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معدلة للمصالحة
 .1الوفد المصري يعقد اجتماعاً مطوالً مع قيادة حماس ..أنباء عن مبادرة مصرية ّ
ذكر موقع حركة حماس ،2018/9/22 ،أ وفدا م قنادة حركة حماس برئاسة إسماعنل هينة رئنس
المكتب السناسي للحركة ،استقبل وفدا أمينا مصرنا رفنع المستوى ،وذلك في إطار العالقات الراسخة
مع جمهورنة مصر العربنة .وسادت أجواء إنجابنة خالل اللقاء بن الطرفن  ،والذي ياقشا فنه العدند
م القضانا ،خاصة يتائج الجهود المصرنة في ملف المصالحة وآفاق العالقة االستراتنجنة بن

الجايبن  ،والتحدنات التي تواجه القضنة الفلسطنينة والحصار اإلسرائنلي على غزة .واستعرض
الطرفا

مقاربات مستيدة إلى التفاهمات واالتفاقنات الموقعة خاصة اتفاقنة 2011م ،حرصا م

حماس على استعادة الوحدة الوطينة ،خاصة في ظل التحدنات الخطنرة التي تتعرض لها القضنة

الفلسطنينة ،وفي القلب ميها القدس والالجئو واالستنطا .

وقالت الجزيرة نت ،الدوحة ،2018/9/23 ،ع أنم الجرجاوي ،م غزة ،إيه ووفق ما كشفه مصدر
فلسطنيي للجزنرة يت فإ الوفد األميي المصري بحث مع قنادة حماس ملف المصالحة الداخلنة،
وسبل تجاوز الخالفات وتقرنب وجهات اليظر مع حركة فتح ،ويقل وجهة يظر فتح في بحث قضانا
ُ
استراتنجنة ،وتجاوز القضانا الحناتنة في غزة .وقال المصدر إ "حماس أبلغت الوفد أ األولونة
القصوى لبحث الملفات الحناتنة والحصار وعقوبات السلطة على غزة ،باإلضافة إلى حرصها على

تيفنذ المصالحة على قاعدة الشراكة ووفق اتفاق القاهرة ."2011
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وبشأ ملف التهدئة بن فصائل المقاومة في غزة واسرائنل ،أوضح المصدر أ الجايبن

ياقشا

االستحقاقات المطلوبة م االحتالل لتنثبنت وقف إطالق اليار وكسر الحصار ،واستعرضا األمور

التي وقفت عيدها المباحنثات التي جرت في القاهرة بهذا الشأ مؤخ ار.

ولفت المصدر إلى أ الوفد األميي المصري سعى الحتواء تصاعد فعالنات مسنرة العودة وكسر

حدة الفعالنات خالل األسبوعن الماضنن
الحصار على الحدود الشرقنة للقطاع ،وال سنما بعد زنادة ّ
بعد أيباء ع تعنثّر مباحنثات التهدئة في القاهرة.

ُّ
"تأخر الوسطاء في إيجاز ملف تنثبنت وقف إطالق اليار وفك الحصار قد
وحذرت حماس م أ

ُندحرج األمور وندفعها يحو تصعند جدند".
وأشار المصدر إلى أ

الوفد المصري رّكز أنضا خالل االجتماع على ضرورة "توحند الموقف

الفلسطنيي وتصلنبه" حول القضانا الوطينة ،والتصدي لـ"صفقة القر " األمرنكنة ،للخروج بموقف

داعم لخطاب عباس في األمم المتحدة الشهر الجاري .كما عرض وفد المخابرات المصرنة على
حماس خالل الزنارة إرسال وفد إلى القاهرة للبحث في "حوار استراتنجي بن الطرفن ُنياقش جمنع
المسارات السناسنة واألمينة واالقتصادنة والمنداينة" ،وفق المصدر .ولفت اليظر إلى أ حماس
طلبت م المصرنن خالل االجتماع بذل المزند م الجهد في تخفنف الحصار ع غزة ،وتحسن

العمل بمعبر رفح ،وادخال البضائع والوقود عبره ،مشن ار إلى أ "المصرنن أبدوا استعدادهم لذلك".
وشدد المصدر على أ الوفد األميي المصري "لم نحمل أي رسائل تهدند أو تصعند لحماس" ،يافنا
بذلك شائعات رددتها وسائل إعالم فلسطنينة واسرائنلنة بهذا الشأ .

وفي الوقت الذي قال فنه المصدر إ الوفد المصري بحث القضانا المذكورة مع حماس ،ذكر عضو

اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة أحمد مجداليي أ "الوفد ذهب إلى غزة لبحث المصالحة

بالدرجة األولى ،ولنس أي موضوع آخر".

صباح ،أ الوفد األميي
وأضافت الحياة ،لندن ،2018/9/23 ،م غزة ،ع محمد نويس ،وفتحي ّ
المصري حمل إلى غزة أمس أفكا ار جدندة للمصالحة الفلسطنينة ،كما حمل رسالة م "إسرائنل" إلى
حركة حماس تطالبها بوقف "مسنرات العودة" واالبتعاد ع السناج الحدودي الفاصل  500متر على

األقل .غنر أ الزنارة اصطدمت برفض حماس دعم الرئنس محمود عباس قبل توجهه إلى األمم
المتحدة إللقاء خطاب أمام الجمعنة العامة في  27الشهر الجاري.

ووصفت مصادر فلسطنينة لـ"الحناة" في غزة ،أجواء اجتماع الوفد األميي مع قنادة حماس بأيها

كايت "سلبنة" ،خصوصا في ظل تهدند عباس بفرض عقوبات جدندة على القطاع .وقالت إ "لسا
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حال حماس نقول لعباس :ال تلعب باليار أليها ستحرق أصابعك" ،مضنفة أ "الحركة ال تخشى
تهدندات إسرائنل مهما كلف النثم ".

وكشف مسؤولو فلسطنينو لـ"الحناة" في رام هللا ،أ مصر ألغت ورقة األفكار السابقة للمصالحة،

وقدمت ورقة جدندة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود م الحركتن  .وتقوم األفكار الجدندة على

تمكن حكومة الوفاق الوطيي ،برئاسة د .رامي الحمد هللا ،م إدارة المؤسسات الحكومنة في غزة ،بال

استنثياء ،على أ نعود الوزراء والمسؤولو الحكومنو لممارسة أعمالهم في غزة م دو أي تدخل م

أي فصائل .ونشمل التمكن الحكومي أجهزة األم والشرطة وسلطة األراضي والسلطة القضائنة وو ازرة

المال ،بما فنها دوائر الجبانة .كما تتضم دفع الحكومة  %50م رواتب الموظفن الذن عنيتهم
حماس لحن ايتهاء اللجية اإلدارنة والقايوينة المختصة م بحث مصنر هؤالء الموظفن  .وأوضحت

أ وفد حركة فتح طلب إضافة عيصرن آخرن للمبادرة المصرنة ،األول سناسي والنثايي أميي.

في هذا الصدد ،كشف مصدر مطلع لـ"الحناة" أ "فتح تصر على تضمن األفكار المصرنة الجدندة،
ِ
المقدمة السناسنة التفاق  2017بن الحركتن  ،والتي يصت على إقامة دولة فلسطنينة على حدود
العام  ."1967وأضاف" :كما تصر فتح على االتفاق على صنغة لضبط السالح في غزة بعد تمكن

الحكومة أليه ال نمك ترك التشكنالت العسكرنة العدندة التي تضم آالف المسلحن  ،تعمل م دو

ضوابط تتياسب وعمل أجهزة األم الحكومنة".

 .2عباس يح ّذر من "اشتعال كلي" لألوضاع في غزة والضفة

غزة ،رام هللا :قال رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس إيه نتفق مع التقدنرات التي ترى أ التـوتر
بــن "إس ـرائنل" وحركــة حمــاس قــد نــؤدي إلــى "خطــر اشــتعال كلــي" فــي قطــاع غ ـزة والضــفة الغربنــة،
وأضاف في حدنث مع مراسل اإلذاعة اإلسرائنلنة في بارنس ،قبل أ نغادرهـا إلـى إنرليـدا (وميهـا إلـى

ينونورك)" :إ الوضع صعب للغانة".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/24 ،

 .3الحكومة :تهديد االحتالل بإجبار أهالي الخان األحمر على هدم منازلهم بأيديهم مرفوض

يشـ ــرت وكالـــــة األنبـــــاء والمعلومـــــات الفلســـــطينية وفـــــا  ،2018/9/23 ،م ـ ـ رام هللا ،أ الحكومـ ــة

الفلسطنينة دايـت تهدنـد سـلطات االحـتالل اإلسـرائنلي بإجبـار أهـالي قرنـة الخـا األحمـر ،شـرق مدنيـة

القدس المحتلة ،على هدم بنوتهم بأندنهم .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومـة نوسـف المحمـود "إ

تلـك التهدنــدات مرفوضــة ،وهـي تعبــر عـ مــدى تغـول وســعار االحــتالل ،وايحطـاط العقلنــة التــي تقــف
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ضد أهليا وأبياء شعبيا ،والتي تيتهجها حكومة االحتالل في تجاوز سافر
وراء تلك الخطوات التدمنرنة ّ
لكافــة الشـرائع والقـواين الدولنــة ،ولكافــة األعـراف المتفــق علنهــا بــن أبيــاء البشـرنة" .وأضــاف ،أيــه لــم
نسمع أحد علـى وجـه الكـرة األرض ّـنة فـي عصـريا الحـالي عمـ نجبـر أحـدا علـى هـدم بنتـه بندنـه ،ولـم
نقع ذلك إال في أشد مراحل التارنخ ظلمـا ،وبـدوافع االيتقـام ،فـي لحظـة تفشـي سـواد الوحشـنة وطغنايـه

على بناض اإليساينة.

وأضــافت الحيـــاة ،لنـــدن ،2018/9/24 ،م ـ رام هللا ،ويقــال ع ـ وكالــة (أ ف ب) ،أ و ازرة الخارجنــة
والمغتـربن الفلسـطنينة اعتبـرت قـرار هــدم أهـالي قرنـة خـا األحمــر ميـازلهم بأنـدنهم" ،امتـدادا لعيجهنــة
االحتالل وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسناساته ،ولعقلنة عيصرنة بغنضة تستبنح حناة المـواطين

الفلسطنينن  ،وأرضهم وممتلكاتهم ،ومقدساتهم" .وأكدت الـو ازرة ،فـي بنـا لهـا أمـس ،أيهـا تواصـل بـذل
جهودهــا م ــع المحكم ــة الجيائنــة الدولن ــة لف ــتح تحقنــق ج ــدي ف ــي ج ـرائم االح ــتالل ،وتق ــدنم المس ــؤولن

اإلسرائنلنن المتورطن في تلك الجرائم إلى المحاكم الدولنة المختصة.
 .4المالكي" :ديبلوماسية هادئة" تؤسس العتراف دولي بفلسطين

رام هللا :تتواصل الجهود الفلسطنينة لحشد اعتراف دولي ،وصفها وزنر الخارجنة رناض المالكي بأيهـا
"تعتمــد علــى مبــدأ الدنبلوماســنة الهادئــة" آخرهــا يجاحــه فــي حصــد توجــه جــدي مـ إســباينا للبحــث فــي

ورحــب المــالكي بهــذا التوجــه قــائال إيــه "نــأتي نثم ـرة م ـ نثمــار زنارتيــا
االعت ـراف بدولــة فلســطن قرنبــاّ .
لمدرند قبـل أسـبوعن " ،حنـث التقـى يظنـره اإلسـبايي جوزنـف بورنـل فـي  ،2018/9/4وطـرح علنـه فكـرة
االعتراف بدولة فلسطن "إما جماعة ضم دول االتحاد األوروبـي المعينـة بهـذا االعتـراف ،أو فـرادى
تبنيــت إلســباينا طبنعــة يوانــا تلــك
وم ـ دو الحاجــة اليتظــار المزنــد م ـ الوقــت ،خصوصــا فــي حــال ّ
الــدول مـ موضــوع االعتـراف" .وأكــد المــالكي ف ـي بنــا نــوم الجمعــة  ،2018/9/21أيــه سنتواصــل مــع
بورنل م أجل تسرنع هذه اإلجراءات لمصلحة االعتراف القرنب بدولـة فلسـطن  ،بمـا فـي ذلـك إمكـا
عقد لقاء معه على هامش اجتماعات الجمعنة العامة لألمم المتحدة في ينونورك األسبوع المقبل.

الحياة ،لندن2018/9/22 ،

 .5مجدالني" :المركزي" أمام ق اررات مصيرية ...وحماس تعتقد أن الظرف مؤ ٍ
ات لتعزيز سيطرتها على غزة
كتب عبد الرؤوف أرياؤوط :قال أحمد مجداليي ،عضو اللجية التيفنذنـة لميظمـة التحرنـر الفلسـطنينة،
لـ"األنام" إ األسبوعن القادمن سنشهدا تحركات سناسنة على مستونات عدة نضع الـرئنس محمـود

عباس حصنلتها أمام المجلس المركزي الفلسطنيي م أجل اتخاذ الق اررات المالئمة.
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وبعـد اجتماعــات عدنـدة علــى هـامش أعمــال الجمعنـة العامــة لألمـم المتحــدة بـدءا مـ نـوم اإلنثيــن فــإ
الرئنس عباس سنلقي كلمة فلسطن أمـام الميظمـة الدولنـة مسـاء الخمـنس والتـي سنشـرح فنهـا الموقـف

الفلسطنيي وبخاصة المأزق الذي وصلت إلنه عملنة السالم يتنجة الق اررات اإلسرائنلنة واألمرنكنة.

