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صابةسبعة شهداء  .1 شهيدة باعتداء المستوطنين على حدود غزة.. و  برصاص االحتالل 252 وا 

 جنوب نابلس 
برصاص ، أن سبعة مواطنين استشهدوا غزة ، من12/10/2018، فلسطين أون الينموقع قال 

لمسيرة  29 مخيم البريج وسط قطاع غزة، خالل مشاركتهم في الجمعة الـاالحتالل اإلسرائيلي شرق 
العودة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة 

 154وصلت للمستشفيات منها  إصابة 252شهداء  7وقالت وزارة الصحة: "بلغ عدد الشهداء  القدس".
 بالرصاص الحي".

"انتفاضة  جمعةفي  غزة للمشاركة، تدفق اآلالف من الفلسطينيين في قطاع الجمعةنذ عصر وم
 القدس" واجهها االحتالل اإلسرائيلي بالرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع.

 واجنود االحتالل استهل، أن عيسى سعد هللا، عن مراسلها 13/10/2018األيام، رام هللا، وأضافت 
وها، أمس، شرق مخيم البريج، بإعدام أحد الشباب بدم بارد، بعد انصياعه مجزرتهم التي ارتكب

 عامًا(. 17ألوامرهم ورفع يديه وثباته في مكانه، وهو الشهيد أحمد أحمد عبد هللا أبو نعيم )
وشرع أكثر من خمسة جنود بإفراغ أكثر من ثالثين رصاصة في جسد الشاب األعزل من أي سالح، 

وقال أحد الشهود: إن الشهيد أبو نعيم، الذي كان بالقرب من  يان لـ"األيام".بحسب ما أفاد شهود ع
الحدود، انصاع فورًا ألوامر الجنود الذين طلبوا منه التوقف ورفع يديه، إال أن ذلك لم يشفع له وبادره 

مانه وأضاف الشاهد: إن الجنود لم يكتفوا بقتله، بل حاولوا احتجاز جث هؤالء الجنود بنيران كثيفة.
الذي كان يبعد عنهم نحو عشرين مترًا، إال أنهم فشلوا أمام جرأة عشرات النسوة والشبان الذين هّبوا 
إلى المكان وحالوا دون تمكين الجنود من خطف الجثمان، بعد أن اندفعوا باتجاه الشهيد وقاموا على 

ق النار على المواطنين أثناء الفور بسحبه من المنطقة، إال أن ذلك لم يرق للجنود الذين بادروا بإطال
صابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، قبل  انسحابهم، ما أدى إلى استشهاد ثالثة مواطنين آخرين، وا 

 ىوأكد الشاهد لـ"األيام" أن الشهداء لم يجتازوا الحدود كما ادع استشهاد المزيد من المواطنين.
 بحوزتهم.االحتالل، ولم يحملوا أي سالح، حتى الحجارة لم تكن 



 
 
 
 

 

 5 ص             4761 العدد:             10/13/2018 سبتال التاريخ:  

                                    

عامًا( من بلدة  45اطنة عائشة محمد رابي )المو استشهدت ، أنه 13/10/2018، 48عرب وأورد موقع 
بعد منتصف ليل الجمعة، جراء تعرضهما العتداء من قبل  بديا غرب سلفيت، كما ُأصيب زوجها،

رأسها وبينت المصادر، أن السيدة ُأصيبت بحجر في . مستوطنين قرب حاجز زعترة، جنوب نابلس
وذكرت جمعية الهالل األحمر أن طواقمها نقلت السيدة  ستشهادها.البشكٍل مباشر، األمر الذي أدى 

 إال أنه أُعلن عن استشهادها عقب ذلك. هامحاولة إلنقاذبإلى مستشفى رافيديا الحكومي بنابلس 
 

 قسامس االنكر  ت   "مشاريع مشبوهة""ثوري فتح" على رفضه ألي عباس يشدد خالل افتتاح  .2
رام  فـي، فـي مقـر الرئاسـة 12/10/2018 افتتح المجلس الثوري لحركة فتح، مساء يوم الجمعـة :رام هللا

هللا، أعمــال دورتــه الرابعــة العاديــة "دورة القــرار واالنتصــار للقــدس العاصــمة األبديــة واألســرى والشــهداء 
فيهــا  أكــدلقــى عبــاس كلمــة وأ والالجئــين"، بمشــاركة الــرئيس محمــود عبــاس وأعضــاء اللجنــة المركزيــة.

علــى الموقــف الفلســطيني المتمســك بالثوابــت الوطنيــة وفــي مقــدمتها القــدس والالجئــين، والــراف  لكــل 
 المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

شـــعب الفلســـطيني فــي منطقـــة الخـــان األحمــر الـــذين يتصـــدون بصـــدورهم الصـــمود أبنــاء  عبـــاسوحيــا 
ارية للمشاريع االحتاللية االستيطانية الهادفة لتقطيع أوصال األر  الفلسطينية في الضفة الغربية الع

ـــه الأن كـــل هـــذه المشـــاريع ستفشـــل بفضـــل صـــمود  وعزلهـــا، مؤكـــداً  شـــعب الفلســـطيني وتمســـكه بحقوق
 الوطنية الذي سيتوج بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها األبدية القدس.

إلـى أنـه  لمجلس المركزي المقـرر نهايـة الشـهر الجـاري فـي رام هللا، مشـيراً ااع إلى اجتم عباسوتطرق 
سيتم خالل هـذا االجتمـاع االتفـاق علـى وضـع آليـات لتنفيـذ القـرارات التـي اتخـذها المجلـس، مـن أجـل 

 شعب الفلسطيني المشروعة في الحرية واالستقالل.الحماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق 
التأكيد على االلتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة فـي  عباسق بالمصالحة الوطنية، جدد وفيما يتعل

علــى رفضــه الكامــل ألي مشــاريع مشــبوهة تهــدف إلــى تكــريس االنقســام وفصــل  ، مشــدداً 12/10/2017
 غزة عن باقي أجزاء الوطن إلقامة إمارة غزة.

 12/10/2018 ،القدس، القدس
 

 عباس ينوي حل  "التشريعي" :األخبار"لـ" "مصادر فتحاوية" .3
في الوقت الذي عمـل فيـه رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس علـى تجديـد  :هاني إبراهيم - غزة

"شرعيته" في "منظمة التحرير" عبر عقد المجلسين "الوطني" و"المركزي" ليعاد انتخابه رئيسًا للمنظمـة 
المجلــــس  الشـــرعية" مــــن حركــــة حمـــاس، عبــــر حــــلّ  ولجنتهـــا التنفيذيــــة، يســــعى إلـــى نــــزع آخــــر "قــــالع
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وتفــوي  صــالحياته إلــى "المجلــس المركــزي". وعلمــت "األخبــار" مــن مصــادر  الفلســطيني، التشــريعي
فتحاويــة أن عبـــاس عـــازم علـــى إنهـــاء دور "التشـــريعي" الــذي فـــازت حمـــاس بغالبيـــة مقاعـــده فـــي آخـــر 

 ا نهاية الشهر الجاري في رام هللا.، وذلك خالل جلسة "المركزي" المزمع عقده2006انتخابات 
تقـول المصـادر إن خطـوة عبـاس تهـدف إلـى "مزيــد مـن الضـغط علـى حمـاس بسـبب خطواتهـا الهادفــة 
لالنفصـــال بقطـــاع غـــزة"، موضـــحة أن الســـيناريو المتوقـــع خـــالل جلســـة "المركـــزي" يتمثـــل فـــي ســـحب 

لــك علــى أســاس أن "المركــزي" صــالحيات "التشــريعي" ومنحهــا لــاول موقتــًا حتــى إجــراء انتخابــات، وذ
أن  عبــاسهــو صــاحب قــرار إنشــاء "التشــريعي" إبــان تشــكيل الســلطة بعــد اتفــاق أوســلو. وبــذلك، يــرى 

حماس ستفقد أي صفة رسمية أو شرعية حول تمثيل الشعب الفلسـطيني، وهـو مـا يمكـن أن يـؤثر فـي 
في طبيعـة النظـام السياسـي  تعامل المصريين أو األمم المتحدة معها، كذلك يرى أنه سيحدث تغييرات

 الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بع  الصالحيات من السلطة إلى "منظمة التحرير".
 13/10/2018 ،األخبار، بيروت

 
 مفاوضات الخاصة بالشأن الفلسطينيالجامعة العربية رعاية من الطلب "العربي الجديد": عباس سي .4

رئيس يث لـ"العربي الجديد"، على أنباء حول تلويح علقت مصادر قيادية بحركة "فتح" في حد: القاهرة
عباس، خالل لقاءات جمعت قيادات الحركة بمسؤولين مصريين، بالتقدم السلطة الفلسطينية محود 

بطلب لجامعة الدول العربية برعاية المفاوضات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها مشاورات 
 صر لطرف ضمن األطراف، وليست المسؤول الرئيس عنها.التقريب بين الفصائل، على أن تتحّول م

وقالت المصادر: "نقدر الدور المصري، ولكن هذا ال يمنع أن هناك تباينات في وجهات النظر بشأن 
مجموعة من النقاط"، مضيفة أنه "حتى اآلن ال يمكن أن نقول إن الوساطة المصرية قد فشلت في ما 

 ظل تأكيد القاهرة على تمسكها بالشرعية الدولية".يتعلق بشأن المصالحة الداخلية في 
 13/10/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 بحر يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم االحتالل في غزةأحمد  .5

د. أحمـــد بحــــر، المجتمـــع الــــدولي  الفلســـطيني طالـــب النائــــب األول لـــرئيس المجلـــس التشــــريعي :غـــزة
متظـاهري مسـيرة  لفوري لوقف جرائم االحتالل اإلسـرائيلي بحـقّ ومؤسساته األممية والحقوقية بالتدخل ا

خـالل مشـاركته بمسـيرة العـودة شـرق مخـيم البـريج وسـط  ،ودعا بحر العودة وكسر الحصار السلميين.
متظــاهرين ســلميين  قطــاع غــزة أمــس، إلــى محاكمــة قــادة االحــتالل علــى الجــرائم التــي يرتكبونهــا بحــقّ 
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والعــيب بحريــة وكرامــة، مؤكــدًا أن المســيرات "شــكلت رافعــة للقضــية  مطــالبين بحقــوقهم برفــع الحصــار
 الفلسطينية وأعادتها إلى قمة األحداث الدولية من جديد".

وعـّد بحـر عمليتــي "بركـان" و"حـوارة" البطــوليتين بالضـفة الغربيـة المحتلــة، أنهمـا تأتيـان فــي إطـار الــرد 
ته، مبينًا أن تلك العمليات البطوليـة هـي امتـداد الطبيعي لشعبنا على جرائم االحتالل، وحقه في مقاوم

النتفاضة القدس، ومسيرات العودة في قطاع غـزة، وتؤكـد علـى وحـدة شـعبنا وتالحمـه فـي كـل ميـادين 
 وأضاف: "تأتي عمليات الضفة البطولية ردًا عمليًا من أبناء شعبنا على صفقة القرن". المقاومة.

في فر  العقوبات على قطاع غزة وقطع الرواتب ومنع إدخال واستهجن استمرار السلطة في رام هللا 
الـدواء ووقــود الكهربـاء، مؤكــدًا أن هـذه اإلجــراءات تــأتي تماشـيًا مــع "صـفقة القــرن" الهادفـة لفصــل غــزة 

وشكر بحر مصر "على جهودها في التخفيف من معانـاة أبنـاء شـعبنا والعمـل علـى  عن باقي الوطن.
ك دولـة قطــر الشـقيقة "علــى مـا قدمتــه مـن مســاعدات إغاثيـة لشــعبنا، فـك الحصـار عــن القطـاع"، وكــذل

 ولدعمها السياسي المستمر لقضيتنا في جميع المحافل اإلقليمية والدولية". 
 12/10/2018 ،فلسطين أون الين

 
 لتحرير القدس "إلى "إنهاء كيان حماس" بوصف ذلك "فريضة شرعية يدعو الهباش .6

للشــؤون الدينيــة، محمــود الهبــاب، إلــى رئــيس الســلطة الفلســطينية ار دعــا مستشــ :هــاني إبــراهيم - غــزة
"إنهــاء كيــان حمــاس" بوصــف ذلــك "فريضــة شــرعية وضــرورة وطنيــة لكــي نــذهب جميعــًا إلــى تحريــر 

 القدس... لن نقبل أبدًا استمرار هذا الوضع وهذا الفصل األسود من تاريخ شعبنا".
 13/10/2018 ،األخبار، بيروت

 
 : االحتالل يتعمد قتل المتظاهرينخالل مشاركته في مسيرات العودة يمصطفى البرغوث .7

أثناء مشـاركته فـي مسـيرة العـودة  في قال األمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، :وكاالتال
إن قــوات االحــتالل ارتكبــت مجــزرة وجريمــة حــرب علــى حــدود غــزة، بتعمــد الجنــود إطــالق الرصــاص 

مــــنهم أصــــيبوا  45إلــــى وجــــود عشــــرات الجرحــــى أكثــــر مــــن ، مشــــيرًا العــــزل الحــــي علــــى المتظــــاهرين
مـن الجرحـى أصـيبوا بجـروح خطيـرة. وأضـاف  3شهداء. وأوضح أن  6بالرصاص الحي، إضافة إلى 

