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 غرينبالت: مشروعنا يسعى إلى توحيد الضفة وغزة .1
مب إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، بأنه ارئيس دونالد تر صرح المبعوث الخاص لل: تل أبيب

"على عكس ما يروج له فلسطينيون وغيرهم، فإن مشروع السالم األمريكي )المعروف بـ"صفقة 
القرن"(، ال يخلد االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، بل بالعكس، فإنه يسعى إلى إعادة 

 ستقبلي".توحيدهما في الكيان الفلسطيني الم
وقال غرينبالت، في حديث مع موقع "واي نت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، إن 
هناك الكثير من المغالطات والتشويهات التي يروج لها فلسطينيون ضد المشروع األمريكي، وهم لم 

فصل قطاع غزة عن يقرأوا ولم يطلعوا على المشروع. وأضاف: "تعالوا نوضح األمور جليا. لقد تم 
الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات، ليس جغرافيا فحسب، بل سياسيا أيضا، في إطار الصراع 
بين السلطة الفلسطينية وحماس. من ينكر ذلك يكون عبثيا. ولكن على عكس ما يشاع، فإن خطتنا 

ينيين أكان في الضفة تسعى إلى إعادة توحيدهما. ال تخطئوا الحساب، فنحن نريد مساعدة كل الفلسط
الغربية أو القطاع. ولكن هناك من يسعى لتشويه مواقفنا. وهذا ال يساعد الفلسطينيين. وأنا أقول لكم، 
انتظروا حتى يصدر مشروعنا رسميا. على جميع األطراف أن يقرأوا ويدرسوا مضمونه ثم يحكموا 

ها وتجعله إيجابيا، ليس ألجلنا بل عليه. وأعتقد أن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تغير توجه
ألجل الشعب الفلسطيني. فما نريده هو تحسين حياة الشعب الفلسطيني. ليس في صالح هذا الشعب 

 أن يرفضوا خطة لم يطلعوا عليها بعد".
على اتهامات فلسطينية متعددة لإلدارة األمريكية بالعمل على  وجاءت تصريحات غرينبالت ردا  

لضفة الغربية، بتحويل القضية إلى إنسانية في غزة، والتركيز على مساعدتها فصل قطاع غزة عن ا
 اقتصاديا بعيدا عن السلطة الفلسطينية.

 17/10/2018، الشرق األوسط، لندن
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 على مصالحها إلى عدم تغيير موقفها من القدس حفاظا   أسترالياتدعو  الفلسطينية" الخارجية" .2
 وزارة الخارجيــة والمغتـــربين ، أنوفــا، نقـــال  عــن وكالــة 16/10/2018 ،الحيــاة الجديــدة، رام هنشــرت 

ســـكوت موريســـون بخصـــوص دراســـتهم الجديـــة حـــول  أســـتراليااعتبـــرت طـــرح رئـــيس وزراء  الفلســـطينية
القـــدس  إلـــىوفـــي نقـــل ســـفارة بـــالده مـــن تـــل أبيـــب  "،إسرائيلـ"عاصـــمة لـــ "القدسـ"االعتـــراف بـــ إمكانيـــة
 ".1980لعـام  478قرار مجلس األمن رقم  رارات األمم المتحدة وتحديدا  على القانون الدولي وق "خروجا  

، من المنطق المتناقض لخطـاب رئـيس الـوزراء 16/10/2018 الثالثاء لها، واستغربت الوزارة، في بيان
وعلــى االســتمرار فــي تشــجيع الطــرفين الســتمرار  ،الــدولتين الــذي يدكــد علــى التمســك بحــل   األســترالي

 ."إسرائيلـ"ضات نحو اتفاق سالم، بينما يفكر باالعتراف بالقدس كعاصمة لالحوار والمفاو 
أن تستمر بهذا التشجيع للطرف الفلسـطيني بينمـا تعمـل تمامـا  عكـس ذلـك،  ألسترالياكيف "وتساءلت: 

وتابعـت: يسـتمر هـذا التنـاقض فـي  ."عندما تعلـن عزمهـا علـى االعتـراف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل  
فــي  أســتراليايعتبــر أن خطواتــه نحــو االعتــراف بالقــدس ونقــل ســفارة بــالده سيســاعد  تصــريحاته عنــدما

تشجيع الطرفين على المضي قدما بالمفاوضات، بينما يعتبر أن تصويت بالده بالرفض على مشروع 
القرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة اليوم في رفع صالحيات وفـد دولـة فلسـطين، هدفـه منـع فشـل 

وأضافت: لم يعد مفهوم كيف أن نقل سـفارة بـالده واالعتـراف  .تقريب األطراف للجلوس معا  محاوالت 
بالقــــدس عاصــــمة إلســــرائيل ســــيحافظ علــــى عمليــــة الســــالم، بينمــــا تصــــويت الجمعيــــة لصــــالح رفــــض 

 +الصين( سيقوض تلك الفرص    77) صالحيات وفد دولة فلسطين فقط خالل رئاستها لمجموعة الـ
بإعــادة النظــر فــي هــذه التصــريحات المضــرة بمصــالح  أســتراليامطالبتهــا لــرئيس وزراء وختمــت بيانهــا ب

ومـن مدسسـات المجتمـع  األسـتراليةالدولية، معربة عن أملها من المعارضـة  أستراليا، ومواقف أستراليا
ا ، أن ترفـع صـوتهواإلسـالميةالمدني، ومن قطاع التجارة واألعمال االسـترالي، ومـن الجاليـات العربيـة 

قبـل أن  ألسـترالياحتـى تعيـد النظـر فـي ذلـك التوجـه الـذي حـدده ديفيـد شـارما  األستراليةعاليا  للحكومة 
 .يتم اعتماده رسميا  

وزيــــر الخارجيــــة  ، أن)أ ف ب(، نقــــال  عــــن وكالــــة 16/10/2018 ،القــــدس العربــــي، لنــــدنوأضــــافت 
إن أسـتراليا "سـتنتهك  :الثالثـاء ،القـ ،الذي يقـوم بزيـارة رسـمية إلـى جاكرتـا ،الفلسطيني رياض المالكي

تجــازف  أســترالياوأضــاف أن " القــانون الــدولي" وقــرارات مجلــس األمــن الــدولي إذا قامــت بنقــل الســفارة.
 ".اإلسالميبعالقاتها التجارية وفي قطاع األعمال مع بقية العالم وخصوصا مع العالم 
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 بغزة محاولة لاللتفاف على السلطة: إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع الفلسطينية الحكومة .3
 خــــالل جلســــته األســــبوعية التــــي عقــــدها يــــوم الثالثــــاءالفلســــطيني، اســــتهجن مجلــــس الــــوزراء  :رام هللا

في رام هللا برئاسة رامي الحمد هللا، صحوة الضمير لدى دولة االحتالل وبعض أطـراف  16/10/2018
قة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشـاريع المجتمع الدولي وعلى رأسه اإلدارة األمريكية بالمواف

فــي قطــاع غــزة بحجــة منــع حــدوث كارثــة إنســانية، بااللتفــاف علــى الســلطة الوطنيــة وتجاوزهــا وعــدم 
مــا هــي إال  محــاوالت تجميليــة لــن تخــرج أهلنــا فــي قطــاع  اإلجــراءات وأكــد المجلــس أن التنســيق معهــا.

نما ستدفع حركة حما س إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك غزة من وحل المعاناة، وا 
بهـــا، وتـــرفض التخلـــي عنهـــا، وعـــدم االســـتجابة إلـــى أي مبـــادرة تهـــدف إلـــى إنهـــاء االنقســـام البغـــيض 
وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، ويدفعها إلى استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق والتحريض 

هــدف إبقــاء ســيطرتها علــى قطــاع غــزة ومواصــلة ابتــزاز الحكومــة علــى القيــادة الفلســطينية والحكومــة ب
 وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على أن التهديدات اإلسـرائيلية باقتطـاع جـزء مـن أمـوال الضـرائب الفلسـطينية وتحويلهـا 
وهي  إلى قطاع غزة، هي بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية،

رســــالة إســــرائيلية لتشــــجيع بعــــض األطــــراف لالســــتمرار باالبتعــــاد عــــن المشــــروع الــــوطني، ومحــــاوالت 
 مكشوفة لتطبيق "صفقة القرن" والوصول إلى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا .

وأكد المجلس أن السبيل الوحيد إلنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وتجنيـب شـعبنا وقضـيتنا المزيـد مـن 
مخاطر، ال يتمثل بمساعدات تقوم دولة االحتالل بإدخالها واالمتناع عن إدخالها حسب أهوائها، وال ال

نمـا بــاإلعالن الفـوري عـن المضــي فـي طريـق المصــالحة  بتجـاوز السـلطة الوطنيـة وااللتفــاف عليهـا، وا 
نهاء االنقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة.  وا 

لحركة حماس بالعمل فورا  على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكـين وجدد مطالبته 
مـن أن أي خطـوة منفـردة، سـتقود حتمـا  إلـى مزيـد مـن التجزئـة واالنقسـام  الحكومة بشكل كامل، محـذرا  

وتحقيق مآرب االحتالل ومخططاته في فصل قطاع غزة عن باقي أجـزاء الـوطن، وتجزئـة المزيـد مـن 
 وتفتيتها وسرقتها، وتهويد مدينة القدس والقضاء على مشروعنا الوطني. أرضنا

أبنـاء  وأعرب إدانته الشـديدة لجـرائم الحـرب التـي ترتكبهـا سـلطات االحـتالل وقطعـان المسـتوطنين ضـد  
وطالب المجتمع الـدولي، والحكومـات العربيـة واإلسـالمية بـالتحرك الفـوري  األعزل. الفلسطيني شعبال

 لعدوان اإلسرائيلي المتواصل.ل لوضع حد  
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وعلـى صـعيد قـانون الضــمان االجتمـاعي، أكـد المجلــس أن القـانون خاضـع للتقيــيم كغيـره مـن القــوانين 
الحيويــة التــي تالمــس حيــاة وحقــوق المــواطنين، خــالل تطبيقــه بهــدف التطــوير والتحســين كمــا حــدث 

 وغيره من القوانين. اإللكترونيةبقانون الجرائم 
 16/10/2018 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 محكمة فلسطينية تصدر قرارا  بمنع االحتالل من هدم "الخان األحمر" .4

، قـــــرارا  مســـــتعجال  يمنـــــع االحـــــتالل 16/10/2018 يـــــوم الثالثــــاء ،أصــــدرت محكمـــــة فلســـــطينية رام هللا:
وتقـدم  ضي قرية "الخان األحمـر".اإلسرائيلي من القيام بكافة أعمال التصرف والهدم والترحيل على أرا

رئيس وزراء  بالطلب المحاميان بسام بحر وجمعة أبو رميس، ممثالن عن قرية "الخان األحمر"، ضد  
ويقضــي القــرار  دور ليبرمــان واإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية.جــه أفيدفاعــاالحــتالل بنيــامين نتنيــاهو ووزيــر 

قيــام بأعمــال التصــرف فــي قطــع أراضــي فــي الخــان هم ومــن يــأتمر بــأمرهم مــن البمنـع المســتدعى ضــد  
ترحيـل  أو ،أو تـدمير ،أو إزالـة ،أو هـدم ،األحمر "موضوع الطلب" سـواء أكانـت تتعلـق بأعمـال جـرف

وسطرت المحكمة كتابا  بذلك لشرطة ضواحي القدس المحتلة من أجل اتخاذ الـالزم مـن  بكافة أنواعه.
 أو من يأتمر بأمرهم. ،مهمن صدر الحكم ضد   إجراءات قانونية، بحق  

