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 .1االحتالل يعلن تدمير نفق هجومي لحركة حماس وسط قطاع غزة
قال جيش االحتالل اإلسرائيلي ،إن قواته اكتشفت ودمرت ،يوم الخميس ،نفقا هجوميا تابعا لحركة
حماس ،وسط قطاع غزة ،حيث اجتاز النفق منطقة السياج األمني إلى جنوب البالد.

وكانت قوات الجيش قد أغلقت في ساعات الصباح ،الطرقات المؤدية إلى المستوطنات في "غالف
غزة" ،وعللت ذلك بالقيام بنشاط أمني في المنطقة ،دون الكشف عن طبيعة هذا النشاط الذي رافقه

إطالق صافرات اإلنذار في الجنوب وتشغيل منظومة "القبة الحديدة" بسبب رصد خاطئ إلطالق

صواريخ من القطاع .وقال الجيش اإلسرائيلي في بيانه لوسائل اإلعالم ،إنه تم اكتشاف النفق وهو
في مراحل الحفر ،وقد تمت متابعته ورصد الحفريات حتى تم تدميره اليوم .وأضاف أن النفق كان

يهدف لتنفيذ عمليات داخل مستوطنات "غالف غزة" .ووفقا لجيش االحتالل ،فقد تم كشف مسار
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النفق في إطار الجهود المستمرة لقوات األمن اإلسرائيلية لكشف األنفاق الهجومية واحباطها ،وذلك
عبر توظيف واستخدام آليات تكنولوجية ،وأنشطة عمالنية واستخباراتية ،والتي تم الشروع في

استخدامها منذ العدوان العسكري على قطاع غزة عام  ،2014الذي يطلق عليه في إسرائيل تسمية
"الجرف الصامد" ،حيث وسع الجيش من هذه العمليات خالل العام األخير.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الجيش ،فإن النفق الممتد على طول

 200متر من القطاع ويتخطى السياج األمني ومتشعب في عدة أماكن ،وتم حفره من عدة ورشات
حفر ،ويدمج طرق بناء مختلفة في داخل النفق.

وقال الجيش ،إنه منذ شهر تشرين األول /أكتوبر من عام  ،2017تم تدمير واحباط  15نفقا في
قطاع غزة ،مضيفا أنه تم إحباط النفق بواسطة عملية هندسية في المناطق المتاخمة للسياج األمني،

حيث أشرفت على ذلك قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش ،وشعبة االستخبارات العسكرية وادارة
البحث وتطوير األسلحة والشبكات التكنولوجية في الجيش.

واستغل جيش االحتالل الحادثة ،وجدد تحريضه على الفصائل الفلسطينية وحركة حماس التي حملها

مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة ،زاعما أن حماس تستمر في استغالل الموارد وتوظيفها لتأسيس
بنى تحتية للمساس بأمن إسرائيل والمواطنين في الجنوب ،وذلك بدال من توظيف هذه الموارد لرفاهية

الفلسطينيين في القطاع ،على حد زعمه.

عرب 2018/10/11 ،48

 .2مجدالني :مالدينوف "لم يعد مقبوالً" لدى الحكومة الفلسطينية

(أ ف ب) :أعل ننن عض ننو اللجن ننة التنفيذي ننة لمنظرم ننة التحري ننر الفلس ننطينية ،أحم نند مج نندالني ،الخم ننيس
أن القيننادة الفلسننطينية لننن تعمننل بعنند اثن مننع مبعننوث األمننم المتحنندة للسننالم نيك نوالي
 ،2018/10/11ر
نأن
مالدينننوف .وقننال مجنندالني إنننه قنند تن رنم إبننالا األمننين العننام لممننم المتحنندة ،أنطونيننو غننوتيريش ،بن ر
مالدينوف" ،لم يعند مقبنوال" لندل الحكومنة الفلسنطينية ،مترهمنا رإيناه بتخطرني دوره عبنر السنعي إلنى إبنرام
نس األمنن القنومي
أن الندور النذي ر
صفقة بين "إسرائيل" وحركة حماس .وأشار مجندالني إلنى ر
يؤدينه "يم ر
الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني".

يكن هناك تعليق فوري من مالدينوف أو تأكيد من األمم المتحدة.
ولم ُ
القدس العربي ،لندن2018/10/12 ،
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" .3اللجنة التنفيذية" :تجزئة األمور إلى قضايا إنسانية واغاثية يزيد من أسباب االنقسام
رام هللا :أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرينر الفلسنطينية رفضنها المطلنق لمشنروع فصنل قطناع غنزة
عن الضفة الغربية وشرقي القدس ،والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القنرن الهزلينة والمشنبوهة وقنانون
القومية العنصري ،الذي يهدف إلى تدمير المشنروع النوطني الفلسنطيني .وأكندت اللجننة التنفيذينة ،فني

بيان لها ،ينوم الخمنيس  ،2018/10/11أن النذي يفنرا الحصنار علنى قطناع غنزة هنو دولنة االحنتالل

التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية.

وشننددت اللجنننة التنفيذيننة أنهننا تعمننل مننع األشننقاء فنني مصننر لتنفيننذ اتفنناق  2017/10/12بشننكل شننامل

ودون تجزئ ننة ،أو تغلي ننف لتمري ننر مب ننادرة الن نرئيس األمريك نني دونال نند ت ارم ننب ورئ ننيس حكوم ننة االح ننتالل

اإلس نرائيلي بنيننامين نتنينناهو ،بعينندا عننن منظمننة التحريننر الفلسننطينية السننلطة الشننرعية صنناحبة الواليننة
السياسية والقانونية على األراضي الفلسطينية المحتلة عام .1967

وأعلن ننت اللجن ننة التنفيذي ننة رفض ننها وادانته ننا مواق ننف ال نندول أو الجه ننات الت نني تتجاه ننل الوالي ننة السياس ننية
والقانوني ننة لمنظم ننة التحري ننر الفلس ننطينية ودول ننة فلس ننطين ،وقال ننت إن دول ننة فلس ننطين س ننتواجه سياس ننيا

وقانونيا أي جهة تحاول التعدي على هذه الوالية .ودعنت كافنة األطنراف اإلقليمينة والدولينة والسنكرتير

العام لممم المتحدة ،إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقنا التفناق 2017/10/12

بشكل شمولي ،ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية ألراضي دولة فلسطين.

وأضننافت أن تجزئننة األمننور إلننى قضننايا إنسننانية واغاثيننة مثننل ،الكهربنناء ،والمنناء ،والرواتننب ،دون تنفيننذ
ذلننك مننن خننالل حكومننة الوفنناق الننوطني لدولننة فلسننطين ،يزينند مننن أسننباب االنقسننام ويرسننخ الفصننل

السياسي بنين قطناع غنزة والضنفة الغربينة والقندس ،وأن إ ازلنة أسنباب االنقسنام وتحقينق الوحندة الوطنينة

يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة واسقاط "صفقة القرن".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،

 .4توافق فلسطيني  -إسرائيلي في "يونيسكو"
مقر منظمة يونيسكو في بناريس ،توافقنا نناد ار بنين
رويترز :ر
سجل لقاء ُعقد األربعاء  2018/10/10في ر
ديبلوماس ننيين إسن نرائيليين وفلس ننطينيين وأردني ننين ،عل ننى قن ن اررات متعلق ننة بحماي ننة اثث ننار والثقاف ننة ودع ننم
الم نندارس وبن نرامج الت نندريب ف نني الق نندس القديم ننة ،فيم ننا ُوض ننعت القض ننايا الخالفي ننة جانب ننا ف نني ملحق ننات

تمت بوساطة "يونيسكو" ،أنعشت اثمال فني
االتفاقات .ورأل ديبلوماسيان أوروبيان أن التسوية ،التي ر
إمكان إقناع "إسرائيل" بتأجيل قرارها االنسحاب من المنظمة أو حتى التراجع عنه ،وفي الوقنت نفسنه،
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فإن تمرير القنرار سنيتيا اسنتمرار مشناريع "يونيسنكو" المعطلنة منن خنالل طنرح الخالفنات جانبنا .وقنال
ديبلوماسي إن "يونيسكو تستغل حال الغموا الديبلوماسي الستئناف العمل مرة أخرل".

وأكنندت أزوالي فنني بيننان ،أن التسننوية "تننذ ركرنا بالحاجننة إلننى الجلننوس إلننى الطاولننة ،هنننا فنني يونيسننكو،

تم التوصل إليه مجددا اليوم".
وابداء حسن النوايا .هذه هي أسس التوافق الذي ر
الحياة ،لندن2018/10/12 ،
 .5المالكي يؤكد أن واشنطن باشرت تنفيذ مضمون "صفقة القرن" ...ويحذر من شن نتنياهو حرباً

برشلونة  -ميشال أبو نجم :اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياا المالكي أن اإلدارة األمريكية تنفذ
مضننمون خطتهننا للس ننالم ،التنني سننمتها "ص ننفقة القننرن" ،مث ننل االعت نراف بالقنندس ونق ننل السننفارة إليه ننا،

واغالق مكتب منظمة التحرير ،وقطع المساعدات عن وكالة األونروا ،من غير اإلعنالن عنهنا بشنكل
رسمي ،معيدا األسباب إلى فشلها في الحصول على دعم عربي ودولي للسير بها.

وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية مستعدة إلعنادة التواصنل منع اإلدارة األمريكينة "إذا تراجعنت" عنن

الخطوات التي اتخذتها بحنق الفلسنطينيين ،مؤكندا أننه "لنم يكنن أمنام الفلسنطينيين سنلوك طرينق أخنرل"
غير التي سلكوها لمواجهة التدابير األمريكية.

ونفى المالكي وجود مبادرات إلعنادة إطنالق مفاوضنات السنالم ،لكنن بالمقابنل ،ثمنة جهنود واتصناالت

حل الدولتين والوقوف بوجه واشنطن.
تبذل للمحافظة على ر
وفنني سننياق منواز ،نبننه المننالكي إلننى أن رئننيس الننوزراء اإلسنرائيلي يمكننن أن يسننعى للخننروج مننن أزماتننه
بننه "الشننرق

الداخليننة ،مننن خننالل حننرب يشن رننها فنني غ نزة أو لبنننان .وقننال المننالكي ،فنني حننديث خ ن
األوس ننط" الت نني التقت ننه ف نني برش ننلونة ،عل ننى ه ننامش أعم ننال المنت نندل المتوس ننطي الثال ننث ،إن "إسن نرائيل"

شن حرب في غزة كل  3سنوات ،وهذا واضا من خالل العودة إلى الحروب الثالث األخيرة.
اعتادت ر
وبصدد المصالحة بين السلطة وغزة ،اعتبر الوسناطة المصنرية قائمنة ،وسنتنجا فني النهاينة فني إقنناع
حمنناس بننالعودة إلننى الشننرعية الوطنيننة "خاصننة أن حركننة حمنناس تجنند نفسننها اليننوم فنني وضننع أصننعب
بكثيننر ممننا كانننت عليننه فنني السنننوات السننابقة ،حيننث كننان يسننما لهننا بننالتمرد علننى أي اتفنناق أمكننن

التوص ننل إلي ننه" .وش نندد الم ننالكي عل ننى أن هن نناك "مش ننكلة كبين نرة له ننا عالق ننة بمص ننداقية حرك ننة حم نناس،
والمراوغة مع الحكمة المصرية".

لالطالع على ن

الحوار ،انظرhttp://cutt.us/XSQdM :
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 .6الحمد هللا يطلق مؤتمر "سيباد" ويؤكد ضرورة االستفادة من تجارب دول شرق آسيا
رام هللا :أطلق رئنيس النوزراء الفلسنطيني ارمني الحمند هللا ،ينوم الخمنيس  ،2018/10/11بمكتبنه فني رام
هللا ،فعالينات مننؤتمر (سنيباد) فنني فلسنطين ،وذلننك ألول منرة بعنند انتقنال اإلشنراف علينه لرئاسننة الننوزراء
الفلس ننطينية ،وال ننذي يه نندف لبن نناء وتنمي ننة الكن نوادر والق نندرات الفلس ننطينية ،وبح ننث س ننبل دع ننم االقتص نناد
الننوطني الفلسننطيني ،وذلننك بحضننور سننفراء دول منظمننة التعنناون مننن أجننل فلسننطين لنندول شننرق آسننيا

(سيباد) ،وعدد من الوزراء ،وسفراء الدول لدل فلسطين.

وقننال الحمنند هللا إن "الهنندف مننن مسننيرة السننالم النهايننة التامننة لالحننتالل العسننكري اإلس نرائيلي ،واقامننة

الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام  ،1967والقدس الشرقية عاصمتها ،وح رنل قضنية الالجئنين
حس ننب القن نرار  ،194ومب ننادرة الس ننالم العربي ننة" .ودع ننا الحم نند هللا دول آس ننيا إل ننى تق ننديم ال نندعم لوكال ننة
"األونننروا" ،فنني ضننوء الق نرار األمريكنني األخيننر بوقننف النندعم للوكالننة ،لمسنناعدتها فنني مواصننلة تقننديم
خدماتها لالجئين" ،نحن نعتمد عليكم كأصدقاء ،من أجل بناء الدولة ،واحراز تقدم في عملية السنالم،
ونؤكد على أهمية االستثمار في فلسطين ،من أجل تعزيز األمن والديموقراطية في المنطقة".

وأشنار الحمنند هللا إلنى أن تجننارب دول شننرق آسنيا وتقنندمها فنني مجناالت التنميننة هننو مصندر الهننام لنننا،

ونتطلنع إلنى االسننتفادة منن هنذه التجننارب المهمنة ،كمنا أن (سننيباد) يعتبنر جسنر ثقننافي بنين بلنداننا مننن
أجل زيادة التفاهم والحوار ونقل المعرفة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،

 .7االحتالل يفرج عن النائب حسن يوسف
أفرج ننت قن نوات االح ننتالل اإلسن نرائيلي مس نناء الخم ننيس  ،2018/10/11ع ننن القي ننادي ف نني حرك ننة حم نناس
والنائننب فنني المجلننس التش نريعي فنني الضننفة الغربيننة الشننيخ حسننن يوسننف .وجنناء اإلف نراج ع نن الشننيخ

يوسف بعدما أمضى  11شه ار في االعتقال اإلداري ،عقب اعتقاله في .2017/12/13

موقع حركة حماس2018/10/12 ،

 .8ترحيب فلسطيني بقرار االتحاد األوروبي لكرة القدم حظر بث مباريات داخل المستعمرات اإلسرائيلية
ثمن رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،جبريل الرجوب ،قنرار االتحناد األوروبني لكنرة القندم،
رام هللا :ر
ال ننذي يمتل ننك حق ننوق الب ننث لع نندة بطن نوالت دولي ننة ف نني كن نرة الق نندم ،باش ننتراطه عل ننى ش ننركة الب ننث الع ننام
اإلسرائيلية (كان) عدم بث المباريات في المستعمرات غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة،
إن كانت تريد االحتفاظ بالحقوق التي اشترتها لبث هذه المباريات.
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ودعا الرجوب ،في بيان له" ،الفيفا" "الحتذاء مثنال االتحناد األوروبني ،واتخناذ قنرار حاسنم تجناه الحالنة
الالشن ننرعية التن نني يسن ننتمر فن نني انتهاجهن ننا االتحن نناد اإلس ن نرائيلي لك ن نرة القن نندم ،بسن ننماحه لعن نندد من ننن أندين ننة

المستوطنات المقامة على أر ٍ
اا فلسطينية محتلة ،باللعب في الدوري اإلسرائيلي الرسمي ،فني تجناوز
سننافر لنظننام الفيفننا األساسنني ،ولتوصننية األمننم المتحنندة للفيفننا فنني رسننالة مسنناعد األمننين العننام لشننؤون

الشباب والتنمية ،التي أكدت على عدم قانونية هذا السلوك".

