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 .1قصف إسرائيلي يستهدف موقعاً للمقاومة واستشهاد فلسطينيين قرب السياج الحدودي جنوبي غزة

قال موقع عرب  ،2018/9/17 ،48أن طائرات االحتالل اإلسرائيلية ،قصفت مساء يوم اإلثنين،
موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات االحتالل قصفت
مرصدا للمقاومة ،في حين نقل عن مصادر محلية قولها إن دوي انفجارات سمع في خان يونس،

جنوبي قطاع غزة ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .وقال المتحدث باسم جيش االحتالل إن طائرة
تابعة لسالح الجو استهدفت فلسطينيين اقتربوا "بشكل مشبوه" من السياج الحدودي جنوبي قطاع

غزة .وبحسبه فإن الفلسطينيين وضعوا "جسما مشبوها" قرب السياج الحدودي.

وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم ،2018/9/18 ،من خانيونس ،أن شابان استشهدا في غارة

"إسرائيل ية" في وقت متأخر مساء االثنين ،شرق خانيونس ،جنوب قطاع غزة ،وتمكنت فرق اإلسعاف
من انتشال جثمانيهما فجر اليوم .وأفاد مراسلنا أن فرق اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر،

فجر على جثتي شهيدين شرق الق اررة ،بعد حوالي ساعة من البحث والتفتيش في المنطقة؛ إثر
عثرت ًا
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غارة نفذتها طائرات االحتالل .وأضاف أن االحتالل أعاق دخول سيارات اإلسعاف أكثر من ساعة،
حتى سمح لها بالدخول بعد المتابعة مع الصليب األحمر.

وأعلن جيش االحتالل في بيان مقتضب ،في وقت متأخر مساء االثنين ،أن طائرة عسكرية أغارت
على مسلحين "اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج األمني جنوب قطاع غزة ،ووضعوا جسما

مشبوها بالقرب منه" ،وفق زعمه.

وذكرت القدس العربي ،لندن ،2018/9/18 ،من غزة أن فرق طبية تابعة لجمعية الهالل األحمر

الفلسطيني قالت إنها عثرت على جثتي شابين فلسطينيين ،هما “إبراهيم النجار” و”محمد خضر”،
بالقرب من السياج .وقال أشرف القدرة ،المتحدث باسم و ازرة الصحة في غزة ،للصحفيين إن سيارة

إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر نقلت الجثتين إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
 .2عباس يبحث عن "رعاية أوروبية" للسالم ...واالعتراف بدولة فلسطين

رام هللا  -محمد يونس :يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى باريس غداً للقاء الرئيس إيمانويل
ماااكرون ،فااي إطااار جولااة تساابق مشاااركته فااي الجمعيااة العامااة ل ماام المتحاادة فااي نيويااورو األساابوع

المقبل .وعلمت "الحياة" أن الزيارة جزٌء من تحرو يهدف إلى توفير رعاية أوروبية لعملية السالم بديالً
من الرعاية األمريكية .وقال مسؤول فلسطيني بارز لا"الحياة"" :سيطلب الرئيس عبااس مان قاادة الادول
األوروبية ،وفي مقدمها فرنسا ،االعتراف بدولة فلسطين ،وعقد مؤتمر دولي للسالم تتمخض عنه آلية

دولياة لرعايااة العملياة" .وأضاااف" :لاان نساتبعد أمريكااا ،يمكاان أن تكاون جاازءاً ماان الرعاياة الدوليااة ،لكاان

الزمن الذي كانت فيه راعياً حصرياً لعملية السالم انتهى".

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن عباس بدأ تحركه بفرنسا ألنها كانت صاحبة الدعوة إلى مؤتمر دولي

للساالم العااام الماضااي ،مشاي اًر إلااى أن هااذا الجهااد تجايار بعااد خااروج الارئيس الساابق ماان قصاار اإلليزيااه
وقاادوم ماااكرون .وأضاااف" :بعااد ذلااو ،ساايوفد ال ارئيس عباااس مبعااوثين إلااى ألمانيااا واساابانيا وايطاليااا
وبريطانيا وهولندا وغيرها من الدول األوروبية ،وسيطالبها بتبني فكرة المؤتمر الدولي للسالم.

وصاارح وزياار الخارجيااة رياااض المااالكي أمااس ،فااي مقابلااة مااع إذاعااة "صااوت فلسااطين" ،بااأن عباااس

ساايبحث مااع ماااكرون فااي كيفيااة الاارد األوروبااي والعااالمي علااى "صاافقة القاارن" ،كمااا ساايطالب فرنسااا
باا"التحرو واتخاااذ موقااف واضااح ماان هااذه الصاافقة ،بمااا فااي ذلااو الاادعوة إلااى اسااتكمال المااؤتمر الاادولي
للسااالم" ،وساايجري علااى هااامش أعمااال الجمعيااة العامااة ،محادثااات مااع قااادة ورؤساااء العااالم ،وساايلتقي
المدعية العامة للمحكماة الجنائياة الدولياة فااتو بنسااودا لمطالبتهاا باإعالن موعاد بادء التحقيقاات بجارائم

االحتالل التي رفعت إلى المحكمة.
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وكشف أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة في  27الجاري ،سيتناول "انتهاكات حكوماة االحاتالل،
وتواطاؤ اإلدارة األمريكياة ماع هاذه االنتهاكااات ،خصوصااً عملياة هادم قريااة الخاان األحمار" ،التاي قااال

إنهااا "بدايااة لسلساالة عمليااات هاادم تسااتهدف  45تجمع ااً باادوياً آخاار فااي الضاافة الجربيااة" .وأضاااف أن

"التهدياادات األمريكيااة ،ومااا تقااوم بااه إس ارائيل ماان محاولااة القضاااء علااى مباادأ حاال الاادولتين ،سااتكون
حاضرة بقوة في اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية ،ومنظمة التعاون اإلساالمي ،ووزراء خارجياة

دول عدم االنحياز ،ومجموعات إقليمية أخرى ستجتمع على هامش أعمال الجمعية العمومية".

الحياة ،لندن2018/9/18 ،

 .3زملط :اإلدارة األمريكية تتصرف بشكل انتقامي وتحدث حالة فوضى دبلوماسية غير مسبوقة
رام هللا :قال رئايس المفوضاية العاماة لمنظماة التحريار لادى الوالياات المتحادة السافير حساام زملاط ،إن
اإلدارة األمريكيااة تتصاارف بشااكل انتقااامي ،وتحاادث حال ااة فوضااى دبلوماسااية غياار مساابوقة بق ارراته ااا

المتخبطة والمتالحقة .وأضاف زملط في حديث ل ا "وفاا" ،ياوم االثناين  ،2018/9/17أناه عااد لفلساطين
منااذ أيااار /مااايو  2018بق ارار ماان ال ارئيس محمااود عباااس احتجاج ااً علااى ق ارار الواليااات المتحاادة بنقاال

سفارتها إلى القدس والستباق تهديدات اإلدارة باإغالق البعثاة مناذ تشارين الثااني /ناوفمبر العاام .2017
وأكا ااد أن أس ا ارته غا ااادرت الواليا ااات المتحا اادة األحا ااد بعا ااد أن أبلجا اات و ازرة الخارجيا ااة األمريكيا ااة ممثلا ااي

المفوضااية العامااة فااي واشاانطن أن تأشاايرات دخااولهم للواليااات المتحاادة تنتهااي صااالحيتها مااع إغااالق

المكتااب ،علمااً أن ماادة صااالحية التأشاايرات تنتهاي عااام  .2020وقااال زملااط :إن القارار يتضاامن أيضااً
إغالق الحسابات البنكية للمفوضية العامة ،وليست الحسابات الشخصية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/17 ،

 .4عريقات" :معاريف" حرفت أقوالي ..لم يكن حديثي للنشر
قااال أمااين عااام اللجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية ،صااائب عريقااات ،إن التص اريحات التااي
نشرت على لسانه في صحيفة "معاريف" ،الجمعة الماضية ،حرفت وأخرجت عان ساياقها ،معلاالً ذلاو

بأنه حديثه مع الصحفي اإلسارائيلي بان كسابيت ،لام ياأت فاي ساياق مقابلاة صاحفية ،وانماا هاو "نقااش

ليس للنشر" ،أو كما وصفه با"."off the record

وأكااد عريقااات أن المقابل ااة التااي نشاارت ف ااي "معاااريف" ش ااهدت العديااد ماان التحريف ااات" ،وتااابع" :لك اان
مواق ااف منظم ااة التحري اار الفلس ااطينية معروف ااة ومح ااددة ونكرره ااا بش ااكل ي ااومي وموج ااودة عل ااى الموق ااع

الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات ،وأعرف أن ذلو لن يؤثر على كل مان
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احترف تصيد تحريفات الصحافة اإلسارائيلية وهال يوجاد فاي العمال السياساي إنساان لام تحارف أقوالاه،
ليس هنا فحسب بل في العالم أجمع".

وختم عريقات حديثه بالقول" :على أي حال ،اليوم ،لادي مقاابالت منشاورة فاي سات صاحف ووكااالت

دولية ،حول كل هاذه المواقاف وكاذلو الموقاف مان إدارة الارئيس ت ارماب ،التاي تنفاذ ماا يسامى ب ا"صافقة

القرن" ،وأقول بصوت مرتفع كل ما قامت به إدارة الرئيس ترامب لن يخلق حقا ولن ينشأ التزام".

عرب 2018/9/17 ،48

بحق القدس واألقصى
 .5أبو طير يدعو الشعب الفلسطيني للتصدي لمؤامرات االحتالل ّ
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة القادس محماد أباو طيار إن الهادف مان

وراء دعوات المستوطنين القتحام األقصى هو محاولة فرض أمر واقع ُيجبر الفلسطينيون على القبول
به .واعتبر أبو طير ،في تصريح له يوم اإلثنين ،تلو االنتهاكات مماثلة للتاي مورسات علاى الحاارات
والبيوت والمواطنين الفلسطينيين من خالل السطو على بيوت الناس وأراضيهم حتى نجحوا في تثبيت

أمر واقع ازداد على إثره التوسع االستيطاني دون رقيب أو حسيب .وشدد على ضرورة التصدي لمثل
ها ااذه الما ا اؤامرات وافش ا ااال االقتحام ا ااات واإلجا ا اراءات بحا ااق الق ا اادس واألم ا اااكن المقدس ا ااة والوق ا ااوف له ا اام

بالمرصاااد .وطالااب أبااو طياار الشااعب الفلسااطيني واألح ارار فااي العااالم بضاارورة التصاادي النتهاكااات
االحتالل وتدنيس المستوطنين ل قصى بكل الوسائل ،مؤكدا أن ثقتناا بأهلناا فاي القادس عالياة ،ألنهام

هم من بقي لنا كرصيد حقيقي في األقصى يدافع عنه ويتصدى لمثل هذه المخططات.

موقع حركة حماس2018/9/17 ،

 .6الضميري :هناك محاوالت لتضخيم أرقام الجريمة في فلسطين
رام هللا :قااال الناااطق باساام المؤسسااة األمنيااة والمفااوض السياسااي العااام عاادنان الضااميري ،إن هناااو

محاولااة لتضااخيم أرقااام الجريمااة فااي فلسااطين ،مشااي اًر إلااى أنااه منااذ بدايااة ساانة  2018وقعاات  22جريمااة

قتاال بخلفيااات مختلفااة .ورأى الضااميري أن هااذه األرقااام تمثاال انخفاض ااً فااي ج ارائم القتاال عاان األع اوام

السااابقة ،حيااث شااهد العااام  54 ،2015قتاايالً ،وعااام  43 ،2016قتاايالً ،و 34قتاايالً خااالل العااام .2017
ومنااذ مطلااع العااام  2018إلااى اسن سااجل  .22وتااابع "مكانااة فلسااطين وفااق موقااع ينااامبيو العااالمي،
الخاص بقياس مؤشر األمان في العام  ،2017جاءت في المرتبة  83بين  125دولة ،حيث بلغ مؤشر

األمان  %61.99ومؤشر الجريمة ."%38
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وأردف" ،ب ااذلو تك ااون فلس ااطين تفوق اات عل ااى دول ش اامال أفريقي ااا ،واألردن ،وس ااورية ،والعا اراق ،وعل ااى
اليونان ،وتركيا ،وبريطانيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وفرنسا".

لكنااه أكااد أن المؤشاار ت ارجاع للنصااف األول ماان العااام الحااالي ،ليصاال إلااى  %58.84ومؤشاار الجريمااة
 .%41.16وأشار الضميري إلى أن سبب التراجع هو تقدم دول أخرى في مجال محاربة الجريمة.

وتطاارق الضااميري إلااى تنااوع الج ارائم بمااا فااي ذلااو االتجااار بالمخاادرات ،متهم ااً االحااتالل باادعم هااذه

التجارة .وقال الضميري إن قوات األمن ضبطت العام الحالي 40 ،مساتنبتا ومختبا ار لز ارعاة المخادرات
وتصانيعها .وأضاااف" ،بلااغ عادد األشااتال المضاابوطة  22,044شاتلة ،و 1,847حبااة اسااتكازي ،و6,892

حبة مخدرة ،و 167كيلوغراما من القنب المصنع ،وأكثر من  11كيلوغراما من الحشيش".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/18 ،

" .7الحياة" :عباس يعتزم تعيين حسام زملط سفي ارً لفلسطين في بريطانيا

رام هللا  -محم ااد ي ااونس :علم اات "الحي اااة" م اان مص ااادر موثوق ااة ف ااي الخارجي ااة الفلس ااطينية أن الا ارئيس
محمود عباس يعتزم تعيين السفير الفلسطيني فاي واشانطن حساام زملاط سافي اًر لفلساطين فاي بريطانياا،
وأن تعيينه سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

الحياة ،لندن2018/9/18 ،

اإلدارية" ...كشف حساب سنة" لمواقف عباس من مساعي المصالحة
حل اللجنة
ّ
 .8تقرير :بعد ّ
بيروت ،غزة  -نبيل سنونو" :يسرقون رغيفو ..ثم يعطونو منه ِكسرة ..ثم يأمروناو أن تشاكرهم علاى
كاارمهم ..يااا لوقاااحتهمم" .كلمااات الروائااي الفلسااطيني ال ارحاال غسااان كنفاااني قباال عقااود طويلااة ،ي ارهااا
المراقبون معبرة عن واقع اإلجراءات العقابياة التاي تفرضاها السالطة علاى قطااع غازة ،فاي ظال مواقاف
يصفونها بأنها "انفرادية" من جانبها ،جعلت ملف المصالحة الوطنية يراوح مكانه.

