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 صحيفة "فلسطين": مفاوضات إلنشاء خط لنقل غاز غزة

 قائد عسكري إسرائيلي سابق: من الصواب الحديث مع حماس
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  : مصر
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 29 اإلدارة األمريكية تطلب من دول تقديم دعم لغزة عبر األمم المتحدة: مسؤول فلسطيني لـ"الحياة"  45.
 29 مدمرة صاروخية أمريكية ترسو في ميناء أسدود  46.
 30 أسهم في استقرارها "األونروا"كرينبول: استنفار دول ألجل   47.
 30 مشعشع: "األونروا" لن تقبل أن ُتنتهك حصانتها وامتيازاتها  48.
 31 مولر يحقق بضلوع شركة أمن إسرائيلية بالحملة االنتخابية لترامب  49.
 31 أكاديمي في جامعة أمريكية يشبه نتنياهو بهتلر  50.
 32 وزير إسرائيلي يتعرض إلهانة وشتائم في البرلمان األوروبي  51.

 
  التحوارات ومقا

 33 فايز أبو شمالة د.... نتنياهو يهدد غزة، وكذلك بينت  52.

 35 د. عدنان أبو عامر... خيارات المقاومة في الضفة الغربية في ضوء عملية سلفيت  53.

 36 المصريهاني ... مع القرّاء ... ما بين التشاؤم والتفاؤل  54.

 40 يوسي يهوشع... قد تشتعل الضفة قبل غزة  55.
 

 41 :كاريكاتير
*** 

 
 "إسرائيلـ"غرينبالت: خطة السالم األمريكية تركز بشكل كبير على الحاجات األمنية ل .1

ألمريكوي دونالود ارامول لئمضاو وات قال جيسون غرينبالت، المبعوو  الاوال لئورئي  ا :رفائيل أهرين
 "قسوووورائيل" ي وووود   كونضوووودراليا   الدوليووووة، قن اقاووووراا السووووالد المراموووول لوووولدارح األمريكيووووة   يشوووومل اا ووووادا  

لاايمز أوف قسرائيل االل لمواء جورم مواارا فوي نيويوورح: "ن ون  ،وقال غرينبالت وفئسطين واألردن.
   ننظر قلى نموذج اا ادي". 

أوف قسووورائيل عئوووى هوووام  الجمعيوووة العاموووة لضمووود الما ووودح، رفووو  غووورينبالت اووووفير ما ووودثا لاوووايمز 
وقوال:  اضاصيل  ول اطة السالد الاي انوي اإلدارح طر ها، لكنها وافق عئوى اموديد اطووط عري وة.
عئوى  "ساا من  ال لجميع الم وايا الجوهريوة الوثال ، بموا فوي ذلوح ق وية الالجئوين، وسواركز أي وا  

سيركز في الواقع "بشكل كبير عئى ا اياجات قسرائيل  ا قاراااألمنية"، وأ اف أن مااوف قسرائيل 
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 قيجوادمنصضين مع الضئسطينيين. لمود  اولنوا جاهودين  : "لكننا نريد أن نكون أي ا  واابع قائال   األمنية".
 لن اعجبه.   اوجد هناح  ئول مثالية". اوازن جيد. سيجد كل طرف في هذه الاطة أمورا  

غوورينبالت قووال قنووه شووعر بووو"اشجيع كبيوور" موون الئموواءات الاووي عموودها فووي نيويووورح. "لووي  كوول بئوود  لكوون
ياضق مع كل شيء نضعئه عئى الجبهة اإلسرائيئية والضئسطينية، ولكون لود يكون هنواح لمواء وا ود قيول لنوا 

ت الاوي قود فيها قن الدول لن اعمل معنا. لئجميع رغبوة قويوة فوي العمول معنوا، عئوى الورغد مون الاالفوا
 اكون بيننا في السياسات"، كما قال.

 8/10/2018، إسرائيل أوفتايمز 
 

 محاكمة إدارة ترامب على شراكتها وتقديمها لألسلحة المحرمة دوليًا لالحتاللل يدعو مجدالني .2
هاجد ع و الئجنة الانضيذية لمنظمة الا رير الضئسطينية أ مد مجد ني قانون الاعوي وات : )د ل أ(
كي الجديد، واعابره وسيئة عمال جديدح لئضئسطينيين و ماية "قسرائيل". وقال مجد ني، في بيان األمري

الشوعل  ص ضي أمو  ا ثنوين، قن الموانون األمريكوي الموذكور "يوتاي اسواكما   لمسئسول العموبوات  ود  
لئجماعات  الضئسطيني و ماية لال االل". وقال مجد ني، قن اطورح هذا المانون اكمن في أنه سيايح

 اليهوديووة األمريكيوووة وللسوورائيئيين مووون  مئووة الجنسووويات المزدوجووة، أن يامووودموا بوودعاوم ق وووائية  ووود  
 السئطة الضئسطينية.

وأ اف أن قدارح الرئي  دونالد ارامل "ام ي في سبيل اغيير طبيعة العالقات والمرجعيوات الدوليوة، 
ا موون المنظمووات والمعاهوودات الدوليووة مووا يجعئهووا ق ووافة قلووى الاائووي عوون الازامااهووا الدوليووة، وانسوو ابه

"يجوول م اكمووة قدارح اراموول عئووى شووراكاها ودعمهووا وامووديمها  مجوود ني: وقووال اارجووة عوون المووانون".
 لضسئ ة الم رمة دوليا  لال االل اإلسرائيئي الذي يمال أبناء الشعل الضئسطيني".

 9/10/2018 ،الخليج، الشارقة
 

لزامها بوقف انتهاكاتهاالمجتم يطالب الحمد هللا .3  ع الدولي الضغط على "إسرائيل" وا 
مووون البرلموووان األوروبوووي، عئوووى  اووور  راموووي ال مووود هللا، وفووودا   الضئسوووطيني أطئوووع رئوووي  الووووزراء :راد هللا

وأكووود  وممائكااوووه وممدسوووااه. الضئسوووطيني شوووعلال األو وووال السياسوووية، وا ناهاكوووات اإلسووورائيئية، ب وووق  
اله الوفود، يوود اإلثنوين، ب  وور ممثول ا ا واد األوروبوي لودم فئسوطين رالوف رئي  الوزراء لدم اسامب

جراءااهاالدولاين،   ل   قنهاء قلىماططااها الرامية  "قسرائيل"اراف، مواصئة   في الاان األ مر. وا 
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لزامهوووا "قسووورائيل"سووويما ا ا ووواد األوربوووي، ال وووغط عئوووى   وجووودد مطالباوووه المجاموووع الووودولي،  بوقوووف  وا 
اوووفير  مايووة دوليووة لشووعبنا،  قلووى هووا، وا اووراد المووانون الوودولي وانضيووذ الموورارات األمميووة، داعيووا  اناهاكاا

نماذودعد مبادرح الرئي  م مود عبا  لئسالد   الدولاين، وا عاراف بالدولة الضئسطينية.  ل   وا 
 8/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ب االحتالل على الزيتون استخفاف بالمجتمع الدولي: حر "الخارجية الفلسطينية" .4

السياسة اإلسرائيئية ا ساعمارية العنصرية اجاه  الضئسطينية دانت وزارح الاارجية والمغاربين: وكا تال
قداد المساوطنين عئى اقاالل ن وو الضئسطيني شعلال شوجرح زياوون فوي منطموة الزهورات الاابعوة  30، وا 

 هللا. لمرية ارمسعيا شمال راد
و ذرت الوزارح من ابعات الاعامل مع اعاداءات المساوطنين الهمجيوة كوتمور يوميوة بااوت اعاياديوة   

هوذه  اثيور ا هامواد، مطالبوة المنظموات الم ئيوة واإلقئيميوة والدوليوة المااصوة برفوع صوواها عاليوا   ود  
سوووان. وقالوووت قن صووومت ا ناهاكوووات الصووواراة لئموووانون الووودولي وااضاقيوووات جنيوووف ومبووواد   مووووق اإلن

المجامع الدولي عئى ممارسات المسواوطنين ا سواضزازية العنصورية فوي طوول الوبالد وعر وها، يشوجع 
 شوعلال منظمات المساوطنين وعصابااهد اإلرهابية عئى الامادي في اراكال المزيد مون الجورائد ب وق  

المسووواولين اإلسووورائيئيين  وأر وووه وممائكااوووه ومزروعااوووه وممدسوووااه، كموووا أن عووودد م اسوووبة الضئسوووطيني
 الماورطين في  ماية ودعد المساوطنين اإلرهابيين بات يشكل غطاء  لائح الجرائد.

 9/10/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 الشهر الحالي لمواجهة تحديات المشروع الوطني 28الزعنون: "المركزي الفلسطيني" في  .5
ئسطيني، سوئيد الزعنوون، قن الودورح الثالثوين قال رئي  المجئ  الوطني الض: نادية سعد الدين - انعم  

د الزعنووون، فووي اصووريح شودو  فووي راد هللا. 29/10/2018-28نعمد فووي الئمجئو  المركووزي الضئسووطيني سو
أموو ، عئوووى أهميوووة "عموود هوووذه الووودورح لمناقشووة موووا ااعووور  لووه الم وووية الضئسوووطينية موون هجموووة شرسوووة 

قامووة الدولووة المسووامئة وعاصووماها مدينووة  اسوواهدف المشوورول الوووطني وال موووق المشووروعة فووي العووودح وا 
وأ اف الزعنون أن "الهدف من عمد هوذه الودورح يام وور  وول و وع  ليوات انضيذيوة  المد  الم ائة".

لئمرارات الصادرح عون المجئو  الووطني، فوي دوراوه األايورح، والمورارات الصوادرح عون المجئو  المركوزي 
اووي عموودت فووي شووهر  ل )أغسووط ( الما ووي، ل مايووة فووي دورااووه السووابمة، ااصووة الوودورح األايوورح ال

 مسامبل الم ية والشعل الضئسطيني".
 9/10/2018 ،الغد، عّمان



 
 
 
 

 

 7 ص             4757 العدد:             10/9/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 
 ... ولقطع العالقات مع واشنطناالحتاللب تعليق االعترافاجتماع "المركزي" لعريقات:  .6

صائل عريموات  الضئسطينية قال أمين سر الئجنة الانضيذية لمنظمة الا رير: نادية سعد الدين - انعم  
بانضيذ جمئة من قرارات المجئسوين الووطني والمركوزي، ااصوة فيموا  قن "الميادح الضئسطينية شرعت فعال  

وأو ح، في اصريح عبر قناح فئسطين الرسمية، بوتن  .األمريكية"ياعئق بالعالقة مع الو يات الما دح 
يموا ياعئوق بمطوع العالقوات موع "المجئسين الووطني والمركوزي أكودا عئوى اثبيوت موقوف الورئي  عبوا  ف

 سيما بعد قرارات الرئي  دونالد ارامل. ،  الو يات الما دح، بوصضها جزءا  من المشكئة ولي  ال ل  
وأ اف أنه "سياد الذهال قلى "المركزي" لانضيذ المرارات الصادرح عنه وعن "الوطني"، بعيدا  عن ردود 

قلووى الماسسووات  وا ن وومادالعالقووة مووع ا  وواالل،  األفعووال مهمووا كانووت، ااصووة فيمووا ياعئووق با ديوود
الدوليووة، والعالقووات األمنيووة"، مو وو ا  بووتن "الئجنووة الانضيذيووة اا موول مسوواولية انضيووذ قوورارات المجئسووين 

وأفووواد بالعمووول عئوووى "اموووديد  ليوووات انضيوووذ لمووورار "المركوووزي" بشوووتن ا ديووود العالقوووات  الووووطني والمركوووزي".
 بها". ا عاراف، باإل افة قلى اعئيق اإلسرائيئيية مع سئطات ا  االل ا قاصادية والسياسية واألمن

 9/10/2018 ،الغد، عّمان
 

 قبل تعطل سالحه رهائن خطط الحتجازو وثق عمليته بتسجيل مصور اإلعالم العبري: منفذ عملية "بركان"  .7
 مصادر عئى عالقة، أن ارجمة ااصةوب اد هلل، من ر 8/10/2018القدس، القدس، ذكرت 

بالا ميمات اإلسرائيئية الجارية في عمئية المنطمة الصناعية "بركان"، قالت قن منضذ العمئية وثق 
ونمئت المناح العبرية الثانية عن المصادر قولها، قن المنضذ  بالكاميرا الااصة بهااضه النمال العمئية.

ى طريمة داع  في واعابرت أن ذلح م اولة عئ كبل يدي أ د المائى وأطئق عئيه وقد وثق ذلح.
وقالت المصادر قنه ياد ا ئيل شاصية وو ع المهاجد  هجمااه بانضيذ عمئيااها في أوروبا وغيرها.

 قبل واالل وبعد انضيذه لئعمئية في قطار الا ميمات الجارية الاي يمكن أن اوصل لمكانه.
يل هيود" العبرية نمئت ص يضة "قسرائ: الناصرح، من 8/10/2018موقع فلسطين أون الين، وجاء في 

عن مصادر أمنية قسرائيئية قولها قن من كسر  اجز الاوف وأقدد عئى قال اثنين وجرا ثال  لن 
ياوانى عن مواصئة طريمه وقد ي رل في أماكن أارم، مشيرح قلى أن األمن ياعامل معه كو"قنبئة 

لنار الضدائية الاي نضذها عمئية قطالق ا وأبدت المصادر اشياها من قمكانية م اكاح  ارين  موقواة".
بعد نجا ها، وهو ما بات يعرف بو"أجواء  شال فئسطيني في مساوطنة "بركان" قرل سئضيت

 العمئيات".
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وقال موقع وا  العبري قن منضذ العمئية   ر الساعة السابعة صبا ا  قلى العمل، وبعدها بعدح دقائق 
يكية، وبما أنه يعمل كهربائي ا  داال ذهل قلى مازن قريل وطئل من أ د العمال قيودا  بالسا

وأ اف أنه "يسود اعاماد لدم األمن اإلسرائيئي بتن  المصنع فئد يثر ذلح شبهات  وله وبعدها.
والعمئية الضدائية  المنضذ اطط   اجاز رهائن في المصنع قبل أن اضشل اطاه بعد اعطل سال ه".

صابة ثال  بجراا اطيرح  .أسضرت عن ممال مساوطَنين وا 
 

 بعد عملية "بركان" تخوف إسرائيلي من انفجار األوضاع في الضفة"هآرتس":  .8
أبدت األوساط األمنية والسياسية لدم ا  االل اإلسرائيئي ااوفها من انضجار األو ال في : الناصرح

 ال ضة الغربية الم ائة، وازدياد ا اما ت الاصعيد الميداني، عمل عمئية قطالق النار الضدائية الاي
 . نضذها شال فئسطيني في مساوطنة "بركان" قرل سئضيت، أول من أم 

ووصف الم ئل السياسي اإلسرائيئي ينيف كوبوفيا ، الو ع في ال ضة الغربية بتنه أكثر  ساسية 
 من ذي قبل، وأنه من شتنه اشكل أر ية اصبة لاجديد العمئيات الضدائية الضردية.

