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 وعباس غير معني بإنجازها وحركة فتح السلطةالمصالحة تراوح مكانها بسبب تعنت : الحية .1
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إن الجهود التي تبذلها 

واألمم المتحدة إلنجاز المصالحة الوطنية والتوصل إلى اتفاق تهدئة تقدمت خطوات كبيرة، مصر 
وطالب الحية خالل مشاركته في الصالون الصحفي الذي  عن أمله في نجاح هذه الخطوات. ا  معرب

نظمه منتدى اإلعالميين، يوم الخميس، حول آخر التطورات السياسية، طالب الطرفين بالمسارعة في 
نشاء ممر مائي.إن ودعا الحية الجهات الراعية إلى تحمل  جاز ما تم عرضه من فتح المعابر وا 

رسالة لهم أن الوقت  ا  مسؤولياتها في حال فشل جهود التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة، موجه
 غير مفتوح أمامكم للوصول إلى إنهاء معاناة غزة ورفع الحصار عنها.

يني قادر على انتزاع حقوقه عبر مواصلة مقاومته ومسيراته السلمية إذا وأشار إلى أن الشعب الفلسط
 .ا  أننا لن نقبل أن نبقى تحت الحصار أو أن نموت جوع ا  فشلت جهود التهدئة ورفع الحصار، مضيف

إلى  ا  وأكد أن الحركة تسير بمسارين جنبا إلى جنب، هما: رفع الحصار، والمصالحة الوطنية، الفت
 ، وليس البحث عن اتفاق جديد.2014القاهرة هو تثبيت لوقف إطالق النار عام  أن ما يدور في
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 كسر الحصار
وشدد الحية على أن حركة حماس وقوى شعبنا تسعى بكل قوة من أجل كسر الحصار المفروض 

استمرار مسيرات العودة الكبرى بكل أدواتها حتى تحقيق أهدافها، وفي  ا  على قطاع غزة، مؤكد
 ة منها كسر الحصار المتواصل على القطاع.المقدم

لى األبد، مشير  إلى أن عنوان رفع  ا  وطالب القيادي في حماس برفع الحصار عن قطاع غزة مرة وا 
لى أن يتم بناء هذا الميناء نريد ممر   ا  مائي ا  الحصار هو أن يكون ميناء في غزة للشعب الفلسطيني، وا 

 اف مباشر من األمم المتحدة.يفتح لنا عالقة مباشرة مع العالم بإشر 
 ونفى الحية ما ُيشاع حول قبول حركة حماس بفكرة إنشاء مطار للشعب الفلسطيني في "إيالت".

 

 مواجهة التحديات
ودعا الحية إلى وحدة وطنية قائمة على الشراكة من أجل مواجهة التحديات العاصفة بالقضية 

 الذي هو دستور المصالحة. 2011اتفاق بتنفيذ المصالحة على أساس  ا  الفلسطينية، مطالب
أنه ال انفكاك  ا  ، مشدداستراتيجيوالمصالحة الوطنية كخيار  2011وأكد التزام حركة حماس باتفاق 

 عن خيار المصالحة، وهي مدخل لمواجهة التحديات كافة التي تواجه القضية الفلسطينية.
 ا  سبب تعنت الرئيس عباس وحركة فتح، الفتونبه الحية إلى أن المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها ب

وجدد التأكيد على أن المصالحة هي خيار حماس  إلى أن عباس غير معنّي بإنجاز المصالحة.
من االستحقاقات والتنازالت، وفي المقابل لم  ا  ، وأن الحركة دفعت في سبيل تحقيقها كثير االستراتيجي

 ديد الحصار على قطاع غزة من قبل الرئيس عباس.نَواجه إال بمزيد من اإلجراءات العقابية وتش
نهاء العقوبات ضد غزة، والذهاب نحو مصالحة  وشدد على أن المصالحة تكمن في رفع الحصار وا 

ونّبه إلى أن شعبنا يريد حكومة وحدة تكون قادرة على مواجهة  حقيقية قائمة على الشراكة الوطنية.
إلى أن حكومة رامي الحمد هللا هي جزء من حصار غزة، ولم  ا  التحديات وتجاوز حالة االنقسام، الفت

 لقيادة الحالة الفلسطينية. ا  تعد مؤهلة وطنيّ 
 

 الدعوة لالنتخابات
وقال الحية إن الخيار الحقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية هو تحقيق الوحدة 

 ين مكونات الشعب الفلسطيني وليس اإلقصاء.الوطنية الحقيقية التي تقوم على الشراكة الحقيقية ب
وأضاف أن الوحدة الوطنية التي نريدها يجب أن تكون قائمة على ما تم التوقيع عليه في القاهرة عام 

 ، وهو ما يمثل القاعدة األساسية لتحقيق المصالحة.2011
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وحدة وطنية مكونة ودعا إلى بناء نظام سياسي فلسطيني بناء  على االتفاق السابق، وتشكيل حكومة 
 من الكل الوطني، وتكون قادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع حالة االنقسام وتجاوزها.

 ا  وأعرب عن اعتقاده من أن حكومة رامي الحمد هللا غير مؤهلة للقيام بهذا الدور؛ ألنها أصبحت جزء
جلس وطني توحيدي جديد وتابع نريد تشكيل م من الحصار على قطاع غزة، ولم تعد حكومة توافق.

إلى  ا  يشارك فيه الكل الوطني دون استثناء، ويكون هو المرشح لحمل الحالة الوطنية العامة، مشير 
وطالب الحية حركة فتح  أن انعقاد المجلس االنفصالي في رام هللا قد قسم الشعب الفلسطيني وأرهقه.

أشهر، مؤكدا  بأن  6إلى  3ضون بالذهاب النتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في غ
 لحل المشاكل كافة. ا  طبيعي ذلك يشكل مدخال  

 

 العقوبات على غزة
على أنها تمثل جريمة وطنية  ا  وطالب الحية بوقف إجراءات عباس االنتقامية ضد قطاع غزة، مؤكد

هدفها وقال إن إجراءات السلطة ضد غزة فاقمت من معاناة أهلها، وكان  وطعنة في خاصرة شعبنا.
أي قبل  2017إلى أن هذه اإلجراءات بدأت في السابع من مارس  ا  باألساس تشديد الحصار، الفت

 تشكيل اللجنة اإلدارية.
وأوضح الحية أن إجراءات عباس تمثلت في التالعب في الشؤون االجتماعية، وقطع مخصصات 

اعد القسري في سياق قهر غزة ، والتقا  األسرى والشهداء، وتخفيض رواتب موظفي السلطة بغزة تعسفيّ 
إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في  ا  دولي ا  وأشار إلى أن هناك توجه واستجابة للضغوط األمريكية.

غزة بعد صموده وتضحياته، إال أن محمود عباس وحركة فتح متعنتون، ويرفضون االنخراط في 
أن تبقى غزة تحت سيف الموت وأضاف أن حركة فتح ورئيس السلطة يريدون  عملية رفع الحصار.

والدمار، لكننا لن نتوانى عن العمل بقوة وبمسيراتنا السلمية لكسر الحصار، وال نخشى التهديد 
 والوعيد.

نهاؤه هو تثبيت وقف إطالق النار الذي تم االتفاق  وتساءل الحية، إذا كان ثمن كسر الحصار وا 
: لكنهم ال ا  الخيانة والجريمة في ذلك، مستدرك، ووقف البالونات وتخفيفها، فما هي 2014عليه عام 

 يريدون رفع الحصار الذي هم متورطون فيه.
ودعا الحية، الرئيس عباس إلى تغيير المسار الذي يتبعه، قائال : "السلوك الفرعوني ال يخدمك؛ 

مازن  وقال: "لم نخذلك يا أبو فشعبك يريد وحدة ورفع الحصار عنه، وال حاجة للمراوحة في المكان".
إلى توحيد حركة فتح وفصائل  ا  في أي موقع دولي أو أممي، لكنك خذلتنا في كل المواقف"، داعي

وأضاف: "ليست حماس وال الجبهتان الشعبية والديمقراطية وال الجهاد اإلسالمي، وال  المنظمة.
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ي في المقاطعة وتابع أن "المجلس الوطن فصائل المقاومة وال المبادرة تقف إلى جانبك يا أبو مازن".
قسم الظهر الفلسطيني والمجلس المركزي؛ عندما ال تحضره أهم خمسة من فصائل العمل الوطني، 

 ماذا يعني هذا المجلس؟ فهو جزء من حركة فتح ومن معها".
 30/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لصهيوني""المشروع ا كتابا  جديدا  يستعرض مقاومة اإلخوان المسلمين ضد  يصدر الزيتونة  .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات كتابا  جديدا  بعنوان "قواعد الشيوخ: مقاومة : بيروت
صفحة من القطع  302"، وهو يقع في 1970-1968اإلخوان المسلمين ضّد المشروع الصهيوني 

 محسن صالح. المتوسط، من تأليف األستاذ غسان دوعر، ومراجعة وتحرير د.
ب على أربعة فصول ومالحق للوثائق والصور، ويعالج بالتوثيق والتحليل واحدة من ويشتمل الكتا

العالمات الفارقة في مسيرة اإلخوان المسلمين بصورة عامة، ومسيرة الكفاح والمشاركة الجهادية في 
 العمل لفلسطين بصورة خاصة.

مقاومة الفلسطينية والكتاب يكشف بشكل علمي الكثير من الغموض عن مرحلة مهمة من مراحل ال
والذي بدا غير معروف في أدبيات وكتابات وتاريخ  1970-1968متعلقة بدور اإلسالميين في الفترة 

 المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية.
وقد عوَّض المؤلف نقص المعلومات المكتوبة بمجموعة واسعة ومهمة من الشهادات التاريخية 

 في تاريخ هذه التجربة.الشفوية، التي سدَّت ثغرة حساسة 
ولم يكن اهتمام اإلخوان المسلمين بقضية فلسطين وليد الحوادث والتطورات التي أعقبت قرار تقسيم 

، ولكنه سبق ذلك التاريخ بزمن طويل. فهم أدرجوا القضية الفلسطينية في قائمة 1947فلسطين سنة 
 ل حزم كقضية إسالمية تهم كل المسلمين.اهتماماتهم منذ بداية ثالثينيات القرن العشرين، وتبنوها بك

ويقول الكتاب: "لقد كانت حقيقة الصهاينة معروفة وواضحة عند اإلخوان المسلمين الذين أدركوا 
مبكرا  طبيعة المشروع الصهيوني، وأنه ال بّد من مواجهته بالجهاد. من هذا الموقف المبدئي 

وقدموا لها ما يملكون من طاقات وقدرات في  واالستراتيجي، استمر اإلخوان المسلمون في طريقهم،
 محيط من المؤامرات واالتهامات".

وتناول الفصل األول من هذا الكتاب أثر األوضاع التي أعقبت النكبة على جماعة اإلخوان 
المسلمين في فلسطين تحديدا ، ونتائج تجربة شباب اإلخوان في قطاع غزة، في العمل الفدائي، في 

الخمسينيات، والتي كان لها أثر كبير في ُمضيِّّ رموز ونشطاء كبار منهم باتجاه النصف األول من 



 
 

 
 

 

 8 ص             4725 العدد:             8/31/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

تشكيل تنظيم مستقل اشتهر فيما بعد باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني وعرف اختصارا  باسم 
 حركة "فتح"، بعد أن وجدوا أن البيئة السياسية ال تسمح بالعمل اإلسالمي المقاوم.

، وصعود نجم المنظمات 1967ثاني التطورات التي أعقبت هزيمة حرب ثم استعرض الفصل ال
 .1968العسكرية الفلسطينية، وخصوصا  حركة "فتح" بعد الصمود واالنتصار في معركة الكرامة سنة 

وكان من نتيجة األجواء الشعبية التي سادت وقتها واندفاع الشباب الفلسطيني، وحتى العربي، للعمل 
يوش العربية المهزومة، أن حدث تحرٌك في أوساط شباب اإلخوان المسلمين باتجاه الفدائي كبديل للج

نشاء قواعد مستقلة لهم في غور  قيادتهم، التي اتفقت مع حركة "فتح" للسماح لإلخوان بالتدريب وا 
 األردن، والعمل المقاوم تحت غطائها.

ومن ثم إقامة قواعد خاصة  وتناول الفصل أيضا مراحل حشد شباب اإلخوان للتدرب على السالح،
لهم وصل عددها إلى ثمانية. وعرض الفصل برامج التدريب الخاصة باإلخوان، وتوزيع قواعدهم 
وتسليحهم، وعملياتهم المشتركة مع حركة "فتح"، والمستقلة بمفردهم، وشهدائهم الذين ارتقوا خالل تلك 

 لي والجيش األردني.العمليات، وعالقاتهم مع المنظمات األخرى، وكذلك مع األها
وتوسع الفصل الثالث في شرح إرهاصات "الفتنة" التي عصفت بالساحة األردنية نتيجة الصراع بين 
العمل الفدائي الفلسطيني وبين النظام األردني، وتناول أسبابها وتداعياتها ونتائجها، وقرار اإلخوان 

وموقفهم من أحداثها، وقرارهم بتفكيك المسلمين المشرفين على قواعد الشيوخ بتجنب هذه "الفتنة"، 
 قواعد الشيوخ وتسريح منتسبيها، كل إلى بلده وقطره.

واستعرض الفصل الرابع حياة شهداء اإلخوان الذين ارتقوا في العمليات التي نفذوها، وأوقعوا خسائر 
 بشرية ومادية في صفوف االحتالل الصهيوني.

