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 .1عباس يتوعد غزة من األمم المتحدة ويحذر ترامب :لن نقبل برعاية أمريكية "منفردة" لعملية السالم
نيويوور  :قووال رئووي

السوول ة الفلسو ينية محمووود عبووا

الجمعي ووة العام ووة لمم ووم المتح وودا بنيوي ووور
"عاصوومتنا هووي القوود

ي وووم ال م ووي

الشورقية وليسووع طووي القوود

طوي

ابوه أمووام الوودورا اللاللووة والسووبعين طووي
ليس ووع للبيو و

وان

 2018/9/27إن الق وود

وحقوووس شووعبنا ليسووع للمسوواومة" .وأكوود عبووا

أن

هنووا اتفاقوواع م و "إس ورائيل" وقوود نقهووتما جميع و ا ط مووا أن تلت و م بمووا أو ن لووي رطنووا منمووا جميع و ا

وعليما أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذل  .وقال إن "إسرائيل" لم تنفذ ق ار ار واحدا من مئاع القو ارراع التوي

أص وودرها مجلو و

اهم وون و ره ووا القو ورار  2334والجمعي ووة العام ووة لمم ووم المتح وودا والمتعلق ووة بالقه ووية

الفلس ينية ( 86ق ار ار لمجل

اهمن و 705ق ارراع للجمعية العامة).

وتساءل عبا  :هل يجو أن تبقى "إسرائيل" من دون مساءلة أو حسوا؟ وهول يجوو أن تبقوى دولوة

طوووس الق ووانون ولموواذا ج يم ووار مجل و

اهم وون الوودولي صوو حياته جبووار "إسوورائيل" علووى اجمتل ووال

للقانون الدولي وانماء احت لما لدولة طلس ين .
وشوودد ال ورئي

الفلس و يني علووى أن "الس و م طووي من قتنووا لوون يتحقووس موون دون تجسوويد اسووتق ل دولووة

طلسو و ين بعاص وومتما الق وود
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يتوذاكوا علينووا ويقولووا عاصوومتكم طوي القوود
الشرقية ولي

طي القد

الشورقية ج هووذا ت عو؟ باهلفووال عاصومتنا هووي القوود

الشرقية ط س م بغير ذل

وج س م م دولة ذاع حدود مؤقتة".

وق ووال عب ووا " :إنن ووا نق وواوم ه ووذا اجح ووت ل ا سو ورائيلي اجس ووتي اني بالوس ووائل المش ووروعة الت ووي أقرتم ووا
منلمتكم الدولية وعلى رأسما المقاومة الشعبية السلمية لن نستعمل أي أسلو؟

ر مقاومة شعبية

سلمية هول هوي محرموة مقابول أن المسوتو نين يعتودون علوى الشوع؟ الفلسو يني باهسولحة يود لون
المدن والقرى باهسلحة هذا غير الجيش الجيش علوى جنو؟ والشور ة علوى جنو؟ أنوا أتحود

المسووتو نين لكننووا سوونرطس ون ورطس اسووتعمال العنووف والقوووا وسوونرطس كوول أن ووا الس و
طووي أي مكووان

اسووتعمال السو

وور ونتمنووى علووى العووالم أجمو أن يلغووي السو

عون

وج نقبوول

النووووي والتقليوودي

شاهدوا كيف سيصبح العالم بعد ذل ".

وجوودد عبووا

التأكيوود عل ووى أن القيووادا الفلس و ينية ل وون تقبوول بعوود اليوووم رعاي ووة أمريكيووة منفووردا لعملي ووة

السو م هن ا دارا اهمريكيووة طقوودع بق ارراتمووا اه يورا أهليتمووا لووذل

وقووال" :هنووا اتفاقوواع م و ا دارا

اهمريكية طلماذا نقهتما جميعما ط ما أن تلت م بما عليما واج ط ننا لن نلت م بأي اتفاس".

وأهوواف قووائ ا" :رغووم كوول ذل و

أجوودد الوودعوا لل ورئي

ت ارموو؟ لغوواء ق ار ارتووه وام ءاتووه بشووأن القوود

وال جئين واجستي ان التي تتعارس م القانون الدولي وق ارراع الشرعية الدولية وموا جورى بيننوا مون

تفاهماع حتى نتمكن من إنقاذ عملية الس م وتحقيس اهمن واجستقرار لمجيال المقبلة طي من قتنا".

وأكوود عبووا أن المجلو الووو ني الفلسو يني ات ووذ "قو ارراع هامووة تنل منووي ب عووادا النلوور طووي اجتفاقوواع
الموقعة م الحكومة ا سرائيلية السياسية واجقتصادية واهمنية على حد سواء وطي مستقبل السول ة
الو ني ووة الفلسو و ينية الت ووي أص ووبحع دون س وول ة وتعلي ووس اجعتووراف الفلسو و يني ب سوورائيل إل ووى ح ووين

اعتوراف إسورائيل بدولووة طلسو ين علووى حوودود ال اربو موون ح يوران عووام  1967والتوجووه للمحوواكم الدوليووة

(بمووا طيمووا المحكمووة الجنائيووة الدوليووة) للنلوور طووي انتماكوواع الحكومووة ا س ورائيلية ل تفاقوواع الموقعووة
وانتماكاع اجحت ل ومستو نيه بحس شعبنا وأرهنا ومقدساتنا".

وحول "قانون القومية للشوع؟ اليموودي" قوال الورئي

إن هوذا القوانون يقوود حتمو ا إلوى قيوام دولوة واحودا

عنصو ورية (دول ووة أبرتماي وود) ويلغ ووي ح وول ال وودولتين ويش ووكل

و وأا طادحو و ا و و و ار محققو و ا م وون الن وواحيتين

السياسووية والقانونيووة ويعيوود إلووى الووذاكرا دولووة التميي و العنصووري طووي جنووو؟ إطريقيووا .و الوو؟ المجتم و

الوودولي برطهووه وادانتووه واعتبووارً قانونوا عنصوريا بووا ا وغيوور شوورعي كمووا دانووع اهمووم المتحوودا دولووة
جنو؟ إطريقيا سابقا طي ق ارراع عدا.
وأعر؟ الرئي

عبا

طووي جلسووة لمجل و

عن أملوه بوأن تتبنوى الجمعيوة العاموة لمموم المتحودا المبوادرا التوي كوان رحموا

اهموون الوودولي طووي  2018/2/20والتووي توودعو لعقوود مووؤتمر دولووي للس و م يسووتند
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لق و ارراع الشوورعية الدوليووة والمرجعيوواع المجم و عليمووا أممي و ا بمشوواركة دوليووة واسووعة تشوومل اه وراف
ا قليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسما أعهاء مجل

وجدد عبا

اهمن الدائمون والرباعية الدولية.

التأكيد على "أننا لسنا هد المفاوهاع ولم نرطهما يوم ا وسنواصل مد أيودينا مون أجول

الس م" مشددا على أنه لن "نلجأ إلى العنف وا رها؟" ممما كانع اللروف.
و ل؟ الرئي

رط مستوى عهوية دولة طلس ين طي الجمعية العامة لممم المتحدا حتى تتمكن مون

أداء الممام المتعلقة برئاسة مجموعة الو  77التي تهم طي عهويتما  134دولة على أكمل وجه.
وشوودد عبووا

علووى هوورورا وهو

ليوواع محووددا لتنفيووذ ق ورار الحمايووة الدوليووة للشووع؟ الفلس و يني طووي

أسر وقع ممكن .وقال :نحن شع؟ غير ائد على وجه الكرا اهرهية بل متجذر طيما منذ  5جف
سنة م ا با الجمعية العامة "عليكم إنصاطنا وتنفيذ ق ارراتكم".
وجدد الرئي

الفلس يني رطهه بأن يكون الدعم اجقتصادي وا نسواني المقودم للشوع؟ الفلسو يني طوي

الهووفة الغربيووة وق ووا غو ا بوودي ا للحوول السياسووي القووائم علووى إنموواء اجحووت ل وتجسوويد اسووتق ل دولووة

طلس ين على اهرس وبدي ا عن رط الحصار ا سرائيلي وانماء اجنقسام القائم طي ق ا غ ا.
وحول المصالحة أكد عبا

مواصلة الجموود الصوادقة والحليلوة نمواء اجنقسوام وتحقيوس المصوالحة

وبوالرغم مون "العقبواع التوي تقوف أموام مسواعينا المتواصولة لتحقيوس ذلو

ط ننوا ماهوون حتوى ا ن طووي

تحموول مسووؤولياتنا تجوواً أبنوواء شووعبنا طووي ق ووا غ و ا" .وأعوور؟ عوون تقووديرً ل وو"أشقائنا العوور؟ ولمص وور

الشقيقة على وجه التحديد لما تقوم به من جمود نماء هذا اجنقسام" معربا عن أمله بأن تنتوج هوذً
الجمووود بالنجووا  .وجوودد عبووا اسووتعداد حكومووة الوطوواس الووو ني لتحموول مسووؤولياتما كاملووة طووي ق ووا
غ و ا بعوود تمكينمووا موون ممارسووة ص و حياتما كاملووة طووي إ ووار النلووام السياسووي الفلس و يني الواح وود
والسل ة الشرعية الواحدا والقانون الواحد والس

وأكوود عبووا

أن هنووا اتفاقوواع م و حركووة حمووا

الشرعي الواحد.

و رهووا اتفوواس  2017ط مووا أن تنفووذها بالكاموول أو

نكووون ووارج أي اتفاقوواع أو إج وراءاع تووتم بعيوودا عنووا ولوون نتحموول أي مسووؤولية وسوونواجه بكوول ح و م
المشاري المادطة إلى طصل ق ا غ ا الحبي؟ عن دولتنوا تحوع مسومياع م تلفوة .وشودد عبوا

أنه يبني "دولتنا على أسا

قانون واحد وسل ة واحدا ونلام واحد وس

علوى

شرعي واحد ج نقبل دولة

المليشياع أيا كانع لم يواطقوا على تنفيذها والى ا ن لم نحصل على مواطقتمم على ذل ".

ودعا الجمعية العامة لممم المتحدا هن تجعل دعم وكالة اهونروا الت اما دوليا لابتا طالوكالة تأسسع

بقرار من الجمعية العامة عام  1949وتم تفويهما بتقديم المساعدا ل جئين الفلسو ينيين إلوى أن يوتم
التوصل لحل دائم لقهيتمم.
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و ووتم عبووا

ابووه بتوجيووه تحيووة إكبووار ل وو"شمدائنا اهب ورار وأس ورانا البواسوول" وقووال" :إس ورائيل تعتبوور

هؤجء مجرمين لماذا يوجد لديما جف مؤلفة ممن يعتدون على شعبنا ويعتبرونمم أب اج لماذا الذي
قتل رابين يعتبر ب

طي إسرائيل ويعتبرون أسرانا مجرمين ويج؟ أج يصرف لمم ".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،

 .2الزعنون :ال شرعية لمن يساعد على تنفيذ "صفقة القرن" واضعاف الموقف الفلسطيني
رام هللا :التووئم المجل و
دعم و ا ل

شرعية.

ووا؟ ال ورئي

وقووال رئ ووي

المجل و

الووو ني الفلس و يني بأعهووائه الموجووودين طووي العاصوومة اهردنيووة عمووان أم و

أمووام الجمعيووة العامووة لممووم المتحوودا ومسوواندا لمووا يمللووه موون

محمووود عبووا

س ووليم ال عنووون ط ووي اطتتووا اججتم ووا

إن "منلمووة التحري وور الفلس و ينية الممل وول

الشوورعي والوحيوود للشووع؟ الفلس و يني هووي التووي تملوول مصووالحه وتووداط عوون حقوقووه وج شوورعية لموون

يساعد على تنفيذ صفقة القرن واهعاف الموقف الفلس يني" .وأكد "أننا لن نت لى عن رئيسنا محمود
عب ووا

ونق ووول ل ووه :نح وون معو و ذاهب ووون نح ووو الدول ووة بعاص وومتما اهبدي ووة الق وود

الشو وريف" .ورأى أن

"الواج؟ الو ني يفرس على كل طلس يني وطلس ينية طوي هوذً اللحلواع الحرجوة مون توارين قهويتنا

إع ء مصلحة الو ن طوس كل اعتبوار واجصو فاف إلوى جانو؟ الشوع؟ الفلسو يني واجلتفواف حوول
رم الشرعية الفلس ينية الرئي

عبا

الذي يقول كلمة الحس الفلس يني طي وجه البا ل ا سرائيلي

اهمريكي" .واتمم "بعس اهصواع الفلس ينية" بأنما "تتساوس تمام ا م أعداء الو ن".

الحياة ،لندن2018/9/28 ،

 .3أبو ردينة :لن نقبل إال بدولة مستقلة وعاصمتها القدس ونرفض وجود أي جندي احتاللي
رام هللا :قووال النووا س باسووم الرئاسووة الفلسو ينية نبيوول أبووو ردينووة" :لوون نقبوول إج بدولووة طلسو ينية مسووتقلة
لوكالوة

ذاع سيادا على حدود عام  1967وعاصمتما القد

الشرقية" .وأهاف أبو ردينة طي حودي

"وطووا" تعقيب و ا علووى تص وريحاع نتنيوواهو طووي نيويووور

"لوون نقبوول بوجووود جنوودي احت لووي علووى أرهوونا

الفلس ينية مجددا التأكيد علوى أن اجسوتي ان غيور شورعي وأن أيوة أطكوار أو اقت ارحواع تتجواو هوذً
الشرعية ستكون مرطوهة وغير مقبولة".

التاريخ :الجمعة 2018/9/28

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،
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وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
 .4عريقات :إنشاد السالم يتطلب االعتراف بالقانون الدولي
ّ
نيويور  :أكد أموين سور اللجنوة التنفيذيوة لمنلموة التحريور صوائ؟ عريقواع أن رئوي و راء اجحوت ل
بنيووامين نتنيوواهو يصوور علووى ممارسووة تهووليل المجتم و الوودولي وتصوودير أكاذيبووه المفهوووحة القديمووة

الجدي وودا الت ووي تج وورم اله ووحية وتلق ووي الل وووم عليم ووا م وون أج وول حماي ووة منلوم ووة اجح ووت ل اجس ووتعماري
وهمان استم اررً .وقال تعقيبا على

ا؟ نتنياهو طي الجمعية العامة لممم المتحدا يوم ال مي :

"إن الوصول إلى الس م الذي ينشدً نتنياهو يت ل؟ اجعتراف بالقانون الدولي وق ارراع اهموم المتحودا

وا قورار بحووس شووعبنا طووي تقريوور مصوويرً علووى أرهووه وتجسوويد سوويادا دولووة طلسو ين علووى حوودود 1967

وعاصمتما القد

الشرقية وايجاد حل عادل لقهية ال جئين وطق ا للقرار اهممي رقم ."194

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،

حل الدولتين ال تحمل التزاما فعليا بتحقيقه
 .5عشراوي :تصريحات ترامب بشأن ّ
رام هللا :أكو وودع عه و ووو اللجن و ووة التنفيذي و ووة لمنلم و ووة التحريو وور الفلس و و ينية حن و ووان عش و وراوي أن الجان و وو؟
الفلس و يني ج يعووول علووى تص وريحاع ال ورئي

تحموول الت ام و ا طعلي و ا بتحقيقووه" .وقالووع عش وراوي

اهمريكووي دونالوود ت ارموو؟ بشووأن حوول الوودولتين "هنمووا ج
ذاعووة "صوووع طلس و ين" الرسوومية إن "مووا تحوود

بووه

ترام؟ هو إعجابه بحل الدولتين دون أن يحمل ذل الت اما طعليا به وج بتحقيقه على اهرس".
واعتبرع عشراوي أن "كل ال

واع اهحاديوة التوي ات وذها ت ارمو؟ تجعلنوا نشو طوي كول نوايواً إج إذا

ترجممو ووا عمليو ووا علو ووى اهرس بسو ووح؟ اعت ارطو ووه بالقو وود

وعاصمتما القد

عاصو وومة س و ورائيل وقبو ووول دولو ووة طلس و و ينية

الشرقية علوى حودود عوام  1967واعتورف بعودم شورعية اجسوتي ان ا سورائيلي وحوس

ال جئين الفلس ينيين كما كفلتما القوانين الدولية" .وبشأن حديله عون عورس

وة سو م أمريكيوة طوي

غهون عدا أشمر اعتبرع عشراوي ذل "مناورا لكس؟ م يد من الوقع".

