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 تشن  حربًا على "األونروا"تشكك بعدد الالجئين و  أعدت وثيقة "الخارجية اإلسرائيلية""يسرائيل هيوم":  .1

بنود وثيقة سياسية وضعت قبل عدة أيام من قبل وزارة ، صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم األربعاءنشرت 
 تغيير تعريف الالجئين الفلسطينيين. تحاول فيهاا و أونرو  حربا ضد  فيها  تشن ،الخارجية اإلسرائيلية

وتنفي الوثيقة اإلسرائيلية المعطيات التي توفرها أونروا بخصوص الالجئين الفلسطينيين، خاصة فيما 
يتعلق بأن عددهم خمسة ماليين الجئ في العالم. ويذكر أن قضية الالجئين هي إحدى قضايا الحل 

لسطيني في المفاوضات التي جرت بين الجانبين، ويعلن الفلسطينيون الف –الدائم للصراع اإلسرائيلي 
 أنه ال حل للصراع من دون حل هذه القضية بشكل عادل.
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وتزعم الخارجية اإلسرائيلية في هذه الوثيقة أن "التعريف الموسع لالجئين الفلسطينيين هو تعريف 
قالت الصحيفة إن الوثيقة تلمح إلى أن كاذب"، معتبرة أنه "يظلم الالجئين الحقيقيين في العالم". و 

 الالجئين في األردن يجب أن يستقروا هناك.
وبحسب وثيقة الخارجية اإلسرائيلية، فإن "قرار الرئيس )األمريكي دونالد( ترامب وقف تمويل أونروا 
نما هي جزء من المشكلة". وزعمت الوثيقة أن  يوضح أن هذه المنظمة ليست جزءا من الحل وا 

ا "بدال من توفير مساعدة اجتماعية، فإنها تصع د الصراع من خالل تضخيم عدد الالجئين األونرو 
المزيفين، وغرس رواية تنطوي على كراهية وتقويض حق إسرائيل في الوجود وتقيم عالقات مع 

 حماس".
ليأس"، وتزعم هذه الوثيقة أن أونروا هي "منظمة سياسية تخل د مكانة الالجئين وتغذي دائرة الصراع وا

زاعمة أنه "يوجد فعليا عدد قليل جدا من الفلسطينيين الذين يستجيبون للتعريف القانوني لمكانة 
مليون يتلقون الدعم ومسجلين في أونروا على أنهم  5.3الجئ. بضع عشرات اآلالف فقط من أصل 

 الجئون".
 "بواسطة تضخيم عدد ويتضح من هذه الوثيقة أن هدفها هو نفي حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

المسجلين، تحصن أونروا مطلب العودة"، معتبرة أن المطالبة بحق العودة يعني "القضاء  "الالجئين"
على إسرائيل"، التي قامت على أنقاض وجودهم بعد تهجيرهم. وأضافت الوثيقة أنه "يحق لالجئين 

يحصل عليها الجئون آخرون في الفلسطينيين الحقيقيين الحصول على المساعدة الدولية نفسها التي 
 العالم من وكالة األمم المتحدة لالجئين، من أجل إنهاء، وليس استمرار، وضعهم".

وبحسب الوثيقة اإلسرائيلية، فإن أونروا تقيم عالقات مع حماس، وهي الجهة التي تحكم قطاع غزة، 
 رائيل"."وتساعد بشكل فعلي في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إس

الذي  194وتنكرت الخارجية اإلسرائيلية في الوثيقة لقرارات األمم المتحدة، وزعمت أن القرار رقم 
ينص على حق العودة لالجئين "ليس له صفة قانونية". كذلك قللت الوثيقة من أهمية الجمعية العامة 

بغي إصالحه في أونروا" لألمم المتحدة، وأن "على الدول الجدية تنفيذ خطوات من أجل إصالح ما ين
 وأن "الدول الغربية ال يمكنها االختباء خلف الجمعية العامة لألمم المتحدة".

ورغم أن هذه الوثيقة اإلسرائيلية ضد أونروا جديدة، إال أن إسرائيل تتعامل مع أونروا بعدوانية شديدة 
ات العشر الماضية من منذ سنين، وحتى أنها لم تتردد في الحروب العدوانية على غزة في السنو 

 استهداف مؤسسات أونروا في القطاع واعتقال موظفين فيها لمجرد أنهم يقدمون مساعدات إنسانية.
 26/9/2018، 48عرب 
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 : عباس ال يمثل الشعب الفلسطينيفي قطاع غزة "التشريعي" .2

ة تمززر اليززوم أحمززد بحززر، أن القضززية الفلسززطينيد. أكززد النائززب األول لززرئيس المجلززس التشززريعي  :غزززة
إلى التحديات المتعاظمزة والمزؤامرات والمخططزات اإلسزرائيلية  النظر بأخطر مرحلة في تاريخها، الفتا  

 .1948األمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، واصفا  ذلك بالخطوة غير المسبوقة منذ نكبة 
، بمقزززر 26/9/2018 عزززاءالتزززي عقزززدت يزززوم األرب ،وقزززال بحزززر، فزززي مسزززتهل جلسزززة التشزززريعي الخاصزززة

المجلس في مدينة غزة، ناقش النواب خاللها تقرير اللجنة القانونية حول عدم شزرعية محمزود عبزاس، 
إن عباس يذهب لألمم المتحزدة منفزردا  ودون دعزم أحزد مزن فصزائل ، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني

سزوى نفسزه وال يتمتزع بزأي صزفة رسزمية الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة، مشددا  أنه ال يمثزل 
 تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني.

ونززدد بحززر، بنقززل السززفارة األمريكيززة إلززى القززدس، واصززفا  ذلززك بززالظلم والبهتززان، رافضززا  تواصززل عبززاس 
ولقاءاتززه مززع قيززادات الكيززان الصززهيوني، فززي حززين أنززه يواصززل فززرض عقوباتززه الززال إنسززانية علززى غزززة 

 بفرض عقوبات جديدة أشد قوة وأكثر خطورة بهدف تركيع غزة المحاصرة. وأهلها ويهدد
في رفضه ألي خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة لم يتضمن الحفاظ على ثوابت  بحر وأمعن

 شعبنا وتمسكه بحقوقه ورفضه سياسة التطبيع والهرولة والتفاوض مع االحتالل.
جامعة العربية ومنظمزة التعزاون اإلسزالمي أن يقفزوا بجانزب الشزعب وناشد األمة العربية واإلسالمية وال

الفلسززطيني المنكززوب، وأن يززدعموا صززموده ونضززاله والعمززل علززى رفززع الحصززار عززن غزززة، غزززة التززي 
 كانت دائما  وما زالت رافعة للمشروع الوطني وحافظة للهوية والكيانية الفلسطينية.

ويل أمريكي لألجهزة األمنية واإلعالن بشزكل واضزح أن أي تم الفلسطيني، شعبالورفض بحر، باسم 
وطالززب بوقززف  أجهزتنززا بعناصززرها هززي وطنيززة وجززدت لحمايززة الززوطن والمززواطن ولززيس لحمايززة العززدو.

عادة االعتبزار للعقيزدة األمنيزة الفلسزطينية والتزي تهزدف إلزى حمايزة المزواطن والزدفاع  التنسيق األمني وا 
ء اتفاقية أوسلو وتبعاتها وكذلك اتفاقية باريس االقتصادية وسحب وشدد على ضرورة إلغا عن الوطن.

االعتزراف بدولززة االحززتالل، والتوافزق الفززوري علززى تشزكيل حكومززة إنقززاذ وطنزي تمثززل الكززل الفلسززطيني، 
وطالززب بإعززادة بنززاء منظمززة التحريززر  وتتززولى الترتيززب النتخابززات رئاسززية وتشززريعية ومجلززس وطنززي.

عادة االعتبار لميثاقها الذي مزقته اتفاقية أوسلوا المشؤومة.الفلسطينية على قاعدة   الشراكة الوطنية وا 
وأكد بحر، أن محمود عباس يعتلي منبر األمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية 
نما يمثل نفسه فقط، مؤكزدا  أن مزن يجزوع شزعبنا وينسزق مزع االحزتالل ويصزر علزى  وال يمثل شعبنا، وا 
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زع سالح المقاومة، ويفرط بزدماء الشزهداء وعزذابات األسزرى، ويعتزرف بدولزة االحزتالل، ويتنزازل عزن ن
 حق العودة، ال يمكن أن يمثل شعبنا بأي حال من األحوال.

إلى ذلزك تزال رئزيس اللجنزة القانونيزة بزالمجلس التشزريعي النائزب محمزد فزرق الغزول، تقريزر لجنتزه حزول 
وأكزد التقريزر أن عبزاس، . ه يغتصب السلطة وال يمثل الشعب الفلسطينيعدم شرعية عباس، مؤكدا  أن

( 36للمزادة ) وفقزا   9/1/2009 فزيينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت واليته القانونيزة 
وأشززززار الغززززول إلززززى أن عبززززاس تعمززززد تعطيززززل الحيززززاة  وتعديالتززززه. 2003مززززن القززززانون األساسززززي لسززززنة 

اختززززال كزززل  هأنزززو  ،السزززطو علزززى صزززالحية التشزززريعيو  ،تعطيزززل إجزززراء االنتخابزززاتوتعمزززد  ،البرلمانيزززة
 .التنازل عن الثوابت الفلسطينيةولفت التقرير النظر إلى أن عباس وفريقه تعمد  السلطات في يده.

ووصززف التقريززر ممارسززة السززلطة للتنسززيق األمنززي، والتضززييق علززى المقاومززة، بجريمززة خيانززة عظمززى 
يقاعوالمحاكمة  تستوجب المالحقة واعتبر الغزول، أن القزانون الزدولي  ممارسيها. أشد العقوبات بحق   وا 

 .اإلنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية يصنف حصار غزة على أنه جريمة ضد  
 مخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية، وخاصة األمم المتحدة، بأن عباس منتهيبأوصى التقرير و 

الواليزة ال يمثزل الشزعب الفلسزطيني، وأي التزامزات توقزع معزه غيزر ملزمزة للشزعب الفلسزطيني، والتأكيزد 
 على برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية بعدم تعاونها معه.

دعوة كافة الفصائل بشكل عاجل لالجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطزة شزاملة وأوصى التقرير ب
وقطزع الطريزق عليزه لتحقيزق أهدافزه لتصزفية القضزية الفلسزطينية  ،باس لقطاع غزةلمواجهة تهديدات ع

 ليها مع االحتالل.إمن خالل المفاوضات السرية التي يدعوا 
 26/9/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 في غزة غير دستورية" التشريعي"لن تنتهي إال باالنتخابات واجتماعات  عباسوزير العدل: والية  .3

علزززي أبزززو ديززاك إن المجلزززس التشزززريعي معطززل وفزززي حالزززة عزززدم  الفلسززطيني قززال وزيزززر العزززدل :رام هللا
 ، وال تنتهي والية الرئيس إال بإجراء االنتخابات العامة التي ترفضها حماس.ودستوريا   انعقاد قانونيا  

د علززى أعضززاء ، "أننززا لسززنا بصززدد الززر 26/9/2018 وأكززد أبززو ديززاك، فززي بيززان صززحفي، مسززاء األربعززاء
للقزانون األساسزي وللنظزام الزداخلي  كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون فزي غززة خالفزا  

للمجلس التشريعي، ويصدرون الفتاوى المشبوهة التي ال تساهم إال بتكريس فصل قطزاع غززة، وتهيئزة 
اختراق الصف الفلسطيني، بيئة الشرذمة واالنقسام والخروق عن اإلجماع الوطني والشعبي، والسماح ب

ومحاولة إضعاف الموقف الوطني والقرار الفلسطيني المستقل المعمد بزدم الشزهداء األبزرار وتضزحيات 
 المناضلين واألسرى األحرار".
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يتنززاقض مززع فتواهززا بشززأن مززدة الواليززة،  "التشززريعي"وأكززد أبززو ديززاك أن مجززرد اجتمززاع كتلززة حمززاس فززي 
تنتهزززي واليزززة المجلزززس التشزززريعي، وقزززد انتهزززت واليتزززه الدسزززتورية منزززذ فكيزززف تنتهزززي واليزززة الزززرئيس وال 

 ، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء واليته قبل ما يقارب تسع سنوات؟25/1/2010
نمزززا األهزززم أنزززه رئزززيس منظمزززة  لزززيس رئيسزززا   عبزززاسوأشزززار أبزززو ديزززاك إلزززى أن  للسزززلطة الوطنيزززة فقزززط، وا 

م والتززي 1988ولززة فلسززطين التززي أعلنهززا المجلززس الززوطني سززنة ، ورئززيس د11/11/2004التحريززر منززذ 
، وذلززك بموجززب قززرارات المجلززس 2012اعترفزت بهززا الجمعيززة العامززة لألمزم المتحززدة بصززفة مراقززب سزنة 
 الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

 26/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تتساوق مع المواقف األمريكية واإلسرائيلية عباسضد  ية"حماس التحريض": حملة الهباش .4
استنكر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشزؤون الدينيزة والعالقزات اإلسزالمية محمزود  :القاهرة

 الهبززاش، الحملززة التحريضززية التززي تقودهززا حمززاس عبززر متحززدثيها ومواقعهززا اإلعالميززة وعناصززرها ضززد  
 في الجمعية العامة لألمم المتحدة. 27/9/2018الخميس يوم  همحمود عباس، عشية خطابالرئيس 

وقززال الهبززاش فززي تصززريح مقتضززب، يززوم األربعززاء، إن هززذه الحملززة التززي تتسززاوق بشززكل فاضززح مززع 
 المواقف األمريكية واإلسرائيلية، تؤكد أن حماس تصر على العمل خارق السياق الوطني الجامع.

