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 .1ملك األردن :إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين خط أحمر
عمان  -أ ف ب :أكد ملك األردن عبد هللا الثاني يوم (األربعاء) رفض بالده فكرة إقامة كونفيدرالية

مع الفلسطينيين ،مشدداً على أن هذا الموضوع «خط أحمر بالنسبة لألردن» ،وفق بيان صدر من

الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك عبد هللا قوله خالل لقائه متقاعدين عسكرين والمحاربين القدامى« :نسمع كل

عام عن موضوع الكونفدرالية ،وجوابي ،كونفدرالية مع من؟ هذا خط أحمر بالنسبة لألردن» .وأضاف

«الكل يعلم موقف األردن القوي والشجاع في هذا الموضوع .وليس عندي خوف من أي مؤامرة على
األردن من وضع القضية الفلسطينية» .وأكد الملك أن «موقف األردن ثابت وراسخ وأنه ال بديل عن

حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ،وأي طرح خارج هذا اإلطار ال قيمة

له».
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 .2مصادر إعالمية :عباس يطلب ثمناً كبي اًر للمفاوضات وعودة العالقة مع واشنطن

رام هللا :قالت مصادر إسرائيلية وأميركية ،إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،اشترط منن أجنل لقناء
ال نرئيس األميركنني دونالنند ترمننب ،تعويضننا سياسننيا عننن إعالنننه حننول القنندس واقالننة طنناقم المفاوضننات

األميركي الحالي .ونقل التلفزيون اإلسرائيلي عنن هنذه المصنادر ،أن عبناس أبلن ذلنك للوسنطاء النذين
حاول ترمب االستعانة بهم إلقناع الرئيس الفلسطيني بلقائه.

وج نناء ف نني التقري ننر أن «ترم ننب اس ننتعان ب نناألردن ومص ننر للض نن،ط عل ننى أب ننو م ننازن ،م ننن أج ننل إع ننادة

العالقات الفلسطينية األميركية كمقدمة إلعادة إطالق المفاوضات».

وبحسب المصادر ،فقد دعا الرئيس ترمب أبو منازن للقائنه فني األمنم المتحندة فني  20الشنهر الحنالي،

حيث من المقرر أن يلقني خطابنه السننوي أمنام الجمعينة العامنة .لكنن أبنو منازن اشنترط د ارسنة الفكنرة،

إذا قننام ترمننب بعننزل جميننع طنناقم المفاوضننات الحننالي ،ورفننض مسننؤولون فلسننطينيون التعقيننب علننى
صننحة تلننك التسنريبات ،لكنننهم قننالوا إن أي لقنناء بننين عبنناس وترمننب لننن يحنندث مننن دون ثمننن سياسنني

كبيننر .وقننال مصنندر لن ن«الشننرق األوسننط»« :مننن دون الت ارجننع عننن ق نرار إهننداء القنندس إلس نرائيل ،فلننن
يكون هناك تقدم عن طريق األميركيين ،ولن يذهب الرئيس ليعطي ترمب هدية لقائه».

وأضنناف المصنندر« :يجننب الت ارجننع عننن الق نرار ،أو أن يعلننن ترمننب أن القنندس الش نرقية هنني عاصننمة
الفلسطينيين .هذا هو التعويض الوحيد المقبول إلى جانب التراجع عن المس بقضية الالجئين».

الشرق األوسط ،لندن2018/9/6 ،

 .3الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة وتصفه بالشجاع
رام هللا :رحبت الرئاسة الفلسطينية ،بالقرار الذي اتخذته حكومنة البناراوواي بسنحب سنفارتها منن مديننة
القدس المحتلة الى تل ابيب ،ووصفته بالقرار الشجاع .وقالنت فني بينان لهنا مسناء الينوم األربعناء ،إن
هننذا الق نرار ينسننجم مننع ق ن اررات الشننرعية الدوليننة ،وجنناء ثم نرة للجهننود الدبلوماسننية الفلسننطينية الحكيمننة

والحثيثننة فنني تبيننان خطننر نقننل السننفارات ال نى القنندس علننى عمليننة السننالم فنني الشننرق األوسننط واقامننة
الدولننة الفلسننطينية المسننتقلة وعاصننمتها القنندس .واكنندت علننى أن هننذه الخطننوة الشننجاعة مننن حكومننة
الب نناروواي تش ننكل نموذج ننا يحت ننذف لك ننل ال نندول ف نني مواجه ننة االطم نناع اإلسن نرائيلية ،ولمح نناوالت االدارة

األميركية أن تفرضه على العالم عندما نقلت سفارتها الى القدس ضمن ما يسمى بصفقة القرن.

وثمنت الرئاسة ،مواقف كل الدول التي رفضت الخطوة األميركية واعتبرتهنا خطن ار يهندد عملينة السنالم

برمتها في المنطقة .ووجهت تحية شكر وتقدير لدولة الباراوواي على هذا الموقف النبيل والحكيم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2018/9/5 ،
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 .4فلسطين تقرر فتح سفارة في باراغواي عقب إعالن األخيرة إعادة سفارتها من القدس لتل أبيب
رام هللا :أعلن وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي وبناء على تعليمات الرئيس محمنود عبناس،

أن دولننة فلسننطين قننررت فننتل سننفارة لهننا فننو ار فنني عاصننمة بنناروواي اسونسننيون ،تقنندي ار لموقننف حكومننة
باراوواي وتنفيذا للتعهد الذي أعطاه المالكي بفتل سفارة لبالده فو ار في البروواي.

وحنث المننالكي عدينند النندول علننى فنتل سننفارات لهننا فنني بنناراوواي تقندي ار لهننذا الموقننف المبنندئي المشننرف
الذي اتخذته حكومة باراوواي ،مؤكدا أنه سيتابع القرار فنو ار منع نرينره وزينر خارجينة بناراوواي لوضنع

اآلليات المناسبة لتنفيذه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2018/9/5 ،

 .5منظمة التحرير :سنتوجه إلى المحاكم الدولية من أجل منع االحتالل من هدم قرانا ومددنا

ذكننرت وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية ،وفــا ،2018/9/5 ،مننن القنندس ورام هللا ،أن منرمننة

التحريننر الفلسننطينية ح ن وذرت حكومننة االحننتالل االس نرائيلية مننن أي مسنناس بقريننة الخننان األحمننر شننرق
الق نندس المحتل ننة ،او تهجي ننر س ننكانها ،واعتب ننرت ذل ننك بمثاب ننة جريم ننة ح ننرب وانته نناك للق ننانون ال نندولي
االنساني ولكل األعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .وقال عضنو اللجننة التنفيذينة لمنرمنة

التحريننر الفلسننطينية ورئننيس دائ نرة حقننوق االنسننان والمجتمننع المنندني فنني المنرمننة أحمنند التميمنني ،إن
القرار الذي أصدرته المحكمة االسرائيلية العليا يوم األربعاء ،والذي رفضنت فينه التمناس سنكان الخنان

األحمر وأمرت بإخالء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي إلخفاء نوايا الحكومة
االسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها.

مننن جهتهننا ،أدانننت عضننو اللجنننة التنفيذيننة لمنرمننة التحريننر حنننان عش نراوي سياسننة التطهيننر العرقنني

والتهجي ننر القس ننري الت نني تنتهجه ننا دول ننة االح ننتالل للقض نناء عل ننى الوج ننود الفلس ننطيني ،وسن نرقة األرض

والممتلكات .وقالت في بيان لها ،يوم األربعاء ،تعقيبا على قرار إخالء وهدم قرية "الخان األحمنر "إن
هنذا القنرار ويننر القننانوني والالأخالقنني ين تي اسننتكماال لسلسنلة جنرائم الحننرب التنني ترتكبهننا إسنرائيل فنني

الخان األحمر بهدف تنفيذ مخطط  E1االستيطاني.

وجاء في الحياة الجديدة ،رام هللا ،2018/9/5 ،منن القندس ،أن رئنيس دائنرة شنؤون القندس فني منرمنة
التحرير الفلسطينية ووزير القدس عدنان الحسيني ،قال يوم األربعاء ،إن قنرار محكمنة االحنتالل بحنق

قرية الخان األحمر لم يكن عادال ،وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل وقف عملية الهدم .وقنال سننتوجه
إلى المحاكم الدولية من أجل منع االحتالل من هدم قرانا ومددنا.
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حل الدولتين
 .6سفير فلسطين لدى واشنطن :إدارة ا
ترمب تتحمل مسؤولية قتل ّ
حمل السفير الفلسطيني لدف الوالينات المتحندة األمريكينة ،حسنام زملنط ،واشننطن مسنؤولية منا
رام هللا :و
يتعن ن هنرض لن ننه الخن ننان األحمن ننر من ننن تهدين نندات بالهن نندم ومصن ننادرة األ ارضن نني .وقن ننال زملن ننط ،إن الحكومن ننة
اإلسرائيلية "المتطرفة" بزعامنة بنينامين نتنيناهو تسنعى إلنى فصنل الضنفة ال،ربينة إلنى شنطرين ،شنمالي
وجنوبي ،عبر مصادرة أراضي الخنان األحمنر .تصنريحاته جناءت مسناء األربعناء ،خنالل لقناء نرمتنه

دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منرمة التحرينر منع مجموعنة منن طنالب الد ارسنات العلينا منن

الجامعنات األميركيننة فني مقننر المنرمنة بنرام هللا .وأوضنل أن لنندف النرئيس دونالنند ترمنب وفريقننه "قائمننة
روبنات" إسنرائيلية قندمها لنه نتنيناهو ،وتضنمنت القائمنة طلنب إونالق السنفارة الفلسنطينية فني واشنننطن،

ونقل السفارة األميركية إلى القدس وشطب حق العودة لالجئين وفصل وزة نهائيا عن الضفة ال،ربية.

وأردف" :وتتضننمن قائمننة الروبننات اإلسنرائيلية التواطننؤ مننع قتننل حننل النندولتين مننن خننالل السننكوت عننن

استكمال المخطط اإلسرائيلي باستعمار ما تبقى من الضفة ال،ربية".

قدس برس2018/9/5 ،

 .7الهباش :قرار االحتالل بحق الخان األحمر يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني

رام هللا :أكنند قاضنني قضنناة فلسننطين ،مستشننار ال نرئيس للشننؤون الدينيننة والعالقننات اإلسننالمية محمننود

الهبننا  ،أن قنرار المحكمننة العليننا لالحننتالل بحننق قريننة الخننان األحمننر «يهنندف إلننى عننزل القنندس عننن
محيطه ننا الفلس ننطيني ،وفص ننل ش ننمال ض ننفة ال،ربين نة ع ننن جنوبه ننا» ،وق ننال «القن نرار يؤك نند أن الطبيع ننة
العنصن نرية والعقلي ننة اإلجرامي ننة ه نني الت نني تق ننود المؤسس ننة الحاكم ننة ف نني إسن نرائيل ،بم ننا فيه ننا المؤسس ننة
القضائية ،والقانونية ،وأشار إلى أن «معركة الخان األحمر مصيرية ونقطة فاصلة فني ملحمنة الندفاع
عن المدينة المقدسة وحمايتها».

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

 .8وزارة الداخلية بغزة :شهيد بانفجار عرضي بمقر إدارة هندسة المتفجرات
و نزة :أفننادت و ازرة الداخليننة واألمننن الننوطني ،بوقننوع انفجننار عرضنني فنني مقننر إدارة هندسننة المتفج نرات
بالمديرية العامة للشرطة (الجوازات) ورب مدينة وزة ،مساء اليوم األربعاء 5/9/2018م.

وأوضحت في بيان مقتضب تلقت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه ،أن االنفجار ناجم عن اشتعال منواد

متفجنرة أثننناء المعاينننة والفحن

التاريخ :الخميس 2018/9/6
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( 42عاماً) من إدارة هندسة المتفجرات .وذكنرت أننه تمنت السنيطرة علنى الحرينق النذي خولفنه االنفجنار
من قبل قوات الشرطة والدفاع المدني.

فلسطين أون الين2018/9/5 ،

 .9استقالة جماعية لعدد من قضاة المحكمة العليا الفلسطينية احتجاجا على تعديالت قانونية مقترحة
رام هللا :قال ننت جمعي ننة ن ننادي القض نناة الفلس ننطينيين ،األربع نناء ،إن قض نناة المحكم ننة العلي ننا الفلس ننطينية،
تقدموا باستقاالت جماعية احتجاجا على تعديالت قانونية مقترحة اعتبروهنا “تمنس اسنتقالل القضناء”،
فيما كشف رئيس النادي أن عدد المستقيلين هو  14فقط من أصل  27قاضيا.

وتعنند المحكمننة الفلسننطينية العليننا ،أعلننى سننلطة قضننائية فنني الننبالد ،وتضننم  27قاضننيا ومقرهننا الضننفة

ال،ربي ننة .وأوض ننحت الجمعي ننة عل ننى ص ننفحتها ف نني موق ننع فيس ننبوك ،أن قض نناة المحكم ننة العلي ننا “عق نندوا
اجتماعا اليوم في رام هللا ،وسنط الضنفة ال،ربينة ،طنالبوا خاللنه النرئيس محمنود عبناس ،بعندم االلتفنات

إلننى توصننيات لجنننة تطننوير القضنناء (الخاصننة بتعننديل قننانون السننلطة القضننائية) لمساسننها باسننتقالل

القضنناء ومبنندأ الفصننل بننين السننلطات” .ووصننف القضنناة تلننك التوصننيات ب نهننا “وسننيلة سننهلة إلحكننام
السيطرة على القضاء واخضاعه بشكل كامل من قبل السلطة التنفيذية”.

وأشننار القضنناة إلننى أنهننم “وضننعوا اسننتقاالتهم تحننت تصننرف رئننيس نننادي القضنناة (أسننامة الكيالننني)،

لتقننديمها إلننى رئننيس مجلننس القضنناء األعلننى (عمنناد سننليم) ،فنني حننال تننم اإلعننالن عننن تعننديل قننانون

السلطة القضائية ،وستدخل االستقاالت حيز التنفيذ في حال التعديل على القانون”.