القدس ،القدس2018/9/28 ،

لحل الدولتين
 .6المالكي يشكك بدعم ترامب ّ
رام هللا  -كفووا بووون :شووك الفلس و ينيون طووي دعووم ال ورئي

اهمريكووي دونالوود ت ارموو؟ لحوول الوودولتين

مؤك وودين عل ووى المه ووي ط ووي مقا ع ووة الوجي وواع المتح وودا والعم وول عل ووى إيج وواد ب وودائل حي وواء العملي ووة

السياسية .وقال و يور ال ارجيوة الفلسو يني ريواس الموالكي معقبوا علوى تصوريحاع ت ارمو؟ التوي قوال
طيم ووا إن ووه معج وو؟ بح وول ال وودولتين" :لق وود س وومعنا ه ووذا التصو وريح نفس ووه من ووه عن وودما التق ووى رئ ووي

التاريخ :الجمعة 2018/9/28
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ا سرائيلي بنيامين نتنياهو طي البيع اهبيس طي طب اريور (شوبا )  .2017إنوه يكورر هوذا التصوريح كول
مرا يلتقي بنتنياهو .ج جديد طي ذل ".

وقووال ت ارموو؟ إنووه متوويقن بووأن الفلس و ينيين سوويعودون إلووى المفاوهوواع .لكوون المووالكي نفووى ذل و

واتمووم

إدارا ترام؟ بشن حور؟ عاموة هود الفلسو ينيين علوى الورغم مون أنموم (الفلسو ينيون) ج يبحلوون عون
مواجموواع مو اهموريكيين .ووصووف المووالكي إدارا ت ارموو؟ بالمنحووا ا لصووالح "إسورائيل" مؤكوودا أن هووذا
هو سب؟ تجنيد الفلس ينيين للمجتم الدولي لتولي دور طعال أكلر طي عملية الس م.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/28 ،

 .7عباس يلتقي الفروف في نيويورك
لندن :اجتم الرئي

الفلسو يني محموود عبوا

بوو ير ال ارجيوة الروسوي سويرجي جطوروف ال موي

على هامش اجتماعاع الدورا الو  73للجمعية العامة لممم المتحدا .وأ ل عبا

جطروف على

ر

مسووتجداع اهوهووا السياسووية طووي لوول انسووداد العمليووة السياسووية واهوهووا التووي يعيشووما الشووع؟

الفلسو يني جوراء اجحووت ل وممارسوواته العدوانيووة بحوس أرهووه ومقدسوواته ا سو مية والمسوويحية إهوواطة
إلى الق ارراع اهمريكية المدمرا لعملية الس م .وناقش عبا
طي ال وروج مون هوذا الوهو

والتوذكير ب

وجطروف الدور الروسوي والودول اه ورى

وة السو م التوي رحموا الورئي

عبوا

طوي مجلو

اهمون

الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للس م وتشكيل لية دولية متعددا اه راف لرعاية عملية الس م حيو

أكد جطروف دعم ب دً للس م وأهمية تع ي الع قاع بين البلدين.

القدس العربي ،لندن2018/9/28 ،

 .8رفض فلسطيني لمساعي واشنطن وتل أبيب تحديد أعداد الالجئين
رام هللا :رطه ووع و ارا ال ارجي ووة والمغتو وربين الفلسو و ينية أمو و

ال م ووي

اهمريكي ووة لتحدي وود أع ووداد ال جئ ووين الفلسو و ينيين وص ووفاتمم ط ووي إ ووار

مس وواعي "إسو ورائيل" وا دارا
ووة واش وون ن لح وول الصو و ار

الفلسو يني ا سورائيلي .وقالووع الووو ارا طووي بيووان لمووا إن "تكورار الوووهم واهكاذيوو؟ اهمريكيووة ا سورائيلية
ب صوص ال جئين الفلس ينيين لن ين لي على المجتم الدولي واهمم المتحدا ولن يجعلما حقيقة

واقعووة" .وأبوور ع الووو ارا "ا جم وا الوودولي ال وراطس للسياسووة اهمريكيووة المنحووا ا ل حووت ل ا س ورائيلي
والللووم التوواري ي الواق و علووى الشووع؟ الفلس و يني وأجيالووه المتعاقبووة" .وقالووع إن المحوواوجع اهمريكيووة
ا سرائيلية عادا تعريف ال جئين أو اقت ار

رس التفاطية لتو ينمم أو تبميع دور وكالة اهونوروا:

"يندرج طي سياس محاوجع تصفية القهية الفلس ينية".
التاريخ :الجمعة 2018/9/28
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من جمته أكد رئي

دائرا شؤون ال جئين طي اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير أحمد أبو هولي أنوه

ج ع قة لو"إسرائيل" أو الوجياع المتحدا اهمريكية بأعداد ال جئين الفلس ينيين أو صفاتمم.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/28 ،

الهباش :حماس انحازت إلى "صفقة القرن" وتبتغي الفتنة وتمارس الضرار
ّ .9
رام هللا :قووال قاهووي قهوواا طلس و ين مستشووار ال ورئي للشووؤون الدينيووة والع قوواع ا س و مية محمووود
المبوواش "إن حركووة حمووا

تسووعى جاهوودا ل لووس طتنووة وتفرقووة بووين أبنوواء شووعبنا وا تووارع أن تمووار

اله ورار السياسووي الووذي ج ي وودم سوووى اجحووت ل ا س ورائيلي والسياسوواع اهمريكيووة الراميووة لتصووفية
قهوويتنا الو نيووة وتت وربص بشووعبنا الوودوائر عبوور مواقووف وبيانوواع تهووليلية وكاذبووة هوودطما النيوول موون

صوومود شووعبنا وقيادتووه الشوورعية ممللووة بووالرئي

محمووود عبووا

وطووي لحلووة تاري يووة ومفصوولية موون

قهوويتنا العادلووة التووي تتعوورس لمحاولووة التصووفية وسوول؟ حقوقنووا طووي الدولووة والحريووة واجسووتق ل".
وأشار المباش طي تصريح صحفي يوم ال مي
عبووا

بالووذاع عشووية

ابوه طووي اهمووم المتحوودا هووو دمووة مجانيووة ل حووت ل ولوو"صفقة القوورن" مشووي ار

إلى "أننا اليوم نقف أمام يارين ج لال
وحما

إلى أن موقف حما

من القيوادا الفلسو ينية ومون

لمموا :إموا طلسو ين واموا صوفقة القورن ونحون ا ترنوا طلسو ين

ا تارع صفقة القرن وانهمع إلى محور أمريكا واسرائيل طي ت بيس صفقة العصر".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،

 .11الضميري ينفي "مزاعم" حماس باعتقال عناصر لها في الضفة ويطالبها بعدم إثارة الفتنة
رام هللا :نفى النا س الرسمي باسم المؤسسة اهمنية الفلس ينية اللواء عودنان الهوميري "مو اعم" حركوة
حما

باعتقال اهجم ا اهمنية طي الهفة الغربية عناصر تابعة لما مؤكدا أن التوقيف هي ش ص

يتم على أرهية قانونية ولي

م و "وطووا" أن حمووا

حس؟ موقف أو رأي سياسي .وأوهح الهميري

ل اتصال هاتفي

تليوور الشووائعاع المغرهووة واهولووى بمووا أن تسوومح للم ووا نين طووي ق ووا غ و ا

بوالتعبير عون تأييودهم ودعمموم للورئي

محموود عبووا

حيو

من عناصر حركة طتح إلى جان؟ اجعتداء عليمم بالهر؟.

يشومد الق وا منوذ يوومين ا ت واف عوودد

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،
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" .11العربي الجديد" :قتلى من جيش التحرير الفلسطيني بمعارك بادية السويداء
أحمود ا بوراهيم :نعوى جويش التحريور الفلسو يني الووذي يقاتول إلوى جانو؟ قوواع النلوام السووري مسوواء
 10من مقاتليه قال إنمم قهوا طي معار هد تنليم "داعش" طي بادية السويداء جنووبي

ال مي

سورية .وقالع مصادر إع مية مقربة من جيش التحرير إن 15

رين أصيبوا بج ار .

وارتفعووع حصوويلة هووحايا جوويش التحري وور الفلس و يني منووذ بوودء اجحتجاجوواع طووي سووورية إلووى 261

عنص ار قتل معلممم إلر اجشتباكاع وطس إحصاءاع "مجموعة العمل من أجل طلس ينيي سورية".

العربي الجديد ،لندن2018/9/28 ،

 .21لجنة أهالي المعتقلين :السلطة تعتقل وتستدعي  100فلسطيني في الضفة على خلفية "سياسية"
الهفة :واصلع أجم ا أمن السل ة اعتقال العشراع من الش صياع واهسرى المحررين و لبة
الجامعاع والصحفيين من أعهاء حما
من اجستدعاءاع

ومناصريما لليوم اللاني على التوالي طيما أرسلع الم يد

رين وطشلع طي اعتقال بعهمم .وأكدع مصادر حقوقية رصد عشراع حاجع

اجعتقال نفذتما أجم ا أمن السل ة طي ال ليل وبيع لحم ورام هللا وسلفيع و ولكرم وجنين ونابل

وباقي محاطلاع الهفة .ووطس المصادر؛ راطس اجعتقاجع حملة تحريهية من قياداع طتحاوية
تعمل م اهجم ا اهمنية طي الهفة الغربية .واقتحمع أجم ا السل ة منذ مساء اهربعاء وحتى طجر
يوم ال مي

عشراع المنا ل ال اصة بنش اء وأسرى محررين وكوادر من حركة حما

وعالع

طي منا لمم طسادا واعتدع على الكلير منمم بالهر؟.

من جمتما قالع لجنة أهالي المعتقلين السياسيين طي الهفة الغربية المحتلة إن أجم ا السل ة طي

الهفة شنع الليلة الماهية وطجر ال مي
حما

حملة اعتقاجع واسعة طي صفوف أبناء وقياداع حركة

طي م تلف منا س الهفة غالبيتمم من اهسرى المحررين .وأوهحع اللجنة عبر صفحتما

على "طيسبو " أن "أكلر من  100حالة اعتقال سياسي واستدعاء طي الهفة نفذتما أجم ا السل ة
طجر يوم الجمعة طي صفوف قياداع وعناصر حما ".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/28 ،

ضد حماس إذا فشلت جهود المصالحة
 .21فتح تتوعد باتخاذ ق اررات حاسمة ّ
غ ا  -مص فى حبوش :حذر يحيى ربا القيادي طي حركة طتح من أن مساعي المصالحة
الجارية الحالية طي العاصمة المصرية القاهرا ستكون "الفرصة اه يرا أمام حركة حما ".

التاريخ :الجمعة 2018/9/28
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وقال ربا طي مقابلة اصة م وكالة اهناهول إن القيادا الفلس ينية ستت ذ "ق ارراع حاسمة" هد
حما

طي حال هيعع الفرصة الحالية لتحقيس المصالحة .ودعا القيادي طي طتح مصر إلى

هذا ا

ار" .وأوهح أن مصر تعتبر ملف المصالحة وتمكين الحكومة الفلس ينية طي ق ا غ ا

ئ طيما يتعلس بتحقيس المصالحة وعن ال رف الذي يلع؟ دو ار سلبيا طي

ا ع ن عن "الجان؟ الم

ج ءا من "أمنما القومي" وهي "حريصة على وجود الشرعية (يقصد الرئي
ملفاع التمدئة أو المصالحة أو المساعداع ا نسانية الموجمة لغ ا.

عبا ) دائما سواء طي

وشدد ربا على هرورا أن يمر كل شيء يتعلس بالشأن الفلس يني عبر بوابة القيادا الفلس ينية.

من جمة أ رى أكد القيادي طي طتح أن القاهرا كانع نمصرا على وجود منلمة التحرير الفلس ينية

همن مباحلاع التمدئة بين الفصائل الفلس ينية بق ا غ ا واسرائيل التي جرع طي القاهرا

ل

أن حركته

رحع

اهشمر اه يرا .وقال ربا

إن "محاوجع حما

لعقد اتفاس التمدئة م إسرائيل طشلع بعد أن

روجع أنما ستنجح ب نماء الحصار المفروس على الق ا " .وأوهح ربا
موهو "س

المقاومة" طي ق ا

غ ا همن تعدي تما على الورقة المصرية للمصالحة

الفلس ينية التي سلمتما للقاهرا نماية الشمر الماهي .وقال إن التعدي ع على الورقة المصرية

تهمنع "هب

المقاومة وعدم إ راجه إلى الشوار أو اجستعراس به أو است دامه طي

س

المشاجراع والمشاكل العائلية واججتماعية" .وقال إن "س

المقاومة يج؟ أن يكون

ل نهبا الو ني ولقرار و ني واحد و اه لتوجماع و نية أيها".

اه

وكالة األناضول لألنباء2018/9/28 ،

ضد االحتالل
 .21حماس :فتح تتحدث عن فرصة أخيرة للمصالحة بينما ال تتخذ أي إجراء أو تهديد ّ
حا م قاسم طي تعقيبه على تصريحاع
غ ا  -مص فى حبوش :قال المتحد باسم حركة حما
القيادي بحركة طتح يحيى ربا

إن حركة طتح هي التي تع ل الجمد المصري للمصالحة .وأهاف

لوكالة اهناهول" :من الواهح للجمي أن حركة طتح هي من ع لع الجمد المصري للمصالحة
حينما لم تلت م بتنفيذ اجتفاقاع السابقة وأصرع على وه شرو تعجي ية للتنفيذ

على الورقة المصرية التي وهعع ملف س

السل ة الفلس ينية برئاسة محمود عبا

رها تعدي تما

المقاومة همن نقاشاع المصالحة" .وأهاف إن

باتع "ج ء من الحصار ومعاناا الشع؟ الفلس يني طي

غ ا عبر العقوباع التي نفذتما هد الق ا ".
وطيما يتعلس بحدي
تتحد

"ربا " عن أن طرصة المصالحة الحالية ستكون اه يرا قال قاسم إن "طتح

عن طرصة أ يرا للمصالحة بينما ج تت ذ أي إجراء أو تمديد هد اجحت ل وممارساته هد
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الشع؟ الفلس يني" .وذكر أن طتح لم تت ذ أي إجراء هد الوجياع المتحدا التي اعترطع بالقد
عاصمة سرائيل ونقلع سفارتما إليما و ردع السفير الفلس يني من واشن ن وق عع المساعداع

المالية عن السل ة الفلس ينية ووكالة اهونروا.

