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 متواصل مع إسرائيل كيون اقترحوا كونفدرالية مع األردن والتنسيق األمنييعباس: األمر  .1
د عباس، استقبل اليوم األحد، رئيس السلطة الفلسطينية، محمو ، أن 2/9/2018، 48عرب موقع ذكر 

بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفدا من حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة، 
شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسي راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا 

 .سفيتلوفا، "ونشطاء سالم من حزب الليكود" بحسب وكالة "وفا"
ونقل مشاركون في الوفد اإلسرائيلي عن عباس قوله إنه "لدي مشكلة مع )رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامين( نتنياهو، وليس مع الليكود )أي الحزب الذي يتزعمه نتنياهو(. وأنا ورئيس الشاباك نلتقي 

 من المواضيع". %99بصورة دائمة ونتفق على 
إعالم إسرائيلية، أن عباس شدد خالل اللقاء على أن أجهزة وأضافت المصادر نفسها، بحسب وسائل 

أمن السلطة الفلسطينية "تجري تنسيقا أمنيا يوميا مع جهاز األمن اإلسرائيلي" وأن أفراد أمن السلطة 
"يفعلون كل ما بوسعهم كي ال يصاب أي إسرائيلي بأذى" حسبما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" 

 عن تلك المصادر. اإللكتروني
وقال عباس إن جاريد كوشنير صهر الرئيس األميركي، دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للرئيس، 
جيسون غرينبالت، طرحا أمامه خطة سياسية في صلبها إقامة كونفدرالية مع األردن. وأضاف: 
ع "سألوني إذا كنت مؤمنا بفيدرالية مع األردن. وقلت: نعم، أريد كونفدرالية ثالثية مع األردن وم

إسرائيل. وسألت إذا كان اإلسرائيليون يوافقون على هذا االقتراح"، وتابع أن "الواليات المتحدة عدائية 
 تجاه الفلسطينيين وتغلق عملية السالم".

وتابعت المصادر نفسها أن عباس عبر خالل اللقاء عن موافقته على تبادل أراضي، إال أنه لم 
. وبحسب المصادر في الوفد، فإن "عباس أشار إلى أنه يوضح معنى ذلك بما يتعلق بالمستوطنات

يجاد حل لقضية الالجئين"، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس"   .اإللكترونييؤيد أمن إسرائيل وا 
وأضاف عباس أن إسرائيل ترفض إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين رغم أن الروس بادروا إلى عقد 

الهولنديون والبلجيكيون أيضا. وقال إن نتنياهو يرفض لقاءات في مناسبتين، وهكذا فعل اليابانيون و 
 أن يلتقي معه.

وشدد عباس على معارضته لخطة ترامب، وقال إنه "التقيت مع ترامب أربع مرات. وقد قال إنه يؤيد 
 رؤية الدولتين، ودولة منزوعة السالح وأن يحافظ الناتو األمن".

من سكان غزة هم  %70وا"، قال عباس إن "وحول قرار إدارة ترامب بوقف تمويل وكالة "أونر 
الجئون. وغالبيتهم يعتاشون من مساعدات أونروا. الرئيس ترامب ألغى المساعدات ألونروا ويقول إنه 
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ينبغي منح مساعدات إنسانية لسكان غزة. كيف يعقل إلغاء أونروا غدا ومن الجهة األخرة تقديم 
 مساعدات للفلسطينيين بصورة إنسانية؟".

، إن الرئيس «الشرق األوسط»مصادر مطلعة قالت لـ، أن 3/9/2018، الشرق األوسط، لندن ونقلت
 للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.« التمكين الشامل»الفلسطيني أوضح لضيوفه أنه لن يقبل سوى بـ

في واستقبل عباس في مكتبه في رام هللا وفدًا من المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حن
موقف مصر الثابت في دعم الشعب »الذي نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية  «.الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء االحتالل وا 
أن الوفد المصري طمأن الرئيس عباس بأنه لن يقبل إال بعودة « الشرق األوسط»وأكدت مصادر لـ

لسلطة لقطاع غزة وأن تكون مشرفة على كل تفصيل هناك. وقالت المصادر إن عباس أوضح ا
في قطاع غزة، ولن يتسامح مع أي محاوالت من « التمكين الشامل»لضيوفه أنه لن يقبل سوى بـ

 في هذا اإلطار.« قرارات صعبة»لفصل القطاع، وأنه سيتخذ « حماس»
الناطق الرسمي ، أن رام هللا، من 1/9/2018، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلوأضافت 

القيادة  أعمالباسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، قال إن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول 
لى اآلن يؤكد أن حل الدولتين هو 1984الفلسطينية منذ العام  ، وأن موقف القيادة منذ ذلك الحين وا 

 وأضاف أبو ردينه، أن قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان. لخاصة مع األردن.المدخل للعالقة ا
 

 عشراوي لإلسرائيليين: أنتم أيضًا ستدفعون ثمن القرار األمريكي البشع .2
تل أبيب: في الوقت الذي رحب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من المسؤولين، بقرار 

ويل وكالة )األونروا(، أعربت مصادر في المخابرات اإلسرائيلية عن الواليات المتحدة الوقف التام لتم
قلقها من النتائج الميدانية للقرار، ومن خطر انفجار موجة جديدة من الغضب الفلسطيني. وتوجهت 
د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المواطنين اإلسرائيليين 

 «.أنتم أيضًا ستدفعون ثمن القرار األميركي البشع، وليس نحن وحدنا»مباشرة، محذرة: 
على أولئك »، تنشر اليوم )االثنين(، إن «يديعوت أحرونوت»وقالت عشراوي، في مقابلة مع صحيفة 

اإلسرائيليين، الذين فرحوا بالقرار األميركي ألنهم يفرحون لكل ضربة موجهة إلينا نحن الفلسطينيين، 
قلياًل، ويدركوا كيف سيؤثر هذا القرار فيهم. إذ إن أي انفجار غضب فلسطيني سيتوجه أن ينتظروا 

 ميدانيًا إلى إسرائيل.
 3/9/2018، الشرق األوسط، لندن
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 CIAرغم القطيعة: وفد من المخابرات الفلسطينية يجري مباحثات مع  .3
الرئيس األميركي، دونالد ترامب،  رغم القطيعة بين السلطة الفلسطينّية واإلدارة األميركّية، منذ إعالن

القدَس عاصمًة إلسرائيل، في كانون أول/ديسمبر الماضي، يتواجد وفد من المخابرات العاّمة 
الفلسطينّية، هذه الفترة، في واشنطن، إلجراء مباحثاٍت مع وكالة االستخبارات المركزية األميركّية، 

 ، مساء أمس األحد.سي آي إيه، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" األميركيّ 
وكشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وجود الوفد في واشنطن، أمس، األحد، أمام وفد من 

 السياسيين اإلسرائيلي، ضّم أعضاء كنيست، في مقّر المقاطعة برام هللا.
 3/9/2018، 48عرب 

 
 بخصوص األونروا التوجه للجمعية العامة لمواجهة القرار األمريكي تدرسأبو ردينة: القيادة  .4

والقيادة الفلسطينية  رئيس السلطةقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن : رام هللا
يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، لمواجهة القرار األميركي 

 تفجر األمور.بخصوص وكالة األونروا، وذلك التخاذ القرارات الضرورية لمنع 
، والذي ينص 1949تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  األونروا أنوأضاف 

حل لقضية الالجئين، كما أن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة  إيجادعلى استمرار دورها حتى 
 هذا الشهر سيتعرض لموضوع الالجئين ألهميته تماما كقضية القدس.

ردينة في بيان صحفي صدر اليوم السبت، إن هذا القرار األميركي ال يخدم السالم، بل وتابع أبو 
 في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. اإلرهابيعزز 

وأشار إلى أن القرار األميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات األميركية المعادية للشعب 
بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاوالتها فصل غزة عن الضفة الغربية،  الفلسطيني والمتمثلة

 وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن األونروا.
وأكد الناطق الرسمي، أن هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية يتطلب من األمم المتحدة 

 ارات المناسبة لذلك.موقفا حازما لمواجهة القرار األميركي، واتخاذ القر 
 1/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أبو هولي: قطع المساعدات األمريكية لن يلغي تفويض عمل وكالة الغوث الدولية .5
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو : غزة

اعدات األميركية لوكالة الغوث الدولية لن يلغي تفويضها الممنوح لها بالقرار هولي أن قطع المس
 مليون الجئ فلسطيني. 5.9( في تقديم خدمات اإلغاثة والتشغيل لما يقارب عن 302) األممي رقم

واستنكر أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم السبت، ما أعلنته وزارة الخارجية األميركية، أن 
ات األميركية لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بعد "السلط

 اآلن"، والذي يهدف من ورائه إنهاء عمل وكالة الغوث وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن القرار األميركي يأتي في إطار االبتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية 

ملفي القدس والالجئين  إسقاطرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية والتي تهدف إلى لتم
من مفاوضات الحل النهائي، رافضا في الوقت ذاته سياسة قطع األموال والتضييق على شعبنا 

 الفلسطيني.
 1/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اعتداءات المستوطنين ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة تدعو لتوثيق "الخارجية" .6

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم )األحد(، جميع المؤسسات ": الحياة" –دبي 
اجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين »الفلسطينية المعنية الرسمية وغير الرسمية إلى 

يل وتوثيق كل انتهاك مهما كان على حدة ومنحه االهتمام المطلوب، الفلسطينيين، واإلسراع في تسج
 «.والدولية ذات العالقة اإلقليميةفي جميع المؤسسات والمحاكم  إسرائيلتمهيدًا لرفع قضايا ضد 

تواصل »)وفا( الرسمية، إنها « وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية»وقالت الوزارة في بيان نقلته 
مستوى جرائم حرب وجرائم ضد  إلىمية النتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي متابعتها اليو 

إصدار بيانات إدانة »، مشيرة إلى أّن «اإلنسانياإلنسانية، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي 
ى وقف واستنكار لتلك االنتهاكات لم يعد كافيًا، ألنها ال تشكل أي رادع لسلطات االحتالل يجبرها عل

 «.إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية
مواصلة االحتالل عمليات االستيالء على األراضي وتعميق »واستهجنت الخارجية الفلسطينية 

االستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين واالعتداءات اليومية على منازلهم 
العتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات ا»، كما دانت «ومنشآتهم ومقدساتهم وأشجارهم

المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم في الضفة الغربية 
 «.المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات االحتالل
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 التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تالل»وجددت تحذيرها من 
حصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر  الضفة الغربية المحتلة، وكأنها أحداث اعتيادية ومألوفة وا 

 «.الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني بسبب هذا اإلرهاب المنظم
 3/9/2018، لندن، الحياة

 
 اشتية يدعو لدمج موازنة "األونروا" ضمن الموازنة العامة لألمم المتحدة .7

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إلى دمج موازنة وكالة "األونروا"، : هللا رام
ضمن الموازنة العامة لألمم المتحدة، لتجنب الضغط السياسي الذي تواجهه، خاصة بعد القرار 

 األميركي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة.
"األونروا"،  إنهاءتهدف إلى  األميركيةاإلجراءات وأكد اشتية في بيان صحفي اليوم األحد، أن 
أي حلول سياسية يجب أن تتضمن حق  أنوأضاف  وشطب قضية الالجئين من طاولة المفاوضات.

 .194الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استنادا للقرار 
رة للوكالة، موضحا أن وأشار إلى أن آلية تمويل "األونروا" اآلن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباش

مليون دوالر  350مليار دوالر، وتساهم الواليات المتحدة بمبلغ  1.2الموازنة السنوية للوكالة تقدر ب 
 سنويا.

 2/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ادائرة العالقات الدولية في المنظمة تدين القرار األمريكي بقطع المساعدات عن األونرو  .8
أدانت دائرة العالقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الحكومة : رام هللا

 األميركية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا.
ميركية وأكدت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذا القرار يكشف زيف االدعاءات األ

 بالحرص على األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة الذي يشكل الالجئون أغلبية سكانه.
وأشار إلى أن هذا القرار يكشف أيضا الدوافع الحقيقية للتحركات المشبوهة لإلدارة األميركية تجاه 

ة، كما تصفية القضية الفلسطيني إلىقطاع غزة، والتي تأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن التي تهدف 
من شأن هذا القرار زيادة تفاقم األوضاع اإلنسانية في القطاع الناجم عن استمرار إسرائيل في 

ودعت الدائرة دول العالم إلى رفض القرار األميركي ومواصلة  حصارها المضروب على القطاع.
 دعمها لوكالة الغوث.

 1/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عن اإلجماع الوطني اً خروجتعد  تصريحات عباس عن الكونفدرالية والتنسيق األمنيحماس:  .9

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس خالل : غزة
لقائه بوفد إسرائيلي، التي أعلن فيه قبوله كونفدرالية مع األردن و"إسرائيل"، وأنه يحافظ على التنسيق 

 مني، تؤكد إصراره الخروج عن اإلجماع الوطني الفلسطيني.األ
أن "تصريحات عباس حول عالقته مع الشاباك  ،في تصريٍح صحفي مساء األحد، وأضاف قاسم

، وتوجيهاته ألجهزته األمنية للتعاون مع %99اإلسرائيلي، وأنه يتوافق مع رئيس الشاباك بنسبة 
ات شعبنا الفلسطيني والشعور الجمعي الرافض لالحتالل الجيش اإلسرائيلي، تفضح استهتاره بتضحي

 وقادته المسؤولين عن قتل أبناء شعبنا وارتكاب المجازر بحقهم.
وتابع: "هذه التصريحات تؤكد ضربه بعرض الحائط كل القرارات التي خرجت عن المجلسين الوطني 

صراره على التنسيق األمني مع  والمركزي، وأن القرارات هي حبر على ورق، من خالل مفاخرته وا 
وأوضح قاسم أن حديث عباس عن قبوله كونفدرالية مع األردن والكيان الصهيوني،  االحتالل".

تساعد االحتالل في جهوده ألن يكون جزًءا طبيعيا في المنطقة، كما أنه يشجع اإلدارة األمريكية 
لغاء حق العودة وتصف  ية األونروا.على تصفية القضية الفلسطينية وسرقة القدس وا 

 2/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وكهنة أوسلو من أدوات صفقة القرن ..: السلطة فصلت الضفة عن غزةقيادي بفتح .01
قال القيادي البارز في حركة فتح حسام خضر، إن السلطة الفلسطينية هدفت من : محمود هنية

وأكّد خضر لـ"الرسالة نت"  ة عن غزة.خالل اجراءاتها االنتقامية التي فرضتها على غزة فصل الضف
 بإقامةوجدّد خضر مطالبته  أن السلطة فصلت الضفة عن القطاع، وكانت جزًء من صفقة القرن.

دولة فلسطينية في قطاع غزة تستنهض مشروع التحرير، "فالقدس شطبت من الصراع والضفة انتهى 
من اقامة قاعدة استنهاض فيها  وجودها كمشروع وطني فلسطيني، ولم يعد سوى القطاع، وال بد

 لعملية التحرير من أجل انقاذ شعبنا وقضيته".
دولة فلسطينية في الضفة، "والكهنة الذين وقعوا الى اتفاق اوسلو  إلقامةوذكر أنه ال يوجد أي أمل 

يدركوا اين مصير مشروعهم اليوم وما هي النتائج الكارثية التي تسببوا بها في الضفة والقدس، 
وتابع: "من وقع اوسلو يدرك أن هذه هي النهاية التي سنصل  ون أنهم أدوات من صفقة القرن".ويعلم

الضفة يعيش فيها حوالي مليون مستوطن، باليها، من قبيل ضياع القدس وانشاء دولة للمستوطنين 
 من أرضها، ودفع غزة إلى خانة االستسالم من خالل سياسة التجويع". %64والتهام 
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هامات السلطة التهدئة في غزة بــانها تطبيق لصفقة القرن، أجاب: "السلطة مررت صفقة ورًدا على ات
القرن عبر اجراءاتها وفصلت الضفة عن غزة والجميع يدرك ذلك، وهي عمليا أداة من ادوات 

 الصفقة".
وأضاف: "أنا ال أدعم التهدئة فحسب بل أكثر من ذلك دعوت وما زلت أدعو قيادة حماس وبقية 

ائل والنائب محمد دحالن إلى التوجه في انشاء كيان سياسي حقيقي هناك يكون منه منطلق الفص
 التحرير لكامل االراضي الفلسطينية واستنهاض الحالة الوطنية التي دمرتها اوسلو".

