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 بنود مع حماس ستةمن  تهدئةوافقت على  "إسرائيل""وآرتس":  .1

الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" ، أن بالل ضاهر، عن 16/8/2018، 48عرب ذكر موقع 
مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن بعد ظهر يوم الخميس، نقال عن ثالثة ذكر اإلسرائيلية 

التفاهمات حول التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس تشمل ستة بنود أساسية وسيتم تنفيذها بشكل 
تدريجي شريطة الحفاظ على تهدئة كاملة. والبنود الستة هي: وقف إطالق نار شامل؛ فتح المعابر 

نسانية؛ تبادل أسرى ومفقودين؛ ترميم بنية تحتية واسع  وتوسيع مساحة الصيد؛ مساعدات طبية وا 
 النطاق في القطاع بتمويل أجنبي؛ محادثات حول ميناء ومطار.

ودخل اتفاق وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ أمس. وقالت وسائل إعالم إسرائيلية 
للشؤون السياسية  اليوم، إنه جرى إطالع الوزراء األعضاء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر

واألمنية )الكابينيت( على تفاصيل االتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر واألمم المتحدة. 
وذكرت "هآرتس"، أن الكابينيت كان قد صادق على االتفاق من الناحية المبدئية يوم األحد الماضي. 

 الي بينيت وأييليت شاكيد.واعترض على االتفاق عضوا الكابينيت من حزب "البيت اليهودي"، نفت
ووفقا للصحيفة، فإن التفاهمات بين إسرائيل وحماس تستند إلى المبادئ التي توصل إليها الجانبان في 

، وتقضي في المرحلة األولى بوقف إطالق النار مقابل فتح المعابر 2014نهاية العدوان على غزة، عام 
واسع في مرحلة الحقة. وال تشمل المرحلة الحالية  وتوسيع منطقة الصيد، وترميم البنية التحتية بشكل

تفاهمات حول تبادل أسرى. لكن مصدرا سياسيا إسرائيليا، قال، أمس، إنه "لن تكون هناك تسوية 
حقيقية مع حماس من دون إعادة أبنائنا )جثتي الجنديين( ومواطنينا وضمان الهدوء لفترة طويلة". 

عمليات حازمة للجيش اإلسرائيلي والتي ستستمر حسبما تقتضي واعتبر أن "الهدوء الحالي هو نتيجة 
الحاجة. وجرى التوصل إلى الهدوء في أعقاب التفاهمات التي دفعت إليها مصر واألمم المتحدة. وعلى 
ضوء ذلك استؤنف فتح كرم أبو سالم )كيريم شالوم( كما ُفتح حيز الصيد. وكلما استمر الحفاظ على 

 كون باإلمكان معالجة قضايا إنسانية وبضمنها إعادة أبناءنا ومواطنينا".هذا االلتزام، فإنه سي
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"نبأ ، من تل أبيب، أن القناة العبرية العاشرة أكدت 16/7/8/2018الشرق الوسط، لندن، وأضافت 
زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لتل أبيب، أول من أمس، واجتماعه مع مسؤولين في 

أمس )الخميس(، عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" ولم تكشف هويته، تأكيده إسرائيل. ونقلت 
زيارة رئيس المخابرات المصرية، تل أبيب أمس، مشيرا إلى أنه التقى رئيس جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي )الشاباك( نداف أرجمان ورئيس مجلس األمن القومي مائير بن شابات. ونّوهت القناة 

 كتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية "ما زال يرفض التحدث عن الموضوع".العاشرة بأن م
وأكدت أن رئيس االستخبارات العامة المصرية اللواء الوزير عباس كامل، الذي حضر على رأس 

ملفات، قبل توجهه  4وفد رفيع من األمن المصري في مسعى أخير للتوصل إلى اتفاق في شأن 
 للغاية ذاتها. ويشمل االتفاق قيام قطر بدفع مستلزمات السلطة أمس )الخميس( إلى مدينة رام هللا

الفلسطينية تجاه غزة، التي كان عباس قد قطعها عنها، مثل فواتير الكهرباء ودفع رواتب الموظفين 
قامة ممر مائي بين غزة  في غزة. وأما التهدئة فتقابل بموافقة إسرائيل على تحديد مدة عام لها وا 

ة أمنية إسرائيلية كاملة، والحقا مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل وقبرص يخضع لرقاب
 األسرى. وأما المصالحة الفلسطينية، فتنتظر استمرار المفاوضات بجهود مصرية.

 
 "العربي الجديد" ينشر وثيقة منظمة التحرير حول "العالقة مع إسرائيل" وتحويل السلطة .2

بي الجديد" على مضمون تقرير آليات تحديـد العالقـة مـع االحـتالل حصل "العر : نائلة خليل -رام هللا 
اإلسـرائيلي، والـذي تمـت صـياغته مـن قبـل طـاقم مكلـف مـن أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح ووزارة الخارجية، حيث تم تقديم هذا التقرير إلى لجنـة متابعـة 

واعتبــر القـــائمون علــى هـــذه  المجلـــس الــوطني، وســـيتم عرضــه علـــى المجلــس المركـــزي.تنفيــذ قــرارات 
الورقـــة أن بنودهـــا تمثـــل عناصـــر اســـتراتيجية إلعـــادة صـــياغة العالقـــة مـــع االحـــتالل وتعزيـــز صـــمود 
المـواطنين فـي بيـوتهم، حيـث شـملت البنـود الوضـع القـانوني، واألمنـي، والسياسـي، واالقتصـادي، وأنـه 

هــذه البنـود سـينت  مـن ذلــك تحويـل السـلطة إلـى دولــة فلسـطينية، وتحديـد العالقـة مــع فـي حـال تطبيـ  
ورغم أن جزءا من هذه البنود تمت اإلشارة والتلميح له من قبل القيادة الفلسطينية أكثر مـن  االحتالل.

نهـا قابلـة مرة، إال أنها المرة األولى التي يتم نشر جميع اآلليات التي تواف  القائمون على صياغتها وأ
ومــن الالفــت أن جميــع البنــود خلــت مــن أي ســقف زمنــي لتنفيــذها، وســيتم  للتنفيــذ علــى أرض الواقــع.

 عرضها على المجلس المركزي اليوم، الذي ربما سيتخذ قرارا بتبنيها جميعها أو جزء منها.
 t.us/xcXo1http://cutلالطالع على تفاصيل الوثيقة انظر: 

 16/8/2018 ،العربي الجديد، لندن

http://cutt.us/xcXo1
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 اإلعالن عن استراتيجية عمل دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير .3

أعلنــت دائــرة "الثقافــة واإلعــالم" بالمنظمــة عــن إعــادة تســمية وهيكليــة ومضــمون الــدائرة بحيــث  :رام هللا
مــن "الثقافــة واإلعــالم"، وذلــك بتوجيــه مــن رئيســة  " بــدالا أصــبحت دائــرة "الدبلوماســية والسياســات العامــة

ــدائرة حنــان عشــراوي اســتناداا  دراســة مهنيــة مستفيضــة، وبعــد إعــادة النظــر فــي تركيبــة وأهــداف  إلــى ال
من سياسة اإلصالح  الجتماعاٍت وجلساٍت تشاوريٍة عديدٍة، وذلك انطالقاا  وطبيعة عمل الدائرة، والحقاا 
 ئر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية.والتطوير لمؤسسات ودوا

وأكدت الدائرة في بيانها، يوم الخميس، أنه جرى تقديم المقتـرح لـرئيس وأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة حيـث 
 تبنيــه باإلجمــاع، كونــه ينســجم مــع متطلبــات تفعيــل وتطــوير دوائــر المنظمــة، وباعتبــار ذلــك جــزءاا  تــمّ 

مـــع متطلبـــات التطـــور والتحـــديث والتشـــبيك مـــع العـــالم  اا مـــن الـــنه  اإلصـــالحي العـــام، وتماشـــي أصـــيالا 
وشـددت الـدائرة فـي نهايـة بيانهـا، علـى أن طبيعـة العمـل بالـدائرة المسـتحدثة  بمفاهيم وأدوات معاصرة.

تتطلــب تشــكيل هيكليــة جديــدة، ووضــع آليــات عمــل مختلفــة عبــر التشــبيك واســتغالل وســائل االتصــال 
 تلفة. والتواصل التقليدية والحديثة المخ

 16/8/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يوم الجمعةللالمجلس المركزي يمدد أعماله  .4
يمدد المجلس المركزي أعمال دورتـه التاسـعة والعشـرين )دورة الشـهيدة رزان النجـار، واالنتقـال  :رام هللا

 من القضايا الوطنية.من السلطة إلى الدولة(، في رام هللا، ليوم الجمعة، لبحث مزيد 
 16/8/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حرب إعالنألف وحدة استيطانية في القدس  20: إقامة الفلسطينية الحكومة .5

يوســــف المحمـــــود، موافقـــــة االحـــــتالل  الفلســـــطينية اعتبــــر المتحـــــدث الرســـــمي باســــم الحكومـــــة :رام هللا
دائـرة العـدوان  إلـىحدة اسـتيطانية فـي القـدس، عـدواناا جديـداا يضـاف ألف و  20اإلسرائيلي، على إقامة 

فـي إطـار معـاداة آمـال السـالم  ، وينـدر  أيضـاا 1967المستمر على المدينة المقدسة منـذ احتاللهـا عـام 
، أن هــذا 16/8/2018 فــي بيــان صــحفي يــوم الخمــيس ،وأضــاف المحمــود واألمـن واالســتقرار المنشــود.

حــرب علـى وجــود مدينـة القــدس ومعالمهـا العربيــة  إعـالنيعتبـر مــن جهـة أخــرى اإلعـالن االســتيطاني 
 واإلسالمية ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر االستيطان األسود.

 16/8/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ل زوجتهبحر يدين اقتحام االحتالل منزل النائب أحمد عطون واعتقا .6

أحمــد بحـر، اقتحـام قــوات االحـتالل اإلســرائيلي  دان النائـب األول لــرئيس المجلـس التشـريعي، د.: غـزة
منـزل النائـب أحمـد عطـون فــي مدينـة القـدس المحتلـة واعتقـال زوجتــه والعبـث فيـه وتخريـب محتوياتــه، 

ا ذلك جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه المستمرة بح  شعبنا وأرضنا   ومقدساتنا.عادًّ
: إن اقتحـام منـزل النائـب المقدسـي عطـون 16/8/2018الخمـيس  يـوم وقال بحر في تصـريح صـحفي،

ســـكات  المبعـــد إلـــى رام هللا، يـــأتي فـــي ســـياق الهجمـــة اإلســـرائيلية العنصـــرية التـــي تســـتهدف طمـــس وا 
 األصوات الحرة التي تتصدى لـ"صفقة القرن" ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية.

 16/8/2018 ،الين أون ن فلسطي
 

 عباس "لم يتمكن" من استقبال رئيس المخابرات المصري  ":القناة اإلسرائيلية العاشرة" .7
اجتمـع كامـل رئـيس المخـابرات المصـرّية، عبـاس كامـل، زار  أنالقنـاة اإلسـرائيلية العاشـرة  ذكرتغزة: 

المسـتوى، وأنـه أراد زيـارة رام هللا مع مسؤولين إسرائيليين رفيعـي والتقى تل أبيب أمس األول األربعاء، 
للقــــاء الــــرئيس محمــــود عبــــاس، إال أن األخيــــر اعتــــذر بســــبب انشــــغاله فــــي جلســــة للمجلــــس المركــــزي 

 بالجلسة. الفلسطيني، في إشارة إلى أن عّباس رفض لقاء كامل ُمتذرعاا 
 17/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 هة المؤامرات التي تستهدف قضية الالجئينوولي: نعمل على تدعيم اللجان الشعبية لمواج أبو .8

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو  :رام هللا
كـد أو  هولي، إننا نعمل على تدعيم اللجان الشعبية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف قضية الالجئـين.

 إجـراء، أن دائرته وف  خطة عملها تعمل على 16/8/2018 ميسفي بيان صحفي يوم الخ ،هولي أبو
الالجئين، باعتبارها عنـوان  أوساطاالنتخابات للجان الشعبية في كافة المخيمات لتدعيم حضورها في 

المخيمــات والجهـــة المختصــة بمتابعـــة قضــاياهم، ولتكـــون قــادرة فـــي الوقــت نفســـه علــى مواجهـــة كافـــة 
ديـارهم التـي هجـروا  إلـىتهدف قضية الالجئين وحقهم العادل في العودة التحديات والمؤامرات التي تس

 .1948منها عام 
 16/8/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أمن السلطة بالضفة يعتقل أسيرين محررين على خلفية سياسية .9
، أسـيرين محــررين 16/8/2018الخمــيس  اعتقـل أمـن الســلطة فـي الضـفة الغربيــة المحتلـة، يـوم :رام هللا

وأفـــاد موقـــع "أمامـــة" المخـــتص فـــي رصـــد انتهاكـــات أمـــن  علـــى خلفيـــة سياســـية ودون لـــوائح قانونيـــة.
السلطة، بأن األخير اعتقل األسيرين المحررين معتصم رفاعي وأحمـد مرشـود مـن منزليهمـا فـي مخـيم 

 عسكر شرق نابلس.
سيرين المحررين أحمد صقر لليـوم العاشـر علـى وأشار "أمامة" إلى أن أمن السلطة يواصل اعتقال األ

كما يواصل اعتقال الشاب مناضـل أبـو  في سجن أريحا المركزي. 16 التوالي، ومصعب قوزح لليوم الـ
ســـليم لليــــوم العاشــــر، والطلبــــة فــــي جامعــــة بوليتكنيــــك فلســــطين داود عمريــــة والطالــــب عبــــادة مرعــــي، 

ش، عـالوة علـى اعتقـال منيـر منيـر العـرو  لليـوم والطالب نور الـدين جعـرون، والطالـب يوسـف األطـر 
 الحادي عشر على التوالي، وتمنع عائلته من زيارته واالطمئنان عليه. 

