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  : اقتصاد
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 30 هي المتسبب الرئيسي إلسقاط الطائرة الروسية "إسرائيل"بوتين لنتنياهو:   53.
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  حوارات ومقاالت

 33 ز أبو شمالةفاي د.... متى تصل مسيرات العودة إلى الضفة الغربية؟  57.

 35 هاني المصري... خطاب الرئيس: وعود متواضعة وتوقعات أقل  58.

سرائيل: عراقيل التهدئة ترج ح المواجهة  59.  38 صالح النعامي... "حماس" وا 
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 42 عاموس هرئيل... الجيش اإلسرائيلي يكتشف نقطة ضعفه على حدود غزة  61.
 

 43 :كاريكاتير
*** 

 
 إصابة بالرصاص واالختناق شمال غرب غزة 90شهيد و .1

استشهاد الشاب محمد فايز أبو أعلنت مصادر طبية في مدينة غزة، مساء يوم اإلثنين، عن : غزة
صابة  21الصادق ) مواطنا بالرصاص الحي واالختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع  90عاما( وا 

 قوات االحتالل اإلسرائيلي جموع المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية، شمال غرب قطاع غزة.
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و الصادق، وهو من مخيم الشاطئ، غرب وأفاد مراسلنا، نقال عن مستشفى الشفاء، بأن الشاب أب
مصابين بالرصاص  10وأوضح أنه جرى نقل  مدينة غزة، استشهد جراء إصابته برصاصة في رأسه.

الحي إلى مستشفيي الشفاء واألندونيسي في بلدة بيت الهيا شمال القطاع، مشيرا إلى أن عشرات 
القطاع، في محاولة لحجب الرؤية  الشبان أشعلوا إطارات مطاطية على مقربة من شاطئ بحر شمال

 عن قناصة االحتالل الذين يستهدفون المواطنين العزل.
 24/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ولن تنتظر حماس إلى األبد ...السلطة ستتخذ إجراءات ال سابق لها في غزة :األحمد .2

عبدداس يدعددد لسلسددلة إجددراءات فددي غددزة، عقددب  ودالددرئيس محمدد أن فلسددطينيون أكددد مسددؤولون :رام هللا
أكتددوبر المقبددل، بينهددا وقدد  غالبيددة التحددويالت  /اجتمدداع المجلددس المركددزي المتوقددع فددي تشددرين األول

مدا مواصدلة الحكدم  المالية للقطداع، وسيضدع حركدة حمداس بدين خيداريان، إمدا تسدليم الحكدم للحكومدة، وا 
 الحكومية من صحة وتعليم وغيره. وتحمل تبعاته، وفي مقدمها مصاري  المؤسسات

وأعلددن مسددؤول ملدد  المصددالحة فددي حركددة فددتح عددزام األحمددد أمددس، أن السددلطة سددتتخذ إجددراءات ال 
سابق لها في غزة، وأنها لن تنتظر حماس إلى األبد، ولدن تظدل رهيندة مدا أسدماه منداورات الحركدة فدي 

 شأن المصالحة.
 25/9/2018 ،الحياة، لندن

 
 تحت االحتالل ويطلب من العالم االعتراف بهاعباس سيعلن دولة  .3

علمت "الحيداة" أن الدرئيس محمدود عبداس سديطلب مدن دول العدالم، فدي خطابده أمدام الجمعيدة  :رام هللا
، بما 1967العامة لألمم المتحدة بعد غد، االعترا  بدولة فلسطينية، تحت االحتالل، على حدود عام 

 ."القدس الشرقية"فيها 
سددددطيني بددددارز لددددد"الحياة" أن "الددددرئيس عبدددداس سدددديبلل الجمعيددددة العامددددة أن المجلددددس وكشدددد  مسددددؤول فل

المركدددزي لمنظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية، سددديعلن فدددي اجتماعددده المقبدددل دولدددة فلسدددطين تحدددت االحدددتالل، 
، أن 2012التدي اعترفدت بفلسدطين عضدواا مراقبداا فدي األمدم المتحددة العدام  138وسيطلب مدن الددول الدد 

". وأضددا  أن 1967عتددرا  بالدولددة الفلسددطينية علددى الحدددود ذاتهددا، وهددي حدددود العددام تبددادر إلددى اال
عبدداس سدديطلب مددن دول االتحدداد األوروبددي التددي لددم تعتددر  بدولددة فلسددطين، أن تبددادر إلددى االعتددرا  

 بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسالم ليكون بديالا من الرعاية األمريكية الحصرية لعملية السالم.
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ل مسدددؤولون إن عبددداس سددديدعلن وقددد  العمدددل بالتفاهمدددات السدددابقة مدددع اإلدارة األمريكيدددة فدددي شدددأن وقدددا
االنضددمام إلددى منظمددات ومواثيددق دوليددة، وسدديعلن أن االجتمدداع المقبددل للمجلددس المركددزي المتوقددع فددي 

م بسددبب عددد "إسددرائيل"أكتددوبر المقبددل، سدديدرس إعددادة النظددر فددي االتفاقددات الموقعددة مددع  /تشددرين األول
 التزامها هذه االتفاقات.

 25/9/2018 ،الحياة، لندن
 

 الدولتين" تعمل إلحباط مؤتمر يسعى عباس لعقده إلنقاذ "حل   "إسرائيلوسائل إعالم عبرية: " .4
، محمود عبداس، ةالفلسطيني السلطة على إحباط مؤتمر دولي يعمل رئيس "إسرائيل"األناضول: تعمل 

الددددولتين"، بحسدددب القنددداة العاشدددرة العبريدددة  عندددوان "إنقددداذ حدددل  علدددى تنظيمددده فدددي األمدددم المتحددددة، تحدددت 
وصددحيفة "معدداري "، مسدداء يددوم اإلثنددين. ويسددعى عبدداس، عبددر هددذا المددؤتمر، إلددى مواجهددة خطددة لددم 
يدعلنهددا بعددد الددرئيس األمريكددي، دونالددد ترامددب، للسددالم بالشددرق األوسددط، وتدعددر  إعالميدداا باسددم "صددفقة 

دولة ومنظمة دولية في هذا المؤتمر بنيويورك، بدالتزامن مدع اجتماعدات  40يتوقع أن تشارك و  القرن".
ومدددن بدددين الددددول  اليدددوم الثالثددداء. الددددورة الثالثدددة والسدددبعين للجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة، التدددي تبددددأ،

المدعوة إلى المشاركة في المؤتمر: فرنسا، بريطانيا، الصين، روسديا، ألمانيدا، بينمدا لدم تتلقدى كدل مدن 
سرائيل دعوة لحضوره.ال  واليات المتحدة األمريكية وا 

 خاطبت الدول والمنظمات المدعوة، وطالبتها بعدم المشاركة. "إسرائيل"القناة أن و وذكرت "معاري " 
 25/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ورفض قرارات ترامب "إسرائيل"سيؤكد وجوب محاسبة  عباسشعث:  .5

د. نبيددل شددعس، مستشددار الددرئيس للشددؤون الخارجيددة والعالقددات  قددال عبددد الددرؤو  أرندداؤوط: -القدددس 
إن الرئيس محمود عباس سيعرض في خطابه أمام الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة،  ،الدولية، لد"األيام"

الشدعب الفلسدطيني وسديؤكد رفدض القدرارات  ، قدوة االحدتالل، ضدد  "إسرائيل"مساء الخميس، ما تقوم به 
وأضدا : "سديطلب الدرئيس فدي كلمتده أمدام الجمعيدة  تمدع الددولي إلدى التحدرك.األمريكية وسيدعو المج

للموق  الفلسطيني في رفدض هدذه القدرارات وخاصدة مدا يتعلدق  داعماا  دولياا  العامة لألمم المتحدة موقفاا 
 بوكالة األمم المتحدة )األونروا( في محاولة أمريكية مكشوفة لشطب قضية الالجئين الفلسطينيين".

د. شددعس إلددى أن "الددرئيس سدديؤكد فددي كلمتدده وجددوب أن يتحددرك المجتمددع الدددولي لوقدد  الجددرائم وأشددار 
إسدددرائيل بصدددفتها قدددوة  أبنددداء شدددعبنا وأرضدددنا ومقدسددداتنا وذلدددك باتخددداذ إجدددراءات ضدددد   اإلسدددرائيلية ضدددد  

 االحتالل فمثال قانون القومية الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي يكرس العنصرية".
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لددرئيس وجددوب تددوفير الحمايددة الدوليددة للشددعب الفلسددطيني وحصددول فلسددطين علددى وأضددا : "سدديؤكد ا
 العضوية الكاملة في األمم المتحدة واعترا  الدول التي لم تعتر  حتى اآلن بدولة فلسطين".

وتابع "سيؤكد الرئيس أننا ال نرفض المفاوضات ولكننا نريد مفاوضات تنطلق من مؤتمر دولي تنبثدق 
تعدددة ضدمن سدق  زمندي محددد ووفدق مرجعيدة هدي قدرارات الشدرعية الدوليدة ومبدادرة عنه آليدة دوليدة م

ننددا لددن نقبددل بعددد اآلن الرعايددة األمريكيددة المنفددردة لعمليددة السددالم بعددد القددرارات التددي  السددالم العربيددة وا 
 اتخذتها والتي أخرجتها من أي دور في رعاية عملية السالم".

 25/9/2018 ،األيام، رام هللا
 

 "الالجئينو"نهاء "األونروا" إل  الهادفةفلسطينية لمواجهة القرارات األمريكية  اتتحرك :هوليأبو  .6
عربيددة جاريدة لضددمان خددروم المددؤتمر الدددولي الددذي سدديعقد  - غدزة: تشددهد نيويددورك تحركددات فلسددطينية

 ونروا.األفي نيويورك للدول المانحة، بتأمين شبكة أمان مالي دولية لوكالة 
نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي رئيس دائدرة شدؤون الالجئدين وشدد عضو اللج

وندروا" علدى مهامهدا األفيها في بيان تسلمت "الخليج" نسخة منده، أمدس االثندين، علدى ضدرورة حفداظ "
مليدون فلسدطيني فدي منداطق عملياتهدا  5.9وخدماتها المقدمدة لالجئدين والدذي يقددر عدددهم بمدا يقدارب 

 لحين عودتهم إلى ديارهم. 302خمس، وحماية تفويضها الممنوح لها بالقرار ال
الجدداري، علدددى هددامع اجتمددداع  27و 26وسدديعقد المدددؤتمر الدددولي للددددول المانحددة فدددي نيويددورك يدددومي 

الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقال أبو هدولي إن منظمدة التحريدر والقيدادة الفلسدطينية تتحركدان علدى 
ونددروا" األسياسددية ودبلوماسددية لمواجهددة القددرارات األمريكيددة التددي تسددتهد  إنهدداء عمددل "عدددة مسددتويات 

 كمدخل لتصفية قضية الالجئين واالنقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني.
 25/9/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 الحكومة الفلسطينية: القرارات األمريكية تغذي التطرف واإلرهاب .7

الفلسدطينية دعمهدا الكامدل لخطداب الدرئيس محمدود عبداس، الدذي سديلقيه أمدام رام هللا: أكدت الحكومدة 
الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة بعددد غددد الخمدديس، كمددا أكدددت علددى موقدد  القيددادة الفلسددطينية الددرافض 

 لد"صفقة القرن"، وكذلك المحاوالت األمريكية الرامية لد"تصفية" القضية الفلسطينية.
رامي الحمد هللا، إن القدرارات األمريكيدة األخيدرة،  .عها األسبوعي برئاسة دوقالت في بيان عقب اجتما

التدددي تمثلدددت بوقددد  تمويدددل "األوندددروا"، واالعتدددرا  بالقددددس عاصدددمة لالحدددتالل، ونقدددل السدددفارة إليهدددا، 
وا غالق مكتب المنظمة في واشنطن، وقطع المساعدات األمريكية المقدمة للفلسدطينيين "تشدكل اعتدداءا 
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وق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السالم وتغذي التطر  واإلرهداب، على الحق
وكدددررت دعوتهدددا للعدددالم إلدددى ضدددرورة تبندددي ودعدددم خطدددة السدددالم التدددي  وتهددددد السدددلم واألمدددن الددددوليين".

طرحهددا الددرئيس عبدداس فددي مجلددس األمددن الدددولي، والمسددتندة إلددى مبددادرة السددالم العربيددة، وذلددك بعقددد 
ؤتمر دولددي للسددالم هددذا العددام، يقددرر قبددول دولددة فلسددطين عضددواا كددامالا فددي األمددم المتحدددة، وتشددكيل مدد

 آلية دولية متعددة األطرا ، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
لدة، ورفدع الدول المانحة والممولة لد"األونروا" وكافة شركائها لتعزيدز شدراكاتها مدع الوكا الحكومة تودع

ام بتمويل إضافي يمك نها من الوفداء بالتزاماتهدا ويضدمن اسدتمرارية عملهدا وفدق هسسق  تبرعاتها، واإل
وأكدت رفضها لقرار سلطات االحتالل اإلسدرائيلي إمهدال أهدالي الخدان األحمدر  التفويض الممنوح لها.

خالء القرية.  حتى األول من الشهر المقبل، بوجوب هدم منازلهم وا 
 25/9/2018 ،العربي، لندن القدس

 
 في عم ان تزامنًا مع خطاب عباس أمام الجمعية العامةالوطني لمجلس لاجتماع  :مسمار .8

، خالدد مسددمار، عددن عقددد اجتمدداع الفلسددطيني غدزة: أعلددن رئدديس اللجنددة السياسدية فددي المجلددس الددوطني
عبداس  محمود الرئيس مع خطاب ان بعد غد لألعضاء الموجودين في األردن، تزامناا للمجلس في عم  

أمددام الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة، وذلددك فددي إطددار "الدددعم والتأييددد" للددرئيس الددذي قددال مسددمار إندده 
وأكدددد مسدددمار أن جلسدددة المجلدددس المركدددزي  "يددددافع عدددن شدددعبنا الفلسدددطيني فدددي كافدددة أمددداكن وجدددوده".

حددة، بهدد  تقيديم الوضدع، لمنظمة التحريدر سدتعقد الشدهر المقبدل، عقدب عدودة الدرئيس مدن األمدم المت
وأكدددد كدددذلك أن الجلسدددة  وللنظدددر فدددي قدددرارات المجلدددس المركدددزي فدددي دورتددده السدددابقة، وكيفيدددة تطبيقهدددا.

ستبحس زيادة التعاون في شتى المجاالت وخاصة االقتصادية للتخلص من الهيمنة اإلسرائيلية، كذلك 
 دس.بحس التوسع في المواجهة الجماهيرية مع االحتالل وخاصة في الق

 25/9/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها ةمطالبالجدد يهللا  الحمد .9
هللا مددع ممثددل االتحدداد األوروبددي لدددى فلسددطين  بحددس رئدديس الددوزراء الفلسددطيني رامددي الحمددد :رام هللا

السياسددية، ال سدديما تصدداعد االنتهاكددات اإلسددرائيلية، رالدد  تددرا  أمددس فددي رام هللا، آخددر المسددتجدات 
 واإلجراءات األمريكية التي اتخذتها إدارة ترامب بحق الشعب الفلسطيني.