سززيادته، وفززي هززذه  تنفززذين فززي حمززاس الززذين يقفززون وراء هززذه الحملززة غيززر الوطنيززة ضززد  الم"وأكززد أن 
اللحظزة الحساسزة مززن تزاريت قضزيتنا، إمززا أنهزم حمقززى ال يعرفزون كيزف يمارسززون السياسزة، أو عمززالء 

 يخدمون أجندات العدو".
 26/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األمم المتحدة رفع عقوبات غزة قبل خطابل عباسيدعو ي فتحي القرعاو النائب  .5

دعزززا النائزززب عزززن كتلزززة التغييزززر واإلصزززالح فتحزززي القرعزززاوي، مزززن طزززولكرم، رئزززيس السزززلطة  :طزززولكرم
محمود عباس إلى رفع العقوبزات عزن قطزاع غززة، ووقزف التنسزيق األمنزي قبزل خطابزه فزي الفلسطينية 

مسزززاء األربعزززاء لزززز"المركز الفلسزززطيني ل عزززالم" مزززن أن  وحزززذر القرعزززاوي فزززي تصزززريح   األمزززم المتحزززدة.
حمزاس والمقاومزة الفلسزطينية  العقوبات المفروضة على قطزاع غززة تزأتي ضزمن الحملزة اإلقليميزة ضزد  

 في قطاع غزة، مشيرا  إلى أن ما يهم قيادة السلطة كيف يمكن أن تعاقب قطاع غزة.
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المتحدة ضعيف وغايزة فزي الصزعوبة، وعليزه يعتوقزع األمم "وقال إن موقف السلطة ورئيسها عباس في 
 أن يكون خطابه في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ضعيفا  وتكرارا  للماضي وأوراقا  عفا عليها الزمن".

 26/9/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الدولتين أبو ردينة: الطريق إلى السالم يتطلب حل   .6
الزدولتين دولزة  اسة نبيل أبزو ردينزة، "إن الطريزق إلزى السزالم يتطلزب حزل  قال الناطق باسم الرئ :رام هللا

وأضززاف أبززو ردينززة، فززي تصززريح صززحفي،  والقززدس الشززرقية عاصززمة لهززا". 67فلسززطينية علززى حززدود 
كافزززة قضزززايا الوضزززع  ، أن "هزززذا هززو الموقزززف العربزززي والزززدولي، وحززل  26/9/2018 مسززاء يزززوم األربعزززاء

، ومبزززادرة السزززالم العربيزززة، 1515ة الدوليزززة، خاصزززة قزززرار مجلزززس األمزززن النهزززائي وفزززق قزززرارات الشزززرعي
 ."القمة العربية األخيرة في الظهران وقرارات القمم العربية، وخصوصا  

 26/9/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الدولتين لحماية حل   تشاورياً  أممياً  نيويورك: فلسطين تعقد اجتماعاً  .7
تشززاوريا  علززى هززامش الجمعيززة العامززة  ، فجززر اليززوم الخمززيس، اجتماعززا  عقززدت دولززة فلسززطين :نيويززورك

 لألمزززم المتحزززدة فزززي دورتهزززا الثالثزززة والسزززبعون المنعقزززدة فزززي نيويزززورك، حزززول سزززبل وآليزززات حمايزززة حزززل  
 الدولتين، وفي الدفاع عن مكانة النظام والقانون الدولي.

ضززاء فزززي مجلززس األمزززن وغيرهززا مزززن حضززر االجتمززاع أكثزززر مززن أربعزززين دولززة، بمزززا فيهززا الزززدول األع
 أعضاء المنظمات اإلقليمية والدولية، والمبعوثين الخاصين لعملية السالم.

وتحززدث أمززين سززر اللجنززة التنفيذيززة لمنظمززة التحريززر صززائب عريقززات، فززي اللقززاء بالنيابززة عززن الززرئيس 
لنظزززام االسزززتعماري المعيقزززات األساسزززية لعمليزززة السزززالم، والمتمثلزززة با إلزززىمحمزززود عبزززاس، الزززذي أشزززار 

اإلسرائيلي وممارسات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل وعلى رأسها جريمة االستيطان. وعبر 
عريقات عن أن دولة فلسطين لم تمانع يوما  االنخراط في أي عملية تفاوضية ذات مغزى، ولكن كان 

الشزززعب  ي جرائمزززه ضزززد  هنزززاك غيزززاب واضزززح لوجزززود أي شزززريك فزززي الطزززرف المقابزززل، الزززذي يمعزززن فززز
الفلسطيني مسلح بحصانة اإلدارة األمريكية الحالية، التي تشجع على هذه الجرائم، وأعاد التأكيد علزى 

 أهمية مبادرة الرئيس للسالم.
 27/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الصفة اإللزامية 194أعطى للقرار وثيقة الخارجية اإلسرائيلية: القانون الدولي  منتقداً أبو هولي  .8
 أبزوأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شزؤون الالجئزين أحمزد  :رام هللا

العزودة لالجئزين الفلسززطينيين إلزى ديزارهم التززي  أقزر صززراحة وبكزل وضزوح بحززق   194هزولي، أن القزرار 
يززه فززي اجتماعززات الجمعيززة العامززة مززن كززل عززام أعطززاه ن إعززادة التأكيززد علأو  ،1948شززردوا منهززا عززام 

 الصفة اإللزامية في القانون الدولي لتطبيقه.
علزى مزا تضزمنته الوثيقزة السياسزة  ، ردا  26/9/2018 وقال فزي بيزان صزحفي صزادر عنزه يزوم األربعزاء

 "سززرائيل هيززومإ"ونشززرتها صززحيفة  األونززرواوزارة الخارجيززة اإلسززرائيلية للتعززاطي مززع وكالززة  أعززدتهاالتززي 
مثلززه مثززل قززرارات الجمعيززة العامززة األخززرى، ال يتمتززع بصززالحية قانونيززة، قززال: "هززو  194بززأن القززرار 

المتحزدة التزي  واألمزممحض افتراء تسعى حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتضليل وخداع المجتمع الدولي 
وعلززى سلسززلة مززن  194 بأغلبيززة سززاحقة لصززالح القززرار صززوتت لمززرات عديززدة علززى مززدار سززبعين عامززا  

القززرارات المتعلقززة بززدعم القضززية الفلسززطينية وحقززوق الشززعب الفلسززطيني الثابتززة غيززر القابلززة للتصززرف 
قامزة دولتزه المسزتقلة كاملزة السزيادة علزى حزدود الرابزع  وفي مقدمتها حقه فزي العزودة وتقريزر المصزير وا 

 وعاصمتها القدس". 1967من حزيران لعام 
 26/9/2018 ،علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 عمليات تعميق االستيطان المتواصلةالفلسطينية" تدين  الخارجية" .9

 السزززلطةرام هللا: دانزززت وزارة الخارجيزززة والمغتزززربين، عمليزززات تعميزززق االسزززتيطان المتواصزززلة فزززي أرض 
دارة الزززرئيس األمريكزززي دونالزززد ترايةفلسزززطينال مزززب وانحيازهزززا األعمزززى ، وحملزززت الحكومزززة اإلسزززرائيلية وا 

لالحتالل، "المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المزدمرة لالسزتيطان علزى الحزل السياسزي التفاوضزي 
وقالززت فززي بيززان لهززا، إن عززدم تنفيززذ قززرارات الشززرعية الدوليززة  للصززراع، وعلززى فززرص تحقيززق السززالم".

كتفاء بتشخيص نتائج االحتالل الكارثية ، واال2334والقرارات الخاصة باالستيطان وفي مقدمتها القرار 
بحقائق جرائمها وانتهاكاتها  إسرائيلفي المنطقة والعالم "بات يشكل هروبا من مواجهة  األوضاععلى 

 الجسيمة واستخفافها بالقانون الدولي، ان لم يكن تواطؤا معها".
 27/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 نهج اإلقصائيهذا ال اس بالضفة.. والحركة ترفضمن كوادر حم 67السلطة تعتقل أكثر من  .01

أجهزة السلطة اقتحمت، منذ ، أن الضفة المحتلة، من 27/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
يوم الخميس، عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وكوادر من  مساء األربعاء وحتى فجر
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حملة االعتقاالت  دت على الكثير منهم بالضرب.حركة حماس، وعاثت في منازلهم فسادا، واعت
أسيرا وطالبا جامعيا ومختطفا سابقا، من مختلف مناطق الضفة الغربية  67الواسعة شملت أكثر من 

تشن أجهزة السلطة األمنية منذ عصر األربعاء حملة اعتقاالت واسعة و  المحتلة من شمالها إلى جنوبها.
وقالت مصادر في حماس:  ها وأنصارها في الضفة الغربية.في صفوف قيادات حركة حماس، وكوادر 

وأضافت المصادر أن  إن أجهزة السلطة اعتقلت العشرات من أبناء الحركة في مختلف مناطق الضفة.
 االعتقاالت السياسية األخيرة شملت أسرى أفرق عنهم مؤخرا من سجون االحتالل وطالب جامعات.

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد ، أن، 26/9/2018موقع حركة حماس، غزة، وجاء في 
قال إن حملة االعتقاالت الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة ضد كوادر حركة حماس وأنصارها في 
الضفة الغربية تأتي ضمن نهج السلطة اإلقصائي، ورفضها للرأي اآلخر الذي يمثل غالبية شعبنا 

فصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، المطالب بوقف واعتبر شديد أن موقف ال وفصائله الحية.
العقوبات على قطاع غزة ومعالجة حالة التفرد التي تمارسها قيادة السلطة أصبح ضرورة، وأن 
االعتقاالت السياسية هي تعبير عن انغالق األفق أمام السلطة في إنجاز أي شيء لشعبنا سوى 

ق المناضلون واألسرى المحررون في الضفة، وتساءل "لمصلحة من يالح الحصار واالعتقاالت.
وطالب شديد قيادة السلطة بوقف كل أشكال القمع  ويحاصر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".

واالستهداف لمناضلي شعبنا الذي رفع ثالثية: ال لعقوبات غزة، وال للتفرد، وال للتنسيق األمني مع 
 ستيطان وتهويد القدس واألقصى.االحتالل، ونعم للمقاومة وخيارها لمواجهة اال

 
 رفض محاوالت التسويف والخداع من قبل حماسنإلنهاء االنقسام و  يةمصر الجهود التمسك ب: نفتح .00

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، ومركزية فتح، ومفوض العالقات الوطنية فيها : رام هللا
تمسكها برد حركة فتح على الورقة المصرية  عزام األحمد، إن حركة فتح أكدت اليوم لمصر مجددا

لم لمصر بتاريت  والمستند بكل  27/8/2018بشأن اآلليات لتنفيذ اتفاق إنهاء االنقسام والذي سع
والذي أكدت عليه كافة  12/10/2017تفاصيله لالتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس بتاريت 

، رغم كل محاوالت 21/11/2017رة بتاريت فصائل العمل الوطني الفلسطيني باجتماعها في القاه
التسويف التي تقوم بها حركة حماس، منطلقين من الضرورة الوطنية لطي صفحة االنقسام البغيض 

لوضع العقبات أمام تجسيد  اإلسرائيليبكل ذيوله والذي فتح األبواب على مصراعيه أمام االحتالل 
وعاصمتها القدس الشرقية  1967المحتلة منذ عام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي 

وذلك من خالل التوسع االستيطاني البغيض في الضفة وتغيير طبيعة القدس وهويتها الفلسطينية 
العربية وتكريس الحكم الذاتي األبدي فيها وعزل ومحاصرة قطاع غزة التي أصبح وضعها الحالي 
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الفلسطينية على طريق تصفيتها والتحركات األخيرة بسبب االنقسام أحد أدوات التآمر على القضية 
من قبل العديد من األطراف اإلقليمية والدولية حول أوضاع قطاع غزة كان من أبرز هذه التحركات 

 اإلنسانية وغيرها. األوضاعتحت شعار 
وقال األحمد، إن فتح دعت فصائل م. ت. ف. الجتماع طارئ مساء اليوم الطالعها على آخر 

 والتحركات من أجل إنهاء االنقسام واألوضاع الفلسطينية بشكل عام.الجهود 
 26/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تضع برنامج "إنقاذ وطني" لمواجهة تصفية القضية بغزة فصائلال .02

القرن" حددت القوى والفصائل الوطنية، يوم األربعاء، برنامج "إنقاذ وطني" لمواجهة "صفقة ة: غز 
األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وتصويب المسار السياسي والوطني؛ قبل يوم من كلمة لرئيس 

 السلطة محمود عباس أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
وقالت الفصائل في بيان مشترك: إن برنامج اإلنقاذ الوطني "يقوم على أساس إعادة االعتبار 

وعلى رأسها منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية والمجلس التشريعي للمؤسسات الفلسطينية، 
 والقضاء واألمن، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية والديموقراطية والعمل الوطني المشترك".

ووق عت على البيان: الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة 
 مة، ومنظمة الصاعقة، وحركة حماس، وحركة الجهاد اإلسالمي.القيادة العا -الشعبية

ويشمل برنامج اإلنقاذ "اإلصرار على استمرار مسيرة العودة وتنويع أدواتها وتطويرها، والحفاظ على 
بداعات أبطالها، وتوسيع نطاقها لتشمل الضفة ويؤكد البرنامج أن "سالح المقاومة خط . شعبيتها وا 

 ويدعو البرنامج إلى "سحب االعتراف بالكيان الصهيوني،. ب منه أو تجاوزهأحمر ال يمكن االقترا
ويعطالب بز"وقف العمل باتفاقية باريس ويؤكد البرنامج ضرورة . لتنسيق األمني فور ااويشدد على "وقف 

ويدعو للشروع فور ا في مالحقة حكومة االحتالل وقادته لدى . مواجهة االستيطان والمستوطنين
نايات الدولية على الجرائم التي يرتكبها بحق األرض الفلسطينية والمقدسات والشعب محكمة الج

 الفلسطيني من استيطان وتهويد وقتل وأسر وهيمنة وسرقة مقدرات".
 26/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجهاد": عباس ال يملك أي أوراق قوة في األمم المتحدة" .03

ي في فلسطين: إن رئيس السلطة محمود عباس، ال يملك في يده قالت حركة الجهاد اإلسالم: غزة
 أوراق قوة خالل خطابه المتوقع في األمم المتحدة.
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وأكدت الحركة لز"المركز الفلسطيني ل عالم"، على لسان القيادي أحمد المدلل، أن خطاب عباس لن 
اع غزة أو تحقيق الوحدة يكون له تأثير، ألنه توجه إلى األمم المتحدة دون رفع للعقوبات عن قط

وقال المدلل لز"المركز": "الجهاد اإلسالمي طلب من محمود عباس قبل توجهه إلى األمم  الوطنية.
 المتحدة أن يكرس الوحدة الفلسطينية، ويلملم شمل الشعب الفلسطيني، ويزيل العقوبات عن قطاع غزة".

