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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 ال رغبة لدى حماس في المصالحة: على مصالحة كاملة وسالح شرعي واحد اً شددمباس ع .1

محملود عبلاس ننننلا أول ملن وقلص قلد صلفن  النلرن وحارب لا   ي فلسلةينال السللة قال رئيس  :رام هللا
  فلللي كلم للل  أملللام دورا المزللللس المركللل ي عبلللاسوأقلللاص  وسنسللل مر فلللي محارب  لللا ح للل  نسلللناة ان 

ين )دورا الشلل يدا ر ان النزللار  واان نللال مللن السلللة  نللل  الدوللل و  فللي رام هللا  يللوم ال اسللع  والعشللر 
  أن علينا أن نس مر في نقلالنا وأن ننلص نلل  زانلل أهلنلا فلي الخلان األحملر  15/8/2018 األربعاء

مؤكدا نأننا لن نسمح ب مريلر مخةةلاا ااحل فل فلي الخلان األحملر وسلنبحل سلبل ال صلدي لنلانون 
ااسلل مرار فللي دعللم أسللر الشلل داء واألسللرا  وعللدم السللما  ب مريللر  عبللاسوأكللد  ميلل  العنصللرين النو 

 ألص وحدا اس يةاني  زديدا في الندس المح ل   20المخةة ااس يةاني ال ادص نل  بناء 
  ال لي نسلع  بكلل قو نلا حنزاح لا 2017ننننا لن ننبل نا مصالح  كامل   كما ا فننا فلي  عباسوقال 
زللل وحللدا شللعبنا وأرقللنا فللي اللل حكوملل  واحللدا  وقللانون واحللد  وسللف  شللرعي واحللد  مزللددين مللن أ

نلل  أنل  ملن حيلل المبلدأ فالنوايلا غيلر موزلودا  النول نن  ا دول  في غل ا  وا دولل  دون غل ان  مشليرا  
لللدا حمللاس مللن أزللل المصللالح   وهنللاى مللن يشللزف عللل  عللدم السللير في للا  وهنللاى مللن يع بللر أن 

 اآلن هي ققي  ننساني  فنة النقي  
 15/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يبحث المصالحة والعالقة مع االحتالل واالنتقال للدولة "المركزي" ...وسط مقاطعة واسعة .2

ندورا  بلدأا أعملال اللدورا ال اسلع  والعشلرين للمزللس المركل ي الفلسلةيني: ناديل  سلعد اللدين - انعم  
مللن السلللة  نللل  الدوللل ن  أمللس فللي رام هللا  برئاسلل  محمللود عبللاس   واان نللال يدا ر ان النزللار  الشلل

وسة مناةعل  فصلائل وةنيل  رئيسلي   لبحلل موقلوا المصلالح   والعفقل  ملف ااحل فل احسلرائيلي  
 وسبل مواز   عدوان  قد  الشعل الفلسةيني  واان نال من السلة  نل  الدول  المنشود ا 

زانبل   أكلد رئليس المزللس اللوةني الفلسلةيني  سلليم ال عنلون  أهميل  نانعنلاد نالمركل ين فلي هل    من
المرحللللل  ال للللي  مللللر  ب للللا النقللللي  الفلسللللةيني   عللللل  الصللللعيدين الللللداخلي والخللللارزي  بمللللا يسلللل وزل 
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ن اء  قراراا  وأوقح بأن نالمزلس سيناقش ققي   نفي  ن ااننساممواز   ا  ب م ين الزب   الداخلي  وا 
ملن مرحلل  السللة   اان نلالنالوةني الفلسةينين  الصادرا علن دور ل  األخيلرا  بملا في لا وقلف  ليلاا 

  عدا وقف  لياا 2012نل  مرحل  الدول    زسيدا  لنرار الزمعي  العام  لألمم الم حدا سن   اان نالي 
 لشعل الفلسةينين  فعيل عمل مؤسساا ودوائر منام  ال حرير  كون ا المرزعي  العليا ل

من زانب   قال عقو اللزن  ال نفي ي  لمنام  ال حرير  واصل أبو يوسلص  ننل  نزلرا خلفل اليلومين 
الماقليين ان خلال بعلل اللزلان الدائمل  فلي المزللس اللوةني فلي نةلار ال ر يبلاا انعنلاد نالمركلل ين 

 لزن  المناماا الشعبي ن  من ا  المناوم  الشعبي   واللزن  ااق صادي   ولزن  الندس وأيقا  
 16/8/2018 ،الغد، عّمان

 
 شخصية فلسطينية تطالب بعقد حوار وطني شامل لمواجهة التحديات 400  .3

شخصي  فلسةيني  من قةاا غل ا والقلف  البربيل  المح لل  نلل  عنلد حلوار وةنلي  400دعا  :رام هللا
ف  عللادا  للشلل اا  نقللاف  نللل  شللامل وموسللف يعكللس  مقلليف  حنينيللا  للشللعل الفلسللةيني وي قللمن  مقللي

الشلللبال والملللرأا  ب لللدص مرازعللل  ال زلللارل السلللابن  واسللل خفج اللللدروس والعبلللر  لمواز للل  ال حلللدياا 
وةاللللل هلللؤاء فلللي رسلللال  موقعللل  نلللل  رئللليس السللللة  محملللود عبلللاس والفصلللائل  والمخلللاةر الراهنللل  

  وةنيلللل  شللللامل   حللللدد النلللليم الفلسللللةيني  بللللال  امن مللللف انعنللللاد زلسلللل  المزلللللس المركلللل ي  ببلللللورا رؤيلللل
واألهللللداص األساسللللي  النريبلللل  والبعيللللدا  وأشللللكال النقللللال والعمللللل السياسللللي والكفللللاحي  و نبقلللل  عن للللا 
اس را يزي  سياسي  ونقالي    زاو  ااس را يزياا السابن   مف قرورا  وفر احرادا السياسي  الف م  

 للصمود والكفا   ودفف األقمان المةلوب  
ن ننة  اانةف  في ه   الرؤي  الوةني   كمن في ال مسى بالبرنامج الوةني الناام لكفلا  واع بروا أ

الشلعل الفلسلةيني ب نريلر مصلير    الشعل أينما  وازد  ال ي ي قمن قفل ركلائ  هلي ال مسلى بحل   
  1967ويشللمل حنلل  فللي نقاملل  الدوللل  الفلسللةيني  المسلل نل   اا سلليادا وعاصللم  ا النللدس عللل  حللدود 

الفزئلين بلالعودا نلل   بالمسلاواا و نريلر المصلير وال مسلى بحل    48الشعل في أراقي  ال مسى بح   و 
  194الديار ال ي هزروا من ا وال عويل وفنا  للنرار 

ودعا نل  نعادا بناء مؤسساا منام  ال حرير بحيل  قم مخ لص ألوان الةيص السياسي المسل عدا 
احةللار النيللادي المؤقللا لزنلل   فعيللل المناملل   و شللكيل لزنلل   للمشللارك   ومللا ي ةلبلل   لللى مللن نحيللاء

  حقيري  للشروا في ال حقير لعند مزلس وةني زديد بأسرا وقا ممكن 
 15/8/2018 ،فلسطين أون الين
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 : االنحياز األمريكي تشجيع لالحتالل لمواصلة التطهير العرقي"الخارجية الفلسطينية" .4

  بلللأن نعلللدم محاسلللب  15/8/2018 يلللوم األربعلللاء   لللربين الفلسلللةيني أفلللادا و ارا الخارزيللل  والمب :دبلللي
سلللةاا ااحلل فل عللل  ان  اكا  للا الزسلليم  للنللانون الللدولي وا فاقللاا زنيللص  و مردهللا عللل  الشللرعي  
الدوليلل  وقرار  للا  يشللزع ا عللل  ال مللادي فللي  نفيلل  مخةةا  للا ال داملل  وال خريبيلل  ألي فرصلل  سللفم 

نال صلعيد المملن ج والملدروس لفحل فل فللي   وكالل  وفلانشلر    لا ل فلي بيلان  مح ملل ن  ودانلا اللو ارا
فللي محاوللل  نسللرائيلي  مسلل مرا ل  زيللر المللواةنين     ةللرد العللائفا الفلسللةيني  مللن منللاة  األغللوار

خفئ للا لمصلللح  ال وسللف ااسلل يةاني ااسلل عماري  الفلسللةينيين مللن منللاة  األغللوار بشللكل قسللري وا 
دانللا أيقللا  نمصللادق  مللا  سللم  لزنلل  ال خةللية والبنللاء ال ابعلل  لبلديلل  ااحلل فل فللي و  واق صللاديا  ن 

 الندس  عل  خة  لبناء كلياا عسكري  عل  أرل فلسةيني  واقع  في قري  عين كارم في الندسن 
وأشللارا نلللل  أن نالحكوملل  احسلللرائيلي  وأ رع للا المخ لفللل   سلل بل بشلللكل بشللف مالللل  الللدعم واانحيلللا  

لفحلل فل وسياسللا   ااسلل عماري  ال وسللعي  لرسللم خريةلل  مصللالح ا فللي األرل الفلسللةيني   األمريكللي
علن ناسل براب ا  اللو اراوأعربلا  المح ل  بلالنوا  وملن زانلل واحلد  وعلل  حسلال الحنلو  الفلسلةيني ن 

الشلديد ملن صللما اللدول ال للي  لد عي الحللرج علل  مبلادن حنللو  احنسلان  و للد عي ال مسلى بالسللفم 
 ئم عل  حل الدول ينن  النا

 15/8/2018 ،الحياة، لندن
 

 محمد أبو طير: االحتالل يتبع سياسة ممنهجة في القدس لتغيير الواقع الديموجرافيالنائب  .5
قال النائل في المزلس ال شريعي عن حرك  حماس في مدين  الندس المح ل  محمد أبو ةير نن هدم 

ب ا دول  ااح فل لل قيي  عل  األهالي في الندس  البيوا في الندس سياس  عنصري  ممن ز   نوم
واع بر أبو ةير أن ما يزري  ال ي  سع  نلي  حكوم  ااح فل  الديموزرافيب دص ال  زير وال بيير 

في العيساوي  وزبل المكبر والخان األحمر وغيرها من المناة    زاو  هدم البيوا نلل  هلدم النللول 
بقابللا مللن قوابللا  ن المقللي فللي مخةةلل  احزرامللي  كللون  لللى مساسللا  ااحلل فل ملل واألروا   محلل را  

 ققي نا الفلسةيني   وال ي ا يمكن ألي فلسةيني وحر في ه  العالم السكوا علي  
 15/8/2018 ،موقع حركة حماس

  
 حساسيان يستنكر الهجمة التي يتعرض لها كوربن بسبب زيارته المقبرة الوطنية الفلسطينية .6
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شلللديد الل زللل  للللبعل وسلللائل احعلللفم  ير الفلسلللةيني للللدا المملكللل  الم حلللدا ان نلللادا  لنلللدن: وزللل  السلللف
عل  نال زم  الشرس  ال لي  علرل ل لا رئليس حل ل العملال البريةلاني زيرملي كلوربن  البريةاني   ردا  

وعبلللر أ د  مانويلللل حساسللليان علللن  بسلللبل  يار للل  للمنبلللرا الوةنيللل  الفلسلللةيني  خلللفل  يار للل  ل لللونسن 
 قللد   ا عللا   مللن منللال نشللر فللي صللحيف  ندايلللي ميلللن ن ايلل  األسللبوا الماقللي  قللمن هزومللا  اسلل يائ  

 في  ونس  2014كوربن بسبل مشارك   في مراسم نحياء  كرا الش داء الفلسةينيين في عام 
وشدد حساسيان عل  اس نكار  لما زاء في احعفم قلد كلوربن  مؤكلدا أن كلل ملا قلام بل  كلوربن هلو 

 راسم نحياء  كرا من ق لوا بوحشي  عل  يد زيش ااح فل احسرائيلي المشارك  في م
واع بلر السلفير الفلسلةيني أن منلال ندايلللي ميللن يشلو  الحنينل  بنصلد  قللليل النلارن ملن أزلل  حنيلل  

  أقير سلبي بام  ان ننساني  الفلسةينيين و نليل قيم  حيا  من 
 16/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ": بيان "لجنة مقاطعة إسرائيل" خلط بين االشتباك السياسي والتطبيع الذي نعارضه"لجنة التواصل .7

 أصدرا لزن  ال واصل مف المز مف احسرائيلي في منام  ال حريلر الفلسلةيني   يلوم األربعلاء :رام هللا
ورد  اللل ي ننسللرائيلنعللل  بيللان اللزنلل  الوةنيلل  الفلسللةيني  لمناةعلل   ردا   بيللان  وقلليحيا    15/8/2018

 حسل البيان   النيادا الفلسةيني  لزن  ال واصل وبح    في  كقير من المبالةاا بح   
حلللول لنلللاء زلللرا بلللين فريللل   10/8/2018 فلللي أصلللدرا بيانلللا   ننسلللرائيلنوكانلللا اللزنللل  العليلللا لمناةعللل  

 ال ةبيف فلسةيني و خر نسرائيلي في دبلن )نيرلنداو  ا  ما في  لزن  ال واصل مف المز مف احسرائيلي ب
وزللاء فللي بيللان لزنلل  ال واصللل ال وقلليحي  ننللود أن نقللف األمللور فللي نصللاب ا ح لل  ا  فنللد أي  ز لل  
فلسةيني  البوصل  األساسي  ال ي رسلم  ا قلراراا المزلالس الوةنيل  الم عاقبل  منل  اللدورا الخامسل  عشلرا 

علل م فللي خةلللأ الخلللة بلللين و للابف البيلللان  نوق وح لل  يومنللا هللل ان  1988بللالز ائر فللي شللل ر  شللرين قلللاني 
ااش باى السياسي مف ااح فل عل  كل المس وياا  وه ا هو صلل عمل لزن  ال واصل ملف المز ملف 
احسللرائيلي  وبللين ال ةبيللف مللف ااحلل فل اللل ي نعارقلل  مللقلكم ومقللل سللائر النللوا الفلسللةيني  بللل لربمللا 

وخاصل  حلين  حلاول بعلل الز لاا أكقر  ألننلا نلرا فيل  من زلا ينسلص منةل  ااشل باى ملف ااحل فل 
 احسرائيلي  ااس فادا من  لل بزح بأن الوقف عال العال وأن الفلسةينيين م ساوقون مف ااح فلن 

 15/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : سياسة عباس اإلقصائية تضعف جبهتنا الداخلية وتمرر مشاريع التصفيةحماس .8
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م حرك  نحماسن حا م قاسم نن رئيس السلة  محمود عباس  وقيادا حرك  ف ح في قال الناة  باس
ن عباس يس مر في ااس   ار  القف  البربي  يواصلون مسلسل احقصاء وال فرد بالنرار الفلسةيني  وا 
بكل المكوناا الفلسةيني  األخرا  وعدم اال فاص نل   كوين  واف  ما عل  أٍي من النقايا الوةني   

وةالل قاسم رئاس  السلة  وقيادا حرك  ف ح أن  س شعر في الحال  الناام السياسي الفلسةيني  أو
خةورا السياس  ال ي  مارس ا عل  مزمل النقي  الفلسةيني   وأن   حمل المسؤولي  عن ال داعياا 

بي  ما ودعا ا خا  قرار واقح بالسير في مسار المصالح   و ة الكارقي  لمنة  ال فرد واحقصاء 
هو مةلول من ا في ا فاقاا المصالح  المخ لف   والكص عن اح كارها لمنام  ال حرير  وصوا  نل  

