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*** 

 
الضفة واالحتالل يشدد الخناق على بمواجهات ة... على حدود غز إصابة  500و شهداء سبعة .1

 الخان األحمر
 506وأصيب  واسبعة مواطنين استشهد، من غزة، أن 28/9/2018، فلسطين أون الينموقع قال 

لة حرجة، خالل مشاركتهم في جمعة "انتفاضة األقصى" ضمن فعاليات آخرين بينهم ثالثة في حا
مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة 

صابة نحو  7وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة استشهاد  الصحة. شرق  إصابة 506وا 
عام  24"الشهداء هم محمد بسام شخصه  وقال القدرة إن: بالرصاص الحي. 90قطاع غزة، منهم 

في الصدر شرق البريج، وخليل احمد  إصابته إثرعام  14شرق غزة، والطفل محمد نايف الحوم 
 12عاما، وناصر عزمي مصبح  24عام شرق غزة، ومحمد إنشاصي، ومحمد وليد هنية  18الشاعر 

صابةسيدات  4طفل و 35 اإلصابات"من بين  وأضاف: عاما". 26العواودة  أشرفعاما، ومحمد   وا 
 من الصحفيين". 2بالرصاص و أحدهممسعفين  4

وحملة هذه الجمعة اسم "انتفاضة األقصى" بالتزامن مع ذكرى هذه االنتفاضة التي انطلقت شرارتها 
 بعد اقتحام رئيس حكومة االحتالل أرئيل شارون باحات المسجد األقصى المبارك.
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 186مارس الماضي، وصل عدد الشهداء  30يرات العودة وكسر الحصار في ومنذ انطالق مس
صابة  3طفال و 32شهيدا منهم ) بجراح مختلفة واختناق بالغازات المجهولة منها  20,590سيدات( وا 

 إصابة خطيرة. 460بالرصاص الحي منها  5,200سيدة( وكان من بينها  1,930طفل و 4,100)

اندلعت عدة مواجهات في مناطق أنه  رام هللا، من 29/9/2018، ، لندنالقدس العربيوجاء في 
متفرقة من الضفة الغربية أمس، خالل مسيرات خرجت رفضا لالستيطان اإلسرائيلي، والقرارات 
األمريكية األخيرة ضد القضية الفلسطينية، في الوقت الذي شددت فيه سلطات االحتالل من 

ينة القدس، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته لهدم حصارها على قرية الخان األحمر شرق مد
 القرية وتشريد سكانها.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحاالت اختناق، عقب قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة قرية 
نعلين، غرب مدينة رام هللا، األسبوعية السلمية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري 

وشارك أهالي بلدة كفر قدوم القريبة من مدينة قلقيلية، في التظاهرة  لجمعة.واالستيطان، أمس ا
كما شارك عشرات  عاما. 15األسبوعية المنددة باالستيطان وا غالق طريق القرية الرئيس منذ 

المواطنين، في مسيرة منددة بقرار سلطات االحتالل هدم قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس 
كانها. وكانت قوات االحتالل قد أغلقت صباح أمس البوابة الحديدية المؤدية المحتلة، وتهجير س

لقرية الخان األحمر شرق القدس المحتلة، ومنعت قوات المحتجين من الدخول أو الخروج من القرية 
وفي حادثة  بشكل مفاجئ، بهدف منع إقامة صالة الجمعة في البلدة المهددة بالهدم وتهجير سكانها.

لعت مواجهات بين سكان بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل، وقوات االحتالل، أسفرت عن أخرى، اند
 .إصابة عدد من المواطنين

 
 وجود السفارة األمريكية بالقدس شكوى فلسطينية في محكمة العدل الدولية ضد   .2

ة قالت محكمة العدل الدولي، أن محمد اليماني، نقاًل عن 29/9/2018 ،وكالة رويترز لألنباءنشرت 
الواليات المتحدة تقول إن وضع  إنها تلقت شكوى من "دولة فلسطين" ضد   28/9/2018 يوم الجمعة

نه ينبغي نقلها. ،بالقدس ينتهك اتفاقية دولية "إسرائيل"الحكومة األمريكية سفارتها لدى  وذكرت  وا 
تلزم أي  1961اسية لعام أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوم لها، في بيان ،المحكمة

وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر  دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة.
 للواليات المتحدة األمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".

رياض ني الفلسطيوزير الخارجية والمغتربين  ، أنرام هللا، من 29/9/2018 ،القدس، القدسوأضافت 
الواليات المتحدة األمريكية أمام محكمة  المالكي قال إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد  
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وأكد المالكي   العدل الدولية، وذلك النتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
ية لرفع الدعوى أمام محكمة بالقواعد اإلجرائ ة، اليوم السبت، أنه عمالً يفي بيان صدر عن الخارج

مايو الماضي لوزارة الخارجية األمريكية طالبها فيها بعدم نقل  العدل الدولية قد وجه رسالة في أيار/
 التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وقرارات مجلس األمن. سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكاً 

وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبالغ  واشنطنرسمي من  وأوضح أنه في ظل غياب رد  
 واإلجراءات، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد 4/7/2018 فيالخارجية األمريكية بمذكرة خطية 

الخاصة بمحكمة العدل الدولية، واآلن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية 
 ى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الواليات المتحدة.تسليم الدعو  فقد تم   واشنطن ضد  
 

 منظمة التحرير تعلن االنتصار في مؤتمر المانحين وتؤكد تجاوز مرحلة الخطر .3
رام هللا: أكززدت منظمززة التحريززر الفلسززطينية عززن نجززاح مززؤتمر المززانحين الززذي عقززد علززى هززام   ،غزززة

ل تزززوفير أمزززوال لصزززالح تقزززديم خزززدمات لالجئزززين اجتماعزززات الجمعيزززة العامزززة لدمزززم المتحزززدة، مزززن أجززز
لمنظمة، رئيس دائرة شؤون الالجئزين، إن لوقال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية  الفلسطينيين.

علززى المسززتويين  ومثمززراً  "كززان ناجحززاً  27/9/2018المززؤتمر الززدولي الززذي عقززد فززي نيويززورك الخمززيس 
مليزون دوالر لزدعم  118الذي خرج بدعم مزالي إضزافي بلز   وأشار إلى أن المؤتمر السياسي والمالي".

أن ذلك  " من خالل المشاركة الواسعة للدول المانحة، مؤكداً سياسياً  األونروا حمل "دعماً  وكالة ميزانية
يحمززل رسززالة تأييززد السززتمرار وبقززاء عمززل وكالززة الغززول لحززين إيجززاد الحززل السياسززي لقضززية الالجئززين 

 مرحلة الخطر التي كادت أن تهدد عمل وكالة الغول "تم تجاوزها". أن لىإ الفلسطينيين، مشيراً 
 29/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الواليات المتحدةو  "إسرائيل"عب اس نحو عقد المجلس المركزي لمناقشة العالقة مع  .4

مقبلزة قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس سزيوجه فزي األيزام ال: محمد يونس -رام هللا 
 دعوة إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير لالنعقاد، لدرس الخيارات الممكنة في المرحلة المقبلة.

وشززكل عبززاس، قبززل مغادرتززه إلززى نيويززورك للمشززاركة فززي اجتماعززات الجمعيززة العامززة لدمززم المتحززدة، 
 لجنة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدرس "الخيارات الممكنة".

مكززان  وقالززت مصززادر مززن مقربززة مززن اللجنززة، إنهززا تززدرس تفاصززيل االتفاقززات الموقعززة مززع إسززرائيل وا 
تغييرها من جانب واحد أو باالتفاق مع السزلطات اإلسزرائيلية، ومزن بينهزا "اتفزاق بزاريس" االقتصزادي، 

 .واالتفاق الخاص بالسجل المدني الذي يشمل جوازات السفر وبطاقات الهوية وسجل السكان
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واسزززتيراده مزززن دولزززة عربيزززة مثزززل العزززراق. وقالزززت  "إسزززرائيل"وتزززدرس اللجنزززة وقزززف شزززراء البتزززرول مزززن 
 المصادر إن لدى السلطة فرصة لشراء النفط الخام من العراق وتكريره في األردن وتخزينه في أريحا.

شززيكل( فززي وسززتطالب السززلطة الفلسززطينية إسززرائيل باسززترداد مخزززون الشززيكل )أكثززر مززن أربعززة باليززين 
ل إلززى اسززتخدام عملززة أخززرى مثززل الززدوالر.  البنززوك الفلسززطينية، وفززي حززال رفززض ذلززك، سززتدرس التحززو 
ويتوقع أن تلجأ السلطة إلى "الديبلوماسية الهادئزة" لمحاولزة تغييزر االتفاقزات الموقعزة، ومزن بينهزا عقزد 

 ض.لقاءات على المستويين السياسي والفني مع الجانب اإلسرائيلي لهذا الغر 
، لكزززن مسزززؤولين فزززي السزززلطة "إسزززرائيل"وتزززدرس السزززلطة الفلسزززطينية أيضزززًا وقزززف التنسزززيق األمنزززي مزززع 

يقولون إن وقف التنسيق األمني بالكامل أمر غير ممكن نظرًا إلى تشابك العالقة بين الجانبين. وقال 
إسزرائيل، وهزذا مسؤول بارز إن "وقف التنسيق األمني بالكامل يعني الذهاب إلى مواجهزة مفتوحزة مزع 

 ."إسرائيل"غير ممكن" مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس تقليص أوجه التعاون األمني مع 
ويتوقع أن تنسحب السلطة من تفاهمات سابقة مع اإلدارة األمريكية، تتضمن عدم االنضمام إلى عدد 

مسزززؤولين  مزززن المنظمزززات الدوليزززة، والتعزززاون األمنزززي، وعزززدم تقزززديم شزززكاوى إلزززى المحزززاكم الدوليزززة ضزززد  
وقززال مسززؤول فززي منظمززة التحريززر إن السززلطة الفلسززطينية ستنضززم إلززى مؤسسززات دوليززة  إسززرائيليين.

هزززددت أمريكزززا باالنسزززحاب منهزززا فزززي حزززال انضزززمام الفلسزززطينيين إليهزززا. وأضزززاف: "كمزززا نزززدرس وقزززف 
 التعاون األمني مع الجانب األمريكي".

 29/9/2018 ،الحياة، لندن
 

 ترجيحات بتولي الهندي منصب نائب األمين العامو مكتبها السياسي الجديد تكشف أسماء  "الجهاد" .5
غزة: رسميا أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي عن انتخاب قيادة جديدة لها تشمل المكتب السياسي، 
الذي كشفت أسماء جزء من أعضائه، ويقف على رأسه زياد النخالة، الذي اختير أمينا عاما جديدا، 

وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة في مؤتمر صحافي عقده في  ان شلح.خلفا للدكتور رمض
"مخيم العودة" شرق مدينة غزة، إنه جرى عقب عملية انتخابات داخلية، اختيار زياد النخالة أمينًا 

، %99.3وأكد أن نسبة التصويت كانت عالية جدًا، حيل بلغت  عامًا للحركة خلفًا للدكتور شلح.
 نتخابات التي جرت في الداخل والخارج، ومن بينها مشاركة نسائية الفتة.خالل عملية اال

وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي الجديد هم أكرم العجوري، ومحمد الهندي، ويوسف 
الحساينة، ووليد القططي، ومحمد حميد، وأنور أبو طه، وعبد العزيز الميناوي، والشيخ نافذ عزام، 

اب أن هناك عددا آخر من قادة الحركة جرى انتخابهم في المكتب السياسي، وأكد شه وخالد البط .
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، وقال إنه لن يتم اإلفصاح عن 48هم داخل سجون االحتالل والقدس والضفة الغربية ومناطق الز 
 أسمائهم خشية مالحقتهم األمنية.

أعلن قبل أشهر  وجرى اختيار النخالة بعدما ألم المرض باألمين العام السابق رمضان شلح، الذي
وحسب مصادر مطلعة فإن أحدا من قيادة الحركة لم ينافس  أحد المشافي لتلقي العالج. إلىدخوله 

النخالة على هذا المنصب، حيل كان الرجل يشغل خالل الفترة الماضية منصب نائب األمين العام 
الجديد، وهو المنصب ولم تعلن حركة الجهاد حتى اللحظة عن اختيار نائب لدمين العام  للحركة.

الذي كان يشغله النخالة، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة، أن يكلف بالمنصب الدكتور 
 محمد الهندي، الذي جرى انتخابه مجددا في عضوية المكتب السياسي.

 29/9/2018، لندن، القدس العربي
 

 هنية يهاتف النخالة ويهنئه بانتخابه أميناا عاماا لحركة الجهاد .6
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، صباح الجمعة األمين العام المنتخب 

وأشاد هنية  لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، وهنأه بالثقة التي أولته إياها قيادة الجهاد وكوادرها.
داخلية والتكامل بين خالل اتصاله بالتجربة الشورية إلخوانه في حركة الجهاد التي ترسخ الوحدة ال

وأكد ثقة حماس  أجيال الحركة ومكوناتها، واحترام اآلليات الديموقراطية والشورية الختيار القادة.
بحركة الجهاد اإلسالمي وقيادتها المنتخبة، وأنهم على قدر المسؤولية واألمانة التي اختيروا لحملها، 

 مقاومة وحماية الثوابت الوطنية.وأنهم سوف يرسخون مكانة حركة الجهاد من خالل نهج ال
من جانبه عبر النخالة األمين العام المنتخب لحركة الجهاد عن تقديره لهذا االتصال، مؤكدا اعتزازه 
بالعالقة بين الحركتين، وشدد بأن قيادة الجهاد ستستمر في تعزيز التعاون مع قيادة حماس وبناء 

 ير ولن تبدل نهج المقاومة حتى النصر أو الشهادة.لن تغ تهوقال إن قيادة حرك المواقف المشتركة.
هنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العالقات الوطنية في الحركة حسام كما 

نجاز انتخاباتها. وقال بدران  بدران حركة الجهاد اإلسالمي بانتخاب زياد النخالة أمينا عاما للحركة وا 
حركة حماس بمكوناتها وأطرها كافة بالتهنئة من األخ زياد  في تصريح صحفي الجمعة أتقدم باسم

 النخالة النتخابه أمينًا عامًا جديدًا لحركة الجهاد اإلسالمي.
 28/9/2018موقع حركة حماس، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4749 العدد:             9/29/2018 السبت التاريخ:  

                                    

 من حماس ": القاهرة تستقبل السبت وفداا 21"عربي .7
ماس إلى القاهرة " من مصادر مطلعة عن توجه وفد من حركة ح21علمت "عربي : عماد أبو الروس

 للقاء المسؤولين المصريين والتباحل معهم في ملفي المصالحة والتهدئة.
وكشفت المصادر، أن وفدا من الحركة في قطاع غزة، سيغادر إلى القاهرة مساء السبت، ليلتحق به 

 وفد آخر من قيادة الحركة في الخارج، األحد، إلجراء مباحثات مع المخابرات العامة المصرية.
أفادت المصادر، أن زيارة وفد الحركة المكون من قيادات من غزة والخارج، جاءت استجابة لدعوة و 

 مصرية الستكمال الحوار الذي أجراه وفد المخابرات المصرية في غزة قبل أسبوعين.
 28/9/2018، "21"عربيموقع 

 

 ذكرى انتفاضة األقصى: ماضون بطريق المقاومة دفاعاا عن القدس في حماس .8
دت حركة حماس في الذكرى الثامنة عشرة الندالع انتفاضة األقصى تمسكها ومضيها بطريق أك

وأكدت الحركة في بيان صحفي يوم الجمعة  المقاومة دفاعا عن القدس المحتلة والمسجد األقصى.
دعمها الكامل لمسيرات العودة الكبرى، مجددًة وقوفها إلى جانب الحشود الثائرة والجماهير العازمة 

ونبهت أن األسباب التي أدت إلى اندالع انتفاضة األقصى  على كسر الحصار وتثبيت حق العودة.
ن الشعب الفلسطيني ال  مازالت قائمة وتتفاقم، ومازال العدو يعربد ويتجبر بدعم وغطاء إمبريالي، وا 

وأشارت  ه.زال متوثبًا يدافع عن المسجد األقصى كٌل من موقعه، مدركًا حجم المخاطر التي تحدق ب
 .إلى أن انتفاضة األقصى أثبتت فشل مسار التسوية، وأن العدو ال يفهم إال لغة القوة

ودعت رئيس السلطة محمود عباس إلى رفع العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة وأكدت أن 
في بيروت بما يشمل الكل الوطني  2017في القاهرة و 2011رفع العقوبات وتطبيق االتفاقات 

تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون ذلك تبقى السلطة تدور حول نفسها تضيع الوقت وتبدد الجهود و 
وطالبت عباس بوقف التنسيق األمني، والكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب  والطاقات.

