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" .1يديعو" أحرونو"" :مخاوف إسرائيلية من اعتراف "صفقة القرن" بالقدس عاصمة لدولتين

ذكرت القدس العربي ،لندن ،2018/10/21 ،م القدس ،وم (األياضول) ،أ صحنفة “ندنعوت
أحرويوت” العبرنة ذكرت أ لدى إسرائنل مخاوف م أ تتضم خطة الرئنس األمرنكي دويالد
ترامب المعروفة باسم “صفقة القر ” إعال القدس عاصمة لدولتن فلسطن واسرائنل.

وقالت الصحنفة إ هذه الخطوة قد تكو محاولة إلقياع الرئنس الفلسطنيي محمود عباس بالعودة

إلى طاولة المفاوضات.

ويقلت الصحنفة العبرنة ع مسؤول إسرائنلي رفنع المستوى لم تذكر اسمه وال صفته أ “ترامب نرند

عقد صفقة وهو جدي بشكل كبنر في ذلك” ،وأ ترامب نرى أ الصراع اإلس ارئنلي الفلسطنيي سهل
الحل يسبنا.

ونرى المسؤول اإلسرائنلي أيه في حالة تراجع تمنثنل الجمهورنن

بعد ايتخابات التجدند اليصفي

لمجلس الكويغرس في الوالنات المتحدة ،فقد نعزز ترامب جهوده لحل الصراع الفلسطنيي-اإلسرائنلي

كي نكو في رصنده إيجاز كبنر على مستوى السناسة الخارجنة.
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ونرى المسؤول اإلسرائنلي أ ضم القدس في “صفقة القر ” قد نؤدي إلى وضع بينامن يتيناهو في
ورطة سناسنة ،خاصة إذا كا نسعى للذهاب إلى ايتخابات برلماينة مبكرة.

وتوقع أ نبلغ يتيناهو اإلدارة األمرنكنة أ اعتراف الوالنات المتحدة بالقدس عاصمة لدولتن  ،سننثنر

معارضة قونة في النمن ونورطه مع شركائه في االئتالف الحكومي.

كما تيقل “ندنعوت” ع مسؤولن إسرائنلنن قولهم إ إدارة ترامب تصنغ خطة السالم تقوم على
نثالنثة مبادئ هي أ “على م نأتي إلى طاولة المفاوضات التيازل ع شيء ،ول تكو هياك
تيازالت أحادنة الجايب ،وأ م نغادر طاولة المفاوضات سندفع النثم  ،وأ م نقول “ال” للخطة

التي سنتم عرضها سنجازف بأ تكو الخطة التالنة أقل قبوال باليسبة له”.

ووصف المسؤول اإلسرائنلي يهج ترامب بأيه يهج تجاري نقوم على أساس “خذ الصفقة التي أقدمها

اآل  ،أل ما نلنها سنكو أسوأ ميها”.

بالمقابل تيسب “ندنعوت أحرويوت” للمسؤولن

اإلسرائنلنن

تقدنرهم أ

في واشيط

عددا م

المسؤولن األمرنكنن المؤنثرن الذن سنبذلو جهدهم لضما عدم ميح الفلسطنينن وعدا باالعتراف

بالقدس عاصمة لدولتن  ،في مقدمتهم السفنر األمرنكي في إسرائنل دنفند فرندما .

فضال ع اليف وذ الكبنر الذي نتمتع به يتيناهو في البنت األبنض ،وهذا قد نساعده في ميع إعال
ترامب القدس عاصمة لدولة فلسطنينة إضافة إلسرائنل.

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2018/10/22 ،م تل أبنب :أيه بعد وصول معلومات شبه مؤكدة،
تفند بأ الرئنس األمنركي ،دويالد ترامب ،قرر إدخال تعدنالت على يصوص «صفقة القر » التي
نعدها لتسونة الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي ،تجعل «القدس الموحدة هي عاصمة لدولتن  :الغربنة

ميها عاصمة إلسرائنل والشرقنة عاصمة لفلسطن » ،باشر رئنس الوزراء اإلسرائنلي ،بينامن
يتيناهو ،معركة ضغط لميع هذا التغننر ،واعتبار القدس «عاصمة إلسرائنل وحدها».

وقالت مصادر سناسنة في تل أبنب ،أمس األحد ،إ يتيناهو نتخوف م التعدنل ونرفض مبدئنا أ

تسعى إدارة ترامب السترضاء الرئنس الفلسطنيي ،محمود عباس (أبو ماز ) ،إلعادته إلى طاولة
المفاوضات.

ويقلت المصادر ع مسؤول إسرائنلي رفنع قوله ،إ التخوف اإلسرائنلي ال نقتصر على ذكر القدس

كعاصمة مستقبلنة للدولة الفلسطنينة ،بل م مبدأ االسترضاء .وأضاف« :يح يعرف أ ترامب
نرند التوصل إلى صفقة وهو جدي جدا ،ومقتيع جدا بأ تسونة الصراع اإلسرائنلي  -الفلسطنيي

مسألة سهلة يسبنا للحل باليسبة لألمنركنن  .وبحسب تقدنريا ،فإيه في حال ضعف تمنثنل الحزب

الجمهوري ،في االيتخابات اليصفنة للكويغرس ،فإ
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الصراع اإلسرائنلي  -الفلسطنيي ،بهدف الوصول إلى ايتخابات الرئاسة األمنركنة ،حامال إيجا از كبن ار
في مجال السناسة الخارجنة .واذا زادت قوته ،سنشعر بأ لدنه حقا أكبر في فرض تسونة على
الطرفن  .ولذلك فهو جاد جدا في التوجه إلى تسونة .ولك المشكلة أيه قد نفرض حلوال صعبة ،وقد

نحاول إغراء أبو ماز على حسابيا».

وتابعت المصادر مقتبسة ع مسؤولن إسرائنلنن رفنعي المستوى ،قولهم إ إدارة ترامب استيدت

إلى نثالنثة مبادئ« ،لم يعرفها م قبل» ،لدى بلورة «صفقة القر » .وهذه المبادئ تقضي بأ «م
نصل إلى طاولة المفاوضات علنه أ نتيازل ع شيء ما ،وال توجد تيازالت أحادنة الجايب؛ م

نغادر طاولة المفاوضات نجب أ ندفع نثميا؛ وم نرفض الخطة المقترحة ،إيما نخاطر بذلك بأ
تكو الخطة المقبلة باليسبة له أشد سوءا» .ووصف المسؤولو الخطة بأيها صفقة تجارنة تقول:

«خذ الصفقة التي اقترحها علنكم ،أل الصفقة المقبلة ستكو أسوأ».

" .2الخارجية الفلسطينية"" :إسرائيل" تنتقل من دولة عنصرية إلى دولة فاشية
رام هللا :اتهمت و ازرة الخارجنةة الفلسةطنينة "إسةرائنل" بالتأسةنس لةة"يمام األبرتهانةد" (الفصةل العيصةري)
عبر "تشرنعات ترهب ميتقدي ممارساتها وايتهاكاتها الخطنرة للقةايو الةدولي" .وأضةافت الخارجنةة فةي

بنةةا لهةةا ،أمةةس ،إ "دولةةة االحةةتالل تسةةتمر بخطةةى متصةةاعدة لاليتقةةال مة دولةةة عيصةرنة إلةةى دولةةة
فاش ةةنة" .وأوض ةةحت الخارجن ةةة أ اليقاش ةةات الت ةةي تجرنه ةةا اللجي ةةة الو ازرن ةةة لش ةةؤو التشة ةرنع ف ةةي دول ةةة

االحةتالل بمبةةادرة مة حةةزب اللنكةةود تهةةدف إلةةى توسةنع دائةرة العقوبةةات المفروضةةة علةةى كةةل مة نيتقةةد

االحتالل واجراءاته ،وبشكل خاص على كل م نشارك بحمالت المقاطعة.

ودايةةت و ازرة الخارجنةةة الفلسةةطنينة بأشةةد العبةةا ارت "إج ةراءات االحةةتالل وسناسةةاته الترهنبنةةة التةةي تتيكةةر
لمبةةادئ حق ةةوا اإليس ةةا  ،الت ةةي تؤكةةد أ تل ةةك اليقاش ةةات ت ةةأتي ف ةةي إطةةار سناس ةةة طونل ةةة مة ة القة ةواين

والتشرنعات التي اعتمدتها حكومات النمن المتعاقبة ،إلحكام سةنطرتها علةى مفاصةل الحكةم فةي دولةة

االحتالل وارضاء جمهورها م المستوطين والمتطرفن  ،وفي مقدمة تلك التشرنعات ما نسمى بقايو
(القومنة) الذي نؤسس ليمام فصل عيصري بغنض في فلسطن المحتلة ونشرعيه".

وطالبةةت الخارجنةةة الميممةةات المحلنةةة واإلقلنمنةةة واألممنةةة المختصةةة برفةةع صةةوتها لفضةةح ايتهاكةةات

االحتالل الصارخة لمبادئ حقوا اإليسا وفي مقدمها حا التعبنر ع الرأي.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/22 ،
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 .3إدانة فلسطينية الختطاف االحتالل محافظ القدس واعتقال مدير المخابرا"

يش ةةرت األيــــام ،رام هللا ،2018/10/20 ،يقة ةةال عة ة وكالة ةةة وفة ةةا ،أ ق ةةوة خاص ةةة م ة ة ق ة ةوات االحةةةتالل

اإلس ةرائنلي اختطفةةت ،نةةوم السةةبت  ،2018/10/20محةةافم القةةدس عةةديا غنةةل ،فةةي بلةةدة بنةةت حينيةةا
شةةمال القةةدس المحتلةةة .وفةةي وقةةت سةةابا م ة نةةوم السةةبت ،اعتقلةةت ق ةوات االحةةتالل العقنةةد فةةي جهةةاز
المخابرات العامة جهاد الفقنه.

وقال عضةو اللجيةة التيفنذنةة لميممةة التحرنةر رئةنس دائةرة القةدس عةديا الحسةنيي ،إ اعتقةال غنةل،

والفقنةةه ،نيةةدرط فةةي إطةةار اسةةتهداف الوجةةود الفلسةةطنيي فةةي القةةدس واسةةتهداف الشخصةةنات الوطينةةة
المقدسنة ،ونجب التصدي لهذه العملنات .ودا الحسةنيي ،فةي تصةرنح ل ةة"وفا" ،االعتةداء علةى الرمةوز

المقدسةنة وعلةةى أرسةهم المحةةافم ،مطالبةا العةةالم بالتةدخل مة أجةل إطةةالا سةراس األسةةرى وعلةى أرسةةهم
محافم القدس ومدنر مخابرتها ،ووقف االعتداءات على المقدسنن وااليتهاكات التي تستهدف المدنية

المقدسة صباس مساء.

وأض ةةافت وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــا" الفلســـطينية وفـــا  ،2018/10/21 ،مة ة رام هللا ،أ الحكوم ةةة

الفلسطنينة دايت اختطاف قوات االحتالل محافم القدس عديا غنةل واعتقةال مةدنر مخةابرات القةدس
العقند جهاد الفقنه ،واعتبرته "جرنمة جدندة بحا أبياء شعبيا ،وقنادته ،وبحا عاصمتيا األبدنة ،مدنية

القدس العربنةة المحتلةة" .وقةال المتحةدل الرسةمي باسةم الحكومةة نوسةف المحمةود :إ قةوات االحةتالل
تهدف إلى مزند مة التةأجنج والتصةعند فةي المشةهد برمتةه ،والةى االسةتمرار فةي عةزل عاصةمتيا مدنيةة
القدس العربنة المحتلة ع محنطها الطبنعي.
 .4عريقا" يطالب بتدابير عاجلة لحماية مسؤولي السلطة في القدس
أرنحةةا :طالةةب أمةةن سةةر اللجيةةة التيفنذنةةة لميممةةة التحرنةةر صةةائب عرنقةةات ،المجتمةةع الةةدولي بضةةرورة
اتخةةاذ تةةدابنر عاجلةةة إليقةةاذ مدنيةةة "القةةدس الش ةرقنة" ،وتةةأمن الحمانةةة الدولنةةة العاجلةةة ،مشةةن ار إلةةى أ

"إسرائنل" ستيتهج سناسات وأسالنب تعسفنة أخرى لترهنب واعتقال القنادات ،وأبياء شعبيا ،إضافة إلى
آالف الرهائ م المعتقلن  ،وخروقاتها المميهجة للقايو الدولي ،واللتزاماتها.

جةةاءت تص ةرنحاته فةةي ضةةوء اختطةةاف قةةوة خاصةةة م ة ق ةوات االحةةتالل محةةافم مدنيةةة القةةدس عةةديا

غنةةل ،ومةةدنر جهةةاز المخةةابرات العامةةة العقنةةد جهةةاد الفقنةةه ،نةةوم السةةبت  ،2018/10/20معتب ة ار ذلةةك

ايتهاكا صارخا للقايو الدولي ،ومنثاال على عدوايها علةى شةعبيا الفلسةطنيي ،وتةذكن ار للمجتمةع الةدولي
بإفالت "إسرائنل" م العقاب.
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 .5الحمد هللا :منفتحون على تعديل "الضمان"
رام هللا :جة ةةدد رئة ةةنس الة ةةوزراء ارمة ةةي الحمة ةةد هللا ،نة ةةوم السة ةةبت  ،2018/10/20تأكنة ةةده علة ةةى أ القنة ةةادة
والحكومةةة ال تهةةدفا مة صةةيدوا الضةةما االجتمةةاعي ،الةةذي سةةنقدم خدماتةةه ألكنثةةر مة ملنةةو ومئةةة

ألف عامل ،إال توفنر حناة كرنمة للطبقة الفقنرة والمسحوقة .وأضاف رئنس الوزراء ،خةالل كلمتةه فةي
الفعالنةة المركزنةةة لقطةف الزنتةةو فةي بلةةدة عصةنرة الشةةمالنة بمحافمةة يةةابلس "أ الضةما االجتمةةاعي

حمانة اجتماعنة ،إضافة إلى ايه سنحفم للعمال الحد األديى لألجور وسنحفم حقوا أكنثر م %70

مة ةةيهم ال نتقاضة ةةو يهانة ةةة خدمة ةةة" ،مشة ةةددا علة ةةى أ الحكومةةةة جة ةةاهزة أ تس ةةتمع م ة ة كافةةةة الش ة ةرائح
المجتمعنة ،وميفتحة للتعدنل كما جرى مع قايو الجرائم اإللكتروينة وقايو المخدرات.

وكالة األنباء والمعلوما" الفلسطينية وفا 2018/10/20 ،

 .6فلسطين :السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ستبقى دولة العدالة
رام هللا :أكةةدت فلسةةطن أ السةةعودنة بقنةةادة خةةادم الحةةرمن الش ةرنفن الملةةك سةةلما ب ة عبةةد العزنةةز،
وولي العهد األمنر محمد ب سلما  ،ستبقى دولة العدالة والقنم والمبةادئ .وأشةادت فلسةطن بةالق اررات

التي اتخذها خادم الحرمن الشرنفن لتأكند إرساء العدل واإليصاف والحقائا والقايو .

وكالة األنباء والمعلوما" الفلسطينية وفا 2018/10/20 ،

 .7معونة مالية فلسطينية للعائال" الباقية في مخيم اليرموك
وكالةةة واس :أعليةةت ميممةةة التحرنةةر الفلسةةطنينة أيهةةا قةةدمت معويةةة مالنةةة للعةةائالت المتبقنةةة فةةي مخةةنم
النرموك لالجئن الفلسطنينن بدمشا .وأشارت الميممة في بنا لهةا السةبت  ،2018/10/20إلةى أيهةا

قدمت معوية مالنة لة  40عائلة فلسطنينة متبقنة في النرموك مقدمة م الرئنس محمود عباس.

الحياة ،لندن2018/10/21 ،

وتعدها "واجهة تحالف شيطاني"
 .8حركة فتح تشن هجوماً عنيفاً على حماس ّ
شيت حركة «فتح» التي نتزعمها الرئنس الفلسطنيي محمود عباس ،هجوما
رام هللا :كفاس زبو ّ :
عينفا على حركة «حماس» واتهمتها باإلصرار على عقد صفقة إيساينة في قطاع غزة ،مستغلَّة دماء
الفلسطنينن في مسنرات العودة على حدود القطاع ،مغلّبة بذلك المصالح الضنقة على مصلحة وحدة

الفلسطنينن .
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ووصف أمن سر المجلس النثوري لحركة «فتح» ،ماجد الفتنايي ،حركة «حماس» بة«واجهة تحالف
شنطايي تقوده إسرائنل واإلدارة األمنركنة ،لضرب المشروع الوطيي وابقاء االحتالل» .وقال الفتنايي

«إ (حماس) تسعى إلى سلخ قطاع غزة ع الضفة الغربنة ،م خالل مبررات إيساينة».