وأقاص أن  بناء مال  وةني  زامع    نود حال  النقال اس عادا ح  شعبنا في الحري  والعودا 
لسياسي  الوا ن  منة  ال فرد بالنرار وصل نل  عند نالمزلس المرك ين بدون مشارك  أي من النوا ا
 والفاعل   لي حول ه ا المزلس نل   زمف يمقل  يار الرئيس في المنام  والسلة  فنة 

وأكد   س كون حبرا  عل  ور  -كما حدل في ااز ماعاا السابن -وبي ن قاسم أن قراراا المرك ي 
ل    الزلس  من أن عْند المزلس المرك ي بدون  واف  وةني عل  عند  اب داء   والمناةع  الواسع  

داخل منام  ال حرير وخارز ا  يعني أن الرئيس عباس ننل ااننسام والخفص ه   المرا نل  داخل 
  منام  ال حرير ومؤسسا  ا  ليقيص م يدا  من ال عنيد عل  الحال  الفلسةيني 

الفلسةيني   وشدد عل  أن حال  ال فرد ال ي   بع ا قيادا حرك  ف ح أدا نل  نقعاص الزب   الداخلي  
مبينا  أن ه ا ال فرد ألن  بافل قنيل  عل  قدرا الحرك  الوةني  الفلسةيني  عل  بلورا رؤي  لمواز   
ال حدياا الحنيني  ال ي  مر ب ا النقي  الفلسةيني   وأغرا النوا الخارزي  مقل الواياا الم حدا 

 عل  محاول   مرير رؤي  ا ل صفي  النقي  الفلسةيني  
 15/8/2018ركة حماس، موقع ح

 
 أساسية ثالث قضاياوتناقش  حماس ُتجري سلسلة لقاءات مع الفصائل بالقاهرة .9

أزرا وفد من حرك  نحماسن برئاس  نائل رئيس المك ل السياسي للحرك  صالح العاروري صبا  
المصري   اليوم األربعاء سلسل  لناءاا مف قادا النوا والفصائل الفلسةيني  ال ي  صل  باعا للعاصم 

وال ن  وفد الحرك  ال ي قم أعقاء من المك ل السياسي في الداخل والخارج  بوفود حرك   الناهرا 
الز اد احسفمي  وحرك  األحرار  ولزان المناوم  الشعبي   وحرك  المزاهدين  وحرك  المناوم  

  وملص ال  دئ   و ناولا اللناءاا قفل ققايا  هي: األوقاا الحيا ي  في قةاا غ ا الشعبي  
ودار خفل اللناءاا مف قادا قوا المناوم  نناش معم  ومس فيل حول  والمصالح  الفلسةيني  
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ااح يازاا الفلسةيني  وم ةلباا نزا  ال  دئ   وسبل  حني  المصالح   مشددين عل  أهمي  
 ال حرى الزمعي ال ي يمقل الكل الوةني من منةل  الشراك  

خفص  الز ود المصري  والحواراا ال ي أزر  ا حرك  حماس مف األةراص واس عرل وفد الحرك  
وعبر عن اس براب  من  المخ لف  في الملفاا القفق   مقمنا الز ود المصري  والحرج عل  ننزاح ا 

 حزم احشاعاا غير الصحيح  ال ي يزري  رويز ا حول حنين  ما يدور من حواراا ولناءاا 
  بموقص حرك  حماس بال شاور المسب  مف شركائ ا وفصائل العمل الوةني وأشاد قادا قوا المناوم

 كأساس ومنةل  للمقي في الملفاا والنقايا المخ لف  
 15/8/2018موقع حركة حماس، 

 
 تبحث االتفاق على موقف وطني جامع متعلق بالتهدئة مع االحتالل القاهرة لقاءاتأبو مرزوق:  .01

رك  حماس  موس  أبو مر و   أن وفد الحرك  يواصل لناءا   أكد عقو المك ل السياسي لحغ ا: 
في الناهرا من  صبا  األربعاء  مشيرا  نل  أن  لى اللناءاا س  واصل الخميس مف مزمل الفصائل 

 والنوا المناوم  الفاعل  ودون اس قناٍء ألحٍد  وبحقور افا وبرعاي  مصري  
وي رن: نن ناللناءاا  بحل اا فا  عل  موقص وقال أبو مر و   في  دوين  عبر صفح   عل  ن 

وةني زامف م عل  بال  دئ  مف ااح فل  ويحن  مصالح ومةالل الشعل الفلسةيني  ومكرسا  
 لوحد   ومحافاا  عل  مناوم   ومرسخا  لحنوق ن 

 15/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اللحظة ينفي إبرام أي اتفاقيات مع االحتالل حتى قيادي بحماس .00
نف  النيادي في حرك  حماس وعقو دائر  ا احعفمي  ةاهر النونو  نبرام أي ا فا  ح   : غ ا

وقال النونو  في معرل  اللحا  ن يز  للحراى الواسف الحاصل في العاصم  المصري  الناهرا 
نن ما فيسبوى  صبا  اليوم الخميس  المشارك   في الرد عل  أحد منشوراا الصحفيين  عبر موقف 

  م في الناهرا هي لناءاا مف فصائل المناوم  ويلي ا لناءاا مف فصائل منام  ال حرير الفلسةيني  
وشدد النونو عل  أن كل ما يزري هو عبارا عن نناش فلسةيني داخلي  وقال نن الحديل عن 

 موافن  عل  ا فا  هفمي  حا رحم  ننسرائيل ادعاء غير صحيح وك لن 
 15/8/2018، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 ألحمد: التهدئة عمل وطني وليس فصائلي ويجب أن تتم باسم منظمة التحريرا .01
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قال عقو اللزن ين ال نفي ي  لمنام  ال حرير والمرك ي  لحرك  ف ح ع ام األحمد  نن ال  دئ  : رام هللا
وقاا حول عمل وةني وليس فصائلي  مبينا أن زميف فصائل منام  ال حرير أكدا أن أي  مفا

وأوقح األحمد في  صريح ح اع  نصوا فلسةينن ا ر  ال  دئ  يزل أن   م باسم منام  ال حرير 
نما م رزان لإلعفن عن  سرائيل_ ليس مفاوقاا وا  يوم األربعاء  أن ما يزري اآلن _بين حماس وا 

ال ي بدأ   ل  دئاا فا   مبينا أن  أبلغ الزانل المصري ب زنل موعد المزلس المرك ي لإلعفن عن ا
وأقاص األحمد  ليس لدا النيادا الوقا لمقل ه   الم رزاناا  الزانل احسرائيلي نزراءا   ب ةبين ا 

ال ي ا فائدا من ا  مشيرا نل  أن ليسا كل الفصائل مشارك  في ه ا اا فا   ومبينا أن هناى 
 أسماء لنوا لم نسمف ب ا من قبل 

 ي  منام  ال حرير أن عدا لناءاا عندا كان  خرها األسبوا وبشأن المصالح   أوقح عقو  نفي
الماقي و م ال عامل بإيزابي  مف الورق  المصري  ال ي   حدل عن قفل نناة  ال  دئ   والمصالح   

لدراس  الوقف  نسةنبولوبين األحمد أن حماس ةلبا من مصر أن ا  ريد ال هال نل   والمشاريف 
لب   للزانل المصري احنا برفق ا الورق  المصري   مس بربا ةلل ومن قم نرسال ردها ال ي أب

لدراس  الورق  أن رغم عدا لناءاا ُعندا لمك ب ا السياسي في غ ا  نسةنبولحماس ال هال نل  
 بالخصوج 

  أعرل األحمد عن أسف  لعدم األربعاء وحول مشارك  حماس في زلس  المزلس المرك ي مساء يوم
حماس في ال شريعي ب    الزلس  األمر ال ي ُيقبا أن عنلي  ااننسام ا  أعقاء من 10مشارك  

  الا  سيةر عل  كل ممارساا حماس ح   اللحا  
كما أعرل ع ام األحمد عن أسف  لعدم مشارك  الزب   الديمنراةي  في المزلس المرك ي  واصفا 

المرك ي والوةني ولدي  اق راحاا قرارها ه ا بالخاةئ  ومبينا أن من يريد  نفي  قراراا المزلسين 
وان ناداا فإن أصول العمل ال نايمي والوةني أن ي م  لى في نةار الكيان الزامف للشعل وقوا  

 وفعاليا   والم مقل بالمزلس المرك ي 
 15/8/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 "ة على مقاساته الخاصةعقد عباس "المركزي" بـ"الجلسة المفصل"الشعبية" تصف  .01

 29أصر رئيس السلة  محمود عباس  أمس  عل  اف  ا  أعمال الدورا الل: ةفل النبي  -غ ا 
  للمزلس المرك ي لمنام  ال حرير  في رام هللا منفردا   عنل مناةع  غالبي  الفصائل الفلسةيني 

ك ين بلنالزلس  المفصل  عل  النيادي في الزب   الشعبي   و الفنار سويرزو  وصص عند عباس نالمر 
وقال سويرزو في حديل لصحيف  نفلسةينن: نه    مناسا   الخاص  بعيدا  عن الشرعي  الفصائلي ن 
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الخةوا ل ا أبعاد وأهداص كبيرا  وني  مبي   لنراراا حاسم  أبر ها قد يكون حل المزلس ال شريعي 
وح ر من سياس  ننقاع   ا فرين ن وننل صفحياا المزلس الوةني نل  المزلس المرك ي بمساعد

الوقان  قائف : نعباس يعيد ال اريخ مرا أخرا حقاع  الوقا وأخ  الفرص  من أزل  عديفا حنيني  
وأوقح أن خةواا السلة  وف ح  عل  األرل في  ركيب  السلة  والناام السياسي الفلسةينين 
وهو من الواقح أن  مشروا ما يسم   الحالي  قد  صل في ن اي  المةاص نل  ن ةبي  مشروا عباس

بصفن  النرن  مشيرا  نل  أن عباس يريد الوصول لعدم وزود أي معارق  في ه ا المسار ل كون كل 
 األمور مس ل  وميسرا دون قزيج من الناام السياسي الفلسةيني 

ل  حرك  ولفا نل  أن نالمرحل  النادم  مرحل  صعب  من المواز   مف ه ا الفري  ال ي يسيةر ع
ف ح بسياس  ااس حوا  قم اللزن  ال نفي ي   فالمحكم  الدس وري   قم المزلس المرك ي  ل صبح كل 

 أدواا الناام  حا سيةرا شخج واحد يسم  محمود عباسن 
 16/8/2018فلسطين أون الين، 

 
 تجدد دعوتها لفتح حوار جدي مع كل المكونات السياسية "الديمقراطية" .01

الديمنراةي  ل حرير فلسةين  نن مؤسساا منام  ال حرير هي مؤسساا ائ ففي   قالا الزب  : غ ا
 قائم  عل  مكوناا سياسي   وعندما ا  شارى ه   المكوناا  كون الشرعي  السياسي  ناقص  

وقال عقو المك ل السياسي للزب   الديمنراةي  ةفل أبو اريف    عنيبا  عل  قرار زب    مناةع  
ي: ننن الديمنراةي   دعم ما دعا نلي  العديد من الفصائل السياسي   ف ح حوار َزدي المزلس المرك  

مف كل المكوناا السياسي   من أزل نزراء مرازعاا زدي  شامل ن  مشيرا  نل  أن نالنيادا الفلسةيني  
وأقاص في  صريح صحفي  ننن الزب    مصرا عل  المقي قدما  في السياس  القارا واانفرادي ن 

ةالبا قبل الوصول نل  خةوا المناةع  بف ح حوار زدي  لكن ما زرا هو غل  كل األبوال عند 
من زانب  قال عقو اللزن  المرك ي  الديمنراةي  عصام أبو دق : ننن  نمكاني  ال صحيح وال عديلن 

مارسا  لى الزب   أخ ا الحوار سبيف  لمعالز  الخفص بالساح  الفلسةيني ن  اف ا  نل  أن الزب   
بةرين  عملي  خفل لناءاا سبنا ه ا الموقص  ن   واصلا مف حرك  ف ح والعديد من النوا 

 الشريك  في منام  ال حرير والعمل الوةني الفلسةيني 
 15/8/2018، فلسطين اون الين

 
 : التفرد بالقرارات دفعنا لمقاطعة "المركزي""الديمقراطية"قيادي في  .01



 
 
 
 

 

 12 ص             4717 العدد:             8/16/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

قال قيس عبد الكريم  نائل األمين العام للزب   الديمنراةي  ل حرير : اقيس أبو سمر  - رام هللا
فلسةين  اليوم القفقاء  نن مناةع   نايم  لدورا المزلس المرك ي الفلسةيني  المنوي عندها غدا  

دارا الا ر ال ي  ن  ز ا النيادا الفلسةيني ن    نابف من سياس  نال فرد بالنراراا وا 
فل مؤ مر صحفي عند  في مك ب  في مدين  رام هللا وسة القف  البربي  وأقاص عبد الكريم خ

 المح ل :ن حرصا منا عل  صون الناام السياسي  قررنا اام ناا عن المشارك ن  
و ابف:ن ان  اى الشراك  الوةني  في مؤسساا منام  ال حرير الفلسةيني  يؤدي نل  م يد من ال ف ا 

عبد الكريمن  ما أسما  ن فرد النيادا الفلسةيني  بنراراا منام  ال حرير وان ند ن الوةني الفلسةينين  
 الفلسةيني   وقال:ن السياساا ال ي يعمل ب ا في منام  ال حرير  نود نل  ه ا الدمارن  

وعن سحل دائرا شؤون المب ربين من ندارا عقو اللزن  ال نفي ي   يسير خالد ممقل الزب   
 قال عبد الكريم:ن لسنا م  مين بالدائرا ولكن ه   ندارا ا ر للشراك ن  الديمنراةي  في اللزن   

 15/8/2018وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 االحتالل يعتقل فلسطينيًا بزعم تلقيه دورات عسكرية في لبنان .01
أن  اع نل الفزئ الفلسةيني ” الشاباى“ عم ز ا  األمن الداخلي احسرائيلي : القف  البربي 

عاما و  من مواليد أحد المخيماا الفلسةيني  في زنول لبنان أقناء قدوم  36ةف  خالد عواد )مص
  مو /يوليو الماقي  19نل  فلسةين عبر معبر الكرام  الواصل مف األردن  ب اريخ 

  وكان 2010وادع  ااح فل أن مصةف  عواد  زند لصالح الزب   الشعبي  ل حرير فلسةين عام 
عاا  ابع  للزب   الشعبي   قم عناصر للمناوم  في أوروبا  وأزرا ا صااا مف يعمل في مزمو 

وبحسل م اعم الشاباى فإن األسير مصةف  وهو يحمل  عناصر للمناوم  في األردن  سوريا ولبنان 
الزنسي  البلزيكي   لن   دريباا عسكري  في لبنان عل  أيدي عناصر من  نايم ح ل هللا اللبناني  

ال من الزب   الشعبي  لصالح عناصر الحرك  في لبنان وسوريا  وس ندم محكم  ااح فل وننل أمو 
وقال الشاباى نن ن ائج ال حني  أكدا ال نارل بين فصائل  بحن  ائح  ا  ام خفل األيام النادم  

المناوم  الفلسةيني  والمحور الشيعي وخاص  ح ل هللا  حيل يندم ح ل هللا مواقع  العسكري  
 لفصائل الفلسةيني  لل درل ب ا  وك لى يعةي الح ل  مويف  لعناصر المناوم  الفلسةيني  ل

 15/8/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يدعي إحباط عملية طعن بالقدس قبل أسبوع .01
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لي  في قالا صحيف  معاريص العبري  نن السلةاا سمحا بنشر  فاصيل حول  مكن الشرة  احسرائي
و عما الصحيف  أن العملي  ال ي أحبةا ب اريخ  الندس من نحباة عملي  ةعن قبل أسبوا 