قية، ذات األهمية الكبيرة والتي ُتعين في تكوين صورة وقد اختُتم الكتاب بعدد من المالحق الوثائ
شاملة عن موقف الحركة اإلسالمية من االحتالل اإلسرائيلي والتطورات المحلية واإلقليمية في 

 المنطقة، تَبَِّعها مجموعة من الصور المختارة التي ُتعبر عن تلك المرحلة.
 30/8/2018، فلسطين أون الين

 
 ... واتهامات لمالدينوف وقطر بالتواطؤتهديد غرينبالت بإيجاد بديل لعباسفلسطينية تدين  اتقياد .3

القيرادة الفلسرطينية ، أن رام هللا محمرد يرونس، نقرال  عرن مراسرلها فري 31/8/2018 ،الحياة، لندننشررت 
رفضررت تحررذيرات المبعرروث األمريكرري إلررى الشرررق األوسررط جايسررون غرررينبالت للرررئيس محمررود عبرراس 

ه في حال واصل مقاطعة العملية السياسية، واعتبرت ذلك "تدخال  سافرا " فري الشرؤون من وجود بديل ل
 الفلسطينية ومحاولة  لتطبيق "صفقة القرن" في قطاع غزة.
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أحمرررد مجررردالني لرررر"الحياة"، إن "هنررراك . وقرررال عضرررو اللجنرررة التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية د
القرررن فرري قطرراع غررزة تحررت سررتار المشرراريع اإلنسررانية  محاولررة أمريكيررة مكشرروفة لتطبيررق خطررة صررفقة

والهدنة". وأضاف: "هرم ااألمريكيروني يريردون للسرلطة الفلسرطينية عرودة شركلية إلرى قطراع غرزة لتكرون 
 غطاء لتمرير صفقة القرن، وهذا لن يحدث".

عمررل واتهررم مجرردالني المبعرروث الخرراص لحمررم المتحرردة فرري القرردس نيكرروالي مالدينرروف ودولررة قطررر بال
علررى تمريررر المشررروع األمريكرري فرري غررزة. وقررال إن "مالدينرروف هررو عررراب الصررفقة، ويعمررل مررع دولررة 
سررررائيل لتطبيرررق هرررذا المشرررروع". وترررابع أن "مالدينررروف وقطرررر  قطرررر علرررى إقامرررة جسرررر برررين حمررراس وا 
يبحثران مررع إسررائيل فرري إقامررة مطرار ومينرراء وغيرهمررا مرن المشرراريع فري غررزة، وهررذا يشركل تجرراوزا  مررن 

 مالدينوف للتفويض الممنوح له من قبل األمين العام لحمم المتحدة".
 مالدينوف. وكشف مجدالني أن دولة فلسطين ستقدم شكوى إلى األمين العام لحمم المتحدة ضدّ 

وقال مجدالني: "نحن سنقاوم المشروع األمريكي، من خالل جبهة وطنية وشعبية، سنقاومه من خالل 
صرائل منظمرة التحريرر". وأكرد أن الجانرب الفلسرطيني يرراهن علرى رفرض مصرر أهلنا في غزة، وكافرة ف

 إقامة كيان منفصل في قطاع غزة.
النراطق الرسرمي  ، أنرام هللا، مرن 30/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

يقررر مصريره وينتخرب باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبرو ردينرة، قرال إن الشرعب الفلسرطيني وحرده مرن 
قيادته الشرعية التي وقفت في وجه كل المؤامرات األمريكيرة واإلسررائيلية لتصرفية القضرية الفلسرطينية، 

وأضرراف ردا  علررى تصررريحات جيسرون غرررينبالت، إنرره ال بررديل عررن منظمررة  وليسرت أمريكررا أو غيرهررا.
كررررون برررديال  لخيررررار الشررررعب التحريرررر، الممثررررل الشررررعي والوحيررررد للشرررعب الفلسررررطيني، ومررررن يقبرررل أن ي

الفلسطيني فهو بالتأكيد مشاركا  في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية شعب يريد 
 الحرية واالستقالل لقضية إنسانية، وهو ما لم ولن يقبل به شعبنا الفلسطيني الصامد.

بالكامررل مررن قبررل   مرفوضررا  وتررابع أبررو ردينررة، "نعتبررر هررذه التصررريحات غيررر مقبولررة وسررافرة، وترردخال  
اإلدارة األمريكيررة فرري الشررؤون الداخليررة الفلسررطينية، الترري لررن نسررمح بهررا إطالقررا ، وسنتصرردى لهررا كمررا 

 تصدينا لصفقة القرن التي تعتبر هذه التصريحات جزءا  ال يتجزأ منها".
م قطراع غرزة ستسرقط قضريتنا الوطنيرة باسر أن كافة المشاريع المشبوهة التي تحاك ضردّ أبو ردينة وأكد 

جميرررع األطرررراف، وخاصرررة حركرررة حمررراس، أن تعررري حجرررم  مطالبرررا  كمرررا أسرررقطت مرررؤامرة صرررفقة القررررن، 
المؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني، من خالل التذرع بمشاريع إغاثية في غزة أو ميناء ومطار 

قدسرررراتها وقضررررية هنررررا وهنرررراك، وذلررررك مقابررررل التنررررازل عررررن الثوابررررت الوطنيررررة وفرررري مقرررردمتها القرررردس بم
 الالجئين، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الضيقة.
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 مجدالني: حماس تتهرب من تحديد موقفها من الورقة المصرية لتمرير مشروعها على األرض  .4

بررين أكررد عضرو اللجنررة التنفيذيرة لمنظمررة التحريرر الفلسررطينية أحمرد مجرردالني، أن مشرروع الهدنررة  :وفرا
وقرال مجردالني فري حرديث لبرنرامج  سريؤدي إلرى انخرراط األخيررة فري مشرروع أكبرر. و"إسررائيل"حماس 

 إسررائيلمرع  إقليميرةاتصاالت  إجراء"ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "لدينا معلومات مؤكدة، حول 
وبالترالي عررض هرذا واإلدارة األمريكية، ونقلت هذه المقترحات ثمن التهدئة ألن حماس تريد ثمنا لها، 

 الموضوع كنوع من الخيارات لمعالجة انضمام حماس لصفقة سياسية أوسع من موضوع التهدئة".
وأكد مجدالني أنه في حال انزلقت قيرادة حمراس فري هرذا المشرروع ووقعرت اتفاقرا للهدنرة، فهري تتحمرل 

 يء في قطاع غزة".المسؤولية السياسية والوطنية والتاريخية، وأضاف: "لن نتحمل مسؤولية أي ش
وفي إطار تحقيق المصالحة، أكد مجردالني أن حمراس وضرعت العراقيرل أمرام اتفراق القراهرة، واتخرذت 

لترررى نتيجررة االشررتباك مررا بررين القيررادة  واضررحا   موقفررا انتظاريررا مررن "صررفقة العصررر"، ولررم تتخررذ موقفررا  
 الورقة المصرية.وأشار إلى أن حماس تتهرب من تحديد موقفها من  واإلدارة األمريكية.

 30/8/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عريقات: ُمخططات ترامب ونتنياهو محكومة بالسقوط والفشل .5
كد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمرة التحريرر الفلسرطينية صرائب عريقرات، أن محراوالت إدارة أ :أريحا

الفلسررطينية، وترردمير المشررروع  الرررئيس ترامررب وحكومررة نتنيرراهو هررو فرررض اإلمررالءات لتصررفية القضررية
الوطني الفلسطيني محكومة بالسقوط والفشل، فال يمكن فصل قطاع غزة عرن الضرفة الغربيرة والقردس 

 الشرقية، ومن المستحيل أسقاط ملفات القدس والالجئين واالستيطان من طاولة المفاوضات.
كيرا، وممثلرة النررويج، والسرفير وشدد عريقات خالل لقائه مع وفرد برلمراني مرن التشريلي، ومرع سرفير تر 

عاصرمة  "القردس الشررقية"الصيني لدى دولة فلسطين كل على حده، على أنه ال سالم دون أن تكرون 
ودون حرل قضرية الالجئرين مرن كافرة جوانبهرا اسرتنادا  للقررار األممري  1967لدولة فلسطين علرى حردود 

 .ي واعتبار االستيطان االستعماري اإلسرائيلي غير شرعي194ا
 30/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رأفت: اإلدارة األمريكية تعمل لصالح إسرائيل وتشن هجمه شرسة لتصفية القضية الفلسطينية .1

قرررال عضرررو اللجنرررة التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية صرررالح رأفرررت إن اإلدارة األمريكيرررة  :رام هللا
 فري بيران لره تعقيبرا   ،وأضراف هجمه شرسة لتصفية القضية الفلسرطينية. وتشنّ  "إسرائيل"تعمل لصالح 
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األمريكيرة حرول قررار الررئيس األمريكري دونالرد ترامرب بوقرف التمويرل  "فرورين بوليسري"ما أوردته مجلرة 
 المخصص لوكالة "األونروا" بشكل كامل، باألمر العنجهي وليس بالجديد على اإلدارة األمريكية.

 30/8/2018 ،والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
 

 عقد مؤتمر دولي للسالمل ويدعوعباس سيعلن أمام الجمعية العامة رفض "صفقة القرن"  :المالكي .7
عبراس سريعلن فري خطابره الررئيس محمرود قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المرالكي، إن  :رام هللا

سبتمبر المقبرل، رفرض القيرادة لرر"صفقة القررن" باعتبارهرا  /أمام الجمعية العامة لحمم المتحدة في أيلول
إسرررائيليا  لتصررفية القضررية الفلسررطينية، وسرريؤكد أن بررديلها هررو خطررة السررالم الترري  -مخططررا  أمريكيررا  

 طرحهررا فرري شررباط افبرايرررري الماضرري أمررام مجلرررس األمررن، والقائمررة علررى عقرررد مررؤتمر دولرري للسرررالم.
اإلذاعررة الرسرمية أمررس، أن القيرادة سررتتخذ خطروات عمليررة لحشررد  وأوضرح المررالكي فري تصررريحات إلرى

الدعم والتأييد لخطاب عباس أمام الجمعية العامة، وبعدها ستعمل على تقيريم الموقرف مرن أجرل رؤيرة 
 كيفية تنفيذها على أرض الواقع.

 31/8/2018 ،الحياة، لندن
 

 طة مرفوضة ومدانةالنائب أحمد مبارك: االعتقاالت السياسية التي تمارسها السل .8
أكد النائب في المجلرس التشرريعي عرن حركرة حمراس فري رام هللا أحمرد مبرارك أن االعتقراالت  :رام هللا

باطلة ومرفوضة ومدانة بكل الصور واألشركال، وهري غيرر  السياسية التي تمارسها السلطة في الضفة
أن هذه السرلطة تريرد  ،30/8/2018 وأوضح مبارك في تصريح صحفي الخميس مبررة على اإلطالق.

أن االحتالل قد تنصل من كل التعهردات  من رغمبالأن تثبت لالحتالل التزامها الكامل بتعهداتها معه 
 وطالب مبارك قيادة السلطة بالكف عن هذه الممارسات، وعدم التغول على شعبنا.  معها.

 30/8/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 برصاص االحتالل خالل مواجهات قرب رام هللا ينيينفلسط خمسةإصابة الوزير عساف و  .9
وليد عساف، برصاصة معدنيرة مغلفرة بالمطراط  الوزير أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

، خررالل مشرراركته فرري مسرريرة احتجاجيررة 30/8/2018 فرري األذن، أطلقهررا جنررود االحررتالل، يرروم الخمرريس
ستيالء على منطقرة جبرل الرسران غررب قريرة رأس كركرر محاوالت جنود االحتالل ومستوطنيه اال ضدّ 

وقال عساف إن جنود االحتالل تعمدوا إطرالق الرصراص المطراطي تجاهره مرن مسرافة  غرب رام هللا.
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وأشرررار إلرررى أن جررريش االحرررتالل اسرررتخدم الرصررراص المعررردني والغررراز المسررريل للررردموع وقنابرررل  قريبرررة.
 ي مسيرة سلمية ضد مصادرة أراضيهم.الصوت بكثافة تجاه المواطنين، الذين خرجوا ف

مرررن جهتهرررا قالرررت جمعيرررة الهرررالل األحمرررر الفلسرررطيني إن طواقمهرررا قررردمت اإلسرررعافات األولرررى لخمسرررة 
 من الخمسة نقلت إلى المستشفيات في رام هللا لتلقي العالج.  إصابتينمصابين، مشيرة إلى أن 

 30/8/2018 ،األيام، رام هللا
 

 تعجيزية"حماس: شروط فتح للمصالحة " .61
، إن الجانب المصري أطلعها على رّد حركة "فتح" على ”حماس“قال مصدر مّطلع في حركة : لندن

 الّرد لر "السلبي". ا  الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية والتهدئة ع االحتالل، واصف
من حركته،  ا  وفدوأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديثه لر "قدس برس"، أن 

التقى مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، 
على الورقة المصرية بخصوص ” فتح“األربعاء، في القاهرة؛ حيث تّم إبالغ الوفد بمضمون رد حركة 

، وقّدم رؤية تتضّمن ا  وأضاف "رد حركة فتح كان سلبي ملفات؛ الحصار والتهدئة وا عمار قطاع غزة.
 لالستمرار في مسار المصالحة". ا  دبلوماسي ا  شروطا تعجيزية من الناحية العملية، ورفض

 30/8/2018قدس برس، 
 

 تنفيذ صفقة القرنبإيجاد شريك فلسطيني يلطخ يديه ب واشنطنعن فشل  عبرفتح: تصريحات غرينبالت تُ  .66
عالمي في مفوضية التعبئة والتنظيم إن تهديدات قال منير الجاغوب مسؤول المكتب اإل :رام هللا

جرينبالت بإيجاد بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية لن تثني الحركة عن مواصلة رفضها لصفقة القرن 
جاءت تصريحات الجاغوب في بيان صحفي اليوم تعقيبا . والتصدي لمحاوالت سلخ غزة عن الوطن

