
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 القسام لالحتالل: أي عمل غبي سيكلفكم دمارًا وألمًا ال تطيقونه
 عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية ألجندات خارجية " يعبرديمقراطية"ال بيانفتح: 

 ونروا" بززةاأل طالبت إدارة ترامب بعدم تقليص ميزانية " "إسرائيل"لدواع أمنية: 
 مليون دوالر من مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين 200البيت األبيض يتجه لسحب  ":فورين بولسي"

 ... ونتنياهو يرد بالتمسك بـ"القانون"قانون القومية"" عشرات اآلالف يتظاهرون في تل أبيب ضد  

"هآرتس": األجهزة األمنية 
ر الغتيال قادة  اإلسرائيلية تحض 

  في غزة في حماس
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 في غزة  "هآرتس": األجهزة األمنية اإلسرائيلية تحض ر الغتيال قادة في حماس .1
نتجّهز االحتالل اإلسرائنلي، ميذ أشهر، للعودة إلى سناسات االغتنال ضد قادة حركة : أحمد دراوشة

حماس في قطاع غّزة، في أعقاب حالة التصعند المستمّرة ميذ أشهر، وفق ما ذكرته صحنفة 
وذكرت الّصحنفة أ  التجهنزات للعملّنة بدأت بعد إعال  جنش االحتالل  رتس"، نوم األحد."هآ

اإلسرائنلي وجهاز األم  العام )الشاباك( تفضنلهما عودة سناسة االغتناالت لقادة الحركة على علمنة 
 عسكرّنة واسعة في قطاع غّزة، نخشى االحتالل أ  تتضّم  اجتناحًا برنًا.

اإلسرائنلّنة تشنر إلى خشنة م  أ  تؤدي سناسة االغتناالت إلى رّد فعل عينف م   لك  التقدنرات
 حركة "حماس" نقود إلى حرب.

وقال مسؤول سناسي إسرائنلي للصحنفة: "لم يلتزم بأي وقف إلطالق اليار للوسطاء، يح  في حالة 
 حرب وهيالك تبادل للضربات العسكرّنة".
ن  كبار قولهم إ  الخطط الغتنال قادة حماس وصلت إلى ويقلت الصحنفة ع  مسؤولن  عسكرن

مرحلة متقّدمة، لك  في حال طلبت القنادة السناسنة اإلسرائنلّنة تيفنذ االغتناالت، فإ  ذلك نتطّلب 
كما تفّضل قنادة األجهزة األميّنة اإلسرائنلّنة، وفق الصحنفة، استهداف "أصول  تحضنرات إضافّنة.

س، دو  أ  توّضح ما هي أو ما المقصود بها بشكل عام، على الخوض في " لحركة حمااستراتنجنة
 حرب بقطاع غّزة.

 12/8/2018، 48عرب 
 

 باألمم المتحدة "إسرائيل"مبادرة فلسطينية لتعليق عضوية  .2
تل أبنب: كشفت أوساط فلسطنينة أ  بعنثتها في األممم المتحمدة بقنمادة السمفنر رنماض ميصمور، وعلمى 

 "إسرائنل"، بادرت إلى بحث فكرة معاقبة "إسرائنل"العيصري في  "  القومنة النهودنةقايو "خلفنة تشرنع 
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على عيصرنتها بالطرنقة التي تمت فنها معاقبة يظام الفصل العيصري )األبرتاند( في جيوب أفرنقنا. 
وحسب مصدر فلسطنيي فإ  القايو  المذي نميع علمى أ  "دولمة إسمرائنل همي الموط  القمومي للشمعب 

تقرنممر المصممنر فممي فلسممطن  نقتصممر علممى النهممود وحممدهم". وممما نتبممع ذلممك ممم   دي"، وأ  "حممقّ النهممو 
الفلسطنينن ، كلها جرائم  سناسة فصل عيصري حقنقنة على األرض لصالح المستوطين  النهود وضدّ 

تيشمط بشمكل نتيمافى وقمرارات مجلمس األمم   "إسمرائنل"دولنة تتياقض مع القايو  الدولي وتدل على أ  
 مننثاق األمم المتحدة، وأ  "قايو  القومنة" نشجع على تكرنس الفصل العيصري. مل ضدّ وتع

بعادها يهائناً  "إسرائنل"وأوضحت المصادر أيه م  أجل تعلنق عضونة  مم   بشكل مؤقت أو طردها وا 
أعضمماء فممي  9األمممم المتحممدة، نحتمماس الفلسممطنينو  إلممى موافقممة نثلنثممي األصمموات فممي الجمعنممة العامممة و

ذا تمكمم  الفلسممطنينو  ممم  إحممراز  مجلممس األممم  الممدولي، بممما فممي ذلممك األعضمماء الخمسممة الممدائمو . وا 
أكنثرنة في التصونت في الجمعنة العامة، فإ  فرصهم في الحصول على موافقة جمنع أعضاء مجلس 

 كي على القرار.ناألم  مستحنلة، حنث سنتم فرض "الفنتو" األمر 
 13/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 طالبة فلسطينية بحماية دولية ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينم .3

دعمما الميممدوب الفلسممطنيي الممدائم لممدت األمممم المتحممدة السممفنر رنمماض ميصممور، : فتحممي صممّبا  -غممزة 
 المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس األمم ، إلمى تحممل مسمؤولناته وتموفنر الحمانمة للشمعب الفلسمطنيي.

، إلمى األممن  العمام ل ممم 10/8/2018نموم الجمعمة متطابقة بعمث بهما  وقال ميصور، في نثالث رسائل
المتحدة، ورئنس مجلس األم  لهذا الشهر )المملكة المتحدة(، ورئنس الجمعنمة العاممة ل ممم المتحمدة، 
أ  العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة وتصاعده "نهدد بزعزعة األم  في الميطقة وقد ندفع إلى مزنمد 

الممممدينن  األبرنممماء"، مطالبمممًا بمممم"وقفه فمممورًا وكمممل الجمممرائم التمممي ترتكبهممما سممملطات  قاتمممل ضمممدّ مممم  العيمممف ال
ودا  ميصممممور جرنمممممة  المممممدينن  الفلسمممطنينن  العممممزل، وتمممموفنر الحمانممممة الدولنمممة لهممممم". االحمممتالل ضممممدّ 

ة العدوا  الذي وقع على القطاع األربعاء والخمنس الماضنن ، وجرنمة قتل أم حاممل ورضمنعتها يتنجم
 ...قصف الطنرا  اإلسرائنلي ميزلهما في دنر البلح

 12/8/2018 ،لحياة، لندنا
 

 تحذر من المخططات اإلسرائيلية لالستيالء على أراضي سلوان "الخارجية الفلسطينية" .4
غمممزة: قالمممت وزارة الخارجنمممة الفلسمممطنينة إيمممه ممممع اقتمممراب موعمممد ايتخابمممات بلدنمممة االحمممتالل فمممي القمممدس 

لدنمممة االحمممتالل تمرنمممر عشمممرات المخططمممات والمشمممارنع االسمممتنطاينة التهوندنمممة التمممي المحتلمممة، ترسمممارع ب
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أعدتها الجمعنات االستنطاينة الهادفة إلى تعمنق تهوند شرقي القمدس المحتلمة وبلمدتها القدنممة وبشمكل 
خاع األحناء القرنبة م  البلدة القدنمة وأسوارها. وأضافت في بنا ، أيه في السناق يفسه كرشف ع  
قمممرار لبلدنمممة االحمممتالل االسمممتنالء علمممى عشمممرات المممدويمات مممم  أراضمممي بلمممدة سممملوا  جيممموب المسمممجد 
األقصى تحت غطماء )البسمتية وزراعمة وتركنمب قيموات ري وطرقمات للسمنر(، علممًا بمأ  تلمك األراضمي 

عمة ، وجمنعهما مزرو األرنثوذكستعود ملكنتها لمواطين  فلسطنينن ، كما تعود أجزاء ميها لكينسة الروم 
بأشممجار الزنتممو  والتممن  والتمموت ميممذ عشممرات السممين ، وتتممذرع سمملطات االحممتالل بممأ  أمممر المصممادرة 

سيوات، علمًا أ  هذه األراضمي همي الميفمذ الوحنمد المتبقمي ألهمالي  5ألغراض )البستية( سنكو  لمدة 
التهوندي المتواصلة دايت الوزارة عملنات االستنطا  كما  بلدة سلوا  لبياء الميازل السكينة والمدارس.

 القدس المحتلة وأحنائها المختلفة. بحق شرقي
 13/8/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن غزةالفلسطينية الحكومة  .5

نوسممف المحمممود، مطالبممة العممالم بالتممدخل  الفلسممطنينة جممدد المتحممدث الرسمممي باسممم الحكومممة :رام هللا
 حكومة االحتالل لرفع الحصار الجائر عم  أهليما وأبيماء شمعبيا فمي قطماع غمزة.العاجل والضغط على 

، علممى أ  اليممداء التحممذنري القائممل بوقممف 12/8/2018 وشممدد المتحممدث الرسمممي، فممي بنمما  نمموم األحممد
المصايع وايهنمار القطاعمات الحناتنمة المذي أطلقمه القطماع نسمتدعي تحركمًا عالمنمًا أحمد عياونيمه تحممل 

ولي بكافممة مؤسسمماته وهنئاتممه وميظماتممه مسممؤولناته القايوينممة واألخالقنممة تجمماه أهليمما وأبيمماء المجتمممع الممد
وأكممد أ  الحصمار االحتاللممي اإلسمرائنلي وااليقسممام أسمماس المخماطر الكبممرت التمي باتممت تفممرض  شمعبيا.

لسمبب وراء تهدندًا على وجود أبياء شعبيا وعلى المصالح الوطينة العلنا، ونشكل االحمتالل وااليقسمام ا
المسمؤولنة الكاملمة والتبعمات  المحممودوحّممل  استمرار تعقند المشهد الفلسمطنيي علمى كافمة المسمتونات.

يهاء االيقسام.  الوطينة واألخالقنة والدنينة والقايوينة لم  نرفض تحقنق المصالحة وا 
 12/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في "االتحاد الدولي" "إسرائيل" : سنرفع شكوى ضد  سطينيةالفل وزارة االتصاالت .6

سممملنما   الفلسمممطنينة أكمممد وكنمممل وزارة االتصممماالت وتكيولوجنممما المعلوممممات :غممموش أنهمممم أبمممو - رام هللا
بعممد قرارهمما بتقونممة بممث شممبكاتها الخلنونممة فممي  "إسممرائنل" المموزارة سممترفع شممكوت رسمممنة بحممقّ  أ زهنممري 
فممي الصممحافة  11/8/2018نمموم السممبت ناة االقتصممادنة" إ  ممما أعلمم  عيممه وقممال زهنممري لممم"الح الضممفة.

العمل الستكمال عملنة إيشاء شبكة بمث خلنموي لتغطمي كافمة أرجماء  "إسرائنل"حول مضي  اإلسرائنلنة
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( والتمممي تميمممع 36بمممن  الجمممايبن  وبخاصمممة الممممادة ) أوسممملولممميع اتفاقنمممة  فاضمممحاً  الضمممفة نمنثمممل خرقممماً 
  تقممممدنم خممممدماتها للتجمعممممات السممممكاينة الفلسممممطنينة إال بعممممد الحصممممول علممممى ممممم اإلسممممرائنلنةالشممممركات 

 التراخنع المطلوبة م  السلطة الوطينة.
 12/8/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 منظمة التحرير تتهم االحتالل بتوظيف قانون "القومية" لشرعنة البؤر االستيطانية بالضفة .7

عممممم  األرض ومقاوممممممة االسمممممتنطا  التمممممابع لميظممممممة التحرنمممممر  أفممممماد المكتمممممب الممممموطيي للمممممدفاع :رام هللا
، بأ  حكومة بينامن  يتيناهو كشفت ع  ينتهما اسمتخدام 11/8/2018نوم السبت الفلسطنينة في تقرنر 

إلمى  7/8/2018نثماء قايو  "القومنة" العيصري في تبننض بؤر استنطاينة، وذلك في ونثنقمة قمدمتها النثال
القمممايو . وأضممماف: "جممماء توضمممنح  نلنة، ردًا علمممى التماسمممات عمممدة ضمممدّ محكممممة العمممدل العلنممما اإلسمممرائ

الحكومة في الونثنقمة... لنؤكمد أ  البيمد السمابع مم  القمايو  حمول االسمتنطا ، فموق أي قمايو  دسمتوري 
سممّيه أو سنسمميه الكينسممت، بهممدف تبنممنض البممؤر االسممتنطاينة العشمموائنة، ومواصمملة عملنممات البيمماء فممي 

وأوضمح تقرنممر  صممادقة الحكوممة اإلسمرائنلنة وفممق مما نقتضمي قممايو  التسمونة".المسمتوطيات مم  دو  م
المكتب الوطيي الفلسطنيي أ  هذا الرد "نعيي بوضو  أ  حكومة االحتالل تمارس سناسة ضم فعلمي 

 للضفة، منثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الجوال  المحتلة".
 12/8/2018 ،الحياة، لندن

 
 المؤامرة األمريكية على الوكالة لن تمر ويؤكد أن "األونرواصمين في مقر "لمعتيزور اأبو هولي  .8

، رئمنس دائمرة شمؤو  الالجئمن  أحممد أبمو الفلسمطنينة أكد عضمو اللجيمة التيفنذنمة لميظممة التحرنمر :غزة
 ،ودعما أبمو همولي هولي، دعمه لمطالب العاملن  المعتصمن  في مقر وكالمة األويمروا فمي مدنيمة غمزة.

 إلممى، للمعتصمممن  داخممل مقممر الوكالممة الرئنسممي فممي مدنيممة غممزة، 12/8/2018 ارتممه، نمموم األحممدخممالل زن
الحفاظ على وكالة الغوث الدولنة وحمانة مقراتها وضما  استمرارنة عملها وخدماتها المقدمة لالجئن  

ن ، التممي سناسممنة لتصمفنة قضممنة الالجئمم وأوضممح أ  األزمممة المالنممة للوكالمة تحمممل أبعمماداً  الفلسمطنينن .
امات الوالنمممات المتحمممدة األمرنكنمممة، ومممما تالهممما مممم  تحركمممات للكمممويجرس هسممما  بمممدأت بخفمممض تمونمممل و 

دعمموة البنممت  وأخنممراً  ...فقممط ألفمماً  40 إلممىقممايو  بمماختزال أعممداد الالجئممن  الفلسممطنينن   األمرنكممي لسمم ّ 
لمشكلة لنست ممع وكالمة وأكد أ  المؤامرة كبنرة وأ  ا .األويرواتغننر تفونض عمل وكالة  إلىاألبنض 

األمرنكنمة التمي أعليمت الحمرب المفتوحمة علمى الالجئمن  الفلسمطنينن  مم  خمالل  اإلدارةالغوث إيما مع 
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اإلسمرائنلنة لم  تممر مما دام هيماك شمعب  -إيهاء عممل وكالمة الغموث الدولنمة، وهمذه الممؤامرة األمرنكنمة 
 حي ندافع ع  حقوقه ونقدم الشهداء في سبنلها.