 16/8/2018 ،الين أون فلسطين 
 

 القوة المنية الفلسطينية المشتركة تدعو لتحييد "مخيم البداوي" عن الخالفات الفلسطينيةلبنان:  .10
لقوة األمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم البداوي، شمال لبنان، إلـى بيروت: دعت القيادة السياسية ل

وأعلنــت القيــادة فــي بيــان بعــد اجتمــاع لهــا فــي  تحييــد المخــيم عــن التجاذبــات السياســية بــين الفصــائل.
مقرها بالمخيم "أنه تم االتفاق على مبادئ عامة تحكم عمل واستمرارية القوة األمنية والعمل المشترك، 

الوضــــع األمنــــي والقــــوة األمنيــــة والمؤسســــات الفلســــطينية فــــي المخــــيم عــــن الخالفــــات كافــــة،  وتحييــــد
والتجاذبــــات السياســــية بــــين الفصــــائل الفلســــطينية وااللتــــزام بعمــــل القــــوة األمنيــــة كإنجــــاز مهــــم يجــــب 

وأشــار البيـان إلــى "أن المجتمعـين اتفقــوا أيضـاا علــى  المحافظـة عليـه مهمــا كانـت الظــروف السياسـية".
ـــى ا ـــين "عل ـــد التـــي دعـــت إليهـــا اللجنـــة الشـــعبية فـــي المخـــيم"، متمن اللتـــزام والمشـــاركة فـــي مســـيرة العي

 الفصائل الفلسطينية وقف المسيرات الفصائلية المسلحة حفاظاا على أمن المخيم واستقراره". 
 17/8/2018 ،الشرق الوسط، لندن

 
 والممر المائي على سقف المطالبأُقرت.. ة حال تهدئالبتطبيق بنود  "إسرائيل"ضمانات تلزم  تريدالفصائل  .11

الفصائل الفلسطينية ، من غزة عن مراسله محمود هنية، أن 16/8/2018موقع الرسالة، فلسطين، ذكر 
بعد وصول جميع فصائل المقاومة إلى القاهرة،  بمصرتواصل اجتماعاتها المكثفة لبحث ملف التهدئة 

 ء، وستتواصل اليوم بين الفصائل والمخابرات المصرية.حيث بدأت اجتماعها األول أمس األربعا
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وكشفت مصادر مشاركة في لقاءات القاهرة لـ"الرسالة نت" أن التصور المبدئي كان الموافقة على 
تهدئة لمدة عام، لكّن الفصائل أعلنت عن رفضها تحديد موعد محدد للتهدئة واتفقت أن يكون الهدوء 

مضمون المباحثات يتمحور حول تنفيذ مجموعة من المشاريع  زمنية. يقابله هدوء دون االرتباط بمدة
االنسانية التي تقدمت بها أطراف دولية إلى جانب مصر وقطر، إضافة لمطلب انشاء ممر مائي، 

بما يتضمنه من االلتزام بتوسعة مساحة الصيد والزراعة ايضا، وذلك  2014وااللتزام ببنود اتفاق 
 المتعلقة بالبالونات الحارقة ومسيرات العودة. مقابل التهدئة الميدانية

حركة فتح استبقت مشاركتها في لقاءات التهدئة لتشترط تولي قيادة وفد الفصائل، االمر الذي رفضته 
فصائل المقاومة، مؤكدة أن جميع القوى ستوقع على االتفاق ولن تستأثر فتح بقيادته، ويتوقع أن 

وأكّدت المصادر أن  لقاهرة األحد، وفقا لمصادر مصرية.يصل وفد فتح للمشاركة في لقاءات ا
فصائل المقاومة رفضت اصرار فتح على تولي قيادة وفد التهدئة، وأكدت أن جميع القوى ستوقع 

 على االتفاق ولن تكون فتح مسؤولة عن ملف التهدئة.
وفداا من  أّما مسار المصالحة فهو منفصل وسوف يتم معالجته الحقاا، حيث ستستضيف القاهرة

وتذكر المصادر أن  فصائل منظمة التحرير بعد العيد لبحث الملف، كما تشير بذلك المصادر.
نيكوالي ميالدينوف بقيمة مليار دوالر، جمع منها  األمميالمشاريع االنسانية التي طرحها المبعوث 

مقترح في ألف مواطن عن طري  البلديات ك 60مليون دوالر، تتضمن عملية تشغيل لحوالي  650
في وقت تقول فيه المصادر إن مطلب رفع العقوبات  حال رفضت السلطة العودة لملف المصالحة.

كما أن هناك موافقة مبدئية على اعادة السماح ألهالي غزة  عن غزة هو من أهم شروط التهدئة.
لسطينية كما اشترطت المقاومة الف العمل في االراضي الفلسطينية بالداخل، على أرقام تدريجية.

وبعد  ضرورة حل قضية الموظفين وهي المسألة التي ستبحث في ملف المصالحة الفلسطينية.
االنتهاء من المباحثات الداخلية بين الفصائل حول ملف التهدئة ستتجه الفصائل لبحث ملف 

 المصالحة، كما توضح المصادر.
مت "القدس العربي" فإن حسب ما عل، من غزة، أنه 17/8/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 

الفصائل الفلسطينية تتمسك بشرط وجود "ضمانات حقيقية"، تلزم إسرائيل بتطبي  بنود االتفاق حال 
جرى إقراره كامال، وعدم قيامها الحقا بالتملص من االتفاق ونكث عهودها على غرار مرات سابقة، 

االتفاق" الخاصة بكيفية إنعاش غزة إضافة إلى بحثها بعض القضايا األخرى التي تتعل  بـ "تفاصيل 
وتشير المصادر إلى أن هناك  بصورة سريعة، وشعور السكان بتغيرات جوهرية جراء االتفاق.

توقعات باإلعالن عن دخول االتفاق حيز التنفيذ، والبدء بمراحله األولى، حال استجابت إسرائيل 
 لمقبل.للعروض المقدمة، قبل عيد األضحى الذي يحل يوم الثالثاء ا
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 : سالح المقاومة ملك للشعب الفلسطيني وموجه لالحتاللحماس .12

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إّن "الكتائب واألجنحة العسكرية : القاهرة
للفصائل الفلسطينية هي من تدافع عن المشروع الفلسطيني، وهي التي تحمي الشعب الفلسطيني 

وأكد بدران في تدوينة له بصفحته في موقع التواصل االجتماعي  حتالل".وتدافع عنه أمام جرائم اال
 "فيسبوك" اليوم الخميس، على أّن "سالح الفصائل ملك للشعب كله، وهو السالح األطهر واألنقى".

وأضاف: "هؤالء المقاومين، الذين قدموا آالف الشهداء والجرحى واألسرى يستحقون منا كل االحترام 
 نهم وحدهم من يحسب لهم العدو ألف حساب".والتقدير، أل

 16/8/2018، فلسطين أون الين
 

 "المركزي "في جلسة خالفات داخل حزب "فدا" واستقاالت داخل حزب "الشعب" على خلفية المشاركة  .13
علمت "الحياة" أن حزب "االتحاد الديموقراطي الفلسطيني" )فدا( قرر المشاركة : فتحي صّباح -غزة 

س المركزي بعد التصويت لمصلحة القرار بغالبية ضئيلة جداا، فيما عصفت خالفات في جلسة المجل
وكشفت مصادر مطلعة على ما جرى داخل "فدا" لـ  حادة بحزب "الشعب" على خلفية قراره المشاركة.

"الحياة"، أن "المكتب السياسي للحزب لجأ، بعد خالفات حادة داخله، إلى التصويت، لحسم قرار 
وقالت المصادر إن التصويت تم بغالبية ضئيلة  ي جلسة المجلس المركزي من عدمها".المشاركة ف

جداا لمصلحة المشاركة، علماا أن األمينة العامة للحزب زهيرة كمال، ونائبيها، وكوادر لها تاريخ 
طويل فيه، صوتوا ضد المشاركة، فيما صوت ممثله في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح 

 لمقرب جداا من الرئيس محمود عباس لمصلحة المشاركة.رأفت ا
وعلمت "الحياة" أن عدداا من كوادر حزب "الشعب" استقالوا على خلفية قراره المشاركة في جلسة 
المجلس. وطالب المعارضون بعدم المشاركة على خلفية عدم تطبي  قرارات المجلسين الوطني 

لتنسي  األمني معها وعدم رفع العقوبات التي فرضتها والمركزي، بسحب االعتراف بإسرائيل ووقف ا
 السلطة على قطاع غزة.

 16/8/2018الحياة، لندن، 
 

 إقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كل مكونات الشعب الفلسطينيب عباس"فدا" يطالب  .14
جلس عباس وأعضاء الم محمود "فدا" الرئيسلحزب طالب المكتب السياسي : فتحي صّباح -غزة 

المركزي بـ"إقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، وتوحيد 
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الجهود للتصدي للسياسة اإلسرائيلية والخطة األميركية الخاصة بقضيتنا الوطنية". وأكد المكتب 
ي السياسي في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع طارئ عقده في حضور أعضائه جميعاا للتداول ف

المستجدات على الساحة الفلسطينية، "ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتطوير دورها وتوسيع حملة 
المقاطعة الدولية للكيان اإلسرائيلي، والعمل بكل جدية إلنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

كل اإلجراءات التي قادرة على توفير مقومات صمود شعبنا وفقاا لالتفاقات السابقة". كما أكد "رفضه 
تتعارض مع النظام الداخلي في عمل دوائر منظمة التحرير، وفي مقدمها التراجع عن إلغاء الدائرة 

 السياسية واإلجراءات المتعلقة بدائرة المغتربين". 

 16/8/2018الحياة، لندن، 
 

 تعتزم مقاضاة السلطة لرفع العقوبات عن غزة "الشعبية" .15
لجبهة الشعبية باستمرار اإلجراءات العقابية التي فرضتها السلطة نددت ا: أحالم حماد - غزة

الفلسطينية على األسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، والتي تشّكل تجاوزاا خطيراا لكافة الخطوط 
الوطنية الحمراء ولكل التقاليد واألعراف الوطنية. وقال عضو اللجنة المركزية مسؤول لجنة األسرى 

عالم كعبي في بيان، إن إقدام قيادة السلطة على اتخاذ مثل هذه اإلجراءات  ،لشعبيةفي الجبهة ا
 "تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ نضالنا الوطني، مثلت طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لم يكن من الوارد في تاريخ نضالنا أن يخوض األسرى إضراباا مفتوحاا عن الطعام 
"اإلسرائيلي"، وهذا يثبت  يوماا ضد طرف فلسطيني وليس ضد االحتالل 22ذ أكثر من والمستمر من

حجم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها السلطة". وأعلن كعبي أن الجبهة وقوى وطنية أخرى ستعمل مع 
المؤسسات القانونية والحقوقية من أجل رفع دعوة قانونية قضائية لمالحقة كل من تورط من قيادة 

 ة وحكومة التواف  في استمرار فرض هذه العقوبات على قطاع غزة، مهما كان وزنه ومرتبته.السلط
 17/8/2018الخليج، الشارقة،  

 
 : إغالق التحقيق في مجزرة رفح ليس له قيمةحماس .16

حازم قاسم إن إعالن ما يسمى بالمدعي العسكري لجيش االحتالل  ،قال الناط  باسم حركة حماس
، ليس له 2014في مجزرة رفح التي ارتكبها جيشه، في األول من أغسطس عام  عن إغالق التحقي 

وأشار إلى أن  أي قيمة قانونية أو سياسية، فمن غير المنط  أن يكون المجرم هو القاضي والحكم.
محاولة من االحتالل للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وسقط فيها  اإلعالنهذا 
المدنيين من سكان مدينة رفح معظمهم من النساء واالطفال، وهو ما وثقته وسائل شهيداا من  150
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ودعا كل الجهات ذات الصلة للتحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش االحتالل أمام  اإلعالم العالمية.
وأوضح أن التراخي عن معاقبة قادة االحتالل يشجعهم  المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد فيها جيش االحتالل قتل  على مواصلة
 المتظاهرين السلميين.

 16/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "يديعوت" تكشف تفاصيل جديدة في عملية فقد الضابط "ودار جولدن" .17
دة، عن كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، تفاصيل جدي: القدس المحتلة

أحداث يوم فقد الضابط اإلسرائيلي، هدار جولدين، على يد عناصر القسام برفح، خالل الحرب 
كتائب بالدخول لعم  األراضي الفلسطينية  6أن الجيش كلف  وذكرت الصحيفة األخيرة على غزة.

