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 الكنيست يرفض تعديل قانون القومية.. والنواب العرب: نريد إلغاءه .1

البوس:  فض ال نيست )اللرلممن اإلسرائيلي(  األ بعمء  إدخمل أي تعويالت عل  قمنون البومية  
توب  إن اللرلممن  فض إدخمل رقمل المكتب اإلعالمي لل نيست  في تصريح مك المثير للجول.

 المعم ض.” هنم، مستبلهللا“تعويالت عل  قمنون البومية  تبو  بهم حزب 
 فض ال نيست بملبراءة التمهيوية إدخمل  21عضوا مبمبهللا  51بأغللية “رأضمف المكتب اإلعالمي: 
 ”.تعويالت عل  قمنون البومية

ع البمنون قو سبط رل  يجري التصويت عليه رعو  تمرير التعويالت بملبراءة التمهيوية يعني أن مشرر 
 مجودا.

( قو قملوا في رقت سمبق  إنهو سيبمععون 120عضو  نيست م  أصهللا  15ر من النواب العرب )
إلغمء  هللا البمنون رليس تعويله  رإ سمء المسمراة التممة للمواعني  العرب “التصويت  ألّنهو يريورن 

 ”.الفلسطينيي  في اللالد
   اإلسرائيلي المعم ض.”هنم، مستبلهللا“تعويالت حزب رتبو  بطلب ال

 29/7/2020القدس العربي، لندن، 
 

 عريقات يوجه رسائل لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة .2
عملب أمي  سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صمئب عريبمت األمو المتحوة رمنظمة :  ا  ط

ملو  بردع اإلجراءات اإلسرائيلية غير البمنونية في فلسطي  المحتلة  رتوفير اليونسكو ردرل الع
الحممية الورلية العمجلة للشعب الفلسطيني رممتل مته رأممكنه المبوسة المسيحية راإلسالمية  ربشكهللا 

وة خمص حممية الحر  اإلبراهيمي م  االستهواف العوراني اإلسرائيلي بمعتبم ه جزءًا ال يتجزأ م  اللل
 البويمة في الخليهللا التي تعو موقعًم تراثيًم عملميًم مهودًا بملخطر.

جمء ذلك في  سمئهللا  سمية متطمببة رجههم عريبمت  رفبم لليمن أصو ه  األ بعمء  شرح فيهم خطو ة 
تصمعو االنتهمكمت اإلسرائيلية في فلسطي  المحتلة  رالمشم يع االستيطمنية المتواترة بمم فيهم المشررع 

 .ستيطمني البمضي بمالستيالء عل  أ اض تبع أمم  رفي محيط الحر  اإلبراهيمياال
 29/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 في نابلس الفلسطينية اشتية ُيشكل لجنة تحقيق في مقتل دويكات برصاص الشرطة .3
ة قرا ا بتشكيهللا لجنة تحبيق في  ئيس الوز اء محمو اشتية بصفته رزيرا للواخلي : أصو  ا  ط

رنص البرا   االحواث االمنية التي رقعت في بلوة بالعة راسفرت ع  رفمة عممد الوي  دريكمت.
( عل  ان ترفع نتمئج 28/7/2020عل  ان تبمشر لجنة التحبيق اعمملهم م  تم يخ صور  البرا  )
 عة ممكنة.التحبيق رالتوصيمت لرئيس الوز اء  رزير الواخلية في اقص  سر 

 29/7/2020، وكالة سما اإلخبارية
 

 بعد اقتحام مستوطنين لألقصى "حرب دينية"بدق طبول  "إسرائيل"تهم ي الهباش .4
اتهو قمضي قضمة فلسطي  مستشم  الرئيس للشؤرن الوينية رالعالقمت اإلسالمية  محمود   ا  ط:

ورانية تجمه المسجو األقص  بوق علول حرب دينية م  خالل سيمسمتهم الع»الهبمش  إسرائيهللا 
المبم ،  الذي هو بمرافبه رسمحمته رأسوا ه  مفة بمم فيهم حمئط اللراق  مبوس إسالمي خملص ال 
حق لغير المسلمي  في أي جزء منه  رهو مم أكوته أراًل الشريعة اإلسالمية ر ذلك قرا ات منظمة 

 «.المتحوة التربية رالثبمفة رالعلو  )يونيسكو( التمبعة لهيئة األمو
رأضمف الهبمش في بيمن صحمفي  دًا عل  مم نشرته البنمة السمبعة اإلسرائيلية  لمجسو مم يسم  

  إن قمدة االحتالل يعيشون في أحال  رغيمهب الرراية المزيفة  راصفًم هذا الرسو «الهيكهللا الثملث»
ة عورانية تستهوف المسجو بملعمهللا العوراني الوقح راالستفزازي  ربأنه إعالن صريح لرغبمت إسرائيلي

 المزعو  عل  أنبمضه.« الهيكهللا»رتخطط إلقممة 
 30/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 دويك: الشعب الفلسطيني سباق وجاهز للدفاع عن األقصى .5

أكو  ئيس المجلس التشريعي الو تو  عزيز دريك  أن الشعب الفلسطيني أسلق م  قيمداته : الخليهللا
 تالل  رجمهز للوفمع ع  حرممته رمبوسمته رخمصة المسجو األقص .في التصوي لمخططمت االح

يو  األ بعمء  عل  أنه ال يجوز لالحتالل رالمستوعني  يس التشريعي في تصريًح صحفيٍّّ  رشود  ئ
 االقتراب م  المسجو المبم ، راقتحممه.

مسجو األقص  كمم أثن  دريك عل  الوعوات التي أعلبهم نشطمء رمبوسيون للحشو رالربمط في ال
بوءًا م  فجر يو  غو الخميس حت  صالة الجمعة في أرل أيم  عيو الفطر لحمميته رمنع 

 المستوعني  م  تنفيذ دعواتهو بمقتحم  المسجو رتونيسه.
 29/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "إسرائيل"لمساءلة ومحاسبة  "إجراءات عملية"على أهمية اتخاذ يؤكد منصور  .6

: أكو المنورب الفلسطيني لوى األمو المتحوة  السفير  يمض منصو   عل  أهمية "لعربيالبوس ا"
لمسمءلة رمحمسبة االحتالل اإلسرائيلي  النتهمكمته المتواصلة لبرا ات ” إجراءات عملية“اتخمذ 

الشرعية الورلية  رذلك خالل المؤتمر الورلي السنوي السمبع حول قضية البوس  الذي عبوته لجنة 
مو المتحوة المعنية بممم سة الشعب الفلسطيني لحبوقه غير البمبلة للتصرف  بملتعمرن مع منظمة األ

إسرائيهللا تبو  بعمليمت الضو في انتهم، صم خ للبمنون الورلي “ منصو   أنرأكو  التعمرن اإلسالمي.
نوه منصو  إل  ر  ”.رقرا ات األمو المتحوة ذات الصلة منذ اليو  األرل الحتاللهم لأل ض الفلسطينية

الصعوبمت االقتصمدية راالجتممعية التي يتعرض لهم الشعب الفلسطيني جراء االنتهمكمت اإلسرائيلية 
 المتواصلة في الضفة الغربية بمم فيهم البوس الشرقية المحتلة عل  رجه الخصوص.

