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 38 :اتيركاريك

*** 
 

 من عامليها الدوليين في قطاع غزة"األونروا" تسحب عددا    .1
 وكالة األونروا، أن القدس، من 1/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 

، "على ضوء تكرار حوادث مقلقة قررت، يوم االثنين، سحب عدد من موظفيها الدوليين من غزة مؤقتا  
وقال الناطق الرسمي باسم "األونروا" سامي مشعشع، في  أمني لعامليها في القطاع".وذات طابع 

بيان له، إن مدير عمليات "األونروا" في غزة وآخرين من موظفينا الدوليين سيبقون على رأس عملهم، 
 وعمليات "األونروا" في غزة ستستمر دونما انقطاع.
لينا لمضايقات ومنعوا من القيام بمهامهم من قبل وأوضح أنه "صبيحة هذا اليوم تعرض عدد من عام

أفراد احتجوا على اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا كتداعيات ونتيجة للوضع المالي الصعب لألونروا 
وتداعيات ذلك بالتحديد على أنشطة وبرامج الخدمات الطارئة. هذا وقد استهدفت بعض من تصرفات 

وبين أن "هذه التصرفات تأتي بعد أسابيع من االحتجاجات،  .في غزة" األونرواهؤالء األفراد إدارة 
وحوادث تكررت أكثر من مرة مستهدفة عاملين دوليين ومحليين بالرغم من الجهود الجادة التي بذلتها 

 األونروا لحث السلطات على التدخل وضمان توفير الحماية المطلوبة لعاملينا".
المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعامليها ومنشآتها في غزة،  وطالبت "األونروا" باالستجابة لمطالبتها

مؤكدة أن "عدم توفر الحماية واألمان الفاعل يؤثر على خدماتنا الحيوية ألكثر من مليون وثالثمائة 
 ألف الجئ في قطاع غزة".

من كبار أبقت على اثنين فقط األونروا وكالة ، أن رام هللا، من 2/10/2018الحياة، لندن، وأضافت 
وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة  موظفيها، أحدهما مدير عملياتها في القطاع ماتياس شماِله.

أن القرار صدر عن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، عازية إجالء الموظفين التسعة  "الحياة"لـ
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ن أن الخطوة ، وبينهم شماِله. وحذرت ما"ونرو "األتهديدات بالقتل لموظفي  إلىعلى وجه السرعة 
التالية، في حال استمرار التهديدات، ستكون إجالء بقية الموظفين، ما يعني أن كل منظمات األمم 

 المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى سُتجلي موظفيها األجانب من القطاع.
 

 حماس تعتقد أن العالم يلهث وراءهاو  ...األحمد: قادرون على إحباط أي مؤامرة .2
ضـــو اللجنتـــين التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر، والمركزيـــة لحركـــة فـــتح، نائـــب رئـــيس لجنـــة قـــال ع: القـــاهرة

فلســـطين فـــي البرلمـــان العربـــي عـــزام األحمـــد، "إننـــا األقـــدر واألقـــوى علـــى إحبـــاط أي مـــؤامرة تتعـــرض 
قامـــة  اإلســـرائيليبإنهـــاء االحـــتالل  شـــامال   ، إال حـــال  للقضـــية الفلســـطينية، ولـــن يكـــون هنـــاك أي حـــل   وا 

وأضــاف األحمــد، فــي تصــريحات لــه، يــوم االثنــين، عقــب اختتــام أعمــال  ة الفلســطينية المســتقلة".الدولــ
اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، الذي ترأسه رئيس البرلمـان العربـي مشـعل السـلمي، أن 

مريكـي ، والموقـف األ"صفقة القـرنـ"اللجنة أقرت خطة تحرك فيما يتعلق بضرورة التصدي لما تسمى بـ
الخطيــر بشــأن القــدس، والالجئــين، وقــانون القوميــة اليهــودي العنصــري، حيــث ســيكون حــراك إعالمــي 

 على المستوى العربي والدولي واإلقليمي مع البرلمانات الدولية بهذا الشأن.
حول مستجدات القضية الفلسطينية خاصة فيمـا  ومفصال   شامال   وقدم األحمد، خالل االجتماع، تقريرا  

التأكيــد أن االنقســام هــو فعــل  لــق باســتمرار االنقســام وضــرورة تحقيــق الوحــدة الفلســطينية، حيــث تــم  يتع
أن حركــة حمــاس انجــرت، ومــا  فلســطيني، مضــيفا   -إقليمــي ودولــي ولــيس كمــا يشــاع أنــه فلســطيني 

ات وقــرار إبــالل لجنــة فلســطين بالبرلمــان بقبولنــا بمــا وقــع مــن اتفاقيــ وأكــد أنــه تــم   زالــت، وراء االنقســام.
لعـودة األمـور كمـا كانـت عليـه قبـل  15/6/2007جامعة الدول العربية الذي اتخذ صـبا  يـوم االنقسـام 

على أن الذي يقسم وطنه هو خائن. وأشار إلى أن حماس تعتقد أن العالم يلهث  ، مشددا  14/6/2007
 ."صفقة القرن"ـاإلنساني الذي حاولت أمريكا وقوى أخرى أن تربطه ب وراءها تحت شعار الحل  

وقــال: "إن تــداعيات خطــاب الــرئيس محمــود عبــاس فــي األمــم المتحــدة الحقيقيــة ســتظهر عقــب انعقــاد 
 "....المجلس المركزي الفلسطيني

 1/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كدولة تنتهك حقوق األطفال "إسرائيل"عريقات يطالب األمم المتحدة بإدراج  .3
طالـب أمـين ســر اللجنـة التنفيذيــة لمنظمـة التحريـر الفلســطينية صـائب عريقــات األمـم المتحــدة  :رام هللا
كدولة تنتهك حقوق األطفال في التقرير السـنوي لألمـم المتحـدة حـول األطفـال والنـزاع  "إسرائيل"بإدراج 

 "إسـرائيل"يـرة السـتهداف المسلح، باعتباره أحد األدوات المتاحة لألمم المتحدة والمبنية على األدلة الكث
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ـــــذي قدمـــــه األمـــــين العـــــام بشـــــأن هـــــذه المســـــألة فـــــي  لألطفـــــال الفلســـــطينيين، إضـــــافة إلـــــى التقريـــــر ال
وأكــــد عريقــــات فــــي رســــالة رســــمية وجههــــا إلــــى األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة أنطونيــــو  .14/8/2018

طفال الفلسطينيين األبرياء ، السلطة القائمة باالحتالل، األ"إسرائيل"على استهداف  غوتيرس، احتجاجا  
باالغتيـــال والقـــنا المباشـــر، وأن هـــذه الخطـــوة األساســـية تنســـجم مـــع طلبنـــا العاجـــل للحمايـــة الدوليـــة 

اليوميــة التـي يقــوم بهـا االحـتالل والمســتوطنين ضـد أبنــاء  االنتهاكـاتوبـين  لسـكان فلسـطين المــدنيين.
المسـتوطنين واإلذالل الـذي تمارسـه قـوات ن الهجمات المنظمة من قبـل أ الشعب الفلسطيني، موضحا  

ا يزالـوا مـطفـال  فلسـطينيا   350االحتالل هـي حقيقـة يوميـة يعايشـها أطفالنـا، باإلضـافة إلـى وجـود نحـو 
يقبعــون فــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلية، والــذي ال يعامــل أي مــنهم وفقــا  ألي معــايير دوليــة، حيــث 

تستمر في حرمان األطفال الفلسطينيين، مـن طفـولتهم كمـا  أنهاتعر ض عدد كبير منهم للتعذيب. كما 
ن انتهاكاتهـــا الصـــارخة وعـــدم احترامهـــا لقـــرارات األمـــم المتحـــدة  تـــنا عليهـــا اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، وا 

 والقانون الدولي والمعاهدات الدولية.
 1/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وسينتصر في وجه العنصرية اإلسرائيليةالزعنون: شعبنا موحد وصامد  .4

ــــ أكــــد رئــــيس المجلــــس الــــوطني الفلســــطيني ســــليم الزعنــــون أن الشــــعب : منيــــر عبــــد الــــرحمن -ان عم 
الفلســطيني موحــد فــي رفضــه ومقاومتــه لمــا يســمى بقــانون "الدولــة القوميــة" الــذي يســتهدف حــق تقريــر 

 التي يعيشها عليها منذ آالف السنيين.الشعب الفلسطيني في أرضه  ووجود ،وتاريخ المصير والعودة،
لقـانون، ابهـذا  في تصريح صحفي يوم االثنين بمناسبة اإلضراب الشامل والعام تنديدا   ،وشدد الزعنون

 أن الشعب الفلسطيني سينتصر على دعاة العنصـرية فـي دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي، وسـيبقى صـامدا  
الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها  لى حق  وأكد الزعنون ع في أرضه ويقرر مصيره عليها.

بموجب القانون الدولي والقـرار  ومكفوال   ، محميا  مقدسا   بقوة السال  واإلرهاب اإلسرائيلي، باعتباره "حقا  
، وال يمكــن لمثــل هــذه القــوانين العنصــرية أن تلليــه، وسيفشــل هــذا القــانون مثلمــا فشــلت 194 األممــي

 ".1948ية اإلسرائيلية التي يشرِ عها في تكرار نكبة العام الممارسات العنصر 
 1/10/2018 ،القدس، القدس

 
 خطوة لبناء "دولة الهيكل" المزعوم "قانون القومّية"تيسير خالد:  .5

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالـد: "إن قـانون القوميـة اإلسـرائيلي يشـكل  :نابلس
يـوم األحـد وذك ـر خالـد فـي بيـان صـحفي  التحـول إلـى دولـة الهيكـل الثالـث".خطوة واسعة علـى طريـق 
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، أشاد فيه باإلضراب الشعبي الشامل رفضـا  لقـانون القوميـة، بسلسـلة القـوانين والسياسـات 30/9/2018
العنصـــرية، التـــي كانـــت الســـبب فـــي خـــراب ودمـــار ألمانيـــا علـــى أيـــدي حـــزب "الـــرايخ" النـــازي وقوانينـــه 

 وسياساته.
 1/10/2018 ،الين أونطين فلس

 
 ن التصعيد المستمر والمتواصل ضّد الشعب الفلسطيني والمقدساتيدتالحكومة الفلسطينية  .6

رام هللا: دانـــت الحكومــــة الفلســـطينية "التصــــعيد المســــتمر والمتواصـــل" الــــذي تقـــوده حكومــــة االحــــتالل 
فـي  ،حكومة يوسف المحمودوقال المتحدث باسم ال الشعب الفلسطيني والمقدسات. والمستوطنون ضد  
عاصمتنا المحتلـة وِفـي القلـب  "إن نهج التصعيد الذي تنتهجه حكومة االحتالل ضد   :تصريح صحفي

منهـــــا المســـــجد األقصـــــى المبـــــارك وســـــائر أنحـــــاء أرضـــــنا الفلســـــطينية بمشـــــاركة عناصـــــرها وجنودهـــــا 
رة تسـتهدف أبنـاء والمستوطنين، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطـاع غـزة، يشـكل هجمـة خطيـ

ــــوطني". ــــة للمســــجد األقصــــى  شــــعبنا ووجــــوده ال ــــة باالقتحامــــات اليومي وأكــــد أن هــــذه الهجمــــة المتمث ل
واالقتحامــــات األخــــرى الموازيــــة للمــــدن والبلــــدات والقــــرى والمخيمــــات، ومالحقــــة المــــواطنين واعتقــــالهم 

طــالق النــار علــيهم "تســير وفــق مخطــط احتاللــي شــامل لفــرض مزيــد مــن الهيمنــ ة وترســيخ االحــتالل وا 
 وتنفيذ مخططات االستيطان والتهجير ومصادرة وسرقة أرضنا الفلسطينية". 

 2/10/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 تقديرات إسرائيلية: اإلحباط من "التسوية" وغياب عباس قد يفجران الضفة الغربية .7
التــي تضــفي صــدقية  رصــد قــادة عســكريون ومعلقــون وبــاحثون فــي تــل أبيــب العوامــل: صــالح النعــامي

يزنكوت، بشأن إمكانيـة آعلى التحذيرات التي أطلقها مؤخرا  رئيس هيئة أركان جيش االحتالل، غادي 
انفجــار األوضــاع األمنيــة فــي الضــفة اللربيــة. وأجمــع معلقــون علــى أن أهــم األســباب التــي قــد تفضــي 

الضفة اللربية تتمثل بتعرض  إلى وضع نهاية لحالة الهدوء النسبي الذي تشهده األوضاع األمنية في
مكانيــة غيــاب رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس عــن المشــهد  المقدســات اإلســالمية للمــس، وا 
العام، إلى جانب تأثيرات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس األمريكي، دونالـد ترامـب، علـى السـلطة 

ق لـــ"لواء األبحــاث" فــي شــعبة االســتخبارات وأوضــح الجنــرال إيلــي بــن مئيــر، القائــد الســاب الفلســطينية. 
العسكرية، أن تواصل تراجع مكانة السلطة الفلسـطينية فـي الضـفة يمثـل وصـفة لـدفع الفلسـطينيين فـي 

أشار بـن  ،. وفي مقال نشرته صحيفة معاريف"إسرائيل" الضفة إلى االنخراط في موجات "عنف" ضد  
تها الضـفة تمثـل أحـد مظـاهر اإلحبـاط الـذي يعيشـه مئير إلى أن عمليات الطعن بالسكاكين التي شهد
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الفلسطينيون هناك، مشددا  على أن لدى األجهزة األمنية التابعة للسلطة معطيات ومؤشرات تدل على 
عـن السـاحة سـيمثل أهـم عوامـل التصـعيد  عبـاسأن هذا اإلحبـاط يتسـع ويتمـد د. وذكـر إلـى أن غيـاب 

يناريوهات يتمثــل فــي أن يمه ــد غيــاب عبــاس الســاحة لصــعود ، مشــيرا  إلــى أن أســوأ الســ"إســرائيل" ضــد  
وحـذر المتحـدث ذاتـه مـن أن تراجـع مكانـة  "المتطرفين وحركة حماس لتولي زمام األمور" في الضـفة.