وكالة األناضول لألنباء2018/9/28 ،

 .21حماس :ما تحدث به عباس في األمم المتحدة إعالن صريح لفشل سياسته
قالع حركة حما

إن ما تحد

به السيد أبو ما ن طي

ابه أمام الجمعية العامة لممم المتحدا

من مهامين هي إع ن صريح لفشل سياسته محملةا إياً وطريقه كل التبعاع المترتبة على أي
واع تستمدف أهلنا طي ق ا غ ا .وأكدع حما

به عبا

أن ما تحد

طي بيان صحفي مساء ال مي

اعتراف واهح بعج مسار التسوية عن الوصول هي حلول عادلة أو تحقيس أي إنجا

للشع؟ الفلس يني مهيفةا :ولعل تساؤله عن حدود دولة اجحت ل كان أجدر أن ي رحه قبل تور
طريس أوسلو طي رسالة اجعتراف بمذا الكيان .ولفتع الحركة إلى أن

مكرو ار يستعرس الحال التي أوصلتنا إليه سياساته ونتجع عن أ

ا؟ عبا

كان طي مجمله

ائه طي عدم توق سلو

اه راف الم تلفة رغم تحذيراع كل الفصائل وأحرار شعبنا.
وذكرع أن عبا

كرر الم ال؟ ذاتما من المجتم الدولي شاكي ا تجاهل ا دارا اهمريكية وانحيا ها

وحكومة اجحت ل وتنكرها لكل اجلت اماع التي ق عما على نفسه عبر اجتفاقاع التي كبَّلع شعبنا
وتنا ل بما عن غالبية أرهنا وحقوقنا الو نية.
كما عدع است دام عبا

هذا المنبر ع ن اجنفصال عن ق ا غ ا وتمديد أهله وسكانه بالم يد

ار على النسيج الو ني الفلس يني ومستقبل المصالحة مشيراا إلى أنه تمديد
من العقوباع يشكل
ج ينسجم م المساعي المصرية جستعادا اللحمة والوحدا الو نية.
وأكدع حما

أنه كان اهجدر بعبا

أن يعمل على دعم هذً الجمود والمساعي ويعلن انتماء

اجنقسام والعقوباع على شعبنا قائلة :إننا نحمل أبو ما ن وطريقه كل التبعاع المترتبة على أي
غ ا .ولفتع حركة حما

واع تستمدف أهلنا طي ق ا

إلى أن تجاهل عبا

ابه

طي

لمسيراع العودا وكسر الحصار والتهحياع الكبرى التي يقدمما شعبنا طي مواجمة اجحت ل

واستلناء غ ا وب وجتما وأهلما من

ابه هو تجسيد وتكري

لحالة اجنقسام واع اء الهوء

اه هر ل حت ل لم يد من الجرائم والقتل وتسميل تنفيذ صفقة القرن.
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واعتبرع أن تأكيد عبا

طي

ابه استم اررً طي مسار المفاوهاع بعد مئاع المؤتمراع والجوجع

وتكرارها ما هو إج استنساخ للفشل ومهيعة للوقع وطرصة ممنوحة للعدو يستغلما لتغيير الواق

السياسي عبر اجستي ان والتمويد ومحاولة تقويس حس العودا باجنقهاس على اهونروا.

والتنسيس اهمني مستمر والمقاومة طي الهفة مكبلة والشع؟

وأوهحع الحركة أن كل ذل يحد

مقيد طي التعبير عن رطهه للتمويد واجستي ان حتى ولو بشكل شعبي وسلمي.

وأشارع إلى أن وصف عبا

للمقاومة من على منبر اهمم المتحدا بأنما ميليشيا وارها؟ ورطهه

لس حما عنة نج ء طي اصرا الشع؟ وتاري ه ومقاومته وشمدائه وهدية مجانية ل حت ل.
وشددع الحركة على هرورا توقف عبا

طي لل هذً التحدياع والم ا ر عن مسار أوسلو الفاشل

الذي ألحس بالقهية الفلس ينية الهرر البالغ واعادا النلر بحالة ا قصاء التي يمارسما.

موقع حركة حماس ،غزة2018/9/27 ،

" .21الشعبية" ترفض خطاب عباس وتؤكد أنه يزيد من حالة الشرذمة ومعاناة أهالي غزة
غ ا :اعتبرع الجبمة الشعبية لتحرير طلس ين

ا؟ رئي

السل ة محمود عبا

مساء اليوم أمام

الجمعية العامة لممم المتحدا باهت ا وم يب ا لآلمال ولم يكن بمستوى التحدياع الجسيمة التي
تتعرس لما القهية الفلس ينية .وقالع الجبمة طي بيان لما يوم ال مي
إلى ذاع اهس

":عبا

ابه

استند طي

المكررا المرتك ا على برنامجه المعروف الذي يرى بالتسوية والمفاوهاع وسيلة

لحل الص ار م العدو الصميوني والذي ألبتع التجربة على مدار رب قرن طشله حي

لم يحسم

يعلن من أمام اهمم المتحدا ت ليه عنما الت ام ا بموقف ا جما الو ني وق ارراع المجل

المرك ي

عبا

طي

ابه أي قهية وعلى رأسما عملية التسوية والمفاوهاع والتي كان من المفترس أن

والذي أكد على هرورا التحلل من اتفاقية أوسلو وسح؟ اجعتراف بالكيان الصميوني ووقف

التنسيس اهمني".

وشددع الجبمة على أن است دام أسلو؟ التعويم طي المص لحاع والتحذير اللفلي دون الق

م تجربة أوسلو المدمرا والتأسي
أ

لمرحلة جديدا يعك

اء التجربة الماهية والتسلح بنف

عدم وجود نية حقيقية باست

المن س التقليدي طي التمس

والمفاوهاع العبلية .وتابعع " :ترطس الجبمة ما جاء طي
يساهم إ

ا؟ عبا

التام

ص العبر من

والتعويل على أوهام الس م
ب صوص غ ا والذي ج

قا طي الدط بعجلة المصالحة بل ي يد من حالة الشرذمة ومعاناا أهالي الق ا  .واعتبرع

أن مواجمة صفقة القرن والتصدي للحر؟ الشاملة التي تشنما ا دارا اهمريكية على حقوس شعبنا
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تت ل؟ تفعيل كاطة أشكال المقاومة .وشددع على أن غيا؟ حس العودا بشكل واهح طي ال
ساهم طي إهعاطه أكلر.

ا؟

فلسطين أون الين2018/9/27 ،

" .21الديموقراطية" :خطاب عباس خالف توقعات الشعب الفلسطيني
غ ا :قالع الجبمة الديموق ار ية لتحرير طلس ين إن" :

ا؟ رئي

السل ة محمود عبا

طي

الجمعية العامة لممم المتحدا بأنه جاء دون ما كانع تراً وتنتلرً جماهير شعبنا الفلس يني طي

أماكن تواجدً كاطة طي الشرو بتنفيذ ق ارراع المجلسين المرك ي والو ني ردا على صفقة العصر
وتنفيذها

وا

وا كما عددها عبا

وأهاطع الديموق ار ية

نفسه طي كلمته".

ل بيان لما يوم ال مي " :تمس عبا

التأكيد عليما طي الجمعية العامة ي الف ق ارراع المجل

بما يسمى "مبادرا الرئي " وأعاد

الو ني طي دورته الو  23طي 2018/4/30

التي وى طيما صفحة المفاوهاع اللنائية وصفحة أوسلو .و تمع بيانما بالتأكيد على طشل الرهان
طي الوصول إلى الحل الو ني عبر اعتماد المفاوهاع اللنائية وعبر الرهان على تراج ترام؟

ونتنياهو عن سياساتمما ودور المرور بالمجابمة الميدانية عبر تنفيذ ق ارراع المجلسين الو ني
والمرك ي واستنماس المقاومة واجنتفاهة الشعبية الشاملة على

الو ني ونقل القهية الو نية إلى المحاطل الدولية لن

ريس التحول إلى العصيان

الشرعية عن اجحت ل وع ل الكيان

ا سرائيلي وسياسة ترام؟ الذي ج يتردد عن إع نه تأييد إسرائيل و"وقوطه إلى جانبما ."%100

فلسطين أون الين2018/9/27 ،

 .21زياد النخالة أمينا عاما لـ"الجهاد" خلفا لرمضان شلّح
لندن :انت بع حركة الجماد ا س مي أم

ال مي

ياد الن الة أمينا عاما جديدا لما لفا همينما

العام رمهان شلح طي انت اباع جرع بشكل مت امن طي غ ا والشتاع .ونقلع مصادر طلس ينية

محلية عن مصدر كبير طي الجماد ا س مي القول إنه جرى أيها انت ا؟ مكت؟ سياسي للجماد
هول مرا بدل التعيين .يذكر أنما المرا اهولى التي تجري طيما انت اباع طي هذً الحركة منذ تأسيسما

الذي يعود إلى عام  87من القرن الماهي.
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" .21الجهاد" تدعو للنفير العام بذكرى انتفاضة األقصى
غ ا :دعع حركة الجماد ا س مي طي طلس ين جماهير الشع؟ الفلس يني ع ن النفير العام طي
ذكرى انتفاهة اهقصى المباركة .وقالع الحركة طي بيان لما اليوم ال مي
الغاصبين تتصاعد بحس المسجد اهقصى المبار من

اجحت ل الصميوني" .وأشارع إلى

إن" :حر؟ المستو نين

ل اجقتحاماع المستمرا التي تحميما قواع

ورا هذً اجقتحاماع التي تت امن م السياساع اهمريكية

العدائية المعلنة والداعمة ل ستي ان والتمويد .وشددع الحركة على أن التصدي للمؤامرا المسماا

ترم؟" يت ل؟ توحيد ورص الصفوف والتمس بنمج المقاومة وباجنتفاهة التي جاءع طي
بو"صفقة ا
لروف مشابمة قبل  18عام ا لتقل؟ ال اولة طي وجوً المتآمرين على القهية الفلس ينية .ودعع
الجماهير

ع ن النفير العام والمشاركة الواسعة طي "جمعة انتفاهة اهقصى" كما دعع

الفلس ينيين لشد الرحال للمسجد اهقصى والص ا طيه.

فلسطين أون الين2018/9/27 ،

 .12المدلل :لقاء عباس ليفني استفزاز لمشاعر الفلسطينيين
غ ا :قال القيادي طي حركة الجماد ا س مي أحمد المدلل :إنه من المؤسف أن يه محمود عبا
يدً م قاتلة اه فال تسيبي ليفني .والتقع عيمة المعارهة ا سرائيلية "تسيبي ليفني" عبا
هامش اجتماعاع الجمعية العامة لممم المتحدا طي نيويور

الليلة الماهية.

على

وأكد المدلل طي تصريح لو"المرك الفلس يني لإلع م" أن عدوان  2008ما ي ال شاهدا على جرائم

اجحت ل جطت ا إلى أن اللقاء استف ا لمشاعر الفلس ينيين الذين نيقتلون طي كل لحلة ويمار
العدو الصميوني بحقمم جرائم حر؟ .وأوهح أن هذً اللقاءاع تع ي للعدو الصميوني الشرعية
جغتصا؟ طلس ين وارتكا؟ الجرائم المستمرا بحس شعبنا .وأكد المدلل أن المرحلة الفلس ينية

حساسة وتمر طي منع ف

ير قائ ا" :والكرا طي ملع؟ عبا

أن يدعو لعقد إ ار و ني مؤقع

لمنلمة التحرير الفلس ينية والى حوار و ني شامل حتى ن رج من هذا النفس المللم نتيجة

مفاوهاع يلة  25عام ا".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/27 ،

" .12الجهاد" :اعتقاالت السلطة السياسية تخدم األجندة الصهيونية
غ ا :قالع حركة الجماد ا س مي طي طلس ين إن اجعتقاجع السياسية التي تشنما أجم ا أمن
السل ة هد المقاومين واهسرى المحررين طي الهفة الغربية ت دم اهجندا الصميونية.
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وأكدع الحركة على لسان القيادي أحمد المدلل أن هذً اجعتقاجع تحد كبير للمواجمة الشعبية
والمعركة التي ي وهما الشع؟ الفلس يني طي الهفة الغربية وق ا غ ا وكل اهراهي الفلس ينية.
وشدد المدلل على هرورا احتهان رئي

السل ة الفلس ينية محمود عبا

قبيل

ابه طي اهمم

المتحدا للمقاومة الشعبية طي الهفة الغربية ورطس التنسيس اهمني ورط العقوباع عن ق ا غ ا.

وأهاف المدلل " :عبا

ا قصاء للفصائل والقوى الحية طي شعبنا ويفرس العقوباع على

يمار

غ ا وهو ج يملل إج نفسه" .و ال؟ المدلل أهالي الهفة الغربية وأبناء شبعنا بمواجمة اجحت ل

والمستو نين والتنسيس اهمني واشعال نقا التما

م العدو الصميوني.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/27 ،

ضد كوادرنا في غزة منافية ألخالق العمل الوطني
 .11فتح :حملة حماس ّ
غ ا :قالع حركة طتح إن حملة حما هد كوادرها طي ق ا غ ا مناطية ه
وتعك

حالة من الت ب  .وبين المتحد

س العمل الو ني

باسم الحركة عا ف أبو سيف طي بيان صحفي صادر

عن مفوهية ا ع م واللقاطة طي الحركة أن هذً الممارساع كان يمكن تجاو ها لو ا تارع حما

الوقوف إلى جان؟ شعبنا واجص فاف طي معركة الدطا عن اللوابع التي ي وهما الشع؟ بقيادا
عيمه وقائد مسيرته الرئي

محمود عبا  .وأشار إلى أن حما

ا تارع بدج من ذل أن تبح

عن تمدئة مجانية م اجحت ل ومقايهة إنسانية للحقوس السياسية و"كيننة" انفصالية لغ ا وحملة
اعتقاجع مسعورا وطلتان أمني واعتداءاع على قياداع طتح والو راء.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،

 .11نتنياهو يهاجم عباس واألمم المتحدة و"األونروا"
القد

– "اهيام" وك اجع :هاجم رئي

العامة لممم المتحدا أم

الرئي

محمود عبا

القومية العنصري .طقد هاجم نتنياهو عبا
وقال" :م نذ لحلاع قال الرئي

دولة عنصرية" .وأهاف" :الرئي
المحرقة سل ت

الو راء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو طي

عبا

عبا

ابه طي الجمعية

واهمم المتحدا ووكالة "اهونروا" وداط عن قانون

بسب؟ وصفه قانون القومية ا سرائيلي بالعنصري.

