
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 
 

 وعباس مغتصب للسلطة ...التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية بحر: الدعوة لحل  أحمد 
 2019 يطالب بإرجاء العدوان حتى نهاية ".. والجيشكبيرة جدًا وموجعة"بضربات "إسرائيل" تتوعد غزة 

 بالبلدة القديمة 5,500عقارًا سربت من أصل  80 :جمال عمرو
 غزة يتلقون الرشاوى من االحتالل على شكل رواتب ومكتسبات خاصةبقادة حماس فتح: 

 أطفال في الخليلاالحتالل يصادق على خطة لبناء حي استيطاني ورياض 

 "ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل  
المجلس التشريعي والدعوة 

 النتخابات عامة
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*** 
 

 المجلس التشريعي والدعوة النتخابات عامة لحل  "ثوري فتح" يدعو "المركزي"  .1
دعا المجلس الثوري لحركة فتح، يوم األحد، المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره  :رام هللا

صاحب الوالية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلس التشريعي، والدعوة النتخابات عامة 
ري فتح" في ختام الدورة الرابعة، بعنوان: "دورة القرار واالنتصار كما دعا "ثو  خالل عام من تاريخه.
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للقدس العاصمة األبدية واألسرى والشهداء والالجئين"، مساء األحد، في رام هللا، المجلس المركزي، 
 العتماد آلية تضمن استمرار االشتباك السياسي والميداني مع قوة االحتالل واالنفكاك التدريجي عنه.

صراره على إفشالها باعتبار وأكد الم جلس رفضه المطلق لإلجراءات األمريكية الباطلة في القدس وا 
القدس أرضا محتلة وعاصمة أبدية لدولتنا، مشددا على وحدة الشعب والوطن والشرعية في مواجهة 

 مؤامرة "التهدئة مقابل المساعدات اإلنسانية".
(، وحّمل حماس مسؤولية تعّطل 2017-10-12ة )المجلس استعداد فتح لتطبيق اتفاقية القاهر  وأكد

ذلك، وقّدر الجهود المصرية المبذولة لحمل حماس على االلتزام بها. ورفض كل محاوالت االلتفاف 
الهادفة لفصل غزة عن الضفة والقدس لوأد  اإلسرائيليةعلى الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع 

"، يمثل ُطعمًا مسمومًا يستهدف اإلنسانيةل المساعدات مشروعنا الوطني، وما يسمى "تهدئة مقاب
المجلس الثوري باألجماع بان يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة بحل  ىوصأو  الكل الفلسطيني.

 المجلس التشريعي والدعوة إلجراء انتخابات عامه خالل عام من تاريخه.
ضرورة مقاومة ورفض وأكد  ء المجلس،وشهد المجلس نقاشًا سياسيًا موسعًا شارك فيه معظم أعضا

القرارات األمريكية، وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد مواقف حماس مع المحافظة على حقوق 
 ومصالح وخدمات أهلنا وكادرنا في غزة باعتبارهم رافعة المشروع الوطني.

مقراطية على شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة الجبهتين الشعبية والدي"كل من  ادعو 
 ".تغليب صراعنا مع االحتالل على أي خالف أو تباين في وجهات النظر

التي جعلت الواليات " لإلجراءات األمريكية بحق القضية الفلسطينيةالقاطع  هرفضوعبر المجلس عن 
مع أمتنا وأصدقاءنا في  مؤكدًا أنه "سنستمر "المتحدة غير مؤهلة الستمرار تفردها بعملية السالم

عالم الدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وسنمارس حقنا باالنضمام للمنظمات ال
 ."والمعاهدات الدولية بما تقضي مصالح شعبنا

 14/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
 

 غتصب للسلطةوعباس م ...التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية بحر: الدعوة لحل  أحمد  .2
قاال النائاب األول لارئيس المجلاس التشاريعي الفلساطيني، أحماد بحار: "إن قارارات رئايس السالطة : غزة

المجلاس التشاريعي لايس لهاا قيماة دساتورية أو قانونياة"، وذلاك فاي محاض تعقيباه  محمود عبااس بحالّ 
التشاريعي سايد : "إن المجلاس بحار قاائالً  على أنبااء عان نياة عبااس حال المجلاس التشاريعي. وأضااف

ه محاولاة بائساة نفسه وعباس مغتصب للسلطة، والتشريعي هاو صامام األماان للمشاروع الاوطني، وحلّا
 لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي".
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المجلااس التشااريعي ونااواب  ودعااا بحاار الفصااائل الفلسااطينية لوقااف إجااراءات عباااس )اإلجراميااة( بحااقّ 
رلماناااات واالتحاااادات البرلمانياااة العربياااة واإلساااالمية والدولياااة الب بحااار كماااا طالاااب الشاااعب الفلساااطيني.

 بتصدير موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني.
 14/10/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ةاإلنساني على جرائمها ضد   "إسرائيل"عشراوي تطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة  .3

استهجنت عضو اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية حناان عشاراوي، مسلسال جارائم  :رام هللا
األعاازل، والتااي  الفلسااطيني شااعبالأبناااء  ومسااتوطنيها المتطاارفين ضاادّ  "إساارائيل"الحاارب التااي ترتكبهااا 

عاادام تسااعة مااواطنين بياانهم اماارأة خااالل  ة ومتعماادة ساااعة، فااي مخالفااة صااريح 24كااان آخرهااا قتاال وا 
 لجميع األعراف والقوانين الدولية واإلنسانية.

: "إن هاذا 13/10/2018 وقالت عشراوي في بيان صدر عن مكتبها باسم اللجناة التنفيذياة، ياوم السابت
اإلمعاااان فاااي اإلعااادامات الميدانياااة والقتااال المتعماااد ومواصااالة إرهااااب المساااتوطنين المتطااارفين المااانظم 

بل حكومة التطرف اإلسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاتاه الدولياة، من ق واضحاً  يعكس استهتاراً 
ودليااال آخااار علاااى اساااتنادها إلاااى الشاااراكة والااادعم األمريكاااي الاااذي يمنحهاااا حصاااانه ورعاياااة تتااايح لهاااا 
داناتاه المتكاررة إلاى  مواصلة جرائمها، ويؤكاد عجاز المجتماع الادولي عان ترجماة تصاريحاته الشافوية وا 

خضاعها للمحاسبة والمساءلة".إجراءات جادة و   ملموسة لكف يد إسرائيل وا 
اإلنسانية،  على جرائمها ضدّ  قضائياً  "إسرائيل"وطالبت عشراوي بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة 

بشااكل  "إساارائيل"ودعاات المجتمااع الاادولي إلااى تحماال مسااؤولياته السياسااية والقانونيااة واألخالقيااة إللاازام 
 االنتهاكات كافة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.جّدي وفعلي، بوقف هذه 

 13/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ن الهجمة العدوانية لالحتالل اإلسرائيلي بدعم أمريكييدأحمد التميمي ي .4
 دعم أمريكاي"، ضادّ رام هللا: دانت منظمة التحرير الفلسطينية "الهجمة العدوانية لالحتالل اإلسارائيلي با

أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت المنظماة علاى لساان أحماد التميماي، 
عضااو لجنتهااا التنفيذيااة ورئاايس دائاارة حقااوق اإلنسااان والمجتمااع الماادني، المجتمااع الاادولي، بااا"التحرك 

 لمجااازر التااي ُترتكااب بحااقّ شااعبنا، خصوصااا ا للعاادوان اإلساارائيلي المتواصاال ضاادّ  الفااوري لوضااع حاادّ 
المتظاهرين السلميين في القطااع، وعملياات التهجيار والتطهيار العرقاي بحاق التجمعاات البدوياة، وفاي 

التحرك ا"كمااا طالااب التميمااي الحكومااات العربيااة واإلسااالمية والدوليااة باا مقاادمتها قريااة الخااان األحماار".
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انونياااة، التاااي تضااامن تاااوفير الحماياااة لشاااعبنا، الفاااوري، واتخااااذ اإلجاااراءات السياساااية والدبلوماساااية والق
 ."ومحاكمة إسرائيل على جرائمها، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية

 14/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الفلسطينيلشعب لتجدد المطالبة بالحماية الدولية  الفلسطينية الحكومة .5
، المطالبااااة بتطبيااااق فااااوري للقااااوانين 13/10/2018 ساااابت، يااااوم الالفلسااااطينيةحكومااااة الجااااددت : رام هللا

ثر تصاعد الجرائم واالعتداءات والدموية مان إ، الفلسطيني شعبالالدولية، وتوفير حماية دولية ألبناء 
وقاااال المتحااادم الرسااامي باساااام  .الفلساااطيني شاااعبالقبااال المساااتوطنين وقاااوات االحاااتالل علاااى أبناااااء 

مركبة فلسطينية  رهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضدّ الحكومة يوسف المحمود إن الهجوم اإل
استشااهاد المواطنااة عايشااة محمااد طااالل  إلااىقاارب حاااجز زعتاارة االحتاللااي جنااوب نااابلس، الااذي أدى 

صابة زوجها، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها االحتالل ضدّ  المتظاهرين السالميين مان  الرابي وا 
 اإلسااارائيليوحماال المحمااود االحااتالل  .الجمعاااةإصااابة يااوم  250و شااهداء 7قطاااع غاازة وخلفااات  أهاال

 إلااىدعااوة حكومااة الوفاااق الااوطني  المحمااودوجاادد  قطاااع.والالمسااؤولية عاان هااذا التصااعيد فااي الضاافة 
تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية 

 خطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته.العليا، وأمام التحديات ال
 13/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطيني شعبالالحكومة الفلسطينية: إعالن إقامة مستعمرة في قلب الخليل إعالن حرب على  .6

لااب مدينااة فااي ق عمرةأن إعااالن حكومااة االحااتالل عاان إقامااة مساات الفلسااطينيةحكومااة الأكاادت  :رام هللا
الخليل هو إعالن حرب جديدة على شعبنا، واساتهداف ساافر لوجاوده، وعادوان علاى القاوانين والشارائع 

 وقااااال المتحاااادم الرساااامي باساااام الحكومااااة يوسااااف المحمااااود فااااي بيااااان لااااه مساااااء يااااوم األحااااد الدوليااااة.
 إلىمستندة : إن هذا اإلعالن االحتاللي هو بمثابة ترجمة حرفية لمخططات االحتالل ال14/10/2018

 ما بات يعرف بصفقة القرن االستعمارية.
 14/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تجاه تصاعد االستيطان تنتقد الصمت الدولي "الخارجية الفلسطينية" .7

رام هللا: داناات وزارة الخارجيااة والمغتاااربين الفلسااطينية المخطااط االساااتيطاني الااذي أعلاان عناااه  -لناادن 
، وصادقت عليه الحكومة. وقالات، في مدينة الخليل دور ليبرمانجالجيش اإلسرائيلي، أفي الدفاعوزير 
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إن هذا القرار االساتيطاني التهويادي يا تي بعاد أسابوع مان قارار اساتيطاني آخار ببنااء منطقاة صاناعية 
 دونم. 100اة كريات أربع الواقعة إلى الشرق من الخليل، على مساحة تتجاوز العمر ثانية في مست

وأكاااادت الاااااوزارة أن صااااامت المجتماااااع الااااادولي والمباالتااااه اتجااااااه عملياااااات تعمياااااق االساااااتيطان وجااااارائم 
كقاوة احاتالل  "إسارائيل"المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة باالساتيطان، وعادم محاسابة 
، علااى التمااادي "إساارائيل"علااى انتهاكاتهااا الجساايمة للقااانون الاادولي، يشااّجع ائااتالف اليمااين الحاااكم فااي 

 في تنفيذ برامجه االستعمارية التوسعية إرضاًء لجمهوره من المستوطنين. 
 15/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 النائب خالد طافش يدعو السلطة لحماية الشعب من اعتداءات المستوطنين .8

السالطة الفلساطينية دعا النائب فاي المجلاس التشاريعي عان مديناة بيات لحام، خالاد طاافش،  :بيت لحم
بتاااوفير الحماياااة للماااواطنين الفلساااطينيين فاااي الضااافة الغربياااة مااان اعتاااداءات المساااتوطنين، ومحاكماااة 

، إن 13/10/2018 يااااوم الساااابت فااااي تصااااريح صااااحفي لااااه ،وقااااال طااااافش "إساااارائيل" علااااى جرائمهااااا.
ن حكوماة الفلسطينيين بالضفة يتعرضون النتهاكات ممنهجة ومنظماة مان قبال المساتوطنين بغطااء ما

وشدد على أن "صمت السالطة عان جارائم االحاتالل بحاق الشاعب الفلساطيني وعجزهاا عان  االحتالل.
 حماية المواطنين، هو من جرأ المستوطنين على ارتكاب جريمتهم بحق الشهيدة عائشة رابي".
اعتقااال وانتقااد النائااب عاان "التغيياار واإلصااالح" البرلمانيااة، "انشااغال" أجهاازة أماان الساالطة بالضاافة فااي 

"الشاااارفاء واألساااارى المحااااررين" ماااان أبناااااء الشااااعب الفلسااااطيني )فااااي إشااااارة إلااااى تواصاااال االعتقاااااالت 
 من توفير الحماية للشعب من جرائم االحتالل والمستوطنين. السياسية( بدالً 

 13/10/2018 وكالة قدس برس،
 

 الخضري: منع االحتالل دخول الوقود لغزة إمعان في حصار الُمحاصر .9
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري منع االحتالل اإلسارائيلي  وصف :غزة

غااالق الُمغلااق، فااي وجااود  دخااول الوقااود والغاااز إلااى قطاااع غاازة، أنااه إمعااان فااي حصااار الُمحاصاار وا 
فاي بياان صاحفي، علاى خطاورة  ،وشادد الخضاري .عامااً  12أوضاع كارثية يعيشها القطااع مناذ أكثار 

يسااتهدف مسااتلزمات إنسااانية ضاارورية للمنااازل والمستشاافيات والمراكااز الصااحية والبلااديات  المنااع ألنااه
 والمؤسسات المختلفة، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء المتفاقمة أصاًل.

ودعا الخضري إلى إخراج المعابر مان معادلاة "الفعال ورد الفعال"  ألن هادفها إنسااني، وُوجادت لتفاتح 
حتياجااات الناااس، ولاايس لإلغااالق وفاارض قااوائم ممنوعااات علااى الساالع التااي وباسااتمرار لتلبااي ا دائماااً 
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ودعاااا الخضاااري المجتماااع الااادولي إلاااى ضااارورة أن يكاااون لاااه دور فعاااال فاااي مناااع  تااادخل مااان خاللهاااا.
وشاادد الخضااري علااى ضاارورة وجااود  االحااتالل ماان هااذا القاارار، والضااغط عليااه لرفااع الحصااار تمامااًا.