القدس العربي ،لندن2018/10/12 ،

 .9ندوة لـ"التغيير واإلصالح"" :صفقة القرن" تطبيق فعلي لوثيقة "عباس بيلين"
غ نزة :أجمننع ن نواب وقننادة فصننائل ونخننب سياسننية أن وثيقننة عبنناس بيلننين هنني األخطننر علننى القضننية
الفلسننطينية ،داعننين لضننرورة إجنراء االنتخابننات الشنناملة إلفنراز قيننادة منتخبننة قننادرة علننى حفننظ الحقننوق
الفلسطينية ،مطالبين بتفعينل المقاومنة بأشنكالها جميعهنا ،واسنتمرار مسنيرة العنودة الكبنرل لمنا فيهنا منن

إحينناء لحننق العننودة فنني قلننب الشننعب الفلسننطيني وأجيالننه المتعاقبننة .وأوصننى المجتمعننون خننالل ننندوة

نظمتهنا كتلننة التغيينر واإلصننالح البرلمانيننة بعننوان "وثيقننة عبناس بيلنين وصننفقة القنرن" بضننرورة توعيننة
الجمهور الفلسطيني ليكون محيطا بكل تفاصيل هذه الوثيقة من خالل منا يطلنب منن غنزة منن شنروط
ومحاوالت تركيع ،محملين محمود عباس وفريقه كل الجرائم التي ترتكب بحنق الشنعب الفلسنطيني فني

الضفة الغربية بالتنازل واإلجراءات االنتقامية في غزة ومواجهتها بكل السبل.

وشدد المشاركون خالل الندوة أن الوثيقة جريمة وطنية وتاريخية بحق القضية الفلسطينية.

ودعا محمود الزهار ،رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية ،الفصائل الفلسطينية للتصدي لمخناطر
وثيقة عباس -بيلين ،مؤكدا أن هذه الوثيقة جريمة تاريخية ،وهي تطبق اثن.

وأكنند النائننب مننروان أبننو راس أن عبنناس تنننازل عننن حقننوق الشننعب الفلسننطيني مننذ القنندم ،وتصنريحاته
المستمرة دليل عن ذلك ،موضحا أنه "باع القضية الفلسطينية ،ويتربا من آالم الشهداء والجرحى".

من جانبه ،شدد سلمان أبنو سنتة ،رئنيس الهيئنة العامنة للمنؤتمر الشنعبي لفلسنطينيي الخنارج ،أن وثيقنة
حق العودة ،مطالبنا بتشنكيل قينادة فلسنطينية وانتخناب مجلنس
عباس  -بيلين تدعو لتنازل واضا عن ر
وطننني جدينند يمثننل الكننل الفلسننطيني ،وأنننه ال يمكننن أن يقننرر مصننير الشننعب الفلسننطيني مجموعننة ال
تمثل الشعب الفلسطيني وغير منتخبة .ودعا أبو ستة الستمرار المقاومة بجميع أشكالها في األراضي

الفلسطينية ،موضحا أنه ال يمكن تحقيق أي مكسب فلسطيني إال من خالل المقاومة.

وأكد فايز أبو شمالة ،عضو المجلس الوطني الفلسطيني ،أن وثيقة عباس  -بيلين تطبنق اثن عملينا
حق العودة ،وزيادة التطبيع.
على األرا بإنشاء دولة منزوعة السالح ،وانهاء عمل األونروا ،والغاء ر
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منن جهتننه أكند القيننادي فنني حركنة الجهنناد اإلسننالمي أحمند المنندلل أن المنننهج التفاوضني كن رنرس الوجننود
الص ن ننهيوني عل ن ننى أرا فلس ن ننطين .وأك ن نند الم ن نندلل أن التنس ن ننيق األمن ن نني يالح ن ننق المق ن نناومين ويس ن ننلمهم
لالحتالل؛ ألن وثيقة عباس  -بيلين تحفظ الحقنوق الصنهيونية ال الحقنوق الفلسنطينية ،مشني ار إلنى أن

وتشبث شعبنا بحقوقه وثوابته.
مسيرات العودة وكسر الحصار رسخت مفهوم العودة ،ر
مننن جانبننه أكنند النائننب المستشننار محمنند فننرج الغننول أن عبنناس يمننارس ويطبننق مبنناد وثيقننة عبنناس -
ي لإلعالم فقط.
بيلين ،موضحا أن رفا عباس صفقة القرن رفا صور ر
مننن جانبننه أكنند الخبيننر فنني القننانون النندولي أنننيس قاسننم أن هننذه الوثيقننة ال قيمننة قانونيننة لهننا ،ولكنه نا

األخطننر؛ ألنهننا تعطنني انطباعننا لصنناحب الق نرار الصننهيوني عننن منندل اسننتعداد "القيننادة الفلسننطينية"
للتنننازل عننن الحقننوق والثوابننت الفلسننطينية .وشنندد قاسننم علننى أن قيننادة السننلطة ترتكننب خطيئننة كبننرل
بالتواصل مع الصهاينة والتنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

من ننن جهتن ننه أكن نند القين ننادي فن نني الجبهن ننة الشن ننعبية من نناهر مزهن ننر أن المفاوضن ننات العبثين ننة من ننع االحن ننتالل
الصن ننهيوني جلبن ننت الن نندمار للشن ننعب الفلسن ننطيني ،مؤكن نندا أن التنسن ننيق األمنن نني ُوجن نند من ننن أجن ننل حماين ننة
االحنتالل .ودعنا مزهنر لرفنع "اإلجنراءات العقابينة" ضند أهنالي غنزة وتنفينذ اتفناق  .2011وطالنب مزهننر
بإطالق يد المقاومة في الضفة الغربية ،وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ،والغاء اتفاق أوسنلو ،والغناء

اتفاقيات التسوية ،وتقديم قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/11 ،

 .01إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة بعملية طعن في نابلس واالحتالل يعلن اعتقال المنفذ

قال المركز الفلسطيني لإلعالم ،2018/10/11 ،أنه أصيب إسرائيليان ،أحدهما بجراح خطرة ،في
عملية طعن ،بالقرب من حاجز حوارة بمدينة نابلس ،شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع " " 0404المقرب من جيش االحتالل أن شابا فلسطينيا نفذ عملية الطعن والذ بالفرار ،الفتا
إلى أن جراح أحد اإلسرائيليين خطيرة .وفي األثناء ،أغلقت قوات االحتالل المداخل الرئيسة لمدينة
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ،وذلك في أعقاب العملية .وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن قوات

االحتالل أغلقت حاجز حوارة وحاجز دير شرف ،كما تم وضع حاجز طيار في منطقة المربعة
جنوب المدينة .وأكد الشهود أن قوات االحتالل تجري عمليات بحث وتمشيط عند مدخل الطريق
الرابط بين حوارة وجيت المعروف باسم طريق "يتسهار" ،بحثا عن منفذ العملية.

وأضافت األيام ،رام هللا ،2018/10/12 ،من نابلس ،أن قوات خاصة إسرائيلية ،اعتقلت ليلة أمس،
منفذ عملية الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس .وقالت مصادر أمنية
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إن القوات الخاصة دخلت إلى القرية عبر مركبات خاصة واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة بعد وقت
قصير من دخوله إلى المنزل ونقلته إلى معسكر حوارة جنوبا .وأضافت المصادر إن منفذ العملية

ظهر أمس هو الشاب معتز قاسم حسين ( 19عاما) وأدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح.

جاء ذلك في أعقاب إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن استهدفت مجموعة من

الجنود على حاجز حوارة جنوب نابلس .وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلي ،أطلق جنود االحتالل

الرصا

على شاب فلسطيني نفذ عملية طعن على حاجز حوارة والتسبب بجروح لجندي ،حيث

تمكن المنفذ من الفرار من المكان وهو يعاني من جروح ،فيما أصيبت مستوطنة بشظايا الرصا

التي أطلقها الجنود صوب منفذ العملية.

 .00حماس :عملية نابلس صفعة لالحتالل ولمنظومته األمنية
وصفت حركة حماس عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني الخميس ،بالقرب من حاجز حوارة
االحتاللي المقام على أراضي مدينة نابلس بالبطولية ،الفتة إلى أنها تشكل صفعة لالحتالل وفشال

لمنظومته األمنية .وقالت الحركة في تصريا صحفي ،إن العملية تأتي في سياق رد شعبنا على
غطرسة االحتالل وانتهاكاته المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا .وأشارت إلى أن تنفيذ المقاومين

لعملياتهم في الضفة يعد دليال على فشل منظومة االحتالل األمنية ،في ظل حالة القمع والمالحقة

التي يحاول فرضها .وتوجهت بالتحية ألبناء الضفة على العمليات النوعية التي ينفذونها ،وحيت
صمود الشعب الفلسطيني واص ارره على المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن .وأكدت أن عملية الطعن
تشكل صفعة للمحتل الذي ما زال يتخبط في بحثه عن منفذ عملية بركان البطولية لليوم الرابع على

التوالي.

موقع حركة حماس ،غزة2018/10/11 ،

" .02الحياة" :حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم تورط عباس في "صفقة القرن"
صباح :علمت "الحياة" أن مصر أجرت "حوا ار استراتيجيا" مع حركة "حماس" حصلت
غزة  -فتحي ر
خالله القاهرة على إجابات عن معظم القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي.
قدمت إجابات شافية قاطعة أكدت فيها أنها مع المصالحة الوطنية
وأوضحت المصادر أن الحركة ر
ووحدة الصف كي يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات والمؤامرات وافشال "صفقة القرن"،
معتبرة أن العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة قبل عام ونصف العام ،وعقد

المجلس الوطني قبل نحو ستة أشهر ،والحقا عقد المجلس المركزي ،ال تمكن الشعب الفلسطيني من
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مواجهة التحديات وافشالها ،وتتناقا مع أسس الشراكة والوحدة ،مشددة على أنها مع الوحدة الوطنية
لمواجهة الصفقة .وأكدت أنها ضد إقامة أي دولة في غزة ،وتريد من عباس ،من خالل مصر،

ضمانات بأنه غير متورط ولن يتورط في "صفقة القرن" ،خصوصا أنه "يرمي قطاع غزة في حضن

مصر ،ونحن نرفا ذلك ،ونصر على تحميل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية ،فنحن شعب تحت
االحتالل مطلوب دعمه وحمايته في مقاومته في كل فلسطين التاريخية ،بما فيها مناطق الن."48

الحياة ،لندن2018/10/12 ،

 .03قيادي بحماس :جهود أممية وتركية وعربية لتخفيف أزمات غزة
غزة  -مصطفى حبوش :قال القيادي في حركة حماس ،عصام الدعليس ،إن األمم المتحدة ،ودول
بينها تركيا وقطر ومصر ،تعمل على تخفيف أزمات قطاع غزة في سياق جهود تثبيت وقف إطالق

النار مع إسرائيل .وقال الدعليس في مقابلة مع "األناضول" ،إن "تركيا وايران ومصر وقطر والمغرب
تعمل لسد الفراا الذي خلفته السلطة الفلسطينية بتخليها عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزة" .وأضاف أنه
"عندما تتخلى السلطة عن مسؤوليتها تجاه غزة المحاصرة يتقدم أحرار العالم وعلى رأسهم قطر

ومصر وايران وتركيا والمغرب لسد هذا الفراا دون أثمان سياسية وفاء لدماء شهدائنا وجرحانا في
مسيرات العودة" .واعتبر أن الحكومة الفلسطينية (بالضفة الغربية) تخلت عن تقديم العالج لجرحى
مسيرات "العودة" ،وأوقفت تحويالت العالج بالخارج لهم ،في المقابل قامت تركيا باستقبال هؤالء

الجرحى وعالجهم في مستشفياتها وهذا سد للفراا الذي تركته السلطة .وأشار الدعليس إلى أنه بينما
تتقاعس السلطة الفلسطينية عن حل أزمة الكهرباء في القطاع ،تبرعت قطر بدفع ثمن الوقود الالزم

لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة .كما ذكر أن مصر أيضا تقوم بدورها بالتخفيف من أزمات غزة
عبر فتا معبر رفا البري .وحول الدور المغربي في تخفيف أزمات غزة ،قال الدعليس ،إن "المملكة

المغربية قامت بشحن  2طن من األدوية ،في حين أن و ازرة الصحة في رام هللا تمتنع عن إرسال
األدوية".

في السياق ،أكد القيادي في "حماس" أن األدوار التي تقوم بها تركيا وقطر ومصر والمغرب واألمم

المتحدة للتخفيف من أزمات غزة ،تأتي في سياق الجهود للتهدئة وتثبيت اتفاق وقف إطالق النار
الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية واسرائيل بوساطة مصرية عام .2014

وقال إن "الجهود واللقاءات السابقة للفصائل الفلسطينية مع مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط
نيكوالي مالدينوف وقطر ومصر قد وصلت لتحديد مطالب وشروط الفصائل من العدو (إسرائيل)

مقابل التهدئة" .وأضاف أن "تلك الجهود عطلتها السلطة الفلسطينية ولكن المجتمع الدولي استطاع
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أن يتجاوز عقبات السلطة فيما يتعلق بإدخال الوقود القطري لمحطة الكهرباء ،وهذا إيجابي ولكنه
غير ٍ
كاف ومطلوب استمرار الجهود لمعالجة كافة أزمات غزة" .وأفاد بأن حركة "حماس" بانتظار
استكمال جهود التهدئة مع إسرائيل والتخفيف من أزمات غزة ورفع الحصار.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/11 ،

 .04فتح :ما تقوم به حماس بغزة هو تطبيق لـ"صفقة القرن"
رام هللا :اعتبرت حركة "فتا" ،أن كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة هو تطبيق عملي لصفقة
القرن ،التي تن

على التنازل عن القدس وحق الالجئين بالعودة والتعويا ،وفصل الضفة عن

قطاع غزة ،لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام  1967وعاصمتها

القدس.

