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 .1اشتية بعد لقائه نظيره المصري :زيارتنا إلى مصر ناجحة وفتحت لنا أبوابا في مختلف المجاالت

القاهرة :وصف رئيس الوزراء محمد اشتية زيارته على رأس وفد وزاري إلى جمهورية مصر العربية
بالناجحة على كل المقاييس.

وقال اشتية عقب لقاء ثنائي جمعه بنظيره المصري مصطفى مدبولي ،تبعته جلسة مباحثات موسعة

ولقاءات ثنائية أجراها وزراء الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين في مقر رئاسة مجلس الوزراء

المصري بالقاهرة ،اليوم األربعاء" ،وجدنا كل الدعم في هذه البلد الذي ليس غريبا عليها حب
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فلسطين ،ونقدم شكرنا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء على كل ما قدموه لنا في هذه
الزيارة".

وأضاف" :اليوم ،نحن موجودون بين أهلنا بتوجيه من الرئيس محمود عباس ،برعاية كريمة من
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،هذه البلد التي رعت الوطنية الفلسطينية ورعت كل النضال الفلسطيني

على مدار التاريخ وكانت الحاضنة لمنظمة التحرير".

وأوضح رئيس الوزراء" :كان هناك لقاءات مثمرة ،ولمسنا روح التعاون في القضايا المتعلقة برفع

المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة بشكل أساسي والقضايا المتعلقة بالتجارة مع مصر".

وتابع اشتية" :مصر لديها الكثير مما تقدمه لشعبنا ،ونريد االستفادة من التجربة المصرية في العديد

من المجاالت ال سيما التجارة والزراعة واالستثمار ،والتجربة الشخصية لرئيس الوزراء في المدن

الجديدة والمساكن الشعبية".

وأضاف" :هذه الزيارة فتحت أبواب التعاون في التعليم والصحة والزراعة وكذلك أبواب التبادل

التجاري" ،مشي ار إلى استراتيجية حكومته المتعلقة باالنفكاك عن االحتالل والتوجه إلى العمق العربي.

وشدد اشتية على أن مصر هي عمقنا العربي ،وهي عمق العمق في العروبة والمدافعة عن فلسطين،
مضيفا" :بعد أن كنا زرنا األردن والعراق نكون اليوم بهذه الزيارة حصلنا على كل الدعم الممكن بما

يمكن اقتصادنا الوطني من النهوض في مواجهة االحتالل نحو إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها

القدس".

وقال" :مصر تبذل جهدا كبي ار في المصالحة الوطنية ،ونحن ذاهبون الى انتخابات عامة نعيد فيها
اللحمة الوطنية وننهي هذا الفصل من االنقسام المرير ،ومصر راعية فلسطين والمصالحة فكل

الشكر لها ،ونتمنى لمصر الخير ونحيي أهلها الذين نجد فلسطين في قلب كل منهم".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،

 .2اشتية :احتياجات أهلنا في غزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر

القاهرة :قال رئيس الوزراء محمد اشتية ،إن بحث تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير
احتياجاتهم األساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة ،تقع على سلم أولويات زيارته والوفد

الوزاري المرافق له إلى مصر.

جاء ذلك خالل لقائه في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة ،أعضاء مجالس إدارة
المؤسسات الفلسطينية العاملة هناك ،وعددا من أبناء جاليتنا ،بحضور السفير دياب اللوح ،والوفد

الوزاري المرافق له.
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وأوضح اشتية" :أن المعاناة التي يكابدها أهلنا في قطاع غزة غير مسبوقة ،وأن  %95من المياه غير
صالحة للشرب ،ونسبة البطالة وصلت إلى  ،%55والفقر إلى  ،%72والكهرباء متوفرة لنحو 8

ساعات فقط في اليوم".

وتابع" :سنبقى أوفياء ألبناء شعبنا أينما تواجدوا ،والرئيس محمود عباس حريص على اكتمال المشهد

الفلسطيني ،وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية".

وجدد تأكيده على أهمية دعوة الرئيس إلجراء انتخابات عامة ،كمخرج لتوحيد شعبنا ،واعادة اإلشعاع

الديمقراطي له.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،

" .3تشريعي غزة" يقر بالقراءة األولى قانون العقوبات البديلة

غزة" -القدس" دوت كوم -أقر المجلس التشريعي المنتهية صالحياته في قطاع غزة ،يوم األربعاء،
خالل جلسة عقدها في مقره ،بالقراءة األولى قانون العقوبات البديلة.

وبين النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي المنحل ،أن قانون العقوبات البديلة

يكتسب أهمية باعتباره ُيرسي إطا اًر قانونياً لتقنين عقوبات للمحكوم عليهم بديلة عن العقوبات األصلية
تؤهلهم لالنخراط في المجتمع بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ،ويحد من اكتظاظ
مراكز اإلصالح والتأهيل.
القدس ،القدس2019/10/9 ،

 .4نايف الرجوب :اعتداءات المستوطنين إرهاصات ضم الضفة المحتلة

الخليل-غزة /إبراهيم اللولو :عد النائب بالمجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح نايف الرجوب
ازدياد االستيطان واعتداءات المستوطنين بحق مدينة الخليل والحرم االبراهيمي ارهاصات لضم

الضفة الغربية وتنفيذا لتهديدات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بضمها.

وقال الرجوب في اتصال مع "صحيفة فلسطين"" :تضاعف وتيرة االعتداءات بحق الحرم االبراهيمي
والمقدسات االسالمية عقب زيارة نتنياهو لمدينة الخليل والتي مهدت الطريق لغالة المستوطنين لزيادة

االعتداءات بحق الحرم االبراهيمي".

وعن دور السلطة قال إن السلطة أعجز من فعل شيء والذي كبلها االحتالل سياسيا واقتصاديا

وقيميا.

فلسطين أون الين2019/10/9 ،
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 .5فلسطين واسبانيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

بيت لحم :بحثت وزيرة السياحة واآلثار رلى معايعة مع القنصل اإلسباني العام اجناثيو جارثيا

فالدكاساس ،التعاون السياحي ،وتنظيم رحالت إسبانية لفلسطين.

وأكدت معايعة أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية ،ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية

الفريدة على مستوى العالم ،عالوة على احتضانها ألهم المواقع الدينية ككنيسة المهد وكنيسة القيامة

والمسجد األقصى المبارك ،وضرورة القيام بحمالت ترويجية وتعريفية للقطاع السياحي الفلسطيني
لدى اسبانيا.

وتحدثت معايعة عن توجهات الحكومة لتفعيل االستراتيجية العنقودية ،وعمل الو ازرة إلنتاج خطة

لتطوير عنقود السياحة في محافظة بيت لحم ،من خالل إثراء تجربة السائح في فلسطين.

بدوره ،أكد القنصل اإلسباني أن قطاع السياحة الفلسطيني على سلم األولويات في العالقة الثنائية
بين الجانبين ،وأهمية التعاون في المجال السياحي الذي يمثل مصدر الدخل الثاني في اسبانيا،

باإلضافة الحتضانها لمنظمة السياحة العالمية والتي مقرها الرئيسي في مدريد.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،

 .6الهدمي :حريصون على الحفاظ على استمرارية خدمات "األونروا" في القدس

القدس :أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي الحرص الفلسطيني على تعزيز مكانة وكالة األمم
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في القدس ،والحفاظ على استم اررية خدماتها

ووجودها رغم ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والق اررات األميركية المجحفة.