البرغوثي أن االحـتالل قـرر أن يصـعد مـن جرائمـه باسـتخدام الرصـاص الحـي بحـق المتظـاهرين، وأنـا 
ادس. وأكـد البرغـوثي أن جميـع الشـهداء أصـيبوا بالرصـاص الحـي بنفسي رأيت اإلصابات والشهيد الس

 في المناطق العلوية من الجسم )الرأس والقلب والصدر( واالحتالل يتعمد إطالق النار بقصد القتل.
 13/10/2018 ،الخليج، الشارقة
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 من نافذة القضايا اإلنسانية غزة عريقات يحذر من التعامل مع قطاع .8

صـــائب عريقــات، أمـــين ســـر اللجنــة التنفيذيـــة لمنظمــة التحريـــر: "أريـــد  .قــال د: كفــاح زبـــون - رام هللا
إجابة... لماذا تـرف  حركـة حمـاس التنفيـذ الشـمولي والـدقيق وغيـر المجتـزأ والتـدريجي التفـاق القـاهرة 

 ؟"، مضــــيفًا: "هــــل قــــرأتم رســــالة الشــــكر والتقــــدير التــــي أرســــلها جيســــون غــــرينبالت حــــول الحــــلّ 2017
ماليين دوالر من التزاماتها لوكالـة الغـوث،  304زة؟ حدث هذا بعد أن قطعت أمريكا مبلغ اإلنساني لغ

من سكان قطاع غزة. المخطط في صفقة القـرن يرتكـز إلـى  %70التي كانت تقدم خدمات ألكثر من 
فصــل قطــاع غــزة عــن الضــفة والقــدس، وهــذا مــا بــدأ بــه شــارون فيمــا ســماه فــك االرتبــاط، تراجعــًا عــن 

 إسرائيل بأن الضفة والقطاع تشكل وحدة جغرافية واحدة، كما جاء في اتفاق أوسلو".التزام 
مـب تســتند إلـى فصـل قطـاع غــزة عـن الضـفة والقــدس، اوحـذر عريقـات مـن أن اســتراتيجية نتنيـاهو وتر 

 -: "نحـــن أمـــام مخطـــط أمريكـــي الً ئقـــاأضـــاف والتعامـــل مـــع القطـــاع مـــن نافـــذة القضـــايا اإلنســـانية. و 
ـــــب بتـــــدمير وتصـــــفية المشـــــروع الـــــوطني الفلســـــطيني. فلمـــــاذا نســـــاعدهم تحـــــت يافطـــــة إســـــرائيلي ره ي

المساعدات اإلنسانية، ومشاريع بقيمـة عـدة ماليـين تحـت يافطـة اإلغاثـة اإلنسـانية. هـم يعتبـرون ذلـك 
شـهيدًا وآالف الجرحـى  186وختم عريقات حديثه: "هل ثمن مسيرات العودة التي سقط فيهـا  انتصارًا".
 أبناء شعبنا تحول من حق العودة إلى اإلغاثة اإلنسانية؟". من خيرة 

 13/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

  دون دفع أثمان سياسيةلكسر الحصار  تفاهمات مع أطراف عديدةمساع إليجاد  هنية: .9
إسماعيل هنية أن مساعي تجري إليجاد تفاهمات مع  ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بينها مصر وقطر واألمم المتحدة يمكن أن تقود لتهدئة مع "إسرائيل" مقابل كسر أطراف عديدة 
وشدد هنية في كلمة مسجلة خالل فعاليات ملتقى رواد القدس في إسطنبول  الحصار عن قطاع غزة.

يوم الجمعة، أنه ليس هناك أثمان سياسية وراء أي تهدئة، أو على حساب الوحدة الفلسطينية بين 
وأشار إلى أن استراتيجية حركة حماس تقوم على تبني مشروع المقاومة الشاملة، مجددًا  الضفة وغزة.

 تأكيده أنه ال لالعتراف بـ "إسرائيل".
كما أكد أن حماس متمسكة بالمصالحة وحريصة على الوحدة خاصة في ظل هذه الظروف، وتعمل 

 ع أمتنا العربية واإلسالمية.على تكامل األداء لشعبنا في كل أماكن وجوده، وتعزيز العالقة م
وجدد هنية عدم قبول حماس بصفقة القرن المشبوهة، مبينًا أن كل من يقبلها سيكون خارج الصف 

ونوه إلى أن الصفقة التي تستهدف شعبنا تحتاج لوقفة من رواد  الوطني والمسار التاريخي ألمتنا.



 
 
 
 

 

 9 ص             4761 العدد:             10/13/2018 سبتال التاريخ:  

                                    

هنية إلى وجود استراتيجية تتبناها ولفت  األمة للتصدي لها وتعزيز مقومات الصمود لمواجهتها.
المقاومة لمواجهة الواقع وتغييره لصالح شعبنا وقضيتنا تقوم على التمسك بكامل الحقوق والثوابت، 

 وتبني مشروع المقاومة الشاملة بأشكالها كافة والعمل من أجل استعادة وحدة شعبنا.
تمر بها القضية الفلسطينية واألمة،  وعن المؤتمر اعتبر هنية أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت حساس

وهو رسالة قوية في وجه كل المؤامرات التي تهدف إلى انتزاع القدس من محيطها العربي 
واإلسالمي، مشيرًا إلى أن األمة تتوحد دائمًا حول فلسطين والقدس واألقصى رغم قضاياها 

مين والمقدسيين، متمنيًا على ودعا إلى ضرورة أن تنه  األمة لتعزيز صمود المقاو  وانشغاالتها.
 شعوب األمة أن تظل قضية فلسطين والقدس على رأس أولوياتها.

 12/10/2018موقع حركة حماس، 
 

سالمية لتحرير فلسطين .10  مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وا 
سالمية  دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، إلى وضع خطة عربية وا 

 تحرير فلسطين، مبينًا أن حماس لديها خطة تكتيكية واستراتيجية لذلك.تجمع العقول ل
يوم الجمعة  بإسطنبولوأكد مشعل خالل كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي "أمة رائدة للقدس عائدة" 

ضرورة استعادة مشاريع كسر الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة دون خجل ومواجهة التطبيع، 
 تفوقت على نفسها رغم قوة العدو، وأبدعت في مسيرة العودة الكبرى. مشيرًا إلى أن غزة

وتطرق إلى خيارات يمكن لامة أن تتحرك فيها من أجل نصرة القدس والقضية، أبرزها صياغة 
علماء ومفكري األمة في كل ُقطر معادلة دقيقة تجمع وتوزان بين همهم المحلي الُقطري وبين الهم 

ودعا مشعل إلى استمرار الجهد اليومي الستنقاذ القدس واالنتفا   فلسطين.العام لامة وعلى رأسه 
من أجلها وا عطاء رسالة ألهل فلسطين أننا معكم، وكسر الحصار عن غزة ودعم المقاومة ماليا 

وأوضح مشعل أن مشاريع التصفية تتعاظم وتتسارع وتجاوزت  وماديا وبالخبرات ومواجهة التطبيع.
بتطبيقها؛ وهذا إنذار  بدأواوانها اليوم "صفقة القرن"، قائاًل: إن لم يعلنوا عنها فقد مرحلة النوايا، وعن

 بالخطر.
 12/10/2018موقع حركة حماس، 

 

 قياديين فيها... والتهدئة غير مكتوبة ثالثةحماس تكشف عن مخطط الغتيال "العربي الجديد":  .11
اق تهدئة غير مكتوب، بضمانات كشفت مصادر بحركة حماس أن "غزة على مشارف اتف: القاهرة

إقليمية تتقدمها مصر، وتركيا"، الفتة إلى أن "هناك تفاهمات وخطوطًا عريضة باتت واضحة لكافة 
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األطراف، ولكن هذه البنود متفق عليها وشفهية، لحين إنهاء الموقف المتعنت للسلطة الفلسطينية 
 ورئيسها محمود عباس".

"، أن "االتفاق يتضمن فتح كافة المعابر وتوسيع مساحات وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد
الصيد، والتزام القاهرة باستمرار فتح معبر رفح وبوابة صالح الدين التجارية، ووقف كافة أشكال 
التصعيد، في حين تلتزم حماس وقطاع غزة بوقف مسيرات العودة، على أن يكون ذلك وفق خطوات 

اط التجمع، وتحديد مدى يبتعد عن السياج الحدودي بين األراضي تدريجية تبدأ بتخفي  األعداد، ونق
وأثنت المصادر القيادية في الحركة على الدورين المصري والقطري في تلك  المحتلة والقطاع".

المشاورات، الفتة إلى "التحسن غير المسبوق في العالقات بين حماس والقاهرة"، قائلة في الوقت 
بذلون ما في وسعهم للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، ذاته إن "األشقاء في قطر ي

ولفتت إلى "الموقف القطري، إذ نقلت الدوحة تعهدات بمساعدات مالية، تؤّمن احتياجات القطاع 
 بالتنسيق مع األمم المتحدة، في حال أصّر عباس على موقفه المتعنت".

عن مخطط حديث الغتيال ثالثة من  من جهة أخرى، كشفت المصادر القيادية بحركة "حماس"
قياديي الحركة في قطاع غزة، هم: زعيم الحركة بالقطاع يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي 
خليل الحية، وأحد رموز الحركة محمود الزهار". وأشارت إلى أن "تحديد القادة الثالثة، له أهداف 

"التحقيقات الخاصة بكشف تفاصيل  خبيثة، من بينها ضرب ُلحمة ووحدة الحركة". وأضافت أن
المؤامرة الكبرى، ما زالت جارية"، رافضة في الوقت ذاته الكشف عن تفاصيل تلك العملية أو 

 .األطراف الموجهة إليها االتهامات بشأنها
 13/10/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 عودةلمسيرات ال جديدا   يشكل مسارا  االحتالل : التحام الشباب الثائر مع حماس .12

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة انتفاضة 
القدس، وحجم التضحيات التي قدمها شباب غزة الثائر والتحامهم المباشر مع جنود العدو سيشكل 

ذلك وأكد برهوم في تصريح صحفي مساء الجمعة أن  مسارا جديدا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
 سيكون له ما بعده، وبصمة عز في سجل المجد وضعتها جماهير غزة الثائرة.

جمعة انتفاضة في مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت كما أكدت الحركة في بيان لها، أن 
القدس قد رسخت مفهوما نضاليا عظيما، وأكدت على تالحم وتعاضد وطني فريد، وعبدت طريق 

 االحتالل وتحشيد كل قوى شعبنا الحية في مواجهة الظلم والحصار. الحرية واالنعتاق من
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إن المواجهة الكبرى التي قادها أبناء شعبنا اليوم على طول السلك الزائل شرق قطاع غزة وأكدت 
مثلت قفزة نوعية في ترجمة تحدي االحتالل واالشتباك معه من نقطة الصفر، وفي كسر جبروته 

شعاره أنه في طائلة الث  ورة الشعبية التي تتعاظم يوما بعد يوم.وا 
 12/10/2018موقع حركة حماس، 

 
 : ما جرى على حدود غزة محل تقييم ودراسة واالحتالل يتحمل مسؤوليتهد"الجها" .13

قالت حركة الجهاد اإلسالمي، يوم الجمعة، إن ما جرى على حدود قطاع غزة هو محل تقييم : غزة
وقال داود شهاب الناطق، باسم الحركة في  ه بشكل كامل.ودراسة وأن االحتالل يتحمل مسؤوليت

تصريح صحفي له، إن "ما وقع عدوان صهيوني خطير على أبناء شعبنا خالل المسيرات الشعبية 
 السلمية شرق محافظات قطاع غزة، وقد أدى هذا العدوان لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى".

سة، فقتل المدنيين بدم بارد والتغول الصهيوني على العزل وأضاف "ما جرى اليوم هو محل تقييم ودرا
رهاب غاشم يتحمل العدو كامل المسؤولية عنه". وتابع "إن ما جرى اليوم من  واألبرياء هو عدوان وا 
 عدوان هو في سلم أولويات األخ األمين العام وقيادة الحركة والمقاومة".

 12/10/2018القدس، القدس، 
 

 حداث حي ة تؤكد ثبات شعبنا تجاه أهدافه الوطني ةأ ثالثةم رة:  أفتر  .14
استعر  رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الخارج رأفت مرة، ثالثة صور واضحة ت: بيرو 

ساعة تعبر عن حيوية الشعب الفلسطيني ووعيه واستمراره في مشروع  24وقوية حصلت خالل 
األول يتمثل في عملية الطعن الفدائية على حاجز  وذكر مرة، أن المشهد المقاومة والتحرير والعودة.

حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية، أمس، وأسفرت عن إصابة مستوطنين أحدهما جندي، مشيرا 
 إلى أن العملية جاءت بعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين قرب رام هللا.

كة قادة الفصائل والجماهير الفلسطينية وأشار إلى أن الصورة الثانية في قطاع غزة، وتمثلت بمشار 
جنبا إلى جنب في مسيرات العودة ضد االحتالل، الفتا إلى أن الصورة الثالثة في تركيا وتمثلت 

وقال مرة: "هذا دليل واضح على سعي الشعب الفلسطيني  بمهرجان دولي لدعم فلسطين والقدس.
عودة.. فتحية للشعب ولقواه الحية والمجد بثبات وقوة نحو تحقيق أهدافه الوطنية في التحرير وال

 للشهداء ولابطال المقاومين، والهزيمة لالحتالل، والعار للمتعاونين".
 12/10/2018فلسطين أون الين، 
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 في مخيم نهر البارد تنهي مشروع ترميم حماس .15
جسر أنهت حركة حماس في مخيم نهر البارد شمال لبنان، مشروع ترميم " أحمد المصري: - بيروت

التقوى" للمشاة الذي يربط المخيم شمال مدينة طرابلس، وذلك بعد تحذيرات الالجئين من إمكانية 
وأوضح المسؤول السياسي للحركة في المخيم عبد الرحيم الشريف، أن حماس  انهياره بفعل األمطار.

