا سابيع الماضيذ بيق الملراهران السلميين المشاركين في مسيرا  ال ودة.االيلالل خالل 

و ين  الهيألذ أنها تهز  ل رارا  ي وقيا  يول طبي ذ الليركا  السلميذ للمسيرا   ول ارار ملخووذ 
والوينيين والطواقم الطبيذ  وممكرة إياطذ وبالغا  ورسالذ لم  ا طناليول تراألم االيلالل بيق 

 تمي ا من تانر اللتنذ إلى مكلر االدعا  ال ام في ميكمذ التنايا  الدوليذ. لسليمهم
وابذ أكثر من  160وأسنر  مسيرا  ال ودة اللي دخل  شهرها الرابع عن اسلشهاد نيو  فلسطينيا   وا 

 ألنا باوابا  مخللنذ. 16
 1/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ة بمحافظة سلفيتعمر لمست إفشال محاولة تسريب أرض محاذية  30

كشف تهاز المخابرا  ال امذ في ميافرذ نابلس يوم ا ر  ا  عن أنه لمكن من إفشال مياولذ 
لسرار قط ذ ارض مسايلها عشرة دونما   مياميذ لمسلوطنذ "بركان" الم امذ على أراض ميللذ من 

لون ذ مع االيلالل  وأيال وأشار إلى أنه اعل ل الملورطين في مياولذ ع د همه ا ميافرذ سلني .
 الملورطين في المياولذ إلى النيابذ ال امذ  السلكمال اإلترا ا  ال انونيذ بي هم يسر ا وول.

 1/8/2018، األيام، رام هللا
 

 األسير الصحفي عالء الريماوي يخوض إضرابًا عن الطعام رفضًا العتقاله  31

بو أيمد اليوم ا ر  ا   أن ا سير الويني عال  أكد ميامي نادي ا سير النلسطيني منمر أ :رام هللا
عاما ( من ميافرذ رام هللا والبيرة يخوض إضرابا  منلويا  عن الط ام منم اليوم ا ول  40الراماوي  

ومكر الميامي أبو أيمد أن الويني  العل اله  ومل  رفضا  العل اله على خلنيذ عمله الويني.
 "عوفر" ومن الملوقع أن ُل  د له تلسذ ميكمذ يوم غٍد الخميس. الراماوي يل رض لللي يق في م ل ل

 1/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "العليا" اإلسرائيلية تؤجل النظر في قضية "الخان األحمر"  32

مه طاقم   يوم ا ر  ا   أتل  الميكمذ ال ليا اإلسراأليليذ في ال دس النرر في االللماس المي قد 
لهيألذ شؤون التدار واالسليطان  بشذن وقف هدم قراذ الخان ا يمر شرق ال دس الميامين اللابع 

وأمهل  الميكمذ ميامي الدفا  والنيابذ خمسذ أيام لل ديم  الميللذ  بين مدينلي ال دس وأرايا(.
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ادعا ا  مكلوبذ بنا  على الن ا  المي ترى اليوم في الميكمذ  وب دها قد يلخم قرار نهاألي في 
 ليدد تلسذ تديدة. ال ضيذ أو

إلى  -في لورايا  ع ر التلسذ-وووف الميامي لوفيق تباران ن ا  اليوم بذنه و ر  مشيرا 
أن دواعي فلح الملف متددا ب د إقرار الميكمذ خالل مايو/أيار الماضي هدم اللتمع  هو تواز 

 ل ديم مخططا  هيكليذ لللتمع وفق ال وانين الم مول بها.
الخان ا يمر" اللي أطل لها هيألذ م اومذ التدار واالسليطان  قد دع  وكان  يملذ "أن موا 

النلسطينيين بكل أطيافهم لللواتد منم الليلذ في ال راذ المهددة بالهدم  باللزامن مع ع د الميكمذ 
وقد لمكن ميامو هيألذ م اومذ التدار واالسليطان من اسلودار قرار من الميكمذ ال ليا   تلسلها.

 أغسطس/آر. 15ل النرر في ملف الخان ا يمر ولتميد الهدم يلى ي ضي بلذتي
 1/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كايروس فلسطين: جنوب إفريقيا رائدة دعم القضية الفلسطينية في القارة السمراء  33

( المسؤولين والمتلمع المدني والكنسي في تنور أطلع وفد كايروس فلسطين  وقنذ يق  : رام هللا
 على االنلهاكا  اإلسراأليليذ المسلمرة ضد أبنا  ش بنا.إفرا يا 

وأكد وفد كايروس فلسطين إلى تنور إفرا يا المكون من ا مين ال ام رف   قسيس  وا ر تمال 
ضرورة وعي المتلمع المدني في تنور إفرا يا عن م اناة ش بنا  نه عانى  نوار خضر  ومنى 

 ي ش بنا اتن منها.من ال نوراذ واالضطهاد ساب ا كما ي ان
وقال ا ر تمال لن"وفا" إن الوفد أنهى زاارله لتنور إفرا يا اللي اسلمر  أسبو  كامل  الل وا خاللها 
مع متموعذ من ا شخا  من اليزر الياكم  وناألبذ وزار المواوال   والمتلمع المدني 

زاارة هدف  إلى شر  وأضاف إن ال   إضافذ إلى متلمع الكناألس وال ديد من المسلمين.BDSوال
ال ضيذ النلسطينيذ واللطورا  ا خيرة على ا رض  وأهميذ دور تنور أفرا يا خاوذ أنها مر  
ساب ا بهمه اللتر ذ  ولشتي هم للل اون لدعم ال ضيذ النلسطينيذ من كافذ المسلويا  السياسيذ 

 والش بيذ.
رة فلسطين  والمشاركذ في المؤلمر وأشار إلى أنه لم دعوة ب ض الشخويا  من تنور إفرا يا لزاا

دولذ يول  20الدولي "لكايروس" المي سي  د في شهر كانون ا ول الم بل في بي  ليم  بمشاركذ 
وأوضح ا ر تمال أننا نس ى للكون تنور إفرا يا راألدة دعم  ال الم من أودقا  الش ر النلسطيني.

لكبيرة في ال ارة السمرا   خاوذ أن اليزر الياكم   لمكانلها اا فرا يذال ضيذ النلسطينيذ في ال ارة 
في تنور إفرا يا أخم قرارا بلخنيض مسلوى لمثيل بلدهم في إسراأليل ل األم بذعمال وسيبوا السنير 
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يوال رسالذ ش بنا إلى  في يينه. ولابع أن وفد كايروس سيزور قرابا الهند وسراالنكا لننس الغايذ  وا 
 ضيذ النلسطينيذ.ال الم أتمع  ليشد الدعم لل 

 1/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قبرًا في مخيم العروب 12االحتالل يجرف   34
 الخليل.قبرا في مخيم ال رور شمال مدينذ  12  على لتراف ا ر  ا أقدم  قوا  االيلالل  اليوم 

وة من تنود االيلالل  اقليموا وأفاد  موادر ميليذ  بذن ترافذ لاب ذ لتي  االيلالل  لراف ها ق
 مؤخرا لم برة المخيم. إضافلهاقبرا  لم   12المخيم وترفوا 

 1/8/2018، األيام، رام هللا
 

 بروفيسور فلسطيني ينال أعلى المناصب األكاديمية والعلمية في بريطانيا  35
م تام لين وديع عواودة: ياز طبير فلسطيني بارز على مرلبذ "بروفيسور زاألر" من أه -الناورة 

 في المملكذ المليدة  ل ديرا  بياثه ومساهماله ال لميذ والتراييذ في ال الم.
عن س ادله بييازله على  48وعبر البروفيسور سليم يج يييى من مدينذ الطيبذ داخل أراضي 

مرلبذ "لشير بروفيسور"  وهو المنور ا على أكاديميا وعلميا في المملكذ المليدة في متال ال لر 
ترايذ ال لر والرأللين  مؤكدا أن مل  سيليح له فروذ كبيرة لشق طراق في بنا  ولطوار مؤسسا  و 

عاما( أنه لل ى  50يج يييى   أكد سليموفي لورايا  خاوذ بن"ال دس ال ر ي"  فلسطينيذ وعر يذ.
ممكرة لبلغه بمنيه همه المرلبذ الرفي ذ النادرة من تام لي براسلول تنور غرر براطانيا  وغالسكو  

  ول لبر من أعرق التام ا . موضيا أنه لم لبليغه 1452لم لذسيسها في  إسكللنديذوهي تام ذ 
هر اسمه رسميا في الأليذ بمل  بشكل اعليادي  نافيا وتود أي ف اليا  ايلناليذ. وقال إنه سير

