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 .1وزير إسرائيلي يلمح إلى مخطط أمريكي لتوطين الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم

ذكرت الحياة ،لندن ،2018/9/13 ،من الناصرة ،أن وزير المواصالت وشؤون االستخبارات
لمح إلى وجود "مخطط أمريكي لم ُيعلَن رسمياً ،يهدف إلى توطين الالجئين
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ّ
الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في األردن وسورية ولبنان والعراق".
وكتب كاتس في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الثالثاء" :أرحب

بمبادرة رئيس الواليات المتحدة ترامب ،بتوطين الالجئين الفلسطينيين في األردن وسورية ولبنان

والعراق" ،لكنه لم يوضح متى طرح ترامب هذه المبادرة أو ما إذا كان طرحها على إسرائيل ،علماً أن

اإلدارة األمريكية لم تصدر مبادرة "علنية" في هذا الشأن ،لكنها سبق أن قررت مطلع الشهر الجاري

وقف تمويل "أونروا" .واتهم كاتس ،وهو عضو المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية

والسياسية (كابينيت) القادة الفلسطينيين بأنهم "يستخدمون الالجئين كرافعة للمطالبة الظالمة والتي ال
أساس لها بحق العودة ،في محاولة لتدمير إسرائيل".

وكان موقع الخليج أونالين ،2018/11/10 ،قد نشر نقالً عن نادر الصفدي من غزة ،أن مصادر

سيعلن ،مطلع العام المقبل
من حركة فتح كشفت لـ"الخليج أونالين" أن ترامب أبلغ دوالً عربية بأنه ُ
( ،)2019الخطوة الجديدة التي تتعلّق بملف الالجئين الفلسطينيين الموجودين داخل الدول العربية؛
المدوية التي سيلعنها ترامب وستخلق
من بينها "األردن وسورية ولبنان" .وأ ّكدت أن المفاجأة الثالثة
ّ
ردود فعل غاضبة تتمثّل في االتفاق مع الدول المضيفة على توطين الالجئين الفلسطينيين

الموجودين على أراضيها ،وأن هذا القرار سيكون نافذاً خالل مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.
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وأضافت أن وفداً رفيع المستوى من اإلدارة األمريكية ،برئاسة جاريد كوشنر ،صهر ترامب ،سيتوجه

جدية ،ووضع
خالل األسابيع القليلة المقبلة إلى الدول العربية
المعنية لمناقشة هذه الخطوة بصورة ّ
ّ
آليات تنفيذ على األرض ،بعد حصر أعداد الالجئين وكيفية تغطية النفقات المالية واللوزام اللوجستية
األخرى التي تحتاجها الدول المستضيفة لإلشراف على ملف "توطين الالجئين".

المصادر الفتحاوية أوضحت ،خالل حديثها لمراسل "الخليج أونالين" ،أن أوساطاً عربية أبلغت قيادة
السلطة الفلسطينية ،بعد ساعات قليلة من إعالن إدارة ترامب وقف التمويل المالي عن وكالة الغوث،

الجمعة الماضي ( 31أغسطس) ،بأن الخطوة الثالثة من قبل إدارة ترامب لما باتت تُعرف باسم
"صفقة القرن" هي توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لهم .وأشارت إلى أن إدارة ترامب
ستعتمد في إقناعها الدول العربية بخطوتها الجديدة لـ"توطين الالجئين" على أراضيهم تقديم تسهيالت

اقتصادية مالية كبيرة ومغرية لتلك الدولة مقابل الحصول على الموافقة ،وعدم معارضة المخطط

األمريكي الجديد ،الذي يحظى برعاية ورضا كبيرين من قبل الجانب اإلسرائيلي.

بعض الدول العربية ،بحسب المصادر ،ستستجيب لهذا المخطط ،في حين ستكون الدولة الوحيدة

بتمسكها بحق
التي تعارضه هي األردن ،التي أعلنت موقفها الرسمي على مدى السنوات الماضية ّ
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي ُه ّجروا منها قبل  70عاماً ،ورفضها أي مخطّطات

للتوطين.

 .2السلطة ترفع شكوى ضد واشنطن في المحافل الدولية ...وتؤكد فشل أي خطة "توطين الالجئين"

نش ــرت القـــدس العربـــي ،لنـــدن ،2018/9/13 ،نقـ ـالً ع ــن م ارس ــلها ف ــي غـ ـزة أش ــرف اله ــور ،أن وزي ــر

الخارجيـة الفلســطيني ريــاض المــالكي قــال إنــه وضـع وزراء الخارجيــة العــرب خــالل اجتمــاعهم الثالثــاء
فــي مقــر الجامعــة العربيــة بصــورة القضــية الفلســطينية والموقــف األمريكــي العــدائي لــه .وقــال المــالكي

لإلذاعـة الفلسـطينية الرسـمية إنـه ت ّـم إبـال وزراء الخارجيـة العـرب أن فلسـطين سـتقف ض ّـد اإلجـراءات
األمريكية على المستوى السياسي والقانوني ،مطالباً بموقف عربـي داعـم للموقـف الفلسـطيني فـي كافـة

المناحي .وأضاف "االجتماع أكد على الدعم العربـي لوكالـة األونـروا فـي كـل المسـتويات" ،كاشـفاً عـن

تواصل االتصاالت إلنجاح االجتماع الخاص بدعم الوكالة مالياً وسياسياً والمقرر على هامش أعمال

االجتماع المقبل للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

وأشــار المــالكي إلــى أن فلســطين تجــري اتصــاالت مكثفــة للتحضــير للتصــويت الــذي يمكــن أن يــتم فــي

األمــم المتحــدة ،حــول تفــويض "األونــروا" ،الفت ـاً النظــر إلــى أن الفلســطينيين يريــدون الحصــول عل ــى
تصويت أكبر عدد من الدول لصالح استمرار عمل "األونروا".
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وفي ما يتعلق بقرار واشنطن إغالق ممثلية منظمة التحرير ،كشف المالكي عن اجتماع عقد في مقـر
الرئاســة فــي رام ل أول أمــس ،للبحــث فــي اإلجـراءات القنصــلية للفلســطينيين المتواجــدين فــي الواليــات

المتحدة .وقـال إن هـذه اإلجـراءات سـتتبلور خـالل سـاعات ،الفتـاً إلـى أن فلسـطين سـترفع شـكوى ض ّـد
واشنطن في المحافل الدولية بسبب تضرر مصالح الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة.
وأضــافت الخلــيج ،الشــارقة ،2018/9/13 ،مــن غـزة ،ونقـالً عــن الوكــاالت ،أن الـوزير ريــاض المــالكي
قــال ،أمــس ،إن أي خطــة لتــوطين الالجئــين الفلســطينيين "ســيكون مصــيرها الفشــل" .وذكــر المــالكي
لإلذاعة الفلسطينية الرسمية أن "فكرة توطين الالجئين التي تطرحها الواليات المتحدة لـن تـنجح ،ألنهـا

ليست ق ار اًر أمريكياً أحاديـاً ويخـالف قـ اررات الشـرعية الدوليـة" .وشـدد علـى أن الـدول المضـيفة لالجئـين
الفلسطينيين وهي األردن وسورية ولبنان "ترفض أي فكرة لتوطينهم".

 .3عشراوي :القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية الرد على اإلجراءات األمريكية
(أ ف ب) :أعلن ــت عض ــو اللجن ــة التنفيذي ــة لمنظم ــة التحري ــر الفلس ــطينية د .حن ــان عشـ ـراوي ،أم ــس
ـرد علـ ــى اإلج ـ ـراءات األمريكيـ ــة التـ ــي اسـ ــتهدفت
األربعـ ــاء ،أن القيـ ــادة الفلسـ ــطينية تـ ــدرس إمكانـ ــات الـ ـ ّ
الفلس ـ ــطينيين خ ـ ــالل الفتـ ـ ـرة األخيـ ـ ـرة ،واص ـ ــفة ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـراءات بأنه ـ ــا "هج ـ ــوم ش ـ ــامل عل ـ ــى حق ـ ــوق
الفلسطينيين" .وقالـت عشـراوي ،فـي لقـاء مـع الصـحفيين فـي رام ل "ألول مـرة تتبنـى اإلدارة األمريكيـة
بالجملــة جميــع مواقــف اليمــين اإلس ـرائيلي العنصــري األكثــر تطرف ـاً فــي تــارير إس ـرائيل ،ولــم تتــبن هــذه

اإلدارة المواقف فقط كمدافعة بل كمنفذة".

وأضـ ــافت المسـ ــؤولة الفلسـ ــطينية "نحـ ــن فـ ــي مرحلـ ــة حرجـ ــة للغايـ ــة ،إنـ ــه هجـ ــوم شـ ــامل علـ ــى حقـ ــوق

الفلسطينيين وعلى مكونات السالم ،وقد وصل الوضع إلى أدنى نقطة منذ عام ."1948

وذهبت عشراوي إلى حد القول "أن هذه اإلدارة تنفذ علنا سياسة لن تنفذها إسرائيل حتى لوحدها".
وأوضحت عشراوي أن القيادة الفلسطينية "تدرس إمكانية الرد على عقوبات الواليات المتحـدة ،بمـا فـي

ذلك وقف التعاون األمني" ،مضيفة "إنها جزء من بين الخطوات المحتملة التي نفكر فيها".

وأعربــت عش ـراوي عــن خشــيتها إزاء إمكانيــة زعزعــة االســتقرار فــي المنطقــة مــن ج ـراء تــدابير اإلدارة
األمريكية ،ووصفت وقف تمويل األونروا بأنه "ابتزاز رخيص حقاً" من الواليات المتحدة.

وعن انتقاد األمريكيين للفلسطينيين بأنهم ال يفاوضـون "إسـرائيل" قالـت عشـراوي "نحـن نعاقـب ألننـا لـم

نبدأ مفاوضات مع إسرائيل .نفاوض على ماذا؟ هل هناك فريق تفاوض؟ هل هناك خطة سالم؟".

األيام ،رام هللا2018/9/13 ،
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 .4الحكومة الفلسطينية ترفض "االبتزاز والترهيب" األمريكي
رام ل :طالبــت الحكومــة الفلســطينية جميــع الفلســطينيين بتكثيــف التواجــد واالعتصــام فــي قريــة الخــان
األحم ــر للتص ــدي ألي محاول ــة إخ ــالء أو ه ــدم للتجم ــع ،ووجه ــت انتق ــادات ح ــادة ل ــإلدارة األمريكي ــة،

حل الدولتين" .وأعلنت في بيان لها ،تلـى اجتماعهـا
واتهمتها بتبني رغبات الحكومة اإلسرائيلية لـ "قتل ّ
األسـبوعي ،رفضــها لقـرار المحكمــة اإلسـرائيلية بهــدم القريـة ،وأكــدت أنـه قـرار "مرفـوض وغيــر قــانوني،
وي ــأتي ف ــي إط ــار محاول ــة ش ــرعنة جـ ـرائم وسياس ــات االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي القائم ــة عل ــى االس ــتيطان
والتطهير العرقي ،والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم".

كما قررت الحكومة خالل اجتماعها تخصيص مبلغ مالي والشـروع فـي بنـاء وتجهيـز مـدارس التحـدي

الب ــالغ ع ــددها  12مدرس ــة ،الت ــي ق ــررت إقامته ــا لت ــوفير ح ــق التعل ــيم لألطف ــال ف ــي المن ــاطق المه ــددة
باالستيالء واالستيطان ،ولتعزيز صمود السكان وحماية األرض في هذه المناطق.

ونـ ــددت كـ ــذلك بق ـ ـرار اإلدارة األمريكيـ ــة ،القاضـ ــي بـ ــاغالق مكتـ ــب منظمـ ــة التحريـ ــر الفلسـ ــطينية فـ ــي

واشـنطن ،مؤكـدة أن هـذا يشـكل "اسـتم ار اًر للضــغط واالبتـزاز المتواصـل علـى القيـادة الفلسـطينية النتـزاع

يسمى صفقة القرن".
التنازالت والقبول بما ّ
ونــددت بتص ـريحات ال ـرئيس األمريكــي ،التــي أشــار فيهــا إلــى أن الواليــات المتحــدة لــن تســتأنف تقــديم
المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية ،إذا لم توافق علـى العـودة إلـى مائـدة المفاوضـات السـلمية مـع

"إسرائيل" ،معلنة رفضها الستخدام المساعدات اإلنسانية والتنموية كـ"أداة لالبتزاز والضغط السياسي".

وفــي هــذا الســياق ،أكــد رئــيس الــوزراء الــدكتور ارمــي الحمــد ل ،أن الحكومــة وبتوجيهــات مــن ال ـرئيس

محمـود عبــاس ســتبذل أقصـى جهودهــا لــدعم صـمود المؤسســات المقدســية مـن أجــل ضــمان اســتم اررية

عمله ــا ف ــي تق ــديم الخ ــدمات الص ــحية ،وت ــوفير ال ــدعم لمستش ــفيات الق ــدس والت ــي تع ــد أولوي ــة سياس ــية
ووطنية ،بعد قرار واشنطن قطع المساعدات المقدمة لها.

