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 .1وزير االتصاالت اإلسرائيلي يدعو من دبي إلى الدفع باتجاه السالم واألمن للجميع!!
دبي  -أ ف ب :دعا وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب قرة في مؤتمر بدبي ،امس ،إلى الدفع باتجاه
"السالم واألمن للجميع" ،وذلك في خضم حركة إسرائيلية الفتة قام بها مسؤولون إسرائيليون في
دولتين عربيتين على األقل .وتش ّكل مشاركة قرة في المؤتمر والقاؤه كلمة أمام الحاضرين وكاميرات
وسائل اإلعالم حدثا ناد ار في اإلمارات التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ،والتي كانت
تعمل إجماال على منع إبراز مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات دولية .وال ينقل اإلعالم الرسمي

اإلماراتي خبر زيارات المسؤولين اإلسرائيليين.
وقال قرة في خطاب ألقاه باللغة العربية أمام مؤتمر "المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي
لالتصاالت" في مركز دبي التجاري العالمي" ،السالم واألمن في كل دولة مع التقدم االقتصادي
والعلمي هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة" .وأضاف الوزير الدرزي المنتمي إلى حزب "الليكود"
اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" ،السعي من أجل السالم هو بمثابة أولوية أساسية

إلسرائيل ،ويتم ذلك بتعزيز العالقات االقتصادية والتعاون العلمي مع العديد من الدول".

األيام ،رام هللا2018/10/31 ،

 .2عباس :سننفذ ق اررات المجلس المركزي "بعقالنية" ومن دون "خطوات مدمرة"
نشرررت الشــرق األوســط ،لنــدن ،2018/10/31 ،نقرالع عررن م ارسررلها فرري رام هللا كفرراز زبررون ،أن الررئيس
الفلسطيني محمرود عبراس قرال إن قر اررات المجلرس المركرزي األخيررة ،اتخرذت بهردف مواجهرة ال رروف
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الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية .وأضاف خالل ترؤسه االجتماع األول للجنة الوطنيرة العليرا
المكلفة تنفيذ ق اررات المجلس المركزي الفلسرطيني" :نجتمرع اليروم لمتابعرة تنفيرذ القر اررات والقضرايا كافرة
الترري أوكلررت إلينررا مررن قبررل المجلررس" .وقررال إن "المهمررة صررعبة فرري ر ّرل الوضررع األصرعب واألخطررر،
ولكن لدينا اإلرادة لننفذ كل الق اررات بكل العقالنية واالحترام" .وأردف عباس قائالع" :نريد خطرة معقولرة
مع دراسة تبعات كل قرار وقدرتنا على التعامل معه ،وليس اتخاذ خطوات مدمرة".

وقالر ررت مصر ررادر ل ر رر"الشر األوسر ررط" ،إن تنفير ررذ الق ر ر اررات سر رريكون بالتر رردر ولر رريس مباشر رررة .وأضر ررافت:
"االقت ارحررات علررى الطاولررة ا ن لرريس االنسررحاب مباشررة مررن اتفررا أوسررلو ،وانمررا التفكررك مررن التزاماترره
كما تفعل إسرائيل" .وتابعت" :نناقش ا ن خطة قد تمتد لعام أو أكثر من أجل تطبي الق اررات".

ويفترض باللجنة التي ترأسها عباس فو اعر بعد يوم من اجتماع المركزي ،وضرع خطرة كاملرة لتنفيرذ هرذه
الق اررات ،التي اتخذت أكثر مرن مررة ،ووجرد الفلسرطينيون صرعوبة فري تطبيقهرا .وتنراقش اللجنرة قر اررات

تتعلر بوقررف االتصرراالت األمنيررة وتبررادل المعلومررات مررع "إسررائيل" ،وتعررديل اتفررا برراريس االقتصررادي
نحررو الررتخل

مررن التبعيررة ل رر"إسرائيل" ،ومقاطعررة منتجررات االحررتالل ،ومحاولررة االسررتقالل فرري الشررؤون

المدني ررة ،مث ررل تس ررجيل وتس رروية األ ارض رري العام ررة والخاص ررة والوقفي ررة ،وتش رركيل س ررجل س رركاني وم رردني
مستقل .وتبحث اللجنة في كيفية استثمار ذلك لتجسيد دولة فلسطينية على األرض في المستقبل ،كما
تبحث طبيعة العالقة مرع الواليرات المتحردة ،بمرا يشرمل وقرف االلت ازمرات باالتفاقرات األمنيرة ،مرا دامرت
لم تتراجع واشنطن عن قر اررات سرابقة ض ّرد المن مرة والسرلطة والفلسرطينيين ،واالسرتمرار فري االنضرمام
إلى الوكاالت والمؤسسات والهيئات الدولية ،من دون األخذ في االعتبار موقف الواليات المتحدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير صائب عريقات إن "اللجنة الوطنية العليا سرتبدأ بتنفيرذ

كل القر اررات مرن دون اسرتثناء فري كرل المجراالت ،لكرن بشركل تردريجي" مضريفاع" :لرن يكرون هنراك قفرز
ف رري الهر رواء ألن المس ررائل ال تتعلر ر بش ررعارات" .وأض رراف" :هن رراك تس ررعة وس ررتون مج رراالع ف رري العالق ررات

الفلسطينية اإلسرائيلية ،نتج عنها ثمانية اتفاقات موقعة مع إسرائيل منذ عام  1993وحترى عرام .1999
واللجنة التي كلفت ستأخذ بعين االعتبار كل هذه المجاالت والنقاط".
وقال عزام األحمد عضو اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير" :سنأخذ خطوات مدروسة بال شك".

وقال عريقات ،إن القيادة تسعى للحفا على قطاع غزة منبت الوطنية الفلسطينية ،كجزء ال يتج أز من
أ ارضرري الدولررة الفلسررطينية ،إال أن األسررلوب المسررتخدم مررن قبررل حركررة حمرراس يرردل علررى أنهررا باتجرراه
تم التوقيع عليه العام الماضي ،مشدداع علرى
الفصل .وطالب عريقات حماس بتنفيذ اتفا القاهرة الذي ّ
أن نقطة ارتكاز الرئيس األمريكي ترمب وهدفه ا ن ،هو فصل الضفة عن قطراع غرزة تنفيرذاع لرر"صفقة

القرررن" .وأشررار عريقررات إلررى أن المسررائل ال تتعلر بالشررعارات الزائفررة الترري تطلقهررا حمرراس ،واألكاذيررب
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والتشررويش واالتهامررات واسررتخدام الرردين والمقاومررة ،مشرردداع علررى أن اسررتمرار االنقسررام أدا إلررى اعتقرراد

ترمب ونتنياهو ،بأنه آن األوان لتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إدارتي ا

وأض ررافت الحيـــاة ،لنـــدن ،2018/10/31 ،نقر رالع ع ررن م ارس ررلها ف رري رام هللا محم ررد ي ررونس ،أن المجل ررس

المركزي لمن مة التحرير الفلسطينية ش ّكل لجنة مؤلفة من  21عضواع لدرس تنفيذ القر اررات التري قررهرا
يرروم اإلثنررين  ،2018/10/29وسررط شرركوك فرري قرردرة السررلطة الفلسررطينية علررى التنفيررذ بسرربب السرريطرة
اإلسرائيلية الفعلية على مفاصل الحياة واالقتصاد والحركة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
بحق الفلسطينيين
 .3السلطة الفلسطينية تطالب مجلس األمن بمحاسبة "إسرائيل" على "إرهابها" ّ
نيوي ررورك  -محم ررد ط ررار  :طالب ررت الس ررلطة الفلس ررطينية ،ي رروم الثالث رراء  ،2018/10/30مجل ررس األم ررن
الرردولي بررالتحرك العاجررل لمحاسرربة "إس ررائيل" ،السررلطة القائمررة برراالحتالل ،علررى "جميررع ج ررائم الحرررب

وأعمال إرهاب الدولة" بح ّ الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعث بهما مراقب فلسطين لدا األمرم المتحردة ،ريراض منصرور ،إلرى
كررل مررن األمررين العررام للمن مررة الدوليررة ،أنطونيررو غرروتيريش ،ورئرريس مجلررس األمررن ،السررفير البرروليفي،
ساشا سيرجيو لورينتي سوليز .ووزع مجلس األمن الرسالتين ،ووصلت األناضول نسختان منهما.

وقال منصور ،في رسالتيه" :نكرر دعوتنا المجتمرع الردولي ،وال سريما مجلرس األمرن ،إلرى أن يضرطلع

بمسررؤوليته عررن صررون السررالم واألمررن الرردوليين" .وكررذلك "أن ينفررذ الت ازمرره القررانوني ،وفقراع لميثررا األمررم
المتح رردة والقر ر اررات الت رري اتخ ررذها بنفس رره ،بض ررمان احتر ررام الق ررانون ال رردولي فيم ررا يتعلر ر بس ررلطة قائم ررة

ب رراالحتالل رإسر ررائيلك تنته ررك عم رردا قواع ررد الق ررانون ال رردولي" .وأض رراف" :ويج ررب أن تر ررحاسب إسر ررائيل،
السررلطة القائمررة برراالحتالل ،علررى جميررع ج ررائم الحرررب وأعمررال إرهرراب الدولررة واالنتهاكررات المنهجيررة

لحقو اإلنسان التي ترتكب بح الشعب الفلسطيني ،ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وتابع" :منذ أن بدأت االحتجاجات رمسيرات العودةك في  30مارس رآذارك  ،2018قتل مرا ال يقرل عرن
 205فلسررطينيين ،بيررنهم  45طفررال ،علررى يررد ق روات االحررتالل" .كمررا "أصرريب أكثررر مررن عش ررين ألررف
فلسررطيني بجررروز ،بيررنهم أطفررال ونسرراء ومسررنون ومررا ال يقررل عررن  120صررحفياع و 120مسررعفا .ووقعررت

أغلبية الخسائر البشرية بقطاع غزة" ،بحسب منصور.
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 .4بدء الحوار حول قانون الضمان الفلسطيني
رام هللا :أكررد مجلررس الرروزراء الفلسررطيني فرري جلسررته أمررس ،أن اللجنررة الو ازريررة للح روار فرري شررأن قررانون
الضررمان االجتمرراعي ،والترري قرررر المجلررس تشرركيلها األسرربوع الماضرري ،باشرررت أعمالهررا باالجتمرراع مررع
المؤسسات األهلية والمجتمع المدني والقطراع الخرا

والنقابرات ،مرن أجرل االسرتماع إلرى المالح رات

والتساؤالت حيرال القرانون ،ومناقشرتها .ووعرد المجلرس برأن اللجنرة سرتدرس المالح رات كافرة فري شركل
مسررتفيض ،بمررا تقتضرري المصررلحة العامررة للحفررا علررى حقررو الفئررات العماليررة وحمايتهررا .وأكررد برردء

تطبي ر القررانون وفق راع لجرردول زمنرري بالشررركات والمؤسسررات يصرردر عررن مجلررس إدارة مؤسسررة الضررمان

االجتماعي ،بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد مو فيها عن  .200وقررر المجلرس

تأجيررل فرررض الغ ارمررات ال رواردة فرري القررانون لمرردة شررهر علررى مررن يتخلررف عررن االنضررمام وفق راع للجرردول

الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

الحياة ،لندن2018/10/31 ،

 .5األحمد :من يشكك بمواقف القيادة والرئيس هدفه تمرير "صفقة القرن"
رام هللا :أكررد عضررو اللجنتررين التنفيذيررة لمن مررة التحريررر والمركزيررة لحركررة فررتن ع رزام األحمررد ،أن مررن
يشكك بمواقف القيادة والرئيس محمود عبراس ،هدفره تمريرر "صرفقة القررن" ،محرذ اعر مرن االنجررار خلرف

محاوالت حماس ألن تكون بديال للمن مة .وأكد األحمد في حديث لبرنامج "ملرف اليروم" عبرر تلفزيرون
فلسطين ،أن دورة المجلس المركزي األخيرة بحثت آلية تنفيذ القر اررات السرابقة الخاصرة بتحديرد العالقرة
مع الواليات المتحدة ،و"إسرائيل" ،والعالقة مع حماس.
وحول مقاطعة البعض للمجلس المركزي ،قال األحمد" :إن عدد أعضاء المجلس  143عضرواع ،حضرر

مررنهم  112أي األغلبيررة السرراحقة ،موضررحاع أن الررذين تغيب روا  9مررنهم مررن حمرراس ،وعرردد آخررر منع روا
وآخ رررون معتقل ررون ،واألخ رروة ف رري الجبهت ررين الديموقراطي ررة ،والش ررعبية ،وبع ررض الشخص رريات األخ رررا".

وأضاف" :إن من مة التحرير ليست حزباع إنما هي دولة فلسطين ،وكياننا الوطني ،فمن المؤسف عردم
مشرراركة الجبهتررين الديموقراطيررة والشررعبية وهررم مررن المؤسسررين للمن مررة ،وبالتررالي هررل مررن المعقررول أن
يضعف أحد شيئا قام ببنائه؟!
وحررول بيرران الجبهررة الديموقراطيررة المشرركك بمواقررف القيررادة حيررال صررفقة القرررن ،قررال األحمررد" :إن هررذا
الكالم مرردود ومرن العيرب األدالء بره ،وهرو شركل مرن أشركال التررويج للصرفقة ،فمرن يرتهم القيرادة التري
ترمب ،والتشكيك بموقفها ،هدفه المسراعدة بتمريرهرا" ،مشريدا بشرجاعة القيرادة والررئيس
قالت ال لصفقة ا
محمررود عبرراس وحكمترره وصررالبته .وتسرراءل األحمررد" :أليسررت انتخابررات المجلررس التشرريعي والمشرراركة
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بمؤسسررات السررلطة ج ررزعء مررن أوسررلو ،فكيررف واف ر مررن ينتقرردها علررى المش رراركة بهررا؟!" وأض رراف" :ال
تمنحوا فرصة لمن يسعون لتفتيت من مة التحرير ولنبقى يدا واحدة ،ولنحل خالفاتنا وفر مرا جراء فري
بيان المجلس المركزي داخل المؤسسة وليس بالردز والخداع والكذب".

وشدد على أن إنهاء االنقسام كلمة السر في حل كل اإلشكاليات وقال" :ال يمكرن للمصرالحة والشرراكة

ودخررول حمرراس فرري المن مررة أن تررتم قبررل إنهرراء االنقسررام" ،مشرري اعر إلررى أنرره حتررى اللح ررة ال يوجررد فرري

األفر شرريء عررن المصررالحة .وأضرراف :لسرنا بحاجررة لح روارات جديرردة ،ولررن نقبررل رسررائل شررفهية وغيررر
مكتوبة من حماس" ،فالمؤمن ال يلدغ من الجحر مرتين" ،ورغم كل ذلك يبقى الباب مفتوحا ،والخطروة
األولى يجب أن تكون فورية وقيام حكومة التواف بإدارة شؤون غزة كما في الضفة دون تدخل أحد.