وأضاف« :كل ما تقوم به (حماس) هو تقدنم أوراا اعتماد مجاينة لالحتالل لتمرنر ما نرنده».

وذ ّكر الفتنايي بتصرنحات القنادي في «حماس» محمود الزهار التي يفى فنها مسؤولنة حركته ع
إطالا صاروخ م القطاع باتجاه بئر السبع ،قبل أنام ،واتهامه «السلطة الوطينة» بالوقوف وراء
ذلك ،قائال إيها تصرنحات تُ ِ
سقط ادعاء المقاومة وتتقاطع مع إسرائنل لإلبقاء على الوضع الراه في
قطاع غزة ،على حساب المصلحة الوطينة.

وجاء هجوم «فتح» الشدند ضد «حماس» ،في مل تقارنر حول قرب التوصل إلى اتفاا تهدئة جدند

في القطاع.

وخفّضت حركة «حماس» ،أول م أمس (الجمعة) ،م زخم المواجهات على حدود قطاع غزة مع
إسرائنل ،استجابة لجهود مصرنة وأممنة لوضع اتفاا تهدئة جدند في القطاع .وشاركت أعداد أقل في

مواجهات الجمعة األخنرة ،وكايت أقل عيفا ،في مؤشر إلى يجاس المصرنن في خفض مستوى

التوتر والصدامات في القطاع تمهندا ،كما نبدو ،التفاا تهدئة قرنب.

ويجحت الفصائل الفلسطنينة في إبقاء أغلبنة المتماهرن على بعد مسافات م الحدود ،ضم خطة

لتقلنل أعداد القتلى والمصابن .

ولفتت المصادر إلى تضاؤل عملنات إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات الياسفة والقيابل الندونة م

الجايب الفلسطنيي ،تجاه قوات الجنش اإلسرائنلي خالل المواجهات .وبحسب تقدنرات الدوائر األمينة
فإ «حماس» يشرت مسلحن قرب الحدود للحفام على الهدوء ولميع ايدالع أعمال عينفة.

لك حركة «فتح» رأت في كل ذلك استنثما ار م «حماس» لهذه المسنرات في سبنل تحقنا أهداف
حولت وأمام صمت فصائلي نيدى له الجبن
محددة .وقالت «فتح» ،في بنا  ،إ «(حماس) ّ
مسنرات العودة م مسنرات عودة إلى مسنرات (تحرنكنة) ،م أجل التفاوض مع دولة االحتالل».

واتهمت «فتح» حركة «حماس» بة«خطف المسنرات وتطونعها ألجيدات حزبنة ولتعزنز فصل غزة
وكنيويتها» ،مطالبة بة«موقف وطيي حازم م الكل الوطيي».

وقال المتحدل باسم «فتح» عاطف أبو سنف ،إيه نجب إعادة مسنرات العودة إلى األهداف األولى

المتمنثلة «بتأكند حا شعبيا في أرضه وعودته إلنها وحرنته واستقالله الوطيي» ،متهما «حماس»
حولت هذه األهداف إلى «مطالب تفاوضنة» مع دولة االحتالل.
بأيها ّ
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وقال أبو سنف« :لم نستشهد أبطال شعبيا ،وهم نتحدو بصدورهم العارنة رصاص القياص م أجل
هذا التهافت على مفاوضات إيساينة ،ولم تستشهد الممرضة ر از اليجار وال الطفل محمد أنوب وال

ميا جمنعا م أجل ذلك».
الصحافي أحمد أبو حسن وكل شهداء المسنرة األكرم ّ
وطالب أبو سنف حركة «حماس» بة«العودة إلى اإلجماع الوطيي ،والسعي إلى رفع ندها ع
االيقسام حتى نسقط ونيهار وتعود الوحدة الوطينة ،بدال م
االحتالل ،ومقانضة تضحنات شعبيا في مسنرة العودة».

السعي وراء مفاوضات مع دولة

عدته إص ار ار م «حماس» على خطف مصنر قطاع غزة ،وتمسكها بااليقسام
ورفضت «فتح» ما ّ
بطرنقة مرنبة ضاربة عرض الحائط كل الجهود التي تسعى إلى إيهائه ،م ِ
فشلة كل الجهود الهادفة
ُ
إلعادة اللحمة والوحدة الوطينة.
وقالت الحركة في بنا «إ إصرار (حماس) على عدم إطالا سراس الوحدة الوطينة الحبنسة في

سجو ايقالبها ميذ ما نزند على أحد عشر عاما ،نتطلب موقفا وطينا حازما أمام هذا الرفض
الحمساوي إليهاء االيقسام».

وأضافت« :إيه وبدال م أ تسعى حماس مع الكل الوطيي لوضع حد لسيوات االيقسام األسود،
فإيها تلهل وراء صفقة مع دولة االحتالل لنست وباعتراف مهيدسي (صفقة القر ) في واشيط وتل

أبنب ،إال مدخال خلفنا لتيفنذها».

وتابعت« :إيه في الوقت الذي تقاوم فنه القنادة الفلسطنينة بحزم وشجاعة المخططات التصفونة ،فإ

تمر الصفقة ،دو أ
(حماس) تفتح األبواب على مصراعنها م أجل أ
ّ
تضحنات شعبيا وبطوالت في مسنرات العودة م أجل ذلك».

تتورع ع

استخدام

وتوجه «حماس» يحو التهدئة لنس جدندا ،فقد أعليت الحركة سابقا أيها ماضنة في هذا الطرنا على
ّ
الرغم م معارضة الرئنس الفلسطنيي محمود عباس.

جمدته سابقا بسبب اعتراضات عباس.
لك الجدند أ مصر عادت بقوة إلى إدارة ملف التهدئة بعدما ّ
الشرق األ وسط ،لندن2018/10/21 ،
 .9حماس :رئيس المخابرا" المصرية يزور غزة قريبا
غزة  -مصطفى حبوش :أعل المتحدل باسم حركة "حماس" ،حازم قاسم ،النوم األحد ،أ رئنس

المخابرات المصرنة العامة اللواء عباس كامل ،سنزور قطاع غزة قرنبا.

وقال قاسم ،في تصرنح لألياضول ،إ "زنارة اللواء كامل التي كايت مقررة يهانة األسبوع الماضي،

وتم تأجنلها ،ستتم خالل فترة قرنبة".
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وأشار إلى أ

الوفد األميي المصري الذي زار غزة ،الخمنس الماضي ،أبلغ قنادة الحركة أ

االستعدادات جارنة إلتمام زنارة اللواء كامل للقطاع .وأكد قاسم على وجود توافا كبنر في اآلراء بن

"حماس" والجايب المصري .وشدد على أ "حماس" معينة بإيجاس الجهود المصرنة لتنثبنت وقف
إطالا اليار في غزة وتحقنا المصالحة الفلسطنينة.

وكا م المقرر أ نصل رئنس المخابرات المصرنة إلى غزة ،الخمنس الماضي ،لبحل عدة ملفات

ميها التهدئة مع إسرائنل والمصالحة الفلسطنينة ،إال أيه أعل ع تأجنل الزنارة لة"أسباب فينة".

وكالة األناضول لألنباء2018/10/21 ،

 .01طاهر النونو لـ"فلسطين" :عباس ي ِ
ص ُّر على سحب سالح المقاومة في غزة كثمن للمصالحة
ُ
غزة -حاوره يبنل سيويو :أكد طاهر اليويو المستشار اإلعالمي لرئنس المكتب السناسي لحركة
المقاومة اإلسالمنة حماس ،إسماعنل هينة ،الذي كا عضوا في وفد حماس إلى القاهرة الشهر
الماضي ،أ قضنة تنثبنت وقف إطالا اليار تُدرس في إطار التوافا الوطيي العام ،مبنيا أيه عيد
سنعل عيها بشفافنة.
التوصل لتفاهمات ُ
وحذر في حوار مع صحنفة "فلسطن " ،االحتالل م أيه إذا ارتكب حماقة فإيه سنجد المقاومة وعلى

رأسها كتائب الشهند عز الدن القسام في وجهه.

وع مسنرة العودة الكبرى وكسر الحصار الشعبنة ،أكد أيها بدأت جماهنرنة شعبنة وستتواصل بهذا

اليهج واألسلوب.

وفنما نتعلا بالمصالحة الوطينة ،أوضح اليويو أ رئنس السلطة محمود عباس نصر على سحب

سالس المقاومة في غزة كنثم لهذه المصالحة.

وردا على سؤال :هل هياك زنارات قرنبة لحماس إلى القاهرة؟ قال اليويو" :زنارات حماس للقاهرة ال
ول تيقطع ( )...أل هذه عالقة وهياك تشاور دائم وحاجة مستمرة له فنما بنييا وبن األشقاء

المصرنن في كل المتغنرات التي نمك أ تطرأ".

ولفت اليويو إلى أ زنارة الوزنر كامل "قرنبة ،وهذا ما أكده الوفد الضنف خالل الزنارة األخنرة

للقطاع".
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 .00علي بركة :عودة الهدوء واالستقرار في مخيم "المية ومية"
بنروت-غزة -جمال غنل :قال ممنثل حركة المقاومة اإلسالمنة حماس في لبيا علي بركة ،إ
الهدوء والحناة عادت إلى طبنعتها في مخنم "المنة ومنة" جيوب لبيا  ،بعد التوصل التفاا بوقف

االشتباكات التي ايدلعت بن حركتي "فتح" و"أيصار هللا " نوم اإلنثين والنثالنثاء الماضنن .

وأضاف بركة في تصرنح لصحنفة "فلسطن " ،أ حركته وبالتعاو مع الجنش اللبيايي يجحت في

إعادة األوضاع إلى طبنعتها داخل المخنم ،وايهاء االشتباكات بن حركتي "فتح" و"أيصار هللا"،
مؤكدا أ الجمنع ملتزم بالتهدئة ووقف إطالا اليار ،وأ االتصاالت مستمرة مع كل األطراف لتنثبنت

التهدئة والمحافمة على أم واستقرار المخنم.

لئال تتكرر األحدال في المخنم ،مضنفا "يعد المخنمات محطات
وبن أ حركته تبذل جهودا كبنرة ّ
يضالنة على طرنا العودة إلى فلسطن  ،وهي ترمز لقضنة الالجئن ونيبغي المحافمة علنها لحن

العودة" .وذكر أيه تم االتفاا في مقر الجنش اللبيايي في صندا بحضور الجمنع إلى ووقع على
اتفاا وقف إطالا اليار.

وكايت حركة حماس في لبيا  ،وفا بركة ،الوسنط والمراقبة على األرض وأشرفت على تنثبنت وقف

إطالا اليار في المخنم ،مؤكدا أ الجمنع التزم به.

وأوضح أ االتفاا نشمل وقف إطالا اليار ،وسحب المسلحن م الشوارع ،وعودة األوضاع إلى

مشنر إلى أيه تم االتفاا أنضا على إعادة
ا
طبنعتها ،وعدم استخدام السالس في الخالفات الداخلنة،
تشكنل القوة األمينة المشتركة الحقا في مخنم المنة ومنة ،وتفعنل العمل الفلسطنيي المشترك.

وأكد أ حركته تعمل على ميع تجدد االشتباكات داخل المخنم ،مطمئيا األهالي بأ األوضاع جندة

والوضع مستقر ،مضنفا "ل

يسمح بتجدد االشتباكات وسيبذل كل ما يستطنع للمحافمة على

مخنماتيا في لبيا " .وأردف" :الفلسطنينو في لبيا لنس لهم أطماع في البلد المضنف ،وهدفهم

تحرنر فلسطن والعودة إلنها ،ويرند بياء أفضل العالقات مع الشعب اللبيايي الشقنا ،وا شعبيا

نرفض مشارنع التوطن والتهجنر والوط البدنل".

فلسطين أون الين2018/10/22 ،

 .02حماس :نعالج أسباب االشتباكا" بين فتح وأنصار هللا في "المية ومية"
بنروت :أكد جهاد طه يائب المسؤول السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" في لبيا أ

حركته تعمل على معالجة أسباب االشتباكات المؤسفة التي ايدلعت بن حركتي "فتح" و"أيصار هللا "

في مخنم المنة ومنة في جيوب لبيا .
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وقال في بنا وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" مساء األحد إ حماس تجري اتصاالت ولقاءات
على المستونن اللبيايي والفلسطنيي م أجل احتواء الموقف في المخنم ،مؤكدا أ األمور تسنر في

االتجاه اإلنجابي ،وعودة األمور لطبنعتها.

وشدد طه على متاية وصالبة العالقة التي تجمع بن الشعبن اللبيايي والفلسطنيي ،وضرورة التيبه

والوعي للمشارنع األمرنكنة الصهنوينة التي تستهدف تصفنة قضنة الالجئن عبر أبواب التهجنر

والتوطن  .كما شدد أ المخنمات الفلسطنينة ستبقى بوصلتها باتجاه العدو الصهنويي ،وعيوايا للعودة
والمقاومة ،وعامل استقرار واطمئيا لشعبيا الفلسطنيي وللجوار اللبيايي.

ودعا طه إلى ضرورة تفعنل العمل المشترك الفلسطنيي ،وأخذ دوره في معالجة ومتابعة كل القضانا

والمستجدات المتعلقة بالشأ

الفلسطنيي بجمنع جوايبها السناسنة واالجتماعنة واألمينة في مل

التحدنات والمؤامرات التي تستهدف الوجود الفلسطنيي في لبيا .

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/21 ،

 .03شاب فلسطيني «يعترف» بالتخطيط لعملية طعن في مستوطنة
رام هللا :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي ،أمس ،شابا فلسطنينا عيد مدخل مستوطية قرب القدس
بدعوى تخطنطه لتيفنذ عملنة طع .

وقالت الشرطة اإلسرائنلنة ،في بنا  ،إ شابا فلسطنينا في العشرنيات م العمر م سكا قرنة
قطية ،اعتقل بعد أ أنثار شبهات حارس األم على مدخل مستوطية «هار أدار» شمال غربي
ّ
القدس ،وبعد أ أوقفه واستجوبه اعترف الشاب أيه نيوي تيفنذ عملنة طع في المستوطية.

وأضاف بنا الشرطة أ الشاب اعترف أيه أخفى سكنيا بالقرب المستوطية لتيفنذ العملنة ،وعلى
الفور هرعت قوات م جنش االحتالل وما نسمى «حرس الحدود» إلى الميطقة ،وعيدما توجهت إلى

المكا عنثرت على سكن مخبأة هياك.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/21 ،

 .04المصادقة على مشروع قانون لمنع الزيارا" عن أسرى حركة حماس
ائنلنة للتشرنع ،أمس ،األحد ،على مقترس قايو نميع الزنارات ع أسرى
صادقت اللجية الو ازرنة اإلسر ّ
تقدم به عضو
حركة حماس في سجو االحتالل .وجاء الميع يتنجة للمصادقة على مشروع قايو ّ
الكينست ع اللنكود ،أور حا از  ،الذي اعتدى ،العام الماضي ،على مجموعة م ذوي األسرى وهم

في طرنقهم لزنارة أبيائهم في سجو االحتالل.
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هابنة تأخذ إسرائنلنن رهائ أو أسرى
ّ
ونيص مقترس القايو على ميع الزنارات ع أسرى "ميممات إر ّ
إيساينة أو أبياء عائالتهم".
وتميع عيهم زنارة ممنثلن ع دولة إسرائنل أو ميممات
ّ
الدولي ،إال أ مسؤولن
ونميع مقترس القايو زنارات محامنهم أو ميدوبن ع الصلنب األحمر ّ
إسرائنلنن أبلغوا موقع "واال" ،أمس ،األحد ،أيه سنتم استنثياء زنارات المحامن وميدوبي الصلنب

األحمر م الميع المفروض على األسرى.

عرب 2018/10/22 ،48

" .05الوزارية للتشريع" تصادق على قانون "الوالء في الثقافة"
صادقت اللجية الو ازرنة اإلسرائنلنة للتشرنع ،في اجتماعها األسبوعي الذي عقد نوم األحد ،على

مشروع قايو تقدمت به وزنرة النثقافة والرناضة ،منري رنغنف ،بشأ ما أسمته "الوالء في النثقافة"،
والذي نميحها صالحنات المس بمنزاينات مؤسسات نثقافنة تتجاوز "قايو اليكبة" ،فنما صوت وزنر

المالنة ،موشنه كحلو  ،لصالح مشروع القايو .

ونتنح مشروع قايو "الوالء في النثقافة" ،الذي تعتبر تعدنال على قايو النثقافة والفيو  ،للسلطات

اإلسرائنلنة ،خفض منزاينة المؤسسات النثقافنة أو إلغاءها بالكامل ،وفقا العتبارات رنغنف في تطبنقها
لة"قايو اليكبة".

