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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 العودة وتشكك بعدد الالجئين الفلسطينيين ستبعد حق  لي تاه .1
شككت نيكي هيلي سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة على ما  :واشنطن مصطفى صالح

يبدو يوم الثالثاء في إحصاء األمم المتحدة لعدد الالجئين الفلسطينيين في أحدث خطوة من جانب 
 على كيفية تسليم مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين. إدارة الرئيس دونالد ترامب في االعتراض

وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف  "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"وفي تصريحات في 
 مع سائل أشار إلى أن وكالة )أونروا( تبالغ في أعداد الالجئين الفلسطينيين. هاليمع إسرائيل اتفقت 

مليون دوالر  60بق من العام الجاري مساعدتها ألونروا إلى وخفضت الواليات المتحدة في وقت سا
 مليون دوالر خالل العام. 350بعد أن تعهدت بدفع 

سنكون أحد المانحين إذا قامت )أونروا( بإصالح ما تفعله... إذا غيرت بشكل فعلي " هاليوقالت 
 عدد الالجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".
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الذي يطالب به الفلسطينيون  "حق العودة"أيضا في  هاليمثيرة للمشاعر شككت  وفي قضية أخرى
عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة  هاليوسئلت  في إطار أي تسوية نهائية للسالم.

 ةأتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث )مع الالجئين( في سوري"فقالت 
 ال".وما يحدث في فنزوي

 28/8/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 والسلطة ال تمثل غزة التي تحاصرها ...الزعبي: عباس يتصرف مع شعبه كإسرائيليحنين  .2
 انتقادًا الذعًا لرئيس السلطة اإلسرائيليشّنت النائب العربي في الكنيست : محمود هنية -الرسالة نت 
ية األخيرة من غزة وتورطهه فهي محاصهرة القطهاع  محمود عباس على خلفية مواقفه السياس الفلسطينية

فههي حههوار   وقالههت الزعبههي فلسههطينيي الههداخل". إضههعافوتجاهلههه الكامههل للقههدس والضههفة  "وتهه مر  فههي 
صحيفة الرسالة ستنشر تفاصيلها في عددها الصادر الخميس المقبل  إن عبهاس ههو مهن يهدفع  أجرته

 حصار  لغزة ورفضه للمصالحة. التهدئة مع االحتالل من خالل إلبرامالفصائل 
  "كقائهد شعبه كمسؤول إسرائيلي متورط  وليس كفلسطيني فضهالً  أبناءوأضافت: "عباس يتصرف مع 

وأكهههّدت أن السهههلطة "ال تعبهههر عهههن الحقهههوق التاريخيهههة  ال تمثهههل غهههزة التهههي تحاصهههرها". "والسهههلطة عمليهههاً 
القهههدس والمتروكهههة مهههن السهههلطة رغهههم للشههعب الفلسهههطيني  وال تعبهههر عهههن حقهههوق الفلسهههطينيين بالضههفة و 

وتابعههت: "السههلطة اسههتخدمت المصههالحة لتحقيههق مصههالح  المخططههات التهويديههة التههي تتعههرض لههها".
عباس وفريقه الشخصية  ومحاولتها تعميم نمهوذ  الضهفة علهى غهزة وههذا أمهر مرفهوض"  متابعهًا: "مها 

 عكس كما تريدها السلطة".نريد  أن تكون المصالحة لتعميم نموذ  غزة على الضفة وليس ال
وأكههّدت أن التهدئههة غيههر المقرونههة بأثمههان سياسههية مطلوبههة ومهمههة  "فهههي ليسههت تراجعههًا عههن النضههال 
والمقاومة بهل فرصهة لتعزيهز نقهاط القهوة وبحهث مهواطن الضهعف فهي مسهار النضهال الشهعبي وتقويتهها  

لجههر  األطههرافي بعههض وأعربههت فههي الوقههت ذاتههه عههن خشههيتها مههن سههع ودراسههة مسههار االنتصههارات.
السياسهية التهي تتقهاطع مهع صهفقة القهرن  ولهيس بالضهرورة  األثمهانفخها  أالفصائل الفلسطينية لمربهع "

 أن يكون ذلك واقعًا ولكن نحذر منه".
 28/8/2018 ،الرسالة، فلسطين

 
 الستعادة الوحدة عباسيجدد الدعوة لحماس لالستجابة لخطة  الفلسطيني مجلس الوزراء .3

  فهي رام 28/8/2018 جدد مجلس الهوزراء خهالل جلسهته األسهبوعية التهي عقهدها  يهوم الثالثهاء :رام هللا
هللا برئاسهههة رامهههي الحمهههد هللا  دعوتهههه لحركهههة حمهههاس إلهههى االسهههتجابة لخطهههة الهههرئيس السهههتعادة الوحهههدة 
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يات الوطنية  دون شروط أو قيود  وتسليم حكومة الوفاق الوطني دون تجزئة لكافة المهمات والصالح
في قطاع غزة  والتوقف عن الممارسهات الهادفهة إلهى تكهريس مصهالحها الحزبيهة الضهيقة علهى حسهاب 

 المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني.
مليهون دوالر مهن المسهاعدات المخّصصهة  200ودان المجلس إعالن اإلدارة األمريكية إلغهاء أكثهر مهن 

ض المجلههس اسههتخدام المسههاعدات اإلنسههانية والتنمويههة ورفهه لفلسههطين فههي الضههفة الغربيههة وقطههاع غههزة.
كههأداة لالبتههزاز والضههغط السياسههي تجهها  القيههادة الفلسههطينية  إلجبارههها علههى القبههول بمهها يسههمى "صههفقة 

  وأكهههد المجلهههس رفضهههه المطلهههق لمههها تضهههمنته الخطهههة األمريكيهههة  وتصهههريحات جهههون بولتهههون القهههرن".
وشهدد المجلهس علهى أن  القهدس مهن طاولهة المفاوضهات.مب لألمن القومي  بإسقاط ملهف امستشار تر 

ما يهتم تداولهه حهول قضهية الالجئهين مرفهوض وغيهر قهانوني  ولهن يهتم التعامهل معهه  أو السهماح ألحهد 
 –كما شدد المجلس على أن قضهية الالجئهين الفلسهطينيين ههي جهوهر الصهراع العربهي  بالتعامل معه.
 ...بيق قرارات األمم المتحدةها يكمن فقط من خالل تطاإلسرائيلي  وحلّ 

وعلى صعيٍد آخر  دان المجلس عمليات تعميهق االسهتيطان فهي األرض الفلسهطينية المحتلهة  بمها فهي 
 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس. 20ذلك المصادقة على خطط إلقامة 

لفيفها" بإيقهاف اللهواء جبريهل الرجهوب وفي سياٍق آخر  رفض المجلس قرار االتحاد الهدولي لكهرة القهدم "ا
 رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

 28/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كاديميين إسرائيليين ننه يريد دولة بال جي  وشرطة تحمل العصيأل كد يؤ عباس  ":"كان العبرية .4
محمود عباس استقبل بمقر الرئاسة  الفلسطينية ةرئيس السلط  أن 28/8/2018 ،األيام، رام هللانشرت 

من األكاديميين اإلسرائيليين  برئاسة  عدداً  يضمّ  وفداً   28/8/2018 في رام هللا  يوم الثالثاء
 البروفيسور ايالي الون  بحضور مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي محمد المدني.

قيق السالم العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية إن الجانب الفلسطيني متمسك بتح عباسوقال 
الدولتين  رغم كل المعيقات والصعوبات التي تضعها الحكومة اإلسرائيلية في  الدولية ومبدأ حلّ 

 طريق تحقيق السالم.
بهههدور   قهههال مهههدير عهههام مجلهههس السهههالم واألمهههن فهههي إسهههرائيل اري شهههوعاني  إن قهههانون القوميهههة سهههي  

 .بل الفلسطينيين  ويجب إلغاؤ  فوراّ لإلسرائيليين ق
العبريهة كشهفت  "كهان"قنهاة أن   القدس المحتلهة  من 28/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

يريهد دولهة فلسهطينية فهي حهدود أنهه خالل لقائه وفدًا أكاديميهًا إسهرائيليًا    رئيس محمود عباس أكدالأن 
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شهههدد علهههى  عبهههاسوزعمهههت القنهههاة العبريهههة أن  بهههها.منزوعهههة السهههالح وبهههدون جهههي  خههها   1967عهههام 
مطالبته بدولة فلسطينية منزوعة السالح  وأن الدولة سهتكون بهدون جهي   وسهيحفظ عناصهر الشهرطة 

 األمن  ولن يحملوا أي أسلحة  وسيكون معهم عصي خشبية فقط.
ن تهذهب لتمويهل وأضافت القناة في نقلهها عهن عبهاس أن األمهوال سهتدفع لبنهاء المشهافي والمهدارس  وله

 األمن  واستشهدت القناة باثنين من الحاضرين في اللقاء بشأن صحة التفاصيل.
ي ليفنهي تفاصهيل مها فبدورها أكدت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية ووزيرة خارجيهة االحهتالل السهابقة تيسه

تر: نشههرته القنههاة العبريههة  حيههث كتبههت عبههر حسههابها الشخصههي علههى موقههع التواصههل االجتمههاعي تههوي
 ."صحيح؛ وافق على نزع سالح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أجريتها معه سابقاً "
 

 هاموظفي طالب مفوض "األونروا" بالوقف الفوري لـ"اإلجراءات التعسفية" بحق  نحمد بحر ي .5
غهزة: طالههب أحمههد بحههر  النائههب األول لههرئيس المجلههس التشههريعي  مفههوض عههام وكالههة "األونههروا" بييههر 

واعتبهر  موظفيهها. رينبول  بالتوقف الفوري عهن كهل "اإلجهراءات التعسهفية" التهي تتخهذها الوكالهة بحهقّ ك
 أن اإلجههراءات التهههي تتخههذها "األونهههروا" بحهههقّ   فهههي رسههالة عاجلهههة وجهههها إلهههى المسههؤول الهههدولي  بحههر

لتنكهر لحقهوق العهودة وا موظفيها تأتي "تماهيهًا مهع الموقهف األمريكهي واإلسهرائيلي السهاعي لشهطب حهقّ 
 من قبل العصابات الصهيونية". 1948الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في عام 

وأكدت الرسالة على ضهرورة وقهف "كهل اإلجهراءات التعسهفية" التهي تقهوم بهها "األونهروا"  مشهيرة إلهى أن 
 الصحة". الذرائع التي تتحجج فيها "األونروا" عبارة عن "حجج واهية ال أساس لها من

وأكههد بحههر فههي الرسههالة أن المفههوض العههام كرينبههول "يتمتههع بصههالحيات كبيههرة ويملههك قههرار التراجههع عههن 
وطالب بحر بضرورة عودة المهوظفين إلهى أعمهالهم للهوائح  كل القرارات السابقة بخصو  الموظفين".

ألمميههة المتعلقههة بعمههل لكههل المواثيههق والقههرارات ا واألنظمههة المعمههول بههها لههدى وكالههة الغههوث  واحترامههاً 
بالحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني  محذرا في نهاية رسالته من خطهورة  "األونروا"  والمتعلقة أيضاً 

 هذ  اإلجراءات واإلصرار على تنفيذها.
وقههام بحههر كههذلك بتوجيههه نسههخة مههن الرسههالة إلههى مههدير عمليههات "األونههروا" فههي غههزة ماتيههاس شههمالي  

 لموظفين العرب في "األونروا".وأخرى لرئيس اتحاد ا
 29/8/2018 ،القدس العربي، لندن
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ل وتدعو إلى حماية دولية تدين إرهاب المستوطنين ضد   "الفلسطينية ةالخارجي" .6  العز 
فهي نهابلس  رام هللا: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام المستوطنين علهى اقتحهام مقهام النبهي يوسهف

ات معهززة مهن جهي  االحهتالل  كمها دانهت اعتهداءات المسهتوطنين علهى بشكل عنيف  تحت حماية قهو 
أهالي قريتي عينابوس وعوريف ومنازلهم  وتحركاتهم االستفزازية العنيفة في طول ريف نابلس الجنوبي 
وعرضه والمنهاطق المحيطهة بهه  الهذي بهات مسهتهدفًا أكثهر مهن أي وقهت مضهى مهن قبهل المسهتوطنين 

ودانت الوزارة اعتداء المستوطنين وقوات الجي  على  ربية عن وسطها.بهدف فصل شمال الضفة الغ
 المواطنين العزل في قرية راس كركر غرب رام هللا  الذي يهدف إلى مصادرة منطقة جبل الريسان.

وحملهههت الهههوزارة "الحكومهههة اإلسهههرائيلية برئاسهههة بنيهههامين نتنيهههاهو وأذرعهههها المختلفهههة  المسهههؤولية الكاملهههة 
اعتداءات عصابات المستوطنين اإلرهابية على أبناء الشعب وعن تهداعياتها ونتائجهها"   والمباشرة عن

محهههذرة المجتمهههع الهههدولي والمنظمهههات الحقوقيهههة واإلنسهههانية  مهههن مخهههاطر اسهههتمرار ههههذا التصهههعيد علهههى 
وطالبت الوزارة المجتمع الهدولي ومؤسسهات األمهم المتحهدة المختصهة  بهالخرو  عهن  األوضاع برمتها.

ا إزاء مههها يتعهههرض لهههه الشهههعب مهههن اسهههتباحة احتالليهههة شهههاملة  ومهههن انتهاكهههات جسهههيمة للقهههانون صهههمته
 اإلنسانية. الدولي  ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضدّ 

 29/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ومقاطعتها "إسرائيل"شعث: حراك القيادة في األمم المتحدة والمحافل الدولية يستهدف عزل  .7
قههال مستشههار الههرئيس للشههؤون الخارجيههة والعالقههات الدوليههة نبيههل شههعث إن حههراك القيههادة فههي  :رام هللا

وأضههاف شههعث  والضههغط عليههها ومقاطعتههها. "إسهرائيل"األمهم المتحههدة والمحافههل الدوليههة يسههتهدف عههزل 
تهدور  "إسهرائيل"  إن المعركهة انن مهع 28/8/2018 في حهديث إلذاعهة "صهوت فلسهطين"  يهوم الثالثهاء

اتجهههاهين األول دولهههي مهههن خهههالل التوجهههه للمحافهههل الدوليهههة  والثهههاني عبهههر تعزيهههز صهههمود شهههعبنا فهههي 
 والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث في جنوب إفريقيا.

 28/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ابل هدوءاألحمد: ردنا على الورقة المصرية وصل القاهرة ونرفض معادلة الهدوء مقعزام  .8
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد  أن الرد النهائي  :صالح جمعة -القاهرة 

وقال األحمد  في تصريح إذاعي يوم  لحركة فتح على الورقة المصرية وصل ليلة أمس إلى القاهرة .
ضحت آليات   وأو 12/10/2017و 2011إن "حركة فتح استندت في ردها على اتفاقي أيار الثالثاء 

التنفيذ مؤكدة على ضرورة االستمرار في تنفيذ ما تم االتفاق عليه )بندا بندا( من النقطة التي وصلنا 
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إليها  عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة بعد التفجير المفتعل الذي استهدف موكب رئيس 
 الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة".