فااي مااارس /آذار  ،2017صااادق المجلااس التش اريعي علااى اللجنااة اإلداريااة الحكوميااة فااي قطاااع غ ازة،
"لسد الفراغ" الناجم عن عدم قيام حكومة ارماي الحماد هللا بمهامهاا تجااه القطااع ،فاتخاذ رئايس السالطة

محمود عباس من اللجنة ذريعة لفرض سلسلة من اإلجراءات التي وصافها باا"غير المسابوقة" ،وطالات

صرين منذ  12سنة.
مناحي الحياة األساسية للجزيين المحا َ
وتارفض حكومااة الحمااد هللا منااذ تشااكيلها فااي  ،2014صاارف رواتااب المااوظفين الااذين عينااتهم الحكومااة
الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في القطاع ،كماا أنهاا ال تصارف موازناات تشاجيلية للاو ازرات

بما في ذلو الصحة.
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وادع ااى عض ااو اللجن ااة المركزي ااة لحرك ااة "ف ااتح" عا ازام األحم ااد ،ف ااي ح ااديث لوكال ااة "ق اادس ب اارس" ف ااي
أغسطس/آب  ،2017أن حل اللجنة اإلدارية الحكومية في غزة كفيل بإنهاء اإلجراءات العقابية.

لكان العقوباات التااي تفرضاها السالطة مسااتمرة ،رغام إعااالن حركاة المقاوماة اإلسااالمية حمااس ،فااي 17

س اابتمبر/أيلول  ،2017ح اال اللجن ااة اإلداري ااة "اس ااتجابة للجه ااود المصاارية" ،الرامي ااة لتحقي ااق المص ااالحة
الفلسااطينية .ودعاات حماااس فااي بيااان لهااا ،آنااذاو ،الحكومااة للقاادوم إلااى قطاااع غ ازة؛ لممارسااة مهامهااا
والقيام بواجباتها فورا ،كما أكدت موافقتها على إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة.

وف ااي الث اااني م اان أكتوبر/تشا ارين األول  ،2017وص اال الحم ااد هللا وحكومت ااه قط اااع غا ازة للما ارة الثالث ااة
بحضور وفد أمني مصري ،لكن الحكومة أنهت أول اجتماع لها في اليوم التالي دون التوصال لنتاائ

ملموسة ،برفع العقوبات عن القطاع.

وكان الحمد هللا وصل القطاع كرئيس للحكومة ألول مرة في التاساع مان أكتوبر/تشارين األول ،2014

بينما الزيارة الثانية في  25مارس/آذار .2015

ووقع اات حركت ااا حم اااس وف ااتح ،ف ااي  12أكتوبر/تشا ارين األول  2017ف ااي الق اااهرة عل ااى اتف اااق لتحقي ااق

المصالحة ،بحضور مدير المخابرات العامة المصرية السابق خالد فوزي.

وتس ا االمت هيئ ا ااة المع ا ااابر والح ا اادود ف ا ااي الس ا االطة رس ا ااميا مس ا ااؤولية مع ا ااابر القط ا اااع ،ف ا ااي األول م ا اان

نوفمبر/تشارين الثاااني  2017حسااب الجاادول الزمنااي الااذي حاادده االتفاااق ،بيااد أن الحمااد هللا ربااط عماال
هذه المعابر بالملف األمناي ،فاي خطاوة أثاارت جادال حاول نواياا السالطة واعتبرهاا الابعض توجهاا نحاو

"اإلحالل والوصاية" بدال من الشراكة.

ويساود اعتقاااد علااى نطااق واسااع ،بااأن السالطة تسااعى إلااى فارض سياسااة التنساايق األمناي مااع ساالطات
االحااتالل فااي قطاااع غازة علااى غارار الضاافة الجربيااة ،وهااو أماار مرفااوض وطنيااا ،وفااي المقاباال وصاافه

رئ اايس الس االطة محم ااود عب اااس يوم ااا بأن ااه "مق اادس" ،كم ااا س اابق للرج اال الثم ااانيني أن ق ااال "أن ااا ض ااد

المقاومة ..أنا علنا بحكي ،أنا ضد المقاومة علنا".

وخااالل لقاااء تلفزيااوني فااي أكتوبر/تش ارين األول  ،2017قااال عباااس" :هناااو دولااة واحاادة بقااانون واحااد
بسااالح واحااد" ،مضاايفا" :كاال شاايء يجااب أن يكااون بيااد الساالطة الفلسااطينية ،وأكااون واضااحا أكثاار لاان

أقبل أو أستنسخ تجربة حزب هللا في لبنان"؛ على حد تعبيره.

"ميزانية انفصال"

بينما قال رئيس المكتب السياسي لحماس ،إسماعيل هنياة ،فاي لقااء متلفاز ،فاي الشاهر نفساه" :ساالح
الحكومة والشرطة وأجهزة األمن الحكومية هذا بالتأكيد ساالح واحاد ،وهنااو ساالح المقاوماة طالماا أن
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هناااو احااتالال صااهيونيا علااى األرض الفلسااطينية فماان حااق شااعبنا أن يمتلااو سااالحه وأن يقاااوم هااذا
االحتالل بكل أشكال المقاومة".

ووصال الحماد هللا أيضااً قطااع غازة فااي الساابع مان ديساامبر/كانون األول  ،2017دون اتخااذ أي قارار

برفع العقوبات عن الجزيين.

كما أن حكومة الحمد هللا تنصلت من بند نص عليه االتفاق األخيار ،وهاو اساتمرار اساتالم الماوظفين

رواتبهم التي كانت تُدفع لهم ،اعتبا ار من نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017إضافة إلى سرعة إنجاز اللجنة
القانونية اإلدارية المشكلة من الحكومة إليجاد حل لموضوعهم قبل األول من فبراير/شباط الماضي.
وفي  27فبراير/شاباط  ،2018أقارت الحكوماة فاي اجتمااع مشاترو باين الضافة وغازة عبار تقنياة "فياديو

كونفرنس" ،ما وصفها مراقبون بأنهاا "ميزانياة انفصاال" ،إذ تحادثت عان أناه "تام إعاداد موازناة األسااس
مع األخذ بعين االعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غازة" ،وأناه "تام إعاداد موازناة موحادة فاي

حال تحقيق المصالحة".

ووقااع فااي  13مااارس/آذار  ،2018انفجااار لاام يساافر عاان إصااابات ،أثناااء ماارور موكااب الحمااد هللا فااي
منطقة بيت حانون شامال قطااع غازة ،بحساب المتحادث باسام و ازرة الداخلياة إيااد البازم ،الاذي أكاد فاي

تصريح صحفي آنذاو أن األجهزة األمنية تحقق في ماهية االنفجار.

واتهمت "الداخلية" في غزة ،في  28أبريل/نيسان  2018جهاز المخابرات العامة في رام هللا بالمسؤولية

عاان محاولااة تفجياار موكااب رئاايس الحكومااة ومحاولااة اغتيااال الماادير العااام لقااوى األماان الااداخلي اللاواء
توفيق أبو نعيم عبر "خاليا إجرامياة" جارى تشاكيلها وادارتهاا عان بعاد لجارض نساف االساتقرار األمناي

في القطاع.

وفي الثامن مان أغساطس/أب  ،2018أكاد المكتاب السياساي لحمااس أناه يتعامال ماع الجهاود المختلفاة
التي تباذلها أطاراف عادة والسايما "األشاقاء فاي مصار" لتحقياق المصاالحة ورفاع الحصاار ،بعقال وقلاب
مفتااوحين ،اعتبااا ار لمصااالح الشااعب الفلسااطيني ،وحرصااا علااى إنهاااء الحصااار ،مؤكاادا أنااه ال أثمااان
سياسااية لااذلو ،وال تنااازل "عاان حقنااا فااي سااالحنا ومقاومتنااا والوحاادة الججرافيااة والسياسااية بااين الضاافة

والقطاع".

وتدعو حماس بصفة مستمرة إلى إعاادة بنااء مؤسساات السالطة ومنظماة التحريار باتفااق وطناي ووفاق

كل االتفاقات والتفاهمات الوطنية التي عقدت في القاهرة وبيروت.

"مجالس انفصالية"

ويا ارفض عب اااس حت ااى اللحظ ااة ،عق ااد اإلط ااار القي ااادي المؤق اات لمنظم ااة التحري اار ،وف ااي المقاب اال عق ااد

مجالس منظمة التحرير بشكل انفصالي في رام هللا المحتلة بعيداً عن اإلجماع الوطني ،منها اجتمااع
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فااي نهايااة أبرياال /نيسااان  ،2018وآخاار شااهر أغسااطس/آب المنصاارم ،لاام تشااارو فيااه حركتااا حماااس
والجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية ،وغيرهم.

ووصف عضو المكتب السياسي لحماس ،د .خليل الحية ،لصاحيفة "فلساطين" ،فاي األول مان الشاهر

الجاااري ،موقااف الساالطة و"فااتح" مباحثااات تثبياات وقااف إطااالق النااار ورفااع الحصااار عاان غ ازة بأنااه

"مخيب لآلمال" و"سلبي" ،وأنه يعرقل مساعي رفع الحصار.

وتشمل اإلجراءات العقابية التي تفرضها السلطة منذ مارس/آذار  ،2017الخصم مان رواتاب موظفيهاا

فااي القطاااع دون الض اافة الجربيااة ،وتااأخير صا ارفها ،كمااا مساات مج اااالت حيويااة كالصااحة والكهرب اااء

والوقود ،وغيرها.

ويقول مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشاارات ،محسان صاالح" :ماا كناا نتمنااه مان قياادة فاتح

وخصوص ااً عباااس أن يسااتقبل إج اراءات حماااس بااالكثير ماان الترحيااب ويقوم اوا ماان ط ارفهم بمجموعااة
إجراءات نحو الوحدة الوطنية وتطبيق المصالحة على األرض".

لكن صالح يعرب في حديث مع صحيفة "فلسطين" ،عن أسفه الشديد لكون عبااس لام يقام باذلو علاى

األرض ،على الرغم من أن حماس بادرت بخطوات مختلفة نحاو المصاالحة ،وفتحات المجاال للسالطة
إلدارة قطاع غزة.

ويوضح صالح أن قيادة "فتح" أصرت مخالفة النظام وترتيبات اتفاقات المصاالحة ،بمعناى أنهاا أرادت

أن تساايطر علااى السااالح واألماان و"مااا فااوق وتحاات األرض" ،بعكااس مااا هااو متفااق عليااه فااي منظومااة
المصالحة ،كما أنها لم تتخذ أي إجراء مرتبط بإنهاء اإلجراءات العقابية.

ويعتقد صالح أن موقف عباس والسلطة "محاولاة للضاجط إلاى أقصاى ماا يمكان ،علاى حمااس لفارض

اشااتراطات غياار متسااقة مااع برنااام الشاراكة الوطنيااة والمصااالحة" .وكااان يجااب أن تكااون قا اررات إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ومنها االعتراف بالقدس المحتلة "عاصامة" مزعوماة لكياان االحاتالل،

دافعااا للساالطة لتكااون أكثاار انفتاحااا وماايال إلعااادة ترتيااب البياات الااوطني الفلسااطيني ،بمااا يعاازز صاامود
الشاعب فاي مواجهاة الماؤامرات ،لكان الاذي حادث أن عبااس لام يادع اإلطاار القياادي المؤقات للمنظماة

لالنعقاااد ،بحسااب صااالح .ويااذكر المحلاال السياسااي ،أن عباااس عقااد مجااالس منظمااة التحرياار بشااكل
انفص ااالي يع اااكس الترتيب ااات المتف ااق عليه ااا ف ااي بي ااروت ف ااي  .2017ويخل ااص إل ااى أن عب اااس اتخ ااذ
إجراءات أضعفت الصف الوطني ،بدال من أن تكون هناو إجراءات ذات طبيعة إيجابية تعزز مفهوم

المصااالحة والشاراكة ،مشااي ار إلااى أن رئاايس الساالطة "عاازل نفسااه" فيمااا يتعلااق بااإدارة المشااروع الااوطني،
وهذا معناه أن أداءه تجاه مساعي إنهاء االنقسام "سلبي".
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 .9مصادر فلسطينية :فتح تغري فصائل بالمال والمناصب لالصطفاف ضد حماس
رام هللا ،غزة  -نور الدين صالح :كشفت مصادر فلسطينية ُمطلعة النقاب عن لقاءات عقدتها حركة
"فتح" مع فصائل وطنية منضوية تحت مظلة منظمة التحرير ،بهدف الحشد واالصطفاف إلى جانبها
ضد حركة حماس .وأوضحت المصادر ،التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ،لصحيفة "فلسطين"،

أمس ،أن هذه اللقاءات جاءت بعد توافق الفصائل الوطنية وحركة حماس بمختلف القضايا الوطنية،

والتي أظهرت "فتح منعزلة عن المجموع الوطني".

وذكرت المصادر أن قيادات من حركة "فتح" عقدت اجتماعات منفصلة مع الجبهتين الشعبية
والديموقراطية والمبادرة الوطنية في قطاع غزة والضفة الجربية ،بعد فشل لقائها مع حركة الجهاد

اإلسالمي الذي جمع نائب األمين العام زياد النخالة ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول ،الشهر
الماضي ،في العاصمة اللبنانية.

وبحسب المصادر فإن قادة "فتح" حاولوا إغراء وابتزاز فصائل المنظمة بموازنات مالية عالية ،حال

االصطفاف ضد حماس ،فعرضوا على الجبهة الشعبية تخصيص مقعدين لها في اللجنة التنفيذية
لمنظمة ال تحرير ،وأن يكون نائب رئيس المجلس الوطني من قيادات الشعبية ،ودفع الموازنة المالية

والمستحقات الخاصة بها من موازنات منظمة التحرير وتسديد كل المستحقات السابقة وتعيين 10

سفراء في الخارج منها .كما عرضت "فتح" على الجبهة الديموقراطية تسوية الخالفات القائمة بينهما،
وتعيين قيادات من الديموقراطية في مواقع متعددة بمنظمة التحرير والسلطة ،وتعيين عدد من قياداتها

سفراء في الخارج ،ودفع الموازنات المالية الخاصة بالجبهة من موازنة منظمة التحرير.

وأشارت المصادر إلى أن فحوى اللقاء الذي عقد بين "فتح" والمبادرة الوطنية ،بحث وجود أمين عام

المبادرة مصطفى البرغوثي عضوا في اللجنة التنفيذية ،وتعيين عدد من قياداتها في مواقع متعددة،
وتأمين الموازنة المالية من منظمة التحرير ،شريطة أن ال تُعارض المبادرة الوطنية مواقف "فتح".
وقالت" :إن قادة فتح أكدوا خالل لقاءاتهم على ضرورة أن تبقى فصائل منظمة التحرير متحدة ضد

حماس ،فيما أكدت الفصائل أن مواقفها السياسية مبدئية وتتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني ،وأن

عروض فتح تأتي امتدادا لسياسة رئيس السلطة محمود عباس بمنطق اإلقصاء وسياسة العصا

والجزرة" .وبحسب المصادر ،فإن الفصائل أكدت أن "عباس يريد اسن استخدام أموال الشعب

الفلسطيني البتزاز الفصائل ،رغم أن الموازنات المالية والمواقع القيادية هي حق أصيل لكل فصيل،
وأن هذه الفصائل ليست في جيب أحد وتتخذ مواقفها بين قياداتها السياسية دون تدخل من أي جهة

بناء على المصلحة الوطنية".
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 .01حماس :المصالحة ما تزال تراوح مكانها بسبب تهرب فتح من المسؤولية ووضع العراقيل إلفشالها
غزة – أشرف الهور :قال حسام بدران ،مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس ،في تصريحات
نقلتها "إذاعة األقصى" إن اتفاق تثبيت وقف إطالق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني "هي

من أولويات حماس في الوقت الراهن" ،مضيفاً" :بينما المصالحة ال تزال تراوح مكانها بسبب تهرب
حركة فتح من المسؤولية ووضع العراقيل إلفشالها".