 وضع اإلنساني في القطاع.حلول عملية عادلة وعاجلة تنقذ ال
 14/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بتهمة اإلرهاب وارتكاب جرائم حرب هبمحاكمة االحتالل ومستوطني يطالبالهباش  .11

رام هللا: طالااب محمااود الهباااش، قاضااي قضاااة فلسااطين ومستشااار الاارئيس للشااؤون الدينيااة والعالقااات 
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اإلسرائيليين بتهمة اإلرهااب اإلسالمية "بمحاكمة قادة وحكومة دولة 

 السيدة عائشة الرابي.، بعد استشهاد وارتكاب جرائم حرب"
 14/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 مجدالني: االحتالل سبب رئيسي في تراجع االقتصاد الفلسطيني وزيادة نسبة البطالة .11

منظمااة التحرياار الفلسااطينية، رئاايس دائاارة العماال والتخطاايط فااي قااال عضااو اللجنااة التنفيذيااة ل :رام هللا
المنظمة أحمد مجدالني، إن االحتالل اإلسرائيلي سبب رئيسي في تراجع االقتصااد الفلساطيني وزياادة 

وأضااف مجادالني، فاي  نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضاييق الخنااق علاى أبنااء شاعبنا.
، أن عدم وجاود مشااريع اقتصاادية ومشااريع صاغيرة 14/10/2018 دحديم لصوت فلسطين، يوم األح

 كافية جراء ممارسات االحتالل، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.
ألنااه  ، "فكااان يجااب أن يطباق قباال عشاارين عاماااً واعتبار أن موضااوع الضاامان االجتماااعي جااء متاا خراً 

 ".1948أرباب العمل، وللعمال داخل أراضي حماية ألبناء شعبنا ومظلة حماية للعمال و 
وتحااادم مجااادالني عااان خطاااة دائااارة العمااال والتخطااايط فاااي منظماااة التحريااار، المتعلقاااة بوضاااع الخطاااط 
والبرامج للتنمية والتطوير االقتصادي من خالل الدراسات واألبحام التاي تجريهاا، إضاافة إلاى متابعاة 

 وسياستها الخارجية. األوضاع السياسية ومتابعة عالقات منظمة التحرير
أن  ، مضايفاً 2010وطالب مجدالني بإعادة تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي ت سس عام 

 الدائرة ستكون األداة التنفيذية لهذا المجلس.
 14/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يؤكد وقوف بالده إلى جانب السعودية عباس .11
كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقديره للمواقف الثابتة للسعودية، التي وقفت وتقف أ :رام هللا

عان ثقتاه  عباسوعبر  الثابتة. الفلسطيني شعبالالعادلة، وحقوق  ة الفلسطينيقضيالدوما إلى جانب 
هااده المطلقااة بالسااعودية وعلااى رأسااها خااادم الحاارمين الشااريفين الملااك ساالمان باان عبااد العزيااز، وولااي ع

 السعودية.  جانب إلىأن فلسطين كانت وما زالت وستبقى  محمد بن سلمان، مؤكداً  األميرسمو 
 14/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وعباس مغتصب للسلطة ينفذ صفقة القرن "التشريعي" الزهار: فتح ال تملك حل   .11

ي حركة حماس، أنه ال يمكن حل المجلس التشريعي أكد محمود الزهار القيادي ف: محمد هنية –غزة 
 حين استالم مجلس تشريعي جديد. إلىمن قبل أي فصيل أو جهة، ألن المجلس قانونا يبقى 

"أن أنه ال يمكن لحركة فتح أن  وأضاف الزهار في حديم خاص لوكالة "شهاب" مساء يوم األحد،
أن ي تي مجلس  إلىمجلس التشريعي يبقى ُتلغي المجلس التشريعي، ألن القانون ينص على "أن ال

جديد يستلم منه"، مشددا على أنه "ال يمكن لفتح أو حماس أو أي فصيل أن ُيلغي المجلس 
 التشريعي".

ودعا محمود عباس رئيس حركة فتح خالل اجتماع المجلس الثوري للحركة اليوم، المجلس المركزي 
جراء انتخابات رئاسي ورّد الزهار على هذه الدعوة  ة وتشريعية ومحلية.الى حل المجلس التشريعي وا 

بالقول: "هذا نوع من البلطجة السياسية والعربدة ومحاولة الستفزاز المجلس التشريعي، لكن الدستور 
أوسع من ثوبهم"، مؤكدا أن فتح ال يمكنها وال تستطيع حل التشريعي، والمجلس مستمر في عمله 

وأضاف الزهار: "أن محمود عباس  ي جديد وفق القانون.ودوره وسيستمر حتى ي تي مجلس تشريع
سنوات، ولذا فإن فترة عباس انتهت،  5مغتصب للسلطة، ألن منصب الرئاسة ُيلغى بعد مضي 

ويجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي السلطة، مثلما فعلوا بعد وفاة ياسر عرفات حينما عينوا 
 روحي فتوح".

لمجلس المركزي ال يمثالن شيئا، ألن محمود عباس أتى بهما وشدد على أن المجلس الوطني وا
 ووضع األعضاء دون انتخابات أو توافق.

على إجراء انتخابات شاملة، "لكن فتح حّولت  2011أن حركة حماس اتفقت مع فتح عام  إلىوأشار 
والسلطة الضغط الذي يمارسه االحتالل  إلىمصالحة بمعنى التمكين"، الفتا  إلىجوهر االنتخابات 

 على نواب المجلس التشريعي بالضفة، والذين ال يسمحوا لهم "حتى بشرب قهوة في مكاتبهم".
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وبش ن تهديدات حركة فتح والسلطة لقطاع غزة، قال الزهار: "هذه جرائم ترتكبها السلطة ضد قطاع 
ى قطاع غزة، وعباس يطبق الرؤية اإلسرائيلية ويعمل على تنفيذ صفقة القرن من خالل الضغط عل

 غزة وهدفه سحب سالح المقاومة".
على تهديدات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ووزير جيشه ليبرمان بتوجيه  الزهاررّد  كما

ضربات لغزة، قائال: "على نتنياهو أن يقرأ التاريخ"، وتابع: "العدو شن حروبا على غزة، هل استطاع 
 خوف، وحماس اليوم اقوى من السابق". ؟، ليهدد كما يشاء وهو يهدد منشيءتحقيق 

وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح أن حركة فتح ال تريد مصالحة، والمطلوب اليوم تطبيق اتفاق 
 إلىملف مباحثات التهدئة، وأشار  إلىوتطرق كذلك  الذي أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية. 2011

المطلوب حتى اللحظة من توفير مقومات الحياة  أن الحراك فيه لم يتوقف، لكنه لم يحقق الحد األدنى
أن عباس ال يريد تهدئة أيضا، ويضغط على االحتالل ليزيد  إلىللفلسطينيين في قطاع غزة، الفتا 

 من ضغطه على غزة.
 14/10/2018لألنباء، غزة،  شهابوكالة 

 
 هنية: مسيرات العودة لن تقنع بالحلول الجزئية أو المنقوصة .11

السياسي لحركة "حماس" ظهر السبت أن شالل الدماء ومسيرات العودة لن تقنع  أكد رئيس المكتب
 بالحلول الجزئية وال الخطوات المنقوصة، مبينًا أن ثورة شعبنا مستمرة حتى إنهاء الحصار كاماًل.

وشدد هنية في كلمته خالل تشييع شهداء جمعة انتفاضة القدس من مسيرة العودة أن مسيراتنا ليست 
السوالر أو الدوالر، مع أن هذا حق طبيعي لشعبنا أن يعيش حياة كريمة، معبرًا عن تقدير من أجل 

 الحركة لكل جهد ُيبذل من أجل كسر الحصار من أي طرف عربي أو دولي.
 واستهجن هنية اعتبار البعض دخول سوالر أو رواتب وأن يعيش الناس في غزة إضاعة للقضية.

من يرفع السالح ويقول فلسطين كل فلسطين لنا، بل هو من يمنع واعتبر أن من يضيع القضية ليس 
المسيرات حتى السلمية منها، مسيرات التصدي لالستيطان وتهويد األقصى والقدس ويمنع المقاومة 

وبّين أن غزة هي التي تقاتل  ويتعاون ضدها وينسق مع االحتالل، وهذا الذي يخدم صفقة القرن.
ن يتهموننا أننا سنقيم دولة تمتد إلى سيناء، نقول لهم إن غزة من لتسقط صفقة القرن، وأن الذي

 م، مشددًا على أن غزة لن تكون بوصلتها إال للقدس.1954أسقطت مشروع التوطين في سيناء عام 
 13/10/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 السلطة شريكٌة لالحتالل في حصار غزة :رضوانإسماعيل  .11
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "إن السلطة برام هللا  قال نور الدين صالح: - غزة

 تتساوق مع االحتالل اإلسرائيلي بتهديدها بفرض المزيد من اإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة".
وعّد رضوان السلطة "شريكا لالحتالل في تمرير صفقة القرن والحصار والتضييق على الشعب 

فة "فلسطين"، أن هذه التهديدات "لن توقف مسيرات الشعب وأوضح في حديم لصحي الفلسطيني".
وحم السلطة على "العودة  الفلسطيني، حتى إسقاط كل المشاريع التصفوية ضد القضية الفلسطينية".

ووصف فرض العقوبات على غزة  للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية، ورفع العقوبات".
جدي نفعًا ولن تحقق أهدافها"، منبها إلى أن "األولى بالسلطة تعزيز با"السياسة الفاشلة، التي لن تُ 

جراء انتخابات  ثبات الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس وطني موحد، وا 
 عامة".

وبش ن تجديد حكومة االحتالل تهديداتها باغتيال قادة حماس في غزة، قلل رضوان من جدواها، 
وبّين رضوان أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق  لن تخيفنا تلك التهديدات".قائاًل: "لن ترهبنا و 

 أهدافها، محذرًا: "على االحتالل أن يعلم أن أي حماقة يرتكبها ضد شعبنا ستكون وبااًل عليه".
 14/10/2018، فلسطين أون الين

 
 عقوبات جديدة فرض الح" إسرائيل" ا أوههوجبغزة سينفجر بأن الوضع  مصرحماس أبلغت "الحياة":  .11

علمت "الحياة" أن حركة حماس أبلغت القاهرة أخيرًا، أن الوضع في غزة : فتحي صّباح -غزة 
"سينفجر في وجه إسرائيل أو مصر في حال فَرض الرئيس محمود عباس عقوبات جديدة على قطاع 

ا علمت "الحياة" أن غزة"، محذرة من اقتحام عشرات آالف الفلسطينيين الحدود واستشهاد اآلالف. كم
سرائيل في إطار مساعي التوصل  إلىوفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى سيقوم بزيارة وشيكة  رام هللا وا 

تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، أو  إلىالى آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، والتوصل 
 اع.على مستوى فلسطين كلها، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القط

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لا"الحياة"، إن رئيس االستخبارات المصرية الوزير اللواء عباس كامل 
سيقوم بزيارة وشيكة لرام هللا وتل أبيب، يبحم خاللها مع عباس في سبل جسر الهوة بين مطالبه 

في القطاع، كما ومواقف حركة "حماس" في ما يتعلق بالمصالحة، والتهدئة، وتنفيذ مشاريع إنسانية 
 سيبحم في تل أبيب في التهدئة والمشاريع اإلنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع "حماس".

وكشفت المصادر أن "حماس" أبلغت المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم كامل، أن األوضاع في 
القطاع "ستنفجر، إما في وجه مصر أو إسرائيل، في حال فرض عباس عقوبات جديدة على 
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القطاع"، وفق ما تردد في وسائل اإلعالم، و "يمكن أن يقتحم عشرات آالف الفلسطينيين الحدود 
الجنوبية مع مصر أو الشرقية والشمالية مع االحتالل، وربما سيسقط آالف الشهداء، وهذا ما ال 
نريده". ووفق المصادر، فإن "حماس" حّذرت من أنه في حال فرض عباس عقوبات جديدة، فإنه 

 كون "المسؤول عن كل ما يترتب عن ذلك"، وأنها "ستدافع عن نفسها في وجه هذه العقوبات".سي
وكشفت المصادر لا"الحياة"، أن "حماس" قّدمت للواء كامل وفريقه األمني خالل زيارة وفدها الرفيع 

تيال قائد المستوى للقاهرة قبل أقل من أسبوعين، اقتراحًا "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في محاوالت اغ
الحركة في غزة يحيى السنوار، والمدير العام لقوى األمن العام في غزة اللواء توفيق أبونعيم، 

 والحمدهللا وفرج، كخطوة لتمهيد الطريق أمام المصالحة".
 14/10/2018الحياة، لندن، 

 
 غزة يتلقون الرشاوى من االحتالل على شكل رواتب ومكتسبات خاصةبقادة حماس فتح:  .11

اعتبرت حركة فتح تصريحات القيادي في "حماس" محمود الزهار حول المساعدات، تفاهما  :هللارام 
بين دولة االحتالل و"حماس" على قيمة الرشاوى المستوجبة على دولة االحتالل، ومنها الرواتب 

 والمكتسبات الخاصة لصالح قيادات وعسكر "حماس".
والثقافة والتعبئة الفكرية، في أقوال الزهار أن ورأت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم 

المساعدات جاءت بضغط من إسرائيل خشية انفجار غزة "دليل واضح وفاضح على تكامل األدوار، 
 .واتفاق مسبق على ثمن دماء عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى"

ل على شكل رواتب وشددت الحركة على أن قادة "حماس" في غزة يتلقون الرشاوى من دولة االحتال
ومكتسبات خاصة، تمكنهم من االستمرار بمشروعهم االنقالبي االنفصالي، وأخذ دور المستخدم 

وحذرت "فتح" من استرخاص "حماس" لمعاني ومبادئ النضال  واألجير بجدارة لتمرير صفقة القرن.
 بات المافيا!.الوطني الفلسطيني، وتحويلها إلى مجرد مفاهيم ال تختلف عن تلك الناظمة لعصا

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

 فتح: تسريب أو بيع العقارات واألراضي لالحتالل خيانة عظمى للدين والوطن .11
أكدت حركة "فتح" أن بيع العقارات واألراضي لالحتالل أو تسريبها لجهات مشبوهة يعتبر  :رام هللا

عب، و"من يفعل ذلك يختم على نفسه بالخزي والعار في الدنيا خيانة عظمى للدين والوطن وللش
وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدم باسمها أسامة القواسمي، "إن هناك من  واآلخرة".

يقدم حياته فداء للقدس واألقصى ودفاعا عن مكانتها وعروبتها، وهناك خفافيش الليل عمالء 
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ون ضميرهم ودينهم ويخونون القدس، مقابل حفنة من األموال التي االحتالل الحقيرون الذين يبيع
وأوضح أن محاوالت البعض الهابط التشكيك بقيادات وطنية وزج أسمائهم في  ستكون نقمة عليهم".

مثل هذه القضايا ما هي إال محاوالت رخيصة بائسة ال تنطلي على شعبنا، فقيادة شعبنا هي في 
األقصى جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، وهي من مقدمة المدافعين عن القدس و 

 يالحق العمالء والمتورطين بتسريب أو بيع األمالك الفلسطينية لالحتالل.
 13/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جاًل أم آجالً : كل  َمْن تور ط في بيع عقاراٍت مقدسي ٍة للصهاينة سيدفع الثمن عا"الشعبي ة" .11

أّكدت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين في بياٍن رسميٍّ أصدرته يوم األحد،  زهير أندراوس: - الناصرة
أّن بيع عقارات للصهاينة سواًء في القدس أْو أّي مكاٍن “وتلّقت رأي اليوم ُنسخًة منه، أّكدت على 

ا عاجاًل أم آجاًل كل من تورط ُيعتبر جريمة بشعة وطعنة مسمومة في ظهر شعبنا، سيدفع ثمنه
ْن كانوا حفنًة قليلة  ، كما جاء في البيان.”فيها وشددت الجبهة في بيانها على أّن هؤالء المتورطين وا 

العدد، إاّل أنهم بعد أْن تستروا بطريقٍة مباشرٍة أْو غيُر مباشرٍة داخل المنظومة السياسّية واألمنّية 
لُمحتّلة، باتوا ُيّشكلون إساءًة كبيرة للنضال الوطنّي ولتضحيات شعبنا، الفلسطينّية في الضّفة الغربّية ا

وُيوّفرون الذرائع لَمْن يريد أْن يتخلى عن مسؤولياته من العرب والمؤسسات والدول، على حّد قول 
 البيان.

