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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 واشنطن تلحق قنصليتها التي ُتعنى بشؤون الفلسطينيين في القدس بسفارتها .1
يس  ل  القنصننلية اامريكيننة التنني واشننن: : لنلنن  وايننر ال ارجيننة اامريكنني مايننس بومبيننو  لمننس ال منن

كانت تعنى بشنوو  الفلسن:ينيي  فني القندس  سنتبلحس بالسنفاري اامريكينة. وبنال بومبينو فني بينا  نقلتن  
لينار   /منايو 14وكالة الصحافة الفرنسية: "بعند افتتناا السنفاري اامريكينة فني إسنرائيل فني القندس  فني 

إنشناء "وحندي جديندي لشنوو  الفلسن:ينيي   ذا القرار  معلنا  نعتام تحسي  كفاءي وفانلية نملياتنا" نبر ه
ولكد بومبيو ل  القرار "ال يوشر إلى تغيير في السياسنة اامريكينة فيمنا يتصنل بالقندس  دا ل السفاري".

والضنفة الغربينة وةناي"  مشننددا نلنى ل  الوالينات المتحنندي ستسنتمر "فني نندم ات نناذ موبنف من  بضننايا 
بما فيها الحدود". وذكر بأ  "حدود السنيادي اسسنرائيلية نلنى القندس  ال تناال  الوضع النهائي )للقدس(

 للوكالة الفرنسية. موضع مفاوضات حول الوضع النهائي بي  الجانبي " اسسرائيلي والفلس:يني. وفقا  
 19/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عريقات ينتقد قرار دمج القنصلية األمريكية بالسفارة في القدس .2

دا  لمنني  سننر اللجنننة التنفيذيننة لمنرمننة التحريننر الفلسنن:ينية صننائب نريقننات  بننرار اسداري اامريكيننة 
ولكند ل   إنهاء نمل القنصلية اامريكية في مدينة القدس  واصنفا  إيناب بنالقرار ااحنادل والنو مسنوول.

سن:ي  التاري ينة  نلنى لرض فل "إسرائيل الكبنر "القرار يأتي في إ:ار استكمال حلقات مشروع فرض 
ات ةينننر الشنننرنية  وتصنننفية القضنننية عمر ها بإااحنننة بضنننايا القننندس والوجئننني  وت بينننت المسنننتالتننني دشنننن  

وشدد نريقات نلى ل  إنهاء وجود القنصلية اامريكينة ال نوبنة لن  بادنناءات "الفانلينة"  الفلس:ينية.
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رضنا الفرينس اامريكني النذل يسنتند التي ل:لقها واير ال ارجية اامريكي  بل بكل ما يمك  فعل  لنيل 
إلى اايدولوجيا والرواينة اليمينينة اسسنرائيلية المت:رفنة  والنذل يقنوم نلنى ت رينب لسنس النرنام الندولي 

ل  "إداري  برمتننن  والسياسنننة ال ارجينننة اامريكينننة لمكافنننأي انتهاكنننات سنننل:ة االحنننتول وجرائمهنننا. مضنننيفا  
 الحل".ترامب هي جاء م  المشكلة وليست جاءا م  

 18/10/2018 ،األيام، رام هللا
 

 "صفقة القرن"فشل نُ من الخان األحمر: سنستمر في المقاومة الشعبية وس الحمد هللا .3
رامي الحمد هللا: "إ  صمودنا و باتنا في ال ا  ااحمنر ال :نوي  الفلس:يني بال رئيس الواراء :القدس

نن  جنوبهنا والقندس نن  محي:هنا وفصنل  ااولى سفشال صفقة القر  التي تبدل بفصنل شنمال الضنفة
القينادي ونلنى رلسنها السنيد النرئيس محمنود نبناس متمسنكي   ل ب:اع ةاي ن  الضفة الغربينة  ونوكند 

بإفشننال هننذا الم :نن: مهمننا بلغننت التحننديات والضننغو:ات الدوليننة التنني هنني بالفعننل موجننودي وبنندلت 
 يضة اارض والو:  بأل مال سياسي".تقبل القيادي بمقا ل بالحصار المالي  ولك  م  المستحيل 

  فني تجمنع ال نا  ااحمنر  برفقنة 18/10/2018 ولضاف الحمد هللا  ول تواجدب صباا ينوم ال منيس
االسنتي:ا   : "سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية ضد    بائو  ندد م  الواراء والش صيات الرسمية

المجتمع الدولي ومنرمات  وهيئات  بتوفير حماينة  الحمد هللاو:الب  واالحتول في كل لماك  تواجدنا".
 . الفلس:يني شعبلدولية ل

الرننروف  وجنندد الحمنند هللا دنوتنن  حركننة حمنناس االسننتجابة لمبننادري الننرئيس بتمكنني  الحكومننة فنني رننل  
العصنننيبة التننني تمنننر بهنننا بضنننيتنا لتحقينننس الوحننندي الو:نينننة  والبننندء ب :نننوات المصنننالحة نبنننر تمكننني  

  الحكومننة وكننل موسسننات الدولننة لننن  لنن  تكننو  دولننة فنني ةنناي ودولننة بنندو  ةنناي  و ل الحكومننة  موكنندا  
 ةاي والقيام بواجباتها. إلى جاهاي ل  تذهب فورا  

 18/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لالحتالل والظلم التاريخي الواقع على شعبنا منصور: نطالب بوضع حدّ رياض  .4
 بنننال المنننندوب الننندائم لفلسننن:ي  فننني اامنننم المتحننندي السنننفير ريننناض منصنننور  إ  حنننس   :وفنننا -نيوينننورس

 الشعب الفلس:يني بتقرير المصير والعيش بحرية هو لمر مشروع  وال يمك  التصرف في  وهذا الحنس  
ولضننناف  لننيس للبيننع  وال يمكننن  التفنناوض لو المسنناومة نليننن  منن  لل لحنند وال ن:لنننب إذنننا لممارسننت .

   يننوم ال مننيسااوسنن:لمتنن  فنني جلسننة فصننلية لمجلننس اامنن  النندولي حننول الشننرس منصننور  ننول ك
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إنكنار  لسناسيبننى نلنى  ل   "إ  السوم ال يتحقس فني ةيناب حقنوس اسنسنا  وال يمكن  18/10/2018
 اآل ري  إنسانيتهم  وكما بره  ذلس م   ول التاريخ".

  وهننذب النندنوي ليسننت فقنن: ناع نلننى شننعبلوحننتول والرلننم التنناري ي الوابنن وضع حنند  ن"و:الننب منصننور بنن
نماوال:موحات الو:نية للشعب الفلس:يني   اسنسا الحترام تحقيس حقوس  للمجتمنع الندولي الحتنرام  وا 
العالمية التي ت:ورت وتم الموافقة نليهنا كمبنادئ لمننع حصنول المايند  واا وسوللدفاع ن  المبادئ 

 ."ءبالسو  اا ذيم  ال :ر في م ل هذب المراحل 
 18/10/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عريقات يطالب باإلسراع بتحقيق جنائي دولي بجرائم الحرب اإلسرائيلية .5

:الب رئيس اللجنة الو:نية العليا المسوولة ن  المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب  :رام هللا
فنناتو بنسننودا باسسننراع فنني فننت  تحقيننس   المدنيننة العامننة للمحكمننة 18/10/2018 نريقننات يننوم ال مننيس

الشنعب الفلسن:يني ولرضن  المحتلنة  والتني  بحنس   "إسنرائيل"جنائي في الجنرائم المتواصنلة التني ترتكبهنا 
 .اسنسانية ساسي بانتبارها جرائم حرب وجرائم ضد  اتصنف وفقا  لنرام روما ا

يننا للمتابعننة مننع المحكمننة الجنائيننة جنناء ذلننس فنني بننوج رسننمي وجه نن  نريقننات باسننم اللجنننة الو:نيننة العل
المتواصنننل فننني  االسنننتعمارلإلننى المدنينننة العامنننة الينننوم  لورد فينن  سنننردا  تفصنننيليا  للنشنننا: االسننتي:اني 

االنتننداءات المتواصننلة والممنهجننة منن  ببننل بننوات االحننتول والمسننتو:ني   إلننىمدينننة ال ليننل  إضننافة 
 المت:رفي  بحس موا:نيها.

 18/10/2018 ،مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 أبو هولي: التحرك الفلسطيني المقبل هدفه مواجهة تغيير التفويض الممنوح لــ"األونروا" .6
بال نضو اللجنة التنفيذية لمنرمة التحرير الفلس:ينية رئيس دائري شوو  الوجئني  لحمند لبنو  :رام هللا

  هدف  مواجهة التحنرس اامريكني اسسنرائيلي لتغيينر ا  ودولي هولي إ  التحرس الفلس:يني المقبل  نربيا  
 .302التفويض الممنوا لوكالة ااونروا في القرار 

 جاء ذلس  ول اجتمان  مع روسناء اللجنا  الشنعبية فني م يمنات الضنفة الغربينة مسناء ينوم ال منيس
وو  الوجئنني  رام هللا  بحضنور مندير نننام دائنري شن فنني  فني مقنر دائننري شنوو  الوجئني  18/10/2018

 لحمد حنو   ومدير نام شوو  الم يمات ياسر لبو كشس.
 18/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اعتقال فلسطيني أمريكي بشبهة تسريب عقار لجمعية استيطانية .7
فنني تسننريب انتقلننت بننوات اامنن  التابعننة للسننل:ة الفلسنن:ينية موا:نننا  فلسنن:ينيا  لمريكيننا  بشننبهة ضننلون  

 .18/10/2018 نقننار فنني البلنندي القديمننة فنني القنندس  حسننب مننا نقلتنن  "جيننروااليم بوسننت" يننوم ال مننيس
وبالت مصادر فلس:ينية إ  الرجل  هو لحد سك ا  بيت لحم  ونمل في وااري السل:ة المحلية التابعنة 

لسنن:يني لمريكننني  نامنننا   وهننو منننوا:  ف 55ولوردت المصننادر ل  المنننتهم "نمننرب  للسننل:ة الفلسننن:ينية.
ويتم التحقيس مع  م  ببل لجهاي اام  الفلس:ينية في رام هللا  لضلون  في بيع منال تابع لفلسن:يني 

 ولشارت المصادر إلى ل  المشتب  ادنى اورا   في البلدي القديمة بالقدس لمنرمة صهيونية استي:انية".
 تي:انية التي اشترت المنال.لن  "كاتب ندل"  بي  مالس المنال والمنرمة الصهيونية االس

وبالنت "جينروااليم بوسنت" إنهنا تملنس صنوري نن   التعليس نلى الموضنوع. الفلس:ينيةورفضت السل:ة 
 جواا سفر المتهم لكنها لم تنشر اسم  لنحساسية الموضوع.

وبالت جهات حكومية رسمية لمريكية إ  لديهم نلم باالنتقال  ونب روا ن  بلقهم حول تعامل السل:ة 
 لمر االنتقال. بشأ مع المشتب  ب  بن"شكل نادل". وبالت إنها تواصلت مع السل:ة الفلس:ينية 

 18/10/2018 ،48عرب 
 

 األردن يجددان عقد تزويد أريحا بالكهرباء من الشبكة الوطنيةالسلطة الفلسطينية و  .8
 ال:ابنة وال نروي المعدنينةبرناينة رئنيس النواراء الفلسن:يني رامني الحمند هللا وواينري : بتنراوكالنة  – ا نم  

وشنركة كهربناء القندس  فني رام هللا  ينوم  ااردنينة هالة اواتي  وبعت شركة الكهربناء الو:نينة ااردنية
   اتفابية تجديد نقد بيع ال:ابة الكهربائية لفلس:ي  ورفع كميتها.18/10/2018 ال ميس

ية الفلس:يني رنافر ملحنم  مندير ننام ووبع االتفابية التي حضرها رئيس سل:ة ال:ابة والموارد ال:بيع
مجنند الرواشنندي ورئننيس مجلننس إداري شننركة كهربنناء القنندس ومننديرها ل ااردننني شننركة الكهربنناء الو:نيننة

 العام هشام العمرل.
 18/10/2018 ،الغد، عّمان

 
 يوجه رسالة لالحتالل اإلسرائيلي وجيشه "القسام" بفيديو قصير.. .9

الجناا المسل  لحركة حماس  مساء اليوم ال ميس رسالة هامة وجهت كتائب نا الدي  القسام : ةاي
وبالت الكتائب في رسالتها نبر مق:ع الفيديو "إياكم ل   لقادي االحتول وجيش  نبر فيديو بصير.

يذكر ل  الكتائب  التقدير"  في إشاري لتهديدات االحتول ش  ندوا  جديد نلى ب:اع ةاي. ات :ئو 
 لفيديو باللغة العبرية. ا:بت اسسرائيليي  نبر ا



 
 
 
 

 

 8 ص             4766 العدد:             10/19/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

 Yi4https://goo.gl/kHUلمشاهدي الفيديو هنا: 
 18/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الحية: من يريد األمان بالمنطقة عليه رفع الحصار عن غزة .01

م  يريد اام  وااما  في  لكد نضو المكتب السياسي لحركة حماس   ليل الحية  ل : ةاي
ولضاف الحية  ول موتمر صحفي نقب  المن:قة نلي  ل  يسارع لرفع الحصار ن  ب:اع ةاي.

انتهاء جولة المباح ات مع الوفد اامني المصرل  ل  هذب الاياري  تأتي في إ:ار دور مصر في 
وذكر ل  بيادي حركة  يني.متابعة العوبات المصرية الفلس:ينية بهدف إنهاء معاناي الشعب الفلس:

حماس نابشت مع الوفد اامني المصرل  ااوضاع اامنية نلى الساحة الفلس:ينية  والتهدئة مع 
ولكد ل  بيادي حماس لبلغت المصريي  ل  مسيرات العودي متواصلة حتى  االحتول اسسرائيلي.

 االحتول العيش بهدوء. تحقيس لهدافها  مبينا لننا نريد كسر حصار ةاي وبكل بوي  إذا لراد
وشدد نلى ل  اياري واير الم ابرات العامة نباس كامل ما تاال بائمة ولم تلغى  وتم إرجاوها 

 اسباب فنية ول ر  لها نوبة بمرافقت  للرئيس نبد الفتاا السيسي في جولة  ارجية.
 وبي  الحية ل  الوفد المصرل لم يحمل لل رسالة م  االحتول إلى ب:اع ةاي.

 18/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "صفقة القرن"حسن يوسف: الجميع يريد التخلص من غزة لكونها حجر عثرة أمام  .00
التشريعي الشيخ حس  بوسف  إ  الجميع يريد بال نضو المجلس التشريعي ن  حركة حماس 

تصدل للمشروع الت لص م  ب:اع ةاي بما يم ل  م  حاضنة للمقاومة ورلس الحربة في ال
ولكد يوسف في حوار  الصهيوني  فهذا يعد  حجر ن ري لمام مشروع تصفية القضية الفلس:ينية.