 "إســـرائيل"الســلطة الفلســطينية جعـــل عبــاس يبــدي حساســـية كبيــرة ألي حـــديث عــن مســار تهدئـــة بــين 
ســتحققها الحركــة فــي هــذا المســار ســتكون دلــيال  علــى أن وحمــاس، علــى اعتبــار أن اإلنجــازات التــي 

 الفلسطينيين يحققون عبر المقاومة أكبر مما حققته لهم المفاوضات. 
نشــــطاء المقاومــــة  وكــــان عيــــران نيــــف، قائــــد وحــــدة "شــــاحام" المســــؤولة عــــن تنفيــــذ االعتقــــاالت ضــــد  

اعة إلحبــاط العمليــات، إلــى الفلســطينية فــي الضــفة، قــد أك ــد أن جــيش االحــتالل يعمــل علــى مــدار الســ
جانــب "انشــلاله الــدؤوب" بمعالجــة األحــداث المتالحقــة حتــى ال تفضــي إلــى تفجــر موجــة جديــدة مــن 

مصـــدر التهديـــد  عـــد  ال، يـــوم الجمعـــة الماضـــي، عـــن نيـــف قولـــه إن حمـــاس تُ االعمليـــات. ونقـــل موقـــع و 
حـق الحركـة ونشـطاءها علـى الرئيس في الضفة، مشيرا  إلى أن كال   من جيش ومخابرات االحـتالل يال

ساعة في اليوم، على مدار سبعة أيام في األسبوع، دقيقة بدقيقة، نحـن ننطلـق مـن افتـراض  24مدى "
مفــاده بــأن "حمــاس" معنيــة بتنفيــذ عمليــات، حتــى لــو لــم تقــل ذلــك، فالحركــة تواصــل محاوالتهــا لتنفيــذ 

 تية في الضفة".العمليات على الرغم من أننا عملنا على تدمير كل بناها التح
عـن أملـه  مباشرة بعد وفاته، معربا   واعتبر أن غياب أبو مازن سيمثل "السيناريو األكثر قسوة"، تحديدا  

فــي أن تــتمكن المؤسســة العســكرية اإلســرائيلية مــن احتــواء تــداعيات هــذا التطــور. وأوضــح أن األمــور 
ي المــس بالمقدســات والرمــوز التــي ستســهم فــي إشــعال األوضــاع األمنيــة بشــكل كبيــر تتمثــل أيضــا فــ

 اإلسالمية، مثل المس بالمسجد األقصى، أو أن تتم محاولة تمرير حل يتجاوز الالجئين والقدس.
فـــي الضـــفة "مثيـــر للقلـــق"، مشـــيرا  إلـــى أن جـــيش االحـــتالل  واســـتدرك بـــالقول إن الواقـــع األمنـــي حاليـــا  

عمليـات أو محـاوالت لتنفيـذ عمليـات  8-4، "ويتم تنفيذ 2017عملية خالل عام  800اإلسرائيلي أحبط 
في الشهر، وفي كل ليلة نعمل على إحباط عمليات ال تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب تـوفر المعلومـات 

 االستخبارية".
وســبق للبرفســور منــاحيم كاليــن، المحاضـــر فــي جامعــة "بــار إيـــالن"، أن حــذ ر مــن أن طــابع النظـــام 

أهـم عوامـل اإلحبـاط التـي تشـجع الفلسـطينيين فـي الضـفة  السياسي الـذي يـديره عبـاس فـي الضـفة يعـد  
ـن محمـود عبـاس  على "العنف". وفي مقال نشره موقع "محادثة محلية" قبل أيام، كتب كالين: "لقد دش 
نظاما استبداديا، ونجـح فـي تحطـيم المجتمـع الفلسـطيني ودمـر مؤسسـاته السياسـية التـي تشـكلت أثنـاء 

 ألجهزة األمنية التي تتعاون مع إسرائيل". حكم عرفات، هو يعتمد فقط على ا
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ـــع مـــع  مكانيـــة التطبي وحـــذ ر مـــن أن "هـــذا الواقـــع جعـــل الجيـــل الفلســـطيني الصـــاعد يكفـــر بالتســـوية وا 
إســرائيل"، مشــددا علــى أن "مــا يعــزز دافعيــة الفلســطينيين لســلوك العنــف حقيقــة أن الجيــل اإلســرائيلي 

 فلسطينيين وممارسة األذى ضدهم"، وفق قوله.الصاعد ال يؤمن إال بمزيد من التسلط على ال
 1/10/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 ُتحذر من تداول نسخ محّرفة للمنهاج الفلسطيني الفلسطينية التعليموزارة  .8

مــــن تـــداول بعــــض الناشـــطين علــــى وســــائل  الفلســـطيني حـــذرت وزارة التربيــــة والتعلـــيم العــــالي :رام هللا
ة واألخـــرى نســـخا  محرفـــة ومـــزورة مـــن المنهـــاج الفلســـطيني أو بعـــض التواصـــل االجتمـــاعي بـــين الفينـــ

، أن اإلثنـــين فـــي بيـــان صـــحفي، يـــوم، وأوضـــحت الـــوزارة أجزائـــه، خاصـــة  فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة.
االحــتالل يحــاول ضــمن حملتــه "الشرســة" ضــد قطــاع التعلــيم الفلســطيني تحريــف المنهــاج الفلســطيني 

ودعـت الـوزارة الجميـع إلـى تـوخي الدقـة وعـدم التعامـل مـع  ريته.إلضفاء الشرعية على احتالله وعنصـ
 هــذه النســخ المحرفــة، مؤكــدة  أن كتــب المنهــاج الفلســطيني متاحــة، وباإلمكــان التحقــق منهــا بســهولة.
وشــــددت علــــى أن الهويــــة الوطنيــــة للشــــعب الفلســــطيني محميــــة بموجــــب اإلطــــار المراجعــــي للمنهــــاج 

 الفلسطيني. 
 1/10/2018 ،الين أونفلسطين 

 
 "المنظمة"حماس تقبل بتأجيل حسم ملفات وتصر على ربط السالح بدخول "الشرق األوسط":  .9

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق األوسط"، إن المسؤولين المصريين : كفا  زبون - رام هللا
خرى، نجحوا في حلحلة موقف "حماس" في قضايا متعلقة بالمصالحة، وتفهموا مواقفها في قضايا أ

بانتظار جولة حوار أخرى مع وفد حركة فتح. وبحسب المصادر، تعمل مصر على اتفاق المصالحة 
بقاعدة خطوة ستأتي بخطوة، )تسليم غزة مثال  سيأتي برفع العقوبات(، باعتبار أن الطرفين متمسكان 

ة رفع بطلباتهما في قضايا يمكن حسمها مع الوقت. وأكدت المصادر أن "حماس" أصرت على مسأل
العقوبات عن قطاع غزة، مقابل تسليم الحكومة، وعدلت موقفها في قضايا أخرى، مثل تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، على أن يتفق على تشكيلها الحقا ، بعد تسلم الحكومة وليس فورا . وطلبت 

مرهم االتفاق على دفعات محددة لموظفيها، وليس دمجا  فوريا  أو رواتب كاملة، لحين أن تبت في أ
نما بعد إعادة "إصال "  اللجنة اإلدارية. ووافقت على إخضاع السال  لنقاٍش لكن ليس اآلن، وا 

جراء انتخابات تشارك فيها "حماس".  منظمة التحرير الفلسطينية، وا 
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وأضافت المصادر أن "حماس" أبللت المصريين أنها "توافق على تسليم قطاع غزة والجباية، شرط 
ولة عن كل احتياجات القطاع، وال تلجأ إلقصاء موظفي الحركة وأصحاب أن تصبح الحكومة مسؤ 

وبحسب المصادر، فإن "حماس" تكون بهذه المواقف أبدت مرونة بسيطة بقبول  المناصب العليا".
وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين تفهموا إلى حد ما مواقف "حماس".  تأجيل بعض القضايا.

ين قادة "حماس" ومسؤولي المخابرات المصرية، أول من أمس، األحد، نحو واستمر االجتماع األول ب
 ساعات، ويفترض أنه استؤنف في وقت متأخر أمس. 7

وطلب المصريون من حماس التريث. وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين قدموا نصائح لقادة 
ى تصعيد كبير أو أي "حماس" بضرورة تجنب حرب محتملة، وأضافت: قالوا لهم أال يتجهوا إل

مظاهرة عسكرية قرب الحدود منعا  لحرب محتملة... فالوضع ال يحتمل حربا  أخرى، ويجب التحرك 
  بعناية وحذر شديدين.

 2/10/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 فيما يخص عالقتها االستراتيجية مع حماس ا  دجدي ا  فأضافت ملمصر الدعاليس:  .01
لدعاليس، نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس غزة، إن قال عصام ا أشرف الهور: - غزة

حركته لديها الرغبة في أن تكون هناك مصالحة حقيقية تقوم على قاعدة "الشراكة الوطنية"، وأن تلتزم 
وأوضح أن الزيارة التي يقوم بها حاليا وفد من الحركة للقاهرة، تأتي في  .2011فتح بتطبيق تفاهمات 

على استمرار مساعي مصر للتهدئة، التي تعد أحد أطرافها األساسية، إضافة لتأكيدها سياق التأكيد 
على استمرار الجهود المتعلقة برعاية المصالحة، الفتا إلى أن مصر أضافت ملف ا جديد ا فيما يخا 

وكشف الدعاليس محددات الحركة الستئناف ملف المصالحة مع  "عالقتها االستراتيجية مع حماس".
وتتمثل بـ"رفع العقوبات" عن غزة، والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وكذلك التوجه  فتح،

 لتشكيل مجلس وطني توافقي، كون حماس ال تقبل بالحالي.
 2/10/2018، لندن، القدس العربي

 
 على عباس بيع غزة بالمزاد العلني حتى يتمكن من اإلنفاق على الضفة أقترح :رباح مهنا .00

عضو المكتب السياسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ربا  مهنا، إن رئيس السلطة قال : غزة
محمود عباس أبلغ بعض الرسميين العرب عندما راجعوه وطلبوا منه وقف اإلجراءات العقابية ضد 

وأضاف مهنا في تدوينة له عبر "فيسبوك"  قطاع غزة أنه لم يتخذ أي إجراءات عقابية ضد غزة.
عباس أخبرهم أن ما تم كان من إجراءات كان بسبب األزمة المالية التي تمر بها  أمس األحد، أن
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وتابع مهنا: "أقتر  على  السلطة، متسائال : "هل األزمة المالية مست موازنة غزة دون الضفة ؟!".
الرئيس أبو مازن بيع غزة بالمزاد العلني حتى يتمكن من اإلنفاق على الضفة ليعيش أهلنا في الضفة 

 خاصة المسؤولين من رجاالت السلطة حياة رغيدة".و 
 1/10/2018، الين أونفلسطين 

 
 منهجية التفاوض تورط الشعب الفلسطينيو  تهديد عباس لغزة معيب"الشعبية":  .02

شعبية لتحرير فلسطين ربا  مهنا، رئيس للجبهة الدعا عضو المكتب السياسي  نبيل سنونو: - غزة
ل "أوسلو" بالوحدة الوطنية وانتهاج نهج مقاوم لتحقيق األهداف السلطة محمود عباس إلى استبدا

 الوطنية، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس السلطة الثمانيني أن يلير منهجيته بعد أن ثبت فشلها.
وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": إن منهجية التفاوض وما يسمى "السالم" التي يتبعها عباس أثبتت 

 عب الفلسطيني وقضيته بكثير من المصاعب.األيام خطأها، وهي تورط الش
وأكد أن منهج التفاوض الذي يطرحه عباس "غير سليم"، معربا عن أسفه لكون األخير مصمما 

وشدد مهنا على ضرورة رفع اإلجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة منذ  عليه.
اع دون الضفة اللربية، وتأخير ، وتشمل الخصم من رواتب موظفيها في القط2017مارس/آذار 

ووصف تهديد عباس للزة  صرفها، كما تمس مجاالت حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.
وأوضح أن الفصائل ومنها "الشعبية"  بأنه "شيء خطأ ومعيب وما كان يجب أن يقول هذا الكالم".
ا إذا كانت هناك مواعيد محددة وعم تراقب ما يحدث فيما يتعلق بتهديد رئيس السلطة لقطاع غزة.

