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*** 
 

 طالب بنزع سالح المقاومةيكون تطبيقا  لصفقة القرن وال يإلنهاء الحصار لن  اتفاقأي  :هنية .1
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى تبني استراتيجية وطنية للعمل على 

 أساسها لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
خالل كلمته في المؤتمر العلمي الدولي األول "حماس في عامها الثالثين.. الواقع  وبّين هنية

والمأمول" أن االستراتيجية مكون من خمسة بنود هي: االستمرار في بناء منظومة القوة التي تحمي 
مشروع المقاومة وتحميه وتطوره ضد االحتالل اإلسرائيلي، العمل على بناء وحدة وطنية فلسطينية 

قية قائمة على احترام مبدأ الشراكة واالتفاقيات الموقعة وبناء البيت الفلسطيني، االنفتاح على كل حقي
مكونات هذه األمة وكل القوى والدول والتكتالت، العمل على إنهاء حصار قطاع غزة، نهضة األمة 

 والعمل من أجل استعادة األمة لدورها في قضية فلسطين وقضية القدس.
منظومة القوة ستوفر كل االحتضان لمشروع المقاومة الشامل شعبًيا وسياسًيا وعسكرًيا وأشار إلى أن 

وطالب هنية بالعمل على بناء وحدة وطنية حقيقية قائمة على احترام مبدأ الشراكة واحترام  واقتصادًيا.
ي، والسلطة االتفاقيات الموقعة، وا عادة ترتيب البيت الفلسطيني بمستوياته الثالثة: البرنامج الوطن

عادة تعريفها، والمرجعية الفلسطينية.  وا 
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 االنفتاح على األمة
وشدد على ضرورة اعتماد استراتيجية االنفتاح على كل المكونات في األمة بكل القوى والتكتالت، مبينا 
أننا بحاجة إلى احتضان األمة، وأن ما تميزت به حماس في عالقاتها أنها ال تتدخل في شؤون الدول، 

وأوضح أنه باالنفتاح على األمة نواجه الخطر الدائم، ليس على  نأت بنفسها عن مفهوم المحاور.و 
 القضية والقدس، بل الخطر الذي يجتاح المنطقة ويريد تفكيك كل مقومات الصمود في األمة وضربها.

تبنى ونوه إلى أهمية األخذ باالعتبار أن القضية الفلسطينية والمقاومة بحاجة إلى خط قوي ي
 المقاومة، وعدم االعتراف بالكيان، وتوفير الدعم الالزم لصمود الشعب الفلسطيني.

 
 كسر الحصار

وأضاف أننا حين نضع حصار غزة على الطاولة؛ فالقيادة مسؤولية مع كل إخواننا في الوطن 
قابل وفصائل المقاومة، ونريد اتخاذ قرار ينهي الحصار، وأي تفاهمات إلنهاء الحصار لن تكون م

 ثمن سياسي، وليس تطبيقًا لصفقة القرن، وال تطالب بنزع سالح المقاومة.
نهاء الحصار بشكل متواٍز، لكن الربط بينهما متعثر، مشيرًا إلى  وأضاف أننا نريد تحقيق المصالحة وا 

 أن شروط فتح بالمطالبة بكل شيء فوق األرض وتحتها تثقل المصالحة وال تؤمن مناًخا لتحقيقها.
هنية إلى أن الحركة ستسير في ملف إنهاء الحصار ضمن ضوابط وقاعدة صلبة بأن التحركات  ولفت

تتم في إطار وطني، معبرًا عن فخره واعتزازه بكل الفصائل الوطنية واإلسالمية الموجودة على األرض 
قاهرة ونوه إلى أن حماس كانت مصرة على الذهاب إلى ال وفي ميدان السياسة والبندقية والمقاومة.

 بوجود كل الفصائل على الطاولة، وأن نكون شركاء في اتخاذ القرار والسير في هذا االتجاه.
 

 تجربة حماس
وأكد هنية أن مؤتمر الحركة اليوم يدل على أنها وصلت إلى النضج والرشد التنظيمي والسياسي 

ًا إلى درجة الشجاعة عام 30والفكري، ووصلت من خالل مسيرتها المعمدة بالدم والشهادة على مدار 
في أن تعرض أدبياتها وفكرها واستراتيجيتها وأداءها وتكتيكاتها وصوابها وخطأها على جموع شعبنا 

ولفت إلى أن حماس لم تتردد في اعتماد إقامة المؤتمر ومساهمة الجميع في تقديم  الفلسطيني.
ر والعودة، مبينا أن الحركة بعد النصيحة والرأي والرؤية للحركة من أجل مواصلة طريقها نحو التحري

 عاما تخطت حدودها التنظيمية، ولم تعد مختزلة، بل تعمل مع فصائل المقاومة والعمل الوطني. 30
وأضاف هنية أن حماس تحتفظ بمنهجية المقاومة، وخاضت تجربة الحكم والسياسة، وعرضت نفسها 

قدمت رجال التنظيم ليصبحوا رجال دولة في المجلس التشريعي والحكومة، وتشكيل األجهزة األمنية، و 
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عادة  في مرحلة تداخلت فيها مرحلة البناء والتحرير. وحذر هنية من تغيرات إقليمية بتفكيك اإلقليم وا 
تركيبه من جديد، ومحاوالت أمريكية لدمج الكيان في إطار تحالفات في المنطقة، وأن تكون إسرائيل 

 هي المقرر في تلك التحالفات.
 

 العودةمسيرات 
وأكد رئيس المكتب السياسي أن المؤتمر يكتسب أهميته من حيث التوقيت الذي ينعقد فيه، الذي 
 تزامن مع مسيرات العودة وكسر الحصار، مبينا أن المسيرات مّثلت حبل النجاة للقضية الفلسطينية.
وري وقال هنية: إن المسيرات عكست عظمة هذا الشعب التي برهنت على روح الصمود األسط

واإلبداع الهائل الذي كشفه أبناؤنا وشبابنا وكبارنا وصغارنا على التخوم الزائلة، مشددا على أن 
مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف أبدا حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن قطاع غزة، 

تد في الكل ونوه إلى أن روح مسيرات العودة تم قائال: لن نقبل بأرباع الحلول وال أنصاف الحلول.
الفلسطيني، مرساًل التحية للبطل خليل جبارين الذي قتل مستوطنًا كان ينادي المستوطنين باقتحام 
المسجد األقصى المبارك، معتبرًا أنه أناب عن األمة في توجيه الضربة المسددة لكل من يعبث في 

 األقصى والقدس.
 18/9/2018موقع حركة حماس، 

 
 وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل قطاع غزة كليا  عباس على : "الشرق األوسط" .2

مصدادر فلسدطينية مطلعدة لدد"الشرق األوسدط" أن الدرئيس محمدود عبداس،  : أكددتكفاح زبون - رام هللا
وأكدددت المصددادر أن عبدداس يددرى أن الفددر   .كليدداً  غددزة علددى وشددك اتخدداذ قددرار بوقددف تمويددل قطدداع

وأضدافت: "ححمداسف فضدلت الدذهاب  اع غدزة.استنفدت، ولم يعد ممكنا إبقداء الوضدع كمدا هدو فدي قطد
إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. لقدد وضدعت ملدف المصدالحة وراءهدا واختدارت التصدعيد مدع 

وتابعددت: "أمددام هددذا الواقددع سدديتخذ الددرئيس  األطددراف إلددى اتفدداق تهدئددة جديددد". إسددرائيل، علددى أمددل جددرّ 
ويددل عددن قطدداع غددزة قددد يتخددذ فددي أي لحظددة، وبحسددب المصددادر، فددرن قددرار قطددع التم قددرارات قريبددة".

 ويدخل حيز التنفيذ مباشرة.
 19/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 القدس واألقصى واإلبراهيميب المتعلقة ةقرارات الدوليالبتنفيذ  يطالب ادعيس .3
اد ندد وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعديس باقتحدام المسدتوطنين بأعدد: كفاح زبون - رام هللا

كبيدددرة غيدددر مسدددبوقة، المسدددجد األقصدددى، "تضدددمنت اقتحدددام عددددد كبيدددر مدددن طلبدددة المعاهدددد التلموديدددة 
وبلباسدددهم التقليددددي، وسدددط محددداوالت متكدددررة السدددتباحة المسدددجد المبدددارك وتدنيسددده بصدددلوات وشدددعائر 

 تلمودية".
فلسدطين وقال إن "تجدد هذه االقتحامات تصعيد خطير ومساس بمشاعر ماليين المسلمين، ليس فدي 

نما في العالم أجمع". وحذر من أن تدفع االقتحامات بالمنطقة إلى مزيدد مدن التصدعيد علدى  وحدها، وا 
 المستويات كافة سياسية ودينية، األمر الذي سيجرها بأسرها إلدى حالدة مدن الغضدب الدديني والدوطني.

ثقدددافي والتراثدددي وطالدددب ادعددديس، المجتمدددع الددددولي، بشدددكل عدددام، والمؤسسدددات ذات العالقدددة بالشدددأن ال
والديني، بشكل خا ، وعلى رأسها اليونيسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطدورة مدا يحصدل فدي 

 القدس والمسجدين األقصى واإلبراهيمي.
 19/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 تطالب مجلس األمن بالتصدي لالستيطان ""الخارجية الفلسطينية .4

لخارجيددة الفلسددطينية مجلددس األمددن الدددولي بتحمددل مسددؤوليته إزاء طالبددت وزارة ا: أحددالم حمدداد - غددزة
الفلسدطينية المحتلدة. وقالدت الخارجيدة فدي  السدلطة استمرار تصاعد االسدتيطان اإلسدرائيلي فدي أراضدي

، أمس، إن على مجلس األمن تحمل مسؤولياته بالعمل علدى تنفيدذ قراراتده الخاصدة بفلسدطين لها بيان
 صدقية المنظومة الدولية برمتها.للحفاظ على ما تبقى من 

"الهجمة االسددتيطانية المتصدداعدة علددى األرض الفلسددطينية المحتلددة عامددة، وعلددى دونددددت الخارجيددة بدد
وأكدددت  القدددس الشددرقية المحتلددة ومحيطهددا واألغددوار الفلسددطينية بمددا فيهددا األغددوار الشددمالية خاصددة".

ونالددددد ترامددددب "تددددوفر الغطدددداء وتشددددجع التغددددول الددددوزارة أن سياسددددات وقددددرارات إدارة الددددرئيس األمريكددددي د
 االستيطاني غير المسبوق في األرض الفلسطينية وبشكل خا  في القدس".

وشددددت علددى أن التصددعيد االسددتيطاني الحاصددل "يفددرض علددى المجتمددع الدددولي وأكثددر مددن أي وقددت 
ليين علدددى مضدددى ضدددرورة تدددوفير الحمايدددة الدوليدددة للشدددعب الفلسدددطيني ومحاسدددبة المسدددؤولين اإلسدددرائي

 جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي واإلنساني".
 19/9/2018 ،الخليج، الشارقة
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 بتحقيق دولي ةطالبالمو  ...جريمة إعدام محمد الريماويل ة فلسطينيةنادإ .5
الجيش  وان اتهمين فلسطينييمسؤول ، أنرام هللا، من 19/9/2018 ،الشرق األوسط، لندننشرت 
فلسطيني محمد زغلول الريماوي حالخطيبف تحت التعذيب، ضمن حملة الشاب الي، بقتل اإلسرائيل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "االعتداءات الوحشية التي تمارسها  فقد اعتقاالت في الضفة الغربية.
على  برعدام الخطيب دون أن يشكل خطراً  "إسرائيل"قوات االحتالل دون حسيب أو رقيب". واتهمت 

جنودها. وقالت إن ذلك جرى "بعد أن اقتحمت قوات االحتالل منزله بطريقة عنيفة، وقامت بخلع 
باب المنزل دون سابق إنذار، واالعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه، وتمزيق مالبسه، واقتياده 

سرائيلية، وحملت الوزارة الحكومة اإل عاريا وهو فاقد للوعي، وبعد عدة ساعات أعلنت عن استشهاده".
 برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الخطيب.

الجريمدة اإلسدرائيلية الجديددة، قائلدة إنهدا "تكشدف الوجده الحقيقدي  الفلسدطينية كما دانت منظمة التحريدر
لتجداوز حقدوق شدعب  للسياسدة اإلسدرائيلية المتواصدلة لهذه الحكومة اليمينيدة المتطرفدة، وتدأتي اسدتمراراً 

جبدداره  فلسددطين، وتصددفية قضدديته مددن خددالل الضددغط السياسددي والدبلوماسددي واالقتصددادي، لتركيعدده وا 
 اإلدارة األمريكية التداعيات المترتبة على السياسات اإلسرائيلية. ةحمل، معلى الخضوع لصفقة القرن"

خالدد طدافش  الفلسدطينيالنائب في المجلس التشريعي ، أن 18/9/2018 ،موقع حركة حماسوأضاف 
طالدددب و  اعتبددر أن إعددددام االحدددتالل محمدددد الريمدداوي عقدددب اعتقالددده يعكدددس صددورة االحدددتالل الوحشدددية.

طافش السلطة أن توقف التنسيق األمني الذي يعطي االحتالل الضوء األخضر للتمادي في جرائمده، 
لية لمالحقة قادة االحدتالل ورمدوز داعيًا إياها إلى متابعة هذه الجرائم ونقلها إلى محكمة الجنايات الدو 

 اإلجرام ومحاسبتهم على قتل الشباب الفلسطيني.
 

 صالح رأفت: عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل .6
كشددف عضددو اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية صددالح رأفددت، النقدداب عددن عقددد  :وكدداالتال

 وقال رأفت، في حديث إلذاعة صدوت فلسدطين، يدوم الثالثداء ل.اجتماع للمجلس المركزي الشهر المقب
، "إن المجلددس سددينعقد بعددد عددودة الددرئيس محمددود عبدداس مددن األمددم المتحدددة إلقددرار  ليدداٍت 18/9/2018

وفيمددا  لتنفيددذ القددرارات التددي اتخددذها المجلددس الددوطني فددي دورتدده األخيددرة والمركددزي فددي دورتدده السددابقة".
من القرارات اإلدارة األمريكية األخيرة، أكد رأفت علدى أن موقدف القيدادة  يخ  موقف منظمة التحرير

 ثابت برفض كل القرارات واإلجراءات األمريكية الخاصة بالقدس الالجئين واالستيطان والحدود وأيضاً 
 إغالق مكتب ممثلية منظمة التحرير، وعدم التعاطي مع ما تسمى "صفقة القرن".