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

" .10الشعبية" :تصريحات عباس حول اتفاقه مع "الشاباك" أمر مخجل ومعيب

وزة  -أحمد المصري :أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،ماهر مزهر ،أن
مشددا على أن
ادعاءات السلطة في رام هللا وقوفها ضد "صفقة العصر" األمريكية" ،يفنده الواقع"،
ً
جملة من الممارسات التي تقوم بها ليست إال تمري اًر لهذه الصفقة.
"إن من يدعي تصديه للمؤامرات الخارجية ال بد عليه
وقال مزهر في حوار مع صحيفة "فلسطين" :و
أن يعزز صمود شعبنا الفلسطيني ،وأن يرفع اإلجراءات العقابية اإلجرامية ضده" والمفروضة منذ ما

أساسيا من تنفيذ صفقة
شهرا .وأكمل" :عقوبات السلطة ضد قطاع وزة إذا لم تكن جزًءا
ً
يزيد عن ً 18
العصر ،فهي تصب في صالحها".
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وفي ش ن آخر ،شدد مزهر على أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول اتفاقه مع جهاز
ت،ول
مخابرات االحتالل اإلسرائيلي بنسبة " ،%99أمر مخجل ومعيب" ،وت تي في رل استمرار و

االحتالل على شعبنا الفلسطيني واستمرار جرائمه وانتهاكه لحقوق األسرف والشهداء.
ٍ
مناف للقيم الوطنية والنضالية ،ومخالف للق اررات الرئيسية
وقال :إن التعاون والتفاهم مع االحتالل

المنبثقة عن المجلسين الوطني والمركزي ،الداعية إلنهاء العالقة مع االحتالل ،ووقف التعاون معه،

فيما أن عدم تنفيذ ذلك يجعل من ق ارراتهما "ال تساوي الحبر الذي كتبت به".

ورأف أن استمرار التنسيق األمني يمثول طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني في رل ما يحاك ضده

من مؤامرات ،وتنكر االحتالل الواضل لحقوقه ،ويعزز من فرض االحتالل للواقع الذي يريد بعيدا

عن وجود ردة فعل للمقاومة المالحقة بفعل التنسيق األمني.

وفي ش ن منفصل ،أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ،أن حديث رئيس السلطة حول ملف
التهدئة ب نه لن يمر إال على جثته" ،أمر معيب" ،مضيفا "من المخجل والمعيب أن يتحدث عباس
بهذه الل،ة اذا كان يريد أن يفشل التهدئة من أجل إحداث المزيد من الض،ط واآلالم على شعبنا

ب،زة".

وفيما يتعلق بملف المصالحة ،انتقد مزهر رد حركة فتل على الورقة المصرية الجديدة بش ن

المصالحة ،مشي ار إلى أن الوقائع تلفت إلى أنه "أسوأ من الرد األول" ،فيما باتت تتكلم عن سلطة

واحدة وقانون واحد وسالح واحد .وقال :إن السلطة عادت للمربع األول الذي يهدف نحو تحقيق
الهيمنة والسيطرة على قطاع وزة ،بينما كان األولى أمامها الذهاب نحو تنفيذ اتفاقات المصالحة

وليس استحداث نقاط جديدة خالفية ومرفوضة.

وأكد من جهة أخرف خطورة الحديث المتكرر للسلطة حول ملف الكونفدرالية مع األردن ،مشي ار إلى
أن الحديث حول هذا األمر وفي هذا التوقيت ي تي إلضعاف القضية الفلسطينية ،وفي وقت وقف

الشعب الفلسطيني مفشال لتمرير "صفقة العصر األمريكية".

فلسطين أون الين2018/9/5 ،

 .11حماس :أي اتفاق بشأن التهدئة لن يكون مقابل أي ابتزاز سياسي
خانيونس  -نور الدين ال،لبان :قال محمود مرداوي ،القيادي في حركة حماس :إن األيام القادمة
مصيرية؛ "فإما أن تقوم إسرائيل ومصر بإيجاد حل نهائي وقرار مناسب لحل المشكلة ،واما أن يكون

الخيار الثاني هو التصعيد" .وبش ن مباحثات التهدئة مع االحتالل ،قال مرداوي" :ما يحصل اآلن

هو عبارة عن تقديم عروض ،ولم توقع أي اتفاقات ،وأي اتفاق يوقع لن يكون مقابل أي ابتزاز
التاريخ :الخميس 2018/9/6
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سياسي ،وهذا بتوافق جميع فصائل المقاومة" .وأضاف خالل لقاء سياسي نرمته الدائرة السياسية
بحركة حماس بخانيونس" :ال يمكن أن نجعل ملف المصالحة والبحث عنها معيقا إلدارة الصراع مع

العدو اإلسرائيلي.

وأشار إلى أن ملف المصالحة ما زال معقداً وشائكاً ،منبها إلى وجود تراجع في الملف بسبب موقف
رئيس السلطة محمود عباس .وأكد أن رد حركة فتل على الورقة المصرية "لم يتطرق إلى رفع
العقوبات عن قطاع وزة ،وهو ما ال يقبل به أي وطني فلسطيني".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

" .12الجهاد" :مفهوم التهدئة المتداول هو كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني كما شعوب العالم
خانيونس  -نور الدين ال،لبان :قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالل لقاء
سياسي نرمته الدائرة السياسية بحركة حماس بخانيونس :إن مفهوم التهدئة المتداول في اآلونة

األخيرة ،هو كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني كما شعوب العالم.

وأوضل أن مسيرات العودة عندما انطلقت كانت بإبداع الفصائل الفلسطينية ،مؤكداً أنه ألول مرة في
تاريخ النضال الفلسطيني تجتمع الفصائل بكل فئاتها على هذا الشكل من النضال؛ وهو ما يعرف

بمسيرات العودة .وأشار إلى أن الفصائل ذهبت للقاهرة من أجل أن يكون هناك تفاهمات حول تثبيت
وقف إطالق النار عام  ،2014وتحقيق ما اتفق عليه من فتل للمعابر وتوسيع مساحة الصيد والمعبر

المائي والمطار وويرها من البنود .ونبه إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد تسلمت الشق المدني من

اتفاق وقف إطالق النار عام  ،2014وأنتجت لنا تفاهمات "سيري" التي ترتب عليها حصار جديد
ضد الشعب الفلسطيني ،تمثل بوقف إعادة اإلعمار واوالق المنافذ وعدم توسيع مساحة الصيد وزيادة

االعتداءات على المزارعين الموجودين شرق القطاع .وتابع" :عندما نتحدث عن مصالحة فلسطينية
يجب أن نتحدث عن تخفيف المعاناة عن سكان قطاع وزة ،وأول تخفيف لهذه المعاناة هو وقف

العقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

" .13الشعبية" :التوافق الوطني والعودة التفاقات  2011البوابة الرئيسة لمعالجة الوضع الفلسطيني
خانيونس  -نور الدين ال،لبان :قال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :إن

البوابة الرئيسة لمعالجة كل الوضع الفلسطيني هي بوابة التوافق الوطني والعودة التفاقات 2011

باعتبارها نقطة ارتكاز ومحل إجماع كل قوف وفصائل الشعب الفلسطيني.

التاريخ :الخميس 2018/9/6
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وأكد خالل لقاء سياسي نرمته الدائرة السياسية بحركة حماس بخانيونس :ضرورة إحداث ت،يير
وت ثير في الساحة الفلسطينية عبر تشكيل أكبر ائتالف وطني من أجل الحفاظ على تنفيذ هذا

االتفاق ،ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية التي هي سر االنتصار على االحتالل.

وأضاف" :نريد أن نبحث عن صي،ة توافقية تلزم كل األطراف ب ن تكون جزءا أصيال من هذه اللوحة
الوطنية التي ال يمكن أن نستعيد بوصلة الوحدة الوطنية إال من خاللها".

ونبه إلى أنه وبمجرد اندالع مسيرات العودة بدأت كل األطراف الدولية والعربية التحرك من أجل

وقفها وااللتفاف عليها ،مشدداً على ضرورة استمرار الحراك مع تقليل الخسائر لدف أبناء شعبنا
وتعريم خسائر االحتالل ،وصوال إلى كسر الحصار بالكامل عن قطاع وزة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

" .14الديمقراطية" :األولوية لكسر الحصار
خانيونس  -نور الدين ال،لبان :قال طالل أبو رريفة ،القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير

فلسطين خالل لقاء سياسي نرمته الدائرة السياسية بحركة حماس بخانيونس" :إن األولوية لدينا هي
كسر الحصار عن شعبنا في قطاع وزة وايجاد حياة كريمة للمواطن من أجل تعزيز صموده في
مواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف" :قلنا للجميع إنه علينا أن نتعاضد مع كل الفر

المطروحة على قاعدة االستثمار من أي

طرف كان يقدم رؤف ومقترحات لكسر الحصار عن وزة ،وفق قاعدة ومبداً عدم االستعجال في
قطف الثمار" .وتابع" :أقصر الطرق لحل أزمات قطاع وزة هو إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
الوطنية" ،مشي اًر إلى عدم وجود إرادة سياسية حتى اللحرة لدف بعض األطراف الفلسطينية ،في إشارة

إلى حركة فتل التي تعطل إنجاز المصالحة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

" .15الجهاد" :قرار إخالء الخان األحمر سياسي وجريمة تطهير عرقي
ّ
ّ
وزة :قالت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين :إن قرار المحكمة العليا التابعة لسلطات االحتالل
اإلسرائيلي إخالء الخان األحمر وهدمه" ،قرار سياسي وجريمة تطهير عرقي جديدة".

ونبه مدير المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي في وزة ،داود شهاب ،في تصريل صحفي
و
تعقيبا على قرار االحتالل ،إلى أن جريمة االحتالل بحق الشعب
مقتضب له اليوم األربعاء،
ً

الفلسطيني "تُرتكب في رل العجز العربي" .وقال شهاب :إن ما يحدث في الخان األحمر يحتم علينا
التاريخ :الخميس 2018/9/6

العدد4730 :

ص

11

وعد أن "سياسات
ال فلسطينيين أن نعتمد على مكامن القوة لدينا لمواجهة هذه السياسات بكل قوة .و
مباشر في كل
ًا
سببا
السلطة ورهانها على التسوية واصرارها على االلتزامات المنبثقة عن أوسلو كانت ً
هذا التآكل الذي تعرضت له األرض الفلسطينية" .ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الخروج في

"مسيرات وضب" في كل مكان لمواجهة القرار اإلسرائيلي بحق تجمع الخان األحمر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

 .16حماس :قرار هدم "الخان األحمر" جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء
دعت حركة حماس مختلف شرائل شعبنا الفلسطيني إلى االنتفاض في وجه االحتالل اإلسرائيلي
ومقاومته بالوسائل كافة لوقف إجرامه ووطرسته ،وافشال مخططاته االستيطانية التوسعية.

وعدت الحركة في تصريل صحفي األربعاء قرار ما يسمى المحكمة اإلسرائيلية العليا اليوم بإخالء

وهدم تجمع الخان األحمر بالقدس المحتلة ،جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء

بحق أبناء شعبنا .وأكدت أنه أنه ال رادع لهذا المحتل إال بالمقاومة ،وأنه لن يعيد حساباته باوتصاب
مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إال بزعزعة أمنه ،ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا.

وطالبت السلطة بإطالق يد شعبنا في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر ألهلنا في الخان األحمر

دون أي تضييق أو تحديد .ودعت حركة حماس ،الفصائل الوطنية واإلسالمية والمؤسسات الفاعلة
إلى اعتبار هذا األسبوع أسبوعاً وطنياً تُنرم فيه التراهرات واالحتجاجات وصوالً لتشكيل أكبر حالة
إسناد شعبي ألهلنا في الخان.
موقع حركة حماس ،غزة2018/9/5 ،

 .17فتح تدعو لالعتصام في قرية الخان األحمر منعا لهدمها
رام هللا :دعت حركة فتل أبناء شعبنا لالعتصام والتوافد لقرية الخان األحمر ،والدفاع عنها أمام القرار
البربري الصادر عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم القرية وترحيل أهلها.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتل أسامة القواسمي ،في تصريل صحفي اليوم

األربعاء ،أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا هو قرار سياسي فقط ال عالقة للقانون وال للقضاء به،
وهو قرار عنصري مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية ،واعتداء على المواطنين أصحاب األرض

األصليين ،واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته.
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ودعا كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية ووير الرسمية والنقابات والطالب والعشائر الى

التوافد المستمر للخان األحمر ،باعتبار ذلك نضاال ورباطا واستم ار ار لمعركة القدس والدفاع عنها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/5 ،

 .18البطش :مسيرات العودة مستمرة رداً على الق اررات األمريكية الجائرة بحق الفلسطينيين

وزة :أكد منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البط  ،أن هذه المسيرات

تستمر رداً على الق اررات األمريكية الجائرة بحق الفلسطينيين ،التي كان آخرها محاولة الواليات

المتحدة «تصفية األونروا» .وأوضل أن اإلجراءات األمريكية التي وصفها بن «الرالمة» ضد الشعب

أن الواليات
الفلسطيني هي «حلقة من حلقات تذويب وتصفية القضية الفلسطينية» ،مشي اًر إلى و
المتحدة األمريكية بذلك تثبت انحيازها الكامل من جديد لصالل االحتالل ،وأنها تسعى من وراء هذه

الخطوة إلنهاء الوجود الفلسطيني .ودعا البط

الفلسطينيين للرد على القرار األمريكي من خالل

«االستمرار في مسيرات العودة ،واتمام المصالحة الفلسطينية» .وأضاف «لن نتوسل حقوقنا وحياة
كريمة من إدارة البلطجي (دونالد) ترامب ،بل سنختار قرار المواجهة واالستمرار في مسيرات العود

وكسر الحصار الرالم».

وأكد أن المقاومة الفلسطينية «سترل تحمي رهر الشعب الفلسطيني وسترل الدرع الواقي لشعبنا من

االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحقه».