القدس العربي ،لندن2018/9/13 ،

 .5الخارجية الفلسطينية :ادعاءات نتنياهو بشأن المفاوضات تعكس استغباء ُمتعمداً للمجتمع الدولي

وفــا :قالــت و ازرة الخارجيــة والمغت ـربين ،إن ادعــاءات رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو وغي ـره
مــن المســؤولين اإلس ـرائيليين ،بشــأن "هــروب الفلســطينيين مــن المفاوضــات" ،تعكــس اســتغباء ُمتعمــداً
للمجتمــع الــدولي والرباعيــة الدوليــة ،التــي تــدرك أن حكوماتــه المتعاقبــة هــي مــن أفشــلت جميــع أشــكال

المفاوض ــات الس ــابقة .وأض ــافت الخارجي ــة ،ف ــي بي ــان ص ــحفي ي ــوم األربع ــاء ،أن ع ــروض "الس ــيرك

األمريك ــي" ف ــي حلبـ ــة الصـ ـراع اإلسـ ـرائيلي  -الفلسـ ــطيني ،تتواص ــل م ــن خـ ــالل ُجمل ــة م ــن الحركـ ــات
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المخادعة والتضليلية ،التي تعكس مستوى ضحل من إدراك حقائق الصراع والتارير والسياسـة والثقافـة
فــي المنطقــة ،فــي محاولــة إلرضــاء جمهــور التحــالف الظالمــي بــين الصــهيونية المســيحية فــي أمريكــا
والصهيونية الدينية المتطرفة في إسرائيل".

وجددت و ازرة الخارجية والمغتربين إدانتها لالنحياز األمريكي المطلق لالحتالل وسياساته االسـتعمارية
وما ينتج عنه من ق اررات وتداعيات خطيرة على المنطقة برمتها ومن تهديدات للسلم العالمي بمجمله.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/12 ،

 .6جولة خارجية لعباس قبل خطاب له في األمم المتحدة
غزة – أشرف الهور :من المقرر أن يقوم الـرئيس الفلسـطيني بجولـة تشـمل بلـدانا عربيـة وأجنبيـة ،قبـل
وصــوله إلــى مدينــة نيويــورك األمريكيــة ،لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،إللقــاء
خطــاب هنــاك ،مــن المتوقــع أن يعلــن خاللــه عــن خطــة التحــرك الفلســطينية المقبلــة ،فــي ظــل القـ اررات
األمريكية األخيرة ،ومواقف الحكومة اإلسرائيلية اليمينية ضد الفلسطينيين.

وعلمت "القدس العربي" أن هناك ترتيبات لزيارة عباس إلـى القـاهرة ،للقـاء نظيـره المصـري عبـد الفتـاح
السيسي قبل التوجه إلى مقر األمم المتحدة ،إضافة إلى ترتيبات لعقد لقاءات قمة أخرى مـع عـدد مـن

الزعماء على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

القدس العربي ،لندن2018/9/13 ،

 .7الزهار يطالب بمالحقة كل من وقع على "اتفاق أوسلو" وتقديمهم للمحاكمة

نشــر المركــز الفلســطيني ل عــالم ،2018/9/12 ،مــن غ ـزة ،أن المجلــس التش ـريعي الفلســطيني ،عقــد

صباح يوم األربعاء ،جلسة خاصة بعنوان "آثار اتفاقية أوسلو علـى القضـية الفلسـطينية" ..فـي محـررة
"نتس ــاريم" جن ــوبي مدين ــة غـ ـزة .وق ــال النائ ــب محم ــود الزه ــار ،ورئ ــيس اللجن ــة السياس ــية ف ــي المجل ــس
التشريعي" :إن اتفاقية أوسـلو لـم تـراع الحـد األدنـى مـن حقـوق شـعبنا الفلسـطيني ،وهـذه االتفاقيـة أقـرت

بحقــوق العصــابات الصــهيونية فــي فلســطين خالفــا للقــانون الــدولي الــذي يجــرم االحــتالل" .وأضــاف
الزهار" :اتفاقية أوسلو مزقـت الوحـدة الجغرافيـة لأل ارضـي الفلسـطينية ،وبـررت لالحـتالل سـلب األرض

ظل ما تعانيه القدس من االستيطان الذي تكرس بهـا بسـبب اتفـاق أوسـلو ،الـذي مهـد
الفلسطينية ،في ّ
ـق الفلســطينيين" .ودعــا الزهــار الفصــائل
للتوقيــع علــى اتفــاق بــاريس الــذي تضــمن شــرو ً
طا مجحفــة بحـ ّ
الفلسطينية كافة والكل الفلسطيني لرفض االسـتمرار بعمـل اتفـاق أوسـلو الباطـل ،ورفـع دعـاوى حقوقيـة

حق شعبنا ،والتوافق على برنامج موحد وبناء خطة لمواجهة مشاريع التسوية.
ضد االحتالل النتهاكه ّ
ّ
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وأضــافت الخلــيج ،الشــارقة ،2018/9/13 ،مــن غ ـزة ،ونق ـالً عــن الوكــاالت ،أن النائــب محمــود الزهــار

طالب إلى العمل على مالحقة كل من وقع على اتفاقية "أوسلو" وتقديمهم للمحاكمة.
 .8مصطفى البرغوثي :أوسلو فخ كبير ُنصب للفلسطينيين وفيه أخطاء كبيرة

غزة :أكد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ،أن اتفاق أوسلو هو عبـارة عـن فـر
كبي ــر ُنص ــب للفلس ــطينيين ،وأن توقي ــع االتف ــاق في ــه أخط ــاء كبيـ ـرة بح ــق القض ــية الفلس ــطينية .وق ــال

البرغوثي ،خالل حديث مع "قناة األقصى الفضائية" :إن اتفاق أوسلو فيه  3أخطاء جسيمة ،أولها أنه
ُوقّع دون اشـتراط وقـف االسـتيطان الـذي تصـاعد إلـى  750ضـعف عمـا كـان عليـه سـابقاً ،وثانيهـا أنـه
كان اتفـاق انتقـالي دون معرفـة النتيجـة ،وأن جميـع القضـايا مثـل القـدس والالجئـين واألمـن ت ّـم تأجيلهـا

إل ــى م ارح ــل الحق ــة .وأض ــاف أن ثال ــث ه ــذه األخط ــاء ه ــو االعتـ ـراف غي ــر المتك ــاف  ،حي ــث أن ــه ت ـ ّـم
االعتراف بـ"إسرائيل" ،بينما االحتالل لم يعترف بدولة فلسطينية.
ونــوه البرغــوثي إلــى أنــه لــم يعــد يوجــد أي مبــرر لالســتمرار فــي اتفــاق أوســلو ،وأن الطريــق مغلــق أمــام

فريق أوسلو وال مبرر لالستمرار فيـه ،مشـدداً علـى أن الح ّـل للخـرو مـن هـذه المرحلـة هـو تبنـي خطـة
ضد االحتالل.
وطنية بديلة تكون خطة استراتيجية وتتبنى المقاومة وتتبنى حركة المقاطعة ّ

وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم2018/9/12 ،

 .9تيسير خالد يطالب بالتحرر من قيود االتفاقات مع االحتالل
رام ل :كشــف أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية صــائب عريقــات ،فــي مــؤتمر

صـحفي ُعقــد فــي رام ل أول مـن أمــس ،أن الـرئيس محمـود عبــاس ســيعقد اجتماعـاً للمجلــس المركــزي
بعــد عودتــه مــن نيويــورك أواخــر الشــهر الجــاري ،ويبــدأ تنفيــذ قـ اررات ســابقة للمجلــس فــي شــكل كامــل،
ومنهــا :تحديــد العالقــات االقتصــادية واألمنيــة والسياســية مــع "إس ـرائيل" ،وبمــا يشــمل كــل مــا اتخــذ مــن

ق اررات ،وعلى جدول األعمال إمكان تعليق العالقة مع "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطين" تيسير خالد بـ"التحرر من قيود االتفاقات السياسية واألمنية واإلدارية والقانونية واالقتصـادية،

بما في ذلك وقف التنسيق األمني مع دولة االحتالل ،ووقف العمـل باتفاقيـة بـاريس االقتصـادية ،وفـك
ارتباط سجل السكان وسجل األراضي وتحريرهما من سيطرة الجانب اإلسرائيلي".

الحياة ،لندن2018/9/13 ،
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" .11أمان" :األمن يستحوذ على النصيب األكبر من موازنة السلطة بنسبة %21
رام ل :كشفت مسؤولة التدقيق المجتمعي في االئتالف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) لمـيس فـ ار
عــن تخفــيض فــاتورة الرواتــب المقـ ّـدرة للنصــف األول مــن العــام الجــاري بواقــع  700مليــون شــيكل جـراء
إحال ــة آالف الم ــوظفين للتقاع ــد المبك ــر .وقال ــت فـ ـ ار  ،منس ــق الفري ــق األهل ــي ل ــدعم ش ــفافية الموازن ــة
العامــة :إن فــاتورة الرواتــب المقــدرة لنصــف العــام الجــاري هــي  3.9مليــار شــيكل ،فــي حــين تحقــق 3.2

مليــار شــيكل ،بفــارق  700مليــون شــيكل ،بســبب إحالــة  24ألــف موظــف للتقاعــد المبكــر فــي العــامين
الماضــي والحــالي معظمهــم فــي قطــاع غ ـزة .وكشــفت فــر  ،خــالل استع ارض ـها التقريــر النصــف ســنوي
ح ــول أداء الموازن ــة العام ــة لع ــام  ،2018خ ــالل جلس ــة نق ــاش نظمه ــا ائ ــتالف "أم ــان" ف ــي رام ل ي ــوم

األربعــاء ،عــن أن األمــن يســتحوذ علــى النصــيب األكبــر مــن الموازنــة العامــة بنســبة  ،%21تليهــا و ازرة
التعليم بنسبة  ،%19في حـين بلغـت موازنـة و ازرة الصـحة  ،%12أمـا و ازرة التنميـة االجتماعيـة فبلغـت

 .%9ولفتت النظر إلى أن نسبة األمن من الوازنة العامـة بلغـت العـام الماضـي  ،%27وبقيـت النسـبة
األعلى بالرغم من تخفيضها ،مشيرة إلى أن ذلك التخفيض جاء بسبب إحالة اآلالف للتقاعد المبكر.

وتحــدثت فـ ار عــن الــدين العــام للســلطة الفلســطينية والــذي بلــغ مطلــع العــام الجــاري  8.6مليــار شــيكل،

وخفّضت  200مليون شيكل مع نهاية شهر حزيران /يونيو .2018
يحصـل مـن
وذكرت ف ار أن المعطيات المنشورة من إيرادات ونفقات مباشرة أو تحويلية لـم تعكـس مـا
م
قطــاع غـزة أو إنفاقــه" ،األمــر الــذي يتــيح الفرصــة للســلطة وحكومــة حمــاس مــن اســتخدام األرقــام بــدون
االستناد إلى ما تظهره نتائج اإليرادات والنفقات المنشورة".

وأشــارت إلــى وجــود أزمــة مســتمرة فــي مســألة الــديون المتراكمــة؛ إذ بلــغ الــدين العــام  8.6مليــار شــيكل،

ودي ــون ص ــندوق التقاع ــد  7ملي ــار ش ــيكل ،والمت ــأخرات  1.2ملي ــار ش ــيكل ،ف ــي ظ ــل العج ــز الم ــزمن
ي.
والمستمر ،وعدم النجاح في خفض صافي اإلقراض بشكل ّ
جد ّ

وأظهر التقرير مدى االلتـزام بالسياسـات الماليـة الهادفـة لزيـادة اإليـرادات ،إذ بلغـت اإليـرادات المتحققـة

خالل نصف العام  6.5مليار شيكل ،في حين كان المقدر  6.8مليار شيكل ،وهي اإليرادات المحليـة،
تحصل من سلطات االحتالل .وأوضحت أن حجم اإليرادات المحليـة بلـغ 2.6
وايرادات المقاصة التي
م

مليار شيكل ،بينما بلغت إيرادات المقاصة  3.9مليار شيكل.

وبينــت أن الض ـرائب المحليــة التــي تحققــت خــالل النصــف األول مــن العــام الحــالي بلغــت  1.5مليــار
شــيكل ،فــي حــين تحقــق فــي النصــف األول مــن العــام الماضــي  1.4مليــار شــيكل ،بزيــادة  100مليــون

شيكل محليًّا ،في مقابل عدم التركيز على تكثيف المطالبات المالية من االحتالل.

المركز الفلسطيني ل عالم2018/9/12 ،
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 .11حماس في ذكرى اندحار االحتالل عن غزة تؤكد رفضها "صفقة القرن" ومبادرات تصفية القضية
شددت حركة حماس على رفضها "صفقة القرن" وكل الحلول والمبادرات الرامية لتصفية القضية أو

االنتقاص من حقوقنا الوطنية .وأكدت الحركة في بيان صحفي يوم األربعاء في الذكرى الثالثة عشرة
لالندحار اإلسرائيلي عن قطاع غزة ،على الدور الرائد لمسيرات العودة الكبرى ،مجددة دعمها الكامل

للحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة لتثبيت حق العودة وكسر الحصار.

كما شددت تمسكها بخيار المقاومة والكفاح المسلح كونه الخيار االستراتيجي لحماية شعبنا واسترداد

الحقوق .وقالت الحركة إن مسار التسوية والمفاوضات قد فشل فشالً ذريعاً ،وأصبح يشكل كارثة
وحيت شعبنا
وطنية على القضية وعبئاً فوق عبء االحتالل الثقيل على كاهل شعبنا المجاهدّ .
الفلسطيني المجاهد في القدس والضفة وغزة وال  48ومخيمات الشتات على صمودهم وثباتهم
وتمسكهم بحقوقهم وااللتفاف حول مقاومتهم الباسلة.

ونوهت ل فشل كل االتفاقيات السياسية في حماية ثوابت شعبنا الفلسطيني ،وال سيما اتفاق أوسلو الذي
أجل قضايا القدس والالجئين والحدود والمياه ،وعجز عن وقف االستيطان إذ تضاعفت المستوطنات

سبعة أضعاف.