وأكد أن حركته على تواصل مستمر مع المصريين خالل الشهور األخيرة ،لمناقشة كل القضايا التي

تهم الشعب الفلسطيني وفي مقدمها تثبيت وقف إطالق النار عام  ،2014ورفع المعاناة عن الشعب

الفلسطيني ،والمصالحة الفلسطينية وسبل الوصول إلى وحدة وطنية والعالقات الثنائية ،لكنه قال إن
ملف المصالحة الفلسطينية "ما زال يراوح مكانه بسبب عدم جدية حركة فتح بتحقيقه" .وقال إن رد

حركة فتح األخير على الورقة المصرية والذي سلم للمسؤولين المصريين "ال يبشر بخير" ،مضيفا
"ل سف ال يبدو في األفق القريب تجير حقيقي في المصالحة أو ملموس على األرض ،بسبب تعنت
حركة فتح لعدم وجود قرار سياسي حقيقي لديها إلنجاز المصالحة".

القدس العربي ،لندن2018/9/18 ،

 .00حسين الشيخ :حماس غارقة بمشروع التهدئة وأنجزت منه  %90وتريد شرعية عباس
رام هللا  -نائلة خليل :قال عضو مركزية "فتح" ،حسين الشيخ ،إن "حماس غارقة بمشروع التهدئة
وأنجزت منه  ،%90ويريدون شرعية الرئيس محمود عباس ،واألخير رد عليهم :على قطع رقابنا هذا

المشروع لن يمر" ،على حد وصفه.

وأضاف الشيخ في لقاء له على تلفزيون "فلسطين" أنه "لن نبقى في الوضع الراهن ل بد ،سيكون

هناو سقف زمني للتعاطي اإليجابي من جانبنا ،وان لم تتعاط حماس إيجاباً مع توجهنا الوطني
بالرعاية المصرية وفقاً لمجموعة األفكار المطروحة للتداول والبحث على الطاولة ،وغالت بموضوع

االنسياق بمربع التهدئة بالمقياسين اإلسرائيلي واألمريكي ،سيكون لنا رد واضح وعلني وليس ببعيد".

العربي الجديد ،لندن2018/9/18 ،

 .02اشتية :هناك منظورين متوازيين للمصالحة لم يلتقيا حتى اآلن
رام هللا  -نائلة خليل :رأى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية في تصريحات لا"العربي
الجديد" ،بأن "هناو منظورين متوازيين للمصالحة لم يلتقيا حتى اسن :منظور حركة حماس
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للمصالحة المبني على التقاسم الوظيفي لقطاع غزة ،ومنظور حركة فتح المبني على شرعية واحدة
وسلطة واحدة ورجل أمن واحد ،وموازنة واحدة ،ومصدر نفقات واحد" .وأضاف أن "منظور فتح

يتمحور حول أننا نريد المصالحة الشاملة ،ال معالجة ملف تلو اسخر ،ونرى أن المصالحة هي

أساس لبناء التهدئة واعادة إعمار قطاع غزة عليه ،فضالً عن الحاجة إلى اتفاق سياسي حول
البرنام السياسي للفلسطينيين".

ولفت إلى أن "األمر ليس متعلقاً فقط بقضايا فنية .األمر بالنسبة لنا هو أساساً االتفاق على برنام
سياسي ،دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة لالجئين .هذا أساس البرنام

السياسي

لمنظمة التحرير ،وحتى هذه اللحظة ال يوجد اتفاق على مختلف هذه القضايا" .وقال" :نحيي الجهد
المصري ،ونريد لمصر أن تبقى راعية المصالحة ،ألن لها مصلحة في المصالحة ،واذا تعذر التقاء
وجهة النظر الفتحاوية مع وجهة نظر حماس ،فنحن جاهزون لالحتكام إلى الشعب الفلسطيني

بانتخابات حرة ونزيهة ،كما هي العادة في فلسطين".

العربي الجديد ،لندن2018/9/18 ،

" .03العربي الجديد" :المصالحة الفلسطينية أبعد من أي وقت مضى
رام هللا  -نائلة خليل :في الوقت الذي أصبحت فيه التهدئة بين االحتالل اإلسرائيلي وحركة "حماس"
بعيدة المنال ،بعد وقوف الرئيس محمود عباس بكل ثقله ضدها ،لدرجة المجازفة بعالقاته مع مصر،

باتت المصالحة أيضاً أبعد من أي وقت مضى .وعليه ،يبدأ وفد حركة "فتح" جولة جديدة من الحوار

مع المصريين ،اليوم الثالثاء ،في القاهرة ،ويضم الوفد أعضاء مركزية "فتح" عزام األحمد ،وحسين
الشيخ ،وروحي فتوح ،ومحمد اشتية .وتشير المعطيات إلى أن حركة "حماس" لن ترسل وفدها إلى
القاهرة ،على األقل حتى نهاية الشهر الحالي ،وأنه لن يكون أي حوار مباشر بين طرفي االنقسام

"فتح" و"حماس" على المدى المنظور .مصادر فتحاوية مطلعة ،تحدثت مع "العربي الجديد" ،أفادت

بأن "حماس لم ترد رداً إيجابياً على المصريين بشأن رد فتح ومقترحاتها ،وأن هذه الجولة من الحوار
بين فتح ومصر هدفها إحداث اختراق لتقريب وجهات النظر قبل خطاب الرئيس محمود عباس في

األمم المتحدة المقرر في  27سبتمبر /أيلول الحالي".

وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة على كواليس االتصاالت التي جرت مع القاهرة ،لا"العربي الجديد"،

إلى أن "الرئيس وضع كل ثقله إلنهاء أي أمل لحركة حماس في إبرام تهدئة ثنائية مع االحتالل

اإلسرائيلي عبر الوساطة المصرية" .وأفادت مصادر مطلعة لا"العربي الجديد" بأن "الوفد األمني
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المصري الذي التقى عباس في رام هللا في األول من الشهر الحالي ،وما سبقه من اتصال هاتفي بين
عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي ،كلها كانت جهود إلبقاء قناة الحوار مفتوحة بين الطرفين.

العربي الجديد ،لندن2018/9/18 ،

" .04القدس الفلسطينية" :حماس ترفض المصالحة دون االستجابة لشروطها
رام هللا :كشفت مصادر مطلعة ،يوم االثنين ،بأن حركة حماس ترفض المصالحة وفق التعديالت
األخيرة على الورقة المصرية معتبرة تلو التعديالت بمثابة استجابة لشروط حركة فتح.

وقالت تلو المصادر لا "القدس" إن الحركة ترفض المصالحة "وفق مقاييس حركة فتح" .معتبرةً أن
المصالحة تمر فقط عندما تكون قاعدة الشراكة وليس االنتقائية واقصاء طرف على حساب آخر.
وبحسب المصادر نفسها ،فإن حماس لن تقبل المصالحة إال بضمان حقها في المشاركة السياسية

من خالل تشكيل حكومة جديدة تضم الفصائل وتضمن من خاللها حقوقها كجزء من الحالة

الفلسطينية والعمل على إصالح منظمة التحرير واجراء انتخابات عامة في غضون ثالثة أو ستة

أشهر ،مشددةً على ضرورة وقف اإلجراءات التي اتخذت من قبل الرئيس محمود عباس كخطوة أولى
لضمان نجاح الخطوات األخرى.
وأشارت المصادر ،إلى أن حماس أبلجت مصر بأنها لن تقبل بأي خطوات ال تضمن أي شراكة

سياسية أو حكومية وحتى في الملف األمني ،متهمةً رد فتح على مصر ينطوي على مماطلة وال
يتعامل بجدية ،وأن فتح تراهن على سياسة العقوبات التي تفرضها على غزة في الضجط على

الحركة .وبينت المصادر أن حماس لن ترسل وفدها في األيام المقبلة الى القاهرة للقاء وفد فتح بل
سترسل وفدا مطلع الشهر المقبل للقاء المسؤولين المصريين لبحث ملفات المصالحة والتهدئة.

القدس ،القدس2018/9/18 ،

 .05أمناء سر "فتح" :حماس تتساوق مع االحتالل في التطاول على القيادة
رام هللا :حذر أمناء سر أقاليم حركة "فتح" ،حركة حماس من التماهي والتساوق مع االحتالل

اإلسرائيلي ،في التطاول على الرئيس والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني.

واعتبر أمناء السر ،في حديث لبرنام "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين ،تصريحات قادة "حماس"،

تدلل على موقف قاصر وعقلية انقسامية تخدم االحتالل.
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وقال أمين سر حركة "فتح" إقليم نابلس جهاد رمضان ،إن تصريحات "حماس" ،التي تستهدف
الرئيس محمود عباس ،تعبر عن موقف قاصر وعقلية انقسامية تعيش في أجواء من الفساد والفتنة،

وتخدم االحتالل اإلسرائيلي.

من جهته ،أكد أمين سر "فتح" إقليم بيت لحم محمد المصري ،أن تصريحات حماس المشبوهة تشكل

موقفاً مستم اًر لشطب حالة اإلجماع الوطني ،الذي يقوده الرئيس عباس.

بدوره ،أكد أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد ،أن تصريحات حماس ضد الرئيس

محمود عباس ،استهداف للشعب الفلسطيني بأكمله في ظل الظروف الصعبة.

بدوره ،أكد أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل هاني جعارة ،أن تصريحات حماس تعبر عن

عقدة فكرية عقائدية قديمة جديدة لطالما مارستها بحق القيادة والشعب الفلسطيني ،وتتساوق مع

أهداف االحتالل اإلسرائيلي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2018/9/17 ،

" .06الديموقراطية" تدعو عباس لرفع العقوبات عن غزة
غزة :دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،يوم االثنين ،السلطة الفلسطينية إلى رفع اإلجراءات

العقابية عن قطاع غزة لتهيئة األجواء إلنهاء االنقسام ،والبدء بحوار وطني شامل يفضي إلى تشكيل

حكومة وحدة وطنية.

و أرت الجبهة ،في ٍ
بيان ،أن "حكومة الوحدة" المذكورة "تتولى مسؤولية فو الحصار عن قطاع غزة،
واإلعداد النتخابات عامة متزامنة ،مع إجراء انتخابات لمجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل

النسبي الكامل" .وقالت :إن "قطاع غزة وصل حد الهاوية" ،داعية حكومة الحمد هللا إلى وضع حد
ألزماته "من خالل وضع خطط تنموية تعيد بناء وترميم بنيته التحتية ،وتضمن رفع العقوبات الجائرة

عن سكانه ،وتطلق عجلة االستثمار ،للحد من البطالة وتوفير فرص العمل".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،

مصممة على انتزاع حقها بالحياة وكسر الحصار
" .07الجهاد" :غزة
ّ
غزة :حذر الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي ،داود شهاب ،األطراف السياسية اإلقليمية والدولية
واالحتالل اإلسرائيلي من الرهان على الوقت لوقف مسيرات العودة الكبرى.

وأكد شهاب في تصريحات أثناء مشاركته في التظاهر الحاشدة ،أقصى شمال قطاع غزة ،مساء

ِ
وحذار من نفاد
االثنين ،أن الشعب الفلسطيني اتخذ ق ار اًر بكسر الحصار قائالً" :سيكسر الحصار،
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صبر الشعب الفلسطيني أمام التحركات السياسية التي يعتريها البؤس والعجز عن تقديم أي شيء
يقنع الشعب الفلسطيني" .وأضاف الناطق الرسمي باسم الجهاد اإلسالمي" :المسير البحري والتظاهرة

الحاشدة شمال قطاع غزة ،دليل استمرار مسيرات العودة الكبرى ،بقوة وفعالية ومخزون من اإلرادة
الكبيرة" .وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للمشيئة اإلسرائيلية واألمريكية" ،وال شيء يمكن أن
يمنع الفلسطيني أن ينزع حقه في الحياة".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،

 .08إطالق نار داخل مستعمرة إفرات جنوب بيت لحم
الخليل :قالت مصادر عبرية :إن عملية إطالق نار وقعت ،مساء يوم االثنين ،استهدفت مستعمرة
إفرات جنوب بيت لحم .ونقلت القناة العبرية العاشرة ،أن حدثا أمنيا وقع في مستعمرة إفرات ،وأنه
سمع دوي إطالق نار داخل المستعمرة فيما طلب من المستوطنين داخل المستعمرة عدم مجادرة

منازلهم ،ولم يبلغ عن وقوع إصابات .وباشرت قوات االحتالل عقب وقوع الحادث أعمال البحث
والتفتيش داخل المستعمرة خشية من تسلل مقاومين داخلها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،

 .09مقتل  8إسرائيليين في عمليات للمقاومة منذ بدء سنة 2018

القدس المحتلة :كشفت معطيات "إسرائيلية" ،النقاب عن مقتل ثمانية جنود ومستوطنين منذ بداية
العام الحالي ي ، 2018في عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون بالضفة الجربية والقدس المحتلتين.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم االثنين ،إلى أن آخر القتلى "اإلس ارئيليين" هو الضابط

احتياط آري فولد من مستعمرة "غوش عتصيون" ،والذي قتل أمس األحد في عملية طعن نفذها
فلسطيني من الخليل .وأفادت الصحيفة العبرية يمقربة من حكومة االحتالل  ،بأن سبعة قتلى

"إسرائيليين" قتلوا في الضفة الجربية وآخر في القدس المحتلة ،مشيرة إلى أن  6مستوطنين قتلوا في
عمليات نفذها فلسطينيون في مفرق "غوش عتصيون" في السنوات األربع األخيرة.

تعقيدا ،وذلو بالنظر إلى حالة االحتكاو اليومية بين
وذكرت أن "الضفة الجربية تبقى الجبهة األكثر
ً
مئات آالف اإلسرائيليين والفلسطينيين على الطرق والمحاور والمجمعات التجارية" .ونبهت إلى أن
جيش االحتالل يوجه أنظاره إلى قطاع غزة لوجود فرصة لتفجر األوضاع.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،
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 .21حماس :أمن السلطة يعتقل أسي ارً محر ارً في الضفة

رام هللا :اتهمت حركة "حماس" جهاز المخابرات العامة الفلسطينية باعتقال أسير محرر من سجون

االحتالل .وقالت الحركة في بيان لها يوم اإلثنين ،إن أجهزة أمن السلطة تُواصل حملة االعتقاالت
على خلفية االنتماء السياسي بحق الفلسطينيين في مدن الضفة المحتلة؛ دون سند قانوني .وبينت أن
جهاز "المخابرات العامة" أعاد اعتقال األسير المحرر براء بلوط؛ وهو معتقل سياسي سابق ،بعد

أشهر من المطاردة ،طالب في جامعة "بوليتكنو فلسطين" .وذكر بيان الحركة ،أن جهاز "األمن

الوقائي" يواصل اعتقال إبراهيم عطية وعبد الهادي شبيطة ،منذ أسبوع ،باإلضافة إلى إبراهيم شواهنة
لليوم التاسع على التوالي؛ علما أنهم أسرى محررين ومعتقلين سابقين في سجون السلطة.