األشقاء في مصر أن "يطلعوا حركة حماس على تفاصيل رد حركة وأعرب األحمد عن أمله من 
فتح"  موضحا أن هذا الرد ال يطرح جديدا بل يستند إلى ما تم التوقيع عليه سابقا بحيث نصل 
بالتدريج والتوازي لتنفيذ كل الخطوات بما يشمل عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم بعملهم بشكل 

نهاء عمل اللجنة التي تبحث وضع الموظفين الذين عينتهم قانوني ومائة بالمائة دون تدخ ل أحد  وا 
نهاء عمل اللجان األخرى )المصالحة  والحريات العامة  واألمن(".  حماس خالل فترة االنقسام  وا 

وأضاف  "اتفاق التهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة وعلينا أن نتصدى لمحاولة جعل التهدئة 
ما تسعى إسرائيل  وقد أكد الرئيس لكل من قابلهم أن مشكلتنا األولى واألخيرة هدوء مقابل هدوء  ك

 هي استمرار االحتالل  وبالتالي نؤكد بأنه ال يمكن إنهاء االحتالل دون انهاء االنقسام".
  وقال إن التهدئة التي نريدها يجب أن تنهي 2014وذكر األحمد باتفاق التهدئة الذي أبرم عام 

وض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا  وحينما نتحدث عن بحر غزة نتحدث عن بحر الحصار المفر 
دولة فلسطين  وال نريد موان  خار  فلسطين مؤكدا على ضرورة إعادة بناء مطار الشهيد ياسر 

وقال إن الحديث عن مدر  في ايالت وممر مائي في قبر  مرفوض  عرفات بأسرع وقت ممكن.
قامة الدولة الفلسطينية  مشددا على ضرورة أن ويعني تدمير الحلم الفلسطي ني بإنهاء االحتالل وا 

ينطلق الصيادون الفلسطينيون بحرية في البحر مذكرا بأن اتفاق أوسلو حدد مساحة الصيد البحري 
وختم تصريحه باإلعراب عن أمله في أن  ميال أي أكثر مما طالبت به حماس. 20المسموح بها ب 

لفرصة الستكمال تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة وقبر ما تسمى صفقة تكون هناك هدنة تتيح ا
 القرن.

 28/8/2018القدس، القدس، 
 

 لمشروع دويلة غزة الذي سيكون تحت السيطرة االسرائيلية الكاملةحماس تسعى فتح:  .9
حركة فتح في بيان صحفي  يوم الثالثاء  أن المطلوب من حركة حماس لجم  : قالترام هللا

صوات التي طالما كانت سببا في تخريب جهود المصالحة ورأب الصدع  لتأبيد االنقسام حفاظا األ
على مصالحها  ضاربة عرض الحائط بمعاناة شعبنا اليومية في قطاع غزة  وكذلك األخطار التي 

د انه في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمو  وقالت تتهدد قضيتنا الوطنية.
عباس لتحقيق المصالحة  تشن بعض قيادات حماس حمالت التشويه التي تستهدف الشرعية 

 تقديم أوراق اعتمادها لقبولها لدى أطراف إقليمية ودولية. إطارالفلسطينية  ومشروعية تمثيلها  في 
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لمتمثلة ا عباسوأكدت حركة فتح  موقفها الثابت بأن المدخل إلنهاء االنقسام هو باالستجابة لمبادرة 
وتمكين حكومة الوفاق الوطني وتسليمها كافة مهامها للقيام بمسؤولياتها  2017بتنفيذ اتفاق القاهرة 

 كاملة غير منقوصة  بما فيها الجباية ألموال المقاصة التي تجيبها حماس دون أي مسوغ قانوني.
لفة من قبل قيادة وكشفت الحركة  بأن لديها كافة المعلومات عن الوساطات غير العربية والمك

حماس للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة في المرحلة السابقة  وموقفها الحالي الساعي لمشروع دويلة 
غزة الذي سيكون تحت السيطرة االسرائيلية الكاملة على الموان  والمعابر  او من خالل القبول 

 ار هنا أو هناك.بالتنازل عن السيادة الفلسطينية من خالل القبول بمشروع ميناء أو مط
 28/8/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 الشيخ: إذا انساقت حماس لمربع التهدئة بالمقاس االسرائيلي سيكون لنا رد واضح وليس ببعيد .01

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ  إن الرئيس محمود عباس أكد عدم : رام هللا
ميناء في قبر  ومطار في "إيالت"  ألنه مدمر للقضية الفلسطينية وقتل للحلم مرور مشروع إقامة 

وأضاف الشيخ في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون  الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية.
فلسطين: "عرض علينا مشروع إقامة ميناء في قبر  ومطار في إيالت  إال أن الرئيس محمود 

 طعا وقال إن مشكلة شعبنا مع االحتالل االسرائيلي وليست إنسانية وا غاثية".عباس رفضه رفضا قا
وتابع: "الرئيس قال على قطع رقابنا يمر هذا المشروع  لما فيه استهداف لجوهر قضيتنا الوطنية 
الفلسطينية  وقتل للحلم الفلسطيني بقيام الدولة  ورأى أنه لو وافق الرئيس على العرض بالمقاييس 

ئيلية لكان تسلم جائزة نوبل للسالم فورًا"  لكن لن يستطيعوا تمرير أي شيء بدون قلم الرئيس اإلسرا
 محمود عباس".

نهاء االنقسام  وأولوية حماس التهدئة لتكريس نظام حكمها  وأكد أن أولوية القيادة تحقيق المصالحة وا 
وقال:  "صفقة القرن".هيذ فعلي لفي قطاع غزة  معتبرا ذلك لعب في المربع األميركي االسرائيلي وتنف

"رؤيانا في موضوع التهدئة هي وطنية وليست رؤيا حزبية ضيقة"  ورأى أن البحث عن الخال  
الحزبي والتنظيمي من قبل حماس لتأبيد الحالة القائمة في قطاع غزة سيدفعها إلى الولو  في مشروع 

معلومات مؤكدة في هذا الموضوع  سياسي تأمري كبير على القضية الفلسطينية  وأضاف: "لدينا
 حول موافقة حماس على إنشاء ميناء في قبر  وتتعاطى مع المسألة بشكل جدي".

ولفت الشيخ إلى أن حماس التي كانت قد وصفت أوسلو بالخيانة تفاوض اليوم على ميناء قبر  
ن أم الذي ومطار بالقرب من "ايالت"  متسائال: "من الخائن الذي جلب ميناء ومطار في الوط

 يفاوض على وجودهما خار  فلسطين وتحت الرقابة اإلسرائيلية الشاملة؟"



 
 
 
 

 

 11 ص             4729 العدد:             8/23/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

مليون  96وحول العقوبات التي يتخذها الرئيس ضد قطاع غزة  قال الشيخ: "نحن نصرف شهريا 
دوالر على قطاع غزة وليس منة  فهذا شعبنا الفلسطيني وهذا ضمن المسؤوليات الوطنية للرئيس"  

مليون دوالر شهريا للقطاع أم الذي يسرق أموال  96ن يعاقب غزة؛ الذي يضخ متسائاًل: "م
 الضرائب؟"

 ."إذا انساقت حماس لمربع التهدئة بالمقاس اإلسرائيلي سيكون لنا رد واضح وليس ببعيد" وختم
 28/8/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 فتح ازل عن األرض ويعترف بالمحتل كما فعلتاتفاق دولي يتن نوحماس: لسنا نمام صفقة  .00

ورفع الحصار عن قطاع غزة  2014قالت حركة حماس  إن خطواتها نحو تثبيت تهدئة : غزة
ودعا المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع  محصنة باإلجماع الوطني والمقاومة الفلسطينية.

ووقف التنسيق األمني معها  ورفع في تصريح صحفي  حركة فتح لسحب االعتراف به"إسرائيل" 
نجاز المصالحة "إن كانت حريصة على المشروع الوطني".  العقوبات عن غزة  وا 

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حّذر أمس حركة حماس من "الذهاب إلى 
وردًّا  يع وليس ببعيد".التهدئة في غزة بالمقاس اإلسرائيلي"  مهددًا بأن "القيادة سيكون لها رد قوي وسر 

على ذلك قال المتحدث باسم حماس إن: "تصريحات قيادات حركة فتح ومزاعمها بشأن ذلك باطلة  
وأضاف "نحن لسنا أمام صفقة سياسية وال جزًءا من اتفاق دولي  وال قيمة لها وال تنطلي على أحد".

 تم )حركة فتح(".يتنازل عن األرض ويعترف بالمحتل ويدمر المشروع الوطني كما فعل
وتابع: "إن كانت حركة فتح حريصة على المشروع الوطني؛ ندعوهم لسحب االعتراف باالحتالل 
ووقف التنسيق األمني معه  ورفع العقوبات عن قطاع غزة  وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني  

سة اإلقصاء والعمل بسرعة على إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة على قاعدة الشراكة بعيدًا عن سيا
 واالستبداد".

وأشار إلى أن حركته "لم تجِن تضحيات الشعب الفلسطيني بمشروع سياسي قائم على سلطة تعترف 
 باالحتالل وتقدس التنسيق األمني معه كما تصنع حركة فتح".

وأكد القانوع أن حركته "في حالة توافق وطني مع الفصائل الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة  
وشدد على أن "المقاومة ستظل حاضرة   جهة صفقة القرن  والمحافظة على حقوقه الوطنية".وموا

 ويدها على الزناد  وسالحها في جعبتها للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وللجم االحتالل اإلسرائيلي".
 28/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مع ملف الهدنة ني تعاطي رفضتو الحة المص بمسألةلم تبِد ني مرونة  ": فتحالعربي الجديد" .02
بعثت حركة "فتح" بالرد النهائي على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الداخلية : القاهرة

الفلسطينية  ومشروع الهدنة مع االحتالل اإلسرائيلي إلى الجانب المصري  ممثاًل في جهاز 
ه مصادر مصرية أن الرد لم يتجاوز االستخبارات العامة  مساء اإلثنين الماضي  في وقت تؤكد في

منطقة الخالفات بعد  وأنه استمرار لموقف الحركة الرافض للتجاوب مع الجهود الدولية واإلقليمية  
ولفتت المصادر إلى أن رّد "فتح" النهائي لم يختلف كثيرًا عن  وهو ما يشير إلى تعقيد أكثر لألمور.

لحركة  الذي قاد  عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"  المناقشات التي دارت في القاهرة بين وفد ا
 عزام األحمد  والتي سيطرت عليها "الحّدة في النقا  والشّد والجذب".

وأوضحت المصادر  له"العربي الجديد"  أن "الحركة لم تبِد أي مرونة فيما يتعلق بمسألة المصالحة 
إضافة لذلك فإنها رفضت تمامًا وما طرح من خطوات  سواء من القاهرة أو من حركة حماس  

التجاوب مع كل ما هو مطروح فيما يتعلق بملف الهدنة مع إسرائيل  معتبرة أنها جزء من صفقة 
القرن التي ترفض تمامًا االعتراف أو التعامل مع معطياتها". من جانبه  قال مصدر مسؤول في 

الرد الذي بعثت به حركة "فتح"  "حماس" إن الحركة في انتظار دعوة مصرية جديدة للتباحث بشأن 
 لالطالع والرد عليه  وتنسيق المواقف مع باقي الفصائل  باإلضافة إلى الجانب المصري.
 29/8/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 فصائل فلسطينية تدعو لتعزيز الشراكة والبدء بتطبيق اتفاقات المصالحة تسعة .03

تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية دعت تسعة فصائل فلسطينية إلى البدء بإجراءات 
ووضع انليات الضرورية لذلك  مشددين على ضرورة إنجاح  2011وصوال لتنفيذ اتفاق القاهرة 

وشددت الفصائل في بيان صحفي  على ضرورة وقف التصريحات  الجهود المصرية لتحقيق الوحدة.
أمام تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية   اإلعالمية التوتيرية المسيئة التي تضع العراقيل

نهاء مظاهر االنقسام البغيض.  والعمل معا وسويا بما يخدم مشروعنا الوطني  وا 
والفصائل هي: حركة "حماس"  الجهاد اإلسالمي  الجبهة الشعبية  الجبهة الديمقراطية  واالتحاد 

 -الجبهة الشعبية القيادة العامة الوطنية  فدا  حزب الشعب  حركة المبادرة-الديمقراطي الفلسطيني
 الصاعقة.–طالئع حرب التحرير الشعبية 

وطالبت الفصائل بالدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني 
كما دعت إلى عقد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة كي  جديد انسجاما مع مخرجات لقاء بيروت.
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لوحدة والشراكة ونتجاوز االنقسام؛ لكسر الحصار الظالم على شعبنا الفلسطيني في قطاع ننجز ا
 غزة  ونتصدى لكل المؤامرات التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لمحاوالت مستميتة لتصفيتها من قبل اإلدارة األمريكية  
هيوني بأشكاله المتعددة والمختلفة  ومع ما تشهد  قضية الالجئين يتزامن ذلك مع اشتداد العدوان الص

 من تقلي  إدارة الوكالة لبرامجها اإلغاثية وطرد مئات الموظفين خدمة لمشروع ترمب ضد شعبنا.
 28/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 اعتقال خلية تابعة لحماسالضفة:  .04

لثالثاء  أنه تم اعتقال عدد من الفلسطينيين في أعلن جهاز األمن اإلسرائيلي )الشاباك(  اليوم ا
األسابيع األخيرة  بينهم أسرى محررون  وذلك بشبهة المشاركة في تشكيل شبكة واسعة تابعة لحركة 

 حماس في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
مع قيادة وبحسب أجهزة أمن االحتالل فإن الشبكة كانت تضم عددا من النساء عملوا بالتنسيق 

الحركة في قطاع غزة وخار  البالد  ونشطوا في مجال تجنيد ناشطين والوعظ في المساجد وتقديم 
كما ادعى الشاباك أن الشبكة حاولت السيطرة على العمل البلدي في  المساعدة لعائالت األسرى.

دارة نشاط الجمعيات الخيرية في المدينة. المحكمة  إلىقدمت وبحسب الئحة االتهام التي  المدينة  وا 
 العسكرية  فإن الشبكة كان يقودها كل من نزار شحادة وفراس أبو شر   وهما أسيران محرران.

لجنة مركزية تكون  لتشكيلكما جاء في الئحة االتهام أن شحادة وأبو شر  جندا عددا من النساء 
لية الخليل نهاية ذراعا تنفيذيا  برئاسة دينا الكرمي  زوجة الشهيد نشأت كرمي الذي نفذ عم

  والتي قتل فيها أربعة مستوطنين  واستشهدا الحقا بعد محاصرته من 2010س من عام طآب/أغس
 .2010قبل قوات االحتالل في تشرين األول/أكتوبر عام 

وجاء أيضا أن أبو شر  وشحادة عمال "من وراء الكواليس" في نقل التعليمات للجنة النسائية لتنفيذ 
نشاط الشبكة من خالل تجنيد عشرات الناشطين لحركة حماس  وتشكيل لجان  فعاليات  وتوسيع

كما جاء أنه تم  في األيام األخيرة  تقديم الئحة اتهام في محكمة االحتالل العسكرية  ثانوية كثيرة.
ضد عدد من أعضاء الشبكة المشار إليها  بينهم فراس أبو شر  ودينا الكرمي وعدد من الناشطات 

وادعى الشاباك أن  تضمنت "العضوية في تنظيم غير مسموح به  والعمل في إطار ". في الشبكة 
"الكشف عن هذ  الشبكة يثبت مرة أخرى أن قيادة حركة حماس في قطاع غزة وخار  البالد تعمل 

 .لتوجيه نشاطات الحركة في الضفة الغربية  بكافة الوسائل المتوفرة لديهم"
 28/8/2018، 48عرب 
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 المقاومة حق وطني وشعبي ُيقرر بشأنها وطنًيا :"الشعبية" .05
شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  جميل مزهر  على أن المقاومة : غزة

"حق وطني وشعبي ُيقرر بشأنها وطنًيا". مطالًبا بتطوير مسيرات العودة وتحويلها إلى انتفاضة شعبية 
الشعبية في غزة  التهدئة مع االحتالل بأنها "خطأ  ووصف مزهر؛ مسؤول فرع الجبهة عارمة.

