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 .1بالرغم من معارضة السلطة" :إسرائيل" تبدأ بضخ السوالر لغزة بتمويل قطري
بدأت السلطات اإلسرائيلية ،صباح يوم الثالثاء ،بإدخال السوالر إلى قطاع غزة لصالح محطة توليد

الكهرباء ،وذلك بتمويل قطري .وذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" ،أن هذه الخطوة تتم من دون
موافقة السلطة الفلسطينية ،التي يعارض رئيسها ،محمود عباس ،ذلك من خالل رفض تمويل الوقود

على خلفية االنقسام بين السلطة وحماس.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن ضخ السوالر بتمويل قطري لغزة إن هذه

الخطوة تجري عن طريق األمم المتحدة ،التي تراقب الشاحنات المحملة بالسوالر داخل غزة وحتى

وصولها إلى غايتها .وأشارت المصادر نفسها إلى أنه "بدأوا بضخ السوالر .وما زلنا ال نعرف إذا

كان موظفو السلطة في الجانب الفلسطيني من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) سيسمحون بدخول

السوالر إلى غزة فعال".

عرب 2018/10/9 ،48

 .2لجنة تحقيق فلسطينية بشأن تسريب عقار تاريخي في القدس لجمعية استيطانية
رام هللا :أعلن رئيس الووزراء الفلسوطيني ارموي الحمود هللا عون تشوكيل لجنوة تحقيوق بشوعن تسوريب عقوار
تاريخي يقع قرب المسجد األقصى ،للمستوطنين .وقال بيان للحمد هللا ،إنه "يريد أن يقف على حقيقة
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ومالبسووات قضووية عقووار القوودس ،ومسوواءلة األط وراف ذات العالقووة ،بهوودف االطووالع علوى كوول الوثووائق
المتعلقووة بالموضوووع ،لضوومان الوصووول إلووى حقيقووة مووا حوودق ،لواعووالن نتووائ التحقيووق للجمهووور فووور
انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها ،ومالحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة".

وتياء عارمو ا ،وقوواد إلووى
والعقووار المعووروف بعقووار ةل جووودة ،أثووار جوودالا كبيو ار فووي الشووارع الفلسووطيني واسو ا
اتهامات متبادلة حول الجهة المتسببة في ذلك.

ونجحت جمعية استيطانية في االستيالء على العقار المكوون مون  3طوابوق علوى أرض بمسواحة 800

متر ،بعد إبراز وثائق طابو إسرائيلية رسمية ،تثبت شراءهم للعقار من فلسطينيين.

وقالت الحكومة الفلسطينية إن االستيالء على العقوار التواريخي القوديم فوي عقبوة درويوخ ،داخول البلودة
القديم ووة م وون الق وودس العربي ووة المحتل ووة ،يت ارف ووق م ووع الهجم ووة االحتاللي ووة االس ووتيطانية عل ووى ح ووي س وولوان

المالصق للمسجد األقصوى المبوارك ،مون الجنووب ،وعلوى سوائر أحيواء مدينوة القودس العربيوة المحتلوة.

وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ،خصوص ا منظمة اليونيسوكو ،بالتودخل لمنوع
االحتالل من االستيالء على المووروق الحضواري العربوي األصويل فوي مدينوة القودس العربيوة المحتلوة،

والعبق بهوية المدينة العربية اإلسالمية والمسيحية.

لكن اتهام "إسرائيل" لم يقنع كثي ار من الفلسطينيين ،الذي طوالبوا السولطة الفلسوطينية بتوضويحات حوول

كيفيووة تس وريب العقووار ،خصوص وا أن السوولطة توودخلت لمنووع تمليووك العقووار سووابقا للمعووارض الفلسووطيني

فادي السالمين ،وحجزت أمواله التي ُجهزت لشراء العقار من ةل جوودة ،واتهموت السوالمين بعنوه كوان
ينوووي تسوريبه ،ثووم تووم بيووع العقووار ،حسووب وثووائق إسورائيلية ،لشووخص يوودعى خالوود العطوواري قبوول أن يووتم
تسريب المنزل للمستوطنين .وشن السالمين هجوم ا كبي ار على قادة السلطة ،واتهمهوم بالمسواعدة علوى

تسريب العقار عبر العطاري ،الذي نفى ذلك ثم اختفى.

وتووم ش وراء العقووار موون ةل جووودة بمليووونين ونصووف المليووون دوالر ،وال يعوورف ثموون بيعووه للمسووتوطنين.
وانقسم الفلسطينيون حول القضية ،ووزعوا الكثير من االتهامات عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وطالووب حوواتم عبوود القووادر ،وزيوور القوودس السووابق ،الحكومووة الفلسووطينية بتشووكيل لجنووة تحقيووق مهنيووة
ومس ووتقلة لتقص ووي الحق ووائق ،بش ووعن تسو وريب عق ووار ةل ج ووودة ف ووي الق وودس .وق ووال ح وواتم عب وود الق ووادر "إن

الصوومت الغريووب والعجيووب الووذي تلوووذ بووه األجهوزة الرسوومية الفلسووطينية حووول هووذه القضووية ،أثووار لغطو ا
لواشاعات وأقاويل خطيرة في الشارع الفلسطيني ليس في مصلحة السلطة الفلسطينية السكوت عنها".

الشرق األوسط ،لندن2018/10/10 ،
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 .3الحكومة الفلسطينية تستنكر "الصفقات المشبوهة" لفصل قطاع غزة
رام هللا :ج و وودد مجل و ووس ال و وووزراء الفلس و ووطيني ،خ و ووالل جلس و ووته األس و ووبوعية الت و ووي عق و وودها ،ي و وووم الثالث و وواء
 ،2018/10/9ف ووي رام هللا ،برئاس ووة ارم ووي الحم وود هللا ،دع وووة جمي ووع األطو وراف إل ووى التحل ووي بالمس ووؤولية
والجرأة الوطنية أمام الشعب الفلسطيني ،لوالى بذل جهود صادقة ودون تعخير لتجواوز كافوة الصوعاب،

لوانجوواز تطلعووات الشووعب الفلسووطيني وطموحاتووه بإنهوواء االنقسووام ،وتحقيووق المصووالحة الوطنيووة ،لواعووادة

اللحمة للوطن ومؤسساته.

وأعرب المجلس عن بالغ استنكاره ورفضه المطلق ،لمحاوالت حورف األنظوار عون المسوؤولية الحقيقيوة

لمعانوواة الشووعب الفلسووطيني فووي قطوواع غ وزة ،بهوودف إربوواك ال ورأي العووام ،ولحملووة التضووليل واالفت وراءات
المزعومووة التووي تب ورال االحووتالل موون المسووؤولية عوون معانوواة الشووعب الفلسووطيني فووي القطوواع ،وتتجوواوز
االنقالب األسود الذي قامت به حركة حماس ،وفرض سيطرتها على قطاع غزة ،بكل ما صاحبه من

إجراءات طالت كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن ،وتسببت في معاناة الشعب الفلسوطيني فوي

قطاع غزة ،ومن مخاطر جسيمة على مشروعنا الوطني.

وجدد المجلس التعكيد على أن الحكومة وبالرغم مما وضع أمامها من عراقيل ،إال أنها تواصول تحمول
مسووؤولياتها كافووة ،وتحوورص علووى حشوود التمويوول وتنفيووذ المشوواريع التنمويووة فيووه .وجوودد المجلووس رفضووه

المطلووق لكافووة المشوواريع المشووبوهة ،والحووديق عوون الحلووول المرحليووة وخلووق أجسووام موازيووة ومحوواوالت

االلتفاف على الشرعية الفلسطينية ،وذلك حفاظوا علوى وحودة الووطن ،وقطوع الطريوق أموام المخططوات
الساعية إلى فصل قطاع غزة ،وتصفية القضية الفلسطينية ،وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/9 ،

 .4مجدالني يتنقد إرسال قطر شاحنات وقود لمحطات كهرباء غزة ...ويتهمها بتعزيز االنقسام
قال عضوو اللجنوة التنفيذيوة لمنظموة التحريور الفلسوطينية ،األموين العوام لجبهوة النضوال الشوعبي ،أحمود
مجدالني ،إن الخطوة القطرية بإرسال شاحنات وقوود لمحطوة الطاقوة الكهربائيوة فوي غوزة ،التوي جواءت

دون توافوق موع الحكومووة الفلسوطينية ،هوي محاولووة لتمويول حركوة حموواس بشوكل غيور رسوومي فوي غوزة.
وأضاف مجدالني لو"الوطنية" ،الدور القطري منذ البدايوة لوم يكون نزيهو ا وحريصو ا فعوالا علوى المصوالحة

الفلسطينية ،بقدر ما هوو حوريص علوى تعزيوز االنقسوام واالنتقوال بوه إلوى االنفصوال" .وتوابع "إذا كانوت
قطوور حريصووة علووى الوضووع الفلسووطيني وعلووى شووعبنا فووي غوزة ،يجووب أن يكووون لهووا إسووهام حقيقووي فووي

معالجة االنقسام ووصوالا لمصالحة حقيقية ،وليس تشجيع حماس على االنقسام وتمويلها".

الخليج ،الشارقة2018/10/10 ،
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 .5اإلذاعة اإلسرائيلية :السلطة الفلسطينية مارست ضغوطاً من أجل عدم نقل الوقود لغزة

رام هللا :قالووت اإلذاعووة العامووة اإلس ورائيلية إن السوولطة الفلسووطينية مارسووت ضووغوط ا علووى شووركة "بوواز"
اإلسرائيلية ،التي ستزود قطاع غوزة بالسووالر بتمويول قطوري ،مون أجول عودم نقلوه لصوالح محطوة توليود

كهربواء غوزة .وأضوافت ،أن السوولطة تورفض ذلوك ،ألن التمويول القطووري بمبلوغ عشورة ماليوين دوالر ،لووم
يمر من خاللها.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/10 ،

 .6عباس يؤكد لعون أهمية مواجهة المرحلة المقبلة بخطوات تنسيقية
بيروت :سلم السفير الفلسطيني لود لبنوان أشورف دبوور ،يووم الثالثواء  ،2018/10/9رسوالة خطيوة مون
الورئيس محمووود عبوواس ،إلووى نظيوره اللبنوواني العموواد ميشووال عووون .كمووا تسوولم دبووور ،رسووالة خطيووة موون
عون ،إلى عباس تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة الرابعوة للقموة العربيوة التنمويوة االقتصوادية التوي

ستعقد في بيروت في .2019/1/20

وأكد عباس متانة العالقات التاريخيوة والثابتوة التوي توربط الشوعبين الفلسوطيني واللبنواني ،وأهميوة العمول

العربووي المشووترك لمواجهووة المخوواطر التووي باتووت تهوودد القضووية الفلسووطينية والقضووايا العربيووة برمتهووا.

وق ووال" :رغ ووم األوض وواع الص ووعبة والمعق وودة الت ووي تعيش ووها منطقتن ووا ،إال أن األم وول ب ووالتحرر واالس ووتقالل

والسالم يبقى هاجسنا األكبر" .وأضاف" :إضافة إلى ما يجمعنا من روابوط قوميوة ،فإننوا نعواني لوايواكم
من واقوع اسوتمرار االحوتالل اإلسورائيلي منوذ عوام  1967ألرضونا الفلسوطينية والجووالن السووري ،إضوافة

إلووى جووزء موون أ ارضووي لبنووان الشووقيق" .وشوودد عبوواس علووى أهميووة مواجهووة المرحلووة المقبلووة موون خووالل
خطوات تنسيقية تخدم القضايا العربية العادلة.

من جانبه ،حمل عون ،دبور ،تحياته إلى عباس وتعكيده على العمل الدائم من أجل إيجاد حل عوادل
للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ،ألنها تشكل المودخل الصوحيح لتحقيوق السوالم العوادل والشوامل فوي

المنطقة بعسرها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/9 ،

 .7الحساينة :إنجاز مشاريع طرق الضفة بأكثر من  189مليون شيكل بالسنوات األربع األخيرة
رام هللا :قال وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسوطيني مفيود الحسواينة ،يووم الثالثواء  ،2018/10/9إن
و ازرة األشووغال العامووة واإلسووكان ،نفووذت مجموعووة موون مشوواريع الطوورق فووي مختلووف محافظووات الضووفة

التاريخ :األربعاء 2018/10/10

العدد4758 :

ص

7

الغربيووة ،فووي الفتورة مووا بووين أع ووام  ،2018-2014بقيمووة  189,850,00مليووون شوويكل ،بتمويوول ذاتووي موون
الحكومة .وأضاف الحساينة" :نسعى من خالل الو ازرة بشكل دؤوب للنهوض بواقع البنيوة التحتيوة عون
طريق قطاعي الطرق واإلسكان ،اللذين يشكالن ركيزة أساسية للنهوض بالدولة على أسس متينة رغوم
مووا يواجهن ووا م وون ص ووعوبات" ،مش ووي ار إل ووى أن األعو ووام القادمووة ستش ووهد تط ووو ار جدي وودا فيم ووا يخ ووص ه ووذه
القطاعات الحيوية ،التي تعتبر بوابة فلسطين نحو التنمية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/9 ،

 .8وزير الصحة :إعفاء مرضى غزة من التأمين الصحي يقابله تقاضي حماس األموال منهم
رام هللا :أك وود وزي وور الص ووحة الفلس ووطيني جو وواد عو وواد ،تكام وول جه ووود ال ووو ازرة م وون أج وول تط وووير القط وواع

الصو ووحي ،مشو ووي ار إلو ووى العمو وول مو وون أجو وول تو وووطين الخدمو ووة وخفو ووض فو وواتورة العو ووال الخو ووارجي ،لوانشو وواء

مستشووفيات ووحوودات عالجيووة جديوودة كغسوويل الكلووى وز ارعووة الكبوود .وأشووار ع وواد ،فووي حووديق لبرنووام

"ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين ،إلى برنام التطعيم الذي يغطي نسبة  ،%100موا أد إلوى تودني
األمراض في فلسطين ،وقال" :إن برنام التطعيم ال يقتصر على المستشفيات والمراكز الحكومية بول

تزود وكالة الغوق بالتطعيمات ،للحفاظ على المعايير الصحية في غزة".

وقووال عوواد "إن و ازرة الصووحة تقوووم بواجبهووا الكاموول تجوواه أهلنووا فووي قطوواع غوزة ،فوونحن موون حووافظ علووى

المعووايير الصووحية فووي غوزة ،وحافظنووا علووى هووذا القطوواع موون عوودم االنهيووار" ،موضووحا أن الووو ازرة توودفع

فاتورة دائرة العال الخارجي للقطاع والتي بلغت قيمتها العوام الماضوي  360مليوون شويكل .وأكود عوواد

عدم تلقي أي إيرادات في قطاع غزة ،مذك ار بقرار الرئيس قبل أعوام بإعفاء أهل قطاع غوزة مون رسووم

التعمين الصحي ،أو أي رسوم تؤخذ ،إال أن حماس تتقاضى الرسوم من المواطنين ،مشي ار إلى إرسال

شبكات للقلب مجانية للقطاع ،إال أن حماس تتقاضى من المواطن ما بين  1500-1000شيكل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/9 ،

 .9المالكي :فلسطين تمد يد العون إلندونيسيا في مواجهة اآلثار المدمرة للزلزال والتسونامي
رام هللا :قال وزير الخارجية والمغتوربين الفلسوطيني ريواض الموالكي إن دولوة فلسوطين سوتقدم المسواعدة
الالزمووة إلندونيسوويا بعوود تعوورض سوواحل جزي ورة سوالويسووي لزل وزال موودمر بلغووت قوتووه  7.5درجووة تبعووه

تسونامي كبير أود بحياة أكثر من  1,570شخصا حتى اللحظة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/9 ،
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 .01ماهر صالح :مبشرات إلنهاء حصار غزة الخانق
إسطنبول :أكد ماهر صالح ،قائد حركة "حماس" في الخار  ،وجود مبشرات للوصول إلى حلول
لالنتهاء من حالة الحصار الخانق على قطاع غزة ،مع استمرار الجهود العربية والدولية ،مشددا على
أن "قضية القدس واألقصى هي العنوان الوحيد الذي يمكن أن تجتمع عليه األمة في مواجهة العدو

الحقيقي لها" .وعد صالح في مقابلة شاملة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" ،نجاح الجهود القطرية
بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء بغزة بالتعاون مع المنظمات الدولية أحد المبشرات ،مشددا على

ضرورة استمرار الضغط على االحتالل لكي تستمر هذه الجهود.