ن الجيش أطل  أكثر م إن وقالت في رفح، للبحث الفوري عن الضابط هدار بعد اختطافه بلحظات.
قذيفة دبابة، على رفح، بعد اإلعالن عن  140قذيفة هاون، و 250قذيفة مدفعية، وأكثر من  1000

 فلسطيني. 100منزل، واستشهاد أكثر من  200 حونتدمير  إلىاختطاف هدار، مما أدى 
كتائب مختلفة، دخلوا الى العم   6جندي إسرائيلي، من  100وأضافت الصحيفة، أن أكثر من 

 لسطينية برفح، بدون حماية أو تغطية جوية كاملة، من أجل استعادة هدار جولدين فورا.باألراضي الف
وفقا للصحيفة العبرية، قامت قوة صغيرة، من الذراع العسكري لحماس، كتائب القسام، باالشتباك مع 
، قوة إسرائيلية من لواء جفعاتي، ونجحت في قتل الرائد بينا شرئيل، والمالزم أول ليئيل جدعوني

وأفادت الصحيفة، أنه وبعد فقدان  واختطاف الضابط هدار جولدين، وسحبة للعم  عن طري  نف .
كتائب للبحث  6االتصال بالضابط هدار، الذي كان يعتقد أنه مصاب، قررت قيادة الجيش، ارسال 

 عنه، وأعلنت عن البدء بتطبي  إجراء هانيبعل.
 16/8/2018، فلسطين أون الين

 
 ل ومسؤولين حكوميون بغزة يغادرون إلى القاورةوفود من الفصائ .18

قالت إدارة معبر رفح البري إّن شخصيات فصائلية وحكومية غادرت يوم الخميس قطاع غزة ة: غز 
وضّمت الوفود التي غادرت مسؤولين من وزارة المالية وديوان  مّتجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

اس والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة لجبهة الموظفين في غزة، ومسؤولين من حركة حم
 القيادة العامة. - النضال الشعبي، والجبهة الشعبية

 16/8/2018، فلسطين أون الين
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 من الخليل بزعم اقتحام موقع "إسرائيلي" فلسطينيا  االحتالل يعتقل  .19

ميس، شاّباا من اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخ: الخليل
الخليل جنوب الضفة المحتلة، بدعوى محاولة اقتحام معسكر لتلك القوات قرب مستوطنة "كريات 

وأفاد مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب لؤي هاني  أربع"، المقامة عنوة على أراضي المدينة.
 طنة "عتصيون".عاما( من سكان الخليل، ونقلته إلى معسكر االعتقال في مستو  20سلطان )

وادعت قوات االحتالل في إبالغها لذوي المعتقل، أنه اعتقل وهو يحاول اقتحام موقع "إسرائيلي"، 
وحّول التحقي  معه في مقر الشاباك في عتصيون مدعية أنه اعترف باقتحامه المعسكر لطعن جندي 

ل عوفر األحد القادم؛ وذكرت العائلة أنها ُأبلغت بأن االحتالل سيحول ابنها إلى معتق صهيوني.
 لتقديم الئحة اتهام ضده، وتقديمه للمحاكمة.

 16/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تشترط على حماس الفحص المني على ميناء غزة "إسرائيل" .20
نيوز( العبري، ان إسرائيل اشترطت ضمن اتفاق التسوية مع حماس، في  i24لندن: قال موقع )

وتستعد إسرائيل للتباحث في هذه  زة، الفحص اإلسرائيلي على هذا الميناء.قضية منح ميناء لقطاع غ
القضية، في المراحل المتقدمة من االتصاالت غير المباشرة مع حماس، شريطة أن يستمر الهدوء، 

 ويتحق  تقدم في المفاوضات إلعادة المحتجزين اإلسرائيليين في القطاع.
لمصري عباس كامل، الذي زار إسرائيل، والتقى مع رئيس وأبلغت إسرائيل هذه الرسالة، للوسيط ا

الحكومة بنيامين نتنياهو، ومستشاره لألمن القومي مئير بن شبات، ورئيس جهاز "الشاباك" نداف 
، أنه ُدرس أثناء االتصاالت، إمكانية أجنبيةوقالت مصادر إسرائيلية، وأخرى دبلوماسية  أرغمان.

 ي القطاع.إقامة ميناء في مصر، لخدمة أهال
 17/8/2018، القدس العربي، لندن

 
 ليبرمان يهدد حماس بتحريض الغّزيين عليها: الحرب العسكرية فشلت .21

دور ليبرمان، بالتخلص من حكم حركة "حماس" في جهدد وزير الحرب اإلسرائيلي أفي: صالح النعامي
ن خالل "تحريض" قطاع غزة المحاصر، بواسطة ما وصفه بنسخة جديدة من "الربيع العربي"، وم

وخالل محاضرة ألقاها صباح يوم الخميس، أمام ندوة شبابية في تل  الجماهير الفلسطينية عليها.
أبيب، رأى ليبرمان أن التخلص من حكم حركة "حماس" يمكن أن يتسنى من خالل إقناع الغزيين 
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اتصال مع الجمهور بذلك، مشيراا إلى حرص المؤسسة األمنية اإلسرائيلية على محاولة بناء قنوات 
 في قطاع غزة من خلف ظهر قادة حركة "حماس".

وشدد على أن مصلحة إسرائيل تتمثل في إنهاء حكم "حماس"، مشيراا إلى أن تحقي  هذا الهدف 
يتسنى إما بواسطة إعادة احتالل القطاع "مع كل ما ينطوي عليه هذا األمر من مخاطر على حياة 

 بي، فهذا السيناريو ليس حكراا على تونس فقط".جنودنا، أو بواسطة الربيع العر 
واستدرك ليبرمان قائالا إن تحقي  هذا الهدف ليس سهالا، وال يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، مشيراا 
إلى أنه يحرص يومياا على االطالع على تقارير تتعل  بطابع الجدل الدائر بين الغزيين على مواقع 

وسخر ليبرمان من الدعوات  ؤشراا على توجهات الجماهير الغزية.التواصل االجتماعي، باعتباره م
التي يطلقها بعض الوزراء لشن حرب جوية على قطاع غزة، قائالا: "لقد شنينا حمالت عسكرية على 

، فال يمكنك أن تعود للعملية ذاتها وتتوقع نتائ  مختلفة"، مشدداا على 2014و 2012و 2008غزة في 
وشدد على أنه "على  ي أن يتحول قطاع غزة إلى نموذ  اقتصادي ناجح.أن مصلحة إسرائيل تقتض

الرغم من أن العالم يتجند لتمويل مشاريع البنى التحتية في قطاع غزة، إال أن إسرائيل ستعمل وف  
 خارطة مصالحها"، الفتاا إلى أن الواقع في قطاع غزة "ستتم بلورته وف  هذه الخارطة".

 16/8/2018العربي الجديد، 
 

 وزير إسرائيلي يربط تحسن أوضاع أول غزة االقتصادية واإلنسانية بإعادة السرى اإلسرائيليين .22
من جهته، قال وزير التعاون اإلقليمي وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن الليكودي، 

غزيين تساحي هنغبي، إن ترتيبات التهدئة المتبلورة لن تضمن إحداث تحول جذري على واقع حياة ال
االقتصادية واإلنسانية في حال لم تفض إلى إعادة األسرى اإلسرائيليين لدى حركة حماس وضمان 

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش االحتالل، اليوم الخميس،  وقف تعاظم القدرات العسكرية للحركة.
د العالم لدعمها، أضاف هنغبي أن إسرائيل لن تسمح بتدشين مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تجن

 في حال لم يتم حل مشكلة األسرى وضمان عدم السماح لحماس بتعزيز قوتها العسكرية.
 16/8/2018العربي الجديد، 

 

 نشطاء حماس أقاربالنظر في الحظر على دخول  إعادةمندلبليت ينوي  .23
لسماح لمرضى ينوي المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت إعادة النظر في رفض الحكومة ا

فلسطينيين وصفت حالتهم بالخطيرة بالخرو  من قطاع غزة لتلقي العال  الطبي في الضفة الغربية 
 او في الخار  بسبب كونهم أقارب من الدرجة االولى لعناصر حماس.
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دور ليبرمان وجيش الدفاع اعداد قائمة تشمل جفيأتشار ميندل بليت من وزير الدفاع وطلب المس
 استثنائية يسمح بموجها لمرضى فلسطينيين بتلقي العال  المنقذ للحياة في إسرائيل.حاالت مرضية 

وخالفا لموقف ليبرمان اوعز المستشار القانوني للحكومة الى الجهات المعنية بان تشمل هذه القائمة 
 .النار خالل مظاهرات إلطالقمن تعرضوا  أيضا

 16/8/2018، ويئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 منذ مطلع العام الحالي "إسرائيل"إلى  ويساريا   مسلما   250منع دخول  الشاباك .24
شخصاا من دخولها منذ  250الناصرة: كشف في إسرائيل أمس أن جهاز مخابراتها )الشاباك( منع 

 بداية العام، فيما أعلن عن اعتقال مواطن بلجيكي بشبهة االنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
اة اإلسرائيلية األولى فإن معظم الذين تم منعهم هم مسلمون أو يمرون في مراحل وحسب تقرير القن

األسلمة من الدول العربية وأوروبا والواليات المتحدة، وقد تم استجوابهم من قبل الجناح العربي في 
جهاز الشاباك الذي منع دخولهم عبر مطار اللد الدولي ومعبر طابا مع مصر ومعبر اللنبي على 

 ود مع األردن بزعم ضلوعهم في اإلرهاب أو التجسس أو التخريب.الحد
ولم تشمل المعطيات أولئك الذين تم احتجازهم ومن ثم السماح لهم بالدخول. كذلك تم في األشهر األخيرة، 

 احتجاز العديد من اليهود والمواطنين اإلسرائيليين المنتمين لليسار واستجوابهم لدى وصولهم إلى البالد.
  17/8/2018س العربي، لندن، القد

 
 بلدات استيطانية جديدة في النقب والجليل خمس"قانون القومية":  .25

أعلنت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون اإلسكان )كابينيت اإلسكان( أنها صادقت : بالل ضاهر
فت بشكل نهائي، يوم االثنين الماضي، على إقامة أربع بلدات استيطانية يهودية جديدة، وأخ

مصادقتها على إقامة بلدة استيطانية خامسة مخصصة لألثرياء، تم الكشف عنها يوم الخميس. 
وألمح وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي، يوءاف غاالنت، إلى أن القرار يأتي بموجب بند تشجيع 

 لفائت.تموز/ يوليو ا 18االستيطان اليهودي في "قانون القومية" العنصري، الذي سّنه الكنيست في 
والبلدات االستيطانية األربع التي أعلن كابينيت اإلسكان عن إقامتها هي "دانييل" و"عير أفوت" 
و"نيتسانيت"، في النقب، و"شيبولت" بالقرب من قرية طرعان في الجليل األسفل. وكشفت صحيفة 

بلدة "ذي ماركر"، اليوم، عن أن "كابينيت اإلسكان" صادق في الجلسة نفسها على إقامة ال
 االستيطانية "نافيه تماريم" في النقب أيضا، وأن هذه بلدة مخصصة لألثرياء.

 16/8/2018، 48عرب 
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 على قانون القومية "إسرائيل""القائمة المشتركة" تدعو إلى محاسبة  .26

في إطار الحملة الدولية التي تقوم بها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل )فلسطينيي 
( و"القائمة المشتركة" في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، ضد تشريع "قانون القومية اليهودية" 48

ه رئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، رسالة  العنصري، وجَّ
حذراا من العواقب (، أنغيل غوريا، مُ OECDإلى األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

االقتصادية واالجتماعية لـ"قانون القومية اليهودية"، والمّس الخطير بمكانة وحقوق العرب الفلسطينيين 
 في البالد، وذلك بما يتناقض مع توصيات المنظمة في السنوات األخيرة للحكومة اإلسرائيلية.

لقومية" التي تتعارض مع المبادئ وشرح جبارين في رسالته البنود الخطيرة التي تكمن في "قانون ا
والمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك معايير المنظمة ذاتها، إضافة إلى التنكر الواضح لحقوق 
الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بتقرير مصيره. وتطرقت الرسالة إلى "المّس الفاضح بمبدأ المساواة 

ية ألي دولة تدعي أن نظامها ديمقراطي، وذلك الذي من المفترض أن يكون أحد المبادئ األساس
تحديداا عبر منح فوقّية يهودية في مجاالت مركزية بالحياة على حساب المواطنين العرب في الدولة، 

 أهل البالد األصليين".
إلى "التدخل والضغط على حكومة إسرائيل  OECDوفي نهاية الرسالة، دعا جبارين منظمة 

نتدى ودفعها إلى التراجع عن هذا التشريع العنصري، اتخاذ خطوات ومحاسبتها وف  أنظمة الم
جراءات جدّية في هذا الصدد من أجل حماية حقوق ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل".  وا 

  17/8/2018، الشرق الوسط، لندن
 

 في السنغال تتبرع برؤوس غنم للمحتاجين اإلسرائيليةالسفارة  .27
 15 ـراس غنم ل 50ـلدى السنغال روعي روزنبليت باسم السفارة في داكار بتبرع سفير إسرائيل الجديد 

من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمعاقين واألطفال المحتاجين وذلك بمناسبة قرب حلول عيد 
وتتقدم السفارة اإلسرائيلية في داكار بهذا التبرع  األضحى المبارك الذي يصادف يوم الثالثاء القادم.

 اشر على التوالي.للعام الع
ويذكر ان السفير الجديد روزنبليت قد وصل الى داكار قبل بضعة أيام وقد قدم نسخة من أوراق 
اعتماده الى وزير الخارجية السنيغالي. وقد قام رئيس مجلس العلماء واالئمة المسلمين في سنغال 

 بتقديم الشكر للسفير اإلسرائيلي ولدولة إسرائيل على اللفتة الكريمة.
 16/8/2018، ويئة البث اإلسرائيلي مكان
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 ألف بيت يهودي 20ألف بيت فلسطيني وبناء  23بلدية القدس تخطط لهدم  .28

بعد أقل من شهر على سن "قانون القومية"، الذي يعطي تفوقا عرقيا لليهود على العرب، وفي  تل أبيب:
ألف بيت بحجة  23تلة ال يقل عن الوقت الذي بات فيه عدد أوامر هدم البيوت في القدس الشرقية المح

البناء غير المرخص، بادرت إدارة بلدية القدس االحتاللية و"سلطة أراضي إسرائيل"، إلى إقرار مخطط 
 ألف وحدة استيطانية )شقة( تهويدية جديدة في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة. 20يتم بموجبه بناء 

مليون شيكل )الدوالر  400على استثمار مليار و وقالت مصادر سياسية إنه قد تم االتفاق أيضاا 
 600شيكل( في البنية التحتية واألماكن العامة في أحياء القدس المحتلة، قسم منها ) 3.7األمريكي 

مليون أخرى سيتم جمعها من اإليرادات المتوقعة من  800مليون شيكل( من "سلطة أراضي إسرائيل" و
السكنية. وأوضحت أن االتفاق يشمل بناء مناط  عمل ومناط  الرسوم والجبايات لتسوي  الوحدات 
 ماليين متر مربع، تأتي في إطار مشروع مدخل مدينة القدس. 3تجارية وفنادق جديدة على مساحة 

 1967وأكدت هذه المصادر أن االستثمار سيتم باألساس في مناط  فلسطينية احتلت في العام 
في كل شيء، مثل: شارع بيغن، مفترق "بيات"، "جفعات رام"، وباتت حكومة إسرائيل تعطيها أفضلية 

"بيسغات زئيف"، "هار خوتسبيم"، المالحة، "كربات يوفيل"، المنطقة الصناعية في عطاروت، التلة 
الفرنسية، إلى جانب مناط  أخرى. ووصف رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، االتفاق 

 20داا: "إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع سيسمح بإضافة بـ"التاريخي وغير المسبوق"، مؤك
 ألف عائلة جديدة في القدس، والمشاريع االقتصادية ستّسرع من النمو".