 16/10/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مليون دوالر الستكمال إعمار غزة 2.5 الحساينة: منحة كويتية بـ .5
مفيــد الحســاينة إن الــوزارة متواصــلة بالعمــل  الفلســطيني قــال وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان :رام هللا

خاصــة بعــد الموافقــة علــى منحــة ماليــة تقــارب المليــونين  قطــاع غــزة، إعمــاروتســخير الجهــود لعمليــة 
ونصف المليون دوالر أمريكي من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، إلعادة تأهيـل البنيـة 

، دولــة الكويــت 16/10/2018 يــوم الثالثــاء ،فــي بيــان صــحفي ،وشــكر الحســاينة التحتيــة الخاصــة بــه.
 لمستمر للشعب الفلسطيني.الشقيقة على تعاونهم ودعمهم ا

 16/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المسيحيين الفلسطيني شعبالعريقات يدين تصريحات نتنياهو حول أبناء  .6
 دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بشدة يوم الثالثـاء :رام هللا

ات نتنياهو حول أبناء شعبنا المسيحيين في مدتمر ُمشين سم ي بـ"قمة اإلعالم ، تصريح16/10/2018
وأكد عريقات على أن كل فلسطيني بغض  الَنظر عن ديانتِه هو جزء أصيل وال يتجزأ من  المسيحي".
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شعب فلسطين في الوطن والمنفى، مشـيرا  إلـى أن رئـيس الـوزراء االحـتالل يتعمـد تشـويه الَحقـائق عـن 
تخدام المسيحي ة لـدعِم تصـريحاِته العنصـري ة والمعاديـة، واصـفا  تصـريحاته حـوَل الفلسـطينيين طريق اس

 الَمسيحيين وبيت لحم بالتصريحات الواهية والتي تنم عن عقلية عنصرية.
 16/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في غارات إسرائيلية على غزةللمقاومة شهيد  .7

شهد مقاوم، صباح اليوم األربعاء، جراء قصف من طائرة استطالع إسرائيلية استهدفت است: غزة
وقالت وزارة الصحة في قطاع  مجموعة من المقاومين شمال غرب بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

 عاما ( من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. 25غزة إن الشهيد هو ناجي جمال الزعانين )
 ر لـ القدس، أن الشهيد يتبع لكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين بغزة.وقالت مصاد

فيما قال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إنه استهدف مجموعة أطلقت صواريخ على عسقالن. مشيرا 
وكان عدد من المواطنين أصيبوا  إلى أن صاروخين سقطا في المنطقة دون إصابات أو أضرار.

ائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على قطاع غزة عقب سقوط صاروخ جراد في جراء شن ط
 مدينة بئر السبع وآخر في منطقة غوش دان.

شنت غارات على عدد من مواقع  F16وأفاد مراسل القدس بغزة، أن الطائرات الحربية من طراز 
ين على األقل بجروح مواطن 6المقاومة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة ما تسبب بإصابة 

وسمعت انفجارات شديدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة جراء القصف العنيف الذي  متفاوتة.
من المواطنين بينهم أفراد من األمن الوطني  4ووفقا لمراسلنا، فإن  استهدف عددا من المواقع.

 .أصيبوا جراء قصف وقع غرب مدينة رفح. مشيرا إلى أن أحدهم أصيب بحالة حرجة
فيما أعلن في وقت الحق عن سقوط صاروخ متطور يحمل مواد متفجرة كبيرة قبالة سواحل منطقة 

 غوش دان )تل أبيب الكبرى(.
 17/10/2018القدس، القدس، 

 

 الفصائل الفلسطينية في غزة: نرفض محاوالت تخريب الجهد المصري .8
أنها "ُتحي ي الجهد المصري  شددت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اليوم األربعاء على: غزة

المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاوالت غير المسئولة التي تحاول حرف البوصلة 
 وتخريب ذلك الجهد، ومنها عملية إطالق الصواريخ الليلة الماضية".
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ا حين وأكدت الغرفة في بيان لها أنها جاهزٌة للتصدي العتداءات االحتالل اإلسرائيلي، موضحة أنه
تقوم بذلك ال تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية، و"ستبقى 

 بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سالحنا مشرعا  في وجه عدونا".
وقالت إن شعبنا ال يزال يخوض معركته بكل قوٍة واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر 

دكدة أنها تقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعيا  وفي كل الفعاليات الجماهيرية الحصار، م
وشددت الفصائل على أنها تتصدى لكل محاوالت  لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم.

 االحتالل لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباٍك رادعٍة معه.
 17/10/2018، ون الينفلسطين أ

 

 يطالب بتأجيل تطبيق قانون الضمان االجتماعي "ثوري فتح" .9
على وقع االحتجاجات التي شهدتها مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية على عزم حكومة  رام هللا:

رامي الحمد هللا، البدء بتطبيق قانون الضمان االجتماعي بداية الشهر المقبل بصيغته الحالية، عقد 
 مجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا طارئا صباح أمس، حيث أوصى بتأجيل تطبيق القانون.ال

وفي بيان وصلت "القدس العربي" نسخة منه، طالب المجلس الثوري بالتأجيل لمدة ستة أشهر، على ان 
مال يكون االنضمام إليه اختياريا  في هذه األشهر لحين إجراء التعديالت الالزمة، لما فيه مصلحة الع
 والموظفين والمستفيدين، وذلك بعد فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح واألطراف المعنية.

 16/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

  في لبنان واالستقرار داخل المخيمات األمنعلى تكريس حالة  حريصة حماس جهاد طه: .10
يسود  حذرالهدوء ، أن الأسطيح بوال ، عنبيروت، من 17/10/2018الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

محاور االشتباكات في المخيم بعد التوصل إلى اتفاق لـ"وقف دائم إلطالق النار"، هو الثاني بعد 
سقوط االتفاق األول مساء االثنين. وتم التوصل إلى هذا االتفاق خالل اجتماع طارئ ُعقد في ثكنة 

الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات 
حمادة وقائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ونائب األمين العام لحركة أنصار هللا 

 ماهر عويد، بمشاركة المسدول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.
النار في المخيم وسحب المسلحين  وأعلن أبو عرب بعد االجتماع أنه "تم االتفاق على وقف إطالق

من الشوارع من أجل طمأنة األهالي وعودتهم إلى المخيم". وأشار إلى أنه "أعطى تعليماته لجميع 
قوات األمن الوطني الفلسطيني بوقف تام إلطالق النار"، مدكدا حرصه على "أمن المخيمات 
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ياسي لحركة "حماس" في لبنان جهاد وضرورة تعاون الجميع لحماية شعبنا". وقال نائب المسدول الس
طه، إن االتفاق يلحظ أيضا تشكيل لجنة متابعة لمعالجة ذيول ما حصل ومنع تكراره، الفتا في 
تصريح لـ"الشرق األوسط" إلى أن دور "حماس" هو "تقريب وجهات النظر بين الطرفين"، علما بأن 

". وأوضح طه أنه سيتم تفعيل اللجنة مصدر "فتح" تحدث عن دعم كبير تقدمه الحركة لـ"أنصار هللا
األمنية المشتركة في المخيم والتي تضم ممثلين عن "فتح" و"حماس" و"أنصار هللا" متمنيا على 

 الجميع التعاون كي تستعيد هذه اللجنة دورها.
واستبعدت مصادر ميدانية في "المية ومية" أن يكون االتفاق الذي تم بين األطراف الثالثة كفيال 

ب فتيل التوتر من المخيم، مشددة في تصريح لـ"الشرق األوسط" على وجوب "انطالق حوار بسح
عميق بين الفرقاء كافة إذا كان هناك حقيقة حرص على عدم تكرار حصل، خاصة أن التراكمات 

 كثيرة".
في تصريح له ، أكد جهاد طه، أن فادي بردان عن 16/10/2018المستقبل، بيروت،  وأضافت

على تكريس حالة االمن واالستقرار داخل المخيمات وأن تبقى البوصلة موجهة تجاه  "حرص حماس
العدو الصهيوني"، مدكدا  أن "المخيمات الفلسطينية ستبقى عنوانا  للمقاومة ولمشروع العودة التي 

لمواجهة كافة  واإلسالميةيطمح إليه شعبنا الفلسطيني"، داعيا الى "تضافر كافة الجهود الوطنية 
لتحديات التي تستهدف شعبنا ومخيماتنا، وتفعيل صيغة العمل المشترك لمواكبة الوضع الفلسطيني ا

 في لبنان خاصة الوضع في المخيمات".
 

 "الكابينيت" حول قطاع غزة داخلخالفات  .11
قالت القناة السابعة العبرية، يوم الثالثاء، أن هناك خالفا كبيرة داخل "الكابينيت"، حول قرارات وزير 

وأفادت القناة العبرية بأن ثمة خالفات كبيرة داخل المجلس الوزاري  دور ليبرمان.جالجيش األخيرة، أفي
اإلسرائيلي المصغر للشدون األمنية والسياسية "الكابينيت"، حول قرارات ليبرمان األخيرة، خاصة ما 

العبرية إن خالفا نشب وقالت القناة  يتعلق منها بعملية ضخ الوقود الممول من قطر إلى قطاع غزة.
 بين أعضاء الكابينت اإلسرائيلي، على خلفية قرار ليبرمان قطع الوقود عن قطاع غزة.

وبحسب القناة السابعة، صرح بعض وزراء الكابينت، أن قرار ليبرمان، متهور، وغير مسدول، وقد 
 يددي إلى زيادة فرص اندالع مواجهة عسكرية كبيرة.

هناك خالفا أكبر حول حركة حماس في قطاع غزة، من بينها رغبة بنيامين  وأوردت القناة العبرية أن
نتنياهو، رئيس الوزراء، الدخول في مفاوضات مع الحركة بوساطة مصرية، وفي المقابل، يرفض 
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نتنياهو نفسه الهجوم على قطاع غزة، وهي رغبة تتناقش مع ردية ليبرمان ذاته، وكذلك ردية نفتالي 
 يم، رئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي يريد الهجوم على غزة.بينيت، وزير التعل

 16/10/2018، األيام، رام ه
 

 كان اإلسالم المتطرف سيسيطر على الشرق األوسط "إسرائيل": بدون نتنياهو .12
هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ما يقوم به عباس هو يكافئ اإلرهابيين. يوجد لديه في نظامه قانونا  إلى"انظروا وقال:  خالل كلمة له
دولة في  40صحفي مسيحي من  180نتنياهو أمام  أقواليعدم من يبيع األراضي لليهود". جاءت 

كما شارك في الحدث الذي يهدف  العالم شاركوا في مدتمر صحافي نظمه مكتب الصحافة الحكومي.
 األمريكية"السفارة نتنياهو: ين صورة إسرائيل في العالم السفير األمريكي دافيد فريدمان، وقال تحس إلى

موجودة على مسافة قريبة من هنا، هذه نتيجة لقرار شجاع وجريء للرئيس األمريكي دونالد ترامب" 
حاولة تشويه خطأ تاريخيا. م أصلح"الرئيس ترامب قائال: يصفقوا له  أنوطالب نتنياهو من الجمهور 

 هنا". إلىالتاريخ هو ظلم كبير لرحالت الشعب اليهودي الذي لم يتوقف عن رغبته بالعودة 
جانب  إلىتتموضع  أنتريد  إيران أننا اعرف أ" وتطرق نتنياهو الى التهديد اإليراني أيضا وقال:

حن نترجم االقوال إسرائيل حتى تدمرنا، يقولون هذا علنا. نحن لن نسمح لهم بان يقوموا في هذا. ن
ضد من يطالب  أنفسنا، سنستمر بالقيام بما هو مطلوب للدفاع عن شيءالى أفعال، لم يتغير 

وتابع "أقول لجميع الناس في كل مكان بأن إسرائيل تدافع عن الحرية في الشرق األوسط  بتدميرنا".
ب السيطرة اإليرانية في والعالم. وبدوننا اإلسالم المتطرف سيسيطر بسهولة على المنطقة. من يحار 

سوريا  من يحارب داعش في كل مكان. اوقفنا على األقل أربعة هجمات في الثالث سنوات األخيرة 
 ومعنا استهداف طائرات".