وجدّد تأكيده بأن السلطة لن تقبل ولن توافق على المصالحة، فهي مجرد اداة تنفذ ما يملى عليها، 
وأشار خضر إلى أن سلوك السلطة يشير إلى تورطها في صفقة القرن، "بمعزل عن  وفق قوله.

 التصريحات الرنانة والمخادعة التي يطلقها بعض مسؤولي السلطة".
 2/9/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 : حق عودة الالجئين ميراث ال يمكن التفريط بهحماس .00

في حركة "حماس" حسام بدران تمسك  أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العالقات الوطنية
الحركة بحق عودة الالجئين إلى أرضهم المحتلة. وقال بدران في تصريح صحفي تعقيًبا على وقف 
الواليات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا"، إن حق العودة ميراث ال يمكن ألي 

كبرى دليل صارخ على تجذر هذا الحق في فلسطيني حر التفريط به، مبيًنا أن مسيرات العودة ال
وطالب بدران أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة  وجدان كل فلسطيني.

األمريكية، والتي تجاوزت كل األعراف والقوانين الدولية بانحيازها لالحتالل اإلسرائيلي وتنكرها لحقوق 
ت األمريكية واإلسرائيلية تهدف لطمس حقيقة النكبة التي ولفت إلى أن هذه المحاوال شعبنا العادلة.

 تعرض لها شعبنا، وسعيهم المكشوف لشطب حق العودة.
 1/9/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 أن يلغي حق العودة بجرة قلم ترامب فتح: لن يستطيع .02

بفعل القانون أكدت حركة "فتح" أن حق العودة ثابت ومقدس ومحمي بفعل حقنا التاريخي، و : رام هللا
مب ال يستطيع أن يلغي هذا االدولي، الذي صاغته األمم المتحدة وليس الواليات المتحدة، وأن تر 

الحق بجرة قلم وتوقيع خاضع إلرادة اليمين االسرائيلي والصهيوني المتطرف، ولمجموعة ال تعرف 
والمتحدث باسمها  وشدد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، معنى القدس وحق العودة عند شعبنا.

مب أخذ قرارا بمحاربة شعبنا الفلسطيني اأسامه القواسمي في تصريح صحفي، يوم السبت، على أن تر 
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مب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم اتر  أن إلىفي أهم قضيتين، القدس والالجئين، مشيرا 
يين، وعلى حساب كل قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدول

حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح المعتدي والمحتل االسرائيلي، في سابقة لم تحدث في التاريخ، 
وقال القواسمي: "إن هذا القرار يفرض علينا مزيدا من التحدي  األمر الذي لن يحدث مطلقا.

سقاط صفقة القرن، وعدم القبول ب تلك اإلجراءات والمسؤولية واالصرار على رفض الضغوطات، وا 
إسرائيل وأميركا، وتكريس  -األميركية_االسرائيلية المتعلقة بصفقة حماس األفكارالظالمة، ورفض 

نهاء االنقسام على أسس وطنية بحتة". واوضح أن استمرار المفاوضات بين حماس  الوحدة الوطنية وا 
سرائيل يعني قبوال بتلك القرارات األميركية العدوانية على شعبنا.  وا 

 1/9/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 دعم األونروا محاولة إلنهاء قضية الالجئينواشنطن : وقف "شؤون الالجئين بحماس" .03
استنكر مكتب شؤون الالجئين في حركة "حماس" االبتزاز األمريكي السياسي المتمثل بوقف الدعم 

لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين المالي الملتزمة به الواليات المتحدة سنويًا 
واعتبر المكتب في بيان صحفي يوم السبت ذلك القرار تأكيدا جديدا على التحيز األمريكي  "األونروا".

للجانب الصهيوني والتعمية على جرائمه، مبينًا أنه سيؤدي إلى تدهور أوضاع الالجئين الفلسطينيين 
وقال إن هذا القرار محاولة إلنهاء قضية الالجئين من خالل القضاء  ا للخطر.اإلنسانية ويعرضه

على "األونروا"، مؤكدا أن هذا لن يغير من تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة والقانونية وعلى رأسها 
ودعا مكتب شؤون الالجئين العالم العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي لمواجهة  حق العودة.

 كية والتكاتف للحفاظ على وكالة "األونروا".الضغوط األمري
 1/9/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 في حربه ضّد الحقوق الفلسطينّية لالحتالل: اإلدارة األمريكّية ُتؤّكد مجدًدا شراكتها "الشعبية" .04

 اعتبرت الجبهة الشعبية أّن قرار الواليات المتحدة األمريكية بوقف تمويل زهير أنداوس: -الناصرة 
وكالة األونروا( هو تأكيد إضافي من قبل هذه اإلدارة على شراكتها للعدو الصهيوني، في الحرب 
المعلنة التي تشنها ضد القضية والحقوق الفلسطينية، واستهدافها الممنهج للعناوين الرئيسية لهذه 

ة إلى أرض الحقوق: األرض والقدس وحقوق الالجئين الفلسطينيين وفي القلب منها، حقهم في العود
وطنهم األصلي، حيث كانت هذه اإلدارة قد طالبت أيضًا بتحديد عدد الالجئين الفلسطينيين بما ال 
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يزيد عن نصف مليون الجئ، من أصل ما يزيد عن خمسة مليون الجئ مسجلين لدى األونروا 
 رسميًا.

ُنسخًة منه، تابع قائاًل ” مرأي اليو “وتابع البيان الصادر عن الجبهة الشعبّية يوم األحد، والذي تلّقت 
الصهيوني، الذي  –إّنه من الواضح أن هذه الحرب وهذا االستهداف، يأتي تطبيقًا للمشروع األمريكي 

، الذي كان االعتراف به، إلى 194قد يصل في قادم األيام إلى حد المطالبة بإلغاء القرار األممي 
، عضوًا في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما شرطًا لقبول دولة الكيان الصهيوني 181جانب القرار 

يوجب على الجمعية العامة الوقوف أمام قرارها السابق هذا، كما يطرح عليها أيضًا، استمرار التغول 
على أحد مؤسساتها الدولية المنشأة بقرار من قبلها، من قبل عضو أساسي فيها، ومدى جدارة هذه 

ؤسسة الدولية، وهي تمارس سلوكها العدواني ضد دولها الدولة بأن تبقى عضوًا في هذه الم
 ومؤسساتها معًا، وضد االتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة.

 2/9/2018، لندن، رأي اليوم
 

 األونروا تمويلللمواقف األمريكية بوقف بغزة ورام هللا تعرب عن رفضها  القوى الوطنية واإلسالمية .05
غضب والتنديد الفلسطينية بقرار اإلدارة األمريكية الجديد، والقاضي رام هللا: تواصلت حالة ال –غزة 

 بوقف تمويل وكالة األونروا، بشكل كامل، وكشفها عن مخطط لحل هذه المنظمة. 
البيت »دعت القوى الوطنية واإلسالمية في الضفة الغربية إلى أوسع مشاركة في االعتصام أمام و 

لثالثاء المقبل، رفضا للمواقف األمريكية بوقف تحويل األموال لـ في مدينة رام هللا، يوم ا« األمريكي
 «.حق العودة»، تمهيدا لتصفيتها وشطب «األونروا»

القرار األمريكي، مؤكدة أنه « مواجهة»وفي غزة دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية إلى 
، مؤكدة أن القرار «دنيئة إللغاء األونروااالستمرار بمحاوالتها ال»ال يحق للواليات المتحدة األمريكية 

وشددت على أن القضية الوطنية الفلسطينية تمر  مخالف للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة.
، وطالبت دول العالم برفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من «بمرحلة من أصعب مراحلها»

خراط في الفعاليات الجماهيرية والشعبية لرفض للقرار ، وطالبت الفلسطينيين باالن«األونروا»دعم لـ 
 األمريكي، كما أكدت على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.

 3/9/2018القدس العربي، لندن، 
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 االعتقاالت السياسية من خالل تسهم في خلخلة النسيج الوطنيالسلطة  :"الجهاد" .06
جهاد االسالمي في الضفة الغربية المحتلة أحمد العوري إن قال القيادي في حركة ال: الضفة الغربية

"حركته ترفض بشكل قاطع االعتقاالت السياسية التي تمارسها السلطة والتي تأتي ضمن التنسيق 
وأضاف العوري في بيان صحفي "هذه االعتقاالت مخالفة  األمني ودعم االحتالل على األرض".
م االعتقال في حال غياب التهم، وهي االعتقاالت االدارية للقانون األساسي الفلسطيني الذي ُيحرّ 

وتابع "االعتقاالت السياسية ال تصب إال في مصلحة  بالنكهة الفلسطينية التي تنفذ بشكل احترازي".
االحتالل الصهيوني"، مشيًرا إلى أن "السلطة تقدم خدمة مجانية لالحتالل، والذي بدوره يرد عليها 

ستيطاني واالقتحامات والقتل والتهويد ومصادرة االراضي من كافة مناطق بمزيد من التوسع اال
 الضفة".

وذكر القيادي في حركة الجهاد أن "السلطة تسهم في خلخلة النسيج الوطني الفلسطيني وبث التفرقة 
بين أفراد الشعب الفلسطيني الواحد، ونحن في الجهاد اإلسالمي متمسكون بالوحدة الوطنية رغم حملة 

 عتقاالت التي تمارسها السلطة بحقنا".اال
 2/9/2018، فلسطين أون الين

 
 دعو لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة االعتقال السياسي بالضفةحماس ت .07

قال القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد إن مواصلة أجهزة السلطة األمنية حمالت االعتقال 
سالمية في الضفة الغربية وكل من عارضها الرأي السياسي التي تستهدف عموم الحركة الوطنية واإل

ودعا شديد في  دليل إضافي على عقلية التفرد واإلقصاء التي تدير بها سلوكها تجاه اآلخرين.
تصريح صحفي، إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة هذا التغول على حرية العمل 

في حركة الجهاد اإلسالمي وكوادرها في الضفة وتوجه شديد بالتحية من اإلخوة  الوطني الفلسطيني.
الغربية على ثباتهم وتحديهم لكل حمالت الترهيب والمالحقة التي تصاعدت ضدهم في اآلونة 

 األخيرة، معتبرًا موقفهم البطولي رافعة حقيقية لمشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت الوطنية.
 2/9/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 محاولته مهاجمة مستوطنبزعم  تقل فلسطينيا داخل مستوطنة ببيت لحماالحتالل يع .08

اعتقلت قوات االحتالل، يوم األحد، شاًبا فلسطينًيا داخل مستوطنة "تقوع" وكاالت:  –بيت لحم 
وقال جيش االحتالل في  المقاومة على أراٍض فلسطينية شرقي بيت لحم )جنوب القدس المحتلة(.

ت شاًبا فلسطينًيا داخل مستوطنة تقوع، بزعم محاولته مهاجمة مستوطن بيان له، إن قواته اعتقل
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لى  بواسطة عصا حديدية. ونوه جيش االحتالل إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، وا 
وكانت قوات االحتالل، قد أعلنت حالة االستنفار في مستوطنة  أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة.

قال الشاب الفلسطيني )لم تعرف هويته بعد(، عقب شكوك بمحاولة تسلل "تقوع"؛ قبل أن تقوم باعت
 لداخل المستوطنة.

 2/9/2018، فلسطين أون الين
 

 الفلسطيني نتنياهو: من الجدير تحويل األموال إلى أطراف أخرى ال تستخدمها إلدامة اللجوء .09
عن القرار األمريكي وديع عواودة: أعربت أوساط إسرائيلية رسمية أمس، عن رضاها  -الناصرة 

، معربة عن رغبتها في أن «األونروا»بشأن وقف المساعدات لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
 لدى الفلسطينيين.» وعي اللجوء » يساهم ذلك في اإلجهاز على حق العودة وعلى 

نه قوله عن مكتب رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو المقربة م»يسرائيل هيوم »ونقلت صحيفة 
من الجدير تحويل األموال إلى أطراف أخرى »، مضيفا أنه «إن إسرائيل تؤيد التحرك األمريكي»

وأضاف نتنياهو قائال «. ستستخدمها بشكل مناسب من أجل رفاهية السكان وليس إلدامة اللجوء
 عاما ليس بهدف استيعاب الالجئين بل بهدف تخليد 70أقام الفلسطينيون مؤسسة خاصة قبل »

كونهم الجئين. لهذا السبب قامت الواليات المتحدة بخطوة مهمة جدا أي التوقف عن تمويل الوكالة 
إلبقاء الالجئين الجئين التي تسمى األونروا. الواليات المتحدة تبدأ أخيرا في حل المشكلة. هذا مهم 

حويلها إلى جدا. يجب إلغاء مؤسسة اللجوء الفلسطيني. يجب أخذ األموال التي خصصت لذلك وت
إعادة تأهيل الالجئين الذين عددهم الحقيقي يشكل جزءا قليال جدا من العدد الذي تعلنه وكالة 

 «.األونروا. هذا هو تحول هام نرحب به وندعمه
رسميا رحب وزير المخابرات اإلسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الرئيس األمريكي بوقف كل تمويل 

حث عن طرق بديلة لتقديم المساعدة المباشرة للسكان المحتاجين لألونروا ومطلب حق العودة، والب
هذه رؤية واقعية للواقع ودعم لموقف إسرائيل التي ترفض »في المجال اإلنساني فقط، معتبرا أن 

 «.تماما ادعاء حق العودة الفلسطيني
أن إلغاء على الفلسطينيين أن يفهموا »وقال نائب الوزير في مكتب نتنياهو، مايكل أورين، إن 

المعونة األمريكية لألونروا ينبع من جهود اإلدارة األمريكية إلحياء العملية السياسية وا عادة 
خطوة إيجابية وضرورية لكل جهد »واعتبر إلغاء المساعدات لألونروا «. الفلسطينيين إلى المفاوضات

 «.من أجل تحقيق السالم في مكان ما في المستقبل
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على ترسيخ الصراع من خالل تضخيم عدد الالجئين، وتعليم الشباب هذه منظمة تعمل »وأضاف: 
على إنكار حق إسرائيل في الوجود مع السعي إلى تحقيق حق العودة، وفي الوقت نفسه توفير 

خفاء أسلحتهم  «.المأوى لإلرهابيين وا 
ا للسالم، متطابقا مع الموقف األمريكي قال نائب الوزير اإلسرائيلي إن الوكالة ليست عنصرا حيوي

نما عائق واضح أمام السالم. وتابع  يمكن نقل الرعاية التي تقدمها األونروا إلى المدارس، إلى »وا 
منظمات اإلغاثة األخرى، بما في ذلك المفوض السامي لمؤتمر األمم المتحدة لالجئين. يجب على 

د اإلدارة األمريكية إلحياء الفلسطينيين أن يفهموا أن إلغاء المعونة األمريكية لألونروا ينبع من جهو 
العملية السياسية وا عادة الفلسطينيين إلى المفاوضات، ومنذ اآلن فصاعدا، من المتوقع أن يدفع كل 

 «.طرف يترك طاولة المفاوضات الثمن
، في بئر السبع، «سبت الثقافة»وقال وزير األمن السابق موشيه يعلون، خالل مشاركته في برنامج 

الالجئين الفلسطينيين هي مشكلة تستخدم كسالح ضدنا ولن تسمح بوضع  أول أمس، إن مشكلة
يتمتع الالجئون الفلسطينيون بتعامل دولي فريد يختلف عن أي نوع من »مستقر في مرحلة ما. وتابع 

 «.الالجئين منذ الحرب العالمية الثانية
يخ وعي اللجوء وبشكل فريد وزعم أن األونروا التي تعالج قضية الالجئين الفلسطينيين تسعى إلى ترس

من نوعه، تنتقل مكانتهم السياسية من الجيل األول إلى الثاني والثالث والرابع والخامس. وأضاف 
ألفا،  30الذين ال يزالون على قيد الحياة، فإنهم يبلغون  1948إذا نظرنا إلى عدد الالجئين في عام »

ب حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة وهذه كيف تتعامل هذه اآللية مع خمسة ماليين شخص؟ كان يج
هي الفرصة. صحيح أن الالجئين قد اعتادوا على الميزانيات، ولكن يمكن نقل األموال نفسها بطرق 
أخرى وليس من خالل اآللية. هذه اآللية يجب أن تزول من العالم بأسرع وقت ممكن. ال بد من حل 

 «.محنة الالجئين بطريقة مختلفة
، عضو «يوجد مستقبل»اط المعارضة أيضا في إسرائيل حيث رحب رئيس حزب وهكذا موقف أوس

بصرف النظر عن رعاية األونروا لإلرهاب، فهي مسؤولة أيضا »الكنيست يئير لبيد، بالقرار، وقال: 
الجئ كانوا مسجلين لدى المنظمة عندما تم تأسيسها )ومعظمهم قد ماتوا  750,000عن حقيقة أن 

مزور، لم يطردوا من أي مكان. األونروا فقدت منذ « الجئ»مليون  5.5وا اآلن بالفعل( بينما أصبح
وجاءت التصريحات اإلسرائيلية هذه على خلفية تقرير «. زمن بعيد الهدف الذي أنشئت من أجله

صدر قبل بضعة أسابيع وزعم أن إسرائيل طلبت على وجه التحديد من األمريكيين أال يقطعوا ميزانية 
غزة، خشية أن يؤدي تفاقم الوضع اإلنساني إلى زيادة فرص المواجهة العنيفة مع  األونروا في



 
 

 
 

 

 17 ص             4727 العدد:             9/3/2018 االثنين التاريخ:  

                                    

حماس. كما وردت تسريبات مفادها أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تبدي تحفظها من تبعات مثل هذا 
 القرار األمريكي.

