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 هنية أجر  اتصااًل مع مصر"... و إسرائيل"التوتر مع  ضتقرر خفحماس  ":الشرا األوسط" .1
ن حركة حماس قررت خفض التوتر ، إ«الشرق األوسط»قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ رام هللا:

مع إسرائيل، بما يشمل منع االحتكاك مع الجنود على الحدود ووقف إرسال البالونات الحارقة من 
 أجل تجنب تخريب الجهود المصرية في إرساء تهدئة في القطاع.

وأكدت المصادر أن الحركة قررت التجاوب مع طلب مصري بهذا الصدد، خصوصًا في ظل 
ي المتنامي على الحركة، بعد التصعيد الذي لجأت إليه السبت الماضي وتسبب في الغضب المصر 

رفع مستوى التوتر. واالتفاق بين حماس ومصر، جاء أثناء وبعد محادثات أجراها رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين بشأن التطورات األخيرة في قطاع 

اتصاالت هنية مع األشقاء في »لطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن غزة. وقال عبد ال
 «.مصر، جاءت للتخفيف عن شعبنا وحلحلة بعض القضايا العالقة

 25/8/2021، لندن، الشرا األوسط
 
 أشتية: ال شريك حقيقيًا لنا للسالم .2

الفلسطينيين ليس لديهم صرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أمس الثالثاء بأن : رام هللا
ودعا  .2014شريك حقيقي للسالم، وأن إسرائيل ليست لديها نية جدية للمفاوضات المتوقفة منذ عام 

أشتية، في بيان، لدى استقباله في رام هللا وزير الخارجية السلوفيني، أنزي لوغار، دولة سلوفينيا، التي 
إلى المساهمة بدور أوروبي إلحياء العملية السياسية، تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي حاليًا، 

عن طريق إعادة تفعيل دور الرباعية الدولية، »مشددًا على أهمية الدور األوروبي لتحقيق السالم 
 «.للعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية

ي مسار سياسي جدي يمأل الفراغ نحن مستعدون أل»ونقلت وكالة األنباء األلمانية، عن أشتية، قوله: 
السياسي الحالي، ضمن إطار دولي متعدد األطراف، يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقيام دولة 

، القدس عاصمة لها، 1967فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو )حزيران( عام 
 «.وحل عادل لقضية الالجئين

 25/8/2021، الشرا األوسط، لندن
 
 وتشمل اعترافا أمميا "الحماية الدولية": خطة فلسطينية جديدة ترتكز على توفير "القدس العربي" .3

بين الكشف عن المبادرة التي سيقدمها ” القدس العربي”تربط مصادر سياسية تحدثت لـ: أشرف الهور
التي تشمل خطة الرئيس محمود عباس، خالل جلسات الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر المقبل، و 



 
 
 
 

 

 5 ص             5614 العدد:             8/25/2021 األربعاء التاريخ: 

 

                                    

لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبين حالة الجمود الدولية على صعيد استئناف العملية 
وتشير المصادر إلى أن الذهاب الفلسطيني لطلب الحماية وفق خطة مدروسة، جاء بعد  السلمية.

ارة الرئيس األمريكي جو تيقن القيادة السياسية، أن الفترة القريبة لن تحمل أي أفكار سواء من إد
بايدن أم من قبل دول االتحاد األوروبي الوازنة، أو من اللجنة الرباعية، النطالق عملية سياسية ذات 

 مغزى.
 24/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 األحمد: زيارة بينت لواشنطن لن ينتج عنها شيء ذو مغز  يتعلا بعملية السالم .4

جنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، اعتبر عضو الل :شينخوا-رام هللا
اليوم الثالثاء، أن زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت إلى واشنطن للقاء الرئيس األمريكي جو 

لن ينتج “وقال األحمد، إن زيارة بينيت  بايدن لن ينتج عنها شيء ذو مغزى يتعلق بعملية السالم.
ودعا الى ضرورة بذل الجهود مع الدول العربية  يتعلق بعملية السالم.” يء ذو مغزىعنها ش

واالوروبية والدول الكبرى لتشكل ضغطا حقيقيا على اإلدارة األمريكية لتحديد مالمح سياساتها تجاه 
 الشرق األوسط.

 24/8/2021القدس، القدس، 
 
 النائب زيدان: حواضن المقاومة في الضفة بخير .5

نائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في طولكرم بالضفة الغربية، عبد الرحمن أكد ال
زيدان، أن تصاعد عدد الشهداء الذين يرتقون خالل عمليات االقتحام واالعتقاالت الليلية للمقاومين 

قد الذي تشهده مدن الضفة الغربية في اآلونة األخيرة يؤكد على أن حواضن المقاومة ال تزال بخير و 
اتخذت قرارا بالتصدي لعمليات االقتحام. وتوقع زيدان انتشار هذه الظاهرة في ظل تصاعد أعمال 
المقاومة والتصدي للهجمة االستيطانية في بيتا وبيت فوريك وغيرها من المناطق، ملفتًا إلى أن 

ت غياب دور السلطة وأجهزتها عن التصدي لالحتالل وحماية األرض واإلنسان من االعتداءا
المتصاعدة من الجيش والمستوطنين سيؤدي لمزيد من الجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق 

 المدنيين والعزل.
 24/8/2021، فلسطين أون الين
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 النائب عطون: االعتقال اإلداري مؤبد مفتوح ويجب العمل على إغالقه .6
عطون أن ملف األسرى يشكل  أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد: رام هللا

النائب وعد  جرحا كبيرا بشكل عام ولألسرى اإلداريين بشكل خاص، لذلك يجب العمل على إغالقه.
عطون أن ملف االعتقال اإلداري هو ملف متجدد هدفه قتل إرادة الناس في المقاومة، وقال: 

كمن حكم بالمؤبد لكنه يخرج "المعتقل اإلداري يطلق على االعتقال اإلداري بالمؤبد المفتوح فهو 
لزيارة أهله ثم يعود لالعتقال مرة أخرى سواء بمبررات أو بدون بمبررات إنما هي أسباب غير منطقية 

وبين أن لجانا شكلت في السجون لخوض حوار مفتوح للسير بجدية نحو خطوة  يقررها االحتالل".
قهم دفع الثمن من أمعائهم من خالل عدة إنهاء ملف االعتقال اإلداري، مؤكًدا "أنهم أخذوا على عات

 سيناريوهات تتمثل في إضراب عن الطعام جماعي أو ما يعرف بإضراب النخب".
 24/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منع سقوطها "إسرائيل"معهد إسرائيلّي: السلطة الفلسطينية ضعفت... وعلى  .7

تقرير جديد له أن موجة االحتجاجات الحالية اإلسرائيلي في « معهد أبحاث األمن القومي»اعتبر 
التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، هي موجة 

 ، لناحية مطالبها وكثافتها، بالمقارنة مع موجات احتجاج سابقة.«غير مسبوقة»
الذي تمارسه « األداء الخاطئ»إلى « المعهد»أما السبب وراء كثافة هذه االحتجاجات، فيرجعه 

أجهزة األمن الفلسطينية، إضافة إلى المواجهات المتصاعدة بين المتظاهرين الفلسطينيين وجنود 
 االحتالل اإلسرائيلي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

انهيار السلطة ورحيل »لن تؤدي، بحسب التقرير، إلى « غير المسبوقة»مع ذلك، فإن هذه الموجة 
نشاء ظروف تساعد على منع تطور سيناريو »، ولكن على إسرائيل «رئيسها أبو مازن االستعداد وا 

مكانة أبو مازن والسلطة تضعضعت وال تزال، بعد ثالثة أشهر )من »ولفت التقرير إلى أن  «.كهذا
الغضب الشعبي ضد  تصاعد»كما رصد «. العدوان األخير الذي شّنته إسرائيل على قطاع غزة(

، فضاًل عن تزايد «انعدام الثقة بعباس وأجهزة أمنه»، إلى جانب التعبير عن «السلطة ورئيسها
، فيما أجهزة أمن السلطة «تصاعد الصراعات الحمائلية بين العائالت»، و«اتهامات الفساد للسلطة»
ى المحافظة على السلطة رغم ضعفها قادرة عل»وبالرغم من كل ذلك، فإن  «.تخشى التدخل»