 التام لين في مطلع آر/أغسطس ال رار.
ويشغل يج يييى اليوم عدة مهام كالرأليس اللننيمي لمسلشنى نابلس  وعميد كليذ الطر وال لوم 
الطبيذ في تام ذ النتا  و روفيسور ومدير الم هد الوطني لترايذ ال لر والرأللين في مسلشنى 

في تام ا  براطانيذ. وسبق أن قام بلذسيس قسم زراعذ ال لر  نابلس  عالوة على كونه مياضرا
 .2011االوطناعي في تام ذ غالسكو  كما قام بذول عمليذ زر  هنا  عام 

 2/8/2018، لندن، القدس العربي
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 فتح وحماسحركتي القاهرة تستعد إلطالم خطتها للمصالحة بين   36
لن"اليياة" إن االسلخبارا  الموراذ لس ى قال  موادر سياسيذ مطل ذ : ميمد الشاملي -ال اهرة 

إلى لي يق اخلراق في موقف يماس لي لرر من لوور فلح يول لننيم ا فكار الموراذ  خوووا  
أن اليركلين ردلا في شكل إيتابي عليها  وأن ال اهرة وعدلهما بضمان لننيم المرايل المخللنذ مع 

وأكد  الموادر أن ال اهرة  من دون لتاوزها. ب ض الل ديم واللذخير في المرايل الزمنيذ ولكن
بودد اليوول على مواف ذ اليركلين إلطالق خطلها اللننيميذ للمواليذ وأن النواألل النلسطينيذ 

وأشار  الموادر إلى  المخللنذ سلبلي بها في غضون ساعا  من نتا  الميادثا  مع يماس.
االسلخبارا  الموراذ وفلح ويماس خالل إمكان ع د ل ا  ثالثي رفيع في ال اهرة يضم مسؤولي 

 الساعا  ال ليلذ الم بلذ.
 2/8/2018، لندن، الحياة

 
 "إسرائيل"عون يدعو الجيش للوقوف بوجه أطماع   37

في كلمذ أل اها خالل لرؤسه ينل لخراج ضبا  دورة  اللبناني ميشال عون رأليس الاعلبر بيرو : 
د التي  الثال  والسب ين  أن "دور التي  ما زال "فتر الترود" في الكليذ الير يذ لزامنا مع عي

كامال في يمايذ التنور من أطما  إسراأليل  بالل اون الكامل والمنسق مع ال وا  الدوليذ"  أكد أن 
"كل مياوال  إسراأليل لن ليول دون عزمنا على المضي في االسلنادة من ثرولنا الننطيذ  وقد بلنا 

 سلدخل لبنان في المسل بل ال رار إلى مواف الدول الننطيذ".على مشارف مريلذ اللن ير  اللي 
 2/8/2018، لندن، الشرم األوسط

 
 معاريف: السعودية تقضي على صفقة القرن   38

ويينذ "م اراف" ال براذ إن المملكذ ال ر يذ الس وديذ قض  على اتمال في "ون ذ ال رن"   قال
ومكر  الويينذ  ا مراكي  دونالد لرامر.ا مراكيذ  ب د لوتيهها رسالذ قاسيذ إلى الرأليس 

اإلسراأليليذ  الثالثا   أن الرسالذ اللي ب ث  بها الس وديذ يول رفضها لن"ون ذ ال رن"  اللي ال ل الج 
ملني ال دس والالتألين النلسطينيين  أيبط  الرأليس ا مراكي دونالد لرامر  وقض  سراراا على 

بذن الرأليس النلسطيني  ميمود عباس  والسلطذ النلسطينيذ وأفاد  الويينذ  "الون ذ ا مراكيذ".
ليسا الوييدين اللمين رفضا "ون ذ ال رن"  إنما انضم  إليهما المملكذ ال ر يذ الس وديذ  اللي 

 اغلال  آمال الرأليس لرامر  المي اعل د أن الرااض يلينذ واشنطن.
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ومو شامير  أن همه الرسالذ الس وديذ وكلر الميلل السياسي للويينذ على موق ها اإللكلروني  شل
ن لم لكن إعالنا رسميا  لكنها على ما يبدو لمضي في هما الطراق.  ل ني نهايذ "ون ذ ال رن"  وا 

أكد  موادر دبلوماسيذ أن ال اهل الس ودي  المل  سلمان بن عبد ال زاز  هو من يلخم ال رارا  
 اوذ لدعم الرأليس النلسطيني ميمود عباس.في البالد يول قضيذ الشرق ا وسط  وقدم ضمانا  خ

 1/8/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 اختتام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة  39
اخللم  ا مانذ ال امذ لتام ذ الدول ال ر يذ بال اهرة  يوم ا ر  ا   أعمال الدورة  :وفا - ال اهرة

على شؤون النلسطينيين في الدول ال ر يذ المضينذ برألاسذ عضو اللتنذ لمؤلمر المشرفين 100الن
 اللننيميذ لمنرمذ الليرار  رأليس داألرة شؤون الالتألين أيمد أبو هولي.

وشار  في المؤلمر ا مين ال ام المساعد لشؤون فلسطين وا راضي ال ر يذ الميللذ بالتام ذ ال ر يذ 
نذ  بنا  الش ر النلسطيني  إلى تانر ممثلي المنرمذ ال ر يذ السنير س يد أبو علي  والدول المضي

 لللر يذ والث افذ وال لوم  ومنرمذ الل اون اإلسالمي  والمنرمذ اإلسالميذ لللر يذ وال لوم والث افذ.
وأكد السنير أبو علي ير  الدول ال ر يذ على الوقوف بتانر ال ضيذ النلسطينيذ سوا  ش بيا أو 

ي لورايا  للوينيين في خلام أعمال المؤلمر  إننا ن مل على اللودي ل انون وقال ف قياديا .
ال وميذ المي ودر عن الكنيس  اإلسراأليليذ  واهدد ال ضيذ النلسطينيذ في أوولها وي بر عن 
المذساة سوا  في االسليطان أو اللهواد  وسنلودى لهما ال انون في الميافل الدوليذ واإلقليميذ 

 رلمانيذ.والش بيذ والب
وأكد لذييد التميع اسلمرار الم اومذ السلميذ اللي ل بر عن اللمس  بالي وق والثواب  الوطنيذ 
النلسطينيذ  ولذييد خطوا  الرأليس ميمود عباس من أتل الدفا  عن ي وق الش ر النلسطيني 

 والنضال واسلمرار بنا  مؤسسا  الدولذ النلسطينيذ وعاوملها ال دس الشرقيذ.
لى أن المؤلمر ناق  على مدى خمسذ أيام اللطورا  اللي لشهدها ال ضيذ النلسطينيذ وأشار إ

واالنلهاكا  اإلسراأليليذ الخطيرة لي وق الش ر النلسطيني وفي م دملها قضيذ ال دس خاوذ ب د 
مر اعلبارها عاومذ لدولذ االيلالل ون ل سنارة بالده إليها وما لب ه من ليركا  اقرار الرأليس لر 

سالميذ لمواتهذ هما ال رار المخالف لكافذ قرارا  الشرعيذ الدوليذ  وما لل رض له المدينذ عر ي ذ وا 
 إلىوأوضح أبو علي أن اللوويا  الوادرة عن مؤلمر المشرفين سيلم رف ها  من هتمذ شرسذ.

 متلس تام ذ الدول ال ر يذ ووزرا  الخارتيذ ال رر لللوديق عليها وال مل بها.
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مشرفين على شؤون النلسطينيين في الدول ال ر يذ المضينذ اللطورا  اللي لشهدها وبي  مؤلمر ال
ال ضيذ النلسطينيذ واالنلهاكا  اإلسراأليليذ الخطيرة لي وق الش ر النلسطيني وفي م دملها قضيذ 

"ا ونروا" وأوضاعها الماليذ  والوضع الخطير المي لواتهه الوكالذ واهدد بلوقف  ال دس ونشا  وكالذ
نشاطهال إثر قرار اإلدارة ا مراكيذ بلخنيض لموالها للوكالذ وكينيذ مواتهذ هما الخطر الكبير المي 

مليون الت  فلسطيني في الدول ال ر يذ المضينذ وي وف باسل رار وأمن المنط ذ  إلى  5.5يهدد 
  ولطورا  تانر مناقشذ آخر اللطورا  المل ل ذ باالسل مار االسليطاني  وتدار النول ال نوري 

 االنلناضذ  واللنميذ في ا راضي النلسطينيذ الميللذ.
 1/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عن الحدود اإلسرائيلية كيلومتراً  85 ةروسيا: إبعاد القوات اإليرانية في سوري  40

  قال كبير المناوضين الروس في الشذن السوري في م ابلذ ا ر  ا  أن بالده م لن ذ بذن ال وا
كيلوملرا عن اليدود اإلسراأليليذ  على الرغم  85اإليرانيذ في روسيا سلنسير إلى مسافذ ال ل ل عن 

من إورار إسراأليل على عدم السما  لل وا  اإليرانيذ باللواتد في أي مكان في سوراا ما ب د 
االعلبار وقال ألكسندر الفرانليف لموقع "سبولني " اإلخباري الروسي "ل د أخمنا ب ين  اليرر.

