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 أردوغان: سنظل مدافعين عن القدس حتى لو أدار العالم ظهره لفلسطين .1
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم : وكاالتوال ،الجزيرة

 المتحدة أن بالده ستواصل الدفاع عن القدس ولو أدار العالم كله ظهره للفلسطينيين.
للجمعية العامة التي بدأت أعمالها اليوم الثالثاء في نيويورك  73ركي أمام الدورة وقال الرئيس الت

"سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس قبلتنا 
وأضاف أن "من يسكتون على الظلم الذي يتعرض له  األولى، ولو أدار العالم ظهره للفلسطينيين".

جراءات تخفيض المساعدات المقدمة لهم، إنما يشجعون الظالمين".الفلسط  ينيون وا 
ودعا أردوغان في كلمته إلى إجراء إصالح شامل في بنية مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة من 
أجل إنشاء نظام إدارة عالمي يمد يد العون للمظلومين ويسد حاجة الفقراء والجوعى، مشددا على أن 

 من خمسة"، في إشارة إلى األعضاء الخمسة الدائمين بمجلس األمن. "العالم أكبر
 25/9/2018، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 تمكين الحكومة طريق الوصول للمصالحةو  ..عباس: القضية الفلسطينية تمر في أصعب الظروف .2

ثالثوواء المحمووود عبوواس، بمقوور إقامتووه فووي نيويووورك، يوووم  يةفلسووطينال السوولطةاسووتقبل رئوويس  :نيويووورك
 عبوواس إنوقووال  موون أعضوواء الجاليووة الفلسووطينية فووي الواليووات المتحوودة األمريكيووة. ، وفوودا  25/9/2018
القضووية الفلسووطينية امن تموور فووي أصووعب الظووروف، ولكننووا لوون نيووقس وسنصوومد حتووى تحقيوو  أهوودافنا "

قاموووة دولتنوووا الفلسوووطينية المسوووتق لة وعاصووومتها القووودس وثوابتنوووا الوطنيوووة المتمثلوووة بالحريوووة واالسوووتقالل وا 
، إن اإلدارة األمريكيووة بقراراتهووا المتمثلووة بوواالعتراف بالقوودس عاصوومة عبوواس قووائال  وأضوواف  ."الشوورقية

زاحووة ملووف الالجئووين موون طاولووة المفاوضووات وقطووع المسوواعدات عوون  إلسوورائيل ونقوول سووفارتها إليهووا، وا 
تووالي أصووبا هنوواك ضوورورة لعقوود وكالووة األونووروا أخرجووت نفسووها كوسوويط وحيوود للعمليووة السياسووية، وبال
 مؤتمر دولي السالم ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعاية عملية السالم.

خطورة هذه القضايا التي  إلى قضيتي المسجد األقصى المبارك، والخان األحمر، مؤكدا   عباسوأشار 
موون أي  علووى خطووورة المسوواس بمكانووة ووضووع األقصووى المبووارك، محووذرا   ا  شووددملوون نسووما بووقن تموور، و 

 قرارات تحاول المس بمكانته الدينية والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وتدهور األوضاع.
حووورل القيوووادة الفلسوووطينية علوووى تحقيووو  الوحووودة  عبووواسوفيموووا يتعلووو  بملوووف المصوووالحة الوطنيوووة، أكووود 

نهووواء االنقسوووام لمواجهوووة المخووواطر المحدقوووة بقضووويتنا الوطنيوووة. ول لتحقيووو  الوصووو إنوقوووال  الوطنيوووة وا 
والووذي يوونل  ،17/10/2017االتفووا  عليووه فووي اتفووا  القوواهرة فووي  المصووالحة واضووا وهووو تنفيووذ مووا تووم  
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علووى تمكووين حكومووة الوفووا  الوووطني موون أداء مهامهووا بشووكل كاموول فووي قطوواع غووزة، والووذهاب إلجووراء 
نهاء االنقسام.  االنتخابات العامة بقسرع وقت وذلك لتوحيد شطري الوطن وا 

 26/9/2018 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 معاريف: عباس يلتقي ليفني في الفندق الذي ُيقيمان فيه بنيويورك .3
تسويبي ليفنوي التقوت  اإلسورائيليةصحيفة معاريف العبرية اليووم األربعواء، بوقن زعيموة المعارضوة  أفادت

ني التقت عباس في الفند  الذي "إن ليف وقالت الصحيفة: برئيس السلطة محمود عباس في نيويورك.
وفوي اللقواء حوذرت ليفنووي أبوو موازن مون مزيوود مون التودهور فوي الوضووع  ،يقويم فيوه االثنوان فوي نيويووورك

للتوصوول إلووى  وشووددت علووى ضوورورة أن تبووذل السوولطة الفلسووطينية جهووودا   الوودولتين". وحتووى فقوودان حوول  
 لى الحوار معها.في غزة بدال  من مهاجمة الواليات المتحدة والعودة إ حل  

  26/09/2018 لألنباء،وكالة شهاب 
 

 بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية "إسرائيل"فلسطين تطالب  .4
علووى األراضووي الفلسووطينية المحتلووة،  "إسوورائيل"قوود م رئوويس اللجنووة الدوليووة للتحقيوو  فووي جوورائم  :جنيووف

أموام جلسوة لمجلوس حقوو  اإلنسوان  األرجنتيني سانتياغو كانتون، تقريرا  أوليا  عن خطة عمول اللجنوة،
ورح ب المندوب الفلسطيني الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف إبراهيم  .39 أمس في دورته العادية الو

خريش بجهود اللجنة، وأعرب عن استعداد الفلسطيني للتعاون معها وتسهيل مهمتها، مطالبا  بقن تقوم 
القائمة باالحتالل التوي تورفض دوموا  التعواون موع آليوات األطراف كافة بذلك و"خصوصا  إسرائيل القوة 

 مجلس حقو  اإلنسان ولجان تقصي الحقائ  في شكل خال".
المتظووواهرين السووولميين يفوووي مسووويرات  وأكووود خوووريش أن "اسوووتخدام جووويش االحوووتالل القووووة المفرطوووة ضووود  

نون الودولي لحقوو  اإلنسوان العودة عند حدود غزة( الذين ال يشكلون خطرا ، ُيعتبر انتهاكا  صارخا  للقوا
 ويصووون ف بالقتووول العمووود، ويخوووالف القوووانون اإلنسووواني الووودولي ويرقوووى إلوووى جريموووة حووورب وجريموووة ضووود  

وأفواد  اإلنسانية بحسب المادتين السابعة والثامنة من نظوام روموا األساسوي للمحكموة الجنائيوة الدوليوة".
شر سنوات يرقى إلى مستوى العقواب بقن "الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ع

موون اتفاقيووة جنيووف الرابعووة" مضوويفا  أن االنتهاكووات واالعتووداءات اليوميووة  33الجموواعي بحسووب المووادة 
 على المدنيين العزل وأمالكهم هي أيضا  مخالفات صريحة ألحكام القانون الدولي.

 25/9/2018 ،الحياة، لندن
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 ة تعمق الخالفات وتبعد فرص تحقيق السالمأبو ردينة: كلمة ترامب في األمم المتحد .5
نبيل أبو ردينة، إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين  الفلسطينية قال الناط  باسم الرئاسة :رام هللا

واعتبوور أبووو ردينووة أن كلمووة الوورئيس األمريكووي  شوواء موون شوواء وأبووى موون أبووى. 1967علووى حوودود عووام 
، تعمووو  25/9/2018 العاموووة لألموووم المتحووودة، يووووم الثالثووواء للجمعيوووة 73 الووودورة الوووو أموووامدونالووود تراموووب، 

 الخالفات وتبعد فرل تحقي  السالم.
قووال أبووو ردينووة "إن خطوواب الوورئيس محمووود عبووواس أمووام الجمعيووة العامووة، الخموويس المقبوول، سووويمثل و 

ن شوار إلوى أأو  مفتر  طر ، ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهوة التحوديات الخطيورة التوي تواجوه شوعبنا".
هنوا،  األحودا الخطاب سيتضمن رؤية اسوتراتيجية وطنيوة شواملة سوتترك أثرهوا العميو  علوى مجريوات 

نوووه بووودون القووودس والمقدسوووات لووون يكوووون هنووواك سوووالم عوووادل ودائوووم فوووي أ ، والعوووالم، مؤكووودا  اإلقلووويموفوووي 
 ، والمنطقوووة سوووتبقى فوووي دائووورة عووودم االسوووتقرارنوووه بووودون القووودس لووون يكوووون هنووواك حووول  أالمنطقوووة، كموووا 

 والحروب بال نهاية.
 25/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: إدارة ترامب تصر على إغالق األبواب أمام السالم .6

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إدارة ترامب،  :نيويورك
دور فووي صوووناعته بوووين الفلسوووطينيين  أيوال تسوووتطيع لعوووب تصوور علوووى إغوووال  األبوووواب أمووام السوووالم، 

الجمعيووة العامووة لألموووم  أموووامعلوووى كلمووة ترامووب  فوووي بيووان صووحفي، ردا   ،وأكوود عريقووات .واإلسوورائيليين
 "،إسرائيلو"، أن قوورار اإلدارة األمريكيووة االعتووراف بالقوودس عاصوومة لوو25/9/2018 المتحوودة، يوووم الثالثوواء
 .478القدس، يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وقرار مجلس األمن  ىإل أبيبونقل سفارتها من تل 

 ياألمريكيووة اختووارت مكافووقة جوورائم الحوورب واالسووتيطان االسووتعماري واالبرثايوود، الووذ اإلدارةوأضوواف أن 
األمريكيوة  اإلدارة: الحقيقوة اليووم وعلوى ضووء قورارات عريقوات وقال ."إسرائيل"تمارسه سلطة االحتالل 

السوالم حاجوة ويمكون  أن ، فقد خرجت عملية السالم عن مسارها، مؤكودا  "إسرائيلو"كل تام لالمنحازة بش
القوودس "تحقيقووه موون خووالل إنهوواء االحووتالل وتجسوويد اسووتقالل دولووة فلسووطين ذات السوويادة وبعاصوومتها 

 . "إسرائيل"جانب  إلى، لتعيش بقمن وسالم "الشرقية
 25/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لسالم قبل فوات األوانعباس للتجاوب العملي مع رسالة " تدعو لالفلسطينية "الخارجية .7
السياسوية التوي  عبواس أشرف الهور: دعت وزارة الخارجيوة الفلسوطينية إلوى دعوم مبوادرة الورئيس -غزة 

ى، ومواجهوة سيطرحها أمام مجلس األمن، إلطال  عملية سالم ومفاوضات جدية وحقيقية وذات معنو
وطالبت المجتمع الدولي والرباعية  االستفراد األمريكي اإلسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني األعزل.

الوودولتين" بووو"التجاوب العملووي مووع  الدوليووة وكافووة الوودول الحريصووة علووى تحقيوو  السووالم وفقووا  لمبوودأ "حوول  
 قبل فوات األوان".رسالة السالم الفلسطينية التي يحملها الرئيس للمجتمع الدولي 

 26/9/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 و"فقدانه" تمثيل الشعب الفلسطيني عباسمناقشة "انتهاء والية" ل "لتشريعيلـ"اجلسة  :غزة .8
أشرف الهور: دعا نواب حركة حماس لعقد جلسة في المجلس التشريعي في مدينة غوزة اليووم،  -غزة 

 اء والية" الرئيس و"فقدانه" تمثيل الشعب الفلسطيني.هدفها حسب الدعوة الموجهة، مناقشة "انته
 26/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 أبو طير: تزايد أعداد المقتحمين لألقصى مؤشر على مرحلة خطيرة يمر بهاالنائب محمد  .9

أكد النائب في المجلس التشريعي المبعود عون مدينوة القودس محمود أبوو طيور أن االحوتالل يتجواوز كول 
 حمراء في استغالله للظرف الحالي بمحاوالت فرض وقائع جديدة على المسجد األقصى.الخطوط ال

إن األعوداد المتزايودة مون المسوتوطنين  ،25/9/2018 فوي تصوريا صوحفي يووم الثالثواء ،وقال أبو طير
 المتطرفين الذين يقتحمون ويدنسون باحات األقصى يؤشر على خطورة المرحلة التوي يمور بهوا، داعيوا  

 الفلسطيني للتصدي لمحاوالت االحتالل تكريس واقع جديد فيه بشد الرحال إليه والرباط فيه. الشعب
ونوووه إلووى أن اقتحووام األقصووى بقعووداد كبيوورة موون المسووتوطنين لوون يغيوور موون حقيقووة أنووه للمسوولمين، وهووم 

 أولى الناس بالدفاع عنه، مضيفا أننا على ثقة باهلل بقنه سيبقى عامرا بتكبيرات أهله.
 25/9/2018 ،قع حركة حماسمو 

 
 آخر التطورات في المنطقة حولرسالة من عباس لألسد  .01

نقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي رسالة خطية إلى : سيلفا رزو 
الوورئيس بشووار األسوود موون الوورئيس الفلسووطيني محمووود عبوواس، تسوولمها نائووب وزيوور الخارجيووة والمغتووربين 

يوم األحد ، استقبل المقداد السورية وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين المقداد.فيصل 
 ."تتعل  بآخر التطورات في المنطقة"الصالحي وتسلم منه الرسالة التي  23/9/2018
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، أشوووار الصوووالحي إلوووى أن اللقووواء كوووان ناجحوووا  جووودا ، ويعكوووس مووودى "الووووطن"وفوووي اتصوووال أجرتوووه معوووه 
الفلسوووطينية السوووورية، واصوووفا  اللقووواء بالرسوووالة المهموووة جووودا ، ويعطوووي أفقوووا  لمواجهوووة التحوووديات العالقوووة 

نقلنووا تحيووات الوورئيس محمووود عبوواس للوورئيس بشووار "وقووال الصووالحي:  القادمووة علووى مسووتوى المنطقووة.
اجه األسد، وتحدثنا حول أهمية أن يكون هناك تنسي  مواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا التي تو 

، كاشفا  عن مقترحات محددة طرحت خالل اللقاء في "الشعب الفلسطيني، واألمة العربية بصورة عامة
بما فيها ما يجري ترتيبه بخصوول صوفقة القورن "إطار الرؤية المشتركة لألخطار المحدقة بالمنطقة، 

رية، إضووافة الصووالحي إلووى أن إطووار التحوورك الفلسووطيني محوووره األساسووي هووو سووو وأشووار  ."كيووةياألمر 
نقمول فوي أن يكوون هنواك جهود عربوي مشوترك يحموي حقوو  "للتنسي  مع بواقي الودول العربيوة، وتوابع: 

 ."الشعب الفلسطيني
 24/9/2018 دمشق،، الوطن

 
 حماس تؤكد على المصالحة وترفض تسليم سالح المقاومة للسلطة .00

ها من أجل تحقي  أكد قيادي في حركة حماس الثالثاء أن مصر تواصل جهود :ا ف ب - غزة
 التهدئة مع إسرائيل، وتحقي  المصالحة الفلسطينية، نافيا إشاعات عن توقفها.