وأكدت فتا بأن انقالب حماس على الشرعية الوطنية الفلسطينية بالعام  ،2007الذي خطط له
شارون ونفذته حماس ،كان بداية تنفيذ لصفقة العصر ،وأن ما تقوم به حماس اليوم من تآمر على

الشعب الفلسطيني وتنازل عن ثوابته وفي مقدمتها القدس ،يفسر رفضها وافشالها لكل جهود
المصالحة التي بذلت خالل السنوات الماضية ،وبأنها كانت طرفا في مؤامرة تصفية القضية

الفلسطينية مقابل تحقيق مصالحها الضيقة .وأكدت فتا أن حماس التي تدعي بأنها تريد دولة على
أراضي فلسطين التاريخية ،قبلت بدولة في غزة بمساحة  %1من مساحة فلسطين التاريخية مقابل

االعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،

 .05هنية يستقبل البرغوثي ويناقش معه آخر التطورات السياسية
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بحضور عدد من قيادات الحركة
األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي صباح الخميس في مكتبه

بمدينة غزة .وثمن هنية خالل اللقاء الدور الوطني لحركة المبادرة الوطنية ،وعلى رأسها األمين العام،
وجهوده المستمرة في إطار المقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وفضا جرائم

االحتالل اإلسرائيلي .ودار نقاش معمق حول آخر التطورات السياسية وجهود كسر الحصار
واستعادة الوحدة الوطنية ،وسبل مواجهة ما يسمى بصفقة القرن ،ومحاوالت تصفية القضية

الفلسطينية.
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 .06حماس تجري مشاورات مع الفصائل لبحث سبل إنهاء االنقسام
غزة :كشفت حركة حماس ،عن عقدها سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع العديد من الفصائل
والشخصيات الوطنية لمناقشة سبل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام .وأكدت الحركة في بيان
لها يوم الخميس ،أن المشاورات استمرت على مدل يومين في مكتب الحركة في مدينة غزة.

وترأس المشاورات التي أجرتها الحركة مع الفصائل والشخصيات رئيس حركة حماس بغزة يحيى

السنوار ونائبه خليل الحية ،وعدد من أعضاء المكتب السياسي ودائرة العالقات الوطنية في الحركة.

واستهلت قيادة حركة حماس بحسب البيان سلسلة اللقاءات بعقد لقاء رفيع المستول يوم األربعاء مع

قيادة حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة نافذ عزام استمر لمدة خمس ساعات.

واستقبلت قيادة حماس يوم الخميس ،وفدا من المبادرة الوطنية برئاسة األمين العام مصطفى

البرغوثي الذي يزور قطاع غزة حاليا.

كما جرل عقد لقاءين منفردين بين قيادة حركة حماس وقيادة كل من الجبهة الديموقراطية برئاسة

عضو المكتب السياسي للجبهة صالا ناصر ،والجبهة الشعبية برئاسة عضو مكتبها السياسي جميل
مزهر.

وفي اإلطار ذاته ،التقى وفد من الشخصيات الوطنية برئاسة مدير مركز "مسارات" هاني المصري،

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مكتبه.

وبينت حركة حماس أنها ناقشت خالل المشاورات مع الفصائل آفاق مسيرات العودة وكسر الحصار
ر
والجهود المبذولة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ،وسبل مواجهة التحديات
الماثلة أمام قضيتنا الوطنية وعلى رأسها رفا صفقة القرن .كما ناقشت سبل استعادة الوحدة

الوطنية وانهاء االنقسام على قاعدة الشراكة الكاملة ،وذلك في أجواء من األخوة والحر

الكبير

على المصلحة الوطنية ومستقبل القضية الوطنية .وأطلعت قيادة حركة حماس خالل اللقاءات
الفصائل الفلسطينية على نتائج زيارتها لمصر واجتماعاتها مع القيادة المصرية.

قدس برس2018/10/11 ،

" .07الشعبية" و"الديموقراطية" تعلنان عدم مشاركتهما في جلسة "المركزي" المقبلة
غزة :أكدت الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في جلسة المجلس
المركزي المقبلة والمقرر عقدها في مدينة رام هللا نهاية شهر تشرين األول /أكتوبر الجاري.
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وصرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ،ماهر مزهر ،أن "الجبهة لن تشارك في جلسة
ر
المركزي المقبلة ،بسبب استمرار السلطة في نهج التفرد والهيمنة ،وهذا سيؤدي إلى تعزيز االنقسام".
وطالب مزهر ،السلطة الفلسطينية بإجراء حوار وطني شامل ،وتبني خيار الشراكة.

وفي سياق آخر شدد القيادي في الجبهة الشعبية ،على أن استمرار السلطة بفرا العقوبات على

قطاع غزة ُيمثل تهديدا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار ظالم ومن عقوبات جائرة.
إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طالل أبو ظريفة ،أن األسباب السياسية
التي دفعت الجبهة لمقاطعة المجلس المركزي السابق برام هللا ال تزال قائمة ،وأبرزها رفع اإلجراءات

العقابية عن قطاع غزة .وقال أبو ظريفة في تصريا صحفي :إن الجبهة علرقت مشاركتها في
المجلس المركزي السابق ألسباب سياسية منها رفع اإلجراءات عن قطاع غزة وعالقة السلطة
بإسرائيل والواليات المتحدة وتحديد استراتيجية وطنية فلسطينية ،وهذه األسباب ال تزال قائمة.

القدس ،القدس2018/10/11 ،

" .08الشعبية" تطالب بإطالق يد المقاومة في الضفة والغاء اتفاق أوسلو
غزة :أكد القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر أن المفاوضات العبثية مع االحتالل الصهيوني

جلبت الدمار للشعب الفلسطيني ،مؤكدا أن التنسيق األمني ُوجد من أجل حماية االحتالل.
ألي كان أن يتنازل عن هذه
وأكد مزهر أن جوهر الصراع مع االحتالل هو حق العودة ،وال يحق ٍر
الحقوق الثابتة التي ال تسقط بالتقادم .ودعا مزهر لرفع "اإلجراءات العقابية" ضد أهالي غزة وتنفيذ

اتفاق 2011؛ ألنه مدخل لتأسيس شراكة وطنية ،وطالب بعقد مجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني،
موضحا أن المجلس الذي عقد في رام هللا ال يمثل الشعب الفلسطيني .وطالب مزهر بإطالق يد

المقاومة في الضفة الغربية ،وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ،والغاء اتفاق أوسلو ،والغاء اتفاقيات
التسوية ،وتقديم قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/11 ،

" .09الجهاد" :المصالحة يجب أن تحافظ على استمرار المقاومة ولن نجعل السالح محالً للنقاش

كرس الوجود
غزة :أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل أن المنهج التفاوضي ر
الصهيوني على أرا فلسطين ،موضحا أن بعضا من أصحاب منهج المفاوضات تنازل عن

األرا الفلسطينية لالحتالل .وشدد القيادي المدلل خالل ندوة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح
البرلمانية بعنوان "وثيقة عباس بيلين وصفقة القرن" على أن المواثيق الدولية أعطت الالجئين الحق
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في العودة ألرضهم ،وأصحاب المنهج التفاوضي نسفوا الق اررات الدولية ،موضحا أن الوثيقة تنازلت
عن المقدسات والقدس.

وأكد المدلل أن التنسيق األمني يالحق المقاومين ويسلمهم لالحتالل؛ ألن وثيقة عباس  -بيلين تحفظ

الحقوق الصهيونية ال الحقوق الفلسطينية ،مشددا على أن الشعب الفلسطيني يرفا جميع اتفاقيات
النهج التفاوضي بتسمكه بالمقاومة وعدم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية ،مشي ار إلى أن

وتشبث شعبنا بحقوقه وثوابته .وأضاف المدلل:
مسيرات العودة وكسر الحصار رسخت مفهوم العودة ،ر
محال للنقاش؛
المصالحة يجب أن تحافظ على استمرار المقاومة ،مشددا ال يمكن أن نجعل السالح ر
ألنه حقنا ما دام هناك احتالل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/11 ،

" .21المجاهدين" :رفض السلطة إدخال مساعدات غزة خدمة لالحتالل
غزة  -أحمد المصري :أكد مسؤول حركة المجاهدين ،د .نائل أبو عودة ،أن رفا قيادة السلطة في
رام هللا المساعدات المقدمة لقطاع غزة عبر األمم المتحدة" ،ال يخدم سول االحتالل اإلسرائيلي".

وأوضا أبو عودة في حديث لصحيفة "فلسطين" ،أن السلطة ترغب بوضوح في استمرار معاناة أهالي

القطاع ،وهو ما استدعاها لرفا المساعدات المقدمة له ،واصفا موقفها أنه "مثير لالستغراب

واالستهجان" .وشدد على َّ
تسرع من تصفية
أن السلطة وبقرارها رفا المساعدات المقدمة لغزة ر
الق ضية الفلسطينية وتمرير "صفقة القرن" األمريكية ،وال تخدم بقرارها المشروع الوطني وال تحصل
على لُحمة وطنية موحدة وجامعة .وأضاف" :القيادة التي ترغب في استمرار المعاناة على غزة،

تتجاوز كل الخطوط الحمر ،وال تمثل الشعب الفلسطيني بقدر ما تمثل نفسها" ،مشي ار إلى أن السلطة

لديها "أجندة" خاصة تجاه القطاع تريد تنفيذها ال تمت بصلة ألي ما هو وطني.

أن الفصائل ال يمكن لها أن تقدم رأيا من التنازالت السياسية ،وتفرط بالثوابت والحقوق
وشدد على ر
الوطنية ،في مقابل تقديم المساعدات اإلغاثية لقطاع غزة ،مضيفا.
فلسطين أون الين2018/10/11 ،

 .20قلق إسرائيلي من انتقال "البالونات الحارقة" إلى الضفة الغربية
(وكاالت) :أعربت أجهزة أمن االحتالل عن قلقها من وصول ظاهرة "الطائرات الورقية الحارقة"

و"البالونات الحارقة" إلى الضفة الغربية؛ بعد انتشارها بشكل واسع على السياج الحدودي لغزة وسقوط

المئات خالل األشهر القليلة الماضية على مستوطنات "غالف غزة".
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جاء التخوف في أعقاب ،سقوط عدة بالونات حارقة في ثالث مستوطنات بمحيط مدينة القدس
المحتلة خالل األيام الماضية؛ حيث زعم االحتالل أنه عثر على بالون حارق في ساحة روضة

أطفال في القدس ،وآخر قبل أيام في محيط مستوطنة "غفعات زيئيف" و"بيت حورون" ،إضافة إلى
بالونين في المستوطنات المجاورة ل"موديعين".

ورأت أجهزة أمن االحتالل ،أنه في حال انتشرت ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة في محافظات

الضفة ،يصعب السيطرة عليها ،وأنه ال طريقة تقريبا لمكافحة هذه الظاهرة واحباطها إذا انتشرت
بالضفة؛ لصعوبة اتخاذ قرار بإطالق النار المباشر.

الخليج ،الشارقة2018/10/12 ،

 .22مشروع قانون إسرائيلي يحدد مدة السجن المؤبد لألسرى بـ  60عاماً

تل ابيب – وفا :تعتزم الكنيست اإلسرائيلية ،تشديد "العقوبات" على األسرل الفلسطينيين ،الذين
يدانون في محاكم االحتالل العسكرية والمدنية .وذكرت صحيفة هآرتس يوم الخميس ،أن اللجنة
الو ازرية اإلسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصو

على الكنيست .وين

 ،يوم األحد المقبل ،تمهيدا لطرحه

مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم االحتالل اإلسرائيلي بفرا عقوبة

سجن لستين عاما ،بدال من  40عاما حاليا ،على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي ،ويقضي مشروع

القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر.

ووفقا للصحيفة ،فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب االئتالف اليمينية

وأحزاب في المعارضة ،الذين وقعوا على مشروع القانون ،وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود
و"كوالنو" و"المعسكر الصهيوني" المعارا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/12 ،

 .23خطة إسرائيلية لبناء  31وحدة استيطانية بالخليل
القدس المحتلة :أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ،أنه سيقدم لحكومة االحتالل ،يوم

األحد خطة لبناء  31وحدة استيطانية في حي "حزقيا" االستيطاني بمدينة الخليل جنوب الضفة
الغربية .وقال ليبرمان في حسابه على "تويتر" ،مساء يوم الخميس" :إن الخطة تمت الموافقة عليها

من مؤسسات التخطيط ستتضمن منازل ومنشآت حيوية" .وقال متبجحا" :سنواصل تعزيز االستيطان

في الضفة باألفعال وليس باألقوال".
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 .24ال ار القاسم لمحكمة إسرائيلية :لم أعد عضوا في "بي دي أس"
نظرت المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الخميس ،في االستئناف الذي قدمته الطالبة األميركية من
أصل فلسطيني ،ال ار القاسم ،ضد السلطات اإلسرائيلية بعد منعها من دخول البالد للدراسة في
الجامعة العبرية في القدس ،بادعاء نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها

وفرا العقوبات عليها ( .)BDSوشاركت في االستئناف الجامعة العبرية أيضا .وقررت المحكمة في

نهاية الجلسة إعادة القاسم إلى منشأة االعتقال في مطار اللد وارسال القرار بشأن االستئناف إلى

طرفي القضية الحقا.

وألما محامي القاسم ،يوتام بن هيلل ،في بداية الجلسة إلى أنها تراجعت عن نشاطها في حركة

مقاطعة إسرائيل ،وقال إن "قانون المقاطعة" اإلسرائيلي يسري على النشطاء في الوقت الحاضر

ولذلك فإنه ال يسري على موكلته" .القانون يستخدم لغة الحاضر" .من يؤدي عمله اليوم" .هذه ليست
المستأنفة ،التي منذ أكثر من سنة ونصف السنة لم تعد جزءا من هذا النشاط وال توجد ذريعة لمنع

دخولها" إلى البالد .ورد ممثل النيابة العامة ،المحامي يوسي تسادوق ،بأنه "يوجد مؤشر على
نشاطها في بداية العام  ،"2018لكن وكيل القاسم شدد على عدم وجود مؤشر كهذا ،بينما قال ممثل
النيابة إن "المؤشر" هو مناشير في صفحتها في "فيسبوك" والتي لم تعد موجودة بعد شطبها ،وأنه "لم

تعد لدينا قدرة على مشاهدة هذه األدلة".