وتسرراءل حررول مررا تحرردثت برره وسررائل اإلعررالم اإلسررائيلية ،بشررأن تهدئررة مقابررل  15مليررون دوالر شررهرّياع
تسررمن "إسررائيل" بمرورهررا لحمرراس قررائالع" ،لمرراذا لررم ينررف رئرريس حركررة حمرراس يحيررى السررنوار مررا نشررته
القناة اإلسرائيلية حول طلبه من إسرائيل تحويل األموال والمساعدات القطرية؟".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،

 .6مجدالني :انتخابات "بلدية القدس" واحدة من مشاريع تهويد القدس
رام هللا :قال عضو اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إن ما تسرمى انتخابرات
بلديررة القرردس واحرردة مررن المشرراريع الترري تهرردف لتهويررد القرردس وأسررلتها ،وواحرردة مررن أسرراليب االحررتالل
اإلسرائيلي لتكريس احتاللها .وأضاف في بيان له" ،نحن ال نعترف باالحتالل ،وال بأي مؤسسرة تنجرز
أهدافرره ،وبلديررة القرردس تنجررز الكثيررر مررن خطررط االحررتالل ،خاصررة فيمررا يتعلر بتهويررد المدينررة وأسررلتها
بحكم القروة" .وأكرد أن المشراركة فري انتخابرات بلديرة القردس المحتلرة مخالفرة للشررعية الدوليرة واإلجمراع

الوطني والشرعية الدولية ،مثمناع صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس ومقاطعتهم لهذه االنتخابات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،

 .7أبو هولي :منحة الطالب الجامعي سيستفيد منها  1,200طالب في المخيمات كافة
رام هللا :أعلرن عضررو اللجنرة التنفيذيررة لمن مرة التحريررر الفلسرطينية ،رئرريس دائررة شررؤون الالجئرين أحمررد
أبو هولي ،البدء بتوزيع منحة الطالب الجامعي على الطلبة من أبناء المخيمرات ،والرذين اختيرروا وفر
معايير محددة ،والتي سيستفيد منها  1,200طالب وطالبة موزعين على المخيمات كافة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،
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 .8الداخلية بغزة :وفاة موقوف بسكتة قلبية
غزة :أعلنت و ازرة الداخلية واألمن الوطني في غزة صباز الثالثاء عن وفاة موقوف في مركز إصرالز
زرة فرري تص ررين مقتضررب إن "الموقرروف "ب ،ز" ر21
وتأهيررل بسرركتة قلبيررة فرري أثنرراء النرروم .وقالررت الررو ا

عاماعك من مركز إصالز وتأهيل الشمال توفي صباز اليوم الثالثاء نتيجة سكتة قلبية أثناء النوم".

فلسطين أون الين2018/10/30 ،

 .9محللون :ق اررات المجلس المركزي تستخدم فقط للتلويح من أجل تحسين شروط التفاوض
رام هللا :عب رررت حرك ررة ف ررتن ع ررن رض رراها الت ررام ع ررن البي رران الختر رامي والقر ر اررات الت رري ت ر ّرم تبنيه ررا فر رري
اجتماعات المجلس المركزي الذي انعقد في رام هللا ،وانتهت أعماله أمس األول.
وقاطعررت اجتماعررات المجلررس كررل مررن الجبهتررين الشررعبية والديموقراطيررة والمبررادرة الوطنيررة الفلسررطينية،

وهي أحزاب منضوية في إطار من مة التحرير ،إضافة إلرى حركتري حمراس والجهراد اإلسرالمي اللترين
لم تنضما بعد إلى من مة التحرير.
وقررال نائررب األمررين العررام للجبهررة الديموقراطيررة قرريس عبررد الك رريم ل رر"القدس العربرري" إن مررا توصررل إلي رره
المجلس المركزي في دورته األخيرة هرو تأكيرد لصرحة موقفنرا .وأضراف "مررة أخررا يجرري تكررار القر اررات
السررابقة نفسررها ،ومرررة أخرررا تحررال هررذه الق ر اررات إلررى لجنررة يشرركلها ال ررئيس ،وهررو يعتبررر صرريغة جديرردة
للمماطلة في تنفيذ الق اررات وترحيلها إلى لجنرة جديردة يجرري تشركيلها بعرد أن ترم وضرع آليرات التنفيرذ فري

اللجرران السررابقة" .وأوضررن "نحررن قاطعنررا االجتماعررات ألن هنرراك سياسررة متعمرردة تتمثررل فرري إدارة ال هررر
للق ر اررات الترري اتخررذت فرري اجتماعررات المجررالس السررابقة والمماطلررة فرري تنفيررذها واحالتهررا مررن هيئررة إلررى
أخرررا ومررن مجلررس إلررى آخررر" .وقررال إن مقاطعتنررا كرران لهررا األثررر المهررم فرري عرردم اتخرراذ ق ر اررات غيررر
محسوبة فيما يتعل بالوضع في غزة مثلما كان يفكر البعض ،مثل حل المجلس التشريعي وغير ذلك.

ورأا الكاتررب والمحلررل السياسرري خليررل شرراهين أن مخرجررات المجلررس المركررزي لررم تخررر عررن سررقف
التوقعات .وأضاف لر"القدس العربي" أن الق اررات التي يجرري تبنيهرا مرن قبرل القيرادة والمجلرس المركرزي
ومنذ عام  2015يصرعب تنفيرذها ،فهري تحترا المتطلبرات الالزمرة مرن أجرل التنفيرذ ،مشري ار إلرى غيراب
اإلرادة السياسررية القررادرة علررى تنفيررذ مثررل هررذه القر اررات ولررو بشرركل ترردريجي .وقررال إن مررا تعيشرره الحالررة
الفلسطينية من تمز سواء ذهاب غزة في طري االنفصال ،وما يجري من انقسرام فري المواقرف داخرل
من مررة التحريررر ،وغيرراب فصررائل مهمررة عررن اجتماعررات المجلررس المركررزي يزيررد مررن حال رة الضررعف
الفلسررطيني ،وبالتررالي فررإن ذلررك يجعررل مررن القيررادة الفلسررطينية غيررر قررادرة علررى المواجهررة السياسررية مررع
إسرائيل .وأوضن شاهين أن المجلس المركزي تحول في الفترة األخيررة إلرى الطرابع االستشراري ،ولريس
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الهيئات المقررة في من مة التحرير وهو ما يجعل الق اررات التي تصدر عنه ال معنى لهرا ،خاصرة فري
ررل إحالررة تنفيررذ القر اررات إلررى الررئيس واللجنررة التنفيذيررة .وقررال "ال توجررد نيررة لتنفيررذ هررذه القر اررات الترري
تستخدم فقط للتلوين من أجل تحسين الشروط فيما يتعل بفتن مسار تفاوضي جديد مع إسرائيل".

القدس العربي ،لندن2018/10/30 ،

 .10هنية يبحث مع الوفد المصري سبل إنهاء الحصار
ذكرت المركز الفلسطيني لإلعالم ،2018/10/30 ،من غزة ،أن إسماعيل هنية ،رئيس المكتب السياسي
أمنياع مصرّيعا برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات
لحركة "حماس" استقبل يوم الثالثاء ،وفدعا ّ
العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخال في مكتبه بغزة .وأفاد مكتب هنية أن الجانبين ناقشا خالل
اللقاء ،الذي ضم عدداع من قيادات حماس" ،العديد من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية،
وسبل كسر وانهاء الحصار عن سكان قطاع غزة" .وأشار المكتب إلى أن الوفد المصري زار عقب
ُ
اللقاء مجمع الشفاء الطبي؛ لالطمئنان على حالة طفل سقط أثناء مرور موكب الوفد في غزة.
يشار إلى أن هذه الزيارة الخامسة للوفد األمني المصري خالل أقل من شهر ،واألولى بعد التصعيد
"اإلسرائيلي" األخير ضد قطاع غزة ،واطالقه صواريخ أسفرت عن استشهاد ثالثة أطفال فلسطينيين.

وأضافت فلسطين أون الين ،2018/10/31 ،عن يحيى اليعقوبي ،أن نائب رئيس الدائرة السياسية في
حركة حماس عصام الدعليس ،قال إن االحتالل اإلسرائيلي يسعى لتحريك كل الوسطاء لتثبيت الهدوء

في غزة ،مؤكداع أن ذلك مرتهن باستجابته لمطالب الشعب الفلسطيني وأبرزها رفع الحصار المفروض
عليه منذ عام  .2007وأضاف الدعليس في حوار خا

مع صحيفة "فلسطين" أمس :إن "على

االحتالل دفع استحقاقات هذا الهدوء وأولها رفع الحصار كامالع عن قطاع غزة وااللتزام بتثبيت وقف

إطال النار  ،"2014مؤكدعا أن الوسطاء األمميين والمصريين والقطريين مستمرون في التواصل مع

جميع األطراف من أجل الوصول إلى تحقي المزيد من مطالب الشعب وفصائله للتخفيف من معاناته.
 .11حسام بدران يشيد بالمقاطعة الواسعة النتخابات بلدية االحتالل في القدس

الدوحة :قال حسام بدران ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات الوطنية فيها:
إن المقاطعة الواسعة النتخابات بلدية االحتالل في مدينة القدس تؤكد تمسك أهلها بعروبتها واسالمية
اجه من أبناء شعبنا في مدينة القدس ومن كل
هويتها ،وأن أي إجراء ينفذه االحتالل ّ
للمس بهويتها سيو َ
ين ،يوم الثالثاء ،تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم"
الفلسطينيين في أنحاء العالم .وأضاف بدران في تصر ٍ

نسخةع منه" :مرة أخرا يثبت أبناء القدس أن معركتهم ضد االحتالل واف ارزاته ومؤسساته مستمرة".
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ورأا أن نشر الشبان المقدسيين الليلة الماضية الدعوات لعدم التصويت أو المشاركة في تلك
يعبر عن أصالة شبابها وثوريتهم في مواجهة االحتالل ،مقد اعر عاليا الدعوات التي أطلقتها
االنتخابات ّ
الشخصيات الوطنية واإلسالمية في القدس ،والتي أجمعت على وجوب مقاطعة االنتخابات التي

ين مها االحتالل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/30 ،

التمرد في غزة"
 .12عزام األحمد :اجتماع في رام هللا اليوم لـ"تقويض سلطة ّ
غزة ،رام هللا :قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتن عزام األحمد ،في تصرين إلى "تلفزيون فلسطين"
الرسمي أمس" :إننا شكلنا لجنة في شأن االنقسام وغزة ،وسنعقد اجتماعنا األول في الواحدة من بعد
هر غد راليومك ،من أجل تقويض سلطة التمرد في غزة" .وأكد أن "ال شيء عن المصالحة وانهاء

االنقسام في األف حتى ا ن".
وشدد األحمد على أن الخطوة األولى في ملف المصالحة يجب أن تتجلّى في تسلّم حكومة الوفا

الوطني مسؤولياتها في غزة فو اعر ،ومن دون أي تدخالت خارجية .وقال" :لسنا في حاجة إلى حوارات
جديدة ،ولن نقبل برسائل شفهية وغير مكتوبة من حماس ،فالمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين".

الحياة ،لندن2018/10/31 ،

 .13فتح :بيان المركزي وق ارراته هامة وعلى قدر التحديات المفروضة
رام هللا :عبرت حركة فتن عن رضاها التام عن البيان الختامي والق اررات التي تم تبنيها في ختام الدورة
الثالثين للمجلس المركزي التي حملت اسم قرية "الخان األحمر" كعنوان عن اإلرادة الفلسطينية
والمقاومة الشعبية .وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتن والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في
بيان يوم الثالثاء ،إن هذه الق اررات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع
الصعد واالتجاهات الخارجية والداخلية ،في

ل المؤامرة المتصاعدة ضد قضيتنا وشعبنا وقدسنا

والجئينا ،مشددا على أننا سنقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات ولن نرفع راية بيضاء أو نقبل بأنصاف
الحلول مهما تخاذل البعض .وأوضن أنه من المخجل والمعيب أن يتخلف البعض عن المشاركة في
أعمال جلسة المجلس المركزي في هذه ال روف الصعبة والقاسية نتيجة لمحاصصة أو مناكفة حزبية
مع حركة فتن ،مغلفين عدم الحضور بحجج واهية وبغطاءات أخرا ال تمت للحقيقة بصلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،
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" .14األخبار اللبنانية" :مصر تفرج عن عناصر من "الجهاد" ...بعد التعذيب!

أطل أحد عناصر حركة "الجهاد اإلسالمي" من معبر
حنين رباز :بتمزي جواز سفره الفلسطينيّ ،
رفن البري صارخ عا" :لو بدي موت مش طالع من غزة" .هو واحد من ثالثة عشر عنص اعر أفرجت
عنهم السلطات المصرية بعد مدة حجز متفاوتة قاربت الشهرين ،فيما حكم على عنصر آخر بالسجن
خمس سنوات .تقول مصادر مطلعة لر"األخبار" إن "المخابرات المصرية" اعتقلت نحو ستة شبان بعد

عودتهم إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى القطاع ،لكن االعتقال هذه المرة لم يكن في المطار
بطريقة مباشرة ،كما جرت العادة ،فبعدما تواصل هؤالء مع ذويهم عقب اجتيازهم المطار وهم في

الطري إلى معبر رفن ،انقطع االتصال بهم ،ليتبين الحق عا أنه ألقي القبض عليهم .كذلك ،هناك
آخرون اعتقلوا على دفعات بدءاع من الجانب المصري من معبر رفن بعد خروجهم مباشرة من
القطاع ،وخالل الطري إلى العاصمة المصرية.

تضيف المصادر نفسها أن القاهرة وعدت "الجهاد اإلسالمي" باإلف ار عن هؤالء منذ أسبوع تقريب عا،

لكن األمر لم يتحق إال بعد التصعيد الميداني األخير في غزة ،وتحديداع خالل التواصل المصري مع
الحركة من أجل الوصول إلى تهدئة.

"بالضرب وصوالع إلى االغتصاب" ،هكذا تعامل األمن المصري مع معتقلي "الجهاد" بوصفهم يشكلون
"خط اعر على أمنها القومي" .ووف إفادات ،بدأ التحقي بحجب الن ر من خالل عصبة على العيون

رافقتهم كل أيام االعتقال .ثم جاء دور "الوحش" ،وهو ضابط مصري ،ليشتم ويحقّر الشبان من أجل
استفزازهم ودفعهم إلى االعتراف .أما التهم ،فتنوعت بين االنتماء إلى الجناز العسكري" ،سرايا

القدس" ،وبين تلقي دورات عسكرية في الخار .

لكن المصادر تؤكد أن هؤالء الشبان كانوا في دورات إعالمية لمصلحة إحدا القنوات المحلية.