أوضاع المسيحيين في إسرائيل وقال: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق  إلىوتطرق نتنياهو 
مزدهرة. ال يوجد لدينا أصدقاء أفضل من المسيحيين. أنتم األوسط التي فيها جالية مسيحية كبيرة و 

نتنياهو في مديحة الى  جانبكم". وتابعتقفون الى جانب إسرائيل والى جانب الحقيقة ونحن نقف الى 
الصحافيين األجانب قائال: "أنتم سفراء وابطال، ان كان هناك تكر اطلبه منكم، هو ان ترووا الحقيقة 

لنا، عن من يريد ومن ال يريد سالم، وعن ان إسرائيل هي ديموقراطية قوية عن تاريخنا، عن مستقب
تعرفون بيت لحم  يوجد لديكم ارتباط بها أ" ومسيحيين". وأضافتدافع عن حقوق الجميع، مسلمين 

. والسبب %20مسيحيين واليوم فقط  %80بيت لحم كان يعيش فيها  أعدناكما يوجد لدينا. عندما 
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في السلطة الفلسطينية مطاردين. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها عالقة  بذلك ان المسيحيين
  طبيعية مع إسرائيل. انا ال اريد ان تنفصل إسرائيل عن اصدقائها المسيحيين".

 I24 News ،14/10/2018موقع 
 

 تقلص ميزانية مكافحة الجريمة في البلدات العربية اإلسرائيليةالحكومة  .13
ل من ميزانية خطة محاربة كمليون شي 400الحكومة اإلسرائيلية، تقليص  قررت :وفا – أبيبتل 

الجريمة في المجتمع العربي، رغم تفشي الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل 
 الجزء األكبر من تفشي الجريمة جراء تقاعسها عن أداء دورها.

بة الدولة"، يوم الثالثاء، حول تقرير مراقب جاء ذلك في الجلسة الخاصة التي عقدتها "لجنة مراق
ة في البلدات  األسلحةبشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي وانتشار  األخيرالدولة  غير المرخص 
وهاجم النو اب عن القائمة المشتركة أقوال المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، روني ألشيخ،  العربية.

طة نجحت بتقليص حاالت العنف وجرائم القتل في العام األخير، الذي ادعى في مداخلته أن الشر 
 وجمع كمية ذخيرة وأسلحة غير مرخصة بشكل غير مسبوق.

وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، "ألشيخ يتحد ث بواد والحقائق بواد آخر. المطلوب 
وأضاف: "عليكم  غير المرخ ص".من الشرطة القضاء على عصابات اإلجرام المنظم وانتزاع السالح 

 االعتراف أنكم فشلتم في مهمتكم في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي".
 17/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الجيش اإلسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل .14
تقديم اقتراحات إلقامة منظومة بحث عن مراسالت طلب الجيش اإلسرائيلي من شركات سيبرانية 

وجاء في وثيقة، نشرتها صحيفة "هآرتس"، أن  شخصية لمستخدمين في شبكات التواصل االجتماعي.
المطلوب أن تكون المنظومة قادرة على مسح وتخزين معلومات معلنة أو شخصية لمستخدمي 

 ب"."فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"غوغل بلوس" و"يوتيو 
ولم تشر الوثيقة إلى من هو الجمهور الذي يفترض أن تتابعه المنظومة، وما إذا كان الجيش ينوي 

 استثناء المواطنين في إسرائيل من المتابعة.
وبحسب الجيش، فإن المناقصة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن وثيقة أرسلت إلى شركات 

 .سيبرانية، ونشرت في موقع وزارة األمن
 16/10/2018، 48عرب 
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 "إسرائيل"مساعدي نتنياهو في أضخم قضية فساد بتاريخ  اتهامات ضد   .15
"، الذي 3000تل أبيب: أكدت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية، أنها أنهت تحقيقاتها في "الملف 

يتناول قضية الرشى في صفقة شراء الغواصات األلمانية لسالح البحرية، واْعتُبرت "أضخم قضية 
ساد في تاريخ إسرائيل". ومن المتوقع أن تقدم الشرطة للنيابة العامة، قريبا، توصياتها بتقديم لوائح ف

اتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وغالبيتهم يعتبرون مستشارين ومساعدين وأقارب 
ام تعتبر وذكرت هذه المصادر أن "الحديث هو عن لوائح اته لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

األخطر في قضايا الفساد، التي حققت فيها الشرطة، حول الرشوة واالحتيال بممتلكات أمنية للدولة 
 منذ تأسيسها، وأن المبالغ التي يجري الحديث عنها تقدر بعشرات ماليين الدوالرات".

  17/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

صابة سب .16  عة بالرصاص شرق دير البلحاستشهاد شاب من جباليا متأثرا  بجروحه وا 
أعلنت مصادر طبية، مساء أمس، استشهاد الشاب صدام العبد  عيسى سعد هللا ومحمد الجمل:

، خالل قمع أمسعاما ( من جباليا شمال قطاع غزة متأثرا  بجروح أصيب بها أول من  27شالش )
 قوات االحتالل تظاهرة المسير البحري شمال غربي بيت الهيا.

ور صالح أبو ليلة مدير االستقبال في المستشفى اإلندونيسي لـ"األيام" حيث كان يعالج وأفاد الدكت
الشهيد بأن شالش كان يعاني من إصابة حرجة بعد إصابته برصاصة متفجرة في منطقة الحوض 

 حدوث نزيف شبه متواصل رغم إجراء الطواقم الطبية له اكثر من عملية لوقفه. إلىأدت 
فع عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في الثالثين من شهر آذار وباستشهاد شالش يرت

 ألف جريح. 23شهداء وأكثر من  205 إلىالماضي 
متظاهرا  بحاالت اختناق مساء أمس، في مواجهات اندلعت  20كما أصيب سبعة شبان بجروح، ونحو 

جتياز السياج الفاصل شرق مدينة بين قوات االحتالل ومئات المتظاهرين، بعدما تمكن العشرات من ا
حراقها.  دير البلح وسط قطاع غزة، والدخول إلى مواقع عسكرية ونقاط تمركز قناصة وتدميرها وا 

 17/10/2018، األيام، رام ه
 

 تفجير بوابة عسكرية على الحدود وتدمير عدة مواقع لالحتاللمسيرات العودة:  .17
، توجه المئات إلى شرق مدينة دير البلح، ثم أمسساء خالل ساعات م عيسى سعد هللا ومحمد الجمل:

 إلى خطوط التماس، وبددوا إشعال إطارات مطاطية قبالة معبر "كيسوفيم"، المقام على خط التحديد.
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بعد ذلك نجح عدد من المتظاهرين وتحت كثافة الدخان الناجم عن حرق اإلطارات، بالوصول إلى 
"بوابة النمر"، الواقعة إلى الشمال قليال  من المعبر المذكور،  خط التحديد، ووضعوا عبوة ناسفة أسفل

 وقاموا بتفجيرها بالتحكم عن بعد، ما تسبب في تحطيم البوابة، واقتالع السياج الفاصل.
وبعد وقوع االنفجار اندفع المتظاهرون من خالل البوابة المحطمة، ووصلوا إلى مواقع إسرائيلية، 

حراقها، وسلب بعض محتوياتها، كما حطموا كاميرات مراقبة، وقطعوا أسالك  وقاموا بتحطيمها وا 
 كهرباء واتصاالت خاصة بجيش االحتالل.

وبعد وقت قصير، هرعت قوات معززة من جيش االحتالل، وتمركزت دبابة قرب البوابة، حيث شرع 
 متظاهرون بإلقاء حجارة تجاهها، وكثفوا إشعال اإلطارات المطاطية.

رائيليون خلف سواتر ترابية، وبددوا إطالق النار باتجاه المتظاهرين، ما تسبب في وانتشر قناصة إس
إصابة سبعة بالرصاص، بالتزامن مع إطالق العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، عبر راجمات 

 مواطنا باالختناق، جراء استنشاق الغاز. 20مثبتة فوق جيبات مصفحة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 
الجرحى إلى مستشفى شهداء األقصى وسط القطاع، كما تلقى المصابون باالختناق إسعافات  ونقل

 طبية ميدانية.
وبالتزامن مع التظاهرات، أطلق نشطاء عشرات البالونات الحارقة على طول الحدود الشرقية للقطاع، 

سرائيلية بغالف حيث أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية بوقوع عدة حرائق متفرقة في بلدات وقرى إ
 غزة، بفعل البالونات المذكورة.

وكان شبان نجحوا في الوصول لخط التحديد بمحاذاة بلدة عبسان الجديدة، شرق محافظة خان يونس 
مساء أمس، وقصوا السياج الفاصل، ثم زرعوا أعالما  على طول خط التحديد، قبل أن يشرعوا بإلقاء 

 قنابل صوتية.
 17/10/2018، األيام، رام ه

 
 االحتالل يقصف مواقع في غزة ويغلق المعابر البرية مع القطاع .18

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طلبة مدارس : نضال وتد، ضياء خليل -غزة ، القدس المحتلة
 غزة، بالتزامنبجراح وبالهلع، اليوم األربعاء، بغارات شنها جيش االحتالل اإلسرائيلي على مواقع في 

ابر البرية مع القطاع، وذلك عقب إطالق صاروخ غراد من القطاع باتجاه مدينة بئر مع إغالق المع
وتصاعدت أعمدة الدخان من مواقع عد ة للمقاومة الفلسطينية وأراٍض فارغة، وأحدثت الغارات  السبع.

 أصوات انفجار قوية سمع دويها في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر.
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أن  طائرات االحتالل استهدفت مواقع عد ة تتبع لـ"كتائب القسام"  وذكرت مصادر أمنية فلسطينية،
الذراع العسكرية لحركة حماس بالصواريخ. وشمال القطاع، استهدفت صواريخ الطائرات الحربية موقع 

 الواحة البحري بعدد من الصواريخ.
هدفت ثالث غارات وفي جنوبي مدينة غزة، استهدفت طائرات االحتالل موقع أبو جراد التدريبي، واست

إسرائيلية مواقع للمقاومة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، كما استهدفت غارتان مدينة خان 
 يونس إحداهما شرق أرض زراعية، واألخرى غرب موقع تدريبي للمقاومة على الطريق الساحلي.

ت على أهداف في غارا وقال متحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي إن الطائرات الحربية بدأت شن  
 قطاع غزة.

دور ليبرمان إغالق معبر كرم أبو سالم جوبالتزامن مع الغارات على غزة، قرر وزير األمن اإلسرائيلي أفي
 جنوبي القطاع وحاجز بيت حانون شمال القطاع وتقليص مساحة الصيد إلى ثالثة أميال بحرية.