بشكل شائن إن قانون دولة إسرائيل الو ني يلبع أن إسرائيل
يج؟ أن تعرف على نحو أطهل .لقد كتبع أ روحة تنكر

الفلس ينية تصدر أحكاما با عدام على طلس ينيين لبيعمم أر ٍ
اس لليمود .هل

سمعتم هذا إذا قام يمودي بشراء شقة ق عة أرس طي أي مكان طي اهراهي الفلس ينية ط ن
الفلس يني الذي باعه يتم إعدامه .هذا ما يقوله القانون".
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وتاب نتنياهو قائ ا" :الرئي
الواق

أنع تدط بف ر لإلرهابيين الفلس ينيين الذين يقتلون اليمود .طي

عبا

كلما اد ذبحمم كلما دطعع أكلر .هذا طي قانونمم أيه ا .وأنع تدين أ

س إسرائيل أنع

تسمي إسرائيل عنصرية " .و اد" :هذً ليسع ال ريس إلى الس م .هذً ليسع ال ريقة لتحقيس الس م
نلام يدط

الذي نحتاجه جميعنا والتي تلل إسرائيل ملت مة به .ينبغي أج تصفس هذً الميئة ل أر

اهموال لإلرهابيين .يج؟ على اهمم المتحدا أن تدين ملل هذً السياسة" .وأهاف" :على اهمم
المتحدا التي توس ع طي وقف إ

س النار طي العام  2014أن ت ال؟ حما

ب

س س ار

جنودنا الذين سق وا أورون شاؤول وهادار".
وهاجم نتنياهو اهمم المتحدا ومجل

حقوس ا نسان ومنلمة اليونسكو وقال" :أعتقد أنما أصدرع

ق ارراع حول إسرائيل أكلر من بقية العالم مجتمعة .وعشرا أهعاف مقارنة ج أعرف م إيران
سورية سمما ما شئع .لي

حتى عشرا أهعاف هنه ج يمكن

مهاعفة الصفر بأي رقم".

وأهاف" :على الرغم من إلغاء القرار المشين الذي يقارن بين الصميونية والعنصرية قبل  25عام ا
ط نني سف أن أقول إن الرائحة الكريمة ج ت ال متشبلة بمذً القاعاع" .وتاب " إنما نف

السامية القديمة ولكن بوجه جديد".

معاداا

طي المقابل طقد أشاد نتنياهو بدطا الوجياع المتحدا اهميركية عن إسرائيل طي اهمم المتحدا وقال:

"أود أن أغتنم هذً الفرصة لإلعرا؟ عن تقدير إسرائيل للرئي

ترام؟ والسفيرا هايلي على الدعم

اللابع الذي قدموً سرائيل طي اهمم المتحدا .لقد أيدوا بشكل ج لب

طيه حس إسرائيل طي الدطا

عن نفسما .لقد انسحبوا من منلمة اليونسكو التي تنكر التارين ومجل

حقوس ا نسان التاب لممم

المتحدا المفل

أ

قي ا" .وأهاف" :لقد أوقفوا التمويل الرئي

ترام؟ والسفيرا هايلي عن اهونروا

وهي منلمة بدجا من حل مشكلة ال جئين الفلس ينيين ط نما تديمما".

وداط نتنياهو عن قانون القومية العنصري وقال" إليكم ملاجا على ذل  :ذوا المجماع الغريبة التي

تم توجيمما هد إسرائيل بعد أن تبنى الكنيسع برلماننا مؤ ار قانونا يعلن إسرائيل دولة اهمة

سمى إسرائيل بالعنصرية لجعلما العبرية لغتما الرسمية ونجمة
للشع؟ اليمودي" .وأهاف" :عندما تن َّ
سمى إسرائيل بأنما دولة عنصرية ع نما الدولة القومية للشع؟
داوود علمما القومي عندما تن َّ
اليمودي ط ن هذا أمر مناف للعقل" .وتاب نتنياهو" :إن دولة إسرائيل هي المكان الوحيد الذي

يمار طيه الشع؟ اليمودي بف ر حقنا الجماعي طي تقرير المصير .وقد تم اجعتراف بمذا الحس منذ

ما يقر؟ من قرن من ال مان من عصبة اهمم وقبل أكلر من  70عاما من اهمم المتحدا عندما

صوتع لصالح دعم إقامة دولة يمودية .هذا ما قالته ذل القرار -دولة يمودية".

األيام ،رام هلل2018/9/27 ،
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 .11نتنياهو :إيران تخفي مخزنا سريا للبرنامج النووي
الج يرا والوكاجع :اتمم رئي

الو راء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو إيران ب فاء م ن سري للبرنامج

النووي طي مران وقال ل عماء العالم طي الجمعية العامة لممم المتحدا إنه اه ر لمذا الكشف بعدما
عج ع الوكالة الدولية لل اقة الذرية عن تفتيش تل المواق  .وقال نتنياهو يوم ال مي
ات اذ أي إجراء قررع أن أكشف عن شيء

"نل ار لعدم

ر تقاسمناً م وكالة ال اقة الذرية ومجموعة من

أجم ا الم ابراع العالمية ..وأكشف اليوم عن حقيقة جديدا لم أشاركما علنا من قبل ..أن إيران لديما
م ن ذري سري لت ين أعداد هائلة من العتاد والمواد المت لفة عن البرنامج النووي السري ا يراني".
ل

وأهاف

ابه طي جلساع اهمم المتحدا بنيويور أن إسرائيل كشفع طي مايو/أيار الماهي

عن موق اهرشيف الذري السري طي من قة شور باد ب مران وأنه يكشف ا ن عن موق الم ن

الذري طي من قة توركو باد الذي يبعد عن الموق اهول نحو مسة كيلومتراع.

وأكد نتنياهو أن السل اع ا يرانية نقلع طي الشمر الماهي طق  15كلغ من المواد المشعة ونشرتما

حول مران

فاء الدليل داعيا الوكالة الذرية إلى إجراء عملياع تفتيش طورية طي الموق .

وقدم نتنياهو ري ة للموق ألناء إلقاء كلمته وقال "حس؟ اهرشيف والمحفولاع يبدو هذا مكانا
بريئا ومن يست دم موق غوغل لل رائ يمكن أن يجدً طي شار ماهر ويبعد مئة متر عن من قة

كالشوي وهو الموق السري اللاني" .وأهاف أن إيران لم تت ل عن هدطما بت وير أسلحة نووية

وتاب "تأكدوا أن ذل لن يحد  ..ما ت فيه إيران ستعلر عليه إسرائيل" .كما رح؟ نتنياهو مجددا

بانسحا؟ واشن ن من اجتفاس النووي ا يراني وانتقد اهوروبيين بشدا جستمرارهم طي الدطا عنه.

الجزيرة.نت2018/9/27 ،

 .11ليبرمان يقول إن "الدولة لفلسطينية ال تهمني" ..ويحرض على فلسطينيي الداخل
ذكر موقع عرب  2018/9/27 ،48أن و ير الدطا
ال مي

إلى تصريحاع الرئي

ا سرائيلي أطيجدور ليبرمان ت رس يوم

اهميركي دونالد ترام؟ طي الجمعية العامة لممم المتحدا

ب صوص حل الدولتين قائ ا إن "الدولة الفلس ينية ج تممني ما يممني هو الدولة اليمودية .وهنا

توجد مشاكل حادا أكلر من مجرد شعاراع".

وشر ليبرمان مشكلته المرك ية بأن " %20من سكان إسرائيل عر؟ ي رجون للتلاهر واجحتجاج

المرا تلو اه رى حاملين أع م طلس ين ج أع م إسرائيل هذً هي المشكلة الرئيسية علينا أن
نقلس على الدولة اليمودية .اهمور اه رى أقل أهمية .مصلحة إسرائيل هي طي دولة يمودية و منة".
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وأهاطع وكالة األناضول لألنباء ،2018/9/27 ،أن الموق ا لكتروني لصحيفة يديعوع أحرونوع
ل جولة طي معبر القني را بمرتفعاع الجوجن "أنا

ا سرائيلية نقل عن ليبرمان قوله ال مي

ممتم أكلر باجه راباع اهسبوعية على السياج الحدودي م غ ا".
 .11تل أبيب تقترح فتح معبر القنيطرة إرضاء لموسكو
قال و ير الجيش ا سرائيلي أطيجدور ليبرمان يوم ال مي

إن إسرائيل مستعدا عادا طتح معبر

القني را م الش ر ال اه لسي را سورية من ههبة الجوجن بعد أن استعادع قواع الحكومة

السورية السي را على المن قة من مقاتلي المعارهة .لكن ليبرمان الذي كان ي ور الش ر الذي

تسي ر عليه إسرائيل من معبر القني را قال إن استئناف العمل طي المعبر يعتمد على سورية .وقال
للصحفيين "حقيقة أننا جئنا هنا إلى بوابة ألفا وأن قواع اهمم المتحدا بدأع تعمل وتقوم بدورياع

بمساعدا من الجيش ا سرائيلي تشير إلى أننا مستعدون عادا طتح المعبر" .وقال ليبرمان "طي

الوقع الراهن الكرا طي ملع؟ سورية".

األيام ،رام هللا2018/9/27 ،

 .11سايبر غيلز ..هكذا تجند اإلسرائيليات للحرب اإللكترونية
تسعى إسرائيل عبر برنامج "سايبر غيل " للتدري؟ ا لكتروني لتجنيد طتياع المدار

اللانوية بمدف

إعدادهن لمحاربة التمديداع ا لكترونية طي الجيش والعمل طي الممن التكنولوجيا العالية .وذكر
الموق ا لكتروني لصحيفة " وتر شيفا" ا سرائيلية طي تقرير صادر اهربعاء أن برنامج "سايبر
غيل " يمدف إلى تنمية اجهتمام والمماراع طي مجال التكنولوجيا بين الفتياع طي المدار اللانوية.

وتشار نحو ألفي طتاا بالفعل طي نادي ومجتم "سايبر غيل " الذي ينلم دوراع القرصنة ودوراع
تدري؟ ولقاءاع وطعالياع تحصل من

لما الفتياع على المشورا والتوجيه من المرشداع اه رياع

ال تي دم العديد منمن طي وحداع التكنولوجيا الن بة من الجيش اجسرائيلي.
وذكر موق الصحيفة ا سرائيلية نق

عن منلمة "ستارع ؟ ناشيون سنترال" وهي منلمة غير

ربحية مقرها طي تل أبي؟ تراق؟ النلام البيئي للتكنولوجيا ط ن ال ل؟ على الم تصين طي مجال

التكنولوجيا العالية طي إسرائيل ت ايد بنحو  15ألف ش ص.

وتكون الحاجة أكلر لمن لديمم مماراع طي تقنية محددا؛ ملل الترمي

ملحا بشكل اص حس؟ ما جاء طي الموق نفسه.
والبياناع اله مة أم ار ا
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وقد أصبح همان وجود مجموعة من اهش اص القادرين على العمل طي التكنولوجيا أولوية و نية
طي إسرائيل وطي الكلير من اهحيان تصبح هذً المماراع هي مفتا اجنهمام للعمل طي الجيش

ا سرائيلي

اصة وحدا اجست باراع  8200حي

يحصل الشبا؟ ذوو المماراع طي التقنية العالية

على التدري؟ اهساسي وال برا التي يحتاجون إليما ليصبحوا مبتكرين ناجحين.
وتشير اهرقام إلى أن الجنود ا نا

يشكلن  %27طق من جمي المبرمجين طي الجيش ا سرائيلي

طي عام  2015ولم تتوطر إحصاءاع حديلة أ رى.

الجزيرة.نت2018/9/27 ،

"إسرئيل" ستكون من النهر إلى البحر
ا
 .11عضو كنيست:
الناصرا :قال عهو الكنيسع ا سرائيلي موتي يوغيف إن تل أبي؟ ستفرس سيادتما على اهراهي
الفلس ينية .وأهاف يوغيف؛ طي تصريح يوم ال مي

"لم تكن هنا دولة طلس ينية ولن تكون أبدا

واسرائيل ستبقى دولة يمودية" على حد قوله .وأشار عهو لجنة الشؤون ال ارجية واهمن طي الكنيسع

سيمنحون إدارا ذاتية للبلدياع وسيحصلون على إقاماع طي الهفة الغربية طي
إلى أن الفلس ينيين ن
إ ار أي اتفاس مستقبلي نماء الص ار  .وتاب " :ستبقى إسرائيل دولة يمودية ذاع أغلبية يمودية مت ايدا
ومتينة وسنفرس السيادا ا سرائيلية طي المن قة الممتدا بين البحر ونمر اهردن طي المستقبل".

فلسطين أون الين2018/9/27 ،

 .11االحتالل يحاصر القدس وأكثر من ألف مستوطن يقتحم األقصى

عمان ،2018/9/27 ،من عمان عن نادية سعد الدين أن قواع اجحت ل ا سرائيلي
ذكرع الغدّ ،
مدينة القد المحتلة بالقوا العسكرية الكليفة لتنفيذ مسيرا استف ا ية للمستو نين
حاصرع أم
والتي تحولع إلى اقتحاماع جماعية واسعة وغير مسبوقة للمسجد اهقصى المبار

استجابة لدعوا

العرش اليمودي".
اتحاد منلماع "الميكل" الم عوم حياء ما يسمى "عيد ن
وطرهع سل اع اجحت ل حصارها العسكري المحكم وس مدينة القد وبلدتما القديمة ومحي ما

وحولتما إلى لكنة عسكرية لصالح المسيرا اجستف ا ية للمستو نين التي ني لس عليما تسمية "مسيرا
القد المرك ية" وطس م اعممم.
ونصبع قواع اجحت ل الحواج العسكرية والمتاري
طي أحياء وشوار القد

المحتلة وبمحي اهقصى طيما قامع ب غ س العديد من الشوار الرئيسية

والمنا س قر؟ حي الشين ج ار
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ووطرع قواع اجحت ل الحماية اهمنية الكليفة جقتحام المستو نين للمسجد اهقصى بينما شددع
من إجراءاتما على الفلس ينيين حول مسألة د ولمم عبر تفتيشمم واحتجا ب اقاتمم الش صية عند

المدا ل الرئيسية وعرقلة د ولمم.

وأهاطع الشرق األوسط ،لندن 2018/9/28 ،من رام هللا أن عدد المستو نين الذين اقتحموا

المسجد اهقصى سجَّل أم

(ال مي ) رقما غير مسبوس بعد أن رصدع اهوقاف ا س مية

أكلر من ألف مت ِّرف اقتحموا المن قة .وقال ط ار

الدب

مسؤول ا ع م طي اهوقاف إن عدد

المقتحمين للمسجد اهقصى المبار من با؟ المغاربة وصل طي ساعاع الصبا

مستو ن ا انهم إليمم طي طترا اجقتحاماع بعد اللمر  211مستو ن ا

اجحت ل .وحس؟ الدب

إلى 924

ر بحراسة مشددا من قواع

طقد راطس اقتحاماع المستو نين وجوجتمم اجستف ا ية أداء عدد كبير منمم

صلواع وشعائر و قوسا تلمودية علنية طي المسجد المبار .
وتنهاف اقتحاماع أم
بو"عيد العرش" اليمودي.