طيني، وهذا سيضعفه وهو ذاهب إلى وأضاف القيادي: "الخطاب لن يكون له تأثير دون توافق فلس
األمم المتحدة وليس في يديه أي أوراق قوة، ودون أخذ خيار الشعب الفلسطيني أو تخفيف معاناته 

وبين أن الخطاب المتوقع لن يكون مجديا ، ولن يكون له أي تأثير كما الخطابات  وتحقيق وحدته".
طاب السابق إخراق أمريكا صفقة القرن وتطبيقها السابقة في األمم المتحدة، مشيرا  إلى أن نتائج الخ

 وقال: "هذه هي النتائج الحقيقية لخطابات عباس في األمم المتحدة". .الفلسطينيةلتصفية القضية 
وحول توقعات بقطع عباس العالقة مع "إسرائيل" في خطابه القادم، قال المدلل: "ليس هناك إرهاصات 

 ني، وهو الذي يدعو للمفاوضات وقبولها بالعودة لها".بوقف عباس اتصاالت مع العدو الصهيو 
 26/9/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مرة: أي خطاب لعباس يجب أن ينطلق من المصالح العليا لشعبنارأفت  .04

حماس رأفت مرة إن أي خطاب لعباس في األمم المتحدة أو في أي مكان آخر قال القيادي في حركة 
الح العليا للشعب الفلسطيني وأهمها حقه في المقاومة والعودة والتحرر يجب أن يكون منطلقا من المص

وأكد مرة أن أي خطاب ال ينطلق من كفاح الشعب الفلسطيني وتاريخه المقاوم ويحفظ  من االحتالل.
تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهجرين هو خطاب منفرد انقسامي ال يعبر عن ضمير 

وأضاف أننا ال نريد اليوم إال خطاب ا واحد ا، هو الخطاب الذي يقوم  التاريخية. الشعب وثوابته وحقوقه
نهاء العقوبات اإلجرامية بحق  طالق حوار وطني داخلي وا  تمام المصالحة وا  على الوحدة الوطنية وا 

 قطاع غزة، والدفاع عن المقاومة وتحرير األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل.
 26/9/2018، موقع حركة حماس، غزة

 
 واجب وطني "صفقة القرن"في مواجهة  عباس"القيادة العامة": دعم  .05

دعم الرئيس محمود  إنقال نائب األمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طالل ناجي،  :دمشق
 عباس في صموده لمواجهته المؤامرة األمريكية، على شعبنا الفلسطيني واجب وطني.
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مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، يوم  وشدد ناجي خالل لقائه
األربعاء، في مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، على 

نجازضرورة العمل سريعا لتوحيد الصف،   المصالحة الوطنية قبل أي هدنة. وا 
مب على شعبنا، اطينية خاصة في ظل الحرب العدوانية التي يشنها تر وتناول الجانبان األوضاع الفلس

 من خالل اعترافه بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي ومحاولة إلغاء "األونروا".
 26/9/2018القدس، القدس، 

 
 تكريس لحالة االنقسام ورغبة مستمرة بالتفرد بالمؤسسات الفلسطينية "الوطني"بدران: اجتماع  .06

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن انعقاد المجلس الوطني غدا  قال: الدوحة
الخميس ال يعبر عن الشعب الفلسطيني بفصائله ومكوناته كافة، في ظل غياب الفصائل الفلسطينية 

وأوضح بدران في تصريح صحفي أن انعقاد المجلس محاولة فتحاوية لمؤازرة محمود عباس  الرئيسة.
لمرتقب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي سيلقيه فارغ اليدين دون أي مساندة في خطابه ا

ولفت إلى أن عباس يقف أمام األمم المتحدة وهو يمارس العقاب الجماعي بحق أهلنا  شعبية حقيقية.
في قطاع غزة وبحق األسرى والمحررين، إضافة إلى تنصله من تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، 

 ووضعه العراقيل تلو األخرى في طريق توحيد الوطن.
وشدد بدران على أن اجتماع المجلس الوطني تكريس لحالة االنقسام، ورغبة مستمرة بالتفرد بالمؤسسات 

ونوه إلى أن استخدام تلك  الفلسطينية والتحكم بقراراتها بإقصاء باقي الفصائل الفلسطينية عنها.
تحط من قدرها وأهميتها، إضافة إلى مماطلتها وا عاقتها إجراء المؤسسات ألغراض حزبية ضيقة 

 انتخابات تعيد تشكيلها وفق معايير وطنية حقيقية تعبر عن أطياف الشعب الفلسطيني كافة.
 26/9/2018، فلسطين اون الين

 
 كيةيعكس الوجه الحقيقي لإلمبريالية األمر ": خطاب ترامب الديموقراطية"و "الشعبية" .07

الرئيس األمريكي في األمم المتحدة انت الجبهتان الشعبية والديموقراطية ما جاء في خطاب د رام هللا:
 مب.اتر  دونالد

وأكدت الجبهة الشعبية أن الخطاب عكس "الوجه الحقيقي ل مبريالية األمريكية، التي تواصل إغراق 
وأضافت الجبهة:  ة".العالم في بحر من الدماء والدمار والخراب، واالستقواء على الشعوب المفقر 

"ترامب لم يغادر في خطابه جوهر السياسة األمريكية الثابتة، القائمة على القتل والعدوان واإلرهاب، 
واالستيالء على مقدرات وخيرات الشعوب خصوصا  في منطقتنا العربية، والحفاظ على أمن وديمومة 
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د األعظم من العربدة األمريكية في الكيان الصهيوني، الراعي الرسمي للتطرف واإلرهاب، والمستفي
وعدت مضمون ما تحدث به ترامب في خطابه، حول عملية السالم، أنه "ينسجم ويتقاطع  المنطقة".

تماما  مع الرؤية اإلسرائيلية، ويبرهن مجددا  على أن التعويل على اإلدارة األمريكية خالل ربع قرن، 
 ية لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث".كان خديعة، وأن وهم اتفاقية أوسلو خطيئة سياس

أما الجبهة الديموقراطية، فوصفت خطاب ترامب بخطاب "الغطرسة العدواني، الذي يعكس رغبة في 
الديموقراطية تيسير خالد إن القيادي ب وقال تطويع سياسات دول العالم لبناء نظام عالمي جديد".
تقديم الواليات المتحدة باعتبارها المدافع عن  "اللغة التي تحدث بها دونالد ترامب، وحاول من خاللها

قيم العدالة والفضيلة والديموقراطية والشراكة والوطنية، ال يمكنها أن تخفي حقيقة أن الرئيس األمريكي 
 لم ينجح في تغيير صورة اليانكي األمريكي، الذي يتصرف كذئب في ثوب الحمل".

 27/9/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 باالستعالئي والعدائيخطاب ترامب  " تصفالجهاد" .08
طالبت حركة الجهاد اإلسالمي، بضرورة "توحيد الصفوف في مواجهة السياسات غزة: 

ما ردا على  وقالت الحركة في بيان لها الصهيوأمريكية، والتوقف عن المراهنة على الدور األمريكي".
إن "الرهان على أمريكا التي  ،مباتر  الرئيس األمريكي في األمم المتحدة دونالدجاء في خطاب 

تحاربنا وتقتلنا بسالحها عبر االحتالل اإلسرائيلي هو رهان خاسر"، مشددة على "االعتماد على إرادة 
 ووصفت الحركة في بيانها خطاب ترامب باالستعالئي والعدائي. الشعب الفلسطيني ومقاومته".

 27/9/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 س" في غزة ال تمثل إال نفسهافتح: جلسة "تشريعي حما .09
قالت حركة "فتح"، إن جلسة أعضاء حماس في التشريعي في قطاع غزة ال تمثل إال : رام هللا

تعبر عن اإلفالس السياسي، والعجز  أنها إلى"حماس"، وال عالقة لها بالمجلس التشريعي، مشيرة 
المطالب الوطنية التي يحتويها والواضح في ظل محاولتها النيل من الرئيس محمود عباس، ومحاربة 

وأكد المتحدث باسم الحركة عاطف أبوسيف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة،  خطابه.
أن "حماس" تبذل جهدها من أجل أن تلفت األنظار لنفسها كبديل جاهز يقبل ما يرفضه الرئيس 

ف على أن من يتهجم على وشدد أبو سي عباس من خالل هذه التصرفات السياسية غير الناضجة.
خطاب الرئيس حتى قبل أن يسمعه قرر مسبقاع الوقوف إلى جانب خصوم سيادته في تل أبيب 
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وواشنطن، ألنه من العيب أن تهاجم "حماس" المطالب الوطنية التي يقدمها الرئيس، والتي تشكل 
 مقاصد النضال التحرري الوطني.

النقسام، وبدال من أن يعقد البرلمان، من أجل استعادة وقال، "حولت حماس برلمان الشعب إلى أداة ل
تعقد حماس جلسة ألعضائها من أجل مهاجمة المطالب الوطنية، التي  االنقسامالوحدة ورفض 

 يحتويها خطاب الرئيس عباس".
 26/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ي غير قانونية وغير شرعية: جلسة كتلة حماس في المجلس التشريعحزب الشعب .21

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن جلسة كتلة حماس في  :رام هللا
المجلس التشريعي الفلسطيني التي عقدت يوم األربعاء، وادعت بعدم شرعية الرئيس محمود عباس، 

تندرق في سياق وقال العوض، في تصريحات صحفية، "هذه الجلسة  غير قانونية وغير شرعية.
حملة التحريض على الرئيس، والمستفيد منها بشكل مباشر هما إسرائيل وأمريكا اللتان تمارسان 
الضغط على الرئيس؛ من أجل تمرير صفقة القرن، وبالتالي كان األجدر الوقوف معه في التصدي 

 لهذه الضغوط حفاظا على القضية الوطنية".
 26/9/2018، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 فتح تتهم حماس باختطاف كوادرها بغزة بأوامر مباشرة من هنية .20

اعتبرت حركة فتح أن اختطاف حركة حماس، بأوامر من هنية مباشرة، لقيادات وكوادر الحركة : رام هللا
المتحدث  ،وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة جريمة وسلوك عصابات مدان ومرفوض.

حماس فقدت البوصلة تماما وهي تصطف إلى جانب امة القواسمي، يوم األربعاء، إن ا أسباسمه
وأضاف  إسرائيل في مهاجمة الرئيس الذي يقف صامدا بطال أمام الهجمة األمريكية اإلسرائيلية.

عاما، وادعيتم  30القواسمي أن التاريت "سيسجل عنكم )حماس( أنكم خدعتم وضللتم الناس باسم الدين 
 هدفكم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وفي نهاية أمركم رضيتم بصفقة القرن الصهيوأمريكية". أن

 26/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يزعم "تحييد" عبوات ناسفة على حدود غزة .22
" عبوات ناسفة وأجهزة متفجرة جيش اإلسرائيلي، يوم األربعاء، إن قواته العسكرية "حي دتالقال : غزة

رعت بالقرب من السياق الحدودي المحيط بقطاع غزة. " العبري، عن متحدث 0404ونقل موقع " زع
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جيش قوله "في األيام األخيرة، صع د اإلرهابيون من الهجمات ضد قواتنا، وكل يوم يواصلون الباسم 
غزة أن قوة عسكرية إسرائيلية توغ لت بمن جانبه، ذكر مراسل "قدس برس"  إلقاء القنابل اليدوية".

مترا داخل أراضي الفلسطينيين شمال القطاع، صباح األربعاء، وقامت بأعمال تجريف في  50لمسافة 
جيش قد كشف النقاب الثالثاء عن الوكان  المكان؛ قبل أن تقوم بتفجير ما أسمته "جسم ا مشبوه ا".

 ي تم وضعه على السياق األمني على حدود غزة.العثور على عبوة ناسفة وضعت بجانب علم فلسطين
 26/9/2018قدس برس، 

 

 "لقاء يجمع "الجهاد" و"جبهة التحريرلبنان:  .23
سالمي، أبو سامر موسى، وفدا  من جبهة التحرير حركة الجهاد اإلالتقى عضو قيادة ساحة لبنان في 

 مكتبه في مخيم الرشيدية.برئاسة عضو قيادة لبنان، ومسؤول منطقة صور، أحمد فهد، في  العربية
وناقش الجانبان األوضاع االجتماعية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات صور، مؤكدين أن 
"المخيمات الفلسطينية كانت وما زالت تتمتع بأفضل العالقات مع الجوار اللبناني"، مطالبين "الدولة 

اإلنسانية ال بالمنظور األمني، ألن المخيمات اللبنانية بأن تنظر إلى الالجئين في المخيمات بعين 
واعتبر  تعتبر محطة وعنوان للعودة، ولن تشكل خطرا  في يوم من األيام على السلم األهلي اللبناني".

الجانبان أن "القضية الفلسطينية اليوم تمر في أخطر المراحل التاريخية في ظل صفقة القرن 
 الثابتة بحق العودة وتقرير المصير". بحقوقهفلسطيني المزعومة"، مشددين على "تمسك الشعب ال

وأشار المجتمعون إلى أن "قرار إلغاء وكالة األونروا، هو مقدمة من قرارات صفقة القرن لشطب حق 
 العودة ألنها تمثل الشاهد الحقيقي على نكبة الالجئين الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم".

