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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 ترامب يفتخر بإزالة القدس عن الطاولة واستخدام المال للضغط على الفلسطينيين .1
عبد الرؤوف أرناؤوط: أبدى الرئيس األميركي دونالد ترامب فخره بإزالة موضوع القدس من  -القدس 

ات أميركية ما لم يعودوا على طاولة المفاوضات، ملوحًا بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على مساعد
 إلى طاولة المفاوضات.

دقيقة، أجراها الرئيس األميركي وصهره وكبير  25جاء ذلك في مداخلة هاتفية استمرت أكثر من 
مستشاريه جاريد كوشنير، باإلضافة إلى السفير األميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، خالل مؤتمر 

 العبرية". للحاخامات اليهود لمناسبة "رأس السنة
واعتبر ترامب في حديثه إلى قادة يهود في الواليات المتحدة، وحصلت "األيام" على نصه، أنه 

 الرئيس األميركي األول الذي يستخدم المال للضغط على الفلسطينيين.
وقدم ترامب وصفًا للفترة التي سبقت قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية 

أيام من  3المدينة، مشيرًا إلى أن العديد من القادة حثوه على عدم القيام بذلك، حتى قرر قبل  إلى
 القرار عدم تلقي مكالمات هاتفية تحذره من أن القرار سيتسبب بجحيم.

واعتبر ترامب أنه سيكون من الممكن تحقيق اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وأن فريقه ما زال 
 جاز الصفقة.يعكف على إن

وقال: "في العام الماضي، نفذت وعدي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، كما نقلنا سفارتنا من 
تل أبيب إلى منزلها الشرعي في المدينة المقدسة"، منوهًا بأنه "أمر أشعر بالفخر الشديد له. وقد وعد 

دقة، وعد العديد من الرؤساء  الرؤساء اآلخرون بذلك. في الواقع، ينبغي أن أقول، لكي أكون أكثر
 اآلخرين بذلك، وفشلوا جميعًا في تنفيذ وعودهم".
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وفي إشارة إلى وقف المساعدات للشعب الفلسطيني، قال: "لقد أوقفت مبالغ هائلة كنا ندفعها 
للفلسطينيين وقادتهم. كانت الواليات المتحدة تدفع لهم مبالغ كبيرة. وسأقول، ستحصلون على المال، 

 لن ندفع لكم حتى نتمكن من عقد صفقة. إذا لم نقم بإبرام اتفاق، فلن ندفع".لكننا 
وأضاف: "لقد قلت لبعض المفاوضين السابقين: "هل سبق لكم أن فعلتم ذلك من قبل؟ هل سبق لكم 
أن استخدمتم زاوية المال؟ "قالوا:" ال يا سيدي. كنا نظن أن ذلك سيكون نوعًا من عدم االحترام. 

تقد أن ذلك يمثل عدم االحترام على اإلطالق. أعتقد أنه من غير االحترام عندما ال يأتي قلت: ال أع
وتابع ترامب: "لذلك نحن نفعل ذلك. وأعتقد حقًا أننا سنجري صفقة. آمل ذلك.  الناس إلى الطاولة".

 سيكون من الرائع القيام بذلك".
اتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الجواب على وعما إذا كان على المرء أن يتفاءل بإمكانية التوصل إلى 

ذلك هو نعم قوية للغاية، يجب أن تكون. إنها، كما قلت من قبل، إنها تعتبر حقًا واحدة من أصعب 
 الصفقات من أي نوع".

واستدرك: "لكننا سنكون قادرين على إنجازها. لقد فعلنا شيئًا أفهم اآلن لماذا لم يفعله الكثير من 
. كانوا يقومون بحملة وكانوا دائمًا يتكلمون. كانوا يتحدثون دائمًا عن القدس الرؤساء من قبلي

 والسفارة، وكان كل شيء جمياًل جدًا وكان الجميع سعداء. ثم لم يفعلوا ذلك".
وأشار إلى موضوع القدس، "لكن الحقيقة هي أنني أخذت شيئًا من على الطاولة. إذا عدت ونظرت 

يين على مر السنين، فإن أول شيء هو القدس ونقل السفارة إلى إلى المفاوضات مع الفلسطين
 القدس، وبالتالي جعلها العاصمة".

وأضاف بهذا الشأن: "لقد أزلناها من على الطاولة.. إذا نظرت إلى المفاوضات، فال أحد حصل 
ن على على هذه النقطة األولى.. لهذا السبب تنتهي المفاوضات بسرعة كبيرة.. لذلك أنا أخرجتها م

 الطاولة".
من ناحيته، قال السفير فريدمان: "لقد فتحنا السفارة، كما يحب الرئيس ترامب أن يقول، في وقت 
مبكر وبأقل ميزانية. كما قال مرات عديدة، بأقل مئات الماليين من الدوالرات من الميزانية". وأضاف" 

سبوع أو اثنين. وسنضاعف حجمها نبدأ المرحلة الثانية من فترة اإلنشاء، والتي تبدأ في غضون أ
. وبعد ذلك، سننظر في الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها إلكمال 2019تقريبًا بحلول حزيران 

 عملية النقل".
 7/9/2018، األيام، رام هللا
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 "ولو بدعوة رسمية"عباس لن يلتقي ترامب  .2
قي الرئيس األميركي دونالد ترامب قال مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس لن يلت: رام هللا

 على هامش اجتماعات األمم المتحدة في األيام العشرة األخيرة من الشهر الجاري في نيويورك.
الرئيس عباس لن يلتقي "وأفاد رئيس بعثة فلسطين في األمم المتحدة الدكتور رياض منصور بأن 

 ."ترامب حتى ولو وّجه إليه دعوة
أن قرار عباس مقاطعة الفريق السياسي لترامب أدى إلى تعطيل المشروع وقال مسؤولون فلسطينيون 

، مشيرين إلى أن قادة الدول العربية رفضوا االنخراط "صفقة القرن"السياسي لهذا الفريق، والمسمى 
 في أي مشروع يرفضه الفلسطينيون.

ة األميركية عن قرارها ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن أي تراجع في هذا الموقف، قبل تراجع اإلدار 
وكالة غوث وتشغيل "نقل السفارة إلى القدس، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل، والدعوة إلى حل 

)أونروا(، ربما يؤدي إلى تصّدع في جبهة الموقف العربي الرافض التعاطي  "الالجئين الفلسطينيين
 مع المشروع األميركي.

  7/9/2018الحياة، لندن، 
 

 على مجلس األمن "الخان األحمر"ينية تحيل قضية السلطة الفلسط .3
 "الخان األحمر"أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس األمن لمنع هدم تجمع  :رام هللا

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  البدوي الواقع إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
إلى مجلس األمن، وفي حال استخدمت الواليات المتحدة حق  سنتوجه"الدكتور صائب عريقات: 

النقض )فيتو(، كما هو متوقع، سنتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، 
لى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية ألن هذه جريمة حرب كبرى  ."وا 

 7/9/2018الحياة، لندن، 
 

 بالتحقيق بجرائم المستوطنين "نائيةالج"السلطة تطالب  .4
عصابات المستوطنين على إضرام النار في "إقدام في بيان،  دانت وزارة الخارجية الفلسطينية،

أخشاب معدة للبناء في قرية جالود جنوبي نابلس؛ بهدف إرهاب المواطنين، ومنعهم من وصولهم إلى 
نين على اقتحام باحات األقصى والقيام أراضيهم المحيطة في القرية، كما تدين إقدام المستوط

بصلوات وطقوس تلمودية فيه، في تصعيد خطر يحمل مخاطر جدية على المسجد األقصى 
 ."وباحاته
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الجنائية الدولية بسرعة التحرك، وفتح تحقيق رسمي في جرائم االحتالل والمستوطنين  وطالبت الوزارة
 المتواصلة.

 7/9/2018الخليج، الشارقة،  

 

 بشأن األونروا لمواجهة قرار واشنطن "الرد الشعبي"ومضاعفة  "التعبئة"تدعو لـ التحريرمنظمة  .5
انتقاداتها لقرار اإلدارة األمريكية  قيادة السلطة الفلسطينية: واصلت "القدس العربي" –رام هللا  –غزة 

عضو اللجنة  . ودعا أحمد أبو هولي"األونروا"األخير، القاضي بوقف التمويل بشكل كامل عن وكالة 
 األمريكي. "االستهداف"لمواجهة ما وصفه بـ  "التعبئة الشاملة"التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى 

وجدد أبو هولي، الذي يرأس دائرة شؤون الالجئين، انتقاده للموقف األمريكي الذي اتخذ ضد 
ا وصيا على إن الواليات المتحدة األمريكية نصبت نفسه"، وقال في تصريح صحافي "األونروا"

المجتمع الدولي لتقرر مستقبل وكالة الغوث وحصر تعداد الالجئين والعمل على تجفيف موارد 
 ."األونروا، عالوة على اإليعاز لحكومة االحتالل بعرقلة عمل الوكالة الدولية في األراضي الفلسطينية

تة أعضاء من اللجنة التنفيذية وقال إن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا بتشكيل لجنة متابعة لألزمة من س
التي تتبنى خطة عمل تم إقرارها من المجلس المركزي للتحرك على المستويين الدولي والجماهيري 
فشالها، مؤكدا أن هذه اللجنة تتحرك لحشد التمويل  بهدف مواجهة اإلجراءات األمريكية اإلسرائيلية وا 

ض عن المساهمات التي كانت تقدمها الواليات وللتعوي "األونروا"الكافي والمستدام لدعم موازنة 
 المتحدة.

   7/9/2018، القدس العربي، لندن 
  

 ال تطبيع أو اتفاق سياسي مع االحتالل.. عيش معركة أمنية عسكرية مع الشاباكهنية: ن .6
أكد ، إسماعيل هنية ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن 6/9/2018، حركة حماس موقعقال 

وشدد هنية في كلمته خالل مراسم  مقاومة هو أقصر الطرق للقدس واألقصى وفلسطين.أن طريق ال
تشييع الشهيد القسامي القائد عبد الرحيم عباس ظهر الخميس على رفض حركة حماس التنازل عن 
أي شبر من أرض فلسطين، أو التنازل عن القدس واألقصى، مؤكدًا رفض الحركة للتطبيع مع 

على مسيرته العظيمة في الجهاد والتضحية  اً ة مناقب القائد عباس، مثنيوذكر هني االحتالل.
وقال إننا نودع رجال من أشجع الرجال وأطهرهم، ومن أخلص المجاهدين، ومن أركان  والمقاومة.

 أن الشهيد عباس تخرج على يديه آالف المجاهدين األخفياء. اً المقاومة والتطوير العسكري، مبين
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إن قطاع غزة يعيش ، أن إسماعيل هنية قال 6/9/2018سطيني لإلعالم، غزة المركز الفلوأضاف 
وأكد هنية خالل كلمة له في مراسم  .%100معركة أمنية عسكرية مع الشاباك اإلسرائيلي بـ نسبة 

تشييع جثمان الشهيد عبد الرحيم عباس، بمسجد فلسطين غربي مدينة غزة، أنه ال طريق لالعتراف 
وقال: "لن نتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين،  يلي أو االتفاق والتطبيع معه.باالحتالل اإلسرائ

 .والقدس لنا، وال لصفقة القرن"
 

 القاهرة تعود إلى أولوية المصالحة وترجئ خيار التهدئة"الحياة":  .7
أن الرئيس محمود عباس هدد بقطع كل العالقات مع إسرائيل،  "الحياة"علمت : فتحي صّباح -غزة 
، في وقت تدرس الحركة، "حماس"فيها التنسيق األمني، في حال وقعت اتفاق تهدئة مع حركة بما 

 في ضوء ذلك، خيارات بينها حرب محتملة.
إن عباس هدد بقطع أي عالقة مع إسرائيل في حال  "الحياة"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

. وأضافت المصادر "روك عليكم حماسمب"، قائاًل: "حماس"أبرمت اتفاق التهدئة المحتمل مع حركة 
 أن هذا الموقف لدى عباس، وضع المصالحة كأولوية أولى لدى مصر، وأرجأ خيار التهدئة أواًل.

إلى البحث في بدائل، بينها أن تنجز اتفاق التهدئة مع إسرائيل،  "حماس"وأوضحت أن ذلك دفع 
يذية للمنظمة عضو اللجنة المركزية على أن يوقعه وفد منظمة التحرير برئاسة عضو اللجنة التنف

في  "حماس"، والذي تستند إليه 2014عزام األحمد، الذي وقع اتفاق التهدئة عام  "فتح"لحركة 
 مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل.