 لجولة مباحثات بشأن المصالحة في القاهرة، قال مهنا: ليس هناك شيء محدد.
 1/10/2018، الين أونفلسطين 

 
 "صفقة العصر"التعويل على "بقايا أوسلو" ال ُيمّكن من مجابهة ": الديموقراطية" .03

طالل أبو ، قراطية لتحرير فلسطينالديمو للجبهة  هاجم عضو المكتب السياسي نبيل سنونو: - غزة
وقال أبو  "أوسلو" واصفا إياه بأنه "بائس" لم يجلب سوى الكوارث ومطلوب تجاوزه.اتفاق ظريفة 

ظريفة لصحيفة "فلسطين": كان من المفترض أن يتكئ خطاب رئيس السلطة محمود عباس على 
، والتحلل من التزامات "أوسلو" خطوات عملية، ذاكرا منها سحب اعتراف منظمة التحرير بـ)إسرائيل(

نهاء العمل ببروتوكول باريس االقتصادي وعدم العودة إلى عملية التسوية  ووقف التنسيق األمني وا 
على ذات األسس التي كانت قائمة عليها، مبينا أنها "مضيعة للوقت" وتلطي على جرائم االحتالل 
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وسلو" ال ُيمك ن من مجابهة "صفقة العصر" وأضاف أن التعويل على "بقايا أ بحق الشعب الفلسطيني.
 التي تعدها اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو ظريفة أنه كان ينبلي اتخاذ موقف حاسم وجازم لقطع كل العالقات مع الواليات المتحدة 
للزة، مبينا أنه "لم يكن موفقا ال وجدد أبو ظريفة رفض تهديد عباس  كونها ليست طرفا نزيها.

 بالمضمون وال بالكلمات"، وأن التهديد يجب أن يكون ألمريكا و)إسرائيل( وليس ألطراف فلسطينية.
 1/10/2018، الين أونفلسطين 

 

 مصادر لـ"القدس": صفقة تبادل األسرى ليست على طاولة حوارات القاهرة .04
الثنين، إن قضية صفقة تبادل األسرى بين حركة قالت مصادر فلسطينية مطلعة، يوم ا :القاهرة

 حماس واالحتالل اإلسرائيلي ليست على طاولة حوارات القاهرة الحالية.
وأوضحت المصادر في حديث لـ"القدس"، أن اللقاءات في القاهرة تتركز باألساس على ملف 

لتهدئة ال زال عالقا وبينت المصادر أن ملف ا المصالحة الفلسطينية، وال تتعلق بأي ملفات أخرى.
وال توجد فيه أية تطورات يمكن بحثها حاليا بانتظار الموقف اإلسرائيلي المتعنت، في حين أن ملف 
المصالحة يتم البحث عبر مصر في خيارات لتقريب وجهات النظر بين حماس وفتح، ولكن األمور 

يكون مسارا منفصال عن باقي ولفتت المصادر، إلى أن مسار صفقة التبادل س ما زالت تراو  مكانها.
المسارات ولن يتم ربطه بالتهدئة، مبينة  أن حركة حماس مصرة على صفقة مشرفة تماثل صفقة 

 الجندي جلعاد شاليط أو أفضل منها من حيث عدد األسرى الذين سيطلق سراحهم.
بادل، وأشارت إلى أن الحركة ال زالت متمسكة بشروطها قبل بدء أي مفاوضات جدية لصفقة الت

 وأبرزها اإلفراج عن جميع أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم، والتزام إسرائيل ببنود تلك الصفقة.
ونفت المصادر أن تكون هناك أي عالقة للوفود األجنبية التي زارت غزة مؤخرا بقضية صفقة 

 التبادل.
 1/10/2018القدس، القدس، 

 
 شل كل محاوالت التهويدك أهل الخان األحمر بأرضهم سيف: تمسّ حماس .05

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن معركة شعبنا الفلسطيني اليوم في الخان األحمر ضد 
االحتالل واالستيطان، هي استمرار لنضال شعبنا ضد سياسة الترحيل التي يمارسها االحتالل حتى 

سناد شعبنا لهم، وأكد قاسم أن تمسك أهل الخان األ من قبل إقامة كيانه المزعوم. حمر بأرضهم، وا 
سيفشل كل محاوالت التهويد، فاألرض ستبقى فلسطينية عربية، ولن تفلح كل محاوالت التزييف 
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وأضاف أن شعبنا سيظل يقاتل على أرضه ومن أجلها، فهي  الصهيونية في تليير حقائق التاريخ.
ليجمع فيها المستوطنين من لب الصراع مع المحتل الذي استولى على األرض وهجر شعبنا منها، 

 شتات األرض، في أكبر وأوضح عملية سرقة في التاريخ.
 1/10/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 جديدا   حبيب: مسيرات العودة ستستمر وسنبتكر كل يوم أسلوبا   .06

قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة القيادي في الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، ة: غز 
يرات العودة وكسر الحصار ستستمر، وسنبتكر كل يوم أسلوبا جديدا في مواجهة االحتالل "إن مس

وأضاف حبيب خالل مهرجان أقيم على شاطئ بحر بيت الهيا شمال قطاع غزة،" يجب  اإلسرائيلي".
وتابع "إن المقاومة  أن نحافظ على حالة االشتباك الدائم مع االحتالل إلى أن تتحقق أهدافنا".

 ة، بما فيها مسيرات العودة والتي هي شكال من أشكال المقاومة واإلبداع في مواجهة االحتالل".مستمر 
 1/10/2018، الين أونفلسطين 

 
 "الوقائي" يعتقل قيادي في حماس من الخليل .07

اعتقل جهاز الوقائي التابع لسلطة رام هللا، مساء اليوم االثنين، القيادي في حركة حماس عبد : الخليل
وكان الوقائي قد استدعى قعقور للمقابلة صبا  اليوم  قعقور من بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل.هللا 

والقيادي عبد هللا قعقور أحد مرشحي قائمة التليير واإلصال  في انتخابات  االثنين، ثم اعتقله.
سابق في ، وهو من القيادات اإلسالمية المعروفة في الخليل، وأسير 2006المجلس التشريعي عام 

 سجون االحتالل، ومعتقل عدة مرات في سجون أجهزة السلطة.
 1/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومةمن الضفة  فلسطينيا   21االحتالل يعتقل  .08

عقب دهم  مواطنا فلسطينيا، 21اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم الثالثاء، : رام هللا
وأفاد تقرير صادر عن جيش  منازلهم وتفتيشها في أنحاء متفرقة من الضفة اللربية المحتلة.

فلسطينيا  ممن وصفهم بـ "المطلوبين"، بزعم ممارسة  21االحتالل، الثالثاء، بأن قواته اعتقلت 
الماضية  وطالت االعتقاالت الليلة نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد قوات االحتالل والمستوطنين.

فلسطينيْين من طولكم )شمال القدس المحتلة(، واثنين من بلدتي "جلقموس" و"ميثلون" بجنين 
)شماال(، وشابين من بلدتي " أبو ديس" و"حزما" بالقدس المحتلة، وآخر من "بيت أمر" قضاء الخليل 
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ن، تخللها اقتحام ونفذ جيش االحتالل فجر اليوم مداهمات في طولكرم والقدس والخليل وجني )جنوبا(.
 عدد من المنازل وتفتيشها، وتسيير دوريات عسكرية في شوارعها.

 2/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "أمر سخيف" "إسرائيلـ"نتنياهو: محاولة ربط هجوم األهواز ب .09
إسرائيل  ، يوم االثنين، بأن محاولة إيران ربطنتنياهوقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين  :بيبأتل 

 بهجوم إرهابي في جنوب البالد "أمر سخيف"
بوقوف المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية وراء هجوم استهدف االسبوع  إيرانجاء ذلك ردا على اتهام 

 الماضي عرضا عسكريا في مدينة االهواز جنوب البالد.
 في أطلقت التيى الصواريخ قد ُكتبت عل إلسرائيلوقال نتنياهو يوم االثنين "حقيقة أن عبارة الموت 

 "يديعوت احرونوت". "، بحسب صحيفةشيءيثبت كل  ةسوري
 1/10/2018القدس، القدس، 

 

 نتنياهو يرد على الخارجية اللبنانية: تغطية على حزب هللا .21
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هاجم مساء يوم ، أن 1/10/2018، 48عرب ذكر موقع 

 مة اللبنانية، وادعى أنها تضحي بسالمة مواطنيها من أجل التلطية على حزب هللا.اإلثنين، الحكو 
وقال نتنياهو، الذي ادعى في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه يوجد قرب مطار بيروت 
مصنع تابع لحزب هللا يعمل على رفع مستوى دقة الصواريخ، إنه "من المؤسف أن الحكومة اللبنانية 

ضحي بسالمة مواطنيها من أجل التلطية على حزب هللا، الذي أخذ لبنان رهينة لعدوانه ضد ت
 إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن وزير الخارجية اللبناني أخذ السفراء إلى ملعب كرة القدم، لكنه "امتنع عن أخذهم 
 دقيقة".إلى المصنع المقام تحت األرض قرب الملعب إلنتاج الصواريخ ال

 المتحد ث باسم جيش العدو اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن 1/10/2018المستقبل، بيروت، وأضافت 
ه في تلريدة عبر حسابه على "توتير"، إلى وزير الخارجية والملتربين في حكومة تصريف  ،توج 

و بدك .. إن و ش.األعمال جبران باسيل بالقول: "حضرة وزير الخارجية بحكومة تصريف األعمال
تقول يا باسيل للسفرا؟ المفروض أول شي توقف إرهاب حزب هللا وتسحب سالحه من قرب مطار 
بيروت؟ فحصت منيح إذا الحزب اإللهي بعدو مستملك المواقع اللي كشفنالكو عنا أو على عينك يا 



 
 
 
 

 

 15 ص             4751 العدد:             10/2/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

ؤتمر تاجر؟". ويأتي كالم أدرعي ردا  على دعوة باسيل للسفراء العرب واألجانب في لبنان إلى م
 صحافي سيعقده ردا  على كالم رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

       

 الجمهور العربي ضدّ اإلسرائيلي جبارين: اإلضراب رسالة لرفض التمييز  .20
قال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست يوسف جبارين، اليوم االثنين، إن  :الناصرة

األراضي الفلسطينية وخاصة  الخط األخضر هدفه بعث رسالة للتأكيد  "اإلضراب الشامل في كافة
ونقلت القناة العبرية العاشرة عن جبارين  على مقاومة السكان لكل محاوالت التمييز والعنصرية".

وعبر جبارين  قوله، إن "اإلضراب رسالة لرفض مواصلة التمييز والعنصرية ضد الجمهور العربي".
 نين العرب درجة أدنى من المواطنة كدرجة ثانية أو ثالثة"، بحسب وصفه.عن رفضه "منح المواط

وقال: "نحن نولد في هذا البلد، وسنقاتل من أجل المساواة المدنية الوطنية الكاملة والمواطنة 
 المتساوية للجميع".

 1/10/2018القدس، القدس، 
 

 بي دي أس"مقالع سليمان": ذراع إسرائيلية لمواجهة  .22
ومة اإلسرائيلية مشروعا أطلقت عليه اسم "كيالع شلومو" )مقالع سليمان(، ليشكل الذراع أقامت الحك

التي يتوالها وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان. ويهدف هذا  االستراتيجيةالمدنية لوزارة الشؤون 
طعة المشروع إلى تنفيذ ما يصفه العاملون فيه بـ"أنشطة وعي الجماهير"، وهي أنشطة ضد حركة مقا

( وأنشطة مناهضة لسياسة إسرائيل BDSإسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها )
و"مقالع سليمان" اإلفصا  عن  االستراتيجيةضد الفلسطينيين. ويرفض المسؤولون في وزارة الشؤون 

 معلومات حول مصادر تمويل المشروع.
مليون شيكل من خزينة  128ميزانية بمبلغ  وبموجب قرار اتخذته الحكومة، العام الماضي، تم رصد

الدولة لهذا المشروع، وتقرر جمع مبلغ مشابه من متبرعين، كي يشاركوا في مواجهة ما تصفه 
إسرائيل بحملة ضد نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم. والحلبة المركزية التي تجري فيها هذه الحملة 

نشاء هي حلبة اإلنترنت، حيث يفترض بالمشاركين ف ي الحملة إنتاج خطاب "من خارج الحكومة" وا 
 بنية تحتية لمواجهة منتقدي إسرائيل.

وال تخفي الحكومة اإلسرائيلية حقيقة أن هذا مشروع حكومي، لكنها تتستر على المتبرعين لـ"مقالع 
 سليمان". 

 1/10/2018، 48عرب 
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 "بالونات العودة" تستهدف مستعمرة "موديعين" في رام هللا .23
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن السلطات اإلسرائيلية عثرت الليلة الماضية على : هللا رام

د بمواد مشتعلة، داخل مستعمرة موديعين المقامة على أراضي فلسطينيين غرب  بالون هوائي مزو 
ول بالون وذكرت الصحيفة على موقعها اإللكتروني، يوم االثنين، أن الحديث يدور ح مدينة رام هللا.

 يشبه ما اعتاد الفلسطينيون في غزة على إطالقه صوب المستعمرات "اإلسرائيلية" المحيطة بالقطاع.
وأوضحت أن الشرطة اإلسرائيلية حضرت إلى المنطقة الصناعية في المستعمرة، برفقة خبراء 

 متفجرات "قاموا بالتعامل مع المواد الحارقة دون إحداث أي أضرار، ودون إصابات".
 1/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 مصدر إسرائيلي ينفي الوساطة النرويجية بملف تبادل األسرى .24
نفى مصدر إسرائيلي، يوم اإلثنين، صحة التقارير عن وساطة النرويج في صفقة تبادل أسرى بين 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، عن  إسرائيل وبين حركة حماس.
 صدر إسرائيلي ادعاءه أن "التقارير عن وساطة نرويجية بشأن األسرى والمفقودين ليست صحيحة".م

وكانت قد أشارت تقارير صحافية عربية، في األيام القليلة الماضية، إلى وساطة نرويجية في محاولة 
 للتوصل لصفقة تبادل أسرى.