الفلسطينية المشدتركة الدذي عقدد أخيدراا  - وناقع الحمدهللا مع ترا  مخرجات اجتماع اللجنة األوروبية
 ل إلى اتفاق الشراكة الكاملة.في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مؤكداا أهمية الوصو 
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وأشاد بدور االتحاد األوروبي، ودعمه المتواصل لفلسطين على كل الصعد، إضافة إلى موقفده الدداعم 
وجددد  لحل الدولتين، والرافض لإلجراءات اإلسرائيلية االستيطانية، ال سيما في المنداطق المسدماة "م".

 "إسدرائيل"حاد األوروبي بالتحرك العاجل للضغط علدى الحمد هللا مطالبته المجتمع الدولي بخاصة االت
 لوق  انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي اإلنساني، خصوصاا التي تستهد  الخان األحمر. 

 24/9/2018 ،الحياة، لندن
 

 اشتية: غياب األفق السياسي يجعل الصمود المقاوم عنوانًا للمرحلة القادمة .01
زيددة لحركددة فددتح د. محمددد اشددتية، أمددس، إن غيدداب األفددق السياسددي، رام هللا: قددال عضددو اللجنددة المرك

جدددراءات اإلدارة األمريكيدددة وغيددداب شدددريك إسدددرائيلي، يجعدددل الصدددمود المقددداوم عنوانددداا  عقدددب قدددرارات وا 
خدددالل لقددداء لكبدددار ضدددباط األجهدددزة األمنيدددة، ضدددمن برندددامج وزارة  ،وأوضدددح اشدددتية للمرحلدددة القادمدددة.

اسدتراتيجية القيدادة هدي تعزيدز صدمود المدواطنين، وكسدر األمدر  أنينية، الداخلية إلعداد قيدادات فلسدط
 "القدددس الشددرقية"جددل إنهدداء االحددتالل وصددوالا إلقامددة دولددة فلسددطينية مسددتقلة وعاصددمتها أالواقددع، مددن 

 .194على حدود الرابع من حزيران، وعودة الالجئين وتعويضهم وفق قرار 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك هناك محوراا يناضل من أج أنوأكد اشتية  ل إنهاء االحتالل وا 

وأشدار اشدتية إلدى  يهد  إلى تثبيت األمدر الواقدع، ويندادي بدالحكم الدذاتي. "إسرائيل"محور آخر تقوده 
األمريكدي الدذي يريدد  - فصل قطاع غزة إنما تنسدجم مدع المنظدور اإلسدرائيلي إلىالجهود الساعية  أن

 ويضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. فرض األمر الواقع،
 25/9/2018 ،األيام، رام هللا

 
 عائلة الشهيد النايف تطالب بإقالة السفير في بلغاريا ومحاكمته .00

داخدل السدفارة الفلسدطينية فدي بلغاريدا  26/2/2016أصدرت عائلة الشدهيد عمدر النداي ، الدذي قتدل فدي 
، بياندداا طالبددت فيدده بددد"إقالة السددفير "إسرائيلد"ليم صددوفيا لدده لدديومدداا للحددؤول دون تسدد 70بعددد لجوئدده فيهددا 

الفلسددددطيني لدددددى صددددوفيا، أحمددددد المددددذبوح، وتحويلدددده للمحاكمددددة بصددددفته رأس الهددددرم والمسددددؤول األول 
والمباشددر عددن الكددم األكبددر مددن اللغددط الددذي سددبق وتبددع استشددهاد ابننددا عمددر بندداء علددى مجموعددة مددن 

 األدلة والبراهين".
شدددقيق الشدددهيد، حمدددزة النددداي ، بدددأن تكدددون هنددداك "رافعدددة سياسدددية )للملددد ( هدددي الجبهدددة  بددددوره، طالدددب

الشعبية لتحرير فلسطين التي ينتمي إليها عمر وناضل فدي صدفوفها عشدرات السدنوات... لقدد انتظرندا 
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موقفدداا واضددحاا مددن الجبهددة يقلددب الطاولددة علددى هددؤالء القتلددة، لكددن لألسدد  لددم نسددمع شدديئاا"، مضدديفاا أن 
 ه "خاطب الجبهة ورفاقها قبل اقتحام السفارة بساعة". شقيق

 24/9/2018 ،، بيروتاألخبار
 

 استقالة جماعية لمجلس بلدية يطا .02
أعضاء من المجلس البلدي لبلدية يطا جنوب مدينة الخليل،  8قدم : خضر عبد العال -غزة  ،الخليل

علدى تصدرفات رئديس البلديدة  اجداا استقالتهم بشكل جماعي، أول من أمس، لوزارة الحكم المحلي؛ احتج
الدكتاتوريددددة والمخالفددددة ألحكددددام القددددانون والددددنظم المعمددددول بهددددا فددددي وزارة الحكددددم المحلددددي خددددالل الفتددددرة 

لتصددرفات  ونشددرت وسددائل إعالميددة، أمددس، بيددان األعضدداء الددذين قدددموا اسددتقالتهم؛ رفضدداا  الماضددية.
 رئيس البلدية إبراهيم علي أبو زهرة.

 25/9/2018 ،فلسطين أون الين
 

 حماس: اجتماع المجلس الوطني محاولة يائسة للبحث عن شرعيات شكلية .03
عدت حركة حماس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع خطاب رئيس السلطة محمود : غزة

 عباس في الجمعية العامة لألمم المتحدة، "محاولة يائسة للبحس عن شرعيات شكلية".
ادي بالحركة في تصريح مكتوب له يوم االثنين: إن االجتماع "ال قيمة له وقال سامي أبو زهري، القي

ومن المقرر أن يلقي عباس الخميس المقبل خطابا في  في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية".
 الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل الدورة المنعقدة لها في مقرها بنيويورك.

 24/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : البطوالت الوهمية في األمم المتحدة لن تخدع شعبناحماس .04
قال القيادي في حركة حماس فتحي حماد: "في مسيراتنا تظهر وحدتنا الحقيقية ونهزم تكالب : غزة

وأضا  في كلمة له خالل فعاليات المسير البحري التاسع لكسر الحصار، شمال  االحتالل علينا".
 بتكر شعبنا أنواعا جديدة من الوحدات وفي جعبتنا المزيد من اإلبداعات".قطاع غزة: "في كل يوم ي

وتابع: "شعبنا ال تخدعه بطوالت وهمية في األمم المتحدة لمن ينسقون مع االحتالل ويحاصرون 
 غزة"، في إشارة منه إلى قيادة السلطة في رام هللا.

 25/9/2018، فلسطين أون الين
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 بوحدة الصف مم المتحدة متسلحاً لأله امتالك أوراق قوة لو ذهب عباس كان بإمكان": الشعبية" .05
ى القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر، أن غياب الظهير أر : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 

الداخلي المساند لرئيس السلطة محمود عباس، قد تجعله ضعيفا إن طالبه بإجراءات أممية توق  
لى الحقوق الوطنية الفلسطينية، مبينا أن عباس كان بإمكانه امتالك التغول األمريكي اإلسرائيلي ع

 إلقاءكالمه جاء قبل  عدة أوراق قوة لو ذهب إلى األمم المتحدة متسلحا بوحدة الص  الوطني.
وأوضح جابر في . الخميس المقبل 73 كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بدورتها الد عباس

ن" أن الرهان الحقيقي على عباس ينصب بالوقت الحالي _بعد أن ذهب حديثه لصحيفة "فلسطي
منفرداا_ على خطواته العملية في مواجهة "صفقة القرن"، ومدى تشبثه بموقفه بمقاطعة اإلدارة 
األمريكية، ولكن إن جاءت تلك الخطوات دون المستوى فتبرز حينها أهمية تشكيل جبهة وطنية 

 إلنقاذ القضية الفلسطينية.
 24/9/2018، فلسطين أون الين

 
 على الذهاب في طريق مسدود عن الفصائل الوطنية وأصر  ": عباس تخلى الجهاد" .06

قال المتحدس باسم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، داود شهاب: : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
دونما توافق أو إنه "عندما يصر رئيس السلطة محمود عباس أن يذهب وحيدا إلى األمم المتحدة، 

استجابة لمطالب الكل الوطني فهذا يعني أنه تخلى عن الفصائل الوطنية وأصر على الذهاب في 
وأضا   طريق مسدود، مؤكدا أن سياسة عباس التفردية ألحقت ضررا كبيرا بالعالقات الوطنية.

ممثلي القوى شهاب لصحيفة "فلسطين": "كانت الدعوات الوطنية الصادقة إلى لم  الشمل والتئام 
الفاعلة واجتماع اإلطار القيادي لصياغة استراتيجية وطنية وبرنامج كفاحي ونضالي يستند لحماية 
حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لم يلق اهتماما وال قبوال من عباس الذي ظل مصرا على اللقاء 

وة حركته لرئيس السلطة وجدد شهاب دع بالمحتل وفتح أبواب مكتبه للتيارات الصهيونية المختلفة".
لد"تجاوز مسار التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي وترك الرهان على العملية السياسية ومواق  الدول 
الراعية لها... فال زال هناك فرصة للوحدة والمصالحة التي تستجيب للوقائع والمستجدات ولصوت 

 قها وتبصر األهدا  الوطنية جيدا".الجماهير الهادر في مسيرات العودة وللمقاومة التي تعر  طري
 24/9/2018، فلسطين أون الين
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 قبل ذهابه لألمم المتحدة غزةعن رفع العقوبات ": كان يتوجب على عباس الديمقراطية" .07
ذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة، أن : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 

عليه أن يطبق عدة خطوات قبل ذهابه إلى نيويورك، أبرزها رفع  رئيس السلطة محمود كان يتوجب
العقوبات الجماعية كافة عن قطاع غزة، والعمل على التخفي  من حدة الحصار اإلسرائيلي 

وأوضح أبو ظريفة في  المفروض على القطاع، إلى جانب العمل الجاد على إنهاء االنقسام الداخلي.
من المفترض أن يطبق عباس قرارات المجلس المركزي حديس لصحيفة "فلسطين"، أنه كان 

والوطني، المتعلقة بالتحلل من التزامات اتفاقية أوسلو، وسحب االعترا  بدولة االحتالل ووق  كافة 
أشكال العالقة معه، مضيفا، كان من المفترض كذلك أن يقطع العالقة مع اإلدارة األمريكية خاصة 

 عدوانه المتواصل على الحقوق الفلسطينية".بعد إغالق مكتب منظمة التحرير و 
 24/9/2018، فلسطين أون الين

 
 إال نفسه في األمم المتحدة عباس لن يمثل في خطابه": األحرار" .08

شدد الناطق باسم حركة األحرار، ياسر خل ، على أن "رئيس السلطة : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
إال نفسه كونه، ما زال يصر على اتباع سياسة  دةفي األمم المتح محمود عباس لن يمثل في خطابه

التفرد وعدم إشراك فصائل منظمة التحرير على األقل في أي قرار وطني، فضال عن أنه ما زال 
ودعا خل  إلى االنتفاض في  يتعنت بإنهاء االنقسام ومالحقة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة".

حقيته في تمثيل الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار وجه عباس للتأكيد على عدم شرعيته أو أ
السلطة بفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة وقطع رواتب المحررين واألسرى في سجون 

 االحتالل اإلسرائيلي.
 24/9/2018، فلسطين أون الين

 
 الهجوم على عباسفي مب احماس بالكف عن التساوق مع حمالت تر يطالب "ثوري فتح"  .09

أكد المجلس الثوري لحركة فتح دعمه للرئيس محمود عباس والشرعية الوطنية الفلسطينية  :رام هللا
التجمع في الميادين الرئيسة للمدن، بالتزامن مع خطاب  إلىالتي تمثلها منظمة التحرير، ودعا 

 الرئيس على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس المقبل.
السر، يوم االثنين، إلى تكثي  االعتصام في الخان  أمانة ودعا ثوري فتح في بيان، صدر عن

ميدانية في  إبداعاتمن هدمه وتشريد أهالي القرية، والى  اإلسرائيلياألحمر، لمنع جيع االحتالل 
وطالب بتعرية الخارجين على الص  الوطني، مطالبا "حماس" بالك  عن  إطار المقاومة الشعبية.
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وحكومة االحتالل في الهجوم على رمز الشرعية الرئيس محمود  ترمب إدارةالتساوق مع حمالت 
 عباس، ووصفت ذلك بالخروم على القيم الوطنية.

 24/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تتهم حماس بشن  حملة اعتقاالت بحق  كوادرها بغزة فتح .21
ادرها في قطاع غزة خدمة لالحتالل حملة االعتقاالت ضد قياداتها وكو  اعتبرت فتح: رام هللا

رهاب الجماهير المؤيدة  اإلسرائيلي، ومحاولة يائسة من حماس لضرب ركائز العمل الوطني، وا 
وجددت الحركة، في بيان لها، مساء يوم االثنين، التأكيد على بقائها  للشرعية والرئيس محمود عباس.

الوطنية، والنهج السياسي الوطني للرئيس في خندق الدفاع األول عن القضية والشرعية والثوابت 
وأكدت مضي قادتها وكوادرها ومناضليها في قطاع غزة برسالتهم الوطنية وتمسكهم  محمود عباس.

جراءات "حماس" القمعية في هذه الفترة.  بمبادئها وأهدا  شعبنا رغم اإلرهاب واالعتقاالت والتنكيل وا 
ردا عمليا على جهود المصالحة ومقترحات القيادة  واعتبرت "فتح" تصاعد وتيرة جرائم "حماس"،

 إلنهاء حالة االنقالب واستعادة قطاع غزة إلى نظام وقانون الشرعية الفلسطينية.
 24/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسلحون مجهولون يعتدون على المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة .20

مجهولون ظهر أمس بالضرب على الدكتور عاط  أبو سي  المتحدس  اعتدى مسلحون سن جبر:ح
 باسم حركة فتح في قطاع غزة بينما كان عائدا بسيارته مع مرافقه إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي تفاصيل حادثة االعتداء أوق  مسلحون كانوا يستقلون سيارات مدنية ودراجات نارية سيارة أبو 
القرب من أبرام الكرامة شمال مدينة غزة، واعتدوا عليه بأعقاب المسدسات سي  بينما كان يمر ب

 وأصابوه ومرافقه الشاب محمد عقل بجروح متفاوتة نقال إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العالم.
مسلحين أوقفوهما  8وقال عقل وهو أحد كوادر حركة فتح المعروفين في محافظة شمال غزة إن نحو 

الثة من بعد ظهر أمس بقوة السالح قبل أن يوجهوا ضربات قوية على الرأس بأعقاب عند الساعة الث
المسدسات وهم يصرخون )وصلوا هذا الكالم إلى رام هللا( مؤكدا أن المسلحين لم يكونوا يلبسون أي 

وأكد عقل لد"األيام" أن أبو سي  أوق  السيارة معتقدا أن  مالبس أو إشارات تدل على هويتهم.
ين كانوا يريدون طلب مساعدة أو شيء من هذا القبيل، إال أنه تفاجأ باالعتداء الوحشي، المسلح

وفي أعقاب االعتداء الذ  مؤكدا أنه لم يستطع التعر  إلى أي من المسلحين الذين هاجموهما.
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المعتدون بالفرار من المكان فيما جرى نقل أبو سي  ومرافقه إلى المستشفى حيس تم إخضاعهما 
 الطبي المكث  لالطمئنان على سالمتهما.للفحص 

 25/9/2018األيام، رام هللا، 
 

 سيف بغزة "الديمقراطية" و"الشعبية" تدينان االعتداء على أبو .22
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم االثنين، بشدة،  :وفا

سي ،  فتح وعضو المجلس الثوري للحركة عاط  أبواالعتداء الذي تعرض له الناطق باسم حركة 
لمستشفى الشفاء ورضوض نقل على إثرها  على يد مسلحين مجهولين بغزة أسفر عن إصابته بجروح

ووصفت الجبهة الديمقراطية هذه الخطوة بأنها سابقة خطيرة تمس حرية العمل  بغزة لتلقى العالم.
 مسؤولة بالكش  عن الجناة وتقديمهم للعدالة.السياسي في قطاع غزة، داعية كافة الجهات ال

من جانبها، أكدت الشعبية في تصريح صحفي، على "ضرورة صون حرية الرأي والتعبير 
واالختال ، ورفضها لسياسة تكميم األفواه، أي اا كانت الجهة التي تق  خل  هذا االعتداء"، مطالبةا 

ت االعتداء وأسبابه، بما يضمن محاسبة أجهزة أمن حماس بمالحقة الجناة، والكش  عن مالبسا
 مرتكبيه، وعدم تكرار مثل هذه االعتداءات المشينة والمسيئة.

