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 47 :كاريكاتير

*** 
 

أبو مازن سيخسر و  ...سنكسر الحصار ولو بالقوة وسنقلب "مرجل الجمر" بوجه االحتالل :السنوار .1
 كثيرا إن فرض عقوبات جديدة 

القطاع يحيى سنوار مع عدد من المحللين التقى مسؤول حركة حماس في  القدس: مراسلو -غزة 
ما جرى  إنوقال  ، كاشفا عن تفاصيل تتعلق بالتهدئة والمصالحة.األربعاءوالكتاب في غزة مساء 

مقابل كسر  2014الحصول على تثبيت لتهدئة  إلمكانيةحول التهدئة كان عبارة عن نقاش وحوار 
وبين أنه خالل أسبوعين  ليس طويل.الحصار بشكل ملموس، والسقف الزمني للوصول للتهدئة 



 
 
 
 

 

 5 ص             4724 العدد:             8/30/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

سيكون هناك ورقة حول التهدئة، مرجحا أن يكون هناك تحسن ملموس حتى منتصف أكتوبر/ 
تشرين أول المقبل. نافيا أن يكون تم الحديث في القاهرة عن مطار في إيالت كما ردد ذلك قيادات 

 من حركة فتح.
أشهر كاملة  6ل الجمر في وجه االحتالل ووأضاف "أرسلنا رسالة عبر وسطاء بأننا سنقلب مرج

سنجعل صفارات اإلنذار تتواصل في غوش دان، وقلت للوسيط الذي التقى بي ومروان عيسى 
وتابع "إذا دفعونا للحرب فقوتنا  وروحي مشتهى أن ينقل هذه الرسالة على لساننا نحن الثالثة".

سنقصفه في خمسة  2014ي حرب يوما ف 51وما قصفناه من الصواريخ في  2014عشرات أضعاف 
أشهر متتالية ومن سيتخذ قرار الحرب ضد غزة سيصبح اسمه لعنة عند الصهاينة".  6دقائق ولمدة 

 كما قال.
وواصل "أوضاع الناس صعبة ولن نسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه وسنقلب الدنيا على الجميع 

وأضاف "أي تهدئة دون ثمن  الناس".وسنهدم سلطات وتنظيمات وكيانات إذا تعلق األمر بقوت 
سياسي ومن يتهمنا باالنفصال أو إقامة دولة في غزة أقول: نحن نقبل مرحليا القبول بدولة على 

م على مضض وذلك دعما لإلجماع الوطني فهل ممكن نقيم دولة في 1967حدود الرابع من حزيران 
لقرار مع فصائل المقاومة حرية غزة مقابل وتابع "اتخذنا ا غزة، نحن نريد فلسطين من بحرها لنهرها".

 الهدوء ولدينا من القوة المتواضعة التي تربك حسابات االحتالل وتطيح بمستقبل قياداته".
وواصل "الحصار سيكسر بعز عزيز أو ذل ذليل، وال يمكن أن يستمر الحصار، وقرارنا وطني 

ع البشر بهذا الشكل وحينها سيدفع بذلك، ولو بالقوة، وسنفرض ذلك على الجميع، ولن نقبل تجوي
الجميع الثمن، رفعت األقالم وجفت الصحف". مضيفا "ال قيمة للسالح الذي نراكمه إن لم نجلب 

 للناس الكرامة ولقمة العيش الكريمة".
وحول المصالحة الفلسطينية، أشار إلى أن وفد حماس في القاهرة تسلم من المسؤولين المصريين رد 

وبين أن رؤية حماس للحل  المصرية، قائال "هو أسوأ من ردهم على الورقة األولى".فتح على الورقة 
والخروج من عنق الزجاجة واضحة وضوح الشمس وتقوم على: رفع العقوبات، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، وتشكيل مجلس وطني توحيدي يفرز لجنة تنفيذية تعبر عن شعبنا ومشروعنا الوطني 

المقاومة تحت إمرتها وتوجهاتها، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس  وجاهزون لوضع مقدرات
 وطني.

وأضاف "لن نسلم غزة من الباب للمحراب وفوت األرض وتحتها إال لمجلس وطني توحيد ينبثق عنه 
وتابع "أبو مازن سيخسر كثيرا إن فرض عقوبات  لجنة تنفيذية تدير القطاع وفق أسس وطنية".
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سيعزز تجاوزه وأي عقوبات جديدة بمثابة تكسير لألواني وكسر لقواعد اللعبة  جديدة على غزة ألنه
 وعليه سيكون ردنا مغايرا".

وكشف عن وضع عبوة ناسفة الغتياله تم وضعها من قبل من وضع عبوة في سيارة اللواء توفيق أبو 
ن أول الماضي، نعيم. مشيرا إلى أنه تم ضبط العبوة بعد أسبوعين من المصالحة في أكتوبر/ تشري

 متهما جهة في جهاز المخابرات الفلسطينية تريد إفساد المصالحة تقف خلف تلك العبوة.
 30/8/2018القدس، القدس، 

 
 لمؤتمر دولي للسالم وتهد دعويجد عباس يطالب واشنطن بالتراجع عن قراراتها .2

شددباط/ لتددي طرحهددا فددي محمددود عبدداس، التأكيددد علددى الخطددة ا يةفلسددطينالسددلطة الجدددد رئدديس  :رام هللا
 األطددراففبرايددر الماضددي أمددام مجلددس األمددن لعقددد مددؤتمر دولددي للسددالم، وتشددكيل آليددة دوليددة متعددددة 

، وتحقيددق الشددعب الفلسددطيني 1967الدددولتين علددى حدددود  لتطبيددق حددل   لرعايددة عمليددة السددالم، وصددوالا 
 ."القدس الشرقية"لحريته واستقالله في دولته بعاصمتها 

ي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، في ف عباس،وشدد 
، علدددى ضدددرورة االسدددتجابة لددددعوات المجتمدددع الددددولي بدددأن تتراجدددع 29/8/2018 رام هللا، يدددوم األربعددداء

وأشار عباس إلى أنده وضدع نظيدره البوسدني  الواليات المتحدة عن قراراتها المتعلقة بالقدس والالجئين.
التددأثير المدددمر للقددرارات األمريكيددة حددول القدددس والالجئددين علددى المسدديرة السددلمية، "األمددر  فددي صددورة

 ، وغير مؤهل لرعاية المفاوضات".منحازاا  الذي جعل الواليات المتحدة وسيطاا 
توقيعدده مددن اتفاقيددات ثنائيددة فددي مجدداالت التعلدديم واإلعددالم، بددين دولددة فلسددطين  بمددا تددم   عبدداسوأشدداد 

التوصل إليها بين الجهدات المختصدة  ضرورة توقيع بقية االتفاقيات التي تم   رسك، مؤكداا والبوسنة واله
 في البلدين ولم توقع بعد، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز العالقات الثنائية بينهما. 
 29/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مني": ال يعقل أن تكون السلطة حارسًا لالحتالللوقف "التنسيق األ اً يعاالبرغوثي دمروان  .3

انتقددد القيددادي فددي حركددة فددتح األسددير مددروان البرغددوثي بشدددة التنسدديق األمنددي الددذي تقددوم بدده  :رام هللا
ودعدا البرغدوثي، فدي كلمدة تلتهدا زوجتده المحاميدة  السلطة مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

الل المددؤتمر الددوطني بعنددوان "الرزمددة الشدداملة.. طريددق الوحدددة" الددذي فدددوى البرغددوثي فددي كلمددة لهددا خدد
، إلددى تنفيددذ قددرارات 29/8/2018 عقددده مركددز "مسددارات" فددي الضددفة الغربيددة وقطدداع غددزة يددوم األربعدداء
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وشدد على أنه "ال يعقل  ووقف التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي. 2015المجلس المركزي عام 
 حارسةا لالحتالل". -لتي من المفترض أن تكون جسرا للحرية واالستقاللا-أن تكون السلطة 

وحدددول الوضدددع الدددداخلي الفلسدددطيني، قدددال البرغدددوثي: "إنندددي أرى ضدددرورة ملحدددة وجوهريدددة لعقدددد حدددوار 
يشارك فيه جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المكتب السياسي لحركة حمداس تمهيدداا 

الشامل علدى أن يدتم فيده مناقشدة كافدة الملفدات، والتوافدق علدى أسدس الشدراكة،  لمؤتمر الحوار الوطني
قدددرار الخيددار الدددديمقراطي والتعدديدددة وقدددوانين مرحلدددة التحدددرر  وصددياغة اسدددتراتيجية فلسدددطينية شددداملة، وار

ورأى أن "عقددد مثددل هددذا الحددوار بددين قيددادتي فددتح وحمدداس وعدددم االكتفدداء بحددوار مندددوبين  الددوطني".
 مر وطني شامل ينجز وثيقة العهد والشراكة".سيمهد لمؤت

 واإلطددداراتودعدددا البرغدددوثي لعقدددد مدددؤتمر وطندددي للحدددوار الشدددامل بمشددداركة مختلدددف القدددوى والفصدددائل 
 واالتحادات والنقابات والكل الفلسطيني لصياغة استراتيجية وطنية جديدة.

إلى وجود حاجة لتجديد  ، مشيراا إلى أن الواقع السياسي الفلسطيني ال يمكن أن يبقى ثابتاا  النظر ولفت
 واستعادة نضالية عالية.

بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية للخروج من النظام الرسمي الفلسطيني الذي  البرغوثيوطالب 
إلددى أن "هندداك مددن يعطددل  النظددر تآكلدت شددرعيته ومددن أجددل حمايددة الخيددار الددديمقراطي المعطددل، الفتدداا 

ضدددرورة تكدددريس مبددددأ الشدددراكة الكاملدددة فدددي األطدددر كافدددة، ونبدددذ سياسدددة  وأكدددد البرغدددوثي المصدددالحة".
 االستفراد، مضيفاا "ال بديل عن الشراكة الحقيقية الكاملة على مستوى المنظمة والحكومة والسلطة".

نهدداء الحصددار عددن قطدداع  اإلعمدداركمددا دعددا لتشددكيل حكومددة وحدددة وطنيددة شدداملة تعمددل علددى إعددادة  وار
ب الفلسدطيني بمددا يخددم القضدية الوطنيددة دون إسدقاط أي أسدلوب نضددالي أو غدزة وتبندي خيددارات الشدع

إلددى توحيددد األجهددزة األمنيددة والماليددة فددي غددزة والضددفة وحظددر النشدداط  ودعددا البرغددوثي أيضدداا  تقديسدده.
الحزبدي والسياسدي داخلهددا، وأن تتدولى الحفدداظ علدى الشدعب وتعزيددز التضدامن والتكامددل، والعمدل علددى 

 د ومستقل واحترام حقوق المرأة وتشريع قوانين لذلك. قضاء فلسطيني موح
 29/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ": الحرب على األونروا حرب على الالجئين واإلنسانيةمنظمة التحرير"العالقات الدولية في " .4

رائيلية دانددددت دائددددرة العالقددددات الدوليددددة بمنظمددددة التحريددددر الفلسددددطينية الحددددرب األمريكيددددة اإلسدددد :رام هللا
وكالدددددة "األوندددددروا"، ورأت أن هدددددذه الحدددددرب هدددددي ذات مضدددددامين سياسدددددية واقتصدددددادية  المزدوجدددددة ضدددددد  

 فدي بيدان صدحفي يدوم األربعداء قائلدة، وتابعدت واجتماعيه تستهدف األونروا كونها شداهد علدى النكبدة.
بددر تددأتي هددذه الحددرب ضددمن سياسددة الخنددق االقتصددادي لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية ع :29/8/2018
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فلسطيني في  30,000خلق أعباء اقتصادية جديدة، خصوصاا وأن األونروا توفر وظائف لما يزيد عن 
 ولبنان. ةفلسطين المحتلة واألردن وسوري

رس األمريكي من مشاريع تتعلق بتحديد جورفضت الدائرة ودانت بشدة ما يتم تداوله داخل أروقة الكون
عن السدجالت المعتمددة لددى وكالدة الغدوث، ورأت أن  بعيداا  أعداد الالجئين الفلسطينيين بشكل تعسفي

 العودة. هذه المشاريع تستهدف إعادة تعريف الالجئ الفلسطيني وذلك تمهيداا لشطب حق  
 29/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 العودة تهدف حقّ أبو هولي: اإلدارة األمريكية تسعى لتضليل العالم لتبرير مواقفها التي وتس .5

قال عضو اللجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر الفلسدطينية، رئديس دائدرة شدؤون الالجئدين أحمدد أبدو  :غزة
هددولي، إن سددفيرة الواليددات المتحدددة األمريكيددة لدددى األمددم المتحدددة نيكددي هيلددي تسددعى لتضددليل العددالم 

اطع مدددع المواقدددف اإلسدددرائيلية والتدددرويم لمعلومدددات غيدددر صدددحيحة لتبريدددر سياسدددتها ومواقفهدددا التدددي تتقددد
ه العددادل المعاديددة والمتنكددرة لحقددوق شددعبنا الفلسددطيني غيددر القابلددة للتصددرف، وفددي المقدمددة منهددا حق دد

يدددوم  وأكدددد أبدددو هدددولي، فدددي بيدددان صدددحفي .1948والمشدددروع بدددالعودة إلدددى ديددداره التدددي هجدددر منهدددا عدددام 
لسطينيين الذي هجروا من ديدارهم عدام العودة يشمل جميع الالجئين الف ، أن حق  29/8/2018 األربعاء

مليدون  5.9، ويمتد ذلك إلى أبناء الالجئين وأحفدادهم الدذين تصدل أعددادهم اليدوم إلدى مدا يقدارب 1948
 لهم الحصول على خدمات وكالة الغوث الدولية. الجئ فلسطيني يحق  

لددي بأعددداد الالجئددين واسددتنكر أبددو هددولي تشددكيك سددفيرة الواليددات المتحدددة لدددى األمددم المتحدددة نيكددي هي
التشكيك األمريكي بأعداد  أنوتابع  الفلسطينيين واتهامها لوكالة الغوث الدولية بمبالغتها في أعدادهم.

ن علدى اإلدارة إ قائالا  وتابع .الالجئين الفلسطينيين ال قيمة قانونية له ولن يغير من حقيقة الواقع شيئاا 
الم ومفتدداح نجدداح أي تسددوية نهائيددة للسددالم هددو تطبيددق أن مدددخل عمليددة السدد األمريكيددة أن تعددي جيددداا 

القاضددددي بعددددودة الالجئددددين الفلسددددطينيين إلددددى ديددددارهم، و"مددددن يظددددن أن منظمددددة التحريددددر  194القددددرار 
 العودة فهو يعيش في الوهم وفي دروب الخيال". الفلسطينية ستتخلى عن حق  

 29/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 شعبنا : تصريحات هيلي امتداد لمجزرة إدارة ترامب السياسية بحقّ الفلسطينية" خارجيةال" .6
، بأشد العبارات مواقدف 29/8/2018األربعاء ، يوم الفلسطينية دانت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا

شددرعية وتصددريحات سددفيرة ترامددب لدددى األمددم المتحدددة نيكددي هيلددي، الخارجددة علددى القددانون الدددولي وال
 الدولية والمعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.
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العدودة لالجئدين الفلسدطينيين،  علدى حدق   األخيدرفي بيان صحفي، هجوم هيلدي  ،واستهجنت الخارجية
زاحتهددددددا عددددددن طاولددددددة المفاوضددددددات، لصددددددالح االحددددددتالل ومخططاتدددددده  ومحاوالتهددددددا تددددددذويب قضدددددديتهم وار

يكية استطاعت )إزاحة( قضية القدس واالسدتيطان عدن االستعمارية التوسعية، متوهمة أن اإلدارة األمر 
العددودة، فددي امتددداد للحددرب التددي تشددنها  الطاولددة، وأن األجددواء مالئمددة لددد"شطب" قضددية الالجئددين وحددق  

 إدارة الرئيس ترامب على "األونروا" كرمز لهذه القضية التي تشكل جذر القضية الفلسطينية برمتها.
ع الجوهريدة بمدا تمثدل مدن معانداة حقيقيدة لشدعبنا أكبدر بكثيدر وأعمدق الخارجية أن قضايا الصدرا  وأكدت

مددن أن تسددتطيع "هيلددي" وغيرهددا مددن الفريددق األمريكددي المتصددهين شددطبها أو القفددز عنهددا مهمددا طددال 
وتساءلت الخارجية: "أين العالم من هذه التصريحات التدي تششدكل مجدزرة سياسدية حقيقيدة بحدق  الزمن.

