
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 الضفة والقطاعفي  "والجدار العودة اتة شهداء برصاص االحتالل في "مسير بعس

 في الشرق األوسط مع السلطان قابوس السالمعملية لبحث  في مسقطنتنياهو 

 هنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"و لتثبيت وقف النار  المية ومية: فشل وساطة "حزب هللا"

 ويحتج على رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب 1948": عباس يعّول على فلسطينيي 48"عرب 

ل فتح التهدئة في قطاع غزة؟  محسن محمد صالح... لماذا ُتعطِّّ

سرايا القدس تعلن أن المقاومة 
بعد  تدرس توسيع دائرة الرد

 عشرات المواقع في غزةقصف 

 
 4... ص 

 4773 27/10/2018السبت 

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4773 العدد:             10/27/2018 السبت التاريخ:  

                                    

  السلطة:
 5 ويحتج على رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب 1948": عباس يعّول على فلسطينيي 48"عرب   2.

 6 قترح استئناف عملية السالمتُعمان  ةسلطن :مصادر فلسطينية لـ"الحياة"  3.

 6 الخارجية الفلسطينية": السفير األمريكي يتصرف كمستوطن"  4.

 7 المجلس المركزي الفلسطيني ينهي ترتيبات اجتماعه القادم  5.

 7 السلطة الفلسطينية تعزي األردن في كارثة غرق األطفال ومرافقيهم  6.

 
  المقاومة:

 7 حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين ُعمان واإلمارات وقطر  7.

 8 "الشعبية": استضافة قطر واإلمارات لصهاينة مشاركة في جريمة التطبيع  8.

 8 يضغط علينا بملف الجنود األسرىدودين: قانون "منع الزيارات" لن موسى   9.

 8 حماس: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها  10.

 9 : مسيرات العودة لن تتوقف"الشعبية"  11.

 9 هنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"و يت وقف النار المية ومية: فشل وساطة "حزب هللا" لتثب  12.

 12 قيادات رفيعة من حماس تلتقي السفير التركي في بيروت  13.

 12 "عقد "مؤتمر شعبي" لمواجهة "التفرد واإلقصاء والعقوباتتقوى سياسية وشعبية ونقابية غزة:   14.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 13 في الشرق األوسط مع السلطان قابوس السالمعملية لبحث  في مسقطنتنياهو   15.

 13 يف تهبط في أبو ظبيجميري ري الوزيرة اإلسرائيلية  16.

 13 جندي في القطاع تنشر معلومات عن محاولة لخطف "إسرائيل"  17.

 14 أفيف كوخافي.. مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي  18.

 14 بالك كيوب" اإلسرائيلية: عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية"  19.

 
  :األرض، الشعب

 15 الضفة والقطاعفي  "والجدار العودة اتة شهداء برصاص االحتالل في "مسير بعس  20.

 16 غارات إسرائيلية تلحق أضرارًا جسيمة بمستشفى فلسطيني شمال قطاع غزة  21.

 16 الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحذر من "الوعود المعسولة" عبر اإلعالم  22.

 17 يب األقصى يدعو للحفاظ على العقارات وعدم التفريط بها أو تسريبهاخط  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             4773 العدد:             10/27/2018 السبت التاريخ:  

                                    

 17 حملة المقاطعة تؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع مع االحتالل  24.

 18 منظمة التحرير "ملتقى فلسطين": الحّل الحقيقي يكمن في انتخابات لكل الشعب الفلسطيني وبناء  25.

 18 في إضرابه عن الطعام 56األسير خضر عدنان يدخل يومه الـ   26.

 18  بحماية جيش االحتالل مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في تقوع جنوبي بيت لحم  27.

 19 ن شعارات عنصرية في يافة الناصرةمستوطنون يخطو  28.

 19 تقديرات الشاباك: مقتل عائشة رابي كان نتيجة عملية إرهابية يهودية  29.

 19 أسرى بسجون االحتالل 4ضرب الرأس والشتم.. تعذيب تكرر مع   30.

 20 رع بذرة في منقطة )ج(".. حملة دولية لمناصرة المزارعين الفلسطينيين"از   31.

 
  : ثقافة
 20 توثيق حياة يهود األندلس في عصري المرابطين والموحدين في كتاب  32.

 
  لبنان: 

 20 في مخيم المية وميةاالشتباكات  استياء لبناني من الحالة األمنية الناتجة عن  33.

 21 عبد هللا استقبل وفدًا نسائيًا فلسطينياً النائب بالل   34.

 
  عربي، إسالمي:

 22 ُعمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم  35.

 22 2019لقدس عاصمة للبيئة العربية لعام إعالن ا  36.

 
  دولي:

 23 اإلدارة األمريكية ُتطلع "إسرائيل" على صفقة القرن األسبوع المقبل  37.

 23 اتساع دائرة الرفض اليهودية لـ"قانون القومية" العنصري  38.

 24 ا اليهود األميركيين ينتقدون سياسة الحكومة اإلسرائيليةثلث  39.

 
  : تقارير

 24 سبع سنوات عجاف.. حلول الغرب قصيرة المدى بالشرق األوسط  40.

 
  حوارات ومقاالت

ل فتح التهدئة في قطاع غزة؟  41.  26 حمد صالحمحسن م... لماذا ُتعطِّّ



 
 
 
 

 

 4 ص             4773 العدد:             10/27/2018 السبت التاريخ:  

                                    

 29 يونس السيد... عن حل "التشريعي" والتهدئة  42.

 31 محمد إبراهيم المدهون... بانوراما أيلول الفلسطيني  43.

 35 رأي القدس... على ماذا تكافئ سلطنة ُعمان إسرائيل؟  44.

 36 ربيع عيد... الجودو والجمباز اإلسرائيليان في الخليج العربي  45.

 
 38 :كاريكاتير

*** 
 

 عشرات المواقع في غزةبعد قصف  سرايا القدس تعلن أن المقاومة تدرس توسيع دائرة الرد .1
الزررا  السسزيري لحريزل الد زاد  ،سزرايا القزدسأن  ،غزة ، من 27/10/2018 ،فلسطين أون اليننشرت 

وقالزت   اإلسالمي، أيدت اليوم السبت، أن المقاومل الفلسطينيل تزدرس توسزيع داةزر  الزرد يمزاع ونوعزاع  
"إن المقاومزل الفلسزطينيل تزدرس توسزيع داةزر  الزرد يمزاع ونوعزاع إرا اسزتمر  السرايا فزي تصزريح مقت:ز :
 سبنا، وليسلم السدو أن المقاومل داهة  لما هو أبسد" السدو ببطشه وعدوانه على ش

المتحزززدا باسزززم دزززيا ارحزززتالق اإلسزززراةيلي قزززاق إن الدزززيا ، أن 27/10/2018 ،48عـــرب وأ:زززافت 
مززن القطززا   صززارو اع  30فززي قطززا  غززة ، الليلززل الفاةتززل، فززي حززين أطلزز  نحززو  هززدفاع  80قصززن نحززو 
من قطزا   صارو اع  30حدا باسم الديا، فقد أطل  وبحس  بيان المت ات المحيطل سمر باتداه المست

صواريخ من ا بواسطل "القبل الحديديزل"، بينمزا سزقط اننزان فزي دا زق قطزا  غزة ،  10اعتراض  غة ، تم  
وأ:ززان البيززان أن طززاةرات ارحززتالق الحربيززل  أمززا بززاقي الصززواريخ فقززد سززقطت فززي منززاط  مفتوحززل 

طوابز   4لحريزل حمزاس، بين زا مبنزى يتزنلن مزن  هزدفاع  80قصفت،  الق سزاعات الليزق الفاةزت، نحزو 
يست دم يمقر لد اة األمزن السزام، وموقسزان مريةيزان إلنتزاس الوسزاةق القتاليزل المتطزور  فزي السطزاطر  

، و مسل مواقع عسيريل في  ان يونس ودير البلح وتق ةعتر ودباليا،   نيتساريم سابقاع سمر وموقع مست
 قتالي في  ان يونس، وموقع رصد في بيت رهيا وموقع للتدريبات، ومد ق نف  

مر  بين الساعل الساشر  من مساء أمزس وحتزى السادسزل مزن  11وعلم أن صافرات اإلنرار قد انطلقت 
 صباح اليوم السبت، في شاعار هنيغين وسديروت وأشيوق وحون أشيلون 

ا أصزززي  اننزززان سزززديروت فزززةن سزززبسل أشززز اه أصزززيبوا بزززال لع، بينمززز فزززي وبحسززز  طزززواقم اإلسزززسان
 بةصابات طفيفل نتيدل سقوط ما  الق الدري باتداه منطقل آمنل  الق انطال  صافرات اإلنرار 
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وعلززى صززلل، عقززد رةززيس أريززان الدززيا اإلسززراةيلي، غززادي آيةنيززوت، دلسززل تقيززيم للو:ززع مززع يبززار 
قطزا  غزة  المسؤولين في األد ة  األمنيل  وبسد وقت قصير صدرت تسليمات للمستوطنين في محيط 

 ش ه في مبنى مغل   500ش ه في منطقل مفتوحل أو أينر من  100بمنع تدمع أينر من 
سلسززلل غزززارات علزززى مواقزززع للمقاومزززل  مززن د ت زززا أيزززدت مصزززادر فلسززطينيل أن طيزززران ارحزززتالق شزززن  

باتدززاه  الصززارو يلوأيززدت إطززال  عشززرات القززراةن  الفلسززطينيل فززي منززاط  م تلفززل مززن قطززا  غززة  
 على غارات ارحتالق  ات المحيطل بقطا  غة  رداع ر سمالمست

لززم تسلززن أي ، أنززه ويززارت، نقززالع عززن مراسززلي ا وعززن ال27/10/2018 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةودززاء فززي 
د ل في قطا  غة  مسؤوليت ا عن إطال  الصواريخ، لين حريل الد اد اإلسالمي قالت فزي بيزان إن 

ي أمززام اسززتمرار قتززق األبريززاء بززدم بززارد مززن دانزز  ارحززتالق المقاومززل ر يميززن أن تقززن ميتوفززل األيززد
من تيرار اسزت دان المزدنيين، ليزن ارحزتالق لزم  وأ:ان البيان "لقد حررت المقاومل مراراع  اإلسراةيلي 

يحترم القوانين واألعران وواصق تالعبه بحيا  الناس في ظق حصار مستمر"، دون أن تسلن صراحل 
 واريخ مسؤوليت ا عن إطال  الص

أن المساعي المصريل للت دةل متواصلل ولزم تتوقزن  وقزاق السبت أما حريل حماس فنيدت فدر اليوم 
القيادي في الحريل سامي أبو ةهري إن الحريل لم تطل  من مصر وقن مساعي الت دةل، وينتي هرا 

 على ما أوردته وساةق إعالم إسراةيليل  التو:يح تسليقاع 
 

 رفع العلم الفلسطيني في تل أبيبويحتج على  1948لى فلسطينيي يعّول ع عباس": 48"عرب  .2
 ال مززززززيس يززززززومالفلسززززززطيني محمززززززود عبززززززاس،  السززززززلطل اعتززززززرض رةززززززيس: عمززززززر درشززززززل - 48عززززززر  

، علززى رفززع السلززم الفلسززطيني 1948 ،  ززالق لقاةززه مدموعززلع مززن الصززحفيين مززن فلسززطيني25/10/2018
، وفقززاع لمززا أبلزز  صززحفي 2018أغسززطس  ي ززل"، فززي آ / ززالق مظززاهر  تززق أبيزز  المناه:ززل لززز"قانون القوم

لما قاله الصحفي ن:اق حسنين، فةن عباس لم يتح ل م توديه  ووفقاع  " 48شارك في اللقاء موقع "عر  
أسةلل ولم يفتح حواراع مس م، إنما ايتفى بالقوق إن  على "المواطنين السر  في إسزراةيق التمسزك بالدنسزيل 

ن ززا، وأر  يسزسوا لالنتقززاق إلززى الدولززل الفلسزطينيل الستيززد "، وأردن عبززاس أن  الززدور اإلسزراةيليل التززي يحملو 
"هزام دززداع، ويدز  أن يتواصزق مزن  ززالق توحيزد الصزفون وال طزا  وعززدم  1948الزري يلسبزه فلسزطينيو 

 التشررم، ليصبح الح:ور السربي في الينيست قو  ر يست ان ب ا وصاحبل وةن نوعي له أهميل" 
"، "بسدم المبالغل أنناء ارحتدادزات، وأن 48، وفقاع لمصادر "عر  1948ه عباس لفلسطينيي يما تود

يتصززرفوا بسقالني ززل وأن يتدنبززوا تحززدي السززلطات اإلسززراةيليل لمدززرد التحززدي الززري ر يززؤتي بني ززل نمززار"  



 
 
 
 

 

 6 ص             4773 العدد:             10/27/2018 السبت التاريخ:  

                                    

دززا علززى وتسززاءق عبززاس  ززالق اللقززاء "مززا حادززل رفززع السلززم الفلسززطيني أننززاء مظززاهر  تززق أبيزز  احتدا
 قانون القوميل؟" 

والتقى عباس، ال ميس، في مبادرٍ  لم يسرن أصزل ا وفصزل ا، إر بسزد تقزهي طويزق، مدموعزلع عر فزت 
" أن  مزن رتز  ل زره الةيزار  هزو مالزك 48نفس ا بنن ا مدموعل صحفيين من الدا ق، علم موقزع "عزر  