ريكي لما يسمى بعملية السالم جايسون جرينبالت على التصريحات التي أدلى بها المبعوث األم
-والتي هدد فيها بإيجاد بديل للسلطة الفلسطينية في حال استمرارها في رفض المخطط األمريكي

"ان منظمة التحرير  وقال الجاغوب في بيانه: اإلسرائيلي الهادف إلى عزل غزة عن الوطن.
نية تكتسب شرعيتها من دعم الشعب الفلسطيني وعبر الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطي

وتجسيد الشخصية الوطنية الفلسطينية، وال يملك  االحتاللتاريخ طويل من النضال من أجل دحر 
جرينبالت أو غيره صالحية التطرق لموضوع كهذا ُيعتبر المساس به تطاوال  على سيادة الشعب 

 ما لن نسمح به أبدا ".الفلسطيني وتدخال  في شؤونه الداخلية، وهو 
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كتعبير عن فشل اإلدارة األمريكية في إيجاد  تأتي"إن تصريحات جرينبالت البائسة  وقال الجاغوب:
 .شريك فلسطيني يلطخ يديه في تنفيذ ما تسميه هذه اإلدارة بصفقة القرن

صالحية واكد الجاغوب في بيانه:" ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تملك 
التفاوض بإسم الشعب الفلسطيني، وال تملك أية جهة أخرى سواء كانت حزبا  أو تنظيما  أو دولة أن 

 .تبحث في قضايا تمس مصير الشعب الفلسطيني كله
 30/8/2018القدس، القدس، 

 
 كل توجه يقود إلمكانية التعايش مع المحتل "وهم قاتل"": الشعبية" .62

ن مساعي حثيثة لر"إزاحة" ملفي القدس المحتلة والالجئين تبدي واشنط: نبيل سنونو -غزة 
الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات بين اإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، مع استمرار التنسيق األمني 

 على أرض الواقع بين األخيرتين في الضفة الغربية المحتلة.
ان جابر، بشأن دعم واشنطن من جهته، يوضح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدر 

ويقول جابر لصحيفة "فلسطين"،  للتنسيق األمني، أن األخيرة تريد "خدما لسياساتها في المنطقة".
يتعين على الفلسطينيين قطع الطريق على هذا المخطط األمريكي، ومواجهة هذا المشروع الذي تقوده 

مع من أسماهم "بعض المستفيدين  "العدوة األولى للشعوب" وهي الواليات المتحدة، بالتعاون
ويصف جابر كل توجه يقود إلمكانية التعايش مع  والمنتفعين من تجار الوطن"؛ على حد وصفه.

المحتل بأنه "وهم قاتل" يزيد ويعمق من تمادي الواليات المتحدة وحليفتها اإسرائيلي "وبعض 
مة األساسية" تكمن في العمل على ويبين أن "المه المتعاونين العرب والمسلمين"؛ على حد تعبيره.

صون القضية الفلسطينية، محددا الخطوة األولى في سبيل ذلك وهي الموقف الواضح برفض 
ويتمم جابر، بأن الخطوة الثانية هي إنهاء االنقسام والتوافق على ما وصفه  المساعي األمريكية.

استراتيجية عمل فلسطينية واحدة بين  بر"برنامج الحد األدنى"، بينما الخطوة األخرى هي التوافق على
 قوى وفصائل الشعب الفلسطيني.

 30/8/2018، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيين شرق نابلس بزعم حيازتهم قنابل ثالثةيعتقل و االحتالل يدعي إحباط عملية شمال القدس  .63
ائيلي، جيش االحتالل اإلسر ، أن القدس المحتلة، من 30/8/2018، فلسطين أون الينموقع ذكر 

 اّدعى إحباط قواته لعملية حاولت استهداف محكمة عسكرية إسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن متحدث باسم الجيش، قوله: "إن قواتنا المتمركزة على 
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ن فلسطينيين، بعد أن مدخل محكمة سالم العسكرية غربي جنين شمال القدس المحتلة، اعتقلت شابي
وأضاف أن قوات االحتالل قامت بإغالق  قنابل أنبوبية ايدوية الصنعي". 3عثرت بحوزتهما على 

مدخل المحكمة في أعقاب هذا الحادث، وشرعت بتمشيط المنطقة بحثا عن قنابل أخرى أو شركاء 
 يق.آخرين محتملين للشابين المعتقلين اللذين تم نقلهما إلى أحد مراكز التحق

قوات االحتالل اإلسرائيلي، ، أن نابلس، من 30/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في
يوم الخميس، ثالثة شبان فلسطينيين من قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس اشمال  اعتقلت مساء

ن قواته وأفاد جيش االحتالل في بيان له، بأ القدس المحتلةي؛ بحجة العثور بحوزتهم على "قنابل".
 ا  اعتقلت ثالثة شبان من قرية دير الحطب، بعد أن عثرت بحوزتهم على عدة "عبوات ناسفة"، منّبه

 إلى أنه حّول الشبان الثالثة للتحقيق معهم.
 

 و"الديمقراطية" مع حركة فدا ا  حماس تعقد لقاء تشاوري .64
وحضر اللقاء  حركة فدا.مع  ا  عقدت حركة "حماس" في مكتبها بغزة مساء يوم الخميس لقاء  تشاوري

عضوا القيادة السياسية لحركة حماس صالح البردويل وسهيل الهندي، والقيادي بالحركة أبو بكر 
 نوفل، كما شارك عن حركة فدا كل من خالد الخطيب وسعدي عابد وعامر الخطيب وسمير الزايغ.

، بما فيها سبل تعزيز صمود وبحث الطرفان العديد من القضايا الوطنية والقضايا التي تهم الحركتين
 شعبنا ومواجهة التحديات المحدقة بالقضية الوطنية، وعلى رأسها ما تسمى بر"صفقة القرن".

حركة لقاء  رفيع المستوى مع قيادة الجبهة الديمقراطية في مكتب الحركة بمدينة العقدت قيادة كما 
اء القيادة السياسية صالح البردويل وشارك في اللقاء رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، وأعض غزة.

وسهيل الهندي، وعدد من أعضاء دائرة العالقات الوطنية في الحركة، وعن الجبهة الديمقراطية شارك 
 كل من صالح ناصر وطالل أبو ظريفة ومحمود خلف وزياد جرغون وسمير أبو مدللة.

لجهود الرامية لتحقيق الوحدة وناقش الطرفان القضايا المطروحة على األجندة الوطنية، وأهمها ا
كما بحثا المساعي  السياسية والميدانية، وتطورات ملف المصالحة، وسبل تعزيز مسيرات العودة.

وفرض استحقاقاته، وسبل تعزيز صمود شعبنا في مواجهة  2014لتثبيت اتفاق وقف إطالق النار 
 صفقة القرن، واتفقا على الشراكة بينهما.

 30/8/2018 موقع حركة حماس، غزة،
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 حماس: مزاعم طلبنا فتح مكتب تمثيلي بماليزيا "مفبركة" .65
حول طلبها فتح مكتب تمثيل  24نفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" صحة ما نشره موقع وطن 

 دبلوماسي لقطاع غزة في ماليزيا بهدف تحسين األوضاع االقتصادية للمواطنين في القطاع.
ونفت الحركة أن يكون  صحفي، إن هذا الخبر مفبرك وكاذب.وقالت حركة حماس في تصريح 

رئيس الحركة في الخارج ماهر صالح قد أدلى بتصريحات ذات صلة للوكالة الماليزية، أو أن 
وأكدت الحركة أن هذا الخبر هو  الوكالة قد نشرت خبرا  يتعلق بهذا الخصوص كما يدعي الموقع.

األطراف ضد حركة حماس ومواقفها الوطنية  جزء من حملة تشويه ممنهجة تمارسها بعض
 المعروفة.

 30/8/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 العالول يلتقي الطاهر ونخالة .61
التقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول يوم الخميس، عضو المكتب السياسي للجبهة : بيروت

دبور،  أشرفلبنان  الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، بحضور سفير دولة فلسطين لدى
االنقسام الفلسطيني  إنهاءوتم البحث في موضوع  ومسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال.

تصفية  إلىمن اجل التصدي لما تواجهه القضية الفلسطينية من مشاريع تهدف  األولوية وا عطائه
العام لحركة الجهاد  األمينكما التقى العالول في وقت الحق، نائب  المشروع الوطني الفلسطيني.

سر حركة "فتح" وفصائل منظمة  وأمينفي فلسطين زياد نخالة، بحضور السفير دبور،  اإلسالمي
وتم  عطايا. إحسانفي لبنان  اإلسالميالتحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وممثل حركة الجهاد 

 االنقسام الفلسطيني. إنهاءخالل اللقاء البحث في موضوع 
 30/8/2018، يدة، رام هللاالحياة الجد

 
 ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومةبتهمة من الضفة  فلسطينيا   61االحتالل يعتقل  .67

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، حملة اعتقاالت واسعة في أنحاء متفرقة : رام هللا
ر بيان صادر عن جيش وذك فلسطينيا  بعد تعّرض منازلهم للدهم والتفتيش. 16بالضفة الغربية طالت 

فلسطينيا  بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد أهداف  16االحتالل، أن قواته اعتقلت 
 إسرائيلية.

 30/8/2018، قدس برس
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 ... لكن خططها تفشل"إسرائيل": حماس لم تتخل عن أهدافها في تدمير الشاباكرئيس  .68
العامة في إسرائيل االشاباكي، نداف حذر رئيس جهاز المخابرات ": الشرق األوسط"-تل أبيب

أرغمان، من االعتقاد بأن حركة حماس تتغير ونضجت لديها القناعة بضرورة التوصل إلى هدنة 
طويلة األمد لغرض إحداث انعطاف في العالقات. وقال، إن هذه الحركة لم تتغير، وما زالت تضمر 

 المجال تفشل. العداء إلسرائيل والرغبة في تدميرها، لكن خططها في هذا
، تنشرها اليوم االجمعةي، إن "يديعوت أحرونوت"وقال أرغمان، في تصريحات تم تسريبها لصحيفة 

 "حماس"عملية تفجير خططت  500قواته قامت خالل السنتين األخيرتين، بإجهاض ما ال يقل من 
ت لخطف جنود. ومنظمات أخرى، لتنفيذها داخل إسرائيل، أو ضد أهداف إسرائيلية، وبضمنها محاوال

وباإلضافة إلى ذلك، تمكنت وحدة السايبر، التي ترصد ما ينشر في الشبكات االجتماعية، من إلقاء 
عملية فردية ضد إسرائيليين وأهداف  3000القبض على ألوف الفلسطينيين الذين خططوا لتنفيذ 

 إسرائيلية، واعتقلوا قبل أن يتمكنوا من تنفيذها.
لى إدارة شؤونه ضمن وقال أرغمان، إن جهاز ا لمخابرات الذي يقوده، يسعى إلى البقاء متيقظا  وا 

توازنات دقيقة، وال يؤمن بأن كل شيء يمكن حله بالقوة، وأن على إسرائيل أن تبدي، إلى جانب 
إظهار القوة، االستعداد لتقديم حلول سياسية حقيقية تنهي الصراع بسالم. وأشار إلى أن أكثر ما يقلقه 

ع اإلسرائيلي اليوم، هو وجود أفراد كثيرين في المجتمع اليهودي، مستعدين لتنفيذ عمليات في المجتم
إرهاب ضد الفلسطينيين. وقال إنه ال يستبعد أن يقوم يهودي أو أكثر بتكرار مذبحة عائلة دوابشة في 

تل األب واألم قرية دوما في الضفة الغربية، التي قام خاللها يهوديان بإحراق بيت وأهله نيام فيه، فق
 والطفل ونجا طفل آخر.

 31/8/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 سيترتب عليه ثمن صعب إسقاط حركة حماس عسكريا  : ليبرمان .69
ليبرمان، إن إسقاط حركة حماس عسكريا، سيترتب عليه ثمن  أفيجدورقال وزير األمن اإلسرائيلي، 

 صعب بما فيه إعادة احتالل القطاع.
وت أحرونوت" عن ليبرمان قوله: "ثمة خياران بالنسبة لقطاع غزة، األول إسقاط ونقلت صحيفة "يديع

حماس من خالل الجيش اإلسرائيلي ودفع ثمن صعب، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة على غزة، 
والخيار الثاني محاولة إيجاد وضع يسقط فيه المواطنون أنفسهم النظام، والطريقة الثانية تعد باستقرار 

 بكثير".أكبر 
 30/8/2018، 48عرب 
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 لن تلتزم بأي تفاهمات حول سورية "إسرائيل"ليبرمان:  .21
ليبرمان، إن التفاهمات واالتفاقيات في الشرق األوسط التي  أفيجدورقال وزير األمن اإلسرائيلي، 

تتحدث عن الوضع في سورية ما بعد الحرب غير ملزمة وليست صالحة بالنسبة إلسرائيل، التي 
 حها األمنية أوال.تضع مصال

وجاءت تصريحات ليبرمان خالل جولة قام بها بالبلدات عند الحدود الشمالية اليوم، الخميس. واعتبر 
أنه "نرى الكثير من المبادرات في أماكن مختلفة، سواء في أنقرة، طهران، جنيف، التي تبحث في 

 ادرات ال ُتلزمنا".بلورة سورية ومستقبلها ما بعد معركة على إدلب، بيد أن هذه المب
وأضاف ليبرمان أنه "من وجهة نظر إسرائيل، ومع كل االحترام والتقدير لكل االتفاقيات والتفاهمات، 
فهي ليست ملزمة لنا، وما يلزمنا هي المصالح األمنية اإلسرائيلية فقط، وعليه فإن التفاهمات 

ا في جميع األماكن، هي ببساطة ال واالتفاقيات األخرى التي يتم الحديث عنها والسعي للتوصل إليه
 عالقة لها بنا وال تعنينا، وسنكون صارمين بشأن جميع االتفاقيات السابقة".