واعتبر أنها "تهب االحتالل  استراتيجي"  منوًها إلى أنها "تتجاهل طبيعة وحساسية اللحظة السياسية".
المزيد من الوقت لنهب األرض وتزييف الواقع وترميم وجهه القذر من بوابة الحلول اإلنسانية  

 كوحدة سياسية وجغرافية واحدة".وتضرب مبدأ التعامل مع الوطن 
ونددت الشعبية به "تفريغ منظمة التحرير من محتواها الكفاحي وتحويلها إلى مؤسسة أهلية كبيرة"  
داعية لمراجعة سياسية شاملة تستخل  الدروس والعبر وتفضي إلى استراتيجية لمواجهة صفقة 

 القرن.
يمنة والتفرد واالحتكار  مشدًدا على أهمية وعبر عن رفض الجبهة الشعبية  لسياسة اإلقصاء واله

دارة الشأن الوطني  الشراكة الوطنية القائمة على تحمل عبء النضال وقرار السلم والحرب وا 
 الفلسطيني.

ودعا القيادي في الشعبية  جميل مزهر  إلى وقف اإلجراءات العقابية والسياسات الثأرية المتبعة بحق 
وأردف مزهر: "لماذا ال يتصرف الرئيس  سرى والشهداء والجرحى.الفلسطينيين في قطاع غزة واأل

)محمود عباس( باعتبار  المسؤول األول ورأس هرم النظام السياسي الفلسطيني الذي يظّلل كل 
وخاطب رئيس السلطة قائاًل: "ال تكن قاسًيا  الفلسطينيين  ويئن لوجع وألم طفل ال يجد علبة الحليب".

اجهة صفقة القرن ال يفرض عقوبات على شعبه  ومن يريد قطع الطريق على شعبك  فمن يريد مو 
 على المشاريع المشبوهة عليه تعزيز مقومات صمود شعبه".

 28/8/2018قدس برس، 
 

 اإلشكاالتعلى حل الكثير من  : سيطرة الفلسطينيين األمنية على المخيمات ساعد لبنانللعالوا .06
القدس «الذي ُيعتبر الرجل الثاني في حركة فتح له العالول : قال محمود سعد الياس –بيروت 
سنّطلع على أوضاع المخيمات وسنتواصل مع شعبنا » التي التقته في العاصمة اللبنانية « العربي

ونضعه في صورة األحداث ونستمع إلى رأيه ونتوقف عند معاناته. ونحن نبذل جهدًا كبيرًا ونشكر 
لجت حتى انن  وبناء على حوارنا معها  الكثير من القضايا المرجعيات والدولة اللبنانية التي عا

الشائكة في العالقة وتحديدًا مع المخيمات  وهناك قضايا بحاجة إلى معالجة وسنبقى على تواصلنا 
 «.مع الدولة من أجل معالجة هذ  الملفات
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ية بإزالة البوابات الدولة اللبنانية لطلب الفصائل الفلسطين استجابةبإيجابية إلى »وينظر العالول 
ما ساعد ربما على ذلك هو سيطرة »  وفي رأيه أن «اإللكترونية على مداخل عين الحلوة

الفلسطينيين  التي ُتماَرس انن في المخيمات  على الوضع األمني وعدم السماح للفوضى 
 «.باالنتشار  هذا ساعد ويساعد بشكل كبير على حل الكثير من اإلشكاالت

قلنا دائمًا إن الوحدة »يمه العالقة حاليًا بين فتح وحركة حماس يجيب العالول: وعن كيفية تقي
حماس لتأتي وتصطف مع كل  االفلسطينية مبدأ أساسي وال بّد من أن ُتستعاد هذ  الوحدة  دع

 فلسطيني لمواجهة التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 
أن موقف األمريكيين في ظل اإلدارات المتعاقبة » وفي ما يتعلق بالعالقة مع واشنطن يرى العالول

لكن المسؤول الفلسطيني يتوقف عند اإلدارة الحالية ليصفها بأنها «. كان معاديًا للشعب الفلسطيني
اإلدارة األكثر وقاحة في موقفها الواضح المعادي للشعب الفلسطيني والهادف إلى تصفية القضية »

طوة األولى بأنهم اعترفوا بالقدس الكبرى عاصمة لدولة إسرائيل الفلسطينية. من أجل ذلك كانت الخ
ونقلوا سفارتهم إليها  والخطوة الثانية التي لها عالقة باألونروا  وهذ  مسائل نعيها تمامًا  لذلك أخذنا 

 «.موقفًا واضحًا ضد الواليات المتحدة األمريكية وقطعنا العالقة معها بشكل نهائي
 29/8/2018القدس العربي، لندن، 

 
 العالول يلتقي الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة .07

اطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول  يوم الثالثاء  في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة  :بيروت
اللبنانية بيروت  "الحملة االهلية لنصرة فلسطين وقضايا االمة"  على االوضاع في االراضي 

داءات االسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته االسالمية والمسيحية  خاصة الفلسطينية واالعت
واكد العالول في االجتماع الذي حضر  رئيس الحملة معن بشور  وسفير  في مدينة القدس الشريف.
دبور  وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي  أشرفدولة فلسطين في لبنان 

دات  والرئيس السابق للمؤتمر القومي العربي زياد الحافظ  الموقف الفلسطيني الرسمي ابو العر 
والشعبي الرافض لصفقة القرن  واكد ان المصالحة الفلسطينية اولوية وطنية وان تكون شاملة لكافة 

 القضايا االساسية  واال تستثمر من قبل البعض عبر ادخال حلقات من صفقة العصر من خاللها.
 28/8/2018لة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكا

 
 : هدم منازل الشهداء سيزيد من جذوة المقاومةحماس .08
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أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني  أن هدم قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل عائلة منفذ 
ة رام هللا وسط عملية مستوطنة "آدم" الشهيد طارق محمد دار يوسف في قرية كوبر شمال مدين

 الضفة المحتلة  لن ينال من روح المقاومة السارية في كل بيت فلسطيني.
وقال حنيني  إن هدم منازل الشهداء سيزيد من جذوة المقاومة وااللتفاف حولها  الفتا إلى أن شعبنا 

ف عودنا على الوفاء لدماء الشهداء بالسير على خطاهم والتمسك بطريقهم  وأن يخلف الشهيد أل
 شهيد.

وشدد على أن اندالع المواجهات المتكررة مع قوات االحتالل خالل اقتحامها مدن الضفة المحتلة  
والتي كان آخرها اليوم في قرية كوبر برام هللا ومخيم بالطة في نابلس  هو تعبير عن روح المقاومة 

السلطة لما تقدمه من  وأدان سياسة التنسيق األمني التي تنتهجها المتأصلة في شعبنا الفلسطيني.
 خدمات مجانية لالحتالل  معتبرا أصحاب هذا الخيار شركاء في جريمة االحتالل.

 28/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ستيطانيةاالبؤر القرار إسرائيلي يتيح "شرعنة" نلف بيت في  .09
المحتلة أمس أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

الثالثاء  قرارًا قضائيًا اعتُبر سابقة في كل ما يتعلق بمستقبل المستعمرات غير الشرعية في األراضي 
المحتلة  وال سيما البؤر االستيطانية التي يقيمها المستوطنون بدعم حكومي على أراٍض فلسطينية 

 ا والمطالبة بهدمها وتفكيكها.خاصة  اعتادت المحكمة اإلسرائيلية العليا على تكريس عدم شرعيته
  وأقرت المحكمة اإلسرائيلية أمس  وألول مرة  بجواز بقاء وشرعنة بيوت مستعمرة متسبي كريمي

قرب رام هللا  على الرغم من إثبات مواطنين فلسطينيين أن بيوت هذ  المستعمرة  أقيمت على 
هذ  البؤر االستيطانية  بحجة أن وادعت المحكمة اإلسرائيلية أنه يمكن شرعنة  أراضيهم الخاصة.

المستوطنين أقاموا هذ  المستعمرة "بحسن نية"  وأن المستوطنين حصلوا على هذ  األراضي من 
للفلسطينيين  "اإلدارة المدنية"  وبالتالي "ال يحق لألخيرة إلغاء قرار إقامة هذ  المستوطنة  كما ال يحقّ 

 راضي".أصحاب األراضي إجالء المستوطنين عن هذ  األ
وفيما رحبت وزيرة العدل اإلسرائيلية  أيليت شاكيد بالقرار  باعتبار  يجسد "التغيير الجوهري في رد 
الحكومة اإلسرائيلية في قضايا مماثلة"  نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم األربعاء  أن القرار 

في الضفة الغربية المحتلة على  يعني فتح الطريق كليًا أمام شرعنة نحو ألف بيت أقامه المستوطنون
أراض فلسطينية خاصة  كانت ُتعتبر بحسب القانون اإلسرائيلي غير شرعية  وال يمكن اإلبقاء عليها 

 ألنها تمس بحقوق الملكية الفردية  كما كان الوضع في حالة البؤر االستيطانية عامونا وميجرون.
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 29/8/2018، العربي الجديد، لندن

 
 عمليات المقاومةالبناء في المستعمرات التي تقع فيها ليبرمان يتعهد ب .21

  بالبنهههاء فهههي 28/8/2018 دور ليبرمهههان  يهههوم الثالثهههاءجهههاإلسهههرائيلي أفي دفاعتعههههد وزيهههر الههه :تهههل أبيهههب
وأشاد ليبرمان بعملية هدم منزل منفذ  المستعمرات التي تقع فيها هجمات ويسقط فيها قتلى أو جرحى.

وقهال "سنواصهل البنهاء فهي مسهتوطنة  فهي قريهة كهوبر. ت فجر يوم الثالثاءعملية مستعمرة آدم التي تم
وأضهاف "سنواصهل محاربهة اإلرههاب بقبضهة مهن حديهد   آدم وكل مكان آخر يهتم إيهذاء مواطنينها فيهه".

 وهذ  الليلة أغلقنا الحساب مع القاتل". 
 28/8/2018 ،القدس، القدس

 
 الل ثالث السنواتغاالنت: استثمرنا مليار شيكل في االستيطان خ .20

 كشهههههف وزيهههههر البنهههههاء واإلسهههههكان يهههههؤاف غاالنهههههت وههههههو عضهههههو فهههههي الكابنيهههههت  يهههههوم الثالثهههههاء :رام هللا
 مليههار شههيكل فههي االسههتيطان خههالل السههنوات الثالثههة الماضههية. "إسههرائيل"  عههن اسههتثمار 28/8/2018

ه فهي اقتحهام خالل مشاركته فهي مهرجهان بمسهتعمرة بيهت إيهل بعهد سهاعات مهن مشهاركت  وقال غاالنت
"ال يمكهن تجاههل االسهتيطان فهي الضهفة الغربيهة  أنها فخهور باالسهتثمار  :قبهر النبهي يوسهف فهي نهابلس

الهذي قمنها بهه خهالل السهنوات الثالثهة الماضههية فهي تطهوير المسهتوطنات  وكهل ههذا أمهر ضههروري ألن 
 هنا نصف مليون مستوطن بحاجة لهذ  المشاريع".

بنائهههها  قهههال غاالنهههت "هنهههاك  حهههول العهههدد "القليهههل" للوحهههدات التهههي تهههمّ للهههوزير  ووجهههه مسهههتوطنون سهههؤاالً 
وأضاف  ورأينا ما قمنا به". عاماً  50تحديات  وأنا اقترح أن تنظروا إلى الطريقة التي عملنا فيها خالل 

"في النهاية نحن نتحرك في كهل االتجاههات  أعلهم أن عهدد الوحهدات التهي وافقنها علهى بنائهها فهي بيهت 
  وحدث ذلك فهي منهاطق أخهرى وأنها فخهور عاماً  20وحدة  وهو أمر لم يحدث منذ  500من إيل أكثر 

وتهابع "بالنسهبة لهي  فهإن االسهتيطان واألمهن والزراعهة ههي قضهايا مهمهة بالنسهبة لنها فهي حيهاتي  بذلك".
 المدنية وفي الجي   وسأعمل على دفع االستيطان في الضفة الغربية كما أفعل في كل مكان". 

 28/8/2018 ،، القدسالقدس
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 قانون القومية مطالبات إسرائيلية بمعاقبة النواب العرب لمالحقتهم دولياً  .22
ـــاننشهههرت  ا إلهههى فهههرض و ن دعهههين إسهههرائيلييوزراء ومسهههؤول   أنالناصهههرة  مهههن 29/8/2018 ،الغـــد، عم 

 واسههعاً  أمميههاً  عقوبههات علههى أعضههاء الكنيسههت مههن "القائمههة المشههتركة"  علههى ضههوء بههدء الكتلههة حراكههاً 
   ضد قانون القومية الصهيوني االقتالعي العنصري  الذي أقر  الكنيست الشهر الماضي. ومستمراً 

سارع السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة  داني دانون  بمخاطبة رئيس الكنيست يولي ادلشتاين   فقد
لمشهههتركة وممثلههههي السههههلطة بهههين النههههواب مهههن القائمههههة ا وثيقههههاً  نشههههد تعاونههههاً  األخيههههرة"فههههي السهههنوات  أنهههه

 الفلسطينية في األمم المتحدة  بهدف التحريض على دولة إسرائيل وتشويه سمعتها". 
أمام العالم   إسرائيلفي شبكة "تويتر" قال فيه  "نّواب المشتركة يشّوهون صورة  وأصدر ادلشتاين بياناً 

اإلسههرائيلية  وعلههيهم أن يسههألوا وهههم يتقاضههون رواتههبهم مههن الكنيسههت  ويسههتخدمون األدوات البرلمانيههة 
 فيما إذا كان مكانهم في البرلمان الفلسطيني". أنفسهم

دولهة إسهرائيل ههو  وقال وزير اإلسكان يوآف غاالنت  "إن نشهاط منتخبهي الجمههور فهي الكنيسهت ضهدّ 
مصهالح دولهة إسهرائيل. آن  تجاوز خطهوط حمهراء. ال مكهان فهي الكنيسهت ألولئهك الهذين ينشهطون ضهدّ 

 هؤالء األشخا  الخطرين عن القانون". إخرا ن ليقرر الجهاز القضائي األوا
تشهكيل مجموعهة برلمانيهة تطالهب بتعهديل  إلهىوقد بادر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست يهوآف كهي  

 دسهههتور الكنيسهههت وأنظمهههتهن بشهههكل يعاقهههب أعضهههاء كنيسهههت فهههي حهههال توجههههوا لمؤسسهههات دوليهههة ضهههدّ 
 لية.السياسات والقوانين اإلسرائي

نشههاطنا علههى  أنتومهها سههليمان فههي بيههان لوسههائل اإلعههالم  "يبههدو  عههن القائمههة المشههتركة وقالههت النائههب
المسههتوى الههدولي  والههردود المثلجههة للصههدر التههي نتلقاههها فههي تلههك اللقههاءات  يرعههب الههرؤوس اإلسههرائيلية 

م العهالمي كدولهة تؤسهس الهرأي العها أمهامالمدججة بالعقلية العنصرية. وواضح أن حكومة نتنياهو قلقهة 
 برتهايد وفصل عرقي وعنصري".ألنظام 

