
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 مليون دوالر ألجهزة أمن السلطة لمواصلة التنسيق األمني مع "إسرائيل" 61"هآرتس": 
 " تكشف تفاصيل لقاءات حماس ومصر وميالدينوف21"عربي 

 بحث ترتيبات المصالحة والتهدئة الطويلة مع "إسرائيل"اس يلتئم في غزة ويالمكتب السياسي لحم
 "يسرائيل هيوم": تأجيل اإلعالن عن "صفقة القرن" إلى نهاية العام "على األقل"

 نتنياهو يفض اجتماعه مع قيادات درزية

الحمد هللا يشترط تمكين حكومته 
ملفات لتتحمل  ستةمن 
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*** 
 

 ملفات لتتحمل مسؤولياتها في غزة ستةمن  الحمد هللا يشترط تمكين حكومته .1
رامط  الحمطد هللا" نلطق يضطايا مواقفيطا السياسطية واوابتيطا الويييطة الفلسطييي  قال رئيس الوزراء  :رام هللا

وأضطا  الحمطد  يستسطلمن. بالمال" يتعرا لضغوي سياسية كبيرة سطيواجهها" وسطيجد الحلطول لكييطا لطق
فطط  رام هللا" ي بططة مططق الصططحفييق ورحسططاء التحريططر والكتططا "  2/8/2018 هللا" لططدل لضائططم يططوم ال مططيس

يستييع التيازل عق الضدس والالجئيق" لق يضايا الاوابت الويييطة  واحدا   هياك فلسييييا   أقنال اعتضد 
الحكومطة ملتزمطة ببريطام   أقوشدد علط   حوان.بالمال" حاولوا الضغي علييا ف  الماض  لكيهم لم ييج

 ميظمة التحرير الفلسيييية السياس " وعل  رأسها الرئيس محمود عباس.
وجططدد الحمططد هللا رفططا مططا يسططم  نصططفضة الضططرقن أو أي صططفضة سياسططية ال تلبطط  وال تسططتجي  للحضططو  

أيهطا لطق تطيجس وسطتكوق  دا  المشروعة للشع  الفلسييي " وال تتماش  مع قرارات الشرعية الطدول " محكط
 مجرد حبر عل  ور .

عططادة  وحطول المصططالحة" أكططد الحمططد هللا أق الحكومططة ترحطط  بكافططة الجهططود الراميططة لتحضيطط  المصططالحة وا 
دورهططا سطيكوق كجيططا   أقوشططدد علط   اللحمطة بطيق أيططرا  الجغرافيطا الفلسططيييية والمحسسطات الحكوميطة

علط  اسطتعداد كامطل السطتالم وتحمطل كافطة مسطحوليتها فطط   ليطم وهط إتيفيطيي يي اتفطا  سطيتم التوصطل 
" ولكق يج  السطما  بتمكطيق وقال: مستعدوق للتوجم إل  قياع غزة فورا   دوق أي استاياء. غزة قياع

الدا ل  ويتكلم هيا عق جهازي الشرية والدفاع  وايمقالجباية الدا لية"  أولهاالحكومة ف  ستة أمور 
  المضاومطة" وتسططليم جهططاز الضضططاء ييططم مطق غيططر المعضططول أق يكططوق هيططاك المطدي  وال يططتكلم عططق سططال
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جهازي قضاء فيصبس دولتيق" كيلك هيطاك أراضط  يجط  أق تسطلم لحكومطة الوفطا  الطويي " والمعطابر 
 يج  أق تكوق تحت سييرة فعلية مق الحكومة" وليس بصورة رمزية.

متواصطططل الطططيي تبيلطططم الحكومطططة ويلطططك للضيطططام وتيطططر  رئطططيس الطططوزراء إلططط  التيطططورات اي يطططرة" والعمطططل ال
بمسطططحولياتها الكاملطططة فططط  تضطططديم كطططل  دمطططة أساسطططية ويارئطططة وتيفيطططي مشطططاريع تيمويطططة وتيويريطططة لتطططوفير 

إيطم ميطي االيضسطام دفعطت  الحمد هللا مضومات الحياة الكريمة الت  يستحضها أبياء شعبيا الفلسييي . وقال
   حيق تجب  حماس اإليرادات وال تحولها.مليار دوالر" ف 17الحكومة لغزة يحو 

مليطططار دوالر  5.82مطططحتمر الضطططاهرة بطططدفع فططط  ق تعهطططد المطططحتمروق إ الحمطططد هللاغطططزة" قطططال  إعمطططاروحطططول 
مططق كططل  %37مليططار دوالر" أي مططا يسططبتم  1.884وصططليا ميهططا  31/7/2018" ولغايططة اإلعمططارلإلعططادة 

آال   10بيططاء  الميططازلا المططدمرة كليططا حيطط  تططم   كططد أق الحكومططة عملططت علطط  إعمططارأو  حجططم التبرعططات.
" وتططم   11وحططدة مططق أصططلا  ألطط  تضططررت  160ألطط و وحططدة مططق أصططل  100تططوفيرا التمويططل لتططرميما  ألطط  

 .%95بشكل جزئ " فيما بلغت يسبة اإليجازا ف  مل  إزالةا الركام 
 2/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لإلعالم لرئيس الوزراء ووزيرا   نائبا   عباسأمام  القانونيةي اليمين أبو ردينة يؤد .2

 السطططليةرئطططيس  أمطططام" 2/8/2018 أدل يبيطططل أبطططو ردييطططة اليمطططيق الضايوييطططة" ظهطططر يطططوم ال مطططيس :رام هللا
وحضطر حفطل  .الفلسطييييةلإلعالم فط  الحكومطة  لرئيس الوزراء ووزيرا   محمود عباس" يائبا   يةفلسيييال

يق" رئططيس الططوزراء رامطط  الحمططد هللا" ورئططيس مجلططس الضضططاء ايعلطط  عمططاد سططليم" وأمططيق سططر اليمطط أداء
اللجيططططة التيفيييططططة صططططائ  عريضططططات" ومستشططططار الططططرئيس الدبلوماسطططط  مجططططدي ال الططططدي" ورئططططيس جهططططاز 
الم ططابرات العامططة اللططواء ماجططد فططري" ورئططيس ديططواق الرئاسططة ايتصططار أبططو عمططارة" والمشططر  العططام علطط  

 م الرسم  الوزير أحمد عسا .اإلعال
 2/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"مع  األمنيمن السلطة لمواصلة التنسيق أ ألجهزة دوالر مليون 61: "هآرتس" .3

الفلسطيييية مبلط   ايمطق أجهزةميحت  ايمريكية اإلدارة أق العبرية عق هآرتسكشفت صحيفة : الضدس
 والسططلية الفلسططيييية. نإسططرائيلنبططيق  ايميطط دوالر رغبططة ميهططا فطط  دعططم ومواصططلة التيسططي  مليططوق  61

قررت  أيها إالمليوق دوالر مق مساعداتها  200واشييق تجمد مبل  نق أ مق رغمبال يمإ هآرتسوقالت 
 المبلط  يحضط  مصطالس واشطييق الحيويطة أقمليطوق دوالر مطق تلطك المسطاعداتن معتبطرة  61تحرير مبلط  

ويضلطت الصططحيفة عططق مسططحول أمريكطط   .نإسططرائيلنمططق السططلية وأ أجهططزةفط  ظططل اسططتمرار التعططاوق بطيق 
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اليظططر فطط  مجمططل  إعططادةالسططلية ال يتعططارا مططع الرحيططا ايمريكيططة حططول  لألجهططزةدفططع المبلطط   إققولططم 
 . ايميريالمساعدات ال ارجية بما يحض  مصالس واشييق ورض  دافع الضرائ  

 2/8/2018 ،خباريةوكالة سما اإل
 

 "إسرائيل"توصيات "فك العالقة" مع  "المركزي"تضع على طاولة  المنظمة" تنفيذية" :صالح رأفت .4
رام هللا: أكططططد صططططالس رأفططططت عضططططو اللجيططططة التيفيييططططة لميظمططططة التحريططططر الفلسططططيييية" أق اللجيططططة سططططتضدم 

" كافططة التوصططيات الحططال  فطط  رام هللا أغسططيسللمجلططس المركططزي الططيي تضططرر أق يعضططد ميتصطط  آ / 
اليظطر بمجمطل العالقطات  إعادةالت  ات يتها اللجية العليا لتيفيي قرارات المجلس الويي " وف  مضدمتها 

وقططال فطط  تصططريحات إلياعططة نصططوت فلسططييقن" إق المجلططس المركططزي سططييظر بمجمططل  .نإسططرائيلن مططع
اتفطا  بطاريس االقتصطادين ووقط  كافطة العالقات الفلسيييية اإلسرائيلية ميها نااليفكاك التدريج ن مطق ن

فطط  متابعططة  وأشططار إلطط  أق المجلططس سططيبح  أيضططا   أشططكال العالقططات مططع دولططة االحططتالل اإلسططرائيل .
علط  ايتهاكاتهطا" والعمطل علط  تعليط   نإسرائيلنالعمل عل  الصعيد الدول  مق أجل مساءلة ومحاسبة 
الحمايططة الدوليططة للشططع  الفلسططييي " وتحريططك عضططويتها فطط  الجمعيططة العامططة لألمططم المتحططدة" وتطط ميق 

 .نإسرائيلنلجية التحضي  الت  شكلها مجلس حضو  اإليساق" مق أجل التحضي  بالجرائم الت  ارتكبتها 
 3/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 2018لجنة االنتخابات تعلن الجدول الزمني الخاص باالنتخابات المحلية/ اإلعادة  .5

" الجططدول الزميطط  ال ططاد بالمططدد 2/8/2018 وم ال مططيسيططة االيت ابططات المركزيططة" أعليططت لجيطط :رام هللا
هيئة محلية بالضفة الغربية" يتيجطة  19ف   22/9/2018الضايويية اليت ابات اإلعادة الت  ستجرل يوم 

اسطططتضالة أغلبيطططة أعضطططائها أو فطططك دمجهطططا مطططع الهيئطططات اي طططرل. ويلطططك وفضطططا لضطططايوق ايت طططا  مجطططالس 
 وتعديالتم. 2005( لسية 10لمحلية رقم )الهيئات ا

 8/8/2018مطق  وتبدأ أول  مراحل العملية االيت ابيطة بفطتس مراكطز التسطجيل واليشطر واالعتطراا اعتبطارا  
لمدة  مسة أيام ف  جميع المراكز االيت ابية فط  الهيئطات المحليطة التسطعة عشطر" إضطافة إلط  إمكاييطة 

  www.elections.psللجية  اإللكتروي وقع لليا بيق عبر الم اإللكتروي التسجيل 
مطططق صطططبا  يطططوم ال مطططيس  ومطططق المضطططرر حسططط  الجطططدول الزميططط  فطططتس بطططا  الترشطططس لعشطططرة أيطططام اعتبطططارا  

" علططط  أق يطططتم يشطططر الكشططط  18/8/2018وحتططط  السطططاعة الرابعطططة مطططق مسطططاء يطططوم السطططبت  9/8/2018
يومططا  بحيطط   13يططة االيت ابيططة ولمططدة " والططيي يتططزامق مططع بططدء الدعا8/9/2018فطط  اليهططائ  للمرشططحيق 
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هطو يطوم االقتطراع" وسطيتم إعطالق  22/9/2018" وسطيكوق السطبت 20/9/2018تيته  مساء يوم ال مطيس 
 اليتائ  ايولية لاليت ابات ف  اليوم التال . 

 2/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ل الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز الماليا خال نجهود ناركز  الفلسطيني:المالية  وزير .6
قططال وزيططر الماليططة والت يططيي شططكري بشططارة" إق الططوزارة ركططزت جهودهططا  ططالل ال مططس سططيوات  :رام هللا

ومئتطط   وأضططا  بشططارة" قبططل  مسططة أعططوام كططاق العجططز مليططارا   الماضططية علطط  تضلططيد العجططز المططال .
مليطار دوالر فضطي" ومتط  رات الضيطاع ال طاد  12ت  الضطوم  مليوق دوالر بعد التمويطل ال طارج " واليطا

 مليوق دوالر. وأربعمائةمليوق دوالر" ومديويية البيوك التجارية جراء االقتراا مليار  760
أق  مليططوق دوالر بعططد التمويططل ال ططارج " علمططا   400إلطط   تضلططد حاليططا   اإلجمططال وأشططار إلطط  أق العجططز 

" وتراجطع الطدعم ال طارج  مليطار دوالر حاليطا   14مليطار دوالر إلط   12 يمطا مطق اإلجمطال اليات  المحل  
" أي اي فطططا بيسطططبة مليطططوق دوالر حاليطططا   500مليطططوق دوالر" إلططط   200لموازيطططة الحكومطططة مطططق مليطططار و

" ومديوييطة البيطوك التجاريطة مليطوق دوالر حاليطا   200الالايق" ومت  رات الضياع ال اد اي فضطت إلط  
 .اي رلمضارية بالدول  اليات  المحل " وهيا رقم متدقو جدا   إجمال مق  %9 ال تفو  الط

عطططق العططططام الماضططط " وتوقططططع اسططططتمرار  %9وأكطططد أق المططططيس والمسطططاعدات ال ارجيططططة اي فضطططت بضيمططططة 
وقال بشارة إق صيدو  اليضد الدول  وجد ف  زيارتم اي يرة  مق عام إل  آ ر. %8االي فاا بيسبة 

" بمعيط  آ طر %6وف  قياع غطزة ايكمطب بيسطبة  %5الضفة الغربية يما بيسبة  اليات  الضوم  ف  أق
وحول قياع غزة" قال إق د ل الفرد فط   .%0.2 أراض  السلية الفلسييييةمعدل اليمو المرجس لكل 

يعيشطوق دوق  طي الفضطر" لطيلك ال يعتبطر غطزة مصطدر ضطرائب  يغيط  العجطز  %80" وغزة متطدق جطدا  
ميق بمعظططم المصططاري  بمططا فيهططا الميططاا والصططحة والكهربططاء والتربيططة والتعلططيم الفلسططييي " ويحططق ملتططز 

مليطوق دوالر فط  غطزة  95حطو يوالشحوق االجتماعية شهريا" فغزة جطزء ال يتجطزأ مطق فلسطييق" يصطر  
 مليوق دوالر. 8-7 " وما ي تييا عل  شكل ضرائ  أو  صم مضاصة ال يفو  شهريا  شهريا  

 2/8/2018 ،ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم
 

 التعليم الفلسطيني هو األسرع تطورا  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا :صيدم .7
صطبري صطيدم" أق البيطك الطدول  أكطد أق التعلطيم  الفلسطييي  أشار وزير التربية والتعليم العطال  :رام هللا

إلطط  أيططم جططرل إقططرار  اليظططر ولفططت الفلسططييي  هططو ايسططرع تيططورا  فطط  الشططر  ايوسططي وشططمال إفريضيططا.
قايوق التعليم العال  إلعداد الكوادر البشطرية المحهلطة" واعتمطاد الميهطاي الطويي  الجديطد ويظطام امتحطاق 
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وأكد صطيدم أيطم سطيكوق هيطاك تغيطر يطوع  فط  مجطال التعلطيم المهيط   شهادة الاايوية العامة ناإليجازن.
مدرسة ف  غطزة" التط   100إل  بدء تيفيي مشروع بياء ظر اليمع اييال  العام الدراس  الجديد. ولفت 

ل  توقيع  "مدرسة 121تحتاي إل   اتفاقية دولية ف  مجال تيوير التعلطيم" إضطافة إلط  مضطاعفة  72وا 
 عدد الميس ال ارجية" وتدف  ف  عدد الميس الدا لية.