واألسباب التي قد تتعرض المؤسسة النثقافنة للتغرنم ،وفقا للتعدنل المقترس ،هي" :إيكار وجود دولة
إسرائنل كدولة نهودنة ودنمقراطنة؛ التحرنض على العيصرنة والعيف واإلرهاب؛ دعم الكفاس المسلح؛

إحناء ‘نوم استقالل إسرائنل‘على أيه نوم حداد؛ ايتقاص أو ازدراء كرامة العلم اإلسرائنلي أو رموز
الدولة".

وفي هذا السناا ،أوضح المستشار القضائي للحكومة اإلسرائنلنة ،أفنحاي ميدلبلنت ،إلى اللجية

الو ازرنة اإلسرائنلنة للتشرنع ،أ مشروع القايو ننثنر "صعوبات قايوينة حقنقنة" ،علما بأيه أشار إلى
عدم وجود عائا قايويي نحول دو المصادقة علنه ،لك هياك ما وصفه "مخاطر قايوينة" .ومع

ذلك ،فإ ميدلبلنت ،أكد أيه إذا تمت المصادقة على القايو م قبل الكينست وتم تقدنم التماس
ضده للمحكمة اإلسرائنلنة العلنا ،فسوف نقدم له الحمانة وندافع عيه.

وجاء في االستشارة القايوينة التي قدمتها لجية برئاسة المدعي العام للدولة ،شاي ينتسا  ،للوزاري

المصغر ،حول مشروع القايو  ،أيه "قد نضر على يحو نمس بالحا في حرنة التعبنر ونردع

الميتجن ع إيتاط محتوى مختلف خوفا م اإلضرار بالدعم المادي الذي تقدمه الحكومة".
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وأوضحت اللجية أ "القايو نعطي رنغنف سلطة إغالا مؤسسات نثقافنة بعنيها" ،وأشار إلى أ
القايو نشكل "حال فرندة م يوعها ،مقارية مع الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة في خدماتها

المختلفة في مجاالت أخرى منثل الرعانة والتعلنم والدن  ،والتي ال تخضع لة"قايو اليكبة".

وعلقت رنغنف على مصادقة اللجية على مشروع القايو بالقول" :حرنة التعبنر هي قنمة مركزنة في

حناة دولة إسرائنل كدولة دنمقراطنة ،لك الحفام على حرنة التعبنر لنس تصرنحا للتحرنض ضد
دولة إسرائنل النهودنة والدنمقراطنة .التعدنل الذي قدمته جاء بدعم م وزنر المالنة موشنه كحلو ،
وأود أ أشكره على تفهمه وتقدنمه الدعم والمساعدة".

عرب 2018/10/22 ،48

 .06نتنياهو :إخالء تجمع الخان األحمر سيتم بموافقة السكان أو من دونها
قال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن يتيناهو ،مساء نوم األحد ،إيه سنتم هدم تجمع الخا األحمر

البدوي شرقي القدس المحتلة" ،سنتم إخالئها بموافقة السكا أو م دويها" .وذلك في أعقاب قرار

صوت ،عصر النوم [األحد] ،على مقترس
المجلس الوزاري المصغر للشؤو األمينة والسناسنة الذي ّ
يتيناهو ،تأجنل هدم الخا األحمر لعدة أسابنع ،وذلك بغنة استيفاذ المفاوضات التي أعل عيها
يتيناهو والتي تهدف إلى تيمنم قضنة إخالء التجمع السكيي بالتوافا.

وأشار يتيناهو إلى أ هدم الخا األحمر "ل نستغرا الكنثنر م الوقت ،سنكو ذلك خالل الفترة

القرنبة القادمة ،ول نستغرا األمر بضعة أسابنع ،ستكو المدة أقصر بكنثنر".

وتابع يتيناهو أيه "قميا ببعض اإلجراءات المهمة تتعلا بالساحة الدبلوماسنة الدولنة ،وقد أعطنيا
فرصة أخنرة لإلخالء باالتفاا ،ولك في أي حال ،سنتم إخالء خا األحمر" .وشدد على أيه ال

نتحدل ع "ع إخالء شكلي ،بل ع إخالء حقنقي وكامل".

وأشار التلفزنو الرسمي اإلسرائنلي (كا  -رنشنت بنت) إلى أ قرار يتيناهو جاء إنثر الضغوطات
األوروبنة التي طالبت بعدم هدم الخا األحمر ،وتهدندات السلطة الوطينة الفلسطنينة بوقف التيسنا

األميي مع إسرائنل إذا ما تم هدم الخا دو موافقة سكايه والتوصل إلى اتفاا.

في المقابل ،قال وزنر األم اإلسرائنلي ،أفنغدور لنبرما  ،النوم [األحد] ،أ قرار إرجاء إخالء الخا

األحمر جاء بياء على طلب المستشار القضائي للحكومة ،أفنحاي ميدلبلنت ،الذي يصح المجلس

الوزاري المصغر بمحاولة جدندة للتوصل إلى اتفاا مع سكا الخا إلخالئه طواعنة.

جاءت تصرنحات لنبرما

خالل مشاركته في مؤتمر لة"معهد القدس للدراسات االستراتنجنة" في

المدنية المحتلة ،وأشار إلى أيه ال نرى مشكلة في قرار التجمند (الهدم) ،ويقل ع ميدلبنت قوله
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خالل اجتماع الوزاري المصغر" :دعويا يحاول استيفاد محاولة أخرى للتفاوض ،واإلجالء الطوعي
للسكا  .هذا مهم م الياحنة القايوينة".

عرب 2018/10/21 ،48

 .07ليبرمان يأمر بفتح المعابر مع غزة ويرجئ إدخال الوقود
رام هللا :أمر وزنر األم اإلسرائنلي ،أفنغدور لنبرما  ،أمس األحد ،بفتح معبري «كرم أبو سالم»

(كنرم شالوم) ،و«بنت حايو » (إنرز) مع قطاع غزة ،بعد أ مرت مماهرات الجمعة الفائتة بشكل
هادئ قناسا باألسابنع الماضنة.

ونعد معبر «كرم أبو سالم» ،المعبر الوحند المخصص للبضائع م والى القطاع ،في حن أ معبر

«بنت حايو » مخصص للمسافرن م إسرائنل والنها ،إلى جايب معبر «رفح» الذي نربط قطاع
غزة مع مصر.

وجاءت هذه الخطوة ،بحسب بنا صدر ع مكتب لنبرما  ،بعد «مشاورات أجراها مع الجهات

األمينة المختلفة ،في الجنش اإلسرائنلي وجهاز المخابرات (الشاباك)».
وقال لنبرما

في بنايه ،إ

القرار اتخذ ،في أعقاب تراجع أعمال العيف في قطاع غزة ،يهانة

األسبوع ،وجهود ضبط األمور التي بذلتها حركة حماس في المندا .

وأرجأ لنبرما تزوند غزة بالوقود .وقال« :تم تأجنل اتخاذ قرار باليسبة لتورند الوقود القطري إلى

القطاع» ،و«ستجرى دراسة هذا الموضوع بعد أنام وفقا لألحدال».

الشرق األوسط ،لندن2018/10/22 ،

 .08ليبرمان :يجب توجيه ضربة لـ"حماس"  ...ونظام آيا" هللا سوف يسقط
تل أبنب :قال وزنر الجنش اإلسرائنلي أفنجدور لنبرما  ،مساء امس األحد ،إ الحزمة النثاينة م

العقوبات األمرنكنة التي م المقرر تطبنقها في الرابع م تشرن نثا /يوفمبر المقبل ل تميع إن ار
م الحصول على قيبلة يوونة ،لكيها ستضغط على اليمام وتقلل بشكل كبنر م قدرته على تمونل

اإلرهاب اإلقلنمي ،مشن ار إلى أ يمام آنات هللا سوف نسقط.

وفي كلمة في معهد القدس للدراسات االستراتنجنة ،أوضح لنبرما أ "الحزمة األولى م العقوبات
األمرنكنة كا لها تأنثنر كبنر على إن ار " مما تسبب في "التضخم وخفض االستنثمارات األجيبنة"،

بحسب صحنفة "جنروزالنم بوست".
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وأضاف "لذا ،سنكو للحزمة النثاينة م العقوبات تأنثنر أكبر على إن ار ...حقنقة أ إن ار ل تكو
قادرة على تمونل اإلرهاب أمر حاسم وسنؤنثر سلبا على حزب هللا وحماس والوكالء في النم
والوكالء في العراا".

وكرر لنبرما موقفه بأ على إسرائنل "توجنه ضربة قونة" ضد حماس لتحقنا الهدوء في غزة وأصر

على إخالء قرنة خا األحمر البدونة ،مع ترك مجال للتفاوض بشأ اإلخالء.

القدس ،القدس2018/10/22 ،

 .09جيش االحتالل يجرب سالحاً جديداً في الخان األحمر

استخدم جنش االحتالل مسدسا كهربائنا جدندا ،في قرنة "خا

األحمر" ،شرا القدس المحتلة،

المهددة .وأمهرت صور التقطها مصورو صحفنو استخدام القوات الخاصة لمسدس "تاسر" ،وهو
مسدس صاعا كهربائي نستخدم للمرة األولى ،ذو لو أصفر.

وتبن أ المسدس الكهربائي نطلا مسمارن صاعقن  ،نصنبا اإليسا بالشلل ،وفي يهانته رأس

ميح ومدبب ،إللحاا مزند م األذى والضرر عيد دخوله الجسم ،وفي حال إخراجه ،كما نشل
المسدس
قوات االحتالل الخاصة استخدمت
ّ
حركة الجسم بالكامل .وكشفت وسائل إعالم أ ّ
الكهربائي الجدند دو أي مبرر سوى تجربته وذلك عبر استفزاز المرابطن في الخا األحمر.
األيام ،رام هللا2018/10/20 ،

 .21ليفني تقول أن نتنياهو يجري مفاوضا" مع حماس ..و"الليكود" ينتقد تصريحاتها
قالت زعنمة المعارضة اإلسرائنلنة ،تسنبي لنفيي :إ تل أبنب تدنر مفاوضات ،غنر مباشرة ،مع

حماس.

جاء ذلك خالل لقاء أجرته القياة العاشرة العبرنة مع لنفيي ،وذكرت خالله لنفيي "أ رئنس الوزراء،

بينامن يتيناهو ،ندنر مفاوضات ،غنر مباشرة ،مع حركة حماس اإلرهابنة ،وأ الحكومة اإلسرائنلنة
خضعت للحركة الفلسطنينة".

وأفادت القياة العبرنة في تغرندة لها على صفحتها الرسمنة على "تونتر" النوم السبت ،أ لنفيي،

رئنس حزب "المعسكر الصهنويي" ،زعنمة المعارضة اإلسرائنلنة ،أوضحت أ حكومة بالدها تتبع
سناسة خاطئة تجاه قطاع غزة .وقالت لنفيي :بدال م المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطنينة،
أيا أؤند استبدال يمام حماس ،وتجرند غزة م السالس كهدف دولي مشترك ،بدال م اتخاذ خطوات

ايهزامنة.
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في المقابل ،قال موقع هنئة البل اإلسرائنلي "مكا " نوم السبت إ مصادر في حزب اللنكود حملت
بشدة على رئنسة المعارضة تسنبي لنفيي ،داعنة إناها إلى التحلي بالمسؤولنة ،والكف ع العمل

كمتحدنثة باسم الرئنس محمود عباس – حسب تعبنر المصادر .وزعمت المصادر اللنكودنة إ

الرئنس محمود عباس "ندفع رواتب ضخمة لقتلة النهود ونحاول إشعال حرب جدندة في جيوب البالد

م خالل خيا سكا قطاع غزة اقتصادنا".

األيام ،رام هللا2018/10/20 ،

 .20حنين زعبي :التطهير العرقي السرائيلي يشمل جميع الفلسطينيين
اليقب المحتل :شارك العشرات م أهل اليقب وسائر البلدات العربنة في األراضي الفلسطنينة المحتلة
ميذ عام  ،1948بم فنهم القنادات المحلنة والجماهنرنة ،في وقفة احتجاجنة ايطلقت بعد مهر النوم
ار لليشاطات األسبوعنة لدعم قضنة قرنة العراقنب مسلوبة
األحد ،على مفرا "لهافنم -رهط"؛ استمر ا

االعتراف في اليقب.

وشارك في المماهرة قنادات جماهنرنة ويواب م القائمة المشتركة وممنثلو ع لجية المتابعة العلنا
للجماهنر العربنة ،وم ضميهم حين زعبي وينفن أبو رحمو وسعند الخرومي وطلب أبو عرار،

وجمعة الزبارقة وجمال زحالقة .وقالت زعبي :إ "المخطط اإلسرائنلي للتطهنر العرقي نشمل جمنع
الفلسطنينن  ،ولنس لجزء واحد م األرض .قنم البقاء والصمود ستكو وصفة ايتصار األهل في

الخا األحمر ،كذلك ستكو هي مفتاس اليصر في اليقب".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/21 ،

 .22االحتالل يرجئ إخالء الخان األحمر حتى إشعار آخر
القدس" -األنام" :قال مسؤول إسرائنلي ،مساء أمس ،إ حكومة االحتالل أرجأت حتى إشعار آخر
إخالء الخا األحمر .وجاء القرار بعد التصرنح الشدند م قبل المدعنة العامة للمحكمة الجيائنة
الدولنة فاتو بيسودا التي اعتبرت أ اإلخالء بالقوة والهدم نرقى إلى جرنمة حرب .كما أ دول

االتحاد األوروبي بقنت على موقفها الشدند الرافض لقرار الهدم واإلخالء.

ويقلت صحنفة "هآرتس" ع المسؤول اإلسرائنلي إ القرار جاء الستيفاد المفاوضات والمقترحات
الواردة م مصادر مختلفة ،بما في ذلك بعضها خالل األنام القلنلة الماضنة ،دو الكشف عيها.

ومع ذلك ،قالت مصادر لصحنفة "هآرتس" في األسبوع الماضي ومساء السبت ،إيه "تم اإلرجاء دو

تفسنر".
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وأشارت إلى ايه "لم تتلا الشرطة واإلدارة المدينة أوامر بمغادرة الميطقة ،وفي األنام األخنرة ،تم
إعادة فتح الطرا المؤدنة إلى المركبات النثقنلة".

م جهته ،عقب الوزنر ولند عساف على ما أوردته الصحنفة اإلسرائنلنة "أيهم لم نبلغوا بشيء رسمي

م

أي جهة كايت ،وسنبقى االعتصام في "الخا

الميطقة".

األحمر" ول

نيتهي وهدفيا هو الدفاع ع

وأضاف في مؤتمر صحافي لنلة أمس "على مدار  4أشهر ويح يسعى إلى وقف قرار هدم "الخا
حصل ذلك فإيه جاء نثمرة للجهود الدولنة والفعل المندايي

األحمر" ولنس فقط تجمنده  ...وا

وصمود أهالي الخا األحمر والمتطوعن واألجهزة األمينة ،خاصة األم الوطيي الذي رافقيا طنلة

األشهر الماضنة خوفا م أي اختراا".

األيام ،رام هللا2018/10/21 ،

 .23تل أبيب تفشل في اعتقال منفّذ هجوم المنطقة الصناعية في الضفة

رام هللا« :الشرا األوسط» :فشلت القوات اإلسرائنلنة في اعتقال أشرف يعالوه ( 22عاما) ميفّذ الهجوم
في الميطقة الصياعنة «بركا » شمال الضفة الغربنة ،بعد عملنة مركزة في ضاحنة شونكة في
طولكرم ،مسقط رأس المطلوب المطارد.

ويعالوه ُنعد المطارد الرقم  1إلسرائنل في الضفة الغربنة في هذا الوقت بعدما قتل في السابع م
الشهر الحالي إسرائنلنن انثين في هجوم داخل ميطقة «بركا ».

واقتحم عدد كبنر م الجيود اإلسرائنلنن  ،مع عياصر م القوات الخاصة واألم العام «الشاباك»،

ضاحنة شونكة شمال مدنية طولكرم ،وحاصروا برفقة آلنات وجرافات كبنرة مبيى قند اإليشاء بهدف
اعتقال يعالوه.

وقالت وسائل إعالم إسرائنلنة إ القوات حاصرت مبيى مدرسة قند اإليشاء ،وسعت إلى اعتقال يعالوه

بعد معلومات استخباراتنة تفند باختبائه هياك.

وفجروا أبوابها ،فنما بدأت مياطند مراقبة ببل صور قرنبة لمحاولة اعتقال
وحاصر الجيود المدرسة ّ
تبن أيه لم نك موجودا في المبيى.
يعالوه الذي ّ
وقال الجنش اإلسرائنلي ،بعد ساعات م العمل في محنط المبيى وداخله ،إ عملنة مطاردة يعالوه

التي تركزت في مبيى مدرسة في شونكة ،ايتهت دو اعتقاله.
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وتش إسرائنل ميذ أسبوعن عملنة واسعة م أجل اعتقال يعالوه .وشمل ذلك اعتقال أفراد م عائلته
وبعض أصدقائه.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/21 ،

" .24مجموعة العمل" :النظام السوري يخفي قسرياً أكثر من  1,700فلسطيني

مجموعة العمل – ليد  :قالت مجموعة العمل م أجل فلسطنيني سورنة أ اليمام السوري نخفي

قسرنا أكنثر م ( )1,700معتقل فلسطنيي بنيهم أطفال ويساء وكبار في الس .