 12/8/2018 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 بالضفة الزربية خالل تموز/ يوليو "اعتداء" 372: أمن السلطة ارتكب "أهالي المعتقلين" .9
قالت لجية أهالي المعتقلن  السناسنن  في الضفة إ  األجهزة األمينة التابعة للسلطة في الضمفة يفمذت 

، سناسمناً  اعتقماالً  72ومم  تلمك االيتهاكمات  .2018ز/ نولنمو خالل تممو  الفلسطنينن "اعتداء" على  372
وتقول اللجية إ  أجهزة السلطة  حالة احتجاز على المعابر. 155عملنة مداهمة و 25استدعاًء، و 55و

نثمممايي محاكمممات تعسممفنة،  كممما شممهد تممموز للتيسممنق األميممي. أسممهمت فممي إحبمماط نثممالث عملنممات، وفقمماً 
حالممة قمممع حرنممات، ونثممالث حمماالت  31المحممافظ، فممي حممن  رصممدت  ونثممالث حمماالت اعتقممال علممى ذمممة

إضراب ع  الطعام في سجويها، وحالة تدهور صحي بسبب ظروف االعتقال والتعذنب، إضافة إلمى 
 29حالممة اعتقممال يفممذها جهمماز األممم  الوقممائي، و 33وأكممدت أيهمما أحصممت  تسممع حمماالت اعتممداء أخممرت.

 عممم  عشمممر حممماالت اعتقمممال تيقلمممت بمممن  الوقمممائي والمخمممابرات. يفمممذها جهممماز المخمممابرات، فضمممالً  اعتقمماالً 
لمدت األجهمزة يفسمها، كمما  سمابقاً  سناسمناً  معمتقالً  57، ومحمرراً  أسمنراً  67أ  مم  بمن  المعتقلمن  وأشارت 

 . حقوقناً  ياشطاً  14إضافة إلى ومعلمن  وعشرة صحفنن ،  جامعناً  طالباً  34شملت االعتقاالت 
 12/8/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تحرك فلسطيني إلعادة النازحين إلى مخيمات آمنة في سورية .01

قممال أمممن  سممر "اللجمما  الشممعبنة الفلسممطنينة" فممي لبيمما  أبممو إنمماد الشممعال  المكلممف ممم  السممفارة  :بنممروت
لبيمما  لوكالمممة "األيبمماء المركزنمممة"، إ   إلمممى مممم  سممورنة الفلسممطنينة متابعمممة ملممف اليمممازحن  الفلسممطنينن 

علممى اللجمما  الشممعبنة فممي المخنمممات المباشممرة بتسممجنل قمموائم بالعممائالت التممي ترغممب  "السممفارة عممممت
بالعودة، مع علميا المسبق أ  معظم هؤالء يزحوا م  مخنم النرموك المدمر بالكامل ومم  ذهمب لتفقمد 

 بنته لم نجده، وبالتالي ال إمكا  لعودتهم في الوقت الراه ".
إلممى الالجئممن  الفلسممطنينن  اليممازحن  ممم  مخنمممات سممورنة  وأوضممح أ  "المبممادرة موجهممة بشممكل أسمماس

  أخرت منثل: سبنية، الحسنينة، الالذقنة وهي آمية وصالحة للسك ، أو تتطلب ترمنمًا طفنفًا".
يزحمت مم  مخنممات  400فمردًا( تسمجلت حتمى ام  مم  أصمل  370عائلمة ) 150إلى أ  " اليظر ولفت

 األضحى بعد ترتنب أوضاعهم القايوينة". آمية، ويعمل على تيظنم عودتهم قبل عند 
 13/8/2018 ،الحياة، لندن



 
 
 
 

 

 9 ص             4714 العدد:             8/13/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 القسام لالحتالل: أي عمل غبي سيكلفكم دمارًا وألمًا ال تطيقونه .00
 حذرت كتائب القسام، االحتالل م  القنام بأي عمل وارتكاب أنة حماقة خالل الفترة الحالنة.: غزة

نة ويشره على موقعه باللغة العبرنة والعربنة: وأضاف القسام في مقال كتبه محرره للشأ  العبر 
نستحس  للعدو أال نيجرف في إنهام يفسه، فإ  أي عمل غبي نصدر عيه سنكلفه دمارًا وألمًا ال “

، ”متى ال يقاتل العدو؟“وتابع:  ”.نطنقه، سنكو  شنئًا لم نعرفه م  قبل سواًء في ماهنته أو في كمنته
دوًا ول  نتوقف، فإ  العقرب وا   أراد صادقًا أ  نتغنر وأ  نتوقف اإلجابة: عيدما نتوقف ع  كويه ع

 ”.ع  اللدغ، فإ  اإلبرة في أعلى ذنله تغرنه وتعنده إلى طبنعته المتجذرة في كنيويته
وع  اتفاقات وقف إطالق اليار، ذكر أ  تلك محطاٌت على الطرنق نوجبها الواقع حتى إشعاٍر آخر، 

ر فنها الواقع، ومع ذلك فإ  حماس ال ترخّل أبدًا باتفاق وّقعت علنه، وتتغنر في اللحظة التي نتغن
حتى وا   كا  مع عدٍو غادٍر ووحشي، لك  ال داعي للقلق، فالطرف امخر بطٌل تارنخٌي في يقض 

ومنثابرر ونقظ، لك  في يفس الوقت هو متعجرٌف  إيه ذكيٌ هذا العدو نقال “واستكمل قائاًل:  العهود.
االيتقام، وهذه النثالث األخنرة إضافة إلى كويه مغتصٌب، سارٌق، ومحتل تصبح وصفًة ومرعتٍد ودنيه 

وأشار إلى أيه  “.ايتحارنًة مجربًة تضم ر له ايهناراٍت ذاتنة ستسهل علنيا الضربة القاضنة ضده 
عيدما نكو  تيظنم حماس مقاتٌل ألجل الحرنة، تقف مصلحة شعبه في مقدمِة أولوناته، فإيه حتى مع 

” مرة حوار ومرة يار“عدٍو غادٍر ووحشي، نستخدم بن  الحن  وامخر وبحسب الحاجة الوطينة تكتنك 
، فأ  يخفض الوتنرة شنئًا ما أحنايًا نكو  ”ل  يكف حتى تتحقق كل األهداف“بنيما شعاره النثابت 

 مطلوبًا، لك  ما درميا مغروسن  في أرضيا فيح  في يوبة حراسة، حسب قوله.
 12/8/2018، ن الينفلسطين او

 
 .. والمقاومة جاهزة للرد على أي اعتداءال يخيفنا الحركة: التهديد باغتيال قادة حماس .02

عضو المكتب السناسي لحركة حماس حسام أ   ،12/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
ة، وندل بدرا  قال: إ  حدنث االحتالل وتهدنده باغتنال قنادات "حماس" هو موقف ننثنر السخرن

وشدد في تصرنح يشره عبر حسابه الشخصي في  على حالة اإلرباك والتخبط التي نعنشها المحتل.
موقع فنس بوك، ظهر النوم األحد، على أ  هذه التهدندات ال تخنف طفال فلسطنيّنًا، فما بالك 

 : "مضى الزم  وقال بدرا بقنادات المقاومة، كما أّكد أ  دماء أبياء الشعب الفلسطنيي كلها غالنة.
وكايت صحنفة  الذي نوغل العدو فنه في دماء الفلسطنينن  دو  أ  نصله الرد على جرائمه".

"هآرتس" العبرنة قالت، النوم األحد: إ  جنش االحتالل نتجّهز ميذ أشهر، للعودة إلى سناسات 
 يذ أشهر.االغتنال ضد قادة حركة حماس في قطاع غّزة، في أعقاب حالة التصعند المستمّرة م
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القنادي في ، أ  غزة ضناء خلنلع  مراسله في  ،12/8/2018موقع العربي الجديد، لندن، وأضاف 
أكّد لم"العربي الجدند"، أّ  تهدندات االحتالل بعودة االغتناالت لقادة  حركة حماس، نحنى موسى،

لبازار الدم أمام  حركته والمقاومة الفلسطنينة "تعبر ع  حالة ارتباك شدند عيد المحتل، وهي فتح
وبنّ  موسى أّ  حركته "تضع األمور في أسوأ  جمهور نمنيي صهنويي متعطش للدماء".

االحتماالت"، لكيها تؤكد أّيه "لنس عيد االحتالل وصفة ذهبنة للتعامل مع غزة، وكل الطرق التي 
ة، والحروب لم نتحدث عيها لم نيجح في أي ميها، سناسة االغتنال كايت موجودة ولم تؤد إلى يتنج

 تؤد إلى يتنجة، والحصار لم نؤد إلى يتنجة، الميطق الطبنعي أ  ندفع االحتالل األنثما  المطلوبة".
وشدد القنادي في "حماس" على أيه "عيدما نعتدي علنيا العدو بالرصاع والقيابل ستكو  المقاومة 

ه، والمقاومة هي القايو  األبدي جاهزة للدفاع ع  شعبها، العدو ال نضع أماميا خنارات إال أ  يقاوم
 والتارنخي لهذا الوضع، ولنس ليا خنار إال أّ  يقاوم هذا المحتل حتى نستجنب لمطالبيا".

 
 الظلم عن شعبها بنادق المقاومة وصواريخها ستبقى مشرعة لرد  "الجهاد":  .03

مي، الشن  خالد قال مسؤول العالقات الوطينة والخارجنة في حركة الجهاد اإلسال: يادنة سعد الدن 
البطش، أ  "االحتالل االسرائنلي راه  على مدت أكنثر م  نثالنثة أسابنع م  العدوا  والقصف 

وأكد البطش، في  ودفعهم للتراجع والخوف وااليكسار". الفلسطنينن المتقطع لغزة، على كسر إرادة 
يي "ل  نتيازل ع  تصرنح أمس، "المضي قدما في مسنرات العودة"، مشددا على أ  الشعب الفلسطن

حّقه في العودة إلى فلسطن ، ول  نحند ع  مطلب كسر الحصار، ول  نتراجع ع  مسنرة المقاومة 
وأشار إلى أ  "بيادق المقاومة وصوارنخها ستبقى مشرعة لرد الظلم ع  شعبها، ورفع رانة  والكفا ". 

ويوه إلى ضرورة  لشنوخ".الكفا  الوطيي م  أجل فلسطن ، وحمانة الرجال واليساء واألطفال وا
 ."المحافظة على معادلة وقواعد االشتباك مع العدو والتمسك بمعادلة تواز  الردع معه"

 12/8/2018الزد، عمان، 
 

 سرايا القدس: زمن فرض العدو معادالته ول ى بال رجعة .04
معادلة  أكد القنادي في سرانا القدس أبو محمد أ  المقاومة الفلسطنينة ماضنة في تنثبتنها: غزة

القصف بالقصف والدم بالدم، مبنيًا أ  هذه "المعادلة الدفاعنة" التي اعتمدتها الفصائل وم  خالل 
وشدد القنادي في السرانا  غرفة العملنات المشتركة، تؤكد حقها في الدفاع ع  يفسها وأبياء شعبها.

ل العدو الصهنويي فنه خالل حدننثه لم"اإلعالم الحربي" لسرانا القدس، على أ  الزم  الذي نحاو 
فرض معادالته على األرض قد ولى بال رجعة، وأ  المقاومة ل  تسمح له بأ  نتجرأ لنعود نقتل 
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وبن  أ  المقاومة وبعد تغّول العدو في دماء أبياء  ونضرب ونستبنح دماء أبياء الشعب الفلسطنيي.
صائل للجم اإلجرام الصهنويي ضد اتخذت قرراها بالرد الموحد م  جمنع األجيحة العسكرنة للف ياشعب

 شعبيا األعزل.
 12/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصر قدمت ورقة جديدة للمصالحة لم تحتِو على رفع العقوبات: حماس .05

أكد يائب رئنس الدائرة السناسنة في حركة حماس عصام الدعلنس، أ   نحنى النعقوبي: - غزة
نتها للمصالحة تختلف ع  السابقة التي وافقت علنها مصر قدمت ورقة جدندة لحماس حول رؤ 

الحركة، وأ  الورقة الجدندة تخلو م  بيد "رفع العقوبات التي فرضتها السلطة في رام هللا على قطاع 
وقال الدعلنس في حوار خاع مع صحنفة "فلسطن "، أمس: "إّ  المصرنن  قدموا لوفد قنادة  غزة".

للمصالحة وقبلتها الحركة تماشنًا مع الجهود المصرنة، وقدم حماس قبل شهر ورقة حول رؤنتهم 
المصرنو  الورقة لحركة فتح والذي بدا واضحًا أيهم اعترضوا علنها ولم نقبلوها، كعادتهم في تعطنل 

وأضاف: "كيا ييتظر رد اإلخوة المصرنن  على ذلك، فتفاجأيا أ  المصرنن   أي جهود للمصالحة".
زنارة حماس األخنرة للقاهرة ورقة جدندة ومختلفة ع  الورقة التي قدموها نقدمو  لوفد الحركة في 

وبن  الدعلنس أ  الورقة الجدندة لم تحتِو على رفع العقوبات  سابقًا وكايت وافقت الحركة علنها".
التي نفرضها رئنس السلطة محمود عباس وحكومته على غزة، ولم تحتِو على االلتزام التام والكامل 

ومخرجات  2017وما تالها م  تفاهمات  2011نات التي وقعتها الفصائل في القاهرة عام باالتفاق
وتابع: "إ  هذا ما توقفت عيده حماس والفصائل بأيها لنست بحاجة إلى اتفاقنات جدندة، بل  بنروت.

ا وأ  تكو  بوابة المصالحة هي رفع العقوبات التي نفرضه 2011إلى تطبنق ما اتفق علنه سابقًا في 
 عباس وحكومته كاماًل.

وبشأ  جولة التصعند األخنرة، قال "إ  المقاومة استطاعت أ  ترلجم االحتالل وتوقف تغوله الفتًا إلى 
 ".ل  تمر عملنات اغتنالكم لمجاهدنيا دو  نثم "أ  المقاومة أوصلت رسالة واضحة لالحتالل 

الفصائل حول مقتر  المبعوث  ورّدًا على سؤال "فلسطن " بخصوع مقتر  التهدئة والتشاور مع
األممي ينكوالي "مالدنيوف"، أوضح أ  حماس والفصائل أعليت موقفها واضحًا بأيها مع أي جهود 

واستدرك بأ  أنة  عربنة أو إسالمنة أو أممنة ترفع الحصار ع  قطاع غزة دو  أنثما  سناسنة.
فصائل لبلورة موقف جماعي مشارنع أو مقترحات نعرضها المجتمع الدولي ستياقشها حماس مع ال

 موحد حول قضانا شعبيا الفلسطنيي وتقدنمها للوسطاء.