عضهههو الكنيسهههت مهههن حهههزب ميهههرتس   أن الناصهههرة  مهههن 29/8/2018 ،القـــدس العربـــي، لنـــدنوأضهههافت 
وكتهههب: "لقهههد نسهههي   عضهههاء القائمهههة المشهههتركةأل موسهههي راز ههههاجم االنتقهههادات التهههي وجهتهههها المعارضهههة

جم النههواب العههرب اعلههى تصههريحات افههي غبههاي الههذي ههه رداً المعسههكر الصهههيوني كيههف يكههون يسههاريًا". و 
فقال إن أعضاء حزب العمل "يدورون في فلك اليمين ومن األفضهل أن يركهزوا علهى أن يكونهوا يسهاريين 

 من محاولة أن يكونوا يمينيين أكثر من بينت ونتنياهو". حقيقيا لناخبيهم بدالً  وأن يقدموا بديالً 
. قانون تفوق اليهودية يرسخ   أيمن عودة  على "تويتر": "ال شيء سرياً المشتركة وكتب رئيس القائمة

الفصهل والتمييهز والعنصهرية. ههذا مها قلنها  فهي الكنيسهت  وسهنقوله فهي العهالم. فهي المجمهل العهام  ههذا 
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تحرك إعالمي في أفضل حاالته. قانون القومية يضر بالمساواة بين المهواطنين والفضهاء الهديمقراطي. 
 ب سنقاتل على جميع الجبهات".لهذا السب

وأضهههاف أن  أمههها النائهههب يوسهههف جبهههارين فقهههد قهههال إن "حكومهههة نتنيهههاهو ليسهههت فهههوق القهههانون الهههدولي".
"حقههوق األقليههات القوميههة لههم تعههد مسههألة داخليههة لكههل دولههة  بههل هههي مسههألة عالميههة  سههواء فههي األمههم 

تفاقيههات الدوليههة المكرسههة لحمايههة المتحههدة أو فههي أوروبهها". وخلهه  للقههول "هنههاك أحكههام واضههحة فههي اال
سرائيل ليست فوق القانون الدولي".   حقوق األقليات القومية وا 

 
 ق قانون األبرتهايديتطبب " بدنتإسرائيل"النائب غنايم:  .23

تههل أبيههب: أعلههن عضههو الكنيسههت اإلسههرائيلي عههن الحركههة اإلسههالمية فههي "القائمههة المشههتركة"  مسههعود 
تشهريعها  لية ودوائرها الرسمية بدأت في تطبيق سياسة األبرتهايهد  التهي تهمّ غنايم  أن الحكومة اإلسرائي

 في "قانون القومية"  وتغليب العرق اليهودي على العرق العربي  وذلك في عدة ممارسات عملية.
 ويشير غنايم إلى ما كشف عنه في الجهة اإلسرائيلية من معبر طابا  علهى الحهدود مهع مصهر  إذ تهمّ 

لهى اعتهداء فهظ تعرضهت لهه عائلهة عربيهة مهن تخصي  مسار خ ا  لليههود وآخهر مختلهف للعهرب. وا 
لهى اعتهداء تعهرض لهه وفهد أكهاديمي  أبناء الطائفة المعروفية )الموحدين الدروز( في مطار تل أبيب  وا 
 من جنوب السودان  من طرف مجموعة من اليهود البيض. فقهال: "كهانوا فهي الماضهي يخجلهون قلهيالً 

 لى خطوات كهذ ؛ لكنهم اليوم يتباهون بها".قبل اإلقدام ع
 29/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 نلف دوالر رشوة 55السابق:  اإلسرائيلي التحقيق مع رئيس االئتالف الحكومي .24

سههههاعات متواصههههلة  مههههع رئههههيس  5  ولمههههدة 28/8/2018 "  يههههوم الثالثههههاء433حققههههت الوحههههدة "الهههههاف 
سههت عههن الليكههود  دافيههد بيتههان. وواجههه محققههو الوحههدة بيتههان االئههتالف الحكههومي السههابق وعضههو الكني

 بإفادات شاهد الملك في القضية درور غلزر  والمقرب منه موشي يوسيف.
  مقابهل مسهاعدته فهي الهدفع بمشهاريع فهي ألف دوالر نقهداً  55وكان غلزر قد أفاد بأنه دفع لبيتان مبلغ 

صههمت فههي التحقيههق معههه لفتههرة طويلههة  ادعههى أن تههل أبيههب. وفههي المقابههل  فههإن بيتههان  الههذي التههزم ال
وجهههاء أن بيتهههان طلهههب مواجههههة يوسهههيف وغلهههزر  إال أن  الحهههديث عهههن دفعهههة مقابهههل استشهههارة قضهههائية.

المحققههين فضههلوا عههدم إجههراء المواجهههة فههي هههذ  المرحلههة مههن التحقيههق. وفضههلوا مفاجأتههه بإفههادة غلههزر  
 التي تدعمها إفادة يوسيف.

 28/8/2018 ،48عرب 
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 نتنياهو قد يسبب الصلع لإلسرائيليين :دوق المرضى العام اإلسرائيليصن .25
نشر صندوق المرضى العام اإلسرائيلي قائمهة لألسهباب التهي تهؤدي إلهى الصهلع فهي  :وكالة األناضول

صفوف اإلسرائيليين  من بينها الضغط النفسي  واستخدم معهد القائمهة مثهالين علهى الضهغط همها وفهاة 
 للوزراء. حسب صحيفة "إسرائيل اليوم". إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً  قريب عزيز  أو خبر

للضههغط النفسههي المسههبب للصههلع غضههب مؤيديههه  الههذين احتجههوا لههدى  وأثههار اعتبههار فههوز نتنيههاهو سههبباً 
 لمن استاؤوا مما جاء فيه. المؤسسة  فعدلت القائمة وشطبت المثال  واعتذرت أيضاً 

 28/8/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مصدر نمني إسرائيلي: الهدوء في الضفة قد ال يصمد طويالً  .26
فههي أعقههاب إعههالن جهههاز الشههاباك اإلسههرائيلي عههن الكشههف عههن شههبكة تابعههة لحركههة حمههاس فههي مدينههة 

  إن الهههدوء فههي الضههفة الغربيههة لههن 28/8/2018 الخليههل  قههال مصههدر أمنههي إسههرائيلي  مسههاء الثالثههاء
اة اإلسهههرائيلية الثانيهههة عهههن المصهههدر األمنهههي قولهههه إن "أجههههزة األمهههن تحهههبط ونقلهههت القنههه .يصهههمد طهههويالً 
   فترة طويلة".  ومن الممكن أال يصمد الهدوء  الذي تتمتع به إسرائيل حالياً عمليات يومياً 

وبحسههب القنههاة الثانيههة  فإنههه بههالرغم مههن العمههل اليههومي لجههي  االحههتالل والشههاباك فههي إحبههاط عمليههات 
كانههههت "اسههههتثنائية" فههههي أهههههدافها الثالثههههاء  هههههم  فههههإن الشههههبكة التههههي كشههههف عنههههها يههههومواعتقههههال مشههههتبه ب

اعتقههال نسههاء فهههي السههابق كههن شههريكات فههي "تنظيمههات إرهابيههة"  ولكهههن  وأضههافت أنههه تههمّ  وعناصههرها.
وتابعههت  بحسههب تقههارير الشههاباك  أن دور النسههاء فههي الشههبكة  نسههاء علههى األقههل. 7الشههبكة هههذ  تضههم 
  فهههي القيهههادات المحليهههة فهههي منطقهههة الخليهههل  والتحهههول إلهههى ناشهههطات فهههي الحيهههز كهههان بههههدف االنهههدما

كما ادعى الشاباك أن الشبكة كانت تقوم بفعاليات لصالح حركة حماس  وبضمن ذلك تجنيهد  البلدي.
ناشههطين والهههوعظ فههي المسهههاجد والنشهههر فههي الشهههبكة ومسههاعدة عهههائالت األسهههرى. إضههافة إلهههى محاولهههة 

دارة المؤسسات الخيريةالسيطرة على النشاط ا  .لبلدي في المدينة  وا 
 28/8/2018 ،48عرب 

 
 تحذر من اشتعال الضفة والقطاع نتيجة اإلجراءات األمريكية لمخابرات اإلسرائيليةا .27

تسهههريبه إلهههى وسهههائل اإلعهههالم اإلسهههرائيلية  أمهههس )الثالثهههاء(  تبهههين أن أجههههزة  تهههل أبيهههب: فهههي تقريهههر تهههمّ 
تحههذيرات إلههى القيههادات السياسههية فههي الحكومههة  مههن تبعههات الخطههوات  المخههابرات اإلسههرائيلية  وجهههت

األخيههرة التههي تقههوم بههها إدارة الههرئيس األمريكههي  دونالههد ترمههب  تجهها  الفلسههطينيين  وخصوصههًا القههدس 
وقضهههية الالجئهههين وحهههق العهههودة. وقالهههت إن ههههذ  الخطهههوات تثيهههر القلهههق مهههن خطهههر اشهههتعال األوضهههاع 
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وحركهههة  "إسهههرائيل"المبذولهههة  حاليهههًا  مهههن أجهههل التوصهههل إلهههى تهدئهههة بهههين مجهههددًا  بحيهههث تهههدمر الجههههود 
حماس. وقالت إن "المشكلة تكمن في حقيقة أن كل هذ  الخطوات تنعكس بشكل حهاد وغاضهب علهى 

 إسرائيل نفسها وعلى اإلدارة األمريكية  وتدفع الناس إلى الشعور بأنه ال يوجد شيء يخسرونه".
ن االتحذيرات تتم بشكل شبه يومي  منذ أن بدأت تتضح نيات تر وقالت مصادر أمنية إن هذ   مهب. وا 

كبيههههر بالمسههههاعدات الخارجيههههة عامههههة  الضههههفة الغربيههههة وقطههههاع غههههزة بدرجههههة أكبههههر  يتعلقههههان إلههههى حههههدّ 
والمساعدات المالية لمخيمات الالجئين. وبالتالي  فإن التقلهي  فهي الميزانيهة مهن شهأنه أن يهؤدي إلهى 

ادية  خصوصههًا فههي قطههاع غههزة  مهها يههؤدي إلههى تجههدد المواجهههات علههى طههول تههدهور األوضههاع االقتصهه
 السيا  الحدودي  في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتحقيق التهدئة.

 29/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 روبوت إسرائيلي إلنقاذ الجنود المصابين في المعارك .28
  عههن روبههوت عسههكري 28/8/2018 الثههاءكشههف مجلههة مههاكور ريشههون العبريههة النقههاب يههوم الث :رام هللا

مجلههة فههإن هههذا الوبحسههب  إسههرائيلي هدفههه تقههديم خههدمات طبيههة إلنقههاذ الجنههود المصههابين فههي المعههارك.
الربههوت إلههى جانههب قههدرات عسههكرية أخههرى مههن شههأنها تحسههين االسههتجابة الطبيههة للجنههود فههي المعههارك 

نقاذ حيهاة العشهرات مهن الجنهود. مهن الهذين قتلهوا فهي  %90بيهر قولهه أن ونقلهت المجلهة عهن ضهابط ك وا 
على  إلى أن هذا الربوت سيكون قادراً الطبيب الحروب والمعارك كان من الممكن إنقاذ حياتهم. وأشار 

كيلو متر من مكان انطالقها. كما  8ولداخل مناطق "العدو" به  كيلو غراماً  40حو ننقل معدات طبية ب
أنها ستنقل ملصقات طبية فريدة من نوعها ستعمل على مراقبة حالة المصاب ونقل المعلومات لجهاز 

 ذكي سيكون بيد طبيب لتحديد المشاكل الداخلية وعالجه. 
 28/8/2018 ،القدس، القدس

 
 مسؤول إسرائيلي: سنواصل الضغط لوقف الطموح اإليراني في سورية .29

  علهههى لسهههان مصهههدر سياسهههي إسهههرائيلي رفيهههع 28/8/2018 قالهههت القنهههاة العبريهههة "كهههان"  يهههوم الثالثهههاء
ستواصههل الضههغط علههى النظههام اإليرانههي  وستسههتمر فههي عملههها القاضههي بوقههف  "إسههرائيل"المسههتوى أن 

 .ةالمحاوالت اإليرانية الخاصة بنقل قوات عسكرية وسالح إلى سوري
الهههداخلي اإلسهههرائيلي  غلعهههاد آردان  تهديداتهههه للهههرئيس السهههوري بشهههار فهههي اإلطهههار  جهههدد وزيهههر األمهههن 

وهدد الوزير آردان  الرئيس السوري بشار األسد  بأنهه  .ةاألسد  فيما يتعلق بالقوات اإليرانية في سوري
  وبهههأن االتفهههاق المشهههترك إذا أبقهههى القهههوات اإليرانيهههة فهههي األراضهههي السهههورية  فإنهههه سهههيدفع الهههثمن غاليهههاً 
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علهى  "إسهرائيل"  ما يعني إجبار ةهو صفقة إلبقاء القوات اإليرانية في سوري ةبين إيران وسوريالجديد 
 "إسهرائيل"نقلت صحيفة يهديعوت أحرونهوت العبريهة  الثالثهاء  علهى لسهان آردان  أن و  .ةمواجهة سوري

األسهد الشهرعية يعني إضهفاء  ةلم تتوقع رفع إيران للعلم األبيض  لكن االتفاق الجديد بين إيران وسوري
 ."إسرائيل"على إبقاء القوات اإليرانية في أراضيه  وهذ  الصفقة الجديدة لم ولن تقبلها 

 28/8/2018 ،األيام، رام هللا
 

 تعرض مشاريعها لتنمية غزة.. "رشوة" نم انقالب؟ "إسرائيلتقرير: " .31
الرسمي اإلسرائيلي الثالثاء  أفادت شبكة البث: محمد العلي - دويتشه فيلله  مواقع إلكترونية  الجزيرة

"شهههعار تحسهههين  للهههدول المانحهههة سهههيعقد فهههي بروكسهههل األسهههبوع المقبهههل تحهههت بهههأن مهههؤتمراً  27/8/2018
الوضع اإلنساني في غزة"  وأن مسؤولين إسرائيليين سيحضرانه  هما: الوزير المفوض تساهي هنغبي 

ت الشهبكة إن الوفهد اإلسهرائيلي سهيطرح ومنسق العمليات اإلسرائيلية على المعابر كميل أبو ركن. وقال
كههارني  ومههد خههط جديههد -علههى المههؤتمر "مشههاريع تشههمل إقامههة منطقههة صههناعية علههى معبههر المنطههار

قامة حقل للطاقة الشمسية  إلى جانب مخططات إلقامة بنيهة تحتيهة لتوصهيل  لتزويد غزة بالكهرباء  وا 
 لعناية باألورام السرطانية".الغاز الطبيعي إلى غزة  باإلضافة إلى إقامة قسم طبي ل

وأتههههى اإلعههههالن اإلسههههرائيلي المفههههاج  بعههههد أربعههههة أيههههام مههههن إعههههالن منههههاقض مصههههدر  وزارة الخارجيههههة 
األمريكيههة  إذ قههال مسههؤول فيههها إن الههرئيس األمريكههي دونالههد ترامههب قههام بمراجعههة لمسههاعدة مخصصههة 

ا "لتنفههق بمهها يتسههق مههع المصههالح لمشههروعات بالضههفة وغههزة قيمتههها مئتهها مليههون دوالر  وسههيعاد توجيههه
 القومية األمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب األمريكي".