نشأت خالل »؛ إذ أنه وفق التقرير «مكانتها، وأجهزتها األمنية ما زالت تستفيد من قدرة ردع كبيرة
والية أبو مازن طبقة وسطى عريضة، استفادت من االستقرار االقتصادي والدخل الثابت. األمر الذي 

، وهو «يفاء بتعهدات ماليةيسمح لها بالتخطيط للمستقبل، والحصول على اعتماد من البنوك واإل
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أمر ُيحسب لمصلحة أبو مازن، ويصعب خرق االستقرار في الضفة، وتصعيد التوتر واالحتجاجات »
 «. الشعبية

 24/8/2021، األخبار، بيروت
 
 "حيازة أعالم فلسطينية" تهتهممعتقل بسجون السلطة  .8

هذا ما كتبه الباحث «. ل المقبلتشرين األو  21أنا بخير. ُأطلق سراحي بكفالة لغاية المحاكمة في »
األكاديمي خلدون بشارة، عقب اإلفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية في رام هللا، مضيفًا في 

بإثارة النعرات الطائفية »، أن السلطة تتهمه «فايسبوك»المنشور على صفحتة الشخصية في موقع 
لقانون الدولي فادي قرعان من البيرة، فهو أما الناشط الحقوقّي والمختص با «.والمذهبية في فلسطين

حيازة أعالم فلسطينية، وطلب من القاضي أثناء المرافعة، أن يحكم عليه بهذا الجرم لتكون »مّتهم بـ
 «.سابقة ألول قاٍض فلسطيني يحكم على فلسطيني بجريمة حيازة أعالم فلسطينية

 24/8/2021، األخبار، بيروت
 
 إلى صراع المراكز عشية التعديل الوزاري هللا في رام مراقبون يعزون القمع .9

 15معتقلين من أصل  5سعيد أبو معال: حولت نيابة مدينة رام هللا أمس « القدس العربي» –رام هللا 
معتقال، من الذي جرى توقيفهم خالل األيام القليلة الماضية على خلفية االحتجاج على مقتل 

ة المختصة للمحاكمة بتهم التجمهر غير المشروع وذم المعارض السياسي نزار بنات، إلى المحكم
ثارة النعرات المذهبية والطائفية. وسادت حالة من الغضب الشديد على شبكات  المقامات العليا وا 

التواصل االجتماعي ألن االعتقاالت طالت شخصيات وطنية وشعراء وأكاديميين مثل البروفيسور 
ويرى  ألسيرين المحررين خضر عدنان وماهر األخرس.عمر البرغوثي، والشاعر زكريا محمد، وا

مراقبون وحقوقيون أن حالة القمع التي شهدتها مدينة رام هللا خالل األيام الماضية ال يفسرها إال حالة 
 كبيرة من صراع النفوذ على المراكز في الحكومة الفلسطينية المقبلة.

 24/8/2021، القدس العربي، لندن
 
 نشطاء الذين اعتقلتهم األجهزة األمنية في رام هللااإلفراج عن جميع ال .10

أفرجت الشرطة مساء الثالثاء، عن آخر المعتقلين لديها، الذين تم اعتقالهم خالل األيام : رام هللا
األربعة الماضية، قبيل انطالق وقفات في رام هللا رافضة لالعتقال السياسي والمطالبة بالعدالة للناشط 
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أنه تم اإلفراج عن ” محامون من أجل العدالة“حامي مهند كراجة من مجموعة أكد المو  نزار بنات.
 جميع المعتقلين بعد اإلفراج عن آخر المعتقلين هذه الليلة.

 24/8/2021، القدس، القدس
 

 مؤسسات تحّمل عباس وحكومته مسؤولية انتهاكات الحقوا والحريات .11
نظمات األهلية رئيس السلطة محمود عباس حّملت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والم: رام هللا

وحكومته المسؤولية الوطنية والقانونية عن االنتهاكات الخطيرة واالعتداءات بحق المواطنين، المرتكبة 
 من أجهزة األمن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية، ولما يترتب عليهم من مسؤوليات ملزمة.

رئيس حكومة رام هللا، بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء ودعت المؤسسات، في بيان صحفي، إلى إحالة 
خفاق حكومته في حماية حقوق  ووزيرًا للداخلية، للمحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن إخفاقه وا 
المواطنين، وعدم قيامه بمسؤولياته بموجب القانون األساسي الفلسطيني، وعجزه عن تنفيذ التزاماته 

في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية  بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق
 الشخصية، وعدم قدرة حكومته على إدارة األزمة الحالية، وحماية الحقوق والحريات.

 24/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 رفح أو إفالت الحدودمعبر فتح  ..رسالة تحذير فلسطينية إلى القاهرة": األخبار" .12

لسلطات المصرية في إغالق معبر رفح البّري مع قطاع غزة لليوم الثاني في ظّل استمرار ا: غزة
والفصائل الفلسطينية خيارات جديدة للتعامل مع هذا الموقف « حماس»على التوالي، تدرس حركة 

، فإن الفصائل تبحث «األخبار»المنحاز إلى العدو اإلسرائيلي. وبحسب معلومات حصلت عليها 
االحتالل على طول الحدود مع القطاع خالل األيام المقبلة، في محاولة  إمكانية تكثيف الضغط على

لحْمل القاهرة على التراجع عن موقفها. ومنذ يومين، تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد بينها 
وبين غزة بشقَّيه: التجاري والمخّصص لألفراد، متحّججة بأسباب تقنية، في وقت ال يزال فيه قرابة 

ني محتجزين في مدينة العريش شمال سيناء، في انتظار فتح المعبر للعودة إلى القطاع. فلسطي 500
ووفق ما نقلته إذاعة جيش االحتالل، فإن السلطات المصرية ترفض السماح لحاملي جوازات السفر 

 الفلسطينية بالهبوط في القاهرة.
 25/8/2021، األخبار، بيروت
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 السلطة الفلسطينيةلرئيس  يمتعديل الحكو ال قرار ":مركزية فتح" .13
التعديل ترك شأن الفلسطينية، الثالثاء، ” فتح“اللجنة المركزية لحركة  قررتاألناضول:  -رام هللا

، في وقت ”أزمة مالية كبيرة“الوزاري لحكومة محمد اشتية إلى الرئيس محمود عباس، وتحدثت عن 
 فلسطينية.شددت فيه على أهمية الحوار بين فصائل منظمة التحرير ال

عباس بمقر الرئاسة محمود  السلطة الفلسطينية جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس
بعد استعراض موضوع التعديل الوزاري، قررت اللجنة المركزية “وجاء في البيان: . الفلسطيني برام هللا

األزمة المالية “ة المركزية واستعرضت اللجن ”.لرئيس محمود عباسلترك شأن التعديل ” فتح“لحركة 
الحصار “وقالت إن جزءا كبيرا من األزمة يعود إلى  ”.الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية
األشقاء العرب واألصدقاء إلى اإلسراع بتقديم “داعية ” المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية

أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة “ركزية كما أكدت اللجنة الم ”.الدعم للخروج من هذه األزمة
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة، وفق أسس العمل الديمقراطي 
والبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة على طريق إنهاء االنقسام البغيض 

تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي تعزيز “وشددت على  ”.في الساحة الفلسطينية
والوحيد للشعب الفلسطيني، حماية للمشروع الوطني من محاوالت ضربه وتصفية القضية 

وبشأن قطاع غزة، جددت اللجنة المركزية اشتراطها بأن يكون إعادة إعمار قطاع غزة  ”.الفلسطينية
 المجتمع الدولي.تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع مصر و 

 24/8/2021، وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية وفا
 
 تنفي طلب عباس كامل وساطة حزب هللا حماس .14

، عن «انتلجنس أونالين»، ما نقله موقع «حماس»نفت مصادر قيادية في حركة المقاومة اإلسالمية 
التوسط لدى الحركة إلبرام محاولة مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، إقناع حزب هللا ب

وأكدت المصادر أن القاهرة لن تقبل بحزب  اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والعدو اإلسرائيلي.
، وأضافت: «هي طرف وبحسب المصريين وسيط غير حيادي»هللا وسيطًا، فالمقاومة في لبنان 

