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" .1ريشيت كان" العبرية" :إسرائيل" توافق على خطة التسوية مع حماس بتمويل قطري
قرر مجلس الوزراء "اإلسرائيلي" المصغر "الكابنيت" ،اتخاذ سلسلة ترتيبات مع قطاع غزة بتمويل
ّ
قطري ،بهدف إنجاز تسوية مع حركة حماس بعيدًا عن السلطة الفلسطينية .ووفقًا لموقع "إرم نيوز"
أفادت قناة "ريشيت كان" العبرية ،بأن "المجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي المصغر" ،وافق على خطة
تهدف إلى تخفيف ما وصفته ب "وتيرة العنف" على الحدود مع قطاع غزة .وأضافت القناة ،أن "من
أهم بنود هذه الخطة التي ستشرف قطر على تمويلها ،هو إعادة ضخ الوقود إلى قطاع غزة ،إضافة
بعيدا عن السلطة الفلسطينية" .وتابعت أن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي
لصرف رواتب موظفي حماس ً
تنوي تحويل اإليرادات الضريبية الخاصة بقطاع غزة ،والتي تذهب للسلطة الفلسطينية ،إلى حماس".
وفي السياق ،قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة :إن "أي رد ستقوم به السلطة الفلسطينية على هذا

االتفاق بين إسرائيل وحماس ،سيدفع إسرائيل إلى خصم األموال من التحويالت الضريبية المستحقة
للسلطة الفلسطينية".

عرب 2018/10/24 ،48

 .2اإلذاعة العامة اإلسرائيلية :عباس التقى رئيس الشاباك األسبوع الماضي وبحثا التهدئة بغزة
كشفت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" ،يوم الثالثاء  ،2018/10/23عن أن رئييس جهياز األمين العيام
اإلسرائيلي (الشاباك) ،نداف أرغمان ،التقى منتصف األسبوع الماضي ميع رئييس السيلطة الفلسيطينية،

محمييود عبيياس ،فييي منييزل األخييير فييي رام

 .ووفق ياً لإلذاعيية ،فييلن اللقيياء جيير تمهيييداً لمجيييء مييدير

المخابرات المصرية ،عباس كامل ،إلى "إسرائيل" ورام

.

وتنيياول اللقيياء بييين أرغمييان وعبيياس المحادثييات بييين "إسيرائيل" وحركيية حميياس ،بوسيياطة األمييم المتحييدة
ومصيير ،بهييدف التوصييل إلييى تهدئيية فييي غ يزة وتهديييدات عبيياس ضي ّيد غ يزة وق ي اررات محتمليية سييتتخذها
هيئات في منظمة التحرير الفلسطينية تجاه "إسرائيل" والواليات المتحدة.
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ونقلت اإلذاعة اإلسيرائيلية عين مصيادر فلسيطينية ،وصيفتها بأنهيا رفيعية ولكين ليم تيذكر هويتهيا ،قولهيا

إن الجانب الفلسطيني احتج أمام رئيس الشاباك على أن "إسرائيل" ال تطبق اتفاق أوسلو ولم تب ِ
ق منيه
شيئاً ،وتخرق التنسيق األمني بين الجانبين.

وقالييت المصييادر الفلسييطينية لإلذاعيية "علييى أي أسيياس تواصييلون الييدخول بق يواتكم إلييى المييدن والقيير

الفلسطينية في منطقتي أ  Aوب B؟ ومع أي جهة تنسقون ذلك؟ إذ أنكم تدخلون متى تشاءون".
وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية ،فلن الجانب الفلسطيني وجه لدولة االحتالل رسيالة أخير مفادهيا أنيه فيي
حال نفذت "إسرائيل" تهديداتها بتقليص مخصصيات الشيهداء واألسير مين مسيتحقات الضيرائب ،التيي
تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة الفلسطينية ،فلن األخييرة سيتلغي اتفياق بياريس االقتصيادي والتنسييق
األمني مع االحتالل فو اًر.

عرب 2018/10/23 ،48

حل من أي مسؤوليات
 .3عباس :ال عقوبات على غزة واذا تماشت حماس مع "صفقة العصر" فنحن في ّ

مسييقط :أعليين رئيييس السييلطة الفلسييطينية محمييود عبيياس ،إن المجلييس المركييزي سيييناقي كييل القضييايا

المحلييية والتنظيمييية والقضييايا السياسييية ،وأهمهييا الموقييف األمريكييي ميين القضييية الفلسييطينية ،ونق ي

إسيرائيل لالتفاقيييات .وقييال "بمييا أن األمريكييان واإلس يرائيليين قييد نقض يوا هييذه الق ي اررات فسيينكون فييي حي ّيل
منهييا جميعهييا" .وتطييرق عبيياس فييي مقابليية ،بثهييا تلفزيييون فلسييطين مسيياء الثالثيياء  ،2018/10/23إلييى

إغييالق اإلدارة األمريكييية لمكتييب منظميية التحرييير فييي واشيينطن ،ونقييل السييفارة األمريكييية إلييى القييدس،
وموقييف اإلدارة األمريكييية ميين االسييتيطان واألونييروا واألميين .وقييال :إن "الق ي اررات التييي اتخييذتها اإلدارة
األمريكية مخالفة تماماً لما اتفقنا عليه ...طبعاً هذا أمر ال يحتمل وسنضيعه ميرة أخير أميام المجليس
المركزي ،وأياً كانت كلمة المجلس المركزي نحن سنلتزم بها".

وحييول قطيياع غيزة ،قييال عبيياس" :يتحييدثون عيين عقوبييات نفرضييها عليييهم .نحيين لييم نفيير

أييية عقوبييات

على غزة ليومنا هذا ،ونقدم لغزة  96مليون دوالر شهرياً ،وبالتالي الحديث عن عقوبات إنميا هيو هيراء

ونوع من اإلساءة في غير مكانها للسلطة ،لكن إذا هم ال يرييدون الوحيدة ويرييدون االنفصيال ويرييدون
كياناً خاصاً بهم .يرييدون تطبييق صيفقة العصير فهيذا شيأنهم ،ونحين فيي ذليك الوقيت فيي ح ّيل مين كيل
مسييلولياتنا .هييذا هييو الموضييوع الييذي سيييطر علييى المجلييس المركييزي ،والييذي سيييقوم بهييذا الموضييوع
لجنيية مشييكلة ميين كييل الفعاليييات الفلسييطينيةل يعنييي اللجنيية التنفيذييية واللجنيية المركزييية والحكوميية وأجهيزة
األمن والمستقلين وشخصيات عامة ،تكون موجودة ومستوعبة لكل هذا للقيام بهذه المهمة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/23 ،

التاريخ :األربعاء 2018/10/24

العدد4770 :

ص5

 .4السلطة الفلسطينية ترفض اتهام "رايتس ووتش" لها بتعذيب معارضين
نشيرت الحياة ،لندن ،2018/10/24 ،نقيالً عين م ارسيلها فيي رام

محميد ييونس ،أن السيلطة الفلسيطينية

ير لمنظمي يية هيي ييومن اريي ييتس ووتي ييي ،اتهمهي ييا ب ي يي"اعتقال ،وتعي ييذيب" المنتقي ييدين ،والمعارضي ييين
رفضي ييت تقريي ي اً

وردت الس ييلطة عل ييى التقري يير قائل يية إن ييه "مبن ييي عل ييى ش ييهادات سياس ييية" .وق ييال الن يياطق باس ييم
الس ييلميينّ .
الملسسة األمنية فيي السيلطة الليواء عيدنان ضيميري ليي"الحياة" ،إن "المنظمية أجيرت مقيابالت ميع أعضياء

فييي حركييات سياسييية ،وه يلالء يتعمييدون اإلسيياءة إلييى السييلطة الفلسييطينية فييي شييهاداتهم ألنهييم يعتبرونهييا
خصييماً سياسييياً" .وأكييد أن "التعييذيب محييرم قانوني ياً فييي السييطلة الفلسييطينية ،وكييل ميين يمارسييه يعاقييب،

وسبق أن عوقب جنود وضباط أمن الرتكيابهم مخالفيات" .وأكيد الضيميري أن "السيلطة مسيتعدة السيتقبال

كل شكو في شأن انتهاكات حقوق اإلنسان ،والتحقيق فيها ،ومعاقبة المخالفين".

وفي غزة ،قال مسلول اللجنة األمنية في المجلس التشريعي" :لقد دعونا ملسسة هييومن ارييتس ووتيي لزييارة
مراكز التوقيف في القطاع ،والتدقيق في صحة الشهادات التي تلقتها" ،معتب اًر أن تقريرها "غير منصف".
وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2018/10/24 ،من رام

 ،أن عدنان الضميري انتقد عنوان التقريير

بوصفه "سياسيياً بامتيياز ولييس عنوانياً قانونيياً" .وأوضي الضيميري" :المنظمية الميذكورة أخيذت بلفيادات
خصوم سياسيين مين حمياس ،وتبنتهيا كحقيائق دون تحقييق ،ودون نشير ردود و ازرة الداخليية منيذ شيهر

آذار /مي ييارس الماضي يييل حتي ييى مي يين جاني ييب الموضي ييوعية" .وتي ييابع قي ييائالً :إن "يضي ييع التقريي يير السي ييلطة
الفلس ييطينية الش ييرعية ف ييي كف يية واح ييدة م ييع ميليش يييات حزبي يية لحم يياس ف ييي غي يزة ،متناس ييياً دور االتح يياد
األوروب ييي وك ييل األص ييدقاء ف ييي ت ييدريب ومتابع يية ومراقب يية أداء الملسس يية األمني يية الفلس ييطينية ،ومتابع يية

اإلجراءات العقابية بحق المخالفين".
 .5الحمد هللا يدعو الصين إلى دور فاعل في عملية السالم

رام  :دعييت السييلطة الفلسييطينية الصييين إلييى لعييب دور فاعييل فييي العملييية السياسييية ،باعتبارهييا دوليية
دائميية العضييوية فييي مجلييس األميين ،ودعييم مبييادرة اليرئيس محمييود عبيياس للسييالم القاضييية بعقييد مييلتمر
دولي للسالم ،تكون الصين فيه راعياً أساسياً.
أتييى ذلييك خييالل اسييتقبال رئيييس الييوزراء الفلسييطيني ارمييي الحمييد أمييس فييي رام  ،نائييب ال يرئيس
الصيني وانغ تشي شان ،والوفيد الم ارفيق ليه ،فيي حضيور عيدد مين اليوزراء وأعضياء اللجنتيين التنفيذيية
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فت ".
حل الدولتين.
وأكد نائب الرئيس الصيني وقوف بالده إلى جانب القضية الفلسطينية ،ودعمها ّ
الحياة ،لندن2018/10/24 ،
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" .6الوطني الفلسطيني" يؤكد مواجهة المساس بالقضية الفلسطينية
عمان  -نادية سعد الدين :أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقي اررات لمواجهية
ّ
المسيياس بثوابييت القضييية الفلسييطينية .وأكييد رئيييس المجلييس سييليم الزعنييون ضييرورة مواجهيية المسيياس

بالثوابت الوطنية ،موضحاً بأنه "يقيع عليى عياتق المجليس المركيزي فيي دورتيه المقبلية ،ييومي  28و29

م يين الش ييهر الج يياري ،اتخ يياذ م ييا يل ييزم م يين قي ي اررات مدروس يية تع ييالج الحال يية الفلس ييطينية داخليي ياً ،وتص ييد

الموجييات المتتالييية ميين الضييغوط" .ودعييا الزعنييون ،فييي افتتاحييية العييدد  58ميين مجليية المجلييس الييوطني
التييي صييدرت أمييس ،إلييى "تجنييب اتخيياذ قي اررات متسييرعة ال يمكيين لهييا سييو إضييافة المزيييد ميين التعقيييد
ثم االضطرار الحقاً للتراجع عنها".
واالستعصاء ،ومن ّ

عمان2018/10/24 ،
الغدّ ،

 .7البطش :مصر تسعى إلى اتفاق إلنهاء الحصار وتحقيق المصالحة
غ يزة  -نبيييل سيينونو :قييال عضييو المكتييب السياسييي لحركيية الجهيياد اإلسييالمي خالييد الييبطي إن مصيير
تس ييعى إل ييى الوص ييول إل ييى اتف يياق إلنه يياء الحص ييار المف ييرو

عل ييى قط يياع غي يزة ،وتحقي ييق المص ييالحة

الوطنية ،ملكداً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع واجب ،ولن يكون بأي ثمن سياسي.