 اص بن "المركا الفلس:يني لإلنوم" نقب تحررب م  سجو  االحتول ل  "بقاء التواصل بي  الضفة 
بد م  الدفع للفصل  وةاي يعني لن  لم يعد هناس تسوية سياسية سنهاء القضية الفلس:ينية  إذا  ال

 بينهما  وكلٌّ ب:ريقت : هذا يحاصر وذاس يفرض نقوبات ويق:ع الرواتب  لدفع ةاي بعيدا ".
وشدد يوسف نلى رفض  وكتلت  في المجلس التشريعي لقانو  الضما  االجتماني  معلو  بقول : 

  هذا "هو ةامض وةير واض   وحتى الحكومة ليست واضحة في هذا الشأ   ولنها ال تضم
اامر"  مضيف ا: "هناس  شية نلى مال الناس ل  يو ذ بغير حس  وهناس حديث ل  المال سيبدل 

وتابع: "نح  سنقف مع لبناء شعبنا في رفضهم لهذا القانو  بشكل   بصرف  بعد نشر سنوات".

https://goo.gl/kHU4Yi
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بي  الحالي  وسنشاركهم بكل انتصاماتهم ووبفاتهم ضدب  ونح  نعلنها لننا مع المرلومي  والمسحو 
 يبعرف مصيرها بشكل لساسي". ل والمحرومي  الذل بد تسلب لموالهم وتسرس دو  

ون  المصالحة المتع ري  وهل بقي م  لمل لتحقيقها بال الشيخ يوسف: "الكل يجب ل  يتسل  
ويتمترس  لف  يار المصالحة  ان  ال يوجد لنا إال هذا ال يار"  وفيما يتعلس بتصريحات حل 

ي  بي   يوسف ل  "هذا لمر ةير مقبول بانونيا  ودستوريا وباانراف والمبادئ المجلس التشريع
السياسية  وال يجوا  ا  المجلس كما ينص القانو  ااساس  سيد نفس   وهو ملس للشعب الفلس:يني  
وهذا انتداء نلى الشعب الفلس:يني  وانتداء نلى القانو  الفلس:يني والحس الفلس:يني  وانتداء نلى 

 ر وربة شرنية للشعب الفلس:يني  وهذا يعني فصل الضفة ن  ةاي رسميًّا وسياسيًّا".آ 
لما ن  دورهم كنواب إ  تم حل المجلس بقرار م  هنا لو هناس فقال: "هناس لجنة لمتابعة هذا اامر  

ضا   ونح  ل  نلجأ إال للقانو  والموسسات القضائية والحقوبية  التي م  المفترض ل  تكو  نايهة لي
بعاد  ونتحرس في هذا اس:ار"  ولضاف: " المصلحة الفلس:ينية اآل  تقتضي  ضروري وحدتنا وتآلفنا وا 
كل لشكال التوترات الفلس:ينية الدا لية  م  لجل ل  نتوحد للوبف لمام ال :ر الصهيوني  ونح  اآل  

 باها".لسنا بحاجة لمنغصات وتوتيرات بد تودل ال سم  هللا إلى نتائج ال تحمد نق
ون  التنسيس اامني الذل فت  شهية االحتول والمستو:ني  لتوسيع ندوانهم نلى الفلس:ينيي  بال 
الشيخ يوسف: "السل:ة بالت إنها لوبفت التنسيس اامني  ونلقت العوبة مع االحتول  والى اآل  لم 

  يوسف: "ورةم وجود نر شيئا نلى اارض  ا  مبرر وجود هوالء الناس هو التنسيس اامني"  ونب
الك ير م  المعوبات ال نمل مقاوم  لك  شعبنا لدي  ال:ابات الكامنة للمقاومة  ونلى االحتول 

 تحمل المسوولية".
ون  رلي  في مسيرات العودي في ب:اع ةاي لشار النائب حس  يوسف: "المسيرات راهري نبيلة  

لى ما يصبوا برفع الحصار". وراهري نريمة  وشعبنا إ  شاء هللا بهذا ااسلوب سي صل إلى مبتغاب وا 
موكدا : "الحصار نلى ةاي هو حصاٌر لمميٌّ  ويشارس في  العالم كل  مع شديد ااسف  ونلى 
االحتول ل  يعرف ونلى ةير االحتول ل  يعرف  ل  ااسلوب الر يص والو إنساني بفرض 

 تحقيس لماني  بالحرية.الحصار  ل  ي ني هذا الشعب ن  مشرون  ومشوارب م  لجل 
 18/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء إطالق صاروخين على  الزهار يتهم .01

بال نضو القيادي السياسية في "حماس" باسم نعيم لوكالة "فرانس برس" إ  "حماس تعمل مع 
اي للرد نلى لل ندوا  إسرائيلي في لل لحرة". الفصائل لتجن ب لل تصعيد نلى اارض  لكنها جاه
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ولفت إلى "تحقيقات تقوم بها لجهاي اام  في ةاي لمعرفة الجهة التي تقف وراء إ:وس الصارو ي "  
موكدا  ل  "إجراءات حاامة ستبت ذ في حس م  ي ترس اسجماع الو:ني لو يحاول دفع الشعب 

 ة".الفلس:يني إلى مواجهة ت دم لجندات ةير و:ني
واتهم نضو المكتب السياسي للحركة محمود الاهار السل:ة الفلس:ينية بالوبوف وراء إ:وس 

" إ  "َم  ل:لس الصارو ي  هو َم  يريد توتير العوبة 24الصارو ي . وبال الاهار لقناي "فرانس 
القضايا  تجاب التاامات اامنية في المن:قة  بحيث يع:ي االحتول اسسرائيلي مبررا  للهروب م  

اسنسانية المتعلقة بالكهرباء  والماء  والسفر  وةيرها". وااد: "بالتالي  م  يقف  لف إ:وس 
 الصارو ي  :رف إسرائيلي  لو :رف ل  نوبة بالسل:ة الفلس:ينية في رام هللا".

ورل  ل  السل:ة "ترةب في ل  ي رج الشارع الفلس:يني ضد المقاومة  ول  تصرف  ن  مواجهة 
تول نلى الحدود الشربية". وبال: "لو كانت حماس م  ل:لقت الصاروخ انلنت ذلس م  دو  االح

  جل  و:الما صدر منا بيا  ينفي مسووليتنا  إذا   لسنا م  يقف  لف إ:وب ".
وكانت "ةرفة العمليات المشتركة" للفصائل لصدرت لول م  لمس بيانا  نفت في  لل نوبة لها 

 بالصارو ي .
 19/10/2018، لندن الحياة،

 

 إال بإرادتنا والمصالحة لن تتمّ  "صفقة القرن"لمواجهة  صلباً  العالول: الرفض الفلسطيني يشكل جداراً  .01
ةاي: تحد  محمود العالول  نائب رئيس حركة فت   اسداري اامريكية في تمرير م :: "صفقة 

ةرينبوت  التي بال فيها إ   القر "  وذلس في ردب نلى المبعوث اامريكي للشرس ااوس: جيسو 
وجدد في تصريحات لإلذانة الفلس:ينية الرسمية  التأكيد نلى الموبف  الصفقة "باتت بريبة".

وبال متحديا  الفلس:يني الرافض لهذب الصفقة  الفتا إلى ل  الرفض شكل "جدارا صلبا" في مواجهتها.
تلبي :موا إسرائيل  وتست ني ملفي  اسداري اامريكية التي تعكف نلى تمرير هذب الصفقة التي

 "القدس والوجئي " م  المفاوضات "إ  تمرير الصفقة ل  يتم إال بموافقة فلس:ينية  وذلس ل  يتم".
ونقب نائب رئيس حركة فت  نلى ماانم ةرينبوت بأ  "صفقة القر " تدنو إلى توحيد الضفة 

 بإرادي ودوافع فلس:ينية". وتابع "البعض في وب:اع ةاي  بالقول "إ  المصالحة الفلس:ينية ل  تتم إال
المحافرات الجنوبية )ب:اع ةاي( لصابهم اسةراء نندما جر  الحديث ن  دولة في ةاي وميناء في 

وكا  العالول يشير إلى  يتحقس بأيد فلس:ينية". ل ببرص  ولك  كل ذلس ناد للتراجع وال يمك  
 هدئة مع إسرائيل.حركة حماس  التي تجرل مباح ات حول إبرار ت
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وبال ليضا في تعقيب  نلى ذلس "هناس بعض ااش اص يدلو  بتصريحات  ارج سياس الموبف 
 الفلس:يني الموحد  ولك  شعبنا متنب  لذلس وال يسم  با تراس الصف الو:ني".

ولنرب ن  لمل  بأ  تتجاوب حركة حماس مع دنوات إنهاء االنقسام. ولضاف "الباب ال ياال 
 حض  الو:  لنص:ف معا في مواجهة هذا التحديات الكبيري". إلىامها للعودي مفتوحا لم

 19/10/2018، القدس العربي، لندن

 

 فتح: تبرئة حماس لنفسها من صاروخ بئر السبع واتهامها للسلطة يوضح حجم النفاق غير المسبوق .01
سمي إ  النفي القا:ع بال نضو المجلس ال ورل لحركة فت  والمتحدث باسمها لسامة القوا: رام هللا

لحماس حول مسووليتها ن  إ:وس صاروخ نلى بئر السبع  وانتبارب صارو ا  يانيا ةير مسوول  
واتهامها للسل:ة الفلس:ينية بإ:وب  بانتبارب نمو ت ريبيا  يدلل للقاصي والداني حجم النفاس 

 ياسي والو:ني.السياسي الذل وصلت إلي  حماس  ويدلل نلى انفصام كلي في السلوس الس
وذك ر القواسمي في تصري  صحفي  اليوم ال ميس  الجميع بتصريحات حماس حول الصواريخ في 
السابس نندما كانت السل:ة الو:نية الفلس:ينية هي الحاكمة في ةاي ببل االنقوب ونندما :لب 

استراتيجيا ال يمك  منها وبفها  فردت بتكفير وتعهير وت وي  كل م  ي:البها بوبفها بانتبارها سوحا 
وبف  بالم:لس  وليضا ذكر القواسمي الموا:ني  بتصريحاتها حول التهدئة ورفضها في السابس اية 
صيغة تهدئة مع االحتول  لما اليوم فأصبحت التهدئة م:لبا و:نيا ودينيا  وانتصارا إذا ما حد ت 

القواسمي حماس بالت لي ن   و:الب   ولصبحت الصواريخ  يانية.ااسر لدماء الشهداء ونذابات 
  فالحل يكم  بالوحدي الو:نية الحقيقة  و لس مسار اسنسانينقلية االنفصال تحت حجج الوضع 

 سياسي يكو  م   ول  حل كافة مشاكل شعبنا في دولة فلس:ي  المحتلة.

 18/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األمني المصري في رام هللاوفد حركة فتح يستقبل الوفد  .01
وضم  استقبل وفد حركة فت   الوفد اامني المصرل في مدينة رام هللا  مساء يوم ال ميس.: رام هللا

الوفد المصرل وكيل جهاا الم ابرات العامة اللواء ليم  بديع  واللواء لحمد نبد ال الس  والسيد 
حات  فيما ضم وفد حركة فت   لنضاء مص:فى محمد  والسيد همام لبو ايد  والسيد مص:فى الش

اللجنة المركاية ناام ااحمد  وروحي فتوا  ومحمد اشتية  وحسي  الشيخ  ومدير الم ابرات العامة 
 اللواء ماجد فرج  ومدير العوبات الدولية في جهاا الم ابرات ناصر ندول.
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نقسام  حيث استمع وفد حركة وتأتي اياري الوفد المصرل م  لجل متابعة الجهود المصرية سنهاء اال
فت  آل ر مستجدات الجهود التي بام بها وفد الم ابرات المصرية  ول ايارات  اا يري إلى ب:اع 

نهاء االنقسام. وتم االتفاس نلى  ةاي  والت:ورات اا يري حول الجهود المبذولة سنجاا التهدئة وا 
 مواصلة االتصاالت بي  الجانبي .

نجاا المصالحة لوال.  إنهاءت  نلى التمسس بجهود مصر الهادفة إلى م  جانب   لكد وفد ف االنقسام وا 
 وشدد نلى بذل كل الجهود لتجنيب لهلنا وشعبنا في ب:اع ةاي المايد م  القتل والدمار.

 18/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "تمر إطالق البالوناتإذا اس"غزة  تل أبيب تقرر شّن ضربة جوية واسعة ضدّ  .01
برر المجلس الواارل المصغر للشوو  السياسية واامنية في الحكومة : نرير مجلي - تل لبيب

اسسرائيلية )الكابنيت(  بعد اجتماع م:ول فجر لمس )ال ميس(  إن:اء مهلة يوما  واحدا  لحركة 
دي في إ:وس حماس  تسي:ر  ول  نلى الوضع في ب:اع ةاي. فإذا استمرت مسيرات العو 

البالونات وال:ائرات الوربية الحاربة  لو جرت محاوالت ا تراس للشري: الحدودل  لو إ:وس بذائف 
 صارو ية باتجاب إسرائيل  فإ  القوات اسسرائيلية ستنتقم بسلسلة ضربات باسية.

برر ومع ل  "الكابنيت" لم يصدر لل بيا  حول نتائج اجتمان   فقد لكدت مصادر سياسية  لن  
ببول توصيات الجيش بالرد نلى العنف الفلس:يني "بضربة شديدي متصاندي  لم يسبس ل  شهدها 

". وبال واير اسسكا  اسسرائيلي  الجنرال في االحتيا: 2014الق:اع منذ الحرب اا يري في سنة 
:رس يوآف ةاالنت  نضو "الكابنيت"   ول موتمر لمقاولي البناء في إيوت  رهر لمس: "ل  لت

إلى مضمو  مداوالت )الكابينيت(  لك  بإمكاني بول لمر واحد بصوري واضحة جدا   وهو ل  بواند 
رهاب السياج بعد اآل ". ولكد ل  لحداث يوم  اللعبة سوف تتغير. ونح  ل  نقبل بإرهاب النار وا 

 الجمعة )اليوم( ستكو  هي اال تبار.
و  بد دنا الجتماع "الكابنيت" في السابعة م  مساء وكا  رئيس الواراء اسسرائيلي  بنيامي  نتنياه

ااربعاء  لكن  نقد في ذلس الموند اجتمانا  مغلقا  مع رئيس لركا  الجيش  ةادل آيانكوت  الذل 
ب:ع ايارت  إلى الواليات المتحدي مساء ال و اء  بعد توتر ااوضاع م  جراء إ:وس بذيفتي  

ما نلى بيت في بئر السبع  واا ر  في البحر ببالة صارو يتي  م  ب:اع ةاي  سق:ت إحداه
ةاري نلى ب:اع ةاي. وبعد سانتي   لد ل  20شوا:ئ تل لبيب. وجاء الرد اسسرائيلي نليها بش  

نتنياهو الواراء وبادي ااجهاي اامنية للتباحث في سبل التعامل مع ب:اع ةاي. واستغرس االجتماع 
 ي سانات الفجر ااولى. مس سانات ونصف السانة  لينتهي ف
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وذكرت مصادر سياسية ل  مداوالت "الكابنيت"  تناولت  :تي  نسكريتي  م تلفتي  تجاب ةاي  
ااولى :رحها واير الدفاع  لفيجدور ليبرما   واا ر  :رحها آيانكوت. وبد تحد ت  :ة الجيش 

ت الميدانية"  بينما ال :ة ن  "نمل نسكرل محدود نسبيا   يتصاند بالتدريج بما يتوءم مع الت:ورا
التي :رحها ليبرما  كانت هجومية  ودنت إلى ش  نمليات نسكرية شديدي القوي ضد حماس: "بكل 
ما يعني ذلس". وبال لحد المصادر  إ  القيادي السياسية بررت  ول اجتماع "الكابنيت"  ل  اال تبار 

جيش تقضي "بالتعامل بشدي اائدي مع سيكو  يوم ةد )اليوم الجمعة(  وا   التعليمات الصادري لل
 العنف نند السياج".

وفي التفاصيل  تقضي ال :ة التي :رحها الجيش في اجتماع "الكابنيت"  وتم إبرارها  بأ  ت:لس 
القوات اسسرائيلية النار نلى المتراهري  الفلس:ينيي  فيما هم بعيدو  ن  السياج اامني؛ ما يعني 

ي  السياج اامني وموابع المراهرات الفلس:ينية. كذلس  تقضي ال :ة توسيع "المن:قة العاالة" ب
بتصعيد استهداف الشبا  الذي  ي:لقو  البالونات وال:ائرات الوربية الحاربة. وبد سئل رئيس الدائري 

اامنية السابس في وااري اام  اسسرائيلية  الجنرال ناموس ةلعاد  حول تفسيرب لهذا  –السياسية 
الفرس بين  وبي   :ة ليبرما   بال سذانة "كا " الرسمية  إن  "يجب استنفاد ال:رس كافة القرار  و 

كي ال نصل إلى مواجهة في ةاي  وم   ول الحفار نلى اام . ليس مهما  م  ل:لس القذيفة 
باتجاب بئر السبع  فن)حماس( تسي:ر في ةاي  وكل ما ينبغي ل  تست لص  م  هذا الحدث  هو ل  

 لها ل  تعود بسرنة إلى الهدوء؛ ا  حكمها بد يكو  في  :ر". ااجد 
ولي د هذا التوج  واير الشوو  اسبليمية في الحكومة  تساحي هنغبي  وهو نضو في "الكابنيت"  فقال 
إن  م ل رئيس الواراء ومعرم الواراء  ال يويد تنفيذ هجوم جارف نلى ب:اع ةاي. وبال في لقاء مع 

هنا رسالة بوية جدا  إذانة الجيش اسس رائيلي "ما الذل سنربح  م  الحرب؟ ولماذا االستعجال. نح  وج 
 إلى )حماس(. فلننترر كيف ترد يوم الجمعة. فإذا استمرت في نهجها  ستتلقى ضربة باسية".