قززام بدمززع أرقززاٍم لصززحفي ين  موقززع محلززي فززي منطقززل المنلززا الدنززوبي، هززو ريززاض حززاس يحيززى، الززري
وقززاق ريززاض حززاس يحيززى لززز"عر   ودعززوت م بززز"صور  ش صززيل"، لززز"لقاء تدززاري اقتصززادي" مززع عبززاس 

" إن  الد ززل التززي سززاعدت علززى ترتيزز  هززره الةيززار  مززن الدانزز  الفلسززطيني، هززي نقيزز  الصززحفيين 48
ار أبو بير   الفلسطينيين، نص 

المدتمع اإلسراةيلي في السلطل الفلسطيني ل، محمد المزدني،  من د ته، نفى رةيس لدنل "التواصق" مع
 أي  عالقل له بتنظيم هرا اللقاء أو إن يان قد شارك فيه 

" ارتصاق بنقيز  الصزحفيين الفلسزطينيين للحصزوق علزى رد ، 48ولم تفلح يافل محاورت موقع "عر  
 نل، على يافل التود ات في حين لم يد  الناط  بلسان الرةاسل الفلسطينيل، نبيق أبو ردي

 26/10/2018 ،48عرب 
 

 قترح استئناف عملية السالمتُعمان  ةسلطن :لـ"الحياة" فلسطينيةمصادر  .3
 ، إن سززلطان عامززان اقتززرح علززى الدززانبين"الحيززا "قالززت مصززادر فلسززطينيل لززز: محمززد يززونس -رام هللا 

دان  الفلسطيني أبلغه بننه ر يرى أي استةنان عمليل السالم المتوقفل، لين ال الفلسطيني واإلسراةيلي
الدانزز  الفلسززطيني يرحزز  "  وأ:ززافت: "إسززراةيق"فرصززل لززرلك فززي ظززق الحيومززل اليمينيززل الحاليززل فززي 

بزززني د زززد عربزززي أو دولزززي إلحيزززاء عمليزززل السزززالم، لينزززه ر يزززرى فرصزززل لتحقيززز  مزززا لزززم يسزززتطع فسلزززه 
ا وقبله وبسده، وما لم يتمين الفرنسيون وغيرهم األميرييون في ع د إدار  )الرةيس الساب  باراك( أوبام

حقت تحت الدرافات والمستوطنات   "من األوروبيين أو السر  من فسله في عمليل سالم سا
 27/10/2018 الحياة، لندن،

 
 : السفير األمريكي يتصرف كمستوطن"الفلسطينية لخارجيةا" .4

األمرييززي ديفيززد فريززدمان، لززدى ارحززتالق  دانززت وةار  ال ارديززل الفلسززطينيل مواقززن السززفير :مسززاويالززل 
أننزززاء م اطبتزززه القزززاد  الي زززود األمزززريييين فزززي "تزززق أبيززز "، وتفزززا ره بننزززه  فزززي اإلسزززراةيلي، التزززي يررهزززا

وأيدت الوةار  في بيان، أن فريدمان يواصزق انتمزاءه وانحيزاةه  "مدافع يميني غير مسترر عن إسراةيق" 
رحزززتالق، واليمزززين المتطزززرن فزززي "إسزززراةيق"، ويتصزززرن علزززى األعمزززى للمسزززتوطنين، وارسزززتيطان، وا
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نه مستوطن يت زر مواقزن حةبيزل وش صزيل، ويصزرح ب زا، متناسزياع عزن قصزد أنزه سزفير، وأنزه أأساس 
سفير الوريات المتحد ، يما يواصق تبني رراةع اليمزين الحزايم فزي "إسزراةيق" برةاسزل بنيزامين نتنيزاهو، 

 في المدارت يافل  ويرفع شساراته، ويتبنى مواقفه
 27/10/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 المجلس المركزي الفلسطيني ينهي ترتيبات اجتماعه القادم .5

باتزززت التح:زززيرات لسقزززد دلسزززل المدلزززس المريزززةي الفلسزززطيني المقزززرر  يزززومي األحزززد وارننزززين، والتزززي  غزززة :
، دزاهة  "إسزراةيق"قيات الموقسل مزع ستناقا دملل من الملفات الم مل، في مقدمت ا تنفير قرارات وقن ارتفا

، مع بدء وصوق األع:اء من ال ارس ومن قطا  غة ، حيا تم:ي حريل فزتح التزي تتزةعم منظمزل تماماع 
 قراطيل و التحرير في طري  عقد اردتما ، بالرغم من غيا  فصيلين م مين هما الدب تان الشسبيل والديم

 26/10/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 األردن في كارثة غرق األطفال ومرافقيهم تعزي يةلسطينفالسلطة ال .6
فزي فلسزطين التاري يزل،  عبر الفلسطينيون، قيزادات وشزسباع : برهوم درايسي - الناصر  ،القدس المحتلل

عززن حززةن م وألم ززم، علززى يارنززل غززر  األطفززاق ومززرافقي م، دززراء األحززواق الدويززل فززي منطقززل البحززر 
 إلزىالزرةيس الفلسزطيني محمزود عبزاس، الزري أرسزق بتساةيزه الحزار   الميت  ويان في مقدمزل المسزةين،

وأعززر  وةيززر ال ارديززل ريززاض المززاليي، عززن تساةيززه الحززار  للممليززل األردنيززل   عبززد هللا النززاني الملززك
   وحيومل وشسباع  ال اشميل الشقيقل ملياع 

ت التواصززق، التززي عززن آلم ززا وتساةي ززا، مززن  ززالق منشززورات فززي شززبيا 48عبززرت قيززادات فلسززطينيي و 
 طغت علي ا أمس، آرن المنشورات من ناشطين والدم ور الواسع، الري يسةي أهالي ال:حايا  

 27/10/2018 ،الغد، عّمان
 

 حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين ُعمان واإلمارات وقطر .7
سياسزززيين وريا:زززيين  الدمسزززل، ةيززارات مسزززؤولينل زززا دانزززت حريززل حمزززاس، فزززي بيززان  :األنا:زززوقويالززل 

تسقيباع على ةيار  رةيس الوةراء اإلسراةيلي بنيامين نتنياهو، سلطنل عمزان، ووةيزر  ، إسراةيليين دورع عربيل
ودانت  النقافل والريا:ل، ميري ريغين، اإلمارات، ومشاريل فري  إسراةيلي في بطولل ريا:يل في قطر 

ي عامزززان، لمزززا لزززه مزززن تزززداعيات  طيزززر  علزززى شزززسبنا الحريزززل "لقزززاء رأس اإلدزززرام الصززز يوني نتنيزززاهو، فززز
سززناده  الفلسززطيني وق:ززيته السادلززل"  ودعززا البيززان الززدوق السربيززل إلززى :ززرور  دعززم الشززس  الفلسززطيني وا 
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وشزددت علزى موقف زا الزرافض   "إسزراةيق"وتسةية صموده على أر:ه، واستمرار سياسل المقاطسزل وعزةق 
مسززتويات يافززلم "لمززا لززرلك مززن تززداعيات  طيززر  علززى الشززس  ليززق أشززياق التطبيززع مززع تززق أبيزز  علززى ال

 الفلسطيني وحقوقه التاري يل في أر:ه ووطنه، وعلى وحد  وتماسك األمل وشسوب ا" 
 27/10/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "الشعبية": استضافة قطر واإلمارات لصهاينة مشاركة في جريمة التطبيع .8

ر فلسطين است:افل قطزر واإلمزارات ريا:زيين صز اينل، مشزدد  علزى استنيرت الدب ل الشسبيل لتحري :غة 
وقالززت الدب ززل فززي بيززاٍن ل ززا، يززوم الدمسززل:  أن رلززك مشززاريل فززي دريمززل التطبيززع وتةييززن للززوعي السربززي 

علززى أرا:ززيه، واسززتقباق إمززار  أبززوظبي لمززا ياسززمى وةيززر  الريا:ززل  صزز يونياع  ريا:ززياع  "است:ززافل قطززر فريقززاع 
ن علزززى رأس وفزززد ريا:زززي  يانزززل وا:زززحل وصزززريحل لزززدماء شزززسبنا الفلسزززطيني وأمتنزززا يزززريد والنقافزززل ميزززري

وعزززد ت الدب زززل "تصزززاعد وتيزززر  التطبيزززع ال ليدزززي مزززع الييزززان  السربيزززل، ومحاولزززل لتةييزززن الزززوعي السربزززي" 
الص يوني في ظق ال دوم األمرييي الص يوني على منطقتنا السربيل و صوصاع علزى الق:زيل الفلسزطينيل 

وأشزادت الدب زل  صزوق هزره السالقزات إلزى عالقزات اسزتراتيديل، طسنزل غزادر  فزي  اصزر  أمتنزا السربيزل" وو 
بالمواقن المبدةيزل للسديزد مزن الد زود الداريزل فزي اليويزت ومزن بسزض الشزبا  القطزري الراف:زين للتطبيزع، 

 تطبيع  داعيل إلى :رور  تطويرها وتسةيةها لتشمق دميع بلدان ال ليج تصدياع لسرطان ال
 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دودين: قانون "منع الزيارات" لن يضغط علينا بملف الجنود األسرىموسى  .9

أيد موسى دودين ع:و الميت  السياسزي لحريزل حمزاس أن قزانون منزع الةيزارات عزن أسزرى  :رام هللا
وقاق  مفقودين في قطا  غة  حريته لن يس م في تشييق حالل :غط علينا بما ي ه ملن الدنود ال

دق علززى يززقززانون الدوديززن فززي تصززريح وصززق "المريززة الفلسززطيني لاعززالم"، مسززاء الدمسززل: إن رلززك 
شززسبنا وأسززرانا، مؤيززداع أن أقصززر الطززر  لحززق  مززدى فاشززيل ارحززتالق ومحاورتززه شززرعنل دراةمززه بحزز   

 ومل ق:يل الدنود المفقودين هو استدابل حيومل ارحتالق لمطال  المقا
 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها .11

رغم قتززق بززالأيززدت حريززل حمززاس، أن مسززيرات السززود  ويسززر الحصززار مسززتمر  ور ترادززع عن ززا  :غززة 
رهززا   لسززيا بحريززل ، مشززدد  علززى أن الشززس  الفلسززطيني يتسززلح بسدالززل ق:ززيته وحقززه فززي اارحززتالقوا 
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وعززدا النززاط  باسززم حريززل حمززاس فززوةي برهززوم، أن مسززيرات السززود  تسزز م فززي الحفززاظ علززى  ويرامززل 
 ،ووده برهوم الوحد  والة م الشسبي اليبير حتى تحقي  أهداف ا وعلى رأس ا إن اء حصار قطا  غة  
رادت زا وبزة م عطاة زا  في تصريح صحفي، التحيل إلى دماهير غة  الصزامد  التزي دسزدت بوحزدت ا وا 

صرارها على المشاريل في مسيرات السود  رغم يق دراةم  لى الش داء الرين ارحتالقوت:حيات ا وا  ، وا 
 ارتقوا على مدار تاريخ الشس  الفلسطيني الطويق وهم يدافسون عن نوابت ونرى هرا الوطن 

 26/10/2018 ،فلسطين أون الين
 

 : مسيرات العودة لن تتوقف"الشعبية" .11
، الدمسززل، اسززتمرار مسززيرات السززود  اليبززرى التززي ت ززدن لتحريززر فلسززطين يززدت الدب ززل الشززسبيلأ: غززة 

تود ززت الدب ززل بتحيززل اإلدززالق واإليبززار و   1948إلززى يسززر الحصززار والسززود  لمرا:ززي المحتلززل عززام 
إلزززى الشززز داء الزززرين ارتقزززوا فزززي دمسزززل "غزززة  صزززامد  ولزززن تريزززع" ورووا بزززدماة م الطزززاهر  تزززرا  وطننزززا 

ق فل سطين، متمنيل الشفاء السادق للدرحى، مؤيزد  أن يزق قطزر  دم تنزةن مزن شز يد أو دزريح سزتتحو 
 إلى نار تحر  هرا السدو المدرم وأعوانه وأرنا  التطبيع 

وأيدت الدب ل أن الدماهير الشسبيل الحاشد  يزوم الدمسزل ود زت رسزالل قويزلم أنزه ر ترادزع ور وقزن 
ن اء مسانا  شسبنا فزي القطزا  علزى طريز  تطزوير للمسير  إر بسد تحقي  أهداف  ا في يسر الحصار وا 

 هره المحطل الن:اليل إلى انتفا:ل شسبيل عارمل يمتد ل يب ا وغ:زب ا إلزى عمزوم األرا:زي المحتلزل 
ودعت الدب ل دماهير شسبنا في الوطن والشزتات إلزى المشزاريل الفاعلزل فزي فساليزات الدمسزل القادمزل 

د المشؤوم"، تةامناع مع ريرى وعد بلفور المشؤوم، مزن أدزق توديزه رسزاةق غا:زبل "شسبنا سيسقط الوع
وهادر  أن شسبنا لن يغفر ولن ينسى، وسيظق متمسياع بحقوقه ونوابته وفي مقاومته حتى إسقاط نتاةج 

 هرا الوعد ودحر الييان الص يوني الغاص   
 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"و وساطة "حزب هللا" لتثبيت وقف النار  المية ومية: فشل .12