جاء ذلك خالل لقائه مع مدير عمليات وكالة الغوث الدولية "األونروا" في الضفة الغربية غوين

لويس ،اليوم األربعاء.

وتطرق الهدمي إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به وكالة "األونروا" إثر القرار األميركي بوقف

الدعم المالي لها ،كتعبير عن السياسة المنحازة لدولة االحتالل والهادفة إلنهاء القضية الفلسطينية

عامة ،وقضية الالجئين خاصة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،
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" .7داخلية غزة" تنشر تسجيالت لمخابرات االحتالل مع مواطنين ..في محاولة لجمع معلومات أمنية

نشرت و ازرة الداخلية واألمن الوطني تسجيلين صوتيين ،لمكالمة هاتفية وتسجيل صوتي عبر تطبيق

الواتس آب ،أجرتهما مخابرات االحتالل مع مواطنين من غزة في محاولة لجمع معلومات أمنية.

وفي أحد التسجيلين ،يظهر صوت ضابط مخابرات إسرائيلي يهاتف أحد المواطنين ،تحت غطاء

مؤسسة خيرية ،ويحاول استدراجه لجمع معلومات أمنية عن مقاومين يسكنون بجواره.

كما يظهر في التسجيل اآلخر مكالمة صوتية عبر واتس آب لضابط مخابرات إسرائيلي ،يحاول

استدراج أحد الصحفيين للتعامل معه وتقديم معلومات أمنية حول المقاومة وعناصرها.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/9 ،

 .8بشارة :نتطلع إلى تطوير وتبادل المعلومات مع مصر بشأن التجارة المتبادلة في غزة

القاهرة :قال وزير المالية شكري بشارة ،إن قطاع غزة يشكل  %35من ميزانية الحكومة التشغيلية
والتطويرية ،ولذلك نحن بحاجة ألن يكون لدينا وصول للمعلومات لمعرفة الناتج القومي الحقيقي

خاصة بموضوع التجارة والتصدير إلى قطاع غزة.

وأضاف بشارة ،في تصريح لـ"وفا" ،إن زيارة الوفد الوزاري للقاهرة حاليا ،برئاسة رئيس الوزراء محمد
اشتية ،هدفها تعزيز وتطوير العالقة مع األشقاء المصريين ،مشي ار إلى أننا نتطلع إلى تطوير وتبادل

المعلومات بشكل أكبر مع جمهورية مصر العربية خاصة بشأن التجارة المتبادلة في قطاع غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،

 .9الهباش :زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى المبارك فضيلة دينية مؤكدة

رام هللا :قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى
المبارك فضيلة دينية مؤكدة ،يتردد ُحكمها بين الندب الذي هو أصل ُحكمها ،والوجوب الذي يفرضه
حال فلسطين في مواجهة مؤامرات االحتالل الغاصب وعدوانه.
وأضاف الهباش ،في تصريح صحفي ،يوم األربعاء ،ان زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى

المبارك ضرورة سياسية تفرضها الظروف واألوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل،
حيث يحتاج إلى تواصل العرب والمسلمين معه لكي يتعزز صموده وترتفع معنوياته في مواجهة

االحتالل.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/9 ،
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 .10لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية تبدأ لقاءاتها مع الفصائل

عرب  48ووكاالت :من المقرر أن تبدأ لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية لقاءاتها مع الفصائل
ومؤسسات المجتمع المدني خالل األيام المقبلة بشأن المشاركة في االنتخابات العامة.

وقال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية ،هشام كحيل ،إن اللجنة ،وبعد االنتهاء من اللقاءات
والمشاورات في المحافظات الشمالية ،سترسل وفدا إلى المحافظات الجنوبية للوقوف على متطلبات

الفصائل والمؤسسات إلجراء االنتخابات ،وتقديمها للرئيس محمود عباس.

وحول مراحل تنفيذ االنتخابات ،نقلت "وفا" عن كحيل قوله إن اللجنة تعمل وفق قرار بقانون رقم 1

للعام  ،2007الذي يحدد فترة ثالثة أشهر بين اإلعالن عن االنتخابات واجرائها.

وبحسبه فإن االنتخابات تنفذ على أربع مراحل ،تبدأ بتسجيل الناخبين وتفتح فيها المراكز المخصصة

لذلك لمدة خمسة أيام ،والمرحلة الثانية فتح باب الترشح وتمتد لعشرة أيام ،والثالثة تشمل الدعاية

االنتخابية ،ويوم االقتراع يأتي ضمن المرحلة الرابعة ويحدده الرئيس في مرسوم.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل في الضفة بما فيها القدس من خالل  11مقرا ،وخمسة مقرات في غزة،

ولديها مقران إقليميان في الضفة وغزة.

وبين أن اللجنة تحتاج إلى نحو  20ألف موظف في الضفة وغزة للتحضير واإلشراف على
ّ
االنتخابات ،التي يتطلب نجاحها توقيع األحزاب على وثيقة شرف بااللتزام ،وبيئة توافقية ومشاركة
كافة األحزاب ،وتمكين اللجنة من القيام بمسؤولياتها ،ومساندة المجتمع المدني ،وتشكيل شبكة أمان

لرصد الحريات.

ولفت إلى أن عدد المؤهلين للتسجيل ممن تزيد أعمارهم عن  17عاما ،بلغ في آخر سجل محدث

نحو  1.2مليون شخص.

عرب 2019/140/9 ،48

 .11السلطة الفلسطينية تطلب دعما دوليا إلجراء االنتخابات البرلمانية في القدس

رام هللا( -د ب أ) :طلبت السلطة الفلسطينية األربعاء دعما دوليا إلجراء االنتخابات البرلمانية
والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس.

وقالت و ازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،في بيان ،إنها عممت على سفارات فلسطين للتحرك
تجاه و ازرات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول

المضيفة لشرح أبعاد وأهمية الدعوة إلجراء االنتخابات العامة.

القدس العربي ،لندن2019/10/9 ،
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 .12فصائل المقاومة :االلتزام بمبادرة الفصائل مهم لتجاوز االنقسام ..وقضية األسرى على رأس
أولوياتنا

غزة – الرأي :أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية ،على أهمية االلتزام بإرادة المجموع الوطني
الفلسطيني والتي وردت في رؤية الفصائل الثمانية التي دعت إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة
على مستوى الرئاسة والتشريعي لمن أراد ،والمجلس الوطني على قاعدة التوافق الوطني الذي يجعلها

محطة لتجاوز االنقسام وتحقيق الشراكة الوطنية.

وقالت الفصائل في بيان لها ،اليوم األربعاء ،إن قضية األسرى في سجون االحتالل على رأس

أولوياتها ،مشددةً على أنها ستنجز وعد تحريرهم قر ًيبا.

ودعت جماهير شعبنا لتصعيد الفعاليات المساندة لألسرى الذين يسطروا ملحمة البطولة في مواجهة

إدارة السجون الصهيونية.

كما دعت أهالي القدس والضفة والداخل المحتل للرباط في المسجد األقصى والمقدسات االسالمية

تصدياً لالقتحامات الصهيونية المتزايدة ،ولتصعيد المواجهة مع المحتل إلرباك حساباته.

وتوجهت الفصائل بالتحية ألهلنا في مخيمات اللجوء في كل مكان وخصت بالذكر مخيمات لبنان

الذين يتصدون لمحاوالت تمرير صفقة القرن ،مؤكدةً للعالم أجمع أن الجئينا هم ضيوف في أماكن
تواجدهم حتى التحرير الشامل بإذن هللا وتحقيق العودة.
وأكدت على موقفنا الثابت في دعم استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها

كاملة ،مثمنةً جهود الهيئة الوطنية العليا لقيادة المسيرة وأبناء شعبنا الحريصين على المشاركة الفاعلة
في هذه المسيرة وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها.