 1/10/2018، 48عرب 
 

 ي السلمي شمال غرب القطاعإصابة خالل قمع الحراك البحر  93غزة:  .25
أصيب عشرات المواطنين مساء اإلثنين جراء قمع االحتالل للحراك البحري السلمي شمال : غزة

 37مواطن بإصابات مختلفة منها  93وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة  غرب قطاع غزة.
وأشارت  اك العاشر.بالرصاا الحي وباقي اإلصابات باالختناق، وذلك خالل قمع االحتالل للحر 

 إلى أن قوات االحتالل تعمدت استهداف سيارات اإلسعاف استهدافا  مباشرا .
، حيث يحتشد آالف الشبان يوم االثنين من كل أسبوع لمساندة قاربا  صليرا   22ويشارك في المسير 

لمية المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات الس
 المطالبة بحق العودة وكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

 1/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 إضراب شامل يعم جميع مناطق الداخل الفلسطيني ومخيمات الشتات .26
تل أبيب: في خطوة هي األولى من نوعها، عم اإلضراب العام مناطق وجود الشعب الفلسطيني 

ة، في الضفة اللربية وقطاع غزة والقدس، والمخيمات في الشتات، وفي المناطق الفلسطينية كاف
 (.48داخل إسرائيل )فلسطينيي 

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية العليا التي بادرت إلى اإلضراب، إن "نجا  اإلضراب 
 العام لكل الشعب الفلسطيني مثير لالعتزاز".

والفصائل الوطنية  48راب قد اتخذ بالشراكة ما بين لجنة المتابعة لفلسطينيي كان قرار اإلض
واإلسالمية الفلسطينية كلها، كجزء من الفعاليات التي يتخذها الفلسطينيون تنديدا  ورفضا  لـ"قانون 
القومية" العنصري، الذي أقره الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( في يوليو )تموز( الماضي، واعتبره 
الفلسطينيون أساسا  لنظام "األبرتهايد" اإلسرائيلي العنصري، الذي يمس بمكانة ووجود الشعب 

 الفلسطيني بأسره.
وقد تقرر اإلضراب يوم االثنين بالذات، ضمن إطار إحياء ذكرى شهداء هبة األقصى، التي وقعت 

لى زيارة رئيس احتجاجا  ع 48، وانطلقت في مناطق 2000أكتوبر  /في األول من تشرين األول
المعارضة اإلسرائيلية آرييل شارون، في حينه، لباحات المسجد األقصى، وقمعتها الشرطة اإلسرائيلية 

شابا  من سكان الناصرة والجليل وأم الفحم، فتحول الرد الفلسطيني عليها  13بالقوة والعنف، وقتلت 
الشامل مناحي الحياة كافة: من وقد عم اإلضراب  سنوات. 4إلى االنتفاضة الثانية التي استمرت 

تجارية وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي، في جميع أماكن 
وجود الشعب الفلسطيني، بدءا  بمخيمات اللجوء في الشتات إلى القدس الشرقية المحتلة والضفة 

حال التجارية والمؤسسات الرسمية اللربية وقطاع غزة، وداخل إسرائيل. فأغلقت المدارس والم
والمصانع والشواغل وورش البناء، وانطلقت المظاهرات، وأقيمت المهرجانات، ووزعت المنشورات 
التي تشر  "قانون القومية" العنصرية وأخطاره. واختتمت هذه الفعاليات بمهرجان كبير في قرية جت 

كة، وقادة المؤسسات واللجان الشعبية، على ، انتشر نواب القائمة المشتر 48وفي مناطق  في المثلث.
وقال رئيس حزب  أضرحة الشهداء، في كل من الناصرة وأم الفحم وسخنين وعرابة وكفر مندا.

التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الكتلة البرلمانية لـ"القائمة المشتركة"، النائب د. جمال زحالقة، إن 
اكن وجوده لهو دليل على فشل مشاريع التجزئة "اإلضراب العام للشعب الفلسطيني في كل أم

والتفتيت. فها هو شعبنا يعلنها أمام العالم أنه شعب واحد موحد في رفضه لتصفية قضيته عبر 
 صفقة القرن؛ وكالهما وجهان لعملة واحدة".قانون القومية أو 

 2/10/2018، لندن، الشرق األوسط
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 أيلول الماضيسبتمبر/مواطنا  خالل  450شهيدا  واعتقال  26 :مركز عبد هللا الحوراني .27
قال مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره  رام هللا:

آخرين،  2300مواطنا استشهدوا، وأصيب نحو  26، إن اإلسرائيليالشهري حول انتهاكات االحتالل 
 ل المنصرم.برصاا قوات االحتالل، خالل شهر أيلو 

أطفال برصاا قوات االحتالل في الضفة اللربية والقدس  7شهيدا  ارتقوا من بينهم  26وذكر أن 
استشهدوا برصاا االحتالل على حدود قطاع غزة خالل مسيرات العودة  23وقطاع غزة، بينهم 
عليه بالضرب عاما(، الذي استشهد نتيجة االعتداء  24محمد الريماوي ) األسيرالسلمية، ومن بينهم 

 المبر  بعد اعتقاله من بيت ريما شمال غرب رام هللا.
مواطنا  في كل من الضفة  450كذلك اعتقلت قوات االحتالل خالل شهر أيلول الماضي، نحو 

مواطنا  بالرصاا الحي والمعدني واللاز  2,300كذلك أصابت نحو  اللربية والقدس وقطاع غزة.
في الضفة اللربية والقدس، وذلك خالل  300منهم في قطاع غزة و 2,014السام المسيل للدموع، نحو 

 إلىإطالق النار على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، إضافة 
 األسبوعية.إطالق النار أثناء اقتحام القرى والبلدات والمخيمات في الضفة اللربية وأثناء المسيرات 

 1/10/2018، ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين
 

 ألف مسكن منذ النكبة 125وهدم  ألف مواطن 900دراسة: االحتالل هّجر  .28
أفاد مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية أن االحتالل اإلسرائيلي : القدس المحتلة

ر  125حو نم 1948هدم خالل عام النكبة في العام  اطن ألف مو  900ألف مسكن فلسطيني وهج 
 من مجموع الفلسطينيين آنذاك. %47يشكلون حوالي 

جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي "لـلموئل" الذي يصادف األول من أكتوبر/ تشرين 
أول من كل عام تحت عنوان: "فلسطين موئل الفلسطينيين كراما  على أرضها أو شهداء تحت 

 ترابها".
اليوم العالمي للموئل انتصارا  للحق اإلنساني بسكن مالئم يوفر وجاء في البيان: "يحتفل العالم ب

األمان واالستقرار والكرامة، في الوقت الذي يتعرض فيه شعب فلسطين لالقتالع من بيوتهم والترحيل 
خارج أراضيهم بفعل االحتالل اإلسرائيلي الذي يسرق األرض والماء والهواء، ويزو ر التاريخ ليصنع 

 يستحقه بسلبه من أصحابه الحقيقيين". لنفسه وطنا  ال
وأضاف: "ها هي قرية الخان األحمر البدوية الفلسطينية تقف على حد السيف، فبعد نجا  االحتالل 

من مجموع مساحة فلسطين التاريخية، لم تتوقف انتهاكاتهم تجاه  %78اإلسرائيلي بالسيطرة على 
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حتى عام  1950، وقد هدمت )إسرائيل( لهم منذ عام بقية الفلسطينيين الذين استمروا في مدنهم وقراهم
 ألف نسمة تهجيرا  داخليا ". 30مسكنا  وتكون بذلك قد هج رت حوالي  4450حوالي  2018

والتي احتلت فيها )إسرائيل( باقي الضفة اللربية بما فيها شرقي القدس  1967أما خالل حرب عام 
ألف مواطن، واستمرت  200كن وهج رت حوالي مس 5,500وقطاع غزة، فقد هدمت خالل الحرب فقط 

سياسة الهدم في أراضي الضفة وبالذات في القدس بشكل متصاعد، حيث هدمت جرافات االحتالل 
آالف مسكن في شرقي القدس فقط وذلك خالل الفترة من  7ألف مسكن فلسطيني منها  11حوالي 

مقدسي وخالل نفس  500ألف و 45ألفا  مواطن منهم  69، وتهجير حوالي 2018حتى عام  1967
ألفا  مسكن في قطاع غزة كان أكثرها ضراوة ووحشية خالل  19الفترة هدمت جرافات االحتالل حوالي 

 مواطن هاموا على وجوههم في الخيام والصحراء". 180,000حو ن، وهج رت بذلك 2014 -2012
ألف مسكن  165حو نعه وقال البيان: "إن سياسة هدم المساكن هذه التي أخذت معها ما مجمو 

مليون دونم من  19مواطن وصادرت حوالي  ألف 380وفلسطيني، وهج رت ما مجموعه مليون 
ماليين يهودي من شتى بقاع األرض،  5أراضي فلسطين التاريخية، كل ذلك من أجل جلب وتوطين 

حاللهم مكان الفلسطينيين أصحاب األرض الشرعيين وأصحاب الحق".  وا 
 1/10/2018، فلسطين أون الين

 
 مواجهةالاستنفار شعبي في الخان األحمر مع انتهاء مهلة الهدم والمتضامنون ال يخشون  .29

رام هللا: يراقب المتضامنون وسكان بلدة الخان األحمر مجريات األمور خالل الساعات المقبلة، بعد 
انتهاء المدة التي أن جرى رفع درجة الجهوزية واالستعداد في هذا التجمع إلى أعلى الدرجات، عقب 

حددتها سلطات االحتالل لتنفيذ قرار هدم المكان الذي يضم منازل بدائية ومدرسة، وتشريد سكانه 
 بمن فيهم األطفال وحرمانهم من الدراسة.

وتشير المعلومات الواردة من التجمع البدوي الواقع شرق مدينة القدس المحتلة، الذي تريد سلطات 
أن أعداد المتضامنين من نشطاء المقاومة  إلىخطط استيطاني كبير، االحتالل هدمه، لتنفيذ م

الشعبية الذين قدموا من مناطق عدة من الضفة اللربية، وكذلك األجانب، بدأت باالزدياد منذ ليل 
 األحد وفجر اإلثنين، في خيمة االعتصام الدائمة وسط التجمع.

تقارها ألبسط مقومات الحياة، للمساعدة في ويبيت المتضامنون وعددهم بالمئات في الخيمة، رغم اف
 التصدي لعملية الهدم المتوقعة، ومن بينهم من أمضى عدة أيام متواصلة في هذا المكان.

شخا، وبينهم نساء وأطفال،  200وال يخشى هؤالء ومعهم سكان التجمع الذين يقترب عددهم من الـ 
د دخول قرار الهدم اإلسرائيلي مرحلة جديدة، المواجهة مع االحتالل، لتعطيل عملية الهدم، خاصة بع
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بانتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لذلك، وهي يوم أمس اإلثنين األول من أكتوبر/ تشرين األول 
 الحالي.

وقد شرع المتضامنون باالعتصام المفتو  داخل التجمع منذ شهر، حين أصدرت المحكمة العليا في 
طلب حكومة اليمين اإلسرائيلية بهدم المكان، الذي سيكون مقدمة إسرائيل، قرارا استجابت خالله ل

"، وهو مشروع الهدف منه فصل مدينة القدس عن E1إلقامة مشروع استيطاني كبير يعرف باسم "
آخر تجمعا  46المناطق الفلسطينية، وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها، بامتداده إلى هدم 

 ، في مناطق متفرقة في الضفة.1967مشابها، مقامة قبل احتالل إسرائيل للضفة اللربية عام 
ويعتمد المتضامنون الذين تساندهم هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وهي جهة حكومية فلسطينية، 
 وكذلك قيادة فتح في مدينة القدس، على أنفسهم في تنظيم أمور إقامتهم خالل المشاركة في

 االعتصام، من خالل تحضير وجبات الطعام، وكذلك المبيت في المكان.
وكثيرا ما يقوم المتضامنون بترديد أغان وطنية فلسطينية، خالل ساعات الليل، داخل خيمة 

 االعتصام المفتو ، ضمن الفعاليات الهادفة لشحذ الهمم.
تها في الخان األحمر، داعية وقد أعلنت حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، رفع وتيرة جهوزي
 الجماهير الفلسطينية إلى "االستنفار وشد الرحال" للقرية للدفاع عنها.

وقالت في بيان لها مع انتهاء المدة المحددة للهدم "إننا في حركة فتح ومعنا كل األحرار من فصائل 
الحماقة، لنتوجه وفعاليات ومؤسسات ونحن نحذر االحتالل اإلسرائيلي من ملبة ارتكاب مثل هذه 

 إلى كوادرنا وأبناء شعبنا بضرورة زيادة حجم المشاركة والمبيت في القرية".
 2/10/2018، القدس العربي، لندن

 
 مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية وهتافات عنصرية قرب أبواب األقصى .31

ألول مرة منذ صع دت عصابات المستوطنين ممارساتها وعربداتها ونظمت، الليلة الماضية، و : القدس
 إلىاحتفاال  خاصا  وسط شارع الواد، الُممتد من باب العمود والُمفضي  1967احتالل البلدة عام 

أبواب المسجد األقصى وحارات وأسواق القديمة، تخلله رقصات استفزازية وهتافات عنصرية ضد 
وطنون، بحماية ودعم وأغلق المست العرب والفلسطينيين، ودعوات لبناء الهيكل مكان األقصى وغيرها.