وتنشغل الحلبة السياسية في إسرائيل بموضوع التوتر نلى الحدود مع ةاي. فقالت رئيسة المعارضة  
تسيبي ليفني  إ  "برار الحكومة الرد نلى ااوضاع في ب:اع ةاي حسب مااج )حماس(  ل  النائب 

يكو  مجديا  ول  يغير شيئا . تغيير الوابع يجب ل  يكو  ب:رس ل ر  وباستراتيجية بديلة". وبالت 
ليفني  في حديث إذاني صباا لمس "ال يجوا ل  تصب  حركة حماس العنوا  الوحيد سسرائيل. 

نناوي  ل ر . لك  الحكومة تتهرب م  التفاوض مع السل:ة الفلس:ينية؛ ا  هذا يشكل  فهناس
 تهديدا  نلى نتنياهو  لكبر م  ال :ر الذل تشكل  )حماس( نلى إسرائيل".

وكا  الجنرال نميرا  لفي   الذل يعتبر اليوم م  بادي حاب العمل المعارض  بال إ  الحكومة 
رئيسها ووارائها لن"حماس" وسيرا  ولن"حاب هللا" هي مجرد نربدي  ل بتت حتى اآل   ل  تهديدات
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كومية ال تفيد شيئا   وبد جاءت ا  هذب الحكومة ال تبحث ن  حلول  بل تتهرب م  الحلول. وهي 
مستعدي ا  يدفع الموا:نو  اسسرائيليو  حول ةاي  م  استهتارها هذا". ولضاف لفي  في لقاء مع 

)القناي السابعة(  "لقد آ  ااوا  لنقول بصراحة  إ  حكومة اليمي  بقيادي نتنياهو إذانة المستو:ني  
تعمل نلى تقوية حركة حماس  التي تضع في رلس برنامجها هدف تدمير إسرائيل. فهذب الحركة  
الضعيفة جدا   تستمد منا القوي. بأيدينا نجعلها بادري شيئا  فشيئا  نلى السي:ري ليضا  في الضفة 

ربية. وحكومتنا تفعل ذلس بوني؛ انها ال تريد ل  تد ل في مفاوضات مع السل:ة الفلس:ينية الغ
حول نملية سوم. إنها ت اف م  السوم وال تريد ل  تدفع  من . فت تار )حماس(  التي تويدها في 

 رفض السوم".
 وحول الحل الذل يقترح   بال: "لمرا  متواايا :

)حماس(. فليس م  المعقول ل  تتمك  حركة صغيري ومتأامة م ل  لوال   حرب شديدي تسق: حكم
)حماس(  م  دفع إسرائيل إلى الجنو  بهذا الشكل  وتفرض نليها برنامجها. لك  لدينا حكومة 

 جبانة ال تعرف كيف تجاب  المشكلة.
 و انيا   إداري مفاوضات جريئة وشجانة مع السل:ة الفلس:ينية حول حل الدولتي ".

 19/10/2018ألوسط، لندن، الشرق ا
 

 صواريخ الوعميدرور يتّهم إيران بالمسؤولية عن إطالق ... نتنياهو يمنع الوزراء من الحديث عن غزّة .01
تسود البلبلة القيادي السياسي ة واامني ة في دولة االحتول  في كل  ما يتعل س  اهير لندراوس: – الناصري

ي  م  :راا "ةراد" لو ل م  لمس نلى مدينة بئر السبع برد  الفعل اسسرائيلي  نلى إ:وس صارو 
ونلى مركا الدولة العبري ة  اامر الذل انتبرت  تل لبيب تصعيدا   :يرا  جدا  وكسر جميع بواند 
اللعبة في الجبهة الجنوبي ة مع حركة المبقاومة اسسومي ة )حماس(  ومع ذلس فقد انتهى في سانٍة 

اجتماع المجلس الواارل  المبصغ ر للشوو  اامني ة والسياسي ة دو  نتائج  متأ رٍي م  الليلة الماضية
تبذكر  إْذ ل   رئيس الواراء بنيامي  نتنياهو   بحسب صحيفة )يسرائيل هايوم( المبقر بة من   منع 

مر الواراء م  اسدالء بتصريحاٍت حول القرارات التي تم  لْو لم يت م ات اذها في االجتماع المذكور  اا
 الذل يايد اامور ضبابي ة  في كيا  االحتول.

الصحيفة نينها نقلت ن  مصادر مقرب ة م  نتنياهو بولها إ   رئيس الواراء نلى ابتناٍع تاٍم بوجوب 
الرد  اسسرائيلي  نلى ما لسمتها المصادر باستفاااات حماس  التي تنصل ت م  المسوولية ن  إ:وس 

   لْل نتنياهو  يبريد من  الجهود الدبلوماسي ة لمصر واامم المبتحد ي الصارو ي  المذكوري   ولكن  
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ل التفاس تهدئٍة :ويل اامد بي  إسرائيل وحماس  وهو اامر الذل  فرصة  ل ر  م  لجل التوص 
 يمنع   تابعت المصادر  م  ات اذ براٍر بش   هجوٍم واسع الن:اس ضد  ب:اع ةا ي  نلى حد  تعبيرها.

نين   بال الجنرال في االحتيا: يعقوف نميدرور  الرئيس السابس لمجلس اام  القومي   وفي السياس
اسسرائيلي   للصحيفة العبري ة  بال إ   هناس جهة  واحدي  التي تعمل م  لجل جر  إسرائيل إلى حرٍب 

ال  والمفصلي  واسعٍة في ةا ي  وهي الجمهوري ة اسسومي ة في إيرا   وبالتالي لضاف ل   السوال المرك
الذل يجب البحث ن  إجابٍة ل  هو َمْ  هو التنريم الذل يتلق ى صواريخ م  :راا "ةراد" م  
:هرا   والعمل العسكرل  ضد ب  نلى حد  بول . وتابع الجنرال نميدرور بائو  إ   إسرائيل سترتكب 

وتقوم بعمليٍة نسكري ٍة في  :يئة  كبيري  ال تبغتفر في حال وبعت في الفخ  الذل نصبت  لها إيرا   
ب  في صال  المصال   ب:اع ةا ي  وا تتم نميدرور بائو  إ   العملية العسكري ة اسسرائيلي ة ستصب

 اسيراني ة فق:  نلى حد  تعبيرب.
لم ا المبستشِرس اسسرائيلي   يوني ب  مناحيم  المب ت ص في الشوو  الفلس:يني ة فقال للصحيفة العبري ة إ   

الصارو ي  م  :راا "ةراد" باتجاب مدينة بئر السبع ومركا إسرائيل م  ةا ي هو م  تنفيذ حركة  إ:وس
سرائيل  وتابع بائو : ال  حماس  وحركة حماس فق:  وذلس بهدف تحقيس مصال  سياسي ٍة لمام مصر وا 

سرائيلي   يوجد في ب:اع ةا ي لل  تنريٍم يجرو نلى إ:وس صارو ي  :ويلي اامد باتجاب العمس اس
الفتا  إلى ل   الحديث ال يجرل ن  إ:وس صاروخ باتجاب مبستو:نات ما يب:َلس نليها بمبستو:نات 

 ةوف ةا ي  إنم ا ن  إ:وس صواريخ باتجاب بئر السبع ومركا الدولة العبري ة  نلى حد  بول .
إيو   المبتا مة -ارم  ناحيت   بال د. يهودا بالينغا م  بسم دراسات الشرس ااوس: في جامعة ب

لتل لبيب  بال للصحيفة العبري ة إ   هناس تنريمات  ارجة ن  :انة حماس  تعمل وفس لجندٍي 
ٍة بها  وهي برلي  المسوولة ن  إ:وس الصارو ي   مبشد دا  نلى ل   الهدف م  وراء إ:وس   اص 

 إسرائيل  بحسب تعبيرب. باتجاب العمس اسسرائيلي  هو إرباس حركة حماس وتوري:ها مع الصواريخ
وتابع د. بالينغا بائو  إ   الجميع يعرف بأن   في نهاية الم:اف  وبعد سلسلٍة م  التأجيوت  ستقوم 
إسرائيل بش   نمليٍة نسكري ٍة ضد  ب:اع ةا ي  الفتا  إلى لن   بالنسبة للتنريمات الفلس:يني ة ال ارجة 

س ل   إسرائيل ل  تعمل نلى إسقا: حكم حماس في ن  :انة حماس ال يوجد لل  شيٍء لت سرب  ذل
ب:اع ةا ي  اانما  ل   هذب التنريمات تتصو ر ل   كل  نتيجٍة للعدوا  اسسرائيلي  سيكو  بم ابة نجاٍا 

 لها  ول   شعبيتها ستاداد في صفوف الشعب الفلس:يني   وتحديدا  في ب:اع ةاي  :بقا  ابوال .
 18/10/2018رأي اليوم، 
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 "إسرائيل"حكمة العليا توقف احتجاز الطالبة الرا القاسم وتسمح بدخولها الم .01
للغت المحكمة العليا اسسرائيلية ال ميس القرار الذل ات ذت  السل:ات اسسرائيلية التي : رام هللا

تحتجا ال:البة ااميركية م  اصول فلس:ينية الرا القاسم منذ اسبوني  في م:ار ب  ةوريو  
 .BDS ول إسرائيل بسبب دنمها المفترض لحملة مقا:عة االحتول اسسرائيلي وتمنعها م  د

ناما( والتي  22ورد القضاي ال و ة  بموجب القرار  نلى :لب ال:ع  الذل تقدمت ب  الرا القاسم )
لكتوبر وبحواتها تأشيري للدراسة في جامعة  وصلت الى م:ار تل لبيب في ال اني م  تشري  ااول/

 برية لكنها منعت م  د ول إسرائيل.القدس الع
وبات بإمكا  ال:البة د ول الجامعة العبرية اال  والتسجل للحصول نلى ماجستير  مع العلم لنها 

 حصلت نلى منحة لمتابعة دروسها مجانا.
 18/10/2018القدس، القدس، 

 

 تلقينا ضربة على الرأس من حماس جنراالت إسرائيليون: أخيراً  .09
نب ر ندد م  الجنراالت ن  رفضهم لسياسة الحكومة اسسرائيلية  : بو نامرندنا  ل - 21نربي

تجاب ب:اع ةاي  نررا للنتائج السلبية التي لسفرت ننها  و:البوا بانتهاج :ريقة واضحة للتعامل مع 
 حماس  إما بضربة نسكرية بوية لو تسوية سياسية  وندم المراوحة في المكا .

  في صحيفة إسرائيل اليوم ل  "الت:ورات اامنية اا يري مع حماس وكتب  الجنرال روني  إيتسيس
توكد ما كا  مكتوبا نلى الجدار منذ ام   وما حصل في بئر السبع يعيد تأكيد الموكد لن  :الما 
بقيت حماس مسي:ري نلى ةاي فإ  مستو:ني الغوف  واليوم وس: إسرائيل سيواصلو  الحياي تحت 

 ة  ا  لسا  حال الحركة يقول إ  كل ال يارات نلى ال:اولة".تهديد القذائف الصارو ي
" 21 ولضاف إيتسيس  القائد السابس لسوا المدرنات بالجيش اسسرائيلي  في مقال ترجمت  "نربي

لن  "لم يتبس لمام إسرائيل المايد م  الضبابية وندم الوضوا  فحماس تدير ااحداث  ونكتفي نح  
 لحد م  صناع القرار م  براءي ما كا  واضحا". باالستدراج دو  ل  يتمك 

وم  جهت   بال الواير السابس  الجنرال آفي إيتام  لصحيفة معاريف ل  "إسرائيل مقبلة نلى جولة 
نما جاء  م  المواجهة ننوانها ااساسي تقوية الردع  ليست م   ول نملية "إكبس ار وانتهى"  وا 

ال توجد حلول سحرية تغير الوضع في الجنوب بي  يوم م  حرب ممتدي نلى مدار السني   ان  
" لن  "ال مفر لمامنا 21ولضاف إيتام  القائد ااسبس للواء المجنارات  في مقابلة ترجمت  "نربي وليلة".

م  الذهاب لمعركة جديدي  فالردع نلى حدود الجدار مع ةاي تآكل  والبد م  استعادت  م   ول 
 ئف الصارو ية  وربما اةتياالت موجهة".التعامل مع اانفاس والقذا
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لما القائد ااسبس للمن:قة الشمالية  الجنرال نميرام ليفي  فقال إ  "سياسة الحكومة اسسرائيلية نملت 
نلى تقوية حماس بدل إضعافها  وبعد ل  كانت الحرائس والبالونات المشتعلة في ةوف ةاي  فقد 

ووس: إسرائيل  ولصب  اسسرائيليو  جميعا تحت تهديد باتت القذائف الصارو ية تصل إلى جنوب 
حماس  والسبب ل  رئيس الحكومة وواير حرب  ال يريدا  حل الصراع مع الفلس:ينيي   بما يت:لب  

ولضاف في حوار مع موبع القناي السابعة التابع للمستو:ني    م  تنااالت مولمة م  اسسرائيليي ".
يي  في ةاي يعيشو  كار ة إنسانية بكل معنى الكلمة  وليس لديهم " ل  "الفلس:ين21وترجمت  "نربي

مستقبل  والبد م  فت  آفاس المستقبل لمامهم م   ول م:ار جول وميناء بحرل ومساندات 
 ابتصادية تمنحهم اامل".

 18/10/2018، 21عربي 
 

 االحتالل مدير "بتسيلم" لمجلس األمن: حان وقت العمل ضدّ  .11
مركا المعلومات اسسرائيلي لحقوس اسنسا  في ااراضي المحتلة"   –سيلم للقى مدير نام "بت

يوم ال ميس  ولكد في نهايت   المحامي حغال إلعاد   :ابا لمام مجلس اام  الدولي في نيويورس 
نلى لن  "حا  اآل  وبت الفعل" م  لجل وبف الممارسات اسسرائيلية القمعية بحس الفلس:ينيي  في 

نهاء االحتول. ويعقد مجلس اام  كل  و ة لشهر جلسة لمنابشة الضفة الغرب ية وب:اع ةاي وا 
 ااوضاع في االراضي الفلس:ينية.

 18/10/2018، 48عرب 
 

 شاكيد تسعى لـ"تأميم" أراض للكنيسة األرثوذكسية بالقدس .10
نو  يهدف إلى لنلنت وايري القضاء اسسرائيلية  لييليت شاكيد  يوم ال ميس  لنها ستسعى إلى س  با

مصادري لراض تابعة للكنيسة اار وذكسية في القدس  بادناء "حماية" مبا  لبيمت فيها ويسكنها 
وبالت  إسرائيليو   ول  الب:ريركية اار وذكسية في القدس بانت هذب ااراضي لمقاولي  إسرائيليي .