قدس برس2018/9/17 ،

 .20االحتالل يعتقل  11فلسطينياً بالضفة بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة

رام هللا :ذكر بيان صادر عن جيش االحتالل ،أن قواته اعتقلت  11فلسطينياً بالضفة بتهمة ممارسة
أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية .وقد طالت االعتقاالت شابين من مخيم "قلنديا"
لالجئين الفلسطينيين يقضاء القدس  ،بعد اقتحامه من قبل قوات االحتالل ،وأصيب على إثرها شاب

فلسطيني ،كما وداهمت منزل المواطن محمد مطير وصادرت مبلجا من المال.

كما طالت االعتقاالت ثالثة من بلدة "عزون" يقضاء قلقيلية  ،حيث اندلعت مواجهات أثناء عملية
االقتحام ،وآخر من بلدة "عرابة" يقضاء جنين وشابين من صوريف يقضاء الخليل ومعتقلين اثنين

من بلدتي "بيت ريما" برام هللا ،و"أوصرين" قرب نابلس .وأشار إلى قيام قوات االحتالل بمداهمة منزل
المحررين القياديين في حركة الجهاد اإلسالمي جعفر عز الدين وطارق قعدان قرب جنين يشماال .

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،

 .22أردان :سنعود لالغتياالت في حال أشعلت حماس المنطقة
تل أبيب :قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان يوم األحد ،إن إسرائيل ستعاود نشاطاتها
في قطاع غزة وتعود لسياسة االغتياالت في حال قررت حماس مجددا إشعال المنطقة .وأعرب أردان

في حديث إلذاعة الجيش ،دعمه الكامل لعمليات الجيش اإلسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف" :إذا أشعلت حماس المنطقة مرةً أخرى ،فعلينا العودة إلى سياسة االغتياالت فورا" ،مشيدا
بالهجمات األخيرة للجيش على مواقع حماس على الحدود والذي قال إنها ستستمر حسب الحاجة.
القدس ،القدس2018/9/16 ،
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" .23إسرائيل" تستأنف هجرة يهود إثيوبيا وتستقبل  1,000منهم
رام هللا :قال رئيس الوزراء اإلسرائيل ي بنيامين نتنياهو ،يوم االثنين ،إن نحو ألف إثيوبي من يهود
الفالشا" ،سوف يتم السماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل" .وتأتي هذه الخطوة ،في الوقت الذي تنتقد فيه

الجالية اإلثيوبية تعامل الحكومة اإلسرائيلية مع هجرة اليهود الفالشا المتوقفة منذ زمن طويل ،وتصفه
بانه تعامل عنصري .وقال نتنياهو إنه "مصمم" على المضي قدما في الهجرة ،مضيفا أن  1,300من

يهود الفالشا نقلوا جوا إلى إسرائيل خالل فترة واليته.

وقال إفي يالو ،وهو ناشط إسرائيلي أثيوبي بارز ،لوكالة األنباء األلمانية يد.ب.أ  ،إن "هذا قرار مهم
للجاية ،ولكن يجب أن يكون هناو برنام للسماح بإحضار الثمانية أالف بالكامل" .وأضاف يالو
أنهم "لو كانوا من أصحاب البشرة البيضاء ،لكانوا جميعا قد هاجروا بالفعل" .ويقدر عدد اليهود

الفالشا في اثيوبيا بنحو سبعة االف .وقال نتنياهو إن الا  1,000شخص من "فالشا المورا" الذين

حصلوا على الموافقة للهجرة ،لهم أطفال يعيشون بالفعل في إسرائيل.

القدس ،القدس2018/9/17 ،

 .24حاخامات يشككون بيهودية اإلسرائيليين من أصول أثيوبية
تواجه نساء من أصول أثيوبية مظاهر عنصرية ،تتمثل بمطالبة حاخام منهن أن يثبتن يهوديتهن،

كي يتمكن من مواصلة العمل في مجال الطهي ،في شركة تزود وجبات طعام جاهزة .وقال تقرير
بثته قناة "كان" يالقناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي سابقا إن حاخام بلدة كريات جت األشكنازي،
موشيه هلفين ،أرغم الشركة على أن توقف عمل النساء من أصول أثيوبية في الطهي ألن عملهن

يخالف الشريعة اليهودية.

لكن العنصرية ضد المهاجرين من أصول أثيوبية هي ظاهرة أوسع من تقرير قناة "كان" .فالمؤسسة

الدينية اليهودية اإلسرائيلية تكاد ال تعترف بيهودية هؤالء األثيوبيين ،والسلطات اإلسرائيلية عموما
تمارس التمييز ضدهم ،وكانت المؤسسات الصحية ترفض الحصول على تبرعات دم منهم.

وقال الحاخام هلفين إنه "ندقق إذا كن يهوديات أم ال ،بواسطة حاخاماتهن ،وفي هذه األثناء هن ال
يعملن في الطهي" .وأوضحت القناة أنه من ناحية الشريعة اليهودية توجد مشكلة في تناول طعام تم
طهوه بأيدي غير اليهود ،لكن هفلين ،بواسطة مراقبة الطهو الحالل بحسب الشريعة اليهودية ،يحاول

التنكيل بجميع العامالت من أصول أثيوبية ،وليس فقط الالتي يعملن في الطهي.

عرب 2018/9/17 ،48
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 .25الجيش اإلسرائيلي ينوي تدمير ترسانة القنابل العنقودية لديه
تل أبيب :أعلن سالح الجو اإلسرائيلي أنه يدرس إمكانية تدمير ترسانته من القنابل العنقودية على
اختالفها ،وذلو على أثر انتقادات دولية ومحلية .وقال مسؤول في الجيش ،إن هذه القنابل ،التي
استخدمت بكثرة خالل حرب لبنان الثانية والحروب على قطاع غزة ،وأوقعت كثي ار من القتلى في
صفوف المدنيين ،تعرضت النتقادات من لجنة فينوغراد التي شكلت لدراسة حرب لبنان الثانية،

وكذلو من المؤسسات الدولية .وقد عرض الجيش مناقصة يدعو فيها الشركات المتخصصة إلى

تقديم عروض تجارية ،لتنفيذ عملية التدمير.

والقنابل العنقودية هي عبارة عن جسم مؤلف من كرات صجيرة عدة مجمعة في غالف واحد ،وعند
انفجارها تتحول كل كرة فيها إلى قنبلة .فإذا وضعت في رصاص تنفجر داخل جسم اإلنسان بعدما

تخترقه فتمزق أحشاءه .واذا ألقيت في حقل ما تتحول إلى ألجام خطرة تنفجر بمن يلمسها.

وقد استخدم الجيش اإلسرائيلي ثالثة أنواع من الذخائر العنقودية :قنابل سالح الجو ،وقذائف

المدفعية ،وصواريخ " ."MLRSيحتوي كل صاروخ من النوع األخير ،على أكثر من  600عبوة
صجيرة ،تتناثر داخل دائرة نصف قطرها نحو  100متر فوق الهدف.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/18 ،

 .26األرشيف اإلسرائيلي ينشر البرقية التي بعثها رئيس الموساد إلى رئيس الحكومة قبيل حرب 1973

نشر أرشيف الدولة اإلسرائيلي يوم االثنين ،البرقية التي بعثها رئيس الموساد في العام  ،1973تسفي
زامير ،إلى رئيسة الحكومة اإلسرائيلية ،غولدا مئير ،وبدأها بأن "الجيش المصري والجيش السوري
على وشو شن حرب ضد إسرائيل عصر يوم السبت  ."1973/10/6ويأتي نشر هذه البرقية ،ووثائق
أخرى بينها محاضر جلسات لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أثناء الحرب ،بمناسبة الذكرى

السنوية الا  45لحرب  1973والتي اندلعت في السادس من تشرين األول/أكتوبر .ونشر البرقية كاملة
في الموقع اإللكتروني ألرشيف الدولة يعتبر خطوة غير مألوفة ألنه يمتنع عادة عن نشر وثائق

الموساد وخاصة تلو المصنفة "سرية للجاية".

وكان السكرتير العسكري لرئيسة الحكومة اإلسرائيلية ،يسرائيل ليئور ،اتصل بمئير صبيحة اليوم
الذي نشبت فيه الحرب ،الذي صادف "يوم الجفران" ،وأبلجها بالمعلومات التي تضمنتها برقية زامير.
وقالت البرقية إن مصد ار مصريا رفيع المستوى أبلغ زامير بأن مصر وسورية توشكان على شن

هجوم مشترو ضد إسرائيل.
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ويذكر أنه أصبح معروفا الحقا أن المصدر المصري هو أشرف مروان ،صهر الرئيس المصري
األسبق ،جمال عبد الناصر ،وأحد المقربين من خلفه ،أنور السادات.

عرب 2018/9/17 ،48

تقر تعويضات إلسرائيليين أصيبوا بعملية نفذت سنة 1998
 .27استناداً إلى "قانون القومية" :محكمة ّ

رام هللا  -األيام اإللكترونية :استندت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس ،أمس ،للمرة األولى إلى
"قانون القومية" ،وذلو في قرار بشأن تعويضات في دعوى قدمها إسرائيليون أصيبوا في عملية نفذت

العام  .1998وقرر القاضي موشي دروري ،أن "اليهودي الذي أصيب في عملية من حقه أن يحصل
على تعويض مالي حتى دون إثبات وقوع ضرر" ،وذلو استنادا إلى البند الذي ينص على أن "الدولة

تهتم بالمحافظة على سالمة أبناء الشعب اليهودي" .كما قرر القاضي إلزام حركة حماس بدفع تعويضات
بقيمة  5.4مليون شيكل لمقدم الدعوى دافيد مشيح وأبناء عائلته ،وفق موقع "عرب  "48اإلخباري.

األيام ،رام هللا2018/9/18 ،

 .28حزب الليكود يتهم إيهود باراك بالتحريض على قتل نتنياهو
القدس  -أسامة الجساني :اتهم حزب الليكود رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود باراو ي–1999
 2001بالتحريض على قتل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ،على خلفية انتقادات شديدة وجهها

باراو لنتنياهو ،أمس ،حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ،اليوم اإلثنين .وقال باراو ،الذي كان

وزي ار للدفاع وزعيما لحزب العمل أيضا ،في انتقاداته إن "نتنياهو يخون الشعب" .واعتبر أن فترة حكم
نتنياهو ،تشابه فترة الحاكم الشيوعي لرومانيا "نيكوالي تشاوتشيسكو" ،الذي أُعدم مع زوجته إيلينا في

 ،1989بسبب فساده وقمعه الشعب الروماني .وأضاف باراو ،أن نتنياهو" ،يقود البالد نحو الخراب
من خالل أقلية متطرفة ،عنصرية" .وتابع أنه "على اإلسرائيليين أن يقاتلوا للدفاع عن وطنهم".

وكالة االناضول لألنباء2018/9/17 ،

ِ
تستنزف الجيش اإلسرائيل ّي ا
 .29تل أبيب :حماس
بر وبح ارً
الناصرة – زهير أندراوس :رأت مصادر أمنية في تل أبيبُ ،وصفت بأنها واسعة االطالع ،أن حركة
ٍ
حاول جر إسرائيل إلى مو ٍ
حماس تُ ِ
جديدة في الجنوب ،الفتةً في الوقت عينه إلى أن
اجهة عسكري ٍة
ُ
أحداث يوم الجمعة األخير ،أثبتت بما ال يدعو مجاالً للشو بأن حركة حماس تدفع وبقوٍة في هذا
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االتجاه ،رغم أن التقدير السائد لدى المخابرات اإلسرائيلية يؤكد بأن حركة حماس ليست معنيةً
بالحرب في هذا الزمن ،تماماً مثل إسرائيل ،على حد تعبيرها.

المرشح
وفي هذا السياق قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل الجنرال هرتسي هليفي ،وهو ُ

األوفر حظاً لخالفة الجنرال غادي آيزنكوط في قيادة هيئة األركان العامة ،قال في مقابلة مع اإلذاعة
العبرية إنه يتحتم على إسرائيل أال تُوِهم نفسها بتحقيق الهدوء في قطاع غزة ،فهناو مكان يع
باإلرهاب ويبني قدراتُ ،مضيفاً :نحن أقوى منه على نطا ٍ
اسع ،وهو سيختبرنا من وقت سخر.
قو ٍ

ورداً على سؤال بشأن إمكانية احتالل غزة وتدمير سلطة حركة "حماس" ،رد الجنرال اإلسرائيلي

سيحسن هذا وضعنا األمني في الوقت الحالي ،األمور على الطريق واذا احتاج
قائالً :ال أرى كيف ُ

األمر ،فإننا سنعرف كيف نفعل ذلو ،وتابع قائالً :إننا نعرف كيف نحتل غزة ،لكنني لست متأكداً
بأن هذا هو األمر األول الذي سيكون من الصواب القيام به ،كما قال.

رأي اليوم ،لندن2018/9/17 ،

 .31مخطط إسرائيلي لبناء  220وحدة استيطانية جديد بالقدس
القدس المحتلة – الرأي :كشف مرشح بلدية االحتالل بمدينة القدس ورئيس كتلة "موحدون" مدير
صندوق "أرض إسرائيل" ،يوم االثنين" ،أرييه كينغ" ،عن خطة أقرتها بلدية االحتالل لبناء  220وحدة
استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرق المدينة.

ونقلت القناة السابعة اإلسرائيلية عن "كينغ" قوله إن الوحدات االستيطانية ستُبنى بمبادرة من رجال
أعمال في "إسرائيل" والخارج ،وسيقطنها يهود وستكون بمثابة امتداد لمستعمرة "نوف تسيون" المجاورة

للمنطقة .وأوضحت القناة أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة ،واسن بعد موافقة بلدية االحتالل
عليها ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة باالعتراضات وبعد وفي حال مرت دون اعتراض فمن

المتوقع ان يبدأ البناء خالل األشهر القليلة القادمة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/17 ،

 .30استشهاد شاب من بيت ريما إثر تعرضه العتداء وحشي من قبل االحتالل
رام هللا :استشهد الشاب محمد زغلول الريماوي ي 23عاما  ،صباح اليوم الثالثاء ،عقب تعرضه

العتداء وحشي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت ريما شمال

غرب رام هللا .وأفاد رئيس بلدية بيت ريما يزن الريماوي خالل اتصال هاتفي مع مراسلنا ،بأن عملية
االعتقال واالعتداء تمت في وقت ال يتعدى  3دقائق ،حيث اقتحمت قوات االحتالل منزله بطريقة
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عنيفة ،وقاموا بخلع باب المنزل دون سابق إنذار ،واالعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه ،وتمزيق
مالبسه ،واقتادوه عاريا وهو فاقد للوعي ،وبعد عدة ساعات أعلنوا عن استشهاده.

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

 .32متظاهرون يغتنمون سالح أحد جنود االحتالل عند بوابة "زيكيم" شمال غزة

غزة – الرأي :تم اكن عدد من المتظاهرين مساء يوم اإلثنين من اغتنام سالح جندي إسرائيلي هرب
من أمامهم عقب تجاوزهم السياج األمني عند بوابة زيكيم شمال قطاع غزة.