"هآرا " العبرية، قلى أن نشاط جي  ا  االل وماابرااه ولضت كوبوفيا  في ممال نشراه ص يضة 
)الشاباح(، وأجهزح أمن السئطة الاي ا افظ عئى الانسيق األمني، أفشل جهود  ركة  ما  "في جر 
سكان ال ضة قلى المعركة" )في قشارح لمسيرح العودح وكسر ال صار الماواصئة في قطال غزح منذ 

وأو ح أن السيناريو الذي ااشاه الماسسة األمنية  د قوله.نهاية  ذار/ مار  الما ي(، عئى  
، الاي أطئق عئيها 2015اإلسرائيئية هو موجة مشابهة لائح الاي بدأت في اشرين األول/ أكاوبر 

 ا  االل اسد "اناضا ة األفراد"، وامي زت بعمئيات المماومة الضردية.
أن يادد " ما " وي عها في موقف  ورأم الم ئل اإلسرائيئي أن من شتن اند ل موجة كهذه

ماائف في عمئية الارايل وفي المواجهة مع جي  ا  االل بشكل عاد، وي ع األاير أماد ا د 
وأكد أن الماسسة العسكرية اإلسرائيئية ارم في  أكبر بكثير مما يواجهه  الي ا  في قطال غزح.

الة في ردل منضذي العمئيات العموبات الجماعية المضرو ة عئى قطال غزح "قجراءات غير فع
 الضردية، وياوقع أن اعزز قوح  ما  وازيد من اطر اند ل مواجهات في ال ضة".

 8/10/2018فلسطين أون الين، 
 

 لن نوقف مسيرات العودة إال بكسر الحصار حماس: .9
أكد ع و المكال السياسي ل ركة  ما ، فا ي  ماد أن مسيرات العودح الكبرم وكسر : غزح

جاء ذلح االل كئمة له أماد الجماهير  في قطال غزح لن ااوقف ق  با ميق أهدافها.ال صار 
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المسامر عئى شاطئ ب ر السودانية وبالمرل من السياج  11 المشاركة في قسناد المسير الب ري الو
وأ اف: "لن نا ع، ولن ناوقف عن اسامرار مسيرات العودح،  ال دودي الضاصل شمال قطال غزح.

داال الب ائع قلى قطال غزح".ق  قذا ك  سر ال صار اإلسرائيئي عن غزح، وببناء الميناء الب ري وا 
ودعا  ماد، أهل ال ضة الغربية قلى " مل سال هد وعد الاردد عن ذلح من أجل مواجهة جرائد 
ا  االل اإلسرائيئي المسامرح"، مردفا   أن شعبنا الضئسطيني يثبت جرأاه أماد رصال ا  االل 

وطالل  ماد، األمة العربية واإلسالمية بالوقوف قلى جانل شعبنا  واه داال قطال غزح.وجبر 
الضئسطيني وا ناضا  عئى الظئد  د الجرائد المسامرح ب ق الشبان الضئسطينيين الماظاهرين 

 المشاركين بميسرات العودح عئى ال دود الشرقية والشمالية لمطال غزح.
 8/10/2018فلسطين أون الين، 

 
 : سالح المقاومة خط أحمر ال يستطيع أي كان أن يساوم عليه"الشعبية" .01

أكد الميادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر أن سالا المماومة اط أ مر   يساطيع أي كان : غزح
 أن يساود عئيه، مشددا  أن المماومة هي الايار األف ل لمواجهة كل ماامرات اصضية الم ية.

قلى  ا ثنينه  من المسير الب ري ال ادي عشر شمال قطال غزح اليود ودعا مزهر االل كئمة ل
نمل اجربة مسيرات العودح لئ ضة الغربية لرفع كئضة اسارح ا  االل، مبينا  أن مشرول الاسوية كان 

وبين أهمية الو دح الوطنية كتقصر الطرق لمواجهة صضمة  ااسرا  وعئى أص ابه الاائل من أوسئو.
واابع "غزح  من كل األزمات، م يضا  أن مسيرات العودح مسامرح  اى ا ميق أهدافها.المرن ولئاروج 

أنها ازان الثورح و صن فئسطين  أثباتأماد كل الماامرات لن اهزد ولن ارفع الراية البي اء فمد 
 المنيع الذي ساا طد عئى أبوابه كل الماامرات".

 8/10/218، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 2018منذ بدء بالضفة  قطعة سالح 320ضبط تالل يعلن االح .00
مواطنا  فئسطينيا  من ال ضة الغربية الم ائة،  2187أق ر جي  ا  االل اإلسرائيئي باعاماله : الناصرح

" العبري عن مصدر 0404ونمل موقع " و اى شهر  ل/ أغسط  الما ي. 2018منذ بداية عاد 
ارح ذااها مصادرح أربعة ماارط )منشتح صناعية( وا سايالء عسكري قسرائيئي، زعمه "امت االل الض

مركبة فئسطينية"،  25ألف دو ر(، باإل افة لو  35)قرابة الو  شيكلألف  120عئى مبالغ مالية بميمة 
وذكر الموقع العبري الممرل من جي  ا  االل، أن قوات ا  االل اعامئت في شهر  كما قال.

 13ل )كألف شي 48فئسطينيا  وصادرت مارطاْين، واساولت عئى ن و  184أيئول/ سبامبر الما ي 
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 80قطعة سالا؛ بينها  320وادعى قياد قوات ا  االل ب بط  والي  ألف دو ر( وثال  مركبات.
 اد اصنيعها م ئيا .

 8/10/2018فلسطين أون الين، 
 

 الماضي / سبتمبرألجهزة السلطة خالل أيلول انتهاكاً  685حماس:  .01
األجهزح األمنية الاابعة لئسئطة في ال ضة الم ائة، االل شهر سبامبر/ أيئول الما ي،  اراكبت

 اناهاكا ب ق المواطنين الضئسطينيين في ال ضة الغربية الم ائة عئى ائضية سياسية. 685
وب سل امرير أصدراه الدائرح اإلعالمية ل ركة  ما  في ال ضة الم ائة، فإن اناهاكات السئطة 

 الة  112 الة ا اجاز،  121اسادعاء، ف ال عن  162اعاما  سياسيا و 211بين  انوعت ما
 ا ت انسيق أمني مباشر مع  6 الة مصادرح لئممائكات المواطنين، و 13 الة قمع و 27مداهمة و
مواطنين  ارين  ناهاكات  7مواطنا لم اكمات اعسضية، فيما اعر  19وأكد اعر   ا  االل.
 37معامال سياسيا سابما، كما طالت  184م ررا و 198اهاكات أجهزح السئطة وطالت ان ماائضة.

 23مهندسين و 5موظضا وم ا را جامعيا و 55ناشطا و 33ص ضيين و 7معئمين و 8طالبا جامعيا و
 من أع اء المجئ  البئدي وطبيبا. 2ااجرا و

 8/10/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عة من المواطنين بينهم أسرى محررونحماس تتهم أمن السلطة باعتقال مجمو  .01
أفادت  ركة  ما  بتن أجهزح أمن السئطة الضئسطينية اعامئت مجموعة من المواطنين في : الائيل

وقالت  ما  في بيان لها  مديناي راد هللا والائيل؛ بينهد أسرم م ررون وص ضي وطئبة جامعيون.
 اعامل األسير الم رر والمعامل السياسي السابق يود اإلثنين، قن جهاز "الماابرات العامة" في راد هللا

الطالل في جامعة بيرزيت معاصد أيمن زلود بعد اروجه من المسجد مساء أم ، والطالل في 
وذكرت أن أمن السئطة يواصل اعامال كال  من؛ أوي   بيرزيت م مد اركمان أثناء عوداه قلى منزله.

براهيد جاح، وجئهد من طئبة جامعة بيرزيت، وكانوا العوري وم مد الاطيل وعبد الر من  مدان وا  
وأشار بيان " ما " قلى أن جهاز "األمن الوقائي" في جنين،  اول  قد اعر وا لالعامال سابما .

كما  اعامال الشال اوفيق عريدي من بئدح عرابة، وأطئق النار عئيه بشكل مباشر بعد م اولة اعاماله.
الائيل، بتن نجئها ُاسادعي األ د بة؛ مراسل وكالة شهال صر ت عائئة الص ضي عامر أبو عرف

 لئممابئة لدم "األمن الوقائي" ولد يضرج عنه، مشيرح قلى أنه أسير م رر ومعامل سياسي سابق.
 8/10/2018قدس برس، 
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 سنوات ونصف ألسير من الطيرة بزعم التخطيط لعملية سبع .01

ئية ببئر السبع، يود ا ثنين،  كما بالسجن الضعئي أصدرت الم كمة المركزية اإلسرائي: المد  الم ائة
سنوات ونصضا  مع وقف الانضيذ عئى م مد مصري من سكان الطيرح، بزعد الااطيط لانضيذ عمئية  7

؛ اعود أ دا  الم ية قلى عاد 48وب سل موقع  في مجمع المشهداوي كينغ ساور في بئر السبع.
بالداال الم ال، وعد ها  ركة غير قانونية،  ي   ، عمل  ظر ا  االل ال ركة اإلسالمية2015

  ارين اططوا لانضيذ عمئية "انامامية"  د جنود قسرائيئيين. 3زعد أن مصري و
 8/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من أم الفحم بتهمة نقل أموال لحماس فلسطينياً االحتالل يسجن  .01

د ،  كما  بالسجن عئى شال فئسطيني من مدينة أصدرت "الم كمة المركزية" بالم المد  الم ائة:
وذكرت المناح "السابعة" العبرية،  أد الض د، باهمة ا اصال بجهات اارجية ونمل أموال ل ركة  ما .

أن الشال الامى عناصر من  ركة  ما  في اركيا، ونمل مئات اآل ف من اليورو قلى  ركة 
الم كمة  كمت عئى الشال بالسجن لمدح ثال   وأو  ت المناح العبرية، بتن  ما  في فئسطين.

بمائه ا ت المراقبة.  560ألف شيكل، وصادرت  20كما فر ت عئيه غرامة بميمة  سنوات ونصف، وا 
 ألف شيكل من األموال الاي كانت ب وزاه، وفق المناح السابعة العبرية.

 8/10/218، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ن ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية إلى األبدلجوال مرتفعات انتنياهو:  .01
المد : قال رئي  الوزراء اإلسرائيئي بنيامين نانياهو، قن مراضعات الجو ن السورية الم ائة سابمى 

وقال مساء أم ، أثناء مشاركاه في  ضل ادشين كني  في  ا ت السيادح اإلسرائيئية قلى األبد.
اآلار من ال دود أي الم او ت اإليرانية لئامو ع  الجو ن، "نرم ما ي د  اليود في الطرف

عسكريا والعدوان الذي يمارسه اإلرهابيون الماشددون. سنظل صامدين و ازمين في وجه ها ء. 
السيادح اإلسرائيئية في الجو ن اشكل  مانا لالسامرار في المنطمة الاي ا يط بنا. وجود قسرائيل في 

وأ اف، "السيادح اإلسرائيئية عئى الجو ن هي   موق قديمة".الجو ن هو واقع مبرر مبني عئى 
عبارح عن واقع يجل عئى المجامع الدولي ا عاراف به وطالما كان األمر منوطا بي سيبمى الجو ن 

 ا ت السيادح اإلسرائيئية قلى األبد وا   سنرم قيران و) زل هللا( عئى شواطئ ب يرح طبريا".
 9/10/2018األيام، رام هللا، 
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 في السياسة األمنية لتعزيز الردع وسريعاً  كبيراً  وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيحاً  .01

انامد وزير الاعئيد اإلسرائيئي نضاالي بينت السياسة األمنية في مواجهة  وفا: - المد  الم ائة
عة ونمئت قذا  الطائرات الورقية والبالونات ال ارقة المنطئمة ن و األرا ي الم ائة من قطال غزح.

جي  ا  االل عن بينت قوله: "أعامد أننا ب اجة قلى قجراء اص يح كبير وسريع لئسياسة األمنية 
اإلسرائيئية لاعزيز الردل من الاكايكي قلى ا ساراايجي فعئى سبيل المثال في األشهر األايرح اسئل 

اف بينت منامدا وأ  عشرات الضئسطينيين من غزح قلى الداال وذلح يعد اطرا اسبل باآكل الردل".
اآلن اآل ف  -سئوح "قسرائيل"  د البالونات ال ارقة: "لد ناعامل مع المشكئة عندما كانت صغيرح 

 أشهر". 6من البالونات ال ارقة اطير عئينا، في النهاية سنضعل ما كان يجل أن نضعئه منذ 
 9/10/2018الغد، عّمان، 

 
 ع حماسقائد عسكري إسرائيلي سابق: من الصواب الحديث م .01

اعابر قائد عسكري قسرائيئي سابق، أن من الصوال ال دي  مع : عبد الراوف أرنااوط - المد 
وقال الرئي    ركة  ما ، مشيرا أن قسرائيل   يمكنها ا ناصار في"  رل البالونات الم ارقة".

برية ، يسرائيل زيف، في  دي  لهيئة الب  العاإلسرائيئيالسابق لشعبة العمئيات في الجي  
 وأ اف )اإلذاعة(، اليود ا ثنين، "قن الو ع في غزح عئى شضا الهاوية، ولي  بعيدا عن ا نضجار".

"ال ميمة أنه   يمكن لئجي  ا سرائيئي ا ناصار في  رل البالونات واإلطارات الم ارقة"، في قشارح 
ااجاه اجمعات فئسطينيين في قطال غزح منذ عدح أشهر طائرات ورقية مشاعئة ب قطالقالى 

واابع زيف، ماماعد برابة جنرال، "في رأيي، سيكون من الصوال  اسايطانية مااامة ل دود المطال.
الا د  مع  ما ،   أعئد ما قذا كان هناح ن ج لئاوصل قلى ااضاق سالد، لكنني ممانع أنه من 

 الصوال بدء ال دي ".
 8/10/2018، لألنباءوكالة االناضول 

 
 المستعمرات إلى تراث: "خطوة أخرى نحو السيادة" تحول "إسرائيل" .01

قررت وزيرح المساواح ا جاماعية اإلسرائيئية، غيال غمئيئيل، من  زل الئيكود ال اكد، رصد مبئغ 
مئيون ونصف المئيون شيكل من ميزانية وزاراها لصالح مشرول يرمي قلى ا سين صورح المساعمرات 

ت قناح "كان" الائضزيونية اإلسرائيئية الرسمية الاائي عن ب  والمساوطنين أماد الجمهور، فيما قرر 
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مباريات المناال اإلسرائيئي في قطار الاصضيات لئيورو والمونديال بعد أن اشارط اا اد كرح المدد 
 األوروبي عدد بثها في المساعمرات في ال ضة الغربية الم ائة.

المشرول ا سايطاني وأقوال المئات من  ويا من مشرول غمئيئيل اوثيما بالضيديو ألقوال ماسسي
 المساوطنين الذي شاركوا في هذا المشرول، وعر ه عئى الجمهور.

ا ثنين، عن مصادر في وزارح المساواح ا جاماعية ادعائهد أن المشرول  ونمئت ص يضة "هآرا " يود
ارم ن و عبارح عن اوثيق  كومي منهجي أولي لئمشرول ا سايطاني، ووصضوه بتنه "اطوح أ

السيادح". وب سل هذه المصادر فإنه اساو يت فكرح المشرول من المشرول السينمائي لئمارج العالمي 
 سايضن سبيئبرغ  ول اوثيق بالضيديو لشهادات ناجين من الم رقة.

وزعمت غمئيئيل، في ردها عئى ساال  ول السبل الذي يجعل وزاراها امول مشروعا كهذا، أنه جزء 
يران وأثيوبيا  من مشرول أوسع لاوثيق "جاليات يهودية ماائضة"، وبينها المهاجرين من دول عربية وا 

والهند قلى قسرائيل. واابعت أنه "كمن رافمت ا سايطان طوال سنين، أرم أهمية في اكريد المساهمة 
لد  المومي –الكبرم لمدامى وماسسي ا سايطان اليهودي في يهودا والسامرح. وهذا المشرول الريادي 

 يوثق ويروم  اى اآلن، و ان الوقت لئاص يح".
واطبيق عئى  اإلنارنتية ياد بثها عبر موقع في مواعازد الوزارح ا ويل مماطع الضيديو قلى أفالد وثائ

وااف الائيوية. ويرافق ذلح طاقد أكاديمي يساعر  معئومات مكمئة لئشهادات، وسياد قنااج أفالد هال
ارح في هذا المشرول مجئ  المساعمرات ومركز ارا  منا يد بيغن.  ول "ارا  ا سايطان". ويش

وقال رئي  مجئ  المساعمرات،  نانئيل دورني، قن المشرول "سيسهد كثيرا في اعزيز وارسيخ 
 ا سايطان".