ا  م  حاب "كوالنو"  في شاكيد إنها تعتام تمرير مشروع بانو  لندت  نضو الكنيست راحيل نااري
اجتماع اللجنة الواارية للتشريع  يوم ااحد المقبل. وينص مشروع القانو  نلى ل  هدف  "حماية" 
السكا  في لراضي الكنيسة  نلما ل  المقاولي  استأجروا هذب ااراضي م  "كير  كييمت ليسرائيل" 

 س.ناما م  الب:ريركية في القد 99الذل كا  بد استأجرها لمدي 
 18/10/2018، 48عرب 
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 تغيير مسار الرحالت في مطار اللد في ظل "األوضاع األمنية" .11
في لنقاب التصعيد اامني الذل :رل مو را  نلى ما تصف  بن"الجبهة الجنوبية"  بررت السل:ات 
اسسرائيلية  مساء يوم ال ميس  تغيير مسار الرحوت الجوية في م:ار اللد )ب  ةوريو ( الدولي  

ولشار الموبع  ر إ:وس بذيفتي  م  ب:اع ةاي باتجاب بئر السبع ووس: البود  فجر ااربعاء.إ 
اسلكتروني لصحيفة يديعوت لحرونوت )واينت(  مساء ال ميس  إلى لن  تقرر تغيير ال:رس البرية 

 ".واامنية إلى م:ار اللد  في لنقاب ما وصف  بن"الوضع اامني المتدهور بالقرب م  ب:اع ةاي
 18/10/2018، 48عرب 

 

 االحتالل يعزز قواته في محيط قطاع غزة .11
ناا االحتول اسسرائيلي بوات  في محي: ب:اع ةاي  وذلس في إ:ار االستعدادات لتجدد مسيرات 

وجاء ل  بوات االحتول تستعد لتصعيد الرد في ب:اع  العودي  اليوم الجمعة  برب السياج الحدودل.
 ندم القيام بحملة نسكرية في التوبيت الحالي.ةاي  وفي الوبت نفس  

وبحسب صحيفة "هآرتس"  فإ  بادي الجيش يدركو  ل  "حاد ة جدية" برب السياج الحدودل بد تغير 
 الوضع بشكل يلام بتنفيذ نملية نسكرية  وبالنتيجة فقد تم تعايا بوات الجيش في محي: ب:اع ةاي.

في منا:س م تلفة  بعضها بعيدي ن  ب:اع ةاي  كما نشر الجيش منرومات انتراض الصواريخ 
 وذلس تحسبا م  تدهور ااوضاع.

 19/10/2018، 48عرب 
 

  يقتحمون المسجد األقصى مستوطناً  70 :القدس .11
  المسجد اابصى المبارس  يوم ال ميس م  باب المغاربة  بحراسة مستو:نا   70ابتحم نحو : القدس

شروحات حول  إلىوبال مراسلنا إ  المستو:ني  استمعوا  مشددي م  بوات االحتول اسسرائيلي.
 لكذوبة الهيكل المانوم  وحاول ندد منهم لداء :قوس تلمودية في المسجد.

 18/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اللتفاف عربي واسع حول القضية الفلسطينيةيدعو  مفتي القدس .11
  مفتي القدس والديار الفلس:ينية  جهود اسمارات في دنم المسلمي   م  الشيخ محمد حسي : القاهري

المنكوبي  والمض:هدي  في العالم  ولكد ل  النهج ال يرل لإلمارات واض   وهو محل تقدير المسلمي  
"ال ليج" نلى هامش موتمر اسفتاء بالقاهري نلى نوشدد مفتي القدس في تصريحات  اصة ل في العالم.
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فلس:ينيي  في ااراضي المحتلة  اصة في مدينة القدس؛ حيث يواجهو  بصوبة وبوي ضروري دنم ال
سل:ات االحتول  التي تتآمر نلى  الث الحرمي  الشريفي  وت :: للت لص من   مشيرا  إلى استمرار 
الم ::ات التي تستهدف تهويد القدس و:مس هويتها العربية اسسومية  ويجب لال يغفل العرب 

ولكد صمود القدس في وج  بو  االحتول     ما تتعرض القدس فهي رما كرامتهم وناتهم.والمسلمو 
 التي تغتصب لرضهم ومقدساتهم  ودنا اللتفاف نربي واسع حول القضية الفلس:ينية.

 19/10/2018، الخليج، الشارقة
 

 اعتقاالت وهدم منازل في الضفة وتحذيرات من مساعدة منفذ عملية بركان .11
هدمت إسرائيل مناال في رام هللا ونابلس وااةوار  ضم  حملة ضد مناال الفلس:ينيي  في : رام هللا

 منا:س ت ضع للسي:ري اسسرائيلية.
وابتحمت بوات االحتول ضاحية جبل ال:ويل في مدينة البيري  وهدمت مناال  مكونا  م   و ة 

 و ة :وابس نلى مقربة م   ويقع المنال المكو  م  :وابس  وصادرت مركبات ندي م  المن:قة.
وبال  ميس م:رية  صاحب  مستعمري "بسيغوت"  المقامة نلى لراضي الموا:ني  في مدينة البيري.

ن  ال يعرف سبب ذلس. ولضاف  "سأبقى  المنال  إ  االحتول هدم البناية م  دو  إ :ار مسبس  وا 
 رات المرات".هنا وسأبني المنال م  جديد  حتى لو هدمت  جرافات االحتول نش

 وبالتواال  هدمت جرافات االحتول  مسكنا في  ربة لم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.
مترا  50وبال مسوول فلس:يني إ  بوات االحتول ابتحمت ال ربة وهدمت مسكنا تبلغ مساحت  

 مربعا  يعود للموا:  مسلم معروف مسلم.
كنية وحرائر لةنام في برية بردلة بااةوار الشمالية  منشآت س 7كما هدمت جرافات االحتول  

 بحجة البناء م  دو  تر يص  تعود ملكيتها للموا:   الد صواف:ة.
وتهدف هذب اسجراءات اسسرائيلية نادي  إلى تفريغ منا:س "ج" م  سكانها الفلس:ينيي   وترس 

 ريبة.مساحات واسعة كأراض محمية لمنيا  م  لجل تأمي  المستو:نات الق
وجاءت حملة الهدم  في وبت نفذت في  بوات االحتول اسسرائيلي  حملة انتقاالت :الت  مانية 

 فلس:ينيي  نلى اابل في الضفة  وس: مواجهات ننيفة.
وبال نادل ااسير  إ  بوات االحتول انتقلت  و ة مقدسيي  م  حي وادل الجوا  وموا:ني  م  

 لسيرا  محررا  وا ني  م  نابلس وموا:نا م  ال ليل.م يم نور شمس في :ولكرم  وهما 
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وواصلت إسرائيل حملة كبيري في :ولكرم بهدف انتقال لشرف نعالوب  منفذ الهجوم في المن:قة 
ووسعت إسرائيل م  نمليات البحث ن  نعالوي  وانتقلت  الصنانية بركا   ببل لك ر م  لسبوني .
 ي محاولة للوصول إلي .نائلت  ولصدباء ل   ول ضعتهم للتحقيس ف

وكا  نعالوي ابتحم صباا ااحد ببل الماضي  مكاتب "مجمونة للو " المت صصة في صنانة 
لنرمة الصرف الصحي  في المن:قة الصنانية بركا   شمال الضفة  فقي د إسرائيلية هناس وبتلها  م 

 بتل إسرائيليا  وجرا  ال ة وفر م  المكا .
ابتحامات لدوريات االحتول الراجلة والمحمولة  شملت ضواحي وشهدت محافرة :ولكرم لمس  

ارتاا جنوب المدينة واكتابا شربها وشويكة شمالها  إلى جانب م يم نور شمس وبلدي بلعا شرس 
 :ولكرم  ولجرت نمليات تفتيش وتمشي: في ااحياء وااابة وااراضي والتول المحي:ة بها.

النعالوي بالضاحية  وللصقت منشورات نلى جدرا  المناال  تحمل وابتحمت القوات اسسرائيلية حاري 
صور الشاب لشرف نعالوي  تحذر فيها الموا:ني  م  تقديم لل مساندي ل  وتتوندهم بالعقاب 

 والمحاسبة وتهددهم بالسج  وهدم مناالهم.
يساند وجاء في المنشور اسسرائيلي  "ل  نتردد في معاببة لل ش ص يقدم المساندي. لل ش ص 

لغاء جميع تصاري  نائلت ".  الم:لوب سي ضع إلى نوابب بانونية  بما في ذلس السج  وهدم منال   وا 
وكانت بوات االحتول انتقلت ااربعاء  وفاء مهداول والدي نعالوي م  منالها  وتم نقلها إلى مركا 

 تحقيس الجلمة تمهيدا لمحاكمتها.
 19/10/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 داء مجددًا على مقبرة مسيحية غربي القدساالعت .11

ببرا   ببل لسبوني   في مقبري دير الرهبا   30ت ريب نحو  كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ن  لن  تم  
واكتشف رهبا  الدير تدمير القبور  لول م  لمس  وانتااع الصلبا   السالايا  "دير جمال" بالقدس.

ري القديمة نلى بعد حوالي نصف كيلومتر م  مبنى الدير  لذا ال وتقع المقب ال رسانية م  فوس القبور.
 ياورها الناس في ك ير م  ااحيا   وبعد اكتشاف الت ريب  بدم مسوولو الدير شكو  إلى الشر:ة.

وفي حديث مع "هآرتس"  بدر ااب لن:ونيو س ودو  ل  هذا العمل استغرس وبتا وجهدا وحتى 
صلبا  كانت مصبوبة بال رسانة  ولضاف "لنا ال لنرف م  فعل است دام اادوات  ا  جميع ال

 ذلس  كما يبدو هذب هي :بيعتهم وهوايتهم".
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وبال منتد  "ب:ابة النور" إن  "يدي  باشمئااا تدنيس المقبري المسيحية في بيت جمال  والذل ينضم 
لقبلية وبريوت  ولنمال إلى سلسلة م  جرائم الكراهية التي ارتكبت في اايام اا يري في المارنة ا

 الشغب التي باموا بها في بوري ندل ناد في لواء بنيامي ".
واستنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شوو  الكنائس في فلس:ي  وشجبت  اليوم ال ميس االنتداء 

دينية نلى مقبري دير الرهبا  السالايا  "دير جمال" بالقدس  م   ول تدنيس حرمة القبور والرموا ال
 صليبا  رسانيا. 27دا ل المقبري  وكسر شواهد القبور ونددها 

العام للهيئة اسسومية المسيحية لنصري القدس والمقدسات حنا نيسى سل:ات االحتول  اامي ل وحم  
ضروري وبف االنتداء نلى  إلىمسوولية توفير الحماية لوماك  الدينية ودور العبادي  دانيا  

 عبادي واحترام جميع الديانات.المقدسات ودور ال
يذكر ل  الدير كا  تعرض باانوام السابقة للعديد م  االنتداءات م  المستو:ني  ومحاوالت إحراس 

  27/9/1981وتعرض الدير النتداء مما ل في  و : شعارات ننصرية باللغة العبرية نلى جدران . 
عادية للمسيحية نلى جدران   وانتداء حي  كتبت شعارات م 2014كما تعرض للتدنيس في آذار نام 

 م  بتكسير نشرات الصلبا  بالمقبري.9/1/2016آ ر في 
 18/10/2018، األيام، رام هللا

 
 مصلحة السجون تصعد تنكيلها باألسير باسل غطاس .11

بالت اوجة النائب السابس ااسير د. باسل ة:اس  سوس  ة:اس  إ  اوجها يعاني م  تصعيد 
مصلحة السجو  اسسرائيلية  وندم توفير الشرو: الصحية المناسبة لحالت  التنكيل ب  م  ببل 

 المرضية  ونقل  بواس:ة سياري "البوس:ة" م  سج  آل ر.
  حيث د ل إلى السج  2/7/2017ويقبع القيادل ااسير ة:اس في السجو  اسسرائيلية منذ تاريخ 

بتهمة نقل الهواتف ال ليوية لألسر  الذي  يقبعو  في سجو  االحتول  بهدف إنساني محض ليقدم 
المساندي لهوالء ااسر  اامنيي  الذي  يمنعو  م  التواصل مع ذويهم ولمهاتهم  وذلس بعد المحاولة 

ني  حيث جرد م  حصانت  البرلمانية المستمري والعمل الم ابر لتحقيس ذلس م   ول العمل البرلما
 وحوكم بالسج  الفعلي لمدي نامي . )وهذب سابقة بتاريخ البرلما  اسسرائيلي(.

” البوس:ة“ولضافت ة:اس لن  "منذ د ول  لألسر وحتى اليوم نقل باسل م  سج  إلى سج  بواس:ة 
وع بجانب بيسا  نقل م  سج  جلب 14/11/2017د ل باسل لسج  الجلبوع.  2/7/2017مرات   4

نقل م  سج  رامو  لسج  هداريم في من:قة المركا.  21/12/2017لسج  رامو  في الجنوب. 
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دبيقة سفر( مدي  15جر  نقل  للفحص في الرملة م  سج  هداريم )تبعد مسافة  2/2018و ول شهر 
 نقل م  سج  هداريم لسج  نفحة في الجنوب". 6/10/2018سانة بالبوس:ة. وفي  11-12

 19/10/2018، 48رب ع
 

 نابلس: وقفة تضامنية مع األسيرات واألسرى المضربين عن الطعام .19
ندد مشاركو  في وبفة تضامنية مع ااسيرات في سج  "هشارو "  وااسر  : وفا –نابلس 

المضربي  ن  ال:عام في سجو  االحتول  وس: مدينة نابلس  اليوم ال ميس  بدنوي م  اللجنة 
سر  في المحافرة  بسياسة االحتول واالنتهاكات التي يمارسها بحس ااسر  الو:نية لدنم اا

سنادهمولكد المشاركو  دنمهم  وااسيرات في سجون . في سج   ااسيراتلل :وات التي ات ذتها  وا 
"هشارو " ورفضه  وضع كاميرات في ساحة "الفوري"  معتبري  ذلس تحديا سافرا لحقوس ااسر  

واستنكر المشاركو  سياسة اسهمال ال:بي المتعمد التي تقوم بها  للموا يس الدولية. وم الفا وااسيرات
 وسام شولدي. ااسيرمصلحة السجو   وهي السبب الرئيسي في استشهاد  إداري

دا ل سجو  االحتول  ووابع  ااسر  لوضاعفي نابلس رائد نامر  ن   ااسيروتحدث رئيس نادل 
سياسة المراببة وتركيب الكاميرات وندم  روجه  للشهر ال اني نلى ااسيرات اللواتي يرفض  

 ااسر لرسلت برسائل ت:الب فيها  بضروري الحشد م  لجل دنم  ااسيريوبال  إ  الحركة  التوالي.
 جانبهم   اصة المضربي  ن  ال:عام والمرضى منهم. إلىفي سجو  االحتول والوبوف  وااسيرات

 18/10/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الوفد المصري فجأة في غزة حاماًل "رسالة تهديد" إسرائيلية .11
نلمت "الحياي" ل  الوفد اامني المصرل  الذل ناد إلى ب:اع ةاي نصر : فتحي صب اا -ةاي 

لمس في اياري مفاجئة  حمل مع  "رسالة تهديد" م  إسرائيل إلى حركة "حماس"  في وبت تعهدت 
ي إ:وس الصواريخ م  ةاي نلى إسرائيل  واتهمت السل:ة الفلس:ينية بالوبوف الحركة بالتحقيس ف

 وراء ذلس  فيما تبذل مصر بالتعاو  مع اامم المتحدي  مساني للتوصل إلى تهدئة بي  ال:رفي .
وفيما تواصل إسرائيل برع :بول الحرب ضد ةاي  وحشد دباباتها نلى الحدود  لكد القيادل في 

م لوكالة "فرانس برس"  ل  لجهاي اام  "تجرل تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف "حماس" باسم نعي
وراء إ:وس الصواريخ" التي سق:ت نلى مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وبرب شوا:ئ تل لبيب. 
ولضاف: "ستبت ذ إجراءات حاامة بحس م  ي ترس اسجماع الو:ني لو يحاول دفع الشعب 

لجندات ةير و:نية". وتابع ل  حركت  تعمل مع الفصائل "لتجنب لل الفلس:يني لمواجهة ت دم 
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تصعيد  لكنها جاهاي للرد نلى لل ندوا  إسرائيلي في لل لحرة"  مضيفا  ل  "بيا  حماس والغرفة 
 المشتركة يعبر ن  ت:ور مسوول لد  حماس بعيدا  م  ردات الفعل".