وقــال مجــداليي "إ اجتماعــات المجلــس المركــزي ســتكو أمــام اتخــاذ مجموعــة م ـ الق ـ اررات الهامــة
والمصنرنة سواء ما نتعلـق بـالموقف والعالقـة مـع الوالنـات المتحـدة األمرنكنـة ،أو مـا نتصـل بموضـوع

عملنــة الســالم والموقــف م ـ االحــتالل والمرحلــة االيتقالنــة وتحدنــد العالقــة مــع االحــتالل اإلس ـرائنلي،
واألمر اآلخر هو ما نتصل بااليقسام ومعالجة هذا االيقسام بشكل جذري".

وقــال مجــداليي "حمــاس تعمــل كــل مــا م ـ شــأيه إضــعاف ال ـرئنس أمــام األمــم المتحــدة والتشــكنك فــي
رئاس ــته للش ــعب الفلس ــطنيي وف ــي وحداين ــة تمنثن ــل ميظم ــة التحرن ــر للش ــعب الفلس ــطنيي" .وأض ــاف أ

"حماس تعتقد أيها في وضع سناسـي نمكيهـا مـ المضـي قـدما فـي وضـع أولونـات جدنـدة ،فمـا نهمهـا

هــو إيجــاز الهديــة مــع إس ـرائنل كمــدخل لتعزنــز وتركنــز حكمهــا وســنطرتها علــى قطــاع غ ـزة ،وهــو مــا
نشــكل مــدخال اليخ ارطهــا فــي صــفقة القــر إليشــاء كنــا سناســي فــي القطــاع بــدل الدولــة الفلســطنينة
المستقلة وللتساوق مع المشروع األمرنكي  -اإلسرائنلي".

األيام ،رام هللا2018/9/23 ،

 .6صالح رأفت :القيادة الفلسطينية تنتظر رد المصريين حول موقف حماس من المصالحة
رام هللا :قــال عضــو اللجيــة التيفنذنــة لميظمــة التحرنــر الفلســطنينة ،صــالح أرفــت ،فــي حــدنث إلذاعــة

رد م ـ "األشــقاء" فــي مصــر
"صــوت فلســطن " الرســمنة نــوم األحــد  ،2018/9/23إ القنــادة بايتظــار ّ
حول موقف حركة حماس بعـد لقـاءات الوفـد األميـي المصـري مـع قنـادات الحركـة فـي قطـاع غـزة نـوم

السبت .2018/9/22

وكالة قدس برس2018/9/23 ،

 .7عريقات يدعو مجلس حقوق اإلنسان إلى نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستعمرات
ار هللا :أعرب أمـن سـر اللجيـة التيفنذنـة لميظمـة التحرنـر صـائب عرنقـات عـ إدايتـه الشـدندة لتدشـن

قطار "تل أبنب – القدس" ،نوم األحد  ،2018/9/23معتبره جزءا ال نتج أز م أجيدة حكومـة االحـتالل

اإلسـرائنلنة لتحونــل احتاللهــا إلــى ضـ ّـم .وأوضــح عرنقــات فــي بنــا لــه ،أ "إسـرائنل" ،الســلطة القائمــة
بــاالحتالل ،تســتخدم األرض الفلســطنينة المحتلــة بشــكل غنــر قــايويي ،بمــا فنهــا وادي اللطــرو  ،وفــي
قرنتــي بنــت إكســا ،وبنــت ســورنك ،لصــالحها كدولــة احــتالل .وجــدد مطالبتــه للشــركات الدولنــة بعــدم
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المشــاركة فــي مشــارنع توطنــد يظــام االســتنطا االســتعماري والفصــل العيصــري فــي فلســطن المحتلــة،
كما جدد يداءه إلى مجلس حقوق اإليسا التابع لألمم المتحدة إلطالق ويشر قاعدة بنايـات الشـركات

المشاركة في دعم االحتالل واالستنطا وفقا للقرار  ،31/36الذي تم تبينه في .2016/3/24

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/23 ،

ِّ
لكل الخيارات
 .8أبو زهري لـ"فلسطين" :السلطة تطرح سالح المقاومة للحوار ..وجاهزون ّ
غزة  -نحنى النعقوبي :كشف القنادي في حركة حماس ،د .سامي أبو زهري ،ع طرح السلطة في
رام هللا وحركة فتح أوراقا تتضم

"شروطا تعجنزنة" تتعلق بسالح المقاومة على طاولة الحوار

الفلسطنيي.

وقال أبو زهري في مقابلة مع صحنفة "فلسطن " ،أمس" ،إ السلطة تمارس إضاعة الوقت عبر

التساوق مع االحتالل ،ولم تقدر تجاوب حركة حماس مع الجهود المصرنة لتحقنق المصالحة".

وأضاف" :سيعطي الفرصة للجهود المصرنة ألبعد مدى ،وعلى السلطة أ

تدرك أييا ل

يسلم

بالعقوبات ضد قطاع غزة ،ويتشاور مع الفصائل ،وموحدو في مواجهة هذه اإلجراءات الظالمة".

وشدد على أ جهود تنثبنت وقف إطالق اليار الموقع عام  2014كايت قرنبة م الوصول التفاق،

"لك موقف السلطة هو الذي أحبط هذه الجهود وأدى إلفشالها" ،مضنفا" :إ هياك تراجعا كبن ار في
جهود تنثبنت وقف إطالق اليار وكسر الحصار بسبب مواقف السلطة".

وأشار إلى أ االحتالل عرض سابقا تهدئة قبلتها فصائل المقاومة م حنث المبدأ لك االحتالل
نمارس التضلنل وكسب الوقت ،وعلنه أ ندرك أ لعبة الخداع والتضلنل ل تيطلي على الشعب

الفلسطنيي الذي سنمضي بهذا الطرنق حتى تحقنق المطالب بكسر الحصار.

وقال القنادي في حركة حماس" :على االحتالل أ ندرك أييا جاهزو للتعاطي مع الخنارات كافة،

وأ الحصار سنيكسر بتهدئة أو بغنرها م الوسائل" .وأضاف أبو زهري" :يح ماضو حتى اليهانة
لتحقنق كسر الحصار ول

نهدأ ليا بال حتى تحقنق هذا المطلب الذي اتخذه الشعب وقنادته

السناسنة وال تراجع عيه" ،مؤكدا أ تهدندات االحتالل ضد غزة ال تخفنف شعبيا وفصائله وتزنده
إص ار ار على المضي بهذا الطرنق.

ووصف أبو زهري تهدندات السلطة في رام هللا بفرض عقوبات جدندة على قطاع غزة ،بـ"المؤسفة"،

مؤكدا أيها تسهم في عزل السلطة أكنثر فأكنثر ع الشعب الفلسطنيي وقواه .وأضاف" :أ الموقف

الطبنعي في ظل الحصار اإلسرائنلي هو رفع العقوبات ،لتعزنز صمود الشعب في مواجهة االحتالل
وما تسمى "صفقة القر " لتصفنة القضنة الفلسطنينة" .واستدرك" :لك السلطة تتخذ خطوات معاكسة
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تشجع على تيفنذ "صفقة القر " ولنس العكس"َّ .
وعد تهدندات السلطة بفرض عقوبات جدندة "عا ار
كبن ار علنها أ تخجل م التصرنح به" ،مؤكدا أ أهل غزة موحدو ضد إجراءات مواقف السلطة

التي تمارس التمننز ضدهم .وقال" :لدنيا العدند م األوراق في مواجهة هذه السناسات".

م جايب آخر ،قال أبو زهري إ الحشود الضخمة التي شاركت في مسنرة العودة الجمعة الماضنة،
تأكند أيها ستشتد قوة وتتسع م حنث وسائلها حتى تحقنق مطالبها في كسر الحصار المفروض

على القطاع.

فلسطين أون الين2018/9/23 ،

 .9فتح وحماس أكدتا أهمية العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
بنروت :أكدت حركتا فتح وحماس أهمنة العمل الفلسطنيي المشترك في لبيا واستم ارره وابعاده ع

القضانا الخالفنة .وبعد لقاء عقد في سفارة دولة فلسطن في بنروت جمع قنادة فتح وقنادة حماس

في لبيا  ،في حضور السفنر أشرف دبور ،أشار بنا صادر ع السفارة إلى أيه كا هياك اتفاق

على "التيسنق الدائم حمانة لشعبيا ومخنماتيا ،وحرصا على مشروعيا الوطيي الفلسطنيي في التحرنر
والعودة" .كما أكد الطرفا

حرصهما على "العالقة النثيائنة وضرورة التواصل لتعزنزها وتكرنس

األجواء اإلنجابنة".

نأتي هذا اللقاء بعند المصالحة التي عقدت بن الطرفن ورعاها رئنس المجلس الينابي يبنه بري،

وايطالق عجلة العمل الفلسطنيي المشترك مجددا بعد أشهر م التوقف الكلي على خلفنة تفاقم

الخالفات بن الفصنلن .

الشرق األوسط ،لندن2018/9/23 ،

 .11فتح :على حماس أن تفكر كيف تلتحق بالدفاع عن الثوابت بدل أن تنشغل بالخطابة والشتائم
غزة :استهجت حركة فتح إصرار حركة حماس على "الزعنق" ،و"الردح" ،وتسخنر طاقتها للهجوم
على القنادة ،التي تواجه طاغوت العصر ،وادارته إلفشال المخطط التصفوي لقضنتيا .وقالت "فتح"

في بنا المتحدث باسمها عاطف أبو سنف ،نوم السبت ،فنما نتوجه الرئنس الفلسطنيي محمود
عباس إلى األمم المتحدة ،لنؤكد أ الصفقة ل تمر حتى ولو جعيا ،ومتيا فردا فردا ،فإ حماس

ترمب في تكرنس كل ما تملك للهجوم علنه" .وأشار
تتساوق مع مخططات دولة االحتالل ،وادارة ا

ابو سنف إلى أ إصرار حماس على حرف البوصلة وتشتنت األيظار ال نخدم إال أجيدة العدو ،وهو
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ما نتطلب مساءلة وطينة حازمة ،الفتا إلى أ حماس لم تكتف بإفشال المصالحة والتمسك ببقرة
االيقسام المقدسة ،بل وتسعى أنضا إلى إعاقة اليضال الوطيي إلفشال صفقة القر .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/22 ،

 .11الفتياني :حماس تتساوق مع االحتالل وقوى إقليمية تبيعها أوهاما إلبقائها خارج الصف الوطني
رام هللا :اعتبر أمن سر المجلس النثوري لحركة فتح ماجد الفتنايي ،تصرنحات قادة حماس ع شعب
وأرض وحدود في قطاع غزة ،محاولة لتكرنس االيقالب وااليفصال ،محذ ار م محاوالت قوى إقلنمنة
لتشجنع حماس على التهرب م المصالحة ،واعتبر مواقفهم وتصرنحاتهم خروجا على القنم الوطينة

وعادات وتقالند شعبيا اليضالنة .وقال الفتنايي في حدنث إلذاعة موطيي نوم األحد" :إ (حماس)
تتهرب م

المصالحة بالتصعند على األرض لتفضنلها الهدية مع االحتالل على المصالحة".

وأضاف" :إ المصالحة تعيي وحدة األرض ووحدة الشعب ووحدة المشروع الوطيي الفلسطنيي".

واعتبر الفتنايي ،تصرنحات وكالم قادة حماس ع شعب غزي وأرض وحدود ومؤسسات تحت

حكمها في القطاع ،مؤش ار واضحا على يواناهم بتكرنس ايقالبهم األسود وتحونله إلى ايفصال .ودعا

الفتنايي ،قادة حماس إلى الكف ع

االيسناق وراء أوهام مشروع اإلمارة عبر تكرنس االيقالب

وتحونله إلى ايفصال الجغرافي ،وعدم اإلصغاء لقوى إقلنمنة نبنعويهم أوهاما ونشجعويهم على إبقاء

حماس خارج الصف الوطيي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/23 ،

تجاوز أخالقي
 .11حماس و"الشعبية" :تهديدات عباس بعقوبات جديدة
ٌ
عدت حركة حماس والجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  ،استمرار تهدندات
غزة  -يور الدن صالحّ :
رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس ،بفرض المزند م

اإلجراءات العقابنة ضد قطاع غزة

قنا" ،مؤكدتَْن أ العقوبات ال تؤسس لشراكة سناسنة وطينة.
"تجاو از أخال ّ
وكايت مصادر فلسطنينة كشفت أ عباس نعتزم اتخاذ إجراءات عقابنة جدندة ضد قطاع غزة ،قد
كلنا عيه في حال رفض حماس "التمكن الكامل" للسلطة في القطاع.
تصل إلى وقف التمونل المالي ّ
وقال الياطق باسم حماس فوزي برهوم" :إ تهدندات فرنق المقاطعة ورئنسه محمود عباس بفرض

عقوبات جدندة على غزة ،تجاوز لكل حدود القنم والمبادئ واألخالق ،وتقاطع واضح مع االحتالل

في استهداف شعبيا ومقومات صموده ومقاومته الباسلة" .وأضاف برهوم في تصرنح صحفي على
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صفحته الشخصنة بموقع "تونتر"" :ارتكاب أي حماقات بحق غزة النثائرة لعب باليار ،وسنكو لها ما
بعدها ،وستدش لمرحلة جدندة ستتجاوز حدود تفكنرهم وتخطنطهم".