ورفضت الفصائل التطبيع الذي يهدف لجعل الكيان الصهيوني جزًءا طبيعياً في المنطقة ،مضيفةً:
"لن نغفر لمن يفرط في تضحيات شعبنا وآالمه ويسعى لكسب مصالح فئوية شخصية على حساب

حقوقنا وثوابتنا".

ودعت جماهير األمة للوقوف أمام مسؤولياتها بحق قضيتها المركزية فلسطين ودعم الشعب

الفلسطيني ومقاومته التي تدافع عن كرامة االمة ومقدساتها.
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/9 ،
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 .13أبو مرزوق :التطبيع مع االحتالل جريمة تحت أي عنوان

غزة :قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،موسى أبو مرزوق :إن التطبيع مع االحتالل
جريمة ،مهما كان العنوان الذي يجري التعاون تحته.

وأضاف أبو مرزوق ،في تغريدة له عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" معلقا على زيارة سيقوم

بها المنتخب السعودي األول لكرة القدم للضفة الغربية المحتلة" :الضفة الغربية تحت االحتالل،
والسيادة عليها ليست للفلسطينيين ،والدخول والخروج للفلسطينيين وضيوفهم عبر اإلسرائيليين".

وتابع أبو مرزوق" :العالقة معهم تطبيع يضر بالقضية الفلسطينية ،والرياضة وزيارة األقصى األسير

ليست مبر اًر".

فلسطين أون الين2019/10/9 ،

 .14ليبرمان يعرض خطته لتشكيل حكومة بـ"إسرائيل"

رام هللا :عرض أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا ،مساء يوم األربعاء ،خطته من أجل
التوصل لحل وسط وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في ظل الخالفات القائمة التي تحول دون

تشكيلها.

ونشر ليبرمان عبر "فيسبوك" خطته التي تعتمد على أن تشكيل الحكومة من حزبه ،وحزبي الليكود

وأزرق -أبيض ،على أن يتم فيما بعد ضم أحزاب أخرى بعد االتفاق بين األحزاب الرئيسية على
القوانين األساسية والميزانية العامة.

وتتضمن المرحلة األولى أن يتم تشكيل فريق موحد من األحزاب الثالثة قبل تشكيل الحكومة لصياغة

الخطوط األساسية التي ستبنى عليها حكومة الوحدة.

وفي حال تم االتفاق على المرحلة األولى ،فإنه سيتم تبني مخطط الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين

ثانيا.
للتناوب على رئاسة الحكومة بحيث يكون بنيامين نتنياهو أوًال ،ثم بيني غانتس ً

وفي حال تمت الخطوات السابقة ،فسيتم تشكيل الحكومة من األحزاب الثالثة ،واقرار الموزانة

والموافقة على خطة متعددة المراحل لمدة  10سنوات لمضاعفة قوة وميزانية الجيش ،وفي المرحلة

األخيرة يتم ضم أحزاب أخرى.

وقال ليبرمان ،إن هذه الخطة هي الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وال يوجد حل سوى

معتبر أن مثل هذه الحكومة ستكون عامل
ًا
إنشاء مثل هذه الحكومة دون الحاجة النتخابات جديدة،
استقرار مهم للتغلب على كل المصالح الشخصية والتوافق على حل موحد لجميع المشاكل.
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ردا على هذه الخطة ،إن ليبرمان ال ينكر دعمه لحكومة غانتس ذات
من جانبه قال حزب الليكود ً
الميول اليسارية والتي تعتمد على أصوات العرب ،ويرفض االنضمام لحكومة معارضة لليسار.
القدس ،القدس2019/10/9 ،

 .15تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي تثير سخط فلسطينيي الداخل

الناصرة  -أشرف الهور :أثارت أقوال وزير األمن الداخلي في إسرائيل ،غلعاد أردان ،العنصرية ردود
فعل غاضبة لدى فلسطينيي الداخل الذين طالبوا باستقالته ووصفه بالعنصري واللئيم.

واستنكرت القائمة المشتركة بشدة أقوال أردان خالل مقابلة له في إذاعة «راديو يروشاليم» ،التي قال

فيها« :إن المجتمع العربي مجتمع عنيف جدا جدا ،أكررها ألف مرة ،وهذا يتعلق بأنه في ثقافتهم

بسل السكاكين بدال من المحاكم .في المجتمع العربي بإمكان األم الموافقة على أن
تنتهي الصراعات ّ
يقتل ابنها ابنتها».

وقالت المشتركة إنها تنظر ببالغ الخطورة الى أقوال الوزير أردان التي يعمم فيها أوصافه على

المجتمع العربي كله بشكل عنصري ،مشددة على أن المشكلة ليست في الثقافة إنما في السياسات
اإلسرائيلية.

وقال النائب عن المشتركة الدكتور منصور عباس إنه من الطبيعي أن تتردد "المشتركة" في عقد

الجلسة مع وزير األمن الداخلي چلعاد أردان بعد تصريحاته األخيرة ،ولكن المصلحة العليا للعربي

تقتضي أن تلتقي بالقيادات اإلسرائيلية العليا ،من وز ارء ومدراء األجهزة الحكومية والمؤسسات

الرسمية.

وقال األمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ،عوض عبد الفتاح ،إن الجواب

الصحيح على تصريح وزير األمن الداخلي الصهيوني أردان بأن المجتمع العربي عنيف بطبعه ،هو

من شقين :األول ،يتعلق بخطاب المستعمر ،وهو في األصل عنيف ومتوحش ،وأنه منذ اللحظة التي
قرر غزو بلد يعيش فيه شعب ،ويطرده ويواصل التنكيل به ولذا فهو عمل بربري وساقط أخالقيا

وانسانياً».

التاريخ :الخميس 2019/10/10
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 .16مركز أبحاث" :تحييد" دور قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ضمن أولويات "إسرائيل"

صالح النعامي :قال مركز أبحاث إسرائيلي إن المستوى السياسي الحاكم في تل أبيب قرر التخلص
من قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني ،قاسم سليماني ،بعدما توصل الستنتاج مفاده أن

الدور الذي يقوم به يمثل تهديدا كبي ار لألمن القومي لدولة االحتالل.

وحسب "المركز اليروش لمي لدراسة المجتمع والدولة" ،ذي التوجهات اليمينية ،فإن األنباء التي تحدثت
عن محاولة إسرائيل تصفية سليماني تؤكد أنها قررت "تحييد" دوره واخراجه من دائرة التأثير على

األحداث في المنطقة.

وفي تقرير نشره موقعه ،نقل المركز ،الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد ،وكيل الخارجية
اإلسرائيلي السابق ،عن مختصين في مجال االستخبارات قولهم إن الكشف عن محاولة اغتيال

سليماني خالل إحياء يوم عاشوراء األخير في والية كرمان اإليرانية يندرج في إطار حرص طهران

على تقديم مسوغات لتبرير الرد على المحاولة ،على اعتبار أن طهران تريد إرسال رسالة لتل أبيب

مفادها أنها تعي أن سليماني في بؤرة االستهداف اإلسرائيلي وأن قدراتها االستخبارية قادرة على
إفشال هذه المحاوالت وأن الرد اإليراني على هذه المحاولة حتمي.