والالفت في التحقي كان المعلومات الدقيقة لدا األجهزة المصرية عن تحركات الشبان في غزة ،إذ

جاءت األسئلة مبنية على طريقة تنقلهم في القطاع .كما عمد المحققون إلى أسلوب إيهام المعتقلين

بتلقيهم اتصاالت كأنها من غزة مباشرة ،وذلك لمحاولة إيقاعهم في شرك االعتراف بأمور لم يفعلوها.

وقضى الشبان خالل االعتقال ما يقارب ستة أيام من تحقيقات أجرتها "هيئة األمن القومي" التابعة

للمخابرات ،ووف

وصف أحدهم هي "األصعب في السجون المصرية" .فباإلضافة إلى "الوجبة

ُعدت لهذا الغرض.
اليومية" من التعذيب بالكهرباء ،تعرضوا للتحرش الجنسي من الجنود وكالب أ ّ

وبعد تجريدهم من كامل مالبسهم ومنعهم من الحركة تعرض أحدهم لالغتصاب وآخر لشحنة
كهربائية في أماكن حساسة من جسده كفيلة بحرمانه اإلنجاب .وعلمت "األخبار" أن غالبية المفر

عنهم نقلوا بعد عودتهم إلى مستشفيات القطاع.
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 .15الكابنيت :إضعاف حماس من دون تهديد سلطتها وتكريس التفرقة بين الضفة والقطاع
تل أبيب :أكدت مصادر سياسية إسرائيلية على أن المباحثات األخيرة بشأن قطاع غزة ،التي جرت
في المجلس الوزاري للشؤون األمنية والسياسية رالكابنيتك ،أوصلت القيادات اإلسرائيلية السياسية
والعسكرية إلى القناعة بأن من األفضل إلسرائيل ،في هذه المرحلة ،عدم إسقاط سلطة حركة حماس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" ،أمس الثالثاء ،عن هذه المصادر قولها ،إن التعليمات المعطاة ألجهزة
األمن تقول بحزم" :إن المصلحة تقتضي حالياع ردع حركة حماس واضعافها ،ولكن من دون تعريض

استمرار سلطتها في قطاع غزة للخطر" .وجاء في تقرير للصحيفة أن هذه "النتيجة اإلسرائيلية" تنبع

من الموقف المتشدد الذي يتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن قطاع غزة ومحاوالت
التسوية في المنطقة ،حيث يراكم المصاعب أمام تحسين األوضاع اإلنسانية في القطاع ،بينما

تخشى إسرائيل أن يؤدي ذلك إلى التصعيد.
وتقوم الفرضية اإلسرائيلية على أن "عباس معني باشتعال األوضاع ،باعتبار أن ذلك قد يخدم السلطة
الفلسطينية في مفاوضات المصالحة مع حماس ،كما ينوي تصعيد اإلجراءات العقابية ضدها".
وأضافت الصحيفة أن القيادتين السياسية والعسكرية وأجهزة األمن ،يعتقدون أن القناة التي تجري مع

"حماس" عن طري وسطاء ،أنجع من عملية تكون السلطة الفلسطينية شريكاع فيها .وقال المصدر

السياسي اإلسرائيلي الذي اعتمدت عليه الصحيفة ،إنه "ال تغيير بشأن حركة حماس ،وأن هدف
الحفا على سلطتها في قطاع غزة ينبع من الرغبة في منع انهيار البنى التحتية ،األمر الذي قد

تتضرر منه إسرائيل".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي قوله ،إنه "ال يوجد حل سياسي مع من يريد إبادتنا،

وانما يوجد حل الردع إلى جانب الحل اإلنساني ،لمنع االنهيار الذي سيتفجر في النهاية بوجه

الجميع" .وبحسب المصدر نفسه ،فإن "االنهيار ينبع من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تقلي

الميزانيات لحركة حماس" .وأضاف أن إسرائيل كانت على وشك التوصل التفا بالعودة إلى

التهدئة ،إال أن ذلك تبدد في الفعاليات قرب السيا

الحدودي يوم الجمعة الفائت .وبحسبه ،فإن

التقديرات كانت تشير إلى تهدئة التوتر مع إدخال الوقود إلى قطاع غزة ،و"لكنهم جاءوا إلى السيا

الحدودي وانقضوا عليه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها ،إن "رئيس الحكومة يريد منع وقوع الحرب ،ولكن ذلك ال
يعني أنه سي ل قاد اعر على ذلك دائماع" .وأضافت المصادر ذاتها ،أن الخيارات التي كانت وراء

الكواليس كانت تتضمن" :اإلمكانية األولى ،وهي احتالل قطاع غزة .وبعد ذلك ،لمن سنسلم القطاع؟
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لو كان هناك من يمكننا تسليمه الحتللنا القطاع ،ويجب تنفيذ ذلك بشكل يمنع سقوط ضحايا ،ولكن
ال يوجد من يمكننا تسليمه القطاع .العرب ال يريدون أن يسمعوا عن ذلك" .واإلمكانية الثانية هي:
"توجيه ضربات قاسية جداع من دون احتالل قطاع غزة ،ولكن عملياع نحن نوجه لهم ضربات قاسية".

وكتبت الصحيفة أن إسرائيل تنوي العمل بسياسة "فر تسد" بين قطاع غزة والضفة الغربية .ففي حين
تخسر السلطة الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة ،فإن إسرائيل تنوي تعزيزها في الضفة الغربية ،من خالل
الحفا على مستوا الحياة فيها ،حيث تدرس إمكانية زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ،كما
تدرس التعاون االقتصادي في المنطقة ،بهدف الحفا

على الهدوء النسبي في مناط

السلطة

الفلسطينية .وأضافت" :إلى جانب عدم تعريض سلطة حماس في قطاع غزة للخطر ،فإن إسرائيل تنوي
العمل ضد حركة الجهاد اإلسالمي ،التي أعلنت مسؤوليتها عن إطال الصواريخ نهاية األسبوع األخير".

الشرق األوسط ،لندن2018/10/31 ،

 .16المستوطنون ينتخبون مجالسهم المتطرفة في بؤر الضفة
الوكاالت :جرت أمس الثالثاء ،في المستعمرات الواقعة في الضفة الغربية االنتخابات لسلطاتها
المحلية ،والتي تتم بالتزامن مع انتخابات البلديات والمجالس المحلية في األراضي المحتلة عام

 ،1948وت هر معالم الحمالت االنتخابية للمستوطنين في كافة أرجاء الضفة الغربية ،سواء من
األعالم واليافطات والصور لمرشحين وأحزاب يمينية وكتل استيطانية.

وأكد باسم حدايدة ،الخبير باالنتخابات والحكم المحلي أن االنتخابات المحلية للمستعمرات جرت على
أرض فلسطينية وبين القرا والمدن والمخيمات الفلسطينية ،مخالفة بذلك القوانين واالتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أنها مورست فيها الدعاية االنتخابية وأطلقت بها الشعارات التحريضية ضد الفلسطينيين،

وأطلقت يد المستوطنين لمزيد من العنف ،وأغلقت الشوارع ويعتدا على الفلسطينيين وتلقى عليهم
الحجارة تحقيق عا لوعود انتخابية للمتطرفين المستوطنين ،في حين يتوقع أن تمارس المجالس المنتخبة
في المستعمرات مزيداع من االنتهاكات ،فال حدود لسلطاتها وال قانون يردعها.

الخليج ،الشارقة2018/10/31 ،

 .17سفيرة إسرائيلية لدى القاهرة للمرة األولى
القاهرة  -محمد الشاذلي :عينت إسرائيل أمس ،امرأة سفيرة لها للمرة األولى في مصر ،بعد  13سفي عار
عينت القاهرة في المقابل  6سفراء
من الرجال ،أولهم إلياهو بن إليسار وآخرهم ديفيد غوفرين ،فيما ّ
لها لدا تل أبيب أولهم سعد مرتضى وآخرهم حازم خيرت .وقررت مصر إرسال سفيرها السابع خالد
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محمود عزمي إلى إسرائيل ،في إطار الحركة الديبلوماسية الجديدة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاز
السيسي في آب /أغسطس .2018
تجدر اإلشارة إلى أن السفير اإلسرائيلي األخير في القاهرة غوفرين ل في عزلة طويلة ،وكان قدم
أو ار اعتماده قبل عامين فقط ،لكنه حاول كسر العزلة ،وذهب إلى عرض مسرحي ليحيى الفخراني

في "المسرز القومي" ،ثم غادر إلى إسرائيل لمدة طويلة تجاوزت الثمانية أشهر ،عاد بعدها أليام
معدودة ،ولكنه لم يستقر .وتم تجميد عضوية النائب في البرلمان توفي

عكاشة بعد استضافته

السفير في بيته في الريف.
وتتمتع السفيرة الجديدة آميرة آورون ،بخبرة كبيرة في الشأنين العربي والمصري ،وعملت في سفارات

بالدها في تركيا ومصر ،ثم استلمت قسم اإلعالم العربي والقسم المصري في و ازرة الخارجية اإلسرائيلية،
وحصلت على شهادة في الدراسات اإلسالمية والشر أوسطية ،وتتحدث اللغة العربية .علمعا أن أزمة

منصب السفير االسرائيلي في مصر ،تكون غالبعا أزمة تواصل مع النخبة السياسية والثقافية.

الحياة ،لندن2018/10/31 ،

 .18جيش االحتالل يجري تقييما لألوضاع في غزة
قال المتحدث الرسمي باسم جيش االحتالل ،أفيخاي أدرعي ،اليوم الثالثاء إن رئيس أركان الجيش،
الجنرال غادي أيزنكوت أجرا تقييمعا أمنيعا للوضع في قطاع غزة ،في ل تزايد حدة التوتر على الحدود،
بعد األحداث التي وقعت ،في األيام الماضية وأوضن أدرعي في تغريده له على حسابه الشخصي على
"تويتر" ،أن قائد القيادة الجنوبية ،ورئيس قسم العمليات ،وقائد فرقة غزة ،ومسؤولين كبار آخرين في
الجيش والشاباك رافقوا آيزنكوت .وأشار الى أن التقييم جاء في إطار زيارة لحدود قطاع غزة

األيام ،رام هللا2018/10/31 ،

 .19قفازات جديدة لعناصر شرطة االحتالل لحمايتهم من الطعن
القدس المحتلة :كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ،صباز يوم الثالثاء ،أن شرطة حرس الحدود
اإلسرائيلية ،ستزود عناصرها بقفازات خاصة ،مضادة للسكاكين ،لحمايتهم من عمليات الطعن.
وذكرت الصحيفة العبرية ،أن هذه القفازات من تطوير إسرائيلي ،جاءت في أعقاب العبر المستخلصة
من عمليات الطعن التي تعرض لها عناصر شرطة حرس الحدود بالقدس .وقالت إن شرطة حرس

الحدود ،ستزود كافة عناصرها بهذه القفا ازت ،خصوصا العاملين في مدينة القدس ومحيطها.

وأضافت الصحيفة ،أن هذه القفازات الخاصة ،مضادة للسكاكين ،وتمنع تعرض الجنود لإلصابة
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بالجروز ،خالل مقاومتهم لمنفذ عملية الطعن .وأشارت الصحيفة العبرية ،إلى أن هذه القفازات من
بناء على طلب من الشرطة.
تطوير وصانعة شرطة "ايجيالت" اإلسرائيلية ،وتم تطويرها ع
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2018/10/30 ،
 .20كحلون :انتخابات الكنيست مطلع سنة 2019

قال وزير المالية اإلسرائيلي ،موشي كحلون ،في حديث إذاعي ،يوم الثالثاء ،إنه يعتقد أنه سيتم تقديم
موعد انتخابات الكنيست إلى مطلع العام القادم  .2019وقال كحلون إن اإلعالن عن انتخابات عامة
سيكون بعد انتخابات السلطات المحلية ،متوقعا أن تكون بين شهري شباط /فبراير وآذار /مارس.

وبحسبه ،فإنه ال يعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها تجاوز العقبات القائمة ،بينها التهود والتجنيد.
وقال إنه ال يوجد إجماع في وسط وزراء الحكومة ،وهناك صراعات في وسطهم ،مضيفا "هذه
الحكومة ليست متجانسة" ،وأن لديه مصاعب كبيرة مع الوزراء في قضايا معينة اجتماعية اقتصادية.

عرب 2018/10/30 ،48

 .21حرب السايبر تدخل االنتخابات البلدية في "إسرائيل"
تل أبيب :كشفت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية ،أمس الثالثاء ،عن محاوالت استخدام خبرات حرب
السايبر رالوسائل اإللكترونيةك ،للتأثير على االنتخابات البلدية وتزوير نتائجها.
فقد سقطت شبكات الهواتف الخلوية في حيفا ،وشلت أجهزة الحاسوب في مكاتب عدد من المرشحين
في انتخابات تل أبيب وبلدات أخرا وسط إسرائيل ،وجرا تعميم خبر مزيف ضد رئيس بلدية
الناصرة على الشبكات االجتماعية ،ي هر وكأنه نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،يفتري

عليه ويتهمه باالعتداء على إحدا المو فات ،ودفع مبلغ  150ألف دوالر لكي ال ترفع دعوا
قضائية ضده ،وغير ذلك من التعديات .وأكدت الشرطة أنها ستالح المسؤولين عن هذه األساليب.
من جهتها ،أعلنت عينات كليش روتم ،المرشحة لرئاسة بلدية حيفا ،أنها شعرت منذ مساء أول من
أمس ،بأن منافسيها يتآمرون إلفشالها بوسائل غير قانونية .لذلك استأجرت ،صباز أمس ،شركة

تحقيقات خاصة لمراقبة االنتخابات .وقالت مفسرة هذه الخطوة" :واضن أن هناك من يحاول استغالل
القدرات اإلسرائيلية التكنولوجية العالية ،لغرض تشويه نتائج االنتخابات .وأنا ال أريد أن يصيبنا ما
أصاب الواليات المتحدة ،التي تدخل فيها الروس بواسطة السايبر ،ولم يكتشفوا ذلك إال بعد
االنتخابات بشهور عدة".
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المعروف أن لجنة االنتخابات المركزية ،كانت تخطط لالنتقال إلى التصويت اإللكتروني في هذه
االنتخابات ،ولكنها قررت تأجيل هذه الخطوة حتى تبني ن ام حماية مناسب ،يمنع الهاكرز من
داخل إسرائيل وخارجها من التدخل فيها.