اتجهت للتهدئة بداًل من المصالحة أواًل، بسبب شروط عباس و  "حماس"وأشارت المصادر إلى أن 
 ."تسليم قطاع غزة من الباب إلى المحراب وتحت األرض وفوقها"المتمثلة في  "ةغير المقبول" "فتح"

اتجهت للتهدئة أواًل بعدما وجدت نفسها أمام أربعة خيارات، أحالها مر: أولها  "حماس"ولفتت إلى أن 
تسليم سالح المقاومة، وثانيها انهيار األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية في القطاع، 

لثها اندالع ثورة شعبية ضد الحركة في القطاع، ما قد يتسبب في سقوط آالف الضحايا، ورابعها وثا
وأكدت المصادر أن الحركة رفضت بشدة  ."الذهاب إلى الخيار صفر، واشعال حرب مع إسرائيل

 ."تعنت فتح"هو الذهاب إلى التهدئة أواًل في ضوء  "أقلها شراً "الخيارات األربعة، ووجدت أن 
، والتي ترفضها أيضًا فصائل بارزة "شروط فتح وعباس التعجيزية"ترفض  "حماس"شارت إلى أن وأ

ترفض تسليم سالح "وشددت على أن هذه الفصائل  في منظمة التحرير، وحركة الجهاد اإلسالمي.
المقاومة أو نزعه أو تفكيكه أو تسليمه إلى عباس والسلطة التي ال تستطيع، نظرًا إلى غياب 

 ."ومة، أن تحمي سكان الضفة الغربية من االنتهاكات والجرائم اإلسرائيليةالمقا
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إرجاء خيار التهدئة أواًل، واستبداله "وأوضحت المصادر أن مصر وفي ضوء تشدد عباس، قررت 
لزيارة القاهرة األسبوع المقبل. وذكرت  "فتح"، وستوجه الدعوة إلى وفد من "بخيار المصالحة أوالً 

برئاسة األحمد في مدينة رام هللا أمس، وأصدر توجيهاته  "فتح"اس التقى أعضاء وفد المصادر أن عب
حول الخطوط الرئيسة والمحاذير، وأهمها رفض الممر المائي اآلمن لقطاع غزة، والتشديد على 

 تمكين الحكومة الفلسطينية من عملها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.
من الفصائل الفلسطينية تعارض إنشاء ممر مائي آمن، وتصر  أن مصر وعدداً  "الحياة"وعلمت 

عادة تأهيل المطار في القطاع.  على انشاء ميناء بحري وا 
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب لم يوجه دعوة  "الحياة"إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

 الجاري. 18متحدة في إلى عباس لعقد اجتماع معه على هامش الجمعية العامة لألمم ال
 7/9/2018الحياة، لندن، 

 
 محمد نزال: لن تكون مصالحة حقيقية وعملية في عهد عباس .8

توّقع محمد نزال، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، عدم الوصول لمصالحة حقيقية : عّمان
جوالت  وعملية في عهد رئيس السلطة محمود عباس، كاشفا عن معلومات تنشر ألول مرة عن أول

 مساعي تحقيق المصالحة التي وصفها حاليا بـ"السراب".
وقال نزال، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على تويتر: "بصراحة متناهية: ما دام محمود رضا 
عباس يجثم على رئاسة حركة فتح، فلن تكون هناك مصالحة حقيقية وعملية، وسيبقى القطار تائها 

 عرف الطريق، ولكنه تيه مع سبق اإلصرار والترّصد".في طريقه، ليس ألن القبطان ال ي
وأشار نائب رئيس حماس في الخارج، إلى أنه امتنع سابقا عن اإلدالء برأيه حول المصالحة 
الفلسطينية؛ "ألن لي رأيا سلبيا، لم أكن أريد أن يلقي بظالله على هذا المسار" في إشارة إلى 

حو عقد من الزمان، دون أن تحقق أي تقدم ملموس؛ المصالحة التي تجرى مباحثات حولها منذ ن
 بسبب المواقف المتعّنتة لحركة فتح ومحمود عباس، وتراجعهم المتكرر عن االتفاقات.

وقال نزال: "الوقت قد حان لمصارحة الرأي العام، فأقول باختصار: مثل المصالحة كسراب بقيعة 
 يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا".

شف أن قطار المصالحة الفلسطينية، انطلق في محطته األولى من )بيروت(، في أيلول وك
، مبينا أن جولة الحوار األولى، عقدت بحضوره ممّثال عن حركة حماس، وجبريل 2007)سبتمبر(

 الرجوب ممّثال عن حركة فتح.
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مي اإلسالمي، وأشار إلى أن هذه الجولة عقدت بحضور ورعاية: منير شفيق منّسق المؤتمر القو 
وخالد السفياني األمين العام للمؤتمر القومي العربي، وعبد العزيز السّيد األمين العام لمؤتمر األحزاب 

، وأن ال يعلن عنه بشكل رسمي، وهو ما تّم حتى هذه اً العربية، وطلب الرجوب أن يكون اللقاء سريّ 
 اللحظة.

ديدة: دمشق، صنعاء، داكار، الدوحة، وأضاف: "بعد محطة بيروت، توّقف القطار في محطات ع
 الغربية، موسكو، جنيف، القاهرة". الضفةغزة، 

وتابع أن القاهرة والدوحة حظيتا بالعدد األكبر من محطات التوقف، ولكن الحصيلة العملية لجوالت 
 الحوار التي تّمت بعد نحو اثني عشر عاما، أن هذا القطار ال يزال تائها في الطريق.

 7/9/2018، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 البردويل: عباس أسس صفقة القرن وأفشل جهودًا لرفع الحصار .9
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل إن محمود عباس "أسس لـ )صفقة : غزة

 القرن( قبل نحو ربع قرن، وأفشل جهودًا لرفع الحصار عن قطاع غزة، تقودها مصر".
اء متلفز مع فضائية األقصى، أنهم "ماضون لرفع الحصار عن غزة سواء وافق وأكد البردويل في لق

عباس أم لم يوافق"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية مشاركة في صفقة القرن الهادفة لتصفية 
 اً وأضاف: "عقوبات السلطة الفلسطينية ال زالت مستمرة، وأن حماس تمتلك أوراق القضية الفلسطينية.

وأوضح أن حماس تعمل بالتوازي في قضيتي التهدئة والمصالحة الفلسطينية، مشيرًا  ر".لكسر الحصا
إلى أن "الشعب الفلسطيني من خالل استطالعات رأي محايدة يريد فض ووقف االشتباك مقابل فك 

وأوضح أن المصريين يدركون أنه ال مجال للمصالحة بهذا الشكل الذي تريده حركة فتح،  الحصار".
 استعداد حركته إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.مؤكدًا 

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية تدير المرحلة الحالية عن طريق غرفة عمليات مشتركة، مشددًا أن 
 الحصار سينكسر رغم رفض السلطة الفلسطينية.

: "مسيرات العودة ورقة، وما تملكه وأشاد باستمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، قائالً 
 ورقة". اإلقليميالمقاومة ورقة واإلرادة الشعبية والوعي ورقة واألمن واالستقرار 

وأكد أن رفع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بكسر حصار غزة ال تقل أهمية عن الوحدة 
 الوطنية وهي قضايا رئيسية تشغل الكل الفلسطيني.

 6/9/2018ن، فلسطين أون الي
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 دعوات إسرائيلية ضدها تتهمها باإلرهاببعد  حماس تجهز فريق قانونيين دوليين للدفاع عنها .01
كشفت مصادر فلسطينية، عن اتصاالت تجريها حركة حماس، إلعداد فريق من قانونيين  غزة:

ائيلية ضدها، دوليين، للدفاع عنها أمام المحاكم األوروبية والدولية، في ظل دعوات ترفعها جهات إسر 
، على خلفية هجمات نفذتها، ووقوفها خلف المسيرات األخيرة على حدود قطاع "اإلرهاب"تتهمها بـ

 غزة.
، فإن رئيس الدائرة القانونية في حماس، محمد "الشرق األوسط"وبحسب المصادر التي تحدثت لـ

رج، مع جهات قانونية الجماصي، يجري اتصاالت، بالتنسيق مع قيادات من الحركة في الداخل والخا
 لتشكيل فريق للدفاع عن حماس أمام تلك المحاكم.

وبينت المصادر، أن حماس تواصلت مع فريق قانوني من لندن، شارك مع قيادة الحركة في إعادة 
 .2017صياغة وثيقتها السياسية، التي أعلنت عنها في مايو )أيار( 
انوني واضح من الدعوات التي رفعت وأشارت المصادر، إلى أن حماس تسعى لتشكيل موقف ق

ضدها، وخاصة ما يتعلق بالمسيرات على حدود قطاع غزة. مبينة أنه سيجري إعداد أوراق قانونية 
للدفاع عن كل قضية بشكل مستقل، وذلك في حال جرى قبول الدعاوى، وتلقت حماس اتهامات 

 رسمية من قبل المحاكم، التي ستنظر في القضايا.
أن حماس ستعتمد في دفاعها، في حال قبول تلك الدعاوى، على كون المسيرات وذكرت المصادر 

طابعا شعبيا، وأن كل األساليب واألدوات التي استخدمت من قبل المتظاهرين، كانت سلمية ولم تكن 
 ."الهاي"مسلحة، كما ادعت جهات إسرائيلية رفعت دعوى في محكمة الجنايات الدولية 

ستقدم أدلة على ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي جرائم متعمدة، بقنص  ووفقا للمصادر، فإن حماس
المتظاهرين السلميين، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر واضح على الجنود اإلسرائيليين الذين كانوا 
مدججين باألسلحة. كما ستثبت أن إطالق الطائرات الحارقة، وغيرها من األساليب التي تم اعتمادها 

 ل المسيرات، كانت ذات طابع سلمي وليس مسلحا. من قبل الشبان خال
 7/9/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 حماس تدعو لمواجهة االحتالل نصرة للقدس والخان األحمر .00

حملت حركة حماس، مساء يوم الخميس، االحتالل اإلسرائيلي، المسؤولية : طالل النبيه -غزة 
سجد األقصى، ومحاولة تقسيمهم زمانيًا ومكانيًا، الكاملة عن نتائج جرائمه الجديدة بحق القدس والم

موجهة التحية إلى أهالي القدس والخان األحمر المدافعين عن حقهم حتى إسقاط القرارات الجائرة 
 ضدهم.
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ورفضت حماس في بيان صادر عن دائرة القدس وصل "فلسطين" نسخة عنه، اتخاذ المحكمة العليا 
الصهاينة حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد األقصى اإلسرائيلية، قرارًا قضائيًا يمنح 

 المبارك استجابة لطلب جمعية أمناء الهيكل اإلرهابية، وقراًر بإخالء وهدم الخان األحمر.
ودعت حماس أهالي القدس والمرابطين فيها، وأهالي الداخل المحتل وعموم شعبنا الفلسطيني للزحف 

األقصى وقرية الخان األحمر واالنتفاض في وجه المحتل ومقاومته بكافة والرباط في باحات المسجد 
الوسائل لوقف إجرامه وغطرسته، مطالبة " سلطة التنسيق األمني برفع يدها الغليظة عن المقاومة 

 إلجبار االحتالل على التراجع عن قراراته.
 6/9/2018فلسطين أون الين، 

 
 بات بإشعال كل المحاور ونقاط االحتكاك مع االحتاللالنفير العام ومطالرام هللا تعلن  قوى .02

من المقرر أن تشهد قرية الخان األحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، والمهددة بالهدم الكامل  :رام هللا
من قبل سلطات االحتالل، فعاليات شعبية واسعة النطاق اليوم، في الجمعة األولى التي تلي قرار 

االعتصام "ية بهدم القرية وتشريد سكانها، في الوقت الذي تواصلت فيه عملية المحكمة العليا اإلسرائيل
وبناء على دعوات هيئة الجدار واالستيطان، وقيادة  على أراضيها، لمنع قرار الهدم. "المفتوح

الفصائل الفلسطينية، من المتوقع أن يشهد االعتصام المفتوح دفاعا عن القرية المهددة بالهدم هذا 
ورا كبيرا، في الخيمة المركزية المقامة في الخان األحمر، بمشاركة فعاليات شعبية ورسمية اليوم حض

 ونشطاء أجانب.
لحماية الخان األحمر، والتصدي لقرار هدمها،  "النفير العام"وأعلنت القوى الوطنية واإلسالمية 

األطر النقابية للمبيت في ، داعية الهيئات والمؤسسات و "أسبوع الخان األحمر"وأعلنت األسبوع المقبل 
 القرية.

من جهته طالب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي جميل عليان، بتحويل ما يحدث في الخان 
 ."من تهديد إلى فرصة، عبر إشعال كل محاور االحتكاك والتماس في الضفة الغربية"األحمر 
. ونوه إلى أن المواجهة "اديةمطلوب بهذه المواجهة استخدام كل األدوات الكفاحية والجه"وأضاف 

يجب أن تكون في الخان األحمر، وفي ساحات األقصى، وعند الطرق االلتفافية، وداخل 
 المستوطنات، وعلى الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية. 

 7/9/2018، لندن، القدس العربي
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 غزةفتح تتهم حماس بشن حملة اعتقاالت بحق كوادرها ب .03
حملة االعتقاالت بحق كوادر الحركة في قطاع غزة تشن  أجهزة حماس: قالت حركة فتح أن غزة

 .واألجهزة األمنية الفلسطينية
وجاء في بيان حركة فتح الصادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية، يوم الخميس، 

المكلفين بمهام تم التوافق عليها مع إن حملة اعتقاالت كوادر الحركة وضباط األجهزة األمنية 
"حماس" نفسها وانقالبها على هذا االتفاق بجملة من تجاوزاتها األخيرة يأتي في إطار تخريب جهود 

فشال الجهود المصرية لهذا الملف المفصلي في حياة الشعب الفلسطيني.  المصالحة وا 
 6/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ياهو يهدد بمواجهة أي هجوم إيراني من أي مكاننتن .04

عازمة على مواجهة أي  "إسرائيل"بنيامين نتنياهو على أن  "اإلسرائيلي"شدد رئيس الوزراء : )د ب ا(
أمس  "اإلسرائيلي"ونقلت هيئة البث  هجوم إيراني سواء من األراضي السورية أو من أي مكان آخر.