وقال سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس "جهود األخوة في مصر مستمرة في ملفي التهدئة مع 
 المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع االحتالل. ونحن في حماس متجاوبون مع هذه الجهود التي لم

وقال أبو زهري "في ما يتعل  بالمصالحة، فإن فتا وضعت شروطا تعجيزية بعضها يتعل   تتوقف".
طلب فتا أن يكون كل السالح في قطاع غزة تحت إمرة السلطة  إلىبسالح المقاومة"، في إشارة 

 الفلسطينية في إطار أي مصالحة مع حماس.
 القاهرة لم يتم تحديد موعدها، لمواصلة الجهود". إلىوأوضا أن وفدا قياديا من حركته "سيقوم بزيارة 

"أنها معنية بتعطيل الجهود وواتهم أبو زهري حركة فتا التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ب
المصرية". وتابع "موقف فتا واضا. إنها ترفض التهدئة وهي تعمل كل جهد من أجل تعطيلها رغبة 

"لن تستسلم حماس ومعها الفصائل لألمر الواقع. وأضاف  من فتا إلبقاء الضغط على قطاع غزة".
 تفاهمات في ملفي التهدئة والمصالحة". إلىنحن أعطينا الدور المصري أبعد مدى للتوصل 

أن "هناك تصعيدا متزايدا في مسيرات  إلىوعلى الرغم من تقكيده على مفاوضات التهدئة، أشار 
 الحتالل، ألن استمرار الحصار غير مقبول".العودة وتوسيع مساحتها وتنوع أدواتها للضغط على ا

 26/9/2018الغد، عمان، 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             4746 العدد:             9/26/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

 ر الحصارعودة مستمرة حتى تحقيق هدفها بكسمسيرات الهنية:  .02
دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دول العالم إلى اإلصغاء لصوت : غزة

نهاء معاناته. ل خالل مشاركته في تشييع الشهيد وقا الشعب الفلسطيني ودقات دمائه المتدفقة، وا 
الشاب الشهيد محمد فايز أبو الصاد ، يوم الثالثاء: "على العالم أن يصغي لصوت هذا الشعب 

وأضاف: "هنا في غزة والضفة والقدس، وداخل فلسطين المحتلة،  ودقات هذه الدماء وقرار األمة".
وقال: "إن مسيرات العودة  سه".ومخيمات اللجوء والمهاجر شعب متمسك بحقه وأرضه ووطنه وقد

الكبرى مستمرة حتى تحقي  غايتها بكسر الحصار"، مؤكدا  أن الفصائل الفلسطينية وهيئة مسيرات 
وشدد أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة كسر الحصار  العودة أخذت قرارها باستمرار المسيرات.

 ت الشعب.وحماية الثوابت الفلسطينية، داعيا  العالم إلى اإلصغاء لصو 
 25/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: تضحيات شعبنا أكبر من أن يمثلها عباس .03

قالت حركة حماس يوم الثالثاء، إن إرادة شعبنا وتضحياته العظيمة هي أكبر من أن يمثلها : غزة
باسم  وذكر المتحد  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطابه المرتقب في األمم المتحدة.

الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريا صحفي: "أن الذي يقو ض صمود شعبه ويفتقر للدعم 
وأوضا القانوع، أن عقد المجلس االنفصالي بالتزامن  الفصائلي وااللتفاف الشعبي ال يستح  تمثيله".

 .مع خطاب عباس لن يمنحه الدعم أو التقييد ألنه فاقد للشرعية وأحد أدواته االنفصالية
 25/9/2018، فلسطين أون الين

 
 في مواجهة العدوان الثالثي عباسفتح: نقف مع  .04

أكدت حركة فتا أنها وجموع شعبنا الفلسطيني البطل يقفون مع الرئيس محمود عباس في  :رام هللا
 مواجهة العدوان الثالثي على قضيتنا وشعبنا وقيادتنا الوطنية الثابتة الصامدة.

ي لحركة فتا والمتحد  باسمها أسامة القواسمي في تصريا صحفي، إن وقال عضو المجلس الثور 
ي مع الطابور الخامس والخونة والعمالء الذين يتماهون ويتساوقون معهم مريكاأل -العدوان اإلسرائيلي

تماما في الهجوم على الرئيس، لن يفلا في كسر إرادة قيادتنا وشعبنا، ولن يفلا في تغيير موقفنا 
وجهه في المرآة، وهو  إلىوطالب القواسمي إسماعيل هنية بالنظر  الالجئين والدولة.تجاه القدس و 

يعطي توجيهاته لألبوا  الهابطة بالهجوم على الرئيس محمود عباس الذي يقف أمام هذه الحملة 
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التي تستهدف قضيتنا، مطالبا إياه بمراجعة أبسط مبادئ االنتماء للوطن، وترتيب األولويات الوطنية 
 لتحالفات، مؤكدا أن شعبنا قد كشف حقيقة مواقفكم.وا

 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو مرزوق: كان األجدر بعباس توحيد الجبهة الداخلية .05
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزو : "كان األجدر بقبي مازن : الدوحة

ية محمود عباس( قبل ذهابه إلى الجمعية العامة أن يوحد الجبهة الداخلية يرئيس السلطة الفلسطين
 خلفه، ويتحد  باسم الشعب الفلسطيني من خالل خطوات يعرفها الجميع".

وأوضا أبو مرزو  في تصريا نشره عبر صفحته في موقع تويتر، أن هذه الخطوات تتمثل برفع 
يدة للحريات ووقف التنسي  األمني مع االحتالل العقوبات عن قطاع غزة، وقف كل اإلجراءات المق

والجهاد  الديموقراطيةوطالب أبو مرزو  عباس باالجتماع مع الجبهتين الشعبية و  اإلسرائيلي.
 اإلسالمي وحركة حماس، فرادى أو مجتمعين.

 25/9/2018، فلسطين أون الين
 

 ": عباس يدير ظهره للقرار الوطنيالديموقراطية" .06
لتحرير فلسطين، أن رئيس  الديموقراطيةأبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة أك د طالل : غزة

 السلطة محمود عباس أدار ظهره للقرار الوطني، مجددا مطالبته برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وقال أبو ظريفة في تصريٍا خال ٍ لو "المركز الفلسطيني لإلعالم": "من المفترض والطبيعي قبل 

مم المتحدة اتخاذ خطوات جريئة وجدية متف  عليها في إطار العالقة الوطنية المتف  توجه عباس لأل
وطالب القيادي الفلسطيني، عباس بقخذ إجراءات وطنية إلنهاء اتفا  أوسلو  عليها فلسطينيا ".

ورفض أبو ظريفة إبقاء الخطابات في إطار شرح معاناة الشعب الفلسطيني،  والتحلل من التزاماته.
: "العالم كله يعرف المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني، ونحن نريد الخالل من االحتالل"، قائال  

في إشارة إلى مطالبة عباس بخطوات عملية فعلية لمواجهة صفقة القرن والعدوان الصهيوني 
 ةالديموقراطيواستنكر عضو المكتب السياسي في الجبهة  المتصاعد، وهو ما لم يفعله حتى امن.

عاما ، وقال: "هي مفاوضات عقيمة لم  25استعداد عباس للعودة للمفاوضات التي جربت طوال 
وأضاف: "هناك مشكلة قائمة  تجلب للشعب الفلسطيني سوى الكوار ، ووصلت إلى طري  مسدود".

دارة الظهر له".  لدى "عباس" وهي التحلل من القرار الوطني وا 
 25/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األيام المقبلة لبحث المصالحة والتهدئة فيعن توجه مصري لجمع الفصائل  أبو ظريفة يكشف .07
غزة: كشف مسؤول فلسطيني عن وجود توجه مصري لجمع الفصائل الفلسطينية خالل األيام المقبلة 

زة، في القاهرة، لبح  عدة ملفات أهمها المصالحة الفلسطينية الداخلية، وكذلك التهدئة في قطاع غ
، إن قيادة الديموقراطيةوقال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة  ."صفقة القرن"ومواجهة 

حركة حماس وضعتهم في صورة ما جرى بحثه مع الوفد األمني المصري الذي زار قطاع غزة مطلع 
لفلسطينية وأشار المسؤول الفلسطيني إلى وجود تفكير مصري الستضافة الفصائل ا األسبوع الجاري.

ن اللقاء وبين أ خالل األيام المقبلة، الفتا إلى أن الوفد األمني المصري أبلغ قيادة حماس بذلك.
 سيكون من أجل بح  قضايا التهدئة والمصالحة وصفقة القرن وقضايا أخرى تهم الشقن الفلسطيني.

في بح  الحلول  وحسب أبو ظريفة فإن الوفد األمني المصري أكد لحركة حماس استمرار القاهرة
لتجميع القوى الفلسطينية لمواجهة  "المدخل الرئيس"إلنهاء االنقسام الفلسطيني، باعتبار ذلك هو 

هناك استعداد مصري من أجل تقريب وجهات "وأضاف  المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.
استنادا النظر، في القضايا التي ال تزال تشكل عنصر خالف في إطار موضوع المصالحة، 

 ."لن تتخلى عن ورقة المصالحة"، مؤكدا أن مصر "لالتفاقيات الموقعة
ال يمكن "وأشار إلى أن حركة حماس أبلغتهم أن مصر بناء على ما دار مع الوفد األمني المصري 

، مشيرا "لتحسين الواقع االجتماعي"أن تتخلى عن قطاع غزة، وأنها ستقدم ما يلزم من مساعدات، 
تلعب دورا في إدخال كل البضائع التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة، أو أي إلى أن مصر س
وكشف عن وعود مصرية إلبقاء معبر رفا الفاصل عن قطاع غزة، والمخصل  مساعدات أخرى.

لحركة المسافرين مفتوحا، وأكد كذلك أن مصر ستلعب دورا مع الفصائل لمعالجة األزمات التي 
 ار في الجهود المبذولة من أجل تحفيف الحصار. تعيشها غزة، من خالل االستمر 

 26/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية": الديموقراطيةو" "الشعبية" .08
حسب بيان أصدرته، على ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة  الديموقراطيةشدد وفد الجبهة غزة: 

الباب أمام تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه الوطنية، بما يفتا 
، وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية النتشاله "اإلجراءات العقابية"الشعب الفلسطيني في القطاع، برفع 

 وأكد أن التوصل إلى تهدئة مع قوات االحتالل في إطار التواف  الوطني العام، يجب أن أزماته،من 
 يكون ملزما لألطراف جميعا ، ويضمن فك الحصار ووقف سياسة القتل واالعتداءات.
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وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن وفدا قياديا منها التقى المخابرات المصرية وبح  مجمل 
القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، وأبرزها قضية المصالحة، مشيرة إلى أنه جرى خالل اللقاء 

االتفاقيات الوطنية الموقعة،  إلىف  على استمرار الجهود إلنجاز ملف المصالحة باالستناد التوا
  والعمل على معالجة مشاكل المواطنين في غزة.

 26/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 غزة برهان واضح على منهج حماس في االعتقال السياسيباعتقال كوادر الحركة فتح:  .09
تا اعتقال كوادر الحركة في قطاع غزة برهانا واضحا على منهج حماس في اعتبرت حركة فرام هللا: 

 االعتقال السياسي، وعقلية مسؤوليها العدائية والقمعية.
في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب: "إن اعتقال حماس  اإلعالميوقال رئيس المكتب 

ذي يلقيه الرئيس محمود عباس في لكوادر الحركة بسبب حمالت إعالمية مناصرة لخطاب فلسطين ال
األمم المتحدة، يؤكد مدى العدائية التي تكنها حماس للتوجهات واألفكار والمبادئ الوطنية لمناضلي 

 وكوادر وقادة حركة فتا، ويدحض ادعاءات مسؤوليها حول المصالحة".
 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "األونروا"سيرة رفضا لتقليصات وكالة مالفصائل بغزة تنظم  .21

لالجئين في غزة، يوم الثالثاء، مسيرة  الشعبيةواإلسالمية واللجان  الوطنيةنظمت القوى : غزة
 جماهيرية حاشدة شارك فيها امالف؛ رفضا لتقليصات وكالة ياألونروا(.

ي نيويورك، وانطلقت من أمام ( للجمعية العامة لألمم المتحدة ف73وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة ي
مركز التموين التابع "لألونروا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تحت شعار "استمرار خدمات 

 األونروا مسؤولية المجتمع الدولي".
، خالل كلمة في المسيرة، ألقاها نيابة الديموقراطيةللجبهة  المركزيةوقال محمود خلف، عضو اللجنة 

اإلدارة األمريكية إلنهاء ملف الالجئين تحمل خطورة جدية بالغة من خالل قوة  عن القوى: إن دعوة
األمر الواقع، "وما لحقها من إعالن وفاة وكالة الغو  ووقف تمويلها والضغط على المانحين لتجفيف 
مواردها وا غراقها في عجز مالي يشل خدماتها ويفرغها من مضمونها مؤسسة  دولية  مسؤولة  عن 

وطالب "خلف" دول العالم المجتمعة في األمم المتحدة بعدم الرضوخ  لالجئين الفلسطينيين".خدمات ا
 .للضغوط األمريكية "اإلسرائيلية" أو الخضوع لالبتزاز باالمتناع عن تقديم مزيد من الدعم لألونروا

 25/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ةتكثيف المقاومة الشعبيقوى رام هللا تدعو إلى  .20

في كل األراضي المهددة  "تكثيف المقاومة الشعبية"دعت قيادة القوى الفلسطينية إلى رام هللا: 
بالمصادرة والهدم، وخاصة الوجود الدائم في خيمة الصمود في الخان األحمر رفضا لقرار االحتالل 

ريسان وكل بهدم وتشريد التجمع البدوي، كذلك المشاركة في فعاليات مواجهة االحتالل في جبل ال
 المناط  المهددة بالمصادرة واالستيطان االستعماري.

سياسة التصعيد والجرائم التي يرتكبها االحتالل مستفيدا من الغطاء  أنوأكدت في بيان لها على 
لن تنجا في كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته "األمريكي المعادي لحقو  الشعب الفلسطيني 

ضرورة محاسبة االحتالل على هذه الجرائم باستخدام قناصته القتلة إلعدام "ى وشددت عل ."ومقاومته
أبناء شعبنا على حدود قطاع غزة، واالستهتار بإطال  الرصال الحي في الضفة الفلسطينية تحت 

، مؤكدة أن ذلك األمر يتطلب متابعة هذه الجرائم مع كل المحاكم "ذرائع واهية بهدف التصفية والقتل
 ."من أجل محاكمة االحتالل على هذه الجرائم"وخاصة المحكمة الجنائية الدولية  الدولية،

 26/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 .. ويؤكد مواصلة محاربة إيران في سورية نتنياهو يستنجد بواشنطن للتهدئة مع موسكو .22
رة الروسية في رغم القناعات السائدة في إسرائيل بقن حادثة سقوط الطائ: نظير مجلي - تل أبيب

الالذقية تسببت في أزمة كبيرة بين موسكو وتل أبيب، تعتبر ذات بعد استراتيجي، خرج رئيس الوزراء 
 بنيامين نتنياهو، أمس بتصريحات تخفف من وطقة األزمة.