 27/9/2018المستقبل، بيروت، 
 

 في مخيم البرج الشمالي لعباسبنان تنظم مسيرة دعم وتأييد فتح في ل .24
نظمت حركة "فتح" قيادة منطقة صور جنوب لبنان، يوم األربعاء، مسيرة في مخيم البرق  :بيروت

الشمالي دعما وتأييدا للرئيس محمود عباس، ولخطابه المرتقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
قامة ال وشارك في المسيرة عضو  دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.المتمسك بحق العودة وا 

المجلس الثوري لحركة "فتح" رفعت شناعة، وأعضاء قيادة اإلقليم، وأمين سر حركة "فتح" في منطقة 
هللا وقيادة المنطقة، وممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية واالتحادات  صور العميد توفيق عبد

 لمكاتب الحركية، وحشد من أهالي مخيم البرق الشمالي وتجمعات صور.والنقابات وا
 26/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 نتنياهو: ترامب قبل بدولة فلسطينية تحت سيطرة أمنية إسرائيلية .25

مع صحفيين متحدثا ، بنيامين نتنياهو يوم األربعاء الحكومة اإلسرائيليةقال رئيس : رفائيل أهرين
ن الواليات المتحدة تقبل انه حتى في حال تحقيق حل الدولتين ت، إإسرائيليين بعد لقائه بدونالد ترام

 للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، سوف تحافظ إسرائيل على السيطرة األمنية العامة في الضفة الغربية.
 شكل كبير، وحتى بشكل تام"."أنا واثق أن أي خطة سالم امريكية سوف تعكس هذا المبدأ بوتابع 

مضيفا: "بعض األمور ليست مقبولة علينا. لنكن واضحين: إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة االمنية 
 يقبلون هذا المبدأ". األمريكيينغربي االردن ما دمت رئيسا للوزراء. اعتقد أن 

تنياهو وقال: "اقترح ان وردا على سؤال إن كان يأمل بأن تقوم دولة فلسطينية خالل واليته، ابتسم ن
مضيفا: "السؤال هو، ما هي الدولة؟. إنه سؤال حقيقي. وهذا ما قلته أيضا خالل  تنتظروا بصبر".

 اللقاء: هل ستكون كوستاريكا أم إيران؟ من سيكون لديه سيطرة امنية؟"
 . وقال نتنياهو انه لم يتفاجأ من دعم ترامب لحل الدولتين. "نتباحث المسألة بشكل دائم"

وردا على دعم ترامب المفاجئ لحل الدولتين، أكد وزير التعليم نفتالي بينيت )البيت اليهودي( ان 
"ولكن"، كتب بينيت في  بدعم قيام دولة فلسطينية. أخطأترامب "صديق حقيقي إلسرائيل" ولكنه 

لن تقوم دولة تغريدة، "يجب التأكيد انه ما دام حزب البيت اليهودي جزء من الحكومة اإلسرائيلية، 
وردا على اسئلة صحفيين حول تغريدة بينيت، قال  فلسطينية، ما سيكون كارثة بالنسبة إلسرائيل".

 ".إسرائيلنتنياهو: "اتعهد ان ال تقوم دولة فلسطينية تكون كارثة لدولة 
 26/9/2018تايمز أوف إسرائيل، 

 
 اليات المتحدةليفني تلتقي عباس في نيويورك وتطالبه بإنهاء القطيعة مع الو  .26

، أن رئيسة المعارضة في ]أمس[ ذكرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، اليوم: أسامة الغساني -القدس 
الكنيست اإلسرائيلي، تسيبي ليفني، طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء المقاطعة ل دارة 

 ل الدولتين".األمريكية، والعودة للحوار معها، من أجل العمل على تعزيز خيار "ح
للجمعية العامة لألمم  73والتقى عباس ليفني في نيويورك أمس، على هامش اجتماعات الدورة الز 

وطالبت ليفني عباس بز"االبتعاد عن االنغالق عن اإلدارة األمريكية وعدم اللجوء إلى  المتحدة.
لألجيال المقبلة.. الخطوات أحادية الجانب، وسياسة "تكسير األطباق" ألن هذا سيسبب "اآلالم 

 وسيؤدي إلى تدهور األوضاع وفقدان السيطرة في المنطقة، وضياع فرصة حل الدولتين".
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كما دعت السلطة الفلسطينية إلى للعمل على "حل األزمة مع غزة بدال من مهاجمة الواليات 
لة التوصل وقالت ليفني إن على الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي( محاو  المتحدة"، بحسب الصحيفة.

ودعت حكومة إسرائيل إلى إجراء مفاوضات  إلى تهدئة بسبب خطورة الوضع الحالي حسب تقديرها.
 مع "المعتدلين في المنطقة مثل عباس وليس مع المتطرفين مثل حركة حماس".

ونقل موقع  وهاجم وزير السياحة اإلسرائيلي ياريف ليفين، لقاء ليفني بعباس، وقال إنه "لقاء مهين".
لقناة السابعة )مؤيدة للمستوطنين( عن ليفين تساؤله عن سبب "مسارعة اليساريين اإلسرائيليين إلى ا

لقاء اإلرهابي أبو مازن )محمود عباس("، حسب وصفه، مضيفا إن "عباس هو لب المشكلة وليس 
 جزءا من حلها".

 26/9/2018، لألنباءوكالة االناضول 
  

 تقع بيننا أي مواجهة.. ولن سيا عبر القنوات المغلقةمع رو  ناواصل اتصاالتن "إسرائيل": .27
دور ليبرمان، كشف جوزير الدفاع اإلسرائيلي، أفي، أن الناصرة، من 27/9/2018الغد، عم ان، ذكرت 

أن تل أبيب تواصل اتصاالتها مع روسيا عبر "قنوات مغلقة" فيما يتعلق بسقوط طائرة االستطالع 
مع القناة التلفزيونية التاسعة اإلسرائيلية الناطقة باللغة الروسية،  " في سورية. وفي مقابلة20-"إيل 

جندي ا روسي ا،  15زعم ليبرمان مرة أخرى أن الجيش اإلسرائيلي غير متورط في الكارثة التي قتلت 
 مدعيا أن القوات السورية هي المسؤولة عن هذه الكارثة.

الوزير اإلسرائيلي، من تل أبيب، أن  جلينظير م، عن 27/9/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
بأن العالقات بين إسرائيل وروسيا جيدة وحميمة، مستبعدا  وقوع مواجهة معها. صرح  تساحي هنغبي،

وأكد هنغبي في حديث إذاعي صباح أمس، أن إسرائيل تعمل في سورية للتأكد من عدم نشوء وحش 
ع ذلك مهما كان الثمن، وأن روسيا على علم اليقين ، مشددا  على أن إسرائيل ستمن2كز"حزب هللا" رقم 

بذلك. وأضاف أن الروس ال يدافعون عن سورية، بل يزودونها بمنظومات صواريت، محذرا  من أن 
من يطلق النار على طائراتنا يعي معنى ذلك. وأشار إلى أنه على مر السنوات الثالث األخيرة التي 

أي من العسكريين الروس بأذى؛ لما اتخذته إسرائيل من  عملت خاللها إسرائيل في سورية لم يصب
 جانب الحيطة والحذر، وبفضل معلومات استخباراتية دقيقة.

نتنياهو، إنه "في حال اختارت اإلدارة األمريكية  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين وقال مقرب من
منح الصواريت الروسية  التدخل، من الممكن أن تدفع باتجاه صفقة واسعة، تشمل تأجيل صفقة

سرائيل، بيد أن ذلك يتعلق  المتطورة لسورية مقابل تفاهمات واسعة النطاق بين واشنطن وموسكو وا 
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بمدى اهتمام الرئيس األمريكي وجدول أعمال اإلدارة األمريكية وقدرتها على التنفيذ التي تبينت أنها 
 محدودة في الشرق األوسط".

الطرفان في عدد من القضايا، في مقدمتها األزمة الحاصلة في وبحسب مصدر إسرائيلي، تباحث 
الروسية وتحميل روسيا إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية في  -العالقات اإلسرائيلية 

ضابطا  وجنديا  كانوا على متنها. كما تباحثا في مسألة الوجود اإليراني في سورية،  15سورية ومقتل 
 ن، والخطوات األمريكية المنحازة إلسرائيل ضد الفلسطينيين.والعقوبات ضد إيرا

 
 "إسرائيل" نتنياهو يرفض حضور مؤتمر لليونيسكو بدعوى "انحيازها" ضد   .28

القدس المحتلة: رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء تلبية دعوة لحضور مؤتمر 
يونسكو، مبررا  رفضه بأن  هذه الوكالة األممية "منحازة لمكافحة معاداة السامية في نيويورك تنظ مه ال
ذ أثني على  دوما " ضد إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتبه. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "إن ني وا 

رت عدم المشاركة في مؤتمر اليونسكو هذا  كل الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية، فقد قر 
 مية بسبب االنحياز المستمر والمفرط الذي تمارسه المنظمة ضد إسرائيل".األسبوع حول معاداة السا

وأضاف إن اليونسكو "يجب أن تقوم بما هو أكثر من استضافة مؤتمر حول معاداة السامية. يجب 
وأوضح نتنياهو أن ه "بانسحابهما من اليونسكو في  عليها أن تتوقف عن ممارسة معاداة السامية".

والواليات المتحدة أك دتا بكل وضوح أن ه ال يمكن التسامح بتاتا  بعد اليوم مع  ، فإن إسرائيل2017
 معاداة اليونسكو للسامية".

  27/9/2018القدس العربي، لندن، 
  

 ايزنكوت يوعز بفحص جاهزية الجيش اإلسرائيلي للحرب .29
األربعاء، مراقب  أوعز رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت، يوم: ترجمة خاصة -رام هللا 

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن هذا اإليعاز جاء  الجيش للبدء بفحص جاهزية الجيش للحرب.
بعد تقرير أمين المظالم حول أهلية استعداد الجيش للحرب. مشيرا في تقريره إلى وجود قصور في 

بل مراقب الجيش على يوم ا سيكون التقرير من ق 45وأشارت إلى أنه في غضون  تلك االستعدادات.
 طاولة آيزنكوت الذي بدوره سيطرحه على لجنة األمن والخارجية في الكنيست.

 26/9/2018القدس، القدس، 
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 وحدة اإلرباك الليلي كابتكار كفاحي شعبي تقرير: .31
والمظاهرات مستمرة.  30/3/2018لعودة الكبرى وكسر الحصار في منذ بدء مسيرات ا: يارا إبراهيم
شباب قطاع غزة بمسيرات العودة التي تقام أيام الجمعة فقط، بل شكلوا وحدة أطلقوا عليها ولم يكتف 

 "وحدة اإلرباك الليلي"، والتي بدأت تأخذ صدى في وسائل اإلعالم منذ أسبوع.
يبدأ الشبان بالتجمهر على الحدود الشرقية لقطاع غزة ليال كل يوم، وتتواجد هذه الوحدة في جميع 

الحدودية إلرباك جنود االحتالل، وتركهم في حالة قلق واستنفار مستمرين. يبدأون  مناطق القطاع
المطاطية وفتح مكبرات صوت تصدح منها أغان ثورية، ومحاوالت اجتياز الحدود  اإلطاراتبإشعال 

 ومواجهة جنود االحتالل عن قرب.
"وحدة الكوشوك، قص  تضاف هذه الوحدة إلى الوحدات التي أعلن عنها منذ بدء مسيرات العودة

السلك، البالونات الحارقة، ووحدة المساندة أو السواتر الميدانية". وتستخدم إسرائيل جميع أنواع 
األسلحة لقمع التظاهرات السلمية، وفي مقدمتها طائرات االستطالع التي تستهدف الشبان بإطالق 

ئف بهدف اإلنارة لخوفهم من اجتياز النار أو الصواريت القاتلة وقنابل الغاز، إضافة إلى إطالق قذا
 الشبان للحدود.

" مع أحد الناشطين في الحراك الليلي لمسيرات العودة وكسر 48وفي مقابالت أجراها موقع "عرب 
 الحصار، أكد أنهم سيستمرون بفعالياتهم حتى رفع الحصار.

ق خانيونس، يقول: عاما( مسؤول وحدة اإلرباك الليلي في منطقة خزاعة شر  32أبو يوسف النجار )
، في محاولة للثأر لها ولجميع الشهداء 1/6/2018"بدأنا بهذا العمل منذ استشهاد رزان النجار بتاريت 

 حتى نبقي جنود االحتالل في حالة رعب وقلق".
ويضيف "في أول يوم لنا في هذا العمل استشهد رمزي النجار من ضمن وحدة اإلرباك الليلي، 
وبدأت وحدة اإلرباك الليلي تأخذ تفاعال كبيرا في باقي مناطق القطاع الحدودية الشرقية، في البريج 

ويتابع أن التواصل بين عناصر الوحدة أصبح عن طريق صفحات التواصل  وجباليا وملكة".
جتماعي )الفيسبوك(. ويضيف "نبث للعالم مباشر من خالل تواجدنا في المنطقة، كل شخص في اال

هذه الوحدة لهم مهام معينة. نقوم بإشعال اإلطارات التالفة، ونقوم بتوجيه الليزر على جبات جنود 
االحتالل، وتشغيل مكبرات الصوت إلزعاجهم وبجانبه أغاني ثورية لتحفيز الشباب، باإلضافة 

عاما وهو عاطل عن  30إلى  27يقول "شبابنا مخنوق.. يصبح أحدهم في جيل  أللعاب النارية".ل
العمل. يقومون بهذا النشاط عن قناعة لرفع الحصار عن شعبنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية 
وضمان استقرار الوضع في القطاع. األعداد يوميا في تزايد، وفي آخر يومين وصل عددهم إلى ما 

 شخص. سنستمر في المقاومة، ولن نتراجع إال إذا رفع الحصار عن شعبنا". 600يقارب 
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وبعد أن فشل جهود التهدئة التي أجريت في القاهرة قبل عيد األضحى، وبعد أن تراجعت حدة 
مسيرات العودة وزخمها الجماهيري، وعدم التزام إسرائيل برفع الحصار، عادت البالونات الحارقة من 

ضاعفت الفصائل الفلسطينية جهودها في حشد الجماهير والتفكير بطرق إبداعية جديدة جديد، و 
 للضغط على دولة االحتالل.

 26/9/2018، 48عرب 
 

 إصابة العشرات برصاص االحتالل واالختناق بينهم صحفيان خالل مواجهات في نابلس .30
ل اإلسرائيلي، واالختناق أصيب عشرات المواطنين بينهم صحفيان، الليلة، برصاص االحتال: نابلس

وأفاد شهود عيان  بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بين جيش االحتالل وشبان في مدينة نابلس.
بأن قوات االحتالل اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تمهيدا لدخول المستوطنين قبر 

حتالل الرصاص المعدني يوسف، ما أدى لمواجهات عنيفة في المكان، أطلق خاللها جنود اال
وأضافوا أن العشرات أصيبوا  المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان.