 24/9/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 : ملف اغتيال النايف سيبقى مفتوحًا حتى الثأر من القتلة"الشعبية" .23
ل الشهيد عمر الناي ، سيبقى أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن  مل  جريمة اغتيا: رام هللا

االثنين: إن جريمة اغتيال  لها يوموقالت الجبهة في بياٍن  مفتوحاا حتى الثأر من القتلة والمتآمرين.
الشهيد عمر الناي ، التي ال يزال ملف ها مفتوحاا حتى الثأر من القتلة والمتواطئين كافة، تضعنا )قوى 

ام مهم ة مركزية، بمالحقة كل الفاسدين وسماسرة الموت ومؤسسات ومناضلين وجاليات فلسطيني ة( أم
لوا السفارات الفلسطينية حول العالم لكمائن يدستدَرم إليها المناضلون بهد   والتطبيع، الذين حو 
تصفيتهم معنوي اا وجسدي اا، وهو ما حدس مع الشهيد الناي  الذي جرى استدراجه وتصفيته، في 

ارت إلى أن  ما جاء من نتائج في تحقيق الصحفي البيقاوي ال يعفي وأش العاصمة البلغارية، صوفيا.
وزارة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة، وكذلك جهاز مخابراتها من مسؤولياتهم تجاه دماء الشهيد 

يوماا، مكس خاللها الشهيد طريدا في السفارة  70عمر الناي ، والتقصير في تأمين الحماية له طوال 
 مفروض أن ها مالذ آمن لكل  فلسطيني، بل ولكل  الجئ سياسي يلجأ لها.التي من ال

 24/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 البطش: خيار شعبنا ليس االعتراف باالحتالل .24
قال عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطع : غزة

وأضا  في كلمة له خالل فعاليات المسير  باالحتالل اإلسرائيلي.إن خيار شعبنا ليس االعترا  
البحري التاسع لكسر الحصار، شمال قطاع غزة: "رسالتنا للجمعية العامة لألمم المتحدة بأن شعبنا لن 

وشدد على أن كل محاوالت االلتفا  على  يقبل ببقاء الحصار واالحتالل اإلسرائيلي ولن يعتر  به".
لن تنجح، قائال: "نقترب من العدو أكثر ومسيراتنا متواصلة حتى إسقاط صفقة القرن مسيرات العودة 
 وتابع: "ماضون في كتابة تاريخ مشر  لشعب يستحق الحياة والحرية والعودة". ورفع الحصار".

 24/9/2018، فلسطين أون الين
 

 حماس تدين جريمة استهداف القوات المسلحة اإليرانية .25
ة استهدا  القوات المسلحة اإليرانية في مدينة األهواز جنوب غربي  إيران، دانت حركة حماس جريم

وقدمت حركة حماس في تصريح صحفي خالص  الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
التعازي والمواساة للقيادة اإليرانية وللشعب اإليراني وألهالي الضحايا ولذويهم، متمنيةا الشفاء العاجل 

 الجرحى، وأن تنعم إيران وسائر بالد العرب والمسلمين باألمن واالستقرار واألمان.للمصابين و 
 22/9/2018موقع حركة حماس، 

 
 24خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ  .26

إن  األسير في سجون  ،في بيان صحفي ،قالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء واألسرى": رام هللا
عن  مفتوحاا  خضر عدنان ما يزال يخوض إضراباا حركة الجهاد، ، القيادي في االحتالل اإلسرائيلي

العتقاله التعسفي ومنعه من زيارة محاميه أو عائلته حيس ال  على التوالي؛ رفضاا  24الطعام لليوم الد 
 تعر  ظروفه الصحية المتردية جراء اإلضراب واإلهمال الطبي.

 25/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من حماس لالعتقال اإلداري ل قيادياً االحتالل يحو   .27
رام هللا: داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلية الليلة قبل الماضية، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، 
نجم عنها اعتقال عدد من الشبان. وحولت أسيرين أحدهما قيادي في حركة حماس، واآلخر باحس 

في قرية الخان األحمر شرق القدس، فعالياتهم قانوني لالعتقال اإلداري، فيما واصل المعتصمون 
 السلمية رفضا ألوامر الهدم اإلسرائيلية.
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المحاكم العسكرية اإلسرائيلية أصدرت قرارا بتحويل  إحدىوفي السياق ذكرت مصادر فلسطينية، أن 
وحسب المصادر فإن المحكمة اإلسرائيلية  القيادي في حماس، رأفت ناصي  لالعتقال اإلداري.

 القيادي ناصي ، من مدينة طولكرم شمال الضفة، لالعتقال اإلداري، مدة أربعة أشهر. حولت
 25/9/2018، لندن، القدس العربي

 
 ةلسوري 300أس  صواريخ تحذر بوتين من تسليم منظومة "إسرائيل" .28

ووكاالت: حذر رئيس الوزراء ، هبة محمد دمشق، عن 25/9/2018القدس العربي، لندن،  ذكرت
ي بنيامين نتنياهو، أمس اإلثنين، الرئيس الروسي فالديمير بوتين من تسليم دمشق نظام اإلسرائيل

 الصاروخي. 300-أس
وكتب عوفير غينديلمان المتحدس باسم نتنياهو على تويتر بعد اتصال بين الزعيمين "قال رئيس 

خطار في المنطقة". الوزراء نتنياهو إن نقل أنظمة أسلحة متطورة إلى أيِد غير مسؤولة سيزيد من األ
 وأضا  أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها".

 الدفاعية المتطورة. 300جاء ذلك بعد إعالن وزارة الدفاع الروسية أنها ستزود النظام السوري بمنظومة أس 

مصادر سياسية  ، أنتل أبيبمن نظير مجلي  ، عن25/9/2018الشرق األوسط، لندن،  وأضافت
ب قالت إن نتنياهو أمر وزراءه وغيرهم من المسؤولين باالمتناع عن إطالق التصريحات في تل أبي

التي قد تزيد من لهيب الغضب الروسي وترك المسألة لعالجه هو شخصيا ومن يختار من الوزراء 
والجنراالت لمساعدته في هذه المهمة. وسمح فقط للجيع أن يصدر بيان توضيح يرد فيه على 

 وسية إلسرائيل بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة. االتهامات الر 
وبموجب المصادر السياسية في تل أبيب، فإن نتنياهو قرر أن يسعى للقاء بوتين في أقرب وقت 
ممكن، أي قبل أن تنقضي المدة التي حددتها روسيا لتزويد سوريا بالصواريخ )أسبوعان(. وأعرب 

قضية تزويد "عن "تفاؤله الحذر" من نجاح مهمة نتنياهو، وقال:  مصدر سياسي مقرب من نتنياهو
، مطروحة على جدول األعمال بين موسكو ودمشق منذ سنوات طويلة، 300سوريا بصواريخ إس 

 ."وفي كل مرة كنا نهب لمنع تنفيذها
 

 ات غالف غزةعمر حريقًا في مست 19اندالع  .29
اندلعت أمس، في  حريقاا  19يلية إن أكثر من وكاالت: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائال

وأكدت الصحيفة، أن الحرائق  مناطق غال  غزة، بفعل البالونات الحارقة، المنطلقة من قطاع غزة.
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اندلعت في أحراع ناحال عوز، وداخل مستوطنة نير اسحق، وكفار عزة، وكيسوفيم، إضافة إلى 
 حرائق أخرى اندلعت في النقب الغربي.

 25/9/2018م هللا، األيام، را
 

 سقوط طائرة ُمسي رة لالحتالل شمال غزة .31
أعلن الناطق بلسان جيع االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين، عن فقدان الجيع : القدس المحتلة

لطائرة تصوير صغيرة داخل قطاع غزة، فيما أكدت مصادر محلية أنها مخصصة إلطالق قنابل 
فإن طائرة تصوير صغيرة تابعة للجيع سقطت في المنطقة  وحسب موقع "واال" اإلسرائيلي الغاز.

 الحدودية مع قطاع غزة خالل تصويرها للتظاهرات.
وأكدت مصادر محلية أن الطائرة المدسقطة كانت تستخدمها قوات االحتالل إلطالق قنابل الغاز على 

 المتظاهرين على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.
 24/9/2018، فلسطين أون الين

 
 شبكات اتصال إسرائيلية تعمل في فلسطين بشكل غير قانوني 8  .30

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها األناضول، يوم الثالثاء، : األناضول ،محمد خبيصة - رام هللا
وأوردت  شبكات اتصاالت إسرائيلية تعمل في األراضي الفلسطينية، بشكل غير قانوني. 8عن وجود 

"، أن الحصة 2018عها اليوم على هامع أعمال مؤتمر "إكسبوتك فلسطين الوثيقة، التي جرى توزي
وتعمل في السوق المحلية  بالمائة. 17السوقية لشركات االتصاالت اإلسرائيلية في السوق الفلسطينية 

شركتا اتصاالت خليوية، هما "جوال" و"أوريدو فلسطين"، تقدمان خدمات االتصال الالسلكي والجيل 
وأشارت الوثيقة، إلى أن  وتلتزمان بقوانين العمل واالستثمار والشركات المعمول بها.(، 3Gالثالس )

أل  شريحة،  600عدد الشرائح )بطاقات الهوات ( اإلسرائيلية الفعالة في السوق الفلسطينية، يبلل 
سوق وال تقدم الشركات اإلسرائيلية العاملة في ال .2020متوقعةا أن يرتفع الرقم إلى مليون بحلول 

 المحلية، أية التزامات مالية )ضرائب، رسوم( للخزينة الفلسطينية.
مليون دوالر(  99مليون شيكل ) 355وترى الوثيقة، أن الفلسطينيين الحاملين للشرائح اإلسرائيلية، يدفعون 

 32.5مليون شيكل ) 116في المقابل، خسرت الخزينة الفلسطينية ما قيمته  سنويا، مقابل استخدامهم لها.
وتصعد خسارة  ، على شكل ضرائب ورسوم نتيجة استخدام الشرائح اإلسرائيلية.2017مليون دوالر( في 

 ، وفق الوثيقة.2020مليون دوالر(، بحلول  60.6مليون شيكل ) 217الخزينة الفلسطينية، إلى 
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وهو ما والشهر الماضي، قررت شركات االتصاالت اإلسرائيلية، توسيع شبكاتها في الضفة الغربية، 
ا جديداا للبس. 65تم البدء بتنفيذه لزرع   برجا

أجرته األناضول، استنادا إلى بيانات لد "جوال وأوريدو فلسطين"، بلل عدد مشتركي  بحس ووفق
 ماليين شريحة. 4.3، نحو 2018الشركتين حتى نهاية النص  األول 

 25/9/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 خدم العالج للتنكيل باألسرى المرضىإدارة معتقالت االحتالل تست .32
المعتقلين واألسرى الفلسطينيين، وال  تدواصلد قوات االحتالل تصعيد جرائمها بحق  : وفا ،48عرب 

سي ما األطفال منهم، وال تكتفي باعتقالهم وحرمانهم من حريتهم، إنما تقوم باالعتداء عليهم وضربهم 
مراكز التوقي  اإلسرائيلية، لتبدأ هناك جولة جديدة من بوحشية منذ لحظات االعتقال األولى وصوال ل

 التنكيل والمعاملة المهينة، وفقاا لما أك دته هيئة شؤون األسرى والمحررين.
وأصدرت الهيئة، يوم اإلثنين، تقريراا شمل عدة شهادات أدلى بها شبان وفتية فلسطينيون تم اعتقالهم 

 .مؤخرا وزجهم في معتقل "مجدو"
دارة معتقالت االحتالل، حق األسرى في العالم، كأداة لفرض مزيد من اإلجراءات وتستخدمد إ

التنكيلية بحقهم، حيس تنتهج سلسلة من اإلجراءات لتنفيذ ذلك، أبرزها عمليات المدَماطلة في إجراء 
 الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وتقديم أدوية ال تناسب الحالة الصحية لألسير.

الذي أصدره نادي األسير يوم اإلثنين، بي ن أن المئات من األسرى ينتظرون منذ سنوات وفي التقرير 
أن تدَقدَّم لهم العالجات المناسبة، جزء منهم استشهد بعد استفحال المرض ووصوله إلى مراحل 

 متقدمة، حتى أصبح تقديم العالم خطوة متأخرة.
تكالي  عالم أبنائهم في معتقالت االحتالل، ولم تتردد سلطات االحتالل بدفع ذوي األسرى تحمُّل 

رغم أن القانون يفرض عليها بتوفير العالم الكامل لهم. ويدضا  إلى ذلك رحلة العذاب التي ترافقهم 
جراء نقلهم عبر عربة "البوسطة"، فعدد كبير من األسرى المرضى يمتنعون عن الذهاب للعالم 

ي بعض األحيان أياما، وتكون في أغلب نتائجها هي بسبب عملية النقل القاسية، والتي تستغرق ف
عودة األسير إلى حيس كان دون أن يدحقق هد  نقله وهو العالم، عدا عن بعض االعتداءات التي 

ووصل عدد األسرى المرضى، وفقا لعمليات التوثيق، إلى  تنفذها قوات االحتالل أثناء عملية نقلهم.
عون في معتقل "الرملة"، وجزء كبير من المرضى هم من أسيرا يقب 16أسير، منهم  700أكثر من 

وقام محامو نادي األسير خالل شهر  .2015الجرحى تحديدا ممن أدصيبوا خالل الهبة الشعبية عام 
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أيلول الجاري، بعدة زيارات لمجموعة من األسرى في معتقل "الرملة" ومعتقل "إيشل"، ووث قوا بعض 
 الحاالت التي تمت زيارتها.