المطلق لفرض المزند م
م جايبه ،أكد عضو اللجية المركزنة للجبهة الشعبنة ماهر مزهر ،رفضه ُ
اإلجراءات العقابنة على الشعب الفلسطنيي ،واصفا اإلجراءات المفروضة بـ"الظالمة واإلجرامنة".
وقال مزهر لصحنفة "فلسطن "" :ييظر بخطورة بالغة للتلونح بالعصا الغلنظة تجاه فرض مزند م

العقوبات على شعبيا الفلسطنيي في قطاع غزة" ،مشن ار إلى أ األجدر تعزنز صمود الفلسطنينن
والتصدي لصفقة ترامب ،ال تجونعهم .وأوضح أ التهدند بالعقوبات ال نعزز قدرة الشعب الفلسطنيي

على الصمود ،وايما نرسخ فكرة االيفصال السناسي والوطيي بن غزة والضفة الغربنة المحتلة.
مزهر ،أ

إجراءات عباس ل

تصب في مصلحة المشروع الوطيي ول

تؤسس للشراكة

وبن
ّ
السناسنة بن الفصائل الفلسطنينة ،موضحا أ اللغة التي نتحدث بها عباس ال تلنق برئنس للسلطة،

"فاألصل أ نقدم لهم العو  ،ال أ نفرض علنهم سناسة التجونع" .وأضاف" :ما نجري حالنا عملنةُ
ٍ
مبرمج لكل قطاعات الشعب الفلسطنيي" ،مطالبا عباس بالتراجع الفوري عيها.
إذالل
ٍ
وحول مستقبل مسنرات العودة في ظل تهدندات عباس ،قال مزهر :إ الهنئة الوطينة العلنا لمسنرة

العودة اتخذت ق ار ار بتوسنع المسنرات واستمرارها حتى تحقنق أهدافها ،وأبرزها كسر الحصار

المفروض على القطاع .ووجه رسالة لكل م نراه على ايتهاء مسنرة العودة" :ل تسقط غزة ،ول
يرفع الرانة البنضاء ،وسيبقى مدافعن ع شعبيا".

فلسطين أون الين2018/9/23 ،

 .11ليبرمان :نحن مستمرون بالعمليات العسكرية في سورية وهذه سياستنا
تل أبنب :أعل وزنر الدفاع اإلسرائنلي أفنجدور لنبرما  ،نوم (األحد) ،أ بالده ستواصل عملناتها
العسكرنة ضد الوجود العسكري اإلنرايي في سورنة ،وذلك بعد سقوط طائرة روسنة حملت موسكو،

تل أبنب ،المسؤولنة عيه .وقال لنبرما

في تصرنحات إذاعنة" ،يح

تصرفيا ويتصرف بحذر

ومسؤولنة في كل الحاالت الواردة الصعبة ميها والسهلة ،لذلك لم نتغنر شيء ول نتغنر ،ويح

مستمرو بالعملنات العسكرنة في سورنة وهذه سناستيا" .وتابع وزنر الدفاع اإلسرائنلي" :ل يسمح
بتحونل سورنة إلى قاعدة إنراينة متقدمة ضد دولة إسرائنل ،ويح يواصل العمل ،ولهذا لدنيا كل

الوسائل واإلمكايات لردع هذا الخطر".
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وتعدها "إسفيناً إعالمياً"
" .11إسرائيل" ترفض نتائج التحقيق الروسي بشأن إسقاط الطائرة بسورية ّ
ذكر موقع الجزيرة نت ،الدوحة ،2018/9/23 ،وع وكاالت ،أ الجنش اإلسرائنلي رفض يتائج
تحقنق أجراه الجنش الروسي في مالبسات إسقاط طائرته بغارات إسرائنلنة على مدنية الالذقنة
السورنة االنثين

الماضي ،حنث حملت و ازرة الدفاع الروسنة القوات الجونة اإلسرائنلنة كامل

المسؤولنة .ويفى الجنش اإلسرائنلي في بنا أ تكو طائراته قد اتخذت م طائرة التجسس الروسنة
درعا لتيفنذ هجماتها ،وقال إيه أبلغ القوات الروسنة في موعد مياسب بالغارات التي شيها ،وا

طائراته عادت إلى المجال الجوي اإلسرائنلي قبل توجنه المضادات السورنة ضربتها لطائرة

االستطالع الروسنة م طراز "إنل  ."20واعتبر البنا اإلسرائنلي أ روسنا سلحت "جهات غنر
مسؤولة" ،في إشارة إلى جنش اليظام السوري ،بأسلحة متطورة.

وأضاف الشرق األوسط ،لندن ،2018/9/24 ،ع يظنر مجلي م تل أبنب ،أ إسرائنل الرسمنة،
تلقت االتهامات الروسنة ،أمس (األحد) ،بتحمنلها مسؤولنة إسقاط الطائرة بالصدمة .ومع أ
سربوا لإلعالم توضنحات
المسؤولن الرسمنن امتيعوا ع الحدنث الصرنح في الموضوع ،إال أيهم ّ
وتقننمات ولسعات سناسنة ،مفادها أ "الروس نطلقو حملة إعالمنة هدفها تنثبنت موقف جدند نقند

حرنة سالح الطن ار اإلسرائنلي في تيفنذ الغارات على القواعد اإلنراينة في سورنة".

وقال القائد السابق لسالح الجو اإلسرائنلي إلناهو ب يو  ،إ "الروس استقبلوا قائد سالح الجو

اإلسرائنل ي اللواء عمنكام يوركن  ،الخمنس الماضي ،واستمعوا ألقواله وتفسنراته حول سقوط الطائرة
وأبدوا له أيهم تقبلوا تفسنراته بأ الدفاعات السورنة هي المسؤولة ع سقوط الطائرة ،ولكيهم نخرجو

إلى العل اآل في هذه الحملة اإلعالمنة العلينة بموقف مياقض تماما ،ألغراض سناسنة ،فهم في
وضع حرج جدا ،إذ قام حلفاؤهم السورنو بإسقاط طائرة تجسس لهم وقتل كل طاقمها المؤلف م

 15فردا ،واألمر نمس بهنبتهم ومكايتهم في سورنة والعالم .ولذلك نوجهو سهامهم يحو إسرائنل على
أمل أ نستطنعوا اتخاذ إجراءات تحفظ لهم مكايتهم".
ولك

اب

يو ايتقد الحكومة اإلسرائنلنة على طرنقة معالجتها الموضوع .وقال" :في منثل هذه

القضانا ال نجوز أ تحاول تبرئة يفسك م االتهام وال نصح أ تشترك في لعبة (م المسؤول ع

الخطأ؟) .فالحدنث هيا نتعلق بهنبة دولة عظمى ابتُلنت بمصنبة م أصدقائها .وكا نجب التركز
في أمر آخر تماما هو ما أوحى ليا به الرئنس الروسي فالدنمنر بوتن  ،عيدما قال في مكالمته مع
رئنس حكومتيا ،بينامن يتيناهو ،إ ما جرى هو مسلسل أخطاء .وكا علنيا أ يقبل هذا التفسنر
ويعند تك ارره ،ويقول :هياك أخطاء م جمنع األطراف .وم جهة إسرائنل فإييا سوف يستخلص

العبر ويساهم بكل قدراتيا حتى ال نتكرر".
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وقال المعلق العسكري في صحنفة "ندنعوت أحرويوت" ،رو ب نشاي ،إ "أهم ما فعله الروس
النوم (أمس األحد) ،هو تجاهلهم التام للتفسنر اإلسرائنلي لما جرى في سماء الالذقنة في ذلك النوم

المشؤوم .فإسرائنل خرجت ع المألوف في العالقات الدبلوماسنة وأرسلت قائد سالح الجو وكبار
ضباط االستخبارات محملن بالونثائق المتعلقة لنس فقط بالحادث يفسه بل أنضا في ظروفه كلها.
ومع ذلك فقد تجاهلوا كل ما قنل لهم وضربوا به عرض الحائط .وعادوا إلى االدعاءات التي يشروها

في حنيه ،فور سقوط الطائرة واتهموا إسرائنل ،وأظهروها ياكرة للجمنل".

ونضنف اب نشاي" :هياك استيتاجا أساسنا نمك أ نخرج بهما م نق أر بعمق الموقف الروسي.

األول هو أيهم نحاولو تبننض سمعتهم ،إذ إ ما جرى في الالذقنة ندل لنس فقط على أ جنش

سورنة تصرف بإهمال وجهل ،بل إ المدربن الروس لم ندربوهم جندا ولم نميحوهم األدوات المهينة
الكتشاف وجود طائرة روسنة في مكا

القصف .وهياك صراعات قوة داخل روسنا ومعارضة

وايتقادات ،وأفضل شيء لهم هو إقحام إسرائنل في المعركة .واالستيتاج النثايي هو أ الروس ال
نرندو أ نكسروا كل القوالب مع إسرائنل لذلك لم نطالبوها بوقف غاراتها ،لكيهم في الوقت يفسه

نسعو لتقنند أندي إسرائنل وتخفنف غاراتها ،عددا وحجما .فبعد اتهام إسرائنل ستكو هياك لقاءات
وجلسات ومفاوضات ،وسنطلبو ميا تفاهمات جدندة وقنودا جدندة".

وأكد اب نشاي أ "على الحكومة اإلسرائنلنة أ تبتلع األكاذنب الروسنة الجدندة والتوجه اإلنجابي

للتوصل إلى تفاهمات جدندة ،أهم ما فنها هو أ تصر إسرائنل على أال نبقى إنراينو في سورنة
وأال نستمر يقل األسلحة".

وقال المعلق العسكري في صحنفة "هآرتس" ،عاموس هرئنل ،إيه ما كا نجب أ نفاجئ الموقف

الروسي أحدا ،باستنثياء أولئك الذن ايبهروا بأالعنب يتيناهو عيدما كا نمتدح يفسه على العالقات
الممنزة مع بوتن

وعيدما كا

نروج أ

بوتن

صاحب مصداقنة و"كلمته كلمة" .فالعالقات مع

إسرائنل تعود لحجمها الطبنعي اآل  .فما نهم روسنا هو مصالحها ،وم

مصلحتها أ

تلقي

بالمسؤولنة على إسرائنل .ونضنف هرئنل" :مصداقنة التحقنقات الروسنة لنست عالنة ،بالتأكند.
وحسب خبراء في الطن ار العسكري فإ هياك ادعاءات غنر مهينة وساذجة في تقرنرهم .ولكيهم
نسمحو أليفسهم بمنثل هذا التقرنر لكي نحققوا األمر األهم واالستراتنجي .فالرئنس بوتن  ،صاحب

القول الفصل في روسنا ،سنترجم تقرنر و ازرة الدفاع الروسنة إلى تغننرات في التفاهمات اإلسرائنلنة

الروسنة في سورنة ،بحنث نكو لموسكو دور أكبر ونثقل أكبر في الحسابات اإلسرائنلنة .وال نيبغي
االعتماد علنه بأيه نفكر كنثن ار في المصالح اإلسرائنلنة.
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بوتن نعرف أ شحيات أسلحة إنراينة ستكو في الطرق إلى سورنة في فترة قرنبة ،وأ إسرائنل ترند
تدمنر هذه الشحيات .وسنكو هياك امتحا آخر للتفاهمات الروسنة اإلسرائنلنة عيدئذ".
 .11ليبرمان ينفي أي مسؤولية عن دور إسرائيلي في عملية األحواز
تل أبنب :يفى وزنر الدفاع اإلسرائنلي ،أفنغدور لنبرما  ،أمس (األحد) ،االتهامات التي توجهها إن ار
جيوب إن ار .
إلى إسرائنل بشأ استهداف استعراض عسكري للقوات المسلحة في األحواز
َ
وقال لنبرما  ،في مقابلة مع محطة اإلذاعة اإلسرائنلنة الرسمنة" :لسيا مسؤولن ع العملنة .إن ار
م جهتها تتهم إسرائنل أنضا بايخفاض سعر العملة اإلنراينة ومشكالتها االقتصادنة وكل ما نصنبها
م

أضرار .لك

كل حكنم نفهم أ إن ار تعايي م مشكالت كبنرة .لقد شاهديا إقالة واستقالة

مسؤولن في اليظام اإلنرايي ،يشهد كنف تتعرض إن ار ليزاعات عينفة ،فهي تيشط في النم ضد
السعودنن وضد اإلمارات ،وتتدخل في العراق .هذه هي إن ار وهذا لنس مفاجئا".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/24 ،

 .11عائالت إسرائيلية تطالب ترامب بمنع دخول عباس
رونترز :طالبت عائالت إسرائنلنة ،الرئنس األمرنكي دويالد ترامب بميع دخول الرئنس الفلسطنيي
محمود عباس إلى الوالنات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعنة العامة لألمم المتحدة في

ينونورك ،حنث سنلقي خطابا أمام الجمعنة العامة الخمنس المقبل .وطالبات العائالت بإعال

الرئنس الفلسطنيي "شخصنة غنر مرغوب بها" أليه "داعم اإلرهاب غنر مرغوب به في الوالنات

المتحدة" حسب ما جاء في رسالة بعنثتها لترامب .والعائالت الموقعة على الرسالة" ،إسرائنلنة" تحمل

الجيسنة األمرنكنة أنضا ،ميها عائلة قتنل مستوطية "غوش عتصنو " ،قرب بنت لحم .والقتنل "آري
بولد" مستوط وجيدي سابق ،وياشط في الدفاع ع سناسات االحتالل أمام الرأي العام العالمي.

وادعت العائالت أيها فقدت أفرادا ميها بسبب "اإلرهاب" الفلسطنيي ،حسب وصفها .وأعربت ع

غضبها حنال ميح اإلدارة األمرنكنة "أبو ماز " تأشنرة دخول إلى الوالنات المتحدة.