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

ضد محاوالت صنع أسلحة دقيقة في سورية ..ولن نسمح بإقامة قواعد إيرانية هناك
 .19نتنياهو:نعمل ّ
علق رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،على الضربات الصاروخية التي وجهتها
إسرائيل لمواقع عسكرية في ريف حماة مساء يوم الثالثاء ،قائال" :يجب العمل ضد محاوالت إنتاج

أسلحة عالية الدقة في سوريا" .وفي مستهل جلسة حكومية ،أضاف "إسرائيل مصممة على منع إيران
ووكالئها من إقامة قواعد عسكرية في سوريا ونحن نعمل إلحباط المحاوالت".

المستقبل ،بيروت2018/9/5 ،
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 .20ليبرمان :سيتم إخالء الخان األحمر
االحتالل اإلسرائيلي ،أفي،دور ليبرمان ،بقرار المحكمة

رحب وزير جي
القدس المحتلة – األناضول :و
العليا اإلسرائيلية ،اليوم األربعاء ،هدم واخالء تجمع الخان األحمر الفلسطيني شرقي القدس المحتلة.

وقال ليبرمان في ت،ريدة على حسابه في "تويتر" ،اليوم ":سيتم إخالء الخان األحمر ،أهنئ قضاة

المحكمة العليا على قرارهم الشجاع" ،وفق زعمه .ولفت ليبرمان النرر الى أن القرار جاء روم

احتجاجات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واليسار اإلسرائيلي ودول االتحاد األوروبي.

وأضاف ليبرمان ":ال أحد فوق القانون ،ال أحد يمنعنا من ترسيخ سيادتنا".

فلسطين أون الين2018/9/5 ،

 .21وثيقة للخارجية اإلسرائيلية تكشف مخطط تل أبيب الدبلوماسي للعام المقبل
الناصرة ن «القدس العربي» :يستدل من وثيقة وضعتها و ازرة الخارجية اإلسرائيلية ،وكشف عنها أمس،

أن إسرائيل تخطط لتطوير عالقاتها مع «دول عربية معتدلة «والتركيز على تشجيع دول أخرف

تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لها.

وتحدد الوثيقة وايات السياسة الخارجية للعام المقبل ،وتركز باألساس على إيران ومواجهتها في

الحلبة الدولية وخاصة بكل ما يتعلق باالتفاق النووي بعد انسحاب الواليات المتحدة منه .كما تناولت
الوثيقة العالقة مع الفلسطينيين في الضفة ال،ربية وقطاع وزة ،ولكن من خالل دول عربية

«براوماتية «.

وتقضي بإنشاء إسرائيل منرومة ض،وط تضمن التوصل إلى اتفاق (نووي) معدل يوفر ردا على
العيوب في اتفاق فيينا الذي أل،ته الواليات المتحدة روم التوقيع عليه.

وكانت وثيقة األهداف لعام  2018قد حددت الهدف في هذا السياق بن»ترسيخ خطوط حمراء» و»لجم

إيران من التقدم في برنامجها النووي ،قبل أي شيء آخر».
وشددت الوثيقة على وجوب إجراء نقا

مع المجتمع الدولي والتشديد على «إخراج إيران وأتباعها

بالكامل من سوريا في أي تسوية مستقبلية وبكل ما يتعلق بإعمارها».

وأضيف إلى الوثيقة ،هذا العام ،بند جديد يقضي «بتنويع الجهات التي باإلمكان االعتماد على

مساندتها بما في ذلك ترسيخ وتعميق العالقات مع روسيا» .وي تي ذلك في رل تطور العالقات

الثنائية بين روسيا وبين إسرائيل في العامين األخيرين لمستويات وير مسبوقة خاصة بما يتعلق

بسوريا .ومع ذلك تقول الوثيقة إن الهدف المركزي للعمل مقابل الواليات المتحدة ،العام المقبل ،هو
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« االستعداد الستكمال جهود اإلدارة األمريكية من أجل استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين من
خالل إشراك دول براوماتية في الشرق األوسط وشركاء في المجتمع الدولي».

وأضافت الوثيقة أن و ازرة الخارجية اإلسرائيلية ستسعى العام المقبل إلى «االستفادة من االعتراف

األمريكي بالقدس كعاصمة إسرائيل مقابل دول أخرف» كي تحذو حذو الواليات المتحدة وتنقل
سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة .وفي رل تراجع العالقات بين حكومة نتنياهو والحزب

الديمقراطي األمريكي وازدياد االنتقادات والتحذيرات اإلسرائيلية حيال ذلك ،تشدد الوثيقة على «مبدأ
الحزبين» و«تعزيز العالقة مع الحزب الديمقراطي».
منع أزمة إنسانية في غزة
وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع وزة ،تقول وثيقة الخارجية اإلسرائيلية إنه ينب،ي التركيز على

« تحقيق تهدئة طويلة األمد في وزة ،من خالل التشديد على منع أزمة إنسانية» ،وهذا تحذير لم
يرهر في وثيقة ال،ايات لعام  .2018كما هو متوقع تشدد الوثيقة اإلسرائيلية على السعي إلى تعزيز

عالقات إسرائيل مع مصر واألردن بشكل متواصل ،لكن تركيا وائبة كليا عن ال،ايات الدبلوماسية

المركزية إلسرائيل.

وعكست الوثيقة سعي نتنياهو ،في الفترة األخيرة ،إلى توثيق عالقات إسرائيل مع كتل دولية في

أوروبا وأمريكا الجنوبية ،وتحدثت عن «استخدام النجاحات التي حققتها إسرائيل في المستوف الثنائي
والمتعدد العالقات ،من خالل التشديد على تحسين متواصل للتصويت (لهذه الدول في الهيئات

الدولية)» ،مشيرة بشكل خا

إلى «بناء تحالفات مع دول في مركز أوروبا مثل تشيكيا والمثلث

اليوناني ومجموعة دول البلطيق».

كما في سنوات ماضية فإنه من بين ال،ايات التي أشارت إليها الوثيقة ،ربط تطوير العالقات

السياسية – الدبلوماسية بالصادرات األمنية ،على أنها «واية وطنية مركزية» .ونوهت الوثيقة لحيوية
« التعاون األمني ومحاربة اإلرهاب ،والتشديد على الصادرات األمنية ،كمحصلة لمحاربة اإلسالم

المتطرف ك ساس للتعاون االستراتيجي مع دول عربية في المنطقة وأوروبا ومناطق أخرف واالستفادة
منها لتجميع إنجازات سياسية» .وكان نتنياهو كرر القول ،في العام الفائت ،إن إسرائيل «تدافع» عن

أوروبا في المجال األمني ،خاصة عندما سعى إلى إقناع االتحاد األوروبي بدعم مواقفه في
الموضوعين الفلسطيني واإليراني .وفيما يتعلق باليهود في العالم ،دعت الوثيقة إلى «توثيق العالقة
مع التيارات اليهودية المختلفة وترسيخ خطاب تجاه جهات مركزية ليبرالية في العالم اليهودي

وخارجه» .وفيما يتعلق بالعالقات مع جاليات وير يهودية في العالم دعت الوثيقة إلى «مواصلة
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تعميق النقا

بين الديانات والتشديد على المسيحيين اإلنجيليين في الواليات المتحدة وأمريكا

الالتينية ،ومع الكنيسة الكاثوليكية وديانات الشرق واإلسالم المعتدل».

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

 .22قنوات مفتوحة مع "الحمد هللا" و"بشارة" ..وزير إسرائيلي يكشف عن جهود لتحسين "اقتصاد
السلطة"

القدس المحتلة :كشف وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون عن عقد اجتماع مع وزراء المالية في
العالم بالتعاون مع نريره الفلسطيني شكري بشارة لتحسين الوضع االقتصادي للسلطة .وقال كحلون،
يوم األربعاء ،في المؤتمر االقتصادي الذي ترعاه صحيفة (كالكاليست) االقتصادية العبرية" :يمكننا

أن نطور العمليات السياسية من خالل االقتصاد ،ونعمل بشكل جيد لل،اية مع الفلسطينيين بش ن

القضية االقتصادية" ،وفق ما ذكرته القناة العبرية الثانية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/5 ،

" .23إسرائيل" تغلق سفارتها في باراغواي بعد إعادة بعثتها إلى تل أبيب
القدس المحتلة – رويترز :أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يش،ل أيضا منصب
وزير الخارجية بإوالق السفارة اإلسرائيلية في باراوواي يوم (األربعاء) ،بعد ساعات من إعالن الدولة

الواقعة في أميركا الالتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان «إسرائيل ترف أن قرار باراوواي ال،ريب سيؤثر على العالقات بين

البلدين وأنه شديد الخطورة» .ونقلت الواليات المتحدة ووواتيماال سفارتيهما إلى القدس في أيار (مايو)

الماضي ،ويحاول نتانياهو إقناع دول أخرف ب ن تحذو حذوهما.

الحياة ،لندن2018/9/5 ،

 .24نائب عربي يطالب بالتحقيق مع ليبرمان لتحريضه على التحرش
طالب النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي ،عبد الحكيم حاج يحيى ،اليوم األربعاء ،النائب العام
اإلسرائيلي بفتل تحقيق جنائي ضد وزير الجي

التحر الجنسي.

االسرائيلي أفي،دور ليبرمان ،بتهمة التحريض على

وقال الموقع اإللكتروني "ريشت  "13العبري ،مساء اليوم األربعاء ،أن حاج يحيى ،عضو الكنيست

عن القائمة العربية المشتركة ،قدم شكوف للنائب العام اإلسرائيلي ،بخصو
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يرهر فيه بنفسه ،وهو يقوم مع شخ

آخر يرتدي مالبس األمن ،بتفتي

فتاة ترتدي النقاب ،بشكل

مثير للسخرية.

واعتبر حاج يحيى الفيديو ب نه ي تي في إطار التدهور األخالقي الذي يبديه ليبرمان ،للتحريض على

التحر الجنسي.

األيام ،رام هللا2018/9/5 ،

 .25سعي إسرائيلي لتطبيع العالقات الدبلوماسية مع تشاد
كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة ،في تقرير نشرته مساء يوم األربعاء ،أن إسرائيل تقيم عالقات
دبلوماسية قوية مع مسؤولين بارزين في تشاد ،بهدف التطبيع مع الدولة األفريقية المسلمة ،في خطوة

تهدف من خاللها أن تتبعها دول أفريقية مسلمة أخرف.

وأشارت القناة إلى أنه ،وفًقا لوثائق رسمية حصلت عليها ،فإن الرئيس التشادي ،إدريس ديبي إتنو،
يحاول توريث ابنه السلطة من بعده ،وهو معني بإقامة عالقات تطبيعية مع إسرائيل ،تتبعها دول

أخرف أفريقية مسلمة ،مثل مالي والنيجر.

وقالت القن اة العاشرة إن "إتنو عبر عن روبته في إرسال ابنه إلى إسرائيل لنقل رسالة حساسة لرئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،ومناقشة معه تجديد العالقات الرسمية العلنية بين الطرفين".

وأكدت القناة أن إسرائيل تقيم عالقات دبلوماسية سرية مع تشاد منذ ثالثة أشهر ماضية ،وهي الدولة

األفريقية التي سبق إلسرائيل أن أقامت عالقات دبلوماسية معها قبل أربعين عاما ،ولكن قطعت تشاد

العالقات مع تل أبيب ،حينها ،إثر ض،وطات عربية رضخت تشاد لها.

وأوضل المصدر أن قناة االتصال المشتركة بين إسرائيل وتشاد ،هو رجل جهاز األمن الداخلي

حاليا منصب المبعوث
اإلسرائيلي (الشاباك) ،ورجل الرل الملقب بن"الحصن" (ماعوز) ،ويش،ل
ً
الخا لمستشار األمن القومي اإلسرائيلي ،مئير بن شبات ،للعالمين ،العربي واإلسالمي ،الذي وطد
عالقته بابن الرئيس التشادي ،إتنو.

وأوضحت القناة أن العالقة التي عززها "الحصن" بابن الرئيس التشادي تعتبر استم ار ار في اتصاالت

سابقة بواسطة رجل األعمال الفرنسي اليهودي فيليب سولومون والحاخام أفراهام مويال.

عرب 2018/9/5 ،48
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 .26كاتس" :إسرائيل" ال ترى بديالً أفضل ليحل محل األسد من بين جماعات المعارضة السورية
واشنطن ،القدس المحتلة – رويترز :أشار وزير االستخبارات اإلسرائيلي إسرائيل كاتس يوم األربعاء،
إلى أن « ال علم لديه عن إصدار الحليف المقرب الرئيس األميركي دونالد ترامب أم ار بقتل الرئيس

السوري بشار األسد» .وقال لمحطة « 103إف إم براديو تل أبيب»« :ال علم لدي عن أي أمر

كهذا .هو (ترامب) أيضا ينكره بالمناسبة» ،مضيفا «على أي حال ،ما يمكن قوله هو أنه في إطار

التنسيق بين الواليات المتحدة واسرائيل .فإن مس لة النرام السوري جزء من المناقشات بالطبع .لم
تتخذ إسرائيل ق ار ار باإلطاحة باألسد».

وتابع كاتس أن «إسرائيل ال ترف بديال أفضل ليحل محل األسد من بين جماعات المعارضة

السورية» .وأكد «أفعاله (األسد) قطعا مروعة ،وهي شيء نب،ضه وندينه .هؤالء المعارضون له،
داع

وآخرون ،ليسوا طرفا نعتقد أنه أفضل .توخينا الحر

للحفاظ على مصالحنا».

الحياة ،لندن2018/9/5 ،

 .27محكمة إسرائيلية تقضي بإخالء قرية الخان األحمر وهدمها واإلعالن عن بدء اعتصام مفتوح

ذكرت األيام ،رام هللا ،2018/9/5 ،أن المحكمة العليا اإلسرائيلية ،قررت اليوم األربعاء ،إخالء وهدم
قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة ،على أن يتم البدء بتنفيذه القرار بعد أسبوع من اليوم.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية عن رئيس هيئة الجدار واالستيطان وليد عساف قوله إن
محكمة االلتماس التي قدمها محامو الهيئة ،أعطت جي

االحتالل صالحية البدء بتنفيذ قرار هدم

واخالء الخان األحمر ،مضيفا أن هناك ق ار ار بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرف.