ومة في لبنان ستكون الناطق وفعليًا، إذا سعت المخابرات المصرية لتوسيط حزب هللا فالمقا»
 ، نافيًا حدوث اللقاء.«باسمنا

 24/8/2021، األخبار، بيروت
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 قصف االحتالل لمواقع وأراض فارغة يدلل على تخبطه وفشله رضوان: .15
إن قصف االحتالل لمواقع وأراض فارغة، “قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان : غزة

مستمرون ولن يزيدنا “، وأضاف ”ء صمود شعبنا الفلسطيني وثباتهالليلة، يدلل على تخبطه وفشله إزا
صراًرا النتزاع حقوقنا، وسيف القدس لن يغمد  ”.القصف إال عزيمة وا 

 24/8/2021، القدس العربي، لندن
 
 فصائل المقاومة تدعو للمشاركة في الفعالية الشعبية شرا خانيونس .16

الجماهير في قطاع غّزة، للمشاركة في الفعاليات  دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الثالثاء،
الشعبية الجماهيرية السلمية تحت عنوان "سيف القدس لن يغمد"، وذلك يوم غد األربعاء شرق مدينة 
خانيونس جنوب القطاع. وقالت الفصائل في بياٍن صحفي: "نحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية 

األقصى واستمرار حصاره لقطاع غّزة وسياسة االبتزاز الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس و 
والمماطلة التي يمارسها"، مشددة على أّن السياسة التي يتبعها االحتالل لن تفلح في محاوالت عزل 

 قطاع غّزة عن القضايا الوطنية الكبرى. 

 24/8/2021، فلسطين أون الين

 
 ية دليل نهجها الدكتاتوريدعنا لـ"فلسطين": اعتقال أجهزة السلطة القامات الوطن .17

غزة/ فاطمة الزهراء العويني: عد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا في -رام هللا
مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، اعتقال أجهزة أمن السلطة للشخصيات والقامات الوطنية في الضفة 

وقت ذاته، بوحدة المؤسسات الحقوقية والشارع الغربية المحتلة، دليل نهجها الدكتاتوري، مشيًدا في ال
الفلسطيني رفًضا للفساد وجريمة قتل الناشط نزار بنات. وانتقد ضعف أداء السلطة ونهجها 
الدكتاتوري، معتبرا األخير سببا في بقائها حتى اللحظة. وأضاف: "أتحدى السلطة أن تقدم على 

ز نسبة مرضية لذلك عطلت االنتخابات عدا عن إجراء انتخابات ديمقراطية، فهي تدرك أنها لن تحر 
 أن رصيدها الجماهيري يتناقص كثيًرا". 

 24/8/2021، فلسطين أون الين
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 نعارض قيام دولة فلسطينية”: نيويورك تايمز”نبينيت لـ .18
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، 

يعارض إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن حكومته ستواصل التوسع بالمشروع  كما أنه
 االستيطاني بالضفة الغربية.

، حيث وصل، اليوم األربعاء، إلى ”نيويورك تايمز“أتت تصريحات بينيت في مقابلة مع صحيفة 
ارك شفايتسر ، العاصمة األميركية واشنطن، وكان في استقباله نائب رئيس البروتوكول األميركي، م

 وسفير إسرائيل لدى الواليات المتحدة واألمم المتحدة غلعاد إردان.
ويجري بينيت اجتماعات ومشاورات مع كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية، وذلك قبيل القمة التي 
ستجمعه، الخميس، بالرئيس األميركي جو بادين، حيث يتوقع أن يتصدر الملف اإليراني مباحثاتهما 

 في البيت األبيض.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعالم عالمية منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، أكد بينيت على موقفه 
المعارض للعودة لالتفاق النووي مع إيران، كما ألمح إلى أن إسرائيل ستواصل هجماتها المتخفية 

 على البرنامج النووي اإليراني.
بشأن ” رؤية إستراتيجية جديدة“مجابهة إيران، قائال إنه سيقدم وبالتوازي مع ذلك، سيواصل بينيت 

إيران، ستشمل تعزيز العالقات مع الدول العربية المعارضة لنفوذها اإلقليمي وطموحاتها النووية، بما 
 ”.تحالف إقليمي مع الدول العربية“يقود إلى تشكيل 

ية واالقتصادية ضد إيران، والهجمات وأوضح أن الرؤية الجديدة تتضمن استمرار القيود الديبلوماس
 ”.المنطقة الرمادية“اإلسرائيلية السرية على مصالحها ومنشآتها، بما يندرج ضمن 

وفي الملف الفلسطيني، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إنه سيعمل على توسيع المستوطنات القائمة 
ن تأييد الخطط األميركية إلعادة في الضفة الغربية، رغم معارضة بايدن الجزئية لها، كما أحجم ع

فتح القنصلية األميركية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سالم مع 
 الفلسطينيين تحت قيادته.

وأكد أن حكومته ستمدد السياسة طويلة األمد لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة 
دعم نواب القائمة “حتى لو كلفه ذلك ” لخوض حرب أخرى مع حماس“ا كما أكد أنه سيكون مستعد

 ، الالزم لبقائه في رئاسة الحكومة.”الموحدة
واستبعد بينيت الوصول إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وهو في منصبه برئاسة الحكومة، وال حتى 

م وضياع القيادة ألي سيادة فلسطينية انقسا“في المستقبل المنظور، مبررا ذلك بمعارضته 
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يمكن معالجة معظم المشكالت، بما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين من “، معتبرا أنه ”الفلسطينية
 ”.خالل االقتصاد

 25/8/2021القدس، القدس، 
 
 يدعو لمباحثات مباشرة مع حماس وزير إسرائيلي .19

الثالثاء، إلى إجراء  دعا وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي عيساوي فريج من حزب ميرتس، اليوم
 محادثات مباشرة مع حماس لتخفيف الضغط الحالي على جبهة غزة.

نحن بحاجة إلى التحدث إلى حماس مباشرة، وليس “العبرية،  103وقال فريج في مقابلة مع إذاعة 
 ”.تحت الطاولة، نحن بحاجة إلى فهم كيفية تخفيف الضغط الحالي بغزة

ائيلي ومهمته التي تتمثل في الدفاع عن المنطقة ومعاملتها كما نحن نثق في الجيش اإلسر “وأضاف 
، مشيًرا إلى أن كل جندي عليه أن يدافع عن نفسه، ولديه التعليمات التي يتلقاها حسب ”يراه مناسًبا
 الوضع.

ودعا إلى إيجاد حلول خارج الصندوق لحل القضايا العالقة، مشيًرا إلى أن حزب ميرتس جزء من 
 د الخير إلسرائيل، ويريد أن يكون خيار الحرب الخيار األخير.الحكومة ويري

 25/8/2021القدس، القدس، 
 
 وفاة النائب العربي في "الكنيست" سعيد الخرومي .20

عاًما(، فجر اليوم  49توفي النائب في الكنيست اإلسرائيلية عن القائمة الموّحدة سعيد الخرومي )
ونقل الخرومي، من قرية شقيب السالم في النقب، إلى  األربعاء، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة جًدا، وحاول األطباء إنقاذ حياته، قبل أن يقروا 
شغل منصب األمين العام للقائمة العربية الموحدة ومديرا لمكتبها السياسي  وفاته متأثًرا بالنوبة القلبية.