وادعا أن  عاما  26كان ينوي  نفي ها فلسةيني من سكان الخليل يبلغ من العمر  8/8/2018
 شرة  ألنوا النبل عل  الشال الفلسةيني وبحو    سكين وبخاخ  غا  مسيل للدموا العناصر 

 15/8/2018، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
 

 وزيادة الميزانية األمنية : الدمج بين القوة العسكرية واالقتصادية2030 نتنياهو يستعرض رؤيته األمنية لـ .01
اس عرل رئيس الحكوم  احسرائيلي   بينيامين ن نياهو  اليوم األربعاء  أمام المزلس : باسل مبربي

األمني  والسياسي  )الكابينياو  الرؤي  األمني  احسرائيلي  لعام  الو اري احسرائيلي الُمصبَّر للشؤون
ال ي قام بصياغ  ا خفل العامين األخيرين  في زلس  هي األول  قمن سلسل  من الزلساا  2030

 ال ي سُ عند في ه ا الشأن ُمس نبف  
في الز و ي   و ةر   ن نياهو نل  ال  ديداا المح مل   ُمس عرقا  خةواا يرا أن ا سُ ساهم

 لل  ديداا الُم وقع  خفل العند المنبل 
من النا ج النومي احزمالي في موا اا  %0.3وح    %0.2ويع  م ن نياهو ن يادا مي اني  الدفاا بنسب  

مواصل  نزراءاا  وفير الموارد في الزيشن احسرائيلي  عل  أن  شمل ال يادا الزديدا في مي اني  
األز  ا األمني  بما في ا الزيش وز ا  األمن احسرائيلي العام )الشاباىو  األمن  مصاريص نزميف 

 وز ا  ااس خباراا الخارزي  احسرائيلي  )الموسادون 
من النا ج النومي  %6  وصرص حوالي %4أو  3وي دص ن نياهو نل  ن حني  نمو سنوي بندر 

لنا ج النومي احزمالي نل  نصص احزمالي عل  زميف ااح يازاا األمني  )   و وحينما يصل ا
  ريليون دوار س  م نعادا النار في النسب  المةلوب  للصرص عل  اح يازاا األمنن 

ج ال يادا الُمنرر نقاف  ا لمي اني  األمن  نل  نسلسل  من المواقيف ومن بين ا   ع ي   وسُ َخصَّ
لدفاعاا الصاروخي   ومواصل  الندراا ال زومي   و ع ي  الندراا في مزال السايبر  و حسين ا

 العمل عل   حصين الزب   الداخلي   واس كمال نقام  الزدران األمني  عل  حدود الدول ن 
وقال ن نياهو: نبسبل مساح نا الزبرافي  الصبيرا واك ااا السكان وكقرا ال  ديداا حولنا  س كون 

دول  بحزم مماقل  ااق صاد احسرائيلي ااح يازاا األمني  احسرائيلي  أكبر دائما من اح يازاا أي 
قوي اليوم للدرز  أن  يس ةيف أن ي حمل ه   ال يادا وفي أي حال من األحوال سي م النيام ب    

وأقاص: نخفل العندين األخيرين أقمنا اق صادا حرا من  ال يادا مف الحفاا عل  مي اني  مسؤول ن 
  وحيال كقر ال  ديداا نزد أنفسنا اليوم في مكان أزل خدم  اح يازاا الدول  وعل  رأس ا األمن
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معاكس  اليوم نقةر نل  ااس قمار أكقر في األمن من أزل الحفاا عل  ننزا ا نا وقمان 
مواصل  نمونا ااق صادي    الدمج بين قو نا العسكري  وااق صادي  سي يد من كون نسرائيل  خرا 

 دبلوماسي ن بنار دول أخرا وب لى س  ع   أيقا قو نا ال
 15/8/2018، 48عرب 

 
 

 مسؤول إسرائيلي: اتفاق التهدئة مع حماس دخل حيز التنفيذ .01
قال مسؤول نسرائيلي كبير  مساء يوم األربعاء  نن ا فا  ال  دئ   : رزم  نالندسن دوا كوم -غ ا 

ا عل  مف حرك  حماس دخل حي  ال نفي  بناء  عل  اا فا  ال ي كان  م عند  عنل الحرل األخير 
نمصر واألمم  ننقول   احسرائيليوننلا النناا العبري  العاشرا  عن المسؤول   2014غ ا في صيص 

سرائيل عل  العودا ل فاهماا حرل  وال ي   وقص  2014الم حدا  وصل ا نل  ا فا  مف حماس وا 
و يادا  بموزب ا   وقص عن ال زماا عل  الحدود  وفي المنابل ي م ف ح المعابر الحدودي  لب ا

  مف ف ح األربعاءوأقاص نأصبح اا فا  ساري المفعول من  ه ا يوم  أميالن  9مساح  الصيد نل  
وأشار نل  أن   م نةفا و راء المزلس الو اري  معبر كرم أبو سالم و وسيف مساح  الصيدن 

 عل  اا فا  ودخول  حي  ال نفي   ]أمس[ المصبر نالكابنيان اليوم
س درس في األسابيف المنبل  في حال اس مر ال دوء ا خا  خةواا نقافي  ل حسين  وبين أن نسرائيل

 الوقف في غ ا  وا عادا  أهيل البني  ال ح ي  للميا  والك رباء في النةاا 
 15/8/2018القدس، القدس، 

 
 لن تكون هناك تسوية مع حماس بدون عودة الجنود والمواطنين مسؤول إسرائيلي يزعم: .11

قال مصدر سياسي نسرائيلي رسمي  يوم األربعاء  نن  لن  كون هناى أي : رزم  خاص   -رام هللا 
  سوي  سياسي  مف حرك  حماس بدون عودا الزنود والمواةنين الموزودين لدا الحرك  بب ا 

وأكد المصدر في بيان رسمي و ا عنل ان  اء از ماا المزلس الو اري المصبر نالكابنيان  أن  
 ال دوء ال ام عل  المدا الةويل للحدود من أزل  حني  ه   ال سوي  يزل الحفاا عل  

وادع  في البيان ال ي نشر   قناا ريشا كان  بأن ال دوء الحالي هو ن يز  لعملي  الزيش بب ا 
 واألممي   –وال ي س س مر وف  الحاز   مشيرا نل  أن   م  حنين  بفعل الوساة  المصري  
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لم و وسيف مساح  الصيد بناء عل   لى الوساة   وبندر ما ي م الحفاا وأقاص ن م ف ح كرم أبو سا
عل  ال دوء سنس مر في ال عامل مف النقايا احنساني  و لى بال  امن مف ز ود نعادا أبنائنا 

 ومواةنينا من غ ان 
 15/8/2018القدس، القدس، 

 
 لغاء اتفاق "التهدئة"عائلتا جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس تطالب المحكمة العليا بإ .10

أعلنا عائل  الزندي األسير احسرائيلي هدار غولدين ال ي  ح ز  : ناير مزلي -  ل أبيل
نحماسن زقمان  وزقمان صدين  شاؤول  رون  ال وز  نل  محكم  العدل العليا في الندس البربي   

خدام وسائل عسكري  للمةالب  ب زميد اا فا  واش راة  نفي   ب يادا القبة عل  نحماسن باس 
وقال سمحا غولدن  والد هدار  نن اللزن  الو اري  لشؤون األسرا والمفنودين ال ي ُعي نا  وغيرها 

قبل نحو عامين في ال اا فا  مف  ركيا  لم  ل ئم أبدا   وأقاص ناآلن بعد أن قررا الحكوم  
 محكم  العليا بمساعد نان ال خلي عنا قاني   في نةار ا فا  مف حماس  دفع  قدما   نةالل ال

وأكد أن نحماسن نزحا في ال  رل من مسأل  نةف  سرا  األسرا احسرائيليين بسبل عز  رئيس 
 الو راء بنيامين ن نياهو  وو راء نالكابنيان )الحكوم  المصبراو  عن دفف الحرك  نل   بيير موقف ا  

  16/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 بالهدوءمعابر غزة ويربط مجددًا استمرار فتح  ليبرمان يتجاهل بينيت .11

دور ليبرمان و ير زيش زأفي  أن  رزم  خاص   رام هللا  من 15/8/2018القدس، القدس،  كرا 
ااح فل   زاهل يوم األربعاء  ال صريحاا الحادا ال ي أةلن ا نف الي بينيا و ير ال ربي  وال عليم 

وقال ليبرمان في  صريحاا ح اع   ا و وسيف مساح  الصيد قد  بشأن قرار نعادا ف ح المعابر لب  
الزيش  نن  ليس لدي  الوقا للرد عل   لى السخافاا  مشيرا  نل  أن  ي نبل أي نند وهو أمر يدلل 

وبشأن ف ح المعابر  قال نن  ةالما اس مر ال دوء فإن سكان غ ا سيس فيدون   عل  قو   وحقور  
 سرون  وف  وصف  وفي حال عاد العنص ف م الخا

رسال  صو ي  م رزم  نل  اللب  بل  ليبرمان  أن 16/8/2018الشرق األوسط، لندن، ونشرا 
العربي  وموز   نل  أهالي قةاا غ ا  قائف  ننن العنص ا يزدي نفعا   في حين يزلل ال دوء 

  لكن م سيخسرون المنفع ن  وأوقح أن  نن ا نعما نسرائيل بال دوء واألمن  فإن  لى سينةب  علي م
 في حال خر  ال دوءن  وأكد ليبرمان أن  يمي  بين قيادا نحماسن والسكان في غ ا 
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وأقاص ليبرمان في الرسال  ال ي نشرها موقف منس  أعمال الحكوم  احسرائيلي  في المناة  
عين ألفا  من الفلسةيني   أن ننسرائيل ليسا المشكل  بالنسب  للب اويين  بل الحلن  مشيرا  نل  أن  س

سكان النةاا عملوا في نسرائيل قبل ا فا  أوسلو  ورأا أن قةاا غ ا نيمكن أن يصبح سنبافورا 
حماس وسياس  ان  وشدد ليبرمان عل  أن ا فا  ة في حال  خلج الب اويون من حكم الشر  األوس

منوها  مف  لى بأن  ال  دئ  ةويل األمد يزل أن ي قمن أوا  ملص األسرا والمفنودين احسرائيليين 
ال ةوراا الميداني  هي ال ي س حدد بشكل قاةف مس نبل العفقاا بين الةرفين  وح ر من أن  ن ا 

 اخ ارا حماس العنص  فإن نسرائيل س رد بنوا أكبر عما كان علي  الوقف في المراا السابن  
  
 

 بات مبكرة واستكمال بناء حاجز غزةغزة للتحضير النتخابخبراء إسرائيليون: "إسرائيل" معنية بالتهدئة  .11
ويشير الخبراء والمحللون في  ل أبيل نل  أن النياد ين السياسي  والعسكري  في نسرائيل معني ان 
با فا  ال  دئ  مف حرك  نحماسن  في ه ا ال وقيا  حديدا   و ح ازان نلي  مقلما  ح اج نلي  قيادا 

رس نمكاني  ال وز  نل  ان خاباا مبكرا خفل بقع  الحرك   فرئيس الو راء بنيامين ن نياهو  يد
ش ور  نقاف  نل  أن  ا يوزد هناى أي هدص محدد لمواصل  ال صعيد وا عفن حرل عل  النةاا  
في حين أن الزيش احسرائيلي يح اج  بحسل  نارير أمني   نل  كسل الوقا اس كمال بناء حاز  

األنفا   كما أن نحماسن من ز   ا معني  ب خفيص عل  ةول الحدود مف قةاا غ ا لمواز   خةر 
الحصار الخان  عل  النةاا  خوفا  من غقل السكان ال ين ي  مون ا بالفشل في  وفير حياا 
ةبيعي  ل م  و ريد عفوا عل   لى أن  حا  بدور كفعل م م في اا فاقياا احقليمي   وقد اخ ار 

 ف  من م يواز  ان ناداا شديدا الةرفان ال وصل نل  ن سوي  صبيران  ألن ك
  16/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 باراك: حماس باتت ضابطة اإليقاع وحكومة نتنياهو مشلولة .11
قال رئيس الو راء وو ير األمن سابنا   ني ود باراى  في منابلٍ  مف هيئ    هير أندراوس: - الناصرا

مارس الماقي وح   اليوم با ا  /ودا في ش ر   ارالبل احسرائيلي   )كانو  نن   من بدء مسيراا الع
حماس قابة  احيناا  نْ  أن    ُباٍدر م   شاءا  في حين أن  حكوم  ن نياهو أصبحا الُم لني    
دون أْن  نوم بأي  عمٍل عسكريٍ  أْو سياسيٍ  من أزل حل  ُمعقل  حماس ونُمعاناان الُمس وةنين 

 احسرائيليين في الزنول  كما قال 
 15/8/2018 رأي اليوم،
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 تدرس إلغاء نقل الغاز عبر تركيا "إسرائيل" .11
 ل أبيل:  وصلا لزن   حني  في و ارا الخارزي  احسرائيلي   نل  ن يز  مفادها أن مشروا مد 
أنابيل عبر البحر من  بار البا  احسرائيلي  نل  أوروبا عبر  ركيا هو خةأ اس را يزي  وأن أفقل 

ل  هي ننل البا  عبر مصر  وأوقح ال نرير  ال ي يع بر نسريا زدان و م  سريب  وأقمن وأربح وسي
لبعل الصحافيين احسرائيليين أمس األربعاء  أن  ركيا با ا دول  قفقل  وعفقا  ا الخارزي  
م نلب   و دخل في صراعاا مف دول الزوار نقليميا  ومف أهم دول العالم  ول لى فإن الصفناا مع ا 

وقال ال نرير نن هناى بديف زيدا اق صاديا واس را يزيا هو عبر أراقي اليونان  لكن   نرا غير مس
الوقف ااق صادي ل  ا البلد وصراع  مف  ركيا يزعل  هو أيقا أقل أمنا  ولكن ننل البا  
احسرائيلي عبر األراقي المصري  هو أكقر أمنا وأوفر اق صاديا  ألن مصر أصبحا دول  مس نرا  

 ا أن مصر مفقل  عل  الدول ين الم كور ين في حال بيف نسرائيل البا  نل  دول  سيا كم

 16/8/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 نما في تعاظم قوة إيرانا  ومشكلتنا ليست في قطاع غزة و  ةنواجه مشكلة في سوري جنرال إسرائيلي: .11
ي  لدول  نسرائيل ليسا في قةاا الناصرا ل وكااا: قال زنرال نسرائيلي ساب  نن المشكل  الحنين

 كر الزنرال احسرائيلي  يعنول عميدرور  أن  عاام قوا و    غ ا  ننما في  عاام قوا نيران في سوري
نيران في سوريا هي المشكل  الحنيني  حسرائيل  وليسا قةاا غ ا  وبأن نسرائيل اه ما بالنةاا 

 عل  حسال   ايد قوا نيران في األراقي السوري  
ن  مساء يوم األربعاء  أن رئيس مزلس األمن النومي احسرائيلي  jdnكر الموقف احلك روني العبري ن 

الزنرال يعنول عميدرور  أوقح مشكل  ال  دئ  أن ا لم  خل  ردعا أمام أي ةرص مواز  حسرائيل  
حال  من    فإن  خل 2006ورغم فشل الزيش احسرائيلي في الحرل احسرائيلي  عل  لبنان  صيص 

واع بر الزنرال عميدرور أن اح فل الزيش    ال دوء في الزب   الشمالي   المواز   للبنان وسوري
احسرائيلي لنةاا غ ا  بمقاب  نحماق ن  ألن  يعني نلناء مسؤولي  مليوني فلسةيني عل  عا   