 8/10/2018، 48عرب 
 

 انعمّ في غباي يجتمع مع الملك عبد هللا الثاني  .11
، يود اإلثنين، مع المئح األردني عبد هللا الثاني في اجامع رئي  "المعسكر الصهيوني"،  في غباي

ونمئت  قصره في عمان، لمناقشة الاطورات في المنطمة ذات الصئة بما اسمى "عمئية السالد".
ص يضة "هآرا " عن غباي قوله قنه "عبر عن الازامه بالدفع بالسالد بين قسرائيل والدول العربية في 

وأن هذه هي الطريق األف ل ل مان السالد واألمن إلسرائيل  المنطمة، عئى أسا   ل الدولاين،
 عئى المدم البعيد".

 8/10/2018، 48عرب 
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 تدريبات عسكرية للجيش اإلسرائيلي في إيالت واألغوار الشمالية .10
جي  اإلسرائيئي صباا يود اإلثنين، في ادريبات عسكرية في ااود مدينة قيالت جنول الشرل 

رسية باألغوار الشمالية بال ضة الغربية، عئى أن اناهي الادريبات يود األربعاء البالد، وفي منطمة الضا
وياعمد جي  ا  االل قجراء مثل هذه الادريبات قرل الاجمعات البدوية في األغوار ويطالل  الممبل.

 واتاي الادريبات العسكرية في قطار اساهداف السكان مغادرح المنطمة ل ين ا ناهاء من الادريبات.
منطمة األغوار وال غط عئى سكانها إلاالئها باعابارها منطمة  يوية واساراايجية عئى المساوم 

وذكر جي  ا  االل في بيانه لوسائل اإلعالد، أن قوااه  الزراعي والعسكري لال االل اإلسرائيئي.
البالد، ومن  اجري ادريبا عسكريا في األغوار ومدينة قيالت وفي منطمة "نياسانا" ووادي عربه جنول

الممرر أن اناهي المناورات العسكرية يود األربعاء الممبل، وساشهد المناورح  ركة مرور مكثضة لموات 
 األمن والسيارات، قذ يهدف الادريل قلى ال ضاظ عئى جاهزية واساعداد الموات، وفما لئبيان.

 8/10/2018، 48عرب 
 

 ئاسة خامسة لنتنياهوتتجه النتخابات مبكرة وسط ترجيحات بر  "إسرائيل" .11
باات صورح المشهد السياسي اإلسرائيئي ازداد و و ا في اآلونة : أيمن ال نيطي -بارا -عمان

 األايرح، وسط معطيات ارجح ذهال الدولة العبرية قلى انااابات مبكرح.
ية يساشف من الاطورات اآلاذح بالاسارل في قسرائيل بعد اناهاء فارح األعياد، وبدء السنة اليهود

قربا  اااذ قرار بابكير موعد  أكثربنيامين نانياهو بات  اإلسرائيئيالجديدح، أن رئي  الوزراء 
في اشرين  أصالالممبل عئى ابعد امدير، االفا لموعدها الممرر  أذارشهر  قلىا نااابات وامديمها 

 الممبئة. األياد، وسط ارجي ات بتن يعئن عن ذلح رسميا االل 2019الثاني 
 9/10/2018د، عّمان، الغ 

 

 االحتالل يصادق على استجالب ألف يهودي أثيوبي .11
 1000األ د، عئى اسامداد  يودصادقت  كومة ا  االل اإلسرائيئي، : األنا ول –المد  الم ائة 

وقال مكال نانياهو، في بيان، يود اإلثنين، قن مجئ  الوزراء  من جماعة " فال  مورا" اإلثيوبية.
لمرار، عئى امكين "اآلباء من أن ي  روا معهد شركاءهد وأو دهد غير صادق في قطار ا

"وزارح الداائية واإلدماج سازود أولئح الذين  وأشار الى أن المازوجين، الذين لي  لديهد أطضال".
 يدائون )قسرائيل( بال موق الاي اد من ها لئمهاجرين اإلثيوبيين  اى اآلن بموجل قرارات ال كومة".

 8/10/2018ن الين، فلسطين أو
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 االحتالل يمدد اعتقال القيادي "إغبارية" للمرة الثانية .11
مددت م كمة الصئح الاابعة لال االل اإلسرائيئي في مدينة  يضا الم ائة، اليود، اعامال : الناصرح

ف ، رجا قغبارية، لئمرح الثانية  اى مناص1948الميادي في  ركة "أبناء البئد" باألرا ي الم ائة عاد 
وادعت م كمة ا  االل أن امديد اعامال قغبارية جاء لدراسة األدلة الاي قدمها طاقد  الشهر الجاري.

 الدفال ردًّا عئى ادعاءات النيابة.
 8/10/2018فلسطين أون الين، 

 

 باعتداء االحتالل على مسير بحري شمال غزة مواطناً  29إصابة  .11
بالرصال ال ي باعاداء قوات  11طنا بينهد مو  29 قصابةأعئنت وزارح الص ة بغزح عن : غزح

ا  االل اإلسرائيئي عئى المسير الب ري الذي انطئق من ميناء غزح اجاه أقرل نمطة ب رية شمال 
 المطال.

وكانت زوارق ا  االل اإلسرائيئي فا ت نيران أسئ اها الثميئة اجاه مراكل المسير الب ري فور 
غزح مما أدم لوقول عدد من اإلصابات في صضوف  وصولهد ألقرل نمطة ب رية شمال قطال

ووصئت مراكل المسير الب ري الاي انطئمت من ميناء غزح عصر يود ا ثنين، م مئة  المشاركين.
بالشبان الثائرين الذين يرفعون عئد فئسطين عاليا  أماد جنود ا  االل، ما دفع جنود ا  االل 

 اجاه المشاركين في المسير الب ري. إلطالق النار وقنابل الغاز المسيل لئدمول
 ف من الجماهير الضئسطينية الثائرح قلى شاطئ وبالازامن مع انطالق المسير الب ري، وصل اآل

شمال قطال غزح قرل موقع )زكيد( الاابع لال االل اإلسرائيئي، بهدف مساندح ودعد المسير الب ري 
 المطالل بكسر ال صار عن قطال غزح.

 8/10/2018، نفلسطين اون الي
 

 عائلة األسير الفلسطيني خضر عدنان تدعو للتدخل الدولي إلنقاذه .11
دعت عائئة األسير الضئسطيني والميادي في  ركة "الجهاد اإلسالمي"، : م مود السعدي –راد هللا 

ا ر عدنان موسى، من سكان بئدح عرابة جنول جنين شمال ال ضة الغربية، األمين العاد لضمد 
اساء الدول العربية والجهات الماثرح، قلى  رورح الادال إلنماذ  ياح ابنها واإلسرال ب ل الما دح ور 

ق ية ق رابه عن الطعاد واإلفراج عنه، اصوصا  في ظل م اولة ا  االل اإلسرائيئي ائضيق ق ية 
 مضبركة  ده منذ اعاماله قبل أكثر من اسعة شهور.
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ربي الجديد"، عئى هام  وقضة ا امن مع ا ر، وقال عدنان موسى، والد األسير ا ر لو"الع
واألسيرات الضئسطينيات، الاي نظمت عئى ميدان المنارح وسط مدينة راد هللا، مساء اليود اإلثنين، قن 

يوما  د ائضيق ا  االل ق ية مضبركة ومزورح نسبت له  37"ابني ا ر م رل عن الطعاد منذ 
 لد يتاوا بالشهود".شاهدا عئيه و  11شهور، وادعوا وجود  9قبل 

دارح سجون ا  االل، وأن ما ي د  اآلن  وأكد عدنان موسى أنه   اوجد أي  وارات بين ا ر وا 
هو معركة ا ٍد و"كسر عظد"، وا  االل نمل ا ر لمساشضى الرمئة بد   من مساشضى مدني، رغد 

د اناوله المدعمات أو كيئوغراما  من وزنه، بسبل اسامراره باإل رال عن الطعاد، وعد 20فمدانه 
قجراء ف ول طبية و  ياناول سوم الماء. وطالل الوالد باإلفراج عن ابنه، عئما بتن ا  االل 

 يواصل منعه من لماء أي طبيل فئسطيني أو م اد، و اى عائئاه ممنوعة من زياراه.
 8/10/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ات القدس للمستوطنينمقدسيون يتهمون السلطة بالتواطؤ بتسريب عقار  .11

اعي  األوساط الممدسية  الة من ا سانضار بعد الكشف عن ف ي ة اسريل : االد أبو عامر - غزح
عمار  اد في البئدح المديمة لئمد    يبعد سوم عشرات األماار عن المسجد األقصى، لصالح 

مار مكون  2000مسا اه ابئغ  -الذي يطئق عئيه "عمبة دروي "-العمار  جمعية قلعاد ا سايطانية.
عاد يمع في منطمة  ساسة جدا، قذ ُيض ي قلى م اور  100من ثال  طبمات، وعمره يزيد عئى 

طرق أل ياء رئيسية، ويطل عئى المسجد األقصى، وكان يساادد عيادح طبية، ولكن اد قاالاه في 
 وقت سابق من هذا العاد، وفما لمصادر م ئية في المد .

فا عديدح بهذا الاسريل، من بينها السئطة الضئسطينية وم افظ مدينة المد ، وااهد ممدسيون أطرا
 وسماسرح فئسطينيون ينشطون في المدينة اربطهد عالقات وثيمة مع جهات قسرائيئية.

واكاضت السئطة بإدانة هذه ال ادثة، وعبرت في بيان ل كومة الوفاق الوطني عن قدانة هذه ال ادثة، 
لو شي والمضزل، فيما ااهمت شاصيات ممدسية السئطة بالاغا ي عن واصضة قياها بالعمل ا

 ال اد ، أو عدد المياد بالدور المطئول منها في هذا المجال.
من جانبه، نوه ع و الهيئة اإلسالمية العئيا لمدينة المد ، جمال عمرو، بتن "نشاط اسريل 

بالمئة، ممارنة بالضارح الممادح من  400العمارات في المد  اراضع االل السنوات العشر األايرح بنسبة 
ويعزو عمرو ذلح قلى  ".2000و اى اند ل اناضا ة األقصى في العاد  1993ااضاق أوسئو في العاد 

مجموعة من األسبال، من بينها "اراضال نشاط سماسرح ا سايطان في المد ، باإل افة لاراجع دور 
ن المدينة، في ظل قرهاق السئطات اإلسرائيئية بئدية المد  في المياد بادمات ادعد صمود سكا
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سكان المدينة بال رائل والرسود، وهو ما يدفع بالعشرات من السكان لبيع العمار وا سامرار اارج 
": "امار  السئطة دور الماااذل والماضرج أماد 21وأ اف عمرو، في  دي  لو"عربي المدينة".

رائيئية، وهذا سبل رئيسي في أاذ سماسرح العمارات الهجمة الاي امارسها شركات ا سايطان اإلس
 رياهد الكامئة في شراء عمارات الممدسيين، ماكدا أن "السئطة لد اضاح أي مئف لئا ميق في  واد  
اسريل العمارات، رغد وجود العشرات من الوثائق الاي اشير قلى اواطا شاصيات فئسطينية 

 مارات". اغا ت عنها السئطة لوقف عمئيات اسريل الع
ساعة فمط با سايالء عئى ثالثة عمارات ابئغ  24بالازامن مع هذه ال ادثة، نجح المساوطنون االل 

 مار في  ي سئوان المالصق لئمسجد األقصى. 1000مارا، وقطعة أر  مسا اها  660مسا اها 
ينة المد ، اشير امديرات جهاز اإل صاء الضئسطيني قلى أن الضئسطينيين يشكئون ن و ثئ  سكان مد

 32ألف عمار، أما سكان البئدح المديمة فيبئغ عددهد ن و  32ألف نسمة، يمائكون ن و  300بواقع 
 عمار". 5500ألف نسمة، يمائكون ن و 

بدوره، أشار أسااذ العئود السياسية في جامعة النجاا، عبد الساار قاسد، قلى أن "السئطة الضئسطينية، 
أنها ادافع عن المد ، ماورطة بشكل مباشر في عمئيات اسريل الاي ادعي عبر وسائل اإلعالد 

عمارات الممدسيين، وهذا ا فارا  يعود لمجموعة من األسبال، من بينها أن ماصصات بئدية 
مئيون دو ر فمط، وهذا مبئغ   يكضي لاطوير مشاريع  20المد  من موازنة السئطة   ازيد عئى 

 بما يعزز صمود سكان المدينة". البنى الا اية في األ ياء العربية
": "لد اابن  م اكد السئطة أي ق ية اد رفعها عئى شركات 21وأ اف قاسد في  دي  لو"عربي

اسايطان قسرائيئية لئمطالبة باسارداد العمارات الاي اد اسريبها، أو الا ميق في مزاعد اورط 
 شاصيات من ماابرات السئطة في عمئيات سمسرح لهذه العمارات".

 9/10/2018، "21وقع "عربي م
 

 ونروا" في القدس: الخطر داهماأل نير بركات وتفكيك " .11
اماسد الالجئون الضئسطينيون في مايد شعضاط، شمال المد  : م مد م سن -المد  الم ائة 

الم ائة، ومساولون في وكالة غو  واشغيل الالجئين الضئسطينيين و وا ي المد  الم ائة، الرف  
لماطط طر ه رئي  بئدية ا  االل اإلسرائيئي في المد  نير بركات باضكيح عمل  الشعبي والرسمي

الوكالة وا غالق ماسسااها في المدينة الممدسة و وا يها، م ذ رين من أن "اطوح كهذا ساصع د 
  ف الماطنين منذ عمود، بعد أن ُهج روا وُطردوا من  110األو ال وازيد من سوء أ وال الالجئين الو

 وقراهد وبئدااهد، ألن المرار بهذا الشتن غير قانوني".  مدنهد
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في هذا اإلطار، أكد ع و الئجنة الشعبية في مايد شعضاط، ا ر الدب ، أن "جميع سكان المايد 
هد عئى قئل رجل وا د في مواجهة هذا الماطط اإلسرائيئي الاطير، والذي لد يكن لياد لو  دعد 

 االل الاصعيدية". اإلدارح األميركية لسياسات ا  
م افظ المد  الجديد، عدنان غي  قال لو"العربي الجديد" اعميبا  عئى ما أعئنه بركات، قنه "سنكون 
دين قيادح وشعبا   د أية اطوح من هذا المبيل. ون ن قادرون عئى قفشالها وا  باطها.  جميعا  مو  

أن ق ية الالجئين قد اناهت. فإغالق ممرات أو ماسسات والسيطرح عئى مدار  لئوكالة   يعني 
هي ق ية  ية طالما أن ماليين الالجئين من أبناء شعبنا يناشرون في عمود الوطن وفي الشاات، 
وطالما أن ق ياهد، وهي سياسية باماياز، لن ا ل  ال  عاد   يعيد الالجئين قلى أرا يهد ومنازلهد 

كسئطة وقيادح فئسطينية اجسيد هذا ال ق ودعد الاي ُفمدوها وُهج روا منها. وساكون مهامنا األساسية 
 أبناء شعبنا ومساندح صمودهد سواء في مايد شعضاط، أو في أية منطمة يناشر فيها  جئون".