 18/9/2018 ،فلسطين أون الين
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 بدء إعادة إعمار مخيم اليرموك على نفقة السلطة الفلسطينية :السفير خيري .7

عادة اإلعمدار ال وكاالت: قال السفير الفلسطيني في عمان عطا هللا خيري، إن عملية إزالة األنقاض وا 
 مدس، فددي المخدديم بتوجيهددات مددن الددرئيس محمددود عبدداس.أفدي مخدديم اليرمددوك قددرب دمشددق، قددد بدددأت، 

مددس، أن عبدداس أوعددز بتمويددل عمليددة إعددادة اإلعمددار فددي المخدديم أفددي بيددان صددحفي،  ،وأوضددح خيددري
 إلدىعلى نفقة السلطة الفلسطينية، لتمكدين الالجئدين الفلسدطينيين الدذين نزحدوا عدن المخديم مدن العدودة 

 عمليدة تجدري حاليداً  إنوفيمدا يتعلدق بالمخيمدات الفلسدطينية األخدرى فدي سدورية، قدال خيدري،  منازلهم.
ر األضدرار التددي لحقدت بهددا مدن أجدل البدددء برعدادة إعمارهددا هدي األخدرى، وتهيئددة الظدروف أمددام لحصد

 أماكن سكناهم فيها. إلىالالجئين الذين غادروها للعودة 
 19/9/2018 ،األيام، رام هللا

  
 مليون دوالر لتأهيل البنية التحتية في قطاع غزة 3الحساينة يعلن عن صرف  .8

مليدون دوالر مدن  3مفيد الحساينة، عدن صدرف  واإلسكان الفلسطينيالعامة  أعلن وزير األشغال :غزة
المنحددة الكويتيددة لتأهيددل وتطددوير قطدداع البنيددة التحتيددة فددي قطدداع غددزة. وشددكر الحسدداينة باسددم الددرئيس 
محمود عباس، ورئيس الوزراء رامدي حمدد هللا، أميدر دولدة الكويدت صدباح األحمدد الصدباح، والحكومدة 

 دوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم ألبناء شعبنا الفلسطيني.الكويتية والصن
 18/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تجفيف السلطة الفلسطينية: تحليل إخباري .9

تشددير كددل المؤشددرات األمريكيددة واإلسددرائيلية إلددى توجدده جديددد لتصددفية القضددية الفلسددطينية، وقطددع كددل 
ي تغذيها سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وبشريًا، فاإلدارة األمريكية تنفدذ أجنددة إسدرائيلية بالكامدل الشرايين الت

عقبات  ،بطبيعة الحال ،وهناك تعنى باالنتقال إلى مرحلة جديدة لهذا المشروع االستعماري المتطرف.
لسددلطة الوطنيددة ومنظمددة تقدف فددي سددبيل هددذا االنتقدال، أهمهددا اإلرادة الفلسددطينية المتمثلددة سياسديًا فددي ا
 التحرير والفصائل الوطنية واإلسالمية والمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية.

تصددرفت اإلدارة األمريكيددة الجديدددة بغطرسددة فائقددة وبانحيدداز فاضددح يفتقددر إلددى القدديم التددي عبددر عنهددا 
دوليددة بشددأن الدسددتور األمريكددي، وأقدددمت علددى قددرارات أحاديددة ضددربت عددرض الحددائط بكددل القددرارات ال

"إسرائيل" ونقلدددت إليهددددا دالصدددراع الفلسدددطيني اإلسددددرائيلي، واعترفدددت بالقدددددس "عاصدددمة موحدددددة وأبديدددة لدددد
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سدددفارتها، بدددل وحضدددت دواًل أخدددرى فدددي أمريكدددا الالتينيدددة وشدددرق أوروبدددا إلدددى االنضدددمام إليهدددا فدددي هدددذا 
 التصرف الخارق للقرارات الدولية.

مليدددون دوالر فدددي ميزانيدددة وكالدددة  368تها البالغدددة اامهسدددإة وماليدددًا واقتصددداديًا قطعدددت الواليدددات المتحدددد
مليددون دوالر كمسدداعدات اقتصددادية للفلسددطينيين فددي الضددفة  200ونددروا، كمددا أعلنددت إعددادة توجيدده األ

الغربيدددة وقطددداع غدددزة، إلدددى جهدددات أخدددرى فدددي العدددالم، واتبعدددت ذلدددك بوقدددف تمويدددل برندددامج لمسددداعدة 
ماليددين دوالر ليسددتخدم المددال "لتعزيددز" بددرامج فددي  10يددع بقيمددة الفلسددطينيين واإلسددرائيليين علددى التطب

مليدددون دوالر  20"إسدددرائيل"، فضددداًل عدددن وقدددف مسددداعدات للمستشدددفيات الفلسدددطينية فدددي الضدددفة بقيمدددة 
 لعالج األمراض المستعصية خاصة السرطان.

ن الخطددددوة وهددددذه األمددددوال األمريكيددددة المسددددتقطعة، ال تددددذهب أصدددداًل إلددددى ميزانيددددة السددددلطة، مددددا يعنددددي أ
األمريكية تستهدف معاقبة الفلسطينيين باألساس. وفي الوقدت نفسده لدم تعلدن واشدنطن عدن أي نيدة أو 
توجه لقطع المساعدات األمنية إلى السلطة الهادفة في المقام األول لرعاية التنسيق األمني اإلسرائيلي 

ائيدة واالنتقاميدة، فلديس مهمدًا أن الفلسطيني لضمان أمن "إسدرائيل"، مدا يوضدح الطبيعدة النفاقيدة واالنتق
 يتضرر الفلسطينيين، ولكن المهم أن يبقى أمن "إسرائيل" خطًا أحمر.

وكددان واضدددحًا أن إدارة ترامدددب اعتبدددرت نفسدددها المدددافع األول عدددن "إسدددرائيل" وتحصدددينها ضدددد االنتقددداد 
نفسددها المتحدددث والعقوبددات، بددل اعتبددرت المندوبددة األمريكيددة الدائمددة فددي مجلددس األمددن نيكددي هددايلي 

 بالنيابة عن "إسرائيل" والمدافع عن مصالحها في المجلس التابع لألمم المتحدة.
وفي فلسطين، تضغط حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو على السلطة منذ سنوات باحتجاز عوائد 

يدث تسدتولي الضرائب الفلسطينية وسرقتها تحت مختلف الذرائع بالمخالفة التامة لبروتوكول بداريس، ح
مليون دوالر من عوائد الضرائب التي يفترض أنها تحصلها لحساب السدلطة لقداء  530"إسرائيل" على 

، وتتدددذرع "إسدددرائيل" باحتجددداز األمدددوال الفلسدددطينية بدددزعم سدددداد مدددديونيات الكهربددداء والمددداء %3خصدددم 
مدا أدى إلدى  وخصم رواتب أسر الشهداء واألسرى، فضاًل عن الحصار الخانق المفدروض علدى غدزة،
 خنق وتدهور االقتصاد الفلسطيني وتدمير البنية التحتية الضرورية للنهوض االقتصادي.

وعلددى المسددتوى السياسددي تسدددر "إسددرائيل" فددي التوسددع االسددتيطاني فددي الضددفة الغربيددة وتهويددد القدددس 
 وتقطيع الضفة المحتلة جغرافيًا لتبديد أي أمل في حل الدولتين.

ن الفلسدددطينيين صدددائب عريقدددات أنددده التقدددى جاريدددد كوشدددنر، مستشدددار وصدددهر وكشدددف كبيدددر المفاوضدددي
الرئيس األمريكي ترامب، والمبعوث الخا  للسالم فدي الشدرق األوسدط جيسدون جدرينبالت، أكثدر مدن 

مرة، وأنهما أبلغاه أن نتنياهو يرفض إجراء أي مفاوضات مدع السدلطة الفلسدطينية مباشدرة أو غيدر  30
ن الدرئيس  مباشرة. وفدي نبدرة يدأس نده لدم يعدد لدديها شديء، وا  قدال إن السدلطة بدذلت كدل مدا تسدتطيع، وا 
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مدا أن يزيحده  محمود عبداس لديس أمامده غيدر خيدارين، إمدا الددفاع حتدى النهايدة عدن إرثده السياسدي، وا 
الشدددعب الفلسدددطيني. هدددل تعتقدددد "إسدددرائيل" وأمريكدددا أن مشدددروع الصدددفقة سددديمر بسدددهولة بعدددد أن بددددت 

لطة أو انهيارها، وضم الضفة، واختدراع كدانتون غدزة، وتدوطين الالجئدين فدي الددول تباشيره: تفكيك الس
لغاء حق العودة وتفكيك "أونروا"، حتى إزالة  خر أثر ُيذّكُر بالقضية الفلسطينية.  التي يقيمون فيها وا 

 19/9/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 "صفقة القرن" .. لقاءات مستمرة ضمن مساعي.السلطة واالحتالل .01
في رام هللا، بلقاءاتهم مع إسدرائيليين علدى الفلسطينية يستمر قادة السلطة : نبيل سنونو -غزة  ،ام هللار 

المسدددتوى الرسدددمي واألمندددي وغيدددره، بينمدددا تتخدددذ اإلدارة األمريكيدددة برئاسدددة دونالدددد ترامدددب قدددرارات ترمدددي 
تدراف األمريكدي بالقددس لتصفية القضية الفلسطينية ضمن ما تعرف بدد"صفقة القدرن"، التدي سدبقها االع

 المحتلة عاصمة مزعومة لكيان االحتالل، ووقف المساهمة في تمويل وكالة األونروا.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، اتفق رئيس الحكومة رامي الحمد هللا مع وزير الماليدة 

"العدددام العبدددري  فدددي حكومدددة االحدددتالل موشددديه كحلدددون، علدددى عقدددد لقددداء بينهمدددا بعدددد عطلدددة مدددا يسدددمى
وتزامن ذلك مع فرض طوق شامل على الضدفة الغربيدة وتشدديد  الجديد"، الذي حل األسبوع الماضي.

 .1948حصار قطاع غزة بما يشمل إغالق الحواجز الفاصلة بينه وبين فلسطين المحتلة سنة 
يلية، فدددي والتقددى رئدديس السددلطة محمدددود عبدداس الشددهر الجدداري بأعضددداء حركددة "السددالم ا ن" اإلسددرائ

مكتبه برام هللا، ونقدل موقدع "قضدايا مركزيدة" العبدري، عنده أنده يعقدد لقداءات مدع رئديس الشداباك "ندداف 
كمددددا التقددددى عبدددداس أكدددداديميين إسددددرائيليين برئاسددددة إيددددالي الددددون،  أرغمددددان" لغايددددات التنسدددديق األمنددددي.

 .2018أغسطس  /وبحضور مسؤول "لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" محمد المدني، في  ب
، إن وفدًا يرأسه مستشدار عبداس للشدؤون 2018أغسطس  /كما قالت صحيفة معاريف العبرية، في  ب

 الخارجية نبيل شعث، قدم التعزية بوفاة عضو عصابة "االتسل" الصهيونية، أوري أفنيري.
شدكري  سدطينيالفلوزيدر الماليدة  ، قالدت وسدائل إعدالم عبريدة: إن وفددًا يضدمّ 2018 يونيدو /وفي حزيران

بشدارة، ورئدديس هيئدة الشددؤون المدنيددة وعضدو اللجنددة المركزيددة لحركدة فددتح حسددين الشدي ، قدددموا العددزاء 
 لكحلون بوفاة والدته، في القدس المحتلة.

قطاع السابق يؤاف مردخاي، وهدو الواجتمع الحمد هللا، بمنسق عمليات حكومة االحتالل في الضفة و 
 ، بزعم "مناقشة أزمات الغزيين اإلنسانية".15/2/2018ية، في ما كشفته القناة السابعة العبر 

والتقدددت وزيدددرة االقتصددداد بحكومدددة الحمدددد هللا، عبيدددر عدددودة، فدددي الشدددهر نفسددده، بنظيرهدددا فدددي حكومدددة 
 على "توسيع نطاق التجارة بينهما". ،بحسب مواقع عبرية، االحتالل إيلي كوهين، واتفقا
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فددي رام هللا، مددع كحلددون ومردخدداي فيمددا هدددد األخيددر،  ندددذاك،  كمددا التقددى الحمددد هللا والشددي  وبشددارة،
بالتعامل بقوة وعنف مع المشاركين في مسيرة العودة الكبدرى وكسدر الحصدار السدلمية بمحداذاة السدياج 

 .1948الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 
 18/9/2018 ،فلسطين أون الين

 
 م مسيرتهاحماس ُتطلق مؤتمرها العلمي األول لتقيي .00

انطلقت صباح يوم الثالثاء وقائع جلسات المؤتمر العلمي الدولي األول بعنوان "حماس في عامها 
 روابيف، بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. VIPالثالثين.. الواقع والمأمول" الذي ينعقد في صالة ح

يس المكتب السياسي ويشارك في المؤتمر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئ
السابق خالد مشعل، ورئيس الجمهورية التونسية السابق المنصف المرزوقي، وعضو االتحاد العالمي 

 لعلماء المسلمين الشي  محمد ولد الددو، ومفكرين وعلماء وكتّاب، وشخصيات فصائلية ووطنية.
نقدية في جميع المجاالت؛ ويأتي المؤتمر العلمي األول لدراسة تاري  حماس وتقديم رؤية تحليلية 

إسهاما في تطوير وتحسين أداء حماس وجهودها في تحرير األرض واإلنسان، واستخالصا للعبر 
ويهدف المؤتمر إلى التعرف على تطور منظومة حماس العسكرية، ومعرفة  واستشرافا للمستقبل.

مدى استفادة الحركة  مراحل التطور في الفكر السياسي والخطاب الدعوي واإلعالمي لديها، وبيان
 من الحاضنة الشعبية والعمل الطالبي والنقابي.

كما ويهدف إلى التعرف على تجربة حركة حماس في حكم غزة، وتوضيح مكانة المرأة والشباب 
ودورهم في تعزيز الحاضنة الشعبية، إلى جانب تطور العمل العسكري، وبيان مدى تطور عالقات 

 نية والعربية والدولية.حركة حماس الفصائلية الفلسطي
ويتكون المؤتمر من سبعة محاور مهمة، وهي المحور الفكري والدعوي، والمحور السياسي، 
والعسكري واألمني، ودور الحركة في خدمة المجتمع وتنميته، وتطور الخطاب اإلعالمي للحركة، 

 والعمل النسائي في الحركة، وتجربة حماس التربوية في السجون.
 18/9/2018ماس، موقع حركة ح

 

 مشعل: ثمانية تحديات مأمول من حماس والفصائل إيجاد حلول إبداعية لها .02
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل إن ثمانية تحديات مأمول من قيادة 

 حماس والفصائل في الداخل والخارج أن تبحث عن حلول إبداعية ودقيقة وشجاعة لها.



 
 
 
 

 

 13 ص             4740 العدد:             9/19/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

ل كلمته في مؤتمر "حماس في عامها الثالثين الواقع والمأمول" يوم الثالثاء أن وبّين مشعل خال
التحدي األول صناعة نقلة كبرى جديدة في مشروع المقاومة والمواجهة الكبيرة لتحرير فلسطين، وأن 

والفن،  واألدواتيتحمل أعباءها كل شعبنا في غزة والضفة والشتات، على مستوى الجغرافيا والوسائل 
 وأن تختصر هذه النقلة علينا الطريق وتقربنا من الهدف.