 
 
 
 

 

 12 ص             4714 العدد:             8/13/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 وع  مسنرات العودة، قال: مسنرات العودة وبعد مرور الجمعة العشرن  لهذه المسنرات تسنر في
المسار الصحنح لتحقنق أهدافها بيسبة عالنة، في رفع الحصار وتأكند حق العودة والتصدي لصفقة 

 نيا أ  يتمسك ويستمر بهذه المسنرات حتى يرت رفع الحصار واقعًا على األرض".القر ، و"عل
ولدت سؤاله: "هل هياك جدند في موضوع ملف األسرت؟ وهل توافقو  على ربطه بالملفات 
األخرت؟"، أكد أ  حماس جاهزة واستعداداتها عالنة لصفقة تبادل جدندة ولك  على االحتالل أ  

قة لصفقة وفاء األحرار باإلفراس التام ع  جمنع األسرت الذن  أعاد اعتقالهم قبل نحترم االتفاقنة الساب
 البدء في صفقة تبادل جدندة وأ  نكو  االحتالل جاهزًا لدفع النثم .

 12/8/2018فلسطين أون الين، 
 

 على إبعاد العاروري ةنادم "إسرائيل" ":إسرائيل اليوم" .06
تياولت فنه ، ( تقرنرًا موسعاً 8-12نوم" العبرنة نوم األحد )يشرت صحنفة "إسرائنل ال: القدس المحتلة

القنادي البارز في حركة حماس صالح العاروري، يائب رئنس المكتب السناسي للحركة، ودوره في 
 قنادة الحركة، وما سمتها محادنثات التهدئة بن  المقاومة واالحتالل.

دور جعّده وزنر الحرب الصهنويي أفن ونشنر كاتب التقرنر يداف شرغاي إلى أ  العاروري الذي
لنبرما  "المطلوب األكنثر خطورة" بات نحوز يصنبًا كبنرًا في المفاوضات الجارنة إلجراء ترتنبات 

ونضنف أيه "حصل على ضمايات بعدم اغتناله لدت دخوله غزة، وبات  سناسنة في قطاع غزة.
يها مستعدة دائمًا للمعركة، أو تكو  نستقبل بأذرع مفتوحة م  حزب هللا، ونعل  أ  حماس؛ إما إ

 ميخرطة فنها".
ونستعرض الكاتب في تقرنره، جايبًا م  تارن  ومواقف العاروري، ودوره الحالي في قنادة حركة 
حماس، ونقول: "العاروري بات صاحب بصمة واضحة على أداء حماس واستراتنجنتها أمام 

السيوار إعادة الجيود وجنثامنيهم المحتجزة خالل  "إسرائنل"، وعيوايها األكبر رفضه مع شرنكه نحنى
المباحنثات حول ترتنبات قصنرة المدت في غزة، التي تتوسط بشأيها مصر واألمم المتحدة، ونصرا  
على بحث هذه المسألة بصورة ميفردة بعندًا ع  الترتنبات اإليساينة والتسهنالت المعنشنة لسكا  

 القطاع".
للعاروري قال فنها إ  "المقاومة هي المبرر األساسي لوجود حماس،  ونورد الكاتب عبارة ميسوبة

فهي إما أ  تستعد للمعركة، أو تشارك فنها"، ونعلق قائاًل: "أنثبت الواقع جدنة هذه المفاهنم، أليه 
حن  تولى قنادة حماس في الضفة الغربنة م  الخارس فإيه باشر على مدار الساعة بالتخطنط وتيفنذ 

 سلحة ضد "إسرائنل" وترمنم البيى التحتنة العسكرنة للحركة في الضفة".العملنات الم
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ع  خطط كبنرة للعاروري لتيفنذ  2014وزعم أ  "جهاز األم  "اإلسرائنلي" العام الشاباك كشف في 
عملنات مسلحة قاسنة كايت ستجبي أنثمايا بشرنة باهظة م  "إسرائنل"، تضميت اختطاف بعضهم 

لتسلل للمستوطيات، وتحضنر سنارات مفخخة في قلب المد  "اإلسرائنلنة"، في الخارس والضفة، وا
وتفجنر خط القطارات والملعب الكبنر في القدس". ونرت شرغاي أيه "في الوقت الذي نجري فنه 
العاروري مباحنثات لترسن  التهدئة في غزة، فإ  عنويه ما زالت موجهة يحو الضفة الغربنة م  خالل 

العسكرنة فنها، بما فنها إيتاس قذائف صاروخنة رغم الصعوبات األمينة التي  ترمنم قدرات حماس
ونضنف: "العاروري نعرف إسرائنل جندا، نتق  العبرنة بطالقة، متدن  جدا،  تواجهها حماس هياك".

نرا ، وبسبب تقاربه مع حزب هللا، فإيه حظي بمقر إقامة في قلب  ومعيي بالتقارب بن  حماس وا 
 وبنة ببنروت، أحد األماك  األكنثر أمايا في لبيا ".الضاحنة الجي

ونختم التقرنر يقال ع  "مصدر أميي إسرائنلي كبنر" قوله: "األكند النوم أ  إسرائنل يادمة على إبعاد 
العاروري إلى الخارس، أليه كا  م  األفضل أ  نبقى داخل حدودها، فسنكو  م  السهل وضع الند 

 علنه، واعتقاله متى أرادت".
 12/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية ألجندات خارجية " يعبرديمقراطية"ال بيانفتح:  .07

أ  بنا  المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة، مدا  ومرفوض ونعبر  ،اعتبرت حركة فتح: رام هللا
مة التحرنر الفلسطنينة، بل تشكل حقنقة ارتباط م  ورائه ع  سناسة رخنصة ال تمنثل قنم ونثوابت ميظ

 بأجهزة مشبوهة، وتعبر ع  عقلنة بائدة للذن  اعتادوا ره  المواقف الوطينة ألجيدات خارجنة.
وأكدت حركة "فتح"، مساء نوم السبت، أيه في وقت نقف فنه الرئنس محمود عباس في وجه 

طيي والتخلي ع  القدس ومقدساتها، تأتي هذه المواقف المؤامرات التي تستهدف إيهاء المشروع الو 
وشددت الحركة على أ  منثل هذه  لتشكل طعية للموقف الوطيي النثابت للرئنس محمود عباس.

المواقف تضع أصحابها في صفوف م  نرند إبقاء االيقسام وهدم المشروع الوطيي لحساب أجيدات 
 وطينة مشبوهة.

لمستمرة ال تخدم الشراكة السناسنة والعمل المشترك في إطار وأكدت "فتح" أ  سناسة التشكنك ا
ميظمة التحرنر الفلسطنينة ومؤسساتها، مشنرة إلى أ  المواقف التي عبر عيها البنا  تصب في خاية 
ضعاف الموقف الفلسطنيي الذي نشدد الرئنس على التمسك به لمواجهة صفقات  زعزعة النثقة وا 

سرائنلنة أو إقلنمنة.العصر المشبوهة سواء كايت أمنر   كنة وا 
 11/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الرد منا االتهامات والشتائم واألكاذيب التي ال تستحقب"الديمقراطية": فتح تستبدل الحوار السياسي  .08

  قالت الجبهة الدنمقراطنة: إ  حركة فتح "تستبدل الحوار السناسي المسؤول، بسلسلة م: غزة
وأضاف بنا  للجبهة، نوم األحد، أ   االتهامات والشتائم واألكاذنب التي ال تستحق ميا الرد علنها".

بنا  حركة "فتح" األخنر تعبنر ع  حالة موتورة أصابها دوار السلطة، وااليفصال ع  الزما  
ايعقاد وذكرت الجبهة أ  فتح تلجأ إلى التهرب م  الحقائق وطمسها وتشونهها عشنة  والمكا .

المجلس المركزي للتوصل إلى توافقات وطينة توفر عياصر القوة المطلوبة للتصدي لصفقة العصر 
وختمت الجبهة: "إ  كل هذا التشونش،  والسناسات اإلسرائنلنة االستعمارنة االستنطاينة والدمونة.

ن  المركزي والصراخ، ما هو إال حلقة أخرت م  حلقات التستر على سناسة تعطنل قرارات المجلس
والوطيي، والتغطنة على اقتصار معارضة القنادة الرسمنة على المواقف الكالمنة واإلعالمنة "لصفقة 
العصر"، بدناًل لخوض الصراع في المندا ، كما هو حلقة أخرت في افتعال اليزاعات داخل الصف 

 رة االيزالق إلنها".الوطيي، وتوزنع االتهامات السخنفة والتي تحذر الجبهة الدنمقراطنة م  خطو 
 12/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 محاكمة القادة اإلسرائيليينل تدعوالفصائل  .09

دعت الفصائل الفلسطنينة ولجية المتابعة للقوت الوطينة واإلسالمنة المجتمع : فتحي صّبا  -غزة 
لسطنيي وتقدنمهم إلى الدولي إلى محاكمة قادة االحتالل اإلسرائنلي على جرائمه في حق الشعب الف

وطالب عضو الهنئة القنادنة العلنا لحركة "فتح" في القطاع عماد امغا،  المحكمة الجيائنة الدولنة.
خالل مؤتمر صحافي عقدته لجية المتابعة فوق أيقاض مبيى "مؤسسة المسحال للنثقافة والفيو "، 

لجية المتابعة، األمم المتحدة  الذي دمرته طائرات االحتالل الخمنس الماضي، في كلمة ينابة ع 
والمجتمع الدولي بم "التحرك العاجل م  أجل وقف عدوا  االحتالل في حق غزة، وأعمال القتل 

 والقصف التي تمارس أمام مرأت ومسمع العالم".
 13/8/2018الحياة، لندن، 

 
 حماس تنعى أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي باألردن .21

العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي في األرد  أ. محمد عّواد الزنود )أبو يعت حركة "حماس" األمن  
وقالت  مجاهد( الذي توّفاه هللا سبحايه وتعالى فجر نوم الجمعة، ع  عمر نياهز النثاينة والستن .

الحركة في بنا  اليعي إ  الزنود قضى جل حناته في العمل الدعوي، والعمل السناسي، ميافحا ع  
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شعبه، وع  قضانا األمة، وفي المقّدمة ميها قضنة فلسطن  التي أحّبها، وتفاعل قضانا وطيه و 
 معها، وعمل لها، وكا  باّرا بها، كبّره ل رد .

 12/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 نزيه أبو عون بحماس القيادي يعتقلاالحتالل  .20
حماس الشن  يزنه أبو عو  اعتقلت قوات االحتالل فجر نوم االنثين  القنادي في حركة : رام هللا

وقالت مصادر  ويجله إسالم عقب مداهمة ميزله في بلدة جبع جيوب مدنية جين  شمال الضفة.
لمراسليا إ  جيود االحتالل داهموا ميزل أبو عو  وفتشوه وخربوا ممتلكاته، واعتقلوه ويجله كما فتشوا 

أبو عو  أسنر محرر لم نمض سوت  نشار إلى أ  عددا م  الميازل في البلدة وعبنثوا بمحتوناتها.
 عاما، كما أ  ابيه إسالم أسنر محرر. 20سجو  يحو الشهور على خروجه م  السج ، وقضى في 

 13/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يطالب بوقف إطالق نار شامل في غزة نتنياهو .22
االحتالل، قولها ع  يقلت تقارنر إسرائنلنة ع  مصادرها في حكومة  :برهوم جرانسي - الياصرة

الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق لوقف اطالق اليار مع قطاع غزة. في حن  قال رئنس حكومة 
اليار نجب أ  نسبقه وقف كامل إلطالق اليار م  غزة.  إطالقاالحتالل بينامن  يتيناهو، إ  وقف 

 "ول  يكتفي بأقل م  ذلك".
يتيناهو "واصلوا اليفي بالتوصل الى اتفاق  وقالت صحنفة "هآرتس" أمس، إ  المسؤولن  في مكتب

لوقف اليار بن  الطرفن ، وشرحوا بأ  إسرائنل لم توافق على إال ترد إذا ما استأيفت حماس اليار 
يحوها. وقال مصدر سناسي لم "هآرتس": "لم يتعهد امام الوسطاء بوقف اليار. يح  في معركة وفنها 

قارنر االجيبنة التي افادت باتفاق الطرفن  على وقف تبادل للضربات". وذلك بخالف سلسلة الت
 اليار". 

وقال يتيناهو في جلسة حكومته األسبوعنة أمس، "يح  في أوس معركة ضد اإلرهاب في قطاع غزة. 
إيها تيطوي على تبادل ضربات وهي ل  تيتهي بضربة واحدة. مطلبيا واضح، نجب أ  نكو  هياك 

ي بأقل م  ذلك. قميا حتى ام  بتدمنر مئات األهداف العسكرنة وقف كامل إلطالق اليار. ل  يكتف
التابعة لحماس وفي كل جولة م  الغارات نجبي جنش الدفاع نثميا باهظا آخر م  حماس. ل  
أكشف هيا ع  مخططاتيا العملناتنة. إيها جاهزة. هدفيا هو إعادة الهدوء إلى سكا  الجيوب وغالف 

 مله".غزة وسنتم تحقنق هذا الهدف بأك
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دور جمعارضي التهدئة، في حكومة االحتالل هو وزنر الحرب أفن أبرزوحسب تقارنر إسرائنلنة، فإ  
 لنبرما ، الذي دعا مرارا في األسابنع األخنرة الى ش  حرب واسعة اليطاق على قطاع غزة.

 13/8/2018الزد، عم ان، 
 

 : "إسرائيل" أقرب من أي وقت مضى إلى إسقاط حكم حماسزشتاينت .23
وزنر الطاقة اإلسرائنلي نوفال شتانيتز، وهو عضو في المجلس قال  :برهوم جرانسي -الياصرة

األميي وم  أقرب الوزراء إلى رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو، بأ  إسقاط حكم حماس في غزة بن  
ذا الخنارات المطروحة على طاولة البحث، مؤكدا أ  إسرائنل أقرب م  أي وقت مضى إلى اللجوء له

 السنيارنو.
وذكر شتانيتز، في حدنث إلى التلفزنو  اإلسرائنلي، أ  أضرارا ملموسة لحقت بالمواقع الخاصة 
بإيتاس الصوارن  والطائرات المسنرة في القطاع جراء عملنات القصف اإلسرائنلي األخنر على غزة، 

اتفاق هدية ويلصق أوراقيا وتابع قائال: "نيبغي علنيا كمجلس أميي رؤنة الصورة الشاملة.. لم يوقع 
 بصدريا".

وايتقد الوزنر سما  إسرائنل ببدء سرنا  وقف إطالق اليار حول غزة دو  أ  تضم  األم  الكامل 
لسكا  المستوطيات المحنطة بالقطاع وأ  تسّلم "حماس" مواطين  إسرائنلنن  محتجزن  لدنها وجنثث 

  .2014جيدنن  إسرائنلنن  قتال في العام 
 13/8/2018ان، الزد، عم  

 
 ... ونتنياهو يرد بالتمسك بـ"القانون""قانون القومية" عشرات اآلالف يتظاهرون في تل أبيب ضد   .24

م   عشرات امالف، أ  تل ابنب، ع  وكالة أ ف ب م  12/8/2018الحياة، لندن، ذكرت 
بقايو  نعتبر  مساء أمس )السبت(، في تل أبنب تيدنداً  ، والنهود النسارنن  تظاهروا،48فلسطنيي 

ويّظمت التظاهرة التي ايطلقت م   إسرائنل "القومنة للشعب النهودي" ونرت مياهضوه أيه "عيصري".
م  السكا .  %17.5اإلسرائنلنة التي تشّكل  -"ساحة إسحق رابن " ميّظمات تمنّثل األقلنة العربنة 

 اضي جمعت األقلنة الدرزّنة.وهي التظاهرة النثاينة ضد هذا القايو  بعد تظاهرة أولى األسبوع الم
وسار  قرنة وبلدة ومدنية عربنة في إسرائنل بما فنها القرت الدرزنة. 74وشارك في التحّرك عرب م  

في التظاهرة أطفال ويساء وشنوخ وشبا  وشابات لّفوا الكوفنة الفلسطنينة حول أعياقهم هاتفن  
 "بالرو  بالدم يفدنك نا فلسطن ".
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و  إلى المتظاهرن  الذن  هتفوا أنضًا "مع المساواة" و"فلنسقط قايو  القومنة" وايضم نهود إسرائنلن
 و"الخزي والعار لحكومة الفصل العيصري".