 2/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تفاصيل لقاءات حماس ومصر وميالدينوف " تكشف21 عربي" .8
كشفت مصادر قيادية فلسيييية ميلعة" بعا تفاصيل اللضاءات الت  تجرل بيق : أحمد صضر - غزة

 كل مق حركة حماس ومصر ومبعو  ايمم المتحدة ييكوالي ميالدييو " بش ق ايوضاع ف  غزة.
إل  الشر  ايوسي ييكوالي ن" أق مبعو  ايمم المتحدة 21وأوضحت ف  حدي   اد لطنعرب 

ميالدييو " قدم إل  غزة مح را عدة مرات مق أجل نميع المضاومة مق الرد عل  ايتهاكات وجرائم 
االحتالل" ويزع فتيل ايزمة الت  كايت ستحدي إل  حر  جديدةن" محكدة أق الفصائل أبلغت المبعو  

 تغيير عل  قواعد االشتباك. ايمم  ب يها متمسكة بمعادلة نالضص  بالضص ن ولق تجري أي
 30ويكرت المصادر أق ميالدييو " ير   الل زياراتم لغزة عودة المعابر لما كايت عليم قبل 

آيار/ مارس الماض  )يوم اييال  مسيرات العودة وكسر الحصار(" إضافة لبعا التسهيالت" 
تتمكق مق العودة لبريام  أميال للصيد" وتزويد محية الكهرباء بالوقود ل 9ميها: العودة لمسافة 

 الاماي  ساعات وصل" وتحسيق يسبة دفع روات  موظف  غزة التابعيق للسلية الفلسيييية.
" 2014ويوهت إل  أق مضترحات ميالدييو  السابضة" كايت ف  مضابل نالعودة التفا  التهدئة عام 

يضا  اليائرات والبالويات الحارقة بالكامل" واالبتعاد عق ال ي العا  مترن. 700إل   200زل مسافة وا 
ف  حيق شددت حركة حماس" عل  ميالبها الت  قدمتها لمبعو  ايمم المتحدة  الل زيارتم لغزة" 

ميال" ورفع العضوبات الت   12وه : نفتس كافة المعابر بشكل كامل ودائم" وعودة مسافة الصيد إل  
" ودفع روات  موظف  غزة فرضها رئيس السلية محمود عباس بشكل كامل وبضمايات دولية

التابعيق للسلية والموظفيق اليي تم توظفيهم عبر الحكومة ف  غزة" إضافة إل  الفصل الكامل لمل  
 ايسرل اإلسرائيلييق بغزة عق أي موضوع إغاا  أو إيساي ن.

عادة إعمار ميار غزة"  -ومق بيق اليلبات: نتدشيق ممر مائ  بحري سواء عبر قبرد أو مصر" وا 
قا مة محية توليد للكهرباء ومحية تحلية مياا الشر " إضافة إل  إيجاد فرد تشغيلن" وف  وا 

المصادر الميلعة الت  أكدت أق نحماسن تفاوا بصالبة" نوه  ترل أق مضترحات ميالدييو  دوق 
 المستول الميلو  وال توازي تضحيات الشع  الفلسييي ن.
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الحكومة الفلسيييية رام  الحمدهللا نم او  كبيرةن وأكدت المصادر الضيادية" أق لدل عباس ورئيس 
مق أق يتم تجاوز السلية واعتماد ير  اال  دول  للتعامل مع غزة ف  م تل  الضضايا الت  تتعل  

 بها" مال إعادة اإلعمار وروات  الموظفيق.
و " وبش ق ما يجري الحدي  عيم حول ناتفا  تهدئة يويل ايمدن" بييت أق مصر ومعها ميالديي

أبلغا عباس ب يم نف  حال لم تستج  لمتيلبات التهدئة" فسيتم تجاوز السلية ودفع روات  كامل 
الموظفيق ف  غزة )التابعيق لرام هللا" والموظفيق الييق قامت الحكومة بغزة بتوظيفهم والمضدر عددهم 

صالس السلية عق ألفا( عبر أموال المضاصة )أموال الضرائ  الت  تجييها إسرائيل ل 40ب كار مق 
 البضائع الضادمة لغزة( مق  الل ير  اال ن.

ويكرت المصادر" أق مصر تريد أق تبض  مل  غزة نحصريان لها" وه  نميزعجةن مق تد ل كافة 
مليوق دوالر حت  اآلق"  650اييرا ؛ ومق بييهم مبعو  ايمم المتحدة اليي تمكق مق جمع يحو 

ق كافة التحسييات الت  قد تيرأ عل  غزة مق  اللها ه  مق أجل محكدة أق الضاهرة نتسع  ف  أق تكو 
ولفتت إل  أق نمصر غير موافضة عل  تدشيق ممر مائ ؛ ال عبر قبرد وال  االستفادة االقتصاديةن.

 حت  بور سعيد" ف  حيق أق قير متشجعة وتدعم بشكل كبير إيشاء ممر مائ  عبر قبردن.
المضاومة واالحتالل" كشفت المصادر الفلسيييية" أق وحول صفضة تبادل لألسرل جديدة بيق 

ميالدييو  نيضل لحركة حماس" موافضة إسرائيل عل  يل  المضاومة فصل مل  ايسرل اإلسرائيلييق 
ف  غزة عق باق  الملفات" الت  يجري الحدي  عيها؛ ويلك عض  إصرار المضاومة عل  فصل المل  

وأكدت المصادر الضيادية البارزة ف  حدياها ال اد مع  ن.وعدم ربيم ب ي قضايا إيسايية أو غيرها
ن" أق نإسرائيل ما زالت غير جاهزة للبدء ف  مفاوضات جادة حول مل  جيودها 21مراسل نعرب 

 ايسرل" ليا فه  تتحمل المسحولية عق بضاء جيودها ف  يد المضاومةن.
ة لبح  نترتيبات جديدة مق أجل ومع ما يجري حاليا ف  مصر وعبر زيارات الوفود الم تلفة لغز 

ت في  الحصار عق غزةن" يبهت إل  أق موق  كافة الفصائل العاملة ف  غزة" هو ناستمرار 
مسيرات العودة" وتواصل است دام اليائرات والبالويات الحارقة بما ي دم ايهدا  والميال  الوييية 

 الفلسييييةن. 
التعامل المباشر مق قبل ايمم المتحدة وعدة أيرا   ولفتت المصادر" إل  أيم للمرة ايول  نيجري

سرائيل ن" ميوهة إل  أيم نلم ييل  مق  دولية مع حركة حماس" وهيا يتم بضوء أ ضر أمريك  وا 
قيادة حماس  الل اللضاءات الت  جمعتها مع تلك اييرا  ترك السال " وال االعترا  بضرارات 

 حت  االلتزام باالتفاقيات الموقعة بيق السلية واالحتاللن.الرباعية الدولية وال يبي اإلرها " وال 
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وقالت: نما يجري مق تد الت مق عدة جهات دولية؛ هو تد الت فاعلة؛ لكق مصالس تلك الجهات 
 واييرا  ت تل  مق ير  آل رن.

 3/8/2018"، 21عربيموقع "
 

 "إسرائيل"مع الطويلة ئة بحث ترتيبات المصالحة والتهدويالمكتب السياسي لحماس يلتئم في غزة  .9
مق قيادة حركة حماس ف  ال اري برئاسة  ا  وفد" أق ةغز ، 2/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 

صالس العاروري يائ  رئيس المكت  السياس  للحركة" وصل مساء يوم ال ميس" إل  قياع غزة 
روي" رئيس الحركة ف  ال اري" وأفاد مراسليا أق  الوفد يضم إل  جاي  العا عبر معبر رفس البري.

ماهر صال " وأعضاء المكت  السياس " موس  أبو مرزو  وعزت الرش " وحسام بدراق" ومحمد 
 يصر وموس  دوديق" إل  جاي  عضوي المكت  السياس  مق غزة  ليل الحية وروح  مشته .

ستضبالم عدد مق وتمكق الوفد بعد ساعات يويلة مق االيتظار مق الوصول إل  غزة" حي  كاق ف  ا
وكاق ف  مضدمة  قيادات الحركة" وسي ايتشار كاي  للشرية وايجهزة ايميية بهد  ت ميق وصولم.

مستضبل  الوفد" رئيس المكت  السياس  لحماس إسماعيل هيية" واليائ  ايول لرئيس المجلس 
بغزة محمود الزهار  التشريع  أحمد بحر" وعدد مق الضيادات التاري ية للحركة" برفضة أعضاء المكت 

 وعيا هللا أبو السبس" وصال  البردويل" ويزار عوا هللا.
وهيا المرة ايول  ميي سيوات الت  يتمكق فيها وفد مق قيادة حماس ف  ال اري مق الوصول إل  غزة" 

ق العالقة مع مصر. وت ت  زيارة الوفد إل  غزة" بعد لضاءات أجراها مع قيادة  فيما بدا رسالة لتحس 
 لم ابرات المصرية إار دعوة رسمية مق الضاهرة" للتشاور بش ق التيورات الجارية ف  الش ق الفلسييي .ا

مصادر ميلعة أرجعت وصول وفد حماس  مق غزة" أق ،3/8/2018، لندن، القدس العربيوجاء ف  
مق  الضيادي مق ال اري" إل  قياع غزة" وعضدا لضاء مهما مع رئيس الحركة إسماعيل هيية وعدد

قادتها" إل  وجود نتضدمن ف  المباحاات الت  تجريها مصر مع وفدي فتس وحماس" إليهاء حضبة 
ال ال " حي  هياك احتمالية للبدء بتيبي  اتفا  المصالحة  الل اييام الضليلة المضبلة" إضافة إل  

 الجهود الرامية لتابيت نتهدئة يويلةن ف  قياع غزة.
 

 لم تعد حكومة التوافق: الحكومة الفلسطينية حماس .01
قال الضيادي ف  حركة حماس سام  أبو زهري إق الحكومة الفلسيييية ف  رام هللا لم تعد حكومة التواف  

وأكد ف  تصريس صحف  أق  بعد تعييق يبيل أبو رديية يائبا لرئيس الوزراء وغيرا مق التعيييات السابضة.
 ة وليست نحكومة فتحاويةن" وف  تعبيرا.أي اتفا  للمصالحة يج  أق ي ضع لحكومة وحدة وييي
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وكاق الرئيس الفلسييي  محمود عباس عي ق يبيل أبو رديية يائبا لرئيس الحكومة ووزيرا لإلعالم" 
 ومق المتوقع أق يحدي أبو رديية اليميق الدستورية بعد ظهر اليوم.

 2/8/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ألسرى والجرحى والشهداءلدائرة شؤون ا "الديمقراطية" تحذر من خطورة إلغاء عباس .00
حيرت الجبهة الديمضرايية لتحرير فلسييق مق قرار الرئيس محمود عباس إلغاء دائرة شحوق : غزة

الشهداء وايسرل والجرح  ف  اللجية التيفييية لميظمة التحرير الفلسيييية وتكلي  أماية سر اللجية 
ها ال ميس إق نالتراجع عق تشكيل دائرة  اصة بايسرل وقالت الجبهة ف  بياقو ل بمتابعة ملفاتها.

والشهداء والجرح  يشكل  يوة تحمل ف  يياتها إشارات  ييرة حول مستضبل التزام السلية 
الفلسيييية وميظمة التحرير والضيادة الرسمية بضضايا ايسرل والشهداء والجرح  وعائالتهم عل  

ياق مق أق تكوق هيا ال يوة رسالة إل  واشييق بالوحير  الصعيديق السياس  واالجتماع ن.
واالحتالل عل  ضوء الشروي التسعة الت  تسلمها رئيس السلية مق المبعو  ايميرك  جيسوق 
غرييبالت" وميها وق  التزامات السلية يحو ايسرل والشهداء والجرح  وعائالتهم" والت  عل  

ة واستولت إسرائيل عل  مبال  مق أموال المضاصة  لفيتها أوقفت الواليات المتحدة مساعداتها للسلي
 بدعول نميع تمويل اإلرها ن.

 2/8/2018، فلسطين أون الين
 

 دودين: إقالة قراقع اعتداء صارخ على األسرى وحقوقهم .01
موس  دوديق إق قرار رئيس السلية محمود عباس إقالة  "قال عضو المكت  السياس  لحركة حماس

لمحرريق عيس  قراقع عل   لفية معارضتم سياسة قيع روات  ايسرل رئيس هيئة شحوق ايسرل وا
واعتبر  والمحرريق كما أفادت بم اييباء" قوبل باستغرا  شديد مق قبل شعبيا وأسرايا وعوائلهم.

دوديق ف  تصريس صحف " إقالة قراقع عل  هيا ال لفية اعتداء صار ا عل  ايسرل وحضوقهم 
 تيسجم مع سياسة ضر  صمود ايسرل استجابة لإلمالءات ال ارجية.المشروعة والمكفولة" و يوة 

وتوجم بالتحية والتضدير لجهود الوزير قراقع" مردفا  نيسجل احتراميا واعتزازيا بموقفم المشر  والمسايد 
لحضو  ايسرل" ويحكد اضتيا العالية بضدرتم عل  مواصلة  دمة ايسرل بغا اليظر عق المواقع 

 والمسمياتن.
 2/8/2018قع حركة حماس، غزة، مو 
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 : حماس تبحث إتمام صفقة تبادل أسرى"معاريف" .01
قالت صحيفة نمعاري  أو  اليقن العبرية" عل  موقعها اإللكتروي " مساء يوم ال ميس" إق 
المسحول البارز ف  حركة نحماسن" مدير عام قول ايمق ف  قياع غزة" صر  ب ق وفد الحركة 

 أسرل" بوساية مصرية" عل  أق تكوق بعد إتمام ت هيل قياع غزة. يياقب إتمام صفضة تبادل
ييكر أق وفد حركة نحماسن زار الضاهرة  الل اييام الضليلة الماضية لبح  مل  المصالحة 

 الفلسيييية" ومياقشة الوضع اإليساي  ف  قياع غزة" ولكيم عاد إل  الضياع" صبا  اليوم.
 2/8/2018األيام، رام هللا، 

 
 وفتح تلتقيان بلبنان وتؤكدان على التمسك بالعمل الفلسطيني المشتركحماس  .01

عضد اجتماع بيق حركت  حماس وفتس" ف  لبياق" ف  مضر المكت  السياس  لحركة نأملن ف  ت: بيرو 
بئر حسق" برعاية وتوجيم مق رئيس مجلس اليوا  يبيم بري" وحضور رئيس المكت  السياس  

 كت  السياس  حسق ملك ومحمد الجباوي.لطنأملن جميل حايك وعضوي الم
وضم وفد نفتسن أميق سر الساحة ف  لبياق فتح  أبو العردات" وعضو المجلس الاوري رفعت شياعة 

 اللواء ميير حمزة" وقائد ايمق الويي  الفلسييي  ف  لبياق اللواء صبح  أبو عر .
اس  ف  لبياق أحمد عبد الهادي" فيما ضم وفد نحماسن ممالها ف  لبياق عل  بركة" والمسحول السي

ويائ  المسحول السياس  جهاد يم" ومسحول العالقات اللبيايية أيمق شياعة" ومسحول العالقات 
 الفلسيييية ف  لبياق مشهور عبد الحليم.