 سالحهم بما يجعل االحتالل ناعما غير مكلف.
 28/9/2018موقع حركة حماس، 

 
 لـ"صفقة القرن" ال يهدد غزة البطش: من يدعي التصدي .9

وجه المنسق العام للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد  طالل النبيه: - غزة
 البط ، رسالته إلى رئيس السلطة الفلسطينية بعدم التفرد في القرار الفلسطيني، أو تهديد قطاع غزة.
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لمسيرات العودة وكسر  27 ته في الجمعة الزوقال البط  على في لقاء متلفز، على هام  مشارك
الحصار، شرقي مدينة غزة: " إذا أردنا التصدي لصفقة القرن كما يقول "عباس" فعليه إنهاء 

 االنقسام، وأال يتفرد بالقرار الوطني ويهدد قطاع غزة ويزيد من جوع واضطهاد أهله".
ت مسيرات العودة وكسر الحصار قال وحول المشاركة الواسعة في جمعة "انتفاضة األقصى" وفعاليا

القيادي الفلسطيني: "سيخسر من يقول أننا سنعود لبيوتنا قبل كسر الحصار، وتحقيق أهداف 
وأضاف: "االحتالل اإلسرائيلي يستطيع فتح معركة لكنه ال يستطيع إنهائها"، مؤكدًا  مسيرات العودة".

"عباس أخطأ خطًأ كبيرًا بحق أبناء  وقال: على أنه لن يكون هناك جوالت حسم سريع في غزة.
وأضاف: "بكل أسف شديد "عباس" بداًل من وقوفه أمام مسؤولياته  الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته".

الوطنية في األمم المتحدة بسحب االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي ووقف التنسيق األمني، ذهب 
 األمم المتحدة، وهذه ال فائدة منها". ليعمق االنقسام ويجعل خالفاته مع حركة حماس أمام

 28/9/2018، فلسطين أون الين
 

 حماس: تجاهل عباس لمسيرات العودة شجع االحتالل على جرائمه .11
اعتبرت حركة حماس أن استخدام االحتالل اإلسرائيلي قذائف الدبابات والرصاص الحي في : غزة

ى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بعضهم التعامل مع مسيرات العودة الشعبية والسلمية، والذي أد
في حالة الخطر، دليل على حجم اإلجرام اإلسرائيلي الذي يتعرض له المدنيون العزل والمحاصرون في 

خالل تصريح صحفي له يوم الجمعة: إن  وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس قطاع غزة.
عربي والدولي، وتجاهل رئيس السلطة محمود عباس "هذه اإلجرام اإلسرائيلي شجعه عليه الصمت ال

وأضاف "كل أساليب القمع  لمسيرات العودة وجرائم االحتالل اإلسرائيلي بحقهم وتهديداته لغزة وأهلها".
 واإلجرام لن تزيد شعبنا في غزة إال إصرارا على مواصلة المسيرات وتطويرها حتى كسر الحصار".

 28/9/2018، فلسطين أون الين
 

 ح: جرائم االحتالل يجب أال تمر دون عقابفت .11
أن جرائم االحتالل ضد أبناء شعبنا األعزل في قطاع غزة يجب أال تمر ، أكدت حركة فتح: رام هللا

وشددت الحركة، في بيان للمتحدل باسمها عاطف أبو سيف، الليلة، أن نضاالت شعبنا  دون عقاب.
آلة البط  والقمع اإلسرائيلية، مضيفة أن جرائم  واستبساله في الذود عن أرضه وحقوقه لن توقفها

 دولة االحتالل تأتي في ظل صمت دولي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
 29/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحية: شعبنا ماض على طريق حرية فلسطين .11

واستمراره في مسيرته على طريق أكد عضو المكتب السياسي حماس خليل الحية، مضي شعبنا 
حرية فلسطين كل فلسطين، مشددا على تمسك شعبنا بخيار المقاومة وامتشاقه البندقية حتى دحر 

وقال الحية خالل خطبة الجمعة على هام  افتتاح مسجد السالم بحي الشجاعية شرق  االحتالل.
ر المفروض على قطاع غزة، إن شعبنا ماض في طريقه نحو حريته وتحرير أرضه وكسر الحصا

 عاما. 12غزة منذ 
وشدد على أن جرائم االحتالل وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا لن تفلح في النيل من عزيمته، وثنيه 

ونبه الحية إلى أنه رغم الكيد ورغم الحصار والمؤامرات، فإن االحتالل  عن طريق تحرير فلسطين.
السالم احتضن عشرات الشهداء من المجاهدين يخشى هذا الشعب البطل، الفتا إلى أن مسجد 

ودعا القيادي في حماس إلى اجتثال  والعلماء الذين قضوا نحبهم على طريق تحرير فلسطين.
االحتالل اإلسرائيلي عن أرض فلسطين ال أن تفتح له العواصم. وأضاف أن االحتالل يواصل 

ومكانيا، متابعا: هذا العدو يجب أن جرائمه وانتهاكاته بحق األقصى، ويسعى إلى تقسيمه زمانيا 
 ُيجتل من أرضنا ال أن تفتح له عواصمنا وترفع راياته عليها.

 28/9/2018موقع حركة حماس، 
 

 الهندي: الشعب الفلسطيني ال يمكن إخضاعه .11
قال محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي: إن رسالة عشرات اآلالف : غزة

أن الشعب الفلسطيني المنتفض ال يمكن  27مسيرات العودة وكسر الحصار وجمعتها الز المشاركين في 
وأكد الهندي أن االحتالل اإلسرائيلي الذي جر ب اإلجرام والحصار والعنف والحروب بحق   إخضاعه.

وشدد على أن الجموع المشاركة في المسيرات هي بداية  قطاع غزة والشعب بالفلسطيني، "سيفشل".
 م، ألننا شعب واحد ومنتفض.1948الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل عام  لتحرك

وأضاف: "مستمرون في المقاومة، أمام الطغاة والمتآمرين، ونحن كفيلون بفضحهم وفضح مؤامراتهم 
 بالروح والجهود الفلسطينية والشباب الثائر".

 28/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مون يطلقون النار على قوة إسرائيلية شمال البيرةمقاو  .11
تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية، الليلة، إلطالق نار من مقاومين قرب مستوطنة "بيت ايل" : البيرة

وأفادت مصادر إعالمية عبرية أن مسلحين أطلقوا  شمال مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
 إسرائيلية كانت تتمركز قرب المستوطنة، دون وقوع إصابات.النار من مركبة مسرعة، على قوة 

وُهرعت قوات كبيرة من جي  االحتالل إلى المنطقة، وشرعت في أعمال التمشيط بحثا عن مطلقي 
ونصبت قوات االحتالل حاجزًا عسكري ًا في المنطقة، وشرعت في  النار الذين تمكنوا من االنسحاب.

كما اقتحم جنود االحتالل محطة الهدى للمحروقات،  قيق في هوياتهم.إيقاف سيارات المواطنين، والتد
 وبعض المحال التجارية في المنطقة، وصادروا تسجيالت كاميرات المراقبة.

 28/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المخيمات  ممثلو الفصائل الفلسطينية يجددون التزامهم تسليم المخلين بأمنلبنان:  .15
يادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو أكد أمين سر ق

العردات التزام كل الفصائل والقوى الفلسطينية "تثبيت األمن واالستقرار في المخيمات وبالتالي تطبيق 
ما اتفق عليه في ورقة التفاهم من أن كل شخص يقوم بأي عمل يخل باألمن أو يرتكب أي جريمة 
يتم تسليمه للسلطات اللبنانية في أقرب وقت ممكن حتى تستقيم األمور وترتاح النفوس وتسود العدالة 

 ويسود األمن في المخيمات وال سيما مخيم عين الحلوة".
وكان أبو العردات شارك في اجتماع دعت إليه النائب اللبنانية بهية الحريري في منزلها للقيادة السياسية 

ماهر  صعيد منطقة صيدا: فصائل منظمة التحرير ممثلة بأمين سر منطقة صيداالفلسطينية على 
شبايطة ووفد من الفصائل، تحالف القوى الفلسطينية ممثاًل بأمين سر منطقة صيدا وليد جمعة ووفد 
من التحالف، القوى اإلسالمية الفلسطينية ممثلة بز"عصبة األنصار" و"الحركة اإلسالمية المجاهدة"، 

لى ممثل عن "أنصار هللا"، وفي حضور قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو إضافة إ
عرب وقائد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد بسام السعد وممثلين عن اللجان الشعبية. 

 وخصص للبحل في أوضاع مخيم عين الحلوة في أعقاب قتل الشاب هيثم السعدي وتداعياته.
كدت الحريري للمجتمعين "دور القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في الحفاظ على أمن أمن جهتها، 

المخيم وتحصين ساحته من أي اختراقات أو محاوالت لجره إلى توترات ال تخدم قضية الشعب 
 الفلسطيني وحقوقه في ظل هذه المرحلة الدقيقة والخطرة التي تمر بها وما تتعرض له قضية الالجئين".

 29/9/2018لحياة، لندن، ا
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 ها حماسحرب استنزاف تشن   لن يحتمل طويالا ... و ستعد ألي مواجهةي الجيش :اإلعالم العبري .61
ن حركة إيوم الجمعة،  ،صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت، أن 28/9/2018 ،األيام، رام هللا نشرت

ل تدريب قواتها، وهو ما ، وتواص"إسرائيل"حماس تعزز من قواتها بالقرب من الجدار الفاصل مع 
 يدفع الجي  اإلسرائيلي لالستعداد ألي مواجهة عسكرية في القطاع.

وكتبت الصحيفة أن اندالع مواجهة عسكرية مع حماس في قطاع غزة، مسألة وقت ال غير، وبأن 
تحذيرات الجي  اإلسرائيلي من تصعيد وشيك في القطاع المحاصر، الصادرة بناء على تقديرات 

ال تعبر عن موقف جديد لدى المؤسسة األمنية، حيل تعددت التصريحات الصادرة عن  عسكرية،
مسؤولين عسكريين، وعلى رأسهم رئيس هيئة األركان، الجنرال غادي آيزنكوت، الذي أوضح أن 

وأشارت الصحيفة إلى أن  فرص التصعيد في غزة أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة.
لحماس يدل على أنها  ، في اآلونة األخيرة، نشاطاً "إسرائيل"عززت إثر رصد التقديرات اإلسرائيلية ت

تسعى إلى إدارة مواجهات، شبه يومية، مع الجي  اإلسرائيلي، وعلى مدار أيام األسبوع، وليس فقط، 
وزعمت الصحيفة بأن حماس تقود تدريبات في الجبهة الداخلية لسكان قطاع غزة،  في أيام الجمعة.

 ، وتكثيف تدريبات عناصرها المقاتلة. "إسرائيل"نشوب حرب مع  تحاكي حالة
سزرائيلي اإلعسزكري الخبير ، أن العدنان أبو عامر، نقاًل عن 29/9/2018 ،"21موقع "عربي وأضاف 

أميززر بوخبززوط قززال إن "غززززة تشززهد فززي هززذه األيزززام حالززة مززن حززرب االسزززتنزاف علززى حززدودها، وفيمزززا 
ة مززا بعززد انتهززاء األعيززاد اليهوديززة، فززإن حمززاس تسززتغل حالززة ضززبط الجززي  اإلسززرائيلي ينتظززر لمرحلزز

النفس التي يبديها الجزي  علزى الحزدود، لكزن فزي حالزة تنامزت المظزاهرات، فإنزه سيضزطر بعزد موسزم 
 مراكز المظاهرات". األعياد أن يرد بقوة وقسوة أكثر من ذي قبل ضد  

" أنه "بعد أن عاشت حدود قطاع غزة 21ربيال اإلخباري، ترجمته "عاوأضاف بوخبوط بتقرير لموقع و 
، أطلززق عليزززه 2014شززبيها بمززا شززهدته عقززب انتهزززاء حززرب غزززة األخيززرة الجززرف الصززامد  أمنيززاً  هززدوءً 

وأشزززار إلزززى أنزززه "يمكزززن مالحظزززة عزززودة حمزززاس الشزززتعال  ...ضزززباط المنطقزززة الجنوبيزززة "حالزززة مؤقتزززة"
"الخشزية األساسزية لزدى الجزي  تكمزن  وأكزد بوخبزوط أن األوضاع فزي غززة مزن خزالل عزدة مؤشزرات".

فززي أن يسززتغل مقززاتلو حمززاس هززذه األعززداد الغفيززرة مززن المتظززاهرين لتنفيززذ عمليززات عسززكرية نوعيززة، 
كالتسلل للمسزتوطنات، أو تنفيزذ هجزوم فزي قلزب األراضزي اإلسزرائيلية، مزع أن الجزي  يكتشزف بصزورة 

 المنتشرين هناك".دورية على طول الحدود زراعة عبوات ناسفة للمس بجنوده 
وأشززار إلززى أن "الجززي  بززات يتبززع فززي األسززابيع األخيززرة سياسززة جديززدة تقضززي بعززدم اإلعززالن عززن كززل 

نما يقدم تقريراً  ، أو خالل عدة أيام، مزن أجزل حرمزان حمزاس أسبوعياً  إجمالياً  حدل بعينه أوال بأول، وا 
دوات الضزززززغط الجماهيريزززززة ألن تحظزززززى نشزززززاطاتها الحدوديزززززة بتغطيزززززة إعالميزززززة، مزززززن شزززززأنها تفعيزززززل أ
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وختم بالقول إننزا "فزي مرحلزة مزا بعزد انتهزاء األعيزاد اليهوديزة، فزإن سياسزة  اإلسرائيلية على الحكومة".
عززن سززابقاتها لمواجهززة حالززة االسززتنزاف التززي تتبعهززا  الززرد التززي سززيتبعها الجززي  سززتكون مختلفززة تمامززاً 

 حماس في كل ليلة، األمر الذي لن يستمر طويال". 
 

 يناير المقبل ونتنياهو يسعى للحيلولة دون ذلككانون الثاني/ "صفقة القرن" في إسرائيل اليوم": " .61
، أن  الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، يسزعى 28/9/2018 ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة

" في شهر كانون إلى اإلعالن خطته لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعالميًا باسم "صفقة القرن
 يناير المقبل، وأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى الحيلولة دون ذلك. /يثانال
 "إسرائيلز"أن تدفع ثمنًا مقابل االعتراف بالقدس عاصزمًة لز "إسرائيل"تكرار ترامب أن على  من رغمبالو 

ا زال يت خزززذ إجزززراءات لصزززالح االحزززتالل مزززواقززع، ونقززل السزززفارة األمريكي زززة إليهزززا، إال أنزززه، علزززى أرض ال
قفزززال اإلسزززرائيلي، منهزززا وقزززف تمويزززل وكالزززة األونزززروا و  مكتزززب منظمزززة التحريزززر فزززي واشزززنطن، وعززززت ا 

الصزحيفة ذلزك إلزى الطززاقم المحزيط بترامزب "الزذي إن تززم تتب زع أفزراده، فزال مفززر مزن االسزتنتاج أنهزم لززن 
وا بإسرائيل". قب لقائه ترامب، خالل اليومين الماضيين، إنه غير متفاجئ ومع أن نتنياهو قال ع يضر 

من تفضزيله حزل الزدولتين، إال أنزه يعمزل، منزذ أسزابيع، علزى إرجزاء إعزالن ترامزب لزز"صفقة القزرن" مزن 
المقبل، قدر المستطاع، ومزن أجزل تحقيزق ذلزك، وفقزًا للصزحيفة، فزإن نتنيزاهو يزرو ج إلزى ي ثانالكانون 

 ا زال غير جاهز لذلك.مأن الطرف الفلسطيني أنه ال داعي لإلسراع، و 
 28/9/2018 ،48عرب 

 
 تقرير إسرائيلي تفصيلي رداا على "تحقيق" موسكو حول حادثة الطائرة .61

تل أبيب: يتضح من التقرير اإلسرائيلي حول حادثة سقوط الطزائرة الروسزية فزوق الالذقيزة، أن إطزالق 
غززارات اإلسززرائيلية، وأن هززذا القصززف كززان عشززوائيًا، دقززائق مززن ال 10الصززواريخ السززورية بززدأ فقززط بعززد 

" بزأجهزة إنزذار تبزل الرسزائل لدصزدقاء بوجزود 20 -وأن الروس أيضًا لم يزودوا طائرة التجسزس "إيزل 
وجزززاء هزززذا  الطززائرة فزززي الجزززو، ولزززذلك حسزززب السزززوريين، فإنهزززا كانزززت طزززائرة معاديزززة عنزززدما أسزززقطوها.