وألقى رئنس لجية المتابعة  وفي يهانة المسنرة عيد متحف تل أبنب يرصبت ميصة إللقاء الكلمات.
وأضاف:  يكو  هيا في بنتيا في وطييا".محمد بركة كلمة بالعبرنة والعربنة، قال فنها: "يح  يرند أ  

"يقول إ  هذا القايو  قايو  عيصري، ال نصّيفيا بأييا م  صيف ألف أو باء أو جنم أو دال. يح  
وتابع: "ال توجد دولة في العالم ال نوجد فنها قايو  مساواة  في هذا القايو  غنر موجودن  كعرب".

 للمواطين  سوت إسرائنل".
 اللغة العبرنة "ل  نمر األبارتهاند" و"يتيناهو بّرا بّرا".وهتف المتظاهرو  ب

م  جهتها، قالت البروفسورة إنفا نلوز: "جئت م  المغرب ودرست في فريسا ووجدت هياك المساواة. 
واضافت: "أيا كنهودنة أتيازل ع  هذا االمتناز،  لك  هذا القايو  نمّنز ونعطي امتنازات للنهود".

على إسقاطه. ليقف مع العرب الذن  ياضلوا ونياضلو  على الحفاظ على  وليعمل عربًا ونهوداً 
 وجودهم".

أما ياشر صحنفة "هآرتس" عاموس شوتكن  فقال: "كا  هياك تمننز تجاه العرب طوال الوقت. 
وأضاف: أدعو الفلسطنينن  العرب في إسرائنل الى أ   وبتشرنع القايو  شّرعوا وقوييوا التمننز".

 ايو . ال تعطوا النمن  المتطرف جائزة وتنأسوا، ياضلوا وايهضوا بمجتمعاتكم".ننأسوا م  الق
ومساء أمس يشر يتيناهو على حسابه في موقع "تونتر" مقطع فندنو نظهر فنه متظاهرو  نّلوحو  
بالعلم الفلسطنيي، وأرفق الفندنو بتعلنق كتب فنه إ  هذه الصور هي "أفضل دلنل على ضرورة هذا 

 وأضاف يتيناهو: "سيواصل رفع علميا بكل فخر". القايو ".
وم األحد، تطرق للمسنرة ن، ، م  تل أبنب، أ  يتيناهو قال12/8/2018القدس، القدس، وأضافت 

التي جرت في تل أبنب أمس لفلسطنيني الخط األخضر ضد قايو  القومنة، قائال "تلقنيا أمس دلنال 
ى وجوب قايو  القومنة، شاهديا أمس أعالم ميظمة قاطعا على التحدي ضد وجود دولة إسرائنل وعل

ترفع في قلب تل أبنب، وسمعيا الهتافات بالرو  بالدم يفدنك نا ]فلسطن [ التحرنر الفلسطنينة 
 فلسطن ".

وأضاف "الكنثنرو  م  المتظاهرن  نرندو  إلغاء قايو  العودة واليشند الوطيي، إيهم نرندو  طي 
لغاء إسرائنل كدولة ق ومنة خاصة بالشعب النهودي، إيهم نرندو  تحونلها كما نقول علميا وا 

فلسطنينة، ونقول آخرو  أيه نجب تحونلها إلى دولة كل  -المتحدنثو  باسمهم، إلى دولة إسرائنلنة
وتابع "لهذا السبب بالذات مرريا قايو  القومنة، يح  يفتخر بدولتيا، وبعلميا، وبيشنديا  مواطينها".
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دولة نهودنة ودنمقراطنة، وحقوق مواطينها الفردنة مرساة جندا في قواين  الوطيي، إسرائنل هي 
 أساسنة وفي قواين  أخرت".

وشدد على أ  إسرائنل بحاجة إلى القايو  أكنثر م  أي وقت مضى. مضنفا "يح  بحاجة إلنه م  
ا القايو  أجل ضما  مستقبل دولة إسرائنل كالدولة القومنة الخاصة بالشعب النهودي، يح  مرريا هذ

 وسيحافظ على هذا القايو ".
 

 تقوي بث شبكاتها الخلوية في الضفة الزربية "إسرائيل" .25
نوم" العبرنة في عددها الصادر األحد، أ  السرائنل إذكرت "صحنفة : أسامة الغسايي -القدس 

هي الحكومة اإلسرائنلنة قررت استكمال عملنة إيشاء شبكة بث خلوي في الضفة الغربنة، بحنث تيت
 .2019العملنة بدانة 

واتخذ القرار خالل األسبوع الماضي في لقاء ضم "رئنس اللجية الفرعنة للقضانا األمينة والمدينة في 
الضفة" عضو الكينست موطي نوجاف )م  حزب البنت النهودي(، ووزنر االتصاالت اإلسرائنلي 

 أنوب قرا، ومدنر عام وزارة االتصاالت ياتي كوهن .
"، إ  القرار سنجعل البث الخلوي اإلسرائنلي نغطي أيحاء الضفة الغربنة كافة، في ظل وقال "نوجاف

وأضاف أ  األمر تحقق بعد ضغط سناسي لمصلحة المستوطين  في  عدم تغطنة عدة مياطق فنها.
 اللجية، وفي لجية الخارجنة واألم .

 12/8/2018، لألنباءوكالة االناضول 

 

 سرائيلية عاجزة عن وقف بالونات غزة الحارقةمستوطنون محتجون: الحكومة اإل .26
احتج عشرات المستوطين  اإلسرائنلنن  المقنمن  في التجمعات المحنطة : أسامة الغسايي -القدس 

بقطاع غزة على ما وصفوه بم "تراخي الحكومة اإلسرائنلنة في التعامل مع الوضع األميي في غالف 
 ما أوردت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" نوم األحد. جاء ذلك وفق القطاع، وفي اليقب الغربي".

وذكرت الصحنفة أ  تظاهر المستوطين  مساء السبت، جاء على خلفنة استمرار الفلسطنينن  في 
ورفع  غزة بإطالق البالويات الحارقة التي تسببت بحرائق وخسائر فادحة في األشهر األخنرة.

واتهم المتظاهرو  حكومة  ، وأيهم نرندو  األم .المتظاهرو  الفتات كتبوا علنها، "الجيوب نحترق"
يتيناهو بأيها ال تمتلك أي سناسة محددة للتعامل مع إطالق الطائرات الورقنة والبالويات الحارقة م  

 غزة.
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وذكرت الصحنفة أ  خمسة حرائق ايدلعت أمس إنثر إطالق بالويات حارقة م  غزة، هبط أحدها 
ا نسمى "المجلس اإلقلنمي أشكول" الذي نضم عددا كبنرا م  قرب ميزل في إحدت المستوطيات فنم

 التجمعات االستنطاينة جيوب شرق غزة.
 12/8/2018، لألنباءوكالة االناضول 

 

 "انتخابات مبكرة إذا لم يتم التوافق حول قانون التجنيد"نتنياهو يهدد:  .27

األحد، حل الحكومة وتحدند  هدد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، نوم: محمود مجادلة
موعد إلجراء ايتخابات برلماينة مبكرة، "إذا لم نتمك  االئتالف الحكومي م  إنجاد حل" فنما نتعلق 

 بقايو  تجيند الحرندنن  خالل أسبوعن ، على حد تعبنره.
قي وفي هذا السناق، قال يائب وزنر الصحة نعقوب لنتسما  )نهدوت هتوراة(، "س  قايو  تجيند تواف

كا  أحد أهم األسس التي تشكل االئتالف والحكومة الحالنة بياء علنها، لنس لدنيا أي مصلحة في 
إجراء ايتخابات مبكرة ولك  ال نمكييا التيازل ع  المبدأ األساسي والحفاظ على وضع طالب 

 تهم".المدارس التلمودنة، سيياقش األمر مع مرجعناتيا الدنينة للبت فنه، وسيعمل وفقا لتوجنها
وجاءت تهدندات يتيناهو في اجتماع مغلق عقده مع قنادات األحزاب االئتالفنة، وطالب جمنع 
المساعدن  والمستشارن  البرلماينن  بالخروس م  القاعة، وتضم  الحضور الوزراء أرننه درعي 

سالم، )شاس( وموشنه كحلو  )كواليو( ويفتالي بنينت )البنت النهودي(، ورئنس االئتالف دافند أم
 وعضو الكينست موشنه غفيي، فنما تغّنب ع  االجتماع لنتسما .

 12/8/2018، 48عرب 
 

 ونروا" بززةاأل طالبت إدارة ترامب بعدم تقليص ميزانية " "إسرائيل"لدواع أمنية:  .28

طالبت الحكومة اإلسرائنلنة م  إدارة الرئنس األمرنكي، دويالد ترامب، بعدم تقلنع : محمود مجادلة
وكالة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  "أويروا" في قطاع غزة لميع "تفاقم األوضاع  منزاينة

اإليساينة بشكل حاد" بهدف تجيب المواجهات وما وصفته بم"االحتكاكات العينفة"، بحسب ما أوردت 
وقالت الصحنفة، يقال ع  مصادر مطلعة، إ  الطلب  صحنفة "نسرائنل هنوم" صبا  النوم، اإلنثين .

إلسرائنلي عرض ع  ممنثلي إدارة ترامب قبل عدة شهور، وا   الحكومة اإلسرائنلنة ال تزال تحاول ا
وأشارت الصحنفة إلى أ  "اإلدارة األمرنكنة سعت للحصول على التقننم  إقياع حكومة ترامب بذلك.

جهزة وأضافت أ  "ممنثلي األ اإلسرائنلي لتوجهها بإعادة اليظر بالمساعدات المميوحة ألويروا".
 األمينة اإلسرائنلنة عرضوا أمام اإلدارة األمرنكنة المشاكل العدندة التي تيطوي علنها أيشطة الوكالة".
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وأوضحت األجهزة األمينة اإلسرائنلنة، بحسب "نسرائنل هنوم"، لإلدارة األمرنكنة أ  إسرائنل ال 
 لة.تعارض خفض تمونل وبالتالي عملنات األويروا في الضفة الغربنة المحت

 13/8/2018، 48عرب 
 

 تستدعي االحتياط وتعزز قواتها على حدود غزة "إسرائيل" .29
أفادت قياة "كا " العبرنة، مساء أمس الجمعة، بأ  الجنش استدعى جزءا م  جيود االحتناط، وعزز 
م  قواته العسكرنة على حدود غزة، رغم وقف إطالق اليار مع حركة حماس في القطاع، ميذ مساء 

وكتبت القياة اإلسرائنلنة أ  الوضع في قطاع غزة خطنر للغانة، ربما أكنثر خطورة  لماضي.الخمنس ا
م  الجبهة الشمالنة، وبأ  حركة حماس هي التي أوقفت اليار م  جايبها، أي م  جايب واحد، 

صادر إسرائنلنة يفت وقف اليار م  جايبها؛ بداعي أ  هذه والجنش اإلسرائنلي لنس ملزما به، وبأ  م
وأوضحت القياة بأ  تل أبنب أخبرت مصر  الموافقة تستدعي بدورها اإلعال  الرسمي عيها.

 وينكوالي منالدنيوف، المبعوث األممي للسالم في الشرق األوسط بذلك.
 11/8/2018األيام، رام هللا،  

 
  نرغب بحرب على غزة ألسباٍب اقتصادية: الالرئيس السابق لجهاز "أمان" .31

يقلت القياة السابعة العبرنة ع  الجيرال عاموس ندلن ، رئنس جهاز المخابرات : الداخل المحتل
العسكرنة "أما " السابق قوله، "إ  الجنش اإلسرائنلي ال نرند حرب موسعة في غزة، كويها مؤنثرة على 

ر أجرته معه القياة العبرنة: "رغم أيه لدت الجنش قدرات وأضاف ندلن  في حوا االقتصاد اإلسرائنلي".
عسكرنة مؤنثرة نمكيه م  خاللها احتالل قطاع غزة في أنام قلنلة، لكيه ال نرغب حروب أو عملنات 

 عسكرنة خاطفة، ومؤنثرة في آ ".
  11/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 حرب المقبلةالجوالن للتحضير للفي  إسرائيليتمرين عسكري  .30
أعل  جنش االحتالل االيتهاء م  مياورات عسكرنة واسعة اليطاق، تعد األولى م  يوعها : الياصرة 

للتدرب على تكتنك المعركة المزدوجة الجدند للقوات المياورة في الحرب المقبلة، وذلك في مرتفعات 
ادرة نوم األحد: إ  هذا التدرنب نوم" العبرنة الصالسرائنل إوقالت صحنفة " الجوال  السورنة المحتلة.

هو األول م  يوعه، م  حنث التدرنبات الجدندة، التي  36الذي شارك فنه اللواء المدرع في الفرقة 
تيسجم مع توقعات الحرب المستقبلنة، مع "حزب هللا" اللبيايي وتضم  تغننرا في مفهوم القتال نقوم 
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خفاء قدراته. على أساس أ  العدو الحالي لدنه قدرة عالنة على وأشارت الصحنفة إلى  البقاء وا 
مشاركة الطائرات المسنرة وسال  الهيدسة وسال  المدرعات وامالف م  الجيود وآلنات هيدسنة 
متيوعة، وأيظمة الدفاع الجوي ووحدات اإليتريت واالتصاالت في جنش االحتالل المتخصصن  

وتضم  التدرنب القتال على  رقة المدرعة.بالحرب اإللكتروينة، والتي وضعت تحت إمرة قائد الف
 أربعة محاور تحت األرض وفوق األرض وعلى ارتفاع قرنب م  األرض والفضاء السنبرايي.