 شعبنا وحقوقه؟!". 
 29/8/2018 ،س، القدسالقد

 
 عشراوي: قرار المحكمة اإلسرائيلية األخير يعزز االستيطان ويحفز إرهاب المستوطنين .7

 "إسددرائيل"أكدددت عضددو اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية حنددان عشددراوي أن قيددام  :رام هللا
أو خاصدة، ومواصدلة بمصادرة وضم األراضي الفلسطينية بغض النظدر عمدا إذا كاندت أراضدي عامدة 

للقدددانون الددددولي  صدددارخاا  مشدددروعها االسدددتيطاني االسدددتعماري اإلحاللدددي، غيدددر شدددرعي ويشدددكل انتهاكددداا 
عتبدر جريمدة نده يش أ؛ كمدا 2334واالتفاقيات والقرارات األممية، بما في ذلك، قدرار مجلدس األمدن األخيدر 

فدي تصدريح صدحفي  ،اويووصدفت عشدر  حرب بموجب معاهدة جنيف الرابعة وميثاق روما األساسدي.
، باسم اللجنة التنفيذية، قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية بشرعنة وعددم 29/8/2018 لها يوم األربعاء

 إخالء البؤرة االستيطانية المسماة "متسبيه كرميم" بالفاضح والخطير.
، اإلسدرائيلي وفي هذا السياق، استهجنت عشراوي بشددة الخطدط المعلندة مدن قبدل وزيدر األمدن الدداخلي

 غلعاد أردان، والتي تقضي بمنح التسهيالت لإلسرائيليين للحصول على تراخيص حمل السالح.
وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها، األمم المتحددة بضدرورة تنفيدذ الخيدارات المتاحدة لتدوفير الحمايدة 

العمددل علددى تفعيددل المطلوبددة لفلسددطين بشددكل جدداد وفاعددل، كمددا دعددت المحكمددة الجنائيددة الدوليددة إلددى 
المستوطنين والمسؤولين اإلسرائيليين الرسميين، ومحاسبتهم على جرائمهم، بما فيها سدرقة  قضايا ضد  

 األرض الفلسطينية.
 29/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ي وقوانينه: االستيطان تحت راية "حسن النوايا" إهانة للمجتمع الدولالفلسطينية" الخارجية" .8
، بأشدددددد العبدددددارات 29/8/2018األربعددددداء ، يدددددوم الفلسدددددطينية داندددددت وزارة الخارجيدددددة والمغتدددددربين :رام هللا

في بيدان  ،واعتبرت الخارجية االستيطان برمته، باعتباره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه.
رادة السددددالم الدوليددددة، االسددددتهتار اإلسددددرائيلي بلددددل بالقددددانون الدددددولي واتفاقيددددات جنيددددف  أن ،صددددحفي وار

واالتفاقيات الموقعة حداا يجعل كل من يصمت عليه شريكاا ومتواطئاا في كل ما يقوم به االحتالل من 
 جرائم ضد األرض واإلنسان الفلسطيني.

أن هذا االستخفاف يششكل عددواناا فاضدحاا علدى القدانون الددولي، وأن المنظومدة الدوليدة تحولدت  وأكدت
ما تكون بالمنتدى أو المحفل الدولي، الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة لالسدتيطان ال  أشبه إلىبالفعل 

تغنددي وال تسددمن مددن جددوع وال تتددرك أي أثددر يشددذكر، أو إصدددار قددرارات أمميددة ال تنفددذ، وهددو مددا باتددت 
الحكومدددة اإلسدددرائيلية تتعدددايش معددده، وتعتبدددره تشدددجيعاا لهدددا لتنفيدددذ المزيدددد مدددن مخططاتهدددا االسدددتعمارية 

ورأت الدددوزارة "أن هدددذا القدددرار ينددددرج فدددي إطدددار اسدددتبدال مبددداد  القدددانون الددددولي بمفدددردات  التوسدددعية.
وعبدددارات مختلقدددة غيدددر قانونيدددة يصدددعب قياسدددها أو تفسددديرها، وتمدددنح الشدددرعية لمزيدددد مدددن االنتهاكدددات 

د االحدتالل أبناء شدعبنا مدن سدرقة أرضده وحتدى اإلعددامات الميدانيدة وفقداا لتقدديرات جندو  والجرائم بحق  
 والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم".

 29/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجدالني: تحركات محلية وعربية ودولية للتصدي للمخططات األمريكية .9
غددزة: كشددف أحمددد مجدددالني عضددو اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر، عددن تحركددات قريبددة سددتجريها 

فلسدطينية علددى مسدتويات محليدة وعربيددة ودوليدة، لتقريدر الخطددوات السياسدية الواجدب اتخاذهددا القيدادة ال
وقال، فدي تصدريحات لإلذاعدة الفلسدطينية، إن أبدرز هدذه التحركدات سدتكون كلمدة  في المرحلة المقبلة.

 ، واجتماع المجلس المركزي.22/9/2018الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة يوم 
جلددددس المركددددزي سدددديعقد اجتماعددددا بدايددددة شددددهر أكتوبر/تشددددرين األول "ليقددددرر الخطددددوات وأوضددددح أن الم

 السياسية الواجب اتخاذها لحماية أبناء شعبنا وترسيخ دعائم الدولة الفلسطينية".
كذلك أشار المسدؤول الفلسدطيني إلدى اجتمداع سديعقده وزراء الخارجيدة العدرب، فدي العاشدر مدن الشدهر 

 من الدعم للمواقف الفلسطينية الثابتة ولمواجهة " صفقة القرن".ذاته، في إطار حشد مزيد 
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وقدددال أن االجتمددداع الدددذي سددديعقده وزراء الخارجيدددة العدددرب الشدددهر المقبدددل، سددديكون بمشددداركة منظمدددة 
التعددداون اإلسدددالمي، وستحضدددره تركيددددا بصدددفتها الدددرئيس الددددوري للمنظمددددة، وذلدددك فدددي إطدددار الجهددددود 

 ة قضية الالجئين، وتوفير الدعم المالي لوكالة "األونروا".المبذولة لمواجهة محاوالت تصفي
 30/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 بالمشروع األمريكي لتثبيت كيانها في غزة ارتباطاً  تسعىمجدالني: حماس  .01

أحمددد مجدددالني عضددو اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر للحددديث عددن ملددف التهدئددة، أن رد  أكدددغددزة: 
نما كان معبرا عدن حركة فتح على ال ورقة المصرية "لم يكن بهدف سحب الذرائع من حركة حماس، وار

مددن أجددل أن  وأوضددح مجدددالني أن "رد فددتح هددو أيضدداا  اإلجمدداع الددوطني وموقددف فصددائل المنظمددة".
تتسلح مصر به كدرد رسدمي مددعوم مدن فصدائل المنظمدة ويؤكدد علدى أهميدة إنهداء االنقسدام واسدتعادة 

وأشددار إلددى أن حركددة حمدداس اسددتلمت الورقددة المصددرية قبددل عيددد  جهددة التحددديات".الوحدددة الوطنيددة لموا
حتى اللحظدة لدم تسدلم أي رد  أنهااألضحى، وطلبت أن تجري مشاورات لمكتبها السياسي، مشيرا إلى 

وقال "ما يحدرك توجهدات حركدة حمداس هدو تطلعهدا ا ن وفدي ضدوء التطدورات . للمسؤولين في مصر
ما يجري لتثبيت كيانها في قطاع غزة ارتباطا بالمشروع األمريكدي وتنفيدذ التهدئدة الراهنة أن تغتنم كل 

 وصوال لصفقة سياسية أكبر بكثير". 
 30/8/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 أحمد الحاج علي: اعتقاالت االحتالل لن تكسر شوكتناالنائب  .00

الحدداج علددي، أن حمددالت أكددد النائددب فددي المجلددس التشددريعي عددن حركددة حمدداس بمدينددة نددابلس أحمددد 
وقددال  أبندداء الضددفة المحتلددة لددن تفلددح فددي كسددر شددوكتنا. االعتقددال المكثفددة التددي يشددنها االحددتالل بحددق  

 نندددا نحدددن الفلسدددطينيين مدددا دمندددا نقددداوم ونهددداجم فلدددن يفلدددح االحدددتالل فدددي كسدددر شدددوكتنا.إالحددداج علدددي، 
نددا واقتحاماتدده المتكددررة للبيددوت وأضدداف أن حملددة االعتقدداالت األخيددرة التددي يشددنها االحددتالل بحددق أهل

 توحي بخوفه وعدم استقراره، ويؤكد أن هذه األرض وأبناءها يرفضون الجسم الخبيث.
 29/8/2018 ،موقع حركة حماس

 
 نائب ماجد أبو شمالة: فرض عقوبات جديدة على غزة جريمة الأخالقيةال .02

ة مدا يددتم تناقلدده عبددر وسددائل عددد النائددب فددي المجلدس التشددريعي عددن حركددة فدتح، ماجددد أبددو شددمال :غدزة
اإلعالم عن نية السلطة فدرض إجدراءات عقابيدة جديددة علدى قطداع غدزة جريمدة أخدرى تضداف لسدجل 
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وأضدداف أبددو شددمالة، فددي تصددريح  العقوبددات الالأخالقيددة التددي مورسددت بحددق المددواطنين فددي القطدداع.
لددى القطدداع لددم تخلددف ، أن هددذه العقوبددات التددي تفرضددها السددلطة ع29/8/2018ء صددحفي، يددوم األربعددا

 وراءها إال األلم والمعاناة على المواطن الذي دفع ضريبتها كاملة ومزيداا من االحتقان واالنقسام.
وقال: إن االستمرار في فرض العقوبات على جزء من أبناء الشعب الفلسطيني ليس لهدا تفسدير؛ وهدو 

كدراه قطداع غدزة ع لدى القبدول بدأي حلدول تعدرض عليده الدفع باتجاه تطبيق مدا يسدمى "صدفقة القدرن"، وار
 للخروج من هذا الحصار الظالم.

وطالب أبو شمالة قيادة السلطة "أن تعترف بهذا الفشل"، قائالا: "يكفي أن نستعرض معا حالة التشتت 
 في الهم الوطني وتجزئة األولويات لدى أبناء الشعب الواحد".

 29/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محررين 3بينهم  فلسطينيين 5تعتقل  أجهزة السلطة .03
محددررين، فيمددا تواصددل  3مددواطنين بيددنهم  5اعتقلددت أجهددزة أمددن السددلطة فددي الضددفة الغربيددة  :رام هللا

 اعتقال آخرين على خلفية سياسية دون أي سند قانوني.
ليدل ففي الخليل، اعتقلت مخابرات السلطة األسير المحرر ثائر رجا شداللدة مدن بلددة سدعير قضداء الخ
 على حاجز بالقرب من راس الجورة، فيما اعتقل وقائي الخليل حارث الفسيسي من مكان عمله.

وفددي رام هللا اعتقلددت المخددابرات الشدداب أحمددد نعيددرات وذلددك بعددد عدددة محدداوالت فاشددلة العتقالدده، فيمددا 
 على التوالي. 28 تواصل اعتقال كرمل الريماوي لليوم الد

رر صهيب السدعدي مدن مكدان عملده، كمدا اعتقدل جهداز األمدن الوقدائي وفي جنين اعتشقل األسير المح
 التابع للسلطة في جنين األسير المحرر أحمد ماليشة، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

 29/8/2018 ،فلسطين أون الين
 

 طالب رام هللا بتوفير موازنات لمدارس غزة أسوة بالضفةت"تعليم غزة"  .04
للدوزارة بغدزة؛  موازنداتربية والتعليم العدالي زيداد ثابدت الدوزارة بدرام هللا بتدوفير طالب وكيل وزارة الت :غزة

حتى تستطيع أن تعمل مدارس غزة كما نظيراتها مدارس الضفة في مجال األنشطة والبرامم التعليمية 
المتنوعددة، حيددث إن هندداك الكثيددر مددن البددرامم يددتم تنفيددذها فددي مدددارس الضددفة وال تنفددذ فددي غددزة بسددبب 

خالل افتتاحه العام الدراسي الجديد من مدرسة أبو تمام األساسية شمال  ،وأكد ثابت قص الموازنات.ن
أنندددا "نفتدددتح العدددام الدراسدددي مدددن هدددذه المدرسدددة التدددي أشعيدددد إعمارهدددا بعدددد تددددميرها مدددن االحدددتالل  ،غدددزة
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نفشدل مخططدات لنرسل رسالة للمحتل والعالم أننا ماضون في مسديرة العلدم، وس 2014اإلسرائيلي عام 
 االحتالل التي تسعى للنيل من التعليم هنا في غزة والضفة والقدس".

ألدف  550وأوضح وكيل الوزارة أنه ينتظم اليوم فدي مددارس القطداع الحكوميدة والوكالدة والخاصدة نحدو 
ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية، مبينداا أن فدي العدام الجديدد لددينا  268طالب وطالبة، منهم 

 مدرسددة بالطاقددة الشمسدددية. 32مدددارس إنشدداءات جديدددة، وتزويددد  8مدرسددة جديدددة إضددافية، منهددا  15
مدرسدة حكوميدة  236إلى أنه بالرغم من اإلنشاءات والمدارس الجديدة ال تزال لدينا  النظر ولفت ثابت

لندتخلص  تعمل بنظدام المدد تين الصدباحية والمسدائية، وهدذا يتطلدب ضدرورة إيجداد مبدانج مدرسدية جديددة
 من نظام المد تين والكثافة الصفية.

 29/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أبو مرزوق: يجب أال تكون منظمة التحرير طرفًا في صنع التهدئة .05
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء أمس األربعاء، إن : القاهرة

كاا في صنع التهدئة مع االحتالل كونها موقعة على منظمة التحرير "يجب أال تكون طرفاا مشار 
 .2014اتفاقيات أوسلو واستخالصاا لتجربة التفاوض خالل عدوان 

وأضاف في تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "لتحقيق المصلحة الوطنية بالحفاظ على 
صنعها االحتالل يجب المقاومة وسالحها وكسر الحصار عن شعبنا بغزة وحل مشاكل القطاع التي 

أال تكون المنظمة الطرف المشارك في صنع التهدئة لكونها الموقع التفاقيات أسلو والتي تعتبر 
يوماا  21وذكر أنه "لمدة تزيد عن  ".2014نتهاكاا لتلك االتفاقيات وكذلك استخالصاا لتجربة االمقاومة 

تى غادرت الوفود وانتهت الجولة وَلم ننجح ح 2014استمرت المحادثات لوقف إطالق النار عام 
وتابع: "اتصلت باللواء وائل الصفتي )المسئول عن ملف فلسطين بالمخابرات  وزادت الحرب ضراوة".