. "ا اإليرانية لتزويد وكالئها وقواتها بأسلحة فتاكة ستوجه ضدناسنتحرك إلحباط النواي"عنه القول: 
أي هجوم إيراني سواء خرج من األراضي السورية أو من أي مكان آخر سيواجه "وشدد على أن 
 ."الفوالذية "اإلسرائيلي"بقبضة الجيش 

 7/9/2018الخليج، الشارقة، 

 
 الرئيس اإلسرائيلي يهدد غزة بضربة شديدة وقاصمة .05

"األيام االلكترونية": قال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين إن المعركة القادمة في قطاع  -هللا رام 
جاءت  غزة ستكون "مغايرة وأقسى من سابقتها"، حسب الموقع االلكتروني اإلسرائيلي "مكان".
ستطالع تصريحات ريفلين أثناء جولة قام بها بمحاذاة قطاع غزة التقى خاللها جنودا من كتيبة اال

ن تحقق عنصر  الصحراوية وفرقة غزة. وتابع ريفلين إن تل أبيب "مصممة على االستعداد لها وا 
 سنضرب العدو ضربة شديدة وقاصمة"، بحسب زعمه. المفاجأة

 7/9/2018األيام، رام هللا، 
 

 القادمةالبنى التحتية في الحرب  وسندمريسيطر على الجيش اللبناني  "حزب هللا"سرائيلي: الجيش اإل .06
قال ضابط كبير في قيادة الجبهة الشمالية للجيش اإلسرائيلي، إن حزب هللا عزز من قدراته في لبنان 

 في السنوات األخيرة، وبات يسيطر على الجيش اللبناني ويتحكم بأدائه.
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وم، الخميس، عن الضابط قوله إن "الفصل بين الجيش اللبناني وحزب هللا يونقلت صحيفة "هآرتس" 
الحرب الثانية على لبنان كان بمثابة خطأ من قبل إسرائيل، وعليه ففي حال نشوب أي حرب  خالل

بالمستقبل لن يتم الفصل بينهما، حيث سيقوم الجيش اإلسرائيلي بتدمير البنى التحتية في لبنان وأي 
 منشآت تستعمل وتساعد بالحرب".

ن حزب هللا والجيش اللبناني، فإنني وأضاف الضابط: "إذا كان الهدف هو سحق لبنان أو الفصل بي
 أفضل أن ندمر لبنان".

بيد أن الضابط الكبير الذي استعرض التحديات على الجبهة الشمالية، يرجح أن حزب هللا ليس لديه 
رغبة بخوض حرب ضد إسرائيل، وقلل من التصريحات الصادرة عن األمين العام لحزب هللا، حسن 

 إسرائيل. نصر هللا، التي توعد من خاللها
تصريحات الضابط، أتت بالتزامن مع إعالن الجيش اإلسرائيلي، يوم الخميس، عن إنهاء المرحلة 
األولى من بناء "الجدار األمني" على الحدود مع لبنان. وادعى الجيش أن مشروع الجدار، الذي أتى 

 بعنوان "حجر الرصف"، يشكل "خطوة دفاعية" يتم تنفيذها في المنطقة الشمالية.
ويدعي الجيش اإلسرائيلي، بأنه على طول الحدود الشمالية تنتشر مواقع عسكرية لحزب هللا يشغلها 
محاربون نظاميون للحزب، وعليه فإنه في حال اندالع أي حرب، سيتم تعزيز هؤالء المحاربين بقوات 

ائيلية إضافية سيتم استنفارها من القرى المجاورة، وذلك بغرض عرقلة ومنع اجتياح قوات إسر 
 لألراضي اللبنانية حتى وصول قوات إضافية، بحسب الضابط.

وقال الضابط اإلسرائيلي: "خالل القتال في سورية، قام حزب هللا بتحديث قدراته، إذ تمكن من كسب 
المزيد من الثقة بقدرته على القتال، لكنه اليوم ال يستطيع دخول مناطق واسعة من األراضي في 

ع هناك. وفي حال نشوب حرب سيحاول حزب هللا تنفيذ اختراق محدد في شمال البالد والتموض
 شمال البالد لخلق تأثير إدراكي".

 6/9/2018، 48عرب 

 
 تجهز لواء المظليين لحربها المقبلة على لبنان "إسرائيل" .07

شّكل إعالن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن إنهاء لواء المظليين، يوم الخميس، : صالح النعامي
ة كبيرة بالقرب من الحدود الشمالية، مؤشرا على تواصل االستعدادات اإلسرائيلية لمواجهة تبعات مناور 

وأعلنت مصادر عسكرية لوسائل إعالم عبرية، أن المناورة  انفجار مواجهة مستقبلية مع "حزب هللا".
اإلسرائيلي،  هدفت إلى "تحسين قدرة" لواء المظليين، الذي يعد أهم ألوية الصفوة في سالح المشاة

وذكر موقع صحيفة "معاريف"،  على التدرب على آليات مواجهة "حزب هللا" في الحرب القادمة.
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الخميس، أن كتائب لواء المظليين تدربت على تنفيذ عمليات باستخدام قوة نيران دقيقة، بإسناد جوي 
رت الصحيفة إلى من طائرات ومروحيات عسكرية، وبمشاركة سالحي المدفعية والمدرعات. كما أشا

أن قوات المظليين تدربت على طرق قتال لم يتم الكشف عن طابعها، والتعاون مع القوات الجوية 
 على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأضافت أن المناورة جاءت في إطار مناورات تدريبية نفذها لواء المظليين هذا الصيف، وامتدت 
ة بالمستويات القيادية في اللواء، وتدريبات خاضتها أسبوعا، وتضمنت تدريبات خاص 17على مدى 

 كتائبه.
وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن "لواء المظليين يجب أن يلعب الدور الرئيس في تحسين قدرة 
إسرائيل على تحقيق أهدافها من أية عملية برية ضد )حزب هللا( في الحرب القادمة، من خالل 

 البشري والصاروخي واللوجستي في العمق اللبناني". ضرب أهداف مهمة، على الصعيدين
في الوقت ذاته، فإن لواء المظليين يفترض أن يقوم بعمليات "خنجرية" في العمق اللبناني أثناء 
الحرب القادمة، بهدف الوصول إلى ترسانة الصواريخ التابعة لـ"حزب هللا"، والتي يتعذر ضربها 

 علومات استخبارية دقيقة.بواسطة سالح الجو، وذلك بناء على م
إلى ذلك، ترمي مشاركة القوات الجوية وسالحي المدرعات والمدفعية في المناورة التي خصصت 
بشكل أساس للمظليين إلى التدرب على تقليص فرص تعرض قادة وعناصر اللواء ألذى بواسطة 

والمدرعات اإلسرائيلية، "النيران الصديقة"، على اعتبار أن هناك احتماال أن تصيب نيران المدفعية 
التي تعمل إلى الجنوب من المناطق التي يوجد فيها "حزب هللا"، قوات المظليين التي سيتم إنزالها 

 خلف خطوط الحزب.
 6/9/2018العربي الجديد، لندن، 

 

 جنوب سوريةفي تنظيما  12مّولت وسلحت  "إسرائيل""فورين بوليسي":  .08
"فورين بوليسي" األمريكية، في عددها الصادر أمس، أن قالت مجلة : برهوم جرايسي -الناصرة

تنظيما مسلحا متمردا في جنوب سورية. واستندت المجلة على إفادات من  12إسرائيل مّولت وسّلحت 
 ضابطا ينشطون في تلك التنظيمات، التي لم يكشف عن هويتها حتى أمس.  24

ريا لدعم تلك التنظيمات، بهدف منع وحسب تقرير المجلة فإن حكومة االحتالل وضعت برنامجا س
النار في الجوالن السوري المحتل. وقد زّود  إطالقالتنظيمات الموالية إليران من االقتراب لخط وقف 

جيش االحتالل تلك التنظيمات ببنادق رشاشة متطورة، من صنع إسرائيلي، مثل بنادق "ساعر"، 
لحة تمر من خالل ثالث ممرات عند خط قذائف صاروخية وسيارات. وكانت األس إلطالقومنصات 
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النار، والتي حسب االدعاء فان االحتالل اإلسرائيل كان يمرر ما أسماه "مساعدات  إطالقوقف 
إنسانية لسكان الجنوب السوري. وتقول المجلة إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي دفعت رواتب لعناصر 

ألموال األخرى لشراء األسلحة في السوق دوالرا للشخص، وهذا عدا ا 75تلك التنظيمات بمقدار 
 السوداء في سورية، حسب الوصف.

وجاء تقرير المجلة، أن األموال اإلسرائيلية خلقت أمال لدى المتمردين، بأن تتدخل إسرائيل في القتال 
ضد الرئيس السوري بشار األسد، وتوقف تقدم الجيش نحو جنوب سورية. إال أنه حينما شن الجيش 

ما، وبموازاته غارات للجيش الروسي، فإن إسرائيل تابعت التطورات فقط، "وحينها شعر السوري هجو 
 المتمردون بأن إسرائيل خانتهم"، حسب تعبير المجلة. 

  7/9/2018الغد، عّمان، 

 

 يؤيدون حل الدولتين %47.. أغلبية إسرائيلية تؤيد مفاوضات تهدئة مع حماس في غزة .09
هم يوافقون من الناحية المبدئية على أنه يحق للفلسطينيين دولة قال نصف اليهود في إسرائيل إن

من اليهود. ويعني ذلك أن نصف اليهود في إسرائيل يعارضون  %43مستقلة، فيما عارض ذلك 
"قانون القومية" الذي يقول إن حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو من حق اليهود فقط. 

أغسطس الفائت، الذي يجريه "المعهد  م" األكاديمي لشهر آب/جاء ذلك في استطالع "مؤشر السال
شخص  600اإلسرائيلي للديمقراطية" بالتعاون مع جامعة تل أبيب، وشاركت فيه شريحة مؤلفة من 

 عاما، وُنشر اليوم الخميس. 18يمثلون السكان في إسرائيل فوق سن 
أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير  عاما على توقيع اتفاق 25وجاء هذا االستطالع بمناسبة مرور 
. وُتظهر تفاصيل االستطالع، أن أغلبية كبيرة من ناخبي 1993الفلسطينية، في أيلول/سبتمبر العام 

( تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينيين وقيام دولة مستقلة، %68( والوسط )%90أحزاب اليسار )
هذا الحق، علما أن معسكر اليمين هو األكبر ( تؤيد %30.5بينما أقلية بين ناخبي أحزاب اليمين )

عاما فما فوق تؤيد هذا الحق، وأن  55من المواطنين اليهود في سن  %61والحاكم. وتبين أيضا أن 
عاما يؤيدونه أيضا. وبلغت نسبة المؤيدين مبدئيا لهذا الحق بين المواطنين  54 – 35في سن  54%

 .%94العرب 
من المستطلعين العرب إنهم  %73من المستطلعين اليهود و %47وفي ردهم على سؤال آخر، قال 

إنهم يعارضون هذا الحل. وتبين هنا  %46يؤيدون اتفاقا يستند إلى معادلة "دولتين للشعبين"، وقال 
 يسار أعلى من ناخبي اليمين. –أيضا أن تأييد اتفاق كهذا بين الناخبين اليهود ألحزاب الوسط 
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( اعتبروا أنه في حال توقيع اتفاق سالم يشمل حل الدولتين، فإنه ليس %56لكن أغلبية المستطلعين )
باإلمكان تطبيقه. وتبين أن نسبة المستطلعين اليهود والعرب الذين يعتقدون ذلك متطابقة تقريبا. لكن 

من المستطلعين العرب يعتقدون أنه سيكون صعبا على الجانبين تنفيذ  %43من الجهة األخرى، فإن 
 من المستطلعين اليهود إنه سيكون صعبا على الجانب الفلسطيني تنفيذه. %42بينما اعتبر  االتفاق،

واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد "خطوط حمراء" ال يمكن إلسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع 
ينيين الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل التفاق. وكانت المعارضة األكبر إلطالق سراح أسرى فلسط

 %77. وعارض%81من سجون االحتالل اإلسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك "خطا أحمر" 
اإلعالن عن القدس  %75. وعارض 1948اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 

خالء  %71المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض  فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وا 
استيعاب الجئين  %57"معزولة"، أي تلك الواقعة خارج الكتل االستيطانية. كما عارض  مستوطنات

فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البالد تعارض قبول 
 إسرائيل ألي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.

ن العرب كل واحدة من هذه القضايا، وكانت النسبة في المقابل، أيدت أغلبية كبيرة من المواطني
 ( بتأييد إطالق سراح األسرى.%91األكبر )

من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب  %83من جهة أخرى، أيد 
من ناخبي اليمين  %91اليهودي" كشرط الستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 

من المستطلعين العرب هذا  %72من اليسار. وعارض  %59من ناخبي أحزاب الوسط و %82و
 الشرط.
من المواطنين  %57.5من اليسار و %20.5من ناخبي الوسط و %53من ناخبي اليمين و %84وأيد 

العرب مقولة أن "معظم الفلسطينيين ال يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم لو 
من المستطلعين  %71من المستطلعين اليهود و %89. وبناء على المعطيات أعاله، رأى تمكنوا"

العرب أن احتمال حدوث انطالقة إيجابية في العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين، هو احتمال 
 ضئيل.