الء أّكدت في بيانها على أّن إجراءات السلطة والحكومة واألجهزة األمنّية في ُمالحقة هؤالء العمو 
والخونة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق في جريمة التسريب األخيرة تظّل شكلّيًة وال فائدة منها، إْن لم 
تُتخذ إجراءات جاّدة ورادعة بحّق كّل َمْن يثبت تورطه في جرائم تسريب وبيع هذه العقارات المقدسّية 

 لبيان.للكيان الصهيوني، باإلضافة لعدم توفير الحماية لهم، كما جاء في ا
 14/10/2018، لندن، رأي اليوم

 
 عظيماً  نضالياً  مسيرات العودة رسخت مفهوماً  حماس: .11

أكدت حركة "حماس" أن المواجهة الكبرى التي قادها أبناء شعبنا في جمعة انتفاضة القدس على 
طول السلك الزائل شرق قطاع غزة مثلت قفزة نوعية في ترجمة تحدي االحتالل واالشتباك معه من 

واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلك المواجهة قفزة أيضًا في كسر جبروت االحتالل  قطة الصفر.ن
شعاره أنه في طائلة الثورة الشعبية التي تتعاظم يوما بعد يوم، معبرًة عن فخرها بما قدمه شعبنا  وا 

جمعة وقالت إن مسيرات العودة وكسر الحصار في  بقائمة طويلة ومشرفة من الشهداء والجرحى.
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انتفاضة القدس قد رسخت مفهوما نضاليا عظيما، وأكدت على تالحم وتعاضد وطني فريد، وعبدت 
 طريق الحرية واالنعتاق من االحتالل وتحشيد كل قوى شعبنا الحية في مواجهة الظلم والحصار.

ن ولفتت الحركة إلى أن شعبنا الفلسطيني الذي احترف فن المقاومة والبطولة حتى صارت جزءا م
ثقافته قدم اليوم نموذجا استثنائيا غير قابل للكسر والتطويع، مبينًة أنه ال زال لديه مخزون استراتيجي 

 ال ينضب من البطولة والتضحية واإلقدام  ما يجعل مهمة االحتالل في كسره أمرا مستحيال.
 13/10/2018موقع حركة حماس، غزة،   

 
 ي يحاول المستوطنون فرضهابدران: شعبنا لن يقبل معادلة العربدة الت .11

عامًا(  45اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران استشهاد الحاجة عائشة الرابي )
من قرية بديا قضاء سلفيت إثر تعرضها وزوجها لالعتداء من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة، 

ي تصريح صحفي يوم السبت إن وقال بدران ف جريمة حرب واعتداء سافًرا على المواطنين العزل.
هذه العربدة واإلرهاب لم تكن بهذا المستوى الخطير لوال دعم وتشجيع وحماية قوات االحتالل 

 اإلسرائيلي، ودعم سياسي من أعلى المستويات في حكومة االحتالل اإلسرائيلي.
دة والهيمنة التي وأكد أن شعبنا الفلسطيني الذي أنجب المقاوم أشرف نعالوة لن يقبل معادلة العرب

وشدد عضو المكتب السياسي على الثقة بالشعب  يحاول المستوطنون فرضها على أهلنا في الضفة.
العظيم ومقاوميه األبطال ب ال يمرروا جريمة قتل الحاجة الرابي مرور الكرام، وعلى العدو وقيادته أن 

لطة الفلسطينية إلى إطالق يد ودعا بدران قيادة الس تعي العبرة من عملية بركان وحوارة جيدًا.
المقاومة الشعبية الواسعة لمواجهة عربدة المستوطنين وجنود االحتالل، واالنخراط في برنامج نضالي 

 كفيل بلجم هذه االعتداءات، ووضع حد إلرهاب قطعان المستوطنين بحق مواطنينا العزل.
 13/10/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ي أن تتغلب على لغة الخصاملغة الحوار ينبغف: حسن يوس .11

آثر القيادي الشيخ المحرر حسن يوسف الحديم عن حالة التراشق  :مصطفى صبري - قلقيلية
ومعي قطاع  أطالب إنني وقال في حديم لا" القدس": بين حركة فتح وحركة حماس. اإلعالمي
ة األسرى كانت السائدة في الوقت الحالي ورسال اإلعالميبوقف حالة التراشق  األسيرةالحركة 

ممزوجة بالحزن عندما تحدثنا قبل اإلفراج مع كافة مكونات الحركة األسيرة عن الحالة السائدة من 
"الحوار والتفاهم فيما بيننا هو األصل وما غير  :شعبنا. وأضافال يليق بتضحيات  إعالميتراشق 

يدة داخل األسر بين كل ذلك خارج عن كل قيمنا الفلسطينية التي تربينا عليها، فالعالقة الوط
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ينعكس على  أنوهذا يجب  والحوار،الفصائل من أرقى العالقات والتنسيق بينها قائم على التفاهم 
 الخارج ".

الواقع أليم، وهناك تغول بحق األسرى من قبل مصلحة السجون، " :وعن واقع الحركة األسيرة قال
حتالل وعلى الجهات الرسمية والشعبية ا أعتىواألسرى يشعرون بداخلهم أنهم يواجهون منفردين 

عنصرية بحقهم،  إجراءاتالتدخل السريع ومخاطبة العالم بوضع الحركة األسيرة وما يتم من فرض 
في دولة االحتالل  األمنيمتوقعة للضغط عليهم وزيادة معاناتهم من قبل المستوى  إجراءاتفهناك 

من خطوات تنال من أجسامهم ونفسياتهم  اناأسر وهذا يتطلب تنسيقا على اعلى المستويات لحماية 
 ومستقبلهم".

 14/10/2018القدس، القدس، 
 

 يزف مجاهدًا توفي بعد صراٍع مع المرض "القسام" .11
زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى العال أحد مجاهديها : غزة

 توفي بعد صراٍع مع المرض.األبطال من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي 
، المجاهد القسامي/غسان محمد اإللكترونيونعت كتائب القسام في بيانها العسكري على موقعها 

صفر  02عامًا( من مسجد "التوبة" بمعسكر جباليا شمال القطاع، والذي توفي يوم الجمعة  21ريان )
 م بعد صراع مع المرض.12/10/2018ها الموافق 1440

 14/10/2018، الينفلسطين أون 
 

 2019يطالب بإرجاء العدوان حتى نهاية  ".. والجيشكبيرة جداً وموجعة"بضربات "إسرائيل" تتوعد غزة  .11
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جّدد أمس ، أن 15/10/2018-14، 48عرب ذكر موقع 

دا من تنفيذ نوع آخر من العمليات في إن "بالده قريبة ج األحد، تهديداته لقطاع غزة المحاصر، قائالً 
القطاع، وتوجيه ضربات كبيرة جدا لحركة حماس"، دون اإلفصاح عن طبيعة هذه العمليات أو 

 الضربات.
وتطرق نتنياهو خالل جلسة وزراء الليكود إلى التوتر والتصعيد مع قطاع غزة، قائال إن "حماس لم 

ذا لم توقف الح ركة الهجمات ضد إسرائيل، فسوف يتم إيقافها بطريقة تفهم الرسالة على ما يبدو، وا 
مختلفة وسيكون ذلك مؤلما للغاية، فلو فهمت حماس الرسائل ألوقفت الضربات واالضطرابات على 

 الفور".
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أشارت التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة ووزير األمن اإلسرائيلّيان، أمس، في مقابل ذلك، 
ائيلّي يت هب لتصعيٍد جديٍد على القطاع الذي يعاني أزمًة إنسانّية األحد، إلى أن االحتالل اإلسر 

خانقة جدًا، إاّل أن صحيفة "هآرتس"، نقلت يوم، اإلثنين، عن مسؤول كبير في جيش االحتالل أن 
هذه األزمة اإلنسانّية ستحّد من أّية حرب شاملة على القطاع، خشيًة من أن تتلقى إسرائيل انتقادات 

 دولية كبيرة.
كما أوصى جيش االحتالل قيادته السياسّية، خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية 
والسياسية )الكابينيت(، أمس، األحد، باالمتناع عن أّية مواجهة عسكرية في قطاع غزة قبل نهاية 

قًا لما كشفته ، حتى يكتمل بناء العائق "الذي سيحّيد األنفاق الهجومية لحركة حماس"، وف2019العام 
 "هآرتس" عن المسؤول.

ووفقًا للمسؤول العسكري الكبير، فإن الوضع اإلنساني في غزة على شفير االنهيار، وال تتوافر 
الحاجات الضرورّية للغزيين، وال تملك السلطات الطبية في القطاع إمكانّية عالج الجرحى، ما يعني 

ير جدًا، ما سيؤدي إلى أن تحّد االنتقادات أن أي حرٍب مقبلة ستضّر بمدنيي القطاع بشكل كب
 الدولية من نشاط الجيش اإلسرائيلّي.

أما بخصوص وقف إمدادات الوقود إلى غّزة، فإن موقف األجهزة األمنية هو أنه ال مفّر من إعادة 
ضّخها للقطاع، "من أجل ضمان الحّد األدنى من الشروط الحياتّية في القطاع"، وقال المسؤول 

يلّي لا"هآرتس" إن مباحثات جديدة ستنطلق خالل األيام المقبلة من أجل إعادة ضج الوقود اإلسرائ
 دون أن يتم تصوير أي من األطراف على أنه تراجع أمام اآلخر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، األحد، أن هؤالء المسؤولين األمنيين يرون أنه ينبغي التمييز بين 
ادعاء منع انهيار الوضع اإلنساني في القطاع، وبين الوقود الذي تمول الوقود الذي تزوده إسرائيل، ب

دولة قطر تزويده للقطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ُتدخل الوقود والغاز للقطاع بكميات 
 تعتبر أنها الحد األدنى المطلوب لمنع انهيار األوضاع في القطاع.

هاز األمن اإلسرائيلي، في نهاية األسبوع الماضي، ووفقا للصحيفة، فإنه خالل مداوالت جرت في ج
أجمع المشاركون فيها على أن وضع إسرائيل شروطا تتعلق بالبالونات الحارقة واإلطارات المطاطية 
المشتعلة مبالغ فيها وقد تضطر ليبرمان إلى التراجع عن تصريحاته، وذلك ألنه "ال يمكن وقف تزويد 

 ن التسبب بتصعيد خطورة الوضع اإلنساني في غزة".الوقود والغاز لعدة أيام من دو 
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي دعوا، خالل األشهر األخيرة، إلى 
التمييز بشكل كامل بين المواجهات عند السياج األمني المحيط بالقطاع وبين استمرار المساعدات 

 اإلنسانية.
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سرائيلي ال يرى بدخول فلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل، الذي وأضافت الصحيفة أن الجيش اإل
يجري يوميا، على أنه يشكل تهديدا كبيرا، خاصة وأنه في جميع األحوال تحاول قوات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي الوصول إلى تلك المناطق من أجل منع دخول فلسطينيين من القطاع. وفي 

ون عدة أمتار داخل "الخط األخضر" ويصورون أنفسهم ثم غالب األحيان، يتوغل شبان فلسطيني
 يعودون إلى غزة بعد إضرام النار في موقع مراقبة عسكري شاغر.

أما رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، فال زال يعتقد أن سورية هي الجبهة 
عملّياتي يجب أن ينصّب على األخطر على إسرائيل، وباعتقاده، فإن اهتمام الجيش اإلسرائيلي ال

جبهة الجوالن، "حتى لو جاء ذلك على حساب عمليات عينّية في قطاع غّزة"، وفقًا للمسؤول 
 العسكري اإلسرائيلي.

دور ج، أفياإلسرائيلي وزير األمن، أ، تل أبيبمن  ،15/10/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
لكتروني "واي نت"، أمس األحد: "لقد وصلنا إلى في مقابلة أجراها معه الموقع اإلقال ليبرمان، 

مرحلة ال يوجد فيها أمامنا خيار سوى توجيه ضربة ساحقة لحماس، حيم بذلنا كل جهد وحركنا كل 
 حجر ممكن واستنفدنا كل االحتماالت وال يوجد أي تقدم".

فإن هناك وأضاف ليبرمان، أن حكومته ال تسعى للحرب، وقال: "ندرك أنه عندما نذهب للحرب 
جنودا لن يعودوا إلى بيوتهم، لذلك نسعى من أجل خيارات أخرى". وحمل ليبرمان حماس مسؤولية ما 
يحدم في القطاع، قائال: "حماس تريد الضغط على الجمهور والحكومة اإلسرائيلية، وهي مصممة 

مفقودين، على استخدام العنف حتى رفع الحصار كامال من دون التوصل التفاق حول السجناء وال
ومن دون أن تتخلى عن البند الرئيسي في ميثاقها الداعي إلى تدمير دولة إسرائيل، وبالطبع من دون 
نزع سالحها، هذا الوضع مستحيل". وأضاف ليبرمان: "نحن نقود سياسة موزونة وثابتة تجاه غزة، 

ف العنف على السياج. لقد رأينا إسماعيل هنية على الحدود. من الواضح أنه ال توجد لديهم نية لوق
لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب اتخاذ القرارات فيها. لقد وصلنا إلى النقطة التي يجب أن نوجه 
فيها أشد ضربة ممكنة لحماس، لكن ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس المصغر والحكومة، وعلى 

 الوزراء أن يقرروا ذلك".
قالت إن المجلس الوزاري  مصادر عبريةندن، أن ، من ل15/10/2018القدس العربي، لندن، وكتبت 

"الكابينت" قرر إعطاء مهلة للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل التوصل إلى  اإلسرائيلي المصغر
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الكابينت، قرر بعد أربع  تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ى نهاية األسبوع لجهود التهدئة التي يقودها رئيس ساعات من المناقشات، "إعطاء مهلة حت
 االستخبارات المصري عباس كامل والمبعوم األممي للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف".
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وذكرت الوكالة نقال عن موقع "واي نت" العبري، أن "كل من توقع أن يعلن المجلس الوزاري 
 بين أنه مخطئ".اإلسرائيلي عن قرارات دراماتيكية في نهاية الجلسة ت

 
 محكمة إسرائيلية تمنع "مؤقتاً" إبعاد طالبة أمريكية من أصل فلسطيني .11

أصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا )أعلى هيئة قضائية(، األحد، أمرا مؤقتا : سعيد عموري - القدس
كان" يمنع إبعاد الطالبة األمريكية من أصل فلسطيني الرا القاسم عن إسرائيل، بحسب قناة "ريشت 

وكانت "قاسم"، قد تقدمت الخميس الماضي بالتماس، ضد قرار الحكومة اإلسرائيلية منعها  الرسمية.
 من الدخول لاللتحاق بإحدى الجامعات رغم حصولها على ت شيرة.

إال أن المحكمة المركزية في تل أبيب )وسط(، رفضت التماسها الجمعة، ما دفعها، في وقت سابق 
على القرار أمام المحكمة العليا، التي جمدت إبعادها عن إسرائيل مؤقتا لحين األحد، للطعن مجددا 

 عقد جلسة 
 15/10/2018لألنباء، وكالة االناضول 

 
 سرائيلي يهدد حماس بخلع القفازاتاإل اإلسكان وزير .11

 قالت القناة الثانية العبرية، اليوم السبت، أن وزير اإلسكان اإلسرائيلي، يوآف غالنت، هدد حركة
 حماس "بخلع القفازات"، وتكبيد الحركة ثمنا باهظا، إذا استمرت المواجهات على حدود قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني ب ن غالنت، عضو المجلس السياسي واألمني 
 اإلسرائيلي المصغر "الكابينت"، خرج عن أدبه، ووصف حركة حماس ب لفاظ نابية قائال إنها مثل
"الكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ"، قائال إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى واحد. 