زرا نسرائيل وح ر عميدرور قةاا غ ا وحرك  نحماسن من زر  نسرائيل  وهو ما لم يمكن  حمل  
 لحرل في غ ا  بدعوا أن  في  لى الحال  سيكون الرد احسرائيلي قاسيا ومؤلما 

 15/8/2018 رأي اليوم،
 

  48 المؤّرخ اإلسرائيلّي بيني موريس: كان علينا طرد جميع الفلسطينيين في الـ .11
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ك ابا  زديدا   حا  أصدر المؤر خ احسرائيلي   البروفيسور بيني موريس  من  هير أندراوس: - الناصرا
عنوان نمن دير ياسين نل  كامل ديفيدن كشص في  الننال عن  رائ  العنصري    نْن لم  ُكن الفاشي    
علما  أن   كان ح   قبل عد ا سنواا  ممقف  لما ُيةَل  علي  اليسار الص يوني   وح   أن   رفل 

 ُمح ل     في القف   البربي   ألن  ا منةن    1986خدم  ااح ياة عام 
  1948في منابل  مف صحيف  )يديعوا أحرونواو أك د موريس عل  أن  نسرائيل أخةأا في العام 

 لى ألن  ا لم  ةرد زميف العرل من نسرائيل نل  األردن خفل نحرل ال حريرن   اعما  لو أن    م  
 ودي    وه ا الحل   شد د    ةبي  الخة    لكانا قاما دول  فلسةيني   في األردن  وفي نسرائيل دول  ي

ل المشاكل للزميف وُيخف ص للحد األدن  العنص  اف ا  في الوقا عين  نل  أن  خة   بن  كان سيح 
غوريون  ةرد الفلسةينيين  ا ُيمكن اليوم نخراز ا نل  حي   ال نفي   ألن  نسرائيل أهدرا الفرص  في 

   عل  حد   عبير  1948العام 
  سؤاٍل قال نن  رفل عرفاا لفق را  السخي  ال ي قد م  ني ود باراى ل  في وفي معِرل رد   عل

كامل ديفيد  أد ا نل   نامي قو ا اليمين احسرائيلي   وبال الي  أقاص  فإن  عرفاا سحل البساة من 
قال  حا أرزل اليسار الص يوني   كما أك د  و ةر   نل   أييد الُمس زلبين الي ود من الدول العربي   و 

نن  مواقف م اليميني   نابع  من الببن ال ي لح  ب م قبل وصول م نل  نسرائيل من قبل األنام  
العربي    وعلي   فإن  م يرفقون أي   نا ٍل عن حب   ُ رال من نسرائيل لصالح الفلسةينيين   ابف قائف  

وااح نار واا دراء من قبل بما أن  الي ود  ال ي اسُ زلبوا من الدول العربي    عر قوا لإلهاناا 
 األنام  الحاِكم   فإن  م اليوم ُيحاٍولون اان نام من الفلسةينيين 

وأق ر موريس بأن   ُيواٍف   ماما  عل  المنول  بأن  نسرائيل هي نفيلف بالزونبلن العربي   وهو ال وصيص 
ن  ن ا با ا سوري   ال ي وقع  ني ود باراى  وُيقيص أن  ه ا الوصص  أك د أكقر بعد نالرب يف العربي 

الزونبل الحنيني   اف ا  نل  أن  نعادا الفزئين الفلسةينيين ال ي ُينيمون في سوري   حسرائيل هو أمٌر 
مرفوٌل علي   زمل   و فصيف   وع ا سنوة باراى السياسي  نل  رفل عرفاا الُموافن  عل  

وهازم موريس العنلي   العربي    قائف  نن  ا  ؤمن   2000ااق راحاا ال ي قد م ا ل  في كامل ديفيد عام 
بالعنص والدماء  وبال الي فإن  مبدأ نالفيلف بالزونبلن وعل  السف  س ع مد نسرائيل للُمحافا  عل  

  ااس را يزيوزودها  سيبنيان الشعار الوحيد عل  المدا 

 15/8/2018 رأي اليوم،
 

 شمالية لفلسطين المحتلةيهوديًا من أمريكا ال 239استقطاب  .11
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ي وديا  زديدا   239قالا النناا السابع  العبري   نن الحكوم  احسرائيلي  اس نةبا : فلسةين المح ل 
 من دول أمريكا الشمالي   ل زنيدهم في صفوص الزيش  و وةين م في األراقي الفلسةيني  المح ل  

قي الفلسةيني  عل  م ن ةائرا خاص  وأوقحا النناا  أن المس وةنين الزدد وصلوا نل  األرا
 و 1948حةا في مةار نبن غوريونن قرل مدين   ل أبيل )وسة فلسةين المح ل  عام 

 15/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مسؤول إسرائيلي سابق: الحديث عن اجتياح غزة سخافة .11
سرائيلي نيعكوص عاميدرورن  وصص الرئيس الساب  لمزلس األمن النومي اح األناقول: - الناصرا

وقال عاميدرور في حديل ن اعي  اليوم  ردا  الدعواا نل  نعادا اح فل قةاا غ ا  بلنالسخاف ن 
عل  الدعواا ال ي أةلن ا بعل السياسيين احسرائيليين ب  ا الشأن: نه   سخاف   ومن ين ر   لى 

النةاا  فما ال ي سنفعل  في اليوم ال الي؟ وأكمل: نفلنف رل أننا قمنا باح فل  ا يدرى ما ينولن 
 ن ول  المسؤولي  في النةاا والمسؤولي  عل  مليوني شخج؟ ه ا من ر  ا يمكن أن يكون زديا ن 

ورأا عاميدرور أن مشكل  ال سوي  السياسي  المةروح  مف حرك  حماس في غ ا   كمن في  نديم 
ل ف را ال  دئ   وه ا يعني أن عل  )نسرائيلو قمان  لحماس بأن قدرا  ا العسكري  لن   قرر خف

 أيقا أن  ع   قدرا  ا كي  نةف الةري  أمام  عاام قدراا الحرك  
 15/8/2018، فلسطين أون الين

 
 ضابط إسرائيلي يتهم "الموارد البشرية" بالمّس باستعدادات الجيش .11

  الموارد البشري  بال سبل في ا   م قابة في الزيش احسرائيلي شعب :نالندسن دوا كوم -رام هللا 
و كرا صحيف  هآر س العبري  أن  الزنرال   رازف قدراا الزيش  واس عداد  ألي  مواز   منبل  

اح ياة ني سحا  بريىن وز   رسال  شديدا الل ز  نل  المس وياا النيادي  العليا في الزيش  وألعقاء 
 زنود وقباة حول الوقف في الزيش احسرائيلي لزن  الخارزي  واألمن في الكنيسا قم ن ا أقواا  ل

وقال بريى نن  أزرا حواراا مف عشراا الزنود والقباة من عدا ُشعل وأ را ووحداا عسكري   
ووصص هؤاء الزيش بأن  مؤسس  م وسة  المس وا  عاني من ال آكل بسبل كقاف  الم ام  وقل  

وَأقاص نبريىن  فعي  خاص  لدا القباة الشبان اس ماا المس وا النيادي لمشاكل الزنود وأل م  الدا
أن مناوم  الموارد البشري   عمل بناء عل  اع باراا ال وفير في النفناا المالي   فيما أصبح القباة 
الميدانيون مزموع  زبناء يخشون  نديم الشكاوا  وقال نن الزنرااا في الزيش احسرائيلي ي م م 

 الما ر عل  حسال الزوهر 
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 15/8/2018القدس،  القدس،
 

 األحزاب الدينية اليهودية تبدي استعدادها الحتواء أزمة قانون التجنيد منعًا النتخابات مبكرة .10
أبدا األح ال الديني  الي ودي  في اائ فص الحكومي احسرائيلي  يوم :  رزم  خاص  -الندس 

ا منعا  ان خاباا مبكرا في ال األربعاء  اس عدادها اح واء أ م  قانون ال زنيد وال وصل ل فاهما
 الخففاا حول النانون 

وبحسل ن اع  ريشا كان العبري   فإن موشي  غافني أحد أعقاء الكنيسا عن ح ل ي دوا ه وراا 
أبلغ أعقاء كنيسا من أح ال أخرا خفل زلس  مبلن  أن  سي م ال وصل ل فاهماا داخل الح ل 

 عديفا ةفيف  عل  النانون ل مرير  من قبل األح ال وأشار نل  أن  سي م ندخال  ب  ا الشأن 
 الرافق  لصيب   الحالي  

 15/8/2018القدس، القدس،  
 

 2014االحتالل يغلق ملف التحقيق بمجزرة رفح صيف  .11
أعلن المدعي العسكري العام احسرائيلي  شارون أفيى  يوم األربعاء  أن  قرر نغف  : بفل قاهر

  2014ن أكبر وأبشف مزا ر زيش ااح فل خفل العدوان عل  غ ا عام ملص ال حني  في واحدا م
 وال ي يشار نلي ا في الصحاف  احسرائيلي  بلنيوم الزمع  األسودن  في  لى اليوم  األول من  ل/

  نف  زيش ااح فل ما يصف  بلنناام هنيبعلن  لمنف أسر أحد زنود   وأةل  نيران 2014أغسةس 
لبر والزو والبحر با زا  منةن  في مدين  رفح  وأسفر نةف  النار عن من ل أكقر كقيف  للباي  من ا

فلسةينيا  نقاف  نل  من ل الزندي هدار غولدين  ال ي ما  الا زق   مح ز ا في قةاا  150من 
وقرر أفيى أا  ف ح الشرة  العسكري   حنينا في ه   المز را وعدم ا خا  أي نزراء زنائي أو  غ ا 

 قد القباة القالعين في المز را   عسكري
 15/8/2018، 48عرب 

 

 احتجاج إسرائيلي على محكمة الهاي إنشاء آلية لضحايا فلسطين .11
 كرا صحيف  ننسرائيل اليومن صبا  األربعاء  أن نسرائيل اح زا لدا : األناقول – الندس

القحايا في فلسةينن ل نديم المحكم  الزنائي  الدولي  في اهاي  بسبل قرارها ننشاء  لي  نمن أزل 
و نول الصحيف  احسرائيلي  نن  حال  من النل  الكبير  سود في  شكاواهم قد نسرائيل من خفل ا 

المس ويين السياسي والنانوني في نسرائيل  بسبل الخةواا ال ي ا خ   ا المحكم  الزنائي  الدولي  
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قد ها  واصف   قرار المحكم  الصادر قبل ش ر  وال ي  را في ا الحكوم  احسرائيلي   وز  ا  م شددا  
  نريبا   بأن  قرار غير مسبو  

 15/8/2018القدس، القدس، 
 

 فلسطينيات داخل المسجد األقصى 8الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .11
اع نلا الشرة  احسرائيلي  سا فلسةينياا من داخل المسزد األقص  : فاةم  أبو سبي ان -الندس 

وأفاد ش ود عيان لمراسل  وكال  األناقول   اليوم األربعاء  وحول  ن نل  ال حني  في مدين  الندس 
 فلسةينياا ا ر اليوم األربعاء  8أن الشرة  احسرائيلي  العامل  في المسزد األقص  اع نلا 

وعرص من بين المع نفا ناهدا أبو شنرا  وهي شنين  رئيس الحرك  احسفمي  في ننسرائيلن رائد 
 وسلسبيل أمارا  وسازدا محاميد  وسما  محاميد  ونور محازن   وابن  ا )لم يحدد اسم او  صف  

و كر الش ود أن النواا احسرائيلي  اح ز ا الف ياا عند أحد أبوال المسزد األقص   قم ننل  ن 
 ألحد مراك  الشرة  احسرائيلي  في الندس لل حني  مع ن 

 15/8/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 هيئة األسرى: أسرى احتجزوا داخل الحمامات لساعات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض .11
ننلا هيئ  شؤون األسرا والمحررين  اليوم األربعاء  ش اداا قاسي  ألسرا  عرقوا للقرل : رام هللا

ل ا  بأن األسير وأفادا ال يئ  في  نرير  والش م ال نكيل ب م خفل عملياا اع نال م وال حني  مع م 
عاماو من مدين  نابلس   عرل للقرل العنيص بأعنال البناد  والركل خفل  26رامي أحمد كوسا )

  كما خقف ل حني  قاس في سزن عسنفن لمدا ش ر   عرل 20/6/2018اع نال  من من ل  ب اريخ 
 سزن نمزدون  نل في  لل نكيل واحهان  عل  أيدي المحننين قبل أن يننل 

وقال األسير كوسا: ناح ز وني في  ن ان  قين  زدا وعديم  احقاءا وال  وي   و اا زدران خشن  
ح   اا كاء علي ا  وبداخل ا مرحال من الباةون  أزبرا عل  النوم فوق  لقي   أس ةفللباي  لم 

ا   المساح   وقد شعرا بااخ نا  وقي  في ال نفس  وقدموا لي ةعاما سيئا للباي  كما ونوع
 يوما بشكل م واصلن  28وحرموني من ااس حمام أو  بير مفبسي ألكقر من 
عاماو من مدين  زنين  أن  اع نل ب اريخ  35وفي نفادا مشاب     كر األسير فادي سعيدان )

من من ل  في ساع  م أخرا من الليل  بعد أن أقاروا الرعل وال عر في نفوس أةفال    4/6/2018
مرك   حني  الزلم  وف شو  عاريا  وخفل ال حني  مع   نل  ل   وبعدها اق ادو  وقاموا ب ف يش من

  اح ز و  في الحمام لساعاا  ووقعو  في  ن ان  قين  كري   الرائح 
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 15/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس 20المصادقة على بناء  .11
لا بلدي  ااح فل في الندس المح ل   وما  سم  نسلة  أراقي نسرائيلن  نل  ا فا    وص: الندس

 ألص وحدا اس يةاني  زديدا في أنحاء مدين  الندس  20يوم األربعاء  ي م بموزب  بناء 
مفيين م ر مربف   3ويشمل اا فا   بناء مناة  عمل ومناة   زاري  وفناد  زديدا عل  مساح  

مشروا مدخل مدين  الندس المم د عل  ةول ما يسم  نشارا بيبنن  ومف ر  نبياان    أ ي في نةار
ونزفعاا رامن  ونبسباا  ئيصن  ونهار خو سبيمن  والمالح   ونكرباا يوفيلن  والمنةن  الصناعي  

 في نعةروان  وال ل  الفرنسي   نل  زانل مناة  أخرا 
ل  بينما كمليون شي 600وسائل اعفم اسرائيلي    وس س قمر ما  سم  نسلة  أراقي نسرائيلن بحسل

مليون أخرا سي م زمع ا من احيراداا الم وقع  من الرسوم والزباياا ل سوي  الوحداا  800
 السكني  

ل في البني  ال ح ي  واألماكن كميار شي 1.4كما  م اا فا  خفل از ماا بين الزانبين عل  اس قمار 
 العام  في أحياء المدين  

 15/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 صيادين قبالة بحر مدينة غزة وتصادر مركبين 4بحرية االحتالل تعتقل  .11
صيادين قبال  بحر مدين   4  صبا  اليوم الخميس  احسرائيلياع نلا بحري  ااح فل  :وفا –غ ا 

الصيادين  بأن زنود بحري  ااح فل ف حوا  وأفاد مراسلنا ننف  عن أحد غ ا  وصادرا مركبي صيد 
نيران أسلح  م الرشاش  عل  مراكل الصيادين قبال  بحرا منةن  السوداني   وقاموا باع نال 
الصيادين: محمد أحمد  ايد ونزل   امر  و وفي  سعيد عاشور السلةان  ورأفا محمد علي يوسص 

المركبين وننل م زميعا  نل  ميناء اسدود  السلةان  من عل  م ن مركبي صيد  نقاف  نل  مصادرا
 احسرائيلي النريل من غ ا 