وعقد نتنياهو اجتماعا  طارئا  للمجلس الوزاري األمني المصغر في حكومته للبح  في هذه األزمة. 
ائه أن يصمتوا تماما  في الموضوع وال يتفوهوا بكلمة، وترك الموضوع لمعالجته وطلب من وزر 

الشخصية. في حين قالت مصادر سياسية مقربة منه، إنه وبعد مكالمتين مع الرئيس فالديمير بوتين 
ولقاء مطول في وزارة الدفاع الروسية لقائد سالح الطيران اإلسرائيلي، فإن األزمة تتفاقم؛ ولذلك فإن 

 ية للتدخل.مريكإسرائيل لجقت إلى اإلدارة األ
وقال مقرب من نتنياهو، إن موضوع هذه األزمة سيكون أول وأهم الموضوعات التي سيطرحها على 

، الذي سيعقد اليوم ياألربعاء(، على هامش اجتماعات الجمعية ترامبطاولة لقائه مع الرئيس دونالد 
 العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

دلى نتنياهو بتصريحات، على سلم الطائرة المتجهة إلى نيويورك، بعد ظهر أمس، تجنب فيها وقد أ
، "300 -إس "التطر  مباشرة إلعالن روسيا عزمها إمداد دمش  بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة 
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سنفعل ما هو ضروري لحماية أمننا ومصالحنا، وسنتخذ كل "خالل األسبوعين المقبلين، لكنه قال 
. سورية. جيشنا سيواصل عملياته في سوريةلتدابير الالزمة لمنع التمركز العسكري اإليراني في ا

 ."وسنواصل التنسي  األمني بين الجيش اإلسرائيلي والجيش الروسي
، وكشف عن أنه اتف  مع بوتين على أن "مواصلة التنسي  األمني مع القوات الروسية"ثم أكد على 

إسرائيل حققت "اط الجيشين الروسي واإلسرائيلي قريبا  جدا . وأضاف تجتمع طواقم من كبار ضب
 سوريةخالل السنوات الثال  الماضية نجاحا  كبيرا  جدا  في إجهاض التموضع العسكري اإليراني في 

وفي إحباط المحاوالت لتحويل أسلحة فتاكة إلى يحزب هللا( في لبنان، وال يوجد سبب يمنعها من 
لقد كان هناك تنسي  أمني كبير وناجا "وأشار نتنياهو إلى حادثة الطائرة، فقال  ."االستمرار في ذلك

مع الروس طول الوقت. لكن هذا ال يعني أنه لم تكن هناك أحدا  استثنائية، لكن بشكل عام حققنا 
، تحدثت مرتين مع سوريةمنذ وقوع األحدا  المقسوية في سماء ". وأوضا أنه "نجاحا  كبيرا  جدا  

ئيس الروسي فالديمير بوتين، وعبرت عن حزني العمي  على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الر 
 ."الروسية التي أسقطت بنيران سورية غير مسؤولة

اإلسرائيلي بيانا  في ختام اجتماعه، أمس، على غير العادة، جاء فيه أن  "الكابينيت"وقد أصدر 
على العائالت الروسية المنكوبة إثر سقوط  "لعمي يشاركون أيضا  في الحزن ا"الوزراء األعضاء 

، يوعز "الكابينيت"عسكريا  روسيا  كانوا على متنها. وأن  15ومقتل  سوريةفي  "20 -إيليوشن "طائرة 
 .سورية"المحاوالت اإليرانية للتموضع في "للجيش اإلسرائيلي، بمواصلة العمل ضد ما أسماه 

و، أجمع المحللون العسكريون في الصحف اإلسرائيلية لكن، وعلى الرغم من تصريحات نتنياه
، خصوصا  بعدما تم تحميل "خطيرة وعميقة"الصادرة الثالثاء، على أن األزمة بين إسرائيل وروسيا 

إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة بعد القرار الروسي إغال  المجال الجوي السوري، وبخاصة في 
 سوريةل غارتها األخيرة قرب الالذقية وا عالن روسيا نيتها تزويد منطقة الساحل، حي  نفذت إسرائي

 المضادة للطائرات المتطورة. "300 -إس "بصواريخ 
 26/9/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ة"الكابينت" اإلسرائيلي ُيوعز للجيش باستمرار عملياته في سوري .23

المصغر للشؤون األمنية والسياسية  أوعز المجلس الوزاري اإلسرائيلي: عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
"الكابينت"، للجيش اإلسرائيلي، بمواصلة العمل ضد ما أسماه "المحاوالت اإليرانية للتموضع في 

"يوعز المجلس الوزاري المصغر لجيش الدفاع،  وقال "الكابينت" في تصريا مكتوب: ".سورية
، وبمواصلة التنسي  األمني مع سورية بمواصلة العمل ضد المحاوالت اإليرانية للتموضع عسكريا في
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وأضاف:" يشارك الوزراء في حزن العائالت الروسية على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة  روسيا".
ساعات،  3وكان "الكابينت" قد انعقد لمدة  الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري".

 .300-منظومة إس سوريةاعيات قرار روسيا تسليم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبح  تد
 25/9/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 

 ات االحتالل قرب غزةمستعمر اشتعل بمحيط  ا  حريق 14 :فرق اإلطفاء اإلسرائيلية .24
 14أعلنت فر  اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلية مساء يوم الثالثاء عن متابعتها الندالع : فلسطين المحتلة

 ات في غالف غزة نهار اليوم نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.مستعمر رب الق ا  حريق
تقريرها الخال بقضرار الحرائ  بمناط  غالف  ا  وكانت "سلطة الطبيعة والحدائ  اإلسرائيلية" نشرت مؤخر 

 غزة والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من غزة منذ انطال  مسيرات العودة بمارس الماضي.
ألف دونم من األحراش والمناط  الزراعية والطبيعية في  32اء في التقرير أن الحرائ  أتت على وج

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

 25/9/2018، موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 

 بالخداع المحكمة اإلسرائيلية تصادق على مشروع استيطاني تم   .25
تل أبيب: صادقت المحكمة المركزية في القدس، على صفقة مشبوهة تنطوي على الخداع، تم 

، أرضا فلسطينية خاصة "متسبيه كراميم"بموجبها تسليم المستوطنين في البؤرة االستيطانية العشوائية 
ي رام هللا في الضفة الغربية المحتلة. وقد عللت المحكمة قرارها بالقول إنها اقتنعت تقع شمال شرق

، ومن "بريئة"نقلت هذه األراضي للمستوطنين بصورة  "دائرة االستيطان"بقن السلطات اإلسرائيلية و
 دون أن يعرفوا أن هذه األراضي هي بملكية فلسطينية خاصة.

 26/9/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 قرار خطة إسرائيلية الستقدام ألف يهودي إثيوبيإ .26
صادقت اللجنة الوزارية في الكنيست مساء أول من أمس، على خطة الستقدام ألف يهودي : الناصرة

أمس،  "معاريف"وأفادت صحيفة  إثيوبي إلى إسرائيل، وذلك بعد توقف هجرة يهود إثيوبيا لسنوات عدة.
السماح أللف شخل من يهود إثيوبيا بالهجرة إلى إسرائيل، شرط بقن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على 

 أن تنطب  عليهم المواصفات اإلسرائيلية للهجرة، وأن يكون لديهم أقارب في الدولة العبرية.
 26/9/2018الحياة، لندن، 
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 وقوات االحتالل تغلق الحرم اإلبراهيمي في الخليل مستوطن اقتحموا األقصى 500أكثر من  .27
أكثر من ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن القدس، من 25/9/2018 ،لألنباء األناضولة وكالذكرت 

مستوطن إسرائيلي اقتحم المسجد األقصى، اليوم الثالثاء، الذي يصادف اليوم الثاني من عيد  500
وقال فراس الدبس، مسؤول "اإلعالم"، في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، لوكالة  الُعْرش اليهودي.
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى اليوم من خالل باب المغاربة، في الجدار  545األناضول إن 
 125مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية وأن  420وأشار الدبس إلى أن  الغربي للمسجد.

وذكر الدبس أن المستوطنين وعناصر الشرطة  مستوطنا اقتحموه في فترة ما بعد صالة الظهر.
 سرائيلية "استفزوا حراس المسجد األقصى والمصلين".اإل

قو ات االحتالل أبواب المسجد اإلبراهيمي ، أن وكاالت، عن 26/9/2018، الخليج، الشارقةوأضافت 
فة الغربية المحتلة أغلقت لمدة يومين. وأفاد مدير المسجد اإلبراهيمي  في مدينة الخليل جنوب الض 

حتالل أغلقت أبواب المسجد يومي الثالثاء واألربعاء، بذريعة احتفال حفظي أبوسنينة بقن  قو ات اال
 المستوطنين بما يسم ى بعيد العرش اليهودي، كما كثفت انتشارها في محيط المنطقة.

 
 إصابات إحداها حرجة في قمع فعاليات "اإلرباك الليلي" 6غزة:  .28

ل جنود االحتالل الذي شبان بجروح متفاوتة وصفت إصابة أحدهم بالحرجة في رصا 6أصيب 
قمعوا فعاليات "اإلرباك الليلي" المتواصلة عند السياج األمني مع قطاع غزة، كما أصيب العشرات 

وأطلقت قوات االحتالل في ساعات متقخرة من مساء يوم  في حاالت اختنا  بسبب الغاز المدمع.
مع بدء فعاليات "اإلرباك الليلي" الثالثاء، النار على عشرات الشبان الذين تجمعوا شر  مخيم البريج 

التي تواصلت حتى ساعات الفجر األولى من يوم األربعاء، كما استهدفت طائرة استطالع بصاروخ 
وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن طواقمها الطبية قدمت  مخيم العودة شر  ملكة جنوب غزة.

راء إطال  جنود االحتالل قنابل اإلسعافات الميدانية للعشرات ممن أصيبوا في حاالت اختنا  ج
شبان إلى مستشفيين الشفاء واإلندونيسي للعالج، حي  وصفت  6الغاز المسيل للدموع، كما نقلت 

 جرحهم بين المتوسطة والحرجة جراء استهدافهم بالرصال الحي من قبل جنود االحتالل.
شر  البريج وخزاعة وخانيونس وردا على قمع قوات االحتالل فعاليات العودة الليلية، أشعل الشبان 

اإلطارات وأطلقوا األلعاب النارية ومفرقعات صوتية والبالونات الحارقة تجاه جنود االحتالل، إضافة 
سماع أصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع توجيه أضواء  إلى تشغيل أغان وطنية وا 

 الليزر صوب الجنود المتمركزين قرب السياج األمني.
 26/9/2018، 48عرب 
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 األسرى يهددون االحتالل: إضراب مفتوح أو إزالة الكاميرات .29

أمهلت الهيئة العليا ألسرى حركة حماس لدى االحتالل، إدارة السجون حتى يوم : فلسطين المحتلة
ال فسيدخل عدد من األسرى في إضراب مفتوح "هشارون"غٍد، إلزالة الكاميرات من ساحة معتقل  ، وا 

 قي  هذا الهدف.عن الطعام حتى تح
وذكرت مصادر مختصة، أن رئيس الهيئة العليا ألسرى حماس في معتقالت االحتالل محمد 
عرمان، أبلغ أحد مسؤولي إدارة المعتقالت أن أمام االحتالل مهلة حتى يوم غد، كما سل م اإلدارة 

 قائمة بقسماء أسرى، أعلنوا استعدادهم خوض اإلضراب.
تشغيل الكاميرات في ساحة المعتقل، مما أثار الغضب بين األسيرات  "هشارون"وأعادت إدارة سجن 

 .ا  يوم 25اللواتي قررن مقاطعة الخروج إلى الساحة، حتى إيقافها، وذلك منذ 
قبل  ا  ودفعت أوضاع األسيرات األخيرة، باألسرى لمناصرتهم في خطواتهم، حي  أصدر األسرى بيان

للساحات، أكدوا فيه على اتخاذ على خطوات تصعيدية أيام حول القضية األخيرة ورفض خروجهن 
 نصرة لألسيرات.

 ا  االحتاللي، يمتنعن عن الخروج للساحة رفض "الشارون"أسيرة فلسطينية في معتقل  38وُتحتجز 
 ."الدامون"أسيرة في معتقل  25، فيما تحتجز ا  إلجراءات االحتالل بإعادة تشغيل الكاميرات مؤخر 

 25/9/2018، نية لإلعالموكالة الرأي الفلسطي
 

 استعدادات واسعة إلضراب فلسطيني شامل االثنين المقبل .31
أعلنت الفصائل الوطنية واإلسالمية في القدس الشرقية والضفة الغربية ولجنة المتابعة  تل أبيب:

، ، استعدادات واسعة إلنجاح اإلضراب العام الشامل، يوم االثنين المقبل48العربية العليا لفلسطينيي 
اإلسرائيلي ويعتبره الفلسطينيون تقسيسا قره الكنيست العنصري، الذي أ "قانون القومية"احتجاجا على 

وجاء في بيان أصدره رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أمس الثالثاء، أن  لسياسة األبرتايد ضدهم.
اع غزة، والمخيمات اإلضراب سيشمل التجمعات السكانية العربية في إسرائيل، والضفة الغربية، وقط

الفلسطينية في كل مكان. وسيتراف  اإلضراب مع نشاطات جماهيرية مختلفة، من مهرجانات وندوات 
 ومظاهرات، تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا القانون الخطير.

 26/9/2018، لندن، الشرق األوسط
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 في الضفة الغربية فلسطينيا   15الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .30
 ا  فلسطيني 15أعلن الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، اعتقال : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال  من منازلهم في الضفة الغربية خالل ساعات الليلة الماضية.
لمعتقلين "تمت وذكر أن ا الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، على حد تعبيره.

 إحالتهم للتحقي  من قبل قوات األمن".
التحرير( فقد وصل عدد  لمنظمةووف  إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون األسرى يتابعة 

نواب بالمجلس  6معتقلة و 62و طفال   350ومن بين المعتقلين  .6,500المعتقلين الفلسطينيين 
بحاجة  700مريض بينهم  1,800إداري يبال تهمة( ومعتقل  500التشريعي الفلسطيني يالبرلمان( و

 لتدخل طبي عاجل.
 25/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 االحتالل يعتقل ناشطة حقوقية في الخليل .32

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، ناشطة حقوقية من منطقة باب الزاوية، : الخليل
مصادر محلية لوو"وفا"، إن قوات االحتالل اعتقلت الناشطة في  وقالت مركز مدينة الخليل التجاري.

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقو  اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم" منال الجعبري، من وسط 
 مدينة الخليل، ونقلتها لجهة غير معلومة.

 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خالل العام الجاري 254ن: "إسرائيل" قتلت صحفيْين وأصابت لجنة دعم الصحفيي .33
آخرون بجراح جلهم من  254استشهد منذ مطلع العام الجاري صحفيان فلسطينيان، وأصيب : رام هللا

 جميعهم من الضفة الغربية المحتلة. 82قطاع غزة، في حين اعتقل 
عنها اليوم الثالثاء، في اليوم  جاء ذلك في تقرير خال للجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين صدر

العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر أيلول من كل 
ووثقت اللجنة في تقريرها الذي يرصد االنتهاكات "اإلسرائيلية"، بح  الصحفيين الفلسطينيين  عام.
 لعام الجاري.بح  الصحفيين الفلسطينيين منذ مطلع ا ا  انتهاك 638نحو 

الصحفيْين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، خالل  -في نيسان الماضي-اإلسرائيلي وقتل الجيش 
فيما شهد أيار الماضي، أعلى نسبة انتهاكات "إسرائيلية"  تغطيتهما مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.
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ي والمتفجر ؛ تركزت غالبيتها في قطاع غزة، بإطال  الرصال الح129بح  الصحفيين، بواقع 
 والقنابل السامة تجاههم خالل تغطية فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وبي ن التقرير أن  االنتهاكات تمثلت باالعتقال واالحتجاز وتمديد االعتقال، واالعتداء المباشر إليقاع 
 أكبر ضرر بهم، فضال عن المنع من السفر والتغطية اإلعالمية.