التوصزق إلي زا منزر ليزق أوق  أينر من اتفا  على وقن النار بزين حريتزي فزتح وأنصزار هللا تزم   :بيروت
مززن أمززس وحتزززى بسززد ظ ززر أمزززس، فززي م ززيم الميزززل وميززل لالدةززين الفلسزززطينيين، إر أن مسظم ززا لزززم 

رشزززتبايات المتواصززلل التزززي مزززا لبنززت أن تحولزززت متقطسزززل بززين الطزززرفين المسزززلحين فزززي يصززمد أمزززام ا
لفتح وواحد من  2قتلى،  3الم يم المرعور ومحيطه اللبناني القل   وأدت هره ارشتبايات إلى سقوط 
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وأصي  عنصران من الديا اللبناني بدروح علمزاع أن الدزيا لزم يتزد ق فزي ارشزتبايات  ،أنصار هللا
 قن على مدا ق الم يم وليس في نقاط متقدمل وهو ي

أيززام علززى وقف ززا أوق مززر ، سززدلت  10وارتصززارت مززن أدززق لدززم هززره ارشززتبايات التززي انززدلست بسززد 
مستوى غير مسبو  من التد الت، بدءاع برةيس الدم وريل اللبنانيل ميشاق عزون، الزري تلقزى اتصزارع 

س إسماعيق هنيل، واتصق برةيس المدلس النيزابي نبيزه هاتفياع من رةيس الميت  السياسي لحريل حما
وعبزززر هنيزززل فزززي بيزززان  بزززري، وتزززد ق حزززة  هللا مزززن  زززالق است:زززافل ادتمزززا  للطزززرفين المتصزززادمين 

 صادر عنه بسد ارتصاق بسون عن "حره الفلسطينيين في لبنان، علزى السالقزل األ ويزل الفلسزطينيل
"أمززن لبنززان أولويززل فلسززطينيل وهززو مززا تردمززه الفلسززطينيون اللبنانيززل، و:ززرور  تطويرهززا"، مؤيززداع أن  -

عملياع من  الق تحييد م يمات م عن األحداا الداريل في المنطقزل، وعزدم السزماح بزنن تيزون منطلقزاع 
وشززدد علززى أن "أمززن الم يمززات ودوارهززا يحظززى بتوافزز  فلسززطيني"،  ألي عمززق ي:ززر بلبنززان وأمنززه" 

فزي م زيم الميزل وميزل يدز  أن يتوقزن بنسزر  وقزت، وهزو ر ي زدم واتف  الدانبان على "أن ما يدزري 
 الق:يل الفلسطينيل" 

وقاق مصدر قيادي فلسزطيني مطلزع لزز"الحيا " إن هنيزل أبلز  عزون مزا مسنزاه "أننزا لزم نستزد علزى موافقزل 
لبنان على تغلي  طرن في الم يمات على حسا  أطران أ زرى"  وقزاق المصزدر: "إن تزد ق حزة  

مززرده إلززى أن ر مصززلحل للحززة   ،رغززم  الفززه مززع األمززين السززام ألنصززار هللا دمززاق سززليمانعلززى  ،هللا
ات القززرن الما:ززي ويمززد مسززلحيه يفزي انيسززار هززرا الطززرن الفلسززطيني الززري يرعززاه منززر مززا قبززق تسززسين

 بالروات  وغيرها" 
أمزن الم زيم وأعر  المصزدر الفلسزطيني عزن اعتقزاده بزنن "م مزا حصزق مزن اتفاقزات لوقزن النزار فزةن 

سيبقى علزى فوهزل بريزان، فسزليمان غيزر قزادر علزى السزيطر  علزى م زيم الميزل وميزل والمسالدزل تيزون 
ب روده من الم يم، وقد ييون األمر باستبساده عن األمانل السامل ألنصزار هللا واسزتبداق ناةبزه مزاهر 

مصزدر إلزى أن الحزة  سزب  عويد الري ين  به حة  هللا ويستبره ش صاع أينر عقالنيل به"  ويشزير ال
أن طلزز  مززن سززليمان تسززليم مطلززو  إلززى الدززيا اللبنززاني، إر أن هززرا المطلززو  ودززد مشززنوقاع وادعززى 

 سليمان أنه انتحر وسلمه ميتاع إلى السلطات اللبنانيل 
ويان ادتما  موسع است:افه مقر المدلس السياسي لحة  هللا في :احيل بيروت الدنوبيل لوفدين من 

ار هللا بةشران مسؤوق السالقات الفلسطينيل في الحة  حسن ح  هللا وح:ور مساونه الشيخ فتح وأنص
عطززاح حمززود ومسززؤوق منطقززل صززيدا الشززيخ ةيززد :ززاهر، وح:ززر عززن فززتح أمززين سززر منظمززل التحريززر 
وحريل فتح في لبنان اللواء فتحي أبو السردات، وقاةد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللزواء صزبحي أبزو 
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ر ، واللواء منرر حمة ، واللزواء منيزر المقزدح، واللزواء حسزين فيزاض والسميزدان مزاهر شزبايطل وناصزر ع
 أسسد  وعن أنصار هللا ح:ر عويد ومسؤوق السالقات السياسيل إبراهيم الدشي، وأحمد  ليق 

ةالزل المظزاهر المسز لحل وأعلن حة  هللا عن التوصزق إلزى اتفزا  يق:زي بزز"تنبيت وقزن إطزال  النزار وا 
فززوراع، وتنييززد ارلتززةام ببنززود ورقززل السمززق الفلسززطيني المشززترك القا:ززيل بتسززليم أي مطلززو  أو مززت م أو 
م ق بنمن الم يمات إلى األد ة  األمنيل اللبنانيل ورفع الغطزاء عزن م، والسمزق علزى إعزاد  الحيزا  فزي 

ى منزاةل م وأرةاق زم  ودزرى م يم الميل وميل إلزى طبيست زا فزي شزيق تزدريدي تم يزداع لسزود  األهزالي إلز
 ارتفا  على آليل تنفيريل للبنود بين الحريتين" 

وأيزد حز  هللا حصزوق "التوافز  علزى تنبيزت اتفزا  وقززن إطزال  النزار فزي م زيم الميزل وميزل"، عار:ززاع 
التوصززق إلي ززا"، مشززدداع علززى :ززرور  "تسززليم الفززاعلين أو ممززن يشززتبه ب ززم إلززى الدولززل  البنززود التززي تززم  

انيززل تنييزززداع لاللتزززةام بمينزززا  السمززق المشزززترك الزززري وقزززع مزززن قبززق دميزززع الفصزززاةق الفلسزززطينيل فزززي اللبن
وأمق ح  هللا بز"أن تيون هناك مرحلزل دديزد  فزي م زيم الميزل وميزل وسزاةر الم يمزات"، منب زاع  لبنان" 

 ممزززن "يصزززطادون بالمززززاء السيزززر ويحززززاولون ت ريززز  السزززيا بالم يمززززات إلسزززقاط حزززز  السزززود  وعلززززى
 الفلسطينيين أن يسوا بشيق ديد األ طار التي تواد نا" 

وشزززير أبزززو السزززردات بسزززد اردتمزززا  حزززة  هللا علزززى است:زززافل اللقزززاء مستبزززراع أن "أهلنزززا فزززي الم يمزززات 
والدوار هم من يتحملون النتاةج المدمر  وهرا الدم الفلسطيني الري يزرا  فزي غيزر موقسزه، ونتمنزى أن 

وحزد السزدو اإلسزراةيلي"  وشزدد علزى التزةام فزتح بزز"تنبيت وقزن إطزال  النزار يرا  في مواد ل عدونا األ
حقناع للدماء وسح  المسلحين من الشوار  وعزود  األمزور إلزى طبيست زا فزي شزيق تزدريدي، ألننزا نسلزم 
أن هناك ش داء سقطوا ودرحى والواقع المودود هو واقع انفساق، واألمر يحتاس إلى د ود م:زاعفل، 

حقززو  النززاس يدزز  تنبيززت السمززق بالونيقززل التززي وقسززت برعايززل الززرةيس بززري، وهززرا اللقززاء وحتززى نحفززظ 
 اليوم ب:مانل حة  هللا، ونحن نريد رعايل و:مانل" 

وأيززد عويززد، بسززد اردتمززا  ارلتززةام بززز"وقن إطززال  النززار وسززح  المسززلحين مززن الشززوار  تززدريداع حتززى 
وعلمززاء صززيدا الززرين سززاهموا فززي ال طززو  اإليدابيززل  تسززود الحيززا  إلززى طبيست ززا"  يمززا شززير "يززق نززوا 

 لوقن إطال  النار في اردتما  الري عقد في مقر حريل أمق في حار  صيدا" 
وفيمززا انتقززق وفززد فززتح إلززى السززفار  الفلسززطينيل فززي بيززروت لمتابسززل اردتماعززات، تدززدد إطززال  النززار 

شزتبايات إن شزقي  قتيزق مزن آق عيسزى والقراةن في الم يم  وقاق مصدر فلسزطيني متزابع لمسزار ار
الززري سززقط فززي ارشززتباك األوق لززم يسدبززه التوصززق إلززى وقززن للنززار مززن دون محاسززبل فززنطل  قريفززل 

 صارو يل ورد عليه أنصار هللا 
 27/10/2018 ،الحياة، لندن
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 قيادات رفيعة من حماس تلتقي السفير التركي في بيروت .13

يل حماس ورةزيس ميتز  السالقزات السربيزل واإلسزالميل فزي التقى ع:و الميت  السياسي لحر  :بيروت
 الحريززل عززةت الرشزز ، السززفير التريززي فززي بيززروت "حاقززان تشززاييق" ورلززك بميتزز  الحريززل فززي بيززروت 
وح:ززر اللقززاء إلززى دانزز  القيززادي الرشزز ، ممنززق الحريززل فززي لبنززان علززي بريززل، ومسززؤوق السالقززات 

 ميل عبد المديد السوض السياسيل ةياد حسن ومسؤوق السالقات اإلعال
وبحا الدانبان السالقات النناةيل وآ ر تطورات الق:يل الفلسطينيل و صوصزاع تزداعيات صزفقل القزرن 

  2006األمريييل على الق:يل الفلسطينيل والحصار المفروض على قطا  غة  منر عام 
يته السادلززل ورف:زز ا ونمززن الرشزز  دور ترييززا رةيسززاع وحيومززلع وشززسباع فززي دعززم شززسبنا الفلسززطيني وق:زز

 لصفقل القرن األمريييل، و صوصاع ت ويد القدس والمسدد األقصى المبارك 
بدوره، ددد السفير التريي حاقان تشاييق دعم بزالده للق:زيل الفلسزطينيل ولحقزو  الشزس  الفلسزطيني، 

يزز  أهززدان مؤيززدا أهميززل إن ززاء ارنقسززام وتسةيززة الوحززد  الوطنيززل لمواد ززل التحززديات والسمززق علززى تحق
 الشس  الفلسطيني في التحرير والسود  وارستقالق 

 26/10/2018 ،فلسطين أون الين
 

 "عقد "مؤتمر شعبي" لمواجهة "التفرد واإلقصاء والعقوباتتقوى سياسية وشعبية ونقابية غزة:  .14
 بزرام هللا، قزررت قزوى الفلسزطيني المريزةيالمدلزس فزي إطزار تحريزات المسار:زين لسقزد ادتمزا   غة :

سياسززيل وشززسبيل وتدمسززات نقابيززل ومدتمسيززل فززي قطززا  غززة  عقززد "مززؤتمر شززسبي" لمواد ززل مززا وصززفه 
وداء في بيان للمنظمين: "ادتما  المدلس  بيان صادر عن تلك األطر "التفرد واإلقصاء والسقوبات" 

لتيزريس  المريةي في ظزق رفزض غالبيزل القزوى الرةيسزيل فزي السزاحل الفلسزطينيل، يمنزق منسطفزاع  طيزراع 
 ارنقسام وارنفصاق السياسي والدغرافي" 

وأعلنززت اللدنززل التح:ززيريل للمززؤتمر الززري سززيسقد فززي غززة ، أن ززا ستحشززد نحززو ألززن ش صززيل وطنيززل مززن 
مززن اليلمززات التززي تسبززر عززن إدمززا   ن بززل المدتمززع الفلسززطيني لح:ززور المززؤتمر، الززري يت:ززمن عززدداع 

لسيطر  المطلقل للرةيس عباس على المؤسسات الفلسطينيل سياسي ومدتمسي واسع لز"رفض حالل التفرد وا
قصاةه للقيادات والفصزاةق الفلسزطينيل"  واعتبزرت اللدنزل أن رفزض السزلطل والقيزاد   وتفرده في المنظمل وا 

المتنفر  والم يمنل على منظمل التحرير، للمبادرات الوطنيزل ال ادفزل رسزتساد  الوحزد  والمصزالحل "مؤشزر 
 ي  لتمرير م ططات وصفقات تآمريل تمس دوهر الق:يل الفلسطينيل"  طير يم د الطر 

 26/10/2018 ،القدس العربي، لندن
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 في الشرق األوسط مع السلطان قابوس السالمعملية لبحث  في مسقطنتنياهو  .15

  " من سلطنل عامانإسراةيق"أصدر ميت  رةيس الوةراء اإلسراةيلي بيانا أعلن فيه عود  نتنياهو إلى 
ه دعو  إلى رةيس الوةراء نتنياهو وةودته للقيام ب ره الةيار  في وقاق  البيان إن السلطان قابوس ود 