وأشار أبو مرزوق  ".2012العامة المصرية حينها( وبعد حوار أاوقفنا الحرب على أساس تفاهمات 
ث كان وفد فتح قد غادر القاهرة إلى أن اللواء المصري أخبر الرئيس محمود عباس بذلك، حي

وأوضح أن حماس أجرت تهدئة مع االحتالل عدة مرات،  وشاركت الجهاد برئاسة النخالة في الحوار.
كانت إحداها بطلب من عباس وأخرى برعاية مصرية وكذلك بعد كل حرب كان االحتالل يشنها على 

 قطاع غزة.
نظمة التحرير؟، وهي ال عالقة لها بالمقاومة وتساءل أبو مرزوق: "لماذا اإلصرار على مشاركة م

 وتوابعها من تهدئة أو تبادل أسرى وال مصلحة ترجى من ربط المصالحة بيننا بالتهدئة مع العدو".
 30/8/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
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 2017موافقون على الرؤية المصرية وحماس تريد تجاوز اتفاق  :فتح .06

عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح لد"القدس العربي" إن حركته أشرف الهور: قال  – غزة
سلمت "ردودا إيجابية" لمصر حول مقترحات المصالحة، وأنها تنتظر أن تسلم حركة حماس ردها 

وأشار إلى أن رد فتح تضمن "الموافقة" على الرؤية المصرية  على هذه المقترحات للجانب المصري.
، الذي يؤكد على ضرورة "تمكين" حكومة 2017أكتوبر  12ى قاعدة اتفاق لتنفيذ اتفاق المصالحة، عل

وقال الناطق باسم فتح إن حركة  التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة، على غرار الضفة الغربية.
"، الخاص بتمكين الحكومة، معلنا رفض فتح لهذا األمر، وشدد على 2017حماس "تريد تجاوز اتفاق 

 قبل أي عمل آخر، ويقصد الدخول في اتفاق تهدئة.ضرورة أن يكون ذلك 
وشدد أبو سيف على أن وجود حكومة التوافق في غزة يعد "ضمانة وطنية" لتقديم كل الخدمات 

نهاء الحالة القائمة بد"فعل الحصار واستمرار حكم حماس".  للسكان، وار
يتم االنزالق إلى اتفاقيات وأكد كذلك أن عملية المصالحة تشكل "تحصينا للمناعة الوطنية، حتى ال 

جزئية مع االحتالل"، وكان يتحدث بذلك عن الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة. وجدد رفض 
 .حركة فتح الدخول في أي اتفاقيات للتهدئة، قبل أن تتم عملية المصالحة

وأكد على وجوب قيام حماس بد"تغليب مصلحة الوطن على مصالحها الحزبية التي تهدف فقط 
لتحقيق غاياتها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني"، معتبرا أن ما تقوم به حماس من محادثات 
"أحادية الجانب" مع إسرائيل للوصول إلى تهدئة يعد "طعنة في الخاصرة القضية الفلسطينية وخيانة 

ضعافا للموقف السياسي الفلسطيني".  لها ولقيادتها، وار
 30/8/2018القدس العربي، لندن، 

 
 فتح تضع ثالثة شروط للقاء حركة حماس: "العربي الجديد" .07

أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، لد"العربي الجديد"، أن  حركة "فتح" : ضياء خليل -غزة 
وضعت ثالثة شروط للقاء اقترحته االستخبارات المصرية مع حركة "حماس"، لبحث ملف المصالحة 

سنة. وقالت المصادر إن  وفد  12م الفلسطيني المستمر منذ أكثر من بينهما، تمهيداا إلنهاء االنقسا
"فتح"، برئاسة عضو لجنتها المركزية، عزام األحمد، رفض بشكل مطلق عقد لقاء تشاوري مع حركة 
"حماس"، وأبلل المسؤولين عن ملف فلسطين في االستخبارات المصرية أن  "ال فائدة وال داعَي لمثل 

وذكرت المصادر أن  شروط "فتح" الثالثة هي تمكين حكومة الوفاق  اس".هذه اللقاءات مع حم
الوطني بشكل كامل في قطاع غزة بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، 
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ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، وموافقة مكتوبة من "حماس" على أن  
وطني. وتشترط "فتح" أن  تكون مفاوضات التهدئة، التي تجري في مصر، سالحها يخضع لإلجماع ال

 تحت غطاء منظمة التحرير، وليس بشكل فصائلي، وفق المصادر ذاتها.
ولفتت المصادر إلى أن  مصر فشلت في إقناع وفد "فتح" بلقاء مع "حماس" للبدء في إعادة تفعيل 

ي ظل تشابك الملفات المعقدة فلسطينياا وما وصلها ملفات المصالحة، كما أنها تفضل حالياا التأني ف
من تلميح بشأن عقوبات قاسية ستفرض على القطاع إن وقعت الفصائل في غزة اتفاقية تهدئة مع 

وأودعت "فتح" لدى مصر موقفها من المصالحة الفلسطينية قبل ثالثة أيام.  االحتالل اإلسرائيلي.
" خالل األيام المقبلة، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة ومن المتوقع أن يطلع عليه وفد من "حماس

 والتي أعلن تأجيلها في وقت سابق، بناءا على التطورات التي قدمها وفد "فتح". 
 30/8/2018، لندن، "العربي الجديد"

 
 لتمرير صفقة القرن تريدان منا أن نكون جسراً  والواليات المتحدة "إسرائيل"فتح:  .08

ة فتح أن إسرائيل وأمريكا تريدان منا أن نكون جسرا وهميا ومحلال لصفقة القرن، أكدت حرك: رام هللا
وتريدان عودة السلطة الشرعية لغزة بأي ثمن ولو كان شكليا دون مضمون، وذلك لتمرير مخططهم 
القائم على أساس تصفية القضية الفلسطينية بموافقة الشرعية الفلسطينية والمخول بالتحدث باسم 

فلسطيني، ألنه ومن منظور مخططهم المتعلق بصفقة القرن، فإن الدولة المزعومة ستكون الشعب ال
فقط في غزة، وحكما ذاتيا في الضفة الفلسطينية، بمعنى عودة الدولة ذات الحدود المؤقتة بلباس 

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي والمتحدث باسمها  جديد اسمه صفقة القرن.
ن إنهاء االنقسام يجب أن يكون ضمن أجندة في ت صريح صحفي، لن نكون جسرا لتصفية القضية، وار

وطنية بكافة تفاصيلها، وأن التمكين هو إحدى ركائزها للتصدي لصفقة العار، وليس كما تريدها 
حماس شكلية ووهمية، وقال: إننا ننظر للمفاوضات اإلسرائيلية الحمساوية بمباركة أمريكية حول 

دنة من منظور الموافقة الحمساوية المباشرة في تمرير صفقة القرن تحت حجة الوضع اإلنساني اله
 في القطاع، على أنه ضرب للمشروع الوطني، األمر الذي نرفضه تماما.

وأضاف القواسمي: إننا مع مصالحة وطنية حقيقية، وليس بالمقاس األمريكي اإلسرائيلي، ومع تهدئة 
سرائيلالتحرير الفلسطينية، وليس هدنة حزبية بين حماس  وطنية تحت إطار منظمة تهدف  وار

لتكريس االنقسام واالنقالب واستمرار االحتالل في الضفة والقدس، ونريد مسارا سياسيا واضحا يستند 
للقانون الدولي يفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس، 
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إنساني يتضمن ممرا مائيا إلى قبرص ومطارا في إيالت تحت األمن  وليست هدنة ضمن مسار
 الكامل. اإلسرائيلي

 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس: تصريحات عباس تعكس ثقافة فتح في التعايش مع االحتالل .09
حات عباس حول رغبته قال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس: إن "تصري: رام هللا

 إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح هي تصريحات شخصية ال تمثل شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أبو زهري في تغريدة له على موقع تويتر، يوم األربعاء: إن "هذه التصريحات تعكس ثقافة 

 قيادة حركة فتح القائمة على أساس التطبيع والتعايش مع االحتالل"، وفق قوله.
ووفق وسائل إعالم إسرائيلية، نقلت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله: إنه "يؤيد إقامة 
دولة فلسطينية منزوعة السالح، وسيتم المحافظة على األمن فيها من قوات شرطية وليس قوات 

 عسكرية".
 29/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اً ووطني سالح مرفوضة شعبياً  "األحرار": موافقة عباس على دولة بال .21

قالت حركة األحرار إن موافقة رئيس السلطة محمود عباس على إقامة دولة فلسطينية منزوعة : غزة
وأضاف بيان للحركة يوم األربعاء أن "هذه الموافقة  السالح مرفوضة شعبياا ووطنياا وال تمثل شعبنا.

لطة المعادي لشعبنا ومقاومته والمخالف إلرادته تعكس الفكر والعقيدة المشوهة التي يحملها فريق الس
 الوطنية الجامعة التي تنادي بمقاطعة االحتالل وعزله وتجريمه أمام العالم".

وذكر البيان أن "عباس ال يملك الشرعية الدستورية والوطنية ليمنح االحتالل على طبق من ذهب 
حراك شعبي ووطني لتعريته والتصدي وطالب بد" أرض فلسطين وليقرر طبيعة الدولة الفلسطينية".

وأشار إلى "عباس يسعى لكسب الرضا  لسياساته التي تخدم االحتالل ومخططاته"، وفق قولها.
اإلسرائيلي واألمريكي ويريد قطع الطريق على جهود التهدئة من خالل أقصى درجات االنحدار ليقول 

 إنه صاحب الخيار السلمي ال المسلح"، على حد تعبيره.
 29/8/2018، طين أون الينفلس
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 تناقشان آخر المستجدات السياسية "الجهاد"حماس و .20
عقدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" لقاء تشاورياا مع قيادة حركة الجهاد اإلسالمي بغزة، وبحث 
اللقاء آخر المستجدات السياسية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية، والجهود التي يبذلها األشقاء في 

 واستحقاقاته. 2014، وكذلك ملف تثبيت وقف إطالق النار المعلن عام مصر
وناقشت الحركتان سبل مواجهة صفقة القرن وتداعياتها، وأهمية استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار 

 والحفاظ على زخمها لحين تحقيق أهدافها الوطنية.
الحية، وعضوا القيادة السياسية  وحضر اللقاء رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، ونائبه خليل

 بالحركة صالح البردويل وسهيل الهندي، وعدد من أعضاء دائرة العالقات الوطنية بالحركة.
كما شارك في اللقاء عدد من قيادة حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة 

 د المدلل.محمد الهندي، وعضوية جميل عليان وخالد البطش وخضر حبيب وأحم
 29/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "المبادرة الوطنية"ادة يقو حماس تلتقي قادة فصائل المقاومة بغزة  .22

التقت قيادة حركة "حماس" قادة فصائل المقاومة خالل اجتماع عقدته الحركة صباح األربعاء، 
لحركة صالح بحضور رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، وكل من أعضاء القيادة السياسية ل
والتقت الحركة  البردويل، وسهيل الهندي، وعدد من أعضاء دائرة العالقات الوطنية بالحركة في غزة.

عدداا من قادة الفصائل بغزة، من بينهم األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل، ومحمد أبو 
لقيادة العامة، ونائل أبو نصيرة عن لجان المقاومة الشعبية، ولؤي القريوتي عن الجبهة الشعبية ا

عودة عن حركة المجاهدين، وخالد األزبط عن حركة المقاومة الشعبية، ومحيي الدين أبو دقة عن 
حركة لقاءا مع قادة العقدت كما  منظمة الصاعقة، وجمال البطراوي عن جبهة النضال الوطني.

حماس كل من صالح  حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية األربعاء، وحضر اللقاء عن حركة
سماعيل رضوان، ومحمود مرداوي، وأبو بكر نوفل، ومث ل  البردويل، وسهيل الهندي، وزكريا معمر، وار
المبادرة الوطنية كل من أعضاء قيادة الحركة عائد ياغي، وعبد هللا أبو العطا، ومازن زقوت، وجمال 

 الرزي.
واجددب اتخاذهددا لضددمان اسددتمرار مسدديرة وناقشددت الحركددة أهددم المسددتجدات علددى السدداحة، والخطددوات ال

بحثددددت آخددددر الجهددددود الراميددددة لتحقيددددق و تحقيددددق أهدددددافها، وسددددبل مواجهددددة صددددفقة القددددرن  حتددددىالعددددودة 
 وتنفيذ استحقاقاته. 2014المصالحة وسبل إنجاحها، وآخر المستجدات حول تثبيت وقف إطالق النار 

 29/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 نانية على األوضاع في فلسطينالعالول يطلع قيادات لب .23
محمود العالول، يوم األربعاء، عضوي مجلس النواب اللبناني  حأطلع نائب رئيس حركة فت :بيروت

أسامة سعد وبهية الحريري، ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، على األوضاع في 
شعبنا ومقدساته اإلسالمية والمسيحية، األرض الفلسطينية واستمرار االعتداءات اإلسرائيلية على أبناء 

وأعرب العالول، خالل لقائه القيادات اللبنانية، عن شكره لوقوف لبنان  خاصة في القدس الشريف.
الدائم إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين، مثمنا دور صيدا 

وأطلعهم على الموقف الثابت والحاسم  الفلسطينيين. في دعم القضية الفلسطينية، واحتضان الالجئين
للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له فلسطين والقضية الفلسطينية من محاوالت لشطبها وليس 

 آخرها ما يسمى "صفقة القرن"، وقانون "القومية اليهودية" العنصري.
ن سر حركة "فتح" وفصائل منظمة وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمي

التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري للحركة آمنة جبريل، وقائد 
قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأمين سر إقليم حركة "فتح" في 

 شبايطة، واللواء منير المقدح.لبنان حسين فياض، وأمين سر حركة "فتح" في صيدا ماهر 
 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونروااأل  ي مسؤول فيأ"الشعبية" تشيد بقرار فعاليات نابلس رفض استقبال  .24

أشادت الجبهة الشعبية بالموقف الوطني للفعاليات والمؤسسات الوطنية  ة:عماد سعاد -نابلس 
الفتتاح العام  األونروامسؤول من قبل  أيي محافظة نابلس برفض استقبال لالجئين الفلسطينيين ف

التزام كافة اللجان الشعبية للخدمات بهذا التوجه الوطني ومؤكدة على ضرورة  إلىالدراسي، داعية 
بالغها األمرمخاطبة الوكالة بهذا   لإلعالنكما دعت الجبهة في بيان صحافي  بهذا القرار رسميا. وار

 أمامالمحافظة  أنحاءة تشارك فيها كل المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية في عموم عن فعالي
 إلدارة األمريكيمبنى الوكالة، تعبيرا عن رفضنا للقرارات التعسفية التي ما زالت تصدر من المربع 

الحالية  ةاألمريكي اإلدارة أنورأت "الشعبية" في بيانها،  موظفا وموظفة. 956فصل  وآخرها" األونروا"
هي اليوم في مازق كبير على المستوى الدولي نتيجة التخاذها قرارات مخالفة للقوانين الدولية وعليه 

 والتمسك بحقوق شعبنا المشروعة. األمريكيةينبغي االستمرار بالفعاليات المنددة بالسياسة 
 29/8/2018القدس، القدس، 
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 ويعزل آخريناالحتالل يجري تنقالت في صفوف أسرى "الشعبية"  .25
ذكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، يوم األربعاء، أن السلطات اإلسرائيلية أجرت عملية : رام هللا

وأفاد مركز "حنظلة" لشؤون  تنقالت في صفوف قيادات الجبهة داخل معتقالت وسجون االحتالل.
في سجن "هداريم" عاهد أبو األسرى والمحررين، بأن إدارة سجون االحتالل نقلت األسيرين القياديين 

 غلمة ووائل الجاغوب إلى سجني "رامون" و"جلبوع" )على التوالي(.
 كما نقلت األسير الفلسطيني محمد موسى أبو خضير من سجن "نفحة" الصحراوي إلى "رامون".

وفي سياق متصل، ذكر المركز المختص بشؤون األسرى أن سلطات االحتالل عزلت جميع أسرى 
انين."الجبهة الش  عبية" في سجن "مجدو" داخل زنازين انفرادية، بعد اندالع مناوشات مع السج 

 29/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أمن السلطة يعتقل عددًا من نشطاء الجهاد اإلسالمي في نابلس .26
اعتقلت أجهزة أمن السلطة، عدداا من نشطاء حركة الجهاد اإلسالمي خالل حمالت مداهمات : نابلس

 وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة الجهاد: إن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة اعتقل الشقيقين المحررين من سجون 

 االحتالل رياض وأحمد محمد سالم دعدس بعد دهم وتفتيش منزليهما بنابلس، يوم أمس الثالثاء.
لجهاد اإلسالمي أن أجهزة أمن السلطة تستهدف مدينة نابلس بشكل ممنهم، ولديها وأكدت حركة ا

 أوامر باقتحام وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء وكوادر المقاومة وخاصة من أبناء الجهاد اإلسالمي.
 29/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالدمار "إسرائيل"نتنياهو يهدد أعداء  .27

استغل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة قام بها إلى مفاعل  ت:وكاال-القدس المحتلة
نووي إسرائيلي تحيطه السرية لتحذير أعداء إسرائيل من أنها لديها الوسائل التي تمكنها من تدميرهم، 

وقال خالل حفل إلطالق اسم  وذلك في إشارة مبطنة على ما يبدو إلى ترسانتها النووية المفترضة.
الرئيس اإلسرائيلي الراحل شمعون بيريس على المجمع الواقع بالقرب من بلدة ديمونة الصحراوية 
"هؤالء الذين يهددون بمحونا يضعون أنفسهم في خطر مماثل، ولن يحققوا هدفهم بأي حال من 

تام التحرك بعزم  اإلسرائيليوقال نتنياهو في تصريحاته في ديمونة "سيواصل جيش الدفاع  األحوال".
 وقوة كاملة ضد محاوالت إيران لنشر قوات وأنظمة أسلحة متطورة في سوريا."

 30/8/2018، الدستور، عّمان
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 رئيس الشاباك: ال ُيمِكن حّل كّل المشاكل بالبلطة ويجب إعادة السلطة لغّزة .28
ةج نشرت صحيفة )يديعوت أحرونوت(، مقاِطَع من مشقابل من زهير أندراوس: -"رأي اليوم"-الناصرة 

، مع رئيس جهاز األمن الع ام )الشاباك  ، الجمعة، في ملحقها األسبوعي  ستنشرها يوم بعد غدج
(، ند اف أرغمان ) عاماا(، زاعمةا أن  توقيت النشر هو لتلخيص النصف األو ل من فترة  50اإلسرائيلي 

هذا الكيان، الذي ال  تول يه هذا المنصب، مع اإلشارة إلى أن  أرغمان، هو أو ل قائد للشاباك في تاريخ
 يشجيد العربي ة بتاتاا.