دايتهم )لصفضة الضرق ايميركية(" باعتبارها حلضة جديدة مق مسلسل التآمر  وأكد المجتمعوق رفضهم وا 
الفلسيييية" كما أكد المجتمعوق التمسك بوكالة ايويروا وشددوا كيلك عل  التمسك عل  الضضية 

بالعمل الفلسييي  المشترك ف  لبياق" وأكد المجتمعوق حرصهم عل  السلم ايهل  ف  لبياق" ويال  
  المجتمعوق الدولة اللبيايية بكل محسساتها بإقرار الحضو  اإليسايية والمديية لشعبيا الفلسييي  ف

 لبياق ودعم صمودا رياما يتمكق مق العودة إل  ديارا ف  فلسييق.
 2/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
تمام المصالحةرأفت  .01  مرة: ملتزمون بالحوار الفلسطيني وا 

تمام  شدد الضيادي ف  حركة حماس رأفت مرة" عل  التزام الحركة بكل مكوياتها بالحوار الفلسييي  وا 
دارة الش ق الفلسييي  بشكل مشترك ومسحول.المصالحة بما يح   دي إل  تحضي  مصالس شعبيا" وا 
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وقال مرة ف  تصريس صحف " إق وصول وفد قيادي مق حركة حماس إل  قياع غزة يوم ال ميس" 
 يحكد الموق  الضوي والشجاع للحركة ف  ميس الحوار الفلسييي  ومس لة المصالحة كل االهتمام.

عالمية ف  حركة حماس ف  ال اري" إل  أق د ول الوفد لغزة  يوة مهمة وأشار رئيس الدائرة اإل
تدل عل  وحدة رحية الحركة ف  االلتزام بيه  المضاومة والصمود وكسر الحصار المفروا عل  

واعتبر يلك دليال عل  مصداقية الحركة ف  إيجاز التفاهم الدا ل  عل  المستول  شعبيا ف  الضياع.
عل  الشركاء ف  ساحة العمل الويي  الفلسييي  التعامل معم بمسحولية  الويي " وهو ما يوج 

يهاء العضوبات" وحل  زالة أي عضبة تحول دوق تشكيل حكومة وحدة" وا  عالية لدفع الحوار لألمام" وا 
 المشاكل العالضة.

 2/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حصار غزة ضربة للجهود المصريةاالحتالل لد يتشد ":الجهاد" .01
وزير الحر  أكد داوود شها  مسحول المكت  اإلعالم  لحركة الجهاد اإلسالم " أق قرارات : غزة

ليبرماق بتشديد الحصار عل  غزة ت ت  ضمق محاوالت نفرا وقائع جديدة عل  اإلسرائيل  أفيجدور 
وقال ف  تصريس صحاف  نحكومة االحتالل وجيشها المجرم لق  ايرا وضر  الجهود المصريةن.

وقفا عدوايهما عل  المحاصريق ف  قياع غزةن" مشيرا إل  أق إسرائيل نُتصر عل  التالع  ي
وممارسة التضليل ف  ظل عالم يصم آيايم ويغما أعييم عق م ساة الشع  الفلسييي  الت  يسببها 

 االحتاللن.
لت  أكد مواصلتها وأشار إل  أق إسرائيل مق وراء هيا العملية تريد نالت ايرن عل  نمسيرات العودةن" ا

واتهم ليبرماق بالسع  لط نتوسيع دائرة العدواق" ويريد  نف  تحدو واضس لكل سياسات اإلرها  والضمعن.
وأكد أق مسيرات  أق يفرا بضوة اإلرها  وبوحشية المجرم واللد" وقائع جديدة عل  ايران.

رادة الشع  الفلسييي  عل  الصمود" وأق هيا اإل رادة نلق تستسلم أمام قوة العودة أابتت قدرة وا 
 .اإلرها  الت  تست دمها حكومة االحتالل وجيشهان

 3/8/2018، لندن، القدس العربي
 

 مشعل يصل األردن في زيارة عائلية .01
وصل  الد مشعل الرئيس الساب  للمكت  السياس  لحركة حماس" صبا  يوم ال ميس" إل  ق: عم ا

وأشارت مصادر إعالمية" ب ق  " ف  زيارة عائلية.العاصمة ايرديية عم اق" قادما مق الدوحة
 السليات ايرديية سمحت لمشعل" بد ول أراضيم لغرا الضيام بهيا الزيارة والت  تستمر عدة أيام.



 
 
 
 

 

 14 ص             4706 العدد:             8/3/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

واستبعد المصدر إجراء مشعل لضاءات رسمية مع قيادات أرديية" أو المشاركة ب ي فعاليات حزبية أو 
 .يضابية أو شعبية  الل فترة زيارتم

 2/8/208، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وتدريبات لفحص جاهزية الجيشبسبب غزة  نتنياهو يلغي زيارة لكولومبيا .08

أعلق مكت  رئيس الحكومة اإلسرائيلية" بيياميق يتيياهو" عق ت جيل اي ير زيارتم الت  : محمد وتد
بهة غزة" فيما أيه  الجيب كايت مضررة ايسبوع المضبل إل  كولومبيا بزعم التوتر ايمي  عل  ج

 اإلسرائيل  تدريبات تحاك  سيياريوهات جاهزية الجبهة الشمالية.
وقرر يتيياهو إلغاء زيارتم وعدم مغادرة البالد بيريعة التصعيد ايمي  ومتابعة تيورات ايوضاع 

 عل  جبهة قياع غزة" بحس  ما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
  لصحيفة نيديعوت أحرويوتن" قرار يتيياهو ت جيل زيارتم إل  كولومبيا ورجس الموقع اإللكتروي

بوصول وفد حركة حماس ال اري برئاسة صالس العاروري" إل  قياع غزة" بغرا إجراء مباحاات 
 مع قيادة الحركة بالضياع حول تابيت نالتهدئةن مع إسرائيل وكيلك مل  المصالحة بيق حماس وفتس.

دور ليبرماق" بميع إد ال الغاز والوقود إل  قياع غزة جمع قرار وزير ايمق" أفيي ت  يلك بالتوازي  
 عبر معبر كرم أبو سالم" ويلك اعتبارا مق" اليوم ال ميس" وحت  إشعار آ ر.

إل  يلك" واصل ليبرماق التحريا عل  فصائل المضاومة الفلسيييية" واتهم حركة حماس ح  الفتية 
ية والبالويات الحارقة مق دا ل ايحياء السكيية بالضياع صو  عل  إيال  اليائرات الورق

 المستوييات بطنغال  غزةن" حي  دعا إل  استهدافهم.
ال ميس" تمريق عسكري واسع للتدر  يب" أيته  صبا  وف  سيا  التيورات الميدايية وجاهزية الج

 سكرية وهيئة ايركاق العامة.عل  حالة الجاهزية واالستعداد لحالة يوارئ ف  الضيادة الشمالية الع
ويهد  التمريق إل  تحسيق جاهزية الضيادة الشمالية العسكرية للضتال وتدري  هيئة ايركاق العامة 
والضيادة الشمالية لسيياريوهات اليوارئ والحر  المتيوعة" بما فيها سيياريوهات متعددة الجبهات" 

 حس  البياق الصادر عق الجيب.
حاكاة تفعيل الضدرات الدفاعية والهجومية ومياورة برية" باإلضافة إل  إيال  و الل التمريق تم م

 ييراق ويشاي است بارات  عل  عدة جبهات.
" ويهد  2018وزعم الجيب أيم تم الت ييي للتمريق مسبضا ف  إيار  ية التدريبات السيوية لعام 

 للحفاظ عل  جاهزية واستعداد الضوات" عل  حد تعبيرا.
 2/8/2018، 48عرب 
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 نتنياهو يفض اجتماعه مع قيادات درزية .09

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بيياميق " محمود مجادلة" عق مراسلم 2/8/2018، 48عرب يكر موقع 
يتيياهو" فا  مساء اليوم ال ميس" اجتماعم للتوصل إل  تسوية مع قيادات مق اليائفة العربية 

ميةن إار مضايعتم مق أحد الحضور بالضول: نإسرائيل الدرزية" ف  إيار احتجاجهم عل  نقايوق الضو 
 دولة أبرتهايدن. 

وأشارت نشركة اي بارن اإلسرائيلية )الضياة الاايية سابض ا(" إل  أق يتيياهو استاء مق وص  الضابي 
الدرزي أمل أسعد" وهو برتبة عميد ف  االحتياي" دولة إسرائيل" بدولة محسسة عل  يظام الفصل 

لد ف  العيصري"  ال ل اجتماع ايعضد لبح  وايضة مبادئ المتصاد غض  اليائفة الدرزية اليي تو 
 أعضا  سق نقايوق الضوميةن.

وقال يتيياهو إيم نلق أسمس بالمس بهيبة وكرامة الدولةن" وأضا  نال أقبل إهاية ميص  رئيس 
هاية دولة إسرائيل بوصفها دولة أبرتهايدن" ما دفعم لفا االجتماع بشكل  الحكومة اإلسرائيلية وا 

 مفاجئ دوق التوصل إل  يتائ .
ا" ويحق بدوريا أجبرياا أييا إق نويضل المصدر عق أسعد قولم  يتيياهو أراد أق يضد علييا قصص 

ييال  بتعديل الضايوقن" وأضا  أسعد أق يتيياهو نلم يرغ  ف  سماعيا"  رجيا مق االجتماع قبل 
 للجلوس مع ش د يدير دولة عيصريةن.أق يعود ويوضس لم أييا لسيا مستعديق 

عل  الدروز ف  إسرائيل سق قايوق  يتيياهواقترا  " أق الياصرة" مق 3/8/2018، الحياة، لندنوقالت 
 اد يحفظ لهم نمكايتهمن مع ميس بلداتهم امتيازات مالية" أاار جدال  واسعا  ف  أوساي اليائفة 

 الدرزية بيق رافا ومرح  .
ديق الل  صفحتم ف  نوكاق يتيياهو كت  ع فيسبوكن أيم اقتر  عل  الزعيم الروح  ليائفة الموح 

الدروز الشيخ موف  يري  وعل  مماليق آ ريق عق اليائفة ن ية تاري ية ستحدي إل  ايضال  ف  
 المكاية الضايويية يبياء ايقليات الييق ي دموق ف  المحسسة ايميية" وعل  وجم ال صود الدروزن.

  عل  تشريع قايوق )عادي وليس قايوق أساس( يحدد مكاية الدروز والشركس ف  ويد االقترا
إسرائيل" نوميس امتيازات يبياء ايقليات مق ايدياق واليوائ  الم تلفة" الييق ي دموق ف  قوات 
ايمق" بهد  سد الفجوات وتحضي  المساواة االجتماعيةن. وتتضمق ال ية دعما  لمحسسات اليائفة 

يجاد حل يزمة السكق فيها و نإقامة بلدات الدرزية  الدييية والاضافية والتربوية" ودعم الضرل الدرزية وا 
 جديدة إيا اقتضت الضرورة يلكن و نالحفاظ عل  الترا  الدرزين.
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وقال وزير المال زعيم حز  نكليان موشيم كحلوق إق نعيواق ال ية هو أق مق يساهم مق أجل دولة 
ر والمساواة والمكاف ةن" الفتا  إل  أق نهيا ال ية عمليا  تعي  إقامة حل  إسرائيل يستح  التضدي

 تاري   بيق دولة إسرائيل والموايييق المساهميق مق أجلها" بغا اليظر عق عرقهم أو يائفتهمن.
ويسود  ال  بيق أعضاء الكييست الدروز ف  ش ق االقترا " إي يحيدا الوزير أيو  الضرا )ليكود( 

)إسرائيل بيتيا(" فيما يعارضم صالس سعد وأكرم حسوق اللياق توجها بالتماس إل  وحمد عمار 
المحكمة العليا إلبيال قايوق ايساس. وأعلق الضابي ف  االحتياي أمل أسعد اليي كاق أول مق شق 

يم ايتضادا  عييفا  عل  رئيس الحكومة" أق االقترا  يحكد يظرة الدولة إل  الدروز كط نجيود مرتزقةن وأ
 نليس سول اقترا  ميل ومهيق أكار مق قايوق أساس الضومية يفسمن.