وكان نحو  6.6مليون ناخب قد توجهوا لصنادي االقتراع ،النتخاب رؤساء وأعضاء  252بلدية ومجلسا
محليا رنحو  70منها عربك ،أمس .وبلغ عدد المرشحين  863شخصا ،بينهم  54امرأة ،للرئاسة و3,400

الئحة انتخابية لعضوية المجالس .ومنذ ساعات الصباز ،بدأت تصل إلى الشرطة شكاوا عن تشويش
وتخريب شجارات عنيفة ،في حالتين جرا إطال قنابل غاز مسيل للدموع وسرقة أو ار انتخابية.
وواجه رئيس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،انتقادات شديدة ،ألنه أيد علنا مرشحا لرئاسة بلدية بات يام

رجنوب يافاك ،ينافس مرشن الليكود .وقد زار المدينة ووقف إلى جانبه ودعا للتصويت له ،ثم بث
شريط فيديو ضد المرشن الذي يدعمه حزبه الليكود .والسبب في ذلك هو ما نشر حول مرشن الليكود
من أنباء تقول إنه يحاف على الصداقة مع نير حيفتس ،كبير مستشاري نتنياهو الذي اتهم بقضايا
الفساد وتحول إلى شاهد ملك ضد نتنياهو.

الشرق األوسط ،لندن2018/10/31 ،

 .22وفاة وزير إسرائيلي
قال موقع هيئة البث اإلسرائيلي "مكان" إن وزير الشؤون الدينية اإلسرائيلي دافيد ازوالي ،توفي يوم
الثالثاء بعد إصابته بمرض السرطان عن عمر ناهز  64عاما .ولد الوزير أزوالي في المغرب ،وهاجر
إلى فلسطين التاريخية في ستينيات القرن الماضي ،وخدم في جيش االحتالل ممرضا في وحدة قتالية
وانتخب ألول مرة نائبا في الكنيست عن حزب "شاس" عام  .1996وعين نائبا لوزير الداخلية بداية عام

 ،2000ثم وزي ار للشؤون الدينية بعد االنتخابات العامة سنة  .2015وقدم مطلع العام الجاري استقالته
من الكنيست إثر تفاقم مرضه ،الذي أصيب به إال أنه ل في منصبه وزي ار للشؤون الدينية.

األيام ،رام هللا2018/10/30 ،

 .23حادث البحر الميت :مصرع ثمانية من مستوطني "بساغوت"
لقي  8أشخا

من مستوطني "بساغوت" مصارعهم بعد إصابتهم بصورة حرجة،

هر اليوم

الثالثاء ،في حادث طر على شارع " "90على الطري من البحر الميت إلى عين جدي .وعلم أن
الحادث قد نجم عن تصادم مركبتين ،واحدة خصوصية والثانية تجارية ،وجها لوجه .وعلم الحقا أن
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ضحايا الحادث هم من مستوطني مستعمرة "بساغوت" قرب رام هللا ،وهم من عائلة واحدة ،األب
واألم وأوالدهم الستة ،والذين كان ثمانيتهم داخل المركبة التجارية.

عرب 2018/10/30 ،48

" .24هآرتس" :ارتفاع كبير في حاالت انتحار األوالد والفتية بسن صغيرة
دلّت معطيات جديدة على ارتفاع ملحو

في عدد األوالد صغار السن والفتية الذين يحاولون

االنتحار في أنحاء البالد .ووفقاع للمعطيات الصادرة عن مجلس سالمة الطفل ،فإن  31ولدا دون سن

 9أعوام حاولوا االنتحار خالل العام الماضي .وهذا جزء من اهرة آخذة باالتساع لحاالت انتحار
لدا أوالد في سن صغيرة جدا ،وتقل

العاملين المهنيين في البالد والعالم في السنوات األخيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" يوم الثالثاء ،عن الطبيب النفسي الرئيسي لجمعية "تيلم" التي تعنى باألوالد
والفتية ،د .شاي حين غال ،قوله إن "هذا اتجاه عالمي ،بأن سن االنتحار بات أصغر .وقد كانوا
يقولون في الماضي إنه ال يوجد انتحار تحت سن  13عاما ،لكننا نرا أن هذا يحدث في سن

العاشرة وما دون ذلك".

عرب 2018/10/30 ،48

 .25المقدسيون يؤكدون على عروبة المدينة بمقاطعة انتخابات البلدية
عبد الرؤوف أرناؤوط :قاطع المواطنون المقدسيون بأغلبيتهم الع مى االنتخابات لبلدية االحتالل في
مدينة القدس الشرقية المحتلة رغم المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة التي جرت على مدا األشهر

الماضية لكسر المقاطعة المستمرة منذ االحتالل اإلسرائيلي العام .1967

وبدت مراكز االقتراع شبه خالية من المصوتين في وقت انتشرت فيه أعداد كبيرة من عناصر الشرطة
اإلسرائيلية في محيط مراكز االقتراع وهي مدارس تديرها بلدية االحتالل.
وأشارت خارطة للتصويت نشرت مساء أمس ،إلى أن نسبة المشاركة في االنتخابات كانت في محيط
صفر بالمائة ما يشير إلى أنها ما زالت بمعدالتها في السنوات الماضية.

واستنادا إلى معطيات إسرائيلية فإن من أصل نحو  360ألفا يقيمون في القدس الشرقية فإن عدد
الذين يح لهم االقتراع هم نحو  180ألفا حيث يسمن باالقتراع لمن يزيد عمره على  17عاما.
وشذت عن هذه القاعدة بلدة صورباهر التي خاض أحد سكانها االنتخابات ضمن قائمة لم تنجن في
كسر قاعدة مقاطعة االنتخابات حيث بلغت نسبة التصويت في البلدة ما يزيد على .%5
وباإلجمال ،فقد أشار مراقبون إلى أن عدد المشاركين في االنتخابات لهذا العام لم يزيدوا عن عدة آالف.
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وكانت م اهر الدعاية االنتخابية خلت تماما من مدينة القدس الشرقية المحتلة خالل األسابيع
الماضية في وقت انتشرت فيه الملصقات الصادرة عن القوا الوطنية واإلسالمية في مدينة القدس
والداعية لمقاطعة االنتخابات.

ويمتنع المقدسيون عن المشاركة في االنتخابات منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام .1967

األيام ،رام هللا2018/10/31 ،

 .26مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى في حراسة جنود االحتالل
القدس :اقتحم  140مستوطنا المسجد األقصى المبارك ،يوم الثالثاء رالفترة الصباحيةك من جهة باب
المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة .ونفذ المستوطنون جوالت استف اززية ومشبوهة
في المسجد ،واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة "الهيكل المزعوم" .وكانت ما تسمى بر"من مات
الهيكل" المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات
المسجد األقصى صباز اليوم ،تزامنا مع انتخابات السلطات المحلية ،وتحت شعار :رالصالة
واالنتخاب أفضل من يخدم فكرة بناء الهيكلك.
وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،

حق األسيرات
 .27مطالبة بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية في ّ
رام هللا :أكد مدير "مركز األسرا للدراسات" رأفت حمدونة أمس ،أن قرار نقل األسيرات الفلسطينيات
"يعبر عن عجز إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية أمام
من سجن هشارون إلى قسم الدامون ّ
صمودهن" في اإلضراب المستمر منذ الخامس من أيلول رسبتمبرك الماضي ،احتجاجاع على تركيب
ّ
كاميرات مراقبة في ساحة الفورة وعلى ال روف االعتقالية والمعيشية .وقال حمدونة إن "عملية النقل
تهدف إلى االلتفاف على الخطوة االحتجاجية ،وتخلف عملية إرباك وعدم استقرار".
على

تعد وال تحصى ،بهدف التضيي
ولفت حمدونة إلى أن "إدارة السجون تقوم بانتهاكات ال ّ
األسيرات" من بينها "سياسة االستهتار الطبي ،والتفتيش واالقتحامات ،والمعاملة السيئة خالل
االعتقال والتحقي

والنقل" .وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية التي تعمل في

مجال شؤون المرأة بالضغط على االحتالل لوقف االنتهاكات الصارخة ،والعمل على اإلف ار عنهن.
الحياة ،لندن2018/10/31 ،
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 .28جيش االحتالل يتنصل من مسؤوليته عن استهداف أطفال في غزة
غزة :أكد جيش االحتالل اإلسرائيلي ،أمس الثالثاء ،أنه لم يكن يعلم أن إحدا غاراته على غزة
استهدفت قُص اعر ،مدافعاع عن نفسه من االتهامات التي وجهت إليه بعد استشهاد ثالثة فتية في ضربة
جوية في القطاع .وأوضن الجيش ،أنه اعتقد أن الصبية الثالثة الذين تبلغ أعمارهم بين  13و14

عاماع ،حسب و ازرة الصحة في غزة ،كانوا يزرعون قنبلة قرب السيا الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وقال في بيان ،إن "الجنود رصدوا مجموعة من ثالثة مشبوهين يقتربون بوضع القرفصاء وبما يثير

ضبطوا بينما كانوا "يخربون السيا
الشكوك ،من الحدود مستفيدين من ال الم" ،موضحاع أنهم ُ

ويحفرون" .وتابع جيش االحتالل أن "الثالثة كانوا يتحركون بالطريقة نفسها التي سجلت في حوادث
سابقة وضع فيها إرهابيون عبوات ناسفة في المكان نفسه" .وأضاف أنه أطل قبل الضربة الجوية

"أعيرة تحذيرية في اتجاههم لكنهم لم يستجيبوا" .وأكد أن العسكريين "لم يتبين لهم أنهم فتية".

عمان2018/10/31 ،
الدستورّ ،

" .29المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يطلق حملة لتحميل بريطانيا مسؤوليتها عن وعد بلفور
يطل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخار حملة مفتوحة مستمرة ،عالمية قانونية سياسية شعبية واسعة
تجاه بريطانيا لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات األخالقية والسياسية والقانونية ،وما يترتب عليها من
النتائج الكارثية التي حلت على الشعب الفلسطيني بسبب "تصرين بلفور" بما يعد "جريمة" بكل المقاييس.

ويدعو "ملف الالجئين والعودة في المؤتمر" أبناء الشعب الفلسطيني كافة ،والدول ومن مات المجتمع

المدني واألفراد الداعمين للح الفلسطيني بتوجيه رسائل مباشرة للسفارات البريطانية في كل العالم،
ورئاسة الوزراء البريطانية وو ازرة الخارجية البريطانية لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات عن تصرين
بلفور سواء السياسية أو القانونية.
وتهدف الحملة إلعالء الح الفلسطيني ،والتحرك في كافة المساحات إلرجاع الح وتضيي الخنا

على المحتل في كافة المجاالت .وتنتهج الحملة األساليب الحضارية السلمية القانونية إلبقاء هذا
المطلب حياع ،مع مراعاة القوانين المحلية ذات االختصا

.

موقع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج2018/10/30 ،

 .30هدوء في مخيم المية ومية والمدارس فتحت أبوابها في صيدا والجوار
وطنية – صيدا :أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية لإلعالم" إيمان سالمة ،أن الهدوء يسود مخيم المية
ومية ،بعد نجاز الجهود واالتصاالت التي جرت لبنانيا وفلسطينيا على اعلى المستويات ،ال سيما
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بعد االتفا الذي تم التوصل إليه بعد هر أمس األحد والذي تضمن :نشر قوة فصل من الجبهتين
"الديمقراطية الشعبية" و"حركة الجهاد اإلسالمي" لمراقبة تثبيت وقف النار والبدء بإزالة الم اهر
المسلحة وادخال المواد التموينية إلى من بقي من أهالي المخيم في الداخل.

وفتحت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في صيدا وشرقها ،وكذلك مختلف المدارس التابعة لوكالة

األونروا ،بناء على قرار من مديرها في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب.

الوكالة الوطنية لإلعالم ،بيروت2018/10/29 ،

 .31المستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في الخليل
وكاالت :هاجمت مجموعة من المستوطنين قاطفي الزيتون في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي
الضفة الغربية المحتلة ،وحاولوا منعهم من قطف الزيتون في األرض المحيطة بمستوطنة "رمات يشاي"
ومعسكر االحتالل بجانب منزل عائلة أبو عيشة ،في حين اعتقل االحتالل  17فلسطينيا من الضفة

والقدس المحتلتين ،فيما شيع الفلسطينيون شهيدا ارتقى برصا

االحتالل في غزة أمس األول االثنين.

وتعود ملكية األرض المستهدفة لعائلة محمد أبو هيكل ،وتفاجأ المستوطنون بتحدي صاحب األرض
لإلجراءات العسكرية والدخول إلى أرضه برفقة نشطاء شباب ضد االستيطان ومتضامنين أجانب.
واستمرت حملة قطف الزيتون بالرغم من اعتداء المستوطنين ،بسبب إصرار األهالي والنشطاء على

الوجود وعدم ترك األرض دون حماية ،علما أن حملة قطف الزيتون انطلقت في تل الرميدة في
الخليل يوم الجمعة الماضي ،والتي ين مها تجمع شباب ضد االستيطان وبمشاركة مؤسسات دولية
لمساعدة المزارع في المناط

المستهدفة لجني ثمار شجرة الزيتون التي تعتبر رمز السالم ورمز

الصمود والرباط في األرض الفلسطينية.

الخليج ،الشارقة2018/10/31 ،

علي دون سبب
 .32مصطفى أبو ريا من جلجولية :الشرطة اإلسرائيلية اعتدت ّ
عرب  - 48ضياء حا يحيى :قال الشاب مصطفى أبو ريا ر 18عاماك من قرية جلجولية ،لر"عرب
 "48إن "عناصر من الشرطة اإلسرائيلية في جلجولية ،اعتدت علي ،نهار اليوم الثالثاء ،بالضرب
ّ
المبرز ،األمر الذي سبب لي إصابات في كافة أنحاء جسدي ُوصفت بأنها متوسطة" .وأكد أن أفراد
الشرطة اعتدوا عليه حين كان يحمل مفرقعة بيده ،حيث انهالوا عليه بالضرب المبرز ،بحسب قوله،

دون أن يعلم سبب االعتداء .وأشار إلى أنه "لو كان الحديث عن يهودي النتهى األمر بدون اعتداء،

لكن ألنني عربي اعتدوا علي دون رقيب أو حسيب" .وختم أبو ريا بالقول إنه "نقلت لتلقي العال في
ّ
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مركز طبي محلي في كفر قاسم وعولجت هناك .لن أسمن لهذا االعتداء أن يمر هكذا .سوف أتقدم
بدعوا قضائية ضد كل الشرطيين المعتدين ،وسوف أالحقهم في كل المحافل".

عرب 2018/10/30 ،48

 .33منتخب فلسطين يحصد  7مراكز أولى في البطولة العالمية للذكاء العقلي في تركيا
إسطنبول :حاز فري

فلسطين المشارك في البطولة العالمية لعبقريي الذكاء العقلي في تركيا ،على 7

مركز أولى في المستويات العشرة للبطولة العالمية لعبقري الذكاء العقلي في تركيا ،بمشاركة 200

طالب وطالبة ،من  31دولة ،واشراف طاقم متخص

من الحكام الدوليين من تسع دول.

وأقيمت البطولة تحت رعاية مدارس الفايز الدولية ،وكانت في ضيافتها الذهبية ،وتصدرت أرقام قياسية
عالمية ،حيث وصلت إلى حساب 167عملية حسابية ،تضم  800رقم ،في مدة زمنية  8دقائ .