وم، أن  رئيس أركان جيش االحتالل، غادي وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، الي
 أيزنكوت، قطع زيارته إلى الواليات المتحدة، وعاد إلى إسرائيل على أثر ارتفاع حدة التوتر األمني.

بلدية  دفع رئيسوبحسب اإلذاعة فقد تسبب الصاروخ على بئر السبع بإصابة منزل بأضرار مادية، ما 
كما أشارت وسائل إعالم  بما في ذلك في جامعة بن غوريون. المدينة إلى اإلعالن عن تعطيل الدراسة

 إسرائيلية إلى أن قذائف فلسطينية أصابت مستوطنات أخرى في غالف غزة، صباح اليوم.
 17/10/2018، لندن، العربي الجديد

 
 مستوطنون وعناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون "األقصى" .19

مخابرات االحتالل، يوم الثالثاء، المسجد األقصى  مستوطنا، وعشرة عناصر من 52اقتحم : القدس
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية  المبارك من جهة باب المغاربة، خالل فترة االقتحامات الصباحية.

 في المسجد، بينما أجرت عناصر المخابرات جولة استطالعية قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة.
 16/10/2018، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 مقبرة القسام محكمة إسرائيلية ترفض دعوى نقل قبور المسلمين من .20

أصدرت محكمة إسرائيلية بحيفا، يوم االثنين، قرارها برد الدعوى ورفض طلب : ناهد درباس -حيفا 
خالء مقبرة القسام إلقامة مجمع تجاري على أرض المقبرة.  نقل قبور المسلمين وا 

داوالت في أروقة القضاء اإلسرائيلي بين المسدول عن وقف االستقالل من حيفا، والشركة وتستمر الم
اإلسرائيلية "كيرور أحزكوت"، في قضية مقبرة القسام. وتدعي الشركة اإلسرائيلية أنها اشترت جزءا  
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 دونما ( من دائرة أراضي إسرائيل، أو سلطة تطويرها، وفق اتفاقية أولية في 15من المقبرة )
 خمسينيات القرن الماضي، وأن  الجزء الذي اشترته خاٍل من القبور، ما ُيشرعن الصفقة.

وأوضح المحامي عمر خمايسي، المدير العام لجمعية الميزان، وهو من طاقم الدفاع لـ"العربي 
الجديد"، أنه قبل أربعة أعوام قدمت شركة "كيرور أحزكوت" لمحكمة الصلح في الكرايوت دعوى ضد 

ي مقبرة القسام وطلبت فيها التالي: أوال ، تصريحا  من المحكمة واإلعالن أن األرض خالية من متول  
القبور، وفي حال وجدت فيها قبور يجب أن تصدر المحكمة قرارا  بإلزام متولي الوقف في نقلها 

 والمتولي السابق 1970حسب اتفاقية أبرمت مع سلطة التطوير ودائرة أراضي إسرائيل في عام 
 آنذاك". وأشار إلى أن التداول في القضية ال يزال مستمرا .

وأضاف "ادعي علينا بهذا الملف بصفتنا متولين، وفي نهاية المطاف أصدرت المحكمة قرارا  نهائيا  
دونما ، فيها قبور للمسلمين، ولكن لم يتم بحث باقي  15بي ن أن األرض المتنازع عليها، ومساحتها 

 لناس الذين حضروا إلى المقبرة من المنطقة منعوا البحث فيها".األرض. فاألهالي وا
 16/10/2018، لندن، العربي الجديد

 
 جنوبي الضفة فلسطينيا   الجيش اإلسرائيلي يهدم منزال   .21

هدمت آليات إسرائيلية صباح اليوم األربعاء منزال فلسطينيا جنوبي الضفة : قيس أبو سمرة -الخليل 
وقال شهود عيان في اتصال هاتفي مع األناضول، إن قوة  البناء دون ترخيص.الغربية المحتلة، بزعم 

عسكرية إسرائيلية دهمت قرية "أم الشيحان" جنوبي مدينة الخليل، وشرعت في عملية هدم منزل المواطن 
وأوضح الشهود أن المنزل شيد قبل ثالث سنوات، وغير مأهول، وتبلغ مساحته نحو  محمود أبو طه.

وأضاف الشهود أن السلطات اإلسرائيلية أخطرت مالك المنزل بهدم منزله بزعم البناء  ربعا.مترا م 140
 دون ترخيص، في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني.

 17/10/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 يوما   45غزة: وقفة تضامنية مع األسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ  .22
سناديوم الثالثاء، وقفة دعم  ،نظمت مدسسة مهجة القدس لألسرى غزة: لألسير الشيخ خضر  وا 

على التوالي رفضا  لسياسية  45 عدنان المضرب عن الطعام في سجون االحتالل لليوم الـ
وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات االعتبارية وقادة الفصائل، ولفيف من المواطنين  االعتقاالت.

 واألسرى المحررين الذين طالبوا باإلفراج عن عدنان.
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وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، إن األسير خضر عدنان يخوض إضرابه 
 الخاوية ليحققعن الطعام ومعركته الثالثة ضد السجان مستخدما  سالحه البسيط واألعزل أمعائه 

األسير خضر عدنان سينتصر في معركته ضد وأضاف "نحن على ثقة أن السجان. انتصاره ضد 
السجان كونه يمتلك اإلرادة والتصميم، ونحن مطالبون ببذل كل الجهود لتفعيل قضية األسرى 

 وخاصة المضربين عن الطعام".
ومن جانبه قال طارق أبو شلوف الناطق باسم مهجة القدس إن هذه الفعالية تأتي إسنادا لألسرى 

األسير احمد الريماوي والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم المضربين عن الطعام وهم 
 التعسفي.عاما  على التوالي إلسقاط االعتقال 45

 16/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 عاما   66"مؤسسة الدراسات الفلسطينية" تعرض وثائق أرشيفها منذ  .23
لنكبة وبتأخر عدة أشهر، تعرض "مدسسة سنة على ا 70بمناسبة مرور : سوسن األبطح - بيروت

الدراسات الفلسطينية" منذ يوم االثنين الماضي ولمدة شهر، كنوزا  من مكتبتها العامرة، التي تراكم 
أرشيفا  فلسطينيا  نادرا  منذ تأسيسها قبل خمسة وخمسين عاما . ورغم أن ما يعرض على الجمهور بهذه 

هو جزء يسير مما يمكن أن يستفيد منه رواد المكتبة عموما  المناسبة في مبنى المدسسة في بيروت، 
أو الذين يطلبون إذنا  لالطالع على مخطوطاتها، فإن المعرض يعطي فكرة وافية عن مقتنيات كان 

اإلسرائيلي  -هدفها منذ البداية الحفاظ على التراث الفلسطيني من الضياع، ومواكبة الصراع العربي 
لوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بمختلف اللغات وحتى بالعبرية. جمعت المكتبة توثيقا  وبحثا ، وجمع ا

على مدى نصف قرن الدوريات، والصور واألفالم والملصقات، إضافة إلى الكتب القديمة وأهم ما 
يصدر بطبيعة الحال. لكن األهم من كل ذلك هي المجموعات الخاصة التي وهبها أصحابها أو 

 ا ما اشترته. وبينها مخطوطات أصلية بخط اليد وغيرها مستنسخة.ورثتهم للمدسسة ومنه
 17/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 االحتالل يقتحم مخيم شعفاط وينكل بمواطنيه .24

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية وضريبة االحتالل، تحرسها قوة عسكرية معززة، يوم الثالثاء، : القدس
بسكانه وأصحاب المتاجر، وحررت مخالفات مالية لعدد  مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، ونكلت

وقال مراسلنا إن االقتحام تم من  من السائقين أصحاب المركبات المركونة على جانبي الطريق.
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ن طواقم بلدية االحتالل داهمت متاجر في المنطقة  الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وا 
 ء، وحررت عدة مخالفات.للتدقيق بدفاتر الضريبة وفواتير الشرا

 16/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 استطالع لمركز القدس حول الهدنة والمفاوضات والفساد والحكومة .25
أظهر استطالع للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال بالتعاون مع مدسسة فريدريش  :رام هللا

 أن إلى إضافة( لفكرة تهدئة طويلة األمد مع إسرائيل، %67.8ايبرت، تأييد أكثرية فلسطينية )
عن قناعتهم بتفشي الفساد في مدسسات وأجهزة السلطة، باإلضافة  أعربوا( من المستطلعين 81.7%)

 أن هناك تزايدا في نسبة المديدين لحل الدولتين. إلى
 

 تشاؤم تجاه المصالحة
ستطالع عدم حصول ارتفاع في نسبة وبخصوص المصالحة بين حركتي فتح وحماس أظهر اال

 %39.1واقل تفادال بإمكانية إتمام المصالحة  أصبحت أنها %36.8حيث قالت نسبة  إلتمامهاالتفادل 
 قالو انهم أصبحوا أكثر تفادال. %21.3قالوا إنه لم يحصل أي تغيير يدفعهم لتغيير هذا التفادل، بينما 

 

 تباين حيال دور مصر
من الجمهور غير راض عن الدور المصري في رعاية عملية  %50.6ويظهر االستطالع أن نسبة 

( %54.1من غير الراضيين عن هذا الدور كانت من الضفة الغربية ) والنسبة األكبرالمصالحة، 
 في غزة. %45.3 مقابل

 

 ال للكونفدرالية
( تعارض فكرة إقامة الكونفدرالية %61.0من المستطلعين ) األكبركما أظهر االستطالع أن النسبة 

في  %43.8في غزة مقابل  %32.0قالو إنهم يديدونها ) %39.0وفلسطين، مقابل  األردنبين 
الضفة(. وعند سدال الذين أيدوا الكونفدرالية عن توقيت تنفيذها مع األردن، انقسم المستطلعون بين 

 .األحوالديدونها في كل ي %43.8يديدونها فقط بعد قيام دولة فلسطينية، و 49.6%
 

 تراجع في تأييد المقاومة لصالح المفاوضات
 أهدافويشير االستطالع إلى وجود تباينات في مواقف الجمهور حول أفضل الوسائل لتحقيق 

قامةاالحتالل  إنهاءالشعب الفلسطيني في  الدولة، فقد ارتفعت نسبة من يرون أن المفاوضات  وا 
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في كانون ثاني  %25.2في هذا االستطالع بعد أن كانت  %46.9السلمية هي األنسب إلى 
 .2015 أذارفي  %33.6و، 2017في شباط  %37.6الماضي، و

في  %30.3نسبة مديدي المقاومة المسلحة كخيار بعد أن كانت  %24.7في المقابل انخفضت إلى 
 إلىالسلمية  ، كما انخفضت نسبة تأييد المقاومة الجماهيرية2015 أذارفي  %33.1و 2017شباط 

 .2015 أذارفي  %27و 2017في شباط  %25.4في هذا االستطالع مقارنة بنسبة  20.3%
جابة  أهدافعلى سدال ما إذا كان للصواريخ المحلية الصنع التي تطلق من قطاع غزة تجاه  وا 

 في هذا %31.0 إلىنفع أو ضرر للمصلحة الوطنية، انخفضت نسبة من يقولون إنها تنفع  إسرائيلية
 .2012 أولفي كانون  %74، و2014 أولفي تشرين  %61.8االستطالع بعد أن كانت 

السلطة،  وأجهزة( من المستطلعين عن قناعتها بتفشي الفساد في مدسسات %81.7)وعبرت أغلبية 
الفساد غير متفش أو متفش بنسبة قليلة. ووجه االستطالع سداال محددا  إنقالوا  %12.9مقابل 

أ أنواع الفساد برأيهم هل هو الواسطة، تفضيل أنصار حركة معينة، التعامل بعدم للجمهور حول أسو 
 %12.7والرشوة،  %13.4الواسطة و %49.8شفافية، سوء استخدام المال العام، أم الرشوة  فأجاب 

 تفضيل أنصار حركة معينة. %10.5سوء استخدام المال العام، و
 16/10/2018القدس، القدس، 

 
 يصل قطاع غزةوفد أمني مصري  .26

وصل بعد ظهر يوم الثالثاء، وفد أمني مصري لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال  غزة:
ووصل الوفد برئاسة من اللواء أحمد عبد الخالق مسئول الملف الفلسطيني بالمخابرات  قطاع غزة.