نتنياهو، هي الةيار  األولى الرسميل له ةيار  وأ:ان أن   تام اتصارت مطولل بين البلدين 
ملموسل في ةيار  تشيق  طو  الوتابع أن   "إسراةيق"للسلطنل، التي ر تربط ا عالقات دبلوماسيل مع 

إطار تنفير سياسل رةيس الوةراء التي تسسى لتسةية السالقات اإلسراةيليل مع دوق المنطقل من  الق 
 إبراة ال برات اإلسراةيليل في مدارت األمن والتينولوديا وارقتصاد 

شارك في الةيار  يق من رةيس الموساد يوسي يوهين، ومستشار رةيس الوةراء لشؤون األمن قد و 
ي، ورةيس هيةل األمن القومي ماةير بن شبات، والمدير السام لوةار  ال ارديل يوفاق روتيم، القوم

 ورةيس ديوان رةيس الوةراء يؤان هوروفيتس، والسيرتير السسيري لرةيس الوةراء السميد أفي بلوت 
تناولت سبق  داء فيه أن المحادنات مشترياع  بياناع يانا قد أصدرا ن يالطرففيما تددر اإلشار  إلى أن 

دفع عمليل السالم في الشر  األوسط، وأن ما بحنا عددا من الق:ايا رات ارهتمام المشترك، التي 
 ت دن إلى تحقي  السالم وارستقرار في المنطقل 

 27/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يف تهبط في أبو ظبيجميري ري الوزيرة اإلسرائيلية .16
قررت    حيا يانتين، الدمسل، إلى أبو ظبيدسراةيليل، ميري ريوصلت وةير  النقافل والريا:ل اإل

، إنر قرار ارتحاد السالمي للدودو إعاد  المباريات إلى اإلسراةيلي ارن:مام إلى الوفد الريا:ي
 اإلمارات، في أعقا  موافقل أبو ظبي على ارعتران بالسلم اإلسراةيلي والرموة اإلسراةيليل 

 26/10/2018، 48عرب 
 

 تنشر معلومات عن محاولة لخطف جندي في القطاع "سرائيلإ" .17
في وقت أن ى فيه الديا اإلسراةيلي تدريبات على مواد ل  طر ا تطان قار  عسيري  تق أبي :

است دفت  طن " على حدود غة  أن عمليل إسراةيليل، أيدت مصادر عسيريل  مقابق شواطئ غة 
ا إلطال  سراح األسرى من السدون، ويادت تندح لور دندي إسراةيلي إلى القطا ، في سبيق ابتةاةن

  "إطال  الرصاه علي م وشق حريت م
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ومع أن الناط  بلسان الديا اإلسراةيلي رفض اعتبارها محاولل  طن، فةن المصادر السسيريل 
سنوات، يريةون نشاط م على  طن مةيد من  7الفلسطينيين، منر صفقل شاليط قبق "قالت إن 

ةيليين بغرض التوصق إلى صفقل دديد   ويان الحادا على الحدود مع غة  محاولل الدنود اإلسرا
شاباع فلسطينياع السياس الحدودي بدرأ  وا:حل، ومس م بسض األسلحل  25 طن بامتياة، إر اقتحم 

البي:اء، واستطاعوا التقدم باتداه أحد المواقع السسيريل، مستغلين ينافل الد ان في الميان، واقتربوا 
(، وندحوا في الوصوق 13دنود من اليوماندوة البحري )الدوريل  3ن )تلل رمليل( يتمرية علي ا م

  "إلى أحد الدنود، األمر الري دعا الدنود إلطال  النار على الشبان
 27/10/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 .. مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش اإلسرائيليكوخافيأفيف  .18

دور ليبرمان، أنه ينوي تسيين ناة  رةيس أريان الديا اإلسراةيلي، دإلسراةيلي، أفيأعلن وةير األمن ا
ا ل يةل أريان الديا،  لفا لغادي آيةنيوت، الري تشارن  54اللواء أفين يو افي ) عاما(، رةيسع
ومن المفروض أن تتم ترقيل يو افي إلى رتبل فري ، ويتطل  ترشحه موافقل  وريته على ارنت اء 

را تمت الموافقل، سيبدأ م ام منصبه الدديد في  لدنل التسيينات ورةيس الحيومل، بنيامين نتنياهو  وا 
 األوق من يانون الناني/ يناير المقبق 

يرير أن يو افي بدأ  دمته السسيريل في وحد  المظليين، وهي إحدى وحدات الن بل في الديا 
وقاد  تم تسينه في ن ايل المطان قاةدا ل ره الوحد  اإلسراةيلي، وتدر س في دميع مناصب ا اإلداريل، لي

يو افي ما يسمى بز"فرقل غة " التابسل لديا ارحتالق اإلسراةيلي، و"لواء الشماق"، ورأس شسبل 
وشارك في قمع ارحتالق اإلسراةيلي  ارست بارات السسيريل، ووحد  السمليات في الديا اإلسراةيلي 

، 2006 والنانيل عام 1982ولى والنانيل، باإل:افل إلى حر  لبنان األولى لالنتفا:تين الفلسطينيتين األ
  2014و 2011و 2008على قطا  غة  في األعوام  "إسراةيق"وشارك في الحرو  السدوانيل التي شنت ا 

 26/10/2018، 48عرب 
 

 بالك كيوب" اإلسرائيلية: عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية  " .19
اإلسراةيليل ال اصل، "بالك ييو "، مسؤولين في إدار  الرةيس األميريي  تسقبت شريل التدسس 

الساب ، باراك أوباما، ب دن التوصق إلى البنوك التي أودعت في ا أموار تابسل إليران من أدق السسي 
إلى مصادرت ا، بارستناد إلى قرارات محايم أميرييل تدر م إيران من  الق تحميل ا المسؤوليل عن 

 ، ونفرت ا حريتي حماس والد اد اإلسالمي 1967حتلل عام منافرت في األرا:ي الفلسطينيل ال هدمات



 
 
 
 

 

 15 ص             4773 العدد:             10/27/2018 السبت التاريخ:  

                                    

يي، دونالد يمقربين من الرةيس األمر أن صحيفتا "أوبةرفر" البريطانيل و"نيويورير" األميرييل  ريرتو 
وباما ترام ، استندروا  دمات "بالك ييو " يي تقوم بحملل تدسس :د مسؤولين يبار في إدار  أ

 السابقل، في محاولل إللغاء ارتفا  النووي 
 

 مقر "بالك كيوب" في تل أبيب
تصن "هآرتس" ميات  "بالك ييو " بنن ا مودود  في الطاب  األعلى لبرس في وسط تق أبي ، ويتم 
الد وق إلى الميات  عبر با  أسود يبير، والد وق إلى هره الميات  يتم بواسطل بصمل إصبع 

املون سابقون في هره الشريل إن األمور في ا تدري بشيق مشابه لد اة است بارات فقط  وقاق ع
 سري، إر تقت:ي حادل الشريل ألداء ي را، وأي:ا من أدق الترويج لصورت ا يد اة است بارات 

، على أيدي آفي يونس ودان ةورر، اللرين تسرحا من أد ة  2010وتنسست هره الشريل، في السام 
راةيليل  ووفقا للصحيفل، فةن ميت  ةورر، مدير عام الشريل، مليء بةدادات الويسيي است بارات إس

نما ال دن هو تشبي ه بغرفل ال:يافل في مقر  واليونياك الفا ر ددا، لين هرا ليس أمرا عفويا، وا 
"في بالك ييو  يسسون إلى منح الةباةن شسورا  حيا أن م الموساد، عند مد ق تق أبي  الشمالي 

  اه، وألي هدن"   م يحصلون على موسادبنن
 

 أهداف تجسس "بالك كيوب"
استغلت "بالك ييو " تسديالت تشريسيل أقرها اليونغرس من أدق الوصوق إلى أمواق إيران في بنوك 

ييل  إحدى هره الحارت تتسل  بسمليل تفديريل نفرها ناشط في الد اد اإلسالمي، فدر سيارته يأمر 
  1995أبريق  د اإلسراةيليين قر  مستوطنل في قطا  غة ، في التاسع من نيسان/بحافلل مليةل بالدنو 

في عمليل تفدير حافلل في القدس وتبنت حريل حماس المسؤوليل عن ا  يرلك رفست يما هو الحاق 
، وق:ت محايم أميرييل 1983عاةالت دنود أميرييين قتلوا في تفدير مقر المارينة في بيروت، عام 

 رات الدوررات يتسويض للساةالت ياران ملبنن تدفع إي
 26/10/2018، 48عرب 

 
 الضفة والقطاعفي  "والجدار العودة اتمسير "ة شهداء برصاص االحتالل في بعس .21

غززة  قطززا  وةار  الصززحل الفلسززطينيل ب ، أنغززة ، مززن 27/10/2018 ،المركــز الفلســطيني لإلعــالمنشززر 
 شززززر  البززززريج وسززززط قطززززا  غززززة  أمززززس الدمسززززلبدززززراح أصززززي  ب ززززا  أعلنززززت استشزززز اد شززززا  متززززننراع 

 ،  الق فساليات مسير  السود  26/10/2018
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مزن مسزير  السزود  اليبزرى بسنزوان "غزة  صزامد   31 وبارتقاء الش يد عقق يرتفع عدد شز داء الدمسزل الزز
صابل أينر من  6ولن تريع" لز   آ رين  250ش داء أحدهم بانفدار دا لي، وا 

أعزززداد المشزززاريين فزززي  واقزززد ر  ي مسزززيرات السزززود منظمززز، أن 26/10/2018 ،48عـــرب وأ:زززان موقزززع 
بسشزرين ألفزاع، بزدأت قزام عزدد مزن م بةشزساق اإلطزارات  26/10/2018يزوم الدمسزل غة   قطا  مظاهرات 

 المطاطيل لت:ليق قناصل ارحتالق 
حززززي وفزززي رام هللا، نقلززززت ويالزززل "وفززززا" عزززن مصززززادر محلي زززل أن قززززوات ارحزززتالق أطلقززززت الرصزززاه ال

واألعير  "المطاطيل"، وقنابزق الصزوت والغزاة المسزيق للزدمو  بينافزل صزو  الفلسزطينيين الزرين  ردزوا 
فززززي مسززززير  سززززلميل عقزززز  صززززال  الدمسززززل فززززي المةرعززززل الغربيززززل، مززززا أدى إلززززى إصززززابل نمانيززززل مززززن م 
 بالرصزاه الحزي، نقلزوا إنرهزا إلززى المستشزفى ارستشزاري فزي :ززاحيل الريحزان القريبزل، حيزا وصززفت

 دروح اننين من م بال طير ، استش د أحدهما رحقاع، فيما أصي  عدد آ ر بحارت ا تنا  
 

 جسيمة بمستشفى فلسطيني شمال قطاع غزة غارات إسرائيلية تلحق أضراراً  .21
األنا:ززوق: ألحقززت غززار  إسززراةيليل اسززت دفت شززمالي قطززا  غززة ، فززي وقززت مبيززر مززن فدززر السززبت، 

وقززاق المتحززدا باسززم الززوةار ،  ات الحيوميززل القريبززل مززن موقززع القصززن بالغززل بنحززد المستشززفي أ:ززراراع 
 دسيمل بالمستشفى اإلندونيسي، شماق القطا   أشرن القدر ، إن القصن اإلسراةيلي ألح  أ:راراع 

 27/10/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحذر من "الوعود المعسولة" عبر اإلعالم .22
رت ال يةل الوطنيل لمسيرات السود  ويسر الحصار من "الوعود المسسولل" التي ترددها بسض حر: غة 

وحيزت المشزاريين فزي  " ملموسزاع  وواقسزاع  أفسزارع  وساةق اإلعالم، مؤيد  أن ا "لن تلتفت إلي ا ما لزم تراهزاع 
للمززواطنين فززي  وتود ززت ال يةززل بالتحيززل  مسززيرات السززود ، متود ززل بالتحيززل ألرواح الشزز داء والدرحززى

وال:فل الغربيل  وأيدت ال يةل اسزتمرار مسزيرات السزود  ويسزر الحصزار بزاألدوات  48القدس وأرا:ي 
وأبزدت ال يةزل ترحيب زا بالزدور المصزري السزاعي لوقزن السزدوان  السلميل والشسبيل حتزى تحقز  أهزداف ا 

لمصززري عبززد الفتزززاح عززن الشززس  الفلسززطيني ويسززر الحصززار الظززالم عنززه، مدززدد  دعوت ززا للززرةيس ا
 السيسي بتس يق سفر درحى مسيرات السود  عبر مسبر رفح دون مسيقات لتلقي السالس 

وأعلنززت ال يةززل رف:زز ا واسززتنيارها "لمسززار التطبيززع وفززتح السواصززم السربيززل لالحززتالق اإلسززراةيلي تحززت 
  "أو أي مو:و  أ ر أو نقافياع  أي عنوان يان، ريا:ياع 

 26/10/2018 ،فلسطين أون الين
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 خطيب األقصى يدعو للحفاظ على العقارات وعدم التفريط بها أو تسريبها .23

دعزا  طيز  المسزدد األقصزى المبزارك الشزيخ مفتزي القزدس والزديار الفلسزطينيل محمزد  :القدس المحتلل
وقززاق  حسززين للحفززاظ علززى والسقززارات باعتبارهززا مززن األمانززات التززي ر يدززوة التفززريط ب ززا أو تسززريب ا 