كيلوملرا من اليدود  85المخاوف اإلسراأليليذ  ولمكنا من لي يق انسيار للويدا  اإليرانيذ على ب د 
اإلسراأليليذ". وعندما ُسألل عما إما كان  إسراأليل أقل قل ا بشذن وتود ويدا  مواليذ لييرانيين على 

 يدودها  رد الفرانليف: "ن م  بالطبع  نين ملذكدون من مل ".
 1/8/2018، ز أوف إسرائيلتايم

 
 أردوغان: نرفض لغة التهديد التي تستخدمها العقلية اإلنجيلية الصهيونية في واشنطن  41

قال الرأليس اللركي رتر طير أردوغان اليوم ا ر  ا   إنه من غير الممكن قبول لغذ اللهديد : أن رة
وأوضح أردوغان في  ا مراكيذ. اللي لسلخدمها ال  ليذ اإلنتيليذ الوهيونيذ في الواليا  المليدة

وأضاف: "سنواول المضي  لورايا  للوينيين  أن لركيا ال ل اني مشكال  مع ا قليا  الدينيذ.
 قدما على الطراق المي نؤمن به  دون أدنى لنازل عن يرالنا واسل اللنا واسل الليذ قضاألنا".

ضيذ ال س ا مراكي أندرو برانسون  ولطرق أردوغان إلى اللولر الياول بين أن رة وواشنطن بشذن ق
وقال بهما الخوو : "إن لوتيه لهديدا  إلى لركيا  المي يياكم في لركيا بلهم اللتسس واإلرهار.

في هما الشذن ال ي ود بالننع على أيد  فنين أرهرنا إلى يومنا هما لضامنا تيدا مع الواليا  
ولابع: "ليس من الالألق أن  في كوراا". المليدة ا مراكيذ في يلف شمال ا طلسي  وكنا م هم
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 لودر من واشنطن مثل همه اللهديدا  ضد يلينلها  لركيا( اللي كافي  م ها في عدة متاال ".
وأردف قاألال: "على الواليا  المليدة ا مراكيذ أن ل لم بذن لركيا ال لرضا لمثل همه اللهديدا   

 ".فمن المنروض أنهم ي لمون شخويلنا وطباعنا تيدا
 1/8/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "قراصنة يمنيون" يخترقون موقع القناة العاشرة اإلسرائيلية  42

لمكن  تماعذ لطلق على ننسها "أنا اليماني" من اخلراق الموقع اإللكلروني لل ناة : ميمود متادلذ
ونيذ الرأليسيذ  ب د ال اشرة اإلسراأليليذ  مسا  يوم ا ر  ا . ووضع المخلرقون مكان ا خبار في ال

اللاب ذ لالسلخبارا  ال سكراذ  8200يمفها  رسالذ ل ول: "التي  السيبراني اليمني يهاتم الويدة 
ل ال راونذ وور ا خبار الرأليسيذ على ونيذ الموقع بوورة مواطن يمني ييمل  اإلسراأليليذ". و د 

 تثذ طنل يخر  من بين ا ن اض والركام كلر عليها "أنا يماني".
وب د أن سيطر المخلرقون على موقع ال ناة اإلسراأليليذ لدقاألق م دودة  اسل ادة ال ناة ال اشرة 

 سيطرلها على موق ها اإللكلروني دون اإلعالن عن هويذ التهذ المخلرقذ.
وتا  في اليسار الرسمي لل ناة ال اشرة على "لوالر": "بدأ المورنون الننيون لل ناة باترا ا  فوراذ 

 الوضع لما كان عليه بالسابق وليرار مضامين ا خبار اللي لم اخلراقها".إلعادة 
وتا  االخلراق ب د ساعا  على لهديد رأليس اليكومذ اإلسراأليليذ  بنيامين نلنياهو  بمشاركذ إسراأليل 

 "أنوار هللا"بيلف دولي ضد إيران والتماعا  المسليذ المواليذ لها  في إشارة إلى تماعذ 
 يلشكل بزعم يمايذ الممرا  البيراذ في البير ا يمر.اليوثي(  قد 

 1/8/2018، 48عرب 
 

 "إسرائيلة"ل "المؤتمر الصهيوني المسيحي" يحتفل بترامب بطالً  :واشنطن  43
ان  د ا سبو  الماضي في ال اومذ ا مراكيذ واشنطن مؤلمر "الوهاينذ  :س يد عرا ا  -واشنطن

ن من أتل إسراأليل" يي  خاطبلهم سنيرة الواليا  المليدة المسيييون" لمنرمذ "المسيييون المليدو 
 ا مملدى ا مم المليدة نيكي هايلي منددة بالمنرمذ الدوليذ اللي ل مل فيها سنيرة لبالدها  م لبرة 

المليدة "مركزا  لم اداة إسراأليل واللرواج  عداألها" وأن يركذ م اط ذ إسراأليل  بي.دي.إس  اللي 
ر التام ا   وأسالمة التام ا  كنكر يدي  يسليق اللبني  ما هي إال لنلشر بين ونوف طال

 "وته آخر لم اداة الساميذ  ولشكل خطرا ال بد من اقلالعه".
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وركز مؤلمر "مسيييون مليدون من أتل إسراأليل"  وهي منرمذ يمينيذ ملطرفذ للذثر بشكل كبير 
سذ ا مراكيذ على ضرورة سن ال وانين بذدبيا  ودعم اللو ي اإلسراأليلي في "واشنطن" يول السيا

 اللي من شذنها لترام م اط ذ إسراأليل أو المسلوطنا  اإلسراأليليذ.
لى تانر هايلي ف د لضمن  قاألمذ المليدثين في المؤلمر المي يضره  شراط فيديو  ناشط  5,000وا 

 نلنياهو.لنلنياهو  وخطابا من رون ديرمر  السنير اإلسراأليلي في واشنطن وكبير مسلشاري 
ودف   المنرمذ الملطرفذ من أتل قطع كافذ المساعدا  عن النلسطينيين "يلى ي بلوا باعلراف 
الرأليس ا مراكي لرامر بال دس عاومذ إلسراأليل وي ودون إلى المناوضا  المباشرة مع إسراأليل 

ين في في المألذ من المشرع 98والل ى المشاركون في المؤلمر اليميني مع  دون قيد أو شر ".
 .الكونغرس ا مراكي أو مورنيهم بيسر بيان ودر عن المنرمذ

 31/8/2018، القدس، القدس
 

 دون علم تل أبيب موقع "ديبكا": واشنطن فاوضت طهران سراً   44
يران ع دلا "مبايثا  اسلكشافيذ غير مباشرة"  كشف موقع "ديبكا" اإلسراأليلي أن الواليا  المليدة وا 

و/يزاران الماضي دون علم إسراأليل اللي افلرض  أن اإلدارة ا مراكيذ عبر سلطنذ عمان مطلع يوني
وبيسر الموقع  ف د أشرف على همه االلواال  من التانر  لن ل وم بذي مبادرة دون إعالمها.

ال ماني وزار الخارتيذ يوسف بن علوي بن عبد هللا المي أترى توال  عدة بين واشنطن وطهران  
 ار الخارتيذ ميمد تواد رراف المي زار مس ط بدايذ يوليو/لموز الماضي.ومن التانر اإليراني وز 

وقال الموقع إن هالين الشخويلين كان لهما دور ميوري خالل سنلين من الدبلوماسيذ الخنيذ مكن 
في النهايذ من لوقيع االلناق النووي مع إيران في عهد الرأليس ا مراكي السابق بارا  أوباما عام 

ار إلى أن همه االلواال  كان عنوانها ال راض إيرانيا "اسلكشاف شرو  لرامر" كما أش .2015
ومكر الموقع أن إسراأليل لناتذ  إزا  ل ارار ليدث  عن  لمناقشذ الناق نووي تديد مع طهران.

 اسل داد الرأليس ا مراكي دونالد لرامر لل ا  نريره اإليراني يسن روياني.
 1/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ونروا تعمل على توفير تمويل لفتح مدارسها في الموعد المحدداأل   45

ونروا في الضنذ الغر يذ وغزة  على قرار ا في وق  للواول ايلتاتا  مورني وكالذ : رام هللا
الوكالذ فول مألا  منهم ول لي  خدمالها بن ل ا زمذ الماليذ اللي ل وف بها منم خنض الواليا  

ويذ في ميزانيلها  أعلن  الوكالذ اللاب ذ لامم المليدة أنها ل مل بشكل المليدة مساهملها السن
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ملواول ومكثف لضمان عدم مساس ا زمذ بال ام الدراسي في مدارسها  ومل  من خالل لوفير 
 المبالي المطلوبذ لنليها.