 25/9/2018، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 "صفقة القرن" و"التطبيع" على طاولة ملتقى بيت المقدس في إسطنبول .34
أك د األمين العام لالئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين محمد أكرم العدلوني، أن  : إسطنبول

قادم، في ( تشرين األول ال13-12الملتقى العاشر لرواد بيت المقدس وفلسطين سيعقد في ما بين ي
 دولة حول العالم. 45مدينة إسطنبول التركية، بحضور العديد من الشخصيات الممثلة ألكثر من 

وأشار العدلوني، في حواٍر خال مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن  الملتقى سيسلط الضوء على 
ولة العربية نحو مخاطر "صفقة القرن" وأثرها على القدس والقضية الفلسطينية، وسيناقش مخاطر الهر 

 التطبيع مع االحتالل وتوضيا أخطارها على األمة.
مؤسسة تحت شعار "أمة  50وفي توصيفه للملتقى، أوضا األمين العام لالئتالف، أن ه تجمع تعقده 

رائدة للقدس عائدة"، مبينا  أن  الفعالية القادمة تتمتع بخصوصية؛ "ألنها تقتي في ظروف خطيرة 
 جدات على أكثر من صعيد ومستوى".تعيشها القضية ومست

مشارك ومشاركة من أبناء األمة العربية  1,000وقال: "هذا الملتقى سيكون جامعا ، إذ يضم أكثر من 
 دولة". 45واإلسالمية كافة، وبعض دول االغتراب، يمثلون أكثر من 

مة وقواها الحية وعن أهداف ومضامين الملتقى؛ يؤك د العدلوني أن ه سيركز على الدور الريادي لأل
ومسؤولياتها تجاه فلسطين والقدس، "ألن فلسطين والقدس قضية أمة، وليس قضية الشعب الفلسطيني 
وحده، ومن جهة أخرى الحيلولة دون تنفيذ صفقة القرن المزعومة واالستفراد بالشعب الفلسطيني 

جهود حركة التضامن العالمية سينصب هذا العام إلظهار  ا  خاص   ا  وأك د العدلوني أن  جهد ومقاومته".
ظهار حمالت المقاطعة ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة،  وأحرار العالم لكسر حصار غزة، وا 
وأضاف: "كل ذلك سيطرح في المؤتمر حتى يكون منصة مناسبة لتقييد ودعم وتثبيت حقو  الشعب 

 الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحقه في تقرير المصير".
 25/9/2018، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
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 فلسطينيو الخارج يؤكدون أهمية شعبية مسيرات العودة .35
قال ممثلون للجاليات الفلسطينية والعربية في العاصمة األسترالية سيدني: "إن صفقة القرن : سيدني

ستفشل كسابقاتها من المؤامرات والمشاريع المشبوهة"، مؤكدين أهمية الحفاظ على الطابع الشعبي 
وشددوا على أن الشعب الفلسطيني الذي أفشل المؤامرات كافة التي تستهدف وجوده  ات العودة.لمسير 

على  ا  م؛ سيكون قادر 1955وقضيته الوطنية، وكان أخطرها مشروع توطين الالجئين في سيناء عام 
 إسقاط "صفقة القرن".

سيرات العودة: امفا  جاء ذلك خالل لقاء نظمه االتحاد العام لعمال فلسطين اليوم بعنوان: "م
من أجل المساهمة  ا  والتحديات"، واستعرض المجتمعون مسيرات العودة، مؤكدين أنه خطط لها مسبق

قامة الدولة  في تحقي  أهداف نضال الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل وتقرير المصير، وا 
ينيين، وعلى رأسها ح  الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقو  الالجئين الفلسط

 (.194للقرار ي ا  العودة طبق
أكد المجتمعون أهمية الحفاظ على طابع المسيرات الشعبي، ومنع عسكرتها، وعدم حرفها عن 
مسارها، والحيلولة دون استثمارها لتحقي  بعض المكاسب الحزبية، أو إجهاضها بتحقي  بعض 

الم والصراع شامخ بدرة أساليب المقاومة الشعبية وتناول الباح  في قضايا الس المطالب اإلنسانية.
إلى عوامل في غاية األهمية أخذت بعين االعتبار عند تنظيم  ا  المستخدمة في مسيرات العودة، الفت

إلى البناء عليها من أجل المساهمة في  ا  مسيرات العودة الكبرى في ميادين المقاومة الشعبية، داعي
النتفاضة ثالثة برؤية  االستراتيجيبظرف معين إلى التخطيط  االنتقال من هبة شعبية مرتبطة

 سياسية واضحة تعتمد برنامج اإلجماع الوطني.
 25/9/2018، فلسطين أون الين

 
 استهداف الالجئين احتجاجات ضد   :غزة .36

استمرار "نظمت القوى الوطنية ولجان الالجئين مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان وكاالت: 
وسط مخيم جباليا  "لألونروا"، أمام مركز التموين التابع "ا مسؤولية المجتمع الدوليخدمات األونرو 

لتحرير فلسطين،  الديموقراطيةووصف محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة  شمال قطاع غزة.
ومنس  اللجنة المشتركة لالجئين دعوة اإلدارة األمريكية إلنهاء ملف الالجئين بالخطيرة من خالل 

وقائع الجديدة على األرض، ومن خالل قوة األمر الواقع وما لحقها من إعالن وفاة وكالة الغو ، ال
 ووقف تمويلها والضغط على المانحين لتجفيف مواردها وا غراقها في عجز مالي.
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وأضاف خلف أن هذه اإلجراءات األمريكية توجه ضربة للدور الذي تلعبه األونروا باعتبارها الشاهد 
لى جريمة النكبة والتشتيت العنصري. وشدد على أن قضية الالجئين تعد أحد األعمدة الدولي ع

الرئيسية للمشروع الوطني الفلسطيني وجوهرها ح  العودة وفقا  للقرار األممي والذي يحتل موقعا  
 متقدما  في التصدي لصفقة العصر.

 26/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 ليات جراحيةطبيب فلسطيني يعالج االكتئاب بعم .37
وديع عواودة: يجري طبيب فلسطيني بارز عمليات جراحية متطورة وغير مسبوقة في  -الناصرة 

ويقوم الدكتور نضال مهنا من مدينة  العالم يستخدم فيها الجراحة من أجل معالجة حاالت االكتئاب.
يدأب اليوم على بهذه العملية بعد نجاحه بتطوير نموذج طبي خال به، و  48أم الفحم داخل أراضي 

داخل تورنتو في  "سييني  -ماونت "تطوير المزيد من االبتكارات في مركز طبي بارز في مدينة بارز
 ."األنف والحنجرة والحل "والدكتور نضال مهنا هو في األصل طبيب مختل في  كندا.

رز كالسيوم أما العالج فيتم عن طري  عملية سريعة وآمنة من خالل إزالة الغدة المصابة التي تف
بكمية مفرطة أو تنظم إنتاجه وسريانه داخل الجسم، وهذا المنسوب العالي من الكالسيوم يتسبب 
بحالة نفسية تعرف باالكتئاب، منوها أنه يتم التعرف على الغدة المصابة باألشعة، لكنها عملية 

من خالل جرح دقي   موضعية وال تؤثر على عضالت الرقبة وال تمس بالبلع واالستنشا  وتتم العملية
تقتي هذه الجراحة بعد عمليات "جدا بحجم ملم واحد، مما يحتاج مهارة فائقة في الجراحة. ويتابع 

. وردا على سؤال يؤكد أن الطريقة المبتكرة هذه لم تجرب بعد "جراحية موجعة ومكلفة للجسم وللشكل
 مصابا. 30الج بها في العالم، وأنها حققت نجاحات كبيرة جدا حتى امن وحتى امن ع

 26/9/2018، لندن، القدس العربي

 
 على عجز النظام الدولي السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليال   .38

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية تقف دليال على عجز : نيويورك
المتحدة والذي  األمموقرارات الشرعية الدولية  إلىالحل العادل المستند  إيجادالنظام الدولي عن 

للجمعية  73وأكد في كلمته له في الدورة  يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،
العامة لألمم المتحدة المنعقدة في نيويورك التي انطلقت اليوم الثالثاء، أن مرجعيات الحل العادل 

 اعة الوقت في سجال بشقنها.ومحددات التسوية النهائية معروفة، وال مجال إلض
 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غزة بوقف التصعيد ضد   "إسرائيل"مصر تفشل في إقناع  ":العربي الجديد" .39
بحسب مصادر فصائلية في قطاع غزة، فإن  المسؤولين المصريين فشلوا في إقناع إسرائيل : القاهرة

لقرارات العقابية ضد قطاع غزة، بعد توق ف مفاوضات التهدئة التي كانت بالتراجع عن مجموعة من ا
ترعاها القاهرة. وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لو"العربي الجديد"، أن  وفد القاهرة األمني 
الذي زار قطاع غزة أخيرا  والتقى قيادة حركة "حماس" في القطاع، أشار إلى أن  "إسرائيل بصدد 

ل التصعيد الذي حد  بشقن مسيرات العودة أخيرا ، إذ تت جه نحو إغال  معبر كرم أبو التصعيد مقاب
 سالم التجاري"، الذي يمد  القطاع بالكم  األكبر من االحتياجات اليومية.

وكان وفد أمني مصري، بقيادة اللواء أحمد عبد الخال ، مسؤول ملف فلسطين في جهاز 
شحاتة قنصل مصر في فلسطين، قد زار قطاع غزة يوم االستخبارات العامة، وعضوية مصطفى 

السبت الماضي. وأشارت المصادر إلى أن  الوفد األمني أبلغ قيادة "حماس" في غزة بقن  "القاهرة لن 
يكون بوسعها إيقاف أي تصعيد إسرائيلي محتمل"، الفتة  إلى أن  جيش االحتالل أبلغ مصر "عن 

أي خر  أو تهديد للحدود مع قطاع غزة، كما أك د أنه بصدد عزمه الرد  بققصى درجات العنف على 
 توجيه ضربات جوية عنيفة ضد  أهداف في القطاع".

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن  قيادة حركة "حماس"، خالل اللقاء الذي جمعها بالوفد األمني 
ك بالجباية"، قائلة  المصري الذي زار قطاع غزة، أك دت أن ها "ال تمانع في تمكين الحكومة، وال تتمس

"عرضنا أن نقوم بنقل الجباية لمصر أو أي دولة أخرى تكون ضامنة ألي اتفا  مع السلطة، كبادرة 
حسن نية من جانبنا، وتتولى تلك الجهة اإلشراف على توزيع الجباية ضمن المصروفات الالزمة 

 للشعب الفلسطيني، وأهل غزة كجزء ال ينفصل عن فلسطين".
سرائيل  من جهته، قال مصدر مصري مقر ب من دوائر الحكم، إن  "حماس وفصائل غزة من جهة، وا 

من جهة أخرى، ترغب بشكل ُملا  في إتمام اتفا  التهدئة، ولكل منها أسبابه"، مضيفا  "في المقابل، 
ترى السلطة وحركة فتا أن  الفرصة سانحة لهما للحصول على أعلى قدر من التنازالت من حركة 

ك د المصدر أن  "القاهرة لديها قناعة بقن  حماس قد مت الكثير من التنازالت، وعلى فتا أن حماس". وأ
 تتمتع بمرونة أكثر".

 26/9/2018، العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"طوع لتقديم خدمات أمنية لصالح تخبير أمني إسرائيلي: أشرف مروان عميل محترف  .41

قال يوسي ميلمان الخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة معاريف إن : عدنان أبو عامر - 21عربي
"فيلما وثائقيا جديدا صدر في هذه األيام باسم "المالك" الذي يعالج قضية أشرف مروان العميل 
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المصري الذي عمل ضمن صفوف جهاز الموساد، وتقديمه لمساعدات ومعلومات أمنية للدولة 
 ".1973الع حرب أكتوبر اإلسرائيلية في مرحلة ما قبل اند
" أنه "منذ أن تم تجنيد مروان في الموساد تطوع لتقديم خدمات 21وأضاف في مقال ترجمته "عربي

أمنية لصالا إسرائيل، وخاطر بنفسه وحياته على مدار أعوام، ونقل معلومات سياسية وأمنية من 
 اخر سنوات الثمانينات".الدرجة األولى، ومن الناحية العملية بقي عميال في الموساد حتى أو 

وأوضا أن "مروان لم ينخرط في العمل لصالا إسرائيل ألسباب محددة فقط، بل انطل  من تداخل 
ظهار أهمية دوره، بجانب ثقته بتحقي  السالم اإلسرائيلي  جملة من العوامل، كالرغبة باالنتقام، وا 

 المصري، فضال عن تكوينه ثروة مالية من عمله هذا".
يوسف، الذي يؤكد أنه لم يكن -هذا الفيلم مستند لكتاب البروفيسور اإلسرائيلي أوري باروأشار أن "

لدى القيادتين األمنية والسياسية العليا في إسرائيل شكوك بقن مروان، صهر الرئيس المصري الراحل 
لذين جمال عبد الناصر، والمستشار الخال لخليفته أنور السادات، بقنه أحد وأهم كبار الجواسيس ا

وأضاف أن "هذه القناعة بقيت موجودة طيلة عقود حتى جاء الرئيس األسب   عملوا لصالا إسرائيل".
لجهاز االستخبارات العسكرية "أمان" إيلي زعيرا، وب  سمومه قبل سنوات، وقال إن مروان كان 

الجيش عميال مزدوجا، ضلل إسرائيل، وبقي موثوقا لدى مصر، حتى أن عددا من الباحثين ورجال 
والصحفيين اشتروا هذا اإلسفين، وباتوا يسوقون هذه المعلومة، مع أنهم لو انطلقوا من معطيات 

 ميدانية، فإنهم سيستنتجون أنها تفتقر ألي أساس من الصحة".
 26/9/2018، "21موقع "عربي 

 
  مصر ترحل الممثل الفلسطيني علي سليمان .40

(، 48ممثل الفلسطيني علي سليمان يمن فلسطينيي رحل ت السلطات المصرية أخيرا  ال: راشد عيسى
 المنعقد حاليا . "مهرجان الجونة السينمائي"القادم عبر أحد مطاراتها للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في 

 25/9/2018، القدس العربي، لندن
 

 الدولتين الملك عبد هللا الثاني: ال بديل عن حل   .42
حذر العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني بن : صياممن عبد الحميد  - نيويورك ياألمم المتحدة(

الحسين، من تعرض السالم واالستقرار للتهديد في كل مناط  العالم، في وقت يحرم فيه الكثيرون 
 من وعد االزدهار، ويواصل خطر اإلرهاب العالمي  تهديد الدول.
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للجمعية العامة، أكد العاهل األردني  وفي خطابه في المداوالت رفيعة المستوى للدورة الثالثة والسبعين
.  وفي مجمل "ينبغي أال  نفقد األمل،"أن الطري  للوصول إلى الفرل واممال ال يزال طويال، ولكن 

كلمته، تطر  العاهل األردني إلى الوضع في الشر  األوسط، ال سيما القضية الفلسطينية واألزمة 
  بديل عن حل الدولتين.السورية، فضال عن أزمة الالجئين مؤكدا أن ال

وأشار الملك عبد هللا إلى أن كل القرارات التي اتخذتها األمم المتحدة منذ تقسيسها، سواء في الجمعية 
العامة أو مجلس األمن، تنل على ح  الفلسطينيين في مستقبل يسوده السالم والكرامة واألمل. 

األمم المتحدة ذات الصلة هو فقط الذي يمكن  حل الدولتين القائم على القانون الدولي وقرارات"وقال: 
قامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة  أن يلبي احتياجات كال الطرفين المتمثلة في إنهاء النزاع، وا 

سرائيل آمنة كجزء كامل من منطقتها المعترف بها  1967على حدود  وعاصمتها القدس الشرقية، وا 
 ."جميع أنحاء العالممن قبل الدول العربية واإلسالمية في 

وأضاف أن دولة واحدة أحادية القومية ترفض المساواة بين شعبها، ليست بديال عن حل الدولتين 
نما تخل عن السالم كما شدد العاهل األردني على ضرورة إنقاذ وكالة األونروا والجهود الحيوية  وا 

من الخطق الفادح التخلي عن  سيكون"األخرى التي تحمي المجتمعات وتحافظ على استقرارها. وقال 
الشباب لقوى التطرف واليقس. ولذلك، هناك حاجة ملحة لهذا الدعم لضمان قيام األونروا بدورها، بما 
يتماشى مع تفويض األمم المتحدة ندعم الجهود السياسية لحل األزمة السورية والمعركة ضد الخوارج 

 ."لم تنته بعد
 25/9/2018، القدس العربي، لندن

 
 د الفايز لشهاب: إذا لدى عباس ذرة كرامة ليتنحى وليعلن انضمامه للمقاومةهن .43

طالبت النائب الساب  في البرلمان األردني هند الفايز، رئيس السلطة محمود : محمد هنية –غزة 
وقالت الفايز في حدي  خال لوكالة "شهاب"، "إذا لدى محمود  عباس بتقديم استقالته والتنحي.