وأكد استمرار الجهود المصرية حالي ا للوصول إلى اتفاق تهدئة في غزة؛ من باب المصالحة أوالا ،وهو

األمر الذي ال يزال متعث ار ،بسبب المواقف المتشددة من حركة فتح.

ورغم أن القيادي الفلسطيني أشار إلى أن المشهد اليوم في خطر شديد ،خاصة مع حالة الضعف

التي تعتري أمتنا العربية واإلسالمية؛ إال أنه أكد أن نافذة األمل مفتوحة ،مبديا ثقته أن الحصار
سيكسر ،وأن االحتالل سيندحر ،وتتحرر األرض ،ويعود الفلسطينيون إلى بالدهم ،وتقوم الدولة

الفلسطينية.

وأكد أن القدس ومواجهة االستيطان يشكالن أولوية لحركته ،موضحا أنها تبذل داخل فلسطين

وخارجها ،بالدم والمقاومة ،والمال ،وتسخير العالقات والحراك السياسي ،والضخ اإلعالمي ،واإلنتا

الثقافي ،والجهود ضد االستيطان والجدار والتهويد ،وتوعية األمة اإلسالمية جمعاء بخطورة ما يجر

في القدس من تهويد وما يتعرض له المسجد األقصى من انتهاكات.

وشدد على أن غزة هي مركز ثقل المقاومة ،والقدس هي بطاقة الشرف وأسس الصراع ،والضفة هي
محور الصراع االستراتيجي ومستقبل القضية ،والخار هو منطلق التحرير والعودة ،وصاحب السهم

األوفر في الدعم والمساندة والمشاركة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/9 ،

 .00حماس :حكومة الحمد هللا تحاول التغطية على دورها األساسي في حصار غزة
قال الناطق باسم حركة حماس ،فوزي برهوم إن ما ورد في بيان حكومة الحمد هللا في جلسة الثالثاء
2018/10/9م والخاص بقطاع غزة تحديدا تكرار لسياسة الكذب والخداع الذي تمارسه هذه الحكومة
للرأي العام .وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن الحكومة تحاول التغطية على دورها األساسي في
حصار قطاع غزة والتلذذ على عذابات أهلنا في القطاع وتحريض االحتالل على استمرار الحصار.
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ونوه إلى أن دور الحكومة الالمسؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل قطاع غزة
وتهديداتها لشركات نقل وقود المنحة القطرية أكبر دليل على دورها المشين في ضرب عوامل

ومقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة مخططات االحتالل .وأكد برهوم أن حكومة الحمد هللا لم
تعد مؤهلة وطني ا وال مهني ا في إدارة الشعن الفلسطيني ولم تعد أمينة على مقدرات شعبنا .وشدد على

أن الحل األمثل هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كافة في خدمة كل أبناء شعبنا
على ٍ
حد سواء.

موقع حركة حماس2018/10/9 ،

 .02فتح :أفعال حماس وشركائها وممارساتهم تدلل على أنهم يجرون قضيتنا نحو المجهول
رام هللا :قالت حركة فتح ،إن شعبنا الفلسطيني سيتصد

لكل ما يحاك اآلن في الظالم ،والذي ال

هدف من ورائه سو فصل قطاع عزة عن الوطن وتطبيق خطة العار التي وضعها نتنياهو ويعمل

على تسويقها الصهاينة جرنبالت وكوشنير باسم اإلدارة األمريكية .وقال رئيس المكتب اإلعالمي في
مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب ،في بيان للمفوضية ،يوم الثالثاء ،إن كل أفعال حركة

حماس وشركائها وممارساتهم على األرض تدلل على أنهم يجرون قضيتنا نحو المجهول ،وذلك من
خالل إفقادها الصفة السياسية لتصبح قضية إنسانية محصورة بمطالب يومية ال تتعد حدود تحسين

الوضع اإلنساني ألهلنا في غزة ،وهو ما يهدف بشكل متعمد إلى تجاهل الحقيقة الثابتة التي ناصل

شعبنا لترسيخها قرن ا كامالا وقدم من أجلها قوافل الشهداء والجرحى واألسر  ،وهي أن قضيتنا قضية
سياسية بحتة وأن هدفنا هو تجسيد االستقالل الوطني الفلسطيني على ترابنا الوطني وليس مجرد

مشكلة توفير تيار كهربائي أو مساعدات إنسانية تتعامل مع شعبنا كمتسولين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2018/10/9 ،

" .03الديموقراطية" :سالح المقاومة خارج الحوارات
غزة  -نور الدين صالح :شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،طالل
أبو ظريفة ،على رفض الفصائل الفلسطينية أن تشمل أي حوارات أو نقاشات داخلية الحديق عن

سالح المقاومة في غزة .وقال أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"" :يجب أال تشمل أي
مفاوضات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية لوانهاء االنقسام سالح المقاومة ،فهو خار إطار الحسابات"،

مشي ار إلى أن "تنظيم" سالح المقاومة "يكون من خالل جبهة مقاومة موحدة وغرفة عمليات مشتركة".
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وأوضح أبو ظريفة أن اتفاقي المصالحة  2011و 2017اشتمال على تصور لكيفية معالجة موضوع
األمن والسالح ،قائالا" :ال أحد يختلف على وحدانية سالح األمن ووظيفته في حماية المواطن
والقانون".

وأكد أن "سالح المقاومة مكفول واستمد شرعيته من التضحيات ،لذلك يمكن تنظيمه من خالل جبهة

مقاومة وغرفة عمليات مشتركة ،التخاذ قرار الحرب والسلم والدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وشدد أبو ظريفة على ضرورة "تغليب" المصلحة الوطنية على أي حسابات أخر  ،في ظل حجم

التحديات وصعوبة مواجهتها من دون تجميع عناصر القوة الفلسطينية ،كما قال.

فلسطين أون الين2018/10/9 ،

" .04الجهاد" :ال يعقل أن يكون التمكين موضوع تسلم واستالم وكأننا أمام طرف ليس له أي وجود
غزة  -نبيل سنونو :قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د .وليد القططي" :إن

حكومة رام الحمد هللا ،تنصلت من مسؤولياتها الوطنية واإلدارية في قطاع غزة ألسباب تعود النعدام
اإلرادة السياسية في إنهاء االنقسام ،وتوحيد المرجعيات الحكومية واإلدارية في القطاع والضفة

الغربية".

ويصف في حديق مع صحيفة "فلسطين" ،اإلجراءات العقابية ضد غزة بعنها نه خطع في التعامل

يقوم على فرضية أنه كلما فُرضت عقوبات على الشعب في القطاع فإنه سيسلم بشروط السلطة ،لكن
المحاصر والمرابط والمقاوم على أرضه،
الحقيقة أن هذه العقوبات كنه وأسلوب تعامل مع الشعب
َ
فيها نوع من االستهانة بنضال هذا الشعب وصموده ،وهي نه سياسي خطع يقوم على الفرضية

الخطع المذكورة .ويوضح أن االعتقاد بعن الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة سيؤدي في
النهاية إلى الموافقة على شروط السلطة ثبت خطؤه بعد سنة ونصف من فرض العقوبات.

وعما تسميه السلطة "سالحا شرعيا واحدا" في القطاع ،يقول القططي :إذا تحدثنا عن السالح

الشرعي الواحد فلنعد إلى األصل ،ففي مرحلة التحرر الوطني يكون سالح المقاومة هو السالح
الشرعي األهم ،أما إذا تحدثنا عن شرعية سالح الشرطة فهو يكون لضبط األمن واالستقرار في

المجتمع الفلسطيني وتطبيق سيادة القانون ومواجهة اللصوص وقطاع الطرق.

ويوضح أن التمكين للحكومة يكون بالتوافق حسب المرجعيات التي تم االتفاق عليها كاتفاق القاهرة

 2011وتفاهمات بيروت  ،2017مردفا" :ال يعقل أن يكون التمكين موضوع تسلم واستالم وكعننا أمام
تسلم صالحيات من طرف ليس له أي وجود في قطاع غزة".
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" .05الغد" :العديد من الملفات ما تزال موضع جدل وخالف بين فتح وحماس بدون حل حتى اآلن
عمان  -نادية سعد الدين :تعثرت خطوات المصالحة الفلسطينية ،مؤخرا ،بدون أن تسفر الجهود
المصرية الحثيثة في تحقيقها ،إزاء الخالفات العالقة بين حركتي "فتح" و"حماس" ،مما يجعل مصير

هذا الملف الشائك قيد المجهول ،وسط نفي مصري تحويله إلى الجامعة العربية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع ،لو"الغد" ،إن "جهود القاهرة الدؤوبة في الفترة األخيرة لم تسهم في جسر
هوة الخالف العميقة بين الطرفين ،في ظل وجود ملفات عالقة يتصدرها قضيتي موظفي قطاع غزة،

وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتسلم مسؤولياتها في القطاع" .وأضاف نفس المصدر إن "هناك
ملفات خالفية أخر ال تقل أهمية؛ تتمثل في األجهزة األمنية ،وسالح المقاومة ،ومنظمة التحرير،

والتي ال تزال موضع جدل وخالف بين "فتح" و"حماس" ،بدون حل حتى اآلن".

ونوه إلى أن "الجهود المصرية متواصلة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الضرورية لمواجهة

المخطط األمريكي  -اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".

الغد ،عمان2018/10/10 ،

 .06حماس تنتقد انعقاد "المركزي" بدون توافق وطني
عمان -نادية سعد الدين :قال الناطق باسم حركة "حماس" ،عبد اللطيف القانوع ،إن "قرار انعقاد
المجلس المركزي الفلسطيني تم "من دون توافق وطني" ،بما يعد "تعزي از لالنقسام الداخلي".

وأضاف إن "انعقاد المجلس المركزي من دون توافق أمر يرسخ االنقسام ويعزز االنفصال" ،معتب ار أن
اجتماعات "المركزي" ،برأيه" ،ال قيمة لها بسبب فقدانها للتوافق الوطني ،والتعويل على مجالس

ومؤسسات فاقدة للشرعية لن يخدم المصلحة الفلسطينية".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ،سليم الزعنون ،أعلن أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير

سينعقد يومي  28و 29من الشهر الجاري في مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة.

الغد ،عمان2018/10/10 ،

 .07قيس عبد الكريم :السلطة لم تلتزم بإنهاء اإلجراءات العقابية على غزة
رام هللا -نبيل سنونو :أكد نائب األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،قيس عبد الكريم،
أن إجراءات حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد هلل تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة وغيرها" ،أدت

إلى مزيد من التعقيد" .وشدد لصحيفة "فلسطين" على أن هذه اإلجراءات غير مبررة ،وأنها تزيد من
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معاناة المواطنين في قطاع غزة ،الفتا إلى أن السلطة لم تلتزم بإنهاء اإلجراءات العقابية .وتحدق
عن جهود مصرية الستئناف مسيرة المصالحة ،مؤكدا ضرورة تنفيذ االتفاقات التي تم التوقيع عليها

كاملة بدءا من اتفاق  2011وانتهاء باتفاق  2017على قاعدة تمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية
تقود نحو انتخابات عامة لحل الخالفات لوانجاز الوحدة الوطنية في إطار السلطة وأيض ا منظمة

التحرير.

فلسطين أون الين2018/10/9 ،

 .08موقع "واال" :نخبة حماس قادرة على دخول السياج الفاصل بسهولة
غزة – الرأي :قال الخبير العسكري اإلسرائيلي أمير بوخبوط إن الردع على حدود قطاع غزة موجود
ولكنه يتآكل شيئا فشيئا .وبين بوخبوط وفق موقع واال العبري إنه شاهد األضرار التي لحقت بالسيا

الفاصل شمال قطاع غزة يوم أمس ،معتب ار أن حماس لو أرسلت فرقة من النخبة التابعة لها،

فستجتاز السياح بسهولة .و أر

أن بإمكان قوات حماس دخول السيا بفترة قصيرة والوصول إلى

"كيبوتس زيكيم" .وأضاف :هذا يعني أن حماس لم تتخذ قرار بعد بشن هجوم داخل المنطقة".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2018/10/9 ،

 .09خبير إسرائيلي :حماس تخوض حرباً إلكترونية ضد "إسرائيل" عبر اإلنترنت ومواقع التواصل

عربي - 21عدنان أبو عامر :قال خبير إسرائيلي إن "حماس تخوض حربا إلكترونية ضد إسرائيل
عبر شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ،رغم أن قدراتها في هذا المجال متواضعة ،وال

تحدق أض ار ار كبيرة ضد إسرائيل .وأضاف الكاتب في موقع "نيوز ون" اإلخباري عومر دوستري

(خبير السياسة الخارجية في معهد القدس لألبحاق االستراتيجية) ،في تقرير ترجمته "عربي "21أن
"حماس استثمرت خالل العقد األخير الكثير من المقدرات المالية والمعدات إلقامة هذه المنظومة

التقنية ،في محاولة منها لجمع معلومات استخبارية عن جنود الجيخ اإلسرائيلي".

وأوضح أنه "في  2017كشفت أجهزة األمن اإلسرائيلية عن مجاالت الحرب التكنولوجية التي تشنها
حماس ضد إسرائيل ،وتتركز في أربعة مجاالت أساسية:

-1التشويه " "Defacementمن خالل اختراق مواقع إنترنت إسرائيلية ،لوانتا دعاية مضادة ،تشمل
بق رسائل هجومية للمنظمة ،وتتركز في توجيه حرب نفسية والضرر الذي تسببه متواضع.

-2تخريب منظومة الطرف اآلخر " ،"DNSوتتعلق بتنفيذ هجمات ضد الجهة المستهدفة ،وفي هذه
الحالة تستطيع حماس السطو على معلومات من األجهزة المستهدفة.
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-3هجوم لتعطيل األجهزة المستهدفة " ،"DDosوبذلك تنجح الهجمات في تعطيل األجهزة المستهدفة،
وتتسبب بتعطيل حياة المستخدمين ،لكنها ال تسفر عن أضرار كبيرة ،مثل مواقع البنوك وشركات

التعمين ومواقع تجارية ،وشركات الهواتف المحمولة والتلفزيونات.

-4الخداع " "Phishingبهدف الحصول على أموال من شخص معين ،من خالل إرسال طلبات

محددة عبر البريد اإللكتروني ،ويكفي أن يستجيب عدد قليل من المخاطبين حتى يتم الحصول على
مبالغ كبيرة ،خاصة إن كان الهدف شخصية تجارية أو عسكرية أو سياسية.

وختم بالقول إن "حماس معنية بتطوير قدراتها التقنية في هذا المجال انطالقا من رغبتها بجسر الهوة

بين قدراتها العسكرية مع إسرائيل ،وقد تتسبب على المد

البعيد بالحصول على معلومات

استراتيجية تعمل على استنزاف إسرائيل ،دون أن تدفع الحركة أثمانا على هذه الهجمات ،ومع ذلك

فإن هذا الواقع قد يتغير بسرعة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية على مستو العالم".

موقع "عربي 2018/10/10 ،"21

 .21جيش االحتالل اإلسرائيلي يفرض قيوداً على استخدام جنوده لشبكات التواصل االجتماعي

القدس المحتلة :فرض جيخ االحتالل اإلسرائيلي ،قيودا على استخدام جنوده لشبكات التواصل
االجتماعي وخاصةا موقعي "فيسبوك" و"تويتر" ،وفق وسائل إعالم محلية.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ،في عددها الصادر اليوم الثالثاء ،إن الجيخ نشر تعليمات

"استخدام الجنود لشبكات التواصل" .وأشارت إلى أنه بموجب التعليمات "يمنع الجنود من نشر
تعليقات سياسية أو أمنية على اإلنترنت ،والتعليق على صفحات السياسيين أو األحزاب السياسية،

ونشر إعجاب بسياسيين أو حفظ معلومات على الشبكة اإللكترونية".