 24/9/2018، 48عرب 
 

 في غزة "األونروا"شامل يعم مؤسسات  إضراب .33

ونروا( احتجاجاا على قرارها فصل األعم  اإلضراب الشامل أمس مؤسسات ): فتحي صب اح -غزة 
 موظ  يعملون ضمن برنامج الطوارئ والصحة النفسية، وتقليص بعض خدماتها. 1000حوالى 

ونروا" في قطاع غزة أبوابها، استجابةا األة التابعة لد"وأغلقت المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمي
أل  تلميذ  200لدعوة أطلقها االتحاد العام لموظفي الوكالة األربعاء الماضي. ولم يتوجه أكثر من 

أل  موظ  منازلهم، وامتنعوا عن العمل، في حين شل  13 حواليوتلميذة إلى مدارسهم، فيما التزم 
 اكز الصحية أيضاا.اإلضراب المستوصفات والمر 

أل  موظ  بدعوى وجود أزمة مالية  حواليوكانت "أونروا" قررت في تموز )يوليو( الماضي، فصل 
مليون دوالر بعد وق  اإلدارة األمريكية تمويلها المنظمة الدولية، والبالغة قيمته نحو  200تقدر بنحو 

 ا على الفلسطينيين.مليون دوالر سنوياا، في إطار سياسة العقوبات التي تفرضه 368
دارة  وأتى اإلضراب الشامل بعد فشل عدد من الوسطاء في التوصل إلى حل أو اتفاق بين االتحاد وا 

 ونروا.األ
وقالت نائب رئيس االتحاد العام لموظفي "أونروا" الطبيبة أمال البطع إن "اإلضراب يأتي في ظل 

صرارها على عدم تجاوب إدارة أونروا مع االتحاد وتنصلها من االتفا قات التي تم التوصل إليها وا 
وأكدت البطع "انسداد أدفق الحل مع إدارة أونروا، خصوصاا بعد تجميد االتحاد  عدم حل مشكالتهم".

 التواصل معها لعدم التزامها التفاهمات المتَفق عليها، واستمرار قرارات الفصل وتقليص الخدمات".
دعا إليه االتحاد اليوم )أمس( في كل مرافق أونروا في واعتبرت البطع أن "اإلضراب العام الذي 

قطاع غزة، واحدة من الخطوات التصعيدية إلى حين تراجع اإلدارة عن قراراتها كافة في حق 
 الموظفين، خصوصاا القرارات األخيرة المتعلقة بأل  موظ ".

في مدينة غزة احتجاجاا  وكان عدد من الموظفين المفصولين أغلق فجر األحد المقر اإلقليمي للوكالة
على عدم تراجعها عن قرار فصلهم. وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي صوراا 

 إلغالق المقر ووضع الفتات على أبوابه ومقاعد جلوس أمامه.
 25/9/2018، الحياة، لندن
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 اتعمر ألف دونم لحماية المست 55عيسى: معسكرات جيش االحتالل مقامة على حنا  .34
حنا عيسى،  .رام هللا: حذر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د - أمد

في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر منظماته  االحتاللمن االستيطان الصامت الذي ينفذه كيان 
ال، "وفقا الحكومي، وق االستيطانبدعم كامل غير معلن من حكومته، مشيراد أن ذلك يفوق خطره 

، وموازنة االستيطان %1000ما نسبته  2018لمؤشرات إعالمية فإن االستيطان زاد في مطلع عام 
 503، حيس بلل مجموع المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلل %600 إلىتضاع  

يد عن دونماا من األراضي الفلسطينية، وعدد المستوطنين فيها يز  200,000حو نمستعمرات تلتهم 
مليون، وهذا األمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقيات 
سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  سرائيل واألردن وا  السالم التي وقعت بين إسرائيل ومصر وا 

 لمحتلة".، ولم تستطع تحقيق حماية لمدينة القدس ااالستيطانفجميعها لم تتمكن من إيقا  
جدير بالذكر أن المستعمرات اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة 

دونماا؛ بحجة األمن؛ وتعتبر هذه المساحات احتياطي استيطاني قد  435,000حو نتغلق ما مساحته 
ط على أراضي الضفة سقطت بقبضة االحتالل بحكم األمر الواقع، وأن معسكرات جيع االحتالل فق

دونم. علما أن مجموع مساحات األراضي  55,000الغربية لحماية هذه المستعمرات مقامة على 
حو نالضائعة من الفلسطينيين بسبب االستيطان وحماية المستعمرات وطرقها والجدار العازل يبلل 

ة مساحة األراضي من مجموع مساحة الضفة الغربية، وان نسب %33كم وهذه تشكل ما نسبته  1,864
من  %60حو ن( والتي تخضع للسيادة التامة اإلسرائيلية من أراضي الضفة الغربية Cالمصنفة )

 مجموع مساحة الضفة الغربية.
 25/9/2018أمد لإلعالم، 

 
 للهدم معتصمو الخان األحمر يزرعون األشجار رفضاً  .35

داخل قرية الخان األحمر، الواقعة شرق  على التوالي، 20رام هللا: تواصل االعتصام المفتوح لليوم الد 
 مدينة القدس، والمهددة بالهدم وتشريد سكانها، بأوامر من قبل إسرائيل لصالح مشروع استيطاني كبير.
وزرع يوم أمس المتضامنون األجانب وكذلك نشطاء المقاومة الشعبية السلمية، عشرات األشجار في 

الرافضة لعملية الهدم، خاصة بعد إنذار سلطات االحتالل القرية، ضمن الرسائل الفلسطينية الشعبية 
 للسكان بشكل رسمي بإخالء المكان قبل األول من تشرين األول/ أكتوبر المقبل.

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان عبد هللا أبو 
". ودعا اإلسرائيليةوثبات األهالي في وجه آلة القمع رحمة "إن هذه الخطوة تأتي للتعبير عن صمود 
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إلى "رفع مستوى التضامن واإلسناد" ألهالي الخان األحمر، خاصة مع اقتراب موعد الهدم الذي 
 حددته سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
فلسطيني، أكثر من نصفهم من األطفال، وتضم القرية التي  200ويقطن قرية الخان األحمر نحو 

مدرسة تقدم خدماتها ألطفال القرية  1967ها ساكنوها قبل احتالل إسرائيل للضفة الغربية عام يقطن
وتريد إسرائيل من وراء  ومناطق مجاورة، وهي مهددة أيضا بالهدم، في إطار المخطط اإلسرائيلي.

اسم تجمعا مهددا بالهدم، تنفيذ مشروع استيطاني كبير يعر  ب 64هدم هذا المكان، وهو واحد من 
"E1 وهدفه فصل مدينة القدس المحتلة عن المناطق الفلسطينية، وكذلك فصل مناطق شمال ،"

 الضفة الغربية عن جنوبها.
 25/9/2018، لندن، القدس العربي

 
 عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل مسيرًا بحريًا شمال غزة  .36

اا بالرصاص الحي أحدهم مواطن 50أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء يوم االثنين، عن إصابة 
خطيرة جداا وباالختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود بحرية االحتالل على جموع 

 المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غرب قطاع غزة.
وكان المئات من المواطنين احتشدوا قبالة شاطئ شمال غزة، على مقربة من الحدود البحرية مع 

ل اإلسرائيلي، فيما أشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية على مقربة من شاطئ بحر شمال االحتال
 القطاع، للتغطية على قناصة االحتالل الذين يستهدفون المواطنين العزل في المنطقة.

وتمكن عدد من الشبان من رفع العلم الفلسطيني عدة مرات على السيام الحدودي البحري عند "زكيم" 
وفتحت زوارق االحتالل الحربية  لشبان من فتح نقاط تظاهر جديدة على السيام البحري.كما تمكن ا

 نيرانها صوب المواطنين ما أدى إلى وقوع عدد كبير من المصابين.
 24/9/2018، األيام، رام هللا

 
 إدانة شعبية ورسمية واسعة لالعتداء على رئيس بلدية بيت لحم واعتقال المنفذ .37

عتقل جهاز المخابرات العامة بعد ظهر أمس في مدينة دورا شابا كان اعتدى في ا  حسن عبد الجواد:
 وقت سابق من يوم أمس، على رئيس بلدية بيت لحم وألحق به إصابة بسيطة.

وقال مصدر أمني إن جهاز المخابرات في الخليل اعتقل الشاب الذي اعتدى على رئيس البلدية 
 حافظة الخليل، عقب تنفيذه االعتداء.سلمان، بعد فراره إلى م أنطونالمحامي 
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وكان سلمان قد أصيب بجروح في وجهه صباح أمس، بعد قيام شاب باالعتداء عليه بآلة حادة، 
 خالل جولة تفقدية له في األسواق بالقرب من مبنى البلدية.

ة بيت وقال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد عالء الشلبي قبل اعتقال المنفذ: إن رئيس بلدي
لحم تعرض العتداء من قبل أحد أصحاب البسطات بالمدينة، مضيفا إن الشرطة تعر  منفذ 

نها تعمل على اعتقاله وجلبه للعدالة ألخذ المقتضى القانوني بحقه.  االعتداء على رئيس البلدية، وا 
يت لحم واستنكر مجلس بلدية بيت لحم وأدان "بأشد  العبارات االعتداء اآلثم على رئيس بلدية ب

دانته  المحامي انطون سلمان ظهر أمس، في منطقة المنارة في المدينة"، وأكد "رفضه القاطع وا 
الشديدين لهذا االعتداء الجبان الخارم عن تقاليد وأعرا  شعبنا الفلسطيني والذي ارتدِكَب من ِقَبل أياٍد 

 ظالمية حاقدة تعتقد بأنها فوق القانون".
نظمت بلدية بيت لحم، والقوى والمؤسسات الوطنية في المدينة،  وفي وقت الحق من مساء أمس،

وشارك في االعتصام رئيس وأعضاء بلدية بيت  اعتصاما في ساحة المهد احتجاجا على االعتداء.
 لحم، وممثلو القوى والمؤسسات الوطنية ورجال الدين، وحشد كبير من مواطني المدينة والمحافظة.

ا االعتداء اإلجرامي، ودعوا إلى مواجهة اإلخالالت بالنظام العام بتطبيق وأكد المتحدثون إدانتهم لهذ
 القانون، وتحصين المجتمعات المحلية برؤية مجتمعية تحفظ السلم األهلي، في المحافظة.
 25/9/2018، األيام، رام هللا

 
 أمريكيون من أصول فلسطينية يطالبون ترامب بالتراجع عن قراراته .38

من أصول فلسطينية وأبناء الجالية الفلسطينية الذين يعيشون في الواليات عبر أمريكيون : وفا
المتحدة، عن قلقهم ومخاوفهم من اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضد 
الشعب الفلسطيني، واعتبروها انحيازاا غير مقبول لصالح "إسرائيل" وال تعكس مصالح الواليات 

 ا أنها تخال  الدستور األمريكي والمبادئ واألسس التي أنشئت عليها الواليات المتحدة.المتحدة، كم
ووصل عدد الرسائل التي وجهها األمريكيون الفلسطينيون وغيرهم من أبناء الشعب األمريكي 
المناصرين للحقوق الفلسطينية اعتماداا على المواثيق واألعرا  الدولية، إلى أل  رسالة تم تقديمها 
لإلدارة األمريكية على شكل عريضة إلكترونية أطلقها المجلس الفلسطيني في الواليات المتحدة، والذي 
 يعتبر البيت الجامع لألغلبية العظمى من المؤسسات العاملة من أجل القضية الفلسطينية في أمريكا.

قوي وقاس، هي  وأكدت العريضة أن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين بمستوى
سياسات مثبطة للهمم وقاسية من شأنها أن تترتب عليها آثار ضارة. وأضافت أن االستهتار الفاضح 
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بالحكم والمستوى السياسي الفلسطيني ال يؤدي فقط إلى اإلضرار بالفلسطينيين، بل إنه يثبت أيضاا 
 الشرعي للشعب الفلسطيني.أن إدارة ترامب ال تؤمن بأي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو التمثيل 

 25/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 تسرب مدرسي في عين الحلوة .39
تلقي الضائقة المعيشية على كاهل األهالي في مخيم عين الحلوة لالجئين : انتصار الدنان -صيدا 

م الفلسطينيين، في صيدا، جنوب لبنان، عبئاا كبيراا، فال يعودون قادرين على تأمين مستلزمات أبنائه
 الحياتية، من مأكل، وملبس، قبل الحديس عن مستلزمات التعليم.

ي دونالد ترامب، قطع تمويل بالده عن وكالة "األونروا" ليؤجج خو  جاء قرار الرئيس األمريك
األهالي والتالميذ على حد  سواء، في عين الحلوة كما في غيره من مخيمات اللجوء الفلسطيني. ففي 

سبق عدد من الفتية  حال إغالق مدارس "األونروا" لن يجد التالميذ أي  أفق لمتابعة تعليمهم.
حتماالت، بمغادرة مقاعد الدراسة ألسباب مختلفة، أبرزها العمل. في كل  الفلسطينيين هذه اال

األحوال، يعتبر كثيرون أن  إنهاء الفلسطيني في لبنان دراسته لن يفيده بشيء إذ إن ه ممنوع من العمل 
 في معظم المهن التي يتخصص فيها.

 25/9/2018، العربي الجديد، لندن
 

 الوراثة رهام سمون.. مقدسية تبدع بأبحاث .41
رهام سمون مقدسية كانت تدرس مادة األحياء سابقا، واكتشفت في أعمالها البحثية عددا من الطفرات 
الجينية في اإلنسان، وتواصل عملها على اكتشا  المزيد منها، وتتبع كل ما يتعلق بالحيوانات 

 والنباتات واإلنسان.
المتنوعة، وهي متخصصة في الوراثة تقضي رهام وقتها في عمليات التشريح والتجارب العلمية 

الجزيئية وعالقتها ببعض األمراض، وتعمل باحثة في قسم أبحاس السرطان بكلية الطب في مشفى 
حصلت الباحثة المقدسية على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية على  هداسا عين كارم.