، إذا جاز التعبير، المنشور هو عبارة عن مانفيست يجعل من أرغمان بطالا في  الحديث الصحافي 
الدفاع عن أمن الدولة العبري ة، فالرجل بحسب الصحيفة يقول الجملة التالي ة: "ال يشمكجن حل  جميع 

قو ة، واستخدام هذه المشفردة تدشل  على بلطجية هذا الجهاز في المشاكل باستخدام البلطة"، أْي بال
 التعامل مع الشعب الفلسطيني  من طرفي ما يشطلق عليه الخ ط األخضر.

عملية فدائي ة في الضف ة الغربي ة المشحتل ة، منذ  500والالفت جداا، أن ه يتفاخر ويتباهى في إحباط 
، كما اد عى أن  اإللكترونيةعناصره والوسائل ، بفضل 2016دخوله منصبه في منتصف العام 

المشتطور ة، ولكن ه  اإللكترونيةمشبوه بتنفيذ عملياتج قبل وقوعها بفضل الوسائل  3000الشاباك اعتقل 
د المشساعدة التي يتل قاها الشاباك من األجهزة األمني ة  بمشوازاة ذلك، يتجاهل عن سبق اإلصرار والترص 

.الفلسطيني ة ضمن ما يش   عَرف بالتنسيق األمني 
وشد د ت الصحيفة على أن  أرغمان بدأ مسيرته في الجهاز في قسم العمليات، وواَصل عمله في هذا 
القسم حتى وصل إلى رئاسة الجهاز، الذي يتبع مشباشرةا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضمن عمله 

الفلسطينيين، أْي القتل بدون محاكمةج، في قسم العمليات شارك في االغتياالت المشمركزة للنشطاء 
ومنهم على سبيل الذكر ال الحصر، الشهيد المشهندس يحيى عي اش في قطاع غز ة بواسطة تفجير 
هاتفه المحمول، كما شارك، بحسب الصحيفة، في محاوالت اغتيال القائد الع ام لكتائب شهداء 

ام، محمد ضيف، عالوةا على مششاركته في اغتيال قا ، الشهيد "ئد "هيئة األركان العام ة في حماسالقس 
ئل ذات مر ةج إذا كان الجعبري يشساِفر في سيارةج عمومي ةج،  أحمد الجعبري، ولفتت الصحيفة إلى أن  سش
وكان واضحاا ومعروفاا أن  السائق بريء، فما العمل، فرد  بالقول: نعم، بكل  األحوال، يجب على 

 فيذ، حتى لو قشِتل السائق البريء، على حد  تعبيره.العملية أْن تخرج إلى حي ز التن
ولفتت الصحيفة العبري ة إلى أن  أرغمان يقود "ثورة" في الجهاز منذ تعيينه في منصبه، حيث يششد د 

وحرب السايبر، مشعتبراا أن  هذه المشهم ة هي األكثر خطورةا على أمن  اإللكترونيةعلى تطوير الوسائل 
ن  الجهاز يقوم بتعق ب حزب هللا اللبناني  بجميع الوسائل التي لم يشفِصح عنها، إسرائيل، وبالتالي فإ

بهدف صد  هجمات القرصنة التي يقوم بها الحزب ضد  منشآتج ومؤسساتج حيوي ةج في الدولة العبري ة، 
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موارد وباإلضافة إلى ذلك، يؤك د عبر مشقر بيه، أن  الجهاز يستثمر كثيراا، من القوى البشري ة ومن ال
ضد  األعداء، ويعمل بصورةج مشكثف ةج على مشراقبة ومشواكبة وسائط  اإللكترونيةالمالي ة في تطوير الحرب 

، الفتاا إلى أن ه في مشقد مة األعداء حزب هللا، الذي يشعتبر بنظر األجهزة األمني ة  التواصل االجتماعي 
، تليه إيران وبعد ذلك 2018-2017للعامين  ياالستراتيجاإلسرائيلي ة، العد و رقم واحد بحسب التقدير 

حماس في فلسطين، التي أك د على أن ها تشحاِول تنفيذ عملياتج "إرهابي ةج" كبيرةج في الضف ة الغربي ة 
 المشحتل ة، بحسب تعبير الصحيفة.

ب على قطاع غز ة، إذا أن ه ي ل  اهتمامه في األشهر األخيرة ينص  ؤمن وتابعت الصحيفة قائلةا إن  جش
بأن  الحل المثالي  للمششكلة مع حماس يكمن في عودة السلطة الفلسطيني ة إلى قطاع غز ة، وأن ه يجب 
ل إليه مع حركة حماس. وقال في  أْن تكون، أْي السلطة، جزءاا ال يتجز أ من أي  اتفاقج قد يت م التوص 

رائيلي ة، مشضيفاا في الوقت هذا السياق إن  عودة السلطة الفلسطيني ة إلى قطاع غز ة هو مصلحة إس
عينه إلى أن  عدم عودة السلطة وتفاقم المشاكل اإلنساني ة في القطاع في جميع المجاالت، سيدفع 

 حماس إلى جر  إسرائيل لحربج جديدةج، على حد  تعبيره.
 29/8/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 دولة منزوعة السالح بين قبول عباس ورفض كاتس .29

أكاديمي إسرائيلي، يوم الثالثاء، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يريد خالل لقائه مع وفد 
دولة فلسطينية منزوعة السالح، ومن دون قوات عسكرية، بحسب مشاركين في اللقاء، فيما أبدى 

 الوزير اإلسرائيلي للشؤون االستخبارية، يسرائيل كاتس، رفضه لمثل هذه التصريحات.
يلية "كان"، فإن اللقاء كان استثنائيا، حيث صرح عباس أنه يدعم إقامة دولة وبحسب القناة اإلسرائ

 فلسطينية منزوعة السالح، يتم الحفاظ على األمن فيها بواسطة قوات الشرطة، وبدون قوات عسكرية.
كما نقلت القناة عن مصدر، وصفته بالمقرب من عباس، تأكيده لصحة هذه التصريحات خالل 

 أنه سبق وأن أدلى بمثل هذه التصريحات في لقاءات مغلقة.اللقاء. وشدد على 
يشار إلى أن رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، كتبت في حسابها على تويتر أن "أبو مازن 

 وافق على نزح سالح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أجرتها معه".
ر الصهيوني"، بالقول إن "أي تسوية أو وعقب عضو الكنيست، عمير بيرتس، من كتلة "المعسك

اتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل السلطة الفلسطينية. أبو مازن يكرر الشرط األهم بالنسبة 
إلسرائيل: دولة فلسطينية منزوعة السالح.. لدى إسرائيل فرصة إلثبات أنها ال تقدم جائزة إلطالق 

 اتفاق بدون السلطة الفلسطينية".النار والعنف، والتوضيح لحماس أنه لن يكون هناك 
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وأضاف أن "العنف الكالمي لعباس أقل خطرا من عنف صواريخ )إسماعيل( هنية، ولذلك يجب 
تعزيز مكانته على تصريحه هذا، والنظر إليه كشريك، ألن االتفاق السياسي مع السلطة الفلسطينية 

الطريق الوحيد للحفاظ على إسرائيل وتابع أن "تقسيم البالد إلى دولتين هي  هو حاجة إسرائيلية".
كدولة يهودية وديمقراطية، ولذلك فالمطلوب هو قائد يدرك أنه ال يمكن مواصلة إدارة الواقع بدون 

 السعي إلى تغييره".
الوزاري المصغر، يسرائيل كاتس،  المجلسوعلى صلة، رفض الوزير للشؤون االستخبارية وعضو 

 ة".تصريحات عباس، وادعى أن ذلك "دعاي
وفي مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية "ريشيت بيت"، قال كاتس إن "عباس لم يغير مواقفه، وليس على 
استعداد للمساومة حتى في قضية حق العودة والقدس، التي يرفض أي إسرائيلي عادي المساومة 

اية ووصف كاتس تصريحات عباس بشأن الدولة الفلسطينية المنزوعة السالح بأنها "دع عليها".
وأضاف أن "عباس قائد فلسطيني بالمعنى الضيق للكلمة"، مشيرا  بالعربية للمتحدثين باللغة العبرية".

إلى قطاع غزة، حيث قال "إن عباس، من جهة، يرفض أي تسهيالت إنسانية وال يكترث ألبناء 
 شعبه، ومن جهة ثانية يدعي أن غزة تابعة له ويجب عدم فعل أي شيء بدونه".

ال البروفيسور عيالي ألون، الذي ترأس الوفد اإلسرائيلي، إن اللقاء لم يكن مخططا له، من جهته ق
مضيفا أن عباس شدد على أمرين: "السالم هو مصلحة إسرائيلية؛ وال يوجد صراع بين اليهودية 

وأضاف ألون أن أعضاء اللجنة التي نظمت اللقاء حذروا من أن "عدم استغالل الوقت  واإلسالم".
 ستقالة أبو مازن فإن الوضع سيكون أصعب بكثير بعد ذلك".قبل ا

إلى ذلك، تطرق كاتس إلى اتفاق التعاون العسكري بين إيران وسورية، وقال إن "االتفاق هو االختبار 
 للسياسة اإلسرائيلية في سورية والخطوط الحمراء التي وضعت".

استه فشلت بشكل مطلق"، وأنه يجب دور ليبرمان، وقال إن "سيجكما هاجم كاتس وزير األمن، أفي
وتساءل كاتس "كيف يمكن أن يكون لدى نصر  يغير الواقع. استراتيجياعلى إسرائيل أن تتخذ قرارا 
ألف صاروخ وهو مرتدع ويطلق التهديدات، ومن جهة ثانية فإن  150هللا )األمين العام لحزب هللا( 

 د؟".إسماعيل هنية ويحيى السنوار يتجوالن على طول الحدو 
وفي حديثه عن قطاع غزة، قال كاتس "يجب أن نهتم بأمننا فقط"، مضيفا أنه يؤمن بإجراء من 
جانب واحدة إزاء قطاع غزة بدون الحوار مع حركة حماس، بحيث يؤدي إلى ثالثة أهداف 

ي : "الفصل المطلق بين إسرائيل وغزة في كافة القضايا المدنية؛ الفصل األمني والديمغرافاستراتيجية
حباط تماما  سرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ واالنتقال إلى سياسة ردع وار بين غزة وار
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وختم حديثه بالقول إنه "ال يؤمن بأي تسوية مع حماس، سواء على  مثل الحدود مع سورية ولبنان".
 المستوى المبدئي أو على المستوى العملي".

 29/8/2018، 48عرب 
 

 ويؤكد أنه سيعيد الكرة هيد عبد الفتاح الشريف ليس نادماً ل الشالجندي قاتِ  .31
أكد الجندي اإلسرائيلي، أليئور أزاريا، أنه تصرف كما يجب ووفق التدريبات التي تلقاها في الجيش، 

، حيث أطلق النار من مسافة 2016مارس  وأنه ليس نادما على جريمة القتل التي ارتكبها في آذار/
الفتاح الشريف في تل الرميدة في مدينة الخليل، بينما كان الشريف مصابا قريبة على الشهيد عبد 

 على األرض وال يقوى على الحراك أو الدفاع عن نفسه.
وقال الجندي القاتل، في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، نشرت مقتطفات منها يوم األربعاء، إنه 

نه ما  نه تصرف كما يجب، وار كان يجب أن يحصل ما حصل، وذلك في منسجم تماما مع نفسه، وار
 إشارة إلى عقوبة السجن التي فرضت عليه، والتي كانت أصال مخففة جدا.

يذكر أن أزاريا الذي تم توثيق جريمته وهو يطلق النار، كان قد أدين بد"القتل غير المتعمد" في 
قبل رئيس  شهور من 9شهرا، جرى تخفيضها إلى  14محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 

 أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وأطلق سراحه في أيار/مايو الماضي.
ويؤكد أزاريا أنه ليس نادما على ما فعل، وأنه سيعيد الكرة لو عاد به الزمن إلى الوراء، باعتبار أنه 

وأشار في المقابلة إلى التعاطف الكبير معه من قبل  "هكذا يجب العمل"، على حد قوله.
 ن، وقال "إن شعب إسرائيل توحد، ووقف خلفنا كل الوقت".اإلسرائيليي

 29/8/2018، 48عرب 
 

 ترحيب بشرعنة المحكمة لبؤرة استيطانية كمقدمة لقرارات مماثلة .30
رح ب أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة اإلسرائيلية، صباح يوم األربعاء، بقرار المحكمة المركزية 

متسبي كراميم"، المقامة على أراض فلسطينية خاصة في في القدس بتسوية البؤرة االستيطانية "
ولم يقتصر الترحيب على قرار المحكمة  محافظة رام هللا، وذلك بزعم أنها أقيمت "بحسن نية".

نما جرى التأكيد على أهمية نزع صالحيات من المحكمة العليا ومنعها من  المركزية فحسب، وار
 دعوات لشرعنة بؤر استيطانية أخرى. التداول في التماسات فلسطينيين، ترافق مع

وتطرق عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، إلى المصادقة على قانون 
يسحب صالحيات المحكمة العليا من التداول في التماسات فلسطينيين، مشيرا إلى أهمية هذا القانون 
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لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وقال سلوميانسكي، الذي يترأس  في مثل هذه الحاالت.
إن "المحكمة العليا تناقش الوثائق المكتوبة أساسا، ولذلك، لألسف، يسهل على المنظمات الحقوقية 

وأضاف أن "المحكمة المركزية تستوضح الحقائق، وتطالب  والعرب خداعها"، على حد تعبيره.
ل عام. ولذلك، فإن القانون الذي تمت المصادقة، والذي الملتمسين بتقديم إثباتات ال تتوفر لديهم بشك

 ينقل صالحيات كثيرة من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية في القدس هو مهم جدا".
من جهته قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إن "تصميم المستوطنين في متسبي كراميم قد أثبت 

تبره "عادال"، وأنه المطلوب استصداره من المحكمة. كما نفسه". ورحب بقرار المحكمة المركزية، واع
 أكد على مواصلة تعزيز االستيطان في البالد.

وكان وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد صرحت، يوم أمس، أن "المحكمة المركزية تقول بصورة 
 وأضافت أن واضحة إن من يستوطن بتصريح من الدولة وبحسن نية في بيته لن يتم إخالؤه".

 "اإلجحاف" الذي حصل لدى إخالء البؤرتين االستيطانيتين "عمونا" و"نتيفي أفوت" لن يتكرر.
وقال وزير الزراعة، أوري أرئيل، يوم أمس، إن "هذا شهر مبارك لالستيطان"، مشيرا إلى أن قرار 

ثالث  المحكمة المركزية بشأن البؤرة االستيطانية "متسبي كراميم" يأتي بعد المصادقة على إقامة
وأضاف أن هذه القرارات المهمة تعزز وتوسع االستيطان في البالد، وقد تفتح  مستوطنات جديدة.

 الباب أمام قرارات "حكيمة" أخرى للمحكمة.
وكان قاضي المحكمة المركزية في القدس، أرنون درئيل، قد وافق على ادعاء المستوطنين، بموجب 
"نظام السوق"، والذي يسمح بشرعنة بؤرة استيطانية غير قانونية في حال ثبت أن االستيالء عليها 

 كان "بحسن نية"، على حد زعمه.
 29/8/2018، 48عرب 

 
 العقوبات على إيران طاقم إسرائيلي أمريكي لتعزيز تطبيق .32

أعلن وزير لدى االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، االتفاق بين حكومة بالده : األناضول –القدس 
وقال وزير مالية  واإلدارة األمريكية على تشكيل طاقم مشترك لتعزيز تطبيق العقوبات على إيران.

عقوبات على إيران تجدي نفعا، وقد االحتالل، موشيه كاحلون، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، إن "ال
وجاءت تغريدة كاحلون بعد لقاءه في واشنطن، الثالثاء، وزير الخزانة  حان الوقت لتعزيزها".

وأضاف: "اتفقت مع وزير الخزانة األمريكي، أمس، على تشكيل طاقم  األمريكي ستيفين مينوتشين.
 جال التقني"في الم إيرانمشترك لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على 

 29/8/2018، فلسطين أون الين
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 أرمينيينشركة إسرائيلية لصناعة الطائرات المسّيرة تواجه تهمًا بمهاجمة جنود  .33

لصناعة الطائرات المسي رة تهما بالقيام باستعراض  إسرائيليةأ ف ب: يواجه موظفو شركة  -القدس 
يجانيين، وفق ما أفادت وزارة العدل عملي لسالح ضد "جنود أرمينيين" بناء على طلب زبائن أذرب

 ووسائل إعالم، األربعاء. اإلسرائيلية
من موظفيها  10و إسرائيلشركة ايرونوتيكس ومقرها بلدة يفنة في وسط  إبالغوقالت الوزارة أنه تم 

 بانتظار جلسة استماع". إليهمانه "من المقرر توجيه التهم 
كة آموس ماثان وموظفين كبار آخرين "على شيء وتشتبه السلطات بحصول الرئيس التنفيذي للشر 

 المتعلقة باألمور األمنية. اإلسرائيليةخرق قوانين مراقبة التصدير  إلى إضافةعن طريق االحتيال"، 
انه "تم التحقيق مع الموظفين حول صفقة أبرمتها الشركة مع زبون مهم  إلىوأضافت بيان الوزارة 

 أمر قضائي بعدم كشفها. إلى، مشيرا رأكثخارج البالد" دون تقديم تفاصيل 
على صفقة في  2017كان ممثلو شركة ايرونوتيكس يعملون عام  إسرائيليةووفق وسائل إعالم 

أذربيجان عندما طلب منهم مضيفوهم استعراضا حيا لعمل طائرة "أوربيتر وان كاي" المسي رة على 
 ولة صغيرة من المتفجرات.وطائرة أوربيتر قادرة على ضرب أهداف بحم جنود أرمينيين.