النزالق  نفذت مشروعًا لترميم الجسر عبر تسليح أسفله وحول أركانه بالحديد واإلسمنت؛ منعاً 
وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن الجسر يشّكل ممرًا إجباريًا  الصخور من أسفله مع سقوط األمطار.

ووفقا  ألهالي المخيم، وله أهمية كبيرة لديهم، ويسلكونه يوميا في التنقل وقصد حاجاتهم المعيشية.
ركة حماس على تنفيذ للشريف فإن مشروع ترميم جسر مخيم نهر البارد، ليس الوحيد، إذ تعكف ح

سلسلة من المشاريع اإلنمائية الخاصة بسكان المخيم مراعاة للظروف الصعبة والقاسية التي 
 يعيشونها.

 12/10/2018فلسطين أون الين، 
 

 تزعم أن عدد الالجئين الفلسطينيين باآلالف وليس بالماليين ة"الخارجية اإلسرائيلي" .16
الجمعة، إن دراسة للحكومة اإلسرائيلية خلصت إلى أن عدد  رويترز: زعمت مسؤولة إسرائيلية، وكالة

 .األونرواالالجئين الفلسطينيين باآلالف، وليس بالماليين كما تقول وكالة 
ولـم تنشــر الدراســة اإلسـرائيلية ولــم يــرد تعليــق مـن مســؤولين فلســطينيين أو مـن األونــروا بشــأن األعــداد 

 الواردة في الدراسة.
بأنــه "نقطــة تحــول" لاونــروا  2018نائبــة وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي، عــام  ووصــفت تســيبي حوتــوفلي،

 وتؤيد دولـة إسـرائيل هـذه السياسـة". "ال مزيد"وتعريفها لالجئين الفلسطينيين "إذ قالت الواليات المتحدة 
إم( إن الباحثين في وزارتها ومجلس األمن القـومي -إف 102وقالت حوتوفلي لمحطة إذاعة تل أبيب )

 سرائيلي قاموا بتجميع تقرير يشير إلـى وجـود "عـدد محـدود مـن آالف" الالجئـين الفلسـطينيين اليـوم.اإل
وأضـــافت "ال يقتـــرب مـــن الماليـــين"، دون أن تـــذكر تفاصـــيل عـــن كيفيـــة قيـــام البـــاحثين اإلســـرائيليين 

 بحساب هذه األرقام المنخفضة.
، طلــب عــدم نشــر اســمه "فــي حــين وردا علــى ســؤال بشــأن تصــريحات حوتــوفلي، قــال مســؤول أمريكــي

 تعتقد الواليات المتحدة أن نموذج األونروا غير مناسب أو مستدام فلن نوضح أكثر في هذه المرة".
 13/10/2018 ،القدس العربي، لندن
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 ليبرمان يأمر بوقف نقل الوقود إلى غزة .17
الوقـود إلـى قطـاع غـزة،  دور ليبرمـان، بوقـف نقـلجـاألناضول: أوعز وزير الـدفاع اإلسـرائيلي أفيوكالة 

ونقلت وسائل إعالم عبرية مـن بينهـا قنـاة "ريشـت كـان" )رسـمية(، أن  عقب مواجهات، مساء الجمعة.
واّدعـى ليبرمـان، أنـه ال  ليبرمان، اتخذ القرار "بعـد األحـداث العنيفـة مـن المواجهـات علـى حـدود غـزة".

حـداث الداميـة ومحـاوالت اإلضـرار بـالجنود" القبول بإدخال الوقود لغزة من جهـة و"األ "إسرائيلـ"يمكن ل
حمـــاس "بـــالتحري  علـــى العنـــف" فـــي الضـــفة  ليبرمــانواتهـــم  مســتمرة مـــن جهـــة أخـــرى، وفـــق تعبيـــره.

 قوات الجيب والمستوطنين. الغربية من خالل ترحيبها بالهجمات األخيرة ضدّ 
 13/10/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 عازمون على الدفاع عن أنفسنا: أمريكيةسفينة حربية نتنياهو خالل جولة على  .18

أمس، فـي أول زيـارة مـن  "إسرائيل"رست سفينة حربية أمريكية في ميناء أسدود جنوب : رويترز وكالة
وقـال رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، خـالل جولتـه علـى ظهـر  عامًا تقريبًا. 20نوعها منذ 

لهــذه الزيــارة أهميــة، إذ إنهــا "دايفيــد فريــدمان إن  "إســرائيل"الســفينة مــع زوجتــه والســفير األمريكــي فــي 
نحـن عـازمون علـى الـدفاع عـن ". وأضاف: "ترمز إلى التحالف العميق بين إسرائيل والواليات المتحدة

الــرئيس )األمريكـي دونالــد( ترامــب ". وزاد: "أنفسـنا فــي وجــه التحصـينات العســكرية اإليرانيــة فـي ســورية
 ."لسياستنا هذه، وزيارة هذه المدمرة لنا اليوم تعبير عن هذا الدعمقّدم دعمًا كاماًل 

 13/10/2018 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"محكمة إسرائيلية تؤيد قرار منع طالبة أمريكية من دخول  .19
، االســـتئناف الـــذي تقـــّدمت بـــه 12/10/2018 رفضـــت المحكمـــة المركزيـــة فـــي تـــل أبيـــب، يـــوم الجمعـــة

الســلطات اإلســرائيلية بعــد منعهــا مــن دخــول  أصــل فلســطيني، الرا القاســم، ضــدّ الطالبــة األمريكّيــة مــن 
وســحب  "إســرائيل"الـبالد للدراســة فــي الجامعـة العبريــة فــي القــدس، باّدعـاء نشــاطها فــي حركـة مقاطعــة 

 (.BDSاالستثمارات منها وفر  العقوبات عليها )
وعين مــن دخــول الــبالد فــي مطــار وأجــل طــرد القاســم، المحتجــزة منــذ أســبوع ونصــف فــي منشــأة الممنــ

 اللد، حتى صباح األحد المقبل، علمًا أنه بإمكانها التوجه باستئناف للمحكمة العليا.
 12/10/2018، 48عرب 
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 تخترق قاعدة لسالح الجو اإلسرائيلي بمحركمظلة  .20
ت ، إن مظلـة تعمـل بواسـطة محـرك اخترقـ12/10/2018 قال جـيب االحـتالل اإلسـرائيلي، يـوم الجمعـة

وأوضـح الجـيب فـي  )لـم تحـددها(. "إسـرائيل"قاعدة عسكرية تابعة لسالح الجو اإلسـرائيلي، تقـع وسـط 
بيان صدر عنه يوم الجمعة، أن الحادثة وقعت يوم األربعاء الماضي، وأن المظلة اقتربت مـن إحـدى 

قـال المتحـدث و  الطائرات المقاتلة، بعد أن دخلت المجال الجوي للقاعدة العسكرية دون تنسيق مسـبق.
إلزالـة الخطـر الـذي  اإلسـرائيليةباسم الجيب اإلسرائيلي: "سيعمل الجـيب بالتعـاون مـع سـلطة الطيـران 

تشـــكله الـــرحالت الجويـــة المخالفـــة لقـــانون الطيـــران وتتعـــار  مـــع اللـــوائح التـــي تـــنظم نشـــر معلومـــات 
مون المجال الجـوي، للسـفر وتابع: "يدعو الجيب اإلسرائيلي جميع الذين يستخد الطيران في إسرائيل".

للقــوانين التــي تــنظم نشــر معلومــات الطيــران، فــي المنــاطق المســموح بهــا فقــط للــرحالت الجويــة،  وفقــاً 
 وتجنب تعري  حياة الناس للخطر وتعري  الطائرات المدنية والعسكرية للخطر".
 12/10/2018، 48عرب 

 
 بع الدولة اإلسرائيلي ةالزاحف والسعي لتغيير طا شاكيد... الضم   :تحليل إخباري .21

اإلســرائيلية آييلــت شــاكيد، فــي تصــريحات أدلــت بهــا هــذا األســبوع، التأكيــد علــى  عــدلأعــادت وزيــرة ال
 %60الخطة السياسية التي يتبناها حزبها )البيـت اليهـودي(، القاضـّية بضـم منـاطق "ج"، التـي تشـكل 

ـــ الـــدولتين. وتـــدمير حـــلّ  "إســـرائيل"مـــن الضـــفة الغربيـــة إلـــى  ت شـــاكيد، فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معهـــا وقال
الصحفية اإلسرائيلية يونيت ليفي، لصالح مجلة "أتالنتيك" األمريكّية، إن إسرائيل قادرة علـى اسـتيعاب 

 ألف فلسطينّي، هم سّكان المناطق "ج"، ومنحهم المواطنة اإلسرائيلّية. 100
هــــي تضــــم كـــــل مــــن مســـــاحة الضــــفة، عــــدا القـــــدس، و  %60وتقضــــي خطــــة البيــــت اليهـــــودي بضــــم 

ات، وفيهــا عشــرات القــرى الفلســطينية الصــغيرة، ويقــل عــدد الســكان الفلســطينيين فيهــا حســب عمر المســت
فلســطيني مقابــل نصــف مليــون مســتوطن إســرائيلي، وال صــالحيات فيهــا  100تقــديرات االحــتالل، عــن 

دارة الشـؤون للخطـة، فـر  حكـم ذاتـي بصـالحيات محـدودة إل بالمقابـل، يـتم وفقـاً  للسلطة الفلسـطينية.
مـــن مســـاحة الضـــفة، وفيهـــا كامـــل الصـــالحيات  %18حـــو ناليوميـــة فـــي منـــاطق "أ"، التـــي تمتـــّد علـــى 

من مساحة الضفة، وتدير السلطة فيها  %22حو نللسلطة الفلسطينية، ومناطق "ب"، التي تمتد على 
 الشؤون المدنية.

مـا يبـدو اليـوم كأحـد بـرامج الخيـال  وقالت شاكيد، خالل دفاعهـا عـن الخطـة فـي المقابلـة المـذكورة، إن
منــاطق "ج"، سينضـــج غــدًا أو فـــي القريــب العاجـــل، ألن النــاس ســـيرون  العلمــي، وتقصـــد خيــار ضـــمّ 

 بالتدريج ما يحدث في الشرق األوسط ويستوعبون أن الخطة قابلة للتطبيق.
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ل "القلب النـاب " وتتميز سياسة حزب "البيت اليهودي"، وهو ممثل تيار الصهيونية الدينية الذي يشك
بحنكـة وتـرٍو فـي التطبيـق، وهـم يمارسـون مـا يسـمى  االسـتراتيجيةلالستيطان، إلى جانب الثبـات علـى 

بسياسة الضم الّزاحف، من خالل تغييـر المعطيـات الديمغرافيـة والسياسـية علـى األر  وخلـق حقـائق 
طان فـــي تلـــك المنـــاطق، جديـــدة، وهـــي سياســـة تســـير باتجـــاهين، يتمثـــل األول بتكثيـــف وتـــدعيم االســـتي

والثاني بممارسة تطهير عرقي ضد السكان الفلسطينيين وذلك على طريق إنضاج الظروف لضم تلك 
 المناطق إلسرائيل، رسميًا.

وانسجامًا مـع هـذا التوجـه، يسـعى وزراء البيـت اليهـودي وخاصـة شـاكيد، إلـى إحـداث تغييـر فـي البنـى 
القضاء واإلعالم واألكاديميا وجهاز التعليم، وذلك في إطار األساسّية لمؤسسات الدولة، يشمل أساسًا 

حـداث "انقـالب أبـي " وبطـيء علـى مـا كـان يعـرف بالصـهيونية العلمانيـة  ما يعـرف بتغييـر النخـب وا 
 ذات التوجهات الليبرالّية.

فــي هــذا الســياق، تــأتي تصــريحات ســابقة لشــاكيد تقــول فيهــا إّن المحكمــة العليــا لــم تعــد فرعــًا لحركــة 
"ميـرتس" وتصــريحاتها فــي المقابلـة ذات العالقــة، التــي قالـت فيهــا، إن حكومــات اليمـين الســابقة عليهــا 
وعلــى زميلهــا وزيــر المعــارف اإلســرائيلّي، نفتــالي بينيــت، كانــت حكومــات يمــين، ولكّنهــا كانــت تكمــل 

أن هـي قامـت سياسة اليسار، ولـم تحـاول تغييـر طـابع أجهـزة القضـاء واإلعـالم واألكاديميـا، فـي حـين 
بذلك، مشـيرة إلـى أن اليمـين اإلسـرائيلي والصـهيونية الدينيـة والمعسـكر المحـافظ ال يسـتطيع بعـد اليـوم 

 التباكي على أّنه غير ممثل كفاية في الجهاز القضائي.
وفيما تواصل هي زعزعة أركان الجهاز القضـائي بإدخـال المزيـد مـن القضـاة المحسـوبين علـى اليمـين 

جـــــراءات تحـــــد مـــــن نفـــــوذ المحكمـــــة العليـــــا، خدمـــــة للمشـــــاريع الـــــديني االســـــتيط اني وتشـــــريع قـــــوانين وا 
االستيطانية وعلى طريـق إنضـاج ظـروف لتنفيـذ الضـم وترجمـة حلـم أر  إسـرائيل الكاملـة، فـإن تّيـار 
الصــهيونية الدينيـــة الـــذي تمثلـــه شــاكيد بجـــدارة، رغـــم كونهـــا علمانيـــة، بــات يطغـــى علـــى طـــابع الدولـــة 

خاّصـــة بعـــد ســـن قـــانون القوميـــة، علمـــا بأنهـــا تـــرى أن كلمتـــي "يهوديـــة ديمقراطيـــة" كانتـــا  اإلســـرائيلّية،
 ستسّهالن على اآلخرين "ابتالع القانون"، ليس أكثر.