 دينة القدس.اكتشافاتها، وهي من الشخصيات المميزة علميا وأكاديميا في م
 24/9/2018، الدوحة، الجزيرة
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 للخطر األساسيةالبنك الدولي: اقتصاد غزة في حالة انهيار وشح السيولة يعرض الخدمات  .40
كش  تقرير جديد للبنك الدولي أن االقتصاد في قطاع غزة آخذ في االنهيار تحت وطأة : القدس

خيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة األ
المعونة كافية لحفز النمو. وقد أسفر ذلك عن وضع مثير للقلق، حيس يعاني شخص من كل اثنين 

 .%70من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 
 27لجنة االرتباط الخاصة في نيويورك في وسيتم تقديم أحدس تقرير للبنك الدولي إلى اجتماع 

، وهو اجتماع على مستوى السياسات يدعقد مرتين كل عام لتقديم المساعدة 2018سبتمبر/ أيلول 
اإلنمائية إلى الشعب الفلسطيني. ويدسلِ ط التقرير الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجهها 

 فترة القادمة.االقتصاد الفلسطيني، ويدحدِ د االحتياجات في ال
في  %6ويشير التقرير إلى أن االقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلل معدل النمو سالب 

، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين. ومع أن الحصار الذي 2018الربع األول لعام 
رت في اآلونة األخيرة مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّ 

على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 
مليون  50مليون دوالر، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة األمريكية الذي يتراوح بين  30
دة لغوس وتشغيل الالجئين مليون دوالر سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة األمم المتح 60و

الفلسطينيين. ومع أن الوضع في الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، فإن 
النمو الذي كان يحركه االستهالك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط 

 االقتصادي بشدة في الفترة المقبلة.
يض عن التدهور االقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات األجنبية ولم يعد ممكنا اآلن التعو 

التي هبطت هبوطاا مطرداا، وال بنشاط القطاع الخاص الذي ال يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على 
الحركة، والحصول على المواد األساسية، والتجارة. عالوةا على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية 

للسلطة الفلسطينية مجاالا يذكر لمد يد العون. ومع انخفاض التمويل الذي يدقدِ مه العامة ال يدع 
مليار دوالر من المتوقع أن تبلل الفجوة التمويلية  1.24المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 

مليون دوالر. وفي ظل هذه الظرو ، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع  600
سرائيلي الذي صدر في اآلونة األخيرة ويقضي بحجب إيرادات المقاصة )الضرائب وضريبة القيمة اإل

 مليون دوالر سنوياا.  350المضافة التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية( التي تقدر بنحو 



 
 
 
 

 

 25 ص             4745 العدد:             9/25/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

زة، نهج يجمع ويدشدِ د تقرير البنك الدولي على ضرورة اتباع نهج متوازن في معالجة األوضاع في غ
بين التدابير الفورية لمواجهة األزمة، وخطوات إليجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة. ومن بين التدابير 
 الفورية ضمان استمرار الخدمات األساسية مثل الطاقة، والمياه، والصر  الصحي، والرعاية الصحية.

 25/9/2018، البنك الدوليموقع 
 

 ن نداًء للدفاع عن األقصىيطلقا الهباششيخ األزهر و  .42
أطلق أحمد الطيب شيخ األزهر، ومحمود الهباع قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس : القاهرة

 الفلسطيني، يوم اإلثنين، نداءا للمسلمين؛ للدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك. 
عاصمة المصرية القاهرة، وفق جاء ذلك خالل لقاء الجانبين، بمقر مشيخة األزهر، شرقي ال

تصريحات للهباع نقلها بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة مساء اإلثنين. وأوضح البيان أن الطيب 
المبارك، الذي  األقصىوالهباع "أطلقا نداء عاجال لكل المسلمين للدفاع عن القدس والمسجد 

ن أن ذلك يأتي "في لحظة فارقة ظنت يتعرض للخطر والمؤامرة لتقسيمه وتهويده". وحذر الجانبان م
 دولة االحتالل )إسرائيل( أنها اللحظة المناسبة لالنقضاض على الحرم القدسي الشري ". 

واتفق الجانبان على "استمرار االتصاالت والمشاورات بين األزهر وفلسطين لتنسيق الخطوات العملية 
العدوانية التي تمس المدينة المقدسة  فيما يتعلق بجهود دعم وحماية القدس ومواجهة اإلجراءات

وجددا "رفضهما الكامل للقرارات األخيرة التي اتخذتها الواليات المتحدة بحق  وتراثها اإلسالمي".
 ت.غ  18:30الشعب الفلسطيني". ولم يصدر بيان عن األزهر بشأن تفاصيل اللقاء حتى الساعة 

 24/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 سعودي زارا مدرسة شهداء فلسطين عند مدخل عين الحلوة والتقيا مدراء مدارس األونرواالحريري وال .43
ثالثة عناوين حملتها زيارة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ورئيس بلدية 

المدخل  صيدا المهندس محمد السعودي لمدرسة شهداء فلسطين التابعة لوكالة األونروا والواقعة عند
 الغربي لمخيم عين الحلوة حيس التقيا مدراء مدارس األونروا في منطقة صيدا.

العنوان األول هو دعم األونروا باعتبارها الشاهد الحي الوحيد على قضية الالجئين الفلسطينيين 
 نها،عاألمريكية وق  التمويل  اإلدارةخاصة في ظل األزمة المالية التي تواجهها الوكالة جراء قرار 

حيس حرصت الحريري والسعودي بهذه الزيارة على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني ومن خالل 
 فلسطين. وأرضهوطنه  إلىاستمرارية عمل األونروا في العيع الكريم والتعليم والصحة حتى العودة 
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امن مع التحضيرات على صعيد منطقة صيدا إلحياء اليوم العالمي للتض إطالقالعنوان الثاني هو 
مشترك بين مدارس األونروا  أنشطةتشرين الثاني المقبل من خالل برنامج  29الشعب الفلسطيني في 

 والجوار.ومدارس الشبكة المدرسية لصيدا 
مدارس األونروا في منطقة صيدا بمشروع فرز النفايات من المصدر  إشراكالعنوان الثالس فهو  أما

لدية صيدا تحت شعار " صيدا بتعر  تفرز " وبالتعاون مع الذي أطلقته النائب الحريري برعاية ب
 صيدا.الشبكة المدرسية والمجتمع المدني وبلديات جوار 

وجرى خالل اللقاء التطرق إلى موضوع تسجيل الطالب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في صيدا 
اجل تأمين مقعد لكل تتابع هذا الموضوع مع وزير التربية من  أنهاالحريري الحضور  أبلغتحيس 
 فلسطيني.تلميذ 

الحريري نقلت إلى مدراء مدارس األونروا ومن خاللهم إلى المعلمين والطالب الفلسطينيين تحيات 
باألصدقاء واألشقاء من أجل تأمين األموال  االتصالالرئيس المكل  سعد الحريري وتأكيده على 

 األونروا.الالزمة لسد العجز في ميزانية 
الخطيب ومدير التعليم في األونروا  إبراهيمللقاء مدير منطقة صيدا في األونروا الدكتور شارك في ا

في الجنوب محمود زيدان وعضوا المجلس البلدي " عرب كلع وكامل كزبر " ومنسق عام الشبكة 
زكي السايس ومدراء مدارس األونروا في  NTCCالمدرسية لصيدا والجوار نبيل بواب وممثل شركة 

 المصدر.وتخلل اللقاء عرض لمشروع الفرز من  مخيماتها.و صيدا 
 .ثنى على مبادرة النائب الحريري ومأالخطيب الذي  إبراهيم .استهل اللقاء بكلمة ترحيب من د

 أنوتحدثت النائب الحريري فأكدت . السعودي باللقاء مع مدراء مدارس األونروا في منطقة صيدا
مدارس األونروا في كل األنشطة  إشراكسابقاا على صعيد  بدأتهما  إطارزيارتها اليوم ال تخرم عن 

والحيويات التربوية التي تشهدها مدينة صيدا وان حرصها على ضم مدارس األونروا إلى الشبكة 
 الخصوص.المدرسية في صيدا والجوار كان نابعا من قناعة راسخة بهذا 
ة" فجميعكم من مواليد في صيدا وعلى وتحدس السعودي فرحب بالحضور وقال كل الموجودين "صيادن

 واالجتماعية.تنظر بلدية صيدا إلى الفلسطينيين في المدينة وتدعم مطالبتهم بحقوقهم المدنية  األساسهذا 
 24/9/2018، المستقبل، بيروت

 
 السعودية: الشعب الفلسطيني يحتاج من المجتمع الدولي بأن يترجم التضامن معه إلى واقع ملموس .44

سفير السعودية في األمم المتحدة في جني  السفير عبد العزيز الواصل، أن المملكة  أكد: جني 
أخذت على عاتقها دعم جميع القضايا العربية واإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا 
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أن الشعب الفلسطيني يحتام من المجتمع الدولي بأن يترجم التضامن معه إلى واقع ملموس حتى 
وقال الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان حول األوضاع في  األمن والحرية والسالم.ينعم ب

األراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم االثنين "إن موق  المملكة تجاه القضية الفلسطينية من الثوابت 
صعدة الرئيسية في سياسة المملكة، وأن المملكة تدعم القضية الفلسطينية وتساندها في جميع األ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه 
القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها اإلسالمية وضميرها اإلنساني تجاه قضية 

 عادلة وشعب يعاني منذ عقود من انتهاك حقوقه واغتصاب أراضيه".
 24/9/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 رحب باعتزام إسبانيا االعتراف بدولة فلسطينيأبو الغيط  .45

رحب أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، : سوسن أبو حسين - القاهرة
عترا  بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية اإلسباني جوسيب بوريل بشأن استعداد بالده لال

بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، مؤكداا أن "هذا التوجه يعكس صداقة طويلة بين الدول العربية 
سبانيا، كما يعكس ارتباطاا قوياا بين إسبانيا، حكومة وشعباا، والقضية الفلسطينية على وجه  كافة وا 

التطورات األخيرة،  وقال أبو الغيط، في بيان صدر عن األمانة العامة للجامعة، إن الخصوص".
خاصة ما يتعلق باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية ضد الشعب والحكومة الفلسطينية، 
تستوجب قيام كافة القوى المحبة للسالم بالوقو  إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم السلمي 

ية من أجل الحفاظ على المشروع، مضيفاا أن االعترا  بالدولة الفلسطينية يدمثل اليوم خطوة ضرور 
 حل الدولتين الذي يتعرض لتهديدات خطيرة.

ودعا أبو الغيط الحكومة اإلسبانية، للمضي قدماا في تنفيذ ما أعلنته حول استعدادها لالعترا  
بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، معتبراا أن خطوة كهذه ستشجع المزيد من الدول األوروبية على 

سبانيا خالل أن تحذو حذوها، ومؤ  كداا أن هناك مجاالا كبيراا لتعزيز العالقات بين الجامعة العربية وا 
 المرحلة المقبلة، وذلك بما يعكس التقدير العربي لهذه التوجهات الطيبة من جانب الحكومة اإلسبانية.

 25/9/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ونروا" دولياً األ الجامعة العربية تحث النرويج لدعم " .46
حثت الجامعة العربية، اإلثنين، النرويج، على قيادة اتصاالت دولية، لدعم : األناضول –يورك نيو 

 ونروا(.األوكالة )
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جاء ذلك خالل لقاء رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، واألمين العام للجامعة العربية أحمد أبو 
ألمم المتحدة في نيويورك، وفق للجمعية العامة ل 73الغيط، على هامع مشاركتهما في أعمال الدورة 

 بيان للجامعة.
وبحس الجانبان، خالل اللقاء، التطورات األخيرة لألوضاع في منطقة الشرق األوسط، خاصة ما 
يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، واألزمة المالية الحالية التي تواجهها "أونروا"، نتيجة وق  

وشدد أبو الغيط، على  ل، نهاية أغسطس/ آب الماضي.الواليات المتحدة تمويلها للوكالة بالكام
ا  "أهمية استمرار الموق  النرويجي المساند للحقوق الفلسطينية، وتعزيز دعمها الملموس أيضا

وأشار األمين العام إلى "محورية الدور النرويجي في إجراء االتصاالت مع المانحين  لألونروا".
ية العجز القائم في ميزانية األونروا نتيجة وق  الواليات الدوليين لتعبئة التمويل الضروري لتغط

ولدته السياسات األمريكية األخيرة  الذي السلبيوأعرب عن "آسفه لألثر  المتحدة تمويلها للوكالة".
 األراضي المحتلة أو في دول اللجوء". فيعلى األوضاع المعيشية واالقتصادية للفلسطينيين، سواءا 

 لة النرويجية، على "استمرار دعم بالدها للقضية الفلسطينية ولعمل األونروا".بدورها، أكدت المسؤو 
 24/9/2018، فلسطين أون الين

 
 : المدارس والمراكز الصحية الفلسطينية في خطر إذا لم ُتسد الفجوة في التمويل"ونروا"األ  .47

صحية معرضة للخطر أمس االثنين، إن المدارس والمراكز ال ونروا(،األنيويورك: قال رئيس وكالة )
مليون دوالر الالزمة لمواصلة العمل حتى نهاية  185إذا لم تتمكن من سد فجوة التمويل البالغة 

وقال بيير كراهينبول، المفوض العام للوكالة، في نيويورك حيس يشارك زعماء العالم في  العام.
ستكفينا … راهن أموال في البنك اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة السنوية "لدينا في الوقت ال

 ".األولعلى ما أعتقد حتى منتص  أكتوبر/ تشرين 
مليون دوالر تقريبا حتى نتمكن من ضمان أن  185وأضا  "لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة إلى 

جميع خدماتنا وأنظمتنا التعليمية والرعاية الصحية، واإلغاثة والخدمات االجتماعية باإلضافة إلى 
 لنا في مجال الطوارئ بسورية وغزة على وجه الخصوص، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام".عم

لذا فإن السؤال الوحيد الذي ينبغي أن يسأله المرء هو لماذا ال يكون هذا سؤاال مبررا عندما يتعلق 
 األمر بالجئي فلسطين؟

 25/9/2018، القدس العربي، لندن
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 الدولتين وبي الداعم لحل  موغريني تؤكد ثبات الموقف األور  .48
محمود عباس، بمقر إقامته في نيويورك، يوم االثنين،  السلطة الفلسطينية استقبل رئيس: نيويورك

الممثلة السامية لالتحاد األوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيدريكا موغريني، على 
أكدت موغريني على ثبات الموق  و  م المتحدة.للجمعية العامة لألم 73هامع اجتماعات الدورة الد 

 األوروبي الداعم لحل الدولتين وضرورة العمل على إنقاذ هذا الوضع الخطير.
 24/9/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 األمم المتحدة إلىيهود أمريكيون يطالبون ترامب بمنع وصول عباس ": واشنطن بوست" .49

ست" األمريكية أمس، أن عائالت يهودية أمريكية قتل ذكرت صحيفة "واشنطن بو : القدس المحتلة
أبناؤها في عمليات فلسطينية، وجهت مناشدة عاجلة لمكتب الرئيس األمريكي دونالد ترامب تطالبه 
بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوصول إلى مقر األمم المتحدة، والمشاركة في 

عائلة وجهت الرسالة إلى ترامب  15قالت الصحيفة، إن "و  اجتماعاتها المقرر عقدها األسبوع المقبل.
لمنع وصول عباس إللقاء خطابه المنتظر في األمم المتحدة"، متهمةا إياه بأنه من "أكبر المحرضين 

وقالت العائالت ومن بينها عائلة القتيل المستوطن في منطقة "غوع  على العن "، وفق ادعائهم.
باس شخص غير مرغوب فيه"، بخاصة في ظل ما يدفعه من عتصيون" قبل نحو أسبوعين: "إن ع

ووفق الصحيفة األمريكية، فإن هذه المطالبة تأتي في ظل الخالفات  أموال لعائالت منفذي العمليات.
 بين عباس وترامب والتي أدت إلى وق  التمويل األمريكي لعدد من المنظمات الفلسطينية.