وأكد فرنا الرصد في المجموعة أيه ونثّا ( )1,696معتقل و( )558ضحنة م الالجئن الفلسطنينن

قضوا تحت التعذنب ،مشن ار إلى أ العدد الحقنقي للمعتقلن ولضحانا التعذنب أكبر مما تم تونثنقه
وذلك بسبب تكتم اليمام السوري ع

أسماء ومعلومات المعتقلن

لدنه ،إضافة إلى تخوف ذوي

الضحانا م اإلعال ع وفاة أبيائهم تحت التعذنب خشنة المالحقة م قبل اليمام السوري.

وبحسب تقارنر مجموعة العمل م أجل فلسطنيني سورنة ونثّقت سقوط ( )205ضحانا فلسطنينن

خالل عام  2017ميهم ( )12الجئا قضوا تحت التعذنب في سجو اليمام السوري م

مجمل

المعتقلن الة ( )1,644لنرتفع عدد ضحانا التعذنب واالختفاء القسري طوال األزمة السورنة إلى ()585
ضحنة ،كما ونثا التقرنر اعتقال ( )28الجئا فلسطنينا مقابل اإلفراط ع ( )25معتقال تم توقنفهم

لفترات مختلفة.

ونتعرض هؤالء لكافة أشكال التعذنب في األفرع األمينة السورنة ومراكز االحتجاز السرنة والعلينة

دو أديى أشكال الرعانة الصحنة وفي مروف إيساينة صعبة جدا قضى خاللها المئات م
المعتقلن .

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية2018/10/21 ،

نسخا "مزورة" للمنهاج الفلسطيني بالقدس
 .25االحتالل يطبعُ ً
القدس المحتلة– غزة /نحنى النعقوبي :طبعت بلدنة االحتالل في مدنية القدس المحتلة ،مؤخ ار ،يسخا
محرفة ع الميهاط الفلسطنيي للمراحل الدراسنة م األول االبتدائي وحتى األول النثايوي ،في خطوة

"خطرة" تختلف ع

السابقة.

إجراءاتها الرامنة لتحرنف الميهاط الفلسطنيي التي اتخذتها خالل السيوات
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وبحسب مسؤولن في قطاع التعلنم بالقدس المحتلة تحدنثوا لصحنفة "فلسطن " فإ التزونر شمل
تحرنف وتغننر اليصوص وطباعة يصوص أخرى جدندة ال عالقة لها باليص األصلي للميهاط

الفلسطنيي ،بهدف فرض الميهاط اإلسرائنلي.

التغنرات في اليسخة "المزورة" حذف واجهة الكتاب األساسنة ،والكوفنة الفلسطنينة ،والعلم
وم بن
ّ
الفلسطنيي ،وشعار السلطة ،وفي داخل الكتاب ُشطب العلم الفلسطنيي م أي صورة أو موضوع،
وشطب كل ما له عالقة باليضال الوطيي.
كما تضميت التغنرات إضافة مواد جدندة تتحدل ع

"التعانش" ،ومواضنع أخرى تتحدل ع

إجراءات دولة االحتالل في محاولة إلمهار أيها "دنمقراطنة" ،فضال ع وضع األسماء العبرنة على
المد الفلسطنينة.

مدنر التربنة والتعلنم بالقدس المحتلة سمنر جبرنل حذر م

خطورة تزونر االحتالل الميهاط

الفلسطنيي هذا العام ،الختالفه ع إجراءاته في األعوام السابقة ،ووضعه يصوصا جدندة ال عالقة

لها باليص األصلي .وعد جبرنل في حدننثه لصحنفة "فلسطن " ما نقوم به االحتالل تزون ار واضحا
هدفه تشونش الطلبة ،تمهندا للتشكنك بالميهاط الفلسطنيي وفرض الميهاط اإلسرائنلي على المقدسنن

وفرض السنادة الكاملة على المدنية المقدسة بشكل عام.

فلسطين أون الين2018/10/22 ،

 .26الخضري :أكثر من  90في المئة من مصانع غزة توقف" بسبب الحصار
اعتبر رئنس «اللجية الشعبنة لمواجهة الحصار» اليائب جمال الخضري أ إيقاذ األوضاع اإليساينة

المتدهورة في غزة مسؤولنة أخالقنة وايساينة وقايوينة ،مشددا على أ المجتمع الدولي نتحمل هذه
المسؤولنة ،ما نستدعي سرعة التدخل إليقاذ القطاع م االيهنار اإليسايي واالقتصادي والخدماتي.

وقال الخضري في تصرنح صحافي أمس :إ التقارنر تصف الحال اإليساينة واالقتصادنة ومياحي

الحناة كافة في غزة ،لك وحدها ال تكفي ،ومطلوب متابعتها بالعمل الفعلي والسرنع ورصد موازيات

طوارئ لإليقاذ.

وأشار إلى أ أكنثر م ملنويي مواط نعنشو في غزة نتأنثرو في شكل مباشر م تلك الحال التي

طاولت الجوايب الصحنة واالقتصادنة والتعلنمنة واألساسنة.

وبن أ معدل دخل الفرد في غزة نصل إلى دوالرن فقط ،وهو معدل نعد األديى حول العالم ،في
ّ
حن أ آالف العائالت ال تجد قوت نومها ،حنل تصل يسبة الفقر  85في المئة ،موضحا أ 50
في المئة م األدونة والمستهلكات الطبنة غنر متوافرة.

التاريخ :ال ثنين 2018/10/22

العدد4768 :

ص

21

وأشار إلى أ

أكنثر م

 90في المئة م

مصايع غزة توقفت بسبب الحصار ،وميع االحتالل

اإلسرائنلي إدخال أكنثر م  200صيف م المواد الخام الالزمة للصياعات ،ما أدى إلى تسرنح 350

ألف عامل وأصبحوا في طابور العاطلن م العمل.

ولفت إلى أ خسائر القطاع االقتصادي في قطاع غزة جراء الحصار ويقص السنولة اليقدنة في

البيوك واألسواا وصلت إلى أكنثر م  50ملنو دوالر شهرنا.

وجدد الخضري مياشدته الدول المايحة إلى تقدنم مشارنع إغانثنة سرنعة لتشغنل الخرنجن والعاطلن

م العمل موقتا ،األمر الذي سنؤدي إلى إيعاش أولي لألوضاع في غزة.

الحياة ،لندن2018/10/22 ،

 .27كنائس تهدد بإغالق كنيسة القيامة
رام هللا – «القدس العربي» :قال األمن العام للهنئة اإلسالمنة المسنحنة ليصرة القدس والمقدسات د.
حيا عنسى ،إ رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن يتيناهو أبلغ الكيائس ايه قرر إرجاء بحل مشروع
القايو اإلسرائنلي ،الذي كا مقر ار أ نطرس في الكينست بهدف السنطرة على الكيائس حتى إشعار

آخر.

نأتي ذلك بعد أ هددت الكيائس الة ( 3الروم األرنثوذكس واألرم األرنثوذكس والالتن ) ع طرنا

بطرنرك الروم األرنثوذكس نثنوفنلوس النثالل ،بإغالا كينسة القنامة في البلدة القدنمة م المدنية إذا
تم تشرنع هذا القايو .

وأضاف عنسى لة «القدس العربي» أ يتيناهو أرسل هذه التطمنيات إلى الكينسة كي ال نتم إغالا

كينسة القنامة خاصة مع اقتراب حلول أعناد المنالد المجندة.

وكايت القياة  12للتلفزنو اإلسرائنلي كشفت ع ا رئنس وزراء االحتالل قام بتشكنل لجية برئاسة

الوزنر تساحي هيغبي في محاولة ميه للتفاوض مع الكيائس المسنحنة في القدس واقياعهم بعدم
إغالا بوابة كينسة القنامة ،ردا على مواصلة مصادرة أراضي الكيائس ومالحقة أموالها في البيوك

تحت سنف الضرائب.

وأكدت القياة  12في تقرنرها أ ذلك نأتي في إطار محاولة حكومة يتيناهو ميع ايدالع أزمة دولنة

قبل أعناد المنالد المقررة يهانة العام الجاري.

وحسب التقرنر فإ رؤساء نثالل كيائس في القدس أعليوا أيهم سنغلقو باب كينسة القنامة مرة أخرى

ردا على ما وصفوه «غدر يتيناهو ويكنثه للوعد» الذي كا قطعه سابقا بأ حكومته ل تالحا
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الكيائس وتصادر أراضي المسنحنن في القدس وأموالهم في البيوك ،بذرنعة فرض ضرائب علنها،
وهو ما لم نحدل م قبل.

القدس العربي ،لندن2018/10/21 ،

 .28مخططا" تهويد البلدة القديمة من الخليل تتواصل
رام هللا " -األنام" :أمهر تقرنر االستنطا األسبوعي الصادر أمس ،ع المكتب الوطيي للدفاع ع
األرض ومقاومة االستنطا  ،التابع لميممة التحرنر ،أ مخططات تهوند البلدة القدنمة في الخلنل

تسنر خطوة خطوة في مل صمت دولي ودعم أمنركي نشجع سلطات االحتالل على مواصلة

سناستها .ويوه التقرنر إلى أ

مخططات التهوند بدأت بعد مذبحة الحرم اإلبراهنمي في العام 1994

حنل دفعت سلطات االحتالل بمشروع التقسنم المكايي والزمايي للحرم بن

والمستوطين  ،مشن ار إلى أ

هياك أكنثر م

موقع داخل الحرم اإلبراهنمي ال نمك

الفلسطنينن
للمصلن

الفلسطنينن دخوله ،فنما نسمح للمستوطين باستخدام الحرم كامال في مياسباتهم الدنينة.

وذكر التقرنر أيه وميذ سيوات نجري الحدنل ع مخططات لربط مستوطية «كرنات أربع» والكتل

االستنطاينة األخرى المحنطة بالبلدة القدنمة م خالل هدم المبايي الفلسطنينة وازالتها م الميطقة
لتهوند شامل للميطقة الممتدة م مستوطية «كرنات أربع» إلى كامل البلدة القدنمة نثم تل الرمندة.

وأضاف أ مخططات التهوند تواصلت أنضا م خالل قرار سلطات االحتالل إيشاء مجلس محلي
خاص بالمستوطين وفصل الميطقة ع امتناز بلدنة الخلنل ما نؤكد أ مسلسل التهوند نتواصل.

واعتبر التقرنر أ

صمت المجتمع الدولي والمباالته تجاه عملنات تعمنا االستنطا

وجرائم

المستوطين  ،وعدم تيفنذ الق اررات الدولنة الخاصة باالستنطا  ،وعدم محاسبة إسرائنل كقوة احتالل

على ايتهاكاتها الجسنمة للقايو الدولي ُنشجعها على التمادي بتيفنذ برامجها االستعمارنة التوسعنة
إرضاء لجمهور المستوطين  ،خاصة في مل االيحناز األمنركي األعمى لالحتالل وسناساته
االستنطاينة الذي تشكل غطاء ودعما لها.

األيام ،رام هللا2018/10/21 ،

" .29التلفزيون العربي" يكشف خفايا مخطط لتفجير مخيم عين الحلوة
دبر لمخنم
ليد ة "العربي الجدند" :نكشف "التلفزنو العربي" في تقرنر ،ع مخطط تفجنري كا ُن ّ
ونعرض التقرنر غدا اإلنثين التاسعة بتوقنت بنروت،
عن الحلوة الفلسطنيي في صندا جيوب لبيا ُ .
السادسة بتوقنت غرنينتش ،في بريامج "للخبر بقنة".
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وبحسب بنا للتلفزنو  ،فإ "التقرنر نوضح مالبسات اعتقال عدد م أعضاء الجبهة الشعبنة -
مزور للهونات والجوازات واألوراا الرسمنة الفلسطنيي المدعو حس يوفل
القنادة العامة ،وأبرزهم أهم ّ
الخطنب المعروف بحس الحكنم".
وسنتطرا "التلفزنو العربي" أنضا إلى تفاصنل اعتقال عضو الجبهة الفلسطنيي حس الرّنا  ،البطل
المفترض لتيفنذ التفجنرات ،الذي كشف بدوره ع مصدر األوامر التي أتته م القنادة ،ما أودى
أنضا برفنقه الجبهوي طراد قاسم حمد "أبو فادي" إلى السج أنضا.

ونفتح تلفزنو العربي في هذا التقرنر الخاص الصيدوا األسود لألسرار ،التي ترسم المسلسل

الحقنقي لمشروع تهجنر الفلسطنينن م مخنم عن الحلوة والحقا م بقنة المخنمات.

عما كا ُن َّ
حضر لمخنم عن الحلوة م تفجنر
ونحوي التقرنر تسجنالت صوتنة حصرنة ،تكشف ّ
كا نعرف عيه الحكنم والرنا  ،لك ّ اعتقالهما تم قبل فضح األسرار.
العربي الجديد ،لندن2018/10/21 ،

 .31نادي األسير :األسير خضر عدنان يتقيأ الدم في اليوم الـ 50من الضراب عن الطعام
رام هللا :نواجه األسنر خضر عديا المضرب ع الطعام ميذ ( )50نوما ،وضعا صحنا خطن ار في
وزرقة واضحة في عنيه النسرى،
زيازن معتقل "الرملة" ،بعد مهور عالمات خطنرة علنه كتقنؤ الدمُ ،
ويقص حاد في الوز  ،وهزال شدند.
ويقل مدنر الوحدة القايوينة في يادي األسنر المحامي جواد بولس إنثر زنارة أجراها لألسنر عديا

النوم األحد ،في معتقل "الرملة"" :أيه ما نزال نرفض تياول المدعمات واجراء الفحوص الطبنة ،وأ

السجا  ،هدفها ينل حرنته التي ُسلبت م جدند ،تحت ذرائع وتهم
معركته المتجددة في مواجهة ّ
باطلة وواهنة".
وأضاف عديا

المحامن

"الجملة".

م

أ

إدارة معتقالت االحتالل حاولت عزله ع

العالم الخارجي م

خالل ميع

زنارته ،ووضعه في مروف اعتقالنة قاسنة ،ال سنما عملنة احتجازه في معتقل
وكالة األنباء والمعلوما" الفلسطينية وفا 2018/10/21 ،

 .30مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى
القدس :استأيفت مجموعات م المستوطين النوم األحد ،اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك م

جهة باب المغاربة بحراسة مشددة م قوات االحتالل الخاصة .وتمت االقتحامات حسب مراسليا،
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عبر مجموعات متتالنة ،ويفذ المستوطيو جوالت استف اززنة في المسجد وسط محاوالت متكررة ألداء
حركات وطقوس تلمودنة فنه ،قبل أ نخرجوا م جهة باب السلسلة.

وكالة األنباء والمعلوما" الفلسطينية وفا 2018/10/21 ،

" .32المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج" ينظم حملة واسعة لكسر الحصار السرائيلي عن غزة
عما  -يادنة سعد الدن  :ايطلقت حملة واسعة ،أمس ،لحشد الرأي العام العربي والعالمي يحو
المطالبة بكسر الحصار اإلسرائنلي ع قطاع غزة ،الذي ندخل عامه النثايي عشر على التوالي،

وذلك على وقع تأكند القوى والفصائل الوطينة باستمرار "مسنرات العودة" ،نوم الجمعة المقبل.

وتهدف حملة "دعم غزة" ،التي نيممها المؤتمر الشعبي لفلسطنيي الخارط ،وتستمر حتى  27م
الشهر الجاري ،إلى تسلنط الضوء على معاياة القطاع ،وحشد الرأي العام العربي والعالمي لدعمه،

وفضح ممارسات االحتالل بحا الشعب الفلسطنيي في القطاع ،ودعمه.

وتسعى الحملة ،التي تحمل عيوا "األسبوع اإلعالمي للتعرنف بواقع غزة اإليسايي" ،إلى إحدال

حراك مندايي للمطالبة بكسر الحصار ع غزة ،بعد  12عاما م الحصار اإلسرائنلي المتواصل،
والذي تسبب بتراجع كل مياحي الحناة في القطاع ،وألقى بمالله على أكنثر م

ملنويي إيسا

نعنشو في بقعة جغرافنة صغنرة" ،بحسب بنا أصدره المؤتمر.