وأشاد مدير عام مجموعة عبقري الذكاء العقلي إياد حمودة بمشاركة الوفود من كل الدول وتحديدا
دول المغرب العربي ،وفلسطين .من جهتها ،أشادت رئيسة المنتخب الفلسطيني سناء زكارنة بالنتائج
المبهرة للمنتخب ،وحصوله على األرقام القياسية على مستوا العالم ،وأهدت الفوز للرئيس محمود
عباس ،ولشهداء الوطن ،واألسرا ،قائلة :فلسطين تستح منا الكثير.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/10/30 ،

 .34الوفد المصري يغادر غزة بعد جولة محادثات مع حماس
ذكرت وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2018/10/30 ،من غزة ،أن الوفد األمني المصري غادر
قطاع غزة مساء اليوم الثالثاء ،بعد زيارة استمرت لساعات تخللها جولة محادثات جديدة مع حركة
حماس .وقالت حماس في تصرين مقتضب وصل "الرأي" ،إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية
أجرا

ه اعر محادثات مع أعضاء الوفد األمني المصري ،برئاسة اللواء أحمد عبد الخال

مسؤول

الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية في مكتبه بغزة.

وبينت الحركة أن الطرفان ناقشا خالل اللقاء الذي ضم عدداع من قيادات الحركة ،العديد من القضايا

وسبل كسر وانهاء الحصار عن سكان قطاع غزة.
المطروحة على الساحة الفلسطينيةُ ،
وزار الوفد المصري عقب اللقاء ُمجمع الشفاء الطبي لالطمئنان على حالة طفل سقط أثناء مرور
موكب الوفد في غزة.

وأضافت األخبار ،بيروت 2018/10/31 ،من غزة ،عن هاني إبراهيم ،أن وفد "المخابرات العامة"
المصري ،حمل معه تفاصيل عملية للتطبي  ،واعداع بتجاوز عقبات السلطة الفلسطينية واسرائيل
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خالل "وقت قريب" .أن مصادر في حركة "حماس" ،تقول إن "أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع
قيادة الحركة والوفد المصري هر اليوم رأمسك في مكتب إسماعيل هنية" ،مضيفاع أن النقاش كان

عن تجاوز عقبات السلطة حول المشاريع المتف عليها ،لكن النقطة األكثر عملية هو الحوار في

آلية إدخال األموال القطرية إلى القطاع.

واقترز الوفد تجاوز االعتراضات اإلسرائيلية التي تشترط أال تصل هذه األموال إلى "حماس" بإيجاد
رقابة أممية على توزيع األموال على المو فين الذين عينتهم الحركة ،لكنهم طلبوا المزيد من الوقت
إلتمام هذا الحل ،خصوصاع أن هناك قائمة منع أمني إسرائيلية على  600-400مو ف مدني يتهمهم

العدو باالنتماء إلى الجناز العسكري "كتائب القسام" ،علماع أنها األسماء ذاتها التي استُبعدت من
الدفعة المالية القطرية للمو فين بعد حرب  .2014ويشار هنا إلى أن رواتب العسكريين رالداخليةك
ستتكفل "حماس" بصرفها خالل شهور منحة الدوحة .كذلك ،نقل الوفد موافقة إسرائيلية على
مشروعات إنسانية "حرص عا على منع االنفجار" ،علماع أن حماس ترا أن الضغط الميداني خالل
األسبوع الماضي رسخ لدا المصريين قناعة بضرورة تجاوز السلطة في شأن غزة.

 .35الجماعة اإلسالمية في لبنان :نرفض كل محاوالت التطبيع مع العدو الصهيوني
بيروت :أكدت الجماعة اإلسالمية في لبنان ،رفض أي محاولة للتطبيع مع العدو الصهيوني تحت أي
سمى .وقالت الجماعة في ٍ
بيان لها ،يوم الثالثاء ،تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة
رف أو ُم ّ
منه :إن استقبال بعض الحكومات العربية لقادة الكيان الصهيوني أو ألشخا فيه يرمزون إليه ،هو
تن ّكر كبير لتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ،ومحاولة مكشوفة لجعل هذا الكيان كياناع

طبيعياع بين كيانات المنطقة ،فضالع عن كون ذلك محاولة الستبدال وتغيير األولويات في الصراع القائم.

وأشارت إلى الزيارات التي نفذها مسؤولون صهاينة إلى بعض دول الخليج العربي ،واستقبالهم هناك

استقباالع ال يعكس حقيقة الموقف العربي التاريخي من كيان االحتالل ،منبهة إلى أن الزيارات جاءت

تشنها طائرات العدو الصهيوني على قطاع غزة وتغتال فيها ثالثة
بالتزامن مع الغارات التي كانت ّ
الندية ،في مشهد يعكس حجم التطبيع الذي وصلت إليه
أطفال أبرياء ،غير آبهة بأجسادهم الطرّية ّ
حكومات تلك الدول في تعاملها مع كيان االحتالل.

الحية فيها إلى
ودعت الشعوب العربية ومفكريها ،ومثقفيها ،والقوا السياسية ،والنقابية ،والطالبية ،و ّ
رفض محاوالت التطبيع ،والعمل على إسقاطها ،وتأكيد خيار مواجهة العدو الصهيوني صفّاع واحدعا،
حتى استعادة الحقو وطرد االحتالل .وقالت" :سنبقى في الجماعة اإلسالمية في لبنان أوفياء
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لفلسطين ،وللدم العربي واإلسالمي الذي سقط على طري

تحريرها ،وبالمرصاد لكل محاولة تريد

شرعنة كيان االحتالل في المنطقة ،ومعنا في كل ذلك األحرار".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/30 ،

 .36الرياشي :الجيش وحده يجب أن يحتكر السالح على األراضي اللبنانية

بيروت :أكد وزير اإلعالم في حكومة تصريف األعمال ،ملحم الرياشي ،أنه "من غير المقبول

استخدام السالز في غير وجهته ،وأن جميع من هم على األراضي اللبنانية يجب أن يكونوا تحت
سقف القانون" ،وعلى أن يكون السالز "حص اعر بيد الجيش اللبناني".

كالم الرياشي جاء خالل زيارته بلدة المية ومية في شر صيدا ،يرافقه وفد من "القوات اللبنانية"،

تضامنا مع أهالي البلدة ،في ل ما تعرضت له من اعتداءات وتساقط للقذائف والرصا

عليها،

وتضرر ممتلكات المواطنين فيها ،جراء المعارك المتكررة في مخيم المية ومية لالجئين الفلسطينيين.

وتحدث الرياشي أمام فاعليات البلدة قائال" :من غير المقبول أن يترك أهالي المية ومية بيوتهم ،ومن

غير المقبول أال يأتي إلى و ازرة العدل وزير يأمر بإخالء المساكن التي هي ملك لألهالي ،ومن غير

المقبول أبدا أن المخيم الذي يسكنه إخواننا الفلسطينيون المهجرون من بلدهم ،والموجودون في المية

ومية ،يستعمل السالز في غير محله ،وأن يكون هناك سالز خار الدولة وخار الشرعية".

وردا على سؤال عن إمكان وجود قرار سياسي بجمع السالز ودخول الجيش إلى المخيم ،قال الرياشي:
"أنا مع نزع السالز على كل األراضي اللبنانية من أي فصيل وأي تن يم .الجيش وحده يجب أن

يحتكر السالز على األراضي اللبنانية ،مع كل القوا الشرعية ،وليس أي أحد آخر .نحن ليس لدينا أي

أمر ضد الفلسطينيين في المخيم ،الذين يتعرضون مثلهم مثل أهلنا للقصف والترهيب والخوف .ما
يهمنا هو أن يستتب األمن ويتوقف القصف ،والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون".

الشرق األوسط ،لندن2018/10/31 ،

" .37الكتائب اللبنانية" :إلعالن مخيم المية ومية منطقة عسكرية
حذر حزب "الكتائب اللبنانية" ،في بيان صادر عن مكتبه السياسي "من التداعيات الكارثية لالقتتال

الفلسطيني– الفلسطيني المتكرر في مخيم المية ومية ،وما يسببه ألبناء البلدة وقرا شر صيدا ،من

أضرار ونزوز ومعاناة وترويع وتهديد النت ام حياتهم وأعمالهم" .ودعا الحزب "إلى إعالن مخيم المية
ومية منطقة عسكرية بما يطل يد الجيش اللبناني في نزع كل مسببات االقتتال ،ورفد األهالي بمقدار
عال من الطمأنينة تجعلهم صامدين في أرضهم ،بدل وضعهم على سكة التهجير مرة ثانية".

الحياة ،لندن2018/10/31 ،

التاريخ :األربعاء 2018/10/31

العدد4776 :

ص 24

 .38أبناء الجوالن المحتل يرفضون االنتخابات البلدية اإلسرائيلية
حيفا  -ناهد درباس :اندلعت مواجهات بين الشرطة اإلسرائيلية والمت اهرين من أبناء الجوالن
السوري المحتل ،في قرية مجدل شمس ،بعد أن حاصر المت اهرون مدخل المدرسة الثانوية التي
تضم مقر االنتخابات للمجلس البلدي ،رافضين إجراء انتخابات للحكم المحلي ،والتي فرضها عليهم
االحتالل اإلسرائيلي ألول مرة منذ احتالل الجوالن عام .1967
وتوجه المت اهرون ،منذ ساعات صباز يوم الثالثاء ،إلى مدخل المدرسة في قرية مجدل شمس،

وقاموا بحصارها لعدم السماز بإجراء انتخابات السلطات المحلية التي فرضها عليهم االحتالل .ورفع
المعتصمون األعالم السورية ،وهتفوا ضد االنتخابات ،ورددوا شعارات مناهضة لالنتخابات واالحتالل.
وأصدر المجلس الديني األعلى لقرا الجوالن قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشن
لالنتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.
ويشهد الحراك الشبابي في الجوالن السوري نشاطات احتجاجية منذ أسابيع رفضاع لالنتخابات،

وسيواصل تجمع الحراك الشعبي والشبابي نشاطه خالل ساعات اليوم ،بتن يم ت اهرات ووقفات

احتجاجية قبالة المقرات االنتخابية وصنادي االقتراع ،ورفضاع للمشاركة في عملية التصويت.

ونجن الحراك في إلغاء االنتخابات في بلدة مسعدة ،بسبب انسحاب جميع المرشحين .وبقي هناك

مرشن واحد في قرية بقعاتا حتى ا ن ،وكذلك مرشحان في قرية عين قينيا وثالثة مرشحين في قرية
مجدل شمس .وفرضت إسرائيل الهويات اإلسرائيلية على أهالي الجوالن سنة .1982

العربي الجديد ،لندن2018/10/30 ،

" .39ألسكو" تدعم ملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان بالقدس
القاهرة :أعلنت المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" ،الثالثاء ،دعمها لملكية الكنيسة
المصرية لدير السلطان في القدس ،رافضة ق اررات إسرائيل في هذا الصدد ،وداعية لمساندة الكنيسة
المصرية في أزمة الدير .وقالت المن مة في بيان ،وصل وكالة األناضول ،إنها تعرب عن "مساندتها
للكنيسة القبطية المصرية في الدفاع عن الحقو والممتلكات في األراضي المقدسة وخاصة دير
السلطان القبطي الذي هو ملك للكنيسة القبطية كما تدل عليه المستندات بما في ذلك قرار محكمة

سلطات االحتالل اإلسرائيلية عام 1971م" .وأوضحت المن مة أنها "تتابع بقل

بالغ التطورات

الخطيرة التي تشهدها قضية دير السلطان القبطي في القدس الذي تملكه الكنيسة القبطية" .وأشارت
إلى أن الدير "يمثل رم از لوحدة األمة العربية بمسيحييها ومسلميها ضد الغزاة والمحتلين".

وكالة األناضول لألنباء2018/10/30 ،
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 .40رئيس وزراء أستراليا السابق يح ّذر من نقل سفارة بالده إلى القدس

كانبي ار  -األناضول :ح ّذر رئيس الروزراء األسرترالي السراب مرالكولم تيرنبرول ،خلفره سركوت موريسرون،
من أن االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لر"إسرائيل" سيهدد عالقة بالده مع جارتها إندونيسيا.

جراء ذلرك فري تصرريحات صرحافية أدلرى بهررا "تيرنوبرل" ،الثالثراء ،مخاطبراع "موريسررون" ،الرذي أطراز برره
من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في أغسطس /آب الماضي .وترأتي تصرريحات تيرنوبرل ،عقرب لقراء

جمعه مع الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو ،في مؤتمر عالمي.
وقال تيرنبول إن ويدودو أعرب له عن "قلقه الخطير" إ ازء نية أستراليا نقل سفارتها لردا "إسررائيل" مرن
تل أبيب إلى القدس .وأضاف" :ال يوجد شك في أن الخطوة لو تمت ،ستقابل برد فعل سلبي جرداع فري
إندونيسيا ،فهي على أي حال أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم".

القدس العربي ،لندن2018/10/30 ،

" .41ذا ماركر" :هل "إسرائيل" و ارء هجمات  11سبتمبر
أ ه ررر تقري ررر عب ررري أن ا الف م ررن منش ررورات وص ررور "إنس ررتغرام" ت ررتهم "إسر ررائيل" بأنه ررا وراء أح ررداث
الحادي عشر من سبتمبر /أيلول  .2001وأكد الموقرع اإللكترونري اإلسررائيلي "ذا مراركر" ،يروم الثالثراء
 ،2018/10/30أن منشر ررورات "معر رراداة السر ررامية" قر ررد ت ازير رردت ،بشر رركل كبير ررر ،علر ررى شر رربكات التواصر ررل
االجتمرراعي المختلفررة .حيررث ُنشررر علررى موقررع "انسررتغرام" للصررور ،منررذ وقرروع عمليررة إطررال النررار الترري
اس ررتهدفت الكن رريس اإلسر ررائيلي "ش ررجرة الحي رراة" ،ف رري الوالي ررات المتح رردة األمريكي ررة ،األس رربوع الماض رري،
 11,696منشور وصورة تتهم "إسرائيل" بوقوفها خلف أحداث  11سبتمبر.