 بالرصاص واالختناق بالغاز، بينهم الصحفي محمود فوزي من بيت ايبا، والصحفي عمر استيتية.
 26/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونروا"األ استهداف " رون ضد  طالب الضفة يتظاه .32

تظاهر آالف الطلبة الفلسطينيين في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية المحتلة، أمس األربعاء، 
 ونروا، والضغوط األمريكية ضدها لتصفية قضية الالجئين.األرفضا  الستهداف وكالة 

تمرار فتح مدارسهم وتوفير وتظاهر الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، ورفعوا الفتات تطالب بضمان اس
 المجتمع الدولي الدعم المالي الالزم للوكالة لتأمين ذلك. 

واحتج الطلبة المتظاهرون على توقف واشنطن عن دفع حصتها في تمويل "أونروا"، وما سببه ذلك 
 من عجز في موازنة الوكالة األممية، مما يهدد خدمات التعليم والصحة لالجئين الفلسطينيين.

التظاهرات بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لعودة الالجئين الفلسطينيين )سنعود(. وقالت وجرت 
اللجنة في بيان وزعته خالل التظاهرة، إن تظاهرات مخيمات الضفة الغربية تستهدف "تأكيد رفض 

نهاء خدماتها لالجئين الفلسطينيين".  المؤامرة لتصفية "أونروا" وا 
ة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب المستقل جمال الخضري، من بدوره، حذر رئيس اللجن

انفضاض اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة حاليا ، من دون وجود حلول عملية 
عاجلة وسريعة تنهي أزمة "أونروا" وتأمينها ماليا  وسياسيا . وقال الخضري في بيان، إنه "في حال 
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األمم المتحدة دون خطوات إلنقاذ "أونروا"، فإن ذلك يعني أن القادم صعب على انفضت اجتماعات 
الفلسطينيين". وأضاف أن "حياة أكثر من خمسة ماليين ونصف مليون الجئي فلسطيني ستكون 
صعبة ومأساوية، على الصعيد اإلنساني والصحي والبيئي والتعليمي ومختلف مجاالت الحياة حال 

 .عدم حل أزمة أونروا"
 27/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 مقدسيين عن األقصى بينهم طفل وُمرابطة خمسةاالحتالل يبعد  .33

أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، خمسة مقدسيين عن المسجد : القدس
دس األقصى المبارك لفترات متفاوتة، بعد استدعائهم للتحقيق في مركز "القشلة" بباب الخليل في الق

وشملت قرارات اإلبعاد العنصرية: المعرابطة عايدة الصيداوي لمدة أسبوعين، وموظف  القديمة.
عاما(، والشاب مراد  17أيام، والطفل يعقوب الدباغ ) 10في األقصى عماد عابدين لمدة  اإلطفائية

 أشهر. 6أشهر، والشاب روحي كلغاصي لمدة  3األشهب لمدة 
 26/9/2018، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 مستوطنًا يقتحمون "قبر يوسف" 1,450: نابلس .34

مستوطنا  صهيونيا ، فجر اليوم الخميس، مقام "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس  1,450اقتحم : نابلس
وقالت مصادر محلية، إن  شمال الضفة المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

ة إسرائيلية كبيرة داهمت منطقة بالطة البلد شرق نابلس فجر اليوم، وعملت على قوات عسكري
وأشارت إلى أن حافالت إسرائيلية تقل مئات المستوطنين  إغالقها وفرض طوق أمني في محيطها.

قدمت إلى المنطقة، ترافقها مركبات عسكرية أم نت للمستوطنين عملية اقتحام قبر يوسف، التي 
وأفادت المصادر باندالع  اعات، وتخل لها تأدية طقوس تلمودية في المقام اإلسالمي.استغرقت عد ة س

 24مواجهات عنيفة في المنطقة الشرقية من نابلس، مع قوات االحتالل، أسفرت عن إصابة 
 فلسطينيا ؛ بينهم صحفيون.

استخدم فيها ونبهت إلى أن مركبة عسكرية إسرائيلية دهست فتى فلسطينيا؛ خالل المواجهات التي 
 جنود االحتالل األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المعدمع والقنابل الصوتية.

وفي السياق، أعلنت مصادر إسرائيلية، إصابة أحد جنود االحتالل جراء رشق المركبات العسكرية 
ل مباشر، مما أدى بالحجارة، وتناقل نشطاء فلسطينيون إصابة جرافة إسرائيلية بزجاجات حارقة بشك

" العبري، عن المتحدث باسم جيش االحتالل قوله، إن 0404ونقل موقع " لحدوث أضرار مادية فيها.
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ن قوات الجيش ردت  فلسطينيين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود والمستوطنين، وا 
 باستخدام وسائل تفريق المظاهرات.

 26/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 انتهاكًا للحريات تعرض لها اإلعالميون الفلسطينيون 391": مدى" .35
سبتمبر  26لمناسبة "يوم الصحافي الفلسطيني" السنوي، الذي صادف أمس األربعاء  تل أبيب:

)أيلول(، أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى"، أن اإلعالميين الفلسطينيين 
وقال "مدى" إن هذه االنتهاكات وقعت  مرة. 391جال حرية العمل والتعبير تعرضوا النتهاكات في م

ضد الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكذلك في مدينة القدس الشرقية 
من مجمل  %78اعتداءات منها، أي ما نسبته نحو  303المحتلة. وقد ارتكب االحتالل اإلسرائيلي 

انتهاكا، أو ما نسبته  88، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه االعتداءات المسجلة
 من مجمل هذه االعتداءات. 22%

 27/9/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 مصري مطبق -هل تشهد غزة "هجرة أطباء" للعالم في ظل حصار إسرائيلي  .36
خاطفة ليومين، قدم خاللها وديع عواودة: عاد وفد طبي من الداخل من غزة بعد زيارة  –الناصرة 

مساعدات متنوعة في مستشفياتها. وقد عب ر بعض األطباء المشاركين عن صدمتهم مجددا من تدهور 
كما  حياة األهالي هناك، ومن الحالة الطبية المأسوية في ظل الحصار ومن "هجرة األطباء" للخارق.

وخبراء نفسيين عن "هجرة  كشف بعض المشاركين في الوفد الطبي الذي شمل أطباء متخصصين
مكانيات العمل والحصار الخانق.  أطباء" من القطاع إلى العالم الكبير نتيجة ضيق فرص وا 

إياد خمايسي من بلدة كفركنا في الجليل يواظب على زيارة غزة منذ سنوات ضمن وفود طبية تقدم  .د
نسانية لمستشفياتها ومرضاها منذ سنوات. ورغم تجر  بته الغنية وزياراته الكثيرة مساعدات مهنية وا 

حيفا وفي  –إياد خمايسي )مدير وحدة تنظير الجهاز الهضمي المتقدم في مستشفى رمبام  .للقطاع د
الناصرة( عبر عن صدمته مجددا من مأساة األهالي في ظل الحصار  –مستشفى العائلة المقدسة 

ويوضح لز"القدس العربي "أنها  اوي.والفقر والحرمان من الحق األساسي بسالمة الجسم والصحة والتد
كانت زيارة خاطفة تبلغ نصف ساعة للشوارع واألسواق كي يعود بانطباعات موجعة عن حياة البؤس 

 والشقاء كما يتجلى في بسطات يبيع فيها بعض الناس حبات قليلة من الخضراوات.
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ويستقبل عشرات  أن المستشفى األوروبي حيوي جدا ألنه على الحدود مع إسرائيل إلىيشار 
اإلصابات كل أسبوع. ويعمل خمايسي على تجميع أطباء مستشفيات غزة ضمن ورشة حول جراحة 
دارة نقاش حولها، عالوة على إرشادات طبية وعمليات جراحية.  الناظور واستخدام التقنيات الحديثة وا 

ادات الحيوية وكذلك نقص حاد في أدوية كثيرة، منها فقدان الجيل الجديد من المض إلىكذلك أشار 
أدوية مرض السكري. كما أشار لوجود أعداد هائلة من المرضى بسبب الحصار الشامل. وتابع 

 من المرضى خارق القطاع للتداوي وكذلك مصر. %95"باتت السلطات اإلسرائيلية تمنع مغادرة 
وا مستشفيات غزة إياد عن بعض زمالئه في غزة قولهم إن عددا كبيرا من األطباء قد غادر  .وينقل د

خان  –في السنة األخيرة، منهم عشرون طبيبا تركوا عملهم في العام األخير من مستشفى األوروبي 
طبيب. ويذهب هؤالء األطباء حسب ما قيل  200يونس وحده، وهو مستشفى كبير يعمل فيه نحو 

"تنبهت للموضوع بعدما خمايسي لدول أوروبية كالسويد وألمانيا وكذلك لتركيا. ويتابع  .على مسامع د
سألت عن بعض األطباء ممن غابوا عن اللقاءات هذه المرة، ولما سألت كشفوا عن "هجرة األطباء". 

 هذه كارثة طبية، ففي الزيارة األخيرة لم أجد طبيبا مختصا في التصوير بواسطة جهاز "أم أرأي"".
 27/9/2018، القدس العربي، لندن

 
 ات تدفعها نحو الهاويةالصناعة في غزة.. قيود وأزم .37

مصطفى حبوش: ينحدر قطاع الصناعة في قطاع غزة بشكل متسارع، متجها  نحو االنهيار  - غزة
، والظروف االقتصادية التي يعيشها 2006الكامل بفعل قيود الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ عام 

 الفلسطينيون سكان الشريط الساحلي الضيق.
اضية، التي شددت فيها السلطات اإلسرائيلية من حصارها على غزة، وخالل السنوات الثالث الم

وانخفض عدد المصانع التي تعمل في غزة بما يزيد عن  تراجع أداء القطاع الصناعي بنسب مخيفة.
 .%70في المئة، وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل، لتتجاوز نسبة البطالة في غزة  95

 من عمال المصانع بغزة سرحوا من وظائفهم. %95مؤخرا ، أن نحو وسائل إعالم محلية ذكرت 
ماهر الطباع، مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة وصناعة غزة، يقول إن "الصناعة بغزة 

 تواجه أزمات عديدة وعلى رأسها تكاليف اإلنتاق العالية نتيجة النقطاع التيار الكهربائي".
آالف مصنع كانت تعمل في غزة قبل فرض الحصار  3أن نحو  ويذكر المسؤول الفلسطيني،

 اإلسرائيلي، لكن معظم هذه المصانع توقفت عن العمل حاليا.
من جانبه، يقول محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة االقتصادية المحلية )أسبوعية(، إن "القطاع 

لمشغل األول للعمالة الفلسطينية الصناعي بشكل عام يشكل الركيزة األساسية لالقتصاد الفلسطيني، وا
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ويشير إلى أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة  ألف عامل". 160بغزة، حيث كان يعمل فيه نحو 
وبحسب بيانات أممية نشرت العام الماضي،  منشأة صناعية بشكل كامل. 680، دمرت 2014عام 

 عدات اإلنسانية.من الفلسطينيين في القطاع يعيشون على المسا %80فإن قرابة 
 26/9/2018، القدس العربي، لندن

 
 نيويورك فييستقبل نتنياهو بمقر إقامته  السيسي .38

استقبل الرئيس عبد الفتاح : أسماء مصطفىو  ،محمد البديوى، و محمد الجالى -بعثة نيويورك 
وقال السفير  بنيامين نتنياهو. اإلسرائيلي، بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء األربعاء يوم السيسي
شهد بحث سبل إحياء عملية  اللقاءباسم رئاسة الجمهورية، إن  الرسميالمتحدث  راضيبسام 

واإلسرائيلي، بهدف  الفلسطينيأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين  السيسيالسالم، حيث أكد 
لة، مشيرا  إلى ما التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا  للمرجعيات الدولية ذات الص

توفير واقع جديد بالشرق األوسط تنعم فيه  فيستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية 
أعرب من جانبه عن  نتنياهو، أن راضيوأضاف  جميع شعوب المنطقة باالستقرار واألمن والتنمية.

رساء دعائم االستقرار مكافحة ا فيالشرق األوسط وجهودها  فيتقديره لدور مصر الهام  إلرهاب وا 
 المنطقة". فيوالسالم 

 27/9/2018، اليوم السابع، القاهرة
 

 عون يؤكد من األمم المتحدة الرفض القاطع "ألي مشروع توطين" .39
نيويورك: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلده يتلمس طريقه للنهوض من األزمات  ،بيروت

إلى أن "األعداد الضخمة )للنازحين( وتداعياتها على النظر المتالحقة التي عصفت به، الفتا 
المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل االستمرار في تحم ل هذا العبء غير ممكن". وجدد عون، في 
كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، تأكيد موقف لبنان "الساعي لتثبيت حق العودة 

مة للنازحين إلى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكريمة واآلمنة والمستدا
الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعا  ألي مشروع توطين، سواء 

 لنازح أو لالجئ".
وأضاف: "أعيد تأكيد موقف بالدي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة واآلمنة والمستدامة للنازحين 

لى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير إ
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معلوم متى سيأتي، والرافض قطعا ألي مشروع توطين، سواء لنازح أو لالجئ. وفي هذا السياق 
 نسجل ترحيبنا بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية".

ا كانت انتهت معاناة الالجئين الفلسطينيين "لينتهي دور األونروا أم أن الهدف وتساءل عون عما إذ
من تعطيل دورها هو التمهيد إلسقاط صفة الالجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية 

ال تزال مستمرة،  1701الفلسطينية وفرض التوطين؟!" كما أشار إلى أن "الخروقات اإلسرائيلية للقرار 
 وجوا، على الرغم من التزام لبنان الكامل به". برا وبحرا

 27/9/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 إلى التفكير قبل القصف "إسرائيل"" ستدفع 300دمشق: "إس  .41
قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أول من أمس، إن صواريت "إس  لندن: ،دمشق

على القيام بز"حسابات دقيقة" قبل شنها  "يلإسرائ"" التي ستسلمها موسكو إلى دمشق ستجبر 300
وقال المقداد للصحافيين على هامش مشاركته في حفل استقبال بالسفارة  ضربات جديدة ضد بالده.