وأكد "أن ال إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة ،وكل ما نستطيع فعله هو التواجد

الجماهيري في الخان األحمر ،لمنع عملية الهدم".

وأهاب ب بناء الشعب الفلسطيني بالتصدي لق اررات االحتالل ومساندة األهالي ،والوقوف في وجه كل

المخططات الرامية لالستيالء على األرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.

مساع رسمية
يذكر أنه جرف ت جيل النرر في ملف الخان األحمر وتجميد هدمه مرات عدة ،بعد
ٍ
فلسطينية بوقف القرار من خالل محامين ،ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاوالت ،مطالبين

بعدول سلطات االحتالل عن قرارها "الجائر".

وتعد قرية الخان األحمر من بين  45قرية أخرف سيتم هدمها ،وتشريد أكثر من  5آالف نسمة من

سكانها ،حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس ،وتقسيم الضفة ال،ربية ،وبناء المزيد من
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المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع ( )E1االستيطاني ،وستصبل تلك المناطق التي
تقدر مساحتها بن 13ألف دونم لصالل المستوطنين.

وأضافت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2018/9/5 ،من القدس :أعلن رئيس هيئة
الجدار واالستيطان وليد عساف ،عن بدء االعتصام المفتوح ،للتصدي لقرار االحتالل هدم قرية
الخان األحمر وترحيل سكانها ،داعيا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات،

للتواجد الدائم في القرية لحماية األهالي ومنع تهجيرهم.

وحذر عساف خالل مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان األحمر ،اليوم األربعاء ،للوقوف على تبعات

قرار محكمة االحتالل هدم الخان األحمر ،الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم

المنازل من المالحقة القانونية ،مشي ار إلى أن لدف الهيئة أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم
سابقة .واعتبر قرار محكمة االحتالل ،إعالن تطهير عرقي بحق شعبنا ،الفتا إلى أن إسرائيل أنهت
الملف وأولقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها ،وهذه تعد األولى بعد نكبة

فلسطين عام  1948التي هجر فيها شعبنا.

وأوضل عساف أن قرار االحتالل لم يشكل مفاج ة وكنا نعد أنفسنا له ،كي نكون قادرين على

التصدي له وافشال مشروع التهجير ،الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في
قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا ،إلى التهجير والهدم الجماعي ،ب،طاء من الواليات

المتحدة األميركية.

وطالب عساف األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي

ترتكبها سلطات االحتالل.

من ناحيته ،استعرض المحامي توفيق جبارين ،الخطوات القانونية التي تم اتخاذها خالل الفترة

الماضية ،من أجل إيقاف عملية الهدم .وتحدث رئيس مجلس قروي الخان األحمر عيد خميس ،عن
محاوالت االحتالل المتكررة تهجيرهم وهدم منازلهم لتنفيذ مخططاتهم االستيطانية وربط المستوطنات

مع بعضها البعض لتنفيذ مشروع ما يسمى بن "القدس الكبرف".

بدورها ،اعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ،قرار إخالء وهدم قرية الخان

األحمر شرق مدينة القدس المحتلة ،إص ار ار واضحا على تهويد األرض الفلسطينية وتهجير أهلها.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة مواصلة أبناء شعبنا الرباط في الخان األحمر والذود عنه ،والتصدي
لق اررات االحتالل ومساندة األهالي.

وأكد ا ألمين العام للهيئة حنا عيسى أن سياسة هدم الخان األحمر من قبل سلطات االحتالل
اإلسرائيلي أحد أبرز الممارسات وير اإلنسانية.
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وأشار إلى أن سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي ،وتعتبر
مخالفة جسيمة لن

المادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949التي تحرم تدمير الممتلكات أيا

اإلنسان ،والتي تن

على أنه "ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".

كانت ،سواء أكانت ثابتة أو منقولة ،وانتهاكا صارخا لن

المادة  17من اإلعالن العالمي لحقوق

وقال موقع عرب  ،2018/9/5 ،48أن هذا القرار ي تي بذريعة أن القرية مقامة على أراض يعتبرها
االحتالل "أراضي دولة" وال يوجد ترخي

للمباني فيها ،علما أنه يعي

في القرية عشرات العائالت

العربية البدوية من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات اإلسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب

في خمسينيات القرن الماضي ،إلى مكان سكناهم الحالي.

وقرر القضاة حنان ملتسر ويتسحاك عميت وعنات بارون أنه يمكن تهجير القرية .وكانوا قد صرحوا

خالل المداوالت في السابق أن السؤال المركزي هو "إلى أين سيتم نقل السكان ،وليس إخالء أو عدم

إخالء القرية" .ورفض القاضي عميت طلب الملتمسين ت جيل عملية التهجير إلى حين إيجاد بدائل
سكنية ،بداعي أن البديل المستقبلي ليس سببا كافيا لت جيل تنفيذ القرار ،وحتى لو كان الحديث عن

انترار بدائل قائمة فإن المحكمة ترفض طلب ت جيل التنفيذ.

ولم يستكف القاضي برفض الت جيل ،بل هاجم قرار سكان القرية رفض اقتراح دولة االحتالل

باالنتقال إلى موقع جديد قريب من منش ة لتطهير المياه العادمة قرب مستوطنة "متسبي يريحو"

المطلة على مدينة أريحا .كما هاجم القاضي ت كيد الملتمسين أن الحديث ليس "عن أراضي دولة"
(وهي أراض محتلة) ،وذلك بزعم أنهم لم يثبتوا أن الحديث عن أراض خاصة.

 .28جرافات االحتالل تهدم منزلين في سلوان وبيت حنينا
هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس ،اليوم األربعاء ،منزلين في سلوان وبيت حنينا ،وذلك

بذريعة البناء بدون ترخي

.

وجاء أن سلطات االحتالل هدمت منزال في حي الصلعة ببلدة سلوان ،وذلك بعد فرض طوق

عسكري على المنطقة .يشار إلى أن المبنى تعود ملكيته لعائلة صوي.

كما أقدمت سلطات االحتالل على هدم منزل آخر في بيت حنينا ،بالذريعة ذاتها ،والذي يملكه

المقدسي نعيم فراح .وكانت قد أعلنت عن المنطقة التي يقع فيها المنزل منطقة عسكرية م،لقة،
ومنعت االقتراب منها .وعلم أن شرطة االحتالل اعتقلت كال من معتز فراح وعماد فراح خالل

مواجهات وقعت أثناء تنفيذ جريمة الهدم.
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 .29المتطرف "غليك" يقود اقتحامات استفزازية جديدة للمسجد األقصى
القدس :قاد الن"حاخام" المتطرف ،من حزب الليكود اليميني "يهودا وليك" ،اليوم األربعاء ،اقتحاما
استف اززيا جديدا للمسجد األقصى المبارك من باب الم،اربة.

وقال مراسلنا في القدس ،إن المتطرف وليك أدف حركات تلمودية ُقبالة مسجد قبة الصخرة في
ومناصريه ،وحراسات مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
األقصى ،وسط عدد من مؤيديهُ ،

وجدد مستوطنون اقتحاماتهم اليوم للمسجد األقصى ،ونفذوا جوالت استعراضية ومشبوهة في أرجائه

المختلفة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/5 ،

 .30سلطات االحتالل تغلق معبر بيت حانون

أولقت سلطات االحتالل مجدداً اليوم األربعاء معبر بيت حانون "إيريز" الوحيد المخص
قطاع وزة وذلك وداة مواجهات قرب نقطة العبور ،بحسب ما أعلن جي

وتابع الجي

لألفراد مع

االحتالل األربعاء.

أن المعبر سيرل م،لقا حتى إصالح األضرار الناجمة عن المواجهات دون إعطاء

توضيحات حول الوقت الذي سيتطلبه ذلك ،على أن يتم السماح فقط بعبور الحاالت اإلنسانية.

وقال الجي

"إن المعبر سيبقى مفتوحا أمام حاالت إنسانية صودق على مرورها وبشكل فردي".

في المقابل ،يرل معبر كرم أبو سالم (كريم شالوم) المخص

مفتوحا بعد إوالقه مرات عدة خالل األشهر الماضية.

لمرور البضائع إلى قطاع وزة
األيام ،رام هللا2018/9/5 ،

 .31مقدسيون يتصدون لحفل عشاء أقامته السفارة األمريكية في أحد فنادق العاصمة المحتلة
القدس المحتلة -دياال جويحان :تصدف العشرات من أبناء مدينة القدس ،مساء اليوم األربعاء ،لحفل
عشاء أقامته السفارة األمريكية في فندق النوتردام بالقرب من باب الجديد أحد أبواب البلدة القديمة،

وسط تواجد مكثف لشرطة االحتالل.

وقال أمين سر إقليم القدس لحركة فتل شادي إمطور" ،بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب

المشؤوم بإعالن القدس لدولة االحتالل ونقل سفارة بالده إليها ،جئنا اليوم لنجدد رفضنا لالحتفال

األمريكي -اإلسرائيلي بقلب المدينة المقدسة ،وللت كيد على الموقف الفلسطيني الرافض لكافة
سياسات ترامب اتجاه الفلسطينيين".
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وأكد المطور في حديث لن" الحياة الجديدة" أن الوقفة جاءت إلرسال عدة رسال لكل من شارك في
حفل العشاء داخل الفندق ب ن القدس عربية ،ومن يشارك بمثل هذه االحتفاالت يعد مشاركاً في

تهويدها".

بدوره ،قال مسؤول ملف المقدسات في إقليم القدس لحركة فتل عوض الساليمة" ،إن وجودنا أمام

مقر فندق النوتردام كان مهماً لرصد الذين شاركوا في الحفل ،حيث تراجع البعض منهم عن
المشاركة بعد الت كيد على أن االحتفال يزيد من تهويد مدينة القدس".

ومن ناحيتها ،أكدت عضو إقليم القدس لحركة "فتل" الدكتورة كفاح ردايدة أن السفير األمريكي لدف

دولة االحتالل ،استقبل على مدار يومين متتاليين ،رجال أعمال وسياسيين داخل الفندق النوتردام.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/5 ،

 .32محكمة االحتالل ُتمدد اعتقال األسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة
رام هللا -وفا :قال محامي نادي األسير أكرم سمارة ،مساء اليوم األربعاء ،إن المحكمة العسكرية

التابعة لالحتالل في "عوفر" مددت اعتقال األسيرة لمى خاطر ( 42عاماً) من محافرة الخليل ،للمرة

التاسعة ،وذلك حتى نهاية اإلجراءات القضائية.

وأضاف المحامي سمارة أن المحكمة قررت النرر في قضية األسيرة خاطر ،وهي أم لخمسة أبناء،

في تاريخ العاشر من أكتوبر /تشرين األول القادم.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/5 ،

تشن حملة اعتقاالت
 .33مواجهات عنيفة في الضفة الغربية وقوات االحتالل ّ
رام هللا – «القدس العربي» :اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق متفرقة في الضفة ال،ربية ،مع جي
االحتالل ،أسفرت عن وقوع إصابات عدة في صفوف المواطنين ،فيما واصلت قوات االحتالل
حمالت الدهم والتفتي

التي أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين ،وزعمت قيامها خالل الحملة

بمصادرة أسلحة ،فيما قام عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف يهودا ويلك ،باقتحام باحات المسجد

األقصى ،وسط حراسة أمنية مشددة.

وفي مدينة القدس المحتلة ،أصيب عدد من المواطنين باالختناق ،خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع

قوات االحتالل اإلسرائيلي ،في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة.
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وقالت مصادر محلية من المدينة ،إن قوات االحتالل أولقت محيط جامعة القدس ،وشارع المدارس
في المنطقة ،عقب اقتحامه البلدة ،وشرع بإطالق وابل من القنابل الصوتية الحارقة وال،ازية السامة
واألعيرة النارية صوب المواطنين ،ما أسفر عن إصابة عدد منهم باالختناق.

كما أصيب عشرات المواطنين باالختناق ،جراء استنشاقهم ال،از المسيل للدموع ،الذي أطلقته قوات

االحتالل اإلسرائيلي صوبهم بشكل كثيف ،خالل عملية اقتحام لبلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية

شمال الضفة ال،ربية.

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

 .34أزمة الوقود تهدد بوقف عمل مشافي غزة وتنذر بانقطاع توريد المياه
وزة – «القدس العربي» :حذرت و ازرة الصحة في قطاع وزة من أزمة نفاد الوقود التي تعصف

بالمشافي والمراكز الصحية ،وقالت إن األزمة دخلت حاليا «المرحلة األصعب» ،في الوقت الذي
حذرت أيضا مصلحة المياه من انقطاع توريد المياه عن السكان خالل القترة المقبلة ألكثر من

أسبوع ،وورق مناطق بالمياه العادمة ،بسبب أزمة التيار الكهربائي.

وقال أشرف ا لقدرة الناطق باسم الو ازرة في تصريل صحافي إن أزمة الوقود في و ازرة الصحة «دخلت

المرحلة األصعب» ،مشي ار إلى أن األيام المقبلة ستكون «حاسمة الستمرار عمل المستشفيات
والمراكز الصحية» في رل عدم توفر أي تطمينات من الجهات المعنية لتطويق األزمة.

وأشار إلى أن األزمة الحالية تهدد مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي خالل ثالثة أسابيع،

ومستشفى النجار خالل أسبوعين ،ومستشفى بيت حانون خالل  10أيام مقبلة.

وتعتمد مشافي وزة على الوقود في تش،يل مولداتها الخاصة بإنتاج الكهرباء ،لتعويض النق

الحاد

في إمدادات الطاقة التي تعصف بسكان وزة ،حيث ال يصل التيار إال ألربع ساعات يوميا.