 30/8/2018، 48عرب 
 

 العودة... والصراع غير قابل للحل... وال بديل لنتنياهو نز: عباس ال يريد التنازل عن حقّ يأر  .34
كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، موشيه أرنز، أن إدارة الرئيس األمريكي األسبق  تل أبيب:

، 1982ئيل في مجلس األمن، بسبب اجتياحها لبنان سنة رونالد ريغان، كانت قد قررت إدانة إسرا
والمطالبة بوقف الحرب فورا. لكن المندوبة األمريكية لدى األمم المتحدة، حينذاك، جين كيرباتريك، 
اجتمعت به فورا وطالبته بأن يتدخل. فاتصل بوزير الخارجية ألكسندر هيل وأقنعه بضرورة تغيير 

 رارا من الرئيس ريغان باستخدام "الفيتو".القرار. فاستجاب له واستصدر ق
ويقول البروفسور أرنز، إنه لوال هذا التغيير لكانت صورة األوضاع في الشرق األوسط مختلفة، حيث 
إن استمرار الحرب قاد إلى إخراج قادة ومقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وال أحد يعرف 

 ك لسنوات أخرى.كيف كانت ستكون األوضاع لو بقوا هنا
وجاءت أقوال أرنز هذه في كتاب مذكراته، الذي صدر هذه األيام باللغة اإلنجليزية في الواليات 
المتحدة وسيصدر قريبا بالعبرية، وهو يحمل عنوان: "من أجل أمن إسرائيل". وأرنز، البالل من العمر 

يرفض إقامة دولة فلسطينية، عاما، من قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، الذي  93
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ويؤيد وجود دولة واحدة يحظى فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية، ولكن بشكل تدريجي يطبق على 
أمد طويل. وقد خدم في السلك الدبلوماسي اإلسرائيلي لسنة واحدة سفيرا في واشنطن، ثم أصبح وزيرا 

م اإلسرائيلية مع مصر وضد مرات في حكومات إسرائيل. ووقف ضد اتفاقيات السال 3للدفاع 
 اتفاقيات أوسلو.

وفي رد على سؤال بخصوص جمود عملية السالم ومدى خطورة ذلك على إسرائيل، قال أرنز: "يبدو 
لي أن تسوية سلمية أمر محال ا ن، ألنه ال يوجد لدى الفلسطينيين عنوان واحد: توجد سلطة 

ن الثاني هو حماس. وباإلضافة إليهما، توجد فلسطينية برئاسة محمود عباس )أبو مازن(، والعنوا
ذا ما  تنظيمات أخرى مثل )الجهاد اإلسالمي( وغير ذلك. حماس ال تتوافق مع السلطة الفلسطينية، وار
وقعنا على اتفاق مع محمود عباس فلن ينضم ا خرون. ومغزى ذلك عندها، أن هذه ليست نهاية 

وسط، سيتبي ن أن هذه ليست بالنهاية. المشكلة  الصراع. إذن فبعد أن نتنازل ونتوصل إلى حلول
الرئيسية للوضع تكمن في عجز القيادة والمجتمع الفلسطيني. يؤسفني أنهم لم يتمكنوا من التوصل 
إلى قيادة قادرة على األداء، ويؤسفني أيضاا أنه من غير الممكن إنهاء الصراع. وبالمناسبة، يشضاف 

 توقيع على تنازل عن حق العودة في إطار أي اتفاقية للسالم".هذا إلى أن محمود عباس ال يريد ال
 30/8/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 حماسببالتوقف عن حرمان نساء فلسطينيات من العالج البتزاز أزواجهن القياديين  ية تأمرمحكمة إسرائيل .35

طات االحتالل الناصرة: بعد معاناة طويلة مع مرض قاتل أمرت المحكمة اإلسرائيلية العليا، سل
بالسماح لخمس مريضات فلسطينيات بالسرطان من غزة، بالوصول لتلقي العالج الطبي في 
مستشفى فلسطيني في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، بعد رفض دخولهن ضمن ممارسة 

 ضغوط على أزواجهن من قادة حماس.
الناحية األمنية، وأصدروا ورفض القضاة السماح للدولة بإجراء فحص مجدد للطلب، وال حتى من 

أمراا مطلقاا بالسماح لمقدمات االلتماس بدخول إسرائيل للعالج في مستشفيي "أوغوستا فيكتوريا" 
و"المقاصد" في القدس. وبرر القضاة قرارهم بالقول إن هذا العالج منقذ للحياة. وأضافوا أن "هذا 

قضائية وفقاا للمعايير المحددة في قرارنا. هذه الموقف للدولة ال يمكن أن يقف أمام اختبار المراجعة ال
السياسة تعبر عن اعتراف إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، بتفوق قيمة قدسية الحياة والتوقيع على 
العمل، إلى أقصى حد ممكن وفي إطار القانون، إلنقاذ أرواح األجانب الذين يطرقون بواباتها، حتى 

."  لو كانوا أبناء بلد معادج
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كما كتب القضاة أنه يجب فحص طلبات العالج الطبي بشكل فردي، وال يمكن منع العالجات 
الطبية حتى لو كانت لدى المرضى روابط عائلية مع أعضاء حماس. وتابعوا في تعليل قرارهم 
سرائيلية "ال يمكن رفض مثل هذا الطلب على أساس  استجابة اللتماس منظمات حقوقية فلسطينية وار

ال جدال في أن العالج المطلوب … ا يتعلق األمر بمن ال يشكلون تهديداا أمنياا شامل عندم
للملتمسات غير متوفر في غزة وباستثناء البيان العام، لم تتمكن الدولة من اإلشارة إلى احتمال وجود 

 بديل عالجي حقيقي ومتاح للملتمسين في مصر أو األردن أو أي بلد آخر في هذا الوقت".
 30/8/2018، لندن، ربيالقدس الع

 

 همجية االحتالل في سلوان: هدم واعتقال واعتداء على نساء .36

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، منشأة تجارية في حي : ووكاالت 48عرب 
عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، واعتقلت عددا من الشبان، واعتدت على أطفال، 

عاما(،  46وعلم أنه بين المعتقلين أحمد سمرين عوض ) دة نساء، بينهن ثالث حوامل.وأصابت ع
 عاما(. 23عاما(، وطارق الرويضي ) 30وعز سمرين )

إصابات نتيجة الضرب المبرح خالل تنفيذ عملية الهدم في  7وقال مركز عين اللوزة الطبي إن هناك 
 فلفل والقنابل الصوتية الحارقة.حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وباالعتداء بغاز ال

كما أشار المركز إلى إصابة ثالث نساء حوامل، كشن  في مراجعة طبية للمركز الطبي المالصق 
 للمنشأة المهدومة، ما استدعى نقلهن للعالج الفوري.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة برفقة طواقم وعمال بلدية االحتالل 
لقدس وجرافة اقتحمت حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وحاصرت منشأة تجارية وهي عبارة عن في ا

مطبعة واقتحمتها بعد تحطيم بابها الرئيسي بالجرافة، وشرعت بتفريل بعض محتوياتها وباشرت 
وعلم أن قوات االحتالل اعتدت على الطواقم  الجرافات بعملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.

يذكر أن المنشأة التي هدمت  األولية للمصابين. اإلسعافاتلتي تواجدت في الميدان لتقديم الطبية ا
 بحجة عدم الترخيص هي مطبعة تعود لعائلة سمرين.

 29/8/2018، 48عرب 

 
 رفض فلسطيني لوضع ملف الجثامين ضمن المفاوضات .37

لمطلق لمحاوالت حكومة عبرت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء الفلسطينية عن رفضها ا
 االحتالل تحويل ملف جثامين الشهداء إلى ورقة مساومة في المفاوضات.
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 وبررت الحملة موقفها ذاك بأن "استرداد جثامين أبنائنا هو حق لنا وغير قابل للتفاوض مع أي كان".
رائه كما أعلنت رفضها الكامل لممارسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"تصريحات وز 

العنصرية وتلويحهم بنقل مزيد من جثامين الشهداء من الثالجات إلى مقابر األرقام". وقالت إن ذلك 
"لن يزيدنا إال إصرارا على الوقوف وااللتفاف حول عائالت الشهداء واستكمال نضالنا القانوني 

 والشعبي لإلفراج عن أبنائنا ودفنهم كما يليق بهم".
ت الفلسطينية من أجل مواصلة دعم جهود أهالي الشهداء وتبني قضاياهم وناشدت الحملة كافة الجها

 ومعالجتها و"الوقوف معهم في كافة ميادين الكفاح".
 29/8/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 رجئ النظر بقضية العويوييُ و  االحتالل يمدد اعتقال الكاتبة "خاطر" للمرة الثامنة .38

ية في سجن "عوفر"، اليوم األربعاء، اعتقال األسيرة لمى مددت محكمة االحتالل العسكر : رام هللا
عاما( للمرة الثامنة بذريعة استكمال اإلجراءات القضائية، لمدة ثمانية أيام، فيما أرجأت  42خاطر )

 .2018عاما( حتى العاشر من تشرين األول/ أكتوبر  40النظر في قضية األسيرة سوزان العويوي )
ن له، أن األسيرة خاطر اعتقلت في الدرابع والشعرين من تموز/ يوليو وبين نادي األسير، في بيا

الماضي وهي أم لخمسة أبناء، فيما اعتقلت األسيرة العويوي في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي 
 وهي أم ألربعة أبناء، علما أن األسيرتين تعرضتا لتحقيق قاسج ومكثف في معتقل "عسقالن".

الحتالل نفذ ت حملة اعتقاالت طالت ست نساء من محافظة الخليل منذ شهر يششار إلى أن سلطات ا
حزيران / يونيو الماضي وهن: سوزان العويوي، وصفاء أبو سنينة، ودنيا سعيد، ولمى خاطر، وسونيا 

 الحموري، وسائدة بدر.
 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من الضفةمواطنًا  16االحتالل يعتقل  .39

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقاالت في أنحاء : الضفة المحتلة
 16وأفاد المتحدث باسم جيش االحتالل في بيان له، باعتقال  متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

 فلسطينياا في أنحاء متفرقة من الضفة.
 30/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 طفل فلسطيني أسير من حقهم في التعليم 300"إسرائيل" تحرم  .41
دعا مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون األسرى الفلسطينيين، المنظمات الحقوقية إلى : رام هللا

متابعة أوضاع األطفال المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والضغط على االحتالل من أجل 
 اق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي أطفال العالم.تأمين حريتهم وااللتح

وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في األراضي 
فتيات  3طفل؛ بينهم  300الفلسطينية المحتلة، اليوم األربعاء، إن سلطات االحتالل تحرم ما يقارب 

ة بذلك حقوقهم التي أكدت عليها االتفاقيات والمواثيق الدولية قاصرات، من التوجه لمدارسهم، متجاوز 
 والقانون الدولي اإلنساني، وفق البيان.

وأضاف "سلطات االحتالل ترتكب بحق األسرى األطفال عشرات االنتهاكات كالتعذيب النفسي 
لترويع أحياناا والجسدي، واستغالل بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل وا

بالكالب، فضال عن استخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة والمعاملة القاسية، 
والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة والعقوبات بالغرامات المالية والعزل االنفرادي واستخدام 

 ت االستفزازية".القوة، واالحتجاز في أماكن ال تليق بهم وبأعمارهم، والتفتيشا
 29/8/2018، فلسطين أون الين

 
 "اإلحصاء" يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في محافظات غزة .40

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، يوم األربعاء، النتائم النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن : غزة
 في محافظات قطاع غزة. 2017والمنشآت 
عال عوض، وشخصيات  اإلحصاءخالل مؤتمر نظم في مدينة غزة، بحضور رئيس جهاز  جاء ذلك

نسمة،  1,899,291وحسب النتائم، فقد بلل عدد السكان في قطاع غزة  وطنية واقتصادية وأكاديمية.
من مجمل  %50.7من مجمل سكان دولة فلسطين، ويشكل الذكور ما نسبته  %39.7تشكل ما نسبته 

كما بلل عدد السكان الالجئين في قطاع غزة  .%49.3 اإلناثما بلغت نسبة سكان القطاع، في
 السكان. إجماليمن  %65.2نسمة، أي يشكلون ما نسبته  1,239,112

 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جئين الفلسطينيينالعودة ترفض تشكيك اإلدارة األمريكية بأعداد الال اللجنة الوطنية للدفاع عن حقّ  .42
قالت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن اإلدارة األمريكية ال تملك الحق في : رام هللا

حصر تعداد الالجئين الفلسطينيين بنصف مليون الجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث 
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اإلدارة  أنافت في بيان لها، وأض وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بوجود ستة ماليين الجئ.
نهاء دور الوكالة، هذه المنظمة  األمريكية ال تملك الحق في تغيير تعريف الالجئ الفلسطيني وار

بتقديم  1949لعام  302الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
الصادر عن الجمعية  194بموجب القرار  الخدمات لالجئين الفلسطينيين، حتى يتم تنفيذ حق العودة

، وليس من حق اإلدارة األمريكية التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى 1948العامة في العام 
وقالت إن هذا التصعيد العدواني األمريكي واستخدام المساعدات اإلنسانية والتنموية كسالح  ديارهم.

ن أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من التدهور في الوضع لالبتزاز السياسي لن ينجح، على الرغم م
ن هذا التوجه يأتي  اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر، وار

 في إطار الضغوط األمريكية على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية للقبول بد"صفقة القرن".
جوهر الصراع في المنطقة، وأن حلها يكمن فقط في وأكدت أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي 

، وعلى رفض ما تضمنته الخطة األمريكية 194تطبيق قرارات األمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 
سحب االعتراف بوكالة "األونروا" ورفض تحريف تعريف الالجئ المتبع بالوكالة، وأن صاحب الوالية 

تي من صالحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة، وتحديد على وكالة الغوث هو األمم المتحدة ال
 تعريف الالجئ الفلسطيني وأعداد الالجئين.

 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خالل اتصال مع عباس.. السيسي يؤكد على استمرار دور مصر في رعاية المصالحة .43

محمود عباس،  يةفلسطينالسلطة الاألربعاء، بين رئيس جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم : رام هللا
 رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.و 

وجرى خالل االتصال الحديث عن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية، وقد أكد السيسي 
وحدة على مواصلة مصر لدورها واستمرار جهودها في رعاية المصالحة، حرصا منها على تعزيز ال

 الوطنية الفلسطينية وشرعيتها بقيادة الرئيس محمود عباس.
بدوره، ثمن عباس الدور المصري المستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق 
المصالحة الوطنية من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وصوالا 

 القدس.المستقلة وعاصمتها  لتحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته
وتم  ، التأكيد على أهمية الدور المصري ورعايته لتحقيق المصالحة كما كان على الدوام.عباسوجدد 

 االتفاق، على استمرار التنسيق والتشاور المستمر خالل األيام المقبلة.
 29/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الم وال استقرار بالمنطقة دون حلّ عبدهللا الثاني: ال س .44
ركزت المباحثات التي عقدها الملك عبدهللا الثاني، في قصر الحسينية، أمس األربعاء،  :بترا –عمان 

مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك باكير عزت بيغوفيتش، على آليات تعزيز العالقات بين 
 وضاع في المنطقة.البلدين ومستجدات األ

وتناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد الملك أن ال سالم وال 
استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، استنادا 

ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام إلى حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية الم
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967

 30/8/2018، الدستور، عّمان
 

 العودة والتعويضبالالجئين الفلسطينيين  الصفدي: حماية "األونروا" مسؤولية دولية لحماية حقّ  .45
مفوض العام يجري وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع ال: نيفين عبدالهادي -عمان 

لوكالة "األونروا" بيير كرينبول مباحثات موسعة صباح اليوم في مبنى وزارة الخارجية، يتناوال خاللها 
 أبرز المستجدات الخاصة باألونروا وواقع خدماتها.