 30/8/2018، 48عرب 
 

 ويائير نتنياهو مشتبهان بتلقي رشى ةالشرطة اإلسرائيلية: سار  .26
إلسرائيلية، ساره ، اليوم الخميس، االشتباه بزوجة رئيس الحكومة اا  أعلنت الشرطة اإلسرائيلية رسمي

". 4000بر"الملف  ا  "والال"ي والمعروفة إعالمي –نتنياهو، بتلقيها رشوة في إطار التحقيق بقضية ا"بيزك" 
ي إن الشرطة تشتبه كذلك بنتنياهو االبن، يائير، بأنه ا  فيما قالت "شركة األخبار" االقناة الثانية سابق

 تلقى رشى في سياق التحقيق في القضية ذاتها.
أكدت الشرطة أن هناك دليال على أن عائلة نتنياهو ارئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارهي، و 

باإلضافة إلى مالك شركة "بيزك" وموقع "والال"، شاؤول ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على 
 علم بالتأثير واألبعاد االقتصادية لحفعال التي أقدموا عليها.

سؤال محامي الدفاع آيريس، خالل جلسة التحقيق التي عقدت اليوم، إذا ما كانت  جاء ذلك ردا على
ساره نتنياهو على علم بأنه مقابل التغطية اإلعالمية الداعمة التي قد تحصل عليها من موقع "والال"، 

 فإن "بيزك"، في المقابل، ستحصل على مزايا وفوائد حكومية.
رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، تلقى رشى وحصل على منافع، وتشتبه الشرطة اإلسرائيلية بأن ابن 

"، وجرى التحقيق معه في أكثر من مناسبة بهذا 4000وعرقل مجرى التحقيق، وذلك في إطار "الملف 
 الشأن.

 30/8/2018، 48عرب 
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 مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجوازات الدبلوماسية وقطع رواتب النواب العرب .22
اليهودية العنصري وتخويف من  "قانون القومية"استمرارا في طريق ": سطالشرق األو "-تل أبيب

يحاربه من النواب العرب، قّدم رئيس لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست االبرلمان اإلسرائيليي، 
، بحيث يعاقب كل "آداب المهنة"النائب يوآف كيش، من حزب الليكود الحاكم، اقتراحا  لتعديل قوانين 

توجه إلى مؤسسات دولية ضد السياسة اإلسرائيلية، بقطع راتبه وسحب جواز سفره الدبلوماسي نائب ي
وقال كيش في رسالة إلى رئيس لجنة الكنيست، ميكي زوهر، وهو من  ويجمد نشاطه البرلماني.

النشاط الخطير الذي يقوم به نواب القائمة المشتركة العرب، في األمم المتحدة "الليكود أيضا، إن 
قرار قوانين تحّد من هذا النشاط،  وأوروبا، ضد إسرائيل، يستدعي عقد اجتماع طارئ للجنة، وا 

. ويقول كيش بأن التعديل الذي اقترحه القى "الهادف إلى عزل إسرائيل وتشجيع مقاطعتها في العالم
 موافقة من عشرات النواب.

غير الممكن أن يقوم النواب العرب وأيد وزير اإلسكان، يوآف غاالنت، هذا التوجه قائال، إنه من 
 بالتحريض على إسرائيل في الخارج، وفي الوقت نفسه التمتع بخيراتها.

، النائب د. يوسف جبارين، على هذه "القائمة المشتركة"وقد رد رئيس لجنة العالقات الدولية في 
قضيتنا في العالم. فليس الحملة اليمينية بالقول، إن التهديدات لن تردعنا عن القيام بواجبنا في شرح 

من المعقول أن تواصل إسرائيل الترويج الكاذب، بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وهي 
بات واضحا  للجميع، بأن حكومة اليمين المتطرف، "تدير ضدنا سياسة أبارتهايد. وأضاف جبارين: 

ريد أن تمنع إيصال قضايا المواطنين تسعى لمنع تواُصل النواب العرب مع المحافل الدولية، وتُ 
العرب إلى مؤسسات وهيئات دولية، وهي تحاول بكّل الُسبل الممكنة، عرقلة عملنا السياسي، على 
حساب حريات سياسية هي أساسية لنشاطنا كُمنَتَخبي جمهور. إن ما ُيثير حفيظة نواب اليمين 

خاصة أن المنظمات الدولّية تصغي  ويقّض مضاجعهم، هو العمل المكثف الذي نقوم به دوليا ،
باهتمام لتوجهاتنا، بل وشرعت بمساءلة حكومة إسرائيل حول قانون القومّية اليهودية في أعقاب 

 ."توجهاتنا
النواب العرب منتخبون من مواطنين عرب "وقال النائب طلب أبو عرار من القائمة المشتركة، إن 

ه أو حكومته. ما نفعله في توجهنا إلى المؤسسات بحق وجدارة، ولسنا موظفين عند غاالنت وحزب
الدولية، هو صرخة حق وواجب لصد سياسة الفاشية واألبارتهايد التي يديرونها ضدنا. وكان على 
غاالنت وكيش وغيرهما، أن يخجلوا من أنفسهم على هذه السياسة، ويعدلوها بدال من معاتبتنا 

 ."والتحريض علينا
 31/8/2018، لندن، الشرق األوسط
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 نائب عن حزب الليكود: سأعمل على طرد الطيبي من منصب نائب رئيس الكنيست .23
أطلقت النائبة اليمينية المتطرفة عن حزب الليكود عنات بيركو تصريحات عنصرية ضد أبيب: تل 

القائمة المشتركة، وطالبت بطرد الطيبي من  -النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير 
ئيس الكنيست وقالت: "احمد الطيبي عمِّل لسنوات طويلة مستشارا لياسر عرفات منصب نائب ر 

في العالم بالرغم من انه يشغل منصب نائب رئيس  إسرائيلدولة  أعداءويتواصل حتى اليوم مع 
ن األوان لإلطاحة آالكنيست. من المفهوم ضمنا بأن الحديث عن منصب رفيع المستوى لذلك 

 . بالطيبي من هذا المنصب"
فرصة للعمل ضد دولة  أيال تفوت  إسرائيلوأضافت بركو: "القائمة المشتركة بكراهيتها لدولة 

التي يتمتع بها نواب  اإلسرائيليةمن على كل المنابر في العالم. جوازات السفر الدبلوماسية  إسرائيل
ن األوان آ .إسرائيلضد  BDSالمشتركة تستخدم للسفر والمشاركة في فعاليات ونشاطات حركة ال 

 يضا". ألسحب هذه الجوازات 
بالنائب الطيبي من منصبه هو وكل من يعترض  اإلطاحةبيركو: "سأعمل بكل جهدي على  وأنهت

 إلىعلى قانون القومية ويعملون ضدنا في األمم المتحدة وال يكتفون بمحكمة العدل العليا وباإلضافة 
 ذلك، يجب المس برواتبهم".

 30/8/2018، القدس، القدس
 

 عضو في الكنيست يحر ض على اغتيال "الضيف والسنوار"  .24
حّرض نائب في "الكنيست" على اغتيال رئيس حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في : القدس المحتلة

 قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف.
جية واألمن في "الكنيست" موتي " اإلخباري العبري عن عضو لجنة الشؤون الخار 0404ونقل موقع "

يوغيف، قوله "كان يجب اغتيال السنوار والضيف منذ فترة طويلة من أجل أمن إسرائيل، وأيضا 
وأضاف يوغيف "أتمنى أاّل تكون األجهزة األمنية اإلسرائيلية في  لمصلحة سكان غزة"، على حد قوله.

 سب تعبيره.إجازة عن تنفيذ هذا الهدف ااغتيال السنوار والضيفي"، ح
 30/8/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جنرال إسرائيلي: علينا شن  حرب إلحباط تمركز إيران في سورية .25

دعا مستشار األمن القومي اإلسرائيلي األسبق، الجنرال يعكوف عامي درور، اليوم : صالح النعامي
ا  في هذا البلد، وشّدد الخميس، إلى شّن حرٍب على سورية، إلحباط خطط إيران للتمركز عسكري
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درور، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف"، ونشرها موقعها اليوم، على أن إسرائيل مطالبة 
باالستعداد لخوض غمار حرب من أجل منع طهران من إكمال بناء قوتها العسكرية في سورية في 

 ون العسكري بينهما.أعقاب االتفاق الذي توصلت إليه طهران ونظام األسد بشأن تنظيم التعا
ولم يستبعد درور، الذي سبق له أن قاد "لواء األبحاث" في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
"أمان"، أن تشمل الحرب التي ستخوضها إسرائيل "حزب هللا". وأضاف مستشار األمن القومي 

ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، اإلسرائيلي األسبق، الذي ال يزال يحتفظ بعالقات وثيقة برئيس الحكوم
أن إسرائيل مطالبة في الوقت الحالي بتكثيف عمليات القصف االنتقائية، طالما سمحت بذلك القدرات 

 العسكرية واالستخبارية.
 30/8/2018، العربي الجديد، لندن

 
 غزة موجود ولكنه األخير وزير إسرائيلي: الخيار العسكري ضد   .21

إجراءات  إلىإسرائيلي، يوم الخميس، إن اإسرائيلي غير معينة باللجوء  قال وزير: القدس المحتلة
حلول سياسية، لكنه لّوح بإمكانية اللجوء للخيار  إلىعسكرية ضد قطاع غزة، ما دام يمكن التوصل 

 العسكري، كحل "أخير".
"الخيار  ية:وأضاف وزير السياحة في كيان االحتالل ياريف ليفين في مقابلة مع هيئة البث اإلسرائيل

تسوية مع حركة  إلىاالحتالل إمكانية التوصل  واستبعد وزير العسكري موجود دائما، ولكنه األخير".
وقّلل ليفين من تهديدات رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة،  حماس، تصمد فترة زمنية ملموسة.

 يحيى السنوار.
 30/8/2018، فلسطين أون الين

 
 العمل لشق "المعسكر الصهيوني" يديعوت أحرونوت: اتصاالت داخل .27

يشهد حزب العمل اإلسرائيلي حراكا في موازاة انتشار رائحة انتخابات عامة، قد يتم تقديمها إلى 
األشهر األولى من العام المقبل بدال من موعدها الرسمي في نهايته. وفي صلب هذا الحراك تململ 

الماضي، وفاز برئاسته. وقال موقع "يديعوت من أداء رئيسه، آفي غباي، الذي انتسب للحزب، العام 
اليوم، الخميس، إنه توجد حاليا اتصاالت مكثفة من وراء الكواليس بين أعضاء  اإللكترونيأحرونوت" 

كنيست وناشطين من الحزب لالنشقاق عن كتلة "المعسكر الصهيوني" وتشكيل حزب جديد يخوض 
االنتخابات المقبلة برئاسة شخصية يمكن أن تحظى بتأييد واسع في الشارع اإلسرائيلي، مثل رئيس 

 ايهود باراك.الحكومة األسبق، 
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ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي في حزب العمل قوله إنه "ال يمكن منع انشقاق في 
مؤخرا عن أنه يعتزم تعميم قائمة على المنتسبين  ةمرحلة كهذه أو أخرى". إذ أعلن غباي أكثر من مر 

. وأثار هذا لحزب العمل، تحتوي على أسماء مرشحي الحزب للكنيست في االنتخابات الداخلية
اإلعالن غضبا في أوساط قدامى الحزب ورفع مستوى التوتر في صفوفه، وخاصة بين أعضاء 
الكنيست من الحزب، الذين يرون وضع حزبهم المتدهور في استطالعات الرأي، التي تظهر تراجع 

شكل مقعدا، بأكثر من النصف. ويعتبر هؤالء أنه إذا لم يتغير وضع الحزب ب 24قواته الحالية، 
 دراماتيكي فإنهم سيبقون خارج الكنيست.

إضافة إلى ذلك، احتفظ غباي لنفسه عددا من األماكن في قائمة الحزب النتخابات الكنيست لكي 
يشغلها مرشحون غير منتخبين من قبل أعضاء الحزب، في الوقت الذي فيه ليس واضحا ما إذا 

ة تسيبي ليفني، شريكة العمل في كتلة "هتنوعا"، برئاس بكانت هذه األماكن ستخصص لمرشحي حز 
 "المعسكر الصهيوني".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أعضاء كنيست من العمل قولهم إن جهات سياسية من خارج حزب 
العمل أجرت محادثات معهم، في األيام األخيرة، وبحثوا إمكانية انشقاق ثلث كتلة "المعسكر 

كنيست، خالل والية الكنيست الحالية ويؤسسوا كتلة  الصهيوني" في الكنيست، أي ثمانية أعضاء
منفصلة، ودعوة مرشح قديم، مثل باراك، في المرحلة الثانية، كي يتولى رئاسة القائمة االنتخابية 

 الجديدة.
ويجري الحديث في أوساط في حزب العمل عن وجود قائمة من تسعة أعضاء كنيست يمكن أن 

دة. وينفي قسم من هؤالء وجود خطوة كهذه، بينما يؤكدها قسم ينشقوا في إطار كتلة برلمانية جدي
آخر لكنهم قالوا إن خطوة كهذه لم تنضج بعد، وأشاروا إلى وجود إشكالية في تجنيد ثمانية أعضاء 

 كنيست.
 30/8/2018، 48عرب 

 
 مع سلطات ميانمار "القذرة"تكشف صفقات األسلحة اإلسرائيلية  "هآرتس" .28

اإلسرائيلية الكشف عن صفقات األسلحة اإلسرائيلية ” هآرتس“واصل صحيفة رشا خلف/ األناضول: ت
ضد أقلية ” إبادة جماعية“القذرة مع حكومة ميانمار، رغم اتهامات األمم المتحدة لها بممارسة 

 الروهنغيا المسلمة.
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مس نشرته، أ” صفقات األسلحة اإلسرائيلية القذرة مع ميانمار“جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان 
اإلسرائيلية بهدف الكشف عن مشاركة السالح اإلسرائيلي في عمليات ” هآرتس“األربعاء، صحيفة 

 غربي ميانمار.” أراكان“التطهير العرقي والديني في والية 
وأشار المقال إلى تقرير بعثة األمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار األخير، الذي وثق 

، استهدفت حتى الرضع واألطفال الصغار، إلى جانب ”ة وحوادث قتلعمليات اغتصاب جماعي“
 أسلوب الضرب الوحشي واالختفاء على أيدي قوات ميانمار.