وهدد غالنت  واتهم الحركة باستخدام دماء المدنيين  إلثارة االستفزازات التي تجلب االهتمام الدولي.
إسرائيل، وأن ب ن إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي أمام محاوالت قتل الجنود وحرق األراضي في 

 عليها "خلع القفازات".
 13/10/2018األيام، رام هللا، 

 
 يومياً  "إسرائيل"حالة سرطان في  82اكتشاف  .11

حالة سرطان  82ذكر تقرير مختص لجمعية السرطان في إسرائيل، يوم األحد، إن هناك  :تل أبيب
ألف  314فإن  –لسابعة كما نقلت عنها القناة العبرية ا –وبحسب الجمعية  يتم اكتشافها يوميا.
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قاصرا يعانون من  450وأشارت إلى أن  إسرائيلي يتعافون من السرطان خالل األعوام القليلة األخيرة.
 المرض خالل العام األخير، الفتًة إلى أن غالبيتهم يعانون من سرطان الدم والدماغ.

 14/10/2018القدس، القدس، 
 

 إعفاءه من المحاكمة على الفسادأغلبية اإلسرائيليين تؤيد نتنياهو وترفض  .11
تل أبيب: أظهر استطالع جديد للرأي في إسرائيل، أن غالبية الجمهور ما زالت تؤيد رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو في هذا المنصب، وال تجد بديال عنه، لكنها ترفض، في الوقت عينه، مشروع القانون 

ف في قفص االتهام، في حال ثبوت االتهامات الذي يحاول حزبه )الليكود( سنه، ويعفيه من الوقو 
 ضده في قضايا الفساد.

في المائة  25وجاء في االستطالع الذي أعده معهد األبحام "مدكام" بالتعاون مع معهد "أيفنل"، أن 
فقط من اإلسرائيليين، يؤيدون مبادرات تشريعية، مثل مشروع القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس 

في  60أو استخدام شرط الحصانة لمنع محاكمة نتنياهو ومقاضاته، بينما قال  الحكومة الحالي،
المائة إنهم يرفضون هذه المبادرات، ويؤيدون االستمرار في اإلجراءات القانونية ضد نتنياهو مثل أي 

 مرتكب جناية آخر في البالد.
في المائة ممن شملهم  42وفي موضوع تبكير موعد انتخابات الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، قال 

 في المائة من المستطلعين معارضتهم. 38االستطالع، إنهم يؤيدون ذلك، فيما أبدى 
وأظهرت نتائج االستطالع، أن الجمهور اإلسرائيلي يفضل الصحافة على رئيس الحكومة، فقد سئلوا 

في المائة من  33اب عن تعامل نتنياهو السيئ مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وتعمده مقاطعتها، ف ج
الجمهور، ب ن نتنياهو يتصرف بشكل صحيح، وهو على صواب إلقدامه على مقاطعة اإلعالم 

 في المائة أنه على خط . 49اإلسرائيلي، بينما يعتقد نحو 
كما ُوّجه للمستطلعين السؤال التالي  أي من الشخصيات هو األنسب لتولي منصب رئيس الحكومة؟ 

في المائة، وحل في المكان األول، وتاله رئيس أركان الجيش السابق، بيني  33ففاز نتنياهو بنسبة 
في المائة،  10في المائة، بينما رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد،  13غانتس، الذي حصل على 
في المائة، بينما حصل  6في المائة، فيما حصل إيهود باراك على  7وحصلت تسيبي ليفني على 

 في المائة، والبقية قالت: "ال نعرف". 3لصهيوني"، آفي غباي على دعم رئيس "المعسكر ا
   15/10/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 ناشط إسرائيلي يدلي بشهادة حول قمع الفلسطينيين .11
تل أبيب: أعلن المدير العام لمنظمة "بتسيلم" اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، حغاي إلعاد، أنه تلقى دعوة 

تماع مجلس األمن الدولي في نيويورك، يوم الخميس المقبل، خالل النقاش الدوري للمشاركة في اج
حول الشرق األوسط، الذي يقوده مبعوم األمم المتحدة إلى المنطقة، نيكوالي مالدانوف، لكي 

 يتحدم عن أوضاع الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل وممارساته.
ى األمم المتحدة، ساشا لورنتي سوليز، حغاي إلعاد ودعا المجلس، الذي يقوده السفير البوليفي لد

للتحدم بصفته ممثاًل للمجتمع المدني اإلسرائيلي، وهذه هي المرة األولى التي تُدعى فيها منظمة 
 إسرائيلية يسارية رسميًا، للمثول أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

القرار ليلة السبت، قائاًل: ")بتسيلم(، التي أثبتت  وانتقد داني دانون، سفير إسرائيل في األمم المتحدة،
بالفعل أنها تتعاون مع أعداء إسرائيل، تقوم بذلك هذه المرة، مع دولة تصف جنود الجيش اإلسرائيلي 
نما تجاوز الخطوط الحمراء، من قبل دول أجنبية ذات أجندة  بالقتلة. هذا ليس مجرد عار للمنظمة، وا 

 تموله وتدعوه لتقديم دليل ضدنا".معادية إلسرائيل، والتي 
س قدم صورة واقعية عن الواقع في "وقال إلعاد في تصريحات صحافية، أمس، ردا على ذلك: 

 ."المناطق )المحتلة( وتداعياته
   15/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 وارتفاع في "هجرة األدمغة" منها "إسرائيل"تراجع عدد الطالب في جامعات  .11

يع عواودة: أظهرت معطيات جديدة أن عدد الطالب المنتسبين للجامعات والكليات ود -ة الناصر 
األكاديمية في إسرائيل للدراسة للقب األول انخفض في العام الدراسي المقبل، الذي سيفتتح مطلع 

 األسبوع المقبل. وفي المقابل، تؤكد معطيات أخرى اتساع ظاهرة "هروب األدمغة" إلى الخارج.
عاما من إقامة الكليات األكاديمية اإلسرائيلية،  25س التعليم العالي في إسرائيل، فإنه بعد ووفقا لمجل

التي كان بين أهدافها المركزية تسهيل قبول الطالب للدراسة األكاديمية، سجل عدد الطالب 
، وذلك المنتسبين للجامعات والكليات في العام الدراسي الجديد للدراسة للقب الجامعي األول انخفاضا

 بعد ارتفاع طردي في عددهم على مدار العشرين عاما الماضية.
وأكدت معطيات مجلس التعليم العالي، التي نشرتها صحيفة "ماركر" يوم األربعاء، على أن ارتفاع 

 عدد الطالب قد توقف في جميع مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، وانخفض في قسم منها.
كس على عدة مجاالت، بينها المس بتقليص الفجوات االجتماعية ومن ش ن هذا الوضع أن ينع

 واالقتصادية، خاصة في بلدات األطراف، أي تلك البعيدة عن وسط البالد خصوصا.
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 "هروب األدمغة"
تقول السلطات اإلسرائيلية إنها تبذل جهودا من أجل منع هروب األدمغة إلى خارج البالد، إال أن  

اهرة. وأفادت معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، المتوفرة حتى الحاصل هو اتساع هذه الظ
ألفا حصلوا على شهادات جامعية من جامعات وكليات إسرائيلية، ويشكلون  33، أن 2017عام 

، كانوا يعيشون خارج البالد لمدة تزيد عن 2011–1980 من خريجي الجامعات في األعوام 5.8%
 ثالم سنوات.
 %11، الذين يعيش الدكتوراهيات، فإن هذه الظاهرة منتشرة خصوصا بين حاملي لقب ووفقا للمعط

، 2003منهم خارج البالد. ووفقا لدائرة اإلحصاء المركزية، فإن "هروب األدمغة" متواصل منذ عام 
كما أنه تراجع في السنوات الثالم األخيرة، عدد . 2013منذ عام  %26وارتفع عددهم بنسبة 

 اإلسرائيليين في الخارج الذين يعودون إلى البالد. األكاديميين
وتباهى بينيت، األسبوع الماضي، بارتفاع كبير للطالب في مجاالت الهندسة وعلوم الحاسوب، وأن 
هذا يشكل إسهاما كبيرا لالقتصاد اإلسرائيلي، لكن معطيات دائرة اإلحصاء تؤكد على أن الخريجين 

 يفضلون مغادرة البالد والعمل في الخارج. في هذه المجاالت بالذات هم الذين
في الرياضيات، الذين تخرجوا من جامعات إسرائيلية،  الدكتوراهمن حاملي  %25وتفيد المعطيات ب ن 

من  17في علم الحاسوب، و% الدكتوراهمن حاملي  % 20يعيشون ويعملون خارج البالد، وكذلك 
في الهندسة البيوطبية والطيران  الدكتوراهحاملي من  %16و ،في هندسة الماكينات الدكتوراهحاملي 
 والفضاء.

وهذه الظاهرة منتشرة لدى حاملي اللقب األول في مواضيع علم الحاسوب والهندسة والرياضيات، رغم 
أن اختصاصاتهم مطلوبة جدا في إسرائيل. وتبرز ظاهرة "هروب األدمغة" في صفوف حاملي اللقب 

من حاملي اللقب الثاني في الرياضيات وعلم الحاسوب  %15 الثاني في مهن الهاي تك، وبين
 من حاملي شهادات الهندسة. 11و%

من  %11من خريج علوم األحياء من معهد وايزمان، و %20وأكدت دائرة اإلحصاء على أن 
من خريجي الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب يعملون  %9 %- 8خريجي التخنيون، و

 بالد.ويعيشون خارج ال
  15/10/2018القدس العربي، لندن، 
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 حرائق بمستعمرات "الغالف" ببالونات حارقة أربعةاندالع  .11
أفادت مصادر عبرية، مساء يوم األحد، باندالع أربعة حرائق في مناطق محيطة : القدس المحتلة 

قها الفلسطينيون، بمستعمرات "غالف قطاع غزة"  بفعل البالونات المحملة بالمواد الحارقة التي ُيطل
" العبري، أن أربعة حرائق 0404وذكر موقع " في الوقت الذي استهدفت قوات االحتالل مطلقيها.

اندلعت في "غالف غزة" منذ صباح اليوم، وحتى ساعات المساء، بفعل بالونات حارقة، إذ استدعيت 
 .فرق اإلطفاء وفرق من الجيش اإلسرائيلي والشرطة للتعامل مع تلك الحرائق

 14/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليون دوالر قابلة للزيادة 262تصدر بوتاس للصين بـ  "إسرائيل" .11

للكيماويات مساء الجمعة انها وقعت عقودا إلمداد مستهلكين في  "إسرائيل"ذكرت شركة : رام هللا
 371قيمة االتفاق إلى  مليون دوالر أمريكي، وهناك امكانية لرفع 262الصين بمادة البوتاس بقيمة 

 مليون دوالر.
 ألف طن. 375آالف طن، مع امكانية زيادة الكمية بواقع  905ويشمل هذا االتفاق توفير 
، ذكرت الشركة انها وقعت صفقة بوتاس مع عميل في الهند، بمقدار 2018وفي شهر آب/أغسطس 

دوالر للطن  290سعر ب 2019يونيو  وحتى حزيران/ 2018ألف طن من شهر ايلول/سبتمبر  775
 في المائة عن العقود السابقة. 21الواحد بارتفاع 

 14/10/2018القدس، القدس، 
 

 بالبلدة القديمة 5,500عقارًا سربت من أصل  80 :جمال عمرو .11
يقول الباحم في شؤون القدس د. جمال عمرو: إن "النماذج  يحيى اليعقوبي: - غزة، القدس المحتلة

عام استخدم كل  100د المقدسيين ال حصر لها، وأن االحتالل خالل المشرفة والعظيمة لصمو 
هائلة". رغم ذلك يرفضون المقدسيون بيع  الوسائل، واإلغراءات، واإلرهاب والترهيب، ورصد أمواالً 

ويضيف عمرو لصحيفة "فلسطين"، أن الصمود المقدسي يدلل على انتماء حقيقي ووطني  منازلهم.
أقصى ما استطاع االحتالل  غير مسبوق، وربما غير معهود أو معروف لباقي شعوب األرض.

عقار في البلدة  5500عقارًا من أصل  80تسريبه بمختلف الطرق واألشكال، كما يوضح، نحو 
تؤلم  –ولو أنها قليلة–ألف مقدسي، قائال: "إن العقارات المسربة  32نحو القديمة التي يعيش فيها 

 المقدسيين، ويهدف االحتالل منها لتقويض صمود المقدسيين وبقائهم في المدينة المقدسة".
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نما ُسربت  %78أن نحو  –بعد استعراض الحاالت المسربة–ويعتقد عمرو  لم تَبع من المقدسيين وا 
أن االحتالل قام بفتح سجل أمالك أهل القدس )كونها مدينة تاريخية تنتقل من  بطرق "خبيثة"، مبيناً 

جيل آلخر(، ومعرفة من يمتلكها، وعمل على تهجير بعضهم، حسب قوانين االحتالل، تسمى 
"أمالك غائبين" يحق لحارسها تملكها، والهدف من ذلك القفز عن موضوع الملكيات ووضع اليد 

بحسب الباحم في شؤون القدس، من خالل سماسرة عرب، يشترون البيت  والطريقة األخرى، عليها.
من المقدسيين ويبيعونه بسعر مضاعف للمستوطنين، كما حدم مع رجل األعمال الفلسطيني خالد 
العطاري الذي اشترى بيتًا من عائلة "جودة" بالقدس بنحو مليوني دوالر ونصف المليون، وباعه 

 .مليوناً  17للمستوطنين بمبلغ 
أما الطريقة الثالثة، فتتمثل بقيام المستوطنين بتزوير أوراق بعد وفاة مالك البيت المقدسي، واالدعاء 
أنه قام ببيعهم المنزل، مبينًا أن االحتالل يستخدم طرقًا مختلفًة في التضييق على المقدسيين، منها 

ا يصاحبها من صراخ، إطالق يد المستوطنين في تنغيص حياتهم اليومية، بذرائع األعياد، وم
نوعًا من الضرائب على المقدسيين بهدف مراكمة مبالغ باهظة وديون،  12واعتداءات، وفرض نحو 

إلدخال الفلسطينيين في حالة ارتباك، وتقسيم المجتمع المقدسي واستهداف التعليم، والثقافة، ونشر 
 والر لتهويد القدس.مليار د 17مؤسسة استيطانية تتلقى سنويًا  27وبّين أن  المخدرات.

 15/10/2018، الينفلسطين أون 
 

 "الهيئة اإلسالمية العليا": تسريب األراضي جريمة ال تغتفر .11
المواطنين المقدسيين بضرورة "وقف بيوتهم  إلىوّجهت الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس نداًء : القدس

مايتها من الخائنين لألمانة"، مؤكدة أن وعقاراتهم: إما وقفًا ذريًا أو وقفًا عامًا، للحفاظ عليها ولح
وجاء في بيان للهيئة، مساء يوم األحد: "لقد ضجت أرض اإلسراء  تسريب األراضي جريمة ال تغتفر.

والمعراج... والقدس وأكنافها... والمسجد األقصى المبارك من تسريب البيوت والعقارات في البلدة 
جنوب المسجد األقصى المبارك( من قبل مرتزقة ونفوس القديمة من مدينة القدس، وفي بلدة سلوان )

بش ن  1935وأضاف البيان، "نؤكد الفتوى الشرعية التي أصدرها علماء فلسطين العام  مريضة".
تسريب البيوت والعقارات، ب ن الذي يقوم بالتسريب هو خائن وارتكب جريمة ال تغتفر، وأن العقود 

 ي عقود باطلة".التي أبرمت في عهد االحتالل الظالم ه
 14/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االحتالل يصادق على خطة لبناء حي استيطاني ورياض أطفال في الخليل .11
صادقت حكومة االحتالل اإلسرائيلية، في جلستها يوم األحد، على خطة لبناء احدى : تل أبيب

وقال وزير  ض أطفال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وثالثين وحدة استيطانية جديدة، وثالم ريا
"الحي عالمة هامة إضافية في النشاطات لتعزيز االستيطان  إندور ليبرمان جفيأ، اإلسرائيلي دفاعال

 في الضفة الغربية باألفعال وليس باألقوال".
مة اإلسرائيلية تشعل من جهته، دان رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة هذه الخطوة، واكد أن الحكو 

بدورها، انتقدت النائبة تمار زندبرج قرار الحكومة  المنطقة ثم تقول انه ما من شريك للسالم.
نه يجب العمل على  اإلسرائيلية بشدة، وقالت إن "مجموعة من المستوطنين تتحكم بالحكومة، وا 

 تصريف االستيطان بدال من توسيعه".
 14/10/2018، نية )وفا(والمعلومات الفلسطي األنباءوكالة 

 
 األسير الريماوي يشرع بإضراب عن الطعام .11

عاما( من محافظة رام هللا والبيرة باإلضراب المفتوح عن  26شرع األسير أحمد سامح الريماوي )
وقال نادي األسير في بيان أصدره، يوم األحد، إن "سلطات  الطعام رفضا العتقاله اإلداري.