فة هزززآرتس اإلسزززرائيلية، عزززاموس هرئيزززل، اسزززتعرض فيزززه الكشزززف فزززي تقريزززر للمحزززرر العسزززكري لصزززحي
تفاصزززيل األحزززدال حزززول حزززادل إسزززقاط الطزززائرة الروسزززية، الزززذي كزززان قائزززد سزززالح الجزززو اإلسزززرائيلي، 
 عميكام نوركين، قد سلمه للجانب الروسي، األسبوع الماضي، لكن موسكو لم تقبله وفندت مضمونه.

 29/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 "المغرور" خطاب نتنياهواراك يهاجمان أولمرت وب .61
تل أبيب: حظي الخطابان اللذان ألقاهما في الجمعية العامة لدمم المتحدة كل من الرئيس الفلسطيني 

 "إسزرائيل"محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بردود فعل رافضة ومتذمرة. ففزي 
ح خطزاب نتنيزاهو واعتبزره "أقزوى خطزاب لقائزد إسزرائيلي عبزر انتقد اليمين الحزاكم خطزاب عبزاس وامتزد

 التاريخ"، فيما هاجمه اليساريون والليبراليون معتبرين أنه "متبجح ومغرور".
وبزززدا أن اإلسزززرائيليين يجمعزززون علزززى اإلشزززادة بنتنيزززاهو علزززى ظهزززوره "القزززوي والجزززذ اب" فزززي الصزززحف 

يمززا يتعلززق بززإيران، ومززا كشززفه للعززالم عززن المنشززأة الغربيززة وأمززام السياسززيين والززرأي العززام، خصوصززًا ف
ه أيضزًا، خصوصزًا عنزدما وضزع النووية السرية في طهران وغيرها، ولكن انتقادات واسعة سمعت ضد  

الفلسزززطيني كقضزززية جانبيزززة. وهاجمزززه بشزززكل خزززاص رئيسزززا الحكزززومتين  -قضزززية الصزززراع اإلسزززرائيلي 
لقززد نفززذت عمليززات بطوليززة فززي عهززد رئاسززتي للحكومززة. اإلسززرائيليتين األسززبقان. فقززال إيهززود أولمززرت: "

بعضززها تبززدو كالخيززال تحسززبها قصززص فززيلم سززينمائي، لكننززا لززم نززركض إلززى المنززابر لنتحززدل عنهززا". 
وقال إيهود باراك: "نتنياهو يظهر أمام العالم متبجحًا مغرورًا وهزو بزذلك يسزيء إلسزرائيل أواًل ويجعلهزا 

ال يبشر بأي أمزل للمزواطنين. يشزيد ببطزوالت حربيزة ويعزد بمزيزد منهزا،  محطًا للكراهية. لكن األهم أنه
وينسى أن الناس انتخبوه ليصنع السالم". ولخص بزاراك: "خطزاب نتنيزاهو المزع علزى المسزتوى الفنزي 

 والقريب ونتائجه مدمرة استراتيجيًا".
 29/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اِزل لنتنياهوباراك ولعبة البحث عن ُمن :إخباريتحليل  .22

يجمعون على أن رئيس الحكومة ووزير األمن اإلسرائيلي األسزبق، إيهزود  "إسرائيل"يكاد المراقبون في 
باراك، يعتبر المعارض األشد لرئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالي، بنيزامين نتنيزاهو، والمتحزدل األبزرز 

 ويقتنصزززها ويحولهزززا إلزززى منصزززة وحكومتزززه، فهزززو ال يفزززو ت مناسزززبة أو فرصزززة مواتيزززة إال ه وضزززد  ضزززد  
وم السياسززي والشخصززي علززى األخيززر وزوجتززه، حتززى وصززلت بززه األمززور إلززى تشززبيههما بززالزعيم جززلله

 .الروماني األسبق، نيكوالي تشاوشيسكو، وزوجته اللذين أديبنا بتهم فساٍد، وجرى إعدامهما شنقاً 
ادر علزززى منازلتزززه، تتجزززه األصزززابع وفزززي غيزززاب معارضزززة حقيقيزززة لحكزززم نتنيزززاهو واالفتقزززاد إلزززى قائزززد قززز

اإلسزززرائيلية "مضزززطرة" إلزززى بزززاراك، الزززذي يموضزززع نفسزززه دون غيزززره فزززي رأس المنتقزززدين والمعارضزززين 
لسياسة نتنياهو وحكومته، حتى أن الصحفي بن كسبيت، الذي أجرى معزه مقابلزة مطولزة عشزية رأس 

لة اعتقاده بزأن "بزاراك ال يسزتحق السنة العبرية في صحيفة معاريف، اعترف أنه على الرغم من مواص
تزززولي أي منصزززب حكزززومي، ولكزززن بغيزززاب معارضزززة حقيقيزززة لحكزززم نتنيزززاهو، فزززإن بزززاراك يعتبزززر زعزززيم 
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المعارضززة الوحيززد الززذي يقززول بمززلء الفززم مززا ينبغززي أن يقززال، لتحززذير المجتمززع اإلسززرائيلي مززن حكززم 
 نتنياهو وسياسته الخطيرة"، على حد قوله.

لبززاراك يقززول فيززه إن  "دولززة إسززرائيل تعمززل وفززق  حفي بززن درور يمينززي اقتباسززاً فززي وقززت أورد فيززه الصزز
رؤية قومية عنصزرية ظالميزة، وتشزق طريقهزا، تحزت جنزاح تلزك الرؤيزة القلقزة، قزوانين التمييزز والعزرق 
والترانسززفير، فززي حززين يززدور منززذ ثززالل سززنوات هجززوٌم ممززنهٌج فاشززي المعززالم علززى أسززس ومؤسسززات 

ويرى يميني أن  سرائيلية وعملية كم أفواه في اإلعالم الحر ومنظمات المجتمع المدني".الديمقراطية اإل
بزززاراك يبزززدو بمثزززل هزززذه األقزززوال "خليطزززًا مزززن حنزززين زعبزززي وجزززدعون ليفزززي، وأن باسزززتطاعته أن يكزززون  

حًا من قبل التجمع، بل ويذهب إلى حد اعتبار خطابه هذا معاديًا للصهيونية".  مرش 
ضو الكنيست األسزبق عزوزي برعزام، أن بزاراك كزان صزادقًا فزي كزل كلمزة قالهزا، وأن زه بالمقابل، يرى ع

التززداعيات الصززعبة مززن الماضززي، التززي يثيرهززا مصززطلح الفاشززية فززي المجتمززع اإلسززرائيلي،  مززن رغمبززال
سبانيا، أيضًا.  فإن الفاشي ة كانت في إيطاليا وا 

ي إليه أقواله ضد نتنياهو وحكومته، فإن ذلك وبالعودة إلى باراك، فبغض النظر عن الباطل الذي ترم
تقزال بشزجاعة قلمزا ينطزق بهزا الواقزع اإلسزرائيلي، فنتنيزاهو، برأيزه، ينجزر  ال يغير من كونها أقوال حزق  

وراء غزالة المتطزرفين فزي التيزار القززومي الزديني، لكزي يحزافظ علززى كرسزيه، وال يريزد أن يخسزر قواعززده 
، ولزذلك يزدفع ثمنزًا لهزذا التيزار 1999الحكزم، كمزا حصزل لزه فزي سزنة اليمينية المتطرفزة، ألنزه سيخسزر 
 ويرى باراك أن نتنياهو يفتقد للثقة بالنفس وال يثق بالناس. المتقوقع في القومية الظالمية.

خالصة القول فإنه، إذا لم يتقدم السزباق جنزرال آخزر أصزغر سزنًا وأكثزر شزعبيًة، مثزل بينزي غزانتس أو 
زة وأن  -حظوظ بزاراك بزالعودة لقيزادة معسزكر اليسزارغابي أشكنازي، فإن   الوسزط تبزدو محتملزة، خاص 

 االستطالعات تشير، حتى اآلن، إلى غياب منازل متكافئ مع نتنياهو.
 28/9/2018، 48عرب 

 
 وفاة مجرم مجزرة كفر قاسم يسسخار شدمي .26

لوحززدة المسززؤولة عززن ا ، الضززابط السززابق فززي الجززي  اإلسززرائيلي، قائززد28/9/2018 تززوفي، يززوم الجمعززة
عامززًا(، مجززرم مجزززرة كفززر قاسززم، التززي وقعززت فززي  96يسسززخار شززدمي ) ،الجبهززة فززي منطقززة المركززز

 من سكان القرية. 49، وأد ت إلى استشهاد 29/10/1956
 28/9/2018 ،48عرب 
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 تغلق كافة معابر الضفة وغزة ألربعة أيام بسبب األعياد اليهودية "إسرائيل" .11
لطات االحتالل اإلسرائيلي إغالقا شامال على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فرضت س رام هللا:

وقال الناطق باسم  بدأ يوم أمس، ويستمر لمدة أربعة أيام، بسبب االحتفاالت بأحد األعياد اليهودية.
جي  االحتالل، إن طوقًا أمني ًا فرض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة قرب نهاية 

وبموجب الطوق األمني، فرض اإلغالق على كافة معابر الضفة  يد العر " لدى اإلسرائيليين."ع
 وغزة، المخصصة لدفراد والبضائع، باستثناء الحاالت اإلنسانية والطارئة فقط.

 29/9/2018، لندن، القدس العربي
 

 هيئة مسيرات العودة تدعو لرفع العقوبات عن غزة .11
هيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى ضرورة رفع دعت ال طالل النبيه: - غزة

العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتهيئة األجواء إلتمام المصالحة الوطنية ومواجهة "صفقة 
القادمة  28وأعلنت الهيئة في ختام فعاليات جمعة "انتفاضة األقصى" أن شعار الجمعة الز  القرن".

ر الحصار ستحمل شعار "الصمود والثبات"، متوجهة بالتحية ألهالي قطاع من مسيرات العودة وكس
وشددت الهيئة في مؤتمرها الصحفي، بمخيم العودة، شرقي  غزة لمشاركتهم الفاعلة في المسيرات.

بداعات الشباب الثائر حتى تحقيق  مدينة غزة، على استمرار المسيرات بأدواتها الشعبية والسلمية وا 
 ة وكسر الحصار.أهدافها بالعود

 28/9/2018، فلسطين أون الين
 

صابة نحو ألف آخرين خالل األسبوعين الماضيين شهيداا  12"أوتشا":  .11  وا 
مواطنا استشهدوا،  12قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لدمم المتحدة "أوتشا" إن  :القدس

وبين  مبان في الضفة الغربية. 10وأصيب نحو ألف آخرين، بينما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
سبتمبر الجاري، أن تسعة  أيلول/ 24-11"أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين الذي يغطي الفترة من 

آخرون  829مواطنين، بينهم ثالثة أطفال، استشهدوا خالل مسيرات العودة في قطاع غزة، وأصيب  
 طفاًل، وست  نساء. 97هم مصابًا منهم إلى المستشفيات، ومن بين 629بجروح، ُنقل 

طفاًل، بجروح في مواجهات مع قوات االحتالل في  56مواطنين أصيبوا، بينهم  103وبين التقرير أن 
عدة قرى وبلدات في محافظات الضفة الغربي. ولدسبوع الثاني على التوالي، أطلقت قوات االحتالل 

الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية في مدينة  قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة مدرسة تقع في المنطقة
 طفاًل ومعل م واحد باالختناق. 49الخليل، ما أدى إلصابة 
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عملية اقتحام وتفتي  في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما أدى إلصابة  132ونف ذت قوات االحتالل 
 طفاًل. 15مواطنا، بينهم  128مواطنا، كما اعتُقل  15

مباٍن في المنطقة المصنفة )ج( في  10أجبرت أشخاصًا، على هدم وهدمت سلطات االحتالل، أو 
 الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحجة افتقارها لرخص البناء التي تصدرها.

 28/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ونروا"األ العودة يعقد ندوة حول األوضاع في غزة وأزمة "مركز  .15
العودة الفلسطيني، المقرر الخاص لحقوق اإلنسان لدراضي الفلسطينية  استضاف مركز: جنيف

المحتلة مايكل لينك، لمناقشة األوضاع في قطاع غزة، وذلك ضمن ندوة خاصة عقدها المركز داخل 
 قصر األمم المتحدة بجنيف على هام  الدورة التاسعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان.

انية التي آلت إليها أحوال الفلسطينيين في ظل استمرار مسيرات العودة وناقشت الندوة األوضاع الميد
وكسر الحصار في قطاع غزة للمطالبة بحق العودة، وتشديد وطأة الحصار اإلسرائيلي وفرض مزيد 
من القيود على الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية خاصة مع قطع التمويل األمريكي عن وكالة 

"لينك" في اتصال عبر الفيديو كونفرنس، الحضور على المعطيات التي رصدها  وأطلع ونروا".األ"
 لجهة الواقع االجتماعي واالقتصادي في غزة، محذرا من تداعيات خطيرة على غزة.

 28/9/2018، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يغلق طريقين شمالي الضفة لتنظيم "ماراثون للمستوطنين" .16
رائيلية، يوم الجمعة، طريقين رئيسيين شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ أغلقت سلطات االحتالل اإلس

لتنظيم ماراثون رياضي للمستوطنين اليهود، بحسب مسؤول فلسطيني. وأكد المسؤول ملف 
اإلسرائيلي أغلق الطريق الواصلة بين  االحتاللاالستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، أن جي  

هللا ونابلس. واعتبر أن تنظيم الماراثون داخل أراضي الضفة "رسالة  سلفيت ونابلس، والطريق بين رام
 سياسية، ومحاولة شرعنة للمستوطنات، ووجود المستوطنين". 