وفي شأن ذي صلة، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي انضمام اليابان للدول 
 ماليا وسياسيا. األونرواي تعمل المملكة على تنظيمه لدعم الراعية للمؤتمر الذ

تفق الصفدي ووزير خارجية اليابان تارو كونو أمس على أن تشارك اليابان في رعاية المؤتمر او 
الذي تعمل المملكة على تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم 

( على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك األونرواالمالي والسياسي لوكالة )
 الشهر القادم. 

سياسية وقانونيةا وأخالقية لحماية حق الالجئين  مسؤولية دولية األونرواوأكد الصفدي أن حماية 
ارات الفلسطينيين في التعليم والخدمات الصحية والعيش الكريم وحقهم في العودة والتعويض وفق قر 

 الشرعية الدولية.
 30/8/2018، ، عّمانالدستور

 
 مليون دوالر 18اتفاقية لتأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي بـ  .46

وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره الفلسطيني الدكتور سفيان التميمي : بترا -عمان 
 مليون دوالر. 18ق الزراعي برأس مال فلسطينية للتسوي اردنيهامس اتفاقية لتأسيس شركة 
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، نتاج مباحثات ودراسات متعددة للخروج من أيامتنفيذها خالل  إجراءاتوتعد هذه الشركة التي ستتم 
 .أعوامازمة التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب االنغالقات التسويقية التي تشهدها الدولتان منذ 

 األردنوالمنطقة العربية ومحطات تدريم وتعبئة في  اأوروبوستقوم الشركة بإنشاء مراكز تسويق في 
 نصف قيمة رأس المال. المساهمة األردنيةوفلسطين، وشكلت 

 30/8/2018، ، عّمانالدستور
 

 طهران ـ دمشق اتفاقردًا على  تل أبيب: األسد سيدفع ثمنًا باهظاً  .47
فاق السوري اإليراني، رد عدد من كبار المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية على االت: تل أبيب

 بتهديدات عسكرية مباشرة، بلغت حد تهديد رئيس النظام السوري بفقدان حكمه.
وقال وزير األمن الداخلي، جلعاد أردان، إن "االتفاق الذي وقع عليه األسد مع إيران لترميم الجيش 

الذي سيدفعه األسد السوري هو في الحقيقة تمثيلية إلبقاء إيران لديه". وحذر أردان من أن "الثمن 
الذي حسم المعركة جر اء بقاء قوات إيرانية لديه سيشكل خطرا كبيرا على حكمه". وقال أردان عن 
االتفاق الذي توصل إليه األسد واإليرانيون: "لم نتوقع أن يرفع اإليرانيون العلم األبيض في سورية 

م الجيش السوري ما هو إال تمثيلية لبقاء وأن يوافقوا على الخروج بسهولة. فاالتفاق المزعوم أنه لترمي
إيران في سورية على نحو شرعي. هذه اللعبة ال تنطلي علينا. نحن لن نقبل بوجود إيراني في سورية 

 ولن يصبح من ناحيتنا شرعيا أبدا".
يران  وقال وزير المخابرات والمواصالت، يسرايل كاتس، إن "االتفاق الذي أبرم بين بشار األسد وار

اختباراا إلسرائيل. وسيكون ردنا عليه واضحاا وجلياا. لن نسمح إليران بالتمركز عسكرياا في يشكل 
 سورية".

وقال مسؤول آخر كبير في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن "الجيش اإلسرائيلي سيواصل 
لية إلى سورية. بكل حزم نشاطاته المعروفة ضد أي محاوالت إيرانية لنقل عتاد وأسلحة ووسائل قتا

فقد وضع رئيس الوزراء، نتنياهو، موضوع الوجود اإليراني في سورية هدفا مركزيا له، تماما كما 
وضع له هدفا العمل على إلغاء االتفاق النووي مع إيران، مع أن مثل هذا الهدف كان يبدو 

 كري على السواء. مستحيال. فهو يدير هذه المعركة على أوسع نطاق على الصعيد الدبلوماسي والعس
وانضم إلى الضغوط على إيران، وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، الذي يقوم بزيارة الواليات 
المتحدة حاليا. فقد أعلن كحلون أنه اتفق مع نظيره األميركي، ستيف منوتشين، على تشكيل طاقم 

ل عن كحلون قوله إن مشترك لفرض العقوبات االقتصادية على إيران في مجال الهايتك. ونق
"العقوبات االقتصادية التي تقودها الواليات المتحدة تجاه إيران تثبت نفسها، فهي تساهم في إزالة 
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التهديد على أمن إسرائيل وأمن العالم الحر كله"، على حد قوله. وأضاف أنه سيكون للطاقم المشترك 
 .الذي تم تشكيله أهمية كبيرة في تشديد العقوبات على إيران

  30/8/2018ن، الشرق األوسط، لند
 

 رئيس البوسنة يزور القدس ويصلي في المسجد األقصى .48
سعيد عموري: زار رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش،  -القدس 

مساء أمس األربعاء، مدينة القدس، وأدى الصالة في المسجد األقصى المبارك، حسب وكالة األنباء 
 ينية الرسمية "وفا".الفلسط

وكان في استقبال بيغوفيتش في القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محافظ 
القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، ممثال عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومفتي القدس 

 والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
كزية لحركة فتح محمد اشتية، ومدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في كما استقبله عضو اللجنة المر 

 القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني.
وأشار عدنان الحسيني، خالل الزيارة، إلى تشابه فلسطين والبوسنة والهرسك، في التعايش الديني 

 ن نموذجا يحتذى به".المشترك بين المسلمين والمسيحيين، "ضاربي
وفي وقت سابق اليوم، التقى بيغوفيتش، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة 
رام هللا، حيث أطلع الضيف على المستجدات على األرض في ظل الممارسات اإلسرائيلية 

 االستيطانية.
ية قادما من العاصمة عمان، ووضع ووصل "بيغوفيتش"، رام هللا، اليوم، على متن طائرة مروحية أردن

 إكليال من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
 30/8/2018، القدس العربي، لندن

 
 "فورين بوليسي": ترامب قرر وقف تمويل "األونروا" بشكل كامل .49

ر وقف التمويل قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قر : مصطفى كامل
 المخصص لوكالة األونروا بشكل كامل، وذلك بعد مرور أشهر على خفض الدعم المادي للمنظمة. 

ونقلت المجلة األمريكية عن مصادر )لم تسمها(، وصفتها بأنها مطل عة على المسألة، أن قرار ترامب 
جاريد كوشنر، اتخذ خالل اجتماع مطلع شهر أغسطس/آب الجاري بين ترامب ومستشاره وصهره 
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ووزير الخارجية مايك بومبيو. وقالت المجلة، إن اإلدارة األمريكية أبلغت عدة حكومات )لم تذكرها( 
 بهذا القرار. 

وأوضحت أن وزارة الخارجية األمريكية، رفضت التعليق على هذا االجتماع لكنها قالت، إن "سياسة 
 ات داخلية بشكل مستمر". الواليات المتحدة تجاه األونروا تخضع لتقييم ومناقش

 29/8/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 غرينبالت يحذر السلطة الفلسطينّية: هناك من سيمأل الفراغ .51
حذ ر المبعوث األميركي للمنطقة، جيسون غرينبالت، فجر اليوم، الخميس، الرئيس الفلسطيني، 

لفلسطيني ة، بالقول "إن هناك من محمود عب اس، من استمرار مقاطعته للتسوية األميركية للقضية ا
 سيمأل الفراغ".

وأوضح غرينبالت في بيان نشره على حسابه في "تويتر" إن  اإلدارة األميركية "تدعم جهود الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، وحكومته للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، وتحقيق 

("، قبل أن يحذ ر السلطة الفلسطينية من بديل في حال شروط عودة السلطة الفلسطيني ة )إلى غزة
 رفضها لذلك.

 29/8/2018، 48عرب 
 

 "لألمريكيينواشنطن تبرر قطعها المساعدات للفلسطينيين بـ"عدم وجود قيمة من ورائها  .50
قالت هيذر ناورت، الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية، : سعيد عريقات -واشنطن
، بأن اإلدارة األميركية خفضت المساعدات المقدمة للبنى التحتية في الضفة  2018آب  28الثالثاء 

مليون دوالر، بعد مراجعة دقيقة بسبب أنه ليس هناك مردوداا  200الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 
 لدافع الضرائب األميركي من وراء تقديم هذه المساعدات.

لها "القدس" بشأن المنطق والسبب من وراء إبالغ وزارة الخارجية  وقالت ناورت رداا على سؤال وجهته
( بقرارها قطع مساعداتها للفلسطينيين، خاصة 24/8/2018األميركية الكونغرس يوم الجمعة الماضي )

وان هذه المساعدات تذهب مباشرة لمساعدة الفلسطينيين األكثر احتياجا في الضفة الغربية وغزة، 
( ومنظمات غير U.S.A.I.Dورعايتها الوكالة األميركية للتنمية الدولية )وتشرف على توزيعها 

حكومية ذات صلة بالواليات المتحدة، "تلقينا الكثير من األسئلة بشأن هذه المسألة. قام الرئيس 
بالتوجيه بإجراء مراجعة للمساعدات األميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأيضا 
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لضمان إنفاق نقود دافعي الضرائب األمريكيين وفقا للمصالح الوطنية األمريكية، وأيضا في غزة، 
 لضمان أنها توفر قيمة لدافعي الضرائب".

وأضافت "لقد تم اتخاذ القرار وأرسلنا بيانا بهذا الصدد يفيد بأن هذه األموال ال تنفق حالياا بحسب 
حاليا قيمة لدافعي الضرائب األميركيين، ولطالما قلنا المصالح القومية األميركية، كما أنها ال توفر 

عند الحديث عن مسألة غزة بأن غزة كيان رئيسي.. عفوا، السلطة الفلسطينية والفلسطينيون، وحماس 
هم... السبب الرئيسي الذي يجعل الوضع األمني والحالة في غزة سيئة إلى هذا الحد، ما جعل 

لنظيفة مشكلة وما إلى ذلك.. وينبغي أن تهتم حماس بشعبها لكنها الكهرباء مشكلة، وما جعل المياه ا
رفضت القيام بذلك، وقامت بدال من ذلك بإنفاق أموالها على أنواع أخرى من المشاريع وأنتم تعلمون 

 بالضبط إلى ماذا أشير".
 29/8/2018القدس، القدس، 

 
 جائزة لحماس دّ طينّية يعأي إعادة ترتيب لألوضاع في غّزة بدون السلطة الفلس فريدمان: .52

قال سفير الواليات المتحدة األمريكية في "إسرائيل"، "دافيد فريدمان" خالل : وكاالت -واشنطن 
محادثة مغلقة مع يهود أمريكان يوم أمس الثالثاء أن فرص التوصل إلى تسوية في قطاع غزة 

 ضعيفة جدا.
يث يدور عن مرض ليس له عالج، حيث "معاريف" العبرية، أوضح فريدمان أن الحد لصحيفةووفقا 

أن "إسرائيل" ال تملك في الوقت الراهن سوى إدارة هذا المرض والتعايش معه، وليس القضاء عليه 
 والتوصل إلى حل طويل المدى في ظل الظروف الحالية.

وأضاف فريدمان أنه طالما لم يتم تحقيق المصالحة الداخلية بين فتح وحماس وما يعقبها من عودة 
السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، فإن أقصى ما يمكن فعله مع غزة هو وقف إطالق النار المتبادل بين 

 حماس و"إسرائيل" وليس تحقيق تسوية وتهدئة طويلة.
"إسرائيل ال ترى بأن هناك داعيا للدخول في حرب جديدة مع غزة، وذلك ألن الحرب  كما أضاف أن

األمر الذي يعرض حياة الكثيرين للخطر وليس في ذلك أي نوع لن تجني ثمارها إال بالدخول البري 
 من المنطق، حيث إن إسرائيل تنظر إلى وقف إطالق النار على أنه الخيار األمثل".

في سياق آخر، هاجم فريدمان خالل المحادثة رئيس السلطة محمود عباس قائال "إن الغضب 
أبو مازن األخيرة المتعلقة بقطاع غزة بما في  والحراك الشعبي في غزة جاء كنتيجة مباشرة لقرارات

واستطرد فريدمان في الحديث عن الصعوبات التي تواجه  ذلك تقليص الميزانيات والرواتب المالية.
مسيرة التسوية في غزة بالقول "إن مشكلة إسرائيل وأمريكا تكمن في أنه في حال تم تجاوز السلطة 
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لهم، فإن هذا سيكون بمثابة جائزة نادرة لحركة حماس، األمر الفلسطينية وارعمار قطاع غزة بدون تدخ
 الذي سيعزز مكانتها في الضفة وغزة وسيخلق مشكلة كبيرة".

 29/8/2018، وكالة سما اإلخبارية
 

 مخطط أمريكي لعقد قمة اقتصادية بمشاركة السلطة واالحتالل .53
األمريكي برفقة وزير المالية في حكومة  قالت القناة العبرية الثانية إن وزير المالية: فلسطين المحتلة

االحتالل اتفقا اليوم على عقد قمة دولية تجمع وزراء المالية في معظم دول العالم، وستناقش القمة 
وأضافت القناة أن القمة ستعقد نهاية شهر كانون الثاني/  سبل التنمية االقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وأكد عدد من وزراء المالية في الدول الكبرى بأوروبا حضورهم يناير القادم في دافوس بسويسرا، 
 للقمة، وهنالك نية أيضاا لدعوة مندوبي دول الخليم العربي والسعودية والسلطة الفلسطينية أيضاا.

وبحسب القناة الثانية أيضاا أن وزير المالية في االحتالل "كحلون" كان يخطط لعقد القمة منذ عدة 
ت مع وزراء المالية في دول أوروبية، كذلك أجرى محادثات مع رئيس الوزراء أشهر، وأجرى نقاشا

 الفلسطيني رامي الحمد هللا الذي زعمت القناة أنه في تواصل دائم مع "كحلون".
 29/8/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تقلةفلسطين بإقامة دولة مس ماليين عامل حول العالم يدعمون حقّ  210شارون بيرو:  .54

ماليين عامل  210( شارون بيرو، أن ITUCأكدت أمين عام االتحاد الدولي للنقابات ) :وفا –نابلس 
 وعاملة حول العالم يدعمون الحق الفلسطيني المشروع بإقامة دولة ديمقراطية مستقلة.

 جاء ذلك في تصريحات المسؤولة الدولية التي تزور فلسطين حالياا لالطالع على أحوال العمال
 الفلسطينيين والعامالت، خالل لقائها العديد من المسؤولين الفلسطينيين.

وعقدت الضيفة الدولية مؤتمراا صحفياا بمشاركة شاهر سعد في مقر االتحاد العام لنقابات عمال 
فلسطين بمدينة نابلس، أكدت فيه العديد من المواقف الداعمة لكفاح شعبنا وكفاح العمال والعامالت، 

مليون عامل وعاملة حول العالم، الذين يؤيدون  210: "أنا معكم اليوم ألنقل لكم تحيات حيث قالت
 حقكم بإقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعلنت أمام الحضور عن أن المؤتمر العام القادم لالتحاد الدولي للنقابات الذي سيلتئم في شهر 
ب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع م سيدعم مطلب الشع2018كانون أول 
 م.1967من حزيران 
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وأضافت: بأنها ستعمل مع شعبنا ومع مؤيدي حقه المشروع لنيل حريته إلجبار الحكومة اإلسرائيلية 
( التي ال 101على مجابهة سماسرة بيع التصاريح للعمال ألنها مخالفة التفاقية العمل الدولية رقم )

يز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، ووضع حد لمالحقة العمال من قبل جيش تج
االحتالل اإلسرائيلي، أثناء توجههم ألماكن عملهم داخل إسرائيل، وتزويدهم بمعدات ووسائل الصحة 

 والسالمة المهنية لتخفيض حجم إصابات العمل القاتلة والتي زادت هذا العام بشكل كبير.
ليس من حق الرئيس ترامب منح القدس الشرقية لإلسرائيليين، وهي منطقة محتلة بإجماع كما قالت: 

المجتمع الدولي، وأن السالم لن يتحقق بطريقة عمل )ترامب( الذي يتالعب بأمل الشباب 
الفلسطينيين، ويغلق األفق أمام سعيهم الصادق لتحقيق السالم، كما أن قرار ترامب سيؤثر بشكل 

 تقبل المنطقة ويضاعف العنف فيها، الذي يحرق بدوره فرص العمل.جوهري على مس
كما أعلنت عن موقفها الرافض لقانون القومية اإلسرائيلي، ألنه يعمق الفوارق بين الشعوب ويغذي 

 الكراهية، وله أثر مدمر على مستقبل العمل.
 29/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ا من البلدة القديمة بالخليلدولي   ااالحتالل يطرد وفدًا برلماني   .55

طرد جنود االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، وفداا برلماني اا دولي اا كان في زيارة تضامنية : الخليل
 مع سكان البلدة القديمة في الخليل، ومنعوهم من إتمام زيارة نظموها لشوارع وحارات البلدة.