 24/9/2018، الحياة، لندن
 

 لقرار هدم الخان األحمر وقانون القومية بجلسة مجلس حقوق اإلنسانإدانة واسعة  .51
دان المتحدثون في الجلسة المسائية لمجلس حقوق اإلنسان، التي استكمل فيها مناقشة : وفا - جني 

حالة حقوق اإلنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي األراضي العربية المحتلة األخرى، قرار 
وتحدس في النقاع العام، خالل الجلسة المسائية، كل  وقانون القومية العنصري.هدم الخان األحمر 

من المجموعة العربية، والمجموعة اإلفريقية، ودول عدم االنحياز، ودول التعاون اإلسالمي، ودول 
أمريكا الالتينية، وكذلك مجلس تعاون الخليج، إضافة لعدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية، 

ودان المتحدثون، في كلماتهم، تشريع قانون أساس القومية  مؤسسات المجتمع المدني. وعدد من
الخان األحمر  اليهودية العنصري، كما أدانوا أيضا اإلجراءات االحتاللية غير القانونية في قرية

، وكذلك قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية رفض طعن الفلسطينيين بقرار هدم البدوية شرق القدس
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بالغ سكانها بضرورة إخالء منازلهم بحلول األول من تشرين األول المقبل، ما من ازلهم في القرية، وا 
 يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.

 24/9/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 القضية الفلسطينيةالخارجية الروسية تهاجم مبادرة أوباما الخاصة ب .50
أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفرو  سبب رفض بالده لمشروع قرار حول القضية 

 الفلسطينية روجت له إدارة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما في مجلس األمن الدولي.
رة الرئيس أوباما وقال الفرو  في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها، يوم االثنين: "إدا

بدأت قبيل خروجها تروم لمشروع قرار في مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المتحدة، حول التسوية 
اإلسرائيلية يفرض معايير مصطنعة ويحدد مسبقا نتائج المفاوضات"، موضحا أن  -الفلسطينية 

 ى تدهور كبير في األوضاع.روسيا لم تدعم هذه المبادرة األمريكية، نظرا ألنها كانت ستؤدي حتما إل
كان  2016وأضا  أن المبادرة األمريكية، التي روجت لها إدارة أوباما قبيل تركها للسلطة في نهاية 

وأوضح الفرو  أن موسكو لم ترغب في أن تقوم إدارة أوباما،  بإمكانها أن تؤدي إلى نتائج عكسية.
 الحقة، التي تهد  لحل هذه القضية.المنتهية واليتها، بغلق الباب وتخلق مشاكل للجهود ال

 24/9/2018، األيام، رام هللا
 

 الهادفة لهدم الخان األحمر "إسرائيل"ألمانيا تنتقد خطط  .52
انتقدت وزارة الخارجية األلمانية الخطط اإلسرائيلية الرامية إلى إخالء قرية الخان األحمر في الضفة 

كومة اإلسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية والمدرسة وزارة األلمانية الحالوناشدت  الغربية المحتلة.
وقال متحدس باسم الخارجية األلمانية يوم االثنين في برلين: "أوضحنا موقفنا ونعمل على  الكائنة بها.

وقال المتحدس باسم الحكومة األلمانية شتيفن زايبرت ردا على استفسار إنه ليس من  عدم تنفيذ الهدم".
 اإلسرائيلية المخططة األسبوع المقبل.-إلغاء المشاورات الحكومية األلمانيةالمخطط إرجاء أو 

 24/9/2018، األيام، رام هللا
 

 هي المتسبب الرئيسي إلسقاط الطائرة الروسية "إسرائيل"بوتين لنتنياهو:  .53
ئيلي أكد  الرئيس الروسي فالديمير بوتين، اليوم االثنين، لرئيس الوزراء اإلسرا: علي جورا - موسكو

" الروسية قبل أيام في 20ياهو، أن تل أبيب هي المتسبب الرئيس في إسقاط طائرة "إيل نبنيامين نت
 األجواء السورية.
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 ياهو، وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية )الكرملين(.نجاء ذلك في اتصال هاتفي بين بوتين ونت
وأضا  أن بوتين أكد  رة الروسية.جدد تعازيه لبوتين في ضحايا الطائ نتنياهووأوضح البيان أن 

هي السبب الرئيسي  اإلسرائيليةأن "الجانب الروسي يعتقد أن تصرفات القوات الجوية  لنتنياهو
وأشار بوتين إلى أن بالده قررت تعزيز القدرات القتالية للدفاع الجوي للنظام السوري، من  للمأساة".

 اب الدولي من أخطار محتملة.أجل حماية العسكريين الروس الذين يكافحون اإلره
 24/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "أطراف أخرى"و "إسرائيل"أمام  ةموسكو تغلق أجواء سوري .54

أعلنت موسكو عزمها فرض خطوات "رادعة" لوق  نشاط الطيران اإلسرائيلي : رائد جبر - موسكو
" قبل أسبوع. 20 سية "إيليوشينفوق األجواء السورية، رداا على حادثة إسقاط طائرة التجسس الرو 

ولفتت أوساط روسية إلى أن القرارات الروسية غير المسبوقة تعكس؛ فضالا عن "معاقبة" تل أبيب، 
 توجهاا روسياا لتقليص إمكانات شن هجمات جوية من جانب "أطرا  أخرى" على األراضي السورية.

إعالن وزارة الدفاع الروسية أول من أمس، ولم يطل انتظار التدابير التي بدا جزء منها متوقعاا بعد 
تفاصيل الظرو  التي أسفرت عن إسقاط الطائرة الروسية وحم لت فيه تل أبيب المسؤولية كاملة 
بسبب "الخداع والتضليل" في معطيات الجيع اإلسرائيلي التي قدمت إلى موسكو؛ إذ جاءت القرارات 

ؤكد أن مطبخ صنع القرار السياسي والعسكري التي أعلنها وزير الدفاع سيرغي شويغو، أمس، لت
الروسي كان "جهز منذ وقت طويل التخاذ تدابير، وحادثة الطائرة شكلت السبب المباشر لتسريع 

 إعالنها"، بحسب قول مصدر برلماني روسي لد"الشرق األوسط".
ت األمنية في خطوات وصفت بأنها تهد  إلى تعزيز القدرا 3وكان شويغو أعلن شروع موسكو في تنفيذ 

 سورية وحماية المنشآت الروسية ومنع أي هجوم عسكري خارجي محتمل من جهة البحر المتوسط.
وقال الوزير الروسي إن المؤسسة العسكرية تلقت أوامر من الرئيس فالديمير بوتين بصفته القائد األعلى 

المحاذية لسواحل  للجيع، بإطالق تقنيات التشويع الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط
سورية، موضحا أن اإلجراء يهد  إلى منع عمل رادارات واتصاالت األقمار االصطناعية والطائرات 
أثناء أي هجوم مستقبلي على سورية. كما أعلن عن قرار موسكو تزويد الجيع السوري بمنظومات 

الجوي السورية بنظام للتحكم  " الصاروخية للدفاع الجوي، وتجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع300"إس
والمراقبة معمول به لدى الجيع الروسي. وأكد شويغو أن هذه الخطوات اتخذت بإيعاز من بوتين، معبرا 
عن أمله في أن "تبرد هذه الخطوات الرؤوس الحامية وتدفعها إلى االمتناع عن خطوات متهورة تدعر ض 

ال فإننا سنضطر للرد انطالقا  من مقتضيات الوضع الراهن". عسكريينا للخطر، وا 
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" 300سنوات عن تسليم منظومة "إس 5ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن روسيا كانت قد تخلت منذ 
تم تعليق تسليم منظومة  2013الصاروخية لسورية بطلب من إسرائيل. وأوضح أنه "منذ عام 

ون آنذاك لفترة التدريب ( التي كانت جاهزة إلرسالها إلى سورية، وخضع الخبراء السوري300)إس
الخاص. والوضع تغير اليوم. وهذا ليس ذنبنا؛ بل ذنب اإلسرائيليين". وأشار شويغو إلى أن تسليم 

 الصواريخ إلى الجيع السوري سيتم "خالل أسبوعين".
وسارع الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكو  إلى تأكيد أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي 

" لسورية "ليس موجها ضد بلدان أخرى" وأن الهد  منه هو حماية العسكريين 300إسالصاروخية "
الروس في سورية، في مسعى بدا أنه يهد  إلى المحافظة على خط االتصال مفتوحاا مع 

 اإلسرائيليين رغم اإلجراءات الجديدة.
وسية لتعزيز األمن وقال الناطق الرئاسي: "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة اإلجراءات الر 

لعسكرييها. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة 
 ضد دول ثالثة، إنها تهد  لحماية عسكريينا".

" الروسية في سورية األسبوع 20في الوقت ذاته، شدد الكرملين على أن حادثة إسقاط طائرة "إيليوشين
سرائيل، خصوصا في المجال الماضي "ستتمخض ع نها تداعيات سلبية على التعاون بين روسيا وا 

العسكري". وقال بيسكو  إن التصرفات المتعمدة للطيارين اإلسرائيليين التي أسفرت، حسب معطيات 
الخبراء العسكريين الروس، عن إسقاط الطائرة، "تضر من دون أدنى شك بالعالقات بين موسكو وتل 

كومة الروسية على اتخاذ إجراءات إضافية فعالة لضمان أمن عسكرييها في أبيب، وتجبر الح
سورية"، مذكرا بأن إسرائيل "كانت أول دولة بدأ العسكريون الروس التنسيق معها في عملياتهم القتالية 
بسورية، حسب االتفاق المبرم بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 ".20نياهو"، مؤكدا أن هذا التنسيق سبق أن آتى ثماره حتى لحظة إسقاط "ايليوشيننت
 25/9/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 بريطانيا: تهمة معاداة السامية ترافق مؤتمر حزب العمال .55

عادت تهمة معاداة السامية إلى الظهور في المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني  لندن:
 لذي يدعقد في ليفربول بشمال غربي انجلترا.المعارض ا

وقالت النائب روت سميس أثناء تجمع "حركة اليهود العماليين" التابعة للحزب: "ضقت ذرعا من 
الخوض في معاداة السامية داخل حزب العمال". وأضافت وسط تصفيق مئة شخص تجمعوا في 

 : "لن أتوق ... سنكسب هذه المعركة".من مقر المؤتمر األمتارمقهى في ليفربول على مسافة مئات 
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، اتهم جيريمي كوربن بمناهضة السامية. 2015أيلول  /ومنذ انتخابه على رأس الحزب في سبتمبر
م دت عضويتهم أو أجبروا على االستقالة بسبب  وطدرد العديد من أعضاء حزب العمال أو جد

 صير في هذا المجال.تصريحات اعتبرت معادية للسامية، لكن كوربن بقي متهما بالتق
برنامج لقناة "بي بي سي". وقال: "أمضيت عمري  أثناءوكرر زعيم الحزب الدفاع عن نفسه األحد 
 بأكمله في محاربة العنصرية بكل أشكالها".

نائبا من "حركة العمال اليهودية" اعتبروا أن األقوال ال تكفي. ودعت لوسيانا بيرغر التي  12إال أن 
وتهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل االجتماعي، الحزب إلى إجراء تحقيق كانت تعرضت للشتم 

 في حاالت معاداة للسامية من خالل "إجراءات أسرع، أكثر إنصافا وشفافية".
الذين تفوهوا  األعضاءفي جامعة كوين ماري بلندن: "لو كان األمر يتعلق ببعض  األستاذوقال تيم بايل 

االجتماعي فقط لكان من الممكن ان يكون عابرا. لكن في الواقع يبدو بسخافات على شبكات التواصل 
جيريمي كوربن هو  أنمن يسار الحزب، وكثيرون يرون  األعضاءمعاداة السامية متجذرة بين بعض  أن

 ضمن هذه الفئة"، خصوصا بسبب نضاله منذ فترة طويلة في دعم القضية الفلسطينية.
 24/9/2018، ، لندنالشرق األوسط

 
 "إسرائيل"األورومتوسطي يدعو لفرض عقوبات على  .56

دعا المرصد األورومتوسطي مجلس حقوق اإلنسان لدعم مسار الجنائية الدولية وفرض  :جني 
 العقوبات إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق األطفال الفلسطينيين.

تجاه  ودعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي إلى أخذ خطوات ملموسة
محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الطفولة في فلسطين، ودعم مسار المحكمة الجنائية الدولية فيما 
يخص تحقيقها في الجرائم المرتكبة في فلسطين، والضغط إلنهاء االحتالل طويل األجل لفلسطين، 

 .خالل كلمة له أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورته التاسعة والثالثين اليوم االثنين
 24/9/2018وكالة معا اإلخبارية، 

 
 متى تصل مسيرات العودة إلى الضفة الغربية؟ .57

 فايز أبو شمالة د.
حتى اآلن نجحت مسيرة العودة في أن تكون طليعة المشوار المقاوم الغتصاب فلسطين، وفرضت 

العودة مشاهد جديدة على معادلة الصراع في المنطقة، ومع اكتمال هذا الشهر، يقترب زمن مسيرات 
أشهر في فلسطين، وكي ال تبهت مسيرات العودة،  6، الثورة التي استمرت لمدة 36من زمن ثورة 
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وهي تصطدم بالتعنت الصهيوني، والتآمر الخارجي والداخلي عليها، فإن الواجب يقضي المراجعة 
تقييم  الشمولية، وضبط المسار وفق التجربة التي صارت غنية، ومع ذلك فهي بحاجة إلى مزيد من

 الخطوات، ومراجعة االخفاقات، ورسم السياسات، والتي من أهمها:
أوالا: تصاعدت أعداد الجماهير المشاركة في مسيرات العودة في األسابيع األخيرة، وبشكل الفت، 

 وهذا أمر مشجع، ويؤكد أن طاقة الشعب الفلسطيني ليست خاضعة للرهان.
الفلسطيني اإلبداعية، فمن الطائرات الورقية إلى البالونات ثانياا: فجرت مسيرات العودة طاقة الشعب 

الحارقة إلى اإلرباك الليلي، إلى التسلل واختراق خطوط العدو، حتى صارت المرأة شريكة الرجل في 
 إرباك حياة المستوطنين.

 ثالثاا: عبرت مسيرات العودة من البر إلى البحر، وبدل اقتصار الفعل على يوم الجمعة، صار فعل
 اإلشغال للصهاينة يومي الجمعة واألحد، وفي هذا كسر للروتين.

رابعاا: برزت عمليات فردية إبداعية، تفوقت فيها إرادة الشباب الفلسطيني على إعدادات وتجهيزات 
الجيع اإلسرائيلي، ولن يكون آخر اإلبداعات ما قام به البطل براء زقوت، ابن مدينة المجدل 

 وتحدى الجنود في داخل تحصيناتهم. عسقالن، حين صعد التلة،
خامساا: لما يزل الطابور الخامس داخل الساحة الفلسطينية يشوه عطاء الشباب في مسيرات العودة، 
ويبس روح التثبيط والخذالن، ونسي أولئك أن مسيرات العودة لم تأِت إال لتكمل مشوار انتفاضة 

، في رحلة المواجهة التي 2000ي بدأت عام الت األقصى، وانتفاضة 1987الحجارة التي بدأت عام 
 جسد فيها الشعب الفلسطيني أسمى معاني الوفاء والعطاء.