 إسرائيل وحماس
بين  من المستطلعين العرب عن تأييديهم للمحادثات %60من المستطلعين اليهود و %57عبر 

 %45إسرائيل وحركة حماس بوساطة األمم المتحدة ومصر، للتوصل إلى اتفاق تهدئة. وتبين أن 
 %81من ناخبي الوسط و %70يعارضون محادثات كهذه في اليمين، بينما يؤيدها  %47يؤيدون و

 من ناخبي اليسار.
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تي الجنديين من المستطلعين اليهود إن إسرائيل ال يمكنها التنازل عن تحرير جث %78وقال 
في اليمين  %82اإلسرائيليين والمواطنْين اإلسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأيد هذا الموقف 

 في اليسار. %66في الوسط و %75و
إن السنة  %46من اليهود أن السنة العبرية المنتهية كانت "جيدة" أو "جيدة جدا". وقال  %64ورأى 

 المقبلة ستكون مثل السنة المنتهية.
 %22وحول األمور التي ينبغي على الحكومة اإلسرائيلية االهتمام بها في السنة العبرية الجديدة: 

أيدوا  %16أيدوا تحسين الوضع االقتصادي؛  %18االقتصادية؛  –أيدوا سد الفجوات االجتماعية 
دوا أي %7أيدوا تقوية الجيش اإلسرائيلي وأمن إسرائيل؛  %12تنظيف الفساد في جهاز الحكم؛ 
 التوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل.

أيدوا التوصل إلى اتفاق سالم بين  %22وكان سلم األولويات لدى المستطلعين العرب كالتالي: 
 أيدوا تحسين الوضع االقتصادي. %19إسرائيل والفلسطينيين؛ 

 6/9/2018، 48عرب 

 
 ين كبار"العليا اإلسرائيلية" تمنع نتنياهو من "التدخل" في تعيين مسؤول .21

قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم الخميس، منع رئيس الوزراء بنيامين : أسامة الغساني -القدس 
نتنياهو، من "التدخل" في تعيين بعض كبار المسؤولين في الدولة، وخاصة مفوض عام الشرطة، 

تقدم به  على طعن اً ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القرار جاء ردو  حسب إعالم عبري.
محاميان و"حركة طهارة المعايير"، ضد تشكيل "اللجنة االستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في 
مؤسسات الدولة"، بدعوى أنها تضم عضوين مقربين من نتنياهو، ويحظر عليهما أن يكونا شريكين 

 في اتخاذ القرار بشأن تلك التعيينات.
 6/9/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 

 وجه الدولة الالتينيةببالعصا األمريكية .. وتلويح ئيل هيوم": باراغواي وجهت ضربة قاسية لنتنياهو"يسرا .20
وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" قرار باراغواي بإعادة سفارتها من القدس : أسامة الغساني -القدس 

 نيامين نتنياهو.المحتلة إلى تل أبيب بـ"ضربة قاسية للغاية ومباشرة" لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ب
وذكرت الصحيفة العبرية المقربة من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، في عددها الخميس، أنه بينما 

 يعمل نتنياهو للحصول على اعترافات دول أخرى بالقدس عاصمة إلسرائيل، يحدث العكس.
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اصمة إلسرائيل، وأضافت أن كولومبيا اعترفت بدولة فلسطين، وباراغواي سحبت اعترافها بالقدس ع
 "وهذا يجب أن يشعل الضوء األحمر في إسرائيل".

من ناحيتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفلسطينيين كشفوا عن طبيعة جهودهم التي أدت 
ونوهت الصحيفة بزيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باراغواي قبل  إلى قرار باراغواي.

 الجديدة بالتراجع عن القرار. أسبوعين إلقناع الحكومة
باراغواي تعرضت لضغوط عربية مكثفة، وربما تلقت وعودا عربية فإن وحسب "يديعوت أحرونوت" 

 باالستثمار فيها إذا تراجعت عن قرارها.
وقال مايكل أورن، عضو الكنيست عن حزب الليكود، والذي يعمل أيضا في مكتب نتنياهو بمنصب 

  ألمريكية ستعاقب باراغواي على خطوتها.نائب وزير، إن اإلدارة ا
في المقابل، هاجمت عضو الكنيست "أييلت نحمياس فربين" من "المعسكر الصهيوني" المعارض 

وقالت فربين، حسب "معاريف"، إن رد فعله على قرار باراغواي نابع من دوافع شخصية،  لنتنياهو.
ار نقل السفارة من القدس إلى تل أبيب ورأت أنه بالرغم من أن قر  رغم أن القرار نفسه مرفوض.

 مؤسف، "لكنه ال يستحق قطع العالقات مع هذه الدولة".
 6/9/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "خراب الهيكل".. الحشد ألكبر اقتحام لألقصى ذكرى ما يسمى في .22

بل جماعات في ظل األعياد العبرية المرتقبة هذا الشهر، انطلقت دعوات عدة من ق: الضفة الغربية
 المستوطنين المتطرفة )التابعة لألحزاب اإلسرائيلية( باقتحام المسجد األقصى المبارك بشكل مكثف.

في أن االحتالل سيحاول هذه السنة تثبيت أمر ما في اقتحام  -بحسب مطلعين-وتكمن الخطورة 
المستوطنين  المستوطنين للمسجد األقصى، وتشير الترجيحات إلى أنه من الممكن أن يتم إدخال

 لباحات األقصى من بوابة خاصة دون تعرضهم لتفتيش.
محاوالت فرض األمر الواقع المرتقبة من قبل سلطات االحتالل سبقتها حملة اعتقاالت واسعة بالضفة 
والقدس، طالت الكثير من قيادات العمل الوطني، فضال عن إصدار عشرات أحكام اإلبعاد عن 

 دور في التصدي القتحامات المستوطنين المستمرة. األقصى بحق مقدسيين ممن لهم
 

 2018اقتحامات 
نفذ المستوطنون عددا كبيرا من االقتحامات للمسجد األقصى المبارك خالل الشهور الثمانية التي 
انقضت من العام الجاري، تحت حماية وتسهيل قوات االحتالل حيث وصل إجمالي عدد االقتحامات 
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وبلغت االقتحامات ذروتها من حيث عدد مرات االقتحام  مستوطنا. 17138اقتحاما بمشاركة  179
 مستوطنا. 3743اقتحاما، وبمشاركة  26وأعداد المستوطنين خالل يوليو/تموز الماضي حيث وصلت 

ونشطت ما تسمى "منظمات الهيكل" في دعوة المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد 
 تلمودية، خاصة في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل". األقصى إلقامة طقوس وصلوات

وتزامن ذلك مع سماح رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى، 
بعد منع لمدة عامين، مما أدى الندالع مواجهات بين المصلين وقوات االحتالل، أسفرت عن وقوع 

 عشرات اإلصابات أواخر يوليو/تموز.
في كثافة االقتحامات أبريل/نيسان من ناحية عدد المستوطنين المقتحمين لباحات األقصى،  وتاله

اقتحاما، بينما بلغ عدد االقتحامات خالل يناير/كانون الثاني  23مستوطنا في  3097بمشاركة 
مستوطنا في كل منها على  2554و 985و 2193مرة، وبمشاركة  24وفبراير/شباط ومايو/أيار 

 التوالي.
مستوطنا، ووصلت عدد  1523اقتحاما نفذها  22أما في مارس/آذار، فقد بلغ عدد مرات االقتحام 
مستوطنا، بينما بلغ عدد  1606اقتحاما نفذها  15مرات االقتحام حدها األدنى في يونيو/حزيران بواقع 

 مستوطنا. 1455مرة بمشاركة  21االقتحامات خالل أغسطس/آب 
أيار الماضي أعلى عدد من المقتحمين الذين اقتحموا األقصى منذ من مايو/ 13وسجل يوم الـ 

مستوطنا فيما أطلق عليه  1620، حيث وصل فيه عدد المقتحمين 1967احتالل القدس عام 
 اإلسرائيليون "يوم توحيد القدس".

 6/9/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 أسيرًا مريضاً  17: الخطر يتهدد "هيئة األسرى" .23

التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن  "هيئة شؤون األسرى والمحررين"كشفت : ادأحالم حم -غزة 
، بين مصاب ومريض يعانون من "عيادة معتقل الرملة"أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في  17تدهور أوضاع 

 أمراض مزمنة ويعيشون أوضاعًا صحية سيئة للغاية.
دخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األسرى المرضى وطالبت الهيئة في تقريرها، المجتمع الدولي بالت

القابعين في سجون االحتالل، ووضع حٍد لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية لألسرى المرضى 
 والمصابين.

 7/9/2018، الخليج، الشارقة
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 عساف: قضية الخان األحمر استراتيجية واأليام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة لالحتالل .24
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف، إن قضية الخان األحمر : هللارام 

والدفاع عن مواطنيها من التهجير تشكل قضية استراتيجية، واأليام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة 
وأكد عساف أن الفلسطيني لن يقبل أن يكون الجئا مرة أخرى، "وسوف  .اإلسرائيليلالحتالل 

 صدى لعملية الهدم والتهجير، وسنبقى في الخان األحمر رغما عن أنف االحتالل".نت
وأكد عساف أن كافة الجهود ستكون لها محصلة في تحقيق ثبات الفلسطينيين في مدنهم وقراهم 
رادتنا، وعلى سكان الخان األحمر  فشال مشروع التهجير القسري، وقال: "نحن نعول على سواعدنا وا  وا 

 ون الترحيل وعلى حمالت التضامن ولجان المقاومة الشعبية المتواجدة للتضامن معهم".الذين يرفض
وشدد على أن توفير الحماية لقرية الولجة تشكل مسؤولية وطنية، مؤكدا أنه سيتم إعادة بناء المنازل 

ضي غرفة زراعية في األرا 40التي هدمت في الولجة، وسيتم فتح المزيد من الطرق، وبناء أكثر من 
دونم المهددة بالهدم لحمايتها من مخططات االحتالل، وذلك بالتنسيق مع المجلس القروي  1000 الـ

 هناك.
وقال عساف "إننا نتوجه اآلن بالتعاون مع وزارة شؤون القدس لتنظيم مخطط هيكلي للحي الواقع 

األراضي  مسكنا، هي جزء من الولجة، لكنها ضمن 150داخل حدود بلدية القدس، المتكون من 
، محذرا من محاولة هدم منازلهم وضرورة توفير الدعم 1980التابعة لبلدية القدس التي تم ضمها عام 

نجاز مخطط هيكلي لحمايتهم.  القانوني لهم، وا 
 6/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 133 االحتالل يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ .25

هدمت جرافات االحتالل بحماية من الشرطة، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة : النقب
 على التوالي. 133، للمرة الـ1948االعتراف في منطقة النقب، في فلسطين المحتلة عام 

وقالت مصادر محلية في العراقيب، إن سلطات االحتالل أبقت األهالي في العراء دون مأوى رغم 
شديدة الحرارة، مؤكدة أن "استمرار السلطات في هذه السياسة والممارسات العدوانية لن أحوال الطقس 

تنفعها آلننا لن نتنازل عن أرض آبائنا وأجدادنا، ولن تدفعنا كل المالحقات والتضييقات علينا إلى 
 اليأس واإلحباط والتنازل عن أرضنا".

 6/9/2018، فلسطين أون الين
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 مواجهات الضفة واالحتالل يجرف األراضي إصابات واعتقاالت خالل .26
: انفجرت مواجهات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تصدى خاللها "القدس العربي" –رام هللا 

الشبان لدوريات االحتالل التي اقتحمت مناطق عدة، ونفذت حمالت اعتقال جديدة، في وقت قامت 
 أراض وحرق ممتلكات فلسطينية شمال الضفة.فيه سلطات االحتالل والمستوطنون بعمليات تجريف 

وأصيب شاب بعيار ناري في الساق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم 
 الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات االحتالل المخيم، حيث اعتقلت من 
 ، وشابا آخر بعد دهم منزليهما وتفتيشهما."عاما 18"هناك فتى يبلغ من العمر 

إصابة شاب بعيار ناري في  إلىوأشارت إلى أن قوات االحتالل أطلقت نيران أسلحتها، ما أدى 
 العالج.الساق، نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي 

تيشه. كما قامت قوات االحتالل باعتقال شاب آخر من بيت لحم، بعد دهم منزل والده األسير وتف
كما سلمت والدة المعتقل بالغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة غوش عتصيون جنوب 

 المدينة.
 7/9/2018، لندن، القدس العربي

 
 تمنع الفلسطينية عهد التميمي وأسرتها من السفر "إسرائيل" .27

سطينية عهد رام هللا/ أيسر العيس/ األناضول: منعت السلطات اإلسرائيلية، الخميس، الفتاة الفل
 ، من السفر."ناريمان"، ووالدتها "باسم"التميمي، ووالدها 

وقال باسم التميمي، في تصريح لألناضول، إن األسرة كانت تنوي السفر إلى دول أوروبية، عبر 
األردن، للمشاركة في أنشطة تلقي الضوء على المقاومة الشعبية، وتجربة االعتقال لدى السلطات 

الجمعة، لكن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية  اً كان موعد السفر صباح غد": وأضاف اإلسرائيلية.
 .")حكومية(، أخبرتنا بوجود منع إسرائيلي على مغادرتنا

 وأفاد التميمي، أن اإلدارة الفلسطينية لم تشر إلى مبررات المنع التي يستند عليها الجانب اإلسرائيلي.
 6/9/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 % 3.3إلى  الضفة وقطاع غزةعّدالت األمية في انخفاض م .28

 أظهرت معطيات رسمية، انخفاضا ملحوظا في معّدالت األمّية داخل األراضي الفلسطينية.: رام هللا 
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وبّينت المعطيات التي نشرها جهاز اإلحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لمحو األمية )يصادف 
ألف فلسطيني ال يستطيع  95الماضي سّجل وجود نحو  2017الثامن من أيلول/ سبتمبر(، أن عام 

 القراءة أو الكتابة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 15وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل األمية بين الفلسطينيين مّمن تزيد أعمارهم عن 

 الماضي.في المائة العام  3.3، مقارنة بـ 1997في المائة خالل عام  13.9عاما؛ إذ بلغ 
 52,165في المائة ) 34.6سنة فأكثر أعلى نسبة بين األمّيين بنسبة  65وسّجلت الفئة العمرية 

 سنة أدنى نسبة.  29 - 15سنة و 44 - 30(، في حين سّجلت الفئتان العمرّيتان اً شخص
في  0.5في المائة، في حين بلغت  1.7وبينت المعطيات أن نسبة األمية في صفوف الذكور بلغت 

 لمائة في صفوف اإلناث.ا
 6/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في سجونها اً فلسطينيّ  اً صحفيّ  21"إسرائيل" تعتقل  .29

 21أفادت مصادر حقوقية رسمية، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل في سجونها : رام هللا 
ا اليوم الخميس: إن عدد وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان له .اً فلسطينيّ  اً صحفيّ 

، وهم محتجزون في ظروف اعتقالية 21الصحافيين المعتقلين في سجون االحتالل وصل إلى 
ونددت "شؤون األسرى" باستمرار اعتقال  صعبة، ومنافية للقيم والشروط الدولية وحقوق اإلنسان.