 17/8/2018، الشرق الوسط، لندن
 

 بحادث دوس إسرائيليةاالحتالل يغلق مداخل نابلس عقب مقتل مستوطنة  .29
في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، مداخل نابلس  اإلسرائيليقوات االحتالل  : أغلقتنابلس

مستوطنة  أن، إسرائيلية إعالميةوذكرت مصادر  بحادث دهس. إسرائيليةعقب مقتل مستوطنة 
مستوطني "يتسهار"  أنشهود عيان لـ"وفا"  وأفاد لقيت مصرعها بحادث دهس قرب نابلس. إسرائيلية

وات االحتالل أغلقت حاجزي حوارة وزعترة، ومفرقي هاجموا مركبات المواطنين جنوب نابلس، وان ق
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين من  بيتا وجيت.

البؤرة االستيطانية "أحيا" المقامة على أراضي جنوب نابلس هاجموا منازل المواطنين في قرية جالود 
  جنوب المدينة.
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 سبب مقتل المستوطنة كان حادث سير عادي وليس عملية. أنفي وقت الح  وأكد جيش االحتالل 
السائ  لم يكن هدفه القتل بل كان  أنوجهاز "الشاباك" تبين  أجراهاوأضاف، انه بعد التحقيقات التي 

 السائ  من منطقة قلقيلية وقد قام تسليم نفسه لألمن الفلسطيني. أن إلىحادثا عاديا، مشيرا 
 16/8/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة النباء

 
 السجون اإلسرائيلية تصّعد االعتداءات ضد السرى  .30

قال نادي األسير الفلسطيني، إن سلطات االحتالل بدأت بتصعيد إجراءات التضيي  على : وام
عدداا األسرى، القائمة فعلياا وبمستويات مختلفة. ووفقاا لما ورد من عدد من األسرى، فإن لجنة تضم 

من ضباط سابقين في إدارة معتقالت االحتالل، بدأت بتنفيذ جوالت على األسرى للتضيي  عليهم. 
وقال النادي، إن هذه اإلجراءات هي ترجمة لما أعلنه ما يسمى وزير األمن الداخلي جلعاد أردان، 

 من تشكيل لجنة مهمتها التضيي  على األسرى.
 17/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 على التوالي 12عن الطعام لليوم  إضرابهعمران الخطيب يواصل  السير .31

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن األسير عمران هاشم أحمد  :وفا –رام هللا 
 12المفتوح عن الطعام لليوم  إضرابهعاما( من سكان جباليا شمال قطاع غزة، يواصل  60الخطيب )

 اإلفرا  المبكر عنه.على التوالي للمطالبة ب
عاما، قضى منها  12، ومحكوم بالسجن المؤبد و20/7/1997يذكر بأن األسير الخطيب معتقل منذ 

 عاماا، ومتزو  ولديه أربعة أبناء. 21
 16/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وفتية االحتالل يسلب المال من سكان الضفة ويعتقل زوجة نائب من حماس وشبانا   .32

: واصلت قوات االحتالل هجماتها ضد الضفة الغربية، ونفذت الكثير من عمليات المداهمة رام هللا
والتفتيش، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم فتية وسيدة، كما قامت بإبعاد عدد من النساء عن 

 المسجد األقصى، ضمن اإلجراءات العقابية التي تتخذها، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين.
تقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أربعة مواطنين، بينهم سيدة، من أنحاء مختلفة من مدينة القدس واع

 المحتلة، حيث تم تحويلهم إلى مراكز تحقي  وتوقيف في المدينة المقدسة.
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وشملت االعتقاالت السيدة نسرين دويات، زوجة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون من قرية صور 
لقدس، ونجل أحد األسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى أسير باهر جنوب شرق ا

 محرر وشقيقه، قبل يوم واحد من زفافه.
كما قامت قوات االحتالل في المدينة المقدسة باستدعاء األسير المحرر رجائي الحداد للتحقي  معه 

االحتالل عشرين  في مركز "المسكوبية" غرب المدينة، حيث كان هذا األسير أمضى في سجون 
 عاما، وأطل  سراحه قبل أشهر.

وفي القدس أيضا، قررت سلطات االحتالل إبعاد ثماني سيدات عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين 
ودفع كفالة مالية، بسبب وجودهن في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد خالل اقتحامات 

 المستوطنين.
فلسطينيات، من أبواب المسجد األقصى، وأفرجت عن  10وكانت قوات االحتالل اعتقلت أول أمس 

 ثمان منهن، بينما أبقت على معتقلتين اثنتين من سكان القدس.
وفي السياق اعتقلت قوات االحتالل من مدينة نابلس وضواحيها ستة مواطنين، خالل عمليات دهم 

 واسعة النطاق، تخللتها إقامة حواجز عسكرية على مداخل القرى.
ت قوات االحتالل باعتقال مواطن من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد أن داهمت منزل إلى ذلك قام

وقالت مصادر محلية من هناك إن تلك القوات قامت أيضا باقتحام منازل  ذويه وعبثت بمحتوياته.
 عدة في البلدة، وتعمدت تخريب محتوياتها، وسلمت عددا من الشبان بالغات لمراجعة مخابراتها.

قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مواطنين من مدينة بيت لحم بينهم شقيقان، وذلك ضمن  كما اعتقلت
 عمليات االقتحام المتكررة للمدينة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، ونجم عنها اعتقال عشرات الشبان.

ة وفي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والشبان، خالل عملي
مداهمة للمخيم انتهت باعتقال أحد المواطنين، كما جرى اعتقال مواطنين اثنين من مخيم الجلزون 

وأسفرت عملية اقتحام مخيم الجلزون عن اندالع مواجهات أخرى مع جيش  شمال مدينة رام هللا.
م ارتباطها وأعلن جيش االحتالل قيام قواته بسلب مبالغ مالية كبيرة بزع االحتالل دون وقوع إصابات.

 بأنشطة المقاومة الفلسطينية خالل عمليات الدهم والتفتيش.
مستوطنا باقتحام باحات المسجد األقصى، تحت حماية من وحدات خاصة  83كذلك قام أكثر من 

 من شرطة االحتالل، التي ضيقت على وصول المصلين الفلسطينيين.
 17/8/2018، القدس العربي، لندن
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 وا" يندد بخصومات مالية بحق الموظفينونر ال اتحاد موظفي " .33
ونروا، بخصم الوكالة األممية ثلث الراتب األندد "اتحاد الموظفين" في وكالة  غزة: "الخلي "، وكاالت:

على جميع موظفي الطوارئ المهددين بالفصل، وخصم كبير على جميع أعضاء اتحاد الموظفين 
عتبر االتحاد في بيان، أمس، بأن هذا الخصم دوالر عن العضو الواحد. وا  800يصل في بعضه إلى 

 "خطوة غير مسبوقة وانتهاك صارخ لكل مبادئ األمم المتحدة من حقوق اإلنسان والعدالة والنزاهة".
وقال: "إن ما حصل خطوة غير مهنية بعيدة عن أي معايير أو قانون، حيث إن جميع الموظفين 

 هم كاملة ثم يتوجهون إلى االعتصام بعد الدوام".الذين ُخصم منهم إما في إجازات أو لوائح دوام
وأكد االتحاد رفضه لهذا التهديد الوظيفي و"البلطجة اإلدارية" بح  موظفين يقومون بأعمال نقابية 

وقال: "لتعلم إدارة الوكالة أن هذا التهديد الوظيفي لن يثنينا عن مواصلة نضالنا  كفلها لهم القانون.
ن هذه الوسائل الرخيصة ال تؤثر في  956على  النقابي لمواجهة ظلم وقع موظفاا مهدداا بالفصل، وا 

ونروا" إلى فتح تحقي  عاجل لمن أعطى األوامر األ"ـودعا االتحاد المفوض العام ل رجال المبادئ".
بهذا الخصم ومحاسبته فورا، فمبادئ األمم المتحدة وصدقيتها في خطر شديد، مؤكداا "سنبقى نحمل 

 تحقي  العدالة".األمانة حتى 
 17/8/2018، الخليج، الشارقة

 
 2018صيادي غزة منذ مطلع  انتهاكا  إسرائيليا  بحقّ  232 :مركز الميزان .34

 232أفادت معطيات حقوقية، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت منذ بداية العام الحالي : غزة
لحقوق اإلنسان، في بياٍن له يوم وقال مركز الميزان  انتهاكاا بح  الصيادين في عرض بحر غزة.

مرة، وقتلت خاللها  231الخميس: إن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه الصيادين الفلسطينيين 
ورصد المركز الحقوقي، اعتقال بحرية االحتالل  .2018آخرين؛ منذ بداية عام  15صياداا، وأصابت 

 مركباا استخدمها الصيادون خالل رحالت الصيد التي كانوا ينظمونها. 12صياداا، ومصادرة  39لـ 
 16/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الرئاسية لشؤون الكنائس" تبحث سبل حماية المالك الكنسية من تعديات االحتالل .35

ألراضي بحثت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، أول من أمس، سبل الحفاظ على األمالك وا
التابعة للكنائس والمواطنين وباألخص األراضي التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس المقدسية في باب 

دونمات من  10وناقشت اللجنة سبل مواجهة قرار بلدية االحتالل في القدس االستيالء على  الخليل.
عدداا من القضايا  أراضيها في سلوان إضافة إلى التعديات على باقي الكنائس. وناقشت اللجنة
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الداخلية الخاصة بمكانة اللجنة وقسمت األدوار ضمن أعضائها كل في مجاله، حتى تعزز اللجنة 
جانب الكنائس  إلىدورها والقيام بمهامها وف  تعليمات الرئيس محمود عباس في الدفاع والوقوف 

لوضع مخطط لنشاطاتها وقررت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة  وأبناء الشعب الفلسطيني.
 خالل الفترة القادمة، بحيث تقوم هذه اللجنة بإنجاز كافة أعمالها قبل فترة األعياد.

يذكر أن اللجنة قدمت خالل النصف األول من العام الحالي العديد من المشاريع التي تخدم الكنائس 
 والمؤسسات التابعة لها، ترميم كنائس.

 16/8/2018، اليام، رام هللا
 

 132 تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ "إسرائيل" .36
هدمت الجرافات اإلسرائيلية، بحراسة مشددة من قوات الشرطة، يوم الخميس، قرية العراقيب : النقب

وقالت مصادر محلية  .132 ، وذلك للمرة الـ1948عام  أراضيغير المعترف بها في النقب داخل 
اقتحمت القرية، وشرعت بتنفيذ هدم الخيام، والمنازل، وتشريد مواطني  لـ"وفا"، إن الجرافات اإلسرائيلية
كما اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية عددا من مواطني القرية، عرف منهم:  القرية من النساء، واألطفال.

الشيخ صياح الطوري، ونجله عزيز، وسليم أبو أشرف؛ بحجة عرقلة عمل عناصر الشرطة، 
 والتصدي للهدم.

 16/8/2018، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ال 
 

 تحويل معسكر للجيش بالغوار لمستعمرة .37
شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، بتحويل معسكر للجيش في منطقة : محمد وتد

 عائلة يهودية، فيما تواصل الجمعيات االستيطانية 30األغوار الشمالية إلى بؤرة استيطانية لتوطين 
وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة،  لش  طري  يربط بؤر استيطانية بالشارع الرئيسي األغوار.

بأن سلطات االحتالل شرعت بتحويل معسكر الجيش "روش هبكعا"، المقام على أراضي بملكية 
 عائلة يهودية. 30خاصة للفلسطينيين في منطقة األغوار، إلى بؤرة استيطانية الستيعاب 

السياق، أوضح دراغمة، أن الجماعات االستيطانية تواصل أعمال ش  الطرق لربط البؤرة وفي ذات 
االستيطانية الكائنة في منطقة "خلة حمد" باألغوار الشمالية وربطها بالطري  الرئيسي، وذلك تمهيدا 

وحذر دراغمة من تداعيات أعمال ش  الطرق التي تنذر بمصادرة المزيد من  لتحويلها لمستعمرة.
 األراضي الفلسطينية في المنطقة لتوسيع المشروع االستيطاني في األغوار الشمالية.
 16/8/2018، 48عرب 
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 فحاصرت النفايات مخيمات الالجئين بالردن "الونروا"غابت  .38

استقطبت أكوام النفايات في مخيمات الالجئين الفلسطينيين باألردن القطط : أيمن فضيالت -ان عمّ 
 ونروا لخدماتها.األوالقوارض، نتيجة تقليص خدمات وكالة والكالب الضالة 

وفي ظل تلك الحالة انتشرت الحشرات الناقلة لألمراض والروائح الكريهة، واضطر قاطنو تلك 
وأدى تقليص  المخيمات إلى إشعال الحرائ  في أكوام النفايات، مما تسبب في مشاكل بيئية وصحية.