ويأ ي اع نال الصيادين بعد يوم واحد من سما  سلةاا ااح فل ب وسيف منةن  الصيد في بحر 
 قةاا غ ا 

 16/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

   االحتالل يهدم منشآت سكنية في القدس بحجة عدم الترخيص .11
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هدما زرافاا  ابع  لبلدي  ااح فل في الندس   حرس ا قوا عسكري  مع  ا  صبا  : وفا -الندس
اليوم األربعاء منشآا سكني  في بلدا العيسوي  وسة الندس  وحي زبل المكبر زنول شر  المدين  

 بحز  البناء دون الحصول عل   راخيج من البلدي  
ي  العبري  هدما منشأا سكني  مكون  من شن ين في زرافاا البلد ننوقال مراسل نوفان في الندس  

شارا المدارس بالعيسوي   في حين هدما منشأا أخرا في شارا الواد بزبل المكبر  وسة ةو  
 عسكري محكم فرق  ااح فل عل  مكان ال دم في المنةن ين 

 15/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 طينيين لن تتكرربركة: مشاهد قوافل الالجئين الفلسمحمد  .11
قال رئيس لزن  الم ابع  العربي  العليا محمد برك   نن مشاهد قوافل الفزئين ال ي غادرا : رام هللا

أرل فلسةين ن يز  ال ة ير العرقي ال ي مارس   العصاباا الص يوني  وزيش ااح فل احسرائيلي 
 أقر   نالكنيسان احسرائيلي  مؤخرا   لن   كرر  وه ا هو ردنا عل  نقانون النومي ن ال ي 1948عام 

من المزلس  29  في اف  ا  الدورا 1948وأقاص  في كلم   نياب  عن أهلنا في أراقي عام 
المزلس يأ ي بعد أيام من المااهرا الزامع  الكبيرا ال ي قاد  ا لزن  الم ابع  العليا  المرك ي  أن

ينيين ومن الي ود ال ين از معوا لدحر قانون ألص مواةن من العرل الفلسة 60وشارى في ا أكقر من 
النومي   وهي أفندا ن نياهو صواب  بشعار  ا وا ساع ا وشمول ا  ولم يزد ما ي ازم ب  ه   المسيرا 
نل  من خفل علم فلسةين ال ي نع   ب   ونع   أننا مناقلون من أزل حننا في وةننا وحننا في 

 البناء والمواةن  الكامل  
عبنا وفي المااهرا الكبرا ال ي زرا األسبوا الماقي  حدد أن ه ا وةن  وهنا بيو نا ش أنوأقاص 

والعربي  لب نا  وا نس زدي حنوقنا من أحد ألننا أصحال البفد ونعيش في وةننا ال ي ا وةن لنا 
سوا   مشيرا نل  أن قانون النومي  موز  نل  كل الشعل الفلسةيني في كل أماكن  وازد  قد حن  
في الدول  والعودا والندس وح   حن  في الحياا  ويأ ي م مما ومكمف ومعدا لصفن  النرن ال ي با ا 

 مفمح ا واقح   وال ي  عدها احدارا األميركي  لإلز ا  عل  فلسةين وشعب ا 
 15/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 انتشار السالح بالمجتمع العربيالمراقب: الشرطة اإلسرائيلية فشلت بمنع  .11

قال مراقل الدول  احسرائيلي في  نرير نشر  اليوم  األربعاء  نن أز  ا األمن  وخاص  : بفل قاهر
الشرة  وز ا  األمن العام )الشاباىو  فشلا في منف ان شار واس خدام السف  غير المرخج في 
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  ار فاا نسب  الزريم  في الشارا العربي  المز مف العربي  األمر ال ي كان ل  األقر ال ائل عل
 وكان  خرها زريم  ق ل أحمد  هدي عقامن  في باق  البربي   مةلف األسبوا الحالي 

وح    شرين  2000رزف وامرأا في المز مف العربي ُق لوا في األعوام  1,236ووفنا للمراقل  فإن 
من مزمل النساء الف ي  %42ا عربي   أي امرأ  30ُق لا  2016  وخفل العام 2017نوفمبر  القاني/

نوفمبر من العام  وح   ش ر  شرين القاني/ 2017ُق لن في  لى العام في نسرائيل  ومن  مةلف العام 
نساء عربياا  وعدد المراقل في  نرير   الصادر  حا عنوان نمواز   الشرة  لحيا ا  10نفس  ُق لا 

ر في بلداا المز مف العربي والمدن المخ لة  في األعوام السف  غير النانوني وأحدال نةف  النا
ن  مزموع  من احخفاقاا في معالز  السلةاا ل    الااهرا ال ي  واصل حصد 2014-2016

 األروا  
وبحسل المراقل  فإن انعدام ال نسي  بين الشرة  والشاباى والزيش احسرائيلي أدا نل  فندان 

بشأن ان نال األسلح  في المز مف العربي  وخاص  في الحااا  معلوماا اس خباري  في ال حنيناا
ال ي حننا عدا ز اا في ا بال وا ي  وادعا الشرة  في ردها عل  ال نرير أن نالشاباى ا يسلم ا 

 معلوماا اس خباري  بصورا دائم   األمر ال ي يقف صعوباا أمام  ةبي  النانون بشكل فع الن 
اء الشرة  بأن ا  حارل ااهرا حيا ا السف  واس خدام  في المز مف وأقاص المراقل أن  رغم ادع

العربي  نا أن الواقف يؤكد عل  أن عدد ه   الزرائم ار فف  األمر ال ي يدل  بحسل المراقل  عل  
 نصعوب  مواز   الشرة  بشكل فعال ل    النقي ن 

ون أن م ا يعرفون الم ازم ب عم و ةر  المراقل نل  حااا يرفل في ا القحايا  نديم شكوا ويد ع
ل  رفل ش ود  نديم معلوماا خشي  ان نام و نايص موقف  أن م نليسوا م خاصمين مف أحدن  وا 
الزريم  بعد وقوع ا مباشرا  وادع  أن سببا  خر لصعوب  زمف الشرة  ألدل   نابف من أن نالشوارا 

 ن العقور عل  موقف الحدلن في بعل البلداا العربي  بدون أسماء  األمر ال ي يصع ل م
و ا ر معةياا الشرة  الواردا في  نرير المراقل أن نسب  المواةنين العرل القالعين في زرائم 

من مخالفاا  %40عنص وسف  أعل  بكقير من نسب  م بين السكان  وبحسل المعةياا  فإن 
من زرائم  %60ي العنص ال ي  عاملا مع ا الشرة  قالف في ا مواةنون عرل  وهم قالعون ف

ةف  النار في المز مف  الن ل ال ي وقعا في البفد خفل ف را ال نرير  ونسب  مخالفاا السف  وا 
من مخالفاا نةف  النار في  %70من نسب  ا في المز مف الي ودي  وحوالي     17.5العربي أعل  بل

خالفاا نةف  النار في من م %95المز مف العربي منسوب  لمواةنين بدون مال زنائي  كما أن 
 مناة  سكني  وقعا في بلداا عربي  

 15/8/2018، 48عرب 
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 عائلة في غزة 25تدمر مصدر رزق  "إسرائيل"صواريخ  .10

عائل  فلسةيني  مصدر ر ق ا الوحيد  25نور أبو عيش : بدون ساب  نن ار  فندا أكقر من  -غ ا
 بسل السياراا بمدين  غ ا بعد أن دم را الةائراا احسرائيلي  الحربي  مصنعا  ل

والخميس الماقي  قصفا الةائراا الحربي  نمؤسس  سعيد المسحال القنافي ن  ال ي كانا   وسة 
 منةن  سكني  حيوي     وازد قبال  ا  لى المبسل  

من المبسل   ما  سبل ب وقص العمل في ا بشكل  %80وألحنا الصواريخ احسرائيلي  القرر بنحو 
عامف   بحال  من الصدم  بعد أن  25عاملون داخل المبسل   ال ين يبلغ عددهم ويشعر ال كامل 

وي خوص هؤاء عل  مصير  فندوا أعمال م ال ي كانا  عين م في نعال  عائف  م بشكل كامل 
 عائف  م من اان يار ااق صادي في ال ار فاا نسل البةال  وشح  فرج العمل في قةاا غ ا 

 15/8/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 قوات االحتالل تشّن حملة اعتقاالت وتهدم منازل في القدس وشمال الضفة .11
رام هللا: من زديد عادا قواا ااح فل وصعدا من هزما  ا قد الصحافيين الفلسةينيين  
واع نلا مراسل  لف يون فلسةين الرسمي  من نحدا قرا مدين  رام هللا وسة القف  البربي   في 

مداهم  أسفرا عن اع نال عدد من المواةنين  فيما قاما قواا ااح فل ب دم عدد  ن اي  حمفا
 من المنا ل في مدين  الندس المح ل  وشمال القف  

واع نلا قواا ااح فل احسرائيلي الصحافي علي دار علي  مراسل  لف يون فلسةين  من قرب  
 لنري  برهان  ال ابع  لمدين  رام هللا  بعد دهم من ل  في ا

نل   لى اع نلا قواا ااح فل احسرائيلي قفق  مواةنين من محافا  ةوباس شمال القف  البربي  
 بعد عملي  دهم لمنا ل م 

واندلعا مواز اا عنيف  في المنةن  ال ي داهم  ا قواا ااح فل  رش  خفل ا الشبان زنود 
 ي الةري  نل  ةوباس لساعاا ااح فل بالحزارا  فيما قام الزنود بنصل حاز  عسكري ف

في ه   األقناء أغلنا قواا ااح فل صبا  أمس مداخل قري ي ال اوي  ومسح  غرل سلفيا  
 وشددا من نزراءا  ا عل  المواةنين في الدخول للنرا أو الخروج من ا 

ك لى أقدما سلةاا ااح فل عل  هدم منا ل في بلدا ع ون ققاء مدين  قلنيلي  شمال القف  
 البربي   بحز  عدم ال رخيج  من بين ا من ل ألحد األسرا المحررين 
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وزرا العملياا وسة وزود  ع ي اا عسكري  كبيرا من زيش ااح فل  ال ي رافنا ةواقم احدارا 
 المدني   ال ي دخلا  لى المناة  بالزرافاا الخاص  بعملي  ال دم 

ملياا هدم المنا ل  ومصادرا األراقي وخفل األش ر الماقي  كقفا سلةاا ااح فل من ع
 الفلسةيني    حا  ريع  عدم ال رخيج  ب دص  مرير مشاريف اس يةاني  زديدا 

وزددا مزموعاا من المس وةنين الم ةرفين عملياا اق حام ساحاا المسزد األقص  المبارى 
 وسة حراس  من شرة  ااح فل 

 16/8/2018، لندن، القدس العربي
 بحث تفاصيل أربعة ملفاتلس االستخبارات المصرية زار تل أبيب رئي": الحياة" .11

علما نالحياان أن رئيس ااس خباراا العام  المصري  اللواء الو ير : ف حي صب ا  -غ ا  رام هللا 
عباس كامل  ار  ل أبيل أمس في مسع  أخير لل وصل نل  ا فا  في شأن أربع  ملفاا  قبل 

وكشفا مصادر فلسةيني  مةلع  لل نالحياان  أن كامل   للباي   ا  ا  وز   اليوم نل  مدين  رام هللا
 وز  نل   ل أبيل للبحل في ال فاصيل شب  الن ائي  ا فا  م كامل يشمل موافن  نسرائيل عل  
ال  دئ   و نفي  مشروعاا ننساني  في قةاا غ ا  واحنا  مفاوقاا غير مباشرا مف حرك  نحماسن 

 لى الموافن  عل  المصالح  الفلسةيني   وأقافا أن كامل سين نل احنا  نل  رام ل بادل األسرا  وك
 هللا للناء الرئيس عباس و حصيل موافن   عل  الملفاا األربع  أيقا  

و أ ي  يارا كامل في وقا ي ور الناهرا وفدان رفيعان من حرك ي نحماسن ونالز اد احسفمين  
الصبيرا  فيما يصل وفدان رفيعان من الزب  ين نالشعبي ن نقاف  نل  وفود عدد من الفصائل 

وكشص مصدر فلسةيني  خر أن  قد ي م احعفن عن ا فا  ال  دئ  في  ونالديموقراةي ن اليوم 
 حقور كل الفصائل غدا  في الناهرا 

  و أ ي  يارا كامل في وقا أقارا غقل الناهرا  صريحاُا عقو اللزن  ال نفي ي  لمنام  ال حرير
اللزن  المرك ي  لحرك  نف حن ع ام األحمد ال ي وصص ا فا  ال  دئ  المح مل مف نسرائيل بل نالخيان  
للشعل الفلسةيني وققي   الوةني ن  قبل أن ي رازف وي م  عديل ال صريح بحيل اع بر أن ا فا  

 ال  دئ  يزل أن يكون نوةنيا  ا فصيليا ن 
 16/8/2018، الحياة، لندن

 
 الوحدة الشعبية" يحذر من إغالق "األونروا"" :عّمان .11

كد المك ل السياسي لح ل الوحدا الشعبي  الديمنراةي رفق  ألي   رائف ل أزيل العام : أعمان
الدراسي لةلب  وكال  غول و شبيل الفزئين الفلسةينيين ناألونروان  وأي  محاواا لحرمان الفزئين 
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ن ندارا الوكال  أن ا  درس  أزيل العام الدراسي  يأ ي ورأا الح ل أن نعف من حن م في ال عليم 
ن يز  ممارس  الواياا الم حدا األميركي  لقبوةاا مالي  وسياسي  عل  الوكال   سعيا حغفق ا  

 مح را من أن نغف  ناألونروان سيس م في ةي ملص الفزئين ن ائيا 
لفلسةيني   كون ا  أ ي كمحاول  أميركي  كما ح ر من  داعياا ه   الخةواا عل  األردن والنقي  ا

لفرل نصفن  النرنن بخةواا عملي  عل  األرل  بدأا باع بار الندس عاصم  للكيان الص يوني  
 مرورا بنانون الدول  الي ودي  وان  اء بمحاواا شةل ح  العودا لفزئين الفلسةينيين 

 16/8/2018الغد، عّمان،  
 

 ها المساس بالخدمات التعليمية والصحية لالجئين الفلسطينيين"الشؤون الفلسطينية" تؤكد رفض .11
قال النائم بأعمال مدير عام دائرا الشؤون الفلسةيني   الم ندس نقال  :نادي  سعد الدين - انعم  

حداد  نن عدم ف ح بال ال سزيل بكلي  العلوم ال ربوي  الزامعي   ال ابع  لوكال  األمم الم حدا حغاق  
ئين الفلسةينيين ناألونروان  للسن  الدراسي  الزديدا ح   اآلن  نأمر مرفول ولن ي م و شبيل الفز
وأقاص  حداد لل نالبدن نن ناألردن ا ينبل أي أولوياا مناةني   مقلما لن يسمح  النبول ب ن 

ينن  بالمساس بالخدماا ال عليمي  والصحي  واحغاق  ااز ماعي  األساسي  المندم  لفزئين الفلسةيني
مشيرا ال  ان  سي م مناقش   لى خفل ااز ماا ااس قنائي للزن  ااس شاري  لألونروا اليوم عبر 
نالفيديو كونفرنسن  المخصج لبحل األ م  المالي  الخانن  للوكال   في ال اع صام معلمي الوكال  

 لساع  ونصص الساع  أمام منر الوكال  بعمان 
بيرر كرينبول  نلم ي خ  ح   اللحا  أي قرار بف ح  ناألونروانلام لوأشار حداد نل  أن المفول الع

ةالل وةالب  من أبناء  400كلي  العلوم ال ربوي   ال ي  قم أربع   خصصاا زامعي  و س نبل 
ووز  حداد ك ابا  ب  ا   نيعد نزراء  مرفوقا  لن ي م النبول ب نالفزئين الفلسةينيين سنويا   وهو ما ن