وتابعت "تنص التعليمات على أن الهدف منها هو ...الحاجة إلى الحفاظ على السالمة الشخصية

لجنود الجيخ اإلسرائيلي" .وأضافت "أوضح الجيخ اإلسرائيلي ،أن قرار نشر أمر جديد صدر لعدة
أسباب ،أولها الحفاظ على أمن المعلومات ،في ضوء المحاوالت المتكررة من منظمات مثل حماس،
الستخ ار المعلومات من هواتف الجنود واالتصال بهم".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/9 ،

 .20نتنياهو :نسعى للتوصل لحل يمنع حرباً على جبهة قطاع غزة

القدس المحتلة :قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،يوم الثالثاء :إنه يسعى
للتوصل إلى حل؛ منع ا الندالع حرب جديدة على جبهة قطاع غزة ،على حد زعمه .وأضاف نتنياهو
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خالل مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر يوم الثالثاء أن "الحكومة اإلسرائيلية تواصل مساعيها مع
الفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل فيما يتعلق بقطاع غزة".

وواصل حديثه قائالا" :نحاول التوصل إلى حل يعيد الهدوء واألمن لسكان غالف غزة .الجانب

الفلسطيني حذر وأعتقد أنهم يفهمون عواقب اشتعال األمور ،وأنه في حال حدوق ذلك فسيدفعون

الثمن باهظا جدا .ال نريد استمرار اشتعال األمور على نار هادئة ونصر على إنهاء هذا الوضع".

وفيما يتعلق بمساعي رئيس السلطة محمود عباس لمواصلة العقوبات على قطاع غزة ،قال نتنياهو:

"عباس يخنقهم (الفلسطينيين في قطاع غزة) اقتصادي ا ،وبالتالي فهم يقومون بالهجوم الجزئي على
(إسرائيل) ،ونحن ال نقف مكتوفي األيدي .هناك جهود ومحاوالت للتوصل إلى حل عملي ،وأعتقد

أنه يجب القيام بذلك".

وحول تردده في الهجوم على قطاع غزة ،قال نتنياهو :إنه ال يتردد في القيام بحرب ما دام ال يوجد

خيار ةخر ،وأنه ما دام هنالك أمل في التوصل إلى حل فيجب استنفاده حتى النهاية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/9 ،

 .22نتنياهو :سنواصل قصف سورية بالرغم من تسلمها صواريخ أس ..300-ومنع التموضع اإليراني

ذكرت القدس ،القدس ،2018/10/9 ،من رام هللا ،أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن

أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف خالل اجتماع في القدس الثالثاء بعن الدولة
العبرية ستواصل ضرب األهداف المعادية في سورية ،رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة

صواريخ أس 300-المتطورة للدفاع الجوي.

وقال نتنياهو خالل مؤتمر صحافي إنه أبلغ ةكيموف بعن إسرائيل ستواصل تصديها لما وصفه

بمحاوالت إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لوارسال أسلحة متطورة إلى حزب هللا

اللبناني.

وأضاف إنه رغم تسليم موسكو منظومة أس 300-للجيخ السوري ،إال أن الدولة العبرية ،وانطالق ا
من مبدأ "الدفاع عن النفس" ،ملتزمة مواصلة "نشاطها /المشروع /في سورية ضد إيران وأتباعها

الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".

وأكد نتنياهو الذي التقى ةكيموف على هامخ اجتماعات لجنة اقتصادية ثنائية ،إنه يعتقد أن الخالف

الحالي مع موسكو سيحل .وقال "أعتقد أنه بالمنطق والنوايا الحسنة نستطيع أن نتوصل إلى حل
سيسمح بمواصلة التنسيق الجيد بين الجيشين الروسي واالسرائيلي".
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وأضافت الحياة ،لندن ،2018/10/10 ،أن نتنياهو أعلن أنه سيؤكد خالل لقائه مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،على أهمية التنسيق األمني في سورية وعلى عزم تل أبيب مواصلة تحركها ضد
التموضع اإليراني في سورية .وقال نتنياهو في تصريح أمس" :إسرائيل تر ما يحدق اليوم في

الطرف اآلخر من الحدود" ،مشي ار إلى "المحاوالت اإلي ارنية للتموضع عسكري ا والعدوان الذي يمارسه
اإلرهابيون المتشددون".

وزاد" :هناك محاوالت مستمرة من قبل إيران وحزب هللا لتشكيل قوة ستعمل ضد الجوالن والجليل.

نحن نحبط ذلك وطالما كان األمر منوط ا به سنواصل إحباط ذلك ،سنواصل التحرك بحزم ضد

المحاوالت اإليرانية لفتح جبهة أخر ضدنا في الجوالن وفي سورية وسنتحرك ضد محاوالتها تحويل
أسلحة فتاكة إلى حزب هللا في لبنان" .وزاد نتنياهو" :سعتحدق عن هذه األمور مع الرئيس الروسي،

خالل لقائي المرتقب معه .قررت مع الرئيس بوتين إجراء تنسيق أمني يحظى بعهمية بالغة بالنسبة

للجيشين اإلسرائيلي والروسي وأقمنا معا عالقات طيبة" ،مضيفا" :أعلم أن الرئيس بوتين يفهم التزامي
بعمن إسرائيل وأعلم أنه يفهم أيض ا األهمية التي أوليها ونوليها جميع ا لهضبة الجوالن وللتراق

اليهودي".

" .23إسرائيل" تشترط لدخول طالبة فلسطينية اعتذارها عن دعم حركة المقاطعة!
تل أبيب :اشترطت الحكومة اإلسرائيلية ،للسماح لطالبة فلسطينية تحمل جواز سفر أمريكيا ،الدخول
إلى إسرائيل ،إعالنها صراحة أسفها على دعم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات منها.

وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان ،في تغريدة على حسابه في "تويتر" ،صباح اليوم،

"أعلنت هذا الصباح ،بالتنسيق مع وزير الداخلية أرييه درعي ،أنه إذا قدمت ال ار قاسم ،بيان ا واضح ا
وصريحا بعنها أخطعت في الماضي ،وتعتقد اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها ( ،)BDSكان خطع وأم ار غير شرعي ،وأنها تعسف لواليتها السابقة في
رئاسة فرع في منظمة المقاطعة ،فإننا سنتراجع عن ق اررنا فيما يتعلق بدخولها إلى إسرائيل".

واألسبوع الماضي ،منعت السلطات اإلسرائيلية ال ار قاسم ،من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار "بن

غوريون" ،قرب تل أبيب ،رغم حيازتها على تعشيرة طالب من القنصلية اإلسرائيلية في مدينة ميامي

األمريكية.
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 .24خبراء إسرائيليون :لماذا أوقف الجيش اإلسرائيلي التغطية الصحفية لمسيرات العودة؟
عدنان أبو عامر :نقلت صحيفة معاريف عن خبراء عسكريين إسرائيليين أن مسعلة اقتحام
الفلسطينيين في قطاع غزة للجدار الحدودي باتت مسعلة وقت ليس أكثر ،بحيق يقومون بالركض

داخل إسرائيل.

وقال الخبراء ،في حوار إذاعي ترجمته "عربي ،"21إن الناطق العسكري باسم الجيخ اإلسرائيلي
يخفي عن الرأي العام حوادق اختراق الحدود وانتهاك السيادة التي تشهدها مناطق شمال قطاع غزة،

رغم أن شبكة اإلنترنت تغص يوميا بمشاهد إحراق اإلطارات المطاطية ،ومواجهات صعبة مع
الجيخ في تلك المناطق".

يوسي يهوشاع ،الخبير العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت ،قال إن "المشاهد التي تصل عبر

شبكات التواصل ومواقع اإلنترنت اإلخبارية تشير إلى نجاح عشرات الفلسطينيين من شمال القطاع

باقتحام م واقع الجيخ ،وتفجيرها ،والدخول إلى منطقة زيكيم الساحلية ،مع أن هذه الحوادق كان
يمكن أن تنتهي باقتحام تجمع استيطاني ،أو اختطاف جندي".

وأضاف أنه "بعد مرور قرابة شهرين على الهدوء في منطقة الحدود مع غزة ،لكن الشهر األخير شهد

ارتفاعا ملحوظا في حجم وقوة األحداق على الجدار ،والغريب أن األوساط العسكرية اإلسرائيلية
ترفض الحديق عن ذلك ،وتفضل التكتم عنها".

وأوضح يهوشاع أن "إخفاء المعلومات الميدانية عما يحصل على حدود غزة يعتي من جهات عليا

في الدولة ،سواء الحكومة أو الجيخ ،ألنه من الواضح أننا أمام عملية إخفاء لما تشهده منطقة
الحدود ،والناطق العسكري اإلسرائيلي ال يتحدق إطالقا عن المواجهات الدائرة هناك ،ويبدو أننا أمام
سياسة جديدة من اآلن ،بعد أن شهدت المرحلة السابقة توافدا دوريا للمراسلين العسكريين والميدانيين،

والدخول في منطقة المواجهات بجانب القناصة ،حيق يوجد خط المواجهات األول".

وأشار إلى أنه "حين أراد الجيخ اإلسرائيلي إبالغ العالم بما يحصل على حدود غزة ،كان يسمح

بقدوم هؤالء المراسلين ،لكن اليوم ال يسمح الجيخ لنا بالوصول لمنطقة الحدود مع غزة ،ألنه يعلن
عنها منطقة عسكرية مغلقة ،ويرفض أن نبق تقاريرنا من هناك ،ويبدو أننا أمام توصية من جهات

عليا في الدولة ،صحيح أنني ال أملك دليال أو برهانا على ذلك ،لكني أفهم كيف تسير األمور".

وقال تال ليف-رام ،المحلل العسكري في صحيفة معاريف ،إنها "أصبحت مسعلة وقت أن ينجح
الفلسطينيون باقتحام الجدار الحدودي مع غزة ،باتجاه داخل إسرائيل ،لكن األسوأ في عالم الردع أن
تقول شيئا ،وتفعل شيئا ةخر ،فليس معقوال أن يتحدق وزير الحرب ليبرمان أننا بعد األعياد سوف

نفعل ضد حماس ،ثم ال نحقق هذا التهديد".
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وأوضح أن "هذا ليس إشكاال عسكريا فقط ،لوانما سياسيا أيضا ،بعد أن باتت حماس من تعمل على
تغيير قوانين اللعبة الدائرة على الحدود اليوم ،وليس إسرائيل التي ال تنفذ سياسة مالئمة للرد على

الحركة".

موقع عربي 2018/10/10 ،21

 .25النيران تواصل التهام مستعمرات االحتالل بمحيط غزة بفعل البالونات والطائرات الورقية
فلسطين المحتلة :قالت وسائل إعالم عبرية إن أربع حرائق اندلعت منذ صباح يوم الثالثاء في
مستعمرات غالف غزة ،حيق استهدفها الشبان الفلسطينيين بالبالونات الحارقة .وأوضحت تلك

الوسائل نقالا عن لجان اإلطفاء التابعة لالحتالل ،أن الحرائق اندلعت في مستعمرات كيسوفيم وبئيري
وغيرها من المستعمرات المحاذية لغزة .وأفادت شرطة االحتالل أن عددا من البالونات الحارقة
سقطت في مستعمرة سديروت قرب القطاع ،حيق أفاد مستوطنون للمواقع العبرية أنهم سمعوا دوي

انفجار في المستعمرة بعد سقوط بالون مفخخ فيها.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/10/9 ،

 .26يدلين يستبعد التوصل التفاق فلسطيني  -إسرائيلي قريباً

لندن :قا ل عاموس يدلين رئيس المعهد اإلسرائيلي لبحوق األمن القومي ،الثالثاء ،إنه "ال توجد
فرصة إلبرام اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،اآلن أو في المستقبل القريب" .وقال يدلين في
معرض حديثه عن مقترح أعده المعهد ،للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،في مقابلة إذاعية ،إن
"المسؤولية عن األمن في الضفة الغربية ،ستبقى بيد الجيخ اإلسرائيلي بموجب كل اتفاق ،تزامنا مع

عروض إسرائيلية اقتصادية للفلسطينيين ،ما يتسنى لهم إقامة دولة فلسطينية بالمستقبل ،إن أرادوا".

وحول قطاع غزة ،لوامكانية إبرام تسوية مع حماس ،عارض عاموس يدلين وهو لواء سابق في جيخ
االحتالل اإلسرائيلي ،رفع الحصار عن غزة "حتى ال يكون ذلك سببا بتقوية حماس ،وعدم تكرار ما

حدق في لبنان".

القدس العربي ،لندن2018/10/10 ،

 .27مؤتمر "كوهيليت" :وزراء إسرائيليون يدافعون عن قانون القومية ويحذرون المحكمة العليا من التدخل
حذرت وزيرة القضاء اإلسرائيلية ،أييليت شاكيد ،صباح يوم الثالثاء ،قضاة المحكمة العليا من التدخل
في قوانين األساس ،وخاصة "قانون القومية" ،بادعاء أن "تدخلهم خطير ومن الممكن أن تؤدي إلى

انهيار أسس الحكم" .وفي خطابها في مؤتمر لمنتد
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قانون أساس من قبل المحكمة العليا هو من قبيل األحالم" .وقالت شاكيد إن "عقيدة التعديل
الدستوري ،غير الدستورية ،وعدا عن كونها من قبيل األحالم ،فإنها خطيرة ..في الديمقراطيات

المحكمة ليست شريكا في الدستور"..

كما تحدثت رئيسة المعارضة ،تسيبي ليفني ،في المؤتمر ،بعد شاكيد ،وقالت إن األخيرة تدعي أنه لم
يتم التوصل إلى إجماع ،مضيفة أنه "كانت هناك لحظة في التاريخ حصل فيها إجماع إسرائيلي،

وهي وثيقة االستقالل" .وبحسبها ،فإن "ما كان جيدا في حينه يجب أن يكون جيدا للحكومة
اإلسرائيلية اليوم ،لواذا كانت الحكومة غير قادرة على اإلشارة إلى ذلك ،فنحن نكون حقا قد فقدنا

الصهيونية".

وتابعت أن "من ال يوافق على وثيقة االستقالل يجب أال ينشغل اآلن بسؤال ما تفعله المحكمة"،

مضيفة أنه "لدينا نقاخ أيضا حول السؤال ما هي الديمقراطية :عندما تدعي وزيرة القضاء أن

الديمقراطية هي سلطة األغلبية هذا يعني أن لدينا مشكلة جوهرية في مفهوم الديمقراطية".

من جهته قال الوزير ياريف ليفين إن الصراع األشد الذي خاضه خالل السنوات التي جرت فيها

محاوالت الدفع بقانون القومية هو الصراع الذي كان يهدف إلى عدم ذكر مصطلح المساواة ومبادال
وثيقة االستقالل.

وبحسبه ،فإنه لو تم إدخال المساواة ووثيقة االستقالل إلى القانون ،فإن المحكمة العليا سوف تستخدم

ذلك لتدعي أن ضرر القانون أكبر من فائدته.

أضاف أنه "إذا كان القضاة يعخذون ،حتى اليوم ،صالحيات ليست لهم إللغاء قوانين ،ويتعلقون

بدون أي رابط بقانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته ،كعساس لصالحياتهم ،فإننا مقبلون على مرحلة
جديدة بمثابة انقالب حقيقي من قبل أقلية على الجمهور وعلى أجهزة الحكم الديمقراطي".

ودعا في هذا السياق قضاة المحكمة العليا إلى رفض االلتماس ضد قانون القومية بشكل قاطع

وفورا.

وفي كلمته قال رئيس الكنيست ،يولي إدلشتاين ،إنه يوجد معارضون كثيرون للقانون وجدوا فيه فاشية

وتعصبا قوميا وعنصرية ،ولكن "الحقيقة معاكسة تماما" ،على حد زعمه.