عرب 2018/10/11 ،48

 .25داني دانون :السلطة الفلسطينية أصبحت في عزلة دولية بعد رفض التعامل مع مالدينوف
رام هللا(-أ ف ب) :قال داني دانون ،السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة "بعد أن قالوا [السلطة
الفلسطينية]،ال ،إلسرائيل والواليات المتحدة ،يقول الفلسطينيون اثن ،ال ،لممم المتحدة [نيكوالي
مالدينوف ،مبعوث األمم المتحدة للسالم الذي يسعى للتهدئة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية]".

سيضر
دولية ،ما
السلطة
جر ُ
الفلسطينية إلى عزلة ر
ر
ر
وأضاف "بهذا القرارُ ،يواصل (محمود عباس) ر
بالفلسطينيين".
في نهاية المطاف
ر
القدس العربي ،لندن2018/10/12 ،

 .26ليبرمان يطلق حملة لطرد حنين زعبي من الكنيست

تل أبيب :أطلق وزير الدفاع اإلسرائيلي ،أفيجدور ليبرمان ،حملة شعبية على شبكات التواصل

االجتماعي ،يدعو فيها إلى ممارسة الضغوط على أعضاء الكنيست (البرلمان اإلسرائيلي) ،لكي
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يصوتوا إلى جانب اقتراحه ،طرد النائب العربية المنتخبة عن "القائمة المشتركة" ،حنين زعبي ،من
"المخربة
هابية" .وكتب:
الكنيست .ووصف ليبرمان في منشوره على "تويتر" زعبي ،بن"المخرربة" و"اإلر ر
ر
وضد مواطني (إسرائيل).
ضد جنود الجيش اإلسرائيلي
ر
حنين زعبي في الكنيست ،وتدعم اإلرهاب ر
قدمت
ضد جنود الجيش.
مخربة في الكنيست وتنشط ر
الشيء الوحيد غير ر
ُ
الديمقراطي هنا ،هو وجود ر
مشروعا لطردها من الكنيست ،لكن المشروع لم يحظ بالعدد المطلوب من األصوات ،ألن عددا من
النواب في األحزاب الصهيونية ال يوافقون على ذلك".

وقد رد رئيس القائمة المشتركة ،أيمن عودة ،على دعوة ليبرمان ،فأكد الوقوف بكل حزم مع النائب

حنين زعبي ،وقال" :بوضع طبيعي في دولة طبيعية ،الموقعون يجب أن ُيقلعوا من البرلمان ألنهم
يؤيدون احتالل شعب آخر ،وألنهم يريدون الدولة لشعب واحد ،رغم أن الوطن ألهله األصليين الذين

ما زالوا متشبثين به ،بعد أن هجرت (إسرائيل) غالبية شعبهم".

الشرق األوسط ،لندن2018/10/12 ،

 .27سالح الجو اإلسرائيلي يوقف جميع الطلعات الجوية للمقاتلة "إف "35
أصدر قائد سالح الجو اإلسرائيلي ،عميكام نوركين ،مساء يوم الخميس ،بوقف جميع رحالت الطائرة

العسكرية من طراز "إف  ،"35واجراء فح

لجميع الطائرات من هذا الطراز عقب عطل فني تم

اكتشافه منذ أسبوعين في الواليات المتحدة األميركية ،أدل إلى تحطم طائرة عسكرية أميركية من هذا

الطراز في ساوث كاروالينا.

عرب 2018/10/11 ،48

 .28ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل سالح في "إسرائيل" بنسبة %183
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :أظهر تقرير حديث تضاعف عدد طلبات اإلسرائيليين للحصول
على رخ

لحمل السالح الشخصي خالل الشهرين الماضيين بنسبة  ،%183مقارنة مع الفترة ذاتها

من العام الماضي .وقالت صحيفة "هآرتس" ،في عددها الصادر يوم الخميس ،إن االرتفاع في عدد

طلبات تصاريا السالح جاء في أعقاب التسهيالت التي بادر إليها وزير األمن الداخلي ،جلعاد

اردان.

وأعلن اردان في أغسطس /آب الماضي عن تسهيالت في منا رخ

حيازة السالح لإلسرائيليين

وبخاصة في المناطق القريبة من الفلسطينيين والحدود.
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حيازة سالح بارتفاع بنسبة

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين تقدم  2800مدنيا للحصول على رخ

 %183مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي .ولفتت الصحيفة النظر إلى أن التقديرات األولية
لو ازرة األمن أشارت إلى إمكانية تقدم  40 -35ألفا للحصول على تصاريا حيازة سالح.
وقالت" تقدر الو ازرة بأن  10آالف مواطن سيحصلون على رخ

على رخ

سالح ما يرفع عدد الحاصلين

سالح في إسرائيل إلى  140ألفا دون احتساب عناصر الشرطة والجيش".

ونقلت عن النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان أن "التسهيالت للحصول على رخ

لحيازة سالح ،يعرا حياة نحو نصف مليون شخ

على الزناد بحجة الدفاع عن النفس".

آخر لخطر الموت ،إذ أنه من السهل الضغط
وكالة االناضول لألنباء2018/10/11 ،

 .29الجيش اإلسرائيلي يطلق بـ"الخطأ" صاروخ اعتراض قرب غزة
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :قال الجيش اإلسرائيلي إنه أطلق اليوم الخميس بن"الخطأ" صاروخ
اعتراا من منظومة القبة الحديدية في محيط قطاع غزة .وقال افيخاي أدرعي ،المتحدث بلسان

الجيش اإلسرائيلي ،في تصريا مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول" ،تم إطالق صاروخ
اعتراا من منظومة القبة الحديدية نتيجة رصد خاطئ" .وأضاف "لم يتم إطالق قذائف من قطاع

غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية".

وكالة االناضول لألنباء2018/10/11 ،

 .31مشروع تهويدي بحجة بناء أبراج للسيارات بالقدس المحتلة
القدس المحتلة :تعتزم بلدية االحتالل بمدينة القدس بناء  10أبراج لوقوف السيارات بالقرب من البلدة
القديمة القدس ،وسط تحذيرات من تشويه الطابع التاريخي للبلدة .وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية،
يوم الخميس ،نقال عن مخططين ومهندسين معماريين إسرائيليين ،إن األبراج "ستفسد المناظر

الطبيعية لجدران المدينة القديمة" .وأضافت أن البلدية أصدرت تراخي

بناء لمبراج األسبوع

الماضي لصالا شركة "عدن" ،وتسما ببناء  6أبراج بالقرب باب العامود وأربعة بالقرب من باب

النبي داود .ويؤدي باب العامود إلى األسواق التاريخية واألماكن الدينية وبخاصة المسجد األقصى
وكنيسة القيامة ،في حين أن باب النبي داود يؤدي إلى الحي اليهودي .واستنادا إلى الصحيفة يبلغ

طول البرج الواحد من  15إلى  17مت ار ويمكنها استيعاب  12سيارة لكل منها.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/10/11 ،
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 .30فتوى فلسطينية تحرم تسريب العقارات لالحتالل
وكاالت :جدد مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين ،تأكيده فتول حرمة تسريب العقارات واألراضي في
مدينة القدس أو أي أرا فلسطينية أخرل لالحتالل .وقال المجلس إن "فلسطين أرا خراجية

وقفية ،يحرم شرعا بيع أراضيها وأمالكها ،أو تسهيل تمليكها لمعداء ،فهي تعد من الناحية الشرعية
من المنافع اإلسالمية العامة ،ال من األمالك الشخصية الخاصة" ،وذلك وفقا للفتاول الصادرة عن
علماء فلسطين والعالم اإلسالمي .جاء ذلك خالل عقده الجلسة الثامنة والستين بعد المئة ،برئاسة
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس مجلس اإلفتاء األعلى الشيخ محمد حسين ،وبحضور

أعضاء المجلس.

الخليج ،الشارقة2018/10/12 ،

 .32توصيات لجنة إردان لسلب حقوق األسرى الفلسطينيين
ُكشف مساء يوم الخميس ،عن توصيات اللجنة التي شكلها وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي وما
يسمى "الشؤون االستخبارية" غلعاد إردان ،بحق األسرل الفلسطينيين في سجون االحتالل والتي
تتضمن إجراءات تصعيدية دراماتيكية ،كما وصفتها "شركة األخبار" اإلسرائيلية ،والتي تهدف إلى

تقلي

ظروف اعتقال األسرل الفلسطينيين.

يذكر أن إردان ،أعلن قبل أربعة أشهر وتحديدا في الن 13من حزيران /يونيو الماضي ،عن تشكيل

"لجنة عامة" لدراسة أوضاع األسرل الفلسطينيين (األمنيين) ،وذلك بهدف التضييق عليهم وانتهاك
المزيد من حقوق الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل.

ومن المتوقع أن تعرا اللجنة على إردان ،في األيام القليلة المقبلة ،ما وصفته "شركة األخبار"

بنصورة "كاملة وشاملة" للظروف التي يعيش فيها األسرل الفلسطينيون في سجون االحتالل ،التي
تشمل أيضا مقارنة هذه الظروف بظروف السجناء الجنائيين.

وعملت اللجنة منذ تشكيلها على دراسة أوضاع األسرل الحالية في سجون االحتالل ،لتقدم توصيات
بشأن التشديد على األسرل وانتهاك المزيد من حقوقهم ووضع طرق عمل لتقلي

إلى الحد األدنى المطلوب.

وتتضمن التوصيات ،التي كشفتها "شركة األخبار" ،تقلي

ظروف سجنهم

عدد الزيارات العائلية لمسرل

الفلسطينيين للحد األدنى ،والغاء الفصل بين سجناء أسرل الفصائل المختلفة ،حيث تركز التوصيات
على احتجاز األسرل في أجنحة مختلطة لمنع تجمع األسرل المنتمين لذات الفصيل .كما أوصت
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اللجنة منع األسرل من شراء منتجات اللحوم واألسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج
السجون.

باإلضافة إلى إخالء العنابر والمعتقالت واألقسام من أدوات المطبخ ومنع األسرل من طهي وجباتهم

بأنفسهم ،باإلضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسما لمسرل متابعتها داخل سجون

االحتالل ،وتقلي

عددها .وأوصت اللجنة بإقفال مقاصف السجن (الكانتينا) ،كما سيتم التضييق

على قيادات الحركة األسيرة وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم العنبر" ،على أن يسما فقط في

بعا القضايا لممثل "األسرل األمنيين" التحدث نيابة عنهم.

عرب 2018/10/11 ،48

 .33القدس 71 :مستوطناً وطالباً تلمودياً يقتحمون األقصى بحراسات مشددة

القدس – وفا :اقتحم  71مستوطنا ،بينهم  26من طلبة المعاهد التلمودية ،يوم الخميس ،المسجد
األقصى من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.

وتجول المستوطنون في المسجد المبارك حتى خرجوا منه من جهة باب السلسلة ،ونظموا خارج باب

المسجد صلوات وترانيم تلمودية علنية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/11 ،

 .34االحتالل يقتحم قرية الخان األحمر ويصورها
القدس – وفا :اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،وضباط مخابراتها ،اليوم الخميس ،قرية الخان
األحمر شرق القدس المحتلة ،وقاموا بتصويرها من جهاتها األربع.

وأفاد مراسل وفا ،بأن هذا االقتحام هو الثاني منذ صباح يوم الخميس ،حيث جرل تصوير القرية في
المرتين ،مضيفا أن المواطنين يخشون أن يكون هذا التصوير تمهيدا لهدمها.

وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا ،رفضت في الخامس من الشهر الجاري ،التماس أهالي القرية ضد

إخالئهم ،وتهجيرهم ،وهدم القرية المقامة وأقرت هدمها خالل أسبوع.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/11 ،

 .35وزارة الصحة في غزة 208 :شهداء و 22ألف جريح باعتداءات "إسرائيل" ضد مسيرة العودة
غزة :أظهرت معطيات رسمية ،استشهاد  198فلسطينيا ،واصابة أكثر من  22ألفا باعتداءات قوات

االحتالل اإلس ارئيلي على المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرل منذ  30مارس /آذار الماضي.
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يضاف لهم -وفق متابعة "المركز الفلسطيني لإلعالم" 10 -شهداء تحتجز سلطات االحتالل
اإلسرائيلي جثامينهم ،ليصبا العدد اإلجمالي  208شهداء.

وقالت و ازرة الصحة الفلسطينية بغزة ،في تقرير شامل بعنوان "االعتداءات اإلسرائيلية بحق المشاركين
في مسيرة العودة السلمية" ،ووصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" مساء الخميس :إن الذكور يشكلون

قرابة  %98من الشهداء ،في حين بلغ عدد الشهداء األطفال  36شهيدا بنسبة  %19من إجمالي
الشهداء.

وأضافت أن عدد الجرحى بلغ أكثر من  22ألف جريا أكثر من نصفهم دخلوا المستشفيات ،وشكلت

الفئة العمرية من  18لن 39عاما ،ما نسبته  %75.5من إجمالي المصابين.

وشكلت اإلصابة في األطراف السفلية ما نسبته  ،%49.7والرأس والرقبة  ،%7.7وبلغت اإلصابات

بالرصا

الحي  ،%46.3والرصا

المعدني المغلف بالمطاط  ،%3.9واصابات الغاز .16.2

زرة الصحة إلى أن االعتداءات بحق الطواقم الطبية واإلسعافية بلغ  3شهداء و409
وأشارت و ا

إصابات ما بين إطالق نار وقنابل غاز ،في حين تضررت  84سيارة إسعاف.

كما نشرت الو ازرة في تقريرها الشامل أسماء الشهداء الن  198الذين وثقتهم في سجالتها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/11 ،

 .36النازحون الفلسطينيون في سورية يحتجون على تردي أوضاعهم
دمشق ،غزة  -أحمد المصري :نظم الالجئون الفلسطينيون النازحون إلى مخيمي "دير بلوط" و"دير

عزاز" شمال سورية ،أمس ،اعتصاما ،احتجاجيا على تردي أوضاعهم المعيشية ،وتخلي وكالة

األونرو" ومنظمة التحرير الفلسطينية على مسئوليتهما تجاههم.

ورفع الالجئون خالل االعتصام ،الفتات كتب على بعضها" :نحن في القرن الحادي والعشرين ال

نملك منزال" ,أنا_أعيش_داخل_خيمة" ،و"إلى رئاسة منظمة التحرير في رام هللا ،نحن أبناؤكم وبناتكم
في دير بلوط ال تتركونا" ،و"وكالة إغاثة الالجئين األونروا أين نحن ِ
منك ..فلسطينيو دير بلوط"،
و"أين أنت يا منظمة حقوق اإلنسان نحن هنا فلسطينيو دير بلوط".