الخليج ،الشارقة2018/9/24 ،

خون أولمرت بعد لقائه عباس
 .11حزب الليكود ُي ّ
تل أبنب :اتهم حزب اللنكود الحاكم في إسرائنل ،رئنس الوزراء السابق ،إنهود أولمرت ،بالقنام بدور
"عمنل مأجور" عيد الرئنس الفلسطنيي ،محمود عباس ،وخناية المصالح اإلسرائنلنة" ،فقط أليه نرند

االيتقام م سلطة القايو التي أدخلته إلى السج في قضانا الفساد" .وطالبت المستشار القضائي
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للحكومة ،بأ

نحقق في مدى خرق القايو في تصرفه ،عيدما التقى عباس في بارنس وأدلى

بتصرنحات خطنرة أمامه.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/24 ،

 .18النائب جبارين :من يهدم "الخان" سيجد نفسه في المحكمة الجنائية الدولية الرتكابه جريمة حرب
الياصرة :سلّمت سلطات االحتالل اإلسرائنلي أمس أهالي خا األحمر شرق القدس المحتلة ،وقال
اليائب نوسف جبارن رئنس الدائرة الدولنة في القائمة العربنة المشتركة في الكينست ،في تعقنبه على

تهدندات جنش االحتالل بهدم قرنة الخا األحمر شرق القدس" :حكومة النمن االستنطايي وعلى
رأسها بينامن يتيناهو تُيفذ بفعل القوة والغطرسة مخططات ضم األراضي الفلسطنينة وتوسنع
االستنطا  ،على حساب أهالي خا األحمر وحقوقهم األساسنة ،ضاربة بعرض الحائط كل تشرنعات
القايو الدولي في هذا الصدد ،وغنر آبهة بالرأي العام العالمي الرافض بشكل واضح لكل إجراءات

الحكومة اإلسرائنلنة فنما نتعلق بقضنة تهجنر أهالي خا األحمر .مؤكدا أ هذا الموقف االحتاللي

هو "قرصية" إسرائنلنة تش ّكل جرنمة بحق اإليساينة وتُعرض ميفذنها للمنثول أمام محكمة الجيانات
الدولنة لتيفنذهم جرنمة حرب".
وأضاف جبارن " :هذا القرار ما هو إال التطبنق الفعلي للتشرنعات االستنطاينة ولقايو القومنة

العيصري واالحتاللي الذي نشجع االستنطا النهودي على حساب أهل البالد األصلنن " ،موضحا
أ هذا اإلصرار على هدم خا األحمر هو تيفنذ لسناسات "التطهنر العرقي" ضد الفلسطنينن ،

وانغال في استراتنجنة الحكومة اإلسرائنلنة للقضاء على أي فرصة إلقامة دولة فلسطنينة ذات سنادة،
وذلك في سناق تي ّكرها المستمر للحقوق الشرعنة للشعب الفلسطنيي في أرضه التارنخنة.

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،

 .19شهيد و 20إصابة في قمع تظاهرة ليلية شرق قطاع غزة
غزة :استشهد شاب فلسطنيي وأصنب العشرات مساء أمس األحد إنثر قمع االحتالل تظاهرة سلمنة
لنلنة م مسنرات العودة قرب السناج األميي شرق قطاع غزة .وأكدت و ازرة الصحة الفلسطنينة بغزة

ارتقاء الشاب عماد داوود اشتنوي " 21عاما" شهندا إنثر إصابته في رأسه برصاص االحتالل شرق

مدنية غزة .وذكرت الو ازرة في بنا ٍ مقتضب أ  20مصاب بجراح مختلفة شرق قطاع غزة وصلوا
للمشافي بنيهم مسعف أصنب بجراح متوسطة في القدم شرق غزة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/24 ،
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" .11إسرائيل" تطالب سكان الخان األحمر بهدم منازلهم بأيديهم
الجزنرة  +وكاالت :اقتحمت قوات االحتالل للمرة النثاينة هذا نوم األحد تجمع الخا األحمر المهدد
باإلخالء والهدم شرقي القدس المحتلة ،وطالبت سكايه بهدم ميازلهم بأيفسهم خالل أسبوع .وتجولت

قوة خاصة م جنش االحتالل بن الميازل في تجمع الخا  ،واقتحمت خنمة االعتصام المقامة على
أرضه .وسلّمت قوات االحتالل سكا الخا األحمر خطابات صباح نوم األحد إلبالغهم بضرورة
هدم الميازل طواعنة بحلول أول أكتوبر/تشرن األول المقبل ،واال ستيفذ السلطات أوامر الهدم.

وتواصل السلطات اإلسرائنلنة الدفع بتعزنزات عسكرنة لميع المواطين واليشطاء م الوصول إلى
القرنة ،عبر يصب الحواجز وتفتنشها.

وقد يددت جهات فلسطنينة رسمنة وشعبنة بخطوة االحتالل ،واعتبرتها محاولة للتحانل والتملص م

مسؤولنة جرنمة اإلخالء القسري الذي نيوي االحتالل تيفنذه في الميطقة.

كما أعرب سكا تجمع الخا األحمر ع رفضهم القاطع للهدم الذاتي ،وأكدوا تمسكهم بموقفهم

الرافض إلخالئه وترحنلهم ميه.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/9/23 ،

 .11االحتالل يشرع في بناء حي استيطاني قرب رام هللا
القدس المحتلة :شرعت سلطات االحتالل اإلسرائنلي أخن ار ،ببياء حي استنطايي جدند في مستعمرة
"بنت إنل" المقامة على أراضي المواطين الفلسطنينن شمال مدنية البنرة في الضفة الغربنة.

ووفق صحنفة "نسرائنل هنوم" ،بدأت ميذ نوم الخمنس الماضي أعمال بياء الحي االستنطايي الجدند

في المستعمرة ،علما أيه تم بياء الوحدات االستنطاينة الجدندة بعد  10سيوات م المصادقة على

المشروع.

وبدأت آلنات االحتالل بجرف األرض تمهندا لبياء  300وحدة استنطاينة جدندة وعد ببيائها رئنس

الحكومة اإلسرائنلنة بينامن يتايناهو ،بعد هدم واخالء البؤرة االستنطاينة "بتي هاولبايا" قبل  5سيوات
والعمارة االستنطاينة للمقاول درانيوف قبل نثالث سيوات.

وفي سناق التوسع االستنطايي ،أفاد تقرنر صادر ع المكتب الوطيي للدفاع ع األرض ومقاومة

االستنطا  ،بأ يشاطات سلطات االحتالل االستنطاينة تتيقل بن المحافظات في الضفة الغربنة
المحتلة بوتائر متسارعة ،في ظل قبول وتشجنع اإلدارة األمرنكنة لهذه اليشاطات االستنطاينة.
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كما أقرت سلطات االحتالل بياء  300وحدة استنطاينة شمال شرقي رام هللا ،إضافة إلى  310وحدات
أخرى في القدس المحتلة ،حنث بدأ االحتالل بجرف أراض فلسطنينة قرب مستعمرة "بنت إنل" شمال

شرقي رام هللا تمهندا لبياء  300وحدة استنطاينة جدندة في المستعمرة .وتياقش لجية التخطنط والبياء
في ميطقة القدس المحتلة ،مخططن استنطاينن في األحناء الشرقنة م القدس ،أحدهما تهوندي

نستهدف زقاقا بحي الشنخ جراح شمال البلدة القدنمة ،للمرة األولى ميذ احتالل القدس عام .1967

الحياة ،لندن2018/9/24 ،

 .11فلسطيني اجتاز حدود غزة وعاد سالماً :جنود "إسرائيل" جبناء ولم يتقدموا مني

صباح :اجتاحت صور الشاب براء زقوت ( 24سية) ،وهو نعتلي قمة تلة تقع ضم
غزة  -فتحي ّ
ميطقة عسكرنة شدندة التحصن ونواجه عددا م جيود االحتالل اإلسرائنلي وجها لوجه بصدره
العاري وحجارته ،شبكات التواصل االجتماعي .وأظهرت صور يشرها زقوت على حسابه في

"الفنسبوك" ،وتداولها مئات الياشطن  ،الشاب في مراحل صعود التلة ،وصوال إلى قمتها ،قبل أ
نعود سالما ،على رغم إطالق يار كنثنف م قبل قوات االحتالل.

لتصرف زقوت خالل فعالنات "مسنرة العودة"
وشعر كنثنر م الفلسطنينن بالفخر واالعتزاز والحماسة
ّ
أول م أمس شرق غزة في جمعة "كسر الحصار" ،في وقت تزداد نوما بعد نوم االيتقادات لـ"الهنئة

الوطينة العلنا لمسنرة العودة وكسر الحصار" يظ ار الرتفاع أعداد الضحانا الكبنر.

اب فَِإ َذا
وكتب زقوت على حسابه في "الفنسبوك" إلى جايب صوره ،آنة آ
قرينةْ :
"اد ُخلُوا َعلَ ْن ِه ُم اْل َب َ
َد َخْلتُ ُموهُ فَِإَّي ُك ْم َغالُِبو َ " .وزاد" :تقدمت يحوهم ،وهللا ما تقدم الجنب عيدي ،يزل الجيود م الجنب
مسافة  50مت ار ،أطلقوا علي ما نقارب  60طلقة ،وما استطاع أحد ميهم أ نتقدم يحوي ..إيهم
جبياء ،وقفوا بعندا ميي ولم نتقدموا".

وشارك في الجمعة الـ  26بعيوا "كسر الحصار" أكنثر م  30ألف فلسطنيي في "مخنمات العودة"

الخمس شرق مد رفح وخا نويس وغزة ومخنمي البرنج وجبالنا لالجئن  .وأظهر عدد كبنر م

وتصدنهم لقوات االحتالل "دفاعا
الشبا الفلسطنينن جرأة غنر مسبوقة في اجتناز السناج الفاصل
ّ
ع أرضهم وحق العودة وكسر الحصار" المحكم الذي تفرضه إسرائنل على القطاع ميذ أكنثر م 12

عاما ،غنر آبهن بقيابل الغاز المسنل للدموع ،والرصاص المتطانر في كل مكا .

الحياة ،لندن2018/9/23 ،
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 .11االحتالل يعتقل طفلة مقدسية إلجبار شقيقها على تسليم نفسه
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي ،نوم األحد ،الطفلة تسينم باسم معتوق ( 15عاما) م
العنزرنة شرق القدس المحتلة ،إلجبار شقنقها على تسلنم يفسه .وأفادت هنئة شؤو

بلدة

األسرى

والمحررن  ،يقال ع عائلة الطفلة معتوق ،بأ سلطات االحتالل تدعي أ شقنق الفتاة مطلوب ،وأ

قوات م الجنش اعتقلت تسينم واقتادتها إلى معسكر الجبل بالقرب م أبو دنس ،كيوع م الضغط

على شقنقها لتسلنم يفسه .ولفتت إلى أ شقنق الفتاة سلم يفسه ،بعد عصر نوم األحد ،إلى شرطة
االحتالل في مستعمرة "معالنه أدومنم" المقامة على أراضي مدنية القدس المحتلة بالقرب م

العنزرنة ،لتفرج سلطات االحتالل بعدها ع الطفلة.

عرب 2018/9/23 ،48

بحق فلسطينيين خالل آب /أغسطس
 .11مركز الميزان 100 :أمر اعتقال إداري ّ
قال مركز حقوقي فلسطنيي ،نوم األحد ،إ السلطات اإلسرائنلنة أصدرت خالل آب/أغسطس
الماضي 100 ،أمر اعتقال إداري بحق فلسطنينن .

جاء ذلك في بنا صادر ع مركز المن از لحقوق اإليسا  ،أشار خالله إلى أيه نيظر بخطورة

بالغة وقلق شدند الستمرار إسرائنل في "االستخدام المفرط" لسناسة االعتقال اإلداري والعزل االيفرادي
بحق المعتقلن الفلسطنينن بسجويها .واعتبر أ أوامر االعتقال اإلداري والعزل االيفرادي للمعتقلن

لفترات طونلة التي تصدرها سلطات االحتالل اإلسرائنلنة بحق الفلسطنينن "تيتهك القايو الدولي
اإليسايي" .كما حمل المركز" ،إسرائنل" ،المسؤولنة ع حناة معتقلن فلسطنينن لدنها مضربن ع
الطعام ميذ عدة أنام؛ احتجاجا على اعتقالهم إدارنا واحتجاز بعضهم بالعزل االيفرادي .وأشار إلى أ

 4معتقلن نواصلو إضرابهم ع الطعام ميذ فترات تت اروح بن  5أنام و 51نوما.

عرب 2018/9/23 ،48

 .11حملة اعتقاالت واسعة في الضفة ..ق اررات هدم إسرائيلية جديدة تطال منازل في أريحا
رام هللا :شيت قوات االحتالل عملنات دهم واسعة اليطاق ،طالت الكنثنر م مياطق الضفة الغربنة،

وايتهت باعتقال  18فلسطنينا .وداهمت قوات االحتالل بأعداد كبنرة البلدة القدنمة في مدنية يابلس
شمال الضفة ،وداهمت هياك عددا م الميازل ،وتعمدت إحداث خراب فنها ،قبل أ تعتقل نثالنثة

شبا وتيسحب م المكا  .وخالل عملنة االقتحام دارت مواجهات مع شبا الميطقة ،قامت خاللها
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بإطالق اليار وقيابل الغاز المسنل للدموع ،ما أحدث حاالت اختياق في صفوف المواطين  .وفي
مدنية جين شمال الضفة الغربنة أنضا ،اقتحمت تلك القوات بلدة برقن غربا.

وأعل جنش االحتالل ع اعتقال ما مجموعه  18فلسطنينا م الضفة ،بسبب مشاركتهم في أيشطة
مقاومة شعبنة ،وقال إ فلسطنينن ألقوا قيبلة محلنة الصيع على معسكر بنت إنل خالل اللنل دو

اإلعال ع إصابات.

وفي سناق التضننق على الفلسطنينن  ،ميعت سلطات االحتالل وزنر التربنة والتعلنم العالي صبري

صندم ،م الدخول عبر حاجز بنت إكسا شمال مدنية القدس ،لتفقد المسنرة التعلنمنة في البلدة.

إلى ذلك أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائنلي عددا م العائالت بإخالء ميازلهم ،في مخنم عقبة
جبر لالجئن  ،عيد المدخل الجيوبي لمدنية أرنحا ،وهددتهم بالتجرنف والهدم وتشرند عائالتهم خالل

النثالنثة أسابنع المقبلة.