 ليتنحى وليقول أنا خذلت الشعب الفلسطيني وليعلن انضمامه للمقاومة". عباس ذرة كرامة
وأضافت الفايز: "إذا أراد عباس أن يذكر له التاريخ موقف مشرف ليتنحى ويعلن انضمامه 

في  الفلسطينيةللمقاومة"، مستدركة: "هو لن يتنحى ألن الكرسي غالي وبالنسبة له فلتذهب القضية 
"هناك من يرى بالقضية الفلسطينية مزرعة من أجل استثماراته الخاصة، وتابعت:  ستين داهية".

أوالد  إحناوليسقل الشعب الفلسطيني حركة فتا عن استثمارات يقصور فتا( في األردن"، وقالت: "
 البلد األردنيين ليس لدينا ربع األموال التي تمتلكها فتا في األردن".
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على قطاع غزة، هل ُيعو ل عليه؟، مؤكدة أن "غزة هي  وتساءلت الفايز: عباس الذي زاد العقوبات
 الوحيدة التي لم تخذل فلسطين وهي من رفعت رأس العرب".

 25/9/2018لألنباء، وكالة شهاب 
 

 عادل ودائم لقضية فلسطين دون حل   اإلسرائيليالصراع العربي  أمير قطر: ال يمكن حل   .44
بن خليفة آل ثاني، إنه ال يمكن حل الصراع قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد : نيويورك
دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين، مؤكدا تمسك دولة قطر بهذا الموقف الذي  اإلسرائيليالعربي 

يتف  مع الشرعية الدولية، لكن إسرائيل ترفض هذه التسوية العادلة. وأكد أمير قطر، في كلمة له في 
ة المنعقدة في نيويورك التي انطلقت اليوم الثالثاء، نحن نشهد للجمعية العامة لألمم المتحد 73الدورة 

اليوم محاوالت لتصفية قضية فلسطين بتصفية قضايا الحل الدائم، مثل القدس والالجئين والسيادة 
القضايا الوطنية العادلة يجب أن تحل بموجب مبادئ مثل ح  تقرير المصير، وعدم  إنوالحدود، 
 لقوة، والتي أصبحت جزءا من الشرعية الدولية.الغير با األراضيجواز ضم 

 قطاع غزةالتي يعيشها  اإلنسانيةالفلسطينية وال سيما غير  األراضيفي  األوضاعوأضاف "إن تدهور 
والحصار الخان  الذي يعانيه واستمرار االستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية ينذران بعواقب 

كما أكد أهمية المفاوضات واستئناف  من مسؤولية تاريخية".جسيمة ويلقيان على عات  مجلس األ
أن ذلك يتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين  إلىمساراتها، مشيرا 

 .67ومبادرة السالم العربية، على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية على حدود عام 
لن تؤلوا جهدا في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني،  وأكد أن دولة قطر

الدولية الفاعلة في عملية السالم في الشر  األوسط لتذليل  األطرافومواصلة العمل مع كافة 
 الصعوبات التي تعترض استئناف مفاوضات السالم مجددا وف  المرجعيات والقرارات الشرعية الدولية.

 25/9/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 تمثل أكبر التهديدات للسلم واألمن واالستقرار بالمنطقة والعالم "إسرائيل"الرئيس اإليراني:  .45
في الشر  األوسط هي فلسطين،  األخطرقال الرئيس اإليراني حشن روحاني، إن األزمة : نيويورك

ن مرور الوقت ال يمكن وال يجب أن ي  73وأضاف، في كلمته له في الدورة  برر استمرار االحتالل.وا 
للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة في نيويورك التي انطلقت اليوم الثالثاء، إن إسرائيل المدججة 

ووصف الرئيس  بترسانة نووية تمثل أكبر التهديدات للسلم واألمن واالستقرار بالمنطقة والعالم.
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ا بنقل سفارتها إلى القدس بو"المشين"، كما وصف "قانون القومية" الذي أقرته كأمرياإليراني قرار 
 الكنسيت اإلسرائيلية مؤخرا بقنه "داللة ال لبس فيها على نظام فصل عنصري".

 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ي في نيويوركإيران يجمع مسؤولين عرب مع رئيس الموساد اإلسرائيل مؤتمر ضد   .46
عقد في نيويورك مؤتمر "متحدون ضد إيران نووية"، يوم الثالثاء، بمشاركة : ابتسام عازم -نيويورك 

 مسؤولين عرب مع رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي. 
والمؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تقسيس منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، 

ارجية السعودي، عادل الجبير، وسفير اإلمارات في واشنطن، يوسف شارك فيه كل من وزير الخ
العتيبة، ووزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وسفير البحرين في واشنطن، الشيخ عبد هللا بن راشد، 

ي، مايك بومبيو، ورئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي، يوسي كوهين، باإلضافة مريكووزير الخارجية األ
ية ودولية معروفة بمواقفها اليمينية على الساحة السياسية، كالفرنسي برنارد هنري ريكأمإلى أطراف 

 ليفي، الذي أيد تدخل فرنسا والدول الغربية في ليبيا ومناط  أخرى في المنطقة.
وعقد المؤتمر على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، في فند  ويستان غراند سنترال في 

، واستمرت فعالياته طوال نهار الثالثاء في نيويورك، حي  عقدت حلقات نقاش مدينة نيويورك
مختلفة، من بينها حلقة جمعت كال  من العتيبة والجبير وروس وبريان هوك، مستشار اإلدارة 

 ي الخال بإيران.مريكية لألمن القومي والمبعو  األمريكاأل
ي الساب  المعروف بمواقفه مريكاأل جرسكونوتحد  بومبيو، خالل النقاشات بعدما قدمه عضو ال

اليمينية والصهيونية جوزيف ليبرمان. وقال ليبرمان "توصلت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى 
 اتفا  مع إيران في الوقت الذي بدأنا نالحظ فيه النتائج اإليجابية للعقوبات التي فرضناها على إيران".

ي مباشرة بعد بدء الحدي . مريكت المتحدة تجاه إيران الوزير األوقاطع معارضون لسياسات الواليا
 وقام المسؤولون بإخراجهم من قاعة الفند .

وحيا بومبيو في بداية حديثه رئيس الموساد اإلسرائيلي الموجود في المؤتمر. ثم هاجم إيران والرئيس 
بية عن بالده. وأضاف "علينا حسن روحاني وقال إنه يستغل  لقاءات الجمعية العامة لرسم صورة إيجا

 أن نضغط على إيران كي تتصرف كدولة عادية. أشعر بالقل  الشديد لقرار االتحاد األوروبي". 
ر العمليات التي يقوم مريكوهاجم وزير الخارجية األ ي "حزب هللا" اللبناني، وقال إن إيران تدعمه وتيس 

ي أن بالده مريكفة من العالم. وادعى الوزير األبها ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية في مناط  مختل
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تدعم الالجئين الفلسطينيين أكثر مما تفعل إيران التي تدعم حركة "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" 
 وليس وكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا". 

 26/9/2018، العربي الجديد، لندن
 

  الدولتين المتفاوض عليه دون ترهيب لحل   الرئيس النيجيري: دعم نيجيريا ال يتزعزع .47
الذي يعيشه الشعب  اإلنسانيقال رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية محمد بخاري، إن الوضع : نيويورك

وأكد بخاري، في  الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ليس إال نتيجة مروعة الستخدام القوة دون قيد.
يوم الثالثاء، منعقدة في نيويورك التي انطلقت ألمم المتحدة الللجمعية العامة ل 73كلمة له في الدورة 

 دعم نيجيريا الذي ال يتزعزع لحل الدولتين المتفاوض عليه دون ترهيب، للعيش بقمن وسالم.
 25/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلمارات تعرب عن قلقها من انتهاكات حقوق الفلسطينيين .48

ة اإلمارات، انضمامها إلى بيان المجموعة العربية، لإلعراب عن القل  الشديد إزاء أكدت دول
االنتهاكات المتواصلة التي تقوم بها السلطة القائمة باالحتالل في فلسطين، في ظل حماية مطلقة 

، "إسرائيل"وسكوت رهيب من المجتمع الدولي، يغذيان ثقافة اإلفالت من العقاب التي ظلت تحمي 
 ي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة.وتضف

جاء ذلك، خالل كلمة الدولة التي ألقاها محمد صالا الشامسي، السكرتير الثاني في بعثة الدولة لدى 
األمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة التاسعة والثالثين لحقو  اإلنسان، في إطار المناقشة العامة عن 

 راضي العربية المحتلة األخرى.حالة حقو  اإلنسان في فلسطين واأل
وشددت كلمة الدولة، على أن القوة القائمة باالحتالل، ملزمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي 

 "إسرائيل"اإلنساني، وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة، بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، إال أن 
قوة المفرطة بح  الفلسطينيين، عبر الحصار والقتل والتعذيب مازالت في الواقع تعمد إلى استخدام ال

واالحتجاز التعسفي، وغيرها من االنتهاكات المحظورة دوليا  التي قد يصل بعضها إلى جرائم حرب، 
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 147وتشكل انتهاكا للمادة 

مم المتحدة إلغاثة وتشغيل وأعرب عن قل  دولة اإلمارات، بشقن تدهور الوضع المالي لوكالة األ
ماليين الجئ  5الالجئين الفلسطينيين، وما تقدمه هذه الهيئة من خدمات أساسية لما يزيد على 

 "األونروا"فلسطيني، في منطقة تعاني أصال  األزمات واإلرهاب وتنامي التطرف، حي  تخشى 
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بية، نتيجة للعجز الحاد الذي احتمال إغال  عشرات المدارس التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغر 
 بيير كرينبول. "األونروا"تشهده في ميزانيتها، حسبما صرح به مؤخرا المفوض العام ل

مليون دوالر أمريكي،  130، قدمت "األونروا"ولفت إلى أن دولة اإلمارات، واستجابة للوضع الملا ل
 .2018و 2017في عامي 

 26/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 اقتحامات المستوطنين للقدس ة في المغرب ضد  وقفة احتجاجي .49
نظم عشرات النشطاء المغاربة، يوم الثالثاء، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، : األناضول –الرباط 

وردد المشاركون في الوقفة، التي  للتنديد باالقتحامات اليومية للمستوطنين اإلسرائيليين لمدينة القدس.
بية للدعم والنصرة بالمغرب" يغير حكومية(، شعارات لتحية صمود الشعب دعت إليها "المبادرة المغر 

ونظمت الوقفة تحت شعار "أقصانا ال هيكلكم"، في إشارة إلى  الفلسطيني، وصمود المقدسيين.
 المزاعم اإلسرائيلية بوجود هيكل سليمان أسفل المسجد.

طين أمانة والتطبيع خيانة"، "تحية ورفع المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد تحرير القدس"، "فلس
كما نددوا بما وصفوه بو"المواقف المتواطئة التي أصبحت بعض الدول العربية  مغربية فلسطين أبية".

ورفعوا الفتات تدين "الصمت الذي تبديه  مؤخرا تعبر عنها بشكل يجعلها في خدمة يإسرائيل(".
 ".األنظمة العربية إزاء ما يجري من عدوان على القدس

 25/9/2018، فلسطين أون الين
 

 محكمة ألمانية: ال يمكن إجبار الخطوط الكويتية لنقل إسرائيلي .51
أخف  إسرائيلي في دعواه القضائية في ألمانيا ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك وكاالت: 

ها "ترى إن -في بيان-وقالت المحكمة  على خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة.
قانون المقاطعة الكويتي إلسرائيل غير مقبول وغير موضوعي في ألمانيا، لكن بما أن اإلسرائيليين 
ممنوعون من دخول منطقة الترانزيت في مطار الكويت فال يمكن للمدعي أن يطلب السفر على 

 شركة طيران كويتية من فرانكفورت إلى بانكوك مع التوقف في الكويت".
لي أخف  في دعواه أمام المحكمة االبتدائية بمدينة فرانكفورت واستقنف الحكم أمام وكان اإلسرائي

المحكمة العليا، وال يزال الحكم غير نهائي، حي  يمكن للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام 
 المحكمة االتحادية.
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ت دوافع سياسية وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها تعتقد أن الدعوى القضائية تمثل حملة ذا
نها تحترم القوانين األلمانية.     ضدها، وا 

 26/9/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الدولتين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين "أصبح بعيد المنال" غوتيريش: حل   .50
، في نيويورك، 25/9/2018 للجمعية العامة لألمم المتحدة، يوم الثالثاء 73 انطلقت الدورة الو :نيويورك

لمووووة لألمووووين العووووام للمنظمووووة األمميووووة، أنطونيووووو غوووووتيريش، حووووذر فيهووووا موووون "نظووووام عووووالمي تسوووووده بك
الووودولتين بوووين الفلسوووطينيين واإلسووورائيليين "أصوووبا بعيووود المنوووال". وقوووال  إلوووى أن حووول   الفوضوووى"، مشووويرا  

"الفلسووطينيين للجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة، إن  73األموين العووام لألمووم المتحوودة، فووي افتتوواح الوودورة الووو
 الدولتين "أصبا بعيد المنال". ال نهاية له"، وحل   واإلسرائيليين يخوضون صراعا  

 25/9/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 المتحدة بنقل السفارة األمريكية إلى القدس األممترامب يفاخر أمام  .52
ـــدسنشووورت  ـــدس، الق سوووعيد  ،وركنيويوووفوووي األموووم المتحووودة ، نقوووال  عووون مراسووولها فوووي 25/9/2018 ،الق
إلوى  أبيوبنوه يعتوز بنقول السوفارة األمريكيوة مون تول إتراموب قوال الرئيسي األمريكي دونالد  ، أنعريقات

ن السياسووة السووابقة كانووت سياسووة وأمدينووة القوودس ألنووه "الشوويء الصووحيا الووذي يجووب فعلووه"، خاصووة 
حوودة سووتعمل علووى سووالم المتحوودة بووقن الواليووات المت لألموومالجمعيووة العامووة  أموواموقووال ترامووب  "فاشوولة".

 أي تفاصيل. إلىيشير  أنفلسطيني إسرائيلي، دون 
 ودان الرئيس األمريكي مجلس حقو  اإلنسان الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

حصوووله تقييوود العووالم موون أجوول الوودفع قوودما  إلووى وتحوود  ترامووب عوون صووداقته مووع زعموواء العووالم، مشوويرا  
عظيمووة" تنوتج فووي الشوور  األوسووط خاصوة بعوود رحلتووه إلووى  جووازاتإنلووى موا وصووفها "وا  إلحوالل السووالم، 

وتحوود  تراموب عون القيوادة "الفاسودة" فوي إيوران، متهمووا  السوعودية والشور  األوسوط فوي العوام الماضوي.
فسواد المنطقوة، إقيادة  يران بانهوا "ال تحتورم حودود وسويادة جيرانهوا وتسور  أمووال شوعبها إلثوراء الوذات وا 

 د كبير لالنسحاب من االتفا  النووي اإليراني وسنفرض مزيدا من العقوبات". لذلك حصلنا على تقيي
قوال إن نهوج بوالده الجديود ، أن تراموب نيويووركمون ، 25/9/2018 ،فلسـطين أون اليـنوأضاف موقوع 

وقووال ترامووب: "لقوود اتخووذنا خطوووة مهمووة  " فووي المنطقووة.تاريخيووا   فووي الشوور  األوسووط، بوودأ يحوود  "تغييوورا  
 نا إلى القدس، ولن نقع رهينة ألي عقليات أو روايات دينية أثبت الزمن خطقها".بنقل سفارت
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الرئيس ، أن نيويورك علي بردى، نقال  عن مراسلها في 26/9/2018 ،الشرق األوسط، لندنوجاء في 
األمريكي دعا حكومات العالم إلى "عزل النظام اإليراني". وقال: "ال يمكننا السوماح بوقن يمتلوك الوداعم 
الرئيسووووي لإلرهوووواب فووووي العووووالم أخطوووور األسوووولحة علووووى كوكووووب األرض" موووون أجوووول "تهديوووود أمريكووووا" أو 

. وتوووابع فوووي كلمتوووه: "ال يمكننوووا أن نسوووما لنظوووام يهتوووف يالمووووت ألمريكوووا(، ويهووودد إسووورائيل "إسووورائيل"
 بالقضاء التام عليها، أن يمتلك السبل إلطال  رأس حربية نووية على أي مدينة على وجه األرض".