سين في  طبل الدمسل في المسدد األقصى: إن حفظ األمانل ومزا ي زه رلزك مزن السقزارات الشيخ ح
والبيوت في بيت المقدس وأينافه يياد ييون حديا الساعل في هره األيام، مؤيداع أن تسري  السقارات 
والبيزززوت يزززان تقصزززيراع فزززي حفزززظ األمانزززلم ألن هزززره األرض المباريزززل هزززي أرض وقفيزززل، وليسزززت مزززن 

وتابع يقوق: "هي أمانل في عن  أصحاب ا والمدتمع دميسا"، داعيزاع للحفزاظ علزى  ك الش صيل األمال
 األمانات بسدم بيس ا أو التفريط ب ا أو تسريب ا لد ات مشبوهل 

 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حملة المقاطعة تؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع مع االحتالل .24
فلسززطين، رف:ز ا بشززد  يافززل أشزياق التطبيززع التزي يمارسزز ا الززبسض  - المقاطسزلأيزدت حملززل  :رام هللا

مززع ارحززتالق اإلسززراةيلي، بمززا يشززيله رلززك مززن تشززديع ارحززتالق علززى دراةمززه، وتسززاعد فززي محاولتززه 
 لتحسين صورته أمام السالم،  اصل بسد دريمته :د المتظاهرين السلميين في مسير  السود  اليبرى 

أن التطبيع مع ارحتالق اإلسراةيلي دريمل ر تغتفر ومحاولزل ياةسزل لتةويزر وعزي األمزل، وأيدت الحملل 
: تتزابع الحملزل أشزياق قاةلزل وأ:زافت  "إسزراةيق"مشدد  أن شسبنا لن يغفر ولن يسامح يق من يطبع مع 

ةزات التطبيع المتسارعل في المنطقل، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي من  زالق بسزض ال ي
والش صززززيات بشززززيق يسمززززق علززززى ترسززززيخ ارحززززتالق والتغطيززززل علززززى دراةمززززه المسززززتمر  بحزززز  الشززززس  

 الفلسطيني في ظق ما تتسرض له القدس والالدةون من مؤامر  يمقدمل لتصفيل الق:يل الفلسطينيل 
مزا تزاله مزن ونزل األ يزر  و واعتبرت أن استقباق بسض البلدان السربيل وفود ريا:يل ورسميل إسراةيليل فزي اآ

قززراررفزع للسلززم اإلسززراةيلي فززي السواصززم السربيززل ل ززي :ززربل لق:ززيل األمززل  بشززرعيل المحتززق علززى أرا:ززينا  وا 
إ:ززافل ليون ززا طسنززل فززي ظ ززر ت:ززحيات شززسبنا فززي الوقززت الززري يتسززاقط فيززه ريا:ززيونا درحززى وشزز داء 

ياع،  ززالق مسززيرات ريا:زز 30برصززاه ارحززتالق الغاشززم علززى حززدود قطززا  غززة ، والتززي طالززت أينززر مززن 
 مارس/ آرار الما:ي من بين ا حارت بتر في األطران  30السود  ويسر الحصار، التي انطلقت في 

 26/10/2018 ،فلسطين أون الين
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 الحقيقي يكمن في انتخابات لكل الشعب الفلسطيني وبناء منظمة التحرير : الحلّ ""ملتقى فلسطين .25
إلعاد  بناء منظمل التحرير الفلسزطينيل  ، في بيان أصدره،نيينالناصر : دعا عشرات المنقفين الفلسطي

بانت ابززات عامززل تشززمق يززق الشززس  الفلسززطيني، وفززك اررتبززاط اإلداري والززوظيفي بين ززا وبززين السززلطل 
 الفلسطينيل، محررين من الوقو  في فخ أوسلو دديد 

ي عزززام غيزززر فصزززاةلي وين:ززوي هزززؤرء المنقفزززون تحزززت "ملتقزززى فلسزززطين"، وهززو منتزززدى فيزززري فلسزززطين
ام في ترتي  أورا  البيت الفلسزطيني وتيزريس الحلزم الفلسزطيني الدزامع وحمايزل  سيسسى منر عام لا

 النقافل الفلسطينيل في ظق ت ديدات متنوعل 
 26/10/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 في إضرابه عن الطعام 56األسير خضر عدنان يدخل يومه الـ  .26

 56ي سدون ارحتالق  :ر عدنان إ:رابه المتواصق عزن الطسزام لليزوم الزز ف األسيرواصق  :رام هللا
حيززا د ززق شزز ره النززاني دون توقززن، منززر اعتقالززه األ يززر، ومززا عززاد يقززدر علززى الحريززل إر بيرسززي 

 متحرك وسط تقيةه للدم بحس  نادي األسير الفلسطيني 
لطبززي وعةلززه، وأبززدت عززدم وقالززت ةودززل عززدنان إن ززا باتززت ت شززى علززى صززحل ةود ززا مززع اإلهمززاق ا

 ر:اها عن مستوى الدعم الشسبي والرسمي له، والري لم يرتِ  للحد األدنى من المستوى المطلو  
 27/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بحماية جيش االحتالل مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في تقوع جنوبي بيت لحم .27

 26/10/2018ت حمايل ديا ارحتالق مساء يوم الدمسل اقتحم السشرات من المستوطنين تح :ال ليق
وأفززززاد مراسززززلنا أن عشززززرات السززززيارات المحملززززل  منطقززززل ال ربززززل األنريززززل فززززي تقززززو  دنززززوبي بيززززت لحززززم 

بالمسززتوطنين اقتحمززوا منطقززل أنريززل وسززط أشززدار الةيتززون شززرقي تقززو ، وأقززاموا في ززا طقوسززاع تلموديززل، 
ن فر:زززت قزززوات ارحزززتالق طوقزززاع أمني زززاع علزززى المنطقزززل، ورلزززك تحزززت حمايزززل دزززيا ارحزززتالق، فزززي حزززي

وانتشززر دنززود ارحززتالق فززي حقززوق الةيتززون، ومنسززوا الينيززر مززن المززواطنين فززي المنطقززل ال ززروس مززن 
وقطززززع بسززززض المسززززتوطنين عززززدداع مززززن أشززززدار الةيتززززون المحيطززززل  منززززاةل م والوصززززوق إلززززى أرا:ززززي م 

الشززبان الفلسزززطينيين وقززوات ارحزززتالق بززالقر  مزززن بالمنطقززل األنريززل، ودزززرت مواد ززات محزززدود  بززين 
 المدرسل األساسيل  الق عود  سيارات المستوطنين من الموقع األنري، ور يةاق الو:ع متوتراع 

 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في يافة الناصرة .28
، 26/10/2018 ى "تززدفيع الززنمن" فدززر يززوم الدمسززلأقززدم متطرفززون ي ززود مززن عصززابل مززا يسززم :الناصزر 

على يتابل عبارات عنصريل مساديزل ومسزيةل للسزر  ومن زا "تزدفيع الزنمن" و"انتقزام" ووسزم "ندمزل داود" 
 سيار  في حي مراح الغةرن بقريل يافل الناصر   20على مناةق و

 26/10/2018 ،فلسطين أون الين
 

 ان نتيجة عملية إرهابية يهوديةتقديرات الشاباك: مقتل عائشة رابي ك .29
تشزززير تقزززديرات شزززسبل إحبزززاط اإلرهزززا  الي زززودي فزززي د زززاة الشزززاباك اإلسزززراةيلي إلزززى أن مقتزززق السزززيد  

، يان نتيدل 12/10/2018( من قريل بديا في محافظل سلفيت، في عاماع  47الفلسطينيل، عاةشل رابي )
 "عمليل إرهابيل نفرها ي ود" 

 26/10/2018 ،48عرب 
 

 أسرى بسجون االحتالل 4الرأس والشتم.. تعذيب تكرر مع  ضرب .31
أطفزاق يرسزفون فزي عزد   3ونقت هيةل شؤون األسرى والمحررين إفادات ألربسل أسزرى، مزن م  :رام هللا

 سدون إسراةيليل، تسر:وا رعتداءات همديل،  الق اعتقال م والتحقي  مس م في مراية التوقين 
ن زززا، أن قزززوات ارحزززتالق اعتزززدت علزززى األسزززير القاصزززر  لزززن وأو:زززحت ال يةزززل، فزززي تقريزززر صزززدر ع

عاما( من بلد  نحزالين فزي بيزت لحزم، بسزد اقتحزام منزةق رويزه فدزرا، وتفتيشزه، وقلبزه رأسزا  16ندادر  )
علزززى عقززز ، ومزززن نزززم أمسزززيه أحزززد الدنزززود وشزززد رقبتزززه، وان زززاق البقيزززل عليزززه بال:زززر  الشزززديد وريلزززه 

إيزراءه ب:زر  رأسزه عزد  مزرات بحديزد السزيار  السسزيريل، قبزق أن ببساطيرهم السسيريل، وتسمد أحدهم 
 يةده ب ا، لينقق إلى مرية توقين "عتصيون" للتحقي  مسه، ناقق بسدها إلى مستقق "عوفر" 

عاما( من بلد  الطور في القدس لل:ر  المبرح، ولاهانزل  17بدوره تسرض الطفق دانييق أبو نصر  )
تحقيزز  مسزه فزي مريزة شزرطل "البريززد"، قبزق أن ينقزق إلزى قسزم األسززرى والشزتم بنقزرر المسزبات  زالق ال

 األشباق في مستقق "مديدو"، وف  التقرير 
عاما( من م يم بالطل فزي نزابلس، أننزاء اعتقالزه  زالق  16وأشار إلى التنييق بالطفق محمد حشاا )

ا وقيدوا يديه وعصزبوا توادده بالقر  من مستوطنل "ألون موريه"، حيا هادمه عد  دنود، وألقوه أر:
عينيززه، وبسززدها ان ززاق عليززه الدنززود بال:ززر  المبززرح بنعقززا  بنززادق م علززى دميززع أنحززاء دسززده، ونقززق 

 فيما بسد إلى مستقق "مددو"  
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عاما( من بلد  ال :زر فزي  39يما رصد التقرير اعتداء ديا ارحتالق على المستقق لطفي صالح )
لوه علزززى األرض مسزززافات طويلزززل، مزززا أدى إلزززى إصزززابته دنزززديا، وسزززح 15بيزززت لحزززم، بسزززد أن هادمزززه 

 بر:وض، علما أن  األسير صالح يرسن حاليا في مرية توقين "عتصيون" 
 26/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الفلسطينيين المزارعين"ازرع بذرة في منقطة )ج(".. حملة دولية لمناصرة  .31

فلسطين، حملل محليل ودوليل تحت عنوان "اةر  برر  في  –أطل  اتحاد لدان السمق الةراعي  :رام هللا
وقاق ارتحاد فزي بيزان لزع إنزه سزيتم  زالق الحملزل ةراعزل  منطقل س"، لمناصر  المةارعين الفلسطينيين 

بززرور دعززم "مسنويززل" مززن  ززالق موقززع  ززاه أنشززئ ل ززرا الغززرض، ويت:ززم ن بيانززات ومسلومززات حززوق 
شزززرات اآرن مزززن البزززرور البلديزززل واألشزززتاق المنمزززر  فزززي هزززره منزززاط  )س(، يمزززا يزززتم  الل زززا ةراعزززل ع
من مساحل ال:فل الغربيل والم دد  بال:م الفسلي مزن  % 61المناط  التي تشيق مساحت ا ما نسبته 

  الق تصسيد عمليات استيطان ا وت ويدها واقتال  أشدارها وت دير سيان ا األصليين 
 27/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في كتاب حياة يهود األندلس في عصري المرابطين والموحدينتوثيق  .32

من أدق الوصوق إلى صور  قريبزل مزن حيزا  الي زود فزي عصزر المزرابطين، : حمدي عابدين - القاهر 
ةيد في يتاب ا "الي ود في األندلس في عصري المرابطين والموحدين"  سست الباحنل الديتور  ةين  أبو

إلةالززل ينيززر مززن اللززبس حزززوق مززا أشززيع عززن ا:ززط ادهم مزززن قبززق بسززض ملززوك الززدولتين،  صوصزززاع 
الموحدين الرين يان ل م النصي  األيبر من ارت امات  وريرت أبزو ةيزد أن بزاحنين ي زود مساصزرين 

أسزززالف م،  صوصزززاع فزززي عصزززرهم الزززرهبي فزززي األنزززدلس، تحزززدنوا عزززن اهتمزززوا بتزززدوين ودراسزززل تزززاريخ 
ار:ط اد المةعوم دون أن يريروا أسبابه، وقد حفةها هرا للسسي لرسم صور  صحيحل عن أحزوال م، 

 رغم قلل المصادر والماد  السلميل عن م في تلك الفتر  
 25/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 في مخيم المية وميةالناتجة عن االشتباكات  لبناني من الحالة األمنية استياء .33

، أن الحالل األمنيل الناتدل عن آماق  ليقمراسلت ا  عن 27/10/2018، األخبار، بيروتريرت 
استياء أهالي الميل وميل والمردسيات  تأنار  ،في م يم الميل وميل بين فتح وأنصار هللاارشتبايات 