ولم يستبعد التقرير الذي أعده المستشرق يوني بن مناحيم ،أن تلجأ إيران إلعداد الرأي العام العالمي

ل ردة فعلها على محاولة االغتيال من خالل عرض شهادات أفراد الخلية الذين حاولوا اغتيال سليماني
في كرمان.

وتوقع المركز أن تقوم إيران بالرد على محاولة اغتيال سليماني حاثا على وجوب اتخاذ اإلجراءات

والتدابير التي تضمن تقليص قدرة طهران على االنتقام والرد.

ولفت المرك ز إلى أن إيران يمكن أن ترد على محاولة اغتيال سليماني بعمل عسكري انطالقا من
حدود العراق ،أو سورية ،أو لبنان ،أو قطاع غزة ،أو عبر محاولة المس بمسؤولين وشخصيات

إسرائيلية أثناء تواجدها في الخارج.

ونسب بن مناحيم استهداف المنشآت النفطية السعودية إلى إيران ،مشددا على أنها تعزز الدافعية
لدى طهران لضرب إسرائيل ،على اعتبار أن هذه العملية عكست امتالك اإليرانيين قدرات ميدانية

واستخبارية عالية جدا.

ولم يستبعد أن تقدم إيران على ضرب أهداف داخل إسرائيل عبر استخدام صواريخ تشبه من حيث

المواصفات تلك التي استخدمت في قصف منشآت السعودية النفطية ،مشي ار إلى أن ما قد يشجع
اإليرانيين على العمل على هذا النحو نمط سلوك الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي يكرس

االنطباع بأنه غير معني بالتورط في مواجهة في الخليج ،مع قرب موعد االنتخابات الرئاسية.
التاريخ :الخميس 2019/10/10
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وحسب بن مناحيم ،فإن كل الدالئل تشير إلى أن إسرائيل خططت لتنفيذ محاولة اغتيال سليماني منذ
وقت طويل ،وأن األوامر صدرت بالتنفيذ مؤخرا ،منوها إلى أن محاولة االغتيال الفاشلة خططت
بحيث ال تترك آثا ار تدل على دور تل أبيب فيها ،وتم تخطيط العملية حتى تبدو وكأنها تأتي على

خلفية دينية مذهبية.

وأشار إلى أن استخدام نصف طن من المتفجرات في محاولة االغتيال يدلل على أن من خطط

العملية هدف إلى التأكد من أن سليماني لن يخرج حيا منها.

ولفت إلى أنه يمكن أن تكون محاولة االغتيال قد تمت بالتعاون بين إسرائيل واحدى الدول العربية

التي ترتبط بتعاون استخباري سري مع تل أبيب ،مرجحا أن تكون السعودية أو اإلمارات.

العربي الجديد ،لندن2019/10/9 ،

 .17مئات المستوطنين يقتحمون المسجد اإلبراهيمي ..أدوا طقوساً ورقصات تلمودية

القدس المحتلة – الرأي :اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين صباح يوم األربعاء ،المسجد اإلبراهيمي

في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقاد اقتحام المستوطنين حاخامات ،قادت المستوطنين المقتحمين ألداء صقوس تلمودية ورقصات

على آالت موسيقية بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران".

وشهد محيط المستجد انتشار مكثف لقوات االحتالل التي أمنت اقتحم المستوطنين لباحات المسجد

اإلبراهيمي.

ٍ
طقوسا
مستوطن ،أمس ،باحات المسجد األقصى المبارك ،و ّأدوا
وفي سياق متصل اقتحم نحو 300
ً
تلمودية داخل باحاته ،من ضمنهم وزير الزراعة في حكومة االحتالل والحاخام يهودا غليك ،بحراسة

امنا مع "عيد الغفران" اليهودي.
مشددة من قوات االحتالل وأجهزة مخابرته ،وذلك تز ً
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/9 ،
 .18االحتالل يعتزم إقامة مكب نفايات على أر ٍ
اض ُمصادرة بالقدس

فلسطين المحتلةُ :يخطط االحتالل اإلسرائيلي إلقامة مكب ضخم للنفايات قرب منطقة الخان األحمر
شرقي القدس المحتلة عبر مصادرة حوالي  900دونم من األراضي الفلسطينية هناك.
وقال المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب إن االحتالل ينوي إقامة مكب للنفايات بين شرقي

افيا للمنطقة من
القدس والبحر الميت ،حيث وضع كافة المخططات الهندسية ،وأجرى
مسحا جغر ً
ً
أجل تنفيذ المخطط.
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يوميا من النفايات سيتم تحويلها للمنطقة عن طريق 250
وأضاف أبو دياب أن أكثر من  3,500طن ً

–  300شاحنة ضخمة مخصصة لنقلها ،وذلك بعد أن يتم إغالق كافة مكبات النفايات داخل

األراضي المحتلة عام  ،1948وخاصة مكب نفايات النقب.

وأشار إلى أن آثارها الكارثية على البيئة ستمتد لسنوات طويلة ،وستطال أكبر خزان جوفي للمياه

بالمنطقة ،كما ستعمل على تهجير سكانها ،فهناك نحو  7آالف شخص يعيشون بالمنطقة.

وبين أن سلطات االحتالل ستعمل من خالل إقامة هذا المكب على تنظيف المدن اإلسرائيلية من

النفايات ووضعها في الضفة الغربية ،الفتًا إلى أنها تحاول منذ سنوات إخراج السكان من المنطقة
بالقوة.
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/9 ،

 .19هيئة شؤون األسرى والمحررين :تدهور الوضع الصحي ألسيرتين وأسير ُمسن في سجون
االحتالل
غزة :حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،من تردي الوضع الصحي لألسير المسن موفق عروق

عاما) من بلدة يافة المجاورة لمدينة الناصرة داخل أراضي الـ ،1948والذي يعاني من ظروف
(ً 76
صحية سيئة للغاية بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الكبد والمعدة.
وأضافت الهيئة في تقرير لها ،اليوم األربعاء ،أن األسير عروق بحاجة ماسة إلجراء جلسات عالج

كيميائي ،لكن إدارة معتقل "النقب" تماطل بذلك ،كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ،ومشاكل في

السمع والبصر ،ويحتاج لعناية فائقة نظ ار لوضعه الصحي الصعب وكبر سنه.

وأشارت ،إلى أنها رصدت في تقريرها حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل "الدامون" ،إحداهما األسيرة

عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ،والتي أُصيبت بثالث رصاصات في
أمل طقاطقة (ً 25
مختلف أنحاء جسدها أثناء اعتقالها عام  ،2014وما زالت تعاني من انتفاخ وأوجاع حادة في رجلها
المصابة ،ووضعها يزداد سوءا ،كما أنها ال تستطيع الوقوف لفترات طويلة ،وبحاجة ماسة لطبيب

عظام متخصص ،إال أن إدارة معتقل االحتالل ال تعطيها العالج الالزم.