 3/9/2018القدس العربي، لندن، 
  

 سرائيليين في غزةنتنياهو: ال تسوية مع حماس دون إعادة جنديين إ .21
القدس: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األحد، إنه لن تكون هناك تسوية مع 

 حماس دون إعادة جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما أحياء تحتجزهما الحركة.
” ولدنهدار غ“جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو عقب استقباله أفرادا من عائلتي الجنديين 

وبحسب البيان أبلغ  في مكتبه بالقدس، وذلك ألول مرة منذ أبريل/ نيسان الماضي.” أرون شاؤول”و
 ”.لن تكون هناك تسوية في غزة بدون إعادة أبنائهم )إلى إسرائيل(“نتنياهو عائلتي الجنديين بأنه 

 3/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 "األونروا" دون مناقشة الجهات االمنية المختصة ر موقفه من وقف دعمقناة عبرية: نتنياهو غيّ  .20
ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم األحد، أن : ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه منذ أسبوعين رسالة إلى اإلدارة األميركية أبدى فيها 
 لوكالة )أونروا( في تغيير واضح لموقفه من هذه الخطوة.تأييده لوقف الدعم الكامل 

قرر تغيير موقفه الرافض مسبقا لوقف  إن نتنياهومسؤولين إسرائيليين كبار قولهم  4ونقلت القناة عن 
دعم )األونروا( في قطاع غزة والضفة الغربية فقط لمنع تدهور األوضاع األمنية، دون أن يجري 

 المختصة أو حتى مع وزراء المجلس الوزاري المصغر )الكابنيت(. مناقشات مع الجهات األمنية
وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في األجهزة األمنية تفاجئوا من الموقف الذي أبداه نتنياهو دون أن 

 يكونوا على علم به.
 2/9/2018القدس، القدس، 

 
 لسياسيةليفني: نتنياهو يريد بقاء حكم حماس في غزة للتهرب من التسوية ا .22

قالت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة اإلسرائيلية،  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد بقاء حكم حماس في غزة للتهرب من 

 تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية.
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موال لحماس في غزة بعيدا عن السلطة لضمان بقاء واضافت ليفني، "ان نتنياهو يريد تحويل األ
 حكمها حتى ال يضطر التخاذ قرارات من شأنها أن تحل الصراع مع الفلسطينيين".

وتطرقت ليفني في لقاء مع قناة )ريشت كان( العبرية إلى القرار األميركي بشأن وقف تمويل 
 )األونروا(.

ومن أجل حل هذه المشكلة الكبيرة الموضوعة على وقالت: ")األونروا( تعزز المشكلة وال تحلها، 
وأضافت: "يجب أن نوضح للفلسطينيين ان الحل فقط  فوهة إسرائيل ال يكفي إغالق الصنبور".

 دولتان لشعبين وهذا يعني أنه ال يوجد حق للعودة".
 1/9/2018القدس، القدس، 

 
 متطرفة تدعو لحفل تأبين يهودي داخل األقصىيهودية منظمات  .23

نت "منظمات الهيكل" المتطرفة أنها تسعى إلقامة حفل تأبين في ساحات األقصى في ذكرى مقتل أعل
 .2010المستوطن إسحق إيميس وزوجته ومستوطنْين آخرين في عملية نفذت بمدينة الخليل عام 

ودعا بيان وزعته المنظمات أتباعها القتحام كبير اليوم األحد بذكرى مقتل المستوطن قبل ثمانية 
كمال حفل التأبين.أ   عوام، على أن يتوجه المشاركون لزيارة قبره في المقبرة على سفح جبل الزيتون، وا 

ويعتبر إيميس من أكثر الداعين إلقامة الهيكل مكان األقصى، ومن أقواله "حان الوقت اآلن لنصلي 
 ونسعى لبناء المعبد كما نسعى لرزقنا كل يوم".

 2/9/2018الجزيرة.نت، 
 

 إسرائيلية لفحص الجاهزية التكنولوجية والطبية خالل الحربتدريبات  .24
أجرى الجيش اإلسرائيلي هذا األسبوع عدة تمارين لفحص جاهزية جنوده من الناحية الطبية 
والتكنولوجية واللوجستيكية خالل الحرب، وتعزيز قدرات الجيش والجنود على تقبل الخدمات، كما تم 

 داثها.تجربة معدات جديدة التي تم استح
وشارك في التدريبات عدة ألوية، منها ذراع اليابسة وهيئة التكنولوجيا واللوجستيكا التي توحدت، 
بحسب بيان الجيش، بهدف تعزيز جاهزية الجنود، وفحص حسن عملية تلقيهم الخدمات، حيث تم 

 مؤخرا إقامة طواقم من الجنود المقاتلين.
بية والعسكرية المختلفة، كذلك تم للمرة األولى دمج أطباء وخالل التدريبات تم الدمج بين القوات الط

مدنيين خالل هذا التمرين. وفي مجال الموارد البشرية، تدرب الطاقم العسكري الطبي الحديث ألول 
 مرة، حيث تم دمج أفراد الطاقم الطبي في ألوية الجيش المختلفة.
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على تدريبات مختلفة في مجال  وفي إطار التمارين، تدرب ما يسمى "سالح الطب" ألول مرة
اإلخالء الطبي، حيث أن الجيش يتواجد في أوج القيام بالبرنامج الطبي التشغيلي الذي يعمل على 

 عدة مستويات، منها أدوات، تدريبات، موارد بشرية وتنظيم، وتدعيم الجنود المقاتلين.
 2/9/2018، 48عرب 

 
 لتطرف القومي وانعدام التعددية: إمالء ا"إسرائيلفي " افتتاح السنة الدراسية .25

ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم األحد، أنه "أتذكر االنفعال الذي انتابني 
لى جانب هذا االدعاء  63صبيحة اليوم األول لدراستي في الصف األول االبتدائي"، أي قبل  عاما! وا 

ي نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، بث نتنياهو روحا في تهنئته بمناسبة افتتاح السنة الدراسية، الت
قومية متطرفة تتالءم مع سياسته. وطالب المعلمين بأن "رّبوا تالميذنا على الصهيونية والتفوق. 
فدولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" في إشارة إلى "قانون القومية" العنصري. وقال إن 

مقراطية"، زاعما أنها "تحافظ على حقوق الفرد لجميع مواطنيها، اليهود إسرائيل هي "دولة يهودية ودي
وغير اليهود. ولكل ولد وبنت في إسرائيل الحق في تحقيق نفسه"، علما أن هذا ادعاء فارغ من 

 مضمونه كما سيتبين في السطور التالية.
مسؤول بقدر كبير عن  قالت الصحيفة إن "نتنياهو، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، اليومو 

 30العقد الُمبذر في جهاز التعليم اإلسرائيلي، وهو عقد تضاعفت خالله ميزانية التعليم، بعد استثمار 
 مليار شيكل، لكن دون نجاعة.  60مليار شيكل أخرى، ووصلت هذه الميزانية اليوم إلى 

 2/9/2018، 48عرب 
 

 من هو السفير اإلسرائيلي الجديد لدى األردن؟ .26
تمد الملك األردني، عبد هللا الثاني، أمس، األحد، أوراق اعتماد السفير اإلسرائيلي الجديد لدى اع

 عّمان، أمير فيسبورد، ضمن حفل تقليدي اشتمل عدًدا من السفراء المعّينين أخيًرا.
، والسفير الجديد هو أول سفير إسرائيلي في األردن منذ عام، في أعقاب ما يعرف بـ"حادثة السفارة"

 حيث أقدم حارس السفارة اإلسرائيلية هناك على قتل مواطنين أردنيين.
فيسبورد من أبرز موظفي الخارجّية اإلسرائيلية، وعمل سابًقا رئيًسا لقطاع الشرق األوسط في  دويع

مركز األبحاث السياسية في الوزارة، وحاصل على اللقب الثاني في اللغة واألدب العربيّين من 
 ية في القدس، ويتحّدث العربية بطالقة.الجامعة العبر 



 
 

 
 

 

 20 ص             4727 العدد:             9/3/2018 االثنين التاريخ:  

                                    

له مؤّلف واحد معروف، هو تطوير ألطروحة ماجستيره، بعنوان: "حسن الترابي... المتحدث 
 اإلسالمي المتطّرف".

عمل فيسبورد سابًقا سكرتيًرا ثانًيا في الممثلية اإلسرائيلية في العاصمة المغربّية، الّرباط، قبل أن 
للعمل سكرتيًرا أوال في السفارة اإلسرائيلية بعّمان ومتحدثًا  2004و 2001امي ينتقل إلى األردن بين ع

باسمها، كما أنه يعتبر مختًصا بشؤون األردن وسورية ولبنان في الخارجية اإلسرائيلّية، إذ شغل 
 منصب رئيس قسم سورية ولبنان في الخارجية اإلسرائيلّية.

الشرق األوسط ومجلس األمن في البعثة  ، عمل مستشاًرا لشؤون2011و 2008وبين عامي 
مديًرا لقسم سورية ولبنان وفلسطين في  2011اإلسرائيلية لألمم المتحدة، قبل أن يتم اختياره في العام 

مركز األبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلّية، أّما آخر منصب شغله في الوزارة قبل 
 س قطاع الشرق األوسط في المركز ذاته.اختياره سفيًرا في عّمان، هو رئي

 3/9/2018، 48عرب 
 

 .. جنود يتاجرون بالمخدرات"إسرائيل"في  .27
جنديا وعددا من المدنيين بتهمة  35أوقفت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية يوم األحد : وكالة األناضول

تقال عدد من الجنود بينهم وذكرت القناة اإلسرائيلية الثانية أنه جرى اع االتجار بالمخدرات وتعاطيها.
 من يخدمون في الوحدات القتالية، وسيقدمون إلى محكمة عسكرية لتمديد فترة توقيفهم.

ونقلت القناة  وتبين من تحقيقات الشرطة العسكرية أن المتهمين أداروا شبكة لالتجار بالمخدرات.
أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة الثانية عن المحامية ليمور برملي التي تمثل المتهمين قولها إنه في 

التحقيقات في الشرطة العسكرية واستمر فترة طويلة، اعتقل صباح اليوم عدد كبير من الجنود بينهم 
 مقاتلون بشبهة استخدام المخدرات خالل خدمتهم العسكرية.

وأضافت المحامية أن المتهمين ينكرون االتهامات المنسوبة لهم، وهم على يقين أنه مع نهاية 
 لتحقيقات سيغلق الملف دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم.ا

من ناحيتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم في تعقيبها على اعتقال الجنود، أن الشهر 
جنديا في عمليات عدة، منهم جنود في وحدات قتالية، وآخرون في  70الماضي شهد اعتقال نحو 

ل ضابط صف في سالح الهندسة بتهمة تدخين الماريغوانا ويوم الجمعة الماضي اعتق قوات أخرى.
 عشرات المرات.

  2/9/2018الجزيرة.نت، 
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 مناورات عسكرية لالحتالل قرب حيفا .28
كشف الناطق باسم جيش االحتالل، مساء يوم األحد، عن نية الجيش اجراء مناورات عسكرية ا: حيف

فإن المناورات ستبدأ مساء اليوم وتنتهي  وبحسب الناطق، إسرائيلية في منطقة إلياكيم قرب حيفا.
مساء يوم الثالثاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيسمع أصوات انفجارات وحركة كبيرة للمركبات العسكرية 

وأوضح الناطق باسم الجيش أن المناورات تم التخطيط لها مسبقا كجزء من  وقوات الجيش واألمن.
 على جاهزية واستعداد القوات.، وتهدف إلى الحفاظ 2018خطة التدريب لعام 

 2/9/2018، فلسطين أون الين
 

  2014لم أر نتنياهو ضعيفا كما كان في حرب  :كتاب جديد لكيري .29
قالت صحيفة )معاريف( العبرّية إّنه في مذكراته التي ستصدر قريًبا عن  زهير أندراوس:–الناصرة 

سبق جون كيري، شهادًة نادرًة عن رئيس خدمته في البيت البيض ُيقّدم وزير الخارجية األمريكّي األ
أثناء وبعد العدوان على غّزة يقول فيها: كانت هذه  2014الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو عام 

 واحدة من المّرات القليلة التي شاهدت فيها نتنياهو خائًفا ومقيًَّدا، على حّد تعبيره.
مسؤول مباشرًة عن مّلف الشرق األوسط والصراع كيري، الذي كان وزير خارجية باراك أوباما وال

الصهيونّي، تابعت الصحيفة، ُيفِرد جزًءا كبيًرا من كتابه حول العالقات مع إسرائيل والصراع -العربيّ 
في الشرق األوسط، كما ذكرت )معاريف(، التي استعرضت بشكٍل ُمقتضٍب أّهم ما ورد في الكتاب 

 الوزراء اإلسرائيلّي.عن المنطقة، وبشكٍل خاّصٍ عن رئيس 
ولفتت الصحيفة إلى أّن كيري ُيفِرد مقاطع كبيرة عّما وصفه بالعالقة المهتّزة بينه وبين نتنياهو، 
ويؤّكد خيبة أمله من نتنياهو ومحمود عّباس، اللذين فشال برأيه في تلبية توقعات السالم، ُمتّهًما 

ه بنفسه عبر تقديمه مطالب إضافية لحماس نتنياهو بإفشال مشروع وقف إطالق النار الذي سعى إلي
 .2014خالل المفاوضات لوقف إطالق النار في العام 

وقال كيري إّن نتنياهو كان يزعم أّنه طالما قبلت شروط السالم فهو على استعداد لتحّمل المخاطر 
على إقناع  للحفاظ عليها، حتى لو كان ذلك ُيكّلفه تفكيك الحكومة، الفًتا إلى أّن هذا األمر ساعد

أوباما المشكك باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتحّدي استعداد نتنياهو لتقديم تنازالٍت خطيرٍة، 
 بحسب تعبيره.