وغني عن القول إن اإلعالن األمريكي جاء في إطار سياسة عقابية تنتهجها إدارة الهرئيس ترامهب مهع 
يكية من ديسمبر الماضي على نقل السفارة األمر  /السلطة الفلسطينية  منذ اعتراضها في كانون األول

 تل أبيب إلى القدس  وما تبعه من مقاطعة رسمية فلسطينية إلدارة ترامب وموفديها إلى المنطقة.
ههههو اللهههواء احتيهههاط شهههلومو سهههامي ترجمهههان  عهههرض فهههي دراسهههة نشهههرها "معههههد  إسهههرائيلياً  بيهههد أن باحثهههاً 

ة الوضهع القهائم رؤيهة إسهرائيلية جديهدة لهدواعي تبهدل أسهلوب معالجه 2018حزيهران  واشنطن" في يونيو/
يقول الباحث إن الوضع الناش  في القطاع بعد مسيرات العودة واستخدام ناشطيها الطائرات  في غزة.

أمام أربعة خيارات: إنهاء حكم حماس بواسطة التدخل العسهكري  أو  "إسرائيل"الورقية الحارقة  وضع 
ة االقتصهادية للهتحكم بالصهراع  أو إنهاء حكم حماس عبهر مفاقمهة األزمهة الداخليهة  أو اسهتخدام التنميه

 الحفاظ على الوضع الحالي.



 
 
 
 

 

 23 ص             4729 العدد:             8/23/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

إن خيار "التنمية االقتصهادية" يأخهذ باالعتبهار أن الوضهع االقتصهادي فهي غهزة  ويمضي ترجمان قائالً 
من العوامل الدائمة لعدم االستقرار رغهم أنهه لهيس الوحيهد  ويضهيف "أن االقتصهاد لهيس السهبب الوحيهد 

األيديولوجيات المتطرفة واالعتقاد بأن إسرائيل يمكن أن تغير حساباتها بتهأثير  للعنف في غزة  فهناك
ويقهههول الباحهههث اإلسهههرائيلي إن" إدراك حمهههاس لقهههدرتها علهههى فهههرض إمالءاتهههها علهههى  اسهههتخدام العنهههف".

إسرائيل لم تأِت مع التجربة األخيرة )مسيرات العهودة( بهل مهن تقييمهها لنتهائج عمليهة الجهرف الصهامد"  
لهه  إلههى القههول "ربمهها حههان الوقههت النتههها  طريههق آخههر يقههوم علههى اسههتخدام طريههق بههديل لخدمههة ويخ

جمهورهم  واستنادا إلهى ههذا التقهدير يمكهن إلسهرائيل العمهل مهع المجتمهع الهدولي لتحسهين اقتصهاد غهزة 
ائيل عبر تعزيز طاقتها الكهربائية وتشهجيع االسهتثمارات األجنبيهة والسهماح بهدخول العمهال للعمهل بإسهر 

 من خالل تجاوز سلطة حماس".
  ال يبههدو أن التبههدل اإلسههرائيلي األخيههر باتجهها  تجربههة الخيههار االقتصههادي منقطههع الصههلة بملههف ختامههاً 

التهدئة ومفاوضاتها التي تسير جنبا إلى جنب مع المساعي المصرية لتحقيق المصالحة بهين حركتهي 
 محاصر.فتح وحماس  أمال في تحقيق االستقرار في القطاع ال

نشأت األقط  لدويتشه فيلهه فهي ههذا الصهدد  إن "إسهرائيل  .ويقول أستاذ اإلعالم في جامعة بير زيت د
ولهههيس هدنهههة  ألن هنالهههك غهههازا سهههيتم تصهههدير  )إلهههى مصهههر("  وههههو يهههربط كهههذلك بهههين النوايههها  تريهههد ههههدوءً 

ن ملف مفاوضهات التهدئهة  اإلسرائيلية على هذا الصعيد واستبعاد كلٍّ من السلطة الفلسطينية واألردن ع
وههو األمهر الههذي يتهردد صهدا  فههي رام هللا بصهيغة شهبهات يثيرههها مسهؤولو السهلطة الفلسههطينية عهن وجههود 

 ."صفقة القرنه"برعاية مصرية وما يعرف ب "إسرائيل"عالقة ما بين مفاوضات التهدئة بين حماس و
 28/8/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 األمنية والعسكرية اإلسرائيلية الخاصةالفضائح تكشف دور الشركات  .30

تكشهههههف فضهههههائح الشهههههركات الخاصهههههة اإلسهههههرائيلية ذات الطهههههابع األمنهههههي : مراسهههههل خههههها   48عهههههرب 
عسكرييها وأمنييها السابقين عبهر العهالم فهي  بواسطة كبار "إسرائيل"والعسكري الدور الذي تضطلع به 

ة. ويمتهد ههذا الهدور مهن تقهديم يهد المسهاعدة ميادين التجسهس والمعلومهات والتقنيهات المعرفيهة والعسهكري
 ألشد األنظمة االستبدادية والقمعية إلى التعاون مع أجهزة مشبوهة موازية في أوروبا وأمريكا.

رجههل األعمههال البريطههاني مههن أصههول إيرانيههة  دوليينفينسهههنت  وقههد سههلطت القضههية التههي رفعههها مههؤخراً 
بههالك كيههوب" اإلسههرائيلية  الضههوء علههى نشههاط مكثههف شههركة " تشههنغويز  فههي المحههاكم اإلسههرائيلية ضههدّ 

 يقوم به هؤالء األمنيون والعسكريون بغطاء رسمي وشبه رسمي من المؤسسة.



 
 
 
 

 

 24 ص             4729 العدد:             8/23/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

تشهنغويز وههو مليهونير عقهارات كههان مهن أكبهر المسهاهمين فههي شهركة البيانهات )اسهتخبارات( األمريكيههة 
رائيلية المذكورة  كان قد لعب دورا بارزا فهي "كامبريد  أناليتيكا"  والتي تعتبر الشركة األم للشركة اإلس

المراحهههل التأسيسهههية لشهههركة االسهههتخبارات التجاريهههة اإلسهههرائيلية المثيهههرة للجهههدل  وقهههدم التمويهههل الحيهههوي 
لتأسيسههها  قبههل أن يختلههف معههها  ويقههدم دعههوى ضههدها بتهمههة االحتيههال وغيرههها مههن الجههرائم  مطالبهها 

فهههي قضهههية حظيهههت بقليهههل مهههن التغطيهههة اإلعالميهههة  وتمهههت بتعويضهههه بمبلهههغ مليهههون جنيهههه إسهههترليني  
 تسويتها في نهاية المطاف خار  أروقة المحكمة.

أكثر من شركة إسهرائيلية  إلىموقع "تايمز أوف إسرائيل" الذي تناول الموضوع في تقرير موسع أشار 
جورنههال" فههي إلههى مهها نقلتههه "نيويههورك تههايمز"  وأيضهها "وول سههتريت  تنشههط فههي تلههك المجههاالت  مشههيراً 

أيار/مههايو الماضههي  بههأن مكتههب التحقيقههات الفيههدرالي "إف بههي آي" يحقههق مههع شههركة إسههرائيلية تههدعى 
غروب"  وذلك في إطار تحقيق روبهرت مهولر الخها  بالمستشهار حهول التهدخل غيهر القهانوني -"ساي

 .2016المزعوم في انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 
التي تعمل في إسرائيل تحت اسم "إنفوب المحدودة"  وههي شهركة غروب"  -وكان مؤسسا شركة "ساي

رائدة في مجال "الذكاء والتأثير"  وتتباهى بالتقنيات والقدرات السرية التي تسوقها  كانا قد التقيا دونالد 
  2016ترامههب االبههن قبههل ثالثههة أشهههر مههن االنتخابههات الرئاسههية األمريكيههة فههي تشههرين الثههاني/نوفمبر 

وفق ما ذكرت صحيفة "نيويهورك تهايمز" مسهاعدة والهد  فهي االنتخابهات  وورد أن الشهركة حيث عرضا 
قههد رصههدت مهها يصههل إلههى "اقتههراح بماليههين الههدوالرات لجهههود التالعههب بوسههائل التواصههل االجتمهههاعي 

 للمساعدة في انتخاب السيد ترامب".
لبهههرامج التهههي يمكنهههها اختهههراق ويشهههير التقريهههر إلهههى شهههركة "إن. إس. أو" وههههي شهههركة إسهههرائيلية  تبيهههع ا

الهواتههف الذكيههة  كانههت قههد لفتههت اهتمههام وسههائل اإلعههالم مههؤخرًا  بسههبب اسههتخدام برنامجههها السههتهداف 
 نشطاء حقوق اإلنسان في المكسيك  والناشط الحقوقي في اإلمارات  أحمد منصور.

ات عسهكرية إسهرائيلية" وكذلك شركة "الدرع الواقي"  وهي شركة إسرائيلية أخرى قامت بتصدير "معلومه
إلى أنظمة حكم في الخار   وتخضع حاليا لتحقيقات مستمرة من قبهل الشهرطة اإلسهرائيلية بسهبب تلهك 

 الممارسات.
وكهان رئيسهها مجلهس إدارتهها الفخهري رئهيس الموسهاد  2011وعودة الى "بالك كيوب" فقد تأسست عام 

ونة األخيرة  في حين أن العديد من أنشطة السابق  مئير داغان  فهي محط تحقيق دولي كبير في ان
الشركة وراء الكواليس  بما في ذلك أعمالها في رومانيا  ونشاطها في حملة انتخابية في المجر )علما 
أنههها تنكههر المشههاركة(  ومشههاركتها فههي فضههيحة "هههارفي فاينسههتاين"  وأنشههطتها المتعلقههة باتفههاق إيههران 
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سههابقين فههي إدارة أوبامهها  تصههدرت عنههاوين الصههحف فههي  النههووي عنههدما أطلقههت حملههة ضههد مسههؤولين
 جميع أنحاء العالم.

وبينمها تنفهي "بههالك كيهوب" التهي تطلههق علهى نفسهها اسههم "وكالهة اسهتخبارات خاصههة"  وتوظهف أعضههاء 
سابقين في الموساد ووحدات استخبارات إسرائيلية أخهرى  أي روابهط مهع "كهامبرد  أناليتيكها" أو غيرهها 

ابعة لها  أصدرت لجنهة الثقافهة واإلعهالم والرياضهة التابعهة للبرلمهان البريطهاني الشههر من الشركات الت
 الماضي تقريرا يفيد أن "بالك كيوب" كانت قد تورطت في اختراق مرتبط باالنتخابات في نيجيريا.

 28/8/2018 ،48عرب 
 

 خطيب األقصى لـ"الرني": التهدئة بغزة مطلوبة ويجب رفع العقوبات .32
قال خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري يوم الثالثاء إن ": الرأي" –محتلة القدس ال

مصلحة قطاع غزة هي تحقيق التهدئة لما فيها من حقن للدماء وتخفيف لمعاناة السكان ورفع 
 الحصار.

وأضاف صبري في تصريحه له"الرأي": "إنه يجب رفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة  وال يمكن 
 ن ُيعاقب الشعب الفلسطيني في غزة نكاية بفصيل أو بحزب معين".أ

وذكر خطيب األقصى أنه في الدين اإلسالمي ال يجوز أن ُنعاقب إنسانًا دون ذنب أو تهمة  
 والعقوبات على غزة أمر مؤلم وظلم شديد وال يجوز أن ُنعرض شعبنا للمخاطر وللعقوبات.

الحوار الذي يبني الثقة المتبادلة بين الفصائل وأن يكون ودعا إلى الوحدة الفلسطينية من خالل 
 االتفاق على القواسم المشتركة التي تخدم القضية الفلسطينية.

 28/8/2018، وكالة الرني الفلسطينية لإلعالم
 

 مستوطنًا يقتحمون األقصى 192: القدس .33
ى من جهة باب اقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس المسجد األقص: واس –القدس المحتلة 

 المغاربة  بحراسات مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
مستوطنًا اقتحموا "األقصى" ونفذوا  190وأفاد المسؤول اإلعالمي في دائرة األوقاف فراس الدبس بأن 

 جوالت مشبوهة استفزازية وسط محاوالت متكررة إلقامة شعائر تلمودية في باحات المسجد ومرافقه.
 29/8/2018دن، الحياة، لن
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 بؤرة استيطانية جديدة قرب مستعمرة "عيلي" .34
وبحسب  أقام المستوطنون  في األسابيع األخيرة  بؤرة استيطانية "غير قانونية" قرب مستعمرة "عيلي".

صحيفة "ه رتس"  فقد أقيم في هذ  البؤرة خمسة مبان  وجرت عملية تسوية لألرض بما يتيح إقامة 
تسمى "اإلدارة المدنية" أنها ال تعرف بأمر هذ  البؤرة االستيطانية الجديدة  وادعت ما  مبان أخرى.

وجاء أن  كما قال رئيس المجلس االستيطاني "ماطي بنيامين"  آفي روئيه  إنه ال يعلم بإقامتها.
 بعض هذ  المباني يستخدم ألغراض زراعية  حيث أحضر للمكان حيوانات  بينها األوز.

في المكان أيضا  ومبنى يرجح أنه يستخدم للسكن. وأشارت الصحيفة إلى أن كما تبين وجود خيمة 
 مركبة تجارية كانت متواجدة صباح اليوم في المكان  وهي محملة باألثاث.

تجدر اإلشارة إلى أن دولة االحتالل كانت قد أعلنت  في الشهور األخيرة  عن أراض أخرى في 
لك بداعي أنها تربط بين "جزر أراضي دولة في محيط مستعمرة "عيلي" كه"أراضي دولة"  وذ
 المنطقة"  بذريعة خلق تواصل جغرافي بينها.

إلى ذلك  يشار إلى أن الصحيفة سبق وأن وثقت عدة حاالت في الضفة الغربية المحتلة قام فيها 
المستوطنون بإقامة مزارع على أطراف ما يعتبرها االحتالل "أراضي دولة"  وذلك بهدف توسيع 

وضمن هذ  المزارع  مزرعة "شحريت" قرب مستعمرة "بروخين"  ومزرعة  ستعمرات القائمة.الم
"مألخي هشالوم" قرب "شيلو"  ومزرعة "كشواله" في "غو  عتسيون". ورغم أن هذ  المزارع قد 

 أقيمت بشكل "غير قانوني" على "أراضي دولة"  فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
 28/8/2018، 48عرب 

 
 االحتالل إسكانآالف المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس برفقة وزير  .35

اقتحم آالف المستوطنين  فجر يوم الثالثاء  "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس  بحراسة مشددة : نابلس
 من جي  االحتالل اإلسرائيلي.

قام فجرا  برفقة وزير اإلسكان عبرية  بأن قرابة ثالثة آالف مستوطن اقتحموا الم إعالموأفادت وسائل 
والبناء اإلسرائيلي يوآف غاالنت  ورئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية يوسي داغان  وجرى 

 خالل االقتحام مواجهات أصيب خاللها ثالثة شبان بالرصا  الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
مئات المستوطنين للمقام  ما أدى  وأوضحت مصادر أمنية له"وفا"  أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام

إلى إصابة ثالثة شبان  أحدهما بالرصا  الحي بالشريان الرئيس بالفخذ األيسر  وآخر بالشظايا 
ورصا  حي بمنطقة الظهر  فيما أصيب الثالث بالرصا  المعدني المغلف بالمطاط باليد اليمنى  

فت أن عدة مواطنين أصيبوا باالختناق  وأضا وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العال .
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جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خالل المواجهات عقب إطالق قوات قنابل الغاز المسيلة 
 للدموع  وجرى عالجهم ميدانيا.