 ".ةالصينية في دمشق: "نحن نرحب بهذا الدعم، وهو دعم دفاعي لسوري
مقطع فيديو: "أعتقد أن وأضاف المقداد، وفق ما نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( في 

إسرائيل التي تعودت على أن تقوم بالكثير من االعتداءات تحت ذرائع مختلفة، ستقوم بحسابات 
". وقال إن "الصواريت لن تذهب إلى أي مكان إال إذا ةدقيقة إذا فكرت بأن تعتدي مجددا  على سوري

 ا دائما ".هوجمت... فليجرب اإلسرائيليون، نحن سندافع عن أنفسنا كما فعلن
 27/9/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 الفلسطينيين أبو الغيط يدعو لوقف االنتهاكات ضد   .40

الغيط، المفوضة السامية لألمم المتحدة  القاهرة: التقى األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو
مم المتحدة لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه، خالل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لأل

 بنيويورك. 
الغيط حث المفوضة السامية  وصرح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، بأن أبو

على أن يكون من أولويات عملها تناول االنتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات االحتالل 
اضي الفلسطينية المحتلة في اإلسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، على أن تقوم المفوضة بزيارة لألر 

 أقرب وقت ممكن، لالطالع ميدانيا  على الموقف المتردي، نتيجة لتصاعد االنتهاكات "اإلسرائيلية".
 27/9/2018، الخليج، الشارقة
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 روحاني: االحتالل الصهيوني لفلسطين من أهم أسباب انتشار العنف واإلحباط في الشرق األوسط .42

ال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك )األمم المتحدة(: ق
نيويورك، اليوم األربعاء، إن "االحتالل الصهيوني الذي تجاوز السبعين عاما هو أحد أهم أسباب 
انتشار العنف واإلحباط في منطقة الشرق األوسط". وأضاف قائال "تخيلوا لو لم يكن هناك كيان 

 ستكون األمور اآلن؟". صهيوني في منطقتنا فكيف كانت
وأشار روحاني إلى أن "اإلجراءات األحادية التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين تعتبر إساءة 
لكل محبي السالم فالقدس التي اعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني ليست مهمة للفلسطينيين 

 لم".فحسب بل ألتباع الديانات الثالث وألكثر من مليار ونصف مليار مس
جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهه مراسل "القدس العربي" في نيويورك حول موقفه من 
اإلجراءات األمريكية األخيرة بحق الفلسطينيين، ومنها إعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة 

 .األونرواواشنطن إليها إلى جانب وقف المساعدات األمريكية للفلسطينيين ووكالة 
اني "إن إيران ستظل تدعم المحرومين والمظلومين بمن فيهم الفلسطينيون إذ ستبقى وقال روح

جمهورية إيران اإلسالمية إلى جانبهم حتى يحققوا حقوقهم في وطنهم فلسطين". وأضاف "لقد دأبت 
جمهورية إيران اإلسالمية على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وستستمر في هذا الطريق. 

وأعرب  تدين والظالمين ونعتقد أن النصر النهائي هو للمظلومين والفلسطينيين".سنقف ضد المع
الرئيس اإليراني عن ثقته في أن "الجرائم اإلسرائيلية ستزيد من تقوية عزم الشعب الفلسطيني على 
المقاومة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني "قاوم لمدة سبعين عاما وسيواصل المقاومة الستعادة 

 المشروعة". حقوقه
 27/9/2018، القدس العربي، لندن

 
 أردوغان يستقبل ممثلي منظمات يهودية في نيويورك .43

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء األربعاء، ممثلين عن : ديلدار بايكان -نيويورك 
 منظمات يهودية، في مدينة نيويورك.

ء اليهود بعيدا عن وسائل اإلعالم، وذلك على وأفاد مراسل األناضول، أن أردوغان اجتمع بالنشطا
للجمعية العامة لألمم المتحدة، التي انطلقت أول أمس  73هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الز 

 الثالثاء وتستمر حتى األول من أكتوبر / تشرين األول المقبل.
 27/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 إعادة إطالق العملية السياسية في الشرق األوسطدعو إلى تركيز الجهود على يالمغرب  .44
دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى تركيز الجهود : لحسن مقنع - الدار البيضاء

على إعادة إطالق العملية السياسية في الشرق األوسط، استنادا  إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما 
حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل  يمك ن الشعب الفلسطيني من

وقال العثماني، في كلمة ألقاها مساء أول من أمس  أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف.
، إن "المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك 73أمام للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الز

لجنة القدس، وعيا  منها بأهمية القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثالث والبشرية  محمد السادس
جمعاء، ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، وتدعو إلى جهد عالمي 
يحفظ وضعها، ويحميه من كل اإلجراءات التي تستهدفه، التي من شأنها أن تنقل الصراع حولها من 

 سياسي إلى صراع ديني لن يكون بمقدور المنطقة تحمله". صراع
 27/9/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 بدء تدريس اللغة التركية في مدارس القدس .45

باتت "الكلية اإلبراهيمية" في شرقي القدس المحتلة، أول مدرسة : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
الكلية الواقعة في حي الصوانة، القريب من أسوار وفي  فلسطينية تعلم اللغة التركية، كمادة دراسية.

 بلدة القدس القديمة انطلقت، صباح يوم األربعاء، أولى حصص اللغة التركية.
وقررت إدارة المدرسة، البدء بتدريس اللغة التركية، كمادة دراسية أساسية، للطالب في الصف التاسع 

مدارس في الضفة الغربية،  7وتعدرِّس  الصفوف.فقط، كمرحلة تجريبية، قبل تعميم تدريسها على بقية 
 المادة التركية، لكنها المرة األولى التي تعدرس في القدس المحتلة.

، اللقاء األول مع المعلم الجديد سلجوق غيرالر، الذي األربعاء في الصف التاسع في الكلية، كان يوم
مومجو، مدير المركز الثقافي ويقول رها أر  حضر خصيصا من تركيا لتعليم الطالب هذه اللغة.

 طالبا". 60التركي في القدس، إن البداية هذا العام ستكون في الصف التاسع حيث هناك 
 26/9/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الدولتين وأدعم حل  … مئة في المئة "إسرائيل"ترامب: أقف وراء  .46

 ، أنوكاالتالحميد صيام و عبد ال عننيويورك ، من 27/9/2018، القدس العربي، لندنذكرت 
سرائيل(،  الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قال أمس األربعاء، إنه يدعم حل   الدولتين )فلسطين وا 
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وأضاف: "أحب حل الدولتين فهو يعمل  معتبرا  أن على "إسرائيل أن تفعل شيئا لصالح الفلسطينيين".
 بشكل أفضل".

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش كالم ترامب جاء أمام الصحافيين عقب لقائه 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. وبين أن خطة السالم المعروفة بز"صفقة 
القرن"، ستعلن بعد شهرين أو ثالثة، متوقعا أن يوافق الفلسطينيون على العودة إلى المفاوضات 

يل، مشيرا  إلى أن "بيبي )نتنياهو( يعلم أننا نقف من وراء وأعرب عن دعمه إلسرائ .%100بنسبة 
 إسرائيل بنسبة مئة في المئة".

عب ر عن ، أن ترامب علي بردى ، عننيويورك، من 27/9/2018، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
اعتقاده أن فكرة دولتين "تعمل بشكل أفضل". وقال وهو يقف اللتقاط صور فوتوغرافية مع نتنياهو: 

عجبني حل الدولتين )...( هذا ما أعتقد أنه يعمل بشكل أفضل. هذا هو شعوري. اآلن يمكن أن "ي
 يكون لديك شعور مختلف. ال أعتقد ذلك. لكني أعتقد أن حل الدولتين يعمل على أفضل وجه".

وأضاف أن خطته للسالم المتوقعة في الشرق األوسط، والتي لم تعَلن بعد، يمكن تقديمها خالل 
ين أو األشهر األربعة المقبلة، ولكنه لم يضع توقيتا  محددا  لذلك. وقال: "أعتقد بحق أن شيئا  ما الشهر 

سيحدث. إنه حلمي بأن أتمكن من فعل ذلك قبل انتهاء مدة رئاستي األولى"، معبرا  عن اعتقاده بأن 
ى الطاولة، بكل تأكيد، الفلسطينيين سيعودون قريبا  إلى طاولة المفاوضات. وقال: "سيأتون بالتأكيد إل

وجدد القول إن خطوة السفارة ستساعد بالفعل جهود السالم باالعتراف بالحقيقة التي  مائة في المائة".
تقول إن إسرائيل تحدد القدس عاصمة لها، لكنه أضاف أن على إسرائيل تقديم تنازالت للفلسطينيين 

ى، وهي كبيرة". وتابع: "انتقلت السفارة في أي مفاوضات. وقال: "حصلت إسرائيل على القطعة األول
إلى القدس، وكان ذلك دائما  العنصر األساسي الذي يفسر لماذا ال يمكن إنجاز الصفقات. واآلن هذا 
 بعيد عن الطاولة. اآلن، هذا سيعني أيضا  أن على إسرائيل أن تفعل شيئا  جيدا  على الجانب اآلخر".

 
 ميالدينوف: غزة على شفا حرب أخرى .47

قال نيكوالي ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، يوم األربعاء،  :زةغ
ن التوتر يتزايد في الضفة الغربية بشأن  سرائيل، وا  إن قطاع غزة على شفا حرب أخرى بين حماس وا 

 قرية خان األحمر الفلسطينية، التي تريد إسرائيل تدميرها.
ي بي سي( إن "الوضع على األرض يتدهور بسرعة. والتوتر في بقناة )وقال في لقاء متلفز مع 

وأضاف "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يخشى من  الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد".
كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خالل المفاوضات أصبحت مهددة،  استراتيجيتهأن تكون 
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وتابع "إن أي خطة سالم جديدة من الواليات المتحدة يجب أن  ر جدا".وربما قوضت، وهذا خطي
 تحظى بإجماع دولي، من أجل أن يشارك فيها الجانبان مشاركة فعالة".

 26/9/2018، القدس، القدس
 

 "إسرائيلـ"حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة لوقف بيع األسلحة ل .48
رة على هذا النحو، ينتصر حزب العمال ألول م: 27/9/2018، القدس العربي، لندنذكرت 

البريطاني في مؤتمره المنعقد في مدينة ليفربول في شمال غرب بريطانيا، للقضية الفلسطينية والشعب 
 الفلسطيني على نحو لم يشهده من قبل.

فقد صو ت أعضاء المؤتمر لصالح عدد من القرارات، من بينها قرار يدعو الحكومة إلى وقف بيع 
وجاءت الجلسة بناء على طلبات  ونروا.األسرائيل، وتحويل ميزانيات إضافية إلى وكالة األسلحة إل
ألف عضو من أعضاء الحزب التي وضعوها من حيث األهمية فوق بند خروق  188تقدم بها 

 بريطانيا من االتحاد األوروبي وملف الصحة.
فرف طيلة مدة النقاش تعبيرا عن ورفعت أثناء جلسة النقاش مئات األعالم الفلسطينية التي ظلت تر 

تضامنهم مع شعبها الخاضع تحت االحتالل اإلسرائيلي. وهاجم المتحدثون جميعهم سياسات 
الحكومة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومنهم ايميلي ثورنبي وزيرة خارجية الظل، التي هاجمت 

ه مؤتمر الحزب انتقادات حادة إلسرائ. حكومة بنيامين نتنياهو يل على خلفية استخدام جيشها ووج 
القوة في مواجهة مسيرات العودة السلمية، التي ينظمها الفلسطينيون منذ شهور على حدود قطاع 
غزة. وأعرب عن التزامه باالعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في االنتخابات المقبلة، ودعا حكومة لندن 

 إلى زيادة التمويل لوكالة "أونروا".
زعيم في حين وجه جيريمي كوربن : من ليفربول، 27/9/2018، وسط، لندنالشرق األ وأضافت 

انتقادات للسياسة الخارجية األمريكية القائمة على "الوطنية العدوانية والحروب حزب العمال 
 التجارية"، شدَّد على أن بريطانيا ستعترف مباشرة بدولة فلسطينية إذا وصل الحزب للحكم.

مشروعة للشعب الفلسطيني وشجب الظلم التاريخي الذي تعرض له وأكد كوربن على الحقوق ال
 الشعب الفلسطيني.

قامة المستوطنات اليهودية المخالفة للقانون الدولي وقانون القومية الذي  كما شجب اعتقال األطفال وا 
تله تم تمريره أخيرا  في "الكنيست"، وما قام به الجيش اإلسرائيلي خالل األحداث األخيرة في غزة وق

 عشرات الفلسطينيين العزل خالل مسيرة سلمية على حدود غزة.
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 اللجنة الرباعية الدولية "قلقة" إزاء األوضاع اإلنسانية في غزة .49

: أعربت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط، األربعاء، عن "قلق بالغ" األناضول
 قطاع غزة. إزاء الوضع اإلنساني واستمرار التصعيد في

جاء ذلك عقب لقاء لمبعوثي اللجنة )األمم المتحدة، االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية 
للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، لبحث آفاق مفاوضات  73وروسيا( علي هامش الدورة الز

 السالم واألوضاع الميدانية، خاصة في غزة.
ن العام لألمم المتحدة، استيفان دوغريك، في بيان، إن ممثلي اللجنة أعربوا وقال المتحدث باسم األمي

 عن "قلقهم البالغ إزاء الوضع اإلنساني في غزة، وكذلك إزاء استمرار أعمال التصعيد في القطاع.
 27/9/2018، القدس العربي، لندن

 
 ي  ناشطة إنجليزية في رحلة على الدراجة الهوائية على طول الجدار العنصر  .51

تواصل الناشطة اإلنجليزية لويز براون، ومجموعة من الشابات والشبان الفلسطينيين  :وفا - رام هللا
من مجموعة )فلسطين ع البسكليت(، رحلتها التي تستمر خمسة أيام على الدراجة الهوائية من شمال 

ى معاناة الضفة الغربية إلى جنوبها على طول جدار الفصل العنصري، بهدف تسليط الضوء عل
 الشعب الفلسطيني وحقه في التمتع بحرية الحركة. 