 المصرية، حيث من المتوقع أن يناقش ملفات التهدئة والمصالحة.
 16/10/2018الفلسطينية لإلعالم، وكالة الرأي 

 
 "إسرائيلـ"تحرك نيابي أردني لعدم تأجير أراض ل .27

نائبا أردنيا في مجلس النواب )الغرفة األولى في البرلمان( يوم الثالثاء على مذكرة  50وقع أكثر من 
ندكد " وقال النواب في المذكرة: تطالب الحكومة بعدم تجديد عقد تأجير أراض أردنية إلى إسرائيل.

الهاشمية ودولة  األردنيةنحن النواب الموقعين على قرار مجلس النواب إلغاء االتفاق بين المملكة 
وأضافوا أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب  االحتالل حول تأجير أراضي الباقورة والغمر ".

بت المذكرة بـ"عقد وطال الباقورة والغمر". أراضيوجهت مطالبة إلى الحكومة بإعادة النظر بتأجير 
جلسة مناقشة بين النواب والحكومة لالستماع إلى توجهات الحكومة المنوي القيام بها بهذا 
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لم تقم  أنالدستورية المخولة للمجلس  اإلجراءاتالخصوص وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ 
عادة السيادة األردنية على   غمر".الباقورة وال أراضالحكومة بإلغاء عقد التأجير وا 

 16/10/2018، األيام، رام ه
 

 ماليين الجئ فلسطيني خمسة هو حفظ لحق   "األونروا"الصفدي: الحفاظ على  .28
ولية عهد مملكة السويد، يوم الثالثاء، مدرسة البقعة االبتدائية  األميرة فيكتوريازارت  :بترا –البقعة 

مجموعة من الطالب األميرة والتقت  عة.المختلطة األولى إحدى مدارس وكالة "األونروا"، بمخيم البق
 لعاب الوسائل التعليمية.أالذين قدموا دبكات شعبية من التراث الفلسطيني وبعض 

من جهته قال وزير الخارجية وشدون المغتربين، ايمن الصفدي، خالل مرافقته لولية عهد السويد، إن 
ألف طفل فلسطيني  500حرمان أكثر من  إخفاق المجتمع الدولي في توفير الدعم الكافي لألونروا يعني

من حقهم في التعليم وماليين آخرين من الالجئين من حقهم في الخدمات الصحية والعيش الكريم. 
أن الحفاظ على األونروا هو حفظ لحق خمسة ماليين الجئ فلسطيني، وهي مسدولية دولية  إلى وأشار

الحفاظ على األونروا هو استثمار ضروري  أن الصفدي لـ)بترا( وأضاف قانونية وسياسية وأخالقية.
سيستمر ببذل  األردن أنوأكد  لبناء السالم واالستقرار، وأن الفشل في حمايتها ودورها له تبعات خطيرة.

 كل جهد ممكن إلنصاف األشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم المشروعة كاملة.
 16/10/2018، الغد، عم ان

 
 بدخول الجيش اللبناني "المية ومية" بعد اشتباكات داميةمطالبات  .29

انفجر الصراع المستمر منذ سنوات بين حركتي "فتح" و"أنصار هللا" في مخيم : بوال أسطيح-بيروت
الثالثاء، إذ تطور إشكال  -المية ومية لالجئين الفلسطينيين الواقع في الجنوب اللبناني، ليل االثنين 

ين إلى مواجهات واشتباكات استمرت حتى الصباح. واستنفرت القوى فردي بين عنصرين مسلح
األمنية والسياسية الفلسطينية واللبنانية الستيعاب التطورات، ونجحت بفرض عملية وقف إطالق نار، 

 على أن يلي ذلك سحب المسلحين من الشوارع وتشكيل لجنة تتابع ذيول ما حصل وخلفياته.
اكات في المخيم بعد التوصل إلى اتفاق لـ"وقف دائم إلطالق النار"، ويسود هدوء حذر محاور االشتب

هو الثاني بعد سقوط االتفاق األول مساء االثنين. وتم التوصل إلى هذا االتفاق خالل اجتماع طارئ 
ُعقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب 

ة وقائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ونائب األمين العام العميد فوزي حماد
لحركة أنصار هللا ماهر عويد، بمشاركة المسدول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد 
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الهادي. وأعلن أبو عرب بعد االجتماع أنه "تم االتفاق على وقف إطالق النار في المخيم وسحب 
 من أجل طمأنة األهالي وعودتهم إلى المخيم". المسلحين من الشوارع

واستبعدت مصادر ميدانية في "المية ومية" أن يكون االتفاق الذي تم بين األطراف الثالثة كفيال 
بسحب فتيل التوتر من المخيم، مشددة في تصريح لـ"الشرق األوسط" على وجوب "انطالق حوار عميق 

 رص على عدم تكرار حصل، خاصة أن التراكمات كثيرة".بين الفرقاء كافة إذا كان هناك حقيقة ح
ودان نواب لبنانيون ما شهده "المية ومية" في الساعات الماضية، ودعا عضو "كتلة التنمية والتحرير" 
النائب علي عسيران إلى "دخول الجيش اللبناني إلى المخيم ليتمركز في داخله ومحيطه ويضع حدا 

فات بين األطراف الفلسطينية المتقاتلة ويبسط األمن، ويمنع انفالت لهذه االشتباكات، ولهذه الخال
األمور نحو األسوأ"، الفتا إلى أن "دخول الجيش إلى المخيم أمر ملح وضروري، لحماية الشعب 
الفلسطيني األعزل والمعذب من السالح المتفلت والفوضوي"، داعيا القيادات الفلسطينية للعودة إلى 

لنائب في تكتل "لبنان القوي" سليم خوري "الدولة اللبنانية بكل أجهزتها المدنية رشدها. كذلك حث  ا
والعسكرية إلى تحمل مسدوليتها في وضع حد لألحداث األمنية الحاصلة في مخيم المية ومية، وما 

 يرافقها من تهديد ألمن المواطنين، إضافة إلى األضرار في الممتلكات والشلل االقتصادي".
 17/10/2018، سط، لندنالشرق األو 

 
 آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين واألردن ومصر .30

شارك رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، خالل األيام الماضية، في مدتمر بحضور 
نظرائه العرب من السعودية والبحرين واألردن ومصر، وناقشوا "الشأن اإليراني والمستجدات التي طرأت 

 لى المشهد السوري"، بحسب ما كشف التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، مساء يوم الثالثاء.ع
وأوضحت القناة أن آيزنكوت التقى بردساء أركان السعودية والبحرين واألردن ومصر لمناقشة ما 

قليمية وصفه بـ"التهديد اإليراني والتحديات المشتركة واألحداث األخيرة في المنطقة والتطورات اإل
 واألمنية"، وذلك على هامش "مدتمر قادة الجيوش" المنعقد في الواليات المتحدة األمريكية.

وأشارت القناة إلى أن النقاش لم يقتصر على الموضوع اإليراني، حيث بحث االجتماع التطورات 
 األخيرة على الساحة السورية، بما في ذلك تهديدات تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(.

وأكدت القناة أن آيزنكوت اجتمع برئيس هيئة األركان العامة السعودي، فياض الرويلي، وبحثا 
"التهديد اإليراني المشترك"، وشددت القناة على أن االثنين خلصا إلى ردية متطابقة "لتهديدات 

 واجهته".إيران"، ولردية سعودية إسرائيلية مشتركة حول "كيف يمكن التعامل مع التهديد اإليراني وم
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ووفقا  للقناة، فإن آيزنكوت أجرى مباحثات مطولة كذلك مع رئيس األركان األردني والمصري 
والبحريني، بحثوا خاللها، بالدرجة األولى، التطورات األخيرة التي طرأت على الساحة السورية، 

 باإلضافة إلى الموضوع اإليراني.
ركان اإلسرائيلي على طاولة مقابلة لنظرائه من وأظهرت صور نشرتها إدارة المدتمر جلوس رئيس األ

 األردن والبحرين ومصر، فيما رفض المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي التعليق على الموضوع.
 16/10/2018، 48عرب 

 
 "التعاون اإلسالمي" تطالب أستراليا بعدم نقل سفارتها إلى القدس .31

ف تدعم تحقيق السالم في فلسطين بدال من إلى تبني مواق أستراليادعت منظمة التعاون اإلسالمي 
وأعربت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها.

السعودية، مقرا لها، في بيان لها اليوم الثالثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصريح رئيس الوزراء األسترالي 
ودعت  تراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها.سكوت موريسون أن بالده ستدرس االع

إلى عدم اإلقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية التي تشكل انتهاكا  للقانون  أسترالياالمنظمة 
، الذي ينص على دعوة الدول التي 478ال سيما القرار رقم  الدولي، الدولي وقرارات مجلس األمن
 القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة. أقامت بعثات دبلوماسية في

وأكد األمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على رفض المنظمة ألي إجراء أو 
بالوضع القانوني لمدينة القدس "المحتلة"، داعيا  "أستراليا إلى تبني مواقف  محاولة من شأنها المساس

 م على ردية حل الدولتين وتعزيز االستقرار في المنطقة والعالم".تدعم فرص تحقيق السالم القائ
 16/10/2018، األيام، رام ه

 
 نيتها نقل سفارتها للقدس السفراء العرب بأستراليا يتحركون ضد   .32

دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، يوم  13قال السفير المصري لدى أستراليا محمد خيرت، إن سفراء 
القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل الثالثاء، بدافع 
سفيرا عربيا للدعوة الجتماع  13وقال خيرت في تصريحات، لـ"رويترز"، إن ذلك دفع  بفرص السالم.

في العاصمة االسترالية. وقال: "اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا 
وتابع: "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السالم، سيكون لذلك عواقب  إزاء مثل هذا التصريح".