قوات االحتالل، شارع الواد وأدوا رقصاتهم وعربداتهم في تقاطع الشارع مع شارع اآلالم من جهة 
 مستشفى "الهوسبيس" سابقا ؛ ما زاد من حدة اللضب واالحتقان لدى المقدسيين.
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وسط  ولفت مراسلنا في القدس إلى أن هذه الممارسات والعربدات مارستها عصابات المستوطنين
انتشار واسع لقوات االحتالل، وتزامنا  مع إضراب شامل في القدس وبلدتها القديمة، والذي أعلنته 

 القوى الفلسطينية في كل أماكن تواجد شعبنا ضد قانون القومية العنصري.
 2/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دس ومصادرة األراضيتصعيد جديد في توسيع االستيطان وتهويد الق .30

 4,700أصدرت "اللجنة القطرية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء"، قرارا يتضمن مخططا إلقامة  تل أبيب:
دونما  من  841وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، على مساحة تبلغ 

وحدة  75لى خطة لبناء أراضي المواطنين. كما وافقت "لجنة التخطيط والبناء في القدس" ع
وحدة  220استيطانية لليهود في بيت حنينا، وأعلن مؤخرا  أن رجال أعمال إسرائيليين يخططون إلقامة 

سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي 
 تيطانيا يستهدف حي الشيخ جرا .القدس المحتلة، فيما ستناقش "لجنة التخطيط والبناء" مخططا اس

وشرعت مجموعة من المستوطنين، بتشجيع من وزير الزراعة المتطرف أوري آرئيل، بإقامة بؤرة 
 400استيطانية على منطقة خلة النحلة التابعة لبلدة أرطاس جنوبي بيت لحم، التي تبلغ مساحتها 

 ذلك بهدف توسيع مستوطنة "أفرات".دونم، ونصبوا خياما  وبيوتا متنقلة ومددوا شبكة كهرباء، و 
وحدات استيطانية في وقت سابق، في منطقة وادي قانا،  108وصادقت سلطات االحتالل على بناء 

وتم إيداع خارطة هيكلية أخرى لتحويل أراٍض تابعه لبلدة دير دبوان شرقي رام هللا إلى مناطق تطوير 
يد اع خارطة هيكلية لتحويل أراٍض تابعه لخربة لبناء مؤسسات عامة لمستوطنة "معاليه مخماس"، وا 

زنوتا جنوبي الظاهرية من مناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية وطرق، لصالح مستوطنة "تينه" جنوبي 
يداع  260وحدة سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى  135جبل الخليل، وتهدف إلى بناء  دونما ، وا 

وة بني حسان من أراٍض زراعية إلى مناطق بناء لصالح خارطة هيكيلية لتحويل أراٍض تابعة لبلدة قرا
 وحدة استيطانية بها. 56توسيع مستوطنة "بركان" شمال غربي سلفيت، التي أقر مؤخرا  بناء 

دونما  من أراضي خربة الراس  1,079وأصدرت سلطات االحتالل أمرا  عسكريا  باالستيالء على 
 اض "أمنية".األحمر في األغوار الشمالية في طوباس ألغر 

وعلى صعيد تهويد القدس، أعلنت بلدية االحتالل البدء باإلجراءات العملية إلقامة "تلفريك" هوائي في 
منطقة حائط البراق، والذي سينطلق من الحي األلماني ويمر عبر حي الطور وصوال  إلى ساحة 

األقصى بشكل غير البراق غرب المسجد األقصى. وتصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد 
مسبوق في ظل احتفاالتهم بـ"رأس السنة العبرية" و"عيد اللفران"، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد 
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مستوطن، بينهم وزير الزراعة، أوري أرئيل، وعضو  5,200األقصى خالل الشهر الماضي نحو 
نصرم، ما أسفر عن الكنيست المتطرفة شولي معلم. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم خالل الشهر الم

مواطنا  بجرو  مختلفة، بعد رشقهم بالحجارة من قبل عصابات الطريق الواصل بين  13إصابة 
محافظتي نابلس وطولكرم، فيما أصيب مواطنان آخران بعد االعتداء عليهما بالضرب في البلدة 

طيرة بعد أطالق القديمة بمدينة الخليل، من بينهم مؤذن المسجد اإلبراهيمي، وأصيب فتى بجرو  خ
مستوطن النار عليه قرب مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بحجة تنفيذه عملية طعن، وأصيب 
طفل جراء دهسه من قبل مستوطن في حي تل ارميدة بمدينة الخليل، وأصيب خمسة مواطنين نتيجة 

 االعتداء عليهم من قبل المستوطنين بمدينة القدس من بينهم سائق حافلة.
شجرة زيتون في محافظتي الخليل ونابلس،  316ات المستوطنين اقتالع وحرق نحو وشملت اعتداء

 مركبات في بلدتي جالود وبيتا جنوبي نابلس. 5وا عطاب إطارات 
 2/10/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 "ملتقى فلسطين": دعوة إلعادة فلسطينيي الداخل لدائرة الشعب والقضية .32

عادة النظر دعا مثقفون فلسطينيون من الوطن وا لشتات لـ"إعادة تقييم التجربة الفلسطينية منذ تكونها وا 
باألسئلة الفلسطينية التي لم تعد ذات صلة ويشدد على بناء منظمة التحرير وبقية الفعاليات 

 الفلسطينية من جديد".
سطنبول في إطار "ملتقى فلسطين"، وفي خت ام جاء ذلك بعد عقد سلسلة لقاءات في رام هللا، حيفا وا 

ورشة عمل قبل أيام حول مختلف جوانب الوضع الفلسطيني، جرى التوصل إلى توجهات وتوافقات 
 سياسية، تمث ل رأي المشاركين، على تعد د خلفياتهم الفكريَّة والسياسية.

وأكد المبادرون أن "ملتقى فلسطين هو منبر للحوار، في الجوانب المتعلقة بشعب فلسطين وقضيته 
دون أن يعني ذاك تشكيل كيان سياسي، أو ادعاء البديل أو التمثيل وهو مبادرة  وحركته الوطنية،

تحاول التعامل بمسؤولية وطنية وعقالنية مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، كعشرات 
 المبادرات الناشئة في مختلف التجمعات الفلسطينية".
عالن عنه عشية الدورة السابقة للمجلس الوطني وأضافوا أن "ما يمي ز الملتقى المذكور، الذي تم اإل

في نيسان/ أبريل الماضي، أنه يضم شخصيات من كل المجتمعات الفلسطينية )في فلسطين 
التاريخية وبلدان اللجوء والشتات(، من غير المنضوين في الفصائل، وأنه يسعى الستعادة فئات 

جاوز لنقا، أو تقصير، في حركتنا كانت أقصيت أو ابتعدت عن العمل السياسي المباشر في ت
في إطاراتها، تأكيدا منه على وحدة شعبنا، وفي سعي منه  48الوطنية، التي لم تستوعب فلسطينيي 
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وقال "ملتقى فلسطين" إنه يسعى إلى "مراجعة  الستعادة فئات فاعلة من شعبنا لدائرة الفعل الوطني".
ة مع آخرين في صول رؤى تجاوب على مختلف تجربتنا الوطنية بطريقة نقدية ومسؤولة والمساهم

 األسئلة، وتعيد االعتبار للتطابق بين أرض فلسطين وشعبها وقضيته الوطنية".
 1/10/2018، 48عرب 

 
 للمقدسيين ممنهجا   المطران حنا: االحتالل ينفذ ترحيال   .33

إن االحتالل  قال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا هللا حنا:: القدس المحتلة
اإلسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة في القدس المحتلة لترحيل المقدسيين عن مدينتهم باإلجبار، عبر 

، اإلثنين ووصف حنا في تصريح صحفي له، يوم اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين.
ة األعياد التلمودية، ما حدث في حي المصرارة وغيرها من المناطق في البلدة القديمة، خاصة في فتر 

بالكارثة، معربا  عن تضامنه ووقوفه إلى جانب أبناء القدس الذين اعُتدَي عليهم منتصف الليلة قبل 
ودعا األمة العربية إلى سرعة التحرك من أجل حماية القدس  الماضية في منطقة المصرارة.

 ين.والمقدسات، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية للمقدسي
 1/10/2018، فلسطين أون الين

 
 وقتا  الشهر المنصرم 80 اإلبراهيمياالحتالل يمنع رفع األذان في الحرم  .34

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، : رام هللا
 ر أيلول المنصرم.وقتا ، خالل شه 80في الخليل،  اإلبراهيميمنعت رفع األذان في المسجد 

وطالب ادعيس، في بيان صحفي يوم اإلثنين، كافة المنظمات الدولية للعمل على منع هذه 
االنتهاكات العنصرية، التي تمس األديان ومشاعر معتنقيها، مؤكدا أن المسجد اإلبراهيمي حق 

 خالا للمسلمين.
 1/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون دوالر شهريا   50االقتصادي في غزة يخسر  القطاع .35

قال مختصون بالوضع االقتصادي في قطاع غزة، إن الخسائر المالية تزداد بفعل استمرار  غزة:
الحصار واألزمات المتفاقمة، وسط انهيار شبه كامل للقطاع الخاا، الذي لجأ إلى تقليا أعداد 

 ت التي يديرها.موظفيه، وتعليق العديد من الخدمات والنشاطا
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مليون دوالر هي الحصيلة المالية للخسائر  50وبحسب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، فإن نحو 
الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع االقتصادي )الصناعي والتجاري( في غزة، بما يصل إلى 

مصنع  2,500 ولفت جمال الخضري رئيس اللجنة، إلى أن نحو مليون دوالر سنويا. 600نحو 
وبين  وورشة ومحل تجاري، أُغلقت في غزة بسبب الحصار، وتزايدت هذه األرقام في السنة األخيرة.

الخضري أن الفترة الحالية تشهد إغالقا يوميا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر جديدة، مشيرا 
، إضافة إلى الخسائر إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة في عدد الُمعطلين عن العمل من عمال وفنيين

 الكبيرة.
 2/10/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 العاهل األردني: مواقفنا ثابتة ولم ولن تتغير وسنبقى ندافع عن القضية الفلسطينية والقدس لألبد .36

هللا الثاني إن "مواقف األردن ثابتة ولم ولن تتلير، وسنبقى  قال العاهل األردني الملك عبد: عمان
 ية الفلسطينية والقدس إلى األبد".ندافع عن القض

وأكد، خالل لقائه في قصر الحسينية، يوم االثنين، رؤساء تحرير صحف يومية وكتابا صحفيين 
وا عالميات، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن" أولويتنا األولى كانت وما تزال القضية الفلسطينية 

 سالم العادل والدائم في المنطقة".والقدس، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق ال
وشدد العاهل األردني على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة )األونروا(، لتمكينها من 

 مواصلة تقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية والصحية.
 1/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عدوان جديد على لبنان تسعى لشنّ  "ئيلإسرا"باسيل ردا  على نتنياهو:  .37

رد وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال جبران باسيل على ادعاءات رئيس وزراء االحتالل 
بنيامين نتانياهو الذي ادعى، من على منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة، بوجود مصانع  اإلسرائيلي

وقال باسيل بعد اجتماعه إلى السفراء  لدولي.أسلحة لـ "حزب هللا" قرب مطار رفيق الحريري ا
"إسرائيل ال تحترم المنظمة الدولية وال تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم  إنالمعتمدين في لبنان 

 األشهرمرة خالل  1500وجونا وبحرنا ما يقارب  أرضنا"انتهكت  أنها"، مشددا على 1701القرار 
 ".األخيرةالثمانية 

للقرارات الدولية"،  إسرائيلية أن "نتنياهو يستخدم منبر األمم المتحدة لتبرير خرق وأكد وزير الخارج
 األمرمعتبرا أن "لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو ال يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق 
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انياهو أن وقال: "إسرائيل تسعى لشن عدوان جديد على لبنان وعلى نت وشعبه". أرضهبالدفاع عن 
 يتذكر بأنه يتحدث عن شعب انتصر على غطرسته ومستعد لمقاومته في أي لحظة".

سرائيلأضاف: "لبنان قوي بشكل كاٍف لمنع االعتداء عليه  ال تخيفنا وعندما تهدد ندرك مدى  وا 
 ضعفها".

 1/10/2018المستقبل، بيروت، 
 

 فلسطين مليون دوالر في 65مشاريع بقيمة : البنك اإلسالمي للتنمية .38
اعتمدت اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس في البنك اإلسالمي للتنمية، مشاريع تنموية : وام

 مليون دوالر. 65بمبلغ 
تشمل المشاريع قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطرق في األراضي الفلسطينية كافة. واطلعت 

 -وسف البسام نائب الرئيس بمقر البنك بجدة ، أمس االثنين، برئاسة ي72اللجنة خالل اجتماعها ال
على تقرير عن إجراءات مؤسسة التمكين االقتصادي في فلسطين، وصندوق وقف التمكين الذي 

مليون دوالر، وأثنت على الجهود المبذولة في هذا  500أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية برأسمال 
 المجال لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

 2/10/2018، رقةالخليج، الشا
 

 الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة تدين جرائم االحتالل وترفض هدم الخان األحمر .39
دانت الهيئة الملربية لنصرة قضايا األمة، عمليات القتل واالعتقال والتشريد الذي يقوم بها الكيان 

 ة  لألمة.بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة نصرتها لفلسطين قضية  مركزي اإلسرائيلي
وعبرت الهيئة في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" مساء االثنين، بعد اجتماع لمكتبها 
المركزي في مدينة الدار البيضاء عن رفضها التام لقرار االحتالل هدم مساكن الخان األحمر شرق 

حمل مسؤولياتها وناشدت المؤسسات الدولية ت القدس المحتلة، وعدته جريمة حرب بحق الفلسطينيين.
 في حماية المستضعفين واالبتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا العادلة.