ولفتت إلى أن األسيرة روان سمحان ( 26عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل ،تعاني من
فقر في الدم ،يتسبب لها بأوجاع في الرأس ،ودوار مستمر ،وهي بحاجة لمتابعة طبية عاجلة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/9 ،

التاريخ :الخميس 2019/10/10

العدد5056 :

14

ص

" .20األوقاف الفلسطينية" :أغلق الحرم اإلبراهيمي  7أيام ومنع األذان  443وقتاً منذ بداية العام

(وكاالت) :قالت و ازرة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،إن قوات االحتالل أغلقت الحرم

اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل ،خالل الشهور التسعة الماضية  7أيام بشكل كامل ،ومنعت رفع

األذان  443وقتاً ،واعتدت عليه أكثر من  21مرة .وأشارت الو ازرة على لسان وكيلها بسام أبو الرب،
إلى أن االحتالل ال يدخر جهداً في ممارسة سياسته التهويدية اليومية بحق الحرم اإلبراهيمي،

واجراءاته التعسفية على المصلين ،وسكان البلدة القديمة .وأوضح :إن الحرم اإلبراهيمي شهد أحداثاً
واعتداءات من قبل االحتالل منذ بداية العام الحالي ،وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

الخليج ،الشارقة2019/10/10 ،

 .21االحتالل اإلسرائيلي يحكم بسجن األسير الفلسطيني رائد بدوان  18عاماً

رام هللا :أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية ،يوم األربعاء ،بأن محكمة عوفر

العسكرية ،حكمت على األسير رائد محمد بدوان ( 57عاماً) من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس

المحتلة ،بالسجن  18عاماً وغرامة مالية قدرها نصف مليون شيقل (بالعملة اإلسرائيلية).

وقالت الهيئة ،في بيان لها" ،إن األسير بدوان المعتقل منذ السادس من أغسطس /آب  ،2015قد

حضر أكثر من  56جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله ،ويعاني من عدة أمراض إضافة إلى إصابته
بأكثر من عشر رصاصات لحظة االعتقال".

وذكرت الهيئة أن األسير بدوان اعتقل بزعم االحتالل تنفيذه عملية دهس في شارع  60قرب سنجل

شمال رام هللا ،إذ أطلقت قوات االحتالل  12رصاصة على سيارة بدوان جميعها استقرت في جسده.
العربي الجديد ،لندن2019/10/9 ،

 .22السلطات اإلسرائيلية تخطط لبناء مساكن مؤقتة لتهجير فلسطينيي النقب

الناصرة  :تؤكد جهات حقوقية وسياسية داخل أراضي  48أن المخطط الذي قدمته» سلطة توطين
البدو في النقب» للجنة اللوائية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء يهدف في الواقع لتهجير نحو  000,36من

السكان العرب في القرى مسلوبة االعتراف إلى مخيمات سكن مؤقت ،من أجل بدء العمل بأسرع ما

يمكن على المخططات الحكومية التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

وتوجه مركز «عدالة» الحقوقي من مقره في حيفا باسمه وباسم المجلس اإلقليمي للقرى غير

المعترف بها في النقب ،ومنتدى التعايش السلمي في النقب ،وجمعية «شاتيل» برسالة إلى رئيس
لجنة التخطيط اللوائية ،طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.
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ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة االعتراف في
النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات ،وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد األخرى

من مكان آلخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية.

وتابع مركز «عدالة»« :ال يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آالف السكان من قراهم ومن

دمار ألجيال كاملة من األطفال والنساء
أراضيهم الخاصة مرة أخرى ،مثل هذا المخطط قد يشكل ًا
والشباب العرب«.
القدس العربي ،لندن2019/10/9 ،

 .23االحتالل يعزل القدس ويشدد من إجراءاته بذريعة األعياد اليهودية

القدس المحتلة ـ محمد محسن :عزلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالمكعبات اإلسمنتية والحواجز

الحديدية والدوريات العسكرية ،اعتبا اًر من مساء الثالثاء ،القدس المحتلة عن ما جاورها من أحياء
وبلدات ،خاصة في محيط البلدة القديمة ،وعلى محاور الطرق الرئيسية التي تفصل معظم أحياء

المدينة المقدسة عن المستوطنات التي أٌقيمت على أراضي الفلسطينيين ،بذريعة االحتفال باألعياد
اليهودية.

وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها وعزلت القدس عن تلك األحياء والبلدات تحديداً شعفاط ،بيت
حنينا ،العيسوية ،راس العامود ،سلوان ،جبل المكبر ،ما تسبب بتعطيل الدراسة في معظم مدارس

المدينة ،واعاقة انتقال القاطنين في تلك األحياء إلى مركز البلدة القديمة ،حيث أماكن عملهم
ووظائفهم ،فيما بدت معظم الشوارع خالية من روادها.

بعيدي الغفران والمظلة ،والتي بدأت ،أمس الثالثاء،
تأتي هذه اإلجراءات تزامناً مع احتفاالت اليهود
ْ
وتركزت في االقتحامات الواسعة للمسجد األقصى ،والتي استؤنفت منذ ساعات صباح اليوم األربعاء،

وعلى نطاق واسع ،في وقت اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبات لفلسطينيين على محاور طرق
مؤدية للقدس وتتصل بالمستوطنات خاصة قرب بلدتي حزما والعيزرية ،وعلى الطريق الرئيسي

المحاذي لقرى شمال غربي القدس في جبع ومخماس.

العربي الجديد ،لندن2019/10/9 ،

 .24رئيس الوزراء المصري :القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية

القاهرة  -صالح جمعة :أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ،خالل جلسة
المباحثات الموسعة التي عقدها مع الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين ،أن القضية
ُ
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الفلسطينية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية .وأبدى استعداد مصر لدراسة أية
مقترحات فلسطينية للتعاون الثنائي ،والتعرف على ما تحتاجه السوق الفلسطيني من منتجات وسلع

مصرية ،فضالً عن التعرف على الرؤية الفلسطينية حول سبل تخطي أي عقبات محتملة قد تظهر
بسبب القيود اإلسرائيلية المفروضة على عملية االستيراد والتصدير من والى األراضي الفلسطينية.

القدس ،القدس2019/10/9 ،

 .25الملك األردني :مستمرون بتأدية دورنا الديني والتاريخي بحماية المقدسات في القدس

عمان – (بترا) :أكد الملك عبدهللا الثاني ،خالل لقائه ،رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد
قديروف ،أن األردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

في القدس ،من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

عمان2019/10/10 ،
الدستورّ ،

 .26األردن :االستف اززات اإلسرائيلية في القدس تتناقض مع التزامات "إسرائيل" كقوة قائمة باالحتالل

عبر الناطق الرسمي باسم و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين ،سفيان القضاة ،عن
عمان( -بترا)ّ :
إدانة األردن ورفضه الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى المبارك .واعتبر أن هذه
الممارسات العبثية واالستف اززات غير المسؤولة ،تتناقض مع التزامات "إسرائيل" كقوة قائمة باالحتالل

في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.

عمان2019/10/9 ،
الغدّ ،

 .27المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس :الوصاية الهاشمية على المقدسات حقيقة تاريخية

عمان :أكد د .عزت جرادات أمين عام المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس أهمية تحصين الوصاية
الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة باعتبارها حقيقة تاريخية ،ورعاية تطبيقية غير قابلة

للمناقشة أو المنافسة ،فالقدس هي العاصمة الروحية للمملكة األردنية .وأضاف خالل الندوة االقليمية
حول التراث الثقافي والحضاري لمدينة القدس التي عقدت مؤخرا ،أن المعركة ،تتطلب ،دعم صمود

المقدسيين ،اقتصادياً وتجارياً ،واستثما ار في مشاريع إسكانية ،وتطوي اًر في البنية التحتية ،وتحسباً
لحزمة الخدمات االجتماعية.