وأضاف البطي ،في تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين" ،أمس ،أن ال ارعيي المصيري يقيوم بجيوالت

مكوكية "مشكو اًر" من أجل الوصول إلى كسر الحصار وتحقييق المصيالحة ،متابعياً بيأن حركتيه أعلنيت
دعمهييا الجهييود المصيرية .وقييال الييبطي" :حتييى اللحظيية لييم نيير حقيقيية أي شيييء يمكيين أن نلمسييه علييى

األر " .وأكييد أن مسييألة توريييد الس يوالر القطييري لغ يزة واجييب أخالقييي وعربييي وقييومي تقييوم بييه قطيير
"مشكورة" ،معرباً عن أمله في أن يكون هناك دعم من "باقي األشقاء العرب" لقطاع غزة.

وأوضي ي ال ييبطي أن ييه ال مك ييان "لمقايض يية حق ييوق ش ييعبنا ال ب ييدوالر وال بسي يوالر ،لك يين إذا ت ييوفرت ه ييذه

المقومات لتعزيز صمود الناس والتخفيف من معاناة أبناء شيعبنا فهيذا واجيب ،لكين هيو بيال ثمين ،ولين
يكون أي ثمن سياسي مقابل ذلك".
وبي ّيين أن "الجهيياد" تتواصييل مييع قييادة حركيية حميياس ،ميين جهيية ،ومييع الوفييد األمنييي المصييري ميين جهيية
أخي يير  ،قي ييائالً" :مصي يير تسي ييعى إلي ييى الوصي ييول التفي يياق ينهي ييي الحصي ييار عي يين القطي يياع وكي ييذلك لتحقيي ييق
المصييالحة" .وأردف" :هييذا مييا أبلغنييا بييه المص يريون ،وهييم أكييدوا أنهييم ليين يغييادروا هييذا المربييع وأنهييم
يسعون بكل قوة من أجل الوصول إلى مصالحة تنهي حالة االنقسام".
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وفيما يتعليق بعقيد المجليس المركيزي دون توافيق هيذا الشيهر ،قيال اليبطي" :أوالً ،كنيا نير أنيه لييس مين
الض ييرورة عق ييد المجل ييس المرك ييزي ف ييي ظ ييل غي يياب حم يياس والجه يياد والجبه يية الش ييعبية وبعي ي

الق ييو

األخيير " .وأضيياف أن حركتييه كانييت تأمييل ميين رئيييس السييلطة محمييود عبيياس عقييد المجلييس فييي الخييار

بش ييكل تي يوافقي ووطن ييي موح ييد .وت ييابع" :أم ييا وأن ييه س يييعقد به ييذه الطريق يية دون حض ييور حم يياس والجه يياد
والشييعبية ،فيينحن أيضياً نطالييب ونييدعو إلييى أال يتخييذ هييذا المجلييس أي قي اررات ميين شييأنها أن تصييعد ميين

حدة الخالف بين األطراف وتعمق األزمة وتضيف وقوداً على نار الخالف الداخلي" .وأعرب عين أمليه

في أال تصدر أي قي اررات سيلبية عين اجتمياع "المركيزي"" ،وأن تكيون ق ار ارتيه تصيب فيي اسيتعادة الوحيدة
والخرو من كل االتفاقيات الملزمة لهم مع العدو الصهيوني بما فيها أوسلو والتنسيق األمني".

فلسطين أون الين2018/10/24 ،

 .8االحتالل يعتقل فلسطينيا قرب "اإلبراهيمي" بدعوى االشتباه في نيته تنفيذ عملية طعن
الخلييل :اعتقلييت قيوات االحييتالل اإلسيرائيلي ،ييوم الثالثيياء  ،2018/10/23شيياباً فلسييطينيا قييرب المسييجد
اإلبراهيمي بالخليل ،بدعو االشتباه في نيته تنفيذ عملية طعن.

وكالة قدس برس2018/10/23 ،

 .9القسام تنعى أحد عناصرها من رفح توفي إثر سكتة قلبية
غزة :زفت كتائيب القسيام الجنيا العسيكري لحركية حمياس أحيد مجاهيديها الشيهيد بهياء عياطف إبيراهيم
الصييوفي (25عامياً) ميين مسييجد "ذو النييورين" ،ميين محافظيية رفي جنييوب قطيياع غيزة ،والييذي تييوفي إثيير
سي ل
يكتة قلبي ي لية مس يياء ي ييوم الثالث يياء  .2018/10/23ونع ييت الكتائ ييب ،ف ييي بي ييان عس ييكري الش ييهيد ،قائل يية:
"ليمضييي بهيياء إلييى ربييه بعييد حيي ل
ياة مباركي لية حافلي لية بالعطيياء والجهيياد والتضييحية والربيياط فييي سييبيل

نحسبه من الشهداء األبرار األطهار وال نزكي على

،

أحداً".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/10/23 ،

 .11وزير إسرائيلي :هناك فرصة لترتيبات تهدئة في غزة
القدس  -عبد الرلوف أرنالوط :اعتبر وزير إسرائيلي بارز ،أن ثمة فرصة للتوصل إلى ترتيبات
تهدئة في قطاع غزة ،بالتزامن مع إعالن إسرائيل عن توسيع مساحة الصيد في شواطئ غزة إلى 6

أميال .وقال وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كاحلون ،يوم الثالثاء" :هناك فرصة لترتيبات تهدئة في
غزة ،وعلينا أن نفعل كل شيء ممكن أن نذهب إلى حرب" .ونقلت عنه هيئة البث اإلسرائيلية

التاريخ :األربعاء 2018/10/24

العدد4770 :

ص8

إضافته في ملتمر في إيالت (جنوب)" :معظم أعضاء المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشلون
األمنية والسياسية (الكابينت) هم مع هذا الموقف ،حتى أولئك الذين يقولون أمو ار أخر في الخار ".
وبالتزامن مع ذلك ،فقد قال الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية ،يوم الثالثاء،
إن إسرائيل "وسعت منطقة الصيد في قطاع غزة إلى  6أميال بعد قرارها تقليص مساحة الصيد إلى

 3أميال قبل  10أيام".

وكالة األناضول لألنباء2018/10/23 ،

" .11الشاباك" :حماس والجهاد لم تتعمدا إطالق قذيفتين من غزة والسبب كان "عاصفة رعدية"
تل أبيب :سربت مصادر سياسية في تل أبيب إلى وسائل اإلعالم ،أمس (الثالثاء) ،نبأ يبرئ حركتي

حماس والجهاد اإلسالمي من مسلولية إطالق صاروخين سقطا في مدينة بئر السبع وقبالة شواطئ
تل أبيب ويافا ،يوم األربعاء الماضي ،ويتبنى الفكرة القائلة إن سبب انطالق الصاروخين لم يكن
إرادياً ،بل صاعقة رعدية.

وقالت هذه المصادر إن تحقيقات جهاز األمن العام (الشاباك) خرجت باستنتا واض  ،مفاده أن
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة لم تتعمدا إطالق القذيفتين الصاروخيتين

المذكورتين ،وأن سبب القصف كان "عاصفة رعدية" .وقد تم طر هذا االستنتا على "الكابنيت"

(المجلس الوزاري المصغر للشلون السياسية واألمنية في الحكومة اإلسرائيلية) في الجلسة التي
عقدها في اليوم نفسه ،وتقرر "االمتناع ،في هذه المرحلة ،عن شن عملية عسكرية في القطاع".
وقد أكدت هذه االستنتاجات ،أمس ،وزيرة القضاء اإلسرائيلية أييليت شاكيد ،وهي من حزب
المستوطنين المتطرف "البيت اليهودي" ،الذي كان قد دعا إلى اجتيا

قطاع غزة ،وتصفية قادة

"حماس" بسبب هذا القصف .وقالت ،خالل تصري لإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية "كان" ،إن "تقديرات

القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل هي أن (حماس) لم تقصد إطالق القذيفة التي أصابت بيت ًا
في بئر السبع" .وأضافت أن "المشكلة الكبيرة اآلن في قطاع غزة هي أعمال الشغب عند السيا
(مسيرات العودة) ،وجعل الحياة في غالف غزة غير محتملة ،وينبغي مواجهة ذلك بقوة".
ونقلت المصادر السياسية عن وزراء أعضاء في "الكابنيت" قولهم إن االستخبارات اإلسرائيلية قد

أقرت بدرجة عالية من اليقين بأن "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" لم تطلقا القذيفتين بشكل متعمد .وقال
أحد الوزراء اإلسرائيليين إنه كان واضح ًا للجميع ،من المعطيات التي استعرضت ،أن الحديث يجري

عن خلل سببه البرق الذي حدث في غزة ليلة الثالثاء  -األربعاء الماضية .وأضاف الوزير نفسه أن
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ثمة ملشرات ظهرت على وجود حر بالغ لد

"حماس" و"الجهاد" ،حتى أن الحركتين تبادلتا

االتهامات إلى حين أدركتا أن خلالً قد حدث.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/24 ،

يقيد صالحية ليبرمان في إغالق معابر غزة
" .11الكابينيت" ّ
لندن :قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر "الكابينت" الثالثاء ،تقييد صالحيات وزير الدفاع
اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان في التحكم بلدخال الوقود إلى قطاع غزة ،بحسب ما ذكرته صحيفة
"هآرتس" اإلسرائيلية .ووفق ما نقلته الصحيفة وترجمته "عربي ،"21فلنه في أعقاب االنتقادات الداخلية
التي تعر

لها ليبرمان ،تقرر الطلب من األخير إجراء مناقشة في مجلس الوزراء قبل وقف نقل

الوقود والمساعدات إلى غزة ،على غرار ق ارراته األخيرة .وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أن
"المستويات السياسية واألمنية فوجئت بقرار ليبرمان األخير القاضي بوقف إمدادات الوقود والغاز إلى
غزة" ،ملكدة أن "هذا القرار جاء خالفا لموقف الملسسة األمنية" .ولفتت إلى أنه "تقرر اتخاذ تدابير
مماثلة التفاق واسع النطاق" ،مضيفة أن "ليبرمان لم يعد قاد ار على اتخاذ ق اررات تتعلق بوقف نقل
الوقود والمساعدات اإلنسانية إلى غزة دون موافقة مجلس الوزراء".