وفي سياق قريب أعلنت مصلحة مياه وزة أن تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع تؤثر بن «شكل سلبي

وكبير» على إمكانيتها في االستمرار بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

وحذر مدير عام مصلحة المياه منذر شبالق في مؤتمر صحافي ،من كارثة صحية وبيئية وشيكة،
بسبب نق

كميات السوالر الالزمة لتش،يل مرافق المياه والصرف الصحي؛ خصوصا بعد انتهاء

المنحة المخصصة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

وقال إن ذلك سيؤدي إلى انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل ألسبوع وأكثر ،واحتمال وقوع حاالت

طفل لمياه الصرف الصحي خاصة في المناطق المنخفضة.
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ولفت إلى أنه من أجل اإلبقاء على الحد المقبول لخدمات المياه والصرف الصحي ،فإن القطاع
بحاجة إلى  400ألف لتر من الوقود شهريا .وذكر شبالق أن معرم اآلبار تعمل نحو  8ساعات

بالكهرباء ،إضافة إلى  6ساعات بالمولدات ،مما أفقد المنرومة اإلنتاجية للمياه في معرمها نحو 40

سلبا على معدل نصيب الفرد من المياه.
 %من القدرة الطبيعية ،وانعكس ذلك ً
القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،
 .35االحتالل يعرقل وصول الوفود المشاركة في بطولة فلسطين الدولية للتايكواندو
رام هللا :أعلن رئيس ا تحاد التايكواندو بشار عبد الجواد عن ت جيل افتتاح النسخة الثالثة من بطولة

بدال من الخميس ،بعد أن أعاق االحتالل اإلسرائيلي
فلسطين الدولية  G1إلى يوم الجمعة المقبل ً
وصول الوفود العربية والدولية المشاركة في البطولة.

ولفت في بيان صادر عن اللجنة األولمبية الفلسطينية إلى أن االحتالل أعاق وصول مبعوثين من
االتحاد الدولي للتايكوندو ،إلى جانب منع دخول نائب رئيس االتحاد الدولي ،اللواء أحمد الفولي،

ورئيس االتحاد األفريقي والعربي إدريس الهاللي ،إلى جانب رفض االحتالل منل التصاريل الالزمة

يحا من أصل
لدخول بعثتي باكستان والهند .وأوضل عبد الجواد أن "االحتالل أصدر  120تصر ً
 ،320ويعتمد في منل التصاريل على العشوائية المتعمدة".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/5 ،

 .36مصادر مطلعة نفت لـ «القدس العربي» وقف المخابرات المصرية مساعيها إلحالل التهدئة
وزة – أشرف الهور :نفت مصادر فلسطينية مطلعة توقف مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر

بشكل نهائي ،وذلك خالفا لتقارير أشارت إلى أن الوفد المصري الذي زار السبت الماضي رام هللا
والتقى الرئيس عباس أبل،ه بهذا القرار.

وأكدت ،وهي تتبع أحد فصائل المقاومة في وزة ،لن «القدس العربي» أن مصر لم تبل،هم بوقف

مباحثات المصالحة ،وأنها طلبت من الفصائل الفلسطينية إعطاءها المجال أمام تحركات المصالحة
في هذا الوقت بناء على طلب من حركة فتل ،على أن تتبعها مباحثات التهدئة فورا.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن مصر ال تزال تتحرك الستمرار حالة الهدوء الحالية في وزة ،ومنع

انزالق األمور على ورار األشهر الماضية لحد المواجهة المسلحة ،وتبادل القصف بالصواريخ.
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وجاء ذلك ردا على ما نشر حول إبالغ مصر للسلطة الفلسطينية ،بوقف مباحثات التهدئة بين

حماس واسرائيل ،التي كانت تجري في القاهرة ،بعد اجتماع الرئيس عباس مع الوفد األمني

المصري.

ووفقا للقناة العبرية ،كشفت المصادر ذاتها ،أن رئيس السلطة الفلسطينية ،أبل الوفد األمني المصري
أن القاهرة ال تقوم بالض،ط على حماس ،ومواقفها تجاه حماس ليست صارمة ،وأن جهود التهدئة

التي تقوم بها مصر تقوي من حركة حماس ،وتزيد في شرعيتها ،وتناقض جهود المصالحة.

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

 .37حمادة وصيدم افتتحا العام الدراسي في "الكابري" في مخيم مار الياس

افتتل وزير التربية في حكومة تصريف األعمال مروان حماده ونريره الفلسطيني الدكتور صبري
صيدم ،العام الدراسي في مدرسة "الكابري" في مخيم مارالياس ،في حضور سفير دولة فلسطين لدف

لبنان أشرف دبور ،وفد من المجلس الثقافي البريطاني البريطاني ،مدير شؤون "األونروا" في لبنان
كلوديو كوردوني ومدير منطقة لبنان الوسطى(األونروا) محمد خالد ،وبمشاركة قيادة حركة "فتل" في

بيروت وممثلو الفصائل والقوف الوطنية واإلسالمية الفلسطينية.

وتخلل االفتتاح وقفة تضامنية مع "األونروا" ،شارك فيها طالب المدرسة .وألقى كوردوني كلمة ،قال

فيها" :نحن آسفون على قرار الواليات المتحدة ،لكن الوكالة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية
والصحية وكافة الخدمات األخرف ،ألن هذا منل لنا من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ونحن

مستمرون في هذه الخدمات ،وان شاء هللا سنحصل على التمويل الكافي لنستمر في تقديم الخدمات

لالجئين في أماكن عمليات األونروا.

"في هذه المدرسة القديمة الجديدة النموذجية التي عاشت عقودا تربي أجياال من اطفالنا الفلسطينيين

في أحلك األيام؛ حتى أيام الحصار اإلسرائيلي ،أيام االجتياح ،أيام الحروب العبثية ،وبقي شعب

فلسطين ومعه شعب لبنان ،بقيا صابرين مقاومين ،مصممين على تصحيل الخط التاريخي والرلم

في حق شعبنا في فلسطين .اليوم هذه الزيارة ليست فقط للتضامن ،فنحن متضامنون أصال وباقون
في نفس الخندق ،ولكن لنؤكد أن القضية التي أثيرت نتيجة انسحاب الواليات المتحدة األميركية من

الدعم لمنرمة ال،وث ،ال نرف فيها فقط عمال اقتصاديا ماليا ،ولكن ما نرف فيه العمق السياسي
االستراتيجي لهذه العملية أي طمس كل ما بقي ،يجعل من قضية فلسطين ،قضية حية على

األرض ،ارض فلسطين ،حية في عقول وضمائر الفلسطينيين والعرب والعالم".

المستقبل ،بيروت2018/9/5 ،
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 .38اإلمارات 1.68 :مليار دوالر مساعدات للفلسطينيين خالل خمس سنوات
وام :أكد الدكتور حمد سعيد الشامسي ،سفير الدولة لدف لبنان ،استمرار االلتزام اإلنساني ،الذي
تتبناه دولة اإلمارات ،في دعم الالجئين الفلسطينيين ،منذ عهد الم،فور له الشيخ زايد بن سلطان آل

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
نهيان ،طيب هللا ثراه ،ويواصل السير على نهجه صاحب
و
رئيس الدولة ،حفره هللا.
جاء ذلك خالل استقبال السفير الشامسي ،أمس ،في مقر السفارة في اليرزة ،كالوديو كوردوني،

المدير العام لوكالة (األونروا) في لبنان ،يرافقه حكم شهوان ،المدير العام للمكتب التنفيذي ،رئيس
هيئة العاملين في الوكالة؛ حيث تم بحث القرار األمريكي األخير ،بوقف تقديم إسهامات مالية

إضافية ،وت ثيرات ذلك في ملف الالجئين ،وعمل «األونروا» .وخالل اللقاء ،نقل شهوان ،رسالة شكر
المفوض العام ل«األونروا» بيير كرينبول ،إلى دولة اإلمارات؛ إلسهاماتها المستمرة في دعم الوكالة،
وآخرها تقديم  50مليون دوالر ،لبرامج التعليم.

وأوضل السفير الشامسي ،أن اإلمارات قدمت خالل عامي  2017و 2018ما قدره  130مليون دوالر

لفلسطين ،كان من بينها  50مليون دوالر في إبريل الماضي؛ لدعم برنامج التعليم في «األونروا»،

و 15مليون دوالر؛ لدعم العام الدراسي 2018 - 2017؛ ما أسهم في استم اررية عجلة التعليم ،ألكثر

من  500ألف طالب وطالبة .ولفت إلى تقديم دعم بمبل  20مليون دوالر هذا العام ،لبرنامج دعم
األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف ،مشي اًر إلى أن المساعدات اإلماراتية المقدمة للشعب

الفلسطيني ،خالل السنوات الخمس الماضية بل،ت  1.68مليار دوالر .مشدداً على حتمية بقاء
«األونروا» ،منرمة أممية إنسانية ترعى حقوق الفلسطينيين.
الخليج ،الشارقة2018/9/6 ،

 .39الجامعة العربية تدين القرار اإلسرائيلي بهدم "الخان األحمر"
أبوربي" -وام" :أدانت جامعة الدول العربية ،اليوم األربعاء ،قرار ما تسمى بن " المحكمة العليا
اإلسرائيلية " بإخالء وهدم قرية "الخان األحمر" شرق مدينة القدس المحتلة .

واعتبر األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد

أبو علي  -في بيان له  -القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني وجميع
القوانين واألعراف الدولية.
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وأكد أبوعلي أن هذا القرار يعبر عن إصرار االحتالل المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها في اعتداء

صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني وتحد لإلرادة الدولية المعبر عنها في ق اررات الشرعية
الدولية التي تعتبر الضفة العربية بما فيها مدينة القدس الشرقية أرضاً محتلة.

وقال إن هذا القرار هو دليل آخر على أن ما تسمى بن "المحكمة العليا اإلسرائيلية" هي جزء من

منرومة االحتالل بل تعمل على إنفاذ سياساته خالفاً للقانون ولتنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد

الشعب الفلسطيني األعزل.

ودعا المجتمع الدولي ممثالً بدوله وهيئاته ومنرماته وفي مقدمتها األمم المتحدة إلى التحرك الفوري
لوقف هذا المخطط الخطير لحكومة االحتالل وتفعيل ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة واحالة

مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

االتحاد ،أبو ظبي2018/9/5 ،

" .40جيروزاليم بوست"" :إسرائيل زودت المتمردين السوريين بأسلحة خفيفة"
تل أبيب ن متابعات :شطبت صحيفة “جيروزاليم بوست” تقري ار نشرته أمس الثالثاء على موقعها
اإللكتروني نقال عن عسكريين أن جيشهم اإلسرائيلي قدم األسلحة واألموال لمقاتلين إسالميين في

منطقة الجوالن.

ونشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الثالثاء مقاال تحت عنوان “جي

الدفاع اإلسرائيلي يؤكد:

إسرائيل زودت المتمردين السوريين ب سلحة خفيفة” ،أشارت فيه إلى أن العسكريين اإلسرائيليين

اعترفوا ألول مرة بتقديمهم األموال واألسلحة والذخائر للمقاتلين الذين ينشطون بالقرب من الحدود مع

إسرائيل.

وحذف هذا المقال بعد فترة وجيزة من نشره ،إال أن نسخة منه متاحة للقراءة في ذاكرة البحث

لن”ووول”.

رأي اليوم ،لندن2018/9/5 ،

 .41الواليات المتحدة تطلب من "إسرائيل" عدم استهداف العراق
القدس المحتلة – األناضول :طلبت الواليات المتحدة األمريكية من (إسرائيل) ،عدم ضرب أي

أهداف إيرانية في العراق ،بحسب التلفاز العبري .وقالت القناة األولى في التلفاز العبري (رسمية)،

مساء أمس ،إن اإلدارة األمريكية طلبت من (إسرائيل) خالل األسابيع الماضية ،عدم تنفيذ أي

هجمات جوية في العراق .ولفتت القناة إلى أن الطلب جاء بالتزامن مع تقارير أشارت إلى أن طهران
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نشرت صواريخاً باليستية في العراق ،قادرة على الوصول إلى (إسرائيل) .ونقلت عن مسؤولين

جاء دعوا العراق لنا".
إسرائيليين قول المسؤولين في اإلدارة األمريكية لهم ":ر ً
وكان وزير جي االحتالل اإلسرائيلي أفي،دور ليبرمان ولوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.

فلسطين أون الين2018/9/5 ،

 .42مالدينوف يتهم أطرافا بتأزيم األوضاع بين حماس و"إسرائيل" والدفع في اتجاه الحرب
وزة – أشرف الهور :اتهم المنسق الخا

لعملية السالم في الشرق األوسط ،نيكوالي ميالدينوف،

أطرافا (لم يسمها) ،بالعمل على عرقلة جهود التهدئة في وزة ،وقال إن هذه األطراف تسعى إلشعال

األوضاع بين حماس واسرائيل إلى درجة الدخول في مواجهة عسكرية ،وذلك بعد أن جرف الكشف
عن رفض الرئيس محمود عباس استقبال هذا المبعوث الدولي ،وطلبه من األمم المتحدة استبداله.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن ميالدينوف القول «هناك من يحاول تعطيل جهود التهدئة وجر حركة

حماس واسرائيل للحرب».

لكنه أكد خالل تصريحاته التي نقلتها القناة التلفزيونية السابقة ،وأعادت نشرها مواقع فلسطينية ،على

ضرورة عدم السماح لذلك ب ن يحصل ،مشددا على ضرورة استمرار العمل من أجل ضمان
االستقرار في وزة.

وقال «بدالً من انترار الحرب قررنا أن نحاول في هذه المرة منع وقوعها ،وليس فقط التعامل مع
عواقبها» .وأشار المسؤول الدولي إلى أنه تم بذل جهود وير مسبوقة ،خالل الشهرين الماضيين،

لمنع وقوع الحرب في قطاع وزة .ولم يشر المبعوث الدولي صراحة إلى تلك األطراف التي تعطل

التوصل إلى التهدئة ،التي أكد مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق أنها قطعت شوطا طويال
بالرعاية المصرية ،لكن فهم من حديثه أنه موجه للسلطة الفلسطينية ،التي انتقد مسؤولوها بصورة

علنية مرة وبتلميحات مرات عدة ،هذا المسؤول الدولي.