ويذكر كيري أّن نتنياهو رفض الخطة الشهيرة المقترحة من الجنرال جون ألين لوزير األمن آنذاك 
اء الجيش في أماكن قريبٍة للتّدخل الُمباشر موشيه يعلون، حول االنسحاب من الضّفة الغربّية، وبق
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على الضفة الغربية ويقول: كان واضًحا لنا جميعا أّن نتنياهو ليس مهتًما  االستراتيجيةوسيطرته 
 بالخّطة التي تشمل انسحاًبا عسكرًيا مستحياًل من وجهة نظره.

في كتابه اجتماًعا آخر  باإلضافة إلى ما ُذكر أعاله، لفتت الصحيفة العبرّية إلى أّن كيري وصف
كان بينه وبين نتنياهو حين قررت هيئة الطيران الفيدرالّي األمريكّي تعليق رحالتها إلى إسرائيل، 
وكتب: كانت المّرات القليلة التي رأيت رئيس الوزراء اإلسرائيلّي خائًفا ومهزوًما ودون طاقته المعتادة، 

 ُمضيًفا: رأيته ضعيًفا كما لم أَره أبًدا.
العبرّي، فإّن كيري يكشف النقاب عن أّن نتنياهو أعّد مسودة -( اإلخباريّ YNETبحسب موقع )و 

لوقف إطالق النار مع حماس، وقام بتسريبها لإلعالم على أّنها مطالب الحركة لوقف إطالق النار، 
به، وحول هذا الموضوع يقول كيري في كتابه: التسريب ووضع شروط أّديا لفقدان الثقة الشخصّية 

الرئيس األمريكّي السابق باراك أوباما ، أْي كيري، كانت كبيرًة جًدا، فيما لم يثق تهُمشّدًدا على أّن ثق
 بنتنياهو، على حّد قوله.

وتابع الموقع العبرّي قائاًل إّن كيري أّكد في كتابه على أّن نتنياهو أعرب عن استعداده إلطالق سراح 
شيٍء من أجل السالم، ولكّنه كان يضع شروًطا صعبًة للغاية،  أسرى فلسطينيين، وأْن ُيخاِطر بكلّ 

الفًتا إلى أّن الخطاب الذي ألقاه في الكونغرس، بدون علم الرئيس أوباما كانت بمثابة ضربٍة من 
 تحت الزّنار.

 2/9/2018رأي اليوم، 
 

 أسيرة فلسطينية في السجون يواجهن انتهاكات صارخة 54: مركز األسرى للدراسات .31

، أمس األحد، أن األسيرات الفلسطينيات في «مركز األسرى للدراسات»أكد : أحالم حماد-ةغز 
 يتعرضن النتهاكات صارخة.« اإلسرائيلي»سجون االحتالل 

ترتكب انتهاكات ال تعد « اإلسرائيلية»وقال مدير المركز رأفت حمدونة، إن إدارة مصلحة السجون 
سياسة االستهتار الطبي، والتفتيش واالقتحامات، وعدم وال تحصى، بهدف التضييق على األسيرات ك

السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع األهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خالل 
االعتقال والتحقيق وفي السجون وأثناء النقل في البوسطة )سيارة نقل األسرى واألسيرات إلى المحاكم 

 وبين السجون(.
ناك إجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع، كالغرامات ومنع الزيارات، إضافة إلى وأضاف أن ه

عمليات التفتيش المستمرة واألحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وفي بعض 
األحيان عزل األسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي ال يتوقفن عن أعمال االستفزاز 
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ومنع األسيرات من التقدم المتحان الثانوية العامة والجامعة وعدم إدخال الكتب، وحرمان المستمر، 
 األهل من إدخال المالبس واالحتياجات.

 2/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 اعتقاالت بالضفة والقدس وهدم خمسة منازل بالولجة والخليل .30
زل وبركسات زراعية في الوجلة ويطا منا 5هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم اإلثنين، 

بالخليل، فيما اعتقل جنود االحتالل عددا من الفلسطينيين خالل حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، خاللها تم الزعم بضبط أسلحة ووسائل قتالية تستعمل ضد االحتالل 

 والمستوطنين.
رافات عسكرية لالحتالل، أربعة منازل بزعم البناء في قرية الولجة شمال محافظة بيت لحم، هدمت ج

وأتت عملية الهدم بعد ساعات من أمهال قاطنيها بمغادرتها، كما هدمت الجرافات  دون ترخيص.
وتعود المنازل لمواطنين من عائالت الرازم، وأبو خيارة، وأبو التين،  كرفانا زراعيا في ذات البلدة.

 وحجاجلة.
 قوات ومخابرات االحتالل بلدة سلوان، واعتقلت خمسة من أبناء البلدة. وفي ذات السياق، اقتحمت

 3/9/2018، 48عرب 
 

 شجرة زيتون جنوب نابلس 20المستوطنون يقطعون  .32
 بورين جنوب نابلس. أراضيشجرة زيتون من  20مستوطنون، اليوم السبت، على قطع  : أقدمنابلس

مستوطني مستوطنة "يتسهار" قطعوا  إن، وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس
شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن زكريا جميل النجار في منطقة الميادين التابعة ألراضي قرية  20

 بورين.
 2/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شهيدًا فلسطينيًا منذ إعالن ترامب ضد القدس 254: إحصائية .33

، إن عدد الشهداء «والفلسطيني« اإلسرائيلي»مركز القدس لدراسات الشأن »قال : غزة أحالم حماد
 في ديسمبر/«« إسرائيل»القدس عاصمة ل»الفلسطينيين منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

وأوضح المركز في تقرير نشره أمس، أن من بين أولئك  شهيدًا. 254كانون األول الماضي، بلغ 
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آخرون نتيجة  27من عناصر المقاومة، و 16من ذوي االحتياجات الخاصة، و 5طفاًل و 50الشهداء 
 «.اإلسرائيلي»القصف 

 2/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 أغسطس ل شهر آب/مولوًدا خال  24آالف و 5إحصائية: قطاع غزة يشهد  .34
الداخلية أن قطاع أظهرت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة ": الرأي"-غزة

 مولود يوميًا.162مولودًا جديدًا، بمعدل  5024غزة، شهَد خالل شهر أغسطس الماضي 
ذكوًرا، بواقع  أغسطسمن مواليد  %51وأظهرت اإلحصائية التي صدرت صباح اليوم األحد أن 

 مولوًدا. 2,440إناثًا بواقع  %49مولوًدا جديًدا، مقابل  2,584
حالة وفاة خالل 288المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت  إلى ذلك، أفادت األحوال

أغسطس الماضي، ووفقًا لتقرير األحوال المدنية وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خالل شهر 
إشعار  64تبليغ عن حالة وفاة؛ في حين سجلت األحوال المدنية في محافظة خانيونس 100أغسطس 

 تبليغ عن وفاة.
 2/9/2018، ي الفلسطينية لإلعالموكالة الرأ

 
 لكسر حصار غزة االحتالل يعترض المسير البحري السادس .35

اعترضت قوات االحتالل اإلسرائيلي القوارب المشاركة في المسير البحري السادس، والذي  :غزة
ة عصر اليوم، باتجاه الحدود الشمالية الغربية لقطاع غز  الحصار،أطلقته هيئة الحراك الوطني لكسر 

وأكدت الهيئة خالل مؤتمر صحفي قبيل انطالق المسير "رفضها التام إلجراءات  المحاصر.
االحتالل لتحديده "المنطقة العازلة" ببحر قطاع غزة"، قائلة: "لن ترهبنا تهديداته المستمرة للصيادين، 

اره وطالبت الهيئة بضرورة وقف االحتالل إلجراءاته، ووقف عدوانه وحص وسنتسمر بحراكنا".
المستمر على القطاع، داعية إلى رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية في رام هللا على 

وأكدت المتحدث باسم الهيئة خالل المؤتمر "استمرارية الحراك بًرا  قطاع غزة بشكل فوري وعاجل.
 وبحًرا، وسنفاجئ الجميع ما لم يحقق أهدافه".

على متنها جرحى وطالب متضررون من الحصار المستمر  قارًبا 50ويضم المسير البحري نحو 
 عاما. 12منذ نحو

 2/9/2018، فلسطين أون الين
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 حملة لدعم األقصى ردا على "طالب ألجل الهيكل" .36
، حملة لدعم الرباط 1948أطلق نشطاء فلسطينيون من القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

األقصى المبارك، وذلك ردا على ما تسمى جماعة "طالب والتصدي القتحامات المستوطنين للمسجد 
 ألجل الهيكل" التي تنظم تلك االقتحامات.

ودعا القائمون على الحملة إلى مشاركة واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي لدعم األقصى، وقالوا 
 إنهم أطلقوا حملتهم "ردا على جبهة الباطل جماعة طالب ألجل الهيكل".

ان على موقع صفحتهم على موقع فيسبوك "نوجه القلوب واألنظار نحو القدس وأضافوا في بي
 واألقصى عبر إطالق حملة ألصحاب الحق في كل العالم تحت اسم "#طالب_ألجل_األقصى".

المشاركة  إلىوكانت ما تسمى منظمة "طالب ألجل الهيكل" قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين 
 قصى، خالل االحتفال برأس "السنة العبرية" التي تصادف هذا الشهر.الواسعة في اقتحام المسجد األ

 2/9/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إزاء مع تزايد التضييق على وكالة األونروامصر تعرب عن قلقها  .37

أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في البيان، عن قلق بالده البالغ إزاء : القاهرة
إلنسانية لالجئين الفلسطينيين، السيما مع تزايد التضييق على األونروا، وعدم تمكينها من األوضاع ا

وأشار أبو زيد، إلى أن "القرار األمريكي األخير جاء في توقيت حرج،  االضطالع بدورها الهام.
كما أكد موقف  تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل اإلنساني للوكالة".

 مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وقال إن القاهرة "حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة األطراف الدولية، خالل الفترة المقبلة، 

 للوكالة األممية. لدعم األونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل اإلنساني
 2/9/2108المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 األردن: ال بديل لحل الدولتين والكونفدرالية غير قابلة للبحث .38

أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أن فكرة بترا:  - عمان
 الكونفدرالية بين األردن وفلسطين غير قابلة للبحث والنقاش.

وقالت في تصريح صحفي أمس، إن الموقف األردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم 
قامة دولة فلسطينية على حدود   وعاصمتها القدس الشرقية. 7691على حل الدولتين وا 
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جاء ذلك، ردا على سؤال حول الموقف األردني من فكرة إقامة كونفدرالية بين االردن وفلسطين والتي 
مسؤولون أميركيون يعملون على وضع خطة للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين على الرئيس طرحها 

الفلسطيني محمود عباس. وأشارت غنيمات الى ان جاللة الملك عبد هللا الثاني طالما أكد أنه ال 
 بديل عن حل الدولتين، َوقاد الجهود الدبلوماسية لتكريس الموقف األردني.

 2/9/2108الغد، عمان، 
 

 الصفدي: قضية "األونروا" تشكل أولوية أردنية .39
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي خالل حضوره اجتماع عقدته لجنة  :عمان

فلسطين النيابية يوم األحد، أن قضية "االونروا" تشكل أولوية لنا، إذ أن المملكة مستمرة في بذل كل 
والمالي لدعمها وتمكينها من االستمرار في القيام بواجباتها  جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي

واعتبر خالل االجتماع الذي عقد  إزاء أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني وفق تكليفها األممي.
برئاسة النائب يحيى السعود لبحث آخر التطورات والمستجدات حول القضية الفلسطينية والجهود 

ة بهذا الصدد، أن الحفاظ على "األونروا" يعني احترام حق الالجئين في التي تبذلها وزارة الخارجي
طفل الجئ في الذهاب إلى المدارس، كما ُيعد تأكيدا  ألفالعيش بكرامة وحق أكثر من خمسمائة 

وفيما يتعلق بتبعات قرار  َعلى حق الالجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقف التمويل "لألونروا"، قال الصفدي إن األردن يأسف لهذا القرار الذي يفاقم الواليات المتحدة 

 التحديات المالية التي تواجهها الوكالة ويهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية لالجئين.
 3/9/2108الغد، عمان، 

 
 ونروااأل العرب لدعم  الخارجيةاألردن يدعو إلى جلسة خاصة لوزراء  .41

دن يوم السبت، جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب دعا األر : دبي
ونروا، على هامش اجتماع مجلس جامعة األلمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذي يواجه وكالة 
أيلول )سبتمبر( الجاري في العاصمة  77الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في 

السفير األردني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي قال و  رة.المصرية القاه
األردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية في هذا الخصوص، حتى يتسنى لوزراء »العايد، إن 

الخارجية العرب الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذي تواجهه أونروا في مناطق 
 «.ملها المختلفةع



 
 

 
 

 

 27 ص             4727 العدد:             9/3/2018 االثنين التاريخ:  

                                    

األردن سيواصل بذل كل جهد ممكن لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث، »وأكد العايد أّن 
 «.لضمان الحفاظ عليها ودورها وفق تكليفها الدولي

 2/9/2108الحياة، لندن، 
 

 األونروافاعليات شعبية تعتصم في عمان احتجاجا على وقف ترامب تمويل ميزانية  .40
نظمت فاعليات شعبية من مختلف مخيمات الالجئين الفلسطينيين في : دية سعد الديننا -عمان

، احتجاجًا ”األونروا“المملكة أمس، اعتصامًا حاشدًا لمدة ساعة أمام مبنى رئاسة وكالة الغوث الدولية 
التمسك بحق العودة ورفض “على قرار اإلدارة األميركية وقف تمويل ميزانية الوكالة، ولتأكيد 

أصدر المعتصمون بيانًا، يعبر عن و  ، بحسب بيان صدر عنها.”محاوالت تصفية القضية الفلسطينية
التمسك الكامل بحق “رؤية الالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وخارجها في األردن، أكدوا فيه 
وفق القرار ، ”7691العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي ُهجروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي عام 

على نسخة منه، على رفض أي محاولة لتصفية ” الغد“وشدد البيان، الذي حصلت  .769الدولي 
مصيرها الفشل، أسوة بغيرها من “، مؤكدًا أن ”صفقة القرن“القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى 

مواقف اإلدارة “ ، معتبرا”المحاوالت غير العادلة التي أهملت الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة
األميركية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني تشكل انحيازًا للكيان اإلسرائيلي، وشريكًا في العدوان 

 ”.المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية
 3/9/2108الغد، عمان، 

 
 كية عن األونرواييحذر من تبعات قطع المساهمة األمر  األردني التيار الوطني .42

ان قرار اإلدارة االميركية بقطع المساهمة كليا  في األردن اعتبر حزب التيار الوطني :تراب –عمان 
عن وكالة أونروا يزيد مشاعر اليأس والحرمان لدى الشعب الفلسطيني والتوتر وتفجر االوضاع في 

ع ، من تداعيات هذه القرارات السياسية على موضو أمسوحذر الحزب في بيان  اقليم الشرق األوسط.
 .769حق العودة لالجئين الفلسطينيين وحق التعويض كما حدده القرار االممي رقم 

ودعا الحزب كل القوى الوطنية االردنية ومؤسسات المجتمع المدني إلدانة هذا القرار تجاه القضية 
ردن كما دعا الحزب اإلدارة الفلسطينية للتنسيق الكامل مع اال الفلسطينية والسالم في الشرق االوسط.

لتصفية القضية الفلسطينية، والدعوة  األميركيالمخطط  إلحباط األوروبيوالدول العربية واالتحاد 
 .7691مبادرة السالم العربية وحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران  إلحياء

 3/9/2108الدستور، عمان، 
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 سرائيليملك األردن يعتمد أوراق السفير اإل .43

تقبل أوراق اعتماد السفير االسرائيلي وعدد من السفراء في المملكة جرت اليوم مراسم : عمان
 األردنية.