وأفادت "هآرتس" بأن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء سمعوا بقرار

ليبرمان األخير ألول مرة في وسائل اإلعالم".

موقع "عربي 2018/10/23 ،"21

" .11إسرائيل" "تطمئن" كنائس القدس بعدم سعيها إلى مصادرة ممتلكاتها
القدس المحتلة  -أ ف ب ،رويترز :طمأن وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي تساحي هنغبي أمس،
كبر الكنائس في القدس إلى أن إسرائيل "ال تسعى إلى مصادرة ممتلكاتها" .وأفادت الحكومة
اإلسرائيلية في بيان بأن هنغبي التقى رلساء الكنائس األرثوذكسية واألرمنية والكاثوليكية بعد رسالة

وحضوه فيها على وقف مشروع قانون
بعثوا بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو األسبوع الماضي،
ّ
يستهدف ممتلكات الكنائس .ونقل بيان لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية عن هنغبي قوله في اجتماع أمس:
إن "الحكومة اإلسرائيلية ال تعتزم مصادرة أراضي الكنائس أو التسبب بأي ضرر اقتصادي لها...
وهدفها حماية حقوق الكنائس والمستثمرين والمستأجرين".
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وأمام الكنيست قانون يسم للدولة بالتدخل في إعادة بيع ممتلكات كنسية في القدس إلى مطوري
عقارات تجارية .واحتج رلساء الكنائس على القانون المذكور ،بلغالق كنيسة القيامة قبل أشهر ،ما
دفع السلطات اإلسرائيلية إلى تجميد مشروع القانون والتزام الحوار مع الكنائس.

وبعث رلساء الكنائس برسالتهم إلى نتانياهو عندما "فوجئوا بأن مشروع القانون المذل ُوضع" على
أجندة اجتماع للجنة حكومية األحد الماضي ،ما تسبب بتأجيل المناقشة أسبوعاً.
الحياة ،لندن2018/10/24 ،

 .11خشية إسرائيلية من مبادرة فرنسية إذا تأخر طرح "صفقة القرن"
تشير تقديرات و ازرة الخارجية اإلسرائيلية ،إلى أن الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،سيعلن عن

مبادرة فرنسية لحل الصراع العربي /الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين على الرابع من

حزيران عام  ،1967إذا لم يقم الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،باإلعالن عن خطته لتسوية القضية
إعالميا بي"صفقة القرن" ،في الفترة التي تلي انتخابات التجديد النصفي
الفلسطينية والمعروفة
ً
للكونغرس األمريكي ،المزمع إجرالها في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في و ازرة الخارجية اإلسرائيلية ألون أوشبيز ،أدلى بها

وفقا لما أوردته
خالل اجتماع سري عقد أمسن اإلثنين ،للجنة الشلون الخارجية واألمن في الكنيستً ،
القناة العاشرة اإلسرائيلية ،نقال عن عضوي كنيست شاركا في الجلسة.
عرب 2018/10/23 ،48

 .11ألول مرة :شعبية نتنياهو أعلى من ليبرمان بين المهاجرين الروس
أظهر استطالع واسع بين المهاجرين الروس في إسرائيل ،حدوث انقالب في صفوف هذا الجمهور،
حيث باتت شعبية رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،وحزبه الليكود ،أكبر من شعبية وزير

األمن ،أفيجدور ليبرمان ،وحزبه "إسرائيل بيتنا" الذي كان يعتبر حزب المهاجرين الروس .وتبين من
االستطالع أن هذا الجمهور ،الذي هاجر إلى إسرائيل من دول االتحاد السوفييتي السابق ،سيدعم
نتنياهو على الرغم من تقدم التحقيقات الجنائية ضده.
وبحسب نتائج االستطالع ،الذي أجراه موقع "نيوزرو" اإللكتروني الناطق بالروسية في أجواء
انتخابات عامة مبكرة تسود إسرائيل حاليا ،قال  %36من هذا الجمهور إن نتنياهو هو المرش الذي

يفضلونه لتولي رئاسة الحكومة ،بينما قال  %28.5إنهم سيصوتون لحزب الليكود .وتبين أن ليبرمان
يحتل المرتبة الثانية ،ولكن بفارق كبير ،إذ قال  %13فقط إنهم يفضلونهم بمنصب رئيس الحكومة،
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وقال  %27إنهم سيصوتون لحزب "يسرائيل بيتينو" .واحتل رئيس حزب "ييي عتيد" ،يائير لبيد،
المرتبة الثالثة ،وبلغت شعبيته .%16.4
وأجري االستطالع بين زوار موقع "نيوزرو" ،في بداية الشهر الحالي ،وشارك فيه  7082شخصا

ناطقا بالروسية.

عرب 2018/10/23 ،48

 .11قانون إسرائيلي يمنع الشرطة من محاكمة نتنياهو
تل أبيب :أعلن عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاكم ،ميكي زوهر ،أنه سيطر
مشروع قانون يمنع تقديم لوائ اتهام ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،إال إذا أيدت

محاكمته أكثرية النواب في الكنيست .ويعتبر القانون محاولة فظة من الليكود وحاشية نتنياهو ،لتكبيل
أيدي الشرطة وسلطة القانون ،لمحاسبة نتنياهو على شبهات الفساد ضده.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/24 ،

 .11وزير إسرائيلي يتباهى بتلقيه "دعوة علنية" لزيارة دبي
زعم وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب ق ار أن اإلمارات دعته إلى زيارتها ،وقال إلذاعة الجيي
اإلسرائيلي أمس االثنين إنه ُدعي لزيارة دبي "علنا كوزير في دولة إسرائيل" .وفي تعقيبه على دعوة
اإلمارات له قال الوزير اإلسرائيلي "بات مفهوما أن إسرائيل هي جزء ال يتج أز من الشرق األوسط،
حتى بين الدول العربية ،وال شك أن الجميع سيستقيمون مع هذا الخط".
وعلمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن ق ار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في ملتمر "المندوبين
المفوضين لالتصاالت "الذي يعقد في دبي أواخر أكتوبر/تشرين األول الجاري ،ويستمر حتى
منتصف الشهر المقبل.

الجزيرة.نت2018/10/23 ،

 .11خمسة حرائق بمستعمرات االحتالل بمحيط غزة بفعل بالونات
غزة :أعلنت فرق اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلية مساء يوم الثالثاء عن متابعتها الندالع خمسة حرائق
بمستعمرات القريبة من غزة نتيجة سقوط وسائل حارقة من غزة .وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"
العبري أن نحو  120دونما التهمتها النيران اليوم في مستعمرة "جبار عام" بسبب الحريق الذي اندلع
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بفعل بالونات حارقة .وأشار الموقع إلى أنه تم االستعانة بعدة طائرات إطفاء للمساهمة في إخماد
الحريق ،فيما اندلعت نيران قرب مستعمرة "مفالسيم" بفعل بالون حارق.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/10/23 ،

" .11إسرائيل" ترقب بصمت مصير "حليفها" بن سلمان
القدس المحتلة  -محمد محسن وتد :في الوقت الذي التزمت فيه إسرائيل الرسمية الصمت حيال
اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بالده بلسطنبول ،تماهت وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية مع الحدث العالمي وعمدت إلى نشر تطورات القضية.
وركز محللون ومراكز أبحاث على تداعيات القضية على الحلف األمريكي-اإلسرائيلي مع ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان ،الذي تضيق عليه دائرة االتهام بضلوعه في جريمة القنصلية.

ولطالما راهنت إسرائيل على بن سلمان ليكون حليفا والعمود األساسي في المحور السني المعتدل،
حسب تسميات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواجهة النفوذ اإليراني في الشرق األوسط،
تعيي تل أبيب حالة من اإلرباك الخفي مع تعزيز الشبهات حول حليفها ولي العهد السعودي.
ويرافق اإلرباك الخفي نوع من خيبة األمل لد

تل أبيب وادارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب من

ولي العهد الذي تحولت السعودية أثناء فترته إلى أداة لد البيت األبي

لتنفيذ سياساته ومخططاته

اإلقليمية وعلى رأسها "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية.
مصالح إسرائيل

وكتب "معهد أبحاث األمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب تقدير موقف بشأن تداعيات قضية
خاشقجي على إسرائيل ومنطقة الشرق األوسط ،مبينا أن حادثة القنصلية في إسطنبول تضع
العالقات بين السعودية وأمريكا أمام تحديات لم تعهد منذ هجمات  11سبتمبر .2001

وشدد معهد األبحاث على أن التطورات األخيرة تعزز االضطرابات الداخلية التي كانت موجودة

لبع

الوقت في السعودية ،على ضوء السلوك والنهج التصادمي لولي العهد بن سلمان ،ومن

المرج أن تلدي قضية خاشقجي إلى فترة من مزيد عدم االستقرار في المملكة ،التي من المهم
التحضير لها إسرائيليا.
وال يستبعد المزيد من الصدمات المحتملة للعالقات األمريكية مع السعودية ،األمر الذي من شأنه أن
يلدي إلى اإلضرار بمصال إسرائيل وقدرتها على رلية المملكة شريكا عمليا في تعزيز األهداف
المشتركة ،حسب تقدير الموقف الذي أعده الباحثان إلداد شافيت ويوئيل جوزنسكي.
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ووفقا للباحثين ،فقد تو العديد من الدول الغربية واسرائيل ،بدوافع المصال اإلقليمية المختلفة ،ولي
العهد بن سلمان كزعيم وحليف استراتيجي رغم عالمات اإلنذار الطويلة والتحذير من نهجه.
الخطر اإليراني

وتحت عنوان "محمد بن سلمان والعالقة اإلسرائيلية ..حان وقت التفكير مجددا" ،كتبت الصحفية

شيمريت مئير مقاالت في "يديعوت أحرونوت" و"المصدر" تطرقت من خاللها إلى االستراتيجية

اإلقليمية الخاصة باإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية ،والملخصة بتعزيز التحالف مع مصر،
والتقرب من محور الدول المعادية إليران ،وأهمها السعودية.
وتعتقد أنه كان يفتر

أن يحدث المحور اإلسرائيلي – السعودي تغيي ار في النظام الدولي في منطقة

الشرق األوسط فيما يتعلق بالجبهة المقاومة إليران وبالتطبيع ،اقتصاديا على األقل ،مع الدول .وقدرت

أن بن سلمان ترك انطباعا رائعا لد

اإلسرائيليين واليهود الذين التقوا معه ،لكن كان جزء منه مبر ار

وجزء آخر متعلقا بالرومانسية المبالغ بها التي تبديها إسرائيل لزعيم عربي يوافق على االلتقاء معها.
وقالت إن بن سلمان خالف التقاليد اإلقليمية التي يتم فيها االتفاق مع إسرائيل سرا ،وبالمقابل تشهر
بالتصري علنا لوسائل اإلعالم السعودية ومواقع التواصل .وبينت أن التصري العلني لنتنياهو ،الذي
أطلقه في الكنيست بشأن التقارب مع الدول العربية ،سيلجل حتى يفل بن سلمان في تثبيت عرشه.
االنقسام األمريكي

وفي مقالة بصحيفة هآرتس ،قال السفير األمريكي األسبق في تل أبيب دان شابيرو إنه إذا ثبت
ضلوع بن سلمان في قضية خاشقجي فلن ذلك سيكون بمثابة كارثة بالنسبة إلسرائيل التي تسعى
إلبقاء السعودية في رأس المحور المعادي إليران ،مشي ار إلى أن بن سلمان بسياساته قو

على

وجه التحديد أي محاولة لبناء حلف دولي ضد إيران.