 28/9/2018، 48عرب 
 

 شرم الشيخ" في صفقة القرن"السيسي يعرض استضافة مفاوضات "األخبار":  .17
لذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح اللقاء العلني الثاني في نيويورك ا: جالل خيرت -القاهرة 

السيسي، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان حافاًل، إذ ناق  قضايا عدة وتضمن حديثًا 
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إسرائيليًا عن رغبة في لقاءات رسمية أخرى في القاهرة وشرم الشيخ قريبًا، وهو الحديل الذي رهنه 
  سوية مع السلطة الفلسطينية.السيسي بضرورة وجود تقدم في محادثات الت

تقول مصادر مطلعة لز"األخبار" إن اللقاء تم بطلب إسرائيلي، فيما تمسك السيسي بأن ٌيجرى في مقر 
إقامته وليس في مبنى األمم المتحدة. وبينما قالت المصادر اإلسرائيلية إن اللقاء ناهز الساعتين، 

اقشات روتينية، لكن النقطة األهم أن السيسي جد د نفت المصادر ذلك، قائلة إنه كان قصيرًا وشهد من
الدعوة ألن تستضيف شرم الشيخ المفاوضات الخاصة بز"صفقة القرن" بعد إجراء التعديالت على 

  التصور األميركي، محددًا كانون الثاني/ يناير المقبل موعدًا مناسبًا لالستضافة.
بداء "حسن النية" وبشأن غزة، طلب الرئيس المصري من "ضيفه" تخفيف ال ضغوط على قطاع غزة وا 

في التعامل مع حركة "حماس"، في ظل الرعاية المصرية للمفاوضات مع الحركة عبر جهاز 
كما  -لم تفصح عنها المصادر  -"المخابرات العامة". لكن نتنياهو وضع اشتراطات في هذا الشأن 

. كذلك، ناق  االثنان التنسيق شدد على أنه لن يتردد في "الرد بعنف" على أي هجوم من غزة
 اإلسرائيلي على الحدود ومواجهة تنظيم "داع " في شمال سيناء.  -المصري 

هنا وجه السيسي الشكر إلى نتنياهو على التنسيق خالل الشهور الماضية، خصوصًا السماح بإدخال 
المحددة في اتفاقية الجي  المصري أسلحة ثقيلة إلى المنطقة المصنفة "ج" على الحدود فوق األعداد 

 كامب ديفيد، كما شكره على إنهاء أزمة الغاز عبر "صيغة توافقية".
 28/9/2018األخبار، بيروت، 

 
 شيخ األزهر: الخالفات والتفتت سبب ضياع القدس .18

أحمد الطيب، شيخ األزهر، على محورية قضية القدس بالنسبة للمسلمين في العالم،  .القاهرة: أكد د
قضية القدس ستبقى حية في قلوب المسلمين، حتى يتم استردادها من أيدي مشيرا إلى أن "

الغاصبين". وكان شيخ األزهر يتحدل أمس للفضائية المصرية، حيل اكد إن ضعفنا هو مصدر قوة 
الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا الضعف يرجع إلى الخالف والتفتت، وقال الطيب إن القدس 

مدينة سالم إال تحت الحكم اإلسالمي، الفتا إلى قيام سلطات االحتالل  على مر التاريخ، لم تكن
"اإلسرائيلي" خالل األيام األخيرة بإجالء خمسين أسرة مقدسية من منازلهم، بحجة أنهم ال يملكون 
تصاريح بناء، وهو ما يجعلنا أمام تشريد أسر كاملة، بما فيها من أطفال ونساء، وقال الطيب إن 

 راء يدل على أننا ال نعي  حسبما يقال، عصر الحريات وحقوق اإلنسان.مثل هذا اإلج
 29/9/2018الخليج، الشارقة، 
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 مليون دوالر 60إلى "األونروا" الصفدي: جهود األردن نجحت في تقليص عجز  .19
كشف وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي خالل مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"،  :نيويورك

عن جهود المملكة لدعم وكالة    االجتماعات العامة لدمم المتحدة في نيويوركالجمعة، على هام
وأوضح أن جهود األردن نجحت في  أونروا، بعد أن قررت الواليات المتحدة وقف معوناتها إليها.

مليون دوالر حاليا، كما أكد أن  60مليون دوالر بداية العام إلى  440تقليص عجز الوكالة من 
مليون  122ا جرى الخميس في األمم المتحدة أسفر عن جمع تبرعات إضافية بقيمة اجتماعا دولي

وتابع "تعاملنا مع أزمة هذا العام، لكن ماذا يمكن أن يحدل العام المقبل وما بعده، كيف نجد  دوالر.
تخطيطا ماليا طويل المدى؟ كانت إحدى األطروحات التي وضعناها بالتعاون مع شركائنا بحل دعم 

ألف طالب فلسطيني سيجدون غرفا  500سنوات، حتى ال نجد أنفسنا نسأل إذا ما كان  5 لمدة
 دراسية يذهبون إليها أم ال".

ولدى سؤاله عن "صفقة القرن" التي تقول الواليات المتحدة إنها تعمل عليها إلحياء عملية السالم في 
 يلها.الشرق األوسط، قال الصفدي إن واشنطن لم تطلع المملكة عن تفاص

 29/9/2018الغد، عمان، 
 

 لألردن  لألونروا يهددكي يتوقف الدعم األمر ": ناشونال إنترست" .11
أوضح مقال صادر في موقع مجلة ذي ناشونال إنترست األميركية أن توقف الواليات المتحدة عن 

 .المساعدة المالية لوكالة أونروا يهدد األردن ويجعله يواجه اضطرابات اقتصادية واجتماعية
وقال الكاتب ماثيو ريزاينر إن مملكة األردن قد تعاني من أعباء اجتماعية كبيرة إذا كانت غير قادرة 
على توفير الخدمات الكافية لالجئين فيها، وفي حال اعتبر الفلسطينيون أن عم ان غير راغبة في 

لى الجنسية فإن تقديم الخدمات الالزمة والمطلوبة إلى هؤالء الالجئين المحرومين من الحصول ع
 التوترات طويلة األمد بين الفلسطينيين واألردنيين األصليين يمكن أن تطفو على السطح.

وال يتوقف األمر عند هذا الحد، فإن العداء قد يتزايد تجاه الالجئين إذا ما بدأ المواطنون األردنيون 
لى اقتصادهم ويساهمون في في اعتبار أن الالجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون عبئا مضاعفا ع

 تراكم الديون الوطنية.
وعلى الرغم من أن األردن لطالما ظل صامدا كمثال على االستقرار بمنطقة مضطربة، فإن القلق 
االقتصادي المصحوب بأزمتي البطالة والديون والعدد الكبير من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 

لخوف من تأثيرات ذلك على المجتمع األردني المدني مشروعا السابقين العائدين للبالد عوامل تجعل ا
ويخلص كاتب المقال إلى أن قرار واشنطن الذي وصفه "بقصير النظر" لم  على المدى الطويل.
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يقتصر على تهديد الوضع الصحي واالقتصادي ورفاهية ماليين الفلسطينيين وجعلها في خطر، بل 
 ذي يعد واحدا من أهم حلفاء الواليات المتحدة اإلقليميين.يهدد أيضا بإلحاق ضرر دائم باألردن ال

 28/9/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 صواريخ في بيروتحزب هللا نياهو بتطوير تانقسام على اتهامات ن .11
باستثناء ما غر د به وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية جبران باسيل عبر : بيروت

عيد اإلسرائيلي بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورواية الناطق باسم "تويتر" ردًا على التص
الجي  اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي عن الصواريخ الدقيقة التي بات "حزب هللا" يمتلكها ويخزنها في 

وكان باسيل قال من نيويورك بعد كالم  لبنان، تجنب المسؤولون في لبنان أمس التعليق على األمر.
ر االعتداء، وِمن على منبر الشرعية الدولية نتانياهو : "ها هي إسرائيل مجددًا تختلق الذرائع لتبر 

 تحضر النتهاك سيادة الدول، متناسيًة أن لبنان دحرها وهزم عدوانها".
وفيما امتنع المسؤول اإلعالمي في الحزب محمد عفيف عن التعليق، قال وزير "حزب هللا" في 

د فني  في تصريح إلى الوكالة "المركزية": "لنترك نتانياهو مع أكاذيبه حكومة تصريف األعمال محم
وأوهامه. ليتحد ل بما يشاء وُيحر ض بالطريقة التي يريد. نكتفي بالقول إن المقاومة لديها قدراتها كما 

هللا، ونحن معنيون بالتصد ي للعدوان اإلسرائيلي وألي  عب ر عنها األمين العام السيد حسن نصر
واعتبر أن "اإلسرائيلي يعرف تمامًا ماذا ينتظره إذا أقدم على أي عدوان  اعتداء جديد على لبنان".

ذا لم يعرف سيفاجأ".  ضد لبنان. وا 
ئيلي أنه ردد في المقابل، قال القيادي في "تيار المستقبل" مصطفى علو  لز"الحياة": "ما قاله اإلسرا

هللا عن الصواريخ الدقيقة، بالتالي هذا من الناحية العسكرية نوع من التخلف  كالم السيد نصر
العسكري، إذ يجري كشف هذه الصواريخ من جانب حزب هللا، إال إذا كان الحزب يسعى إلى نوع 

 من البروباغندا، واستفاد منها اإلسرائيلي لكي يبرر اعتداءاته".
 29/9/2018، الحياة، لندن

 
 1994إقرار إسرائيلي باغتيال مقاوم من حركة أمل عام  .11

تقرير جديد للجي  اإلسرائيلي، مسؤوليته عن واحدة من عمليات االغتيال التي  : كشفيحيى دبوق
نفذها ضد المقاومين، وتحديدًا ضد كادر مقاوم من حركة أمل، كان ينشط في تشكيالتها في 

 المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مدينة صور.تسعينيات القرن الماضي، في 
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الشهيد هو عبد الرضا سليمان عبد الرضا، من بلدة العامرية، الواقعة على الخط الساحلي إلى 
الجنوب من مدينة صور. كادر في صفوف المقاومة، من المجاهدين األوائل في تشكيالت حركة 

ر قبل أيام في صحيفة "إسرائيل اليوم"، عبر في تقرير الجي  اإلسرائيلي المنشو  أمل ضد االحتالل.
مراسلها للشؤون العسكرية يؤاف ليمور، تأكيد على أن قرار "تصفية" عبد الرضا جاء بعد دراسة 
مستفيضة من قبل االستخبارات العسكرية وكبار المسؤولين األمنيين في حينه، خلصت إلى ضرورة 

سبب فيها، وتحديدًا نشاطه في الدعم اللوجستي "التخلص" منه ومنعه من مواصلة األضرار التي يت
 وتخزين األسلحة والعبوات، تمهيدًا لتنفيذ عمليات ضد المواقع والدوريات اإلسرائيلية.

"الضرر"، كما يرد في التقرير، لم يكن يتعلق فقط بتمكين مجموعات حركة أمل التي كانت تنشط في 
نشاط الشهيد اللوجستي إلى دعم كل تشكيالت حينه ضد االحتالل في منطقة جنوب صور، بل امتد 

 المقاومة على اختالفها، ومن بينها أيضا تشكيالت تابعة لحزب هللا.
 29/9/2018األخبار، بيروت، 

 
 ومساعدة األشقاء الفلسطينيين أردوغان: سنواصل القيام بما نراه صواباا  .11

قف دول المنطقة حيال خطة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بالده تولي أهمية لموا
 4السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي سيعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب في غضون 

جاء ذلك في حديثه للصحفيين على متن الطائرة، خالل مغادرته الواليات المتحدة متجها إلى  أشهر.
وردا على سؤال حول موقفه من خطة  تحدة.ألمانيا، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة لدمم الم

ترامب الذي أعرب عن تأييده لحل الدولتين، قال أردوغان "من المهم بالنسبة إلينا رؤية من سينخرط 
وأضاف: "يتعين النظر  في هذه الخطة ودورهم فيها، هناك بعض األقاويل لكن ال نعلم مدى جديتها".

والبحرين، ومصر، وما هو الموقف الذي سيتخذه  كيف ستتحرك دول مثل اإلمارات، والسعودية،
 وتابع: "سنواصل القيام بما نراه صوابا، ومساعدة األشقاء الفلسطينيين". األردن؟".

 28/9/2018األيام، رام هللا، 
 

 مركز اهتمامات الدول العربية ككل وال يمكن تجاوزها قضية فلسطين :ية"قطر الخارجية "ال .11
ية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية القضية الفلسطينية شد د وزير الخارج :نيويورك

مركز اهتمامات دولة قطر والدول العربية ككل وال يمكن “بالنسبة لبالده، مشيرا إلى أنها في 
، مضيفا أنه إذا تم تجاوز القضية الفلسطينية في خطابات بعض الوفود خالل اجتماعات ”تجاوزها
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فال يمكن تجاوزها شعبيا إذ إن القضية الفلسطينية في قلوب الشعوب “م المتحدة الجمعية العامة لدم
 ”.العربية كافة

في نيويورك، حول تراجع ” القدس العربي“جاءت تصريحات الوزير القطري ردا على سؤال مراسل 
 للجمعية العامة لدمم 73ذكر القضية الفلسطينية في كلمات بعض الوفود العربية خالل الدورة 

الكل “وقال آل ثاني خالل مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة، إن  .نيويوركالمتحدة المنعقدة في 
 ”.يبحل عن حل عادل وحل مستدام يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني

 29/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 حق ق أهدافه "األونروا": مؤتمر دعم العربية الجامعة .15
األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، النتائج التي انتهي  ثمن السفير حسام زكي، القاهرة:

إليها االجتماع الدولي الخاص لدعم وكالة األمم المتحدة لغول وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"أونروا"، الذي عقد على هام  الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لدمم المتحدة بنيويورك، مشيرًا 

جتماع "حقق أهدافه في الرد على الحملة التي تعرضت لها الوكالة خالل الفترة الماضية، إلى أن اال
 وأعاد تذكير العالم بالمهمة األخالقية واإلنسانية الخاصة برعاية الالجئين الفلسطينيين".

لى وانتهى االجتماع الذي دعت له المملكة األردنية الهاشمية بالتنسيق مع عدد من الدول المانحة، إ
مليون دوالر أمريكي، وهو األمر الذي حظي  100جمع مساهمات جديدة لدعم الوكالة، تزيد على 

 باالرتياح من جانب منظمي االجتماع وأعضاء المجلس االستشاري للوكالة.
وقال زكي إن المؤتمر استهدف التأكيد على األولوية السياسية المتقدمة التي يجب أن تتمتع بها 

تحدة لغول وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أجندة العمل الدولي وكالة األمم الم
 واإلقليمي.

وأضاف أن االتهامات التي وجهت للوكالة، استهدفت تبرير قرار أمريكي متسرع وغير مدروس بوقف 
 التمويل، دون أدنى اعتبار لدبعاد اإلنسانية المترتبة عليه.

 29/9/2018، الشارقة، الخليج
 

 بحيازة مخزن سري نووي لها "إسرائيل"رفض اتهامات ران تإي .16
إسرائيل لطهران بحيازة  اتهاماتوكاالت: رفض وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف الجمعة ال

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "لن يؤدي أي عرض هواة أبدا إلى  مخزن سري لدسلحة النووية.
ام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا لدسلحة النووية )سريا( إخفاء واقع أن إسرائيل هي النظ
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ودعا إسرائيل إلى فتح برنامجها "غير الشرعي لدسلحة النووية" أمام مفتشين  و)غير معلن(".
وكان وزير الخارجية اإليراني يرد على ما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو  دوليين.

المتحدة بأن إيران تملك "موقعا سريا لتحزين مواد  لدممأمام الجمعية العامة  الخميس في خطابه
 نووية" مدعما أقواله بصور.

 29/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 إسرائيليين يعتذر عن لوحة إعالنية تظهر جنوداا  اإليرانية رئيس بلدية شيراز .17
ن رئيس بلدية مدينة إيرانية قدم اعتذارا عن "تسنيم" المحافظة الجمعة أ أنباءوكاالت: أوردت وكالة ال

 لوحة اعالنية تظهر بالخطأ جنودا إسرائيليين مع أن الهدف منها كان ذكرى الحرب العراقية اإليرانية.
وكتبت الوكالة ان لوحة اإلعالنات تم وضعها في شيراز وتظهر ثالثة جنود من الذكور يقفون على 

 ة ملحمية فارسية.نتوء صخري إلى جانب اقتباس من قصيد
لكن الصورة التي خضعت لعملية مونتاج كانت في الواقع لجنود إسرائيليين، وفقا لتسنيم، وتمت ازالة 

وتم سحب اللوحة من المدينة الواقعة في جنوب غرب إيران ليل األربعاء  جندية من الصورة األصلية.
رئيس البلدية حيدر اسكندربور قوله إن ونقلت الوكالة عن  وقدم رئيس بلديتها اعتذارا اليوم التالي.