اامني المصرل وصل إلى ةاي في شكل مفاجئ وبالت مصادر فلس:ينية م:لعة لن"الحياي"  إ  الوفد 
نصر لمس  وتوج  فورا  للقاء رئيس المكتب السياسي لن "حماس" إسمانيل هنية  حامو  مع  نصيحة 
ب فض مستو  التوتر  وندم تقديم لل ذريعة سسرائيل لش  حرب جديدي نلى الق:اع  لو سقو: 

 ندد م  الشهداء  ول "مسيري العودي" اليوم.
 19/10/2018، ة، لندنالحيا

 
 مداخل مخيم المية ومية: رسالة طمأنة للجوار... واالقتتال خط أحمرعلى الجيش اللبناني  .10

است:لعت لمس  بوي كبيري م  الجيش اللبناني مدا ل م يم المية ومية لوجئي  الفلس:ينيي  : بيروت
ي  وذلس بهدف التمركا فيها الو:ني الفلس:ين اام في جنوب لبنا  م  الجهة الغربية ببالة حاجا 

 لصاب  رسالة :مأنة للجوار المسيحي اللبناني في من:قة صيدا بعدما لمسالحقا . وبدت  :وي 
سكا  برية المية ومية الهلع نتيجة االشتباكات التي حصلت ببل يومي  بي  "فت " و "لنصار هللا"  

 جريحا  في الم يم. 23وراا ضحيتها ش صا  وسق: 
النار الذل تم التوصل  إ:وس" ل   :وي الجيش لن"تأكيد اتفاس وبف لإلنومة "الو:نية وذكرت الوكال

 لي  في اجتماع  كنة محمد اةيب العسكرية" بي  الجانبي  المتقاتلي .إ
كلم  4دونما  ويقع نلى ل:راف برية المية ومية نلى تلة تبعد  54والم يم المذكور تبلغ مساحت  نحو 

صيدا. ويوجد دا ل الم يم  و ة تنريمات مسلحة هي "فت " و "حماس" و إلى الشرس م  مدينة 
تشيع حركة "فت " اليوم القتيلي  الذي  سق:ا في االشتباكات التي لدت  ل هللا". وم  المقرر  لنصار"

إلى تدمير مقر القوي المشتركة نند مد ل الم يم المذكور. وسيتم دف  الضحيتي  في مداف  سيروب 
 مترا . 50نحو  الم يم  التي تبعد ن

وبالت مصادر مواكبة لوتصاالت التي تجرل للتهدئة ل   :وي الجيش تأتي ةداي الرسالة التي 
وجهها راني لبرشية صيدا ودير القمر ل:ائفة الروم الملكيي  الكا وليس الم:را  إيلي حداد إلى رئيس 

 فلس:يني الذل حصل.الجمهورية ميشال نو  لحماية القر  المسيحية م  االبتتال ال
 واست:لعت بوي الجيش اللبناني حاجا الكفاا المسل  نند مد ل الم يم تمهيدا  للتمركا في  الحقا .

ونقلت "المركاية" م  مصادر فلس:ينية ل  "جهات لمنية لبنانية لبلغت ال:رفي  المتقاتلي  نبر بنوات 
:و: الحمر سيواج  بحام وم  دو  تردد  متقاربة ل  نودي القتال بينهما ممنونة  ول  لل تجاوا لل 
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ي:بس بحذافيرب  ولنها ستكو  بالمرصاد لكل محاوالت إشعال  ل ول  اتفاس  كنة محمد اةيب يجب 
 فتيل الفتنة  حفارا  نلى استقرار الم يم وجوارب".

ائل وانتبر حاب "الكتائب اللبنانية" في بيا   ل  "ما شهدب م يم المية ومية م  اشتباكات بي  فص
فلس:ينية متناحري  وما تسببت ب  لعائوت مدينة صيدا والقر  المحي:ة  م  لضرار وناوا ومعاناي 

حياتهم ولنمالهم ودراسة لبنائهم  يوكد الحاجة الملحة إلى بس: سل:ة الدولة  النتراموترويع وتهديد 
ةير المبرر نلى  وشدد نلى لن  م  "ةير المقبول الصمت الرسمي نلى كامل ااراضي اللبنانية".

ما جر  ويجرل في الم يمات الفلس:ينية  في ما يشب  الت:بيع واالستسوم لحال متمادية شاذي  
 يتلقى لهلنا في صيدا والقر  المجاوري تدانياتها الكار ية  وال م  يسأل".

 19/10/2018، الحياة، لندن
 

 من تهور "الصديق والحليف" بن سلمان "إسرائيل"خيبة أمل في  .11
وديع نواودي: تواصل إسرائيل التاام الصمت رسميا حيال جريمة بتل الصحافي جمال  -ناصري ال

 اشقجي  لك  لوسا:ا مقربة م  موسستها الحاكمة تبدل بلقها نلى مصير ولي العهد السعودل 
محمد ب  سلما   فيما تبدل لوسا: ل ر   يبة لملها م  "اامير الشاب اسصوحي"  وصديس 

ل انترف "بحس اليهود في لرضهم" وتعهد بتمرير "صفقة القر " نلى حساب الفلس:ينيي   إسرائيل الذ
 وتراب حليفا لتل لبيب ضد إيرا .

دور ليبرما   لمس ن  الرد نلى سوال جوبذريعة االنشغال بمشاكل ك يري انتذر واير اام  لفي
 ع هذا للمجتمع الدولي".صحافي حول اةتيال  اشقجي  فقال "هناس مشاكل ك يري لد  إسرائيل  د

وبلهجة  ائبة بال محرر الشوو  العربية في القناي العاشري حيال سيمن:وف إ  ب  سلما  رهر 
 اآل  كش ص نديم المسوولية ومتهور ومصاب بجنو  العرمة وال يردن  لل شيء.

صة في الشوو  العربية  شيمريت مئير  في صحيفة "يديعوت لحرونوت" نندما  وبالت المت ص 
تحدث ب  سلما  مع اامريكيي   وبينهم الك ير م  اليهود واسسرائيليي   ن  اسصوحات واالنقوب 
االبتصادل والحرب بواس:ة التربية ضد الت:رف والكراهية  فقد سمعوا لمورا لم تبقل م  ببل م ل 

ا  لفوما لمريكية وتتابع سا ري "ربما شاهد ب  سلم حقوس اسنسا   وحرية التعبير والمساواي للنساء".
ك يري  ولعب ك يرا بألعاب الفيديو  لك  انعدام  برت  لم تمكن  م  التقدير بشكل صحي  التحوالت 
اسنومية في الغرب. نشهد اليوم سقو:   م  فتى الغوف في العالم الغربي  إلى تصويرب في اايام 

 اا يري كديكتاتور وك :ر نلى سومة المن:قة".
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ب  سلما  كا  ةاربا في الت:بيع والتآمر مع إسرائيل  فتقول "لقد تعي  نلى المحور  وتوكد مئير ل 
السعودل ل  يغير النرام العالمي في المن:قة  إ  كا  ذلس في سياس الجبهة ضد  –اسسرائيلي 

إيرا  لو في سياس الت:بيع  االبتصادل نلى اابل  بي  الدولتي . وفعو  ب  سلما  ل ار ان:بانا 
و لد  اسسرائيليي  واليهود الذي  التقوب. وينبغي القول لصالح   إن   وفا للعادات اسبليمية التي هائ

بموجبها يتفس العرب مع اسسرائيليي  في الغرف المغلقة وينفلتو  ضدهم في العل   فإن  في حالت  
 بصوري ملحورة".باتت اللهجة تجاب إسرائيل في اسنوم السعودل والميديا االجتمانية نانمة 

لما المستشرس المحاضر في بسم تاريخ الشرس ااوس: في جامعة تل لبيب  البروفيسور ليال ايسر 
فقد لبد  حسري وهو ير ي الانيم السعودل الشاب الذل سق:. في مقال نشرت  صحيفة "يسرائيل 

اري دونالد ترامب "كا  يبدو ل  السعودية تحولت إلى دولة المحور التي تستند إد هيوم" بال ايسر
نليها لتنفيذ سياستها في الشرس ااوس:  لك  الك ير في الغرب تفاجأوا م  ولي العهد السعودل ب  

 سلما   المتور: حتى ننق  بقتل الصحافي في تركيا.
وتجلت  يبة اامل لحد الحسري م  فقدا  صديس وحليف سسرائيل لد  محلل الشوو  الدولية في 

  نهارل  ففي مقال  ا:ب في  ب  سلما  بشكل مباشر  بال إن  "ليس لديس م  موبع "والو"  لورِ 
يمك  اتهام  )بقتل  اشقجي(  فأنت وج  النرام. والسعودية هي الحالة الوحيدي التي فيها الملس 
يعرف لبل م  ولي العهد. لنت تقود الدولة والمقرر. هكذا يوم  العالم كل  نلى اابل  وهكذا لنت 

رب  وحصلت نلى رصيد. وهكذا لنت تبع رب. ال قة تتوشى بسرنة  ونندما يحل انعدام لبنعت الغ
 ال قة مكا  ال قة ال توجد :ريس للعودي".

ي ل فيها ل   ويضيف "بعد نقود كانت فيها الرياض حليفة م لصة وشرنية  والسنوات التي  ب
فالتصفية في … شى هذا الحلمالسعودية في ال:ريس ال:ويلة لملكية دستورية مع حقوس للنساء  تو

القنصلية تبدو كحدث آ ر  في سلسلة :ويلة  م  ات اذ برارات متهوري  م  دو  حساب النتائج 
 الممكنة".

وي لص للقول " ول سنة واحدي تحولت  سيدل ولي العهد محمد ب  سلما   م  الواند ااكبر في 
تجارية نائلية بد يسبب إفوسها. وهامش العالم العربي إلى شاب متهور. شاب متسرع يرلس مصلحة 

 المناوري آ ذ باالنتهاء  والشرس ااوس: ليس متسامحا تجاب حكام فاشلي ".
واستذكر محرر صحيفة "معاريف" ب  كسبيت  ما كا  بد نقل  ببل نام ن  مسوول لمني إسرائيلي 

د السعودل  اامير محمد ب  رفيع بول  "نتعامل هنا مع لميري  شابي  نسبيا )في إشاري إلى ولي العه
سلما   وولي نهد لبو ربي محمد ب  اايد(. وبتها بال "يبرهر ب  سلما  جرلي ةير مألوفة  وربما 
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مغامري لك ر مما ينبغي  وهو يت ذ برارات كانت تعتبر ببل سنة لو ا نتي  برارات جنونية  وي:ي  
ن    امر م ير كيف سينتهي هذا اامر".بالدبلوماسية السعودية إلى مستويات م تلفة تماما. وا 

 18/10/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 ترامب يحاول دفع عباس باتجاه العودة إلى المفاوضات ":شركة األخبار اإلسرائيلية" .33
لرسل الرئيس اامريكي دونالد ترامب  مبعو ا  ش صنيا  إلنى رئنيس السنل:ة الفلسن:ينية محمنود نبناس  

  "إسرائيل"اني التوصل إلى تهدئة في ب:اع ةاي بي  حركة حماس ورفض اا ير مس وذلس في رل  
بوسنننا:ة مصنننرية لممينننة  وفقنننا  لمنننا لوردتننن  شنننركة اا بنننار اسسنننرائيلية )القنننناي ال انينننة سنننابقا (  مسننناء 

ونقلت القناي ن  مصدرها ل  ترامب لرسل رئيس المنوتمر اليهنودل العنالمي ورجنل اانمنال  ال ميس.
السنننابس مننن  رئنننيس الحكومنننة اسسنننرائيلية  بنينننامي  نتنيننناهو  إلنننى رام هللا لمقابلنننة رو  الودر  المقنننرب 

 مستشارل الرئيس الفلس:يني.
دو  نلننم السننل:ات اسسننرائيلية وفريقنن  ال نناص المسننوول ننن  صننياةة  ولشننارت القننناي إلننى ل  ذلننس تننم  

مستشنارب  القنر "  وتحديندا   :ة التسوية في الشرس ااوس: والتنرويج لهنا  والمعروفنة إنومينا  بنن"صفقة 
 وصهرب جارد كوشنير  والمبعوث للمن:قة جايسو  ةرينبوت.

وبحسب المصندر  اجتمنع الودر  بكبينر المفاوضني  الفلسن:ينيي  ولمني  سنر اللجننة التنفيذينة لمنرمنة 
 التحرير الفلس:ينية  صائب نريقات  ورئيس جهاا م ابرات السل:ة  ماجد فرج.

التنني نقلهننا مبعننوث ترامننب ال نناص  الودر  إلننى المسننوولي  الفلسنن:ينيي   ووصننف المصنندر  الرسننالة
المقننربي  منن  نبنناس  بننن"المفاجئة"  وتتمحننور حننول محاولننة إبننناع الننرئيس الفلسنن:يني نبننر مستشنناري   
بالتعامل اسيجابي مع الجهود اامريكية الرامية إلى تحريس نجلة المفاوضات في إ:ار ابتراب المهلة 

 ترامب لإلنو  ن  "صفقة القر " اامريكية.التي حددها 
 "صنننفقة القنننر "وجننناء مل نننص رسنننالة الودر نلنننى النحنننو التنننالي: "ينبغننني نلينننس العنننودي للمفاوضنننات  

 ستفاجئس لألفضل".
 18/10/2018 ،48عرب 

 
 مالدينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل .34

المنسنس   ل  نيوينورس نلني بنرد نقو  ن  مراسلها فني   19/10/2018 ،الشرق األوسط، لندننشرت 
ال اص لألمم المتحندي لعملينة السنوم فني الشنرس ااوسن:  نيكنوالل موديننوف دس  لمنس )ال منيس(  

   النننذل كنننا موديننننوف لكننندو  ننننابوس ال :نننر  محنننذرا  مننن  ل  الوضنننع فننني ةننناي "ينفجنننر مننن  الننندا ل".
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لننس اامنن  ننن  "الحالننة فنني يتحنندث نبننر دائننري تلفايونيننة مغلقننة منن  القنندس  فنني جلسننة مفتوحننة لمج
الشنننرس ااوسننن:  بمنننا فيهنننا المسنننألة الفلسننن:ينية"  ل  "الوضنننع فننني ةننناي ينفجنننر فننني الننندا ل مننن  دو  
مبالغنة... نقتننرب منن  ننااع جدينند فنني ةنناي  ولدس ننابوس ال :ننر سنقنناذ الق:ناع"  منبهننا  إلننى ل  الهنندوء 

ب الحرب  والعودي إلى تنفيذ اتفاس هذا "هش  ويجب ات اذ تدابير حاامة"  ولضاف: "نبذل جهدا  لتجن
ذا فشلنا  ستكو  العوابب و يمة للغاية في ةاي".2014نام   . وا 

بننأ  "تحسنن  وصننول اسمنندادات اسنسننانية لق:نناع ةنناي"  دانيننا  إلننى ضننب: النننفس  "إسننرائيل"و:الننب مودينننوف 
االسننتفاااية  ووبننف فنني التعامننل مننع المترنناهري  نلننى حنندود الق:نناع  مشننددا  نلننى ضننروري "وبننف اانمننال 

لنمننال العنننف نننند السننياج منن  ببننل حمنناس  كمننا يجننب نلننى السننل:ات الفلسنن:ينية لال تت لننى ننن  ةنناي التنني 
 هي ليست مشكلة إنسانية"  وبال: "نتواصل مع السل:ات المصرية واسسرائيلية لتجنب الحرب نلى ةاي".