 12/10/2018 ،48عرب 
 

 بمشاركة طبيب فلسطيني هتشريح جثمانوهيئة األسرى تؤكد  سجون االحتاللباستشهاد أسير  .22
نادي األسير الفلسطيني قال يوم ، من رام هللا، أن 12/10/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

وأضاف  عاما(، استشهد في السجون اإلسرائيلية. 28الجمعة، إن األسير وسام عبد المجيد شاللدة )
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النادي، في بيان صحفي نقال عن عائلة شاللدة، إن "السلطات اإلسرائيلية أعلمت العائلة باستشهاد 
 بيان إلى أن أسباب وفاة األسير لم تعرف بعد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى.وأشار ال نجلها، هاتفيا".

و"شاللدة"، من بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومعتقل في سجن "ريمون" جنوبي 
 سنوات. 7، ومحكوم بالسجن 2015واعتقل "شاللدة" في العام  إسرائيل، وأب ألربعة أطفال.

هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أعلنت يوَم ، أن 12/10/2018، 48موقع عرب وأضاف 
عاما( من بلدة  28الجمعة، في بيان، أن "عملية تشريح جثمان الشهيد وسام عبد المجيد شاللدة )

خالل اليومين المقبلين بمشاركة  "أبو كبير"سعير بمحافظة الخليل، ستتم في معهد الطب العدلي 
وأشارت الهيئُة في بيانها إلى أنها تُتابع  عدلي الفلسطيني الدكتور ريان العلي".مدير معهد الطب ال

إجراءاتها إلدخال الدكتور العلي، ُمطاِلَبًة الجهات الدولية القانونية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق 
 .في السجون األسرى ومحاسبة حكومة االحتالل على الجرائم المنظمة والمتواصلة، التي ترتكب بحقّ 

 
 على التوالي 41األسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ  .23

دون  41واصل األسير في سجون االحتالل خضر عدنان، إضرابه عن الطعام لليوم الـ : يجنين
وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء  توقف، منذ اعتقاله األخير، رغم تدهور حالته الصحية.

على  41عن الطعام لليوم الـ  مفتوحاً  ا يزال يخو  إضراباً مدنان واألسرى": إن األسير خضر ع
 التوالي؛ رفضا العتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته.

من جهتها عبرت زوجة األسير عدنان عن خشيتها على صحة زوجها مع اإلهمال الطبي وعزله، 
، والذي لم يرَق للحد األدنى من المستوى مبدية عدم رضاها عن مستوى الدعم الشعبي والرسمي له

وكشف األسير عدنان، في رسالة مسربة، عن تدهور حالته الصحية، وأنه لم يعد يستطيع  المطلوب.
 الحركة إال باالعتماد على كرسي متحرك.

 12/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلعمارإزالة األنقاض من مخيم اليرموك بانتظار إطالق صفارة إعادة  .24
تحول مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق خالل سنوات الحرب رمزا لمعاناة  دمشق:

قّل نظيرها، بعدما شكل ساحة معارك بين أطراف عدة تناوبت السيطرة عليه، وتعر  لقصف عنيف 
لها من وحصار محكم دفع سكانه للفرار منه. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، تحقيقا لمراس

المخيم أشار فيه إلى حجم الدمار الذي لحق بالمكان وانتظار السكان انطالق صفارة إعادة اإلعمار 
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أسابيع، بدأت عملية إزالة األنقا  من المخيم في إطار خطة مشتركة  3ومنذ  للعودة إلى منازلهم.
 ا إضافيًا.بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السورية، من المتوقع أن تستمر شهر 

عامًا(، عضو لجنة اإلشراف على المشروع، لوكالة الصحافة  56ويقول المهندس محمود الخالد )
الفرنسية إنه "عندما دخلنا في اليوم األول، كان المشهد مرعبا وصادما للغاية، لكن الصورة بدأت 

األنقا ، ألف متر مكعب من  50ويوضح: "أزلنا  تتضح بشكل أفضل بعدما باشرنا التنظيف".
وفتحنا كل الطرقات الرئيسية، والهدف التمهيد إلعادة إعمار المخيم وا عادة السكان إلى بيوتهم" في 

في المائة من أبنية المخيم  20وأظهرت نتائج مسح أولي لاضرار، الحاجة إلى إزالة  مراحل الحقة.
 البقية صالحة للسكن. في المائة إلى أعمال ترميم وتدعيم، بينما 40بشكل كامل، بينما يحتاج 

ويوضح مدير اإلدارة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي لـ"الصحافة 
الفرنسية" أن بدء "إعادة اإلعمار بانتظار قرار الحكومة السورية" التي تدرس مخططا إلعمار جميع 

 المناطق المحيطة بدمشق.
تواصل مع جهات دولية للمساهمة في إعادة إعمار المخيم، يقول: وردا على سؤال عما إذا كان يتم ال

"سنتواصل مع الجميع عندما نتفق مع الدولة على خطة إعادة األعمار". ويأمل المسؤول الفلسطيني 
 أن "تبدأ إعادة اإلعمار بأقصى سرعة لعودة أهالينا إلى المخيم".

 13/10/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 هدم "الخان األحمر" ى المشاركين بمسيرة ضد  االحتالل يعتدي عل .25
، على المشاركين في مسيرة سلمية اإلسرائيلياعتدت قوات من جنود وشرطة االحتالل : القدس المحتلة

انطلقت عقب صالة الجمعة، على مدخل قرية الخان األحمر، شرق مدينة القدس المحتلة بمشاركة 
ورفع المشاركون في المسيرة العلم  مها وترحيل سكانها.عشرات المتضامنين؛ رفضا لقرار االحتالل هد

الفلسطيني، ورّددوا الهتافات الغاضبة والمنّددة بقرار االحتالل، والداعية إلى التصدي لمحاوالته 
وأفادت مصادر محلية أن قوات  ومخططاته في سرقة أراضي المواطنين والتوسع االستيطاني.

نحو الشارع الرئيس المحاذي للقرية، وهددتهم باالعتقال، مشيرًا  االحتالل منعت المشاركين من التقدم
إلى أن سلطات االحتالل نشرت منذ ساعات الصباح حواجز عسكرية عند الطرق المؤدية للخان 

 األحمر، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، لعرقلة وصولهم إلى القرية.
 12/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من طولكرم فلسطينيين سبعةعتقل ياالحتالل  .26
اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين من مناطق مختلفة بمحافظة : طولكرم

طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي االحتالل أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" 
وات االحتالل اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة )نعالوة( وذكر شهود عيان، أن ق قرب سلفيت.

والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، واألسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن 
مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحموا فيه محال لبيع 

طولكرم يعود لاسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع المكيفات في ضاحية شويكة شمال 
واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي  أبوابه وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة )شحادة(، ونجله معتز 
 من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.

 13/10/2018القدس، القدس، 
 

 "األزهر" يدين جرائم االحتالل في غزة .27
، جريمة جيب االحتالل اإلسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة فدان األزهر الشري: ةالقاهر 

وأكد األزهر دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله  العودة الكبرى وكسر الحصار.
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وا 

لب المجتمع الدولي وكافة المنظمات اإلنسانية والحقوقية، باالضطالع بمسؤولياته القانونية وطا
واألخالقية في وقف جرائم االحتالل التي تستهدف اإلنسان واألر  والمقدسات، محذرا من أن 

 استمرار سياسة غ  الطرف والكيل بمكيالين ُيضعف الثقة في النظام الدولي ومؤسساته.
هر الشريف بخالص العزاء ألسر الشهداء وذويهم، داعًيا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع وتقدم األز 

 رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 12/10/2018، فلسطين أون الين

 
 استثناء الفلسطينيات من حملة الصحة اللبنانية للكشف المبك ر عن سرطان الثدي .28

بعدما أطلقت وزارة الصحة في لبنان حملة وطنية للكشف المبّكر عن سرطان  سعد الياس: - يروتب
، توّجهت نساء 2019حتى نهاية يناير / كانون الثاني  2018الثدي من األول من أكتوبر/ تشرين األول 

مجانًا لكّنهن الفحوصات الطبية المطلوبة للثدي  إلجراءفلسطينيات الى عدد من المستشفيات الحكومية 
 فوجئن بأن الحملة ال تشملهن وتقتصر على النساء اللبنانيات بحسب ما ذكر عدد من النساء.
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وليد األحمد، إنه  الفلسطينيينوعّلق مسؤول الصحة في اللجنة الشعبية في مّخيم "مار الياس" لالجئين 
حكومية؛ إلجراء الصورة وبحكم عمله، أخبر عددًا من النساء الفلسطينيات للتوجه للمستشفيات ال

اإلشعاعية لمر  سرطان الثدي، لكن المفاجأة كانت عندما ُأبلغت النساء الفلسطينيات أن الحملة للنساء 
اللبنانيات فقط. وأشار األحمد، إلى أنه ال يعرف إذا كان قرار تخصيص الحملة للنساء اللبنانيات صادرًا 

 إدارة المستشفى التي قصدتها النساء الفلسطينيات. عن وزارة الصحة في لبنان، أم هو قرار اتخذته
وًنقل عن مصادر وزارة الصحة قولها "إن الحملة الوطنية مخصصة للنساء اللبنانيات فقط اللواتي ال 

 الفلسطينيات والسوريات. استثناءجهة ضامنة لهن "، نافية أي موقف عنصري وراء 
 13/10/2018، لندن، القدس العربي

 
 إسطنبولفي  الملتقى العاشر لرواد بيت المقدس وفلسطينات انطالق فعالي .29

احتلت مستجدات الشأن الفلسطيني مكانة متقدمة على أجندة الملتقى : خليل مبروك - إسطنبول
العاشر لرواد بيت المقدس وفلسطين، الذي انطلقت فعالياته الجمعة وتستمر حتى مساء السبت في 

 مدينة إسطنبول التركية.
شاركون في الملتقى الذي نظمه "االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين" تحت عنوان وتناول الم

جراءات تهويدها وحصار قطاع غزة  "أمة رائدة للقدس عائدة"، قضايا جذرية تتعلق بمدينة القدس وا 
 وحالة المقاومة وواقع الضفة الغربية وتطورات المصالحة الفلسطينية.

دولة، على  76من أكثر من  من ثمانمئة شخصية وخمسين وفداً  وركز الملتقى الذي حضره أكثر
ملفات "التهدئة المؤقتة" في قطاع غزة و"آليات مواجهة صفقة القرن" و"مواجهة التطبيع مع االحتالل" 

سالمية متكاملة لتحرير القدس.  والدعوة إلعداد خطة عربية وا 
دولي في عدد من األقطار من أجل ويستعر  ملتقى الرواد تجارب ونماذج متميزة من العمل ال

ندونيسيا والجزائر، كما تناول بالتمحيص تجارب  القضية الفلسطينية، من بينها تجارب من السنغال وا 
 حركة المقاطعة "بي دي أس" وتجربة "أسطول الحرية" لكسر حصار قطاع غزة.

حتالل دوليا بعد كما يعر  الملتقى أفكارا حول مبادرات مناهضة "الصهيونية" وفرص تجريم اال
 إقراره قانون "قومية الدولة"، وتجربة الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة.

ويتخلل الملتقى ورشات عمل حول الدور المطلوب لتعزيز صمود أهالي القدس، ودعم األسرى في 
 السجون اإلسرائيلية، وكيفية الحفاظ على حق عودة الالجئين، ومساندة صمود الضفة الغربية.

 12/10/2018نت، الدوحة،  رةالجزي
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 جرثومة خبيثة اقترب موعد إزالتها "إسرائيل"الحرس الثوري اإليراني:  .30
قال القائد العام للحرس الثوري اإليراني، اللواء محّمد علي جعفري: "سنبقى صامدين حتى انهيار 

زالة هذه الجرثومة الخبيثة، وقد أصبحنا أقرب لهذا الموعد".  الكيان الصهيوني، وا 
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية "إرنا". قال جعفري: "إذا كانت لدينا مسبقا القدرة على 

 دقيقة، فإّنها اليوم أصبحت أقّل من ذلك". 12الدفاع، وليس السيطرة على الشرق األوسط، خالل 
يران أّنها كلما كانت أكثر في مياد ين الصراع، كّلما أصبحت وأضاف إن ماهية الثورة اإلسالمية وا 

 أقوى، مشيرا إلى أن إيران لن تتوانى في الرّد، خارج حدودها إن تعر  أمنها للخطر.
ولفت جعفري إلى أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى بعد الحرب في سوريا والعراق، وال توجد خشية 

طبيعي اعتدنا عليه،  وحول العقوبات األمريكية، أفاد جعفري بأنها أمر مطلقا على محور المقاومة.
 مضيفا: "بالحظر سنحقق االكتفاء الذاتي واللحمة الوطنية، وسنخرج أقوى بعد العقوبات".