عمان2019/10/10 ،
الدستورّ ،
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 .28السلطات المغربية تحذر من "فيروس تجسس" إسرائيلي يصيب الهواتف الذكية

الرباط :وجهت و ازرة الدفاع الوطني المغربية ،تحذيرات من برنامج تجسس ،يهدد مستخدمي الهواتف
الذكية الذين يشتغلون بنظام "آندرويد" ،تقف وراءها ٍ
أياد إسرائيلية للوصول إلى المعطيات الشخصية

ألصحابها والتحكم فيها.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/9 ،

 .29مساعد وزير الخارجية األمريكي :عندما نقلنا سفارتنا للقدس ..خشينا انفجا ار وقوبلنا بـ"التثاؤب"

واشنطن – تغريد الرشق :قال مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر،

في حوار معه ،أن الواليات المتحدة "توقعت حدوث انفجار للوضع في المنطقة واندالع سلسلة من
االنتفاضات" ،كرد فعل على نقل سفارتها إلى القدس المحتلة ،لكن القرار قوبل بتثاؤب جماعي من

قبل العالم اجمع ،باستثناء ربما أوروبا .إلى ذلك ،أكد شينكر على أنه ال وجود لما يسمى بالوطن
البديل ،وان األردن هو ليس فلسطين وأن هذا "أمر مفروغ منه" بالنسبة لإلدارة األمريكية .وأكد ان

السياسة األمريكية لم تتغير بخصوص عملية السالم والرؤية بخصوص الفلسطينيين واإلسرائيليين.

وأكد من جهة أخرى ،على احترام دور األردن ،المنصوص عليه في اتفاقية السالم بخصوص

األماكن المقدسة في القدس ،واذا لم تحترم "إسرائيل" هذا الدور الخاص فان هذا األمر لن يكون

متسقا مع اتفاقية السالم.

عمان2019/10/9 ،
الغدّ ،

 .30المعقولية والالمعقولية في الخطاب السياسي الفلسطيني

باسم عثمان

أي خطاب فلسطيني ،رسمي أو غير رسمي ،في محفل دولي أو سواه يتعلق بالحالة الفلسطينية
الراهنة ،وال يستند إلى رؤية نقدية لواقع الحال ،وتجديدية في أولوياتها ومسارها السياسي في بلورة

رؤية وطنية استراتيجية ،ال تنطلق من المحدد السياسي ،بغض النظر عما يحمله هذا الخطاب من
همها األساس،
مصطلحات وتعابير "استنهاضية توصيفية" وعاطفية شعبوية ،هو مراهقة سياسيةّ ،
مصالحها وامتيازاتها الفئوية االجتماعية ،وهو بمثابة بوليصة تأمين على حياتها واستمرارها

ومصالحها.

أي خطاب يفتقر إلى اإلرادة السياسية وتوصيفاتها البرنامجية في لملمة ما تبقى من نزيف الجسد

جراء عبثية "اللعبة والمناورات السياسية" ونتائجها الكارثية على
الفلسطيني وتشرذمه المتواصل ّ
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مجرد هراء استعراضي ،نتيجة اإلفالس
المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة قضيته وحقوقه الثابتة هو ّ
السياسي واالنبطاح االستسالمي.

تفاقم الحالة الفلسطينية وانحسارها وتدني مستوى أدائها السياسي والدبلوماسي واالجتماعي المدني،
كل ذلك يتطلب بالضرورة االرتقاء عن المهاترات السياسية والخطابات االستهالكية ،وأي بيان أو

المحددات السياسية أوال :إلغاء
خطاب فلسطيني (رسمي أو تعبوي جماهيري) يجب أن ينطلق من
ّ
اتفاق أوسلو وكل التزاماته واستحقاقاته السياسية واألمنية واالقتصادية ،سحب االعتراف الرسمي
بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود  4يونيو /حزيران  ،1967الدعوة فو ار
إلى حوار وطني فلسطيني شامل يضم كل القوى السياسية والفاعلة الجماهيرية ،بلورة رؤية وطنية
استراتيجية توافقية توحد الشعب الفلسطيني ،سياسيا وتمثيليا وحقوقيا ،وتكفل استنهاض قواه من خالل

آليات عمل ميدانية ،وعلى األرض ،وليس من تحت الطاولة.

هذه الخطابات السياسية االستعراضية والشعبوية ،والتي تستخف بوعي الجماهير الفلسطينية إعالميا

ال محل لها من اإلعراب إال في قاموس سوق النخاسة السياسية ،والتي أوصلت الجماهير الفلسطينية
ٍ
حالة من اليأس واإلحباط واالغتراب السياسي عن ذاتها وقضيتها والتنكر لقيادتها السياسية
إلى
الرسمية.

فإذا كانت االنتخابات البرلمانية الفلسطينية أولوية برأي رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
وهو على حق في طرحه ،حيث إنها استحقاق وطني ،ومن أولويات التجديد في الحياة السياسية

الفلسطينية وبوابة لطي صفحة االنقسام الداخلي ومدخل أساس الستعادة الوحدة الوطنية ووحدة

النظام السياسي الفلسطيني ،لكنها تتطلب إطالق أجندة الحوار الوطني الشامل فو ار للتوافق وطنيا
على أسسها وترتيبها ومعاييرها .واذا اعتبرنا أن االنتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية أولوية

التحرر من قيود النقيض السياسي واألخالقي لهذا
وطنية وبجدارة ،فهذا يستدعي ،وعلى الفور،
ّ
االستحقاق الوطني والديمقراطي ،وهو اتفاق أوسلو واستحقاقاته فلسطينيا ،والعودة إلى اإلجماع
الوطني التوافقي والتزاماته البديلة ،والبدء في تطبيقه ميدانيا ،واستنهاض الروافع واآلليات البرنامجية

(اجتماعيا واقتصاديا) للشعب الفلسطيني نحو عصيان وطني شامل كخيار بديل عن خيار
المفاوضات العقيمة في ظل موازين قوى مختلة لصالح المشروع األميركي اإلسرائيلي المعادي،

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
التحرك الدبلوماسي عالميا لتدويل القضية الفلسطينية ،لكي
و ّ
ّ
القانونية واألممية واإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
المتكرر إعالميا عن إلغاء االتفاق وملحقاته ،إذا أقدمت إسرائيل على ضم الغور
بينما الحديث
ّ
تجاهل متعمد لما يجري من حقائق على األرض ،حيث عملية
وشمال البحر الميت! هو بحد ذاته
ٌ
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الضم واالستيطان والتهويد تسير على خطى ثابتة ،وهو محاولة يائسة لكسب مزيد من الوقت والرهان
على بقايا "أوسلو" وخيار المفاوضات وعلى الغير بانتظار ما ستقدمه االنتخابات اإلسرائيلية

واالنتخابات األميركية المقبلة من "أضغاث أحالم".