ونص إسرائيل ،التي لها مصلحة في بقاء محمد بن سلمان وليا للعهد وكحليف ألمريكا ،توخي
الحذر في التعامل مع قضية خاشقجي ،الفتا إلى أن اغتيال خاشقجي يشير إلى أنه ال يمكن

االعتماد على أي حلف بالشرق األوسط تسعى إلى تعزيزه إسرائيل برعاية أمريكية لمواجهة إيران.

الجزيرة.نت2018/10/23 ،

 .11استشهاد شابين برصاص االحتالل في غزة ونابلس
ذكرت األيام ،رام هللا ،2018/10/24 ،من غزة عن محمد الجمل ،أن شاباً استشهد ،وأصيب ستة

آخرون بالرصاص ،والعشرات باالختناق مساء أمس ،في مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل
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ومئات المتظاهرين ،قرب معبر "كيسوفيم" الواقع على خط التحديد إلى الشرق من مدينة دير البل ،
وكذلك إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم و ازرة الصحة في القطاع ،إن الشاب منتصر محمد إسماعيل

الباز ( 17عاماً) ،استشهد بعد ساعات من إصابته بالرصاص في رأسه ،وقد بذل األطباء في
مستشفى شهداء األقصى ،ومن ثم مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،التي حول إليها الحق ًا ،جهودا كبيرة

في محاولة إلنقاذ حياته ،غير أن صعوبة إصابته حالت دون ذلك ،حتى أعلن عن استشهاده ليالً.

ودارت مواجهات واسعة بين الشبان وقوات االحتالل في نقطتين وسط قطاع غزة ،بعد توجه المئات
إلى مخيم العودة ثم إلى خطوط التماس ،وبدلوا إشعال إطارات مطاطية في المنطقة المواجهة لتجمع

قوات االحتالل ،قبل أن تبدأ عمليات رشق الجيبات والمواقع اإلسرائيلية بالحجارة.

وأطلق نشطاء عشرات البالونات الحارقة على طول الحدود الشرقية للقطاع منذ ساعات صبا أمس،
وتزايد إطالقها خالل ساعات الليل ،حيث أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية بوقوع ستة حرائق متفرقة
في بلدات وقر إسرائيلية بغالف غزة ،بفعل البالونات المذكورة ،وقد شاركت طائرات في إخماد
بع

الحرائق .وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن نحو  120دونماً التهمتها النيران ،أمس،

في مستوطنة "جبار عام" بسبب الحريق الذي اندلع بفعل بالونات حارقة.

ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2018/10/24 ،من طوباس ،أنه فجر اليوم
األربعاء ،استشهد شاب ،وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي ،واألعيرة المعدنية واالختناق بالغاز،
خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس .وأفاد مصدر
طبي ليي"وفا" ،باستشهاد الشاب محمد محمود سعد بشارات ( 21عاماً) ،إثر إصابته برصاصة في

ر إلى  3إصابات بالرصاص الحي ،بينها واحدة وصفت بين المتوسطة والخطيرة ،و3
الصدر ،مشي ا

بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط ،و 5بالغاز .وقال مراسلنا ،إن جنود االحتالل أطلقوا األعيرة النارية
والمعدنية وقنابل الغاز بشكل مكثف وعشوائي ،خالل اقتحامهم البلدة ما أوقع هذا العدد من اإلصابات.

" .11إسرائيل" تشرع في مصادرة صالحيات "األونروا" في القدس
القدس  -عبد الرلوف أرنالوط :للمرة األولى ،وصل موظفون من البلدية اإلسرائيلية في القدس إلى

مخيم شعفاط لالجئين في المدينة ،وقاموا بأعمال التنظيف في شوارعه .وير سكان المخيم ،وهو

الوحيد في القدس ،أن هذه الخطوة تُمهد لتطبيق خطة رئيس البلدية نير بركات ،بطرد وكالة األمم
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" من المدينة .ووصل بركات نفسه إلى مدخل
المخيم ،برفقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية.
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وقال خضر الدبس ،الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية لمخيم شعفاط ،لوكالة األناضول إن ما
جر اليوم "خطير جدا وهو تنفيذ عملي لخطة بركات بطرد الوكالة من القدس" .وأضاف ":إن
موظفين من البلدية اقتحموا اليوم المخيم ،وقاموا بأعمال النظافة في شوارعه ،وهو ما يمثل تعد على

صالحيات وكالة الغوث المسلولة عن تقديم الخدمات للسكان في المخيم".

واستنادا إلى الدبس ،فلن  14ألف فلسطيني مسجلين كالجئين ،يقيمون في مخيم شعفاط الذي تم
إنشاله في العام  ،1965إضافة إلى  5آالف الجئ فلسطيني من خار المخيم.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/23 ،

 .11القدس 129 :مستوطنا وجنديا لالحتالل يقتحمون األقصى
القدس  -وفا :اقتحم  57مستوطناً ،و" 50مرشداً" يهودياً ،و 16من عناصر جهاز أمن االحتالل العام
اإلسرائيلي "الشاباك" ،و 6من عناصر شرطة االحتالل ،يوم الثالثاء ،المسجد األقصى المبارك من
باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة .وأفاد مسلول اإلعالم في دائرة األوقاف
اإلسالمية فراس الدبس ،بأن عددا من المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بين
المصلى المرواني وباب األسباط ،في حين نفذ المستوطنون و"المرشدون" جوالت استف اززية
ُ
واستكشافية مشبوهة في المسجد المبارك قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.
الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/23 ،

 .11هيئة علماء ودعاة القدس :تسريب العقارات جريمة وطنية ودينية
القدس :أكدت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس ،اليوم الثالثاء ،أن تسريب العقارات المقدسية
جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس اإلسالمية والعربية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي :إن ذلك يتطلب رزمة من الق اررات الدينية والوطنية الجريئة ،وفعاليات
ميدانية تتصد لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها ،مشددة على أنه ال ينبغي الصمت أمام كل من

يحاول تبرير ما جر من التسريب األخير لعقار جودة.

وشددت على حرمة تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة ،مضيفة :نلكد على الفتو التي
أصدرها علماء فلسطين عام  1935بشأن تسريب األراضي والعقارات والبيوت.
ودعت الهيئة إلى وجوب صد ومنع أي تسريب ألي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة ،وعلى
وجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية ألي طرفل مسلم كان محليا أو خارجيا خشية

تسريبه" .ولفتت الهيئة إلى وجوب منع نقل ملكية أي عقار من العقارات المقدسية ألي طرف مسلم
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هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تلدي إلى تسريب العقار ،داعية أصحاب العقارات
في مدينة القدس إليقاف عقاراتهم وقفا عاماً أو وقفا ذريا ،وذلك من خالل دائرة أوقاف القدس كلجراء

لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبال .وطالبت الهيئة المقدسية المرجعيات الدينية
والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/24 ،

 .11أسيران في "هداريم" يشرعان باإلضراب عن الطعام إسنادا لألسيرات
رام

 -وفا :شرع األسيران كفا

حطاب ،وخليل أبو عرام في سجن "هداريم" ،اليوم الثالثاء،

بلضراب مفتو عن الطعام ،إسنادا لألسيرات في معتقل "هشارون" ،اللواتي يمتنعن عن الخرو إلى
ساحة الفورة لليوم الي  48على التوالي ،احتجاجاً على قرار إدارة المعتقل تشغيل كاميرات المراقبة.

وذكر نادي األسير في بيان صحفي ،أن هذه الخطوة جاءت رداً على تعنت إدارة معتقالت االحتالل
في تلبية مطلب األسيرات ،والتصعيد من إجراءاتها الهادفة إلى سحب إنجازات األسر .

بالسجن الملبد مرتين ،وأبو
واألسير حطاب من محافظة طولكرم معتقل منذ عام  2004ومحكوم ّ
بالسجن الملبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002
عرام من محافظة الخليل ومحكوم ّ
الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/23 ،

 .11نادي األسير :قوات االحتالل تعتقل  14مواطنا من الضفة بينهم فتية
رام

 :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية وفجر يوم الثالثاء 14 ،مواطناً من الضفة

بينهم فتية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2018/10/23 ،

 .11جيش االحتالل يفكك مدرسة فلسطينية في األغوار الشمالية
األغوار :فككت قوة عسكرية إسرائيلية ،صبا

الثالثاء ،مدرسة فلسطينية في األغوار الشمالية،

بدعو "البناء دون ترخيص" ،بحسب مسلول محلي .وقال معتز بشارات ،مسلول ملف االستيطان
في محافظة طوباس واألغوار ،إن قوة إسرائيلية داهمت قرية "بزيق" ،وشرعت بتفكيك غرف صفية
والبيوت المتنقلة .وأشار إلى أن الجيي أغلق الموقع أمام المواطنين ومنع

مشيدة من الصفي
ّ
وبين أن السلطات اإلسرائيلية تزعم بناء المدرسة "دون
الطالب والمعلمين من الوصول إلى المدرسةّ .
ترخيص" في مناطق مصنفة " " حسب اتفاق أوسلو.
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ومطلع العام الدراسي ،افتتحت و ازرة التربية والتعليم مدرسة "بزيق" ،ضمن سلسلة مدراس أطلقت
عليها اسم "مدارس التحدي" ،والتي تخدم الطلبة في التجمعات البدوية المهددة بالهدم في مختلف
محافظات الضفة الغربية وشرقي القدس.