ووصف محافظ أرنحا واألغوار جهاد أبو العسل هذه الخطوة بأيها "استمرار لسناسة االحتالل
وحكومة النمن في فرض حقائق ووقائع جدندة في األغوار الفلسطنينة ،في إطار محاوالت التهجنر

القسري" .ودعا المجتمع الدولي والميظمات الحقوقنة المحلنة والدولنة للتدخل لوقف التوسع

االستنطايي في األغوار .وفي السناق ،قامت قوات االحتالل ،باالستنالء على مركبة ومواد بياء
ومولد كهرباء ،في بلدة نطا القرنبة م مدنية الخلنل جيوب الضفة.

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،

 .11المطران حنا :المسيحية براء منهم 15 ..ألفاً من "اإلنجيليين المسيحيين" يصلون القدس

ذكرت مصادر عبرنة ،نوم األحد ،أ أكنثر م  15ألفا م "اإليجنلنن المسنحنن " سنصلو إلى
مدنية القدس المحتلة خالل األسبوع الحالي للمشاركة في احتفال خاص بما نسمى "عند العرش"

النهودي ،ولمياسبة الذكرى الـ 70لقنام دولة االحتالل العبرنة ،بتيظنم م السفارة المسنحنة الدولنة،
والتي تعد أكبر ميظمة مسنحنة في العالم.

وتعقنبا على ذلك ،قال رئنس أساقفة سبسطنة للروم األرنثوذوكس في القدس المط ار عطا هللا حيا،
إيه ال نوجد بالقاموس المسنحي أو الكيسي مسمى "مسنحنو إيجنلنو " أو "مسنحنو صهانية".

وشدد ،في تصرنح لـ"وفا" نوم األحد ،على أ "هؤالء ال نيتمو إلى المسنحنة على اإلطالق ،وال
ّ
عالقة لهم بالقنم المسنحنة والمبادئ اإليجنلنة ،التي تختار دوما االيحناز للمظلومن والميكوبن في
العالم ،وهؤالء أقرب إلى النهودنة والصهنوينة وال عالقة لهم بالمسنحنة".
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وقال المط ار حيا ،إ "اإليجنلنن المسنحنن " عبارة ع دكاكن مسخرة لخدمة المشروع الصهنويي،
وهم أعداء للقنم المسنحنة ،وحنيما نأتو إلى فلسطن

ال نزورو كينستي القنامة والمهد ،إيما

المستعمرات المقامة على أراضي شعبيا المغتصبة تضاميا مع االحتالل".

وكايت المصادر العبرنة ذكرت أ المسنحنن اإليجنلنن سنشاركو في فعالنات داعمة لـ"إسرائنل"،
وجودهم نشكل دعما لالقتصاد "اإلسرائنلي" ،خاصة اقتصاد

وفي مسنرة القدس ،مشنرة إلى أ

القدس ،حنث تقدر مساهمتهم في االقتصاد "اإلسرائنلي" بيحو  20ملنو دوالر.

واستأجرت الميظمة ملعبا في القدس المحتلة ،لتيفنذ فعالناتها الداعمة لـ"إسرائنل" والتي ستتواصل في

الفترة م  23إلى  27أنلول /سبتمبر الجاري.

وحسب إعالياتهم؛ فـ"المسنحنو اإليجنلنو " تنار يشأ م داخل الدناية المسنحنة البروتستايتنة ،وبدأ

في أوروبا في القر النثام عشر ،ونؤميو بأ ّ "هجرة النهود لـ"إسرائنل" ،واقامة الدولة النهودنة هي
جزء ضروري م عملنة الخالص المسنحنة".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/23 ،

لـ"العرش" العبري
 .11عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى" في اليوم األول ُ
القدس :اقتحم  87مستوطيا المسجد األقصى المبارك ،نوم األحد ،م باب المغاربة ،ويفذوا جوالت

استف اززنة في أرجائه ،وسط محاوالت متكررة ألداء طقوس وشعائر وتراينم تلمودنة فنه ،بحراسة

مشددة م قوات االحتالل الخاصة.

وتأتي هذه االقتحامات تزاميا مع دعوات مكنثفة لما نسمى بـ"اتحاد ميظمات الهنكل" لجمهور

المستوطين بالمشاركة الواسعة في اقتحامات "األقصى" وأداء صلوات وشعائر تلمودنة لمياسبة عند
"العرش" النهودي ،الذي نبدأ نوم األحد ونستمر لمدة أسبوع.
المظلة أو ُ
وقال مراسل "وفا" "إ قوات االحتالل الخاصة ترافق المستوطين في اقتحاماتهم وجوالتهم وتوفر لهم
الحمانة والحراسة خالل أدائهم حركات وصلوات تلمودنة فنه ،خاصة في ميطقة "باب الرحمة".

في الوقت يفسه ،فرضت قوات االحتالل قنودا على دخول المصلن للمسجد المبارك؛ واحتجزت
بطاقات الشبا واليساء على أبواب المسجد الرئنسنة ،واعتقلت أحد المصلن م فئة الشبا م

داخل المسجد المبارك.
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 .18االحتالل يبعد  13مقدسياً عن المسجد األقصى

القدس :أبعدت سلطات االحتالل ،نوم األحد 13 ،شابا مقدسنا ع المسجد األقصى المبارك ،لمدة
وهددت مخابرات االحتالل الشبا المقدسنن باإلبعاد ع
أسبوع ،خالل فترة "عند العرش" النهوديّ .
األقصى لفترات بن  30نوما –  6أشهر ،وسلمتهم استدعاءات للتحقنق معهم نوم األحد القادم.
م جهة أخرى ،استيكر المط ار عطا هللا حيا رئنس أساقفة سبسطنة للروم األرنثوذكس في القدس،

نوم األحد ،الحملة التي تشيها سلطات االحتالل بحق أبياء القدس واصدار ق اررات اإلبعاد بالجملة
ع المسجد األقصى المبارك .ووصف في بنا له ،هذه الحملة ،بـ"السناسات الهادفة لكم األفواه،

ولتخونف وترهنب شبابيا" ،وأكد تضاميه وتعاطفه مع كل م طالتهم إجراءات االحتالل في المدنية
المقدسة واستدعاء العشرات ميهم والتحقنق معهم قبل إصدار ق اررات اإلبعاد ع مسجدهم .وأكد أ

هذه الممارسات تعسفنة وظالمة هدفها الضغط على اليشطاء والشخصنات المقدسنة وابتزازها والينل

م مواقفها الوطينة النثابتة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/23 ،

بحق عائالت المعتقلين
 .19نادي األسير :قوات االحتالل تمارس اعتداءات وحشية ّ
رام هللا :ونثق يادي األسنر ،اعتداء يفذته قوات االحتالل اإلسرائنلي ،بشكل وحشي على  9أفراد م
عائلة كرامة م محافظة الخلنل ،بنيهم مصاب بشلل يصفي وطفل.

وقال اليادي في بنا صحفي ،نوم األحد ،إ هذا االعتداء جرى خالل عملنة اعتقال يفذتها قوات

االحتالل في تارنخ  20أنلول /سبتمبر الجاري ،حنث اعتقلت خاللها  3أفراد م

العائلة ،وهم

المواط جمال كرامة وزوجته هياء مسك ،ويجلهما جمنل ،قبل أ ُنفرج عيهم الحقا بشروط ،وقد
طال االعتداء  4م أبياء جمال كرامة وشقنقه ويجله ،ونثالنثة م أبياء عمومته ،مشن ار إلى أ جمنع
م تعرض لالعتداء جرى يقلهم الحقا إلى مستشفى عالنة الحكومي.

ُنشار إلى أ عائلة كرامة تتعرض ميذ فترة إلى تهدندات م قبل قوات االحتالل ،ففي شهر آب/
أغسطس الميصرم اقتحمت قوات االحتالل ميزل جمال كرامة واعتقلته وسرقت سنارته ،بعدما رفض

تسلنم زوجته لهم.

وقال اليادي إ

المئات م

عملنات االعتداء تيفذها قوات االحتالل بحق عائالت المعتقلن

الذن

نتعرضو كذلك العتداءات وحشنة ميذ لحظة اعتقالهم؛ هذا عدا ع اإلرهاب والرعب الذي تبنثه في

يفوس األطفال ،إضافة إلى عملنات التخرنب والتدمنر التي تحدنثها في ميازلهم ،وسرقت بعض المقتينات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2018/9/23 ،
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تكرم سفراء الكويت وبوليفيا وجنوب أفريقيا في األمم المتحدة
 .11الجالية الفلسطينية في نيوجرسي ّ
كلنفتو  ،باترسو  ،ينوجرسي  -عبد الحمند صنام :بدعوة م مركز الجالنة الفلسطنينة في مدنيتي
كلنفتو وباترسو المتالصقتن  ،وبحضور رئنس بلدنة المدنية ،أيدرنه صانغ ،ورئنس المركز ،ذناب

مصطفى ،وأعضاء مجلس األمياء وعدد غفنر م

أبياء الجالنة الفلسطنينة والعربنة في ميطقة

ينوجرسي ،تم مساء الجمعة تكرنم سفراء كل م الكونت وبولنفنا وجيوب أفرنقنا ،وبحضور ممنثل ع

الجامعة العربنة والسفنرة فداء عبد الهادي ،يائبة الممنثل الدائم لبعنثة فلسطن للمراقبة.

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،

 .11موكب وزير من حكومة الحمد هللا يدهس عدداً من الموظفين أمام بوابة حاجز ايرز /بيت حانون

غزة :دهست إحدى سنارات موكب وزنر في حكومة الحمد هللا مجموعة م الموظفن المقطوعة
رواتبهم كايوا معتصمن أمام بوابة حاجز "انرز /بنت حايو " .وذكرت مصادر صحفنة أ الموكب
نعود لوزنر العمل الفلسطنيي مأمو أبو شهال وأ السنارة التي دهست الموظفن م يوع جنب تونتا

فضي اللو  .وأشارت إلى أ المعتصمن طلبوا م الموكب التوقف لتحمنله رسالة لنوصلها لحكومة
الحمد هللا لمطالبتها بإعادة رواتب الموظفن المقطوعة رواتبهم.

وأكدت تلك المصادر أ االعتداء أدى إلى إصابة عدد م المعتصمن ويقل ميهم الموظفن رأفت

اليذر وكمال عبد اليبي إلى مستشفى األيدوينسي لتلقي العالج ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/23 ،

 .11ملك األردن يدعو المجتمع الدولي لتوفير الدعم لـ"األونروا"

ينونورك – بت ار :أكد الملك عبد هللا النثايي أهمنة إعادة إحناء المفاوضات بن

الفلسطنينن

واإلسرائنلنن  ،استيادا إلى حل الدولتن  ،وبما نحقق إقامة الدولة الفلسطنينة المستقلة وعاصمتها

القدس الشرقنة ،تعنش بأم وسالم إلى جايب إسرائنل.

جاء ذلك خالل لقائه ،في ينونورك أمس على هامش اجتماعات الجمعنة العامة لألمم المتحدة ،وزنر

الخارجنة األمرنكي مانك بومبنو ،حنث جرى بحث عالقات الشراكة االستراتنجنة األردينة األمرنكنة،

وعدد م القضانا اإلقلنمنة والدولنة .وتياول اللقاء األزمة التي تواجهها وكالة "األويروا" ،حنث أكد
الملك ضرورة أ نتحمل المجتمع الدولي مسؤولناته في توفنر الدعم الالزم للوكالة لمواصلة تقدنم
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خدماتها ،ألكنثر م

خمسة مالنن

الجئ فلسطنيي مسجلن

لدى األمم المتحدة ،في المجاالت

التعلنمنة والصحنة واإلغانثنة.

عمان2018/9/24 ،
الغدّ ،

 .11وزي ار األشغال األردني والفلسطيني ُيطلقان تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية
عما  :اتفق وزن ار األشغال العامة واإلسكا األرديي المهيدس نحنى الكسبي والفلسطنيي مفند
ّ
الحسانية ،على تفعنل غرفة التحكنم الفلسطنينة الدولنة ،وذلك بحضور اتحادات المقاولن

في

فلسطن واألرد  .وأطلق الوزن ار تفعنل الغرفة بتمونل ذاتي م الخزنية العامة ،وذلك بحضور وفد

اتحادا المقاوالت الفلسطنيي واألرديي وممنثلن ع الوكالة اإلنطالنة.

وتُعيى غرفة التحكنم بإدارة وتسونة جمنع الخالفات واليزاعات حول العقود واألعمال الهيدسنة
والتجارنة والمالنة المعروضة علنها طبقا للقايو  ،وذلك على أساس العالقة القايوينة بن األطراف
المتيازعة سواء كايت هذه العالقات تعاقدنة أو غنر ذلك.

عمان2018/9/23 ،
الغدّ ،

"حق العودة" ترفض المس بـ"األونروا"
عمانّ :
ّ .11
عما  :يظمت اللجية العلنا للدفاع ع حق العودة أول م أمس مهرجايا في مجمع اليقابات المهينة،
ّ
تحت شعار "ال بدنل ع حق العودة وال بدنل لألويروا ...ال للتوطن والوط البدنل".

وجاء المهرجا في سناق الحمالت الواسعة التي تيظمها اللجية في مواجهة اإلدارة األمرنكنة إلغالق

مؤسسة "األويروا" التي أيشأتها هنئة األمم المتحدة العام .1949

وتحدث في المهرجا اليائب خالد رمضا  ،رئنس مجلس اليقباء الدكتور إبراهنم الطراوية ،رئنسة

اتحاد المرأة األردينة آمية الزعبي ،رئنس لجية مجابهة التطبنع الدكتور احمد العرموطي ،الياطق

الرسمي باسم أحزاب االئتالف القومنة والنسارنة ضنف هللا الفراج ،إضافة إلى ممنثل ع اللجا
الشعبنة في مخنم البقعة بشار العزة وأمن سر لجية الدفاع ع حق العودة جمنل طلنب أمن .