 (.2014-2002بين األعوام )
 25/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 «كورونا»مستشفيات إسرائيل تهدد بعدم استقبال مرضى  .21

القدس: أعلن مديرو المستشفيات الخاصة في إسرائيل، وهي المستشفيات الكنسية العربية في الناصرة 
في « شعريه تسيدك»و« هداسا»يهودية )اإلنجليزي والفرنسي والعائلة المقدسة(، والمستشفيات ال

في بني براك، أنهم سينتقلون للعمل منذ صبيحة اليوم « معيانيه يشوعا»في نتانيا و« لنيادو»القدس و
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)األربعاء(، بمنظومة الطوارئ؛ وذلك احتجاجًا على تنصل وزارتي الصحة والمالية من االتفاق الذي 
رة المالية مطلع العام الحالي، وعدم تحويل الميزانيات وّقع في أعقاب نصب خيمة االعتصام قبالة وزا

« كورونا»المتفق عليها بين مديري المستشفيات والوزارات. وهددوا بالتوقف عن استقبال مرضى 
 الحقًا. وأوضحوا، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وصل العجز المالي لديهم حده األقصى.
 25/8/2021الشرا األوسط، لندن، 

 
 فع بنيت إلى حرب غزة لتفكيك االئتالفالليكود يد .22

اتهمت أوساط سياسية في تل أبيب، المعارضة اإلسرائيلية، بمحاولة دفع : تل أبيب: نظير مجلي
حكومة نفتالي بنيت إلى الدخول في حرب مع قطاع غزة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفكك 

منصور عباس، وسقوط الحكومة  االئتالف الحكومي القائم مع الحركة اإلسالمية برئاسة النائب
 والتمهيد لعودة الليكود إلى الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يدير هذه الخطة ويشارك فيها عبر الشبكات االجتماعية من الفيال 
 التي يمضي فيها إجازته، ويملكها الملياردير الري أليسون. وحسب قول أحد وزراء بنيت، فإن

رئيس الليكود ال يخجل من تكرار ممارسات الفساد ويمضي عطلة في هاواي على نفقة رجل »
أعمال، ويحاول من هناك المساس بمكانة واستقامة رئيس الوزراء. فما الذي يريده بالضبط؟ هل يريد 

 «.حربًا منفلتة يقع فيها كثير من الضحايا اليهود ألجل أهدافه الحزبية والشخصية؟
كود قد أطلق حملة تحريض على بنيت، بشكل شخصي، باتهامه بالتساهل مع حركة وكان اللي

، منذ أن قرر عدم الرد على إطالق صاروخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية من غزة األسبوع «حماس»
 الماضي. 

 25/8/2021الشرا األوسط، لندن، 
 
 فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص االحتالل في غزةشاب استشهاد  .23

استشهد صباح اليوم األربعاء، شاب فلسطيني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها السبت الماضي  :غزة
 32وأكد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن "الشاب اسامة خالد دعيج ) شرقي مدينة غزة.

 احه".عاما( من مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، استشهد صباح اليوم متأثرا بجر 
 25/8/2021، قدس برس
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 وحدة استيطانية 9,000االحتالل يقوم بأعمال بنية تحتية في قلنديا توطئة لبناء  .24
"األيام": تقوم طواقم إسرائيلية بأعمال بنية تحتية في أرض مطار القدس الدولي في قلنديا  -القدس 

ات إسرائيلية بأعمال حفر وتنشط جراف وحدة استيطانية. 9000توطئة إلقامة مستوطنة جديدة تضم 
في أرض المطار حتى دون الحصول على الموافقة النهائية على إقامة المستوطنة التي ستعزل 

 القدس بشكل كامل من جهتها الشمالية عن مدينة رام هللا.
( الذي أعدته وزارة اإلسكان 764936وقالت حركة "السالم اآلن" االسرائيلية، إن "المخطط رقم )

وأضافت، "في جدول أعمال لجنة  وحدة سكنية في منطقة المطار". 9,000ة، يشمل إقامة اإلسرائيلي
كانون األول إلجراء مناقشة حول إيداع الخطة" الفتة إلى أن  6تخطيط منطقة القدس، تم تحديد يوم 

موافقة  "الموافقة على اإليداع هي الموافقة األولى الثنتين من الموافقات الرئيسة الالزمة في أي عملية
 على الخطة".

 25/8/2021، األيام، رام هللا
 
 وحدة استيطانية جديدة في السنوات المقبلة في قلقيلية 5,650بناء لمخطط : هآرتس .25

دونًما من أراضي  68من المقرر أن يصادق االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، على االستيالء على 
دف المشروع إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي محافظة قلقيلية، لصالح مشروع استيطاني. ويه

كشفت "هآرتس" و  قلقيلية ونابلس، وذلك وفًقا ما أوردته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الثالثاء.
وحدة استيطانية جديدة  5,650عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع، يقضي ببناء 

ؤول ملف االستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، في السنوات المقبلة. من جانبه أوضح مس
دونًما من أراضي قلقيلية وحبلة  85، ويتضمن االستيالء على نحو 2019أن هذا القرار صدر عام 

 متًرا. 150-60جنوب المحافظة، وتوسعة الشارع المذكور ليتراوح عرضه ما بين 
 24/8/2021، فلسطين أون الين

 
 عساف: االحتالل يسعى لتوسعة سيطرته عبر عمليات شراء األراضي بالتزوير .26

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف إن االحتالل يسعى لتوسيع رقعة : رام هللا
سيطرته عبر شراء األراضي وتسجيلها من خالل ما يسمى بـ "الصندوق القومي اليهودي"، والتي تتم 

وحّذر عساف خالل اتصال هاتفي لـ "وفا"، أبناء شعبنا من  ت تزوير واسعة النطاق.من خالل عمليا
قيام عصابات المستوطنين بدعم الصندوق والجمعيات االستيطانية بشراء األراضي الواقعة خلف 
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جدار الضم، والتوسع العنصري واالغوار ومحيط القدس والمستوطنات بهدف توسيع سيطرة االحتالل 
 لفلسطينية.على األرض ا

 24/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 أسيران ينتصران على السجان ويعلقان إضرابهما عن الطعام .27

أّكد نادي األسير الفلسطيني، أّن األسير مجاهد حامد من بلدة سلواد )شرق رام هللا(، عّلق : رام هللا
ا العتقاله اإلدارّي، وذلك بعد اتفاق يقضي باإلفراج ( يوًما، رفضً 42إضرابه عن الطعام الذي استمر )

عنه في كانون اآلِخر/يناير العام القادم. الجدير ذكره أن ستة أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام 
 بعد أن عّلق األسير حامد إضرابه. 

 24/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 سلطات االحتالل تعتقل تاجرين من غزة خالل يومين .28

اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تاجرا فلسطينيا أثناء عبوره عبر حاجز  ”:القدس العربي“ –غزة 
وهذان التاجران كانا  شمال قطاع غزة، ليكون الثاني خالل اليومين الماضيين.” إيرز“بيت حانون 

لى قطاع غ  زة.يمتلكان تصاريح خاصة أصدرتها سلطات االحتالل، تمكنهم من التنقل من وا 
وجاء اعتقالهما بعد أيام قليلة فقط من سماح سلطات االحتالل لمئات التجار من غزة، بالمغادرة عبر 

 هذا المعبر المخصص لألفراد، لقضاء مصالحهم التجارية.
 24/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 معبر رفح بطلب إسرائيليمصر أغلقت إذاعة عبرية:  .29

ئيلي، اليوم األربعاء، أن مصر نقلت رسالة إلى إسرائيل أبلغتها ذكرت إذاعة الجيش اإلسرا: بيبأتل 
ونقلت اإلذاعة عن مصادر  فيها أن التظاهرة التي ستنظم على حدود غزة اليوم ستمر بهدوء نسبي.

 أمنية إسرائيلية، قولها إن حماس ستوقف التظاهرات العنيفة على السياج الحدودي. وفق تعبيرها.
هذه الرسالة ذاتها نقلت يوم السبت الماضي من قبل مصر، إال أن المسيرة  وأشارت المصادر إلى أن

ووفًقا لذات المصادر، فإنه بعد ما جرى على الحدود شعرت مصر  كبيرة.” عنف“شهدت أعمال 
وقالت المصادر، إن إسرائيل بعثت برسالة غاضبة إلى مصر بأنها  بالحرج ولذلك أغلقت المعبر.

وتقدر مصادر عسكرية  عقوبات على حماس، ما أدى إلغالق معبر رفح. تتوقع منها التحرك وفرض
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إسرائيلية، أنه في حال سارت أحداث اليوم بهدوء كما وعدت حماس، فإن مصر ستعيد فتح معبر 
 رفح غًدا.