نما الكثير من الدول اإلسالمية أيضا". أسترالياسلبية على العالقات ليس فقط بين   والدول العربية وا 
 16/10/2018، األيام، رام ه
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 مرزوق الغانم يشعل مواقع التواصل هاشتاغ شكرا   .33

لندن: أثارت كلمة رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم في مدتمر االتحاد البرلماني الدولي في 
جنيف، جدال كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي، إثر مطالبته برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع 

م( وأطلق رواد مواقع التواصل االجتماعي هاشتاغ )#شكرا_مرزوق_الغان ضد إسرائيل.
القدس  أنو)#مرزوق_الغانم(، كما نشروا مقتطفات من كلمته، مطالبين الحكام العرب بأن يتذكروا 

 كلها للمسلمين شرقية وغربية.
وكان الغانم قد قال في كلمته:" إن من ينتظرون أن يرفع الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء، ويغادر 

 ول بالعربية "هذا عشم إبليس بالجنة"، مضيفا "نقأبداأرضه إلى المجهول، أقول لهم لن يحصل 
 16/10/2018، القدس العربي، لندن

 
 الغتيال ساسة وأئمة باليمن إسرائيليبازفيد: اإلمارات استأجرت شركة مرتزقة يديرها  .34

كشف موقع "بازفيد "عن مرتزقة أمريكيين تم استئجارهم من أجل القيام  إبراهيم درويش: –لندن 
ق األوسط. وقال الموقع أن رجال القوات األمريكية الخاصة من أصحاب بعمليات اغتياالت في الشر 

القبعات الخضر ونيفي سيل ممن تدريبهم لحماية األمريكيين يعملون األن لحساب شركة في المملكة 
الصحراوية الصغيرة، اإلمارات العربية المتحدة. وقالت إن هدالء الرجال الذين ظهروا في شوارع 

كانت لديهم مهمة وهي القيام بعمليات اغتيال. وكشف الموقع أن  29/12/2015مدينة عدن في 
الهجمات التي يقوم بها المرتزقة أو رجال العمليات الخاصة وصفها اثنان من المشاركين وتم التأكد 
منها. وأكد الموقع أن عددا من رجال القوات الخاصة الذين تدربوا تدريبا متفوقا عملوا وألشهر 

قادة إسالميين سياسيين بارزين. وفي تلك الليلة كان هدفهم أنصاف علي مايو زعيم  كمرتزقة لقتل
الفرع المحلي لحزب اإلصالح الذي تعتبره اإلمارات جزءا من اإلخوان المسلمين التي تعتبرها 
اإلمارات حركة إرهابية. ويصر مديدو اإلصالح الذين فاز أحد أعضائهم بجائزة نوبل للسالم على 

ة سلمية ويجب الحديث معهم ال استخدام العنف ضدهم. وكان الهدف هو زرع قنبلة على أنهم حرك
 باب مقر اإلصالح القريب من ستاد ميناء عدن حيث كان الغرض قتل كل من سيكونون فيه.

ن تم إبرازها في اإلعالم إال أنها كانت بداية سلسلة اغتياالت  وجاء في التقرير أن العملية ضد مايو وا 
تها الشركة واسمها "سبير أوبريشن غروب" ومسجلة في ديالوار ويديرها ابراهام غوالن، استهدف

اإلسرائيلي الذي يعمل في التعهدات األمنية ويعيش خارج بيتسبرغ وقاد الهجوم ضد مايو. -الهنغاري 
عليه ونقل عنه بازفيد قوله "كان هناك برنامج اغتياالت في اليمن" و "كنت أديره وقمنا به ووافقت 
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اإلمارات ضمن التحالف". ولم يرد المكتب اإلعالمي في السفارة اإلماراتية بواشنطن على تسادالت 
 الموقع وال شركة العالقات العامة التي تتعامل مع اإلمارات هاربر غروب.

 16/10/2018، القدس العربي، لندن
 

 والصين" بأغلبية كاسحة 77 فلسطين رئيسة لمجموعة "الـ .35
تت الجمعية العامة لألمم المتحدة، الليلة، باألغلبية على منح دولة فلسطين التي تتمتع صو : نيويورك

+  77بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صالحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 
دولة  15دول، فيما امتنعت  3دولة، وعارضته  146وصوت لصالح القرار،  .2019الصين في العام 

 صويت.عن الت
وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير من أجل مشاركة دولة فلسطين في مختلف الدورات 

 " العام المقبل.77 والمدتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة "الـ
المشاركة في  ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق اإلدالء بتصريحات باسم المجموعة، و"حق  

 عرض مذكرات إجرائية". ديالت"، و"حق  صياغة مقترحات وتع
أيلول الماضي على هامش  27دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد في  134وتضم المجموعة في الواقع 

 .2019األعمال السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 
د من الدول الناشئة الذي أنشئ في األساس لدفع +الصين( تحالف عد77وحاليا، تشكل مجموعة )

 المصالح االقتصادية ألعضائه، قوة تفاوض ال يستهان بها في األمم المتحدة.
ويذكر نص القرار بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة األمم المتحدة وبأنها 

 مم المتحدة".عضو كامل العضوية في العديد من مدسسات وأجهزة هيئة األ
 16/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالقدس "األونروا"لتصفية مؤسسات ومراكز  إسرائيليمشروع مشعشع:  .36

قال الناطق الرسمي باسم وكالة "األونروا"، سامي مشعشع، إن التصعيد اإلسرائيلي : بترا –ان عم  
سبقته حرب شرسة على الوكالة مع بداية العام الجاري، األخير بحق مدسسات األونروا في القدس، 

ككل، وتجفيف مواردها، وتفتيت الدعم الدولي لها والتشكيك في  األمميةحاولت إنهاء وجود الوكالة 
وأضاف في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس  نزاهتها.

حد كبير العجز الكبير  إلىواستطاعت بأشهر قليلة أن تتخطى اإلثنين، ان الوكالة قامت بالتحرك 
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مليون  64 إلىنصف مليار دوالر، وخفضته  إلىالذي بدأت به هذا العام، والذي كاد أن يصل 
 دوالر، بفضل الدبلوماسية األردنية، وأصبح النظر اآلن مسلطا على وجودها في القدس.

 110ن بوجود الوكالة في القدس، وبالتالي وجود ، أن ملف القدس وملف الالجئين يتقاطعاوأوضح
فلسطيني في البلدة القديمة ومخيمي شعفاط وقلنديا وضواحي القدس، مما يشكل نحو  الجئآالف 

ثلث سكان القدس الشرقية، كما يشكل تذكيرا بأن القدس محتلة وتشكل امتدادا لألراضي الفلسطينية 
نروا، هو إلنهاء دورها، خصوصا ان دفة عملياتنا في المحتلة، وان المحاوالت إلضعاف وجود األو 

القدس تدار من مركز الوكالة في الشيخ جراح، ونتعرض لمحاوالت واضحة لتكبيل أيدينا فيما يتعلق 
 بنشاطاتنا في المدسسات والمراكز التابعة للوكالة القدس وضواحيها.

طيني كعنوان لنكبته، وللظلم التاريخي الفلس لالجئوأكد أن األونروا تشكل رمزية عالية وذات مكانة 
رمزيتها بفشل المجتمع الدولي، على مدى سبعة عقود، في  إلىوالمأساة القاسية التي حلت به، مشيرا 

إيجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية الالجئين، وأنها شاهد على أن العالم أخفق بمهمة يجب أن 
المتحدة وحرموا منه وطال انتظاره، وهو حق العودة  ينجزها في أن لهدالء الالجئين حقا أقرته األمم

 والتعويض.
من جهته قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد خضر الدبس، ان تصريحات رئيس بلدية 
االحتالل نير بركات، تتساوق مع ما قاله الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وتم استغالله لصالح دولة 

والتلويح بإغالق مدسسات وكالة الغوث في القدس، باقتحام زاوية الهنود  االحتالل، وبدأت المحاوالت
في البلدة القديمة، واقتحام وا غالق مدسسات الوكالة في سور باهر وبيت صفافا، ومخيم شعفاط 

 بالذات، الذي يحتوي على العدد األكبر من الالجئين الفلسطينيين في القدس.
 16/10/2018، الغد، عم ان

 
 راء األسترالي: تغير موقفنا بشأن القدس لن يؤثر على عالقاتنا التجارية مع إندونيسيارئيس الوز  .37

د ب أ: استبعد رئيس الوزراء األسترالي، سكوت موريسون اليوم األربعاء، أن يدثر تحوله  -سيدني
المفاجئ نحو االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة  إلسرائيل، سلبا على العالقات التجارية مع 

وقال موريسون للصحافيين في كانبرا، إنه كان على اتصال بالرئيس اإلندونيسي، جوكو  نيسيا.إندو 
ويدودو، لشرح بيانه الذي أدلى به أمس الثالثاء بأنه "منفتح" على نقل السفارة األسترالية إلى القدس 

يا كبيرا وشيكا وأوضح موريسون أنه تأكد من أن اتفاقا تجار  في حين أنه ال يزال يدعم حل الدولتين.
 مع إندونيسيا، يمضي في مساره ولن يتأثر ببيانه بشأن إسرائيل.
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وتقول المعارضة العمالية إن تحول موريسون في موقفه بشأن إسرائيل محاولة لجذب أصوات اليهود 
 في مقعد وينتورث، الذي يشهد انتخابات تكميلية، يوم السبت.

 17/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 األوبئة بسبب تلوث المياه تتجاوز السياج الحدودي لغزةدراسة:  .38
من األمراض المنتشرة  %26من مياه الشرب في قطاع غزة ليست صالحة للشرب، ومصدر  97%

من وفيات األطفال في القطاع مرتبطة بأمراض معوية ذات  %12في القطاع من المياه الملوثة، و
طالبا في المدارس ومغسلة  75اض واحد فقط لكل صلة بالمياه الملوثة، وفي المدارس هناك مرح

في  %0.7من راتب العامل الغزي يخصص لشراء مياه الشرب مقابل %33وطالبا،  80واحدة لكل 
 العالم الغربي.

هذه المعطيات وردت في دراسة شاملة لمعهد "راند" األميركي بشأن أزمة المياه في قطاع غزة، والتي 
الناجمة عن تلوث مياه الشرب وعدم تطهير المياه العادمة لن تبقى تحذر من أن انتشار األوبئة 

 خلف السياج الحدودي.
من األمراض في قطاع غزة ناجمة عن المياه الملوثة. وقبل أربع  %25وبينت الدراسة أن أكثر من 

من وفيات األطفال في القطاع مرتبطة بأمراض معوية مصدرها تلوث  %12سنوات كان أكثر من 
ومنذ ذلك الحين ترتفع األعداد، حيث أن انهيار البنى التحتية أدى إلى ارتفاع حاد في  المياه،

 الجراثيم والفيروسات.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، التي حصلت على نسخة من الدراسة، فإن هذه المعطيات تم جمعها في 

معهد، الذي يعتبر دراسة تشرف عليها د. شيرا عفرون، وهي باحثة سياسية تقود "خطة إسرائيل" في ال
"غير سياسي وغير ربحي، ويقدم استشارات لحكومات وهيئات دولية بشأن صياغة سياسات شعبية". 
وفي إطار هذه الدراسة تم جمع معطيات ومواد من مصادر مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية 

سرائيل ومصر واألردن.  وا 
 2005كما أن فك االرتباط مع القطاع عام يشار إلى أن أزمة المياه في قطاع غزة ليست جديدة، 

من مياه الشرب في  %97والحروب العدوانية اإلسرائيلية المتكررة أدى إلى تفاقم األزمة، بحيث أن 
من سكان القطاع  %90القطاع ليست صالحة للشرب بموجب المعايير الدولية المعروفة. ويعتمد 

شآت الكبيرة خالل الحروب أو عدم صيانتها غزة على منشآت تحلية مياه خاصة، بسبب تضرر المن
نتيجة للحصار. وأدى ذلك إلى أن القطاع لم يعد قادرا على تزويد مياه الشرب المطلوبة لنحو 

 مليونين من السكان.
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طالبا في المدارس، ومغسلة واحدة فقط لكل  75وأشارت الدراسة إلى وجود مرحاض واحد فقط لكل 
هي مياه مخزنة أو يعاد استعمالها، ما يعني أن مكوث األطفال في طالبا. كما أن المياه هنا  80

 المدارس يعرضهم لخطر اإلصابة باألمراض المعوية.
وفي المستشفيات فإن غسل األيدي لدى االنتقال من مريض إلى مريض غير متبع بشكل دائم، وذلك 

 لتوفير المياه للعالجات والحاالت الخطيرة.
خالل سنتين فإن مصادر المياه القليلة التي تعمل اليوم ستتوقف عن العمل وتشير التقديرات إلى أنه 