الواسعة إلى اجقتحاماع اه رى التي جرع طي اهيام الماهية احتفاجا

ووصف بيان مشتر لميئاع القد

هم مجل
ا س مية
َّ

اهوقاف والشؤون والمقدساع ا س مية

والميئة ا س مية العليا ودار ا طتاء الفلس ينية ودائرا أوقاف القد
جرى أم

وشؤون المسجد اهقصى ما

(ال مي ) بأنه "استباحة إسرائيلية مبرمجة هد المسجد اهقصى المبار (الحرم القدسي

الشريف) واستباحة لم تسبقما استباحة أمام أعين العالم أجم " .وتساءل البيان" :كيف يمكن أن يقتحم

المسجد اهقصى المبار اليوم أكلر من ألف مت رف يمودي طي الوقع الذي يقف طيه العالم متفرجا
كأن اهمر ج يعنيه وعلى الرغم من ربا نا وصمودنا اهس وري لوحدنا !" .و ا ؟ البيان العر؟

والمسلمين قائ ا" :اهقصى مسرى نبيكم ومو ن معراجه طي أقصى حاجع ال

طي الوقع نفسه
اهقصى المبار

ر طأنقذوً".

ا ؟ البيان المت رطين اليمود قائ ا" :عليكم أن تدركوا أن استباحتكم للمسجد

تحع حماية الحرا؟ والقوا المسلحة وق ارراع سياسييكم والقوى التي تدعمكم ...لن

تغير من حقيقة أن المسجد اهقصى المبار

الكاملة مساحته البالغ  144دونما هو مسجد إس مي

الص للمسلمين وحدهم ج يقبل الشراكة وج القسمة م أحد على ا

س إلى أبد ا بدين".

 .12أكثر من  60مؤسسة فلسطينية تخاطب غوتيريس بانتهاء والية عباس
نيويور – الوكاجع :بعلع أكلر من  60مؤسسة من مؤسساع المجتم المدني الفلس يني
ال مي

رسالة إلى اهمين العام لممم المتحدا أن ونيو غوتيري

الفلس ينية محمود عبا
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جاء ذل طي بيان من تل المؤسساع والتي استندع طي م ا بتما للقانون اهساسي الفلس يني لسنة
 2003وتعدي ته عام  2005منذ العام  2009وذل استنادا لنص المادا " "36من القانون اهساسي.
وتنص المادا على أن "مدا رئاسة السل ة هي أرب سنواع ويحس للرئي
لانية على أج يشغل منص؟ الرئاسة أكلر من دورتين متتاليتين".
وقالع المؤسساع :إنه وطس القانون اهساسي باع على عبا

ترشيح نفسه لفترا رئاسية

التوجه جنت اباع رئاسية لتجديد

شرعيته أو تسليم السل ة لمن ي لفه وطقا للقانون اهساسي لكنه لم يفعل ذل

على حد قولما.

وعدع أن (عبا ) واصل تمسكه بالسل ة استنادا إلى مرجعياع غير قانونية وبدعم من المجتم

الدولي والدول العربية "وهو ما جعله رئيسا مستأل ار بالسل ة وم الفا للقانون ومتجاه لمعارهيه

ومنتقديه" .وأكدع المؤسساع أنه باع من المؤكد م حلول العام  2009أن الشرعية الدستورية التي
ج مع عبا

طي رئاسته للسل ة قد انتمع ولم يعد ب مكانه اجستناد إليما طي وجودً.

وشددع على أنه استند على أسا

"اهمر الواق " وهو ما ساهم طي تعميس اجنقسام وتع ي اه مة

الدستورية والقانونية التي فع على المشمد السياسي الفلس يني.
ونبمع إلى أن محاوجع عبا

للقف على القانون أدع إلى انتكاسة كبيرا طي الحرياع العامة وسيادا

القانون كما شمدع السنواع اه يرا تعسف ا واهح ا طي است دام الص حياع الممنوحة لرئي

السل ة الفلس ينية وطقا للقانون اهساسي.

وأصدر عبا

نحو  200قرار بقانون منذ عام 2007؛ ما ألار جدجا واسعا طي الشار الفلس يني بسب؟

ما ترت؟ عليما من لار تساهم طي تع ي القبهة اهمنية وتفرد عبا
ولفتع إلى أن

ر تل

طي الحكم وطس المؤسساع.

القوانين "قانون الجرائم ا لكترونية" الذي شدد طيه الرقابة على منصاع

التواصل وطرس عقوباع كبيرا على من ينتقد سياساته أو سل ته.

كما أصدر عبا

-وطس المؤسساع -طي العام  2017ق ار ار بقانون يقهي بتشكيل المحكمة

الدستورية م الفا لية تشكيل المحكمة وطقا للقانون ولجأ ب ريقة غير قانونية إلى الت ع؟ بروات؟
المولفين وجو اع السفر مست دمما أدو ٍ
اع للعقا؟ من مناطسيه.
وشددع مؤسساع المجتم المدني على أن عبا

يتحمل مسئولية طشل جمود اهمم المتحدا عبر

مبعولما للس م طي الشرس اهوس نيكوج مي دينوف وأ راف إقليمية ودولية أ رى حاولع التوصل
جتفاس تمدئه بين سل اع اجحت ل والمقاومة طي ق ا غ ا لرط الحصار المفروس على الق ا

منذ أكلر من عشر سنواع.

التاريخ :الجمعة 2018/9/28

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/27 ،

العدد4748 :

ص

23

 .12موظفو "األونروا" في غزة يقررون "العصيان اإلداري" ويهددون بـ"اإلضراب الشامل"
غ ا :شر اتحاد مولفي وكالة اهونروا بتصعيد

واته اجحتجاجية هد رئاسة هذً المنلمة .وطي

مؤشر إلى "طشل" اجتصاجع والجمود التي جرع

ل اهسابي الماهية جحتواء أ مة طصل نحو

 1,000مولف والغاء "برنامج ال وارئ" طي غ ا همن عملية تقليص ال دماع قرر اجتحاد
"العصيان ا داري" واغ س المقر ا قليمي لو "اهونروا" م ل اهسبو المقبل وتنليم إهراباع شاملة.
وأعلن اتحاد المولفين طي مؤتمر صحاطي عقدً أمام البوابة الرئيسة لمقر "اهونروا" غر؟ مدينة غ ا

عن ات اذً

واع واجراءاع نقابية "غير مسبوقة" رطها لو"جريمة طصل المولفين" وبسب؟ عدم

تعا ي رئاسة "اهونروا" م الحواراع التي شمدتما الفترا الماهية لحل مشكلة المولفين وعملياع

تقليص ال دماع.
وقال رئي

اجتحاد أمير المسحال

ل المؤتمر إن ا جراءاع النقابية الجديدا تشمل "العصيان

ا داري" واغ س مكت؟ غ ا ا قليمي لوكالة "اهونروا" وكذل

المقراع الفرعية ومكات؟ رؤساء

المنا س بدءا من يوم اهحد المقبل على أن يكون هنا إهرا؟ شامل يومي الل لاء واهربعاء.
ومن المقرر أن تستمر عملية إغ س المكت؟ الرئي

لو"اهونروا" حتى جلو

رئاسة المنلمة إلى

اولة الحوار م اتحاد المولفين حس؟ ما أعلن المسحال طي المؤتمر الصحاطي.

وأشار إلى أنه تقرر طي إ ار عملية "العصيان ا داري" مقا عة ورش العمل وألعا؟ الصيف
المسائية وتجنيد هذً اهموال لصالح المولفين الممددين بالفصل وبرامج التقييماع التعليمية

وبرامج التعليم المحوس؟ .وأوهح أن اجتحاد قرر تأجيل ا هرا؟ العام والشامل يومي اهحد
وا لنين المقبلين طي كاطة مؤسساع الوكالة الدولية إلى يومي الل لاء واهربعاء من أجل إع اء

الفرصة لجمود الوسا ة للتد ل لحل أ مة المولفين .ودعا رئي

اتحاد المولفين دائرتي الصحة

والبيئة والمساعداع الغذائية لوه برنامج عمل كامل طي موعد أقصاً ال مي

ا ع ن عن "حالة ال وارئ" طي كاطة مؤسساع "اهونروا" والد ول طي إهرا؟ مفتو

كوار بيئية وصحية واجتماعية.

وقرر اجتحاد إع اء إدارا الوكالة مملة أ رى للحوار وأعلن المسحال

مؤتمر صحاطي ال مي

تفاديا لوقو

ل المؤتمر أنه سيتم عقد

المقبل لإلع ن إما عن تسوية واهحة المعالم أو إجراءاع نقابية أ رى.

وأكد المسحال استعداد اتحاد المولفين لو"ن

طتيل اه مة" طي حال عادع رئاسة "اهونروا" للحوار

وعقد لقاءاع نماء اه مة ال اصة بفصل المولفين.
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 .11الجئو الضفة يطالبون بإبقاء "األونروا"
رام هللا :شمدع م يماع ال جئين الفلس ينيين طي الهفة الغربية أم
تواصل أعمال الجمعية العامة لممم المتحدا طي دورتما الجديدا

مسيراع شعبية ت امن ا م

البع بالحفال على وكالة

اهونروا والتمس بحس العودا .ورط المشاركون طي المسيراع أع م اهمم المتحدا م البين عماء

العالم المجتمعين طي نيويور بالحفال على الوكالة كرم لحس ال جئين طي العودا إلى و نمم وطس

ق ارراع الشرعية الدولية.

وطي بيع لحم جرى تصميم ب اقة ججئ ه مة اصة بالرئي

محمود عبا

وهو ججئ من

مدينة صفد ورطعما أمام مقر السل ة طي المدينة.

وشكلع م ل اهسبو الجاري " لية أ مة" طي الم يماع الفلس ينية لتنليم طعالياع تمدف إلى
ن
إلمار حقوس ال جئين الفلس ينيين لمناسبة ان
ال لية

س أعمال الدورا الو  73لممم المتحدا .وأقرع

ل اجتما عقدته طي مقر دائرا شؤون ال جئين طي مدينة رام هللا سلسلة من الفعالياع

ت امن ا م اجتماعاع الجمعية العامة كانع باكورتما مسيراع اهم

؟

التي شار طيما

المدار  .وشار طي اججتما ممللون عن دائرا شؤون ال جئين والمكت؟ التنفيذي ل جئين ولجان

الم يماع واتحاد العاملين العر؟ طي وكالة الغو

والقوى الو نية وطصائل منلمة التحرير.

ودعع اللجان المشاركة إلى تجمعاع جماهيرية طي مراك المحاطلاع حي

لمتابعة

اباع ال عماء طي اهمم المتحدا

ا عداد لمؤتمر سياسي واس ل جئين

صوصا

ا؟ الرئي

أقيمع شاشاع عرس

محمود عبا

اليوم .كما أقرع

ل شمر تشرين اهول (أكتوبر) المقبل طي م يم الدهيشة.

الحياة ،لندن2018/9/27 ،

 .11كيف تخسر القدس معركة السياحة مع االحتالل؟
القد

 -أسيل جندي :ينمم

التاجر المقدسي عنان الشويكي طي التفكير بوسائل جديدا لجذ؟

السيا للشراء من حانوته الم تص بالتحف السياحية طي ريس البا ار بالبلدا القديمة على أمل أن

يلتفع أحدهم لبهاعته التي اكتلع بما الرطوف.

وطي حديله للج يرا نع قال الشويكي إن المصاريف التشغيلية تفوس المد وجع التي يحتاجما للوطاء
باجلت اماع المترتبة عليه كفلس يني يعيش بالمدينة المقدسة المحتلة بسب؟ غ ء المعيشة من جمة

والهرائ؟ الكليرا المترتبة على التجار من جمة أ رى.

ومما ي يد اهمور تعقيدا -حس؟ الشويكي -الركود وكساد البهائ بسب؟ عدم إقبال السيا على
شرائما ورغم إع ن و ارا السياحة ا سرائيلية عن ارتفا عدد السيا إلى ل لة م يين سنويا ط ن
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اهمر الذي دط بعدد من التجار غ س حوانيتمم

احتها ار ملحولا تشمدً اهسواس شرقي القد

السياحية أو تحويلما لت صصاع أ رى بعيدا عن هذا الق ا .

ومن تداعياع الرواية المشوهة على التجار إقبال السيا على شراء هدايا سياحية تتعلس ب سرائيل ج

طلس ين مما أدى لكساد التحف المتعلقة ب س مية ومسيحية المكان وهو ما دط العديد من التجار

لتحويل حوانيتمم لت صصاع أ رى أبر ها بي العصائر ان

تع ي الصبغة اليمودية لمدينة القد .
من جان؟

قا من رطهمم بي تحف سياحية

ر تنعش السياحة ا س مية بشكل ج ئي شرقي القد

إذ يتعمد المسلمون من غير

العر؟ حج الفنادس الفلس ينية طي البلدا القديمة وما حولما وتننلم لمم الجوجع طي المنا س
الفلس ينية يلة طترا إقامتمم.
وقال صاح؟ مكت؟ دني للسياحة والسفر يوسف جابر إنه لوحل ارتفا طي إقبال المسلمين من غير

العر؟ على يارا القد

طي السنواع اهرب اه يرا وي من بأن عدد هؤجء يصل سنويا لنحو 45

ألف سائح "النسبة اهكبر من هؤجء أت ار

وهنا

من يصل للقد

قادما من سنغاطورا واندونيسيا

ومالي يا والمند والصين با هاطة لبعس دول جنو؟ أطريقيا ومسلمي أوروبا".

ورغم حرص هؤجء على الن ول بالفنادس الفلس ينية ط ن أول المعيقاع التي تواجممم نقص الغرف

الفندقية التي يبلغ مجموعما  1500غرطة مقابل عشرين ألف غرطة توطرها الفنادس ا سرائيلية لن جئما
طي ش ري المدينة الشرقي والغربي مما يه ر بعهمم للحج طي الفنادس ا سرائيلية.

وحول مدى إسمام هذً النوعية من السيا طي إنعاش اجقتصاد المقدسي ت رس جابر لهعف القدرا

الشرائية لديمم بسب؟ اهسعار المرتفعة طي القد

ولجوئمم لشراء المدايا التذكارية من الهفة الغربية.

لكنه أشار إلى أن السياحة ا س مية طتحع مصدر د ل جديد لفنادس القد

وشركاع السياحة

والحاط ع السياحية واههم من ذل أنما أنعشع الحركة طي أ قة البلدا القديمة والمسجد اهقصى.

الجزيرة ،الدوحة2018/9/27 ،

 .11استطالع %79 :من الفلسطينيين يرون في "صفقة القرن" مشروعا لتصفية القضية
رأي أجراً مرك اهبحا

رام هللا :ألمر است

التاب لمنلمة التحرير الفلس ينية أن  %79من

الفلس ينيين يرون طي صفقة القرن مشروعا لتصفية القهية الفلس ينية طي حين يرى  %50من

العينة أن الصفقة تسعى قامة دولة طي غ ا .كما اعتبرع غالبية العينة أن نقل السفارا اهمريكية
إلى القد

وق

لصفقة القرن.