 29/7/2020، القدس العربي، لندن

 
 منازل مقدسية هدمها االحتاللصرف مساعدات مالية ألصحاب تالحكومة الفلسطينية  .7

م  المبر  أن تشرع الحكومة الفلسطينية بتوزيع مللغ مملي  لير  عل  األسر المبوسية    ا  ط:
رقمل  التي تضر ت م  هو  سلطمت االحتالل منمزلهم في حي رادي الحمص بملموينة المحتلة.

رير الفلسطينية  عونمن الحسيني  عضو اللجنة التنفيذية ر ئيس دائرة شؤرن البوس في منظمة التح
شيكهللا( لألسر التي هو  االحتالل منمزلهم في  3.4مليون شيكهللا )الورال  يسمري  11إنه سيتو صرف 

رأشم  الحسيني في تصريحمت لإلذاعة الفلسطينية إل  أن مجلس الوز اء الفلسطيني شّكهللا  الحي.
 لمبم ،.لجنة خمصة لصرف المسمعوات لتلك األسر  بعو عيو األضح  ا

 29/7/2020، القدس العربي، لندن

 
 يدعو األردن للقيام بواجب "الوصاية" على األقصى "الفلسطيني "التشريعي .8

عملب المجلس التشريعي الفلسطيني )اللرلممن(  األ بعمء  األ دن القيم  بواجب "الوصمية" : غزة
فير رالّتحّر، لصو أي محمرلة الوينية عل  المسجو األقص   داعيم في الوقت ذاته الفلسطينيي  للن

جمء ذلك في مؤتمر صحفي عبوه   ئيس لجنة البوس راألقص  بملمجلس  إسرائيلية القتحممه.
 التشريعي النمئب أحمو أبو حللية  في مبر المجلس ببطمع غزة.
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رعملب  ئيس لجنة البوس راألقص  بملمجلس التشريعي  األ دن بضرر ة تفعيهللا در هو المطلوب  
منوط بهو في توفير الحممية للمسجو األقص  رالمصلي  رالمرابطي  فيه رالقيم  بواجب منهو رال

 الوصمية الوينية عل  األقص .
 29/7/2020، قدس برس

 
 حماس: المهرجان الوطني بغزة "رسالة" بأن شعبنا موحد .9

قطمع  قملت حر ة حممس  األ بعمء  إن المهرجمن الوعني المزمع إقممته في: غزة/ محمو أبو درن 
 غزة يمثهللا  سملة إل  العملو بأن شعلنم موحو إزاء المخططمت التي تستهوف البضية الفلسطينية.
رأضمف النمعق بمسو الحر ة حمز  قمسو لألنمضول: "الترتيبمت ال زالت مستمرة راالتصمالت 

 متواصلة  إلقممة المهرجمن" درن تحويو موعو لذلك.
رير الوعني الفلسطيني "فتح"  تواصالن اتصمالتهمم ل   قمسو أرضح أن حر تي "حممس" رالتح

 لتحويو  هللا الترتيبمت المتعلبة بملمهرجمن م  حيث الزممن رالمكمن راللرنممج".
رذ ر أن ذلك "يتو بوقة حت  ن ون أمم  مهرجمن رعني  يمثهللا ال هللا الفلسطيني  ريرسهللا  سملة 

يع تصفية البضية الفلسطينية  رفي مر زية للعملو  بأن شعلنم الفلسطيني موحو في مواجهة مشم  
 مبومتهم مخطط الضو االستعمم ي".

 29/7/2020، لألنباءناضول وكالة األ 
 

 تجدد رفضها "صفقة القرن"في لبنان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية  .10
جودت قيمدة فصمئهللا منظمة التحرير الفلسطينية في للنمن  األ بعمء   فضهم لمم : بيررت/  يم شرتوني

 اإلسرائيلية  بهوف "تصفية الحبوق المشررعة للشعب الفلسطيني". -م  بن"صفبة البرن" األمريكية ُيس
رعبوت قيمدة فصمئهللا منظمة التحرير اجتممعهم الور ي بملسفم ة الفلسطينية في للنمن  ربحثت خالله 

األزمة  أرضمع المخيممت الفلسطينية بللنمن  في ظهللّا الظررف المعيشّية الصعبة التي سّللتهم
 االقتصمدّية التي يمّر بهم للنمن  رجمئحة "كو رنم".

رقملت قيمدة فصمئهللا منظمة التحرير  في بيمن: "تجود فصمئهللا المنظمة  فضهم رإدانتهم لمم يسم  
بنصفبة البرن  التي أعوتهم اإلدا ة األمريكية رفق  ؤية العور الصهيوني )إسرائيهللا(  لتصفية البضية 

ردعت ر ملة )أرنررا( في للنمن إل  إزالة  هللا المعوقمت م   المشررعة لشعلنم".الفلسطينية رالحبوق 
 أمم  عملية است ممل توزيع المسمعوات المملّية عل  مم تبب  م  األسر الفلسطينية.

 29/7/2020، لألنباءناضول وكالة األ 
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 "كتائب القسام" تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "ناحل عوز" شرقي غزة .11

"كتمئب البسم " الذ اع العسكري لحر ة المبمرمة اإلسالمية "حممس"  تفمصيهللا جويوة عل   شفت : غزة
 6عملية اقتحم  الموقع العسكري في "نمحهللا عوز" شرقي موينة غزة  خالل الحرب األخيرة قلهللا 

 جنود إسرائيليي  أحوهو تعرض لمحملة أسر. 10سنوات  رالتي قتهللا فيهم 
 29/7/2020، قدس برس

 
 ر من حرب أهلية ويقلل من أهمية مخطط "الضم"غانتس يحذ .12

حذ  بيني غمنتس رزير الجيش اإلسرائيلي  الليلة  -ترجمة خمصة  -"البوس" درت  و   - ا  ط 
الممضية  م  حرب أهلية في إسرائيهللا بسلب استمرا  استخوا  العنف ضو المتظمهري  الذي  يخرجون 

 و.احتجمًجم عل   ئيس الوز اء بنيممي  نتنيمه
العلرية  عل  تمسكه بموقفه بضرر ة أن يتو  13ربشأن الميزانية  أكو غمنتس في مبمبلة مع قنمة 

 إقرا هم لعممي   معتلًرا أن مم درن ذلك سيعو بمثمبة "بصق في رجه مليون عمعهللا ع  العمهللا".
عتلًرا أن ردعم غمنتس  حليفه نتنيمهو  للجلوس فوً ا ررضع خطة مستبرة م  أجهللا إقرا  الميزانية  م

 م  يرفض تمرير الميزانية هو م  يريو جر إسرائيهللا النتخمبمت.
ربشأن خطة الضو  قمل غمنتس إنه في الوقت الحملي األهو هو االستمرا  في معملجة التحويمت 
االجتممعية رالصحية راالقتصمدية  رأن مسألة الضو بمتت أقهللا أهمية في ظهللا الوضع الحملي 

 بإسرائيهللا.
مني عل  الجلهة الشمملية  قمل رزير الجيش اإلسرائيلي  إن حملة التأهب مستمرة رأن رع  التوتر األ