وقال إن التحدي الثاني إدارة استراتيجية دقيقة وفاعلة ألربعة ملفات، وهي معركة القدس ومقدساتنا 
اإلسالمية والمسيحية، ومعركة عودة الالجئين والنازحين إلى أرض الوطن، ومعركة مواجهة 

حرير األسرى، مضيفًا أننا نريد إدارة استراتيجية تحقق النصر االستيطان وسرقة األرض، ومعركة ت
 الحاسم في كل هذه الملفات.

وأضاف مشعل أن التحدي الثالث هو مسؤولية القيادات اليوم أن توِجد مخرجا إبداعيا لالنقسام، 
المشروع  مستندة إلى ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية، مؤكدا أنه البد أن ننهي االنقسام، وأن نعيد بناء

 الوطني الفلسطيني، ونعيد تعريفه وفقًا ألهدافه واستراتيجيته، وليس بالبحث عن مرجعية جديدة.
عادة تعريف دور السلطة الفلسطينية،  وبين مشعل أن التحدي الرابع هو إعادة بناء منظمة التحرير، وا 

 فقط.وأن تفتح المنظمة أبوابها أمام الكل الفلسطيني، وأال تبقى لجهة معينة 
وتابع "مسؤولية القيادة أن توِجد معادلة دقيقة بين متطلبات المقاومة وبين حاجات الحاضنة الشعبية، 

 يجب أن تكون عين على المقاومة وعين على شعبنا".
وذكر مشعل التحدي الخامس المتمثل في تجديد الفكر السياسي الفلسطيني، وليس لحماس فقط، بل 

لصراع ومستجداته، ويواكب معطيات كل مرحلة، بحيث يقوم على لكل فلسطين ليواكب تطورات ا
 قواعد راسخة تجمع بين الوعي والفاعلية.

وبّين مشعل أننا نريد تجديدا أصيال حيويا يحافظ على األصول والثوابت، ويسمح بالتقدم لألمام ال أن 
 نضيع بين الجمود من ناحية وبين التفريط من ناحية أخرى.

ي السادس الجرأة في التغيير والتجديد داخل الفصائل والقوى الفلسطينية، وتجديد في حين كان التحد
دور شبابها، وتعزيز روح الديمقراطية الحقيقية داخلها؛ تخلصًا من خطر الشيخوخة، واستيعاب جيل 

 الشباب وا عطائهم الفرصة، وتعزيز دور المرأة في ساحة النضال والسياسة.
ع أن نضاعف جهودنا من أجل استعادة مكانة قضيتنا وأولويتها على وقال مشعل إن التحدي الساب

أجندة أمتنا، التي كانت القضية األولى، لكنها لم تعد كذلك على األجندة السياسية وأجندة األنظمة، 
 نظرا لما تمر به المنطقة.

االحتالل  وأضاف أن التحدي الثامن يتمثل في إحداث اختراقات مؤثرة في الساحة الدولية ومالحقة
في كل الساحات والمنابر، مبينًا أننا نريد اختراًقا أوسع وأكثر فاعلية وتأثيرا من خالل تعظيم أوراق 
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القوى بأيدينا، وحسن مخاطبة العالم بتوظيف طاقاتنا وأصدقائنا، وليس عبر االستجداء والمساومة 
 وتقديم تنازالت سياسية.

 18/9/2018موقع حركة حماس، 
 

 تصعيد المقاومة بالضفة عقب استشهاد الشاب الريماويدعو لت حماس .03
دعا الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إلى تصعيد النضال والمقاومة في الضفة المحتلة 

 وبأدواتها كافة، وذلك عقب استشهاد شاب فلسطيني بعد اعتقاله من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات  وحّمل برهوم في تصريح صحفي الثالثاء

وأضاف أن هذه  جريمة استشهاد الشاب محمد زغلول الريماوي بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت.
الجرائم المتواصلة تستدعي تصعيد النضال والمقاومة في الضفة الغربية بأدواتها كافة، واالنخراط فيها 

واعتبر هذه الجريمة النكراء جريمة  دفاعًا عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا. بشكل وطني جامع وموحد
جديدة تضاف إلى سجل االحتالل اإلسرائيلي األسود وجرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، 

 مؤكدا أن كل أشكال القهر والقتل لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تقتل فيهم روح النضال والمقاومة.
 18/9/2018اس، موقع حركة حم

 
 مخالفة صريحة لتطلعات الشعب الفلسطيني"الشعبية": لقاءات السلطة مع االحتالل  .04

يستمر قادة السلطة في رام هللا، بلقاءاتهم مع إسرائيليين على المستوى الرسمي : نبيل سنونو -غزة 
رامي الحمد هللا بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، اتفق رئيس الحكومة و واألمني وغيره، 

مع وزير المالية في حكومة االحتالل موشيه كحلون، على عقد لقاء بينهما بعد عطلة ما يسمى 
 "العام العبري الجديد"، الذي حل األسبوع الماضي.

من جهته، يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدران جابر، إن اللقاء مع االحتالل في 
و مخالفة صريحة لتطلعات وأماني الشعب الفلسطيني بالخال  من هذا غير ساحة اشتباك ه

 1948االحتالل، وهو مغاير تمامًا لإلرادة الشعبية، في قطاع غزة والضفة وفلسطين المحتلة سنة 
سنة مرت، من الرهان على أوهام "التعايش مع  25ويضيف جابر لصحيفة "فلسطين"، أن  والشتات.

 .1993سلو الموقع بين منظمة التحرير واالحتالل في سبتمبر/ أيلول االحتالل"، منذ اتفاق أو 
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ويوضح أنه في ضوء المواقف التي اتخذتها إدارة ترامب، وجملة القوانين العنصرية داخل كيان 
االحتالل،  ن األوان إلعادة النظر بهذه اللقاءات والوصول إلى االستنتاج الذي يؤمن به الشعب 

 ستسالم أياا كان نوعه ال يمكنه خدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية".الفلسطيني وهو أن "اال
 18/9/2018، فلسطين أون الين

 
 : شمولية االنتفاضة ستقلب الطاولة على أعدائنا"الجهاد" .05

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي د. جميل عليان، أن تكامل االنتفاضة وشموليتها في : غزة
 لراهن "سيقلب الطاولة على جميع أعداء مشروعنا الوطني".الضفة وغزة في الوقت ا

وأوضح عليان، في تصريح، أن هذا التكامل في األداء الكفاحي سيعمل على تالشي التنسيق األمني 
 في الضفة التي تعتبر اليوم مستهدفة باألساس من "صفقة القرن" بقدسها وترابها وسكانها وأغوارها.

رن ال تتم بتصريحات السلطة بل باالنتفاضة الشاملة التي أضاء فيها وقال: إن "مواجهة صفقة الق
 شبابنا في الضفة طوال تاري  الصراع صفحات المشروع الوطني الناصعة والمضيئة".

وأوضح أن الضفة الغربية هي الجغرافيا األهم ا ن في مشروعنا الوطني، والمتمثل في مشروع 
أمامنا المزيد من الوقت لالنتظار في الضفة، قبل أن تبتلع  التحرير واالنتصار. مستدركا: "لم يعد

 التسوية والعدو ومالحقات السلطة، ما تبقى منها".
وأكد أن االنتفاضة في الضفة ستؤدي إلى إرباك االحتالل وتغيير استراتيجيته األمنية وتعيد االعتبار 

األوراق الفلسطينية والمصالحة  للمشروع الوطني، وتوجه ضربة قاضية التفاق "أوسلو" وتعيد ترتيب
الوطنية، عالوة على أنها ستعيد االعتبار لشرائح المقاومة بدل الشرائح السياسة الحالية التي ربطت 

 مصالحها ومصيرها وامتيازاتها باالحتالل، كما أنها بدون شك ستفك الحصار عن غزة.
 18/9/2018، فلسطين أون الين

 
 على آخر التطورات السياسية الفلسطينية ةالمصري وفد من حركة فتح يطلع الخارجية .06

أطلع وفد حركة "فتح" برئاسة عضوا اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية للحركة  :القاهرة
عزام األحمد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على  خر التطورات السياسية على الساحة 

 لة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.الفلسطينية، وما يتعلق بالجهود المبذو 
وقال األحمد في تصريح لد"وفا" عقب اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، يوم األربعاء، إنه 
تم إطالع الوزير شكري على الوضع الفلسطيني بشكل عام خاصة في ظل التصعيد اإلسرائيلي 

ة الغربية والقدس، مضيفا أن اللقاء تناول الممارسات الخطير والهجمة االستيطانية الواسعة في الضف
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المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي بحق أبناء شعبنا خاصة عمليات  اإلسرائيلية
التطهير العرقي للبدو في منطقة الخان األحمر، إضافة إلى الحصار اإلسرائيلي غير القانوني على 

وأشار إلى أن الوفد أطلع وزير الخارجية  ن ظروف إنسانية صعبة للغاية.قطاع غزة الذي يعاني م
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى تصعيد الواليات . المصري على خطورة قانون القومية" العنصري

المتحدة والضغط على القيادة الفلسطينية من خالل إغالق سفارتنا في واشنطن، وقطع األموال عن 
وقال إنه جرى استعراض الجهود . المساعدات بما فيها التعليم والصحةالشعب الفلسطيني، ووقف 

التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية باعتبار ذلك أهم عامل 
إلحباط المخططات اإلسرائيلية، مثمنا الدور التي تقوم به مصر من أجل طي صفحة االنقسام في 

زيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ليتمكن شعبنا من مواجهة التحديات وتذليل الساحة الفلسطينية، وتع
العقبات أمام عملية السالم التي تمكن شعبنا، من إنهاء االحتالل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

 برقامة الدولة الفلسطينية.
 18/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ماس بخلق جبهة مقاومة لمواجهة االحتاللباحثون يوصون ح .07

أوصى باحثون شاركوا في المؤتمر العلمي الدولي األول لحركة حماس يوم الثالثاء، حماس بتطوير 
مسيرة المقاومة من خالل تحقيق جبهة عريضة من قوى المقاومة؛ للعمل على تعزيز سياسة رفض 

 وم حوله، لمواجهة دوره ونفوذه في المنطقة.االحتالل عربًيا، ومقاطعته، ومحاولة إيجاد طوق مقا
ودعا الباحثون في ختام المؤتمر الذي حمل عنوان "حماس في عامها الثالثين.. الواقع والمأمول"، 
حركة حماس إلى ضرورة خلق توازن دولي بين المقاومة واالحتالل من خالل فتح عالقات دولية 

كما دعوا حركة حماس إلى  مة االحتالل الدولية.موسعة مع الدول اإلقليمية والدولية لضرب منظو 
قراءة الواقع اإلقليمي والدولي جيًدا، وأن تتعايش معه، مع عدم المساس بثوابتها ومنطلقاتها التي 

وشدد الباحثون على ضرورة تعزيز بناء حركة حماس  تهدف إلى زوال دولة االحتالل اإلسرائيلي.
 وبين بعض الدول واألحزاب المؤمنة بالحق الفلسطيني.لشراكات وتحالفات دولية عادلة بينها 

وطالبوا الحركة بتعزيز نشاطات حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع ودعمها، وبناء شبكات التعاون 
وعلى صعيد العالقات  مع الحركات الشعبية الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري.

ورة تفعيل الوثيقة السياسية التي تنظم أداء الحركة، وتوحد الخارجية للحركة، أشار الباحثون إلى ضر 
 مصطلحاتها، وتضبط سياستها وخطابها على صعيد عالقاتها الخارجية.
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كما طالبوا برعادة هيكلة مكتب العالقات الدولية لحركة حماس، وتوسيع قاعدته البشرية والمعلوماتية؛ 
وأكد الباحثون على ضرورة تمتين  الية والفنية.ليصبح مؤسسة عريقة قوية برمكاناته البشرية والم

حركة حماس لعالقاتها مع حركات المقاومة؛ وذلك لمواجهة التحديات التي تتعرض لها، سواء فيما 
وعلى صعيد  يتعلق بالموقف الرافض لتسوية القضية الفلسطينية، أو بكيفية إدارتها لقطاع غزة.

مؤتمر إلى ضرورة الوصول إلى خطاب إعالمي وطني العالقات الداخلية، أشار المشاركون في ال
 موحد، يخدم القضية الفلسطينية، وأوصوا بضرورة العمل على إنهاء االنقسام 

 18/9/2018موقع حركة حماس، 
 

 االحتالل يعدم شابا  بالقدس بحجة تنفيذه عملية طعن .08
قة باب العامود بمدينة استشهد شاب فلسطيني برصا  االحتالل اإلسرائيلي في منطة: القدس المحتل

 القدس المحتلة مساء اليوم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت النار نحو شاب بالقرب من مخبز األمين بسوق 

 17وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو محمد يوسف شعبان عليان ح المصرارة دون معرفة السبب.
وأفادت جمعية الهالل األحمر أن قوات االحتالل منعت  قلنديا شمال القدس المحتلة. عاًماف من مخيم

 طواقمها من الوصول للشاب الشهيد. فيما لم تعرف هوية الشهيد بعد.
 18/9/2018، فلسطين أون الين

 
 في بيروت اإليرانيةفي قضية تفجير السفارة  المتهمينحركة فتح تسلم السلطات اللبنانية أحد  .09

تسلمت مخابرات الجيش اللبناني في صيدا من حركة فتح في مخيم عين  كمال خلف: -وت بير 
في  اإليرانيةالحلوة، المطلوب البارز بهاء الدين حجير المشتبه به سابقًا بعالقته بمنفذ تفجيري السفارة 

كان حجير  أن األمنيةوتقول المعلومات  .2013 / نوفمبربو ظهر في تشرين الثانيأبيروت معين 
الدولة اللبنانية  أجرتهاثبت التحقيقات التي أفي حي الطيري بالل بدر، و  وأميرهافي حماية جند الشام 

 بو ظهر.أبعد تفجيري السفارة االيرانية، وجود عالقة بين حجير و 
 18/9/2018، لندن، راي اليوم

 
 مصممة على كبح التموضع اإليراني في سورية "إسرائيل"نتنياهو لبوتين:  .21

غ رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، مساء يوم أبل
 الثالثاء، أّن إسرائيل مصّممة على "كبح التموضع اإليراني في سورية".
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تجاه إسرائيل، في أعقاب  جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو أعقب غضبًا رسميًا روسياً 
الذين تواجدوا فيها، بنيران  15" الروسية في سورية، قتل جميع العسكريين الد20-لسقوط طائرة "إي

مضادات جوية أطلقها جيش النظام السوري باتجاه طائرات إسرائيلية نفذت غارة ضد موقع في 
 الالذقية.