وقال مدير عمليا  الوكالذ في الضنذ الغر يذ سكو  أندرسون إن "ال مل تاٍر وبشكل مكثف 
مدرسذ لوفر الل ليم لنوف مليون  700لضمان المبالي المطلوبذ لنلح مدارس أونروا  البالي عددها 

طالر وطالبذ"  منوها  إلى أن قرار بد  ال ام الدراسي سيلخمه المنوض ال ام منلوف الشهر التاري  
د أمس  في إللمام التهود التاراذ للذمين اللموال الالزم. وأضاف أندرسون في مؤلمر ويافي ع 

م ر م هد الم لمين في رام هللا  أنه "على رغم الو وبا  اللي لواته أونروا  إال أننا ن مل على 
لوفير ا موال الالزمذ النطالق ال ام الدراسي في الموعد الميدد". وأضاف أن يملذ "الكرامذ ال ل در 

 217ل اني عتزا  يول إلى  مليون دوالر  لكنها ال لزال 238بثمن" اللي أطل لها الوكالذ تم   
 مليون خالل ال ام التاري.

 2/8/2018الحياة، لندن، 
 

 مرشح سابق للرئاسة األمريكية يشارك بتدشين حي استيطاني في الضفة  46
يوم ا ر  ا     نافمة في إدارة الرأليس لرامر  شارك  ب ثذ أمراكيذ لضم شخويا: ميمود متادلذ

 يدى المسلوطنا  اإلسراأليليذ في الضنذ الغر يذ الميللذ.في ينل بمناسبذ لدشين يي تديد في إ
وضم  الب ثذ ا مراكيذ كل من المرشح الرألاسي ا مراكي السابق  ماي  هاكابي  ومدير 
االلواال  السابق في البي  ا بيض أنلوني سكارامولشي  والمدير ال ام لن"المتلس ال ام إلسراأليل 

 ى المرشح التمهوري للكونغرس أمير بنوا.النليذ"  توزاف فراغرل باإلضافذ إل
  أشار  الويينذ إلى أن ا ر  ا  وفي ل رار نشره الموقع اإللكلروني لويينذ تيروزاليم بوس   يوم

سكارامولشي  سييضر اليوم ينال  لبنا  الويدة السكنيذ ا ولى في مشرو  اسليطاني تديد سيدشن 
 بمييط مدينذ بي  ليم  وسط الضنذ الغر يذ الميللذ. ول ع مسلوطنذ "أفرا " في مسلوطنذ "أفرا ".

فيما أفاد  وكالذ " أسوشيلد برس" ا مراكيذ لانبا  أن ياكم واليذ إركنسو السابق  هاكابي  شار  
في وضع يتر ا ساس في يي اسليطاني تديد في مسلوطنذ "أفرا ". وعب ر خالل الينل عن 

 لمسلوطنذ واللي سيي  ها يوما  ما".رغبله بن"شرا  منزل ل ضا  ال طال  في ا
ون ل هاكابي المي ل مل ابنله سارة هاكابي ساندرز  سكرليرة وينيذ للبي  ا بيض  رو  السياسذ 
اللي ل لمدها إدارة الرأليس لرامر لتاه االسليطاني  ب وله إنه "ملذكد من أن الرأليس دونالد لرامر 

المشرو  االسليطاني(  نه بنا  ويير  لرامر( أن كان سيوبح مسرورا باالنضمام إليه  في لدشين 
 يرى مواقع البنا ".
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فيما ن ل  "تيروزاليم بوس "  عن سكارامولشي قوله إن إدارة لرامر لن لمارس أيذ ضغو  على 
إسراأليل للتميد االسليطان في الضنذ أو إزالذ أيذ مسلوطنا  هنا . منل دا  الرأليس السابق بارا  

   المي انل د االسليطان في الضنذ الغر يذ.2334لمرار قرار متلس ا من  أوباما إلسهامه في
وأفاد  الموادر أن "المتلس ال ام إلسراأليل النليذ"  المي ي د من المؤسسا  اليهوديذ ا مراكيذ 

 اللي ل مل على يشد الدعم إلسراأليل في الواليا  المليدة  لول  اللنسيق السلتالر همه الب ثذ.
 1/8/2018، 48عرب 

 
 : غالسكو تتعهد برفض المعارض العسكرية"إسرائيل"بعد مشاركة   47

ل هد متلس مدينذ غالسكو  كبرى مدن أسكللندا  برفض رعايذ أي  م ارض عسكراذ : هاشم يمدان
في المسل بل اسلتابذ  لشهور من االيلتاتا  الش بيذ ضد قراره برعايذ مؤلمر لكنولوتيا الدفا  

عد متلس المدينذ بن"إعادة النرر في مبادأله اللوتيهيذ" لضمان أن ل كس لي  سطح البير. كما و 
 "أن غالسكو مدينذ ليلرم ي وق اإلنسان".

يذلي مل  ع ر لشكيل يملذ ش بيذ للضغط على متلس المدينذ  واأللالف ضم  يملذ اللضامن 
  و"أسكللندا ضد (CND(  واليملذ ا سكللنديذ لنز  السال  النووي  SPSCالنلسطيني   اإلسكللندي

 ال سكرة"  باإلضافذ إلى يملذ مناهضذ لتارة ا سليذ.
وكان قد أقيم الم رض ال سكري  والمي ضم  شركا  لونيع أسليذ إسراأليليذ  في مدينذ غالسكو في 

(  وهما شركلا ا سليذ Babcock( و BAE Systemsأواخر الشهر الماضي  برعايذ شركلي  
(  اللابع Tridentلتديد برنامج لطوار ولشغيل و يع ا سليذ النوويذ  الرأليسيلان المسؤوللان عن 

للمملكذ المليدة. بينما كان  مدينذ غالسكو قد أعلن  ننسها متلسا  خاليا  من ا سليذ النوويذ في 
 .2017كانون ا ول/ديسمبر 

متلس  (  ووفيه ماكلواد  ببيانSPSCالنلسطيني   اإلسكللنديوريب  رأليسذ يملذ اللضامن 
المدينذ  وأضاف  أن اليملذ سل مل مع أعضا  االأللالف اتخران لضمان لننيم متلس المدينذ 

وأضاف  ماكلواد أن الضغط الش بي على متلس مدينذ غالسكو ومتلس المسلشاران  لل هده.
( م روف باسلثماره في موانع Strathclydeسيسلمر  ن المتلس ال يزال يدير وندوق م اشا   

 ذ وشركا  أخرى ملواطألذ في االنلهاكا  اإلسراأليليذ للي وق النلسطينيذ.ا سلي
 1/8/2018، 48عرب 
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 توضيحًا بشأن اعتداء جنودها على سفينة العودة "إسرائيل"النرويج تطلب من   48
ب د قيام السلطا  اإلسراأليليذ باطالق سرا  تميع الملضامنين الدوليين  المين لم  لل أبير:

ثذ أيام  في عمليذ قرونذ عسكراذ في عرض البير ا بيض الملوسط  طلب  ايلتازهم قبل ثال
وزارة الخارتيذ النرواتيذ من إسراأليل رسميا  لوضيح موقنها ول ليلها اليلتاز السنينذ النرواتيذ 

 اللي شارك  في أسطول كسر اليوار عن قطا  غزة.
شارة ال انونيذ لخمسذ نرواتيين كانوا بين وأكد  الخارتيذ النرواتيذ  أن طاقمها ال انوني ي دم االسل

راكبا لم ايلتازهم في إسراأليل  ر  ذ أيام  ممن كانوا على ملن سنينذ "كارسلاين". وهي لطالر  22
إسراأليل باعطا  لنسير لماما أوقن  هما المركر  وهو خار  المياه اإلقليميذ اإلسراأليليذ  واقلادله إلى 

وطالب  الوزارة في رسالذ  ياه اإلقليميذ ل طا  غزة يوم ا يد الماضي.مينا  أسدود  قبل أن يبلي الم
إلى وزارة الخارتيذ اإلسراأليليذ  لوضييا  يول رروف ايلتاز الطاقم والركار  وأخرى يول 
"ا سس ال ضاأليذ اللي يسلندون إليها في ايلتاز المركر"  كما أكد المليد  باسم وزارة الشؤون 

 ي أوسلو. وبالم ابل  رفض  الخارتيذ اإلسراأليليذ الل  ير على الرسالذ.الخارتيذ النرواتيذ ف
 2/8/2018، لندن، الشرم األوسط

 
 "العفو الدولية" تكشف عن استهدافها ببرنامج تجسس إسرائيلي الصنع  49

كشن  منرمذ ال نو الدوليذ اليوم ا ر  ا  أن أيد مورنيها كان مسلهدفا ببرنامج لتسس من لونيع 
وقال  المنرمذ إن مورنا ملخووا في متال ي وق اإلنسان في  إن.إس.أو" اإلسراأليليذ.متموعذ "

الس وديذ كان لل ى رساألل مشبوهذ في يزاران لبين أنها مياوال  إلوابذ هوالف المسلخدمين 
 ببرنامج "بيتاسوس" من إنلا  المتموعذ.