 
 بورغ يدعو ميرتس والقائمة المشتركة لالنسحاب من الكنيست .11

دعا رئيس الكييست ورئيس الوكالة اليهودية الساب " أبراهام بورغ" حز  ميرتس وكتلة : بالل ضاهر
نقايوق الضوميةن العيصري والمعادي الضائمة المشتركة إل  االيسحا  مق الكييست" إار سق 

و اي  بورغ" ف  مضال ف  صحيفة نهآرتسن يوم ال ميس" رئيس  الكتلتيق" تمار  للديمضرايية.
االجتماعييق"  –زايدبرغ وأيمق عودة" قائال نقوموا واكسروا ايواي " واتركوا البرلماق ب يدي الضومييق 

 ة ف  الشر  ايوسين.شبم الديمضرايية الوحيدنليدافعوا ب يفسهم عق 
وأعلق بورغ أيم ال ييتم " ويرفا أق ييتم " إل  نالضومية الت  ا ترعوهان بطنقايوق الضوميةن" ويق تلك 
الدولة ه  ندولة قومية ليست ل  ويج  أق أيل  تصحيس تسجيل  مق نيهودي اصيياع ن إل  

ي. فال يوجد حكم أو إدارة أو وتابع أق نإسرائيل ليست للشع  اليهود نإسرائيل  كما هو مفتران.
دولة تابعة يياس بعيديق ليسوا موايييق. واليهودية" مهما كاق تعريفها" تابعة لليهود فضي. ومق 

وأق يكوق إسرائيليا وال يكوق يهوديا" ولكق مق غير  إسرائيلياالممكق أق يكوق المرء يهوديا وال يكوق 
 ف  الدولةن. الممكق أق يكوق إسرائيليا دوق أق يكوق مواييا

 2/8/2018، 48عرب 
 

 الضفة الغربية نائب رئيس "الموساد" السابق: قانون القومية لضم   .10
قال يائ  رئيس جهاز نالموسادن الساب " رام بق براك" إيم يرل أق الهد  مق سق : صالس اليعام 

 قايوق الضومية هو التمهيد لضم الضفة الغربية إل  إسرائيل.
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حسابم ف  نتويترن" بعد ظهر يوم ال ميس" أضا  بق براك أق هياك ما وف  تغريدة يشرها عل  
يدلل عل  أق االئتال  الحاكم ف  إسرائيل" اليي يضودا بيياميق يتيياهو" يهد  إل  ضم الضفة 

 الغربية والفلسيييييق الت  يعيشوق عليها" دوق أق يميحهم أية حضو  سياسية.
 2/8/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ا  : ُمه متها المركزي ة ُمحاربة إيران تكنولوجي8200ثائقي  عن الوحدة فيلم و  .11

عرضت الضياة العاشرة ف  التلفزيوق العبري  مساء أمس ايربعاء" فيلم ا  زهير أيدراوس: –الياصرة 
" التابعة لشعبة االست بارات العسكري ة )أماق(" والت  ُتعتبر" بحس  الفيلم" 8200واائضي ا عق الوحدة 

أقول الوحدات العسكري ة قو ة  ف  مجال االست بارات والحر  االلكترويي ة" وبشكلو  اد و ضد   مق
الجمهوري ة اإلسالمي ة اإليرايي ة" الت  ُتع د العد و الااي " بعد حز  هللا للدولة العبري ة" بحس  التضدير 

 .2018اإلسرائيل   للعام الجاري  االستراتيج 
عدادا الُمراسل للشحوق العسكري ة ف  الضياة العاشرة" أور هيلر" كاق بماابة الفيلم" اليي عك  عل  إ 

" مق تيفيي عملياتو عسكري ةو وأ رل  تهويل قدرات الوحدة" الت  بفضلها" أك د" تمك ق الجيب اإلسرائيل  
ما وراء  يوي العد و" عل  حد  تعبيرا" عالوة  عل  يلك" قال جيرال إسرائيل   ساب  ف  جيب 

حتالل للتلفزيوق إي م بفضل المعلومات الت  قد متها الوحدة الي بوي ة" ف  عملية الجر  الصامد اال
" استياع جيب االحتالل الضيام بعملياتو كايرةو دوق أْق ي سر 2014ضد  قياع غز ة ف  صي  العام 

  الشجاعي ة الكاير مق جيودا" علم ا أق  المعارك الت   اضها الجيب ف  غز ة" وبشكلو  اد و ف  ح
 بغز ة" أوقعت العديد مق الضتل  والجرح  ف  صفو  جيب االحتالل.

وكاق الفت ا للغاية ف  الفيلم" اليي كاق بماابة دعاية للوحدة" كاق الفت ا الكش  عق التمييز ف  قبول 
ة ف  الجيود للوحدة الميكورة" حي  تبيق  أق  السواد ايعظم مق الجيود" الييق يت م ا تيارهم لل دم

هم مديية تل أبي  ومق غوب داق" الواقع ف  مركز الدولة العبري ة" ف  حيق أق  عدد  8200الوحدة 
 الجيود مق الضواح " إْق كاق ف  شمال إسرائيل أْو جيوبها" قليل جد ا.

د دعم  وف  هيا السيا  ُيشار إل  أق  حكومات إسرائيل الُمتعاقابة أهملت عق سب  اإلصرار والترص 
وييات الصهيويي ة ف  الشمال والجيو " علم ا أق  سك اق هيا المياي  هم مق الشريحة الُمست

ية أو حت  الفضيرة" وسوادهم ايعظم هم مق الُمستجلبيق اليهود" الييق كايوا يسكيوق قبل  الُمتوس 
 اليكبة الميكودة ف  الدول العربي ة" وبشكلو  اد و ف  المغر  العرب   واليمق.

الفيلم الواائض   عل  أق  حلم كل  والدة يهودي ة أْو والدو يهودي  هو أْق ُيشاهدا ابيهما ي دم وشد د  ُمع د 
ف  هيا الوحدة لسببيق: ايو ل أق  ال دمة ف  الوحدة ال ُتعر ا حياة الجيود والضباي لل ير" يي هم 
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ق   ريج  هيا ي دموق ف  المكات  وبعيد ا عق أرا المعركة" أم ا السب  الااي " فيكمق ف  أ
(" الت  High techالوحدة يت م استيعابهم فور ا ف  الضياع ال  اد" ف  شركات التكيولوجيا الُمتيور ة )

 تضمق للعامليق فيها ُمستضبال  زاهر ا وواعد ا مق الياحية االقتصادي ة.
إل  صحراء  " ترفا االيتضال8200باإلضافة إل  يلك" كش  الفيلم اليضا  عق أق  الوحدة الُم تارة 

اليض " كما كاق ُم يي ا لها مق قبل الجيب والحكومة" وعزا الفيلم الرفا إل  أق  الضباي والجيود" 
الييق ي دموق ف  مييضة تل أبي " أعربوا عق عدم ُموافضتهم االيتضال إل  اليض  وهد د وا ب ي هم 

يضل الوحدة إل  اليض " سيتركوق ال دمة ف  الوحدة واالي راي ف  سو  العمل ال  اد" ف  حال 
: ال ُيعضل أْق تضوم  ايمر اليي دفع رئيس بلدية بئر السبع )جيو ( إل  الضول للتلفزيوق العبري 

 8200الشركات االلكترويي ة مق جميع أيحاء العالم بااليتضال إل  الجيو " ف  حيق ترفا الوحدة 
 االيتضال إل  اليض " عل  حد  قولم.

 2/8/2018، رأي اليوم، لندن
 

 في القدس المحتلة اإلسرائيليين مسيرة للمثليين .11
اييلضت ف  الضدس الغربية مسيرة كبرل للمالييق ومحيدي حضوقهم" شارك فيها آال  ايش اد وسي 

وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية ب ق المسيرة اييلضت مق حديضة الجرس  إجراءات أميية مشددة.
ضالل بوسي المديية مساء اليوم ال ميس. ويشارك فيها" وستيته  بحفلة موسيضية ف  حديضة االست

أل  مشارك  15آال  ش د" فيما يتحد  ميظمو الفعالية عق  10حس  معييات الشرية" يحو 
وات يت الشرية اإلسرائيلية إجراءات أميية مشددة ف  يري  سير المسيرة" ويشرت  حت  اآلق.

 مق أفرادها ف  شوارع. 2,400
 2/8/2018، األيام، رام هللا

 
 اعتقاالت في صفوف اليهود المتدينين الرافضين للتجنيد .11

اعتضلت الشرية اإلسرائيلية العشرات مق يهود الحريديم المتشدديق الرافضيق يداء  دمة التجييد" 
وأفادت صحيفة نيديعوت أحرويوتن ب ق المحتجيق قيعوا يرقا  واست دمت  راييم المياا لتفريضهم.

وا هتافات نسيموت قبل التجييدن تضاميا مع شا  متديق اعتضل بعد رفضم ف  وسي الضدس" وردد
 الحضور لمركز التجييد التابع للجيب.
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كما تظاهر  ش د. 400متظاهرا ف  الضدس" وقدرت عدد المتظاهريق بيحو  46واعتضلت الشرية 
ا يحدي أش اد هياك بعد أق قيعوا يريض 3عشرات المتشدديق ف  مديية صفد" واعتضلت الشرية 

 إل  المستشف .
 2/8/2018، األيام، رام هللا

 
 سلعة إلى غزة المحاصرة 1000تمنع دخول  "إسرائيل: "الخضري .11

ناللجية الشعبية لمواجهة الحصارن ف  قياع غزة" " أق غزة" مق 3/8/2018، الخليج، الشارقةيكرت 
ناإلسرائيل ن إد الها إل   يظمت أمس ال ميس" معرضا  يبرز سلعا  ومواد  ام تحظر سليات االحتالل

عاما " وشددت نإسرائيلن مق قيودها عليم ميي يحو االاة أسابيع"  12الضياع الساحل  المحاصر ميي 
 وحظرت" أمس" إد ال شحيات الوقود والغاز إليم" كما قالت ردا  عل  إيال  البالويات الحارقة.

شارة إل   يورة إجراءات نإسرائيلن" وأيلضت اللجية الشعبية عل  المعرا عيواق ن ي  غزةن ف  إ
الت  بدأت ميتص  الشهر الماض " وتتضمق حظر د ول كافة السلع والبضائع إل  الضياع" 

 باستاياء المواد الغيائية وايدوية.
وتضمق المعرا عييات لمئات السلع ايساسية" الت  تميع نإسرائيلن إد الها حاليا  إل  قياع غزة 

لم( المعبر التجاري الوحيد مع الضياع. وتشمل العييات المعروضة مواد بياء عبر معبر )كرم أبو سا
ومواد  ام وأجهزة كهربائية ومعدات مصايع" إضافة إل  المالبس والضماب والكت  وأدوات الضرياسية 

 وألعا  اييفال.
اليا  أل  وقال رئيس اللجية الشعبية لمواجهة الحصار اليائ  جمال ال ضري: إق نإسرائيلن نتميع ح

سلعة مق الد ول إل  الضياع مق ضميها جميع أيواع المواد ال ام الالزمة للصياعة والوقود والغاز" 
وكل مستلزمات الحياة لجميع ايفرادن. واتهم ال ضري نإسرائيلن بتعمد ن ي  قياع غزة؛ بهد  

يساي  شاملن.تضويا عمل الضياع الصياع  واالقتصاد المحل  والتهديد الجدي بايهيار اقتصا  دي وا 
ال ضري أشار إل  أق نم زوق البضائع يتياقد " أق غزة" مق 3/8/2018، الحياة، لندنوأضافت 

يوميا  ومهدد باليفاد كليا ن" الفتا  إل  أق ناالحتالل يواصل احتجاز االاة آال  شاحية محملة 
 ار مق االاة أسابيع.بالبضائعن ميي إغال  معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع غزة قبل أك

ف  المئة مق مصايع غزة أغلضت تماما  بسب  عدم إد ال المواد ال ام" إل  جاي   80وأوضس أق ن
اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية" فيما بضية المصايع مهددة باإلغال   الل أيام وتسريس آال  

بضرورة نوضع  ية فلسيييية ويال  ال ضري  العمال ف  ظل معدالت قياسية مق الفضر والبيالةن.
 مدعومة عربيا  ودوليا  إليضاي الوضع اإليساي  واالقتصادي ف  غزة ف  شكل عاجلن.
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عل  صلة" أكد رئيس غرفة تجارة وصياعة غزة وليد الحصري أق إجراءات االحتالل نأارت سلبا  ف  
اع غزة نيفتضد م زويا  شكل حاد عل  الحركة التجارية وتهدد بشلل تام القتصاد غزةن. وأوضس أق قي

احتياييا  يي مق السلع وايصيا  الت  يتم إد الها مق إسرائيل وهو ما يفاقم تداعيات اإلجراءات 
واعتبر الحصري أق إسرائيل نتفرا عضابا  جماعيا  عل  سكاق قياع غزة بمبررات  المت ية ف  حضمن.

وقال رئيس اللجية الرئاسية إلد ال  ا ن.واهية" ما يمال م ساة إيسايية ويتيل  تد ال  دوليا  فوري
البضائع إل  غزة رائد فتو  لط نالحياةن" إق الجاي  اإلسرائيل  أبل  الفلسييي  بضرار ميع إد ال الوقود 
والغاز الميزل  إل  أجل غير مسم " مق دوق إبداء ايسبا . لكق ليبرماق قال إيم نال يريد اإلضرار 

 يما يريد اإلضرار بمق يرسلهمن ف  إشارة إل  قرارا بالميع.بميلض  البالويات الحارقة" وا  
 

 ألف إصابة منذ بدء مسيرة العودة 17و شهيدا   155: وزارة الصحة .11
أفاد تضرير صادر عق وزيرة الصحة ف  قياع غزة" اليوم ال ميس" أق عدد الشهداء : محمد وتد

مصابا بجرا  م تلفة وباال تيا   17,259شهيدا واإلصابات  155برصاد االحتالل اإلسرائيل " بل  
تم عالجهم بالمستشفيات" ميي بدء مسيرة العودة ف  يهاية  9,071تم عالجهم ميداييا و 8,188ميهم 

 آيار/مارس الماض .
قال وزارة الصحة ف  إحصائية تفصيلية جديدة العتداءات قوات االحتالل عل  المشاركيق السلمييق 

 ف  ميي بدء مسيرة العودة ف  يهاية آيار/مارس الماض .
إيا " ومق بيق  3عاما و 18يفال دوق سق الط  23وقالت الوزارة ف  تضريرها إق مق بيق الشهداء" 

 يدة.س 1,553يفال" و 3,279اإلصابات 
إصابة"  404أما بما يتعل  بتصيي  اإلصابات" أوضس التضرير إل  أق عدد اإلصابات ال ييرة بل  

وأشار التضرير إل  أق مق بيق اإلصابات الت   إصابة. 4,354إصابة" واليفيفة  4,141والمتوسية 
ي" بالرصاد المعدي  المغل  بالميا 529إصابة بالرصاد الح " و 4,190وصلت للمستشفيات" 

صابات أ رل. 4,356إصابة باال تيا  الشديد" و 7,421و  شظايا وا 
رصاد  4,348ويكرت الوزارة ف  تضريرها أق اإلصابات الت  وصلت للمستشفيات كايت كالتال : 

صابات أ رل. 2,700ا تيا  شديد بالغاز" و 1,593معدي  مغل  بالمياي" و 430الح " و  شظايا وا 
إصابة بالبيق  409إصابة بالصدر والظهر" و 374بالرأس والرقبة" وإصابة  648وبييت الوزارة أق 

ف  أماكق  1,747إصابة باييرا  السفلية" و 4,546إصابة باييرا  العلوية" و 1,148والحوا" و
ميها باييرا  السفلية" واايتيق  61حالة مق بيق اإلصابات"  69متعددة" فيما بل  عدد حاالت البتر 

 ف  أصابع اليد. 6وباييرا  العلوية" 
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أما بما يتعل  باستهدا  االحتالل لليواقم اليبية" أفادت الوزارة ف  تضريرها" ب ق يلك أسفر عق 
عاما" 21عاما" والمسعفة رزاق اليجار  35استشهاد ااييق ميهم" وهما: المسع  موس  أبو حسييق 

 ة إسعا  بشكل جزئ .سيار  69ميهم بالرصاد الح  وا تياقا بالغاز" وتضرر  360فيما أصي  
 2/8/2018، 48عرب 

 
 يقتحمون باحات المسجد األقصى مستوطنا   124: القدس المحتلة .11

اقتحم عشرات المستويييق اليهود" صبا  يوم ال ميس" باحات المسجد ايقص " : الضدس المحتلة
ف  دائرة  وأفاد مصدر بحماية عياصر مق شرية االحتالل اإلسرائيل  والضوات ال اصة التابعة لها.