ونقلررت الصررحيفة العبريررة علررى لسرران مرردير األبحرراث فرري مركررز الصررحف اإللكترونيررة ،التررابع لجامعررة
كولمبيررا األمريكيررة ،جونترران ألبريررت ،أن شرربكات التواصررل االجتمرراعي تشررجع الجميررع علررى التح رريض

ضد اليهود والسامية ،داعياع إلى إيجاد عال لهذه المشركلة ا خرذة بالتنرامي والت ازيرد .وأفرادت الصرحيفة
العبرية بأنه عند البحث عن كلمة "يهود" في دوائر البحث ،ستجد أنهم وراء أحداث سبتمبر .2001

موقع سبوتنيك2018/10/30 ،

 .42هل هناك نفوذ فلسطيني في الواليات المتحدة؟
نيويورك  -ابتسام عازم :هل هناك نفوذ فلسطيني سياسي في الواليات المتحدة حالياع؟ واذا افترضنا

أنه موجود فهل ن لمه إذا ما قارّناه بنفوذ اللوبي الصهيوني؟ وما هو تاريخ هذا النفوذ ومدا تطوره
من األجيال األولى من موجات المهاجرين إلى جيل األوالد واألحفاد الذين ولدوا في الشتات؟
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تقدر أعداد الفلسطينيين في الواليات المتحدة بأكثر من  400ألف فلسطيني ،بحسب من مات محلية.
وقد نمت الجالية الفلسطينية نموا كبي ار في العقود األخيرة ،وخاصة بعد األحداث المفصلية ،مثل
احتالل بقية فلسطين عام  ،1967واندالع الحرب األهلية اللبنانية ،ومن ثم االنتفاضة األولى.
مرآة الوضع في فلسطين ودول اللجوء
يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتغرز بوالية نيوجيرزي ،الدكتور عبد الحميد صيام ،في
مقابلة لر "العربي الجديد" في نيويورك إلى أن الجيل األول من المهاجرين جلب معه كل التعقيدات
وانتماءات الفصائل الفلسطينية وشكل واقعه في الواليات المتحدة بمثابة مرآه تعكس ما يحدث عموما
في الحالة الفلسطينية في فلسطين ودول اللجوء العربية .وصيام هو كذلك من تلك األجيال ،فقد ولد
في قرية مخماس بالقرب من القدس ،وانتقل إلى الواليات المتحدة ودرس وحصل على الدكتوراه في

العلوم السياسية من جامعة نيويورك .وكان ناشطاع وله دور ريادي ومؤسس في مجال العمل السياسي

واالجتما عي في الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة .ويؤكد صيام أنه وفي تلك الفترة ،أي في
السبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي ،كان هناك قدر كبير من التنسي وتوجه عام بأن
من مة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .وكان للفصائل الرئيسية
الثالثة ،حركة فتن ،والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ،وتوجهاتها حضور على الساحة بين أبناء

الجاليات الفلسطينية في أمريكا الشمالية عموما .ويؤكد صيام أن وجود التيار اإلسالمي كان عموما

ضعيفا على الساحة السياسية ولم يأخذ زخمه وانتشاره إال بعد تأسيس حركة "حماس" في نهاية
الثمانينيات .وعلى الرغم من تأسيس العديد من المجالس والمؤسسات التي لعبت دو ار قويا في حشد
الم اهرات وناضلت على الساحة السياسية إال أنها كانت رهينة االنقسامات السياسية في فلسطين
وشتاتها .ويشير صيام في هذا السيا  ،على سبيل المثال ال الحصر ،إلى تأسيس "المجلس

الفلسطيني ألمريكا الشمالية"  ،PCNA 1979الذي كان صيام من مؤسسيه ولعبت الفصائل
الفلسطينية وشخصيات فلسطينية معروفة كإدوارد سعيد وسمين فرصون دو اعر مهماع في ذلك .وبدأ

التجمع يثبت أقدامه كمجلس يمثل الفلسطينيين ويجمعهم تحت م لته إلى عام  1983عندما حدث
االنشقا

داخل حركة فتن ،والذي انعكس على المجلس الذي انهار بعده .وتكررت المعادلة في

تجارب أخرا ،كاتحاد الطالب واتحاد المرأة ،بسيناريوهات مختلفة انتهت إلى نفس النتيجة .ويشير

صيام إلى أن االنعكاس لم يكن دائما سلبيا ،بالضرورة ،فعندما اندلعت االنتفاضة األولى اتحد
فلسطينيو أمريكا الشمالية خلفها على اختالف انتماءاتهم السياسية وأصبن النشاط السياسي أكثر
إيجابية وكانت اللحمة والم اهرات بشكل دائم.
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أوسلو والتيارات اإلسالمية ،والجمعيات المحلية
لكن اتفا أوسلو جاء في عام  1993ليكون القشة التي قصمت هر البعير ،فبدأ العمل السياسي
والتن يم يتآكل .كما بدأت التيارات اإلسالمية ،وبعد تأسيس حركة حماس ،تزداد قوة على حساب
التيارات الحزبية السائدة التي كانت مسيطرة إلى حينه وهو ما يعكس كذلك تطورات الوضع على

األرض الفلسطينية .ويشير صيام إلى نوع إضافي من التن يم بدأ يبرز بين أبناء الجاليات
الفلسطينية في أمريكا الشمالية وهي تجمعات أو جمعيات كثيرة تؤسس باسم المدن والقرا األم ،ومن
بينها جمعية رام هللا ،وهي ربما االستثناء ،حيث إن جذورها التاريخية تعود إلى الخمسينيات من القرن
الماضي .ومثلها جمعية "أبناء الخليل" و"غزة الثقافية" وغيرها الكثير .ويقول إنه كان واحداع من الذين

عارضوا تشكيلها في البداية ،لكنه اكتشف الحقا أهميتها وكيف يمكن االستفادة منها .إذ إن الكثير

من هذه الجمعيات تدعم وتمول منحاع للطالب الجامعيين وبعثات طالبية وتبني المستشفيات

والمدارس وتساعد العائالت الفقيرة ،إضافة إلى مشاريع أخرا ،في الوطن األم وبين أبناء الجالية في

الواليات المتحد مما يضمن استمرار التواصل بين األجيال في الداخل وفي الشتات.
أجيال جديدة وأساليب عمل مختلفة
يرا صيام أن أجيال الفلسطينيين الذين ولدوا في الواليات المتحدة تمكنت من تخطي عقد األجيال
التي هاجرت إليها .كما أنها تعمل بطر وأساليب مختلفة ومن داخل المجتمع األمريكي ،محاولة

االبتعاد عن االنقسامات الفصائلية .في الوقت ذاته يقول إنه ال يمكن االستهانة بمنجزات األجيال
األولى وما حققته على الرغم من محاربة اللوبي الصهيوني واليمين لها بشراسة وبأساليب التخويف

والمالحقة ورصد األموال الطائلة لمحاربتهم .ويؤكد الحقوقي حاتم أبو دية ،وهو عضو لجنة التنسي
الوطنية في شبكة الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة ،أن لدا بعض الجاليات العربية رمثال في
جنوب شر ميشيغانك مستوا معينا من القوة السياسية .ويضيف في حديث لر "العربي الجديد" "
لكنني ال أتف

مع القول إن عدم وجود نفوذ سياسي قوي للجاليات الفلسطينية والعربية هو أمر

مفاجئ .من المهم أن نفهم السياسة في الواليات المتحدة لنفهم لماذا ال يمكن للفلسطينيين أن يؤثروا
على واشنطن مثلما يفعل الصهاينة .وأنا ال أتحدث عن هذا في سيا إدارة الرئيس دونالد ترامب.
السبب وراء عدم حصولنا على قوة سياسية رتقليديةك في هذا البلد يعود للعالقة التاريخية بين الواليات
المتحدة واسرائيل" .ويشير إلى إنه "لدا الكثير من الفلسطينيين التحليل الصائب لهذه العالقة .فهم
يعتقدون بأن إسرائيل والصهاينة في الواليات المتحدة رسواء كانوا أمريكان يهود أم غير يهودك
يسيطرون على السياسة الخارجية ،بما في ذلك ما يخ
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التحليل ال ين ر إلى أكثر من مئة عام من اإلمبريالية األمريكية وال إلى حقيقة أن إسرائيل تلعب دو اعر

محدداع ومهماع بالنسبة للواليات المتحدة".

ويضيف أبو دية "إسرائيل هي دولة وكيلة للواليات المتحدة وتنفذ سياستها في المنطقة وتؤمن استم اررية

هيمنتها على العالم العربي والشر األوسط عموماع .تحصل إسرائيل على دعم مادي وعسكري وسياسي

ودبلوماسي ثابت من الواليات المتحدة لكي تقمع نضال الشعوب العربية للحرية وتقرير المصير.
ويتمثل هذا بوضوز تام في استمرار إسرائيل باحتالل واستعمار فلسطين وأراض عربية أخرا" .ويرا
كذلك أن الواليات المتحدة تحتا إسرائيل لكي تلعب الدور الذي تلعبه في الشر األوسط ،ولهذا فلن

يسمن الكونغرس أو السلطة التنفيذية للفلسطينيين أو العرب في الواليات المتحدة بأن يغيروا ميزان
القوا قيد أنملة .اإلمبريالية األمريكية تعيش على استغالل موارد وعمل الشعوب المضطهدة في كل

العالم ،ومن ضمنها بالذات الشعوب العربية .لذلك ال بد أن ت ل إسرائيل رقيبها".
ولهذا يطرز أبو دية وغيره من النشطاء الفلسطينيين رؤية مختلفة فيقول "على الرغم من تقديرنا
لجهود هؤالء الذين يريدون تأسيس رقوة سياسيةك في الواليات المتحدة ،يجب أن ندرك أن هذا العمل
محدود وتواجهه مصاعب بنيوية .بدالع من هذا ،فإن شبكة الجالية الفلسطينية تركز على التن يم

باالشتراك مع الجاليات المضطهدة األخرا إلضعاف اإلمبريالية األمريكية على مستوا القاعدة

التحرر للسود
الشعبية ،في "جوف الوحش" كما يقال .ولذلك فنحن نتحالف وندعم حركة
ّ
وللمكسيكيين ،حقو المهاجرين ،سيادة السكان األصليين ،حقو النساء وحقو العمال وحركات
أخرا تنادي بالعدالة االجتماعية في الواليات المتحدة".
ويختم أبو دية قائالع "كلما نجحت هذه الحركات هنا ،كلما ضعفت اإلمبريالية األمريكية .والتن يم والعمل

إلضعافها وهزيمتها هو مسؤوليتنا من أجل دعم تحرير فلسطين .هذا هو ما يجب أن يكون عليه دورنا،

بدالع من أن نحاول التأثير على الكونغرس أو مكتب الرئيس فقط لكي يتوقفوا عن دعم إسرائيل".

العربي الجديد ،لندن2018/10/28 ،

 .43أين وصلت مسيرات العودة؟
د .فايز أبو شمالة
اللهفة اإلسرائيلية للتخل

من مسيرات العودة ال تقف عند حدود إرسال الوفود األجنبية الستجالء

موقف المقاومة من التهدئة ،وال تقف عند حدود الموافقة على دخول الوقود القطري ،والتوبة عن
إغال

المعابر كعقاب أثبت فشله ،بل تتجلى اللهفة اإلسرائيلية للتخل

من مسيرات العودة من

خالل العنف واإلرهاب اللذين يمارسهما جيش الغزاة ،ومن خالل االستعراض العسكري بالدبابات
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والقبة الحديدية ،ومن خالل الزيارات الميدانية للقيادة السياسية لمستوطني غالف غزة ،لطمأنتهم،
وتأكيد تواصل جلسات المجلس الوزاري المصغر التي تجاوزت المألوف بشأن غزة.
مسيرات العودة التي يتجاهلها المجلس المركزي الفلسطيني ،وتجاهلها من قبل المجلس الثوري لحركة

فتن ،تشكل حالة إرباك للجيش الصهيوني ،وتشكل حالة قل لحياة المستوطنين في غالف غزة ،وهي
األخطر على الوجود الصهيوني الحالم بعالقة قوية مع الدول العربية ،وذلك ألنها تختر ثالثة
حصون إسرائيلية قامت عليها ن رية التفو اإلسرائيلي:
األول :مسيرات العودة ضربت نهج أوسلو في مقتل ،حيث فجرت مسيرات العودة طاقة الشعب
الفلسطيني ،وأثبتت فشل ن رية التفو

اإلسرائيلي .لقد نجحت مسيرات العودة في نشر ثقافة

المقاومة ،وزرعت من خالل المواجهة الجرأة والشجاعة والتحدي في عقل جيل فلسطيني جديد استعاد

شخصيته ،وثقته بقدراته.
الثاني :إعجاب شباب الضفة الغربية ببطوالت إخوانهم شباب غزة ،وبالتالي فإن محاكاة البطولة جزء
من الثقافة الفلسطينية ،وامكان انتقال مسيرات العودة من غزة إلى الضفة هو الخطر الذي يحر
الصهاينة على تفاديه ،وهذا هو مقتل االستيطان.
الثالث :بطوالت شباب غزة ترسل إشارات رعب لجيل إسرائيلي يشعر بالرعب أمام بطوالت شباب
غزة الذين يقتحمون سيا الموت ،ويصرون على الحياة .إن استمرار هذه الحالة بإبراز مفاتن القوة
الفلسطينية سيحطم روز التواف والثقة بالنفس التي عملت الدولة اإلسرائيلية على غرسها في عقل
اليهودي الجديد ،وهذا ما ال تتمناه القيادة اإلسرائيلية.
بقي أن نشير إلى أن مسيرات العودة تعطي ثمارها بشكل تراكمي ،ومخطئ من ي ن أن مسيرات

حصد لمرة واحدة .على العكس من ذلك ،مسيرات العودة ستعطي ثمارها في
سي َ
العودة محصول قمن ُ
كل المواسم ،وباألشكال كافة ،والمطلوب من الشعب والقيادة المزيد من الصبر والثبات ،ومواصلة
المشوار مع مزيد من اإلبداع ،في تطوير أشكال المواجهة السلمية.

فلسطين أون الين2018/10/30 ،

 .44ما بعد المجلس المركزي؟
هاني المصري
أتابع اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي منذ عشرات السنين ،ولم تكن الصورة غامضة وال
النتائج غير معروفة لما يمكن أن يتمخض عنها كما هي عليه ا ن ،وذلك ما لمسته وغيري من
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خالل ما قاله قادة في حركة فتن ومن مة التحرير وأعضاء بارزون مفترض أنهم مشاركون في
القيادة واتخاذ الق اررات.
فمنهم من قال بصراحة وتواضع زائف أو حقيقي ،ال أعرف ماذا سيصدر عن االجتماع! ومنهم من

قال إن رأيه أو أوحى بأن المجلس سيكتفي بإصدار قرار بمتابعة تنفيذ ما سب أن قرره المجلسان
الوطني والمركزي في اجتماعاتهما السابقة .ولعل االقتراز المقدم من قيادي بارز في جلسة النصاب
باالكتفاء بمناقشة بند واحد بدالع من جدول األعمال ،وهو وضع خطة لتنفيذ الق اررات السابقة ،يوضن

أن االجتماع ال يحمل جديداع وال مخرجاع من حالة التوهان المستمرة.