المساعداع عن اهونروا وسن قانون القومية ا سرائيلي ما هي إلى مؤشراع
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وأصدر مرك اهبحا

التاب لمنلمة التحرير الفلس ينية ال مي

الجممور الفلس يني تجاً الصفقة وكيفية مواجمتما واج

است

ع ا للرأي لقيا

توجماع

على اجستراتيجياع التي يفهلما

الموا ن ويراها مناسبة للتعامل معما وتبيان الفواعل المرك ية طي رطس صفقة القرن واطشالما.
وقد نفذ اجست

اجست

 11,322مبحولا طلس ينيا مو عين على التجمعاع الفلس ينية الرئيسية (الهفة الغربية

بما طيما القد

من حي

إلكترونيا طي الفترا ال منية الممتدا من  2018/8/14إلى  .2018/9/3وبلغع عينة

وق ا غ ا وطلس ين المحتلة عام  1948والشتاع الفلس يني) .وقد تنوعع العينة

النو اججتماعي والتحصيل العلمي والعمر واجنتماء السياسي.

ووصف  %79من المست لعين صفقة القرن بأنما صفقة لتصفية القهية الفلس ينية .طي حين رأى
 %12منمم أنما تسعى دارا اهمر الواق  .بينما رأى  %6من المست لعين أنما صفقة وهمية ج
وجود لما وتوق  %3بأنما قد تحقس ت لعاع الشع؟ الفلس يني أو بعهما .وأشار  %35.8من
المست لعين إلى أن جمي اللروف المحلية وا قليمية والدولية مناسبة ل ر  /تمرير صفقة القرن

مقابل  %28.2عبروا عن رأيمم بأن اللروف ا قليمية هي المناسبة ل ر صفقة القرن.

كما رأى  %53من المست لعين أن اجنقسام الفلس يني هو ما جعل اللروف المحلية مناسبة ل ر
صفقة القرن .و %41منمم اعتبروا أن إنماء اجنقسام والوحدا الو نية هي اجستراتيجية اهولى

لمواجمة صفقة القرن .ورأى  %48من المست لعين أن الشع؟ الفلس يني هو الفاعل اهساسي طي

إطشال صفقة القرن مقابل  %19من المست لعين أروا أن القيادا الفلس ينية تأتي كفاعل ٍ
لان بعد
الشع؟ الفلس يني طي إطشال صفقة القرن .طي حين عبر  %66من المست لعين عن تصورهم بأن
موقف الرئي

الفلس يني محمود عبا

قد كان اهكلر قوا طي رطس صفقة القرن.

وعبر  %49.8من المست لعين عن ت وطمم من أن تقوم دولة طلس ينية طي ق ا غ ا كأحد مساراع
صفقة القرن .وأجا؟  %85من المست لعين بأن وقف الدعم المالي والسياسي لمونروا هو مؤشر
على تنفيذ صفقة القرن .طي حين اعتبر  %92من المست لعين أن نقل السفارا اهمريكية إلى القد

واع ن القد

عاصمة لليمود هو أيها مؤشر على صفقة القرن .وب ريقة مشابمة اعتبر  %87من

المست لعين أن تشري الكنيسع ا سرائيلية لقانون القومية مؤشر على تنفيذ صفقة القرن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/9/27 ،

 .11شركتان إسرائيلية وأمريكية تشتريان حصة بشركة غاز مصرية
القد

المحتلة :كشفع مصادر إع مية عبرية النقا؟ عن أن شركة "ديلي

و"نوبل إنيرجي" اهمريكية وقعتا يوم ال مي
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من أسمم اه يرا المسي را على
على  %39من أسمم

أنابي؟ الغا المصري .وبموج؟ اجتفاس ستحصل الشركتان

أنابي؟ شركة "غا شرس المتوس " المصرية مقابل  518مليون دوجر.

ونقلع ا ذاعة العبرية عن شركة "ديلي

دريلينغ" قولما إنما ستمكن من البدء طي تصدير الغا

ا سرائيلي إلى مصر م ل .2019

وبموج؟ اجتفاس دطعع كل من شركة "ديلي دريلينغ" ا سرائيلية و"نوبل إنيرجي" اهمريكية اللتان

معا حقول غا إسرائيلية  185مليون دوجر بينما دطعع شركة "غا الشرس"  148مليون
ت وران ا
أنابي؟ بين القاهرا وتل أبي؟.
دوجر لشراء حصة طي شركة "غا شرس المتوس " التي تدير
وتمل الميئة العامة للبترول المصرية ا ن نسبة  %68.4من شركة "غا شرس المتوس " طيما تمل

الشركة ا سرائيلية ال اصة "مرحا"  %25منما وشركة "أمپال -إسرائيل" اهمريكية نسبة .%6.6

وتهمنع الصفقة مواطقة شركة "غا شرس المتوس " على إنماء المحاكم م مصر واسقا الدعاوى
بحس القاهرا طيما يتعلس ب لغاء صفقة غا م إسرائيل قبل عدا سنواع حسبما ذكرع شركة "ديلي

دريلينغ" طي بيان.

الغا

ردا على اجتفاقية "هذا هو أهم معلم لق ا
وقال الرئي التنفيذي لشركة "ديلي دريلينغ" ا
ال بيعي ا سرائيلي منذ اجكتشاطاع .أصبح ان ليفياتان هو منب ال اقة الرئيسي طي حوس البحر
اهبيس المتوس لكل من إسرائيل ومصر واهردن".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/9/27 ،

 .11األردن يندد باالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في األقصى
عمان  -بت ار :دانع و يرا الدولة لشؤون ا ع م النا س الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيماع؛ بأشد
العباراع اجنتماكاع ا سرائيلية المتواصلة هد المسجد اهقصى المبار

و صوصا اقتحاماع

المت رطين المت ايدا للحرم بحماية الشر ة ا سرائيلية واجعتداءاع التي جرع قبل أيام هد واقم

إدارا أوقاف القد

واعتقال عدد منمم .وأكدع غنيماع رطس المملكة الم لس لمذً ا جراءاع

والتصرطاع اجستف ا ية و البع بوقفما طو ار وشددع على هرورا إل ام إسرائيل باحترام مسؤولياتما

بموج؟ القانون الدولي كقوا قائمة باجحت ل وحملع الحكومة ا سرائيلية كامل المسؤولية عن نتائج
هذً اجستف ا اع وعن س مة المسجد اهقصى المبار .
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 .11توقيف فلسطيني مرتبط بـ"داعش" حاول تسميم عناصر الجيش اللبناني
بيروع :أوقف اهمن العام اللبناني طلس يني ا ججئ ا طي لبنان بتممة تصني المتفجراع وتركي؟ مواد

سامة ومحاولة د

السم طي

اناع مياً تت ود منما صماريج الجيش اللبناني بمدف قتل أكبر عدد

ممكن من العسكريين .وطي بيان لما أوهحع المديرية العامة لممن العام أنه "وطي إ ار متابعتما
لل

يا ا رهابية النائمة طي لبنان وم حقة عناصرها وبناء على إشارا النيابة العامة الم تصة

أوقفع الفلس يني ال جئ طي لبنان (م. .أ) جنتمائه إلى تنليم داعش ا رهابي وتواصله م

إرهابيين طي الدا ل السوري" .وقد أحيل المتمم إلى القهاء الم تص بعد انتماء التحقيس معه
والعمل ٍ
جار لتوقيف باقي اهش اص المتور ين.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/28 ،

" .11إسرائيل" تنشر صو ار تزعم وجود مشروع صواريخ لحزب هللا في بيروت
الوكاجع :نشر الجيش ا سرائيلي صو ار وطيديو لبنية تحتية طي قل؟ العاصمة اللبنانية بيروع مدعيا
أنما لتحويل صوارين أرس – أرس إلى صوارين دقيقة من رف "ح ؟ هللا" اللبناني.
ووطقا للمتحد

باسم الجيش ا سرائيلي أطي اي أدرعي طقد حاول "ح ؟ هللا" طي العام اه ير إقامة

بنية تحتية لتعديل الصوارين طي حي اهو اعي المجاور لم ار بيروع الدولي .و عم أدرعي أن قادا

الح ؟ ات ذوا ق ار ار بتحويل مرك لقل مشرو الصوارين الدقيقة الذي يتعاملون معه منذ طترا إلى

المن قة المدنية طي قل؟ بيروع .وأوهح أن المواق جاءع على النحو التالي :موق دا ل ملع؟
كرا القدم التاب لفريس "ح ؟ هللا" وموق مجاور لم ار الحريري الدولي وموق طي المرسى طي قل؟

حي سكني بجوار مباني مدنية يبعد نحو  500متر طق عن مسار المبو طي الم ار.

وأهاف أدرعي أن تنفيذ مشرو الصوارين الدقيقة يتم استنادا إلى " برا وتكنولوجيا وتمويل وتوجيه
إيراني" متا بعا أن "إحدى المحاوجع لنقل ميكانياع م صصة لتحويل صوارين إلى دقيقة من سورية
إلى لبنان استمدطع من قبل إسرائيل طي يوم  17سبتمبر الماهي .وذكر أن "إسرائيل" تتاب هذً
المواق من

ل قدراع ووسائل متنوعة ولديما معلوماع عديدا عن مشرو الصوارين الدقيقة وهي

تتحر طي مواجمته من

ل رد عملياتي متنو ومن
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 .11قرار قضائي ال يعترف بإحداثيات الجيش لتحديد أراض لبنانية على الحدود الجنوبية
بيروع :أصدر القاهي العقاري طي النب ية القاهي أحمد م هر ق ار ار قهى ب ل؟ مسح اهراهي
دا ل طلس ين المحتلة من دون اه ذ باتفاقية "المدنة  ."1949وجاء طي القرار أن "لدى التدقيس وبعد

اج

على ال ل؟ المقدم من شركة  A3M Geonaticrطي  2018/9/29وال ارمي إلى اجستحصال

على تر يص بتنليم محهر باهراهي المحاذية للحدود الفلس ينية المتعذر الوصول إليما وتحديد
كيفية المسح بعد ا حدالياع التي قدمتما مصلحة الجيودا يا طي الجيش اللبناني وبعد اج

على

مواطقة م تار العديسة محمد رمال على مهمون ال ل؟ لناحية وجود حجج وولائس تفيد بوجود
أراس للبنانيين دا ل طلس ين المحتلة وبشكل م الف للنقا التي قدمتما قيادا الجيش اللبناني وبعد

اج

على جئحة النقا

الحدودية الصادرا عن مصلحة الجيودا يا طي الجيش اللبناني طي

 2018/9/5والذي اعتمد الحدود اللبنانية م طلس ين المحتلة وطقا جتفاقية المدنة العام  1949وحي

يتبين طي المستنداع المشار إليما أع ً وجود ا ت ف بين النقا التي قدمما الجيش اللبناني وبين

المستنداع المبر ا من اههالي والمالكين المفترهين وأصحا؟ الحقوس لناحية وجود أراس
هش اص لبنانيين تحتلما "دولة إسرائيل" غير المعترف بما من الدولة اللبنانية وذل

المساحة التي حددتما مصلحة الجيودا يا طي الجيش اللبناني.

الحياة ،لندن2018/9/27 ،

 .12شمخاني يح ّذر "إسرائيل" من "رد إيراني"
لندن :حذر أمين عام المجل

بما يتجاو

اهعلى لممن القومي ا يراني علي شم اني أم

لدى استقباله

نليرً الروسي نيكوجي باتروشيف من "رد مميع" على إسرائيل إذا واصلع مماجمة "الجيش السوري
وحلفائه"؛ طي إشارا إلى ميليشياع إيران طي سورية .وأجرى شم اني أم

مشاوراع م باتروشيف

على هامش اججتما اهول لو"الحوار اهمني ا قليمي" طي مران وناقش ال رطان "الحلول المشتركة

لمكاطحة ا رها؟ طي المن قة وتع ي التعاون".

ونقلع وكاجع رسمية إيرانية أن شم اني وجه تمم ا سرائيل بالسعي وراء "تلبع اه مة" طي سورية

و"دعم الجماعاع ا رهابية عبر استمداف الجيش السوري والقواع التي تحار؟ ا رها؟" مشددا

على أنما "ستندم من الرد ا يراني إذا ما واصلع اجعتداءاع طي سورية".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/28 ،
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حق العودة!
" .12األخبار" :الحج والعمل مقابل ّ
ريم رها هاني إبراهيم :علمع "اه بار" من مصادر طلس ينية وأردنية أن السل اع السعودية أصدرع
حملة الجوا اع المؤقتة وولائس السفر طي مرحلة أولى
ق ار ار يمن إصدار تأشيراع عمرا للفلس ينيين من َ
تسبس شعيرا الحج وقد أبلغ القرار بصورا مؤكدا لمردن ومكات؟ السفر طيه كما وصل إشعار شبيه إلى
السفاراع الفلس ينية طي الدول العربية .وبموجبه لن يحصل حملة الجوا اع اهردنية المؤقتة (ب رقم

و ني ويصدر لمن أصولمم من غ ا أو حاليا من سكان القد ) وحملة الولائس بأنواعما (الصادرا عن

كل من مصر ولبنان وسورية والعراس ومصر) على تأشيراع د ول إلى السعودية.
كذل

أنبلغ ال جئون طي السعودية ودول ليجية أ رى كا ماراع أن من يحمل إقامة على وليقة

سفرً لن تجدد له وأن ال يار إما العودا (الرحيل) إلى بلد الوليقة أو استصدار جوا طلس يني مؤقع
من السل ة (يسمى الجوا المصفر أو جوا اجستعمال ال ارجي) الذي إذا حمله ال جئ يصير طي
حكم الدول المستهيفة له مه ار إلى تسليم وليقة لجوئه أوجا لم استصدار إقامة سنوية لانيا.

القرار المرتب بوهو بمسار "صفقة القرن" وتو ين ال جئين تراطس م إشعار الشركاع ال ليجية
بتسوية أوها ال جئين الفلس ينيين العاملين لديما همن هذً المعايير وأن عليمم إذا أرادوا ا بقاء

على مولفيمم أن يعمد هؤجء إلى استصدار "جوا مؤقع" من سفاراع السل ة وهو ما ردع عليه
اه يرا بقرارها وقف إصدار هذً الجوا اع أيا كان اللرف .و"الجوا المصفر" أو "جوا اجستعمال
ال ارجي" كانع سفاراع السل ة تصدرً ل جئين هن دول ال ليج ترطس منذ عشراع السنواع إع اء

إقامة عمل على ولائس اللجوء بل إن ا ماراع بادرع أ ي ار (قبل نحو  4شمور) إلى ال ل؟ حتى

ممن جاؤوا بو"جوا مصفر" أج يكون أبيس الصفحاع بل أن يحمل إقامة من الدولة ا تي منما.
ووراء هذا ا جراء ما وراءً هن الحصول على إقامة على هذا الجوا يعني أن على ال جئ

التصريح لدولة اجستهاطة (لبنان مل ا) بوجودً معه وهو ما يتبعه ت يير جما اهمن الم تص

(اهمن العام مل ا) أن يحمل واحدا من اجلنين (جوا السل ة أو الوليقة) هنه ج يحس قانونا ل جئ
أن يحمل وليقة لجوء وجوا بلدً طي الوقع نفسه اهمر الذي يعني أن يتحول وجودً طي هذً الدولة

إلى إقامة مؤقتة وهو ما يسق عنه معنوي ا صفة اللجوء.