زالة هذه الجرثومة الخبيثة، وقد  وتابع جعفري: "سنبقى صامدين حتى انهيار الكيان الصهيوني، وا 
 أصبحنا أقرب لهذا الموعد".

 13/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الفلسطينيين عن إجراءاتها الظالمة بحق  يدعو اإلدارة األمريكية للتراجع  أبو الغيط .31
في ، التقت "الشرق األوسط" أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط: ميشال أبو نجم - برشلونة

 .مدينة برشلونة على هامب المنتدى الوزاري الثالث لالتحاد من أجل المتوسط
ميركية إلى التراجع عن إجراءاتها "الظالمة" بحق الفلسطينيين الذين "لم دعا أبو الغيط اإلدارة األو 

قمة قلق وضيق شديدين بسبب توقف وكشف عن  تترك لهم أي خيار" للبقاء على تواصل معها.
اإلسرائيلية وهذا الملف أصبح في مؤخرة االهتمامات الدولية لاسف رغم  -المفاوضات الفلسطينية 
ها الجانبان الفلسطيني والعربي وكثير من القوى األوروبية. والمالحظ، أن هناك كل الجهود التي قام ب

دوال أوروبية تفكر جديا في االعتراف بالدولة الفلسطينية ثنائيا، منها على سبيل المثال إسبانيا 
 وآيرلندا. كذلك، فإن بلجيكا ليست ببعيدة عن هذا التفكير.

د كثيرا عن اإلطار القانوني الدولي وعن القيم األميركية التي مب ارتكبت عمال يبتعاإدارة تر وبين أن 
نحن قرأنا عنها ومنها ادعاؤها التمسك بالعدل والقيم اإلنسانية. والواقع أن هذه اإلدارة تصرفت ضد 
قواعد القانون الدولي باعترافها بالقدس الكاملة عاصمة إلسرائيل رغم ادعائها أنها اعترفت فقط 

ال فال  بالقدس الغربية، كأمر واقع ولكن في الحقيقة كامل القدس. ويجب أن تتراجع عن هذا القرار وا 
مجال للمفاوضات. كذلك قررت أن تزيح قضية القدس بكل أبعادها الدينية والقومية لدى العرب 
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والمسلمين والمسيحيين وقد اتخذت موقفا في غاية الظلم للفلسطينيين فيما يتعلق باألونروا. وهكذا، لم 
 تترك هذه اإلدارة أي فرصة للقيادة الفلسطينية حتى تتفاعل معها وتبقى على اتصال بها.
 13/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلسرائيلي للمتظاهرين السلميين في غزة يقطر تدين القمع الوحش .32

ات الجيب الدوحة: أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لـ"القمع الوحشي" واستخدام قو 
 اإلسرائيلي الرصاص الحي في مواجهة مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الجمعة، إن "التصعيد العسكري الخطير لقوات االحتالل 
جتمع الدولي وطالبت الخارجية القطرية الم اإلسرائيلي، انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية".

ومجلس األمن بـ"تحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب اإلسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها 
 قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين األبرياء".

 13/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 على فتح معبر القنيطرة في الجوالن يسور ي اتفاق إسرائيل .33
األمم المتحدة: قالت نيكي هيلي، السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل وسوريا 

 واألمم المتحدة اتفقت على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجوالن، يوم االثنين.
كثيف وأضافت هيلي في بيان أن فتح المعبر "سيسمح لقوات حفظ السالم التابعة لامم المتحدة بت

وتقوم قوة األمم المتحدة لمراقبة ف   جهودها لمنع األعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجوالن".
بين الجوالن الذي تحتله  1974االشتباك بمراقبة الوضع في منطقة منزوعة السالح أنشئت في عام 

 ي سوريا.إسرائيل والقطاع السوري، إال أن مهمة حفظ السالم تعطلت بسبب الحرب األهلية ف
 13/10/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عاصمة لفلسطين "القدس الشرقيةـ"إلى االعتراف ب ترامبدعو تالقيادة المسيحية األمريكية  .34

دعـــت قمـــة القيـــادة المســـيحية األمريكيـــة، التـــي عقـــدت فـــي مدينـــة هيوســـتن بواليـــة تكســـاس،  :هيوســـتن
دارتـــه "إلـــى االعتـــر االـــرئيس األمريكـــي دونالـــد تر   اف بالقـــدس الشـــرقية عاصـــمة لدولـــة فلســـطين".مـــب وا 

رس األمريكــــي والسياســــيين جودعــــت القمــــة، فــــي البيــــان الــــذي صــــدر عنهــــا "إعــــالن هيوســــتن"، الكــــون
عـادل للصـراع الفلسـطيني  األمريكيين والشخصيات العامة إلى تبني سياسة متوازنة تمهد الطريق لحـلّ 
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عــادة تأكيــد الــدور الحاســم رس إلــى "دجاإلســرائيلي وســالم دائــم، كمــا دعــت الكــون عــم القــوانين الدوليــة وا 
 لامم المتحدة في حماية وتعزيز السالم العادل القائم على االعتراف بالقدس كمدينة شاملة".

االلتــــزام بــــدعم التنميــــة فــــي القــــدس ومــــا حولهــــا مــــن خــــالل االســــتثمار االجتمــــاعي  القمــــة كمـــا أكــــدت
ة والمنظمـات الدينيـة حتـى يتمكنـوا مـن مواصـلة مهـامهم واالقتصادي اإلبداعي، ودعـم الكنـائس المحليـ

 الدينية الحيوية في القدس وما حولها.
الحــتالل القــدس  50لتقســيم المدينــة والـــ  70يصــادف الــذكرى الـــ  2018وجــاء فــي البيــان إن "هــذا العــام 

حـتالل الشرقية والضفة الغربية وقطـاع غـزة، ومـا تـزال القـدس تعـاني مـن نـدوب هـذه الحـروب ومـن اال
المستمر والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، مع ذلك وفي الوقت نفسـه، فـإّن القـدس تبقـى هـي مفتـاح 

المستوطنات الكبرى داخل )بلديـة  وأكد أن "الزيادة في أسرلة القدس الشرقية، والتخطيط لضمّ  العدالة".
قـرار قــانون الدولـة القوميـة للشــعب اليهـودي الجديــد، تعتبـر ت حـديات مباشــرة للقـانون الــدولي القـدس(، وا 

من  ما نكون جزءاً  وأضاف: "نحن ندرك كمسيحيين أننا غالباً  وتهدد رؤية القدس الشاملة والمشتركة".
المشكلة عندما يمكننا المساهمة في الحل. وكوننا قادة مسيحيين أمريكيين، فقد شعرنا باإلحباط لرؤية 

إلــــى القـــدس بشـــكل ينتهـــك القـــوانين الدوليـــة وااللتزامــــات قادتنـــا السياســـيين ينقلـــون الســـفارة األمريكيـــة 
 المسبقة، وبالتالي فقدوا مصداقيتهم كوسيط نزيه في عملية السالم".

  12/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"وزير الخارجية األمريكي: نرغب أن يصبح الشرق األوسط كله مثل  .35
قـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي، مايـك بومبيـو، أن إدارتـه ترغـب أن يصـبح  :تسعيد عريقـا -واشنطن 

أن الخطــوات التــي اتخــذتها إدارة الــرئيس ترامــب مثــل نقــل  ، معتبــراً "إســرائيل"الشــرق األوســط كلــه مثــل 
الســفارة األمريكيــة للقــدس المحتلــة وقطــع المســاعدات الماليــة عــن الفلســطينيين تــأتي فــي خدمــة عمليــة 

الـــذي كـــان المتحـــدث الـــرئيس فـــي عشـــاء توزيـــع الجـــوائز فـــي منظمـــة "المعهـــد  ،قـــال بومبيـــوو  الســـالم.
علـى سـؤال يتعلـق بالسـلطة الفلسـطينية  رداً  ،10/10/2018اليهودي لامن القـومي األمريكـي" األربعـاء 

وقانون )تايلور فورس( الذي قطعـت بموجبـه إدارة ترامـب المسـاعدات التـي تقـدمها للسـلطة الفلسـطينية 
تحـــت ذريعـــة أن الســـلطة تـــدفع رواتـــب لعـــائالت الشـــهداء واألســـرى الفلســـطينيين ومـــا إذا باتـــت اإلدارة 
األمريكية تصنف السلطة باإلرهابية كون أنها )السلطة( لم تغير من سلوكها، قال بومبيو: "لقد وقعـت 

ن ســــيتم مليـــون دوالر كـــا 165( تتعلـــق بقـــانون )تـــايلور فـــورس( وحجبـــت 10/10/2018مـــذكرة اليـــوم )
تخصيصـــها للســـلطة الفلســـطينية"، موضـــحا "إن هـــذا الـــرقم تقـــدير تقريبـــي لمبلـــغ المـــال الـــذي تـــم دفعـــه 

 لالنتهاكات المختلفة التي تم تصميم قانون )تايلور فورس( للحماية منها".
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وقــد اعتمــدت هــذه  وحــول ســلوك الفلســطينيين، قــال بومبيــو "نعــم لــم يتغيــر الســلوك )الفلســطيني( فعليــاً 
رة مقاربة تاريخية، على غرار ما قامت به في موضوع السفارة. قالت للفلسطينيين إننـا نريـدكم أن اإلدا

تحصلوا على مساحة وتحتاجون إلى الحكم وينبغي أن تقرروا أنكم تريدون السالم كذلك. كررنا الكالم 
السالم فـي الشـرق عينه للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. لم نقم بعد بتطبيق خطتنا لعملية 

األوســط، ولكننــا ســنقوم بــذلك بعــد فتــرة قصــيرة ونأمــل أن يكــون ثمــة أشــخاص مــن الطــرفين مســتعدين 
 لالنخراط في محادثة بناءة تحقق هذا الغر ".

وأضاف بومبيو "يحـدونا أمـل كبيـر فـي أن يكـون للشـعب الفلسـطيني ذات يـوم مـا يمتلكـه اإلسـرائيليون 
إسرائيل. اقتصاد حقيقي وحكم حقيقي وكـل األمـور التـي نريـدها لكـل ونفس الفرص التي تسنح لشعب 

مــواطن فــي العــالم. وســواء كنــا نتحــدث عــن قــادة )حمــاس( فــي قطــاع غــزة أو الســلطة الفلســطينية فــي 
الضــفة الغربيــة، نــدرك أننــا لــم نــتمكن مــن تحقيــق ذلــك بعــد. ولكــن اعتمــدت هــذه اإلدارة منهجــا مختلفــا 

قيق الهدف النهائي في نهاية المطاف خاصة وأن الحقيقة البسـيطة تقـول بشكل جذري بشأن كيفية تح
أنه ما من دولة ديمقراطية وذات اقتصاد حر وموالية للواليات المتحدة بشـكل متسـق فـي كامـل الشـرق 

 األوسط إال دولة واحدة، أال وهي شعب دولة إسرائيل. وتفهم اإلدارة ذلك إلى حد بعيد".
: "في األعوام الثمانية التي سبقت )إدارة رئيس األمريكي السابق باراك أوباما قائالً وانتقد بومبيو إدارة ال

 الرئيس ترامب( أظهرت إدارة أوباما لقادة إيران احتراما أكبر مما أظهرته لشعب إسرائيل".
  12/10/2018 ،القدس، القدس

 
 تقد م مساعدة مالي ة طارئة لألونرواكندا  .36

وقالــــت وزارة  .اونــــرو األجمعــــة أّنهــــا ســــتقّدم مســــاعدة مالّيــــة طارئــــة لوكالــــة أعلنــــت الحكومــــة الكندّيــــة ال
مليــون يــورو(  33نحــو مليــون دوالر كنــدي ) 50الخارجيــة الكنديــة فــي بيــان إّن أوتــاوا ســتقّدم لاونــروا 

وأضاف البيان إّن القسم األكبر من هذه المساعدة سيخّصـص "لتلبيـة االحتياجـات  على مدى عامين.
ي مجــــاالت التعلــــيم والصــــحة والمعيشــــة لماليــــين الالجئــــين الفلســــطينيين والســــّيما النســــاء األساســــية فــــ
أما القسم اآلخر فسيخّصـص، بحسـب البيـان، لتـوفير "مسـاعدات طارئـة حيويـة ألكثـر مـن  واألطفال".

أعلنـت كنـدا أّنهـا سـتقّدم مسـاعدة بقيمـة  ،مـن جهـة ثانيـة ألف الجئ فلسطيني في سوريا ولبنـان". 460
مليـون دوالر إلــى "رايـت تــو بـالي إنترناشــونال"، المنظمــة غيـر الحكوميــة التـي ســتعمل بالتعــاون  12,5

مع األونروا على إنشاء "قاعات تدريس آمنة وشـاملة ومراعيـة للجنـدر باإلضـافة إلـى تـدريب المعّلمـين 
 على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وترّكز على الطفل".