هيألذ رقابيذ م رها تام ذ ولم لذكيد ما لوول  إليه المتموعذ من تانر "سيليزن الر"  وهي 
لورنلو  ول وم بملاب ذ ل نيا  "إن.إس.أو". ول د "إن.إس.أو" وايدة من أبرز شركا  المراقبذ 

 السيبرانيذ في إسراأليل ولبيع برمتيالها ليكوما  يول ال الم لي  إشراف وزارة الدفا  اإلسراأليليذ.
 1/8/2018، األيام، رام هللا

 
 يعتذر لليهود بريطانيالالعمال  زعيم حزب  50

م زعيم يزر ال مال البراطاني تيرامي كور ين االعلمار عن يضوره ف اليذ لم  فيها الم ارنذ  قد 
بادة اليهود إبان اليرر ال الميذ الثانيذ.  بين ما ي وم به التي  اإلسراأليلي في قطا  غزة وا 
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 اليذ مكرسذ إلييا  في ف 2010واعلمر زعيم الم ارضذ البراطانيذ في بيان له عن مشاركله عام 
 مكرى الهولوكوس   م را بان لل  الن اليذ شهد  الل بير عن آرا  ال ي بلها وال يلغاضى عنها.
بين  2014وور   أثنا  لل  الن اليذ أيد الناتين من اإلبادة  هايو ماير  وهو كان يلى وفاله عام 

في غزة لشابه  "إسراأليل"النلسطينيين  ور  بذن لورفا   المنل دين لسياسا  لل أبير بيق  
 لورفا  النازاذ.

وقال كور ين في البيان: "في الماضي  وخالل تهودي الراميذ إلى إنواف الش ر النلسطيني 
رسا  السالم في إسراأليل وا راضي النلسطينيذ  رهر  في ب ض ا ييان على منوا  مع  وا 

 والضيق". أشخا  أرفض آرا هم لماما  وأعلمر عما لسبر فيه مل  من ال لق
 1/8/2018، األيام، رام هللا

 
 نبوءة شارون تتحقق من انسحابه من غزة  51

 د. عدنان أبو عامر
انسيب  قوا  االيلالل اإلسراأليلي من قطا  غزة وب ض  2005في مثل همه ا يام من عام 

مسلوطنا  شمال الضنذ الغر يذ ضمن ما أسماها شارون خطذ ف  االرلبا  أو االننوال عن 
 ينيين.النلسط

قد ال يلسع الم ام في همه السطور ال ليلذ ال اتلذ لليدي  في ا سبار اللي دف   من كان يسمى 
"رر االسليطان"  ومن ت ل أهميذ مسلوطنذ نلسارام وسط قطا  غزة بما  أهميذ لل أبير   ن 

 لخم قراره خالل أشهر قليلذ  وي رر االنسيار من عشران لتم ا اسليطانيا واخلي آالفي
 المسلوطنين من ال طا   ويغلق خلنه أبوار ال طا  بالمناليح  ويغادر إلى غير رت ذ.

البطلذ اللي اسلنزف  تي  االيلالل في غزة  إن م اوملهممن يق النلسطينيين أن يناخروا بال ول 
قبيل االنسيار بذشهر  وتب  منه أثمانا بشراذ باهرذ  هي اللي أتبر  شارون على الخام قراره 

اراخي لوقف نزاف دما  تنوده وضباطه  ويضع يدا لتنازا  التنود المين يذلون ميملين الل
 باللوابي  السودا  من ال طا .

هما كالم وييح  ولدعمه الي األق اللاراخيذ  والوقاألع الميدانيذ اللي لم ننساها ب د  لكن هنا  أسبابا 
  وب ض آخر من عدم كياسذ ودوافع بال  للكشف مع مرور الوق   فيها ب ض من المؤامرة

 النلسطينيين  وب ض ثال  خليط منهما.
لم لسير ا يدا  بميض الودفذ أن ليول االنلخابا  اللشرا يذ ب د أشهر م دودة ع ر 
االنسيار اإلسراأليلي من غزة  ليدخل النلسطينيون في زيمذ النوز واللنويض واإلفشال  ثم لذلي 
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   يلى وقع االن سام الل ين  وهكما لديرت  ا يدا  يلى االشلباكا  المسليذ في سايا  ال طا
يومنا هما  كل منا يل ي المسألوليذ على اتخر  يلى لاه  الي ي ذ  ولألن كان لسلسل ا يدا  

 باإلمكان أفضل مما كان. إنه كانواضيا لل ين المتردة  لكنها فروذ لل ول 
غير  لكنه كان مياطا ب دد من كبار التنراال  لم يكن شارون ينلح الننتان  وال يلنبذ  وال ي رأ ال

والخبرا   المين رأوا  وما زالوا يرون في غزة عبألا  وليس مخرا  أمنيا وديموغرافيا واقلواديا  مما 
 ت لهم ي ن ونه بضرورة اللخل  من همه الب  ذ التغرافيذ  وهكما كان.

على ا قل قطاعا  واس ذ منهم  أن  أوين  اليوم وب د ثالثذ عشر عاما يلذكد للنلسطينيين واإلسراأليلي
انسيار شارون من غزة لم يكن في متمله هروبا من ضغط الواقع ا مني المي شكلله الم اومذ  
على أهميذ هما ال امل وخطورله  بل شكل إل ا  لهمه التمرة المللهبذ بين أيدي النلسطينيين أننسهم  

عاما على  13ليوم  فهل لي    نبو ا  شارون ب د و تانبهم أش اؤهم الموراين  وهو ما ييول ا
 انسيابه من غزة؟!

 1/8/2018، فلسطين أون الين
 

 مشروع سياسي قتلته "السذاجة"  52
 نبيل عمرو
لشكل وعينا يول أمراكا كدولذ عرمى على أن سياسالها ومبادرالها لنلج من خالل مؤسسا  لملل  

 الم لوما  الكافيذ يول أي قضيذ للودى لها.
مر  المي قدم نمومتا  مخللنا  اهما الوعي مسيطرا  علينا وب راألن دامغذ  إلى أن تا  الرأليس لر  رل

 لونع السياسا  والمواقف  ولم ي د مسلغر ا  ووف الكثير منها بالسماتذ.
 وأكثر ما يتسد مل ... ون ذ ال رن...

تاز لسويذ لاراخيذ مر  عزمه على إنارير ال رر والنلسطينيون بوته خا  باعالن الرأليس لر 
 اإلسراأليلي ومركزه ال ضيذ النلسطينيذ. -للورا  ال ر ي 

كان لللريير مبررا  منط يذ  مل  أن مطلق مشرو  اللسويذ هو الرأليس ا مراكي  المي كان في 
 المهن أنه الرتل الوييد ال ادر على إقنا  إسراأليل ب بول لسويذ هو وان ها.

راذ لراتع الي ين بها في زمن "الر يع ال ر ي"  وهي أن يل ال ضيذ مر لنراوثانيها لبني الرأليس لر 
 النلسطينيذ هو المنلا  ا كثر فاعليذ ليل قضايا الشرق ا وسط الكثيرة والملداخلذ والملنترة.

رهار  ومثلما بالي الرأليس ا مراكي في إرهار ث له بالنتا   بالي ال رر في لشتيع الرتل  وا 
 ي هما ا مر المي اقلرن لاراخيا  بالمياوال  الناشلذ.االسل داد لم اونله ف
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ال ام الطوال المي عمل فيه بدأر ومواربذ الثناألي كولشنير وغرانبال   مع كل ا طراف لبلورة 
ويغذ ملنق عليها كذساس لليلل هما ال ام ينل بوقاألع سمي  باللمهيديذ  أنلت  يمرا  عر يا  

ول  يوم موق ذ ال دس إلى درتذ الي ين  بذن ما سر ر عن الون ذ وعالميا  تماعيا   وغم   شكوكا  و 
وُأيد أمراكيا  ضرر تمور المسلما  ال ر يذ إزا  الورا  مع إسراأليل  لل  المسلما  اللي لو لم 
اللخلي عنها في أي مياولذ من مياوال  ونع السالم  النلهى ا مر ولما رل في الواقع شي  

 راأليلي وال ضيذ النلسطينيذ.اإلس -اسمه النزا  ال ر ي 
انلبه الملاب ون لوقاألع الليضير لون ذ ال رن إلى أن وناعها أقاموا ي ينهم بنتايها على عدد من 
النرضيا  السامتذ اللي لنم عن تهل فاد  في م رفذ أسس وأعماق ومؤثرا  ال ضيذ الشرق 

واقف الدول ال ر يذ  ومدى أوسطيذ ومركزها النلسطيني  وهما أدى إلى اسلنلاتا  سطييذ يول م
 ارلباطها بال ضيذ النلسطينيذ ورمزها الم نوي ا كثر سطوعا  وتامبيذ "ال دس".