 25/8/2021، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"الجزائر تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع المغرب والسبب  .30

 .]أمس[زائر، يوم الثالثاء، قطع عالقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليومقررت الج: وكاالت
وزير الخارجية الجزائرية رمطان  نظمهوجاء اإلعالن على هذه الخطوة خالل مؤتمر صحفي 

وأضاف لعمامرة  المغرب بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر. واتهم لعمامرة لعمامرة.
ع الصحفيين أن األجهزة األمنية واإلعالمية المغربية "تشن حربا ضد الجزائر بخلق في حديثه م

إشاعات"، الفتا إلى أن "التحقيقات األمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس 
 ببرنامج بيغاسوس اإلسرائيلي"، حيث وجهت سابق أصابع االتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

 24/8/2021، عّمان الدستور،
 
 للطيران سيفتتحان موقعًا لتحويل الطائرات في أبوظبي "االتحاد"لصناعات الفضاء و "إسرائيل" .31

أعلنت شركة االتحاد للطيران اإلماراتية، اليوم األربعاء، عن توقيع : وام/أحمد النعيمي/دينا عمر
لية، بهدف تحويل طائرات "شراكة استراتيجية" مع شركة "إسرائيل لصناعات الفضاء" اإلسرائي

وبحسب ما أوردته وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام"، "فتستفيد  المسافرين إلى طائرات شحن.
االتحاد الهندسية )التابعة لشركة االتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي( من خبرات الشركة 

 ".300ERSF-777بوينغ  اإلسرائيلية وقدراتها الواسعة والمتخصصة في تحويل طائرات
 25/8/2021، وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام"

 

 إدانات أممية وأوروبية للسلطة الفلسطينية العتقالها نشطاء .32
أعربت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، يوم الثالثاء، عن قلقهما إزاء سلسلة اعتقاالت نفذتها قوات 

سطينيين، في ظل تواصل االحتجاجات بالضفة الغربية على األمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فل
 مقتل ناشط بارز.

وأعرب مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في بيان، عن "قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على 
 أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين".
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هللا يوم السبت على أساس أنهم "كانوا ينظمون احتجاجا عاما"،  شخًصا في رام 23وأشار إلى اعتقال 
 منهم اعتقلوا "قبل بدء أي احتجاج". 21الفتا إلى أن 

وقال البيان إن "المزيد من االعتقاالت تجري على ما يبدو" وتستهدف "نشطاء حقوق اإلنسان 
ء األشخاص دون توجيه المعروفين والناشطين السياسيين"، داعيا إلى "اإلفراج الفوري عن هؤال

 اتهامات إليهم".
كما ندد بيان صادر عن ممثل االتحاد األوروبي في القدس باالعتقاالت التي وقعت في نهاية 
األسبوع، مشيرا إلى أن التنديد جاء "على خلفية تقارير عن تزايد االعتقاالت ذات الدوافع السياسية 

 األشهر القليلة الماضية". على ما يبدو من ِقَبل السلطة الفلسطينية خالل
وأكد االتحاد األوروبي أن "العنف ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين 

 غير مقبول".
 24/8/2021الجزيرة.نت، 

 
 الجيش األميركي يجري تجربة على القبة الحديد اإلسرائيلية .33

، أمس، أن المضادات الجوية في الجيش تل أبيب: أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية في تل أبيب
القبة »األميركي، أجرت تجربة ناجحة على منظومة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلية المعروفة باسم 

 «.الحديد
وتمت التجربة في قاعدة عسكرية في نيو مكسيكو جنوبي الواليات المتحدة. وقالت الوزارة إن 

اللتين تشتركان في صناعة « امبرسيت»و« لرفائي»الصناعات الجوية اإلسرائيلية وشركتي 
في الواليات « القبة الحديدية»المنظومة، شاركتا معًا في تنفيذ هذه التجربة. وأوضحت، أن منظومة 

المتحدة، أجرت عدة إضافات على المنظومة اإلسرائيلية لكي تالئم احتياجات الدفاع عن الجيش 
ة بواسطة بطاريات صواريخ توضع فوق البوارج األميركي، فأدخلت إليها التصدي لصواريخ بحري

 الحربية.
 25/8/2021الشرا األوسط، لندن، 

 
 جاريد كوشنر يتبرع ألول حفل ديني يهودي في البحرين .34

الجاليات اليهودية في الخليج العربي أن الكنيس اليهودي  جمعيةكشفت ”: القدس العربي“ -واشنطن
 بعيد بار ميتسفا. 2005ل ألول مرة منذ عام في البحرين، بيت الوصايا العشر، قد احتف
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وأفادت الجمعية، التي لم تعد تتستر على نشاطاتها، أن فتى بار ميتسفا قد قرًا لفائف توراتية، قدمها 
وجاءت هذه المراسم بعد عام  كهدية جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس السابق دونالد ترامب.

 ن وكيان االحتالل اإلسرائيلي.من توقيع اتفاقية التطبيع بين البحري
وأشار البيان إلى أن اليهود احتفلوا، ايضًا، في بار  يهوديًا يعيشون في البحرين. 50ويوجد حاليا 

من  13ويقام حفل بار ميتسفا عادة عندما يبلغ الفتى اليهودي  ميتسفيا في سلطنة عمان مؤخرًا.
 عمره.

 24/8/22021القدس العربي، لندن، 
 
 بقبضة المقاومة "غولدين"قادة الجيش اإلسرائيلي أوقع  ارتكبهخطًأ فادًح  تحقيا يكشف .35

كشف تحقيق من داخل الجيش اإلسرائيلي ألول مرة  -)بي دي ان( -دوت كوم” القدس“ –تل أبيب 
الجمعة ”عن أخطاء تكتيكية ارتكبها قادة الجيش على األرض أدت إلى عواقب وخيمة فيما عرف بـ

يها فقدان آثار الضابط هدار غولدين ومقتل اثنين من زمالءه برفح خالل حرب التي تم ف” السوداء
 .2014على قطاع غزة صيف ” الجرف الصامد“

وبحسب التحقيق، فإن قائد لواء جفعاتي في الجيش اإلسرائيلي خالل تلك الحرب عوفر وينتر 
وتم فيها فقدان آثار  عارض بشدة العملية التي قام بها الجيش قبل تنفيذها ضد أحد أنفاق حماس

الجندي هدار غولدين )وفق رواية الجيش إلى اليوم، حماس اختطفت جثته(، وقتل فيها الضابطين 
 بانيا ساريل وليل جدوني، وفقا لموقع عكا.

حول تلك الحادثة، عارض وينتر، إطالق عملية تهدف إلى ” يسرائيل هيوم“ووفقا بما تداولته صحيفة 
بسبب اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه ويدخل حيز التنفيذ  تحديد موقع نفق لحماس،

 .2014أغسطس  1من صباح يوم الجمعة  08:00الساعة 
ساعة، بمبادرة من األمين العام  72وكان في صباح ذلك اليوم تم إعالن وقف إطالق النار لمدة 

وبالرغم من وقف إطالق النار  لألمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية األمريكي جون كيري،
شرعت قوة تحت قيادة إسرائيلية في تحديد نفق في منطقة رفح. وهاجمت وحدة نخبة تابعة لحماس 
القوة عبر فتحة النفق وقتلوا اثنين منهم وتم سحب جثة جولدين المحتجز في غزة منذ ذلك الحين، 

 وفق رواية الجيش.
إنه يعتقد أنه ليس من الصواب التحرك وقت إعالن وقف وفي التفاصيل، قال وينتر لقادة العملية 

إطالق النار، وقدر أن الخطر على القوة المنفذ سيكون أكبر من فرصة تحديد موقع النفق، وأعرب 
 عن قلقه من أن العملية سوف تتعقد.
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الذي عشية النشاط العملياتي، أعرب وينتر عن معارضته لقائد الفرقة المنفذة آنذاك ميكي إدلشتاين، 
 قرر مع ذلك الموافقة عليه رغم المعارضة من قائد اللواء.

واستند إدلشتاين في موقفه على تنفيذ العملية، إلى حقيقة أن أحدث المعلومات االستخبارية لجهاز 
الشاباك والجيش اإلسرائيلي أنه يوجد في تلك المنطقة الشرقية لرفح نقطة وصول إلى نفق هجومي 

مكانه بعد على الرغم من العمليات العديدة الموجودة في كتيبة جفعاتي  لحماس، ولم يتم تحديد
 للدوريات في القطاع.