المفول العام للوكال   ل أكيد قرورا اس مرار عمل الوكال  و نديم الخدماا لفزئين الخصوج نل  
 الفلسةينيين 

 16/8/2018الغد، عّمان، 
 

 للجيش اللبناني "إسرائيل"تدعو لضبط النفس بعد تعرض  "اليونيفيل" .11
اا عن ا خا  أي لفم ن ننسرائيلنأندريا  ينن ي لبنان و ناليونيفيلنبيروا: دعا الناة  الرسمي باسم 

نزراءاا يمكن أن   يد ال و ر عل  ةول الخة األ ر   و لى بعد ساعاا عل  اع رال النواا 
 احسرائيلي  دوري  للزيش اللبناني عند الحدود الزنوبي  
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 16/8/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 لدعم جهود التهدئة في غزة يدعو غوتيريش .11
نعلادا فل ح المعبلر الوحيلد لملرور  ننسلرائيلننيلو غلو يريش بنلرار رح ل األمين العام لألمم الم حلدا أنةو 

البقائف نل  قةاا غ ا  وةلل من زميف األةراص دعم الز ود ال ي  ب ل ا األمم الم حدا مف مصلر 
وقال غو يريش في بيان ان  نم شزف لرؤي  هلؤاء المعنيلين وقلد اسل زابوا  لمعالز  األ م  في النةاا 

ودعلللا نكلللل  قير الملللدمر أل ملل  أخلللرا علللل  السلللكان الملللدنيين فللي غللل ا وحول لللان للنللداءاا ب زنلللل ال لللأ
الم حللللدا نيكلللواي مفدينللللوص ومصللللر نل زنللللل  األمللللماألةلللراصن لللللدعم الز للللود ال للللي ينودهلللا مبعللللول 

 لي ان  نال صعيد وال عامل مف كل النقايا احنساني  في غ ا وعودا السلة  الفلسةيني  
 16/8/2018 ،المستقبل، بيروت

 
 تنفي استجواب كاتب أمريكي "إسرائيل" .11

نف  ز ا  األمن الداخلي احسرائيلي   ديد كا ل أمريكي بار  واس زواب  في : أ ل -الندس المح ل  
وأصلدر الللنشاباىن بيانلا  أملس  أكلد فيل  أن  شأن سياس   خفل  يارا قام ب ا نل  الدولل  العبريل  أخيلرا  

فن المولللود فللي نيللران  عنللد معبللر حللدودي نلف للرا قصلليران  ألن عمللفء  اح زلل وا واسلل زوبوا رقللا أصلل
 نسلوك  أقار الشكوىن  لكن  نف  اس زواب  في شأن سياس   

وكلللان أسلللفن ك لللل فلللي  بريلللدا علللل  موقلللف ن لللوي رن أول ملللن أملللس  أنللل  احُ زللل  لسلللاعاا وُأملللر ب سلللمي  
 يدعم ا  وأن  ُهدِ د بفصل  عن عائل   الفلسةينيين والصحفيين ال ين يعرف م والمناماا الفلسةيني  ال ي 

 16/8/2018 ،الحياة، لندن
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 نبيل عمرو
سرائيل   يخول صديني ع ام األحمد  معرك  صعب  ليقف  وقيع  عل  ا فا  ال  دئ  بين نحماسن وا 

 ال ي يح مل أن ينز  خفل األيام النادم  
ح مل  ا مانف لدي م من أن يوقف ع ام لما ل لى من دااا رم ي  المصريون عرابو اا فا  الم

م م  بالنسب  للسلة  ال ي  ع رص الناهرا رسميا  ب ا  أو أن يوقف العاروري بوصف  يمقل الةرص 
 المحارل ال ي صنف المندماا ومنةنيا  أن يصنف الخفصاا 
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علي  الرم ي يؤدي رسال  سياسي  هي أن ن ن نحن في اللحااا األخيرا حيال اق  ال بين الرم ي والف
السلة  في رام هللا ما   ال هي العنوان  و وقيع ا يعني األفقلي  عل  نحماسن ال ي م ما فعلا ا 
بد أن  نص خلف ا  أما بالنسب  للنحماسن فإن ا  را في ا فا  ال  دئ  مف نسرائيل برهانا  قويا  ا  رغل 

األول ال ي يصنف الحدل ويس ولي عل  خفصا    وا ل وم ألن في ال خلي عن   عل  أن ا الفصيل 
 ي ندم الرم ي عل  الفعلي 

حين ك اب ي ه   المنال  وكان  لى قبل سويعاا قليل  من انعناد المزلس المرك ي  ال ي حول   
المناةعاا نل  حال  نشكالي   صيل بالقرر شمولي   مقيل المنام     لم يكن  أكد بعد نغف  

ال  دئ  عل  ا فا  موق  ولم يحسم بعد من ال ي سيوقف  الرم ي أم الفعلي  ولم العزل  فبدا  أو ملص 
 بعد غد سنرا ونعرص 

غير أن ما ي عين اان با  ل  هو من ال ي سيكسل أكقر من نغف  ملص ال  دئ   ومن ال ي س  ع   
 مكان   في اللعب  بعد نخراج القبة احسرائيلي المباشر عن الخة؟

لو  حننا البنود المسرب  عن اا فا  المعد فإن أول الرابحين هم المواةنون الب يون  ال ين دفعوا 
قمن الحرول الم  الي  نل  الحد ال ي حرم م من أبسة حنو  اآلدميين في أي مكان عل  وز  

ن  األرل   لى نن ال  دئ  س ؤمن ل ؤاء حياا أفقل ا نعرص ح   اآلن كيص س كون بالقبة  أل
ووف  ال زارل يوزد فر  بين اا فاقاا عل  الور  و ةبينا  ا عل  األرل  نا أن الرهان المنةني 
ي ز  نل  أن األمور عل  الصعيد الشعبي واحنساني س كون أفقل أو هك ا يؤم ل  بعد ننزا  ا فا  

ا من الحدل  ال  دئ  أو ال دن  الةويل  األمد  س كون نحماسن أقدر من السلة  عل  ااس فاد
خصوصا  أن نسرائيل وأمريكا  وهما الفعبان المؤقران في الشأن احسرائيلي الب ي  غير ا موقفي ما 
 ماما  من نحماسن  فلم يعد نقصاؤها عن الحكم في غ ا مةلبا  كما كان من قبل  ولم يعد  سلم 

ماسن األكقر أهمي  أن ا في ه ا سلة  رام هللا الشرعي  مفا يح غ ا زميعا  شرةا  لل عامل  وما  را  نح
الوقف الزديد س ح فا بسفح ا بحيل  س ةيف اس خدام  عند القرورا  وغالبا  في أمر  قبيا النفو  
داخل غ ا والساح  الفلسةيني  عموما   كل  لى  را  نحماسن و  عامل مع  حاقرا  ومس نبف  عل  أن  

واقف ال ي كرس  ا نحماسن في غ ا عل  الشرعي   رزيح من زانل األةراص الم م  لشرعي  األمر ال
النانوني  والسياسي  ال ي  زسدها السلة  في رام هللا  وهنا بوسعنا ااس ن اج بأن نحماسن ربما لن 

  نيم و نا  حاسما  للرم ي  ن ا ما قمنا  واصل نفو ها الفعلي و ةور  عل  األرل 
المصالح  بوقو  أكقر من الساب   س ةلل  س ؤدي نحماسن دورها في اللعب  النادم  عل  ملص

حص  أكبر في منام  ال حرير مس فيدا من المناةعاا ال ي أقعفا المزلس الوةني في دور   
األخيرا وأقعفا المزلس المرك ي أكقر في دور   الحالي   ومس فيدا ك لى من  وقعا  ا حول ن ائج 
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نيزابي في حياا الناس عل  أن  ننزا  ل ا ا فا  ال  دئ  عل  الصعيد الشعبي  وس عرل أي  ةور 
ربما يؤدي نل   حسين العفق  المقةرب  بين ا وبين الزم ور الب ي  وس راهن ح ما  عل  أن  لى 
سيعام رصيدها اان خابي بعد أن كان مشكوكا  في   حا وهج النار والحصار وفشل احدارا  وعل  

ال  م  الموز   ل ا عل  أن ا   عاون مف عكس ما ي وقف خصوم نحماسن فإن ا س س فيد من 
األمريكيين واحسرائيليين وغيرهم ل نفي  صفن  النرن  ن  نن ا س ندم القريب  الكفمي  برفل الصفن  
و حصل عل   مكين سياسي كانا محروم  من  في أمر الحديل مع ا كنوا منررا في الشأن 

 الفلسةيني 
ناقج بالندر الكافي  نا أن  ينةوي عل  رسال  شديدا الوقو  ربما يكون ه ا ااس ن اج أوليا  وغير 

ن كانا  بشأن كيفي  صناع  المواقص وبلور  ا  فمن خفل ما يزري  نول نحماسن للزميف نن ا وا 
 سمي نفس ا حرك  المناوم  احسفمي  وحرك  الممانع  عل  زبرافي  فلسةيني  قين  نا أن ا قبل 

  ندم األرقام عل  الشعاراا والنفو  الفعلي عل  الرم ياا  لى وبعد  حرك  براغما ي  
 16/8/2018، ، لندنالشرق األوسط

 
 غياب السلطة يقلص فرص نجاح مسار التهدئة في غزة .11

 صالح النعامي
عل  الرغم من نعفن ندارا الرئيس األمريكي دونالد  رامل  يوم القفقاء  بشكل ا ينبل ال أويل  عن 

سرائيل  سواء أن  نسي م العمل ع ل  ننزا   ر يباا ال  دئ  بين المناوم  الفلسةيني  في قةاا غ ا وا 
كانا السلة  الفلسةيني  ةرفا  في ا أم ان  نا أن قدرا ه   ال ر يباا عل  الصمود والبناء س كون 

 م دني  نل  حد كبير في حال لم  شارى السلة  في ا 
كباا مسار ال  دئ  ال ي اق رح   مصر واألمم فح   قبل أن ي م احعفن بشكل رسمي عن مر 

الم حدا  فإن غيال السلة  عن  سيزعل من الصعل عل  األةراص احقليمي  والدولي   قمين ه ا 
المسار مركباا  س م في نحدال  حول ز ري وةويل المدا عل  الواقف ااق صادي واحنساني في 

 شامل  بين نسرائيل والمناوم  في غ ا النةاا  وهو ال ةور ال ي يحول دون  فزر مواز   
فمركباا مسار ال  دئ  المن ر   وفر حلوا  لبعل المشاكل ااق صادي  واحنساني  ال ي يواز  ا 
النةاا  وا سيما مشاريف  ةوير قةاا الةاق   الصح   الميا   نل  زانل  دشين مشاريف  وفر 

 نليج النيود عل  ندخال البقائف لنةاا  فرج عمل مؤق    نل  زانل أن المسار المن ر  يقمن
 غ ا و حسين حري  الحرك  عبر معبر رفح 
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لكن في المنابل  فإن  من الصعل أن يحل مسار ال  دئ  المشاكل النازم  عن احزراءاا العنابي   
ال ي فرق ا رئيس السلة  محمود عباس عل  قةاا غ ا  وال ي  قمنا  نليج روا ل الموافين 

في المائ   و نليج الموا ناا ال شبيلي  للو اراا  50كوم  رام هللا في قةاا غ ا بنسب  ال ابعين لح
 والدوائر المخ لف  

ومما يفاقم األمور  عنيدا  حنين  أن عباس يمكن أن يلزأ نل  فرل عنوباا اق صادي  زديدا  في 
ديم الموا ناا ال شبيلي  مسعا  ححباة مسار ال  دئ  الزديد  مقل  وقص السلة  عن دفف الروا ل و ن

بشكل مةل   ومن غير المس بعد أن يلزأ رئيس السلة  نل  فرل قيود عل  الز ا  المصرفي في 
 النةاا  اا أقر عمي  وواسف  مقل منف ال حويفا المالي  عن  

نل  زانل  لى  من الصعل  صور أن المسار المن ر  ي قمن حلوا  لمشكل  موافي حكوم  غ ا  
د ر عددهم بعشراا اآلاص  وا سيما من سبي األز  ا األمني   فاس نادا  نل   سريباا سابن   ال ين ين

فإن أكقر ما يةر  لمعالز  مشكل  هؤاء الموافين هو أن   ول  دول نقليمي  دفف مخصصاا مالي  
 غير قاب   ل م 

ن كان باحمكان نسناد احشراص عل   نفي  مشاريف البن  ال ح ي  المخ  لف  ومشاريف ال شبيل المؤقا وا 
نل  األمم الم حدا  كما نج  المسار المن ر   فإن دفف روا ل موافي حكوم ي رام هللا وحماس في 

 غ ا لن يكون ممكنا  بس ول  ن ا لم ي م عبر أةر السلة  احداري  
داري   محلي  ومن أزل دفف الروا ل للموافين في ال غيال السلة   يزل  وفير بن  مؤسسا ي  وا 

داري  زديدا  زديدا ي م عبرها دفف الروا ل أو  نديم احعاناا للموافين  لكن  دشين بن  مؤسسا ي  وا 
يحمل في ةيا   مخاةر سياسي  كبيرا  وا سيما نمكاني  أن  صبح ه   البن  نواا لكيان سياسي 

 غ ا  زديد في النةاا  وهو ما يعني  كريس الفصل السياسي بين القف  البربي  وقةاا
حرك  حماس  ال ي  عي  داعياا غيال السلة  عن مسار ال  دئ   حرصا عل  ال ح ير من أن  
من دون مشارك  حكوم  رام هللا  فإن فرج صمود ه ا المسار محدودا  و عي الحرك  ال بعاا 
الخةيرا ألي مسار يفقي نل   كريس الفصل السياسي بين القف  البربي  وقةاا غ ا  عل  اع بار 

ن ه ا أحد أخةر األهداص ال ي هدفا مشاريف ال سوي  ال صفوي  ل حنين ا  األمر ال ي يعني أن أ
 الحرك  لن   عايش مف مسار ال  دئ  الم بلور في حال  بين احنا  أن  ينود نل  ه   الن يز  

فا  من ناحي  قاني   وعل  الرغم من أن مصر نزحا في نقناا نسرائيل ب بيير موقف ا الرافل ا 
المصالح  بين حرك ي حماس وف ح  عل  اع بار أن  يمقل مدخف  لعودا السلة  نل  قةاا غ ا  
ن البيئ  احقليمي  ل  ا الناام  نا أن كل المؤشراا  عل  اع بار أن وزود السلة  في النةاا يحس 

  دل عل  أن عباس غير معني نةفقا  بخول أي مسار يفقي نل  عودا السلة  للنةاا 
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باس يخش  من أن  فقي عودا السلة  للنةاا نل   ع ي  روافف القبة احسرائيلي  علي   عل  فع
اع بار أن  ل أبيل س را في  المسؤول عن أي سلوى  ندم علي  ال شكيفا والمزموعاا الفلسةيني  
ج العامل  في قةاا غ ا  وه ا ما يدفف عباس نل   بني مةالل  عزي ي  كشرة لموافن   عل  اندما

السلة  في مسار ال  دئ    حديدا  المةالب  ب فكيى سف  الفصائل الفلسةيني   وعل  رأس ا حرك  
 حماس 

وفي المنابل  فإن عباس يدرى أن نزا  مسار ال  دئ  يعني المس  بشرعي   مقيل  و مقيل النيادا 
م ا  أمام  في الحالي  لمنام  ال حرير للشعل الفلسةيني  وهو ما ينلج من هامش المناورا ال