يم األفواه؛ لُيخفي ومالحقة الصحفيين واإلعالميين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكم
 االحتالل عن المجتمع الدولي حقيقة جرائمه "البشعة".

 6/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزةفي  تقرير يعرض أرقاما مرعبة حول الواقع اإلنساني .31
كشفت معطيات إحصائية النقاب عن استمرار تردي األوضاع اإلنسانية : إسطنبول-خليل مبروك

 عاما. 12واالجتماعية والبيئية في قطاع غزة، الذي يخضع لحصار مطبق منذ  بجوانبها االقتصادية
واشتمل التقرير السنوي لجمعية "غزي دستك" التركية الذي أطلقته الخميس، على بيانات إحصائية 
شاملة للقطاع االجتماعي تناولت التعليم والصحة واألسرة والمساكن والفقر والديموغرافيا السكانية 

 لثقافي والديني في قطاع غزة.والحال ا
كما شمل الجانب االقتصادي للتقرير معطيات عن اإلنتاج والعمالة والبطالة والزراعة والتكنولوجيا، 

 فيما غطى القطاع البيئي واقع الطاقة والمخلفات والمياه.
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رض وشهد إطالق التقرير الذي أعلن عنه رسميا في مؤتمر بمدينة إسطنبول التركية على هامش مع
إسطنبول الدولي الرابع للكتاب العربي، حضورا واسعا من وسائل اإلعالم التركية والدولية ومؤسسات 

 حكومية ومنظمات إنسانية عالمية ومحلية.
 

 قطاع صحي مدمر
وتحدث ياسر فتن ممثل الهالل األحمر التركي عن الواقع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا تسجيل 

 .2006صابة بمرض السرطان منذ فرض الحصار على القطاع عام حالة إ 530ألفا و 17أكثر من 
من المستهلكات  %26من احتياجاته من الدواء، و %45وقال فتن إن القطاع يفتقر ألكثر من 

 من لوازم المختبرات الطبية. %85الصحية كالحقن والضمادات، و
غزة معطلة، وأن عدد  جهازا من مقتنيات القطاع الطبي في 350وأشار المسؤول التركي إلى أن 

 تحويلة. 32ألفا و 19التحويالت للعالج في الخارج بلغت 
وأوضح أن المطلوب بشكل عاجل هو العمل على توفير األدوية والمستلزمات الطبية واألدوات 

 المساعدة، وصيانة األجهزة المعطلة وتطويرها، وكفالة المريض الفقير.
ألفا  22فقا للتقرير الذي أكد أن من بين النساء في غزة غزيا من اإلعاقة و  147ألفا و 50ويعاني 

 .223ألفا و 15من األرامل، بينما يبلغ عدد األيتام  680و
 

 حياة منهكة
من جهته عرض ياسين قايجي رئيس مؤسسة "بايدار" ورقة عمل مشتركة مع مؤسسة "العدالة 

 الواحدة" في فرنسا، حول أثر الحصار على االقتصاد في القطاع.
منهم يعيشون تحت  %30من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وأن  %56أوضح قايجي أن و 

من العائالت تعيش على المساعدات، في حين تبلغ نسبة البطالة بين  %80خط الفقر المدقع، و
 .%60الشباب 

من سكان غزة يعانون من نقص حاد في مستوى األمن  %72كما أظهرت المعطيات أن ما نسبته 
 من قيمة الدخل. %137ذائي، فيما تصل نسبة االستهالك إلى الغ

مدرسة في قطاع غزة تعمل بنظام الفترتين وبسعة  426أما على صعيد التعليم، فأوضح التقرير أن 
 طالبا للشعبة الدراسية الواحدة، نظرا لشح عدد المدارس. 37

ه في الحروب اإلسرائيلية الثالث، منزال ما زال مهدوما أغلبها تم تدمير  4950وأظهرت المعطيات أن 
 دون احتساب المنازل التي دمرت وأعيد إعمارها.
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 بيت غير الئق للسكن، ويعجز أصحابها عن ترميمها بسبب الفقر. 5100كما أظهر التقرير وجود 
وقدمت أزرا بانو، األمينة العامة لمؤسسة "فيفا بالستينا" في ماليزيا، تقريرا حول أثر الحصار على 

 يئة في قطاع غزة في النصف األول من العام الجاري.الب
من المياه في غزة ملوثة وال تصلح لالستخدام اآلدمي، فيما  %95وورد في التقرير أن ما نسبته 

 ساعة يوميا. 22ساعة إلى  18تنقطع خدمة الكهرباء عن قطاع غزة بمعدل 
الجمعية عن الحالة اإلنسانية في وعرض عبد الماجد العالول مدير عام جمعية "غزي دستك" تقرير 

قطاع غزة، والذي يعتمد على دراسات ميدانية تم تنفيذها منذ الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع 
 .2014عام 

 6/9/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "الصحة العالمية" تبدأ بتوريد أدوية نفسية لغزة .30
بدأت بتوريد دفعة من  العالميةإن منظمة الصحة قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، : غزة

وأوضحت الصحة، على لسان الناطق باسمها، أشرق القدرة، مساء  األدوية النفسية لوزارة الصحة.
أصناف أساسية هامة، متوقعًا استالم الدفعة الثانية  7أن الدفعة األولى تتكون من  اليوم الخميس،

 األدوية النفسية كان لغيابها تداعيات صحية واجتماعية خطيرة. وذكر القدرة أن خالل األسبوع القادم.
 6/9/2018، فلسطين أون الين

 
 حماسحركة ضد  "تنبيهية"مصر تبدأ إجراءات ": األخبار" .32

، جراء حديث األخيرة "حماس"في ما يبدو أنه تلويح مصري بالعصا أمام حركة : هاني إبراهيم-غزة 
، قررت "مسيرات العودة"وقف مباحثات التهدئة عبر التحشيد في عن إعادة الضغط على إسرائيل بعد 

القاهرة قطع المنافذ االقتصادية الجديدة التي فتحتها لحكومة غزة السابقة بطريقة غير مباشرة، إذ 
قررت تحويل دخول البضائع عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه السلطة بداًل من بوابة صالح الدين 

، وذلك بالتزامن مع تلميح مصري إلى إعادة إغالق معبر رفح أمام "سحما"التي تسيطر عليها 
آذار/ مارس الماضي  30التي بدأت في  "مسيرات العودة"المسافرين كليًا، كما كان عليه الوضع قبل 

 )ُفتح المعبر بداية الصيف الجاري(.
ناء بمنع دخول إن تعليمات وصلت إلى الجيش المصري في سي "األخبار"تقول مصادر فلسطينية لـ

الشاحنات عبر بوابة صالح الدين التي تنحصر السيطرة فيها للمصريين وللحكومة التي تديرها 
وُتجبى ضرائبها لخزينة وزارة المالية في غزة. في الوقت نفسه، أعادت السلطات المصرية  "حماس"
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الذين عادوا إلدارة إلدخال البضائع المصرية، وهو ما يعني أن عناصر السلطة  "منفذ العوجا"فتح 
معبر رفح في تشرين األول/ أكتوبر الماضي سيتولون جني الضرائب عن هذه البضائع لمصلحة رام 

 ."كرم أبو سالم"هللا كما الحال في معبر 
وعدد من التجار مع الجانب المصري، فإنه ال أمل بتجاوب قريب،  "حماس"رغم حدوث تدخالت من 

ا بملفات أخرى مثل التهدئة والمصالحة. لذلك، تنقل المصادر وجود خاصة أن القاهرة تربط تسهيالته
تخوف حمساوي من أن يكون هذا القرار بداية لعودة التضييق على غزة، خاصة أن األشهر "

 ."الماضية لم تكن الحركة في المعبر جيدة، ولم تنتِه التضييقات على المسافرين
الفصائل والقاهرة مستمرة، لكن دون أي تقدم في مع ذلك، تؤكد المصادر أن خطوط التواصل بين  

محاولة المصريين إرضاء )رئيس السلطة( محمود "الملفات كافة، وهو ما ترجعه المصادر إلى 
للقاهرة األسبوع المقبل للتباحث في المصالحة،  "فتح"، مشيرة إلى زيارة وفد من حركة "عباس حالياً 

المصريين قدموا المصالحة "عبد هللا عبد هللا، إذ صرح بأن  األمر الذي أكده أيضًا القيادي الفتحاوي
للحركة عزام األحمد وروحي فتوح وحسين  "اللجنة المركزية". وسيضم الوفد أعضاء "على التهدئة

 الشيخ، باإلضافة إلى رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج.
 7/9/2018، األخبار، بيروت

 
 ونروالأل الدور المهم يؤكد على ربي المجلس االقتصادي واالجتماعي الع .33

، وكاالت: أكد المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي في قرار أصدره في ختام "الخليج"القاهرة : 
، مشددًا على الدور المهم "األونروا"اجتماعاته، رفضه أي محاوالت إلنهاء أو تقليص دور وكالة 

ها، األمر الذي سيكون له تبعات سلبية على كافة للوكالة، محذرًا من خطورة إلغاء الدعم المالي ل
ودعا المجلس إلى استمرار تقديم الدعم العربي الالزم لالقتصاد الفلسطيني؛ من أجل تعزيز "النواحي. 

، وتوجيه جانب من االستثمارات العربية "اإلسرائيلي"صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل 
الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين، لدولة فلسطين، داعيًا المجالس 

وتوجيه جزء من برامجها؛ لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية؛ لتخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره 
االحتالل، ومساعدة دولة فلسطين؛ للتغلب على أزمتها المالية، ودعا إلى وقف جميع أشكال التعامل 

ومستوطناته المخالفة للقانون  "اإلسرائيلي"ر مع منظومة االحتالل االستعماري المباشر وغير المباش
 ."الدولي

ألف تلميذ  300وكان أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية حذر، في كلمة له، من أن 
ًا إلى أن ، الفت"األونروا"فلسطيني يعانون مستقباًل غامضًا؛ بسبب الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها 
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؛ تستهدف تصفية قضية الالجئين، دون أي اعتبار للتبعات "األونروا"الهجمة، التي تتعرض لها 
 اإلنسانية واالنعكاسات االجتماعية والسياسية الخطرة لهذه السياسة.

وأكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح، 
لدورة تكتسب أهمية كبيرة؛ نظرًا للتطورات، التي تشهدها األوضاع في المنطقة، ومحاوالت أن هذه ا

، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة "أونروا"إنهاء دور 
 لألمم المتحدة في وقت الحق من الشهر الجاري.
من حملة ممنهجة، سوف  "األونروا"عرض له وكالة وقال عفيفي: إن قضية الالجئين في ضوء ما تت

تتصدر عنوان جلسة خاصة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ بناء على 
طلب األردن، يتحدث خاللها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، كما أن موضوع وقف المساهمات 

حتل حيزًا كبيرًا من المناقشات خالل اجتماع وزراء سي "األونروا"األمريكية في ميزانية وكالة 
الخارجية. وكشف عفيفي، أن هناك اتصاالت عربية تجري حاليًا؛ للنظر في كيفية التعامل مع 
الموقف، مشيرًا إلى أن األطراف الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، أبدت، خالل األسبوع الماضي، 

 .استعدادها لتقديم مساهمات للوكالة
 7/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 الجامعة العربية تشيد بقرار باراجواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب .34

أشادت جامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته حكومة باراجواي بإعادة سفارتها إلى تل أبيب بعد 
 نقلها إلى مدينة القدس المحتلة.

لسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير وقال األمين العام المساعد لشؤون ف
سعيد أبو علي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن "هذا القرار من حكومة باراجواي يأتي 
نفاذ لقرارات  في الطريق الصحيح وهو استجابة للحق الفلسطيني وانسجام مع موقف اإلرادة الدولية وا 

 مجلس األمن ذات الصلة".
وقال أبو علي إن هذا القرار يمثل دعما لمسار وجهود تحقيق السالم العادل وفق قرارات الشرعية 
الدولية، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابا على العالقات العربية مع باراجواي وتوطيد دعائم التعاون 

القدس العربية  والصداقة معها، موضحًا أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى
 المحتلة وطلبت من دول العالم االمتناع عن ذلك.