وطالبت رئي س السلطة محمود عباس بالتوقف عن التنسيق األمني في الضفة فورا ،والكف عن

مطاردة المقاومة واعتقال المجاهدين ومطاردتهم وتجريدهم من سالحهم .وطالبته برفع العقوبات

الظالمة والمجحفة بحق أهلنا في غزة خزان الثورة وقلعة الصمود في وجه المؤامرات.

موقع حركة حماس ،غزة2018/9/12 ،

 .12األجنحة العسكرية بغزة :متمسكون بسالحنا حتى دحر االحتالل عن كل فلسطين
أكدت األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية تمسكها بسالح المقاومة حتى تحرير كامل
التراب الفلسطيني ،مشددة على جاهزيتها للتصدي ألي عدوان صهيوني على شعبنا بكل ما تملك

من الوسائل واإلمكانات .وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها في ذكرى اندحار العدو عن أرض

قطاع غزة" :إن المقاومة التي نحتت في الصخر وأوجدت اإلمكانات التي طردت االحتالل من غزة

عام  2005لهي اليوم تمتلك عشرات األضعاف من اإلمكانات التي تشكل هاجساً ورعباً دائماً للعدو،

ويعمل لها العدو ألف حساب".
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ودعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إلى إطالق يد المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة
المحتلة ليأخذ دوره ومكانه الطبيعي في مواجهة االحتالل وكنسه عن أرض الضفة ،فشعبنا الذي

خاض معركة تحرير غزة بكل تفاصيلها لهو قادر على إرباك كل مخططات العدو في قضم الضفة
وضم القدس وتصفية القضية الفلسطينية.

موقع حركة حماس ،غزة2018/9/12 ،

" .13الجهاد" :اتفاقية أوسلو أعطت شرعية لالحتالل ومهدت لالنقسام
غزة :أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي ،أحمد المدلل ،أن اتفاقية "أوسلو" تعتبر الخطيئة
الكبرى التي وقعت فيها بعض األطراف الفلسطينية .وقال المدلل في تصريح صحفي" ،إن "أوسلو"

أعطت شرعية لالحتالل وبداية لالنقسام السياسي الذي نعيش أثاره" ،مبيناً أن السلطة كانت لها
وظيفة محددة وهي وظيفة أمنية للحفاظ على وجود االحتالل .وأضاف" :إن السلطة مثلت ثقالً على

صدر الشعب وقيدت نفسها باالتفاقيات والتنسيق األمني ،فيما طاردت أجهزتها المقاومين واقتحمت
منازلهم بدل وضع األوسمة على صدورهم ،في ظل ازدياد االستيطان والتهويد في القدس والضفة

الناتج عن تقييد المقاومة ومالحقتها" .وشدد المدلل على أن المقاومة هي الخيار االستراتيجي لدحر

االحتالل دوخير شاهد على ذلك انسحاب االحتالل عام  2005من قطاع غزة ،مؤكداً أن "صفقة

القرن" ما كانت لتوجد لوال وجود اتفاقية "أوسلو" التي مهدت لترامب أن يعلن عنها .وطالب المدلل

رئيس السلطة محمود عباس بمراجعة نفسه ،وانهاء "اتفاقيات العار" وسحب اعتراف منظمة التحرير
باالحتالل.

وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم ،غزة2018/9/12 ،

 .14قيادي بالجهاد :رسالة سياسية مهمة يطلقها المؤتمر الوطني بغزة
غزة :أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين محمد الح ارزين ،أن المؤتمر الوطني الذي
مهمة.
تنظمه الفصائل في غزة غداً الخميس ،سيحمل رسالة سياسية ّ

سيطيرها المؤتمر تمثل أهم ما نريده
يح له ،يوم األربعاء" :لعل الرسالة التي
وقال الح ارزين في تصر ٍ
ّ
مهمة
من تنظيمه في هذه المرحلة الخطيرة من عمر قضيتنا ،السيما وأن هنالك حضو اًر ومواقف ّ
ألهلنا من الساحات كافة؛ الشتات والقدس والضفة وأراضينا المحتلة عام  ،"1948كما قال الح ارزين.

ر وطنيا غدا الخميس ،بمدينة غزة ،في ذكرى مرور 25
وتعقد الفصائل المناهضة التفاق أوسلو مؤتم ا

عاما على اتفاق "أوسلو" ،بعنوان 25" :عاما على "أوسلو" الكارثة  ..المقاومة خيارنا".
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وأكد الح ارزين أن هذا العنوان يعبر بوضوح وباختصار عن موقفنا ورسالتنا من تنظيم المؤتمر.
وذكر أن قوى فاعلة ولها ثقل ومكانة في الشارع الفلسطيني ستشارك بهذا المؤتمر النخبوي ،منها

(حركة حماس ،حركة الجهاد اإلسالمي ،الجبهة الشعبية ،الجبهة الديمقراطية) ،إضافة لسائر قوى
وتشكيالت المقاومة.

المركز الفلسطيني ل عالم2018/9/12 ،

" .15الشعبية" :ال توجد أي ترتيبات لعقد لقاء مع أي مسؤول أو قيادي في حركة فتح بالقاهرة
غزة  -أحمد صقر :كشف قيادي بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تفاصيل جولة وفد
الجبهة الذي وصل العاصمة المصرية االثنين الماضي .وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية،

ماهر مزه ر ،أن "وفد الجبهة الشعبية الذي وصل القاهرة لم يلتق قيادة حركة فتح أو أي جهة من
فتح بتاتا" ،مضيفا" :ال توجد أي ترتيبات لعقد لقاء مع أي مسؤول أو قيادي في حركة فتح بالقاهرة

حتى اللحظة" .وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي ،"21أن وفد حركته "سيغادر القاهرة الخميس إلى

سورية" ،الفتا إلى أن "الهدف األساس من جولة الوفد هو الذهاب إلى سورية من أجل إنجاز بعض
المهمات واألعمال التي تخص الجبهة ،إضافة إلى لقاء قيادية جهاز المخابرات المصرية".

وذكر مزهر أن وفد الجبهة الشعبية الذي وصل القاهرة يتكون من مجموعة من القيادات البارزة هم؛

كايد الغول ،وجميل مزهر ،وغازي الصوراني ،ورباح مهنا.

وحول التقدم في مساري المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي ،قال القيادي" :ال
جديد في هذين المسارين" ،منوها بأن "الجبهة تؤمن بأن المدخل األساسي إعادة االعتبار للمشروع

الوطني الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وكافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني".

موقع "عربي2018/9/13 ،"21

 .16حماس تؤكد اعتقال أمن السلطة لخمسة من عناصرها بالضفة
رام ل :أكد حركة حماس ،يوم األربعاء ،اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
المحتلة ،خمسة من عناصر الحركة؛ بينهم أسيران محرران.

وقالت الحركة في بيان لها" ،إن أجهزة السلطة تواصل حملة مالحقاتها األمنية ضد المواطنين
بالضفة الغربية على خلفية االنتماء السياسي؛ إذ اعتقلت خمسة مواطنين ،بينهم أسير محرر ،فيما

تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني" .وبينت أن جهاز "األمن الوقائي" اعتقل الشاب علي
محمد حميدات من منزله الليلة في بلدة "صوريف" قضاء الخليل بعد االعتداء الجسدي عليه وعلى
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أفراد أسرته .كما اعتقل ذات الجهاز الشاب نور الدين الهور ،بعد اقتحام منزله في البلدة ذاتها ،الليلة
الماضية والعبث بمحتوياته .وأشار إلى اعتقال "األمن الوقائي" في قلقيلية لألسيرين المحررين سامح

عفانة وحسام أبو لبدة ،علما بأنهما معتقلَين سابقَين في سجون السلطة .وفي نابلس ،اعتقل أمن
السلطة المحامي محمد نعمان ،شقيق األسير تميم سالم عضو "الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد

اإلسالمي" في سجون االحتالل ،بعد اقتحام منزله ومصادرة هواتفه وحاسوبه.

فلسطين أون الين2018/9/12 ،

 .17االحتالل يعتقل أسرى محررين ويستولي على أموال بحجة استخدامها في دعم المقاومة
رام ل :صعدت قوات االحتالل من هجماتها على الضفة الغربية ،مع انتهاء إجازة أحد األعياد

اليهودية مباشرة ،ونفذت عمل يات دعم واعتقال جديدة ،وقال جيش االحتالل إنه جرى اعتقال 23

فلسطينيا من أنحاء متفرقة ،خالل فترة األعياد التي امتدت على مدار األيام الثالثة الماضية .كما

قامت قوات االحتالل بعمليات مداهمة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ،وفي قرية عزون قضاء

مدينة قلقيلية ،شملت القيام بتفتيش العديد من المنازل .وقال نادي األسير الفلسطيني إن غالبية
األسرى الذين جرى اعتقالهم من الضفة الغربية ،هم أسرى محررون .وأعلن جيش االحتالل أن قوته
اعتقلت من وصفهم بـ "المطلوبين" ،لممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية ،وقال إنه

جرى خالل عملية الدهم لمناطق الضفة الغربية ،االستيالء على مبالغ مالية ،من قرية المغير التابعة
لمدينة رام ل ،بحجة استخدامها في دعم المقاومة .وأشار كذلك إلى أن عبوة ناسفة يدوية الصنع
انفجرت ،ليل الثالثاء بالقرب من مستوطنة "عادي عاد" قرب مدينة رام ل وسط الضفة الغربية.

القدس العربي ،لندن2018/9/13 ،

 .18نتنياهو يحصر "اإلرهاب" باإلسالم بين "سني متطرف" و"شيعي متطرف"
بشقيه السني المتطرف
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،يوم األربعاء" ،اإلسالمّ ،
محرضاً العالم على التصدي له ،وداعياً إلى
والشيعي المتطرف" مصد اًر وحيداً لإلرهاب العالميّ ،
االنضمام إلى ما وصف بـ"جهود" إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،في سبيل ذلك.

وفي تصريحات له أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلية األسبوعية التي عقدت صباح

اليوم ،حصر نتنياهو اإلرهاب العالمي في "داعش" وايران.
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وفي حين كرر نتنياهو شكره لترامب ،واعتبر أن الواليات المتحدة اتخذت القرار الصحيح عندما
قررت إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن" ،وذلك نظ اًر لما زعم أنه "رفض
فلسطيني في الدخول بمفاوضات مع إسرائيل".

وقال "في اآلن ذاته يهاجم الفلسطينيون إسرائيل من خالل طرح ادعاءات كاذبة في المحافل الدولية"،

وتابع "إسرائيل تقدر تقدي اًر كبي اًر قرار إدارة ترامب وتدعم اإلجراءات األمريكية الرامية إلى التوضيح
للفلسطينيين بأن رفضهم الدخول في مفاوضات مع إسرائيل وهجماتهم الشرسة على إسرائيل لن تدفع

السالم قدما ،بل إنها وبكل تأكيد لن تحقق لهم أي فائدة أيضا".

وفي سياق حديثه عن الذكرى الـ 17لهجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر عام  2001التي

استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك والبنتاغون بواشنطن ،قال إن "العالم يواجه تحدي
ْ
اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم المتطرف الذي يتكون من اإلسالم الشيعي المتطرف الذي تقوده إيران
من جهة ،ومن اإلسالم السني المتطرف الذي يقوده تنظيم داعش من الجهة األخرى ،إال أن هذين

الفصيلين يبتغيان تحقيق هدف واحد ،أال هو القضاء على المجتمعات الحرة كما نعرفها ،والقضاء
على إسرائيل ،وفي نهاية المطاف إنهما يسعيان إلى القضاء أيضا على الدول الغربية وعلى غيرها

من الدول".

عرب 2018/9/12 ،48

" .19إسرائيل" تحرض إلغالق مكاتب منظمة التحرير وسفارات فلسطين
القدس المحتلة :حثت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ميري ريجيف االتحاد األوروبي على اتخاذ
خطوة مشابهة للموقف األمريكي من منظمة التحرير الفلسطينية واغالق مكاتبها بزعم عدم نيتها

تحقيق السالم والتحريض على العنف.

وأشارت ريجيف في تصريح لها مساء أمس [األول] الثالثاء إلى إعالن و ازرة الخارجية األمريكية عن
إغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقالت" :منظمة التحرير الفلسطينية ال تسير

بالطريقة التي تسعى من أجل السالم ،ولكنها تحرض على الحروب".

ترمب بشجاعة ما كان يجب القيام به منذ فترة طويلة ،هذا قرار يضع نهاية
وادعت "لقد فعل الرئيس ا
للمذابح التي ال نهاية لها ،والتحريض على األمريكيين والعالم ضد دولة إسرائيل" على ما جاء في

البيان .وواصلت تحريضها وفق استراتيجية الحكومة اإلسرائيلية واللوبي الصهيوني في واشنطن قائلة:
"لقد حان الوقت لكي تفهم الدول الغربية األخرى أنها تتعرض للكذبة الفلسطينية والتحريض الذي

ضد إسرائيل".
يتسرع في مجتمعها ،وتغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية التي تنشر الكراهية ّ
التاريخ :الخميس 2018/9/13

العدد4735 :

ص

15

وأشارت إلى حملة يجري إعدادها في الخارجية اإلسرائيلية إلغالق مكاتب المنظمة وسفارات الدولة
الفلسطينية.

المركز الفلسطيني ل عالم2018/9/12 ،

" .21إسرائيل" قتلت عمداً أحد جنودها األسرى لدى حماس بغزة عقب أسره عام  2014في رفح

تل أبيب :أ ّكد قائد في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،يوم األربعاء ،أن الضابط األسير لدى كتائب
القسام الجناح العسكري لحركة حماس ،خالل حرب عام  ،2014هدار غولدن ،قُتل بعد اختطافه

بساعات .وقال غاي باسون ،أحد قادة لواء "جفعاتي" في جيش االحتالل ،لصحيفة "ميكور ريشون"

ومدرعات الجيش (اإلسرائيلي) لمنطقة
اإلسرائيلية ،أن "هدار قُتل خالل القصف العنيف لطائرات
ّ
ِ
تمت مواصلة القصف العنيف لمدة
االختطاف" .وأضاف" :بعد أسر غولدن من قبل كتائب القسام ّ

 72ساعة ،حتى أُثبت لدينا أنه قُتل مع خاطفيه".