ماليين دوالر للعام الحالي إلى تقليص الوكالة  305وا بواقع الواليات المتحدة مساعدتها لألونر 
 خدماتها بعد تعرضها ألسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها، بسبب القرار األمريكي.

وطال تقليص األونروا لخدماتها الجانب الصحي أيضا، وبات أربعة أطباء يقدمون الخدمات الطبية 
 حالة مرضية. 200لسكان مخيم غزة، حيث يعال  الواحد منهم 

مليون  60أما مديرة اإلعالم في األونروا باألردن منال سلطان فقالت إن الوكالة الدولية استلمت 
، األمر الذي دفع باألونروا إلى 2017مليونا عام  365 دوالر من حصة أمريكا لهذا العام، مقارنة بـ

أطباء وعاملين في القطاع الصحي إنهاء عقود كافة العاملين بنظام اليومية والتعاقدات السنوية من 
وتضيف أنه رغم شح الموارد استطاعت األونروا "من خالل تحريك بعض الموارد تأمين  والخدماتي.

 جمع النفايات خالل عطلة نهاية األسبوع تفاديا لتكدسها خاصة في فصل الصيف".
 %20وا زادت بنسبة وقالت منال سلطان إن متوسط االستشارات الطبية اليومية في عيادات األونر 

تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام  من المرضى لكل طبيب يوميا في نهاية يوليو/
المنصرم. ورغم الزيادة ال تزال األونروا وكوادرها يعملون بشكل حثيث حتى ال تؤثر هذه الزيادة على 

 الوقت المخصص لكل مراجع مع الطبيب.
 16/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لبنان" تناقش انعكاسات "قانون القومية اليهودية" على الفلسطينيين-"المرأة الفلسطينية في الخارج .39

"قانون القومية اليهودية وانعكاساته على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية" هو عنوان الندوة : لبنان
ى بلدية صيدا جنوبي لبنان، يوم فرع لبنان" في مبن -التي عقدتها "رابطة المرأة الفلسطينية في الخار  

، لمناقشة االنعكاسات القانونية واالجتماعية والسياسية واإلعالمية لقانون القومية 2018آب  15األربعاء 
 اليهودية على الفلسطينيين، ذلك القانون الذي ُيعتبر آخر بنٍد من بنود سرقة التاريخ الفلسطيني.

مام بقضايا الوطن كلها، أشارت ممثلة رابطة المرأة الفلسطينية وانطالقاا من هدفها الذي يتمّثل باالهت
في صيدا السيدة سعاد سالمة، في كلمة الرابطة، إلى ضرورة طرح هذه القضية على طاولة النقاش، 
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بنداا وهي "المبادئ  11ليتبّصر الجميع بحقيقة القانون اإلسرائيلي الجديد المثير للجدل، الذي يتضمن 
الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لّم الشتات، العالقة مع الشعب اليهودي، االستيطان األساسية، رموز 

 اليهودي، يوم االستقالل ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون".
وبحضور شخصياٍت رسميٍة فلسطينيٍة ولبنانية، انطلقت الندوة التي أدارتها اإلعالمية هنادي الشيخ 

 الثة متخصصين في المجاالت الحقوقية والقانونية والسياسية واإلعالمية.نجيب، حيث تحّدث ث
 15/8/2018، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

 
 على اإلطالق بل حراك جماويري مساند للعمل الوطني نشطاء فلسطينيون: ليس حزبا   .40

وان: "الرئيس نشرت صحيفة "القدس العربي" تقريرا تحت عن 15/8/2018لندن: في عدد األربعاء 
عباس يشجع تأسيس حراك عربي ـ يهودي، ويحّذر من مخططات نتنياهو بعد االنتخابات المقبلة" 

 وذلك إثر لقاء جمعه مع ناشطين من فلسطينيي الداخل حول قانون القومية.
لى جانب الحديث عن تفاصيل اللقاء، جاء في التقرير أن الرئيس الفلسطيني يبارك مبادرة جديدة  وا 

يهودي جديد في إسرائيل يعمل من أجل إنهاء االحتالل وتسوية الصراع على  –امة حزب عربي إلق
 مبدأ الدولتين وتحقي  المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب فيها.

 وردا على هذه النقطة وصل "القدس العربي" التوضيح التالي من مشاركين في اللقاء:
إننا، نحن المبادرين إلى هذا الحراك، نؤكد أن : حول نص التقريرهنا نود أن نثبت التوضيح التالي 

الحديث عن تشكيل حزب جديد أو النية في تشكيل حزب جديد، أو أن الرئيس يشجع إقامة هذا 
الحزب الجديد، كله مختل  وعار عن الصحة تماما. فنحن مجموعة من النشطاء في العمل 

تجزأ من العمل الوطني الشعبي الذي تقوده لجنة المتابعة الجماهيري الذين نعتبر أنفسنا جزءا ال ي
العربية العليا بقيادة األخ محمد بركة، ال نخطط إلقامة حزب وال نؤيد إقامة حزب جديد. بل بالعكس، 
ففي هذا الوقت بالذات الذي يواجه فيه شعبنا عموما وجماهيرنا العربية الفلسطينية في إسرائيل أشرس 

 ...مين العنصرية نرى أننا نحتا  ألوسع وأكبر وحدة صف وطنية.هجمة من حكومة الي
 17/8/2018، القدس العربي، لندن

 
 تراجع اإلقبال على الضاحي في غزة نتيجة تردي الوضع االقتصادي .41

تشهد أسواق األضاحي في قطاع غزة هذا العام إقباالا ضعيفاا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة : غزة
ار كافة أنواع المواشي عالمياا مع زيادة واضحة ناتجة من الضرائب التي ترافقت مع ارتفاع أسع

 تفرض من قبل جهات عدة على التجار الغزيين.
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وأعرب الكثير من تجار اللحوم عن مخاوفهم الشديدة من تأثير انهيار وفشل الموسم الحالي في ظل 
بيع والشراء التي تشهد شبه تدني الوضع المعيشي في غزة والذي يؤثر بشكل مباشر على عملية ال

 "شلل كامل" على الرغم من قرب انتهاء موسم األضاحي مع حلول العيد بعد أيام قليلة.
ويعزو مراقبون تراجع حركة البيع والشراء قبيل بدء عيد األضحى ألسباب مختلفة أبرزها الوضع 

ف موظف من موظفي أل 40المعيشي الصعب وتراجع الواقع االقتصادي في ظل عدم تسلم أكثر من 
في المائة  50ألف يتبعون للسلطة الفلسطينية يتلقون  60حماس لرواتبهم بانتظام، في حين أكثر من 

فقط من رواتبهم، إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص ومضاعفة أسعار مختلف 
 خرى.البضائع بسبب الضرائب التي تفرض من جهة والتشديد والحصار من جهة أ

وقال طاهر أبو حمد مدير دائرة اإلنتا  الحيواني في وزارة الزراعة في غزة، إن موسم األضاحي هذا 
في  40العام يعد األضعف في اإلقبال على الشراء مقارنة بأعوام الماضية. وأشار إلى تراجع بنسبة 

 المائة بسبب تردي الوضع االقتصادي.
 17/8/2018، الشرق الوسط، لندن

 
 "إسرائيل"برات المصرية تقود لقاءات مكوكية بين الفصائل والمخا .42

قال مصدر فلسطيني إن مسؤولي المخابرات المصرية يواصلون التباحث مع ممثلي الفصائل 
الفلسطينية، وذلك بعد تباحثهم مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين، حيث تسعى القاهرة لإلعالن عن 

وأوضح المصدر الفلسطيني للجزيرة أن لقاءا مطوال  صائل.تهدئة طويلة األمد بين إسرائيل والف
يجابيا جرى الخميس بين وفد حركة الجهاد اإلسالمي ومسؤولين في المخابرات المصرية، وتناول  وا 
ملفات عديدة أبرزها التهدئة ورفع الحصار عن غزة، مضيفا أن لقاءا سيعقد بين ممثلي الفصائل 

 اللواء عباس كامل.ورئيس المخابرات العامة المصرية 
نيامين نتنياهو ويأتي ذلك بعد زيارة خاطفة قام بها كامل إلى تل بيب، التقى خاللها رئيس الوزراء ب

دور ليبرمان، ثم إلى رام هللا التقى خاللها مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بحسب جووزير الدفاع أفي
 وسائل إعالم إسرائيلية.

فاد وفد من حركة فتح لمواصلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقالت المصادر إن مصر طلبت إي
اتفاق تهدئة مع إسرائيل وبحث ملف المصالحة، لكن السلطة الفلسطينية طلبت تأجيل الزيارة إلى ما 

 بعد عيد األضحى بسبب استمرار جلسات المجلس المركزي الفلسطيني في رام هللا.
باس، لكن األخير أبلغ مصر أن ممثلين عن حركة فتح ولم يلت  كامل بالرئيس الفلسطيني محمود ع

 سينضمون للمحادثات في القاهرة خالل األيام المقبلة، بحسب مصدر في رام هللا.
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وقال مصدر أمني مصري لوكالة رويترز "نضع اللمسات األخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من كل 
عدتنا حركة فتح"، موضحا أن التهدئة مدتها األطراف، ونتوقع أن نعلن عنها األسبوع المقبل إذا سا

 عام ويمكن تمديدها ألربع سنوات أخرى.
 16/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ماكرون يشددان على "نزع فتيل التصعيد" في غزةو  السيسي .43

شدد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي خالل اتصال هاتفي الخميس 
الرئاسة  أعلنتفي غزة"، وف  ما  إنسانيفي نزع فتيل التصعيد و)تأمين( دعم  اإلسراع "على ضرورة

بالجهود المصرية للمضي قدما في المصالحة بين  أشادماكرون " أناالليزيه  وأورد الفرنسية.
 السكان المدنيين". إلى اإلنسانيةالفلسطينيين وضمان هدنة في غزة وتحسين وصول المساعدات 

 16/8/2018، ام هللااليام، ر 
 

 الطهي بغازغزة مصر تمد قطاع  .44

ضخت مصر غاز الطهي إلى قطاع غزة ألول مرة في العالقات بينها وبين : أسامة الكحلوت -غزة 
حركة حماس، بعد تشديد الحصار اإلسرائيلي على القطاع غزة، بعد إعالن وزير الحرب اإلسرائيلي 

قود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو أفيغدور ليبرمان وقف إدخال إمدادات الو 
سالم، رداا على مواصلة إطالق البالونات الحارقة. وقال مدير اإلدارة العامة للبترول خليل شقفة، إن 

طناا من غاز الطهي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري، الفتاا إلى أن األيام  250مصر ضخت 
 لجدولة إدخال الغاز بشكل منتظم.المقبلة ستشهد ترتيبات مع مصر، 

 17/8/2018، البيان، دبي
 

 واشنطن تطالب "يونيفيل" باعتماد "الحزم" لمنع المسلحين في جنوب لبنان .45

كشف دبلوماسّيو مجلس األمن لـ"الشرق األوسط"، أن الواليات المتحدة طلبت : علي بردى - نيويورك
لمتحدة في لبنان "يونيفيل"، مع تعزيز فاعليتها في تقليص المكّون البحري في القوة المؤقتة لألمم ا

الذي ينص على منع تواجد أسلحة أو مسلحين غير تابعين  1701مناط  عملياتها تطبيقا للقرار 
 للسلطات الشرعية اللبنانية بين الخط األزرق ونهر الليطاني.
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ورك إلجراء مناقشات ويرتقب أن يعقد خبراء مجلس األمن جلسة مفاوضات اليوم )الجمعة( في نيوي
أغسطس  31إضافية حول التجديد لمدة سنة إضافية لـ"يونيفيل" التي ينتهي تفويضها الحالي في 

 )آب( الجاري، طبقا لتوصية من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
نفسها  ومع بدء هذه المفاوضات، الحظ دبلوماسي غربي رفيع، أن "األميركيين ال يضغطون بالدرجة

كما كانت الحال خالل العام الماضي. ولذلك أتوقع أن يحصل التمديد هذه السنة بطريقة أكثر 
سالسة". وربط بين خفض عدد أفراد "يونيفيل"، وزيادة قدرات الجيش اللبناني على تولي المهمات 

دل زون الموكلة إليه. ووصف الحادث األخير الذي وقع مع دورية إيطالية سلوفينية في بلدة مج
 الجنوبية، بأنه "رسالة من )حزب هللا( ُيذكر فيها الجميع بأنه ال يزال موجودا هناك".

وقال دبلوماسي آخر لـ"الشرق األوسط"، إن "هناك إجماعا في مجلس األمن على ضرورة المحافظة 
باره الجهة على )يونيفيل(". بيد أنه الحظ أن "المفاوضين األميركيين طلبوا من الجانب الفرنسي، باعت

الراعية لكل المسائل المتعلقة بلبنان في المجلس، إدخال بعض التعديالت لتحديد جداول زمنية 
لتقليص المكون البحري التابع لـ)يونيفيل(، في إطار السعي األميركي العام لخفض ميزانيات بعثات 

لي يعترضان، كّل ألسبابه حفظ السالم الدولية عبر العالم"، علما بأن "الجانبين اللبناني واإلسرائي
 وعلى طريقته على هذا االقتراح األميركي". 