 "ارتكاب خطأ بوضع مثل هذه اللوحة الكريهة خالل أسبوع الدفاع المقدس أمر ال يغتفر".
 29/9/2018القدس العربي، لندن، 

 
 معاريف": كوشنير وغرينبالت وفريدمان يتعمدون إذالل الفلسطينيين" .31

الثالثززي: جاريززد  أنعبريززة، يوسززي ميلمززان، يززرى المحلززل السياسززي فززي صززحيفة معززاريف ال :وكززاالتال
جيسززززون غززززرينبالت وديفيززززد فريززززدمان، الززززذين يقززززودون مززززا ُيسززززمى بالعمليززززة السززززلمية بززززين و كوشززززنير، 

اإلسززرائيليين والفلسززطينيين، بحسززب الُمحلززل اإلسززرائيلي، لهززم ميزززة ُمشززتركة: فكززر ُمحززاِفظ ترامبززي ودعززم 
تعبيره، بكلماٍت أخرى، إنهم صهاينة أكثر من هرتسل،  حد   لليمين والقومية اإلسرائيلية المتطرفة، على
وتزابع قزائاًل إن كوشزنير هزو صزهر الزرئيس دونالزد ترامزب،  وكاثوليك أكثزر مزن قداسزة البابزا فزي رومزا.

مستشاره الكبير والرجزل الزذي يهمزس فزي إذنزه، وفزي إطزار أمزوٍر أخزرى فهزو مسزؤول عزن سياسزته فزي 
هززو مبعززول اإلدارة الخززاص للنزززاع اإلسززرائيلي والفلسززطيني، وفريززدمان الشززرق األوسززط، أمززا غززرينبالت ف

هو سفير الواليات المتحدة في إسرائيل، كلهم يهود ترعرعوا في التربة نفسها، تعلموا في مدارس دينيزٍة 
 ."إسرائيل"ثانويٍة في الواليات المتحدة، وغرينبالت أنهى أيضًا دراسته في مدرسٍة دينيٍة في 
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- ل اإلسززززرائيلي إن الززززثالل هززززم مززززن يصززززمم السياسززززة األمريكيززززة فززززي النزززززاع اإلسززززرائيليويززززرى الُمحلزززز
 .CIA الفلسطيني، ال وزارة الخارجية، وال البنتاغون وال الز

عالوًة على ما ُذكر آنفًا، تابع الُمحلل ميلمان قائاًل إن كوشنير ورفيقاه وجها الضربة تلو األخزرى إلزى 
فعززالهم هززذه توقفززت الواليززات الُمتحززدة فززي واقززع األمززر عززن االدعززاء بأنهززا السززلطة الفلسززطينية، وانهززم بأ

 وسيط نزيه، هذا إذا كانت كذلك في أي مرٍة على اإلطالق، على حد تعبيره، وسيطا نزيها. 
 29/9/2018 ،الغد، عم ان

 
 تحذر من التفر د بالقضية الفلسطينيةيالفروف  .31

سززيرغي الفززروف، مسززاء الجمعززة، مززن التفززر د بعمليززة  األناضززول: حززذ ر وزيززر الخارجيززة الروسززيوكالززة 
 تسوية القضية الفلسطينية، ومن االستفزاز فيما يتعلق باألزمة السورية.

جززاء ذلززك فززي كلمززة ألقاهززا الفززروف أمززام جلسززة للنقززا  بالجمعيززة العامززة لدمززم المتحززدة، شززن  خاللهززا 
 تحديات الرئيسة التي يواجهها العالم.هجومًا على السياسات التي تنتهجها الدول الغربية إزاء ال

واتهزززم الزززوزير الروسزززي، الغزززرب )دون تسزززمية دول بعينهزززا(، بزززز"االبتزاز السياسزززي واسزززتخدام الضزززغوط 
وحززذ ر فززي كلمتزززه مززن التفزززرد بعمليززة تسزززوية  االقتصززادية والقززوة الهمجيزززة" مززن أجزززل تحقيززق مصزززالحه.

ة األمريكيزة. وأوضزح قزائاًل "يتعزين علينزا جميعزا أال القضية الفلسطينية، في إشارة إلى الواليزات المتحزد
نغززض الطززرف عززن القضززية الفلسززطينية التززي طززال أمززدها، وأحززذر مززن التفززرد بعمليززة التسززوية الخاصززة 

 كما انتقد انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي. بها".
  29/09/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل" بخرق القانون الدولية... وتتهم لسوري 300ريخ أس روسيا تبدأ تسليم صوا .42

أعلززن وزيززر الخارجيززة الروسززي سززيرغي الفززروف أن موسززكو بززدأت بالفعززل تسززليم  :وكززاالتوال ،الجزيززرة
في مزؤتمر صزحفي  ،واتهم الفروف الصاروخية لنظام الرئيس السوري بشار األسد. 300منظومة أس 

 ،للجمعيززززة العامززززة لمنظمززززة األمززززم المتحززززدة 73 اعززززات الززززدورة الزززززبنيويززززورك الجمعززززة علززززى هززززام  اجتم
 بخرق القانون الدولي وقرارات مجلس األمن من خالل انتهاك األجواء السورية واللبنانية. "إسرائيل"

باسزتهداف مواقزع قريبزة مزن مطزار بيزروت حزذر الزوزير  على تهديدات إسرائيلية صدرت مزؤخراً  وتعليقاً 
 ستهداف لبنان أو تهديد مجالها الجوي.الروسي تل أبيب من ا

 29/9/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ونروا"األ مليون يورو إضافية لدعم " 40  .46
 مليون يورو، لوكالة األونروا. 40أعلنت المفوضية األوروبية، عن دعم إضافي بقيمة  :نيويورك

للجمعيززة العامززة  73 الزززجززاء ذلززك خززالل االجتمززاع الززوزاري ألونززروا، والززذي جززرى علززى هززام  الززدورة 
 لدمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة.

ِثل األعلزى لالتحزاد األوروبزي للشزؤون الخارجيزة والسياسزة األمنيزة، نائزب رئزيس المفوضزية  وأكدت الُمم 
األوروبية فيدريكا موغريني، دعم االتحاد األوروبي السياسزي والمزالي لدونزروا، مشزيرة إلزى أن مجمزوع 

 التحاد والدول األعضاء خالل السنوات الثالل الماضية وصل إلى أكثر من مليار يورو.ُمساهمة ا
 28/9/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليون دوالر 68ونروا": انخفاض عجزنا المالي إلى األ " .42

وفي  مليون دوالر. 68ونروا أن مقدار العجز في ميزانيتها لهذا العام تقل ص إلى األأعلنت وكالة  :غزة
عزدنان أبزو حسزنة، إن االجتمزاع  اونزرو األقزدس بزرس، قزال المستشزار اإلعالمزي لرئاسزة لوكالة حديل 

فززي نيويززورك، برعايززة أردنيززة وتركيززة ويابانيززة  27/9/2018 الززذي عقززد الخمززيس ،الخززاص لززدعم الوكالززة
، ونززززروااألمليززززون دوالر لززززدعم موازنززززة  118وسززززويدية والمجموعززززة األوروبيززززة، أسززززفر عززززن جمززززع مبلزززز  

وأشزار إلزى أن العديزد مزن الزدول  مليزون دوالر. 68إلزى  186لينخفض بذلك العجز المالي للوكالة مزن 
 .ونروا الحقاً دأعلنت خالل االجتماع بأنها ستحدد تبرعاتها اإلضافية ل

 28/9/2018 وكالة قدس برس،
 

 خيميونمرشح جمهوري يتهم منافسه الفلسطيني باإلرهاب ويقول إن جده قاد عملية  .43
 250تهامزه فزي الشزهر الماضزي باسزتخدام ا نشر النائب دنكان هنتزر الزذى تزم   رائد صالحة: -واشنطن

يززززربط فيززززه خصززززمه  ألززززف دوالر مززززن أمززززوال الحملززززة االنتخابيززززة لتغطيززززة مصززززاريف شخصززززية إعالنززززاً 
ل "جده منافسه عمار كامبا نجار يحاول اختراق الكونجرس، وقا أنوزعم هنتر  الديمقراطي باإلرهاب.

 هو العقل المدبر لمجزرة ميونخ األولمبية، والده قال إنهم يستحقون الموت".
وتضززمن اإلعززالن التلفزيززون ادعززاءات ومزززاعم تهززدف للتشززوي  علززى الحملززة االنتخابيززة للنجززار إذ قززال 

األمريكيزززة وجماعزززة اإلخزززوان  –..يزززتم دعمزززه مزززن قبزززل مجلزززس العالقزززات اإلسزززالمية ." :أحزززد المعلقزززين
 ".مين، هذه خطة منسقة تماماً المسل

وحاول كامبا النجار، وهو من أصول فلسطينية ومكسيكية، النأي بنفسه عزن مشزاركة جزده فزي عمليزة 
رياضززي إسززرائيلي، وقززال فززي تصززريحات سززابقة لصززحيفة هززآرتس  11ميززونخ التززي أسززفرت عززن مقتززل 
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 أتمكزنن الحزادي والعشزرين، لزن يعزي  فزي القزر  أمريكيزاً  "بصفتى مواطناً  :2018اإلسرائيلية في شباط/ 
مجلزس العالقزات اإلسزالمية  إن وندد النجار بشزدة بزاإلعالن قزائالً  ."من فهم الدوافع وأعمال جدي أبداً 
عالقزة  أيإلزى انزه ال يوجزد  األمريكية )كير( قد نفى وجود أي صالت بالجماعزات اإلرهابيزة مشزيراً  –

 له مع جماعة اإلخوان المسلمين.
 وتزززروج لحزززل   "إسزززرائيل"تؤيزززد  ير، هزززو مسزززارعة جماعزززة جزززي سزززتريت اليهوديزززة، التزززالطريزززف فزززي األمززز

للقززول إنهززا فخززورة بتأييززد النجززار فززي مواجهززة الهجمززات المسززتهترة  اإلسززرائيلي - الززدولتين للنزززاع العربززي
والسخيفة من النائب هنتر، وقالت الجماعة إن النجار هو أمريكي التيني عربي ملتزم بشدة بالسياسزة 

 .لخارجية البراغماتيةا
 29/9/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 حماس ومصر: عام على جني الحصرم!   .11

حاولت المخابرات المصرية اإليضاح قواًل وفعاًل لقيزادة حمزاس إنزه ال بوابزة لغززة  :هاني إبراهيم -غزة 
نززه ال داعززي حتززى ألي جززوالت خارجيززة لقيززادة المكتززب السي اسززي مززا دامززوا إلززى العززالم سززوى القززاهرة، وا 

باستضززافة مصزززر، كمزززا أنزززه ال داعزززي السزززتفزاز األميززركيين بعزززدما وضزززع إسزززماعيل هنيزززة علزززى قائمزززة 
اإلرهزاب. تعززاٍط أمنززي  لززم يغززطِ  علزى الجولززة الخارجيززة فحسززب، بززل علزى مجمززل التواصززل مززع الحركززة، 

 حتى في أيام الصلح وتحسن العالقات.
هزززا للسزززلطات المصزززرية، بمزززا فزززي ذلزززك حزززل "اللجنزززة مزززر ت سزززنة علزززى تسزززليم حركزززة حمزززاس جميزززع أوراق

اإلداريززة" التززي شززكلتها الحركززة إلدارة قطززاع غزززة، وتنفيززذ التعهززدات األمنيززة علززى الحززدود مززع سززيناء، 
إضافة إلى الموافقة على ربط جميع ملفزات غززة بالمصزريين، علزى أمزل إيجزاد حزل للواقزع االقتصزادي 

لغطززاس، كمززا يقززول المثززل، إذ تنب هززت حمززاس متززأخرة إلززى أن واإلنسززاني المتززدهور. لكززن المززاء كززذ ب ا
السراب المصري يأخذها لتسير في دوامة من حرق الوقت لمصلحة إسرائيل التي ال ترغزب فزي تغييزر 
الواقززع إال بأثمززان باهظززة، وأيضززًا لمصززلحة الواليززات المتحززدة التززي تريززد فززرض رؤيتهززا المسززم اة "صززفقة 

 القرن" على الفلسطينيين.
 
 لنظرة األمنية تحكما

المشكلة منذ البداية هي أن النظزرة المصزرية التاريخيزة إلزى غززة توصزف بأنهزا أمنيزة، ولزيس مزن دليزل 
قززوي علززى ذلززك سززوى أن مززن يتززابع هززذا الملززف هززو جهززاز "المخززابرات العامززة"، ونززدر أن تجلززس وفززود 

بعت حمزاس منزذ أكثزر مزن عزام الحركة مع ممثل مزن وزارة الخارجيزة أو الرئاسزة. أمزا المخزابرات، فأشز
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بوعزود كبيزرة، لكزن شزيئًا ملموسزًا لزم يحزدل سزوى فززتح معبزر رفزح البزري منزذ أيزار/ مزايو الماضزي، فززي 
خطزززوة ال تززززال مترافقزززة مزززع مضزززايقات متعمزززدة تجعزززل السزززفر مزززن خاللزززه معقزززدًا، فيمزززا تزززرى األوسزززاط 

شزف الهزدف مزن فتحزه، "رغزم أنزه الفلسطينية أن ربط فتح المعبر بهدوء الوضع على حزدود القطزاع يك
 يبقى حقًا إنسانيًا ووطنيًا".

خالف الوعود لزيس حصزيلة جولزة الحزوارات الماضزية فحسزب، إذ إنزه قبزل أسزابيع علزى حزل "اللجنزة  وا 
سززنوات علززى تشززكيل حكومززة "الوفززاق الززوطني" واعتبرتهززا السززلطة تمثززياًل  3اإلداريززة" )أُعلنززت بعززد نحززو 
عد المصريون الوفود الحمساوية بأن حل اللجنة سيؤدي إلى رفزع العقوبزات واضحًا لز"حكومة الظل"( و 

التي فرضتها رام هللا على غزة في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ثم إنجاز ملزف المصزالحة وتلبيزة 
االحتياجززات اإلنسززانية، لكززن أيززًا مززن ذلززك لززم يحززدل، بززل زادت العقوبززات وتعرقلززت المصززالحة بعززد أن 

ات قلياًل، في ظل تخلزي القزاهرة عزن تعهزدها بزإلزام السزلطة بالسزير فزي الخطزوات المتفزق سارت الحوار 
عليها، رغم التوقيع على ذلك في إعالن شهير في العاصمة المصرية. ومن تلك الوعود أيضًا تشكيل 
ززر المصززريون ذلززك حتززى إتمززام المصززالحة، رغززم عشززرات الجلسززات  حكومززة وحززدة وطنيززة فصززائلية، وأخ 

 اس و"فتح" بحضور فصائلي. بين حم
بعد هذا كله، دخلت العالقة بين المصريين وحماس منعطفات عزدة، فزي ضزوء تغييزر المسزؤولين عزن 
الملف الفلسطيني، سواء بعد تغيير وزير المخزابرات نفسزه خالزد فزوزي وحلزول عبزاس كامزل مكانزه، أو 

ق بزدياًل مزن اللزواء سزامح نبيزل(. مسؤول الملف الفلسطيني داخل الجهزاز )حزل اللزواء أحمزد عبزد الخزال
وبعيدًا عن الملفات التي لها عالقة بالسلطة الفلسزطينية أو الجانزب اإلسزرائيلي، حققزت حمزاس للقزاهرة 
طلبات كثيرة، وال سيما في المواضيع األمنية، مثل ملف محاربة تنظيم "والية سزيناء". وتقزول مصزادر 

ريين، بمززا فززي ذلززك المنطقززة العازلززة داخززل الحززدود فززي الحركززة إن األخيززرة نفززذت جميززع مطالززب المصزز
الفلسطينية، ما تسب ب في إعالن الوالية تكفير الحركة وتهديدها في إصدارات عدة، فضاًل عزن تفجيزر 
انتحاري في أفراد من "كتائزب القسزام". فزي المقابزل، لزم تحصزل حمزاس علزى تسزهيالت أمنيزة أو حتزى 

 في سيناء.إجابة واضحة بشأن مخطوفيها األربعة 
 

 فخ االضطرار
بعزززد عزززام كامزززل بزززدأت تتشزززكل رؤيزززة داخزززل حمزززاس تقزززول بخطزززأ مسزززار التسزززليم للمصزززريين علزززى أمزززل 
الحصول على شيء، رغم أنه جاء اضطراريًا بحكم البعد الجغرافي عن "الدول الصديقة"، إضافة إلزى 