الخليج أونالين2018/9/12 ،

 .21رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق يتجه نحو تشكيل حزب جديد
أشارت تقديرات إسرائيلية إلى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق ،بيني غنتس ،ينوي تشكيل
حزب مستقل ،ولن ينضم في المرحلة األولى إلى "المعسكر الصهيوني" أو "يش عتيد" .وبحسب

التقديرات ،التي أوردتها القناة اإلسرائيلية الثانية ،مساء يوم األربعاء ،فان غنتس معني بموقع تأثير

حقيقي في الحكومة القادمة ،وليس "إشغال منصب غير مجد في حزب معارضة" .ومن المتوقع أن
غنتس ،الذي ظل موضع تساؤل في المعركة االنتخابية القادمة خاصة بعد تردد استمر شهو ار

طويلة ،سيعلن ق ارره النهائي في األسابيع القريبة.

عرب 2018/9/12 ،48

 .22مسؤول إسرائيلي سابق :تل أبيب نجحت في شل االتحاد األوروبي
الناصرة :في ظل مبادرة فلسطينيي الداخل لتدويل قضاياهم ،وزيارة نواب القائمة المشتركة لالتحاد
األوروبي ولقاء مفوضة شؤونها الخارجية فديريكا موغريني واستعدادهم للتوجه لألمم المتحدة حذر

مسؤول إسرائيلي معروف بتوجهاته الديمقراطية من رفع التوقعات من االتحاد األوروبي .وأوضح

بشل
مدير عام خارجية إسرائيل وسفيرها في تركيا وجنوب افريقيا سابقا ألون ليئيل "أن إسرائيل قامت ّ

االتحاد األوروبي ،موصياً قيادات فلسطينيي الداخل بمواصلة نشاطهم الدبلوماسي في األمم المتحدة
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والمجتمع المدني واألوساط اليهودية الليبرالية في الواليات المتحدة من أجل ممارسة حق إطالق
الصرخة وفضح التشريعات والممارسات غير الديموقراطية" .وقال ألون في هذا السياق رداً على
أسئلة صحافية في تل أبيب أمس إن دستور األمم المتحدة يتيح التدخل حتى في شؤون داخلية للدول

في حاالت معينة.

القدس العربي ،لندن2018/9/13 ،

 .23وول ستريت جورنال :خصوبة اإلسرائيليات تتجاوز العربيات
وول ستريت جورنال :أورد تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للعام الجاري أن متوسط معدل
الخصوبة للنساء في إسرائيل بلغ  ،3.1أي ضعف مستواه في أغلب الدول األوروبية ،كما تجاوز

بنهاية العام الماضي معدل خصوبة النساء العربيات في إسرائيل.

وقال الكاتب األمريكي روبرت هاميلتون إن ارتفاع الخصوبة في إسرائيل ظاهرة معقدة ،لكن يبدو أنه

نابع من أعراف ثقافية يدعمها الدين اليهودي.

ونسب إلى معهد الديمقراطية اإلسرائيلي القول العام الماضي إن المرأة اليهودية من طائفة الحريديم

(أرثوذوكسية متطرفة) تحبل بـ  6.9أطفال في حياتها ،لكن وألن تعداد أتباع هذه الطائفة قليل إذ ال
تتعدى نسبتهم  %12من السكان فان خصوبة نسائها لن تفسر ارتفاع الخصوبة ككل.

وفي الواقع فان ارتفاع معدل الوالدة في "إسرائيل" ومنذ التسعينيات ظل مدفوعا من قبل سكان من

غير الحريديم.

وقال هاميلتون إن نساء األرثوذوكس عموما يتمتعن بمعدل خصوبة يبلغ  ،4.2ومعدل "المتدينات

التقليديات" و"التقليديات غير المتدينات كثيرا"  3و 2.6على التوالي ،وحتى العلمانيات يتجاوزن معدل

 2.1بزيادة بلغت  %15خالل الـ  15عاما الماضية.

أما العربيات اإلسرائيليات فيتمتعن كذلك بمعدل خصوبة عال يبلغ نحو  ،3.1لكن وبنهاية العام

الماضي تجاوز معدل الخصوبة العام في إسرائيل معدله لدى العربيات اإلسرائيليات.

الجزيرة.نت2018/9/12 ،

 .24في إشارة لهدم األقصى ...معهد إسرائيلي يعلن "والدة العجل األحمر"
القدس :أعلنت "جمعية معهد الهيكل" اإلسرائيلية ،المعروفة بتشددها ،عن والدة "العجل األحمر"

الموصوف في التوراة ،حيث أنها تتحقق من ذلك ،مبينة أن ميالده يطلق تنفيذ نبوءة تطهير العالم.

التاريخ :الخميس 2018/9/13

العدد4735 :

ص

17

وبحسب ما جاء في التوراة ،فانه بحسب هذه الجمعية ،إشارة إلى نهاية العالم ،وما يقترن بظهوره من
هدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم ،ونزول المخلص ومعركة مجدو ونهاية العالم.

وقال المدير األممي لمعهد الهيكل الحاخام شاين ريتشمان :إن الوقت حان لبناء الهيكل الثالث بعد

أن تحقق وعد والدة العجل األحمر ،مبينا أنه سيجري إخضاعه لسلسلة تقصيات للتأكد من أنه "البقرة

الموعودة".

ويعتقد اليهود المتدينون أنه قبل ألفي عام وفي حقبة المملكتين األولى والثانية ،تم مز رماد بقرة

حمراء صغيرة ُذبحت في عامها الثالث ،وجرى خلط دمها بالماء واستُخدم في "تطهير" الشعب
اليهودي ليصبح مهيئاً للدخول إلى الهيكل المقدس المزعوم.
القدس العربي ،لندن2018/9/13 ،

 .25بفعل بالونات العودة منذ آذار /مارس الماضي النيران التهمت  32ألف دونم بـ"غالف غزة"
القدس المحتلة :نشرت "سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية" األربعاء ،تقريرها الخاص بـ"أضرار
الحرائق" بمناطق غالف غزة والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من قطاع غزة منذ انطالق

مسيرات العودة في مارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على  32ألف دونم من األحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في

الغالف ،بما يوازي  %14من مجمل المحميات الطبيعية في الغالف .كما قدرت الخسائر المادية
نتيجة الحرائق في المحميات الطبيعية فقط ب  15مليون شيقل.

ومن بين المناطق التي تعرضت للحرائق مناطق زراعية بلغت مساحتها  14,237دونم ،و12,086

دونم من المحميات الطبيعية ،باإلضافة إلى  9,873دونم من مناطق تابعة للصندوق القومي

اإلسرائيلي "كيرن كاييمت" .كما أتت النيران على ما مساحته  4,237دونم من المناطق المفتوحة ،أما
المحمية الطبيعية القريبة من كيبوتس "بئيري" فكانت األكثر تضر اًر بنسبة بلغت .%78

وذكر التقرير أن إصالح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة ،وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه

الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".

المركز الفلسطيني ل عالم2018/9/12 ،

 .26االحتـالل :عباس سيسقط إذا أوقف التنسيق األمني
الداخل المحتل :أعرب وزير مواصالت االحتالل إسرائيل كاتس عن تأييده ودعمه لقرار الرئيس

األمريكي ترامب باغالق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن .وأوضح كاتس أن عباس
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شتم في السابق ت ارمب عندما قال له "يخرب بيتك" ،فهل يتوقف أن يقوم ترامب بمكافأته على هذه
الشتائم ،وفقا لموقع صحيفة معاريف العبرية .وقال كاتس "ال نخاف من تهديدات السلطة الفلسطينية

بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل ،وذلك ألن التنسيق مصلحة متبادلة بين عباس و"إسرائيل".

وأضاف "إن "إسرائيل" تتعرض لبعض الهجمات "اإلرهابية" كما كان عليه األمر قبل عملية السور
الواقي ،إال أن عباس في الوقت ذاته سيسقط مباشرة في حال أوقف التهديد األمني ،حيث أن

حد زعمه.
الشاباك يحبط بشكل دوري خاليا حماس المعدة للعمل ضد أبو مازن في الضفة" على ّ
وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم2018/9/12 ،
 .27قوات االحتالل تقتحم الخان األحمر وتهدم قرية الوادي األحمر الجديدة
القدس :اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الخميس ،قرية الخان األحمر المهددة
باإلخالء والهدم شرق القدس المحتلة ،وهدمت قرية الوادي األحمر الجديدة المجاورة .وقال مراسلنا
هناك ،إن اآلليات العسكرية اإلسرائيلية أنزلت عشرات الجنود على شارع أريحا القدس المحاذي

للقرية ،واقتحموا المنطقة ،فيما علت أصوات المعتصمين بالتكبير ،وأن اآلليات العسكرية هدمت قرية

الوادي األحمر التي أقامها نشطاء أول أمس ،واستولت على الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها.

وأعلن جنود االحتالل عن تجمع الخان األحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة ،ومنعوا المرابطين

االقتراب من المنازل التي تمت إزالتها ،بعد أن ضربوا حصا ار مشددا على القرية.

وانسحبت قوات االحتالل من المنطقة بعد إزالة القرية الجديدة ،ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقاالت.

وناشد وزير شؤون الجدار واالستيطان وليد عساف المتواجد بين المرابطين هناك أبناء شعبنا،

التحرك والرباط في قرية الخان األحمر لنجدة األهالي وحماية أسرهم وعائالتهم وممتلكاتهم،

وللتصدي ألية محاولة لهدم القرية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/13 ،

 .28القدس :الحكم بسجن فلسطيني  35عاماً أدين بطعن شرطيين

حكمت المحكمة المركزية في القدس ،يوم األربعاء ،بالسجن  35عاما على أيمن الكرد ،من سكان

كفر عقب ،ودفع تعويض بقيمة  328ألف شيكل ،وذلك بتهمة الشروع في قتل شرطيين تابعين لقوات

االحتالل في عملية طعن نفذها في باب الساهرة بالبلدة القديمة في .2016/9/19
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واعتبر قضاة المحكمة أن الكرد قرر أن ينفذ عملية الطعن بناء على معتقداته األيدولوجية ،وجاء في
الحكم أن "األيديولوجية بأن تتوق إلى أن تصبح شهيداً من خالل ارتكاب جريمة قتل اآلخرين -
والتي تحول الموت فيها إلى هدف ،والقاتل إلى قديس وشخصية محترمة  -هي أيديولوجية قاتلة".

يذكر أن الكرد ( 22عاما) ،نفذ عملية طعن ضد عنصرين من شرطة االحتالل أصيبا خاللها ،في
منطقة باب الساهرة بالقدس في أيلول /سبتمبر  ،2016وقد أصيب الكرد خالل العملية برصاص

الشرطة ووصفت حالته بأنها خطيرة.

وقد أصيب في عملية الطعن شرطية إسرائيلية ( 38عاما) ووصفت حالتها بأنها خطيرة جدا وتعاني
اليوم مما وصفه المحققون بـ"إعاقة خطيرة" ،كما أصيب شرطي ( 45عاما) ووصفت إصابته بأنها

متوسطة .وقال القضاة إن العملية رافقها "تخطيط مبكر والتسلح بسكين كأداة قتل واظهار العزيمة
والقسوة في قصد القتل" ،وادعوا أن كرد "سار خلف رجال الشرطة ،وهاجمهم من الخلف وطعنهم

طعنات شديدة كسرت على إثرها السكين".

عرب 2018/9/12 ،48

 .29إحصاء إسرائيلي :ازدياد عدد المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل"  %1000منذ النكبة
أظهرت معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ،األسبوع الماضي ،أن عدد المواطنين

الفلسطينيين في "إسرائيل" ازداد بنسبة  ،%1000أي تضاعف عشر مرات ،عما كان عليه بعد النكبة
وبعد تهجير قرابة  800ألف فلسطيني ،في العام .1948

وبحسب دائرة اإلحصاء ،بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في تشرين الثاني /نوفمبر  156 ،1948ألفا.

لكن هذا الرقم يشمل ،حتى العام  ،1995من تسميهم الدائرة بـ"آخرين" وهم غير المعرفين دينيا
والمسيحيين غير العرب .ويبلغ عدد سكان "إسرائيل" اليوم  8,891,8مليون نسمة ،وبلغ عدد

الفلسطينيين في إسرائيل اليوم  .1,860,03لكن هذا الرقم يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة

والمواطنين العرب في قرى هضبة الجوالن السورية المحتلة ،الذين يزيد عددهم عن  350ألفا ،بينما

تقول دراسة حديثة إن عدد المقدسيين قد يزيد عن  400ألف وعدد الجوالنيين أكثر من  20ألفا.

ويعني ذلك أن نسبة المواطنين الفلسطينيين تقارب  %17من مجمل المواطنين ،خاصة وأن
الفلسطينيين في القدس لديهم مكانة مقيم فقط .ويشار إلى أن الزيادة السكانية بين المواطنين

الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم هي زيادة طبيعية فقط.