 
 ماكرون: قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لن يحال الصراع .53

فووي كلمتووه أمووام الجمعيووة العامووة لألمووم  ،قووال الوورئيس الفرنسووي إيمانويوول موواكرون :وكوواالتوال ،الجزيوورة
 إن قمع الفلسطينيين وطورح مبوادرات أحاديوة لون يحوال الصوراع اإلسورائيلي الفلسوطيني، منتقودا   ،المتحدة

 وقووال موواكرون "مووا الووذي يمكوون أن يحوول   ظيووره األمريكووي دونالوود ترامووب بشووقن القضووية.بووذلك سياسووة ن
األزموووووة بوووووين إسووووورائيل وفلسوووووطين؟ ليسوووووت المبوووووادرات األحاديوووووة وال قموووووع الحقوووووو  المشوووووروعة للشوووووعب 

 الفلسطيني في السالم المشروع"، وأضاف "ال يوجد بديل معقول لحل الدولتين".
موع  إلوى الحووار والتعدديوة مون أجول التوصول إلوى حول   موع إيوران، داعيوا  كما تطر   إلى االتفا  النووي 

 طهران، وموجها انتقادا غير مباشر إلى الرئيس األمريكي الذي انسحب هذا العام من االتفا  النووي.
 25/9/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أعالم فلسطين وقضيتها بمؤتمر حزب العمال البريطاني .54

حوووت ظوووالل األعوووالم الفلسوووطينية صووووت أعضووواء حوووزب العموووال البريطووواني فوووي ت :وكووواالتوال ،الجزيووورة
القوة لقمع مظاهرات غزة، وتطالوب بوقوف بيوع  "إسرائيل"مؤتمرهم السنوي على عريضة تندد باستخدام 

 ، كما التزم الحزب باالعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في االنتخابات المقبلة."إسرائيلو"األسلحة ل
رفووع مشوواركون األعووالم الفلسووطينية، وعبووروا عوون  ،حووزب فووي ليفربووولالالووذي عقووده  ،وخووالل المووؤتمر

 أثناء مناقشات حماسية.في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني 
وصووت أعضواء الحوزب الثالثواء بالموافقوة علوى العريضوة التوي اسوتنكرت القموع اإلسورائيلي لمظواهرات 

 ."إسرائيل"وتجميد بيع األسلحة البريطانية إلى  انرو و األغزة وطالبت بزيادة التمويل البريطاني لوكالة 
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إن الحزب يلتزم باالعتراف بدولة فلسوطين إذا 

 ."إسرائيل"فاز في االنتخابات البرلمانية المقبلة، ويدين السياسات العنصرية لحكومة نتنياهو في 
 26/9/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 وعلنا   ستيفان دوجريك: األمم المتحدة تعارض هدم قرية الخان األحمر وتوصل رسالتها سرا   .55
عبد الحميد صيام: قال المتحد  الرسمي باسم أمين عام األمم المتحدة، ستيفان دوجريك،  –نيويورك 

 "إسووورائيل" ؛ليوووةإن األموووم المتحووودة موووا زالوووت متمسوووكة بالحووول القوووائم علوووى الووودولتين حسوووب القووورارات الدو 
وامتنع عن التعلي  علوى احتموال إعوالن دولوة  وفلسطين تتعايشان بقمن وسالم وف  االتفاقات الدولية.

علووى سووؤال  بووالقول "إننووا ال نقوودم نصوويحة بهووذا الشووقن للفلسووطينيين". وقووال ردا   تحووت االحووتالل، مكتفيووا  
بهدم قرية الخان األحمر  "إسرائيل"رار لو"القدس العربي" حول ما تنوي األمم المتحدة فعله على ضوء ق

، "إن موقف األمم المتحدة معروف من مسقلة الخان األحمر 2018أكتوبر  في األول من تشرين أول/
بهوووذا  ، وقووود أصووودر نيكووووالي مالدينووووف بيانوووا  وعلنوووا   وقووود عبووورت عووون موقفهوووا فوووي معارضوووة الهووودم سووورا  

 هذه الحادثة المحتملة".الخصول. إننا نعمل من وراء الستار من أجل تفادي 
األونوروا وأنوه "موع العلووم  وأكود دوجاريوك أن المنظموة الدوليوة سوتظل ملتزموة بوودعم وضومان عمول وكالوة

 مليون دوالر، وهو مبلغ كبير، ولكن يمكن التعاطي معه ". 170يبلغ  بقن عجز األونروا حاليا  
 26/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 األحمر الفلسطيني "جريمة حرب" االتحاد األوروبي: هدم الخان .56

 "إسورائيل"قال رئيس وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع فلسطين نكلس سلكيوتس، إن تدمير  :القدس
لمعاهودة جنيوف الرابعوة، ويصول إلوى  خطيورا   "انتهاكوا   عود  ، يُ لقرية "الخان األحمور" وترحيول سوكانها قسورا  

وبي في مدينة القدس في تصريا صحفي أصدره، يووم وقال مكتب االتحاد األور  درجة جريمة حرب".
المهوددة بالترحيول  46: "يعتبر الخان األحمر أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 25/9/2018 الثالثاء

في منطقة خصصتها إسرائيل للتوسع االستيطاني غير القانوني، هذه المنطقوة ذات أهميوة اسوتراتيجية 
 فلسطينية العتيدة".حي  إنها تحفظ تواصل الدولة ال

ونقووول عووون سووولكيوتس الوووذي زار موووع وفووود أوروبوووي الخوووان األحمووور، أموووس، قولوووه: "نعبووور عووون تضوووامننا 
الصاد  مع الشعب الفلسطيني ونضواله المسوتمر منوذ عقوود عودة مون أجول الحريوة والعدالوة والمسواواة، 

واالسوووووتعمار  ونوووودعم الحووووو  الفلسوووووطيني فوووووي تقريووووور المصوووووير، ونعوووووارض حكوووووم االحوووووتالل اإلسووووورائيلي
وأضاف: "سيعمل وفد البرلمان األوروبي بثبات وبشكل واضا  واألبارتهايد ينظام الفصل العنصري(".
 على الدفاع عن هذا التجمع السكاني". 

 25/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 العجز المالي بسبب الشهر المقبلونروا" مهددة بالتوقف منتصف األ أبو حسنة: خدمات " .57
عووودنان أبوووو حسووونة، إن  اونووورو األقوووال المتحووود  اإلعالموووي باسوووم وكالوووة : محموووود أبوووو راضوووي -غوووزة 

أكتوبر المقبل  األول/ تشرين الخدمات األساسية التي تقدمها الوكالة لالجئين مهددة بالتوقف منتصف
سونة فوي تصوريا خوال وذكور أبوو ح مليوون دوالر. 186بسبب العجز المالي الذي تعاني منوه والبوالغ 

لوكالة "الرأي" أن كامل البرامج الصحية والتعليمية واالجتماعية مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير العجز 
 المالي الذي تعاني منه الوكالة. وأشار إلى وجود مساعي دولية لتوفير األموال التي تحتاجها الوكالة.

 25/9/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
  

 منظمة حقوقية دولية تطلق حملة عالمية لرفض استمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين 60 .58
 28إلوى  25منظموة حقوقيوة ودوليوة عون إطوال  حملوة عالميوة فوي الفتورة موا بوين  60غزة: أعلنت نحوو 

للجمعي ووة العامووة لألمووم المتحوودة، هوودفها  73موون الشووهر الجوواري، علووى هووامش انعقوواد اجتماعووات الوودورة 
الوودعم العووالمي للمطالبووة بإنهوواء االحووتالل اإلسوورائيلي المسووتمر لألراضووي الفلسووطينية، وذلووك فووي حشوود 

 حملة عامة تحت شعار "ال لمعاداة السامية". "إسرائيل"خالل الفترة التي تطل  فيها 
، أن المنظموات لهواوأكد المركز األورومتوسطي لحقو  اإلنسان، إحدى المنظمات المشاركة في بيوان 

اركة تهوودف موون حملتهووا إلووى إبووراز أهميووة مسووقلة إنهوواء االحووتالل اإلسوورائيلي لفلسووطين إلووى جانووب المشوو
وبحسب المنظمات الداعية إلى حملوة رفوض االحوتالل، فوإن الحملوة اإلسورائيلية  رفض معاداة السامية.

اء الودول التي سيقوم بإطالقها السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة داني دانوون، ستتضومن دعووة رؤسو
 ( عبر اإلنترنت.NO2Antismitism#ورؤساء الوزراء والسفراء للمشاركة والتغريد عبر وسم ي

وقالت المنظمات الحقوقية الدولية، وهي من كافوة قوارات العوالم، إنهوا تريود مون حملتهوا الموازيوة لحملوة 
رفوووض اسوووتمرار إسووورائيل "التقكيووود علوووى رفوووض معووواداة السوووامية، ولكووون علوووى رفوووض االحوووتالل أيضوووا ، و 

 اضطهاد الشعب الفلسطيني".
 26/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 طالب بمواقف دولية أكثر صرامة إزاء انتهاكات االحتاللتمؤسسة "ماعت"  .59

دعت مؤسسة "ماعت" للسالم والتنمية وحقو  اإلنسان، المجلوس الودولي لحقوو  اإلنسوان إلوى  القاهرة:
"إسوورائيل"، مشووددة علووى ضوورورة إدانووة سوولوك الوودول  مة ضوود  ضوورورة اتخوواذ مواقووف حقوقيووة أكثوور صوورا

وقالوت المؤسسوة،  التي تدعم االحتالل اإلسرائيلي بشكل واضا وفج، ومتناقض موع القورارات األمميوة.
فووووي بيووووان لهووووا أمووووس، إن ممثليهووووا أكوووودوا خووووالل جلسووووة مجلووووس حقووووو  اإلنسووووان الخووووال باألراضووووي 
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قسواة، التوي يعيشوها الشوعب الفلسوطيني؛ جور اء الممارسوات الفلسطينية، وعبر موداخلتين، عون أسوفهم للم
ا زالووت موواإلسوورائيلية اليوميووة، التووي تجسوود أبشووع انتهاكووات حقووو  اإلنسووان فووي العصوور الحوودي ؛ حيوو  

ا يوووزال الحصوووار الخوووان  مووودمووواء الفلسوووطينيين تووورا  بشوووكل يوووومي برصوووال االحوووتالل اإلسووورائيلي، و 
 المفروض على الفلسطينيين.

 26/9/2018 ،ارقةالخليج، الش
 

 الميليشيات تدعمستخدم شعارات واهية مثل دعم الفلسطينيين بينما تإيران  :مسؤولون أمريكيون .61
قال مسؤولون أمريكيوون رفيعوو المسوتوى إن النظوام اإليرانوي يسوتخدم شوعارات واهيوة غيور حقيقيوة مثول 

 المسلحة في المنطقة. دعم الفلسطينيين، بينما يضخ مليارات الدوالرات في تمويل الميليشيات
وخووالل اجتموواع دولووي بشووقن إيووران علووى هووامش الجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة، قووال وزيوور الخارجيووة 

ألف دوالر لالجئين الفلسوطينيين"، بينموا دفعوت  20األمريكي مايك بومبيو إن "إيران لم تدفع أكثر من 
متحدة وحلفائها "فعل كل شيء لقطوع وأضاف أن على الواليات ال مئات الماليين للجماعات المسلحة.

 التمويل عن الحرس الثوري اإليراني".
مليووار  20وموون جانبووه، قووال مستشووار األموون القووومي األمريكووي جووون بولتووون إن النظووام اإليرانووي ضووخ 

وقووال إن طهوووران "ضووخت مليوووارات  دوالر للوووكالء فوووي وقووت ال يجووود فيووه الشوووباب اإليرانيووون وظوووائف.
 رهاب ودأبت على إرسال األسلحة لميليشيا حزب هللا وحماس والحوثيين".الدوالرات في دعم اإل

برجوول يتالعووب  هوأشووار إلووى أن قائوود فيلوو  القوودس بووالحرس الثوووري قاسووم سووليماني الووذي "يصووور نفسوو
"لون نسوما  وقوال: بالجميع، هو في الحقيقة زعيم عصابة من الميليشيات التي تزعزع اسوتقرار الودول".

إلووووى أن اإلدارة األمريكيووووة وضووووعت  النظوووور ني أن يوووودمرا الشوووور  األوسووووط"، الفتووووا  لخووووامنئي أو سووووليما
 "استراتيجية لخن  موارد الحرس الثوري ومنع تدف  السالح إلى اإلرهابيين الذين يرعاهم سليماني".

وأكد على أن الواليات المتحدة ستعمل على محاسبة سليماني "القاتول" ولون توقوف الضوغط علوى إيوران 
 ف طهران أنشطتها الخبيثة.حتى توق

 26/9/2018 ،المستقبل، بيروت
 

 : موسكو رفضت استقبال نتنياهو وليبرمان بعد إسقاط طائرتها"هآرتس" .60
اليوم األربعاء، أن  روسيا رفضت عرضا  إسرائيليا  بعد إسقاط الطوائرة  ،كشفت صحيفة هآرتس :رام هللا
فووي موسووكو، واكتفووت باسووتقبال رئوويس أركووان  " بسووورية، باسووتقبال وفوود سياسووي موون توول أبيووب20"إيوول 

 "إسورائيل"وأضوافت الصوحيفة أن  سالح الجو اإلسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، الخمويس الماضوي.
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سعت بعد أيام من إسقاط الطائرة لتوجيه وفد سياسي رفيع المستوى إلى موسوكو، لكون الوروس رفضووا 
 شبات، وممثل عن قيادة أركان الجيش.استقباله برئاسة مجلس األمن القومي، مئير بن 

حاولوت جوس نوبض الكورملين بشوقن  "إسورائيل"ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر لم تكشف هويتها أن 
دور ليبرمووان، لتهدئووة جوو، أفيدفاعترتيووب زيووارة لوورئيس حكومووة االحووتالل، بنيووامين نتنيوواهو، أو وزيوور الوو

 صاالت مع المستويات المهنية فقط.التوتر بين الطرفين، لكن موسكو فضلت اإلبقاء على ات
 26/9/2018 ،القدس، القدس

 
 بالرغم من االعتراض األمريكي اإلسرائيلي "300موسكو تتمسك بتسليم "إس  .62

" 300تمسكت موسكو بقرارها حول تسليم دمش  أنظمة صاروخية من طراز "إس: رائد جبر - موسكو
حقها" فوي تقوديم "دعوم عسوكري وتقنوي لشوركائها" رغم التحذيرات األمريكية واإلسرائيلية، وشددت على "

األنظمووووة  ةورأت الخارجيووووة الروسووووية أن حجووووج واشوووونطن وتوووول أبيووووب فووووي شووووقن مخوووواطر تسووووليم سوووووري
وحموول موودير قسووم حظوور انتشووار األسوولحة والسوويطرة عليهووا فووي  الصوواروخية المتطووورة "لووم تعوود مقنعووة".