وي هر الغموض على أشده من خالل تباين التوقعات حول النتائج ،فهناك من قال إن "فتن" واللجنة

التنفيذية لستا في وارد حل المجلس التشريعي واتخاذ إجراءات جديدة ضد قطاع غزة .ومنهم من قال
سيحل وا ّن هناك
إن الرواتب التي تصرف سترتفع إلى  ،%70ومنهم من قال ّ
إن المجلس التشريعي ُ
عقوبات جديدة رعفواع إجراءاتك ستتخذ ،وهذا ما يمكن أن يستشف من خطاب الرئيس محمود عباس
في الجلستين العلنية والسرية ،فقال إن هناك ق اررات ستتخذ بخصو

الواليات المتحدة واسرائيل

وحركة حماس ،وأن موضوع األخيرة انتهى ،وأنها تستفيد من الجباية وفرو األسعار ،وتنفذ الدولة
ذات الحدود المؤقتة.
ومنهم على العكس كرر ما أكده الرئيس م ار اعر وتك ار اعر ،بأن على "حماس" أن تشيل كل شيء ،أو

تدعنا نشيل كل شيء".

وهناك من صرز لصحيفة "الحياة اللندنية" ،بأن المجلس المركزي سيفوض الرئيس بمتابعة تنفيذ
الق اررات ،في المقابل هناك من رد عليه بأن الرئيس بصفته رئيساع للجنة التنفيذية مفوض أصالع وليس

بحاجة إلى تفويض جديد ،في حين أن المطروز هذه المرة األخذ باالقتراز الذي قدمه الرئيس بتشكيل

لجنة من تنفيذية المن مة ومركزية "فتن " والحكومة وشخصيات مستقلة وتفويضها بوضع خطة لتنفيذ
الق اررات المتخذة سابق عا ،أي تكرار ل اهرة اإلحالة لتنفيذ الق اررات المستمرة منذ سنوات عدة عندما اتخذ
المجلس المركزي ق اررات في آذار  ،2015التي أحيل تنفيذها إلى لجان سياسية ،أو للجنة التنفيذية،
أو إلى لجنة منبثقة عنها ،ثم إلى المجلس الوطني ،ثم إلى المجلس المركزي مرة ثانية وثالثة.

وهكذا ما يعكس عدم وجود نية لتنفيذها ،وبدالع من مصارحة أعضاء المجلس المركزي والشعب

باألسباب التي تحول دون كذلك ،وضرورة تغييرها أو كيفية توفير القدرة لتنفيذها ،يتم االستمرار في

هذه الدوامة من اإلحاالت التي ال تنتهي.
األمر المؤكد أنه من دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ال يمكن خوض معركة مفتوحة مع إسرائيل
والواليات المتحدة ،التي ستندلع إذا ُنفذت هذه الق اررات ،واذا فُتحت ال يمكن في أوضاع االنقسام
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والتوهان االنتصار فيها .وهذا كان يوجب إعطاء األولوية إلنجاز الوحدة وتوفير متطلباتها ،بما في
ذلك البحث في األسباب التي أدت إلى عدم مشاركة فصائل وشخصيات أساسية في المن مة ،وعدم
النجاز في التوصل إلى اتفا لضم فصائل أساسية بقيت خار المن مة.
إن مقاطعة المجلس لها أسباب كثيرة يجب التوقف عندها ،أوردها المقاطعون ويمكن تلخيصها بما

يأتي:

استمرار سياسة التفرد واالستفراد ،وازديادها تعقيداع ،لدرجة تحويل المؤسسات الشرعية التقريرية إلى

هيئات استشارية واغراقها بالموالين والمحسوبين ،وفتن عضويتها كما هر بضم عضوين للمجلس
المركزي قبيل اجتماعه الحالي بعيداع عن اعتماد أسس موضوعية للتمثيل.
عدم تنفيذ الكثير من الق اررات الجوهرية المتخذة سابقاع.

عدم االلتزام بالتقليد المتبع منذ تأسيس المن مة بإجراء مشاورات جدية تسب االجتماعات المصيرية
تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية.

استمرار اإلجراءات العقابية على قطاع غزة ،والتهديد بفرض إجراءات جديدة من شأنها القضاء على
أي فر

لتحقي الوحدة.

أن الجميع عليه أن يكون ملحقاع بقيادة الرئيس،
وضع شروط تعجيزية إلنجاز الوحدة ،ما يدل على ّ
أو لتذهب غزة إلى الجحيم ،حتى إلى تطبي خطة الفصل بين الضفة والقطاع.

استمرار اعتماد السياسة االنت ارية التي تراهن على إمكانية استئناف ما يسمى عملية السالم التي

ماتت منذ زمن بعيد كما ي هر في طرز رؤية الرئيس أمام مجلس األمن في شباط  ،2018وتشجيع
العمانية ،فضالع عن اإلغ ار
الوساطات الفرنسية والروسية و ُ
اختالفهم ،وتأكيد االلتزام بالمفاوضات وكأنها هدف بحد ذاته.

في اللقاءات مع اإلسرائيليين على

عدم تو يف المشاركة للتغطية على استمرار هذا الوضع البائس ،أو اتخاذ ق اررات جديدة تزيده بؤس عا،

أو البقاء من دون ق اررات واستمرار حالة االنت ارية القاتلة.

طبعاع ،هناك أسباب تستدعي المشاركة ،أهمها :الحفا على وحدة ما تبقى من مؤسسات المن مة،
والبناء على الموقف الرافض لصفقة القرن ،الذي أكده الرئيس بوضوز أمام المركزي.

تأسيساع على ما سب  ،فإن األمر الحاسم يبقى ليس المقاطعة رغم األسباب الوجيهة التي تستوجبها،
وليس المشاركة رغم األسباب الضعيفة التي تستدعيها ،وانما كيف أن تكون المشاركة أو المقاطعة

فاعلة في سيا جهد حقيقي للضغط المتراكم على طرفي االنقسام إلجبارهما على االستجابة إلرادة
الشعب ،ووقف دوامة التدمير الذاتي الجهنمية التي تهدد باإلطاحة بكل شيء.
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في هذا السيا  ،ال يكفي مطالبة الرئيس بتشكيل محكمة للبت في النزاعات بين الفصائل ،وانما
المطلوب الغو
ومجاالت جديدة.

عميقاع في أسباب وجذور االنقسام الذي ينتشر ويهدد باالنتشار إلى مواقع

انتقاد سياسة الرئيس عباس وحركة فتن ضروري جداع ،ألن الرئيس يجمع بين يديه كل السلطات

والصالحيات واإلمكانيات ،التي تجمع بصورة لم يسب لها مثيل جراء االنقسام وتداعياته ،وجراء عدم

مواجهة التفرد واالستئثار.
هذا االنتقاد ال يعفي "حماس" من المسؤولية ،فهي تعطي األولوية الستمرار سيطرتها االنفرادية على
غزة على أي شيء آخر ،وما يعطيها ذلك من مزايا سياسية ومالية ،وقدرة على التنازع على الشرعية

والتمثيل ،وتتعامل مع الوحدة كخيار من ضمن الخيارات وليس كأولوية ،لذلك تفضل الوصول إلى
التهدئة المنفردة قبل المصالحة ،وتهدد باستخدام الصواريخ والمسيرات لضمان تدف الوقود واألموال
القطرية ،وتعطي لمسألة رواتب مو فيها أهمية أكثر مما تستح  ،ما يشي بأنها تبحث عن
محاصصة بينها وبين "فتن" ،وليس بناء مؤسسات وطنية تمثل الجميع على أسس موضوعية
ومشاركة حقيقية كاملة.
الخالصة أن االنقسام يتواصل ويتسع ويمتد إلى داخل المن مة ،ومرشن للتعم والتحول إلى انفصال،
خصوصعا في

ل عدم تبلور تيار ثالث ،ألن القوا والمؤسسات والشخصيات المفترض أن تشكله

وعقدت في األشهر األخيرة اجتماعات لتشكيله ال تزال مترددة وتسير ببطء السلحفاة ،وكأن لديها الوقت

الكافي ،ما يعكس ضعف الوعي واإلرادة واستمرار تأثير أوهام ومراهنات ومصالن فئوية وشخصية.
كان بمقدور هذه القوا أن تسب المجلس المركزي بعقد مؤتمر يشارك فيه ا الف ،ممن يتفقون على

تصور شامل بعيداع عن طرفي االنقسام ،يتضمن رؤية شاملة لجذور المأز الحالي وأسبابه ،وكيفية

تجاوزه ،ووضع خارطة طري تحدد المسؤوليات على كل طرف بالدقة والتفصيل ،وا ليات والخطط الكفيلة
باستعادة الوحدة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية ،وتو يف الفر

المتاحة.

ولكنها أضاعت الوقت في اجتماعات ال تنتهي وخالفات حول تفاصيل ،وحول تضخيم خطورة
المشاركة أو المقاطعة الجتماعات المركزي ،مع أن األمر الحاسم هو االتفا على الرؤية والخطوات
واضحة المعالم بعيداع عن دائرة هذا الطرف أو ذاك ،التي يجب أن تطرز بعد ذلك على طرفي
االنقسام ،والتعامل مع كل واحد منها وف تجاوبه معها.

القضية في خطر والوقت من دم والتاريخ ال يرحم ،والن ام السياسي بمختلف مؤسساته ومكوناته
يتآكل وينهار ،والهوة بينه وبين الشعب واسعة منذ زمن حتى قبل المقاطعة للمجلسين الوطني
والمركزي ،وتتسع ،ومرشحة للمزيد من االتساع.
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كما أن التفرد واالستئثار يصبن أكثر وأكثر هو سيد الموقف ،إذ لم يعد مهماع ما هي الق اررات التي

تتخذ ما دامت ال تنفذ أو تنفذ بصورة انتقائية ،ما يحول المجلس المركزي وبقية المؤسسات وكأنها منب اعر

أو مؤتم اعر أو مرك اعز لألبحاث والحوار ،كما الح نا من خالل دعوة الرئيس للمقاطعين للمشاركة واإلداء

بدلوهم ،في حين أن المطلوب التعامل مع هذه المؤسسات كمؤسسات قيادية تقريرية ،تقوم بالتقييم

والمحاسبة واستخال

الدروس والعبر ،واقرار السياسات واتخاذ الق اررات ،وتوفير متطلبات تنفيذها.

أصبحت حتى اللجنة التنفيذية صاحبة أعلى سلطة لجنة استشارية ،بدليل أن الرئيس ال يحضر
مع م االجتماعات ،واذا حضر يحضر لمدة قصيرة غالباع ما تكون نصف ساعة ،وفي غيابه يفقد

االجتماع سلطته التقريرية ويصبن استشارياع ،وتنقل التوصيات له ليقر تنفيذ ما يراه مناسباع .فالمهم ما

يقرره الرئيس وليس ما تقرره المؤسسة ،واذا أراد الرئيس حل المجلس التشريعي ُيحل ،واذا أراد رفع
اإلجراءات عن قطاع غزة تُرفع ،واذا أراد فرض المزيد تُفرض.

إن المسؤولية عن المصير الذي وصلنا إليه تقع على الجميع ،كل بحجم سلطاته وصالحياته

وامكانياته ،فال يمكن تعويم المسؤولية بتكرار الحديث أن الكل مسؤول ،فمسؤولية الرئيس أكبر من
مسؤولية الجميع ،ومسؤولية "فتن" و"حماس" أكبر من مسؤولية بقية الفصائل والمؤسسات
واألشخا

 .وهناك مسؤولية خاصة كما أسلفنا على القوا خار طرفي االنقسام للتحرك وبلورة

تصور ووضع خارطة للتصدي للمخاطر والتحديات وتو يف الفر  ،تبدأ بإنهاء االنقسام.

الدراسات االستراتيجية2018/10/30 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

 .45مغزى نقل القنصلية األمريكية في القدس
جيمس زغبي
جائزة أكتوبر /تشرين األول  2018لإلجراءات الخطرة والبيانات الصحفية ،كانت من نصيب و ازرة
الخارجية األمريكية على بيانها الصادر في  18من ذلك الشهر.

بيان ذو أهمية أصدره وزير الخارجية األمريكي مايكل بومبيو ،معلناع فيه إغال القنصلية األمريكية
في القدس الشرقية ،ونقل و ائفها ومهماتها إلى السفارة األمريكية في القدس .وهذا هو الجزء الخطر.

أما الجزء المخادع فقد كان ادعاء الوزير بومبيو ،بأن هذا اإلجراء "ليس له أي مغزا سياسي"؛ ألنه
"مجرد إجراء لتقليل النفقات" .وجاء في بيان بومبيو أيضاع قوله" :سنواصل اتخاذ مختلف اإلجراءات
بشأن اإلعالن عن برامجنا في الضفة الغربية وغزة ،وكذلك مع الفلسطينيين في القدس ،من خالل

قسم جديد للشؤون الفلسطينية في السفارة األمريكية في القدس ..الدافع لهذا القرار ،هو جهودنا
لتحسين كفاءة وفعالية عملياتنا الدبلوماسية عبر كل أنحاء العالم .وهذا ال يؤشر إلى تغيير في
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السياسة األمريكية بشأن القدس ،أو الضفة الغربية ،أو قطاع غزة .وكما أعلنه الرئيس دونالد ترامب
في ديسمبر/كانون األول من العام الماضي ،فإن الواليات المتحدة ستواصل االمتناع عن اتخاذ أي
موقف حول مسائل الوضع النهائي ،بما فيها الحدود .والحدود المحددة للسيادة "اإلسرائيلية" في

القدس ،مرتبطة بمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين".

هذا البيان ينطوي على كثير جداع من األقوال الخاطئة ،بحيث يصعب علي تقرير من أين أبدأ
ّ
انتقاده .ولكن دعوني أبدأ بما قاله البيان من أن هذا ليس سوا مسعى لر"تحسين كفاءة وفعالية
عملياتنا الدبلوماسية"؛ إذ ال بد أن الوزير يعرف بالتأكيد أن قنصلية القدس ليست مجرد مكتب
قنصلي ،رغم أن البيان لم يشر بشيء إلى الدور التاريخي الذي كان القنصل العام األمريكي يضطلع

به ،باعتباره حلقة االتصال الرسمية بين الحكومة األمريكية والفلسطينيين في األراضي المحتلة.

وسفارة الواليات المتحدة في تل أبيب ،كانت تتعامل مع "إسرائيل" والشؤون "اإلسرائيلية" ،في حين أن
القنصلية كانت تضطلع بدور "سفارة لدا الفلسطينيين في األمر الواقع" ،حيث إنها كانت حلقة
االتصال الوحيدة مع الفلسطينيين .وا ن ،كيف يمكن للفلسطينيين أن يذهبوا إلى السفارة األمريكية
في القدس إلجراء معامالت محض قنصلية؟.

إن إغال قنصلية القدس ونقل مهماتها إلى السفارة في القدس ،هو إجراء ُي ِبلغ الفلسطينيين بأن
الواليات المتحدة لم تعد تعتبرهم شعباع متمي اعز مؤهالع للتحدث مباشرة إلى الواليات المتحدة ،وهذا ينسجم
مع سلسلة إجراءات اتخذتها الواليات المتحدة في الفترة األخيرة ،تفيد بأن الواليات المتحدة ال تعترف

بح

الفلسطينيين في تقرير المصير واقامة دولتهم الخاصة ،وتشكك حتى في شرعية الالجئين

الفلسطينيين رعبر قطع مساعداتها لوكالة أونرواك ،بينما تعترف بقانون "الدولة القومية اليهودية" الذي

تبنته "إسرائيل" حديثاع ،والذي يعتبر أن اليهود وحدهم هم الذين يتمتعون بح تقرير المصير في ما
ّ

وصفه هذا القانون بر"أرض إسرائيل".