 28/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مواطنًا بينهم صحفي 13قوات االحتالل تعتقل  .36
مواطنًا بينهم صحفي خالل عمليات دهم واقتحام في عدة  13ت االحتالل  يوم الثالثاء  اعتقلت قوا

 .الغربية محافظات بالضفة
 28/8/2018، األيام، رام هللا

 
 "ونروا"األ افتتاح الموسم الدراسي في األراضي الفلسطينية على وقع نزمة  .37

يوم األربعاء  أمام الطالب  بعد انقضاء تفتح المدارس في األراضي الفلسطينية كافة  أبوابها ال غزة:
اإلجازة الصيفية التي استمرت نحو ثالثة أشهر  في ظل تحذيرات من عدم إكمال الموسم الدراسي 

ي. وسيتوجه مريكفي مدارس األونروا  بفعل األزمة المالية التي تمر بها الوكالة  بعد توقف الدعم األ
مدارسهم في أنحاء المناطق في الضفة والقطاع  إلى جانب مليون وثالثمائة ألف طالب  تقريبا  إلى 

ألف  830ثالثة مدارس خار  فلسطين. وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم  إن قرابة 
مدرسة  منها  3,030طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية. مشيرا إلى أن عدد المدارس بلغ 

مدرسة خاصة  منها  451في غزة. وأشار إلى أن هناك  401الضفة  وب 1,811حكومية بواقع  2,212
 .377في الضفة الغربية وما تبقى في قطاع غزة. مشيرا إلى أن عدد مدارس األونروا  389

من جانبه  قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم األونروا  إنه رغم األزمة المالية التي تعانيها الوكالة  
ألف طالب  526في أماكن عمل الوكالة في الوطن والشتات  حيث يتوجه سيفتتح العام الدراسي 
موظفا جديدا في قطاع غزة  بنظام  750توظيف  ولفت أبو حسنة إلى أنه تمّ  وطالبة إلى مدارسهم.

عقود المياومة  لمدة عام  في إطار االستعدادات للعام الدراسي الجديد  موضحا أن ما تملكه 
دمات التعليمية حتى نهاية شهر سبتمبر )أيلول( المقبل فقط. وأشار إلى أن األونروا انن يكفي للخ

هناك جهودا تبذل من قبل إدارة الوكالة وكذلك الدول العربية واإلسالمية  ومنها األردن وتركيا وعدد 
من الجهات األخرى من أجل حشد الدعم المالي لميزانية الوكالة  لمعالجة العجز المالي الذي تعانيه  

مليون دوالر  معربا عن أمله في أن تلتزم الدول التي تعهدت بزيادة نسبة مساهمتها  217ويقدر به
 المالية لألونروا في القريب.

 29/8/2018، لندن، الشرق األوسط
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 نشهر لشيخ العراقيب لرفضه إخالء بيته وبيوت عشيرته 10السجن  .38
لسبع بالنقب  جنوب البالد  السجن الفعلي تل أبيب: فرضت المحكمة اإلسرائيلية المركزية في بئر ا

أشهر على الشيخ صّياح الطوري  من قرية العراقيب مسلوبة االعتراف  أمس الثالثاء  وفرضت  10
آالف دوالر  مصاريف تدفع لقوات الشرطة والمقاولين الذين نفذوا الهدم   10عليه غرامة مالية قدرها 

وردت المحكمة  االستئناف الذي قّدمه  وت بيديه".وكل ذلك بعد إدانته بتهمة "رفض هدم البي
 132المحامي شحدة بن بري  باسم شيخ وعشيرة قرية العراقيب التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية 

 مرة  على التوالي  حتى اليوم  وآخرها في السادس عشر من الشهر الحالي.
 29/8/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 ج الفلسطينيين إلى معبر رفحوصول الفوج األول من الحجا .39

وصل مساء أول من أمس  إلى معبر رفح البري الفو  األول من الحجا  ": الحياة" –القاهرة  رام هللا 
حاجًا قادمين من األراضي السعودية عبر مطار القاهرة  في طريق  474الفلسطينيين البالغ عددهم 

 بون من سفارة فلسطين في القاهرة.حافلة يرافقهم مندو  11على متن  غزة عودتهم إلى قطاع
آب )أغسطس(  27وكانت السلطات المصرية قررت السبت الماضي فتح معبر رفح في الفترة بين 

 أيلول )سبتمبر( المقبل  لعودة الحجا  الفلسطينيين إلى أراضيهم. 3الجاري إلى 
 29/8/2018الحياة، لندن، 

 
 هيل سفر سكان غزة من معبر رفحساعة لتس 48الرئيس المصري يأمر بوضع خطط خالل  .41

غزة: أعلنت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة  أن الرئيس عبهد الفتهاح السيسهي أعطهى 
تعليماته الثنين من كبار المسؤولين لتسريع عملية سفر سكان قطاع غزة عبهر معبهر رفهح  وذلهك بعهد 

القههاهرة  أو العههودة إلههى قطههاع غههزة  والههذي شههكاوى المسههافرين مههن طههول وقههت المغههادرة والوصههول إلههى 
 يحتا  إلى أيام عدة رغم أن المسافة تقطع بنحو ست ساعات.

وأكد السهفير الفلسهطيني فهي القهاهرة ديهاب اللهوح  فهي تصهريح صهحفي نشهر  موقهع السهفارة  أن الهرئيس 
له ى منفهذ رفهح المصري أعطى تعليماته لكهل الجههات المعنيهة بضهرورة تسههيل سهفر الفلسهطينيين مهن وا 

البري "بما يضمن سالمتهم ويخفف من معاناتهم". وأشار إلى أن الرئيس السيسي طلب تقديم الخطهط 
ليهههها مهههن القائهههد العهههام للقهههوات  والبهههرامج وانليهههات التهههي تسهههرع مهههن مهههدة سهههفرهم الطويهههل مهههن مصهههر وا 

 ساعة. 48المسلحة  ومن ديوان الرئاسة في مدة أقصاها 
 29/8/2018 ،القدس العربي، لندن
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 ونروا" تصفية للقضية الفلسطينيةاأل "إخوان األردن": السعي األمريكي لتعطيل " .40
اعتبههرت جماعههة اإلخههوان المسههلمين فههي األردن الثالثههاء  أن السههعي األمريكههي فههي تعطيههل : األناضههول

 نفههي بيهها  وقالههت الجماعههة فههي "تصههفية القضههية الفلسههطينية". "إسرائيله"ونههروا  خدمههة لههاألمهههام وكالههة 
إن "اإلدارة األمريكيههههة الترامبيههههة تسههههعى لتعطيههههل مهههههام أونههههروا وجهودههههها فههههي مسههههاعدة جههههزء مههههن  لههههها 

الالجئههههين علههههى البقههههاء حتههههى عههههودتهم إلههههى وطههههنهم المغتصههههب  فههههي سههههعيها المحمههههوم لخدمههههة الكيههههان 
ادة وتابعت: "ال تختلف أهداف اإلدارة األمريكية بقي الصهيوني الغاصب وتصفية القضية الفلسطينية".

 واستطردت "بل هي ترجمة عملية لها". مب في هذا األمر عن أهدافها في صفقة القرن".اتر 
وأوضحت أن "تقلي  خدمات الوكالة أو توقفها  تعبير عن تحلل األمم المتحهدة عهن مسهؤولياتها إزاء 

 الالجئين في الرعاية حتى العودة". الشعب الفلسطيني  وحقّ 
 هذا الشكل من أشكال العدوان على شهعب فلسهطين وقضهيته وحقوقهه". إن "الجماعة تدين البيان وقال

العهودة ثابهت ال يسهقط بالتقهادم وال يقبهل اإللغهاء أو االسهتبدال   وختمت الجماعة بيانها مؤكدة أن "حهقّ 
 مهما بلغ اإلنكار أو الت مر".

  28/08/2018 ،فلسطين نون الين
 

 "نروااألو "تطالب بتعزيز ودعم خدمات  "انتجارة عم  " .42
ان  إنهههها مسهههتمرة بالتنسهههيق مهههع أعضهههاء هيئتهههها العامهههة والجههههات ذات قالهههت غرفهههة تجهههارة عّمههه :انعّمههه

 أكهدو  بمها يمكنهها مهن مواصهلة تقهديم خهدماتها.  العالقة في سبيل تعزيهز ودعهم خهدمات وكالهة األونهروا
 اجتماعيههههاً و  مقلههههق سياسههههياً  "األونههههروا"رئههههيس الغرفههههة  العههههين عيسههههى حيههههدر مههههراد  أن توقههههف خههههدمات 

مهايو الماضهي بنهاًء علهى اللقهاء / وقال إن الغرفة بدأت حملتها ههذ  منهذ شههر أيهار لألردن. واقتصادياً 
الهههذي نظمتهههه بههههذا الخصهههو   وأصهههدروا بيانهههًا دعهههوا فيهههه القطهههاع الخههها  بالهههدول العربيهههة واألجنبيهههة 

 ومواصلة تقديم خدماتها. "األونروا"لتعزيز دور 
 29/08/2018 ،الغد، عم ان

 
 للسنة الثانية.. األردن يمنع حفل تأبين نبو علي مصطفى .43

منعت السلطات األردنية للعام الثاني على التوالي حفل إحياء الذكرى السنوية الستشههاد أمهين : عّمان
 عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابق أبو علي مصطفى.
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ظ العاصمة أبلغههم بمنهع إقامهة فعاليهة لهدعم وقال حزب الوحدة الشعبية في بيان له  الثالثاء  إن محاف
الشعب الفلسطيني في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى  المنهوي إحياؤهها مسهاء األربعهاء  بينمها عقهد 

 للمكتب السياسي للحزب التخاذ قرار ب ليات التعاطي مع قرار المحافظ.  طارئاً  الحزب اجتماعاً 
 28/8/2018 ،21 يعربموقع 

 
 ناني: الجي  اللبناني قادر على حماية البالد في مواجهة ني مخاطروزير الدفاع اللب .44

بيههروت: أكههد وزيههر الههدفاع بحكومههة تصههريف األعمههال اللبنانيههة  يعقههوب الصههراف  أن الجههي  اللبنههاني 
وفهههي مقابلهههة مهههع وكالهههة األنبهههاء األلمانيهههة  أعهههرب  قهههادر علهههى حمايهههة الهههبالد فهههي مواجههههة أي مخهههاطر.

يكههون هنههاك تحههرك أسههرع وأكثههر فاعليههة مههن جانههب األمههم المتحههدة بشههأن الصههراف عههن أملههه فههي أن 
 الشههكاوى المقدمههة مههن لبنهههان احتجاجههًا علههى االعتههداءات اإلسهههرائيلية المتكههررة علههى السههيادة اللبنانيهههة.
ورفض الصراف االعتداد بحجم األموال المنفقهة علهى التسهليح واعتبهار ههذا مؤشهرًا وحيهدًا علهى مقيهاس 

مليهههار دوالر  22 ة للهههدول. وقهههال "ميزانيهههة جهههي  العهههدو اإلسهههرائيلي تقتهههرب مهههن حهههدود الههههالقهههوة العسهههكري
سههنويًا  أي مهها يعنههي أنههها ضههعف ميزانيههة وزارة الههدفاع اللبنانيههة اثنههي عشههر مههرة  فميزانيتنهها ال تتجههاوز 

نقهول  ملياري دوالر سنويًا  وبعيهدًا عهن التطهرق لحجهم ونوعيهة األسهلحة التهي يمتلكهها كهل طهرف  فإننها
ن لهههم يمتلكههوا األسههلحة األحههدث كهههالتي  وبكههل ثقههة إن عناصههر الجههي  اللبنهههاني هههم األفضههل  حتههى وا 
توفرها إسرائيل لقواتها". وأضاف "عناصرنا هم األفضل من حيث القدرات والمهارات التدريبية  واألههم 

 هو أنهم يملكون العزيمة واإليمان بوطنهم وعدالة قضيته".
 29/8/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 موقع عبري: حزب هللا يتدرب على اقتحام بلدات في الجليل .45

ن حزب هللا اللبنهاني يقهيم قهرى علهى شهاكلة البلهدات اإلسهرائيلية القريبهة مهن الحهدود إقالت مواقع عبرية 
قهههال الموقهههع و اللبنانيهههة السهههورية  بههههدف تهههدريب قواتهههه علهههى عمليهههات اختهههراق منطقهههة الجليهههل األعلهههى. 

الماضههية  إن حههزب هللا اللبنههاني أقههام هيكليههة بلههدات  الثالثههاء األربعههاء ي العبههري "ديبكهها"  ليلههةاإللكترونهه
ات مشهههابهة لتلهههك اإلسهههرائيلية علهههى الحهههدود اللبنانيهههة السهههورية  بههههدف تهههدريب عناصهههر  علهههى عمر ومسهههت

ات وقهرى فهي بلهد 6عمليات اختراقها واقتحامها  على غرار ما فعله الجي  اإلسرائيلي الذي أنشأ قبلهه 
هضبة الجوالن  أسماها قرى "حزب هللا" لتدريب قواته على احتالل قرى مماثلة يتمركز فيها حهزب هللا 

 وقادة ميدانيون من عناصر  على الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل.
 28/8/2018 ،األيام، رام هللا
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 تل نبيب تطالب "يونيفيل" بتشديد الرقابة على حزب هللا .46

المتحهههدة المنتشهههرة فهههي جنهههوب لبنهههان  األمهههمبمناسهههبة اسهههتحقاق التغييهههر فهههي قيهههادة قهههوات  :دبهههوقيحيهههى 
وتهههوّلي الجنهههرال اإليطهههالي سهههتيفانو ديهههل كهههول قيهههادة القهههوة  خلفهههًا لإليرلنهههدي مايكهههل بيهههري    )اليونيفيهههل(

يفيهل"  وضهرورة   وتحديدًا المؤسسة األمنية فيهها  التشهديد علهى تفسهيرها لوظيفهة "اليون"إسرائيل"أعادت 
"تشديد الرقابة" على حزب هللا في الجنوب اللبناني  مع األمل بأن تكون القيادة الجديدة مغهايرة للقيهادة 

جراءاتها  في مواجهة أعداء    وتحديدًا فهي القهرى والمنهاطق "إسرائيل"الماضية  في سلوكها وتدابيرها وا 
 اليونيفيل".المبنية  التي ابتعدت عنها القيادة السابقة لقوات "

  غههادي ايزنكههوت  التقههى األسههبوع الماضههي ديههل كههول  فههي لقههاء هههو اإلسههرائيليرئههيس أركههان الجههي  
األول بعههد تههولي الجنههرال اإليطههالي المنصههب  وطالبههه بضههرورة فههرض سههلطة "اليونيفيههل" علههى أنشههطة 

من القائد الجديهد  "إسرائيل"حزب هللا في جنوب لبنان. وبحسب اإلعالم العبري )إسرائيل اليوم(  تأمل 
جراءاته لمن سبقه في المنصب )الجنرال اإليرلندي مايكل بيري(.  أن يكون مغايرًا في سلوكه وا 

 29/8/2018 ،األخبار، بيروت 
 

 بناء وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"اليابان تعبر عن نسفها لقرار  .47
حكومة اليابان أعربت    أنوفالة   عن وكاطوكيو  من 28/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللاذكرت 

ات عمر وحدة سكنية في مست 1000عن بالغ أسفها على إقرار حكومة إسرائيل خططًا لبناء أكثر من 
الضفة الغربية  مستمرة بذلك بنشاطاتها االستيطانية بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة بما 

 فيها اليابان لتجميد تلك النشاطات.
  إن ثالثاءر اإلعالمي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا في بيان صدر عنه  يوم الوقال السكرتي