 13/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 

 على قطاع غزة  2014: مسي رو الطائرات قتلوا أطفال عائلة بكر خالل حرب إسرائيليتحقيق  .32

لينابة العسكرنة في جنش االحتالل اإلسرائنلي، إلى أ  طائرة مسنرة تابعة خلع تحقنق اأبنب: تل 
لسال  جو االحتالل، تسببت باستشهاد أربعة أطفال م  عائلة بكر على شاطئ غزة خالل الحرب 

 أو ما نعرف بعملنة "الجرف الصامد". 2014على قطاع غزة بالعام 
ويشرت أجزاء ميه صحنفة "هآرتس" نوم األحد،  "Interceptوحسب يتائج التحقنق الذي يشره موقع "

فإ  أحد األطفال تم استهدافه بصاروخ واحد، وبعد ذلك طلب م  مشغلي الطائرات المسّنرة توضنحا، 
 أطفال قبل أ  نحصلوا على إجابة ع  االستفسار والتوضنح. 3لك  أطلقوا صاروخا نثاينا قتل 

العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة، وبزعم وجود ، وخالل 16/7/2014 فيوتجدر اإلشارة إلى أيه 
حركة لعياصر مسلحة على الشاطئ، استهدفت طائرة مسّنرة سبعة أطفال م  عائلة بكر كايوا نلعبو  

وأدت هذا االستهداف إلى استشهاد أربعة أطفال على الفور وهم  كرة القدم على شاطئ بحر غزة.
سماعنل محمد بكر ) 10كر )سيوات(، وعاهد عاطف ب 10زكرنا عاهد بكر ) سيوات(  9سيوات(، وا 
 عاما(، كما أصنب بالقصف نثالنثة آخرن . 11ومحمد رامز بكر )

 12/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قطاع غزة في مابجروحه نفلسطينيان متأثراشهيدان  .33
مصادر طبنة، أعليت ، أ  غزةم   ،13/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

عامًا( متأنثرًا بجروحه التي أصنب بها شرق  30اللنلة، ع  استشهاد الشاب وسام نوسف حجازي )
عبسا  شرق خا  نويس، جيوب قطاع غزة، في الرابع عشر م  شهر أنار الماضي خالل مشاركته 

 في المسنرات السلمنة.
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 ،عاما( 40المواط  أحمد جمال سلنما  أبو لولي )زة، أ  ، م  غ11/8/2018، األيام، رام هللاويقلت 
وأفادت مصادر طبنة في قطاع غزة  استشهد النوم السبت متأنثرا بإصابته برصاع االحتالل.

عاما( متأنثرا بإصابته برصاع االحتالل خالل  40باستشهاد المواط  أحمد جمال سلنما  أبو لولي )
ربة م  السناس الحدودي شرق مدنية رفح جيوب قطاع غزة مشاركته بمسنرة العودة السلمنة على مق

 أمس.
 307الجمعة إلى نثالنثة شهداء، فنما أصنب  نوموباستشهاد المواط  أبو لولي نرتفع عدد شهداء رفح 

 جروحهم خطنرة. 5مواطين  بنيهم 
 

 إصابة خمسة مواطنين في ثالث غارات شرق غزة .34
ات شيتها طائرات استطالع إسرائنلنة على الحدود أصنب خمسة مواطين  بجرو  متفاوتة جراء غار 

وأوضحت مصادر طبنة لم"األنام" أ  نثالنثة شبا  أصنبوا  الشرقنة لقطاع غزة، عصر نوم السبت.
وقال شهود  بجرو  طفنفة جدًا، وتم تقدنم العالس المندايي لهم دو  الحاجة ليقلهم إلى المستشفى.

 با  في ميطقة "البورة" الحدودنة.عنا  أ  طائرة استطالع استهدفت نثالنثة ش
وفي وقت الحق قصفت طائرة استطالع تجمعًا آخر للشبا  بالقرب م  مقبرة الشهداء شرق بلدة 

 جبالنا.
 ووصلت إلى المكا  سنارات إسعاف لكيه لم نبلغ ع  وقوع إصابات بن  الشبا .
واطين  شرق مدنية وفي تطور آخر أبلغت مصادر محلنة بقصف طائرة استطالع مجموعة م  الم

 غزة ما أدت إلى إصابة انثين  ميهم بجرو .
 11/8/2018، األيام، رام هللا

 
 أمر بهدم منزل عائلة الشهيد محمد طارق في بلدة كوبر .35

أصدر االحتالل اإلسرائنلي، النوم اإلنثين ، أمر بهدم ميزل ميفذ عملنة الطع  في : محمود مجادلة
 عامًا(، الواقع في بلدة كوبر شمال غرب رام هللا. 18)ة "آدم"، الشهند محمد طارق عمر مست

، والتي أسفرت 26/7/8102ة "آدم" قرب رام هللا، في عمر وأقدم طارق على تيفنذ عملنة طع  في مست
صابة آخرن   ، واستشهاد طارق.ع  مقتل مستوط  وا 

 13/8/2018، 48عرب 
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 إطالق نار إسرائيلي على تظاهرة بحرية في غزة .36
مت مساء السبت تظاهرة بحرنة ايطلقت م  منياء غزة صوب الحدود البحرنة الشمالنة اخترت: غزة

لقطاع غزة، المحاذنة لالحتالل "اإلسرائنلي"؛ وذلك في محاولة للفت أيظار العالم للحصار البحري 
 المفروض على القطاع ميذ سيوات.

الحصار بالتعاو  مع الهنئة  وشارك في التظاهرة البحرنة التي يظمتها هنئة الحراك الوطيي لكسر
قاربًا بحرّنًا ايطلقت م  حوض منياء غزة صوب الحدود  40الوطينة العلنا لكسر الحصار يحو 

وتخلل التظاهرة فقرات فينة، ورفع المشاركو  أعالم  الشمالنة البحرنة المميوعة أميّنًا م  االحتالل.
قها إلى الحدود الشمالنة. وعيد اقتراب فلسطن  على القوارب التي جابت حوض المنياء قبنل ايطال

القوارب م  الحدود الشمالنة البحرنة للقطاع، اعترضتها أربعة زوارق "إسرائنلنة"، وأطلقت الرصاع 
 الحي بشكل عشوائي تجاه المتظاهرن  السلمنن ؛ مما دفعهم للعودة إلى منياء غزة.

م أبو سلمنة: إ  هذه التظاهرة جاءت وقال المتحدث باسم هنئة الحراك الوطيي لكسر الحصار أده
"استكمااًل للحراك الوطيي لكسر الحصار ع  غزة، حنث نفرض االحتالل ميطقة أمينة عازلة تميع 
الفلسطنينن  والصنادن  م  التحرك بحرنة". وذكر أبو سلمنة أ  "التظاهرة البحرنة تؤكد حقيا النثابت 

ي المعاياة ع  شعبيا". وشدد على أ  رسالة شعبيا في التحرك بحرنة بحرًا حتى نكسر الحصار وتيته
أ  "الحراك برًا وبحرًا وفي كل اتجاه سنتواصل حتى كسر الحصار؛ فلنس أقل م  إيهاء معاياة 

وبّن  أبو سلمنة أ  "الحراك نهدف إلى  الياس في غزة، وأ  نحنوا حناة كرنمة بال ظلم وقهر ومعاياة".
وايب المظلمة للحصار "اإلسرائنلي" المفروض على غزة؛ إذ أرديا أ  نتطلع العالم إلى جايب م  الج

 أ  يقول لهم سيأخذكم للجايب المهمش؛ ليطلعكم على واقع معاياة الصنادن  ببحر قطاع غزة".
 13/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 القطاع يواجه انهيارًا شاماًل بسبب إجراءات االحتالل: الخضري .37

مواجهة الحصار" اليائب جمال الخضري: إ  قطاع غزة نيهار في ظل قال رئنس "اللجية الشعبنة ل
عامًا، واستمرار إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحند  12تشدند االحتالل حصاره المفروض ميذ 

 على التوالي وميع دخول المواد الخام ومواد البياء ومئات السلع اإليساينة األساسنة. 33للنوم 
نثل عقوبة جماعنة تستهدف أكنثر م  ملنويي فلسطنيي، وهو مرخالفة لكافة وأكد أ  الحصار نم

م  مصايع غزة أغلقت أبوابها،  %90القواين  واألعراف الدولنة. وذكر الخضري أ  أكنثر م  
ضم   %100وسرحت عمالها، بسبب ميع االحتالل إدخال المواد الخام الالزمة للصياعة بيسبة 
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وشدد الخضري على أ  المجتمع الدولي مطالب بتدخل  الحتالل.خطة "خيق غزة" التي نطبقها ا
 عاجل إليقاذ الوضع الميهار في غزة، والضغط إليهاء الحصار.

 13/8/2018، الخليج، الشارقة
 

 طفاًل فلسطينيًا منذ بدء العام 37تقرير: االحتالل قتل  .38
، قتل قوات االحتالل اإلسرائنلنة ونّثق تقرنر صادر ع  "الحركة العالمنة للدفاع ع  األطفال": رام هللا

، أ  األحد وأوضح التقرنر اإلحصائي الصادر، نوم طفاًل فلسطنينًا ميذ بدانة العام الجاري. 37لم 
الغالبنة العظمى م  األطفال الفلسطنينن  الذن  استشهدوا برصاع قوات جنش االحتالل اإلسرائنلي 

في رام هللا  4أ  البقنة هم م  الضفة الغربنة ) شهندا، في حن  31هم م  أبياء قطاع غزة؛ بواقع 
وبلغت ذروة االستهداف اإلسرائنلي ل طفال الفلسطنينن  خالل شهر  وآخَرن  في بنت لحم ويابلس(.

ميهم، فنما شهد  10أنار/ مانو الماضي؛ حنث أسفرت ينرا  االحتالل اإلسرائنلنة آيذاك ع  قتل 
وذكرت الحركة العالمنة في تقرنرها، أ  قوات  خرن .آ 9شهر تموز/ نولنو الماضي استشهاد 

آخرو  إنثر غارات جونة  5طفاًل خالل مواجهات منداينة، في حن  ارستشهد  31االحتالل استهدفت 
 وقصف مدفعي لجنش االحتالل، فضال ع  طفل ارستشهد في ظروف أخرت )لم نوضحها التقرنر(.

طفال ميهم،  13الفلسطنينن  تسّببت بإعاقات دائمة لم  وبّنيت أ  الممارسات اإلسرائنلنة ضد األطفال
 وذلك ميذ بدء العام الجاري.

 12/8/2018، فلسطين أون الين
 

 قطاعالمن أدوية السرطان في  %80نفاد  :وزارة الصحة في غزة .39
 م  أدونة السرطا  في قطاع غزة. %80أعليت وزارة الصحة في غزة، نوم األحد، ع  يفاد : غزة

طق باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصرنح صحفي، إ  يفاد أدونة السرطا  نجعل كافة وقالت اليا
وأشار القدرة  البرتوكالت العالجنة غنر قابلة للتطبنق تمامًا مما نضع حناة المرضى على المحك.

إلى توقف تقدنم العالس الكنماوي لمرضى السرطا  في مستشفى الريتنسي بدءًا م  نوم األحد بسبب 
 ذ العالس الكنماوي، وعقار )اليوبوجن ( المستخدم لرفع المياعة لدت المرضى.يفا

مرنضا م  األطفال نتلقو  الرعانة  460مرنض أورام م  كبار الس ، و 6,100نذكر أ  هياك 
مرنض أورام كبار في مستشفى غزة  1,700الصحنة في مستشفى الريتنسي بغزة، إلى جايب وجود 

 بخا  نويس. األوروبي
 12/8/2018، الة الرأي الفلسطينية لإلعالموك
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 وأكثر من ثلث شباب غزة يفكرون في الهجرة %55معدل البطالة بين شباب فلسطين يرتفع إلى  .41
رام هللا: أعل  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي، ارتفاع معدل البطالة، وقال إ  معدل  ،غزة

م  الشبا  نعملو  في مراكز صيع  %1م   ، وأوضح أ  أقل%55البطالة بن  الشباب تجاوز الم 
وحسب يتائج جدندة عرضها الجهاز  القرار، وأ  أكنثر م  نثلث شبا  غزة نفكرو  في الهجرة للخارس.

، 2017سية( في عام  29-15في "نوم الشباب العالمي"، أظهرت ارتفاع معدل البطالة بن  األفراد )
بن  اإلياث(، مقارية مع  %66.7ن  الذكور وب %33.7) %41.0، لنصل إلى 2007مقارية مع عام 

وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة بن  األفراد في  بن  اإلياث(. %35.6بن  الذكور و 29.4%) 30.5%
، وارتفعت 2017عام  %27.2إلى  2007عام  %25.6سية( في الضفة الغربنة م   29-15الفئة )

 الفترة ذاتها. خالل %61.2إلى  %39.8بشكل ملحوظ في قطاع غزة م  
وأوضح التقرنر الجدند أ  نثلث المجتمع الفلسطنيي م  الشباب، وأكنثر م  يصفهم نعنشو  في 

سية( في فلسطن  ارتفعت  29-15مياطق "س" القرنبة م  الجدار والمستعمرات، وأ  يسبة األفراد )
ما نعادل  ، وهو2017م  إجمالي السكا  في عام  %29.2إلى يحو  2007في عام  %28.2م  يحو 

 أينثى. 100ذكر، لكل  104.5ملنو  فرد، وبيسبة جيس مقدارها  1.37يحو 
 %29.0في الضفة الغربنة  2017سية( لعام  29-15وعلى مستوت الميطقة فقد بلغت يسبة األفراد )

وذكر التقرنر أنضا ارتفاع يسبة األسر التي نرأسها شباب خالل  في قطاع غزة. %29.5مقابل 
 في قطاع غزة. %16.5في الضفة الغربنة  %13.9لماضنة، بواقع العشر سيوات ا

م   %35.3وأشار كذلك إلى ايخفاض ملحوظ في يسبة الزواس المبكر بن  اإلياث، وأوضح كذلك أ  
م  األفراد ضم  الفئة العمرنة  %80.7في التعلنم، بواقع  سية( ملتحقو  حالناً  29-15الشباب )

سية(.  29-23للفئة العمرنة ) %7.1سية( و 22-18ة العمرنة )في الفئ % 42.4سية(، و 15-17)
 للشابات اإلياث. %39.7مقابل  %31.1في حن  بلغت يسبة االلتحاق بن  الشباب الذكور 
في  %0.6إلى يحو  %1.1سية( م  يحو  29-15وحسب اليتائج ايخفضت يسبة األمنة بن  األفراد )

 .2017فلسطن  وفق بنايات تعداد 
رتفاع في معدالت مشاركة الشباب في القوت العاملة، وتركز عمل اإلياث الشابات في كما سجل ا

 قطاع الخدمات، فنما كا  قطاع التجارة والمطاعم والفيادق األكنثر استنعابا لعمالة الشباب الذكور.
م  الشباب الفلسطنيي نعمل في مراكز  %1وحمل التقرنر يتائج صادمة، حن  أوضح أ  أقل م  

شاب لدنهم إعاقة، وما نقارب م  نثلث  100م  بن  كل  3قرار، كما أظهرت اليتائج أ  صيع ال
 الشباب الذن  نعايو  م  إعاقة أو صعوبة غنر ملتحقن  بالتعلنم.
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 إلىوم  بن  اليتائج الصادمة، ذكر التقرنر أ  أكنثر م  نثلث الشباب في قطاع غزة نرغبو  بالهجرة 
ي قطاع غزة لها دور في زنادة يسبة الرغبة في الهجرة، حنث بلغت السائدة ف األوضاعالخارس، وأ  

 في الضفة الغربنة. %15مقابل  %37يسبة الشباب الذن  نرغبو  في الهجرة للخارس في غزة 
كما أظهرت اليتائج أ  أكنثر م  ربع الشباب الفلسطنيي فقراء، فقد قدر يسبة الفقر بن  األفراد وفقا 

في  %53.0في الضفة الغربنة و %13.9)بواقع  2017خالل عام  %29.2ي أليماط االستهالك الشهر 
 قطاع غزة(.