، ويقبع اليوم في معتقل 2017ريماوي إداريا منذ شهر آب/ أغسطس عام االحتالل اعتقلت األسير ال
عاما  32وأكد نادي األسير أن "شقيق األسير الريماوي وليم محكوم بالّسجن الفعلي لمدة  نفحة".

، وشقيقه اآلخر طارق معتقل منذ ثالثة شهور، علما أن األسير أحمد 2002والمعتقل منذ عام 
 في معتقالت االحتالل ثالثة أعوام". الريماوي أسير سابق قضى

 14/10/2018، 48عرب 
 

 إصابة خطيرة لفلسطينيين دهستهما مركبة للمستوطنين قرب قلقيلية .11
أصيب شابان فلسطينيان، يوم األحد، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضهما للدهس 

ن" المقامة على أراضي قرية كفر ة "كرنيه شومرو مستعمر بسيارة كانت تقودها مستوطنة بالقرب من 
وأظهر تسجيل فيديو التقطته كاميرات المراقبة، كيف تعرض العامالن  القف شرق قلقيلية.

ة برفقة مشغلهما من البوابة المطلة على مستعمر الفلسطينيان للدهس بشكل متعمد، لدى دخولهما ال
 طريق قلقيلية.

عاما(، وابن  28حين هما عقاب عبد الحفيظ )وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن العاملين الجري
عاما(، من سكان قرية أماتين شرق قلقيلية، حيم يعمالن داخل  18شقيقه أمير عبد الحفيظ )
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وبحسب المصادر الطبية، فإن الشاب عقاب أصيب بكسر في رأسه،  ة "كرنيه شومرون".مستعمر 
 ووضعه غير مستقر، فيما أصيب الشاب أمير بكتفه ورأسه.

ضت قوات االحتالل السماح لسيارة إسعاف إسرائيلية بنقلهما إلى مستشفى إسرائيلي، ونقلتهما ورف
سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية، ثم جرى تحويلهما 

 إلى مشافي مدينة نابلس، نظرا لخطورة حالتهما.
 14/10/2018، 48عرب 

 
 اجهة "اإلرباك الليلي" رغم القمع العنيفاالحتالل يفشل بمو  .11

على الرغم من اإلجراءات المشددة والتعزيزات الكبيرة على طول خط التحديد شرق  محمد الجمل:
القطاع، فإن قوات االحتالل فشلت في وضع حد للتظاهرات الليلية، التي اتسعت على نحو الفت 

 خالل األسبوعين الماضيين.
وات االحتالل على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة على طول خط التحديد ورصدت "األيام"، إقدام ق

خاصة خالل ساعات الليل، اشتملت على نشر دبابات، وزيادة أعداد القناصة المتمركزين في 
 عشرات المواقع، وتسيير طائرات مسيرة فوق مناطق المواجهات.
بصورة كبيرة على طول خط التحديد، فيما أكد نشطاء أن قوات االحتالل نشرت كاميرات مراقبة ليلية 

 خاصة قبالة مخيمات العودة الخمسة، وبدأت بنشر كمائن في بعض النقاط الحدودية.
وقال الشاب بالل خليل، من وحدة اإلرباك الليلي، إن قوات االحتالل تنفذ في كل يوم إجراءات 

لحة متنوعة، لكنها لم تنجح جديدة، وتعزز وجودها على خط التحديد، وتقمع المتظاهرين باستخدام أس
 في وضع حد للتظاهرات الليلة التي تتزايد.

وعند اشتداد المواجهات الليلية، تبدأ قوات االحتالل بإطالق الرصاص ب نواعه المختلفة، وقنابل الغاز 
 بشكل عشوائي وكثيف، مستعينة بدبابات وطائرات مسيرة وراجمات.

اصل بوضع موانع معدنية وأسالك شائكة جديدة بصورة ويحاول جنود االحتالل تعزيز السياج الف
 .مستمرة، في محاولة لمنع الشبان من اجتياز خط التحديد، دون فائدة

 13/10/2018، ، رام هللااأليام
 

 البالونات الحارقة تشق طريقها بثبات رغم جدار الرصاص .11
ن على حدود قطاع غزة على هامش المواجهات األسبوعية التي يخوضها المتظاهرو  عيسى سعد هللا:

كل يوم جمعة، خاض العشرات من قناصة االحتالل أول من أمس، معركة خاسرة مع نحو مائتي 
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نشطاء مسيرات العودة من خلف مخيم العودة المقام شرق دوار ملكا شرق مدينة  أطلقهابالون حارق 
ية وبثبات باتجاه وانخرط جنود القناصة معركة شرسة مع البالونات التي سارت بسرعة نسب غزة.

وواصلت البالونات شق طريقها بثبات وصمود رغم الجدار الناري الذي شكلته رصاصات  الحدود.
ثالثة بالونات من  إسقاطفي  إالولم ينجح الجنود  القناصة التي أطلقت باتجاه البالونات بال هوادة.

ووصف النشطاء دفعة  من حقول الزيتون المجاورة لمخيم العودة. أطلقتبالون  200أصل نحو 
منذ انطالق مسيرات العودة الكبرى في الثالثين من  باألكبر أمسالبالونات التي انطلقت أول من 

 األحراشوواصلت البالونات التساقط على بعد عدة كيلو مترات من الحدود وداخل  آذار الماضي.
أة كبيرة لدى مطلقي ولوحظ جر  والحقول اإلسرائيلية وتسببت في اندالع حرائق في عدة مناطق.

متر من الحدود  500من  أكثرالبالونات الذين أطلقوها من مسافة قريبة من قوات االحتالل ال تبعد 
واعترف  رغم التحليق المكثف لطائرات االحتالل المسيرة التي تجوب شريط المواجهات بالعشرات.

 سكنية في غالف غزة.االحتالل بسقوط العشرات من هذه البالونات الحارقة في المناطق ال
 14/10/2018، ، رام هللااأليام

 
 الساوية بشكل كامل حتى إشعار آخر-االحتالل يغلق مدرسة اللبن  .11

الساوية جنوب نابلس،  -، مساء اليوم األحد، مدرسة اللبناإلسرائيليأغلقت قوات االحتالل : نابلس
ل أبلغت جهات فلسطينية بإغالق وقالت مصادر أمنية لا"وفا"، إن سلطات االحتال حتى إشعار آخر.

الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل ببن رام هللا ونابلس، بشكل كامل حتى  -مدرسة اللبن
 إشعار آخر، بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس.

 14/10/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 ي المغير شمال شرق رام هللاشجرة زيتون ف 100مستوطنون يقطعون  .11
شجرة زيتون في أراضي قرية المغير شمال غرب  100قّطع مستوطنون، مساء يوم األحد، : رام هللا
وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لا"وفا"، إن أهالي القرية بعد أن أنهوا قطف  رام هللا.

ادي عاد" المقامة على أراضي قرى: المغير، ة "عمستعمر ثمار الزيتون تفاج وا بقيام مستوطنين من 
شجرة زيتون، مشيرا إلى أن هذا االعتداء يضاف إلى سلسلة  100وترمسعيا، وقريوت، بتقطيع 

 االعتداءات التي يتعرض لها أهالي القرية من االحتالل والمستوطنين بشكل شبه يومي.
 14/10/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 ورة مؤثرة لُمقعد فلسطيني تفوز بجائزة دوليةص .11
حازت صورة مقعد فلسطيني وهو يشارك بكل ما أوتي من قوة في مسيرات العودة على حدود غزة 

 كالفادوس ألفضل صورة لمراسلي الحرب.-بجائزة بايو
وحصل المصور الفلسطيني محمود همص على جائزة أفضل صورة عن "االشتباكات على حدود 

منطقة وصفها المسؤول عن الصور في وكالة األنباء الفرنسية توماس كوكس ب نه "يصعب غزة" في 
الوصول إليها وهي في غاية الخطورة"، كما أنها إحدى تلك المناطق التي "يغطيها المصور دون 

عاما وهو يرشق  29وتظهر الصورة الفائزة صابر األشقر البالغ من العمر  حماية"، وفقا لكوكس.
 .2018أيار  مايو/ 11إلسرائيلية بالحجارة في قطاع غزة يوم القوات ا

 15/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"سخط يثير "أرجل شباب غزة المبتورة" تقرير فرنسي عن  .11
أثار بم القناة الفرنسية الثانية تقريرا عن واقع عدد من شباب غزة تحت عنوان "غزة.. شباب مبتور 

را عبر منصات التواصل االجتماعي، في وقت عبرت فيه السفارة اإلسرائيلية عن األرجل" تفاعال كبي
 غضبها من التقرير.

( جرأة القناة العمومية على بثها Envoyé spécialوحّيا الناشطون عبر وسم "المبعوم الخاص" )
للواقع المرير التقرير رغم ضغوط اللوبي اليهودي في البالد، واعتبره غالبية من تفاعلوا معه انعكاسا 

الذي يعيشه السكان في غزة في ظل ما يتعرضون له من حصار وظلم وقتل واستهداف للمدنيين، 
 في حين عّده آخرون محاولة لتشويه الحقائق ولصورة إسرائيل.

دقيقة واقع شباب غزة،  28التقرير الذي بم ضمن برنامج "المبعوم الخاص"، نقل على مدى نحو 
عدد ممن ُبترت سيقانهم عقب تعرضهم لرصاص جنود االحتالل، كما  مسلطا الضوء على حياة

غطى جزءا من مسيرات العودة وتعّمد جنود االحتالل إطالق الرصاص الحي على المتظاهرين 
ن اختلفت إال أن غالبيتها رأت في بم التقرير انتصارا لحرية التعبير. العزل.  آراء الناشطين وا 

لسفيرة اإلسرائيلية في باريس أليزا بن نون التي عبرت عن أسفها ولم يلق بم التقرير استحسان ا
لذلك، وغردت عبر حسابها الرسمي على تويتر "محبطة جدا لعدم أخذ القناة الفرنسية الثانية بعين 
االعتبار طلب إسرائيل إعادة النظر في قرار بم تقرير غزة شباب مجروح، ولدينا رغبة في الرد 

وأرفقت تغريدتها برسالة السفارة اإلسرائيلية التي وجهتها للقناة فور  ر مشابهة".الستعادة حقيقة وتدابي
 بم البرنامج، تطلب منها عدم بم التقرير لما سيثيره من كره تجاه اإلسرائيليين في فرنسا.
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بدورها سارعت السفارة اإلسرائيلية في فرنسا إلى نشر بيان مطول، باللغتين الفرنسية واإلنجليزية، 
ت فيه رأيها في التقرير، حيم اعتبرت بثه مؤسفا للغاية كونه يثير الكراهية ضد إسرائيل واليهود أبد

 في فرنسا ويناصر المعادين للسامية.
المطلب اإلسرائيلي أثار سخطا وغضبا فرنسيا مما اعتبرها الناشطون محاوالت للحد من حرية التعبير 

المروع أن تمارس دولة أجنبية الضغط على القطاع في بلدهم. وقال الصحفي لوك غارزمور إنه من 
 السمعي البصري العمومي في فرنسا.

 13/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 للفلسطينيين % 0.2والقدس لالستيطان  أراضيمن  % 99.8تقرير: االحتالل يخصص  .11
استثمرت في  ةاإلسرائيليسلطات االحتالل  أنذكر تقرير للجامعة العربية  :صالح جمعة - القاهرة

مليار لألحياء االستيطانية  3.9منها، أي نحو  %87مليار شيكل ذهب  4.5القدس المحتلة نحو 
(، 2018-2017المائة فقط لألحياء الفلسطينية، وذلك بحسب موازنة السنة األخيرة ) في 13واليهودية 

 تلة.وذلك على الرغم من تساوي عدد السكان الفلسطينيين واليهود في القدس المح
"حكومة االحتالل  أنالتقرير الذي أعده قطاع فلسطين واألراضي العربية بالجامعة العربية  وأشار

من األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتعتبرها  %99.8وبلدية نير بركات تخصص نحو 
ألف دونم، للمستوطنين اليهود بينما خصص  674/أراضي دولة/، وأغلبها أراض خاصة، ومساحتها 

دونما فقط، غالبيتها أعطيت لفلسطينيين تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة التي  1,625لفلسطينيين ل
 منحت للمستوطنات".

وتخصص سلطات االحتالل اإلسرائيلي األراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة ال يمكن 
لهذه السياسة، إذ  تسميتها سوى أبرتهايد حسب منظمة "بتسيليم" وفي إطار أبعاد قيمية واستراتيجية

إن األرض تعتبر من أهم الموارد المعيشية، وتفضيل شعب على حساب شعب آخر هو من أهم 
 2,935,365في المائة من المواطنين في الضفة هم فلسطينيون ) 88سمات األبرتهايد، خصوصا أن 

 مستوطنون يهود. %12.3نسمة(، مقابل 
يطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية جميعها دون االست إسرائيلوحذر التقرير من توسع نشاطات 

لهذه النشاطات االستيطانية،  األميركية اإلدارةاستثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع 
وغياب المحاسبة الدولية، حيم تواصل حكومة بنيامين نتنياهو انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي 

ل عمليات الهدم والتهجير وشرعنة االستيطان والبؤر جرائم حرب، من خال إلىوالتي ترقى 
 الفلسطينيين دون توقف. أراضياالستيطانية ومصادرة 
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آخر هذه النشاطات كانت في محافظة الخليل، بعد إعالن "اللجنة الفرعية  أنالتقرير  وأضاف
"تينا" ببناء  لالستيطان" التابعة لاما يسمى با"اإلدارة المدنية" عن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة

دونمًا من أراضي المواطنين المصادرة في بلدة "الظاهرية" في  260وحدة استيطانية جديدة على  135
 ( ضمن أراضي "خربة زانوتا"، جنوب الخليل.3الحوض الطبيعي رقم )

المخطط يهدف إلى تغيير طبيعة استخدام األراضي، من أراض زراعية إلى  أن إلىالتقرير  وأشار
قامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.مناطق ل  لمباني االستيطانية، وا 

وحدة استيطانية شمال شرقي رام هللا، إضافة إلى  300والى جانب ذلك أقرت حكومة االحتالل بناء 
وحدات أخرى في القدس المحتلة، حيم بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتجريف أراٍض  310

وحدة استيطانية جديدة في  300طنة "بيت إيل" شمال شرقي رام هللا، تمهيدًا لبناء فلسطينية قرب مستو 
 ة، )كان رئيس حكومة االحتالل قد قرر بناءها مؤخرًا(.مستعمر ال

 15/10/2018، القدس، القدس

 
قامة دولته المستقلة "رفع الظلم"العاهل األردني يدعو إلى  .11  عن الشعب الفلسطيني وا 

ألردني الملك عبد هللا الثاني األحد إلى "رفع الظلم" عن الشعب الفلسطيني عمان: دعا العاهل ا
قامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الملك عبد هللا في خطاب العرش  وا 

في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس األمة إن "موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف ورسالتنا 
قامة دولته المستقلة ذات لل عالم أجمع أنه ال بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وا 

 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 
 14/10/2018العربي، لندن، القدس 

 
 بري ُيحذ ر من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية .11

اب نبيه بري من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، مجددا الت كيد على حذر رئيس مجلس النو 
 "ضرورة تصدي البرلمانات العربية لمثل هذه المحاوالت في كل المحافل البرلمانية".