مستوييا  اقتحموا المسجد ايقص   الل الجولة الصباحية"  77ايوقا  اإلسالمية لطنقدس برسن" أق 
مستوييا  مق يال  المعاهد  25وأضا  أق  عل  شكل مجموعات متتالية" ولمدة أربع ساعات.

اليال  ُيسمس لهم  الدييية اقتحموا المسجد كيلك برفضة الشرية اإلسرائيلية" مع العلم ب ق بعا هحالء
وأشار إل   بالتجول ف  جميع الباحات دوق مسارات محددة" كما هو الحال مع المستويييق اآل ريق.

جيديا  باللباس العسكري" وعيصريق مق الم ابرات اإلسرائيلية" اقتحمت المسجد مق نبا   20أق 
 المغاربةن ضمق الجولة الصباحية.

 2/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أربعة صحفيين مجددا  و مدد اعتقال األسيرة لمى خاطر يُ نادي األسير: االحتالل  .18
قال محام  يادي ايسير : وفاوكالة  " عقرام هللا" مق 2/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللايكرت 

الفلسييي  فراس الصبا " اليوم ال ميس" إق المحكمة العسكرية لالحتالل ف  نعسضالقن مددت 
عاما ( مق ال ليل مجددا  بيريعة استكمال التحضي  معها ويلك لمدة  42ايسيرة لم   اير )اعتضال 

 امايية أيام.
 ويضل المحام  عق ايسيرة  اير أق وتيرة التحضي  معها تتصاعد وتستمر حت  ساعات الليل.

تموز/  24ُيشار إل  أق سليات االحتالل اعتضلت ايسيرة  اير وه  أم ل مسة أبياء ف  تاريخ 
 يوليو الماض  عل   لفية كتاباتها.

قال محام  يادي : رام هللا" مق 2/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
ايسير عبد الياصر اليوباي " إق المحكمة العسكرية لالحتالل ف  نعوفرن مددت اعتضال أربعة 

وأوضس ف  بياق لليادي" اليوم ال ميس" أق   .صحفييق لمدة سبعة أيام بيريعة استكمال التحضي
الصحفييق هم: عالء الريماوي المضر  عق اليعام ميي اليوم ايول عل  اعتضالم" ومحمد علواق" 
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ُيشار إل  أق سليات االحتالل اعتضلت الصحفييق ايربعة ف  تاريخ  وقتيبة حمداق" وحسي  ايجاد.
 الصحف .تموز / يوليو الميصرم عل   لفية عملهم  30
 

 القدس: االحتالل يغلق شوارع في بلدة سلوان لتسهيل افتتاح مشروع استيطاني .19
أغلضت قوات االحتالل اإلسرائيل " الليلة الماضية" شوارع ف  بلدة سلواق جيو  المسجد : الضدس

ايقص " لتسهيل وصول المشاركيق إل  حفل افتتا  مشروع استيياي  تهويدي جديد تحت مسم  
  يهود اليمقن" ف  عضار تابع لعائلة نأبو يا ن" تم االستيالء عليم مق جمعيات نمركز ترا

 استييايية" وبدعم رسم " بح  بيق الهول.
ميازلهم"  إل وأوضس مراسليا" أق قوات االحتالل أ لت شوارع الح " وأجبرت السكاق الد ول 

بعا اليشياء ايجاي  الييق وأبعدت اليواقم الصحفية عق مكاق المشروع االستيياي " كما أبعدت 
ميازلهم"  إل الح " أو الوصول  إل تواجدوا بالمكاق" و الل يلك ميعت أهال  بلدة سلواق التوجم 

 حت  أيها ياردت اييفال" وميعتهم مق اللع  والتواجد ف  شارع الح  الرئيس .
لاضافة ميري ريغي " ف   ق وزير نالضدس والترا ن اإلسرائيل  زئي  إلكيق" ووزيرة ابوبي ق المركز 

حكومة االحتالل ونحا امن الضدس" ومماليق عق الجمعيات االستييايية شاركوا ف  حفل افتتا  
 المركز الاضاف  التهويدي.

 1.2 )ما يعادل شيكلمليوق  4.5ييكر أق وزارت  الضدس والاضافة ف  حكومة االحتالل رصدتا مبل  
" واليي تم مربعا   مترا   700حو يضام عل  أرا مساحتها مليوق دوالر أمريك ( لهيا المشروع" الم

" وكيلك افتتس فيم العام الماض  كييسا" حي  تدع  سليات االحتالل أيم 2015السييرة عليم عام 
 والعضار كاق ف  أوا ر الضرق التاسع عشر عبارة عق كييس ليهود اليمق.

 2/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ونروا" والمتآمرين على الالجئين يتحملون عدم االستقرار بالمنطقةاأل اتحاد الموظفين: " .11
حملت آمال البيب يائ  رئيس اتحاد الموظفيق العر  ف  نايويروان" إدارة : يالل اليبيم -غزة 

ف   وكالة الغو  وتشغيل الالجئيق نأويروان وجميع المتآمريق عل  قضية الالجئيق عق عدم االستضرار
 المييضة" إيا لم تتراجع نأويروان عق قراراتها بفد الموظفيق.

وقالت البيب ف  حدي  لطنالمركز الفلسييي  لإلعالمن: نإيا لم تتراجع نأويروان عق قراراتها فمق حضيا 
 إعالق اإلضرا  المفتو  بما يشمل إغال  المحسسة كلها وبما سيحار عل  ال دماتن.
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دارة أويروا وجميع المتآمريق عل  الالجئيق مسحوليتهم ف  عدم االستضرار وأوضحت أيم حييها تتحمل إ
 ف  هيا المييضة" محكدة أق قرار فصل الموظفيق سيحرم الالجئيق مق  دمات أساسية إيسايية.

ويبهت إل  أق اتحاد الموظفيق ييتظر رد إدارة نأويروان عل  نيزاع العملن للتراجع عق قرار فصل 
أيم إيا لم يتراجعوا فمق ح  الموظفيق واالتحاد اإلعالق عق اإلضرا  المفتو " الموظفيق" محكدة 

 بشكل كامل نوحييم يتحملوا المسحولية عق عدم االستضرار ف  المييضةن. المحسسةوا غال  
 الضرار"يوم للتراجع عق  21 إق لألويرواويحق ييتظر رد إدارة ايويروا عل  يزاع العمل اليي يضول 

يا لم يتم التراجع سيكوق مق حضيا إعالق اإلضرا  المفتو  بما يشمل إغال  المحسسة كلها وبما  وا 
مريق عل  الالجئيق ليتحملوا مسحوليتهم آسيحار عل  ال دمات وحييها تتحمل إدارة أويروا وجميع المت

وقالت لمراسليا: نهيا الضرارات ستضع المحسسة ف  أزمة مق  ف  عدم االستضرار ف  هيا المييضة
ياحية ال دمات وسيحرم اييفال مق بريام  الدعم اليفس  وسيحرمهم مق ال دمات االجتماعية 
ويحرم الفضراء مق التضييم الصحيس لهم والستالمهم الكوبويات وسيحرم اييفال الييق هم ب مس 

 ن بح  الموظفيق"ايويرواورفضت البيب إجراءات ن الحاجة لمعالجة برام  اليي  والسمع واليظرن.
ميبهة إل  أق هيا المجزرة سيدفع اميها أل  موظ  وعائالتهم" وسيتركوق مصيرهم ف  الشارع" 

 وسيفتضدوق أميهم الغيائ  والوظيف " ولق يتمكيوا مق تعليم أوالدهم أو توفير الغياء لهم.
 2/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عارات عنصرية في عين يبرودمركبات ويخطون ش 10رام هللا: مستوطنون يعطبون إطارات  .10

مركبات" و يوا شعارات عيصرية عل   10أعي  مستوييوق" فجر يوم ال ميس" إيارات : رام هللا
وأفادت مصادر محلية لطنوفا: ب ق عددا مق  عدد آ ر ميها" ف  قرية عيق يبرود شر  رام هللا.

  مركبات الموايييق" و ي المستويييق تسللوا ف  ساعة مت  رة مق الليل" وقاموا باالعتداء عل
 شعارات عيصرية" ويلك بحماية جيود االحتالل الييق تواجدوا ف  مكاق قري  مق المييضة.
 2/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  شجارا  في محافظات الضفة منذ بداية العام 1,911مواطنا  في  13مقتل  .11

املت معها الشرية ميي بداية العام الجاري ف  م تل  محافظات شجارا  تع 1,911نوفان:  -رام هللا 
وأودل أول مق أمس  ال  عل  مرآة مركبة ف  بلدة العيزرية  مواييا . 13الضفة الغربية" أدت لمضتل 

شر  مديية الضدس المحتلة بحياة موايق. بدأت الضصة عيدما تالسق شباق وتيورت لعراك باييدي 
 دل إلصابة أحدهم بجرو   ييرة لتعلق وفاتم عض  وصولم المستشف  بدقائ .واست دام أدوات حادة" أ
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يا  وقال الياي  باسم الشرية العضيد لحي ارزيضات لطنوفان إق نأسبا  الشجارات غالبا  ما تكوق بسيية" وا 
 ما كاق أصحا  الحل والعضد أو أش اد لهم ت اير ف  مكاق الشجار فبالت كيد يتم التغل  عليمن.

: نه  إما  الفات بيق أيفال أو عل  حدود قيعة أرا أو بيق شابيق" أو عل  مكاق وأضا 
وقو  مركبة" ويتيور ايمر إل  شجار بيق يرفيق" ويتم استدعاء أقربائهم وبالتال  يتيور الشجار" 

 فمعظم ايسبا  بسيية ويسهل التغل  عليها" ولكق يتيجة لعضلية نالفزعةن تتفاقم الشجاراتن.
اي  المصيفة نين ف  الضفة الغربية وال اضعة للسييرة اإلسرائيلية" تكار ال الفات ف  المي

ا" ويسمس لهم أوالشجارات بيق الموايييق" كوق االحتالل يغا الير  عق تجار السال   يض 
نويتيجة لت  ير عملية السما  للشرية وايجهزة  بالتحرك بحرية تامة" ما يساهم ف  ت جي  ال الفات.

 بالوصول إل  هيا المياي " تت ج  الشجارات" ويهر  مفتعلوهان" أوضس ارزيضات. ايميية
شجارا" ف  م تل  محافظات الضفة الغربية"  1,911وميي بداية العام الحال " تعاملت الشرية مع 

وتركزت  مواييا . حس  ارزيضات. 15قتيال " ف  حيق بل  عدد الضتل  ف  العام الماض   13يت  عيها 
شجارا " ام  252شجارا " تلتها محافظة يابلس  397شجارات ف  محافظة ال ليل" الت  سجلت هيا ال

 شجارا. 288محافظة رام هللا والبيرة 
 2/8/2018، األيام، رام هللا

 
 "العالم في مدينة".. توثيق ألحداث القدس واألقصى .11

" وفري  عمل يزيد عل  االايق جهد امايية أعوام مق البح  والتدقي  والكتابة: أسامة المغرب  -عماق 
ش صا بيق محل  وباح  ومدق  ومحرر" تكللت جهودهم أمس ايربعاء بإشهار كتا  نالعالم ف  

 مدييةن" اليي يعتبر اإلصدار ايحد  وايشمل الصادر عق ملتض  الضدس الاضاف  ف  عماق.
ية" افتتس الدكتور صالس وبحضور ما يضار  أل  ش د" وبرعاية مق وزارة التربية والتعليم ايردي

 ال اليلة اليائ  عق وزير التربية والتعليم ايردي " حفل إشهار الكتا .
أحد محلف  الكتا  والباح  ف  تاريخ الضدس" والمحاضر ف  جامعة -وأبدل الدكتور يور إدكيدك 

 ايدهاشم مق الشغ  اليي حملم فري  العمل والجمهور اليي حضر الحفل. -الضدس المفتوحة
قال ف  تصريس للجزيرة يت نكتا  العالم ف  مديية يمال حالة ت سيسية ويسهم ف  تواي  ورصد و 

جميع ايحدا  التاري ية المتعلضة بالضدس" وبالمسجد ايقص " بشكل مترابي وب سلو  مدعم بالواائ  
 مبسين.والصور الت  تحفز الضارئ عل  زيادة م زويم المعرف  والاضاف  عق المديية ب سلو  سهل و 

 2/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 عباس كامل ينصح وفد فتح بعدم عرقلة الورقة المصرية .11

كشفت مصادر مصرية" وأ رل ف  حركة حماس" عق مالمس اللضاءات الت  جرت عل  : الضاهرة
مدار اليوميق الماضييق بيق مسحول  جهاز االست بارات العامة المصرية" ووفدي حركت  فتس 

 ييق زارا الضاهرة أ يرا  لبح  الورقة المصرية للمصالحة الدا لية.وحماس" الل
وقالت مصادر مصرية" لطنالعرب  الجديدن" إق المسحوليق المصرييق" وف  مضدمتهم مدير جهاز 
االست بارات العامة" اللواء عباس كامل" يصحوا وفد فتس" اليي غادر الضاهرة مساء ايربعاء 

ركة عل  الورقة المصرية" بالتعاي  مع جهود رْأ  الصدع الجارية ف  الماض " بعد تضديمم رد الح
الوقت الراهق" وعدم إعياء ظهرا لها وعرقلة الورقة المصرية" ف  ظل رغبة دولية لت في  ايوضاع 
عق قياع غزة. وأوضحت المصادر أق كامل أكد للوفد الفتحاوي وجود اقتياع لدل الضول العربية 

الالعبة ف  المشهد" ب ق الممايلة ف  إتمام المصالحة" وت في  ايوضاع ف   واإلقليمية ايساسية
قياع غزة تتحملم حركة فتس" يتيجة إلصرارها عل  عدم التعاي  مع جهود المصالحة"  صوصا  
ف  ظل تضديم حركة حماس كافة التسهيالت إلتمام االتفا " وموافضتها بدوق أي مالحظات عل  

ت أق نوفد فتس تلض   إشارات واضحة ف  الضاهرة أق جهود الت في  عق الورقة المصرية. وأوضح
الضياع" و ْل  وضع إداري مستضر بم" ماضية ولق تتوق " ومق ايفضل أق تتم بوجودهم" بدال  مق 
أق تتم وهم ليسوا عل  الياولةن. وأشارت المصادر إل  أق وفد فتس يال  الجاي  المصري بالعودة 

هللا مق أجل التشاور معها بش ق عدد مق اليضاي الت  تم التير  لها  الل لضاء  إل  الضيادة ف  رام
 الضاهرة" اليي كاق م صصا  لمياقشة مالحظات نفتسن عل  الورقة المصرية.