 6/9/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 تدين قرار االحتالل بهدم الخان األحمر "التعاون اإلسالمي" .35
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي قرار "المحكمة العليا اإلسرائيلية" القاضي بإخالء : وكاالت –جدة 

 مر" شرق مدينة القدس المحتلة.وهدم قرية "الخان األح
وقال األمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس: إن القرار غير 
قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات "إسرائيل" القائمة على االستيطان والتطهير العرقي 

متلكاتهم، مضيفا أنه يشكل جريمة تتطلب والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وم
وطالب المجتمع الدولي بإدانة ورفض القرار، ووضع حد لجميع االنتهاكات  المساءلة القانونية.

 والسياسات اإلسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.
في إطار احترام أنه يأتي  اً ورحب العثيمين بقرار باراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة، عادّ 

 التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
 6/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من ذوي االحتياجات الخاصة بغزة 20تيكا التركية ترمم منازل  .36

 20)تيكا(، بترميم وصيانة منازل  قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق: أنقرة / توغجة نور يلماز
وأوضحت تيكا في بيان صادر عنها  من ذوي االحتياجات الخاصة من سكان قطاع غزة الفلسطيني.

اليوم األربعاء، أّن عمليات الترميم جرت بالتعاون مع وزارة اإلسكان واألشغال العامة الفلسطينية 
ا بشكل ُيسّهل على ذوي االحتياجات الخاصة وأضاف البيان أن المنازل تم ترميمه وجمعية السالمة.

 معيشتهم فيها.
وكانت تيكا أنشأت مختبرات للعالج الفيزيائي داخل الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، واستطاعت من 

 خاللها رسم البسمة على وجوه آالف المعاقين الفلسطينيين.
 5/9/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ة التعليم والصحة في غزةاألونروا تقرر تقليص ميزاني .37

ذكرت وسائل إعالم عبرية أن وكالة )األونروا( قررت تخفيض ميزانية التعليم والصحة ": الرأي" –غزة 
ونقل تلفزيون كان "اإلسرائيلي" عن مصادر باألونروا قولها:" سنضطر لتخفيض  في قطاع غزة.

الخاصة بتلك البرامج لدعم برنامج ميزانية التعليم والصحة في قطاع غزة وتحويل جزء من المبالغ 
 الغذاء من أجل منع المجاعة في القطاع".

 6/9/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 أعضاء كونجرس يطالبون اإلدارة األميركية بضرورة استمرار دعم "األونروا" 10 واشنطن: .38

س األميركي طالبوا وزير من أعضاء الكونغر  10قالت وسائل إعالم، اليوم الخميس، إن : رام هللا
وال يحق  أمميالخارجية األميركي بضرورة استمرار دعم وكالة "األونروا" كون الوكالة شـكلت بقرار 

ترمب  إلىوبحسب وسائل اإلعالم فإن هؤالء األعضاء وقعوا على رسالة موجهة  الحد تفكيكها.
 إنسانية ويتسبب في تدهور أمني. مفادها بأن توقف إدارته عن تمويل "األونروا" قد يؤدي إلى أزمة

وأشارت إلى أن الرسالة طالبت ترمب بضرورة مراجعة قراره باعتباره قرار كارثي على مصير أكثر 
 األوسط.ماليين الجئ فلسطيني في منطقة الشرق  5من 

 6/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"الجوالن جزء من و  مة إلسرائيل أبديكي بالقدس عاصيفريدمان: االعتراف األمر  .39
أي إدارة أميركية قادمة لن تلغي اعتراف إدارة "كي، ديفيد فريدمان، إن يالسفير األمر قال تل أبيب: 

نه يستبعد انسحاب إسرائيل من هضبة الجوالن "دونالد ترمب الحالية بالقدس عاصمة إلسرائيل ، وا 
 السورية المحتلة.

مان حول الجوالن، بعدما سئل إن كان هناك اعتراف أميركي محتمل بضم الجوالن وجاءت أقوال فريد
ال يمكنني تخّيل وضع تعاد فيه هضبة الجوالن إلى سوريا. ال "إلى إسرائيل، فقال فريدمان إنه 

يمكنني أن أتخيل، وبصدق، وضعا ال تكون فيه هضبة الجوالن جزءا من إسرائيل إلى األبد. وال 
 ."يوجد في هضبة الجوالن سكان أصليون يتطلعون إلى حكم ذاتيتنسوا أنه ال 

المقربة من رئيس الوزراء  "إسرائيل اليوم"وأضاف فريدمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
التنازل عن "اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، )وستنشر كاملة اليوم، الجمعة(، أن 

شأنه أن يضع إسرائيل في مستوى أمني متدن جدا، إلى جانب أنه المنطقة العليا لهضبة الجوالن من 
ال يمكنني التفكير بحصول أكثر شخص غير جدير كبشار األسد بهذه الجائزة. وهناك سلسلة كاملة 

 ."من األسباب تجعلني أتوقع أنه سيتم الحفاظ على الستاتكوو )الوضع القائم(
منعت تنفيذ هجمات في الواليات المتحدة. كذلك أشار وأضاف فريدمان، أن االستخبارات اإلسرائيلية 

سرائيل حول حجم البناء االستيطاني، وقال إن إسرائيل لم تقدم  إلى محادثات جارية بين إدارة ترمب وا 
. من أجل إنشاء تواصل جغرافي بين القدس المحتلة E1طلبا لإلدارة بتنفيذ أعمال بناء في المنطقة 

 ."معاليه أدوميم"ومستوطنة 
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منظمة تالفة "، وزعم أن أونروا "أونروا"وتطرق فريدمان إلى قرار ترمب وقف التمويل األميركي لوكالة 
بشكل حرج. وهي ال تدفع سالما إقليميا، وتخلد الظروف التي تجعل السالم أصعب. وكونها كذلك، 

ئق بالنسبة لدافع ال ترى الواليات المتحدة كيف أن استثمارا آخر في المنظمة ستعيد قيمتها بشكل ال
 ."الضرائب األميركي

 7/9/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 ... ليتل سيمز آخرهماً إسرائيلي اً موسيقي اً يقاطعون مهرجان اً عالمي اً فنان ستة عشر .41
أعلنت المغنية البريطانية ليتل سيمز، اليوم الخميس، إلغاء مشاركتها المرتقبة في مهرجان موسيقي 

 أعلنوا عن مقاطعتهم المشاركة في المهرجان. اً عامي اً فنان 15م، لتنضم بذلك إلى بإسرائيل، انطلق اليو 
جاء ذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 

(BDS على الفنانين، ورسالة شخصية وجهها نجم الروك العالمي وعضو فريق "بينك فلويد"، روجر )
 مشاركتهم في المهرجان. اً نانين الذين أعلنوا سابقووترز، للف

وكتبت سيمز عبر حسابها على موقع "تويتر" تقول: "بعد اطالعي من قبل المعجبين بي، أدركت أن 
، اً وأضافت: "وحتى أدرك الوضع تمام مما كنت أعرف". اً العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية أكثر تعقيد

 في مهرجان "الشهب" )ميتور(". اً رائيل، ولذلك لن أقدم عرضفإنني أعلن تأجيل رحلتي إلى إس
 6/9/2018، 48عرب 

 
 كل ما يتعلق بالشأن اإلسرائيليعلى للتوصل لتوافق  ةكييمر األلجالية اليهودية اجتماع ل .40

 20عقد رجل األعمال اليهودي األميركي حاييم زافان، أمس األربعاء، اجتماعا شارك فيه أكثر من 
من الشخصيات الرفيعة في الجالية اليهودية من الديمقراطيين والجمهوريين، شخصية يهودية 

باإلضافة إلى طاقم المفاوضات األميركي الذي ضم، كوشنير مبعوث الرئيس األميركي الخاص 
لعملية التسوية في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، والسفيرة األميركية في األمم المتحدة نيكي 

 ل لتوافق أميركي من الحزبين على كل ما يتعلق بالشأن اإلسرائيلي.هايلي، وذلك للتوص
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي عن هايلي تصريحها خالل اللقاء بالقول: "من يريد أن نتبرع له 
باألموال عليه التوقف عن مهاجمة إسرائيل"، في إشارة إلى وقف المساعدات األميركية لوكالة 

هايلي الدول العربية حيث قالت: "يقولون إخواننا الفلسطينيين، ولكنهم ال  "أونروا"، وطاول هجوم
 يقدمون لهم المال، نحن ندفع لهم المال، وهم يحرقون علمنا، هذا ال يمكن أن يستمر".
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فيما قال غرينبالت: "نحن مقتنعون أن ما تقوم به اإلدارة األميركية وترامب هو لصالح السالم )...( 
 ، األمر يحتاج إلى صبر، بالنهاية هذا سيفيد وسيتحقق ما نريده نحن".انتظروا وستروا

بدوره، قال كوشنير: "نحن مؤمنون ومقتنعون بأن هذه الخطوات ستحقق السالم، وأن الفلسطينيين 
 سيعودون إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف".

ف يأتي بعد االنتخابات النصفية وحول "صفقة القرن" أكد الوفد األميركي أن اإلعالن عن الخطة سو 
للكونغرس األميركي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ولفتوا إلى إمكانية تأجيلها إلى أواخر 

 ، إذا ما "ذهبت إسرائيل إلى انتخابات مبكرة"2019العام 
 6/9/2018، 48عرب 

 
 مدير عمليات األونروا في الضفة سكوت أندرسون يستقيل من منصبه .42

قدم مدير عمليات وكالة "األونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون استقالته رسميا من : رام هللا
 منصبه، معلال ذلك بأنها دوافع عائلية.

وعبر أندرسون في نص رسالة االستقالة، عن فخره بما قدمه خالل الفترة الماضية، مؤكدا أنه حظي 
 ت الالزمة لهم.بتميز خالل عمله في دعم الالجئين وتقديم الخدما

 6/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الواليات المتحدة تسعى إلى إقناع الباراغواي باإلبقاء على سفارتها في القدس المحتلة .43
أ ف ب: سعى نائب الرئيس األميركي،  مايك بنس, إلى إقناع الباراغواي باإلبقاء على  -واشنطن 

 القدس المحتلة وعدم إعادتها إلى تل أبيب، بحسب ما أعلن البيت األبيض،سفارتها بإسرائيل في 
شّجع نائب الرئيس )األميركي( بقّوة، رئيس )الباراغواي(، عبده بينيتيز، على "وقد  أمس الخميس.

ا بالعالقة التاريخية التي حافظت عليه اً تنفيذ التزام الباراغواي السابق بنقل السفارة )الى القدس(، اعتراف
وقال البيت األبيض إّن  ، بحسب ما أفاد مكتب بنس."البالد مع كل من إسرائيل والواليات المتحدة

. وقد قرر الرجالن العمل من أجل حّل "إلسرائيل اً دائم اً شريك"رئيس الباراغواي رّد بأّن بالده ستبقى 
 للنزاع في الشرق األوسط.

 7/9/2018، العربي، لندنالقدس 
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 وزيرة في حكومة برلين من أصول فلسطينيةسوسن شبلي...  .44
لفتت مسؤولة ألمانية ذات مالمح عربية، بفستانها المستوحى من الكوفية : الدوحة ــ أسامة سعد الدين

الفلسطينية، األنظار خالل مراسم استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حال وصوله 
عاء، قبل الكشف عن أنها سوسن شبلي، وكيلة وزارة إلى العاصمة األلمانية برلين، مساء األرب

 الخارجية األلمانية والموفدة الدائمة لشؤون المواطنة والعالقات الدولية في حكومة والية برلين.
سنة( أيضًا منصب المتحدث األول باسم وزارة الخارجية األلمانية، ولها نشاط  40وتشغل شبلي )

ات من اليمين المتشدد األلماني بسبب أصولها العربية واسع، كذلك طاولها كثير من االتهام
 الفلسطينية.

طفاًل، وتشير تقارير إعالمية إلى أن  12ولدت سوسن في برلين، ألسرة فلسطينية الجئة أنجبت 
ظروف نشأتها كانت صعبة، وأنها ظلت حتى بلوغ سن الثانية عشرة بدون جنسية، وبال أوراق إقامة 

قدت في سنوات تعليمها األولى دعم والديها، كونهما يتحدثان العربية فقط، دائمة في ألمانيا، وافت
لكنها حصلت على إجازة في العلوم السياسية تخصص العالقات الدولية من جامعة برلين الحرة عام 

2004. 
وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها دراسيًا وعمليًا، واجهت شبلي انتقادات سياسة وا عالمية 

فالعديد من السياسيين والبرلمانيين األلمان اتهموها بدعم "اإلسالم المتشدد"، وأن وجودها في  متعددة،
 الحكومة "يقوي من شوكة اإلسالميين"، بحسب ما نشرت صحيفة "فيلت".