عددا من الشبان المشاركين بتظاهرة كبيرة مؤازرة للمسير البحري الثامن
وأفادت مصادر إعالمية بأن ً
الذي انطلق عصر اليوم ببحر شمال غزة ،تمكنوا من اجتياز السياج األمني الفاصل عند بوابة زيكيم

العسكرية .وأضافت أن الشبان استطاعوا الوصول إلى ثكنة للجنود ،والذين هربوا من المكان وتركوا
قطعة سالح ،اغتنمها الشبان قبل عودتهم إلى القطاع.

وأصيب عشرات األهالي بالرصاص واالختناق جراء قمع قوات االحتالل تظاهرة سلمية بمشاركة

اسالف على شاطئ شمال غرب غزة بالقرب من السياج األمني.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/17 ،

 .33حصيلة اعتداء االحتالل على المسير البحري الثامن بغزة
غزة – الرأي :نشرت و ازرة الصحة الفلسطينية في غزة حصيلة اعتداء االحتالل على المسير البحري
الثامن الذي نظم مساء يوم االثنين قرب موقع "زكيم" الساحلي الذي يقيمه االحتالل على األراضي

الفلسطينية المحتلة شمال قطاع غزة.

وقال الو ازرة في بيان مقتضب أن  95مشارو في المسير أصيبوا بجروح مختلفة واختناق بالجاز

المسيل للدموع ،مبينة أن من بين اإلصابات  26بالرصاص الحي الذي أطلقه الجنود بشكل مباشر
صوب المشاركين .وأشعل المتظاهرون اإلطارات المطاطية على الشاطئ وفوق مياه البحر ،وهتفوا
شعارات تؤكد استم ارراهم في مسيرات العودة حتى كسر الحصار وتحقيق حلم العودة.

جاء ذلو بالتزامن مع انطالق المسير البحري الثامن ،والذي يضم عشرات من القوارب التي تحمل

متضرري الحصار.

بدورها ،قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان لها إن على العدو أن يعلم أننا

لن نرضى على استمرار الحصار ألن شعبنا يعاني الويالت .وأكدت على أن شعبنا متمسو برفع
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ا لحصار عن قطاع غزة ب ار وبح ار وجوا ولن يتخلى عن حق العودة وسنستمر في المسيرات حتى
تحقيق كل أهدافها.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/17 ،

 .34عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
القدس المحتلة – "الحياة" :اقتحم العشرات من المستوطنين صباح أمس المسجد األقصى المبارو،
عبر باب المجاربة ،عشية ما يسمى "عيد الجفران" ،بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى عبر باب المجاربة الذي

تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل مدينة القدس ،على شكل مجموعات متتالية،

وقاموا بمسارهم وجولتهم في األقصى بدءاً من ساحة باب المجاربة وصوالً إلى ساحة المسجد القبلي
ومنطقة باب الرحمة مرو اًر بباب األسباط وحطة والقطانين خروجاً من باب السلسلة ،بحراسة من
أفراد الشرطة التي رافقتهم بالجولة ووفرت لهم الحماية ألداء صلواتهم في ساحات المسجد ،وسط

انتشار ألفراد من قوات االحتالل الخاصة في ساحات المسجد تزامناً مع االقتحامات.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم عبر دعوات وجهتها عبر وسائل التواصل االجتماعي وعلى المواقع

اإللكترونية إلى مناصريها لتكثيف االقتحامات للمسجد األقصى خالل هذه الفترة "عيد الجفران وعيد

العرش" ،إضافة إلى المشاركة في المسيرات واألمسيات واأليام الدراسية في البلدة القديمة والصلوات
في ساحة البراق "عند الجدار الجربي للمسجد األقصى".

الحياة ،لندن2018/9/17 ،

 .35آالف المستوطنين يقيمون حفالت صاخبة داخل الحرم اإلبراهيمي
الخليل :احتشد اسالف من المستوطنين القادمين من مختلف المستعمرات من شمال الضفة ووسطها
وجنوبها ،وأقاموا حفالت الرقص والجناء الصاخبة طوال الليل الفائت احتفاال بما يسمى "عيد الجفران"

لدى اليهود المحتلين داخل الحرم اإلبراهيمي رابع أقدس مسجد لدى المسلمين في العالم.

وأقام المستوطنين حفالت الرقص والجناء والدبكة داخل أروقة الحرم اإلبراهيمي وفي ساحاته الخارجية
مستخدمين الموسيقى الصاخبة واأللعاب النارية واألضواء الكاشفة في تجمع لم تشهده البلدة القديمة

منذ احتاللها للمدينة منذ عام  1967وحتى اسن.

وأغلقت سلطات االحتالل البلدة القديمة ومحالتها التجارية في وجهة الفلسطينيين ومنعت اسذان
واقامة الصالة في الحرم اإلبراهيمي منذ منتصف الليل الفائت وحتى ليل األربعاء الخميس القادم
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لالحتفال بما يسمونه عيد الجفران وسمحت لليهود المتطرفين من كل حدب وصوب التوافد للبلدة
القديمة ،وانتشر مئات الجنود الصهاينة في شوارع البلدة القديمة ومحيط الحرم اإلبراهيمي لتأمين
احتفاالتهم بالعيد المزعوم.

وشهدت مدينة الخليل حالة استنفار قصوى وزجت سلطات االحتالل بالعديد من وحدات الجيش

لتأمين االحتفاالت الصهيونية بالعيد خشية من تنفيذ عمليات ضد المستوطنين.

كما شهدت مستعمرة نجوهوت المتاخمة لبلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل حالة من االستنفار لقوات

الجيش والمستوطنين في أعقاب اإلعالن عن تعرض حافلة للمستوطنين إلطالق نار من قبل

فلسطينيين .في حين شهدت مستعمرة إفرات التابعة للتجمع االستيطاني غوش عتصيون مسقط رأس
المستوطن الذي قتل أول أمس األحد حالة استنفار مماثلة بحثاً عن مطلقي نار محتملين في المكان.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/17 ،

 .36الخضري 1.5 :مليون فلسطيني في غزة تحت خط الفقر
غزة :طالب رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في قطاع غزة النائب جمال الخضري ،بتدخل

دولي عاجل للعمل على إنقاذ األوضاع اإلنسانية والصحية واالقتصادية من االنهيار في القطاع

الساحلي ،جراء الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ أكثر من  12عاماً .وقال إن "أكثر من مليون
ونصف المليون في غزة يعيشون تحت خط الفقر ،واألعداد في تزايد ،و %85من المصانع والورش

أغلقت كلياً أو جزئياً ،فيما معدل البطالة ببن فئة الشباب وصل قرابة ."%62

الخليج ،الشارقة2018/9/18 ،

 .37بكيرات :االحتالل يضاعف مشاريعه التهويدية في القدس
القدس المحتلة ،غزة  -عبد الرحمن الطهراوي :أكد رئيس دائرة المخطوطات في المسجد األقصى

ناجح بكيرات أن االحتالل اإلسرائيلي بات يكرس في اسونة األخيرة مشاريعه التهويدية داخل مدينة

القدس المحتلة على سياسة طرد السكان المقدسيين األصليين واحالل الجرباء المستوطنين بدال منهم،

إلى جانب مواصلة العمل بمشاريعه االستيطانية األخرى على تعدد تصنيفاتها.

وقال بكيرات لصحيفة "فلسطين" أمس" :لطالما مارس االحتالل منذ سيطرته على كامل مدينة القدس

عام  ،1967أساليب ضجط على المقدسيين قائمة على الترغيب أو الترهيب بهدف دفعهم لترو
ممتلكاتهم وهجر المدينة ،ولكن في الفترة األخيرة تصاعدت حجة الهجمة اإلسرائيلية الساعية للقضاء

على التواجد الفلسطيني في محيط األقصى وبالبلدة القديمة تحديدا".
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وأوضح بكيرات أن سياسة إحالل السكان مرتبطة بمسار تهويدي آخر يسعى إلى تدمير الهوية
البصرية للقدس المحتلة ،عبر إظهار المدينة بطابع يهودي غير البناء العربي اإلسالمي المتجذر

فيها ،قائال" :أصبح الزائر اليوم يشاهد العديد من الرموز والمباني اليهودية في األحياء المقدسية

المطلة على األقصى وذلو بدال من البيوت العربية ومآذن المساجد" .وأشار بكيرات إلى أن االحتالل
يخنق المسجد األقصى بسلسلة من المشاريع العمرانية تحمل في هندستها الخارجية ومظهرها العام

يهوديا دخيال على مدينة القدس ،فضال عن نيته تنفيذ مشاريع أخرى ستحجب الرؤية بالكامل
طابعا
ً
ً
عن جميع معالم المسجد األقصى ،وكل ذلو يندرج في إطار سياسة التهويد البصري.

فلسطين اون الين2018/9/18 ،

 .38نابلس 10 :إصابات بينهم مسعفين خالل اقتحام مستوطنين "مقام يوسف"
نابلس – الرأي :أصيب ،فجر يوم االثنين 10 ،مواطنين ،بينهم مسعفون ،خالل مواجهات اندلعت
عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس ،بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إنه جرى نقل شاب لمستشفى رفيديا الحكومي عقب إصابته بالرصاص
المعدني المجلف بالمطاط بالوجه واليد اليمنى ،فيما جرى عالج ثالثة آخرين ميدانيا ،كما تم إسعاف

أربعة شبان أصيبوا باالختناق بالجاز المسيل للدموع ميدانيا.

إلى ذلو ،أفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت مخيم العين غرب المدينة ،واعتقلت

الشاب فادي جبري ،عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/17 ،

 .39عهد التميمي :الفلسطينيون مقاتلون من أجل الحرية ..والقدس عاصمتهم
الكورنوف يفرنسا  -أ ف ب :أعلنت الشابة الفلسطينية عهد التميمي ،أمس ،من فرنسا ،أن "القدس

ستبقى عاصمة فلسطين" ،وذلو خالل مشاركتها في احتفال أقامته جريدة "لومانيتيه" الناطقة بلسان

الحزب الشيوعي الفرنسي في الكورنوف بضواحي باريس.

وكانت هذه الصبية ي 17عاماً تحولت إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية بمواجهة االحتالل اإلسرائيلي،
بعد أن أمضت ثمانية أشهر في السجن ألنها صفعت جنديين إسرائيليين.

وألقت التميمي كلمة أمام آالف األشخاص ،قالت فيها" :أريد أن أقول لترامب ،إن القدس ستبقى

عاصمة فلسطين" ،في إشارة إلى قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقل مقر السفارة األمريكية من
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تل أبيب إلى القدس .وتابعت التميمي" :الالجئون الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مال األمريكيين ،بل
يريدون العودة إلى أرضهم واستعادة كرامتهم" ،مضيفة "علينا أن نكون موحدين أمام االحتالل".

وقالت التميمي أيضاً" :أن تكون شاباً فلسطينياً في الا  17من العمر اليوم ،يعني أن تعاني يومياً من
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي" ،مشيرة إلى االعتقاالت على الحواجز اإلسرائيلية التي تطاول "حتى

األطفال الفلسطينيين" .وختمت التميمي" :الفلسطينيون ليسوا ضحايا ،بل هم مقاتلون من أجل الحرية".

األيام ،رام هللا2018/9/17 ،

 .41األردن يتيح تجديد جوازات سفر المقدسيين عبر المحاكم الشرعية بالقدس
عمان  -ال وكاالت :وقعت دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنية اتفاقية شراكة مع شركة البريد
األردني ،لتقديم معامالت تجديد جوازات السفر للمقدسيين ،من خالل المحاكم الشرعية في القدس.

وأضاف مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات ،فواز الشهوان ،أنه "بموجب االتفاقية سيتم قبول

معامالت تجديد جوازات السفر في المحاكم الشرعية في القدس" ،مشي اًر إلى أن المحاكم الشرعية في
القدس ستستقبل طلبات تجديد جوا ازت السفر لديها ،مرفقة باألوراق الثبوتية المطلوبة ،وفق

اإلجراءات القانونية المتبعة ،وستقوم الشركة باستالمها بالتنسيق مع شركائها إليصالها إلى دائرة

األحوال المدنية لطباعة جوازات سفر المقدسيين ،ومن ثم إعادة تسليمها للشركة ،واعادتها حسب
األصول وتسليمها ألصحابها في القدس من قبل شركائهم.

وقال مدير عام شركة البريد األردني د .خالد ذيب اللحام ،إن هذه االتفاقية ،التي من المتوقع تنفيذها
أوائل الشهر المقبل من خالل الشركة ،هي تأكيد على التعاون والشراكة بين البريد والدائرة في تسهيل

المعامالت الحكومية.

األيام ،رام هللا2018/9/18 ،

 .40الرزاز :نطمح لرفع التبادل التجاري مع فلسطين إلى  500مليون دوالر
عمان  -بت ار :أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز ،أن موقف األردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم
ولن تتجير ،وتنطلق من مبدأ حل الدولتين وانهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رئيس الوزراء خالل مباحثات أجراها في دار رئاسة الوزراء ،اليوم االثنين ،مع رئيس الوزراء
الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا ،أن مواقف األردن تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس
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ووكالة "األونروا" واضحة وثابتة وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني ،مشددا على أن الدبلوماسيةُ
األردنيةُ كانت وما زالت تضع فلسطين على رأس ِ
سلم أولوياتها عربياً ودولياً.
َ
ُ
ولفت الرزاز ،خالل المباحثات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين ،إلى أهمية
هذه المباحثات التي تأتي استم ار ار للتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات ،في كافة الملفات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية .وأكد رئيس الوزراء تطلع األردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق

لزيادة التبادل التجاري بين األردن وفلسطين ،مضيفا "نحن نطمح أن تصل المبادالت التجارية إلى

 500مليون دوالر ،وبما يعزز العالقة على اعلى المستويات ".

عمان2018/9/17 ،
الغدّ ،

 .42المرصد السوري 113 :قتيال إيرانياً في ضربات إسرائيلية بسورية خالل شهرين

أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان ،يوم األحد ،أن الضربات المكثفة التي شنها االحتالل

اإلسرائيلي على مواقع في سورية ،خلفت أكثر من  113قتيال من القوات اإليرانية والقوى الموالية
والتابعة لها ،خالل الشهرين الماضيين.

وأشار المرصد إلى أن "إسرائيل استأنفت الضربات الصاروخية والجوية اإلسرائيلية التي استهدفت من
خاللها مواقع ومستودعات ومنصات صواريخ تابعة للقوات العسكرية اإليرانية والميليشيات األفجانية

واسسيوية والعراقية وحزب هللا اللبناني ،في عدة مناطق في شمال سورية ووسطها وفي الجنوب
السوري والبادية ،وذلو منذ مطلع نيسان /أبريل من العام الجاري  ."2018وأوضح المرصد أن المواقع

المستهدفة إسرائيليا ،مؤخ اًر ،هي "محيط مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة دمشق،
ومستودعات أسلحة وذخيرة في ضواحي بانياس ،جبال مصياف في الساحل السوري ،ريف حماة
الجربي" ،مركز اطمئنان للدعم" التابع للحرس الثوري اإليراني والواقع على مقربة من مطار النيرب

العسكري عند أطراف مدينة حلب الشرقية ،مطار المزة العسكري ،منطقة الهري بريف دير الزور".