استقبق مدير ويالل األونروا يالوديو يوردوني، اعتبر أن الصيداويل  رةيس بلديل الميل وميل الري 
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سح  السالح وبنن يد ق الديا إلى الم يم ليمسك ةمام األمور "، مطالباع بز"الو:ع لم يسد مقبورع "
  من د ته، قاق راعي أبرشيل صيدا ودير القمر للروم اليانوليك "وي:بط الو:ع ويسيد ال دوء

مد  المسارك، فستؤدي إلى ت دير األهالي، وهرا أمر غير مقبوق   إرا طالت"المطران إيلي حداد: 
من د ته، و   "وستيون لدينا ةيار  قريبل لقاةد الديا السماد دوةن عون للبحا في الو:ع المستدد

من أين ينتي هرا الحدم من السالح وما "تساءق إمام مسدد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود: 
أما الناة  أسامل سسد، فقد   "المشرو : الت دير أم التوطين أو اإلباد ؟هو دوره ويين يصق؟ ما هو 

السالح السبني هد د أمن الشسبين اللبناني والفلسطيني  يالهما السياسل والسالح فتحا "غرد قاةالع: 
  "الطري  لتشرد دديد

لرعيل األ  ياهن ا ، أنصيدامراسل ا من  رأفت نسيم عن، 26/10/2018، المستقبل، بيروتأوردت و 
: "هنا يودد شس  بتسرض للموت ليس فقط في الميل وميل بق في صيدا قاق ساسين غريغوار

نحن نرفض اقامل اسوار، فلسنا اسراةيق وغة  ور  وال الليل وعبرا ودر  السيم وعين الدل  وغيرها   
ديل صيدا وقاق رةيس بل اسراةيق ولبنان بق نريد سح  السالح والمسلحين ونقطل على السطر" 

الم ندس محمد السسودي: "ما حصق في الميل وميل امر غير مقبوق والحقيقل ر ارى احدا مستفيدا 
امس  رأيناهمنه  اليق مت:رر، الميل وميل ت:ررت والديا ت:رر وصيدا ت:ررت، ويان رفتا ما 
ال في الم يم من تطور بطريقل المسارك، فيق المسريل اديرت بالقراةن الصارو يل و لفت دمارا هاة

فمن المستفيد، مدارس اقفلت وتالمر  حوصروا في مدرسل الميل وميل ال ميس    وفي م يم الميل 
وميل ت در الناس، وحتى اليوم البلد مشلولل والمدارس مقفلل    ر ارى من وراء ما درى ار :ررا 

 نم :رر نم :رر" 
 

 عبد هللا استقبل وفدًا نسائيًا فلسطينياً  باللالنائب  .34
ع:و اللقاء الديموقراطي الناة  بالق عبد هللا في ميتبه،  : استقبق ديدل الحدار - ال رو  إقليم

المرأ   استنناءوسدق الوفد اعترا:ه على  وفداع نساةياع من الدب ل الديمقراطيل لتحرير فلسطين 
من  ان الفلسطينيل من فحوصات سرطان الندي والتصوير الشساعي المداني لمحاربل مرض السرط

د ته، قدم الناة  عبد هللا اعتراره عن الدولل اللبنانيل بسب  هرا التصرن السنصري التمييةي، متمنياع 
أر تتيرر هره المساةق في المستقبق، مؤيداع أن تودي ات رةيس الحة  التقدمي ارشترايي وليد دنبالط 

لدفا  عن الق:يل الفلسطينيل وحقو  ورةيس اللقاء الديمقراطي الناة  تيمور دنبالط بارستمرار في ا
 الشس  الفلسطيني في لبنان وفلسطين المحتلل والشتات الفلسطيني، "ارتباطاع بقناعاتنا ومبادةنا" 

 26/10/2018، المستقبل، بيروت
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 ُعمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم .35

أن سلطان عامان قابوس ، رام هللاسل ا من مرا محمد يونس عن 27/10/2018، الحياة، لندننشرت 
بن سسيد استقبق أوق من أمس رةيس الوةراء اإلسراةيلي بنيامين نتنياهو، ورلك بسد يومين من 

وأفادت ويالل  است:افل الرةيس محمود عباس، في إطار تحريك عمليل السالم في الشر  األوسط 
دفع عمليل السالم في الشر  األوسط، وبسض الق:ايا األنباء السامانيل بنن اللقاء بحا السبق اليفيلل ب

وتنتي ةيار  نتنياهو بسد أيام  التي تحظى بارهتمام المشترك، بما ي دم األمن وارستقرار في المنطقل 
قليلل من ةيار  عباس عامان تلبيل لدعو  من السلطان قابوس دامت نالنل أيام، بحا  الل ا الدانبان 

مقدم ا آ ر تطورات الق:يل الفلسطينيل، والظرون التي تحيط بال طوات  عدداع من الق:ايا، وفي
 األ ير  في ما  ه مدينل القدس، والسالقات النناةيل وسبق تطويرها 

يوسن بن علوي المسؤوق عن نقالع عن ويارت، أن  27/10/2018، الخليج، الشارقةوريرت 
لسنا وسطاء، والدور األمرييي هو "مان: في تصريح لتلفةيون عا قاق الشؤون ال ارديل في السلطنل 

، مو:حاع أن الرةيس الفلسطيني محمود "الرةيسي في عمليل السالم بين الفلسطينيين واإلسراةيليين
 عباس، ورةيس الوةراء اإلسراةيلي نتنياهو طلباع مقابلل داللل السلطان واستمسا آراةه 

ن نتنياهو هو أفي لقاء مع الدةير  رير وي بن علأن ، 27/10/2018، الجزيرة نت، الدوحةوأوردت 
وعرض ود ل نظره في حق ال الفات ، من أبدى رغبل في ةيار  السلطنل لمناقشل ق:يل السالم

بالمنطقل، وتابع أن المفاو:ات غير متوقفل، وأن على الطرفين الفلسطيني واإلسراةيلي التوصق إلى 
 سالم لمصلحل الطرفين 

موقع أن  ،من الناصر مراسل ا نقالع عن وديع عواود   27/10/2018، نالقدس العربي، لندوأشارت 
أو:ح أن سلسلل لقاءات سريل تمت بين مسؤولين إسراةيليين وعامانيين  "يديسوت أحرونوت"صحيفل 

في السنوات األ ير   ونقق عن بسض المصادر اإلسراةيليل قول ا إن هناك ممنليل دبلوماسيل إسراةيليل 
رون بن يشاي أن تيون ةيار   "واينت"ويردح محلق الشؤون السسيريل في موقع سريل في مسقط  

وربما من  "صفقل القرن"نتنياهو تمت بوساطل الوريات المتحد  :من مساعي ا للترويج لما يسرن بز
 وبين السلطل الفلسطينيل  "إسراةيق"أدق أن تلس  عامان دورا في التوسط بين 

 
 2019العربية لعام إعالن القدس عاصمة للبيئة   .36

ر مدلس وةراء السر  المسؤولين عن شؤون البيةل، اعتماد إعالن مدينل القدس عاصمل : القاهر  قرا
 ، ورلك في  تام أعماق دورته النالنين، برةاسل لبنان، بمقر الدامسل السربيل 2019للبيةل السربيل عام 
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للبيةل إريك سول ايم، لتسيين فري  مؤهق  رحا  المدلس بمساعي المدير التنفيري لممم المتحد قد و 
من ال براء الدوليين إلعداد دراسل ميدانيل عن حالل البيةل في فلسطين، بما يشمق القدس الشرقيل 

وأحيط المدلس علماع بسدم ودود موافقل يتابيل حتى اآن من قبق السلطات اإلسراةيليل  وقطا  غة  
سطين إلعداد تلك الدراسل، وعليه سيتمُّ تقديم مشرو  قرار على د وق فري  ال براء الدوليين إلى فل

باسم المدموعل السربيل إلى الدور  الرابسل للدمسيل السموميل لممم المتحد  للبيةل، للقيام بةدراء 
وحاا المدلس الدوق السربيل والمنظمات السربيل  الدراسل الميدانيل حوق الحالل البيةيل في فلسطين 

من ت ري  ممن ج للبيةل السربيل  يما  "إسراةيق"دوليل على ارستمرار بةنار  ما تقوم به واإلقليميل وال
طال  الوةراء الدوق والمنظمات السربيل والدوليل المسنيل بتوفير مةيد من الدعم لتنفير مشاريع لحمايل 

 يل البيةل في األرا:ي الفلسطينيل، ومساعدت ا على ارن:مام لالتفاقيات البيةيل الدول
 27/10/2018، الشرق األوسط، لندن

 

 اإلدارة األمريكية ُتطلع "إسرائيل" على صفقة القرن األسبوع المقبل  .37
يشفت اإلراعل السبريل السامل )رسميل(، النقا  عن ةيار  مرتقبل يدري ا مبسوا : القدس المحتلل

ن غرينبالت سيطلع وأو:حت أ الرةيس األمرييي ديسون غرينبالت إلى تق أبي  األسبو  المقبق 
اإلسراةيلي"،  - "القياد  اإلسراةيليل" على تفاصيق ال طل األمريييل إلن اء "الصرا  الفلسطيني

 والمسروفل بز"صفقل القرن" 
 26/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اتساع دائرة الرفض اليهودية لـ"قانون القومية" العنصري .38

الص يونيل، عن انتقاده، غير  - أمناء الويالل الي وديلعر  مدلس : الناصر  - برهوم درايسي
تموة )يوليو( الما:ي  فقد اعتمد مساء  19المباشر، لصيغل قانون القوميل الري أقره الينيست يوم 

األربساء قرارا ينه على تنييد المدلس لما أسماها، "المبادئ األساسيل لدولل إسراةيق منلما تظ ر في 
وحس  الصحيفل،  و ما اعتبرته صحيفل "هآرتس"، "صيغل بديلل" لقانون القوميل ونيقل ارستقالق"  وه

فةن هرا القرار يان بمنابل احتداس قاد  الويالل الص يونيل، الدسم األهم في الحريل الص يونيل 
السالميل، على قانون القوميل  وهو قرار بادر له الرةيس الدديد للويالل يتسحا  هيرتسوغ، الري شغق 

ن ايل تموة )يوليو( الما:ي رةيسا للمسار:ل البرلمانيل، وقبق رلك بسام رةيسا لحة  "السمق"،  حتى
 وتم انت ابه بشيق مفادئ لليمين ارستيطاني اإلسراةيلي، رةيسا للويالل الص يونيل 

 26/10/2018، الغد، عّمان
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 ثلثا اليهود األميركيين ينتقدون سياسة الحكومة اإلسرائيلية .39

ش د مؤتمر المنظمات الي وديل في أميريا الشماليل، الري ا تتم هرا األسبو  في القدس  تق أبي :
التي تقتق األمق في السالم لدى "الغربيل، مودل من الترمر من سياسل الحيومل اإلسراةيليل 

، وعر:ت فيه نتاةج استطالعات رأي في صفوف م تدق على أن نلني ي ود الوريات "الفلسطينيين
يسار:ون سياسل الحيومل وينتقدون رةيس ا بنيامين نتنياهو  واست دموا يلمات قاسيل  المتحد 

  "منسلخ عن ي ود السالمو" "متغطرس"لوصن تصرفاته ومواقفه منق 
 27/10/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 عجاف.. حلول الغرب قصيرة المدى بالشرق األوسط سنواتسبع  .41

رييززة بشززيق أيبززر علززى الفتززر  ارنتقاليززل التززي تشزز دها حاليززا يدزز  علززى الغززر  الت: ناشززوناق إنترسززت
حزززداا التغييزززرات  منطقزززل الشزززر  األوسزززط وشزززماق أفريقيزززا، ومسزززاعد  الزززدوق علزززى إرسزززاء ارسزززتقرار وا 

 الالةمل 
هززرا مززا يتبززه الدبلوماسززي األمرييززي السززاب  ريتشززارد ليبززارون فززي مقززاق لززه بمدلززل "ناشززيوناق إنترسززت" 

ديات التززي تواد  ززا البلززدان فززي منطقززل الشززر  األوسززط وشززماق أفريقيززا بسززد سززبع األمريييززل عززن التحزز
سززززنوات مززززن انززززدر  النززززورات، حيززززا ر تززززةاق هززززره المنطقززززل تدابززززه السديززززد مززززن الرهانززززات السياسززززيل 

 وارقتصاديل واألمنيل 
سززبيق وقززاق إن الو:ززع أصززبح أسززوأ مززن ري قبززق فززي مسظززم البلززدان التززي تمززر بمرحلززل انتقاليززل، فسلززى 

المنززاق تسززيا سززوريا فززي ظززق حززر  أهليززل طويلززل األمززد وأةمززل إنسززانيل متفاقمززل، فززي حززين بززات الززيمن 
يران   المقسم مستنقسا للحر  بالويالل بين السسوديل وا 

 

 تحديات مستمرة
وتش د مصر ترادسا في مداق حقو  اإلنسان، بينما تواده تونس تحديات مستمر  في  :م المرحلزل 

ي تسيش ا  وأشار إلى أن تقرير "قوس األةمات في منطقل الشر  األوسط وشزماق أفريقيزا" ارنتقاليل الت
 لمؤلفيه يريم مةران وأرتورو فارفيلي قد سلط ال:وء على هره الق:ايا 

وأ:زان أن اإلدارات األمريييزل المتساقبزل والحيومزات األوروبيزل تناسزت أن األةمزات التزي تسزاني من زا 
ماق أفريقيززا ل ززا دزززرور تاري يززل يدزز  أ ززرها بسززين ارعتبززار عنززد تشزززييق منطقززل الشززر  األوسززط وشزز