وقال المؤتمر إ "الحصار المشدد المفروض على القطاع بات أقسى وأصعب وأكنثر خطورة ،في

مل إجراءات مستمرة تتخذها كل األطراف المؤنثرة ،للضغط على ملنويي فلسطنيي في البقعة

السكاينة األكنثر اكتماما في العالم ،والتي قد تُوصف بأيها أكبر سج في العالم".
وأوضح بأيه "مع دخول الحصار عامه النثايي عشر على التوالي ،فقد دخلت غزة في أوضاع غانة
في الصعوبة والمأساونة ،وتشابكت فنها األحوال االقتصادنة القاسنة مع يقص السنولة وارتفاع

البطالة والفقر والعوز ،وزاد م حدتها استمرار إغالا معبر رفح البري في وجه السكا ".

ودعا المؤتمر إلى "مشاركة شعبنة ورسمنة عربنة إسالمنة ودولنة واسعة ألجل دعم الشعب

الفلسطنيي ضد عدوا

االحتالل اإلسرائنلي" ،مشن ار إلى إطالا "هاشتاط" الحملة تحت عيوا

"حصار غزة جرنمة" ،ألجل إسياد الشعب الفلسطنيي وتنثبنت صموده في أرضه ووطيه.

عمان2018/10/21 ،
الغدّ ،
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 .33االحتالل يمدد اعتقال شاب معاق ذهنياً

وفا :مددت سلطات االحتالل «اإلسرائنلي» ،اعتقال الشاب مهدي فاروا أبو هينة ( 36عاما) ،م
بلدة عزو شرا قلقنلنة وهو م ذوي اإلعاقة الذهينة وعضو االتحاد العام للمعاقن الفلسطنينن .

وأدا عضو المجلس النثوري لحركة «فتح» وعضو األماية العامة التحاد المعاقن الفلسطنينن بنا
طبنب ،أمس ،استمرار اعتقال الشاب أبو هينة ،محمال االحتالل مسؤولنة اعتقاله وما سنؤدي ذلك
إلى مشاكل إضافنة لدنه ،في مخالفة سافرة للقايو الدولي الذي نكفل عدم التعرض واعتقال م هم

م ذوي اإلعاقة الذهينة كويهم ال ندركو شنئا .واعتقل أبو هينة م ميزله في بلدة عزو النثالنثاء
الماضي ،وهي المرة النثاينة التي نتم فنها اعتقاله.

الخليج ،الشارقة2018/10/20 ،

الليلي" بغزة 4 :إصابا" برصاص االحتالل
" .34الرباك
ّ
أُصنب  4فلسطنينن على األقل بجرو ٍس ،مساء األحد ،بعدما أطلقت قوات االحتالل اليار في اتجاه
متماهري "اإلرباك اللنلي" شرا قطاع غزة.

ويقل
واستهدفت قوات االحتالل بالرصاص الحي ،وقيابل الغاز المتماهرن شرقي مخنم البرنجُ ،
الشبا

تماهراتهم في محنط مخنمات

وجدد العشرات م
أحدهم لمستشفى األقصى بدنر البلحّ .
العودة شرقي القطاع ضم فعالنات اإلرباك اللنلي ،في مواجهة قوات االحتالل.

عرب 2018/10/21 ،48

 .35تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب
رأفت أبو عانش :شارك العشرات م أهل اليقب وسائر البلدات العربنة في الداخل الفلسطنيي بم

فنهم القنادات المحلنة والجماهنرنة ،في وقفة احتجاجنة ايطلقت بعد مهر النوم ،األحد ،على مفرا "

ار لليشاطات األسبوعنة لدعم قضنة قرنة العراقنب مسلوبة االعتراف في
لهافنم -رهط" ،وذلك استمر ا
اليقب ،والتي تعرضت للهدم  134مرة كايت آخرها في النثايي م تشرن األول /أكتوبر الجاري.

وجاءت المشاركة تلبنة لدعوة لجية التوجنه لعرب اليقب ،نوم األحد الماضي ،التي طالبت الجماهنر

العربنة بالمشاركة في الوقفة االحتجاجنة األسبوعنة لقرنة العراقنب وهي الوقفة رقم  421ميذ هدم قرنة

العراقنب مسلوبة االعتراف بشكل كامل للمرة األولى ،في العام .2010
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وشارك في المماهرة قنادات جماهنرنة ويواب م القائمة المشتركة وممنثلو ع لجية المتابعة العلنا
للجماهنر العربنة ،وم ضميهم حين زعبي وينفن أبو رحمو وسعند الخرومي وطلب أبو عرار،

وجمعة الزبارقة وجمال زحالقة.

وفي هذا السناا ،قالت زعبي إ "المخطط اإلسرائنلي للتطهنر العرقي نشمل جمنع الفلسطنينن ،

ولنس لجزء واحد م األرض ،قنم البقاء والصمود ستكو وصفة ايتصار األهل في الخا األحمر،

كذلك ستكو هي مفتاس اليصر في اليقب".

عرب 2018/10/21 ،48

 .36مستوطنون يعطبون إطار مركبا" بمردا واالحتالل يعتقل  10فلسطينيين
قام مستوطيو فجر النوم اإلنثين  ،بإعطاب إطارات مركبات وكتابة شعارات عيصرنة في قرنة مردا

شمال سلفنت ،فنما واصلت جنش االحتالل اإلسرائنلي حمالت الدهم والتيفنش بالضفة الغربنة اعتقل
خاللها  10فلسطنينن  ،في الوقت الذي نواصل مطاردة الشاب أشرف يعالوة المتهم بتيفنذ عملنة
"بركا " التي أسفرت ع مقتل مستوطين وجرس نثالل.
وقال جنش االحتالل في بنايه لوسائل اإلعالم ،إ

جيوده اعتقلوا  10شبا

تيسب لهم شبهات

الضلوع في أعمال مقاومة شعبنة ضد االحتالل والمستوطين  ،وجرى تحونلهم إلى األجهزة األمينة

للتحقنا ،فنما واصل أعمال البحل والتفتنش ع ميفذ عملنة "بركا " في بلدة شونكة قضاء طولكرم.

في الضفة الغربنة ،ش جنش االحتالل حملة اعتقاالت تركزت بمحافمتي يابلس ورام هللا ،خالل تم

اعتقال  10شبا بعد مداهمة ميازلهم وتفتنشها ،ففي قرنة كفر يعمة غرب رام هللا واعتقلت الشاب نز

عواد والشاب خالد خلدو وجرى اقتنادهما إلى جهة مجهولة .كما اقتحم جيود االحتالل قرنة بدرس

وداهمت م يزل األسنر المحرر يادي عوض وشرعت بتفتنش ميزله وميازل انثين م أشقائه والتحقنا

مع أفراد العائلة.

في محافمة يابلس ،اقتحمت قوات االحتالل بلدة اللب الشرقنة ،واعتقلت الشاب خالد عبد الجبار

ضراغمة بعد مداهمة ميزله ،كما داهمت عدة ميازل بالبلدة ،م بنيها ميزل سلنما ضراغمة الذي
اعتدى علنه الجيود ،وميزل محمد سلنما عونس ،وميزل إبراهنم ذنب عونس .كما اقتحم جيود

االحتالل قرنة روجنب ،واعتقلت الشاب معتصم جمال رواجبة بعد مداهمة ميزله.

في سناا اعتداءات وجرائم المستوطين  ،داهمت مجموعة م المستوطين  ،قرنة مردا شمال سلفنت،

وأعطبوا إطارات عدد م المركبات ،وخطوا شعارات عيصرنة علنها.
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 .37االحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق  40أسي ار
رام هللا – وفا :قال يادي األسنر ،النوم األحد ،إ سلطات االحتالل اإلسرائنلي أصدرت أوامر اعتقال
وبن يادي األسنر ،في بنا صحفي ،أ م بن األوامر الصادرة ( )32أمر
إداري بحا  40أسنراّ .
تمدند ،فنما صدر نثماينة أوامر للمرة األولى بحا أسرى ،علما أ عددا م األسرى اعتقلوا سابقا
وقضوا فترات متفاوتة في معتقالت االحتالل.

نذكر أ األوامر صدرت في الفترة الواقعة ما بن األول م تشرن األول /أكتوبر  -2018السادس

عشر م تشرن األول /أكتوبر .2018

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/21 ،

 .38تقليص مساحة الصيد يحرم الصيادين من أسراب األسماك المهاجرة
محمد الجمل :تجوب مراكب الصنادن سواحل قطاع غزة للحاا بأسراب أسماك السردن المهاجرة

تتبع األسراب الكبنرة ،التي
"بذرة" ،التي تسنر على ُبعد بضع مئات األمتار م الشاطئ ،بعد أ غدا ّ
تبحر على مسافة تتراوس بن  6و 9أمنال بحرنة ،أم ار مستحنال ،بسبب قنود االحتالل.
نعولو فنه على تعونض خسائرهم مع وصول موسم الهجرة
وفي الوقت الذي كا الصنادو
ّ
الخرنفنة لألسماك إلى ذروته ،جاء تقلنص االحتالل مساحة الصند البحري إلى ستة أمنال لنشكل

ضربة قاسمة للصنادن .

نقول الصناد كمال عبد الهادي ،إيه وميذ فرض االحتالل قنودا جدندة على الصنادن  ،وألزمهم

بالصند في مسافة تقل ع ستة أمنال بحرنة ،تراجعت كمنات األسماك التي نصطادويها ،وباتوا

عاجزن ع مالح قة أسراب األسماك المهاجرة ،رغم أيها تكو على بعد منل أو أكنثر بقلنل م

أماك وجودهم.

وأوضح عبد الهادي ،أ  %70م األسماك ،خاصة السردن الكبنرة ،تمر على مسافة تتراوس بن
ستة إلى تسعة أمنال بحرنة ،وهي أسماك مهاجرة ،نمك

اعتراضها بالشباك بسهولة ،في حال

استطاع الصنادو الوصول إلنها.

وأكد أيه خالل الشهرن الماضنن ضنقت سلطات االحتالل مساحة الصند البحري ووسعتها أكنثر

م مرة ،وهذا أمر أربك الصنادن  ،وجعل موسم الصند متذبذبا.
أما الصناد أشرف عابد فأكد أيه وم

أجل تعونض شح األسماك ،نلجأ لوضع شباك على بعد 500

متر م الشاطئ ،ونتركها طوال اللنل ،إلى جايب الدخول حتى ستة أمنال بحرنة للصند خالل
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اللنالي المملمة ،التي نكو القمر فنها صغن ار .أما بائع األسماك محمد موسى ،فأكد أ تقلنص
مساحة الصند أضر بالصنادن والتجار ،فالكمنات التي نتم صندها بصورة نومنة تراجعت ،كما أ

األيواع الجندة م األسماك لم تعد توجد في الحسبة كل صباس.

األيام ،رام هللا2018/10/20 ،

 .39المسحال يكشف نتائج الحوارا" األخيرة مع "األونروا"
غزة /يور الدن

صالح :كشف رئنس اتحاد المومفن

العرب في وكالة غول وتشغنل الالجئن

"األويروا" أمنر المسحال ع آخر ما توصلت إلنه الحوارات مع إدارة الوكالة ،في قضانا المومفن

المفصولن والخصومات التي طالت عددا آخر ميهم.
وأوضح المسحال في حدنل لصحنفة "فلسطن " ،أ

الحوارات ياقشت أربعة ملفات مهمة ،وهي الة68

حولت عقودهم م دائمة
مومفا الذن فصلوا تعسفنًّا ابتداء م تارنخ  ،2018/8/31والمومفن الذن ّ
إلى جزئنة وعددهم  510مومفن .
وبحسب المسحال ،فإ الملفن اآلخرن هما :الخصومات التي شرعت بها األويروا خالل شهري

أغسطس وسبتمبر الماضنن  ،والنثايي إنقاف  6مومفن ع العمل للتحقنا بسبب عملهم اليقابي.

وعد التقدم في الملفات السابقة "محدودا وال نلبي رغبات وطموحات المومفن  ،ويتطلع إلى تحسن
ّ
ذلك م خالل العالقة التشاركنة في المستقبل".
فعلى صعند ملف الة 68مومفا المفصولن

تعسفنا ،ذكر المسحال ،أيه جرى تخصنص ملنو و200

ألف دوالر ،لدفع مستحقاتهم كاملة ع سيوات الخدمة لصالح األويروا ،إضافة إلى إنجاد أي شاغر

لهم إلعادتهم مرة نثاينة بيمام العقود.

وأوضح المسحال ،أيه بموجب االتفاقنة سنجري تعنن  10م المومفن للعمل بيمام العقد الجزئي،

ميبها إلى أ  6مومفن ميهم ل نميحوا مستحقات مالنة ،بسبب عدم وجود سيوات خدمة طونلة
ّ
سوى عام واحد فقط.

وفنما نتعلا بة 52مومفا المتبقن  ،أشار المسحال إلى أيهم سنضافو لقوائم االيتمار على أيهم
مومفو داخلنو  ،واستنعاب ٍ
عدد ميهم في األنام القادمة بومائف وشواغر متاحة تتالءم مع

المؤهالت والخبرات لدنهم.

وقال" :إ إدارة األويروا ال تيوي التراجع ع قرارها ،لكويه صدر م المفوض العام" ،الفتا إلى أ

االتحاد نحاول التقدم إنجابنا الحتوائهم تدرنجنا في األنام القادمة.
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حولوا للعقد الجزئي ،قال المسحال" :ل نتم التعامل مع العقد الجدند
وع ملف الة 510مومفن الذن ّ
الذي أرسلته إدارة األويروا ،فهو عبارة ع رسالة م اإلدارة للمومف".
فلسطين أون الين2018/10/21 ،

 .41ملك األردن ينهي تأجير الباقورة والغمر لـ"إسرائيل" ...ونتنياهو يعلن عزمه التفاوض لتمديد العقد

عم ةا محمةةد خنةةر الرواشةةدة ،أ األرد
يشةةرت الحيــاة ،لنــدن ،2018/10/22 ،يقةةال ع ة م ارسةةلها فةةي ّ
أوقف أمس العمل بملحقي الباقورة والغمر م اتفاقنةة السةالم مةع "إسةرائنل" ،مةا نعيةي عةودة األ ارضةي
ْ
الميطقتن إلى السنادة األردينة ،بعد ايتهاء مدة االيتفاع م األرض لمدة  25سية.
المستأجرة في
ْ
وأعل ة الملةةك األرديةةي عبةةد هللا النثةةايي ،خةةالل لقائةةه شخصةةنات سناسةةنة أردينةةة أمةةس" ،إيهةةاء ملحقةةي
ْ
"تم النوم (األحد) إعالم إسرائنل بالقرار األرديي
الباقورة والغمر م اتفاقنة السالم مع إسرائنل" ،وقالّ :
بالملحقن " ،مشن ار إلى أ ّ "الباقورة والغمر أراض أردينةة ،وسةتبقى أردينةة ،ويحة يمةارس
بإيهاء العمل
ْ
سنادتيا بالكامل على أراضنيا" .وكتب عبد هللا النثايي على صفحته على موقع "تونتر"" :لطالمةا كايةت

الباقورة والغمر على رأس أولوناتيا ،وق ارريا هو إيهاء ملحقي الباقورة والغمر م اتفاقنة السالم ايطالقا
م حرصيا على اتخاذ كل ما نلزم م أجل األرد واألردينن ".

وأف ةةادت و ازرة الخارجن ةةة األردينة ةةة ف ةةي بنة ةةا " :تيفن ةةذا لتوجنهة ةةات المل ةةك عبة ةةد هللا النث ةةايي ،س ة ةلّمت و ازرة

وزرة الخارجنةة اإلسةرائنلنة مةذكرتن أبلغةت عبرهمةا الحكومةة قةرار المملكةة إيهةاء
الخارجنة النوم األحد ا
الملحقن الخاصن بميطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السالم".

وقال رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن يتايناهو إ إسرائنل ستتفاوض مع األرد على تمدند استئجار

األرض الحدودنةةة .ويقلةةت عيةةه وكال ةة "رونتةةرز" تص ةرنحه بةةأ األرد نرنةةد تيفنةةذ خنةةار إيهةةاء اتفةةاا
اإلنجار ،وأ إسرائنل "ستبدأ مفاوضات في شأ إمكا تمدند االتفاا الحالي".

وعلى مدى األنام الماضةنة ،طالبةت فعالنةات شةعبنة بإلغةاء ملحقةي البةاقورة والغمةر مة اتفاقنةة السةالم
ْ
مةةع إس ةرائنل ،وتةةداعى يحةةو  90يائبةةا لتوقنةةع مةةذكرة ينابنةةة ربطةةت اسةةتمرار مةةيح الحكومةةة النثقةةة بإلغةةاء
استئجار األراضي األردينة م الجايب اإلسرائنلي ،وهو العقد الذي تيتهي مدته في  25الجاري.