وتحدق في المؤتمر رئيس الشاباك السابق ،يوفال ديسكين ،الذي قال إن مناحيم بيغين ما كان ليمرر

قانون القومية .وأضاف أن "القانون ال يهدف لتحويل الدولة القومية إلى دولة الشعب اليهودي ،لوانما
إلى تحدي المواطنين غير اليهود .القانون يقترح ،وكعنه حل سحري ،كيفية الحفاظ على دولة إسرائيل

كدولة يهودية ،ويلغي كونها يهودية وديمقراطية ..ال يحافظ هذا القانون على الدولة كيهودية ،لوانما
فقط بواسطة أغلبية يهودية بين النهر والبحر" ،على حد قوله.
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وادعى الوزير السابق ،حاييم رامون ،أن قانون القومية لم يعت إللغاء قانون أساس حرية اإلنسان
وكرامته ،لوانما "إلضافة الجزء اليهودي القومي" .وأضاف أنه "إذا خسرت كتلة الوسط – اليسار

االنتخابات فإن ذلك نتيجة لطمس الحدود بين اليسار الصهيوني واليسار غير الصهيوني ،وسوف

يدفعون ثمنا باهظا في الصناديق".

عرب 2018/10/9 ،48

 .28ليبرمان يدعي :وحدة المستعربين اقتربت من العثور على منفذ عملية "بركان"
تواصل أجهزة االحتالل األمنية مالحقة الشاب أشرف نعالوة من قرية شويكة ،بزعم تنفيذ عملية
إطالق النار في "بركان" ،والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين ،وسط تلميحات إسرائيلية بعن

عملية اعتقاله قد تشهد تبادالا إلطالق النار ،فيما ادعى وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،يوم
الثالثاء ،أن وحدة المستعربين تقترب من إلقاء القبض على نعالوة وأن أعمال البحق عنه ال تزال

جارية.

عرب 2018/10/9 ،48

 .29نتنياهو قد يلجأ لنص قانوني لحماية نفسه من المحاكمة
القدس المحتلة – األناضول :كشفت القناة العبرية الثانية في تقرير بثته مساء االثنين ،أن رئيس

وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجع إلى فقرة في قانون تم سنه قبل  13عاما ،لحماية
نفسه من المحاكمة بتهم الفساد .وتمكن هذه الفقرة نتنياهو من المطالبة بشطب التهم الموجهة إليه
عبر االدعاء بعنه تم استهدافه شخصي ا بها "عن سوء نية وبقصد عنصري" ،وكذلك يمكن أن يطالب
بعدم رفع الحصانة عنه بصفته عضو "كنيست" .وقالت القناة إن لد نتنياهو وضعين؛ األول "جيد"

يتعلق بفرصه الكبيرة في الفوز في االنتخابات البرلمانية المقبلة ،والثاني "سيئ" إلمكانية تقديم لوائح

اتهام ضده في  3قضايا فساد.

وهذان الوضعان -حسب سياسيين إسرائيليين لم تشر القناة إلى هويتهم -يؤديان إلى  3سيناريوهات:
األول فوز نتنياهو في االنتخابات المقبلة وخوض المعركة القضائية وهو في منصبه ،وهذه سابقة في

تاريخ (إسرائيل)؛ إذ أن العرف يقتضي استقالة المسؤولين إذا ُوجهت لهم لوائح اتهام.
والسيناريو الثاني هو اللجوء لو"القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس وزراء خالل فترة توليه

منصبه.
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أما السيناريو الثالق ،فهو اللجوء للقانون الذي ينص على إمكانية مطالبة عضو من "الكنيست" اتخاذ
قرار بشعن اإلبقاء على حصانته البرلمانية أمام المحاكمة الجنائية في تهمة وجهت له عن "سوء نية

أو على خلفية عنصرية" بقصد استهدافه هو شخصي ا دون توجيه تهم آلخرين ارتكبوا المخالفات

القانونية ذاتها.

وقالت القناة إن هذه الفقرة لم تستخدم منذ سن القانون قبل  13عاما.

وأشارت القناة العبرية الثانية إلى أن نتنياهو ذكر في الشهور األخيرة كلمة عنصرية في حديثه عن
التهم الموجهة له أكثر من مرة ،في إشارة إلى إمكانية لجوئه إلى القانون المذكور.

فلسطين أون الين2018/10/9 ،

 .31كحلون :لن نشارك في ائتالف يشكله نتنياهو حال وجهت الئحة اتهام ضده
كرر وزير المالية اإلسرائيلي ،موشي كحلون ،ما ذكره سابقا ،بعنه لن يشارك في ائتالف حكومي

بقيادة بنيامين نتنياهو في حال قدمت الئحة اتهام ضده ،فيما نقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية رئيس

حزب بارز في االئتالف ،لم تكشف عن هويته ،أن حزبه سيدعم المبادرات الرامية إلى منع الئحة
اتهام ضد رئيس نتنياهو في حال توصل إلى اتفاق جيد للمشاركة في االئتالف الحكومة.

عرب 2018/10/9 ،48

 .30مؤسسات األسرى :اعتقال  378مواطناً الشهر الماضي بينهم  52طفالً و 10نساء

رام هللا " -األيام" :أفادت مؤسسات تعنى بشؤون األسر والمعتقلين ،بعن قوات االحتالل اعتقلت

 378مواطن ا ،خالل شهر أيلول الماضي ،بينهم  52طفالا ،و 10نساء.

وأشارت مؤسسات األسر وحقوق اإلنسان نادي األسير ،ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق

اإلنسان ،وهيئة شؤون األسر والمحررين؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها ،اليوم ،إلى أن سلطات
االحتالل اعتقلت  104مواطنين من مدينة القدس ،و 56مواطنا من محافظة رام هللا والبيرة ،و73

مواطن ا من محافظة الخليل ،و 19مواطن ا من محافظة جنين ،ومن محافظة بيت لحم  29مواطن ا،

فيما اعتقلت  30مواطن ا من محافظة نابلس ،ومن محافظة طولكرم اعتقلت  13مواطن ا ،واعتقلت 23

مواطن ا من محافظة قلقيلية ،أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات االحتالل  5مواطنين ،فيما

اعتقلت  7من محافظة سلفيت ،واعتقلت  3من محافظة أريحا ،إضافة إلى  16مواطنا من قطاع غزة.
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وقالت :بذلك بلغ عدد األسر في سجون االحتالل حتى  30أيلول الماضي نحو  ،6,000منهم 52

سيدة ،بينهن فتاة قاصر ،فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال في سجون االحتالل نحو  200طفل ،وفي

سياق تكريس سياسة االعتقال اإلداري ،أصدرت سلطات االحتالل  38أم ار إداريا ،بينها  24أم ار

جديدا ،ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى  430معتقالا.

ووثقت المؤسسات المئات من الشهادات لمعتقلين تعرضوا للضرب أثناء عملية االعتقال ،وكانت

معظمها تتم من خالل الضرب بععقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد ،دون أدنى مراعاة
إلصابة بعض المعتقلين بعمراض ومشاكل صحية ،علم ا أن عمليات االعتقال تطال كافة شرائح

المجتمع منهم األطفال والنساء.

األيام ،رام هللا2018/10/9 ،

 .32الجيش اإلسرائيلي يعتقل والدة وشقيقتي منفذ عملية "بركان"
طولكرم /قيس أبو سمرة :اعتقل الجيخ اإلسرائيلي ،صباح اليوم الثالثاء ،والدة وشقيقتي منفذ عملية

مستوطنة "بركان" ،في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة ،بحسب شهود عيان.

وقال الشهود لألناضول ،إن قوة عسكرية داهمت حي "شويكة" في المدينة ،واعتقلت والدة منفذ

العملية ،وفاء نعالوة ( 54عاما) ،وابنتيها هنادي وسندس .وأضاف الشهود ،أن القوة العسكرية فتشت

منزل "نعالوة" قبل انسحابها ،وحققت ميدانيا مع أفراد العائلة .ولفت الشهود ،إلى أن الجيخ
اإلسرائيلي هدد بهدم المنزل ،وطالب عائلة "نعالوة" بتسليم ابنها منفذ عملية "بركان".

وأمس اإلثنين ،داهم الجيخ اإلسرائيلي حي "المعاجين" في نابلس ،واعتقل شقيقة منفذ العملية "فيروز

نعالوة" ،المحاضرة في كلية الصيدلة بجامعة النجاح الوطنية ،بحسب شهود في إفادات لألناضول.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/9 ،

 .33أسيرات ُيضربن رفضاً لكاميرات المراقبة
رام هللا – "الحياة" :أعلنت هيئة شؤون األسر والمحررين أمس ،أن األسيرات في سجن "هشارون"

يواصلن االمتناع عن الخرو إلى الفسحة اليومية منذ أكثر من شهر ،احتجاج ا على قيام سلطات

السجن بوضع كاميرات مراقبة في الساحة العامة.

ونقلت محامية الهيئة عن أسيرات قولهن إنهن أغلقن القسم في شكل كامل ،ورفضن الخرو إلى
الفسحة اليومية حتى وقف تشغيل الكاميرات .وأبلغت األسيرات المحامية بعن "وضع كاميرات يقيد
حركتهن داخل الساحة حيق يمارسن الرياضة ونشاطات اجتماعية ،إذ من الصعب ارتداء لباس
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مناسب لحاجة الجسم إلى الهواء والشمس ،عدا عن أن المطبخ ،والكانتينة ،والغسالة كلها في
الساحة ،ومن غير المعقول أن تمارس األسيرات عملهن في هذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة".

وقالت المحامية إن "األوضاع النفسية لألسيرات وظروف اعتقالهن صعبة ومقلقة للغاية ،حيق أنهن

يعانين الضغط واالكتظاظ ،ووصل عددهن حالي ا إلى  34أسيرة ،بينهن أسيرتان تفترشان األرض".

وأفادت بعنهن "يشعرن بحال كبيرة من الضيق واالختناق بسبب العدد الكبير داخل الغرف ،وبقائهن

داخلها ألكثر من  800ساعة متواصلة ،وانتشار رائحة الطبخ داخل الغرف المغلقة ،إضافة إلى رائحة
الرطوبة العالية داخل األقسام والتي تعد من أكبر المشاكل في سجن هشارون".

الحياة ،لندن018/10/10 ،

 .34عائلة فلسطينية بأكملها في سجون االحتالل
رام هللا  -محمود الرنتيسي :على مدار ثالثة أيام بلياليها ،كانت عائلة أبو سرور عرضة للمداهمة
واالعتقال من قبل جيخ االحتالل ،فقبل يومين اعتقل رب األسرة عبد الرحمن أبو سرور ( )60عاما،
بعد استدعائه إلى مركز مخابرات االحتالل في معسكر "عتصيون" القريب من مدينة بيت لحم ،ولم

تمض أكثر من  24ساعة ،حتى اعتقل ابن العائلة "خليل" البالغ ( )25عاما ،وهو أسير سابق ،أفر

عنه صيف العام الماضي ،بعد قضاء  7أشهر رهن االعتقال ،ويعاني من إصابة برصاص االحتالل.

وخالل يوم أمس ،أكملت قوات االحتالل اعتقال ما تبقى من أفراد العائلة ،فجاء الدور من جديد على

ياسمين ،التي كانت أمضت هي األخر  7أشهر ،وتنسمت الحرية قبل نحو شهرين ،ووالدتها "فدو "

البالغة من العمر ( )55عام ا ،وبذلك يكتمل عقد العائلة في سجون االحتالل ،حيق يمضي اإلبن

األكبر "عرفة" حكم ا بالسجن قوامه  17عام ا ،أمضى منها نحو  4سنوات حتى اآلن ،وهو أيض ا
يعاني من إصابات بالغة ،جراء استهدافه برصاص االحتالل بشكل مباشر قبل اعتقاله!.

وكانت سلطات االحتالل اعتقلت ياسمين وزجت بها في السجن ،بزعم "التحريض" عبر موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" علم ا بعن "الجرم" الذي ارتكبته لم يخر عن صورة إلحد

األسيرات

الفلسطينيات ،نشرتها على صفحتها ،بينما ُيعتقل باقي أفراد العائلة ،بتهمة مقاومة االحتالل ،دون
بيان ماهية هذه المقاومة.
عائلة أبو سرور ،التي تقطن في مخيم عايدة لالجئين ،قرب مدينة بيت لحم ،اضطرت إلغالق

منزلها ،الذي أصبح خاويا ومهجو ار ،بانتظار من يدق بابه بالحرية.
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 .35أسيران فلسطينيان يواصالن اإلضراب
وكاالت :يواصل اثنان من األسر الفلسطينيين في سجون االحتالل ،اإلضراب المفتوح عن الطعام؛
رفض ا لالعتقال التعسفي وسياسات االحتالل.

ودخل إضراب األسير عمران الخطيب ( 60عام ا) من سكان جباليا ،والمحكوم بالسجن ل ()45

عاما ،إضرابه عن الطعام يومه ال ( )68على التوالي .ويطالب األسير الخطيب باإلف ار المبكر
عنه؛ وذلك بعد أن أمضى في معتقالت االحتالل ( )21عاما.

أما خضر عدنان ( 40عاما) ،من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة ،والموقوف ،والمضرب

عن الطعام لليوم ال ( )38على التوالي ،فيضرب رفضا العتقاله التعسفي .وأفادت مؤسسة مهجة

القدس للشهداء واألسر  ،بعن األسير عدنان ما يزال يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام ،مطالبا بحقه

بالحرية .وكانت زوجة األسير عدنان قالت ،إن زوجها ممنوع من زيارة محاميه أو عائلته؛ حيق ال
تعرف ظروفه الصحية جراء اإلضراب واإلهمال الطبي؛ حيق هناك خشية على حياته.

الخليج ،الشارقة2018/10/10 ،

 .36كمال الخطيب يدعو المقدسيين إلنشاء "قائمة العار للسماسرة"
أم الفحم ،غزة  -أحمد المصري :دعا نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل عام ،48
الشيخ كمال الخطيب ،لفضح الشخصيات الفلسطينية أو العربية المتورطة في تسريب عقارات المدينة

المقدسة للمستوطنين ،بإنشاء "قائمة العار" .وقال الخطيب في حديق هاتفي مع صحيفة "فلسطين":
"ال بد من اإلشارة علنا لكل من يثبت وقوفه وراء عمليات تسريب عقارات مدينة القدس للجمعيات

االستيطانية اليهودية ،لفضحهم ومحاسبتهم ،وخلق حالة ردع لكل من تسول له نفسه المتاجرة في

القدس" .وأضاف" :ما جر من تسريب لعقارات القدس يمثل جريمة حقيقية شنيعة بكل المعايير ،وال
بد من الوقوف تجاهها بكل قوة ،منعا لتكرار هذه الفعلة" ،واصفا المتورطين بالخونة الساعين لملء

جيوبهم وأرصدتهم على حساب القدس ،هذا أمر عظيم ال بد أن يتوقف.

وكان مستوطنون استولوا قبل أيام على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويخ" داخل البلدة القديمة

في القدس وسط حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

كثير عن المسجد
ا
ويعود العقار إلى عائلة جودة الحسيني المقدسية ويقع في منطقة حيوية ال تبعد

مؤخر عيادةا طبيةا .ويشرف العقار على محاور طرق تؤدي إلى باب حطة وشارع
ا
األقصى واستخدم
الواد ،ويطل مباشرة على األقصى من الناحية الشمالية.
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وباإلضافة إلى هذا العقار ،استولى المستوطنون في ذات اليوم على عقارين ةخرين وقطعة أرض
(دونم) في سلوان ووادي حلوة.

ودعا الخطيب المقدسيين لعدم الموافقة على أي لجنة خارجية للتحقيق في عملية تسريب عقار عائلة

جودة الحسيني ،من دون أن تكون اللجنة ومن يقف خلفها "أهالا للثقة".

وحق أهل القدس على تنفيذ مبادرة ذاتية بإنشاء صندوق مالي خاص لدعم عقارات مدينة القدس

المحتلة التي من الممكن أن تسقط في يد المستوطنين اليهود ،الفت ا إلى أن الصندوق "وبشكل مؤكد

سيجد الدعم من أصحاب الخير الفلسطينيين ودول العالمين العربي واإلسالمي".