وخالل االتصال الهاتفي، أعرب نتنياهو عن "أسفه لموت الجنود الروس، لكن مسؤولية إسقاط 
وأوضح نتنياهو لبوتين "أهمية مواصلة التنسيق األمني بين  ة تقع على سورية ال على إسرائيل".الطائر 

سرائيل، الذي نجح في منع خسائر في األرواح من الطرفين خالل السنوات الثالث األخيرة"  روسيا وا 
روف إسقاط وأن إسرائيل ستنقل لروسيا كل التفاصيل المتوفرة لديها والالزمة إلجراء التحقيق في ظ

 الطائرة، واقترح عليه إرسال قائد سالح الجو اإلسرائيلي إلى موسكو للوقوف على كافة التفاصيل.
على "كبح محاوالت إيران، التي تدعو إلى تدمير إسرائيل،  "إسرائيل"كما أبلغ نتنياهو بوتين تصميم 
 لتمرير سالح فتاك لحزب هللا".

ة، باراك رافيد، فرن مكتب نتنياهو شّدد أكثر من مّرة على أن ووفقًا للمراسل السياسي للقناة العاشر 
االحتجاجات الروسية العلنية هي "من أجل البروتوكوالت فقط"، لكن في القنوات الدبلوماسية 
والعسكرية "الهادئة" فتم الحفاظ على التفاهمات بين الطرفين مع ضمان حرّية العمل اإلسرائيلية 

 للجيش اإلسرائيلي.
 18/9/2018 ،48عرب 

 
 نتنياهو يزور منزل أسرة المستوطن الذي ُقتل في عملية طعن  .20

فيسبوك بعد الكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو على : "الحياة"، رويترز -رام هللا 
لتقديم  الذي ُقتل على يد فلسطيني بعملية طعن، ؛سنةف 45زيارته أسرة المستوطن القتيل أري فولد ح

ء، إن األخير "خاض مواجهة قوية مع المخّرب الفلسطيني بشجاعة ومنع كارثة أكثر خطورة؛ العزا
عمل بجد لمصلحة العالقات العامة اإلسرائيلية في العالم". وقال في تغريدة على "تويتر": "إننا نعيش 

 بفضل األبطال مثل أري وسنتذكره دومًا".
 18/9/2018الحياة، لندن، 

  
 وم الالذقية وتنفي مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسيةتقر بهج "إسرائيل" .22

 أقر الجيش اإلسرائيلي، ظهر يوم الثالثاء، بتنفيذ الهجوم على مدينة الالذقية السورية الليلة الفائتة.
" التي IL-20شخصا من طاقم الطائرة الروسية " 15ورغم أن إسرائيل عبرت عن أسفها لمقتل 
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مسؤولية الكاملة عن "الحادث المأساوي" تقع على النظام السوري، وأنها سقطت، إال أنها ادعت أن ال
 ترى في إيران وسورية شريكتين كاملتين في نتائج هذا الحادث.

، بأن طائرات الثالثاءوبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فرن الجيش اإلسرائيلي أقر، ظهر 
نشأة تابعة للجيش السوري، بادعاء أنه "كان من حربية تابعة لسالح الجو هاجمت، الليلة الفائتة، م

 المفترض أن يمر عبرها أسلحة دقيقة وفتاكة لحزب هللا".
وادعى الجيش أن الحديث عن "مخزن في مصنع سوري كان يحتوي على ماكنات وأجهزة كان من 

 لقدس".المفترض أن يتم نقلها إلى لبنان من أجل مشروع لرفع مستوى الدقة لدى حزب هللا وفيلق ا
وقال المتحدث باسم الجيش إنه يوجد بين الجيش اإلسرائيلي والجيش الروسي  لية تعمل على منع 
االحتكاكات، والتي تم االتفاق عليها بين الطرفين، مضيفا أن "ا لية أثبتت نفسها مرات كثيرة في 

 السنوات األخيرة، بما في ذلك الليلة الفائتة".
ت التي أجريت على كافة المستويات، بما في ذلك مكتب رئيس وبحسب الصحيفة، فرن التحقيقا

الحكومة ادعت أنه جرى إطالق نيران مضادة للطائرات على نطاق واسع وبشكل غير دقيق من قبل 
سقاطها.  الجيش السوري، ما أدى إصابة الطائرة الروسية وا 

 18/9/2018، 48عرب 
 

 شهيد أبو رحمة من بلعينترفض محاكمة قتلة ال اإلسرائيلية العلياالمحكمة  .23
ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية، هذا األسبوع، االلتماس الذي قدمته منظمة حقوقية طالبت بمحاكمة 
جنود من جيش االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وتسببوا باستشهاد الناشط باسم 

للمقاومة الشعبية للتصدي ألعمال بناء  خالل فعاليات 2009عاماف، بالعام  31إبراهيم أبو رحمة ح
 الجدار العنصري في بلعين.

باإلضافة إلى رد االلتماس، انتقد ثالثة من قضاة المحكمة العليا وهم: عوفر غروسكوفف، عوزي 
فوغلمان وجورج قرا نهج وسلوك جيش االحتالل، بما في ذلك حقيقة أن شهادات الجنود جمعت في 

مر الذي مس وأضر بسير التحقيقات والكشف عن الحقيقة وبامتناع وقت متأخر بعد الحادث، األ
 شهود عن تقديم إفاداتهم، كما أن جدول اتخاذ القرار في القضية أفقد الملف جوهره.
 18/9/2018، 48عرب 
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 اإلسرائيلية -يحيي العالقات التركية  "قلق مشتركيديعوت أحرونوت: " .24
" اإلسرائيلية أمس، عن مصادر ديبلوماسية إسرائيلية رفيعة نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت: الناصرة

المستوى توقعاتها بعودة السفير التركي في إسرائيل إلى تل أبيب وعودة السفير اإلسرائيلي في أنقرة 
إلى العاصمة التركية بعد أسابيع قليلة، بهدف إنهاء األزمة الديبلوماسية بين البلدين التي نشبت قبل 

فادت الصحيفة بأن االتصاالت بين البلدين إلعادة العالقات إلى مجاريها بلغت وأ بضعة أشهر.
 مرحلة متقدمة ومن شأنها أن تسفر عن عودة السفيرين مع انتهاء األعياد اليهودية بعد أسبوعين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية نشرت أخيرًا عطاًء لتعيين سفير جديد في تركيا 

 مارس المقبل. /شر أعماله في  ذاريبا
ووفق الصحيفة، فرن عددًا من العوامل مّهد إلعادة العالقات إلى طبيعتها، في مقّدمها انتهاء الحرب 
سرائيل من اتساع النفوذ اإليراني في سورية و"كون األسد عدوًا  في سورية، والقلق المشترك لتركيا وا 

تركيا "وفي شكل مفاجئ" لم ُتِدن الغارات اإلسرائيلية األخيرة مشتركًا للبلدين". وأشارت إلى حقيقة أن 
 على سورية وأن ذلك يعود إلى ما يبدو "تعليمات عليا".

وتابعت أن ترّدي العالقات بين أردوغان واإلدارة األمريكية، فضاًل عن األزمة االقتصادية في تركيا، 
ولفتت الصحيفة إلى أن حركة  مع إسرائيل. دفعا بالرئيس التركي إلى السعي لتفادي أزمة ديبلوماسية

سرائيلية ُسجلت قبل يومين.  طيران استثنائية لطائرات تركية وا 
 18/9/2018الحياة، لندن، 

 

 إلى ستة الثالثاءاستشهاد شاب في القدس يرفع عدد الشهداء  .25

القدس  ستشهد شاب، مساء يوم الثالثاء، برصا  قوات االحتالل في حي الُمصرارة المقابل لسورا
وقالت وزارة الصحة إن االرتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد  التاريخي من جهة باب العامود.

 مواطن حلم تعرف هويته بعدف عقب إطالق النار عليه في القدس.
وأكد شهود عيان أن جنود االحتالل أطلقوا النار دون مبرر على الشاب قرب باب العمود، دون أن 

 .اإلسرائيليةلة طعن بحسب المزاعم يقوم بأي محاو 
وأضاف الشهود أن مشادة كالمية وقت بين الشاب وأحد المستوطنين قرب باب العمود، فتدخل جيش 

 االحتالل من اجل حماية المستوطن وعندما حاول الشاب الفرار أطلقوا النار عليه وقتلوه.
االحتالل بل أنه كان مدنيا أعزل، وقد وأوضح الشهود أنه لم يقم الشباب بأية محاولة طعن كما يزعم 

 عاماف دون تحديد هويته. 17أعلن االحتالل أنه استشهد وأنه من الضفة الغربية ويبلغ من العمر ح
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كما استشهد مواطنان وأصيب  خرون برصا  االحتالل، مساء يوم الثالثاء، قرب معبر بيت 
 حانون شمال قطاع غزة.

ندونيسي في بلدة بيت الهيا شمال القطاع، استشهاد الشاب وأكدت مصادر طبية في المستشفى اإل
عاماف وشاب ثاني ما زال مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة  خرين  34محمد أحمد أبو ناجي ح

 برصا  االحتالل.
بصاروخ أطلقته طائرة استطالع إسرائيلية شرق خان  الثالثاءيشار إلى أن شابين استشهدا فجر 

وهما:  الثالثاء صال أشالء ممزقة، وتم التعرف على هويتهما مساء يوميونس جنوب القطاع، و 
 عامًاف.21عامًاف والشهيد عالء زياد أبو عاصيح18الشهيد ناجي جميل أبوعاصي ح

عتداء عاماف استشهد، صباح الثالثاء، عقب تعرضه ال 23وكان الشاب محمد زغلول الريماوي ح
 له من منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام هللا.، أثناء اعتقاوحشي من قبل قوات االحتالل

 18/9/2018، األيام، رام هللا
 

صابات بين المرابطين ...م األقصى ويعتدي على المصليناقتحيصعد من عمليات ااالحتالل  .26  وا 
أصيب مقدسيون برضوض مختلفة، جراء االعتداء عليهم خالل تواجدهم في المسجد : وكاالت

مستوطنًا احتفااًل ب"عيد العرش اليهودي"، وسط انتشار  326ا اقتحم المسجد األقصى المبارك، فيم
مكثف لقوات االحتالل الخاصة والضباط في ساحات المسجد وعلى أبوابه، وحذرت األوقاف 

 اإلسالمية من تفجر األوضاع في األقصى ومطالبة بوقف اقتحامات المستوطنين.
ادات المسجد األقصى، أن عدة إصابات وصلت لعيادات وأوضح الدكتور محمد جاد هللا العامل بعي

منها نقلت للمستشفى لتلقي العالج الالزم وللمتابعة الطبية والمراقبة خشية من مضاعفات  7المسجد، 
قد تحدث الحقًا جراء االعتداء عليهم بالضرب المبرح. وأضاف الدكتور جاد هللا، أن الضربات لكل 

كتاف والصدر والظهر، وا ثار الخارجية كانت غير واضحة، ولكن المصابين وجهت لهم باتجاه األ
 من الممكن أن تكون األضرار لألعضاء الداخلية للجسم.

من جهته، قال فراس الدبس مسؤول العالقات العامة في دائرة األوقاف اإلسالمية إن ما جرى في 
اإلسالمية والمصلين  األقصى هو انتهاك خطير بحق المسجد األقصى المبارك وموظفي األوقاف

المتواجدين في الساحات؛ حيث الضرب المبرح بطريقة همجية ووحشية، محاولة مصادرة الهواتف 
لعدم توثيق ما جرى من اعتداء غير مبرر، العشرات من المستوطنين اقتحموا األقصى وأدوا صلواتهم 

ل السماح لهم بالدخول، خالل االقتحام، تشديدات على أبواب األقصى واحتجاز هويات المصلين قب
وخالل فترة االقتحامات بعد الظهر سادت حالة من التوتر في المسجد  ومالحقة لموظفي األقصى.
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مستوطنًا ليرتفع عدد  47األقصى المبارك، خالل تجدد االقتحامات؛ حيث استباح األقصى 
 .326المقتحمين، أمس، ل 

 19/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 تمّهد لتقسيم "األقصى" مكانيا   "إسرائيل": "القدس الدولية" .27
ذكرت "مؤسسة القدس الدولية"، يوم الثالثاء، أن حإسرائيلف تسعى الستبدال المكون البشري : بيروت

اإلسالمي في "األقصى"، بالمكون االستيطاني اليهودي، "تمهيدًا للتقسيم المكاني ألجزاء من باحات 
 المسجد".

ؤسسة حغير حكوميةف بعنوان "عين على األقصى" والذي ترصد فيه جاء ذلك في تقرير أصدرته الم
واقع المسجد األقصى واالعتداءات اإلسرائيلية عليه خالل عام كامل، وقّدمته خالل مؤتمر صحفي 

ووفق التقرير، فرن  عقدته بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور شخصيات سياسية فلسطينية وعربية.
ال المكون البشري اإلسالمي، من مرابطين ومصلين ومعتكفين، بالمكون حإسرائيلف "تسعى إلى استبد

 االستيطاني اليهودي، مقدمة لتحقيق التقسيم المكاني ألجزاء من باحات المسجد".
كما أشار إلى ارتفاع نسبة المقتحمين لد"األقصى" من قبل مستوطنين واألمن اإلسرائيلي والطالب 

 نة بالعام الماضي.بالمائة مقار  40.3اليهود، بنسبة 
وفي كلمته بالمؤتمر نفسه، قال بشارة مرهج، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة: "نرفض قرارات 

 االحتالل العنصرية المتالحقة التي تستهدف الهوية الفلسطينية".
ووصف مرهج "قانون القومية" الذي أصدرته حإسرائيلف، مؤخرًا، بأنه "عنصري، ويستهدف كل ما هو 

وشدد مرهج على أن "كل  فلسطين المحتلة، بهدف تكريس االحتالل ووجوده في فلسطين". عربي في
القرارات الصادرة من قبل إدارة الرئيس حاألمريكي دونالدف ترامب ضد القضية الفلسطينية، باطلًة 

 وتتعارض مع الحق التاريخي والقانون الدولي".
القدس الدولية"، الشعب الفلسطيني إلى "عدم  من جهته، دعا ياسين حمود، المدير العام لد"مؤسسة

 الرضوخ لإلمالءات األمريكية، والتمسك برفض صفقة القرن ومستتبعاتها".
كما دعا الحكومات العربية واإلسالمية إلى "إعالن مضاد إلعالن ترامب، يتم فيه ترسي  أّن القدس 

 بشطريها عاصمة أبدية لكل فلسطين، وتقديم كل الدعم للقدس".
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للمؤسسة مشروع تهويد المسجد األقصى بمقاربة شاملة، كما يرصد االعتداءات  12يتناول التقرير الدو 
حتى الشهر نفسه  2017اإلسرائيلية على المسجد، خالل العام الممتد من األول من أغسطس/  ب 

 من العام الجاري، بهدف وضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها.
 18/9/2018، فلسطين أون الين

 
 أوقاف "القدس": تواجد الشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى مرفوض .28

قال مجلس األوقاف، ودائرة األوقاف اإلسالمية، في مدينة القدس : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
إن على الشرطة اإلسرائيلية أن تنهي تواجدها في المسجد األقصى، وأن توقف االقتحامات 

 را. اإلسرائيلية للمسجد فو 
وقال مجلس األوقاف ودائرة األوقاف حكالهما يتبعان لوزارة األوقاف األردنيةف في بيان مشترك، 
 وصلت نسخة منه لوكالة األناضول إن الشرطة اإلسرائيلية وقواتها الخاصة، تقوم منذ صباح يوم

رقلة حركة الدخول بد"استفزاز المصلين وحراس وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية، كما تقوم بع الثالثاء
 كافة أبواب المسجد األقصى، باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وتفتيشهم بطريقة وحشية".  إلى

وأضاف البيان:" أظهرت الشرطة المدججة بسالحها، حجم الحقد الدفين تجاه التواجد اإلسالمي في 
ن اليهود والتي تخللها حشد المسجد األقصى المبارك، ُبعْيد تغطيتها القتحامات مجموعات المتطرفي

ما يشبه الثكنة العسكرية الدمدججة بكافة  إلىعسكري غير مسبوق داخل المسجد الذي حولته 
 مسميات وحداتها العسكرية الخاصة". 