التعليم األكاديمي :يبلغ عدد الطالب في الجامعات والكليات األكاديمية في إسرائيل  266,9ألف
طالب ،يشكل العرب بينهم نحو  ،%17أي نسبة مشابهة لحجمهم بين السكان .لكن في الوقت نفسه
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يدرس حوالي  15ألف شاب فلسطيني خار البالد ،بينهم  10آالف في األردن وأكثر من ثالثة آالف
في الجامعة العربية األميركية في جنين .و %70من الطالب الفلسطينيين في الجامعات والكليات في
إسرائيل هم نساء ،بينما نسبة الطالبات اليهوديات هي %60

عرب 2018/9/12 ،48

 .31االحتالل ُينكل باألسرى الفلسطينيين في سجن "عسقالن"
رام ل  -قدس برس :قالت مصادر حقوقية ،إن قوات االحتالل إسرائيلي اقتحمت ،يوم األربعاء،
معتقل "عسقالن" ،وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات األسرى .وذكرت جمعية "نادي األسير

صعدت خالل اآلونة األخيرة من انتهاكاتها بحق
الفلسطيني" ،في بيان لها ،أن إدارة سجون االحتالل ّ
األسرى؛ من عمليات تنكيل وتفتيش ومصادرة لمقتنياتهم .وأشارت إلى أن عملية التصعيد تأتي في
إطار مخطط حكومي إسرائيلي للتضييق على األسرى الذين يقبع  50منهم في سجن "عسقالن".

فلسطين أون الين2018/9/12 ،

 .31حور ...سفيرة الحرية الـ 67

نابلس  -مجدي محسن :رزق األسير محمد ناجي صبحة /عنبتا طفلة أسمياها (حور) وهي الطفل

ال  67من سفراء الحرية الذين ولدو آلباء معتقلين لدى قوات االحتالل واألسير صبحة امضى 15

عاما في سجون االحتالل وما زال معتقالً.

األيام ،رام هللا2018/9/12 ،

 .32استطالع %60 :من الفلسطينيين يعارضون استئناف الحوار مع واشنطن
(أ.ب) :أظهر استطالع للرأي أن أكثر من  %60من الفلسطينيين يعارضون استئناف الحوار مع
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعد أن قطعت الواليات المتحدة مساعدات بمئات الماليين من

الدوالرات عن الفلسطينيين .وكشف االستطالع الذي أجراه مركز البحوث الفلسطيني للسياسة
واستطالع الرأي العام ،ونشرت نتائجه ،أمس األربعاء ،أن  %90من الفلسطينيين يعتقدون أن

الواليات المتحدة منحازة لصالح "إسرائيل" .وعارض  %60من المستطلعين استئناف الحوار مع
واشنطن .وتمثل نتائج االستطالع إشارة إلى الصعوبة التي تواجهها خطة البيت األبيض للسالم في

الشرق األوسط التي تعرف باسم "صفقة القرن".
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 .33رام هللا :مؤتمر حول "قضية األسرى في األدب الفلسطيني المعاصر"
رام ل :عقدت كلية اآلداب في جامعة القدس المفتوحة وهيئة شؤون األسرى والمحررين في منظمة
التحرير الفلسطينية ،يوم األربعاء ،مؤتم اًر علمياً بعنوان" :قضية األسرى في األدب الفلسطيني
المعاصر" ،وذلك في رام ل ،وفي غزة عبر تقنية الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس".

وعقد المؤتمر بحضور اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ،وأ .د .يونس
عمرو رئيس الجامعة ،وأ .د .هاني أبو الرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،ومحافظ غزة إبراهيم

أبو النجا ،ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة أ .د .رياض الخضري ،وأعضاء من المجلس ،ونواب
رئيس الجامعة ،وشخصيات وطنية وأكاديمية.

بحث الكتّاب المبدعين في أدب األطفال على االهتمام بأدب
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر
ّ
األسرى تعزي اًز للتربية الوطنية للطفل الفلسطيني ،ودعوا و ازرة التربية والتعليم العالي إلى إثراء منها
اللغة العربية وآدابها بأدب األسرى ،والجامعات الفلسطينية لطرح مقرر دراسي في أقسام اللغة العربية

خاص بأدب األسرى .وشدد المشاركون على أهمية توجيه طلبة الدراسات العليا إلى كتابة الرسائل
العلمية في أدب األسرى ،وعلى استضافة األسرى المحررين في محاضرات وندوات مدرسية

وجامعية .ودعا المؤتمرون الفضائيات الفلسطينية إلى تخصيص برنامج ألدب األسرى وانتا أفالم
وثائقية حول أدبهم .كما طالب المشاركون بنشر اإلبداع األدبي لألسرى من قبل المؤسسات الثقافية

الرسمية واألهلية ،وبترجمة مختارات من أدب األسرى إلى لغات عالمية ،وكذلك إقامة معرض
للكتاب خاص بأدب األسرى بالتعاون مع و ازرة الثقافة واتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين .وشدد

المشاركون على ضرورة منح جائزة تقديرية ألفضل إصدار أدبي ،تقدمها جامعة القدس المفتوحة

وهيئة شؤون األسرى والمحررين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/12 ،

 .34العاهل األردني يبحث دعم "األونروا" في الجمعية العامة لألمم المتحدة
عمان  -محمد الدعمة :قال العاهل األردني الملك عبد ل الثاني إنه سيتوجه قريبا إلى نيويورك

للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ،وفق بيان للديوان

بعمان أمس ،وفدا
الملكي األردني .وأضاف الملك عبد ل الثاني خالل استقباله ،في قصر الحسينية ّ
من مجلس أمناء "جمعية الشؤون الدولية" ،أنه سيلتقي عددا من قادة الدول على هامش االجتماعات،

لبحث القضية الفلسطينية وسبل دعم وكالة األونروا ،إضافة إلى أزمة اللجوء السوري .وأعاد الملك
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حل الدولتين الذي يفضي
عبد ل الثاني التأكيد على محورية القضية الفلسطينية ،مشددا على أن ّ
إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،هو السبيل

الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي .وبالنسبة للحديث عن الكونفدرالية ،أشار إلى أن هذا
الموضوع يعود للظهور بين الحين واآلخر ،قائال" :قلت سابقا ،كونفدرالية مع من؟".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/13 ،

 .35الطراونة يوجه رسائل لعدة اتحادات وجمعيات برلمانية إسالمية واقليمية ودولية لدعم "األونروا"
عمان :وجه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رسائل لعدة اتحادات وجمعيات برلمانية
إسالمية واقليمية ودولية ،يطلب فيها الدعم لمقترح أردني لمساندة وكالة "األونروا" ،خالل أعمال
االتحاد البرلماني الدولي المنوي عقده في جنيف منتصف الشهر المقبل .وخاطب الطراونة االتحاد

البرلماني الدولي ،مقدماً مقترحاً أردنياً ُليعرض على جدول أعماله منتصف الشهر المقبل ،ويقضي
بدعم ومساندة األونروا كي تتمكن من القيام بدورها في خدمة ورعاية الالجئين .كما طالب في رسائل
وجهها للبرلمان اإلسالمي واإلفريقي واألوروبي والالتيني ،بدعم المقترح األردني ،مؤكداً أن االنحياز

لحقوق الشعب الفلسطيني ُسيسجلها التارير لتلك البرلمانات ،وسيعبر عن ضمير المجتمع الدولي
ووقوفه إلى جانب أصحاب الحق واألرض والقضية العادلة.
وكان الطراونة بعث برسالة إلى رئيس االتحاد البرلماني العربي علي عبد العال ،طلب خاللها دعم

المقترح األردني ،الفتاً أن إعالن اإلدارة األمريكية وقف المساعدات عن وكالة األونروا له من
التداعيات الكبيرة على حقوق الشعب الفلسطيني ،ما يتطلب تحركا واسنادا من البرلمانات العربية
لحث الدول المانحة على سد عجز الوكالة.

الغد ،عمان2018/9/12 ،

 .36باسيل يعرض مع سفيرة الواليات المتحدة لدى لبنان موقف بالدها من ملف "األونروا"
لويس لحود :عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال جبران باسيل مع سفيرة
الواليات المتحدة لدى لبنان اليزابيت ريتشارد موقف بالدها من ملف االونروا باإلضافة الى العالقات

الثنائية بين البلدين .والتقى الوزير باسيل المدير العام لو ازرة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه
المدير العام للمنظمة العامة للكرمة والنبيذ جان  -ماري أوران على رأس وفد.

المستقبل ،بيروت2018/9/12 ،
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" .37الخليج أونالين" :السعودية تشتري نظام القبة الحديدية من "إسرائيل"
القدس المحتلة  -نادر الصفدي :في إطار التقارب المستمر بين السعودية و"إسرائيل" خالل الشهور
األخيرة ووصوله إلى مرحلة غير مسبوقة ،كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج أونالين" أن الرياض

اشترت منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية من "إسرائيل".

مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ،كشفت عن تطور جديد وغير مسبوق جرى في تارير العالقات
بين "إسرائيل" والسعودية ،تجاوز كل الخطوط الحمراء .المصادر أكدت لـ"الخليج أونالين" أن هذا

التطور كان نتاجاً لتوافقات سياسية بين الرياض وتل أبيب ،حيث انتقلت الثقة المتبادلة والمتطورة إلى

المضمار العسكري ،واالتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات وشراء منظومة أسلحة ثقيلة ومتطورة.

وبينت أن السعودية سعت خالل الفترة األخيرة إلى شراء منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية المضادة

للصوارير ،وأنها أقنعت الجانب اإلسرائيلي ببيعها عبر وساطة قوية بذلتها الواليات المتحدة

األمريكية ،خالل اللقاءات الثالثية السرية التي جرت في واشنطن.

وأضافت المصادر الدبلوماسية ذاتها لـ"الخليج أونالين" ،والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها

لحساسية الموقف ،أنه "في بداية المباحثات كانت إسرائيل ترفض بشدة بيع منظمة القبة الحديدية

ألي دولة عربية ،بذريعة أن ذلك يشكل خط اًر حقيقياً على أمنها ومصالحها في المنطقة ،لكن بعد
تدخل من واشنطن وافقت دولة االحتالل على بيع المنظومة المتطورة للسعودية".

وتابعت بالقول" :السعودية ستدفع مقابل إنجاز صفقة القبة الحديدية مبالغ مالية كبيرة تتجاوز عشرات

الماليين من الد والرات ،وهناك تعهدات سيتم توقيعها عبر الوسيط األمريكي بأن ال تشكل هذه
المنظومة أي خط اًر على أمن إسرائيل وحلفائها في المنطقة على المديين القريب أو البعيد".

وأوضحت أن الصفقة من المحتمل أن تدخل طور التنفيذ خالل شهر ديسمبر من العام الجاري،

وستصل إلى الرياض أول منظومة للقبة الحديدية وسيتم وضعها على حدودها مع دولة اليمن ،بسبب
كثافة الصوارير التي تسقط عليها من قبل جماعة الحوثيين هناك ،بحسب ما أبلغته الرياض للجانب

اإلسرائيلي والوسيط األمريكي.

كما أن الرياض ستقوم خالل الشهور المقبلة "بعمل تجربة ميدانية للتأكد من مدى نجاح أو فشل

القبة الحديدية في اعتراض الصوارير التي تدخل المملكة ،خاصة بعد التقارير التي تحدثت بكثرة عن

فشلها في اعتراض لكثير من الصوارير التي كانت تطلق من غزة تجاه المستوطنات المحيطة

بالقطاع في مراحل التصعيد العسكري األخيرة وحرب  ،"2014تتابع المصادر الدبلوماسية حديثها.
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وتختم بالقول" :في حال نجحت "القبة الحديدية" في مهامها باعتراض الصوارير التي تشكل خط اًر
على المملكة ،سيكون هناك مباحثات مع "إسرائيل" على شراء منظومات عسكرية إضافية ،وفتح باب

التبادل العسكري على مصراعيه بين الجانبين".

موقع الخليج أونالين ،لندن2018/9/12 ،

 .38الجامعة العربية :قانون القومية اإلسرائيلي يؤسس لـ"األبارتهايد"
القاهرة :قالت الجامعة الدول العربية مساء األربعاء ،إن قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست

اإلسرائيلي قبل شهرين ،يؤسس لنظام الفصل العنصري "أبارتهايد" ،ويدعو لممارسة سياسة التطهير

العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني .جاء ذلك خالل ندوة عقدتها الجامعة بعنوان "القوانين
العنصرية اإلسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية" بالقاهرة ،وفق بيان الجامعة.