ذلو باإلضافة إلى "مناطق في ريف القنيطرة الشمالي واألوسط ،ومطار الضبعة العسكري بريف

حمص الجنوبي الجربي ،وحرم ومحيط مطار التيفور العسكري بالقطاع الشرقي من ريف حمص،

واللواء  47ومنطقة سلحب في الريف الجربي لحماة ،ومواقع قرب بلدتي حضر وخان أرنبة ،ومدينة
البعث في ريف القنيطرة ،ومنطقة الكسوة بريف دمشق ،ومنطقة مطار الضمير العسكري ،ومثلث

"درعا – القنيطرة  -ريف دمشق الجنوبي الجربي" ،مطار حلب الدولي ،كما ضرب انفجاران كل من
مطار حماة العسكرية وموقعا للقوات اإليرانية في ريف حلب الجنوبي".
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 .43جدل كبير بعد ارتداء عارضة األزياء الكويتية فوز الفهد مجوهرات لشركة صاحبها إسرائيلي
لندن :بعد نشر الصحافي اإلسرائيلي إيدي كوهين تجريدة له على تويتر عن "تطبيع الفاشينيستا
الكويتية فوز الفهد مع إسرائيل" ،ردت عارضة األزياء بفيديو فيما اشتعل "تويتر" بالتعليقات.

تعليق كوهين جاء بعد نشر الفهد صو اًر لها في لندن على موقع التواصل االجتماعي انستجرام،
مرتدية فستان سهرة أسود ،تتباهى فيها بقطع الحلي الماسية التي اختارتها من تصميم دار ميسيكا

الشهيرة للمجوهرات الفاخرة ،وانتشرت أخبار عديدة على اإلنترنت والشبكات االجتماعية تفيد بأن

الفهد اختيرت أخي اًر وجهاً إعالنياً للشركة المذكورة.

وشن ناشطون عبر موقع التدوين "تويتر" هجوماً عنيفاً على نجمة الموضة والفاشينيستا الكويتية فوز
الفهد بعد تداول الصور وتعليق الصحافي اإلسرائيلي الذي قال فيه إن "الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد

ستكون واجهة إعالن لشركة إسرائيلية بالتعاون مع األمريكي اإلسرائيلي محمد حديد من الناصرة

شمال إسرائيل والد عارضة األزياء المشهورة جيجي حديد" ،وعقب كوهين بالقول" :إنه عصر التطبيع
أول شي مع الشعوب وبعدين مع الحكومات".

الفهد ردت بشريط فيديو قالت فيه "لست وجهاً إعالنياً لهذه الشركة ،ولم أوقع عقداً لصالحها ،كما لم
أستلم دينا اًر واحداً نظير ظهوري في هذا الحدث .ولم يكن هناو اتفاق مادي مع هذه الشركة ،وعليكم
أن تعرفوا أن هذه الشركة فرنسية ورأس مالها فرنسي ،وقاموا بالتعاقد مع المودل جيجي حديد ،وهي

مسلمة وفلسطينية ودائماً تدافع عن القضية الفلسطينية".

القدس العربي ،لندن2018/9/18 ،

وتحمل "إسرائيل" المسؤولية
 .44روسيا :دمشق أسقطت مقاتلتنا..
ّ
موسكو ،واشنطن -رويترز :قالت روسيا إن النظام السوري ،الثالثاء ،أسقط طائرة عسكرية روسية
فوق سورية ،وذلو وفق ما أعلنته و ازرة الدفاع الروسية.

وحملت الو ازرة إسرائيل مسؤولية ما أسمته الخطأ الذي حصل ،بسبب أن "إسرائيل حذرت روسيا من
عملية مزمعة قبل دقيقة واحدة من تنفيذها".

وأفادت روسيا بأن "الطيارين اإلسرائيليين دفعوا الطائرة الروسية في مسار أنظمة الدفاع الجوي

السورية" ،وأن "الوقت لم يكن كافيا إلبعاد الطائرة الروسية عن دائرة الخطر" .وأكدت أن  15عسكريا

روسيا لقوا مصرعهم ،بسبب ما قالت إنها "أفعال إسرائيل غير المسؤولة".

وقالت إن "أفعال إسرائيل في سورية استفزاز متعمد" ،وأنه "من غير الممكن أال يكون الجيش

اإلسرائيلي قد رأى الطائرة الروسية وهي تستعد للهبوط".
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وسبق أن أعلنت و ازرة الدفاع الروسية ،الثالثاء ،أن طائرة عسكرية روسية اختفت من على شاشات
الرادار فوق سورية ،بينما كانت إسرائيل وفرنسا تشنان هجمات جوية على أهداف في سورية .ونفى

مصدر من الجيش الفرنسي ضلوع بالده في اختفاء الطائرة الروسية.

فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة

دون قصد .والطائرة من طراز إيل ،20-وتخدم أغراض االستطالع اإللكتروني.

موقع "عربي 2018/9/18 ،"21

 .45األمم المتحدة :مليون دوالر لبرنامج وقود الطوارئ لمنع انهيار الخدمات في قطاع غزة
القدس  -وفا :أعلن المنسق اإلنساني جيمي ماكجولدريو ،يوم االثنين ،عن صرف مليون دوالر من
الصندوق اإلنساني ل رض الفلسطينية لمنع انهيار الخدمات ِ
المنقذة للحياة في قطاع غزة.

يخصص هذا المبلغ ،بحسب بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع ل مم
وسوف
ا
المتحدة ،لبرنام وقود الطوارئ الذي تديره األمم المتحدة ،والذي ِ
يؤمن وقود الطوارئ لتشجيل مولدات
الكهرباء االحتياطية بصورة رئيسية ،فيما يقرب من  250منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت

المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/9/17 ،

 .46األمم المتحدة :هدم خان األحمر بالقدس يتناقض والقانون الدولي
يويورو  -بترا :أعرب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ،نيكوالي

مالدينوف ،الليلة الماضية ،عن القلق بشأن نية السلطات اإلسرائيلية بهدم قرية خان األحمر /أبو

الحلو البدوية الفلسطينية .ويضم التجمع الموجود في ضواحي القدس الشرقية في األرض الفلسطينية

المحتلة 181 ،شخصا يمثل األطفال أكثر من نصفهم .ودعا مالدينوف السلطات اإلسرائيلية إلى عدم
هدم هذا التجمع ،ووقف جهود نقل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الجربية المحتلة مضيفا أن مثل

تلو األعمال تتناقض والقانون الدولي ،وقد تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قادرة على االستمرار

ومتواصلة ججرافيا .ووفقاً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،فإن خان األحمر /أبو
الحلو ،الواقع في ضواحي القدس الشرقية واحد من  18مجتمعاً يقع في أو بجوار منطقة مقررة في
جزء منها .لخطة إعادة تنظيم المستوطنات اإلسرائيلية التي ستنشئ منطقة بناء متواصلة ،بين

مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.
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 .47معاريف :شركة إسرائيلية ستقيم مصنعاً لألسلحة في الفلبين

تعتزم شركة األسلحة اإلسرائيلية "سيلفر شادو" ،افتتاح مصنع ل سلحة بالفلبين باستثمار يصل إلى

نحو  50مليون شيكل ،على أن يوفر المصنع  160فرصة عمل محلية فور تشجيله مطلع العام

المقبل ،بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" ،يوم اإلثنين.

وذكرت الصحيفة ،أن الشركة اإلسرائيلية المتخصصة في تطوير وتصنيع األسلحة الخفيفة والتي
طورت أيضا بندقية من طراز "هجلبوع" ،ستستثمر بمصنع ل سلحة بالفلبين بعد إبرام اتفاق بهذا
الخصوص مع شركة أسلحة محلية ،حيث من المتوقع تدشين المصنع مطلع العام المقبل وسيوفر

فرصة عمل لحوالي  160شخصاً.

وبحسب الصحيفة التي نقلت الخبر عن وكالة األنباء الفلبينية ،فإن رئيس مجلس إدارة شركة "سيلفر شادو"
اإلسرائيلية ،عاموس غوالن ،وقع أتفاق مبدئي بهذا الشأن مع رئيس مجلس إدارة شركة "رايو لومينار"
الفلبينية ،أوغستو غاماشو ،حيث من المتوقع استكمال االتفاق خالل شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

ووقع على االتفاق األولي بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ،إلى

إسرائيل مطلع الشهر الجاري ،حيث تضمن برنام

الزيارة غير المعلن في البالد ،المشاركة في

معارض ل سلحة والمعدات العسكرية اإلسرائيلية الحديثة واألكثر تطو ار بإشراف و ازرة األمن اإلسرائيلية.

ووفقا لا"معاريف" ،فإن االتصاالت للتعاون العسكري بين الشركتين وافتتاح المصنع اإلسرائيلي في

الفلبين ،أجريت قبل زيارة دوتيرتي للبالد ،حيث شكلت الزيارة ركيزة أساسية إضافية في العالقة األمنية

المزدهرة بين الفلبين واسرائيل ،بعد توقيع أكثر من  20اتفاقية بقيمة  83مليون دوالر خالل الزيارة.

عرب 2018/9/17 ،48

 .48االحتالل يتراجع عن ترحيل المتضامن الفرنسي فرانك رومانو
رام هللا " -األيام اإللكترونية" :قررت محكمة االحتالل في القدس ،امس ،التراجع عن ترحيل الناشط
الفرنسي فرانو رومانو بعد استئناف تقدم به ضد ترحيله ،بسبب مشاركته في النضال ضد االحتالل

على أرض الخان األحمر شرق القدس المحتلة.

واعتقل البروفيسور رومانو وهو أستاذ للقانون في جامعة السوربون الفرنسية ،ويحمل الجنسيتين

الفرنسية واألمريكية با"شبهة عرقلة عمل شرطي" ،بحسب المصادر اإلسرائيلية.

وأعلن رومانو اإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل ،عقب اعتقاله مباشرة الجمعة الماضية،

مطالبا بإلجاء عملية إخالء قرية الخان األحمر.
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 .49ما هي المكافأة التي حصلت عليها غواتيماال لنقل سفارتها للقدس؟
في أيار /مايو الماضي ،كانت غواتيماال أول دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة منذ اإلعالن
األمريكي عن نقل السفارة في الشهر ذاته ،حينها ،أعلنت واشنطن أنها ستكافئ غواتيماال على هذه

الخطوة ،لكن ما هي المكافأة التي حصلت عليها؟

يعتقد خبراء ومسؤولون سابقون في اإلدارة األمريكية أن المكافأة هي التجاهل األمريكي لجملة

الخطوات المعادية للديمقراطية التي يرتكبها الرئيس الجواتيمالي ،جيمي موراليس ،الخاضع منذ أكثر
من عام للتحقيق في االشتباه بارتكابه تجاوز ٍ
ات مالية تقدر بمليون دوالر خالل انتخابات العام ،2015
التي أسفرت عن فوزه بالرئاسة.

وتجري التحقيقات اللجنة الدولية لمكافحة اإلفالت من العقوبة في غواتيماال ،التابعة ل مم المتحدة،

والتي حصلت على دعم من اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ أكثر من عقد ،بدءاً من إدارة جورج

بوش ،ثم باراو أوباما وأخي اًر دونالد ترامب ،مرده إلى القناعة األمريكية بضرورة وجود جسم خارجي

ومستقل للتحقيق في تجذر الفساد في الحياة السياسية الجواتيمالية.

عرب 2018/9/17 ،48

 .51تهدئة غزة بعيدة بسبب التوترات األمنية في معظم الجبهات
غزة  -عدنان أبو عامر :قال آفي يسسخاروف ،الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية ،إن "األوضاع
األمنية في قطاع غزة أبعد ما تكون عن تهدئة بعيدة المدى ،في ظل التطورات الميدانية المتالحقة

على أكثر من جبهة تحيط بإسرائيل في الوقت ذاته".

وأضاف في تقرير مطول نشره موقع واال اإلخباري ،وترجمته "عربي ،"21أن "الوضع في الجبهة
الشمالية يشير إلى أن اإليرانيين ليسوا بصدد التنازل عن نفوذهم في سورية ،والوضع األمني في

الضفة الجربية يبدو هشا للجاية ،وفي غزة قد تقترب حماس من إجراء تجيير جوهري في طبيعة
سلوكها الميداني ،كل ذلو يجعل من الوضع أقرب ألن يكون فانتازيا ،وليس تهدئة".

وأوضح أن "نفوذ إيران في سورية أبعد من أن يختفي قريبا ،أو يتوقف ،فطهران أنفقت مقدرات

اقتصادية كبيرة وقوى بشرية هائلة إلنقاذ بشار األسد ،وال تنوي التنازل عن ذلو في اليوم التالي
النتهاء الحرب هناو".

وأشار إلى أن "التفاهمات الجارية بين إسرائيل وروسيا عن إبعاد القوات اإليرانية عن الحدود،
وحظيت بالكثير من العناوين اإلخبارية في إسرائيل ،ليس من المتوقع أن تؤدي إلجراء تجيير جوهري
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في االستراتيجية اإليرانية تجاه سورية ،مع العلم أن الهجوم اإلسرائيلي األخير تجاه مطار دمشق
الدولي قبل أيام ،قد ال يكون الحاث األخير في تطورات الجبهة الشمالية".

الكاتب انتقل للحديث عن الضفة الجربية بالقول إن "الهجوم بالطعن بالسكين في مستوطنة غوش
عتصيون ،أول أمس ،أتى بعد هدوء نسبي في العمليات الفردية وهجمات السكاكين ،بالتزامن مع

دخول حافلة عسكرية تقل عددا من الجنود بطريق الخطأ إلى مخيم قلنديا ،وتم رشقها بالحجارة،

وأصيب فيها عدد من الضباط والجنود ،وكان يمكن لهذه الواقعة أن تنتهي بنتائ أكثر صعوبة
وقسوة في الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني".

وأكد التقرير أن "هذا يعني دليال جديدا على أن الواقع األمني في الضفة الجربية هش جدا ،والهدوء
الذي شهدته في اسونة األخيرة ال يعكس حقيقة الواقع القائم هناو ،فحالة العداء تجاه إسرائيل تتنامى

في أوساط الفلسطينيين ،في حين أن تراجع كميات العمليات والهجمات المسلحة هي نتيجة لنجاحات

قوات األمن الفلسطينية واإلسرائيلية".

واستدرو قائال إنه "رغم القطيعة السائدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،وحالة العداء المكشوفة بين
رام هللا وواشنطن ،إال أن التنسيق األمني ما زال قائما وساري المفعول ،وأجهزة األمن الفلسطينية لها

دور كبير في منع وقوع عمليات ضد إسرائيل".

يصل الكاتب في حديثه عند غزة" :حيث إن من الصعب أن ترى ضوءا في آخر النفق ،فقد عادت

من جديد مسيرات العودة والمظاهرات على الجدار الحدودي ،والجيش عاد لقصف مواقع عسكرية في
قلب القطاع ،وهذا يعني أن حماس لن تسمح باستمرار وقف إطالق النار دون تحقيق إنجازات لها،

رغم أنها غير معنية بتدهور سريع ل وضاع األمنية بصورة شاملة".