وكان فراس الدبس، مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية، قد أعلن في وقت سابق عن 
صابة 5اعتقال الشرطة  بالتزامن مع  الثالثاء من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يوم 4 فلسطينيين وا 

 مستوطنا للمسجد. 260اقتحام 
 18/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 إجراء عمليتْين جراحيتْين لألسير الفتى جبارين .29

 أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن األطباء في مستشفى "هداسا عين كارم" أجروا: رام هللا
عاماف، في اليد اليسرى إلخراج إحدى  16عملية جراحية لألسير الفتى المصاب خليل جبارين ح

 ، على مفترق "عتصيون" شمال الخليل.يوم االثنينالرصاصات التي أصيب بها، 
، أن الحالة الصحية لألسير جبارين  خذة باالستقرار، بعد الثالثاء وأوضحت الهيئة، في بيان، يوم

 وق الكتف األيسر حقريبة من الرقبةف.إزالة رصاصة ف
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وأشارت إلى أن األسير أصيب بخمس رصاصات في الجهة اليسرى من جسده، ثالثة منها في يده 
وكتفه وتحت اإلبط وأخرى في الحوض، إضافة إلى ساقه، ومع ذلك فرنه مقيد بالسرير من يده 

 لرصا .اليمنى وقدميه، كما يعاني من صعوبات بالمسالك البولية بسبب ا
يذكر أن المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل في "المسكوبية" مددت اعتقاله لعشرة أيام للتحقيق، 

 وُعقدت له جلسة محكمة في المستشفى بسبب وضعه الصحي.
 18/9/2018، فلسطين أون الين

 
  17 األسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ .31

عامًاف من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح  40عدنان ح يواصل األسير خضر :وفا -جنين
 عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، رفضًا العتقاله وللمطالبة باإلفراج الفوري عنه.

وأوضح: "رغم  أيلول. 2وقال والد األسير إن نجله بدأ اإلضراب عن الطعام منذ يوم األحد الماضي 
ال أنه ال يوجد أي ضمانات لعدم تحويله لالعتقال اإلداري بعد انتهاء الحكم، توجيه الئحة اتهام له، إ

 وما بدا واضحًا أن االحتالل بفعلته كأنه وجه األسير خضر لالعتقال اإلداري ولكن بشكل مبطن".
 18/9/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  مخطط إسرائيلي لتوسيع مستعمرة في الخليل .30

أفاد "مركز أبحاث األراضي" الفلسطيني بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : ، رويترز"الحياة" -رام هللا 
أعلنت مخططًا لتوسعة مستعمرة "تينا" القائمة على أراضي بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل في 

وكشف المركز أن "اللجنة الفرعية لالستيطان" التابعة لإلدارة المدنية  الضفة الغربية المحتلة.
دونمًا من أراضي  260سرائيلية نشرت في مواقع إلكترونية مخططًا تفصيليًا يستهدف مساحة اإل

الفلسطينيين، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدامها من أراٍض زراعية إلى مناطق للمباني االستيطانية 
قامة مؤسسات جماهيرية ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للسيارات.  وا 

وحدة  43تحليل األولي للمخطط يظهر أن سلطات االحتالل تنوي إقامة ولفت المركز إلى أن ال
وحدة أخرى على  92دونمًا من هذا المخطط ضمن التصنيف "سكن أ"، و 22استيطانية على مساحة 

"، ليصبح عدد الوحدات االستيطانية المخطط لها على 3دونمًا ضمن التصنيف "سكن أ 34مساحة 
دونمًا معّدة إلقامة طرق مقترحة لربط  35المخطط أن مساحة  وُيظهر وحدة. 135هذه األراضي 

األحياء االستيطانية والمناطق األخرى ضمن الحي االستيطاني الجديد، الذي سيكون عند الطرفين 
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الشمالي والشرقي لمستعمرة "تينا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، وال يبعد منها سوى مسافة تقدر 
 مترًا. 50بنحو 

 18/9/2018، لندن، الحياة
 

 تحويل بؤرة استيطانية في األغوار الشمالية إلى مستعمرة رسمية .32
صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، على توصية مجلس المستعمرات األعلى  محمد بال :

بشأن االعتراف ببؤرة "جعفات سلعيت" االستيطانية في األغوار الشمالية كمستعمرة، وتحويل معسكر 
كعا" إلى مستعمرة، وفقا لما أبلغ به مسؤول ملف االستيطان في محافظة طوباس، معتز "روش هب

وقال بشارات، إن سلطات االحتالل صادقت على توصية مجلس المستعمرات  بشارات، "األيام".
، كمستعمرة رسمية بعد أن 2001األعلى باالعتراف ببؤرة "جفعات سلعيت" والتي أنشئت في العام 

وأكد أن هذا القرار يعني مصادرة نحو ألفي  عاما بؤرة غير قانونية. 17ر أكثر من كانت على مدا
دونم من أراضي المواطنين، حيث من المتوقع أن تصل حدود المستعمرة الجديدة إلى خربة الفارسية 

وأشار إلى أن محافظة طوباس تقدمت باسم بلدية  لتبعد عن  خر بيت فيها نحو عشرة أمتار.
 ئات المحلية في األغوار باعتراضات على قرار شرعنة المستعمرة الجديدةطوباس والهي

 19/9/2018، األيام، رام هللا

 
 غزةشبان من وحدات "اإلرباك الليلي" يقارعون االحتالل شرق قطاع  .33

رفع الشبان في "مسيرة العودة وكسر الحصار" وتيرة نشاطاتهم إلى درجة كبيرة؛ : فتحي صّباح -غزة 
لناشطون في "وحدة اإلرباك الليلي" التي ظهرت حديثًا وتنشط خالل ساعات ما قبل إذ ابتكر ا

منتصف الليل وبعده، أساليب جديدة لشغل قوات االحتالل المتمركزة على طول السياج الفاصل شرق 
القطاع، منها إطالق أصوات مزعجة وصافرات عبر مكبرات للصوت تصّم ا ذان، وتوجيهها في 

 حتالل والمستعمرات والقرى الزراعية التعاونية حكيبوتسف المحاذية للقطاع.اتجاه قوات اال
كما يوجه الناشطون أشعة "ليزر" إلى عيون جنود االحتالل، للحؤول دون رؤية رفاقهم الذين يحاولون 

 ق  السياج الفاصل واقتحام الحدود، فضاًل عن إشعال إطارات السيارات المتهالكة.
المدنيين العّزل ال يسعون إلى قتل جنود أو خطفهم، إال أن عمليات "اإلرباك  وعلى رغم أن الناشطين

الليلي" باتت تقض مضاجع الجنود اإلسرائيليين، الذين ال يواجهون عادة أي "متاعب ليلية" منذ 
 انطالق مسيرة العودة.

 18/9/2018، لندن، الحياة
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 لخان األحمر وعباسمحطة إذاعية فلسطينية تتوحد دعما ل 37: الضفة الغربية .34

محطة إذاعية فلسطينية تعمل في الضفة الغربية، في سياق حملة إعالمية  37رام هللا: توحدت 
واسعة، لمساندة قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس، المهددة بالهدم من قبل سلطات االحتالل.  

ة صباحا حتى الواحدة وجاء توحد عملية البث لهذه المحطات اإلذاعية، من الساعة الحادية عشر 
ظهرا، بدعوة من وزارة اإلعالم الفلسطينية، حيث جرى توحيد البث من االستديو الرئيسي لصوت 

وقالت الوزارة إنها أطلقت بالتعاون مع صوت  فلسطين في مقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.
المساندة لسكان الخان األحمر،  فلسطين وبالشراكة مع المحطات اإلذاعية المحلية، الحملة اإلعالمية
 ودعما ومساندة لمواقف الرئيس محمود عباس وتوجهه لألمم المتحدة.

وشملت الفترة التي جرى فيها توحد البث، التركيز على مخططات االحتالل من وراء هدم قرية الخان 
ة األحمر، ضمن مشروع استيطاني كبير يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدين

القدس عن المناطق الفلسطينية، وكذلك شمل الحديث عن المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، 
 جراء السياسات األمريكية، وأعمال الحكومة اإلسرائيلية على األرض.

 19/9/2018، لندن، القدس العربي
 

 لتغليب العائلية "إسرائيل": األحزاب تواجه سعي 48انتخابات فلسطين  .35
، جهودًا كبيرة في هذه الفترة، إذ يخوض 1948ل األحزاب العربية في األراضي المحتلة عام تبذ: حيفا

الكثير من مرشحيها انتخابات السلطات المحلية في العديد من القرى والمدن العربية، نهاية أكتوبر/ 
الكثير من  تشرين األول المقبل. ومن أكبر التحديات التي تواجه األحزاب أن االنتخابات البلدية في

بلدات الداخل الفلسطيني مبنية على العائلية، وعادة ما تسيطر عليها العائالت الكبيرة، إال في ما 
ندر. وفي مواجهة االستقطاب العائلي، تسعى األحزاب في الفروع المحلية لطرح مرشحيها للمنافسة 

حالفات، في محاولة على رئاسة وعضوية السلطات المحلية، إما كل حزب على حدة أو من خالل ت
الستقطاب أكبر عدد ممكن من أهل المنطقة. وفي حاالت أخرى، تدعم األحزاب هذا المرشح أو 
ذاك، في مسعى لتسجيل حضورها، وكمحاولة للتأثير المستقبلي على المرشح في حال نجاحه، 

الفلسطيني والمساهمة في اتخاذ بعض القرارات. ونجد أن األحزاب والحركات الوطنية في الداخل 
حاضرة، بطريقة أو بأخرى، في معظم البلدات، وتنظر إلى ذلك بعين األهمية، ال سيما في ظل 

 الهجمة الشرسة من قبل المؤسسة اإلسرائيلية على فلسطينيي الداخل.
 19/9/2018، لندن، العربي الجديد
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 ابتكاٌر فلسطينّي يفوز بالذهبية في معرٍض تكنولوجّي عالمّي بالصين .36

دولة  44حصد ابتكاٌر فلسطيني ألربعة مهندسين فلسطينيين الميدالية الذهبية الوحيدة من بين : نابلس
 حول العالم شاركت في المعرض العالمي للمشاريع اإلبداعية والتكنولوجية في الصين.

 ويتمّثل االبتكار الذي حصد الذهبية بد"يٍد صناعية" قادرة على القيام بعدة حركات من خالل التحكم
 بها عن طريق عضالت جسم اإلنسان.

فبعد أن بتر االحتالل اإلسرائيلي ذراع الطالب في جامعة بيرزيت أحمد سجدية، في تشرين الثاني 
، خالل مواجهات شهدها مخيم قلنديا لالجئين شمال مدينة القدس المحتلة، وبعد أقل من 2014

زمالئه في قسم الهندسة الميكانيكية في  عامين، تحدى أحمد االحتالل اإلسرائيلي واخترع وثالثة من
جامعة بيرزيت ذراعًا صناعية تقوم ببعض وظائف الذراع الطبيعية لتساعد من بترت ذراعهم ولو 

وبعد عدة محاوالٍت نجح أحمد ورفاقه في تطوير اليد وربطها بعدة برمجيات لتأخذ  بجزء بسيط.
 وتصنع اإلشارات وتحمل األكواب. األوامر من العضالت، فصارت تحّرك كّف اليد األصابع

 18/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 شكري يؤكد استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية .37
أطلع وفد حركة فتح برئاسة عضوا اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية للحركة عزام : القاهرة

رجية المصري سامح شكري، على  خر التطورات السياسية على الساحة األحمد، وزير الخا
أكد شكري ضرورة و  الفلسطينية، وما يتعلق بالجهود المبذولة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

نهاء  استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأن خيار الوحدة وا 
 أمرا ضروريا للتصدي للتحديات الراهنة والحفاظ على صالبة الجبهة الفلسطينية. االنقسام بات

وشدد شكري في بيان صحفي صدر عن الخارجية المصرية، على أهمية المضي قدما لتحقيق وحدة 
 الصف الفلسطيني، بما يسهم في الدفع قدما بعملية السالم وتحقيق التسوية العادلة المنشودة.

رسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري حر  على وقال المتحدث ال
االستماع لتقييم األحمد للتطورات المتالحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخرا، وما تنطوي عليه 
من تأثيرات على مستقبل عملية السالم، بما في ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، واألزمة 

لوكالة األونروا، حيث أكد شكري، التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة  الحالية
 والتاريخية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
 18/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "األونروا"لدعم المالي لـالدبلوماسية األردنية تسارع الزمن لحشد ا .38

 واإلقليميةتنشط الدبلوماسية األردنية على صعيد جميع المحافل العربية  :زايد الدخيل -عمان 
والدولية، لحشد الدعم المالي والسياسي، وتنسيق الجهود لدعم وكالة األونروا، وذلك على إثر ما 

 رة األميركية.ليها اإلداإتتعرض له من أزمة مالية ووجودية خانقة تدفعها 
ويرى خبراء أن االتصاالت والمشاورات المكثفة التي تجريها المملكة لسد العجز المالي للوكالة، 
والذي يهدد قدرتها على االستمرار بتقديم خدماتها الحيوية ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني 

ن بالتعليم والخدمات بمناطق عمل الوكالة الخمس، تعكس اهتمام األردن في حماية حق الالجئي
 الصحية واإلغاثية وحق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

مليون دوالر ينسق األردن مع الدول المانحة والمعنية للتعاون  217ويتجاوز العجز المالي لد"األونروا" 
 على سده.

لمؤتمر دولي يعقد خالل وأشار وزير الخارجية األسبق كامل أبو جابر إلى مساعي األردن للتحضير 
انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة لبحث سبل تجاوز األزمة المالية التي تواجهها الوكالة بالتعاون 
مع عدد من الدول والهيئات المعنية، بموازاة مساعيه لد "حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، من 

تمرارية الوكالة ودورها الذي أقيمت ألجله، خالل االتصال والتنسيق مع مختلف األطراف لضمان اس
 وهو تقديم الدعم لالجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات األساسية من صحة وتعليم ونظافة". 