وأضاف إن حكومة بالد  دعت حكومة إسرائيل  النشاطات االستيطانية تمثِّل انتهاكًا للقانون الدولي.
نشاطاتها مرارا وتكرارا لتجميد نشاطاتها االستيطانية بشكل كامل  حاثا حكومة إسرائيل لتجميد 

 التوصل إلى حل الدولتين. إمكانيةاالستيطانية واالمتناع عن تنفيذ مخطط البناء الذي يقّوض 
الحكومية اليابانية أعلنت يوم الثالثاء   أن 28/8/2018، وكالة الرني الفلسطينية لإلعالموأضافت 

منسق الشؤون الثقافية وقال  مليون دوالر. 5.4ونروا بقيمة األعن تقديم مساعدات طارئة إلى وكالة 
واإلعالمية في الممثلية اليابانية نزار معروف "إن الحكومة اليابانية ستصادق اليوم على تقديم 

وأشار إلى أن تلك المساعدات ستستخدم في توفير مساعدات غذائية لالجئين في قطاع  المساعدات.
 غزة  مرجًحا وصولها نهاية األسبوع الحالي.
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 الصين صديقة حقيقية لفلسطين وستستمر في دعمهاالخارجية الصينية:  .48

احتفل الوفد الشبابي الفلسطيني  وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الصينية  بالذكرى  :وفا -بكين
السنوية الثالثين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين  وذلك 

 لعاصمة الصينية بكين.خالل لقاء عقد في مقر الوزارة با
ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية  حسب بيان للمجلس األعلى للشباب والرياضة  يوم 
الثالثاء  بأعضاء الوفد  وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء  الذي اعتبرته لقاء شبابيا مفتوحا  مؤكدًة 

قات الثنائية بين الصين وفلسطين  بعد ذلك على أن الحوار سينصب نحو إطالع الوفد على العال
وأشارت إلى أن الصين  باإلضافة إلى التعرف على المعلومات المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية.
  مشيرًة إلى مدى األصعدةهي من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ودعمتها على جميع 

 العديد من االتفاقيات على جميع الصعد.عمق الصداقة الصينية الفلسطينية والتي أثمرت عن توقيع 
وقالت: "إن الصين صديقة حقيقية لفلسطين"  وستستمر في دعمها والعمل على تطوير العالقات  
إضافًة إلى بناء جسور تواصل بين الشباب الفلسطيني والشباب الصيني عن طريق التبادل الثقافي 

عها الصين اتجا  فلسطين والتي تتمثل في الدفع والدورات التدريبية  موضحًة االستراتيجية التي تتب
بثبات لحل معاناة الشعب الفلسطيني من خالل االلتزام بدعم فلسطين اقتصاديا وسياسيًا  مستعرضًة 
أرقام ومؤشرات حول مواقف الصين بالمحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية والمشاريع التي نفذتها 

 الصين في فلسطين.
 28/8/2018، ة، رام هللاالحياة الجديد

 
 واشنطن بوست: ترامب يمثل متاعب مستمرة للفلسطينيين وال يحمل سالماً " .49

إبراهيم دروي : يقول إيشان ثارور في صحيفة "واشنطن بوست" معلقًا على تأكيدات الرئيس  –لندن 
إلسرائيليين األمريكي دونالد ترامب تحدث عن قدرته تحقيق "صفقة القرن" التي ستجلب السالم بين ا

والفلسطينيين على مستوى الكالم لكنه وعلى المستوى العملي قام مع إدارته بكل ما يستطيع لدعم 
مواقف الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة "وبهذا قام ترامب وجنراالته بوضع األسس للتحول من السياسة 

هود التي تقوم بها اإلدارة األمريكية المتبعة ومنذ زمن وقلل من احتمال تحقيق السالم". وضمن الج
مليون دوالر من المساعدات  200لقتل فر  السالم قامت وزارة الخارجية األسبوع الماضي بقطع 

 للفلسطينيين كجزء من تخفيض واسع للدعم الخارجي.
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ونرو( التي تقدم الدعم لالجئين في الضفة الغربية وغزة األوزادت إدارة ترامب من حملتها ضد وكالة 
واألردن وسوريا. وهناك شائعات تقول إن اإلدارة قد تتوقف عن دعم وتمويل الوكالة الدولية ولبنان 

مع بداية األسبوع المقبل. ويرى ثارور أن قلة اهتمام ترامب بمأساة الفلسطينيين يجب أن ال تده  
ي رحب أحدًا  فلم يخف الرئيس األمريكي قربه من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذ

ودعم خططه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وصفق لخرو  ترامب  2016بانتخابه رئيسًا عام 
 من المعاهدة النووية مع إيران.

وتحاول إدارة ترامب الضغط على الفلسطينيين أكثر فحسب تحقيق نشرته مجلة "فورين بوليسي" بداية 
المكلف بملف التسوية الذي عبر بوضوح هذا الشهر وكشف عن مراسالت لصهر ومستشار الرئيس 

 عن رفضه لألونروا وضرورة تفكيكها خاصة أن إسرائيل ترفضها.
ويقول ديالن وليامز من مجموعة اللوبي اليهودية الليبرالية "جي ستريت" إن "محاولة وقف عمل 

  متهورة تياالستخبارااألونروا التي يقوم بها كوشنر  وضد نصيحة البنتاغون والخارجية والمجتمع 
وخطيرة" وكان يعلق على قطع المساعدات عن الفلسطينيين "فاقمت هذ  التخفيضات األزمة 

الذي يقول الجنراالت اإلسرائيليون إنه يهدد األمن  االستقراراإلنسانية في غزة وأسهمت بعدم 
يين أكثر من اإلسرائيلي. وهذا آخر مثال عن اهتمام إدارة ترامب باإلجراءات العقابية ضد الفلسطين

 البحث الجاد عن السالم".
وكان سفير الواليات المتحدة السابق دان شابيرو أوضح في تغريدة له معلقًا على قرار اإلدارة األخير 
"يمثل القرار تحركا رهيبا من فريق ترامب الذي يفكر على ما يبدو أن الضغط على الفلسطينيين 

 سيدفعهم إلى الطاولة  لن يأتوا".
كس فستشجع قرارات ترامب على التطرف وانهيار السلطة وتهديد إسرائيل كما قال بيتر وعلى الع

صفقة القرن لن  أنليرنر  المتحدث السابق باسم الجي  اإلسرائيلي. وكتب في صحيفة "ه رتس" 
 تصنع مع إسرائيل فقط ودفع الفلسطينيين لإلذعان سينفجر على باب إسرائيل.

 29/8/2018القدس العربي، لندن، 

 
 نسباب تجعل التهدئة مع حماس صعبة خمسةتقدير إسرائيلي:  .51

آفي يسسخاروف  إن "جميع األطراف  قال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية : عدنان أبو عامر
سرائيل تسعى لتثبيتها لتحقيق أجندات خاصة بكل طرف   المنخرطة في جهود التهدئة بين حماس وا 

 إن الهدوء آخذ باالبتعاد رويدا رويدا".لكن الواقع الميداني يقول 
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"  أنه "رغم ما تقوم به مصر 21 وأضاف في مقال مطول في موقع "ويلال" اإلخباري  ترجمته "عربي
وقطر من خالل العمل في مسارين منفصلين حول جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي 

ذلك تبقى كل العملية مرتبطة بالرغبة الشخصية فتح وحماس  فإنهما لم تحققا هذا الهدف بعد  ومع 
 لمحمود عباس الذي ال يسارع في العودة لغزة للسيطرة عليها". 

وأوضح أن "نتائج الجهود التي شهدتها القاهرة في انونة األخيرة بين الفصائل الفلسطينية لم تحقق 
ينوف إلى قطاع غزة تخللها نتائج ذات جدوى كبيرة  حتى إن زيارة المبعوث األممي نيكوالي ميالد

تبادل اتهامات بين حركتي فتح وحماس حول السبب في فشل المحادثات حتى اللحظة  سواء في 
المصالحة الداخلية بين الحركتين  أو على صعيد التهدئة مع إسرائيل  وما زال العالم يتصرف بذات 

 البرود".
ونة األخيرة تراجع ملحوظ في أعمال وأكد يسسخاروف أنه "على صعيد الميدان فقد لوحظ في ان

العنف والتصعيد العسكري سواء في أعداد المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة في أيام الجمعة  
أو في أعداد البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة باتجا  المستوطنات اإلسرائيلية الجنوبية  

 ار  ولو بوتيرة منخفضة".ومع ذلك فإن هذ  الفعاليات آخذة باالستمر 
سرائيل لتهدئة دراماتيكية وجوهرية جدية ما زالت ترى بالعين  وأشار إلى أن "انمال بتوصل حماس وا 
المجردة كما لو كانت فانتازيا بعيدة التحقق  ويتحمل هذا اإلخفاق عددا ليس قليال من األطراف 

 ية".والجهات المنخرطة في هذ  الجهود  وفقا لخمسة أسباب رئيس
وصفها  وضرب الكاتب على ذلك مثاال بإحدى اإلشكاليات التي تواجه نجاح هذ  التهدئة بحسب ما 

بالحرب الدبلوماسية بين مصر وقطر حول من يحصل على امتياز تحقيق التهدئة  أو بكلمات “
ن أخرى من ينسب إليه النجاح في إنجاز التهدئة أو المصالحة  ورغم أن الدوحة والقاهرة تعمال
 بمسارين منفصلين لتحقيق تلك األهداف  فإنه ال يبدو أن أيا منهما نجح بالوصول لما يسعيان إليه".

ثاني هذ  األسباب  يكمن وفق قوله في "االنقسام القائم بين حركتي فتح وحماس  والسبب الثالث 
بع فيتركز في أن العداء المستحكم بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة  أما السبب الرا

سرائيل لتسوية ما تصطدم  كل هذ  الجهود والمساعي المحلية واإلقليمية والدولية إليصال حماس وا 
بعدم وجود رغبة حقيقية لدى عباس الذي ال يجد نفسه مندفعا باتجا  العودة لقطاع غزة  على األقل 

 وفق شروطه التي يعلنها دائما".
اس تتلخ  في تنازل الحركة عن كل مؤشرات القوة في وختم بالقول إن "شروط عباس على حم

غزة  وتفكيك الذراع العسكرية من سالحها  ونقل كل الوسائل القتالية التي تملكها الفصائل الفلسطينية 
إلى األجهزة األمنية التابعة للسلطة  ما يعني تحقيق الحلم الوردي إلسرائيل  التي تشهد ذاتها سببا 
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تهدئة مع حماس  فهناك فيها من يتهم عباس بإعاقة هذ  المساعي في خامسا لعرقلة جهود ال
 التوصل لتلك التهدئة  وهناك في الوقت ذاته من يرغب بتعزيز موقفه ومطالبه".

 29/8/2018، "21موقع "عربي 
 

 غزة.. الفشل األمريكي الثالث .50
 أحمد جميل عزم د.

م "صفقة القرن" لإلشارة للسياسات األمريكية يبدو أن السياسة الفلسطينية  الرسمية  التي تستخدم اس
الراهنة بشأن فلسطين  في طريقها لتحقيق إفشال ثالث لجزء من المخطط األمريكي اإلسرائيلي؛ فقد 
فشلت عملية تمرير المخطط فلسطينيًا )عبر السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية(  ثم عربيًا  ثم انن 

ك شقا آخر يمضي كما يشتهي الجانب األمريكي اإلسرائيلي  وال َغزّيًا. ولكن هذا ال يلغي أن هنا
 أحد يملك برنامجا كامال عمليا لوقفه  هو التهويد واالستيطان.

 6عندما أدت الضغوط والمطالب لجعل دونالد ترامب  ومن خلفه نائبه مايك بينس  يعلنان في 
غامرا كثيرًا بأن يتحقق ما كان    القدس عاصمة إسرائيلية  فإّنهما2017كانون األول )ديسمبر( 

الرؤساء األمريكيون يخشون منه في السابق؛ أي أن يؤدي موقف أحادي من القدس مخالف للقانون 
الدولي لعرقلة العملية السياسية السلمية. وقد جاءت هذ  الخطوة األمريكية  بعد أن كانت إدارة ترامب 

ة  كان الفلسطينيون ينتظرونه بإيجابية  وكانت قد خلقت توقعات عالية بوجود شيء مقبل في المنطق
دول عربية أو بكلمات أدق سياسيون عرب  يوافقون على لعب دور إيجابي في إعطاء ما قد يطرح 

 من أفكار أمريكية فرصة  ويوافقون على المساعدة على إطالق عملية سياسية جديدة.
سرائيليو اإلدارة األمريكية" على فكرة كان االعتراف بالقدس  هو الرصاصة األولى التي أطلقها "إ

الصفقة  بالعمل على تنفيذ مخططات التهويد واألسرلة وتصفية قضية الالجئين وضم أراض من 
الضفة الغربية  خطوًة خطوة  من طرف واحد  ثم مساومة الفلسطينيين على الثمن؛ أي إلغاء 

ما قام به األمريكيون واإلسرائيليون بال التفاوض عن هذ  القضايا  وتخيير الفلسطينيين بين أن يكون 
 ثمن  أو بثمن يتلخ  بتحسين نسبي لظروف االحتالل والمعيشة.

رفضت القيادة الفلسطينية هذا المنطق ورفضت الدخول في مساومة من أي نوع  وبالتالي رفضت 
بل إسرائيل فكرة "رفع القضايا عن الطاولة"  بحسب تعبير ترامب  ورفضت انتظار الثمن الذي قد تق

 بإلقائه لهم  لقاء التسليم بهذ  الخطوات وا عطائها الشرعية  وفتح الطريق للتطبيع العربي اإلسرائيلي.
ثم جاء الفشل الثاني  مبنيًا على األول  باستجابة الدول العربية  للفلسطينيين  ورفضها التخلي عن 

ضغط على الفلسطينيين لقبول النهج مركزية القضية الفلسطينية )ولو نظريًا(  ورفضهم القيام بال
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األمريكي اإلسرائيلي  ورفضهم الدخول في عملية تطبيع وتحالف علنية  كما كان َيِعد ويرّو  رئيس 
 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.