 ”.جرائم ضد اإلنسانية“وذكر محققو األمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه االنتهاكات ربما تشكل 
األحداث الدامية في ميانمار لم  التقارير األممية التي صدرت مؤخرا  عن“وأوضحت الصحيفة أن 

 ”.تمنع الحكومة اإلسرائيلية من التعاون وبيع السالح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب
، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هالينج إسرائيل والتقى كبار المسؤولين، 2015وفي سبتمبر/ أيلول 

ر بعشرات الماليين من الدوالرات، بحسب ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة إسرائيلية في صفقة تقد
 المصدر نفسه.

عن األسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار، ولكن  ا  ولم تكشف الحكومة اإلسرائيلية رسمي
 .ا  نشرها النظام، وتصريحات رسمية، فضحت األمر، الذي لم تنفه الحكومة اإلسرائيلية الحق ا  صور 

 30/8/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 االحتالل يفتتح بوابة من باب العامود على حارة النصارى .29
فتحت بلدية االحتالل في القدس بعد ظهر اليوم الخميس، بوابة في جدار سور القدس التاريخي من 

 ساحة أبو الضبعات في باب العامود على حارة النصارى، بالقدس القديمة.
ل قامت بفتح البوابة وسط حراسة مشددة من وأفاد مواطنون، بأن وحدات هندسية من بلدية االحتال

 .جنود وشرطة االحتالل
وقامت بلدية االحتالل خالل السنتين الماضيتين ببناء منصات للحراسة ولحماية جنود االحتالل في 

 باب العامود.
يأتي هذا اإلجراء، ضمن سلسلة حمالت التهويد المستمرة التي تقوم بها بلدية االحتالل التي نصبت 

عدة أشهر أبراج مراقبة عند درج باب العامود لرصد تحركات المقدسيين وحماية جنود االحتالل، قبل 
 فحولت القدس القديمة إلى ثكنات عسكرية.
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وفي سياق أخر، وعلى الرغم من مضايقات سلطات االحتالل، استأنف عمال دائرة مشروعات 
شا داخل ساحات المسجد، بعد إلغاء المسجد األقصى، صباح اليوم، عملهم في ترميم سبيل قاسم با

 شرطة االحتالل قرار إبعادهم عن األقصى.
كما هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل، أمس األربعاء، كونتينر في حي شعفاط وسط مدينة 

وهدمت كذلك سورا استناديا في قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس، وهو  القدس بحجة عدم الترخيص.
 بحجة عدم الترخيص.قائم منذ عامين، 

 30/8/2018، 48عرب 
 

 إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس .31
شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي قرية قريوت جنوب مدينة 

 نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وعة من المستوطنين من وبحسب، الناشط في مقاومة االستيطان، بشار القريوتي، فقد أقدمت مجم

مستوطنة "عمونا" المخالة، بنصب خمس خيام و"بركسات"، ووضعوا أساسات لبناء حظائر لحغنام، 
 في أراض بملكية خاصة للفلسطينيين خاصة تقع بين مستوطنتي "شيلو" و"عيليه".

وتشكل نواة  وحذر القريوتي من خطورة إقامة هذه البؤرة االستيطانية التي تقع في مكان إستراتيجي،
إلقامة تجمع استيطاني يربط ما بين المستوطنات في المنطقة، وتمهد لالستيالء على المزيد من 

 أراضي الفلسطينيين.
ولفت إلى أن المستوطنين يقومون بأعمال عربدة وتخويف للمزارعين الفلسطينيين، عبر تقسيم أنفسهم 

 هددون بها الفلسطينيين.لمجموعات وعصابات، بعضها يحمل أسلحة أوتوماتيكية، ي
 30/8/2018، 48عرب 

 
 فلسطينيا   1,700المعتقالت السورية تغي ب أكثر من ": مجموعة العمل" .36

 30في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري الذي ُيحتفل به في : لندن –مجموعة العمل 
السوري يخفي  آب/أغسطس من كل عام، قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن النظام

 معتقل فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. 1,700قسريا  أكثر من 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين  556معتقل و 1,693وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وّثق 

قضوا تحت التعذيب، مشيرا  إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه 
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ذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي و 
 الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.

ضحايا فلسطينيين  205وبحسب تقارير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثّقت سقوط 
الجئا  قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري من مجمل المعتقلين  12منهم  2017خالل عام 

ضحية، كما  475ليرتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري طوال األزمة السورية إلى  1,644الر 
  معتقال  تم توقيفهم لفترات مختلفة. 25الجئا  فلسطينيا  بمقابل اإلفراج عن  28وثق التقرير اعتقال 

 30/8/2018، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 اإلفتاء: نرفض إخضاع األقصى إلجراءات االحتالل وقرارات محاكمه .32
أكد مجلس اإلفتاء األعلى رفضه إلخضاع المسجد األقصى المبارك إلجراءات : القدس المحتلة

على  ا  توياتها، وذلك رداالحتالل اإلسرائيلي التعسفية أو ألي من قرارات محاكمه على مختلف مس
 مطالبة محكمة االحتالل العليا بإعطاء المستوطنين حق أداء طقوسهم في المسجد.

وشدد المجلس على أن "األقصى لن يخضع ألي قوانين أرضية، وليس للمحكمة اإلسرائيلية أي 
الخالصة،  صالحية عليه، وأن الحكم الرباني هو الوحيد المقبول تجاهه، والذي يؤكد على إسالميته

وأن أي محاوالت إلحالل غير المسلمين مكانهم بالصالة في باحاته لن تقبل مهما كلف ذلك من 
 تضحيات".

، أمس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 166جاء ذلك خالل عقد المجلس جلسته الر
 رئيس مجلس اإلفتاء األعلى محمد حسين.

ين والفلسطينيين بالقدس ومقدساتها، "وأن هذا الحق لن يسقط بفعل وأكد المجلس حق العرب والمسلم
الظالمين وبطشهم، فالقدس لنا وحدنا وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاؤوا 

 من القرارات الباطلة".
 30/8/2018، فلسطين أون الين

 
 ات المحاكم اإلسرائيليةقرار بتعليق احتجاج األسرى اإلداريين لشهرين لدراسة قرار  .33

رام هللا: أعلنت اللجنة الخاصة باإلشراف على فعاليات احتجاج األسرى الفلسطينيين اإلداريين في 
سجون االحتالل، استمرار مقاطعة هؤالء األسرى للمحاكم العسكرية لالحتالل، حتى العاشر من شهر 

 سبتمبر/أيلول المقبل.
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ر حتى ذلك التاريخ العاشر من ديسمبر/كانون األول المقبل، وأكدت أن تعليق مقاطعة المحاكم يستم
 في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة.

إعطاء الوقت الكافي "، أن الهدف من التعليق هو "عوفر"ونقل نادي األسير عن اللجنة في معتقل 
سيتم اختيار "ضيفة ، م"للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال األسرى اإلداريين

شريحة من األسرى اإلداريين الذين اعتقلوا سابقا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص 
 ."مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز االستخبارات

حية وأكدت أنه بناء على نتائج التقييم خالل فترة التعليق سيتم اإلعالن عن موقف اللجنة، من نا
 استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة، الذي سيرتبط بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم.

 أسيرا معتقلين بشكل إداري، 450أسير في سجونها، بينهم نحو  6500وتعتقل إسرائيل أكثر من 
 31/8/2018، لندن، القدس العربي

 
 طينيمن طالب القدس يتعلمون المنهاج الفلس %93هآرتس:  .34

اتضح من تقرير نشرته أمس صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، أن  :برهوم جرايسي -  القدس المحتلة
من الطالب الفلسطينيين في القدس المحتلة منخرطون في مدارس تعلم المنهاج الفلسطيني،  93%

الل منخرطون في مدارس تعلم منهاج االحتالل اإلسرائيلي، ما يؤكد أن محاوالت االحت %7مقابل 
 ألسرلة المنهاج ال تلقى تجاوبا.

وقد نشرت الصحيفة تقريرا موسعا، خال من المعطيات الواضحة، إال أن عنوانه األساسي أن حكومة 
االحتالل وبلديتها قد خصصوا ميزانيات ألسرلة جهاز التعليم الفلسطيني في المدينة، وباألساس 

تالل بما يلزمها به القانون الدولي، ببناء للمدارس. في حين لم تقم سلطات االح إغراءاتمقابل 
ألف طالب ليسوا مسجلين في أي  20مدارس، وينقص المدينة آالف الغرف التعليمية، كما أن هناك 

 تعليمي. إطار
منهم بحوزتهم الجنسية  %10ألف فلسطيني، وحسب التقديرات، فإن حوالي  330ويعيش في القدس 

وتجنسوا، فيما الباقي حوالي  1967م من القدس المحتلة منذ العام ألفا ه 21اإلسرائيلية. إذ أكثر من 
لقرية بيت صفافا التي باتت جزءا من  1948، غالبيتهم من شطر 48ألفا هم من فلسطينيي  12

هؤالء يشكلون النسبة األكبر ممن  أبناءالمدينة بهجرة داخلية. وقد يكون  إلىالمدينة، والباقي قدموا 
 درس المنهاج اإلسرائيلي.يتعلمون في مدارس ت
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من طالب المرحلة الثانوية الفلسطينيين في القدس تقدموا المتحانات  % 93ويقول التقرير، إن 
تقدموا لالمتحانات المقابلة في منهاج االحتالل اإلسرائيلي، وغالبا  % 7التوجيهي الفلسطينية، فيما 

 ئيلية من جامعات وكليات أكاديمية.هؤالء يخططون إلكمال الدراسة في المعاهد العليا اإلسرا
 31/8/2018، الغد، عم ان

 
 .. إبعاد طالب عن جامعته بمناطق السلطة.بقرار من االحتالل .35

قررت الشرطة اإلسرائيلية إبعاد الطالب في جامعة النجاح يوسف دويكات عن جامعته مدة ستة 
 د.أشهر، وهددته باالعتقال في حال دخوله الجامعة طيلة فترة اإلبعا

وحول تفاصيل ما جرى، قال دويكات إنه تلقى اتصاال من ضابط مخابرات إسرائيلي أبلغه باستدعائه 
للمقابلة لدى مقر المخابرات في جنين، موضحا أنه عند ذهابه للمقابلة تفاجأ بأن الشرطة اإلسرائيلية 

 هي من قابلته، وسلمته قرار اإلبعاد، وأرغمته على التوقيع عليه.
دويكات عن استغرابه من التدخل اإلسرائيلي بمنعه من التحرك داخل منطقة تتبع للسلطة وعّبر لهم 

الفلسطينية، فكان رد ضابط الشرطة عليه "أنا لو بدي أفوت المقاطعة امقر الرئيس الفلسطينيي 
 بفوت" في إشارة إلى سيطرتهم على كافة مناطق الضفة، بما فيها تلك التابعة للسلطة.

ن إبعاده عن الجامعة بهذه الطريقة يدلل على أنه ال يوجد للسلطة أي قرار في وأكد دويكات أ
الضفة، وأن االحتالل ممسك بزمام األمور فيها قائال "االحتالل له الكلمة األولى واألخيرة على 

 األرض، ووجود السلطة شكلي فحسب".
 30/8/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في الضفة مواطنا   21 نادي األسير: قوات االحتالل تعتقل .31

مواطنا من  21الليلة الماضية وفجر يوم الخميس  اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :وفا–رام هللا 
 الضفة الغربية.

 30/8/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ورقة معلومات تحت عنوان "مقبرة باب الرحمة في عين التهويد"تصدر  مؤسسة القدس الدولية .37
أصدرت مؤسسة القدس الدولية، اليوم، ورقة معلومات تحت عنوان "مقبرة باب : تلةالقدس المح

 الرحمة في عين التهويد"، تناولت فيها خلفيات استهداف االحتالل اإلسرائيلي للمقبرة وأهدافه.
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ويأتي إصدار هذه الورقة في إطار بناء الوعي بمخططات االحتالل ومشاريعه التهويدية لتغيير وجه 
 القدس المحتلة، ولتسليط الضوء على جزء منسّي من المشروع التهويدي في المدينة.مدينة 

 30/8/2018، فلسطين أون الين
 

 ونروا"األ تحذر من النقص الحاد في تمويل " أوتشا .38
حذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة اأوتشاي من خطورة قطع أو : القدس المحتلة

ادية المقدمة لحنشطة اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك تقليص المساعدات الم
يأتي هذا التحذير عشية إعالن االتحاد األوروبي عن قيمة تبرعاته لحونروا  المخصصة لقطاع غزة.