 13/8/2018، القدس العربي، لندن
 

 لألقصى ةجديد اقتحاماتاعتقاالت ومواجهات في الضفة المحتلة و  .40
، خمسة فلسطنينن  بنيهم نثالنثة أسرت محررن  خالل األحد أمساعتقلت قوات االحتالل : غزة

قوات االحتالل يصبت  أ وذكرت مصادر  ق متفرقة في الضفة الغربنة المحتلة.اقتحامها مياط
الخلنل. وقال  -كامنرات مراقبة على دوار مبارك قرب بنت تعمر الواقع على الشارع الرئنس القدس

ممنثل هنئة مقاومة الجدار واالستنطا  في بنت لحم حس  برنجنه إ  كامنرات المراقبة يصبت في 
توطية "الفردنس" الجانثمة على أراضي المواطين ، بهدف حمانة موكب المتطرف مكا  محاذي لمس

وفي القدس  لنبرما  في الدخول والخروس إلى مستوطية "يوكدنم"، المقامة على أراضي بلدة تقوع.
استأيفت مجموعات م  المستوطين ، اقتحاماتها للمسجد األقصى، بحراسة مشددة م  االحتالل. 

االقتحامات تجري م  باب المغاربة، عبر مجموعات صغنرة ومتتالنة،  إ ، وقالت مصادر محلنة
 وتيفذ جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط محاوالت متكررة إلقامة طقوس تلمودنة داخله.

 13/8/2018، الخليج، الشارقة
 

 األحد صيادين اعتقلهما 4االحتالل يفرج عن  .42
 وأعل  .األحدصنادن  اعتقلتهم بحرنته صبا   4، ع  األحدسلطات االحتالل، مساء  : أفرجتغزة

نزال نعتقل صنادًا ونبقي مركبهم  امصنادن ، فنما  4ع   أفرساالحتالل  أ اتحاد لجا  الصنادن  
عددا م  مراكب الصنادن  ببحر شمال قطاع  األحدوكايت بحرنة االحتالل هاجمت صبا   مصادرًا.

 جهة مجهولة. إلىركبا كايوا نعملو  على متيه ويقلتهم م  الصنادن  وصادرت م 5غزة واعتقلت 
النثالنثة ناسر واحمد وفضل  واألشقاءواعتقلت البحرنة الصنادن  الشقنقن  ياصر وحس  فضل بكر، 

 ياصر بكر.
 12/8/2018، الين أونفلسطين 
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 من مصانع غزة %95"رجال األعمال الفلسطينيين": توقف أكثر من  .43
م   %95معنة رجال األعمال الفلسطنينن ، السبت، توّقف أكنثر م  أعليت ج: محمد ماجد -غزة 

مصايع قطاع غزة وميشآته اإليتاجنة؛ بسبب استمرار إغالق إسرائنل معبر "كرم أبو سالم" التجاري، 
 ألكنثر م  شهر.

ألف شخع فقدوا  75: "حوالي لهالحانك، رئنس الجمعنة )قطاع خاع(، في بنا   وقال عليّ 
ولفت إلى أ  إغالق المعبر المذكور وميع إدخال المواد الخام م   إغالق المعبر".أعمالهم؛ بسبب 

 م  الميشآت اإليتاجنة والمصايع. %95خالله، أدت إلى وقف عملنات اإليتاس وا غالق أكنثر م  
وحّذر الحانك م  أ  "ذلك نيذر بيسب غنر مسبوقة للبطالة والفقر في القطاع"، مؤكدا أ  اقتصاد 

وأضاف: "قد نتخلل هذه المرحلة  م"مرحلة خطرة" يتنجة سناسة تشدند الحصار اإلسرائنلنة.غزة نمر ب
ايهنار شامل وكبنر في كافة القطاعات الحناتنة، إ  لم نتم التوصل إلى حلول سرنعة )لم 

وأكد أ  "التجار والمستوردن  مهددن  بخسائر تقدر بمالنن  الدوالرات؛ يتنجة بقاء  نوضحها(".
ولفت إلى أ  "القطاع التجاري هو األكنثر  في المخاز  اإلسرائنلنة جّراء إغالق المعبر". بضائعهم

وياشد جمنع الجهات  تضررا، إذ ايخفضت القدرة الشرائنة لدت المواطين  إلى يسب كبنرة جدا".
ام ودعا إلى إدخال المواد الخ المسؤولة م  أجل الضغط على الجايب اإلسرائنلي إلعادة فتح المعبر.

 والبضائع، السنما مع اقتراب حلول عند األضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجدند.
 12/8/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 الجيش المصري يقتل فلسطينيًا قرب الحدود .44

استشهد االنثين ، فلسطنينًا برصاع الجنش المصري على الحدود الفلسطنينة المصرنة جيوب قطاع 
عامًا، سكا  جبالنا  42م  العمر  سلطا  نبلغشهاب: إ  الشهند وائل فؤاد أبو  وقال مراسل غزة.

 12:30شمالي غزة ارتقى جراء تعرضه إلطالق يار مباشر م  قبل الجنش المصري في الساعة الم 
 الطبنة. اإلجراءاتمستشفى أبو نوسف اليجار لمتابعة  إلىأ  الشهند يقل  إلىوأشار  صباحا.

 13/8/2018باء، لألنوكالة شهاب 
 

 2018قبل نهاية  "ناقل البحرين"تمويل أولى مراحل  .45
توقع الحكومة وبيك االستنثمار األوروبي في أنلول )سبتمبر( المقبل اتفاقنة  :سما  بنبرس -ا عمّ 

ملنو  نورو لتمونل مشروع ياقل البحرن ، بحسب  30لحصول األولى على قرض منسر بقنمة 
 30قا للمصدر، فإّ  "البيك سنوفر قبل يهانة هذا العام تمونال بقنمة ووف مصدر مطلع على المشروع.
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ملنو  نورو للحكومة األردينة للبدء في تيفنذ أعمال المرحلة األولي للمشروع"، فنما سنوفر فنما بعد 
ملنو  نورو لشركات القطاع الخاع التي ستقوم بتيفنذ أعمال المرحلة النثاينة م   200حوالي 

المشروع الذي نعد جزءا م   استشارنيملنار دوالر بحسب  1.1ر كلفة المشروع وتقد المشروع.
ومشروع ياقل البحرن  نهدف إلى تبادل المناه بن  األرد   مشروع أكبر على مستوت اإلقلنم.

وكا  البيك قد دعم األرد  في  واالحتالل اإلسرائنلي ووقف تسارع ايخفاض ميسوب البحر المنت.
وتتكو  المرحلة األولى م  مراحل  ملنو  نورو. 1.7فينة الالزمة للمشروع بحوالي تيفنذ الدراسات ال

يشاء ومد خطوط أيابنب لض  األمال   عدة تتضم  إيشاء محطة تحلنة م  مناه البحر األحمر، وا 
يقل مناه م  البحر األحمر م  محطة تحلنة  إلىالمركزة الياتجة ع  عملنة تحلنة المناه، باإلضافة 

كما نتضم  إيشاء محطات تولند طاقة  .تقرنباً  كنلومتراً  180البحر المنت بمسافة طولها  إلى المناه
المركزة( لالستفادة م  ايحدار  واألمال كهرومائنة على خطوط يقل المناه )مناه البحر األحمر 

ب ملنو  متر مكع 65ونوفر المشروع  المناه؛ حنث إ  ميسوب األيابنب سوف نيحدر بيسبة عالنة.
 .تقرنباً  %30م  مناه نتم تحلنتها، كما نسهم في تخفنض معدل تراجع ميسوب البحر المنت بيسبة 

 12/8/2018، الزد، عم ان
 

 تحرك إلعادة النازحين الفلسطينيين إلى مخيمات آمنة في سورية: منيمنة .46

دة الالجئن  الفلسطنيي" حس  مينمية أ  عو  -أكد رئنس "لجية الحوار اللبيايي": الحناة" –بنروت 
الفلسطنينن  الذن  يزحوا م  سورنة إلى مخنمات لبيا ، إلى سورنة "لنست ميفصلة ع  عودة بقنة 
اليازحن ، والتي تبقى معلقة بايتظار التمونل الدولي للمبادرة الروسنة"، مشنرًا إلى أ  هذه المبادرة 

"المركزنة" إلى أ  "في  دولنة للوضع في سورنة". ولفت في تصرنح إلى -"تتطلب تسونة سناسنة
 40بدانة الحرب في سورنة وصل عدد الالجئن  الفلسطنينن  الذن  يزحوا م  سورنة إلى لبيا  إلى 

ألفًا". وقال: "إ  معظمهم م  مخنم النرموك موزعن  على مخنمات  20ألف ياز ، نثم ايخفض إلى 
  اليازحن  م  سورنة مسجلو  بنروت والشمال بشكل أساسي". وأشار إلى أ  "الالجئن  الفلسطنينن

 في سجالت مستقلة لدت وكالة "أويروا" وتمنزهم ع  الالجئن  الفلسطنينن  في لبيا ".
 13/8/2018، الحياة، لندن

 
 إسقاط طائرة استطالع إسرائيلية غرب دمشق .47

تصدت الدفاعات الجونة السورنة لنل الجمعة السبت "لهدف معاد" غرب دمشق قرب الحدود مع 
وأكد شهود عنا  في مياطق قرت األسد،  على ما أعليت وكالة أيباء "سايا" النوم السبت. لبيا ،
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بنروت السرنع، -وقدسنا، والدنماس، وجدندة نابوس، وجمنعها بلدات حدودنة محاذنة لطرنق دمشق
 أكدوا سماعهم ايفجار صوارن  الدفاع الجوي السوري بالهدف المعادي.

 11/8/2018، األيام، رام هللا

 
 مناقشة تثبيت وقف النار في غزة والخوض في تفاصيل الهدنةلفريق ميالدينوف يلتقي حماس  .48

غمممزة: أيهمممى فرنمممق مممم  مسممماعدي ينكممموالي منالدنيممموف المبعممموث األمممممي لعملنمممة السمممالم فمممي الشمممرق 
األوسط، زنارة قصنرة إلى قطاع غزة استمرت نثالث ساعات التقى خاللها قنمادة حركمة حمماس للبحمث 

المصممري بشممأ   -نممت وقممف إطممالق اليممار والخمموض ممم  جدنممد فممي تفاصممنل المقتممر  األممممي فممي تنثب
 -ووصل الفرنق الذي نضمم يائمب منالدنيموف ونثالنثمة مم  مسماعدنه عبمر حماجز بنمت حمايو   الهدية.

سمماعة ممم  التوصممل إلممى تهدئممة بممن  الفصممائل الفلسممطنينة  72إنممرز، شمممال القطمماع، وذلممك بعممد يحممو 
 المسؤول األممي ومصر. برعانة "إسرائنل"و

وقالممت مصممادر فلسممطنينة مطلعممة لممم"الشرق األوسممط"، إ  الوفممد بحممث مممع قنممادة حممماس تنثبنممت االتفمماق 
، إلتاحممة الفرصممة أمممام اسممتئياف االتصمماالت بشممأ  9/8/2018 التوصممل إلنممه مسمماء الخمممنس الممذي تمممّ 

وأشمممارت المصمممادر إلمممى أ   .المقتمممر  المعمممروض سمممابقًا ورؤنمممة الحركمممة للهديمممة المتوقمممع الوصمممول إلنهممما
منالدنيوف وفرنقه نحاولو  الحفاظ على الهمدوء ونخشمو  مم  ايهنماره مجمددًا، مما قمد نتسمبب فمي فشمل 
مهمتممه. وأشممارت إلممى أ  منالدنيمموف نمتلممك خطممة كاملممة إليعمماش االقتصمماد والوضممع الحنمماتي لسممكا  

تضم  في ما بعد عدة مراحمل قطاع غزة بدعم دولي وعربي في حال التوصل إلى اتفاق هدية نثابت ن
يشاء منياء لغزة.  ميها فتح المعابر والدخول في مفاوضات صفقة تبادل وا 

 12/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 مليون دوالر من مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين 200البيت األبيض يتجه لسحب  ":فورين بولسي" .49
 200أ  البنمممت األبمممنض نسمممعى لسمممحب  األمرنكنمممة، يكشمممفت مصمممادر دبلوماسمممنة لمجلمممة فمممورن  بولسممم

وبحسممب  غممزة والضممفة الغربنممة. فممي قطمماعملنممو  دوالر ممم  مسمماعدات اإلغانثممة للمممدينن  الفلسممطنينن  
تقمدمها  التميكمل المسماعدات اإليسماينة  ، فمإ  المبلمغ المقتطمع نمنثمل تقرنبماً 11/8/2018 المجلة، السمبت

 الوالنات المتحدة مباشرة للفلسطنينن .
، مانمممك بومبنمممو، وجارنمممد كوشمممينر، صمممهر المممرئنس األمرنكممميادر فمممإ  وزنمممر الخارجنمممة وبحسمممب المصممم
اجتمممماع رفنمممع المسمممتوت،  فممميالشمممرق األوسمممط، همممم مممم  قمممرروا التخفنضمممات  مستشممماريتراممممب وكبنمممر 
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علمممممى  المسممممماعدات ضمممممغوطاً  فممممميأ  تشمممممكل همممممذه التخفنضمممممات  كوشمممممينر، ونأممممممل الماضمممممياألسمممممبوع 
 لمقترحة م  اإلدارة األمرنكنة.الفلسطنينن  لقبول خطة السالم ا

 12/8/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 فرص عمل يجادمليون دوالر لشباب غزة إل 17منحة من البنك الدولي بقيمة  .51
أعلممم  البيمممك المممدولي، النممموم االنثيمممن ، عممم  مشمممروع جدنمممد لتممموفنر دعمممم قصمممنر األجمممل للمممدخل  :واشممميط 

ونهدف المشروع، وفق بنا  صحفي صادر عم  البيمك المدولي،  للشباب العاطلن  ع  العمل في غزة.
شاب، يصفهم م  اليساء، لمدت ميظممات غنمر حكومنمة لتقمدنم الخمدمات فمي  4,400حو يإلى توظنف 

 مجاالت تمس الحاجة إلنها منثل الصحة والتعلنم والمسايدة للمعاقن  وكبار الس .
ملنممو  دوالر، تقممدنم التممدرنب علممى  17نمممة وسممنمول المشممروع الجدنممد، الممذي نممأتي فممي إطممار ميحممة بق

 .شاباً  750المهارات ومسايدة الوظائف المعتمدة على اإليتريت لعدد إضافي م  الشباب نبلغ 
 12/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تقتالن األطفال بتواطؤ بريطاني "إسرائيل"الزارديان: السعودية و .50

تقممتال  المممدينن  واألطفممال فممي كممل ممم   "إسممرائنل"يي أونمم  جممويز إ  السممعودنة ونقممول الكاتممب البرنطمما
ونضنف الكاتب في مقالة بصمحنفة  النم  وغزة، وذلك بتواطؤ برنطايي، وسط صمت إعالمي رهنب.

غاردنا  البرنطاينة أ  المذبحة في النم  واألراضي الفلسطنينة تحدث بأسملحة ودعمم برنطمايي، وسمط 
إلى إيهماء الصممت حنمال التواطمؤ  ساءل: أل  تؤدي مذبحة األطفال في النم  مؤخراً ونت هذا الصمت.