سادساا: لم تصل مسيرات العودة إلى الضفة الغربية، رغم مرور ستة أشهر على مواصلة مسيرات 
طني العودة في قطاع غزة، وهذه ظاهرة سلبية وخطيرة، تشير إلى االنقسام الطولي والعرض والو 

والروحي والحياتي، وتؤكد نجاح السلطة الفلسطينية في فصل حالة غزة عن أحوال الضفة الغربية، 
وهذا ما يجب أن تق  إزاءه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، لتدرس األسباب والمالبسات 

 والظرو  وآلية تفعيل مسيرات العودة في الضفة الغربية.
دة الضفة الغربية أضفى على الموق  اإلسرائيلي من التهدئة صالبة، إن عدم انتقال مسيرات العو 

وتعنت، وال سيما بعد تأكيد السيد عباس قدراته الخارقة في حفظ األمن، واإلعالن عن لقائه الشهري 
مع رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي، وفي هذه الرسائل األمنية طمأنة للمستوى السياسي اإلسرائيلي 

مسيرات العودة باالنتقال من غزة إلى الضفة، وذلك رغم صدور بيان رسمي من قيادة بعدم السماح ل
 منظمة التحرير يثمن مسيرات العودة في غزة، دون السماح بوجودها في الضفة.
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لما سبق، فإنني أوصي الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة بأن تضع في تفكيرها وجهدها آلية نقل 
إلى الضفة الغربية، هنالك حيس المكان األهم واألخطر على األمن  ظاهرة مسيرات العودة

اإلسرائيلي، وقد دللت التجربة أن المخابرات اإلسرائيلية ال تخا  إال من الفلسطيني في الضفة 
الغربية، وال تحسب حساباا إال لرجالها وصباياها، وذلك ألن دولة الصهاينة ال تطمع إال بأرض 

 سمونها "يهودا والسامرا".الضفة الغربية التي ي
ولتحقيق هذا الهد ، على الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة استكمال تشكيلتها اإلدارية بإضافة 
عدد من الشخصيات والقيادات الميدانية في الضفة الغربية؛ وأن يصير إلى تحديد مناطق بعينها في 

ع أهل غزة، كخطوة أولى على طريق مشاركة الضفة الغربية، ومناشدتها المشاركة في يوم الجمعة م
 كل الضفة الغربية.

من واجب الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وهي تضم كل التنظيمات الوطنية الفلسطينية، من 
 واجبها تشكل جسماا ميداني اا في شباب الضفة الغربية يحاكي شقيقه في غزة.

غزة ال تساوي شيئاا دون الضفة الغربية، وأن الضفة  أعر  أن األمور ليست سهلة، ولكن تذكروا أن
 الغربية ضعيفة دون غزة، وتذكروا أن رحلة األل  ميل تبدأ بخطوة.

 24/9/2018، فلسطين أون الين
 

 خطاب الرئيس: وعود متواضعة وتوقعات أقل .58
 هاني المصري

في الجمعية وسط وعود متواضعة، وتوقعات أقل، سيلقي الرئيس محمود عباس خطابه السنوي 
العامة لألمم المتحدة، وعينه األولى صوب ضرورة المضي في الموق  الشجاع الرافض لصفقة 
ترامب. أما العين األخرى فتخشى من مواصلة هذا الرفض، وتبحس عن سلم للنزول عن الشجرة، 
ن األمر الذي جعل إمكانية عقد لقاء قمة بين عباس وترامب مطروحة، ما سيفتح الباب لمزيد م

 التدهور في الوضع الفلسطيني.
لالنعقاد التخاذ القرارات  -فور عودته  –أعلن الرئيس أن سيدعو المجلس المركزي للمنظمة 

المطلوبة، مع أنه من المفترض أن القرارات المطلوبة اتخذت في معظمها في اجتماعات المجلسين 
إلى أخرى، منذ أعوام عدة، ما  المركزي والوطني السابقة، وتعاني من ظاهرة اإلحالة من مؤسسة

يعكس سياسة انتظارية ال تريد البناء على الرفض لصفقة ترامب وتوفير متطلبات إحباطها، ألنها ال 
تريد مغادرة الرهان على أوسلو وما سميت "عملية السالم"، كما يظهر في تصريحات الرئيس 
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ن، وفي المبادرة التي طرحها أمام األخيرة، خصوصاا بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو 
 مجلس األمن في شباط الماضي ومن المتوقع أن يؤكد عليها من جديد.

ال يمكن الجمع طويالا بين الشتاء والصي  على سطح واحد، فال بد من االختيار ما بين مغادرة 
 باستمرار. النهج الذي أوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها، أو االستمرار في أوسلو ضمن سق  يهبط

ال أحد يصدق أن هناك مؤسسة جماعية فلسطينية قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة أو تنفيذ 
القرارات المتخذة، ألن مسيرة تهميع مؤسسات المنظمة مستمرة، وتتعمق كما ظهر في عقد 
ى المجلسين الوطني والمركزي، في ظل مقاطعة واسعة، األمر الذي أدى إلى تحويل المنظمة إل

 فريق، ما أضع  شرعيتها بوصفها ممثالا شرعياا وحيداا للشعب الفلسطيني.
مع االختال  في المسؤولية  -ال شك أن الرئيس والقوى الفلسطينية على اختالفها في مأزق شامل 

في ظل تعمق االحتالل، وتقطيع األوصال، وحصار  -عنه وفقاا لإلمكانيات والصالحيات والشرعية 
تماالت تحول االنقسام إلى انفصال ما بين الضفة والقطاع، وتوسع االستيطان غزة، وتزايد اح

 بمعدالت كبيرة جداا، وسط تزايد التأييد في إسرائيل إلقامة "إسرائيل الكبرى".
ويعمق من المأزق الحالي ما يدور فلسطينياا حول "صفقة ترامب": تارة بأنها تنفذ على األرض وال 

؛ %70، لدرجة دفعت صائب عريقات إلى االعترا  بأنها ندفِ ذت بنسبة تنتظر طرحها بصورة رسمية
وتارة أخرى الحديس على لسان قيادات مختلفة عن فشلها جراء الرفض الفلسطيني لها، إلى حد زعم 

 البعض بأنها ولدت ميتة؛ وتارة ثالثة اإليحاء بإمكانية التفاوض حولها لتعديلها.
الباهتة على إقرار "قانون القومية" العنصري، الذي ينذر بتكريس ويتعمق المأزق أكثر بردة الفعل 

وشرعنة كل اإلجراءات والسياسات والقوانين العنصرية التي نفذتها إسرائيل منذ تأسيسها وحتى اآلن، 
وتؤسس لمرحلة جديدة أكثر خطورة، تنتقل فيها إسرائيل من إدارة الصراع إلى السعي لحله بما يحقق 

 ا وأهدافها، من دون االستجابة حتى للحد األدنى من الحقوق الفلسطينية.شروطها ومصالحه
"لقد ذهبت السكرة وأتت الفكرة"، فلم يهدد الناطقون باسم الرئيس بأنه سيلقي خطاباا نارياا يزلزل الشرق 
األوسط، أو سيفجر قنبلة في األمم المتحدة، ال من حيس اللهجة أو المضمون، مثلما فعلوا عشية 

ات سابقة، أي لن يصع د ضد اإلدارة األمريكية، بل سيهدئ الوضع كما أخبر اللجنة التنفيذية، خطاب
ألن هناك حاجة للتهدئة مع إدارة ترامب، في محاولة لتجنب مواصلة وتصعيد حربها الشعواء ضد 

 الشعب الفلسطيني وحقوقه ومؤسساته وقواه رغم الخالفات ما بينها وقيادته.
سرائيل في نفس كما سيواصل التهد ئة مع إسرائيل، ألنه "ال يستطيع فتح جبهتين مع أمريكا وا 

 الوقت"، مع أن الجبهتين كانتا دائماا وهما اآلن أكثر من أي وقت مضى جبهة واحدة.
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واألخطر أن هناك من يهمس في أذن الرئيس بأن عليه اآلن الذهاب أكثر من تهدئة األمور مع إدارة 
لعالقات السياسية معها، أسوة بالعالقات األمنية التي لم تنقطع، ألنها لم ترامب باتجاه استئنا  ا

تطرح الصفقة حتى اآلن، وربما تطرح صفقة قابلة للتفاوض، وألنها فعلت أقصى ما تستطيعه ضد 
الفلسطينيين ولن تفعل أكثر، وأنها كما قال ترامب بعظمة لسانه ستنتقل للضغط على إسرائيل التي 

 ن تدفع ثمناا كبيراا.يتوجب عليها أ
ويروم هؤالء ما رددوه عند انتخاب ترامب بأنه يجب رؤية نص  الكأس المآلن، وأن ترامب أتى من 
خارم النظام السياسي التقليدي وليس بحاجة إلى تمويل حمالته االنتخابية، وبما أنه ال يمكن توقع 

 للضغط على إسرائيل. تصرفاته كما حصل مع كوريا الشمالية وزعيمها، فيمكن أن ينتقل
ويتعلق هؤالء بحبال األوهام وينفخون بأقوال ترامب ووزارة خارجيته حول أنه لم يحدد حدود القدس، 
وترك مسألة التفاوض حولها وغيرها من القضايا للجانبين، متجاهلين ما قام به فعالا، وهو كثير، ما 

 التوصل إلى حل متفق عليه. يدل على أنه رمى بثقله كله لتطبيق الحل اإلسرائيلي وليس
فقد أغلق مكتب المنظمة في واشنطن، واعتر  بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، ونقل السفارة 
األمريكية إليها، وقال بأنه أزال القدس من طاولة المفاوضات، وكث  الجهود لتصفية قضية الالجئين 

عري  الالجئ، بحيس ينحصر عبر وق  الدعم األمريكي لوكالة الغوس، ويسعى لحلها وتغيير ت
 بالذين ولدوا في فلسطين، وأوق  المساعدات المدنية للسلطة.

كما شرعن ترامب االستيطان، واعتبره ال يشكل عقبة في طريق السالم، وتخلى عن هد  إقامة 
الدولة الفلسطينية الذي تبناه سلفاه جورم بوع االبن وباراك أوباما، واألهم من ذلك تبني الرواية 

تاريخية للحركة الصهيونية للصراع، واالعترا  بحق الشعب اليهودي بإقامة دولة له في أرضه ال
 الموعودة، الذي يشجع إسرائيل في كل ما تفعله وتستعد لفعله.

إن كل المروجين لضرورة تغيير الموق  الفلسطيني من "صفقة ترامب"، ألن زمن الحصاد يقترب 
لثمن الكبير الذي على إسرائيل دفعه وفق زعمهم، يتجاهلون كما يظهر من خالل حديس ترامب عن ا

عن عمد أن القاعدة االنتخابية األساسية التي ال تزال تدعم ترامب هي "المسيحيون الصهاينة"، وهم 
صهاينة ومتشددون أكثر من اللوبي الصهيوني المؤيد تاريخياا إلسرائيل، ولن يتسامحوا مع ترامب إذا 

ثمن كبير من إسرائيل. فأقصى ما يمكن أن يدقِدم عليه ترامب الدعوة إلى طالب بالفعل بجباية 
كذلك، وما هي بكونفدرالية، ألن الكونفدرالية تقوم بين  أردنية، وربما إسرائيلية -كونفدرالية فلسطينية 

الدول، وليس بين دولة وحكم ذاتي مشكل من معازل آهلة بالسكان مقطعة األوصال. فطرح 
خداع، ويهد  إلى التغلب على الخالفات على الحدود والقدس وغيرهما، وجعل الكونفدرالية 

 االستيطان مباحاا ومفتوحاا.
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في هذا السياق نستطيع أن نفهم ردة الفعل غير المكترثة للمتطرفين في أمريكا وداخل الحكومة 
 دفعه.اإلسرائيلية وخارجها إزاء حديس ترامب عن الثمن الكبير الذي يتوجب على إسرائيل 

نما اعتباره وسيلة لتحقيق الهد ، وحتى  من المفترض أن يكون الهد  ليس الخطاب بحد ذاته، وا 
يحدس ذلك كان من الضروري اتخاذ خطوات قبل الخطاب تشير إلى نية حقيقية باعتماد مسار جديد 

اع يدور مغاير كلياا لمسار أوسلو، مسار البحس عن تسوية متفاوض عليها مستحيلة التحقيق. فالصر 
هنا على أرض فلسطين، وصداه يتردد في أروقة األمم المتحدة وليس العكس، وما دام الفلسطينيون 
منقسمين ومستنزفين في الصراع على السلطة والقيادة والتمثيل، وعلى هدنة منفردة أو منعها، فلن 

 يدحِدَس الخطابد األثَر المطلوب.
ون مرة لو ذهب إلى نيويورك مسلحاا برؤية شاملة سيكون خطاب الرئيس وصداه وتأثيره أقوى ملي

جديدة، أو معلناا عزمه على تحقيق ذلك فور عودته، وليس  استراتيجيةووحدة وطنية على أساس 
 التهديد بممارسة عقوبات جديدة على غزة ال يبررها أي شيء، وتهديد "حماس" بردود فعل مقابلة.