 الجيش قمد  عل  إيذاء "أعوائه" رم  يستضيفهو.
رأضمف "إذا حمرل حزب ط مهمجمتنم رإيذائنم  فسنؤذي حزب ط رنضر بورلة للنمن  لذلك أنصحهو 

 بعو  العلث معنم".
 30/7/2020القدس، القدس، 

 
 تنياهو وغانتس يتفقان على إنشاء "كابنيت مصغر"ن .13

اتفق  هللا م  بنيممي  نتنيمهو  ئيس الوز اء اإلسرائيلي  ررزير جيشه ر ئيس الوز اء اللويهللا :  ا  ط
بيني غمنتس  عل  إنشمء "كمبنيت مصغر" أر مم أعلق عليه "مطبخ صغير" التخمذ البرا ات 

 رزيًرا. 21لل مبنيت الحملي الموسع الذي يضو  السيمسية راألمنية الحسمسة بورن العودة
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  رذلك منًعم للتسريبمت 8رز اء أر أقهللا بذلك إل   10رسيكون المطبخ األمني الجويو مشكهللا م  
 اإلعالمية ر ذلك لمحمرلة التوصهللا إلجممع عل  البضميم الهممة بورن خالفمت أكلر.

 30/7/2020القدس، القدس، 

 
 انشغلت عن الضم بفيروس كوروناوزير إسرائيلي: إدارة ترامب  .14

)األنمضول(: قمل رزير إسرائيلي إن إدا ة الرئيس األمريكي درنملو ترامب انشغلت  -البوس المحتلة
ع  بحث ضو إسرائيهللا أ اض بملضفة الغربية  بملتعممهللا مع انتشم  فيررس  و رنم بملواليمت المتحوة 

 األمريكية.
إن إمكمنية “  لو تسمه  قوله: ”الليكود“  ع  رزير م  حزب   األ بعمء”إسرائيهللا اليو “رنبلت صحيفة 

 ”.تطليق السيمدة )الضو( لو تسبط ع  جورل األعممل
 29/7/2020القدس العربي، لندن، 

 
 أشكنازي: ال أحد منشغل بالضم اآلن .15

قمل رزير الخم جية اإلسرائيلي  غمبي أشكنمزي  يو  األ بعمء  إن مخطط ضو منمعق : بالل ضمهر
لضفة الغربية المحتلة إلسرائيهللا ليس مطررحم حمليم  رأن موقف حزبه  "كمحول الفمن"  لو يتغير في ا

 حيمل الضو رأنه في حمل تنفيذه  فإنه ينبغي أن يتو ذلك بمالتفمق مع أعراف عويوة في العملو.
ر دا عل  سؤال حول مخطط الضو  قمل أشكنمزي إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن "ال أحو منشغهللا 
بملضو اآلن. رال األمير يي  أيضم"  ل نه أضمف أنه "ال يمكنني البول بشكهللا مؤ و أن الضو أزيهللا 

 ع  األجنوة".
 29/7/2020، 48عرب 

 
 عائلة قتيل إسرائيلي تطالب بهدم المنزل الجديد لعائلة الشهيد أبو ليلى .16

لشهيو عمر أبو ليل  عللت عمئلة حمخم  إسرائيلي قتهللا في عملية نفذهم ا: ترجمة خمصة - ا  ط
  بهو  المنزل الجويو لعمئلة الشهيو بعو تومير 2019عل  مفترق مستوعنة أ يئيهللا  في مم س/ آذا  

 منزلهو السمبق.
 29/7/2020القدس، القدس، 
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 تقديرات إسرائيلية: نتنياهو سيحل الحكومة الحالية ويشكل أخرى يمينية                   .17
رات اليمينية في إسرائيهللا  بأن  ئيس الوز اء بنيممي  نتنيمهو  يف ر بجوية  ليرة تتزايو التبوي:  ا  ط

بمإلعمحة بحكومة الوحوة الحملية رحلهم بشكهللا نهمئي  رم  ثو محمرلة تشكيهللا حكومة يمينية مكونة 
 عضًوا. 61م  

ه الجويوة فإن نتنيمهو سيلجأ ألن ت ون حكومت -بحسب صحيفة معم يف العلرية  -ررفًبم للتبويرات 
مشكلة م  أحزاب الحريويو المتطرفي   رأحزاب  تلة يمينم بزعممة نفتملي بينيت  ربعض أعضمء 

أبيض  رالذي   -ال نيست المؤيوي  له بعو معم ضتهو لسيمسمت بيني غمنتس زعيو حزب أز ق 
 شم  وا في االنتخمبمت األخيرة تحت قمئمة حزبه.

سمبيع األخيرة  من هنم، محمرالت لجذب بعض أعضمء رتؤ و مصمد  في الليكود  أنه خالل األ
 ال نيست م  حزب غمنتس  لالنضمم  لحكومة جويوة يبودهم نتنيمهو.

 30/7/2020القدس، القدس، 
 

 ال بوادر لحلحلة أزمة الميزانية اإلسرائيلية وتصاعد فرص االنتخابات .18
  رزيري األم  رالمملية انته  مسمء يو  األ بعمء  االجتممع الذي جمع بي: محمود مجمدلة

اإلسرائيليي   بيني غمنتس ريسرائيهللا  متس  حول أزمة المملية التي تهود استبرا  الحكومة اإلسرائيلية  
درن تبو   مم يببي عل  إمكمنية الذهمب إل  انتخمبمت جويوة قمئمة  رسط أزمة  و رنم رتواعيمتهم 

 االقتصمدية رالصحية راالجتممعية.
"( ع  مصو  مطلع عل  مم دا  في الجلسة التي انتهت بعو 11-اإلسرائيلية )"كمن رنبلت هيئة اللث

أقهللا م  سمعة عل  انطالقهم رشهوت مشم  ة رزير الواخلية  أ ييه د عي )"شمس"(  قوله: "إننم 
 نبترب م  االنتخمبمت".

 29/7/2020، 48عرب 
 

 تل أبيب التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو متواصلة: إغالق شوارع في .19
  أمم  منزل رزير األم  الواخلي ]األرل[ ر مالت: تظمهر قرابة ألف شخص مسمء أمس -تهللا أبيب 

اإلسرائيلي  أمير أرحمنم  رأغلبوا تبمععمت عرق  ئيسية في موينة تهللا أبيب  رسط مواجهمت مع 
ل  رتأتي التظمهرات أمم  منزل الوزير أرحمنم في أعبمب تحريض األخير ع عنمصر الشرعة.

المتظمهري  أمم  مبر  ئيس الحكومة اإلسرائيلية  بنيممي  نتنيمهو  احتجمجم عل  األزمة االقتصمدية 
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رإدا ته ألزمة فيررس  و رنم المستجو  فيمم يواجه اتهمممت تتعلق بملفسمد رالرشوة رخيمنة األممنة في 
 ثالث قضميم منفصلة.