أمير ويسبورد، وسفير دولة  اإلسرائيليوتقّبل ملك األردن عبد هللا الثاني أوراق اعتماد كل من السفير 
الكويت عزيز رحيم مزيد الديحاني، وسفير االتحاد الكونفدرالي السويسري لوكاس جاسر، وسفير 

هورية الفلبين أكمد عطاهللا سكام، وسفير جمهورية القمر المتحدة غير المقيم الحبيب عباس جم
 عبدهللا، وسفير جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية غير المقيم هبندرا برصادا أريـال.

 2/9/2108، فلسطين أون الين
 

 ونروااأل وقف واشنطن مساهمتها في  تدينالخارجية اللبنانية  .44
قرار الواليات المتحدة األميركية وقف مساهمتها »دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية : تبيرو 

غاثة الالجئين الفلسطينيين االفي وكالة  ونروا مسقطة التعهدات الدولية واألميركية تحديدًا برعاية وا 
 «.ل الدوليينالذين تسببت بتهجيرهم آلة القتل اإلسرائيلية مستفيدًة من غض النظر والتخاذ

ذ لفتت الخارجية إلى أن  مساهمات الدول في اونروا ليست منة أو مكرمة من أحد بل هي واجب »وا 
على الدول التي وافقت على إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وغطت احتالل ارضها وتشريد 

متتالية من نقل النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث »، حذرت من «شعبها
السفارة األميركية إلى القدس وتكريسها عاصمة السرائيل ومن ثم إعالن الكنيست يهودية الدولة واآلن 
وقف تمويل األونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس لالجئين الفلسطينيين في لبنان 

سقاط كل محاولة للحل على أساس الدو  لتين، ناهيك بدفع العرب وفي الدول المضيفة األخرى، وا 
 «.المقيمين في فلسطين المحتلة إلى المغادرة

 3/9/2108الحياة، لندن،  
 

 «أونروا»الواليات المتحدة وقف تمويل  الجامعة العربية تستنكر قرار .45
استنكر االمين العام لجامعة : رويترز، أ ف ب -واشنطن، رام هللا )الضفة الغربية(، القدس المحتلة 

، ووصفه بأنه األمريكي بوقف المساعدات المالية لألونروا بية احمد ابو الغيط القرارالدول العر 
 «.يفتقر للمسؤولية»
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القرار الذي صدر عن البيت االبيض يفتقر للمسؤولية والحس اإلنساني »وقال ابو الغيط في بيان إن 
من أضرار كبيرة واشنطن ستتحمل المسؤولية عما سيلحقه هذا القرار »، مضيفا أن «واألخالقي

خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من  بحوالي
 «.خدمات

نما ستمتد إلى »وأوضح في البيان ان تبعات القرار  السلبية لن تقتصر على الالجئين أنفسهم، وا 
 «.اء فوق الطاقةالدول العربية الُمضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعب

 1/9/2018الحياة، لندن، 
 

 : قطع واشنطن تمويل أونروا سيضر بالسالم واالستقرار اإلقليمي"الخارجية التركية" .46
قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار الواليات المتحدة إنهاء تمويلها : األناضول-توجانور يلماز-نقرة

جاء ذلك  روا"، سيضر بالسالم واالستقرار اإلقليمي.لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أون
 في بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم السبت.

وأعربت الخارجية عن خيبة أملها من قرار واشنطن، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر سلبا على حياة أكثر 
مواصلة  وأضافت: "في ظل هذه الظروف، باتت قدرة أونروا على من خمسة ماليين فلسطيني.

 أنشطتها دون انقطاع بمثابة اختبار للمشروعية وواجب وجداني بالنسبة للمجتمع الدولي".
ولفت البيان إلى أنه سيجري بحث الموضوع بشكل مفصل في اجتماع سيعقدعلى هامش اجتماعات 

ويد سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية األردن والس 27الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك يوم 
 واالتحاد األوروبي وتركيا واليابان، وبمشاركة األمين العام لألمم المتحدة والمفوض العام لألونروا.

وتابع أن تركيا تتضامن بشكل تام مع الشعب الفلسطيني، وهي تتولى حاليا رئاسة اللجنة االستشارية 
 للوكالة، مؤكدا أنها ستواصل بعزم بذل كل الجهود لدعم أونروا.

 1/9/2018، لألنباءالناضول وكالة ا
 

 تمويل أونروا يدفع لألسوأ واشنطنوقف  :العدالة والتنمية التركيحزب  .47
قال حزب "العدالة والتنمية" التركي، إن قرار واشنطن وقف : أنقرة / باريش كوندوغان/ األناضول

جل دفع مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، خطوة اتخذت من أ
جاء ذلك في سلسة تغريدات نشرها المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، عبر  األمور نحو األسوأ.

 حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، واصًفا الخطوة بأنها "أسوأ قرار".
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وأضاف: "القضية الفلسطينية هي أم كل القضايا، وكل خطوة تمنع التوصل إلى حل عادل لها تؤثر 
 لألسف اإلدارة األمريكية ال تدعم الحل". على العالم كله.

"جليك" قرار اإلدارة األمريكية بقطع التمويل عن الوكالة التي تلبي االحتياجات األساسية  ورأى
وأضاف: "الخطوة المتخذة من  للشعب الفلسطيني، أنه "نهج يثير زيادة الفوضى في المنطقة والعالم".

 لرامية للبحث عن حل عادل".قبل اإلدارة األمريكية أحبطت الجهود ا
وأردف قائاًل: "كما هو الحال في القدس، يجب على العالم كله أن يتضامن ضد هذا القرار الظالم، 

 وأفضل رد على ذلك هو زيادة المساعدات المالية لألونروا".
عية، في واختتم بالقول: "اآلن هو الوقت المناسب التخاذ العالم موقفا داعما للعدالة السياسية والشر 

مواجهة القرار غير المشروع لإلدارة األمريكية. كل مساعدة للفلسطينيين هي بمثابة اتخاذ خطوة 
 لتحقيق العدالة السياسية".

 1/9/2018، لألنباءوكالة االناضول 
 

 مستمر.. وقرار واشنطن مؤسف« أونروا»اإلمارات: دعمنا لـ  .48
حمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على قال الدكتور أنور بن م: ، وكاالت«الخليج»عواصم: 

« األونروا»إن القرار األمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين « تويتر»
مؤسف ويعقد ملف الالجئين الشائك ببعديه اإلنساني والسياسي، وال يسعنا إال أن نؤكد أن التزام 

 لها اإلنساني مستمر. وعم« األونروا»اإلمارات التاريخي بدعم 
 2/9/2018الخليج، الشارقة،  

  
 دراسة إسرائيلية تحتفي بتحرك إماراتي لفرض قيادة فلسطينية جديدة .49

دعت دراسة إسرائيلية، صدرت يوم األحد، إلى إعادة محمد دحالن، القيادي : صالح النعامي
وتمكينه من خالفة رئيس  المفصول من حركة "فتح"، نحو دائرة التأثير في األراضي الفلسطينية،

السلطة الفلسطينية محمود عباس، من خالل إدماجه في مسار التهدئة بين إسرائيل والمقاومة 
الفلسطينية في غزة. ورأت الدراسة، التي صدرت عن "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية"، 

إعادة دحالن إلى دائرة األحداث،  التابع لجامعة "بار إيالن"، ثاني أكبر الجامعات اإلسرائيلية، أن
يمكن أن تكون جزًءا من تحرك إقليمي شامل يسهم في تصميم العالقة اإلسرائيلية الفلسطينية بشكل 

 يضمن تحقيق مصالح تل أبيب، على حد قولها.
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وبحسب الدراسة، التي أعدها الباحث جيمس دوسري، فإن العمل على عودة دحالن يمكن أن يمّثل 
طوة األولى من استراتيجية إسرائيلية مصرية إمارتية تهدف إلى التمهيد نحو صعود قيادة تنفيًذا للخ

 فلسطينية جديدة، تكون لديها القابلية للتفاوض من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 وشددت الدراسة على أن اإلمارات معنية بتعيين قائد جديد للفلسطينيين يكون، بحسب تعبيرها، أكثر
انسجاًما مع االستعداد السعودي اإلماراتي للتعاطي مع الخطة التي وضعتها إدارة ترامب لتسوية 
الصراع. وحاجج معد الدراسة بأن أهم مصادر الدعم التي يحظى بها دحالن تتمثل في طابع العالقة 

المتحدة، مشيًرا الوثيقة التي تربطه بولي عهد اإلمارات، محمد بن زايد، إلى جانب ارتباطه بالواليات 
(. وأوضحت الدراسة أن our boyإلى أن الرئيس األميركي األسبق، جورج بوش، وصفه بـ"صبّينا" )

 دحالن يحظى بعالقات وثيقة مع وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. 
 وأكدت الدراسة أن إسرائيل عكفت، بشكل غير مباشر، على دعم الجهود الهادفة لتمكين دحالن من
العودة لدائرة األحداث، من خالل مواصلة العمل على إضعاف حركة "حماس" سياسًيا، واقتصادًيا، 
وعسكرًيا، مشيرة إلى أن تل أبيب أقدمت، من أجل تحقيق هذا الهدف، على تقليص إمدادات 

 ساعات فقط يومًيا. 4إلى  3الكهرباء للقطاع، بحيث يتم تأمين التيار الكهربائي لمدة 
لى أن أحد األسباب التي تدعو الرئيس عباس لالعتراض بشدة على اتفاق التهدئة بين وأشارت إ

إسرائيل و"حماس"، يتمثل في خوفه من أن يمثل هذا التطور مساًرا يسهم في إعادة دحالن إلى 
 المشهد.

وعلى الرغم من أن الدراسة تؤكد على أن قيادة السلطة الفلسطينية تتبنى مواقف متعارضة من تلك 
التي تتبناها كل من مصر والسعودية واإلمارات إزاء دحالن، والخطة األميركية للتسوية، إال أنها رأت 

سرائيل استفادت من الحرب االقتصادية التي شنها محمود عباس على غزة.  أن األطراف الثالثة وا 
 2/9/2018العربي الجديد، لندن، 

  

 ةيطالبون باستعادة المواطنة العراقي إسرائيليون .51
تجري في العراق، هذه األيام، مناقشات جماهيرية مثيرة تجاه مئات آالف : "معاريف" -جاكي خوجي

االسرائيليين. وكل ذلك بفضل ارفين شوكر، من مواليد بغداد. فقد أجرت قناة "الحرة" مقابلة باللغة 
لليهود. ووصلت  العربية مع شوكر الذي توجه الى الحكومة العراقية بطلب اعادة المواطنة العراقية

اقواله الى بغداد، ونمت لها أجنحة. شوكر ليس فقط عراقيًا، بل هو يهودي وبريطاني ايضا. ومنذ 
عشرات السنين وهو يسكن في لندن، حيث أنشأ عائلته. ويعمل نائبًا لرئيس مجلس أمناء يهود 
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سحبت المملكة العراقية بريطانيا. في بداية الخمسينيات مع هجرة اليهود من العراق، وكخطوة ثأرية، 
 منهم المواطنة. ويطلب شوكر اصالح هذا الظلم.

يتضمن القانون العراقي سلسلة مواد مناهضة لليهود تبلورت ببطء منذ الخمسينيات وحتى عهد 
صدام. احد هذه القوانين هو "قانون الرقابة واإلدارة ألموال اليهود ممن سحبت مواطنتهم العراقية"، 

. ويقضي هذا القانون بان سحب المواطنة في تلك السنوات، 1963رة في العام والذي عدل آخر م
ال تمنح اليهود الحق بالمواطنة. قانون آخر يقول ان اليهودي الذي حصل على  1951و  1950

 مواطنة اخرى تسحب منه مواطنته العراقية.
ة اليهودية. رائد فهمي، أحد ورغم ذلك، أثبتت بغداد، هذا االسبوع بأنها ليست المبالية تجاه المسأل

المرشحين لرئاسة الحكومة، أعرب عن تأييده لحقهم في تلقي المواطنة. فهمي ليس شخصية 
 هامشية. فهو خريج السوربون في باريس ومدرسة االقتصاد في لندن.

في مقابلة صحافية قال فهمي ان للعراق التزاما تجاه اليهود. ولهذا يجب دراسة الموضوع جيدًا.  
اشار الى انه "من ناحية مبدئية واخالقية، نحن نؤيد منح الحقوق لكل مواطن، بمن فيهم اليهود. و 

 جيد أن يجري بحث اجتماعي في المسألة يؤدي الى نتيجة منطقية وبعيدة عن التطرف".
 1/9/2018األيام، رام هللا،  

 

 ة "إسرائيل" عنها.. احتمال مسؤوليقتلى في انفجارات ضربت مطار المزة العسكريسورية:  .50
هز انفجار عنيف مطار المزة العسكري، ما أدى إلى سقوط قتلى : ، رويترز«الحياة»بيروت، لندن، 

وقال مصدر عسكري سوري  تباينت التقارير حول عددهم، وسط تضارب حول أسباب الحادث.
طار خارج ومسؤول إيراني إن سلسلة انفجارات مدوية وقعت في وقت مبكر من صباح األحد قرب الم

 العاصمة دمشق نجم عن ماس كهربائي.
قاال في وقت « المرصد السوري لحقوق اإلنسان»وكان مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق و 

نقلت الوكالة العربية السورية لألنباء  سابق إن االنفجارات نجمت عن ضربات صاروخية إسرائيلية.
ن م»)سانا( التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله:  طار المزة لم يتعرض ألي عدوان إسرائيلي وا 

وأرجع  «.األصوات التي سمعت تعود النفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي
االنفجارات إلى ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مستودعات للذخيرة داخل « المرصد السوري»

 المطار.
 3/9/2018الحياة، لندن، 
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 ين: لن نخذلكم وشراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى وكرامتكم ال تقدر بثمنكرينبول لالجئي فلسط .52
في خضم مشاعر يتنازعها الغضب والخوف والقلق تختلج الالجئين الفلسطينيين في ": الحياة" –غزة 

المخيمات والدول العربية المضيفة، إثر قرار الواليات المتحدة وقف تمويل وكالة إغاثتهم وتشغيلهم، 
بيير كرينبول لتحاول طمأنة أكثر من خمسة ماليين يستفيدون « أونروا»الة المفوض العام لـ أتت رس

من خدماتها الحيوية، فيما أضفى إعالن دول كبرى التزامها مساعدة الوكالة، ليس فقط دعمًا لها 
 وتبديدًا للهواجس، بل حزمًا في الموقف المناهض للخطوة األميركية.