وطالبوا "أونروا" بالتدخل العاجل إليجاد حل لمشكلتهم ،وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية التي

حرموا منها منذ نزوحهم قس ار عن مخيماتهم ،داعيا منظمة التحرير إلى إيقاف سياسة الصمت ،تجاه
معاناتهم وقضيتهم ،والتدخل العاجل لحلها دون أي تباطؤ.

ويعيش في مخيمي "دير بلوط" و"دير عزاز" أكثر من  4500الجئ فلسطيني ،معظمهم من مخيمي

اليرموك ودرعا ،وقد ُهجروا قس ار على مراحل متفاوتة بسبب النزاع الدائر في سوريا منذ عام .2011
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نائب رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك ،النازُح لمخيم "دير عزاز" ،نايف
من جانبه ،وصف ُ
محفوظ ،أوضاع النازحين الفلسطينيين بأنها "مزرية" و"تحت الصفر".
فلسطين أون الين2018/10/11 ،

 .37االحتالل يهدم منشآت باألغوار ويجرف أراض ببيت لحم
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الخميس ،منشآت سكنية وحظائر أغنام في األغوار
الشمالية ،فيما جرافاته أراضي زراعية ،واقتلعت أشتال كرمة وزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت

لحم .كما يواصل جنود االحتالل محاوالتهم لمنع مزارعين من بعا المناطق في الضفة ،من

الوصول إلى أراضيهم بذريعة أنها قريبة من المستوطنات.

وقال مزارعون إن قوات االحتالل دفعت بتعزيزات عسكرية التي وفتر الحماية لجرافات أقدمت على

هدم منشآت سكنية وحظائر أغنام في قرية الحديدية في األغوار الشمالية ،تعود ملكيتها للمواطن

عمر عارف بشارات ،وذلك بحجة البناء دون ت ارخي

.

وفي ذات السياق ،جرفت آليات عسكرية لالحتالل أراضي زراعية ،واقتلعت أشتال كرمة وزيتون في

بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

عرب 2018/10/11 ،48

 .38االتحاد العام لنقابات العمال 283 :ألف متعطل عن العمل في قطاع غزة
غزة :أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن عمال قطاع غزة يعيشون ظروفا صعبة وكارثية
منذ أكثر من ( 12عاما) دون إيجاد حلول جذرية لهم واالكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة،

في ظل تشديد الحصار اإلسرائيلي المفروا على القطاع.

وأشار االتحاد في بيان صدر عنه ،اليوم الخميس ،إلى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة

ومعدالت الفقر ،حيث كانت تبلغ قبل الحصار  %27.2إلى أن وصلت اليوم إلى ما يزيد عن %50
ومعدالت الفقر فاقت  %80كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع االقتصادي وتدهور القطاعات
الحياتية المتعددة في غزة ،في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن  283ألف عامل

خالل العام .2018

وطالب االتحاد الجهات المعنية بأن تكون مساعدات العمال علي سلم أولوياتها ،خاصة أن شريحة

العمال تعتبر هي الشريحة األكبر واألكثر معاناة داخل قطاع غزة منذ فرا الحصار إلى اثن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،
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 .39بحرية االحتالل تعتقل صيادين شقيقين شمال قطاع غزة
غزة :اعتقلت بحرية االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الخميس ،صيادين شقيقين أثناء ممارستهما
عملهما شمال قطاع غزة .وأفاد نقيب صيادي غزة أمجد الشرافي ،بأن البحرية اإلسرائيلية اعتقلت

الشقيقين صدام ( 24عاما) ،وعدي عبد الباري السلطان ( 22عاما) في عرا بحر بيت الهيا شمال
القطاع بعد إطالق النار على قاربهما واصابته بإضرار.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،

 .41مهرجان في غزة إحياء لـ"يوم التراث الفلسطيني"
غزة  -محمد ماجد :نظمت بلدية غزة مساء الخميس مهرجانا تراثيا إحياء لن "يوم التراث الفلسطيني".
المهرجان الذي أقيم في "قرية الفنون والحرف" التابعة للبلدية غرب مدينة غزة ،شهد أغاني تقليدية

قديمة ،وفقرات تجسد حياة الفلسطينيين قبل عام .1948

واستعرا القائمون على المهرجان صو ار عن الحياة في الماضي ،والعرس الفلسطيني ،والخيمة

البدوية ،فضال عن أكالت قديمة ال تزال حاضرة حتى وقتنا الحاضر.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/11 ،

" .40الحياة" :مصر تعد حماس مكوناً أساسياً من المكونات الفلسطينية وحركة مقاومة ال يمكن تجاوزها

صباح :علمت "الحياة" أن مصر أجرت "حوا ار استراتيجيا" مع حركة "حماس" حصلت
غزة  -فتحي ر
خالله القاهرة على إجابات عن معظم القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي.
وكشفت مصادر فلسطينية لن"الحياة" أن "الحوار االستراتيجي" بين مصر و "حماس" يأتي في إطار

"تعزيز العالقات الثنائية ،والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التهديدات والتحديات
الكبرل في الصراع" .وقالت إن مصر سعت إلى الحصول على إجابات واضحة وقاطعة من قيادة

"حماس" حول موقفها من "المصالحة والتهدئة وصفقة القرن ،واقامة دولة (موقتة) في غزة بدال من
دولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو)  ،"1967والمفاوضات مع إسرائيل ،والمقاومة المسلرحة

واستمرارها عموما ،والمقاومة في الضفة الغربية ومنطقة الن .48

وعن الرد المصري حول العالقة مع "حماس" التي شابها الكثير من التوتر غداة عزل الرئيس

المصري السابق "اإلخواني" محمد مرسي ،قالت المصادر لن"الحياة" إن مصر تعتبر "حماس مكونا

أساسيا من المك ونات الفلسطينية ،وحركة مقاومة ال يمكن تجاوزها بغا النظر عن انتمائها الديني".
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وأضافت أن مصر أكدت استمرارها في التعامل مع "حماس" في المستقبل ،وقررت إبقاء معبر رفا
مفتوحين للتخفيف عن قطاع غزة ،كما وعد مسؤولون
الحدودي وبوابة صالح الدين التجارية
ْ
مصريون الحركة بتحسين العمل في معبر رفا قبل نهاية الشهر الجاري.
الحياة ،لندن2018/10/12 ،

 .42السيسي :خسائر "إسرائيل" دفعتها إلى السالم مع مصر
القاهرة :قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في مواجهتها

المسلحة مع مصر سواء خالل حرب االستنزاف أو حرب تشرين األول (أكتوبر)  ،73دفعتها إلى

توقيع السالم مع مصر ،مشي ار في الوقت ذاته إلى أن القدرات المصرية خالل الحرب لم تكن تمكنها
من العبور أكثر من الن 20كيلومت ار التي عبرتها خالل األيام األولى للحرب.

وأقر السيسي بتفوق القدرات اإلسرائيلية على بالده خالل الحرب ،قائال" :سأذكر لكم صراحة ما لم
يصرح به أي مسؤول طيلة األعوام الماضية ،وذلك ال أعتبره موضع خجل ،والمهمة كانت  15و20

كيلومت ار شرق القناة وفقط" ،وردا على تساؤل لماذا لم تكملوا للحدود أجاب" :ألننا لم نكن نستطيع
عمل أكثر من ذلك ،منوها بأن حديثه ذاك يحقق قيمة الجيش الذي كان يعلم ذلك ونزل (المعركة)

ينتحر من أجل الكرامة" .وتابع" :كانت انتحا ار ،وال بد أن يعي الناس ذلك لمعرفة أن الن  20كيلومت ار

كانوا أقصى ما نستطيع ،قدرات اثخر كانت ضخمة جدا ،قدرتنا على التحصل على سالح كانت
محدودة جدا".

الحياة ،لندن2018/10/12 ،

 .43الرباط" :إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ  13تحت عنوان القدس
الرباط :انتخب المؤتمر العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو" ،يوم الخميس،
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل ،ممثل دولة فلسطين رئيسا

للمؤتمر .جاء ذلك خالل اجتماعه بالدورة الثالثة عشر تحت عنوان "دورة القدس الشريف" ،بالعاصمة

المغربية الرباط.

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم العالي والثقافة واالتصال في الدول األعضاء

أو من يمثلهم ،وأعضاء المجلس التنفيذي لإليسيسكو ،وأعضاء السلك الدبلوماسي اإلسالمي المعتمد
في الرباط ،وممثلي عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية المختصة ،ومن ضمنهم الوفد الفلسطيني

برئاسة إسماعيل ،وعضو المجلس التنفيذي لإليسيسكو عن دولة فلسطين ليالي بصة ،ونائب محافظ
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القدس عبد هللا صيام ،ومدير عام وحدة القدس في و ازرة التربية والتعليم العالي ديما السمان ،ومن
و ازرة الثقافة وليد بدوي.

وتم عرا فيلم وثائقي حول "انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى والمؤسسات التربوية

والثقافية في القدس الشريف".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/11 ،

 .44اتهام رجل أعمال تونسي بالتطبيع بسبب "صورة" مع تسيبي ليفني
تونس – حسن سلمان :تعرا رجل أعمال تونسي معروف إلى انتقادات كبيرة ،بعدما نشر على
صفحته االجتماعية صورة تجمعه بوزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني ،حيث سارع البعا

التهامه بالعمالة والتطبيع ،قبل أن يسارع إلى حذف الصورة المذكورة .ونشر بدر الدين والي مدير
عام شركة "فيرميغ" صورة له برفقة تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في إسرائيل حاليا ،مرفقة بعبارة

"مع تسيبي ليفني" ،قبل أن يضطر بعد ساعات إلزالة الصورة بعد تعرضه لحملة شرسة من منظمات

تناها التطبيع مع إسرائيل .وأعادت صفحة "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان
الصهيوني" نشر الصورة ،مرفقة بتعليق "أخر صيحات التطبيع والخيانة :مؤسس ومدير شركة تونسية
متخصصة في بيع البرمجيات للمؤسسات المالية حول العالم ،يسجل حضوره وبكل "فخر" مع مجرمة

الحرب الصهيونية تسيبي ليفني".

القدس العربي ،لندن2018/10/12 ،

 .45رئيسة اتحاد البرلمانيين الدولي إلى "إسرائيل" لمناقشة "قانون القومية" مع مسؤوليها
تننل أبيننب :أعلنننت رئيسننة اتحنناد البرلمننانيين النندولي ،غننابريئيال بننارون ،فنني رسننالة جوابيننة علننى شننكول

سن قانون القومينة العنصنري،
كانت قد تقدمت بها "القائمة المشتركة" في الكنيست اإلسرائيلية ،بسبب ر
أنهننا ستحضننر إلننى "إس نرائيل" فنني األشننهر المقبلننة ،وسننتبحث مننع المسننؤولين اإلس نرائيليين ،الموضننوع
وتبعاته وأبعاده على المواطنين العرب ،وكذلك على العملية السلمية.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/12 ،

" .46العالمية للدفاع عن األطفال" :االحتالل يسعى لتحويل أطفال فلسطين إلى معاقين
قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فلسنطين إن قنوات االحنتالل اإلسنرائيلي تسنعى إلنى تحوينل

أطفننال فلسننطين إلننى معنناقين ،مننن خننالل تعمنند اسننتهدافهم بالرصننا
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الحرك ننة العالمي ننة ،ف نني بي ننان ص ننحفي ،ي ننوم الخم ننيس  ،2018/10/11أنه ننا وثق ننت م ننن خ ننالل باحثيه ننا
الميدانيين ،عدة حاالت في قطاع غنزة ألطفنال أصنيبوا بإعاقنات دائمنة جنراء اسنتهدافهم بشنكل مباشنر

من قبل جنود االحتالل ،خالل مشاركتهم في المسيرات السلمية.

واستعرضت الحركة ،في تقريرها ،عددا من الحاالت التي استهدفها االحتالل.

موقع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  -فرع فلسطين2018/10/11 ،

 .47كوريا الجنوبية توقع عقداً بقيمة  400ألف دوالر مع "األونروا"

عمان ،لي بوم يون ،ومدير عمليات وكالة األونروا في
عمان :وقع سفير جمهورية كوريا الجنوبية في ر
ر
األردن روج ننر ديفي ننز ،ي ننوم الخم ننيس  ،2018/10/11اتفاقي ننة تع نناون بقيم ننة  400أل ننف دوالر .وته نندف

االتفاقين ننة إلن ننى تقن ننديم مسن نناعدات نقدين ننة لالجئن نني فلسن ننطين القن ننادمين من ننن سن ننورية فن نني األردن لتغطين ننة
احتياجاتهم األساسية.

وج ن رندد الس ننفير دعم ننه لمون ننروا ،ق ننائال" :إن جمهوري ننة كوري ننا الجنوبي ننة ستس ننتمر بت ننوفير ال نندعم ال ننالزم
لمونروا وأنشطتها" في هذا الوضع الحرج الذي تمر به الوكالة.

الغد ،عمان2018/10/11 ،

 .48حفيد نيلسون مانديال :نظام القمع اإلسرائيلي "أسوأ" من األبارتايد
عبنند الجبننار أبننو راس :هنناجم عضننو حننزب المننؤتمر الننوطني اإلفريقنني نكوسنني مانننديال ،حفينند نيلسننون
مانن ننديال ،السياسن ننات والممارسن ننات اإلس ن نرائيلية "العنص ن نرية" ضن ن رند الفلسن ننطينيين قن ننائال ،إن نظنننام القمن ننع
تم تطبيقه في جنوب إفريقيا.
اإلسرائيلي "أسوأ" من نظام األبارتايد (الفصل العنصري) الذي ر
وقال ماننديال ،فني مقنال نشنرته صنحيفة الغاردينان البريطانينة ،الخمنيس ،إننه "ينرل أوجنه تشنابه مخيفنة
بننين الق نوانين والسياسننات العنص نرية اإلس نرائيلية تجنناه الفلسننطينيين ،وبننين بنيننة الفصننل العنصننري فنني
جنننوب إفريقيننا" .وأشننار مانننديال إلننى أن الحكومننة اإلس نرائيلية كانننت ترتكننب جريمننة الفصننل العنصننري

حتننى قبننل تمريرهننا "قننانون الدولننة القوميننة" .واعتبننر أن قنرار "إسنرائيل" هنندم قريننة الخننان األحمننر وطننرد

سكانها ،مؤخ ار" ،مثال" على جرائم الدولة ونظام الفصل العنصري لديها.