وأضاف أن الواليات المتحدة "تريد من فرنسا إدخال عبارات أشد حزما للتعامل مع مسألة وجود 
عناصر من )حزب هللا( وأسلحة تابعة له في منطقة عمليات )يونيفيل("، علما بأن إسرائيل تضغط 

 يتخذ لبنان موقفا أكثر تحفظا بدعم من فرنسا ودول أخرى. في هذا االتجاه بينما
 17/8/2018، لندن، الشرق الوسط

 
 البرلمان العربي يحذر ثالث دول من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة .46

مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جمهوريات رومانيا وهندوراس، وتوجو،  .طالب د
ية نقل سفاراتها لدى القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( إلى القدس ودعاها "بمراجعة مواقفها حول عمل

إلى االلتزام بقرارات األمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس 
وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي، يوم الخميس، "إن السلمي أرسل رسائل  المحتلة".
لى رؤساء برلمانات الدول الثالث والتي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس وعبر رئيس مكتوبة إ

البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة 
جراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة  أو القدس المحتلة، مؤكدا إن أية قرارات وا 
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تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثاالا لقرارات 
 مجلس األمن ذات الصلة".

بناء على المصالح والعالقات  —ودعا السلمي رؤساء برلمانات جمهورية رومانيا وهندوراس وتوجو 
اتهم على ضرورة االلتزام بما أقرته األمم بأن تحث حكوم —المشتركة بين شعوبها والشعب العربي 

م، ومبادئ 2002المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السالم العربية لعام 
القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة 

م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على 2004يوليو  9العدل الدولية بتاريخ 
الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 

 م.1967المحتلة عام 
وطالب رئيس البرلمان العربي الدول الثالث إلى مراجعة مواقفها "والوقوف بجانب الح  واالعتراف 

 م، وعاصمتها مدينة القدس".1967ة فلسطين على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام بدول
 16/8/2018، اليام، رام هللا

 
 من الرسو في ميناء رادس التونسي إسرائيليةيمنعون سفينة  "بي دي أس""اتحاد الشغل" ونشطاء  .47

( اليوم BDS) إسرائيل اجبر االتحاد العام التونسي للشغل مع نشطاء من حركة مقاطعة: تونس
( على ZIMالخميس، السفينة "كورنوليوس أ"، التي تعمل لحساب شركة المالحة اإلسرائيلية زيم )

نزالالعودة وعدم الرسو   ميناء رادس التونسي. حمولتها في وا 
وكان االتحاد قد دعا عبر صفحته على "فيسبوك" كاّفة أعوان الديوانة والحرس إلى منع السفينة من 

 ل المياه اإلقليمية التونسية.دخو 
"كورنوليوس أ" التي تعمل لحساب شركة المالحة اإلسرائيلية "زيم"  أن السفينةوحذر اتحاد الشغل من 

(ZIM ستحاول الرسو في ميناء رادس يوم )كما جدد االتحاد دعوته لهياكله النقابية في  الجاري. 18
أو تمكين طواقمها من تدنيس موانئنا، كما ورد في كل الموانئ التونسية إلى رفض تفريغها أو شحنها 

 نص النشرية على صفحة االتحاد في موقع "فيسبوك".
 16/8/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونروا": العام الدراسي يبدأ في موعد  واستمرار  مروون بتممين التمويلال " .48

عام لوكالة األونـروا، بييـر كرينبـول؛ أمـس، عـن بـدء العـام أعلن المفوض ال: نادية سعد الدين - انعمّ 
الدراســي الجديــد فــي موعــده بمــدارس الوكالــة بجميــع منــاط  عملياتهــا الخمــس؛ األردن وســورية ولبنــان 
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وأكد كرينبول في االجتماع االسـتثنائي للجنـة االستشـارية لــ"األونروا"، أن  والضفة الغربية وقطاع غزة.
مدرسـة، سـيلتحقون بمدارسـهم  171في األردن، ضمن  ألفاا  121، منهم ألفاا  526و طلبتها المقدرين بنح

وقـــال كرينبـــول إن "المعلمـــين والطلبـــة ســـيعودون لمدارســـهم فـــي الموعـــد  فـــي الســـنة الدراســـية الجديـــدة.
: "مــع إعالنــي اليــوم عــن فــتح المــدارس وبــدء مــا تواجهــه الوكالــة مــن مخــاطر قــائالا  وأكــد أنالمحــدد". 
 لدراسي، لكن األونروا، ومهما بلغ الخيال مداه، لم تخر  من حالة الخطر". العام ا

مليـون دوالر أمريكـي  238يناير الماضي، تمكنت األونروا مـن تحصـيل  /وأفاد بأنه "منذ كانون الثاني
كتمويل إضافي، وهـذا مشـجع جـداا، ولـدينا حاليـا تمويـل يكفـي إلدارة عمليـات الوكالـة فقـط حتـى نهايـة 

مليـــون دوالر إضـــافية، لـــيس فقـــط لضـــمان فـــتح  217المقبـــل". وقـــال إن "األونـــروا بحاجـــة إلـــى  الشـــهر
وشــدد علــى أن "األونــروا، ســتتخذ  مدارســها، ولكــن لضــمان اســتمرارها متاحــة حتــى نهايــة هــذا العــام".

قوية ومتواصـلة لتـأمين وضـعها المـالي، والمحافظـة عليـه، والتركيـز علـى مبـادرات اإلصـالح  إجراءات
 تحديد مجاالت الكفاءة"، مؤكداا "التزامها العمي  بحماية كرامة الالجئين الفلسطينيين وخدماتها".و 

 17/8/2018 ،الغد، عّمان
 

 والقطاع وسوريةقادة مجلس الشيوخ يتعهدون بمقاومة مساعي ترامب لخفض المساعدات للضفة  .49
ــــة العالقــــا ــــديمقراطيين فــــي لجن ــــس الشــــيوخ واشــــنطن: تعهــــد زعيمــــا الجمهــــوريين وال ــــة بمجل ت الخارجي

، بمقاومة خطط الرئيس دونالد ترامب لتخطي الكونجرس بغية خفض 16/8/2018 األمريكي، الخميس
والضــفة  ةمليــارات الــدوالرات مــن ميزانيــة المســاعدات الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك أمــوال مخصصــة لســوري

ب عــدم ذكــر اســمه، إن مكتــب وقــال مســؤول فــي اإلدارة األمريكيــة، طلــ الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة.
اإلدارة والميزانيــة فــي البيــت األبــيض طلــب مــن وزارة الخارجيــة ومــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

 تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" تستهدف مساعدات خارجية بنية إعادة أموال للخزانة.
 17/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 رقص تحت شعاٍر إسرائيليٍّ خالل مهرجان "السامبا"مدارس البرازيل ترفض ال .50

نقالا  ،16/8/2018 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرّية، يوم الخميس زهير أندراوس: -الناصرة 
عن مصادر رفيعٍة في الخارجية اإلسرائيلّية، كشفت النقاب عن إخفاٍق سياسيٍّ آخـر كـان مـن نصـيب 

التقليدّيـــة تبّنـــي اســـم  - مـــدارس رقصـــة الســـامبا البرازيلّيـــة دبلوماســـّية تـــل أبيـــب، حيـــث رفضـــت جميـــع
 خالل الكرنفال الذي يجري سنوياا في الدولة. "إسرائيل"

 16/8/2018 ،رأي اليوم، لندن
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 تصفية أونروا... خطة أمريكية تستهدف الالجئين الفلسطينيين .51

 محمد شهاب
سب، بل هي مرتبطة بشكل جذري ليست أزمات أونروا الحالية عابرة ويمكن حّلها بالتمويل فح

باإلدارة األمريكية التي تسعى إلى تصفية وجود أونروا، في إطار خطة أكبر لتصفية قضية الالجئين 
 الفلسطينيين

ال يمكن وصف األزمة التي تعاني منها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
جانب المالي هو رأس جبل الجليد الظاهر منها، بينما ما يترسب )أونروا( بأّنها أزمة مالية، إذ إّن ال

تحت السطح ليس أقل من أزمة وجودية، بعدما أعلنت الواليات المتحدة حرباا مفتوحة على هذه 
المنظمة الدولية التي تقدم خدماتها لالجئين الفلسطينيين منذ سبعة عقود تقريباا في مناط  عملياتها 

، قطاع غزة، األردن، سورية، ولبنان، وهم الذين يبلغ عددهم، بناء على الخمس: الضفة الغربية
 ماليين نسمة. 5.2تقديراتها، 

ليس هناك من داٍع اآلن لتبيان مدى حاجة المستفيدين من الالجئين إلى خدماتها الطبية والتعليمية، 
من أراٍض  خصوصاا بعدما جردتهم إسرائيل من مقدرات عيشهم، وتعمل على سلب ما تبقى لهم

ومقدرات. وعليه، يمكن القول إّن ما تتقصده السياسة األمريكية ليس سوى تصفية قضية الالجئين 
الفلسطينيين، بعدما نجحت في تصفية قضية القدس من مدخليها؛ االعتراف بها عاصمة موحدة 

ا امتنع الرؤساء إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها، وهو ما لم يحدث خالل العهود الماضية عندم
 األمريكيون السابقون عن اإلقدام على خطوة مشابهة.

 
 صقور واشنطن 

بالطبع، يضيء هذا على موقف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وبما يتجاوز مبدأ الوعود 
االنتخابية التي تطل  في المناسبات المماثلة، فالحاصل أّن ترامب وفري  عمله يضعان مصالح 

في موقع الصدارة السياسية، ولعّل قضية أونروا هي دليل إضافي على مثل هذا التوجه الذي  إسرائيل
يجري العمل على تمريره في غمرة الفوضى السياسية والمجتمعية، وجملة حال التهالك العربي التي 
ي  تدفع إلى التجرؤ على هذه الخطوات الدراماتيكية المتالحقة. لكّن الوضع الفعلي يتجاوز الفر 

الثالثي المؤلف من مستشاره وصهره جاريد كوشنر، ومبعوثه إلى المنطقة جيسون غرينبالت، وسفير 
واشنطن في تل أبيب ديفيد فريدمان، إذ إّن تصعيد الضغط األمريكي يجد تجلياته في الكونجرس 

ة إلى تصعيد أيضاا. وهو ما يعني أّن اإلدارة األمريكية بمؤسساتها تعمد في اللحظة السياسية الراهن
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ضغوطها في ظل التخلي العربي، وتلهي كّل حاكم بنفسه وبما يعتبره مصالحه المباشرة في البقاء 
 على رأس هرم السلطة، وترك الفلسطينيين يواجهون العاصفة بشراعهم الممزق.

بعد تصريحات ترامب كانت كلمات ممثلة واشنطن في األمم المتحدة نيكي هايلي معبرة، وتالها 
ر ومستشار األمن القومي جون بولتون. تصريحات ذهبت كّلها نحو تحميل أونروا مسؤولية كوشن

اإلسرائيلي حياا. لكّن هذا لم يكن مفاجئاا البتة، فقد سبقت هؤالء  -بقاء الصراع العربي والفلسطيني 
ا في وغيرهم إسرائيل عندما نظمت خالل العقدين الماضيين تقريباا حملة على الوكالة تردد صداه

الكنيست وفي وسائل اإلعالم باعتبارها مسؤولة عن إطالة أمد الصراع من خالل انحيازها لصالح 
الفلسطينيين، وبث الكراهية في نفوس تالميذ المدارس، وتحويل مراكزها إلى مخازن للصواريخ. لكّن 

 إسرائيل أدركت مع مجيء ترامب أّن الفرصة قد سنحت للتخلص من أونروا.
لمواقف السياسية المعروفة ألركان اإلدارة األمريكية، هناك مشروعا قانونين معروضان إلى جانب ا

على الكونجرس يعمقان مجرى التخلص من هذه الوكالة "المزعجة"، وبالتالي من الفلسطينيين الذين 
خاضوا حرباا دبلوماسية مرتين متتاليتين في الجمعية العامة ومجلس األمن أكدت أّن هذا الجبار 

مكن أن تلح  به الهزيمة على يد سلطة لم تتحول بعد إلى دولة كاملة المواصفات. وكان المدخل ي
إلى الرد األمريكي هو الجانب المالي، إذ من المعروف أّن الواليات المتحدة هي أكبر مانح منفرد 

 لخمسينيات.لألونروا، وتساهم بحوالي ثلث موازنتها السنوية منذ تأسيسها ومباشرتها مهامها مطلع ا
أخيراا، وتماشياا مع الحملة اإلسرائيلية، ازدادت الضغوط األمريكية على أونروا مطالبة بإجراء تغييرات 
هيكلية، والبحث عن جهات مانحة أخرى تتشارك معها حمل األعباء المالية المتصاعدة، كون 

)منظمة التحرير  الواليات المتحدة غير مستعدة لدفع أموال دافعي الضرائب إلى جهة سياسية
 300الفلسطينية( تتمرد على توجهاتها المعروفة في صفقة القرن. بذلك، عمدت إلى تجميد مبلغ 

 .2017مليون دوالر ساهمت بها عام  365مليون دوالر من أصل مبلغ إجمالي قدره 
من مقدم  2016ومن ضمن هذا السياق، سب  ومنعت اإلفادة من مشروع قرار في األمم المتحدة عام 

فلسطين، يسمح لألونروا بالحصول على موازنة ثابتة من ضمن آليات منظمات األمم المتحدة، األمر 
الذي كان بإمكانه اإلسهام في التخفيف من حدة األزمة المالية الحالية. ومن المعروف أّن الواليات 

ل المضيفة، تحديداا المتحدة كانت تنظر تاريخياا إلى أونروا كعنصر لدعم وتثبيت االستقرار في الدو 
األردن، ولبنان، وفلسطين، عبر تحمل األعباء اإلنسانية، وللتخفيف أيضاا من مسؤولية إسرائيل حيال 

 األوضاع المتردية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 مشروعا الكونجرس
و القرار الساري ما تتوجب اإلشارة إليه أّن قراراا رسمياا لم يتخذ بعد بوقف التمويل، إذ إّن التجميد ه

المفعول حتى إجراء تقييم للموقف. ومن المرجح اتخاذ قرار حاسم بعد تأكيد الجانب الفلسطيني على 
 مواقفه التي أعلن فيها رفض وقف عمل أونروا جملة وتفصيالا. 