 29/7/2020األيام، رام هللا، 
 

 حالة 2,062لى عدد يومي إلصابات كورونا بـتسجل أع "إسرائيل" .20
إصمبة جويوة  2,062)د ب أ(: أعلنت رزا ة الصحة اإلسرائيلية صبمح األ بعمء تسجيهللا -تهللا أبيب

  عل  موقعهم ”يويعوت أحررنوت“ررفبم لمم ذ رته صحيفة  سمعة. 24بكو رنم خالل آخر 
 له في إسرائيهللا منذ بواية الجمئحة.اإلل تررني  فإن هذا هو أعل  عود يومي لإلصمبمت يتو تسجي

 29/7/2020القدس العربي، لندن، 
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى .21
اقتحو عشرات المستوعني  اليهود  األ بعمء  بمحمت المسجو األقص   تحت حممية : البوس المحتلة

ي غير حكومي(  في رأفمد مر ز معلوممت رادي حلوة )حبوقي فلسطين عسكرية إسرائيلية مشودة.
مستوعنًم اقتحموا المسجو األقص   بعو تأمي  الحممية ال مملة لهو م   150بيمن مبتضب له  بأن 

ر منت شرعة االحتالل  فتحت صبمح اليو   "بمب  قلهللا عنمصر الشرعة اإلسرائيلية رالبوات الخمصة.
 المغم بة" لتنفيذ اقتحمممت المستوعني .

 29/7/2020، قدس برس

 
 االحتالل تشّن حملة اعتقاالت واسعة بالضفةقوات  .22

مواعنم فلسطينيم عل  األقهللا   22يو  األ بعمء  عملت قوات االحتالل اإلسرائيلي  فجر شنت :  ا  ط
بينهو أسرى محر ي   عبب دهو منمزلهو رتفتيشهم رالعلث بمحتويمتهم في منمعق متفرقة بملضفة 

حتالل في بيمنه لوسمئهللا اإلعال  إن جنوده اعتبلوا عودا م  اال رقمل جيش الغربية رالبوس المحتلتي .
الفلسطينيي  بملضفة الغربية  جرى تحويلهو للتحبيق لوى األجهزة األمنية بحجة المشم  ة في أعممل 

 مبمرمة شعلية ضو المستوعني .
 29/7/2020، قدس برس
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 المرابطة هنادي الحلواني من منزلهاتعتقل  قوات االحتالل .23
يو  األ بعمء  المرابطة هنمدي الحلواني م  منزلهم بحي اعتبلت قوات االحتالل  فجر : المحتلة البوس

رتعو حلواني م   ّراد المسجو األقص  رمعّلممته   الجوز في البوس  بعو تحطيو محتويمت منزلهم.
 راألخرى.مم  تالحبهّ  الشرعة اإلسرائيلية بمستمرا   رتمنع دخوله  للمسجو األقص  بي  الفينة 

رسلق أن تعرضت حلواني للعويو م  االعتبمالت راالعتواءات رالتحقيبمت  إضمفة ألرامر اإلبعمد 
المتجّودة سواء ع  المسجو األقص  أر الللوة البويمة  أر منع سفرهم خم ج اللالد لفترات عويلة 

 رمتبمينة  رذلك بسلب  بمعهم ردفمعهم ع  المسجو.
 29/7/2020، قدس برس

 
 "إسرائيل"رصد أحوال المسلمين في تيف" "معار  .24

استعرضت صحيفة إسرائيلية أحوال المسلمي  في درلة االحتالل  رالتي : عونمن أبو عممر -21عربي
رقمل ال متب موشيه  وهي  في  تظهر تزايوا بمعوالت نموهو مبم نة مع اليهود رالمسيحيي  رالو رز.

  سجلت رصول عود 2019" إن "نهمية عم  21تبرير نشرته صحيفة "معم يف"  ترجمته "عربي
بملمئة م  إجمملي عود  17.9مليون نسمة  رهو مم يمثهللا  1,636المسلمي  في إسرائيهللا إل  نحو 

سكمن الورلة  رفبم لمعطيمت  سمية نشرهم الجهمز المر زي لإلحصمء اإلسرائيلي ع  السكمن 
ألفم  37في إسرائيهللا ا تفع بواقع  رأضمف  وهي  أن "عود المسلمي  المسلمي  قلهللا عيو األضح ".

  فيمم بلغ معول نموهو أعل  في العم  2018بملمئة عل  غرا   2.3  ر من معول النمو 2019خالل 
  رمعول المسيحيي  رالو رز 2019بملمئة في  1.6الممضي مبم نة بمليهود  الذي بلغ معول نموهو 

 بملمئة". 1.6

بملمئة  21.1ألفم  بمم يمثهللا  346رأشم  إل  أن "شرقي البوس تضو أكلر عود م  المسلمي  بمعول 
بملمئة م  سكمن الموينة   مم تظهر الليمنمت أن نصف  36.9م  جميع المسلمي  في إسرائيهللا  ر
منطبة بملمئة في ال 17.1بملمئة في حيفم  ر 13.7بملمئة  ر 35.2المسلمي  يعيشون في الشممل بنسبة 

 يمفم".-بملمئة في تهللا أبيب1.2 بملمئة في المنطبة الوسط   ر 10.3الجنوبية  ر

رأكو أن "السكمن المسلمي  في إسرائيهللا يعتلررن صغم ا نسليم  حيث تترارح نسبة األعفمل )أعمم هو 
ة  بملمئ 4.3عممم فأكثر فأقهللا بكثير م   65بملمئة  رأمم م  تللغ أعمم هو  33.4سنة(  14بي  صفر ر

عممم   22.6عممم  رمتوسط الشمبمت المتزرجمت  26.5ريللغ متوسط س  الزراج للشبمن المسلمي  
 رهي أعمم  أقهللا م  العرسمن رالعرائس م  خلفيمت دينية أخرى في إسرائيهللا".
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أمم ع  التعليو فبو بلغت نسبة المسلمي  م  بي  جميع الحمصلي  عل  د جة علمية في إسرائيهللا في 
 بملمئة قلهللا خمس سنوات.6.7 بملمئة مبم نة بن 10  2018-2019ي العم  الو اس

 29/7/2020، لندن، 21عربي 
 

 سلطات االحتالل تخطر بهدم قرية بأكملها بمحافظة جنين .25
"األيم ": سلمت سلطمت االحتالل  أمس  إخطم ات بهو  قرية فراسي  في منطبة يعلو غرب  –جني  
مود عمم نة إّن قوات االحتالل اقتحمت البرية رسلمت رقمل  ئيس مجلس قرري فراسي  مح جني .

 إخطم ا  تبضي بهو  جميع منشآت رمسمك  رآبم  البرية  عل  أن تنفذ عمليمت الهو  خالل أيم . 36
نسمة يعيشون في هذه البرية الواقعة بي  محمفظتي جني  رعول ر    200ربي  عمم نة  أن نحو 

نزلة الشرقية رظهر العلو  رتحيط بهم عوة مستوعنمت أكلرهم ربجوا هم قرى ربلوات قفي  ريعلو رال
 مستوعنة "حرميش" ربؤ ة استيطمنية أخرى.