بدوره، اعابر سامي مشعشع، الما د  الرسمي باسد وكالة األمد الما دح إلغاثة واشغيل الالجئين 
دولة فئسطين في  دي  لو"العربي الجديد"، ردا  عئى  – الضئسطينيين "أونروا" ومدير اإلعالد وا اصال

 اصري ات نير بركات، قن "مطئق جهة ومطئق دولة   امئح قرارا  بإنهاء مهاد الوكالة".
واابع: "يساطيعون أن يدلوا بدلوهد في هذا المو ول، ولكن مرجعية الوكالة هي الجمعية العمومية 

ات لصالح اجديد عمل وكالة الغو  الدولية. وهنا   بد من دولة صو  167لضمد الما دح، عئما  بتن 
المول قن اعريف الوكالة لمن هو  جئ، اعريف يساند قلى أس  قانونية وا  ة، وعندما اجدد و ية 
الوكالة، فإن هذه الدول   اجدد عمل هذه الوكالة فمط بدعد دبئوماسي ومالي، ولكن أي ا  عبر هذا 

من هو  جئ فئسطيني. وهو اعريف يمن ه صضة الاوري  أي ا ، وهي  الاجديد قنما اعرف  منا
صضة   ااميز بها أونروا فمط، ولكنها أي ا  صضة اميز عمل المضو ية العئيا لشاون الالجئين، كما 

 هو  ال الالجئين األفغان وغيرهد".
ن، ألن هذه األرقاد وأردف: "أي ا    امئح أية دولة صال ية الاشكيح بترقاد الالجئين الضئسطينيي

او ع بين أيدي الدول الاي ائائد فيها الجمعية العمومية لمناقشة مئف األونروا، وعئى  وء ذلح 
اا دد الميزانيات. ف ين اامدد المجموعة األوروبية واعطيح مبئغا  فإنها امرر ذلح بناء عئى أعداد 

ح اعك  األرقاد، وعئيه   يوجد هناح الالجئين الذين ين وون ا ت راياح، وبالاالي المبالغ المرصود
دولة امائح  ق امرير واعريف من هو الالجئ، في الوقت الذي نعابر المرار األميركي بهذا 

 الاصول قرارا  سياسيا  باماياز، و  يجوز اسيي  ماسسات قنسانية".
 9/10/2018، العربي الجديد، لندن
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 قصى وتصّعد في خنق الفلسطينيين ومالحقتهمتعاقب المصلين في األ "إسرائيل"األورومتوسطي:  .11
أطئق المرصد األوروماوسطي ل موق اإلنسان اليود اإلثنين امريرا  يوثق ا ناهاكات  :جنيف

سبامبر/أيئول الما ي، وائل قلى أن  االلاإلسرائيئية ب ق السكان الضئسطينيين في مدينة المد  
فئسطينيي المد  ومال ماهد عبر عمئيات  قسرائيل اعاقل المصئين في األقصى واصع د في انق

صدار األوامر بإبعادهد عن  ا  اجاز وا عاما ت الاعسضية وعمئيات دهد واضاي  منازلهد، وا 
المسجد األقصى، ف ال  عن  ا ت هدد البيوت الماواصئة والسعي لمنع المنهاج الضئسطيني من 

 الادري  في المد .
ذي  مل عنوان "ممنوعون، اإلبعاد والاهجير والمال مة الاعسضية وأو ح األوروماوسطي في امريره وال

"، أن  ا ناهاكات اإلسرائيئية ا اعضت االل 2018أيئول  لئضئسطينيين في المد  االل شهر سبامبر/
سبامبر الما ي بصورح كبيرح ازامنا  مع ا  اضال باألعياد اليهودية،  ي  يسانضر جنود ا  االل 

سجد األقصى وم يطه، وازيد ا ساضزازات وا ناهاكات في مناطق العبادح في اإلسرائيئي في الم
 المد ، و  سيما في منطمة المسجد األقصى والبئدح المديمة.

ولضت األوروماوسطي قلى أن  الشهر المنصرد شهد سعيا   ثيثا  من قبل سئطات ا  االل اإلسرائيئي 
ر  الضئسطينية في المدينة، واهيئة أجوائها لئاعامل مع لضر  المنهاج الاعئيمي اإلسرائيئي في المدا

 قانون المومية اليهودي باعاباره جزءا  أساسيا  من منظومة العمل في الم اكد.
وبرزت االل سبامبر الما ي ب سل امرير األوروماوسطي ق ية قاالء قرية الاان األ مر، الاي 

ي وصئت له ا ناهاكات الاي اطال الضئسطينيين أداناها األمد الما دح، كمثال بارز عئى المدم الذ
 في المد ، فئد يبَق لهد  ق ب رية دينية، و  هد  اى  منون عئى بيواهد ومسامبئهد. 

وذكر األوروماوسطي في امريره أن  قوات ا  االل اإلسرائيئي اناهج سياسة اعسضية اجاه الضئسطينيين 
ل مجموعات من المساوطنين، ب ي  يمكن أن يكون الذين ياواجدون في المسجد األقصى أثناء داو 

مجرد الاواجد في سا ات المسجد في ائح األوقات مدعاح لال اجاز، واصوصا  في منطمة بال 
الر مة،  ي  ياد اوجيه اهمة "اإلاالل بالنظاد العاد" لهد، وهي اهمة واسعة وف ضا ة كما هو 

 وا ح.
شهد اعاما ت بالجمئة عئى هام   20/9/2018ي  وذكر األوروماوسطي في امريره أن  يود الام

 األعياد اليهودية  د الضئسطينيين الذين كانوا ماواجدين في المسجد األقصى.
و ول  ا ت الهدد ومنع اراايل البناء، أو ح األوروماوسطي في امريره أن  سئطات ا  االل 

مد  فيما يال بيواهد ومساكنهد، اإلسرائيئي امار  سياسة اعسضية قاسية اجاه الضئسطينيين في ال
  ي  اسعى قلى اهجيرهد في صورح اكانز العديد من اناهاكات  موق اإلنسان األساسية.
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واساعر  األوروماوسطي في الامرير عددا  من ال ا ت الاي جرم فيها هدد منازل لضئسطينيين في 
في بيت  نينا  -مارا  مربعا   120 –، منها، هدد منزل عائئة الضراا 2018مدينة المد  االل سبامبر 

 في مدينة المد .
 8/10/2018، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 
 مستوطنًا يقتحمون المسجد األقصى 52: القدس .11

 مساوطنا ، يود اإلثنين، المسجد األقصى، من جهة بال المغاربة. 52اقا د ن و : المد  الم ائة
ساضزازية في المسجد، ب راسة مشددح من قوات ا  االل ونضذ المساوطنون جو ت مشبوهة وا

 اإلسرائيئي، قبل مغادراه من بال السئسئة.
 8/10/2018، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يقتاد األسير كراجه بزي عسكري لمنزله بقرية صفا .10

ركز عاما(، من م 33اقااد جنود ا  االل اإلسرائيئي صباا اليود اإلثنين، األسير  سن كراجة )
"ا ميق المسكوبية" في المد  الم ائة، قلى منزله في قرية صضا غربي راد هللا،  ي  أا ع الجنود 

 زوجاه لئا ميق، وقاموا با عاداء عئى أفراد العائئة وعاثوا ارابا بمنزل العائئة.
ئب  زيا واقا د جنود ا  االل منزل العائئة برفمة األسير كراجه الذي يمنع من لماء م اميه، وكان ي

شبيها بزي جي  ا  االل،  ي  قاد شميمه الم امي مهند كراجة، الاماط الصور لشميمه األسير 
 االل انس ال قوات ا  االل من المنزل.

 8/10/2018، 48عرب   
 

 بلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله .11
عة البناء دون اراايل، ا طر المواطن الممدسي أيمن كوازبة عئى هدد منزله في بيت  نينا بذري

 ألف شيكل ب ال أقدمت عئى هدمه. 40وذلح بعد أن أبئغاه بئدية ا  االل باغريمه مبئغ 
أفراد غالبياهد من األطضال مشردح بعد هدد منزلها، واعي  متساح  8وباات عائئة الكوازبة المالف من 

ائئة ماذا سيضعل، ويب   عن قنسانية وا اضظ بتماعاها قبالة ركاد منزلها،  ي    يعرف رل الع
 متوم لزوجاه وأو ده قبل  ئول فصل الشااء.

واعمد بئدية ا  االل عئى هدد منازل الضئسطينيين بالمد  بذريعة البناء دون اراايل، كما اضر  
ل في بع  المئضات، كما امانع عن المصادقة عئى كعئيهد غرامات اصل قلى مئات   ف الشوا
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ولاضادي الغرامات ودفع اكاليف الهدد لبئدية  اساصدار اراايل بناء لمنازلهد.طئبات الضئسطينيين ب
ل، ي طر العديد من الممدسيين قلى هدد منازلهد كا  االل والاي قد اصل قلى عشرات   ف الشوا

 ذاايا.
له وبمرار من بئدية ا  االل، بإاالء م اويات منز  ا ثنين وقال المواطن كوازبة، قنه قاد صباا يود

أفراد، قبل الشرول بهدد بيديه، وذلح لاضادي قلزامه دفع اكاليف الهدد الاي قد اصل  8الذي يمطنه 
 ل في  ال قامت الجرافات الاابعة لئبئدية بانضيذ الهدد.كقلى عشرات   ف الشوا

 8/10/2018، 48عرب 
 

 ئيل"من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب بسجون "إسرا %95 :نادي األسير .11
من المعامئين الضئسطينيين ياعر ون  % 95قال نادي األسير الضئسطيني، اليود ا ثنين: قن : راد هللا

 لئاعذيل الجسدي والنضسي االل اعامالهد من ا  االل الصهيوني.
ونمل م امو "نادي األسير" شهادات أسرم قاصرين في سجن "عوفر" العسكري اإلسرائيئي ممن 

 ا من قوات ا  االل أثناء اعامالهد.اعر وا لئ رل المبر 
عاما (،  16عاما (، وقصي أبو ماريا ) 17ونشر النادي شهادات أربعة معامئين، هد: مهدي أبو ماريا )

عاما ( من بئدح "بيت أمر" في الائيل، والذين  16عاما (، وراكان أبو ماريا ) 17واطال أبو ماريا )
 من شهر أيئول الما ي. 14 الو اعر  وا لئ رل المبرا االل اعامالهد في

وقال األطضال: "قن الجنود  ربوهد بتيديهد وأقدامهد، وأعمال بنادقهد، واسامرت عمئية ا عاداء 
عئيهد طوال فارح نمئهد من البئدح قلى مساوطنة كريات أربع، وُأصيل جميعهد بر و  جراء ذلح، 

 نوني طوال فارح اساجوابه".وذكر أ دهد أن أ د الم ممين اسامر بالصراخ عئيه بشكل ج
 8/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اجتماع بغزة يبحث منع األطفال من الوصول لمناطق المواجهات شرق القطاع .11

 سن جبر: ناقشت الهيئة الوطنية العئيا لمسيرات العودح قمكانية منع األطضال من الوصول  -غزح 
لئ د من اساهداف قوات ا  االل لضطضال المشاركين السياج ال دودي االل مسيرات العودح  قلى

وقال ع و الئجنة المركزية لئجبهة الديممراطية م مود ائف: قن الهيئة ناقشت  في المسيرات.
المو ول االل اجاماعها في مدينة غزح، أم ، وو عت عدح سيناريوهات لئ د من اساهداف قوات 

واكد ائف في  دي  لو"األياد" أن من بين السيناريوهات  ا  االل لضطضال المشاركين في المسيرات.
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ااااذ قجراءات  أومايمات العودح  قلىال افالت الماوجهة  قلىالمطرو ة، منع األطضال من الصعود 
 داال الاياد وعدد السماا لهد بالا رح قلى مناطق الاما . قبماءهدعئى األر  من االل 

وعوية بين المواطنين وعدد السماا لموات ا  االل في  مئة ا قطالقالهيئة قررت  أنولضت قلى 
 ال دود. قلىوكتن الضصائل ازج باألطضال  األمراساغالل هذه ال واد  واصوير 

يود الجمعة المادمة "جمعة  إل ياءالمشاركين في ا جامال ناقشوا الا  يرات الجارية  قنوقال ائف 
 كبيرح لئمشاركة في الضعالية. أعداد شد  ةوأهمياناضا ة المد " ودور الئجان واااصاصااها 

في اااد ا جامال الماسسات المانونية  أم من جهة، أارم دعت الهيئة الوطنية في بيان أصدراه 
الا رح العاجل من اجل ف ح قرهال ا  االل واساهدافه الماعمد لضطضال  قلىوال موقية الدولية 

 ي.ارهد الطضل الشهيد فار  السرساو  الذين كان 
 9/10/2018، األيام، رام هللا

 
 جامعي يتنافسون على عمل في مخبز 3000صدمة غزة:  .11

شعر سكان قطال غزح، اصوصا  بع  النال، بصدمة شديدح عندما كال : فا ي صب اا -غزح 
مابز  لي معروف في مدينة غزح عئى  سابه في "فيسبوح"، أن "ثالثة   ف مواطن امدموا لوظيضة 

ساعة فمط" من اإلعالن عن الوظيضة. لد يكن العدد المراضع لئمامدمين  24االل عامل في المابز 
قلى هذه الوظيضة هو سبل الصدمة فمط، و  المدح المصيرح الاي ُسجل فيها هذا العدد المراضع، 
فالو ع ا قاصادي والمعيشي مادهور أساسا  في المطال الذي يعي  فيه مئيونا فئسطيني، معظمهد 

مر، فيما ياوعده رئي  ال كومة اإلسرائيئية بنيامين نانياهو ب رل، والرئي  م مود ا ت اط الض
 عبا  بمزيد من العموبات.

الصدمة الشديدح مردها قلى أن عددا  كبيرا  من بين المامدمين لهذه الوظيضة الماوا عة جدا ، هد من 
ووفق المابز، فإن "من بين  مئة الشهادات الجامعية، وا ديدا  درجة الماجساير والبكالوريو . 

اريجا  ي مئون شهادح البكالوري ، وشاصا  وا دا  عئى األقل ي مل درجة  55المامدمين لئوظيضة 
طالبا  جامعيا "، مشيرا  قلى أن عددا  كبيرا  من المامدمين اآلارين لئطئل " ددوا أنهد  63الماجساير، و

 لوا طالبا ".جامعيون، من دون ا ديد قن كانوا اريجين أد ما زا
 18ولد يكن المامدمون من فئة عمرية م ددح، بل لضت المابز قلى أن "المامدمين ااراوا أعمارهد بين 

عاما ". وبعد أن أشار قلى أن عددا  من طالل الجامعات من ااصصات ال موق والاربية  49و
رااريا وغيرها امدموا اإلنكئيزية والامري  والهندسة اإللكارونية والمعدات الطبية والعئود والسك

اريجا  من كئيات قدارح األعمال، وسبعة من كئية اكنولوجيا المعئومات،  15لئوظيضة،  د د أن "بينهد 
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من كئية الم اسبة، وساة من كئية الص افة واإلعالد، وامسة من كئية الاربية اإلنكئيزية،  14و
، ومثئهد من كئية الاربية اإلسالمية". واثنين من كئية اإلدارح الص ية، وثالثة من كئية عئد النض 

بالاتكيد لد يكن اريجو هذه الكئيات ي ئمون بتنهد سيناهون قلى العمل في مابز، لكن هذه ال ادثة 
وما كشضاه من معئومات، اعك  في شكل متسوي الدرجة الاي وصئت قليها األو ال الكارثية في 

 مجال ااصل ها ء الطالل والاريجين. المطال، و جد الضمر والبطالة وندرح فرل العمل في
 9/10/2018، الحياة، لندن

 
 تنظم وقفة شعبية وترفع العلم الفلسطيني في أمستردام الجالية الفلسطينية في هولندا .11

األ د في سا ة الداد بالعاصمة أمسارداد، وقضة ا امنية  أم نظمت الجالية الضئسطينية في هولندا، 
الجالية الضئسطينية والجاليات العربية  أبناءينية، وشارح فيها جمع من رفعت االلها األعالد الضئسط

وما امنون هولنديون مع الشعل الضئسطيني، واتاي الضعالية بالازامن مع سبعين عاما عئى النكبة 
 وا االل فئسطين.