إنها تعتقد أن الشريعة اإلسالمية  2016وقالت شبلي لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" في عام 
الدستور األلماني، وكررت تصريحات لصحف ألمانية حول تفهمها كل مسلمة ترتدي متوافقة مع 

الحجاب، وأنها ال ترى فيه أي مشكلة. وتقول: "ال أرتدي الحجاب، ألنني أعرف أنه من الصعب 
 على المرأة المحجبة تحقيق نجاح كبير في ألمانيا"، حسب تصريح لصحيفة "دي فيلت".
 6/9/2018، العربي الجديد، لندن

 
 جدلية الهرولة العربية نحو الصهاينة .45

 د. عبد الستار قاسم
نعيش اآلن موسم هرولة عربية متجددة نحو الكيان الصهيوني، وننشغل كثيرا بهذا الموضوع عسانا 
نهتدي إلى أسبابه والظروف المحيطة به. علما أن التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس جديدا، وهو 

عالقات العربية مع الحركة الصهيونية وقبل إقامة الدولة. أمراء عرب وقادة قديم تمتد جذوره إلى ال
، وقادة عرب عملوا على تطويع 1948قبليون أقاموا عالقات مع الحركة الصهيونية قبل عام 
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قناعهم بعدم جدوى التمرد على االنتداب البريطاني، والتسلح في مواجهة المستعمرين  الفلسطينيين وا 
ير شرقي األردن وآل سعود، ونوري السعيد والملك فاروق ملك مصر المخلوع من قبل والغزاة مثل أم

خوانه.  عبد الناصر وا 
، لكن الجوهر الجدلي والسيكولوجي 1948الوضع الميداني مختلف اآلن عن ذلك الذي ساد قبل عام 

ة، تحولوا إلى لم يتحول جذريا. فبعد أن كان قادة العرب يرفضون لفظيا وا عالميا القبول بالصهاين
البحث عن حلول تفاوضية معه، ومن ثم انتقلوا إلى قبول هذا الكيان بدون تفاوض أو مقابل. عدد 
من األنظمة العربية تسارع لنيل رضا الصهاينة، وتبدي استعدادها لتطوير عالقات معهم بخاصة من 

في ذات الوقت، ترفض هذه النواحي االقتصادية واألمنية وربما العسكرية في المستقبل غير البعيد. 
األنظمة المقاومة العربية للكيان، ولديها االستعداد للتعاون أمنيا معه كما حصل في حرب تموز عام 

، وفي الحروب المتتالية التي شنها الصهاينة على قطاع غزة. ما هذا االندفاع نحو الصهاينة 2006
 وضد المقاومة؟

عدم قدرة الكيان على تحقيق نصر ال في جنوب لبنان وال هناك متغيرات على الساحة العربية أهمها 
في قطاع غزة، وفشل البلدان العربية الداعمة لإلرهاب في العراق وسوريا، ومعاناة الكيان الصهيوني 
من ضعف نسبي أمام القوى العربية الجديدة. عهد الخطابات الرنانة والكذب على الجماهير العربية 

 كيان قد انتهى، فدق ناقوس الخطر.قد ولى، وزمن انتصارات ال
أغلب األنظمة العربية والكيان الصهيوني من منبت واحد، أو كما نقول عن اإلخوة إنهم من بطن 
واحد، وابن بطني يعرف رطني )أي حديثي وآالمي(. أغلب األنظمة العربية بخاصة القبلية منها 

صب القبائل أمراء وملوكا على صنيعة االستعمار الغربي. االستعمار البريطاني هو الذي ن
إقطاعيات عربية، وبرمجها بالطريقة التي تخدم مصالحه وتحافظ على الكيان الصهيوني. وهو نفسه 
الذي صنع الكيان الصهيوني. فإذا كان الكيان الصهيوني هو القاعدة االستعمارية المتقدمة، فإن 

قى من وظيفة العرب، لكن وظائفهما العرب هم الوكالء الطيعون له. وظيفة الكيان الصهيوني أر 
العربية ال مفّر منه وهو تحصيل حاصل.  الصهيوني واألنظمةتتكامل.  أي أن تعاون الكيان 

الطرفان ال بد أن يخدما المصالح االستعمارية في النهاية، وسياساتهما ال بد تلتقيان. )لو( كنا على 
العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعديد  وعي بربط العالقات الجدلية لما عّولنا على األنظمة

من القضايا العربية األخرى. هذا ربط جدلي ينطبق على فكرة الوحدة العربية والسوق العربية 
المشتركة والدفاع المشترك، وكل القضايا العربية التي ال تتوافق مع الرؤية االستعمارية للمنطقة. 

 ئمة أبدا ما دامت األنظمة التي أفرزها االستعمار موجودة.ولهذا لن تقوم للجامعة العربية قا
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الكيان الصهيوني حريص على األنظمة العربية واستقرارها ألنها في النهاية ال تدفع األمور إلى حالة 
وفسحت المجال  1948عداء جاد معه. والكيان يعي تماما كيف أفشلت األنظمة العربية حرب عام 

، وهو يعي كيف أن أنظمة 1947وسع مما قرره قرار تقسيم فلسطين لعام أمامه للتمدد على مساحة أ
، وأنها لم تكن مستعدة أصال لحرب. لقد تم تفصيل األنظمة العربية على 1967العرب لم تحارب عام 

مقاس المصالح الصهيونية، وأي حالة تغيير في الساحة العربية قد ال تكون لصالح الكيان، واألفضل 
 موجود.التمسك بما هو 

معروف أن الكيان قدم خدمات أمنية هامة لعدد من األنظمة العربية التي كان يهددها مخططات 
انقالبية، ووقف مع بعضها في بعض التحديات العسكرية. وقف مع بعض العرب في األردن 

 والمغرب ولبنان والسعودية واليمن في ستينات القرن الماضي.
هيوني وضد الهيمنة األمريكية على المنطقة ال تقدم خدمات المقاومة العربية ضد االحتالل الص

لألنظمة العربية، بل يمكن أن تضعها في دائرة الخطر. إذا تمكنت المقاومة من هزيمة االستعمار 
ذا كان الكيان الصهيوني سيندحر  بخاصة األمريكي، فمن الذي سيحمي األنظمة العربية بعد ذلك. وا 

 ل األنظمة على معلوماتها حول الجهات التي تتطلع إلى اإلطاحة بها.أمام المقاومة، فمن أين تحص
إنجازات المقاومة ال ترضي األنظمة العربية ألن أثرها المعنوي الجيد سينتشر في األوساط الشعبية، 
وستكتسب الجماهير إرادة أقوى على التحدي، ودائما إنجازات المبدعين تكشف عورات العاجزين. 

لبنان أو فلسطين كشفت عورات األنظمة وأكاذيبها ومحاوالتها المستمرة للتظاهر  المقاومة سواء في
بأنها مع األشقاء الفلسطينيين. ولهذا لم يكن غريبا أن ترفض األنظمة االعتراف بانتصار حزب هللا 

.  جادلت األنظمة بأن 2014، 2012، 2008/2009، وانتصار المقاومة الفلسطينية أعوام 2006عام 
ومة خسرت الحروب بسبب الدمار الهائل الذي ألحقه الكيان الصهيوني بالبنى التحتية والقتل المقا

الذي تعرض له المدنيون. لكن هذه األنظمة لم تكن تتحدث عن فشل الصهاينة في تحقيق أهدافهم. 
 معيار كسب الحرب أو خسرانها مرتبط بتحقيق األهداف ليس إال.

تقدم إيران في المجاالت العلمية والتقنية والعسكرية ومجاالت  وذات الجدلية تنطبق على إيران.
الزراعة والصناعة والتعليم، الخ، ال يريح األنظمة العربية ألن في ذلك ما يدعم مكانة إيران إقليميا 
وعالميا.  وبسبب تقدمها السريع، من المتوقع أن تقود إيران العالم اإلسالمي بشقيه السني والشيعي 

نظمة العربية إلى الخلف حتى عند الذين تدعي أنها تمثلهم. إيران أرادت أن تصبح قوية ما يدفع األ
وتتخلص من االستعمار األمريكي للمنطقة، األمر الذي ال ترتاح له أغلب األنظمة العربية. التقدم 

متداد اإليراني ال بد ينعكس على التركيبة االجتماعية للمنطقة، وعلى الروح المعنوية للناس على ا
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الوطن العربي، وربما تفعل نظرية الدومينون فعلها ضد األنظمة العربية. بمعنى أن التقدم اإليراني ال 
 يعمل لصالح األنظمة العربية، ومن مصلحة األنظمة أن تعمل على تدهوره.

العرب يريدون إيران ضعيفة فقط إلى الدرجة التي تبقيها قادرة على مواجهة شعبها وتقديم خدمات 
 منية واقتصادية وعسكرية ألمريكا والكيان الصهيوني.أ

يران ساذج. إذا كانت هناك امرأة منحرفة في  وعليه فإن السؤال عن سبب معاداة العرب للمقاومة وا 
 حي معين فإنها تتمنى االنحراف لكل نساء الحي. ففي ذلك يضيع انحرافها بين المنحرفين.

كنه يحافظ على استقرار األنظمة بخاصة القبلية، أما المقاومة الكيان الصهيوني يهدد األمة العربية، ل
 فتقاتل من أجل األمة العربية، والقتال من أجل األمة يهدد األنظمة. فمع من تصطف األنظمة؟

 6/9/2018، ، لندنرأي اليوم
 

 نصائح غير شعبوية للرئيس عباس .46
 نبيل عمرو

ين على ساحة المسار الفلسطيني اإلسرائيلي، فبعد اتسعت دائرة المقاطعات الفلسطينية لالعبين الدولي
اإلدارة األميركية وظهور اشتراط جديد عليها هو إقالة كوشنر وغرينبالت، أضيف اسم ميالدينوف 
الذي طولب األمين العام لألمم المتحدة بإقالته، نظرًا لخروجه عن التفويض الممنوح له، ومد مهامه 

 ليست من اختصاصاته. إلى مجاالت يرى رجال السلطة أنها
وهذا الذي تطالب به القيادة الفلسطينية يتجه ألن يكون شروطًا حاسمة ال تراجع عنها للعودة إلى 
طاولة المفاوضات، وقبل ذلك لوصل ما انقطع من عالقات مع اإلدارة األميركية، ومع الرئيس ترمب 

 بالذات.
غيير المواقف تظل واردة، واألمر في هذه ومن خالل تجربتي في العمل الفلسطيني، فإن احتماالت ت

الحالة يتوقف على البدائل التي يمكن أن تعرض. والمؤثرون في هذا المجال هم الوسطاء؛ خصوصًا 
ممن يرتبطون بصداقات شخصية أو سياسية مع النافذين والمؤثرين في السياسة الفلسطينية، وهم 

 جميعًا اسمهم محمود عباس.
لسلة مقاالت لكثرتها، أو بتعبير أدق لكثرة الموضوعات التي أرى ضرورة لهذا أوجه نصائحي في س

 تقديم النصح فيها.
قبل كتابة هذه المقالة، أعلنت مصادر إسرائيلية أن الرئيس األميركي، طلب لقاء الرئيس محمود 
عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، ونشر إلى جانب ذلك 

 راطات من جانب الرئيس الفلسطيني إلتمام هذا اللقاء.اشت
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نصيحتي أن يحول الرئيس عباس اشتراطاته الحادة قبل اللقاء إلى أحد بنود جدول أعمال اللقاء )لو 
ذا كان ال بد من وضع شروط فلتكن  -وهذا غير شعبوي  -تم(، إذن فأنا أنصح  بإتمام اللقاء، وا 

ف عملية السالم، وهنا سيكون الرئيس عباس في موقع أفضل، حول الموقف الفلسطيني من استئنا
وتكون المقاطعة التي قادها لإلدارة األميركية قد أتت ببعض أكلها، وهذه هي القرائن التي أراها دامغة 

 على ذلك.
، والجهد القوي الذي أداه في "صفقة القرن"أواًل، أن المعارضة الحادة التي أظهرها الرئيس عباس لـ

وحتى  "األونروا"تجاه، خصوصًا بعد القرارات غير المسؤولة للرئيس ترمب بشأن القدس وهذا اال
، وتأجيل عرضها رسميًا حتى اآلن. "صفقة القرن"االستيطان... إلخ، كان لها أبلغ األثر في إعاقة 

ويسجل للرئيس عباس أنه لم يرضخ للحرب النفسية التي أعلنت ضده، سواء من خالل اإلعالن 
ركي الساذج بتغيير القيادة الفلسطينية، والمقصود هنا عباس بالذات، ومن خالل طرح مقولة: األمي

، وصمود عباس تحت هذا النوع من الضغوط يسجل كنقطة قوة في "سنمضي قدمًا بك أو من دونك"
صفقة "مصلحته لو التقى الرئيس ترمب، مع احتفاظه بكل المواقف التي اتخذها في كل أمر يتعلق بـ

 ، والدور األميركي المنحاز بصورة سقيمة وغير مسؤولة إلسرائيل."قرنال
ثانيًا، فيما يتصل باشتراط إقالة كوشنر وغرينبالت وميالدينوف، فبوسع الرئيس عباس محاولة إقناع 
رؤساء هذه الشخصيات التي ال يرغب في العمل معها، بأن أداءهم للمهام الموكلة إليهم اتخذ سمة 

لسطينيين، وليست الوساطة الموضوعية المفترض أن يقوموا بها. وال شك في أن الضغط على الف
لدى الرئيس محمود عباس قرائن مقنعة في هذا المجال، قد تكون أقوى في أمر كوشنر وغرينبالت 
مما هي في أمر ميالدينوف الذي ال يحرك ساكنًا دون إذن من رئيسه األمين العام، إذن فإن الذي 

 ب هنا هو الرئيس وليس الموظف عنده.ينبغي أن يخاط
ثالثًا، اللقاء مع الرئيس ترمب، الذي ال بد من أن يسبقه إعالن فلسطيني قاطع قبل الخطاب المرتقب 
أمام الجمعية العامة وأثناءه وبعده، يرفض قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة 

لى أن واقعها يجب أال يتغير إال بموافقة الطرفين األميركية إلى المدينة التي يجمع العالم ع
الفلسطيني واإلسرائيلي وعبر المفاوضات، مع رفض كل القرارات التي اتخذها ترمب والتي تجحف 
بالحقوق الثابتة والمعترف بها دوليًا للفلسطينيين، هذا اإلعالن سيبعد أي شبهة بأن اللقاء يعني 

 -لعكس من ذلك، ففيه يقال ما يقال خارج اللقاء، وفيه كذلك الموافقة على سياسة ترمب؛ بل على ا
لم "شجاعة المواجهة وجهًا لوجه، وال يضار الرئيس عباس لو قال بعد اللقاء:  -وهذا هو األهم 

. وفي حال عدم اللقاء سيجد الرئيس ترمب فرصة للتعبئة ضد الفلسطينيين الذين يديرون "نتفق
 ظهورهم لمحاولة تحقيق السالم!
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وبالنسبة للرئيس ترمب، قد يصل األمر به إلى حد تصعيد حربه على الفلسطينيين، مستخدمًا ذريعة 
 كهذه.