وبتعبير آخر ،فإن ما يقوله قرار إغال

قنصلية القدس ،هو أن الواليات المتحدة ال تعترف

بالفلسطينيين كشعب منفصل ،وانما كر"جماعة أقلية" ذات أهمية ثانوية ،مقارنة مع األهمية التي
تعطيها الواليات المتحدة ل"إسرائيل".
ونتيجة لكل ذلك؛ ال يمكن تصدي

ادعاء الوزير بومبيو ،بأن نقل القنصلية "ليس له أي مغزا

سياسي ..وال يؤشر إلى تغيير في السياسة األمريكية بشأن القدس ،أو الضفة الغربية ،أو قطاع غزة".
وعلى مدا سنين ،كان مؤيدو حل الدولتين للنزاع الفلسطيني "اإلسرائيلي" ،يحذرون من أن الوضع
القائم الحالي يقترب من لح ة الالعودة .وا ن ،تؤكد اإلجراءات والق اررات األخيرة لإلدارة األمريكية
أن الوضع الحالي بلغ فعلياع ،لح ة الالعودة.
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وربما يجدر بالواليات المتحدة أالَّ تعل

على مبنى قنصليتها في القدس الفتة تقول" :القنصلية

األمريكية"؛ بل تُعلّ بدالع من ذلك الفتة تقول" :أهال بحل الدولة الواحدة"؛ ألن هذا هو الواقع على
األرض .وال بد من أن نضيف إلى ذلك أن هذه "الدولة الواحدة" تح ى بدعم الواليات المتحدة.
موقع" :لوب لوج"

الخليج ،الشارقة2018/10/31 ،

 .46خمس سنوات من الربيع اإلسرائيلي
وائل قنديل
أكثر من ثمانمائة شهيد على يد ن ام حسني مبارك ،في أحداث الحرب على ثورة يناير /كانون ثاني
 ،2011أضيف إليهم نحو ثالثة آالف شهيد في المرحلة األعنف من حرب الن ام العسكري على
بدء من يونيو /حزيران  ،2013ناهيك عن عشرات ا الف من المدفونين أحياء في زنازين عبد
الثورة ع
الفتاز السيسي ،وآالف المقتلعين من أوطانهم.
هناك ،في سورية ،أكثر من  350ألف شهيد ،وماليين المحذوفين من تعداد الوطن ،بين نازز

ٍ
شعب حلم بالديمقراطية والعدالة والحرية .وفي ليبيا ،سقط
وسجين ،سقطوا ضحايا الحرب على ثورة

عدة آالف من القتلى ضحايا تمكين الجنرال خليفة حفتر ،بدعم السيسي والقوا المعادية للربيع
العربي .وال يختلف األمر كثي اعر في اليمن ،ليصبن لدينا في المجمل مئات آالف من ضحايا حرب
األن مة على ثورات الشعوب ،تلك األن مة التي تلع األحذية طلباع للسالم الزائف والتطبيع ،بوصفه

على الدماء واألرواز ،وتعفي شعوبها من

الحجة أنها تريد الحفا
ضمانة االحتفا بالسلطة ،و ّ
مواجهة االحتالل الصهيوني ،وتصنع لهم التنمية ،وتحق لهم األمان واالستقرار.

لو قارنت بين عدد شهداء العرب ضد االحتالل الصهيوني لفلسطين واألراضي العربية وعدد
التحرر من القمع
الضحايا الذين قتلتهم الحكومات العربية ،وهي تحارب سعي الجماهير إلى
ّ
واالستبداد والفساد ،ستجد أن خسائر العرب في زمن السالم الصهيوني الزائف عشرات ،بل مئات
أضعاف مرحلة المواجهة والسعي إلى تحرير األرض واإلرادة .وبالتالي ال يمكن االعتداد أبداع بما
تلوكه ألسنة عرب الهرولة واالنسحا

أرواز المواطنين.

تتجرع التسوية حقناع للدماء والحفا
أمام إسرائيل أنها ّ

على

بل ينط الواقع بأن األن مة الباحثة عن دفء العالقة مع المحتل إنما قتلت شعوبها الثائرة إنفاذعا

للرغبة الصهيونية ،وحماي عة لالحتالل اإلسرائيلي من أموا

الربيع العربي الذي اهتزت معه أركان

االحتالل ،واعتبره الخطر األكبر على وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
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استدعاء للمواطن في صراع الوجود،
كان الربيع العربي استحضا اعر لقوة الجماهير في معادلة الصراع ،و
ع
حياء للقضية المحورية المركزية في التاريخ العربي الحديث .وقد عبر رئيس وزراء االحتالل،
وا ع
بنيامين نتنياهو ،عن ذلك في قوله إلى إن الخطر على الكيان الصهيوني إنما يأتي من قوة الرأي
العام العربي ،وقال في نوفمبر /تشرين ثاني  ،2017في ٍ
كلمة أمام الكنيست ،بمناسبة  40عاماع على

زيارة الرئيس المصري األسب  ،أنور السادات ،إسرائيل والقائه خطاباع أمام الكنيست ،إن "الشعوب

تعرضت ،على مدار سنين طويلة ،لعملية غسيل دماغ وتشويه لصورة
العربية والرأي العام العربي ّ
ٍ
درجة بات وكأن هناك حاجة إلزالة طبقات جيولوجية من الوعي العربي لتحسين صورة
إسرائيل ،إلى
إسرائيل ،وللوصول إلى سالم بين الشعوب" .واعتبر ،في تغر ٍ
يدة له على موقع تويتر في ذلك الوقت،

أن "أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السالم ليست زعماء الدول التي تحيط بنا ،بل هي الرأي العام في
تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز".
الشارع العربي الذي ّ
من أجل ذلك ،كان الدعم الصهيوني المطل لمجازر عبد الفتاز السيسي لتأمين حكمه مصر بالقمع
واإلرهاب المسلن ،والتعبير ،تصريحاع وتلميحاع ،بأن بقاء بشار األسد في السلطة فو أشالء مئات

آالف من الشعب السوري ،يحق مصلحةع وجوديةع إلسرائيل ،فكالهما ،مع جنراالت اإلبادة في ليبيا
واليمن ،يحققون الهدف الصهيوني األسمى ،وهو تحييد الرأي العام وازاحة الجماهير من المعادلة،

التمدد اإلسرائيلي في المنطقة ،عبر مجموعة من
بالقتل والسجن والتغريب ،بوصفها العقبة أمام
ّ
الحكام يحاف ون على أرواز شعوبهم بإسقاط المواجهة مع االحتالل ،ثم يتولون هم حصد هذه
األرواز ،كي يخلو لهم طري التطبيع ،طري االستمرار في السلطة.
ولذلك لم يكذب الصهاينة ،حين اعتبروا أنهم يعيشون ربيعاع عبرياع بامتياز ،صنعته وحاربت من أجله

وتحميه بالدم أن مة عربية ،على مدا خمس سنوات ،بدأت بفرض عبد الفتاز السيسي حاكماع على
ٍ
لحكام يعتبرون إسرائيل مصدر السلطات.
مصر ،فصار نموذجاع ُيحتذا
إنهم يقتلون المواطن العربي في الميادين ،وفي الزنازين ،وفي القنصليات ،يقتلونه على الحدود ،ثم
يطرقون باب إسرائيل ،زاعمين أنهم يطلبون السالم والتطبيع ،حقناع لدماء شعوبهم.

العربي الجديد ،لندن2018/10/31 ،

 .47إسرائيل ال تريد إسقاط حكم "حماس" حاليا بل إضعافها
ينيف كوفوفيتش
قادت النقاشات األخيرة ،حول ما يحدث في قطاع غزة ،المستوا السياسي والمستوا العسكري إلى
نتيجة بأنه في هذه المرحلة من األفضل إلسرائيل عدم إسقاط حكم "حماس" في القطاع؛ هذا ما قالته
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مصادر شاركت في النقاشات للصحيفة .وحسب هذا الموقف فان التوجيهات لجهاز األمن هي ردع
"حماس" واضعافها وعدم تعريض استمرار سيطرتها على القطاع للخطر .في هذه األثناء يواصل
رئيس الحكومة نتنياهو جهوده من أجل التوصل إلى اتفا تهدئة في الجنوب.

ينبع االستنتا اإلسرائيلي من الموقف المتشدد الذي يتخذه رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،

بالنسبة لقطاع غزة ومحاوالت التسوية في المنطقة .يضع عباس عقبات أمام تحسين الوضع
اإلنساني في غزة ،مثال بمعارضته إدخال ناقالت الوقود التي مولتها قطر ،وفي إسرائيل يخشون من
أن يؤدي هذا األمر إلى التصعيد .االفتراض هو أن عباس معني باشتعال الوضع ،على فرض أن
يخدم ذلك السلطة في مفاوضات المصالحة مع "حماس".

بناء على ذلك ،في المستوا السياسي وفي األجهزة األمنية يعتقدون أن القناة التي تدار مع "حماس"
عبر وسطاء هي أكثر نجاعة من عملية تكون فيها شريكة مع السلطة الفلسطينية .وأوضن مصدر
سياسي أنه ال يوجد تغيير في العالقة مع "حماس" ،وأن نية اإلبقاء على سيطرتها في القطاع تنبع
من الرغبة في منع انهيار البنى التحتية ،التي من شأن إسرائيل أن تتضرر منها.

قرر المجلس المركزي لر م.ت.ف ،أول من أمس ،االنسحاب من كل التزام للمن مة والسلطة تجاه
إسرائيل ،وتعلي

االعتراف بوجودها طالما أنها ال تعترف بالدولة الفلسطينية .وحسب القرار سيتم

فوض المجلس عباس واللجنة التنفيذية في
تجميد التنسي األمني مع إسرائيل أيضا .مع ذلك ،فقد ّ
م.ت.ف لتطبي الق اررات في الموعد الذي سيقررونه .المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني
اتخذا في األشهر األخيرة ق اررات مشابهة ،معناها الفعلي هو تفكيك السلطة الفلسطينية ،إال أن عباس
واللجنة التنفيذية امتنعوا حتى ا ن عن إخراجها إلى حيز التنفيذ.

عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية دعوا لمقاطعة االجتماع ،هذا األسبوع ،بذريعة أن عباس ال ينفذ

الق اررات المتخذة في المجلس.
وقال رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،في محادثة مع مراسلين ،إنه يفضل مواصلة السعي إلى
تسوية بدال من القيام بعملية في غزة .حسب أقواله "من جهة ،نعمل على منع دخول القوات التي
تأتي للمس بجنودنا ومستوطناتنا إلى إسرائيل .ومن جهة أخرا ،نعمل على منع انهيار إنساني ،لذلك
نحن مستعدون لقبول وساطة األمم المتحدة ومصر من أجل تسوية موضوع الكهرباء والتهدئة".

وأوضن مصدر سياسي أنه "ال يوجد حل سياسي مع جهة تريد تدميرنا ،بل ردع وحل إنساني من
اجل منع انهيار سينفجر في النهاية في وجهنا جميعا .هذا االنهيار ينبع من قرار أبو مازن تقلي
تقديم األموال لهم" .وحسب أقوال المصدر ،فإسرائيل و"حماس" وقفتا ،األسبوع الماضي ،على شفا
اتفا التهدئة ،ولكن المواجهات على الحدود في نهاية األسبوع أفشلته" .لقد حصلوا على الوقود قبل
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ذلك ،وقدرنا أن األمر سيهدأ ،وعندها جاءوا وقاموا بتفجيرات على الجدار" .وأضاف المصدر بأن
رئيس الحكومة يريد االمتناع عن شن حرب ولكن "هذا ال يعني أنه يستطيع ذلك دائما".
وتطر المصدر السياسي إلى االعتبارات التي تقف خلف السياسات تجاه قطاع غزة" :أحد الخيارات

هو احتالل غزة ،وعندها السؤال هو هل يوجد من نسلمه إياها؟ لو كان هناك من نسلمه إياها لكنا قد
احتللناها ،ولكن ال يوجد من نعطيها إليه .العرب ال يريدون سماع شيء عن ذلك .الخيار الثالث هو
ضربات قوية جدا دون احتالل .فعليا ،نحن نضربهم بشدة" .وحول االنتقاد السياسي بشأن سعي
نتنياهو إلى تسوية ،قال المصدر" :هذا ليس مسألة رأسمال سياسي ،االحتماالت لم تستنفد نفسها.
عندما ستستنفد سيصفقون ساعتين وحينها ماذا سيكون؟" .وضمن أمور أخرا تحاول إسرائيل ا ن

التوصل إلى تفاهمات مع قطر بخصو

تحويل األموال من أجل الرواتب.

السياسة اإلسرائيلية ،ا ن ،موجهة لخل وضع من "فر تسد" بين غزة والضفة الغربية .في الوقت
الذي تفقد فيه السلطة نفوذها في غزة فان النية هي تعزيزها في الضفة عبر الحفا على مستوا
الحياة فيها .في هذه األيام تتم دراسة احتمال زيادة حص
للعمل في إسرائيل وفح

تعاون اقتصادي في المنطقة للحفا

العاملين الذين يخرجون من الضفة
على الهدوء النسبي في المناط

الواقعة تحت سيطرة السلطة.
إلى جانب فهم أنه من األفضل لها عدم تعريض حكم "حماس" للخطر في القطاع فان إسرائيل تنوي
العمل ضد "الجهاد اإلسالمي" ،الذي كان مسؤوال عن إطال

الصواريخ على إسرائيل في نهاية

األسبوع الماضي .وحسب التقديرات في جهاز األمن فان اإلطال نفذ على خلفية صراع القوا مع
"حماس" في محاولة لتعزيز مكانة "الجهاد" في أي اتفا مستقبلي على التسوية.

في الفترة األخيرة وصلت اتصاالت المصالحة بين السلطة و"حماس" إلى طري مسدود ،رغم جهود

مصر من اجل التوصل إلى اتفا  ،واتهم الطرفان بعضهما بالجمود .وقال عباس ،أول من أمس،
إن قادة "حماس" "يقفون إلى جانب األعداء الذين يريدون تفكيكنا عبر إنشاء نوع من الدولة في
القطاع ،وحكم ذاتي في الضفة الغربية" .في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني صرز عباس أيضا
بأنه "لن تكون دولة في قطاع غزة ،ولن تكون دولة بدون قطاع غزة".

"هآرتس"
األيام ،رام هللا2018/10/31 ،
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 .48كاريكاتير:

فلسطين أون الين2018/10/31 ،

التاريخ :األربعاء 2018/10/31

العدد4776 :

ص 40