 30/7/2020األيام، رام هللا، 
 

 "القدس الدولية" تستهجن منع "أوقاف القدس" نشر أخبار المسجد األقصى .26
د  ع  دائرة األرقمف أعربت مؤسسة البوس الورلية  األ بعمء  ع  استغرابهم للتعميو الصم: بيررت

اإلسالمية بموينة البوس المحتلة  بمنع نشر أي خلر يتعلق بأرقمف البوس عمومم أر أخبم  المسجو 
رقملت "مؤسسة البوس" في بيمنهم "لبو تلبينم ببملغ االستغراب  األقص  بشكهللا خمص إال بإذن خطي.

عزا  الخطيب  رالذي يخمعب  التعميو الصمد  ع  موير عم  دائرة األرقمف اإلسالمية في البوس
موظفي دائرة األرقمف اإلسالمية نمهيًم رمشودًا ع  نشر أي خلر يتعلق بأرقمف البوس عمومًم أر 

رأضمفت: "إن مثهللا هذا الخطمب ال يليق  أخبم  المسجو األقص  بشكهللاٍّ خمص إال بإذن خطي منه".
".بمألقص  أرل  البللتي  رثمني المسجوي  رثملث الحرمي   إذ يجع  هللا التصرف فيه حكرًا عل  موظفٍّ

 29/7/2020، قدس برس

 
 اإلسرائيلية "الضم"خطة إيلي الفرزلي: المقاومة خيار الفلسطينيين في مواجهة  .27

قمل نمئب  ئيس مجلس النواب الللنمني إيلي الفرزلي  األ بعمء  إن الخيم  الفلسطيني الوحيو : بيررت
 رحذ  خالل حويث متلفز للتحر، الورلي لمنمهضة مة.  هو المبمر اإلسرائيلية لمواجهة خطة الضو
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ضو الضفة الغربية "الضبة ضفتنم"  م  إسبمط  ممهللا البضية الفلسطينية  في حمل تّمت عملية  
 الضو.

 2020/7/30، قدس برس
 

 روس يكشف عن خطة لشارون كانت ستنفذ لالنسحاب من الضفة الغربيةدينيس  .28
كي األسلق لعملية السال  في الشرق ي رس المبعوث األمر  شف دنيس : ترجمة خمصة - ا  ط 

األرسط  ع  أن  ئيس الوز اء اإلسرائيلي األسلق أ ئيهللا شم رن  ربتنسيق مع نمئبه رمستشم ه األرل 
آنذا، أيهود أرلمرت   منم يعوان خطة لتنفيذ انسحمب م  المستوعنمت بملضفة الغربية عل  غرا  مم 

 ئمسة بعو توليه أرلمرت أن لة ستنشر في صحيفة يسرائيهللا هيو   في مبمربي   .2005 جرى عم 
م  خالل االنسحمب م  بمقي  دخول شم رن في الغيلوبة  بوأ بملترريج لهذه الخطة علنمً إثر  الوز اء

مستوعنمت الضفة الغربية م  جمنب راحو  ل   لو يتو تنفيذهم ألسبمب سيمسية داخلية إسرائيلية 
   للعودة للمفمرضمت بشررط إسرائيلية.ر ذلك  فض الفلسطينيي

 2020/7/30، القدس، القدس
 

 " لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيينإسرائيل"مطالبات في السويد بوقف تجارة السالح مع  .29
رالضغط علر  "إسرائيهللا"عملب حزب اليسم  السويوي بأن توقف السويو تجم ة السالح مع : ستو هولو

مسمت تهللا أبيب العورانية بحق الفلسطينيي   رال سيمم أخيرًا مشررع ضو االتحمد األر ربي لمواجهة سي
له في بمل في مذّ ر هو من سفينيلي   مسؤرل الشؤرن الخم جية في الحزب  ر . الغربية الضفة

عل  موى عبود عويلة م  انتهمكمت  سواء بمحتالل  "إسرائيهللا"بمم تبو  به   صحيفة "أفتون بالديت"
  ضو الفلسطينيي  أنفسهو. داعيًم العملو  ّله إل  أن يتصّرف ببوة لوقف توسع أ اضي الفلسطينيي  أ

 االحتالل اإلسرائيلي لفلسطي .
 2020/7/30، االخبار، بيروت

 
 المشهد السياسي في إسرائيل مغلق! .30

 علو المجيو سويلو
 م  خالل مراقبة متغيرات استطالعمت الرأي في إسرائيهللا يالحظ بكهللا رضوح أن االنزيمحمت
راالنتبمالت ال ليرة في  تهللا التأييو التي يحسب حسمبهم إنمم هي انزيمحمت في نفس المعسكرات رفي 

 نفس االتجمهمت.
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لو يالحظ ربملرغو م   هللا األزممت البمئمة رالمستفحلة سيمسيًم راقتصمديًم رصحيًم ر ذلك اجتممعيًم أي 
 تغيرات جوهرية لجهة تغيير المشهو السيمسي في إسرائيهللا.

ا أخذنم الفترة الفمصلة بي  يومنم هذا ربي  تم يخ تشكيهللا الحكومة الجويوة األخيرة في إسرائيهللا  بعو رإذ
رتخنوق في منطبة « الوسط»  ربعو أن غمد  غمنتس منطبة «أز ق ن أبيض»أن انضو إليهم حزب 

عمت اليمي   نجو أن المشهو السيمسي عل  حمله. الليكود شهو صعودًا  ليرًا في هذه االستطال
 مبعوًا. 31مبعوًا  ثو تهمريم  ليرا آخر رصهللا إل   41رصلت إل  

هنم االنتبمل ن راألصح البول االنزيمح ن ببي في نفس دائرة اليمي   م  يمي  رسط إل  أقص  يمي  
اليمي  نحو التطرف رالفمشية  رفي الحملتي   حملة الصعود رحملة التهمري. فهذه المبمعو العشرة 

كود عل  حسمب اليمي  المتطرف رعل  حسمب مجموعة غمنتس عود ثالثة مبمعو  ذهلت إل  اللي
 رعمدت إل  اليمي  المتطرف رإل  جممعة لليو بصو ة نسلية.

لو يتغير المشهو السيمسي إعالقًم  رلو تحوث االزممت غير المسلوقة سوى أن يظهللا اليميني يمينيًم  
في ارسمط الوسط اي تغير جوهري. إذ إن بعض امم متطرفًم أر أقهللا تطرقًم قلياًل  رلو يحوث 

غمنتس رتنصله ال ممهللا م  رسطيته اثنمء فترة « استسال »منمصري غمنتس ذهلوا إل  الليكود بعو 
  في حي  ذهب ال ثيررن م  «لليو»صعود الليكود  أمم بعضهو اآلخر فبو عمدرا إل  جممعة 

  «الضوّ »عو أن خمب أملهو بملليكود بعو تراجع أثنمء هلوط رتهمري الليكود ب« بينيت»اليمينيي  إل  
   رأزمة االقتصمد.«كو رنم»ربعو الفشهللا ال لير في معملجة ازمة الحكومة رازمة 

أمم بمقي البوى م  البوى اليمينية الوينية فبو ببيت عل  حملهم ألن التصويت لهم أصاًل هو تصويت 
ت مد ت ون معررفة سلفًم  رأحجم  الزيمدة  مغلق  راألصوات التي تحصهللا عليهم هذه البوى « عمئفي»

 رالنبصمن محوردة للغمية رمحصو ة نسليًم.
ينطلق هذا األمر عل  مجموعة ليلرممن ألن الغمللية السمحبة م  المصوتي  له هو م  الررس في 

م  حجو  %15ن  10ال يتجمرزرن أكثر م  « الطمئفة الررسية»حي  ان نسبة المصوتي  م  خم ج 
 األصوات.