 اإلجرامي للحكومة البرنطاينة مع السعودنة؟
آخر نتكشف بمشاركة غربنة مباشرة، ففي لنلة األربعاء الماضي تعرضمت  ونقول الكاتب إ  نثمة رعباً 

 في غزة بفلسطن  جراء غارة جونة إسرائنلنة. شهرا 18امرأة حامل للقتل هي وابيتها البالغة م  العمر 
، كمما لمو أ  "إسرائنل"ونشنر إلى أيه نتم تأطنر ما نجري في غزة على أيه صراع بن  حركة حماس و

 هياك تكافؤا بن  الجايبن .
علممى أنممدي القمموات  فلسممطنيناً  9,456ونضممنف أ  ميظمممة غنممر حكومنممة لحقمموق اإليسمما  أفممادت بمقتممل 

 .طفالً  2,025سية ماضنة، وأ  م  بن  القتلى  18طؤ غربي على مدار اإلسرائنلنة بتوا
ونرت الكاتمب أ  همذا صمراع سماحق مم  جايمب واحمد، وأيمه رغمم ذلمك وممع اسمتمرار ذبمح الفلسمطنينن ، 

 إلى مستوت قناسي. "إسرائنلم"فقد وصلت مبنعات األسلحة البرنطاينة ل
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سرائنل تقتال  األبرناء  وتفلتما  مم  العقماب، وتتمتعما   -بمما فمي ذلمك األطفمال-ونقول إ  السعودنة وا 

 بدعم عسكري ودبلوماسي م  الغرب.
 12/8/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 هدوء مقابل هدوء ال يرضي أهل غزة .52

 د. فانز أبو شمالة
بعد أ  اغتصبوا كل فلسطن ، وحاصروا مقدرات أهل غزة، نردد القادة الصهانية مقولة )هدوء مقابل 

مقولة ل  نرضى عيها أهل غزة، ول  نقبلوا بها، وهي ال تشفي غلنل أهل القدس المحتلة،  هدوء(،
 ول  تحرر شبرًا م  الضفة الغربنة الميكوبة.

الهدوء مقابل الهدوء، واألم  للمستوطين  مقولة بائسة، ال تجلب سالمًا للميطقة، وال تحقق استقرارًا، 
على االيتصار والهزنمة، السنطرة والخيوع، القوة والضعف،  إيها مقولة العربدة السناسنة التي تقوم

 التفوق والتخلف، الغطرسة والتذلل.
)الهدوء مقابل الهدوء( معادلة تتياغم وأطماع قايو  القومنة النهودي الذي أخذ كل شيء م  

بالعلم  فلسطن ، وترك الفلسطنينن  حائرن  في تدبنر لقمة عنشهم فقط، دو  القدرة على تلون  هونتهم
الفلسطنيي، وهذا غنر مقبول على أهل غزة الذن  عايوا الحصار والعقوبات، واكتشفوا بالتجربة أ  
الهدوء مقابل الهدوء لم نحقق لهم البسنط م  أحالمهم وتطلعاتهم، والهدوء مقابل الهدوء ل  نحقق 

هم العقوبات، ول  لهم فرصة العمل، ول  نحقق لهم الوظنفة، ول  نطور م  واقعهم، ول  نرفع عي
نسمح لهم بحرنة السفر والتيقل!! فكنف نقبلو  بهذه المقولة التي ال تعيي إال الموت البطيء، 

 والخروس م  التارن  العربي والجغرافنا الفلسطنينة.
الهدوء مقابل الهدوء مقولة مرفوضة، ونحتقرها أهل غزة، ونؤنثرو  الموت ايتصارًا لحقهم في الحناة 

تظارًا، لذلك فإ  غزة على قلب رجل مقاوم، تصر على أ  ال هدوء في قلب على الموت اي
المستوطيات النهودنة طالما ال نتحقق العمل والتطور والحناة والحرنة والعودة لمخنمات جبالنا 

 وبالطة والدهنشة والمغازي.
ى بها الكبار الهدوء مقابل الهدوء مقولة ال نرضي بها صغار غزة الباحنثن  ع  المستقبل، وال نرض

الذي ضاع مستقبلهم بن  احتالل وحرب واغتصاب وسج  وجرا  وشهادة، وال ترضى بها الصبنة 
والطفلة التي نطاردها الحصار حتى مقعد الدراسة، وعلى كل األطراف الدولنة، وعلى رأسهم 

نرفض  مالدنيوف، وعلى كل األطراف العربنة وعلى رأسهم مصر، أ  نتأكدوا با  الشعب الفلسطنيي
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هذه المعادلة، ونطالب الجمنع بأ  نكويوا وسطاء ميحازن  لإليسا  في قطاع غزة، اإليسا  الذي 
 نفتش ع  الحناة بعندًا ع  لغة االيتظار بال أمل.

وعلى المجتمع اإلسرائنلي أ  نراجع حساباته، فالهدوء مقابل الهدوء لغة الميتصرن ، الذن  نملو  
لم تهزم، ول  تهزم، والشعب الذي نخرس على خطوط الهدية في  شروطهم على المهزومن ، وغزة

مسنرات العودة نرفض اليسنا ، ونرفض الهزنمة، والشعب الذي نحمل البيدقنة ونواجه الدبابة لنس 
مهزومًا، والشعب الذي نطلق البالويات الحارقة مقابل الطائرات الحدننثة ال نهزم، والشعب الذي 

ع والحصار هو شعب نبحث ع  كرامته وحرنته وحناته، وسنصيعها نصرخ بالعودة م  وسط الجو 
بأظافره وحجارته ورصاصه وقذائفه، وبكل ما أوتي م  قوة وجاهزنة للتضحنة، وعلى القنادة 
اإلسرائنلنة أ  تدرك جندًا، أ  التصعند والمواجهة الشاملة ل  تسفر إال ع  مزند م  الضحانا 

لكم االيتصار، فاختصروا الطرنق باتجاه تهدئة مقابل رفع  والجرحى والدمار، ولكيها ل  تحقق
، ودو  ذلك، فالمواجهة سنف اإلعمارالحصار، والبدء في تطونر حناة الياس في غزة، والبدء في 

 ذو حدن .
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 فاتية الدجايي
   على جدرا  الخزا ؟ماذا عسايا يفعل لغزة، ولسكايها الذن  ندقو 

غزة... السج  المزدحم بكنثافة سكاينة هي األعلى في العالم، ومشاكل تتياسل... مرجٌل نغلي بما فنه 
ميذ سين ، وما كا  لتسعنر اليار تحته بالحرب وقصف الطنرا  والمدفعنة اإلسرائنلنن ، أو رشقات 

أو نيتقع، كما أ  الهديات ال تغّنر في  الصوارن  م  المقاومة الفلسطنينة، أ  نزند م  هذا الغلنا 
 الواقع شنئًا، فال هي تفك الحصار، وال تفتح المعابر.

غزة... توتٌر نشدُّ ايتباه العالم، ودقاتر قلوب مسموعٌة تخفق بقوة خوفًا م  ايدالع حرب إسرائنلنة أو 
بن  "حماس" م  اجتنا  كبنر. نستتبع ذلك حدنثر تهدئة معطوٌف على تفاهمات هدية محتملة 

سرائنل. ونسبقه تزاند الضغوط الدولنة، بإشراف مبعوث األمم المتحدة ينكوالي مالدنيوف، لفرض  وا 
حل "إيسايي" مشروط باإلفراس ع  األسرت اإلسرائنلنن ، ومحّمٍل بوعود اقتصادنة وردنة، منثل فتح 

يشاء منياء ومطار ومشارنع تحلنة مناه في غزة. وهذا لنس باأل مر السيء، خصوصًا إْ  المعابر وا 
تقاطع أو تياغم مع مسايدة مصرنة لالرتقاء بم "اإليسايي" إلى السناسي، باستكمال المصالحة بن  

 السلطة و "حماس".
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 فجأة، نرعاد المشهد إلى بدانته الدرامنة. في المصالحة كما في التهدئة.
فاوضات الطونلة إليهاء ال تفند تصرنحات السلطة أو "حماس" في فهم ما نحصل في "لعبة" الم

االيقسام. الغموض هو ورقة الطرفن . وال نصل إلى مدارك الياس سوت المزاندات وَكنمل االتهامات 
المتبادلة، وتحمنل الطرف امخر المسؤولنة عما نحصل، أو تحمنلها لالحتالل، لنس م  قبنل 

 ولنة الذاتنة للطرفن .االلتحام الوطيي في مواجهته، بل للهرب م  المحاسبة الدقنقة للمسؤ 
والوضع لنس أفضل حااًل على جبهة التهدئة، فبعدما أصبح االتفاق قاب قوسن  أو أديى، أربكت 
شروٌط مستجدة فرضتها حكومة االحتالل، كعادتها، المساعي المبذولة، لتحاول تحصنل أكبر 

زة. أما الرأي العام مكاسب ممكية، ولنعود التصعند والقصف المتبادل، ومعهما محاولة "ترونض" غ
اإلسرائنلي، فنمتلك الوضو  في أهداف ما نحصل، م  مياورات وتوترات عسكرنة وتفاهمات 
"موهومة" مع "حماس"، في مسعى إلى ترسن  قوة الحركة كقوة حاكمة على حساب السلطة، م  دو  

 أ  تدفع إسرائنل أي نثم  سناسي للهدية أو لتخفنف الحصار.
ي مقابل تخفنف الحصار ال رفعه. وتخفنفه ال نعيي العودة إلى الوضع الذي كا  ترطر  الهدية ام  ف

، كما ترند "حماس"، وال حتى ما قبل حرب عام 2007علنه قبل االيقسام الوطيي ميتصف عام 
، بل تصر إسرائنل على العودة إلى ما قبل "مسنرات العودة" والبالويات الحارقة. أما نثم  2014

 دفعه المجتمع الدولي عبر تمونل بريامج اإليقاذ اإليسايي لغزة.تخفنف الحصار، فن
م  المفند التذكنر بأ  دولة االحتالل التي رفضت هذا األسبوع خطة أوروبنة لربط الضفة الغربنة 
قامة بينة تحتنة اقتصادنة قونة فنهما للعقدن  المقبلن ، هي َم  نؤند  بغزة عبر سكة حدند وا 

ح معبر رفح، وم  نياور بالمفاوضات مع "حماس"، وم  نسعى إلى فصل اإلجراءات المصرنة بفت
 الضفة وتحمنل األرد  مسؤولنة ما تبقى بعد الضم والقضم.

وال نوحي الحدنث إسرائنلنًا ع  مستقبل غزة بأيه جزء م  "صفقة القر ". هذه لم تعد مطروحة. لنس 
لسلطة لها، وأل  الموافقة العربنة علنها بسبب "مسنرات العودة" في غزة فقط، بل أنضًا بسبب رفض ا

توقفت عيد حدود الرفض أو الصمت. نثم ما معيى "صفقة القر " إلسرائنل بعدما حصلت على 
 اليتائج والمردود سلفًا؟

وا   كا  الحل "الحمساوي" الميفرد نرراه  مخطئًا على رأي عام شعبوي مستاء م  سوء إدارة السلطة 
 ة قياعات أبياء غزة ال تميح عذرًا لم "حماس".مسألة حصار غزة، فإ  حقنق
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لك  المسألة ال تتأنثر بالرأي الشعبي العام، بل بقواين  التجاذبات والتياقضات اإلقلنمنة والدولنة التي 
تحاول حّل يفسها على أرض غزة، وفنها تجد إسرائنل يفسها الفائز الوحند الذي ال ندفع أي نثم  

 سناسي.
ذا كايت غزة ميعقد  هذه التقاطعات، فإ  "ترونض" القطاع هو جزء م  "ترونض" اإلقلنم كذلك. وا 

 13/8/2018، ، لندنالحياة
 

 الحالل والحرام في قضية فلسطين .54
 عبد الحلنم قيدنل
قبل أسابنع طونلة، كتبت ويشرت مقاال بعيوا  "صفقة القر .. البقنة في حناتكم"، وكا  يشر المقال 

مب وموفدنه كوشينر وغرنيبالت إلى الميطقة، وجولتهما في دولة متواقتا مع قدوم مبعونثي ترا
االحتالل وعواصم عربنة، بنيها القاهرة والرناض وعما ، وقد صار معليا ام  أ  العواصم العربنة 
المعينة سحبت ندها م  الصفقة الملونثة، وهو ما توقعياه مبكرا جدا، وكتبيا قبل أكنثر م  سية ع  

 تيتهي إلنها صفقة ترامب المكتوبة بخط ند يتيناهو."خنبة القر " التي س
وما م  شك وال جدال، في أ  الشعب الفلسطنيي بصموده األسطوري، هو صاحب الفضل األول في 
إسقاط الصفقة، وتحونلها إلى جنثة هامدة، ال تكاد تقوت على حراك جدند، وال تجرؤ اإلدارة األمرنكنة 

ت روائحها الكرنهة، وتبنيت لعيتها، وبصورة دفعت األطراف ذاتها على إعادة طرحها، بعد أ  فاح
العربنة المعينة إلى التيصل ميها، خاصة بعد أ  قرر ترامب يقل سفارة واشيط  إلى القدس، واعتبار 
القدس المحتلة بكاملها عاصمة موحدة وأبدنة لكنا  االغتصاب اإلسرائنلي، وهو ما وضع اليظم 

ل، وعلى يحو خشنت معه م  مضاعفات االتهام بخناية القدس العربنة المعينة في حرس قات
 ومسجدها األقصى أولى القبلتن  ونثالث الحرمن  الشرنفن .