الفلس:ينيي   مشنيرا   سرائيليو  ضد  ونبر مودينوف ن  بلق  م  العنف الذل يمارس  المستو:نو  اس
إلنى ل  السننل:ات اسسننرائيلية تواصننل هندم مبنناني وممتلكننات الفلسنن:ينيي  فني الضننفة الغربيننة  و:الننب 

ات فننني عمر بوبنننف هننندم ال نننا  ااحمنننر فننني القننندس  معتبنننرا  ل  ت صنننيص االحنننتول لمنننواال  لبنننناء مسنننت
سنواء فني الضنفة الغربينة )بمنا فيهنا القندس ال ليل "نشا: ةينر مشنروع". وشندد نلنى ل  الفلسن:ينيي   

الشربية( لو ةاي لو الوجئي  في المن:قة  يستحقو  "فرصنة السنتعادي كنرامتهم  وبنناء مسنتقبل لفضنل 
لهم واسرهم. يستحقو  ل  يمسكوا بامام مصيرهم  ول  يحكموا م  موسسنات منت بنة ديمقرا:ينا   ول  

 يل".تكو  لهم دولة تعيش في سلم ولم  مع إسرائ
 بنننال: موديننننوف  ل  )ااناضنننول  نقنننو  نننن  وكالنننة 18/10/2018 ،القـــدس العربـــي، لنـــدنولضنننافت 

الدولنة الواحندي )اسنتمرار بينام دولنة واحندي هني إسنرائيل(.. ف نول  "ل شى م  لننا ننالس إلى مبدل حنل  
 5بمننا فنني ذلننس  فلسنن:ينيا فنني الضننفة الغربيننة  مننناال   39الفتننري الماضننية هنندمت السننل:ات اسسننرائيلية 

 مناال في القدس الشربية".
موديننوف لننرب نن  شنكرب لق:نر   ل  بننا  نقو  ن  وكالنة 19/10/2018 ،الشرق، الدوحةوجاء في 
 مليو  دوالر لشراء الوبود م  لجل ايادي إمداد ب:اع ةاي بالكهرباء. 60 هانلى تقديم

 
 ت المقدمة لها وتحويلها لغزةاالتحاد األوروبي ينفي تهديد السلطة بقطع ثلث المساعدا .35

 نفننننى مكتننننب االتحنننناد ااوروبنننني فنننني القنننندس  فنننني اتصننننال هنننناتفي مننننع "وفننننا" يننننوم ال مننننيس :القنننندس
  التقنننارير الصنننحفية التننني تحننند ت نننن  تهديننند االتحننناد بق:نننع  لنننث المسننناندات المقدمنننة 18/10/2018

 للسل:ة الفلس:ينية  وتحويلها لق:اع ةاي م   ول اامم المتحدي.
 18/10/2018 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
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 "الرباعية"طالب بتنشيط وت ...إلى عقد مؤتمر سالم في روسياتجدد الدعوة موسكو  .36

بنننأ  "القضنننية    فاسنننيلي نيبيناينننا فننني مجلنننس اامننن  ذكنننر المنننندوب الروسننني: نلننني بنننرد  - نيوينننورس
فنني جلسننة مفتوحننة   الشننرس ااوسنن:"  وجنندد الفلسنن:ينية هنني البننند ااهننم المنندرج نلننى لنمالنننا بشننأ 

دنننوي  لمننس ال مننيس لمجلننس اامنن  ننن  "الحالننة فنني الشننرس ااوسنن:  بمننا فيهننا المسننألة الفلسنن:ينية"  
 موسكو إلى نقد موتمر سوم في روسيا  م:البا  بتنشي: نمل الربانية مجددا . 

 19/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ئيلية تزود قوات حفظ السالم األممية بأسلحةشركات إسرا: "يديعوت أحرونوت" .37
ل  اامنننم المتحننندي  17/10/2018ينننوم ااربعننناء كشنننفت صنننحيفة ينننديعوت لحروننننوت فننني تقرينننر نشنننرت  

صفقة بمويي  الدوالرات مع شركتي  إسرائيليتي  لتعايا لم  بنوات حفنر السنوم ااممينة  وبعت مو را  
حيفة إلى ل  اامم المتحدي توصلت في إ:ار المنابصة منع ولشارت الص المنتشري في القاري اسفريقية.

 مننس شننركات   ننوث منهننا إسننرائيلية  م تصننة فنني إنتنناج لجهنناي االستشننعار الدفانيننة ننن  بعنند التنني 
 تست:يع اكتشاف لسلحة موجهة بدبة م ل الصواريخ وبذائف الهاو .

نقدت معها صفقة بقيمة  مانينة اسسرائيلية و  MERوفي نهاية الم:اف  ا تارت اامم المتحدي شركة 
 مويي  دوالر للسنوات ال وث المقبلة  مع  يار تمديدها ل مس سنوات ل ر .

فنني  اسسننرائيلية الم تصننة بتكنولوجيننا معالجننة المينناب فنناات ليضننا   ODISوتابعننت الصننحيفة ل  شننركة 
 مليو  دوالر. 42منابصة لممية بقيمة 

منتجنننات  2017لية بننند مت إلنننى اامنننم المتحننندي فننني ننننام كمنننا كشنننفت الصنننحيفة ل  الشنننركات اسسنننرائي
 مليو  دوالر. 52 و دمات تقدر بيمتها بن

ولكدت الصنحيفة ل  المنندوب اسسنرائيلي لند  اامنم المتحندي دانني داننو  نقند اجتماننا منع مسنوولي  
كات ولنرب دانو  حسب الصحيفة ن  ف رب بتعابد شر  لمميي  بمشاركة مم لي الشركتي  الم تارتي .

 إسرائيلية مع اامم المتحدي "كي تصب  جاءا  ال يتجال م  لنش:ة المنرمة في م تلف لرجاء العالم".
 18/10/2018 ،األيام، رام هللا

 
 مشعشع: خطة بلدية االحتالل لن تثني "األونروا" عن تقديم خدماتها في القدس .38

إ  ال :نة التني بندمها رئنيس بلدينة  ااوننروا سنامي مشعشنع وكالنة بال النا:س الرسمي باسنم  :رام هللا
االحتول في القدس  للجننة الدا لينة فني الكنيسنت اسسنرائيلية  سنهناء نمنل "ااوننروا"  لن  ت نيننا نن  
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 :18/10/2018 وبال مشعشع فني اتصنال هناتفي منع "وفنا"  ينوم ال منيس مواصلة  دماتنا في القدس.
لنن  تننو ر نلننى لرض الوابننع  وستواصننل  لنهنناة لننننا نلننى بناننن إال"رةننم القلننس منن  :ننرا هننذب ال :ننة  

الوكالننة تقننديم  نندماتها سننواء فنني البلنندي القديمننة لو فنني م ننيم شننعفا: ونبننر المنندارس والعيننادات  انهننا 
 ."موجودي في القدس بناء نلى برارات دولية واتفابات  نائية ملامة

 18/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ظروف السكن والمعيشة للسكان في غزةتحسين ماليين يورو إضافية ل 8تقدم ألمانيا  .33
( فنني القنندس  UNOPSوبننع بنننس التنميننة االمنناني ومكتننب اامننم المتحنندي ل نندمات المشنناريع ) :القنندس

موينني  يننورو إضننافية منن  الصننندوس  8اتفابيننة لتاوينند مكتننب اامننم المتحنندي ل نندمات المشنناريع بمبلننغ 
لتنميننة االمنناني وذلننس بهنندف اسننتمرار العمننل نلننى تحسنني  رننروف السننك  والمعيشننة التكميلنني لبنننس ا
 للسكا  في ةاي.

 توبيعهننا بنني  ال:ننرفي  فنني تمننوا/ ويننأتي التوبيننع نلننى هننذب االتفابيننة امتنندادا لوتفابيننة ااولننى التنني تننم  
روع إننادي إنمنار والتي كانت بم ابة ان:وبنة لبداينة العمنل نلنى المرحلنة ال انينة من  مشن  2018يوليو 

ملينننو  ينننورو  لمنننا بعننند  13.15جديننندي بمياانينننة  منننناال   345المنننناال فننني ةننناي؛ حينننث سنننيتم إننننادي بنننناء 
الحصنول نلننى هننذا التموينل اسضننافي منن  بننس التنميننة االمنناني فسنيتم ايننادي ننندد المنناال التنني سننيتم 

 مليو  يورو. 21.15ة تبلغ مناال  بمياانية إجمالي 566إنادي بنائها ليصل العدد اسجمالي إلى 
وفنني هننذا السننياس؛ بننال القننائم بأنمننال مكتننب المم ليننة االمانيننة فنني رام هللا بيرننناد كوبننارت: "منننذ العننام 

 مليو  يورو سنادي بناء المناال في ةاي". 100  بدمت للمانيا ما يايد ن  2014
 18/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مدريد يستضيف إسرائيليين بينهم جنود بعد غضب تل أبيب من زيارة التميميال ـري .44

  مجمونننة منن  اسسننبانيال مدرينند ناستضنناف نننادل رينن :ترجمننة  اصننة -"القنندس" دوت كننوم - رام هللا
وبحسنب صنحيفة "ينديعوت  الشبا  اسسرائيليي  بينهم  و ة جنود حاليي  وضاب:ة سنابقة فني الجنيش.

ادل بام بتكريم الوفد الشبابي اسسرائيلي ورحنب فنيهم ولكند دننم الننادل للشنبا  فني لحرونوت"  فإ  الن
ولشنارت الصنحيفة  سبانيا كا  حاضنرا فني اللقناء.إكل لنحاء العالم. مشيري  إلى ل  سفير إسرائيل لد  

إلنننى ل  هنننذب ال :نننوي مننن  الننننادل جننناءت بعننند الغضنننب النننذل لبدتننن  تنننل لبينننب بعننند استضنننافة الننننادل 
 نية نهد التميمي. للفلس:ي

 18/10/2018 ،القدس، القدس
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 لـ"ترامب" في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية قراراً  11واشنطن:  .41

تواصنل اسداري اامريكينة  إصندار بنرارات تنتهنس الحقنوس الو:نينة الفلسن:ينية   :نور لبو نيشة - ةاي
 ااساسية كن"القدس" و"الوجئي ". نلى القضية الفلس:ينية  لمساسها بالملفات  حقيقيا   وتشكل  :را  

  لننننوني   ااول يهننندف إلنننى فنننرض وبنننائع نلنننى اارض لصنننال  11وتنقسنننم هنننذب القنننرارات  وننننددها 
  اونرو اا  كاالنتراف بالقدس ناصمة لها  ونقل السفاري للمدينة  والعمل نلى تصفية وكالة "إسرائيل"

 لتسوية المرتقبة  المعروفة باسم "صفقة القر ". لما النوع ال اني  فهي برارات نقابية لرفضهم  :ة ا
 وفيما يلي رصد للقرارات التي ات ذتها إداري ترامب  ضد القضية الفلس:ينية: 

 .6/12/2017في " إسرائيلن"االنتراف بالقدس ناصمة ل -1
 .16/1/2018ونروا" في ااتقليص المساندات لن" -2
 . 14/5/2018نقل السفاري للقدس في  -3
 .2/8/2018ع كامل المساندات للسل:ة الفلس:ينية في ب: -4
 . 3/8/2018ونروا" في ااب:ع كامل المساندات ن  " -5
 .7/9/2018في  وبف دنم مستشفيات القدس -6
 . 10/9/2018إةوس مكتب منرمة التحرير الفلس:ينية بواشن:  في  -7
 .10/9/2018إةوس الحسابات المصرفية للمنرمة بواشن:  في  -8
 .15/9/2018مويي  دوالر م  تمويل برامج شبابي في  10ابت:اع  -9

 . 16/9/2018:رد السفير الفلس:يني م  واشن:  في  -10
 . 18/10/2018دمج القنصلية اامريكية مع السفاري بالقدس في  -11

  19/10/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 !الواليات المتحدة.. لم يكسبه يهود "إسرائيلـ"دعم ترامب لاستطالع:  .42
ل  تجعلن  يحرنى  "إسرائيلن"دونالند ترامنب الموالينة لن اامريكني لنم تسنت:ع موابنف النرئيس :سكال نينوا

فقند لرهنر االسنت:وع  لما لشار إلين  اسنت:وع رلل جديند. بدنم النا بي  م  اامريكيي  اليهود  وفقا  
فننني انت ابنننات التجديننند النصنننفي  برا:يي و مننن  اليهنننود يعتامنننو  التصنننويت للمرشنننحي  النننديم %74ل  

مننن  اليهنننود  %75بشنننكل ننننام  ال يتفنننس و  .ي نننانالرس اامريكننني فننني ننننوفمبر/ تشنننري  جالمقبلنننة للكنننون
 اامريكيي  مع سياسات ترامب  ال سيما بشأ  القضايا الدا لية كالهجري والضرائب والرناية الصحية.
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لمعهند االنت نابي اليهنودل" ةينر الحابني. لجر  االسنت:وع النذل نشنرت نتائجن  ااربعناء نيابنة نن  "ا
نا ننب يهننودل لمريكنني منن   لفيننات ومنننا:س جغرافيننة م تلفننة  وبلننغ هننامش  800جننر  اسننت:وع رلل 

 نق:ة مئوية. 3.5ال :أ في  
  إذ تعرضت النتقادات واسعة  اصة فيمنا يتعلنس بتعاملن  لم تك  سياسة ترامب ال ارجية لفضل حاال  

 فاس النوول اسيراني وبيام  بنقل السفاري اامريكية إلى القدس.مع معاداي السامية واالت
فقننن: إ  هنننذا  %6موافقنننة لةلبينننة ضنننئيلة نلنننى دفء نوبنننات ترامنننب بإسنننرائيل  فقننند بنننال  مننن  رةمبنننال

كيفينة تعامنل ترامنب منع  %60سيدفعهم للتفكير في دنم  لو دنم مرش  جمهورل. ورفنض لك نر من  
است:وع آرائهم وصفوا بأنهم "مويدو  سسرائيل"  فقد  مم  تم   %92ونلى الرةم م  ل   الفلس:ينيي .

 منهم إنهم يجدو  لنفسهم معارضي  نلى اابل لبعض سياسات الحكومة اسسرائيلية. %59بال 
برا:ي  ول  لنديهم و بال منرمو االست:وع إن  يوكد إ وص النا بي  اليهنود الحصني  للحناب النديمو 

منب كمنا يرهنر لنهنم "يضنعو  نلنى بمنة لولويناتهم بضنايا دا لينة فني ات ناذ "تقييمات سلبية" بشنأ  ترا
 برار لل مرش  يدنمون ".

 19/10/2018 ،المستقبل، بيروت
 

 تمتنع عن التصعيد: هل وجدت حماس ثغرة في "القبة الحديدية"؟ "إسرائيل" .11

ينيت( لل بيا  حول لم يبصدر المجلس الواارل اسسرائيلي المصغر للشوو  السياسية واامنية )الكاب
نتائج اجتمان  مساء لمس  ااربعاء  والذل جر   ول  التداول في تصعيد الوضع بعد إ:وس 
بذيفتي  صارو يتي  م  ب:اع ةاي  سق:ت إحداهما نلى بيت في بئر السبع واا ر  في البحر 

ع. م  جهة  انية  ببالة وس: البود. ولةار ال:يرا  الحربي اسسرائيلي نلى نشري  هدفا في الق:ا
لنلنت بيادي الجبهة الدا لية في الجيش اسسرائيلي في لنقاب مداوالت لتقييم الوضع  صباا اليوم 

 ال ميس  ن  نودي الحياي إلى :بيعتها في من:قة "ةوف ةاي" وجنوب البود.
ة إسرائيلية ويأتي ذلس فيما كا  يوم لمس مشحونا بالتوتر وينذر بتصعيد كبير  وفقا لتقارير إنومي

وتهديدات واير اام  اسسرائيلي  لفيجدور ليبرما   الذل دنا إلى "إناال ضربة شديدي جدا نلى 
 حماس" في الق:اع. لك  هدوءا شديدا ساد المن:قة منذ صباا لمس وحتى اآل .

تنفيذ ويبدو ل  ال لحد بي  المشاركي  في اجتماع الكابينيت يأب  بتهديدات ليبرما   لو نلى اابل ب
هذب التهديدات حاليا. فقد تم إرجاء انعقاد الكابينيت م  السابعة إلى التاسعة مساء  و ول ذلس 
اجتمع رئيس الحكومة  بنيامي  نتنياهو  نلى انفراد مع رئيس لركا  الجيش  ةادل آيانكوت  الذل 
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ينيت  مس سانات ناد إلى إسرائيل للتو بعدما ب:ع اياري للواليات المتحدي. ودام اجتماع الكاب
 ونصف السانة  وصدرت تعليمات للمشاركي  في  بعدم التحدث إلى اسنوم.