وجاءت الضعالية ا ت شعار )ليبمى عئد فئسطين مرفوعا في سا ة الداد(،  ي  اشهد سا ة الداد 
 اإلسرائيئيةالشهيرح وسط مدينة أمسارداد سئسئة من الوقضات الداعمة لضئسطين في وجه ا ناهاكات 

 الاي ياعر  لها الشعل الضئسطيني.
اصضية الم ية الضئسطينية، وامسكهد  قلىوأكد المعاصمون عئى رف هد لجميع الماططات الرامية 

دعوا قلى دعد مسيرات العودح الكبرم في  كما ب ق العودح وأن المد  عاصمة لئدولة الضئسطينية.
 قطال غزح، والعمل عئى  شد الدعد األوروبي لئم ية الضئسطينية.

 قنهاءوأعئنوا رف هد لئ مئة الاي اساهدف اصضية ق ية الالجئين الضئسطينيين من االل م او ت 
 قياهودية الدولة، معابرين كما أكدوا رف هد لمانون يه دعد الوكالة الدولية. قلىوكالة األونروا، داعين 

 بمواجهة ا  االل وعنصرياه في فئسطين. فئسطين، مطالبينشرعنة لئامييز العنصري في 
 8/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تدشين أول قارب إسعاف بحري شمال غزة .11

ل قسعاف ب ري دشنت فرق اإلسعاف والطوار  والدفال المدني، اليود، أول قار  غزح/ أدهد الشريف:
في شمال غزح الذي شهد سا ئه، مسيرا  بريا  وب ريا ، اجاه السياج الضاصل بين المطال الم اصر 

 .1948واألرا ي الضئسطينية الم ائة سنة 
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وانطئق المسير ال ادي عشر بعنوان "جايينح يا فئسطين"  من فعاليات مسيرات العودح الكبرم 
مار /  ذار الما ي، الااريخ الذي أ يا فيه الضئسطينيون  30وكسر ال صار السئمية الممادح منذ 

 ليود األر . 42الذكرم الو
وأكد الما د  باسد فرق اإلسعاف والدفال المدني والادمات الطبية، معاز أيول، قن ادشين هذا 

 المارل جاء ادمة لئماظاهرين السئميين وادمة لئمصابين مهما كئف األمر من ا  يات.
والدفال المدني كان لها بصمات في  اإلسعافاصريح لو"فئسطين"، عئى أن فرق وشدد أيول في 

 السئد وال رل ادمة لئمواطنين ومن أجئهد.
ونبَّه قلى أنه منذ فر  ال صار وفرق اإلسعاف اعاني من نمل اإلمدادات والمسائزمات واهالح 

 إلسرائيئي.سيارات اإلسعاف، ناهيح عن ا ساهدافات المباشرح من جي  ا  االل ا
واساشهد عدد من المسعضين وعناصر الدفال المدني قثر اسااداد جي  ا  االل الموح الممياة  د 

 المسيرات واألطمد الطبية واإلسعافية وأي ا  الص ضية العامئة ميدانيا .
 8/10/2018، فلسطين أون الين

 

 ئيل"مواليد يتساقطون شهرّيا بغزة بسبب حصار "إسرا: مجمع الشفاء الطبي .11
 10قلى  5كشف رئي  أقساد ال  انة في مجمع الشضاء الطبي الدكاور ناصر بئبل، أن  من : غزح

 أطضال من  ديثي الو دح ياوفون شهري ا بغزح بسبل ال صار ونمل األدوية والمعدات.
وأو ح بئبل في  وار اال مع "المركز الضئسطيني للعالد" أن  أقساد ال  انة في مجمع الشضاء 

ي بغزح، اعاني من أزمة مركبة جراء عدد اوفر العالجات الالزمة لضطضال "الاد ج" وعدد اوفر الطب
 األجهزح الطبية الالزمة، باإل افة قلى النمل ال اد في الكوادر الطبية.

وي يف: "هناح نمل كبير في أجهزح الانض  الطار  لضطضال الذين يولدون باشوهات في الرئة 
نمل في األدوية الالزمة لكثير من ال ا ت األارم، وكذلح نمل في ونمل في األكسجين، و 

ممر ا لضقساد،  24-20أطباء و 6الكادر البشري  ي  قن األقساد ب اجة قلى ما يزيد عن 
انات  ي  النمل يصل من  انة". 25- 20باإل افة قلى نمل شديد في عدد ال        

ة بمجمع الشضاء اعاني من ا زد اد الشديد،  ي  ويشير الطبيل الضئسطيني قلى أن  أقساد ال  ان
 اضوق نسبة األطضال الاد ج المدائين قلى األقساد قدرح األقساد عئى العمل من كل النوا ي.

ويكشف أن  الجهاز األساسي لمساعدح الطضل عئى الانض  أول ساعات  يااه غير ماوفر، مما 
 يعر   ياح األطضال لئاطر. ي طر األطباء  سااداد الانض  الصناعي، والذي قد

 8/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 صحيفة "فلسطين": مفاوضات إلنشاء خط لنقل غاز غزة .11

كشووف رئووي  سووئطة الطاقووة والموووارد الطبيعيووة، د. ظووافر مئ وود، عوون مضاو ووات  رامووي رمانووة: - غووزح
ضيذ مشرول قنشاء اط لنمول الغواز اجريها  كومة ال مد هللا،  اليا ، مع شركات نضط أجنبية مطورح، لان

كود غورل قطوال غوزح فوي الب ور الماوسوط(، فوي  وين ي وذر اقاصواديون  36من  مل ماريان الب ري )
 غزح بالغاز، عالوح عئى قعطاء الشركة المطورح النسبة األكبر. من م اولة الاضاف السئطة عئى  ق  

ن؛ األولوى فوي قطوال غوزح، والثانيوة وأو ح مئ د لص يضة "فئسطين" أن المشرول يشوامل عئوى مور ئاي
مئيووون دو ر، وأن انضيووذه يسوواغرق عووامين  80، باكئضووة قجماليووة ابئووغ 1948فووي األرا ووي الم ائووة عوواد 

األوروبوي وعود بامويول جوزء مون اكئضوة المر ئوة األولوى والممودرح بوو  ا ا وادوأ واف أن  ونصف امريبا .
باطوووط نموول قسوورائيئية فووي المر ئووة الثانيووة كووي يوواد وأشووار قلووى قمكانيووة ا سوواعانة  مئيووون دو ر. 15

قلوى أن المسوافة الاوي النظور قيصال غاز غوزح قلوى م طوة اوليود كهربواء جنوين المماورا قنشوااها.  فاوا  
 كيئو مار. 42سيمطعها الاط الناقل أو شبكات  غط الغاز ن و 

هللا، موع الشوركات  كوموة ال مودوأو ح مئ د أن المضاو ات الاي يجريها صندوق ا ساثمار ممثال  عون  
 اوى الئ ظوة الاوافوق موع جهوة م وددح  ا ازال قيد الب  ، وأنه لد ياد  مالمطورح  سااراج غاز  مل ماريان 

وعود أن نجواا الصوندوق فوي الاوصول  اضواق موع شوركة اطووير سيشوكل قضوزح نوعيوة  عئى اسوااراج الغواز.
مووون  %95أن الضئسوووطينيين يسووواوردون موووا نسوووباه وأشوووار قلوووى  عئوووى مسووواوم مشووواريع الطاقوووة فوووي فئسوووطين.

 مئيار دو ر. 1.4الطاقة )كهرباء ووقود وغاز منزلي( من ا  االل، بماوسط فااورح سنوية ااجاوز 
من جانبها قالت مدير عاد الغاز والبارول في سئطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزح د. ليئى أبوو غوالي 

وأو و ت  ئل اسااراجه اطة اقاصادية م كمة اراعي اصديره.قن الغاز الموجود في ب ر غزح، ياط
مئيوووون قووودد مكعووول يوميوووا  ليكوووون  200أبووو غوووالي لصووو يضة "فئسوووطين" أنوووه مطئوووول عئوووى األقووول قناووواج 

ونبهووت قلووى اطووورح قيصووال هووذا النووول موون الغوواز لئمسوواهئكين دااوول  اسووااراج الغوواز مجووديا اقاصوواديا .
ح قلووى  ووغط كبيوور، مبينووة  أن قنشوواء شووبكة اوزيووع هووي الوسوويئة أسووطوانات   ايوواج األسووطوانة الوا وود

وعون  ليوة قيصوال غواز غوزح قلوى منواطق ال وضة  غير أن ا كاظاظ السكاني ي ول دون ذلح. ،األسئد
الغربية، بينت أبوو غوالي أن ذلوح يواد عبور اسوييئه ونمئوه بواسوطة جالونوات  وامة أو عبور موا يعورف 

ي أن غزح امد ا  االل بالغاز وهوو يمود ال وضة بونض  الكميوة، مشويرح بو"ابادل الطاقة" مع ا  االل، أ
 قلى أن اصديره قلى الاارج قد ياد عبر اط الغاز العربي.

ا قاصادي سمير الدقران  جد نصويل صوندوق ا سواثمار فوي الاعاقود الجديود، عوادا   من جانبه، انامد
ن الشووركة المطوووورح ياصوول لهوووا الماصصووة لئصوووندوق السوويادي قئيئووة فوووي  ووين أ %27.5أن نسووبة 
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لئشوووركات الاوووي  وبوووين الووودقران لصووو يضة "فئسوووطين" أنوووه ب سووول النظووواد الووودولي، ي وووق   النسوووبة األكبووور.
شووهريا  ل ووين اغطيووة  %40اكاشووضت باوورو   أو غووازا  أن اتاووذ نسووبة موون اإليووراد أو اإلناوواج   ازيوود عوون 

وقوووال: قذا بئغوووت اكئضوووة  ة المشووورول.شوووهريا  لهوووا  اوووى نهايووو %10الاكووواليف الاوووي دفعاهوووا، وااصووويل 
مئيووون دو ر، فووإن نصوويل الشووركة  30مئيووون دو ر، واإليووراد الشووهري  100اسووااراج الغوواز موون  مئووه 

مئيون دو ر، واظل الشوركة اتاوذ هوذه الميموة الماليوة ل وين ا ناهواء  12المطورح من هذا اإليراد يكون 
مووون قيموووة  %10سوووامر الشوووركة فوووي ال صوووول عئوووى بعووود ذلوووح ا مووون اسوووديد اكووواليف اإلناووواج كافوووة، ثووود  

 ماليين دو ر ل ين ن ول ال مل. 3األرباا أي 
 8/10/2018 ،فلسطين أون الين

 
 جولة لرئيس االستخبارات المصرية: تل أبيب واألردن ورام هللا .11

ذكرت مصادر مصرية، أم  ا ثنين، أن "رئي  جهاز الماابرات العامة الئواء عبا  : الماهرح
سيمود بجولة جديدح لانشيط مسارات المشاورات الااصة بالمصال ة الداائية الضئسطينية، من كامل، 

سرائيل من جهة أارم". وأو  ت المصادر، لو"العربي  جهة، والاهدئة بين فصائل قطال غزح، وا 
الجديد" أن "جولة رئي  ا ساابارات المصرية ساا من ثال  زيارات لكل من ال أبيل، وراد هللا، 

  سيئامي برئي  السئطة الضئسطينية م مود عبا  وقادح  ركة فاح، ق افة قلى زيارح لئعاصمة  ي
 األردنية عمان".

وأشارت المصادر قلى أن "المشاورات الاي سيجريها الئواء عبا  كامل، ساا من اثبيت الاهدئة في 
ضاق يمود قلى هدنة قطال غزح، وعدد الاصعيد من جانل قسرائيل أو  ركة  ما ، ل ين الاوصل  ا

طويئة األمد،  فاة قلى أن المشاورات الاي من الممرر أن اجمع كامل بعبا ، نهاية األسبول الممبل، 
ساب   مراجعة بع  البنود الاي  دداها السئطة الضئسطينية و ركة فاح في قطار ردها عئى الورقة 

 المصرية لئمصال ة".
ثر من أي فارح سابمة إلاماد ااضاق يمود قلى ا سين وقالت المصادر قن "كافة األمور مهيتح أك

أو ال المواطنين في قطال غزح، ق  أن العمبة الو يدح هي موقف عبا  غير المبرر"، ماابعة أن 
"الئواء عبا  كامل سيذهل هذه المرح برسالة وا  ة لعبا  باصديق من أعئى مساوم وهو الرئي  

مسار المضاو ات الاي أبدت فيها  ما  اجاوبا  كبيرا  مع عبد الضااا السيسي، قما أن ياعاون في 
الدور المصري، أو أن ارفع مصر أيديها عن مضاو ات المصال ة وانس ل اماما عئى أن ااعامل 

 مع  ما  كطرف منظد لئ دود الشرقية، ومعبر رفح ال دودي".
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ب ل  السئطة  وكانت مصادر مصرية قد كشضت أن "عبا  هدد في ااصا ت مع الجانل المصري
الضئسطينية وا عادح صياغة الاعريضات الااصة بالم ية الضئسطينية، فاا ول قسرائيل لسئطة ا االل 

 ويعود الشعل الضئسطيني قلى مربع شعل يماود من أجل الا رر من ا  االل".
 9/10/2018، العربي الجديد، لندن

 
 مصر تدعو أوروبا إلى معالجة سياسية لقضية فلسطين .10

دعت مصر الدول األوروبية األع اء في ا ا اد من أجل الماوسط، قلى و ع معالجة  ح:الماهر 
سياسية لئصرال الضئسطيني "اإلسرائيئي"، الذي يعد أقدد صراعات المنطمة، ماكدح أنه   يمكن اصور 

 ال دي  عن مسارات الاعاون الضني بين دول ا ا اد، دون البدء في هذه المعالجة السياسية.
سامح شكري، في الكئمة الاي ألماها باسد مصر، أماد المنادم اإلقئيمي الثال  لالا اد من أجل  وأكد

الماوسط، المنعمد في برشئونة، بمناسبة مرور عشر سنوات عئى قنشاء ا ا اد، الذي ي د دو   
أطر أوروبية وعربية، أنه من غير الممبول أن اسامر م نة الشعل الضئسطيني، في وقت باات فيه 

وم ددات الاسوية السياسية الممكنة والعادلة والشامئة معروفة لئكافة، مشددا  عئى  رورح اوجيه 
نهاء أ د  رسالة وا  ة   ا امل الئب ، ب رورح اسائناف المضاو ات  ول ق ايا ال ل النهائي، وا 

 أهد مسببات عدد ا سامرار في منطمة الشرق األوسط والب ر الماوسط.
مة الماوسط اموج بالعديد من الا ديات الاي اعوق عمئية الاعاون والاكامل عئى وأ اف أن منط

المساوم اإلقئيمي الهادفة لا ميق الانمية المسادامة، ولذا فإن هناح  اجة مئ ة لبذل مزيد من 
الجهود لئاغئل عئى هذه الا ديات، ااصة الصراعات السياسية والنزاعات المسئ ة في الشرق 

رأسها الصرال الضئسطيني "اإلسرائيئي"، والنزاعات المسئ ة في سوريا وليبيا الاي األوسط، وعئى 
 اسببت في اساثناء الدولاين من ا ندماج في أطر الاعاون اإلقئيمي بشكل كامل  اى اآلن.