األخبار ،بيروت2018/9/28 ،

 .42فريدمان :خطة ترامب للسالم أنجزت وستطرح قريبا
رام هللا  -ترجم ووة اص ووة :ق ووال الس ووفير اهمريك ووي ل وودى "إسو ورائيل" ديفي وود طري وودمان ي وووم ال م ووي
صياغة

ة الس م اهمريكية التي يشرف عليما الرئي

التاريخ :الجمعة 2018/9/28

العدد4748 :

إن

دونالد ترام؟ أصبحع مكتوبة وتم إنجا ها
ص

31

وسوت ر قريبو ا طووي غهوون وقووع قصووير .واعتبوور طريودمان طووي مقابلووة مو إذاعوة ريشووع كووان (مكووان)

العبريوة مصو لح حوول الودولتين الووذي تحود

عنوه ت ارموو؟ طوي تصوريحاته أمو

ويمكن تفسيرً ب رس عدا .وطس رؤيته الش صية .كما قال .وأهاف "إن

بأنوه يحموول عودا معووان

ة السو م المنجو ا سوتؤكد

على حس إسرائيل طي الحفال على مصالحما اهمنية".

وأشار طريدمان إلى أن واشن ن ستقف إلوى جانو؟ "إسورائيل" طوي حوال كوان الحكوم الوذاتي للفلسو ينيين
يتعارس م أمن تل أبي؟ .وأكد علوى أن ت ارمو؟ يودعم "إسورائيل" أكلور مون أي رئوي

أمريكا داعي ا المشككين طي "إسرائيل" بذل إلى اجعتراف بمذً الحقيقة.

ور طوي توارين

القدس ،القدس2018/9/27 ،

" .43األ ونروا" :ال صحة إلشاعات نقل الالجئين من لبنان
بيروع :ردع وكالة "اهونوروا" طوي لبنوان علوى "إشواعاع تناقلتموا وسوائل التواصول اججتمواعي ووسوائل
إع مي ووة تتعل ووس بالوكال ووة وال جئ ووين الفلسو و ينيين ط ووي لبن ووان و و و م عوم ووة ومشو واري مش ووبوهة".

وأشارع إلى أن "من بين هذً ا شاعاع ما هو منقول عن متحد

رسمي باسم الوكالة عن أنه أ بر

الفصووائل الفلس و ينية أن اهمووم المتحوودا قووررع تمجيوور أو تو ي و ججئووي طلس و ين طووي لبنووان علووى دول

أ وورى" .وأكوود مكتوو؟ "اهونووروا" طووي لبنووان "أن هووذً اجدعوواءاع عاريووة عوون الصووحة وأنمووا مسووتمرا طووي
تقديم دماتما ل جئي طلس ين طي أقاليم عملموا ال مسوة بحسو؟ الوجيوة التوي منحوع إليموا مون اهموم

المتحودا وأنموا ليسوع معنيووة ب شواعاع تتحود

عوون نقول ال جئوين الفلسو ينيين إلوى أي مكوان" مشووددا

على "أن لمونروا قنواع رسمية هي الوحيدا الم ولة حص ار نشر أي تصريح اص بالوكالة".

الحياة ،لندن2018/9/27 ،

" .44األونروا" تحصل على تمويل جديد بقيمة  118مليون دوالر
القوواهرا نيويووور  -ص و

جمعووة :أعلنووع عوودد موون الوودول المانحووة طووي اججتمووا الووذي دعووع إليووه

المملكووة اهردنيووة الماشوومية لوودعم اهونووروا طووي نيويووور عوون مسوواهماع جديوودا ت يوود ع ون مائووة مليووون
دوجر منما أربعين مليون دوجر من دولة الكويع .وقال اهمين العوام المسواعد لجامعوة الودول العربيوة

السفير حسام كوي إن اججتموا الودولي ال واص الوذي توم تنليموه علوى هوامش طعاليواع الودورا اللاللوة
والسبعين للجمعية العامة لمموم المتحودا طوي نيويوور لودعم وكالوة اهونوروا قود نجوح طوي تحقيوس أهداطوه

سواء السياسية أو المالية معرب ا عن ارتيا الجامعة العربية لنتائج ذل اججتما .
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وكانع اهردن أعلنع ال مي

أن عددا من الودول تعمودع دطو  118مليوون دوجر لوكالوة اهونوروا مون

أجوول مسوواعدتما للتغلوو؟ علووى اه مووة التووي نجمووع عوون فووس التمويوول اهمريكووي .وقووال و يوور ارجيووة
اهردن أيمن الصفدي طي مؤتمر صحفي إن ألمانيا والسويد واجتحواد اهوروبوي وتركيوا واليابوان بوين

الدول التي قدمع أمواجا إهاطية لمونروا

ل اججتما .

القدس ،القدس2018/9/27 ،

 .45انتخاب فلسطين رئيسا لمجموعة الـ  77والصين
نيويوووور  :انت بو ووع دولو ووة طلس و و ين با جمو ووا رئيس و و ا لمجموعو ووة "السو ووبعة والسو ووبعين والصو ووين"
اججتمووا اللوواني واهربعووين لووو راء ارجيووة المجموعووة برئاسووة الورئي

وطووي حهووور ال ورئي

الفلس و يني محمووود عبووا

وو ل

المصووري عبوود الفتووا السيسووي

وممللووي  134دولووة علووى هووامش المووداوجع رطيعووة

المستوى للدورا السنوية الو  73للجمعية العامة لممم المتحدا.

وستتسلم طلس ين رئاسة المجموعة طي اهول مون كوانون اللواني /ينواير  2019علمو ا بوأن هوذً النتيجوة

جاءع بعدما رشحع مجموعة سيا والمحي المادئ دولة طلس ين لقيادا المجموعة بالنيابة عنما.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/28 ،

 .46لبنان :توقيع اتفاق لمسح األحوال المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية
وق و يوووم ال مووي

 2018/9/27طووي مكتوو؟ "لجنووة الح ووار اللبنوواني  -الفلس و يني" طووي الس وراي الكبيوور

اتفوواس بووين برنووامج اهمووم المتحوودا ا نمووائي " "UNDPوالسووفارا النروجيووة لتنفيووذ مشوورو "مسووح القوووى

العاملووة واهح ووال المعيشووية لمسوور دا وول الم يموواع الفلس و ينية طووي لبنووان" موون قبوول إدارا ا حصوواء
المرك ي اللبناني التي تنفذ حاليا مسح القوى العاملة واهحوال المعيشية لمسر طي لبنان.

وتكمن أهمية هذً الدراسة بأنما توطر بياناع دقيقة حول اهوها المعيشية ل جئين الفلس ينيين طي

الم يماع الفلس ينية طي لبنان وبشكل اص واق القووى العاملوة طيموا والوذي يعتبور أحود أهوم القهوايا
بالنسبة لتحسين هذً اهوها .

وتم التوقي على اجتفاس طي حهور سفيرا النروج لينوا ناتاشوا لينود ووطود مون السوفارا رئوي

اللجنوة د.

حسوون منيمنووة مووديرا برنووامج اهمووم المتحوودا ا نمووائي سوويلين مووويرود الموودير العووام دارا ا حصوواء
المرك ي د .مرال توتليان و براء من برنامج اهمم المتحدا وادارا ا حصاء ولجنة الحوار.

المستقبل ،بيروت2018/9/27 ،
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 .11تداعيات عدم االعتراف السعودي بجواز السفر األردني المؤقت
عبد الستار قاسم
لم يصدر قرار رسمي سعودي حول عدم اجعتراف بجوا السفر اهردني المؤقع والذي تصدرً
الحكومة اهردنية غالبا للفلس ينيين المقيمين طي الهفة الغربية وق ا

غ ا واهردن .وقد دأبع

السعودية منذ طترا من ال من تر التصريحاع ال اصة بالت بي والع قاع م الصماينة عموما

واجستمتار بالقهية الفلس ينية لنا قين غير رسميين من أمراء وكتا؟ وملقفين ورجال م ابراع سابقين

وذل لتنجن؟ نفسما انتقاداع الشار العربي ولتتمكن من تبرير براءتما طيما إذا هوجمع إع ميا .هنا
أنور عشقي وتركي ووصل اهمر إلى حد البياناع الرسمية والتي تصدر أحيانا عن محمد بن سلمان.
وواهح أن السعودية تعاني من هو

أو هيستيريا القهية الفلس ينية با ونة اه يرا وكأن الصماينة

قد اشتر وا عليما اجنق ؟ على حقوس الشع؟ الفلس يني إن هي أرادع من الصماينة وقفة قوية
هد إيران .وهذا من قي هن السعودية تحاول بكل ما أوتيع من قوا أن تجد نصي ار لما يحار؟ إيران

بال نيابة لكن ج أمريكا وج الصماينة استجابوا لمذا ال ل؟ حتى ا ن .ويبدو أن المسؤولين السعوديين
ما الوا متفائلين.
تداعيات سلبية
الوقائ على اهرس ولدى القنصلية السعودية طي عمان تؤكد أن هنا

ق ار ار سعوديا بسح؟

اجعتراف بجوا السفر اهردني المؤقع .وهذا قرار له تداعياع سلبية كبيرا على الشع؟ الفلس يني
على اهقل طي المرحلة الحالية.

من الناحية الدينية يؤلر هذا القرار على أعداد كبيرا من الفلس ينيين الذين يريدون أداء الحج
سفر

والعمرا .ب اصة إذا كانوا يق نون بيع المقد  .ب مكان الفلس يني أن يستصدر جوا

طلس يني لكن هذا الجوا ج يتمت بحصانة لدى بعس الدول وهي تشتر الحصول على جوا
سفر

ر ولو كان مؤقتا .لكن المشكلة بالنسبة ههل القد

أهل القد

تبقى و يمة .إذا حصل الفلس يني من

على جوا سفر طلس يني ط ن الصماينة قد ي ردونه من القد

هنه ج يجو وطس

ترتيباع الصماينة حمل جوا سفر طلس يني والبقاء طي القد  .وهذا يعني تمجير أهل القد

أو

بعهمم والمساهمة الفعالة بتفريغ المدينة من أهلما الفلس ينيين.

الفلس ينيون يكاطحون على مدار السنواع منذ عام  1967من أجل البقاء طي المدينة والمحاطلة على

المقدساع لكنمم ج يسلمون من تلقي ال عناع اللقيلة على قلوبمم .وربما يريد السعوديون دط
الفلس ينيين للبح

عن وليقة مرور صميونية (ليسيه باصيه) ليتمكنوا من العبور إلى الديار
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الحجا ية .وطي هذا طاتحة شراكة صميونية طي مقدساع المسلمين طي مكة والمدينة .الشع؟
الفلس يني بحاجة لمن يدعمه من أجل المحاطلة على اهرس العربية والمقدساع ا س مية
والمسيحية لكن يبدو أن العديد من حكوماع العر؟ ج يعجبما ذل  .وقرار السعودية يجعلنا نؤكد

على أن الديار الحجا ية المقدسة ليسع ديا ار سعودية وانما هي ديار إس مية ومن المفروس
تشكيل هيئة إس مية دارا شؤون المقدساع وا ش ارف على أمور الحج والعمرا وتتعامل م كل

المسلمين ونشا اع الحج والعمرا كما يتوج؟ إس ميا.
تهويد القدس

ويدعم السياسة

من الناحية السياسية يتمشى قرار السعودية م الت ل طي تسري عملية تمويد القد

الصميونية التمويدية .كان من المرجو أن يقف العر؟ موقفا حا ما من قرار ترام؟ اجعتراف بالقد

ة عربية للوقوف بوجه التمويد الصميوني

عاصمة للصماينة لكنمم لم يفعلوا .وكان المرجو وه

لكنمم لم يفعلوا أيها .وهم ج يتمكنون أيها هن بقاء اهنلمة العربية على عروشما مقبوس عليه من

قبل الصماينة واهمريكيين .وكم من مرا تحد

الرئي

اهمريكي مباشرا لحكام ال ليج بأنه سيرط عنمم

مللته اهمنية إن هم تمردوا على سياساته ولم يقدموا له اهموال لقاء الحماية.
دعم لالستيطان
والتهييس على الفلس ينيين بمذا اهسلو؟ أو بأي أسلو؟

الصميونية لي

طي القد

ر يشكل دعما لسياسة اجستي ان

طق وانما طي كل أنحاء الهفة الغربية .هذا ناهي عن أن العديد من

الشبا؟ الذين يشعرون أن الحياا تهيس عليمم سيقررون المجرا إلى ب د أ رى وأمريكا تهغ

على بعس الدول لكي تستقبل الفلس ينيين بدون عراقيل.

والقرار السعودي ج يم

الفلس ينيين القا نين طي طلس ين واهردن طق

وانما يم

طلس ينيين يقيمون طي مصر والعراس ولبنان .بعس الفلس ينيين يحملون ولائس سفر ولي

سفر رسمية وهؤجء أيها سي هعون للعقا؟ السعودي.

أيها
جوا اع

الصماينة يبحلون عن اليمود طي العالم بمساعدا الدول ذاع اللقاطة المسيودية (المسيحية و اليمودية)

لتمجيرهم إلى طلس ين وت لبيع دعائم الو ن القومي اليمودي ونحن نرى طي تلبيع الفلس ينيين
دطاعا عن حقوقمم سواء على أرس طلس ين أو على أرس الجوار عبئا على كاهلنا يج؟ أن
نت لص منه .وحتى ج نللم السعودية ج بد من القول إن من يوق على اتفاس أوسلو ويعترف

بالكيان الصميوني ج يريد حس عودا وج يريد حقوقا ممما قال طي ا ع م عك

ذل .

موقع "عربي 2018/9/27 ،"21
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 .11مع "إسرائيل" مائة في المائة
وائل قنديل
قال ترام؟ طي اجتماعاع اهمم المتحدا :نحن م "إسرائيل" مائة طي المائة.
وقال السيسي طي نيويور ما مهمونه :م ترام؟ مائة طي المائة.

بينما قال مص فى الفقي أحد رجال السيسي طي ذل "إن ترام؟ هو أكلر الوجوً اهمريكية ارتبا ا

ب سرائيل طي التارين واعتمادا على اللوبي اليمودي طمو لم يقصر م إسرائيل و نس "أونروا" ونقل

السفارا اهمريكية إلى القد ".
ال

صة إن السيسي م الكيان الصميوني مائة بالمائة وقد تجلى ذل طي حالة السرور والحبور

التي سكنع م محه وهو يلتقي رئي

ذاته للعام اللاني على التوالي ناهي

حكومة اجحت ل الصميوني علن ا للمرا اللانية طي المكان
عن اللقاءاع السرية المتعددا واجتصال الماتفي بينمما

مرتين أسبوعيا على اهقل وطقا لما تؤكد عليه الدوائر السياسية وا ع مية الصميونية.