محكومًم بحجو يصعب تجمرزه ألن توهو   أصبحنفسه ريسم  الوسط في اسرائيهللا « اليسم »حت  
حزب العمهللا رتسرب مصوتيه ال يتجمرز منطبة الوسط راليسم   رأصواته التي تتبعثر هنم رهنم، ال 
تصهللا أبوًا إل  منطبة اليمي  أر اليمي  المتطرف  رأقص  مم يمك  أن تصهللا إليه هو يمي  الوسط 

 هي الحملة التي  من يمثلهم غمنتس إل  مم قلهللا سبوعه األخير بي  أنيمب الليكود.ر 
رحت  البمئمة المشتر ة فهي األخرى ال تختلف ع  حملة التموضع السيمسي رخلفيمت هذا التموضع  
إذ أن الغمللية السمحبة م  مصوتي هذه البمئمة هو م  الفلسطينيي   في حي  أن الصوت 
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مز لهم مم زال ضعيفًم بملرغو م  أهميته ال ليرة راالستثنمئية  ربملرغو م  االزديمد المنح« اليهودي»
حملة « البمئمة المشتر ة»الملحوظ في االنتخمبمت األخيرة  مم يجعهللا حت  بملمبمييس الحملية حملة 

سيمسي فريوة في الواقع السيمسي اإلسرائيلي  رحملة مبشرة مرشحة للخررج التم  م  دائرة التموضع ال
 الطوائفي  بملمعن  الويني رالمذهلي رالعرقي رالبومي الواسع  رليس بملمعن  الطمئفي الضيق لل لمة.

إن  من لهذه المسألة م  أهمية فهي أن هذا المجتمع هو مجتمع تبليوي م  حيث بنيته السيمسية 
ل  سطح هذا االجتممعية األسمسية بملرغو م   هللا مظمهر الحواثة في التمظهرات التي تطفو ع

 المجتمع.
 ر ذلك فإن التمحو  السيمسي فيه مم زال محكومًم إل  د جة ليست بسيطة بهذه اللنية التبليوية.

ل   االستنتمج األكثر أهمية راألكثر جوهرية هنم هو أن هذا المجتمع المسكون بهواجس األم  
رالفردانية ل  يتغير بسهولة « ق التفو »رالمظلومية التم يخية راألحقيمت الخرافية رصواًل إل  هواجس 

إاّل إذا تعرض إل  هزات سيمسية  ليرة رإل  ازممت اقتصمدية راجتممعية عنيفة تحوث خلخلة حقيقية 
 في  ممهللا هذا اللنيمن.

أذ ر بهذا الصود نبمشم  نت قو أجريته مع الصويق العزيز أنطون شلحت حول هذا الواقع بملذات 
إل  صومة  ليرة ل ي يحوث فيه مم يمك  « يحتمج»تمع اإلسرائيلي رالذي أكو لي م  خالله أن المج

 أن يمهو لعملية تغيير سيمسي  لير أر العلو  نحو مرحلة سيمسية جويوة.
لتبسيط المسألة قلياًل ن أر لتعبيوهم  بمم )ال أعرف( ن دعونم نرجع إل  المبولة المم  سية المعررفة 

تممعية بعجز عالقمت اإلنتمج ع  تحفيز تطو  البوى رالتي تفسر قور  أر حورث الثو ات االج
المنتجة في مراحلة أرل  ثو إعمقة ر بح هذا التطو  في مراحهللا الحبة.... . عنومم يحصهللا ذلك ترى 

 النظرية المم  سية أن سمعة الثو ة االجتممعية قو بوأت توق.
 هذا المثال هو مجرد مثال توضيحي لشرح الفكرة التالية:

فإن المجتمع اإلسرائيلي التبليوي في بنيته السيمسية م  حيث الجوهر  قو رصهللا إل  عل  مم يلور 
الجوهري فيه صعبًم إن لو نبهللا مستحياًل في « التغيير»حورد اإلغالق راالنغالق السيمسي. رأصبح 

  أر علر حر مت اجتممعية «الصومة»ظهللا تحكو اللنية التبليوية بملتموضعمت السيمسية فيه إاّل علر 
برة لهذه اللنية رقمد ة عل  تجمرز هواجسهم رمعتبواتهم الخرقمء رقمبلة للتحول م  حر مت اجتممعية عم

احتجمجية إل  حر مت اجتممعية سيمسية همدفة بمتجمه الوصول إل  تحطيو هذه اللن   راالستعمضة 
ارسطية  أر عنهم بلن  سيمسية جويوة  قمئمة عل  العبالنية العملية  رليس عل  المعتبوات البرر 

الغيليمت التي تتحول إل  مصملح سيمسية خمصة  رعل  المصملح السيمسية المبمشرة المعلرة ع  
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مصملح اقتصمدية راجتممعية لفئمت رعببمت أصبحت متضر ة م  ببمء رتحكو هذه اللن  الرجعية 
 رصلت األمو  في إسرائيهللا إل  مم بمت يعرف بمالنسواد التم يخي. في الواقع.
انتخمبمت جويوة ل  يحوث غير الذي حوث  رل  يتمخض ع  هذه االنتخمبمت أي جويو لو جرت 

جوهري أر مهو. رحت  لو انتبهللا نصف أعضمء الليكود إل  اليمي  الجويو أر انتبهللا نصف أعضمء 
 اليمي  الجويو إل  الليكود فمم هو الجويو في األمر؟ الجواب ال شيء.

مم الذي سيحوث؟ األحزاب الوينية ستبب  هنم، توافع ع  رفي إعم  الوسط ريمي  الوسط ريسم ه ف
ستبب  ذات « البمئمة المشتر ة«ر« الررسي»مصملح عوائفهم  رليلرممن سيبب  يراه  عل  الصوت 

 أغللية سمحبة فلسطينية.
نمهيكو عبعًم ع  عوامهللا الطرد راللفظ الذي بمت يمثله الواقع اإلسرائيلي ل هللا التوجهمت الليلرالية 

 نو ة رالتي مم زالت تحتفظ بو جة أر أخرى م  الحسمسية تجمه المسألة اإلنسمنية الخملصة!رالمت
المجتمع اإلسرائيلي لو يعو قمد ًا بلنيته السيمسية الحملية عل  حهللا مشكالت الواقع اإلسرائيلي  ألن 

صواًل ال  هذه اللنية بملذات هي بنية  جعية تبليوية معيبة للتطو  االجتممعي  ربمت االحتجمج ر 
 الخلخلة رالتحطيو هو الحهللا الوحيو الذي يمكنه إحواث فرق حقيبي.

رإحواث فرق حقيبي غير ممك  م  درن أن تتحول حر ة االحتجمج إل  قوة سيمسية عبالنية 
 شجمعة في النظر إل  الحبوق راألهواف الوعنية الفلسطينية.