عضواا برلماني اا  11أجل السالم والعدالة الدولية: إن  وقال عيسى عمرو، مدير مؤسسة العمل من
تشيلي اا كانوا ينظمون زيارة لعدد من األحياء في البلدة القديمة بالخليل، وتمكن الوفد من زيارة المسجد 

 اإلبراهيمي وحارة الساليمة والبركة والمدرسة اإلبراهيمية وشارع الشهداء.
د لدى دخوله إلى حي تل الرميدة، ومنعوهم من الدخول وبين أن جنود االحتالل أحاطوا بالوف

 وطردوهم بذريعة أن الحي منطقة عسكرية مغلقة.
 29/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األمريكيةاألونروا تفتح مدارسها في غزة رغم تقليص المساعدات  .56

في قطاع غزة بعد العطلة  أ ف ب: أعادت وكالة )األونروا( األربعاء فتح المدارس التي تديرها -غزة 
 الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الواليات المتحدة.
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المتحدة عن مخاوف من  األممالفلسطينية بعدما عبرت  األراضيوانطلق العام الدراسي الجديد في 
مجددا في  إلغالقهاقد تضطر  أنهاحذرت من  األونرواعدم التمكن من إعادة فتح المدارس، لكن 

 التمويل. حال نقص
ألف تلميذ من أبناء الالجئين وهم يرتدون زيهم المدرسي الموحد،  281وفي الصباح الباكر توجه نحو 
مدرسة في القطاع، وفق ما قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم  274إلى مدارسهم البالل عددها نحو 

 األونروا في غزة لوكالة فرانس برس.
مدرسة لالجئين الفلسطينيين في غزة والضفة  700أكثر من  وقالت األونروا إنه سيتم إعادة فتح

 الغربية ولبنان وسورية واألردن في األيام المقبلة.
من جهته قال كريس غانيس المتحدث باسم منظمة األونروا لفرانس برس إنه ال يزال من الممكن أن 

وأوضح  ويل جديد.تجبر الوكالة على إغالق المدارس في غضون شهر إذا لم يتم الحصول على تم
 ليس لدينا ما يكفي من المال إلبقاء المدارس مفتوحة بعد نهاية أيلول". الحالي،"في الوقت 

 217د من جانبه أوضح أبو حسنة أن األونروا "فتحت المدارس رغم المخاطرة الكبيرة، لدينا عجز ب
ليون دوالر من الدعم م 300وأكد أن الواليات المتحدة "اقتطعت  مليون دوالر وهذا غير مسبوق".

مليون دوالر لألونروا وهذا أخطر ما تعرضت له الوكالة" مضيفا  60المقرر سنويا وقدمت فقط 
على المحك في  األوسطالفلسطينية ومناطق الشرق  األراضيألف تلميذ في  530مستقبل  أن"بالتالي 

لم أمام هذا التهديد لكنه أضاف "سنواصل تقديم الخدمات ولن نستس حال عدم توفير التمويل".
مليونا". وبين أنه "تم توقيع  217مليونا إلى  446الوجودي، األونروا استطاعت تخفيض العجز من 

ويقول أبو حسنة "نحتاج في قطاع  مدرسا في قطاع غزة وفق نظام العمل اليومي". 750عقود مع 
 مدرسة أخرى على األقل". 270غزة لبناء 

 29/8/2018، 48عرب 
 

 التنسيق األمني يتطلب من السلطة إعادة توصيف نفسهااستمرار  .57
 د. عدنان أبو عامر
في ذروة القطيعة السياسية بين السلطة الفلسطينية و)إسرائيل(، أو هكذا يبدو، تتواصل اللقاءات 
األمنية على قدم وساق، رغم أن المستوى األمني بالعادة يكون تابعا تلقائيا لمن هو أعلى منه في 

سياسي، ومن الضرورة بمكان أن يكون التنسيق األمني إحدى ثمار التواصل السياسي، المستوى ال
 وليس العكس.
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لكن الحاصل في الضفة الغربية في الشهور األخيرة أمر عصي على االستيعاب والمنطق السياسي، 
ية منذ ففي الوقت الذي تجمدت فيه المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيل

، ال زالت الحميمية تسود أجواء العالقة بين الضباط من الجانبين، الفلسطينيين والمحتلين، 2014
سواء من خالل تبادل المعلومات األمنية، أو اللقاءات التنسيقية، أو االتصاالت على المستوى 

 األعلى بين كبار الضباط.
ة بكشف األجهزة األمنية التابعة للسلطة تجلى هذا التنسيق األمني سيئ الصيت في ا ونة األخير 

الفلسطينية عن عملية تفجيرية ضد دوريات للجيش اإلسرائيلي في بعض مناطق الضفة الغربية، مما 
لقي ترحيبا إسرائيليا وتغطية إعالمية واسعة لدى اإلسرائيليين، ألن هذا الجهد األمني الفلسطيني 

 ن موت محقق.صان دماء إسرائيلية، وحمى جنود االحتالل م
لعل التعاون والتنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية و)إسرائيل( منصوص عليه في اتفاقات أوسلو، 
ويعتبر نتيجة من نتائم التفاوض السياسي والمباحثات السياسية بينهما، وفي الوقت الذي تتعثر هذه 

قى محتفظا بذات المستوى من المفاوضات فمن الطبيعي أن يتزعزع هذا التنسيق، أو على األقل ال يب
 التعاون والحرفية، وكأن األمور في المسار السياسي تسير "عال العال".

لكن الحاصل اليوم أن األجهزة األمنية الفلسطينية تعمل بمنأى عن تعثر المسار السياسي، وكأنها 
ي دأبت على تقديس تقدم خدمات مقاولة أمنية لالحتالل اإلسرائيلي، بعيدا عن مرجعيتها السياسية الت

التنسيق األمني، وتعتبره رأس مالها مع االحتالل، والحبل السري الذي يبقي رأسها فوق الماء، رغم 
 أن بإمكانها أن تجمده لبعض الوقت إلشعار االحتالل بالخطر الذي قد يتهدده في الضفة الغربية.

ة في هذه األيام أنه يجعلها تتماهى خطورة التنسيق األمني الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطيني
مع مصالح االحتالل، بمعنى أكثر وضوحا فإنها ال تالحق المقاومة في الضفة، وال تسلم كوادرها 
لالحتالل، وال تتبادل المعلومات األمنية مع الشاباك، فقط خدمة له، بل إن الخطورة هنا أنها ترى 

ذا لعمري تطور خطير في عملية غسيل الدماغ نفسها واالحتالل في مسار واحد ضد المقاومة، وه
 الجارية على قدم وساق.

أخيرا.. أفهم أنه قد تكون هناك تباينات في الرأي بين فتح وحماس، والسلطة الفلسطينية وباقي 
الفصائل، لكن االختالف والتباين شيء، والمالحقة بهدف االستئصال واالقتالع شيء آخر، فهل 

منية ذراعا أمنيا كامال لد)إسرائيل(، رغم وجود بعض الوزارات والهيكليات باتت السلطة وأجهزتها األ
 الحكومية التي تغطي سوأتها؟

 30/8/2018، فلسطين أون الين
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 ما الذي ستفعله القيادة الفلسطينية؟ .58
 ماجد كيالي

انب ما يفترض إدراكه جيداا من جانب القيادات الفلسطينية، في المنظمة والسلطة والفصائل، ومن ج
السياسيين والمثقفين والنشطاء الفلسطينيين، من المهتمين بالشأن العام، أن األزمة الفلسطينية لم تعد 
تتعل ق، هذه المرة، بالتحديات التي تواجهها حركتهم الوطنية، ضعفها، واختالفاتها، وتقادمها، وفوات 

الختالل الفادح بينها وبين إسرائيل شرعيتها، واستراتيجيتها المضطربة، وتوظيفاتها الخارجية، وأيضاا ا
في موازين القوى والمعطيات العربية والدولية، فقط، إذ هي باتت تتعل ق، أيضاا، بالمسارات الجارية 
التي تمه د، أو تفضي، أو تسه ل، محاوالت إزاحة قضية فلسطين من جدول األعمال العربي والدولي، 

 وحتى اإلسرائيلي، جملة وتفصيالا.
 

 اإلطار، يجدر بالمعنيين التعامل بجدية وبمسؤولية وبحذر بالغ مع عديد من المعطيات وأهمها:في هذا 
تغيير مبنى القضية الفلسطينية، صحيح أن اإلدارات  إلىأوالا، سعي اإلدارة األميركية الحالية 

على نحو  المتعاقبة ظلت منحازة إلى إسرائيل، وظلت تغطي سياساتها، لكننا اليوم إزاء إدارة تتبنى
واضح، وبجرأة بالغة، قلب الطاولة على كل شيء، بما فيها على اعتبارها راعياا نزيهاا ووسيطاا محايداا 
وطرفاا موثوقاا، في ما اعتبر، منذ قرابة ثالثة عقود، بعملية السالم. وقد تمثل ذلك، كما شهدنا، في 

بناء المستوطنات في الضفة، ال  اعتراف إدارة ترامب بالقدس كعاصمة موحدة إلسرائيل، وتجاهلها
سيما مع سعيها إلى شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين، من خالل خطوتها المرتقبة )ربما 
الشهر المقبل( في شأن وقف تمويل وكالة "أونروا" )لغوث وتشغيل الالجئين(، وارعادة النظر بتعريف 

من خمسة ماليين، أي عبر إخراج  الالجئين الفلسطينيين، بما يحصر عددهم بنصف مليون، بدالا 
( من إطار هذا التعريف، وتحميل مسؤولية النصف مليون الجئ 1948أوالد وأحفاد الالجئين )

للسلطة الفلسطينية. وما ينبغي إدراكه هنا، أن ثمة في الواقع ما يسهل على اإلدارة األميركية مثل 
ذكورة، لعدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها، ذلك التوجه، الذي ال يقتصر على عجز تمويل المنظمة الم

عن سابق تصميم، فقط، إذ إن هذا األمر يشمل، خصوصاا، اختفاء مخيمات أو مجتمعات الالجئين، 
في بلدان اللجوء األساسية، ال سيما في لبنان وسورية والعراق واألردن )في البلدان الثالثة األولى 

وطن في بلدان غربية، والمواطنة في األردن(، كما يشمل ذلك بحكم التشريد واللجوء ثانية وتالياا الت
غياب اإلجماعات الوطنية الفلسطينية، وتهميش منظمة التحرير، التي ظل ت لنصف قرن في مثابة 
الكيان السياسي المعنوي الموحد للشعب الفلسطيني، لمصلحة سلطة تحت االحتالل، والمشكلة أن 

القيادة الفلسطينية، أو بحكم الطريقة التي أدارت بها الوضع ذلك تم، بين أسباب أخرى، بإرادة 
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(، بإعطائها األولوية لكيان السلطة، في مقابل إبقاء 1993الفلسطيني، منذ عقدها اتفاق أوسلو )
المنظمة كإطار هامشي، ضعيف، ومن دون أي محاولة إلعادة البناء والتجديد والتفعيل، التي 

زمن. ومعلوم أن المجلس الوطني الفلسطيني عقد ثالث دورات له، تحتاجها المنظمة بالفعل ومنذ 
)لترميم عضوية اللجنة  2009، والثانية في 1996(، األولى في 2018-1991عاماا ) 27خالل 

التنفيذية( والثالثة أواخر نيسان )أبريل( من العام الحالي، أي أنه عقد دورتين عاديتين في ربع قرن 
 (، بموجب اتفاق أوسلو.1967ة والقطاع المحتل ين )من قيام السلطة، في الضف

ثانياا، تهميش القضية الفلسطينية على الصعيد العربي، إذ غابت تماماا مصطلحات أو مفاهيم الصراع 
إسرائيلي، لكن ليس على  -اإلسرائيلي، وباتت المسألة تتعلق بمجرد صراع فلسطيني  -العربي 

نما على الجزئيات، فقط،  بحيث باتت المسألة تتعلق ببناء مستوطنة هنا أو هناك، أو الكليات، وار
بتخفيف اإلجراءات التسلطية اإلسرائيلية في المسجد األقصى، وتخفيف القيود على دخول 
الفلسطينيين إلى القدس، وتخفيف السيطرة على المعابر. طبعاا، ثمة مسؤولية للقيادة الفلسطينية في 

اقع حركة تحرر وطني ضد استعمار استيطاني عنصري، إلى كل ما حصل، فهي التي انتقلت من و 
واقع سلطة تحت االحتالل، وهي التي أشاعت صورة مضللة، عند شعبها وعند العالم، عن إمكان 
استقالل الفلسطينيين في دولة، على رغم السياسات اإلسرائيلية الواضحة، التي ال تتيح أي استقالل 

نما حتى في للفلسطينيين، في كل المجاالت، أي  ليس في المجالين السياسي واألمني فقط، وار
المجالين االقتصادي واإلداري، وحتى الرئيس الفلسطيني ذاته، اعترف في خطابات له بأن 
الفلسطينيين ال يملكون سلطة، إذ إن السلطة ما زالت لالحتالل. أيضاا، الوضع على الصعيدين 

نما محاور العربي واإلقليمي ساهم في تهميش القضية الف لسطينية، إذ لم يعد ثمة نظام عربي، وار
عربية متنافسة أو متنازعة، كما باتت كل دولة عربية مشغولة بأوضاعها الداخلية، وبالتحديات 
الخارجية التي تواجهها. وال يمكن في هذا السياق إال أن نذكر بدور إيران التي ساهمت سياساتها في 

هميش القضية الفلسطينية، بعد أن باتت إيران، بتدخالتها خلق المحاور العربية المختلفة، وت
وميليشياتها الطائفية والمذهبية المسلحة، خصوصاا في المشرق العربي )سورية ولبنان والعراق وحتى 
اليمن( ال تقل خطورة عن إسرائيل، بخاصة أنها استطاعت، في العقدين الماضيين، تقويض البنى 

دان المذكورة، أكثر مما استطاعت إسرائيل في سبعة عقود. والمشكلة أن الدولتية والمجتمعية في البل
ذلك كله حصل مع ادعاءات إيران اعتبارها قضية فلسطين قضيتها المركزية، ومع كل ادعاءاتها عن 
الصراع مع إسرائيل، ودعم المقاومة. هكذا تمت إزاحة قضية فلسطين من سلم األولويات في األجندة 

مية والعربية، من الناحة العملية، على رغم بقائها مجاالا لالدعاء والتوظيف والمزايدة في الدولية واإلقلي
الخطابات السياسية لهذه الدولة أو تلك. لذا، فلعل هذه المعطيات، الفلسطينية والعربية واإلقليمية، 
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ديد الضغوط هي التي شج عت اإلدارة األميركية في محاوالتها تغيير مبنى قضية الفلسطينيين، وتش
على قياداتهم، لفرض اإلمالءات عليها، ما يسمح، ربما، بخلق واقع جديد على هذا الصعيد، قد يفتح 
على أفق آخر لعالقة إسرائيل مع دول المنطقة، يختلف تماماا عما كان سابقاا، أي منذ إقامة 

 إسرائيل.
، تتحمل المسؤولية عما آلت أليه قضية ثالثاا، كما قدمنا، فإن القيادات والكيانات السياسية الفلسطينية

شعب فلسطين، من التدهور أو التهميش أو اإلزاحة، ما يتمثل راهناا بمسعى اإلدارة األميركية تفكيك 
هذه القضية وتجزئتها، إذ إن القيادة الفلسطينية رضيت بذلك، أو انخرطت فيه، وفق ما جرى في 

ل القضايا األساسية )القدس والالجئين اتفاق أوسلو، الذي جز أ شعب فلسطين وحقوقه و  قضيته، وأج 
والمستوطنات والحدود(، كما بواقع تحولها إلى سلطة، قبل إنجاز مرحلة التحرر الوطني، وتهميش 
منظمة التحرير. كما يمكن تمثل ذلك بمحاوالت تكريس الفصل السياسي، بعد الفصل الديموغرافي، 

االنقسام الفلسطيني، بين "فتح" و"حماس"، وبين سلطة كل بين الضفة وقطاع غزة، وتالياا، تكريس 
منهما في إقليمه. وفي هذا المجال، ربما يصح  القول بأن الفلسطينيين باتوا اليوم على عتبة اتفاق 
جديد مع إسرائيل، لكن مع "حماس"، بعد أن توافرت مجموعة من العوامل الضاغطة على تلك 