"كان أطهل اجتما حهرته طي حياتي نتائجه ستؤلر على الواق طي الشرس اهوس "هكذا علس الو ير
الصميوني الذي حهر لقاء السيسي  -نتنياهو طي نيويور

طق من لقاء الدقائس ال م
لمذا طق

والذي ال ساعتين كاملتين بعد يوم واحد

بين ت ارم؟ والسيسي الذي بانع طيه ع ماع اجمت اج الكامل بينمما.

يحرص عبد الفتا السيسي على الذها؟ إلى نيويور طي كل عام طالمسألة كلما ج

تعدو بالنسبة لما كونما طرصةا سنوية للقاء العلني برئي

الو راء الصميوني وعدا ذل من طقراع هو

من قبيل التفاصيل الصغيرا على هامش الموهو اهسا  :التأكيد على الوجء الكامل للمشرو

اهمريكي ا سرائيلي بوصفه التعويذا السحرية والمسوغ اههم للبقاء طي السل ة ليعود شاه ار
صورً م ترام؟ ونتنياهو طي وجه من يفكر طي معارهته أو يحلم ب احته من الحكم.

تعرف إسرائيل حدود الدور المرسوم له جيدا ويبذل ما طي وسعه ل حتفال بمذً الوليفة المورولة

عن معلمه حسني مبار  :أن يكون جاه ا

وال الوقع لتلبية ال لباع الصادرا من واشن ن وتل

أبي؟ طيما يتعلس بصيغ التسوية أو التصفية الم روحة للقهية الفلس ينية ط ن قال ترام؟

بالدولتين رد السيسي :لبي

وان قال دولة واحدا يمودية بال ب

ج تصور لدي السيسي وج هم يشغله سوى العوائد واهربا

طمو حاهر.

ط و ار للغاية بالدوران طي طل السياسة

اهمريكية وا سرائيلية طمو يقتاع على التبعية حتى وان رجع أبواقه تصيح بأن مصر م السيسي
تقود العالم والحاصل أن بعهمم ي لس التصريحاع كما يشعل أعواد الب ور وي ل

بين الرؤية

السياسية والرقية الشرعية طي سيا ٍ
س من الشعوذا القومية المصنوعة برداءا تلير س رية العالم.

العربي الجديد ،لندن2018/9/28 ،
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 .11مبادرة الرئيس األمريكي فارغة لكن يمكن أن تغير الواقع
حيمي شليف
يمكن اجطتراس بأن معلم العالم سيتعامل بتشك م عملية ا حياء التي نفذها أم

دونالد ترام؟ بصورا

مفاجئة لمفموم "حل الدولتين" بمساعدا هر؟ الجنا من بنيامين نتنياهو .السجل الذي راكمه ترام؟ حتى
ا ن طي الشأن الفلس يني والذي لنتنياهو طهل طيه أيها يبرر الت مين الحذر بأن الحدي

يدور عن

بادرا حسن نية طارغة تمرين رقم  8طي الت ع؟ وع قاع الجممور .إن عدم اللقة الذي لقه ترام؟ طي
الساحة الدولية طي كل ما يتعلس بع قته م الفلس ينيين سيجعل تصريحاته اه يرا تحلى بموجة هح

تلقائية ملل التي أ جلع رئي

الوجياع المتحدا طي الجمعية العمومية لممم المتحدا.

رغم أننا حس؟ ترام؟ ج يمكن أن نفمم طي أي يوم طمن الواهح أن اهمر هذً المرا ج يتعلس
ب لة لسان صدطية أو ومهة صدطية من تيار الوعي للرئي

الذي بشكل عام يسير باستقامة بدون

طلترا إلى تغريداته وتصريحاته .طقد أعلن ترام؟ بصورا مرتبة أن مبادرته للس م طي ال ريس وأنما

ستصل طو ار ولم يقل بصراحة إن المبادرا نفسما ستتهمن

ة تؤدي بالهرورا إلى إقامة دولة

طلس ينية ولكنه حتم ا جدد بذل كونه قد تبنى أ ي ار الموقف اهمريكي المت ذ منذ جورج بوش و وهو
يساري

ر دعم للمرا اهولى تبني حل الدولتين طي .2005

ولكن وطي الوقع الذي كشف طيه ترام؟ أم

طي نيويور عن حبه المتأ ر لحل الدولتين من أجل

أن يرمي للفلس ينيين علمة كما يبدو حرص أيها على التفا ر من جديد بال

واع التي أبعدع

الفلس ينيين عن اولة المفاوهاع منذ البداية .وطي الوقع الذي يقدم طيه للفلس ينيين بادرا حسن
نية سواء لتمدئتمم قبل

ا؟ محمود عبا

طي الجمعية العمومية أو من أجل إغرائه بوقف

المقا عة الشاملة التي طرهوها على مبعوليه ط ن "أنا" ترام؟ ج تمكنه من اجمتنا عن تربيته على
كتفه هو نفسه وبمذا ي ر؟ البشرى الغهة التي أراد جلبما.

بعد ذل
يهغ

ت حد

عن رطعه القد

وبصورا سحرية عن جدول اهعمال كما أنه تبجح كيف أنه

على الفلس ينيين طي المكان الذي يؤلممم طي جيوبمم حتى ي هعوا ويتوسلوا من أجل

العودا .عندما قال قائد القواع البري انية اطلين باركر أقوال بروحية مشابمة عن يمود أرس

إسرائيل ردا على تفجير طندس المل داود تم وصفه بال سامية وأعلن عنه من قبل التنليم السري
اليمودي كش ص يستحس الموع.

لم يرغ؟ نتنياهو طي تدمير عرس من صن معه معروطا .لقد ألمر إشاراع أنه مستعد للسير م
الرئي

حتى لو تهرر من ذل طي الدا ل .نتنياهو ج يرطس است دام مفموم دولة ج سمح هللا

شري ة أن تواطس على أن يقوم جيش أجنبي بغ و أراهيما وأن يقوم بأعمال الدورية طي شوارعما
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ويعتقل موا نيما كلما راس له ذل  .هذا معنى ل؟ إسرائيل للسي را اهمنية على كل المن قة طي
غر؟ نمر اهردن الذي كررً أم

نتنياهو على مسام المراسلين ا سرائيليين .سيكون على

الفلس ينيين أيه ا اجعتراف ب سرائيل كدولة يمودية والتنا ل عن حس العودا و حتى إلى الدولة
الفلس ينية نفسما و واجكتفاء بعاصمة ليسع طي القد  .ج حاجة لبح

اهمني ا سرائيلي الم رو كشر ج يمكن تجاو ً

ذل

ل؟ غير قابل للحركة أص .

حتى السؤال الذي رحه نتنياهو على المراسلين و هل يدور الحدي

ا ن هن ال ل؟

عن دولة ملل إيران أو كوستريكا

و هو براءا موج ا معروطة سبس وتبجح بما طي التقرير الذي أع اً لح ؟ الليكود طي شبا  2017عن

محادلاته م

عماء أست ارليا .هو ينلر الغبار على اهمل بأنه إذا واطقع الدولة الفلس ينية على السير

طي ريس كوستريكا والتنا ل تمام ا عن إنشاء جيش باستلناء قوا شر ية للتعامل م الجرائم المحلية

طسيكون مستعدا للتفكير طي ذكر اجسم الصريح "دولة".
عندما نرب

واحدا م اه رى م ذل

يتبين طو ار أن نتنياهو حتى لمذا لم يكن يقصد حق ا:

كوستريكا تحلى برعاية ودطا طعلي من الوجياع المتحدا ومنلمة دول أمريكا .طي المرا اه يرا التي
أرسلع طيما دولة مجاورا قوا عسكرية ججتيا الحدود من أجل أن تحقس كما يبدو مصالحما اهمنية

ط ن نيكاراغوا وقبل  63سنة اه رع لسحبما بسرعة بل ول ل؟ العفو.

رغم كل ذل ط ن اهمر يتعلس برئي لي واهح ا إذا ما كان مستعدا يجاد إسرائيل على ال ار ة
م رئي حكومة لديه عشراع السنين من التجار؟ طي التمارين اللولبية التي هدطما دط الفلس ينيين
إلى ال اوية وتأجيل سوء المصير للكلماع قيمة .ألقى ترام؟ أم حج ار طي البئر منقوش عليه
"دولتان" وألف حكيم من اليمين طي إسرائيل وطي الوجياع المتحدا الذين سيحاولون طي اهيام القريبة
القادمة المراوغة والتبرير والتحليل والتحفل وسحقه حتى يصبح تراب ا ولكن لن ينجحوا طي إ راجه.
حتى إذا لم تؤد إلى ا تراقاع ط ن أقوال ترام؟ تعيد ال ا؟ السياسي إلى أرس الواق إلى الحل
الوحيد الممكن إلى الصيغة المقبولة على  99طي المئة من المجتم الدولي .إن أيدي ترام؟
وبس اء إلى اتجاً السكة اهصلي .وأقوالمم
ونتنياهو التي أن لع الق ار عن السكة أعادوً أم
هذً ستلقل على اهقل على الحماسة التي ت ايدع مؤ ار طي اليمين وطي إليسار لكل أنوا الحلول
المشوهة :من إقامة دولة واحدا التي ستعرس يمودية إسرائيل لل ر حتى الهم الكامل طي إ ار
حكم ذاتي للفلس ينيين الذي سيمدد ابعما الديمق ار ي .وطي الوقع الذي هما غارقان طيه طي يأ
عميس ط ن ترام؟ ونتنياهو منحا مه مدي اليسار سببا طريدا للسعادا لحلة غير مفاجئة من
اجبتسام بأنمما بالتأكيد سينجحان طي محوً طي اهيام القريبة.
هآرتس 2018/9/27
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 .12كوربن في مرمى سهام "إسرائيل"
كون هالينان
هل يعاني ح ؟ العمال البري اني و عيمه جيريمي كوربن "مشكلة عداء للسامية" أم أن الح ؟

وكوربن مستمدطان من قبل "إسرائيل" وأنصارها طي ال ارج بسب؟ دعممما لحركة المقا عة
الفلس ينية ومعارهتمما ل ستي ان "ا سرائيلي" طي اهراهي الفلس ينية المحتلة

ترغ؟ مجموعة محامين ونش اء اجتماعيين "إسرائيليين" طي معرطة الجوا؟ عن هذا السؤال ولذل

قدموا

لب ا إلى الحكومة البري انية من أجل الحصول على معلوماع بموج؟ قانون حرية

المعلوماع .وكوربن كان دائم ا يه ل بدور قيادي طي المعركة هد العنصرية وقد ساهم بدور ممم
طي إسقا نلام الفصل العنصري طي جنو؟ إطريقيا .وطوس ذل

أيد كوربن قهية الفلس ينيين ودعم

حركتمم لمقا عة "إسرائيل" المادطة رغامما على اجنسحا؟ من اهراهي الفلس ينية المحتلة.

وابتداء من عام  2014شمد ح ؟ العمال تغيي ار سياسي ا جوهري ا إذ ت لى عن المواقف السياسية

الوس ية لرئيسي الو راء السابقين توني بلير وجوردون براون وتبنى مواقف يسارية .كما أن كوربن

عارس بقوا برامج التقشف والت صيص لح ؟ المحاطلين الحاكم التي أيدها كليرون من ممللي

ح ؟ العمال طي البرلمان ودعا إلى تبني برنامج عمالي جذري يتهمن إعادا تأميم ق اعي ال اقة
والمواص ع وهن أموال حكومية طي ق اعي الصحة والتعليم و يادا الهرائ؟ على اهلرياء.

ونتيجة لمذا البرنامج اليساري الذي وهعه كوربن أ ذ ح ؟ العمال يستعيد تأييد ال بقاع الشعبية
حي

انهم إليه مئاع جف الشبان .واليوم أصبح ح ؟ العمال البري اني يهم  600ألف عهو

ما يجعله أكبر ح ؟ طي القارا اهوروبية .وطي انت اباع  2015طا ح ؟ العمال ؟  33مقعدا

إهاطيا طي البرلمان ما حول حكومة ح ؟ المحاطلين إلى حكومة أقلية.

ومنذ أن تولى كوربن قيادا ح به بدأ يواجه هجماع عدائية تتممه بمعاداا السامية أو على اهقل

بالتساهل إ اء معاداا السامية .واتمم أيها بأنه قارن "إسرائيل" بألمانيا النا ية.

وقد وحدع الصحف اليمودية الل

الرئيسية طي بري انيا موقفما هد كوربن وأصدرع إع ن ا

مشترك ا قالع طيه إن هنا ا ن "أ مة عداء للسامية" طي ح ؟ العمال البري اني وأن عيم الح ؟
كوربن هو "تمديد وجودي للحياا اليمودية طي المملكة المتحدا".

ولكن إذا حللنا هذً اجتماماع بموهوعية طسوف يكون من الصع؟ إيجاد أدلة على "أ مة" .وعلى
كل حال تلمر است
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(الحاكم حالي ا) وأن معاداا السامية دا ل ح ؟ العمال انحسرع منذ أن تولى كوربن قيادا الح ؟.
يهاف إلى ذل أن الكلير من اجتماماع الموجمة إلى كوربن إما أنما ملفقة واما أنما محرطة.

وطي الواق

لم يكن كوربن هو الذي قارن "إسرائيل" بالنا يين وانما هو عالم الفي ياء اليمودي

اهلماني  -المولندي هاجو ماير ( ) 2014-1924الذي كان ناش ا سياسي ا معاره ا
"إسرائيل" والذي أعلن ذل

ل حلقة نقاشية نلمع عام  2010وشار طيما ح ؟ العمال.

قامة

وطيما يتعلس باتمام كوربن بأنه أشاد بالمقاتلين الفلس ينيين اهعهاء طي منلمة أيلول اهسود الذين نفذوا
عملية ميونين عام  1972ووه إكلي من ال هور لتكريممم ط ن هذا تحريف لواقعة أن كوربن شار

طي إحياء الهحايا شمداء اجعتداء الجوي "ا سرائيلي" على مقر قيادا منلمة التحرير الفلس ينية طي
تون

عام  1985وهو اجعتداء الذي أسفر عن استشماد  47ش صا واصابة 165

إلى أن مجل

رين .ويشار أيها

اهمن الدولي دان ذل اجعتداء "ا سرائيلي"  -بمواطقة حتى الوجياع المتحدا.

إن كل هذً ا جتماماع ال ائفة التي توجه إلى كوربن إنما هي نتيجة لل ل

بين معاداا "إسرائيل"

ومعاداا السامية .كما تعرس كوربن وج ي ال لمجماع من قبل "إسرائيل" وأنصارها طي ال ارج بسب؟

موقفه الحا م هد التوس اجستي اني "ا سرائيلي" طي اهراهي الفلس ينية المحتلة.

الخليج ،الشارقة2018/9/28 ،
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