وشدد الخطيب على حاجة المقدسيين لو"عناوين نظيفة ،وبدائل وطنية غير مشبوهة مشهود لها
باالستقامة والحرص على المقدرات الفلسطينية للحيلولة دون وقوعها في أيدي سلطات االحتالل

ومستوطنيه" .وأشار إلى أن مهمة الصندوق يجب أال تكون مالية بحتة ،لوانما عنوان يحفظ تاريخ

القدس ووسيلة عملية لمنع تسلل العقار وبيعه".

فلسطين أون الين2018/10/9 ،

 .37القدس 129 :مستوطناً يقتحمون المسجد األقصى

القدس المحتلة :اقتحم عشرات المستوطنين اليهود ،صباح يوم الثالثاء ،باحات المسجد األقصى،
بحماية عناصر من الشرطة اإلسرائيلية .وأفادت مراسلة "قدس برس" بعن قوات من الشرطة اإلسرائيلية

أمنت الحماية للمستوطنين ال ُمقتحمين للمسجد األقصى صباح اليوم ،بمرافقة عناصر من الشرطة
اإلسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة .وأضافت أن  129مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى من "باب
المغاربة" الخاضع لسيطرة الشرطة اإلسرائيلية بالكامل ،من بينهم مرشدون سياحيون وطالب معاهد

دينية يهودية .وأشارت إلى أن االقتحام خالل الجولة الصباحية انتهى عقب أربع ساعات متتالية ،حيق
يعود المستوطنون لالقتحام مجددا خالل الفترة الثانية التي تبدأ عقب االنتهاء من صالة الظهر.

قدس برس2018/10/9 ،

 .38الشرطة اإلسرائيلية تقتحم "الخان األحمر" استعداداً لهدمه

القدس المحتلة :اقتحمت الشرطة اإلسرائيلية ،يوم الثالثاء ،تجمع "الخان األحمر" البدوي المهدد
بالهدم شرقي القدس المحتلة .وأفاد شاهد عيان لو"قدس برس" بعن مركبة تابعة لشرطة االحتالل،

اقتحمت التجمع البدوي ،وشرعت الطواقم اإلسرائيلية على متنها بعخذ قياسات مساكن التجمع ،دون
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إبالغ أصحابها بما يجري .وكانت مجموعة من دوريات الشرطة اإلسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم،
محيط تجمع الخان األحمر بشكل مفاجئ ،ثم انسحبت عقب فترة قصيرة.

قدس برس2018/10/9 ،

 .39سلطة المياه :السحب الزائد من الخزان الجوفي أدى لتدهور المياه في غزة
غزة :أوضحت سلطة المياه وجود تدهور واضح في كمية ونوعية المياه بغزة نتيجة السحب الزائد
والجائر من الخزان الجوفي حيق أصبح غير قادر على تغطية االحتياجات المائية المتزايدة في ظل

النمو السكاني المضطرد والسريع .وأضافت السلطة في بيان أن هذا التدهور يتضح من خالل:
انخفاض منسوب المياه الجوفية ،وزيادة نسبة ملوحتها ،وزيادة استنزافها لألغراض المختلفة ،حيق يتم
سحبها المياه لتغطية االحتياجات المختلفة كاألغراض الزراعية والمنزلية والصناعية.

وذكرت أن مشكلة تلوق المياه وليدة تراكمات  20عاما بسبب زيادة السكان واالحتياجات المائية،

ولمحدودية مصادر المياه غير المتجددة (الخزان الجوفي) ،وعدم وجود اتزان في المسحوب والداخل

من المياه ما أد إلى وجود خلل وتلوق :كيميائي وفيزيائي وبيولوجي ،حيق تزيد نسبة تلك العناصر
فيها عن المقاييس الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمقاييس الفلسطينية .وبينت أن مصادر مياه

الشرب اآلمن ة لسكان القطاع ،تتمثل في :شبكة مياه البلديات التي تضخ من خالل ةبار تابعة لها
كذلك القليل من اآلبار التابعة لوكالة الغوق الدولية لتزويد المواطنين بحوالي  80م 3سنويا.

وأشارت السلطة إلى أنه في ةخر دراسة قامت بها حول نوعية مياه الشرب التي تضخ من خالل ةبار

البلديات ،بينت أن  %98من مياهها كم ا وعددا غير صالحة للشرب حسب معايير الصحة العالمية
لتجاوز الحد األقصى لألمالح الذائبة فيها ،إال أنها صالحة لالستخدام المنزلي عدا بعض اآلبار

ضمن نفوذ بلدية غزة.

أما المصدر الثاني اآلمن فهو المياه المشتراة من الشركة اإلسرائيلية ميكروت من خالل  3نقاط في قطاع

غزة تتمركز في خانيونس والوسطى بإجمالي  5م م 3سنويا ونقطة في غزة بتوفير إجمالي  6م م 3سنويا

وهي تطابق معايير الصحة العالمية من ناحية الجودة حيق األمالح الذائبة أقل من الحد األقصى.

والمصدر اآلمن الثالق ،فهو محطات تحلية المياه التي تنتشر في قطاع غزة باعتبارها خيا ار وحيدا
يعتمد عليه غالبية السكان في ظل تدهور الوضع المائي والتلوق الذي طال  %98من كمية المياه

نظر لملوحة مياه البلدية
الجوفية المتوفرة في القطاع ،حيق تباع المياه المحالة عبر ناقالت متجولة ا

وعدم صالحيتها للشرب.
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 .41البحرية المصرية تعتقل صيادين اثنين في بحر رفح
غزة :قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياخ ،إن القوات البحرية في الجانب المصري قامت
باعتقال صيادين اثنين خالل عملهما في بحر مدينة رفح.

وذكر عياخ اليوم األربعاء ،أن الصيادين المعتقلين هم إبراهيم موسى عدوان وسامي موسى عدوان

 22عاما ،مشي ار أنه تم مصادرة مركبهم أيضا .ولفت إلى الصيادين دخلوا البحر مساء أمس ولم
يعودوا كباقي الصيادين صباح اليوم ،حيق تبين أنه تم اعتقالهم من قبل الجانب المصري.

وكالة سما اإلخبارية2018/10/10 ،

 .40شباب قطريون يطالبون بوقف استضافة إسرائيليين في بطولة الجمباز
دشن شباب قطريون على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" حملة #قطريون_ضد_التطبيع ،دعوا
فيها االتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين من إسرائيل ببطولة العالم للجمباز الفني،

المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

ووجهت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين بتنظيم البطولة،
استنكروا فيها موافقة بعض االتحادات الرياضية القطرية على مشاركة رياضيي الكيان الصهيوني
واستضافتهم في الدوحة ،رغم الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.

وأضافت الرسالة أنه رغم تثمين دور الحكومة القطرية في تعزيز مكانة دولة قطر عبر استضافة مثل
هذه الفعاليات الدولية الرياضية ،فإنهم يطالبون بعدم "تدنيس األراضي القطرية باستضافة من يحلل

دماء أهلنا في فلسطين".

وختمت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" رسالتها الموجهة إلى القائمين على بطولة العالم للجمباز،
بالتعكيد أن المطالبة بعدم استضافة أي رياضي يمثل الكيان الصهيوني نابعة من تعكيد دولة قطر

في كافة المناسبات والمحافل على عروبة فلسطين واستقالليتها وعدالة قضية شعبها.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/9 ،

 .42اإلدارة األمريكية تشكر قطر ومصر و"إسرائيل" ...والسبب غزة

غزة :توجهت اإلدارة األمريكية بالشكر لكل من قطر ومصر لواسرائيل لتخفيف الوضع اإلنساني في
غزة في أعقاب إدخال شاحنات وقود لتشغيل محطة الكهرباء.
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وقال المبعوق األمريكي جيسون جرينبالت في تغريدة له على موقع تويتر" الواليات المتحدة تقدر
جهود األمم المتحدة وقطر ومصر لواسرائيل والجهود الرامية لوقف إطالق النار" .أضاف غرينبالت:
"تشكر الواليات المتحدة ،قطر على مساهمتها في توفير كهرباء إضافية لغزة خالل الفترة المقبلة".

وكالة سما اإلخبارية2018/10/9 ،

 .43برلمانيون أوروبيون يدعون لوقف االنتهاكات بحق أطفال فلسطينيين
ست ارزبورغ  -عمر أيدن :دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ،الثالثاء" ،إسرائيل" إلى إنهاء
"انتهاكاتها" تجاه المعتقلين الفلسطينيين األطفال.

دعوة الجمعية جاءت خالل تصويت أعضاءها على تقرير للبرلمانية السويسرية ليليان موري باسكي،

ومشروع القرار المتعلق بالتقرير .وحظي مشروع القرار بتعييد  47عضوا ،مقابل رفض  ،11وامتناع 4

عن التصويت.

ودعا المشروع الحكومة اإلسرائيلية إلى تغيير قوانينها عبر التعاون مع منظمة "يونيسيف" والصليب

األحمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة ذات الصلة ،من أجل حماية حقوق األطفال

الفلسطينيين ،ووضع حد إلساءة معاملتهم .كما دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ،الحكومة
اإلسرائيلية ،لاللتزام بمعايير المجلس بشعن حقوق الطفل ،واالمتثال لمعاهدة األمم المتحدة.

وطالبت اإلدارة اإلسرائيلية ،بوضع حد لممارسات اعتقال األطفال الفلسطينيين من خالل مداهمة

منازلهم ،واستجوابهم ليال ،وغلق أعينهم بالضمادات ،لوانهاء وضع األصفاد على أيدهم.

وأوصت بتسجيل جميع مراحل االستجواب الموجهة إلى األطفال الفلسطينيين المعتقلين ،وتقديم

المعلومات إليهم بلغتهم ،داعية إلى رفع سن المسؤولية القضائية إلى  14عاما ،وعدم إخضاع أي
طفل لالعتقال أو العزل القضائي ،أيا كانت األسباب.

وفي عام  ،2016رفضت الحكومة اإلسرائيلية التعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ،حول

مشروع قرار بشعن احتجاز األطفال الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/10 ،

 .44غوتيريش يشيد بإسهام قطر في حل أزمة وقود غزة
نيويورك :أشاد األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريخ ،بمساهمة قطر في حل أزمة الوقود
بقطاع غزة .وقال استيفان دوغريك المتحدق باسم األمين العام ،إن غوتيريخ أعرب عن "تقديره

العميق لحكومة قطر ،لمساهمتها المالية بو 60مليون دوالر".
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وأضاف دوغريك ،خالل مؤتمر صحفي ،يوم الثالثاء ،أن هذه المساهمة "تسمح باالستمرار (في
إمدادات الوقود) لألشهر المقبلة" .وتابع أن "شاحنتين دخلتا (غزة) ،اليوم ،بحمولة  35ألف لتر لكل

منهما ،وستدخل  7شاحنات ،غدا األربعاء ..وعلى مدار الشهر ،من المتوقع أن يرتفع عدد
الشاحنات إلى  15يوميا" .وأوضح أنه "إضافة إلى الجهود األخر طويلة األجل لزيادة إمدادات

الطاقة ،يظل الوقود اإلضافي لمحطة توليد الكهرباء في غزة هو الطريقة األسرع واألكثر إلحاحا
لزيادة الكهرباء ،للمساعدة في تخفيف االحتياجات اإلنسانية واحتياجات الصحة العامة".

فلسطين أون الين2018/10/9 ،

" .45األونروا" :تصريحات "إسرائيل" بشأن إغالق مكاتبنا بالقدس "غير مسؤولة"
األناضول :حذرت وكالة "األونروا" ،يوم الثالثاء ،من خطورة الخطوة اإلسرائيلية الرامية إلى إغالق
مكاتب الوكالة في القدس المحتلة .واعتبرت "األونروا" أن تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين بهذا
الشعن "خطيرة وغير مسؤولة" ،وفق تصريح أدلى به المتحدق باسم "األونروا" كريستوفر غينس ،إلى

وكالة األنباء األردنية "بترا" .وقال غينس "إن األونروا تقوم بعمليات في إطار ميثاق األمم المتحدة،
واالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف التي ال تزال سارية ،وق اررات الجمعية العامة ذات الصلة".

وأضاف غينس قائالا" :تم تفويض الوكالة بشكل محدد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة من

أجل توفير الحماية والمساعدة لالجئين الفلسطينيين في األراضي المحتلة ،بما في ذلك القدس

الشرقية ،في انتظار حل النزاع األساسي" .ومضى قائالا إن "األونروا حافظت باستمرار على عملياتها
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،منذ عام  ،1967بالتعاون مع إسرائيل،

وبناء على طلبها واالتفاقات الملزمة التي تحكم هذه العمليات" ،معتب ار أن "مثل هذه الرسائل من قبل
ا
الشخصيات المنتخبة العليا في إسرائيل ،غير مسؤولة وبالغة الخطورة".
العربي الجديد ،لندن2018/10/9 ،

 .46استقالة السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة نيكي هايلي
قدمت نيكي هايلي ،سفيرة الواليات المتحدة لد

األمم المتحدة ،استقالتها الثالثاء ،لتكون أحدق

مسؤول بارز يغادر فريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب لألمن القومي.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي ،وقد جلست إلى جانبه السفيرة المستقيلة ،إن

هايلي "قامت بعمل رائع" ،مشي ار إلى أنها ستغادر منصبها "في نهاية العام" .وأضاف" :لقد أبلغتني

قبل حوالي ستة أشهر ...بعنها ترغب باستراحة" ،معرب ا عن أمله في أن تتمكن "من العودة في وقت
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ما" إلى إدارته .لواذ أكد ترامب أن هايلي "كانت مميزة جدا بالنسبة إلي" ،فهو لم يكشف عن اسم
الشخص الذي سيخلفها في هذا المنصب الذي يعتبر بمرتبة وزير في الحكومة األمريكية.

ولم تكشف هايلي عن أسباب استقالتها ،واكتفت بالقول إنه "من المهم أن يفهم المرء أن الوقت قد

حان لالستقالة" بعد سلسلة من الوظائف الصعبة ،أكدت هايلي ( 46عام ا) أنها ال تعتزم الترشح

لالنتخابات الرئاسية في  ،2020وذلك بعدما سرت شائعات بعنها تخفي طموحات رئاسية ،وقالت "لن

أترشح لالنتخابات" ،وأكدت أنه ليس لديها حتى اآلن أي خطة للمستقبل على الصعيد المهني.

وتولت نيكي هايلي ،حاكمة والية كاروالينا الجنوبية السابقة ،منصبها في األمم المتحدة من دون أن

تكون لديها أية خبرة في السياسة الخارجية ،إال أنها سرعان ما أصبحت الصوت الصادح في األمم
المتحدة ألجندة ترامب التي لم تكن تلقى شعبية في كثير من األحيان.

وتعتي استقالة هايلي في سياق سلسلة من االستقاالت التي هزت البيت األبيض حيق عين ترامب
مستشاره الثالق لألمن القومي ووزيره الثاني للخارجية حتى قبل حلول انتخابات منتصف الوالية.

وأكدت هايلي أنها ستبق ى على والئها لترامب ،وقالت" :قد ال يعجب الدول ما نفعله ولكنهم يحترمون

ما نفعله" ،في تعكيد للهدف الذي يردده ترامب بعنه يريد أن يجعل للواليات المتحدة حضو ار قوي ا على

الساحة الدولية .وتحدثت عن السياسات المتشددة للضغط على إيران والفلسطينيين ،واالنف ار

الدبلوماسي التاريخي مع كوريا الشمالية .وقالت "كل هذه األمور أحدثت فرقا كبي ار في مكانة الواليات
المتحدة ،ولكن أستطيع أن أقول لكم إن الواليات المتحدة قوية مرة أخر بطريقة يجب أن تجعل
جميع األمريكيين فخورين" .ودعت هايلي إلى تبني خط متشدد حيال إيران ،وبررت خفض الواليات

المتحدة للمساعدات الخارجية.

وفي وقت سابق من هذا العام قادت انسحاب الواليات المتحدة من مجلس حقوق اإلنسان في األمم

المتحدة بعد اتهامه بالتحيز ضد واشنطن وحليفتها "إسرائيل".