 بدون صيانة مالئمة.
"، فإن 2014" و"الجرف الصامد 2012، قبل حربي "عامود السحاب 2009وتقول عفرون "في العام 

من وفيات األطفال كانت مرتبطة باإلسهال والذي يمكن عالجه بسهولة.. التفكير  %12أكثر من 
 ن ذلك يحصل خلف سياج قوة مائية مثل إسرائيل هو أمر ال يعقل". على حد تعبيرها.بأ

وأشارت الدراسة إلى أن معدل مصروف الفرد على استهالك المياه في العالم الغربي يصل إلى 
في قطاع غزة، علما أن نسبة البطالة في  %33من الدخل الشهري، بينما تصل النسبة إلى  0.7%

 . بحسب الدراسة.%57 القطاع تزيد عن
وبينت الدراسة أن هناك عامال آخر يسبب ارتفاع الحاالت المرضية، وهو وضع البنى التحتية، حيث 

، ولم يعد 2014أن شبكتي المياه والكهرباء قد تضررتا بسبب الحروب، وخاصة الحرب األخيرة عام 
 تخدم للزراعة.هناك منشآت لتطهير المياه العادمة قبل أن تتدفق إلى البحر أو تس

وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه العادمة التي تتدفق يوميا من قطاع غزة إلى البحر تعادل حجم 
البحر، بحسب  إلىبركة سباحة أولمبية، بما يشكل سببا مركزيا لتجنب دخول سكان القطاع  43

 عفرون.
كن تحديد موعد انتشار وبأ الكوليرا ولفتت الدراسة إلى أن تقديرات الباحثين كانت تشير إلى أنه ال يم

في قطاع غزة بسبب المياه العادمة، ألن السكان تلقوا التطعيمات. ولكن هذه التقديرات تغيرت في 
أعقاب قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

مليون فلسطيني في القطاع، وتستقبل  1.3لنحو )األونروا( التي كانت تقدم تطعيمات بشكل جار 
 مليون زيارة طبية. 4سنويا أكثر من 

وفي هذا السياق تقول عفرون إنه بدون بديل جدير للمساعدة الطبية التي كانت تقدمها األونروا، فإن 
 انتشار األمراض واألوبئة هي مسألة وقت، والتي "قد تصل إلى كارثة إنسانية".
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صيات عاجلة بإقامة هيئة مشتركة إلسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية من أجل وقدم الباحثون تو 
االستعداد النتشار األوبئة. وبحسبهم، فإنه في حين يتركز الحوار الدولي على األمراض الخطيرة 

 وأبعادها، فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة أمراض التلوث التي مصدرها مياه الشرب والمياه العادمة.
رون إنه "يجب التفكير بحلول فورية، ألن االعتقاد أن ذلك سيظل خلف السياج الحدودي وتقول عف

ياه العادمة في غزة يدثر على إسرائيل، والفيروسات مهو كمن يدفن رأسه في الرمل، فتلوث ال
ذا لم يعالج ذلك فإن إسرائيل ومصر ستواجهان أزمة  الموجودة هناك كانت في إسرائيل في السابق. وا 

 مصدرها قطاع غزة". صحية
 وتدكد أيضا أن الحديث عن أزمة يمكن حلها، ولكن ما يحول دون ذلك هو حواجز سياسية.

أما بشأن أزمة الكهرباء، فيقترح الباحثون استخدام الطاقة الشمسية، لكونها طاقة رخيصة نسبيا، 
 ويمكن تفعيلها في البيوت والعيادات والمدارس.

ديث عن حلول للطاقة والمياه والجهاز الصحي. ويجب مواصلة وتلخص عفرون بالقول إن "الح
محاولة تجنيد تمويل ودعم لمشاريع كبيرة في مجال تحلية المياه وتطهير المياه العادمة وشبكة 
الكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها. ولكن في الوقت الذي يجري فيه العمل على مشاريع تقدر تكلفتها 

رق سنوات لتطبيقها، كما تقتضي موافقة األطراف ذات الصلة، يجب بمليارات الدوالرات وتستغ
 التفكير بحلول فورية".

 16/10/2018، 48عرب 
 

 الرؤية اإلسرائيلية المزدوجة للسلطة الفلسطينية: سياسيا   .39
 د. عدنان أبو عامر

الكنيست جاء الفتا متن الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على منصة 
الفتتاح دورتها الشتوية، حين شن هجوما على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، قائال إن 
األخير "تحول عقبة أمام السالم، ليست في جانبها اإلسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني أيضا، بسبب 

اس يطالب بدولة تمويل السلطة الفلسطينية لألسرى ولعائالت منفذي العمليات الفدائية، وأن عب
 فلسطينية نظيفة من اليهود، ويتبنى قوانين تعدم من يبيع األرض لليهود، بينما تكافئ من يقتل يهوديا".

صحيح أنها ليست المرة األولى التي يهاجم فيها نتنياهو السلطة ورئيسها، فقد دأب على ذلك منذ توقف 
ذه االتهامات من خالل مناسبة برلمانية ، لكن صدور هذا الخطاب وكيل ه2014المفاوضات بينهما في 

يحمالن دالالت سياسية ال تخطئها العين، ويبعثان برسائل  إسرائيليحضرها غالبية السفراء األجانب في 
 واضحة لكل من يهمه األمر من عواصم صنع القرار حول العالم، وعلى رأسها واشنطن.
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ة األمريكية بإنضاج صفقة القرن إليجاد تسوية تزامنت اتهامات نتنياهو لعباس فيما تنشغل فيه اإلدار 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على مقاسها الخاص، بعيدا عن القرارات الدولية ذات الصلة، وكأنه 
يطلب من واشنطن ضمنيا  إما وقف جهودها الجارية، أو على األقل انتظار أفول عهد عباس 

من خالل إيجاد قيادة فلسطينية بديلة، أو تجميد  السياسي، وربما أكثر من ذلك القفز عنه، سواء
 الجهود األمريكية إلى إشعار آخر.

لم يتردد نتنياهو في إبداء رفضه الصارم تجاه أي ضغوط أمريكية قد تمارس على تل أبيب في سبيل 
إنجاز صفقتها السياسية الموعودة، ليس رغبة منه للدخول في صدام مع أكثر إدارة أمريكية حليفة 

سرائيل، بل تقف على يمينها، لكن لعله ال يرى أن األوضاع السياسية في الساحتين: الفلسطينية إل
 واإلسرائيلية، مهيأة للشروع في عملية سياسية جديدة.

الغريب أن نتنياهو الذي يهاجم عباس سياسيا ، ويعتبره عقبة في طريق السالم، يستفيد منه أيما 
ة األمنية للجانبين، وما يعنيه ذلك من حفظ أمن المستوطنين في استفادة في استمرار تنسيق األجهز 

الضفة الغربية، وهو ما يعني أنه يعترف بهذه السلطة الفلسطينية من جانب األمن والتنسيق 
والتعاون، وفي الوقت ذاته ال يراها أهال  للشراكة السياسية والتفاوضية، فهل هذا يعني أن نتنياهو 

 ية مصاب بانفصام في الشخص
قد يكون ذلك، لكن األكيد أنه لم يعد يرى في هذه السلطة سوى مشروع أمني يخدم مستوطنيه، 
ويسهر على راحتهم، ويساعد في توسع تمددهم االستيطاني في مختلف أرجاء الضفة الغربية، فهل 

رغم تعي السلطة هذا الدرس مقدمة إلعادة النظر في هذا الدور المهين الذي تقوم به.. آمل ذلك، 
 أني أشك فيه 

 16/10/2018، فلسطين أون الين
 

 غزة: تهدئة أم مواجهة؟ .40
 صالح النعامي
تتعاظم وتيرة التحركات اإلقليمية والدولية الهادفة إلى التوافق على مسار تهدئة يقلص فرص اندالع 

 مواجهة جديدة بين )إسرائيل( وحركة حماس.
ل هذا األسبوع لـ)إسرائيل( والسلطة الفلسطينية فمدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيص

 للتباحث حول فرص إنجاز المصالحة.
ومن المرجح أن تهدف زيارة كامل إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما: جسر الهوة بين )إسرائيل( 
وحماس بشأن شروط وظروف مسار التهدئة، حيث من المرجح أن يبحث المسدول األمني المصري 
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الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره لألمن القومي مئير بن شابات مع كل من رئيس 
ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" نداف أرغمان الشروط التي وضعتها حماس إلنجاز 

 التهدئة، والتي نقلتها الحركة مدخرا للقاهرة.
يذ تهديداته بفرض وجبة جديدة وفي رام هللا سيحاول كامل ثني رئيس السلطة محمود عباس عن تنف

 من العقوبات ضد غزة يمكن أن تسدل الستار على أية إمكانية لنجاح الجهود الهادفة للتهدئة.
وقد كثف الجانب المصري جهوده الهادفة إلنجاز مسار التهدئة في أعقاب مطالبة نتنياهو الرئيس 

هامش مشاركتهما في اجتماعات  المصري عبد الفتاح السيسي في اللقاء الذي جمعهما مدخرا على
األمم المتحدة بتكثيف الجهود المصرية إلنجاز التهدئة وتحديدا محاولة احتواء معارضة قيادة السلطة 

 لمسار التهدئة والعمل على ثنيها عن فرض المزيد من العقوبات على القطاع.
على القطاع، فإن  لكن في حال فشلت الجهود الهادفة لمنع عباس من فرض المزيد من العقوبات

)إسرائيل( ستكون مطالبة باستثمار المزيد من مواردها السياسية لتحقيق هذا الهدف؛ حيث إن تل 
أبيب بإمكانها الضغط على عباس بشكل أكبر، إلى جانب أن الحكومة اإلسرائيلية بإمكانها تجاوز 

مع السلطة الفلسطينية.. قيود عباس على التهدئة من خالل عدم االلتزام باالتفاقات االقتصادية 
ويمكن لتل أبيب أن توضح لعباس بأنه في حال فرض الوجبة الجديدة من العقوبات على القطاع 
فإنها ستعمل على تحويل نسبة من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة للوفاء بالموازنات 

 ع غزة.التشغيلية للمدسسات والمرافق الحيوية ولدفع رواتب الموظفين في قطا
ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن قدرة عباس على الرد على أي قرار إسرائيلي بتجاوزه في مسار 
التهدئة محدودة للغاية. فعلى سبيل المثال، يمكن لعباس أن يرد بقرار موجع لـ)إسرائيل( يتمثل بوقف 

لتي توفرها سلطته هي التي التعاون األمني مع تل أبيب، لكنه في المقابل يعي أن الوظيفة األمنية ا
 تقنع حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بعدم تغيير قواعد التعامل مع السلطة في الضفة الغربية.