عمان2018/9/24 ،
الغدّ ،

 .11وفاة طفل فلسطيني وانقاذ نحو  40الجئاً في غرق مركب قبالة السواحل اللبنانية

بنروت -أ ف ب :تمكيت البحرنة اللبياينة أمس ،م إيقاذ يحو  40الجئا ،غالبنتهم م السورنن ،
في حادث غرق مركب كا نقلهم إلى قبرص بطرنقة غنر شرعنة ،وفق ما أعل الجنش ومصدر
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أميي .وأورد الجنش اللبيايي أيه بعد تعرض المركب للغرق قبالة السواحل اللبياينة في شمال البالد
"توجهت دورنة م القوات البحرنة على الفور وعملت على ايتشال جنثة طفل نبلغ م العمر خمس

سيوات وايقاذ الباقن ".
وكا

على مت

المركب الذي ايطلق م

الساحل اللبيايي 39" ،شخصا م

الجيسنة السورنة

متوجهن إلى قبرص بطرنقة غنر قايوينة" ،وفق الجنش اللبيايي الذي أشار إلى أيه جرى يقل أربعة

ميهم إلى مستشفنات الميطقة بمساعدة الصلنب األحمر اللبيايي.
وأوضح مصدر أميي لوكالة فرايس برس أ

بن

الركاب ،وغالبنتهم م

السورنن  ،الجئن

فلسطنينن  ،الفتا إلى أ "الطفل الذي فارق الحناة فلسطنيي م مخنم يهر البارد في شمال لبيا ".
كما أ المصابن األربعة الذن تم يقلهم إلى المستشفى هم فلسطنينة ونثالنثة سورنن .

األيام ،رام هللا2018/9/23 ،

 .11أردوغان :لن تترك القدس ضحية للمطامع اإلسرائيلية
ينونورك  -قاسم انلري :أكد الرئنس التركي رجب طنب أردوغا  ،في كلمة له خالل حفل عشاء
يظمه وقف "تورك " ( )TÜRKENبمدنية ينونورك األمرنكنة التي وصلها الرئنس التركي للمشاركة
في أعمال الجمعنة العامة النثالنثة والسبعن لألمم المتحدة ،على أ بالده ل تترك القدس مدنية

السالم ،المدنية المقدسة للدنايات السماونة النثالنثة ،ضحنة للمطامع اإلسرائنلنة.

وتابع :حسب معتقديا ،فإ ّ قبول الظلم ،ظلم بحد ذاته؛ وعلنه ،فإييا يضع أرواحيا على أكفيا إ
استلزم األمر لتضمند جراح يازفة .وشدد أردوغا على أ العدند م البلدا التي تتشدق

بالدنمقراطنة ال تيبس ببيت شفة إزاء القتل الوحشي للمدينن الفلسطنينن .

وكالة األناضول لألنباء2018/9/24 ،

 .11قطر تنفي شائعات رسالة مزعومة لمكتب نتنياهو
تروج له بعض األوساط م شائعات إعالمنة إسرائنلنة ع رسالة
قيا :يفت دولة قطر بشكل قاطع ما ّ
مزعومة أُرسلت م طرفها إلى مكتب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن يتيناهو ،واعتبرت أ تلك
الشائعات تيدرج ضم حملة لتشونه موقفها م قضنة الشعب الفلسطنيي وحقوقه.

وفي بنا لها السبت ،استهجيت الخارجنة القطرنة قنام تلك األوساط بحملة تستهدف تشونه صورة

دولة قطر وجهودها الحنثننثة في سبنل دعم صمود الشعب الفلسطنيي وكفاحه م أجل استرداد حقوقه

المشروعة .وقالت في بنا يقلته وكالة األيباء القطرنة (قيا) إ القائمن على الحملة تداولوا صورة
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للشنخ محمد ب عبد الرحم آل نثايي يائب رئنس مجلس الوزراء وزنر الخارجنة القطري مع إحدى
الشخصنات األمرنكنة العاملة في قطاع األعمال بالوالنات المتحدة.

وأضافت أيهم حاولوا التركنز على دناية الرجل األمرنكي كمدخل لربط اللقاء بشكل متعسف مع

إسرائنل والتيازل ع الحق الفلسطنيي واإلسالمي في القدس الشرنف .وتابعت أيه لنس لدولة قطر
التي تستضنف مؤتمرات حوار األدنا ميذ سيوات عداوة مع دن أو عرق ،وأ المشكلة األساسنة

تكم في االحتالل اإلسرائنلي وممارساته تجاه الشعب الفلسطنيي الشقنق.

وذ ّكر البنا بدور الوسنط الذي تقوم به دولة قطر لرفع الظلم ع الشعب الفلسطنيي المحاصر في
قطاع غزة ،مشن ار إلى ما تتطلبه هذه الوساطة م عقد لقاءات مع جمنع األطراف.
كما جاء فنه أ "لَ َّي عيق الحقائق واعادة تركنبها بحنث تسوق هذه الجهود اليبنلة التي تستهدف حق

الدم الفلسطنيي على أيها قبول بالتفرنط في حق الفلسطنينن والعرب والمسلمن في القدس الشرنف،

هو أمر مستهج ".

الجزيرة نت ،الدوحة2018/9/23 ،

" .18الشرق األوسط" :تفاصيل االنسحاب اإليراني قرب الجوالن

موسكوَّ :
ذكر الياطق باسم و ازرة الدفاع الروسنة ،في حدننثه للصحافنن  ،أمس ،باتفاق إبعاد
اإلنراينن

م

ميطقة الجيوب استجابة لطلب إسرائنلي ،وقال إ

"إسرائنل طلبت تسونة الوضع

المتعلق بوجود األسلحة النثقنلة للجماعات الموالنة إلن ار في الميطقة المتاخمة لمرتفعات الجوال ،
وذلك م أجل الحنلولة دو ش هجمات صاروخنة م قبل الوحدات التابعة إلن ار  .وأجرت روسنا

المشاورات مع إن ار التي أكدت فنها األخنرة على أيها ال تعتبر تصعند الوضع في الميطقة أم ار
مقبوال ،وال توجد لدنها أي يوانا عدواينة تجاه إسرائنل .وتم يتنجة ذلك ايسحاب جمنع القوات الموالنة

إلن ار وأسلحتها النثقنلة م مرتفعات الجوال إلى مسافة آمية باليسبة إلسرائنل ،وهي  140كنلومت ار

شرق سورنة".

وكشف للمرة األولى ع

تفاصنل االيسحاب اإلنرايي ،مشن ار إلى أيه "ايسحب م

هذه الميطقة

 1,050عسكرنا و 24راجمة صوارنخ وميظومة صاروخنة تكتنكنة تعبونة ،وكذلك  145وحدة م أيواع

األسلحة والمعدات العسكرنة األخرى" .وزاد أ قنادة مجموعة القوات الروسنة في سورنة تعاملت بياء
على طلب إسرائنل م ار ار مع مخاوف الجايب اإلسرائنلي بشأ اليقل المحتمل لطرف نثالث لما نسمى
بيماذج "الميتوجات العسكرنة الحساسة" التي سلمتها روسنا إلى سورنة.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/24 ،
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" .19القدس العربي" :الرئيس الموريتاني يصف حزب "تواصل" اإلسالمي بأنه أخطر من "إسرائيل"
يواكشوط :نحتدم في مورنتاينا حالنا جدل حامي الوطنس حول مآالت التهدندات التي وجهها الرئنس
المورنتايي محمد ولد عبد العزنز في مؤتمره الصحافي األخنر لحزب "تواصل" اإلسالمي ،نثايي قوة
في البرلما المورنتايي الجدند .ولم نخف الرئنس المورنتايي محمد ولد عبد العزنز تضانقه م حزب

"تواصل" اإلسالمي ،بل وم

اإلسالمنن

إسرائنل ،وبأ إسرائنل أكنثر إيساينة ميهم".

عموما ،حنث وصفهم بأيهم "قوة تدمنرنة أخطر م

وأكد محمد جمنل ميصور الرئنس السابق لحزب "تواصل" في تعلنق له على تهدندات الرئنس لحزبهم

"لقد كا حزبيا أبرز ميافس للحزب الحاكم في االيتخابات األخنرة لذا هاجمه الرئنس وأكد ايزعاجه

ميه" .وأضاف "حزب "تواصل" ال نهتم بتصرنحات وتهدندات الرئنس له أل المورنتاينن نعرفو هذا
الحزب ومرجعنته ورجاله وبريامجه".

وأكد ولد ميصور "أ الرئنس نسعى م خالل تهدنداته لحزبيا إلى لفت يظر الرأي العام المحلي

والدولي ع سناساته الفاشلة ،كما نسعى لخلق أجواء تساعده على خرق الدستور م جدند ،وهو ما
ل يقبله يح ول نقبله الشعب المورنتايي" .وأوضح ولد ميصور "أ حزب "تواصل" سنيشط ضم

ميتدى الدنمقراطنة لتأسنس جبهة وطينة كبرى مضادة لجبهة األغلبنة في ايتخابات ."2019

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،

 .11روسيا تتهم "إسرائيل" بـ"تضليلها" في حادث إسقاط طائرتها فوق سورية
و ازرة الدفاع الروسنة :اتهم الياطق باسم و ازرة الدفاع الروسنة اللواء إنغور كوياشنيكوف تل أبنب بأيها
ضللت موسكو بشأ ميطقة غارات مقاتالتها ،واصفا السلوك اإلسرائنلي بـ "الجاحد" بما عملته روسنا

إلسرائنل .وقال كوياشنيكوف في مؤتمر خاص لكشف مالبسات إسقاط إنل  20الروسنة ،النوم
السبت" :إ

ممنثلة هنئة األركا

العامة للقوات الجونة اإلسرائنلنة أخبرت الطرف الروسي خالل

المفاوضات عبر قياة االتصال لميع التصادم العسكري في األجواء بأ األهداف التي كا م

المخطط ضربها خالل طلعة الطن ار اإلسرائنلي تقع في شمال سورنة .لقد جرى هذا االتصال

الهاتفي باللغة الروسنة حنث نتوفّر لدى و ازرة الدفاع الروسنة تسجنل صوتي لهذا االتصال".
وأضاف" :لم تش القوات الجونة اإلسرائنلنة غاراتها في المياطق الشمالنة للجمهورنة العربنة السورنة
بل في رنف الالذقنة التي تعد محافظة سورنة غربنة .أما مدنية الالذقنة فتقع في ميطقة الساحل
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الغربي السوري" .وتابع" :إ

التضلنل الذي قامت به الضابطة اإلسرائنلنة بشأ

ميطقة غارات

المقاتالت اإلسرائنلنة لم نميح الطائرة الروسنة "إنل– "20فرصة الخروج إلى ميطقة آمية".

هذا وأشار اللواء إلى صعوبة فهم سبب إقدام تل أبنب على هذه التصرفات ،مؤكدا أيها "أصبحت ردا
جاحدا تماما على كل ما قامت به روسنا االتحادنة م أجل الدولة اإلسرائنلنة واإلسرائنلنن في الفترة

األخنرة" .وشدد على أ "األعمال العدواينة للقوات الجونة اإلسرائنلنة ضد الطائرة الروسنة "إنل–"20
تخرج ع إطار العالقات الحضارنة" ،معب ار ع اعتقاده أ "القنادة اإلسرائنلنة إما ال تقدر مستوى
العالقات مع روسنا أو ال تتحكم ببعض القنادات والقادة الذن كايوا ندركو بأ أعمالهم قد تؤدي

إلى كارنثة".

روسيا اليوم2018/9/23 ،

" .11يسرائيل هيوم" :جنوب أفريقيا تُعيد سفيرها إلى "إسرائيل"
قررت جيوب أفرنقنا إعادة سفنرها إلى "إسرائنل" ،وذلك بعد  4أشهر م

استدعائه ،في أعقاب

المجزرة التي ارتكبها جنش االحتالل اإلسرائنلي بحق المشاركن في مسنرة العودة نوم  14أنار /مانو
الماضي ،في أعقاب يقل سفارة واشيط للقدس المحتلة ،حنث استشهد عشرات الفلسطنينن وأصنب

آالف بجروح متفاوتة .وحسب صحنفة "نسرائنل هنوم" ،فإ سفنر جيوب أفرنقنا ،سنسا ينغومبو ،
عاد إلى سفارة بالده في إسرائنل ،حنث أعليت و ازرة خارجنة جيوب أفرنقنا في حنيه ،أيه بسبب

الهجوم اإلسرائنلي على المدينن الفلسطنينن  ،فقد تقرر إعادة السفنر ينغومبو للتشاور.

عرب 2018/9/23 ،48

" .11نيويورك تايمز" :الملياردير شيلدون أديلسون خلف ق اررات ترامب معاقبة الفلسطينيين
ليد – إبراهنم درونش :قد ال تكو عائدات الكنثنر م المتبرعن الكبار للحزب الجمهوري جندة هذا
العام لك لنس شنلدو أدنلسو  ،الملناردنر ملك الكازنيو وزوجته الطبنبة مرنام وهما اللذا بر از م
أهم المتبرعن للحزب الجمهوري في االيتخابات اليصفنة هذا الخرنف.