 3/8/2018، لندن، العربي الجديد
 

 غزة شامل ينهي معاناة قطاع الصفدي: لحل   .11
ق حل الضضية الفلسيييية وف  مبدأ حل الدولتيق" أكد ايردق وفريسا أمس" ابات موقفيهما م: عم اق

ويلك  الل محتمر صحاف  مشترك بيق وزيري  ارجية البلديق أيمق الصفدي وجاق إي  لودرياق 
اليي يزور عم اق. وشدد الصفدي عل  ضرورة بيل جهد فاعل إليهاء المعاياة اإليسايية يهال  

لرحية المشتركة لعم اق وباريس ف  ش ق الضضية قياع غزة ضمق حل سياس  شامل" بموازاة ت كيدا ا
الفلسيييية؛ إي قال إق الجايبيق يتفضاق عل  أق نالوضع الراهق ال يمكق أق يستمرن ويحكداق نضرورة 
يجاد آفا  للحل السياس ن وف  مبدأ حل الدولتيق عل  أق تكوق الضدس  إيال  الجهود الالزمة وا 

 الشرقية عاصمة للدولة الفلسيييية.
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دد لودرياق عل  ابات موق  بالدا مق الضضية الفلسيييية" وقال: نسيرد عل  المبادرة ايمريكية وش
 )للسالم( وف  اوابتيان.

 3/8/2018، لندن، الحياة
 

 رئيس مجلس األعيان: األردن لن يساوم على القدس والقضية الفلسطينية إطالقا .11
ق  ايردق الاابت والراسخ مق الضضية أكد رئيس مجلس ايعياق فيصل الفايز مو : بترا –السلي 

" وما يدور مق حدي  حول إيالقاالفلسيييية" وأق ايردق لق يساوم عل  الضدس والضضية الفلسيييية 
صفضة الضرق يتيل  قرارا مق الشع  الفلسييي  اليي لق يضبل إال بإقامة دولتم المستضلة عل  حدود 

 وعاصمتها الضدس. 67
 3/8/2018، الغد، عم ان

 
 فتح وحماس على صعيد لبنان"بري" يرعى لقاء مصالحة بين  .11

رع  رئيس مجلس اليوا  يبيم بري لضاء مصالحة بيق حركت  فتس وحماس" ف  مضر : رأفت يعيم
بيروت. واالجتماع وهو ايول مق يوعم اليي يجمع  –المكت  السياس  لحركة نأملن ف  بئر حسق 
اللبيايية ميي قرار نفتسن مضايعة أي إيار تشارك فيم بيق فتس وحماس عل  مستول قيادة الساحة 

حماس قبل يحو شهريق ايته  إل  اتفا  ضمي  عل  وق  التراش  اإلعالم  بيق اليرفيق" وت كيد 
صريس ومعلق عل  التمسك بالعمل الفلسييي  المشترك ف  لبياق وتفعيل أيرا كافة لحماية الوجود 

الفلسييي  والم يمات والسفارة الفلسيييية ف  لبياق مق أية الفلسييي  ف  لبياق" وتحييد الوجود 
 الفات أو صراعات" والتمسك بالحوار لغة وحيدة للت اي  بيق الفصائل الفلسيييية عل  الساحة 

 اللبيايية" وعدم يضل  الفاتهم إليها.
مق  وبحس  مصادر فلسيييية ميلعة" فإق أجواء االجتماع كايت إيجابية وسادتها درجة عالية

 التحل  برو  المسحولية لدل الجايبيق اللييق حرصا عل  تضديرهما لمبادرة الرئيس بري.
وعلمت نالمستضبلن ف  هيا السيا  أيم سيل  هيا ال يوة تباعا  لضاءات مركزية لموفديق مق قبل 
 الرئيس بري مع قيادة تحال  الضول الفلسيييية وفصائل ميظمة التحرير" كل عل  حدة لوضعهم ف 
أجواء هيا المبادرة وتابيت ما تم االتفا  عليم تمهيدا  للبدء بترجمتم عمليا  وتتويجها الحضا  بإعادة 
إحياء اجتماعات ايير الفلسيييية المشتركة الت  تتمال فيها نفتسن ونحماسن سواء مركزيا  عل  

 صعيد لبياق أو عل  صعيد المياي  والم يمات.
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يس المكت  السياس  لحركة نأملن جميل حايك وعضوا المكت  حسق ما ل الرئيس بري ف  اللضاء رئ
 ملك ومحمد الجباوي.

 2/8/2018، بيروت، المستقبل
 

 تناقوات األسد يصب في مصلحوأن عودة في الجوالن  " تعلن مقتل سبعة مسلحينإسرائيل" .18
قر  السياي  ال ميس" أيم قتل سبعة مسلحيق ف  غارة جوية أمسأعلق الجيب اإلسرائيل " : وكاالت

الحدودي مع سوريا ف  الجوالق" ف  المييضة المتا مة ل ي وق  إيال  اليار" واعتبر أق تضدم قوات 
الرئيس بشار ايسد يص  ف  مصلحة نإسرائيلن" مع عودة الهدوء إل  الحدود" وأيد وجود حكومة 

" تسيير أمسة" برئاسة ايسد" ف  وقت بدأت الشرية العسكرية الروسي ةمركزية قوية ف  سوري
 دوريات ف  المييضة الحدودية ف  الجوالق. 

وقال المتحد  باسم جيب الحر  اإلسرائيل  جوياااق كويريكوس" لصحفييق إق نالجيب يفي الضربة 
ف  وقت مت  ر مساء ايربعاء" بعد أق كاق المسلحوق الييق يعتضد أيهم عل  صلة بتيظيم نداعبن" 

المواقعن الت  تحتلها نإسرائيلن ف  الجوالق السوري" مضيفا  نيعتضد  يضتربوق مق مسافة مئت  متر مق
أيهم حاولوا اجتياز الحدود" وتمت تصفيتهم بغارة جويةن. وتابع نواليوم )أمس ال ميس(" وأاياء 
عمليات البح  الت  قامت بها الضوات ف  المييضة" وجديا سبع جا  ف  يلك الموقعن" و مس بياد  

  " وقيابل يدوية" وأحزمة ياسفة. مق يراز كالشييكو 
أدل إل  تشتت الجماعات التابعة  ةوقال كويريكوس نإق الهجوم العسكري السوري عل  جيو  سوري

لتيظيم نداعبن ف  المييضةن. وأضا  نإق الضوات اإلسرائيلية رصدت تحركات المسلحيق قبل أق تضوم 
وا وصلوا إل  السياي ايمي  اإلسرائيل ن" بضصفهمن. واكد نلو كايوا قادريق عل  االستمرار" لكاي

 مضيفا  أق الجيب يعتضد نايهم كايوا ف  مهمة إرهابية" يحاولوق التسلل إل  إسرائيلن. 
ال ميس" ب ق تضدم قوات ايسد ف   أمسفيجدور ليبرماق" أصر  وزير الحر  اإلسرائيل   ممق جهته

الحدود" وقال أاياء تفضدا لبياريات  سوريا يص  ف  مصلحة نإسرائيلن" مع عودة الهدوء إل 
مق وجهة يظريا سيعود إل  ما  ةصواريخ باتريوت ف  شمال فلسييق المحتلة" إق نالوضع ف  سوري

ق مق مصلحة ايسد" ومق مصلحتيا أق يكوق الوضع مال ساب   كاق عليم قبل الحر  ايهلية" وا 
" وقال: نمق ميظوريا فإق الوضع يعود عهدان. واعتبر ليبرماق أق الحر  ايهلية ف  سوريا ايتهت

 إل  ما كاق عليم.. ما يعي  أق هياك جهة يمكق م ايبتها" وش صا  مسحوال " وحكما  مركزيا ن.
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وتابع ليبرماق نلم يتد ل ف  الشحوق الدا لية السورية" ولق يتد ل لضماق الهدوء" شري أق تتوفر 
 1974تزام الصارم باتفاقية وق  إيال  اليار عام االل ةاال  يضاي مهمة ليا" أوال  يتعيق عل  سوري

 الت  تراقبها ايمم المتحدة والت  أقامت مييضة ميزوعة السال  ف  الجوالقن.
وأضا  نااييا  ال يمكق أق تكوق ايراض  السورية بماابة قاعدة أمامية إليراق ضد إسرائيلن" واالاا  

يراق إل  نحز  هللان ف  لبياقن. وحير ب يم إيا لم محية عبور لتهري  السال  مق إ ةنأال تكوق سوري
 تتوافر هيا الشروي فإق بالدا نستتصر  وق  مصالحيا ايمييةن.

 3/8/2018، الخليج، الشارقة
 

 تأجيل اإلعالن عن "صفقة القرن" إلى نهاية العام "على األقل": يوم"السرائيل إ" .19
مريكي يق إل  المييضة لبح  تسوية الضضي ة بعد اإلحباي اليي ايتا  المبعوايق اي: أحمد دراوشة

الفلسيييي ة" المعروفة إعالمي ا باسم نصفضة الضرقن" بعد زيارتهما للمييضة العربية" قبل شهريق" ت ت  
فضة.  االيت ابات ايمريكي ة واحتمال اليها  اليت ابات ف  إسرائيل" ليحوال دوق اإلعالق عق الص 

ن" اليوم" الجمعة" يضال عق مصدر مضر   مق البيت ايبيا أق  يومالسرائيل إفضد يكرت صحيفة ن
رة ف   اإلعالق عق الصفضة سيتم ت جيلم إل  ما بعد ايت ابات التجديد اليصف  ايمريكي ة" المضر 
/يوفمبر المضبل" بسب  ال شية مق احتمال ت اير بيود الصفضة نالت  تتيل    السادس مق تشريق ااقو

   ترشيس يو ا  الحز  الجمهوري.تيازال إسرائيلي ان عل
ر اليها  إل  ايت اباتو ف  إسرائيل" بعد ايعياد اليهودي ة" فإق اإلعالق  وأضا  المصدر أي م إق تضر 
عق صفضة الضرق سيت جل إل  ما بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلي ة المضبلة" بسب  تضديرات اإلدارة 

ة االيت ابات" مق تبي   بعا بيود الصفضة" مال ايمريكي ة ب ق يتيياهو لق يتمك ق"  الل فتر 
االعترا  ب بو ديس عاصمة  لفلسييق"  شية  مق أق ي دم يلك ميافسيم ف  االيت ابات" مال وزير 

 التعليم اإلسرائيل " يفتال  بيييت.
من يفكار ووفض ا لتضديرات اإلدارة ايمريكي ة" فإق  يتيياهو" ف  فترة االيت ابات" ال يستييع أق يضول نيع

مق هيا الضبيل" كما أي م ال يستييع قول نالن لترام . ليلك" ولتجي   مواق  كهيا" فإق  نكافة 
ل ت جيل اإلعالق إل  ما بعد االيت ابات ايمريكية واإلسرائيلي ة.  اييرا ن تفض 

ب  كما يضلت الصحيفة عق نمصادر عربي ة رفيعةن قولها إق  صفضة الضرق ستت جل عد ة أشهر" بس
 .2019تضديرات الر ياا والضاهرة ب ق االيت ابات اإلسرائيلي ة ستعضد ميلع 
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وبغا  اليظر عق االيت ابات ايمريكي ة" فإق الصحيفة يضلت عق المصادر العربية" أق  ايردق 
ومصر والسعودية يلبت ت جيل اإلعالق إل  ما بعد ايت ابات التجديد اليصف  ف  الواليات المتحدة 

 ة.ايمريكي  
 2/8/2018، 48عرب 

 
 يعلن عن تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة األوروبياالتحاد  .11

" اليوم ال ميس" تشغيل أكبر حضل ياقة شمسية ف  قياع غزة" واليي ايوروب أعلق االتحاد : غزة
 ميغاواي مق الكهرباء لتشغيل محية لتحلية مياا البحر" جيوب  الضياع. 0.5يوفر 

االتحاد بغزة" ف  بياق صحف  نمحية تحلية مياا البحر جيوب  غزة" الممولة سابضا مق وقال مكت  
 أل  موايق ف  محافظت   اق يويس ورفس بمياا الشر ن. 75قبل االتحاد ايوروب " تزود 

وأضا : نبفضل حضل الياقة الجديد واالستامارات الجديدة فإق محية تحلية مياا جيوب  غزة 
 ن.2020أل  موايق ف  جيو  غزة بحلول عام  250إل  ستوصل مياا الشر  

وقال يوهايس هاق مفوا االتحاد ايوروب  لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ايوروبية: نتعتبر 
محدودية توريد الياقة ف  غزة مق أكبر التحديات الت  تض  ف  وجم تحسيق حصول الموايييق عل  

نحضل الياقة الشمسية يعتبر حيويا لمواجهة االحتياجات وأضا  هاق أق  مياا آمية صالحة للشر ن.
الملحة للمياا ف  غزة مما سي ل  ظروفا معيشية تحفظ لإليساق كرامتم وي ف  التوتر ف  مييضة 

 معرضة بشدة لليزاعاتن.
 2/8/2018، وكالة سما اإلخبارية

 
 عدماليين يورو من االتحاد األوروبي وهولندا لمخصصات التقا 10.6 :بروكسل .10

مليوق يورو لدفع روات   10.62يوم ال ميس" تضديم مبل  أعلق االتحاد ايوروب  وهوليدا" : بروكسل
 موظ . 55,000وم صصات التضاعد لموظف  ال دمة المديية ف  الضفة الغربية" والبال  عددهم 

ة المديية وقال ممال االتحاد ايوروب  رال  يرا " ف  بياق صادر عق االتحاد" نيلع  موظفو ال دم
دورا  هاما  ف  حياة الموايق الفلسييي " مق  الل تيفيي السياسات وال دمات العامة" وتيبي  وحفظ 
االستضرار وايمق. ويعتمد هحالء عل  رواتبهم ف  حياتهم اليومية. إق ُمساهماتيا ف  روات  موظف  

ب  الُمستمر لجهود بياء ال دمة المديية وم صصات التضاعد" برهاق آ ر عل  دعم االتحاد ايورو 
 الدولة الفلسيييية. فاالتحاد ايوروب  والدول ايعضاء شركاء حضيضيوق للشع  الفلسييي ن.
 2/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لممارسة حياة طبيعية "إجراءات فورية"مسؤولون دوليون يطالبون بحماية أطفال غزة واتخاذ  .11

لوق كبار ف  ايمم المتحدة" عل  وجو  حماية اييفال الفلسيييييق" وأعربوا عق شدد مسحو : غزة
قلضهم البال  إزاء استمرار ايتهاك حضو  اييفال" ويالبوا بات اي ن يوات ملموسة وفوريةن للسما  

 لأليفال بممارسة حياتهم اليبيعية دوق  و  واستيعا  حضوقهم كافة.
اكغولدريك ميس  ايمم المتحدة للشحوق اإليسايية ف  ايرا وف  بياق مشترك صادر عق جيم  م

الفلسيييية المحتلة" وجيمس هيياق رئيس مكت  مفوضية ايمم المتحدة السامية لحضو  اإليساق" 
وجييفي  بوتق الممالة ال اصة لميظمة اليوييس  ف  دولة فلسييق" يالبوا فيم كل مق إسرائيل 

زة" إل  نوضع حضو  اييفال فو  أي اعتبارات أ رل" وات اي والسلية الفلسيييية" وحماس ف  غ
  يوات فورية للت في  مق معاياتهمن.