التي لن تسد العجز الذي خلفه إحجام الواليات المتحدة عن تقديم مساهماتها، إال أنه قد يكون فرصة 
 ية.مريكير الوكالة من اإلمالءات والشروط األلتحر 

وقالت األمم المتحدة: إن تمويل األنشطة اإلنسانية بلغ أدنى مستوياته على اإلطالق خالل هذا العام 
من احتياجات خطة االستجابة  %24؛ فبحلول نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، لم ُيمول سوى 2018

مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية، من جملة  132ّمن ووفق تقرير أوتشا؛ فقد تأ اإلنسانية.
 مليون دوالر. 539,7المبلغ المطلوب وقدره 

وقال التقرير: إنه مما الشك فيه أّن تراُجع التمويل الموجه لوكالة األونروا أسهم بصورة ملموسة في 
 .2018تلة في العام االنخفاض العام الذي طرأ على التمويل اإلنساني لحراضي الفلسطينية المح

وبالتوازي مع األزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه وكالة األونروا، فقد تلقت جميع الوكاالت التي 
عما كان عليه في األعوام  2018أقل في العام  تمويال   ا  تندرج ضمن خطة االستجابة اإلنسانية تقريب

ألف  40ادات الصحة المتنقلة يترك أكثر من وأوضح التقرير أن إغالق العي الماضية، وفق التقرير.
شخص يعيشون في المنطقة اجي ومنطقة التماس في مواجهة قيود صارمة على الوصول إلى 

كما لم يتم تأمين أي تمويل ألي مشروع من مشاريع خطة االستجابة  الرعاية الصحية األساسية.
أولئك الذين يقطنون في كفر عقب ألف شخص، وال سيما  36اإلنسانية في شرقي القدس، مما يجعل 

 المساعدات.ومخيم شعفاط لالجئين، عرضة للضعف وشح تقديم 
أما في التعليم فقد أثرت فجوات التمويل الالزم للتدخالت األساسية وأولويات المجموعة على تقديم 

حاالت االجتماعي والتأّهب ل-التعليم النوعي، بما يشمل مستلزمات المدارس وأنشطة الدعم النفسي
الطوارئ. ويعوق شح التمويل حصول األطفال على التعليم النوعي في المنطقة اجي وشرقي القدس، 

 حسب التقرير.
 30/8/2018، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 اكتشاف مصنع صابون عثماني في يافا الفلسطينية يعود للقرن التاسع عشر .39

مصنع صابون  48ي مدينة يافا داخل أراضي من وديع عواودة: اكتشف ف "القدس العربي" –الناصرة 
 من الفترة العثمانية، وذلك أثناء أعمال تطوير وبناء متحف داخل مبنى تاريخي.

إن المصبنة العثمانية من القرن التاسع  "القدس العربي"وقال ابن يافا الباحث سامي أبو شحادة لر 
يكن معروفا من هم أصحابها. وما  عشر لم تكن معروفة في المصادر التاريخية من قبل مثلما لم

زالت آثار المصنع بحالة جيدة وتبدو فيها أحواض لخلط المواد الخام وحوض خاص إلعداد 
الصابون وفرن وشبكة مياه ومخازن تحت األرض. ويوضح أبو شحادة أن صناعة الصابون من 

ي العاشر بعدما تحول زيت الزيتون في فلسطين قد وردت في مصادر تاريخية عدة منذ القرن الميالد
الصابون لفرع اقتصادي هام ومربح بدءا من العصور الوسطى. وقد تم تسويق قسم من الصابون في 
البالد فيما تم تصدير القسم اآلخر لبقية بلدان الدولة العثمانية خاصة مصر. وقد كانت مدينة نابلس 

عمل مصنعان كبيران إلنتاج  مركز صناعة الصابون بفضل وفرة كروم الزيتون في محيطها، وفيها
 الصابون بكميات تجارية وكذلك في القدس واللد وغزة.

التي كانت تتبع "مصبنة دومياني "يشار إلى أن هناك مصنعا معروفا للصابون في يافا يعرف بر 
وهي اليوم عمارة مهملة  ،1948لعائلة دومياني، وقد توقفت عن العمل غداة نكبة يافا في مايو/أيار 

 طلة على البحر المتوسط قبالة مسجد المحمودية العثماني.جدا م
 31/8/2018، لندن، القدس العربي

 
 لألونروالعقد مؤتمر دولي في نيويورك لتأمين دعم  األردن يحشد حاليا   .41

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المجتمع الدولي، لاللتزام : زايد الدخيل -عمان 
 .باإلقليموكالة األونروا في مناطق عملها بتعهداته تجاه 

وحذر الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع المفوض العام لوكالة ااألونرواي بيير 
كرينبول، من تبعات استمرار العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، مشددا على ضرورة تكاتف جهود 

الستمرار بتقديم خدماتها كاملة لالجئين المجتمع الدولي لسد هذا العجز، وتمكين الوكالة من ا
وكشف الصفدي أن األردن سيدعو لجلسة طارئة لوزراء الخارجية  الفلسطينيين، وفق تكليفها األممي.

وقال الصفدي  العرب، على هامش االجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب من أجل دعم "األونروا".
التنسيق المشتركة للحفاظ على "األونروا" والتعامل مع إن لقائه مع كرينبول؛ يأتي في إطار عملية 

 . التحديات التي تواجه الوكالة
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شدد على انه ليس من حق أي دولة تحديد من هو الالجئ الفلسطيني، مشيرا إلى أن القانون و 
الدولي يعترف بالالجئين الفلسطينيين وبحقوقهم، وهم تحت مظلة األمم المتحدة، موضحا أن األردن 

حاليا لعقد مؤتمر دولي في نيويورك نهاية الشهر المقبل، لتأمين دعم للوكالة األممية، بحيث  يحشد
 يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية لحمم المتحدة.

 31/8/2018الغد، عمان، 
 

 "البحرية اللبنانية"إلى  "يونيفيل"إطار زمني في مجلس األمن يستعجل نقل مهمات من  .46
لواليات المتحدة الحكومة اللبنانية أمام استحقاق محدد بإطار زمني لتقديم خطة وضعت ا: نيويورك

لتسريع نقل "إلى األمم المتحدة حول تطوير قدرات الجيش اللبناني، خصوصا  قواته البحرية 
التابعة لحمم  "يونيفيل"البحرية، من خالل قرار تجديد والية  "يونيفيل"إليها من قوة  "المسؤوليات

 ة، والذي كان منتظرا  أن يصدره أمس مجلس األمن.المتحد
الدولية العاملة في جنوب لبنان مع تغييرات  "يونيفيل"وكان متوقعا  أن يصدر قرار تجديد والية قوة 

في نص القرار مقارنة باألعوام الماضية، دفعت بها الواليات المتحدة. وقال ديبلوماسي في مجلس 
إعادة التذكير بأن الهدف النهائي هو "و  "يونيفيل"موازنة  "خفض" األمن أن هدف هذه التغييرات هو

نقل المسؤوليات من يونيفيل إلى الجيش اللبناني، بخاصة في الجانب المتعلق بالمياه اإلقليمية 
 ."تعزيز آلية الرصد وتقديم التقارير عن الوضع الميداني في الجنوب"، فضال  عن "اللبنانية

ة بدأت المفاوضات حول مشروع القرار بالمطالبة بوضع إطار زمني من وكانت الواليات المتحد
، لكن الجانب الفرنسي تمكن من خفض هذا المطلب "يونيفيل"سنتين إللغاء القوة البحرية التابعة لر 

باتجاه تعزيز تدّرجي للقدرات البحرية للجيش اللبناني بالتوازي مع نقل المسؤوليات، من دون أن 
 ."يونيفيل"قرار إطارا  زمنيا  إللغاء القوة البحرية لر يتضمن مشروع ال

 31/8/2018الحياة، لندن، 
 

 ي يفاجئ الوكالةمريكونروا" تعاني ماليا  و"الوقف الكامل" للدعم األاأل ": كرينبول .42
ونرواي، بيير كرينبول، اليوم الخميس، إن "قرار الواليات المتحدة األقال المفوض العام لوكالة ا: عّمان

ن مفاجئا لنا، لكننا لن نستسلم له، وسنبقى نعمل من أجل أن يشعر الالجئ الفلسطيني بأن العالم كا
يقف إلى جانبه"، وذلك في أعقاب ما كشفت عنه مجلة "فورين بوليسي"، التي أكدت أن الرئيس 

 ي دونالد ترامب قرر وقف التمويل المخصص للوكالة.مريكاأل
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ي جمعه، الخميس، مع وزير الخارجية األردني أيمن وأضاف كرينبول، خالل مؤتمر صحاف
 الصفدي، في العاصمة األردنية عمان، أن الوكالة مصممة على إيجاد حلول لحزمة المالية. 

مليون دوالر من عدد من الدول الصديقة، إذ منحت كل من دولة  283وأكد أن "الوكالة قامت بتوفير 
مليون دوالر سنويا تبدأ من عام  50، فيما تعهدت السويد برمليون دوالر 50قطر واإلمارات والسعودية 

 مليون أخرى لتغطية العجز". 200دعما للوكالة"، مشيرا إلى أن "الوكالة ما زالت بحاجة إلى  2019
مليون دوالر، وهذا بالنسبة ألي منظمة إنسانية وضع خطير  464وقال: "بدأنا العام الحالي بعجز 

روا ستبقى موجودة طالما لم نصل إلى حّل نهائي للقضية الفلسطينية، وال جدا"، مشددا على أن "أون
ماليين الجئ فلسطيني أن تنمحي حقوقهم، ألن لهم حقوقا ، حيث  5يمكن للمرء أن يتمنى ألكثر من 

 واجهوا منذ عقود معاناة وظلما  كبيرين".
فلسطيني، وأن المدارس  ماليين الجئ 5.3وأوضح أن عدد الالجئين المسجلين في "أونروا" بلغ 

ألف طالب وطالبة  500التابعة للوكالة في األردن "ستفتح في وقتها المناسب"، األحد، مشيرا إلى أن 
 فلسطينيين سيعودون إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي.

 30/8/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ائيليكوريا الجنوبية ترفض استقبال الرئيس اإلسر : يديعوت أحرونوت .43
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية رفضت في اآلونة  :تل أبيب

 األخيرة استقبال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين خالل العام الجاري أو العام المقبل.
ا وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل عبر سفيرها في كوريا الجنوبية حاييم حوشين قدمت طلبا رسمي

للجهات المختصة في كوريا الجنوبية لزيارة ريفلين، لكنه تلقى ردا سلبيا ما شكل مفاجأة كبيرة للرئيس 
 اإلسرائيلي الذي كان على علم مسبق بالطلب وتم تقديمه بالتنسيق معه.

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية لم توضح أسباب رفضها، مشيرة  إلى أن الترجيحات لدى إسرائيل بأن 
 ض سياسي ألسباب لم تعرف، وليس شخصيا ضد ريفلين.الرف

 30/8/2018، القدس، القدس
 

 زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة .44
أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، دعمه إلقامة دولة : وكاالت -القاهرة

"، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تسلمها جاء ذلك بحسب رسالة "كيم فلسطينية مستقلة.
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سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، من نظيره الكوري الشمالي "ما دونغ هوي"، في مقر سفارة 
 فلسطين بالقاهرة.

وقالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، في بياٍن: إن "اللوح"، استقبل، اليوم، سفير كوريا الشمالية "ما دونغ 
استلم منه رسالة من كيم جونغ أون، عبر فيها عن شكره لعباس، لحرصه على تقديم تهنئته هوي"، و 

 بمناسبة عيد قومي لكوريا الشمالية.
وأعرب "كيم" في رسالته عن تمنياته لر"عباس، والشعب الفلسطيني، في نضالهم العادل من أجل 

طين المستقلة وعاصمتها القدس استرجاع الحقوق المشروعة كافة السيما حقهم في إقامة دولة فلس
 الشرقية"، بحسب تعبيره.

وبحث الجانبان "األوضاع السياسية والميدانية الفلسطينية في القدس، واستمرار التهويد فيها، 
وسياسات االحتالل االستيطانية بالضفة الغربية، واالنتهاكات المستمرة بحق أبناء شعبنا األعزل في 

 قطاع غزة".
 30/8/2018، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 "صفقة القرن"فرنسي للسالم في معزل عن  ىمسع .45

أعلنت فرنسا سعيها إلى تكوين مبادرة سالم تقوم على دولتين عاصمتهما القدس، ": الحياة" –رام هللا 
الخميس، خالل االجتماع السنوي  –وقال وزير الخارجية الفرنسي جاف إيف لودريان، ليل األربعاء 

. وأضاف "صفقة القرن"ه في العالم، إن فرنسا ستدفع بمبادرة لحل الصراع في معزل عن لسفراء بالد
جهودا  ديبلوماسية مهمة ال تزال نتائجها غير "لودريان أن الواليات المتحدة بدأت قبل أكثر من سنة 

قيام دولتين تعيشان بأمن وسالم "تهدف إلى  "معروفة، لكن علينا نحن أيضا  أن نطرح مبادرة
شركائنا المقّربين، من أجل ". وأوضح أن فرنسا تسعى إلى ذلك عبر التشاور مع "عاصمتهما القدسو 

 ."عدم ترك الساحة للمحّرضين والمتطّرفين والمؤدَلجين من األطراف كافة
 31/8/2018، ، لندنالحياة

 
 نائب بريطاني يستقيل من حزب العمال منددا بمعاداة السامية .41

لنائب البريطاني المخضرم من حزب العمال المعارض فرانك فيلد استقالته اأ ف بي: أعلن ا -لندن
 الخميس بسبب تزايد االتهامات بمعاداة السامية تحت قيادة جيريمي كوربن.