 را  مم تو ت را ه  رالوخول إل  نفس م  درن ذلك  رم  درن فلسطي   إسرائيهللا ليس أمممهم سوى ت
 الوائرة التي حمرلت أن تخرج منهم درن عمئهللا أر نتيجة.

 30/7/2020األيام، رام هللا، 
 

 .. مقارنة غير عادلة"إسرائيل" .31
 خوان  ول

ال شك في أن الفلسطينيي  يعمَملون بشكهللا أسوأ. ل   األغللية التي ل  تصوت مبمشرة لرئيس الوز اء 
 تشكهللا خطرًا عل  الوضع الراه .« إسرائيهللا»حلفمئه المبربي   ترى بوضوح أن نتنيمهو  أر 

 18  بأن التظمهرات انولعت مرة أخرى يو  السلت «هآ تس»رأفمد نير حسون ربم  بيليج م  صحيفة 
   رالبوس  ر ذلك في بعض المون الصغيرة  ضو نتنيمهو.«تهللا أبيب»يوليو/ تموز  في 

تنوعة م  الجممعمت. البعض منهم أظهر غضبه ألنه ُسمح لنتنيمهو رتألفت الحشود م  مجموعة م
بوالية أخرى  رئيس للوز اء  عل  الرغو م  أنه سيبو  للمحمكمة قريبًم بتهو الفسمد. رالبعض اآلخر 
منزعج م  هجممته عل  النمئب العم   رعل  سيمدة البمنون. في حي  أن آخري  يلومونه لسوء 
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رس التمجي  راألزمة االقتصمدية التي تلت ذلك. رين ر البعض الحمجة إل  التعممهللا مع جمئحة الفير 
 توابير التخفيف؛ ريلور أن البعض اآلخر يشعر بأنهم لو ت   ضرر ية لو لو يعجهللا نتنيمهو بملفتح.

إصمبة جويوة بملفيررس التمجي  يو  السلت الممضي  رتسع رفيمت  1,324« إسرائيهللا»رسجلت 
««. إسرائيهللا»تميمز أرف »  رفبًم لن401عة  ليصهللا إجمملي الوفيمت إل  جويوة  حت  مسمء الجم
حملة يومية في  50,000مليون نسمة  فإنه يعمدل  8.8البملغ « إسرائيهللا»ربملنظر إل  عود سكمن 

أر نحو ذلك. هذه المجمميع النسلية أصغر قلياًل فبط  337الواليمت المتحوة  رعود رفيمت يومي يللغ 
علية التي سجلت في يوليو/ تموز  هذا العم  في الواليمت المتحوة  رالتي تعو راحوة م  م  األ قم  الف

 أسوأ المراكز العملمية للوبمء بسلب ضعف االستجمبة الفيو الية في ظهللا ترامب.
ر منت حكومة الوحوة التي ألفهم لنتنيمهو  ربيني جمنتس  اتفبت عل  أن اللالد يجب أن تعود إل  

رلة للتخفيف  ابتواء م  نهمية األسلوع. رأ اد هؤالء إغالق المطمعو بمستثنمء اإلغالق في محم
الوجبمت الجمهزة  ألنه يلور أن أصحمب المطمعو سوف يتحورن الطلب بشكهللا جممعي. رقمموا أيضًم 
بإغالق مؤسسمت أخرى  رحصررا تجمعمت األفراد م  خم ج األسرة بعشرة داخهللا المنمزل  رعشري  

 في الخم ج.
 1,500  بينمم تجمع «تهللا أبيب»  أفمد بأن آالف المتظمهري  تجمعوا في 48مود مجوالة م  عرب مح

شخص خم ج مبر نتنيمهو في البوس. رفي  لتم الموينتي   أغلبت االحتجمجمت الطرق الرئيسية. 
 «.حر ة العلو األسود لمكمفحة الفسمد»ر من متظمهرر البوس في المبم  األرل م  

كمنت م  أصحمب األعممل الحرة راألعممل الصغيرة  « تهللا أبيب»مة في احتجمجمت رالعنمصر المه
رأصحمب المطمعو  رل   تو  فض السممح لهو  ظمهريًم  بسلب صعوبة االبتعمد االجتممعي. رقو 
تضر  أصحمب األعممل الحرة رالشر مت الصغيرة م  عمليمت اإلغالق بعو عودة الوبمء  رهتفوا 

 «.فسمد و يبتلنم»ينه بمالستبملة مرددي  ضو نتنيمهو  مطملل
منذ فترة عويلة  مسألة استبطمب الوخهللا  ل ونهم راحوة م  أكثر المجتمعمت غير « إسرائيهللا»رتعمني 

المت مفئة بي  درل منظمة التعمرن االقتصمدي رالتنمية. فملعممل األقهللا بحلوحة يحصلون عل  أجو  
 أقهللا مبم نة بملقيمة الحقيقية.

  رقو ته عل  دس أنفه في «اإلسرائيليي »نيمهو ممثاًل للطببة الجويوة م  المليم ديرات لبو  من نت
  في رقت يعمني فيه اقتصمد اللالد «اإلسرائيليي »البمنون راالستفمدة م   عمته األغنيمء بوأت تزعج 

 تواعيمت  و رنم  ر  ودًا اقتصمديًم.
ول  يفية معمملة المتظمهري  م  قلهللا الشرعة رمم أدهشني  مراقب  ر متب  هو تشمبه التبم ير ح

  رعريبة معمملة المتظمهري  الفلسطينيي  في الضفة الغربية. رشتمن مم بي  معمملة «اإلسرائيلية»
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للفلسطينيي  الذي  يعمملون بشكهللا أسوأ ال مجمل فيه للمبم نة  مع معمملة « اإلسرائيلية»البوات 
 «.اإلسرائيليي »

 30/7/2020، الخليج، الشارقة
 

 "حزب هللا" في معضلة: الرّد أم ضبط النفس؟ .32
 تسفي برئيهللا

حزب »مّر أسلوع  ممهللا عل  الهجو  المنسوب إل  إسرائيهللا في دمشق  الذي ُقتهللا فيه نمشط م  
  رالمواجهة البصيرة التي حوثت قلهللا أيم  عل  الحورد الشمملية بي  الجيش اإلسرائيلي رالحزب. «ط

ت إسرائيهللا لمواجهة أي سينم يو  ل نهم لو تعرف مم هو السينم يو الذي خالل تلك األيم  استعو
سيختم  حس  نصر ط تنفيذه. اآلن أيضًم ال تزال إسرائيهللا بحمجة إل  أن تتنبأ إذا  من نصر ط 

 أنجز انتبممه  أر أن عليهم أن تنتظر هجومًم ثمنيًم.
لممضي  رفي األسمس عل  إد ا، أن التبويرات بشأن  د الحزب المنتظر اعتموت عل  تجربة ا

الحزب هو تنظيو عبالني. أي تنظيو سيمسي رليس عسكريًم فبط  رهو مبيو بشبكة معبوة م  أزممت 
سيمسية راقتصمدية  رمكمنته في للنمن ال تستنو فبط إل  قو ته عل  تحريك إسرائيهللا ضو أهواف مونية 