وقالت الناشطة لويز والمقيمة في إسبانيا، إنها بدأت التخطيط لهذه الرحلة منذ ثالثة أشهر، من 
كيلو متر، والتي تشكل طول  700خالل تدريبات مكثفة على الدراجة الهوائية من أجل قطع مسافة 

طع أوصال الضفة الغربية، وذلك بعد زيارتها لفلسطين منذ عدة جدار الفصل العنصري الذي يق
سنوات، حيث شعرت بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني نتيجة الجدار الذي قامت إسرائيل بتشييده 

 من أجل الحد من حرية الحركة والسيطرة على أراضي الفلسطينيين.
ت بالحزن الشديد لما رأيته. ولكن ما أثار وأضافت لويز: "كانت زيارتي األولى لمدينة الخليل وشعر 

إعجابي بشكل كبير هو روح المقاومة والتحدي التي يظهرها الشعب الفلسطيني وحبهم لبالدهم 
وللحرية. أريد أن أظهر للعالم الصورة اإليجابية لفلسطين والشعب الفلسطيني الذي ما يزال يرزح 

بأم عيني حقيقة الجدار وأتحدث مع أهالي القرى تحت نير االحتالل اإلسرائيلي، كما أود أن أرى 
 والمدن التي سنمر منها من أجل أن أنقل صوتهم للعالم".

وقالت لويز: "عدا عن هدفي األساسي وهو إظهار الدعم للشعب الفلسطيني، أريد أن أظهر دعمي 
قرأت كثيرا عن  للمرأة الفلسطينية وحقها في أن تمارس كافة أنواع الرياضة بحرية وبدون أية قيود.
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الرياضة الفلسطينية ودور المرأة في دعمها وتطويرها، وقبل مجيئي لفلسطين تحدثت عبر وسائل 
 اإلعالم عن النساء الفلسطينيات اللواتي يكسرن الحواجز والمعيقات أمامهن بشكل يومي".
 26/9/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وماذا بعد خطاب عباس؟ .50

 فايز أبو شمالة د.
هذا يوم مشهود من أيام فلسطين، هذا يوم النصر الفلسطيني الكبير، هذا يوم الملحمة الكبرى، 
واإلرباك الدولي الذي سيخوض غماره محمود عباس، وهو يصعد إلى منبر الجمعية العامة، ليلقي 
، خطابة الذي سيهز عرش )إسرائيل(، ويقتلع المستوطنات، ويحول دون تطبيق أمريكا لصفقة القرن

 ذلك وفق حديث الناطقين باسم حركة فتح والسلطة تجميال  لخطاب عباس!
الذي يلقيه محمود عباس  13لقد تجاهل قادة حركة فتح والناطقون باسمها حقيقة أن هذا الخطاب رقم 

في األمم المتحدة، وفي كل خطاب صفق له الحضور، قام عباس بعد أن شخص معاناة 
ن اإلسرائيلي على المواطنين اآلمنين في الضفة الغربية، وتحدث الفلسطينيين، وتحدث ضد العدوا

عن مصادرة األراضي، والتعنت اإلسرائيلي، ورفض الحكومة اإلسرائيلية للسالم، وسيتحدث عباس 
عن الخان األحمر، وعن حصار غزة، وسيتحدث عن مسيرات العودة، ويشد على اليد، ويناشد العالم 

دة، ويطالبهم باالعتراف بدولة فلسطين، وهو يدعو إلى الوحدة الوطنية أن يطبق قرارات األمم المتح
الفلسطينية مع شرط التمكين الكامل، وربما يهدد بنواياه محاربة خاطفي غزة، ويطالب العالم 

 بمساعدته السترداد غزة المخطوفة.
حتى  وسيقول عباس أن القضية الفلسطينية تمر في أصعب الظروف، ولكننا لن نيأس وسنصمد

قامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة بالحرية واالستقالل وا 
القدس الشرقية، وسيؤكد عباس على أن اإلدارة األمريكية بقراراتها المتمثلة باالعتراف بالقدس 

زاحة ملف الالجئين من طاولة المفا وضات، وقطع عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وا 
المساعدات عن األونروا أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية، وعليه أصبحت هناك ضرورة 

 .لعقد مؤتمر دولي السالم ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعاية عملية السالم
وسيهاجم محمود عباس سياسة االستيطان واستمرار االعتداءات التي تستهدف األرض واإلنسان 

ني، وأنه سيواصل جهده على المستويات كلها واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ الفلسطي
على حقوقه التي كفلها القانون الدولي، وسيتحدث عباس عن خطورة المساس بمكانة ووضع المسجد 
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يد األقصى المبارك، محذرا  من أي قرارات تحاول المس بمكانته الدينية والتي ستجر المنطقة إلى مز 
 من التوتر وتدهور األوضاع.

ولكن األخطر في خطاب عباس حين يقول إنه سيعيد النظر بكل االتفاقات الموقعة من دولة 
االحتالل، وهنا سيحظى بالتصفيق والتأييد، ليمرر أخطر جملة، والتي تعتمد على التسويف 

الحتماالت؛ بما في ذلك والمماطلة، حين قال: سيعيد النظر، وسيعيد النظر جملة مفتوحة على كل ا
النسيان والتجاهل كما حدث مع قرار المجلس المركزي الذي طالب بقطع العالقات مع االحتالل، 

 ، ولكن ال حياة لمن تنادي.3/2015ووقف التعاون األمني في قرارة شهر 
 

 وماذا بعد خطاب عباس؟
التهويد، وستتعرض لمزيد من سيبقى االستيطان اليهودي على حاله، وقد يزداد، وستبقى القدس تحت 

االقتحامات، وسيظل أهل غزة تحت العقوبات، وستظل الضفة الغربية على شفا حفرة من الضم، 
وسيظل الشعب الفلسطيني ممزقا  بين انتظار جولة مفاوضات وجولة مواجهات، وسيظل الصهيوني 

ائيلية، ليظل الجيش الصهيوني آمنا  في مستوطنته، وسيظل التعاون األمني قائما  مع المخابرات اإلسر 
يقتحم المدن ويعتقل ويقتل كما يشتهي، وتظل المأساة السياسية الفلسطينية جاثمة على طاولة اللجنة 

 التنفيذية التي ال تجرؤ على استنشاق النفس دون إذن محمود عباس.
القادم سينفض الموسم، وتطوى الصحف، ويبقى كل شيء في فلسطين على حاله انتظارا  للخطاب 

، إال إذا تحرك الشعب الفلسطيني غضبا ، ليهدم أركان هذه المهزلة السياسية، ويفرض بقوة 2019سنة 
 الثورة معادلة وطنية ال تقبل التأويل، وترفض سياسة االنتظار والتضليل.

 26/9/2018، فلسطين أون الين
 

 خلفيات الموقف اإلسرائيلي من "أونروا" .52
 بدوان علي  

ئيلية" الداخلية ليست على توافق في الموقف من وكالة )أونروا( في الوقت الحالي، الحالة "اإلسرا
فهناك من يؤيد الخطوات األمريكية، ويدفع باتجاه تفكيك الوكالة كرئيس الحكومة وغالبية نواب حزب 
الليكود، وهناك من يدعو للتريث خشية من العواقب الكبرى التي ستجرها هذه القضية، خصوصا  

 بة إلى الوضع المعيشي والحياتي للسكان في قطاع غزة وحتى مخيمات الضفة الغربية.بالنس
فقد سعى نتنياهو، من خالل تحريضه ضد وكالة )أونروا(، لدى المسؤولة األمريكية نيكي هيلي 
المعروفة بمواقفها المؤيدة ألجندة االحتالل وسياساته، إلى استحضار خطابه المعروف ضد الوكالة، 
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نها تشك ل تكريسا  لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، وأنه "يتم في مؤسساتها تحريض واسع النطاق بزعم أ
ضد إسرائيل". فحكومة نتنياهو تحاول توظيف الموقف األمريكي، واستثمار األجواء العامة التي تَبعثها 

ِط الفكرة بما بات السفيرة األمريكية نيكي هيلي داخل األمم المتحدة في شأِن وكالِة )أونروا(، ورب
يععرف بز "صفقة القرن" التي َيِصف بها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مشروعه غير الواضح 
لتسوية دائمة، في إطار مبادرة لتسوية شاملة مع الدول العربية، ويسعى نتنياهو من وراء إطالق 

"حجم قضية الالجئين الفلسطينيين التداول بهذه الفكرة إلى خلِق ديناميكيِة هدفها األساس، التقليل من 
 وحقهم بالعودة"، وطي ملف حق العودة كليا .

عمليا ، وبعد يوم  واحد من قرار الرئيس األمريكي في شأن مدينة القدس، وا عالنه أنَّ قضية القدس لن 
 تعطرح في أي مفاوضاِت سالم  مستقبلية، أفادت تقارير إعالمية بأن "إسرائيل" طالبت البيت األبيض

"اإلسرائيلية" عن مصادر في حكومة  Hadashotبإلغاء حق العودة للفلسطينيين. ونقلت قناة حدشوت 
نتنياهو قولها "إنه اآلن، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، أن تكمل خطوة البيت األبيض 

ع النهائي في الالحقة في شطب حق العودة لماليين الفلسطينيين إلى إسرائيل من الئحة مسائل الوض
عملية السالم". وَذَكر أحد مصادر القناة أن البيت األبيض سيعرض بعد ذلك مقترحا  للسالم كان 
الرئيس ترامب يتحدث عنه في اجتماعات منتدى دافوس االقتصادي في سويسرا أواخر كانون الثاني 

)بنيامين( نتنياهو" ألنه ، معشيرا  إلى أنه "ربما من األفضل تسمية هذا المقترح بخطة 2018)يناير( 
 سيلبي معظم مطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي".

لقد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكرر أكثر من مرة، إنه حان الوقت لتفكيك وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة )أونروا(، بنيامين نتنياهو يعشير في هذا 

لصدد إلى أنه "منذ الحرب العالمية الثانية كان وال يزال هناك عشرات الماليين من الالجئين ا
وخصصت لهم مفوضية سامية في األمم المتحدة بينما خعصصت لالجئين الفلسطينيين الذين تم 
توطين الغالبية الساحقة منهم، مفوضية أخرى خاصة بهم فقط هي األونروا التي يمارس في 

تحريض واسع النطاق ضد إسرائيل، لذا فإن األونروا بسبب وجودها وأيضا  بسبب مؤسساتها 
نشاطاتها تخل د مشكلة الالجئين الفلسطينيين بدال  من حلها، وحان الوقت لتفكيكها ودمج أجزائها في 

 المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لهيئة األمم المتحدة".
مل وكالة األونروا، معتبرا  إياها "منظمة تعديم مشكلة الالجئين لقد كرر نتنياهو دعوته إلنهاء ع

الفلسطينيين، وتعديم أيضا  رواية ما يعسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل، لذا يجب 
أن تزول األونروا من الوجود" وفق تعبيره. وأضاف أنه بينما يحصل ماليين من الالجئين حول العالم 

ت من مكتب المفوضية العليا لالجئين، فإن الفلسطينيين وحدهم لديهم منظمة على مساعدا
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مخصصة لهم تتعامل مع "أبناء أحفاد الالجئين، وهم ليسوا الجئين" حسب تعبيره. ودعا نتنياهو إلى 
 إنهاء هذا الوضع واصفا  إياه بز "السخيف" وفق وصفه.
)أونروا( يتعارض أصال  مع عضوية "إسرائيل" ومن المعروف أنَّ مطلب نتنياهو إلنهاء عمل وكالة 

 194، مشروطة بعدم االعتراض على القرار 1948في األمم المتحدة، حين تم قبول عضويتها عام 
القاضي بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مواطنهم األصلية على أرض فلسطين، وهو القرار 

الالجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات )سوريا +  المعرتبط بدوره باستمرار عمل الوكالة في مجتمع
 األردن + لبنان(.