حماية حاألونرواف هي "حماية لحق الالجئين في التعليم والخدمات الصحية  أنوأكد أبو جابر لد"الغد" 
 الشرعية الدولية".واإلغاثية والعودة والتعويض وفق قرارات 

هللا الثاني والدبلوماسية  لملك عبدلبدوره أشار السفير السابق احمد مبيضين، إلى الجهود المتواصلة 
األردنية في مختلف المحافل الدولية لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني خاصة حقوقه في إقامة دولته 

 تماعيا واقتصاديا لألردن"."توقف خدمات األونروا مقلق سياسيا واج أنالمستقلة، مؤكدا 
وقال، إن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها األردن على جميع المستويات تعكس "حرصه على تعزيز 
قدرة الوكالة على القيام بدورها باعتبارها ضرورة حياتية لالجئين الفلسطينيين، فضال عن كونها موقفا 

 لمتحدة".سياسيا لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات األمم ا
من جهته، قال السفير السابق سمير مصاروة إن المملكة كانت وما تزال تقف مع أي جهد يدعم 

 .القضية الفلسطينية
 19/9/2018، الغد، عّمان
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 قناة إسرائيلية: قطر رحبت بمشاركة فريق الجمباز اإلسرائيلي .39
ائيلي المشارك في بطولة زعمت قناة عبرية، أن قطر رحبت بالوفد الرياضي اإلسر : أحمد صقر -غزة

 العالم للجمباز التي ستقام في الدوحة الشهر القادم.
وقالت القناة الثانية اإلسرائيلية، أنه "خالفا لألوقات السابقة، فرن الرياضيين اإلسرائيليين الذين 
سيتنافسون في بطولة العالم للجمباز في قطر سيتمكنون من رفع العلم اإلسرائيلي واألداء برموز 
إسرائيلية"، بحسب القناة التي أكدت أن قطر أرسلت خطابا يؤكد ذلك إلى "جمعية الجمباز 

ناة، أن "الرسالة وصلت بعد قيام عضو الكنيست يوئيل رازبوزوف من قوأوضحت ال اإلسرائيلية".
حزب المستقبل اإلسرائيلي، بتجنيد فريق من المحامين المشهورين برئاسة المحامي الشهير  الن 

وذكرت أنه جاء في الرسالة القطرية: "سيكون الموقف تجاه  وفيتز، تقدموا برسالة إلى الدوحة".ديرش
إسرائيل مثل جميع الدول األخرى، ونحن نحب الرياضة والالعبين، ونتعهد ونعد بأن يكون الموقف 

 تجاه إسرائيل مثل أي بلد  خر خالل المسابقات".
عنها القناة، قال رازبوزوف: "من الطريقة التي صاغوا بها  وفي رده على الرسالة القطرية التي تحدث

الخطاب، يتضح أن محاوالت المقاطعة السياسية إلسرائيل من خالل الرياضة تعرضهم للخطر أكثر 
 من إسرائيل"، وفق زعمه.

 18/9/2018، "21موقع "عربي 
 

 استنكار مشاركة العب بفريق إسرائيلي في دورة دولية بتونس   .41
نكرت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع، في تونس، إشراك العب است: تونس

 من أصل تونسي يلعب في فريق رياضي "إسرائيلي"، في دورة دولية تعقد في تونس.
وقالت الهيئة في بياٍن لها: "إثر متابعتنا لدورة كرة السلة الجارية ا ن بتونس اتضح لنا تشريك العب 

ونسية يتعاطى اللعبة المذكورة في فرق أمريكية وأيضا بفريق صهيوني بفلسطين المحتلة من أصول ت
وشددت على أن النشاط الرياضي مثل غيره من األنشطة الوطنية األخرى  يحمل اسم "ماكابي"".

الجارية في تونس يمنع أي تجاوز للقرار الوطني والعربي المتمثل في عدم التعاطي مع كيان عدو 
وأضاف أن هذا الكيان "نحن في حالة حرب معه الحتالله أرض فلسطين  وألمتنا العربية.لشعبنا 

عالوة على ما ارتكبه من جرائم في حقنا يستذكرها التونسيون مثل مجزرة حمام الشط واغتيال عدد 
 من التونسيين والفلسطينيين على أراضينا".

 18/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 



 
 
 
 

 

 30 ص             4740 العدد:             9/19/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

 "إسرائيل"والتزام أمن  "القيم اإلسرائيلية"وفاع عن اليهود ماي تتعهد الد .40
حددول  اسددتغلت رئيسددة الددوزراء البريطانيددة تيريددزا مدداي الخالفددات داخددل حددزب "العمددال" البريطدداني: لندددن

الالسدددامية، وشددداركت أمدددس فدددي احتفدددال بمدددرور سدددبعين عامدددًا علدددى تأسددديس الدولدددة العبريدددة، مؤكددددة 
سرائيل" و"محاربة كل أشكال الكراهية الدينية".استعدادها لد"الدفاع عن اليه  ود وا 

 "إسرائيل"عامًا على إقامة  70ودعت ماي في خطاب ألقته أمس، خالل مشاركتها في احتفال بمرور 
نظمتددده جماعدددة يهوديدددة، المملكدددة المتحددددة إلدددى "تعزيدددز التبدددادل التجددداري مدددع إسدددرائيل، بعدددد بريكزيدددت، 

فسدها". وقالدت إنهدا تددرك المخداوف التدي يعّبدر عنهدا بعدض اليهدود لدعمها ومساندتها في الدفاع عن ن
البريطددانيين، فددي إشددارة واضدددحة إلددى حددزب "العمددال" وكدددوربن مددن دون أن تسددميه. وقالددت: "أعلدددم أن 

 ،جويش كرونيكل بعض اليهود في مجتمعنا يخافون من المستقبل، قرأت ذلك في الصفحة األولى من
 ه هذا الشعور".وأصبت بالغثيان ألن أحدًا لدي

مدنهم  %40وكانت الصدحيفة اليهوديدة نشدرت نتدائج اسدتفتاء أجرتده وسدط اليهدود البريطدانيين أفداد بدأن 
 إذا وصل كوربن إلى رئاسة الوزراء. "إسرائيل"يفكرون بالهجرة إلى 

كدن وتابعت ماي: "أنا ال أقلل من خطورة التهديد الذي يشكله المعادون للسامية وينشدرون الكراهيدة، ول
األكثريددة مددن شددعبنا". وأضددافت، فددي إشددارة أخددرى إلددى كددوربن، أنهددا تريددد  باسددمال أعتقددد أنهددم يتكلمددون 

"مصارعة العنصرية والكراهية الدينية، وال يمكن أن نفعل ذلك من دون مواجهة الالسامية". وأكدت أن 
 وكوست".الحكومة التي ترأسها "كانت األولى التي تبّنت التحديد العالمي لتذكر الهول

، "القديم اإلسدرائيلية"وختمت ماي خطابها بتأكيددها أن اليهدود يمكدنهم "االعتمداد" عليهدا فدي الددفاع عدن 
"ألن إسددرائيل بددالد مثددل بلدددنا تددؤمن بالحريددة والديموقراطيددة وسددلطة القددانون". وزادت: "إن كددان لنددا أن 

هدددود الثقدددة بدددأن يفخدددروا بهدددويتهم ندددافع عدددن القددديم التدددي ندددؤمن بهدددا جميعدددًا، فيتعدددين عليندددا أن نعطدددي الي
كبريطانيين وكيهود وكصهاينة أيضًا، فما من تعارض بين هذه الهويات، ويجدب أال نسدمح أبددًا ألحدد 

 بالتلميح إلى وجوب أن يكون هناك تعارض".
 19/9/2018 ،الحياة، لندن

 
 بعد سقوط طائرة حربية "إسرائيل"بوتين يتجنب التصعيد مع  .42

الدرئيس الروسدي فالديميدر بدوتين، رفدض  ، أنموسدكو، مدن 18/9/2018 ،لنـدنالعربي الجديد، نشرت 
، بحادث إسدقاط االثنين" في سورية ليل 20، مقارنة حادث إسقاط طائرة "إيل 18/9/2018 يوم الثالثاء

، فدي مدا يبددو أنده تراجدٌع عدن "السدقف العدالي" 2015فدي سدنة "السوخوي" من قبل سدالح الجدو التركدي 
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رأى بددوتين أن و  ، محملددة إياهددا مسددؤولية الحددادث."إسددرائيل" ضدددّ  الثالثدداء كو صددباحالددذي رفعتدده موسدد
 طائرة ناجم عن "سلسلة من الظروف المأساوية".الحادث تحّطم 

وفي ما يتعلق باالتصال الهاتفي بين بوتين ونتنياهو، فقد ذكر الكرملين في بيدان أن الدرئيس الروسدي 
" الروسية قبالة السواحل السورية ناجمة 20-اقعة إسقاط طائرة "إيلأبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن و 

وأوضددح الكددرملين أن  عدن "عدددم االلتددزام باالتفاقددات الروسدية اإلسددرائيلية بشددأن منددع الحدوادث الخطددرة".
نتنياهو وعد بتقديم معلومات مفصلة حول نشداط الطيدران اإلسدرائيلي فدوق األراضدي السدورية فدي ذلدك 

يقوم قائد القوات الجوية اإلسرائيلية بريصالها إلى موسكو في القريب العاجل. وأضاف اليوم، على أن 
دعدا و  ."البيان: "ذّكر بدوتين بدأن مثدل هدذه العمليدات للقدوات الجويدة اإلسدرائيلية تنتهدك السديادة السدورية

 الرئيس الروسي الجانب اإلسرائيلي إلى منع تكرار مثل هذه الوقائع.
 يدوم الثالثداء ،الخارجية الروسدية اسدتدعت، أن نوفوستي، نقاًل عن 18/9/2018 روسيا اليوموأضافت 

 ".20-، السفير اإلسرائيلي لدى موسكو على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل18/9/2018
رئديس لجندة األمدن ، أن وكداالت، نقاًل عن مراسلها عدن ال19/9/2018 ،الجزيرة نت، الدوحةوجاء في 

ا، القائددد السددابق لسددالح الطيددران الروسددي فيكتددور بونددداريوف قددال إن حددادث والدددفاع فددي مجلددس الدددوم
ووصددف  إلددى العالقددات الروسددية اإلسددرائيلية فددي مختلددف المجدداالت. سيسدديئإسددقاط الطددائرة الروسددية 

بونددداريوف التصددرفات اإلسددرائيلية بأنهددا غيددر مسددؤولة ومنافقددة، وأشددار إلددى أن روسدديا لددن تتخددذ موقفددا 
 . "إسرائيل"روس. واستبعد حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا ومستعجال غير مد

 
 مدريد تدرس االعتراف بالدولة الفلسطينية .43

قبددددل سدددداعات مددددن وصددددوله إلددددى مدينددددة سددددالزبورل النمسدددداوية : شددددوقي الددددرّيس - سددددالزبورل حالنمسدددداف
لهجدددرة وخدددروج للمشددداركة، إلدددى جاندددب رئددديس الحكومدددة بيددددرو سانتشددديز، فدددي القمدددة االسدددتثنائية حدددول ا

بريطانيا من االتحاد األوروبي حبريكستف، فّجر وزير الخارجية اإلسباني جوسيب بوريل قنبلة سياسية 
وقدددال بوريدددل إن مدريدددد  برعالنددده أن "االعتدددراف بالدولدددة الفلسدددطينية مطدددروح علدددى طاولدددة الحكومدددة".
، على أن ُيترك لكدل دولدة سُتمهل شركاءها األوروبيين فترة معقولة للتوصل إلى توافق حول الموضوع

أن تتخددذ القددرار الددذي تددراه مناسددبًا إذا تعددّذر التوصددل إلددى التوافددق. وأضدداف أن الدبلوماسددية اإلسددبانية 
 تعتزم الشروع في مشاورات مكثّفة مع النظراء األوروبيين للتوصل إلى موقف مشترك.
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اتصداالت بالقيدادة الفلسدطينية، وحسب معلومات "الشرق األوسط"، فدرن الدوزير اإلسدباني أجدرى مدؤخرًا 
نده مّيدال، إلدى جاندب سانتشديز، لالعتدراف بالدولدة  وبحث الموضدوع مدع نظيريده الفرنسدي واأللمداني، وا 

 . 2014الفلسطينية على غرار الخطوة التي أقدمت عليها السويد عام 
 19/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ا للقدسممثل كندا في فلسطين: ال نية لدينا لنقل سفارتن .44

قددال ممثددل كندددا لدددى فلسددطين، دوجددالس سددكوت براودفددوت، إندده ال نيددة لدددى بددالده بنقددل السددفارة  :وفددا
 ،أكدد براودفدوتو  القددس، وأن قيدام أي دولدة بهدذه الخطدوة هدو إحبداط ألي عمليدة اسدتقرار. إلىالكندية 

علدى أن حكومدة  ،رام هللا يفد، مع محافظ رام هللا والبيرة ليلدى غندام، 18/9/2018 خالل لقائه، الثالثاء
ومتمسددكة فددي دعددم السددلطة الفلسددطينية مددن خددالل المشدداريع  ،األونددرواوكالددة مسددتمرة فددي دعددم  بددالده

التنمويدددة ودعدددم األجهدددزة األمنيدددة ورفدددع العالقدددات التجاريدددة بدددين البلددددين لتحسدددين الوضدددع االقتصدددادي 
 أساس االستقرار في المنطقة.الفلسطيني ومقومات بناء الدولة، مبينًا أن تحقيق السالم هم 

 18/9/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 كرينبول: مكلفون بالعمل من أجل الجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة .45
قال المفوض العام لوكالة األونروا بيير كرينبول، إن الوكالة قررت أال تجلدس مكتوفدة األيددي  :رام هللا

إداندددة الوكالدددة للقدددرار  دارة األمريكيدددة بوقدددف تمويدددل الوكالدددة، مجددددداً عقدددب اإلجدددراءات التدددي اتخدددذتها اإل
وأشدار إلدى أن الوكالدة تواصدل البحدث  األمريكي الهادف إلى الضغط على القيادة الفلسدطينية سياسديًا.