القدس العربي ،لندن2018/9/6 ،

 .43االتحاد األوروبي يرفض التدخل في "قانون القومية"
الناصرة – "الحياة" :على روم رفضها الخضوع لمطالبات إسرائيلية بعدم لقاء وفد نواب عرب الن،48

حض االتحاد األوروبي على اتخاذ خطوات ضد
الذي وصل بروكسيل أول من أمس من أجل و
«قانون القومية» ،أعلنت وزيرة خارجية االتحاد رفضها التدخل في مس لة القانون باعتباره «ش ناً

إسرائيلياً داخلياً».
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وأصدر مكتب موويريني بياناً بعد لقائها رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة ليل
الثالثاء  -األربعاء ،أعلن فيه أن «قانون القومية هو الطريقة التي اختارت فيها إسرائيل تحديد
نفسها» وأن «االتحاد سيراقب مع ذلك انعكاسات تطبيقه».

ووفق وسائل إعالم إسرائيلية ،أكد االتحاد األوروبي «احترامه النقا

القانون.

الدائر في إسرائيل» حيال هذا
الحياة ،لندن2018/9/5 ،

 .44غوتيريش استمع من مستشار ترامب بشأن "صفقة القرن"
نيويورك :أعلنت األمم المتحدة ،اليوم األربعاء ،أن أمينها العام ،أنطونيو ووتيري  ،استمع من جاريد
كوشنر ،مستشار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،بش ن خطة السالم األمريكية لمعالجة الصراع

الفلسطيني -اإلسرائيلي ،المعروفة إعالميا بن"صفقة القرن".

خالل مؤتمر صحفي في مقر األمم المتحدة بنيويورك س ل صحفيون المتحدث باسم المنرمة،
استيفان دووريك ،إن كانت إدارة ترامب أطلعت ووتيري

على تفاصيل خطة السالم األمريكية.

وأجاب دووريك ب ن األمين العام استمع من كوشنر بش ن هذه الخطة ،وأن ووتيري

"يتطلع إلى

(إعالن) خطة السالم تلك في الوقت المناسب" .ولم يحدد المتحدث تاريخ اطالع ووتيري

الخطة وال أية تفاصيل بش نها.

على

فلسطين أون الين2018/9/5 ،

 .45كراهنبول :األ ونروا ستتجاوز العقبات وستواصل أنشطتها لالجئين الفلسطينيين
كرهنبول ،المفوض العام لوكالة (أونروا) ،أن الوكالة
أنقرة  /نازلي يوزباشي أوولو :أعلن بيير ا
ستتجاوز العقبات في مواجهة قرار الواليات المتحدة األمريكية وقف مساعداتها لها ،وستواصل

أنشطتها لالجئين الفلسطينيين في قطاع وزة والقدس الشرقية والضفة ال،ربية واألردن ولبنان وسوريا.

جاء ذلك بيان لها ،اليوم األربعاء ،وجهه لالجئين الفلسطينيين ومورفي األونروا.

وشدد كارهنبول ،على أن األونروا ،ستواصل العمل بكل طاقتها وابداعها من أجل مواصلة تلبية
احتياجات الالجئين الفلسطينيين والمحافرة على الخدمات األساسية التي تقدمها لهم.

وقال "كافة مورفينا سيكونون في أماكن عملهم ،ومنشآتنا ستبقى مفتوحة وآمنة ،وينب،ي علينا أن

نبرز اتحادنا والتصاقنا بهدفنا ب قوف شكل" .وأعرب عن أسفه الشديد إزاء القرار األمريكي ،ورفضه
لخطابات التي رافقت اتخاذ القرار .وأضاف "بكل ثقة وتصميم ثابت ،سنواصل أنشطتنا لالجئين
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الفلسطينيين في وزة والقدس الشرقية والضفة ال،ربية واألردن ولبنان وسوريا ،وأريد أن أوكد أن

وكالءنا سيتجاوزون هذه المعوقات".

وكالة األناضول لألنباء2018/9/5 ،

 .46باراغواي تتراجع عن نقل سفارتها للقدس وتعيدها إلى تل أبيب
أتالنتا ،الواليات المتحدة األمريكية ( :)CNNأعلنت الباراوواي عن إعادة سفارتها إلى تل أبيب،
لتتراجع عن قرارها السابق بنقل السفارة إلى القدس ،وهو اإلعالن الذي ردت عليه إسرائيل بإوالق

سفارتها في باراوواي ب مر من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت و ازرة الشؤون الخارجية في الباراوواي األربعاء عن إعادة السفارة إلى تل أبيب إثر قدوم
الرئ يس الجديد ،ماريو بنيتيز ،وأرجعت السبب إلى إن القدس تعد عامال معقدا في الصراع
الفلسطيني-اإلسرائيلي.

وقالت الو ازرة في بيانها" :اختارت الباروواي التعددية عبر التاريخ ،وكعضو مؤسس لألمم المتحدة،

عبرت دائما عن دعمها لمساعي المنرمة (األمم المتحدة) إليجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".

وكان بنيتيز ،الذي أدف اليمين الدستورية الشهر الماضي ،قد انتقد قرار نقل السفارة إلى القدس ،كما

أن الباراوواي كانت قد عبرت عن التزامها بحل الدولتين في الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

سي ان ان2018/9/5 ،

 .47فريدمان :لقد ألقينا  10مليار دوالر على الفلسطينيين لكن السالم لم يقترب بميلمتر واحد
طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكاالت :قال السفير األمريكي لدف إسرائيل ،ديفيد فريدمان ،يوم الثالثاء
في خطاب شرح فيه لماذا اعتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه من المهم أن تقوم الواليات

المتحدة بوقف تمويل وكالة (األونروا) إن الواليات المتحدة “ألقت أكثر من  10مليار دوالر” من
المساعدات للفلسطينيين ،ولكن هذا اإلنفاق لم يجعل المنطقة أقرب للسالم أو االستقرار.

وقال فريدمان أيضا أن أموال دافعي الضرائب األمريكيين ،بدال من أن يتم استخدامها بشكل إيجابي،

تم إنفاقها بشكل جزئي على دفعات السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات ،ولتمويل تعليم تحريضي،
وتمويل وكالة – األونروا – تعمل ،من خالل توسيع مكانة الالجئ لتشمل نسل الالجئين

الفلسطينيين ،على إدامة مشكلة الالجئين بدال من حلها.

وقال فريدمان في خطاب بمناسبة رأس السنة العبرية “منذ  ،1994ألقت الواليات المتحدة أكثر من

 10مليار دوالر من المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين .من دون التقليل ب همية العالج الطبي وجودة
التاريخ :الخميس 2018/9/6

العدد4730 :

ص

30

التعليم لألطفال – ونحن ال نقلل من ذلك ،وحتى ولو لدقيقة واحدة – تبين لنا أن هذه النفقات لم
توقرب المنطقة من السالم أو االستقرار ،ولو حتى بمليمتر واحد”.
وأضاف “إنفاق دوالرات تم كسبها بشق األنفس من أموال دافعي الضرائب لتمويل دفعات لإلرهابيين
وعائالتهم ،إنفاق أموال على إدامة وضعية الالجئ بدال من التخفيف منها ،وتمويل كتب مدرسية

مليئة بالكراهية – أنا أس لكم ،كيف يوفر ذلك قيمة للواليات المتحدة أو المنطقة؟” وأضاف فريدمان

أن الواليات المتحدة ستواصل السعي إلى طرق أخرف لدعم الفلسطينيين.

وتابع قائال “كونوا أكيدين ،إن الواليات المتحدة هي أمة سخية ونحن نود ،نود حقا ،االستثمار في
هذه المنطقة ولعودة االستثمار في السالم واالستق ارر في إسرائيل وجودة حياة أفضل للفلسطينيين .في

الواقع ،سنواصل توفير األموال 40 ،بالمئة من التمويل للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين ( .)UNHCRإن ال ،UNHCRعلى النقيض من األونروا ،تسعى إلى إنهاء حالة انعدام
الجنسية ،وليس نشرها كسالح سياسي.

The Times of Israel, 5/9/2018

تقدم  7مليون إسترليني لألونروا
 .48بريطانيا ّ
لندن " -القدس" دوت كوم ( -د ب أ) :أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط أليستر
بيرت تقديم حزمة مساعدات جديدة لألونروا ،بقيمة سبعة ماليين جنيه إسترليني ( 9مليون دوالر)

لتتمكن من مواصلة توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين.

وقال ،في بيان صدر عنه الليلة الماضية" :هذه الوكالة الدولية ،التي تواجه ض،وطا مالية شديدة في

وقت يشتد فيه الطلب على خدماتها أكثر من أي وقت مضى ،تعتبر حبل نجاة لماليين الالجئين

الفلسطينيين في أنحاء منطقة الشرق األوسط" .وأشار إلى أن هذه المساعدات اإلضافية من و ازرة

التنمية الدولية "هدفها مساعدة األونروا في إبقاء المدارس مفتوحة ألكثر من  500,000طفل ،وتوفير

الرعاية الصحية لنحو  3.5مليون الجئ" .وقال إن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة "تؤكد دعمنا

الذي ال لبس فيه لهذه الوكالة الدولية وللجهود الهامة التي تبذلها".
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" .49إعالن صاللة" يدعو وكالة األونروا لالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين

ُعمان -وفا :أصدر االجتماع الوزاري "الطريق إلى الت،طية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط"
توصية لمطالبة وكالة األمم المتحدة ل،وث وتش،يل الالجئين الفلسطينيين االونروا باإلبقاء على تقديم

خدماتها اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك ضمن "إعالن صاللة" الصادر ،اليوم األربعاء ،عن االجتماع الوزاري الذي تنرمه منرمة

الصحة العالمية والمنعقد منذ  3أيام ،في مدينة صاللة بسلطنة ُعمان.

وقال وزير الصحة جواد عواد ،خالل كلمة ألقاها في االجتماع" ،إن تقديم وكالة ال،وث للخدمات

يمثل ركنا
الصحية لالجئين في الفلسطينيين بالضفة ال،ربية وقطاع وزة واألردن وسوريا ولبنان،
و
أساسيا في منرومة الت،طية الصحية الشاملة في المنطقة ،حيث ينتفع منها أكثر من  6ماليين الجئ
فلسطيني".

الصحية الشاملة،
وجرف أمس ،توقيع اتفاقية التزام مع منرمة الصحة العالمية لتبني مشروع الت،طية
و
حيث جرف التوقيع من قبل كافة وزراء الصحة في الدول العربية ودول إقليم شرق المتوسط.

الصحية الشاملة التي
المشاركة في تعزيز منرومة الت،طية
و
وتن االتفاقية على التزام جميع الدول ُ
العالمية ،وتطويرها ،وتعزيز التعاون في هذا المجال ،بهدف توفير كافة
تتبناها منرمة الصحة
و
الصحية للمواطنين في كافة المناطق.
الخدمات
و
الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/5 ،

 .50اللوبي اإلسرائيلي يهزم كوربن
لندن – "الحياة" :نجل اللوبي اإلسرائيلي في بريطانيا في ت،يير موقف حزب العمال
المؤيد تاريخياً
و
تبنت اللجنة التنفيذية «الالئحة الدولية
ومني زعيمه جيريمي كوربن بهزيمة كبرف ،إذ و
للفلسطينيينُ ،
مدونة السلوك الخاصة بالحزب ،علماً أنها تن و على أن كل همن ينتقد
لتعريف الالسامية» ،في و
إسرائيل أو يعتبرها عنصرية منذ ت سيسها ،معاد لليهود.
قدمها أنصار كوربن ،تدافع عن منتقدي الدولة العبرية وتعتبرها
كما لم توافق اللجنة على اقتراحات و
عنصرية منذ ت سيسها ،ورفضت إعادة إقرار الموقف التقليدي للحزب من الصهيونية .وبدا واضحاً أن

نقاشاً دام  4ساعات كان يتجه إلى الرضوخ لض،وط اللوبي الصهيوني ،بحجة الحفاظ على وحدة

سيرمم العالقات بين الحزب والجالية
تبني «الالئحة»
الحزب .وتراهن اللجنة التنفيذية على أن و
و
اليهودية التي نرمت تراهرات متواصلة وسط لندن ،ضد كوربن.
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أقرت اللجنة اقتراحاً يؤكد «حرية التعبير وحقوق الفلسطينيين» .وقال
وللحفاظ على بعض ماء الوجه ،و
قيادي في الحزب لن «الحياة»« :اعترفنا بالالئحة الدولية وباألمثلة التي أوردتها ،لكن ذلك ال يعني،

الحد من حرية التعبير في ما يتعولق بإسرائيل أو الفلسطينيين .كما أعدنا تشكيل لجان
في أي شكل ،و
ستنخرط في مناقشة قواعد السلوك» (الحزبية).
وأعرب المسؤول في اللجنة التنفيذية جون النسمان ،والمسؤولة السابقة فيها ريا وولفنسون ،وهما
تبني طروحات كوربن ،علماً أنها يتزعمان مجموعة ُش وِّكلت للعمل ضد
يهوديان ،عن مخاوف من و
معاداة السامية في الحزب ،وإلخراجه من أزمته .وأكدا أن «القيادة كانت ستخسر لو عرضت

اقتراحات كوربن على التصويت» ،لكنهما روحبا بما قاله عن «حقوق الفلسطينيين والتضامن مع
الجالية اليهودية».
الحياة ،لندن2018/9/6 ،

 .51أين غابت التنظيمات الفلسطينية؟
د .فايز أبو شمالة
انتقدت التنريمات الفلسطينية كل على حدة تصريحات محمود عباس التي أشاد فيها بتعاونه األمني

مع المخابرات اإلسرائيلية ،وبالتحديد مع رئيس هذه المخابرات نداف أرومان ،واعترافه بتواصل
لقاءاته الدورية مع هذا العدو الذي صفع بالعذاب الوحشي معرم الفلسطينيين.