لحادة التي أطلقتها واشونطن ضود قورار موسوكو الخارجية الروسية فالديمير يرماكوف على االنتقادات ا
وقوووال إن تزويووود دمشووو  بهوووذه الصوووواريخ لووون يسوووفر عووون تصوووعيد الوضوووع فوووي المنطقوووة بووول يسووواعد فوووي 

هوووذه المنظوموووة مووون شوووقنه أن يخلووو  حووواال مووون التووووازن  ةاالسوووتقرار. فوووي إشوووارة إلوووى أن "اموووتالك سووووري
 ف  توضيا دبلوماسي روسي أمس.والردع ما يقلل من احتماالت التصعيد في هذا البلد"، و 

 26/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 قرارات عباس ينبغي أن ُتقلق إسرائيل .63
 آفي يسسخاروف

يوم الخميس، سيلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
. وتنبق آخرون بإعالن درامي "ثنائيةاست"في والية نيويورك والتي وعد العديد من شركائه بقنها ستكون 

 وتاريخي.
غير أن مقربون من عباس صرحوا أكثر من مرة في السنوات األخيرة، وأعلنوا عن خطابات 
دراماتيكية تبين أنها ال تحتوي على بيانات غير عادية على وجه الخصول. قد يكون هو الحال 

لواليات المتحدة بسبب تحركاتها األحادية خرا ينتقد فيه اآبا اهذه المرة أيضا، أن يلقي عباس خط
الجانب تجاه الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني للحفاظ 

 على حل الدولتين على قيد الحياة، وبطبيعة الحال، مستوى التهم ال حصر لها ضد إسرائيل. 
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ل ال تحتفظ بجزءها من اتفاقيات أوسلو، وبالتالي على الرغم من أن عباس قد يدعي أيضا أن إسرائي
 فهي الغية وباطلة، فمن غير المرجا أن يكون لخطابه أي أهمية دائمة.

ما ينبغي أن يضاي  إسرائيل في هذه المرحلة ليس مضمون خطابه في نيويورك في غضون أيام 
 قليلة، بل التدابير الفعلية التي يخطط لها عباس في المستقبل القريب.

وقال أكثر من مصدر أنه أعطى حماس، عبر مصر، إنذارا صريحا: الموافقة على نقل مسؤولية 
بحلول أوائل  "أسلحة المقاومة"األمن في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تسليم 

 أكتوبر. إذا لم تقم حماس بذلك، فسيوقف عباس تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
مليون دوالر شهريا وتستخدم لدفع مرتبات  96األموال المعنية، والتي تعتبر حاسمة، تصل إلى و 

مسؤول في السلطة الفلسطينية في غزة يالذين كانوا يتلقون نصف أجرهم ألشهر على  60,000حوالي 
دي أي حال(، باإلضافة إلى خدمات مثل أربع ساعات من الكهرباء يوميا يحصل عليها المواطن العا

 في غزة، باإلضافة إلى الوقود والدواء.
إن وقف تحويل هذه األموال إلى غزة سيكون بمثابة حكم إعدام مالي يمكن أن يكون له أهمية بالغة 

في شكل تصعيد في التوترات، تفشي العنف، وأخيرا صراع واسع النطا  مع  –بالنسبة إلسرائيل 
 حماس.

من قبل عباس التي تم فحصها في الماضي هي خصم إحدى طر  التعامل مع مثل هذه التحركات 
 –األموال التي يحجزها عن غزة من مدفوعات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 

وهذا يعني أن إسرائيل ستخفض كل شيقل قرر عباس عدم منحه إلى غزة وتحويل المبلغ اإلجمالي 
 للقطاع بطريقة أو بقخرى.

ألف  60بهذه البساطة. أوال، كيف يمكن إلسرائيل أن تجد آلية لدفع رواتب  لكن فعل ذلك ليس
مسؤول في السلطة الفلسطينية في غزة؟ أيضا، كيف ستتقكد إسرائيل من أن األموال ستصل إلى 
جيوب السكان بدال من خزائن حماس؟ وحتى إذا تم التوصل إلى طريقة للتقكد من ذلك، فإن العملية 

 دخل لتضمن بقاء حماس في غزة، ولو بشكل غير مباشر.ستجعل إسرائيل تت
عالوة على ذلك، في المرة األخيرة التي حاولت فيها إسرائيل خصم هذه الضرائب من األموال التي 
تنقلها إلى السلطة الفلسطينية، أمر عباس بعدم قبول أي أموال ضريبية من إسرائيل على اإلطال . 

فلسطينية، بما في ذلك المسؤولين في الضفة الغربية، لمدة ثالثة لم ُيدفع ألي مسؤول في السلطة ال
 أشهر، ما خل  تقثيرا فوريا قويا أدى إلى تهديد اندالع العنف في الضفة الغربية وكذلك في غزة.

األشهر الثالثة، استسلمت إسرائيل واستقنفت تحويل أموال الضرائب، بقكملها، إلى  انتهتعندما 
 السلطة الفلسطينية.
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 بطاقة األمن

لدى عباس سالح آخر يمكنه استخدامه ضد إسرائيل إذا ما قرر إسرائيل حجب أموال الضرائب، 
 البوابات أزمة بعد فعل مثلما الفلسطينية، والسلطة إسرائيل بينحي  يمكنه إيقاف التنسي  األمني 

 .القدسي في الصيف الماضي بعد هجوم في الحرم الحرم في المثبتة اإللكترونية
توقفت االجتماعات بين المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين وانخفض التنسي  إلى الحد 
األدنى، ما خل  قدرا ال بقس به من التوتر بين الجانبين. مثل هذا اإلجراء سيؤدي، على المدى 

 الطويل، إلى الصراع مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بدال من حماس في غزة.
 .الحاضر الوقت في مستمر الفلسطينية والسلطة إسرائيل بينتجدر اإلشارة إلى أن التنسي  األمني 

في تقرير صدر هذا األسبوع عن وزارة الخارجية األمريكية حول الحرب على اإلرهاب في الشر  
دون األوسط، جاء صراحة أن السلطة الفلسطينية وقواتها األمنية قد عملت ضد اإلرهاب وحالت 

وقوع هجمات ضد إسرائيليين، من بين أمور أخرى، حي  قامت باعتقال أعضاء في حماس، الجهاد 
 اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

يشير التقرير إيجابيا إلى دائرة األمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية، برئاسة زياد هب الريا، 
 فرج، بوصفهم قادة في هذا العمل.وجهاز المخابرات العامة بقيادة ماجد 

 كالعادة، مستمر شيء كل أن حي لدى إسرائيل أيضا أمور إيجابية تقولها حول التنسي  األمني 
 .هجمات منع أو اعتقاالت كانت سواء

حتى في الحادثة األخيرة عندما دخلت حافلة مليئة بالجنود اإلسرائيليين إلى مخيم قلنديا لالجئين، 
وهذه  –طة الفلسطينيون هم الذين أنقذوا الجنود، الذين عانوا من إصابات طفيفة كان ضباط الشر 

 حقيقة مهمة بالنظر إلى الموقع والتوقيت.
في حين أن هذا التنسي  حيوي بالنسبة للسلطة الفلسطينية، إال أنه أمر بالغ األهمية بالنسبة 

 إلسرائيل.
لى حد كبير، الوضع الراهن المحيط بغزة، بين يديه. إنه  عباس يحمل مستقبل التنسي  األمني، وا 

يظهر قدرة هائلة على التحكم في ما يحد  على األرض، وله تقثير كبير على تقدم المحادثات بين 
سرائيل على اتفا  وقف إطال  النار، وقد نجا، من خالل أفعاله، في تغيير توجه  مصر وحماس وا 

 القاهرة.
عباس لتحول كامل: القاهرة تعمل امن من أجل لقد خضع تفكير مصر بشقن ترتيب بدون 

 المصالحة بين حماس وفتا، ولن تعمل على ترتيب ما لم تتحق .
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عاما(، في الحصول على مكانته كحاكم وحيد وبشكل كامل في  83نجا عباس، البالغ من العمر ي
 السلطة الفلسطينية وفي حركة فتا، دون أن يتحداه أحد.

ه نقل في الصراعات داخل حماس بين هؤالء في غزة بقيادة يحيى في الوقت الذي ال يوجد في
 السنوار والذين هم خارجها تحت قيادة صالا العاروري، فإن فتا تقخذ أوامرها من عباس فقط.

ال تجري أي مناقشة حقيقية حول خلف له، على الرغم من أن العديد من كبار المسؤولين في فتا 
مثل توفي  الطيراوي،  –اس. يالبعض يفعلون ذلك بشكل صاخب يستعدون بهدوء لليوم التالي لعب

الذي اعتقل بعض تابعيه من قبل األجهزة األمنية لتصنيع األسلحة في محالت صنع األسلحة في 
 شمال الضفة الغربية(.

 96كل هذه التطورات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولها وأهمها قرار عباس الوشيك وقف تحويل 
 الر شهريا، من المتوقع أن يكون لها تقثير كبير على الوضع بين إسرائيل وغزة.مليون دو 

( التي األونرواوقف التمويل المقصود لدى عباس يجعل وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين ي
تقدم مساعدة مباشرة وغير مباشرة لكل فلسطيني ثال  في الضفة الغربية، على حافة االنهيار 

عد سحب ترامب التمويل األمريكي. كما ستوقف شبكات الصرف الصحي والمياه في غزة المالي، ب
 عملياتها ومع اشتداد المصاعب المالية، يتزايد سقوط عدد أعضاء الطبقة العليا في غزة في الفقر.

وحماس، هدفها واضا: لن تنظر إلى ذلك بعدم إكترا . فهي تنوي القيام بكل ما في وسعها إلجبار 
 يل على التصرف بشكل حاسم ضد مثل هذه الخطوة من جانب عباس.إسرائ

طال   إنهاحماس ال تريد الحرب في هذه المرحلة. بل  تخطط فقط لتعزيز الصدامات الحدودية، وا 
 ….بالونات حارقة باتجاه إسرائيل

ولكن إذا فشلت هذه المظاهرات في إحدا  أي تغيير حقيقي في الوضع المالي في غزة، فمن 
جا أال تتوقف حماس عند هذا الحد. سوف ينجرف كال الجانبين إلى صراع دموي عنيف من المر 

 أجل الحفاظ على السيطرة على الجيب الفلسطيني.
The Times of Israel, 25/9/2018 

 
 ال تنصروا حماس! .64

 ساري عرابي
تصريحات تتعرض حركة حماس بين فترة وأخرى النتقادات حاد ة، من جهات متعددة، جر اء بعض ال

والتعبيرات التي تبديها حركة حماس تجاه إيران وعالقتها بها. وهذه الجهات ال تنتظمها دوافع واحدة، 
فهي ممتدة من أقصى كارهي الحركة والمختلفين جذري ا معها، إلى بعض من ينطل  من دوافع العتب 
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ر اقترابا من الحركة هم والمحبة، وما بين هؤالء وهؤالء آخرون لهم دوافع أخرى، وال شك أن األكث
 األولى باالهتمام والعناية والمناقشة.

كانت آخر تلك التصريحات التي عر ضت الحركة لشيء من ذلك النقد؛ إدانتها للعملية التي 
استهدفت القوات اإليرانية في األهواز، وتعزيتها بضحايا ذلك الهجوم. ومع أن بعض ما ُيوج ه 

ه الطرف عن السلوك ذاته في حال صدوره عن جهات أخرى، لحماس من نقد يفتقر للمصداقية  بغض 
 بل وحتى تبريره في بعض األحيان، فإن  مناقشة المسقلة جوهري ا وبعيدا عن السجال ضرورية.

ثم ة مقدمة ضرورية ال بد من البناء عليها، أو اتخاذها أساسا لفهم سلوك حماس، وهي أن إيران هي 
اليوم بالمال والسالح، وهذا الدعم بقي من شقيه ال يقتي الحركة  الجهة الوحيدة التي تدعم حماس

امن من غير إيران، ال من دول أخرى، وال من قوى شعبية وحزبية، وال من قدرات الحركة الذاتية، 
نما يتطاول ليشمل كل  أماكن عملها  والتي تقاسي حصارا ال يقتصر على وضعها في قطاع غز ة، وا 

الخالف الحاد  الذي حكم عالقات حماس بإيران من بعد الثورة السورية، إال أن ووجودها. وبالرغم من 
إيران، وعلى خالف كثير من الدول العربية، لم تقطع عالقتها بحماس، وأبقت على قدر من الدعم 

 ولو كان ضئيال وتخصصي ا في حينه.
من ساحاتها العربية، وهي  بعد تلك المقدمة، ينبغي القول إن حماس ال تقاتل إلى جانب إيران في أي  

بالضرورة تختلف معها في سياساتها تلك بدليل الفجوة التي اتسعت بين الطرفين من بعد الثورة 
السورية. وبناء على ذلك، يظل  السؤال الذي ينبغي طرحه على منتقدي حماس المخصوصين بهذه 

ع نحو تصفية القضية الفلسطينية، أو المناقشة: ما هي الفائدة المرجو ة لألم ة من انتحار حماس، والدف
في الحد  األدنى من زيادة فقر الحركة وضعف مساحات اشتغالها، طالما أن  أقصى ما ُينتقد على 
حماس وجود عالقة لها بإيران، أو بعض المواقف والتصريحات التي قد تتخذ غطاء دعائي ا إليران ال 

 أكثر؟!
لسطينية الوحيدة الوازنة التي تعاند اليوم مخططات تصفية من نافلة القول، إن  حماس هي القو ة الف

فقارها، أو كسرها بالحرب عليها، من متطلبات  ن  ترويض الحركة بحصارها وا  القضية الفلسطينية، وا 
وتحتاج إلى أي  قدر  -وهي حركة فلسطينية محدودة القدرات  -المشروع التصفوي امن، وحماس 
 لك من الطاقة ما يؤهلها لالنخراط في القضايا اإلقليمية.من الدعم لتعزيز صمودها، ال تم

وطالما أن المسقلة مسقلة توازنات في ظل موازين قوى فاحشة االختالل، فليس أمام الحركة من 
سبيل سوى تكريس انشغالها على الثغر المستقمنة عليه، أي فلسطين، ومن كان يملك طاقات 

مكانات لإلحاطة الفعلية والعملية بقض ايا األم ة كلها؛ فليتفضل وال يطالب حماس بما هو أعجز وا 
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عنه، إذ المزايدات الكالمية واللفظية ال تغني المحتاجين شيئا، واإلحاطة بقضايا األمة ال تعني أبدا 
 مطالبة القائم على ثغره بتدمير ذاته ألغراض غير مفيدة عملي ا!

، ال يمكنها أن ترى عدو ا مقد ما في العداء ومن نافلة القول وحماس على هذا الثغر، بهذه القدرات
سوى االحتالل اإلسرائيلي، الذي تكابد هي وشعبها وجوده وعدوانه، وهذه من البدهيات اإلنسانية، 
التي ينبغي أال تحتاج إلى مزيد بيان، فإْن رأى البعض أن إيران تستوجب مكانة من العداء تلي  

العرب، فهذا أمر تحكمه موازين القوى، ومن هو أقوى من  بقدوارها المتعددة في غير مكان من بالد
حماس إم ا أنه ما يزال يحتفظ بعالقات سياسية واقتصادية مع إيران، بل عالقات تنسي  ترقى في 

 بعض أحوالها إلى التحالف، أو هو متخاذل في الحقيقة، ويعادي حماس أكثر مما يعادي إيران.
ياساتها في إطار مشبوه من التبعية واالستبداد، فكيف األمر ولو قلنا إن  بعض تلك الدول تدير س

بدول أخرى تحظى بقدر من الشعبية وحسن الظن لدى الجماهير العربية ولدى بعض من هؤالء 
 منتقدي حماس، وهي في الوقت نفسه تحتفظ بعالقات وثيقة بإيران وال تقد م لحماس دوالرا واحدا؟!

صمود شعب يقاسي االحتالل، وعمال على إفشال مخططات والحدي  عن الدعم، يعني تعزيزا ل
تصفوية، ومواجهة لمحاوالت التركيع واإلخضاع، وال يعني مصلحة ضيقة لبعض أفراد ينتمون لتنظيم 
فلسطيني صغير غير مؤث ر. فالواجب في ح   تلك النخب والشخصيات، أن تفك ر لحماس وتقترح 

الحركة وظروفها الحقيقية ومسؤولياتها، ال المبنية على  عليها الحلول العملية المبنية على أوضاع
 تصورات متوه مة ال حظ لها من حقيقة الحال.

فإن كانت هذه الشخصيات عاجزة عن محاولة الفهم والتفكير لصالا حماس، فلتكف  عم ا تحسنه من 
 نقد تحطيمي، فحماس بحاجة لمن يرحمها بكف  هذا النوع من النصرة عنها!