وأعلنت تضامنها مع المرصد الملربي لمناهضة التطبيع وأطره في رصدهم لسياسات التطبيع 
ة وأعلنت عن االستعداد الدائم لمناصر  ومواجهة اختراقات المطب عين للنسيج المجتمعي الملربي.

 قضايا األمة العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.
 1/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : هدم قرية خان األحمر الفلسطينية عمل قاس وجريمة حرب"العفو الدولية" .41
ية، والتهجير قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عملية الهدم المزمعة يوم االثنين لقرية بالضفة اللرب

القسري لسكانها، إلفسا  الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب 
 تُثب ازدراء الحكومة اإلسرائيلية التام بالفلسطينيين.

من سكان التجمع البدوي في خان األحمر، شرقي القدس، عمليات اإلخالء القسري  180يواجه نحو 
ي على أيدي الجيش اإلسرائيلي. وقد عرضت السلطات اإلسرائيلية على القرويين والتهجير القسر 

اختيار ا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو 
 ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

امج الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بعد ما وقال صالح حجازي، نائب مديرة برن
يقرب من عشر سنوات من الكفا  ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان 

 األحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم".
بل إنه غير قانوني أيضا . فالتهجير القسري "هذا العمل ال يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ 

لتجمعات خان األحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حدا  لسياستها المتمثلة في 
 «.هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ إلفسا  الطريق أمام بناء المستوطنات

ائيليين في األراضي الفلسطينية المحتلة، إن سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المدنيين اإلسر 
وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل، 
تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

 الدولية.
 1/10/2018، منظمة العفو الدولية

 
 ليهودية الدولة وصفقة القرن ة في كوبنهاغن رفضا  وقف .40

أقامت مؤسسات فلسطينية في الدنمارك، وقفة تضامنية االثنين في العاصمة كوبنهاغن، : كوبنهاغن
وشارك في الوقفة جمع من الجالية ومناصري  وذلك رفضا لقانون يهودية الدولة وصفقة القرن.
ت تصفية القضية الفلسطينية والحملة ضد وكالة فلسطين في الدنمارك، بهدف التصدي لمحاوال

، كما دعوا إلى مواجهة صفقة اإلسرائيليورفع المعتصمون يافطات ترفض قانون العنصرية  األونروا.
وأكد المعتصمون  وكالة األونروا وقضية الالجئين. إنهاءالقرن وجميع المخططات التي تهدف إلى 

 أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
 1/10/2018ركز الفلسطيني لإلعالم، الم
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 تداعيات صفقة القرن على مستقبل قطاع غزة .42
  محسن محمد صالحد. 

استعصى قطاع غزة على مسار التسوية، وهو من باب أولى يستعصي على صفقة القرن. وقد أدى 
 لصفقة. الصمود واإلبداع الفلسطيني عبر المسيرات إلى إرباك البيئة الساعية إلنفاذ التسوية أو ا

بالرغم من مرور نحو عاٍم على التسريبات، حول ما أصبح يعرف بـ"صفقة القرن"؛ إالَّ أن الواليات 
المتحدة لم تطر  حتى اآلن هذه "الصفقة" بشكل رسمي. في الوقت نفسه، تركت المجال النتشار 

يها المسؤولون التسريبات و"الشائعات" عن بنود الصفقة ومعالمها؛ بناء على حوارات ولقاءات يجر 
سرائيليين، وما يصل بشكل أو بآخر  األمريكيون المعنيون مع قادة ومسؤولين فلسطينيين وعرب وا 

 لمراكز الدراسات واإلعالم.
 

 ضغوط وفرض حقائق:
ويظهر أن السياسة األمريكية تتعمد قدرا  من اللموض والتأخير، سعيا  لمتابعة الضلوط وتحقيق قدٍر 

ومحاولة إيجاد بيئة قبول مناسبة. في الوقت نفسه، تحاول الحصول على قبول من التهيئة النفسية، 
األطراف المعنية بالخطوط الرئيسية للصفقة، قبل اإلعالن الرسمي عنها، قطعا  للطريق على احتمال 
ضعافه، من خالل نزع ورقة القوة العربية  اإلعالن المبكر لفشلها. وتحاول عزل الجانب الفلسطيني وا 

، بحيث تتحول موافقة الدول العربية على الصفقة إلى ورقة ضلط على الفلسطينيين أنفسهم. من يده
كما أن رو  األداء األمريكي مبني على فرض "اإلمالءات" وبناء الحقائق على األرض، أكثر من 
إدارة مفاوضات تنتهي بتوافق األطراف األساسية. ولذلك سعى األمريكان لحسم مصير القدس من 

اعترافهم بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارتهم إليها؛ وكذلك سعوا إلضاعة حق  الالجئين خالل 
 الفلسطينيين في العودة، من خالل إغالق األونروا ومشاريع التوطين.

 
 معالم الصفقة:

أما أبرز ما تم  تسريبه عن الصفقة، فهو يتحدث عمليا  عن حكم ذاتي فلسطيني في الضفة اللربية 
ع غزة )يمكن أن ُيسمى دولة من الناحية الرسمية أو الشكلية( ال سيادة كاملة له على األرض، وقطا

وال على الجو، وال على الحدود، وال يملك جيشا . وهو حكم على أجزاء من الضفة اللربية )لم تحدَّد 
ة" مساحتها النهائية( وعلى قطاع غزة؛ وستبقى المستوطنات وما وراء الجدار تحت "السياد

اإلسرائيلية. وسُتضم القدس وخصوصا  البلدة القديمة، للكيان اإلسرائيلي؛ مع اصطناع "قدس جديدة" 
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للفلسطينيين في أبو ديس وبعض أحياء شرقي القدس. وسيحرم الفلسطينيون من حق  العودة إلى 
"إسرائيل" . ويسعى األمريكان إلى تحقيق "التطبيع" العربي مع 1948األرض التي أخرجوا منها سنة 

قبل إتمام مشروع التسوية، كما يسعون إلى حرف بوصلة الصراع مع العدو الصهيوني، عبر إنشاء 
إسرائيلي، في مواجهة إيران، وما يسمى "التطرف اإلسالمي"، وتيارات اإلصال   –تحالف عربي 

 ياسة األمريكية.والتليير في المنطقة، بما يضمن بقاء واستقرار األنظمة السياسية المتوافقة مع الس
وبشكل عام، فإن ما أشيع عن الصفقة هو أقرب للرؤية اإلسرائيلية للتسوية. ولعل ثمة تعمُّد في البدء 

الفلسطيني بعد ذلك "مرونة" وعملية  –بالسقف اإلسرائيلي، حتى يبدو االقتراب إلى التصور العربي 
تضييع ما كان ُيعدُّ عقبات كبرى في "تنازالت مؤلمة" و"تضحيات" قدمها اإلسرائيليون، بينما يتم 

 طريق التسوية مثل حقوق الالجئين، ومستقبل القدس، والسيادة الكاملة على األرض.
 

 تعثُّر الصفقة:
غير أن صفقة القرن تعاني في هذه األيام من مصاعب حقيقية، ومن حالة َتعثُّر، جعلت األمريكان 

أنه  26/9/2018، كان آخرها قول ترامب يوم يؤجلون اإلعالن عنها عدة مرات خالل هذا العام
لى تراجع  سيؤجل إعالنها لعدة أشهر. ويعود ذلك إلى حالة اإلجماع الفلسطيني على رفضها، وا 
الحماسة العربية تجاهها، وربط الدول العربية موافقتها بموافقة الفلسطينيين، وسحب الملك سلمان 

هذا، باإلضافة إلى ارتباك السياسة األمريكية  ملف "الصفقة" وقضية فلسطين من يد ابنه محمد.
 الخارجية.

ولعل مسيرات العودة الكبرى التي نفذتها القوى اإلسالمية والوطنية في قطاع غزة، على مدى أسابيع 
قد أسهم بشكل مهم في إيجاد بيئة غير مواتية لتمرير "الصفقة". إذ إن  30/3/2018متواصلة، منذ 

هت نحو العدو اإلسرائيلي؛ ولم تنفجر في وجه حالة اللضب واإلحباط وال معاناة في القطاع قد ُوجِ 
حماس ومشروع المقاومة، بعكس رغبة األطراف المشاركة في الحصار، التي كانت تضلط باتجاه 
انهيار "حكم حماس". وكما كانت هذه المسيرات رافعة شعبية وا عالمية لقوى المقاومة؛ فقد تحولت 

سرائيلية من اختراق فلسطيني شعبي للحدود، فضال  عن الحرائق والخسائر التي إلى َأَرٍق ومخاوف إ
تسببت بها الطائرات الورقية والباللين الحارقة. هذا باإلضافة إلى ظهور الوجه اإلسرائيلي بأبشع 

طالق الرصاا على المدنيين.  صورة، نتيجة عمليات القتل المتعمد وا 
قل السفارة األمريكية للقدس، أوجد أجواء شعبية واسعة معادية وبالتأكيد، فإن السلوك األمريكي بن

للسياسة األمريكية، وغاضبة على حالة الضعف العربي واإلسالمي، التي لم تفعل شيئا  جادا  
 لمواجهتها.
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كل ذلك أسهم في إيجاد أجواء محرجة وغير مناسبة للبالد العربية، للسير ُقُدما  في موضوع الصفقة؛ 
دوال  كالسعودية ومصر واألردن أن تطلب من األمريكان تأجيل اإلعالن عن الصفقة، وهو ما دعا 

 (.                             2018/8/3)حسب تسريبات لصحيفة إسرائيل هايوم في 
 

 قطاع غزة وصفقة القرن:
قدم لنا عند محاولة استقراء ما ُيخطط لقطاع غزة في ضوء تطورات صفقة القرن، فإن المعطيات ال ت

صورة حاسمة. ويظهر أن حالة "التدافع" التي تشهدها المنطقة، وتداخل القوى والعوامل المؤثرة في 
 مستقبل القطاع، أسهمت في إبقاء عدد من النقاط في "المنطقة الرمادية" حتى اآلن.

ن مع نهاية السنة الماضية وبداية هذه السنة، ظهرت "إشاعات" تتحدث عن أن صفقة القرن تتضم
. وكان 2010تبنيا  ألفكار كان قد طرحها جيورا آيالند مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق سنة 

كم مربع( للكيان اإلسرائيلي  720من مساحة الضفة اللربية )نحو  %12من بينها أن يتم ضم  نحو 
مقابل ذلك يتم  تحوي منطقة ما وراء الجدار العنصري بما في ذلك الكتل االستيطانية والقدس. وفي

كم مربع من سيناء، على أساس توسيع قطاع غزة في المنطقة  720تعويض الفلسطينيين بمساحة 
الواصلة بين رفح والعريش. وعلى أن يتم تعويض الطرف المصري بأراٍض بالمساحة نفسها من 

سطينيين من ( في منطقة أم الفيران. وبذلك، يمكن انتقال "توطين" فل1948النقب )فلسطين المحتلة 
قطاع غزة المكتظ إلى المناطق المضمومة من سيناء؛ كما يمكن بناء مطار وميناء للفلسطينيين في 
تلك المناطق. وسيتم توفير ممر بين الضفة والقطاع، وممر بين مصر واألردن لتنشيط الحياة 

لمصرية نفت علمها االقتصادية والتبادل التجاري والسياحة عبر الميناء والمطار. غير أن السلطات ا
بتفصيالت الصفقة، ورفضت التنازل عن أي جزء من مصر. كما أن الفلسطينيين من جهتهم 

 يرفضون التوطين.
من جهة أخرى، تظهر حقيقة أن سيطرة قوة مقاومة إسالمية )حماس( على القطاع، تفرض نفسها 

واء وفق رؤية السلطة في على أي حسابات أو ترتيبات راهنة وتعط ل أي مسار للتسوية السلمية، س
رام هللا أو وفق الرؤية األمريكية حسب صفقة القرن. إذ إن هذه القوة ليست مجرد قوة شعبية مدنية، 
ترى أنها تمثل إرادة الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة بناء على انتخابات المجلس التشريعي؛ 

نما تملك قوة عسكرية على األرض، تمكنت من خوض ثالثة حر  وب كبيرة مع االحتالل حققت فيها وا 
نجازا  نوعيا ، كما تمكنت من الصمود في وجه الحصار الخانق نحو  عاما . وهي في  11صمودا  وا 

 الوقت نفسه ترفض التسوية السلمية واالعتراف بـ"إسرائيل"، وتسعى لتحرير كل فلسطين.
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األولى: أنها تتبنى المقاومة وعلى ذلك، فإن حماس بالنسبة لالعبين الكبار جمعت "إشكاليتين"؛ 
المسلحة، والثانية أنها محسوبة على تيار "اإلسالم السياسي". ولذلك، كان هناك تقاطعا  للمصلحة في 
حصارها وخنقها لدى اإلسرائيليين واألمريكان، ولدى دول "االعتدال" العربي، وحتى لدى قيادة السلطة 

للتسريبات حول الصفقة، كان ثمة أمل بتسليم حماس  في رام هللا. ولذلك، فلعله في األشهر األولى
للسلطة )فوق األرض وتحت األرض، ومن الباب إلى المحراب!!( تحت وقع العقوبات القاسية ألبي 

 مازن على القطاع، التي ُأضيفت لحالة الحصار الخانق المستمرة منذ سنوات.
ار، وانطالق مسيرات العودة غير أن صمود قوى المقاومة في القطاع، وفشل العقوبات والحص