الخليج ،الشارقة2018/10/10 ،

 .47اللوبي اإلسرائيلي يخسر هايلي في األمم المتحدة ويبدأ العمل لترشيحها في انتخابات 2020

واشنطن  -سعيد عريقات :أثارت استقالة السفيرة األمريكية لد األمم المتحدة نيكي هايلي حالة من
اإلرباك والقلق بين صفوف منظمات اللوبي اإلسرائيلي ،كما أثارت الكثير من الفضول والتكهنات بين

أوساط االتجاه الجمهوري العام وذوي الرأي في أروقة مراكز األبحاق السياسة في العاصمة األمريكية،
عن األسباب الحقيقية وراء استقالة السفيرة الطموحة ،وما إذا كان ذلك يمثل الخطوة األولى نحو

الترشح للرئاسة األمريكية ومنافسة رئيسها دونالد ترامب في انتخابات عام  2020الرئاسية.
التاريخ :األربعاء 2018/10/10

العدد4758 :

ص

30

وقال سفير الواليات المتحدة السابق لد

إسرائيل (ومبعوق الرئيس السابق باراك أوباما لمفاوضات

السالم الفلسطينية اإلسرائيلية) مارتن إنديك تعليقا على ذلك "يصعب تخيل هذا األمر في الوقت
الراهن ،ولكن إذا خسر الحزب الجمهوري االنتخابات النصفية المقبلة (يوم  )2018/11/6بعرقام عالية،

فكل شيء ممكن" ،فقد يشعر الجمهوريون بعنهم بحاجة إلى مرشح أقو من دونالد ترامب.

واشتهرت هايلي بمعاداة كل ما هو فلسطيني ،في األمم المتحدة ،خاصة في مجلس األمن والجمعية

العامة ،ومحاوالت الفلسطينيين االنضمام إلى منظمات األمم المتحدة المختلفة.

ونشر مارك دوبويتز من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الواجهة اإلسرائيلية على حسابه على

تويتر تغريدة يقول فيها "شك ار لك نيكي هالي على خدمتك الرائعة .إننا نتطلع إلى الترحيب بك في
الخدمة العامة كرئيس للواليات المتحدة " فيما يعكس ةمال كثيرين في دوائر الضغط المؤيدة إلسرائيل.

القدس ،القدس2018/10/9 ،

 .48تطبيع "حماس" مع المنظومة السياسية الفلسطينية
ماجد كيالي
ال يمكن اعتبار الخطاب السياسي لحركة "حماس" ،الذي يصدر عن قياداتها ،وهيئاتها ،خار

منظومة المفاهيم والشعارات السائدة في الخطاب السياسي الفصائلي ،على رغم بعض التباينات
الطفيفة أو المصطلحات المختلفة .وبالمثل فإنه ال يمكن اعتبار تلك الحركة خار المنظومة
السياسية الفلسطينية ،ببناها وأشكال عملها وممارساتها ،على رغم تمييزها ذاتها ،إزاء الفصائل
األخر  ،كجزء من تيار "اإلسالم السياسي" ،أو احتسابها من قبل الفصائل على هذا األساس ،أي

النظر إليها كحركة وطنية ،وكحركة "إسالمية".

على أي حال فإن مصدر تمايز "حماس" عن غيرها ،من الفصائل السائدة ،أوالا ،أنها انطلقت في

العام  ، 1987أي بعد أكثر من عقدين ،من انطالقة تلك الفصائل ،بمعنى إنها حركة جديدة أو شابة
وفق ا لهذا المعيار ،لوانها أتت في طور أفول الحركة الوطنية الفلسطينية وتيار الكفاح المسلح بعد

الخرو من لبنان ( .)1982ثاني ا ،أنها نشعت في الداخل ،ال سيما في قطاع غزة ،في حين نشعت

الفصائل األخر في الخار في بلدان اللجوء أساس ا (األردن ولبنان وسورية) .ثالث ا ،أن تلك الحركة
انطلقت في خلفيتها من منظور ديني ،في حين أن الثانية يحكمها المنظور السياسي .رابعا ،أن
"حماس" لم تنضو في إطار منظمة التحرير ،ولم تخضع ألطرها ،ولم ترتهن لمواردها ،على خالف

الفصائل األخر  .وخامس ا ،أنها الحركة الوحيدة التي بدا أنها تنافس "فتح" ،التي قادت العمل الوطني
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الفلسطيني المعاصر ،منذ نصف قرن ،معتمدة في تعزيز مكانتها على ممارستها الكفاح المسلح،
واستنادها إلى محاور عربية معينة ،وحصولها مصادر مالية خارجية خاصة.

بيد أن ذلك التمايز لم يفد بتمييز "حماس" إيجابي ا عن غيرها ،من األجسام الفلسطينية الموجودة ،بل

ربما أضر بها ،أو حد من مكانتها في مجتمعات الفلسطينيين ،في الداخل والخار  ،وأضعف من
قدرتها على منافسة "فتح" ،بل إن هذا الوضع عزز من تطبيع "حماس" مع المنظومة السياسية

السائدة من مختلف النواحي.

هذا الكالم يعتي بمناسبة تصريحات يحيى السنوار ،قائد حركة "حماس" في قطاع غزة ( ،)9/4في

المقابلة التي أجرتها معه الصحافية اإليطالية فرانشيسكا بوري (نشرت في "يديعوت أحرونوت" أيضا").
ففي تلك المقابلة يمكن مالحظة مسعلتين ،أوالهما ،أن السنوار تحدق بلغة مختلفة عن واقع الشعب

الفلسطيني ،ووضعية "حماس" في غزة ،بعيدا من اللغة المعروفة ،لغة التهديد والوعيد وزلزلة األرض
تحت أقدام إسرائيل ،ومعادلة الردع المتبادل ،وحرب الصواريخ والطائرات الورقية ،وذلك في قوله" :نحن
شعب تحت االحتالل ويمارس عليه العدوان في شكل يومي ،وشعبنا يقاوم بعدوات بسيطة ،الحرب

ليست في مصلحة أحد .وبالتعكيد ،ليس في صالح شعبنا ،نحن نواجه قوة نووية بمقاليع".

أما المسعلة الثانية ،فتتمثل في محاولته تقديم "حماس" كحركة سياسية براغماتية ،تتفهم المعطيات
المحيطة ،في لغة بعيدة ،أيضا ،عن الخطابات المعتادة التي تتحدق عن التحرير لوازالة إسرائيل ،أو
دحر االحتالل من الضفة ،في قوله" :واجبي حماية شعبي والدفاع عن حقوقه في الحرية

واالستقالل ...وقف النار ،يعني تحقيق الهدوء ورفع الحصار ...إذا رأينا غزة تعود تدريج ا إلى حالتها
الطبيعية ،إذا لمسنا وجود استثمارات وتنمية وليس فقط مساعدات ،ألننا لسنا متسولين ،نريد أن

نعمل ،نريد أن ندرس ونسافر ...نريد أن نعيخ ،وأن نعتمد على أنفسنا ،نؤكد أننا سنذلل كل العقبات
التي تقف في طريق نجاح هذه المهمة ...التجربة أثبت أننا نحترم التزاماتنا ...قمنا ...بالتوقيع على

وثيقة الوفاق الوطني عام ( 2006وثيقة األسر ) والتي وضعت برنامجا وطنيا موحدا ،يشمل إقامة

دولة على حدود عام  1967وعاصمتها القدس".

في هذا اإلطار ثمة عدة مالحظات ،أوالها ،أن السنوار لم يعت بجديد على صعيد الخطاب السياسي
لو"حماس" ،لوان ظهر وكعنه يتحدق من خار اللغة السائدة في حركته ،ألن معظم الجمهور من
المتابعين والمهتمين ،ومنهم الحمساويين ،إما ال يتمعنون جيدا بخطابات حركة "حماس" وقادتها ،أو

إنهم غير مبالين بها ،أو يعتبرونها مجرد شطارة ،وتحايالا ،على الواقع ،أي مجرد تكتيك ال أكثر،
لتعزيز مكانة الحركة .وفي الحقيقة فإن خطاب السنوار هو ذاته خطاب "حماس" ،بيد أن
االستقطابات والمزايدات الفلسطينية تحجب أو تشوخ ذلك ،فهكذا كان تحدق الشيخ أحمد ياسين،
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مؤسس تلك الحركة ،وهكذا تحدق م ار ار خالد مشعل ،الرئيس السابق لمكتبها السياسي ،وحتى أن
وثيقة "حماس" الجديدة ،التي صدرت صيف العام الماضي ،نصت في البند ( ،)19على" :إقامة دولة

فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ،على خطوط الرابع من يونيو /حزيران  ،1967مع
عودة الالجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها" ،وهو ذاته البرنام

المرحلي لمنظمة

التحرير ،ألكثر من أربعة عقود ،والذي استندت إليه قيادة المنظمة في عقدها اتفاق أوسلو (،)1993

المجحف والناقص ،علم ا أن ذلك البرنام  ،في حينه ،لم يستبعد الكفاح المسلح ،لواقامة سلطة وطنية
مقاتلة .أما مشعل فتحدق على هذا النحو ،في مقابلة أجرتها مع كريستيان أمانبور (قناة "سي أن

أن" ،)2012/11/21 ،بقوله" :أنا أقبل بدولة على حدود العام  ،1967مع حق العودة لالجئين .أريد
قيام دولة للفلسطينيين ،وبعد قيامها ستقرر (هذه الدولة) موقفها (من إسرائيل) ...بسبب ظروف

اإلقليم ،وتوقا لوقف الدماء ،وافق الفلسطينيون ،اليوم وفي الماضي ،و "حماس" ،على برنام يقبل

حدود العام  ."1967وعن أشكال النضال المعتمدة ،طرح مشعل ألول مرة حينها فكرة التمييز بين
اإلسرائيليين ،بقوله" :المقاومة ال تستهدف المدنيين .أنا قائد "حماس" أقول عبر  :CNNإننا على

استعداد لسلوك سبل سلمية من دون سفك دماء أو استخدام أسلحة إذا حصلنا على مطالبنا الوطنية"،
وهي أقوال أكد عليها في تصريحاته إبان الحرب العدوانية اإلسرائيلية على غزة في العام .2014

(مراجعات خالد مشعل" ،الحياة" .)2014/6/10

على ذلك ثمة أسئلة ،من مثل ،ألم يكن الوضع قبل هيمنة "حماس" على غزة على هذا النحو ،أي
هدوء واستثمارات وتنمية واحتمال مطار وميناء؟ فما الذي اختلف سو أن سلطة "حماس" أضحت

محل سلطة "فتح"؟ أيض ا ما هي رؤية "حماس" لكيفية قيام الدولة المذكورة في الضفة والقطاع

المحتلين ()1967؟ أليست عن طريق المفاوضة؟ أم ثمة طريق ةخر؟ لواذا كانت عن طريق
المفاوضة ،وهو ما يحصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أال يعني ذلك الخضوع لمساومات

ومقايضات ،وتاليا ألثمان سياسية معينة ،حتى لو كان التعبير هدوء مقابل هدوء؟ ثم أال يعني ذلك

أن التاريخ يعيد نفسه ،وأن هذه التصريحات عن التكيف مع الوضع العربي والدولي ،هي بمثابة

متابعة لمسيرة "فتح" ،لوان بمصطلحات أخر  ،التي وصلت إلى هذا الجدار ،قبل ربع قرن ،ما يعني
أن "حماس" وصلت حيق انتهت "فتح".

المالحظة الثانية ،وهي تفيد بالتذكير أن السنوار ذاته ،صاحب تلك التصريحات ،التي اتسمت

بالعقالنية ،كان أدلى بتصريحات مختلفة ،وصارخة ،قبل أسابيع (غزة ،)8/29 ،إذ قال" :الحصار

على القطاع سيكسر قريب ا ...سنقلب مرجل الجمر في وجهه (االحتالل) وستدوي صفارات اإلنذار

في غوخ دان (تل أبيب ومحيطها) ،في حال فشلت جهود التهدئة وشن عدوان ا جديدا على غزة...
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في حال "دفعونا إلى الحرب ،فقوتنا أصبحت عشرات أضعاف عام  ،2014موجات من الصواريخ،
وما ضرب طيلة أيام عدوان  ،2014على (تل أبيب) سيضرب في  5دقائق ،وسيتكرر هذا األمر

مرات ومرات""( .فلسطين اليوم" )8/30 ،هكذا نحن إزاء تصريحات متناقضة لذات الرجل في فترة

قصيرة جدا ،كما ثمة تصريحات متناقضة لو "حماس" ذاتها ،ما يعني أننا إزاء مشكلة ،سواء مع
"حماس" ،أو مع العقليات الفصائلية ،بمختلف توجهاتها ،التي تعتمد على اإلنشاءات العاطفية
االستهالكية ،والروح القدرية ،وطغيان نزعة التضحية عند بالفلسطينيين ،واالفتقاد إلى تقاليد

المراجعة ،كما الستراتيجية سياسية أو عسكرية ،مع تقديس العمل المسلح ،وعدم إخضاعه للمساءلة

والنقد ودراسات الجدو  ،وتالي ا عدم خضوع الفصائل الفلسطينية لتقاليد المحاسبة.

المالحظة الثالثة ،أن "حماس" في كل ما تقدم طبعت مع السياسة الفلسطينية ،من مختلف النواحي،

لذا ليس صحيحا القول بخطابين ،واحد للشعب لنيل الشرعية لواثبات الصدقية ،وةخر للغرب ،للتروي

ونيل االعتراف ،فلم يعد العالم يتقبل ذلك .وربما أن تفسير أن "حماس" ،كغيرها من الفصائل ،لديها

قناعات مبطنة وخطابات معلنة ،وأن خطابي السنوار ،المتناقضان ،يندرجان في ذلك ،فالقناعات
المبطنة مبنية على حسابات عقالنية واقعية ،تختلف أو تتناقض مع الخطابات المعلنة ،التي تتوخى

الشعبية والمزايدة ،في إطار المنافسات الفصائلية .لذا مصلحة "حماس" اآلن ،تعكيد ذاتها كجهة أو

كسلطة قابلة للتكيف والتطبيع مع المتطلبات الدولية واإلقليمية ،وكجهة مسؤولة ومرنة ،مهيئة للتعاطي
مع أي جديد ،في شعن مستقبل غزة ،في هذا األوضاع الفلسطينية والعربية واإلقليمية المضطربة.

قصار القول ،لم يعد للفصائل ،وضمنها "حماس" ،براءتها األولى ،وال مبادئها التي انطلقت من

أجلها ،والمسعلة ال تتعلق بعقالنية ،أو بتطور في الفكر السياسي ،بناء على التجربة والثقافة
والمسؤولية الوطنية ،لألسف ،بقدر ما تتعلق بتحوالت اضط اررية ،وبتكيف مع الواقع والمحيط،
وضمن ذلك استمراء التحول إلى سلطة ،في الضفة كما في غزة ،فالسلطة تبرر ذاتها بذاتها ،وفي

كل ذلك فقد وصلت "حماس" إلى حيق سبقتها "فتح" ،بغض النظر عن المصطلحات والتبريرات،

فالنظام السياسي الفلسطيني ،لشعب ضعيف وممزق ،ليس معزوالا عن العالم وعن إكراهاته أو

متطلبات التطبيع معه.
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 .49المقروصون في غزة
مخلص برزق
برغم البشاعة الالمتناهية في وسائل عديمي اإلنسانية من بني صهيون في قتل البشر الذين يقطنون
جد م َّس ِ
القتل َّإال كما َي ِج ُد
غزة ،إال أن العزاء في ذلك قول نبينا صلى هللا عليه وسلم:
ُ
"الشهيد َال َي ُ َ
صها" صحيح الجامع.
ُ
رصةَ ُي ْق َر ُ
أحدكم القَ َ
أولئك الذين رابطوا على أرض غزة ده ار طويالا فكانوا شوكة على الدوام في حلق الغزاة المحتلين
وأذنابهم من المنافقين والمرجفين..