 سياسات ا في المنطقل 
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ففي بسض األحيان ينظر السياسيون األمريييون واألوروبيون إلى المنطقل على أن ا تشيق أةمل منير  
ي الفتزر  لاةعاس ويتوقون للت له من ا  وفي مسظم الحارت يتس د مسظم رؤساء الوريزات المتحزد  فز

األولززى مززن تززولي م للحيززم بسززدم الترييززة علززى المشززايق التززي تواد  ززا المنطقززل، ليززن م يدززدون أنفسزز م 
 م:طرين للتسامق مع السديد من الق:ايا هناك 

 

 والهجرة "إسرائيل"أمن 
ورير عددا من األسبا  التي تدسق الحيومات الغربيل ت تم بالشر  األوسزط، ففزي حزين تريزة أمرييزا 

أساسي على أمن إسراةيق والت ديد الري يشيله النفور المتنامي إليران بالمنطقل، تاسد الصراعات بشيق 
الداريززل في ززا التززي تمنززق ت ديززدا للمصززالح ارقتصززاديل والسسززيريل األمريييززل، دافسززا وراء اهتمززام وتززد ق 

بحزززر األبزززيض الدانززز  األمرييزززي فيمزززا يحزززدا  وفزززي المقابزززق تسزززد مسزززنلل ال دزززر  مزززن المنطقزززل عبزززر ال
 المتوسط، التي أنارت رد فسق شسبيا يبيرا من المشاغق األساسيل للحيومات األوروبيل 

وأ:ززان أن السلمززاء البززارةين الززرين أصززدروا "قززوس األةمززات" ريززةوا علززى نالنززل موا:ززيع أساسززيل فززي 
يةيل ال:زسيفل، دراست م لمةمل المتفشيل في المنطقل  أور آفا  الالمريةيل في مواد ل الحيومات المر 

وتسززد ليبيززا منززار رةيسززيا فززي هززرا الصززدد  نانيززا الطبيسززل المتغيززر  لاسززالم السياسززي وأشززياله ومظززاهره 
الم تلفل، وييفيل تننيره على سياسات المنطقل  نالنا صسوبل ارستفاد  من الموارد الطاقل ببلدان شزر  

 المتوسط في ظق حالل عدم اليقين السياسي الساةد  
ن هزززره الق:زززايا الزززنالا يميزززن ربط زززا ب:زززسن المدتمزززع المزززدني فزززي منطقزززل الشزززر  األوسزززط وقالزززت إ

 وشماق أفريقيا،  اصل أن المنطقل تسيا إلى حد يبير في ف:اء سياسي يتسم بال ون وعدم اليقين 
 

 الخوف من التغيير
إسزيات  ففي هره األنناء ي شى الحيزام أي شزيق مزن أشزياق التغييزر ويسملزون علزى قمسزه، مزن  زالق

أصزززوات المسار:زززل، وتدزززريم أي مظزززاهر للتسبيزززر عزززن الزززرأي والتظزززاهر السزززلمي  مزززن دزززانب م ي شزززى 
المواطنززون مززن عززدم اليقززين والفو:ززى التززي يميززن أن يحززدن ا التغييززر، ويززدريون أن ززم سززيدفسون نمنززا 

 باهظا لمسار:ت م األنظمل، وقد يدفسون حيات م في بسض األحيان 
ون فززي المنطقززل مززن هززرا الو:ززع ووسززسوا نطززا  حمالت ززم القمسيززل  وأصززبحت واسززتفاد القززاد  المسززتبد

الدولل ت يمن على هيةات المدتمع المدني، على غرار منابر اإلعالم  وتق:زي أد زة  الشزرطل مسظزم 
 وقت ا في مراقبل  طابات وأنشطل المواطنين بدر من حمايل السيان 
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أوروبا لتبنزي ن زج أينزر تناسزقا وشزمور لزدعم سزيان وأشار ليبارون إلى :رور  تساون يق من أمرييا و 
المنطقزززل باتبزززا  إسزززتراتيديل طويلزززل األمزززد لتنميزززل المدتمزززع المزززدني فزززي المنطقزززل والسزززسي إلزززى تحقيززز  

ن اء الصراعات على المدى القصير   ارستقرار وا 
 

 الشفافية والحقوق
نين فززي الحيززا  السياسززيل عززالو  وتشززمق هززره ارسززتراتيديل اإلدمززاس والشززفافيل و:ززمان مشززاريل المززواط

علززى المسززاوا  و:ززمان الحقززو   وقززد أنبززت التززاريخ أن البلززدان التززي تتبنززى منززق هززره المبززادئ تتمتززع 
 باستقرار أيبر ونمو اقتصادي أعلى، يما أن ا تتدن  الد وق في حرو  مع ديمقراطيات أ رى 

لتزي سزتحدا فزي منطقزل الشزر  األوسزط وأيد أن يال من مةران وفارفيلي يزدريان ديزدا أن التغييزرات ا
 وشماق أفريقيا ستنبع من الدا ق 

 26/10/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

للماذا  .41  فتح التهدئة في قطاع غزة؟ ُتعطِّّ
 محسن محمد صالح
يا ي ق للمطلع على ال دمات اإلعالميل الحزاد  التزي تقزوم ب زا منزر أشز رم قيزادات فزي فزتح ورمزوة فزي 

 ومنظمززل التحريززر، :ززد  فيززر  الت دةززل فززي القطززا  و:ززد  حمززاس، يمززا لززو أن هززؤرء السززلطل فززي رام هللا
(، أو ينف:زززون عزززن نيزززاب م السسزززيريل المرقطزززل غبزززار 1968الرمزززوة  ردزززوا للتزززو مزززن مسريزززل اليرامزززل )

 (!!1982(، أو الصمود البطولي في بيروت )1980ملحمل الشقين )
ال دنل تنفير حرفزي للم طزط اإلسزراةيلي ال زادن لتزدمير يقوق أسامل القواسمي، الناط  باسم فتح، إن "

(، ويصن حزديا حمزاس عزن هدنزل بين زا وبزين "إسزراةيق" دون 21/8/2018الق:يل الفلسطينيل" )وفا، 
دفززع نمززن سياسززيم بننززه "هززراء ويززر  وت:ززليق إعالمززي"، وي:ززين أن "الززنمن هززو تمريززر صززفقل القززرن 

ويزززززق ارنقسزززززام إلزززززى انفصزززززاق" )الشزززززر  األوسزززززط، الصززززز يو أمريييزززززل، و:زززززر  منظمزززززل التحريزززززر وتح
(  ويززرى صززاة  عريقززات ع:ززو اللدنززل المريةيززل لفززتح، ومسززؤوق ملززن المفاو:ززات فززي 21/8/2018

المنظمزززل أن انفززززراد حمزززاس بارتفززززا  مزززع "إسززززراةيق" )لسمزززق الت دةززززل(م هزززو "تززززدمير للمشزززرو  الززززوطني 
لمدلزززس النزززوري لفزززتح مادزززد الفتيزززاني، (  أمزززا أمزززين سزززر ا21/10/2018الفلسزززطيني" )الشزززر  األوسزززط 

فيصززق بززه األمززر إلززى وصززن حمززاس بنن ززا "واد ززل تحززالن شززيطاني تقززوده إسززراةيق واإلدار  األمريييززل 
بقاء ارحتالق" )الشر  األوسط،   ( 21/10/2018ل:ر  المشرو  الوطني وا 
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واع فززي فززتح(، أمززا أحمززد مدززدرني، ع:ززو اللدنززل التنفيريززل وأحززد مسززاعدي عبززاس المقززربين )لززيس ع:زز
فيقوق إن الت دةل هدف ا " ل  إطار سياسي يم د لصفقل سياسيل ينشن عن ا ييان سياسي في القطزا  
ييون بديالع عن حق  الدولتين"  ويد عي أن "حماس ات رت موقفاع انتظارياع مزن صزفقل القزرن، ولزم تت زر 

رت لحمزززاس وقيادات زززا مةزززات (، مزززع أنزززه يسلزززم أنزززه صزززد30/8/2018موقفزززاع وا:زززحاع" )الحيزززا  الدديزززد ، 
 التصريحات الرسميل القاطسل :د  صفقل القرن منر أن بدأت التسريبات حول ا 

* * * 
هق قل  قيادات فزتح والمنظمزل مزن حزدوا ت دةزل بزين قطزا  غزة  والييزان اإلسزراةيلي نزابع مزن  زوف م 

 أظزززن رلزززك!! فسزززالع علزززى المشزززرو  الزززوطني، أو مزززن سزززلوك حمزززاس السياسزززي تدزززاه صزززفقل القزززرن؟! ر
 فبالرغم من الحملل الفتحاويل القاسيل والل دل ال دوميل :د  حماس، إر أن ا هدفت في دوهرها إلى:

قطززع الطريزز  علززى حمززاس لقطززن نمززار مسززيرات السززود ، والتززي تسززببت بحالززل :ززغط شززديد علززى  -1
ت فيزن عزن الييان اإلسراةيلي، و صوصاع مستسمرات غالن غة م حتى ر يزؤدي ندزاح حمزاس فزي ال

الحصززار اإلسززراةيلي إلفشزززاق مسززار السقوبززات وال:زززغوطات التززي و:ززس ا عبزززاس علززى القطززا ، فزززي 
 سبيق إ :ا  حماس إلراد  قياد  فتح وسلطل رام هللا 

تلميززع صززور  محمززود عبززاس التززي تسر:ززت رنتقززادات ينيززر  وقويززل فززي الوسززط الفلسززطيني، نتيدززل  -2
قزززوى الفلسزززطينيل، واإلصزززرار علزززى ال يمنزززل علزززى القزززرار الزززوطني سياسزززاته اإلقصزززاةيل والفوقيزززل تدزززاه ال

 الفلسطيني، وتسمي  أةمل المشرو  الوطني الفلسطيني 
محاولل تبرير استمرار السقوبات التي فر: ا عباس على القطزا ، والت يةزل لتشزديدها، بزالرغم مزن  -3

 ارعترا:ات الواسسل والمتةايد  :دها في الوسط الفلسطيني 
* * * 

ا تصززار، فززةن القززوى اإلسززالميل والوطنيززل فززي القطززا  أرادت أن تقطززن بسززض نمززار مسززيرات السززود  ب
التي أبدعت في إطالق زا واسزتمرارها، مزن  زالق ت فيزن ال:زغط والحصزار عزن غزة   وحمزاس نفسز ا 
ر ترغ  في عقد هدنل إر :من توافز  وطنزي،  صوصزاع بزين قزوى المقاومزل  وهزره القزوى ر تحتزاس 

"حسزززن سزززلوك" مززن سزززلطل رام هللا، ف زززي راف:ززل أصزززالع لمسزززار التسززويل واسزززتحقاقاته، وراف:زززل  شزز اد 
لالعتزززران بالييزززان الصززز يوني، وهزززي تزززدفع منزززر سزززنوات طويلزززل أنمانزززاع باهظزززل فزززي مواد زززل ارحزززتالق 
 حصاراع وتدويساع وقتالع ومطارد  وتدميراع  والري يرفض أوسلو واستحقاقات ام مزن بزا  أولزى أن يزرفض
صززفقل القززرن ومتطلبات ززا، بينمززا ربطززت فززتح الت دةززل بالمصززالحل )علززى مقاسزز ا(، وربطززت المصززالحل 
بتطويع حماس وا  :اع ا في القطا ، وهو ما يسني عملياع حرمان قطزا  غزة  مزن دنزي أي مياسز  
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تيتيييززل أو انتززةا  أي مندززةات، بانتظززار أن تززنتي حمززاس وهززي "شززالحل" علززى حززد تسبيززر أحززد قيززادات 
 ح فت

* * * 
أمزا إن يزان لزدى قيززادات فزتح م زاون حقيقيززل علزى المشزرو  الزوطني، ومززن صزفقل القزرن، فسلززي م أن 

 يديبوا على النقاط التاليل:
أورع: أليست فتح هي الد ل السياسزيل التزي تسزيطر علزى "الشزرعيل الفلسزطينيل"، والتزي أد لزت منظمزل 

فززي  77ء التنززاةق عززن مسظزم فلسززطين التاري يززل )التحريزر فززي مسززار التسزويل السززلميل؟ أليسززت هزي ورا
المةل من مساحت ا( للسدو الص يوني؟ أليست هي وراء سرا  الد وق في مغامر  "حق  الزدولتين"، مزن 
 ززالق الحيززم الززراتي المسززمى السززلطل الفلسززطينيل، والززري أوصززلنا إلززى نتززاةج يارنيززل، حيززا أصززبحت 

المشززرو  الززوطني الفلسززطيني؟ أليسززت هززي مززن يززان  السززلطل ت ززدم أغززراض ارحززتالق أينززر ممززا ت ززدم
 وراء إلغاء أو تسطيق يق بنود المينا  الوطني الفلسطيني المساديل لالحتالق والمشرو  الص يوني؟

على قياد  فتح ان ت برنا يين َتسد  هدنل تيتيييل تدميراع للمشرو  الوطني الفلسطيني، بينما تسدُّ اتفزا  
عن مسظم فلسطين للسدو مندةاع وطنياع؟! ومن هي الد ل التي يا شى من أوسلو الري ت:من التناةق 

 سلوي ا السياسي في هره الحالل؟
نانيا: هنزاك إدمزا  علزى ودزود أةمزل حقيقيزل عميقزل فزي المشزرو  الفلسزطيني  ودزوهر األةمزل هزو فزي 

لفلسزطينيل"م ودود فصيق فلسطيني )فتح( يا يمن منر  مسزين عامزاع علزى منظمزل التحريزر و"الشزرعيل ا
ور يرغزز  فززي شززرايل سياسززيل حقيقيززل تسيززس أوةان القززوى الفلسززطينيل الم تلفززل، وهززو الد ززل المسززؤولل 
عمززا آلززت إليززه منظمززل التحريززر ومؤسسززات ا مززن ترهززق و:ززسن وانسززدام فاعليززل، وهززو الد ززل المسززؤولل 

علزززى عقزززد  عزززن تسطيزززق عقزززد اإلطزززار القيزززادي المؤقزززت للشزززس  الفلسزززطيني، وهزززو الد زززل التزززي تصزززر
 المدلس الوطني تحت ارحتالق اإلسراةيلي، وب الن اتفاقات المصالحل في القاهر  وبيروت 

فزةرا يززان نمززل  زون مززن تززدمير المشززرو  الزوطني الفلسززطيني، ف ززو ممززن أوصزلنا إلززى الو:ززع البززاةس 
 الري نحن فيه!!