 وأكدوا عل  ضرورة احترام حضو  اييفال واإلحجام عق االيتفاع مق محيتهم.
وجاء ف  البياق الصادر عق المسحوليق ايممييق نعل  الرغم مق التحييرات واليداءات المتواصلة 

حدة وغيرها مق المحسسات لوضع حماية اييفال موضع الصدارة" إال أق التضارير لألمم المت
ايسبوعية الواردة مق قياع غزة ومياي  أ رل ف  ايرا الفلسيييية المحتلة تفيد بتعرا أيفال" 

وأشار البياق إل  أيم ف  شهر  عاما" للضتل واإلصابة بجرا   ييرةن. 11ال تتجاوز أعمار بعضهم الط 
 و/ تموز الماض  استشهد سبعة أيفال فلسيييييق بالي يرة الحية والضص  مق إسرائيل.يولي

 3/8/2018، القدس العربي، لندن
 

 نعوم تشومسكي: التدخل اإلسرائيلي في االنتخابات األمريكية يفوق أي شيء فعلته روسيا .11
بالتد ل نالصارخن ف  اتهم الياشي والباح  ايمريك  الم ضرم يعوم تشومسك  إسرائيل نالمياديق: 

 السياسة االيت ابية ايمريكية بيريضة تفو  بشكل كبير أي جهود قد تكوق قد قامت بها روسيا.
وف  تعليضات يشرتها صحيفة االيدبيديت البرييايية" اتهم فيها تشومسك  الكاير مق وسائل اإلعالم 

هديد الوجودين للتغي ر الميا  " بالتركيز عل  الضصد الت  يعتبرها هامشية وتجاهل قضايا مال نالت
عاما  إيم ف  كاير مق أيحاء العالم" يعتبر تركيز وسائل  89قال العالم اللغوي البال  مق العمر 

نمزحةن. وقال: نأوال " إيا كيت  2016اإلعالم ايمريكية عل  التد ل الروس  المزعوم ف  )ايت ابات( 
أيا  كاق ما قام بم الروس بالكاد يعد أو يوازق ف  الميزاق مهتما  بالتد ل ايجيب  ف  ايت اباتيا" فإق 

 مضارية بما تفعلم دولة أ رل" صراحة وبوضو  وبدعم هائلن.
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" أضا  تشومسك : Democracy Nowوف  حديام إل  البريام  التلفزيوي  نالديمضرايية اآلقن 
الروس" يعي  حت  اليضية  نالتد ل اإلسرائيل  ف  االيت ابات ايمريكية يكتسس كل ش ء قد يفعلم

الت  ييه  فيها رئيس وزراء إسرائيل" يتيياهو" مباشرة إل  الكويغرس" مق دوق أق يبل  الرئيس 
)أي(  –)ايمريك ( بيلك. وي اي  الكويغرس بتصفي  عارم" ف  محاولة لتضويا سياسات الرئيس 

 .ن2015ما حد  مع أوباما ويتيياهو ف  عام 
 2/8/2018، رأي اليوم، لندن

 
 الحوار الفاشل دمار على الشعب الفلسطيني .11

 عبد الستار قاسمد. 
يييل  حوار فلسييي  فلسييي  جديد ف  الضاهرة مق أجل البح  عق مصالحة فلسيييية قد تحدي 

 إل  وحدة وييية فلسيييية.
 عضد الفلسييييوق وبالتحديد ممالو فتس وحماس عدة اتفاقيات مصالحة حت  اآلق" لكق الفصيليق
فشال ف  التيبي " وضاعت االتفاقيات أدراي الريا . وقد أدل يلك إل  إحباي الشع  الفلسييي  

 بعدما كاق يز  اإلعالم أ بار االتفا  وااليفراي عل  الساحة الدا لية الفلسيييية.
وفشل الفصيالق ف  تيفيي ما كاق يتم االتفا  عليم هز أركاق الشع  الفلسييي  إل  درجة أق 

العادي لم يعد يا  بجوالت الحوار" ولم يعد يهتم بها أو يتابعها. لساق حال الياس يضول إيهم  اإليساق
 يتفضوق وال ييفيوق وال جدول مق سماع أ بارهم.

حضيضة كاق هياك استهتار بمشاعر وآالم الشع  الفلسييي  وتيلعاتم وآمالم. كاق يرجو كل الشع  
لحوار" وأق يتم تجاوز ال الفات لصالس معالجة هموم الفلسييي  ف  الدا ل وال اري أق ييجس ا

 الياس عموما" وتيوير  يي لمواجهة اإلجراءات الصهيويية العدوايية ضد الشع .
الرجاء ما زال موجودا" لكيم لم يعد بتلك الضوة الت  كايت" أي أق اإلحباي قد غزا اليفوس وأبعدها 

بصورة عامة حيرا ف  ز  البشرل للشع  حول كايرا عق قضايا هامة وجوهرية. لم يكق اإلعالم 
المصالحة" ولم يكق يض  عيد الدقائ  الهامة ف  ترتي  البيت الفلسييي " فكاق ف  كل مرة يفشل 

 ف  است الد اليتائ .
كايت ترتفع المعيويات الفلسيييية مع كل  بر حول إيجاز المصالحة" لكيها ما كايت تلب  وت تف  

 هامات المتبادلة الت  كايت تيش  بعد فترة قصيرة مق توقيع االتفا .ف  ييات الممايلة واالت
المحس  أق الفصائل الفلسيييية شل ت همم الياس واستيزفت الكاير مق معيوياتهم وياقاتهم الوييية" 
وألهتهم عق مواجهة االحتالل. وبدل أق يركز الياس عل  االحتالل" أ يوا يركزوق عل   يبة أملهم 
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ع الفصائل . ولو كاق أهل الحوار يتمتعوق بدرجة ولو مي فضة مق العلم بت اير مق سوء الصيي
 اإلحباي عل  المزاي العام وااليتماء لفكروا مرارا قبل أق يتفضوا عل  فشل االتفاقيات.

وهحالء المتحاوروق الييق تيضصهم المعرفة لم يستعييوا أبدا ب براء وم تصيق ف  علوم االجتماع 
ياسة وايمق ليييروا لهم اليري . كل واحد مق المتحاوريق ييفخ يفسم كالياووس ظيا واالقتصاد والس

ميم أق مشاركتم مصدر وجاهتم" دوق أق يركز عل  مسحوليتم التاري ية ف  توحيد كلمة الشع . وقد 
ألحضت دورات الفشل بالشع  الفلسييي  أضرارا أكار مق االيضسام يفسم" ولو ُترك االيضسام بدوق 

 رات فاشلة لكاق أفضل.حوا
فهل ييته  الحوار الضائم حاليا إل  اتفا ؟ الياس الييق يدروق بم يرجوق يلك. لكق المالحظ أق 
الفصيليق ال يشكالق لجية محايدة لإلشرا  عل  التيبي " ويتركاق ايمر لتضييمهما اليات " وهيا 

يراقبوق مجريات ايمور بعد  لل كبير ب اصة أق التجار  أابتت أيم مق الضروري توفير قضاة 
 توقيع االتفا  ويصدروق أحكامهم إق كاق الفشل هو اليهاية.

ومق المالحظ أيضا أق الفصيليق لم يياقشا حت  اآلق جيور الصراع الدا ل  الفلسييي . هما 
يياقشاق باستمرار أعراا المشكلة وال يياقشاق أسبابها" وما دامت ايسبا  موجودة ف  عالم الغي  

يها تبض  فاعلة ف  إحباي أي اتفا . المس لة بالضبي شبيهة بمهمة اليبي  اليي ال يمكيم معالجة فإ
 المرا إال إيا عرفم أساسم وأسبابم. وأسبا  المشكلة واضحة تماما وال تحتاي إل  اجتهادات.

ية قبل توقيع اتفا  أوسلو" وقلت إق أي اتفا  مع الصهاي 1992وقد سب  أق ش صت المس لة عام 
سيييوي ف  بييتم عل  اقتتال دا ل  فلسييي . السب  أق أي اتفا  مع الصهايية ال مفر سيمس 
التاريخ الفلسييي  والاضافة الفلسيييية وعم  الوع  الفلسييي " وسيتجاوز المحرمات الفلسيييية وهو 

 سيحدي حتما إل  اقتتال دا ل  فلسييي  يتليي عليم الصهايية.
" كعادتها" لم تسمع التحييرات ومضت ف  سبيلها ضاربة عرا الحائي كل الضيادات الفلسيييية

 المواق  الفلسيييية المياوئة لالتفا  مع الصهايية. وكايت اليتيجة كما يرل اآلق.
يما هياك قول  ارجية  ومق الضروري أق يالحظ أق ياولة الحوار الفلسييي  ليست يظيفة تماما" وا 

 لضرار الفلسييي . ي يئ مق يظق أق الضرار الفلسييي  مستضل.تلع  تحتها تستييع أق تحار با
الصهايية وايمريكيوق يراقبوق" وكل همهم الضضاء عل  المضاومة ف  قياع غزة. فمايا سيكوق 
مصير أي اتفا  فلسييي  ال يضض  عل  المضاومة؟ إيا تمسك الفلسييييوق بالمضاومة فإق الصهايية 

ضد سلية رام هللا" فهل سلية رام هللا جاهزة الستيعا  اإلجراءات وايمريكيوق سيت يوق إجراءات 
ويبي اتفا  أوسلو ووق  كل أشكال التيسي  مع الصهايية؟ تضديري ال. وقد سب  أق تم تشكيل حكومة 

 وحدة فلسيييية" لكق الصهايية أفشلوها ودمروها.
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مصر شريك ف  الحصار والمالحظ أيضا أق مصر ترع  الحوار الدائر اآلق" ومق المعرو  أق 
 عل  غزة.

تجتمع دول عربية والسلية الفلسيييية ودول عربية وأوروبية وأمريكا عل  حصار غزة" والهد  هو 
 الضضاء عل  المضاومة. فهل هياك  ير بمق يمارس الحصار عل  شع  فلسييق؟.
فلسييي " لكق علييا يرجو أق تتم الوحدة الوييية الفلسيييية ييها ه  المصدر ايول لضوة الشع  ال

أق يغل   الفكر العلم  عل  هواجس التمييات. وبما أق الفصيليق قد سب  أق توصال إل  سبع 
اتفاقيات" فما هو الجديد اليي سيتفضاق عليم اآلق ويحدي إل  التيفيي الفعل ؟ هل مق متيوع يشر  

 للشع  الفلسييي  مجريات الحوار وييشر محاضر الجلسات؟
 2/8/2018، "21موقع "عربي 

 
 "قانون القومية" وجيل عهد التميمي .11

 د. محمد السعيد إدريس
صاد  تصدي  نالكييست اإلسرائيل ن عل  ما يسمويم   نقايوق الضوميةن" إفراي سليات االحتالل 
عق الفتاة الفلسيييية عهد التميم  بعد قضائها ايشهر الامايية ف  المعتضل مع والدتها" عضابا  لها 

كايوق ايول الماض  أمام ميزل أسرتها ف   ديسمبر/ 15صفع أحد جيود االحتالل ف  عل  ركل و 
قرية اليب  صالس" وعضابا  لوالدتها الت  قامت بتصوير الواقعة وباها عل  نفيسبوكن ليرل العالم حضيضة 
  الصراع كما هو عل  حضيضتم مجسدا  دوق تزيي  بيق سليات ناحتاللن جباية تريد أق تستول  عل

ايرا وجيل جديد مق أبياء فلسييق يع  أق ماضيم وحاضرا ومستضبلم معجوق بالترا  الفلسييي  
 ومستحيل أق ييفصل عيم ييم جزء مق حياتم.

 روي عهد التميم  مق محبسها وا عاليها العزم عل  مواصلة الجهاد مق أجل فلسييق هو أهم نالن 
يم وجوهرا يلك نالرع ن المسيير عل  عضل الكياق فلسيييية لضايوق نالضوميةن اليي يعكس ف  مضمو 

مق التيور الكم  )السكاي ( الفلسييي  اليي يج ء مضتريا  بتيور كيف  ف  ايجيال الفلسيييية 
المتعاقبة. فهم يعيشوق الرع  مما يعتبرويم نقيبلة سكاييةن فلسيييية ف  مضدورها أق تجعل مق 

مق سكاق فلسييق المحتلة" وهم ف  ال اري أكار  %20ق ناليهودن أقلية عل  أرا فلسييق. هم اآل
مق  مسة مالييق الجئ" والفار  الشاسع بيق معدل مواليد الفلسيييييق ويظيرا ناإلسرائيل ن مق ش يم 
أق يضل  المعادلة السكايية رأسا  عل  عض  ف  ظل متغير آ ر هو يضو  بحر الهجرة اليهودية إل  

المعاكسة لليهود إل  ال اري" ليلك جاء نقايوق الضوميةن عيصريا  حت   فلسييق وتزايد معدالت الهجرة
كمرحلة أول " وبعدها عل  كل أرا  48الي اع" ليضع يهاية للوجود الفلسييي  دا ل فلسييق 
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فلسييق ف  ظل محورية مشروع االستيياق اليي هو جوهر نالمشروع اليهودي ف  فلسييقن عل  
ل ن ياحوم بريياع وزميلم نسيفر بلوتسكرن ف  صحيفة نيديعوت يحو ما أكد الكات  ناإلسرائي

 أحرويوتن. 
فضد كت  بريياع أق نقايوق الضوميةن يحو ل كل نأرا إسرائيلن ويضصد أرا فلسييق التاري ية نمق 
اليهر إل  البحرن إل  نالويق التاري   للشع  اليهودي" فيما اعتبر بلوتسكر أق الضايوق نيعر ي 

م الاضة باليفس دا ل المجتمع ناإلسرائيل نن بضدر ما يكش  عم  تفاقم العيصرية ويفضس مدل عد
السافرة المستحكمة ف  هيا المجتمع ضد الشع  الفلسييي ن ليلك يجدا يحير مق أق نقايوق الضوميةن 
يعد نقايوق أساس دستوري جديدن سيكوق قاعدة إلصدار سلسلة مق التشريعات ايشد عيصرية الت  

هد  كل الحضو  المديية للفلسيييييق" ما يعي  أق دويلة االحتالل ستد ل" عصرا  جديدا  سو  تست
مق نالسفور االستبدادين ضد الفلسيييييق وحشرهم بيق  ياريق إما ال روي مق بالدهم بحاا  عق 

ما الضبول بالعيب ك قلية معدومة الحضو  الوييية والعيب باعتبارهم نغرباءن بال  أية لجوء لإليواء" وا 
حضو " وهو ما أكدا يتيياهو بوضو  شديد مق عل  ميصة نالكييستن فور التصدي  عل  هيا 
الضايوق بضولم: نابتيا بالضايوق المبدأ ايساس  لوجوديا. نإسرائيلن ه  الدولة الضومية للشع  اليهودي.. 