نق المتظنناهرين الفلسننطينيين فنني غ نزة ،بمجننزرة "شنناربفيل" فنني
وشننبه مانننديال المجننازر اإلس نرائيلية بحن ر
جنوب إفريقيا ،التي نفذتها شرطة نظام الفصل العنصري بحق سكانها من السود عام .1960

وكالة األناضول لألنباء2018/10/11 ،
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 .49حركة المقاطعة تدعو لمقاطعة "ايكوبيس الشرق األوسط" التطبيعية

الناص نرة – زهيننر أننندراوس :قالننت اللجنننة الوطنيننة الفلسننطينية لمقاطعننة "إس نرائيل" ( ،)BDSفنني بين ٍ
نان
إن منظمة ايكوبيس الشرق األوسط EcoPeace Middle
ٍ
رسمي نشرته على موقعها اإللكتروني ،قالت ر
ر

تروج للتطبيع الفلسطيني واألردني مع نظام االحتالل واألبارتهايد اإلسرائيلي ومستعمراته ،تحنت
 Eastر
ر
ر
ر
غطاء مشاريع تعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعية ،وتتجاهل عمندا سنرقة االحنتالل لهنا ،بنل وتبرئتنه
من مسؤوليته في تندمير البيئنة فني فلسنطين ونهنر األردن .ودعنت اللجننة جمينع البلنديات والمؤسسنات
الفلس ننطينية واألردني ننة لمقاطع ننة منظم ننة ايك ننوبيس كونه ننا منظم ننة تطبيعي ننة بامتي نناز تعم ننل ف نني األردن

وفلسطين ،بما في ذلك المستعمرات ،ولها مكاتب في رعمان ورام هللا وتل أبيب.
رأي اليوم ،لندن2018/10/11 ،
" .51العفو الدولية" :المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يشرِعن الحملة االنتخابية العنصرية
ائيلية أفيحنناي مننندلبليط ،يننوم
الناص نرة – زهيننر أننندراوس :أصنندر المستشننار القضننائي للحكومننة اإلس نر ر
األربعاء  ،2018/10/10ق ار ار ينرفا فينه توجهرنات منظمنة العفنو الدولينة لشنطب قائمنة المرشنا لرئاسنة
بلدية العفولة آفي إلكابتس ،ومنعه من خوا االنتخابنات بسنبب تحريضنه العنصنري علنى فلسنطينيي

بعدة توجهات للمستشار القضائي الحكومة ،منذ بدأ حملتنه االنتخابينة
 .1948وقد قامت منظمة العفو ر
في حزيران /يونيو  ،2018مح رذرة من تدهور الخطاب العنصري فني االنتخابنات المحلينة ومطالبنة إيناه
ضد فلسطينيي 1948
تتسم بالتحريا ر
بالقيام بواجبه القانوني بمنع مثل هذه الحمالت االنتخابية التي ر

والتي ظهرت في عدة بلدان أخرل مثل حملة الليكود "إما نحن أم هم" في تل أبيب ،وحيفا وغيرها.

إن قن نرار المستش ننار
وقال ننت م ننولي ملك ننار ،م ننديرة المش نناريع ف نني منظم ننة العف ننو الدولي ننة ف نني "إسننرائيل" ،ر
ائيلية بالسننماح للمرشننا آفنني إلكننابتس مننن خننوا االنتخابننات المحليننة يعطنني
القضننائي للحكومننة اإلسننر ر

ي ،ولتحنريا علنى خلفينة عنصنرية ،وإلدارة حمنالت انتخابينة معادينة المنواطنين
شرعية لمن ٍ
ناخ عنصنرٍر
أن ق نرار مننندلبليط هننو ضننوء أخضننر السننتمرار الحمننالت
العننرب ،علننى حن رند تعبيرهننا .وأضننافت ملكننار ر
التحريضية ،وتشجيع لمرشحين لمفاقمة معاداتهم للمواطنين العرب وحقهم في المساواة والعيش الكريم.

رأي اليوم ،لندن2018/10/11 ،

 .50تقرير :المرأة الهندية التي لن يشتاق لها الفلسطينيون
سيد أحمد الخضر :ولدت عام  1972في والية كارولينا الجنوبية ألبوين هنديين من الطائفة السيخية،
ودرست المحاسنبة ثنم انخرطنت بالسياسنة فني مرحلنة مبكنرة ليقودهنا طموحهنا إلنى شنغل منصنب حناكم
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الواليننة عننام  2000وانتخبننت منرة أخننرل فنني  .2014لكننن الوسننط السياسنني النندولي لننم يكننن يعننرف شننيئا
عن نكي هيلي قبل أن يشاهدها العالم على منصة األمم المتحندة تسنرف فني شنتم الفلسنطينيين وتهندد

بتسجيل أسماء الدول التي تعترا على الدعم األمريكي المطلق إلسرائيل.

فنني كننانون الثنناني /يننناير  2017عننين ت ارمننب هيلنني سننفيرة أمريكننا لنندل األمننم المتحنندة لتكننون أول امنرأة
تنض ننم إل ننى إدارت ننه ،وبمج ننرد توليه ننا المنص ننب الدبلوماس نني الرفي ننع أعلن ننت م ننن دون خج ننل أن مهمته ننا

األولننى هنني النندفاع عننن "إسنرائيل" .فنني الحقيقننة ،فننإن سننفراء واشنننطن السننابقين لنندل األمننم المتحنندة لننم
نق الننقا ض رند أي قنرار يندينها بمجلنس األمنن
يدخروا جهدا في حماية "إسرائيل" ودعمهنا واسنتخدام ح ر
النندولي ،لكننن هيلنني اختلفننت عنننهم فنني لغتهننا البذيئننة تجنناه الفلسننطينيين ،وفنني االنتقننا مننن حلفنناء
الواليات المتحدة وخصومها على ح رند سنواء لكنونهم ينتقندون ازدراء "إسنرائيل" للقنوانين الدولينة وامعانهنا
في قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية.
التحقننت هيلنني بنناألمم المتحنندة بعنند فتنرة وجينزة مننن رفننا إدارة النرئيس األمريكنني السننابق بنناراك أوبامننا

نق ال نننقا (الفيت ننو) إلجه نناا قن نرار ي نندين توس ننيع "إسن نرائيل" المس ننتعمرات ف نني األ ارض نني
اس ننتخدام ح ن ر
الفلسطينية المحتلنة .وبمنا أن هنذه الخطنوة اعتبنرت سنابقة فني التناريخ األمريكني وأثنارت حننق أصندقاء
"إسرائيل" في الواليات المتحدة فقد كرست هيلي كل وقتها للتكفير عن "الزلة الوحيدة".

الشرطي الجديد:

وفنني مننؤتمر األيبنناك بواشنننطن العننام الماضنني قالننت هيلنني أمننام الحضننور "هننناك شننرطي جدينند فنني

البلندة" ،مضننيفة أنهننا ترتنندي الكعننب العننالي لننيس ألنننه موضننة بننل لتركننل كننل مننن تصننادفه مننن خصننوم
"إسرائيل" .وبالفعنل ركلنت هيلني وداسنت كنل الثوابنت الدولينة بشنأن الصنراع الفلسنطيني اإلسنرائيلي منن

بحق العودة وانتهاء بوكالة األونروا.
ملف القدس المحتلة إلى االستيطان مرو ار ر
ف نني  2017/12/6ق ننرر الن نرئيس األمريك نني دونال نند ت ارم ننب االعتننراف بالق نندس عاص ننمة لن نن"إسرائيل" ،وق نند
دافعت هيلي بشراسة عن الخطوة التي عكست عزلة الواليات المتحدة في مجلس األمن ،حيث صوت

نق النننقا .وبننالرغم مننن تهدينند هيلنني بتسننجيل
كننل األعضنناء الن ن 15ضنندها ولننم ينقننذها إال امتالكهننا حن ر
أسماء الدول التي ترفا دعم المواقف األمريكية بشأن "إسرائيل" فإن عزلة واشنطن تأكدت مرة أخرل
فنني الجمعيننة العامننة األمننم المتحنندة فنني الن ن  21مننن الشننهر ذاتننه ،حيننث صننوت العننالم بأغلبيننة كاسننحة
لصننالا قنرار يطالننب ت ارمننب بسننحب اعت ارفننه بالقنندس عاصننمة لنن"إسرائيل" .حينهننا وجهننت هيلنني كلمننات
بذيئننة إلننى النندول األعضنناء وانسننحبت مننن الجلسننة برفقننة السننفير اإلس نرائيلي قبننل أن تقننيم حفننل عشنناء

على شرف حفنة من الدول الصغيرة التي وقفت إلى جانب قرار ترامب.
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رد العالم اإلسالمي تجاه ملف القدس قائلة "حينما اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار
وتهكمت هيلي على ر
يوم األربعاء قال الجميع إن السماء سنتقع ،لكنن منرت أينام الخمنيس والجمعنة والسنبت واألحند والسنماء
ال تزال في موقعها ولم تسقط ولم يحدث شيء من هذا القبيل".

وبخصننو

عننودة الالجئننين التنني تعتبننر حقننا مقدسننا لنندل الفلسننطينيين لننم تتننردد هيلنني فنني القننول إنهنا

تعتقد أن المسألة الشائكة يجب أن تزال عن الطاولة.

هجوم ودفاع:

وفنني موضننوع وكالننة األونننروا دافعننت هيلنني عننن قطننع النندعم األمريكنني للوكالننة قائلننة إن أمريكننا تقنندم
الكثير للفلسطينيين من دون مقابنل ،فني حنين اتهمنت العنرب بنأنهم ال يقندمون لفلسنطين سنول الكنالم.

وخالل اجتماع لمجلس األمن الدولي في تموز /يوليو  2018قالت هيلي "ال توجد مجموعة من الندول
أكثر سخاء بكالمها من جيران الفلسطينيين العرب واألعضاء اثخرين في منظمة التعاون اإلسالمي،
لكننن الكننالم فنني نيويننورك ال يطعننم أو يكسننو أو يعلننم طفننال فلسننطينيا واحنندا ،كننل مننا يفعلننه هننو إثننارة

غضب المجتمع الدولي" .وطوال عام وتسعة أشهر حولت هيلي األمم المتحدة إلى منصة للدفاع عن
"إسرائيل" وشيطنة الفلسطينيين وداعميهم في المجتمع الدولي.

وبعنند اسننتقالتها المفاجئننة أشنناد العدينند مننن المسننؤولين اإلسنرائيليين بهننا وشننكروها علننى دعمهننا المطلننق

والجريء الذي قاد لتغير وضعية "إسرائيل" في األمم المتحدة .ومنن بنين هنؤالء السنفير اإلسنرائيلي فني

األمننم المتحنندة داننني دانننون الننذي ودع هيلنني بننالقول "شننك ار لصننداقتك الوثيقننة ،سننتبقين صننديقة حقيقيننة
لدولة إسرائيل" .وفي كتابه "نار وغضب داخل بيت ترامب األبنيا" وصنف مايكنل وولنف نكني هيلني
بأنهننا انتهازيننة وشننيطانة طموحننة ،فنني حننين ربننط الننبعا حبهننا األعمننى لنن"إسرائيل" بطموحهننا مسننتقبال

للوصول إلى سدة الحكم في واشنطن.

وفنني مقننال علننى موقننع الجزي نرة اإلنجليننزي يقننول الكاتننب رمننزي بننارود إن المسننلكيات التنمريننة لهيلنني

ألحقت أضرار بالغة بالمنظمة الدولية ،وان الفلسطينيين لن يشتاقوا لها بالتأكيد.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/12 ،

 .52بندقية السنوار بين لقاءين
د .فايز أبو شمالة

بين لقاءين مع وسائل اإلعالم تحدث يحيى السنوار بلغتين مختلفتين ومتشابهتين ،حيث تحدث في

لقائه األخير مع الصحفية اإليطالية بلغة سياسية هي أبعد ما تكون عن التهديد والوعيد ،في حين

كان حديثه مع الكتاب قبل شهرين معبأ بالقوة والجبروت والعنفوان المقاوم.
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االختالف في لغة الخطاب ال تعني عدم المشابهة في الهدف الذي يتوخاه قائد حركة حماس في
قطاع غزة ،والذي يتمثل في جملة سياسية مفيدة ،مفادها؛ حماية شعبي كما قال السنوار :والدفاع

عن حقوقه في الحرية واالستقالل ،هذا الهدف الذي ال يمكن الوصول إليه عن طريق المفاوضات،
إن لم تكن مدعومة بالبندقية ،لذلك كان حديث السنوار مع الكتاب مفعم بالبطولة والقدرات العسكرية،

في رسالة مقاومة إلى أعداء فلسطين ،تؤكد على توازن الرعب ،رسالة وصلت في موعدها ،وأتت

أكلها من ردع للعدو.

وقد يتفق الجميع أن الحكمة تقضي عدم تكرار الحديث عن قدرات المقاومة ،فالمعلومة قد وصلت،

لذا ال بد من حديث بلغة أخرل مع الصحفية اإليطالية ،لغة سياسية تهدف إلى رفع الحصار ،وفك
أغالل غزة ،ودون ذلك فالقوة العسكرية للمقاومة موجودة إذا لزم األمر ،من هنا جاء تأكيد السنوار

بأن الحرب ليست في صالا أحد ،وبالتأكيد ليست في صالا شعبنا.

خطاب السنوار الباحث عن مصلحة شعبه استدعت بعد أيام نتانياهو ،ليتحدث إلى وسائل اإلعالم

باللغة نفسها التي تحدث فيها السنوار ،حين قال :لدينا القدرة على سحق أعدائنا ،ولكن ال داعي

لخوا حرب غير ضرورية في غزة!

فهل يمكنني القول :إنه توازن الرعب الذي يلزم الطرفين بالتفتيش عن مخرج لحالة غزة المحاصرة،

ويجنبها مواجهة ال يسعى إليها طرفان يمتلكان من عناصر القوة ما يخيف الطرف اثخر ،ويردعه

عن طلب المواجهة؟ والسيما أن المتعارف عليه بين األمم والشعوب والحكومات أن الحر

على

امتالك القوة ،بهدف ردع العدوان ،وتحقيق طموحات الشعب.
ويبقى السؤال الكبير:

هل تم اختزال القضية الفلسطينية في حصار غزة ،وأين القدس من معادلة فك الحصار؟ وأين الضفة

الغربية؟ وأن االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتلة؟ وأين هي الدولة الفلسطينية؟

وهنا البد من الصراحة ،والحديث الواضا الفاضا لمرحلة التشرذم واالنقسام التي أوصلنا إليها التفرد

بالقرار؛ وعدم اقتناع قيادة السلطة بالشراكة السياسية بين كافة التنظيمات الفلسطينية ،فنحن نعيش

مرحلة انعدام الوزن السياسي ،والخلل التنظيمي الذي سما لرئيس السلطة أن يمارس ضد غزة
عقوبات اقتصادية بهدف كسرها ،عقوبات لم يتج أر االحتالل على القيام بها ،لذلك فإن حالة غزة

التي تدافع عن بقائها على قيد الحياة تفرا عليها أن تستنشق الهواء أوال ،ثم تزفر الغضب ثانيا،
وعليه فال يمكن تحميل حركة حماس وحدها المسؤولية الوطنية التي يجب أن تتحملها كافة

التنظيمات بما في ذلك تنظيم حركة فتا.
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إن المرحلة السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية تملي على غزة أال تتحمل وحيدة المسؤولية
التي يجب أن يتحملها كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ،وذلك من خالل التوافق على لقاء

وطني جامع ،ينبثق عنه إطار قيادي مانع ،وقادر على تطبيق برنامج وطني متفق عليه من جميع
القول السياسية ،ومن منطلق الشراكة والوحدة الوطنية التي تؤثر مصلحة الوطن على مصلحة

التنظيم ،وتؤثر مصلحة فلسطين على مصالا اإلفراد والمنتفعين.