وقال النائبان العربيان في الكنيست اإلسرائيلي أحمد طيبي وجمال زحالقة ،خالل الندوة ،إن "إقرار
هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري ،ويمثل دعوة صريحة لممارسة سياسة التطهير العرقي

والتهجير القسري" .وحذر المحاضران من تبعات ومخاطر قانون القومية ،إذ ينفي وجود الشعب
الفلسطيني في وطنه وينكر الحق في تقرير المصير والعودة ،ويضفي شرعية على االستيطان ،في

تحد متعمد للقانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2018/9/12 ،

 .39مصدر دبلوماسي مطلع ينفي وجود قرار بنقل السفارة التشيكية إلى القدس المحتلة

ـدر دبلوماسـياً
شـرت وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية (وفـا) ،2018/9/12 ،مـن رام ل ،أن مص اً

مطلعاً نفى ما تناقلته الصحف العبرية ،مساء األربعـاء ،عـن وجـود قـرار تشـيكي رسـمي ،بنقـل السـفارة
التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقــال المصــدر "إن جمهوريــة التشــيك اتخــذت فــي اجتمــاع كبــار المســؤولين الدســتوريين ،الــذي انعقــد،

اليوم األربعاء ،في قصر القلعة الجمهوري ،بحضور الرئيس ميلوش زيمان ،خطوة إلـى األمـام وأخـرى
إل ــى الخل ــف ف ــي موض ــوع الق ــدس المحتل ــة ،ف ــي صـ ـراع واض ــح ب ــين الض ــغط ال ــذي تمارس ــه اللوبي ــات
اإلسرائيلية والصهيونية على ب ار  ،لجهة اتخاذ مثل هذا القرار ،وبين التزام األخيرة باإلجماع األوروبي

الذي يطالب باقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "إن التوصية التـي اتخـذها المجتمعـون بضـغط مـن الـرئيس التشـيكي ميلـوش زيمـان ،كمـا هـو

مرجح ،قد وصفت افتتاح البيت الثقافي التشيكي ،بالخطوة التي تدلل على نية وليس قرار نقل السفارة
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التشـيكية مــن تــل أبيـب إلــى القــدس ،ولكـن البيــان الصــادر عـن المجتمعــين ،نســف تلـك الفرضــية كليـاً،
بتأكيد التوصية على أن ذلك سيكون وفقا للقانون الدولي".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس التشيكي راغب ومبادر في طلـب نقـل سـفارة بـالده إلـى القـدس المحتلـة
منذ العام  ،2013ومواقفه المتطرفة بهذا الشأن ليست جديدة وال صادمة للدبلوماسـية الفلسـطينية ،لكنـه

ليس مقر اًر في السياسات الخارجية للدولة ،وفقا للدستور التشيكي" .وأردف "أن البيت الثقافي التشيكي
المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري ،سيكون في مدينة القدس الغربية وليس القدس الشرقية ،وهو عبارة

عــن شــقة مســتأجرة فــي بنايــة مكاتــب ،ووفق ـاً للمعلومــات المؤكــدة المتــوفرة لــدينا ،فانــه ســيمارس عم ـالً

ثقافيـاً اجتماعيـاً وفقــط ،ولــن يصــادر أي دور تمثيلــي للســفارة فــي التشــيكية فــي تــل أبيــب ،التــي ســتظل
تقوم بواجباتهـا السياسـية والدبلوماسـية والثنائيـة مـع دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي مـن خـار مدينـة القـدس

المحتلة بشقيها الشرقي والغربي".

وأشار إلى أن "الحكومـة التشـيكية مـا تـزال تعـاني مـن عـدم اسـتقرار ،جـراء عـدم تعيـين وزيـر للخارجيـة

حتى اآلن ،لتحفظ الرئيس التشيكي على مرشـح الحـزب االجتمـاعي للـو ازرة ،ميروسـالف بوخيـه ،الـذي

طالب بمعنى أو بآخر ،في وقت سابق ،بتحديد دعم إسرائيل وفقا للقـانون الـدولي ،وهـو مـا أوجـد بيئـة
غير صحية سياسيا في البالد ،تسمح لمثـل هـذه التصـريحات الرغائبيـة التـي تتنـاول الموقـف التشـيكي

مــن القــدس المحتلــة ،بــالظهور مــن وقــت إلــى آخــر ،ولكــن الخارجيــة التشــيكية بوصــفها صــاحبة الحــق

الحصري مع الحكومة فـي رسـم مالمـح السياسـة الخارجيـة للـبالد ،سـرعان مـا تنفـي ذلـك عبـر القنـوات
الدبلوماسية".

وخ ــتم المص ــدر "ال ش ــك أن جمهوري ــة التش ــيك تتع ــرض لض ــغوطات كبيـ ـرة ،م ــن قب ــل دول ــة االح ــتالل
اإلسرائيلي ،لجهة تقليد الخطوة األمريكية بنقل السفارة مـن تـل أبيـب إلـى القـدس ،وهـو مـا يتسـاوق مـع

رغبــة ال ـرئيس زيمــان قبيــل زيارتــه المقــررة إلــى دولــة االحــتالل اإلس ـرائيلي ،نهايــة شــهر تش ـرين الثــاني
المقبل ،لكـن فرقـا كبيـ ار فـي السياسـة بـين الرغبـة والقـدرة ،خصوصـا وأن االتحـاد األوروبـي ،يـرفض أن
تنحو أي دولة عضو فيه ،بموقـف يخـالف اإلجمـاع األوروبـي فـي موضـوع القـدس المحتلـة علـى وجـه

التحد".

جاء في الغد ،عمان ،2018/9/12 ،نقالً عن وكالة بت ار ،أن قادة تشيكيا صادقوا ،األربعـاء ،علـى نقـل
سفارة بالدهـم فـي "إسـرائيل" إلـى القـدس .وفـي بيـان مشـترك قـال رئـيس تشـيكيا ورئـيس وزرائهـا ورئـيس

البرلمــان ووزي ـ اًر الخارجيــة والــدفاع ،إن افتتــاح "بيــت تشــيكيا" فــي القــدس فــي تش ـرين الثــاني /نــوفمبر،
"ســيكون خطــوة أولــى فــي خطــة نقــل ســفارة تشــيكيا إلــى القــدس" .وصــرح جيــري اوفاجتشــيك المتحــدث

باســم الـرئيس المـوالي لــ"إسرائيل" ميلــوش زيمــان ،لوكالــة الصــحافة الفرنســية ،أن "بيــت تشــيكيا" سيضــم
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مؤسسات حكومية مـن بينهـا مركـز و ازرة الخارجيـة التشـيكية ووكالـة التجـارة التشـيكية ووكالـة السـياحة.
وقال إن "الرئيس سيفتتح بيت تشيكيا في القدس خالل زيارته إسرائيل في تشرين الثاني".
 .41ماكرون يعرب عن أسفه لقرار الواليات المتحدة وقف تمويل وكالة األونروا
(أ ف ب) :أعرب الـرئيس الفرنسـي إيمانويـل مـاكرون عـن "أسـفه" لقـرار الواليـات المتحـدة وقـف تمويـل
وكالة األونروا ،مؤكداً التزام بالده مساعدة الوكالة للخرو من أزمتها المالية غير المسبوقة.

وقال ماكرون في اتصال هاتفي الثالثـاء مـع المفـوض السـامي لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين فيليبـو

غراندي ،إن خدمات "األونروا" "ضرورية لالستقرار المحلي واإلقليمي .ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة
الفرنسية" ،أشـار الـرئيس إلـى التـزام فرنسـا المسـاهمة فـي االسـتجابة الجماعيـة الالزمـة لمسـاعدة أونـروا

على الخرو من هذه األزمة وزيادة تحسين فاعلية عملها".

الحياة ،لندن2018/9/13 ،

" .41أونكتاد" :الوضع في غزة "كارثي"
(أ ف ب) :وصــفت األمــم المتحــدة ،يــوم األربعــاء ،الوضــع فــي قطــاع غـزة بأنــه "كــارثي" بعــد  11عامـاً
من "الحصار االقتصادي" ،وحذرت من أن قرار واشنطن قطع المساعدات عن الالجئـين الفلسـطينيين

"سـيخلق المزيـد مــن البـؤس" .وقالــت ايزابيـل دو ارنــت نائبـة رئـيس منظمــة مـؤتمر األمــم المتحـدة للتجــارة
والتنمية (أونكتاد) إن "الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد".

وفــي تقريــر جديــد قالــت المنظمــة إن االقتصــاد الفلســطيني الــذي يخنقــه االحــتالل اإلسـرائيلي ،يتعــرض
لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسـطينيين حتـى قبـل قـرار الواليـات المتحـدة وقـف

الدعم .وأظهر التقرير أنه خالل العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد
عــن  %10مقارنــة مــع العــام الــذي ســبق .وبلــغ ذلــك الــدعم  720مليــون دوالر أي ثلــث مليــاري دوالر
حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد ،بحسب التقرير.

وانتقد تقرير تقييد االقتصاد في األ ارضـي الفلسـطينية التـي تعـاني مـن أعلـى مسـتوى بطالـة فـي العـالم،

يزيد عن  %27في األراضي الفلسطينية بشكل عام ويصل إلى نحو  %44في غزة لوحدها.

وتتـ ــأثر النسـ ــاء والشـ ــباب بشـ ــكل خـ ــاص بانعـ ــدام الوظـ ــائف ،بحسـ ــب التقريـ ــر الـ ــذي قـ ــال أن نصـ ــف

الفلســطينيين تحــت ســن  30عامــا عــاطلون عــن العمــل ،بينمــا ال تشــارك ســوى  %19مــن النســاء فــي
سوق العمل.
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فــي تقريرهــا األخيــر ،أشــارت األونكتــاد إلــى أن مجــرد إ ازلــة بعــض القيــود اإلس ـرائيلية المفروضــة علــى
التجارة واالستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح بانتعاش إجمالي اقتصاد اإلقليم بنسبة تصل لـ .%10
المستقبل ،بيروت2018/9/12 ،

 .42دراسة إسرائيلية تعدد إنجازات حركة المقاطعة :أزعجت "إسرائيل" واألنظمة العربية
صالح النعامي :عددت دراسة إسرائيلية ،اإلنجازات التي حققتهـا حركـة المقاطعـة الدوليـة " ،"BDSمنـذ

أن الحركــة أغضــبت "إس ـرائيل" وعقّــدت مكانتهــا وخاصــة فــي
انطالقهــا قبــل  13عام ـاً ،وخلصــت إلــى ّ
الواليات المتحدة ،وأحرجت بعض الدول العربية في توجهها نحو التطبيـع ،والسـلطة الفلسـطينية بملـف
التعــاون األمنــي .وأشــارت الد ارســة التــي أعـ ّـدها الباحــث نتــان تــرول ،ونشــر اســتنتاجاتها موقــع "محادثــة
أن حركــة المقاطعــة "أســهمت فــي تغييــر بيئــة الصـراع الفلســطيني
يوميــة" اليســاري ،يــوم األربعــاء ،إلــى ّ

اإلسرائيلي" ،إلى جانب ّأنها "قلّصت من قدرة إسرائيل على االستفادة مـن التح ّـوالت اإلقليميـة ،وعقّـدت
أضرت بعالقتها مع يهود العالم؛ وتحديداً الواليات المتحدة".
مكانتها الدولية ،و ّ
أن أهــم اإلنجــازات التــي حقّقتهــا الحركــة ،تمثّــل فــي "إحــداث تحـ ّـول علــى صــعيد الجــدل
ورأت الد ارســة ّ
توجـه
العالمي بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" ،موضحة ّ
أن "وجـود الحركـة يمثّـل أهـم عـائق أمـام ّ
بعــض الــدول العربيــة ،إللغــاء مقاطعتهــا إلس ـرائيل ،ورفــع القيــود علــى التطبيــع معهــا ،ناهيــك عــن ّأنهــا
أحرجت السلطة الفلسطينية ،بسبب إصرارها على التعاون األمني واالقتصادي مع إسرائيل".

أن إسرائيل "غاضبة" ،بسبب جهود الحركة الهادفة إلـى "شـيطنة" إسـرائيل وال سـيما
ولفتت الدراسة إلى ّ
أن أنش ــطة الحرك ــة مثّل ــت "ص ــفعة قوي ــة" لق ــوى اليس ــار
أم ــام األوس ــاط الليبرالي ــة ف ــي الع ــالم ،معتبـ ـرة ّ

اإلسرائيلي ،على اعتبار ّأنها ترّكز بشكل خاص على مظاهر الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل
أن الحركـة "أثّـرت علـى إسـرائيل لدرجـة
ضد الفلسطينيين ،التي يتجاهلها هذا اليسار .كما أشـارت إلـى ّ
أن "الوسـائل التـي اسـتخدمتها تـل أبيـب فـي
جعلتها تصمم وتنفذ حملة دولية ضدها" ،الفتة النظر إلى ّ
هذه الحملة أظهرتها ككيان غير ديموقراطي" .وبحسب الدراسة ،فقد "نجحت الحركة في إشعال صدام

أن تل أبيب تطالب هذه الدول
بين إسرائيل والدول األوروبية المانحة للسلطة الفلسطينية ،على اعتبار ّ
تنسق مع حركة المقاطعة".
بعدم التعاون مع منظمات فلسطينية ّ

أن "" "BDSنجحـت إلـى حـد كبيـر فـي زيـادة الـدعم للقضـية الفلسـطينية فـي
وبحسب الدراسة ،فقد تبين ّ
وحولــت ملــف إسـرائيل مــن محــور إجمــاعي داخــل الواليــات المتحــدة ،إلــى مسـ ّـو
الجامعــات األمريكيــةّ ،

ـث االســتقطاب الحزبــي بــين الجمهــوريين والــديموقراطيين ،حيــث تــم عــرض دعــم إس ـرائيل علــى ّأنــه
لحـ ّ
نقيض لقيم الليبرالية والحرية" .ووفق الدراسة ،فقد بات اليهـود الصـهاينة مـن الليبـراليين الـذين يـدافعون
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بأنهم يساعدون "إسرائيل" على
عن "إسرائيل" ،في حالة دفاع عن النفس في مواجهة اتهام الحركة لهم ّ
مواصلة سياساتها القمعية وغير الديموقراطية.

وجهــت
وخلصــت الد ارســة إلــى ّ
أن أحــد أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا حركــة المقاطعــة "تمثــل فــي ّأنهــا ّ
بأن إنهاء
حل الدولتين ،التي تتشبث بها الكثير من األطراف ،من خالل محاججتها ّ
ضربة قوية لفكرة ّ
االحــتالل اإلس ـرائيلي للضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة والقــدس الش ـرقية ،لــن يكــون كافي ـاً ،إذا لــم يــتم مــنح
الالجئين الفلسطينيين حقوقهم ،وتحقيق المساواة بين اليهود والفلسطينيين داخل إسرائيل".

ـان الحركــة "أعــادت إلــى قلــب الجــدل ،بــدايات تطبيــق السياســة اإلس ـرائيلية تجــاه
وبحســب الد ارســة ،فـ ّ
الفلســطينيين ،وال ســيما عمليــات الطــرد الجمــاعي ،وتــدمير القــرى والبلــدات الفلســطينية ،واقامــة إسـرائيل
على أنقاضها ،ما جعلها تنجح في تسويغ التساؤل عن مدى شرعية الحركة الصهيونية".