 عن شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأفراد لتأمين العجز في ميزانيتها.
مة األونروا نظمها االئتالف الفلسدطيني للحقدوق االقتصدادية في جلسة حوارية حول أز  ،وأشاد كرينبول

بالدددعم الددذي تلقتدده الوكالددة مددن ، ، فددي رام هللا18/9/2018 واالجتماعيددة والثقافيددة "عدالددة"، يددوم الثالثدداء
قطر والسعودية واإلمارات والكويت واليابان والهند والصين واندونيسيا وماليزيا والسويد وألمانيا وفرنسدا 

وأكد المفوض العام للوكالة أن العالم من دون األونروا ال يمكن أن . لكة المتحدة وسويسرا وكندا"والمم
وفلسددطين،  "إسددرائيل"السياسددي للصددراع بددين  مددن الحددلّ  إال إذا كانددت الوكالددة جددزءاً  إيجابيدداً  يكددون عالمدداً 

 لفلسطينيين.يشمل الالجئين ا ودائماً  وكريماً  عادالً  األمر الذي من شأنه أن يوفر حالً 
 18/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دولة 45برنامج إسرائيلي يتجسس على . "بيغاسوس".. .46
، أنهددم رصدددوا اسددتخدام برنددامج تجسددس 18/9/2018 أعلددن بدداحثون أمريكيددون، يددوم الثالثدداء: واشددنطن

وقددال  دولددة حددول العددالم. 45فددي  خبيددث، مددن صددناعة مجموعددة التكنولوجيددة اإلسددرائيلية "إن إس أو"،
فريق البحث الذي يعمل في المركز الحقوقي البحثي التكنولوجي "مختبر المواطن" في جامعة تورنوتو 
 في الواليدات المتحددة، إن النتيجدة التدي توصدلوا إليهدا كاندت بعدد مسدح أجدروه علدى اإلنترندت بدين  ب/

فددي التقريددر الددذي ُنشددر يددوم الثالثدداء، أن ووجددد فريددق البحددث،  وحتددى الشددهر الحددالي. 2016أغسددطس 
دولددة علددى األقددل، ومددن خاللهددا  45برنددامج التجسددس اإلسددرائيلي سدديء السددمعة "بيغاسددوس" يعمددل فددي 

 ُيجري ُمشغلو البرنامج عمليات تجسس.
للتعدرف علدى عددوى التجسدس المشدتبه بهدا  اإلنترنتوأكد "مختبر المواطن" أنه استخدم أسلوبا لمراقبة 

بمجموعة "إن إس أو" اإلسرائيلية في دول كالواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهندد وتركيدا  المرتبطة
مددن مشددغلي "بيغاسددوس" يسددتخدمون البرنددامج لمراقبددة أشددخا   10وشدددد المركددز علددى أن " وغيرهددا.

سددان، ونددوه المركددز إلددى أن نتددائج بحثدده ُتشددير إلددى انتهاكددات حقيقيددة لحقددوق اإلن خددارج حدددود بلدددانهم".
حيث أنه ما ال يقدل عدن سدتة بلددان اسدتخدمت "بيغاسدوس" بشدكل سديء السدتهداف المجتمدع المددني، 
 وهي البحرين وكازاخستان والمكسديك والمغدرب والمملكدة العربيدة السدعودية واإلمدارات العربيدة المتحددة.

اكات لحقوق وأضاف "يبدو أن بيغاسوس يتم استخدامه من قبل دول لديها سجالت مشكوك فيها بانته
وحذر المركز من أنه وجد مؤشرات  اإلنسان، وتاري  من السلوك التعسفي من قبل أجهزة أمن الدولة".

علدى أن العديددد مدن البلدددان اسددتخدمت البرندامج السددتهداف "مواضديع سياسددية"، األمددر الدذي يلددوح إلددى 
 استخدام التكنولوجيا كجزء من التحقيقات الجنائية "الشرعية".

 18/9/2018 ،أي الفلسطينية لإلعالموكالة الر 
 

 واشنطن تنفي وجود الشعب الفلسطيني! .47
 جيمس زغبي
في األسابيع األخيرة اتخذت اإلدارة األمريكية سلسلة إجراءات عقابية مشددة، ضد الشعب 

 الفلسطيني.
رائيل" تقّبل بعض المحللين التفسير الرسمي للبيت األبيض، القائل إن قراراته األخيرة في مسألة "إس

ما كوسيلة  وفلسطين، اتخذت إما نتيجة الستياء الواليات المتحدة من قرارات القيادة الفلسطينية، وا 
ضغط إلرغام القيادة الفلسطينية على "القيام بخطوات تساعد في إجراء مفاوضات مباشرة وبناءة مع 

 "إسرائيل". 
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األمريكية ككل، تدل على نوايا تنذر  وأنا أختلف مع هذا التفسير؛ إذ إن إجراءات وقرارات اإلدارة
 بشؤم. وفي ما يلي أبرز هذه اإلجراءات والقرارات: 

ألغت الواليات المتحدة مساهمتها في ميزانية وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  .1
الفلسطينيين حأونرواف، كما ألغت الهبة السنوية التي خصصها الكونجرس األمريكي للمستشفيات 

ضافة إلى هذه االقتطاعات القاسية لمساعدات يحتاجها ال فلسطينية العاملة في القدس الشرقية. وا 
الفلسطينيون، أغلقت اإلدارة األمريكية البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، وأعلنت عن خطط 

تهجيرهم من  إلعادة تحديد من هم الالجئون الفلسطينيون حبحيث يعتبر الجئون فقط، أولئك الذين تم
 وليس ذريتهمف.  1948فلسطين عام 

أيدت اإلدارة األمريكية "قانون الدولة القومية اليهودية"، الذي تبنته "إسرائيل" حديثًا، في حين أنها  .2
لم تعترض إطالقًا على إعالن "إسرائيل" عن مشروع جديد لبناء  الف الوحدات االستيطانية في 

ي الضفة الغربية. كما لم تعترض اإلدارة األمريكية على قرار"إسرائيل" األراضي الفلسطينية المحتلة ف
 بهدم قرية فلسطينية بالكامل في الضفة الغربية، وأيضًا هدم منازل فلسطينيين في القدس. 

بعد أن هلل السفير األمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، لقرار حكومته بنقل السفارة األمريكية  .3
لى القدس، أعلن أن هناك ا ن "عهدًا جديدًا" في العالقة بين الواليات المتحدة من تل أبيب إ

"إسرائيل" ماذا يجب عليها أن تفعل"، ما يعني أن الواليات دو"إسرائيل". وقال أيضًا: "نحن ال نقول ل
 المتحدة لن تتدخل في ما تفعله "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين؛ "ألن هذا قرار يخ  "إسرائيل". 

إن كل هذه اإلجراءات والمواقف األمريكية تبين بجالء أن اإلدارة األمريكية تبنت كليًا المواقف 
المتصلبة لحزب الليكود "اإلسرائيلي"، وبذلك ال ترفض الواليات المتحدة حق الشعب الفلسطيني في 

 تقرير المصير فحسب؛ بل ترفض أيضًا فكرة وجود "شعب فلسطيني". 
د الواليات المتحدة أن يتخلى الالجئون الفلسطينيون في األردن وسوريا ولبنان عالوة على ذلك، تري

عن "حق العودة"، وأن تتولى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين رعاية الالجئين 
 الفلسطينيين وا عادة توطينهم في بلدان أخرى.

سيتفكك ويتشتت. وبنظر الواليات وفي حال نجاح هذه الخطة األمريكية، فرن الشعب الفلسطيني 
المتحدة، لن يعود هناك "شعب فلسطيني". ومن جهتها، حصلت "إسرائيل" من أمريكا على حرية 
مطلقة في التصرف. وبذلك فرضت سيطرتها على كامل مدينة القدس، وأنهت "مشكلة الالجئين"، 

"إسرائيل" على حرية  وكذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وعالوة على ذلك، حصلت
 مطلقة لكي تهدم وتبني كما تشاء في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
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والغاية الضمنية من كل ذلك، هي وضع الشعب الفلسطيني أمام أحد خيارين: إما الرضوخ 
ما الرحيل عما تبقى لهم من أرض فلسطين.  ل"إسرائيل"، وا 

ذ البداية، اليهود الطامحون إلى إقامة دولة لهم في وكل ذلك يعيد إلى األذهان الشعار الذي رفعه من
فلسطين، والقائل إن فلسطين هي "أرض بال شعب لشعب بال أرض"؛ بل إن رئيسة وزراء "إسرائيل" 

 السابقة جولدا مائير، قالت يومًا: "ال يوجد شعب فلسطيني". 
قد انتهى، مع توقيع اتفاقية وهذا الرفض "اإلسرائيلي" القاطع للشعب الفلسطيني كان يفترض أن يكون 

 سنة.  25أوسلو قبل 
 وا ن، رفعت اإلدارة األمريكية القناع عن وجهها، وأعلنت موت "عملية السالم" فعليًا.

 19/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 أوسلو واالنسحاب من غزة.. فاعلية االحتالل وفاعلية الفلسطينيين .48
 ساري عرابي

بالمطلق من عوامل الضعف واالرتباك والتناقض، ثم ازدراء الفعل  أسطرة الفعل االحتاللي وتجريده
ن كان يتورط فيه  الوطني النضالي وتجريده تمامًا من الفاعلية والتأثير، هو مسلك شعبوي دارج، وا 
العديد من المثقفين والمشتغلين في التحليل السياسي والحديث في الشأن العام، وبعض ذلك التورط 

سياسية أو أيديولوجية عصبوية، تجرد المختلف السياسي أو األيديولوجي من ناجم عن انحيازات 
 فضائله، بل وتجعل ما هو فضائل لغيره مثالب له ونقائ  في حّقه، وهكذا..

يمكن أن نفح  ذلك بمالحظة القراءات لحدثين يشهد ذكراهما الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر، 
وقيع اتفاقية أوسلو، وانسحاب االحتالل من قطاع غّزة، يتعارضان ويتداخالن في الوقت نفسه، أي ت

وكال الحدثين كذلك ال ينفصالن عن لحظة االنقسام الفلسطيني الراهنة التي أّسس لها في الحقيقة 
 اتفاق أوسلو ال االنسحاب االحتاللي من غزة.

 
 الفعل المؤّثر

فلسطينية، وعلى منطلقات النضال مّثلت اتفاقية أوسلو انقالبًا في الجوهر على مفهوم الثوابت ال
الفلسطيني، وعلى إنجازات الثورة الفلسطينية، وعلى ما بناه الفلسطينيون من منجزات سياسية ومعنوية 
من بعد النكبة، لتكون هذه االتفاقية نكبة ثانية بمعنى ما، بيد أن هذه االتفاقية، وكأي فعل إنساني 

ا منفردة للتقييم بمعزل عن الصورة الشاملة، ومن ذلك أن عمومًا ال يخلو من منافع ال تصلح في ذاته
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االتفاقية بقدر ما وّفرت األرضية في قطاع غّزة لتطوير قدرات المقاومة، ولكن ذلك لم يكن بصورة 
 مباشرة، وهو األمر الذي ال بّد من تفكيكه.

االحتالل ال بّد وأن تنهض فاتفاقية أوسلو تضمنت نفي المقاومة نظرّيًا ومادّيًا، والسلطة التي في ظّل 
بذلك بالضرورة، وهو ما جرى فعاًل من الناحية العملية منذ قيام السلطة، أي نفي المقاومة ومالحقتها 
والتأسيس العملي النقسام فلسطيني بين توجهين، إال أن ارتطام توجه التسوية بالفشل في كامب ديفد 

رها من انعدام الوجود الفيزيائي لالحتالل في أعاد استدعاء المقاومة من جديد التي استفادت بدو 
 بعض المناطق، فالفضيلة في ذلك ليست ألوسلو على أي حال.

ويمكن قول العكس، إن هذه االتفاقية ما كانت لتوّقع، لو كان الشعب الفلسطيني متخاذاًل مستكينًا، 
رغم من استعداد قيادة ، بال1987فقد جاءت بعد قليل من السنوات على انتفاضة األرض المحتلة عام 

، 1979، وسعيها لتوسيط النرويجيين منذ العام 1973منظمة التحرير للدخول في التسوية منذ العام 
 إال أن النتائج لم تتحقق إال بعد االنتفاضة الشعبية الكبرى.

ن لم يكن كاماًل بطبيعة الحال، فهو م تداخل تدّل االنتفاضة على أن الفعل الفلسطيني مؤّثر حتمًا، وا 
مع عدد ضخم من الفاعلين األقوى من الفاعل الفلسطيني، كاالحتالل وجملة أخرى في اإلقليم 
والعالم، وهذا بالضرورة يعني أّننا ال نزعم أن االنتفاضة كانت عاماًل وحيدًا انتهى بأوسلو، وأّما 

 سيء.خطيئة االنتهاء بأوسلو فهي ليست مشكلة االنتفاضة، ولكنها مشكلة االستثمار ال
 

 االنتفاضة واتفاق أوسلو
إّن السؤال المطروح في هذه الحالة، أّنه وطالما أن قيادة منظمة التحرير كانت مستعدة للذهاب في 
هذا المسار منذ وقت مبّكر جّدًا، فلماذا لم تتمكن من تحقيق هذا "االختراق" إال متأخرة جّدًا؟! 

ل الفلسطينيين أّي شيء طالما أنه غير مكره اإلجابة ببساطة في سؤال  خر: لماذا يعطي االحتال
على ذلك؟! االنتفاضة أكرهت االحتالل على أوسلو، حتى لو انتفع االحتالل من أوسلو أكثر مما 
ن لم تكن االنتفاضة عامل اإلكراه الوحيد، ولكنها كانت عاماًل مهّمًا، ثم لّما زال  تأّذى، حتى وا 

لو من جديد في الضفة الغربية، ويعود يسفر عن نفسه اإلكراه، ها هو االحتالل ينتق  من أوس
 مباشرة محّطمًا كّل ما اتفق عليه، عائدًا باإلدارة المدنية وأدواتها القديمة!

لكن، وباإلضافة لذلك، يتأّخر االحتالل في االستجابة لما يخدمه، وينقلب على ما يخدمه، ألّنه يفتقر 
بير الدقيق، ويغّ  بالتناقضات والمزايدات، فنحن ال نقاتل للقدرة المطلقة، واإلحاطة الكاملة، والتد

 إلهًا، وبالتالي ففاعليته ومهما كانت أقوى من فاعليتنا هي فاعلية ناقصة.
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 أثر المقاومة
في المقابل، يمكن االدعاء بأن االنسحاب من غّزة كان تأسيسًا لالنقسام الفلسطيني، ويمكن 

أثناء انتفاضة األقصى كانت أكثر إيذاء لالحتالل من غّزة، إال االستدالل لذلك بأن الضفة الغربية 
 أنه أعاد احتالل الضفة، في حين انسحب من غّزة، فهل هذا صحيح؟!

هذا االدعاء شديد القصور واالختزال، ألنه ال يالحظ في األساس النظرة المتباينة لالحتالل لكل من 
صبر على وقائع المقاومة في الضفة أكثر من الضفة الغربية وقطاع غّزة، فهو لديه استعداد لل

ستراتيجّيًا ودعائّيًا ااستعداده للصبر على وقائع المقاومة في غّزة الختالف المكانين بالنسبة له 
 وأيديولوجّيًا، لكّن المقاومة وحدها هي التي أسقطت شعار "نتساريم كتل أبيب".

تالل، مّكنت حماس من الحفاظ على مكتسبها صحيح أن القاعدة المحّررة من الوجود الفيزيائي لالح
االنتخابي في قطاع غّزة وحده دون الضّفة، ولكن هذه نتيجة غير مباشرة، ولو أردنا استخدامها 
للبحث عن عوامل االنقسام، فهذا بالضرورة سيعيدنا إلى االنتخابات ال إلى الحفاظ على المكتسب 

لى وجود السلطة نفسها المنبثقة عن االتفاقية وذلك في األساس هو ما زرع بذرة  االنتخابي، وا 
 االنقسام.