رأي اليوم ،لندن2018/10/11 ،

 .53ثمن غياب القرار الفلسطيني
د .محمد السعيد إدريس
رغم كل ضجيج األزمة بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" فإن المحصلة في نهاية األمر تكاد
تكون سلبية بالمطلق ولصالا "إسرائيل" التي تتواجد وحدها داخل مطبخ تصنيع الحلول التي تريدها

للتخل

من العبء الفلسطيني وفرا خيار الدولة الواحدة والشعب الواحد ،إن لم يكن على كل

أرا فلسطين التاريخية ،فعلى كل األرا التي أقيمت عليها المستوطنات في القدس المحتلة

والضفة الغربية ،إضافة إلى األراضي المحتلة عام .1948

يحدث هذا في الوقت الذي ينشغل فيه الطرف الفلسطيني بالصراع بين السلطة و"حماس" وشروط

الرئيس الفلسطيني إلتمام المصالحة واستخدامه بإسراف ل "الورقة المالية" يدفع حركة "حماس"
للمراوغة في عملية أو أولوية المصالحة ،ويشجعها أكثر إلعطاء أولوية للهدنة مع "إسرائيل" ،أو

على األقل للتهدئة أمال في التخل

من عبء السلطة والتفرد بالقطاع بعيدا عن شروط أبو مازن.

والمحصلة هي غياب فلسطيني عن االنشغال بصنع قرار المستقبل.

وسط هذا الغياب الفلسطيني بدأت تظهر مجددا المقترحات "اإلسرائيلية" الخاصة بتصورات الحل

النهائي ،بعد المفاجأة "المصطنعة" التي طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤخ ار بالعودة للحديث
مجددا عن "حل الدولتين " الذي تجاوزه بإعالنه االعتراف بالقدس عاصمة موحدة وكاملة للكيان ونقل
سفارة بالده إليها ،وبتأييده المطلق ل "قانون القومية" الذي أصدره الكنيست "اإلسرائيلي" الذي يفرا

فلسطين دولة للشعب اليهودي دون غيره.

فعلى الرغم من تراجعات ترامب عن هذا الطرح الخا

بحل الدولتين مرة ثانية ،وتركه أمر الحسم

للطرفين "اإلسرائيلي" والفلسطيني حول "دولة واحدة" أم دولتين ،ورغم توضيحات السفير األمريكي في

"إسرائيل" ديفيد فريدمان ورفضه لخيار "حل الدولتين" وتأكيده ألولوية التزام واشنطن باألمن

"اإلسرائيلي" على أية اعتبارات أخرل ،جاءت الردود "اإلسرائيلية" متشددة ومتطرفة ،فقد سارع بنيامين
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نتنياهو إلى تجديد تفنيد خطورة قيام دولة للفلسطينيين على أجزاء من الضفة وغزة تكون "بؤرة إرهاب"
هدفها تدمير "إسرائيل" ،وأوضا أنه إن كانت هذه الدولة المقترحة ستكون منزوعة السيادة ومنزوعة

السالح ،أي تكون "ال دولة" وأن يكون األمن فيها "مسؤولية إسرائيلية" مطلقة فإنه يؤيدها.

تالعب نتنياهو بالمعاني تجاوزه جدعون ساعر ،عضو الليكود والوزير السابق بتأكيده أنه "في

بالد"إسرائيل" ،لن تكون أبدا دولة فلسطينية ،وبعون الرب لن تكون أبدا" .لكن المداخالت األهم هي

ما نشرته صحيفة هآرتس واعتبرته جوهر ما أنتجه المفاوضون األمريكيون الثالثة الممثلون للرئيس
األمريكي وما طرحوه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في آخر لقاء له معهم .فقد نشرت
الصحيفة أن جاريد كوشنير ،صهر الرئيس ترامب ومستشاره في الشرق األوسط وجيسون غرينبالت،

المبعوث األمريكي الخا

للشرق األوسط وديفيد فريدمان ،السفير األمريكي في "إسرائيل" طرحوا

فكرة "الكونفيدرالية الفلسطينية -األردنية" كجوهر للحل وفقا لما تهدف إليه خطة ترامب التي تحمل

اسم "صفقة القرن".

فكرة الكونفيدرالية كما عرضها المفاوضون الثالثة تتضمن أن تكون الضفة الغربية تحت الرعاية
األمنية األردنية ،على أن تضم "إسرائيل" القدس والمستوطنات إليها ،مع تعمد عدم اإلشارة إلى
وضعية غور األردن الذي كان نتنياهو قد أكد أنه سيبقى لمبد تحت السيطرة األمنية "اإلسرائيلية"،

فقد تجاهلوا تحديد هل سيكون ضمن الكونفيدرالية المقترحة أم سيبقى تحت االحتالل "اإلسرائيلي"،

وفضال عن ذلك فقد طرحوا أن يكون قطاع غزة خارج هذه الكونفيدرالية ،وأن يعاد أمره إلى الرعاية
المصرية على نحو ما كان قبل عام .1967

وزير األمن أفيجدور ليبرمان يرل أن تتفرد "إسرائيل" في فرا الحل الذي تريده ،لمستقبل الضفة

وغزة ،وأن تترك للفلسطينيين فرصة العراك المتبادل كي يتسنى لتل أبيب إنجاز مشروعها للسالم كما

تريده.

قد يكون هذا الرد جزءا من االستحقاقات الفلسطينية التي ستدفع ثمنا للغياب عن النهوا بامتالك
ناصية الفعل والتوحد الوطني وقيادة مشروع قادر على فرا الحل الفلسطيني ،هناك ثمن أفدح،

وهو افتقاد الثقة الشعبية الفلسطينية في كل المؤسسات والفصائل الوطنية ،واسقاط كل هؤالء والبحث
عن حلول بديلة يرتضيها الشعب تتجاوز صراعات المغيبين عن الكارثة التي ستلحق بالقضية

الفلسطينية جراء تفرغهم لصراعاتهم ،وربما تكون مخرجات وأفكار الورشة النقاشية التي عقدها "ملتقى

فلسطين" عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في أبريل /نيسان الماضي ،وضم شخصيات من
مختلف المجتمعات الفلسطينية (في  48والضفة والقطاع بلدان اللجوء والشتات) مؤش ار لحدوث مثل
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هذا التحول وبداية لبلورة وعي شعبي فلسطيني يتجاوز كل أشكال الصراعات ،وكل مؤسسات الفشل
لفرا الحل الذي يأمله الفلسطينيون.

الخليج ،الشارقة2018/10/12 ،

 .54زواج مسلمة من يهودي :كيف للماء أن يختلط بالنار؟
صبحي حديدي
قبل أيام ،تزوجت اإلعالمية اإلسرائيلية (المسلمة) لوسي هريش ،من الممثل اإلسرائيلي (اليهودي)

هبت جراء
تساحي هليفي ،فقامت الدنيا ولم تقعد بعد في دولة الكيان الصهيوني .عاصفة أولى ر
تم وسط تكتم شديد من الجانبين خشية أن يكون الهبوب أكثر عتوا من أن
الحدث ذاته ،رغم أنه ر
تتحول بعد إلى إعصار ،رغم جدارتها
يسما بإقامة حفل الزفاف أصال؛ وعاصفة أخرل الحقة (لم ر
بتحول من هذا الطراز) ،أثارها أورن حزان ،السياسي اإلسرائيلي وعضو الكنيست عن الليكود ،حين
ر

مصغرة
ثم كان طبيعيا أن تُثار عواصف أخرل
ر
كتب سلسلة تغريدات عنصرية صريحة على "تويتر"؛ ر
ألن أقوالها ومواقفها
في أوساط الجالية العربية ،ومن باب ر
الرد على تصريحات اإلعالمية المسلمة ،ر

قل استف از از من حزان.
السابقة لم تكن أ ر
"لست ألوم لوسي هريش ألنها أغوت روحا يهودية بهدف اإلضرار ببلدنا والحيلولة دون مشاركة مزيد
ُ
من الشباب اليهودي في مواصلة التناسل اليهودي ،بل على العكس يمكن لها أن تهتدي إلى الديانة
ثم تابع" :لكنني ألوم تساحي (المؤسلِم) هاليفي،
على الرحب والسعة" ،كتب حزان ،في تغريدة أولى؛ ر
الذي انتقل بالفوضى خطوة أبعد مما ينبغي وأمعن في االستيهام .و ِ
أنت يا لوسي ،ليس األمر
المماثَلة".
شخصيا ،ولكن يتوجب أن تعرفي ر
أن تساحي أخي والشعب اليهودي شعبي ،فلتتوقفي عن ُ
من جانبه ،كان وزير الداخلية أرييه درعي (الذي ولد في مكناس ،المغرب؛ والمحكوم سابقا بالسجن

أن أطفالها
ثالث سنوات على خلفية فضائا الفساد والرشوة) ،قد انتهز الواقعة ليح رذر هريش من ر
سوف يولدون ألب يهودي و رأم مسلمة ،وسيواجهون "مشكالت جدية"؛ واذا كانت روحها تتوق للديانة

اليهودية ،فهناك سيرورة خاصة لهذا.

أن هريش ليست إعالمية تحظى بشعبية واسعة في دولة
الطريف ،الالفت على نحو خا ر  ،ر
االحتالل ،ولعلها العربية والمسلمة األبرز على هذا الصعيد في تاريخ الكيان ،فحسب؛ بل هي كذلك،
متيمة بالكيان ،وقد شاركت في إيقاد شعلة خالل حفل
أو لعلها لم تصبا هكذا إال ألنها ،عاشقة ر
استقالل الذكرل الن 67لن"استقالل" الكيان ،حيث تهدج صوتها وهي تكرر العبارة التقليدية في هذه
المناسبة" :المجد لدولة إسرائيل"؛ كما أنها معروفة بمعاداة العرب والمسلمين ،وأنها ترفا الزواج من
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أن جمعية "الهافا" اليمينية المتشددة اعتمدت صورتها في شريط دعائي يحا على
عربي إلى درجة ر
عدم زواج اليهوديات من العرب .هي ،إلى هذا وذاك ،نجمة ساطعة في المسلسل التلفزيوني الشهير
"فوضى" ،الذي يشارك فيه هليفي؛ ومن هنا بدأ اشتعال الغرام بينهما.

خيل للبعا من منطلق األوهام المعتادة حول "دولة القانون"،
العواصف ليست في فنجان ،كما ُي ر
وسيادة األحكام الدنيوية ،و"العلمانية" ،ورفعة القضاء المدني في مقابل التشريع الديني ،وما إلى ذلك.
تطور قوانين الكيان ،وصعود االنغالق الديني
وهي عواصف عاتية في السياقات الراهنة من ر
والعنصري كما يجسده قانون قومية الدولة الراهن ،وأنماط التمييز بين المواطنين وفرزهم إلى درجات

لعتوها فإنه ليس ذاك الذي يتجلي عند
على أسس االنتماء الديني أو اللساني .و ر
أما الطابع األوضا ر
التمييز بين عربي واسرائيلي ،أو بين مسلم أو مسيحي مقابل اليهودي؛ بل ،ببساطة ،بين اليهودي

واليهودي ،السفارديم في مواجهة األشكنازي ،واألبيا أمام األسمر واألسود ،والغربي إزاء الشرقي،
و"العلماني" بالمقارنة مع "المتدين" ،واليهودي ن اإلسرائيلي كما يتميز عن اليهودي األمريكي أو

الفرنسي أو األوكراني أو األسترالي…

أمل من إعادة سرد النادرة التي رواها دافيد ماكوفسكي ،حين كان كبير
وفي هذا المضمار ،لست ر
معلقي "جيروزاليم بوست" ،حول مارتن إنديك .وكما هو معروف ،كان األخير رأول يهودي يتولى
قدمها الرئيس األمريكي
سفارة الواليات المتحدة لدل دولة االحتالل ،وتلك كانت سابقة مفاجئة تماما ،ر
األسبق بيل كلنتون هدية نفيسة إلى أصدقائه في مختلف مجموعات الضغط اليهودية األمريكية .ومع

تودعه دموع االمتنان والعرفان ،بل أقذع الشتائم؛ األمر
ذلك ،غادر إنديك منصبه في إسرائيل ال ر
للقوة الكونية األعظم ،يعمل في بلد
الذي أثار التساؤل البسيط المنطقي :كيف لرجل يهودي سفير ر
يزعم هوية يهودية ،أن يقابله اإلسرائيليون بالجحود ،إلى درجة تشييعه باللعنات؟

أن إنديك كان ضيفا على القناة األولى في التلفزة
تقول الحكاية ،التي وقعت مطلع العام  ،1996ر
الكل يعرف ذلك .ولكن هل أنت صهيوني"؟ سفير
اإلسرائيلية ،وتلقى السؤال التالي" :أنت يهودي ،و ر
افتر ثغره عن
الواليات المتحدة األمريكية ،يومذاك ،لم ر
يرف له جفن ،ولم يتردد ثانية واحدة ،بل ر
ابتسامة عريضة أتاحت لمعان أسنانه الشهيرة ،وقال" :نعم ،إنني صهيوني .أنا صهيوني بمعنى

إيماني بضرورة دولة لليهود ،وضرورة أن ُيصان أمنها وسالمتها وازدهارها .وأعتقد أن هذا هو موقف
جميع األمريكيين حكومة وشعبا ،في الحزب الديمقراطي كما في الحزب الجمهوري" .الحرج كان من
نصيب الصحافي السائل ،الذي لم يتوقع هذه اإلجابة الساحقة الماحقة ،فرفرت جفونه ،وضحك
ورد السفير" :نعم ،بالضبط"!
إن أمريكا بأسرها صهيونية"؟ ر
بعصبية ،وقال" :كأنك تقصد القول ر
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هذا المثقف اليهودي األسترالي ن األمريكي ،الذي صعد نجمه على أمجاد نظرية "االحتواء المزدوج"
في أروقة مجلس األمن القومي األمريكي ،وعلى أمجاد أخرل في الن"إيباك" ،المنظمة اليهودية ن