وختم بالقول إنه "في ظل الجمود السياسي في مفاوضات التهدئة بين حماس واسرائيل ،فإننا في

الفترة القادمة قد نرى زيادة في طبيعة تعامل حماس مع خيار التصعيد ،ال سيما بجرض التهديد،

دون أن تقصد بالضرورة التوجه نحو الحرب الشاملة ،ما يجعل التقديرات اإلسرائيلية ترى أنه ليس
هناو من أفق قريب في استقرار أمني في قطاع غزة".

موقع "عربي 2018/9/18 ،"21

 .50توطين الالجئين الفلسطينيين جوهر صفقة ترامب
نبيل السهلي

بعد إعالن إدارة ترامب القدس عاصمة أبدية إلسرائيل ،وقطعها التمويل المالي عن وكالة غوث

وتشجيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" فضالً عن إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن قبل أيام،
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أكدت تسريبات إعالمية عن نية الرئيس دونالد ترامب اإلعالن عن خطوة رابعة في بداية العام المقبل
 ،2019تتعلق بملف توطين الالجئين الفلسطينيين داخل الدول العربية ،بخاصة األردن وسورية
ولبنان .ولهذا سيتوجه خالل األسابيع المقبلة وفد من اإلدارة األمريكية ،برئاسة جاريد كوشنر إلى

منطقة الشرق األوسط لمناقشة هذه الخطوة ووضع آليات تنفيذ على األرض ،بعد حصر أعداد

الالجئين وكيفية تجطية النفقات المالية واللوازم األخرى التي تحتاجها الدول المستضيفة لإلشراف

على ملف توطين الالجئين الفلسطينيين .ويبدو أن الخطوة األمريكية المقبلة المتمثلة بطرح وترسيخ

التوطين هي جوهر وركيزة صفقة القرن التي تكثف الحديث عنها خالل األشهر القليلة الماضية.

وفي االتجاه التوطيني أيضاً ،برزت مشاريع بعد اتفاقات أوسلو  ،1993كان من أخطرها خطة
أمريكية لتوطين خمسة ماليين فلسطيني في دول الشرق األوسط والعالم ،حيث أشارت الخطة إلى

حلول لتوزيع حوالي خمسة ماليين فلسطيني في الشرق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة ودول
غربية أخرى ،وذلو حين طرحت مشكلة الالجئين الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي
تتضمن قضايا جوهرية أخرى .وقال تقرير أمريكي استند في أهم إحصاءاته ومعالجته هذه القضية

الشائكة إلى كتاب أشرفت على إعداده وطرحه في األسواق األستاذة األمريكية في القانون الدولي في
جامعة سيراكوز في والية نيويورو دونا إيرزت المهتمة بالصراع العربي  -اإلسرائيلي ،وقال التقرير

إن هناو خمسة ماليين و 357ألف فلسطيني في العالم من أصل  6ماليين و 275ألفاً و 800نسمة،

سيجري توزيعهم على دول المنطقة وبعض عواصم الجرب كحل نهائي للصراع العربي -اإلسرائيلي.

فاألردن الذي يضم العدد األكبر من الالجئين الفلسطينيين البالغ مليوناً و 832ألفاً في بدية التسعينات

من القرن الماضي ،سوف يكون مطالباً باستيعاب  168ألفاً خالل سنوات ،وليصبح العدد اإلجمالي
لديه مليونين ،وفيما سورية سترفع عدد الجئيها الراهن من  325ألفاً خالل الفترة المذكورة إلى 400

ألف ،أي بزيادة  75ألفاً ،فإن لبنان سوف يكون مضط اًر لالحتفاظ بنحو  75ألفاً من أصل الجئيه
خالل الفترة ذاتها.

ووفق التقرير المذكور ،سوف يفرض على إسرائيل إعادة  75ألف الجئ فلسطيني من الدول العربية
ضمن حق العودة لمن أمكنهم أن يثبتوا أنهم سكنوا فلسطين قبل النكبة عام  ،1948ومن لهم أقارب

اليوم في األراضي المحتلة ،واقترح التقرير أن تمنح دول عربية أخرى المواطنية لنحو  519ألف

فلسطيني آخر يضافون إلى العدد الموجود لديها ،أما دول الجرب وأوروبا والواليات المتحدة

األمريكية ،فسوف يكون عليها تحمل عبء هي األخرى ،حيث يقترح التقرير أن تستوعب  90ألف

فلسطيني الجئ آخر باإلضافة إلى الذين لديها وليصبح العدد النهائي  542ألفاً.
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وبالنسبة إلى فلسطينيي الضفة فإن الهدف المستقبلي هو زيادة عدد سكانها ،وذلو عبر استقدام
مقيمين في لبنان ودول أخرى ،وعبر نقل  350ألفاً من سكان القطاع أيضاً ،وتعتبر عملية إعادة

ونقل وتوطين الماليين الخمسة من الفلسطينيين المشروع األضخم في التاريخ الحديث .واقترح التقرير
األمريكي أن تشارو دول الجرب وبعض الدول العربية في توفير الموارد المطلوبة لمهمة إعادة توزيع

الفلسطينيين في العالم ،وأما بالنسبة إلى مسألة تعويض الفلسطينيين الا 75ألفاً ،الذين يحصلون على

حق العودة وفق التقرير ،في إطار التسوية الشاملة ،فإن إسرائيل سوف تدفع هذه التعويضات ،وذلو

عبر التعويضات التي تطلبها من بعض الدول العربية مقابل أمالو اليهود الذين غادروها منذ

احتالل فلسطين.

شلومو غازيت الرئيس األسبق لجهاز الا"موساد" ،يرى أنه من غير الممكن أن يكون للنزاع اإلسرائيلي

 -الفلسطيني ،حل حقيقي جذري وقابل للبقاء ،من دون إنهاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين من جميع

جوانبها ،ومن واجب إسرائيل اإلصرار على إدراج هذه المشكلة في جداول األعمال وايجاد حل لها
متفق عليه ،وفي الوقت ذاته تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن بروز قضية الالجئين ،وترفض من حيث

المبدأ حق العودة لعام  ،1948وفي الوقت ذاته ستقدم إسرائيل مساهمة نفسية -وفق شلومو غازيت-
عن طريق اعترافها بالمعاناة الفلسطينية ،وبضرورة تعويض الالجئين عن الممتلكات التي فقدوها .وال

تتعدى تصورات غازيت لحل قضية الالجئين ،إعادة التأهيل والتوطين في مناطق اللجوء

والتعويضات المالية ،وهذا ما سيتضمنه إعالن ترامب في بداية .2019

الحياة ،لندن2018/9/18 ،

 .52جبهة إنقاذ وطني قبل فوات األوان
هاني المصري

يشكل إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ذروة الحرب التي تشنها اإلدارة األمريكية ضد
الشعب الفلسطيني ،وحقوقه ،وأرضه ،ومؤسساته ،وقيادته ،وقواه الحية .وفي ظل تكاثر المؤشرات

واألنباء عن مواصلة هذه الحرب من خالل :أوالً ،الشروع في التعامل عملياً مع المنظمة كمنظمة
"إرهابية" بالعودة إلى مرحلة العداء األمريكي للمنظمة ،واإلعداد لخطة لشطبها وسحب االعترافات

الدولية بها ،والتعامل مع السلطة بدالً عنها ،وثانياً ،بدء الضجط على الدول التي يعيش فيها
الالجئون لتوطينهم فيها ،أو تهجيرهم إلى منافي جديد؛ ال بد من الوقوف ،والبحث في كيفية إحباط

هذه الحرب.
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ما تقوم به إسرائيل على األرض أشد خطورة ،فهناو تسارع محموم الستكمال تهويد الضفة الجربية
وأسرلتها ،وخاصة القدس ومناطق يج  ،أعطاه دفعة كبرى إقرار "قانون القومية" ،الذي جعل

العنصرية دستو اًر إلسرائيل ،ما يؤسس لهجمة استعمارية استيطانية كبيرة غير مسبوقة ،ويفتح أبواب
موجة جديدة من التهجير.

هل جاء الرد الفلسطيني شامالً بمستوى خطورة الهجمة األمريكية اإلسرائيلية التي تستهدف تصفية

القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها واقامة "إسرائيل الكبرى" ،أم يشوبه االرتباو والتشويش والعجز،

واالكتفاء بردود األفعال ،وانتظار أن يأتي الفرج من السماء أو من باطن األرض أو من مكان

مجهول ،وهو انتظار قاتل ،فالوقت من دم والتاريخ ال يرحم؟

ما يميز ردود األفعال الفلسطينية أنها تدل على أن القيادة وحركتي فتح وحماس ومختلف القوى
وغيرهم ال يعرفون بالضبط ماذا يريدون ،وكيف يحققون ما يريدونه ،أو يعرفون ما يريدون لكنهم غير

قادرين على تحقيقه ،ألنهم ال يملكون األدوات القادرة على ذلو.

ومع التفاوت في ردود األفعال ،سواء الرسمية التي صدرت عن القيادة وطرفي االنقسام ،أو الردود

الشعبية والقوى األخرى ،إال أنها لم ترتق إلى مستوى التحديات والمخاطر ،ولم تكن رادعة ،وكانت
تتعامل كل يوم بيومه دون استشراف للمستقبل والتخطيط لمواجهة الخطر الراهن واألخطار القادمة
والمحتملة ،لدرجة دفعت نيكي هيلي ،المندوبة األمريكية في األمم المتحدة ،للحديث بعد قرار نقل

السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس وردود الفعل الضعيفة عليه بأن السماء لم تطبق على
األرض .صحيح أن ردود الفعل كانت أكبر مما توقعته اإلدارة األمريكية ،ولكنها أقل من الممكن

والمطلوب بكثير.

لماذا جاءت ردود الفعل ضعيفة وغير قادرة على إحباط أو حتى ردع صفقة ترامب-المؤامرة ،أو
وقف الهجمة االستيطانية العنصرية وغيرهما من اإلجراءات العدائية األمريكية واإلسرائيلية

المتواصلة؟

ال يمكن عزل ذلو عن نتائ مسيرة كاملة للحركة الفلسطينية بمختلف ألوانها ،إذ تقادمت وترهلت
وتآكلت شرعيتها ومؤسساتها ،بحيث لم تشهد التجيير والتجديد واإلصالح المطلوب إحداثه باستمرار.

وفاقم من هذا األمر بشكل نوعي توقيع اتفاق أوسلو المستمر حتى اسن رغم نتائجه الكارثية ،الذي

فصل الق ضية عن األرض والشعب وقسم كل منها إلى أجزاء ،ما أدى إلى تضخم السلطة وتقزيم
المنظمة مع أنها ولدت من رحمها ،وكانت مثل البنت التي أكلت أمها ،وما يعنيه ذلو من القفز عن

طبيعة الصراع بوصفه بين استعمار استيطاني عنصري وبين شعب تحت االحتالل ،وما انتهى إليه

كل ذلو إلى عدم وضوح ما هو المشروع الوطني ،وكيف يمكن تجسيده ،والى حكم ذاتي كان في
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األراضي الفلسطينية المحتلة العام  ،1967وأعاد إنتاج نفسه بعد االنقالب/الحسم ليصبح سلطتين بال
سلطة حقيقية تتنازعان تحت االحتالل على الثروة والنفوذ والمناصب والتمثيل تحت سقف أوسلو.

تشير الكثير من المعطيات  -رغم كل مظاهر الصمود والتضحية والمقاومة – إلى أننا نسير نحو
نكبة ثالثة تتمثل في إقامة "إسرائيل الكبرى" ،بعد نكبتي  48و ،67وستكون إذا وقعت أخطر من
سابقاتها .وهي ستتحقق من خالل ضم الضفة الجربية مع إبقاء المعازل اسهلة بالسكان والمنفصلة

عن بعضها البعض مؤقتاً ضمن صيجة حكم ذاتي مركزه في قطاع غزة ،أو يقوم من خالل السلطات

المنتشرة في كل مدينة وما حولها ،تطبيقاً لخطة "اإلمارات" التي طرحها الباحث الصهيوني موشيه
كيدار ،وجاهزة للتنفيذ إذا انهارت السلطة أو إذا حلت نفسها.

إذا لم يستيقظ الفلسطينيون سنصل بعد عقد أو عقدين من الزمن ،إذا استمرت نفس المعطيات تفعل
فعلها ،ومع استمرار أطماع الحركة الصهيونية ،إلى نكبة ثالثة ،وما يرافقها من تشريد وتهجير جديد

للفلسطينيين واحالل اليهود بدالً منهم.

على الفلسطينيين إدراو ذلو ،والعمل على إحباطه قبل وقوع الفأس بالرأس ،من خالل وقوع هجرة

جديدة إلى األردن وسيناء وغيرهما من المخططات التي تنتظر التطبيق .فلن تفوت الحركة
الصهيونية طائعة فرصة استكمال تحقيق أهدافها إذا استمر الفلسطينيون في حالة التيه واالنقسام

والشرذمة.

هل الوضع ميؤوس منه وال يمكن عمل شيء ،وعلينا انتظار استنفاد الحركة الفلسطينية لطاقاتها،
ووقوع النكبة الثالثة حتى نشهد بعد ذلو نهضة جديدة للشعب الفلسطيني شبيهة بالنهوض الذي

حدث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ،أم أن هذا سيساعد على تحقيقها بشكل أسرع وأعمق،
ولن يساعد على قيام النهوض الجديد ،إذ ال بد من عمل كل شيء ممكن لمنع وقوع النكبة ،وهذا

ليس مستحيالً ،أو تأخيرها قدر اإلمكان وتدفيع األعداء ثمناً باهظاً؟

كل كلمة أو بيان أو مقال أو ندوة أو مؤتمر أو مظاهرة أو اعتصام ،أو عمل كفاحي سياسي أو

اقتصادي أو مقاوم ،أو عمل فني أو ثقافي؛ يصب في سياق الدفاع عن القضية والشعب واألرض

مهم مهما كان صجي اًر ،وال يجب التقليل من شأنه ،ألن هذا كله ينثر البذور القادرة على إحداث
النهوض القادم .أما الخنوع واالستسالم لهذا الواقع وعدم فعل شيء ،بحجة أنه ليس باإلمكان أبدع

مما كان ،أو أن المؤامرة أكبر منا ،وأن قياداتنا وقوانا وسلطتينا أصبحوا عبئاً على الشعب والقضية،

فهذا يعبد الطريق للهزيمة ،وتكون حينها أكبر.

كل نشاط مهما كان صجي اًر عالمة على الطريق الذي سيوصل في النهاية إلى االنتصار ،ألن
الشعب الفلسطيني جذوره عميقة في أرضه ،وأثبت طوال القرن الماضي أنه يريد أن يأخذ مكانه على
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هذه األرض ،وأنه يستحق الحياة وجدير بها ،ولكنه لم يحصل على القيادة التي يستحقها لعوامل
كثيرة ،منها ما هو ذاتي ،وهذا أمر أساسي ،ومنها ما يتعلق بقوة العدو وحلفائه ،وأهمية القضية

الفلسطينية وموقعها ،فضالً عن التدخالت والتأثيرات الخارجية الكبيرة والمتعددة.