النقد والشجب واإلدانة لسياسة محمود عباس إجراءات لم تعد تكفي ،ولم تعد تعالج الجروح التي

مزقت جسد القضية الفلسطينية ،االنتقادات والشجب ال يعالج م ساة شعب يتوجع ليل نهار من

التعاون األمني الكامل والمتكامل والمبال فيه بين أجهزة محمود عباس األمنية ،وأجهزة المخابرات
اإلسرائيلية ،والسيما أن معرم أبناء الشعب الفلسطيني قد طفل الدم ،وبصق القهر من قبضة

المخابرات اإلسرائيلية.

المخابرات اإلسرائيلية ال تعمل في االقتصاد ،وال عمل لها في الرياضة ،وال تخت

بتجارة الموز

والسيارات المستعملة ،وال ش ن لها بالكهرباء والشواطئ والماء وكراتين البيض ،المخابرات اإلسرائيلية

تعمل في حقل المعلومات األمنية التي تخدم الصهاينة ال،اصبين لفلسطين ،والمحتلين ألرض الضفة

ال،ربية ووزة ،وتدوس على كرامة الفلسطينيين ،وآخر إنجازات المخابرات اإلسرائيلية لصالل الكيان
الصهيوني تمثلت في مئات االنتهاكات لحياة المواطنين في الضفة ال،ربية ،حيث اعتقل الصهاينة

 365شخصاً في شهر  8الماضي ،وتم هدم  35منزالً ،وتنفيذ  795اقتحاماً ،واصابة  114فلسطيناً،
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إضافة إلى  21اقتحاماً للسجد األقصى ،وكل ذلك حدث خالل شهر واحد على أرض الضفة
ال،ربية!!

ذلك كان ثمرة التعاون األمني بين رجال عباس ورجال نداف ارومان ،وبنسبة  %99صبت لصالل
الصهاينة على حساب أبناء الشعب الفلسطيني ،وعلى حساب الك ارمة العربية التي داسها جي

الصهاينة تحت أقدام التعاون األمني؛ الذي يقدسه عباس إلى حد تنفيذ تصفية القضية الفلسطينية

قطعة وراء قطعة تحت عيون التنريمات الفلسطينية والقوف السياسية.

الشجب والرفض واإلدانة واالعتراض واصدار البيان لم تعد تفيد فلسطين ،ولم تعد تثني محمود
عباس عن استخفافه واحتقاره لإلجماع الوطني الفلسطيني ،المطلوب هو خطوات عملية ،مراهرات،

مسيرات ،يافطات ،اعتراضات جدية تصل إلى التمرد والعصيان ،والصراخ في أذن الشباب

الفلسطيني ب ن التعاون األمني هو الخيانة ،هو الخيانة بلحمها وعرمها وشحمها كما أشارت لذلك
وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها التنريمات الفلسطينية في القاهرة سنة  ،2011والتي تقول

إحدف فقرتها الثالثة ،صفحة  ،7والتي تخت

في موضوع األمن:

(إعطاء أي معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني تعتبر خيانة عرمى يعاقب عليها

القانون).

فهل اللقاءات مع رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية تتم دون تبادل المعلومات التي تحبط األعمال
المقاومة للمحتلين أم ال؟

للعلم ،فإن وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني قد استقت فقرة سالمة الوطن األمنية من قانون القضاء

الثوري الصادر عن منرمة التحرير سنة  ،1979والتي تقول فيه المادة ( :140يحكم باإلعدام كل من
تخابر مع العدو ،أو أعطاه معلومة ،او عرض للخطر أي عملية مقاومة فلسطينية)!!!

فهل لقاءات عباس األمنية مع المخابرات اإلسرائيلية كانت بريئة من تقديم المعلومات األمنية؟

نطالب ب ن يبدأ التحرك الوطني لتقديم الئحة اتهام بالخيانة العرمى ضد محمود عباس ،وذلك وفقاً
لقانون القضاء الثوري الذي صادقت عليه مؤسسات منرمة التحرير ،ووفقاً لوثيقة الوفاق الوطني
الذي وقعت عليه كل التنريمات الفلسطينية سنة  2011بما في ذلك تنريم حركة فتل.

فلسطين أون الين2018/9/5 ،
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" .52صفقة القرن"  ..بين التطرف األمريكي وسياسات األمر الواقع اإلسرائيلية
علي فيصل

كثيرة هي العناوين المتداولة حول صفقة القرن ،والتي لم يكن ممكنا ألحد أن يتج أر على طرحها لوال
حالة الضعف التي تعيشها الساحتين الفلسطينية والعربية وشعور الكيان اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية

انهما باتا قادرين على فرض مشروعهما وشروطهما على الطرفين الرسميين الفلسطيني والعربي

اللذين يعيشان ،وطنيا واقليميا ،صراعات وانقسامات ت،ذيها اإلدارة األمريكية وأدواتها..

وروم عدم إعالنها بشكل رسمي من قبل اإلدارة األمريكية ،إال أن ثالثة من العناصر الرئيسية لصفقة

القرن خرجت إلى العلن في وقت مبكر .أولها القرار المتعلق بنقل السفارة األمريكية إلى القدس هو

قرار تم ت جيل اإلعالن عنه وتبنيه من قبل اإلدارات األمريكية السابقة ،روم انه مقر رسميا من قبل
الكون،رس منذ سنوات ..وثاني هذه العناصر قضية الالجئين وحق العودة عبر السعي لتصفية هذه

القضية من زاوية االبت ازز المالي الذي تتعرض له وكالة وباعتبارها احدف المرتكزات األساسية التي

يستند إليها حق العودة وأيضا العبث بالمكانة القانونية لالجئين .وثالث هذه العناوين التبني الواضل
للنشاطات االستيطانية في الضفة ال،ربية ،حتى ولو كان هذا التبني يتناقض مع الشرعية الدولية

ممثلة بق اررات األمم المتحدة وآخرها القرار رقم  2334الذي صدر عن مجلس األمن أواخر عام
.2016

بهذه العناصر الثالثة مضافا عليها القانون العنصري الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي مؤخرا ،والذي ال
يمكن اال ان يكون حصيلة تنسيق إسرائيلي أمريكي ،نكون أمام لوحة لم تعد تحتاج ،بنرر

األمريكيين ،سوف إلى بعض الرتو

كي تعلن بشكل رسمي .بكالم أدق فان هناك بعض العناصر،

ربما لم تنضج بعد ،اما القسم المتعلق باإلدارة األمريكية وبإسرائيل فقد وضع على نار حامية ،ولم

يبق سوف العناصر التي تتطلب عمال وموافقة عربية وفلسطينية كقضايا الدولة وتبادل األراضي
والمشاريع االقتصادية وقضية التطبيع وويرها من عناوين ال زالت الواليات المتحدة وير مقتنعة

بإمكانية النجاح فيما لو طرحت اآلن .والجولة األمريكية األخيرة على المنطقة التي قادها صهر

الرئيس األمريكي جاريد كوشنير وممثله جيسون جرينبالت تؤكد ذلك كونها لم تخرج بنتائج يمكن

البناء عليها أمريكيا واسرائيليا..

وير أن األمر المؤكد أن اإلدارة األمريكية واسرائيل ال يضيعان وقتهما ،وهم يمارسان سياسة األمر
الواقع في اكثر من قضية ،ولعل أهمها ذلك القانون العنصري الذي يشكل مقدمة لسلسلة من القوانين

واإلجراءات التي ستتخذها إسرائيل تطبيقا لهذا القانون ،وهو "قانون قومية الدولة" ..فهذا القانون إذ
يعيد ت سيس إسرائيل من جديد باعتبارها دولة احتالل خارجة عن القانون ،ويؤسس إلجراءات قادمة
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ضد األرض الفلسطينية خاصة الضفة وفي أراضي  48المعرضين للتهجير والترانسفير اكثر من أي
وقت مضى ..فهو قانون يقدم إسرائيل على حقيقتها باعتبارها كيان عنصري الديمقراطي وال يعي

سوف على وقع سياسات التطرف والعدوان ضد شعبنا الفلسطيني..

ال نبال القول إن القضية الوطنية الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة ،وهي اآلن بين مطرقة مشروع
التطرف لدف اإلدارة األمريكية وسياسات األمر الواقع اإلسرائيلية التي تتقدم على األرض بشكل
تدريجي ،خاصة فقي قضيتي االستيطان والقدس .هذه الحال لم ت ت دفعة واحدة بل هي نتيجة

مفاوضات عمرها  25عاماً من مفاوضات عبثية ورهانات فلسطينية وعربية فاشلة ،بينما حكومة نتن

ياهو تنفذ يومياً خططها االستراتيجية والمرحلية بنهب األرض وهدم المنازل وتهجير أهلها ،وصوالً
إلى ما يسمى بعرف اليمين واليمين اإلسرائيلي المتطرف «إسرائيل الكبرف» من المتوسط حتى نهر
األردن .هذا كله بسبب سياسة األوهام عند الذين ذهبوا إلى أوسلو الذين واصلوا السياسة ذاتها ،روم

نتائجها المرئية والملموسة لدف الجميع .ناهيك عن تداعيات االنقسام في الصف الفلسطيني ،الذي
أدف إلى تفكيك وحدة الشعب واألرض ،وفكك الوحدة الوطنية.

نعم صفقة ترامب ال زالت وامضة في تفاصيلها ،لكن هناك قضايا تشكل جزءا محوريا وأساسيا من

الصفقة وباتت معالمها واضحة كقضايا القدس والالجئين واالستيطان والتطبيع .والوقائع الحالية ال

تشير إلى إمكانية فلسطينية وعربية على ت،يير معين في الموقف األمريكي من هذه القضايا ..وحتى
لو كانت "الصفقة" لم تطرح بعد كمشروع متكامل ،واألرجل أنها لن تعلن كوثيقة متكاملة ببنود
ومالحق ،لكنها موجودة كمشروع عام يتم تسريب بعض عناوينه بشكل متدرج ومقصود ،وبعض

عناوينه الرئيسية هي بالت كيد أصبحت موجودة لدف بعض أدوات اإلدارة األمريكية ويتم تقديمها إلى
األطراف المعنية بالتقسيط وكل حسب عالقته بهذا المشروع..

وبين هذا كله تبدو االشتراطات هي سيدة الجوالت الماراثونية للمبعوثين األمريكيين:

 -شروط الستئناف عملية التسوية السياسية أبل،تها إسرائيل للواليات المتحدة األميركية ،وهي:

 )1رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر األردن ،سوف السيادة

اإلسرائيلية.

 )2رفض إخالء أي مستوطنة ،واإلبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة إلسرائيل.

 )3رفض عودة الالجئين الفلسطينيين ،حتى إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام ..1967

هذا هو البرنامج المقدم من «إسرائيل» وهو تتمة وترجمة لقوة األمر الواقع ولدراما «صفقة القرن»
التي تتناسل يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة لعجز النرامين الرسميين العربي والفلسطيني على
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مواجهتها ،وهذا كله برسم المطبعين من أنرمة عربية مع «إسرائيل» ،ومن اطراف فلسطينية لم تفقد
رهاناتها بعد على أوسلو ونسله..

بالمقابل فان اشتراطات إدارة ترامب تتراكم يوما بعد يوم منذ مجيئها .فالقدس ،وفقا لهذه اإلدارة ،خارج

طاولة المفاوضات بل تم شطبها بقرار رئاسي أمريكي .المفاوضات على الطاولة والمال على

الطاولة ،واذا لم ي ت الفلسطينيون فال مال وال مساعدات .هذا هو لسان حال اإلدارة األمريكية وهذه
شروطها على الشعب الفلسطيني والدول العربية:

 اشتراطات بش ن مكتب منرمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إلبقائه مفتوحاً ،وهو شرط لحشرالحالة الفلسطينية بالزاوية الضيقة ،من أجل الرهان الفاشل على دور إدارة ترامب.

 اشتراطات بوقف أي تحركات رسمية فلسطينية ،وبوقف التحرك السياسي والدبلوماسي في المحافلالدولية ،وخاص ًة عدم تقديم شكاوف على جرائم «إسرائيل» لنِّ «محكمة الجنايات الدولية».
 اشتراطات باالمتناع عن العودة لألمم المتحدة بمشاريع الق اررات الثالث :التصويت على العضويةالعاملة لدولة فلسطين .عدم التصويت على قرار مؤتمر دولي للسالم بمرجعية ق اررات الشرعية

الدولية ،ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس األمن الدولي ،والثالث عدم التصويت على
قرار دعوة األمم المتحدة لحماية أرض وشعب فلسطين ،والتوافق على عدم االنضمام لمؤسسات

األمم المتحدة جديدة.

الشروط األمريكية تعني إفساح الطريق أمام الحكومة اليمينية والعنصرية اإلسرائيلية ،من اجل التفرغ

الستكمال مخططات الدولة االحتاللية الفاشية في منهجيتها المتعددة األلوان ،منهجية الدولة
العنصرية ،والتفرغ لبرنامجها في ابتالع األرض الفلسطينية ،طالما أن االستيطان في رأي اإلدارة

األمريكية الراهنة ال يمنع من مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ،وتعزز دورها االقتالعي

واإلقصائي العنصري ،في جوهر طبيعتها ونش تها ،وهي «تشرعن» االستيالء على أراضي ملكية

خاصة لفلسطينيين ،وابقاء االستيطان ركيزة «التشريع» االحتاللي ،وفي جوهر طبيعته وأهدافه،
و«إسرائيل» ذاتها انبثقت ونش ت نتيجة والدة مشوهة ،قامت بها بالمجازر والحديد والدم والنار.