أي ميلل سياسي وأي وانع قرار  ال ينكر تديذ النزا  الخليتي مع السياسذ اإليرانيذ  اللي ال لخني 
ط ي ول ييال مل  إن س يها في الهيمنذ على ما يولها ويلى على المدى ا وسع  المنطق البسي

مواتهذ السياسذ اإليرانيذ للطلر لمسكا  بالمواقف ال وميذ لتاه النزا  مع إسراأليل وليس لخليا  عن همه 
المواقف. وبيسار منط ي بسيط فان الستال مع إيران والدخول ا مراكي اإلسراأليلي على خطه  

ي وييد من اللوسع المي يلخم غالبا  أفرز م ادلذ سياسيذ مضادة منادها "لكي ييتم الننوم اإليران
غطا  فلسطينيا  م دسيا   فال منا  من يل ال ضيذ النلسطينيذ وفق المبادرة ال ر يذ للسالم اللي 
وض لها الس وديذ ولنهملها إن لم ن ل ل امل  م ها إدارا  أمراكيذ ساب ذ  وال لزال لشكل رؤيذ 

سالمي وفلسطيني إ  سراأليلي".واق يذ ملوازنذ لسالم عر ي وا 
في منلوف عام اإلعداد لون ذ ال رن  ور ما قبل مل   انلشر ضبار كثيف يول المواقف ال ر يذ 
منها  وأثر على كثير من الميللين السياسيين خوووا  يين لوالر  لسرابا  ل لبر أن ا مور 

الالتألين وار  في طرا ها إلى النهايذ  فال دس اسلبدل  بها قراذ متاورة هي أبو ديس  وقضيذ 
نما با ف ال وما يد  مع "ا ونروا"  أدخللها السياسذ ا مراكيذ إلى طور االيلضار  ليس بالكالم وا 
هو الدليل ا وضح على مل . أما الدولذ النلسطينيذ المنشودة واللي لنلرض أن لكون لوأم الدولذ 

ال لرادها إسراأليل في ال براذ في سياق يل الدوللين  فسل وم في غزة للب ها ب ض البؤر اللي 
 الضنذ.

لبادل النلسطينيون وال رر ما يكني وازاد من االلهاما  باللواطؤ  ووار  ون ذ ال رن اللي لم 
ي رف منها غير اللسرابا   هي ميور اليياة السياسيذ  ومركز الن ا  والبي  على كل المسلويا  

 في ال الم ال ر ي.
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مكانيا  لطبي ها  مع  في همه ا يام ناليظ لرات ا  ملسارعا   في إي ا  همه الون ذ وودقيلها وا 
لرتيح يزداد كل يوم بذن همه الون ذ ر ما للغى أو لود  في ا رشيف ل ل م تزة لنلح لها ا بوار  

مر  فلن لكون الون ذ امر  لو يد  مل  وكل شي  ملوقع عن لر اوهنال  ايلمال أن يطريها لر 
ف إدارله من الورا  واليل  وشلان ما بين هما اللوويف وشي  أكثر من مبادرة أمراكيذ ل كس موق

 اسمه ون ذ ال رن.
 2/8/2018، الشرم األوسط، لندن

 
 منكوبة منطقةغزة   53

 راسم المدهون 
نها  االن سام  يلوافق النلسطينيون على الثرثرة والوكون الش ارا  المسلهلكذ عن الويدة الوطنيذ وا 

هاما . هنا  ي ي ذ يرونها بذمها  أعينهم ساط ذ في وضويها وي ودون إلى لبادل الشلاألم واالل
لكنهم يورون على إنكارها والل امي عنها: موضو  الويدة الوطنيذ ليس سوى وهم خرافي يتري 
لداوله خار  سياقه وشروطه وال أيد يراد له اللي ق  نه ببساطذ ال يراد أن يلنازل عن أسبار 

 االن سام  نها لخدم مواليه.
ا قيل عن مبادرا  أو وساطا  ومهما رن الب ض منا أن "خطورة المريلذ" سلنتح في فرض مهم

اسل ادة الويدة فهو واهم: من فولوا غزة عن السلطذ بان الر دموي لم ين لوا مل  ليلنازلوا ب د مل  
 عن يكم ال طا  الباألس مهما اشلد بؤس أهله.

خوان المسلمين ا خير  على تزارة الش ا  اللي هم ببساطذ ي ضون با سنان والنواتم على يلم اإل
يرادونها مشيخذ لهم وهم في سبيل مل  يواربون بكلل وبكل ما في ت بلهم من أضاليل ومناورا  
لكسر الوق  ولنراي أيذ مبادرا  من ميلواها ولديهم داألما  يتتهم ومراأل هم اللي لس نهم في 

ة الخالف ب ناوانها ا وقا  اللي يرن اتخرون أنها يرتذ فيخرتو  ن من "ترار الياوي" عد 
الم روفذ ويلى المبلملذ والشاألنذ. المناوضا  خيانذ يين ل وم بها السلطذ لكنها مشروعذ يين لكون 
ب يادلهم بوساطذ قطراذ  وهم في لن لهم بين لخوان لناوض السلطذ ول ريم لناوضهم ال يرف لهم 

  ويين دخلوها ب د مل  لم يلور  أيد أبرز قيادالهم في غزة تنن  وهم سبق أن أفلوا بلذثيم االنلخابا
 عن لبرار مل  بال ول ل ناة "التزارة": ل د كنا قادمين للسلطذ إما باالنلخار أو باالن الر.

هي يال لت لنا نرى في كل تهود اسل ادة الويدة ولتاوز االن سام تهودا  عبثيذ لن لكون نليتلها 
ي ا  ا لمتمو  النلسطيني في البلبلذ والضيا  المزاد من ف دان ا مل. البي  عن إال إهدار الوق  وا 

اسل ادة اللرابط مع قطا  غزة المخلطف يرل مهمذ وطنيذ لكن طرا ها ال يمر باللناوض ال بثي مع 
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يركذ يماس المسدود والمي أوول ال طا  المنننياور إلى بؤس غير مسبوق بسبر اليوار 
ن ذ والبطالذ. ما ل يشه غزة اليوم خلق رواهر اتلماعيذ شامة بالغذ الخطورة الخا االقلواديذوا زمذ 

أبرزها راهرة انليار الشبان ال اطلين من ال مل وراهرة انلشار المخدرا  وغيرها الكثير  ما يت لنا 
ندعو إلى اعلبار قطا  غزة منط ذ منكوبذ ليلا  قبل أي شي  إلى لخليوها من قبضذ يماس 

اليياة اإلنسانيذ ال اديذ اللي ي شها النلسطينيون اتخرون كي ال ن ول الش ور  وا عادلها إلى
 ا خرى.

لخلي  غزة من ورطلها اللاراخيذ مهمذ وطنيذ كبرى ن ل د أنها لسليق أن لكون هدفا  وش ارا  
لمنرمذ الليرار النلسطينيذ وللسلطذ النلسطينيذ كما للنواألل وا يزار وال وى السياسيذ وقوى 

لمتلمع المدني  ولي ي ها يبدأ من م اط ذ يماس ووقف اليوار م ها إلى أن لسلتير لخطوة لسليم ا
 السلطذ كاملذ وا علاق مليوني فلسطيني من هول ييالهم الباألسذ.

دعوة كهمه ن رف أنها سلالقي من يهاتمها باعلبارها ضد الويدة الوطنيذ وسيزايد عليها باليدي  
مون عن ا خوة والموير الوايد وغير مل  مما با  أناشيد يماسيذ لم الم اد والنارغ من أي مض

لي ق سوى النراغ وال دم. مل  ييلا  بالضرورة إلى إخرا  قضيذ اسل ادة غزة من غرف السلطذ 
والنواألل الضي ذ إلى فضا  ش بي أوسع يسلدر  مبادرا  ش بيذ ما  مضامين واق يذ لسلطيع أن 

رض يمكنه أن يوولنا إلى نلاألج ناتيذ لي ق الهدف المنشود المي فشل  لراكم ف ال  متديا  على ا 
 كل الوساطا  في لي ي ه خالل ع د ونيف من السنوا .