ك أن  حماس تتحمل قدرا كبيرا عن سوء الفهم الذي يقابلها بها الكثيرون ممن يفترض أنهم ال ينفي ذل
محبون في األصل أو قريبون، كما أن ممارستها ال تخلو من أخطاء فادحة في مجاالت ومسارات 
متعددة، وذلك كل ه يستوجب نقدا جاد ا غايته التصحيا في إطار ظروف الحركة ومسؤوليتها، لكن 

يضا بدوره ال ينفي مسؤولية من يتصدر للحدي  في شؤون العام ة عن جهله أو سوء مسلكه أو ذلك أ
 خطق تعبيره عن دوره!

 25/9/2018، "21موقع "عربي 
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 "اإلسرائيلي"غزة.. حقل التجارب  .65
 نبيل سالم

أنها تمثل  كل يوم المزيد من اإلثباتات والبراهين، على "إسرائيل"تقدم الطغمة العسكرية الحاكمة في 
نهجا  عدوانيا  غير معني بالسالم، أو حتى االستعداد الحترام القوانين واألعراف الدولية، وأنها تشن 
شباع رغباتها الجامحة بالعدوان والتوسع، وخدمة أهدافها ومشاريعها  الحروب من أجل الحروب، وا 

 اإلجرامية بح  العرب عامة، والشعب الفلسطيني خاصة.
درجوا على تغليف أهداف حروبهم العدوانية، بذرائع مختلفة وواهية، مثل فكرة  "سرائيلإ"ومع أن قادة 

غيرها من التبريرات التي يحاولون تسويقها للعالم، إال أن ما يلفت  الحروب الوقائية، أو االستباقية، أو
نما هناك ، أو تفكر بشنه، و "إسرائيل"النظر أن هذه الحروب بمختلف مسمياتها، ليست كل ما تشنه  ا 

حروب ألسباب أخرى، توضا بال لبس، مدى السقوط األخالقي الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية 
 ، ومستوى اإلجرام الذي وصلت إليه."إسرائيل"الحاكمة في 

، يشير إلى األسباب التي "هآرتس"روغل ألفر، ونشرته صحيفة  "اإلسرائيلي"ففي تقرير أعده الكاتب 
إلى شن حرب جديدة على غزة، فمع أن دولة االحتالل تحاول دائما  تبرير  "يلإسرائ"يمكن أن تدفع 

اعتداءاتها بحجة ما تسميه الدفاع عن أمنها، إال أن ما كشف عنه روغل ألفر، يدفع إلى الصدمة 
بزعامة بنيامين نتنياهو،  "اإلسرائيلية"والغثيان، حي  يؤكد أن من بين األسباب التي تدفع الحكومة 

ب جديدة على قطاع غزة، هو مراكمة جيش االحتالل ألسلحة جديدة ومتطورة، ويرغب لشن حر 
من بين "المذكور نوه بقنه  "اإلسرائيلي"بشكل كبير في تجربتها في ميدان القتال. ومع أن الكاتب 

هاب األسباب، التي قد تدفع دولة االحتالل للحرب النزاعات الداخلية، واالنتخابات المقبلة، إال أنه الذ
إلى الحرب من أجل تجريب السالح باممنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، يمثل جريمة كبرى 

 وانتهاكا  صارخا  لكل القيم األخالقية والقوانين والمواثي  الدولية.
ذا ما أخذنا بعين االعتبار الحصار الظالم الذي يفرضه االحتالل على أكثر من  "اإلسرائيلي" وا 

ني في قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، فإن ما يشاع حول مليوني فلسطي
ي سجل فبتجريب أسلحتها الحديثة في قطاع غزة، يضيف سطرا  جديدا  ومخجال   "إسرائيل" أهداف
المتواصلة بح  الشعب الفلسطيني، واستخدام قوات االحتالل األسلحة المحرمة  "اإلسرائيلية" الجرائم
 ى مدى سنوات الصراع.دوليا  عل

، بح  الشعب الفلسطيني، الحتجنا إلى مئات "اإلسرائيلية" والحقيقة أننا لو حاولنا إحصاء الجرائم
مهدت لوجودها غير الشرعي في األراضي الفلسطينية بسلسلة مجازر  "إسرائيل"الصفحات، ذلك أن
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ط مئات وربما آالف الضحايا كبيرة، نفذتها عصابات إجرامية، ومن هذه المجازر، ما أدى إلى سقو 
 .1948عام  "إسرائيل" من المدنيين الفلسطينيين العزل، حتى قبل إعالن قيام

فحد  وال حرج، حي  مارست قوات االحتالل االستيطاني  "اإلسرائيلي" أما بعد إقامة المشروع
الدوليَّين عبر  اإلجالئي العنصري، انتهاكاتها المتواصلة لقانون حقو  اإلنسان والقانون اإلنساني

جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري واالعتقال التعسفي وا غال  قطاع غزة والقيود األخرى 
غير المبررة المفروضة على التنقل واالستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر 

 بالفلسطينيين.
تكب كل هذه الجرائم، لوال الدعم الالمحدود ما كانت لتر  "إسرائيل" وأخيرا  البد من اإلشارة هنا إلى أن

الذي تقدمه الكثير من الدول االستعمارية، وعلى رأسها الواليات المتحدة لها، والغياب المخزي للرأي 
العام الدولي، والقانون الدولي، الذي تم وضعه مع األسف في ثالجة األمم المتحدة، الستخدامه وف  

ب العالمية الثانية، ال تهدف إلى إحقا  الحقو  للشعوب معايير حددها المنتصرون في الحر 
نما لتبرير هذا االضطهاد أو الظلم، تحت يافطات وعناوين مصطنعة.  المضطهدة والمظلومة، وا 

لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها، بل ستمعن  "إسرائيل" لذلك فإنه من الطبيعي والمنطقي القول، إن
اإلجرامي  "اإلسرائيلي" ربية الكافية، أو اإلرادة الجادة لتحجيم الدورفيها أكثر، طالما ال توجد القوة الع

نما يهدد األمن والسالم العالمي كله.  في منطقتنا، والذي ال يهدد األمن والسالم فيها وحسب، وا 
لتجريبه من أسلحة جديدة بالشعب الفلسطيني، قد تجربه في مناط  أخرى تقع  "إسرائيل" وما تسعى

، التي رسمتها عقول قادة دولة االحتالل الموغلين في العنصرية "األمن اإلسرائيلي" ضمن دائرة وهم
 والتطرف.

 26/9/2018، الخليج، الشارقة
 

 سوريةإسرائيل ستضطر إلى التفكير مرتين قبل الهجوم التالي في  .66
 عاموس هرئيل

الطائرة الروسية في الخطوتان الروسيتان األخيرتان و نشر تقرير يلقي كامل المسؤولية عن إسقاط 
متطورة إلى نظام األسد و ال يجب  300على إسرائيل، واإلعالن عن نقل منظومة اس  سوريةسماء 

في إسرائيل، باستثناء بعض المؤيدين األغبياء لرئيس الحكومة نتنياهو. فنتنياهو مهما  ا  أن تفاجئا أحد
ير قادر على أن يجعل المشكلة كانت عالقاته مع الرئيس الروسي فالدمير بوتين جيدة، فإنه غ

 تختفي مرة واحدة.
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روسيا تلقت ضربة محرجة عندما أسقطت نار مضادة للطائرات تابعة للجيش السوري الطائرة 
أن  ا  جد ا  . وقد كان واضحسوريةالروسية. وما زال لديها حتى امن مصالا واسعة عليها تحقيقها في 

لى طلبات معينة منها. رغم أن القرار األخير ما زال هذه القضية ستؤدي إلى إدانة روسية إلسرائي ل وا 
غداة الحادثة. في الوقت الحالي يبدو أن معنى  ا  يتعل  ببوتين، الذي اكتفى بتصريا حذر نسبي

. وزير الدفاع الروسي، سوريةلحرية عمل إسرائيل في سماء  ا  كبير  ا  الخطوات الروسية سيكون تقييد
 مضادة للطائرات. 300بمنظومة صواريخ اس سوريةده ستزود سرجيه شفيغو، أعلن أمس أن بال

وسائل قتال إلكترونية لمنع استخدام أنظمة اعتراض باألقمار  ا  وقال شفيغو إن روسيا ستستخدم أيض
، وبهذا ستصعب عملية الهجمات الجوية اإلسرائيلية. وستزود نظام سوريةالصناعية أمام شواطئ 

. تركيب الصواريخ "لمنع مس سوري آخر بطائراتها"يطرة متطورة الدفاع الجوي السوري بقنظمة س
( التي يشغلها الروس 400ووضعها تحت تصرف السوريين إلى جانب أنظمة متطورة أكثر ياس 

كامال أمام هجمات إسرائيل في المستقبل. فحسب  ا  حول قواعدهم في شمال غرب الدولة ليست عائق
 300ئرات سالح الجو تدربت على الطيران أمام بطاريات استقارير لوسائل إعالم أجنبية، فإن طا

التي باعتها روسيا لقبرل والتي هي امن في أيدي اليونان. يمكن االفتراض أن سالح الجو يستطيع 
 إيجاد طر  عمل تقلل األخطار التي تحد  به بسبب هذه األنظمة.

هجوم أمريكي وهجمات إسرائيلية ، بعد سوريةل 300أعلنت روسيا في نيسان الماضي أنها ستبيع اس
أقلقتها، لكنها لم تنفذ تهديدها. بدت الخطوة الروسية هذه المرة مصممة أكثر حتى لو كان هناك شك 
في أن األنظمة ستعطى خالل أسبوعين، كذلك أنه سيمر وقت حتى يصل السوريون إلى القدرة 

، عندما يقتي إنذار ا  روسيا سيقتي قريبالعملياتية في تشغيلها. االختبار الحقيقي لعالقة إسرائيل ب
استخباري جديد بشقن محاولة إيرانية لتهريب سالح إلى لبنان، خاصة إذا حد  هذا في المسار 

. وألن إيران تصمم على مواصلة إرسال الوسائل، وأن سوريةالمحاذي لقواعد روسية في شمال غرب 
فإن إسرائيل ستواجه معضلة. هل ستهاجم من بقنها تصمم على حقها في ضربها،  ا  إسرائيل تقول علن

 قرب الروس مرة أخرى وتخاطر بتقجيج األزمة معها، وربما بسقوط طائرة إسرائيلية؟
اإلعالن عن نقل الصواريخ ينضم إلى تقرير نشرته وزارة الدفاع الروسية أول أمس حول ظروف 

تهام المسؤول األساسي عن إسقاط الطائرة الروسية يوم اإلثنين الماضي. ال تستطيع موسكو ا
الحادثة، حليفها نظام األسد يرغم أنه من المدهش رؤية أن تهمة المضادات السورية للطائرات غير 

من البداية بقن المسؤولية ستلقى على  ا  مذكورة في إعالن وزارة الدفاع الروسية(. لذلك كان متوقع
رائيلي الذي يتهمه الروس بعدم المهنية أو إسرائيل. من المهم أن االدعاءات موجهة كلها للجيش اإلس
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على األقل. المستوى السياسي في إسرائيل غير مذكور باستثناء ادعاء عام بشقن  "اإلهمال اإلجرامي"
 .سوريةالسياسة العدوانية الخطيرة التي تتبعها إسرائيل في 

في اإلعالن مستوى مصداقية التحقيقات الروسية مشكوك فيه. جزء من االدعاءات المتضمنة 
غريب. الروس يتحدثون عن تحذير مسب  بدقيقة واحدة فقط، ومن الغريب أن إسرائيل لم تحدد 
الوقت الحقيقي و فترة زمنية أطول بكثير. حسب أقوال طيارين إسرائيليين مجربين، فإن االدعاء بقن 

اء غير منطقي وال الطائرات القتالية اإلسرائيلية اختفت خلف طائرة االستخبارات الروسية هو ادع
 يتالءم مع أي تصرف عملي مقبول.

. وحسب ا  واالتهام بقن إسرائيل ضللت الروس فيما يتعل  بموقع الهجوم المخطط له، ال يبدو منطقي
، في الوقت الذي حد  فيه الهجوم غرب سوريةروسيا، فإن سالح الجو أعلن عن الهجوم في شمال 

و كما تبرهن على ذلك نظرة خاطفة للخارطة،  سوريةغرب ، الالذقية تقع في شمال ا  . عمليسورية
وألن نظام التنسي  يعمل بنجاح منذ ثال  سنوات، التي كان فيها مئات الهجمات اإلسرائيلية، فإنه 

 يصعب التصدي  بقن الطرفين لم يستوضحا المفاهيم األساسية فيما بينهما.
خطوات التي اتخذتها من أجل المصالا اإلعالن الروسي يتهم إسرائيل بنكران الجميل إزاء ال

، ا  كبير  ا  اإلسرائيلية، ومنها إبعاد القوات اإليرانية عن الحدود في هضبة الجوالن يالروس يذكرون بعد
كم، والمنطقة الفاصلة ال تشمل دمش ، التي ما زال  100و  85يدور عن  ا  كم، لكن الحدي  فعلي 140

نشرت معلومات كاذبة في السنوات األخيرة حول دورها في فيها مقاتلون إيرانيون(. روسيا كذبت و 
أحدا  كثيرة و األمثلة األخيرة هي التدخل في االنتخابات األمريكية للرئاسة، تسميم العميل سكريبل 

ما  ا  وابنته في بريطانيا وظروف غزو جزيرة القرم وشر  أوكرانيا و يصعب التصدي  أن شخص
يران يمكن أن  سوريةباستثناء  يتبنى الرواية الروسية بشقن أحدا  األسبوع الماضي. ولكن مشكوك وا 

. موسكو هي التي ستقول الكلمة األخيرة بشقن قضية الطائرة. وبوتين ا  فيه إذا كان هذا سيغير شيئ
 لها. ا  ربما انتظر زلة إسرائيلية من أجل أن يضع حد ا  بعد ذلك أيض

في فترة المعركة بين حربين، التي في إطارها تم  هذا ليس نهاية عهد النشاط العسكري اإلسرائيلي
إحصاء الهجمات في السنوات الست األخيرة، لكن يبدو أن الوضع في الجبهة الشمالية لن يعود 
بصورة كاملة إلى الوضع الذي ساد عشية إسقاط الطائرة الروسية. إسرائيل تصرفت خالل سنوات 

صميم والنشاط الهجومي والعالقات السياسية الجيدة بحرية زائدة شمال حدودها بفضل الدمج بين الت
مع روسيا. على األغلب عملت بحكمة استراتيجية من خالل تحقي  جزء كبير من األهداف التي 

 وضعتها نصب عينيها.
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. ويصعب التصدي  سوريةأظهرت في األشهر األخيرة ثقة بالنفس مبالغ فيها في  ا  ولكن إسرائيل أيض
 سوريةهجوم في  200شره الجيش اإلسرائيلي في بداية الشهر، بشقن أكثر من أن الروس أحبوا ما ن

، سوريةتداعيات الوضع الجديد في  ا  منذ بداية العام الماضي. ربما أنهم في القدس لم يستوعبوا تمام
بعد أن أعاد نظام األسد لنفسه و بمساعدة روسيا و السيطرة على معظم الدولة، ومنها منطقة الحدود 

سرائيل. إسرائيل ليست دولة عظمى وهي غير قادرة على كل شيء. يجب عليها أن تهتم أكثر مع إ
باالعتبارات الروسية، وكما يبدو، عليها أن تالئم نمط نشاطها الهجومي. من محادثات مع 
شخصيات رفيعة في جهاز األمن يتبين أنهم يعطون تداعيات الحادثة األخيرة أهمية كبيرة. إن من 

بالدفاع عن الصورة الجماهيرية  ا  دعاء بقن هذه كانت ضربة خفيفة للجناح، منشغل جديواصل اال
 لنتنياهو الذي ما زال غير مستعد لتحليل الواقع بصورة موضوعية.
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