وأشارت إلى دور حركـة المقاطعـة فـي "تشـجيع نشـطاء مناهضـة السـالح الـدوليين ،مـن مختلـف أنحـاء

ضد إسرائيل".
العالم ،للتوجه للضفة الغربية وقطاع غزة ،لمساعدة الفلسطينيين في نضالهم المدني ّ
أن "نشــطاء حركــة المقاطعــة مــن الفلســطينيين يطرحــون حاليـاً فكـرة القيــام بعصــيان
ولفتــت النظــر إلــى ّ

أن "تنفيذ هذه األفكار سيمثّل ضربة قوية لالقتصاد اإلسرائيلي".
مدني" ،مرجحة ّ
العربي الجديد ،لندن2018/9/12 ،
" .43واشنطن بوست" :تأييد ترامب المطلق لـ"إسرائيل" يهدد بتدميرها
كت ــب م ــاكس ب ــوت مق ــاالً نشـ ـرته ص ــحيفة واش ــنطن بوس ــت ،تح ــت عنـ ـوان "اس ــتعراض ت ارم ــب لتأيي ــده

المطلق لـ"إسرائيل" يهدد بتدميرها" ،اسـتهله بقولـه إن إدارة الـرئيس األمريكـي دونالـد ت ارمـب اتخـذت يـوم

االثنـين الماضـي ،خطـوة كبيـرة بعيـداً عـن اتفاقيـة أوسـلو ،التـي أنشـأت عالقـات دبلوماسـية رسـمية بـين

الواليــات المتحــدة والســلطة الفلســطينية ،بــاعالن مستشــار األمــن القــومي للبيــت األبــيض عــن إغ ـالق

مكت ــب منظم ــة التحري ــر ف ــي واش ــنطن ،رداً عل ــى "المح ــاوالت الفلس ــطينية إلث ــارة تحقي ــق ف ــي المحكم ــة
الجنائيــة الدوليــة حــول إس ـرائيل" .ويوضــح الكاتــب أن هــذه هــي ببســاطة أحــدث هجمــات ت ارمــب علــى

الفلسطينيين ،بعد أن قطعت إدارته في  8138/8/13جميع األموال المقدمة إلى وكالة األونروا.

ويرى الكاتب أن هذه التحركات تعد ذات مغزى أقوى -وأكثر ضر اًر -من قـرار نقـل السـفارة األمريكيـة

مــن "تــل أبيــب" إلــى القــدس .وال شــك فــي أن كبــار مســاعدي ت ارمــب ،مثــل جاريــد كوشــنر ،وجيســون
جرينبالت ،سيستشهدون بذلك على أنـه دليـل علـى مـدى تأييـدهم ل ـ"إسرائيل" .ويوضـح الكاتـب أنـه مـن

أجل تجنب أي اضطرابات ،يجب توفير الوظائف والخدمات األساسية للسكان.

الخليج ،الشارقة2018/9/13 ،
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 .44الصمت أبلغ من التصريحات يا صائب
د .فايز أبو شمالة
لن نسأل الدكتور صائب عريقات :ماذا فعلتم للوقوف في وجه صفقة القرن؟ فالجواب تؤكده حالة

الهدوء التام الذي يعيشه المستوطنون الصهاينة على أرض الضفة الغربية ،والجواب مثبت من خالل
لقاءات محمود عباس مع الوفود اإلسرائيلية ،وتأكيده مواصلة التعاون األمني مع المخابرات

اإلسرائيلية بنسبة  ،%99نسبة تعاون ال تتحقق بين الزو وزوجته في فراش الزوجية ،وال تتحقق بين

الوالد وولده وهو يعطيه المصروف اليومي.

ولكننا سنسأل الدكتور صائب عريقات عن الحكمة من تقزيم القضية الفلسطينية الكبرى حتى تصير

على هيئة شخص من لحم ودم واف ارزات شخص اسمه محمود عباس؟

يقول صائب عريقات :الحرب التي تخوضها الواليات المتحدة هي على المشروع الوطني الفلسطيني،

وحتى أكون أكثر دقة هي على الرئيس محمود عباس.

فهل هذا كالم عاقل؟ وهل صار المشروع الوطني كله أقل شأناً من شخص محمود عباس؟ فكيف
استهداف شخص
يكون ذلك؟ وهل كان الهدف من االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لليهود
َ
محمود عباس؟ وهل كان التضييق المالي على حياة الالجئين ،وتصفية قضيتهم السياسية يهدف إلى
محاربة محمود عباس؟ وهل كان حصار غزة ،والتضييق على أهلها يهدف إلى خنق أنفاس محمود

عباس؟

يكرر الدكتور صائب عريقات ما قاله ،ويكرر كالمه بعناد :الحرب التي تقودها الواليات المتحدة هي

على الرئيس عباس!!!! .فكيف يكون ذلك؟

لم يكتف الدكتور صائب بتقزيم القضية الفلسطينية ،وحشرها في أرنبة أنف محمود عباس ،بل راح
يبشرنا بالنصر الكبير ،وبالغزو الخطير ،ويدعو الشعب الفلسطيني لترقب خطاب محمود عباس في

األمم المتحدة ،وكأن خطاب عباس سيحرر فلسطين ،ويسحق التعاون األمني مع المخابرات

اإلسرائيلية ،وسيبدد شمل المستوطنين ،وسيدمر عباس بخطابه مئات الحواجز اإلسرائيلية التي يقيمها
الجيش اإلسرائيلي على طرق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونسي صائب عريقات ثالثة عشر خطاباً ألقاها محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،

ولم يتغير من واقع الفلسطينيين شيئاً ،ثالثة عشر عاماً وأنتم تقولون لنا :ترقبوا الخطاب التاريخي
المهم ،الخطاب الذي لم يحصل ،الخطاب الذي تغمس بحبر التعاون األمني مع المخابرات

اإلسرائيلية ،والهادف إلى تحرير فلسطين من بطش المخابرات اإلسرائيلية!!!!
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ويضيف صائب عريقات :إن اإلدارة األمريكية اخترعت التهدئة بين حركة حماس واسرائيل في قطاع
غزة ،إلفشال حل الدولتين ،وذلك باقامة دولة في القطاع!!!
وهنا يسأل أطفال فلسطين دكتورهم السياسي صائب عريقات:
لماذا لم ينجح حل الدولتين على مدار  25عاماً خلت؟ لماذا لم تقم لكم دولة فلسطينية منذ بدء

المفاوضات عام  ،1991وحتى سنة  2007تارير االنقسام؟؟ لماذا تربطون فشلكم السياسي بقطاع غزة

الذي تحرك ضد التفرد بالقرار سنة  ،2007وحين نسي العالم ،تحرك الشعب بمسيرات العودة،

فتحركت أمريكا بعد أن صارت التهدئة رغبة إسرائيلية؟

وسؤالي الشخصي للدكتور صائب :من الذي اخترع صناعة العقوبات على أهل غزة؟ وهل من حق
من يعاقب غزة أن يستنكر عليها التهدئة؟ ولماذا تستغرب يا دكتور صائب التصريحات التي تصف

اتفاق التهدئة مع (إسرائيل) بأنه "عمل وطني" ،نعم ،إنها التهدئة ،مع االحتفاظ بالبندقية ،هي عمل

وطني ،وان اتفاقية السالم مع سحق المقاومة هي منحدر المذلة والخيانة الوطنية.

ولماذا تحذر يا دكتور صائب حركة حماس من توقيع تهدئة منفصلة مع (إسرائيل)؟
أليس من حق من قاتل بدمه أن يفتش عن التهدئة ،فطالما قاتلت غزة منفردة ،فمن حقها أن تفتش
عن تهدئة منفردة ،ولو كنت يا صائب أنت وعباس جزءا من المقاومة ،لكان من واجب غزة أن

تتقبلكم جزءا من التهدئة ،ولكنكم تركتم غزة تحارب وحدها ،وعليها أن توقع التهدئة وحدها.

بقي أغرب حديث للدكتور صائب حين قال :يجب أن يذهب الرئيس محمود عباس لألمم المتحدة

إللقاء خطابه التاريخي وهو يستند لركائز القوة لمواجهة سياسة االستقواء والبلطجة األمريكية!!!

وأنت تدري أن كل مبتدئ في السياسة يدري أن القوة وحدة وطنية ،وال وحدة وطنية دون شراكة
سياسية ،وال شراكة سياسية دون توقف التعاون األمني مع المخابرات اإلسرائيلية ،ودون رفع العقوبات

عن غزة ،لكي تظل رأس حربة في صدر العدو اإلسرائيلي واألمريكي.

فلسطين أون الين2018/9/12 ،

 25 .45عاماً على توقيع "أوسلو"

عوني صادق

اليوم ينقضي  25عاماً على توقيع "اتفاق أوسلو" ،ربع قرن بالتمام والكمال زمن يكفي لنطرح السؤال:
سموه "سالم الشجعان" ولم يكن غير مغامرة غير محسوبة ،على افتراض
أين كنا ...وأين صرنا؟! ّ
"النية الحسنة"! قيادة "م.ت.ف" تصورت وصورت للبعض أن "االتفاق" خطوة أولى نحو "الدولة
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الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" ،وهي تعلم أن الحركة الصهيونية بكل تاريخها
وسجل زعاماتها بدءاً من حاييم وايزمان وحتى إسحق رابين وشمعون بيريز( ،وال نتحدث هنا عن
بيغن وشامير وشارون ونتنياهو) ،لم تفكر يوماً في قبول دولة فلسطينية! ثم جاء "االتفاق" الذي لم
يتطرق إال إلى "حكم ذاتي محدود" ،لم يكن سوى خطة لكسب الوقت .قبل "أوسلو" كان عدد

المستوطنين في الضفة ال يتجاوز المئات ،ولم تزد مساحة األرض التي تحت أيديهم عما استولوا

عليه بعد حزيران /يونيو  1967إال بكسور عشرية .اليوم زاد عدد المستوطنين عن ( 650ألفاً) ،وزادت
سموه
مساحة األرض المستولى عليها عن  %85من مجموع األرض الفلسطينية .وانتهى األمر بما ّ
"قانون القومية" الذي اعتبر كل فلسطين "أرض الشعب اليهودي"! واألسوأ من ذلك ،أن رئيس

"م.ت.ف" ،رئيس السلطة الفلسطينية ،رئيس حركة (فتح) ،تفاخر مؤخ اًر أنه يلتقي دورياً برئيس جهاز

"الشاباك" ،وأنهما متفقان على  %99من المسائل واألمور!

إذاً من الطبيعي في هذه المناسبة المشؤومة ،أن يدلي الكثيرون بدالئهم ،فانه من المضحك المبكي
أن "اإلسرائيليين" غير راضين عن "االتفاق" ،بينما نجد في الجانب الرسمي الفلسطيني من يدافع

عنه ،معتبرين أن المشكلة تنحصر فقط في أن "الحكومات "اإلسرائيلية" لم تلتزم ببنود االتفاق"! ومن

قال إن القيادات "اإلسرائيلية" فكرت يوماً في االلتزام بشيء ال يتالءم مع مخططاتها االغتصابية
والتوسعية؟! وخطيئة هؤالء المدافعين أنهم تناسوا هذه الحقيقة التي لم تكن يوماً خفية أو سرية على

مدى سبعين عاما! ومنذ مطلع العام  ،1944ومع نجاح بن غوريون في إقناع رئيس الوزراء

البريطاني ونستون تشرتشل بالموافقة على تشكيل "الفيلق اليهودي" المستقل ضمن الجيش البريطاني،

تباهى بن غوريون أمام "الوكالة اليهودية" بالقول إنهم سيستولون على فلسطين بقوة السالح" ،واذا
تبين أن البلد صغير أكثر من الالزم ،فاننا سنوسع حدوده"! (كيف قامت دولة "إسرائيل" باإلرهاب-

توماس سواريز).

وفي مقال له نشر في صحيفة (هآرتس ،)2018-9-7 -ع از المراسل العسكري للصحيفة عاموس

هرئيل انهيار "اتفاق أوسلو" إلى أن "اتفاقات أوسلو ...انهارت في المقام األول ،بسبب أنها لم تنجح
في أن توفر ل"اإلسرائيليين" مستوى األمن الشخصي الذي وعدتهم به حكومة رابين بيريز أثناء
التوقيع عليها" بسبب العمليات الفدائية الفلسطينية .والغريب أنه يعترف بأن العمليات الفدائية

الفلس طينية ،بل وكل ما جرى في "االنتفاضة الثانية" ،كانت مجرد ردود فعل على إرهاب عصابات
المتطرفين اليهود ،وسياسات الحكومات "اإلسرائيلية" ،لكنه ال يقول لماذا انفجرت االنتفاضة الثانية.

ويؤكد هرئيل ما قاله ،1994 :اندلعت موجة عمليات انتحارية ،بداية كرد على مذبحة الحرم
اإلبراهيمي .االتهامات المزدوجة اليسار يعيد مناطق من الوطن ويتخلى عن أمن المواطنين لعمليات
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"حماس" مهدت األرض لقتل رابين بعد سنة ونصف السنة تقريبا ،وموضحاً أن هذا حدث باألساس
ألن معادلة بسيطة وواضحة ،حسب عدد كبير من "اإلسرائيليين" ،كانت قد ترسخت في كل مرة

تنسحب فيها "إسرائيل" من منطقة صغيرة ستتحول إلى خشبة قفز مستقبلية لعمليات إرهابية ضدها.
إخالء مدن الضفة في اتفاقات أوسلو في  1995وقرار باراك باالنسحاب من المنطقة األمنية في
جنوب لبنان في أيار/مايو  2000واالنفصال عن قطاع غزة في  2005لم يجلب أي من هذه

العمليات السالم!