بات موقف السلطة الرسمية الفلسطينية ،والذي عبر عنه خطاب الرئيس عباس في الجمعية العمومية

لألمم المتحدة واضحا ،ال لخطوة تصعيدية في وجه االحتالل وسياساته ،وانما االستسالم لألمر

الواقع واالمتثال لسياسة "حرب المواقع الثابتة" .وأمام هذا المشهد من الحالة الفلسطينية الراهنة ،تبرز

الملحة لتبني استراتيجية فلسطينية شاملة ،تعمل على استنهاض كل عناصر القوة داخل
الحاجة
ّ
المجتمع الفلسطيني واعادة االعتبار لقضيته الوطنية وترتكز على فكرة مواصلة النضال والمقاومة
يتأسس برنامج
بكل أشكالها ،بحيث إذا أخفق مسار كفاحي معين يتوجب تبني مسار بديل ،وأن ّ
النضال الوطني على فكرة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه ،وممارسة كل أشكال

المقاومة والنضال ضد كل تجليات سياسات االحتالل االستيطانية والضم الزاحف ،وأن تتواكب

المقاومة الوطنية الفلسطينية في مساراتها الموازية والمتصلة على امتداد جغرافية الوجود الفلسطيني
في الداخل والشتات ،فإذا كان الهدف المعلن لفلسطينيي األرض المحتلة هو إقامة دولة مستقلة،

وكانت مطالب فلسطينيي  1948هي المساواة والعدالة وضد سياسة التمييز العنصري ،ومطالب

فلسطينيي الشتات هي العودة؛ فإن االستراتيجية الفلسطينية الشاملة يجب أن تتضمن هذه األهداف

العادلة ،وتصوغ برامجها الكفاحية على أساسها ،بحيث تحافظ على وحدة الشعب وقضيته من خالل
وحدة حقوقه ألن تهميش أي فئة من فئات الشعب الفلسطيني داخل الوطن أو خارجه ستؤدي إلى

تقويض الهوية الوطنية الجامعة.

تم نعي "أوسلو" منذ زمن طويل ،بمرحلتيه ،االنتقالية والنهائية ،ولمن سارع إلى االحتفال بموت

"صفقة ترامب" وهزيمة نتنياهو ،وهنا المراهقة السياسية بعينها ،حيث إن "الصفقة الترامبية" تطبق

اقعا ستكرسه أي حكومة إسرائيلية قادمة ،سواء أكانت حكومة وحدة وطنية
على األرض ،وتخلق و ً
برئاسة نتنياهو أم غيره ،حتى وان تأخر إعالنها في حالة توجه "إسرائيل" إلى انتخابات ثالثة ،وتغير

األشخاص ال يعني بالمطلق االختالف على جوهر المشروع الصهيوني المناقض تماما للمشروع

الوطني الفلسطيني .لذلك الرهان على الغير من فتات مكرماته هو محض إفالس سياسي وانحطاط

فكري.

ال بد للفلسطينيين من االنتقال ،وبإرادة سياسية ووطنية عالية ،إلى مرحلة جديدة ونوعية ،مرحلة ما

بعد "أوسلو" ،بعد طيه واستحقاقاته ،وأن نحتكم إلى قوة الجمهور الفلسطيني وارادته السياسية ،أوال
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وأخيرا ،وأال نقلد ما تمارسه االنتظارية السلطوية الفلسطينية من سياسات ومواقف ،شاء من شاء وأبى
من أبى.

الفلسطينيون أحوج للقيام بمراجعة نقدية وطنية شاملة لكل سياساتهم وبرامجهم وتحالفاتهم الداخلية

والخارجية ،والضغط على "طرفي نكبة فلسطين الثانية" من االنقساميين واالنتهازيين و"المصلحجيين"،

للعودة إ لى رشدهم الوطني ،وتغليب مصلحة القضية الوطنية وحقوقها على أجنداتهم الليبرالية
والسلطوية الفئوية.

المراجعة النقدية الشاملة للحالة الفلسطينية وتجديدها استحقاق وطني بامتياز ،وبغض النظر ،أكان
اجعة فكرية أم نتاجا لهز ٍ
هذا التغيير والتجديد نتاجا لمر ٍ
معنوي ،وما هو حقيقته
يمة سياسية أو انهيار
ّ ْ ً
ً
ُ
ّ
وأسبابه ،األهم في ذلك :نتائجه ،خصوصا إذا طاول هذا التغيير والتجديد في الحالة الفلسطينية
الموقف من المستعمر وسياساته ،وأبجديات الحراك الوطني الفلسطيني وأولوياته في مواجهة

االحتالل ومستعمريه.

الحد الفاصل بين المراجعة النقدية لمسيرة العمل والتجربة النضالية من جهة ،واالستسالم المطلق
ّ
لالنتكاسات السياسية واالنبطاح أمامها من جهة أخرى ،هو :القراءة الجيدة لمتطلبات المرحلة
ي
والتخلي عن امتيازات الذات للصالح العام ،ألنه ال ّ
حل وسطيًّا ،على المستويات كلها ،النظر ّ
زمن الهزيمة ،الثبات واالستسالم
زمن االنتكاسات واالنبطاحية َ
واإليديولوجي والسياسي ،بين المبدئية َ

ال يلتقيان.

العربي الجديد ،لندن2019/10/10 ،

 .31الحرب جرائم االحتالل اإلسرائيلي لن تسقط بالتقادم

سري القدوة

في خطوة ليست االولى من نوعها اقدمت سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي في القدس المحتلة
باقتحام مستشفي المطلع في القدس المحتلة حيث اقتحم جنود االحتالل االسرائيلي المدججين
باألسلحة واله اروات وفرق الكالب البوليسية المدربة اقسام مستشفى «المطلع» في حي جبل الزيتون

«الطور» بمدينة القدس المحتلة ،مستعينة بكالب بوليسية ،وأن القوة اإلسرائيلية ضمت عناصر من

الجيش والشرطة والمخابرات واقتحمت بعض غرف قسم السرطان ،وأرهبت المرضى ،ونفذت عمليات
تفتيش ،بزعم البحث عن سالح ،وأن هذا المسلسل يتواصل بشكل مستمر حيث االعتداءات المتكررة

على مستشفيات واالقتحامات خالل الفترة الماضية تحت حجج واهية وغير منطقية.
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إن اقتحام قوات االحتالل لمستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة ،وعناصر من شرطة االحتالل
لمصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى المبارك يشكالن تصعيدا خطي ار وتجاو از فجا لجميع الخطوط
الحمراء ،واستخفافا متعمدا لكرامة االنسان وحقه في الحياة والعبادة ،وان جرائم االحتالل ضد القدس

ومواطنيها تعد تصعيد خطير ،وخاصة ظاهرة استخدام الكالب البوليسية واقتحام المستشفيات فهذا

العمل غير اخالقي ويتنافى مع كل القوانين والتشريعات في العالم اجمع.

ان اقتحام المستشفى باألسلحة والكالب البوليسية يدل على مدى عدم احترام واكتراث قوات االحتالل

ادعا
للمرضى والمؤسسات الصحية الفلسطينية ،وان حكومة االحتالل العسكري االسرائيلي لم تجد ر ً

على المستوى الدولي ،لذلك تغزو كل يوم بانتهاكاتها واجرامها وبكل عنجهية ووقاحة ضاربة بعرض

الحائط حقوق االنسان الفلسطيني.

أن هذه االقتحامات المتكررة تعتبر استهزاء بمبادئ حقوق االنسان ،وامعانا في التمرد على القانون

الدولي ورفض مبادئه ،وكذلك على الشرعية الدولية وق ارراتها واتفاقيات «جينيف» واالعالن العالمي
لحقوق االنسان ويعد هذا العمل تصعيد خطير يندرج في إطار توغل االحتالل على القدس المحتلة

وممارسة القمع بحق مواطني القدس ومقومات وجودهم الوطني واإلنساني فيها ،وحلقة بشعة في
عمليات أسرلة وتهويد القدس وعمليات التطهير العرقي المتواصلة ضد سكان القدس تحديدا.

ان سلطات االحتالل صعدت في اآلونة األخيرة من انتهاكاتها وقمعها للفلسطينيين والتنكيل بهم،

ليس فقط المشاركين في المسيرات السلمية ،وانما أيضاً االعتداءات العنيفة خالل االقتحامات الليلية
للعديد من المناطق ،في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم االستف اززية الهادفة إلى

ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» ،والتي كان آخرها اقتحام قرية قيرة شمال
سلفيت واعطاب  13مركبة وخط شعارات عنصرية معادية.