وتم تقديم معارضة وينتر في وقت الحق أمام قائد المنطقة الجنوبية آنذاك سامي ترجمان، وفي نهاية 
 مناقشة مطولة، حكم ترجمان لصالح قائد الفرقة، مشيًرا إلى أن العملية ستنفذ.

مواقف وينتر كانت منطقية بالتأكيد، لكن القلق األكبر كان أن “سؤول كبير حضر الجلسة: وقال م
 ”.النفق الذي علمنا بوجوده هناك سيتم تفعيله أيًضا لتنفيذ هجوم ضدنا

وذكر مصدر آخر شارك في المناقشة أن المهمة الرئيسية لعمليات الجيش بالحرب كانت تحديد 
 ومية في وقت قريب.وتدمير جميع أنفاق حماس الهج

لم يكن لدينا بعد ذلك أي وسيلة لتحديد مواقع األنفاق عن بعد، وكان علينا أن نصل “وأضاف: 
 ”.بأجسادنا إلى مدخل كل نفق، وعندها فقط ندمره، لذلك لم يكن هناك بديل عن هذا النشاط

سرائيلي يمكنه وقال هذا المصدر إن العملية استندت أيًضا إلى رأي قانوني أكد أن الجيش اإل
 مواصلة جهوده لتحديد مواقع األنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرته.

مثااًل نموذجيًا على “وأثنى مصدر ثالث بالجيش على وينتر، قائاًل إن سلوكه في الجلسة كان 
 ”.الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها قائد عسكري

ا حذر مما سيحدث لكن تم اتخاذ قرار آخ، لقد قدم وينتر منصًبا مهنًيا منظًما ومنطقًيا، كم“وقال: 
 ”.كان فينتر على حق

لو لم تقع األحداث على األرض، لما كان أحد ليتذكر “وعقب أحد قادة الجيش أيضا بالقول: 
 ”.الخالفات

جاء إلينا “وعقبت عائلة الضابط اإلسرائيلي هدار غولدين الليلة الماضية على ما ورد بالقول: 
يدلشت لتقديم التحقيق في الحادث، وجلسوا معنا في غرفة  2015اين ووينتر في يناير تورجمان وا 

المعيشة وتجادلوا فيما بينهم، وقال وينتر صراحة إنه قاتل طوال الليل ضد هذا النشاط حتى ال 
نتسبب في وقوع إصابات، وهو أيًضا نسي منذ أن بقي جنوده في غزة لم يفعل شيًئا إلعادتهم إلى 

 ”.ى توافق حماس؟منازلهم، حت
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لن نعلق على مضمون المناقشات المغلقة والتحقيقات “وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: 
 ”.العملياتية حول ما حدث

 24/8/2021القدس، القدس، 
 

 اتفاا أوسلو: الممر اإلجباري والنتائج البائسة .36
 أشرف العجرمي

للتوقيع عليه منذ ثمانية وعشرين عامًا، بل  يتكرر تناول اتفاق أوسلو ليس فقط في الذكرى السنوية
وفي كل مناسبة يجري فيها انتقاد السلطة الوطنية. وفي هذه األيام تحولت السلطة في الواقع إلى ما 

فهل كان اتفاق «. حدب وصوب»هو أشبه بكيس المالكمة وتوجه لها االنتقادات واالتهامات من كل 
إليه اليوم هو قدر ال فكاك منه؟ وهل باإلمكان تغيير الواقع  ممرًا إجباريًا؟ وهل ما وصلنا« أوسلو»

الذي نعيش والتقدم نحو االستقالل الوطني، الحلم الذي يراود كل فلسطيني أم أن أننا سنبقى ندور 
 في نفس الدائرة بال مخرج في المدى المنظور؟

ن المبادئ المسمى اتفاق ربما كان الوضع المعقد الذي عاشته منظمة التحرير قادها إلى اتفاق إعال
أوسلو نسبة للعاصمة التي احتضنت المفاوضات حوله، هو ما دفع القيادة الفلسطينية للذهاب إلى 
هذا الخيار بعد أن مرت منظمة التحرير بفترة عصيبة جدًا بعد فقدانها قاعدة االرتكاز المهمة جدًا 

على مركز جديد في تونس التي  في لبنان، وبعد تشتت القيادات الفلسطينية وحصول المنظمة
احتضنتها وأمنت لها ملجًأ ومنحتها حرية العمل، ولكنها كانت بعيدة كثيرًا عن الوطن وعن المواجهة 
المباشرة مع العدو. وبعد استهداف ما تبقى من القوات الفلسطينية في حرب المخيمات في لبنان، 

ة عظيمة ومهمة للنضال الوطني وأعادت التي شكلت رافع 1987وبعد االنتفاضة المجيدة في عام 
منظمة التحرير للواجهة وخاصة بعد إعالن االستقالل وتبني مشروع السالم الفلسطيني، والحوار 

الفلسطيني وعقد مؤتمر مدريد الذي كان يراوح في المكان ولم يتقدم خطوة واحدة بأي  –األميركي 
مستعدة للمغامرة وفحص إمكانية التوصل إلى اتجاه. ووجود حكومة إسرائيلية بقيادة اسحق رابين 

اتفاق ما مع الفلسطينيين. وربما كان هذا أفضل الخيارات المتوفرة في ذلك الوقت. وقد يكون ممرًا 
 إجباريًا فرض على المنظمة بعد سياسة التجفيف العربية التي فرضت عليها.

لية وغير مهنية من الجانب لكن الذي لم يكن إجباريًا هو طريقة التفاوض التي كانت ارتجا
الفلسطيني، وُمحكمة وخبيثة من الجانب اإلسرائيلي. وهذا على األغلب تم بسبب جهل القيادة 
والمفاوض الفلسطيني لطبيعة العدو الذي تتعامل معه. وربما ألنها كانت مستعجلة وتتوقع أن هذه 
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قريب جدًا، وبالتالي ال داعي  هي الطريق التي تقود حتمًا إلى االستقالل وأن تحقيق هذا الهدف
 للتدقيق كثيرًا في التفاصيل التي أصبحت بعد ذلك مقتاًل للفكرة والعملية السياسية برمتها.

وهي ما قادت إلى « أوسلو»من المفيد العودة مرة أخرى للتذكير بأخطاء المفاوض الفلسطيني في 
قادم. وهنا نختصر الحديث بالتركيز  المعاناة التي ال نزال نعيش فصولها اليوم وربما لوقت طويل

على خمس قضايا؛ األولى واألهم هي االعتراف المتبادل غير المتكافئ، فنحن اعترفنا بحق إسرائيل 
في الوجود وهي لم تعترف بحقنا في تقرير المصير في دولة فلسطينية مستقلة، وفقط اعترفت 

فادحًا. أما القضية الثانية فهي عدم بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني. وهذا كان خطأ 
تضمين االتفاق وقفًا شاماًل لالستيطان باعتبار أن اتفاق اوسلو من المفروض أن يقود إلى دولة 

، واستمرار البناء االستيطاني مناقض تمامًا لهذه الفكرة. والخطأ 1967فلسطينية على حدود عام 
ينية المحتلة إلى )أ( و)ب( و)ج( دون أن يعي الثالث الكبير هو القبول بتقسيم األراضي الفلسط

المفاوض الفلسطيني بأنه قد جرى وضع الفلسطينيين في معازل مفصولة تمامًا عن بعضها البعض 
ويتحكم اإلسرائيلي فيها بشكل كامل، بهدف عزل السكان عن األرض والسيطرة عليها. وكان يجب 

ليس فقط في الضفة الغربية بل وبين الضفة  الحفاظ على تواصل إقليمي بين مناطق سيطرة السلطة
وقطاع غزة. والمسألة الرابعة في سلسلة األخطاء هي قضية القدس المحتلة التي لم يتم التفصيل في 
معالجتها بحيث توضع قيود جدية على سياسة إسرائيل التهويدية ضدها، وبحيث تحدد تفاصيل 

ي المفاوض الفلسطيني قضية األسرى ولم يتم الوضع القائم فيها لجهة عدم تغييره. وأخيرًا نس
تضمينها كبند أول في االتفاق، باعتبار أن تبادل األسرى أو اإلفراج عن األسرى في حالتنا يسبق 
تطبيق بنود وقف إطالق النار أو أي اتفاق سالم بين متحاربين. وطبعًا هناك أمور أخرى يمكن 