ثّم لو قرأنا االنسحاب من قطاع غّزة من بوابة االنقسام، ثم دّللنا على ذلك بقدرة حماس على الحفاظ 
على سلطتها فيه من دون الضفة، وكأننا ال يمكننا أن نرى في المشهد الفلسطيني سوى قيادة فتح 

الفلسطيني، رغم كل سياساتها الكارثية التي أوصلتنا إلى اختناقنا الراهن،  متحّكمة وحدها بالمشهد
وحينئذ فأّي مقاومة تخالف سياسات فتح، وأي نتائج منبثقة عنها، حتى لو كانت دفع االحتالل 

 مؤامرة، أو شيء من تجليات إرادة االحتالل! -لالنسحاب، فهي بالضرورة د حسب هذه القراءة 
ال ففي الناس، من يبدو كارهًا لشعبه، ذلك، حين معالجة  األمر من زاوية االنحيازات الضيقة، وا 

نجازاته، مؤلهًا لعدّوه، مع أن مقاومة هذا الشعب د منذ أن كانت مقاومته وفي  مزدريًا لفعله ونضاله وا 
كل مراحلها ومحطاتها د من أعظم ما فعلته البشرية، وذلك حين أخذها ضمن موازين القوى وظروف 

شعب، وهذا ال ينفي أخطاء المقاومة، وأخطاء أحزاب الفلسطينيين وقياداتها، وال المعالجات الخاطئة ال
 للكثير من الوقائع على نحو كان ينتهي إلى مصلحة االحتالل في النهاية.

 18/9/2018، "21موقع "عربي 
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 اإلسرائيلي لم يوقف عالقاتهم االقتصادية - الجمود السياسي الفلسطيني .49
 دنان أبو عامرع

اإلسرائيلّية منذ عام  -في الوقت الذي يتواصل فيه الجمود السياسّي وتوّقف المفاوضات الفلسطينّية 
، فهناك مجاالت أخرى يستمّر فيها التعاون بين الجانبين، أهّمها التنسيق األمنّي والمشاريع 2014

أن تكون تابعة للعالقات السياسّية،  االقتصادّية، وهو أمر الفت، ال سّيما أّن هذه المجاالت ينبغي
 وليست منفصلة عنها.

سبتمبر عن  أيلول/ 2 خر أوجه التعاون االقتصادّي تمّثل بما كشفه موقع "نيوز وان" اإلسرائيلّي في 
"مشاريع تقنّية تنّفذها شركات إسرائيلّية وفلسطينّية، و خرها مشروع إلقامة مركز بيانات كبير برام هللا 

 العالمّية". HPEليون دوالر، ويتّم تنفيذه على يّد الفرع اإلسرائيلّي لشركة م 50بكلفة 
 ب/أغسطس  16وفي هذا السياق، أعلن مدير شركة االتصاالت الفلسطينّية "بال تل" معن ملحم في 

هو االستثمار الفلسطيني األكبر في قطاع االتصاالت  Data Centerأّن مشروع مركز البيانات 
برشراف خبراء ومهندسين محلّيين ودولّيين متخّصصين برنشاء مراكز البيانات العالمّية، الفلسطينّية، 

 بالشراكة مع كبرى الشركات العالمّية، من دون تطّرقه إلى شركات إسرائيلّية.
يهدف مركز البيانات لتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها لقطاع األعمال من شركات ومؤسسات 

ية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لمعتمديها ومشتركيها، والمعتمدة على وبنوك؛ ويساهم في تنم
دارة حماية  تقنية المعلومات، ومن بين الخدمات التي سيقدمها المركز خدمات استضافة الخوادم وا 
الخوادم من الهجوم واالختراقات من قبل فريق متخص  على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع، 

ية والحوسبة السحابية، وخدمة مساحات التخزين للبيانات، وباقي الخدمات التي والخوادم االفتراض
 تقدم في مراكز البيانات العالمية.

لقد تواصل "المونيتور" مع شركة االتصاالت الفلسطينّية، فأبلغته بكتاب خطّي أّنه "لم تكن هناك 
طينّية بتجهيزه للتصميم واإلشراف، مساهمة إسرائيلّية في المشروع، وتّم االعتماد على الشركات الفلس

العالمّية، فتّم عبر  HPEفي المئة. وفي خصو  التعاون مع شركة  100وهذا المشروع فلسطينّي 
ّن مزاعم  بداء الرأي فقط، وا  شركة فلسطينّية وكيلة لها، واقتصر دورها على مراجعة تصميم المشروع وا 

ت إسرائيلّية هو جزء من ضغوط إسرائيلّية على وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية عن تعاوننا مع شركا
 االتصاالت الفلسطينّية، إلظهارنا واجهة لشركة االتصاالت اإلسرائيلّية".

من جهته، قال محّمد، اسم وهمّي، وهو مهندس سابق في شركة االتصاالت الفلسطينّية، 
إسرائيل بحكم العالقات المتداخلة  لد"المونيتور": "إّن جزءًا كبيرًا من األجهزة الخاّصة بالشركة يأتي من

بين شركات االتصاالت الفلسطينية واإلسرائيلية، لكّن وجود اتفاقّيات وعالقات رسمّية بين الجانبين 
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 -على صعيد شركة االتصاالت الفلسطينّية ونظيرتها اإلسرائيلية ال يعلم به سوى الطبقة العليا فقط 
 إلدارة واإلدارة العاّمة ليس أكثر".أّي مجلس ا -من دون الكوادر الميدانّية 

لم يذكر معن ملحم أسماء شركات إسرائيلّية، لكّن مدير مشروع مركز البيانات رامي عازم قال في 
، إحدى كبرى الشركات العالمّية، من دون ذكر HPEاليوم ذاته: إّن تصميم المشروع راجعته شركة 
إثارة انتقادات فلسطينّية، خشية اتهامها بالتطبيع مع الفرع اإلسرائيلّي للشركة، رّبما لعدم رغبته في 

 إسرائيل.
قّدم  HPE  ب/أغسطس أّن الفرع اإلسرائيلّي لشركة 29وذكر موقع "أناس وحواسيب" اإلسرائيلّي في 

 استشارات إلقامة المشروع الفلسطينّي، الذي يقّدم خدمات إلى السلطة الفلسطينّية أيضًا.
، مقّرب من الرئيس محمود عّباس، أخفى هوّيته، لد"المونيتور": "إّن وقال مسؤول فلسطينّي كبير

القيادة الفلسطينّية ال تضع قيودًا أمام القطاع االقتصادّي لفتح أوجه التعاون مع نظيره اإلسرائيلّي، إن 
كانت فيه فائدة للسوق الفلسطينّية. وفي مجال االتصاالت، هناك تداخل كبير بين الجانبين 

واإلسرائيلّي، وليس هناك من فيتو على الجانب الفلسطينّي في االستثمار واالستفادة من  الفلسطينيّ 
الخبرات اإلسرائيلّية المتطّورة، بمنأى عن القطيعة الحاصلة على المستوى السياسّي بين رام هللا وتّل 

 أبيب".
زير المالّية اإلسرائيلّي أيلول/سبتمبر مع و  10واتّفق رئيس الوزراء الفلسطينّي رامي الحمد هللا في 

موشيه كحلون على عقد لقاء قريب بينهما، خالل تهنئته بالعام العبرّي الجديد، وهو تطبيق الستمرار 
العالقات التجارّية واالقتصادّية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينّية على أمل أن تكون ممّرًا لتسوية 

حاجتها إلى األمن والهدوء، وحاجة الفلسطينّيين  سياسّية مستقبلّية، حيث تنطلق دوافع إسرائيل من
 إلى الرخاء االقتصادّي.

اإلسرائيلّية بين زراعّية وصناعّية وسياحّية وتعاونّية، وتسهيل  –وتتعّدد المشاريع المشتركة الفلسطينّية 
 العبور عبر المعابر، ومحاولة إيجاد االستثمارات الخارجّية.

األمريكّية بالضّفة الغربّية نصر عبد الكريم في حديث  -ة العربّية وقال أستاذ االقتصاد في الجامع
لد"المونيتور": "إّن الكثير من المشاريع االقتصادّية الفلسطينّية تشّكل تعبيرًا عن ذروة اإللحاق 
االقتصادّي الفلسطينّي باإلسرائيلّي واندماجهما، وال ينسجم مع قطيعتهما السياسّية، رغم أّن إسرائيل 

ول عبر هذه المشاريع إعطاء الفلسطينّيين جزرة في ظاهرها، وفي حقيقتها هي عصا يمكن تحا
 تهديدهم من خاللها، إن تمّردوا على اإلرادة السياسّية اإلسرائيلّية".

اإلسرائيلّية في المجاالت االقتصادية والتجارية،  -تشّكل هذه التداخالت والتقاطعات الفلسطينّية 
لتكنولوجيا، تجسيدًا لفكرة السالم االقتصادّي التي تبناها رئيس الوزراء اإلسرائيلّي ومنها االتصاالت وا
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الراحل شمعون بيريس، حين دأب عبر مركز "بيريس للسالم" على الدعوة إلى إقامة شرق أوسط 
ي اإلسرائيلّية ف -جديد في مجال التعاون اإلقليمّي، عبر المشاريع والمبادرات المشتركة الفلسطينّية 

 مجاالت الهايتك والتكنولوجيا الفائقة واألخرى الزراعّية.
أّما المتخّص  في الشبكات اإللكترونّية بغّزة المهندس فؤاد أبو عويمر فقال لد"المونيتور": "رغم فتح 
السوق اإلسرائيلّية أمام شركات التكنولوجيا واالتصاالت الفلسطينّية، لكّن الوضع السياسّي الحالّي 

بشكل كبير على عدم تقّبل المهندسين والمبرمجين الفلسطينيين العمل بشكل مباشر عبر  يفرض نفسه
 شركات إسرائيلّية، أو فلسطينّية تتعاون مع شركات إسرائيلّية".

وأخيرًا، يشير الواقع القائم في الضّفة الغربّية إلى أّن القطيعة السائدة بين السلطة الفلسطينّية 
، لم تلق بظاللها السلبّية على العالقات االقتصادّية، بل إّن 2014نذ عام والحكومة اإلسرائيلّية م

االتصاالت في هذا المجال سائرة على قدم وساق، األمر الذي يؤّدي إلى تراجع الدور السياسّي 
للسلطة الفلسطينّية، مقابل تعزيز المجالين االستثمارّي والتجارّي، ويطرح أسئلة عّدة عن المستقبل 

 للسلطة الفلسطينية ومدى مشروعّية وجودها. السياسيّ 
 18/9/2018المونيتور، 

 
 و"حماس" قد تؤدي إلى انفجار "إسرائيل""اللعبة" بين  .51

 رون بن يشاي 
ال تريد زعامة "حماس" أن تجذب اهتمام الزعامة اإلسرائيلية فقط، بل اهتمام مصر وموفد األمم 

 مازن.  المتحدة، وكذلك رئيس السلطة الفلسطينية، أبو
الرافعة التي هدفها تحريك التسوية ضمن الشروط التي تهم "حماس".  -إسرائيل هي فقط الوسيلة 

ومثل لعبة البلياردو تضرب "حماس" الطابة اإلسرائيلية كي تضرب هذه بدورها الطابات اأُلخرى، 
 مصر واألمم المتحدة وأبو مازن، وتدفعهم إلى مواقف تهم "حماس".

ات الورقية والبالونات الحارقة، عمليًا، بدأت "حماس"، التي تشعر باإلحباط، في ومن خالل الطائر 
 نهاية  ذار مسيرة العودة سعيًا للخروج من النفق المسدود الذي وصلت إليه. 

مطلبها الرسمي هو رفع الحصار اإلسرائيلي، لكن ما تريده عمليًا، هو أن تجبر إسرائيل أبو مازن 
 ل الكهرباء لسكان القطاع.على دفع الرواتب وتموي

يرفض أبو مازن ذلك ما دامت "حماس" ترفض وضع عناصرها المسلحة تحت قيادته، ولهذا السبب 
طالق البالونات الحارقة على أراضي  تواصل الحركة إرسال الشباب إلى حتفهم على السياج وا 

 إسرائيل. 
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يش اإلسرائيلي إلى القطاع مرة هذه االستفزازات محسوبة بدقة كي ال يتسبب التصعيد بدخول الج
ُأخرى. هذا ما ال تريده "حماس" وال ترغب فيه إسرائيل، لذا يقوم الطرفان بنوع من رقصة غريبة 

 ويقفان، عمليًا، في الجانب عينه من المتراس.
وما هو أكثر غرابة أن "حماس" هي التي تستخدم إسرائيل بوساطة االستفزازت على السياج و"إرهاب" 

 ت الورقية والبالونات الحارقة وليس العكس. الطائرا
تعلم "حماس"، الضعيفة والمرتدعة، أن حكومة إسرائيل غير معنية بحرب في قطاع غزة، ألنها ال 
تريد خسائر بشرية، وأيضًا يهمها التركيز على عدوها األساسي، وهو محاولة تمركز اإليرانيين 

 شكلت لجنة إلدارة االستفزازت بما في ذلك في الليل.و"حزب هللا" في سورية. تعلم "حماس" ذلك، بل 
تجري األمور على هذا الشكل: تطلق "حماس" بالونات "اإلرهاب"، مثل ذلك الذي ُأطلق، أمس، 
وكان مربوطًا بقنبلة يدوية. تعلم الحركة أن سكان المستوطنات في غالف غزة ليسوا غير مبالين 

تأمل بأن تدفع الخروقات المتكررة للحياة اليومية في  حيال التلميحات إلى هذه التهديدات، وهي
غالف غزة السكان إلى الضغط على حكومة إسرائيل وعلى "الشاباك" كي يضغطا على موفد األمم 

 المتحدة ومصر لكي يضغطا بدورهما على أبو مازن.
ير مخطط كان يمكن لهذا أن يكون مضحكًا لوال أن هذه اللعبة الغريبة تنطوي على خطر تصعيد غ

 له. 
ما الذي يمكن أن يحدث مثاًل لو عثر أحد أوالد غالف غزة على القنبلة التي كانت مربوطة ببالون 
الهليوم وسحب عتلة األمان وانفجرت القنبلة فيه؟ في مثل هذه الحالة، سيكون الجيش اإلسرائيلي في 

 اليوم التالي داخل القطاع من دون أن يرغب الطرفان في ذلك.
حاليًا أن أبو مازن ليس مستعدًا ألن يحيد مليمترًا واحدًا عن مواقفه. لقد سبق أن وافقت  المصيبة

إسرائيل على الخطة التي اقترحها موفد األمم المتحدة، نيكوالي مالدينوف، ومصر، لكن رئيس 
السلطة مصّر على رفضه، ويمكن أن نفهمه، لكن يجب أن نعلم أن القطاع يمكن أن ينفجر في 

 من دون إنذار مسبق، طالما استمر هذا الوضع.  وجوهنا
 "واي نت"

 19/9/2018، األيام، رام هللا
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