ال أحد »ير مسبوقة إلى الالجئين الفلسطينيين وموظفي الوكالة، أكد فيها أن ووّجه كرينبول رسالة غ
، «عملياتها ستستمر بثقة وبتصميم راسخ»و « أونروا ستبقى»، وأن «يستطيع نزع صفة الجئ عنهم

قرار التمويل من دولة واحدة عضوة )أميركا(، على رغم أنها تاريخيًا األكثر سخاء وثباتًا، »ذلك أن 
ل أو يؤّثر في الطاقة والشغف اللتين نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه الجئي فلسطين، لن يعدّ 

 «.بل لن يؤدي إال إلى تعزيز عزيمتنا
من أجل تقديم المساعدة إلى الجئي فلسطين وحماية » 1949وذّكر بأن الوكالة تم تأسيسها عام 

وجزم «. ذلك ال يزال راسخاً »، مؤكدًا أن «محقوقهم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنته
الحقيقة التي ال يمكن إنكارها تبقى أن لدى الالجئين الفلسطينيين حقوقًا بموجب أحكام القانون »بأن 

 «.مليون رجل وامرأة وطفل ال يمكن ببساطة إلغاء وجودهم 5.4الدولي، وأنهم يمثلون مجتمعًا قوامه 
ية واإلسرائيلية الموجَّهة إلى الوكالة بأنها مسؤولة عن إدامة أزمة ورفض كرينبول االتهامات األميرك

غياب اإلرادة أو عدم قدرة المجتمع الدولي واألطراف على »الالجئين، وحّمل تلك المسؤولية إلى 
 «.التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع

الجئين في العالم، لفت وفي ما دّل على تمييز واشنطن الالجئين الفلسطينيين عن سائر مجتمعات ال
الالجئين في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها، عانوا »كرينبول إلى أن 

أيضًا التشريد وغياب الحل لعقود، وأطفالهم وأحفادهم ُيعترف بهم أيضًا كالجئين، وتتم مساعدتهم من 
سرائيل تتهمان ، علمًا أن الوال«مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين بـ « أونروا»يات المتحدة وا 

 أعداد الالجئين الفلسطينيين عبر شمل أحفادهم بصفة اللجوء.« تضخيم»
، حين أعلنت الواليات المتحدة تقليص 2018وعاد كرينبول إلى تاريخ كانون الثاني )يناير( 

لم يتم »منذ ذلك الحين مليونًا فقط، قائاًل إنه  60مليون دوالر إلى  360مساعداتها السنوية من 
إبالغنا باألسباب المحددة للتقليص المهّول... لكن ظهر واضحًا أنه مّتصل بالتوتر بين الواليات 
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« المتحدة والقيادة الفلسطينية في أعقاب اإلعالن األميركي في شأن القدس، وال عالقة له بأداء أونروا
 كما كان تبرير واشنطن لدى اتخاذها القرار.

يمثل تسييسًا واضحًا للمساعدات اإلنسانية؛ واإلعالن األخير، »نبول إلى أن التقليص وخلص كري
 «.يشكل تحديًا إضافيًا لمبدأ وجوب نأي التمويل اإلنساني عن التسييس

وّفرت تبرعات »للدول المانحة، خصوصًا دول الخليج العربي التي « العميق»وأعرب عن تقديره 
دامة عملياتها، على رغم األزمة المالية المستمرة؛ وعن شكره للدول للوكالة مّكنتها من است« سخية

 المضيفة لالجئين المثقلة أساسًا بأزماتها.
لن نخذلكم... شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى... كرامتكم »وتعّهد كرينبول لالجئيين بالقول: 

 «.ال تقدر بثمن
 3/9/2018، الحياة، لندن

 
 وااألونر شروط أمريكية لدعم  .53

، أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أبلغت «اإلسرائيلي»كشفت القناة الثانية في التلفزيون 
، أنها ستسمح لدول الخليج العربي بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين «إسرائيليين»مسؤولين 

 الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي.
يهدف « أونروا»ح لدول الخليج بتحويل الميزانيات لوأوضحت القناة في نشرتها المركزية، أن السما

 إلى ضمان استمرار النشاطات اآلنية للوكالة وحتى نهاية العام.
واشترطت الواليات المتحدة مقابل موقفها المتعلق باستمرار تحويل الميزانيات، التزام الدول الممولة 

لسطينيين، بهدف الوصول إلى إغالق وتعريف الالجئين الف« أونروا»والداعمة بإعادة تعريف مكانة 
 تام لهذه الوكالة الدولية.

 3/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 غرينبالت يتهم القيادة الفلسطينية بإدانة خطة ترامب دون االطالع عليها .54

نشر المبعوث الخاص للرئيس األميركي جيسون غرينبالت، اليوم : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
في صحيفة "يسرائيل هيوم"، المملوكة لرجل األعمال اليهودي األميركي شيلدون  اإلثنين، مقاالً 

إيدلسون، كرر فيه اعتماد إدارة دونالد ترامب، للموقف اإلسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو، باعتبار 
 القضية الفلسطينية ليست لب الصراع في المنطقة.
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في المنطقة، يدركون اليوم أّن إسرائيل ليست هي  وقال غرينبالت، في مقالته، إّن "غالبية الزعماء
 المشكلة، وبالفعل فإّن الدولة اليهودية يمن أن تكون جزءًا من الحل لقضاياهم".

واتهم غرينبالت القيادة الفلسطينية برفض التعاون مع الواليات المتحدة، وقال في مقالته: "لقد بدأ هذا 
شجاع والجريء والتاريخي باالعتراف بالواقع، والذي بموجبه الرفض عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره ال

ستبقى القدس عاصمة إسرائيل. إّن عدم استعداد القيادة الفلسطينية التعامل مع الموضوع هو أمر 
 مخيب لآلمال، ويضّر فقط بالشعب الفلسطيني الذي تّدعي هذه القيادة خدمته".

كما زعم غرينبالت في مقالته  لم تطلع عليها إطالقًا". وزعم أّن القيادة الفلسطينية "تدين خطة سالم
الفلسطيني ليس، كما اّدعى كثيرون، قلب الصراع في المنطقة. حل الصراع  -أّن "الصراع اإلسرائيلي 

اإلسرائيلي الفلسطيني لن يحل صراعات أخرى في المنطقة، التي تشمل أيضًا: )داعش( في العراق 
رهابيون في صحراء  سيناء، وحربا أهلية مأساوية في سورية، حربا في اليمن، حزب هللا وسورية، وا 

)منظمة إرهابية برعاية إيران( في لبنان، عدم االستقرار في ليبيا، وقمع النظام اإليراني لشعبه، بينما 
يواصل بموازة ذلك تشجيع اإلرهاب في أنحاء العالم، لكن هذا كله ال يجعل من حل الصراع أمرًا أقل 

 على حّد قول غرينبالت. أهمية"،
وقال غرينبالت إّنه "سيبتهل خالل أعياد رأس السنة العبرية، ويوم الغفران اليهودي، من أجل الهدوء 
لمن يعيشون في منطقة غزة، سواء لإلسرائيليين منهم والفلسطينيين الذين يعانون من النشاطات 

 والعمليات الشريرة التي تقوم بها حماس"، بحسب زعمه.
ف أّنه سيصّلي "من أجل عائلتي الجنديين اإلسرائيليين هدار غولدين وشاؤول أورون، كي تعيد وأضا

حماس جثمانيهما، كما من أجل المواطنين اإلسرائيليين اآلخرين المحتجزين لدى حماس"، حاثًا 
 الجمهور اليهودي على أن ينضم إليه في ابتهاالته.

 3/9/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ماليين يورو 103رفع قيمة المساعدات في ميزانية "األونروا" هذا العام لـ األوروبياالتحاد  .55
واالتصال بالمفوضية األوروبية في القدس شادي عثمان إن االتحاد األوروبي  اإلعالمقال مسؤول 

حل عادل ومتفق عليه لقضية  إيجادحتى  األونرواسيستمر في تقديم الدعم المالي لميزانية وكالة 
 جئين.الال

االتحاد األوروبي يؤكد على أهمية دور وكالة األونروا في  أن إذاعيةوأوضح عثمان خالل تصريحات 
الشرق األوسط، ويطالب دول العالم بمجملها ومن ضمنها الواليات المتحدة أن تستمر بتقديم دعمها 

 ة.للوكالة، ألن غياب هذا الدعم قد يساهم في حالة من عدم االستقرار في المنطق
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رفع قيمة المساعدات المالية في ميزانية وكالة األونروا هذا  األوروبياالتحاد  أن إلىوأشار عثمان 
 مئة وثالث ماليين يورو. إلىالعام 

 2/9/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يكي بشأن "أونروا" مخز  ر زعيم "العمال" البريطاني: القرار األم .56
مال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم األحد، القرار األميركي بشأن وصف زعيم حزب الع :تل أبيب

 وقف دعم األونروا بأنه "مخز".
وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن كوربين دعا عبر تغريدة له في موقع "تويتر"، الحكومة 

 البريطانية، بالعمل على دعم األونروا وسد الفجوة التي أحدثتها أميركا.
حزب المعارض "دعم الالجئين الفلسطينيين يعتبر التزاما حيويا، حتى يتم التوصل إلى وقال زعيم ال

 اإلسرائيلي". -تسوية عادلة وقابلة للتطبيق بشأن الصراع الفلسطيني
 2/9/2018، القدس، القدس

 
 تفند مزاعم واشنطن وتعلن مواصلة خدماتها األونروا .57

سامي مشعشع، المزاعم « األونروا»الفلسطينيين رفض المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
عيوب ال »ومراكزها الصحية وبرامج المساعدات الطارئة تشوبها « األونروا»األمريكية بأن مدارس 

وقال المتحدث في بيان صحفي، أمس، إن هذه البرامج تتمتع بسجل حافل في «. يمكن إصالحها
أبهرها نتائج في الشرق األوسط، مشيرا إلى أن إنشاء واحدة من أنجح عمليات التنمية البشرية و 

المجتمع الدولي، ومانحينا والبلدان المستضيفة لنا قد أشادوا باستمرار باألونروا لما تقدمه من »
 «.إنجازات ومعايير

وصف البنك الدولي أنشطتنا بأنها مصلحة عامة عالمية واعترف لنا بإدارتنا »وحسب المتحدث، 
المدرسية فعالية في المنطقة، والتي غالبًا ما يتفوق طلبتها على أقرانهم في لواحد من أكثر النظم 

الثابت بالحفاظ على الكرامة وفرص « األونروا»هذا انعكاس اللتزام »وأكد أن «. المدارس العامة
 «. العيش الكريم
ا، أذ قدمت لقد كانت الواليات المتحدة نفسها دائما المانح األكبر واألكثر سخاء لألونرو »وأضاف: 

إسهامات قيمة للغاية في أعمال األونروا اإلنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الدعم لضمان حصول 
الفتيات على التعليم وضمان المعايير الصحية العالية وتقديم المساعدات الغذائية ألكثر الفئات 

 300المتحدة عن تخفيض قدره  يناير الماضي، أبلغتنا الواليات في كانون الثاني/»وتابع: «. ضعفاً 
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مليون  364مليون دوالر مقارنة ب 60مليون دوالر في الدعم الذي تقدمه لميزانية األونروا، إذ قدمت 
 «.2017دوالر في عام 

وأضاف المتحدث أنه وبعد اإلعالن األمريكي، ستواصل األونروا بمزيد من التصميم التواصل من 
منهم حتى اآلن ساهموا بمزيد من المال مقارنة بعام  20 -ن أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليي

 ودول أخرى جديدة.  -، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا 2017
العميق وخيبة أملها من إعالن الواليات المتحدة أنها لن تقدم التمويل « األونروا»وأعرب عن أسف 

، قائاًل إن هذا القرار هو قرار مفاجئ بالنظر للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي القويين
 إلى قيام األونروا والواليات المتحدة بتجديد اتفاقية التمويل في ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن قرار الواليات المتحدة وقف التمويل مخيب لآلمال ومثير للدهشة ورفضت اإلصرار 
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة «. صالحهمعيبة بشكل ال يمكن إ»األمريكي على أن برامجها 

 «.األونروا»أنطونيو جوتيريس عن أسفه لقرار الواليات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة 
 2/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 ويؤذي آفاق السالم "إسرائيل"إلغاء واشنطن تمويل األونروا يعزز موقف : محللون ودبلوماسيون .58

محللون ودبلوماسيون أن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب قطع جزء كبير  أ ف ب: رأى -رام هللا 
من المساعدات المقدمة للفلسطينيين سوف يعزز موقف إسرائيل، ويضعف قدرة الواليات المتحدة 

 على الدفع بتسوية النزاع، ناهيك عن تأجيج التوتر في الشرق األوسط.
ات األمريكية المتخذة بالتزامن مع تعهد أمريكي باستخدام إن اإلجراء»وقال دبلوماسي أوروبي السبت 

حق النقض ضد أي اقتراح ينتقد إسرائيل في مجلس األمن الدولي، شجعت حكومة )بنيامين 
وقال الدبلوماسي إن إسرائيل تزداد  «.نتانياهو( التي تعد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل

نمو المستوطنات بل وحتى التفكير بضم أجزاء من الضفة  قناعة بأن لها مطلق الحرية لتسريع
 الغربية.

ورأى آالن بيكر، الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق أن الحكومة اإلسرائيلية ال بد أن يسعدها قطع 
األونروا أمر منطقي ألن المنظمة عفا عليها الزمن »وأضاف المحلل أن وقف تمويل  المساعدات.

 «.ضعية اللجوء بدال من السعي لحل المشكلةوتعمل على اإلبقاء على و 
وقال بيكر إن الهدف من التخفيضات األمريكية إجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة 

 المفاوضات، رغم أن محللين آخرين استبعدوا حدوث ذلك.
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 وقال دبلوماسي إن اإلجراءات األمريكية التي تعني تخفيض المساعدات إلى الحد األدنى، أضعفت
عندما ال تكون هناك أموال يمكن التهديد بقطعها، فهذا يعني أنك فقدت القدرة على »يد ترامب. وقال 

إن التخفيضات ستضر بالشعب »وقال االقتصادي الفلسطيني ناصر عبد الكريم  «.التأثير
على الفلسطيني، لكن تأثيرها سيكون ضئيال على السلطة الفلسطينية إذ أن هذه االقتطاعات لن تؤثر 

 «.خزانة السلطة الفلسطينية
فعلى عكس بعض الدول األوروبية، فإن الواليات المتحدة ال تقدم دعمًا مباشرًا لموازنة السلطة 
الفلسطينية، والجزء الوحيد الذي تبقى من التمويل األمريكي الذي يذهب مباشرة إلى السلطة 

 ل التنسيق األمني مع إسرائيل.الفلسطينية مخصص لدعم األجهزة األمنية الفلسطينية في مجا
 ويرى محللون آخرون إن هذا الوضع ال يشجع السلطة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات.

العودة إلى المفاوضات لن تحظى بشعبية كبيرة »إن « الشبكة»وقالت نادية حجاب رئيسة مؤسسة 
كامل إلسرائيل يطلق يدها في على الرغم من تخوفها من أن الدعم األمريكي ال« بين الفلسطينيين

إذا عادت السلطة الفلسطينية وتحدثت إلى األمريكيين فإنها تعطيهم »وأضافت  توسيع االستيطان.
ذا لم تعد فإنهم )األمريكيون( سيفعلون ما يريدون فعله،  ضوءًا أخضر لفعل كل ما يريدون فعله. وا 

 «.هذا يعني خسارة في كل األحوال
إن هذا لن يؤدي سوى إلى »المجلس األوروبي للعالقات الخارجية الرأي بقوله ووافقها هيو لوفات من 

جعل الفلسطينيين يصرون على نهجهم الحالي في مقاطعة اإلدارة األمريكية ومهاجمة خطة السالم 
 «.األمريكية التي لم يتم الكشف عنها بعد

إلى إعادة القيادة الفلسطينية إلى وال ترى حجاب والعديد من الفلسطينيين أن الواليات المتحدة تسعى 
ضفاء »طاولة المفاوضات، بل على العكس تسعى لمساعدة إسرائيل  إلنهاء النزاع بشروطها وا 

وهذا إنما يعني تجريد الالجئين في جميع أنحاء المنطقة من حقوقهم،  «.الشرعية على احتاللها
 فلسطين التاريخية. وبالتحديد تجريدهم من فكرة أنهم يستطيعون العودة يومًا إلى

 3/9/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 كي على تخوم مخيم عين الحلوةيوفد أمر  .59

وسط تدابير أمنية استثنائية من وحدات الجيش، حطت على أرض مدينة رفيق الحريري : بيروت
الرياضية في صيدا، طوافة عسكرية تُقل وفدًا عسكريا أميركيا مع مسؤول في السفارة األميركية في 

 بيروت وتؤازرها طوافة عسكرية أخرى.
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وقد توجه الوفد بمواكبة أمنية ُمشددة إلى ثكنة زغيب العسكرية، وعقد اجتماعًا مع كبار ضباط 
الجيش ومخابرات الجيش في الجنوب، ثم انتقل برفقة ضباط لبنانيين إلى منطقة ُمطلة على مخيم 

 عين الحلوة من دون أن ُتعرف طبيعة أو مهمة الوفد.
أفيد أن االنتشار األمني الكثيف لوحدات الجيش على طول الطريق المؤدية إلى المنطقة والتدابير و 

 التي اتخذت لبعض الوقت داخلها، كانت بمناسبة زيارة الوفد األميركي واستمرت لحين مغادرته.
يدا ُيذكر أنها المرة الثالثة في غضون عام واحد التي يزور فيها وفد عسكري أميركي مدينة ص

نائب قائد المنطقة  2017ومحيط مخيم عين الحلوة، بعد زيارة قام بها أواخر أيلول من العام الماضي 
الوسطى في الجيش األميركي شارل براون على رأس وفد منها، وبرفقة مسؤولين في سفارة الواليات 

جوزف فوتيل في المتحدة في بيروت. ثم زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش األميركي الجنرال 
 مع وفد مشترك من القيادة الوسطى والسفارة األميركية. 2018نيسان الماضي 

 2/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لندن: ملتزمون بدعم األونروا والالجئين الفلسطينيين .61
نيين في أكدت الحكومة البريطانية، السبت، التزامها بدعم وكالة "األونروا"، والالجئين الفلسطي: لندن

جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة لشؤون الشرق األوسط، أليستر بيرت، نشره  عموم الشرق األوسط.
وقال "بيرت": "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم األونروا، والالجئين  الموقع اإللكتروني للحكومة.