المطول الذي عقده رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية مساء أمس  االجتماعجاء ذلك خالل 
 لالتحاد 139ا الدولي في جنيف قبل جلسة افتتاح أعمال الجمعية العامة ال البرلماني االتحادفي مقر 

 صباح الغد.
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تقدمت به  اقتراحاوأقر المجتمعون، كما حصل في اجتماع المجموعة البرلمانية للدول اإلسالمية، 
على جدول أعمال المؤتمر يتعلق بقرار واشنطن وقف المساعدات  طارئالكويت واألردن إلدراج بند 

 لمالية لألونروا الذي يشكل محاولة ضغط جديدة على الشعب الفلسطيني.ا
البرلماني العربي الحالي رئيس مجلس النواب  االتحادوترأس اجتماع البرلمانات العربية رئيس 

البرلماني الدولي السيدة غابرييال التي أثارت  االتحادالمصري علي عبد العال، وشاركت فيه رئيسة 
 لتصويت على بند يتعلق بحقوق المثليين.موضوع مناقشة وا

ودار نقاش طويل معها، وقدم الرئيس بري أكثر من مداخلة ركز فيها على أولوية التصويت على 
وهو البند المتعلق بموضوع األونروا وحقوق الشعب الفلسطيني،  االتحادالبند الطارئ كما ينص نظام 

التصويت على موضوع األونروا وتعديل  إلىر لكن السيدة غابرييال أبلغت المجتمعين أنه سيصا
 اللجنة الدائمة من أجل تمرير موضوع حقوق المثليين. أعمالجدول 

ن إدراج موضوع المثليين  وأكد رؤساء وأعضاء المجالس العربية أن األولوية هي لموضوع األونروا، وا 
 أمر مرفوض عدا عن أنه غير ملح.

 14/10/2018، المستقبل، بيروت
 

 ردود غاضبة الستثناء الفلسطينيات من حمالت طبية لبنانية بيروت: .11
أثار قرار وزارة الصحة اللبنانية باستثناء الالجئات الفلسطينيات من حملة : عامر معروف - بيروت

للكشف عن سرطان الثدي ردود أفعال منّددة وشاجبة وفق ما عبر عنه حقوقيون ومراقبون، واصفين 
 يزية غير مفهومة تجاه الالجئين المقيمين في لبنان".االستثناء ب نه "سياسة تمي

وحذرت مؤسسات حقوقية وجمعيات طبية فلسطينية ولبنانية من اإلجراءات الجديدة التي اتخذها وزير 
السابقين للصحة ومنها حرمان  الوزراءالصحة اللبنانية غسان حاصباني والتي تتناقض وتوجهات 

 مة أساسا من متبرعين دوليين.الفلسطينيات من حقهن من حملة مدعو 
" نشرت موضوعا سابقا يتضمن اتهامات وجهها الحزب التقدمي االشتراكي ضد من 21وكانت "عربي

 بلد ثالم. إلىأسماهم "قوى تقليدية"، تسعى عبر الضغط على الفلسطينيين لترحيلهم 
ن الحملة المدعومة وحاولت وزارة الصحة تبرير موقفها عبر مستشار الوزير جورج عاقوري بقوله إ

من وزارة الصحة لسرطان الثدي تغطي فقط اللبنانيات مجانا في المستشفيات الحكومية لكن يمكن 
وأضاف عبر تويتر "مشكلة  لكافة المقيمات أن تستفدن من الحسومات في المستشفيات الخاصة".
فتها على عاتق تقع تكل أالالالجئين والنازحين هي مشكلة دولية وليست لبنانية فقط، ويجب 

 المواطنين اللبنانيين".
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زاء إصرار الوزارة )لغاية اللحظة( على موقفها، برزت مبادرات من جمعيات إغاثية، حيم أعلنت  وا 
جمعية سوا للتنمية عن البدء بتنسيق حملة للكشف المبكر عن السرطان للنساء الفلسطينيات، 

مساعي التي قامت بها الجمعية بهدف إنجاح " أن "اإلعالن عن نتائج ال21وكشفت الجمعية لا"عربي
 خطتها سيتّم خالل اليومين المقبلين ".

 إلىوكانت الجمعية دعت المراكز الطبية والجمعيات اللبنانية والفلسطينية التي يهّمها األمر 
 مبادرتها. إلىاالستجابة 

الصحة مطالبة في  لحقوق اإلنسان "شاهد" قرار وزارة الفلسطينيةومن جهتها، استغربت المؤسسة 
 التضييقية األخرى. اإلجراءاتبيان لها بالتراجع عنه ورفع كل 

 14/10/2018، "21موقع "عربي 
 

 تفجر جهاز تجسس زرعته في بلدة جنوبي لبنان "إسرائيل" .11
االنفجار الذي سمع دويه  أن" في صور جمال خليل، لإلعالمأفاد مندوب "الوكالة الوطنية  :وطنية

 إسرائيليةاقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية، تبين انه ناتج عن إقدام طائرة استطالع في المنطقة الو 
 على تفجير جهاز تجسس شرق بلدة الحلوسية، عند مجرى نهر الليطاني.

 14/10/2018لإلعالم، بيروت، الوكالة الوطنية 
 

 "ونروا"األ تحرك كويتي أردني مشترك لمعالجة عجز  .11
س مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تم االتفاق على دمج المقترحين قال رئي :القدس المحتلة

في بند طارئ واحد بعد  ،ونروااألالمتعلقين بمعالجة مشكلة عجز موازنة وكالة  ،الكويتي واألردني
في تصريح عقب مشاركته باالجتماعين التنسيقيين ، وأكد توقف الواليات المتحدة عن تمويلها.

بية واإلسالمية اللذين عقدا األحد فيجنيف على هامش أعمال مؤتمر االتحاد للمجموعتين العر 
أن ذلك سيسهم في توحيد الصفوف وزيادة فرصة فوز هذا البند الطارئ الذي إن  ،البرلماني الدولي

وأضاف الغانم أنه  تحقق رغم صعوبته سيكون الثالم من نوعه يقدم من الكويت خالل ثالم سنوات.
ى ت سيس لجان تنسيقية للتنسيق مع المجموعات األخرى األفريقية واألوروبية واآلسيوية تم االتفاق عل

 وغيرها، مشيرا إلى أن التصويت عليه سيكون االثنين القادم بالجمعية العامة لالتحاد.

 14/10/2018، فلسطين أون الين
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 سنويًا بغزة ألف مستفيد من مشاريعنا 800 قطر الخيرية: .11
ألف من سكان قطاع غزة  800قالت جمعية قطر الخيرية )أهلية(، إن : ضولاألنا –الدوحة 

وهو ما  تقدمها،يستفيدون سنويًا، من المشاريع اإلغاثية والتنموية وخدمات الرعاية االجتماعية التي 
 من سكان القطاع. %40يعادل نحو 

قبل أيام لدعم قطاع  السبت، تحدثت فيه عن حملتها التي انطلقت يومجاء ذلك في بيان للجمعية، 
وأكدت قطر  من الشهر الجاري. 20غزة تحت عنوان "غزة تستحق الحياة"، والتي تستمر حتى 

مشاريع داعمة  5الخيرية، اهتمامها بمشاريع التمكين االقتصادي، مشيرة إلى أن مكتبها في غزة "نفذ 
 كر المدى الزمني لذلك(".مليون شخص )دون ذ 2لقطاع البلديات، بلغ عدد المستفيدين منها قرابة 

وأشارت الجمعية إلى أن "معاناة أهل غزة ما زالت متواصلة والحاجة ما تزال قائمة وبصورة أكبر 
ودعت المجتمع القطري  لتعزيز الجهود التنموية الموّجهة إليهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشية".

 جين في القطاع.للمساهمة في حملة "غزة تستحق الحياة" والوقوف بجانب المحتا
 14/10/2018، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"قضية خاشقجي: مستقبل محور كوشنر بن سلمان يقلق  .11

واصلت وسائل إعالم إسرائيلية، خصوصًا الناطقة باللغة اإلنكليزية، التحذير من التداعيات : صالح النعامي
 تفاء الصحافي جمال خاشقجي. السلبية التي قد تترتب على تورط نظام الحكم في السعودية في اخ

"، أن قضية خاشقجي ستشكل Jewish Telegraphicوفي السياق، اعتبر رون كامبيس، مدير وكالة "
تحديًا للتقارب اإلسرائيلي السعودي، ألنها ستمثل اختبارًا لمستقبل العالقة بين جاريد كوشنر، صهر 

 ي محمد بن سلمان. وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وولي العهد السعود
"، أشار كامبيس إلى أن قدرة كوشنر على TIMES OF ISRAELوفي مقال نشره مساء أمس موقع "

مواصلة العالقة مع بن سلمان ستت ثر بتهاوي صورة األخير في الواليات المتحدة "كمصلح تحديثي" 
 ية. في أعقاب تزايد المؤشرات على أنه هو الذي أصدر األمر بتصفية خاشقجي بوحش

من ناحيتها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في عددها الصادر اليوم، إن صناع القرار في تل 
أبيب يرون في قضية خاشقجي تحديا كبيرا، على اعتبار أنها تحمل في طياتها" المس بفرص 
 مواصلة تطوير العالقة مع السعودية". وأوضح سيم فرانسمان، المعلق في الصحيفة، أن المسؤولين
اإلسرائيليين ينطلقون من افتراض مفاده أن تراجع مستوى العالقة بين واشنطن والرياض سيؤثر سلبا 
على العالقة السعودية اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن "استعادة العالقات األميركية السعودية زخمها في 

 عهد ترامب هي التي أسهمت في التقارب السعودي اإلسرائيلي". 
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فإن تل أبيب "تخشى أن يضطر نظام الحكم في السعودية للتراجع عن تطوير وحسب فرانسمان، 
 العالقة مع إسرائيل في حال تعمقت عزلته الدولية بعد تفجر قضية خاشقجي".

 14/10/2018، العربي الجديد، لندن
 

 جامعة الدول العربية تطالب بحماية دولية عاجلة للفلسطينيين .11
بحق الشعب  "إسرائيل"لجرائم البشعة المستمرة التي تقوم بها دانت جامعة الدول العربية ا: وام

الفلسطيني األعزل، واستباحة الدم على مرأى ومسمع العالم أجمع، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة 
 إلزام دولة االحتالل بوقف عدوانها بشكل فوري بحق الفلسطينيين.

قطاع غزة واستشهاد فلسطينية تعرضت  آخرين في 252فلسطينيين وجرح  7وتعقيبًا على استشهاد 
العتداء بالحجارة على يد مستوطنين قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس، طالب السفير سعيد أبو علي 
األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، هيئات المجتمع الدولي المعنية، خاصة 

المتواصل ضد  "اإلسرائيلي"ضع حد للعدوان مجلس األمن، بالتحرك الفوري والعاجل والفاعل لو 
الفلسطينيين، وضرورة مضاعفة مسؤولياته الملقاة على عاتقه بضرورة النهوض بدور سياسي أكثر 
فاعلية من أجل وضع حد للصراع، وتعزيز مسؤولياته لضمان احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

نفاذ ما تم اتخاذه من قرارات بهذا الدولي، بما في ذلك توفير الحماية الدولية ل لشعب الفلسطيني، وا 
على جرائمها وانتهاكاتها  "إسرائيل"الش ن، والعمل وفق االلتزام القانوني واألخالقي لضمان مساءلة 

المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، 
 عرقي بحق التجمعات البدوية، وفي مقدمتها قرية الخان األحمر.وعمليات التهجير والتطهير ال

 15/10/2018، الخليج، الشارقة
 

 دعمًا لفلسطين إندونيسيامسيرة حاشدة في  .11
مسيرة حاشدة وسط العاصمة جاكارتا في إطار "أسبوع التضامن  األحدانطلقت يوم : جاكارتا

تضامنًا مع فلسطين"،  واإلنسانيةالم مع فلسطين" تحت عنوان "مسيرة من أجل الس اإلندونيسي
ريتنو  إندونيسياجمهورية  ووزيرة خارجيةبحضور وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي 

ميرسودي، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمع المدني والسلك 
من الفعاليات الثقافية والموسيقية والدينية  هذا وتم تنظم عدد الدبلوماسي األجنبي المقيم في اندونيسيا.

 نصرة للشعب الفلسطيني.
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وأكدت الوزيرة ميرسودي في كلمتها على قوة وثبات واستمرارية موقف بالدها الموحد تجاه دعم 
الشعب الفلسطيني في نضاله نحو تحقيق الحرية واالستقالل، فيما أعرب الوزير المالكي عن تقدير 

الذي يعكس العالقة األخوية التاريخية بين الطرفين،  اإلندونيسيضامن الشعب الشعب الفلسطيني لت
مشددًا على أهمية هذا التضامن في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل والظلم 
واألبارتهايد، واالستمرار في نضاله المشروع في سبيل تحقيق حقه غير القابل للتصرف بتقرير 

قامةالمصير   ه الفلسطينية المستقلة.دولت وا 
 14/10/2018، القدس، القدس

 

 ناشطتان من نيوزيلندا تجمعان أمواال للفلسطينيين بعد غرامة إسرائيلية .11
ولنغتون: جمعت ناشطتان في نيوزيلندا آالف الدوالرات من أجل الصحة العقلية في غزة، وذلك بعد 

سالة مفتوحة تحم المغنية "لورد" على أن أمرتهما محكمة إسرائيلية بدفع تعويضات بسبب كتابة ر 
 إلغاء حفل كانت تعتزم إحياءه في تل أبيب.

ورفضت الناشطة اليهودية النيوزيلندية جاستين ساكس والنيوزيلندية من أصل فلسطيني نادية أبو 
دوالر  7,800دوالر نيوزيلندي ) 12,400 شنب، يوم الجمعة الدعوى القضائية التي قضت بتغريمهما با

 كي( بسبب "إلحاق األذى النفسي بثالم مراهقات إسرائيليات اشترين تذاكر الحفل".أمري
وبدال من ذلك، فقد توجهت االثنتان إلى موقع للتمويل الجماعي والذي جمع بحلول األحد، أكثر من 

 ألف دوالر. 15
"عمل ال  يوم الجمعة، قالت ساكس وأبو شنب إنهما تعتقدان أن اإلجراء القانوني كان عبارة عنو 

 يقصد منه سوى ترهيب منتقدي إسرائيل".
 14/10/2018، القدس العربي، لندن

 
 دعو إلى سرعة تقديم قتلة أم فلسطينية إلى العدالةيميالدنوف  .11

دانت األمم المتحدة، يوم األحد، مقتل أم فلسطينية رشقها مستوطنون : نيويورك / محمد طارق
وقال المنسق الخاص  عت إلى سرعة تقديم القتلة إلى العدالة.بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة، ود

لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدنوف: "أدين هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل امرأة 
صابة زوجها بحجارة يقال إن  45فلسطينية، عائشة الربي ) عاما(، وهي أم لثمانية أطفال، وا 
ودعا ميالدنوف، في بيان، إلى ضرورة "ضمان تقديم المسؤولين  لقوها".مهاجمين إسرائيليين هم من أ

وحذر من أن "مثل هذه الهجمات ال تؤدي سوى إلى دفع  عنها )الجريمة( بسرعة إلى العدالة".
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الجميع إلى دائرة جديدة من العنف من ش نها أن تقوض من فرص السالم بين الفلسطينيين 
 "الجميع على إدانة العنف والوقوف في وجه اإلرهاب".وحم ميالدينوف  واإلسرائيليين".