الكبرى، أوجد أجواء جديدة في محاولة مقاربة إدارة الوضع في قطاع غزة؛ خصوصا  منذ أيار/ مايو 
. إذ وجد الطرف اإلسرائيلي أن اتجاه األوضاع نحو االنفجار والفوضى واالنهيار، أو اجتياز 2018

رف المصري لم يجد مصلحة إطالقا  في ، أو الدخول في الحرب ال يخدمه. كما أن الط48حدود الـ 
انفجار أو انهيار األوضاع النعكاسها السلبي على أمنه القومي؛ ووجدت األطراف األمريكية والعربية 
"المعتدلة" مصلحة في تهدئة األوضاع حتى ال تفسد أجواء "التطبيع" وأجواء "الصفقة". ولذلك، 

ي عن الملف اإلنساني في قطاع غزة، ظهرت رغبات )ألسباب مختلفة( بفصل الملف السياس
ومحاولة تلبية االحتياجات اإلنسانية للقطاع دون التمادي في حصار غزة إلسقاط حماس وبرنامج 
المقاومة. وبناء على هذا، تم  تخفيف بعض أشكال الحصار عن القطاع، من حيث حركة األفراد 

و"إسرائيل" لبضع سنوات، يرافقها  والبضائع، وتوفير الكهرباء، والحديث عن تهدئة بين القطاع
تخفيف كبير للحصار، والعمل على فتح ميناء ومطار لقطاع غزة. وهو ما عدَّته المقاومة إنجازا  لها 

 وألهل القطاع، دون دفع أثمان سياسية.
بيد أن قيادة السلطة في رام هللا رأت أن مسار التهدئة هذا، سيفرل عقوباتها من معناها، ويقطع عليها 

لطريق على فرض رؤيتها لمسار المصالحة في القطاع. وهي رؤية ترفضها قوى المقاومة باعتبارها ا
تقوم على تطبيق انتقائي للمصالحة، قائم على تكريس هيمنة فتح ومسار التسوية على قطاع غزة، 
دون سير حقيقي باتجاه إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس راسخة، ووفق اتفاق 

 .2017، وتفاهمات بيروت 2011لمصالحة ا
وهكذا، فقد أصرت سلطة رام هللا على استمرار العقوبات، وعلى ربط التهدئة بالمصالحة على 
طريقتها؛ وهو ما جعل األطراف األخرى تتريث في محاولة الستيعاب مطالب عباس، مع السعي في 

 الوقت نفسه لعدم وصول األوضاع في القطاع لدرجة االنفجار.
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 خالصة:
وأخيرا ، فقد استعصى قطاع غزة على مسار التسوية، وهو من باب أولى يستعصي على صفقة 
القرن. وقد أدى الصمود واإلبداع الفلسطيني عبر المسيرات إلى إرباك البيئة الساعية إلنفاذ التسوية 

المية المقاومة أو الصفقة. ويبدو واضحا  أن الصفقة لن تمر في القطاع، طالما بقيت القوى اإلس
تقوده. غير أنه في المقابل، ال يتوقع أن يرفع الحصار تماما  عن القطاع، طالما بقيت هذه القوى 
تقوده أيضا ، وطالما بقيت البيئة الفلسطينية المنقسمة على حالها، والبيئة العربية محكومة بأنظمة 

سالم السياسي. وهو ما يعني أن تربط مصالحها باألمريكان أو معادية لقوى المقاومة وتيارات اإل
 حالة " التدافع" ستستمر في القطاع في المدى المنظور.

 1/10/2018تي أر تي عربي، 
 

 ال للشماتة، ونعم للتعلم من التاريخ .43
 فايز أبو شمالة د.

هنالك مؤامرة إسرائيلية تهدف إلى تصفية الرئيس عباس كما اسُتهدف الرئيس عرفات! هذا ما أعلنته 
محمود عباس قبل سبع سنوات، وهي تحذر من العواقب الوخيمة. ذلك التحذير أوجب علي  جماعة 

 الرد في حينه بمقال تحت عنوان: أطمئنكم على رئيسكم. قلت فيه:
لو توقف االستيطان اليهودي في الضفة اللربية تماما ، ولو تعرضت حياة المستوطنين للخطر، وباتوا 

 ، لتوجب الخوف على حياة السيد محمود عباس!يرتعبون من البقاء، لو حدث ذلك
ولو أطلقت النار على الجنود اإلسرائيليين، وسال دمهم في اشتباكات مسلحة مع رجال المقاومة، 
وأمسوا يعيشون في قلق وهم يتجولون في طرق الضفة اللربية، لو حدث ذلك، لتوجب الخوف على 

 حياة الرئيس،
توسع االستيطاني فيها مزلزال  لوجود اليهود في المنطقة ككل، لو انفجر الوضع في القدس، وبات ال

لو حدث ذلك، لتوجب على الفلسطينيين الخوف على حياة رئيسهم، وتوجب عليهم توخي الحذر من 
دور ليبرمان" ضد السيد عباس على محمل جاللدر اليهودي، وأخذ تصريحات وزير الخارجية "أفي

 الجد.
ن الحياة اليومية في إن الذي يحدث على األرض الف لسطينية هو عكس ما يتمناه الفلسطينيون، وا 

األراضي المحتلة لتمشي وفق األماني اليهودية، فما هي مبررات خوفكم على حياة رئيسكم محمود 
عباس؟ وما مبررات قلق السيد صائب عريقات، وتصريحه بأن أقوال "ليبرمان" هي بمثابة تحريض 

شكوى مندوب فلسطين في األمم المتحدة إلى أمينها العام، وتصعيد على قتل عباس؟! وما مبررات 
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الموضوع إعالميا  إلى حد السيولة في التصريحات المتشددة، في حين يجري اإلمساك الشديد عن 
 الفعل الميداني الرشيد.

تمنيت أن يلضب بعض المسؤولين الفلسطينيين من التسريبات اليهودية عن لقاء السيد عباس مع 
ن بيرس، واتهام اليهود لرئيسهم بأنه تآمر معهم على حياة ياسر عرفات! إن هذا االتهام أجدر شمعو 

بالتعليق واالنتباه والمتابعة، بل ورفع قضية في األمم المتحدة ضد اإلسرائيليين الذين يشوهون سيرة 
"يديعوت  رئيسنا، ويتهمونه بالتعامل معهم، وخيانة رفيق دربه، وال سيما بعد أن نشرت صحيفة

أحرونوت" رسالة تتضمن محضر جلسة سرية عقدت بين "شمعون بيرس" و "عباس" من وراء ظهر 
الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، وتشير الرسالة إلى أن "عباس" حذر "شمعون بيرس" قائال : "إذا 

في انكشف أمر اللقاء سأكون في عداد األموات". وينبلي أن تتوقف )إسرائيل( عن الثناء علي  
وسائل اإلعالم، بمعنى آخر: تعمدوا مهاجمتي في وسائل اإلعالم، وهددوني بالتصفية والقتل، 

 واعتدوا علي  بالكالم الجار ، كي أبدو بطال  في عين قومي.
أطمئنكم على حياة رئيسكم، فهو بخير، وسيظل بخير، ولن يمسه الضر من اليهود، فهو الذي 

يزل يرى المفاوضات طريقا  لحل الصراع العربي اإلسرائيلي،  هندس اتفاقية أوسلو، وهو الذي لما
أطمئنكم على حياة رئيسكم، واشكروا هللا كثيرا  ألن غضب اليهود وحقدهم وغدرهم وتآمرهم ينصب 
توسعا  استيطانيا  على األرض، واعتقاال  لشباب الضفة اللربية، وخنقا  لقطاع غزة، وال يقترب من حياة 

 الرئيس!.
 سؤال:ويبقى ال

 وحتى يومنا هذا؟ 2011هل تلير شيء لصالح فلسطين منذ تلك الدعاية الرخيصة للرئيس سنة 
أما آن ألولئك الدجالين أن يلتفتوا للوطن فلسطين ولو قليال ، ويكفوا عن ضخ األوكسجين الملوث في 

 رئتين استوطن فيهما الوهم والوهن.
 1/10/2018، فلسطين أون الين

 
يران مّرة .44  أخرى.. إلزامات خطابية! حماس وا 

 ساري عرابي
صة  اطلعُت على عدد من الردود، مباِشرة أو غير مباِشرة، على مقالتي "ال تنصروا حماس" المخص 
لمناقشة موقف بعض منتقدي حماس في عالقتها بإيران، ممن هم في األساس، وكما ُيفترض، 

ياها في إدارتها لعالقاتها، أو يشاركون الحركة عداءها األصلي للعدو  الصهيوني، ولكنهم يخ تلفون وا 
في بعض مقارباتها في هذا الصراع، أو يتوه مون اختالفا غير حاصل في الحقيقة، إال من جهة 
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عجز الحركة عن إنفاذ ما يرجونه منها في الواقع، فيتوهمونه اختالفا أصيال على مستوى الفكرة 
لزامها فيما هو في غير محل النزاع، وعلى أي  حال، يجدر  والتصور، فيأخذون في مناقشة الحركة وا 

صة لهؤالء، ال لكارهيها والمختلفين معها جذري ا من كل وجه.  التذكير أن المناقشة مخص 
بيد أن  هذه الردود تأخذ طابعا خطابي ا، بافتراضها ما هو غير موجود ثم األخذ في االعتراض عليه، 

لب ابتداء تخليا حماس من كل مآخذها وبراهينها. أو في تجر دها من البناء المنطقي، الذي يتط
فأم ا إلزام تلك الردود حماَس بمواقف مجر دة عم ا تدعيه وتحتج به، فال معنى له، إذ ال حجة في هذا 

 المرسل من القول.
وحين أخذ األمثلة لتوضيح المقصود، يتبين حجم اإلغراب فيما يذهب إليه بعض منتقدي حماس، 

عى لجر  األم ة إلى الخندق الروسي اإليراني، ثم األخذ في تفنيد هذا المسعى كزعمهم أن حماس تس
، ما يزالون  غير الموجود في الواقع. والحق  أن بعض األفاضل، على ما نحسنه فيهم من الظن 
يملكون القدرة على اإلدهاش بمثل هذا اإلغراب واالنشلال في األوهام، واالنصراف عن الواجب 

 ي نصرة حماس، أو في نقدها.الحقيقي، سواء ف
الحقيقة أن عالقة حماس بإيران ال تبلغ هذه الدرجة من التحالف كي ُيجعل فوق ذلك تحالفا يضم  
روسيا أيضا. وفي الخطاب السياسي للحركة، فإن ها إطالقا ال تدعو أحدا لدخول تحالف من هذا 

دة، فكيف يتوهم البعض االتصاالت النوع.. هو غير موجود أساسا، وهذه بياناتها وتصريحاتها موجو 
السياسية بين حماس وروسيا خندقا تدعو حماس الناس إليه؟! لو سلمنا بهذه الطريقة في التصوير 
لكانت حماس أيضا في خندق واحد مع السيسي الذي يحاصرها ويقطع عنها كل معونة، فهي اليوم 

 تملك معه اتصاالت سياسية أكثر كثافة من اتصاالتها بروسيا!
ثمة إغراب شديد ال أملك له تفسيرا، إذ ال يمكن عقلنة تصورات من هذا القبيل، لخرافيتها وافتقارها 
ألدنى مصداق في الواقع، وال يليق مثل هذا اإلغراب في التصوير، فضال عن أن يكون متحصال 

 يسو ل بالفعل في ذهن أصحابه.. فالضيق بأداء حماس أو بعالقاتها بإيران أو بموقفها منها، ال
الشذوذ في تصوير المسائل إلى هذه الدرجة، "َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا"، وكونها خرافة 
فهذا ال يمنع أن تكون مقوالتها افتراء وبهتانا، والبهتان هنا في انعدام ما تزعمه التهمة، فنحن ال 

 د أساسا.نناقش صوابية تحالف كهذا، فهو غير موجو 
وأما مواالة حماس إليران، أو مظاهرتها لها، فهو اتهام ال يستند كذلك إال على مثيل ما سبق من 
أوهام، فال الحركة تقاتل إلى جانب إيران في أي  من الساحات في اإلقليم أو في العالم، وال هي 

الف ذلك، أصدرت أي تعبيرات لفظية تساندها في أي من تلك الساحات، بل صدر عن حماس خ
كما في موقفها من الثورة السورية، أو في األزمة اليمنية، وهذا ال يعني أن حماس ُوف قت بالضرورة 
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في كل تعبيراتها التي خالفت فيها إيران، ولكن الفكرة في االنصراف عن الحقائق المؤكدة، والتعبيرات 
ق منفصل أو خاا.. حملها الصريحة إلى حمل بيانات تعزية، أو غيرها من المواقف مما لها سيا

ن كانت النوايا خلفه صالحة!  على معاني المظاهرة والمواالة، وهذا في نفسه إمعان في البهتان، وا 
والحاصل أن مساءلة حماس ينبلي أن تقوم على جملة أسس ومقد مات، أولها استعراض ما تزعمه 

ها والواقع المعقد المحيط بها من حاجة وضرورة في سياق ظرفها ووقائع قضيتها ومتطلبات مسؤوليات
وبفلسطين، ثم المتحصل من عالقتها بإيران، ثم حدود هذه العالقة. أما القفز عن تلك المقد مات 
وكأنها غير موجودة، أو كأن عالقة حماس بإيران محض ترف يمكن االستلناء عنه، لمحاسبة 