وأشارت مصادر سناسنة لة"الحناة" ،إلى أ القرار األرديي جةاء ميفةردا ،بداللةة اجتمةاع مجلةس الةوزراء

أمةةس للبحةةل فةةي الخطةةوات الدنبلوماسةةنة المتعلقةةة بةةإبالن الجايةةب اإلس ةرائنلي بةةالقرار األرديةةي ،وايهةةاء
العمةةل بمالحةةا تتعلةةا بمعاهةةدة السةةالم األردينةةة  -اإلس ةرائنلنة ،فةةي وقةةت بةةدأت و ازرة الخارجنةةة مسةةاء
أمةةس بإعةةداد صةةنغة الم ارسةةالت األردينةةة إلةةى الجايةةب اإلسةرائنلي ،إلبالغةةه بوقةةف عقةةود إنجةةار أراض

م ميطقتي الباقورة والغمر.
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عمةا إبةداء مرويةة أكنثةر فةي التفةاوض علةى
وألمحت مصادر سناسنة أردينة إلةى أيةه كةا باسةتطاعة ّ
تجدنةةد عقةةود إنجةةار األ ارضةةي ،إال أ األرد اصةةطدم بسناسةةات الحكومةةة النمنينةةة اإلسةرائنلنة وتعيتهةةا
وممارساتها األحادنة في القدس وااليتهاكات بحا المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة.

عما محمد الدعمة ،أ رئنس
وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2018/10/22 ،يقال ع مراسلها في ّ
مجلس اليواب األرديي عاطف الطراوية أشاد بقرار الملك عبد هللا النثايي بإيهاء ملحقي الباقورة والغمر
م اتفاقنة السالم مع "إسرائنل" .وقدم خالل الجلسة التةي عقةدها مجلةس اليةواب صةباس أمةس ،الشةكر
باسمه وباسم أعضاء مجلس اليواب والشعب األرديةي للملةك علةى هةذا الموقةف الةذي عبةر عيةه خةالل

تغرندة على "تونتر" .والقى قرار جاللة الملك الترحنب والشكر م أعضاء مجلس اليواب.

نثم حزب جبهة العمل اإلسالمي الموقةف الملكةي ،الةذي اسةتجاب لةإلرادة الشةعبنة .وأشةاد
م جايبهّ ،
الحةةزب فةةي تص ةرنح صةةادر عيةةه أمةةس ،بةةالقرار ،و"كةةل ق ةرار م ة شةةأيه أ نيتصةةر للسةةنادة والك ارمةةة
الوطين ةةة ،وأ نأخ ةةذ بع ةةن االعتب ةةار اتخ ةةاذ م ةةا نل ةةزم مة ة أج ةةل اليه ةةوض ب ةةاألرد واألردين ةةن  ،عل ةةى

الصعد المختلفة كافة".
المستونن الداخلي والخارجي ،وعلى ُ
عمـــان ،2018/10/22 ،يقةةال ع ة م ارسةةلها فةةي الياص ةرة برهةةوم جرانسةةي ،أ اليائبةةة
وجةةاء فةةي الغـــدّ ،

المعارضةةة فةةي الكينسةةت اإلسةرائنلي أننلنةةت يحمنةةاس فنةربن  ،التةةي عملةةت ضةةم طةةاقم رئةةنس الةةوزراء
األسبا اسحاا رابن  ،ايتقدت يتيناهو شخصنا ،وقالةت فةي بنةا لهةا :إ "القةرار األرديةي بمنثابةة فشةل
لسناسة إسرائنل الخارجنة التي نقودها رئنس الحكومة يتيناهو .فم المحز أ يسمع بالذات فةي هةذا

النةةوم( ،ذكةةرى اغتنةةال اربةةن حسةةب التقةةونم العبةةري) ق ةرار الملةةك عبةةد هللا النثةةايي ،بعةةدم تمدنةةد العمةةل

بملحا في االتفاا".

إلى ذلك ،ذكرت صحنفة "ندنعوت احرويوت" بتقرنر على موقعها اإللكترويي أمس ،أ القرار الملكةي

شكل مفاجأة للمسؤولن اإلسرائنلنن .

 .40االحتالل السرائيلي ينشئ تالالً اصطناعية لمراقبة الطرف اللبناني من الحدود

القةةدس المحتلةةة  -يضةةال محمةةد وتةةد :كشةةفت صةةحنفة "نسةرائنل هنةةوم" ،نةةوم األحةةد  ،2018/10/21أ

جنش االحتالل أيشأ في األسبوعن الماضنن على الحدود مع لبيا تالال اصطياعنة مرتفعةة ،تفةوا
ارتفةةاع الجةةدار الحةةدودي مةةع لبيةةا  ،وذلةةك بهةةدف تحسةةن قد ارتةةه علةةى رصةةد ومراقبةةة مةةا نحةةل فةةي
الطرف اللبيايي م الحدود ،ضم اسةتعدادات االحةتالل لسةنيارنوهات مواجهةة عسةكرنة مسةتقبلنة مةع

"حزب هللا" .وقالت الصحنفة العبرنة يقةال عة أحةد سةكا المسةتعمرات الحدودنةة اإلسةرائنلنة ،إ "هةذه
الةةتالل أقنمةةت مقابةةل أبةراط المراقبةةة التابعةةة لحةةزب هللا فةةي الطةةرف اللبيةةايي للحةةدود ،بمةةا نمكة الجةةنش
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م ة مراقبةةة مةةا نحةةدل وراء الجةةدار اإلسةةميتي مةةع لبيةةا " .وأضةةاف المسةةتوط  ،للصةةحنفة ،أ "دبابةةة
كايت تراقب إقامة إحدى هذه التالل ،هي اآل متمركزة على أعلى التلة".

بةةدورها ،قالةةت مصةةادر عسةةكرنة إسةرائنلنة ،للصةةحنفة ،إيةةه "ال عالقةةة بةةن مواقةةع أبةراط حةةزب هللا وبةةن

مواقةةع الةةتالل التةةي أقامهةةا الجةةنش وتةةم يشةةر دبابةةات علنهةةا ،وأ الهةةدف م ة هةةذه المواقةةع الجدنةةدة هةةو

تمكن جنش االحتالل م توسنع يطاا الرؤنة والمراقبة لما نحدل وراء الحدود".

العربي الجديد ،لندن2018/10/21 ،

 .42الجامعة العربية تدين قرار إنهاء عمل القنصلية األمريكية في القدس
(وام) :دايت جامعة الةدول العربنةة ،قةرار اإلدارة األمرنكنةة؛ إيهةاء عمةل القيصةلنة األمرنكنةة فةي مدنيةة

القةةدس ،واصةةفة إنةةاه بةةالقرار الالمسةةؤول ،الةةذي نسةةتكمل حلقةةة أخةةرى م ة مخطةةط وق ة اررات محةةاوالت
تصةةفنة القضةةنة الفلسةةطنينة .وعبةةر السةةفنر سةةعند أبةةو علةةي األمةةن العةةام المسةةاعد لشةةؤو فلسةةطن

واأل ارضةي العربنةةة المحتلةة بالجامعةةة العربنةة فةةي تصةرنح ،أمةةس ،عة رفضةةه الكامةل لةةدمج القيصةةلنة؛

لتكو قسما في السفارة األمرنكنة ،التي يقلت مؤخ ار إلى مدنية القدس.

الخليج ،الشارقة2018/10/21 ،

شد الرحال إلى المسجد األقصى
 .43رابطة العالم السالمي تحث المسلمين إلى ّ
حةةل المجلةةس األعلةةى لرابطةةة العةةالم اإلسةةالمي ،خةةالل دورتةةه النثالنثةةة واألربعةةن  ،والميعقةةدة فةةي مقةةر
المجل ةةس الرئنس ةةي ف ةةي مدني ةةة مك ةةة المكرم ةةة ،ن ةةوم الس ةةبت  ،2018/10/20بحض ةةور  60مة ة أعض ةةاء
المجلةةس مة كبةةار العلمةةاء والشخصةةنات والقنةةادات اإلسةةالمنة ،المسةةلمن إلةةى قصةةد المسةةجد األقصةةى

المبارك بأعداد كبنرة م مختلف الجيسنات التي نستطنع أصحابها دخول فلسطن  ،وتقدنم رسالة إلى
المحتةةل ،والةةى العةةالم اجمةةع أ األقصةةى محةةل اهتمةةام عمةةوم المسةةلمن  .واسةةتيكر المجلةةس التطةةورات

الخطنرة التي تمر بها فلسطن والقدس والمسةجد األقصةى المبةارك ،جةراء اسةتمرار العةدوا اإلسةرائنلي

المتصاعد وغنةر المسةبوا .وأكةد المجلةس إسةالمنة وعروبةة مدنيةة القةدس باالسةتياد إلةى حقةائا الواقةع
وشواهد التارنخ وا المسجد األقصى المبارك بنت عبادة للمسةلمن لةه حرمتةه وقدسةنته التةي نجةب أ

تصا وتحفم ،وأ فرض سناسة األمر الواقع بتهوند القدس وتهجنر أهله وميعهم م دخول المسةجد

األقصى واحدال الحفرنات والتغننرات الدنموغرافنة في محنطةه نعةد تجةاو از واضةحا للموانثنةا والقةرارات

الدولنة ،األمر الذي نستوجب ايحناز دولنا للعدالة النثابتة بدل ع المصالح المتغنرة.

األيام ،رام هللا2018/10/20 ،
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 .44معلق إسرائيلي يكشف عن خيبة أمل تل أبيب بعد إقالة عسيري األكثر ارتباطاً بالتعاون األمني

صالح اليعامي :كشف المعلا اإلسرائنلي البارز ،موآف فاردي ،اليقاب ع أ يائب مدنر المخابرات
السعودنة أحمد عسنري ،الذي تمت إقالته مةؤخ ار ،علةى خلفنةة قضةنة مقتةل الصةحفي السةعودي جمةال

خاشقجيُ ،نعد أحد أكنثر قادة األجهةزة األمينةة فةي الرنةاض ارتباطةا بالتعةاو األميةي واالسةتخباري مةع
"إسةرائنل" .وقةةال فةةاردي المعلةةا فةةي قيةةاة التلفةةزة اإلسةرائنلنة الرسةةمنة "كةةا " ،فةةي سلسةةلة تغرنةةدات علةةى

حسابه على "تونتر" ،صباس نوم السبت  ،2018/10/20إ خبر إعفاء عسنري مة ميصةبه ُ"نعةد خبة ار
سنئا إلسرائنل ،حنل أ الكنثنرن هيا باتوا نعو أيهم قد فقدوا شرنكا ذا قنمة عالنة جدا".
العربي الجديد ،لندن2018/10/20 ،

 .45دعوا" إسرائيلية لعادة تقييم الرهان على بن سلمان
صةةالح اليعةةامي :أكةةدت "إسةرائنل" أيهةةا ستواصةةل دعةةم يمةةام الحكةةم فةةي الرنةةاض علةةى الةةرغم مة تفجةةر
قضنة اغتنال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قيصلنة بالده في إسطيبول في .2018/10/2

وفي أول تعقنب إسرائنلي ،قال وزنر إسرائنلي "بارز" إ حرص تل أبنب على دعم السعودنة والحفام
على التحالف معهةا ،علةى الةرغم مة تفجةر قضةنة خاشةقجي" ،نيبةع مة اعتبةارات األمة القةومي التةي

تحكةةم توجهةةات حكومةةة بينةةامن يتينةةاهو" .ويقةةل المعلةةا اإلس ةرائنلي ب ة كاسةةبنت ،فةةي تقرنةةر يشةةرته
اليسخة العبرنة لموقع "المويتور" ،نوم األحد  2018/10/21ع الوزنر ،الةذي فضةل عةدم الكشةف عة

اسمه ،قولةه" :التهدنةد اإلن اريةي ،الةذي يتعةاو مةع السةعودنن علةى مواجهتةه ،نقةع علةى رأس أولوناتيةا،

في حن أ قضانا السعودنة الداخلنة أقل أهمنة باليسبة ليا" .وأبةدى الةوزنر ارتناحةه أل تفجةر قضةنة
خاشقجي تزام مع وجود دويالد ترامب في سدة الحكم بواشيط  ،ولنس باراك أوباما.

وامتةةدس الةةوزنر تعامةةل ت ارمةةب مةةع قضةةنة خاشةةقجي ،مشةةن ار إلةةى أ "هةةذا السةةلوك نيبةةع م ة تشةةخنص

صحنح للواقع فةي الشةرا األوسةط" ،معنةدا لألذهةا "الخطةأ الكبنةر" الةذي وقةع فنةه أوبامةا عيةدما عمةل
على إجبار الرئنس المصري األسبا حسيي مبارك على التيحي بعد تفجر نثورة  25نيانر.

وشةةدد كاسةةبنت علةةى أ "جمنةةع المسةةتونات السناسةةنة التةةي تحةةدل إلنهةةا يفةةت بشةةكل مطلةةا أ ت ةؤنثر

قضةةنة خاشةةقجي علةةى التحةةالف والشةراكات السةرنة مةةع يمةةام الحكةةم السةةعودي" .واسةةتدرك كاسةةبنت أ

مسؤوال سناسةنا إسةرائنلنا أوضةح لةه أيةه "نتوجةب علةى يمةام الحكةم السةعودي أ نعةدل مة سةلوكه فةي
المستقبل م أجل توفنر بنئة تسمح بتواصل التحالف بن اليمام وتل أبنب".
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وأضاف المسؤول" :بوسع السعودنن أ نقرروا فةي اليهانةة ،فلةم نعةد بوسةعهم أ نواصةلوا التمتةع بكةل
العوالم ،علنهم أ نختاروا إ كايوا معينن بالتقارب مع إسرائنل وتعزنز تحالفهم مع الوالنات المتحدة،
أو أ يمام الحكم في الرناض معيي بمواصلة البروز كدنكتاتورنة تتبيى عملنات التصفنة التي تحةرط

حتى فالدنمنر بوتن " ،على حد تعبنره.

وأوضةةح كاسةةبنت أ قضةةنة خاشةةقجي قلصةةت هةةامش الميةةاورة أمةةام "إس ةرائنل"" ،ويسةةفت الروانةةة التةةي

وضةةعتها لتبرنةةر تحالفهةةا مةةع السةةعودنة وعةةدائها لتركنةةا" .وذكةةر أ مةةا فةةاقم األوضةةاع سةةوءا باليسةةبة
"مست بمكاية الرئنس ترامب وأحرجته داخلنا".
لة"إسرائنل" حقنقة أ قضنة خاشقجي ّ
مة ة ياحنت ةةه ،دع ةةا المعل ةةا اإلسة ةرائنلي نوس ةةي منلم ةةا إل ةةى "إع ةةادة اليم ةةر ف ةةي التح ةةالف م ةةع يم ةةام بة ة
سةةلما " .وفةةي مقةةال يش ةرته صةةحنفة "معةةارنف" النةةوم ،قةةال منلمةةا إ "اسةةتالب ولةةي العهةةد السةةعودي
لليزوات والغطرسة كا نجب أ نشعل األضواء الحمراء لدى كل الدول التي على عالقة تحةالف مةع

الرناض" ،مشةن ار إلةى أ "ممةاهر خضةوع بة سةلما لليةزوات والغطرسةة بةرزت فةي الماضةي دو أ

نقةف عيةدها أحةد" .وحةةذر منلمةا مة أ "إسةرائنل والوالنةات المتحةدة والةةدول الغربنةة وجمنةع األطةراف
التي تقنم عالقةات تحةالف وتعةاو وشةراكات علينةة وسةرنة مةع يمةام الحكةم السةعودي نجةب أ تشةعر

بالخطر في حال تولى محمد ب سلما الملك في الرناض".

وأوضةةح أ إس ةرائنل تحدنةةدا مطالبةةة بإعةةادة اليمةةر فةةي عالقتهةةا مةةع الرنةةاض بعةةد أ تعةةامم مسةةتوى
التعاو والتيسنا األميي والسناسي السري بن الجايبن  ،مشن ار إلى أ "رئنس الموسةاد الحةالي نوسةي
كةةوهن  ،وأسةةالفه إفةرانم هلنفةةي ومئنةةر دغةةا ومئنةةر بةةاردو ،التقةوا بيمةرائهم فةةي الرنةةاض؛ فةةي حةةن أ

رئنس الوزراء السابا إنهود أولمرت التقى بقادة سعودنن ".