الساح  الدولي   وه ا ما يدفع  لوقف العراقيل المخ لف  ححباة فرج المسار  من هنا  وفي حال لم 
سرائيل قماناا لعباس  عفي  من أي  مسؤولي   زا   ل أبيل عن ال ةوراا   ندم احدارا األمريكي  وا 

 وقا  ا   سيعمل عل  نفشال  األمني  في النةاا  فإن  سيواصل ال  رل من مسار ال  دئ  وفي ال
 16/8/2018، العربي الجديد، لندن
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 علي هويدي
 اس را يزيما بدأنا ن ابع  من دعواا ل شكيل مؤسساا بديل  عن وكال  ناألونروان  ننما هو خةر 

واا ل عويل ُيقعص النوا السياسي  لنقي  الفزئين  ويحول ا نل  ققي  ننساني   ح   أن الدع
برامج وأنشة  أوقف  ا الوكال  أو يمكن أن  وقف ا من خفل مناماا ننساني  وخيري  من شرا في 
العالمين العربي واحسفمي والعالمي  غير منبول  عل  احةف   ألن ه ا سيف ح ش ي  صانف النرار 

مالي من الدول المانح  لل احسرائيلي للم يد من القبة و زفيص منابف الدعم ال وااح فلاألمريكي 
ناألونروان وبال الي س كون خةوا  م يدي  حن اء دور الوكال  بالكامل  عدا عن أن  لى الدعواا  ن ا 

مسؤوليا    زا  ققي  الفزئين  و مقل  رازف من زي ألهمي   -وبال درج-ي عن الكيان احسرائيل
 الفزئين من خفل وكال  ناألونروان  الدولي من قبل زميف دول األمم الم حدا  زا  اال  ام

كما  ع بر  لى الدعواا بمقاب  نلناء دوال نننا  و حني  الحلم ال ي يسع   رامل ون نياهو ونالحلفاءن 
نل   حنين  زاهدين من  عنود  بإن اء عمل الوكال  في ال الوقا ال ي يزري الحديل في  عن 

ةاول  المفاوقاا المر نب  بين الكيان احسرائيلي صفن  النرن ومحاول  ن ال  ملص الفزئين عن 
 والسلة  الوةني  الفلسةيني   

نالزنونين لوكال  ناألونروان ال ي يشارى في  صانف النرار األمريكي  ااس  داصلكن لما ا ه ا 
 احسرائيلي وُ سخر ل  األدواا من السياسيين والك ال واحعفميين والدبلوماسيين  ؟ وااح فل
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أوسلو ونملحنا  ن باحةاح  بل ناألونروان وبنقي  الفزئين وح  العودا سواء عل  مس وا  ا فا َل َفشِ 
ننل الخدماا نل  وكال  أخرا عربي  أو نسفمي  أو ب حويل الخدماا نل  الدول المقيف  أو أي 

لقفق   2016منام  أممي  أخرا  ا بل نن ال زديد األخير لعمل الوكال  في كانون األول/ديسمبر 
عمل الوكال  يشكل عنصر قل  وا  عاج  اس مراردول   ل  ا باا  167سنواا حاي بموافن  ودعم 

احسرائيلي واحدارا األمريكي  وحلفائ ما يراد ال خلج من ا بأي وسيل  ممكن    لفح فلحنينيين 
لسةين وةرد باغ صال ف ااح فل  ف ي الشاهد عل  زريم  ااح فلوأصبحا كالشوك  في حل  

مليون ازئ فلسةيني بحسل قواعد األمم الم حدا  6و شريد أهل ا  و ديم صف  الفزئين لحوالي 
في فلسةين هو ازئ وزميف  ري   أيقا  ازئين   1948ال ي  ع بر بأن من  رى بي   في عام 

لسياسي   زا  و ب ي رو  الفزئين و مسك م بحن م في العودا  و عبر عن مسؤولي  األمم الم حدا ا
الفزئين بعد أن اع رص المز مف الدولي بالشرعي  الم يف  للكيان احسرائيلي فو  أرل فلسةين وف  

   ل لى ُيراد نن اء خدما  ا أو  فكيك ا وبعقرا برامز ا 29/11/1947ل اريخ  181النرار 
في  212للنرار رقم  وكال  ناألونروان في بداياا  أسيس ا  خ لص عن اليوم الوكال  اليوم  وفنا  

  أسسا األمم الم حدا نهيئ  األمم الم حدا حغاق  الفزئين الفلسةينيينن و لى ل نديم 19/11/1948
المعون  لفزئين الفلسةينيين و نسي  الخدماا ال ي  ندم ا ل م المناماا غير الحكومي  وبعل 

مي  ومنام  األغ ي  وال راع  مناماا األمم الم حدا األخرا مقل اليونيسص ومنام  الصح  العال
 الدولي  والمنام  العالمي  لفزئين 

عن الزمعي  العام  ل اريخ  194بعد ننشاء نهيئ  األمم الم حدان فنة بأسبوعين  صدر النرار 
المم لكاا  و شكيل  واس عادا  وال ي بموزب   م ال أكيد عل  ح  العودا وال عويل 11/12/1948

و  قم كل من  ركيا وفرنسا وأمريكا و كليف ا بم م  UNCCPول فلسةين )لزن  ال وفي  الدولي  ح
وقف  لياا ل ةبي  ح  عودا الفزئين نل  أماكن سكناهم في األراقي الفلسةيني  المح ل  عام 

ل اريخ  302  وبعد مرور سن  أنشأا الزمعي  العام  لألمم الم حدا وكال  ناألونروان وف  النرار 1948
  فديباز  النرار 194ر باةا  وقينا  ب ةبي  النرار اال  مؤق   لمدا سن  واحدا مر بة  كوك 8/12/1949

والفنرا الخامس  والفنرا العشرين يشيرون نل  أن نن اء واي  ناألونروان مر بة ب ةبي  النرار  302
 األممي 

ل   وفير الخدماا أُعةيا الوكال  م م  ن شبيلن الفزئين الفلسةينيين باحقاف  ن 1949في العام 
غاق  وال نسي  مف الدول المقيف  حدماج الفزئين في   اق صادياااحنساني  من صح  و عليم وا 

المنةن  والعمل عل   وةين غير الراغبين بالعودا وينيمون في الدول المقيف  في لبنان وسوريا 
فاقياا ال دن  مف واألردن ومصر   خاص  بأن األمم الم حدا أزبرا  لى الدول عل   وقيف ا 
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  مما أنشأ مناخا  1949احسرائيلي في ف را قياسي  بين ش رْي شباة/فبراير و مو /يوليو  ااح فل
الوقف احنساني  واس بفلالدول المقيف    اع رالسياسيا  مناسبا  للبدء بعملي  ال وةين دون 

دراك م لما كان يحاى الم ردي لفزئين  لكن من أوقص المشروا هم الفزئين أنفس م بوعي  م وا 
 قدهم 

في الوقا ال ي زرا في   عةيل دور نلزن  ال وفي  الدولي ن من  خمسينياا النرن الماقي ح   
اآلن  وعمليا   عةيل أي محاواا حيزاد  لياا ل ةبي  ح  العودا أو  وفير الحماي  لفزئين 

  اس مرا وكال  ناألونروان ب نديم خدما  ا الفلسةينيين بمعناها الشمولي  النانوني واحنساني والزسدي
ليحن  هدفين رئيسيين  األول ننساني ب نديم المساعداا  والقاني سياسي بإبرا  ققي  الفزئين وبناء 
الوكال  كشاهد حي عل  مأساا اللزوء وال شرد نل  حين العودا  ا   ال واي  الوكال  مؤق   ي م 

  2020يد لش ر ح يران/يونيو  زديدها كل قفق  سنواا  و خر  زد
زرا ال أكيد وفي أكقر من مرا عل  ال دص ال ي ألزل   أسسا الوكال   فعل  سبيل المقال ا 

وبموزب  أسندا الزمعي  العام  لألمم الم حدا  393صدر النرار رقم  12/12/1950الحصر وب اريخ 
المنةن  بزانل  نديم  ق صاديااالل ناألونروان م م  العمل عل  دمج الفزئين الفلسةينيين في 

 نل قدم األمين العام لألمم الم حدا داغ همرشولد ورق   1959الخدماا احغاقي  ل م  وفي العام 
الزمعي  العام  لألمم الم حدا   قمن من رحا ينقي ب وسيف برامج  أهيل الفزئين و ع ي  قدرا  م 

ندم ا نلي م وكال  ناألونروان و وةين م في عن المساعداا ال ي   وااس بناءعل  نعال  أنفس م  
 األماكن ال ي ي وازدون في ا  مف مناشدا الدول العربي  المقيف  لفزئين ال عاون مف الوكال  الدولي ن 
 ع مد وكال  ناألونروان في مي اني  ا عل  الدول المانح   و ماشيا  مف ال دص الرئيس ال ي ُأنشأا 

لسةينيين في الدول المقيف  ا نس برل بأن الكيان احسرائيلي كان من ألزل  وهو دمج الفزئين الف
بلبا مساهماا  1991  ففي سن  1995المساهمين ماليا  في صندو  وكال  ناألونروان ح   سن  

دوار  ومف  وقيف ا فا  أوسلو في العام  112,141بلبا  1992دوار  وفي سن   68,900 ااح فل
دوار ل نفي  برامج بال نسي  مف  1,422,079 رو  ا ل صل نل   ح فلااوصلا مساهماا  1993

الدول المقيف  يكون هدف ا دمج الفزئ الفلسةيني في أماكن  وازد   ماشيا  مف المرحل  السياسي  
الم بادل بين منام  ال حرير الفلسةيني  والكيان احسرائيلي وال خلج الفعلي من  وااع راصالزديدا 

 ن بالعودا ح  الفزئي
وهو العام ال ي ش د  1995احسرائيلي في صندو  الوكال  في العام  ااح فل وقفا مساهماا 

من العام  أك وبريوسي بيلين أبو ما ن في سويسرا في ن اي  ش ر  شرين األول/  ا فاقي  وقيف 
من العام نفس   رابين مةلف ش ر  شرين القاني/نوفمبر  اغ يال  و م  أزيل احعفن عن ا بعد 1995
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احسرائيلي أو الحكوم   ااح فلرسميا  من قبل حكوم   اا فاقي عل  الرغم من أن  لم ي م  بني 
بأن ا س كون مرزعا  م ما  للمفاوقين  29/11/1996و  31/7الفلسةيني   فند أعلن عن ا بيلين في 

نَ ِحل هيئ  دولي  زديدا محل  ي اا فاقالسياسيين حول مرحل  الحل الدائم  ورد في البند الرابف من 
الفزئين في دول وأماكن  اس يعالوكال  غول الفزئين ناألونروان ل عمل عل  نعادا  أهيل و أمين 

و  ويب م في الحياا اليومي   وااز ماعي  وااق صادي نقام  م  والعمل عل   ةوير األوقاا المعيشي  
وم  نح ل العملن ال عامل قنائيا  مف الدول المعني  للمز معاا ال ي يعيشون في محية ا و  كفل حك

واألةراص الدولي  الراعي   من دون صخل أو قزيج نعفمي ح   ا يشكل  لى نحرازا  للسلة   
وممارس  القبوة الكفيل  بان  اا المواقص الدولي  الداعم  ل  ا ال دص بال عاون مف الدول المقيف  

 لقمان نغف  الملص ن ائيا ن 
للنحل النقي  الفلسةيني ن مس ندا  نل   1/12/2003ال وقيف عل  وقين  زنيص البحر الميا في  زاء

أسس وقين  بيلين أبو ما ن  ُوصفا الوقين  بأن ا نأخةر مؤامراا  صفي  النقي  الفلسةيني ن واقا 
 اا حاددعما  و أييدا  دوليين  فند  م ال وقيف بحقور الرئيس األمريكي األسب  كار ر ورئيس 

األوروبي خافير سوانا  والممقل  اا حاداألوروبي والمنس  األعل  الساب  للسياس  الخارزي  في 
 الخاج لرئيس و راء بريةانيا لورد ليفي  وو راء خارزي  أوروبيين  

حول ناألونروان دعا الوقين  ال ي وقع ا عن الزانل الفلسةيني و ير احعفم حين ا ياسر عبد رب  
لعدو احسرائيلي و ير العدل يوسي بيلين  نل   شكيل لزن  دولي  خاص  م م  ا نن اء عمل وعن ا

األوروبي وسويسرا  واا حادالوكال  مكون  من الواياا الم حدا وناألونروان والدول العربي  المقيف  
  أن  كص عن وكندا والنرويج واليابان والبنى الدولي وروسيا وغيرها  زاء في الوقين  نعل  الوكال

الوزود بعد خمس  سنواا من بداي  عمل اللزن    عرل اللزن  زدوا   منيا  لن اي  نشاة الوكال  
 23/6/2008وننل واائف ا نل  الدول المقيف ن  ! وعاد بيلين و حدل عن رؤي   لحل ناألونروان في 

بالمفوقي  العليا  واس بدال ان في مع د كارنيزي األمريكي حين دعا نل  نحل الوكال  الدولي  ناألونروا
 ون UNHCRلشؤون الفزئين )

نأن نسرائيل  حرِ ل عل  نغف  وكال  ناألونروان  6/12/2011 كرا صحيف  ننسرائيل اليومن في 
بحز  أن ه   الوكال   شكل عنب  أمام أي ا فا  مس نبلي مف الفلسةينيين بسبل المعايير المخ لف  

ما عقو الكنيسا عن نح ل ااس نفلن عيناا بلص فنالا  ننننا نؤيد لوقف الفزئ الفلسةينين  أ
مساعدا الفلسةينيين في األمم الم حدا في مزال ال عليم والصح   ولكن ليس عن ةري  ه   الوكال  

احسرائيلي الساب  في  صريح  ااح فلال ي  قر بز ود السفمن  ودعا سلفان شالوم و ير خارزي  
 نل  ننل صفحياا وكال  ناألونروان نل  السلة  الوةني  الفلسةيني   7/11/2005ل  في 
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عل  الرغم أن ما يدفف في صندو  الوكال  الدولي  ناألونروان هو عمف   ةوعيا   نوم ب  كقير من 
الدول العربي  والبربي  مشكورا  نا أن األمم الم حدا  ع بر مسؤول  مباشرا عن  مويل الوكال  الدولي  

ل واز ا أي عز  مالي  ألن ناألونروان واحدا من مؤسساا األمم الم حدا  وفي حال في حا
  فعل  صندو  األمم الم حدا المرك ي أن يلبي بال  اما  ا ناعسا أي من الدول عن احيفاء 

 ويعول العز  ولو عل  سبيل احقرال  ااح يازاا
بة احداري الحالي في الوكال  ليس من فراغ في ه ا احةار نس ةيف أن ن ف م بأن العز  المالي وال خ

ف و يأ ي في سيا  عمل من زي سياسي أمريكي نسرائيلي ي دص للقبة عل  ناألونروان وحل نفس ا 
حلول ننبداعي ن نما ب حويل خدما  ا نل  الدول  واب كاربنفس ا والقبة علي ا ماليا  لرفف  وصياا 

 ا نل  المفوقي  العليا لشؤون الفزئين  أو السعي المقيف  أو  حويل الخدماا كل ا أو ز ء من
ندارا الرئيس  ا خا مؤسس  بديل   ندم الخدماا احنساني  فنة  وقد بدأ ه ا القبة المالي مف  حيزاد

األمريكي  رامل قرارا  ب زميد مبالغ مالي  كان منررا  أن  دفع ا ندار   في صندو  ناألونروان من  بداي  
مليون دوار  فالدول المانح  خاص  البربي  من ا ليسا بزمعياا  350 ا حوالي قيم  2018العام 