 مل  ي طع الطراق على ون ذ ال رن وعلى مشاراع إقامذ دولذ فلسطينيذ في قطا  غزة.
 2/8/2018، ، لندنالحياة

 
 ري اإلسرائيليمعركة "توطين البدو": وثائق من األرشيف العسك  54

 عميره هاس
ا على  إلى  بل مبح كب  فدا  له. و د الدم المي سن  إسماعيلولده  إبراهيمبذمر من هللا لم يمبح 

ا سنل على ا رض  وهكما نشذ  موادر المياه اللي هي  إلىوخلق درر اللبانذ. س ط  ن ا  منه 
قال  عالمذ االنثرو ولوتيا اللي طلب  هبذ من هللا. همه ال وذ يمكن سماعها من البدو في سينا   

عدم مكر اسمها. هي لم لسمع قوذ مشابهذ لدى البدو النلسطينيين. فهؤال  أيضا  لر وا على 
وال ملي له.  ن موادر المياه مثل الوديان والينابيع هي من هللا يتر عدم  ا خالقياالنضبا  

عامذ يتر الير  على اسلخدامها بطرا ذ ليها. و نها أمال  إلخويوها ولسييتها ومنع الووول 
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م  ولذ ن ال لنور الخيام على ضناف الوديان أو قرر الينابيع  بل على ب د بض ذ مألا  من 
 ليها.إعنها ل دم للواثها وعدم منع اتخران من الووول  ا ملار

لغلوا فيها فهي .  نهم اشأخرى   اللي ينرها البدو في ميطالها الثابلذ  قوذ ا مطارآبار تمع مياه 
ل لبر آبارا خاوذ. في سنوا  الخور عندما لملل  اتبار بالمياه يلى في الويف  يمكن لوزاع 
المياه على اتخران أو بي ها. وفي سنوا  التناف لخدم البألر ف ط ال األلذ. االرلبا  بالبألر ييدد 

 موقع الخيمذ: سنح لل  هنا  يلتمع قدر كبير من مياه ا مطار.
لم لكِف مياه ا مطار  هما ما يلبين من رسالذ رسميذ كلبها في أيار من لل  السنذ  1972 في شلا 

المالزم عزرأليل دافيد  مساعد شؤون ال رى لل األد ال سكري لمنط ذ رام هللا  ولرأليس قسم االقلواد 
ى البدو الضنذ الغر يذ. "لبين لي أنه يوتد ن   شديد في المياه لد أركانوضابط المياه في قيادة 

في منط ذ رام هللا. واليكم موقع اتبار اللي هي بياتذ مليذ لملألها..."  كلر. ب د مل  فول ن ا  
آبار ل األال  مملدة من قبيلذ الك ابنذ وقبيلذ التهالين  هو يل امل مع عاأللذ  –بألر  12لموضع الن 
اتبار الممكورة واللتم ا   وراي ذ ك بيلذ مننولذ في يين أنها فر  من قبيلذ التهالين(. –عرعارة 

. في أرايا –ال دس  يزما وشار  الطيبذ  –البدويذ الموتودة قر ها لوتد في تانر شار  أرايا 
السنوا  الالي ذ لم لزواد المياه للبدو في تنور الضنذ بوورة منلرمذ و وساطذ ر طها بشبكذ 

ة الضنذ الغر يذ لنويال  ارسل ضابط المخووا  الماأليذ في قياد 1976شبا   12المياه. في 
لنوالير اسلهال  المياه للبدو في منط ذ "يهودا" إلى مساعد رأليس قسم االقلواد  على سبيل المثال 

 ليرة. 1,428 –ليرة  ويا  أو در   994 -أم الخير 
أن إيدى مهماله يسر ال انون الدولي هي  أدر االهلمام بلوفير المياه يدل على أن اليكم ال سكري 

للسكان الميليين. ولكن في الوق  ماله فان قادة عسكراين بلوتيها  من  ا ساسيذن الياتا  لذمي
أي وقف  –المسلوى السياسي في يكومذ "الم راع" لسلوا منم بدايذ السب ينيا  ببرامج لوطين البدو 

نمط يياة اللريال والرعي بين ميطلين ثابللين  في المناطق ال اليذ في الويف والمناطق 
لمنخنضذ في الشلا ( ولوطينهم في مواقع ثابلذ. هكما لرهر وثاألق عسكراذ من السب ينيا  و دايذ ا

فان م رم الوثاألق كان  سراذ أو ميدودة  1981ال سكري. يلى  ا رشيفالثمانينيا   لوتد في 
وأنها  .1967للوته لوطين البدو في "المناطق" الميللذ من ال ام  ا سبارالنشر في يينه  ال لنول 

هنا  وثي ذ فرادة  1975عرض  لتاه الخار  كن"مسيطر عليها مؤقلا" من قبل إسراأليل. من ال ام 
 لل لق بالوزار إسراأليل غليلي.
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 اإلدارةلرهر همه الوثاألق لواوال  في اللخطيط اإلسراأليلي  على خلنيذ برامج اللوطين اللي لياول 
  ا يمرمنبث ذ عنها أبو داهو  في منط ذ الخان المدنيذ فرضها اتن على التهالين وال شيرة ال

 ون لهم بال وة إلى التبل  وهو موقع شبه يضري قرر مكر الننايا  في أبو ديس.
ن ل  إلى هنا  قسرا  عاألال  من عشيرة السالما . ومل  لللمكين من لوسيع "م اليه  1997في ال ام 

السب ينيا   ننم منم مل  اليين في المنط ذ  ادوميم". عندما لم للي ق المخططا  الساب ذ من بدايذ
مكانيذل لي  ملواول لمتال الرعي  بوساطذ منع ووولهم إلى موادر  –كسر الرزق للبدو  وا 

عن مناطق رمايذ  ميميا  طبي يذ ولدرابا . منم مل  اليين ورغم أننهم وتد  اإلعالنالمياه  
شون في مناطق ثابلذ وميدودة في مسايلها  لتم ا بدويا أننسهم بين ال دس وأرايا  ي ي 25يوالي 

خيام سكنيذ ويراألر   إضافذوفي رروف عي  قاسيذ لزداد و وبذ  دون موادقذ إسراأليل على 
 مدارس وعيادا  طبيذ. إضافذويلى عدم 

 

 الوثائق الصامتة
 لم لبادل رساألل كثيف بين عدد من الضبا  في منط ذ 1971 ا ولفي شهري لشران الثاني وكانون 

رام هللا. وكان موضوعها لوطين البدو. وقد وته  الرساألل إلى رأليس قسم االقلواد في قيادة الضنذ 
الغر يذ  المي لم يمكر اسمه  وضابط المهما  الخاوذ وضابط ش بذ البدو المي كان في يينه 

مذ  ال ا ا شغال: ضابط ا ركانالن ير يغأليل تل ادي. ومن كلبوا الرساألل هم ضبا  في قيادة 
اليكوميذ والمسؤول عن لطوار المياه  وا مال ضابط المياه  ال يم أو المسؤول عن أمال  الغاألبين 

في المنط ذ   ا ساسيلينفي وزارة الزراعذ. وقد بيثوا عن مواقع مناسبذ للتم ا  من ال بيللين 
ة. وليدثوا عن الك ابنذ والتهالين. وقد يسبوا لكاليف شق شار  والر ط بموادر المياه الملوفر 
الل ى ناألر  1972اسلثمار رخي  نسبيا وعن لكاليف عاليذ تدا للمشرو  الم لر . في كانون الثاني 

 أبو داهو  ليس  من بينها( في  ا ر  ذال األد ال سكري  الراألد موشيه ليني  مع مخالير اللتم ا  
. ولم ليديد تولذ مشلركذ في مأتلهمنط ذ رام هللا. وأبلغهم عن المواقع الثابلذ اللي اخلير  من 

 كانون الثاني. 11لاراا 
كلر الم دم موشيه كلدمان   1972لموز  27ولكن ب د يوالي نوف سنذ رهر  الو وبا . في 
لمساعد  ل رارا بذننا فشلنا في  أرسل  أيامقاألد منط ذ رام هللا  لرأليس قسم االقلواد: "قبل بض ذ 

نا  الواقع على سنح التبل  على ضو  ما لم االلناق عليه مياوللنا لوطين البدو في خط المسلوط
في هما الشذن  من اتل لوفير لكاليف اللوطين". يبدو أنه واته ال يم عدد من الو وبا  في ليديد 