مجرد سفير (أو
الصهيونية المعروفة؛ غادر الكيان مأسوفا عليه ،ألنه بالفعل كان أكثر بكثير من ر
لعله السفير الوحيد من نوعه في التاريخ الدبلوماسي الحديث)؛ وغير مأسوف عليه ألنه ،أيضا ،لم
عد لهم وال حصر .وفي كل حال ،لم يكن إنديك،
يكن يهوديا بما يكفي ،في نظر يهود كثيرين ال ر
وليس له أن يكون البتة ،أفضل حاال من اليهودي األسطوري هنري كيسنجر ،وزير الخارجية

قدم ذات يوم نصيحتين اثنتين إلى اإلسرائيليين ،بقصد كسر
األمريكي األسبق واألشهر ربما ،الذي ر
االنتفاضة" :اطردوا كاميرات التلفزة ،على غرار ما كانوا يفعلون في جنوب أفريقيا"؛ و"اقمعوا أعمال
استحق ،بدوره ،لعنة
الشغب الفلسطينية بوحشية ،سريعا ،وعلى نحو شامل" .هنري كيسنجر هذا
ر

هز
آالف اليهود ،وألقاب "اليهودي األلماني" ،و"زوج الشقراء العاهرة" ،و"المدمن على راقصات ر
البطن"!
والدموع السخية التي ذرفها ذات يوم اليهودي األمريكي رام عمانوئيل ،حين جاء بصفة كبير موظفي

سن التكليف
البيت األبيا ليتلمس أحجار حائط المبكى بيد ،ويعانق باليد األخرل نجله الذي بلغ ر
ممن تقاطروا إلسماعه هتافات شبيهة
بجميع الفراا اليهودية؛ لم تشفع له لدل أبناء دينه اليهود ،ر
بما سبق أن سمعه أمثال كيسنجر ودنيس روس وانديك ،أو أمثال وودي ألن وملتون فيورست
وسيمور هيرش وجان دانييل ومايكل ليرنر ونورمان فنلكشتين ،عن اليهودي المعادي للسامية ،الكاره

إلسرائيل ،ابن الزنا ،وابن العاهرة… وكما لم تشفع له حقيقة أنه ابن بنيامين عمانوئيل ،المواطن
اإلسرائيلي ،والمقاتل السابق في عصابة الن"إرغون" الصهيونية اإلرهابية؛ تناسى كارهو الفتى "رحام"

أن أبكر خدماته للحركة للصهيونية في أمريكا كانت التآمر على بول فندلي ،عضو الكونغرس
ر
ضخ ماليين الدوالرات اليهودية في حملة خصمه
لحق الفلسطيني ،واسقاطه ،بعد
ر
المتعاطف مع ا ر
دافيد روبنسون ،اليهودي.

ذاك تراث عريق مديد ،ال يحتاج إلى واقعة دراماتيكية مثل زواج عربية مسلمة من إسرائيلي يهودي

لتمرا هريش وهليفي في األوحال الصهيونية أن
لكي تتفجر العنصرية ر
ضد االثنين معا ،وما كان ر
يبدل في مصائر قبول "اثخر" .فكيف إذا كان الذنب يذهب إلى درجة قطع
يوقف ذلك االنفجار أو ر
مسارات التناسل اليهودي ،ومزج دم بدم على غرار خلط الماء بالنار!

القدس العربي ،لندن2018/10/12 ،
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 .55قضية ال ار القاسم والحرب على حركة المقاطعة
سليمان أبو إرشيد
كشفت قضية الطالبة األمريكية من أصل فلسطيني ،ال ار القاسم ،المحتجزة في مطار اللد منذ أكثر
من اسبوع ،عن فزع إسرائيلي في ضوء النجاحات التي تحققها حركة المقاطعة "بي دي إس" من

انتشار واسع في الجامعات األوروبية واألميركية ومن فاعلية كبيرة في الحظر الثقافي واألكاديمي

ضد إسرائيل.

الرا ،التي جاءت لدراسة الماجستير في حقوق اإلنسان في الجامعة العبرية في القدس ،بعد أن

تسجلت وقبلت وحصلت على تأشيرة دخول من القنصلية اإلسرائيلية في ميامي ،يفترا أنها كسرت
ر
بذلك الحظر األكاديمي الذي تفرضه حركة المقاطعة "بي دي إٍس" على إسرائيل ،تحتجز منذ ما يزيد
عن أسبوع في مطار اللد ،بعد أن تم منعها من الدخول إلى البالد ،بذريعة مشاركتها في حمالت

مقاطعة شركات إسرائيلية ونشاطها في إطار الن"بي دي إس" خالل دراستها السابقة في جامعة

فلوريدا.

وتدعي و ازرة الشؤون االستراتيجية التي يتوالها غلعاد إردان ،وتقود الحرب على حركة مقاطعة
إسرائيل ،أن الطالبة المذكورة كانت تشغل منصبا قياديا في حركة طالبية مؤيدة لن"بي دي إس"
وشاركت ضمن نشاطاتها في حملة مقاطعة شركة إسرائيلية لتصنيع الحم

متورطة بدعمها للواء

"جوالني" ،وهي إحدل وحدات النخبة في جيش االحتالل الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

وبالرغم من اعتذارها ،أمام المحكمة التي رفضت استئنافها ،عن تأييدها لحركة "بي دي إس" واقرارها
بأنها توقفت عن تأييد تلك الحركة وأنها ترجمت ذلك بالقدوم لتكون طالبة في جامعة إسرائيلية ،ورغم

تعهدها بعدم الدعوة للمقاطعة أو المشاركة في نشاطات الن"بي دي إس" مستقبال ،فإنها ما زالت رهن
ومعرضة للطرد.
االعتقال ر
وقد شبه بروفيسور إيريك كليغرمان ،أستاذ الدراسات اليهودية واأللمانية في جامعة فلوريدا ،الذي

درس ال ار القاسم مساقين عن اليهود ،أحدهما عن الهولوكوست ،بالقول إنه "ليس أقل من مأزق
ر
فرانس كافكا"  ،الكاتب والروائي اليهودي األلماني ورائد الكتابة "الكابوسية"" ،فهي ذهبت إلى إسرائيل
لدراسات نظام العدالة هناك ،إال أنها وجدت نفسها متهمة ومحتجزة ومجهولة المصير .هي جاءت

إلى إسرائيل بعد أن كسرت المقاطعة األكاديمية التي تفرضها حركة "بي دي إس’ ،جاءت تلتمس

د ارسة العدالة وحقوق اإلنسان ،وال ندري اذا كانت تجهل أن حرم الجامعة العبرية مقام على األراضي
المحتلة منذ عام ."1967
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ولكن بغا النظر ،فان درسها األول ،وربما األخير ،في حقوق اإلنسان ،تلقته في مطار اللد الذي
حولوه إلى مطار بن غوريون ،حيث ما زالت تحتجز هناك منذ أكثر من أسبوع ،دون أن يشفع لها
استئناف للمحكمة أو صرخة ما تبقى من يسار أو احتجاج من قبل رؤساء الجامعات الذين يعتبرون
بالدراسة في إسرائيل

احتجازها ضربة لسمعة إسرائيل األكاديمية في العالم ،ويرون في قرارها الخا

صفعة لحركة المقاطعة وفي قرار الوزير إردان باستمرار اعتقالها هدية لحركة المقاطعة "بي دي إس"

وتأكيدا لعدم استقاللية األكاديميا عن السياسة اإلسرائيلية.

إنه وضع يعكس حالة الهلع التي تعيشها إسرائيل من نشاط الن"بي دي إس" وكذلك هي الحرب
الشعواء التي تشنها على نشطائها ،وذلك في وقت تحقق فيه هذه الحركة نجاحات كبيرة على مستول

دفع المقاطعة الثقافية واألكاديمية ،حيث تمكنت مؤخ ار من إقناع أكثر من  15مغنيا وموسيقيا عالميا

بإلغاء مشاركتهم في مهرجان أقيم في احدل مستوطنات الجليل.

ويبدو إن و ازرة إردان التي ال تحمل من الشؤون االستراتيجية سول االسم ،وجدت ما تشتغل به بعد

ورصدت لها الميزانيات والموارد
أن أوكلت إليها مهمة الحرب على حركة المقاطعة "بي دي إس"ُ ،
وجندت في إطارها الطاقات والكفاءات ،فأخذت تضرب خبط عشواء دون تمييز بين األصدقاء
واألعداء وتقدم ،كما في حالة الرا ،خدمة مجانية لحركة المقاطعة "بي دي إس".

عرب 2018/10/11 ،48

 .56عملية "بركان" وأسطورة "المنفذ الفرد"
أليكس فيشمان

قبل نحو أسبوع من العملية ،التي وقعت في المنطقة الصناعية "بركان" ،جرل في المدينة الفلسطينية
الجديدة روابي مهرجان موسيقي ضخم ،شارك فيه عشرات اثالف من الشباب والشابات

الفلسطينيين .لم تتجول هناك أي امرأة مع برقع ،ولم يطلق أحد النار في الهواء .مهرجان آخر بروح
غربية من النوع الذي نراه في أشهر الصيف رأيناه في حديقة "اليركون" .ما أزعج القيادة الفلسطينية

هو حقيقة أن المهرجان جرل يوم السبت ،بعد يوم من الصدامات الدموية على حدود غزة ،والتي قتل

خاللها سبعة شبان وأصيب  .500ولكن هذا لم يزعج عشرات اثالف من الشباب الذين تدفقوا إلى
روابي من كل أرجاء الضفة لالحتفاء بالحياة ،تماما مثلما كانت صراعات القول في القيادة
الفلسطينية قبيل انعقاد المجلس المركزي لن م.ت.ف في نهاية الشهر تعنيهم كما تعنيهم قشرة الثوم.

ال شيء في ما يسمى "أجواء العنف في الضفة" لم يتغير جوهريا في األيام ما قبل القتل في "بركان"،
وال في األيام التي بعده .فاألحاديث عن شارع محرا اثن أكثر من أي وقت مضى – والذي تُعتبر
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العملية في "بركان" أحد أعراضه – هي تخمين عاقل آخر من الجيش عن المزاج العام في الجمهور
الفلسطيني .وهذه هي المشكلة .فالجمهور في إسرائيل يتعرف على ما يجري في الشارع الفلسطيني

من زاوية النظر المحدودة لجهاز األمن .فالحديث يدور عن قشة رفيعة جدا ،تعنى أساسا بمواجهة

التهديدات .وبالتالي ،فال غرو في أنه حتى بعد العملية في "بركان" قُصف الجمهور في البالد بوابل
من الرسائل الثابتة لدل جهاز األمن :يوجد ارتفاع في التوتر في المناطق ،قوات األمن تستعد
لعمليات التقليد.

"عمليات التقليد" مفهوم تبناه الجيش من مجال علم النفس ،كي يدخل منطقا ما في ظاهرة "منفذي

العمليات األفراد" الذين يطلون من مكان ما ،ويكشفون الجهاز عاريا .ولكن التقليد هو فقط سبب
واحد ،وهو ليس المركزي بينها ،ألن يقوم شخ

ما لديه مشكلة شخصية – نفسية فيمتشق سالحا

ويخرج في حملة قتل بادعاء "مقاتل حرية" .من بين  800قضية أمنية من أنواع مختلفة ،حلل الجيش

والمخابرات هذه السنة لغزها في الضفة ،فإن  9 – 8في المئة لم تمنع؛ فبعا هؤالء تسللوا الجدار
ووسائل الحراسة وقاموا بالقتل.

تعاني الواليات المتحدة هي األخرل توات ار متصاعدا في ظاهرة "منفذ العملية الفرد" :ذاك الشاب الذي

قرر أن يدخل مدرسة ،مكان عمل أو ناديا ،فيقتل الناس .في الواليات المتحدة يعمل القاتل باسم

الرب ،باسم الع نصرية ،باسم االنتقام من النظام وما شابه .أما عندنا ،فهو يجتاز طريق النبل

الوطني .هذه الطقوس تجر في أعقابها أيضا طقوسا دائمة مثل البث الحي والمباشر من مكان
الحدث ،عناوين رئيسة ضخمة ،جنازات جماهيرية ،مسيرات للسياسيين ،توصيات من الخبراء لما

ينبغي عمله في المستقبل .وعندها ،بعد بضعة أيام ،يعود الناس إلى الحياة العادية ،وعملية القتل
التالية تمحو ذاكرة القاتل السابق.

في إسرائيل والواليات المتحدة على حد سواء يعرف الناس أنه يمكن تقلي

هذه ،ولكن أحدا ال يفعل حقا أي شيء كي يقل

كمية نوبات الجنون

الظاهرة .في الواليات المتحدة هذه قصة سياسية

داخلية ،موضع خالف ،حول وفرة السالح الناري .فإذا فرضت قيود متشددة على شراء السالح،
وحراسة معقولة على المنشآت والمؤسسات ،من المعقول االفتراا أن عدد القتلة األفراد سيقل .عندنا

أيضا يدور الحديث عن قصة سياسية موضع خالف .فإدا نشأت أجواء حوار مع الفلسطينيين ،يمكن
االفتراا بأن عدد منفذي العمليات األفراد سينخفا .صحيا أن منظمات "اإلرهاب" التي لن تكون

راضية ستواصل إنتاج العمليات ،ولكن ظاهرة المنفذ الذي ال ينضوي تحت أي مظلة تنظيمية،
ستتقل

 .هكذا على األقل حصل في الماضي .واالدعاء بأن العقاب القائم ليس رادعا بما فيه
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الكفاية هو ديماغوجيا ،وذلك ألن القانون والمصلحة األمنية ال يسمحان بعمل أكثر بكثير مما يتم
اليوم.

في مجال الحراسة أيضا يوجد عندنا الطقس الثابت ذاته :يشكلون لجانا ،يتخذون ق اررات ،ولكن في
معظم الحاالت فإن التنفيذ إما جزئي أو عدمي .بعد فضيحة البوابات اإللكترونية في الحرم أصدرت
الشرطة عطاءات ألفضل الشركات في مجال الحراسة .وتحمست الشرطة للخطط ،ولكن عندما رأت

كم سيكلف هذا تراجعت .فمن أجل حراسة المنطقة الصناعية "بركان" وكل مصنع على حدة ،فإن

الحكومة وأرباب العمل على حد سواء سيتعين عليهم أن يستثمروا مبالغ طائلة .هذا لن يحصل .هذا
ثمن اعتيادنا على الجمود مع الفلسطينيين ،والذي له أنماط سلوك ثابتة :انفجارات شعبية ،هدوء،

منفذ عملية فرد ،ضحايا ،حداد وطني ،تهديدات ،عقاب ،نسيان ،هدوء وهكذا دواليك.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2018/10/12 ،

 .57كاريكاتير:

القدس ،القدس2018/10/12 ،
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