وتساءل" :هل ب سلما الزعنم الةذي نمكة للوالنةات المتحةدة واسةرائنل أ تعتمةدا علةى التحةالف معةه
في أداء المهام األساسنة ومواجهة التحدنات التي نزخر بها الشرا األوسط؟ هل هذا هو الزعنم الةذي

باإلمكا الركو إلى معاننره وتقدنره لألمور"؟

وأشار منلما إلى أ "العالقات األمينة واالستخبارنة بن تل أبنةب والرنةاض تعةززت بشةكل كبنةر فةي
عهةةد محمةةد ب ة س ةةلما " ،مشةةددا علةةى أي ةةه "م ة غنةةر المسةةتبعد أ نك ةةو رئةةنس الةةوزراء اإلسةةرائنلي
بينامن يتيناهو قد التقى بب سلما " .وأضاف أ "إسرائنل تقوم بتزوند السعودنة سرنا بتقينات سانبر

لتمكن يمام الحكم في الرناض م تعقب معارضنه".
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 .46تلميح إسرائيلي بشأن ضربة جديدة على مواقع إيرانية في سورية
صالح اليعامي :كشفت مصادر صحافنة في تل أبنب ،الجمعة ،أ كال م رئنس الوزراء اإلسةرائنلي
لمحةةا إلةةى أ "إسةرائنل" قامةةت خةةالل األسةةبوع الماضةةي
بينةةامن يتينةةاهو ووزنةةر أميةةه أفنجةدور لنبرمةةا ّ
بتوجنه ضربة لمواقع إنراينة في سورنة بهدف إحباط محاولة ليقل سالس يوعي إلى "حزب هللا".
وقةةال معلةةا الشةةؤو العسةةكرنة فةةي قيةةاة التلفةزة اإلسةرائنلنة العاشةرة ،ألةةو بة دافنةةد ،إ تلمةةنح كةةل مة

يتينةةاهو ولنبرمةةا جةةاء فةةي مياسةةبتن ميفصةةلتن  ،الفتةةا اليمةةر إلةةى أ أحةةدا لةةم نعلةةم بوقةةوع الهجةةوم

اإلسرائنلي قبل هذه التلمنحات.

العربي الجديد ،لندن2018/10/20 ،

" .47هآرتس" :روسيا تضع مصاعب أمام الطيران الحربي السرائيلي في سورية
القدس المحتلة  -يضال محمد وتد :ذكرت صحنفة "هآرتس" أ روسنا تعتمةد ،فةي األسةابنع األخنةرة،
خطا متشددا تجاه "إسرائنل" ميذ إسقاط طائرة االستطالع الروسنة "إنل "20-في األجواء السورنة ،فةي

سةةبتمبر /أنلةةول  .2018وأوضةةحت "هةةآرتس" ،علةةى مةةا نبةةدو يقةةال ع ة مصةةادر عسةةكرنة ،أ الةةروس
نطلب ةةو عب ةةر الخ ةةط الس ةةاخ ب ةةن قن ةةادة القة ةوات الروس ةةنة ف ةةي حمنم ةةنم وب ةةن مق ةةر قن ةةادة و ازرة الة ةدفاع

اإلسةرائنلنة ،استنضةةاحات كنثنةرة عة يشةةاط الطنة ار اإلسةرائنلي فةةوا األج ةواء السةةورنة ،كمةةا تة ّةم تفعنةةل
أجهزة الرادار واإليذار المبكرة الروسنة الموجودة على األراضي السورنة أكنثر م مرة مؤخ ار.

العربي الجديد ،لندن2018/10/21 ،

 .48زعيم حركة بياف ار النيجيرية المفقود يظهر في "إسرائيل"
الغوس  -أ ف ب :أعل محامي زعةنم حركةة "شةعوب بنةاف ار األصةلنة" يامةدي كةايو ،أ موكلةه الةذي

لم نمهر للعل ميذ أكنثر م عام ،موجود بالفعةل فةي "إسةرائنل" ،لنؤكةد بةذلك صةو ار وتسةجنالت فنةدنو

تزعم تواجده في القدس .وقال المحامي انفنايي اجنوفور إيه "تلقى تأكندا مباش ار" حول تواجد كايو في

"إسرائنل" ،وهو الذي لم نمهر للعل ميذ أنلول /سبتمبر .2017
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 .49منظمتان فرنسيتان تنبهان لخطورة وضع سكان غزة
بارنس ( -ا ف ب) :عبرت ميممتا "أطباء العالم" و"برومننر أورجايس ايترياسنويال" الفريسنتا غنةر
الحكومنتن الجمعة ع "قلقهما الشدند" لوضع سكا قطاع غزة ،حنل تيهار الخةدمات الحنونةة علةى

غرار مناه الشرب والخدمات الصحنة.

عمان2018/10/22 ،
الغدّ ،

 .51تالحم الضفة وغزة هو الضمانة
مصطفى البرغونثي

أتنحت ليا هذا األسبوع ،بعد جهد ومحاوالت عدة ،فرصة الوصول إلى قطاع غزة ،بعد ايقطاع
إجباري دام أكنثر م أربع سيوات ،ميذ أ عشيا مع شعبيا هياك أنام العدوا الهمجي في عام

.2014

وكا علنيا ،أ يسافر لنثالنثة أنام عبر مصر الشقنقة وسنياء ومعبر رفح ،بدل سفر لم نك نحتاط

في الماضي إلى أكنثر م

ساعة ويصف الساعة ،بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة،

وبسبب ميعيا لسيوات م المرور عبر معبر بنت حايو (إنرز).

ما رأنياه في غزة م مشاركة جماهنرنة عارمة في مسنرة العودة وكسر الحصار ،التي تمنثل يموذجا

متقدما للمقاومة الشعبنة ،ذكريا بمماهر االيتفاضة الشعبنة األولى.

وما جسدته مشاركتيا في تلك المسنرة ،كا وحدة المقاومة الشعبنة في الضفة بما فنها القدس ومع
يمنرتها في قطاع غزة ،وتالحم أبياء الشعب الفلسطنيي وبياته في الخا األحمر وكفر يعمة وراس

كركر وكفر قدوم والقدس والخلنل ،مع إخوتهم في جبالنا وشرا غزة والبرنج وخزاعة ورفح وغنرها.

وهو تالحم نؤكده أنضا اإلجماع الوطيي والسناسي م مختلف القوى الفلسطنينة على خنار المقاومة

الشعبنة ،واجماع لمسياه في لقاءاتيا بممنثلي القوى كافة وألوا

الطنف الفلسطنيي على أهمنة

المحافمة على الطابع الشعبي للمقاومة الشعبنة وتجيب االيزالا يحو أي مماهر تضعف قدرتها

على التأنثنر أو تجيند ضغط عالمي على حكام إسرائنل.

ما رأنياه وما سمعياه م كل قوى غزة وأهلها ،هو إصرار على أيه ال دولة فلسطنينة م دو غزة،

وال دولة في غزة ميفصلة ع بقنة فلسطن  ،ورفض حازم لصفقة القر وما تحمله م محاوالت

خبننثة لتصفنة عياصر القضنة الفلسطنينة ،واصرار على حمانة حقوقيا وفي مقدمها القدس وحا
العودة المقدس لالجئن .
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وكا

إطالا اسم القدس على أكنثر م

مسنرة م

اإلنما

مسنرات العودة ،تعبن ار ع

واإلرادة

الشعبنة الحاسمة في إصرارها على وحدة الوط الفلسطنيي.

ولعل االحتالل كا أكبر المتفاجئن مما جرى نوم الجمعة الماضي في المسنرة األسبوعنة التي
حملت عيوا ايتفاضة القدس ،فقد توهم أ المشاركة الشعبنة ستتراجع ،ففوجئ بمد شعبي غنر

مسبوا ،ورد على ذلك بوحشنة وبارتكاب جرنمة حرب جدندة ،متعمدا إطالا الرصاص الحي على
المتماهرن العزل ،فاستشهد سبعة شهداء على األقل وقد نرتفع عددهم إلى عشرة ،وجرس ما ال نقل

ع  250متماه ار أغلبهم بالرصاص الحي والذي نحرم القايو الدولي واإليسايي استخدامه ضد

المتماهرن العزل وكا بن الجرحى  50طفال وصحافنو ومسعفو .

ومع يهانة األسبوع كايت غزة قدمت ميذ مسنرتها الباسلة في نوم األرض ،ما نزند على  200شهند

ونتجاوز  22ألف جرنح ،ميهم  5آالف أصنبوا بالرصاص الحي ،وبنيهم  80شابا بترت أطرافهم.

وجاء خبر استشهاد عائشة الرابي م بدنا على ند مستوطين مجرمن لنذكر الجمنع بوحدة المعاياة

على ند األعداء ذاتهم.

ومع ذلك ،فإ غزة لم تيكسر ،منثلما لم نيكسر الخا األحمر ،وكل مواقع المقاومة الشعبنة.
في رفح وخا نويس رأنيا وحدة وطينة تجمع كل الطنف الوطيي ،بما في ذلك «فتح» و «حماس»

وكل القوى ،ويتميى أ تيتقل عدواها إلى األعلى لنيتهي االيقسام وتتحقا المصالحة.

في مسنرة غزة رأنيا رجاال وشنوخا ويساء باآلالف ،رأنيا أطفاال نحاول أهلهم جاهدن حمانتهم بكل
المصرن
الوسائل وهم نلعبو في شوارع غزة وعلى شواطئها ،ورأنيا آالف األطفال
ّ

على الفرس

واالستمتاع بالحناة برغم شمف العنش وضنا الحال ،وتفشي البطالة المرعب ،وايقطاع الكهرباء،

وتلول المناه ،وتدفا المجاري غنر المعالجة إلى البحر.

في غزة رأنيا اإلصرار العيند على الحناة ،وعشيا لحمات مذهلة مما بدا تالحما أخاذا بن الضفة
والقطاع ،فنما صار واضحا أيه الضماية الوحندة لكسر الحصار اإلسرائنلي المالم على شعبيا هياك.

الحياة ،لندن2018/10/22 ،

 .50لماذا كان قرار رئيس األركان حاسماً؟

د .فانز أبو شمالة

كا رئنس الوزراء اإلسرائنلي يتايناهو نعرف مسبقا موقف رئنس األركا جادي أنزيكوت تجاه أي
عدوا عسكري ضد أهل غزة ،لقد سبا وأ أبدى رئنس األركا معارضته ألي حرب على غزة في

الوقت الراه  ،لذلك طلب يتايناهو م رئنس األركا أ نختصر نومن م زنارته ألمرنكا ،وأ
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نسارع بالعودة لحضور اجتماع الكابنيت اإلسرائنلي ،لنقطع الطرنا على مياكفة الوزراء فنما بنيهم،
ونخفف ع

يتايناهو الضغط الذي نتعرض له جراء المزاندات الحزبنة التي ال تخدم األطماع

الصهنوينة ،وتسبا فترة االيتخابات التي صارت على األبواب.

وهيا ال بد م التأكند أ معارضة رئنس األركا لش حرب على غزة ال تأتي لدواعي إيساينة
محضة كما ندعي اإلعالم اإلسرائنلي ،وال نحكمها الضغوط األمرنكي على إسرائنل كما جاء في
بعض األخبار ،وال نأتي م ميطلا الترتنبات لاليتخابات القادمة ،ولم نأت بسبب التوتر في الجبهة

الشمالن ة فقط ،كما ندعي البعض ،وال جاء القرار م أجل استكمال المدة الالزمة إلقامة الجدار
اإللكترويي حول غزة ،ولم نأت قرار رئنس األركا بعدم ش الحرب على غزة م ميطلا الحرص
على حناة المدينن في غزة ،ولم نأت القرار لعدم إفساد العالقة الحمنمة مع بعض الدول العربنة ،إ

رفض رئنس األركا ألي عمل عدوايي ضد غزة جاء بياء على تقارنر دقنقة قدمها قادة الجنوش،
ودرسها رئنس األركا مع قنادته المنداينة بالتفاصنل ،وعلنه بيى موقفة الذي منثل عصا موسى

السحرنة في اجتماع الكابنيت ،حن حذر م حرب غنر مضموية اليتائج.

فهل ستنر األمور في اتجاه التهدئة بعندا ع التصعند؟

هذا ما تقوله كل التقارنر الواردة م قنادة الجنش ،والتي أوجدت ليفسها التبرنر المسبا ،بأ مسنرات

داع الستخدام كل هذه الحشود العسكرنة
العودة في نوم الجمعة كايت أقل عيفا مما سبا ،لذلك ال ٍ

التي جرى استعراضها إلخافة شباب غزة ،فأتت بيتائج عكسنة.

فتح المعابر وتوسنع مساحة الصند ال تشكل هدفا بحد ذاته ألهل غزة ،ولم تتحرك مسنرات العودة
م

أجل ذلك ،والمسعى هو فك الحصار بالكامل ،دو التخلي ع

سلمنة المسنرات ،وهذا ما

ستوافا علنه القنادة اإلسرائنلنة في يهانة المطاف ،طالما تراجع خنار الحرب خطوتن  ،فذلك أهو

الشرن باليسبة للجنش الصهنويي ،وفا تقرنر المحلل السناسي ب كسبنت في صحنفة معارنف حن

قال :بعد دف يصف كتنبة م الجيود سنعود يتايناهو إلى المربع األول ،لندرك الوزراء اإلسرائنلنو

أ الوضع الراه هو “جية عد ” باليسبة للخنارات األخرى.

لقد حققت غزة االيتصار على الصهانية بإرادتها ،وقوة رجالها ،وصالبة موقفها خلف المقاومة ،وقد
عرفت غزة كنف تقاوم ،وتضع أعدائها في زاونة الفشل ،م

هيا جاء حدنل ب

كسبنت ،ع

تقدنرات الجنش اإلسرائنلي ،والتي تشنر إلى أ المئات م جيوده سنقتلو  ،في حال ش عملنة

عسكرنة برنة على قطاع غزة ،ويقل المحلل ع مصادر عسكرنة قولها إ عملنة عسكرنة واسعة
ضد القطاع ل تيتهي بضربة جونة ،أل حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تمتلكا قدرة صاروخنة
كبنرة ،وبعضها أكنثر خطورة م
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عسكرنة جدنة ستكو ب منثابة حمام دم لجيوده وستكلفه مئات القتلى ،والسنما بعد أ

تأكد لقادة

الجنش أ حركة حماس قامت ببياء مدنية أيفاا مترامنة األطراف تحت األرض خالل السيوات

الماضنة.

لم نأت الكاتب اإلسرائنلي بجدند ال نعرفه الكتاب الفلسطنينو  ،ولك بعض الفلسطنينن ال نطنب له

إال ال بكاء على حالة الضعف والخوار التي نعنشها الفلسطنينو  ،وبعض الكتاب ال نرند أ ترتفع
للفلسطنينن هامة ،وال نتميى لغزة إال الغرا تحت القذائف اإلسرائنلنة كي نؤكد أ مشروع المقاومة

فاشل ،وأ خنارهم لمشروع المفاوضات هو الطرنا الوحند.

رأي اليوم ،لندن2018/10/21 ،

 .52قطاع غزة ..المخرج وطني
علي جرادات
نلعب قطاع غزة ،شعبنا وفصائلنا ،دو ار فاعال وأساسنا في المواجهة الفلسطنينة الدائرة مع «صفقة

مئتن وأربعة
القر » .وهذا دور واضح وضوس الشمس ،وال لبس فنه ،وال شك ،طالما أيه َّ
معمد بدماء ْ
م الشهداء ،وعشرن ألفا ونزند م الجرحى ،ميذ ايطالا «مسنرات العودة وكسر الحصار» ،في
التيبه كما نيبغي ،إلى أ القطاع هو أنضا
يهانة مارس /آذار الماضي .لك  ،في الوقت ذاته ،نيبغي ّ
دمر،
الم َّ
المحاصرُ ،
يقطة ضعف فلسطنينة بارزة في إطار مجابهة هذه الصفقة .كنف ال؟ وهو ُ

الم َّ
هدد بمجازر إضافنة ،وربما ،بعدوا إبادة وتدمنر جدند ،والغارا في
الم َّ
المنثخ بالجراسُ ،
جوعُ ،
ُ
أزمة خايقة تطال قطاعات الصحة والتعلنم والتشغنل والكهرباء والوقود والبينة التحتنة والمناه
الصالحة للشرب ،بما أتاس ،ونتنح لحكومة االحتالل ،واإلدارة األمرنكنة ،أ تتاج ار بمأساة أهله،

وتستنثم ار فنها ،وأ

تتخذاها مدخال ،وغطاء ،وعدة شغل ،لتمرنر الفصل المندايي األبرز ،وربما

األخطر ،لهذه الصفقة ،آخذن بالحسبا أ ما ُنطبَّا في المندا  ،ما هو إال مقدمة للبياء علنه في
السناسة ،بال شك أو رنب ...وأ نثمة أطرافا دولنة واقلنمنة تعمل على تسهنل طرنا هذا التطبنا
المندايي ،عبر ممارسة الضغط على الفلسطنينن  ،وا بصورة سرنة ،أو يصف علينة ،وبأشكال
مختلفة تجمع بن الترغنب والتهدند.