رادة المجتمع الدولي الذي يعجدد  كما يععتبر مطلب نتنياهو بإنهاء عمل وكالة )أونروا(، تجاوزا  لرغبة وا 
في شكل  سنوي تفويضه لألونروا، رابطا  مسألة إنهاء عمل وكالة الغوث )األونروا( ووقف خدماتها 

، وهو حل قضية الالجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى 1949تهاء السبب الذي أنشئت ألجله عام بان
. وفي السياق ذاته، كانت القناة 194ديارهم وممتلكاتهم، وتطبيق القرار األممي الخاص بهم، الرقم 

ابعة التابعة للمستوطنين، قد نقلت عن تسيبي حوتوبيلي، نائب وزير الخارجية اإلسرائ يلي، أنها الس 
خاطبت السفراء والديبلوماسيين اإلسرائيليين بأن "يعمموا في لقاءاتهم السياسية التوجه القائل بأن عهد 

 األونروا قد انتهى إلى األبد".
وعلى الضفة المقابلة لموقف رئيس الحكومة، عبََّر "الجيش اإلسرائيلي" في بيان  له، عن معارضته 

وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في قطاع غزة من دون وقف التمويل األمريكي لوكالة غ
إيجاد البديل، وقال في بيانه: "الجيش ال ينظر إلى العقوبات ضد )أونروا( كخطوة إيجابية، ويعتقد أن 
انهيارها قد يؤدي إلى تدهور األوضاع". مضيفا  أنَّ "موقف الجيش اإلسرائيلي هو أن لدى إسرائيل 

ي أن يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة من الحصول على أوضاع مصلحة واضحة ف
حياتية معقولة". وشكك "االحتالل اإلسرائيلي" في إمكانية تحقيق ذلك إذا لم يتم إيجاد البديل المناسب 

 لز )أونروا(.
 مفر ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في األجهزة األمنية تقديراتها بأن التصعيد في قطاع غزة "ال

منه، وال يمكن منعه" إذا ما أسفر إغالق مكاتب الوكالة األممية في غزة وتوقف نشاطاتها عن تفاقم 
الحالة المعيشية، ما قد يشكل بداية كارثة إنسانية، علما  أن الوكالة تقدم المساعدات الغذائية لنحو 

ت الموظفين. وأشارت مليون الجئ فلسطيني في غزة، عوضا  عن عشرات المدارس وتشغيل مئا 1.3
الصحيفة إلى أن منسق عمليات قوات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن، 
ووزير التعاون اإلقليمي وعضو المجلس األمني والسياسي المصغ ر )الكابينيت( اإلسرائيلي، تساحي 

ويورك، نهاية أيلول )سبتمبر( هنغبي، سيشاركان في اجتماع  للدول المانحة لز)أونروا( سيعقد في ني
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. وأوضحت الصحيفة أن مشاركة ممثلي وزارة األمن اإلسرائيلية، في االجتماع الذي يبحث 2018
زيادة مساهمة تمويل الدول المانحة لز)أونروا(، في محاولة لزلتوصل مع ممثلي هذه الدول إلى اتفاق 

من استمرار اإلمدادات الغذائية وعدم يقضي بإنشاء محور مساعدات مواز  لز)أونروا(، ما سيمكن 
ألف موظف. وأكدت  30توقف نشاطات مدارس المنظمة ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 

الصحيفة "أن الجيش اإلسرائيلي حذر القيادة السياسية أخيرا  من أنه إذا توقفت عمليات )أونروا( ولم 
مان الهدوء على ما وصفته بزالجبهة الجنوبية". يتم العثور على إيجاد بديل، فلن يكون من الممكن ض

وتشير تقديرات قيادة "الجيش اإلسرائيلي" إلى أن "مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد، 
وسيتوجه االحتقان الذي سيتشكل لدى أهالي القطاع نحو السياق األمني الفاصل تمهيدا  للشروع في 

ن كانت محدودة، ل فرض القضية الفلسطينية ومسألة حصار غزة على الساحة مواجهة عسكرية، وا 
 الدولة اإلعالمية والديبلوماسية".

دولة االحتالل تعرف أن الوكالة ضرورة حتى ال تنفجر األزمات في وجهها، حتى أن صحيفة 
هآرتس ذهبت للقول في مقال على صفحاتها، "أنه ال يوجد شك في أن بنيامين نتنياهو يعرف جيدا  

لمععق د. ففي حين ينتقد في صورة علنية وكالة )أونروا( ويدعو إلى تقليص تدريجي في الوضع ا
ميزانيتها، فإنه من وراء الكواليس "تعمل إسرائيل بنشاط على زيادة ميزانيتها". وأفادت الصحيفة بأن 

ا". وأضافت وزارة الخارجية تقوم بزز "ضبط السياسيين الذين يحاولون االستفادة من كراهية وكالة أونرو 
الصحيفة: "لن يكون غريبا  إذا تبين أنه على رغم األقوال العلنية لرئيس الحكومة، إال أنه أرسل 
مبعوثيه في محاولة إلنزال ترامب عن الشجرة التي تسلقها، حيث توجد إلسرائيل عالقة مركبة مع 

 األونروا".
لموقف معتباين أيضا  من وكالة أما في صفوف األنتلجنسيا اليهودية في فلسطين المحتلة، فإن ا

لت إلى خزنة للجيل الثالث والرابع من الفلسطينيين، الذين انتقلوا  )أونروا(، فبعضهم يعتبرها أنها "تحو 
من حيفا إلى نابلس وتأسسوا جيدا  وما زالوا يتلقون مخصصات كالجئين. المنظمة حافظت، وتقريبا  

سرائيل سلمت باألونروا ألنها منحتها راحة موقتة، حبست الالجئين في المخيمات في قطاع غزة. و  ا 
والحكومة والجيش أرادا فقط الهدوء وليذهب غدا  إلى الجحيم". واقترح أحدهم "أن تبقى المساعدات 
كما هي، لكن األونروا يتم حلها واألموال تنقل إلى أيدي السلطة الفلسطينية لالحتياجات العامة. 

بدل السمكة. هذه فكرة يجدر تحريكها على رغم أن ليس هناك  الالجئون سيحصلون على الصنارة
 ضمانا  بأن خطوة دراماتيكية جدا  ستستقبل بالترحاب في القدس".
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واعتبر الكاتب اإلسرائيلي المحسوب على تيارات "اليسار" جدعون ليفي، أن أمريكا "أعلنت الحرب 
. مضيفا  بأن واشنطن فقدت الخجل قائال : على الفلسطينيين" بقرارها األخير في شأن وكالة )أونروا(

 "اخجلي، يا أمريكا".
 27/9/2018، الحياة، لندن

 
 ما يريده مشعل .53

 رونيت مرزان
عقدت حركة حماس مؤخرا مؤتمرا دوليا أول في الذكرى الثالثين لقيامها، وكان هدف المؤتمر 

ادية، عسكرية وا عالمية، مراجعة تطور الحركة من ناحية أيديولوجية، سياسية، اجتماعية ز اقتص
وعرض الدروس والتوقعات للمستقبل. وكان بين الخطباء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، 
وخالد مشعل، سلفه في المنصب. وفي خطابيهما كان يمكن إيجاد أوجه شبه، ولكنه كان فارقا  

مشعل خطابا  وطنيا  ز  واحدا ؛ هنية بقي عالقا  في خطاب الكفاح المحلي والتكتيكي، فيما تبنى
 استراتيجيا .

لم يجئ مشعل إلى المؤتمر كي يروي للشعب الفلسطيني ما فعلته حماس من أجل فلسطين، بل 
ليوقظ "الجماعات الفلسطينية" بالفعل من أجل إسرائيل. وكانت ثماني توصيات مشعل في أساسها 

ى وسائل المقاومة، وحل إبداعي وطنية: تحول في مشروع المقاومة على المستوى الجغرافي ومستو 
عادة تعريف السلطة الفلسطينية وخلق توازن بين حاجات المقاومة  عادة بناء م.ت.ف، وا  لالنقسام، وا 
وحاجات الشعب، وتجديد التفكير السياسي الفلسطيني بحيث يحافظ على المبادئ الوطنية ولكن 

بداء شجاعة وتغيير التشكيلة البشرية للف صائل الفلسطينية )مزيد من الشباب يسمح بالتقدم، وا 
والنساء( ونمط سلوكها )مزيد من الديمقراطية(، وا عادة القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال األمة 
العربية، والتسلل إلى الساحة الدولية على أساس القدرات الفلسطينية في العالم وليس على أساس 

: القدس واألماكن المقدسة، والالجئين الصدقات، واستراتيجية حساسة ونشطة في أربع مسائل
 والنازحين، والمستوطنات، واألسرى.

يمكن أن نرى في سلسلة توصيات مشعل تكرارا للصوت الكفاحي، ولكن يمكن أن نرى فيها صوتا  
معنيا  بتحريك مسيرة سياسية. مشعل على وعي في أنه محظور عليه أن يدير الظهر لعناصر 

ته، ولكنه يفهم أيضا  أنه محظور عليه أن يسمح لهم بتقييده. فالتوصيات أساسية في الحركة داخل بي
من أجل إحداث تغيير في تركيبة الفصائل السياسية والتوازن بين احتياجات المقاومة واحتياجات 
جبار الفصائل على وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة  الشعب تأتي لمنع الشيخوخة التنظيمية وا 
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يكون للتوصيات آثار سلبية على ساحة النزاع، ولكن يمكن لها أن تكون أيضا   الحزبية. يمكن أن
 رافعة لتحقيق قرارات شجاعة في السياق السياسي.

مشعل ليس معنيا  بكسر القواعد مع قيادة السلطة الفلسطينية ورئيسها، ألن هذه جهة أساسية في 
كنه ال يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يتخلى مواجهة إسرائيل والدول العربية في كل تسوية إقليمية. ول

عن مبدأ إشراك الفصائل الفلسطينية في م.ت.ف وفي السلطة. ويمكن أن يكون للمشاركة آثار سلبية 
ولكنها فرصة أيضا  للتعاون بين مشعل وأبو مازن إلجبار الفصائل على التخلي عن استقاللها 

 رر في شؤون السلم والحرب.التنظيمي والعملياتي في صالح حكومة وحدة وطنية تق
مشعل ليس معنيا  بإدارة ظهر المجن للزعماء العرب والغربيين؛ إذ عبرهم فقط يمكنه أن يأتي إلى 
بوابات فلسطين ويكون شرعيا  في نظر اإلسرائيليين. ولكنه يعرف أيضا  أنه من خالل تجنيد رأس 

يمكنه أن يحقق استقاللية أكبر في اتخاذ المال الثقافي واالقتصادي في أوساط المنفيين الفلسطينيين 
القرارات الوطنية. ويمكن لهذا أن تكون هناك آثار سلبية، ولكنها فرصة لتقديم تنازالت سياسية من 

 مكانة الوقفة الوطنية الصلبة وليس من مكانة الصدقات والتسيد الغربي أو العربي.
عة التي يرغب مشعل في إدارة معركة عليها أما مسألة الحصار على غزة فتبقى خارق "الملفات" األرب

وعلى ما يبدو ليس صدفة. فالكرامة الوطنية الفلسطينية هي قلب النزاع، واالقتصاد الوطني المستقل 
 هو السبيل الستعادتها.

 26/9/2018معاريف 
 27/9/2018، القدس العربي، لندن
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 شلومو شمير
استقبلت اإلجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين في إسرائيل الرسمية كالغيث. 
يا لها من فرصة. كل ما أردنا عمله منذ سنوات طويلة، جاء الرئيس ترامب وفعله بضربة سيف 

نروا" وضد المساعدة غير واحدة. هذا ال يعني أن الرضا في إسرائيل من الخطوات ضد "األو 
المنضبطة للفلسطينيين ليس مبررا ، ولكن حتى في أوساط المحافل المتعاطفة بمركز األمم المتحدة 
في نيويورك وواشنطن االدعاء هو أن اإلجراءات العقابية جاءت انطالقا  من الغضب والثأر وينقصها 

 التفكير المتماسك.
زراء نتنياهو، والذي سينعقد على هامش انعقاد الجمعية في اللقاء بين الرئيس ترامب ورئيس الو 

العمومية لألمم المتحدة في نيويورك، من شبه المؤكد أنهما سيبحثان في األزمة بين اإلدارة والسلطة 
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الفلسطينية. وسيتفاجأ رئيس الوزراء من مظاهر االستياء الذي سيبديه ترامب على مسمعه من انعدام 
تحقيق خطة السالم. سيكون هذا حديثا  كفيال  بأن يكشف النقاب عن أن سياسة المبادرة اإلسرائيلية ل

العقوبات التي تتخذها اإلدارة ضد الفلسطينيين تتضمن جوانب غير لطيفة إلسرائيل. فسياسة 
العقوبات هي سهم مرتد. هي جيدة اآلن ضد الخصوم، ولكن يمكن لها أن تكون في طالح من 

 استمتع بها.
في أوساط الدبلوماسيين الكبار بمركز األمم المتحدة في نيويورك هي أنه في نهاية  إن التقديرات

المطاف ستستسلم السلطة الفلسطينية وتوافق على مطالب البيت األبيض للدخول في مفاوضات مع 
إسرائيل. وعندها، سيطلب الفلسطينيون وسيحصلون من اإلدارة على تعويض سخي للغاية عن 

 ت التي شهدوها بسبب اإلجراءات العقابية.اإلهانات والمذال
حسب التقديرات، ستنتظر القيادة الفلسطينية إلى ما بعد االنتخابات في الواليات المتحدة بمنتصف 
الوالية والتي تجرى في بداية تشرين الثاني. وحسب االستطالعات، سيخسر الجمهوريون أغلبيتهم في 

هما، وعندها سيرد الرئيس ترامب بتخفيف حدة المواقف مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو في واحد من
تجاه الفلسطينيين واالستجابة للطلبات التي يعرضونها مقابل الموافقة على المفاوضات. إذا احتفظ 
الجمهوريون باألغلبية، فسيشعر الرئيس ترامب بالقوة واالستقرار السياسي وسيكون جاهزا  ليكون لطيفا  

لخبراء بأن التعويض الذي سيطلبه الفلسطينيون من اإلدارة سيكون في قسمه مع الفلسطينيين. يقدر ا
األكبر ماليا ، ولكن المتبقي من التعويض، السياسي، سيكون على حساب إسرائيل. "إسرائيل ستفاجأ 
وليس إيجابا  مما سيطلبه منها البيت األبيض كتعويض للفلسطينيين"، قال دبلوماسي غربي رفيع 

يث معه. زعيم يهودي معروف ومقدر قال: "ال أرغب في أن أكون محل رئيس المستوى في حد
الوزراء نتنياهو حين يسمع ما يطلبه منه البيت األبيض كتنازالت سياسية مقابل حمل الفلسطينيين 

 إلى طاولة المفاوضات".
النهج هذا لن يحصل غدا . ولكن التقديرات هي أن الفلسطينيين ال يمكنهم أن يواصلوا التمسك ب

الكيدي واالستفزازي ضد البيت األبيض وااللتصاق بزمن طويل بردود الفعل التي تعبر عن 
االستخفاف تجاه الرئيس ترامب. وتقول أوساط في األمم المتحدة: إنه "ال يمكن الدخول في شقاق مع 

 الواليات المتحدة. حتى لو كنت محقا ، فإنك ستخرق في النهاية خاسرا ".
سيون، بمن فيهم من الدول العربية، يوصون منذ اآلن المسؤولين الفلسطينيين بالتراجع سفراء ودبلوما

عن موقف الرفض تجاه الرئيس ترامب واالستجابة لتوجهات البيت األبيض للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات أو المشاركة في مؤتمر قمة ثالث بمشاركة الواليات المتحدة. "أنتم يمكنكم أن تحققوا غير 
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ل من الرئيس"، هكذا يحاولون إقناع الفلسطينيين. "ستتفاجؤون من حجم التعويض الذي قلي
 ستحصلون عليه لقاء اإلهانات التي تعرضتم لها، مؤخرا ".

 "معاريف"
 27/9/2018، األيام، رام هللا
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