في رسالة إلى الحزب أن قيادة كوربن تشهد  عاما، 40وقال فيلد النائب في مجلس العموم طوال قرابة 
 ”.تآكل قيمنا األساسية“
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خر مثال على أن قيادة حزب العمل أصبحت قوة آدم استقالتي لسببين رئيسيين أولهما هو أق“وكتب 
لقد خاضت بريطانيا الحرب العالمية الثانية إلبعاد “ وأضاف ”.معادية للسامية في السياسة البريطانية

كبير هذه اآلراء عن سياستنا، لكن هذا الجهد والنجاح الالفتين أصبحا حاليا عرضة لهجوم داخلي 
 ”.القيادة ال تتخذ أي خطوة مهمة لمعالجة هذا التآكل لقيمنا األساسية“واعتبر أن  ”.ودائم

 مع معاداة السامية في مقال صحافي كتبه مؤخرا.” مشكلة حقيقية“وقد اعترف كوربين أن لدى حزبه 
ن بانه معاد السابق في بريطانيا جوناثان ساكس وصف هذا األسبوع مباشرة كورب األكبرلكن الحاخام 

 ”.دعم العنصريين واإلرهابيين وتجار الكراهية"للسامية واتهمه بر
 30/8/2018، ، لندنرأي اليوم

 
 وفد برلماني تشيلي يتضامن مع أهالي الخان األحمر .47

بأن يبذلوا كل  ا  تضامن وفد برلماني تشيلي مع أهالي تجمع الخان األحمر، واعد: القدس المحتلة 
 الرسمية والشعبية إلسناد الشعب الفلسطيني.الجهد لحشد الطاقات 

جاء ذلك خالل زيارة الوفد إلى التجمع البدوي بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار النائب وليد 
عساف، وممثل تجمع الخان األحمر عيد خميس أبو داهوك، واألمين العام لحركة المبادرة الوطنية 

 الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي.
 30/8/2018، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 

 يمريك"حق العودة" في دائرة االستهداف األ .48
 أسامة أبو ارشيد

ي، دونالد ترامب، مفاده بأن الفلسطينيين مريكأسبوع واحد فصل بين تعّهٍد أطلقه الرئيس األ
"سيحصلون على شيء جيد للغاية" في أي مفاوضاٍت مستقبلية مع إسرائيل، وتصريحات لسفيرته 

األمم المتحدة، نيكي هيلي، انتقدت فيها "مبالغة" وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  لدى
اأونرواي في تحديد أعداد الالجئين الفلسطينيين، ومثيرة شكوكا بشأن "حق العودة" الذي يكفله القانون 

يا، إذ ذكرت مريكأالدولي والقرارات األممية. ولم تأت تصريحات هيلي خارج السياق، بل هي ضمنه، 
سرائيلية أن إدارة ترامب حسمت أمرها لناحية قطع الدعم المالي كليا عن "أونروا"، أمريكتقارير  ية وا 

بعد أن كانت قد خفضته، بدرجة كبيرة، مطلع العام الجاري، وأن القرار سيعلن خالل أيام. كما 
عادة تعريف مفهوم اللجوء أوضحت تقارير أخرى أن إدارة ترامب تضغط على الوكالة األممية إل

الفلسطيني. يترافق ذلك مع قرار اتخذته اإلدارة نفسها بحجب مساعدات إنسانية بقيمة مائتي مليون 
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دوالر، كان من المفترض صرفها هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقبل البدء في تفكيك هذه 
بقة تضع القيادة الرسمية الفلسطينية، المعطيات، من المهم هنا أن ُيشار إلى أن التطورات السا

ومجمل الشعب الفلسطيني، وقواه وفصائله، أمام تحدياٍت حقيقية تمس عصب القضية الفلسطينية 
 وحقوق شعبها.

من شهر أغسطس/آب الجاري، بأن إسرائيل ستدفع "ثمنا أكبر" في مفاوضات  12صرح ترامب، في 
ي بالقدس مريكا كبيرا للغاية"، متمّثال في االعتراف األالسالم مع الفلسطينيين، ذلك أنها "ربحت شيئ

ية إليها. وفّسر ترامب الترابط هنا بين قضية القدس ودفع إسرائيل مريكعاصمة لها ونقل السفارة األ
"ثمنا أكبر" بقوله: "كان شيئا جيدا قمت به، ذلك أننا أزلنا هذه العقبة من على طاولة المفاوضات. 

ك محادثات سالم، فإنهم لم يتمّكنوا أبدا من تجاوز أن تكون القدس هي في كل مرة، كانت هنا
العاصمة. ولذلك قلت فلنزحها عن الطاولة... في المفاوضات، سيكون على إسرائيل دفع ثمن أكبر، 

 ألنها ربحت شيئا كبيرا للغاية. سيحصل الفلسطينيون على شيء جيد للغاية، جاء دورهم".
على وعد ترامب للفلسطينيين بالحصول على ثمٍن كبير من إسرائيل، ولم يكد يمضي أسبوع واحد 

حتى خرجت علينا هيلي بتصريحاتها، يوم الثالثاء الماضي، والتي ترمي عمليا إلى "إزالة عقبٍة" 
أخرى عن طاولة المفاوضات، إذا ما تم األخذ بمنطق ترامب هنا، وهي حق العودة للماليين من 

لنسبة لهيلي، ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، وفي مقدمتهم صهره، الالجئين الفلسطينيين! با
المكلف بملف الشرق األوسط، جاريد كوشنير، فإن تعريف الالجئ الفلسطيني عقبة حقيقية أمام 
سرائيل. التقط كوشنير، وهو يهودي أرثوذكسي صهيوني متعصب،  تحقيق "سالم" بين الفلسطينيين وا 

وزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي حّض إدارة ترامب شهورا طويلة الفكرة من حليفه، رئيس ال
على رفض التعريف القانوني الدولي لالجئ الفلسطيني، والذي ال يحصرهم في الالجئين المباشرين، 
بل إنه يشمل أبناءهم وأحفادهم، بمعنى أنه حّق متوارث جيال بعد جيل. إحدى العقبات أمام الحكومة 

ة، وصقور إدارة ترامب، هي "أونروا" التي تقّدم خدماٍت ألكثر من خمسة ماليين الجئ اإلسرائيلي
 فلسطيني، مسجلين لديها يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسورية ولبنان. 

ألف الجئ فلسطيني، شّردهم قيام دولة إسرائيل.  077إلغاثة أكثر من  2191تأسست "أونروا" عام 
حين، توفر خدمات صحية وتعليمية وا غاثية لالجئين والنازحين الفلسطينيين. وهذا ال ومنذ ذلك ال

يعجب إسرائيل التي ترى في ذلك إبقاء لمفهوم "اللجوء" فلسطينيا ودوليا، وهي دائما ضغطت إللغاء 
"أونروا" ووضع الالجئين الفلسطينيين تحت رعاية "المفوضية السامية لحمم المتحدة لشؤون 

ية المتعاقبة لم تستجب مريكين"، كغيرهم من الجئي العالم ونازحيه. ولكن أيا  من اإلدارات األالالجئ
لمطالب إسرائيل، حتى جاءت إدارة ترامب، التي يتبّنى بعض أعضائها وجهة نظر إسرائيل. مثال، 
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 يرى كوشنر وهيلي، أن "أونروا" أحدثت حالة من "االتكالية" بين الفلسطينيين، وبأن إصرار
الفلسطينيين على حق العودة يلغي إمكانية إعالن إسرائيل "دولة يهودية" ويديم الصراع، وبالتالي 

سرائيلية، أمريكيعطل إمكانية تحقيق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين. وبحسب تأكيدات مصادر  ية وا 
في األيام القليلة اقتنع ترامب أخيرا بقطع التمويل نهائيا عن "أونروا"، وبأن القرار سيعلن رسميا 
ية التي تحّذر مريكالمقبلة، وذلك على الرغم من معارضة وزارة الدفاع والمؤسسات االستخباراتية األ

من انزالق المنطقة نحو العنف. المفارقة هنا، أن وزارة الخارجية التي كانت تعارض هذه الخطوة 
نعة  تحت قيادة مايك بومبيو. وتبلغ تحت قيادة وزير الخارجية المقال، ريكس تيلرسون، ال تُبدي مما

مليار دوالر، كانت الواليات المتحدة تدفع منها نسبة الربع تقريبا، بقيمة  1.2ميزانية "أونروا" السنوية 
مليون دوالر بدءا منذ مطلع العام  215مليون دوالر سنويا. لكن إدارة ترامب سلخت منها  057

 أزمة مالية عميقة. الجاري، وهو ما أدخل الوكالة الدولية في
تفيد المعلومات التي كشف عنها أخيرا بأن إدارة ترامب تريد من "أونروا" تحديد عدد الالجئين 
الفلسطينيين في نصف مليون شخص فقط، بمعنى حوالي ُعْشرِّ المسجلين لديها، ما يعني عمليا 

في المقابل، تمارس  سحب صفة اللجوء عن األبناء واألحفاد، وحصرها في جيل النكبة ال فروعهم.
إدارة ترامب ضغوطا على دول عربية مضيفة لالجئين الفلسطينيين، مثل األردن، للقبول بتوطينهم 
على أراضيه، ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، في مقابل تحويل المساعدات التي تقدمها الواليات 

 األردن.  المتحدة للوكالة إلى الحكومة األردنية مباشرة، وهو العرض الذي رفضه
إذا ، "الشيء الجيد للغاية" الذي سيحصل عليه الفلسطينيون، بحسب زعم ترامب، هو إزالة ملف 
جوهري آخر من ملفات القضية الفلسطينية من على طاولة المفاوضات. ما تريده إدارة ترامب هو 

يملك تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها واختزالها في مفاوضاٍت على حدود وهمية، ال 
الفلسطينيون سيادة عليها، وال على فتات األرض التي تقع ضمنها. هذا يحيل إلى الدور الملقى على 
عاتق القيادة الفلسطينية الرسمية، خصوصا وأن كيلي لم تترّدد في القول إن إدارتها تريد ضغطا 

سات واالشتراطات إقليميا على السلطة الفلسطينية، للعودة إلى طاولة المفاوضات، طبعا ضمن المقا
ية. سبق للرئيس الفلسطيني، محمود عباس أن نعت "صفقة القرن" التي تعد بها إدارة ترامب مريكاأل

بأنها "صفعة القرن". وها هي هذه اإلدارة توّجه صفعات متتالية له ولسلطته، في تأكيد صارخ لكارثية 
ية. معلوم أن القيادة أمريكبرعاية المسار العبثي للمفاوضات، منذ مطلع التسعينيات، مع إسرائيل، 

الفلسطينية الرسمية ال تملك الجرأة على االعتذار لشعبها واالستقالة بسبب فشلها، ولكن ليس أقل 
اآلن من إتمام المصالحة بين سلطتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين حركتي فتح وحماس. ُنقل 

سرائيل في قطاع غزة لن تمر إال على عن عباس، قبل أيام، قوله إن أي تهدئة بين حركة حما س وا 
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الفلسطينية  -جثته! نتمّنى اآلن أن نسمع من عباس تصريحا  يقول فيه: إن المصالحة الفلسطينية 
 ستقع، حتى ولو كان ثمنها أن يكون جثة هامدة. الصبيانية والعبث أوردانا المهالك. 

أن تبقى أزمة الشرعية الفلسطينية قائمة، القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية، ولم يعد مقبوال 
واالنقسام الزمة، بل ال بد من إرجاع األمر إلى صاحبه، وهو الشعب الفلسطيني. إذا لم ينجح 
الفلسطينيون في بناء موقف واحد متماسك، فإن ترامب سينجح في "إزالة عقبة" الالجئين من على 

اطؤ بعض العرب. ال القيادة الرئاسية الفلسطينية طاولة المفاوضات، كما نجح وأزال القدس عنها، بتو 
شرعية، وال منظمة التحرير الفلسطينية شرعية ضمن نسقها الحالي. يكفي هذا العبث. فلسطين 
تضيع من بين أيدينا، وال يزال بعضهم يقاتل من أجل تحصين موقعه وكرسيه، تحت حراب 

مليون دوالر على شكل  177رت حجب االحتالل. أال تكفينا مهزلة أن إدارة ترامب التي قرّ 
مساعدات خيرية وطبية وتعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجازت، في الوقت نفسه، عشرات 
ماليين الدوالرات لدعم األجهزة األمنية الفلسطينية، إلكمال مهمتها في العمالة إلسرائيل! هل وصلت 

 الرسالة، أم أنها تحتاج إيضاحا أكبر!؟
 36/8/2168، ديد، لندنالعربي الج

 
 التهدئة والمصالحة على الطريق الدائري .49

 نبيل عمرو
من الذي يسبق اآلخر التهدئة أم المصالحة، هذا هو موضوع الجدل الدائر بين كل األطراف التي 
تتعاطى مع الشأن الغزي، وذلك يشبه في عدميته وقلة جدواه الجدل األزلي القائم حول من سبق 

 الدجاجة. اآلخر، البيضة أم
ما زالوا في طور  "فتح، حماس، إسرائيل، مصر"األطراف األربعة الذين يشكلون معادلة غزة 

المقدمات دون الدخول إلى صلب الموضوع، والمخرج النموذجي الذي تتبناه مصر هو العمل على 
كاملة خطين متوازيين مع أفضلية تضع المصالحة في المرتبة األولى، من أجل توفير شرعية وطنية 

 ألي اتفاق يمكن أن يبرم مع إسرائيل.
تتخذ نفس الموقف، مع اشتراطات مسبقة تبعد عنها شبهة االكتفاء بدور المحلل، أو مجرد  "فتح"و

 إن ال ناقة لها فيه وال جمل. "حماس"توفير غطاء شرعي ألمر تقول 
ة والتنمية، ترى أنها الممسكة بغزة من تالبيبها، وصاحبة الحرب التي فتحت ملف التهدئ "حماس"و

 في هذا الشأن تملك اليد العليا وفق منطق من يطلق النار يقوم بالتهدئة.
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أما إسرائيل فقد حسمت األمر على نحو تظل يدها العليا فيه فارضة نفسها على الجميع، إذ وضعت 
 جدول حرب والتهدئة في آن معا .

يها هو االجتياح البري الشامل ما دام الحرب وبال هوادة متاحة في كل وقت، والمحرم الوحيد ف
 القصف وحده يكفي ألداء المهمة.