على استمرارية تقديم  الفلسطينيين في أنحاء الشرق األوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ
وتابع: "تعتبر األونروا قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق  الخدمات الضرورية في هذا الوقت".

 االستجابة اإلنسانية وتحقيق االستقرار، حيث تقدم يومًيا خدمات حيوية لماليين الالجئين".
 2/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ية "لألونروا" الشهر الحالي واستمرار العجزمشعشع يحذر من نفاد السيولة النقد .60

حذر المتحدث باسم وكالة "األونروا" سامي مشعشع، من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة : رام هللا
 مليون دوالر. 217مع نهاية شهر أيلول الجاري، في ظل عجز مالي للوكالة بلغ 

يون فلسطين، أن دولة واحدة ال تقرر مصير وأكد مشعشع في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفز 
 الوكالة، فهي نتاج إلجماع دولي وليست للبيع، وال يحق ألي دولة تعريف الالجئين وتحديد أعدادهم.
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دولة تقف وراء األونروا وسوف تصوت  167القرار األميركي ليس قدرا محتما، فهناك  أنوأضاف "
نتوقع من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لتجديد واليتها في الجمعية العمومية، ونحن 

 لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل".
وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش التقليصات، أعرب مشعشع عن قلقه من 

من  113عمل  اءإنهالحوار مع اتحاد العاملين في القطاع  إجراءوقال مشعشع: "استطعنا بعد  .األمر
بدوام جزئي، والحوار ما زال جاريا في هذا اإلطار"، مشيرا  أو، والبقية منحوا وظائف ثابتة 1000بين 
: "نحن نخشى على العاملين الذين تم وأضافموظفا في الضفة الغربية.  153مهام  إنهاءإلى 

 توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية الطوارئ قد تأثرت".
 2/9/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 

 
 منذ تدشين العالقات الدبلوماسية بين الطرفين "إسرائيل"دوتيري يبدأ أول زيارة لرئيس فلبيني إلى  .62

القدس المحتلة/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ األناضول: وصل رئيس الفلبين رودريغو دوتيري، إلى 
 رسمية هي األولى من نوعها، تستمر حتى األربعاء المقبل. إسرائيل، مساء األحد، في مستهل زيارة

ومن المقرر أن يستقبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية دوتيري في مكتبه بالقدس المحتلة، 
حيث سيجرى توقيع عدد من االتفاقيات، بحسب بيان لمكتب نتنياهو، حصلت األناضول على نسخة 

ى إسرائيل هي األولى لرئيس فلبيني منذ تدشين العالقات الدبلوماسية بين وتعد زيارة دوتيري إل منه.
 العبرية.” هآرتس“، وفق صحيفة 1957الطرفين عام 

وبحسب بيان للخارجية اإلسرائيلية حصلت األناضول على نسخة منه، فسوف تستمر زيارة دوتيري 
 حتى األربعاء المقبل، حيث يتوجه بعدها إلى األردن.

وفق البرنامج الرسمي للزيارة أن يلتقي دويتري نتنياهو، وكذلك الرئيس اإلسرائيلي  ومن المقرر
رؤوبين ريفلين، ويشارك في حفل مع عمال فلبينيين في إسرائيل، فضال عن قيامه بجولة في البلدة 

 القديمة من مدينة القدس الشرقية.
 2/9/2018، ، لندنرأي اليوم

 
 يين ال يوافقون على أداء ترامبفي المئة من األمريك 60: استطالع .63

في المئة من األميركّيين ال  60أفاد استطالع للرأي ُنشر أمس )الجمعة( بأّن : أ ف ب -واشنطن 
 ُيوافقون على أداء الرئيس األميركي دونالد ترامب، وبأّن نصفهم تقريبًا يؤّيدون فكرة عزله.
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في المئة  36، فإّن «يه بي سي نيوزا»و« واشنطن بوست»ووفًقا لالستطالع الذي أجرته صحيفة 
 فقط من األميركيين يوافقون على أداء ترامب في البيت األبيض.

 آب )أغسطس(. 29و 26أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين  1003وشمل االستطالع الجديد 
 1/9/2018الحياة، لندن، 

 
 عندما كان نتنياهو "مهزوما وضعيفا".. واهتز قلب كيري له!! .64

 س أبو هاللفرا
في كتاب جديد لوزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري عن حياته السياسية؛ يقول الدبلوماسي 

 4179المخضرم أنه التقى رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أثناء العدوان على غزة عام 
المعهودة"، وأن  للحديث عن الهدنة، ويضيف أنه ألول مرة يرى نتنياهو "مهتزا وهشا وبغير طاقته

 مشهده بهذه الصورة "مّسه"، ألن من الصعب عليه أن يرى زعيم إسرائيل على هذه الهيئة!
يكتسب هذا التصريح أهمية كبيرة ألنه يأتي على لسان وزير خارجية لم يكن على وفاق مع نتنياهو، 

حصل مع أي وفي ظل إدارة أمريكية "عانت" من صلف وعنجهية رئيس حكومة االحتالل كما لم ي
إدارة سابقة، وهو ما يعني أن اهتزاز كيري لصورة نتنياهو الضعيف لم يكن تعاطفا معه، بل مع دولة 
االحتالل، ولذلك فإن النص الذي استخدمه كيري لوصف المشهد هو "أن أرى زعيم إسرائيل )ولم يقل 

دى سوء المشهد نتنياهو( بهذه الصورة هو أمر مّسني"، األمر الذي يعطي صورة واضحة عن م
 بالنسبة لنتنياهو وكيري على حد سواء.

ثمة دالالت كثيرة لهذا التصريح الفريد، ولكن أهمها هو ما يكشف طبيعة عالقة الواليات المتحدة مع 
 دولة االحتالل، وما يكشف من جهة أخرى عالقة االحتالل مع الشعب الفلسطيني.

الصورة مع أنه لم يكن متوافقا معه بل ويحمله  إن تعبير كيري عن اهتزازه لرؤية نتنياهو بهذه
المسؤولية عن تراجع فرص "السالم" بحسب ما أشار في نفس الكتاب يدل على طبيعة العالقة 
نما هي  العضوية بين تل أبيب وواشنطن، وهي العالقة التي ال تتأثر بمن يحكم في العاصمتين، وا 

ولة االحتالل وتفوقها االستراتيجي بأي ثمن، بالرغم تقوم على ضمان أمريكا ألمن د استراتيجيةعالقة 
 عن أي خالف بين حكومتي واشنطن وتل أبيب.

ما يهمنا كعرب في هذا اإلطار هو ضرورة االنتهاء من وهم الرهان على اإلدارة األمريكية لتحقيق 
العربي حقوق الفلسطينيين والعرب، إذ أن االختالف بين أي إدارة أمريكية وأخرى تجاه الصراع 

الفلسطيني هو اختالف في التفاصيل وفي الخطاب فقط، أما استراتيجيا فإن السياسة ببعدها الجذري 
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واحدة، ولهذا فإن الرهان يجب أن يكون على الفعل العربي والفلسطيني ال على كرم االحتالل أو 
 أمريكا، وهذا بالضبط ما تكشفه الداللة الثانية األهم في تصريح كيري.

دون غيره من األوقات؟ اإلجابة ال تحتاج لذكاء  4179ان نتنياهو بهذه الصورة أثناء عدوان لماذا ك
أو لبحث، فمن المؤكد أنه لم يكن ضعيفا أو مهزوزا بسبب تداعيات "أوسلو" أو "التنسيق األمني 

المرات النادرة المقدس"، أو المؤتمرات واجتماعات "القيادة الفلسطينية" الكثيرة، لقد بدا مهزوزا ألنه من 
القليلة التي يشعر فيها رئيس حكومة االحتالل بأن احتالله له ثمن، وأنه ليس ذلك االحتالل الذي 

 تسميه بعض الصحف األجنبية بأنه احتالل ثمنه صفر!
هذه إذن هي داللة تصريح كيري األهم التي تؤكد أن االشتباك بين الشعب الفلسطيني المحتل مع 

ممكنة وقانونية هو وحده الكفيل بتدفيع حكومة االحتالل ثمنا لجرائمها وممارساتها احتالله بأي وسيلة 
 القمعية، وحصارها، وسيطرتها على تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.

ال يهم هنا نوع االشتباك، فالمهم هو أن يدفع االحتالل كلفة سياسية وأمنية واقتصادية، وأن يخسر 
قتلة من سياسييه وعسكرييه قانونيا وأن يعاملوا كما يستحقون كمجرمي حرب، شرعيته، وأن يالحق ال

وهو ثمن ال يمكن أن يحصل بمجرد األمنيات، وال بالتصريحات، بل باالشتباك الذي يعيد للصراع 
معناه الحقيقي، والذي ينهي أكذوبة عملية السالم التي لم تقدم للفلسطينيين شيئا، ولكنها بالمقابل 

حتالل شرعية أدخلته للدبلوماسية العالمية من أوسع األبواب، وسخفت الصراع ليبدو وكأنه منحت اال
 "نقاش" سياسي بين كيانين جارين هما دولة االحتالل و"السلطة" الفلسطينية.

ليست الحرب بالطبع هي الوحيد الكفيلة بتدفيع االحتالل ثمنا لجرائمه، بل هي نوع االشتباك األقل 
وغيرها من األحداث أن المقاومة  7611بيب، فقد أثبتت االنتفاضة األولى عام كلفة على تل أ

الشعبية السلمية في الظروف الحالية هي أكثر ما يؤلم االحتالل ويكشف عوراته أمام العالم، ويجعله 
 في موقف الدفاع أمام الشعب الفلسطيني.

ى أهمية االشتباك الشعبي مع ولعل تجربة مسيرة العودة الكبرى العظيمة هي آخر األمثلة عل
االحتالل، وال بد أن من سخروا منها أو قللوا من أهميتها عند إعالنها يدركون اليوم أن هذه المسيرة 
هي من أجبرت االحتالل على السعي بشكل حثيث لتوقيع صفقة تهدئة مع الفصائل في قطاع غزة 

 أمام العالم.بعد أن كشفت هذه المسيرة الوجه البشع الحقيقي لالحتالل 
في صالح الفلسطينيين في صراعهم الطويل مع  -استراتيجيا-قد ال تنجح صفقة التهدئة، وقد ال تكون

االحتالل، ولكنها تثبت على األقل أن النضال الشعبي حرك المياه الراكدة، ومن المحتمل أن يساهم 
نتنياهو، ومن المؤكد أن  في رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، كما أنها بكل تأكيد هزت و"هزمت"
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وزيرا أمريكيا آخر سيكشف يوما ما أنه لم ير رئيس حكومة االحتالل مهزوما وضعيف كما رآه أثناء 
 اشتباك الفلسطينيين مع احتالله البغيض في مسيرة العودة الكبرى!

 3/9/2108، "20موقع "عربي 
 

 توطين الفلسطينيين .65
 ماهر أبو طير

يتخذها األردن، والعرب، لضمان تمويل وكالة الغوث الدولية  أيا كانت الخطوات التي سوف
التي تقدم خدمات التعليم والعالج، ألكثر من خمسة ماليين فلسطيني الجئ داخل غزة « األونروا»

 والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان، فإن واشنطن لن تتوقف عند حدود وقف تمويلها للوكالة.
لغاء ما تريده واشنطن، من وقف ا لتمويل، يتجاوز وقف الخدمات، ويصل حدود شطب حق العودة، وا 

ملف الالجئين الفلسطينيين، وشطب حقوقهم، وتوطينهم، وهذا يفسر أن واشنطن ال تعترف أصال، 
بعدد الماليين الخمسة، وتتحدث فقط عن نصف مليون فلسطيني، أما غيرهم فهم إما من فلسطين 

داخل فلسطين ذاتها في الضفة الغربية أو غزة، أو يعيشون في  ، ويعيشون اليوم91المحتلة عام 
 األردن، باعتبارهم مواطنين أردنيين، على الدولة األردنية أن ترعاهم باعتبارها دولتهم.

أي تدرج في إنهاء وكالة الغوث الدولية، تدرج مقصود، بحد ذاته، من أجل استيعاب تأثيرات إنهاء 
ن تتدخل واشنطن جزئيا، ضد الوكالة، وليس كليا، ألن ليس بإمكانها الوكالة، ولهذا من الطبيعي أ

وقف الوكالة بشكل مفاجئ بسبب نقص التمويل، وهذا يعني وفقا لما تسرب أيضا، إن واشنطن 
سوف تسمح بدفعات مالية من دول في هذا العالم، لمحاولة تعويض النقص المالي، هذا العام فقط، 

ام المقبلة، وهل ستقبل واشنطن أساسا، حدوث تعويض في التمويل لكن علينا أن نسأل عن األعو 
 المالي، لسد النقص الذي تسببت به واشنطن؟!

على األرجح أن قصة واشنطن ليست مالية فقط، مع وكالة الغوث، والالجئين الفلسطينيين، وغايتها 
لعودة، وهذا يعني سياسية، أي إلغاء المؤسسة الدولية التي تكرس قضية اللجوء، وبالتالي حق ا

حصرا، أن واشنطن سوف تبذل جهودا كبيرة عبر اتصاالتها السرية، من أجل وقف أي تمويل بديل، 
أو محاوالت التعويض المالية، من جانب دول العالم، ألن سكوتها على تعويض النقص المالي، 

نهاء قضية اللجوء.  سوف يلغي فعليا هدفها األساس، أي شطب حق العودة، وا 
في الوقت الذي أعلنت فيه الواليات المتحدة » الخارجية أيمن الصفدي قال في تصريحات له  وزير

وقف دعم األونروا، كثفت العديد من الدول دعمها المالي والسياسي للوكالة، ما سمح بفتح المدارس 
قديم واالستمرار في تقديم الخدمات، وأرسلت رسالة صريحة أن العالم يدعم الستمرار األونروا بت
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من  77خدماتها، والمملكة دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم األونروا في الـ 
أيلول/سبتمبر الحالي، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان واالتحاد األوروبي وتركيا مؤتمرا على 

مويل الالزم للوكالة هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الحالي، لبحث سبل الت
 «.وتأكيد الدعم السياسي لدورها

ربما ينجح الجهد األردني جزئيا، في تأخير عملية إنهاء وكالة الغوث الدولية، وجدولة األزمة، لكن 
واشنطن بالمقابل، لن تقف عند حدود وقف تمويلها، ولن تقبل على المدى البعيد، استمرار عمل 

أننا نواجه اليوم، ما هو أكبر، أي المساعي األمريكية العلنية والسرية، الوكالة عبر بدالء، وهذا يعني 
للتأثير على دول كثيرة، لرفع يدها عن وكالة الغوث، ووقف التمويل، أو التمويل الجزئي لهذا العام 
أو العام المقبل فقط، لكن كل األزمة سوف تنفجر الحقا، بشكل أكثر خطورة، مما يفتح الباب أمام 

ت حول خدمات الوكالة، وكيف ستتمكن الدول المستضيفة من تحملها نيابة عن الوكالة، التساؤال
إضافة إلى ما يتعلق بحق العودة ذاته، ودالالت التوطين، وترك الالجئين في مهب الرياح، فوق ما 

 يعنيه هذا على صعيد القضية الفلسطينية ذاتها.