فرغم الشكوك األولى م دويالد ترامب إال أ الملناردنر وزوجته لدنهما الكنثنر لحبه في واشيط التي
ندنر حكومتها الحزب الجمهوري التي ترضي طموحاتهما م ياحنة السناسة التي تقف مع إسرائنل
بدو تردد وعدم التسامح مع أعداء أمرنكا في الشرق األوسط باإلضافة اللتزامها بإزالة القنود على

التعامالت التجارنة وتخفنض الضرائب.
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وتقول صحنفة "ينونورك تانمز" إ أدنلسو نتصل مباشرة مع الرئنس ترامب ودفع م خالل لقاءاته
الخاصة ومكالماته التي نجرنها مع الرئنس مرة في الشهر باتجاه يقل السفارة األمرنكنة م تل أبنب
إلى القدس وقطع الدعم ع الفلسطنينن حنث استجاب الرئنس للمطلبن رغم ردود األفعال م

حلفاء الوالنات المتحدة .واستطاع أدنلسو تحقنق ما نرند م

خالل سنطرة الجمهورنن

على

الكويغرس :مجلس الشنوخ واليواب .ونعتقد أيه دفع وزوجته في األشهر القلنلة الماضنة  55ملنو
دوالر للجماعات التي تعمل م

أجل الحفاظ على الوضع في الكويغرس كما هو .وتضع هذه

التبرعات أدنلسو كأكبر ميفق على حملة ايتخابنة جمهورنة وطينة وكأكبر متبرع على ايتخابات

فندرالنة في مجمل السناسة األمرنكاينة حسب األرقام المتوفرة.

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،

 .11كوسوفو مستعدة لفتح سفارة لها في القدس إذا اعترفت "إسرائيل" باستقاللها
أعل

رئنس كوسوفو "هاشم نثاتشي" ع

"إسرائنل" باستقاللها.

استعداد بالده لفتح سفارة لها في القدس ،إذا اعترفت

واحتفلت كوسوفو قبل عدة أشهر بالذكرى العاشرة إلعال استقاللها ع صربنا ،بعد أ اعترفت بها

 120دولة في العالم.

ووفقا لهنئة البث اإلسرائنلنة ،فإ صربنا والدول الصدنقة لها ،بما في ذلك روسنا واسرائنل واسباينا
وأوكراينا والهيد والمغرب ،امتيعت ع اتخاذ منثل هذه الخطوة حتى اآل .

وبحسب الهنئة ،فإ هذه التصرنحات تعتبر هامة جدا م وجهة يظر إسرائنل ،التي تعمل بيشاط

ليقل سفارات أخرى إلى القدس ،بعد يقل الوالنات المتحدة وغواتنماال وبارغواي سفارات بالدهم إلنها.

وجاءت تصرنحات تاتشي في مقابلة مع وسائل إعالم في بالده.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/23 ،

 .11سيريالنكا تؤكد التزامها بدعم فلسطين
أكدت سنرناليكا التزامها بدعم فلسطن ووقوفها إلى جايب الحقوق الفلسطنينة الكاملة بما فنها حقه
بتقرنر مصنره واقامة دولته المستقلة .وأطلع سفنر دولة فلسطن لدى سنرناليكا زهنر حمد هللا زند

وزنر الصحة السنرناليكي رئنس لجية الصداقة البرلماينة السنرناليكنة الفلسطنينة راجننثا سنيارتيا
والذي سنرافق الرئنس مانترنباال سرنسيا في رحلته لألمم المتحدة ،على التطورات التي تشهدها
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الساحة الفلسطنينة ،خاصة الممارسات اإلسرائنلنة العيصرنة واإلجرامنة التي ارتفعت وتنرتها بعد أ
اتخذت الوالنات المتحدة مواقف مشجعة لحكومة النمن اإلسرائنلنة.

وفي ذات السناق ،أكد وكنل و ازرة الخارجنة السنرناليكنة السفنر براساد كرناواسام خالل استقباله

السفنر زند بمقر و ازرة الخارجنة السنرناليكنة ،أ

بالده ال تساوم على مواقفها تجاه الحقوق

الفلسطنينة ،خاصة حق الشعب الفلسطنيي باالستقالل واقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتن .

وشدد على أ سنرناليكا لم ول تستسلم للضغوط التي تمارس علنها م طرف "إسرائنل" وحلفائها

لترك رئاسة اللجية الخاصة بمتابعة االيتهاكات اإلسرائنلنة بالمشاركة مع مالنزنا وبيغالدش.

وأشار كرناواسام إلى أ بالده لنست عضوا كامال في المفوضنة السامنة لحقوق اإليسا في األمم
المتحدة ،وهي فقط عضو مراقب ،وبأيها سوف تقوم بكل جهد مستطاع للحدنث مع األصدقاء

األعضاء وحنثهم على دعم موقفيا باإلبقاء على القضنة الفلسطنينة وحقوق شعبيا قائمة وفق البيد

السابع وعدم تحونلها للبيد الرابع أو النثايي.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/23 ،

 .11خطاب الرئيس عباس الناري ..هل أوقف االستيطان؟ تصفيق حاد من فضلكم
د .فانز أبو شمالة
أمام آخر اجتماع للمجلس المركزي في رام هللا ،وبتارنخ  ،2018 /8/15وردا على اإلعال

ألف وحدة استنطاينة جدندة ،صرخ محمود رضا عباس بأعلى صوته ،وقال:

ببياء 20

ل يسمح بتمرنر المخطط االستنطايي الهادف إلى بياء  20ألف وحدة استنطاينة جدندة في القدس

المحتلة!!!!.

هذا كالم أبطال أشداء ،وهذا حدنث رجال نحملو السنف ،ونخوضو الحرب بدمائهم ضد العدو،

لذلك صفق الحضور لمحمود عباس وقوفا!!!

لقد صفق أعضاء المجلس المركزي لكالم عباس الملتهب ضد االستنطا حتى يز العرق م تحت

أبط أصغرهم سيا ،ولك  ،ماذا كايت اليتنجة؟

هل ارتعب المستوطيو الصهانية م خطاب عباس ،وايكفأوا خاسرن ؟

هل تراجعت الحكومة اإلسرائنلنة ع مخطط االستنطا  ،ويكصت على عقبنها ،وتابت إلى الشعب
الفلسطنيي ع جرائمها؟

أم هل استمر النهود في بياء  20ألف وحدة استنطاينة في القدس ،د أ نلتفتوا لخطاب عباس؟
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مدع بأ الرئنس لم نفرط بالنثوابت الوطينة،
ايتظر الجواب م أيصار محمود عباس ،وم كل ٍ
وحافظ على أصول القضنة ،أل عدم التفرنط باألرض جزء م النثوابت الوطينة؟

أكرر السؤال :هل توقف االستنطا بعد خطاب عباس الحماسي والقاسي ضد االستنطا ؟
بكل تأكند ،فإ

الجواب هو :ال ،وملنو ال ،فإسرائنل ال تعمل حسابا للخطابات والتصرنحات

والتهدندات والصراخ والشجب واإلداية ،والدلنل على ذلك هو إعال الحكومة اإلسرائنلنة صباح نوم

الخمنس الموافق  8/20م هذا العام ،ع بياء  610وحدة استنطاينة جدندة في القدس وشمال رام
هللا ،دو أ نحسبوا حسابا صغن ار لتهدندات عباس بعدم السماح!!

فماذا أيت فاعل ضد االستنطا نا محمود عباس؟ هل ستسمح لهم أم ل تسمح؟
وهل ستلقي خطابا يارنا جدندا تعل فنه بأيك ل تسمح ،في الوقت الذي ستسمح أيت لقادة األجهزة
األمينة بعدم السماح ألي فلسطنيي باالحتجاج المندايي على العدوا االستنطايي؟

أم أيك ستيتظر اجتماع المجلس المركزي القادم ،لتلقي خطبتك القونة اليارنة ،التي ستعل م خاللها

بأيك ل تسمح بهذا بالبياء االستنطايي الجدند ،لنشرب جمنعكم القهوة السادة؟؟؟

فنا أنها المدافعو ع محمود عباس ،رئنسكم نصرح بأيه ل نسمح للتوسع االستنطايي ،ولكيه ال

نفعل شنئا عملنا ضد االستنطا  ،وأعداؤكم اإلسرائنلنو نسمحو لرئنسكم بهذه التصرنحات اليارنة،

وقد تأكدوا بأيه ل نسمح بأي فعل فلسطنيي على األرض نعرقل االستنطا !!!

فما رأنكم؟ وماذا تقولو ؟ وهل أكفكم جاهزة للتصفنق ألعضاء المجلس المركزي الذن سنواصلو

التصفنق وفق يبرات صوت رئنسهم ،وكفى هللا مقاطعة رام هللا شر تحدي المستوطين النهود؟

رأي اليوم ،لندن2018/9/23 ،

 .11قواعد خدمات أمنية
أ.د .نوسف رزقة

أنثيت اإلدارة األمرنكنة (واسرائنل) ،أخن ار ،على تعاو السلطة األميي .اإلدارة األمرنكنة أوقفت كل
األموال المقدمة للسلطة ،عدا األموال المخصصة لألجهزة األمينة التابعة للسلطة تعبن ار عملنا ع

هذا النثياء؟! .المبلغ السيوي المدفوع ألم السلطة نقدر بـ ( )76ملنو دوالر.

السلطة في رام هللا تتفايى في توفنر األم (إلسرائنل) ،وتتفايى في التعاو األميي مع .CIA
التعبنر السلطوي ع هذا التعاو  ،هو (التيسنق األميي مقدس؟! مقدس؟! مقدس؟!) .أل المال

المقدم للسلطة مقدس ،مقدس ،مقدس؟! وهكذا تحولت القضنة الفلسطنينة على ند ميظمة التحرنر
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والسلطة م قضنة سناسنة ،إلى قضنة أمينة؟! حنث لم نتبق م اتفاق أوسلو إال الجايب األميي،
وهذا بحسب اعترافات عرنقات وغنره.

نبدو أ واقع العالقات العربنة األمرنكنة ،والعربنة اإلسرائنلنة ،ال تخرج ع واقع عالقات السلطة مع

إسرائنل وأمرنكا .هذا الواقع قائم على خدمة عربنة كاملة ألم (إسرائنل) ،وألم أمرنكا ،تحت غطاء
التعاو األميي المشترك.

إ تماهي البالد العربنة مع السلطة في قواعد األم  ،والخدمات األمينة ،هو ما نعزز بقاء محمود

عباس في السلطة ،ونعزز تفرد عباس في الحكم والقرار ،أل العرب ننثيو على تعاو عباس

األميي معهم ومع (إسرائنل) ،وم نثمة نحتفو به ممنثال للفلسطنينن رغم فشل إدارته.

نبدو أ قادة اليظام العربي قد ط أر على مواقفهم القدنمة المعلية تحول خطنر ،بحصرهم القضنة

الفلسطنينة باألم

وتقدنسهم للتعاو

األميي ،واستعدادهم لقبول التوطن  ،وتوقفهم عيد الرفض

اإلعالمي لضم القدس ،حنث ال تكاد تجد خطوات عملنة لدعم المطالب الفلسطنينة ،ومواجهة

االحتالل اإلسرائنلي واالستنطا وتهوند القدس وحصار غزة.

عباس نرند م حماس وغزة بشكل عام (التمكن ) ،والتمكن نعيي عيده خضوع غزة وحماس لقواعد

الخدمات األمينة التي نقدمها (إلسرائنل وأمرنكا؟!) ال نوجد مفهوم آخر للتمكن غنر توفنر األم

(إلسرائنل) ،واخضاع غزة لما تخضع له الضفة سواء بسواء ،ولو كا

في ذلك غدر بالحقوق

الفلسطنينة ،وقتل لألبرناء ،والمدافعن ع شرف فلسطن واألمة؟! حماس والفصائل وغزة ترفض

قواعد الخدمات األمينة ،وم نثمة كايت العقوبات ،وكا فشل المصالحة ،وفشل التهدئة.

فلسطين أون الين2018/9/23 ،

 .11عن "سفارة الموت"
مع البناري
ٍ
ٍ
بركة في
غابة في تيجاينقا ،وال ايتُشلت م
لم ُنعنثر على جنثّة الفلسطنيي ،عمر اليانف ،في
برزافنل ،حتى تستعصي الحقنقة بشأ وفاته ،أو
هيدوراس ،وال صودفت متروكة في كو ٍخ في الكويغو ا
ٍ
عيف علنها ،عاملو في سفارة دولة فلسطن في
وآنثار
مقتله على األصح ،بل شاهد الجنثّةَ مدماةَ ،
تحدث هيا ع سفا ٍرة فذلك
صوفنا ،صباحا ،بعد أ كا
بعضهم مع الرجل في النوم السابق .وأ ُن ّ
ُ
نتوسل يجاة وراحة بال ،معتصما فنها،
مقنم فنهاّ ،
نعيي أيها تحوز حمانة أمينة .وأل عمر اليانف ٌ
ظيها دا ار للفلسطنينن  ،فالمفترض أ الحمانة مضاعفة .ولك الحال لم نك هذا ،بل كا
وقد ّ
نثمة ذرة م مسؤولنة لدى القائمن على سفارة الموت هذه،
االيكشاف
األميي مرنعا ،ال ّ
ُّ
ُ
نؤشر إلى أ ّ
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وهذا هو اسمها المستحق ،والذي أحس الزمنل المدو  ،أحمد البنقاوي ،في رمنها به ،في ٍ
فنلم رفنع
ُ
ّ
المستوى والقنمة ،وعظنم األهمنة ،أيجزه ع جرنمة تمونت عمر اليانف هياك لنلة  26فبرانر /شباط
 .2016وهي جرنمةٌ موصولةٌ بامتها هذا المياضل الفلسطنيي الذي كا قد تم ّك م عتق ِ
يفسه
ٍ
ٍ
لما استغفل مستشفى إسرائنلنا أٌخذ إلنه م الحبس ،واستطاع،
م أسر االحتالل ،في عملنة جسورةّ ،
أناما م عام  ،1990أ نتسلّل ميه إلى مصر نثم لنبنا نثم سورنة ،قبل أ نستقر في بلغارنا.
ٍ
ٍ
فدائنة قُتل فنها
عملنة
بسالة عمر اليانف الذي أودعه المحتلو األسر في العام  ،1986بعد