 ي أي حديث بين عاقلين!حماس على حدود متوهمة في عالقتها بإيران، فهو مما ال يستقيم ف
واللريب أن بعض الذين ينتقدون حماس على تحالف غير موجود كهذا، يسو غون ما سم وه تحالف 
يران، وهذا تطفيف واضح، وكيل بمكيالين، وعدول عن ميزان  الضرورة الذي يجمع أردوغان بروسيا وا 

ماس. فما ينبلي أن العدل واإلنصاف، فالضرورة أكثر تحق قا في حالة ضعيف معدم محاصر كح
تجيزه الضرورة ألردوغان ينبلي أن تجيزه لمن هو أكثر اضطرارا منه كحماس، فإن قيل إن  المعو ل 
على أردوغان أكثر من المعو ل على حماس، وأن الخسارة بسقوطه أفد  من الخسارة بسقوط حماس، 

ن سل منا بذلك، فهو ال يلير  من حقيقة ما نحن فيه، ويفترض وهو أمر تحتمله وجهات النظر، فإن نا وا 
والحال هذه أن نقيل عثرة حماس، وأن نفهم ظرفها على حقيقته كما هو في نفسه، وأن ندفع مثل 

 أردوغان إلغنائها، بدال من ذم ها على سعيها لما يقيتها ويحول دون فنائها!
موقعا مركزي ا يليق ومع أن هؤالء األفاضل الذين نقصدهم بالمناقشة يحتل العداء للكيان الصهيوني 

 -به في تفكيرهم، فإن ه ال يحضر بالشكل الصحيح في خطابهم وقراءتهم لألمور. ففي حين يرون 
أن موقف أردوغان مشر ف من القضية الفلسطينية، ال نجد لديهم تلك  -كما قرأت لبعضهم 

تبناه القيادة التركية االستشكاالت على العالقة التركية اإلسرائيلية، وال على السقف السياسي الذي ت
الحالية من القضية الفلسطينية، وهو سقف واطئ وقائم على جدار ما ُيسمى بالقرارات الدولية، فإن 

 وجدوا له في الضرورة مساغا، فهي لحماس أوسع في عالقتها بإيران.
عداء وهذا يقودنا لملالطات مركزية في أطروحة بعض هؤالء اإلخوة، إذ إن هم يضعون الفرقاء من أ 

األم ة في سلة واحدة، وينكرون التفاوت بينهم، ويعد ونهم كلهم على درجة واحدة من العداء، فيلزمون 
حماس بما ال يلزمها، على تناقض وتطفيف في مقارباتهم سبق بيانه؛ يجعل العداء للكيان الصهيوني 

صل وجوده، وال في في درجة دنيا بمقارنته بليره من األعداء، على نحو ال يالحظ المشكلة في أ
 كونه العامل األهم في استعصاء ثورات البالد العربية األخرى.
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لحماس من بعض ممارستها.  واالستراتيجيةثم ة ملالطة أخرى، وهي في استنتاج التصورات الفكرية 
ففي حين يزعم بعض هؤالء األفاضل أن حماس تتناسى عمقها االستراتيجي في الشام، فإنهم ال 

ذلك إال إلى الممارسات التي تلجئ الضرورة حماس إليها، وهي ال تكاد تتجاوز حدود يستندون في 
المجاملة السياسية التي تبديها حماس إليران وفيما ال يتضمن دعما لسلوك إيران في سوريا، متناسين 

 بدورهم التضحية الهائلة التي ألزمت حماس نفسها بها حين خروجها من سوريا.
ماس دورا أممي ا تعجز عنه ممكناتها، فإن هم في الوقت نفسه يطالبونها بالتخل ي وبينما يأملون من ح

عن الدعم الذي بالكاد يسندها في مواجهة عدو ها على ثلرها الخاا، فكيف يجر دونها من الحد 
األدنى الممكن ويأملون منها ما هو أعلى؟! والحق  أن  ما من فلسطيني واحد، حتى أشدهم علمنة 

يتناسى عمقه االستراتيجي في المنطقة العربية كل ها، إليمانه أن أقصى ما يمكنه فعله هو وفلسطنة، 
 الصمود في أرضه بانتظار القادم من ذلك العمق صوب فلسطين.

والحق  أن مساءلة حماس واجبة، لكن في غير هذا، إذ إن هذه مساءلة لمترف واسع الخيارات ال 
ا الواجب ففي أن ُتسأل عم ا تفعله لرفع الحصار، وعن لحركة محاصرة تختنق بالتدريج، فأم  

استنهاض الضفة اللربية، وعن تفعيل دور الالجئين، وعن إسناد قطاع غز ة من مواقع أخرى، وعن 
سالمة بنيتها الداخلية، وعن عملها في حشد األمة خلف قضيتها التي هي بالضرورة قضية األمة. 

 فسنا عم ا نفعله لها في ذلك كل ه، وفي غيره!وال يقل  عن ذلك أهمية، أن نسائل أن
 2/10/2018، "21موقع "عربي 

 
 الجامع بين ترامب ونتنياهو و"قانون القومية" .45

 مصطفى البرغوثي
ما هو الجامع بين تصريحات الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وبين تصريحات رئيس الحكومة 

)مئة في المئة(، وقال  %100ب قال إنه مع إسرائيل في نيويورك؟ ترام اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
إنه "يحب" حل الدولتين ولكنه مستمر بمشروع صفقة القرن، وهو فخور بنقل السفارة األميركية للقدس 
دارته فخورة بقطع المساعدات عن وكالة األونروا وبنفي حقوق  خراجها من معادلة التفاوض، وا  وا 

تنياهو إنه "ال مكان لدولة فلسطينية ذات سيادة غرب النهر"، أي الالجئين الفلسطينيين، فيما قال ن
 في فلسطين.

كل ذلك يجري في ظل إقرار الكنيست لـ"قانون القومية" العنصري دون أي احتجاج من اإلدارة 
األميركية، وفي خضم االستعداد إلزالة وهدم تجمع الخان األحمر، والبدء بتهويد ما يسمى بمنطقة 

E1. 
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لك؟ إنه يعني أن هناك مخططا تتضمنه صفقة القرن لتزوير وتشويه ما يسمى بحل ما معنى ذ
الدولتين، وجعل فكرة الدولة الفلسطينية مجرد معازل وكانتونات، من دون القدس وبال حدود، وبال 
سيادة، وبال تواصل جلرافي، ومن دون سيطرة على الموارد الطبيعية، وتحت السيطرة اإلسرائيلية 

 االستعمارية الكاملة، مع تصفية حق الالجئين في العودة، وحق الفلسطينيين في القدس.األمنية و 
إنه نظام األبارتهايد العنصري، ومخطط لتهويد الضفة اللربية بالكامل، في محاولة لتكرار ما جرى 

 ، ولتكريس الفصل الكامل بين غزة والضفة.1948في أراضي 
 بما حمله "قانون القومية" الخطير الذي أقره الكنيست.ولمن لم يالحظوا، فال بد من التذكير 

القانون ينا على أن ما يسميها "أرض إسرائيل" هي الوطن القومي لليهود، وأن حق تقرير المصير 
فيها حكرا  ومحصورا  باليهود فقط، وأن القدس العاصمة الموحدة إلسرائيل. وال يحدد القانون حدود 

ن االستيطان قيمة قومية يهودية يجب تشجيعها وتعزيزها وتثبيتها، "أرض إسرائيل"، ثم ينا على أ
في حين ال يتخلى الخطاب اإلسرائيلي، من يمينه إلى يساره، عن تكرار تسمية الضفة اللربية بـ"يهودا 

 والسامرة".
ة" االستيطان ال يجري في الهواء، بل في الضفة اللربية بما فيها القدس، وبالتالي فإن "قانون القومي

" وتهويدها إسرائيلالعنصري يؤشر إلى شيء واحد؛ اعتبار الضفة اللربية جزءا  من "أرض 
 باالستيطان، وبـ"قانون القومية"، وفرض نظام األبارتهايد عليها أيضا .

وهكذا يصبح "حل الدولتين"، الذي تحدث عنه ترامب غطاء  وذرا  للرماد في العيون، لتسهيل هدف 
 ة فلسطينية ذات سيادة غرب النهر" ولضم وتهويد الضفة اللربية بالكامل.نتنياهو بأن "ال دول

وهذا بمجموعه ليس حال، بل هو تصعيد للمواجهة القائمة بين الشعب الفلسطيني واالستعمار 
 االستيطاني الصهيوني.

الخالصة هي أنه ال يحق ألحد مواصلة الحلم بالمفاوضات، أو المراهنة على حلول وتسويات مع 
ومات كهذه، وما دامت إسرائيل محكومة بالتطرف والعنصرية اليهودية. ال يحق ألحد أن يتوانى حك

للحظة، عن بذل كل جهد لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الخطر، ولتقديم الرواية الحقيقية لما 
 تضليله.يجري لعالم أمعن نتنياهو وداعموه في 

سقاط نظا م األبارتهايد والتمييز العنصري في كل فلسطين، ولن ولم يعد هناك أي حل دون إفشال وا 
تركز قبل كل شيء على تليير ميزان القوى، وتنحي كل الخالفات  باستراتيجيةيتأتى ذلك إال 

 االختالفات، لصالح ذلك الهدف النبيل.
 1/10/2018، 48عرب 
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 إذا ضرب اإلسرائيلّيون لبنان .46
 حازم صاغية

 أسلحة؟ بالتأكيد أيضا . ئد. "حزب هللا" يخب  بنيامين نتانياهو يكذب؟ بالتأكي
بين هذين االحتمالين الكبيرين والخطيرين، يعيش اللبناني ون ويداورون مخاوفهم: هل تضرب إسرائيل 
ومتى تضرب وأين؟ والعيش على إيقاع السؤال هذا، والذي يطرحه أيضا  من يقولون إن  "زمن الهزائم 

ل فيه، قد ول ى"، أمر ُمهين لل بناني ين  فضال  عن أن ه ُمقلق. ما يضاعف إهانته هذا العجز عن التدخ 
دْع جانبا  محاولة تفاديه. كل  ما يستطيعه اللبناني ون هو أن يسألوا وينتظروا. غير ذلك مم ا قد يخالف 

!  إرادة "حزب هللا" هو تآمر وعمالة للعدو  الصهيوني 
ي ين سوف يضربون. لكْن ما من عاقل يستطيع الجزم بالطبع، ما من عاقل يمكنه الجزم بأن  اإلسرائيل

بأن هم لن يضربوا. والحال أن  من يتوق عون ضربة موجعة ال ُيعَدمون الحجج: فهناك اليوم حملة 
إسرائيلي ة على إيران كانت األمم المت حدة، قبل أي ام، أحد مسارحها الكثيرة. ثم  إن   –مت صلة أميركي ة 

وبات األميركي ة في طريقها، وحيالها يتراو  األوروبي ون والروس بين العجز الدفعة الجديدة من العق
، إدارة منحازة إلسرائيل كإدارة 1948واإلحراج. فوق هذا، لم تعرف الواليات المت حدة في تاريخها منذ 

يران، في حال الهجوم على فص لت طلبا  لمزيد من التشد د. وا  يلها دونالد ترامب، والتي إذا تدخ لت تدخ 
اللبناني  المتقد م، "حزب هللا"، أضعف من أن ترد  بما يتجاوز بعض االستعراض اإلرهابي  هنا أو 
هناك: ال وضعها االقتصادي  المتداعي يسمح بذلك، وال عزلتها السياسي ة في المنطقة. أم ا روسيا 

، حيث لها جنود وقواعد، إلى ل بنان. ورب ما جاز القول إن  فُيستبَعد أن يمتد  تور طها في الشأن السوري 
 ، ، من خالل "حزب هللا"، يسه ل على الروس سيطرتهم على الوضع السوري  إضعاف الموقع اإليراني 

التركي ة واإليراني ة  –أو ما يتوه مونه كذلك. والقرائن باتت كثيرة على أن  استراتيجي ة جمع النقائض 
 مير بوتين.أمر صعب حت ى على روسيا وفالدي –واإلسرائيلي ة 

في داخل إسرائيل، أوضاع نتانياهو وحزبه ال يمكن أن تكون أفضل. إن ه حالي ا  أحد تعابير "النجا  
" في سياسات عالمنا. ثالثة ملف ات فساد صارت تحتل  الصفحات الداخلي ة للصحف  الشعبوي 

العسكري ة في سوري ة تزيد  اإلسرائيلي ة منذ نقل السفارة األميركي ة إلى القدس. تصد يه إليران وضرباته
هاته وأعماله،  من شعبي ته. حت ى "هآرتس"، التي مث لت على الدوام الصوت النقدي  الصارم لتوج 
امتدحت خطابه األخير في األمم المت حدة بوصفه "مقنعا  جد ا ". االنتخابات العام ة في العام المقبل 

، وألهل غز ة ُيتوق ع لها أن تكر س وضعه ووضع ائتالفه هذا. خنق ه المنهجي  للشعب الفلسطيني 
 خصوصا ، ال يترك أي  أثر محترم على رأي عام  أصابه االنحطاط.
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نحن، في لبنان، كيف نقي م أوضاعنا في حال الضربة اإلسرائيلي ة؟ عجز الدولة عن تمييز نفسها عن 
المذاهب الباللة الترد ي؟ إرادة الحزب، وصوال  إلى مشاركته السقوط في الهاوية؟ عالقات الطوائف و 

 العالقات الدولي ة السي ئة والعالقات العربي ة األسوأ؟ الوضع االقتصادي  الذي يتيح الصمود؟
لـ "حزب هللا" عن االنتصارات المضمونة والقنابل  األفضل الصمت واالكتفاء بخطابات األمين العام

، ننتصر.  الدقيقة التي يمتلكها. هنا، في األقل 
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