  13/10/2018 وكالة فرانس برس )أ ف ب(،
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 مسؤول أممي: القطاع الصحي األكثر تضررا  من حصار غزة .37

أكد منسق القطاع الصحي في منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصـر صـبح  صفاء عاشور: - غزة
أن القطاع الصحي في غزة يعاني منذ سنوات عدة من نقص األدويـة والمسـتهلكات الطبيـة والمحاليـل 

ــــى  ــــة، باإلضــــافة إل ــــى المخبري ــــة نتيجــــة الضــــغط العــــالي عل ــــك المعــــدات واآلالت واألجهــــزة الطبي تهال
وأضــاف صــبح لصــحيفة "فلســطين" أن القطــاع  اســتخدامها ممــا أدى لتوقــف الكثيــر منهــا عــن العمــل.

 الماضية. 12 الصحي هو األكثر تضررا على مدار السنوات الـ
  12/10/2018 ،فلسطين أون الين

 
 ين نيوزيلنديتين لعرقلتها إقامة حفل بتل أبيبمحكمة إسرائيلية تغرم متضامنت .38

حكمت محكمة إسرائيلية على ناشَطتين نيوزيلنديَتين مناصَرتين للقضية الفلسطينية بغرامة قـدرها أكثـر 
 لغاء حفل للمغنية النيوزيلندية لورد في تل أبيب.إا في همتسأألف دوالر، ألنهما  12من 

  12/10/2018 ،األيام، رام هللا
 

ل  .39  سنة 20سفينة حربية أمريكية في ميناء أسدود منذ أو 
أمس، فـي أول زيـارة مـن  "إسرائيل"رست سفينة حربية أمريكية في ميناء أسدود جنوب : رويترز وكالة

عامًا تقريبًا، وصفها مسؤولون من الجانبين بأنها عالمة على قوة العالقات الثنائية فـي  20نوعها منذ 
 .وجه خصوم مشتركين مثل إيران

وتفّضــل األســاطيل األجنبيــة مينــاء حيفــا فــي الشــمال، لــذلك فــإن وصــول المــدمرة األمريكيــة )يــو. أس. 
أس روس( إلى ميناء أسدود، يشـير إلـى اهتمـام واشـنطن بتوسـيع خياراتهـا البحريـة لاسـطول السـادس 

، "رويترز"وقال النـاطق باسـم األسـطول األمريكـي السـادس كايـل رينـز فـي بيـان لــ في البحر المتوسط.
 ."تدعم الشراكة القوية والدائمة بين البلدين"إن الزيارة 

  13/10/2018 ،الحياة، لندن
 

 التحدي الفلسطيني يواجه قابلية دول العرب للتبعية .40
 محمد عبد الحكم دياب
تجدد الحديث عن صفقة القرن، وبدأت أجهزة إعالم أمريكية وصهيونية تروج لها من جديد.. وال نريـد 

د كالمــا مكــررا عــن أخبــار ومشــروعات وخطــط مــا زالــت غيــر مؤكــدة، وتبــدو مثلهــا مثــل حــدود أن نعيــ
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الدولـــة الصـــهيونية، ال تقبـــل تقنينـــا أو رســـما، وتُتـــرك مفتوحـــة بهـــدف اســـتيعاب كـــل مـــا ُيغتصـــب مـــن 
األراضــي العربيــة بغــر  التوســع المســتمر، الــراف  للتقنــين أو االلتــزام بحــدود معينــة، ومخطــط "غــزة 

ــتم تبــادل أرا  مصــرية مقتطعــة مــن ســيناء الكبــرى "، مثــار منــذ مــا قبــل زمــن إرييــل شــارون، وفيــه ي
كيلو متر مربع بأخرى أكبر قلـيال؛ مغتصـبة ومحتلـة فـي النقـب جنـوب فلسـطين، وذلـك  600مساحتها 

 لمضاعفة مساحة غزة الكلية ثالث مرات، واعتبارها بديال لفلسطين، وعوضا عن استعادتها.
ة تبقــى المســتوطنات وأوضــاع الضــفة الغربيــة واألراضــي العربيــة المحتلــة برســم التهويــد وبهــذه الطريقــ

والصهينة، باإلضافة إلى االدعاء أن مصـر ستسـتفيد اقتصـاديا مـن المينـاء والمطـار المقتـرح إقامتهمـا 
داخـــل دويلـــة غـــزة الكبـــرى،. باعتبارهمـــا حلقـــة وصـــل وتواصـــل مصـــرية إلـــى الخلـــيج العربـــي وأوروبـــا، 

قلــيم الشــرق وتعز  لــى المشــرق العربــي وا  يــز ذلــك بمــد طريــق بــري ُيســهل مــرور البشــر والبضــائع مــن وا 
 األوسط، بعيدا عن عبور األراضي الفلسطينية المغتصبة.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" جانبا من الحديث المتجـدد عـن "الصـفقة"، وعـن رفـ  تـل أبيـب 
ســـيم القـــدس إلـــى قســـمين، الغربـــي عاصـــمة للدولـــة مـــا قيـــل أنـــه نســـخة معدلـــة منهـــا.. وأشـــارت إلـــى تق

الصــهيونية، أمــا شــرق المدينــة المقدســة مرشــح ألن يكــون عاصــمة لفلســطين.. وذكــرت أن تــل أبيــب 
رفضـتها وأن العـرب قبلوهــا باإلجمـاع. هــذا بينمـا ينتظــر المراقبـون االعــالن عـن "خطــة سـالم" الــرئيس 

 ات وتفاصيل.ترامب؛ العائمة والغائمة حول ما فيها من معلوم
وعليـــه كتـــب الصـــحافي الصـــهيوني "شـــلومو شـــمير" الثالثـــاء الماضـــي فـــي صـــحيفة "معـــاريف"، عـــن 
مكانيـة  الموقف المتوقع مـن خطـة ترامـب، وعـن القـدر الـذي يمكـن أن يـؤدي لرفضـها مـن تـل أبيـب، وا 

ة سـتعلن دخولها في مواجهة مع واشنطن قائال:. "حتى لو لم يتحقق ما قاله الرئيس ترامـب بـأن الخطـ
 بعد نحو أربعة أشهر، فليس ثمة ما يبعث على القلق".

معنى هذا أن األمر إذا اقتصـر علـى واشـنطن وتـل أبيـب، فسـيكون الكـالم مجـرد وسـيلة معتـادة لجـس 
النــب  والتســويف وكســب الوقــت، لغيــاب حــل عــادل أو متــوازن، فــي ظــروف االخــتالل المتجــذر فــي 

ضـــافة إلـــى أن معســـكر اليمـــين الصـــهيوني الحـــاكم ســـيرف  ميـــزان القـــوى الصـــهيوني والعربـــي.. باإل
مت رسميا إلى من يعنيهم األمر.. وهنا يقول شمير "إذا مـا نشـرت  الخطة، إذا ُوِجدت أو اكتملت، وُقدِّ
الخطـــة رســـمًيا بالفعـــل، فستســـقط، وســـتذوي وتمـــوت بعـــد أيـــام، ومـــا ُنشـــر مـــؤخرا مـــن تصـــريحات عـــن 

 كن في أي مرة سبقت ضعيفا أكثر مما هو عليه اليوم".احتماالت الحل السياسي للصراع لم ي
ويبدو هذا مدخال لمناقشة قضية مثارة من عقود، حول انطباق فكرة "القابلية لالستعمار" على العرب، 
وكــان قــد أثارهــا المفكــر والفيلســوف الجزائــري الراحــل مالــك بــن نبــي.. ويــرى أن االســتعمار مــن وجهــة 

مجتمــع بــه، وتفســخ أوضــاعه االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية، وفقدانــه نظــره نتيجــة طبيعــة لقابليــة ال
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القــدرة علـــى االســتمرار فـــي أداء دوره ونشــاطه الـــوظيفي، فينتهـــى كائنــا مســـَتع َمرا، وتــأتي لحظـــة بدايـــة 
بواعث القابلية لالستعمار، وتتشكل في تفاصيل سلوك المستعَمر، ويعود بن نبي هنا إلى مؤرخ بحجم 

؛ الذي صوَّر في كتابـه "العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن ابن خلدون
عاصــرهم مــن ذوي الســلطان األكبــر"، مــا يــدل علــى أن هــذه القابليــة مرتبطــة بالعالقــات االجتماعيــة، 

لقـدرة ويعني بها الوظيفة التاريخية للمجتمـع، التـي تتـوفر كشـرط لضـمان االسـتمرار، وبالتـالي ضـمان ا
على البقاء، والدفع بالمجتمع نحو التجديد، والتغلب على بواعث الركود المتوارثة من مراحل سبقت لـم 

 يكن قد توفر للمجتمع فيها بعد شرط االكتمال.
ويشدنا ذلك إلى واقعنا الحالي حيث ارتاحت أجهـزة الحكـم ومعهـا قطاعـات عريضـة مـن سـكان "القـارة 

م بقابليتهـــا بالتبعيـــة، وكســـبت إلـــى جانبهـــا أنصـــارا ومؤيـــدين.. والقابليـــة العربيـــة"، ارتاحـــت إلـــى التســـلي
بالتبعيــة فــي الظــروف الراهنــة هــي المقابــل للفكــرة التــي قــال بهــا بــن نبــي.. فــإذا كانــت فكــرة "القابليـــة 

مــن القــرن الماضــي، فــي كتــاب لــبن نبــي صــدر الفرنســية.. وتُــرجم  48لالســتعمار" قــد رأت النــور عــام 
، فخالل سـبعين عامـا مضـت تقـدمت مجتمعـات، وتـدهورت أمـم أخـرى.. وأبـرز 1957ام للعربية في ع

أشـــكال التـــدهور هـــو مـــا وصـــلت إليـــه دول "القـــارة العربيـــة"، بعـــد صـــحوة ســـرعان مـــا خبـــت.. وجاءهـــا 
التطور المذهل في أجهزة ووسـائط االتصـال والتواصـل، ليقـرب المسـافات ويفـتح العـالم علـى المعـارف 

تجاهـــات واألفكـــار، وفـــي الوقـــت ذاتـــه مكنـــه مـــن متابعـــة حـــال التـــوحب غيـــر العاديـــة والمعلومـــات واال
 المصاحبة لذلك.

ومع تماهى دول "القارة العربية" مع التبعية، واالرتباط بكل ما هو اسـتعماري وعنصـري وهمجـي، فـإن 
قــرن" مــن معضــالت هــذه القابليــة هــو إقــرار كــل األطــراف المتعاملــة مــع صــفقة القــرن أو قــل "صــفعة ال

المبهمـة، واألطـراف المـدعوة إليهـا، إقـرارهم جميعـا باالنحيـاز الكامـل إلـى المصـلحة الصـهيونية.. وهــو 
انحياز أفقد المجتمع وظيفته، وأسقط كيانات اجتماعيـة ـ غيـر تاريخيـة ـ تتكسـب مـن الـدمار واالقتتـال 

لماليين.. وبذلك اختفى والحروب والعمل لنصرة األعداء، وفي مقدمتهم من اغتصبوا األر  وشردوا ا
 تقريبا أي فعل إرادي لحلول ولو مرحلية ُتسقط هذا االنحياز.

وهناك من يتصور أن هذا لن يستمر ونحن مـنهم؛ انطالقـا مـن قناعـة مؤداهـا أن العـالم ولـيس العـرب 
فقط يعيشون نهايات مراحـل وبـدايات عصـور، مـن المتوقـع أن تكـون فـي مضـمونها وآلياتهـا وأشـكالها 

رة تمامــا لمــا هــو موجــود اآلن.. والــدليل هــو فعاليــة وصــالبة الموقــف الجمــاهيري الفلســطيني وال مغــاي
أقول الموقف الرسمي.. فالموقف الرسمي متخلف فراسـخ وأميـال عـن الموقـف الجمـاهيري.. المواِصـل 

، مــع مــا يبــدو مــن 2018والمصــر علــى اســتمرار مســيرات العــودة منــذ يومهــا األول فــي أيلــول/ إبريــل 
ظــروف غيــر مواتيــة. وأهــم مــا قامــت بــه المســيرات هــو تجــاوز فلســفة اإلنتظــار المهيمنــة علــى العقــل 
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الرسمي العربي، وأهمها إنتظار "الحلول الوافدة" والمعلبة والمصهينة، اآلتية من خارج أصحاب الشـأن 
اسـتباحة "القـارة الحقيقيين، وكلها ليس لها إال هدف واحد؛ هـو إزاحـة العقبـة الفلسـطينية مـن الطريـق، و 

 العربية" كلها وشطب القضية الفلسطنية نهائيا من سجالت الواقع والتاريخ.
والقراءة الصحيحة تقول بـأن التعويـل علـى الفعـل الجمـاهيري المقـاوم، ودخـول عصـر الشـعوب، يثبـت 

يــة مــا تأكــد مــن قبــل عــن إمكانيــات ال محــدودة لهــذا الفعــل فــي تغييــر المعــادالت والمــوازين االجتماع
والسياسية، وتصحيح وجهة البوصلة نحو جوهر الصراع.. الذي لن ينتهي إال بتحرير فلسطين وعودة 
قامــة الدولــة مهمــا طــال الــزمن. وبــوادر التصــحيح باديــة فــي ارتبــاك وغــرق قــوات االحــتالل  الالجئــين وا 

الت مسـتميتة الصهيوني، واستهدافها صدور المشاركين العزل، وقتل وجرح المئات بدم بارد، في محاو 
إلخمــاد هبَّــة هــذا الحــراك الجمــاهيري الكبيــر، وهــو تطــور اجتــذب إلــى جانــب فلســطيِنيي غــزة والضــفة 
أبنــاء الشــتات، مــن لبنــان وســوريا واألردن ومصــر، ومــع اضــطراد تطــور مســيرات العــودة ســيكون مــن 

 عة بدت قريبة. في سا 1948الصعب منعها من اختراق الحدود إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 13/10/2018 ،القدس العربي، لندن
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 فيليب جيرالدي
عامـــًا(، بينمــــا  85مـــن الممكــــن عمليـــًا اعتبــــار أن "إســـرائيل" هــــي الـــوطن الفعلــــي لشـــيلدون أديلســــون )

لمــا دعــت الواليــات المتحــدة هــي بالنســبة لــه صــديق وفــي ل"إســرائيل"، وهــو يــدعم "إســرائيل" بالمــال ك
 الحاجة. 