باختصار شديد إسرائيل تطرح «دولة إس ارئيل الكبرف من بحر المتوسط إلى نهر األردن» واإلدارة

األمريكية تطرح «مؤتمر إقليمي بين إسرائيل ودول عربية والسلطة الفلسطينية تبدأ بتطبيع العالقات

العربية اإلسرائيلية باالنفراد األمريكي» للفلسطينيين حكم ذاتي للسكان بدون سيادة على األرض،
والسيادة على األرض في القدس والضفة إلسرائيل الكبرف وما تبقى فيدرالية مع األردن ،ووزة على

أكتاف مصر..
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هذه هي عناوين المواقف األمريكية واإلسرائيلية التي مهما تباينت في اقترابها او ابتعادها من بنود

"صفقة القرن" والمدف الذي يمكن أن تصله ،إال أن القاسم المشترك بين كل ما قدم حتى اآلن هو ان

المشروع األمريكي عبارة عن صفقة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،ب،ض النرر عن
المسميات التي تطرح بهدف التخفيف من خطورتها .كما تستهدف الشعوب العربية في اكثر من

قضية ،ليس التطبيع اخطرها ،ما يجعل من الترابط بين القضية الفلسطينية وعمقها العربي ام ار
واضحا ينب،ي البناء عليه بمهمات مشتركة فلسطينية وعربية ،من خالل جبهة مقاومة موحدة

فلسطينية عربية وتحركات سياسية وشعبية متواصلة تفشل صفقة القران واف ارزاتها..

اذ كان المشروع األمريكي اإلسرائيلي المعنون تحت اسم "صفقة القرن" يستهدف الشعب الفلسطيني
فيء حقوقه الوطنية ويستهدف الشعوب العربية في سيادتها وثرواتها وفي حقها وحريتها في اختيار
مستقبلها السياسي واالقتصادي ،فان هذا االستهداف يجب أن يطرح أمام النرام الرسمي العربي

مهمة إعادة االعتبار لذاته من مدخل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتوفير مقومات
صموده السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ومن خالل مجموعة عناوين:

أوال :إخراج المؤسسة الوطنية الفلسطينية من دائرة االبتزاز المالي الذي تمارسه الواليات المتحدة
والجهات المانحة وجرها إلى مواقف تتالقى مع مشروع ترامب التصفوي.

ثانياً :رسم موقف سياسي واضل من اإلدارة األميركية في رفض مشروع صفقة القرن ،ألنه مشروع

في خدمة المصالل اإلسرائيلية ،وضد المصالل الوطنية والقومية العربية.

السري والعلني مع الكيان اإلسرائيلي ،بكل األشكال ،االقتصادية والسياسية
ثالثاً :وقف التطبيع و
وويرها ،والعمل على عزل إسرائيل دولياً.

رابعاً :مقاطعة أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

خامساً :دعم شعبنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية واألهلية في وجه الحصار واالحتالل

اإلسرائيلي.

سادساً :دعم وكالة ال،وث (األونروا) والمؤسسات األهلية في المخيمات ،لدعم حق العودة لالجئين.

سابعاً :عزل الكيان اإلسرائيلي في المحافل الدولية وطرد مندوب إسرائيل منها.
أما على المستوف الفلسطيني فلم يعد مجديا االستمرار في انتهاج سياسات واستراتيجيات مضى
عليها أكثر من ربع قرن دون أن تتمكن من تحقيق الحد األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني ،بل

على العكس من ذلك ،فنتائج هذه السياسة تبدو كارثية على أكثر من مستوف .لذلك ،فما هو مطروح

على الشعب الفلسطيني ليس مجموعة خيارات حتى يختار أفضلها .ليس أمامنا سوف خيار الوحدة

التاريخ :الخميس 2018/9/6

العدد4730 :

ص

38

والصمود والمقاومة في اطار شراكة واستراتيجية نضالية جديد تعيد االعتبار للمشروع الوطني
الفلسطيني باعتباره مشروعا وطنيا تحرريا لشعب تحت االحتالل..

لقد أجمعنا كفلسطينيين على الحل الوطني ،دولة فلسطينية بحدود  4حزيران  1967وعاصمتها القدس

الشرقية المحتلة ،وحل قضية الالجئين وفقا للقرار  194الذي يكفل حق العودة إلى الديار والممتلكات.

ولكن المفاوضات مع اإلسرائيليين خالل ربع قرن لم تكن ضمن هذا اإلطار ،بل كانت مرجعيتها ما
يدور على طاولة المفاوضات وليس ق اررات الشرعية الدولية .خيارنا الوطني سبق وان أعلناه في

مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة عام  2005وأعدنا الت كيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني في 26

حزيران  ،2006وفي حوارات القاهرة ( 2011و 2013و )2017وفي ق اررات المجلس المركزي في دورتيه
في  ،2015و 2018والمجلس الوطني في دورته األخيرة وجميعها تن

على النقاط التالية:

 )1طي صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة ورفض الض،وط واالشتراطات األمريكية واإلسرائيلية.

 )2فك االرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس االقتصادي ،بما في ذلك سحب االعتراف بإسرائيل،
وقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل ،فك االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي ،سحب اليد العاملة
الفلسطينية من مشاريع المستوطنات ،وقف التعامل بالشيكل اإلسرائيلي ،سحب سجل السكان من

اإلدارة المدنية لالحتالل ،وسحب سجل األرض منها أيضاً.

 )3إعادة بناء النرام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية باالنتخابات الشاملة لجميع

المؤسسات الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل ،فنحن حركة تحرر وطني تحتاج إلى كل مكونات

وتيارات وقوف شعبنا ،ومن اجل ديمقراطية المجتمع األهلي والمؤسسات البرلمانية والرئاسية لمنرمة
التحرير والسلطة الفلسطينية ،بما يحصن نرامنا السياسي ويقطع الطريق على سياسات االنقسام،

وسياسات التقاسم والكوتا ويعزز أواصر الوحدة الوطنية.

 ) 4طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بناء على القرار 67/19

في  29نوفمبر  2012وحل قضية الالجئين بموجب القرار .194

 )5طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد االحتالل واالستيطان.

 )6الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف األمم المتحدة وبموجب ق ارراتها ذات الصلة ،وبرعاية الدول
الخمس دائمة العضوية ،بما يضمن ق اررات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة

وعاصمتها القدس على حدود  4حزيران  ،67ورحيل االحتالل واالستيطان ،وضمان حق العودة

لالجئين.

 )7نقل جرائم االحتالل إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوف نافذة لنزع الشرعية عن االحتالل وعزل
الكيان اإلسرائيلي (االستيطان ،األسرف ،القتل ،حصار وزة ،إلخ.)..
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 )8إعادة صياوة مؤسسات السلطة وبرامجها ،لتتحول من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت
االحتالل إلى سلطة وطنية لحركة التحرر الوطني لشعبنا ،لوضع حد لواقع أنها “سلطة بال سلطة

تشكل وكيالً لالحتالل واحتالل بال كلفة”.

 )9إطالق المقاومة الشعبية ،على طريق االنتفاضة الشاملة ونحو التحول إلى العصيان الوطني،

لوضع حد لواقع االحتالل بال كلفة ،ورفع ثمن بقائه ،اقتصادياً (عبر المقاطعة) وسياسياً(في المحافل

الدولية) ومادياً (في الميدان).

هذه هي االستراتيجية الوطنية الموحدة بق اررات اإلجماع الوطني في المجلس الوطني وفي المجلسين

المركزيين لمنرمة التحرير االئتالفية ،التي بادرنا إليها إلى جانب أخوة آخرين في إطار جوالت
الحوار الوطني في الضفة ووزه وفي بيروت وموسكو .وهذا ما نناضل به ليشق طريقه باعتباره

البديل الوطني الشامل والبديل لسياسات أوسلو الفاشلة على امتداد  25عاماً.
إن «صفقة القرن» الت ارمبية ،واقامة «ناتو عربي» ضد عدو وهمي اسمه ايران ،حلف عموده الفقري
ودماوه «إسرائيلي» هذه الصفقة هي امتداد لمسلسل الدراما بالمواصفات والشروط األمريكية-
اإلسرائيلية ،ال دولة فلسطينية  ..وال قدس األقداس .وهي حقا فرصة أمام «إسرائيل» ،التي تلعب

لعبة اإلعالم وتزوير الواقع والتاريخ بطرق مختلفة ،بما فيها زج خبراء في الحرب النفسية ،في حفلة

األقنعة ،الستعادة هيبة «الجي الذي ال يقهر» ،وقدرات «موساد» الذكية ،وعن «دونية العرب»
«وكي الوعي» العربي ،لكن الواقع يفضل هذا الضجيج الذي َّ
ولى ،و«إسرائيل» لن تخدم أي
مخططات ألي بلد عربي ،بقدر ما تبحث عن تفتيت محيطها العربي ،وينقسم النرام العربي ،في

حروب داخلية وأهلية وطائفية ومذهبية واقليمية في المشرق العربي والشرق األوسط .فليحذر الجميع

مما هو آت !!

2018/9/5

 .53قطع المساعدات في خدمة "إسرائيل"
جو دايك

قال دبلوماسيون ومحللون ،إن قرار اإلدارة األمريكية بتخفيض المساعدات إلى الفلسطينيين بمقادير
كبيرة يدعم مصالل «إسرائيل» ،ويعرض للخطر الجهود األمريكية لتحقيق السالم ،كما سيزيد

التوترات في الشرق األوسط.
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في  31أوسطس/آب ،أعلنت اإلدارة األمريكية أنها أوقفت دفع أي تمويالت لوكالة األمم المتحدة
إلواثة وتش،يل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)؛ وذلك بعد أسبوع من قرارها بتخفيض مساعدات
منفصلة إلى الفلسطينيين بمقدار  200مليون دوالر.

وهذان الق ارران هما األحدث في سلسلة ق اررات مثيرة للجدل اتخذتها اإلدارة األمريكية ،وأثارت استياء

الفلسطينيين ،وابتهاج «إسرائيل».

جدير بالذكر أن الواليات المتحدة كانت لزمن طويل أكبر ممول ل«األونروا» ،التي تقدم دعماً

للفلسطينيين منذ قيام «إسرائيل» بتهجيرهم من ديارهم في .1948وتعترض «إسرائيل» والواليات
المتحدة على حصول كل جيل جديد من أبناء الالجئين الفلسطينيين على وضع الجئين ،وهما

تريدان من «األونروا» أن تخفض بمعدالت كبيرة أعداد الالجئين الذين تساعدهم .في المقابل ،يتهم

الفلسطينيون الواليات المتحدة باالنحياز الفاضل إلى جانب «إسرائيل» وبمحاولة تجريدهم من
حقوقهم.

وقبل أسبوع من القرار األمريكي بوقف تمويل «األونروا» ،كانت الحكومة األمريكية قد أوقفت

مساعدة سنوية للفلسطينيين بقيمة  200مليون دوالر كانت تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

وقبل ذلك ،في ديسمبر/كانون األول الماضي ،كانت الواليات المتحدة قد اعترفت بالقدس عاصمة

ل«إسرائيل» .وشكل ذلك القرار خروجاً عن اإلجماع الدولي بش ن مدينة القدس.

وقال دبلوماسي أوروبي ،إن الق اررات األمريكية في األشهر األخيرة ،وكذلك تعهد الواليات المتحدة

باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس األمن الدولي من إصدار أي قرار ينتقد «إسرائيل» ،إنما

تشجع الحكومة «اإلسرائيلية» على التمادي في انتهاك الق اررات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه السياسة األمريكية أقنعت «إسرائيل» ب نها تتمتع بحرية التصرف في ما
يتعلق بالتوسع االستيطاني ،وحتى في ما يتعلق بضم أجزاء من الضفة ال،ربية الفلسطينية المحتلة.

وقال دبلوماسي أوروبي آخر ،إن هذه الق اررات األمريكية بتخفيض أو قطع مساعدات للفلسطينيين

إنما تضعف موقف اإلدارة األمريكية في النزاع الفلسطيني « -اإلسرائيلي» .وشرح بالقول إن قطع أو
تخفيض هذه المساعدات يحرم الواليات المتحدة من ورقة قوية يمكنها التهديد بها.

جدير بالذكر أن الواليات المتحدة ،خالفاً لبعض الدول األوروبية ،ال تقدم مساعدات مباشرة لميزانية

السلطة الفلسطينية .والمساعدة األمريكية الوحيدة التي لم تل،ها أو تعلقها واشنطن هي المساعدة

المالية المباشرة إلى السلطة الفلسطينية المخصصة للتنسيق األمني مع «إسرائيل» .وتقول الكاتبة
والمحللة السياسية الفلسطينية نادية حجاب ،التي تترأس مركز «الشبكة» للدراسات ،إن العودة إلى

التفاوض مع «إسرائيل» لم تعد تلقى اليوم ت ييداًً يذكر بين الفلسطينيين .ولهذا أعربت عن تخوفها من
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أن «إسرائيل»  ،التي تحرى بدعم أمريكي مطلق ،ستعتبر اآلن أنها أصبحت طليقة اليدين؛ لكي
توسع االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حجاب« :إذا تراجعت السلطة الفلسطينية عن موقفها وعادت إلى التحادث مع األمريكيين،

فإن ذلك سيعني أنها تعطي األمريكيين الضوء األخضر لكي يفعلوا ما يشاؤون .واذا لم تعد السلطة

الفلسطينية إلى المفاوضات ،فإن ذلك سيشجع األمريكيين في جميع األحوال على أن يفعلوا ما

يشاؤون».

واستخلصت حجاب أن الفلسطينيين هم الطرف الخاسر في جميع األحوال.

وعلى كل حال ،فإن حجاب والعديد من الفلسطينيين يعتقدون أن الواليات المتحدة لم تعد تسعى
لحمل القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات .وبدالً من ذلك ،كما تقول حجاب،

«تحاول الواليات المتحدة مساعدة «إسرائيل» على إنهاء النزاع وفقاً لشروطها وشرعنة احتاللها
لألراضي الفلسطينية».

الخليج ،الشارقة2018/9/5 ،

 .54كاريكاتير:

فلسطين أون الين2018/9/5 ،
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