 9/10/2018، الخليج، الشارقة
 

 الدولتين العاهل األردني يؤكد إحياء عملية السالم استنادًا إلى حلّ  .11
اسامبل المئح عبدهللا الثاني، يود ا ثنين، زعيد  زل العمل اإلسرائيئي  في غاباي، في لماء  :انعم  

 ركز عئى الاطورات المرابطة بعمئية السالد بين الضئسطينيين واإلسرائيئيين.
هللا الثاني  رورح قعادح ق ياء عمئية السالد، اسانادا قلى  ل الدولاين ووفما لمرارات  وأكد عبد

ية الدولية ومبادرح السالد العربية، وبما يض ي قلى قياد الدولة الضئسطينية المسامئة عئى اطوط الشرع
 ، وعاصماها المد  الشرقية، لاعي  بتمن وسالد قلى جانل قسرائيل.1967الرابع من  زيران عاد 
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وشدد المئح عئى أن مستلة المد  يجل اسوياها  من ق ايا الو ع النهائي عئى أسا   ل 
دولاين، ماكدا  جاللاه أن األردن مسامر في المياد بدوره الاارياي في  ماية الممدسات اإلسالمية ال

 والمسي ية في المدينة الممدسة، من منطئق الوصاية الهاشمية عئيها.
 8/10/2018، الغد، عّمان

 
 هل للموساد عالقة بقتل خاشقجي؟: صحفي أمني إسرائيلي .11

، يوسي ميئمان، في  سابه عئى اويار، مساء اليود اإلثنين، أنه كال الص ضي األمني اإلسرائيئي
يتمل أ  يكون هناح أي دور لئموساد في مساعدح السعودية في قال الكاال والص ضي جمال 

 ااشمجي.
وكال أنه يتمل أ  يكون هناح أي دور لئموساد،  اى لو بشكل غير مباشر، في مساعدح السعودية 

وأ اف أن هذه الااطرح راوداه بسبل العالقة اآلاذح بالاوطد بين  عئى قال الص ضي ااشمجي.
وأشار في هذا السياق قلى مساعدح الموساد لئمغرل في اصضية المعار   قسرائيل والسعودية.

 .1965المغربي البارز المهدي بن بركة عاد 
اغريداه  قت رواجا   وفي وقت   ق، قاد ميئمان بشطل اغريداه بو"قراداه الذااية" بعدما ابي ن له أن

 لدم أص ال نظرية الماامرح في العالد العربي،  سل اعبيره.
 8/10/2018، 48عرب 

 
 ونروا"األ أبو الغيط يدعو األوروبيين إلحياء عملية السالم وسد عجز " .11

ة دعا أ مد أبو الغيط األمين العاد لئجامعة العربية، الشركاء األوروبيين لسد الضجوح الامويئي: الماهرح
 الاي ُاعانيها األونروا، وا  ياء عمئية سياسية اض ي إلقامة دولة فئسطينية.

جاء ذلح ب سل بيان لئجامعة مساء اإلثنين، عمل كئماه أماد أعمال المنادم اإلقئيمي الثال  
 لالا اد من أجل الماوسط، الذي انعمد اليود بمدينة برشئونة اإلسبانية.

دولة من  15و األوروبييمثئون ا ا اد  28دولة بينهد  43، 2008الذي أنشت عاد  المنادموي د 
 جنول وشرق الماوسط.

أوروبية بمصر في عاد  -وأشار أبو الغيط، قلى أن الجامعة بصدد اإلعداد لعمد أول قمة عربية 
وأو ح أنه "بطبيعة  . معربا عن أمئه عن "مناقشة كافة الم ايا الاي اهد  ضاي الماوسط".2019

 الم ية الضئسطينية عئى رأ  قائمة النزاعات الاي ابمى من دون  ل".  ال ال، اظل
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وقال "قنني أدعو شركاءنا األوروبيين قلى العمل معنا من أجل اساعادح عمئية سياسية ذات مصداقية 
قامة الدولة الضئسطينية عئى  دود الرابع من يونيو  ، وعاصماها 1967اُض ي قلى قنهاء ا  االل وا 

"كما أدعو كافة الدول قلى العمل دون قبطاء عئى سد الضجوح الامويئية  وأ اف: ية".المد  الشرق
الاي ُاعانيها األونروا.. لي  فمط من أجل الالجئين الضئسطينيين ولكن من أجل اسامرار المنطمة 

 بتكمئها". 
 8/10/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تطلب من دول تقديم دعم لغزة عبر األمم المتحدةاإلدارة األمريكية : مسؤول فلسطيني لـ"الحياة" .11

ال يوواح" أن اإلدارح األمريكيوووة "كشوووف مسوواول بوووارز فووي السوووئطة الضئسووطينية لوووو: م موود يووون  -راد هللا 
طئبت من عدد من الدول امديد دعد مباشر لمطال غزح عبر األمد الما دح. وقال قن دولة قطر كانت 

د الموال لامويول شوراء الوقوود الاوال باوليود الكهربواء فوي المطوال أول دولة اساجيل لهذا الطئل، وامد  
موون اووالل األموود الما وودح، مشوويرا  قلووى أن السووئطة الضئسووطينية عار ووت الاطوووح المطريووة ألنهووا "اعووزز 

وأشووار قلووى أنووه "عنودما اوودفع قطوور ثموون الوقوود اآلاووي قلووى قطووال غوزح، وامووود  ركووة  مووا   ا نمسواد".
ء، فووإن هووذا يعنووي امووديد دعوود غيوور مباشوور ل ركووة  مووا ، مووا يووادي قلووى قطالووة بجبايووة فوووااير الكهربووا

 عمر ا نمساد". ورأم أن هدف هذه العمئية "امديد المال قلى  ما  إلقامة دويئة في قطال غزح".
وأفوووادت وسوووائل قعوووالد قسووورائيئية أمووو ، بوووتن السوووئطة الضئسوووطينية هوووددت بوقوووف العمووول موووع الشوووركات 

ل الوقود قلى قطال غزح بامويل قطري.اإلسرائيئية الاي ا   و 
وقووال مسوواول فئسووطيني قن جهووات أبئغووت السووئطة الضئسووطينية بووتن اإلدارح األمريكيووة طئبووت موون دول 
سووالمية وأوروبيووة ا ويوول جووزء موون مسوواعدااها الماليووة الماصصووة لئسووئطة الضئسووطينية، قلووى  عربيووة وا 

 قطال غزح، من االل مكال األمد الما دح في المد .
في اعئيق له عئى ذلح، قوال ع وو الئجنوة الانضيذيوة لمنظموة الا ريور الضئسوطينية أ مود مجود ني قن و 

 اإلدارح األمريكية اعمل عئى ا ويل قطال غزح قلى مركز لاطاها المسماح "صضمة المرن".
 9/10/2018 ،الحياة، لندن

 
 مدمرة صاروخية أمريكية ترسو في ميناء أسدود .11

الاابعوووة لضسوووطول السووواد   USS ROSSرسوووت المووودمرح الصوووارواية :  وووولاألنا –المووود  الم ائوووة 
وقووال موقووع "أسوودود  ."قسوورائيل"، فووي مينوواء أسوودود جنوووبي 8/10/2018 الب ووري األمريكووي، يووود اإلثنووين

الاي ارسو فيها هذه المدمرح في ميناء أسدود  1999نت" اإلاباري العبري، قنها المرح األولى منذ العاد 
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ولضوت أن "هوذه المودمرح مشوهورح بوإطالق صوواريخ  في سونوات ما وية فوي مينواء  يضوا. رغد أنها رست
واسووانادا  قلووى الموقووع العبووري فإنووه "اووالل الزيووارح  ".ة"اومووا هوووح" عئووى قواعوود "انظوويد الدولووة" فووي سوووري

سوويمود طووواقد المووودمرح بزيوووارح عووودد مووون المواقوووع )دون ا ديووودها( فوووي )قسووورائيل( والمشووواركة فوووي مشووورول 
وأ وواف "سووانظد السووضارح األمريكيووة فووي )قسوورائيل( يووود الامووي   عزيووز العالقووات مووع سووكان أسوودود".لا

 عامَا عئى عمر الب رية األمريكية". 234 ضاَل ااصَا بمناسبة مرور 
ونموول الموقووع عوون اورنووا بياووور، مووديرح مينوواء أسوودود، قولهووا "لئو يووات الما وودح األمريكيووة و)قسوورائيل( 

ورأت بياوور  المنطمة لذا مون الطبيعوي رسوو المزيود مون السوضن فوي أسودود قريبوا ".مصالح مشاركة في 
أن "عووودح السووضن الب ريووة األمريكيووة قلووى أسوودود يرمووز قلووى عمووق العالقووات بووين )قسوورائيل( والو يووات 

وقالووت "قنهووا ل ظووة ااريايووة لئمينوواء الووذي يسا وويف بسووعادح شووركاءنا موون الو يووات الما وودح  الما وودح".
 لاعزيز عالقاانا الب رية". ونطمح

 شال.  400من جهاها قالت المناح العاشرح العبرية، قن المدمرح ا مل عئى مانها طاقما  من 
 8/10/2018 ،فلسطين أون الين

 
 أسهم في استقرارها "األونروا"كرينبول: استنفار دول ألجل  .11

قن ا سوانضار والجهوود الاوي أبووداها  قوال المضوو   العواد لوكالوة األونووروا بييور كرينبوول أنمورح األنا وول:
بع  الدول ألجل الوكالة األممية أسهمت في ااضيف أزمة األايرح، "وبدت األمور في الوقت الوراهن 

، بودور بعو  8/10/2018ٌاثنوين  وأشاد المضو  العواد فوي اصوريح صو ضي، يوود اسير عئى ما يراد".
يل دعد األونوروا،  فاوا  قلوى ا جاموال الوذي عمود فوي الدول بينها اركيا واألردن واليابان وألمانيا في سب

وعوود  الوودعد الووذي  الجمعيووة العامووة لضموود الما وودح والوودعد السياسووي الووذي قد ماووه ائووح الوودول لئمنظ مووة.
قدماه اركيا لئمنظمة األممية عمل قطع اإلدارح األمريكية دعمهوا الموالي فوي أغسوط /  ل الما وي، 

داها اركيا  يال األونروا.جاء رسالة  قوية لئعالد، معر   با  عن امانانه لروا الا امن الاي جس 
 8/10/2018 ،فلسطين أون الين

 
 مشعشع: "األونروا" لن تقبل أن ُتنتهك حصانتها وامتيازاتها .11

، أن 8/10/2018 األونووووروا سوووامي مشعشووووع، يووووود ا ثنووووينوكالووووة أكوووود النوووواطق الرسووومي باسوووود  :المووود 
  صاناها وامايازااها. "األونروا" لن امبل أن اناهح
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عئوى م اولوة داوول مسواول فوي بئديوة ا  واالل بسوال ه، يرافموه جنوديان، قلوى مركوز  جاء ذلح اعميبوا  
"األونووروا" الصوو ي دااوول أسوووار البئوودح المديمووة فووي الموود  )مركووز الزاويووة( وطئوول رايووة راصووة قدارح 

 المركز والصيدلية المرفمة.
صانة وا مايازات الاي ااماع بها "األونروا" كماسسوة دوليوة، فمود عئى ال  وأ اف مشعشع أنه اراكازا  

ُرف  السماا لمساول البئدية الداول وطئل منه مغادرح الموقع، بعد الطئل منه الامدد بهكوذا طئبوات 
 لراية هكذا أوراق ثبواية عبر المنوات الرسمية المعامدح.

 8/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مولر يحقق بضلوع شركة أمن إسرائيلية بالحملة االنتخابية لترامب .11
كشوف صو يضة "نيويووورح اوايمز"، اليووود الثالثواء، النمووال عون وجوود ا ميمووات  يوال  ووئول شوركة أموون 
قووداد شووال مموورل موون اراموول عئووى  واسوواابارات قسوورائيئية فووي ال مئووة ا نااابيووة لدونالوود اراموول، وا 

لئص يضة، فإن الم مق الاال  ووفما   ل عئى عرو  لالساعانة في ادمااها.الاوجه لئشركة وال صو 
روبوورت مووولر ي مووق فووي قذا مووا كانووت شووركة اسوواابارات أمنيووة قسوورائيئية  ووالعة وماورطووة فووي ال مئووة 

وب سل المعئوموات، فوإن فريوق الم موق موولر جموع وثوائق ومسواندات ابوين  ا نااابية لئرئي  ارامل.
يئية اقار ت عئى  مئة ارامل لجمع معئومات لاشويه سمعة مرش ين  ارين داال أن الشركة اإلسرائ

ال زل الجمهوري وإلنشاء  سابات مزيضة عئوى شوبكات الاواصول ا جامواعي، مون أجول اشوويه سومعة 
موون  وذكوورت الصوو يضة أن طوواقد الا ميووق لمووور طئوول رسووميا   قراطيووة هوويالري كئيناووون.و المرشوو ة الديم

 ة مصادرح أجهزح ال واسيل الاابعة لشركة ا ساابارات والاي لها عالقة بالا ميق.الشرطة اإلسرائيئي
،  د  ا اصال والاواصول موا بوين ريوح غيوا ، وهوو نائول مودير 2016كما اابعت الص يضة أنه في ربيع 

ويسوووووادل موووووون  ".Psy-Groupال مئوووووة ا نااابيوووووة لاراموووووول، وشوووووركة اسوووووواابارات وأمووووون قسووووورائيئية اسوووووومها "
مات الاي جمعها فريق مولر، أن من بادر لالاصال الاواصل بين الشركة اإلسورائيئية و مئوة ارامول، المعئو 

المساشوووار السياسوووي الجمهووووري، جوووورج بيرنبوووود، الوووذي عمووول لووودم رئوووي  ال كوموووة بنيوووامين نانيووواهو فوووي 
 ."لقسرائي"اسعينيات المرن الما ي،  ي  بمي عئى ااصال وممربة من شاصيات سياسية رفيعة في 

 9/10/2018 ،48عرب 
 

 أكاديمي في جامعة أمريكية يشبه نتنياهو بهتلر .11
وصف أكاديمي أمريكي رئوي  الووزراء اإلسورائيئي بنيوامين نانيواهو بوو"مجرد  :ديئدار بايكان - نيويورح

 وذكوورت وسووائل قعووالد أمريكيووة، يووود قبووادح جماعيووة "، وشووبهه بووالزعيد النووازي األلموواني أدولووف هائوور.
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عمد في كئية الضن والاصميد بجامعة ميشيغان،  ي  ألمى األكواديمي  ، أن ماامرا  8/10/2018اإلثنين 
قلوووى جنووول وكاووول عبوووارح "مجرموووي  قموووروي دوغوووو   كئموووة و وووع االلهوووا صوووورح نانيووواهو وهئاووور جنبوووا  

 اإلبادح"، وكال اعريف اإلبادح الجماعية ا ت الصورح.
 مر عبر  سابه عئى موقع الاواصل ا جاماعي.وقاد أ د الطئبة اليهود بنشر اسجيل من الماا

 8/10/2018، لألنباء األناضولوكالة 
  

 وزير إسرائيلي يتعرض إلهانة وشتائم في البرلمان األوروبي .10
قال غودعون ألوون، مراسول صو يضة قسورائيل اليوود، قن "قهانوة قاسوية اعور  : عدنان أبو عامر - غزح

اوووور، وهووووو رئووووي  لجنووووة الاارجيووووة واألموووون الاابعووووة لهووووا ع ووووو الكنيسووووت موووون  ووووزل الئيكووووود  فووووي ديا
وأ ووواف، فووي امريووور  لئكنيسووت، اووالل زيوووارح قوواد بهووا قلوووى البرلمووان األوروبووي بصووو بة وفوود برلموواني".