حصار على غزة، التي يقطنها مليونا فلسطيني يعيشون ظروفاا الحركة، والتي من ضمنها، تشديد ال
، ويشكلون ضغطاا قوياا على سلطة حماس، مع تعم د إسرائيل توجيه 2007صعبة وقاسية، منذ 

ضربات عسكرية مدم رة للقطاع بين فترة وأخرى، ضمنها شن ها ثالث حروب مدمرة على القطاع 
ربعة آالف من الفلسطينيين مع عشرات ا الف (، ذهب ضحيتها أكثر من أ2014-2012-2008)

من الجرحى، إضافة إلى مساعي تجفيف موارد هذه الحركة المالية، بعد إغالق األنفاق وتشديد 
الحصار ووقف التدفقات المالية من كل الجهات وتعثر عمليات المصالحة الفلسطينية، سواء بسبب 

تاجين، أولهما، أن "حماس" وصلت إلى طريق شروط "فتح" أو بسبب شروط "حماس". وثمة هنا استن
مسدود، وأنها أخفقت في كل الطموحات أو التوهمات التي حف زتها على أخذ السلطة في غزة 

(، على رغم رفضها اتفاق أوسلو، فهي لم تستطع تحويل القطاع إلى منطقة للمقاومة، وال 2007)
ع، بطريقتها في إدارة القطاع، إقناع للتحرير وال لدحر االحتالل من الضفة. بل إنها لم تستط

الفلسطينيين، ال سيما في غزة، بأنها قدمت نموذجاا بديالا للسلطة أفضل من النموذج الذي قدمته فتح 
عاما من  31في الضفة الغربية. وثانيهما، أن ما يحصل يفيد بأن "حماس" وصلت، أو انتهت، بعد 

عاماا من الكفاح  28و انتهت غريمتها "فتح"، بعد (، إلى حيث وصلت أ2018-1987الكفاح المسل ح )
سلطة، في غزة وفي الضفة، بحيث أضحى  –(، أي إلى مجرد دولة 1993-1965المسلح  )

 الفلسطينيون إزاء احتمال "دولتين" أو سلطتين تحت االحتالل.
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أوالا، عن  ا ن، لعل المآالت، أو المسارات، المذكورة تحض  على التفكير، أو التساؤل، المشروع،
نهم الكفاح المسلح، وعن جدواه، ال سيما مع تجربة باهظة الثمن، ومع نتائم كان يمكن تحصيلها 
بوسائل سياسية، أو بوسائل كفاح شعبية أقل كلفة، طالما األمر يتعلق بحكم ذاتي ال أكثر. وثانياا، 

والفصائل، فليس من  أي كل من المنظمة والسلطة السياسية،حول معنى، أو جدوى، دور الكيانات 
المعقول سيادة الجمود والتكلس في البنى السياسية الفلسطينية، أو اإلبقاء على كيانات لم تعد تجد أو 
لم تعد تفعل شيئاا، ال سيما أن الوضع بات يتطلب إيجاد كيانات سياسية أكثر تعبيراا عن الشعب 

ر قدرة على حمل تطلعاته. ثالثاا، ال بد من الفلسطيني وأكثر تمثالا لتجمعاته وحقوقه وأولوياته، وأكث
إطالق ورشة تفكير بخصوص الخيارات أو الرؤى السياسية التي يمكن أن تحيي األمل في قلوب 
ز إدراكاتهم لكونهم شعباا واحداا، بقضية واحدة،  الفلسطينيين، وأن تجدد طاقتهم الكفاحية، وأن تعز 

اعية والسياسية، رؤى سياسية تستعيد التطابق بين على رغم اختالف أوضاعهم القانونية واالجتم
 قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين.

فتح"، هي صاحبة القرار، "باختصار، ما زالت القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و
 والمسؤول األول، عن كل ما جرى وما سيجري، من موقعها في القيادة، والسلطة، واستحواذها على
موارد الفلسطينيين، وبحكم غياب المجتمع المدني الفلسطيني وضعفه وتشت ته، لذا فعلى ما تفعله تلك 

 القيادة، أو ما ال تفعله، يتوقف الكثير، إن سلباا أو إيجاباا.
 30/8/2018، الحياة، لندن

 
 استكمااًل للحوار مع حزب هللا! .59

 عريب الرنتاوي
الميادين، إلى مساحات لم نكن ننتظر ولوجها... لكن ذكاء مقدم أخذنا الحوار مع حزب هللا على قناة 

البرنامم الزميل كمال خلف، وحيوية الحوار مع نواف الموسوي وعبد الباري عطوان ورقي ه، دفع القناة 
لتخصيص حلقة ثالثة إضافية من برنامم "قواعد االشتباك"، خشصصت للحديث عن "الحرب الناعمة" 

وحلفاؤه في "محور المقاومة والممانعة"، وما إذا كان هذا المحور يتوفر على  التي يتعرض لها الحزب
 مرجعية فكرية تجعله جاذباا لشعوب المنطقة وحركاتها السياسية.

وألن الزمن على الشاشة قصير وسريع، مهما طال واستطال، فلم يكن ممكناا على امتداد الحلقات 
لغة األهمية والجوهرية، لذا نجد ضرورة للتفصيل في هذا الثالث، تقديم إجابات وافية على أسئلة با

المقال، وربما غيره من المقاالت القادمة، لبعض ما أوجزناه وقلناه على عجل على شاشة المحطة 
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التي نجحت في تسجيل حضور شعبي متميز، وباتت من بين حفنة قليلة من القنوات "الجماهيرية" 
 في العالم العربي.

محور المقاومة والممانعة"، يصعب الحديث عن "محور متماسك" بين مكوناته عند الحديث عن "
المختلفة، فلكل مكون منها، حساباته المعقدة وظروفه وأولوياته، بل ولكل منها تحالفاته التي "ال 
تنسحب" بالضرورة على بقية المكونات، فتركيا التي تحتفظ بعالقات قوية مع طهران، تبادل دمشق 

لكراهية والعداء... وحماس التي تتقرب من حزب هللا وطهران، تبدو "منبوذة" في دمشق، أشد مشاعر ا
 وال أفق قريباا الستئناف العالقات بين الطرفين.

ال مظلة فكرية واحدة تنتظم عمل وتؤطر رؤية ونشاط هذا المحور... طهران )والضاحية الجنوبية(، 
سة من "الشيعية السياسية" لم تنجح حتى ا ن في توحيد تدينان بالوالء لنظرية "والية الفقيه"، ولمدر 

الشيعة العرب وفي اإلقليم خلفها، ناهيك عن "جذب" التيارات السياسية والفكرية واالجتماعية 
 –األخرى... ودمشق، يفترض أنها محكومة بالحزب القائد، وحزب البعث ينتمي لمدرسة قومية 

ن الغالبية الساحقة لسكان البالد )واستتباعاا أعضاء علمانية، فضالا عن االختالف المذهبي بي
الحزب( مع طهران وحزب هللا... أما حماس، وبفرض أنها ما زالت محسوبة على هذا المحور، فإن 
والءاتها اإلخوانية ليست خافية على أحد، بل هي عميقة ومتجذرة إلى حد يصعب معه تصديق أن 

 حتى ولو أعلنت عن ذلك علناا ورسمياا.الحركة "فكت ارتباطها" بالجماعة األم، 
أنماط الحكم في فضاء هذا المحور )إيران وسورية(، ليست جاذبة ألحد، فنظام والية الفقيه لم يكن 
جاذباا للنشطاء والسياسيين من مختلف التيارات السياسية والفكرية العربية، وثمة معارضة قوية له في 

اشتهر بكونه طارداا لمخالفيه، ومؤخراا لمواطنيه، ولعله بحكم  الداخل اإليراني... والنظام في سورية،
طبيعته، كان مسؤوالا عن اندالع األزمة السورية، على خلفية الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالحرية 
والكرامة والعيش الكريم، قبل أن تختطف من قبل جماعات أصولية وأجهزة استخبارات إقليمية 

ا البالد بأكمها، إلى ساحة واسعة لد"حروب الوكالة" التي ستتحول الحقاا إلى ودولية، وتتحول معه
 "حروب أصالة" في سورية وعليها.

ثالثة عوامل قوة، ما أن يتخلى حزب هللا عنها، سيجد نفسه في مسار انحداري لن يتوقف ... األول؛ 
المفهوم لتشمل ساحات عربية توسعة لهذا  وأيةالمقاومة تعني حصراا مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، 

أخرى، عن اختيار أو اضطرار )ال فرق(، جعلت وستجعل منه، جزءا من المشكلة وسبباا في 
االنقسام، وستنزع عنه غطاءا شعبياا لطالما كان عنصر قوة حاسم في صعوده غير المسبوق، 

 )حرب تموز(. 2006)تحرير الجنوب( و 2000وتحديداا في الفترة من 
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تصل بجدلية السلطة والمقاومة، فكلما اقترب الحزب من السلطة في لبنان وانخراط في الثاني؛ وي
ملف "الخدمات" و"محاربة الفساد" وتقاسم الكعكة، كلما كان ذلك على حساب "مقاومته"، وذلك مسار 
حتمي، ال تنفع معه أحسن النوايا، وال أطيب األمنيات، وقد مرت به حركات تحررية وطنية متعاقبة، 

 بل ويمكن القول إن أي منها ينجو من أصعب المصائر والمآالت.
المذهبي في خطاب الحزب، والذي يتصاعد بدل أن يتناقص،  –والثالث؛ ويتعلق بالمنسوب الديني 

نساني  ديمقراطي، كلما  –تقدمي  –إذ كلما ابتعد الحزب عن خطاب وطني لبناني، وقومي عربي، وار
 أخيله"، في نهاية المطاف. غرق في المذهبية، مقتله و"كعب

ن كانتا تخدمان وجهة نظر  في الحلقتين األخيرتين من البرنامم، أورد نواف الموسوي واقعتين، وار
كاتب هذه السطور، بدل أن تخدما وجهة نظره، األولى، نصيحة مبكرة أسداها الراحل محمد حسنين 

ا أن )قتال إسرائيل( كفيل وحده هيكل للسيد حسن نصرهللا ذات لقاء في منتصف التسعينات مفاده
بكسب معركة الحزب السياسية واإلعالمية الضارية مع معسكر خصومكم الكبير والممتد... والثانية؛ 
عرض تلقاه حزب هللا من قيادة جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، يستبطن االستعداد لالنخراط 

سهم المرشد ذاته، وتحت قيادة الحزب، في مقاومة الحزب بعشرة آالف مقاتل من الجماعة، وعلى رأ
 .2006آب  وذلك في خضم حرب تموز/

البوصلة فلسطين )لمن أراد المقاومة بالطبع(، ومن يفقدها، طائعاا أم مرغماا، اضطراراا أم اختياراا، 
تائه ال محالة... والطريق إلى فلسطين يمر من فلسطين، وقد آن أوان إسقاط النظريات التي نشأت 

انخراط هذا الطرف العربي/ اإلسالمي أو ذاك في حروب جانبية: اليوم شط العرب وغداا لتبرير 
فلسطين... اليوم الكويت وغداا فلسطين... اليوم إدلب أو صعدة وغداا فلسطين... كل هذه الطرق 

 أودت بأصحابها وأوصلتهم إلى أماكن عدة، بيد أن فلسطين لم تكن من بينها.
 30/8/2018، الدستور، عّمان

 
 "األونروا" منظمة "داعمة لإلرهاب": فرصة تاريخية لنتخّلص منها .61

 البروفيسور آريه الداد
يخيل أن األمم المتحدة تجتهد بكل قوتها لتعرب عن الندم على هذا  1947تشرين الثاني  29منذ 

علنية  القرار. فمؤسساتها ومنظماتها تعنى أساسا بالشجب، باالستنكار، بتزوير التاريخ، وبأكاذيب
وخفية. ونحن نسل م بها بفهمنا أن للعرب أغلبية تلقائية في الجمعية العمومية وفي منظمات األمم 

 المتحدة.
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ولكن أساس مساهمة المنظمة في تخليد النزاع بين اليهود والعرب في "بالد إسرائيل" هو من خالل 
الذين هربوا من البالد في العام  لئكأو الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين،  أقيمت". فقد األونروا"

، بعد أن فشلت محاولتهم تصفية دولة إسرائيل الشابة. ولكن بدال من االهتمام بتأهيل 1948
الالجئين، أصبحت الوكالة قوة تحريك وتغذية للتعليم على الكراهية والتحريض وجهاز التأهيل 

دة تدعمهم، تزيف وتضخم أعدادهم، تعالم ". سبعين سنة واألمم المتحاإلرهاباأليديولوجي لمنظمات "
مرضاهم، وتقيم لهم شبكة كبرى من المدارس، ليست سوى دفيئات لتنمية جيل "المخربين" التالي. 

المتحدة بأن كل البالد لهم، وقريبا سيطردون اليهود  األممهكذا سنة بعد سنة، يتعلمون في مدارس 
" هي وكالة األونروا: "أخرىيجدر أن يقال مرة مرة، ولكن  ألفكشتب هذا  أنمن هناك. لقد سبق 

الالجئين الوحيدة في العالم التي مكانة اللجوء فيها خالدة. الالجئ وكل أنساله وأنسال أنساله 
سيتمتعون إلى األبد بمكانة اللجوء وباإلغاثة، دون أي محاولة إلعادة التأهيل، وكل ذلك من أجل 

ذين سيأتون لقتل اليهود على أمل طردنا من هناك. عشرات تربية جيل وراء جيل من "المخربين" ال
ماليين الالجئين في العالم اسكنوا وأعيد تأهيلهم منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء الالجئين 

، بل إنسانية" ليست منظمة األونرواالفلسطينيين. من نصف مليون أصبحوا خمسة ماليين. ألن "
 طالب إسرائيل منذ سنوات بتفكيك هذه المنظمة، وال من سامع.". وتاإلرهابمنظمة داعمة لد"
تماما غيرت الواليات المتحدة سياستها علناا. فإدارة ترامب تعلن نيتها إلغاء )من  األيامولكن في هذه 

فقط نحو  وبإبقائهاناحيتها( مكانة الالجئ لمعظم "الالجئين" الفلسطينيين، نحو خمسة ماليين، 
تمويلهم وفقا لهذا التقليص العددي أيضا. ولما كانت الواليات المتحدة هي  خمسمائة ألف، وكذا

لد"األونروا"، فمعنى التقليص هو خنق الوكالة. لعل األوروبيين يتجندون ليزيدوا  األساسالمتبرعة 
 مساهمتهم قليال، ولكن هم أيضا سيملون.

. ولكن انظروا العجب: من تجند فرصة تاريخية إلصالح عميق وجذري لد"مشكلة الالجئين" أمامنقف 
األونروا؟ جهاز األمن اإلسرائيلي. منذ سنين وهم المدافعون الخفيون عن داعمي  إلنقاذفجأة 

فإن ذلك على المدى القريب من أجل الحفاظ على الهدوء  األمن. حساب جهاز أولئك" اإلرهاب"
لو كان يحرض ضدنا ويربيهم ما يطعمهم ويعالجهم حتى  أحديكون  أنومنع االضطرابات. يريدون 

، أخرىالغد. ال يريدون انتفاضة  –على الحرب علينا. فالحرب هي عمل للمستقبل، واالضطرابات 
وهذه المرة في ورديتهم، ولهذا فهم يضحون بالمستقبل من أجل الحاضر والعاجل. من حيث المبدأ 

ولكن ليس ا ن. ربما بعد خمس  مثلما يقولون في الجيش، من حيث المبدأ هم مع تصفية "األونروا"،
إلى النظام  األمنرئيس وزراء يضرب على الطاولة ويدعو جهاز  أوسنوات. وال يوجد وزير دفاع 
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 أيضاهم  ألنهمهذه أوامر! إغالق "األونروا"!  –المدنية: انتبهوا  ولإلدارةويقول للجيش وللمخابرات 
 يغطون القفى.

نفوت  أن، من شأننا األجهزةة المدى من جانب قادة هذه بسبب هذا الجبن، فان هذه النظرة قصير 
فرصة تاريخية. حان الوقت لتغيير قواعد اللعب حيال األمم المتحدة. في هذه األيام هناك وردية 

المتحدة  األمماحتجاج وتوقيع على عريضة أمام قصر المندوب في القدس للمطالبة بان تعترف 
يوقع. يمكن لهذا  أنف من هناك. كل واحد من القراء يمكنه أن تنصر  أوبسيادة إسرائيل في القدس 

المتحدة ومؤسساتها في منطقتنا. كلما  األمميكون الدعم الشخصي من جانبنا للصراع ضد  أن
 تخلصنا منهم في وقت أقرب يكون ذلك أفضل.

 "معاريف"
 29/8/2018، األيام، رام هللا
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