خيري  وا  ندم وزباا ساخن   بل ل ا أهداص وغاياا سياسي  خاص  ب ا  وليس صحيحا  بأن أسبال 
األولوياا لدا  لى الدول وهي ال ي  دفف ل ب ي   اخ فص نل العز  المالي في صندو  الوكال  يعود 

المبالغ الخيالي   فعل  سبيل المقال  برعا الدول المانح  لسلة  الحكم ال ا ي في العام  الحرول
 ا فا مليار دوار والسبل في  لى اق صادي وسياسي ي ماش  مف أهداص  وقيف  2بمبلغ  1996

  1993احسرائيلي عام  وااح فلأوسلو بين منام  ال حرير 
بديل عن ناألونروان بأن أ م  الوكال  هي أ م  مالي  وأن   كر س دعواا البحل عن نمؤسس  زديدان 

باحمكان من خفل المؤسس  الزديدا  وفير  لى المبالغ المةلوب  وحل المشكل   وسيكون صحيحا  
 فريغ المعن  السياسي  زا   -من خفل  لى المؤسس -خ األموال الخيالي  ألن  سيزري وسي م ق

 وحين ا لن ي أخر  رامل والحلفاء عن دعم  لى المؤسس  وبالملياراا الفزئين من خفل ناألونروان  
 14/8/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 في الـطـريق إلى "تـســوية صـغـيـــرة": االتفاق يحّول "حماس" شريكًا إقليمياً  .11

 عاموس هرئيل
ريبان أكقر من أي الةرفان المش بكان في قةاا غ ا  نسرائيل ونحماسن  بدا  أول من أمس  أن ما ق

النار يشمل وقص  حةف وقص كامل  –من ال وصل نل  ن سوي  صبيران  األخيرا األش روقا في 
ل  زانب ا  س يفا أولي  في الحصار عل  النةاا    كل أعمال العنص  وا 
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في ز ا  األمن  –ن ا نزحا ز ود الوساة  ال ي  نوم ب ا األمم الم حدا والمخابراا المصري  
فربما سيعود ال دوء عل  الحدود بقع  أش ر  –ول من أمس  للمرا األول   فاؤل ب  ا الشأن سمف  أ

عل  األقل  يفحج رئيس الحكوم   بنيامين ن نياهو  في ه   األقناء نمكاني  ال هال نل  ان خاباا 
 عل  خلفي  أ م  ائ ففي  بسبل قانون ال زنيد واع باراا أخرا  

اان خاباا من موقص واق  نسبيا  دون حاز   نداراةاا غ ا سيمكن  من وقص نةف  نار قابا في ق
 مس مرا لصد اا  اماا بأن  ي خل  عن سكان زنول البفد في مواز   الصواريخ والحرائ  

الوز  القالل لل فاهماا بالنسب  ل : ن نياهو يدير هنا فعليا  مفاوقاا مف نحماسن  ننكارا   ا  ننف 
 أحدا   

لي  نزاب   عن ةري  الوسةاء  حدل ه ا أيقا  نس الحكوم  بالقبة العنوان ال ي  ننل يعرص رئي
بعد عملي  نالرصاج المصبولن  وفي واي  ن نياهو نفس   أولمرا ني ودفي الساب  في ع د حكوم  

 في ه   المرا أكقر وقوحا   األموربعد عملي ي نعمود السحالن ونالزرص الصامدن  ولكن يبدو أن 
سيكون نزاحا  من ز   نحماسن  ف ي بدأا ال صعيد عل  ةول الحدود بمااهراا زماهيري   ه ا
  ار الماقي  بسبل قائن  شديدا  ي وقف أن  خفص ال فاهماا القبة احسرائيلي عل   30في 

 النةاا  وس عةي نحماسن مزاا  ال ناة األنفاس 
ريك  م م  وشرعي  في اا فاقاا احقليمي   نزا ا   خر: اع بارها شنفي الوقا نفس  هي  قمن ل ا 

وقد حننا نحماسن  لى من خفل مناوم  عسكري   بخفص كامل للخة ال ي ي بع  المعسكر 
 الفلسةيني الم مقل في نف حن والسلة  

العملي  اآلخ ا في ال بلور حاليا حنن ا مبعول األمم الم حدا في المنةن   نيكواي ميفدينوص  
قبل أسبوا سرعا  زديد اا صااا   األخيرا  من المخابراا المصري   زول  العنص بمساعدا فعال

 وربما  ادا اس عداد الةرفين لل وصل نل   سوي  
يبدو أن ن نياهو اخ ار ااح مالي  األقل سوءا  من ااح مااا الموزودا أمام   من المح مل أن يوفر 

ال ين كان من الممكن أن ين لوا في مواز   عسكري   احسرائيليينحياا عشراا الزنود والمواةنين 
 واسع  في غ ا في األش ر النريب  النادم   

وألن رئيس الحكوم  لم يقف نصل عيني  هدفا  واقحا  قابف  لل حن  في العملي  ال زومي  في 
دل أن يزد ن باحرهالن أمامالنةاا فان  مس عد ل لني اان ناد من اليمين واليسار بأن  أا ر قعفا  

 نفس  في حرل ا يعرص م   وكيص س ن  ي 
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من ناحي  قاني  يةو  الو ير بينيا ن نياهو من اليمين  فند خرج  أول من أمس  بصورا علني  قد 
عملي  هزومي   –زائ ا لل ناحرهالن  ةر  بينيا في الكابينا حف   خر  نعةاءاا فا   وح ر من 

 ن   ولكن حسل رأي  ا  ن قي دخوا بريا نل  النةاا  قد نحماسن منرون  بأخ  مخاةرا معي
هو في موقص أقلي  وااق را  عاد نل  الدرج  ن ا فشل اا فا   فان خة   س عود نل   األقناءفي ه   

سنواا في ققي  األنفا   ه    أربفالةاول   ويس ةيف بينيا النول: نلند قلا لكمن  مقلما حدل قبل 
 يقا في الحمل  اان خابي  ققي  س ةر  بال أكيد أ

 أمامه ا الصبا  )أمس األربعاءو بعد قفق  أيام من ال دوء الكامل س وسف نسرائيل منةن  الصيد 
شواةئ غ ا  وس رفف النيود ال ي فرق  ا  مؤخرا   عل  دخول بقائف نل  النةاا من معبر كرم أبو 

وقعا  أن  نف  نحماسن وعدها باام ناا عن سالم  سيكون ااخ بار النادم يوم الزمع   عندما يكون م 
المااهراا العنيف  و وقص نةف  الةائراا الورقي  والبالوناا الحارق   بعد  لى ي وقف  دريزيا  الم يد 

 من ال س يفا ال ي لم ي م  فصيل ا 
 من ناحي  احمكانياا الكامن  فإن ما هو موقوا عل  األزندا أكقر من  لى  ا فا  حول األسرا
والمفنودين احسرائيليين في النةاا  وح    سوي  مصالح  بين المعسكرين الفلسةينيين   سوي  ققي  
األسرا صعب  ال نفي  بسبل ةلل نحماسن نةف  سرا  عشراا من محرري صفن  شاليا ممن 

  يبدو أن نالشاباىن بني صامدا  في مواقف  قد نعادا 2014نسرائيل اع نال م في صيص  أعادا
   سراح م  بالنسب  للمصالح  فان السلة  عارقا ه ا بشدا ح   اآلن )   و نةف

للوصول من  أخرااألموال ال ي كان يزل أن  مك ن من بدء  عافي اق صاد النةاا س قةر مرا 
 قةر  

يبدو أن ميفدينوص زن د قةر مزددا  ل    المبادرا   ع مد نحماسن عل  قةر أكقر مما كانا في 
ااق صادي  الشديدا ال ي  واز  ا الدول ان الل ان كان من  األ م   بسبل أخراأمور  الساب   قمن

المح مل أن  دعماها  نيران و ركيا  في أعنال عفق  ما الم و را مف الواياا الم حدا  وحيل  وزد 
 ن فان نحماسن  ح اج زدا  نل  قةر األونروافي الخلفي   نليصاا مح مل  لمي اني  ن

 األنفا اا فا  المحدود مف نحماسن فإن نسرائيل س كسل وق ا  اس كمال بناء العائ  قد ن ا نزح 
  ولكن ح   اآلن ليس واقحا  نل  أي درز  سيشمل ه ا 2019عل  ةول حدود النةاا ح   ن اي  

 للبن  ال ح ي  واق صاد النةاا   أساسيااا فا  عفزا 
العسكري   مةالب  نسرائيل ربة نعادا نعمار النةاا  في الخلفي  س بن  مشكل   عاام قوا نحماسن

بن ا سف  نحماسن لن  نف  في ه   الزول   يبدو أن المشكفا احنساني  في النةاا ملح  زدا   
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والحكوم  غير راقي  عن القمن ال ي س ن قي  عملي  عسكري  س  دحرج نحو  ن ا واصلا ال مسى 
 برفل ال فاهماا 

 "هآرتس"
 16/8/2018، هللا األيام، رام

 
 إسرائيل تريد "هدنة" مع "حماس" حتى تحصل على شرعية دولية لقصف غزة .11

 ليكس فيشمانأ
ن ا   من من ما يمقل سياس  حكوم  نسرائيل في قةاا غ ا؟ ليبرمان  ال ي أعلن  ااقنين الماقي  

مان  ال ي أعلن عن ليبر  أمأسيز  غ ا بأن المواز   العسكري  ليسا مسأل  هل بل مسأل  م  ؟  أمام
  القفقاء الماقي؟ أميال 9ف ح معبر كرم سالم و وسيف مزال الصيد في شواةئ غ ا نل  عم  

يوزد هنا ااهرا  ناقل داخلي  فأنا ا  وفر األكسزين للعدو ال ي  عرص بينين بأن  يوشى عل  
 م ازم ى في كل لحا  

رمان ااقنين الماقي  ففي ز ا  اامن يندرون الفكر ال ي يسود في الكابينا كان وا ي ال برو  ليب
بأن المواز   العسكري  مف نحماسن  في الاروص النائم   مح م   وبال الي من أين بر   اى 
المواص احسرائيلي الكبير  ال ي  ن بس عن  نواشنةن بوسان  قول  نن نسرائيل قريب  من  سوي  مف 

 نحماسن؟ وهو ليس وحيدا   
  ال ي يمكل مندوبوها اآلن في الناهرا لخول محادقاا عل  ال سوي    سرل ااألخر نحماسن هي 

بأن ا قريب  من اا فا   وك ا رزال مبعول األمم الم حدا نيكواي ميفدينوص  يسربون بأن ال سوي  
 با ا خلص ال اوي   

 –ي غ ا ال ي   حدل عن ننل البقائف و وسيف مزال الصيد ف –ا غرو أن سلوى حكوم  نسرائيل 
 يع   فنة ااش با  بأن م في نسرائيل ا يروون كل الحنين  

 روي لنا كل الحنين   ن  قم  الكقير زدا من المناوراا  أنوبالفعل  يصعل عل  الحكوم  قليف 
 السياسي  وال موي اا الح بي  في ه   النص   

صواريخ وان  ا يوم الزمع   ةف نالماقي  في  األربعاءفمن  الزول  الن الي  األخيرا  ال ي بدأا  
الشبلن عل  الزدار   عيش نسرائيل  حا قبوة دولي  قاسي   ةالب ا بوقص النار وعدم  أعمالفي ن

  وسيف المواز   المسلح   
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وفي المداواا في ز ا  األمن وديوان رئيس الو راء ا را صورا  فيد بأن  في الوقف الحالي ليس 
د القرباا العسكري  عل  قةاا غ ا  ناهيى عن أن نحماسن خفقا حسرائيل شرعي  دولي  ل شدي

 مس وا ااه مام  فعدد األحدال عل  الزدار وهزوم البالوناا الحارق  انخفقا بشكل زوهري  
ولما لم يكن لحكوم  نسرائيل أي سياس  قاب   وواقح  في المسأل  الفلسةيني  بشكل عام  وفي 

يحا  ل ا العودا لف فا  بفكرها ال نليدي:  عالوا نكسل يوما   خر  مسأل  غ ا بشكل خاج  فند كان مر 
  منا   خر  

فوقص ال زماا و حرير القبة ااق صادي سيا ران للعالم بأن نسرائيل ا  د  ةبول الحرل  بل 
العكس  ف ي ليسا فنة مس عدا لوقص النار  بل أيقا مس عدا أن   ندم نحو نعمار النةاا  وهك ا 

أو بعد ش ر  فس كون حسرائيل  أسبوارقا نحماسن ال دوء  يوم الزمع  النادم  أو بعد ا ا ما خ
 الشرعي  الدولي  للقرل  بل وللقرل بنوا  

الداخلي في نسرائيل لم ازم  غ ا: فند از  دنا  فعلنا  احزماافي مقل ه ا الوقف سي وق  أيقا 
 كل شيء كي   وقص النار  وهم ال ين ركلوا 

حسرائيل مصلح  في  أزيل كل مواز   عسكري  ليسا اقةراري   فليس مفئما ل ا ان بشكل عام 
فيما  حوم في ال واء رائح  ان خاباا ومن شأن الحرل ان   رى  اآلن دخل في زول  عسكري  

 الناخل في وقف من ااس ياء  وبال الي يحاولون كسل الوقا  المناورا   حسين المواقف 
ناحي  سياسي   ا يمكن لحكوم  نسرائيل الحالي  ااع راص بوزود حوار مباشر : من أهمي وليس أقل 

بوزود ا فا  مف نحماسن  ففي اللحا  ال ي يحصل في ا ه ا يبدأ  بادل النيران داخل مزن را  أو
الكابينا  وبال الي ح   لو كانا  را حنين  في ما نشر في ال سوي  مف نحماسن فلن يع رص أحد 

 يد  خاص  عشي  اان خاباا ب لى وبال أك
نن فكرا ال سوي  ال ي  حوم في ال واء هي مسيرا  دحرز ا مصر من  عشرا أش ر  وفي مرك ها نعادا 
 –السلة  الفلسةيني  نل  السيةرا في النةاا  وال ي هي شرة في المس نبل األبعد ا فا  نسرائيلي 

 فلسةيني  
 عيم نحماسن ااس را يزي : فلم يعد يريد السلة  في  وفي األسبوعين األخيرين  غير يحي  السنوار

غ ا  ولم يعد ي حمس للخة  المصري   وهو ي حدل اليوم عن  سوي  منفردا مف نسرائيل  منابل 
 شروة نسرائيل غير مس عدا ان  سمع ا مقل ميناء في غ ا مقف  

لناشئ عل  حدود النةاا هو بأن وقص النار ا احيمانه ا ا يمنف المصريين ونيكواي ملدنوص من 
 مدخل زيد وم فائل لمسيرا  سوي  مف نسرائيل وا عمار النةاا 
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ا  وزد  سوي  مك وب   م ف  أو موقف علي ا بين نسرائيل ونحماسن  وعل  أي   اآلنصحيح أن  ح   
لنا هنا لي ا عل  خر  اا فا   وبال الي ما ال ي يوزد نحال  ا  وزد  لي  رقاب  يمكن رفف الشكاوا 

مف  لى؟   دئ  حسل نحماسن؟ هدن  قصيرا الموعد قيد ااخ بار حسل نسرائيل؟ بداي   سوي  حسل 
مصر واألمم الم حدا؟ كل األزوب  صحيح   وكل  حسل الناار  وفي نسرائيل  نرر من  اآلن: ن ا 

ةف  األسيز عاد الفلسةينيون نل  نالشبلن عل     أخرامرا  البالوناا  فان كرم سالم سيبل  وا 
 وسيعمل سف  الزو  وسنبحل عن  عريص زديد للوقف 

 "يديعوت"
 16/8/2018، األيام، رام هللا
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