وقد ال نعيى تراجع الصفقة الملعوية زوال الخطر، فدولة االحتالل واإلدارة األمرنكنة الميدمجة معها 
ة، وبإجراءات م  جايب واحد، وعلى استراتنجنا، تواصال  عملنة مميهجة لتحطنم القضنة الفلسطنين

طرنقة خطة التصفنة العملنة الجارنة ليشاط وكالة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  )األويروا(، 
بقطع التمونل األمرنكي عيها، واإلعداد إلصدار قايو  م  الكويغرس األمرنكي، نحصر معيى 

، وظلوا على قند الحناة إلى 1948بة "الالجئن  الفلسطنينن " في بضعة آالف، مم  شردوا في يك
ام ، وبدو  مد التعرنف كما هو مسلم به دولنا، إلى األبياء واألحفاد، الذن  صاروا يحو ستة 
مالنن  ام ، تعترف وكالة )األويروا( بأغلبهم، وتدرجهم في قاعدة بناياتها، وال تستطنع واشيط  

لي، فالطرنق مسدود في األمم المتحدة، واألغلبنة بالطبع، أ  تحصل على اعتراف دولي بتعرنفها الهز 



 
 
 
 

 

 35 ص             4714 العدد:             8/13/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

قائما، وهو نطلب  194الساحقة م  الدول تؤند عموما حق الالجئن  الفلسطنينن ، وال نزال القرار 
لالجئن  حق التعونض أو العودة، وهو ما ال تبالي به إدارة ترامب، وال امتداداتها في دولة االحتالل، 

ي الجئ فلسطنيي، وأصدرت قايو  القومنة أو قايو  األساس التي صادرت رسمنا حق عودة أ
اإلسرائنلي، الذي نصور كنا  االحتالل كدولة نهودنة خالصة، ونقصر ما نسمنه "حق العودة" إلى 
فلسطن  المحتلة، على النهود بصفة حصرنة، وال نعترف بأي حقوق قومنة للفلسطنينن  في وطيهم 

نن  م  أصله، وهم ام  أغلبنة المقنمن  على األرض الفلسطنينة التارنخي، وكأيه ال نرت الفلسطني
بكاملها م  اليهر إلى البحر، وهم في طرنقهم لنصبحوا األغلبنة السكاينة الساحقة على مدت العقود 

 القلنلة المقبلة، حتى بافتراض عدم عودة أي الجئ فلسطنيي خارس الوط  إلى الدنار األصلنة.
األمرنكنة اإلسرائنلنة ذات بال على المدت الطونل، فهي تعايد حقائق راسخة  وقد ال تبدو اإلجراءات

يامنة على األرض، وتتصور وهما، أيه بالوسع حجب يور الشمس بخنمة أصابع مرفوعة، بنيما 
الصراع النزال طونال ممتدا، والشعب الفلسطنيي ل  نختفي، لمجرد أ  واشيط  وتل أبنب ال ترندا  

لع الشمس كل نوم على كفا  بطولي، وعلى مقاومة شعبنة باسلة للشعب الفلسطنيي، رؤنته، بنيما تط
سرائنل العبنثنة في أقرب سلة مهمالت، بل تحونل  بالنثبات على األرض والحق، ورمي قواين  أمرنكا وا 
ما أراده األعداء م  يقمة إلى يعمة، وعلى يحو ما حدث م  نقظة مضافة للشعب الفلسطنيي بعد 

دس، ونقظة الدروز الفلسطنينن  إلى هونتهم العربنة األصنلة، بعد قايو  "القومنة" النهودي، قرار الق
بعد أ  ظلوا عبندا في سلم خدم الكنا  اإلسرائنلي، نخدمو  في جنشه، ونقتلو  العرب في حروب 
 توالت، ونعملو  في "الموساد" اإلسرائنلي على طرنقة الجاسوس الشهنر عزام عزام، وبعد صدمة
قايو  القومنة اإلسرائنلي، استنقظت فنهم عروبتهم مجددا، وعلى طرنقة الشاعر الفلسطنيي "الدرزي" 
سمنح القاسم، وعلى يحو نراكم مكاسب جدندة للفلسطنينن ، حتى م  مضاعفات قايو  "القومنة" 

صرنح النهودي العيصري الميحط، الكاشف لسوءة دولة االحتالل ككنا  فصل عيصري، و"أبارتاند" 
بال شبهة التباس وال رتوش تستر، وهو تطور نضنف في الجوهر إلى وضو  الحركة القومنة للشعب 
الفلسطنيي، ونزند م  ايدماس مكوياته في حركة يضالنة واحدة، راحت تستهدي أكنثر فأكنثر بسبل 

ب، المقاومة الشعبنة السلمنة، وخلق مشاهد تكشف وتفضح الطابع غنر األخالقي لكنا  االغتصا
 وتحول قايو  قومنته المفتعلة إلى قايو  تمزنق إلسرائنل، على المدنن  المتوسط والبعند.

فلم نقصر الشعب الفلسطنيي أبدا، حتى إ  خذلته اليظم العربنة، التي قد تكو  فعلت خنرا بالتيصل 
نة م  عار ما كا  نسمى "صفقة القر "، والعودة م  جدند إلى خطوط ما نسمى المبادرة العرب

عادة تأكند موقف رسمي عربي، نطالب بدولة فلسطنينة مستقلة في غزة والضفة الغربنة  للسالم، وا 
عاصمتها القدس الشرقنة، وهو الهدف المعل  للقنادة الفلسطنينة ذاتها، وا   كا  تيازال بشعا ع  



 
 
 
 

 

 36 ص             4714 العدد:             8/13/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

تدة إلى أصل حق الفلسطنينن  في استعادة كامل أرضهم م  اليهر إلى البحر، وهذه قصة كفا  مم
زم  طونل مقبل، ربما نطال هدفه على يحو ما في ميتصف القر  الجارب الواحد والعشرن ، أي 
بعد نثالنثة عقود م  النوم، ينثق في مقدرة الشعب الفلسطنيي الفذة على خوض معاركها بنثقة واقتدار، 

اإلنما ، حتى مع خذال  اليظم العربنة للكفا  الفلسطنيي، وتخلنها ع  فعل ما نقتضنه أضعف 
فبوسع هؤالء على األقل، أ  نكفوا أذاهم ع  الشعب الفلسطنيي، بوقف التطبنع الفاجر مع دولة 
العدو، وبوسع اليظم العربنة فائضة النثراء، أ  تعوض قطع التمونل األمرنكي ع  وكالة )األويروا(، 

ال أ صبح تحطنم ولو بدفع عشر معشار ما دفعته لجماعات اإلرهاب في حرب تحطنم سورنا، وا 
 وكالة "األويروا" جرنمة عربنة قبل أ  تكو  جرنمة أمرنكنة.

ومع إدراك الطبنعة االستبدادنة لليظم العربنة القائمة، وعزلتها البدنهنة ع  الحس الشعبي، ومنلها 
بالخلقة إلى التهاو  والتفرنط في حقوق األمة وشعبها الفلسطنيي، فال نصح أ  ينأس م  رو  

رو  هللا، وال أ  يكف ع  مقاومة المخططات "الحرام" الجاري بعضها النوم، والتي الشعب وال م  
تقتبس م  "صفقة القر " روحها، بعد أ  تبدد قوامها األصلي، وتسعى إلى تزونر قضنة الشعب 
لى قضنة تعاطف إيسايي ال قضنة  الفلسطنيي، وتصونرها كمجرد قضنة معويات ال قضنة حقوق، وا 

ى يحو ما نجري م  مياقشات ومفاوضات النوم حول غزة، تصور فك حصار تحرنر وطيي، وعل
 غزة كأيه الهدف األعلى والوحند، مقابل ما نسمى تهدئة أو هدية طونلة األجل مع دولة االحتالل.

وهو كالم نبدو مغرنا خادعا ألول وهلة، حتى لحركات فلسطنينة، ال تتوقف طونال عيد السم 
ترامب ودولة االحتالل إلى فصل غزة ع  حركة الكفا  الفلسطنيي، المدسوس في العسل، وسعي 

وكايت غزة دائما هي مسقط رأس حركات المقاومة الفلسطنينة الكبرت، ومحاوالت فصلها ع  
المجموع الفلسطنيي، بدعوت إيقاذ أهلها م  حصار كافر متصل لعشر سيوات حتى ام ، تيطوت 

الحرام الوطيي والدنيي، فم  حق غزة أ  نرفع الحصار على خلط للحق بالباطل، ومزس الحالل ب
عيها، وكل جهد لتفكنك الحصار مطلوب، حتى إ  ايطوت على مياورات تكتنك نتعامل مع ظروف 
اللحظة المعقدة، ولك  بدو  تفرنط في الجوهر، وال التورط في عقد هدية مستدنمة مع دولة 

التحرنر، وال تشتنت مكويات الشعب الفلسطنيي،  االحتالل، وال مقانضة الحق في الحناة بالحق في
فرفع الحصار ع  غزة مهمة كفاحنة، تماما كاستمرار دمج غزة في المجرت الواسع للكفا  
الفلسطنيي، ورفع الحصار نزند في حنونة الشعب الفلسطنيي، ونرفد حركته الجامعة بمدد ال غيى 

، تماما كما أمد حركة الشعب الفلسطنيي في عيه، فقد أنقظ كفا  غزة كفا  الفلسطنينن  في حنفا
الضفة والقدس بيفس جدند، وما م  سبنل إلسقاط خدنعة فصل غزة، سوت بتوحند حركة طالئع 
يهاء ايقسام غزة ورام هللا، واالستجابة اليهائنة لخطة المصالحة المطروحة م   الشعب الفلسطنيي، وا 
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قب غزة وأهلها، وأ  ندعي أيه نحارب مؤامرة فصل القاهرة، فال عاقل نقبل م  الرئنس عباس أ  نعا
غزة في الوقت يفسه، وال عاقل نقبل يزع سال  المقاومة مقابل عودة الحكومة الفلسطنينة إلى غزة، 
وهذه كلها مياورات مفضوحة الهوت، وال تخدم أحدا سوت دولة االحتالل، وسوت خطة واشيط  وتل 

عل العكس بالضبط، والجمع السلس بن  تفكنك الحصار أبنب لفصل غزة، بنيما الفرصة قائمة لف
وتوحند حركة الشعب الفلسطنيي، والتخلع م  خطانا "أوسلو" بالجملة، واإليهاء الفعلي لجرائم 
التيسنق األميي مع إسرائنل في الضفة الغربنة، فالممنثل الشرعي الوحند للشعب الفلسطنيي هو 

ال حركة حماس، فقد ايتهت صراعات الفصائل إلى الشعب الفلسطنيي يفسه، ولنس حركة عباس و 
لى تلونث الحركة الفلسطنينة بالسلوك الحرام، والشعب الفلسطنيي وحده نملك  عدمنة مطلقة وبائسة، وا 

 الحل، بايتخابات حرة تعند بياء مؤسساته الحالل.
 13/8/2018، ، لندنالقدس العربي
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 نوسي ملما 
نًا مرت على الجيوب، وآالف الفلسطنينن  تظاهروا نوم الجمعة على حدود يهانة أسبوع هادئة يسب

غزة، تحدوا جيود الجنش اإلسرائنلي، حاولوا المس بالجدار، أطلقوا بالويات حارقة، أشعلوا حقواًل، 
والجنش اإلسرائنلي رد بيار الدبابات وبيار الطائرات على مطلق البالويات. ولك  الصوارن  لم تطلق 

الجو لم ندَع للقصف. الطرفا  نفضال  عادة ما وصفه بوقف اليار، ولك  هذا لنس وقف وسال  
 يار وال بطن ، هذه مهلة أخرت مع القلنل م  األحداث يسبنًا.

شيء واحد واضح م حكومة بينامن  يتيناهو ال ترند الحرب، لقد قنل هذا هيا مرات عدندة في السية 
الكبرت ميذ حملة "الجرف الصامد"، تلقنيا تذكنرًا هو األبرز على األخنرة. نوم الخمنس، نوم المعركة 

ذلك، وقد ايعقد الكابنيت في سلسلة م  المداوالت مضمويها رغبة يتيناهو في أ  نرري أيه نتشاور مع 
وزرائه، وككل الوزراء قائلن  إيه "ال نمك  االستمرار هكذا"، ولكيهم لم نقترحوا أي حل. ال الخروس 

 سكرنة وال الموافقة على تسونة ال نرندويها أو ال نؤميو  باحتماالتها.إلى حملة ع
دور لنبرما  الذي أطلق أصواتًا جفنأوزنرا  فقط تحدنثا ع  الحاجة إلى الضرب بقوة؛ وزنر الدفاع 

قتالنة، ربما مع علمه بأ  لنس القتراحه أي احتمال بأ  نقبل، ووزنر التعلنم يفتالي بنينت، الذي 
لمداوالت األخنرة خطة مشوقة، حتى وا   كايت موضع خالف جدند. فبنينت نقتر  أ  نطر  في ا

تخلي إسرائنل طوعًا، حتى قبل أ  تبدأ المعركة، معظم السكا  في خط المواجهة، وتخرس إلى حرب 
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جونة بكل القوة. هو ضد الدخول البري، وبرأنه نمك  لسال  الجو أ  نلحق أضرارًا جسنمة بحماس 
 تحتنة العسكرنة.وبياها ال

صحنح أ  لدت حماس صوارن  نمك  أ  تصل تل أبنب وربما شمالها. ولك  التقدنر هو أ  
معظمها غنر دقنق، وأ  القبة الحدندنة ستعرف كنف تواجهها. هكذا، بحنث أيه حتى لو ردت 

 حماس، فعلى األقل ل  تكو  إلسرائنل إصابات بن  السكا  في الخط األول.
ع، تحدث ضابط كبنر في الجنش اإلسرائنلي ع  إمكاينة حدوث حاجة إلى إخالء في يهانة األسبو 

بلدات في حالة الحرب، ولك  قنادة الميطقة الجيوبنة وقنادة الجبهة الداخلنة لدنها خطة ميظمة 
لكنفنة تيفنذ ذلك. نشعر الوزنر يفتالي بأ  هياك رد إسياد القتراحه، ولك  معظم الوزراء الذن  سمعوا 

نعارضويها، بل وايتقدوها بدعوت أيها تتعارض و"الفكرة الصهنوينة"، وستميح صورة يصر  خطته
 لحماس.

في كل األحوال، كما أسلفيا، الحرب لنست على جدول األعمال ام ، أل  رئنس الوزراء نفعل كل 
شيء كي ال ندخلها، لعلمه أ  ايتخابات ستجرت في غضو  بضعة أشهر. نوصي جهاز األم  

على تسونة، ولك  يتيناهو ولنبرما  غنر مستعدن  أل  نقودا خطوة غانتها اتفاق وقف يار  بالعمل
مقابل رفع الحصار اإلسرائنلي، وفتح كامل لمعابر الحدود، وا عمار القطاع بما في ذلك بياء محطة 

 تولند طاقة، وشبكات مجار، وميشأة تحلنة، وغنرها.
يفسها بطرحها شرطًا مسبقًا لكل تسونة كهذه، هي السبب في ذلك هو أ  حكومة يتيناهو قندت 

صفقة تبادل للجنثامن  واألسرت. إسرائنل مستعدة أل  تعند جنثامن  مخربن ، وكذا بضعة مخربن  
أحناء "خلت أنادنهم م  الدماء"، كما أوضح نرو  بلوم، ميدوب رئنس الوزراء في موضوع األسرت 

 لمصرنة، مع قطر ووسطاء آخرن .والمفقودن ، في اتصاالته مع االستخبارات ا
على يتيناهو أ  نبدي زعامة وأ  نقول بشجاعة للجمهور ولعائالت الشهداء والمدينن  الذن ، كما 
نذكر، اجتازوا الحدود طوعًا، بأ  قدسنة حناة عشرات آالف سكا  الجيوب الذن  نعايو  ميذ أربعة 

 أشهر أهم م  كل بقانا الجنثامن  ومدينن  ميهكي اليفس.
نيعقد الكابنيت النوم مرة أخرت، ولك  االحتمال لتحقنق تسونة لنس كبنرًا. وفي ظل غناب استراتنجنة 
واضحة لدت حكومة متهكمة وعدنمة المشورة، م  المتوقع مزند م  الشيء يفسه، ومزند م  

 التصعند وم  جوالت الضربات، فنما هو واضح شيء واحد م الردع اإلسرائنلي تآكل.
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وات ويصف السية م  الهدوء في الجيوب أضنعت، وحماس تملي قواين  اللعب الجدندة نثالث سي
 ووتنرة األحداث.

خطواته في غزة، نفهم بأيه  ومع ذلك، فإ  يتيناهو الذي نيخفض التأنند له في االستطالعات بسبب
 إذا واصل على هذا اليحو، فإ  مكايته قد تتضرر.

 12/8/2018معاريف 
 13/8/2018، دن، لنالقدس العربي
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