قرار تجميد المساعدة األمريكية على أهميته ال بد من النظر إليه بالتكامل مع توجه الكونجرس نحو 
اش مشروعين يصبان بما يتجاوز القرار المالي. مشروع القانون األول يتناول تقليص دعم أونروا نق

". وبناء عليه، باتت وزارة الخارجية األمريكية مطالبة 2018مايو/ أيار  - H.R. 5898ويحمل الرقم "
، العام الماضي، خالل مدة زمنية ال تتجاوز العام، بتقديم رقم تقريبي للذين تلقوا خدمات من أونروا

لى أّي مدى يساهم توفير 1948ومايو/ أيار  1946وتوضيح مكان اإلقامة بين يونيو/ حزيران عام  ، وا 
تلك الخدمات لهؤالء األشخاص في "زيادة المصلحة األمنية للواليات المتحدة وحلفائها في الشرق 

 األوسط". 
يوليو/ تموز  - H.R. 6451فيحمل الرقم " أما المشروع الثاني حول المساعدات األمريكية لألونروا،

". وأهمية ما يتضمنه أّنه يحصر تعريف الالجئ الفلسطيني بالالجئين األصليين الذين يستوفون 2018
)أ( من قانون الهجرة والجنسية األمريكي، وفيه يعرِّف  101المعايير المنصوص عليها في المادة 

ن تشردوا خالل النكبة فقط، ويستثني نسلهم من األجيال القانون األمريكي الالجئين الفلسطينيين بم
ماليين الجئ فلسطيني، بينما عدد   5.2الالحقة. وبناءا عليه، وبحسب أونروا، فإّنها تقدم مساعداتها لـ

ألفاا، وهو عدد الالجئين  40الالجئين "الحقيقي"، وفقاا لمشروع القانون األمريكي، ال يتعدى 
. ويرى مشروع القانون أّن هذا هو عدد الالجئين 1948روا إبان نكبة عام الفلسطينيين الذين ُهجّ 

الحقيقي من دون أبناء سالالتهم، وأّن من المفترض أن يجري صرف الميزانيات لوكالة أونروا استناداا 
إلى هذا المعطى الجديد. ويحظر المشروع على الواليات المتحدة دفع مساهماتها المالية في ميزانية 

أونروا، إلى أن تقدم شهادات تؤكد أّن أّياا من متلّقي خدماتها ال عالقة له بـ"اإلرهاب"، في إشارة  وكالة
إلى حركة حماس. وتبعاا لذلك، فإّن الفلسطينيين في غزة ليسوا الجئين، بل "مواطنون يعانون تحت 

من صرفها  حكم نظام حماس اإلرهابي الذي يستولي على األموال المخصصة للمساعدات، وبدالا 
على بناء المدارس والمستشفيات ينشئ أنفاقاا ويطل  صواريخ من المواقع المموهة على شكل مدارس 
أونروا ضد رياض األطفال في إسرائيل". وقد تم الكشف عن وثيقة سرية تعدها اإلدارة األمريكية 

عدد الالجئين  . وتزعم الوثيقة أنّ 1948الحالية تحدد أعداد الالجئين الفلسطينيين منذ عام 
ألف الجئ. وقد صدرت عدة تصريحات لمسؤولين  40، بلغ فقط 1948الفلسطينيين خالل نكبة عام 

 أمريكيين بهذا المعنى. 
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ال ضرورة للنقاش مع ما ورد في المشروعين األمريكيين، لكّن الواضح تماماا من مسار األحداث أّن 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والفري  اليميني الحاكم  اإلدارة األمريكية تتماهى مع سياسة رئيس الوزراء

في إسرائيل، وتكمن خطورة هذا التوجه في المسارات التي تعتمدها السياسات اإلسرائيلية مستندة إلى 
الدعم األمريكي الالمحدود. ولعّل إقرار الكنيست قانون القومية هو الحلقة األبرز باعتباره ظل حبيس 

د من الزمن، مع رفض اإلدارات األمريكية السابقة له، إلى أن جاءت اللحظة األدرا  ألكثر من عق
 المواتية. 

 

 التعليم
ومن دون الغوص في هذا الجانب، يمكن القول إّن أونروا تواجه مستقبالا قاتماا، فالخطة األمريكية 

، ما يعني أن ليس مآلها النهائي هو إلحاق الالجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين
هناك موضوع سياسي خاص اسمه اللجوء الفلسطيني والناجم عن المشروع والكيان اإلسرائيلي. 

مليون الجئ في العالم. وتصبح مهمة المفوضية  68ماليين فلسطيني إلى حوالي  5.2وبذلك يضاف 
لتوطين يزحف في هي البحث عن أماكن استيعاب لهم وبالتالي توطينهم. ومما ال شك فيه أّن خطر ا

المقام األول على الدول العربية المضيفة، وهي األردن ولبنان وسورية، ومن يتبقى يجري البحث له 
عن موطن في أستراليا أو كندا وغيرهما من الدول ذات المساحات الشاسعة والقليلة السكان أو 

لمضيفة في المجاالت الخدماتية الضعيفة الحيلة. وبالتالي، فإّن عبئاا سيقع على عات  الدول العربية ا
التي كانت تشغلها أونروا. ومن المعروف أّن الدول العربية الثالث المعنية تعاني من أزمات 
اقتصادية عاتية تشمل مجمل قطاعاتها، عدا عن الديون المستحقة عليها وعجزها عن تأمين 

 الخدمات لمواطنيها. 
لتي عوضت عن قرار التجميد األمريكي بالحصول على وبالعودة إلى أونروا، نجد أّن هذه الوكالة ا

مليون دوالر قدمتها كلٌّ من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر، تواجه  150
على الصعيد العملي ما هو أخطر من مجرد عجز مالي في موازنتها، كما حدث في غضون األعوام 

يجاد بدائل الثالثة الماضية. وكانت تنجح في تج اوز األزمات بترشيد إنفاقها وضغط مصاريفها وا 
مقبولة لخدمات كانت تقدمها لمجتمعات الالجئين، علماا أّن زيادة اإلنفاق التي حدثت والتي دفعت 
موازنتها إلى حدود مليارين ومائتي مليون دوالر مرتبطة بتضاعف الحاجات وانعكاسات األوضاع 

سطينيين، ستعني مزيداا من اإلفقار والتشرد والعجز عن تلبية الحد األدنى اإلقليمية على الالجئين الفل
من الضروريات. بالطبع لن تتوقف خدمات أونروا على نحو كامل، لكّن قطاعات ستصاب في 
الصميم، منها العاملون في قطاع الخدمات من أبناء المجتمع الفلسطيني. وقد بدأت بوادر تحركاتهم 
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زة واألردن ولبنان. لكّن المتضررين األكبر هم التالميذ الذين يدرسون في في كلٍّ من الضفة وغ
 مدارسها والبالغ عددهم أكثر من نصف مليون. 
في المائة من موازنة البرام ، وبالتالي فإّن أّي  80تستهلك موازنة التعليم في أونروا وحدها نحو 

وتبدو خيارات إدارة أونروا محدودة، ومن اقتطاع من الموازنة سينعكس على برنام  التعليم مباشرة. 
المرجح أن تعتمد مجموعة إجراءات، كدم  بعض المدارس وزيادة القدرة االستيعابية الصّفية إلى 
أكثر من خمسين تلميذاا للصف الواحد، وتخفيض أعداد الكوادر التعليمية واإلدارية في الوقت عينه. 

إلى تردٍّ في جودة العملية التعليمية. ولّما كان أولياء أمور  وال شك أّن جملة هذه التدابير ستقود حكماا 
هؤالء التالميذ من المعدمين والفقراء، وفي أحسن األحوال من متوسطي الحال، فليس باستطاعتهم 
ل التعليم العام  إدخالهم إلى التعليم الخاص، ما سيؤدي إلى توجههم نحو المدارس الرسمية، ما يحمِّّ

قَِّبل لها بتحملها، خصوصاا أّن هذه المدارس تغص بعشرات آالف التالميذ السوريين والدول أعباءا ال 
 الالجئين. 

في هذا اإلطار، أعلن المفوض العام لألونروا، بيير كرينبول، أمس، عن بدء العام الدراسي لتالميذ 
شار إلى أّن أونروا ألفاا، في موعده في الضفة الغربية وغزة واألردن ولبنان وسورية. وأ 526 أونروا الـ

مليون دوالر كتمويل إضافي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لكّن  238تمكنت من تحصيل 
مليون دوالر  217التمويل يكفي إلدارة عمليات الوكالة حتى نهاية سبتمبر فقط. وقال: "نحتا  إلى 

تاحة حتى نهاية هذا ، بل لضمان استمرارها م711إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، وعددها 
 العام الدراسي".

وبينما تسير سريعاا خطط اإلدارتين األمريكية واإلسرائيلية، تعاني الدول العربية المعنية من الغياب 
عن تقديم الدعم الرسمي والتمسك بدور ومسؤوليات ومهام أونروا، مع ضرورة التركيز على اآلثار 

دور وخدمات أونروا. ويبقى األهم هو تنشيط الحراك السياسية السلبية المترتبة في حال تراجع 
الدبلوماسي لشرح تداعيات األزمة والسياسات األمريكية التي تستهدف أونروا على االستقرار األمني 
في عموم المنطقة، وفي مقدمها الضفة والقطاع، والتحذير من مخاطر انفجار الوضع األمني في 

يد التركيز على ضرورة أن تلعب الكتل والقوى العالمية دورها المخيمات الفلسطينية. كذلك، من المف
من خالل التشديد على فصل الُبعد اإلنساني لقضية الالجئين عن المسارات والمخططات السياسية، 

 وبالتالي جرى فصل تمويل أونروا وتأمين خدماتها عن االستعمال واالبتزاز السياسي.
 17/8/2018، العربي الجديد، لندن
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 صهاينة ال يلتزمون باتفاقيات أو تفاومات أو مواثيقال .52
 عبد الستار قاسم

. كم من مرة 1948الصهاينة ال يلتزمون ال بهدنة وال بتفاهم، وهذه هي سيرتهم مع العرب منذ عام 
اخترق الصهاينة خطوط هدنة رودس التي اتفقوا عليها مع العرب، وكم من مرة اعتدوا على منشآت 

، وبالتحديد بعد اشتداد 1967المزروعات وآبار المياه؟ وتكررت التجارب بعد عام وأشخاص، وعاثوا ب
المقاومة الفلسطينية. توصل الصهاينة إلى تفاهمات بخصوص وقف إطالق النار في جنوب لبنان 
مع منظمة التحرير، لكنهم لم يكونوا يلتزمون أبدا. ومؤخرا، تم االتفاق مع الصهاينة بشأن تبادل 

نهم وبين حماس. حماس وفت بالتزاماتها، بينما أعاد الصهاينة اعتقال عدد كبير من األسرى بي
الفلسطينيين الذين تم تحريرهم، ولم يفرجوا حتى اآلن عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين. 

يسمحون بموجبه ببناء مطار وميناء بحري في غزة، لكنهم  2014وتوصلوا إلى اتفاق بعد حرب عام 
 ينفذوا، واستمروا في رفض فتح معبر رفح إال في أيام قليلة للتنفيس عن الناس.لم 

اآلن يتحدث اإلعالم عن فرصة لعقد هدنة بين المقاومة في غزة والكيان الصهيوني. ويأتي هذا 
الحديث ضمن ظرف يشعر فيه الصهاينة بالضي  بسبب مسيرات ح  العودة، وبسبب تطوير قدرات 

، واتباعها استراتيجية جديدة عنوانها القصف بالقصف. هذه استراتيجية أربكت المقاومة العسكرية
الصهاينة ألنه لم يعد بإمكانهم تنفيذ عمليات عسكرية في غزة بدون أن يهرع المستوطنون في جنوب 
فلسطين إلى المالجئ. والمالحظ أن الصهاينة بالتعاون مع أهل الغرب االستعماريين يلوحون بالعصا 

ة لغزة في آن واحد. من ناحية، يقول الغربيون إنهم مستعدون لتقديم معونات مالية لغزة والجزر 
لتحسين ظروف الناس ولإلعمار، ومن ناحية أخرى يقوم الطيران الحربي الصهيوني بتوجيه ضربات 

 موجعة لغزة وذلك لدفعها نحو قبول الجزرة الغربية وطبعا وف  أثمان لم يفصحوا عنها بعد.
مصر هي التي تقوم باإلشراف على ترتيبات إقامة هدنة طويلة األمد والتي ال نعرف كم  يبدو أن

طولها حتى اآلن. لكن من المهم أن ننتبه إلى أن مصر رعت تفاهمات واتفاقيات عدة، لكنها لم 
تصنع شيئا في مواجهة االنتهاكات الصهيونية لما كان يتم االتفاق عليه. ولهذا يجب الحرص على 

 جهات دولية قادرة على إصدار أحكام ضد من ينتهك ما يتم االتفاق عليه.وجود 
المالحظ أن الصهاينة يفضلون االتفاقيات غير المكتوبة، ودائما يريدون تفاهمات شفوية. والسبب 
أنهم ال يريدون االلتزام، ويفضلون البقاء أحرارا في تحركاتهم العسكرية واألمنية. ومن ناحية أخرى، 

يد أن تكون طرفا في اتفاق مع من تدعي أنهم إرهابيون. كما أن الطرف الفلسطيني ال هي ال تر 
يدخل في اتفاقيات مكتوبة وموقعة من قبل الصهاينة ألنه ال يعترف بالكيان الصهيوني. وفي كل 
 األحوال، المفروض أن تغير المقاومة الفلسطينية من تعاملها مع تنفيذ االتفاقيات أو التفاهمات بحيث
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أنها يجب أن تضمن التزام الصهاينة بالتنفيذ. ومن المطلوب أن تلتزم الدول التي ترعى التفاهم أو 
 االتفاق باتخاذ إجراءات ضد من ال يلتزم.