 االقتصادي وغيره.« سباري»تناولها في هذا السياق ومنها بروتوكول 
غير أنه من الجانب اآلخر اإليجابي ساهم االتفاق في عودة عشرات اآلالف من الفلسطينيين من 
الخارج واإلفراج عن آالف األسرى والمعتقلين. وشكل فرصة جدية للفلسطينيين إلثبات قدراتهم في 

م، والتي ستتحول إلى حكم أنفسهم وفي بناء مؤسساتهم الخاصة التي يديرون من خاللها حياته
مؤسسات دولة فلسطين العتيدة المستقلة. وحصل تقدم في إدارة الوضع الداخلي بعد انشاء الوزارات 
والسلطات واألجهزة المختلفة، وأصبحت السلطة الفلسطينية أشبه بدولة فعلية وأضحت تسيطر 

ضفة وغزة، وبات التنقل بين بطريقة معقولة على المعابر الحدودية، وتم افتتاح الممر اآلمن بين ال
مختلف المناطق الفلسطينية أمرًا يسيرًا. وحصلت دولة فلسطين تحت االحتالل على شرعية دولية 

 أو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة.« غير عضو»مهمة وصواًل إلى االعتراف بها كدولة 
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ماكن المناسبة، أو في قيام نظام ولم يضع االتفاق قيودًا على اختيار األشخاص المناسبين في األ
حكم ديمقراطي وشفاف ومستقيم ونزيه وخال من الفساد والمحسوبيات وسوء اإلدارة حتى لو كان 
تحت االحتالل من الناحية الفعلية. ولكن السلطة ُبنيت على أخطاء قاتلة ولم تراع األسس التي من 

خطاء بدءًا من التعيينات وانتهاء بكل شأنها أن تبني دولة حضارية محترمة ومورست فيها كل األ
التفاصيل. وكانت الكارثة الكبرى في السماح بالفوضى المسلحة في االنتفاضة الثانية التي قادتنا 
للخلف عشرات السنين ودمرت الكثير من االنجازات وال نزال نعاني من آثارها، والتي يعتبر انقالب 

رًا للحلم الوطني. ووصلنا إلى وضع ونتائج بائسة واالنقسام هو أخطرها وأكثرها تدمي« حماس»
 وسلطة منقسمة وشبه محطمة.

مع كل األخطاء والخطايا التي واكبت اتفاق أوسلو وبناء وأداء السلطة، ال تزال السلطة الوطنية 
إنجازًا مهمًا يجب إعادة بنائه وتطويره على طريق بناء مؤسسات دولة فلسطين، وهذا لن يتم بدون 

دارة سليمة خاضعة لرقابة الشعب وسلطته المعبر عنها في مؤسسات مصالحة  وطنية ووحدة شاملة وا 
منظمة التحرير ومؤسسات السلطة نفسها. ولألسف ال نزال بعيدين عن هذا، ولكن لم يفت األوان 

 بعد إلعادة األمور إلى نصابها، ليس بالتدمير بل بالبناء واإلصالح.
 25/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 عاًما دون انتخابات فلسطينية: سلطة أوسلو تقوض الديمقراطية 15  .37

 تحرير نون بوستهيئة 
، حين حصلت حركة حماس على 2006لم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 

أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أي البرلمان المنتخب في األعراف الدولية، واالنقسام الداخلي 
اصل في أعقابه إثر رفض حركة فتح نتائج االنتخابات، ما أدى حينها لفصل قطاع غزة عن الح

الضفة الغربية إدارًيا وسلطوًيا، فبينما تدير السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح الضفة الغربية، تدير 
 حركة حماس شؤون قطاع غزة.

ة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود منذ ذلك الوقت، تنفرد حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطيني
صدار القوانين والتشريعات وتمثيل فلسطين رسمًيا في الخارج،  عباس بإدارة الشؤون الفلسطينية وا 
بينما تمارس من الجهة األخرى شتى الضغوطات على قطاع غزة المحاصر من االحتالل، وذلك 

كومي في أحيان ومنعه في أحيان أخرى، بقطع رواتب الموظفين الحكوميين هناك وتقليص الدعم الح
بهدف سعيها إلرضاخ حركة حماس، وباليد األخرى التضييق على المقاومة الفلسطينية في إطار 

 التنسيق األمني بين سلطة أوسلو واالحتالل.
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في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أخذت  2005مع تفرد محمود عباس بالسلطة منذ عام 
سطينية تتحول شيًئا فشيًئا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة، فسعت حركة فتح الحكومة الفل

إلى مالحقة جميع عناصر حركة  -في أعقاب االنقسام  -والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
حماس، ومن كان ينجو من زنازين االحتالل من أبناء الحركة اإلسالمية كانت سجون السلطة تشرع 

لى جانب ذلك كله، فقد استأثر عباس بإصدار قرارات خارج صالحياته الرئاسية وعدل أبوابه ا له، وا 
 الدستور بما يتوافق مع ديمومة حكمه.

 مجلس تشريعي "مغيب" 
، أصدر عباس قراًرا رئاسًيا يقضي بتشكيل محكمة دستورية عليا، أي أعلى جهة قضائية 2016عام 

باستقالل أفراد القضاء عن أي حزب، عّين أبو مازن أعضاء في البالد، وعلى خالف نص الدستور 
المحكمة الدستورية من أبناء حركة فتح، األمر الذي حمل موجة انتقادات واسعة من األحزاب 
السياسية والمؤسسات الحقوقية، ووصفوا القرار بـ"إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر 

 للشراكة الوطنية".
عامين من تأسيسها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي شكلها الرئيس الفلسطيني الحًقا، وبعد 

المنتهية واليته محمود عباس قراًرا بحل المجلس التشريعي، وجاء في نص القرار: "إن المجلس 
، وقد انتهت مدة واليته 2007-7-5التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 

 ".2010-1-25بتاريخ 
في األثناء، بينما ُحّل المجلس التشريعي بسبب انتهاء واليته، لم تجِر أي انتخابات تشريعية الختيار 

صدر مرسوم رئاسي يقضي بإجراء  2020نواب جدد في مجلس تشريعي جديد، بيد أنه في عام 
الفعل بتشكيل قوائمهم انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية، وبدأت الكتل واألحزاب والمستقلون ب

عداد حمالتهم الدعائية.  االنتخابية وا 
إال أن أجواء الديمقراطية التي استبشر بها الفلسطينيون بعد عقد ونصف على فقدانها لم تدم طوياًل، 

يقضي بتأجيل  2021إذ صدر قرار رئاسي قبيل يوم بدء الدعاية االنتخابية في أبريل/نيسان 
سمى، تحت حجة "ال انتخابات دون القدس"، وهو ما رآه الفلسطينيون االنتخابات إلى أجل غير م

تمسًكا بالحجج الواهية، إذ اقترحت المؤسسات المدنية حلواًل لتجاوز هذه المعضلة، بينما اقترحت 
الفصائل فرض االنتخابات في القدس على االحتالل، فضاًل عما رآه حقوقيون في قرار الرئيس من 

 نة االنتخابات المركزية المخولة الوحيدة بقرارات الشأن االنتخابي. تعٍد على صالحيات لج
 التغول على السلطة القضائية
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في خضم تفردها بالقرارات، لم يقتصر تعدي السلطة على المجلس التشريعي المنتخب من الشعب 
يث عن ديمقراطًيا لحله، بل تعدى األمر إلى تغول واضح على السلطة القضائية، وال بد حين الحد

تعدي السلطة الفلسطينية على القضاء وهيبته واستقالليته، أن نشير إلى حقيقة أن قاضي قضاة 
هو محمود هباش وقد التحق بصفوف حركة فتح بعد  -المستقل دستورًيا الُمحّزب واقعًيا  -فلسطين 

 دخول السلطة األراضي الفلسطينية.
يقضي بحل  2019اس مرسوًما رئاسًيا عام مع غياب المجلس التشريعي، أصدر الرئيس محمود عب

نشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصالح القضاء، قبل أن يمدد واليته  مجلس القضاء األعلى، وا 
الحًقا، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ، ورصدت عدسات الكاميرات 

حاكم في رام هللا، لمنعهم من عقد مؤتمر أجهزة األمن الفلسطينية تمنع القضاة من دخول مجمع الم
 صحفي مطالبين بحل المجلس االنتقالي وا عادة الهيبة للقضاء الفلسطيني وعدالته. 