بهززت الحركززة إلززى كززون مصززر أحززد أضززلع الحصززار علززى القطززاع. كمززا أنززه بعززد "تجريززب المجززر ب" تن
ضرورة وجود أداة تضغط بها على المصريين دائمًا، أو حتى االحتالل اإلسرائيلي، لإلسراع في انجاز 
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الملفات. ففي السابق، كانت تستخدم ورقة الالعبين اإلقليميين )قطر وتركيا( لتجاوز الدور المصزري، 
أيضززًا لززم يثبتززوا أنفسززهم كوسززطاء  لكززن هززذا الخيززار واجززه غضززبًا مصززريًا، فضززاًل عززن أن هززؤالء الرعززاة

 ناجحين بينها وبين إسرائيل.
واآلن ال تجد حماس وسيلة للضزغط سزوى التصزعيد التزدريجي للمظزاهرات علزى الحزدود، وثانيزًا التمن زع 
عن الذهاب إلى القزاهرة، وهزو مزا قابلتزه األخيزرة بتجديزد الزدعوة، مزع التلزويح بإيقزاف امتيزازات أعطتهزا 

رفح، ثم اضطرت إلى إرسال وفد بقيادة عبد الخزالق )السزبت الماضزي( للقزاء قيزادة  للحركة عبر معبر
الحركة في غزة، حيل أكد قائدها في القطاع، يحيزى السزنوار، للززوار أنزه لزن يزدخل مصزر مزا لزم يعزد 

 المختطفون األربعة.
( 2018/4/13فزززي  3441وسزززبق أن اسزززتعملت حمزززاس هزززذا األسزززلوب فزززي نيسزززان/ أبريزززل )راجزززع العزززدد 

بعززدما انتبهززت إلززى أن الززذهاب آنززذاك إلززى العاصززمة المصززرية لززن يثمززر إال ضززغوطًا متواصززلة عليهززا، 
من دون الضغط على رئيس السلطة محمود عباس، فضاًل عن الرغبزة المصزرية فزي إيقزاف "مسزيرات 

العالقة العودة" من دون ثمن سياسي أو اقتصادي. لكن في الزيارة األخيرة، ومن باب المحافظة على 
االضطرارية مع النظام المصري، أوصلت حماس بلغة ناعمزة )تحزرص الحركزة علزى تجن زب إغضزاب 
المصريين( للوفد المصري رفضها أي  تدخالت يربط فيها بين التهدئزة والمصزالحة، أو أن تجبزر علزى 

 قبول حالة بالهدوء من دون تحقيق مسبق للوعود.
ز"عملية السززالم" فززي الشززرق األوسززط، نيكززوالي مالدينززوف، حتززى حينمززا تقززدم مبعززول األمززم المتحززدة لزز

بعروض تحت مبدأ الهدوء مقابل تحسينات، بزرز غضزب مصزري مزن ذلزك، وطلبزت القزاهرة أن يكزون 
عمزل مالدينززوف عبرهززا أيضززًا. وهززي فززي األسززاس لزم تتززوان عززن أي جهززد فززي محاصززرة قززدرات حمززاس 

عسكرية إلى القطاع عبر سيناء، إذ تزرى القزاهرة أن العسكرية عبر محاربة إدخال األسلحة واألدوات ال
 الحركة لن تفكر في الحرب ما دامت اإلمدادات مقطوعة.

هكزززذا تزززتلخص النتزززائج لزززدى حمزززاس، كمزززا تفيزززد أوسزززاط سياسزززية، بأنهزززا وصزززلت إلزززى اقتنزززاع يفيزززد بزززأن 
داتها المصززريين يعملززون علززى ضززمان أطززول مززدة مززن الهززدوء لمصززلحة إسززرائيل التززي تواصززل اسززتعدا

للحرب المقبلة مع غزة، خاصة بعد إكمال الجدار األرضي المضاد لدنفاق الهجومية والعازل البحري 
، باإلضزززافة إلزززى مضزززاعفة عزززدد "القبزززة الحديديزززة" وفعاليتهزززا، فيمزززا يتوقزززع المصزززريون 2019فزززي نهايزززة 

سزنوات  10 وأجهزة أمزن ومراكزز دراسزات أن تعيزد أي حزرب مقبلزة علزى القطزاع حمزاس إلزى أكثزر مزن
إلزى الخلززف فزي ضززوء الوضزع االقتصززادي الحزالي، وزيززادة علزى ذلززك، أن تعجزز الحركززة عزن اسززتعادة 

 بناء قدراتها طوال هذه السنوات.
 29/9/2018 ،األخبار، بيروت
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 ما الجديد في خطبة عب اس؟ .15
 معين الطاهر

فزي االجتمزاع السزنوي أثارت الحملة اإلعالمية الترويجيزة لخطبزة الزرئيس الفلسزطيني، محمزود عبزاس، 
للجمعيززززة العامززززة لدمززززم المتحززززدة، شززززعوًرا لززززدى كثيززززرين بأن ززززه سيشززززتمل علززززى جديززززد، وأن  هززززذا الجديززززد 
سيتضززمن بالضززرورة قززرارات مصززيرية بشززأن العالقززة مززع االحززتالل الصززهيوني، ومززع الواليززات المتحززدة 

لززرفض المبززدئي للمشززروع ومشززروع رئيسززها "صززفقة القززرن". جديززد ينقززل الموقززف الفلسززطيني مززن إطززار ا
جززراءات عمليززة، تنقززل الوضززع  األمريكززي إلززى حي ززز المواجهززة العمليززة لالحززتالل، عبززر اتخززاذ قززرارات وا 

 الفلسطيني برمته من مرحلة إلى أخرى.
شملت الحملة الدعوة إلى تفويض عباس عبزر إطزالق شزعار "فوضزناك"، والزدعوة إلزى إصزدار بيانزات 

قبزل الخطبزة وبعزدها، وبزدا وكزأن  األمزر بمثابزة اسزتفتاء جديزد علزى شزعبية التأييد والخروج إلزى الشزارع 
الزززرئيس وشزززرعيته، فزززي خضزززم الصزززراع المحتزززدم مزززع حركزززة حمزززاس التزززي أعلنزززت مسزززبًقا رفضزززها هزززذا 
التفويض في اجتماع ألعضائها في المجلس التشريعي، وتطو ر األمر إلى اعتقاالت متبادلزة، طاولزت 

 ربية.عشرات في غزة والضفة الغ
بعد الخطبة، بدا وكأن  الشارع الفلسطيني ُأصيب بصدمة، فهي لم تحقق مزا كزان يرجزوه منهزا، وذهزب 

زه إلزى األمزم 1974بعضهم إلى المقارنة بينهزا وبزين خطبزة الزرئيس ياسزر عرفزات فزي العزام  ، حزين توج 
ولي عزدم إسزقاط غصزن المتحدة حاماًل غصن الزيتون بيد والبندقية باليد األخرى، مناشًدا المجتمزع الزد

ر أو المطلزوب، والزذي جزاء خزارج السزياق، بعزدم  الزيتون من يده، بينما يجد د عباس تعهده غيزر المبزر 
الذهاب إلى أساليب كفاح أخرى وصفها بز "العنف واإلرهاب"، "مهما كانت الظروف". وفي ذلزك إدانزة 

في غزة أو مدن الضفة، وفزي هب اتزه للنضال الفلسطيني في مراحله السابقة، وفي تصد يه لالجتياحات 
رة، وبطوالت أفزراده، ووسزمها باإلرهزاب، فضزاًل عزن أن زه ُيفقزد النضزال الفلسزطيني حقزه المشزروع  المتكر 
فززي اللجززوء إلززى جميززع الوسززائل المتاحززة للمقاومززة ودحززر االحززتالل، ضززمن الظززروف المتاحززة، ويجعززل 

 ل، ولو حتى بالتلويح بها.العدو مرتاًحا إلى فقدان الفلسطينيين تلك الوسائ
ززة تكززرار فززي خطبززة الززرئيس لمواقفززه السززابقة التززي بززات واضززًحا أن  التجززارب واأليززام، وربززع قززرن مززن  ثم 

 المفاوضات والتنسيق األمني، وتطمين الجار الصهيوني، لم تفلح في حصوله على سلطٍة  
تناقض رئيس" بزات يزرد د أن هزا  "الطام ة الكبرى في الخطبة رفع الخالف الداخلي مع حركة حماس إلى

ر أن زه لزم يرفضزها قزط، ودعزا إلزى  "بال سلطة"، فهو يدور في الدائرة نفسها، دائرة المفاوضزات التزي كزر 
لزى إطززار حززل الزدولتين الززذي التهمتزه المسززتوطنات، والتززي لزم يتعززر ض لهزا الززرئيس فززي  العزودة إليهززا، وا 
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الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وهو التكرار اإليجابي  خطبته إال  بكلماٍت محدودة لدى انتقاده مشروع
 ضمن مواقفه السابقة، حين أك د رفضه هذا المشروع. 

ولكن ثم ة مزا هزو جديزد أيًضزا فزي الخطبزة، ومزا يختلزف قلزياًل أو كثيزًرا عزن مواقفزه السزابقة، فعلزى إثزر 
اليزات المتحزدة لزم تعزد مؤهلزة "صفقة القزرن" كزان الزرئيس عبزاس قزد أعلزن، فزي ذروة رفضزه لهزا، أن  الو 

ززا اآلن فهززي لززم تعززد الراعززي المنفززرد الوحيززد. كمززا أن ززه لززم يززنفض اليززد بعززد مززن  لرعايززة عمليززة السززالم، أم 
العالقة معها، ويتعد ى ذلك إلى دعوتها إلى إعادة النظر في موقفها، ليؤكد وجود اتفاقات مع الواليات 

ق أن أعلزن ذلززك فززي خطبتززه أمزام المجلززس الززوطني، حززين المتحزدة جززرى التوقيززع عليهزا سززابًقا، وقززد سززب
تحززد ل عززن اتفاقززه مززع الززرئيس األمريكززي السززابق، بززاراك أوبامززا، علززى عززدم االنضززمام إلززى منظمززات 
دولية، منها محكمة الجنايات، وقال في حينزه إن زه فزي ِحزل  اآلن مزن هزذه االتفزاق، لكن زه أمزام الجمعيزة 

ال  فإننا لن نلتزم". بوضزوح هزذا يعنزي أن  العامة قال إن ه "إما أن تلتزم  )الواليات المتحدة( بما عليها، وا 
الرئيس محمود عباس ما زال ضمن دائرة التلويح بنقض االتفاقات والخروج عنها، ولم يصزل بعزد إلزى 
ززر سززبب تلكززؤ السززلطة الفلسززطينية فززي اتخززاد إجززراءاٍت فعليززٍة لززدى  مرحلززة اتخززاذ القززرار بززذلك، وهززذا يفس 

 ة الجنايات الدولية على سبيل المثال.محكم
ما ينطبق على الموقف من االتفاقات المبرمة مع الواليزات المتحزدة، ينطبزق بشزكل أوضزح مزع الكيزان 
الصززهيوني، فعلززى الززرغم مززن قززرارات المجلززس الززوطني، وقبلززه بعززام قززرارات المجلززس المركزززي، "بإعززادة 

ئيلية، السياسزية واالقتصزادية واألمنيزة، وفزي مسززتقبل النظزر فزي االتفاقزات الموقعزة مزع الحكومززة اإلسزرا
السزلطة الفلسزطينية، وتعليزق االعتزراف الفلسزطيني بإسززرائيل إلزى حزين اعتزراف إسزرائيل بدولزة فلسززطين 
على حدود الرابع من حزيران/ يونيو"، إال  أن  الرئيس عباس اكتفى بالتلويح بهزا مجزد ًدا، ولزم يعلزن أي 

االتجاه، تارًكا الكرة مرة أخرى، مثلما كانت ربزع قزرن، فزي الملعزب اإلسزرائيلي، قراراٍت حاسمة في هذا 
 من دون تحديد أي خطوات عملية أو سقف زمني.

علززى الززرغم مززن إدانتززه قززانون القوميززة اليهززودي، إال  أن  الززرئيس عبززاس لززم يلززتقط مخززاطره الكاملززة، فقززد 
، وتمييزًزا 1948حقوق الفلسزطينيين فزي منزاطق  تساءل عن حدود دولة إسرائيل، ورأى فيه انتقاًصا من

عنصزززرًيا ضزززدهم. لزززم يزززدرك أن  مخزززاطر هزززذا القزززانون تمتزززد إلزززى مزززا هزززو أكثزززر، وأن  نظزززام األبارتهايزززد 
، والضزززفة والقطزززاع عبزززر 1948والتمييزززز العنصزززري الصزززهيوني يشزززمل الكزززل الفلسزززطيني؛ فزززي منزززاطق 

ي الشتات حيزل ُيمنزع الفلسزطيني مزن العزودة. ولعزل االحتالل واعتبار االستيطان قيمة قومية عليا، وف
ززر قلززة اهتمززام سززلطة رام هللا بززالتحر ك ضززد  هززذا القززانون، وعززدم رؤيتهززا لززه باعتبززاره يشززك ل مززادة  هززذا يفس 
موِحدة لنضال الشعب الفلسطيني ضد ه، ولحشد جميع أحرار العالم فزي تحزالٍف عزالمي لمواجهزة نظزام 

 األبارتهايد الصهيوني. 
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ززة الكبززرى فززي الخطبززة رفززع الخززالف الززداخلي مززع حركززة حمززاس إلززى مصززافِ  تنززاقض رئززيس، لززم الطا م 
ته    تكن منصة الجمعية العامة لدمم المتحدة قطًعا المكان المالئم للحديل عنه، فاالنقسام على عال 

ة" شزززأن "الجديزززد فزززي الخطبزززة أن  الزززرئيس مزززا زال مسزززتمًرا فزززي سياسزززته نفسزززها، لزززم يغي زززر منهزززا قيزززد أنملززز
فلسطيني داخلي، وأساس حل ه هو االتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني. ومن المستغرب الحديل 
عن ُسبل مواجهته، ومن على منبر دولي، بهذه اللهجة التي فاقت فزي حزد تها مزا تحزد ثنا بزه عزن ُسزبل 

حززم، وبزإخالء طرفنزا، مواجهة االحتالل الذي سنواجهه باالمتناع عن العنف، أم زا االنقسزام فسزيواجه ب
ر ذلزززك  زززل أي مسزززؤولية. تُزززرى هزززل توجزززد أي سزززلطة فزززي العزززالم تقزززر  زززل مزززن واجباتنزززا، وعزززدم تحم  والتنص 
بالنسبة إلى جزء من أرضها، ولبنة أساسية في شعبها، مهمزا كزان الخزالف والصزراع؟ فمزا بالزك والكزل 

 يواجه عدًوا محتاًل واحًدا!
الززرئيس مززا زال مسززتمًرا فززي سياسززته نفسززها، لززم يغي ززر منهززا قيززد خالصززة القززول، الجديززد فززي الخطبززة أن  

أنملة، يرفض المشروع األمريكي الصهيوني، لعلمه أن ه ال دور له وال للسلطة الفلسطينية فيه، لكن ه ال 
يتخزززذ أي خطزززواٍت عمليزززة ضزززد هزززذا المشزززروع، ومزززا يززززال يتعلزززق بزززذيول مرحلزززٍة ول زززت، وبأوهزززام سزززالم 

ن يسززعى جهززده إلززى تحقيززق وحززدة شززعبه، وأن يززرى أن  "صززفقة القززرن" تهززدف إلززى متخي ززل، وبززداًل مززن أ
ابززتالع الضززفة، وتحييززد غزززة فززي مرحلتهززا األولززى، فززإن  السياسززات العمليززة التززي ُتمززارس تسززاعد علززى 

 تحقيق هذه األهداف.
لززس مززا تزززال هنالززك فرصززة فززي البنززاء علززى موقززف الززرئيس الززرافض "صززفقة القززرن"، إذا مززا اتخززذ المج

المركزززي فززي اجتماعززه المقبززل قززراراٍت حقيقيززة باتجززاه إعززادة النظززر فززي االتفاقززات المعقززودة مززع الكيززان 
الصززهيوني، وأولهززا التنسززيق األمنززي واتفززاق أوسززلو. إذا مززا تززم  ذلززك، فززإن  عقبززاٍت وخالفززاٍت كثيززرة فززي 

ززد مكونزززات السززاحة الفلسززطينية سززتزول، وقززد نكزززون علززى أبززواب مشززروع وطنزززي فلسززطيني جديززد،  يوح 
ذا ما لم يتحقق ذلك، فالمسؤولية كلها تقع على عاتق الذين يبيعون األوهام لشعبنا.   الشعب كلها. وا 

 29/9/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 إسرائيل وخطة القضاء على الالجئين .16
 يحيى دبوق

جملززة عوائززق تصززطدم اسززتراتيجيات إسززرائيل فززي ترسززيخ نفسززها وأمنهززا وحضززورها وتقب ززل محيطهززا لهززا ب
خارج التهديدات األمنية، من بينها قضية الالجئين الفلسطينيين. لذلك، كانت إسرائيل وما زالت معنية 
بإنهاء ملف فلسطينيي الشتات بوصفهم الجئزين، الصزفة التزي تعنزي فزي مقصزدها وجزودًا مؤقتزًا قسزريًا 
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واألمزل، وتخلزد الحزق وتنم زي  مع ما يلتصق به وبنتيجته من حق العزودة. وأيضزًا الصزفة تزورل الهويزة
 بقاءه مهما طال نجاح إسرائيل في فرض نفسها بالقوة على محيطها.