ان سلطات االحتالل تشن حربا استعمارية شرسة ومفتوحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم
وممتلكاتهم ومقدساتهم في طول البالد وعرضها ،بهدف تكريس وتعميق االحتالل واالستيطان في

األرض الفلسطينية ،واحالل المستوطنين اليهود مكان أصحاب األرض األصليين.

إن ج ارئم االحتالل لن تسقط بالتقادم ،ولن نتراجع عن حقنا في مالحقة مرتكبي الجرائم اإلسرائيليين
بحق شعبنا أمام العدالة الدولية ،ولن يتوانى الشعب الفلسطيني عن مواصلة ومتابعة تقديم ملفات

جرائم االحتالل للمحكمة الجنائية الدولية ،وأن االحتالل االسرائيلي ومخابراته ما ازلوا مستمرين في
ارتكابهم الجرائم والمجازر البشعة بحق الشعب واألرض والمقدسات ،وفي مقدمتها جريمة استمرار

احتالل األراضي الفلسطينية واالستيالء على المصادر الطبيعية والتعدي على األمالك العامة
والخاصة ،ومصادرة األراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين ،ومواصلة اختطاف أكثر من سبعة آالف
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أسير فلسطيني في المعتقالت اإلسرائيلية ،ومحاصرة المدن والمخيمات والقرى والتهويد اليومي
للقدس ،واقتحام المراكز الطبية مستخدمين الكالب البوليسية ومحاوالت تغيير معالمها وهويتها

التاريخية والجغرافية والدينية.

ان صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات اإلدانة الشكلية لهذه الجرائم المتواصلة يشجع سلطات
االحتالل على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية،
وأن المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب

الفلسطيني.

إننا وفى هذا النطاق ندعو الحكومة الفلسطينية الي ضرورة تفعيل ملف االعتداءات االسرائيلية
وتقديمه لمحكمة العدل الدولية وبشكل عاجل ،كما نطالب األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية
جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بأن تحترم هذه االتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال،

وضرورة استمرار المسؤولية القانونية لألمم المتحدة تجاه قضية فلسطين ،حتى يتم إيجاد حل عادل
وشامل يكفل إنهاء االحتالل وكل آثاره ،وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية
والسياسية الثابتة غير القابلة للتصرف ،بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير والتحرك الفعلي

والجاد لحماية فرص تحقيق السالم على أساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وعاصمتها القدس الشريف.

عمان2019/10/9 ،
الدستورّ ،

 .32المعتقلة المضربة هبة اللبدي في زنزانة بأربع كاميرات؟!

وليد الهودلي

لم تكن األربع كاميرات بيد هبة لتصور مشاهد العنف والتنكيل والقهر البشع الذي تتعرض له ،كانت

طل عليها من الزوايا األربعة للزنزانة ،ونعلم أن تقنيات الكاميرات الحديثة قادرة
األربع كاميرات تُ ّ
بكامي ار واحدة أن تجوب كل مساحات الزنزانة الواسعة! ما الداعي ألربع كاميرات؟ هو إمعان في
إشعار الضحية باالمتهان وافتراس الخصوصيات إلى أبعد مدى ممكن ،هم يعرفون حساسية كونها

الحرة ،هم يقصدون
امرأة ومع ذلك ُيمعنون في االنتهاك واالعتداء الصارخ على كل مكونات المرأة ّ
جميعا ،لكل معاني الرجولة فينا ،لكل ما تبقى لدينا من نخوة أو
إيصال رسالة بليغة بلغة فصيحة لنا
ً

المر وتذوق العلقم ،وهل ما زال لدينا بقايا قدرة على االنتصار للمظلوم؟ أين
قدرة على اإلحساس ّ
نحن من أعراضنا وحرماتنا ومناطق الحساسية للكرامة في وجودنا؟
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أعملوا ماكينة العذاب والقهر على روح هبة ولم يتركوا شاردة أو واردة من قاموس عذابهم إال وأخرجوه
لها .حكت لنا عن رحلة اآلالم وصلب الروح والضرب على كل مناطق األلم النفسي والجسدي ،من

زنازينهم القذرة والشبح المتواصل على ذات الكرسي الذي استشهد عليه خالد الشيخ وعبد الصمد

حريزات ،هو ذات النفق المظلم الذي زجوا به سامر العربيد وما زال ،حكت لنا تعاقب فريق

كل بما يبدع من وسائل القهر والقتل النفسي ،حكت لنا كلماتهم النابية التي ال وجود لها
المجرمين ّ
إال في قاموسهم وقواميس عالمهم السفلي المنحطّ ،حكت لنا تهديدهم ووعيدهم الذي يفوق خيال أعتى

المجرمين ،حكت لنا مواخير مكرهم وخبثهم الذي أبدعته عقولهم المسكونة بالحقد والكراهية

والعنصرية البغيضة ،هذه المواخير التي نحتوا لها اسم العصافير ليظهروا خالف ما تبطن ..حكت
لنا عن تعاقب الليل والنهار في زنازين ال ليل فيها وال نهار ،فيها تسكن الحشرات والجراذين التي
أنبتوها نباتا سيئا في أوكارهم هذه  ،حكت لنا باقتضاب ما تعانيه المرأة بخصوصية لباسها ووضعها

البيولوجي وحمامها ،هل ندرك ماذا يعني أن يكون الحمام مكشوفا فاضحا للعورة؟ هل يدركون ماذا
يعني للمرأة العربية أن يزرع سقف زنزانتها بأربع كاميرات؟

األمر مهين بل في غاية المهانة واستفزاز النخوة والكرامة ،ما كان لهم أن يتجرؤوا على كل هذا لوال

تقديرهم األعمى أن أمتنا الى الموت أقرب منها الى الحياة ،فأمة ال تثور لكرامة نسائها أمة ال
تستحق الحياة وال تستحق إال االحتالل والمزيد من قمعه وبطشه وصلفه ..هكذا هم يقدرون وهكذا

يجسون نبضنا فيجدونه ميتًا ال حياة فيه وال ح اررة وال قدرة لنخوة معتصم وال حتى نخوة أبي جهل!!
ّ
هم بمجساتهم الحقيرة وصلوا الى هذه النتيجة فبالغوا في استبدادهم وارتقوا الى أعلى قمة تبلغها

غلو جنونهم وبلوغ أبعد
أحقادهم ،ولكن هذه المجسات وتلك الكاميرات ستجني عليهم وستقودهم إلى ّ
مدى في استحمارهم لنا وألمتنا ،وما هذا إال نذير لنا وفتح جديد على موارد نخوتنا وصدقنا مع

قضيتن ا وتحديات وجودنا ..هبة اللبدي اليوم وسامر عرابيد وكل ضحاياهم ،والقمع غير المسبوق
الذي شهده النقب بداية هذا العام ما هو إال ارهاصات االنتصار للكرامة القادمة.

حتما ستثور مكنوناتنا التي طال عليها األمد ،حتما سيالقون من هذه األمة العظيمة ما يليق بها

وبتاريخها العظيم وقدرتها على اإلشراق من جديد مهما ادلهمت خطوبها ،درجة االستفزاز العالية هذه
على أسيراتنا وأسرانا وعلى كل مكنونات كرامتنا حتما ستثمر ،حتما ستتحرك ،وحتما إذا تحركت

ستنتصر.
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