القدس العربي ،لندن2018/10/23 ،

ضد مسيرات العودة في غزة
 .11االحتالل يستخدم نوعا جديدا من الغاز ّ
عيسى سعد  :عانى اآلالف من مواطني محافظة شمال غزة ومدينة غزة ،حتى ساعات فجر
أمس ،من آثار الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل لقمع التظاهرة البحرية البرية التي نظمها الحراك
الوطني لكسر الحصار أول من أمس على الحدود اإلسرائيلية شمال القطاع.
وأصيب اآلالف من المواطنين بحاالت اختناق بعد أن غطى الغاز جميع مناطق المحافظة وبع

حي الشيخ رضوان في مدينة غزة الذي يبعد  8كيلومترات عن منطقة المواجهات التي جرت على
الحدود .وهذه المرة األولى منذ انطالق مسيرات العودة الكبر في الثالثين من شهر آذار الماضي
التي يصل فيها الغاز إلى هذه المناطق البعيدة بشكل نسبي عن منطقة المواجهات.
واضطر المواطنون إلى التعامل بشكل ذاتي مع الحدث فيما فضل آخرون االستعانة بالطواقم الطبية
والمستشفيات لكيفية التعامل مع الحدث.

وقال مصدر طبي في مستشفى اإلندونيسي في شمال القطاع إن المستشفى استقبل عشرات الحاالت
المصابة باالختناق سيما في صفوف األطفال حيث جر عالجهم بشكل سريع ومن ثم عودتهم إلى

منازلهم .وقال الممر

إبراهيم اسعد العامل في المستشفى لي"األيام" أنها المرة األولى التي يصل فيها

الغاز إلى أجزاء واسعة من محافظة شمال غزة ،مبيناً أن معظم الحاالت تم استقبالها من مناطق
بعيدة جداً عن الحدود وهو ما يشير إلى أن نوعية جديدة من الغاز تستخدمها قوات االحتالل.

وأضاف اسعد أن معظم الحاالت اشتكت من االختناق واحتقان وحكة شديدة في العينين والجلد ،وهي

أع ار

تتشابه إلى حد كبير مع األع ار

التي يسببها الغاز الذي تستخدمه قوات االحتالل في قمع

المتظاهرين بشكل عام.
ويعتقد نشطاء في الهيئة الوطنية العليا لمخيمات العودة وكسر الحصار أن قوات االحتالل
استخدمت غا اًز شديد وسريع االنتشار وهو ما يفسر وصوله إلى مناطق تبعد ثمانية كيلومترات.

األيام ،رام هللا2018/10/24 ،
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 .11األديب الفلسطيني حنا أبو حنا في عامه الـ  :90ما زلت أنتظر حلما سيتحقق حتما
الناصرة  -وديع عواودة :في شقة تعتلي برجا سكنيا مرتفعا في قمة الكرمل يقيم األديب الفلسطيني
حنا أبو حنا ومن شرفته ترتسم مالم حيفا وعكا والبحر بينهما والجليل خلفهما ،بما يشبه اللوحة
وجسد سيرة شعبه في ثالثية
الفنية .وكم تليق هذه المشهدية بهذا األديب الذي رسم مالم وطنه ّ
مذكراته "ظل الغيمة"" ،مهر البومة" و"خميرة الرماد" .وهذا التماهي بين األديب ووطنه ليس فقط
بفضل كونه ابن فلسطين التاريخية ،حيث ولد في السادس عشر من أكتوبر عام  ،1928ألب عمل
في المساحة وتطلب عمله التجوال بين مدن وأرياف وطنه ،فرافق والده وأسرته ،ولديه ذكريات عن
كل منها وكثير منها مطبوع في ذاكرته وان كانت أسماء الناس بالذات تفّر من ذاكرته فيستعين
بزوجته واسعة الثقافة واألدب سامية فر أبو حنا.
مشوار أبو األمين مع الثقافة الفلسطينية والعربية والعالمية طويل جدا وربطته معها عالقة تالق

متبادلة ،وقد بدأت من قبل نكبة فلسطين .عمل في التربية والتعليم وكان مربيا ومدي ار للمدرسة
المميزة األرثوذوكسية في حيفا وفي جامعة حيفا وله إصدارات في الثقافة واألدب ودواوين في الشعر،
عمل في تحرير صحف الحزب الشيوعي كي"االتحاد"" ،الغد" و"الجديد" ،قبل أن يصب مقربا من
التجمع الوطن ي الديمقراطي بعد تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي .بلغ أبو حنا التسعين عاما ولم
يدع عصا الترحال باحثا عن المزيد من البحث والكتابة واإلبداع.

القدس العربي ،لندن2018/10/23 ،

 .11وفد أمني مصري يعود إلى غزة في محاولة لإلبقاء على الهدوء
ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،2018/10/24 ،من رام

 ،عن كفا زبون ،أن وفداً أمنياً مصرياً،

عاد أمس ،إلى قطاع غزة مرة ثانية في غضون أيام ،ضمن جهود مصرية وأممية مكثفة للوصول
إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع.

ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق ،مسلول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات

المصرية ،إلى القطاع عبر معبر "إيرز" اإلسرائيلي ،والتقى على الفور قادة من حركة حماس ،على
رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ،ويحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لي"الشرق األوسط" إن الوفد استهدف بشكل رئيسي االتفاق مع حماس على
إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة ،كي يتسنى التقدم بخطوات أخر إلى األمام.

وأضافت العربي الجديد ،لندن ،2018/10/23 ،من غزة ،عن ضياء خليل ،أن مصادر في غزة،
أن االتصاالت المصرية والزيارات المتكررة لوفد المخابرات إلى القطاع ،تهدف
أ ّكدت اليوم الثالثاءّ ،
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إلى وقف إجراءات متوقعة ستتخذها حركتا "فت " و"حماس" في األيام المقبلة ،في ظل تعثر
أن المخابرات المصرية تسعى إلى منع
المصالحة الوطنية .وبينت المصادر ،لي"العربي الجديد"ّ ،
الرئيس محمود عباس من اتخاذ مزيد من اإلجراءات العقابية ضد القطاع ،والتي يلو بها أخي اًر،

والتي ستصل إلى وقف رواتب جميع الموظفين ووقف إمداد الدواء والو ازرات المختصة بالموازنات.

أن الوفد المصري يعمل أيضاً لمنع حركة "حماس" من اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد
وأشارت إلى ّ
الخالف مع حركة "فت " وعباس ،ومنها تهديدها بلعادة تفعيل اللجنة اإلدارية إلدارة الشأن الحكومي
في القطاع ،سواء من خالل قياداتها أو مستقلين ورجال أعمال.
 .11حفاوة في األردن بقرار استعادة "الباقورة والغمر"
عمان  -أيمن فضيالت :احتفى رواد مواقع التواصل االجتماعي في األردن بالقرار "التاريخي" الذي
ّ
الثاني باستعادة "أراضي الباقورة والغمر" من خالل عدم تجديد العمل
أعلنه ملك األردن عبد
باتفاقية تأجيرها إلسرائيل .وخالل األربع والعشرين ساعة الماضية تصدرت تغريدة للملك على تويتر
كتب فيها "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا ،وق اررنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر
من اتفاقية السالم انطالقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل األردن واألردنيين".

تغريدة الملك عبد

الثاني على تويتر حصدت  19ألف إعجاب ،و 2,300ألف تعليق ،و 6,200إعادة تغريد.

وتصدر وسم "الباقورة والغمر" موقع التواصل االجتماعي تويتر في الساعة األولى من إعالن القرار،
ودشن نشطاء وسم "#الباقورة-والغمر-رجعت" ،و"#الباقورة-والغمر-أردنية" ،للتعبير عن سعادتھم
باستعادة تلك األراضي.
وكان الملك قال في تصريحات نقلتها األحد وكالة األنباء األردنية إن بالده أبلغت إسرائيل بلنهاء

العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة المبرمة في  .1994وسمحت اتفاقية السالم لتل
أبيب باستغالل تلك األراضي لمدة  25عاما.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/23 ،

 .11أسباب لوجستية أ ّخرت تموضع الجيش اللبناني حول "المية ومية"

بيروت  -بوال أسطي  :عزز الجيي اللبناني ،أمس (الثالثاء) ،وجوده في محيط مخيم "المية ومية"

لالجئين الفلسطينيين الواقع على مقربة من مخيم "عين الحلوة" جنوب البالد ،وذلك بعد نحو أسبوع
على اشتباكات مسلحة بين حركتي "فت " و"أنصار
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والجرحى .وال يزال الفصيالن المسلحان في حالة من االستنفار العسكري داخل المخيم ما يلدي إلى
شلل الحركة فيه واغالق كل المرافق العامة أبوابها.
وشهد محيط "المية ومية" الواقع على تلة مطلة على مدينة صيدا اللبنانية ،في الساعات الماضية،

حركة الفتة من قبل الجيي اللبناني ،بعدما تمركزت عناصره عند حاجز الكفا المسل التابع لقوات
األمن الوطني الفلسطيني في الجهة الغربية من المخيم .وأوضحت مصادر ميدانية أن عشرات
العناصر تسلموا الحاجز التابع لحركة "فت " ،الفتة في تصري لي"الشرق األوسط" إلى أنه تم رصد
وصول دبابات إلى محيط المخيم.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية لي"الشرق األوسط" ،إن مخابرات الجيي تسلمت أحد المواقع التي

كانت باألصل تحت سيطرة حركة "أنصار

" قبل أن تسيطر عليه "فت " األسبوع الماضي ،الفتة

إلى أن تمركز عناصر من الجيي فيه يأتي تمهيداً لخطوات واجراءات أخر مقبلة .وأضافت" :كذلك

وحصن مراكزه تحسباً ألي تطورات".
عزز الجيي أمس انتشاره في محيط المخيم
ّ
وردت ذلك
وفي وقت الحق ،أفادت "الوكالة الوطنية لإلعالم" بأن القوة العسكرية اللبنانية انسحبت ّ
ألسباب "لوجيستية" .إال أن مصادر فلسطينية أكدت لي"الشرق األوسط" ،أن "انسحاب الجيي جاء بعد
طلب ضباطه إخالء (فت ) موقعين آخرين قريبين من الحاجز األساسي الذي تم التمركز فيه ،إال أن

للبت في األمر الذي لم يكن
عناصر الفصيل الفلسطيني رفضوا وطلبوا التريث للعودة إلى القيادة ّ
متفقاً عليه ،ما أد إلى تراجع الجيي إلى نقاط خلفية".