وال مبالغززززة فززززي القززززول إنززززه ضززززمن مروحززززة العوائززززق التززززي تمنززززع إسززززرائيل مززززن القضززززاء علززززى القضززززية 
دمزة الفلسطينية، سواء بالحروب أم الخيارات المبنية على التسويات والتنازل، تعد صفة الالجئ فزي مق

االهتمززام اإلسزززرائيلي واسزززتراتيجياته. وفزززي المعادلزززة، صزززفة الالجززئ تعنزززي حزززق العزززودة، وبزززدورها تعنزززي 
القضززاء علززى إسززرائيل مززن الززداخل. علززى هززذا األسززاس، شززكلت هززذه الصززفة تهديززدًا وجوديززًا إلسززرائيل. 

. فزي البزدء، على مر السنوات، اختلفت طزرق مواجهزة صزفة اللجزوء وفقزًا لإلمكانزات الفعليزة والظزروف
عمدت إسرائيل إلى تجاهل هذا الحق وكزل القزرارات الدوليزة المتصزلة بزه، تجاهزل جزاء بمعيزة مسزاعدة 
صززدار القززرارات المتعلقززة بززالالجئين، والمطالبززة  وتززآزر الغززرب علززى رغززم المشززاركة حينززذاك فززي بلززورة وا 

اولزة تلطيزف جريمزة إسزرائيل بعودتهم. أيضًا، كانت األمم المتحزدة مخرجزًا لالحزتالل وداعميزه عبزر مح
بطززرد أو التسززبب فززي لجززوء الفلسززطينيين. تلطيززف هززذه الجريمززة جززاء عبززر تأسززيس وكالززة دوليززة ترعززى 

 الالجئ وتؤمن جزءًا من حقوقه اإلنسانية، إلى حين تنفيذ القرارات الدولية والعودة إلى فلسطين.
وع الصزهيوني مزن تجاهزل حزق العزودة في ذلك الوقت، كانت "األونزروا" ضزرورة إسزرائيلية تمكزن المشزر 

واالمتناع عن تنفيذ القرارات في شأنه، وهي كذلك سزاتر يخفزي التخزاذل العربزي، فزي مزوازاة توجزه إلزى 
ربط الالجئين بالحل النهائي والتسوية، بوصفها جزءًا من نزاع ونتيجة له. رعونة عربية أو تقصزير أو 

نوات، وطزال معزه الوجزود الفلسزطيني فزي الشزتات، خيانة أو حتى قصور، لكن وجزود إسزرائيل طزال سز
إلى أن بل  الماليين. مع ذلك، نجحت إسرائيل والواليات المتحدة، عبر المساعدات و"األونروا" والرفزع 
الجزئزززي عزززن تحمزززل األعبزززاء لزززدى دول اللجزززوء، أن تحزززول الالجئزززين إلزززى جززززء طبيعزززي مزززن مركبزززات 

مززع التسززليم بتأجيززل المعالجززة حتززى البززدء بالحززل السياسززي المنطقززة والمكونززات الديموغرافيززة حيززل هززم، 
للصززراع الززذي تحززول بززدوره مززع السززنوات إلززى مجززرد نزززاع مززع سززكان عززرب يعيشززون فززي أرض متنززازع 
عليهزززا! ربطزززًا بزززذلك، تعزززددت المشزززاريع والصزززي  والحلزززول الغربيزززة علزززى مزززر السزززنوات، وركززززت علزززى 

ن لزم تسزتطع هزذه  تعويض الالجزئ الفلسزطيني لقزاء التنزازل عزن حزق العزودة، ثزم توطينزه حيزل هزو. وا 
الصززي  و"الحلززول" الوصززول إلززى مقاصززدها، فإنهززا فززي الززوعي الجمعززي لززدى معظززم األطززراف أدخلززت 
معطززى جديززدًا، سززواء رفضززت أم قبلززت، هززو أن حززق اللجززوء يمكززن التنززازل عنززه لقززاء تعويضززات. وفززي 

ايا الخالفية بين المفاوضين، لكن تأجل البت مسار التسوية الالحق، كان حق العودة في مقدمة القض
 فيه تسويفًا خالل بلورة اتفاق أوسلو، والحال كذلك في ما بعده من اتفاقات، ُنفذت أو لم تنفذ.
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 تشدد وثيقة الخارجية على توطين المقيمين في األردن
طيني لقززاء فتززات شززهية إسززرائيل فززي السززنوات األخيززرة باتززت ال متناهيززة. لززم تعززد تطلززب التنززازل الفلسزز

 حقوق، بل باتت تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية بال أثمان، حتى األثمان الشكلية.
ن عبززر المبززادرة األمريكيززة علززى األسززس التززي تنزززع صززفة الالجززئ عززن  علززى ذلززك، صززوبت إسززرائيل وا 

ييرهزا الفلسطينيين، وذلك فزي اتجزاهين: نززع الصزفة وحصزرها فزي عزدد محزدود جزدًا، عبزر تضزييق معا
، 1948بشزخص الزذين طزردوا مززن فلسزطين مزن دون ربززط الصزفة بفزروعهم. ومززع الفاصزل الزمنزي منززذ 

سززيكون عززدد الالجئززين محصززورًا فززي عززدة آالف، أي نزززع الصززفة عمليززًا عززن ماليززين الالجئززين الززذين 
ء يصززار بطبيعززة الحززال إلززى تززوطينهم وا عطززائهم جنسززيات مززن مكززان لجززوئهم. االتجززاه الثززاني هززو إنهززا

خزززدمات وكالزززة "األونزززروا" بعزززد انتهزززاء وظيفتهزززا االبتدائيزززة. جزززاء ذلزززك عبزززر القزززرارات األمريكيزززة بقطزززع 
التمويززل المززالي عنهززا، بعززد أن بززات وجودهززا يتعززارض مززع المسززعى اإلسززرائيلي الحززالي، الززذي يجززد أن 

وبطبيعزة الحزال الفرصة باتت متاحة إلنهاء صفة الالجئ في الواقع والقانون، وعليه نفي حق العودة، 
انتفززاء القززدرة عززن التنززازل عززن حززق غيززر موجززود ومنززع طلززب التعززويض عنززه سززواء فززي المفاوضززات أو 
غيرهزززا. وفزززي األسزززاس أيضزززًا الزززدفع أكثزززر نحزززو فرملزززة تخليزززد الهويزززة الفلسزززطينية التزززي يجزززب طمسزززها 

نهاؤها.  وا 
ية ضد قضزية الالجئزين. ففزي قبل أيام، بدأت إسرائيل استكمال خطط مواكبة نتائج اإلجراءات األمريك

وثيقزة نشززرت مضززمونها صززحيفة "يسززرائيل هيززوم"، صززادرة عززن الخارجيززة اإلسززرائيلية، تضززبط تززل أبيززب 
نهجها مع الموقف األمريكي األخير ضد الالجئين و"األونروا". يرد فزي الوثيقزة سلسزلة ادعزاءات غيزر 

التعريف الموسع" لالجئين الفلسطينيين ماليين الجئ، مع التأكيد أن ما تسميه " 5مسبوقة تنفي وجود 
 هو تعريف مخادع وفيه كثير من الظلم. وتلمح إلى وجوب توطين الفلسطينيين المقيمين في األردن.

يزرد فزي الوثيقززة أن قزرار الززرئيس األمريكزي، دونالززد ترامزب، بوقززف تمويزل "األونززروا" يوضزح أن الوكالززة 
وتضززيف أنززه بززداًل مززن تقززديم المسززاعدات االجتماعيززة، ليسززت جزززءًا مززن الحززل إنمززا جزززء مززن المشززكلة، 

تصعد "األونروا" النزاع بتضخيم "األعداد المزورة لالجئين"، فضزاًل علزى تواصزلها مزع حركزة "حمزاس". 
وتتابع الوثيقة: "يوجد عدد قليل جدًا من الفلسطينيين الذين يستوفون المواصفات الشرعية لالجزئ وهزم 

مليون مسجلين اليوم فزي سزجالت األونزروا علزى أنهزم الجئزون".  5.3بضع عشرات اآلالف من أصل 
صادر عن  194وفي ما يتعلق بالقرارات الدولية حول حق العودة للفلسطينيين، تؤكد الوثيقة أن القرار 

 الجمعية العامة لدمم المتحدة، علمًا أن قراراتها ال تتمتع بصفة قانونية ملزمة.
 28/9/2018 ،األخبار، بيروت
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سرائيل" .17  الجنائية الدولية" وا 
 سعد عبد الرحمنأ

لمززاذا "رفضززت" منظمززة التحريززر الفلسززطينية التوقيززع علززى ميثززاق "المحكمززة الجنائيززة الدوليززة"؟ ولمززاذا 
عززززادت فمهرتززززه بتوقيعهززززا؟ ومززززا "سززززر" الموقززززف الحززززالي لززززإلدارة األمريكيززززة برئاسززززة ترامززززب مززززن هززززذه 

 لسطينية وبالمواقف الجديدة لمنظمة التحرير؟"المحكمة"، وخصوصًا بما يتصل بالقضية الف
عندما قدمت السلطة الفلسطينية ملفًا كاماًل إلى "المحكمة" يتضمن جزرائم إسزرائيل أثنزاء عزدوانها علزى 

، تززم رفززض الملززف بزدعوى أن فلسززطين تفتقززر لصززفة "الدولززة". وبمززا أن فلسززطين 2008قطزاع غزززة عززام 
اتفاقيزة دوليزة، فقزد  15غير عضزو"، وقيامهزا بزالتوقيع علزى  تغير وضعها من "كيان" مراقب إلى "دولة

تزايزززدت المطالزززب بضزززرورة اإلسزززراع فزززي التوقيزززع علزززى "ميثزززاق رومزززا" كنقطزززة انطزززالق لالنضزززمام لهزززذه 
، قززد م وزيززر الخارجيزة الفلسززطيني مززا يطلززق عليززه طلززب "إحالززة" 2018مززايو  22المحكمزة الدوليززة. وفززي 

الجنائيززة الدوليززة )فززاتو بنسززودا( سززندًا قانونيززًا لتجززاوز حززدود التحقيززق  يعطززي المدعيززة العامززة بالمحكمززة
التزي سزلمها الزوزير الفلسزطيني للمدعيززة -. وطالبزت اإلحالزة 2015األولزي الزذي بزدأه مكتبهزا فزي ينزاير 

بفززتح تحقيززق فززوري بشززأن جززرائم الحززرب والجززرائم ضززد  -مززن نظززام المحكمززة 45العامززة عمززاًل بالمززادة 
. وقزد شزمل 2014يونيزو  13تي تمارسزها إسزرائيل فزي األراضزي المحتلزة، وذلزك اعتبزارًا مزن اإلنسانية ال

ملززف اإلحالززة الفلسززطيني قائمززة بقيززادات إسززرائيلية، علززى المسززتويين السياسززي والعسززكري، يتعززين علززى 
"المحكمززة الجنائيززة" مالحقززتهم بسزززبب الجززرائم التززي اقترفوهززا بحزززق الشززعب الفلسززطيني، أبززرزهم رئزززيس 

 الوزراء بنيامين نتنياهو.
بعد هذه الخطوة الفلسزطينية، ردت المدعيزة العامزة فزي بيزان خزاص بزأن "اإلحالزة ال تزؤدي تلقائيزًا إلزى 
فتح تحقيق"، لكنها استدركت قائلة: "ينبغي أال يكون هناك شك في أنني في القضية الحالية، وفي أي 

يكفله التفويض الممنوح لزي". ورغزم أن اإلحالزة قضية معروضة أمام مكتبي، سأتخذ دومًا القرار الذي 
مززن قززانون المحكمززة، فإنززه إذا قززررت المدعيززة أن  12ال تززؤدي تلقائيززًا إلززى فززتح تحقيززق بموجززب المززادة 

الحالة المحالة إليها تُبرر إجراء تحقيق وفقًا للمعايير الواردة في النظام األساسي، فإنه في هذه الحالزة 
أن تطلزززب اإلذن مزززن الزززدائرة التمهيديزززة للمحكمزززة مزززن أجزززل الشزززروع فزززي  ال يتطلزززب النظزززام األساسزززي

بمحاكمزززة مرتكبزززي  2018التحقيزززق. وكانزززت المدعيزززة العامزززة للمحكمزززة الجنائيزززة قزززد توعزززدت فزززي أبريزززل 
الفظززائع ضززد السززكان فززي قطززاع غزززة، وحززذ رت مززن أن العنززف ضززد المززدنيين يمكززن أن يشززكل جززرائم  

 بموجب اتفاقية روما.
ديد األمريكزي للسزلطة الفلسزطينية، إن هزي توجهزت للمحكمزة لمعاقبزة إسزرائيل، فهزو دليزل علزى أما الته

أنهزززا كانزززت تسزززعى للتغطيزززة علزززى جزززرائم االحزززتالل اإلسزززرائيلي حمايزززًة لدولتزززه. ولقزززد بزززدأت التهديزززدات 
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األمريكية التزي ال تخزرج عزن كونهزا وسزيلة ضزغط ومحاولزة لحمايزة إسزرائيل مزن جرائمهزا ضزد الشزعب 
لفلسطيني بعد تقديم فلسطين اإلحالزة إلزى المحكمزة. بزل رأينزا كيزف أن اإلدارة األمريكيزة تسزلك طريقزًا ا

مغززايرًا لكززل السياسززات األمريكيززة تجززاه القضززية الفلسززطينية. فتهديززدات مستشززار البيززت األبززيض لدمززن 
قة مززن تقلززيص ثززم قطززع القززومي )جززون بولتززون( لززز"المحكمة الجنائيززة الدوليززة"، باإلضززافة للقززرارات السززاب

للمسزززززاعدات عزززززن الفلسزززززطينيين، ونقزززززل السزززززفارة األمريكيزززززة إلزززززى القزززززدس المحتلزززززة، ومحزززززاوالت شزززززطب 
 "األونروا".. كلها إجراءات تؤكد االنحياز بشكل كامل لالحتالل اإلسرائيلي. 