ية وشراكة حقيقية تستند إلى مصالح الشعب، وتأخذ إن الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية توافق
مصالح الفصائل بالحسبان، هي طريق استعادة ثقة الشعب المفقودة بالرئيس والقيادة، فالوحدة مهما 

 كان ثمنها سيكون أقل من األثمان التي دفعناها وسندفعها من الخيارات األخرى.
ياسات والد راسات   25/9/2018ستراتيجية، االالمركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
سرائيل: عراقيل التهدئة ترج ح المواجهة .59  "حماس" وا 

 صالح النعامي
على الرغم من أن اندالع مواجهة شاملة ال تخدم مصالحهما، إال أن كل المؤشرات تدل على أن 
إسرائيل وحركة حماس تسلكان مسارا يقود إلى هذه المواجهة، بعد تراجع فرص إنجاز اتفاق تهدئة 

هم في تحسين األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة. ولعل أهم مركب من مركبات بيئة يس
سرائيل يتمثل في تعدد األطرا  المؤثرة في مسار التهدئة وتضارب  التصعيد بين "حماس" وا 

 مصالحها وتعارض المحددات التي تضبط مواقفها.
في تل أبيب بأن اندالع  االستراتيجيالتقدير فمن ناحية نظرية، تجاهر القيادات السياسية ومحافل 

مواجهة مع حركة حماس، لن يفضي إلى تحقيق أي هد  استراتيجي إلسرائيل، بل إن هذا التطور 
يمكن أن يقود إلى توريطها في قطاع غزة ألمد بعيد في ظل تعاظم مخاطر حالة انعدام اليقين على 

صرار إيران على مواصلة التمركز الجبهة الشمالية، وال سيما بعد تفجر األزمة ا لحالية مع روسيا وا 
 عسكرياا في سورية.
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لكن إسرائيل تق  أمام ثالس معضالت رئيسة تقلص قدرتها على المضي في مسار التهدئة، إذ إن 
تل أبيب تعي أن الوفاء بالكثير من متطلبات تحسين األوضاع االقتصادية في القطاع يتطلب تعديل 

تصادية التي توصلت إليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كي يتم السماح باقتطاع اتفاقية باريس االق
جزء من عوائد الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة وتحويلها إلى رواتب لموظفي قطاع غزة. وفي 
ظل رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسار التهدئة، فإنه ال يمكن للسلطة أن تقدم على 

 من شأنها أن تسهم في إنجاز التهدئة. أية خطوة
من ناحية ثانية، تبين أن هناك خالفا جديا داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بشأن الشروط الواجب 
توفرها في مسار التهدئة. ففي الوقت الذي تتحمس هيئة أركان الجيع إلنجاز مسار التهدئة مع 

اباك" يرى أن "مصلحة إسرائيل تكمن في أن يتم حركة حماس، فإن جهاز المخابرات الداخلية "الش
منح التسهيالت االقتصادية للغزيين بعد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، على اعتبار أن تحسين 
األوضاع االقتصادية في ظل وجود حكم "حماس" يرسل برسالة مفادها بأن إسرائيل تخضع فقط 

لذي يجني المكاسب، بينما الطر  الذي يرفض للقوة، بحيس إن الطر  الذي يمارس العن  هو ا
العن ، ويواصل التعاون األمني، يجري المس بمكانته، وفقاا ليورام كوهين، الرئيس السابق لد 

 "الشاباك".
إلى جانب ذلك، فقد برزت االعتبارات الداخلية كعراقيل أمام تحرك للمساعدة في إنجاز التهدئة، إذ 

بية الساحقة من الوزراء في حكومة نتنياهو لمسار التهدئة مع حركة إنه على الرغم من تشجيع األغل
حماس، إال أن الموق  الرافض والمثابر الذي عبر عنه وزير التعليم نفتالي بنات، رئيس حزب 
"البيت اليهودي" المتدين، أحرم ممثلي اليمين اآلخرين في الحكومة، وهو ما أفضى إلى تقليص 

دور ليبرمان، الذي قال أخيراا إنه "لم يكن جين، وال سيما وزير الحرب أفياندفاع بعض الوزراء المؤثر 
 يؤيد التوصل لتهدئة مع حركة حماس".

من ناحية ثانية، وتحت ضغط عائالت الجنود األسرى لدى حركة حماس، اضطر رئيس الحكومة 
يشمل حل مل   بنيامين نتنياهو أخيراا لاللتزام العلني بعدم التوصل التفاق تهدئة، من دون أن

 األسرى والمفقودين اإلسرائيليين لدى "حماس".
في الوقت ذاته، فإن تهاوي مستوى ثقة حركة حماس في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
كوسيط مع إسرائيل، قل ص إلى حد  كبير من رهان الحركة على الجهود التي تبذلها القاهرة إلنجاز 

ي على تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وعودة السلطة إلى قطاع غزة التهدئة. فإصرار نظام السيس
ر في غزة، على أنه "تجسيد كالسيكي لموق  نظام السيسي الرافض  قبل التوصل لمسار التهدئة فدس 
لوجود حركة حماس في القطاع، على اعتبار أنها امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين". وفي "حماس" 
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ون تطبيق المصالحة وال يعارضون عودة السلطة، بل ينادون أن يتم ذلك يحاججون بأنهم ال يرفض
 بناء على اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة.

لكن لو تم نظرياا، تجاوز الموقفين اإلسرائيلي والمصري، وجرى بالفعل التوصل لمسار تهدئة في  
انفجار مواجهة شاملة بين ظل رفض قيادة السلطة الفلسطينية له، فإن هذا لن يحول أيضاا دون 

سرائيل. ففي حال طب ق عباس تهديداته بفرض رزمة جديدة وكبيرة من العقوبات على  حركة حماس وا 
القطاع، فإن األثر السلبي لهذه العقوبات سيتجاوز اآلثار اإليجابية التي يمكن أن تنجم عن 

 قتصادية في القطاع.اإلجراءات التي سيتضمنها أي اتفاق تهدئة، بهد  تحسين األوضاع اال
إدراك الواقع المعقد دفع القوى الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، التي تدير حراك مسيرات العودة 
ورفع الحصار، إلى تطوير أنشطة هذا الحراك من أجل محاولة التأثير على الموق  اإلسرائيلي، 

 إلى مسار التهدئة.ودفع تل أبيب للعمل بهد  تجاوز العراقيل التي تحول دون التوصل 
ونظراا ألن الكثير من المؤشرات دل على أن إسرائيل مقبلة على انتخابات مبكرة في الشتاء المقبل 
بسبب الخال  على قانون التجنيد، فإنه يمكن االفتراض أن نتنياهو سيكون معنياا بأن يتزامن 

 الليكود بالفوز مجدداا.االستحقاق االنتخابي مع حالة هدوء أمني، حتى ال يؤثر ذلك على فرص 
من هنا، فقد جاء توسيع دوائر االشتباك بين المشاركين في حراك العودة وقوات االحتالل وتكثي  
نشاطاته، من أجل تشتيت جهود الجيع اإلسرائيلي، إذ تم  للمرة األولى إيجاد بؤرة احتكاك على 

لبحرية اإلسرائيلية، إلى جانب الساحل، في أقصى شمال غربي القطاع، وبالقرب من قاعدة زيكيم ا
مشاغلة قوات االحتالل ليال ضمن استراتيجية "اإلرباك الليلي"؛ إليصال رسالة لصناع القرار في تل 
أبيب مفادها بأنه ليس بوسع تل أبيب احتواء حراك العودة والتعايع معه. لكن في حال لم يطرأ 

كي يقلص من تأثيره على هذا المسار، تغيير على موق  عباس من التهدئة أو حدس تحول دراماتي
فإن الرهان على توسيع أنشطة حراك العودة وتكثيفها وتنويعها في توفير بيئة تساعد على تحقيق 

 التهدئة، سيكون محدودا.
 25/9/2018، العربي الجديد، لندن

 
 الفلسطيني بصفته الغريق الذي ال يخشى البلل .61

 راسم المدهون
لها السياسي واإلعالمي كحادس فجائعي في دراما رعب ال بد أن يترافق تبدو "صفقة القرن" في تداو 

ظهورها المفاجئ موسيقى تصويرية مرعبة. الغالبية الساحقة ممن يتناولون المسألة )موافقين 
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ومعارضين( ينطلقون من التسليم بقدريتها، واعتبارها ستتحقق ال محالة أي أنهم يضعون الفلسطينيين 
 ر إجباري ال مكان فيه إال للموافقة ومن دون تردد.منذ البداية في مم

كثيرون من هؤالء يحرصون في الوقت ذاته على التهويل بما سيحدس للفلسطينيين لو أنهم رفضوا 
الصفقة وبعضهم يتبرع برسم سيناريوات لما سيحدس. ذهنية سياسية قدرية تدير الوقائع واألحداس من 

لق بقوة صاحب الصفقة التي ال راد لها من دون إدراك لحقيقة تسليم مسبق بالعجز يقابله تهويل مط
أن ال قوة مطلقة في العالم ولم يعر  تاريخ البشرية منذ وجد قوة بهذه المواصفات التي ال نجد وصفاا 
ن رسخت في  يليق بها سوى أنها قوة خرافية قد تتأسس في بعض أفالم الخيال العلمي وحسب، وا 

 وجون لحتميتها.أذهان من يؤمنون بها وير 
ليست قرارات ترامب كلية القوة وليس لها أن تقول للصفقة كوني فتكون: تتأسس الدعوة لصفقة القرن 
على حقيقة الضع  المادي الفلسطيني والعربي )بل حتى الدولي(، ولكنها تنسى في صخب عرضها 

ل األهم: ماذا سيحدس وما يرافقه من تهويل أن تجيب عن سؤال بالل األهمية بل هو في رأيي السؤا
لشعب وقعت بالده كلها تحت االحتالل العسكري االستيطاني ويجري يومياا تغيير معالمها وتزيي  

 مالمحها؟
هل سيغامر الفلسطينيون برغد العيع وفرص العمل المفتوحة لهم في البلدان العربية أم التعذيب في 

 سفرهم وعودتهم؟
جبار  أسئلة نعتقد أنها غابت عن تفكير صاحب الصفقة وتفكير من يستخدمون التهويل لتمريرها وا 

الفلسطينيين على القبول بها: الفلسطينيون في فلسطين شعباا وقيادة يعيشون تحت االحتالل المباشر 
الذي ال تغير حقيقته هياكل وترسيمات إدارية مشروطة وخاضعة. عكس حالة السلطة القائمة اليوم 

دون وجود هذه السلطة التي ال تلغي االحتالل وليس لها القدرة على هي حالة االحتالل الكامل من 
وق  االستيطان وسرقة األرض والتي جاءت وفق اتفاق لم تنفذ منه إسرائيل شيئاا ولم يعد له من 
وجود إال في التنسيق األمني. ال نقلل هنا من مخاطر رفض صفقة القرن يوما ستفعله اإلدارة 

ن شعبا وقيادة، ولكننا نرى بموضوعية أهمية التماسك وعدم الوقوع في الهلع األمريكية ضد الفلسطينيي
واالرتباك فال شيء في حال الفلسطينيين اليوم يستحق األس  على ضياعه ويجبر أحداا على تقديم 
تنازل وطني كارثي في سبيل الحفاظ عليه. أعتقد أن ال صفقة يمكنها أن تمر من دون موافقة القيادة 

ية مهما قيل وأشيع عن محاوالت ومخططات الختراع بدائل تمثيلية، وآخرها استدرام حركة الفلسطين
، وال 1954حماس للقبول بحل منفرد في قطاع غزة سبق له الفشل والسقوط في زمن داالس عام 

نعتقد أنه يملك اليوم حظوظاا أوفر. هذا ال يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام ومن دون معاناة 
 ات كبرى تبدأ باستعادة الحالة السياسية الفلسطينية حيويتها.وتضحي
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إنه األمر األصعب والذي يحتام إلى العودة للبديهات الوطنية، سواء في ما يتعلق ببرنامج سياسي 
جامع وتوحيدي أو بتحقيق وجود مؤسساتي يضمن المشاركة الفعلية ويفتح الباب لوجود الكل 

ون هيمنة أي طر  أو تفرده في القرار. وفي هذا السياق ال بد الفلسطيني من دون إقصاء ومن د
من تحصين الحالة الوطنية لضمان إحباط أي انزالق لسلطة األمر الواقع في غزة في المشروعات 

 التصفوية تحت مسميات التهدئة تحت أية حجج أو ذرائع تضليلية.
 25/9/2018، ، لندنالحياة

 
 ه على حدود غزةالجيش اإلسرائيلي يكتشف نقطة ضعف .60

 عاموس هرئيل
في الوقت الذي ينشغل فيه المستوى السياسي واألمني في إسرائيل في األيام األخيرة بتداعيات إسقاط 
الطائرة الروسية في الجبهة الشمالية، عادت الساحة الفلسطينية وأصبحت ساخنة من جديد. في 

 9فة الغربية وشرق القدس قتل األحداس التي وقعت في األسبوع األخير في القطاع وفي الض
فلسطينيين ومواطن إسرائيلي طعن حتى الموت في عملية إرهابية في غوع عتصيون. كما جاء في 
وكالة األخبار، فإن رئيس األركان غادي آيزنكوت ذكر في جلسة الكابنت األخيرة أن العقوبات 

سلطة محمود عباس إلى الحائط، الشديدة التي فرضتها إدارة ترامب على الفلسطينيين تدفع رئيس ال
 وقال إن خطر االشتعال في المناطق يتزايد.

مشاركون في الجلسة وصفوا أقوال آيزنكوت بأكثر األقوال التي سمعها منه هذا المنتدى تشاؤماا منذ 
 .2015توليه منصبه في شباط 

بين إسرائيل تفاصيل هذه الفوضى معروفة: جهود األمم المتحدة؛ مصر وقطر لتهدئة االحتكاك 
وحماس في قطاع غزة مرتبطة كلها باستعداد السلطة الفلسطينية للتجند لضخ األموال إلى قطاع 
غزة، وعباس ما زال مصمماا على رفض ذلك ألنه ال يؤمن بالمصالحة مع حماس وألن هذه المنظمة 

 غير مستعدة لوضع قواتها األمنية تحت سيادة السلطة.
مزيد من الضربات من الواليات المتحدة )آخرها إغالق ممثلية السلطة في في المقابل، عباس يتلقى ال

 واشنطن(، في الوقت الذي ما زال يتمسك فيه بالحفاظ على التنسيق األمني مع إسرائيل.
الجيع اإلسرائيلي الذي يشاركه الشاباك أيضاا في موقفه في هذه الحالة، يوصي بالقيام بسرعة 

طة، وفي المقابل استخدام كل وسائل اإلقناع من أجل إشراك عباس في بخطوات اقتصادية إزاء السل
 الحل في القطاع.
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أجهزة االستخبارات لديها انطباع بأنه ومن أجل إنقاذ المفاوضات مع السلطة من الجمود، فإن 
حماس تعود لتسخين الحدود في القطاع بصورة متعمدة. تظاهرات يوم الجمعة الماضي زادت وتيرتها 

تظاهرات ومواجهات تجري مرة كل يومين بالمتوسط، وهناك ارتفاع جديد في إطالق لتصبح 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وبموازاة ذلك يتم استخدام قوة جديدة من "وحدات االقتحام الليلية" 

 .التي مهمتها إزعام قوات الجيع اإلسرائيلي عبر اختراقات والمس بالممتلكات على طول الحدود
يبدو أن الغزيين عثروا على نقطة ضع  لدى الجيع اإلسرائيلي الذي تزداد لديه صعوبة مواجهة 
التظاهرات الجماهيرية في الليل. استخدام وسائل تفريق التظاهرات تكون أقل نجاعة، وظرو  الرؤية 

حرائق تكون أقل جودة، واحتمال إصابة الشخص غير الصحيح بنار القناصة يكون أكبر. كما أن ال
من شأنها أن تجدد الضغط السياسي على نتنياهو كي يشدد خطواته ضد حماس أكثر ويقود إلى 
طالق عشرات  جولة تبادل نيران أخرى. الجولة األخيرة التي شملت هجمات جوية إسرائيلية وا 

آب. سيناريو آخر يقلق الجيع ويتعلق باقتحام جماهيري ليلي تحت  8الصواريخ من غزة كانت في 
سرائيل تتصر  في القطاع في ظل غط اء التظاهرات الذي سينتهي بالدخول إلى بلدة إسرائيلية، وا 

زمن مستعار. وبدون حدوس اختراقة في االتصاالت الدولية يتوقع حدوس اشتعال آخر في مدى 
 زمني غير بعيد.

 23/9/2018هآرتس 
 25/9/2018، ، لندنالقدس العربي
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