إن أهمية الكفاح الفلسطيني المتواصل ال تلجي أن مواجهة الوضع البائس الذي نعيشه لن تكون
ناجعة باعتماد نفس السياسات واألدوات والخطط القديمة ،وال من نفس األشخاص الذين أوصلونا إلى

ما نحن فيه.

كما ال يمكن أن تستمر حركتا فتح وحماس بشيطنة بعضهما ،وتبادل االتهامات ،وتحميل كل منهما

المسؤولية ل خرى ،وسعي واحدة منهما لعمل كل ما تستطيعه لعقد هدنة انفرادية مع االحتالل
بذريعة أنه أهون الشرور ،بينما تسعى األخرى لعمل كل ما تستطيعه لمنع هذه الهدنة ،بذريعة أنها
تمس وحدانية القيادة والتمثيل والقرار .وهذا يعني االستمرار في دوامة االنقسام الجهنمية ،وتعبيد

الطريق لنجاح صفقة ترامب مع أنها تستهدف الفلسطينيين جميعاً.

يكمن المخرج في تحشيد كل الفلسطينيين الجيورين على قضيتهم وحقوقهم وأرضهم ومقدساتهم في

"جبهة إنقاذ وطني" مفتوحة أمام كل من يريد إسقاط المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية
الفلسطينية ،ومن يؤمن بالشراكة والتعددية بعيداً عن التفرد والهيمنة واإلقصاء والتكفير والتخوين
واحتكار الحقيقة والدين والوطنية.

ليس المطلوب تشكيل جبهة معارضة وال جبهة يسارية أو أيديولوجية ،وانما جبهة واسعة عابرة
للتجمعات والفصائل الفلسطينية ،يكون هدفها العام إحياء الوطنية الفلسطينية عبر إنقاذ القضية،
وهدفها المباشر وقف التدهور ومنع وقوع النكبة ،وما يتطلبه ذلو من توفير عوامل صمود شعبنا

وتواجده على أرض فلسطين ،وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية
ومؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي على أسس تعددية جبهوية تشاركية،

واعادة االعتبار للمشروع الوطني ،وتركز اسن على إسقاط "صفقة ترامب" و"قانون القومية" والمشاريع
االستيطانية االستعمارية في الضفة ورفع الحصار عن قطاع غزة ،ومنع تصفية قضية الالجئين

وتوطينهم في أماكن تواجدهم ،أو تهجيرهم إلى بلدان جديدة.
الحريق داخل البيت ،والملح إطفاؤه قبل أن يلتهم كل شيء.

الدراسات االستراتيجية2018/9/18 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

التاريخ :الثالثاء 2018/9/18

العدد4739 :

ص

38

 .53محمود عباس وصفقة القرن :نظرة أعمق من البروباغندا
سعيد الحاج
في لقاء إعالمي أجري مؤخ اًر ،قال أحد الناطقين باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني يفتح
ُّ
ينفض من حول أبو مازن في هذه اللحظة هو فلسطيني منقوص الشرف".
حرفياً" :كل فلسطيني

وبعيداً عما في القول من مماهاة بين الوطن /القضية والمسؤول /الشخص ،بحيث تنتزع صفة

"الشرف" ممن ال يدعمه بما ينافي أي منطق سياسي ومنهجية علمية ،وبعيداً عن الفوقية المنفرة
والخطاب المسيء من ذلو الناطق ،وبعيداً عن احتكار الوطنية وادعاء أحقية منح الشرف ومنعه
عن اسخرين مما ال يملكه الشخص وال ينبجي له ..بعيداً عن كل ذلو ،هل في سياسات الرجل

ومواقفه الحالية ما يدعم المعنى الذي يحيل إليه الناطق باسم الحركة؟

السردية التي يعتمد عليها ذلو الناطق مبنية على أن الرئيس الفلسطيني يواجه اسن "صفقة القرن"،

وبالتالي فكل من ال يقف إلى جانبه ،فضالً عن أن ينتقده أو يختلف معه ،قد وضع نفسه في خانة
االحتالل واإلدارة األمريكية وصفقة القرن الساعية لتصفية القضية الفلسطينية ،وهو ادعاء يحتاج إلى

تفكيو وفحص.

أكثر ما عرف السيد محمود عباس به هو اتفاق أوسلو المبرم عام  1993دون علم ورأي الشعب
الفلسطيني في حينها وحتى اليوم ،والذي يصر عليه وعلى التزاماته وتبعاته الرئيس الفلسطيني وتياره

حتى اللحظة ،رغم التنصل "اإلسرائيلي" منه واعالن وفاته منذ سنوات طويلة جداً .إنه اتفاق أوسلو
الذي اعترفت من خالله منظمة التحرير الفلسطينية بما يسمى "دولة إسرائيل" ،ما يعني التنازل

المباشر عن  78في المئة من أرض فلسطين التاريخية مقابل االعتراف بها ممثالً للفلسطينيين،
وليس حتى في مقابل حقوقهم ،فضالً عن تجريمه مقاومة االحتالل نصاً ،ثم اتفاقية باريس التي

دمرت االقتصاد الفلسطيني من خالل ربطه التام باالحتالل ،وارجاء قضايا بالجة الحساسية واألهمية،
مثل القدس والالجئين ،وتركها لنتائ التفاوض وفق موازين قوى معروفة سلفاً ..إلى آخر ذلو من

سلبيات االتفاق الكارثي.

أكثر من ذلو ،يتفاخر الرئيس الفلسطيني ،وقائد حركة التحرير الوطني كما يفترض ،بأنه لم يحمل

يوماً مسدساً وأنه ضد "العسكرة" ،بل ضد كل أشكال المقاومة المسلحة بجض النظر عن مكانها
وسياقها ،ويؤمن أنه ال بديل عن التفاوض إال التفاوض ،وأن ما يعرف با"التنسيق األمني" مع

االحتالل أمر مقدس ،وصوالً لإلعالن عن اتفاقه بنسبة  99في المئة مع األجهزة األمنية

"اإلسرائيل ية" ،التصريح الذي لم يصدر أي نفي أو تعقيب عليه من الرئاسة الفلسطينية حتى اللحظة
فيما أعلم.
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أعلن الرئيس الفلسطيني بشكل واضح وحاسم أنه ضد صفقة القرن ،كما سميت ،رافضاً الضجوط

األمريكية المباشرة في هذا االتجاه ورافضاً التواصل مع اإلدارة األمريكية ،وهو أمر يحسب له وال
شو .ولكن واقع الفعل ال يتطابق مع المعلن من خطاب ،ذلو أن السلطة في تواصل مستمر مع

اإلدارة األمريكية وحتى مع االحتالل ،من خالل اللواء ماجد فرج ،فضالً عن أن التعاون األمني مع

االحتالل يسير على قدم وساق دون أدنى تجيير.

ال يخفى أن صفقة القرن ليست اتفاقية تقليدية تحتاج لطرفين يجلسان إلى الطاولة لتوقيعها على

غرار أوسلو ،بل هي مجموعة ق اررات واجراءات ومسارات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من
خالل إغالق /إنهاء أهم ملفاتها مثل القدس والالجئين ،مثل ق اررات نقل السفارة األمريكية للقدس

ووقف الدعم المالي عن وكالة "األونروا" ومستشفيات القدس وغيرها.

وعليه ،فإن اإلعالن عن عدم الموافقة على "الصفقة" وعدم التجاوب معها ال يكفي ،بل ينبجي أن

يقترن بق اررات وسياسات تواجه مسار تصفية القضية ضمن العناوين التي يستهدفها .إن جهود
مواجهة صفقة القرن تبدأ وتنتهي بتجميع وتطوير أوراق القوة الفلسطينية في مواجهة المشروع

الصهيوني ،ال سيما في مرحلته الحالية المختلفة تماماً عن كل ما سبقها والتي كللها االحتالل أخي اًر
بقانون يهودية الدولة.

المصالحة الفلسطينية وتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية ،واجتراح مشروع جامع للكل الفلسطيني في

مواجهة االحتالل ،والتخلص من التزامات أوسلو المكبلة للشعب الفلسطيني وقواه ،واطالق المقاومة
الشعبية في مواجهة االحتالل ،وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ،واعادة إشراو فلسطينيي الشتات
في الصراع ..هو المطلوب اليوم .فما الذي ينادي به السيد عباس ويعمل عليه؟ اإلصرار على

حصار قطاع غزة و"العقوبات" على ساكنيه ،والتصلب في وجه المصالحة الفلسطينية الداخلية ،ومنع

أي حراو ولو شعبي وسلمي في الضفة الجربية ...إلخ .فهل هذه سياسات من يواجه صفقة القرن؟ أم

من يساهم فيها؟

دائماً ما ت سعى األنظمة للتشويش على أي طرح ناقد أو معارض بالطعن فيمن قدمه .تفعل األنظمة
العربية ذلو باتهامات العمالة واألجندات الخارجية ،وتفعل السلطة الفلسطينية ذلو باالتهام بالعمالة

لالحتالل يتخيل ووضعه في سياق المناكفات الحزبية الناتجة عن االنقسام.

رغم ذلو ،يبقى للحقيقة ثقلها وحضورها وتأثيرها ويبقى للمسؤولية متطلباتها ،وال يضرهما خطاب

التشويش والتشويه .إن القول بمواجهة صفقة القرن شيء جميل ومحمود ،بشرط أن يقترن بأفعال

وق اررات وسياسات في نفس االتجاه ،وليس االتجاه العكسي تماماً .إن المرحلة الحساسة والخطيرة

التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدرها وأن يتحلوا بالمسؤولية
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المطلوبة ،وأول مستويات ذلو المصارحة والمكاشفة والشفافية وتقديم المصلحة الوطنية العامة على
الحزبية /الفئوية /الشخصية الضيقة.

موقع "عربي 2018/9/17 ،"21

 .54الضفة ال تزال الجبهة األكثر تعقيدا
يوآف ليمور
لقد أنسانا االنشجال المكثف بالمسألة اإليرانية ،وفي األشهر األخيرة حول التصعيد المحتمل في

القطاع حقيقة بسيطة وهي أن الجبهة األكثر تعقيداً التي يتعاطى معها الجيش اإلسرائيلي هي يهودا
والسامرة يالضفة .

فاالحتكاو الدائم بين مليوني فلسطيني ومئات آالف اإلسرائيليين والحاجة للدفاع عن مئات
المستوطنات وآالف الكيلومترات من المحاور وطرق الوصول السهلة إلى مركز البالد ا كل هذه هي

أتون دائم لإلرهاب ،سواء كان منظماً من منظمات تستخدم السالح والعبوات الناسفة ،أم يدور في
عقل فرد ما ا ما يسمى في اللجة المهنية "إرهاب األفراد" ا يستخدم وسيلة بسيطة كالسكين.

والسبب الذي يجعل عمليات كتلو التي نفذت أمس قرب المتجر في مفترق غوش عصيون ال تتم

كل يوم هو اإلحباط .فكل ليلة تجتاح قوات الجيش اإلسرائيلي ،وبشكل عام استناداً إلى معلومات

توفرها المخابرات اإلسرائيلية ،بيوت عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين ممن توجد عنهم معلومات

تشتبه فيهم بنية محتملة لتنفيذ عمليات .في السنة الماضية اعتقل نحو  4آالف شاب كهذا؛ ولدى

كثيرين آخرين كان كافياً تحذير أو حديث توبيخ ألهاليهم لتحقيق األثر إياه ،دون حاجة إلى

االعتقال.

العملية ،أمس ،مخيبة لآلما ل ،ليس بسبب نتيجتها الفتاكة فقط ،بل ألن خطوة واحدة فقط كانت بينها
وبين إحباطها .فلم يكن لدى محافل االستخبارات معلومات مسبقة عن المخرب .وبجياب أي توقيع

إلكتروني من الصعب أن نعرف ما يدور في عقل الفرد .ولكن بالتوازي مع وصول المخرب إلى

مفترق "غوش" ،وصلت أمه بعصف إلى أحد الحواجز في المنطقة وبلجت عن أن ابنها يعتزم القيام

بعملية .وقد نقل التقرير إلى كل القوات في المنطقة ،ولكن هذا كان متأخ اًر .وصول األم للتقرير عن
ابنها يدل على مزاج مثير لالهتمام لدى الجمهور الفلسطيني ا خوف الكثيرين من آثار العمليات التي

ينفذها أعزاؤهم .ليس هو الخوف الطبيعي على حياة االبن فحسب ،بل الخوف من الهدم المحتمل
لبيت العائلة وسحب تصاريح العمل أيضاً.
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يتبين أن المخرب خرج في الصباح من بيته في قرية يطا وسافر إلى منطقة الخليل ،وبعد تجوال
طويل ودون أن يجد هدفاً ،واصل نحو مفترق "غوش" .ويحتمل أن يكون على خلفية التواجد األمني
المعزز نسبياً في المفترق نفسه ،فضل المخرب التقدم نحو المتجر والطعن هناو.

اوري فولد ،الذي تصارع مع المخرب ببطولة ،هو القتيل الثامن في سبع عمليات منذ بداية السنة.

سبعة من القتلى كانوا في الضفة ،واحد في البلدة القديمة في القدس .يمكن أن نتعرف من ذلو على
القبضة الشديدة لقوات األمن في مجال التماس وعلى الصعوبة النسبية التي يواجهها المخربون في
الدخول إلى نطاق الخط األخضر مقابل السهولة النسبية التي في االحتكاو مع السكان اليهود في

المناطق.

لما كانت النتيجة الفرعية المعروفة لمثل هذه العمليات هي المحاكاة ،فمطلوب اسن من قوات األمن
جهود إلحباط متزايد ا بالتأكيد في فترة األعياد حيث تكون الطرقات ومراكز االستجمام مليئة

باإلسرائيليين .في كل سنة في يوم الجفران يفرض إغالق كامل على المناطق حتى منتهى العيد ،مما
ال يقلل الخطر على السكان اليهود في المنطقة ،بما في ذلو على خلفية الدعوة العلنية من منظمات

اإلرهاب وعلى رأسها حماس ،لتشديد مساعي العمليات.

حتى اسن اصطدمت هذه الدعوات بعدم استجابة بارزة :يتبين أن الجمهور الفلسطيني يبدي اهتماماً

قليال جداً بشؤون كفاحه الوطني .أما الخوف من أن تؤدي األحداث في غزة أو نقل السفارة األمريكية

إلى القدس إلى احتجاج واسع فقد تبين مجلوطاً .كما أن الخطوات األمريكية األخيرة ال تحمس
الفلسطيني العادي الذي تقلقه مشاغله اليومية ،وأساسها جلب الطعام إلى بيته.

إن المصلحة اإلسرائيلية هي اإلبقاء على أن يكون هذا هو الوضع في المستقبل أيضاً .أما
االقتراحات الشعبوية التي طرحت أمس ،وتتمثل باتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الفلسطينيين في

الضفة ،فتتعارض صراحة مع هذه المصلحة.

إسرائيل اليوم 2018/9/17

القدس العربي ،لندن2018/9/18 ،
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 .55كاريكاتير:

القدس ،القدس2018/9/17 ،
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