إذن فأنا أنصح بإجراء اللقاء، دون أي تغيير في الموقف الفلسطيني، تمامًا مثلما يفعل كل من 
 يشتبك سياسيًا ومصلحيًا مع ترمب.

، وخسائرهم فيها بالمليارات، ومع ذلك يلتقون وال الصينيون يواجهون حربًا اقتصادية معلنة عليهم
يغيرون المواقف، والروس يواجهون حروبًا أميركية متعددة الوسائل والساحات واألدوات، ويلتقون وال 

 يغيرون المواقف، وما يفعله هؤالء يفعله األتراك والكنديون وغيرهم.
اللقاء. وليس على الرئيس عباس إال أن الخالصة: ليس المهم اللقاء بحد ذاته، المهم ما يقال في 

يقول وعيناه في عيني ترمب ما يقوله كل يوم، وهذا أجدى وأفعل، أجدى من اللقاء على الصعيد 
والرهانات األميركية على إيجاد شريك  "صفقة القرن"األمني، وأفعل في وضع سد مرتفع أمام 

 فلسطيني فيها؛ بل عربي وحتى دولي.
 7/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 باألمر الواقع "صفقة القرن"فرض  .47

 د. محمد السعيد إدريس
يبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته، خاصة هؤالء األشخاص المحسوبين على 

باتوا في عجلة من أمرهم لفرض ما  "اإلسرائيلي"التكتل الصهيوني ويمثلون عمليًا كيان االحتالل 
 -"اإلسرائيلي"التي تعبر عن مشروع الرئيس األمريكي لحل الصراع  "صفقة القرن"سمي ب 

الفلسطيني عمليًا ودون حاجة إلى اإلفصاح أو اإلعالن الرسمي عن ذلك. فبعد التكتم االضطراري 
على مضمون هذه الصفقة ألسباب كثيرة أبرزها الرفض العلني والمطلق من جانب الرئيس 

ودعم أطراف عربية لهذا الرفض خاصة بعد فرض ترامب الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( 
وعلى رأسهم صهر  "إلسرائيل"القدس عاصمة لالحتالل، بدأت إدارة ترامب، وخاصة هؤالء الموالين 

ترامب ومستشاره جاريد كوشنر وجيسون غرينبالت مبعوث ترامب للشرق األوسط إلى جانب ديفيد 
والعشرات من الصهاينة داخل اإلدارة والكونجرس، بدأ  "ئيلإسرا"فريدمان سفير الواليات المتحدة لدى 

كل هؤالء استعجال فرض مشروع ترامب للسالم، ربما إلدراك كل هؤالء للظروف شديدة الصعوبة 
التي تواجه الرئيس داخل الواليات المتحدة والتي تهدد إما بعزله عن الحكم، أو على األقل عدم 

 تخابات الرئاسية التي ستجرى بعد عامين من اآلن. التجديد له لوالية ثانية في االن
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عنوة متجاوزًا كل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر  "إلسرائيل"فبعد أن فرض ترامب القدس عاصمة 
 "قانون القومية"ما يسمى ب  "اإلسرائيلي"القدس الشرقية أرضًا محتلة، وبعد أن أصدر الكنيست 

وم بضمه من أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس، بما يعني ليفرض يهودية الكيان وما سوف يق
إعالنها أرضًا ملكًا للشعب اليهودي وحده وفرض الهوية اليهودية على الدولة، بعد هذا كله جاء 

تصفية  "صفقة القرن"الدور لفرض الضلع الثالث من مثلث تصفية القضية الفلسطينية، كما تريدها 
لدفن حق عودة  "اإلسرائيلي" -يات، من خالل العمل األمريكي أمر واقع دون إفصاح عن مسم

الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الفلسطيني، والقضاء نهائيًا على هذا الحق وهي العملية الخبيثة 
 . "تصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا("التي تتم اآلن تحت مسمى 

كانت قد أرجأت ثالث قضايا محورية  1993الذي أعلن عنه عام  "سلومشروع أو "فالتسوية التي أقرها 
هي قضايا: الحدود والقدس وحق العودة لالجئين  "قضايا التفاوض النهائي"جرى تسميتها ب 

الفلسطينيين، وكان المفترض أن تحل هذه القضايا في غضون عشر سنوات من ذلك التاريخ، لكن 
حسم  "إسرائيل"االنتظار المؤقت لحين خلق الظروف التي تتيح ل يبدو أن قرار اإلرجاء كانت خلفيته

 هذه القضايا الثالث لصالحها، وهذا ما حدث بالفعل، 
فبعد أن حسم الرئيس األمريكي موقف واشنطن من القدس وأصدر قراره بنقل السفارة األمريكية إليها 

األمريكية. فقد كشفت  "وليسيفورين ب"بدأ التحرك باتجاه إنهاء حق العودة حسب ما كشفت مجلة 
 "صفقة القرن"في سياق ترتيبها لتمرير  "األونروا"المجلة أن الواليات المتحدة تخطط للتخلي عن 

عن ماليين الفلسطينيين، واعتبار أماكن وجودهم  "الالجئين"والتي تسعى من خاللها إلى سحب صفة 
والتخلص نهائيًا من نحو نصف الشعب  "حق العودة"، ومن ثم شطب "أوطانًا بديلة ودائمة"حاليًا 

 الفلسطيني، أي فلسطيني الشتات. 
هذه الجهود كانت تتم بموازاة مساع أخرى داخل الكونجرس إلصدار تشريع أمريكي يقّلص عدد 

. كان داج لمبورن عضو "األونروا"ألفًا فقط، وليس خمسة ماليين كما تؤكد منظمة  40الالجئين إلى 
هذا التحرك، لكن الجديد في األمر هو هذا االندفاع والتسارع األمريكي إلنهاء مجلس النواب يتزعم 

حق عودة الالجئين الفلسطينيين بإنهاء وجود األونروا في مخطط يبدو أنه مدروس بعناية ويعبر عن 
 أجواء التوتر الشديدة داخل اإلدارة األمريكية في ظل أزمات ترامب المتصاعدة. 

هذا التحرك جون بولتون مستشار األمن القومي األمريكي )صهيوني الهوى( أخذ ضربة البداية في 
( حيث أمعن في توجيه انتقادات الذعة لوكالة األونروا 22/8/2018) "إسرائيل"أثناء زيارته األخيرة ل

، وزعم أنها تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بوضع الالجئين. ثم جاء "آلية فاشلة"ووصفها بأنها 
على نيكي هايلي، رئيسة الوفد األمريكي باألمم المتحدة التي شككت في أعداد الالجئين الدور 
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، وبررت "ضرورة إزالة القضية من على الطاولة"الفلسطينيين، وبحق العودة، مبدية الموافقة على 
اتها نموذج عمل األونروا وممارس"الناطقة باسم الخارجية األمريكية هذا القرار في بيان جاء فيه أن 

توسع مجتمع المستفيدين أضعافًا "، وأوضحت أن "المالية عملية معيبة في شكل ال يمكن إصالحه
لى ما ال نهاية لم يعد أمرًا قاباًل لالستمرار  ."مضاعفة وا 

إلكمال مشروع  "إزاحة حق العودة عن طاولة التفاوض"مبررات مختلقة هدفها واضح ومحدد وهو 
مشروع  "صفقة القرن"، وهذا هو جوهر "اإلسرائيلي"لح كيان االحتالل تصفية القضية الفلسطينية لصا

 ترامب للسالم.
 7/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 الجبهة الشمالية: الحرب التي بين الحربين .48

 عاموس يدلين
البندول بين التهديدات العسكرية في الشمال وفي الجنوب يواصل الحركة. فبعد أن كانت المواجهة 

زة في مركز االهتمام في الصيف الماضي، أعادت األحداث في األيام األولى مع حماس في غ
الساحة الشمالية إلى جدول األعمال، وذكرت بأن التحديات األمنية فيها أشد وأكثر خطورة من كل 

 جبهة أخرى.
لقد كان الهدوء في النشاط اإلسرائيلي في سوريا تحصيل حاصل لمحاولة السماح لمجال عمل 

يران. لم يعط سياسي لر  وسيا في محاوالتها إيجاد صيغة للتوسط بين المصالح المتضاربة إلسرائيل وا 
الجهد ثماره، وهكذا تحدث مصدر عسكري رفيع المستوى هذا األسبوع عن حجم النشاط الواسع الذي 

اف يقوم به الجيش اإلسرائيلي لمنع تثبيت الوجود اإليراني في سوريا ـ وفي المساء نفسه هوجمت أهد
عسكرية في شمال سوريا، نسبها السوريون إلى إسرائيل، على مسافة غير بعيدة عن قوات النظام 

 السوري وشركائه الذين يستعدون للهجوم على محافظة إدلب )األخيرة المتبقية تحت سيطرة الثوار(.
سورية، وفي وقت مبكر من هذا األسبوع علم عن هجوم على قافلة سالح على الحدود العراقية ـ ال
 عن توريد صواريخ إيرانية لميليشيات شيعية في العراق وعن نقل قطع سالح متطور لحزب هللا.

بالنسبة إلى إسرائيل، فإنه من الصواب التركيز على حدثين يرتبط الواحد باآلخر. في المدى الزمني 
ئي يجب العمل الفوري على العيون أن تتطلع إلى المعركة المرتقبة في إدلب. وفي المستوى المبد

 باسم الهدف االستراتيجي األعلى: منع تثبيت وجود إيراني في سوريا وفي لبنان.
ألف مقاتل للمنظمة السلفية الجهادية هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة  100يحتشد في إدلب نحو 

لى جانبهم توجد أيض نفوذ منظمات معارضة سنية أخرى، تخضع لل اً سابقا( المتفرعة عن القاعدة. وا 
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التركي. يسكن في إدلب نحو مليونين ونصف المليون مواطن، بمن فيهم عشرات آالف الالجئين 
يران وروسيا. لهذه  الذين جاءوا من مناطق أخرى في سوريا تعرضت للقصف من نظام األسد وا 

 لتركيا مع إيران "الحلف غير المقدس"المواجهة إمكانية كامنة للصدام بين القوى العظمى وتقديم 
وروسيا. الرئيس ترامب، الذي قيد حتى اآلن التدخل األمريكي في حالة الهجوم الكيميائي، حذر هذا 

، وأنه لن يسمح لهذا أن يحصل. بالطبع ال يمكن للتغريدة "مئات اآلالف قد يقتلون"األسبوع من أن 
لبوب وود  أن تكون خطة تنفيذية، ولكن في ضوء نية ترامب اغتيال األسد ـ حسب الكتاب الجديد

 وورد ـ ال يمكن تجاهل هذه اإلمكانية.
ثالث معضالت تقف أمام ترامب: هل وضع خطوط حمراء تتجاوز استخدام السالح الكيميائي؟ هل 
سيهاجم قوات أخرى ال تتماثل بوضوح بأنها تنتمي لنظام األسد، مثل حزب هللا؟ وفوق كل شيء ـ 

 متحدة وروسيا؟كيف ستعمل آلية منع التصعيد بين الواليات ال
الروس، الذين بدأوا منذ اآلن بالقصف، سيشددونه أغلب الظن في أعقاب اللقاء المخطط له في نهاية 
يران. إسرائيل تنظر من بعيد إلى ما يجري في  األسبوع في طهران بين مندوبيهم ومندوبي تركيا وا 

ذبحة جماعية للمواطنين. قد في سوريا ـ حتى في ضوء م التدخلإدلب، فيما سياستها الثابتة في عدم 
تكون هذه السياسة صحيحة بمقياس الواقعية السياسية، ولكن من المهم القول إنها تلقي على إسرائيل 

 وصمة أخالقية.
على المستوى العملي، ستواصل إسرائيل التركيز على المعركة بين الحربين التي تديرها ضد المحاولة 

في سوريا وفي لبنان وربما في العراق. للمعركة هدفان: منع اإليرانية لبناء قوة عسكرية متطورة 
التعاظم والمس بالقدرة وباألسلحة المتطورة، وتأجيل الحرب القادمة من خالل األثر الردعي. حتى 

 اآلن نجحت إسرائيل في ضرب عناصر قوة مهمة لإليرانيين دون االنزالق إلى مواجهة واسعة.
اس معلومات استخبارية ممتازة وسالح جو متفوق، ال توجد إال في معركة إسرائيل التي تقوم على أس

جولتها األولى. من الحيوي أن يراجع بشكل متواصل إذا ما كان مبنى القوة اإليرانية قد تضرر بشكل 
ذي مغزى، وأن نتذكر أّن عدد أعمال القصف ليس هو المهم، بل هل حققت هذه األثر االستراتيجي 

 عن ذلك، علينا أن نسأل هل الحرب القادمة تبتعد أم أننا نسارع نحوها؟ الذي استهدفته. فضال
 6/9/2018يديعوت 

 7/9/2018، العربي، لندنالقدس 
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