 14/10/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 يدعو لحماية الشباب الفلسطيني من جرائم االحتالل في رام هللا مؤتمر دولي .11
أيام في رام هللا وغزة،  3مدار دعا المؤتمر الشبابي الدولي في ختام أعماله التي امتدت على : رام هللا

حماية الشباب الفلسطيني من جرائم االحتالل، وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم،  إلى
مكانياتهم  كوسيلة للحد من الفقر. وا 

ونظم المؤتمر الذي جاء بعنوان "الشباب يشارك، والشباب يقرر: نحو بناء مستقبل الحرية والعدالة" 
ية في فلسطين بالشراكة مع ، اتحاد جمعيات الشابات المسيح2250في اطار قرار مجلس األمن 

مؤسسة الحق، ومرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية، وجمعية الشبان المسيحية في غزة، 
ومبادرة الدفاع المشتركة، وبدعم من: جمعية الشبان/ الشابات المسيحية في كل من السويد، 

، وبحضور ما يزيد عن  Global Ministriesوالنرويج، وسويسرا، وصندوق األمم المتحدة للسكان، و
 المتحدةمشاركة ومشارك من فلسطين، ودول النرويج، والسويد، والدنمارك، واليابان، والواليات  500

 األميركية، ومقدونيا، والهند، وأوكرانيا، وسويسرا، وفلندا.
ونظم الشباب المشارك في المؤتمر خمس عشرة ورشة عمل، تركزت حول حقوق الشباب والحريات 

، وأشكال العنف واالنتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشباب تحت االحتالل، وأهمية سعي العامة
 الحكومة إلى توفير الحماية الدولية بموجب االتفاقيات والمعاهدات التي انضممت إليها دولة فلسطين.

يم الحوافز وطرح الشباب أهمية التمكين االقتصادي كوسيلة فاعلة للحد من الفقر، مؤكدين ضرورة تقد
كاستراتيجية لدعم المشاريع الريادية وخاصة للنساء الشابة، ووضع اآلليات لحماية المنتوجات 

 التي تهيمن على األسواق الفلسطينية وتهدد إمكانية استمرارها. اإلسرائيليةالفلسطينية أمام تلك 
وطنية إلنفاذ قرار مجلس  وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على العديد من القضايا أبرزها: بناء خطة

كحد أقصى، بمشاركة شبابية، إلى جانب مؤسسات  2019في نهاية العام  2250األمن الدولي 
المجتمع المدني ذات العالقة، واعتمادها ضمن أجندة السياسات الوطنية "المواطن أواًل"، ورصد 

وية، وخلق فرص عمل تتناسب بالعملية التنم انخراطهمالشباب وزيادة  ش نها دعمالموازنات التي من 
مكانياتهممع قدراتهم،  كوسيلة للحد من الفقر، وضمان عيشهم بكرامة، خاصة أن نسب الفقر عند  وا 

 المجتمع. األعلى فيفئة الشباب هي 
 14/10/2018 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 د غزة وهي في مرحلة جمع المعلومات"الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدو  .11

عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية شعوان جبارين،  : أعلنرام هللا
على الحدود مع قطاع غزة، وهي في مرحلة  إعدام"الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات  أن

وقال جبارين إلذاعة صوت فلسطين  مات الضرورية.جمع المعلومات، وقد قمنا بتزويدهم بالمعلو 
"، األمراليوم السبت، "انه سيتم تقديم تقرير شامل بعد غد االثنين "للجنائية الدولية" وهي معنية بهذا 

 مرحلة التحقيق. إلىواالنتقال  األوليمعربا عن امله ب ن تنهي المحكمة مرحلة الفحص 
 13/10/2018)وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 اإلجابة عن سؤال الدكتور صائب عريقات بسؤال .11

 فايز أبو شمالة د.
قرأت سؤالك إلى حركة حماس، وحتى تجيب حماس عن سؤالك بجواب تنظيمي تفصيلي، أجيز 

 لنفسي كمستقل ال ينتمي لحركة حماس أو لغيرها، أن أجيب عن سؤالك بسؤال:
 سرائيلي يهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني!!أنت تعترف ب ننا أمام مخطط أمريكي إ

ما المشروع الوطني الفلسطيني يا دكتور صائب؟ هل هو المشروع الوطني ذاته الذي انطلقت من 
أجله حركة فتح، وأنت أحد قادتها؟ أو هو المشروع الوطني ذاته الذي من أجله ُأّسست منظمة 

المشروع الوطني أو ظل على حاله؟ وهل هنالك توافق ؟ وهل تغير 1964التحرير الفلسطينية سنة 
وطني كامل على هذا المشروع؟ والسؤال األهم: هل ظل تحت نفوذ الفلسطينيين أرضًا في الضفة 

 الغربية ليقيموا عليها بعض مشروعهم الوطني؟
م تكن لكم ولماذا فشلت القيادة  وأنت أحد أركانها في تحقيق المشروع الوطني قبل حدوم االنقسام، أل

؟ فلماذا لم تعيدوا صياغة المسيرة 2007الفرصة الكاملة في قيادة الشعب متفردين حتى سنة 
 السياسية؟ وتناقشوا مع الكل الوطني أسباب فشل المشروع الوطني حتى ذاك التاريخ؟

 تجري يا دكتور صائب حسبة مالية، وتقول: لماذا نساعد أمريكا و)إسرائيل( تحت يافطة المساعدات
اإلنسانية، ومشاريع بقيمة عدة ماليين، ويعّدون ذلك انتصارًا، ويتناسون أن عقوبات إدارة ترامب على 

 مليون دوالر؟ 844المواقف الوطنية العظيمة لألخ أبو مازن والقيادة قد بلغت 
ماذا ال شك أنها خسارة مالية بالغة، والسؤال هنا: لماذا قدمت أمريكا هذه الماليين للفلسطينيين، ول

توقفت عن دفعها؟ أال يعني حديثك أن ما تدفعه أمريكا من ماليين هو قرين المشاركة في المشروع 
األمريكي القائم على خداع الشعب الفلسطيني وتسكين غضبة تحت حجج المفاوضات، واستئناف 
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المفاوضات، والسعي لتشجيع المفاوضات، والبدء بالمفاوضات، وتجميد المفاوضات، وتوقف 
فاوضات، دون تحقيق أي إنجاز، بل على العكس، لقد وظف أعداؤنا المفاوضات لتثبيت مزيد من الم

المستوطنات؟ فهل تنكر ذلك؟ وهل تنكر أن العدو اإلسرائيلي هو عدونا، أم هو جارنا؟ حدد موقفك 
 من عدونا اإلسرائيلي كي أحدد موقفي منك، وهل صار العدو جارًا؟

ُترفض الرزمة الشاملة بتنفيذ دقيق وأمين وكامل وتدريجي التفاق القاهرة  تقول يا دكتور صائب: لماذا
 ، دون تجزئة؟12-10-2017

وهل نسيت يا رجل أن اتفاق القاهرة المذكور يقر بضرورة صرف رواتب موظفي غزة في شهر 
م دون أن تقد 2018نوفمبر من العام نفسه؟ وقد مضى نوفمبر وديسمبر، وها نحن نقترب من نوفمبر 

 الحكومة شاقل إسرائيلي واحد لموظف واحد في قطاع غزة.
ثم تطالب يا دكتور صائب بوضع حجر األساس لشراكة سياسية فلسطينية حقيقية ترتكز على 

 التعددية السياسية وليس على تعدد السلطات!
ر الوطني؟ أال يعني حديثك هذا اعترافًا ب ن الساحة الفلسطينية تخلو من الشراكة السياسية في القرا

نعم، نحن بحاجة إلى شراكة سياسية، وأعترف معك ب ن الذي دمر قضيتنا هو التفرد بالقرار، وعدم 
احترام الرأي اآلخر، وللتذكير، فقد اتفق كل الفلسطينيين في اللجنة التحضرية في بيروت، شهر يناير 

ر القيادي، وتشكيل على ورقة عمل تقضي بالشراكة السياسية، وذلك من خالل دعوة اإلطا 2017
حكومة وحدة وطنية، تشرف على االنتخابات الفلسطينية في زمن معلوم؟ فماذا حل بها؟ لماذا أغفل 

 ذكرها السيد عباس؟ ولم ي خذ بما جاء فيها؟
ولماذا عقدتم مجلسًا وطنّيًا انشقاقّيًا في رام هللا؟ ماذا جنيتم غير تعميق االنقسام، وتوسيع دائرة 

 يمية؟ أال يعني ذلك أنكم من عشاق التفرد بالقرار، وعدم احترام الشراكة السياسية؟الشرذمة التنظ
شهيدًا وآالف  186تختم سؤالك لحركة حماس بسؤال: هل ثمن مسيرات العودة التي سقط فيها 

 الجرحى من خيرة أبناء شعبنا تحول منحق العودة إلى اإلغاثة اإلنسانية؟
يبقى لنا حق عودة؟  48؟ وهل االعتراف بإسرائيل ضمن حدود بداية  هل أنت مقتنع بحق العودة

لى أين؟ ثم هل أنت مقتنع بمسيرات العودة؟ وهل تثمن دورها، وتقدر جهدها كما جاء في بيان  وا 
اللجنة التنفيذية؟ إن كنت كذلك؟ فلماذا لم تنظم يا قائد مسيرات عودة مماثلة في الضفة الغربية؟ أم 

 ، وعاد الجئوها إلى ديارهم، ولم يتبق تحت االحتالل إال غزة؟أن الضفة الغربية تحررت
ويبقى السؤال األهم: من الذي أوصل غزة إلى حياة الضنك، وجعلها تفتش عن اإلغاثة اإلنسانية؟ 
أليست العقوبات التي فرضها السيد عباس؟ فهل تنكر ذلك؟ ومن الذي حرم موظف غزة من راتبه، 

ثر مما أوجعها العدو اإلسرائيلي؟ من؟ لماذا فرضتم عقوباتكم على أهل وقطع الكهرباء، وأوجع غزة أك
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غزة؟ ألم تكن تعلم أن تجويع غزة سيجبرها على البحم عن حل إنساني؟ فهل كنتم تعرفون ذلك، 
وتخططون له لتمرير صفقة القرن، أم كنتم تجهلون هذه الحقيقة؟ وفي الحالتين يقع الجرم على 

 إلى حافة الهاوية المعيشية. القيادة التي أوصلت غزة
وطالما أدركتم أن صفقة القرن ستمر من بوابة غزة، فلماذا ال تدركون الوطن من خالل إدراك ضائقة 
غزة؟ ما الذي يمنعكم من فتح حنفيات المساعدات لغزة؟ لماذا ال تصرفون الرواتب فورًا، وتدفعون 

إنقاذ غزة كي تنقذكم، طالما اكتشفتم المخطط؟ ثمن الكهرباء التي قطعتموها؟ لماذا لم تسارعوا إلى 
لماذا ال تبادرون إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني الذي طالبكم برفع العقوبات عن غزة؟ لماذا لم 

، 2015تطبقوا قرارات المجلس المركزي الذي طالبكم بوقف التعاون األمني في شهر مارس سنة 
 التي تطالب بتطبيقها؟ وذلك قبل عامين من توقيع اتفاقية القاهرة

يا دكتور صائب، إذا رغبتم في التصدي لصفقة القرن، أوقفوا التعاون األمني صباحًا، لينتهي 
االنقسام مساء في اليوم نفسه، ليصير القرار الوطني واحدًا، يواجه عدوًا واحدًا، يزغرد بالعودة في 

 ساحات الضفة الغربية وغزة، فيداوي جرحًا واحدًا.
 13/10/2018، ون الينفلسطين أ

 
 السنوار في "يديعوت" .11

 نبيل عمرو
يحيى السنوار له صفة تفوق مسماه الرسمي، فمنذ انتخبته "حماس" قائدًا لها في غزة، والرجل يحاول 
تقديم نفسه على أنه نمط قيادي مختلف، فال هو خالد مشعل باعتداله الدبلوماسي الذي يفرضه 

 شدده المفرط.المكان، وال هو محمود الزهار بت
فمنذ توليه المنصب نجح في أن يكون محور االهتمام في األمر الذي يخص العالم كله، وهو التهدئة 

 مع إسرائيل باتفاق أو دون اتفاق، ورفع الحصار عن غزة مقابل التهدئة المنشودة.
قالم حديم األسبوع في إسرائيل هو ما نشر على لسان السنوار في "يديعوت أحرونوت"، وألن األ

واأللسن في إسرائيل منفلتة العقال وال محاذير على السياسيين والكتّاب مثلما عندنا، فقد تعددت 
تقويمات أقوال السنوار وتفاوتت تصنيفاتها بين حد أدنى يرى فيها خداعًا وتمويهًا على نيات عدوانية، 

مباشرًا مع "حماس" في غزة  وبين حد أقصى اعتبرها مبادرة قيمة تستحق أن تفتح إسرائيل لها حواراً 
ومع قائدها بالذات، حتى أن بعض السياسيين وجهوا لومًا مباشرًا لنتنياهو ألنه لم يعلق على حديم 

 السنوار، مع أن االثنين يلتقيان على خط عدم الرغبة في حرب جديدة.
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ديدة، لم يعجبني ما قرأت أقوال السنوار وأنا من المتابعين له منذ أن اقتحم منطقة اإلعالم بلغته الج
نما ألين قال، بدا أن كثيرًا من  صدر عن كثيرين من الحمساويين من تفسيرات ليس لما قال الرجل وا 
الحمساويين يعتبرون حديثه لا"يديعوت" سقطة تحتاج إلى تفسيرات ولو ملفقة لتغطيتها أو للدفاع 

يفة إيطالية وأن "يديعوت" اشترت عنها، ونقطة االرتكاز عند هؤالء، هي أن الرجل أعطى حديثًا لصح
المقابلة ونشرتها، إذن فما فعله السنوار في أمر اإلعالم هو ما تفعله "حماس" في أمر السياسة، إذ 
من الممنوع والمحرم لقاء اإلسرائيليين على أي مستوى وفي أي موضوع، ومسموح أن يكون اللقاء 

 غير مباشر حتى في اإلعالم.
نشر في أي مكان غير صحيفة إسرائيلية لما انتبه إليه أحد، فالرجل لم ي ِت  لو أن ما قاله السنوار

بجديد يحدم مفاج ة ويثير الدهشة، ولم يخرج عن الخط األساسي لا"حماس" في أمر المقايضة 
بالتهدئة مقابل رفع الحصار، فهذا موقف معلن إن بلغات متفاوتة حتى في خطب الجمعة 

ال السنوار لم يكن عارفًا بردود الفعل التي ستحدثها مقابلته لمندوبة وتصريحات أبو مرزوق، وال أخ
صراره على إجراء  صحيفة إسرائيلية حتى لو كانت مموهة برداء إيطالي، ومعرفته المسبقة بذلك وا 
المقابلة وعدم اعتذاره عن خطيئة الحديم لصحيفة إسرائيلية، تضع الرجل في موقع الضمير المعلن 

ة التي تنتهجها "حماس"، وألن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، فقد ذهب للسياسة الحقيقي
السنوار إلى "يديعوت" وحقق ما يريد وهو بالضبط ما تريده حركة "حماس"... عالقة مع إسرائيل دون 

 إقامة وزن حاسم لكون األفضل أن تتم عبر طرف ثالم.
نحت نفسها صالحيات مطلقة في اإلدارة والحكم منذ أن استولت "حماس" على السلطة في غزة، وم

والتحكم، وهي ال تغفل تهيئة الرأي العام الفلسطيني وغير الفلسطيني لقبولها كرقم سياسي إن لم يكن 
األول فهو األهم، وكان الطرف الثالم يعمل بدأب لتحقيق هذا الهدف حتى إن المؤسسة اإلسرائيلية 