لك  الواير يوءاف ةاالنت  نضو الكابينيت  بال  ول موتمر لمقاولي البناء في إيوت  رهر 
اليوم  إن  "ل  لت:رس إلى مضمو  مداوالت الكابينيت  لك  بإمكاني بول لمر واحد بصوري واضحة 

رهاب السياج بعد اآل ".  جدا  وهو ل  بواند اللعبة سوف تتغير. ونح  ل  نقبل بإرهاب النار وا 
وتعني لبوال ةاالنت ل  الكابينيت برر ندم ش  ندوا  جديد ضد ب:اع ةاي  م لما ي:الب ليبرما   
نما سيعمل الجيش اسسرائيلي ضد المتراهري  نند السياج اامني المحي: بالق:اع   اصة ليا م وا 

 الجمعة.
وفي هذا السياس  ذكرت اسذانة العامة اسسرائيلية باللغة العبرية "كا "  اليوم  ل  مداوالت الكابينيت 
بح ت في  :تي  نسكريتي  م تلفتي  تجاب ةاي. ااولى :رحها ليبرما  وال انية استعرضها 

محدود نسبيا  آيانكوت. ونقلت اسذانة ن  مصدري  بولهما إ   :ة الجيش بضت بعمل نسكرل
ويتوءم مع الت:ورات الميدانية  بينما ال :ة التي :رحها ليبرما  كانت هجومية ودنت لش  
نمليات نسكرية شديدي القوي ضد حماس "بكل ما يعني ذلس". وبال لحد المصدري  ل  القيادي 

ليمات السياسية بررت  ول اجتماع الكابينيت ل  اال تبار سيكو  يوم ةد  الجمعة  ول  التع
 الصادري للجيش تقضي "بالتعامل بشدي اائدي مع العنف نند السياج".

وتقضي ال :ة التي :رحها الجيش في اجتماع الكابينيت  وتم إبرارها  بأ  ت:لس القوات اسسرائيلية 
النار نلى المتراهري  الفلس:ينيي  فيما هم بعيدو  ن  السياج اامني  ما يعني توسيع "المن:قة 

بي  السياج اامني وموابع المراهرات الفلس:ينية. كذلس تقضي ال :ة بتصعيد استهداف  العاالة"
 الشبا  الذي  ي:لقو  البالونات وال:ائرات الوربية الحاربة.
اامنية السابس في وااري اام  اسسرائيلية   –وحول رفض  :ة ليبرما   بال رئيس الدائري السياسية 

جب استنفاذ كافة ال:رس كي ال نصل إلى مواجهة في ةاي  وم   ول ناموس ةلعاد  لن"كا " إن  "ي
الحفار نلى اام . ليس مهما م  ل:لس القذيفة باتجاب بئر السبع  فحماس تسي:ر في ةاي وكل ما 
ينبغي ل  تست لص  م  هذا الحدث هو لن  ااجد  لها ل  تعود بسرنة إلى الهدوء ا  حكمها بد 

 يكو  في  :ر".
 

 لتها القذائف الصاروخية أمسرسائل حم
فاجأ إ:وس القذيفتي  الصارو يتي  م  الق:اع باتجاب بئر السبع  حيث دمرت بيتا  وباتجاب وس: 
إسرائيل  حيث سق:ت في البحر  ان  لم يك  لد  إسرائيل إنذارا است باريا مسبقا. ويدور النقاش 
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لى نلم مسبس بإ:وس القذيفتي  لم ل  اآل  حول ما إذا كانت بيادي حماس لو الجهاد اسسومي ن
 م:لقيهما نملوا وحدهم لو لنهم ينتمو  إلى تنريم ال ينصاع لسل:ة حماس.

لك  ااهم م  ذلس كانت ااسئلة التي :رحها المحلل العسكرل في "يديعوت لحرونوت"  لليكس 
وواض  اآل  لن  لم يك  فيشما   اليوم. "لماذا لم ترد )تعترض( القبة الحديدية نلى إ:وس القذيفة؟ 

هناس إنذارا مسبقا ونلى ما يبدو لن  ال يوجد دفاع كامل في القبة الحديدية. وينضم إلى ذلس سوال 
م ير للقلس آ ر و:برا ببل ندي ليام  نندما ل:لقت القبة الحديدية صواريخ م  دو  وجود لهداف. 

بدري ما  لو ربما وجد لحد ما  غري  وت:را هذب ااحداث العفوية اشتباها: ربما توجد بحواي حماس
 تمس بقدري القبة الحديدية؟".

م  جانب   رج  الصحافي الم تص بالشوو  الفلس:ينية  يوني ب  مناحيم  في مقال نشرت  صحيفة 
"معاريف" اليوم  ل  إ:وس القذيفتي   م  دو  ل  يتبنى لل فصيل في الق:اع المسوولية ننهما  

اس والجهاد اسسومي. والهدف هو نقل رسالة مادوجة إلى مصر ولك   ::ت س:وبهما حم
سرائيل. "الرسالة إلى مصر هي ل  حماس والجهاد اسسومي ليستا راضيتي  م  وايري الوسا:ة   وا 

 التي لم تحقس نتائج بكل ما يتعلس برفع الحصار ن  الق:اع".
الكابينيت الذل انعقد لمس  الذل ولضاف ل  "الرسالة إلى إسرائيل كانت موجهة نلى ما يبدو إلى 

كا  يتوبع ل  يبحث في ابتراا ليبرما  بإناال ضربة نسكرية شديدي" نلى الفصائل في الق:اع. 
وسعت الفصائل م   ول إ:وس القذيفتي  إلى تحذير الحكومة اسسرائيلية بأ  نليها االمتناع ن  

 ة نلى الجبهة الدا لية اسسرائيلية". :وي كهذب ول  ترهر لها ل  بمقدورها إناال ضربات مولم
 18/10/2018، 48عرب 
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 فكتور شلهوب
في بيا  صدر اليوم ن  واير ال ارجية اامريكي مايس بومبيو  بررت إداري الرئيس اامريكي دونالد 

مة في القدس الشربية إلى السفاري التي نقلتها واشن:  مو ر ا إلى ترامب  ضم القنصلية اامريكية القائ
سنة م  نمل القنصلية بصوري مستقلة كمكتب منفصل معني بالشوو   70المدينة المحتلة  بعد 

 الفلس:ينية ومرتب: مباشري بواير ال ارجية في واشن: .
يقتضي التعامل معها بصوري وكا  التدبير السابس يرما إلى انتراف ضمني بوجود هوية فلس:ينية 

منفصلة م   ول هيئة دبلوماسية  اصة. وبذلس صارت القنصلية "وحدي م تصة باامور 
والمعاموت الفلس:ينية دا ل السفاري في القدس". وتندرج هذب ال :وي في سياس التوج  الذل انتمدت  
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ة سسرائيل   م نقل السفاري اسداري لش:ب ال صوصية الفلس:ينية  الذل بدل االنتراف بالقدس ناصم
إليها  وما تبع ذلس م  وبف للمساندات للسل:ة الفلس:ينية  وب:ع التمويل ن  وكالة "لونروا"  في 

 محاولة لش:ب بضية الوجئي  وم   م حس العودي.
ويبدو ل  ضم القنصلية جاء ردا  نلى تصويت الجمعية العمومية لألمم المتحدي يوم ال و اء الماضي 

. 2019م  البلدا  النامية مع الصي   لعام  77برار يجيا للسل:ة الفلس:ينية تروس مجمونة الننلى 
والمعروف ل  هذب المجمونة التي تم ل معرم سكا  العالم  التي حلت مكا  ما كا  تعرف بدول 
ندم االنحياا  تتابع القضايا التي تهمها وتتصل بمصالحها المشتركة م ل موضوع االحتباس 

ارل. وبذلس فهي تم ل  ندا ن  وانها البشرل  صوتا  واانا  نندما تلتقي حول مصال  وبضايا الحر 
ذات شأ  دولي. وم   م فإ  من  موبع بيادل في  لفلس:ي  كدولة مرابب في اامم المتحدي  يعاا 

ردت  ويرسخ التعامل الدولي مع فلس:ي  كمشروع دولة بادمة. اامر الذل ال تستسيغ  إسرائيل  الذل
 نلي  إداري ترامب بإجراء دمج القنصلية بالسفاري.

وفي هذا السياس  رفضت وااري ال ارجية اامريكية  لمس ااربعاء  :لبا  للسل:ة الفلس:ينية بنقل ندد 
(  التي لبفلتها اسداري ببل ليام  إلى مكتب الجامعة العربية في واشن: . 3لو  2م  مورفي بع تها )
جر  اللجوء إلي  بغرض االحتفار بوجود رمال للسل:ة الفلس:ينية في واشن:   وهو إجراء سبس ل  

حتى ولو م  دو  ممارسة لل مهام رسمية. لك  حتى م ل هذا الوجود الرمال ممنوع في هذا الام   
 الذل يشير في  المستشار جو  بولتو  إلى السل:ة الفلس:ينية بعباري "ما تسمى بدولة فلس:ي ". 

:وي القنصلية في إ:ار رد الفعل فق:  بل هي ليضا  حلقة ربما ل يري في توج  ممنهج وال تندرج  
جر  وضع  موضع التنفيذ مع تعيي  دافيد فريدما  سفيرا  لواشن:  في إسرائيل  مع مجيء ترامب. 
فليس سرا  لن  لشرف  م  موبع االلتاام والتنسيس الكامل مع بنيامي  نتنياهو  نلى هندسة كل 

 ت التي تهدف إلى محو الش صية السياسية الفلس:ينية ن  ال ري:ة.ال :وا
فهو م  البداية يتصرف كواير ليكودل إسرائيلي  يمارس نمل  وكأن  صاحب القرار في ممارسة 
دورب. يقوم بمهمت  "كسفير المستو:نات"  كما يجرل تلقيب . يتحرس كم  يعد نفس  مرجعية في تقرير 

هة ضد الفلس:ينيي . ولم يتردد مري في توجي  انتقادات الذنة لوسائل ال :وات والتدابير الموج
اسنوم اامريكية  التي بال إن  م  اافضل لها "ل  ت رس"  بانم ل  تغ:يتها احداث ةاي في 
الربيع الماضي كانت "منحااي ضد إسرائيل". كما هاجم الحاب الديمقرا:ي لتقصيرب  مقارنة بالحاب 

لتفاف حول إسرائيل ل ناء تلس ااحداث. تمادي  حمل مري مراسل "لسوشيتد برس" الجمهورل  في اال
نلى التساول ل ناء اللقاء الصحافي اليومي في وااري ال ارجية  حول ما إذا كا  هذا السفير "يم ل 

 نفس  لو يم ل واشن: ؟". في ام  م  هذا النوع لم تعد  :وي القنصلية الكيدية مفاِجئة.
 18/10/2018، د، لندنالعربي الجدي



 
 
 
 

 

 35 ص             4766 العدد:             10/19/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

 
 ملتقى فلسطين.. عالمات على الطريق .11

 د. محمد السعيد إدريس
في الوبت الذل وصل في  االحتول الصهيوني إلى ذروي استعوئ   انتمادا  نلى فجوي القوي الهائلة 
بين  وبي  الشعب الفلس:يني وكافة بواب وفصائل   وانتمادا  نلى دنم وانحياا لمريكي م:لس وةير 

سبوس  يعتنس المشروع الصهيوني ويوم  ب  ويقاتل م  لجل  في رل إداري دونالد ترامب  ورهانا  م
نلى تفكس الراب:ة العربية  وانحسار الدنم العربي للقضية الفلس:ينية  وفي الوبت الذل انحدرت في  

سل:ة الراب:ة الو:نية والنضالية بي  فصائل منرمة التحرير الفلس:ينية م  ناحية وبي  ال
الفلس:ينية  ومعها حركة "فت "  وبي  حركة المقاومة اسسومية "حماس" م  ناحية ل ر   كانت 
التوبعات والرهانات كل ها متمركاي في الشعب الفلس:يني  بانتبارب الموذ اا ير  هل سيرضى بهذا 

ض إرادي مقاومة الهوا  ويقبل باالستسوم  لم سيكو  في مقدورب ل  يرفض ول  يقول ال  ول  يستنه
امر وابع مبذل ومبهي  ومرفوض  ول  ي ت:ف لحرة بريس بدرية ليوسس لمشروع انبعاث جديد 
لحركة و:نية فلس:ينية جديدي  بادري نلى كسب الرها  لمام المشروع الصهيوني الذل تصو ر لن  في 

ب واحد هو الشعب مراحل إكمال انتصارات   لو في ذروتها وآ  ل  ل  يفرض  يار "دولة واحدي لشع
 اليهودل نلى كل لرض فلس:ي  بعاصمة موحدي هي القدس".

ذا ببريس اامل يلوا في اافس  بريس حملت  مقررات لو بااحر   وس: هذا ال:موا لو التوب ع  وا 
مضامي  نص "اسنو  السياسي" الصادر ن  ورشة "ملتقى فلس:ي "  والموج   إلى الشعب 

  مفتوا للتوبيع نلي  وانتمادب م  ببل كل م  يوافس نلي  م  لبناء الفلس:يني بأسرب  وهو إنو
الشعب الفلس:يني  هدف   كما يقول: "إ:وس حوار  و س حول موم  الروية المستقبلية للمشروع 

 الو:ني الفلس:يني ويوسس لبلورتها". 
ات سبقتها ( تكملة لورش وحوار 2018-9-22و 9-21نقدت ورشة "ملتقى فلس:ي " في إس:نبول )

نقدت في حيفا والقدس ورام هللا  شارس في هذب الورشة فلس:ينيو  يم  لو  ذواتهم  وليس فصائل لو 
واارض التي احتلت نام  1948تكوينات  م  كل فلس:ي  التاري ية م  اارض التي احتلت نام 

لتقى باسم "ملتقى   إضافة إلى مشاركي  م  بلدا  اللجوء والشتات  استهدفوا ل  يكو  هذا الم1967
فلس:ي " منبرا  للحوار وتبادل الرو  ووجهات النرر  ول  يكو  ورشة تفكير دائمة  يعبِ ر ن  موابف 
اافراد المشتركي  في  في الجوانب المتعل قة بالشعب الفلس:يني وبضيت  وحركت  الو:نية  دو  ل  

 لوصاية نلى لحد لو نلى جهة.يعني ذلس تشكيل كيا  سياسي لو ادناء البديل لو التم يل لو ا
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( 2018هذا الملتقى تم إنون  نشية الدوري اا يري التي نقدها المجلس الو:ني الفلس:يني )إبريل 
كصر ة تحد  لأل:ر الفلس:ينية الفاشلة لو العاجاي  ورفض الوابع االيم الذل تريد "إسرائيل" ل  

لقضية الفلس:ينية  وفرض  يار "إسرائيل تفرض  في لحرة تراها تاري ية  لفرض الشرو: وتصفية ا
الكبر " م  النهر إلى البحر  لذلس حرص الملتقى نلى ل  يضم ش صيات م  كل "المجتمعات 
الفلس:ينية" )في فلس:ي  التاري ية وبلدا  اللجوء والشتات( ترسي ا  لقاندي "وحدي الشعب ووحدي 

ائل  في محاولة لدمج فئات كانت بد اارض ووحدي القضية"  شر: ندم العضوية في لل م  الفص
لبصيت لو ابتعدت ن  العمل السياسي المباشر )لكاديميو  وم قفو  وكت اب وفنانو  وا نوميو  

 ونش:اء سياسيو (.
هذا الملتقى يقد م نومات مضيئة نلى :ريس استنهاض الحركة الو:نية الفلس:ينية  م   ول 

دراس م رجات البيئة العربية تركياب نلى المراجعة النقدية للتجربة ال و:نية الفلس:ينية  واستيعاب وا 
واسبليمية والدولية بكل تفانوتها وتدانياتها نلى القضية الفلس:ينية  في محاولة للتأسيس لمشروع 
و:ني شامل يستونب كل الشعب الفلس:يني ويحدد معالم مستقبل . ومبادئ العمل التي :رحتها 

 لبراها  و ة: قى الورشة اا يري لهذا الملت
لوال  وحدانية شعب فلس:ي   والتمسس بحقوب  الو:نية المشرونة  و انيها  ل  استعادي لل م  تلس 
الحقوس لهذا المجتمع لو ذاس م  مجتمعات فلس:ي   ال يجب ل  ي ل  بأل حقوس ل ر   وال بحقوس 

لة كبديل ن  حس لل مجتمع آ ر  وال ل  يكو  بديو  ننها  وضم  ذلس ندم وضع حس الدو 
الوجئي  في العودي  وال  يار الدولة في الضفة والق:اع في مواجهة  يار الدولة الواحدي الديمقرا:ية 
في فلس:ي  التاري ية  ول  لل تكي ف اض:رارل مع ضغو: الوابع ينبغي لال يكو  نلى حساب 

مهما كانت المرارات شرنية وديمومة الحلم الفلس:يني الذل يبقى حقا  مشرونا  للفلس:ينيي  
واس فابات. لما المبدل ال الث فهو ل  الكيانات السياسية الفلس:ينية القائمة في حاجة إلى إنادي بناء 

 نلى لسس نضالية وموسسية وديمقرا:ية وتم يلية.
معالم تستحس االنتبار  بقدر ما تستحس التفاول بأ  فلس:ي  ل  تضيع في صرانات السل:ة 

كبر م  كل الكيانات ولبقى م  كل الانامات  وهذب هي لهم معالم المستقبل وحماس  ففلس:ي  ل
المأمول  وهذب هي لهم  صائص الشعب الفلس:يني القادر نلى استيعاب كل النكبات  ول  يفرض 

 نفس  مجددا  بادرا  نلى الفعل والتجدد واسبهار.
 19/10/2018، الخليج، الشارقة
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 مهاجمة غزة أم ضبط النفس؟ .11
 ي برئيلتسف

افتراض إسرائيل في مواجهاتها مع "حماس" والمنرمات اا ر  في ةاي منذ بدء مسيرات العودي ببل 
 لشهر ك يري هو ل  ال:رفي  ليسا معنيي  بحرب  بل بالتسوية. 