لذلك ،وكي ال نجهل أحد على ٍ
أحد ،تجدر اإلشارة إلى أ مسؤولنة ايتشال القطاع م مأساته،
وتخلنصه م يقطة ضعفه ،وفكاكه م مأزقه ،مسؤولنة وطينة ،ال حزبنة ،ومهمة عاجلة ،ال تحتمل

التأجنل ،فأزمة القطاع شائكة ،ومعقَّدة ،وال مخرط ميها سوى المخرط الوطيي ...و«الجوع كافر»،
ِ
يفسر اتساع ماهرة الهجرة في أوساط الشباب في القطاع؟
واال كنف ّ
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واذا كا م الخطنئة إقدام قنادة السلطة الفلسطنينة في الضفة على اتخاذ إجراءات عقابنة بحا
القطاع ،األمر الذي نفاقم أزمته ،ومأزقه ،ونزند م أوجاع الياس ،ال «حماس» ،وجعا على وجع،

فإيه م الخطنئة ذاتها أ تراه قنادة «حماس» ،كسلطة في قطاع غزة ،على تدخالت أطراف دولنة
واقلنمنة ،لتخلنص القطاع م أزمته ومأزقه ،بنيما تعلم أ هذه األطراف ال تتحرك خارط المشنئة

األمرنكنة .فهل تزوند القطاع بالسوالر القطري ،عبر التيسنا المباشر مع حكومة االحتالل ،وم

فوا رأس قنادة «السلطة» في الضفة هو( ،منثال) ،سلوك بريء؟

على أنة حال ،وأنضا ،كي ال نجهل أحد على أحد ،تجدر اإلشارة إلى أ أنا م طرفي االيقسام
ْ
«فتح» ،و«حماس» ،لم نقبل «صفقة القر » ،وال نستطنع ،حتى لو أراد قبولها ،والزام الشعب
الفلسطنيي بها ،كخطة أمرنكنة«-إسرائنلنة» مشتركة لتصفنة القضنة الفلسطنينة ،بالمعيى الوجودي

المدمر،
تهرب
للكلمة .وهذه إشارة مهمة للقول :إ
ُّ
قنادتي «فتح» و«حماس» ،م إيهاء ايقسامهما ُ
ْ
لنس بسبب خالف على الموقف م «صفقة القر » ،إيما بسبب استمرار تيازعهما الفئوي على
«سلطة» ال سلطة لها في مرحلة تحرر وطيي لم تُيجز مهامها بعد .هذا بنيما تعلم قنادتا «فتح»
و«حماس» أ توحند الصف الوطيي هو شرط الزم ،وال مياص ميه ،أوال الستيهاض طاقات الشعب
الفلسطنيي ،وتوحند جهوده وامكاياته ،وصبها في مواجهة شاملةُ ،موحدة ،ال نثغرات ويقاط ضعف
فنها ،تستطنع التصدي لهذا الهجوم «اإلسرائنلي» األمرنكي الشامل والمتصاعد ،ونثاينا ،إلغالا كل

الشقوا التي تيفذ ميها التدخالت الخارجنة ،ولسحب الذرائع التي تتغطى بها .ف«القالع ال تُقتحم إال
م داخلها» ،و«القلعة الفلسطنينة» ،لنست استنثياء ،بل ،ولم تعد محصية ،في أدياه ،ميذ ايقسمت

نعنتن أمينتن متياحر ْتن  ،حتى صارتا،
«السلطة الفلسطنينة» ،عام  ،2007إلى
نتن تشر ْ
سلطتن إدار ْ
ْ
تلعب على خالفاتهما،
واقعنا وعملنا ،عيواين لتمنثنل الشعب الفلسطنيي والتحدل باسمه .عيوايا
ُ
ومياكفاتهما ،أطراف خارجنة متعددة الجيسنات ،أولها وأخطرها دولة االحتالل .هذا ياهنكم ع أ

ايقسام «السلطة» هذا ،ال نعدو كويه ممه ار ،وا نك األخطر ،م مماهر التفكك والتقسنم والتجزئة
السائدة في الحالة الفلسطنينة ميذ يشوء «السلطة الفلسطنينة» ،وحلول مؤسساتها وبريامجها،
(أوسلو) ،محل مؤسسات ميممة التحرنر الفلسطنينة ،وبريامجها الوطيي الموحَّد و ِ
وحد .بريامج
الم ّ
ُ
ُ
العودة وتقرنر المصنر والدولة.
الخليج ،الشارقة2018/10/21 ،
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 .53بيع بي" في الحي السالمي للمستوطنين
ينر حسو
في أعقاب قضنة بنع بنت في الحي اإلسالمي في القدس للجمعنة النمنينة عطنرت كوهينم ،فقد

ميعت الشرطة في األسبوع الماضي إجراء تحكنم في الموضوع م قبل شنخ معروف م شرا

القدس .حسب ادعاءات مصادر فلسطنينة في المدنية ،فإ هذه الخطوة استهدفت ميع يشر أسماء

المتورطن الفلس طنينن في البنع .أمس اعتقل الشاباك والشرطة شخصنتن كبنرتن فلسطنينتن  ،كما
نبدو ،بتهمة التورط في القضنة.

كشفت القضنة قبل يحو أسبوعن  ،في حنيه اكتشف السكا الفلسطنينو في البلدة القدنمة أ مبيى

كبنر قرب أحد أبواب الحرم ايتقل م أندي الفلسطنينن إلى أندي إسرائنلنن  .في السيوات األخنرة
ا
ايتشرت شائعات ع بنع البنت لجمعنة مستوطين  ،وا دخول سكا نهود إلى المبيى قبل وقت
سابا في هذا الشهر أنثار تبادل اتهامات بن شخصنات كبنرة فلسطنينة في القدس وفي السلطة

الفلسطنينة ،ال سنما بن

مقربي رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس ومقربي خصمه محمد

دحال .

كا البنت نعود لعائلة جودة الفلسطنينة ،وهي م العائالت المعروفة في القدس ،رئنس العائلة أدنب

جودة نعمل م خالل عالقاته العائلنة كة «حامل المفاتنح» لكينسة القنامة .أبياء العائلة حاولوا بنع

البنت قبل يحو سيتن لرجل األعمال فادي السالمن  ،وهو فلسطنيي نعنش في الوالنات المتحدة وهو

ميتقد عالي الصوت للفساد في السلطة الفلسطنينة .نعتبر السالمن أنضا م مقربي دحال  .السلطة
أحبطت عملنة البنع ع طرنا تجمند حسابات السالمن وجودة البيكنة.

في أعقاب إحباط الصفقة ،توجه جودة إلى شخص آخر هو خالد عطاري ،الذي نعتبر مقربا م
شخصنات كبنرة في السلطة الفلسطنينة ،وباألساس م رئنس االستخبارات الفلسطنينة ماجد فرط.

عطاري اشترى المبيى كما نبدو بمبلغ  2.5ملنو شنكل ،وسجله باسم شركة أجيبنة مسجلة في جزر

بالبحر الكارنبي التي بملكنته .بعد بضعة أشهر دخل نهود للسك في البنت .في األسبوع الماضي
بدأ عدد م كبار الشخصنات في شرا القدس ،وعلى رأسهم الشنخ عبد هللا علقم ،وهو م مخنم

شعفاط لالجئن

وهو شخص معروف جدا وذو قوة في شرا المدنية ،بإجراء تحكنم فنما نتعلا

بشخص نقف م وراء بنع البنت للنهود.

في لقاء التحكنم األول الذي عقد بصورة علينة وونثا في «فنسبوك» ،حاول عطاري الدفاع ع
يفسه ،وقال إ

السالمن

هو الذي أوعز إلنه في شراء البنت لصالح جمعنة عطنرت كوهينم.

السالمن الموجود في الوالنات المتحدة يفى هذه األمور بشدة ،ومقربوه يشروا ونثائا نتبن ميها أ
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عطاري هو المسؤول ع البنع .في يهانة اللقاء األول ،أعل علقم أيه نيوي أ نعقد مساء نوم
الخمنس جلسة يقاش أخرى سنعل في يهانتها ع المسؤول ع البنع .ولك في صباس نوم الخمنس
اقتحمت الشرطة بنته وبنتي انثين

آخرن

شاركا في اليقاشات ،فادي مطور وكامل أبو قوندر،

واعتقلتهم .تم التحقنا مع النثالنثة بتهمة تهدندات للعطاري .أطلا سراس أبو قوندر بعد أ جرى
تحذنره بعدم االقتراب م عطاري ،أما علقم ومطور فقد أطلا سراحهما بعد أ رفضت قاضنة محكم

الصلح ،حافي توكر ،طلب الشرطة بتمدند اعتقالهما لستة أنام .لقاء التحكنم اآلخر لم نعقد.
أمس اعتقلت الشرطة والشاباك شخصنتن

فلسطنينتن

كبنرتن  ،محافم القدس في السلطة

الفلسطنينة :عديا غنل وقائد المخابرات الفلسطنينة في القدس جهاد الفقنه .احتمالنة أخرى هي أ
غنل اعتقل كتمهند قبنل إخالء قرنة الخا

الفلسطنينن البارزن في ذلك المكا .

األحمر البدونة في الضفة ،فغنل م

اليشطاء

مصاد ر فلسطنينة في المدنية ادعت أ خلفنة اعتقالهم هي قضنة بنع البنت والخوف م مسهم بم
نبنعو األراضي كأسلوب للسلطة لتطهنر اسمها 25« .سية وأيا أعمل ،ولم نحدل في أي نوم شيء

كهذا» ،قال شخص متورط في صفقات عقارنة في شرا القدس« .الياس نخافو  ،والوضع سنئ
جدا .التجار نخافو أ نقتلوهم م أجل إخافة شخص ما» .أمس قال الشخص يفسه إ مجهولن
أطلقوا مخزيي كالشنيكوف قرب بنته كوسنلة لتهدنده.

في محادنثة مع «هارتس» هاجم السالمن السلطة الفلسطنينة بشدة« .هذه مؤامرة مذهلة .نجرمويك،
ونجمعو اليقود ،وحنيها نقتلويك ،أو نضعويك في المعتقل ،ولك هذه المرة هذا لم نيجح معهم أليهم

تركوا الكنثنر م األطراف غنر المحبوكة» ،قال« ،هم لم نأخذوا بالحسبا أ طرنقة تفكنر سكا

القدس لنست منثل تفكنر سكا الضفة الغربنة .أيت ال تستطنع أ تبنعهم كل شيء ،وهم ال نتأنثرو

بالشائعات بسهولة .هياك في القدس حرنة تعبنر أكنثر ضد السلطة .لو كيت في الضفة الغربنة لكيت
النوم في السج  .كايوا سنأخذو المال ،وفي اليهانة نخرجو أبطاال».

في السلطة الفلسطنينة أدايوا بشدة اعتقال الشخصنتن البارزتن  ،وقالوا إ هذا هجوم مباشر على

الوجود الفلسطنيي في المدنية .م شرطة إسرائنل جاء« :مع تلقي التقرنر في الشرطة ع االتهام
بالتهدند تم اعتقال المشبوهن للتحقنا .التحقنا نجري في هذه األنام ،وم طبنعة األمور أييا ال

يستطنع إعطاء تفاصنل أكنثر م ذلك حوله .شرطة إسرائنل ستواصل التحقنا في الحادنثة بصورة

جذرنة بهدف الوصول إلى الحقنقة».

هآرتس 2018/10/21

القدس العربي ،لندن2018/10/22 ،
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 .54ما العمل مع غزة؟
سنفر بلوتسكر

في آذار/مارس  ،2006ودو أي إشعار مسبا ،حمنت بأ ألعب دور اليجم في «ينونورك رنفنو
اوف بوكس» ،المجلة الرائدة في اليقد األدبي واالجتماعي والسناسي للنسار األمرنكي .ففي مقال
طونل ،هاجميي بحدة يشنط السالم النهودي األمرنكي ،البروفنسور هيري سنجما  ،على مقال رأي
يشرته على هذه الصفحة ضد المفاوضات السناسنة مع حماس ،نفهم ميها اعتراف إسرائنلي بميممة

اإلرهاب .فقد كتب سنجما أ ال مفر أمام إسرائنل غنر االعتراف بحماس ممنثال شرعنا للشعب

الفلسطنيي ،وأ وجهة حما س يحو التسونة واالعتراف بها سنؤدي إلى مزند م االعتدال لدنها
وتحولها إلى حزب مديي مؤطر.

المقاال  ،مقالي ومقال سنجما ُ ،كتبا على خلفنة ايسحاب إسرائنل م غزة وااليتخابات العامة في
السلطة الفلسطنينة في بدانة  ،2006التي فاز فنها مرشحو حماس بأغلبنة يسبنة في مجلس اليواب
الفلسطنيي .واجتمع مجلس اليواب هذا في تشكنلته الكاملة في فترة زمينة قصنرة فقط بن آذار/مارس

وحزن ار /نوينو  ، 2007إلقرار حكومة الوحدة الوطينة لفتح وحماس .بعد حل الحكومة المشتركة يفذت
حماس ايقالبا عينفا في القطاع ،وخلقت فنه واقع يمام عسكري ة إرهابي تدهور م سية إلى سية.
ال ،لم تعتدل؛ بل تنثبتت كجنش (احتالل) محلي .في اليمرنة بقنت السلطة الفلسطنينة هي الحاكم

المديي في القطاع .أما عملنا فالسلطة دحرت إلى مكاية دافع رواتب المومفن وممول الحسابات
التي رفعتها لها إسرائنل على تورند المناه والكهرباء إلى القطاع.

لقد أمهرت حماس أ وجهتها لنس إلقامة دولة أو دولة على الطرنا أو حكم ذاتي .ال توجد دولتا

فلسطنينتا  :في غزة المحررة م إسرائنل وم فتح ،لم تتأسس دولة فلسطنينة نثاينة ة تأسس فنها

حكم عصابة مسلحة .حماس لم تتمد ولم تحرك ساكيا في صالح الغزنن  .كا همها فقط حفم
يفسها ،وفي الغالب بواسطة أعمال عدنمة الغانة ضد إسرائنل واستفزاز مصر .مع مرور السين تبدد

أمل المتفائلن في أ ننثور سكا غزة على حماس بسبب الضائقة االقتصادنة الفمنعة ،ولم نتحقا

أمل المتزمتن في أ تخرط م غزة حرب مقدسة ضد إسرائنل .بقنت الفوضى.
بخالف االيطباع الخارجي ،فإ

حماس النوم لنست في ذروة قوتها في غزة ،بل في أسفلها.

التماهرات قرب الجدار التي لم تعد تحمى بتغطنة إعالمنة عالمنة وال تنثنر أحدال تضام في

العالم العربي ،تنثبت ذلك .يحو  240شابا فلسطنينا ضحوا بحناتهم عبنثا ،واآلالف بصحتهم .وحتى

اآلباء الروحنو لحماس ،اإلخوا المسلمو  ،شطبوا م المجال العربي ،الذي أصبح معقدا وميقسما
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م الجايب الدنيي أنضا .لو عرفت الحقنقة لكا م شأيي أ أصدا يمرنة المؤامرة التي تقول إ
محافل في النمن القومي اإلسرائنلي المتطرف نقفو خلف تماهرات الجدار في غزة ،ونحرضو

الجم اهنر على المشاركة فنها .فالتماهرات ال تعرض إسرائنل ألي خطر ،ولكيها تخدم االدعاء الذي
نقول إيه في أساس الصراع بنييا وبن الفلسطنينن نوجد عدم تسلنم بمجرد وجود إسرائنل مهما كايت

حدودها .كما أيها تنثبت العجز التام للميممة الفلسطنينة التي تدعي الحا في السنادة للعمل في

المندا لتحقنقها .ال نعرف أحد كم م التأنند كايت ستحمى به حماس لو أجرنت في السلطة
الفلسطنينة ،بما في ذلك غزة ،ايتخابات دنمقراطنة سرنة.

لحماس سالس ،وأيفاا ،وصوارنخ ،وبالويات حارقة ومنلنشنا عسكرنة .لنس لدنها الرغبة وال القدرة

على الحكم كما نمهر على يحو جلي في الة  12سية األخنرة .لنس لها شرعنة أل تمهر في
المحاكم الشرعنة كصاحبة السنادة في قطاع غزة .ومحمور ميحها شرعنة كهذه .مكايتها منثل مكاية

الميممة اإلجرامنة « »FARCفي كولمبنا :في كل تسونة ذات احتمال يجاس ،علنها أ تيزع سالحها
(منثلما يزع  7آالف م

مقاتلي « »FARCسالحهم) نثم يقل كامل الحكم في القطاع للسلطة

الفلسطنينة .هذا صحنح النوم حتى أكنثر مما في  .2006ومنثلما ندعو في الجنش والمخابرات
اإلسرائنلنة ،ومنثلما تدعي رئنسة المعارضة تسنبي لفيي ة فإ تسونة حقنقنة في غزة ،وتسونة تحرر

كرب بنت
لسكا الجيوب م الكابوس المتواصل ،ل تتحقا دو عودة كاملة للسلطة الفلسطنينة ّ
كامل إلى القطاع.
يديعو" 2018/10/21

القدس العربي ،لندن2018/10/22 ،
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 .55كاريكاتير:

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/21 ،
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