 اس" على رأس السلطة في غزة هو مصلحة إسرائيلية.لم تتوقف عن اإلعالن ب ن بقاء "حم
باألمس تدفق الوقود لتغذية محطة توليد الكهرباء في غزة، واليوم أوقف هذا التدفق بقرار إسرائيلي 
بفعل رفع وتيرة العمل الحمساوي على السياج، وقد عادت المعادلة إلى موقعها األصلي حيم وال 

 وأن تصمت صمت القبور. قطرة وقود دون ضبط الحدود مع غزة،
وفي سياق المساومات التي حدثت وكادت تفرز اتفاق تهدئة ترعاه مصر وتموله قطر، فإن ما قاله 

 السنوار لا"يديعوت" سوف يتحقق أخيرًا، وقد يكون التصعيد األخير المتبادل هو أعراض مخاض.
 15/10/2018، الشرق األوسط، لندن
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 اللعب تحت سقف الحرب .11
 طالل عوكل
بعد أن بدا وك ن األوضاع في قطاع غزة تتجه نحو انفراجات متدرجة عادت األوضاع لتشهد توترًا 

 كبيرًا، تدفع الكثير من الصحافيين والمهتمين لطرح سؤال الحرب مرة أخرى.
يوم الجمعة المنصرم، كان يومًا صعبًا، حيم سقط سبعة شهداء، وأقل قلياًل من مئتي جريح، 

إلسرائيلية ذخائر حية، ومن أنواع جديدة، مدمرة، لم يتعرف المختصون حتى اآلن واستخدمت القوات ا
 طبيعتها. إلى

ليه إسرائيل، إاّل أن وزير دفاعها اتخذ قرارًا بمنع دخول إوبالرغم من هذا التصعيد الذي بادرت 
بمحطة  المحروقات، كل أنواع المحروقات والغاز إلى قطاع غزة، وليس فقط السوالر القطري الخاص

 توليد الكهرباء.
اجتماعات "الكابينت"، والوزراء أفضى إلى جولة جديدة من التهديدات ب ن األمور وصلت إلى نقطة 

 الصفر، وأن إسرائيل تفقد صبرها وقد تتجه نحو معالجة الوضع با"الكي".
ر الحصار، المقاومة من جانبها تبدي استعدادًا للمواجهة، وتعلن حركة حماس والهيئة الوطنية لكس

عزمها على مواصلة المسيرات، ما لم تحصل على ضمانات أكيدة، برفع الحصار بالكامل، وأن 
 اإلجراءات الجزئية، ال تكفي لوقف نشاطات مسيرات العودة.

لغاؤها في أي وقت حسب  وبصراحة ال يمكن الوثوق بالوعود اإلسرائيلية، التي يمكن العودة عنها وا 
 األهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها.المصلحة اإلسرائيلية، و 

دخال السوالر  وبالرغم من المؤشرات العملية التي ظهرت حتى اآلن من خالل السماح بتوريد وا 
القطري لمحطة توليد الكهرباء، والمساعدة المالية التي خصصها أمير قطر، والحديم عن أن 

خالل فترة قريبة إاّل أن هذه تبقى  موظفي حماس، المدنيين سيحصلون على راتب كامل لثالثة أشهر
 مجرد مؤشرات، ال تكفي لوقف التوتر الحاصل.

الكل يستعجل الدخول العملي لملف قطاع غزة، بخلفيات وأهداف متباينة ولكن بنتيجة واحدة، وفي 
مقدمة هذه األطراف الواليات المتحدة التي أصدرت تعليماتها لذوي العالقة، لتقديم المساعدة لسكان 

قطاع، ثم قدمت الشكر لمن بادر إلى ذلك. إسرائيل مستعجلة لفتح ملف غزة من أجل "ت هيله" كما ال
يقول نتنياهو، وحتى تستدير نحو الضفة الغربية، بخطوات حاسمة، تتجاوز ما يجري من مخططات 

 لتهويد القدس ومدينة الخليل، وهدم الخان األحمر.
جني ثمار الحراك الشعبي على الحدود الشمالية حماس وفصائل المقاومة هي األخرى تستعجل 

والشرقية من قطاع غزة، وهم يدركون أن هذا الحراك ال يمكن أن يتواصل إلى األبد، وأن األوضاع 
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الم ساوية في قطاع غزة، ال تحتمل المزيد من الضغط والعذاب، واالستنزاف. الناس في قطاع غزة 
 ، الذي طال أمده، بعد أن أخذ منهم الحصار كل م خذ.يترقبون تطورات األوضاع، وينتظرون الفرج

ولكن بالرغم من كل هذه التطورات، المربكة، إاّل أن مس لة تدهور األوضاع إلى درجة ارتكاب 
 عدوان إسرائيلي رابع على القطاع مس لة أخرى تحتاج إلى تدقيق.

تحديد أهدافه، وال تستطيع  ال تزال إسرائيل، بعيدة عن التفكير بارتكاب عدوان واسع، ال تستطيع
ضمان تحقيق انتصار نظيف، يعزز مكانة األحزاب المتنافسة على كسب الجمهور االنتخابي. فوق 
هذا فإن الحسابات اإلسرائيلية تقوم على أن ثمة إمكانية لتحقيق هدف التوصل إلى تهدئة أو هدنة، 

ودون أن تقوم بخلط األوراق،  وفتح ملف غزة، على عملية "الت هيل"، دون أن تتكبد ثمن ذلك،
 واستنزاف وقت طويل حتى تتوفر إمكانية فتح ملف غزة.

حماس هي األخرى ليست صاحبة مصلحة في انفجار الوضع على نحو واسع وشامل، فهي 
باإلضافة إلى وجود خيارات أخرى أقل تكلفة، فإنها تدرك طبيعة الخسائر والدمار الذي سيقع وتدرك 

 قطاع غزة، ال يرحبون بمثل هذا التصعيد المدمر، الذي سيتبع. أيضًا أن الناس في
الناس في قطاع غزة ال يرحبون بمثل هذا التصعيد المدمر الذي ينتهي في كل مرة،  أن أيضاوتدرك 

 بالعودة إلى مربع صفر، وتهدئة جديدة غير مستقرة.
ات العودة وكسر الحصار، حماس والفصائل مرتاحة نسبيًا إلى الورقة الضاغطة التي تمثلها مسير 

بالرغم من الثمن الذي تدفعه، ومرتاحة أيضًا لمعرفتها ب ن الظروف المحيطة، تتساوق مع الحاجة 
لتهدئة وحلول غير حربية. كم مرة صرح مالدينوف أن األوضاع على حافة االنفجار، وينسب لنفسه، 

ر من غيره، يعرف ب ن الطرفين ال شرف منع وقوع مثل هذا االنفجار، بالرغم من أنه قبل غيره وأكث
ذلك. يعرف مالدينوف، والكل أن جزءًا من فعاليات مسيرات العودة، كانت  إلىيرغبان في الوصول 

في ظروف سابقة، تشكل ذريعة قوية إلسرائيل لكي تشن عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، لكن األمر 
 مختلف هذه المرة. 

وياتها السياسية واألمنية والعسكرية، كما تعرف حماس أن ثمة وتعرف الحكومة اإلسرائيلية بكل مست
 أطرافا جاهزة للتحرك فورًا، لمنع وقوع االنفجار، والعودة لتنشيط المفاوضات بش ن التهدئة وشروطها.

إذًا فإن األمر ال يتعدى المحاولة من قبل الطرفين لممارسة ضغط كل على الطرف اآلخر، لتحسين 
 .اآلخرجعله يدعي ب نه حقق انتصارا على الطرف شروط التهدئة بما ي
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ما زلت أعتقد أن قطاع غزة مقبل على مرحلة جديدة من االنفتاح، وتحسين األحوال، ألن السيد 
األميركي يريد ذلك، وكذلك اإلسرائيلي، وألسباب سياسية بامتياز، أما البقاء على الوضع اإلنساني 

 .أكثرفانه مجرد ديكور أو وسيلة ال 
 15/10/2018، أليام، رام هللاا

 
 ستسيل الدماء الفلسطينية واإلسرائيلية إن لم تتحرك واشنطن .11

 جايك واالس
في أيلول )سبتمبر( الماضي، أطلق رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت تحذيرًا لم يحَظ 

لغاية. لكْن حريٌّ باهتمام كبير، مفاده أن احتماالت وقوع أعمال عنف في الضفة الغربية مرتفعة ل
 بالمسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين تدارك األمر، ألن هذا التحذير له صدقية.

صحيح أن الخطر ال يكمن في أن قيادة السلطة الفلسطينية ستسعى إلى خوض مواجهة مع إسرائيل، 
في  فمعظم المؤشرات تظهر عكس ذلك. إال أن أعمال العنف قد تندلع نتيجًة للي س المستشري

صفوف الفلسطينيين، والضغوط المتنامية التي تمارسها إدارة ترامب، في ظل غياب أي خيار معقول 
للتوّصل إلى حّل سلمي للصراع مع إسرائيل. فكما أن االنتفاضة األولى اندلعت بشكٍل عفوي، قد 

 ينفجر الوضع في أي وقت على أيدي سّكان يشعرون ب ن ليس لديهم الكثير ليخسروه.
ًا لتقارير صحافية إسرائيلية عدة، حّذر آيزنكوت وزارة األمن اإلسرائيلية من أن احتماالت أن ووفق

في المئة". وُذِكر أنه عزا هذا  80و 60تشهد الضفة الغربية اندالع أعمال عنف فلسطينية تتراوح بين "
ي ذلك قطع الخطر المتصاعد إلى عوامل عدة هي: اإلجراءات األميركية ضد الفلسطينيين، بما ف

المساعدات، وفقدان الدعم العربي للفلسطينيين، وفشل جهود المصالحة بين فتح وحماس، والتصّور 
السائد في صفوف الفلسطينيين ب ن األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تساعد إسرائيل، 

 مًا، في ُسدة الحكم.عا 83والاليقين حيال بقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 
كان الفتًا على وجه الخصوص أن آيزنكوت شّدد على الضغوط األميركية باعتبارها عاماًل محتماًل 
لزعزعة االستقرار. فقد كانت هذه الضغوط جزءًا اليتجّزأ من المقاربة التي تنتهجها إدارة ترامب حيال 

اوئة للفلسطينيين مع القرار الذي صدر في الفلسطيني، إذ بدأت اإلجراءات المن –الصراع اإلسرائيلي 
وقضى باالعتراف بالقدس عاصمًة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إلى هناك،  2017أواخر العام 

ما أحدم قطيعة مع السياسة األميركية التي كانت سائدة في العقود السابقة. تال ذلك قطع 
ًا المساعدات اإلنسانية عن المستشفيات المساعدات االقتصادية عن السلطة الفلسطينية وأيض

الخاصة غير المرتبطة بالسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وعن البرامج المجتمعية التي ترمي 
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إلى تعزيز التواصل بين المواطنين اإلسرائيليين والفلسطينيين. كذلك، قطعت اإلدارة األميركية تمويلها 
الالجئين الفلسطينيين )األونروا( المعنية بتوفير الرعاية الصحية  لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
 والتعليم والخدمات االجتماعية لهم.

ومؤخرًا، قّررت الواليات المتحدة إغالق البعثة الديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 
واألجهزة األمنية اإلسرائيلية العاصمة. وقد أشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن القوات المسلحة 

حّذرت الحكومة اإلسرائيلية من أن القطع السريع للمساعدات األميركية الممنوحة للفلسطينيين 
واألونروا قد يؤّدي إلى زعزعة االستقرار، إال أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تجاهل هذه 

 التحذيرات ُمعربًا عن دعمه لقرارات الرئيس دونالد ترامب.
ربما يكون تحذير آيزنكوت نابعًا من تذّكر األحدام التي أشعلت فتيل االنتفاضة الفلسطينية األولى 

، وهي فترة أخرى أخذت فيها جهود السالم مجراها الطبيعي وكان تركيز العالم العربي 1987في العام 
راف األميركي ، كان الفشل مصير المحادثات بين األط1982فيها منصّبًا على أمور أخرى. فعام 

واإلسرائيلي والمصري حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، التي شكّلت جزءًا من اتفاقات 
، تّم إحراز تقّدم ملحوظ بين وزير الخارجية اإلسرائيلي شمعون 1987كامب ديفيد. وفي منتصف عام 

درة رئيس الوزراء بيريز والملك حسين في األردن حول ما يسمى "الخيار األردني"، بفضل مبا
اإلسرائيلي آنذاك إسحق شامير. وحين انعقدت قمة جامعة الدول العربية في عّمان في تشرين الثاني 

العراقية، ولم يعيروا اهتمامًا ُيذكر  –، كان القادة العرب منشغلين بالحرب اإليرانية 1987)نوفمبر( 
نما تضاءل األمل في التوّصل إلى حّل ، وبي1987للمخاوف الفلسطينية. وفي كانون األول )ديسمبر( 

للنزاع وانحسر الدعم المقّدم من العالم العربي، اندلعت االنتفاضة بصورة عفوية في مخيم جباليا 
 لالجئين في غزة، قبل أن تنتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء األراضي المحتلة.

، 1987يلي اليوم أفضل مما كان عليه عام نادرًا ما يكّرر التاريخ نفسه. كما أن وضع الجيش اإلسرائ
ما يمّكنه من التعامل مع أي أعمال عنف جديدة. فهو لم يعد منتشرًا داخل المراكز السكانية 
الفلسطينية الرئيسة، ويمكن لقوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية السيطرة على االحتجاجات 

للقوات اإلسرائيلية في المناطق الخاضعة للسيطرة المحدودة بمفردها. ومع ذلك، فالتوغالت المتكررة 
الفلسطينية، وتنّقل الكثير من المستوطنين بصورة يومية داخل الضفة الغربية، ُتوّفر نقاط احتكاك 
وأهداف محتملة للهجمات. كما أن من المحتمل أن تتحّول المواجهة على طول حدود غزة إلى نزاع 

 طلق شرارة اشتباكات في الضفة الغربية.بشع بين إسرائيل وحماس، ويمكن أن ي
في مثل هذه البيئة المضطربة، تسعى إدارة ترامب إلى عرض خطة السالم الخاصة بها، التي يطلق 
عليها "صفقة القرن". وفي حين ال تزال تفاصيل هذه الخطة وموعد اإلعالن عنها غير واضحة، 
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جمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن نهجه تشير التصريحات األخيرة التي أدلى بها ترامب أمام ال
كالقدس  -المفضل هو نموذج الدولتين، لكنه سيتعامل مع الكثير من الملفات الرئيسة األخرى 

 بطريقة تصّب في مصلحة إسرائيل. -والالجئين واألمن 
وبينما سيكون رد الفعل الفلسطيني على مثل هذه الخطة من دون شّك سلبيًا، يعارض عباس 

مرار أعمال العنف، ويحافظ على التنسيق األمني مع اإلسرائيليين، علمًا ب نه مستمر في ذلك باست
حتى بعد الخطوات التي اّتخذتها إدارة ترامب. لكن غضب الفلسطينيين وي سهم، يمكن أن يؤديا إلى 

 انفجار الوضع، بغض النظر عن تفضيالت عباس وجهود قواته األمنية.
يب عن ذهن إدارة ترامب، ال بل يتعّين عليها تجنُّب الخطوات التي تزيد هذا الواقع يجب أال يغ

الطين بّلة. وقد تكون الخطوات األميركية سيئة التخطيط ومؤذية ليس فقط للفلسطينيين بل إلسرائيل 
أيضًا. ولذا فإذا رغبت اإلدارة حقًا في تعزيز فرص إحالل السالم، يتوجب عليها إعادة النظر في 

دائي تجاه الفلسطينيين، واستحدام خطة ت خذ بعين االعتبار المصالح الحيوية لكال نهجها الع
 الطرفين.

 باالتفاق مع موقع "ديوان" التابع لمركز كارنيغي للشرق األوسط*
 14/10/2018، الحياة، لندن
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