وجاءت تحركات الجيي بعد سلسلة دعوات من نواب لبنانيين ،لي"دخول الجيي اللبناني إلى المخيم

ليتمركز في داخله ومحيطه ويضع حداً لالشتباكات ،وللخالفات بين األطراف الفلسطينية المتقاتلة ،ويبسط
األمن ،ويمنع انفالت األمور نحو األسوأ" .وقالت وكالة "المركزية" إن انتشار الجيي يأتي في أعقاب

النداء الذي أطلقه مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك يوحنا حداد ،الذي دعا فيه رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون إلى حماية بلدة المية ومية المجاورة للمخيم من الصواريخ التي تُطلق من داخله.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/24 ،

ثبت بطالن االدعاءات اإلسرائيلية عن وجود أسلحة في محيط المطار
 .11عونَ :
بيروت :أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون ،قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)
الجنرال ستيفانو دل كول الذي التقاه أمس ،أن "االدعاءات اإلسرائيلية عن وجود أسلحة في محيط
مطار رفيق الحريري الدولي وفي أماكن آهلة بالسكان ،ثبت بطالنها بعد التدقيق الذي حصل ميدانياً،

وشارك فيه رلساء البعثات الديبلوماسية في لبنان" .واعتبر أن "هذه االدعاءات تندر في إطار
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الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى إبقاء التوتر في منطقة الجنوب ،في حين يالحظ الجميع أن
الطيران اإلسرائيلي ينتهك األجواء اللبنانية باستمرار لقصف األراضي السورية".
وأعرب عون عن ارتياحه إلى الدور الذي تقوم به "يونيفيل" والتنسيق القائم بينها وبين الجيي

اللبناني ،منوهاً بي"اللقاءات التي عقدها دل كول مع األهالي والمسلولين المحليين".

الحياة ،لندن2018/10/24 ،

 .11الكويت" :البترول" تطلب عدم إسناد أعمال ألي شركة "مؤهلة" تتعامل مع "إسرائيل"
إيهاب حشيي :أصدرت ملسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة لها بضرورة
"مراجعة وفلترة قوائم الشركات الملهلة لديها ومراجعة أي تعامالت لها في إسرائيل".
وفيما أقرت المصادر النفطية في تصري لي"الراي" بصعوبة عملية فلترة القوائم "نظ ًار إلى التشابك

الكبير بين الشركات العالمية وتلك الرديفة التي قد تنشأ منها بأسماء مختلفة" ،أكدت "أن ال تراجع

عن قرار عدم إسناد أعمال ألي شركة تتعامل مع إسرائيل".
وأشارت المصادر إلى أن "ثمة شركات عالمية ملهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة ال
عالقة لها بالملهلة في البالد ،وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم ،ومن الصعوبة
الفصل بينها ،لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك

التي لديها نشاط في إسرائيل" .وأضافت أن "الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا الملهلة في
الكويت هي نفسها التي تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

الراي ،الكويت2018/10/23 ،

 .11مصادر إسرائيلية :إيران تبني أنظمة ومصانع صواريخ في العراق
الناصرة  -وديع عواودة :زعمت مصادر في إسرائيل أن إيران شرعت منذ فترة في بناء مصانع
إلنتا الصواريخ وتحديثها في العراق أيضا عالوة على سورية ولبنان .ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"

المقربة لنتنياهو عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن إيران سلمت "قوات شيعية" في العراق
صواريخ ،وساعدت في إقامة مصانع إلنتا

الصواريخ على األراضي العراقية .وأكدت أن هذه

الجهود اإليرانية تنضاف إلى جهودها المتواصلة في التمركز في سورية ،ومحاوالتها الدلوبة إلقامة
مصانع للصواريخ في لبنان .وتشير الصحيفة لتقرير استخباراتي إسرائيلي يعتبر أنه بالنسبة إلسرائيل
فلن ذلك قد يلدي إلى إدخال العراق إلى دائرة المواجهات بينها وبين إيران ،وأن مثل هذه التطورات

قد تلدي إلى زعزعة االستقرار في األردن أيضا.
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كما جاء أن إيران عززت تواجدها في العراق بفضل صعود نجم قوات "الحشد الشعبي" وحزب
خالل الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعي) ،كما عززت نفوذها في العراق على حساب
الواليات المتحدة في السنوات التي حاربت فيها حكومة بغداد تنظيم "داعي".
وبحسب هذا التقرير اإلسرائيلي فلن حرس الثورة اإليراني نقل ،في الشهر الماضي ،صواريخ بالستية
إلى قوات "الحشد الشعبي" ،وهي ذات مد يكفي الستهداف إسرائيل.
ويشار أيضا إلى أن هذا التقرير يضاف إلى تصريحات رئيس الموساد ،يوسي كوهين أمس اإلثنين،
والتي جاء فيها أن الصواريخ اإليرانية البعيدة المد تشكل تهديدا مركزيا إلس ارئيل ،وذلك في سياق
حديثه عما وصفه بأنه سعي إيران للتوسع في الشرق األوسط ،مرو ار بالعراق وسورية ،وانتهاء بلبنان.
وفي إطار جلسة للجنة الميزانيات في و ازرة المالية ،تحدث كوهين مطوال عما أسماه "التهديد
اإليراني" ،وقال إن إيران تسعى للتوسع والوصول إلى كل أنحاء المنطقة .وقال إن أحد أهداف
إسرائيل المركزية هي إبعاد إيران من الشرق األوسط ،ألن "حضورها قوي جدا على الحدود مع لبنان
بواسطة حزب  ،وأيضا على الحدود مع سورية ،وتعزز مكانتها السياسية والعسكرية داخل العراق".
وفي هذا السياق قال وزير األمن الداخلي والشلون االستراتيجية ،جلعاد إردان لإلذاعة اإلسرائيلية
العامة أمس إن الترسانة الصاروخية لد حزب تزيد اليوم عن  150ألف صاروخ ،مضيفا أن قائد
سوري" .وتابع أنه "لن يستغرب ،مع انتهاء
"فيلق القدس" ،قاسم سليماني ،يسعى إلقامة "حزب
عهد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،أن تسعى إيران إلى توسيع نفوذها في الضفة الغربية عندما
تضعف السلطة الفلسطينية ،وذلك بواسطة التمويل والدعم".
مدعيا أن إيران قادرة في كل لحظة على إشعال مواجهات تتوسع إلى سورية ولبنان ،دون استبعاد
إمكانية استخدام العراق كقاعدة إلطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
القدس العربي ،لندن2018/10/23 ،

 .11ترامب :السعوديون ساعدونا كثي ار فيما يخص "إسرائيل"
واشنطن :اعترف الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بدور للسعودية في حماية مصال إسرائيل ،وكشف
للمرة األولى ،في تصري رسمي أن الريا

ساعدت واشنطن في دعم الكيان اإلسرائيلي .وقال ترامب،

تعليقا على التداعيات المحتملة على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي" ،في الوقت ذاته
كانوا حلفاء جيدين جدا لنا ،وساعدونا كثي ار فيما يخص إسرائيل ،ومولوا الكثير من األشياء".

ولم يوض الرئيس األمريكي طبيعة هذه المساعدة السعودية أو ما الذي مولته بالتحديد ،كما لم يذكر
أي تفاصيل أخر بشأن الموضوع.
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 .11هيومن رايتس ووتش :السلطة الفلسطينية وحماس تواصالن اعتقال وتعذيب المعارضين
رام

 -قيس أبو سمرة :قالت منظمة هيومن رايتس ووتي ،الحقوقية الدولية ،الثالثاء ،إن السلطة

الفلسطينية في الضفة الغربية ،وحركة حماس في قطاع غزة ،تواصالن اعتقال ،وتعذيب المنتقدين،
والمعارضين الفلسطينيين السلميين.

وأضافت في تقريرها السنوي ،الذي عرضته يوم الثالثاء ،في فندق الميلنيوم في رام

 ،إن "التعذيب

المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية (الضفة وغزة) ،قد يرقى إلى جريمة ضد اإلنسانية،
ويمكن مالحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء التقرير بعنوان "سلطتان ،طريقة واحدة ،المعارضة ممنوعة :االعتقال التعسفي والتعذيب في
ظل السلطة الفلسطينية ،وحماس".

ووثق تقرير هيومن رايتس ووتي ،أكثر من  20حالة اعتقال ،ألشخاص قال إنهم احتجزوا "ألسباب
غير واضحة ،لم تتجاوز كتابة تقارير ،أو تعليقات على مواقع التواصل االجتماعي ،أو االنتماء إلى
منظمة طالبية ،أو حركة سياسية غير مرغوب فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ودعت "المنظمة" ،االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والحكومات األخر التي تقدم دعما للسلطة
الفلسطينية وحماس ،إلى "تعليق مساعداتها لألجهزة األمنية الضالعة في االعتقال التعسفي والتعذيب،

إلى حين ردع المسلولين ومحاسبتهم".

أشارت ،إلى أن عددا قليال من عناصر األمن قدموا للمحاكمة ،ولكن لم يدن أي منهم.
وقال التقرير إن السلطة الفلسطينية تعتمد على "قوانين فضفاضة" ،تجرم اإلساءة إلى "مقامات عليا"،
واثارة "النعرات المذهبية" ،و"النيل من الوحدة الثورية" ،الحتجاز المعارضين أليام أو أسابيع ،ثم تفر
عن معظمهم دون محاكمة ،وغالبا ما تترك التهم معلقة.

ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية وحركة حماس على التقرير الحقوقي.

وكالة األناضول لألنباء2018/10/23 ،

 .11كوشنير :حققنا تقدما كبي ار في خطة السالم وسنعرضها قريبا ًً
عمان  -نادية سعد الدين :قال المستشار األمريكي في البيت األبي  ،جاريد كوشنير ،إنه "تم
ّ
تحقيق تقدم كبير في خطة السالم التي يعتزم الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،عرضها قريباً" ،بينما

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات وق اررات لمواجهة المساس بثوابت القضية

الفلسطينية .وأضاف كوشنير "لقد حققنا الكثير من التقدم" ،معرباً عن تفالله تجاه الخطة ،التي "تبنت
نهج الرئيس ترامب" ،وفق قوله خالل مقابلة أمس مع قناة "سي إن إن" األمريكية.
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ونوه إلى أنه "منذ وصوله للمنطقة وعقد لقاءات مع مسلولين مختلفين وجد أنه يقاتل من أجل نفس
األشياء منذ  25عاماً ولم يتغير الكثير" ،مبيناً أنهم "عملوا على إنشاء وثيقة شاملة للغاية تتناول
القضايا بشكل أكثر تفصيلي".

وعبر عن "أمله في عزل القضايا التي يوجد فيها خالفات لحين معرفة ما إذا كان بلمكاننا المضي
قدماً" ،مبينا أن "الخطة ستعطي اإلسرائيليين الثقة التي يريدونها والفلسطينيون الفرص التي يبحثون
عنها ،وأن الكثير من الناس سيتفهمون الخطة بدال من معارضتها".

وتابع "إذا كانت القيادة (الفلسطينية) منطقية فلنها ستعود لطاولة المفاوضات ،أعتقد أن الناس تعبوا
من الوضع الراهن الذي ال يطاق وال يمكن أن يستمر ،في مرحلة ما يجب على الزعماء أن يتخذوا

خطوة شجاعة وتقديم التنازالت ،ونأمل في العثور على قادة مستعدين لذلك".