ولك  نندما يكو  لفس إنادي إنمار الق:اع آ ذا  في االبتعاد  وبعد ل  مد  يحيى السنوار  انيم 
يدب لوبف إ:وس النار وتلقى لكمة  فإ  "حماس" بد تفكر لن  بإمكانها تحقيس  "حماس" في ةاي 

إنجااات ن  :ريس الحرب لك ر مما تحقس ن  :ريس االتصاالت ال:ويلة ونديمة الجدو  مع 
 إسرائيل  حيث إ  اتفاس إنادي اسنمار الواند جدا  حققت  "حماس" بالذات بعد نملية "الجرف الصامد".

جد نفسها في الشرس الذل في  تقدر بأ  إسرائيل ال تريد الحرب  لذلس م  المسموا لها "حماس" بد ت
 ل  تشد الحبل دو   وف.

"إذا لم تتوبف هذب الهجمات فنح  سنوبفها. ستعمل إسرائيل بقوي شديدي"  تعهد رئيس الحكومة 
 م . نتنياهو  لول م  لمس  بعد ل  نقد جلسة لتقدير الوضع مع كبار بادي بوات اا

"لقد استنفدنا كل اسمكانيات  ويجب نلينا ل  نوبع ضربة شديدي بحماس"  بال واير الدفاع لفيجدور 
 . ااسبوعليبرما   هذا 

"نندما يحي  وبت العمل فعليس العمل وليس الكوم"  هذا ما بال  توكو )ايلي فوخ( في مقولت  
 الشهيري في فيلم "ال:يب والشرير والقبي ".

 م لي  واس راج انفجروا حينها بضحكة كبيري نند سماع هذا االرتجال الفذ لفوخ. :ابم الم
 بال المم ل إن  كا  يقصد ذلس حقا  وليس نلى سبيل المااا. ما لم يسمع م  لفواب بادي إسرائيل.

االفتراض الذل يرافس المواجهات مع "حماس" والمنرمات اا ر  في ةاي منذ بدء مسيرات العودي 
 ار هو ل  إسرائيل و"حماس" ةير معنيتي  بحرب. في آذ

فال:رفا  يريدا  "التهدئة"  لل وبفا :ويل المد  س:وس النار والذل  من  معروف: تسم  إسرائيل 
بإنادي إنمار االبتصاد )وليس فق: مساندي إنسانية محدودي في ةاي(  بحيث يتضم  إبامة ميناء 

:وس ومن:قة صنانية في المن:قة المصرية. "ح ماس" م  ناحيتها تتعهد بوبف المسيرات وا 
 البالونات الحاربة وتتناال ن  الكفاا المسل .

"ال يوجد لل :رف معني بالحرب"  لوض  يحيى السنوار  في مقابلة نشرت في "يديعوت لحرونوت"  
 "الحرب ل  تفيد لل لحدا". 

  ال سيما نلى  لفية استمرار لبوال السنوار لم تترس ان:بانا  اصا لد  القيادي اسسرائيلية
:وس البالونات والصواريخ نحو إسرائيل.  المراهرات نلى الجدار  وا 
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سجنت إسرائيل نفسها في سج  البوةة العدوانية  التي تحاول نقل القرار إلى ملعب "حماس". إذا 
ة سي:رت "حماس" نلى المراهرات ةدا فستر  إسرائيل في ذلس إشاري إلى استعدادها لمواصل

 التسوية. 
ذا استمر إ:وس الصواريخ والمراهرات وولد المايد م  المواجهات فهذب إشاري إلى ل  "حماس"  وا 

 تريد إجبار إسرائيل نلى التناال لو ش  حرب. 
هذب معادلة ةير وابعية تضع منذ لسابيع :رفا واحدا فق: في اال تبار  وال ت:لب م  إسرائيل ل  

 نار نلى المتراهري   الذل يغذي  نفس  المايد م  المراهرات.تتوبف هي نفسها ن  إ:وس ال
الوضع الذل في  ال:رفا  لجريا مفاوضات ةير مباشري بوسا:ة مصر م  لجل إجمال تفاصيل 
التسوية تحول إلى مفاوضات نلنية نلى رسم العتبة التي منها ل  يكو  هناس :ريس للعودي إلى 

 الفتراض الذل يقول إن  ال يوجد لل :رف معني بالحرب.القتال. مياا  التهديدات هذا ينابض ا
نلى الرةم م  حقيقة ل  اسنمار لم ينفذ  تحول االتفاس إلى حجر لساس لكل  :ة للهدنة  التهدئة  

 لو التسوية. 
في "حماس" يشرحو  بأ  تصريحات إسرائيل استهدفت ت ويف التنريمات وجعلها تتراجع ن  

يمك  ل  تجد نفسها في الشرس ذات : هي تقدر ل  إسرائيل ال تريد  :لباتها  ولك  "حماس" ليضا
 الحرب  لذلس م  المسموا لها شد حبل المفاوضات دو   وف.

في هذا الوضع رل  رئيس الم ابرات المصرية  نباس كامل  ل  إسرائيل و"حماس" مري ل ر  
إليها حتى اآل  هي يضعا  مصر في ا تبار السي:ري. مصر حسب التفاهمات التي تم التوصل 

التي يجب ل  تضم  السلوس اامني "الجيد" لن"حماس"  بيدها ل  تفت  الق:اع لمام نمليات إنادي 
 اسنمار  وهذا متعلس بسلوس "حماس". 

لى إسرائيل  لجل في هذب اا ناء  رئيس الم ابرات المصرية  الذل كا  يتوبع ل  يصل إلى رام هللا وا 
 ر ربما يتغير. ايارت  رةم ل  هذا القرا

التفاهمات مع "حماس" سبس ولجملها كامل في بداية الشهر نندما التقى في القاهري مع وفد كبار بادي 
 "حماس" برئاسة صال  العارورل. 

تصميم لبو ماا  حتى اآل  نلى ندم التعاو  مع العملية المصرية :الما ل  "حماس" ال تتناال ن  
س  :ا التفافيا في  ب:ر تلعب دور الصراف اآللي الذل يمول سي:رتها نلى ةاي وناع سوحها   ل

 اآل  دفع الرواتب. 
ولك  إشراس ب:ر ليس هو حلم مصر  حيث بينها وبي  ب:ر ب:يعة سياسية ونداء نلني  يبدو لن  

 في ام  ااامة فإ  ب:ر هي حل موبت ومقبول ليضا م  ببل مصر.
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بي  فت  و"حماس" م  لجل إنادي المسوولية نلى  الهدف المصرل كا  وما اال ل  تسود المصالحة
 ةاي إلى ليدل السل:ة الفلس:ينية. 

هكذا القاهري يمكنها التحرر م  المسوولية ن  لم  الحدود مع إسرائيل. ليضا هنا اض:رت مصر 
إلى التناال  وهي اآل  ال تتمسس بإشراس السل:ة الفلس:ينية بالسي:ري نلى ب:اع ةاي كشر: سنادي 

 ر الق:اع. إنما
بهذا فإنها تعاا سياسة إسرائيل التي تعارض المصالحة الفلس:ينية الدا لية م  لجل فصل 

 المن:قتي  الفلس:ينيتي  الجغرافيتي   وبهذا إحبا: لل جهد سبامة الدولة الفلس:ينية.
 التصعيد اللفري والعسكرل يوض  لمصر لن  يمكنها مري ل ر  ل  يكو  م:لوبا  منها االنشغال

 بالتوصل إلى وبف إ:وس النار بدال م  العمل نلى تحقيس التسوية :ويلة المد . 
وهذا كما يبدو هو سبب تأجيل اياري رئيس الم ابرات المصرية  الذل يفضل ل  ت مر ايارت  النتيجة 

 السياسية وليس فق: تهدئة موبتة. 
  مستعدي لوكتفاء بمهاجمة السوال اآل  هو هل بقي مجال لضب: النفس  الذل في  إسرائيل تكو 

لهداف محددي في ةاي  وليس تنفيذ تهديدات نتنياهو وليبرما ؟ هذب ليست فق: معضلة نسكرية  بل 
  وف سياسي ليس فق: "حماس" تملي   بل ليضا وربما في ااساس  ااحااب اليمينية.

 "هآرتس"
 19/10/2018، األيام، رام هللا
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 يوآف ليمور
الصاروخ الذل لصاب المنال في بئر السبع حدث مغير للوابع يوجب م  إسرائيل و"حماس" ات اذ 

 برارات حاسمة في لل اتجاب تسيرا  بعد اآل . 
فحقيقة ل  سكا  البيت لنهوا ليلتهم وهم نلى بيد الحياي  بفضل يقرة اام  موضوع للمعجاات لو 

 لمناسب الذل لصدرت  بيادي الجبهة الدا لية. لكراس اسرشاد للسلوس ا
لما نمليا  فيفترض ل  تكو  نديمة ااهمية. ففي سوا الجو درج نلى است دام االص:وا 
المتشدد "كاد يصاب" نلى لحداث وبعت ولم تنتِ  بحاد ة لو بمصيبة: هكذا فق: سيكو  ممكنا 

 شابهة في المستقبل..التعلم  التحقيس  واست وص الدروس منعا  لألحداث الم
هذا هو السبيل الذل ينبغي م   ول  ليضا فحص إصابة الصاروخ في بئر السبع: وكأن  بتل. هكذا 
فق: تمنع إسرائيل الصاروخ التالي  الذل م  شأن  ل  يقتل. لنضع للحرة جانبا موضوع 
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السوال المقلس هو االست بارات لماذا لم يقدر لحد بأن  ست:لس صواريخ إلى بلب إسرائيل.  ولك  
ااول في بئر السبع وال اني في  –سوال آ ر. فقد نصب الصارو ا  مسبقا وهما موجها  لإلصابة 

 مدينة في وس: البود. 
ويفترض بن"حماس" ل  تحافر كما ينبغي نلى صواري ها  وبالتأكيد نلى تلس التي تعد استراتيجية.  

ذا لم تك  فعلت ذلس )ويبدو لنها كذلس(  فإ ن  واحد م  ا ني : إما ل  تكو  ةل:ة النرر بالغما  وا 
 ما يبدو لن  لم يحصل  لو لنها ال تتحكم برجالها.

هذب وضعية مقلقة  ا  فرضية السيابات الجارية في ااشهر اا ير حيال ةاي هي ل  "حماس" هي 
 رب البيت الحصرل.

ذا لراد تن فض. لما الحدث اا ير  فم  شأن  ل  يفيد بأ  "حماس" تفقد لذا لراد تتصاند النار  وا 
ذا كا  كذلس فإ  المعضلة اسسرائيلية تصب  راهرا  لسهل  ان  ل  يكو  هناس م   السي:ري؛ وا 

 يعتمد نلي  لتنفيذ االتفابات المستقبلية إذا ما تم التوصل إليها.
لى  مهما تبدو إ  السبيل إلى فحص ذلس هو في الميدا . لمام إسرائيل  وث إمكانيات للرد: ااو 

 سيئة  فهي لال تعمل شيئا: ل  تواصل الوضع القائم واامل بال ير.
ال انية  إشكالية ولكنها تحرى بمايد فمايد م  التأييد )وبااساس م  جانب واير الدفاع  ولك  ليضا 
م  واراء آ ري  ومسوولي  كبار في الجيش اسسرائيلي(  وهي ال روج إلى معركة واسعة تغير 

 ع حيال ةاي.الوض
دبلوماسية  –ال ال ة  التي تبدو مفضلة نلى رئيس الواراء  هي محاولة تغيير الوضع بوسائل ل ر  

 في لساسها.
"حماس"  كما تع:ي االن:باع  تستعد لل يار ال اني ولكنها تفضل ال الث. فقد فوجئت بإلغاء وصول 

 لة رسائل بأنها ستعمل نلى التهدئة. رئيس الم ابرات المصرية )بناء نلى :لب إسرائيل(  ونقلت جم
نلى إسرائيل ل  تضع لمامها اال تبار الوحيد المهم: ا تبار النتيجة. ل  ت:الب بوبف تام لن 

 "اسرهاب" نلى الجدار بما في ذلس ال:ائرات الوربية والبالونات. 
ذا التامت "حماس" بذلس نلى مد  الام   فسيكو  ممكنا الحديث نما سيأتي  هيوت تس –وا 

 إنسانية  فت  معابر  وةيرها.
م ل هذب ال :وي ستنقل المعضلة إلى ةاي. إذا ا تارت "حماس" الحرب  فإنها ستعد مذنبة في بدئها 

 ب وف كل االتفابات المتحققة  وستفقد مسبقا  تأييد مصر والدول العربية. 
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ها. هذا هو ال : الذل البديل م  ناحيتها هو ابتوع الضفدع و:أ:أي الرلس  كي ال تفقد رلس
يتصدرب في هذب اللحرة السنوار  مع نجمة: بتلى ك يرو  في ةاي سيلاموب برد م  شأن  ل  يجر 

 سلسلة نهايتها التصعيد.
 في الماضي فضلت إسرائيل ل  تبدل الحموت ب :وي بدء مفاجئة   :وي تع:يها تفوبا م  اللحرة ااولى. 

كو  م  الصعب إنتاج م ل هذب ال :وي  اآل   ما يعني ل  وفي رل التأهب العالي في الق:اع سي
م  شأنها ل  تراوا في المكا   ول  تستمر لام  ما  وا  تنجر  –إذا ما بررتها إسرائيل  –الحملة 

إلى الشتاء  وبال:بع ليضا تسفر ن  مصابي  ك يري   في الجبهة الدا لية وفي الجبهة  ما سيجر 
 جماهيرل ال:بيعي لتحويل التأييد للحرب إلى نقد ل :واتها.انتقادا  نلى  لفية الميل ال

هذب معضلة ةير بسي:ة للقيادي السياسية لسنة االنت ابات  فوبوع بتلى في بئر السبع كا  سيوجب 
برارا  م  نوع واض  جدا؛ فلو ل  المجندي التي تجلس في ةرفة بيادي الجبهة الدا لية وتتابع 

ت في ةوش دا  )لم تفعل ذلس ا  الرادار حسب با  الصاروخ الصواريخ بررت تشغيل الصافرا
 سيسق: في البحر( لكا  م  المعقول ل  نكو  استيقرنا  لول م  لمس  نلى صباا آ ر. 

 "إسرائيل اليوم"
 19/10/2018، األيام، رام هللا
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