ليس  خاوذ(  ومن وثي ذ ساب ذ من الواضح أنه كان لل يادة م ارضذ على تز   أراض كما يبدو 
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: "عند الني  مع رؤسا  ال باألل لبين أنهم تمي ا ي ارضون اسا سمن مواقع اللوطين. ولكن في 
إلى خط المسلوطنا  خوفا من اللور  مع ال رى وو وبا  في الرعي". بسبر  أماكنهماالنل ال من 

نمط يياة الرعي   إدارةوالرغبذ في مواولذ  ا راضيالخوف من المشاكل مع سكان ال رى مالكي 
سكن داألم لها في الموقع  إنشا ر عاأللذ أبو داهو  لمكينها من مطرو  أيضا  اليوم من بين مطال

. في لل  السنين قرأ الضبا  االسل راض المي يلكون من لسع ونيا  ا يمراليالي في الخان 
ال باألل وفروعها  ال شاألر( اللي ل ي  في الضنذ  أسما المي كلبه ايالن هتل ادي. وهو ينول 

في  ا ردناراخها في البالد. التهالين  قال  تا   من شرق الغر يذ يسر المناطق. وشر  عن ل
. وقد 1948نهايذ ال رن السابع عشر أو بدايذ ال رن الثامن عشر. وأشار إلى طردهم من الن ر ب د 

مكر عدد قط انهم ومن ي مل في ال دس من بينهم  وأي نزاعا  موتودة بين ال شاألر أو ال باألل ومن 
 هم المخالير.
ولر يذ  ا راضياض هتل ادي إلى أن الكثير من اللتم ا  البدويذ أيضا  ل وم بناليذ يشير اسل ر 

الييوانا  ا لينذ  وهي لوتد في عمليذ مل دمذ قبيل عمليذ اللوطين. تز  من الل ميم في 
االسل راض يدلل أيضا  على الكالر: "البدوي يلملع بمسلوى مرلنع من التشع... من النرام هو 

مامخللنا في المضمون.  يطلر م يارا قلبه...  أعماقوتد لديه ودق واسل امذ فانه ييلرمه من  وا 
لى فلرة لواول مكثنذ. ولكن عندما ليرى  ومن اتل كسر ث ذ البدوي أن  بياتذ إلى الوبر وا 

 بث له يوبح الل امل م ه سهال و دون اعلراض".
ر قاألد المنط ذ الوسطى  إلى أنه بنا  الراألد راني لنغر  رأليس مكل أشار  1975 ا ولكانون  10في 

اللي للركز  ا ماكنورقذ عمل يول " إعدادعلى طلر الوزار إسراأليل غليلي من قاألد المنط ذ  يتر 
مطلور لوويا  لمنيى  أعالهفيها اللتم ا  البدويذ في الضنذ الغر يذ... في السياق الممكور 

مالها اللي ال ل يق وال  ا ماكنلمل   في  لوطين ثاب  لللتم ا  الممكورة من خالل خلق دوافع
يلوقع أن لضر مسل بال بخطط االسليطان". في يينه كان يوتد على ا تندة مسلوطنا  في غور 

وفي "م اليه ادوميم". مر  خمس سنوا  وراوي  خطط اللوطين في المكان  باسلثنا   ا ردن
وبسرعذ السليطان  باإلكراه  أن الن ل لوطين قبيلذ الرشايدة في تنور بي  ليم(. هل فهم الضبا

 ثاب  يناقض نمط يياة البدو؟ الوثاألق لوم .
قدم المسلشرق الدكلور موشيه شارون  1975 ا ولكانون  14سوا  مع أو بدون عالقذ  في 

ورقذ ال مل بخوو   أساسلوويا  لوطين لرأليس قسم االقلواد  الدكلور افرايم اييران. على 
  الدواهي  والسالما   ا ساسيان. التهالين  اللي فرعاها أشهربل بض ذ البدو اللي كلبها ق

"  قال شارون لكنه لم إشكاليذ ا كثر"يلتولون في تنور منط ذ رام هللا وشمال منط ذ بي  ليم  هم 
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ينسر لماما. كلر شارون أنه على قناعذ باسلخدام البدو في مهما  أمنيذ تاراذ من المراقبذ وق  
 لاشخا خا  في منط ذ لريالهم  وهي مناطق يمكن أن لسلخدم كمناطق انل ال  ا ثر بشكل

 أنلخرابيذ م اديذ. ورغم اللطرق الوريني لهم في اقلرا  اللوطين  يبدو  بذعمالالمين ي ومون 
مكانيا نارراه اليناظ على اللتمع كلتمع رعاة مع فضا  ما للرعي  أمامشارون ما زال يرى   وا 

 وليسين ال ط ان. ا غناملر يذ 
 

 مشكلة حكومية
سنوا  على س و  يكومذ "الم راع". في  أر ع  أي ب د 1981الوثاألق اللي لوتد لدينا ل نز إلى ال ام 

للنشر  أرسلهلنويال عن البدو في الضنذ الغر يذ   وأكثرشهر أيار قدم د. شارون اسل راضا طويال 
المخللنذ وضبا  "الشابا " المخللنين. "البدو بوورة واس ذ لشمل اليكام ال سكراين في المناطق 

يوتدون في كل مناطق يهودا والسامرة" قال  "لكنهم يشكلون مشكلذ يكوميذ". ف ط في ثالثذ منها 
هي الخليل و ي  ليم ورام هللا. همه المرة مكر اللوطين بوورة ورايذ وفي سياق المسلوطنا  

ابو  –بيلذ التهالين المين يوتدون في قراذ ال يزراذ اإلسراأليليذ. في لطرقه ل شيرة السالما  من ق
ديس  كلر "المشكلذ الرأليسيذ اللي لخل ها التهالين للمثل في ي ي ذ أنهم اسلولوا على مناطق 
مخووذ لالسليطان ومياميذ لها". يبدو أنه يسر رأيه  ي ي ذ أنهم كانوا هنا  قبل االسليطان ال 

 لرف أن أبو داهو  ي انون من ن   سراع في مناطق   هو يأخرى ل طيهم ي وقا . من تهذ 
في منط ذ رام هللا. اللداعيا  ا منيذ لهمه: م اداة أبو داهو   أخرى الرعي  مثل لتم ا  بدويذ 

إلسراأليل لزاد  هو ينلرض  "بسبر ي ي ذ أن تز ا كبيرا من مناطق الرعي لم االسليال  عليها 
 لياتا  االسليطان".
وهي عمليذ بدأ   –ذ لشتيع البدو بدون فضا  رعي  ديرة( للسكن في ال رى ي لر  شارون مواول

منط ذ داألمذ بدل خيام الويف والشلا  للتهالين.  إيتادقبل بضع سنوا  في الرام وتبع. وهو ي لر  
أبو داهو   أوسا ينلور المسلشار ال سكري على الباي  ويكلر: "من اتل لسهيل ال مليذ في 

لتزأللها عن طراق ل يين مخلار  إمكانيا على ضو  النزاعا  في ال بيلذ   سيني  طاقم البدو 
على البدو  طراق شارون.  اإلشرافواول الن ير اراأليل لسو ري  ضابط  1981 أيلولآخر". في 

هو ي رف أنه منم الخمسينيا  وعاأللذ الدواهي  لنلشر بين بي  ينينا وش نا  في الويف وقرر 
نسمذ يسر ل دير د. شارون  في مكان  500الشلا . وهو ي لر  لركيزهم  ال دس في  –شار  أرايا 

شرق قراذ تبع  اللي ل ع في شرق رام هللا(. المكان موتود اليوم لي  سيطرة البؤرة  –وايد 
 االسليطانيذ "آدم".
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 باترا ا ال امذ م رونذ  لاغراضدولذ او ايلاللها  كذراضيعن المنط ذ  اإلعالنيسر لسو ري  
ونيذ طوالذ وم  دة  ومن شذنها أن لثير م ارضذ سكان ال رى في المنط ذ. الخيار الثال  هو قان

المنضل لديه: ن ل البدو إلى منط ذ غير مسلخدمذ من قبل أي تهذ قانونيذ بخوو  مكانذ 
"م اليه ادوميم". وعليهم  –. وال ول للبدو إنهم ال يسلطي ون مواولذ ال ي  على ميور يزما ا رض

 نل ال إلى المنط ذ التديدة.اال
أعضا  نواة "كنار ادوميم"  اوري اراأليل  أيدُكلب  لوويا  شارون ولسو ري ب د سنلين عندما قدم 

قامذالبدو من المنط ذ اللي لسمى اتن "غو  ادوميم"   إلخال ( للتي  خطذ 1979 في بدايذ   وا 
 البلدا  وال رى النلسطينيذ. ممر من االسليطان اليهودي المكلظ وليديد مناطق البنا  في

 "هآرتس"
 1/8/2018، األيام، رام هللا
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