أما النقطة األهم في كل الحديث عن تهدئة تتعل  بالسؤال التالي: هل يقبل الصهاينة هدنة ال تقّيد 
الصهاينة سيشترطون تجميد الوضع العسكري للمقاومة، بمعنى نشاط المقاومة العسكري؟ تقديري أن 

قامة لجنة متعددة  التوقف عن تهريب السالح، أو تهريب المواد الخاصة بالتصنيع العسكري، وا 
األطراف لمراقبة نشاطات المقاومة العسكرية سواء من ناحية التدريب أو التنظيم. ال يمكن أن يقبل 

بمواصلة استعداداتها العسكرية وتطوير قدراتها الصاروخية. وسيشترط  الصهاينة هدنة تسمح للمقاومة
الصهاينة ذلك دون أن يكون الشرط متبادال. أي يبقى الصهاينة يستعدون ويطورون أسلحتهم ويتلقون 

 المساعدات العسكرية من الدول الغربية.
ل قدراتهم التقنية وهنا يكمن خلل كبير إذ يستطيع الصهاينة مراقبة األوضاع في غزة من خال

المتطورة ومن خالل عمالئهم على األرض، في حين أن غزة ال تملك آليات المراقبة على الصهاينة. 
بسرعة يدق جرس اإلنذار لديهم، أما بالنسبة للفلسطينيين فهم ال يتمكنون إجماال من معرفة ما يجري 

ض المنظمات الدولية غير لدى الصهاينة إال من خالل اإلعالم العالمي أو الصهيوني أو بع
 الحكومية.

ليس من المتوقع أن تقبل المقاومة الفلسطينية رقابة على نشاطاتها العسكرية والتسليحية ألن في ذلك 
مقتلها. الرقابة تعني انكشاف احتياطات المقاومة وتدابيرها الخاصة باألنفاق، والتعرف على مختلف 

ا، الخ. ولهذا ال أرى أن هدنة ستتم بين الصهاينة أنواع األسلحة والصواريخ التي أصبحت بيده
والمقاومة الفلسطينية التي تقودها حماس. واألفضل للمقاومة وعموم الفصائل الفلسطينية أال تدخل 
بمساومات حول وجودها وقدراتها وحول القضية الفلسطينية عموما. وتاريخيا نحن دائما الخاسرون 

قاسية في منظمة التحرير التي تعرت في النهاية دون أن  في معارك المساومات. وللجميع عبرة
 تحصل على شيء من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

 16/8/2018، "21موقع "عربي 
 

 من تقرير مسؤول خدعة إعالمية بدال   .53
 يوسي ملمان

ت سرية عن خفياا يرى وال يرى. فهو يدير مداوال يحاول الكابينت السياسي األمني أن يتخذ شكال
ا، هو الرابع  اتفاق مع حماس، ولكنه يحاول إخفاءها عن الجمهور. وأمس كان بحث مثل هذا أيضا
في عدده في األسابيع األخيرة، ولكن الجمهور لم يبلغ حتى وال بكلمة واحدة عن ذلك، وبدالا من ذلك 
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لومات أخرى، تقول فضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يحرص على أن تصل وسائل اإلعالم مع
 .2030إنه عرض على الكابينت مفهوم األمن اإلسرائيلي للعام 

مفهوم أنه من األهمية بمكان أن يسمع الوزراء تقديرات ومعطيات وسيناريوهات عما هو مرتقب بعد 
أكثر من عقد، ولكن في هذه األثناء، فإن المشكلة الملحة هي غزة، ورئيس الوزراء يحاول التملص 

ا لم يجر بحثاا ولم يعقد تصويتاا.من معال  جتها. وأمس أيضا
لعل هذا هو السبب في أن وزير التعليم نفتالي بينيت لم يصل إلى بحث أمس، وفضل المشاركة في 
اجتماعات مديري المدارس قبيل السنة الدراسية الجديدة. وقبل مساء من ذلك، اعتقد بينيت بأن 

ر بياناا جاء فيه أنه هو وزميلته في حزب البيت اليهودي الكابينت سيبحث في تسوية مع حماس، ونش
 وزيرة العدل، آييلت شكيد، لن يصوتا إلى جانبها.

في األيام األربعة األخيرة ساد هدوء مطل  على الحدود، وذلك نتيجة لمساعي الوساطة من رئيس 
سط نيكوالي المخابرات المصرية الجنرال كامل عباس ومبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األو 

 ملدنوف.
ا التي مرت دون أي أحداث منذ  آذار، ال بالونات حارقة وال  30ومقابل التهدئة ـ األيام األكثر هدوءا

 800تظاهرات على الجدار ـ فتحت إسرائيل معبر الحدود في كرم أبو سالم لتوريد البضائع بال قيود. 
سوالر واألسمنت ومواد البناء وغذاء شاحنة أدخلت لمليونين من سكان القطاع الوقود والغاز ال

 كيلو متراا. 17الحيوانات والنسي ، بل وتم توسيع مساحة الصيد إلى 
دون أن تعترف الحكومة بذلك، فإن هذه هي المرحلة األولى في صيغة التسوية التي بلورها عباس 

لطرفإن قد عادا وملدنوف في محادثاتهما مع وفد كبير من حماس في القاهرة. وهكذا عملياا يكون ا
ا منذ "الجرف الصامد" قبل أربع سنوات. والمعنى هو أنه، رغم تصريحات  إلى الوضع الذي كان سائدا

 وزير الدفاع افيغدور ليبرمان أمس، فإن إسرائيل تجري مفاوضات، غير مباشرة، مع حماس.
نذئذ ولم يستخدماه ولكن الطرفين أضاعا الهدوء الذي ساد في أثناء كل السنوات األربع التي مرت م

 لتسوية بعيدة المدى.
واآلن يحاوالن عمل ذلك، ولكن االحتماالت غير كبيرة، فقد بقيت الفجوات واسعة مثلما كانت منذئذ. 

 وقال مصدر سياسي كبير، أمس، إنه دون صفقة تبادل لألسرى لن يكون تقدم نحو تسوية.
ة شاليط، ممن اعتقلوا قبل تلك من رفاقها، محرري صفق 40حماس تطالب كشرط مسب  تحرير 

الحرب إثر قتل التالميذ الثالثة في غوش عصيون. واتخذت إسرائيل قراراا استراتيجياا بأنه مقابل 
ا  جثامين الجنود ستعيد جثامين مخربين، ومقابل المدنيين االثنين المحتجزين لدى حماس ستحرر عددا

 سرائيلي، "دم على األيدي".صغيراا من المخربين ممن ليس لهم، حسب التعريف اإل
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باختصار، نحن اآلن في لحظة الالبدء لمواصلة المسيرة، إال إذا تراجعت إسرائيل، بخالف موقفها 
الرسمي، ووافقت على أال تكون صفقة تبادل الجثامين واألسرى شرطاا مسبقاا لمواصلة إعمار القطاع. 

 م يتغير. طوبى للمؤمنين.وادعى موظف كبير أمس بأن موقف إسرائيل في هذا الشأن ل
هكذا، بحيث تتعل  إسرائيل، في السطر األخير مرة أخرى، برحمة حماس، التي إذا أرادت ـ بالتأكيد 
حين تفهم بأن إعمار القطاع أمر عال  مرة أخرى ـ فإنها ستستأنف هجماتها من خالل إطالق 

ا. المشكلة البالونات الحارقة والطائرات الورقية، والتظاهرات على الجدار،  وربما نار الصواريخ أيضا
هذه المرة هي أن هذا يمكن أن يحصل بعد بضعة أشهر، حين تكون إسرائيل قبيل انتخابات جديدة. 

 فاستئناف العنف عشية االنتخابات سيمس بال شك بنتنياهو.
ب فهل سب  أن قلنا إنه ليس إلسرائيل أي استراتيجية تجاه القطاع، إنما هو تكتيك يستهدف كس

ا، وال سيما رغبة نتنياهو وليبرمان في االمتناع عن حرب زائدة  الوقت فقط؟ حسناا، ثمة أمر ما أيضا
 مع كل أضرارها ومصابيها.

لى ذلك، يحاول رئيس الوزراء ووزير الدفاع العمل على خطوة غايتها زيادة ميزانية الدفاع، وذلك  وا 
رئيس األركان آيزنكوت ووزير المالية موشيه بخالف االتفاقات بين الوزير الساب  موشيه يعلون و 

 كحلون.
من الصعب التصدي  بأن كحلون سيواف  على هذا المطلب، وال سيما حين نبشر بأن أسعار الشق  

 ترتفع مرة أخرى. أجل، فمشكوك في أن يحدث تقدم ما.. ويمكن أن نشم رائحة االنتخابات.
 16/8/2018معاريف 
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 ... عين على إيران وأخرى على "حماس""إسرائيل" .54
 ديفيد وينر
مع تصاعد الضغوط العامة على القادة اإلسرائيليين ألجل سح  الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، 
صاروا يفكرون في اختيار الطري  الدبلوماسي في الوقت الذي َتلوح في األف  إشارات تهديد أكبر: 

 رية بعد الحرب.الوجود اإليراني في سو 
ويسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد هدنة طويلة األجل مع "حماس". وقال يعقوب 
عميدرور، مستشار األمن القومي اإلسرائيلي األسب  لنتنياهو، إن مع هدوء وتيرة الحرب الشرسة 

عمل إيران في ذات األثناء التي يشنها الرئيس السوري بشار األسد ضد قوات المعارضة في بالده، ت
جاهدة على ترسيخ جذور الوجود الدائم في الواقع السوري، من حيث زيادة وتوسيع دوائر النفوذ 
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وتعزيزها بممر اإلمداد باألسلحة المباشرة رأساا من طهران إلى بيروت. ويخشى المسؤولون في 
الدولة العبرية، على غرار التحديات إسرائيل من احتمال أن تستخدم إيران سورية قاعدة أمامية لتهديد 

 الماثلة من لبنان في وجود الميليشيات الموالية هناك إيران: "حزب هللا".
ودفع البرنام  النووي اإليراني، وبرنام  الصواريخ الباليستية، ودعم الكيانات المعادية إلسرائيل، 

رائيليين إلى اعتبار إيران بمثابة والدعوات اإليرانية لتدمير الدولة العبرية، بعض المسؤولين اإلس
التهديد شبه الوجودي. وخالل األشهر األخيرة، هاجمت إسرائيل في غير مناسبة القواعد اإليرانية 

 واألهداف العسكرية األخرى الموالية إليران داخل سورية بهدف الضغط على طهران للتراجع.
ه، يؤيد المسؤولون اإلسرائيليون الجهود وللحفاظ على وضعية قطاع غزة من أن يكون مشتتاا لالنتبا

المصرية وجهود األمم المتحدة للتوسط في عقد الهدنة مع حركة "حماس". وتكمن الفكرة في مقايضة 
الهدوء العسكري مقابل تخفيف الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وذلك 

ن سارت وفقاا لشخصية على اطالع ودراية بالمستجدات ويت حدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وا 
األمور على ما ُيرام، فإن المراحل المتأخرة من االتفاق قد تشتمل على السماح باالستثمار الدولي في 

طالق سراح اإلسرائيليين المحتجزين هناك.  قطاع غزة وا 
لرئيس وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في يوليو )تموز( الماضي، أشار مستشارا ا

األمريكي جاريد كوشنر، وجيسون غرينبالت، إلى جانب السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد 
فريدمان، إلى أنه إذا توقفت حركة "حماس" عن مساعي المواجهة المباشرة مع إسرائيل، فإنه يمكن 

 لقطاع غزة أن يتلقى مساعدات دولية هائلة.
وهي األكثر تعرضاا للعزلة الدولية راهناا من أي وقت وأشرفت حركة "حماس" خالل األشهر األخيرة، 

مضى، على جملة من االحتجاجات األسبوعية على السيا  الحدودي لقطاع غزة تلك التي ركزت 
على التعبير عن الغضب الشعبي ضد إسرائيل وبعيداا عن حكم الجماعة داخل القطاع. ومع اعتبار 

ر الغربية، فإنها خسرت ثقة كلٍّ من المملكة العربية "حماس" جماعة إرهابية في األوساط والدوائ
السعودية ومصر بها بسبب انتمائها إلى جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة، واندالع المواجهات 

 . 2007المسلحة مع السلطة الفلسطينية في عام 
زة ومصر ويقوم نيكوالي مالدينوف، مبعوث األمم المتحدة إلى المنطقة، برحالت مكوكية بين غ

سرائيل، في محاولة إطالق المشروعات اإلنسانية داخل القطاع. وقال في مقابلة شخصية مؤخراا:  وا 
"إْن تركنا األمور على عواهنها من دون تغيير في غزة فإننا نتحرك على طري  مواجهة عسكرية 

 جديدة".
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مود عباس رئيس وليس الجميع على عالقة مباشرة بمحادثات وقف إطالق النار. فلقد أثار مح
السلطة الفلسطينية، من مقره في الضفة الغربية، جملة من االعتراضات على الجهود الحالية. فهو 
يعتبر الخطط الدولية إلعادة بناء غزة مؤامرةا للتحايل على السلطة الفلسطينية الرسمية، وتقسيم 

 الفلسطينيين.
 "باالتفاق مع "بلومبيرغ

 17/8/2018، ، لندنالشرق الوسط
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