قيززق ضززد نحززن ال نززتهم أحززدًا إن قلنززا إن هنززاك تلكززؤًا مززن مكتززب االدعززاء بالجنائيززة الدوليززة فززي فززتح تح
اإلسزززرائيليين، ذلزززك أن فزززتح تحقيزززق مزززن المحكمزززة بحزززق جنزززراالت إسزززرائيليين، يعنزززي إصزززدار مزززذكرات 
توقيف لهم، ومالحقاتهم جنائيًا، ومنع دخولهم لجميع الدول المصادقة على اتفاقية روما وعددها اليوم 

ألوروبيزة دومزًا بقراراتهزا، دولة، ومنها معظم الدول األوروبية. ومنذ إنشاء المحكمة، تلتزم الزدول ا 130
سواء من خزالل عزدم اسزتقبال أشزخاص مطلزوبين، أو تزوقيفهم حزال دخزولهم إليهزا. وفزي ضزوء كزل مزا 
سزززبق، تقزززف "الجنائيزززة الدوليزززة"، كغيرهزززا مزززن المؤسسزززات الدوليزززة التابعزززة لدمزززم المتحزززدة، عزززاجزًة أمزززام 

ائيل بجديزة، وكزأني بالمحكمزة ال توجززه الهيمنزة األمريكيزة الدوليزة، وتخشزى مزن التعامزل مزع جزرائم إسزر 
تهمة ارتكاب الجرم للدول القوية وتستخدم سلطتها فقط ضد الدول الضعيفة. ومن األمثلة على طريقة 

عندما رفعزت األخيزرة قضزية ضزد  1986تعامل الواليات المتحدة مع المحكمة قضية نيكاراغوا في عام 
ألف شزخص،  75الدولي وتسليح المعارضة ما أدى لمقتل الواليات المتحدة، واتهمتها بانتهاك القانون 

لكن الواليات المتحدة رفضت في حينها االدعاءات النيكاراغوية، وبررت أفعالها بالقول إنها "في حالزة 
ن قرارات المحكمة الدولية غير ملزمة لها.  دفاع عن النفس"، وا 

، ورغزم الجزرائم 2016ئم إسرائيل؟ منذ يناير ويبقى السؤال: هل تفتح "الجنائية الدولية" تحقيقًا حول جرا
اإلسززرائيلية المسززتمرة بحززق الشززعب الفلسززطيني، مززا زالززت "الجنائيززة الدوليززة" تززدرس احتمززال فززتح تحقيززق 
مبدئي في جرائم الحرب اإلسرائيلية، ولم تنتقزل بعزد إلزى الخطزوة التاليزة، وهزي فزتح تحقيزق شزامل ربمزا 

تصزريحات المتتاليززة مزن مسززؤولين فززي "المحكمزة": "ليسززت هنززاك يقزود إلززى توجيزه اتهامززات. فبحسززب ال
مهلة، نحن نعمل بجزد علزى هزذا الملزف وفزى الوقزت المناسزب، عنزدما تتزوافر كزل الشزروط، ونكزون قزد 
أنهينا كل التقييمات، عندها سيتم اتخاذ القرار وذلك نظرًا لوفرة المعلومات وحجزم العمزل لتحليلهزا، إنزه 

ل عليهزززا أكبزززر عزززدد مزززن المتعزززاونين". أمزززا بنسزززودا فقالزززت مزززؤخرًا: "الحالزززة فزززي أحزززد الملفزززات التزززي يعمززز
لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد  2015يناير  16فلسطين تخضع منذ 

 أحرزت هذه الدراسة األولية تقدمًا كبيرًا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي".
 29/9/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
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 هل يلغي بوتين امتياز إسرائيل في سورية؟ .18

 سليم نصار
فزززي التاسزززع مزززن آب )أغسزززطس( الماضزززي قامزززت طائرتزززان تابعتزززان للجزززي  النظزززامي السزززوري برمزززي 
مناشززير فززوق محافظززة إدلززب، تززدعو السززكان إلززى التعززاون مززع القززوات المسززلحة ألن الحززرب قززد انتهززت 

 لمصلحة النظام!
أهميززة الوفززاق بززين العسززكريين والمززدنيين، حرصززت علززى رمززي منشززور  ولكززي تززدلل قيززادة الجززي  علززى

 يتضمن صورة امرأة سورية وهي تقبل جنديًا في طريقه إلى الجبهة.
ززد بشززار األسززد إظهارهززا كانززت بتشززجيع مززن موسززكو التززي توقعززت أن  االسززتعدادات العسززكرية التززي تعم 

ينتمون الى اثني عشر فصزياًل. ولمزا  يحسم طيرانها مصير آخر معقل يحتمي فيه سبعون ألف مقاتل
حذرت األمم المتحدة من وقوع حمام دم فزي إدلزب، تزدخل الزرئيس رجزب طيزب أردوغزان مزع فالديميزر 
بوتين بهدف تأجيل ساعة الصفر خوفًا من تدفق الالجئزين الجزدد. علمزًا أن تركيزا تسزتوعب أكثزر مزن 

 لهرب من حلب والمدن المجاورة.مليونين ونصف المليون الجئ سوري، فرضت عليهم الحرب ا
يجزززم المراقبززون بززأن سززاعة الصززفر تأجلززت إلززى موعززد آخززر، ربمززا يقززع بززين العاشززر مززن تشززرين األول 
)أكتوبر( المقبل والخامس عشر منزه. والسزبب أن بزوتين يصزر  علزى الجماعزات التزي يصزنفها إرهابيزة 

 بطة سابقًا بز "القاعدة".بمغادرة منطقة النزاع بم ن فيها "هيئة تحرير الشام" المرت
وتسزززاءل قادتهزززا عزززن المصزززير الزززذي ينتظزززره المقزززاتلون بعزززد تجريزززدهم مزززن األسزززلحة الثقيلزززة والخفيفزززة. 
وتعهدت أنقرة بحل مشكلتهم مع األسد بواسطة الزروس، بحيزل يزتم صزهرهم مزن جديزد داخزل المجتمزع 

 السوري.
ن المراسلين الذين ُسِمح لهم بتصوير أرتزال قام باالطالع على أحوال الجبهة هذا األسبوع عدد قليل م

الززدبابات والمصززفحات المتجهززة نحززو إدلززب. وُتعت بززر هززذه المحافظززة آخززر موقززع يلجززأ اليززه المعارضززون 
لنظام بشار األسد. ولقد أعرب المراسلون في مقاالتهم عن تخزوفهم مزن حزدول مجززرة فزي حزال حشزد 

 ر المتمردين.الروس وااليرانيون كل إمكاناتهم الحربية لدح
( أن أعلزن أمزام 2017 -وحدل أثناء زيزارة بزوتين قاعزدتي طرطزوس وحميمزيم )كزانون األول/ ديسزمبر 

. وعززد د فززي خطابززه بعززض 2015ألززف عسززكري فززي عمليززات اسززتمرت منززذ سززنة  48الحضززور مشززاركة 
تابعززززة  منشززززأة 166ألززززف طلعززززة، وقصززززفوا  34المهززززام التززززي يفتخززززر بهززززا، كقولززززه: إن طي ارينززززا قززززاموا بززززز 

 لإلرهابيين.
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وتكلم من بعده وزير الخارجية سيرغي الفروف، الذي طالب بضرورة مغادرة القوات األمريكية سورية، 
 ألن وجودها لم يتم بدعوة من الرئيس الشرعي بشار األسد.

السززبب المباشززر الززذي أعطززى بززوتين شززرعية التززدخل فززي الشززأن السززوري كززان طلززب اإلنقززاذ الززذي حملززه 
األسززد الززى موسززكو. واسززتقبله بززوتين فززي الكززرملين بحضززور القيززادتين السياسززية والعسززكرية معززه بشززار 

العتقاده أن الزيارة المفاجئة تحمل سببًا وجيهًا وخطيرًا. ومزن دون مقزدمات المجاملزة، اعتزرف الزرئيس 
ززد عليززه. واعتززرف أن الجززي  السززوري المنهززك لززم يعززد بمقززدو  ره السززوري أنززه فززي مززأزق سياسززي ال ُيحس 

الصززمود أمززام هجمززات القززوى المعارضززة. خصوصززًا بعززدما أسززعفتها الواليززات المتحززدة بأسززلحة متطززورة 
أجبرت قوة الدعم االيرانية على التراجزع. ثزم تبزي ن الحقزًا أن طهزران هزي التزي نصزحت األسزد بضزرورة 

ئة من األراضي االستنجاد بالدب الروسي بعد سلسلة انسحابات لم يبق  بعدها أكثر من أربعين في الم
 تحت سيادة النظام.

بعزززد مغزززادرة األسزززد، اجتمزززع بزززوتين بجنزززراالت القيزززادة المركزيزززة وطلزززب مزززنهم وضزززع القزززوات فزززي وضزززع 
 االستنفار الدائم، برًا وبحرًا وجوًا.

أجمع المعلقون الروس في حينه على أن بوتين كان جاهزًا لتلبية طلب اإلنقاذ لدولة وقفت إلى جانب 
ف قززرن تقريبززًا. وبسززبب هززذه الخلفيززة، أعفززى زعززيم الكززرملين سززورية مززن كززل ديونهززا موسززكو مززدة نصزز

. وقد مثلت تلك الديون 2011القديمة مع االتحاد السوفياتي، أثناء زيارة بشار األسد لموسكو في ربيع 
 .1973أثمان مشتريات سورية من األسلحة التي احتاجتها بعد حرب 

بأن االنتفاضة ضد الزرئيس الليبزي معمزر القزذافي ومزا رافقهزا مزن  يعترف بوتين في أحاديثه الصحافية
تطززورات كانززت سززببًا مهمززًا مززن أسززباب دعمززه النظززام السززوري. وهززو يتززذكر أن دول الحلززف األطلسززي، 
وفزززي مقزززدمهم الواليزززات المتحزززدة، طلبزززت منزززه عزززدم اسزززتخدام الفيتزززو فزززي مجلزززس األمزززن، وذلزززك بهزززدف 

ة. وتجاوبًا مع هذه الحجة، أمر سفيره في األمزم المتحزدة الوقزوف المساعدة على إجراء مصالحة وطني
علزززى الحيزززاد فزززي مجلزززس األمزززن. وكزززان مزززن نتيجزززة ذلزززك الموقزززف تسزززابق الزززدول الغربيزززة علزززى ضزززرب 
تحصينات القذافي وقواعد نظامزه، األمزر الزذي شزجع المتمزردين علزى اإلجهزاز عليزه، وهزو فزي طريقزه 

نظزام القزذافي أن اسزتغلت التيزارات اإلسزالمية تلزك الفرصزة لبيزع إلى الهرب. وكزان مزن نتزائج تقزويض 
ترسانات الجي  الليبي وتفكيك وحدة البالد، ومنح "القاعدة" فرصة للنمو والتمزدد فزي البلزدان المجزاورة 

 مثل تشاد والنيجر ومالي والسودان.
سززببًا لمنززع الواليززات محلززل صززحيفة "لززو مونززد" الفرنسززية رأى فززي خيبززة أمززل بززوتين مززن التحايززل الغربززي 

المتحدة من احتكار الحلول لمعاناة الشعوب العربيزة التزي كانزت تمزر فزي مرحلزة تغييزر ُسزميت "الربيزع 
 العربي".
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في حينه أن الرئيس األمريكي بزاراك أوبامزا كزان يزراهن علزى سزقوط 
بزرت حكزم االشزتراكيات واليسزار. ولكزن األنظمزة العربيزة فزي أحضزان الغزرب، خصوصزًا الزدول التزي خ

نمزززا انزلقزززت المنطقزززة كلهزززا نحزززو هزززوة  تطزززور األحزززدال لزززم يصزززب لصزززالح الغزززرب كمزززا تزززوهم أوبامزززا، وا 
 االنهيار الكامل.

القززرار الززذي اتخززذه بززوتين بشززأن انقززاذ نظززام بشززار األسززد كززان يصززب فززي مصززلحة عالقززات بززالده مززع 
فزي إظهزار وقوفزه الزى جانزب األسزد، خالفزًا للزرئيس اوبامزا  الدول العربية. وكزان لزه مصزلحة اسزتثنائية

 الذي تخلى عن الرئيس المصري حسني مبارك.
والثابززت أن بززوتين ظززل محافظززًا علززى هززذا الخززط السياسززي بززالرغم مززن انتقززال الرئاسززة األمريكيززة الززى 

خزر بأهميزة رئيس صدامي هو دونالد ترامب. ويبدو أن صاحب شزعار "أمريكزا أواًل" قزد اعتزرف هزو اآل
 الدور الذي يؤديه بوتين في الشرق األوسط.

وبناء على هذا االعتراف فقد ناشدت سزفيرة أمريكزا فزي األمزم المتحزدة نيكزي هيلزي الزرئيس بزوتين عزدم 
التهور في عملية اجتياح إدلب. وقالت إنها تتوجه فزي طلبهزا الزى الزذي يملزك النفزوذ المطلزوب للتزأثير 

 على مجرى األحدال.
طززائرة الززى السززاحل السززوري. كززل هززذا بهززدف حسززم  36بارجززة حربيززة، و 26موسززكو قززد حركززت  وكانززت

مصير الملجأ األخير للمعارضة المسلحة. وتقضي خطة التسوية بوجوب محاكاة الحل في الشيشزان. 
 أي فرض اتفاقية تهدئة بين النظام والمعارضة.

يرانيين واألتراك، قدم رجزب طيزب أردوغزان تفاديًا لوقوع مجزرة يصعب تقدير عواقبها على الروس واإل
اقتراحززًا إلززى بززوتين وجززد فيززه مخرجززًا للحززل النهززائي المؤجززل. ويقضززي االقتززراح بتحويززل منطقززة خفززض 

كيلزززومترًا شزززمال سزززورية. وفزززي  20-15التصزززعيد الزززى منطقزززة اسزززتقرار مؤقتزززة منزوعزززة السزززالح بعمزززق 
فززي جمززع السززالح الثقيززل مززن  -روسززيا وتركيززا- العاشززر مززن الشززهر المقبززل تباشززر الززدولتان الكفيلتززان

 فصائل المعارضة. وقد تسلمت األمم المتحدة في نيويورك نسخة عن االتفاق.
( 20-خالل فترة التهدئة واالنتظار في إدلب، عكرت أجواء الالذقية حادثة إسزقاط طزائرة روسزية )ايزل 

 ومقتل خمسة عشر جنديًا كانوا على متنها.
وزارة الدفاع الروسية إيغزور كوناشزينكوف اتهزم القزوات الجويزة اإلسزرائيلية بكامزل  الناطق الرسمي باسم

المسؤولية عزن إسزقاط الطزائرة. وعلزى الفزور أرسزل بنيزامين نتنيزاهو قائزد سزالح الجزو اإلسزرائيلي اللزواء 
ر عميكام نوركين الى موسكو، ليجتمع بقائد سالح الجو الروسي سيرغي سوروفيكين ويقدم له االعتذا

دعزى أثنزاء مراجعزة الحادثزة أن الغزارة كانزت موجهزة لتزدمير مخزازن إيرانيزة  عن خطزأ غيزر مقصزود. وا 
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أثنززاء نقززل شززحنة صززواريخ إلززى "حزززب هللا". وكززان بهززذا العززرض يريززد أن يقززول إن الغززارة تمززت ضززمن 
 حدود االتفاق مع روسيا.

نيويززورك لحضززور جلسززات  إلززىره لززذلك اتصززل رئززيس الززوزراء بنيززامين نتنيززاهو بززالرئيس بززوتين قبززل سززف
الجمعية العامة وأعرب عن أسفه لخطأ غير مقصود. ومع أن المكالمة ظلت سرًا من األسزرار، ولكنزه 

برافدا" حذره الرئيس الروسي من عواقب تقييد حرية عمل سالح  -بحسب صحيفة "كومسومولسكايا -
 الجو اإلسرائيلي في سورية.

هزززذا الحزززادل لزززن يتكزززرر، وأن التنسزززيق مزززع موسزززكو سزززيظل سزززاري ومزززع أن نتانيزززاهو وعزززد بزززوتين بزززأن 
"، سزززيلغي تلقائيزززًا قزززرار 300-المفعزززول، إال أن قزززرار تزويزززد الجزززي  النظزززامي السزززوري بصزززواريخ "اس 

 الرئيس الروسي السماح إلسرائيل بأن تدافع عن أمنها ولو على حساب األمن السوري.
 29/9/2018 ،الحياة، لندن
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