وفي السياق، أصدر عباس، مطلع العام الحالّي، قراًرا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقراًرا 
بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديالت على بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقراًرا 

، كما قرر ترقية عدٍد من قضاة البداية إلى قضاة 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )
حالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناًء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى  استئناف، وا 

 االنتقالي.
لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خالل أكدت المنظمات الحقوقية حينها أن أي تعديل 

برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء األعلى، فيما أكدت أن المدخل 
 لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو احترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.

 نرحل ويبقون: الثابت من الوزراء 
تعاقب ثالثة رؤساء وزراء على الحكومة الفلسطينية، ومع تشكيل  خالل والية الرئيس عباس،

الحكومات الثالثة توافدت وجوه جديدة على المناصب الوزارية، ومع ذلك، فإن المراقب الجيد للحالة 
الحكومية الفلسطينية يرى ثابًتا من وزراء لم يتغيروا مع تغير الحكومات أو التعديالت الوزارية، 

بشكل غير دستوري، تماًما كما استقر الرئيس في عرشه بمدينة رام هللا بشكل غير  واستقروا كوزراء
 دستوري كذلك.

 الحكومة الفلسطينية األخيرة برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية
، الذي شغل وزير اإلعالم 2007لعل أبرز الوزراء رياض المالكي الذي يشغل منصب وزير منذ عام 

حتى اللحظة، وأحمد مجدالني الذي تنقل منذ عام  2009رجية منذ عام قبل أن يستقر وزيًرا للخا
بين وزير شؤون الجدار واالستيطان والعمل والزراعة، وانتهى إلى وزارة التنمية االجتماعية منذ  2005
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أعوام منصب وزير المالية في  8تولي الحكومة الجديدة مهامها، وشكري بشارة الذي يشغل منذ 
 ية. الحكومة الفلسطين

ومع قراءة سريعة للوزارات أعاله، نرى أن الوزراء الثالث استقروا في أكثر الحقائب الوزارية حساسية 
في الحكومة الفلسطينية، الخارجية والمالية والتنمية االجتماعية، وشهدت هذه الحقائب انتقادات في 

ين والالجئين الفلسطينيين، عملها خالل السنوات الماضية، بتقصير وزارة الخارجية في شؤون المغترب
وضعف التمثيل الفلسطيني الخارجي، ووزارة المالية التي كان لها دور في أزمة رواتب المعلمين عام 

، ويد في قطع رواتب موظفي قطاع غزة، أما التنمية االجتماعية فيذكر الفلسطينيون جيًدا 2016
انون الضمان االجتماعي الذي يأكل المظاهرات التي عمت أرجاء البالد قبل عامين ونيف بسبب ق

 للموظف حقه من راتب بسيط تقدمه الدولة له. 
الغياب القسري للمجلس التشريعي المنتخب وتفرد رجل واحد بالسلطة، يقود الديمقراطية إلى نفقها 
المظلم، عدا عن القرارات التي تقوض استقالل السلطة القضائية وتفسح المجال للهيمنة المطلقة 

ما يعني تعدًيا واضًحا على حق المواطن الفلسطيني بقضاء عادل ومستقل بعيًدا عن الساسة  عليها،
 واألحزاب.

 24/8/2021موقع نون بوست، 
 
 على جدول المحادثات بين بينيت وبايدن "التسوية"تفرض  "حماس" .38

 ليكس فيشمانأ
ئيس الوزراء، نفتالي تنظم "حماس" اضطرابات عنيفة على نحو خاص قبيل وفي أثناء اللقاء بين ر 

 بينيت، والرئيس األميركي، جو بايدن، والذي سينعقد، غدا الخميس.
لقادة "حماس" مصلحة في طرح التسوية في غزة كموضوع مركزي على الطاولة في المحادثات بين 
الرجلين. تتوقع "حماس" أن تمارس الواليات المتحدة ضغطًا على إسرائيل، وأن تكون شريكا في 

وفي إعمار القطاع. وعليه فكل محاولة إسرائيلية لمصالحة "حماس" من خالل تسهيالت  التسوية
 وامتيازات مآلها الفشل مسبقًا.

لم يكن السلوك اإلسرائيلي في األسبوع األخير على حدود القطاع فشال عسكريا تكتيكيا فقط في 
طيني كي ال يتفاقم الوضع، محاولة الحتواء االضطرابات واالمتناع عن اإلصابات في الجانب الفلس

 في قراءة الصورة السياسية. -لوزير الدفاع ورئيس الوزراء  –فقد كان هذا أساسا فشاًل استراتيجيًا 
في إسرائيل اعتقدوا أنه يمكن شراء مزيد من الهدوء بالمال، ولم يفهموا أن "حماس" ترى في هذه 

قتصادية، بل أن تحقق ضغطًا أميركيًا االضطرابات فرصة لتحقق أكثر بكثير من بضعة إنجازات ا
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على إسرائيل كي تحرك تسوية كاملة، بما فيها تحرير السجناء. على أقل من هذا لن تعطي "حماس" 
 إسرائيل تهدئة طوعية.

هذا الخطأ االستراتيجي لم يكن لمرة واحدة، وعلى ما يبدو سيكرر نفسه، إذ إن غانتس كوزير للدفاع 
س أركان: قد تكون خطابيته تحسنت ولكن ليس المضمون. عندما تكون ال يختلف عن غانتس كرئي

مغلقا على مفهوم في عدم حل المشاكل بل فقط كسب الوقت فإن هذا يرتد إليك كالسهم. اعتادت 
"حماس" على القصف الجوي المحدود على كل بالون. وطالما ال تالحظ قدرة إسرائيلية أخرى فان 

مصريون حذرونا. منذ بداية آب أوضحوا لمحافل األمن بأن "حماس" بوسعها أن تتعايش مع هذا. ال
ستكسر الجمود، وستستأنف المواجهات العنيفة، بل إن وزير المخابرات المصري تكبد عناء الوصول 
إلى هنا، حيث التقى وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وطلب منهما االقتراب من "حماس" في مواضيع 

ولما كانت إسرائيل منغلقة على مفهوم رشوة "حماس" كي تكسب الوقت،  مدنية ألجل تخفيض التوتر.
فإنها وقعت مرة أخرى في الفخ ذاته: دفعت، وجعلت نفسها أضحوكة، وتلقت الضرب. وبالذات في 
األسبوع الذي عربد في نهايته الفلسطينيون على الجدار أقرت إسرائيل تسهيالت بحجوم لم يشهد لها 

دخال العتاد اإللكتروني بديل مثيل هنا منذ ز  من بعيد، بما في ذلك إصدار آالف تصاريح العمل، وا 
 ومواد البناء إلى غزة.

أخذ وزير الدفاع على عاتقه شخصيا "مهمة" إيجاد الصيغة الصحيحة بين قطر وحماس بحيث 
تس تسمح بتحويل المال إلى القطاع بغير وساطة حقائب األموال النقدية. وهكذا بينما يتباهى غان

بالثناء الذي أغدقه عليه مسؤولون في اإلدارة األميركية على الحل اإلبداعي الذي أقره، أشارت 
"حماس" وقادة الفصائل في القطاع نحوه باإلصبع الوسطى: فهم ليس فقط لم يشكروه على سخائه 

 بل أعلنوا أن االضطرابات ستستمر، بل ستحتدم مع حلول موعد اللقاء في واشنطن.
فعل إسرائيل في حالة عشرات المصابين الفلسطينيين على الجدار في الوقت الذي يجلس وماذا ست

 فيه رئيس الوزراء بينيت أمام الرئيس بايدن؟
 "يديعوت"

 25/8/2021األيام، رام هللا، 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 27 ص             5614 العدد:             8/25/2021 األربعاء التاريخ: 

 

                                    

 :كاريكاتير .39

 
 18/7/2021"، 21موقع "عربي 