تراجع الجانب األمريكي من مستوى العمل على إحداث االختراق على مستوى العالقات العربية 
الحمساوي  -ي المستوى األوسع  إلى مستوى نقيض؛ أي المستوى األصغر  اإلسرائيلياإلسرائيلية؛ أ

عبر الحديث عن مشاريع وتحسين الحياة في غزة  مقابل أمور متفق عليها مثل التهدئة  مع استمرار 
مخططات تصفية وكالة الغوث  وما زاد من تفاؤل األمريكيين بالنجاح هذ  المرة  هو االنقسام 

الفلسطيني  ورفض "حماس" ترك السيطرة في غزة ورفض الرئاسة والحكومة  - يالفلسطين
الفلسطينيتين  إال السيطرة الكاملة. وبالتالي المخطط في غزة هو الحصول على الهدوء واالستكانة 

 أمام المخططات اإلسرائيلية والثمن تحسين ظروف الحياة الخانقة بفعل الحصار.
فلسطينية  هجومًا ضد حق أي طرف بتمثيل الفلسطينيين  في أي اتفاق شنت قيادة منظمة التحرير ال

مع أي جهة في العالم  سوى المنظمة  وشّنت حملة تُذّكر بأّن كل ما يقال رسميًا أو بشكل غير 
  من دون تنازالت  وهذا 2000رسمي  عن مشاريع أو تسهيالت ستقدم لغزة  كانت متوفرة قبل العام 

ينية تؤكد أّن الوحدة الفلسطينية  تسبق التهدئة  وبالتالي أّن منظمة جعل مصر وفصائل فلسط
التحرير هي من يقرر ماذا يجري قبوله ومقابل ماذا  هذا من دون غض النظر أن المنظمة لم تعد 

 تملك )حتى انن( قرار الحرب والسلم في غزة.
وال يعني أن مخططات  هذا "اإلفشال" ال يعني أن مخططات االستيطان والتهويد غير مستمرة 

المقاومة الشعبية تنجح  فتجربة "الخان األحمر" مثاًل ال يجري تعميمها  وال يعني أّن المحاوالت 
األمريكية لتحقيق اختراق سواء على المستوى العربي أو الداخلي الفلسطيني توقفت  ولكنه يعني من 

ورقما صعبا رغم كل ما تعانيه من ضمن أمور أخرى  أن منظمة التحرير وقيادتها ما تزال عائقا 
 فلسطيني.-مشكالت  وأّن المشكلة في قطاع غزة لن تحل إال باتفاق فلسطيني

 29/8/2018، الغد، عم ان
 

 ماذا نريد من حركة حماس؟ .52
 حسام الدجني
 ماذا تريد حماس؟  وماذا نريد نحن الشعب من حماس؟  وماذا يريد الخصوم السياسيون من حماس؟

س واضح وعبرت عنه أدبياتها ووثائقها وبياناتها وخطابات قياداتها  وهو تحرير فلسطين ما تريد  حما
من بحرها إلى نهرها  وهناك حلول مرحلية قد تقبل بها حماس  مثل القبول بدولة على حدود الرابع 
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 م مع عودة الالجئين وفًقا لقرارات الشرعية الدولية  وعلى قاعدة عدم االعتراف1967من حزيران 
 حماس متعددة  ولكن أهمها المقاومة المسلحة. استراتيجيةبالكيان العبري  وأدوات تحقيق 

وهذا األداء جعال حماس حركة جماهيرية نخبوية مؤسسية كبيرة  فازت ب خر  االستراتيجيةتلك 
م بأغلبية ساحقة  وأعواًما متتالية حصدت أغلبية مقاعد 2006انتخابات مجلس تشريعي في يناير/ 

 معة بير زيت التي تقع في عاصمة الليبرالية الفلسطينية محافظة رام هللا والبيرة.جا
أما ما يريد  الشعب الفلسطيني من حركة حماس فهو أن تتحرر أرضه ومقدساته من دنس االحتالل  

نسانيته  وتتوافر له كل مقومات الصمود والبقاء التي تؤمن له حياة كريمة.  وتصان كرامته وا 
 

 هم ماذا يريد الخصوم السياسيون من حماس؟ولكن األ
الخصوم السياسيون لحماس هم بعض فصائل منظمة التحرير: حركة فتح  وقوى سياسية صغيرة 
حجًما وقوة تأثير  وما دفعني إلى الكتابة في هذ  المسألة حالة التناقض الواضح التي يحملها خصوم 

 وضح حالة التناقض عند خصوم حماس.حماس في انتقادهم لها  وربما األمثلة التالية ت
م وجه خصومها انتقادات إلى الجماعة األم )اإلخوان المسلمون( 1987قبل تأسيس حركة حماس عام 

بأنهم تركوا الحركة الوطنية تقاتل الكيان العبري والتفتوا إلى الجانب الدعوي وتربية الجيل  فتأسست 
كبرى  ودخلت العمل المقاوم بأشكاله المختلفة  حماس من رحم اإلخوان بعد اندالع االنتفاضة ال

 وأبلت فيه بالًء حسًنا  فاتهموها بأنها مشروع بديل ومنافس يهدد )م.ت.ف( الممثل الشرعي والوحيد.
نشاء السلطة الفلسطينية رفضت حماس هذا االتفاق  ورفضت 1993بعد توقيع اتفاق أوسلو عام  م  وا 

على تقويضها إعالميًّا وببعض العمليات االستشهادية  المشاركة في مؤسسات السلطة  وعملت 
فاتهمها بعض خصومها بأنها تستهدف المشروع الوطني التحرري  وأنها تنتقد وهي خار  النظام 

 السياسي الفلسطيني  وبذلك يرى بعٌض أن ما تقوم به حماس مزايدة وليس نقًدا بناء.
ة في انتخابات البلديات والمجلس التشريعي  فقررت حماس الدخول في المعترك السياسي والمشارك

فحصدت أغلبية في البلديات وفي المجلس التشريعي  فتركها خصومها ألسباب مختلفة تشكل 
الحكومة بمفردها  فطلب الغرب من حماس شروًطا تعجيزية عرفت بشروط الرباعية  فرفضت 

ى تهدئة مع االحتالل حماس تلك الشروط  ففرض الحصار واستحكمت حلقاته  عملت حماس عل
بتوافق فصائلي بغزة  ونجحت في ذلك  فاتهمها بعض خصومها بأنها تحرس الحدود وتنسق أمنيًّا 
مع االحتالل  وعندما دافعت حماس عن شعبها في معارك )الفرقان  وحجارة السجيل  والعصف 

قسام  فجاء إعالن الشاط  المأكول( اتهموها بأنها دمرت غزة  وزادت من نكبتها  فطالبوها بإنهاء االن
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ا لسحب بساط الحكومة من تحت أقدامها  وتنكرت حكومة التوافق لموظفي حماس  فمنذ  لينصب فخًّ
 أكثر من أربعة أعوام لم يتلق هؤالء سوى جزء من رواتبهم.

خصوم حماس اتهموها بأنها تعطل اإلعمار بغزة ألنها ترفض تمكين الحكومة  وبذلك تعاملت 
ق مع قطاع غزة بسياسة ممنهجة  هدفها األول إحرا  حماس واستجالب األموال باسم حكومة التواف

 غزة دون تقديمها بشكل واضح ومباشر.
 50فمررت حماس إلنقاذ نفسها قانون ضريبة التكافل  لعلها تنجح في توفير الحد األدنى من رواتب 

 ألف موظف يعيلون ربع مليون مواطن غزي.
حماس  وطالبوا الجماهير بالنزول إلى الشارع  متهمين حماس بأنها تستغل فقاد الخصوم حرًبا على 

معاناة الناس لمصلحة موظفيها  متذرعين بأن المواطن الغزي يعاني منذ ثماني سنوات من واقع 
 مرير أصاب مجمل الحياة في قطاع غزة.

اطي مع رسائل م أي قبل وصول ترامب ووالدة صفقة القرن إلى التع2015فذهبت حماس في مايو 
-5دبلوماسية من أطراف إقليمية ودولية  للتخفيف عن كاهل الغزيين  فكان مقترح تهدئة تمتد إلى 

سنوات مقابل إنهاء الحصار وفتح الميناء  فاتهمها الخصوم بأنها تقود مشروًعا انفصاليًّا  يقضي  10
لى مشروع القرار الفرنسي عام على حلم المشروع الوطني الذي يقود  الرئيس الفلسطيني  وسقفه األع

م  الذي على ما به من تفريط لم يدخل مجلس األمن للتصويت لعدم اكتمال النصاب 2015
 المطلوب.

واليوم تعود حماس متسلحة بالمجموع الوطني المقاوم وبالرعاية المصرية واألممية إلبرام تهدئة في 
شيخ ومن قبله عزام األحمد وصائب ظل تعثر المصالحة  فيخر  عضو اللجنة المركزية حسين ال

عريقات لشيطنة هذا التوجه  حتى وصل الحد إلى التخوين وربطه بتمرير صفقة القرن  ثم انتقل 
الخطاب الفتحاوي من التخوين إلى فقه األولويات  وضرورة تقديم المصالحة على التهدئة  والغريب 

 أن اتفاق التهدئة لم ير النور بعد حتى نحكم عليه.
ن فتح التي يقودها الرئيس عباس تتعاطى مع ملف التهدئة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع وكأ

الحصار عن غزة ثابًتا من ثوابت ضبط العالقة مع حماس وغزة  ألن إدارة حماس الحكم في القطاع 
 في ظل حالة استقرار مع تحسين حياة السكان تعني أربعة أضرار ومخاطر قد تمس عباس وحركته 

 وهي:
جدوى المقاومة  وهو ما سيقدم مشروع المقاومة على مشروع التسوية لدى جماهير شعبنا الفلسطيني 

 وأمتنا العربية واإلسالمية.
 ضرب وحدانية التمثيل السياسي التي تحتكرها )م. ت. ف( وعباس والقيادة الفلسطينية.
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دخل من الميناء أو معبر رفح  وهو انفتاح غزة على الخار  يعني أن الصادرات والواردات ستخر  وت
مليون دوالر شهريًّا  قيمة المقاصة التي يستقطعها االحتالل  120ما يعني خسارة السلطة الفلسطينية 

 من عائدات معبر كرم أبو سالم.
تخشى السلطة استفراد االحتالل بالضفة الغربية والقدس وزيادة وتيرة االستيطان، ما سيضعها 

 نمام خيارين: 
 ول: الصمت  وبذلك ت كل الشعبية والشرعية مًعا.األ

 الثاني: المواجهة  وبذلك خسارة جماعات المصالح مصالحها ومكتسباتها.
الخالصة: من يتابع المشهد الفلسطيني وتعاطي الخصوم مع حماس يصل إلى نتيجة  مفادها أن 

 أمنيات بعض الخصوم هي رؤية حماس وقد غرقت وابتلعها بحر غزة.
 28/8/2018، نون الين فلسطين

 
 الضغط االقتصادي األمريكي على الفلسطينيين قد يقود إلى "مواجهة جديدة" .53

 عاموس هرئيل
تقلي  المساعدات االقتصادية للفلسطينيين  ووقف  -التحركات األخيرة من جانب إدارة ترامب 

كلها تستهدف  -يني التمويل له"األونروا"  وما يبدو أنه مطلب بإعادة تعريف وضع الالج  الفلسط
المبادئ الفلسطينية األساسية في النضال ضد إسرائيل. لقد عمل الرئيس األمريكي  في البداية  ضد 
الموقف الفلسطيني في موضوع القدس  حين قرر نقل السفارة األمريكية إلى المدينة واالدعاء )الذي 

وضات المستقبلية. وانن يتخذ ال أساس له( بأنه ساعد على إزالة مسألة القدس عن طاولة المفا
 ترامب سلسلة من الخطوات المماثلة بشأن مسألة الالجئين والمطالبة الفلسطينية بحق العودة.

منذ سنوات يدعو الجناح اليميني في السياسة اإلسرائيلية إلى إجراء تغيير جوهري في موقف المجتمع 
أثيرت من قبل اليمين في هذ  المسالة ليست الدولي فيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين. الحجج التي 

بدون أساس. فاألمم المتحدة واله"أونروا" تخلدان من خالل مساعداتهما جيال رابعا من الالجئين  بعد 
سنة على "حرب االستقالل". هناك تفاوت صار  بين المساعدات التي تنهال على أحفاد  70مرور 

محدودة المقدمة لماليين الالجئين العرب نتيجة حروب والمساعدة ال 1948الالجئين من حرب العام 
العقد الماضي في سورية واليمن والعراق. وغالبًا ما تظهر اله"أونروا" نفسها كهيئة لديها مصلحة في 
 الحفاظ على مشكلة الالجئين الفلسطينيين )وترسيخ "أسطورتهم"( من أجل الحفاظ على مكانتها هي.

األساسية  عندما تترجم إلى خطوات عملية تؤثر بشكل خطير على  المشكلة هي أن كل هذ  الحجج
الواقع. هذا هو بالضبط ما حذرت منه المؤسسة األمنية اإلسرائيلية  القيادة السياسية خالل العام 
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الماضي  منذ أن بدأ ترامب ورجاله بالتلميح إلى نواياهم. تعتمد الضفة الغربية  وبشكل أكبر منها 
مساعدات الخارجية بشكل عام  وعلى األموال المخصصة لمخيمات الالجئين قطاع غزة  على ال

على وجه الخصو . ويمكن لخفض الميزانية دهورة اقتصاد المنطقتين  وخاصة قطاع غزة  نحو 
حافة االنهيار. يمكن لمثل هذ  اإلجراءات إحياء العنف على طول السيا  في قطاع غزة  في الوقت 

 تقييد   وتظهر فرصة لوقف إطالق النار بين إسرائيل و"حماس".الذي يتم فيه بذل جهد ل
قد تكون هذ  هي خلفية صمت رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو  غير العادي فيما يتعلق بخطوات 
ترامب حول قضية الالجئين. في الظروف العادية  من المرجح أن نتنياهو كان سيسارع إلى االعتزاز 

األمريكي. فهكذا فعل حين تقرر نقل السفارة  وفي مسألة القرار الدرامي بتأثير  على خطوات الرئيس 
الثاني المتعلق بإسرائيل  والذي اتخذ  ترامب  وهو اإلعالن عن انسحاب أمريكا من االتفاقية النووية 
مع إيران. وضع نتنياهو أكثر تعقيًدا هذ  المرة  بسبب الخوف من التصعيد في "المناطق" والتحذيرات 

عروفة لجميع األجهزة األمنية. ومع ذلك  من المحتمل عاجاًل أم آجاًل أال يلجم اليمين اإلسرائيلي الم
 نفسه  ويشرح أن ترامب ورجاله يرون النور فقط بفضل التفسيرات التفصيلية التي تلقوها في القدس.

عة. اله"أونروا" في هذ  األثناء  الصورة التي يرسمها مسؤولو االستخبارات اإلسرائيلية ليست مشج
تستعد لتسريح انالف من المعلمين في جهازها التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن  في 
ضوء اإلجراءات األمريكية. إذا كانت هناك صعوبات في افتتاح العام الدراسي في الضفة الغربية  

تكاك مع قوات الجي  فقد يؤثر ذلك على سلوك الشباب في مخيمات الالجئين  ويزيد من االح
اإلسرائيلي في وقت يسود فيه تنسيق أمني وثيق بين الجي  اإلسرائيلي والسلطة في الضفة الغربية  

 وانخفض عدد حوادث "اإلرهاب" نسبيًا.
في قطاع غزة  تأمل "حماس" في الحصول على حقنة كبيرة من الطاقة  في شكل االتفاق غير 

النار  والذي تعدها مصر مقابله بضمان تسهيالت اقتصادية  المباشر مع إسرائيل على وقف إطالق
وتجدد تدفق المساعدات القطرية إلى غزة. لم يتم تنفيذ هذ  الخطوة بعد بسبب معارضة السلطة 
الفلسطينية لالتفاق وصعوبة العثور على قناة بديلة تمر عبرها األموال من الخليج. إن تخفيض 

لمتحدة  في وقت ال يزال فيه الوعد بأموال قطرية حبرا على الورق المساعدات االقتصادية من األمم ا
ذا استمرت هذ  الحالة مع مرور الوقت  فقد يزيد ذلك من  يزيد فقط من الضغط على القطاع  وا 

 فر  اندالع موجة جديدة من العنف.
تكون  الرغبة األمريكية في التعامل مع وضع الالج  الفلسطيني. قد -وهناك القضية األساسية 

القيادة السياسية اإلسرائيلية راضية عن هذ  االتجاهات. لكن المؤسسة األمنية تخشى من أن ترامب 
سيمضي بعيدًا في هذ  المسألة  بحيث يالمس أعصاب الفلسطينيين المكشوفة في كل ما يتعلق 
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ل "صفقة القرن" التي بالعملية الدبلوماسية. كل هذا يحدث بينما يجري في الخلفية  مرارًا وتكرارًا  تأجي
الفلسطيني  التي يصعب تحديد ما إذا سيتم إعالنها  -سيعرضها ترامب  صفقة السالم اإلسرائيلي 

 على المأل.
 "هآرتس"

 28/8/2018، األيام، رام هللا
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