وفي اآلونة األخيرة، حقق أديلسون نجاحات داخل أمريكا، من حيث تحويل تبرعاته السياسية إلى أداة 
تخــــدم مصــــالح "إســــرائيل". ومــــن بــــين هــــذه "النجاحــــات" نقــــل الســــفارة األمريكيــــة إلــــى القــــدس، وقطــــع 

غـــــالق المكتـــــب الدبلوم اســـــي لمنظمـــــة التحريـــــر المســـــاعدات الماليـــــة األمريكيـــــة عـــــن الفلســـــطينيين، وا 
 الفلسطينية في واشنطن. 

وأنشــطة أديلســون المتعلقــة بشــراء سياســيين تعكــس مــا يــؤمن بــه. ونقلــت تقــارير إعالميــة أمريكيــة عنــه 
قوله، إنه "ال يوجد شيء يسمى فلسطيني"، حتى إن رؤيته للعالم ال تشمل ارتباطه بالبلد الـذي ترعـرع 

األمريكي خـالل الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـم قـال فـي مـا بعـد إنـه فيه وجعله ثريًا. وقد خدم في الجيب 
نادم على ذلك، وكان يفضل لو أنه خدم في الجيب "اإلسرائيلي"، كما عبر عن رغبتـه فـي أن يصـبح 

 ابنه قناصًا في الجيب "اإلسرائيلي". 
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وقـد نشـرت  وأديلسون ينتفع من صلته الوثيقة مع البيت األبي ، حتى على حساب مصـالح أمريكيـة.
صحيفة "نيويورك تايمز" مقااًل جاء فيه، إن "شيلدون أديلسون يرى الكثير مما يعجبه في واشنطن في 

 عهد الرئيس ترامب.. وفي اجتماعاته الشخصية على انفراد واتصاالته الهاتفية مع الرئيس". 
البيـت األبـي . ومـن  ونفوذ أديلسون لدى صانعي سياسة أمريكيين يبدو جليـًا أيضـًا، فـي مـا ال يفعلـه

ــــل قناصــــة الجــــيب  ــــدما قت ــــًا عن ــــق إطالق ــــم تعل ــــة ل ــــك، هــــو أن اإلدارة األمريكي ــــى ذل ــــة عل أبــــرز األمثل
متظاهرًا فلسطينيًا فـي غـزة )خـالل مسـيرات العـودة الكبـرى فـي الربيـع  143"اإلسرائيلي" ما ال يقل عن 

 الفائت(. 
فــــي تغييــــر مســــؤولين فــــي اإلدارة األمريكيــــة، وأفـــادت تقــــارير أمريكيــــة أيضــــًا، أن أديلســــون لعـــب دورًا 

واستخدم أمواله لدعم مسؤولين أمريكيين متشددين، من أمثال السفيرة لدى األمـم المتحـدة نيكـي هـايلي 
التي قدمت استقالتها قبل أيام، ومستشار األمن القومي جـون بولتـون، ووزيـر الخارجيـة مايـك بومبيـو، 

خارجيـة السـابق ريكـس تيلرسـون، ومستشـار الـرئيس ترامـب السـابق كما أنه لعب دورًا في إقالة وزيـر ال
 لشؤون األمن القومي هيربرت ماكماستر، ألنه اعتبرهما "معاديين ل"إسرائيل".

 وكيف يستطيع أديلسون أن يفعل كل ذلك؟. 
مليـار دوالر،  43,4الجواب ببساطة هو أن "المال يتكلم". وتقـدر مجلـة "فـوربس" ثـروة أديلسـون بحـدود 

بـــين أثـــرى أثريـــاء العـــالم، والمصـــدر األول لثروتـــه هـــو الكـــازينوات )نـــوادي  16مـــا يضـــعه فـــي المرتبـــة 
 القمار( التي يمتلكها. 

وبينما تستعد الواليات المتحدة النتخابات التجديد النصفي للكونجرس )تجديـد نصـف أعضـاء البرلمـان 
ن الثــاني، فــإن أديلســون أنفــق حتــى األمريكـي فــي منتصــف كــل واليــة رئاســية( فــي أواخـر نوفمبر/تشــري

 مليون دوالر لدعم مرشحي الحزب الجمهوري الموالين ل"إسرائيل".  55اآلن 
وفــي الثقافــة السياســية فــي أمريكــا، يســتطيع شــخص نافــذ جــدًا مثــل شــيلدون أديلســون شــراء سياســيين 

 مليون دوالر.  150ومسؤولين بمبلغ تافه يبلغ حوالي 
يكــي لديــه هــو أيضــًا نظيــر ألديلســون، هــو ممولــه الخــاص الثــري األمريكــي والحــزب الــديمقراطي األمر 

"اإلســرائيلي" حــاييم صــبان، الــذي أعلــن يومــًا أن لديــه قضــية واحــدة، قــائاًل: "قضــيتي هــي "إســرائيل"، 
 وصبان هو أكبر ممول فردي للحزب الديمقراطي.

 موقع: "استراتيجيك كلتشر"
  13/10/2018 ،الخليج، الشارقة
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 تيجيا البحث العلمي في إسرائيلاسترا .42
 نبيل السهلي

أهمية فائقة لعملية البحث والتطوير على الصعد  1948أولت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ عام 
كافة، وقد عزز التوجه المذكور االستفادة من الهجـرات اليهوديـة الكثيفـة إلـى فلسـطين المحتلـة، خـالل 

لقرن الماضي وما احتوته تلك الهجرات من طاقات علمية وأكاديمية عقدي الستينات والتسعينات من ا
واستثمارها في تطـوير أداء البحـث العلمـي. وبعـد أكثـر مـن سـبعة عقـود مـن إنشـائها يمكـن أن نـتلمس 
مــدى التطــور فــي ميــدان البحــث العلمــي؛ حيــث تشــارك إســرائيل فــي غالبيــة المــؤتمرات العلميــة الدوليــة 

تــــي تعقــــد دوريــــًا، وقــــد تبــــوأت إســــرائيل مراتــــب متقدمــــة مــــن حيــــث المشــــاركة ذات المســــتوى الرفيــــع ال
والمســاهمة البحثيــة فــي تلــك المــؤتمرات. وتؤكــد دراســات أن المســتوى الرفيــع للبحــوث اإلســرائيلية فــي 
الخارج هو الذي زاد من اهتمام صناديق البحوث في العـالم ودفعهـا إلـى المسـاهمة فـي البحـث العلمـي 

فـي المئـة مـن ناتجهـا المحلـي اإلجمـالي السـنوي،  5وقت تخصص فيه إسـرائيل نحـو في إسرائيل، في 
دوالر مـن إجمـالي اإلنفـاق السـنوي علـى البحـث  1300ولهذا يصل نصيب الفرد في إسرائيل إلى نحـو 

 العلمي خالل السنوات األخيرة.
ــتم فــي شــكل أساســي فــي ســبع جا معــات تجمــع دراســات متخصصــة بــأن عمليــات البحــث والتطــوير ت

إســرائيلية، فضـــاًل عــن عشـــرات معاهــد األبحـــاث الحكوميــة والعامـــة؛ وكــذلك فـــي مئــات مـــن الشـــركات 
. وثمــــة أبحــــاث كثيــــرة تحصــــل فــــي المراكــــز الطبيــــة؛ وتقــــوم بعــــ  واالســــتراتيجيةالمدنيــــة والعســــكرية 

دارة الشركات العامة بأبحاث في مجاالت متباينة مثل االتصاالت البعيدة، وتوليد الكهرباء والطا قـة، وا 
مصادر المياه وتقنيات الزراعة المتطورة. وتشير دراسـات مختلفـة الـى أن المصـادر الحكوميـة والعامـة 
تعتبــر مــن أهــم مصــادر التمويــل لمشــاريع البحــث والتطــوير؛ حيــث تــوفر الــدعم المــالي لمــا يزيــد عــن 

 خمسين في المئة من إجمالي أنشطة البحث والتطوير في إسرائيل.
عمليـــات البحـــث والتطـــوير فـــي القطـــاع المـــدني للصـــناعة والزراعـــة تســـتحوذ علـــى النســـبة والالفـــت أن 

الكبــرى مــن التمويــل، وتؤكــد دراســات متخصصــة أن إســرائيل تخصــص نحــو أربعــين فــي المائــة مـــن 
المبالغ لتنمية المعرفة عن طريق صناديق إسرائيلية خاصة باألبحاث والتطوير؛ أو من خالل التعاون 

أو بواسطة صناديق ممولة من قبل الحكومة اإلسرائيلية بشكل مباشر، هذا فضاًل عن مع دول أخرى 
الصناديق الجامعية العامة التي تشكل لجنة التخطيط والميزانية التابعة لمجلس التعلـيم العـالي مصـدر 
؛ دعمها المـالي والفنـي. أمـا بقيـة المبـالغ فهـي تكـّرس لابحـاث فـي مجـالي الصـحة والرفـاه االجتمـاعي

بخاصة أن تحسين المؤشرات في المجالين المذكورين يعتبر من أهـم العوامـل التـي تشـجع علـى هجـرة 
 اليهود إلى إسرائيل، بخاصة من الدول التي لم تحقق تنمية بشرية مرتفعة.
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فــي المئــة مــن األبحــاث اإلســرائيلية والمشــاريع لتأهيــل البــاحثين هــي فــي إطــار  80تؤكــد دراســات أن 
معــة حيفــا وغيرهــا مــن الجامعــات اإلســرائيلية، وفــي هــذا الســياق، يؤكــد أكــاديميون أن الجامعــات، كجا

تعتبـر مصــدرًا رئيسـيًا لتمويــل  –وهـي مؤسسـة مســتقلة مـن الناحيــة القضـائية  -مؤسسـة إسـرائيل للعلــم 
األبحـــاث علـــى أســـاس التنـــافس بـــين الجامعـــات، حيـــث يمـــنح حـــوالى ألـــف باحـــث هبـــات مـــن مؤسســـة 

إضـــافة إلـــى تمويـــل مـــن الجامعـــات لتشـــجيع عمليـــة البحـــث والتطـــوير. وتقـــوم مؤسســـة إســـرائيل للعلـــم، 
إســرائيل للعلــم كــذلك بتمويــل مشــاريع خاصــة مثــل مشــاريع لمجلــس أوروبــا لابحــاث النوويــة وتحســين 

 األبحاث الطبية، من طريق منح سلسلة هبات لاطباء الباحثين.
حــث كبيــرة الحجــم ليســت هنــاك أي جهــة تســتطيع كمــا يقــوم "منتــدى تيلــيم" بتمويــل وتنســيق مشــاريع ب

التعامل معها. ويعتبر المنتـدى المـذكور تطـوعي يتـألف مـن كبـار العلمـاء فـي وزارة الصـناعة والتجـارة 
ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ناهيك برئيس األكاديمية اإلسرائيلية، إضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم 

نتدى "تيليم" صاحب المبادرة لدخول إسرائيل إلى برنامج اإلطار لالتحاد العالي ووزارة المالية. وكان م
األوروبـــي ومصـــدرًا لتمويـــل هـــذه المبـــادرة أحياًنـــا. كمـــا يقـــف هـــذا المنتـــدى وراء عضـــوية إســـرائيل فـــي 
المنشــأة األوروبيــة ســنخروتون لابحــاث فــي مجــال اإلشــعاع؛ وكــذلك وراء مبــادرة اإلنترنــت اإلســرائيلية 

 األخيرة.
يمكــن اعتبــار العــدد الكبيــر مــن بــراءات االختــراع التــي تــم تطويرهــا فــي الجامعــات اإلســرائيلية مقياًســا و 

لفعاليـة العالقـة بــين الجامعـات والصـناعة. أمــا بالنسـبة إلـى الكــوادر المهنيـة فـي نشــاط البحـث العلمــي 
مية هو الذراع األهـم فـي والتطوير في إسرائيل؛ فإن االحتياطي الكبير من الكوادر ذات الكفاءة األكادي

االنجــازات العلميــة والبحثيــة فــي إســرائيل. ومــن المؤشــرات الداعمــة لتوجهــات المؤسســة اإلســرائيلية فــي 
ســنة أو أكثــر الدراســة فــي الجامعــات  16البحــث والتطــوير اســتكمال ربــع المشــاركين فــي ســوق العمــل 
ودية؛ حيث انضم عدد كبيـر مـن العلمـاء والمعاهد اإلسرائيلية. وقد استفادت إسرائيل من الهجرات اليه

والمهندسين والفنيين المدّربين من اليهود القادمين من دول اإلتحاد السوفيتي السابق إلى القوة البشـرية 
العاملـة فـي إسـرائيل، وتشـير دراسـات إلـى هجـرة أكثـر مـن مليـون ومـائتي ألـف يهـودي مـن تلـك الــدول 

(، فضــاًل عــن هجــرة اآلالف مــن يهــود 2000-1991لســنوات )إلــى إســرائيل خــالل الفتــرة الممتــدة بــين ا
فرنســـا الـــى فلســـطين المحتلـــة خـــالل العقـــد األخيـــر ونســـبة كبيـــرة مـــنهم مـــن العلمـــاء؛ ويتوقـــع أن تـــزداد 
بصــورة ملحوظـــة إنجــازات إســـرائيل فــي المجـــالين العلمــي والتكنولـــوجي نظــرًا إلـــى اهتمــام إســـرائيل فـــي 

لموارد المالية لالستثمار في االتجاه المذكور؛ حيث يعتبر ذلك البحث والتطوير وتخصيص مزيد من ا
 عليا. استراتيجيةبمثابة 

 13/10/2018 ،الحياة، لندن
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 هكذا نجا وقف النار في غزة .43
 جاكي خوجي
كان هذا هو االسبوع الذي سجل فيه الصراع بين أبو مازن وسكان القطاع ذروة جديدة. فكتب التاريخ 

ن كـان ستذكر له بالتأكيد هـذه  االيـام. ايـام تحفـز فيهـا كـي ال يتلقـى قطـاع غـزة السـوالر االسـرائيلي، وا 
 مخصصا ألن يمنح السكان اربع ساعات اخرى من الكهرباء في اليوم.