عمان2018/10/24 ،
الغدّ ،

 .11دعم بريطاني لـ"األونروا" بـ  57مليون جنيه إسترليني
أكد سفير بريطانيا كريس رامبلينغ" ،استمرار دعم المملكة المتحدة لالجئين الفلسطينيين في لبنان
والمنطقة" ،مشددا على أن "المملكة المتحدة ستبذل جهدها للمساهمة في استمرار الخدمات األساسية
من خالل دعمها لي"االونروا" والبالغ قيمته  57مليون جنيه إسترليني للعام  ،2018وبذلك تكون قد

زادت إجمالي مساهمات المملكة المتحدة بنسبة  ،%60مما كان مقر ار لبرنامج ميزانية الوكالة".

المستقبل ،بيروت2018/10/23 ،

 .11فرنسا تطالب "إسرائيل" بالتخلي عن خطة هدم الخان األحمر
ائيلية بالتخلّي بشكل نهائي ،عن قرار هدم الخان األحمر القريبة
رام  :طالبت فرنسا السلطات اإلسر ّ
ّ
يهدد مصير القرية الواقعة في منطقة ضرورّية الستم اررّية الدولة
من القدس ،وازالة
الشك الذي ّ
ّ
حل الدولتين.
الفلسطينية
ّ
ّ
المستقبلية ،وديمومة ّ

وحسب ما ُنشر على موقع القنصلية الفرنسية العامة في القدس ،فقد دعت فرنسا وشركالها
ائيلية إلى عدم تنفيذ هدم الخان وتهجير س ّكانها قس اًر.
األوروبيون ،مرات عديدة ،السلطات اإلسر ّ
ّ
أجلت حكومة االحتالل إخالء "الخان األحمر" حتى إشعار آخر ،حتى
وجاء النداء الفرنسي بعدما ّ
يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذه.
الشرق األوسط ،لندن2018/10/24 ،
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 .11الناشطتان أبو شنب وساكس لـ"إسرائيل" :لن يتم إسكاتنا
كتبت الناشطتان نادية أبو شنب وجاستين ساكس في الغارديان مقاال قالتا فيه "قد تم تغريمنا بسبب
مطالبة المغنية لورد بمقاطعة إسرائيل ،ولكن لن يتم إسكاتنا".
وكانت نادية أبو شنب الناشطة والمعلمة والنقابية من أصل فلسطيني وجاستين ساكس الطالبة
والناشطة والكاتبة من أصل يهودي قد طالبتا المغنية وكاتبة األغاني النيوزيلندية لورد بللغاء عرضها

في تل أبيب ،فاستجابت لهما.
وكتبت الناشطتان "أمرتنا محكمة إسرائيلية هذا الشهر بدفع مبلغ  18,000دوالر نيوزيلندي (9,000

جنيه إسترليني) تعويضا عن األضرار التي لحقت بثالثة مراهقين إسرائيليين .وادعى المراهقون أنهم
عانوا من ضرر السمهم الطيب كلسرائيليين ويهود".

وكان فعل هلالء المراهقين ممكنا بسبب قانون إسرائيلي لعام  2011يسم برفع دعاو مدنية ضد أي

شخص يشجع مقاطعة البالد.
وقالت الناشطتان "هذه ليست مهزلة ،قد يبدو األمر مضحكا ،لكن اآلثار السياسية خطيرة للغاية،
الدعو مثال حي وممتد لقمع إسرائيل لألصوات المعارضة" .وقالتا إنه "استجابة ألمر المحكمة تلقينا
العديد من العرو

من المساعدة المالية ،أردنا توجيه رو الكرم إلى العمل األساسي للمنظمات في

غزة ،أنشأنا صفحة تمويل جماعي لجمع األموال للمجموعات التي تقوم بعمل صحي في غزة ،وفي

غضون أسبوع جمعت الصفحة ما يقرب من  40ألف دوالر نيوزيلندي من المجتمع العالمي ..يبحث
الناس عن طرق للعب دور في النضال من أجل العدالة في فلسطين".

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/23 ،

 .11بين الخاشقجي وعمر النايف
عبد الستار قاسم
عمر النايف مناضل فلسطيني صلب استشهد غيلة في العاصمة البلغارية صوفيا داخل السفارة
الفلسطينية .انتمى عمر تنظيميا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .وهو من مواليد عام  1963من
جنين ،وخا

نضاله ضد الغزاة الصهاينة المحتلين وقضى على مستوطن في القدس بسال أبي

عام  .1986تم اعتقاله لكنه هرب من السجن عام  ،1990وتدبر أمره حتى وصل صوفيا .ظن أن
سفارته ستلمن له الحماية ،لكن مجريات األمور أثبتت استهتا ار فلسطينيا من الناحية األمنية ،إن لم
يتواطأ أحد ضد عمر .تم اغتيال عمر داخل السفارة بتاريخ /26شباط.2016/
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من بكى النايف ،ومن بكى خاشقجي؟ وكيف تعاملت وسائل اإلعالم بين الضحيتين .الخاشقجي نال
اهتماما عالميا سياسيا واعالميا ،أما النايف فلم ينل إال قسطا بسيطا على الساحة الفلسطينية فقط،
وليس كل فلسطين حيث أن فلسطينيين متهمون بالتواطل والتآمر على النايف.

الخاشقجي كان من رجاالت النظام السعودي المتخلف والذي سبب آالما كثيرة لألمة العربية ،واقترف

بحقها الجرائم .وطالما وقف خاشقجي على شاشات التلفاز وكتب في الصحف والمجالت ممجدا آلل
سعود ومدافعا عن أعمالهم المشينة بخاصة في العراق وسورية .وطالما عمل على إخفاء الحقائق
حول تبذير األموال العربية واساءة استخدامها لمصلحة األعداء .لم يكن الخاشقجي مناضالً ،وانما
عمل رحمه

لفترة طويلة دفاعا عن نظام ساهم بصورة واسعة في تخلف األمة العربية .الخاشقجي

له من يبكيه بخاصة أنه كان يكتب في وسائل إعالم أمريكية .األمريكيون ال يلقون بكتابهم بالقمامة
كما يفعل العرب .ضجت الدنيا وقامت لمقتل الخاشقجي ولم تقعد بعد.

أما عمر النايف المناضل ضد اإلرهاب الصهيوني فكان في نظر العالم والبلدان العربية التي طافها
وجمع غفير من أعوان سلطة أوسلو إرهابيا يقاتل الناس “المتحضرين” الصهاينة الذين غزوا بالدنا
وشردوا شعبنا وصادروا أرضنا وانتهكوا حرماتنا واقتلعوا أشجارنا ،وقتلوا أبناءنا وبناتنا ،وعاثوا في
أرضنا الفساد والقتل والغدر والدمار .هذا ال بكايات له ،إنه إرهابي بينما االحتالل هو اإلرهاب
بعينه ،والذين يدعمونه هم رعاة اإلرهاب.
ومن هذا الدرس ،أقول ألجيالنا الفلسطينية الصاعدة إن هذا العالم هو ما تصنعونه أنتم بايديكم .إن
كنتم أقوياء لن يتمكن أحد من فر

إرادته عليكم أو أن يستهتر بقضاياكم وان كنتم ضعفاء تتطاول

األمم عليكم .هذا عالم بال أخالق ،واألخالق هي ما تفرضه سواعدكم ،فكونوا أقوياء وال تستكينوا ال

للصهاينة وال ألعوانهم من الفلسطينيين والعرب عموما.

رأي اليوم ،لندن2018/10/23 ،

 .11ثالث حكم للدكتور صائب عريقات
د .فايز أبو شمالة
استخلصت ثالث حكم ومواعظ ،كتبها الدكتور صائب عريقات في رده على الدكتور أحمد يوسف.

الحكمة األولى:

يقول الدكتور صائب عريقات :اإلقصاء يعني الطريق إلى االنحطاط الفكري والعصبية والتعصب

والفشل واستبدال المصال الخاصة بالمصال العليا ،وعندها يتقدم التنظيم أو الحزب على الوطن!
كالم سليم جداً.
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فماذا يسمي الدكتور صائب عريقات انعقاد مجلس وطني انعزالي في رام

 ،بعد إقصاء تنظيم

الجهاد وتنظيم حماس وتنظيم الشعبية والمستقلين والتيار اإلصالحي وعشرات القو السياسية،
واقصاء فلسطينيي الخار وفلسطينيي الي  ،48ولم يحضر الملتمر إال كل مبايع لمحمود عباس دون
مساءلة أو نقاي؟

أب ْعد هذا اإلقصاء ،هل هنالك من إقصاء؟
وماذا يسمي الدكتور صائب عريقات تفرد السيد محمود عباس بالقرار السياسي الفلسطيني ،وللتأكيد
على ذلك ،راجع يا دكتور صائب بيان اللجنة التنفيذية التي ترأستها أنت بغياب السيد عباس،
وشكرتم فيها مسيرات العودة ،وهللتم لها بكل آيات الترحيب ،ولكن حين ترأس السيد عباس جلسة

المجلس الثوري ،لم يتج أر أحد على ذكر مسيرات العودة في البيان الختامي.

أال يعني عدم ذكر مسيرات العودة في بيان المجلس الثوري إقصاء لغزة وأهلها أم ال؟
أال يعني التباين في البيانات الصادرة عن ملسستين رسميتين في فترة زمنية قصيرةل أن رأي السيد
عباس قد أقصى كل رأي سواه؟
الحكمة الثانية:

عرف الجنون فقال" :أن نكرر التجارب
يقول الدكتور صائب عريقات :طلب من آينشتاين أن ُي ّ
باألدوات والمكونات ذاتها وأن نتوقع نتائج جديدة".
فما رأي الدكتور صائب عريقات بمن يكرر تجربة المفاوضات باألدوات ذاتها منذ  25سنة ،ويتوقع
نتائج جديدة؟
ليرحم

الشعب الفلسطيني.

لقد أثبت الدكتور صائب عريقات أنه مبدع في التشخيص ،وسيئ في وصف العال .

الحكمة الثالثة:

يقول الدكتور صائب :نحن مع إزالة أسباب االنقسام ،وتحقيق المصالحة على أساس التنفيذ الشامل
والدقيق والكامل والتدريجي التفاق القاهرة  ،2017/10/12الذي نص بنده األول على أن تقوم حكومة
الوفاق الوطني بالنهو

بكامل مسلولياتها تجاه قطاع غزة ،تماماً كالضفة الغربية.

فأين رواتب الموظفين يا دكتور صائب كأول ملشر على النهو
وأين كامل المسلولية في فر

إن جملة النهو

بكامل المسلولية؟

عقوبات جماعية على الناس في غزة دون إخوانهم في الضفة؟

بكامل المسلولية تجاه قطاع غزة تلزم السلطة دفع رواتب موظفي غزة فو اًر ،وقبل

أن تتنفس حرفاً من حروف التمكين.
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النهو

بكامل المسلولية يعني المساواة في الحياة المعيشية بين أهل غزة وأهل الضفة الغربية،

والمساواة في تحمل المسلولية تجاه مقاومة االحتالل ،وطرد المستوطنين اليهود الغزاة ،والنهو
الرتب والوظائف والسفارات والسيارات واالمتيازات
بكامل المسلولية يعني المساواة في عدد الوزراء و ُّ

والمنافع والمكارم بين غزة والضفة الغربية ،والمساواة بين الدمعة التي تسيل على خد مخيم جباليا،

وبين الرقصة التي تترن على خاصرة مدينة روابي!