 هيا دولتيا.. دولة اليهودن.
ولة اليهودن لكيهم فجعوا باالستضبال الحافل لعهد هكيا يريدوق فلسييق لتكوق ندولتهمن" أق تكوق ند

التميم  مق رموز شعبها وأهلها ومق رئيس السلية الفلسيييية محمود عباس إل  يوا  وسياسييق 
ودبلوماسييق وشبا  وصبايا" وحت  اييفال الصغار ف  حالة نتشبم التتوي  الرمزي لضيادة ورموز 

 الفلسيييية الساعية إل  التحرير واالستضاللن. الجيل الجديد الشا  مق الحركة الوييية
استضبل كل هحالء عهد التميم  وك يهم يستضبلوق المستضبل" وك يهم يتيكروق صفعة عهد لجيدي 
االحتالل" ويريدوق أق يجعلوا مق هيا االستضبال نصفعة لضايوق الضوميةن بتدشيق جيل فلسييي  جديد 

مواجهة الت  صعدت إل  يروتها مع االحتالل مع إصدار هيا مضاوم مسلس بالوع  واإلرادة وجيرية ال
الضايوق لتصبس عق يضيق صراعا  مق أجل الوجود" لوعيهم ب ق الكياق د ل مرحلة اإلفصا  عق 

 اليوايا الحضيضية. 
لم تعد دويلة االحتالل ف  حاجة اآلق بعد إصدار نقايوق الضوميةن يق تكي  أو أق تضدم وعودا  كايبة 

ايسحا ن مزعومة" ولكق المهمة باتت ضم وتهويد كل ما يستييعوق ضمم مق أرا  لنيوايا
 فلسيييية.
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جيل عهد التميم  اليي  ري الستضبالها لم يكق يحتف  فضي ب حد الرموز المميزة ف  هيا الجيل" 
يدة" ولكيم كاق يحتف  ب يارا ليكوق  يار مستضبلم وهو ن يار المضاومةن" لوعيم بكل هيا الحضائ  الجد

 وبعد أق أسضي ناإلسرائيليوقن كل ال يارات.
 3/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 شعب الهند مع فلسطين .11

 د. محمد الصياد
ليالما عرفيا الهيد داعما  ومحازرا  قويا  واابتا  ليضال الشع  الفلسييي ؛ مق أجل ييل حريتم واستضاللم 

. ويا 1948وأقامت عليها دويلتها ف  العام  الويي  عل  أرضم" الت  اغتصبتها العصابات اليهودية"
لها مق مصادفة" فضد يالت الهيد استضاللها الويي  مق بريياييا؛ الدولة الت  استعمرت أيضا  فلسييق 

 . 1947قبل أق تسلمها لليهود إيفايا لوعد وزير  ارجيتها بلفور" قبل عام مق يلك التاريخ" أي ف  عام 
وجواهر الل يهرو وأيديرا غايدي" وحز  المحتمر؛ أحد أحزا   كايت تلك هيد المهاتما غايدي

حركات التحرر الويي  الكبرل ف  العالم الاال . فضد كاق البد للضفزة اليوعية" الت  أحداها اليمويي 
التيموي الهيدي االستضالل " أق ُتلض  بظاللها عل  ال ريية االجتماعية للبالد" و اصة ميها ظهور 

شكل بارز وبيموحات تت ي  حدود قيم االكتفاء اليات " واالعتماد عل  اليفس" يبضتها الوسي  ب
وعدم توريي البالد ف  فخ الديوق ال ارجية" إضافة إل  الهجوم العالم  الكاسس إليديولوجيا مدرسة 
" شيكاغو االقتصادية الييوليبرالية" وتجسيداتها )الريجايوميزم" يسبة  إل  رويالد ريجاق ونالتاتشريزم

يسبة  ال  مارجريت تاتشر(" اليي أفض  كما يعلم إل  اكتسا  وسيادة سياسات التحرير االقتصادي 
 الميفلتة العضال عل  مدار عضدي امايييات وتسعييات الضرق الماض . 

وكاق البد أق تياول تلك الموجة اإليديولوجية الشرسة" حركات االستضالل الويي  والتحرر التيموي 
لم الاال . ولم يكق حز  المحتمر ف  الهيد استاياء  مق هيا التحوالت الكبرل الكاسحة؛ ف  بلداق العا

حي  اضمحل يفويا لمصلحة الضول االجتماعية نالجديدةن الصاعدة" الت  أ يت الهيد بعيدا  عق 
 مسارها" اليي وضعها فيم محسسوها المحداوق ايوائل. 

ع  الفلسييي  ولضضيتم العادلة" حت  إق حكومة رئيس لكق شع  الهيد ما زال عل  والئم التام للش
 120الوزراء الهيدي يارييدرا مودي لم تستيع مسايرة رغبات واشييق" وا تارت أق تكوق ضمق ال 

دولة" الت  صوتت ف  الجمعية العامة لألمم المتحدة مح را " لمصلحة قرار يديق نإسرائيلن ليس فضي 
يما إداية االحتالل المستمر لألراض  للجرائم" الت  ترتكبها بح  المتظ اهريق السلمييق ف  غزة" وا 

 الفلسيييية" اليي ييتا  الظرو  المحدية لجرائم الضتل واإلرها  ناإلسرائيليةن. 
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ف  يات الوقت تتصدَّر المشهد الهيدي التضامي  مع يضال الشع  الفلسييي  مق أجل التحرر 
ارية الجماهيرية؛ هما: نأول ايديا كيساق صبحان" الت  الويي " اايتاق مق كبريات الميظمات اليس

مليوق ياشي سياس " و نفدرالية اليلبة لعموم الهيدن. فف  محتمرها اي ير"  16تضم ف  عضويتها 
اليي ُعضد ف  شهر أكتوبر/تشريق ايول مق العام الماض " صوت ميدوبو ميظمة نأول ايديا كيساق 

ة مضايعة نإسرائيلن" وسح  االستامارات ميها" وفرا العضوبات صبحان إل  المحتمر عل  تبي  حرك
ن؛ وه  ميظمة عالمية بالغة Boycott-Divestment-Sanctions - BDSعليها المعروفة دوليا  باسم ن

الضوة واليفوي" تعمل عل  عزل نإسرائيلن دوليا  عل  غرار الحملة الدولية" الت  استهدفت ف  الساب  
 ضيا العيصري.عزل يظام جيو  إفري

حزيراق الماض " ات يت نفدرالية اليلبة لعموم الهيدن" الت  تضم أربعة  وف  ميتص  شهر يوييو/
 Hewlett-Packardباكاردن؛ )-مالييق يال  هيدي" قرارا  بمضايعة شركة الكمبيوتر ايمريكية نهوليت

- HP صوصا  مع الجيب ناإلسرائيل ن (؛ عضابا  لها عل  عالقاتها المتيية مع الحكومة اإلسرائيلية" و
المالح  بتهم ارتكا  مجازر وأعمال قتل وقمع ضد أبياء الشع  الفلسييي  تحت االحتالل. وبسب  
هيا المضايعة" مق المتوقع بحس  بعا المصادر ايمريكية المسايدة لكفا  الشع  الفلسييي " فإق 

اجع مبيعاتها ف  السو  الهيدية مليوق دوالر؛ يتيجة تر  120الشركة ستمي  ب سائر تصل إل  
ف   2014( الصييية" الت  حلت محلها ف  المرتبة ايول  ميي عام Lenovoلمصلحة شركة نلييوفون )

 مبيعات الكمبيوتر المحمول. 
-وأكار مق يلك" فإق فدرالية اليلبة الهيدية" ستيل  حملة ف  عموم الهيد ضد شركة نهوليت

هيا الشركة وأماالها عل  استهتارها بالضيم اإليسايية الرفيعة" الت  باكاردن؛ ليس فضي بهد  معاقبة 
ياضل مق أجلها اآلباء العظام المحسسوق للجمهورية الهيدية الحدياة" وعل  رأسهم المهاتما غايدي 
يما إلشاعة الوع  بما يتعرا لم الشع  الفلسييي  مق أعمال وحشية عل   وجواهر الل يهرو" وا 

 سرائيل  أيضا .أيدي االحتالل اإل
 3/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 "الدروز" آخر خدمة إسرائيل علقة عنصرية .11

 إبراهيم البحراوي
بترحا  قرار بق جوريوق بتجييدهم ف  الجيب اإلسرائيل  بعد أق  1957تضبل دروز فلسييق ميي عام 

 دمة الحركة الصهيويية كايوا قد ت لوا عق والئهم وايتمائهم لعر  فلسييق ف  ايربعيييات وتحولوا ل
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وميظمة الهجاياة العسكرية يواة الجيب اإلسرائيل  ظيا ميهم أق هيا سيميحهم مكاية اجتماعية 
 متميزة.

لضد است دمتهم إسرائيل ف  التجسس عل  الفلسيييييق والدول العربية" وميهم الجاسوس اليل سجق 
غزة والضفة" وعل  الرغم مق تفاي  ف  مصر عزام عزام" كما است دمتهم ف  التيكيل بالعر  ف  

الكايريق ميهم ف  تيفيي أوامر الجيب اإلسرائيل  بضمع العر  بوحشية فإيهم تلضوا عل  وجوههم صفعة 
وعيوايم )قايوق أساس:  العيصرييوليو قايويم  19شديدة عيدما أصدر الكييست يوم  عيصريتمييز 
 الدولة الضومية للشع  اليهودي(. -إسرائيل
ر الدروز بمهاية شديدة مق بيود هيا الضايوق وأحسوا أق والءهم إلسرائيل وتآ يهم مع اليهود لضد شع

لم يشفع لهم واكتشفوا أق  يايتهم  -وهو ما يسميم البعا أ وة الدم -ف  ساحات الضتال ضد العر 
لسيييييق الدرجة الاايية ف  الضايوق ش يهم ش ق سائر العر  الف موايي لعروبتهم لم تيجهم مق وضع 

 بمسلميهم ومسيحييهم.
لضد اار الدروز اورة عارمة ميالبيق بالمساواة مع اليهود" ف صدر مجموعة مق كبار ضباي جيب 
الدروز بياق احتجاي وكيلك أعضاء الكييست الدروز الاالاة عل  الضايوق وتوجهوا إل  المحكمة 

مع ميتدل المحاميق الدروز ورحساء اإلسرائيلية العليا وقدموا دعول ضد الضايوق ويلك بالتيسي  
السليات المحلية الدرزية. ف  إيار هيا الاورة وص  أحدهم" وهو عضو الكييست حسوق" الضايوق 

 ومهيق للدروز. عيصريب يم 
لليائفة الدرزية"  الروح سارع يتيياهو لمضابلة الرئيس  الدرزيوف  محاولة المتصاد الغض  

ر  مكايتيا ف  قايوق الضومية وكيفية تعري  مكاية اليائفة قال يريد أق يع الييموف  يري " 
 الدرزية وحضوقها ف  دولة إسرائيل.

دعويا يتعر  عل  أهم محتويات وبيود الضايوق ليفهم يبيعة الصفعة العيصرية الت  وجهها لدروز 
ت سائر باإلضافة للبيود العيصرية الت  أاارت الدروز كما أاار  -فلسييق ويبعا سيجد ف  الضايوق

 دستوريبيودا أ رل تترجم اييماع التوسعية ف  الضفة الغربية والضدس إل  قايوق  -1948عر  
 حي  إق قواييق ايساس تضوم ف  إسرائيل مضام الدستور وتلزم المحاكم بالعمل بها.

الويق  ه أرا إسرائيل  -تحت عيواق )المبادئ ايساسية( يجد ف  الضايوق البيود التالية: )أوال
أق ييتبم الضارئ  عرب والت  قامت فيها دولة إسرائيل(" وهيا أرجو ككات   اليهوديللشع   التاري  

إل  أق مصيلس أرا إسرائيل الوارد ف  البيد يضصد أرا فلسييق التاري ية بما يشمل الضفة 
 الغربية ف  عر  اليميق اإلسرائيل  صاح  المشروع.
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الاضاف   اليبيع الت  يمارس فيها حضم  اليهوديية للشع  الدولة الضوم ه دولة إسرائيل  -)ااييا
 ف  تضرير المصير(. والتاري   والديي 
 اليهوديف  دولة إسرائيل أمر قاصر عل  الشع   الضوم إق ممارسة ح  تضرير المصير  -)االاا

 وييفرد بم وحدا(.
عاصمة  ه حدة وتحت عيواق عاصمة الدولة يجد بيدا وحيدا يصم هو )الضدس الكاملة والمو 

 إسرائيل(.
الشري  إل  جزء مق عاصمة  الضدس وهيا البيد يحول الضدس الشرقية المحتلة الت  تضم الحرم 

 إسرائيل.
)للغة العربية  والااي اللغة العبرية(  ه وتحت عيواق اللغة يجد بيديق: ايول )اللغة الرسمية للدولة 

 مكاية  اصة ف  الدولة(.
 -يدل عل  اليهود الموجوديق  اري إسرائيل صهيوي وهو مصيلس  -فييقوتحت عيواق تجميع المي

يجد بيدا واحدا يصم هو: )ستكوق الدولة مفتوحة للهجرة اليهودية ولتجميع الميفييق(" وهو بيد يجعل 
 1948الهجرة حضا لليهود ويسضي ضمييا ح  العودة للفلسيييييق الييق شردتهم إسرائيل ف  حر  

 الجئيق.والييق يعرفوق بال
يجد االاة" ايول )ستحرد دولة إسرائيل عل  ضماق  اليهوديوتحت عيواق العالقة مع الشع  

وموايييها الييق يتعرضوق يزمة بسب  يهوديتهم أو جيسيتهم(" ويد  اليهوديسالمة أبياء الشع  
الشع   )ستعمل الدولة ف  المياف  والشتات عل  الحفاظ عل  الرابية بييها وبيق أبياء الااي 

 والديي  والتاري  اليهودي(" ويد البيد الاال  )ستعمل الدولة عل  الحفاظ عل  الترا  الاضاف  
 للشع  اليهودي بيق يهود الشتات(.

مجرد صياغة قايويية للمبادئ ايساسية الت  قامت علها الحركة الصهيويية أساسا  ه وهيا البيود 
حالل اليهود المهاجريق  محل العر . الستعمار فلسييق وا 

وتحت عيواق )االستيياق اليهودي( يجد بيدا وحيدا يصم: )تعتبر الدولة أق تيمية االستيياق 
اليهودي قيمة قومية وستعمل عل  تشجيع ودفع إقامة االستيياق وت سيسم ف  جميع أيحاء أرا 

بية والضدس والت  ف  الضفة الغر  االستعماريإسرائيل(" وهيا البيد يميس المشروعية لعملية االستيياق 
 تحل اليهود محل العر  ف  كل فلسييق.

مق المهم أق يتيكر حت  ال يحد   لي لدل الضارئ أق الدروز ف  سوريا وفلسييق هم عر  يدييوق 
 .العرب بالوالء لعروبتهم ويستيكروق ما أقدم عليم دروز فلسييق مق تبديل ايتمائهم 

 2/8/2018، المصري اليوم، القاهرة
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