الصبر هم وأطفالهم ونساؤهم وشيوخهمَّ .إنهم ٌّ
كف
يتجرعون مر َّ
الذين صبروا وصابروا ،وما يزالون َّ
يواجه المخرز ،وحدهم إال من إيمانهم بربِهم وتوكلهم عليه ..يصبرون على تبعات الجهاد وتكاليفه

الباهظة ،محتسبين ذلك عند هللا تعالى رغم كل األصوات الم ِ
خذلة من حولهم ،وهم يرقبون نصر هللا
ُ
الذي يرونه قريبا ُيشعُّ سناه من بين دخان اإلطارات المشتعلة والغازات السامة المسيلة للدموع على

حدود غزة الشرقية.

تتعإلى طبول الحرب من حولهم ،ويزداد التضييق معيشي ا واقتصادي ا بإغالق المعابر وعدم تزحزح

سلطة عباس عن موقفها إزاء ما تسميه بالعقوبات على غزة ،والعمل على إفشال كافة جهود

مسؤول في
المصالحة المبذولة في القاهرة ،مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد إلى مستو كشف فيه
ٌ
الرئاسة الفلسطينية بعن "السلطة حذرت حركة حماس من تشديد العقوبات ،ووقف جميع أشكال
التمويل عن قطاع غزة ،إن لم ِ
السيطرة على القطاع ،حتى نهاية شهر تشرين
تمكنها الحركة من َّ
األول /أكتوبر الجاري" ،وفق ما أورده موقع " "i24الصهيوني.

ٍ
ٍ
عامل فيها ،وقطع
تقليص لميزانية وكالة األونروا ،وتسريح أكثر من ألف
ومن قبل ذلك ما جر من

امن ذلك مع اإلعالن عن قانون يهودية الدولة الذي
المخصصات المالية عنها من قبل أمريكا .وتز ُ
ٍ
ٍ
من شعنه أن ِ
جديدة من االستعالء الصهيوني والغطرسة العنصرية التي قد تدفع أصحابه
لحقبة
يؤرخ
ٍ
مؤجلة كملف القدس وغزة باستخدام القوة المفرطة ،في ظل رع ٍ
ٍ
اية أمريكية
ملفات كثي ٍرة
إلى حسم
وفَّرتها إدارة الرئيس األمريكي ترامب الذي يبدو أنه يسوق الكيان الصهيوني سوق ا بق ارراته المستفزة
حساب للعواقب المترتبة على ذلك .وفي ٍ
نحو ِ
ص ٍ
ٍ
وقت َّ
هدد فيه رئيس وزراء العدو
دام كبير دون
"النتن ياهو" قطاع غزة ِ
محذ ار بعنه "أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن األوضاع في قطاع
غزة ،فإن "إسرائيل" تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع".

قد تبدو األجواء مهيعة لد قادة الكيان الرتكاب حماقة جديدة تجاه قطاع غزة المحاصر ،في ظل
ٍ
اتجاه لما كان يطلق عليه اسم الوطن العربي،
سقوط عواصم عربية وتَشظي المواقف السياسية في كل
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وانشغال الشعوب بعزماتها الطاحنة والحروب البينية القائمة ،إال أن كل الرهانات على انكسار إرادة
أهل غزة وخضوعهم واستسالمهم باءت بالفشل ،وبدل أن ترتفع األصوات بإيقاف مسيرات العودة

الكبر  ،تناد

النشطاء لتطويرها وتوسيع دائرتها لتشمل صو ار وأساليب جديدة باستحداق المسيرات

البحرية من ميناء غزة تجاه شاطئ "زكيم" شمال القطاع ،ومسيرات اإلرباك الليلي.

بعن َّ
النفس طويل ،و َّ
كل ذلك أعطى رسائل َّ
أن الجعبة مأل

بسهام العزيمة واإلصرار على مواصلة

طريق ذات الشوكة ،و َّ
أن التنافس على أشده بين أطفال غزة أمثال ناصر مصبح وفارس السرساوي

المسن إبراهيم العروقي ( 78عام ا).
( 12عام ا) والشهيد ُ
على أن ذلك ال يقلل من مسؤولية األمة لمؤازرة من جعلوا أنفسهم خط الدفاع األول عنها في وجه
استعالء بني إسرائيل وفسادهم لوافسادهم .أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا رأس الحربة لتخليص

المسجد األقصى من براثن المحتلين.

هناك من يجلس على مقاعد المتفرجين يذرف الدمع على الجرحى والمصابين وقوافل الشهداء

(المقروصين) في غزة ،وهناك من ِ
يلوح مهلالا لصمودهم وثباتهم مع مطالبتهم بالمزيد المزيد،
ٍ
مكترق بما يحدق لهم ،فاألمر ال يعنيه ،فهو ال يتعلق ببلده
والبعض يشيح بوجهه عنهم غير
ٍ
أشحةا على الخير ،ال يتورعون عن
وعشيرته ،وةخرون يسلقونهم
بعلسنة ِحداد في كل المحافلَّ ،
صمهم باإلرهاب والتَّندر عليهم بعنهم باعوا أرضهم وديارهم وعليه فهم يستحقون كل ما يحدق لهم.
َو ْ
قليل من ِ
وقليل من ٍ
يحم ُل همهم ،ويتحرك ألجلهم ،دعما إعالميا وسياسيا وماديا ،وحراكا غاضبا في
ٌ
َ

الضفة المحتلة ضد سياسات سلطة محمود عباس وحكومته اإلجرامية المتناغمة والمنسقة سلف ا مع

العدو الصهيوني لخنق غزة وتركيعها.

قليل من ينقل حجم المعاناة التي تعصف بغزة وأهلها ،والتي ِ
عابر لم تتناقله
يلخص جانب ا منها
ٌ
حدق ٌ
ٌ َ
وكاالت األنباء ،أو شاشات الفضائيات ،أو حتى مواقع التواصل االجتماعي ،ذلك أن مخب از في غزة
أعلن عن حاجته لعامل و ٍ
احد عبر صفحته ،فتقدم لهذه الوظيفة البسيطة ثالثة ةالف شخص خالل

 24ساعة فقط من بينهم عشرات الشباب من حملة الشهادات الجامعية!

قصص غزة الموجعة كثيرة جدا ،رغم أنها تعتينا ممزوجة بعبق الجراح الراعفة ،مضمخةا بدماء
الشهداء الزكية ،محفوفةا بعرواحهم الصاعدة في سماء المع ار  ،معطرةا بتسبيحات الصابرين
ِ
العاضين على جراحهم ومعاناتهم..
المحتسبين
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فمن َجهَّز
فهل منا من يحرك ساكن ا ألجلهم ويشرك غيره في همهم ،ويسهم في شرف الغزو معهم؟ َ
غزة ِ
بخير فقد غزا ..فكيف والغزو في َّ
ف غازي ا في أهله ٍ
لرد
ومن َخلَ َ
غازيا في سبيل هللا فقد غزاَ ،
ُ
الغزاة الغاصبين وتطهير المسجد األقصى من دنس المحتلين لواعادة القدس وفلسطين للمسلمين.
موقع "عربي 2018/10/9 ،"21

 .51مسيرات العودة الفلسطينية ..ماذا بعد؟
عيسى الشعيبي

قبل نحو شهر ،نشرت "العربي الجديد" مقاالا لمنشئ هذه السطور ،تحت عنوان "ةن أوان المراجعات
الفلسطينية" ،انطو  ،في حينه ،على دعوٍة ،ليست هي األولى ،خاطب فيها أولي الشعن وأصحاب

ٍ
الحل والعقد ،للقيام بعملية مر ٍ
شاملة لمجمل األوضاع الراهنة في األراضي المحتلة ،بهدف إعادة
اجعة
تقويم المسارات التي أوصلت الحالة الفلسطينية إلى ما باتت عليه من انسداد وتآكل على كل صعيد.
وقد لقيت تلك المطالعة بعض االستحسان من قراء وأصدقاء ،طالب عدد منهم بضرورة المبادرة

بتعليق الجرس ،أو قل قرع جدران الخزان ،من خالل إجراء هذه العملية التقويمية ،المنوطة دائم ا
بالمفكرين وذوي الرأي ،كما اقترحوا طرح أمثلة ونماذ ملموسة لو ٍ
احدة ،أو أكثر ،من المسائل
المطروحة على جدول االهتمام العام.

قد تكون "مسيرات العودة الكبر " التي مضى على انطالقها  28أسبوعا ،واحدةا من بين هذه
الموضوعات المثيرة لالهتمام الفلسطيني بشكل خاص ،وواجبة المراجعة من دون تعخير ،ليس ألنها
ٍ
بفيض من الهموم والتحديات ،بل ألن
أشد الموضوعات إلحاحا على جدول األعمال الوطني المثقل

مسيرات العودة هذه هي أقل المسائل تعقيدا ،وأكثرها قابليةا للتقويم في الحال ،ناهيك عن حقيقة أنها

محل نقاخ داخلي واسع في الواقع ،الذي انخرطت فيه قو ونخب ومثقفون ،باتوا ُيجمعون على
ٍ
ٍ
نقدية عاجلة ،قبل أن تتالشى جوانبها اإليجابية
لعملية
ضرورة إخضاع هذه الظاهرة الكفاحية النبيلة
الملهمة مع مرور مز ٍيد من الوقت ،وتتعاظم فيها ،في المقابل ،المظاهر السلبية الباعثة على القلق مما
لحق بهذه األداة الكفاحية من عوار ،يهدد مآل مسار المقاومة الشعبية ،وقد يقوضه بعد حين قصير.

انبعاق لطائرة
لقد بدأت مسيرات العودة في ذكر يوم األرض الخالد ( 30مارس /ةذار) ،وكعنها
ٌ

الفينيق األسطوري من تحت الرماد ،أخرجته إلى حيز الصراع المديد فكرةٌ كفاحيةٌ مبدعةٌ ،قوامها
الكفاح الشعبي والمقاومة غير العنيفة ،بديالا عن الشكل الكفاحي السائد منذ عقود طويلة ،تبدلت في
غضونها سائر المعطيات ،وقضت في ما قضته من حقائق قاسية ،لزوم التكيف مع ضرورات واقع

موضوعي صارم ،ازداد فيه الخلل في موازين القو  ،وتضاعفت خالله كلف المواجهة المسلحة على
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نحو أثقل بشدة على أيدي شعب فقير الموارد ومحاصر ،ال سند له في المحيط المجاور ،وليس في
وسعه مواصلة النزيف ،وسط كل هذه الالمباالة المريبة.

بدت هذه المسيرات ق ار ار وطنيا جامعا ومنسقا بصورة طيبة ،وهي صورة غابت طويالا عن الفعل
الفلسطيني ،ال سيما منذ االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما بدت شعاراتها عملية ،واقعية

إلى أبعد الحدود ،ومتماهية مع متطلبات هذه المرحلة غير المواتية لرفع السقوف وتعلية نبرة

الخطاب ،األمر الذي عقد معه الوطنيون ،من خار الوعاء الفصائلي ،رهان ا كبي ار على تحقيق
نضالية متر ٍ
ٍ
مكاسب
اكمة ،يمكن البناء عليها ،وتحويلها إلى منجز سياسي ضد االحتالل ،خصوص ا

أنها أدت إلى تجديد الروح الكفاحية الفلسطينية ،بعد تهافت معيب ،ورفعت المعنويات المتزعزعة،
وأعادت بق صورٍة مشر ٍ
قة عن نضال شع ٍب لم تنكسر لديه اإلرادة ،وفوق ذلك استعادة االهتمام
ٍ
بقضية خبت أضواؤها في زحمة التطورات اإلقليمية والحرب على اإلرهاب.
الدولي

غير أن ما كان معقودا من ر ٍ
هان كبير على هذه الظاهرة النضالية الواعدة ،أخذ بالتبدد رويدا رويدا،
فيما راحت العوامل السلبية تطغى على العوامل اإليجابية مع مرور الوقت ،ال سيما بعد أن تم

اختطاف هذه الظاهرة جها ار نها ار ،من جانب الفاعل األساسي المنظم هذه المسيرات ،حيق بدأ يعمل
على توظيفها في خدمة مصالح فصائلية جزئية ،غايتها تعزيز سلطة األمر الواقع ،ومدها بعسباب

البقاء بكل ثمن ،بما في ذلك تهميخ اللجنة الوطنية العليا لمسيرات يوم العودة ،ذات التكوين

التعددي ،والظهور من ثمة بمظهر القائد الفعلي لكل هذا الحراك الشعبي العارم ،بل والتفاخر بعن
شهداء المسيرات في غالبيتهم هم من أبناء "حماس" ،وكانت تلك غلطةا سياسيةا استثمرتها جيدا

سلطات االحتالل.

وهكذا ،بعد نحو سبعة أشهر من المظاهرات على السيا الفاصل على حدود قطاع غزة ،استشهد

وجرح في أثنائها ةالف من مختلف األعمار،
خاللها أكثر من  200شاب وشابة ،بمن فيهم األطفالُ ،
تبدو اليوم هذه الظاهرة غير المسبوقة ،بعيدةا عن بداياتها األولى ،محاصرة ومعزولة في غزة فقط ،بل
صوتا ال صد

له لد

التجمعات الفلسطينية األخر  ،ال سيما في القدس والضفة الغربية وديار

الشتات ،وتحولت ،في زمن قصير ،إلى حدق روتيني شديد االعتيادية ،ال يثير إيقاعها اهتماما خار

فلسطين ،ولم تخلق جسارتها الهائلة رأيا عاما دوليا متعاطفا ،كما لم تشكل تضحياتها العظيمة أداة
ٍ
سياسي على المحتلين الذين ال يتورعون عن القتل بدم بارد ،ويشددون في الوقت ذاته الحصار.
ضغط
ٍ

هذه دعوة أخر إلى القيام بمر ٍ
اجعة أحسب أنها تعخرت بعض الشيء ،وقد تفقد جدواها إذا تقاعس عن

القيام بها َمن يمسكون بناصية القرار في القطاع ،وتُرك الحبل على غاربه لمن يوهمون أنفسهم أن هذه
المسيرات قد حققت المعجزة ،وأسقطت صفقة القرن ،حسب بعض االدعاءات ،األمر الذي ُيملي على
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من أيديهم في النار المبادرة إلى إعادة تقويم المسار ،وليست المسيرات فقط ،بعيدا عن الذهنية
عن الحسابات الصغيرة المقيتة في جوهرها ،وهو ما يعني،

الفصائلية المغرقة في أنانيتها ،وبمنع
بالضرورة الموضوعية ،إجراء مر ٍ
اجعة تعخذ باالعتبار أوضاع غزة المنهكة ،وطاقاتها المتآكلة أسبوعا
بعد أسبوع ،وربما يوما بعد يوم ،مع االنتباه إلى ضرورة تقليل هذه األثمان البشرية الباهظة إلى أدنى

الحدود ،أي التراجع خطوةا إلى الخلف من أجل التقدم خطوتين إلى األمام على الطرق الطويل.

بكالم ةخر ،ينبغي تصويب أهداف هذه المسيرات وعقلنتها ،وخفض أكالفها ،وترشيد خطابها،

وتوسيع قاعدتها ،على ٍ
نحو يجعل منها أداة ضغط سياسي وأخالقي لوانساني على الذئاب المتعطشة
للدم الفلسطيني ،بل وتحويلها إلى ر ٍ
افعة كبر للمطالب الوطنية الجامعة ،ال مجرد السعي إلى إقامة
مطار في سيناء أو ميناء بحري في قبرص ،وهو ما يقتضي بداية رد االعتبار للجنة العليا

للمسيرات ،وتعديل إطار هذه اللجنة ،كي تصبح جهدا مشتركا لمختلف القو االجتماعية والسياسية

الفاعلة ،ال أن تظل هذه الظاهرة الكفاحية وكعنها مجرد فعل غزي مقطوع الصلة عن المجموع
الفلسطيني األشمل ،وذلك بعد أن تم توظيف فعالياتها تارة لكسر الحصار ،وطو ار لتحقيق تهدئة مع
جيخ االحتالل ،وهما أمران بالغا األهمية على أي حال ،لكن تحقيقهما عسير المنال في ظل

استمرار حالة االنقسام ،وتواصل وضع عربة التهدئة قبل الحصان المربوط على مذود تعزيز سلطة
األمر الواقع في مطلق األحوال.