فلسطين أون الين2018/10/23 ،

 .11عين إسرائيل على غزة ،وزنادها نحو لبنان
د .عدنان أبو عامر
في حين تواصل فيه الماكنة الدعائية اإلسرائيلية دق طبول الحرب باتجاه قطاع غزة ،لكن العين

اإلسرائيلية الحقيقية متجهة نحو لبنان ،حيث تتراكم القوة العسكرية التسلحية لحزب

 ،ما يجعلها

تهديدا حقيقيا جديا يفوق بأضعاف مضاعفة الوضع األمني في غزة.
صحي أن التوتر األمني على حدود غزة مع المستوطنات الجنوبية يجعل الحديث عن القطاع يتصدر
للنقاشات اإلسرائيلية ،ويحتل العناوين اإلخبارية ،ويحوز على ساعات بث طويلة من التقارير التلفزيونية،
لكن المتابعة الميدانية الحثيثة التي ال تجد طريقها لإلعالم تتجه نحو الجبهة الشمالية مع لبنان وسورية.

يبدي اإلسرائيليون ارتياحا كبي ار بسبب الردع الذي حققته حرب لبنان الثانية عام  ،2006ما جعل

الحسابات األمنية والسياسية واالستراتيجية تفر

نفسها على صناع القرار في الحزب ،الذين

يترددون أكثر من مرة ،ويعدون للعشرة قبل أن يطلقوا صاروخا باتجاه المستوطنات الشمالية.
ربما يعلم الحزب أن الرد اإلسرائيلي لن يكون هذه المرة بضرب مواقع الحزب ومستودعاته العسكرية
والتسلحية فحسب ،وانما سوف يستهدفون لبنان الدولة ،من أقصاها إلى أقصاها ،شماال وجنوبا ،ولذلك

انتقلت الفرضية اإلسرائيلية المستقبلية من قاعدة أن العدو هو حزب

 ،وانما هو لبنان الدولة.

يتزايد التهديد الذي تراه إسرائيل في الجبهة الشمالية مع انشغالها في الوضع األمني على حدود غزة،
مما القى تحذيرات متالحقة من قبل دوائر األمن واالستخبارات والجيي ومراكز البحوث ،التي أعلنت
أكثر من مرة أن التوتر الناشب في غزة ال يضاهي نظيره في لبنان ،رغم ما تملكه المقاومة في
القطاع المحاصر من قدرات عسكرية وامكانات قتالية ،لكنها تبقى مقيدة الحركة ،في حين أن الحزب
في لبنان يتزود على مدار الساعة ،7/24 ،في اليوم الواحد ،بما يصله من عتاد عسكري ترسله إيران
عبر األراضي السورية.
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يعتقد اإلسرائيليون ،ولعلهم محقون ،أن الحزب لن يفرط بخط الدعم العسكري الذي يبدأ بطهران،
مرو ار بدمشق ،وصوال لبيروت ،وينسق خطواته مع إيران وسورية ،رغم ما فيه من مخاطرة بدخول
مواجهة عسكرية ضارية مع إسرائيل ،التي تبدي رفضا قاطعا لدخول أي أسلحة تصفها بأنها "كاسرة

للتوازن" لألراضي اللبنانية.
تر إسرائيل وحزب

معًا ،أن حرب لبنان الثالثة ،ستشهد أضعافا مضاعفة من الدمار الذي خلفته

الحرب الثانية ،في ظل اعتبارات داخلية إسرائيلية ولبنانية معاً ،وحسابات إقليمية ،وربما دولية ،مما

يجعل التوجه اإلسرائيلي بمراقبة ما تشهده جارتاها الشماليتان ،لبنان وسورية ،إلى الحد الذي جعل بع

التقديرات تتحدث عن االستعداد إلمكانية دخولهما على خط أي مواجهة قد تشهدها غزة ،ولو أنه

احتمال متواضع منخف

 ،حين اعتادت غزة على الصراخ في كل مواجهة بشعار "يا وحدنا ..يا

وحدنا".

فلسطين أون الين2018/10/23 ،

 .11لن يكون هناك اتفاق بدون تخلي الفلسطينيين عن حق العودة
عيدي شفارتس
عبرت القيادة الفلسطينية أكثر من مرة عن استعدادها للتنازل بشأن عودة الالجئين إلى إسرائيل ،هكذا

كتب دمتري شومسكي ("هآرتس" .)10/10 ،ويمس بصلب الموضوع :مسألة العودة ،ومعها "مشكلة
الالجئين" ،المتعلقتان بالرو العميقة جداً للطرفين .لألسف الشديد ،الموقف الفلسطيني بقي كما كان

في  1949ي كل فلسطيني يريد العودة يمكنه القيام بذلك.

الموقف الفلسطيني الرسمي اآلن هو أنه يجب التوصل إلى "حل عادل ومتفق عليه" لمشكلة
الالجئين "على أساس القرار  194لألمم المتحدة" .مفهوم "حل عادل" من شأنه أن يبدو محايداً ،ولكن
من الخطابات المتكررة لمحمود عباس يمكن االستنتا أن "العدل" حسب رأيه ،ساد هنا حتى .1948

أجل ،في خطاب له في الجمعية العمومية في  ،2017طلب عباس من بريطانيا االعتذار عن "الظلم
الذي أوقعه تصري بلفور على الشعب الفلسطيني" .كما طلب من إسبانيا االعتراف بدولة فلسطين،
وشر بأنه وقع على الفلسطينيين "ظلم تاريخي" في  ،1948وأمثلة كهذه منها الكثير .إذا كان تصري
بلفور واقامة دولة إسرائيل هي ظلم في نظر عباس ،فهنا أكثر من إشارة إلى أن العدل الذي قصده
هو أن تكف هذه الدولة عن الوجود.
مفهوم "حل متفق عليه" أكثر تضليالً ،إذ يظهر منه ظاهرياً أن حق فيتو سيكون لدولة إسرائيل .من
المعروف أن إسرائيل لن توافق على أن تستوعب في حدودها عدداً كبي اًر من العائدين .ولهذا من
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الواض ي هكذا قيل ي أن هذا الموقف يتضمن فهماً فلسطينياً بأن عددهم الفعلي سيكون مقلصاً .هذا

التفسير يتجاهل الموقف الفلسطيني المبدئي الذي يقول إنه لكل واحد من الي  4.5مليون فلسطيني

المسجلين في األونروا كالجئين ،حق شخصي في العودة إلى إسرائيل.
هذا الحق غير قابل للتفاو

 ،ألنه حق طبيعي ليس ألي حكومة أو أي جهة تمثيلية أخر

الصالحية في التنازل عنه .أي أنه حتى إذا تقرر في إطار اتفاق سالم بشأن إعطاء إمكانية دخول
إلى إسرائيل لنحو  100ألف فلسطيني ،فليس في ذلك ما ينتقص من حق باقي ماليين الفلسطينيين
من المطالبة بالعودة .هم يمكنهم القيام بذلك عبر طرق قانونية (في محاكم في البالد أو في
الخار ) ،بوسائل عنيفة أو ببساطة بمسيرات نحو الحدود .مهما كان األمر ،هذا "الحق" سيكون

محفوظاً لهم على األقل في نظرهم .من الواض أن هذا الموقف يبقي النزاع مفتوحاً.

محمود عباس الذي يقتبس كثيرون مقولته بأنه يرغب في زيارة صفد ،مسقط رأسه ،كسائ  ،سارع

إلى التوضي بأنه تحدث باسمه الشخصي .وأن ألوالده وأحفاده الحق في العودة إلى إسرائيل .واذا
كان هذا األمر يسري على عائلته فبالتأكيد سيسري على باقي الفلسطينيين .هذا موقف متسق :في
البرنامج التلفزيون في قناة "الجزيرة" في نهاية التسعينيات قالت امرأة من عمان ،وهي ابنة لعائلة
الجئين من يافا ،إن ياسر عرفات ليس محاميها ،وانها لم تمنحه تفويضاً للتفاو

باسمها بشأن

أمالك عائلتها في يافا .لذلك فلن مفهوم "متفق عليه" ال يعبر عن أي تنازل.

اإلشارة إلى قرار  194في الموقف الرسمي الفلسطيني أكثر وضوحاً ،فالتفسير الفلسطيني لهذا القرار

هو أنه يمن حق العودة للفلسطينيين إلى داخل حدود دولة إسرائيل رغم االتفاق الواسع بين القانونيين

بأنه ليس لهذا أي أساس .من يرد التنازل لم يكن ليشير إلى القرار .194

أحياناً يضيف زعماء فلسطينيون صيغاً ضبابية تفسر في إسرائيل والغرب على أنها تنازل عن

المطالبة بالعودة .مثل هذه على سبيل المثال اإلضافات" :دون المس بالطابع اليهودي إلسرائيل" ،أو
"مع األخذ باالعتبار لالحتياجات الديمغرافية إلسرائيل" .ولكن خلف هذه األقوال هناك تضليل،

فدخول بضعة ماليين من الفلسطينيين إلى إسرائيل سيبقيها ذات أغلبية يهودية.
هذا ليس تخمينياً ،ففي وثائق داخلية لطاقم المفاوضات الفلسطيني ،التي نشرت قبل بضع سنوات في

صحيفة "الغارديان" ،أشار إلى ذلك أعضاء طاقم المفاوضات بشكل صري  ،إنهم يرهقون أنفسهم
بالنقاشات فيما بينهم من أجل إيجاد أكبر عدد يسم إلسرائيل بالبقاء ذات أغلبية يهودية (أي فيها أكثر

من  50في المئة من اليهود) .لهذه الغاية قاموا باستدعاء بحث ديمغرافي ،الذي كشفنا عنه أنا وزميلتي د.
عنات وولف ،والذي حسبه حتى إذا كانت عودة لمليوني فلسطيني إلى إسرائيل ،فسيبقى فيها أكثر من

التاريخ :األربعاء 2018/10/24

العدد4770 :

ص 31

 60في المئة يهوداً .هذا ليس سو أن المفاهيم الضبابية هذه استهدفت زرع الشعور بأن الفلسطينيين قد
تنازلوا ،دون قيامهم بذلك حقاً .من قراءة مقال شومسكي يبدو أن الفلسطينيين حققوا هدفهم.

يجب على الفلسطينيين اإلدراك بأنهم إذا أرادوا إقامة دولة مستقلة خاصة بهم ،فعليهم القول بصورة
واضحة إنه لن تكون عودة لالجئين وأحفادهم إلى داخل إسرائيل .كل افت ار

باسم االهتمام باالحتياجات الفلسطينية ليست سو خداع للنفس.

بهذا الشأن أو تسهيل

هآرتس 2018/10/23
القدس العربي ،لندن2018/10/24 ،

 .11كاريكاتير:

عمان2018/10/22 ،
الرأيّ ،
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