مرة اخرى سنصف هنا اساس الـدراما التـي وقعـت فـي االسـبوع الماضـي مـن خلـف الكـواليس، وهـددت 
اسرائيل وحماس. قبل لحظـة مـن انفجـار كـل شـيء،  بايقاع ضربة قاضية نهائية على وقف النار بين

نجحــت االطــراف فــي ايجــاد الســبيل الرســال نــاقالت الســوالر الــى القطــاع. وهكــذا نفــذت اســرائيل البنــد 
االهــم بالنســبة لحمــاس فــي التســوية، والزمتهــا بــأن تكــف عــن العنــف الكثيــر. ولكــن بدايــة، لمــن فاتتــه 

 الفصول السابقة، هاكم خالصة الحبكة.
آب، بعـــد اشـــهر مـــن االضـــطرابات الدمويـــة علـــى طـــول الحـــدود بـــين القطـــاع واســـرائيل، نجـــح  15 فـــي

وسطاء األمم المتحدة في جلب الطرفين الى تسوية. واتفق على البنود شـفويا. حمـاس تلجـم البالونـات 
عهــدت الحارقـة، محــاوالت التســلل الــى اســرائيل والعبــوات الناســفة التــي تلقــى علــى الجنــود. وبالمقابــل، ت

اسرائيل بثالثة بنود. توسيع مساحة الصيد امام شـواطيء القطـاع، اعـادة فـتح حـاجز كـرم سـالم، الـذي 
اغلــق كخطــوة عقابيــة قبــل بضــعة اســابيع مــن ذلــك، والموافقــة علــى ادخــال الســوالر الــى محطــة توليــد 

تمثـل بـالتخفيف الطاقة في القطاع. البند الثالث كـان هـو االهـم. مـن خاللـه، رأى قـادة حمـاس انجـازا ي
مــن االغــالق، وكــذا وســيلة شــرعية للتوجــه الــى الجمهــور المتظــاهر ليقولــوا لــه: ايهــا االصــدقاء، توقفــوا 

 عن اللعب، حققنا شيئا ما من كل ما أردناه.
اتفـق علـى أن تمـول حكومـة قطـر السـوالر بالميزانيـة التـي قـدمتها علـى مـدى نصـف سـنة. وهـذه تســلم 

ي تحولها الى موردي الطاقة مـن اسـرائيل، الـذين علـى اتصـال معهـا لتوريـد الى السلطة الفلسطينية الت
الوقود في الضفة. ينقل هؤالء الموردون الكمية المتفق عليها الى القطاع عبر حاجز كـرم سـالم. وبلـغ 
المخصــص القطــري عشــرات ماليــين الــدوالرات، ومــع الكهربــاء التــي تضــخ اآلن فــي القطــاع، تضــمن 

ت من الكهرباء في اليوم. في هذه االشهر الستة، كما اتفق، يبحث ذوو االمـر فـي الوقود ثماني ساعا
 حلول دائمة لمشكلة الكهرباء.

لقـــد اوضـــحت اســـرائيل للنشـــطاء مـــن األمـــم المتحـــدة بأنهـــا لـــن تـــتمكن مـــن تلقـــي المـــال مباشـــرة مــــن 
ت الســـرية معهـــم القطـــريين، الدولـــة التـــي ال تـــزال ال تعتـــرف رســـميا بحقهـــا فـــي الوجـــود. امـــا االتصـــاال

فــيمكن اخفاءهــا كيفمــا اتفــق، ولكــن بعــد ســنوات مــن االتهامــات لقطــر بــدعمها لحمــاس ســتجد القــدس 
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صعوبة في أن تشرح للجمهور االسرائيلي الغاضـب لمـاذا تعقـد الصـفقات مـع الدوحـة. فتقـرر أن ينقـل 
 القطريون المال عبر السلطة.

 رهان حماس
يحات كبــرى ومــع أمــل طفيــف بهــدوء فــي الجنــوب. حــاجز انطلــق وقــف النــار علــى الــدرب، دون تصــر 

كرم سالم فـتح، وبعـد ذلـك وسـعت مسـاحة الصـيد. واجتهـد الطرفـان علـى أال يتحـدثا باصـطالح "وقـف 
النـــار"، فـــي حالـــة تفجـــر التســـوية، وفضـــال االختبـــاء خلـــف كلمـــات مغســـولة مثـــل االصـــطالح المرقـــق 

لثقب الكبير. فقد اعلنت السلطة بـأن وقـف النـار "التفاهمات". في غضون بضعة ايام انكشف بالفعل ا
يحسن لحماس ويعزز قدرتها على الحكم في القطاع. على جثتي، قال أبو مـازن، حـين سـئل اذا كـان 
ينـوي تلقـي المـال القطـري وتحويلـه الـى شــركات السـوالر مـن اسـرائيل. فتوقفـت النـاقالت، وفـي حمــاس 

ال يتحقــق. وعلــى مــدى اســبوعين تــابعوا االحــداث وانتظــروا رأوا كيــف أن هــذا البنــد االهــم بالنســبة لهــم 
كي يروا اذا كان الوسطاء وحكومة اسرائيل سينجحون في االيفاء بوعدهم. وطوال هذا الوقت لم تكف 
االطـــراف عــــن تبــــادل التهديــــدات. اســــرائيل اعلنــــت أنـــه اذا واصــــلت حمــــاس العنــــف فســــتفر  عليهــــا 

رفـع الحصـار عـن غـزة"، فـان هجمـة البالونـات سـتزداد. ولكـن عقوبات. وفي حمـاس قـالوا إنـه اذا "لـم ي
الســلطة واظبــت علــى رفضــها التعــاون مــع التســوية. فــي حمــاس اجــروا تقويمــا ســريعا للوضــع فقــرروا 
الرهــان. اذا اطــاعوا وقــف النــار، فلــن ينتزعــوا شــيئا مــن اســرائيل. واذا عــادوا لالنقضــا  علــى الحــدود 

عن مسار التفافي لرام هللا. وهكذا اسـتؤنفت االضـطرابات رغـم  بنوبة غضب ـ سيجبرونها على البحث
 وقف النار.

الســابيع طويلـــة واصـــلت الحـــدود االشـــتعال. ولكـــن االطـــراف لـــم تكـــف عـــن البحـــث عـــن مخـــرج. وفـــي 
النهايـة تقــرر أن تتلقـى األمــم المتحـدة المــال وأن تنقلـه هــي الـى مــوردي الطاقـة فــي اسـرائيل. ولــم يبلــغ 

تــى اللحظــة االخيــرة. يــوم االربعــاء الماضــي، قبــل بضــع ســاعات مــن االرســالية أبــو مــازن بشــيء، ح
االولــى للســوالر ودخولهــا الــى غــزة، علمــت رام هللا بالتســوية التــي وقعــت مــن وراء ظهرهــا. فعربــد أبــو 
مــازن ورجالــه غضــبا وقــرروا احبــاط االرســاليات. فقــد حــدد حســين الشــيخ، رجــل االرتبــاط باســرائيل فــي 

ي، المورد االسرائيلي بأنه اذا تجرأ على ارسال الناقالت، فستلغى العقود التي وقعت معه المجال المدن
فــي المنــاطق. كمــا اتصــل الشــيخ بشــركة الكهربــاء فــي غــزة وحــذر مــن أنــه اذا تجــرأت علــى اســتيعاب 
 الناقالت فستجمد السلطة مزيدا من الميزانيات التي تخصص كل شهر لصندوق المالية في القطاع.

وع كامل ممزق لالعصاب استمرت حملـة تهديـدات السـلطة. فقـد عرفـوا فـي رام هللا بـأن المـوردين السب
االسرائيليين هم الحلقة الضعيفة، فشددوا عليهم الضغط. وفي مكتـب رئـيس الـوزراء فـي القـدس نظـروا 
بدهشــة الــى المعركــة التــي تخوضــها الســلطة. لقــد كانــت هــذه لحظــة غيــر مســبوقة، يهــدد فيهــا كيــان 
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اجنبي شركة اسرائيلية، بينما يتخندق الجسمان العسكريان ـ الجيب االسرائيلي وحماس ـ فـي مواقعهمـا 
ــم تبــدأ النــاقالت بالــدخول الــى القطــاع، فــان  وينتظــران بتــوتر النتــائج. كــان واضــحا للجميــع بأنــه اذا ل

 الطرفين سيسيران نحو صدام حاد.
 النكتة على حسابنا

ادر فــي مكتــب نتنيــاهو لمــوردي الســوالر إن الدولــة ستعوضـــهم اذا يــوم الخمــيس الماضــي قالــت مصــ
نفــذت الســلطة تهديـــداتها وعــاقبتهم بالغـــاء العقــود. وهكـــذا تحركــت الصـــفقة الــى االمـــام. ويــوم االثنـــين 
وصلت االرسالية االولى الى حاجز كرم سالم. ولكن السلطة اذ رأت انها فشلت فـي مهمتهـا، واصـلت 

ات النقل الغزية من مغبة نقل الناقالت من الحاجز الى محطة توليد الطاقـة الصراع. هدد رجالها شرك
فــي وســط القطــاع. امــا فــي حمــاس بالمقابــل، فشــعروا بارتيــاح شــديد. "الســالم مقابــل الســوالر"، كتــب 
المتصفح الغزي منذر مهنى على الفيس بوك. وتمازح مجهولون على حساب الشيخ محمـود الهبـاب، 

ية واحد المقربين من أبو مازن. فقد عزوا له فتـوى تقـول إن الصـالة علـى ضـوء رئيس المحكمة الشرع
 الكهرباء التي تأتي من السوالر القطري محظورة من ناحية شرعية.

ـــدات. ابـــو مـــازن، الصـــديق االمنـــي  فـــي هـــذه القصـــة يوجـــد الكثيـــر مـــن كـــل شـــيء. وباالســـاس التعقي
ود، تحولــت لتصــبح الفتــاة الهشــة والمحتاجــة. الســرائيل، اصــبح الرجــل الشــرير. وحمــاس، عــدوها اللــد

اجــرت حكومــة اســرائيل اتصــاالت مــع حمــاس كــي تحــل مشــكلة عاجلــة لهمــا. ومــع أن هــذه قــام بهــا 
وسطاء إال أنها كانـت مفاوضـات بكـل معنـى الكلمـة. امـا مـع الدوحـة بالمقابـل، فقـد اجريـت اتصـاالت 

قــوة؟ علــى هــذا الســؤال فكــر مــن فكــر باالحجيــة مباشــرة. فهــل اثبتــت اســرائيل بأنهــا ال تفهــم إال لغــة ال
إياها، بالفارق بين الحكيم والذكي. فالذكي يعرف كيف ينقذ نفسه من اوضاع حرجة ال يدخلها الحكيم 
مسبقا. لقد حشرت اسرائيل في الزاوية ومنحت غزة مساحة. ولكنها لم تدفع فـي النهايـة شـيئا. التمويـل 

تصـــاد االســـرائيلي، والمقابـــل المحتمـــل، الهـــدوء علـــى الحـــدود، كـــان اجنبيـــا، المـــداخيل تضـــخ الـــى االق
 حيوي.

علــى قطــر يمكــن ان يســكب الكثيــر مــن النقــد والغضــب. ولكــن فقــط هــي مــن بــين كــل الــدول العربيــة 
وافقت على توقيع الشيكات. وأبو مازن؟ من بين عصبة الدول المشاركة في الحصار على غزة، ليس 

ي الحركــة التــي نفــذت االنقــالب ضــد الســلطة، تمــردت عليهــا، وال مؤكــدا بأنــه اكثرهــا حــدة. حمــاس هــ
تخضع المرتها. زعيم السلطة ينظر لعقد الى االمام. اذا تم تخليد هذا الواقع فيحتمـل أن تحـل النهايـة 

 على حلم الفلسطينيين بدولة موحدة.
  12/10/2018معاريف 
 13/10/2018 ،القدس العربي، لندن
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