مسار  إنجازالقيادة اإلسرائيلية التي هي في حيرة من أمرها إزاء ما يتوجب عليها عمله من أجل 
وعلى  االستراتيجيبيرة على المستوى هذا الهدف بات يمثل ضرورة ك إنجازالتهدئة تعي حاليا أن 

 صعيد االعتبارات السياسية الداخلية.
جرائها في الشتاء القادم باتت كبيرة  فكل المدشرات تدلل على أن فرص تبكير االنتخابات العامة وا 
بسبب الخالف على قانون التجنيد بين الليكود واألحزاب الدينية الحريدية المشاركة في االئتالف 

إلى جانب ذلك، فإن نتنياهو يرى في تبكير االنتخابات فرصة الحتواء مفاعيل التطورات الحاكم. 
 على ملفات الفساد التي تواجهه.
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وفي كل األحوال، فإن نتنياهو معني أن يتم إجراء االنتخابات في ظل هدوء نسبي، على اعتبار أن 
ط الفرصة لتعزيز مكانتهم إجراءها في ظل تصعيد أمني متواصل سيمنح خصومه في اليمين والوس

 على حسابه.
التي تدفع )إسرائيل( للتهدئة، وعلى  االستراتيجيةإلى جانب ذلك، فإن هناك العديد من االعتبارات 

رأسها الخوف من اندالع مواجهة تفضي إلى تورطها في القطاع بسبب عدم وجود طرف ثالث يمكن 
ى القطاع، إلى جانب أن تل أبيب معنية بتهدئة أن يتولى مقاليد األمور في القطاع بعد أية حرب عل

 األمور في الجنوب في ظل حالة انعدام اليقين على الجبهات األخرى، وال سيما الجبهة الشمالية.
وفي المقابل، فإن حركة حماس ليس بوسعها العمل على وقف أو تقليص مناشط حراك مسيرات 

في حال لم يتم التوافق بشكل نهائي على مسار العودة على طول الحدود بين قطاع غزة و)إسرائيل( 
 تهدئة يضمن إحداث تحول على الواقع االجتماعي واالقتصادي في القطاع.

فقبل نحو شهرين دفعت التوافقات التي تم التوصل إليها مع القاهرة بشأن التهدئة، قادة حماس إلى 
ر الواقع االقتصادي في القطاع، لكن طمأنة الفلسطينيين في غزة بأن تحوالت إيجابية دراماتيكية ستغي

بعد ذلك تراجعت القاهرة وأصرت على أنه ال يمكن تبني أي مسار للتهدئة بدون إشراك السلطة 
 الفلسطينية؛ وهو ما مس بمصداقية الحركة أمام الجمهور الغزي.

العودة، من هنا، فإنه من غير المرجح أن تدفع حماس نحو أية خطوة تفضي إلى تراجع حراك مسيرات 
 في حال لم تطمئن قيادتها التي ستزور القاهرة مجددا نهاية األسبوع الجاري إلى نتائج زيارة كامل.

وسيتم اختبار الجهود المصرية واتجاهات الموقف اإلسرائيلي مطلع الشهر المقبل، وهو الموعد الذي 
 حددته قيادة السلطة لفرض الوجبة الجديدة من العقوبات

لتصعيد على الحدود بين القطاع و)إسرائيل(، فإن فرص اندالع المواجهة الشاملة وفي حال تواصل ا
 سيتعاظم، رغم إدراك حماس و)إسرائيل( أن هذا التطور ال يخدم مصالحهما.

 16/10/2018، فلسطين أون الين
 

 نتنياهو في خدمة "حماس" .41
 حاييم رامون

عمها المالي والسياسي النهارت "حماس" قطر دولة داعمة لـ"اإلرهاب"، وهي تساعد "حماس". لوال د
منذ زمن بعيد. قتلت "حماس" في العقد األخير نحو مئة من مواطنينا وجنودنا، أكثر من أي تنظيم 
سرائيل معروفة في حربها ضد تحويل األموال لـ "حماس". ولكن قبل بضعة أيام  "إرهابي" آخر. وا 
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طة في تحويل األموال من قطر إلى حصل شيء ما: إسرائيل، برئاسة نتنياهو، أصبحت وسي
 "حماس". ألول مرة، يصل المال من قطر إلى إسرائيل، وتمول به الحكومة توريد الوقود لـ"حماس".

يتظاهر الناطقون بلسان الحكومة بالبراءة، ويقولون: إن الوقود سيستخدم من محطة توليد الطاقة 
بشكل جزئي. فنحن أصحاب تجربة غنية في  الغزية إلنتاج الكهرباء لسكان القطاع. يحتمل، وربما

لـ"حماس". فقد وردت إسرائيل لغزة في السنوات األخيرة مئات آالف األطنان  استراتيجيةتوريد مواد 
نفقا   15من مواد البناء، وقسم مهم منها استخدم لبناء األنفاق الهجومية لـ"حماس"، بما في ذلك الـ 

السنة. هذا ما سيحصل أيضا  لبعض الوقود؛ فهو سيستخدم التي اكتشفها الجيش اإلسرائيلي هذه 
 ألغراض "اإلرهاب" "الحمساوي" العسكري.

وبالمقابل، فإن السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن تعمل ضد حكم "حماس" في غزة. فقد فرض أبو 
لحقيقة مازن عقوبات اقتصادية على "حماس"، ويرفض تمويل إدخال مواد إستراتيجية إلى القطاع. ا

المريرة هي أن نتنياهو يساعد هنية وعصبته لتعزيز "حماس" ويخرب على جهود أبو مازن إلضعاف 
 "حماس". وهنا يجدر بنا أن نذكر أن السلطة تقاتل مع إسرائيل ضد "إرهاب حماس" في الضفة.

م منطق نتنياهو. فهو يفهم بأن البديل العملي الوحيد لحك -غير أنه خلف العبث يوجد منطق 
"حماس" في غزة هو السلطة الفلسطينية. يطالب أبو مازن بحزم العودة إلى حكم سياسي، إداري 
وعسكري في غزة. أما "حماس" فقد "وافقت" في محادثات التسوية في مصر على أن يكون أبو مازن 

ل افة والمجاري وباقي الخدمات، وتعارض بشدة نزع سالحها )مثلما طالبت إسرائيظمسدوال  عن الن
في الماضي(. وانظروا العجب: نتنياهو يتجاهل طلب السلطة، ويهاجمها على العقوبات االقتصادية 
التي فرضتها على "حماس" ويهدد بأن يقلص من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن السلطة 

 فينقلها مباشرة إلى "حماس".
سيهدد الوضع الراهن ويكسر الجمود السبب واضح: يعارض نتنياهو عودة السلطة إلى غزة، ألن هذا 

السياسي. في نظره، أبو مازن عدو أكثر خطرا  بكثير من محمد ضيف ومواصلي دربه. الوضع 
الراهن يخلد الوضع القائم، الذي ال تكون فيه السلطة تمثل كل الفلسطينيين. يرى الكثيرون في اليمين 

وبالتالي، ال مجال لدولة فلسطينية أخرى في  في غزة التي في يد "حماس" الدولة الفلسطينية عمليا ،
الضفة. وعليه فقد منح بيبي حصانة لـ"حماس" ولزعمائها، ممن يعملون منذ نصف سنة ضد بلدات 
غالف غزة، يحرقون حقولهم، يسممون الهواء وينثرون العبوات الناسفة دون خوف من أي ضر لهم. 

 زن.فهم يفهمون بأن بيبي يفضل حكمهم على حكم أبو ما
إسرائيل الدولة الوحيدة التي تعارض عودة أبو مازن إلى القطاع. مصر، السعودية، معظم دول 
الخليج وحتى الواليات المتحدة، تديد طرد "حماس" المدعومة من إيران، وتريد عودة السلطة إلى غزة. 
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ح سكان غزة ال شك أنه طالما كانت "حماس" تحكم القطاع، فإن األحاديث عن مساعدة إنسانية لصال
عديمة األساس؛ فال يمكن إعمار غزة دون االعتراف بحكم "حماس". بالطبع، ال أقترح أن تحتل 

أن ترتبط إسرائيل بالعالم وبالدول العربية  -بخالف نتنياهو  -إسرائيل القطاع وتحكمه. أنا اقترح 
 السلطة إلى غزة.المعتدلة، وعلى رأسها مصر واألردن، في المسعى المشترك إلعادة أبو مازن و 

جدير بسكان الجنوب أن يعرفوا أن نتنياهو مستعد ألن يختنقوا بالدخان وأن يتنشقوا سم اإلطارات 
التي تشعلها "حماس"، على أال تعود السلطة إلى غزة. من الواضح أنه يحاول إخفاء سياسته عن 

د سياسة نتنياهو. ناظر الجمهور. أما المعارضة فملزمة بأن تعرض هذه الحقائق وأن تكافح ض
 ولكن، كما هو معروف، ال توجد معارضة.

 أحرونوت يديعوت
 17/10/2018، األيام، رام ه

 
 السياسة اإلسرائيلية المرتبكة تجاه غزة: تهديدات بال تنفيذ! .42

 يوسي يهوشع
مر  شهر على حادثة إسقاط الطائرة الروسية بنار مضادات الطائرات، ما ولد األزمة األخطر بين 

 سكو والقدس. مو 
، ومنذ ذلك الحين لم ُيبل غ عن 300 وفي هذه األثناء نقلت روسيا إلى سورية منظومة صواريخ اس

غارات خفية يقوم بها سالح الجو في سورية، رغم حقيقة أن التقديرات في الجيش اإلسرائيلي هي أن 
 الحساسة.إيران ستسرع التهريبات إلى "حزب هللا" عبر سورية، وستستغل هذه الفترة 

دور ليبرمان، الضوء على ما يجري، في مقابلة مع جأول من أمس، وألول مرة يسل ط وزير الدفاع، أفي
كنتم ال تسمعون، فهذا ال  إذافقال ما يأتي: " –سواء خطط لذلك أم ال  –الشبكة اإلذاعية الثانية 

ذاغيير. يعني أنه ال يحصل. فنحن لم نتنازل عن أي حاجة عملياتية. ال يوجد أي ت كان الناس  وا 
يقفون مع ساعة توقيت في اليد فهذا ال يعني أننا ال نعمل. فسياستنا لم تتغير، لن نسمح بتحويل 

 سورية إلى قاعدة متقدمة إليران".
من هنا يمكن االستنتاج بأنه حيال تهريب الوسائل القتالية المتقدمة، التي ال تبدي إسرائيل أي 

 "حزب هللا"، فإنها عملت أيضا في الفترة األخيرة بأساليب ومناهج مختلفة.  استعداد لتقب ل وصولها إلى
ولكن ما ينجح في الشمال ال يسير على نحو جيد في الجنوب. فالسياسة اإلسرائيلية مشوشة، وأساس 

 المشكلة هو التصريحات اإلسرائيلية المهددة التي ال غطاء لها. 
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رمان، الذي هدد "حماس" قائال : "وصلنا إلى لحظة فصباح أول من أمس كان هذا مرة أخرى ليب
 ملزمون فيها بتوجيه الضربة األشد لحماس".

أما في المساء فقد أعطاه أعضاء الكابنت فرصة أخرى حتى يوم الجمعة. وبعد ذلك يتفاجدون لماذا 
 لم تعد ال "حماس" وال الجمهور في إسرائيل يصدقونهم. 

كان سيهاجم يوم الجمعة أهدافا  لـ "حماس" شرعية ووفيرة، وما  فمن يريد حقا أن يرد على "حماس"،
 كان ينتظر ليهدد في صباح يوم األحد، ويتراجع في مساء يوم األحد.

و"المخرب"، الذي نفذ  أيامليست جيدة. فمنذ ثمانية  أيضافي جبهة "يهودا" و"السامرة" النتائج هنا 
في وضع  اإلسرائيليا . ولم تنجح المخابرات والجيش العملية في المنطقة الصناعية برقان، يتجول حر 

اليد عليه. يدور الحديث عن منطقة تحت السيطرة األمنية الجيدة والساحة التي ال يفترض على 
 أن يفر منها وبالتأكيد أن يمسك به في غضون وقت قصير. ولكن حتى اآلن بال نتائج. اإلطالق

 أحرونوت يديعوت
 16/10/2018، األيام، رام ه
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