"، أن "الموقووف  صوول اووالل لموواء ال وووار السوونوي بووين لجناووي الاارجيووة واألموون فووي 21ارجماووه "عربووي
بروكسوول، وعموول قلموواء ديااوور لاطابووه، قوواد اثنووان موون  قسوورائيل ونظيراهووا الاابعووة لالا وواد األوربووي فووي

 أع اء البرلمان األوروبي بالصراخ عئيه، وااهامه بتنه "مجرد  رل".
 نا غومي ، ع وح البرلمان األوروبي مون البراغوال، قالوت: "أشوعر بوالامزز مون اسا وافة ديااور فوي 

ئي الشووواباح، اوووولى المسووواولية عووون لجهووواز األمووون اإلسووورائي البرلموووان األوروبوووي؛ ألنوووه  وووين كوووان رئيسوووا  
سياسووة ا غايووا ت والاصووضيات الجسوودية الاووي قاوول فيهووا فئسووطينيون كثوور، دون م اكمووات عادلووة، فووي 

وأو  ت أن "دياار اد ااهامه باراكال جرائد  ورل فوي  ".2001ال ضة الغربية وقطال غزح منذ عاد 
، كما 2007بريطانيا بسبل جرائمه هذه عاد داال الو يات الما دح ذااها، وقد أوشح عئى اعاماله في 

ل العووورل دااووول قسووورائيل قلوووى  أنوووه مووون بوووادر قلوووى سووون   قوووانون الموميوووة اليهوديوووة العنصوووري الوووذي ي وووو 
واامووووت مووووداائاها الماسووووية بووووالمول: "بصووووضاي ع وووووح فووووي البرلمووووان  مووووواطنين موووون الدرجووووة الثانيووووة".

النا ، بمن فيهد الشيطان، ولكن لي  لدي موا األوروبي، لدي المدرح واإلمكانية عئى ال دي  مع كل 
 أا د  به مع دياار؛ ألنه داعية  رل، ويسعى لاتجيجها بين اإلسرائيئيين والضئسطينيين".

ع و  ار في البرلمان األوروبي ان د قلى الهجود عئى دياار، هو األسباني اواير فرامووي، الوذي 
السواال الو يود الوذي يجول أن يوجوه قليوه مون قبول قنوه "لوي  لديوه أسوئئة يوجههوا قلوى ديااور؛ ألن  قال

وأ اف أن "هذا ال يف اإلسورائيئي مجورد  هيئة الم كمة ياعئق باراكابه لجرائد ال رل الاي اقارفها".
 ووورل، وأصووودر بئسوووانه أوامووور واعئيموووات باعوووذيل األسووورم الضئسوووطينيين، واااوووذ قووورارات بماووول نشوووطاء 

يين الضئسوطينيين، وهوو الوذي بوادر قلوى سون قوانون الموميوة  ما ، واولى مساولية اضجير منوازل المودن
وأ واف أن "ال كومووة اإلسورائيئية الاووي يابوع لهووا ديااور امنووع أع وواء  الموائد عئووى الضصول العنصووري".
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البرلمان األوروبي من زيارح قطال غزح، أنا   أريد ال دي  مع مجرد ال رل هذا، أشوعر بالغثيوان مون 
 عة".راياه، وأريد مغادرح الما

بعد اناهاء  مئة ا نامادات الماسية  ده، ا د  ديااور، الوذي اوولى وزارح األمون الوداائي، زاعموا أنوه 
عاما يواجه الانظيمات الضئسطينية، وقد رأيت كل أشوكال عمئيااهوا وهجمااهوا، وابوين لوي أن  47"طيئة 

 الدولة". هذه الهجمات ظاهرح   ااوقف، ولي  لها  دود، كما انظيد الماعدح وانظيد
وزعوود أن "قووانون الموميووة ياماشووى مووع قوورار ققامووة دولووة الشووعل اليهووودي، وأسوواغل وجووودي هنووا لوودعوح 
أع وواء البرلموووان األوروبووي لوقوووف امويوول السوووئطة الضئسوووطينية؛ ألنهووا ارسووول األموووال لعوووائالت منضوووذي 

 مئيون دو ر سنويا". 400العمئيات المسئ ة  د قسرائيل، بما قيماه 
 9/10/2018 ،"21ي موقع "عرب

 
 نتنياهو يهدد غزة، وكذلك بينت .11

 فايز أبو شمالة د.
لئمرح الثانية في غ ون أسبول، يهدد نانياهو بشن  رل عدوانية عئى قطال غزح، ومن المضارقات 
الغريبة أن نانياهو يربط بين شن العدوان واألو ال ا قاصادية الصعبة في قطال غزح، مع اتكيد أن 

و ال المعيشية الصعبة هو م مود عبا ، الذي يرف  أي فح لئ صار عن المساول عن األ
 قطال غزح!

 فما األهداف التي يسعى نتنياهو إلى تحقيقها من خالل تهديداته ألهل غزة؟
أو : يريد نانياهو أن ي مل عبا  مساولية معاناح مواطني قطال غزح، ليبر  بذلح  كوماه من 

 في غزح.جريمة العمال الجماعي لئمدنيين 
ثانيا: ردل الجماهير في قطال غزح عن مواصئة الدعد والمشاركة في مسيرات العودح، الاي ساادي 
قلى مواجهة شامئة، وعدوان عسكري قسرائيئي يهدف قلى كسر شوكة المماومة، والمساول عن هذه 

 ال رل وما ينجد عنها هو م مود عبا  الذي ياعمد الا ييق عئى  ياح المواطنين.
ا: لضت أنظار المجامع اإلسرائيئي قلى أ دا  غزح بعيدا  عن أ دا  ال ضة الغربية الاي فاجتت ثالث

الجميع بعمل مماود بطولي  د المساوطنين الصهاينة، وهذا العمل المماود يدلل عئى انكسار الردل 
بداعااها.  اإلسرائيئي، ويدلل عئى جرأح المماومة الضئسطينية وا 

هذا الاهديد أن يغئق بال المزايدات ال زبية، الاي ساااذ من الاصعيد الكالمي رابعا: أراد نانياهو ب
  د غزح طريما  لكسل أصوات اليمين المانامي داال المجامع اإلسرائيئي.
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نانياهو الذي أبئغ المجئ  الوزاري المصغر بتن )قسرائيل( اساعد لعمئية عسكرية في قطال غزح، كما 
اإلسرائيئية، نانياهو هذا يبرر ال رل عئى غزح باضاقد األزمات اإلنسانية  أوردت الابر المناح الثانية

وا قاصادية في المطال، وما سينجد عنها من اصعيد عسكري. بمعنى  ار، قن نانياهو يربط بين 
 ال رل عئى غزح واألسبال ا قاصادية لدم الطرف الذي سيعادي عئيه.

عيشية في قطال غزح، وي ذر من انضجارها في وجه فهل  ما  ياوجع نانياهو ألو ال النا  الم
 كوماه، وهو المادر عئى  ل هذا المتساح اإلنسانية في غ ون أربع وعشرين ساعة، من االل 

 ا ساجابة لمطالل أهل غزح بال رية وفح ال صار؟
ال غزح أد أن نانياهو يريد أن يرسل رسائئه قلى المجامع اإلسرائيئي قبل موعد ا نااابات، بتن أو 

المعيشية ب اجة قلى  ل سياسي بعيدا  عن عمل عسكري، لن ا صد منه قسرائيل أي مكاسل 
 سياسية.

بغ  النظر عن راية نانياهو لكيضية الاعامل مع أهل غزح، وائوي ه ب رل مجهولة الناائج بهدف 
د نانياهو، وجاء ا ميق اهدئة معئومة الناائج، فمد جاء  دي  وزير الاعئيد نضاالي بينت   ما  لكال

 نافيا   ساعداده لئ رل  ين قال:
ن ن ب اجة لاص يح جذري وسريع لسياسانا األمنية، بهدف اعزيز الردل، فضي األشهر األايرح، 
ياسئل بشكل يومي عشرات الضئسطينيين من غزح قلى داال  دودنا، و اى يومنا هذا، يزرعون 

كان األمر لي، لممت بعمل ماائف، كنت ستعطي العبوات الناسضة، ويعودون قلى غزح بسالد، لو 
 األوامر لمائهد جميعا.

 دي  الوزير نضاالي بينت ياكد عدد اساعداد الجي  اإلسرائيئي لشن  رل عدوانية  د غزح، ألن 
بينت من أنصار هذه ال رل، ولو كان يعئد بها بصضاه وزيرا في المجئ  الوزاري المصغر لما لجت 

الكالمية، ولكن الوزير بينت يعرف جيدا  أن رئي  وزرائه نانياهو يهدد أماد قلى أسئول المزايدات 
وسائل اإلعالد فمط، لذلح  اول أن يامدد عئيه اطوح في الاهديد، وهذا يشير قلى أن مسيرات العودح 
قد أصب ت اشكل مع ئة سياسية وأاالقية وأمنية اعجز ال كومة اإلسرائيئية عن  ئها، وهذا يشير 

لى أن المماومة الضئسطينية قد نج ت في فر  معادلة جديدح في المنطمة، امود عئى اوازن أي ا  ق
 الرعل، وكسر ميزان الردل الذي يسعى قليه نضاالي بينت.

 8/10/2018، فلسطين أون الين
 
 
 



 
 
 
 

 

 35 ص             4757 العدد:             10/9/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 خيارات المقاومة في الضفة الغربية في ضوء عملية سلفيت .11
 د. عدنان أبو عامر

ي بظاللها السئبية عئى الواقع األمني اإلسرائيئي، وزيادح  دح المااوف من ما زالت عمئية سئضيت ائم
عودح لظاهرح العمئيات الهجومية، فردية كانت أو منظمة، في ظل ما امثئه ال ضة الغربية من أهمية 

 عئى ماائف األصعدح: األمنية والعسكرية، ف ال عن السياسية. اساراايجية
لغربية نزو  بااجاه الغرل قلى عمق قسرائيل ووصو  قلى الب ر قن أقرل نمطة بين  دود ال ضة ا

كئد، واطل جبال ال ضة عئى عمق المناطق اإلسرائيئية، واشرف بالكامل عئى  15-12ااراوا بين 
من مسا ة الشريط الغربي، ولذلح اركزت اطة قسرائيل االل المرا ل السابمة عئى  %45أكثر من 

أنضاسها كي   اامكن من اماالح قدرات نوعية، ورفع مساوم سياسة  منع المماومة هناح من الاماط
 العمال  د الضئسطينيين المنارطين في هذه العمئيات.

يعامد اإلسرائيئيون،  سيما في المساويين األمني والعسكري، أن ال ضة الغربية هي ال مل األساسي 
طالق اسميات جديدح عئى ال ضة بعد لئمعركة  د المماومة، ولعل هذا ما دفع المادح العسكريين إل

 ا نس ال من غزح، ومنها: الجبهة الشرقية الجديدح، قو  الشر.
ويبرز الساال أكثر قل ا ا عن سا ة المماومة في ال ضة الغربية، لعدح اعابارات، بينها وجود 

نشطاء العمل ، واعامال 2002ا  االل اإلسرائيئي الذي اجااا مدن ال ضة، و  زال ي ائها منذ عاد 
الميداني، السياسي والعسكري، واشكيل شبكة واسعة من العمالء لمراقبة ا ركات أي فئسطيني عئى 
صئة بالمماومة، ورغد نجاا بع  رجال المماومة في الااضي عن عيون ا  االل وعمالئه، ق  أن 

 والمرم. قدراهد عئى الا رح ليست سهئة في ظل ا ناشار العسكري المكثف في جميع المدن
وفي ممابل اغير سا ة المماومة في قطال غزح، فإن السا ة الميدانية لئمماومة في ال ضة الغربية لد 
ااغير كثيرا، وبالاالي بميت األهداف ذااها، مثل مهاجمة دوريات العدو وقطعان مساوطنيه، وعمئيات 

ن ا قا اد ا ساشهادية داال المساوطنات، العمئيات ا ساشهادية داال  العمق اإلسرائيئي، وا 
أصب ت أكثر صعوبة، مع مال ظة أن  جد ال غط األمني والعسكري اإلسرائيئي زاد كثيرا في 

 الشهور الما ية عئى قوم المماومة،  سيما من االل  مالت ا عاما ت.
 غصت وسائل اإلعالد بالعديد من الا ئيالت األمنية والعسكرية في اليومين األايرين الاي اا د 
عن جهود كبيرح ابذلها المماومة الضئسطينية لنمل المعركة قلى ال ضة الغربية، لبدء ما اسميه 

 "ا ناضا ة الثالثة".
وسواء كان ذلح  ميميا، من االل كشف بع  الوقائع، أو نشر بع  اعارافات المعامئين عن هذه 

امد ولو بنسبة بسيطة أن النوايا، فإن اصوير الو ع عئى هذه الصورح يجعل المراقل لض دا  يع
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هذه الامارير الاهويئية، لها ائضية أمنية اساابارية قسرائيئية، اهيئ الرأي العاد لمزاعد اضيد بتن ال ضة 
الغربية ا ولت قلى "ع  دبابير"، وأن قوم المماومة ا  ر نضسها لشن مزيد من الهجمات المامدمة 

انس ابات مسامبئية من ال ضة  من أي ااضاق  كما ونوعا، مما سيبرر لموات ا  االل معار ة أي
 سياسي مع الضئسطينيين.

 8/10/2018، فلسطين أون الين
 

 مع القرّاء ... ما بين التشاؤم والتفاؤل .11
 هاني المصري
أكثر من مرح اساوقضني رجل أو امرأح في الشارل أو في مكان اواجدت فيه، داال الوطن واارجه، 

بوح"، وقالوا لي: نعرف أنح اكال ما اشعر به، وانمل ما هو موجود  وأ يانا  في اعئيق عئى "الضي 
في الواقع، وااوقع مسار األ دا  اسانادا  قلى المدرح عئى الاايل الذي امئكه، ولكن أرجوح اكذل 
عئينا ولو قئيال ، فن ن ب اجة قلى قئيل من األمل. وهناح من قال لي ومنهد اإلنسان العادي والمثمف 

ل والسياسي، و اى بع  الزمالء الكاال، بتن من يريد أن يعرف ماذا يجري في ورجل األعما
 فئسطين عئيه أن يمرأ مما ت هاني المصري، وهذا مديح قد   أسا مه ولكنه لي  أمرا  نادرا .

واالل األسبول الما ي، رويت هذه المصل لبا   مميز، فعئق بسرعة، بالضعل معهد  ق، فممالح 
اشاامي، في  ين قال لي رجل أعمال أنه بدأ يب   عن أعمال اارج فئسطين بعد األاير أدم قلى 

 أن قرأ مما اي األايرح.
 

 فهل أنا متشائم حقًا؟
اإلجابة الماطعة  ، كما يظهر من االل اركيزي عئى عناصر الموح والصمود والمماومة الاي سطرها 

لذي أبمى الم ية الضئسطينية  ية رغد كل الشعل الضئسطيني منذ مائة عاد و اى اآلن، وهو األمر ا
األهوال والماامرات واألعداء وال رول والدمار والموت الاي اعر ت لها، والدليل الماطع عمئي 
المسامر ومواظباي عئى الدفال عن الم ية الضئسطينية و موق الشعل الضئسطيني، وعما أامن به 

ة اناصار فئسطين ولو بعد  ين، ألسبال بدأل ي سدني الكثيرون عئيه، كما أنني مامن ب امي
 مو وعية وذااية، ولي  اسئيما  بارافات وغيبيات.