ك فيه. هو حزب يتعي  عليه  مثهللا حكومة في للنمن  ربذلك تهويو استبرا  النظم  الذي هو شري
إسرائيهللا  أن يأخذ في االعتبم   دة فعهللا الجمهو  الللنمني  الذي يعتلره أحو المتهمي  األسمسيي  في 

 االنهيم  االقتصمدي للورلة.
بوصفه يمسك بملفمت مر زية في الحكومة  رم  بينهم ملف الصحة المسؤرل ع  معملجة ربمء 

قرض م  صنورق  -علب الحكومة الحصول عل  مسمعوة غربية « ط حزب»  ريؤيو «كو رنم»
مليم  درال  إل   11النبو الورلي رتلرعمت م  درل أر ربية تعهوت قلهللا نحو عممي  بتحويهللا نحو 

 للنمن. ربحسب التبويرات تنظيو  هذا ال يستطيع المخمعرة بحرب أر برّد يؤدي إل  حرب.
يقيو في مواجهة إسرائيهللا ليس فبط توازن  دع عسكريًم  بهللا تفرض عليه أن « حزب ط»عبالنية 

أيضَم توازن احتواء. يرسو نصر ط بي  االثني  خطًم راضحًم رحمدًا يميز بينهمم. تحليق سالح الجو 
اإلسرائيلي أصبح ظمهرة احتواهم الحزب رال تحظ  برد منه. أيضًم هجممت إسرائيلية في أ اضي 

أر مخمزن رعتمد عسكري يمل ه « حزب ط»ة ضو شحنمت سالح لن سو ية  حت  إذا  منت موجه
ضو إسرائيهللا  و يهللا ع  إيران ريرد بواًل « حزب ط»الحزب في سو ية. المخمرف م  أن يتحر، 

 منهم عل  الهجممت المنسوبة إل  إسرائيهللا لو تتحبق.
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مواجهة إسرائيهللا رليس  كتنظيو يوير حسمبًم خمصًم في« حزب ط»في  هللا مم يتعلق بملردع  يتصرف 
  التي أدت إل  2006كو يهللا لورلة معمدية. هذا مم حوث عنومم نفذ عملية خطف الجنود في صيف 

حرب للنمن الثمنية  رالتي  من الهوف األسمسي لهم تصفية الحسمب مع إسرائيهللا عل  خطف نمشطي  
 لرئيس الحكومة راعتبمل سمير البنطم . قلهللا أشهر م  ذلك  أرضح نصر ط« حزب ط»م  

الللنمنية آنذا،  فؤاد السنيو ة  أن هذه الحسمبمت هي بي  حزبه ربي  إسرائيهللا رال عالقة لهم بحكومة 
للنمن. نصر ط  من عل  خطأ  ر مم اعترف بعو مرر  رقت عويهللا عل  حرب للنمن أنه لو علو مم 

 ست ون عليه نتمئج عملية الخطف لمم نفذهم.
 المه حرفيًم  ل   منذ ذلك الحي  يوير الحزب عمليمته ضو إسرائيهللا عل  ليس م  الضرر ي قلول 

أسمس عبيوة مفمدهم أن الردع يجب أن يكون مبررنًم بشيء م  االحتواء  الذي م  درنه يمك  أن 
رتومير أسمس قوته السيمسية  -يجو نفسه في حرب دائمة ضو إسرائيهللا م  درن نبمط للخررج منهم 

د التلبمئي اإلسرائيلي في  هللا مرة أ اد فيهم نصر ط إظهم  سيطرته عل  مستبلهللا في للنمن. تشغيهللا الر 
للنمن بوأ يعمهللا ضوه. رهو يهود بملخطر مشررع نشر الصوا يخ الذي تحول إل  مخزرن إستراتيجي  
رجزء ال يتجزأ م  ميزان الردع  ل    هللا هذا محمي بوسمعة سيمسة االحتواء للحزب. هذه السيمسة 

في للنمن  عل  « حزب ط»منعت حت  اآلن توجيه ضربة إسرائيلية ضو قواعو صوا يخ هي التي 
الرغو م   ونهم تشكهللا تهويوًا أكلر عل  إسرائيهللا م  خطر مخمزن الصوا يخ في سو ية التي تبصفهم 

 إسرائيهللا بحرية.
  صّرح «نيهمإسرائيهللا مصرة أكثر م  أي يو  عل  منع المس بسيمدتهم أر جنودهم  ربملتأكيو بمواع»

بحز  رزير الوفمع بني غمنتس في مؤتمر صحمفي مشتر، مع  ئيس الحكومة بنيممي  نتنيمهو  أرل 
للنمن رسو ية درلتمن سيمديتمن رهمم تتحمالن مسؤرلية أي عملية تحوث انطالقًم م  »م  أمس. 
تي  سيمديتي .   بهللا تطرق إل  سو ية رللنمن  ورل«حزب ط»م  الالفت أنه لو يحذ  «. أ اضيهمم

تتعممهللا إسرائيهللا مع هذه السيمدة بصو ة انتبمئية. في سو ية حيث  رسيم هي الحمكو الفعلي رإيران هي 
المسمعوة الثمنوية  تتعممهللا معهم إسرائيهللا  أنهم غزة  توخهللا رتخرج م  درن انتظم  إذن  رتخرق 

ة للنظم  السو ي  خوفًم بصو ة فمضحة السيمدة. في الوقت عينه هي تحمذ  م  مهمجمة أهواف تمبع
 م  أن تخسر إذن العمهللا الذي أعطته لهم  رسيم.

بملنسبة إل  للنمن الذي سيمدته مرتبطة بضبط النفس  تتعممهللا معه إسرائيهللا برهبة بسلب ميزان الردع 
   رأيضًم بسلب التزامهم بسيمسة االحتواء. هكذا يتصرف أعواء عبالنيون.«حزب ط»في مواجهة 
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الحتواء أقهللا  دعًم أر عنفًم م  ميزان الردع. فهو يمتمز بضبط النفس  رالصلر  رالبو ة يلور ميزان ا
عل  االستيعمب رهو عل  مم يلور غير منمسب لورلة تريو أن تلبي الرعب في قلوب التنظيممت 

 ردرل المنطبة.
جو في غزة عل  مم يلور هي تهم«. حممس»بيو أن هذه أيضًم السيمسة التي تستخومهم إسرائيهللا حيمل 

في  هللا مرة يطلق فيهم صم رخ تجمه إسرائيهللا  ل   عمليًم قر ت في  ثير م  الحمالت استيعمب النم  
رعو  الرد  عنومم  من االحتواء يخو  مصلحتهم السيمسية أر العسكرية. لبو تعميشت مع سيطرة 

سمح   رت«تهوئة»عل  البطمع  رحولتهم إل  شريك غير مبمشر في مسمعي ترسيخ « حممس»
لو يعو ُيسمع منذ « حممس»  رال ال  ع  البضمء عل  «حممس»بتحويهللا أموال بملماليي  إل  قيمدة 

أر في مواجهة « حممس»زم  عويهللا. هذه السيمسة ليست مرفوضة بهللا ضرر ية سواء في مواجهة 
   إذا  منت إسرائيهللا تتطلع إل  منع رقوع الحرب.«حزب ط»

 «هآرتس»
 30/7/2020األيام، رام هللا، 
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