 3/9/2108، الدستور، عّمان
 

 إنقاذ "أونروا" .66
 عقيقي بيار

لم يأِت وقف الدعم األميركي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( عن عبث. اتخذت 
اإلدارة األميركية قرارها بالذهاب إلى أقصى حدود التطّرف في القضية الفلسطينية، بدأت من إعالن 

إلى نقل السفارة  ديسمبر/ كانون األول الماضي، ثم عمدت 9القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل في 
مايو/ أيار الماضي، قبل أن تعلن عن وقف دعمها  79األميركية من تل أبيب إلى القدس في 

لـ"أونروا". من يفهم جيدًا، يدرك أن األميركيين، وفي هذه المحطات الثالث، دّشنوا مسارا جديدا، 
 سيفضي إلى تحقيق أمر واحد: "صفقة القرن". 

القرن" سقطت، أقله من الناحية األميركية. مواجهتها تستلزم  ال يمكن الحديث عن أن "صفقة
االعتراف بوجودها، في ظّل األفعال األميركية الواضحة في هذا الصدد. كل ما فعله الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، هو التمهيد للوصول إلى هذه النقطة. ومن هنا، سيواجه العالم في 

ذا اختار منبر األمم اجتماعات األمم المتحدة في النصف ا لثاني من سبتمبر/ أيلول الحالي. وا 
المتحدة إلطالق "صفقة القرن"، فيعني أن الواليات المتحدة قّررت المضّي في إنهاء ملفي القدس 
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والالجئين الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي. سُيشّكل األمر انتصارًا عظيمًا لحليف ترامب، رئيس 
 يامين نتنياهو. الوزراء اإلسرائيلي بن

ماذا يعني توقيف عمل "أونروا"؟ يعني أن ماليين األطفال الفلسطينيين سيتوقفون عن الذهاب إلى 
المدارس للتعليم، وسيتحّولون، وفقًا لثالثية الفقر والجوع والجهل، إلى "قنابل إرهابية موقوتة"، يريد 

مكن للعالم الركون جانبًا، فإسقاط "أونروا" األميركيون واإلسرائيليون استخدامها لتسويق "خطرهم". ال ي
نهاء مصير القدس لصالح اإلسرائيليين. واألمر  سقاط حق العودة، وا  يعني إباحة قتل الفلسطينيين، وا 
األهم هو كيفية قبول التمويل األميركي أساسًا لـ"أونروا"، خصوصًا أن موقف واشنطن معروف منذ 

يلي. لم تتوقف الواليات المتحدة يومًا عن دعم هذا الكيان، بدعم دولة االحتالل اإلسرائ 7691عام 
فكيف ُيسمح لها في التأثير على منظمٍة إنسانية، كان متوقعًا انسحابها منها في يوم من األيام، بناًء 

 على خطوات إعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس؟ 
األوروبيون غير قادرين على اجتراح الحلول وتأمين البدائل في االتفاق  البديل واضح، فإذا كان

النووي اإليراني، بعد االنسحاب األميركي منه، فإنه يتوقع منهم، مع العرب، فعل المستحيل، والحلول 
مليون دوالر، وهو أمر مفروغ منه،  011مكان الواليات المتحدة تمويليًا. يمكن للعرب بسهولة تأمين 

ن  لم يسعوا فورًا لضّخ التمويل في "أونروا"، فإننا على مشارف قضية إنسانية كبرى، تشبه في كثير وا 
 من زواياها اللجوء السوري. 

األهم أن مرحلة ما بعد "أونروا" هي الفاصلة. يريد األميركيون الكشف عن "صفقة القرن" ثم تطبيقها. 
لية، العتبارات عدة، تبدأ من أن األميركيين حتى اآلن، ال يمكن الوقوف بوجوههم باألساليب الحا

سعوا إلى تحييد الجميع في مباحثاتهم بشأن الصفقة، تحت غطاء أن "الحقوق الفلسطينية مؤمنة"، 
من دون تحديد ماهية هذه الحقوق، غير أنه من األكيد أن حق العودة والقدس ليسا من ضمنها. ما 

والعرب. وواهٌم من يعتبر أن "صفقة القرن" سقطت، أو بعد "أونروا" ستكون أصعب على الفلسطينيين 
أن محاربتها كالميًا ستؤدي إلى فعل شيء. لم يتراجع ترامب في أي ملف حتى اآلن، وهو ما يثير 
القلق حكمًا. والتصّرف بصورة أن "ترامب سيسقط في الداخل األميركي بفعل تحقيقات روبرت مولر 

الرئاسية األميركية"، هو مجرد رهان عبثي. ترامب باٍق حتى بشأن التدخل الروسي في االنتخابات 
نهاية واليته، وربما سُيصبح رئيسًا لوالية جديدة. الرهان على عزل الديمقراطيين له في غير محله. ال 
يريد الحزب الديمقراطي نائب ترامب، مايك بنس، بدياًل له. ترامب أهون الّشرين بالنسبة إليهم، لذلك 

 وع لعزل الرئيس األميركي. سيسقط أي مشر 
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األكيد أن "أونروا" تحتاج إلى دعم سريع، للتفّرغ لمواجهة "صفقة القرن" بأي طريقٍة كانت، لمنع 
 تطبيقها على جثث الفلسطينيين أو تمريرها على حساب حقوقهم البديهية.

 3/9/2108، العربي الجديد، لندن
 

 صفقة نفط كبرى وعرض عتاد أمنيالجانب الهادئ من زيارة دوتيرتي في إسرائيل:  .67
 نوعا لنداو
رئيس الفلبين، رودريكو دوتيرتي، سيهبط هذا المساء في إسرائيل في زيارة رسمية ألربعة أيام، هذه 

، بعد 7691هي الزيارة األولى لرئيس فلبيني منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين الدولتين في عام 
 دن.ذلك سيواصل دوتيرتي رحلته إلى األر 

حسب الجدول الزمني الرسمي للزيارة، فإن دوتيرتي المشهور بتصريحاته الفضائحية والمتهم باإلخالل 
بحقوق اإلنسان في بالده، سيتناول وجبة الغداء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسيلتقي رئيس 

والبلدة « يد واسم»الدولة رؤوبين ريفلين، وسيشارك في احتفال مع عمال من الفلبين، وسيتجول في 
 القديمة في القدس وسيزور النصب التذكاري لذكرى فتح أبواب الفلبين إلنقاذ اليهود في الكارثة.

لى جانب كل ذلك ثمة أيًضا جزء أكثر سرية للزيارة، الذي لم يتم اإلعالن عنه علًنا، والذي  وا 
وقيع على إذن للتنقيب عن سيتضمن عرض أسلحة ومعدات أمنية متقدمة بإشراف وزارة الدفاع، والت

النفط لشركة ريتشيو بتروليوم، التي هي بملكية إسرائيل. ريتشيو بتروليوم فازت قبل ثالث سنوات 
 بحقوق التنقيب البحري في عطاء وزارة الطاقة في الفلبين.

 ولكن في منتصف السنة األخيرة، فإن الشركة تنتظر التوقيع النهائي للرئيس الفلبيني على االتفاق
الذي تأجل، من بين أمور أخرى، بسبب عمليات تعديل وانتقاد لسياسة التسهيالت وفرض الضرائب. 

أن كبار رجال الشركة طلبوا بسبب ذلك مساعدة وزارة الخارجية في تسريع « هآرتس»لقد علمت 
 التوقيع أثناء الزيارة.

المقابل، فإن ريتشيو بتروليوم، في المئة في حقل لفيتان. في  79شركة ريتشيو اإلسرائيلية شريكة بـ 
وهي شركة عالمية، تعمل في التنقيب وتطوير واستخراج النفط والغاز خارج حدود إسرائيل، وهي 
تملك من بين ما تملكه حقوًقا في غيانا وسورينام ومالطا وآيرلندا. حسب وسائل اإلعالم في الفلبين، 

 شافات.فهناك في منطقة التنقيب إمكانية كامنة كبيرة لالكت
شخص. من بينهم  911دوتيرتي سيصل إلى البالد على رأس بعثة كبيرة بشكل خاص تضم حوالي 

رجل أعمال. في الزيارة سيتم التوقيع أيًضا على  791وزراء منهم وزير الدفاع، وأكثر من  1يوجد 
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قليص اتفاق لتحسين ظروف العمال الفلبينيين االجتماعية بعد سنوات من النضال، وحسبه سيتم ت
 دوالر وتكاليف الطيران. 111رسوم الوساطة لشركات التشغيل إلى 

ألف عامل فلبيني. ودوتيرتي سيلتقي مع ألف شخص منهم في القدس،  01في إسرائيل هناك نحو 
وفي أعقاب قرار حكومة إسرائيل بزيادة عدد التصاريح للعمال األجانب في فرع الفندقة، سيبحث 

عطاء نصيب للفلبين. موضوع آخر سيتم تسريعه هو خط طيران مباشر بين الطرفان أيًضا إمكانية إل
مانيال ومطار بن غوريون. من برنامج الزيارة المكشوف غابت تماًما اللقاءات المرتبطة بصفقات 
السالح، هذا رغم أنه يتوقع أن يجري عددا من هذه الزيارات. خالل السنين أخفت إسرائيل حجم 

رسمية « فيسبوك»لها لدول كثيرة في العالم، ولكن مواقع إنترنت وصفحات  ونوعية التصدير األمني
في الفلبين كشفت في السابق عن صفقات كثيرة. السفارة الفلبينية في البالد أعدت جدوالزمنًيا منفصل 
لبعثة متقاعدي الجيش والشرطة المرافقة للرئيس من أجل أن يعرض عليها التطويرات الحديثة 

، «كان»ية في إسرائيل. ومع ذلك، فالسفارة تمتنع عن التوسع في هذا الشأن. مراسل للمعدات األمن
سفير الفلبين إذا كان السالح اإلسرائيلي « نرى العالم»وهو يعقوب احمئير، سأل أمس في برنامج 

 يستخدم في الحرب ضد المخدرات، وأجابه السفير بأنه ال يمكنه اإلجابة عن هذا السؤال.
ن إنتاج إسرائيل لنظام دوتيرتي يواجه بانتقاد جماهيري بسبب اإلخالل بحقوق اإلنسان بيع السالح م

في الفلبين، والتصريحات الكثيرة المثيرة لدوتيرتي. مجموعة إسرائيليين تخطط بسبب ذلك للتظاهر 
خارج اللقاء أمام بيت الرئيس. على رأس االنتقادات: الحرب الدموية ضد المخدرات، التي أزهقت 

تى اآلن أرواح آالف الضحايا. دوتيرتي متهم من المجتمع الدولي بقتل المدنيين. وحتى أنه يتفاخر ح
بذلك، وقد ادعى في السابق بأنه ألقى بشخص من طائرة مروحية وأطلق النار على أشخاص في 

 الشوارع.
في األسبوع  في وزارة الخارجية الفلبينية يعرفون عن االحتجاج المتوقع ضده. وقد قالوا عن ذلك

إسرائيل دولة ليبرالية مثل الفلبين، لذلك ربما تريد مجموعات معينة التعبير عن مواقفها »الماضي إن 
 «.في هذا الموضوع، لكن الرئيس مستعد لذلك

شبه دوتيرتي الحملة العنيفة التي يشنها ضد تجار مخدرات ومتعاطون للمخدرات  4179في أيلول 
المنتقدون »إنه سيقتل مدمنين كثيرين مثلما قتل هتلر يهودا كثيرين.  في الفلبين بالكارثة. وقال
ماليين مدمن وأنا سأكون  0ماليين يهودي، وهناك  0هتلر قتل »، قال، «يشبهونني بابن عم هتلر

، وبعد ذلك اعتذر عن أقواله. وفي زيارته في كنيس محلي قال إنه لم يقصد المس «مسرورا لقتلهم
كانت فقط من نصيبه، وفي ظل هذه التصريحات سيزور دوتيرتي النصب بأحد، وأن اإلهانة 

التذكاري في ريشون لتسيون لذكرى فتح أبواب الفلبين أمام المهاجرين اليهود في زمن الكارثة، 
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يد »وسيرافقه في الزيارة ناجون من الكارثة يعيشون اآلن في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، في زيارته في 
رتي شجرة قرب الشجرة التي زرعها في زيارته األخيرة رئيس حكومة هنغاريا سيزرع دوتي« واسم

 فيكتور اوربان. تعّد الفلبين من أكثر الدول المرشحة لنقل سفارتها إلى القدس.
مع ذلك، فإن وزير الخارجية الفلبيني، ارمستو أبال، قال في توجيه للصحافة الفلبينية في األسبوع 

لمتعلق بشأن نقل السفارة ليس على جدول األعمال. حسب أقواله يوجد الماضي إن هذا الموضوع ا
 لذلك، هناك حساسية.«. شركاء آخرون في المنطقة»للفلبين 

في المئة من األصوات في االنتخابات  06، وقد حصل على 4179دوتيرتي انتخب للرئاسة في عام 
يعّد أقوى رئيس للفلبين منذ تم إسقاط التي تنافس فيها أربعة مرشحين. منذ ذلك الحين يزداد دعمه، و 

. إضافة إلى تأييده الصريح للقتل، يكثر من الشتائم في خطاباته. 7619ديكتاتورية ماركوس في 
ابن »وكذلك رئيس الواليات المتحدة السابق براك أوباما سماه «. ابن زانية»و« أبال»مؤخًرا سمى هللا 

ت إلى حين صعود ترامب. ومن خطواته المختلف هذا الحدث أدى إلى شرخ في العالقا«. زانية
عليها محاولته المصممة على تغيير الدستور في البالد. نظريا، التغييرات من شأنها أن تقلص 
صالحياته في المقاطعات وفي الكونغرس، ولكن منتقديه يقولون إن الهدف الحقيقي هو إلغاء تقييد 

 سنة. 40واو بقي في هذا المنصب بالمكائد سنوات واليته. عندما تولى منصب رئيس بلدية د
في أيار الماضي تمت إقالة رئيسة المحكمة العليا في الفلبين، ظاهرًيا، ألنها لم تصرح عن أمالكها، 
لكن هذا األمر جرى بعد أن صرخت في وجه الرئيس في أعقاب مسه باستقاللية الجهاز القضائي 

شهرا سجنا بتهمة االتجار بالمخدرات  79يليما حكم بـ في حربه ضد المخدرات. على السناتورة ليلى د
 بعد أن اتهمته بتنظيم إعدامات بدون محاكمة في المدينة التي تولى رئاستها.

في فترة والية دوتيرتي تعززت جًدا عالقات إسرائيل والفلبين، الدولة وقفت عدة مرات إلى جانب 
عن التصويت في مسائل حساسة في األمم سياسة نتنياهو في قضايا مختلفة وامتنعت عدة مرات 

بادر نتنياهو إلى محادثة  4171المتحدة. فكرة الزيارة بدأت تتبلور قبل حوالي سنة. في تشرين األول 
هاتفية مع دوتيرتي في إطار جهوده لتجنيد دول للتصويت ضد القرار بشأن القدس في اليونسكو. 

 المحادثة بينهما كانت جيدة.موظف في وزارة الخارجية أشار في حينه إلى أن 
 2/9/2108هآرتس 

 3/9/2108، القدس العربي، لندن
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