ولعل ما يساعد على رفع الصوت أعلى من ذي قبل ،ضد ما أخذ يطفو من عوارض جانبية ضارة،

على سطح هذه الظاهرة الكفاحية العظيمة التي بشرت مشاهدها المبكرة باستعادة طابع انتفاضة
الحجارة المجيدة ،هي هذه األصوات الصادرة من غزة ،ومن على مختلف منابر اإلعالم ،بما في

ذلك وسائط التواصل االجتماعي ،المطالبة بضرورة إجراء المراجعات الحثيثة قبل فوات األوان،

والكف عن قياس مضاء المسيرات بعدد الشهداء ،لوانهاء سياسة اإلنكار والمكابرة والعناد ،والتوقف

عن لعبة الدم بالدم ( 200شهيد مقابل جندي إسرائيلي واحد) ،وغير ذلك مما ارتفع من شعارات
مرتجلة في سماء شر ٍ
يط ضيق من األرض ،مكتظ بالبعس والبؤس ،بات معظم سكانه المفتقرين
ألبسط حقوق اإلنسان ،وباألساس حياة تشبه ما لد

اآلخرين من حياة ،ال ينشدون أكثر من البقاء

بشروط الحد األدنى ،والنجاة من شرور انهيار معيشي بات يطرق األبواب.

العربي الجديد ،لندن2018/201/10 ،
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 .50فلسطين ..أشكال مقاومة مبتكرة
د .فايز رشيد
الشعوب المحتلة أرضها والمغتصبة إرادة أبنائها ،تبتكر كل يوم أشكال مقاومة جديدة ضد المحتلين

المتغطرسين .قرأنا كثي ار عن أشكال المقاومة للشعب الفيتنامي ضد محتلي أرضه األمريكيين .الشعب

الفلسطيني هو أيضا يبتكر مقاومته المتوائمة مع تضاريس أرضه .فلسطين تخلو من الغابات
وسالسل الجبال التي يمكن لها أن تكون ملجعا أمينا للمقاومين ..رغم ذلك ،اجترح الشعب االنتفاضة

كشكل احتجاجي على المحتلين الصهاينة .االنتفاضة دخلت إلى القاموس السياسي العالمي .لقد
تراوحت أشكال مقاومة الشعب الفلسطيني بين الكفاح المسلح ،باعتباره الشكل األرقى لها واألكثر

تعثي ار في العدو ،مرو ار بالحجر ،والنقيفة ،والسكين ،وأعواد الثقاب ،لواطارات السيارات ،والطائرات
الورقية (التي شبهها المحتلون بطائرات الفانتوم  -بل أطلقوا عليها ذات االسم) ،وصوالا إلى وسائل

جديدة ،جرت تسميتها ب "وسائل اإلرباك الليلي" للعدو ،الذي يقف محتا ار تائها في كيفية معالجتها،

رغم قتله المستمر ألبناء وبنات الشعب الفلسطيني ،فقد بلغ عدد شهداء مسيرات العودة نحو ()197

شهيدا وشهيدة منذ  30مارس/ةذار الماضي حتى اللحظة.

نعم ،مع حلول الليل يبدأ فتية فلسطينيون بقرع الطبول واألغاني ،فيما يطلق ةخرون بالونات حارقة أو

مفرقعات بهدف إزعا "اإلسرائيليين" الذين يسكنون قرب السيا الحدودي مع قطاع غزة .لقد شكل

أبناء الشعب الفلسطيني مؤخ ار ،مجموعات تسمى "وحدات اإلرباك الليلي" تضم مئات الشبان والفتية،
تتلخص مهمتها في خلق أجواء "رعب لوازعا " آلالف السكان الصهاينة في المستوطنات والبلدات
الزراعية الحدودية ،ولمئات الجنود المحتلين الذين يراقبون الحدود من أب ار مراقبة عسكرية ،أو في

مواقع أقيمت مؤخ ار خلف تالل رملية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع المحاصر منذ عشر

سنوات .كل ليلة يتجمع مئات من الشبان على بعد عشرات األمتار من السيا الفاصل ،القريب من
بر المراقبة في محيط الموقع العسكري لمعبر كرم أبو سالم ،المحاذي للسيا

الفاصل في رفح،

ويقيمون فعاليات على وقع الطبول واألغاني والدبكة الفولكلورية فيما يسمى بو"اإلرباك الليلي".

أيضا ،ووفقا لما ذكرت األنباء ،فإنه في الخيم التي نصبت على بعد عدة مئات من األمتار من

الحدود ،يتجمع شبان ةخرون ،يبدؤون بنفخ بالونات ،يضعون فيها مواد حارقة ويطلقونها باتجاه
المناطق "اإلسرائيلية" ،والتي تؤدي إلى حرق مساحات من األراضي المزروعة .في األثناء يبدأ بعض

الشباب في نفخ أبواق مزاميرهم ،ويطلق ةخرون من وراء تالل رملية ،قنابل صوتية يدوية ومفرقعات

مصنوعة من مواد بدائية .وفي ذات الموقع يوجد بعض الشبان الملثمين الذين يطلقون على أنفسهم
اسم مجموعات "أبناء محمد الزواري" (نسبة لمهندس الطيران التونسي الذي اغتاله مجهولون في تونس
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في  ،)2016كما يجري إعداد طائرات ورقية يثبت فيها عدد من المواد الحارقة التي تطلق أيضا باتجاه

المناطق القريبة المحتلة في عام  .1948من الوسائل الجديدة أيضا ،يصنع الشبان الفلسطينيون
مجسمات لحوامات صغيرة ،تحمل شعالا يركبونها على بالونات ويطيرونها باتجاه المناطق المحتلة.

من جانب ةخر وحول رد فعل المستوطنين ،صرحت روني كيسين الناطقة باسم المجلس المحلي في

"كيرم شالوم" الواقعة قرب حدود غزة لصحيفة "هآرتس"" :إن التظاهرات الليلية تشكل كابوسا لنا ،فقد
بدأوا بإلقاء قنابل صوتية ،واألمر مخيف جدا ،إنها وسائل خطيرة جدا وتعتبر فعالا مثل سالح حي".
هذه الفعاليات الليلية تتم يومي ا منذ أسابيع .إن اإلرباك الليلي يمثل "بداية" لمرحلة متطورة في
االحتجاجات التي بدأت في  30ةذار/مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار الصهيوني عن القطاع،

وهي أيض ا تعكيد شعبي فلسطيني على حق الالجئين "في العودة إلى بلداتهم وقراهم ووطنهم وبيوتهم

التي هجروا منها" قبل سبعين عاما.

حقيقة األمر ،أنه ومنذ انطالق مسيرات العودة ،التي تزامن بدؤها مع ما يسمى "صفقة القرن"

األمريكية  -الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية ،والقرار األمريكي حول القدس ،وسن "إسرائيل"
ل"قانون القومية" الفاشي العنصري ،فإن الرد الشعبي الفلسطيني لم يتوقف عن محاولة إسقاط كل

هذه المحاوالت في مهدها ،وهي تعكيد أيض ا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه ،وهي
إثبات مباشر على أن المستوطنين لن ينعموا بالهدوء على أرض يفتقدون االنتماء إليها ،بالرغم من

مرور سبعة عقود على اإلنشاء القسري لدولتهم.

الخليج ،الشارقة2018/10/10 ،

 .52استمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني يعرض مستقبل إسرائيل للخطر
عاموس هرئيل

بعد أكثر من سبعين سنة على وجود إسرائيل ،فان الرؤية الصهيونية لدولة إسرائيل – مثلما نصت

عليه وثيقة االستقالل  -ال تتناسب مع واقعها الحالي ،بل اكثر من ذلك؛ مع الميول المستقبلية

الناشئة عنه.

هذا واقع "تنزلق" فيه إسرائيل رويدا رويدا وبالتدري

إلى تثبتها كدولة واحدة لشعبين بين البحر

المتوسط ونهر األردن .دولة كهذه بالضرورة ستكف عن أن تكون يهودية أو ديمقراطية ،ولن تتمكن
من اتباع مساواة كاملة بين مواطنيها فيما يكون شعب ما محكوما من شعب ةخر بخالف إرادته.

لقد أجر معهد بحوق األمن القومي ،الذي ير في هذا التدهور خط ار على مستقبل دولة إسرائيل،

بحثا جذريا في جملة من المستويات وفحص سلسلة من الخيارات لبلورة صيغة سياسية – أمنية،
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مسؤولة وواقعية تسمح بانفصال سياسي لواقليمي عن الفلسطينيين .واالستنتا الواضح الذي نبع من
هذا البحق هو ضرورة التوجه إلى صيغة متعددة المسارات مع أفق واضح ،ال يكون مفروضا بسبب

ضغط دولي أو في أعقاب حدق تكتيكي كهذا أو ذاك ،بل يعبر عن سياسة في مركزها مبادرة

إسرائيلية مستقلة لتصميم مستقبلها على نحو أصح ،في ظل الحرص على المعايير الحيوية للحفاظ

على طابع وأمن إسرائيل على المد البعيد.

ظاه ار ،إسرائيل والفلسطينيون على حد سواء ملتزمون (بشكل معلن على األقل) منذ  25سنة بحل

الدولتين لشعبين ،الذي يفترض أن يتحقق في المفاوضات وتوفير رد متفق عليه ونهائي في تسوية

دائمة لكل المسائل الجوهرية :الحدود ،القدس ،الالجئين واألمن .ولكن الطرفين فشال في تحقيق
االتفاق المرة تلو األخر  ،فيما فشل المفاوضات ،التي أدارها وزير الخارجية جون كيري في ،2014

كشف مرة أخر عن الفجوات المتسعة في مواقف الطرفين في محاولة للوصول إلى اتفاق دائم.

في أوساط الطرفين يتبلور الرأي بعن االتفاق الدائم ليس ممكنا في السنوات القريبة القادمة .فالميول
الحالية في الرأي العام وفي القيادات في القدس ،رام هللا وغزة ،تسد الطريق في وجه حل شامل،

متفق عليه ومستقر للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيني.

لقد تثبت في إسرائيل فهم "إدارة النزاع" انطالقا من فرضية قوية بعن المخاطر فيها أدنى من التوقيع
على االتفاقات بمبادال ليست مقبولة على إسرائيل وتعرض أمنها للخطر.

حتى لوان كانت هذه السياسة صحيحة على المد القصير ،من الواضح أنه على المد البعيد يؤدي
استمرار سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتعميق االستيطان في قلب األرض الفلسطينية إلى

مس خطير بالطابع اليهودي ،الديمقراطي واألخالقي للدول.

يعرض معهد بحوق األمن القومي في بحثه صيغة عمل لتحسين وضع إسرائيل االستراتيجي في

الساحة اإلسرائيلية  -الفلسطينية.

هذه ثمرة عمل بحثي معمق ومتعدد األبعاد ،شارك فيه باحثات وباحثو المعهد ،إلى جانب طاقم

إرشاد خارجي ضم مسؤولين كبار في المستويين السياسي والعسكري ،يعرفون بعمق المحيط السياسي
واألمني إلسرائيل ،كانوا في مركز اتخاذ الق اررات فيها في العقد األخير.

تعكس الصيغة تصميم إسرائيل على العودة إلى سياسة مؤيدة للفاعلية لتغيير االتجاه والميول

اإلشكالية التي تتطور فيها إسرائيل في المد البعيد.

لقد صممت الصيغة في أعقاب بحق مقارنة ،تضمن فحصا وتحليال لبدائل سياسية مختلفة
وسيناريوهات مستقبلية محتملة ،وغايتها تصميم واقع استراتيجي محسن إلسرائيل في ميل انفصال
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سياسي ،اقليمي ومدني عن الفلسطينيين .الهدف واضح :صد التدهور في الطريق إلى دولة واحدة،
وحفظ قدرة الخيار والمرونة اإلسرائيلية بين خيارات مختلفة في المستقبل.

تقوم الصيغة على أساس النتيجة البحثية التي تقول إن الرأي العام في إسرائيل ومعظم أجزاء الطيف
السياسي في إسرائيل ،يرون باإليجاب االنفصال عن الفلسطينيين ،إضافة إلى أساس الفحص

المعمق لمواقف األسرة الدولية وقسم من الدول العربية .لمثل هذه الصيغة احتمالية ال بعس بها لنيل
التعييد – حتى لوان كان متحفظا – من أجزاء من الجمهور والقيادة الفلسطينية .ولكن من المهم
التشديد على أن الصيغة تسمح بتصميم واقع استراتيجي محسن إلسرائيل حتى في غياب استعداد

فلسطينيين للوصول إلى توافقات وتسويات سياسية .في هذا السياق ينبغي التشديد على أن الصيغة
ال تقترح حال سياسيا شامال ،ولهذا فإنها ال تتضمن حلوال دائمة للمسائل الحساسة – القدس والحرم،

الالجئين والمستوطنات – التي يتقرر مصيرها في اتفاق شامل مستقبلي.

المفهوم األمني في الصيغة ال مساواة فيه ،انطالقا من الفهم بعنه دون أمن ال يمكن ألي حل أن
يصمد .ويستند مفهوم األمن إلى حرية عمل تنفيذية للجيخ اإلسرائيلي في كل األرض من غرب

األردن ،في ظل تقليل االحتكاك مع السكان الفلسطينيين؛ استكمال الجدار األمني؛ السيطرة

الحصرية في غور األردن ،في المعابر ،في المواقع وفي المحاور االستراتيجية؛ تعزيز التعاون مع
أجهزة األمن الفلسطينية وتعميق التنسيق العملياتي مع الدول المجاورة – مصر واألردن.

تشير الصيغة إلى عدد من المسارات للوصول إلى الهدف ،في ظل التمسك بمبدأ منظم يقضي بعنه

يجري كل الوقت تقدم مصمم ال يتوقف في حالة الوضع الراهن "الستاتوسكو" إذا ما سد أحد الطرق.

واالنتقال بين المسارات يتم وفقا لتقويم الوضع االستراتيجي وانطالقا من الفهم بعنه ليس صحيحا

اإلبقاء بيد الفلسطينيين الفيتو على صورة دولة إسرائيل المستقبلية.

تتضمن الصيغة خطوات تثبت المصالح اإلسرائيلية وتخلق مسارات سياسية وأمنية في حالة عودة

الفلسطينيين إلى المفاوضات ،ولكن أيضا في غياب اختراق سياسي – تثبت الصيغة إسرائيل في
"حالة توقف" أكثر أمنا واستق اررا .ويستند التطبيق إلى المرحلية والتنوع ،ما يتيح مرونة في االختيار
بين مسارات التقدم ،وفقا للظروف السياسية المتغيرة ومد

تعاون السلطة الفلسطينية .تتضمن

الصيغة في داخلها المصالح السياسية ،األمنية واإلقليمية إلسرائيل ،تحسن شرعية إسرائيل ومكانتها

الدولية واإلقليمية وتدعم تعزيز قدرة الحكم ،االقتصاد والبنى التحتية الفلسطينية.

في السنوات القريبة يوجد لدولة إسرائيل نافذة فرص نادرة ،تلتقي فيها ظروف استراتيجية وسياسية
فضلى تسمح باتخاذ سياقات تحسن وضعها الجغرافي السياسي .نر في تطبيق الصيغة أمر الساعة
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وفرصة لتصميم مستقبل دولة إسرائيل وترسيخ الرؤيا الصهيونية التي على صورتها تصممت
وتواصلت في غايتها دولة يهودية ،ديمقراطية ،ةمنة وأخالقية ،ذات شرعية داخلية ودولية.

موقع "معهد بحوث األمن القومي"

*النص مقدمة لمذكرة سياسية بعنوان "صيغة استراتيجية للساحة اإلسرائيلية الفلسطينية" تستهدف

الخروج من الوضع الراهن.

األيام ،رام هللا2018/10/10 ،

 .53كاريكاتير:

العربي الجديد ،لندن2018/10/9 ،
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