هناح فرق  اسد بين راية الواقع كما هو ودراسة ا اما ت اطوره، سواء أكانت مرغوبة أد مكروهة، 
اسالد له أو من أجل الدعوح لئادال النشط لئاتثير عئيه واغييره با اجاه الذي نريده، وبين الدعوح لالس

المضز عنه، والاسئيد ب امية  دو  المسائل وكتنها قدر   راد له. فهناح فرق بين النظرح الواعية الاي 
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ا ذر من الطوفان المادد من أجل أاذ ا  اياطات لاجنبه، أو عئى األقل لئامئيل من أ راره، وبين 
 بين اشااد العمل واضاال اإلرادح.من يساسئمون له بدون  راح، بين الاشااد والاضاال والاشاال، و 

ما أساناجه هو ثمرح الجدل بين الضكر والواقع، ب ي    ي ئق الضكر و ده بمعزل عن الواقع، و  ياد 
 الا ول لئواقع بال ا ئيل.

أقول مساندا  قلى قراءح ما يجري عئى األر  من وقائع و مائق اساعمارية واسايطانية وعنصرية في 
طيني والعربي البائسين، واوقع السيناريوهات الُم امئة أن النكبة الثالثة  اية، ظل الواقعين الضئس

واامثل بإقامة "قسرائيل الكبرم"، واهجير المزيد من الضئسطينيين االل العمد أو العمدين المادمين، 
صراره  أ يف قذا لد نوفر ماطئبات منعها، وهي ممكنة، بدليل صمود الشعل الضئسطيني ومماوماه وا 
ن  عئى البماء وا ميق طمو ااه وأهدافه، وقراءح الماغيرات العربية واإلقئيمية والدولية الاي اسير وا 
قئيميا ، وهذا يمكن أن َيْصل  د مصئ ة قسرائيل  ببطء لصالح نشوء عالد ماعدد األقطال، عالميا  وا 

جع، قذ أصبح ا قاصاد الاي راهنت عئى بريطانيا أو   وأميركا ثانيا . وأميركا اليود في  الة ارا
 .%38من ا قاصاد العالمي بعدما أن كان يشكل  %18األميركي يمثل  والي 

واطة العمل  وا ساراايجيةيمكن اغيير المسار ومنع وقول النكبة الثالثة قذا اوفرت الراية والميادح 
 واإلرادح المساعدح لدفع األثمان المطئوبة.

ل معه من أجل اغييره ولي  الا ول له أو المضز عنه، فال أكون عندما أرم الواقع وأدعو قلى الاعام
نما مساشرفا  لئمسامبل الذي   يتاي من العدد، فال ا ر هو قابئة المسامبل. سنة ال ياح  ماشائما  وا 
هي الاغير، ون ن نعي  في عصر الاغير السريع، فالذي كان ي ااج قلى سنوات كثيرح يمكن عمئه 

ور اإلنسان أن يمرر مصيره بنضسه قذا وعى ال ا ر و من بمدراه عئى الضعل في سنة وا دح، وبممد
 فيه.

ومن انامادات المر اء لما أكابه قصراري عئى مواصئة الجهود بكل األشكال إلنهاء ا نمساد واساعادح 
ات الو دح، من كاابة المما ت واألوراق الب ثية، وانظيد الزيارات لبئدان كثيرح، قلى عمد ا جاماع

صدار البيانات والعرائ ، والمشاركة في المظاهرات وال راكات، وذلح  والندوات والماامرات، وا 
 ألسبال عدح:

فمن المر اء من يرم أن ا نمساد نعمة ولي  نممة، ألنه ساعد عئى وجود المماومة واسامرارها، 
مااه هي المسيطرح عئى اصوصا  في غزح، َفَئو كن ا أو اسامرينا مو دين لكانت سئطة أوسئو والازا

الضئسطينيين أينما كانوا، ماناسيا  أن الو دح المطئوبة   بد أن امود عئى اغيير مسار أوسئو الذي 
أوصئنا قلى الكارثة الاي نعي  فيها، والذي ارا ى الجميع، بمن فيهد المعار ون له، العمل ا ت 

 سمضه، فال و دح عئى أسا  اعميد ا ساسالد.
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اسا الة الو دح، ألن طرفي ا نمساد يسيران في اطين ماوازيين لن يئاميا ألسبال ومنهد من يرم 
قئيمية ودولية، ماناسيا  أن  اوانية وا  أيديولوجية وسياسية ومصئ ية، ولاداالت قسرائيئية وعربية وا 
"فاح" و" ما " وماائف الضصائل اغيرت، لي  قلى ال د الكافي، ولكنها اغيرت، وأن كل 

رغد ا ااالفات فيما بينها قد وصئت قلى طريق مسدود، وأن ما يجمع الضئسطينيين  اتا ساراايجي
 كان وأصبح أكثر، قذا اساثنينا جماعات مصالح ا نمساد وا  االل، أكبر مما يضرق بكثير.

ومنهد من يرم أن " ما " مظئومة وعئى  ق، و  و دح ق  عندما اامكن من الميادح، ألن "فاح" 
ت وكضرت"، ممابل من يرم العك  اماما  بتنه يجل عئى "فاح" ا سامرار في الميادح، "اانت وفسد

وأن " ما " "قوح ظالمية"   اامن بالشراكة ومرابطة بانظيد اإلاوان الدولي، ومنهد من يبالغ بتنها 
"صنيعة قسرائيئية وأميركية"، ماناسين ها ء أن الشراكة الاي ااسع لئجميع كل ب سل وزنه هي 
ال ل، وأن أكثر من نصف قياداي "فاح" و" ما " و  ف من كوادرهما وأع ائهما وأنصارهما 
اساشهد، ومنهما عشرات   ف المعامئين وأ عافهد من الجر ى والمعاقين، وأن ا  االل   يميز 

 ".بين الضئسطينيين، بين "فاح" و" ما "، وغيرهما، بين "اإلرهال العسكري" و"اإلرهال الديبئوماسي
ولعل  صار غزح والعدوان المسامر عئيها، وا غالق مكال المنظمة في واشنطن، ووقف المساعدات 
سرائيل  د الضئسطينيين يدل عئى من هو العدو، وعئى  رورح  لئسئطة، وكل ما امود به أميركا وا 

 ق.الاضريق بينه وبين الاصد الداائي، ولي  ائط األوراق قذ   نعرف أ يانا  العدو من الصدي
وهناح من يرم أن موقضي م ايد أو وسطي   يريد أن يغ ل طرفي ا نمساد أو أ دهما، أو يريد 

 أن يميز نضسه من أجل الاميز، ولو عئى  سال ال ق والمصئ ة الوطنية.
، ويكال الكثيرينمثئما ا وز عئى اتييد  الكثيرينالمثير لئغرابة والسارية أن مما اي و رائي اغ ل 

أو الذد من أنصار هذا الطرف قذا وجهت ا ناماد لئطرف اآلار، أو العك ، وأ يانا  لها المديح 
عديدح ياد الار يل بضمرح من الممال أو قداناها، قذ في المرح األولى اكون من البع  أصبت فيها كبد 

 ال ميمة، وفي المرح الثانية من البع  اآلار جانبت الصوال.
ل عاد يعاني من النظرح األ ادية ومطئق قما معح أو  دح، قما كل ذلح ألن الضكر الضئسطيني بشك

طت  أسود أو أبي ،   يرم أن المسائل مركبة وثالثية أو ماعددح األبعاد، قذ   يمكن فهمها قذا ُبس 
ن من  مي الدفال عن  بشكل مال. وعندما أقول أنا وغيري، قن الاالف   يضسد لئود ق ية، وا 

من  مي ا عاماد بصوابياها، وأن أرم في نض  الوقت أنها ا امل  وجهة نظري عئى اعابار أن
الصوال والاطت، مثئها مثل  راء اآلارين، فال أ د يمئح ال ميمة المطئمة ومصيل دائما ، و  أ د من 

 لئجميع. مه ا اكار الدين أو الوطن، فما هلل هلل، وما لئوطن 
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نمساد في البداية، ألنها وافمت عئى ااضاق أوسئو ما ذنبي قذا كانت "فاح" اا مل المساولية عن ا 
الذي بذر بذور ا نمساد من االل فصل الم ية عن األر  وعن الشعل، وقسد كل منها قلى 
أقساد، ف ال  عن مثالل وأاطاء كبرم عديدح، وأنها رف ت الاسئيد عمئيا  وكئيا  بنجاا " ما " في 

رئي  م مود عبا  قسماعيل هنية باشكيل ال كومة، ا نااابات الاشريعية، كما ظهر  ين كئ ف ال
وهذا أمر ديممراطي، بينما لد يسئد  كوماه مصادر ال كد، اصوصا  األمن والمال، وأن " ما " 
اا مل هي األارم المساولية عن ا نمساد عندما نضذت "انمالبا "   شيء يبرره، وعندما راهنت عئى 

 ومصير الضئسطينيين بمصيرهد.صعود اإلاوان المسئمين وربطت مصيرها 
كيف   أ مل "فاح" المساولية عن اسامرار ا نمساد وهي والرئي  يصرون عئى عودح غزح ا ت 
سيطرح السئطة الاي اهيمن عئيها "فاح"، بدون عر  الشراكة، وكيف   أ مل " ما " قسطها من 

ية الاي اطغى عئى أي شيء المساولية وهي الاي جعئت بماء سيطراها ا نضرادية عئى غزح األولو 
 ار، بما في ذلح المماومة الاي أصب ت أداح في ادمة السئطة بد   من أن اكون العك ، األمر 
الذي أوصئنا قلى أن الاهدئة ا نضرادية أصب ت لها األولوية عند " ما " عئى كل شيء، بما في 

 ذلح الو دح.
ينية بكل أجن اها قد اانت وفسدت أو أعطت كل هناح من المر اء من يرم أن ال ركة الوطنية الضئسط

ما عندها، ولن يمود ألي بديل قائمة ما لد اساكمل عمئية السموط وا نهيار، لذلح ي ل النتي لكل 
مائل أو با   عن الاالل أو البديل عن الو ع الراهن، وا ساعداد أو اناظار المسامبل، ولو 

اءح الاجريدية الم ئمة بالسماء لاتكيد ا نضصال عن عن طريق الداول من دوامة من ال وار والمر 
 الواقع واناظارا  لمسامبل منشود أو متمول.

ن البديل عن  ن قال ا ن دار   أ د يعرف قلى أين يصل، وا  أكرر ال ا ر ر د المسامبل، وا 
ذا لد ياد ا نهماح بمهمات ال ا ر واسايعال درو   الو ع المائد يمكن أن يكون أسوأ منه، وا 
الما ي فالمسامبل سيكون أسوأ بالاتكيد. واذكروا أننا كئما قئنا قن الو ع ال الي أسوأ و ع يمكن 

 أن نصل قليه لنضاجت بوصولنا قلى ما هو أسوأ منه.
رغد كل ما يدعو قلى اإل باط واليت ، هناح ما يمكن ا ساناد قليه، ويدعو قلى الاضاال، فهناح 

اجد الشعل الضئسطيني اب   عن الاالل، لد ان ج ولكنها اسير قرهاصات عديدح مناشرح أينما او 
ن كانت عاجزح عن ا ناصار وغير قادرح عئى ق باط  في هذا ا اجاه، كما أن ال ركة المائمة وا 
الماامرات، لكنها   ازال ارف  ا ناراط في عمئية اصضية الم ية، وامئح هامشا  لئممانعة، بدليل 

يئية باواطا أوساط عربية عئى كل األطراف الضئسطينية، وهذا يعني أن   ال رل األميركية اإلسرائ
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مضر من اسانضاد الو ع الراهن  اى نهاياه  اى ين ج البديل المناسل، أي   بد من "الئعل 
 بالممصمل  اي يتاي الطيار".

 ولئ دي  مع المر اء بمية.
 9/10/2018جية، االستراتيالمركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
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 يوسي يهوشع
مثل "الماربين"، الذين نضذوا العمئيات في ايامار وفي  ئمي ، لد اكن لو"المارل" الذي نضذ العمئية، 

 أول من أم ، أي ا ائضية في عمئيات "اإلرهال".
ال ماٍ ، لديه اصريح عمل ظاهرا  يساجيل لكل عالمات منضذ العمئية الضرد: بال اناماء انظيمي، ب

ويعمل في وظيضة مرابة. ولكن باالف ال ا ت السابمة، فان سئوح "المارل" في بركان كان مهنيا ، 
 ويمكن الامدير بتنه ائمى قرشادا .

دال "المارل" قلى المصنع وفي  ميباه بندقية. ويابين من الا ميق األولي أن ال ميبة الاي  مئها 
عند المدال قلى المنطمة الصناعية، واآلن سيض ل قذا كان أ د  اإللكارونية مرت في بوابة الاضاي 

 ما ساعده وكانت البندقية اناظره بعد المعبر.
أما  ميمة أن "المارل" قيد السكرايرح فيمكن أن اشهد عئى أنه اطط ألاذها رهينة،  ي  ف ال  

 ي بصورح أصعل بكثير.عما في العمئية من و شية، يجدر بالذكر أنه كان يمكن أن اناه
فور العمئية شرل الجي  اإلسرائيئي والماابرات اإلسرائيئية في مطاردح واسعة لو "المارل" بمشاركة 
أف ل الو دات الااصة. ولما كان "المارل" مسئ ا  فمن المعمول ا فارا  بتن ال د  لن يناهي 

ات مدربة. ومع ذلح، من غير با عامال، بل باشاباح بالنار ال ية، وعئيه فمطئول نشاط لو د
المسابعد أن يضهد "المارل" بتن من شتنه أن يئمى  اضه، وسيض ل اسئيد نضسه قلى أجهزح األمن 

 الضئسطينية، وعبرها قلى الجي  اإلسرائيئي.
ألف فئسطيني من "المناطق" يعمئون باصاريح في المناطق الصناعية الماائضة في  30أكثر من 

 اوطنات."المناطق" أو في المس
هذا الو ع كي ينضذوا عمئيات )ومنها أي ا العمئية  –أقل من عشرح–و اى اليود اساغل أفراد فمط 

في غو  عصيون في الشهر الما ي(،  ي  قن سياسة الامييز بين "اإلرهال" والسكان أثبات 
 ارل".نضسها، وبالاالي فإننا لد نر أي ا فر  قغالق أو طوقا عئى المرية الاي جاء منها "الم
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رغد العمئية الماسية سيسعى الجي  اإلسرائيئي قلى اإلبماء عئى هذه السياسة وعئى الاعاي  في 
"المناطق" الصناعية، الاي اساعد ا قاصاد الضئسطيني مثئما اساعد ا قاصاد اإلسرائيئي أي ا. 

المناطق ولكن بالاوازي ياعين عئيه أن يجري مراجعة في كل ما ياعئق بارايبات ال راسة في 
 الصناعية كي يمنع اكرار  ا ت كهذه في المسامبل.

ص يح أن الاضاي  امود به شركة مدنية، ولكن المساولية امع عئى الجي  لمنع داول وسائل قاالية 
 قلى المناطق الصناعية.

الااوف في جهاز األمن هو أن اعطي العمئية قلهاما لئممئدين، الذين في األجواء المائمة في 
 طق" سي اولون انضيذ فعئة مشابهة."المنا

لمد سبق لرئي  األركان ايزنكوت أن  ذر من أن الو ع ماضجر، وقد سبق لئمو ول أن طرا أي ا 
 في امويد الو ع، الامي  الما ي.

أ يضت، أول من أم ، كايباان نظامياان لضرقة "المناطق" منعا  لهذا ا  امال، ولكن قذا واصل أبو 
 اسامر الا ري  في السئطة... فمن شتن ال ضة أن اشاعل  اى قبل غزح.مازن الميل ذااه، و 

 "يديعوت"
 9/10/2018، األيام، رام هللا
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