وانبثق عن هذا مصطلح الهدوء يقابله الهدوء، وذلك ال يحتاج إلى اتفاقات موثقة تحرج إسرائيل لو 
، بل يترك األمر للميدان كي يقرر الخطوات العسكرية الالزمة، وفي هذا السياق "حماس"تمت مع 

لمصرية نجاعتها في وقف التصعيد تارة وفرض الهدوء المتبادل المؤقت تارة أخرى، أثبتت القناة ا
 وهذه الصيغة ال تصلح ألن يبنى عليها اتفاقات دائمة أو أثمان سياسية على أي مستوى.

مشكلة غزة في بعدها الفلسطيني أنها لم تجد حال  خالل اإلحدى عشرة سنة الماضية، وذلك بفعل 
القوى على أرضها، ما يبعد منطقيا  إمكانية الحل المتوازن بشأنها، ذلك أن السيطرة  انعدام التوازن في

وباقي الفصائل عديمة التأثير  "فتح"على قطاع غزة واحتفاظها بقوة طاغية جعال  "حماس"المطلقة لر
 وبرامجها وسلطتها. "حماس"الفعلي في خطط 

مرين مؤثرين نسبيا  هما المال والشرعية، لكنهما لم أما السلطة في رام هللا فتملك في المسألة الغزية أ
ينجحا حتى اآلن في إنتاج خالصات سياسية تسقط حكم حماس في غزة أو ترخي قبضتها عليها، 
وهذا زاد أمر المصالحة تعقيدا  يعاني منه المصريون الذين يتحركون بحذر خشية التأثير على دور 

 اآلخر. الوسيط النزيه بشبهة االنحياز لطرف دون
من غزة مصر التي تتجاذبها مؤثرات متعددة، فإن  "حماس"لقد أرهقت معادلة شرعية رام هللا وتمكن 

ذا كان الحديث عن  جرى الحديث عن األمن فالجغرافيا تضع غزة على رأس األولويات المصرية، وا 
ى العالم الخارجي المعاناة التي تصل حد الكارثة اإلنسانية، فمصر صاحبة المنفذ الوحيد من غزة إل

ذا كان الحديث عن االلتزام بالشرعية فمصر مع  وتبدو معنية أكثر من غيرها في هذا األمر، وا 
شرعية عباس ومنظمة التحرير، وفي ذات الوقت تتعامل مع األمر الواقع في غزة محاولة تفادي 

صراعها الطويل كيف تستفيد منها في  "حماس"االتهام بمنح األمر الواقع شرعية موازية تعرف 
 والدؤوب مع فتح.

بعد أيام ستبدأ جولة من المشاورات والمفاوضات والمجادالت في القاهرة، وسيدخل المتحاورون هناك 
في الدوامة التي ما خرجوا منها طيلة إحدى عشرة سنة، وستكون محطة أول الخريف واحدة من 

 ي من حيث بدأ.محطات قطعها قطار المصالحة على الطريق الدائري الذي ينته
 36/8/2168، الشرق األوسط، لندن
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 ليست عداء للسامية "إسرائيل"مقاطعة  .51
 لورانس ديفيدسون

، فسوف تدركون على الفور كم "جوجل"إذا بحثتم عن موضوع المقاطعة االقتصادية عبر محرك 
 كانت مثل هذه المقاطعات شائعة تاريخيا .

؛ عندما فرض المؤتمر 2071خ الحديث تعود إلى العام إحدى أولى المقاطعات االقتصادية في التاري
 القاري األول الالستقالليين األمريكييني مقاطعة ضد بريطانيا العظمى؛ بسبب فرضها ضرائب. 

 وفي العصر الحديث، أصبح رفض العنصرية دافعا  مهما  لمقاطعات عدة.
ون عزل الصينيين المقيمين في الصينيون فرضوا مقاطعة على الواليات المتحدة؛ بسبب إصدارها قان

، أعلن المؤتمر اليهودي األمريكي، مقاطعة ألمانيا 2100. وفي 2179ثم  2911أراضيها عام 
النازية؛ احتجاجا  على اضطهادها لليهود. وفي األربعينات، شجع المهاتما غاندي الشعب الهندي 

ينات، قاطع معظم العالم جنوب على مقاطعة اإلمبراطورية البريطانية. ومن الستينات وحتى التسع
 إفريقيا؛ بسبب نظامها العنصري. وهناك حاالت عديدة أخرى.

منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما فيها نقابات،  207، أطلقت 1775وفي 
ومنظمات نسائية، وأخرى تدافع عن الالجئين، وأحزاب سياسية، دعوة مشتركة؛ من أجل مقاطعة 

؛ لكي تمتثل للقانون الدولي، "إسرائيل"وكانت تلك حملة سلمية؛ من أجل الضغط على . "إسرائيل"
 "إسرائيل"وتتوقف عن قمع واضطهاد الفلسطينيين. وشملت الحملة أيضا  دعوة إلى مقاطعة 

، وسحب االستثمارات منها، وفرض "إسرائيل"حركة مقاطعة "اقتصاديا ؛ وهي دعوة عرفت باسم 
 . "العقوبات عليها

ومع أن اليهود الذين عانوا االضطهاد والتطهير العرقي خالل العهد النازي األلماني قد استخدموا 
وأنصارهم اليهود في الخارج استاؤوا بشدة من  "اإلسرائيليين"سالح المقاطعة ضد مضطهديهم، إال أن 

مكافحة التشهير  . وعلى سبيل المثال، أصدرت رابطة"عداء للسامية"المقاطعة الفلسطينية واعتبروها 
دولة "اليهودية في الواليات المتحدة بيانا  اعتبرت فيه أن المقاطعة الفلسطينية تستهدف وجود 

وأنصارها اعتبر أن  "إسرائيل"، وهي بالتالي معادية للسامية. وكان ذلك يعد موقفا  رسميا  ل"إسرائيل
 والشعب اليهودي هما كيان واحد. "اإلسرائيلية"الدولة 
موقف أعاد تحديد معاداة السامية؛ إذ إن التحديد التقليدي كان يعد معاداة السامية موجهة ضد وهذا ال

بالذات. وال بد من مالحظة أن هذا الموقف يختلف عن معارضة سلوك  "يهوديتهم"اليهود؛ بسبب 
 إجرامي لشخص أو مجموعة صادف أنهم يهود. ففي الحالة األولى، العداء يستهدف اليهود؛ لكونهم
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يهودا ؛ وهذا عداء للسامية. وفي الحالة الثانية، العداء يستهدف سلوكا  إجراميا ، بمعزل عما إذا كان 
 مرتكبوه من اليهود أم ال. وهذا ليس عداء  للسامية.

وجميع يهود العالم، واعتبرت على أساس  "الدولة اليهودية"خلطت اعتباطيا  بين  "إسرائيل"غير أن 
حتى إذا كان سلوكا  إجراميا ؛ هو عداء  - "الدولة اإلسرائيلية"رضة أي سلوك لذلك أن انتقاد أو معا

تعد نفسها ممثلة لجميع يهود العالم. وبذلك أعادت  "دولة إسرائيل"للسامية. وسبب ذلك هو أن 
تحديد معاداة السامية بطريقة تسمح لها بالتهرب من كل مسؤولية أخالقية عن أعمالها؛ من  "إسرائيل"

توجيه أصابع اتهام إلى منتقديها. وعلى سبيل المثال، هل أنتم تعارضون التطهير العرقي خالل 
، المسألة لم تعد الطبيعة اإلجرامية للتطهير "إسرائيل"؟. بالنسبة ل "إسرائيل"للفلسطينيين الذي تمارسه 

نما هي معاداة سامية مزعومة من قبل أولئك الذين ينتقدون هذا التطهير ا  لعرقي.العرقي، وا 
الخاطئ  "اإلسرائيلي"ولكن لننظر في بعض الوقائع التي دحضت وال تزال تدحض هذا التفسير 

 لمعاداة السامية: 
، صوتت الجمعية العامة للكنيسة المشيخية في الواليات المتحدة اتمثل 1729* في يونيو/حزيران 

، اتخذت 1729يوليو/تموز  مليون أمريكيي باإلجماع؛ لدعم حركة المقاطعة الفلسطينية. وفي 1.5
 مماثال . الكنيسة األسقفية االبروتستانتيةي األمريكية قرارا  

* هناك عشرات من المنظمات اليهودية، والشخصيات اليهودية، عبر العالم الذين يؤيدون ويدعمون 
 حملة المقاطعة الفلسطينية. وهذه المنظمات والشخصيات يمثلون الماليين من اليهود. 

لة النهائية، نحن نتحدث عن دعم واسع النطاق لحملة المقاطعة الفلسطينية. فهل جميع في المحص
. "نعم"وأنصارها اليهود في الخارج، الجواب هو  "إسرائيل"هؤالء المؤيدين يعادون السامية؟. بالنسبة ل

 ولكن من الواضح والبديهي أن هذا جواب خاطئ.
 36/8/2168، الخليج، الشارقة

 
 ر العالمنيكي هيلي تغي .56

 مئير عوزيئيل
هل يحتمل أن تكون نيكي تحب إسرائيل وتحميها ضد أشرار العالم بحماسة أكبر من حماستنا، نحن 
اإلسرائيليين؟ هكذا يبدو األمر. لقد اعتدنا جدا على أن نعيش في أجواء الكراهية واألكاذيب، بحيث 

بعض اآلخر يائس تماما من إمكانية منا تبنى هذه المواقف في قسم منها على األقل، وال ا  إن بعض
، ا  أن يعبر عن الحقيقة بصوت عال، حتى ألنفسنا. أما هيلي فتفعل هذا من أجلنا بشكل صحيح جد
 بحيث إننا نضحك بمفاجأة الحرج أمام هذا األمر غير المتوقع ر الحقيقة والعدل يقاالن بصوت عال.
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شمس، قالت هيلي مرة أخرى ما كان ينبغي أمس، في إطار إخراج الحقيقة من الخزانة إلى نور ال
لكل العالم اونحني أن نقوله منذ زمن بعيد: يجب وقف الكذبة التي تقول إن الالجئ الفلسطيني هو 

من االنشغال بتأهيل الالجئين العرب لحروب  مخلوق ينسخ، يضاعف ويثالث نفسه إلى األبد. وبدال
، غرق العالم بصيانة وحفظ 2199بالد إسرائيل في عام  اإلبادة التي أعلنتها الدول العربية على يهود

 كراهية أبناء، وأحفاد وأبناء أحفاد أولئك الالجئين.
، تصف التغيير "السي.أن.أن"تموز/يوليو، في موقع  10في مقال نشرته هيلي قبل نحو شهر، في 

رة التي يتعين تغيير الذي تريد أن تحدثه في األمم المتحدة، وتستخدم صورة السفينة القتالية الكبي
 مسارها.

وتتطرق في المقال إلى تصويت معين في األمم المتحدة، نجحت فيه، ألول مرة منذ زمن بعيد، على 
إجبار الدول على رفض إعالن ال يتهم إال إسرائيل بأعمال العنف في قطاع غزة. وقد طلبت أن 

ه القديم عن دورة السفينة الحربية الكليشي". وكتبت تقول في مقالها إن ا  يشجبوا أعمال حماس أيض
 ."صحيح. فهذا ال يتم بسرعة، ولكن في األمم المتحدة حصل شيء ما يثبت بأن تغيير االتجاه ممكن

، كتبت مع ثالثة "من أجل السالم في غزة: قولوا الحقيقة عن حماس"هذا المقال الذي اتخذ عنوان 
ن أربعة وقعوا عليه:  هي نفسها، والمستشار الكبير للرئيس ترامب أشخاص آخرين ثقيلي الوزن، وا 

جارد كوشنير، وسفير الواليات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومساعد الرئيس األمريكي 
ليس باألمر الذي  للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلت. أن يكتب هؤالء األربعة المؤثرون مقاال

 يحصل كل يوم.
يوم؛ فأمام هذه الشخصية المضيئة، هناك محللون في  هيلي هي األخرى ليست أمرا يحصل كل

الواليات المتحدة من النوع الذي ال يكون مستعدا ألن يقبل نجاح الفهيمين والشجعان مثلها، يبحثون 
عن شقوق بينها وبين ترامب. وهم يشيرون إلى أنها لم تدَع إلى اللقاء مع رئيس كوريا الشمالية أو 

 القدس.فتح السفارة األمريكية في 
ويخمنون تخمينات تحليلية بصفتها بارزة جدا في منصبها في األمم المتحدة قد يجعل ترامب يخشى 

أهم حين ينتخب لوالية ثانية  ا  من أن تتنافس على الرئاسة األمريكية ذات يوم، أو أنها ستطلب منصب
 كرئيس للواليات المتحدة.

كممثلة للنساء اللواتي يغيرن  "التايم"ف صحيح، هيلي بارزة جدا، فقبل نحو سنة ظهرت على غال
ظهرت فيها النساء األبرز في تغيير العالمي.  متبدال ا  غالف 21العالم افي طبعة خاصة للمجلة، مع 

أما فكرة أن ترامب يحسدها لهذا السبب فهي نوع من التحليل الذي يتمنى التخريب. في هذه األثناء، 
قبل أنصاف الحقيقة، وغير مستعدة ألن تسمح بالظلم. تعالوا هيلي معنا، بكل قلبها ر عاصفة، ال ت



 
 

 
 

 

 40 ص             4725 العدد:             8/31/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

نصّل ألنفسنا، وللعالم العادل، وحتى للفلسطينيين، الذين يتعين عليهم أن يبدأوا في التفكير في إعادة 
 ."األمم المتحدة"في إدارة اتجاه السفينة الثقيلة والمعقدة التي تسمى  ا  تأهيل أنفسهم، في أن تنجح حق

 31/8/2168معاريف 
 36/8/2168، القدس العربي، لندن
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