ٍ
اسمه أحمد
مستوط  ،نقابلها يقصا ٌ
ٌ
فادح في المروءة والحناء لدى طبنب في المسالك البولنةُ ،
ٍ
عبء علنه ،فلم نتعطّف علنه بأي
عنيوه سفن ار في صوفنا ،لم نر في هذا الفدائي سوى
المذبوحّ ،
ٍ
ي بحراجة حاله ،بعد أ طالبت إسرائنل به حكومة بلغارنا .س ّمم حناته شهرن ويصف
اكتراث ّ
جد ٍّ
ٍ
إساءة
الشهر .ولم نكتف بشياعة فعلته تلك ،بل عمد إلى ترونج أ الشهند أيهى حناته ميتحرا ،في
ٍ
كيا يعرف أكنثر م هذا ،لوال الكشف الكنثنر اإلفادة الذي نخبريا به أول
جارحة معلومة الغرض .وما ّ
ٍ
فنلم م يوعه في صحافة المواط  ،الفنلم االستقصائي الذي أيفق فنه أحمد البنقاوي جهدا دؤوبا،
ٍ
عبث أعملَه موظفو في سفارة الموت تلك في موقع الجرنمة ،وفي هاتف المغدور ،وفي
الكشف ع
ٍ
تتعجل الشرطة البلغارنة في شغلها ،وتعد
سنسعف في تعنن طرنقة القتل ،قبل أ
ّ
كنثنر مما كا ُ
تقرن ار ضعنفا.
لنس م وظنفة الصحافي أ نكو شرطي تحقنق ،وال قاضنا في محكمة ،وايما م صمنم عمله أ

نتوسل الحقنقة ،وأ نتي ّكب كل وسائل الوصول إلنها ،وهذا ما صيعه أحمد البنقاوي .لقد عملٍ ،
بدأب
ّ
ملحوظن  ،على تأكند ٍ
موجزه أيه لنس هياك قرار سناسي فلسطنيي
أمر ُنراد ميا التعمنة علنه،
وهم ٍة
ُ
ْ
ّ

إلشهار حقنقة ما جرى في تلك اللنلة المشؤومة في "أرض فلسطنينة" في العاصمة البلغارنة .ومؤ ّكد
متقد ٍ
ٍ
مة في األم والخارجنة الفلسطنينن  ،في رام هللا ،وكذا في أوساط
أ كنثنرن في مواقع
مسؤولنة ّ

ٍ
تسبب به
أحمد المذبوح في سفارته هياك ،قد امتعضوا ّأنما
امتعاض م وجع الرأس المستجد الذي ّ
ٍ
ٍ
وتسجنالت وصور وتفاصنل
وشهادات
لهم أحمد البنقاوي ،وهو الذي تسلّح فنلمه المتق بونثائق
فنثمة جرائم اغتنال عدندة قضى فنها فلسطنينو
مونثّقة ،فقد كا رها هؤالء وأولئك على اليسنا ّ ،
مضت إلى األرشنف الذي ُنؤنثر ميسوبو كنثنرو إلى فلسطن وقضنتها أ نبقى م دو أي يبش.

مدو فلسطنيي مجتهد ،نرند أ نعل لهؤالء أ عتمة اللنل لم تك على قد ند السارق،
ولك نفعلها ّ
ٍ
ٍ
متعلقة بالملف
حننثنة
فنثمة في رام هللا ،وز ٌنر بال
لما أرند للمياضل عمر اليانف ٌ
تدبنر ما ،ملتبسّ ،
ّ
كله ،نيخرط في القصة ٍ
بدور مبهم ،بتعاو ٍ مع مافنا بلغارنة ،سمعيا في الفنلم م نقول إ ذلك كا
ٍ
أحجنات ملغزٍة في
بغرض إخراج عمر اليانف م السفارة إلى خارج بلغارنا ..وهذه واحدةٌ م
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ٍ
المدو الشجاع أيه أ ّكد على
وكاف مما صيعه
موضوٍع ال نجوز ،أخالقنا ووطينا وسناسنا ،إقفالُه.
ّ
فبق بحصة نثقنلة ،مفادها بأيه ال حاجة للجا تحقنق جدندة ،وال شعارات وال بنايات،
هذه البدنهنةّ ،

مجرد قرار فلسطنيي ُنلزم الساكتن بقول الحقنقة ..تُرى ،هل يعنش إلى ٍ
نوم كهذا ،يشهد فنه
وايما ّ
أم ار كهذا؟ ال ،على األرجح ،بدلنل أيه على الرغم م كل الذي جرى ،فإ أحمد المذبوح ما زال

سفنر دولة فلسطن في صوفنا.

العربي الجديد ،لندن2018/9/24 ،

 .18حين يعترف اإلسرائيليون بذهابهم نحو الهاوية
د .عديا أبو عامر
جرت العادة لدى القادة األمينن والعسكرنن اإلسرائنلنن  ،بل وبعض السناسنن  ،الذن
مواقعهم الرسمنة ،ومياصبهم القنادنة ،تقدنم آراء مختلفة ع

نغادرو

قياعاتهم التي كايوا نتبيويها حن

ندنرو أجهزتهم األمينة والمؤسسة العسكرنة.

نمك عبر القنام بمسح سرنع ألهم الشخصنات القنادنة والعسكرنة اإلسرائنلنة ،تقدنم كشف حساب

بأهم االعترافات التي نقدمويها على الهواء مباشرة ،وأمام الرأي العام ،نستوي ذلك كبار الجيراالت مع

الوزراء والضباط.

ربما كا مائنر داغا رئنس جهاز الموساد الراحل صاحب االعترافات األولى في هذا السناق ،تاله

إنهود باراك رئنس الحكومة ووزنر الحرب األسبق ،وبنيهما يائب رئنس أركا الجنش اإلسرائنلي

الجيرال نائنر غوال  ،وآخرهم غوين ب -نتسحاق المسئول الكبنر في جهاز األم العام الشاباك.
تتركز االعترافات اإلسرائيلية في عدة محاور أساسية:

صدور تصرنحات تفند بأ الوسائل العسكرنة في قمع المقاومة الفلسطنينة ل تؤتي يفعا ،بما في

ذلك االغتناالت ،التي نثبت أيها قد ال تقدم حال سحرنا لهذه المسنرة الطونلة م المقاومة ،وحث
المستوى السناسي على البحث ع وسائل وأسالنب بدنلة ع القوة الحصرنة.

الحدنث المتكرر ع حالة التراجع القنمي الذي تمر به إسرائنل ،سواء بسبب تكانثر حاالت الفساد،
والتحقنقات الشرطنة بشأيها ،أو عملنات شراء الذمم في العملنات االيتخابنة والصفقات الحزبنة.

اتهام الحكومات القائمة بأيها تقدم مصالحها على ما نعتبرويه المبادئ األخالقنة ،إ كا م أخالق
لهذا الكنا المحتل ،مستدلن على ذلك بالعالقات السرنة والعلينة مع العدند م األيظمة والدكتاتورنة

حول العالم ،وكا آخرها الزنارة التي قام به الرئنس الفنلنبنيي المعروف بجرائمه وايتهاكاته الحقوقنة.
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اإلدايات المتكررة م

قبل ضباط كبار ومسئولن

سناسنن

بارزن

بأ

الجنش واألجهزة األمينة

تتجاوز القايو  ،وترتكب المخالفات الحقوقنة ،بما نخالف ما نعتبرويه "طهارة السالح"..

تكرار المخاوف الصادرة تصرنحا ،ولنس تلمنحا ،حول عدم النقن م بقاء األجنال الالحقة م

اإلسرائنلنن فنها ،وترجنح فرضنات مغادرتهم لها ،في ظل المظاهر والمؤشرات السابقة.

التحذنر م عدم استمرار الدعم الخارجي حتى إشعار آخر ،وهم بذلك نيبهو إلى غناب محتمل

للدور األمرنكي ،أو على األقل تراجعه ،بسبب اعتبارات داخلنة أو خارجنة.
هذه االعترافات وسواها ،تؤكد بما ال ندع مجاال للشك أ

اإلسرائنلنن

تزداد لدنهم المخاوف

والهواجس بشأ خطأ الطرنق التي تسنرها الدولة ،صحنح أ ذلك ال نعيي أ إسرائنل ،هذا الكنا

المحتل ،في طرنقها للزوال ،النوم أو غدا ،رغم أ هذه أمينة لجمنع األحرار في العالم ،لكيه نضرب

في عصب الميظومة الصهنوينة التي قامت على عاتقها الدولة اإلسرائنلنة ،وتراجعت العدند م

المبادئ التي قامت على أساسها.

فلسطين أون الين2018/9/23 ،

 .19الصمت اإليراني على الهجمات اإلسرائيلية
فانز سارة

نبدو صمت طه ار اإلعالمي والعسكري على الهجمات اإلسرائنلنة ضد أهداف إنراينة وأخرى لـ"حزب

هللا" في سورنة محاطا بااللتباس ،خاصة في ضوء يقطتن ؛ األولى أ إن ار دأبت ميذ نثورة الماللي

في عام  1979على إعال العداء إلسرائنل وسناساتها في الشرق األوسط ،والتي ولد على هامشها

"حزب هللا" اللبيايي رافعا شعارات مقاومة إسرائنل ،ودعمت م

خاللها إن ار جماعات جهادنة

فلسطنينة وبخاصة حركتا "حماس" و"الجهاد" .واليقطة النثاينة ،تطونر إن ار قدراتها العسكرنة بما فنها

المشروع اليووي على قاعدة إعال المواجهة مع إسرائنل وحلفائها ،وكالهما نجعل صمت طه ار

مياقضا لما هو معل في موقفها م إسرائنل ،وم هجمات إس ارئنل على قواعدها ومنلنشنات "حزب
هللا" في سورنة ،والتي ارتفعت وتائرها في الفترة األخنرة ،فشملت مواقع في نثالث محافظات سورنة،

تمنثل قلب سورنة المفندة.

ونمك تفسنر الصمت اإلنرايي في ضوء مجموعة م حقائق الصراع في سورنة وحولها؛ أولى هذه

الحقائق تمسك إن ار بوجودها في سورنة حتى لو تحملت مزندا م الخسائر السناسنة والعسكرنة بنيها
يتائج الهجمات اإلسرائنلنة بشرنا ومادنا ،أل طه ار تعتبر وجودها في سورنة وجودا أساسنا في
استراتنجنتها ،التي نعتبر وصولها إلى البحر المتوسط عبر العراق وسورنة ولبيا محو ار أساسنا فنها.
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الي قطة النثاينة الحفاظ على تحالفها وعالقاتها مع روسنا ،رغم ارتباط األخنرة بعالقات ونثنقة وتيسنق
سناسي وعسكري مع إسرائنل في سورنة ،لكيها باتت السيد الرئنسي إلن ار في ظل تصاعد العداء
الغربي وخاصة األمرنكي ،والعداء العربي لسناساتها وتدخالتها المسلحة ،ودعمها الفوضى

والصراعات المسلحة في البلدا العربنة ،وخاصة في سورنة والنم والعراق.

اليقطة النثالنثة ،تبرند الموقف األمرنكي المتصاعد ضد إن ار  ،وقد تجاوز الخروج م االتفاق اليووي

( )1+5إلى تشدند العقوبات على إن ار في طرنقه إلى المزند في تفاصنل حرب معلية هدفها تغننر
السناسات اإلنراينة ،والتي ال شك أيها ستؤدي إلى تغننر اليظام في إن ار .

اليقطة الرابعة ،تطونر الموقف األوروبي المتمانز ع الموقف األمرنكي ،لنس فقط بصدد االتفاق

اليووي اإلنرايي الذي رفض األوروبنو الخروج ميه ،إيما أنضا حول سلة العقوبات المطروحة م

جهة ،والعالقات األوروبنة  -اإلنراينة ،التي نسعى األوروبنو إلى االحتفاظ بفوائدها لصالحهم.

اليقطة الخامسة ،تجيب إن ار الدخول في حرب خاسرة مع إسرائنل في سورنة ،يتنجة اختالالت في

موازن القوى في ساحة الصراع المباشر وعلى مستوى قدرات الطرفن وامكايناتهما.

وسط تلك الحقائق ،نبدو السكوت اإلنرايي ع الهجمات اإلسرائنلنة ضد المواقع اإلنراينة وأدواتها في

سورنة مفس ار ومفهوما ،خاصة إذا أخذيا بعن االعتبار حقائق إنراينة داخلنة ،تشكل ضغطا كبن ار
على سناسة إن ار اإلقلنمنة م بنيها تيامي الصراعات السناسنة ،التي تجاوزت صراع الشارع اإلنرايي
مع سلطة المرشد إلى صراعات تتواصل في قلب اليخبة الحاكمة ،بالتزام

مع تردي األحوال

االقتصادنة في البالد ،وايهنار قنمة العملة اإلنراينة ،وما نتركه كالهما م

أنثر على الوضع

االقتصادي  -االجتماعي في إن ار .

صمت طه ار  ،وعدم ردها على الهجمات اإلسرائنلنة ،نشكل إج ارء في معالجة ما نحنط بسناساتها
الخارجنة ،لكيه نمك أ نيقلب إلى عامل شدند الضغط على إن ار في سورنة ،ونمك أ نتحول
إلى عامل ضغط وخسارة في استراتنجنة التمدد اإلنرايي في اإلقلنم ،خاصة إذا أجبرت على الخروج

م سورنة ،مما نضعها على قاعدة خروج الحق م النم  ،وتقلنص يفوذها في العراق ولبيا .

واذا كا م الواضح أ الهجمات اإلسرائنلنة ل تتوقف في المدى الميظور ،بل إيها آخذة في
التصاعد ،فإ الصمت اإلنرايي ل نقوى على االستمرار ،فال بد له أ نيفجر ،وعيد ايفجاره سنتغنر

الكنثنر باليسبة إلن ار في وجودها وسناساتها ،لك متى سنحدث االيفجار وكنف؟ فهذا ما نيبغي

التفكنر فنه وايتظاره.
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 .11كاريكاتير:

القدس العربي ،لندن2018/9/24 ،
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