هكذا تجري عملية "خلط ديماغوجي" مقصودة للوصول إلى نتيجة بريئة بسيطة هي أن "االتفاق" ليس
عليه أي غبار ،والمشكلة كلها أخطاء فردية ،لترسو المناقصة على الجانب الفلسطيني! لكن هذا

الجانب الفلسطيني لم يقصر في توضيح السبب ،وسمعنا كبير المفاوضين ،أمين سر اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير صائب عريقات يقول في مؤتمر صحفي عقده في المناسبة" :إن الخطأ األساسي في
اتفاق أوسلو هو عدم وجود اعتراف متبادل بين دولة فلسطين ودولة "إسرائيل" على حدود ،"1967

موضحاً أن "إسرائيل" تواصل احتالل غالبية األراضي الفلسطينية وتواصل التوسع االستيطاني

وفرض اإلمالءات والحصار واصدار القوانين العنصرية! ليؤكد مجدداً أن "لم يكن الخطأ في توقيع
االتفاق ،بل في الممارسات "اإلسرائيلية""! والسؤال :إذا كان األمر كما يقول ،فكيف يكون االتفاق

بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس "الشاباك" يغطي " %99من المسائل واألمور"؟!! مع ذلك ،فان

المتمعن في أقوال عريقات يتأكد أن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطيئة كبرى ،وجاء الوقت لتدفع الثمن
وأقلّه أن تجلس في البيت!

الخليج ،الشارقة2018/9/13 ،

 .46الفلسطينيون في لبنان هم األكثر تضر ارً من خفض التمويل األمريكي لألونروا

سمر القاضي

ترجمة عالء الدين أبو زينة:

في تحد لتخفيضات التمويل األمريكي للوكالة ،فتحت المدارس التي تديرها األونروا ،والتي توفر
التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة لالجئين الفلسطينيين ،أبوابها بشكل طبيعي في جميع

المخيمات البالغ عددها  12مخيماً في لبنان والتي تعتني بحاجات نحو  35,000طالب.

وقالت المعلمة ريتا خلوف" :بدأنا السنة باالحتفاالت والكثير من السعادة .نحن نعمل بشكل طبيعي.

هناك مخاوف طبعاً ،ويتم اتخاذ ق اررات قد تؤثر على مستقبلنا ،لكننا ال ندع كل ذلك يؤثر على

عملنا".
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كان ذلك يوماً خشي الكثيرون أن ال يأتي ،على األقل في موعده ،ألن األونروا -التي تسمى رسمياً
"وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى" -تواجه بعضاً من

الضغوط األكثر قسوة في تاريخها الذي يبلغ  68عاماً .فقد أوقفت إدارة ترامب  300مليون دوالر من

التبرعات المقررة ،ووصفت الوكالة التي تخدم أكثر من  5ماليين الج فلسطيني في الشرق األوسط
بأنها "عملية معيبة بطريقة ال يمكن إصالحها" وعقبة أمام التوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين

واسرائيل.

تأسست األونروا في العام  1949لكي تقدم خدماتها لحوالي  700,000فلسطيني تم اقتالعهم من

منازلهم في الحرب التي أسفرت عن قيام إسرائيل .وتعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية ولبنان
واألردن وسورية.

يقول سهيل الناطور ،المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،أن التأثير األكبر للقرار

األمريكي سيكون محسوساً في لبنان ،حيث يعتمد الفلسطينيون على خدمات األونروا بشكل حصري.

وأضاف الناطور" :يتمتع الالجئون الفلسطينيون في سورية والعراق بجميع االمتيازات والحقوق التي
يتمتع بها المواطنون المحليون ،باستثناء الجنسية .لبنان هو االستثناء .إنه البلد الوحيد الذي يحرم

الفلسطينيين من حقوقهم اإلنسانية.

وقال" :سوف تؤدي إضافة المزيد إلى الحرمان الذي يعاني منه الفلسطينيون في لبنان إلى مشاكل

أمنية خطيرة .فبعد وفاة واحد أو اثنين أو ثالثة فلسطينيين على باب مستشفى لبناني ألنه ال يحق

لهم الحصول على الرعاية الطبية ،سوف يلجأ اآلخرون في نهاية المطاف إلى العنف والسالح".

في لبنانُ ،يحرم الالجئون الفلسطينيون من الوصول إلى المرافق التعليمية والطبية ،وهم ممنوعون من
مزاولة أي شيء سوى الوظائف الوضيعة ،وليس لهم الحق في التملك.

وقال السيد الناطور" :من غير المقبول بعد مرور سبعين عاماً منذ أن أصبح الفلسطينيون الجئين
في لبنان أن يظلوا محرومين من حقوقهم اإلنسانية األساسية .نحن بحاجة إلى هامش في القانون
يسمح لهم بأن يعيشوا حياة كريمة في لبنان في انتظار نيل حقهم في العودة إلى وطنهم".

وقال مسؤولون فلسطينيون أن هناك ما يقرب من  450ألف فلسطيني مسجلين لدى األونروا في

لبنان ،لكن تقديرات أكثر اعتداالً تضع عددهم ما بين  230ألفاً و 250ألفاً .ويعيش أكثر من %80
منهم تحت خط الفقر ،ويعتمدون بشكل حصري على مساعدات األونروا.

وقال الناطور أن قرار إدارة ترامب هو "خطة صهيونية إللغاء حق العودة من خالل تدمير المؤسسة

األساسية التي اعتنقت هذا الحق وأيدته لعقود".
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وأضاف الناطور" :بغض النظر عن أي شيء ،لن يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة .فقد تمت
المصادقة عليه في قرار دولي وليس من حق األمريكيين تغييره .لن يؤدي تحركهم إال إلى زيادة

معاناة الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة والعنف والتطرف فحسب".

وقالت دينا الزمار ،وهي أم لثالثة أطفال ،أن تصور حياة من دون مساعدة األونروا هو أمر مرعب.
وأضافت" :إنها كارثة بالنسبة لنا .كيف يمكننا تعليم أطفالنا؟ الوكالة بالتأكيد عنصر مهم في حياتنا.

دمر".
من دونها سوف ُن ّ

وقالت الزمار ،وهي عضوة نشطة في لجنة أولياء األمور في خيم مار الياس ،أن األونروا تساعد في

جمع القمامة في المخيم ،واصالح شبكات الصرف الصحي وغيرها من أعمال البنية التحتية.

وأضافت" :كيف يمكننا السيطرة على األمور من دونها؟ ليس لدينا أي مالذ آخر على الرغم من
مساعدتها المحدودة .لن نقف مكتوفي األيدي ،يمكننا تنظيم احتجاجات ومظاهرات .يجب علينا أن

نكافح دائماً من أجل حقوقنا".

ويرى علي الرفاعي ،رئيس اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في بيروت ،أن قرار الواليات

المتحدة بخصوص األونروا هو خطوة ذات دوافع سياسية أكثر من أي شيء آخر.

وقال الرفاعي" :هذا القرار يهدف إلى خدمة إسرائيل .إنهم يريدون القضاء على قضية الالجئين من
خالل تدمير الهيكل الذي يديم هذه القضية .إنهم يريدون أن يتم اعتبارنا مثل أي الجئين آخرين ،من

العراق ،سورية ،إلر .لكن الفرق هو أن العراقيين والسوريين نزحوا بسبب الصراعات الداخلية وليس
بسبب احتالل".

وأضاف" :بعد القدس ،تحاول اإلدارة األمريكية إزالة حق العودة من أجندة أي مفاوضات مستقبلية.

إنهم في األساس يسعون إلى التخلص من القضايا األساسية التي تمنع التوصل إلى تسوية".

في شهر أيار (مايو) ،قامت إدارة ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ،في تغيير

جذري لعقود من السياسة األمريكية ،وباالعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة إلسرائيل.

وحذر الرفاعي من أن "إلغاء األونروا يتطلب إزالة األسباب السياسية والعسكرية الكامنة وراء إنشائها.

إن إلغاء وضع الالجئين الخاص هو أمر خطير للغاية".

أراب ويكلي2018/9/9 ،

الغد ،عمان2018/9/13 ،
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 .47خطة ترامب "قنبلة موقوتة" ستنفجر في وجه إسرائيل
حيمي شليف
يدفع دونالد ترامب الفلسطينيين نحو الزاوية ،هناك يضربهم بشدة ،ويقوم باهانتهم ويمر أنفهم في

التراب – كل ذلك ،يقولون لنا ،من أجل إغرائهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات .الفلسطينيون
يقاطعون حقاً الواليات المتحدة منذ الصفعة التي تلقوها بقرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس ،لكن
المبدأ الموجه لسياسة ترامب نحوهم هو أن ما ال يتم بالقوة سيتم بقوة أكبر .كلما عذبوه فهو سيتنازل

ويتراجع .وحتى إذا لم يحدث ذلك ،فعلى األقل سيكون بنيامين نتنياهو وشلدون أدلسون وماليين
اإلفنغلستيين راضين.

إغالق ممثلية م.ت.ف هو فقط الضربة األخيرة في سلسلة الضربات التي تلقاها الفلسطينيون من
ينقض ترامب عليهم بكل قوته وفي كل
ترامب والكونغرس الجمهوري خاصته ،والتي تتزايد وتيرتها.
ّ
الجبهات .هو يقف إلى جانب إسرائيل في كل حالة ،ويوبر الفلسطينيين في كل مناسبة .هو يبعد

عنهم العالم العربي ويضيق تحركهم في األمم المتحدة والمؤسسات الدولية .وهو يزيل عن الطاولة
بهراء كالمه مطالبهم الوطنية الرئيسة بشأن مواضيع أساسية ،مثل :القدس والالجئين.

يقلص ترامب المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية ،ويوقف تمويل "األونروا"؛ ال يرحم قلبه الفظ

أيضاً مرضى السرطان الذين عولجوا حتى اآلن بمساعدة الـ  25مليون دوالر التي خصصتها

الواليات المتحدة للمستشفيات في شرق القدس .يطبق ترامب فعلياً المبدأ الذي وضعه أفلين باركر،
القائد الالسامي للقوات البريطانية في "أرض إسرائيل" ،وهو النضال ضد اليهود بعد تفجير فندق

الملك داود .ضرب جيوبهم واهانتهم.

بتخطيط بنيامين نتنياهو وادارة سفيرنا رون ديرمر وبمساعدة سفيرهم دافيد فريدمان وبتشجيع
المتبرعين األسخياء والمؤمنين المسيحيين المحيطين بترامب ،فان حلم اليمين اإلسرائيلي بالعدل،

يتحقق .طوبى لنا ألننا حظينا برئيس يعطي إسرائيل شيكاً مفتوحاً كي تتصرف كما تشاء ،وان
المستوطنات والتنكيل بالفلسطينيين تهمه مثل قشرة الثوم ،وأنه تبنى البديهية اليمينية بشأن الوقوف

الصلب أمام الفلسطينيين ،التي هدفها تحطيم أوهامهم وتخفيض طموحاتهم ،وأن تغلق في وجههم

سبل الهرب واعادتهم إلى أرض الواقع ،باحتقار وبضربة شديدة .إال أن التارير يعلم أن اإلهانة
القومية تؤدي بشكل عام إلى نتائج معاكسة .فهي تعزز قومية المهانين ،وتصميمهم على القتال من

أجل كرامتهم .وهي تترك جرحاً مفتوحاً لن يلتئم بسرعة .ستحتفي الصين بعد أسبوع رسمياً بـ"يوم
اإلهانة الوطني" في ذكرى التنكيل الذي تعرضت له من قبل اليابان والدول الغربية العظمى في القرن

التاسع عشر والقرن العشرين ،وهي إهانة تحرك اليوم وبعد مرور مئة سنة ،سياسة "وال شبر"
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العدوانية لبكين في الشرق األقصى .ما زالت الهند تحارب بروحها ضد النظام الكولونيالي البريطاني
المهين ،وما زالت روسيا حزينة على فقدان مكانتها كدولة عظمى ،ولم تستيقظ تركيا بعد من تحطم
اإلمبراطورية العثمانية ،وما زال العالم العربي يتمر في صدمة اإلهانة وهو مشلول ،وأسست الواليات
المتحدة نفسها نتيجة التمرد ضد سياسة الضرائب المهينة لحكام بريطانيا ،وهي ما زالت ترد على

إهانتهم.

ال نريد الحديث عن الشعب اليهودي الذي أصبح النضال ضد إهانته على أيدي محتلين ،أسطورة

وطنية ،من تمرد المكابيين ومرو اًر بيودفات (حصار لمدة  47يوماً فرضته القوات الرومانية على بلدة
يودفات اليهودية في العام  67م ،بقيادة الجنرال الروماني فسباسيان -المحرر) ومتسادا وانتهاء بوالدة

الصهيونية واقامة دولة إسرائيل .يبدو أن ترامب ونتنياهو يعتقدان أن الفلسطينيين شاذون عن
القاعدة ،وهم يختلفون عن الجميع وأقل منهم ،وأن إهانتهم ستؤدي إلى التوسل والخضوع ،بحيث
يكتفون بخطة سياسية تبقي على عشر طموحاتهم في أيديهم ،أو أنهم سيوافقون على العيش إلى

األ بد كرعايا خاضعين في ظل الضم اإلسرائيلي الزاحف بقوة .هم يصنعون قنبلة موقوتة دون أن
يعرفوا كيف يتم وقفها قبل انفجارها في وجوهنا جميعاً.

"هآرتس"

األيام ،رام هللا2018/9/13 ،

 .48كاريكاتير:

فلسطين أون الين2018/9/12 ،
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