ياسزد  "تمريزراع لصزفقل القزرن" نالناع: إرا يان سسي حماس ل دنل لرفع الحصار أو ت فيفه عن قطا  غة م 
و"واد ل تحالن شزيطاني تقزوده إسزراةيق واإلدار  األمريييزل"، فمزارا نسزمي انفزراد فزتح بمشزرو  التسزويل 
نشاءها لسلطل إحدى م ام ا الرةيسيل حمايل أمن "إسزراةيق" والتنسزي  األمنزي  مع الييان اإلسراةيلي، وا 

ن حالززل اإلررق وارمت ززان التززي تسززاني من ززا السززلطل، مززع السززدو، ومطززارد  قززوى المقاومززل؟ وبززالرغم مزز
مسززان ارحززتالق فززي برنززامج الت ويززد وارسززتيطان فززي مناطق ززا، فززةن رةززيس حريززل فززتح يتحززدا بززالفم  وا 
المآلن عن أن التنسزي  األمنزي "مقزدس"، وأنزه لزم تتوقزن لقاءاتزه مزع رةزيس الشزاباك، وأنزه فزي لقاءاتزه 
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الموا:ززيع، وأن ززم فززي السززلطل يدززرون تنسززيقاع أمنيززاع يوميززاع، وأن ززم  فززي المةززل مززن 99مسززه يتفقززان علززى 
، 48"يفسلززززون يززززق مززززا بوسززززس م ليززززي ر ياصززززا  أي إسززززراةيلي بززززنرى" )يززززديسوت أحرونززززوت، وعزززززر  

2/9/2018 ) 
هق ما تقوم به قياد  فتح والسلطل في ال:فل مقاومل متقدمل في مواد ل ارحتالق عن تلك التي تقوم 

  حتزى تحزتج علزى ال دنزل؟! ومزن هزو أقزر  فزي التسزاو  مزع البرنزامج "الشززيطاني" ب زا حمزاس فزي غزة 
 اإلسراةيلي األمرييي حس  تسبير القيادي الفتحاوي؟

رابسززاع: إرا يانزززت فزززتح حريصزززل علززى إنفزززار المصزززالحل، ومواد زززل صزززفقل القززرن ومنزززع فصزززق غزززة  عزززن 
ور فززي  2011المصززالحل لسززنل  ال:ززفل، فلمززارا تاصززر  علززى و:ززع شززروط تسديةيززل لززم تززرد فززي اتفززا 

ارتفاقززززات التاليززززل؟ ولمززززارا تاصززززر  علززززى السززززيطر  علززززى مززززا فززززو  األرض ومززززا تحززززت األرض )سززززالح 
المقاومل(، ماطبقلع مسزايير أوسزلو والتنسزي  األمنزي "المقزدس" علزى القطزا ؟ ومزن هزو المسزتفيد األيبزر 

سززقاط حمززاس فززي القطززا  و" شززيطنت ا" وفززرض مةيززد مززن مززن رلززك؟ ولمززارا هززي مشززغولل بة :ززا  وا 
 السقوبات، بدرع من ات ار  طوات عمليل حقيقيل رستساد  الحيويل للمشرو  الوطني الفلسطيني؟

وأ يزززراع، فسلزززى فزززتح أر تقلززز  علزززى موقس زززا يزززز"وييق حصزززري" لمسزززار التسزززويل، وليزززن علي زززا أن تقزززوم 
ت "الشزززرعيل الفلسزززطينيل" التزززي بمرادسزززل فوريزززل وشزززاملل ألداة زززا السياسزززي، وللحالزززل المترديزززل لمؤسسزززا

تقودهام وأن تنفتح على شرايل حقيقيل مع القوى الفلسزطينيل، فزي إعزاد  بنزاء منظمزل التحريزر والسزلطل 
 الفلسطينيل، بشيق ين ي أةمل المشرو  الوطني الفلسطيني 

 26/10/2018 ،"21موقع "عربي 
 

 "التشريعي" والتهدئة عن حلّ  .42
 يونس السيد

فززي السززداق الززدا لي الفلسززطيني ر يبشززر سززوى بالمةيززد مززن التآيززق وارنقسززام  مززا نشزز ده مززن تصززسيد
وحتزززى ارن يزززار فزززي صزززفون الفلسزززطينيين، ور ي زززدم سزززوى ارحزززتالق، الزززري بزززات بانتظزززار أن يقزززدم 
الفلسزززطينيون أنفسززز م ق:زززيت م الوطنيزززل قربانزززاع علزززى مزززربح  الفزززات م، علزززى غزززرار القطزززل، التزززي تنيزززق 

 أوردها  
ن زاء ارنقسزام، ويزنن هزره المفزردات أصزبحت بات من  السبا الحديا عزن الوحزد  ولملمزل الصزفون وا 

شزززيةاع مزززن الما:زززي، فزززي :زززوء الدديزززد الفلسزززطيني، الزززري يقزززدم يوميزززاع علزززى مسزززرح السبزززا بالق:زززيل 
الوطنيل  والمؤسن أن هرا الدديد ر عالقل له بمقاومل ارحتالق، وييفيل مواد ل ال طط والصفقات، 
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نما يست دن مساقبل الفلسطينيين بس: م ببسض نيابل عن ارحتالق التي  تسد لتصفيل هره الق:يل، وا 
 المستفيد األوق، من هره ال الفات، الري يسمق على تغريت ا وتسميق ا  

آ ززززر الدديززززد الفلسززززطيني الززززري ظ ززززر عشززززيل انسقززززاد "المدلززززس المريززززةي"م هززززو بحززززا حززززق "المدلززززس 
ا  "أوسلو"، وو:سه يبند طارئ على طاولل اردتما ، باعتبار أنه لم التشريسي"، الري تشيق بسد اتف

، 2006يسززد قاةمززاع علززى أرض الواقززع، ومسززرون أن آ ززر انت ابززات تشززريسيل فلسززطينيل دززرت فززي عززام 
وفززاةت في ززا حريززل "حمززاس"، وشززيلت بسززدها حيومززل وحززد  وطنيززل لززم تسززتمر طززويالع، إلززى أن هززيمن 

نيلم بسززززد أن فشززززلت يززززق الوسززززاطات ومحززززاورت السززززود  إلززززى الوحززززد  ارنقسززززام علززززى السززززاحل الفلسززززطي
 والتواف  

حسزناع، قزد يسزد "حززق المدلزس التشزريسي" والززرها  إلزى انت ابزات تشزريسيل دديززد  أمزراع ديزداع و:ززرورياع، 
نمزززا للوقزززون علزززى رأي  لزززيس فقزززط مزززن أدزززق تفسيزززق هزززره المؤسسزززل المسطلزززل تمامزززاعم بفسزززق ارنقسزززام، وا 

ني ويلمته في هرا السداقم ولين حق "التشريسي" بدون تواف  وطني وبدون مصزالحل الشس  الفلسطي
دراء انت ابات تشريسيل دديد ، سيؤدي إلى مةيد من التسقيد في السزاحل الفلسزطينيل، ويزد ق  وطنيل وا 
فززي نطززا  السززداق والمنايفززات القاةمززل،  صوصززاع بززين السززلطل و"حمززاس"، واألسززوأ مززن رلززك، هززو أن 

دلززس المريززةي، يمززا يتززردد، قززراراع بوقززن تمويززق قطززا  غززة  ن اةيززاعم حيززا سززيتحوق األمززر إلززى يت ززر الم
نمززا :ززد أينززر مززن مليززوني فلسززطيني، يسيشززون تحززت الحصززار  عقوبززات، لززيس :ززد "حمززاس" فقززط، وا 

 عاماع  12وارن يار ارقتصادي، وتردي يق مقومات الحيا  منر نحو 
وق الت دةل مع ارحتالق في قطا  غة ، ومن الري سزيديرها دوهر الصرا  الفلسطيني يتمحور اآن ح

السلطل أم "حماس"، وترييع يق طرن للطرن اآ رم لين الت دةل بالنسبل للطرفين تحولزت إلزى ريزن 
نابزززت فزززي قواعزززدهما السياسزززيل، غيزززر أن السزززلطل تزززرى أن الت دةزززل بزززين "حمزززاس" وارحزززتالق، سزززتقوي 

لي ف ززي تززرى أن ززا وحززدها الم ولززل بززةبرام الت دةززلم بسززد تسززليم ا "حمززاس" فززي الصززرا  الززدا لي، وبالتززا
ًع عن القطا   وبالمقابق، تصزر "حمزاس" علزى  ر فةن ا ستت لى ن اةيٍا قطا  غة  دون قيد أو شرط، وا 
إبرام الت دةل مع ارحتالق بمساعد  إقليميل ودوليل، ما يسنزي أن التصزسيد الزدا لي والسزبا  فزي  دمزل 

ن المرحلل المقبلل، فيما الق:يل الوطنيل أصبحت  ارس هره األدندات المتصزارعل، ارحتالق هو عنوا
وأصبح يح  للشس  الفلسطيني المطالبل برحيق الطرفين مساع، والبحا عن بداةق دديد ، ففلسطين لم 
نمزززا هززي ملزززك لشزززسب ا  تيززن يومزززاع مليززاع عقاريزززاع أو مةرعزززلم ليززي يتصزززرن ب زززا هززرا الطزززرن أو راك، وا 

 سين عن ق:يت ا السادلل، التي ستظق الق:يل المريةيل وأم الق:ايا وللمداف
 27/10/2018 ،الخليج، الشارقة
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 بانوراما أيلول الفلسطيني .43
 محمد إبراهيم المدهون
ر ي تلن ش ر سبتمبر/أيلوق عن غيره عندما يتسل  األمزر بالمآسزي التزي يتسزرض ل زا الفلسزطينيونم 

نمززا  فليزق شزز ٍر حيايززل ومسانزا  مززن نززو ٍ  دديززد  المسزنلل إرن ليسززت فززي التزواريخ واألشزز ر والسززنوات، وا 
يتسلززز  األمزززر بزززاحتالٍق ارتيززز  يزززق الفظزززاةع والدزززراةم المرو عزززل بحززز  شزززسٍ  أعزززةٍق، دفزززع يزززق األنمزززان 

 لمواد ل مشرو  اإلحالق وارستيطان واإللغاء ومحاولل طمس ال ويل 
رقززل فززي عمززر الصززرا ، بسززدما فقززد الفلسززطينيون محطززل فا 1970مناززق "أيلززوق األسززود" فززي األردن عززام 

أطززوق حززدود مواد ززل مززع الييززان الصزز يوني، ليززن األمززر ر يفززو  مززا حززدا مززن مدززةر  مروعززل بحزز  
  1982الالدةين الفلسطينيين في م يمْي صبرا وشاتيال بلبنان في سبتمبر/أيلوق 

س ، بق إنه يتداوة رلك إلى وقاةع ور يتسل  أمر أيلوق فقط بنحداٍا نةفت في ا دماء الفلسطينيين فح
ربمززززا سززززاهمت فززززي تغييززززر مسززززار األحززززداا يليززززاع علززززى مسززززتوى الصززززرا  يتوقيززززع اتفززززا  أوسززززلو فززززي 

، أو هبل الفلسطينيين لرفض افتتاح نف  تحت المسدد األقصى في سبتمبر/أيلوق 1993سبتمبر/أيلوق 
محطززل م:ززيةل حززين انسززح   2005، ويززان سززبتمبر/أيلوق 2000، أو انززدر  انتفا:ززل األقصززى 1996

 ارحتالق ب:غط المقاومل من أوق أرض فلسطينيل محتلل )قطا  غة ( 
(: من أدق و:ع ن ايزل لودزود المنظمزات الفلسزطينيل فزي األردنم بزدأ الدزيا 1970أيلوق األسود ) -

األردنزززي فزززي تنفيزززر " طزززل دزززوهر"، التزززي  سزززرت ب زززا النزززور  الفلسزززطينيل األردن يمزززنوى أليبزززر تدمزززع 
لالدةزززززين الفلسزززززطينيين وأيبزززززر  زززززط مواد زززززل لالحزززززتالق، ف:زززززالع عزززززن اهتزززززةاة السمززززز  السربزززززي للنزززززور  

 الفلسطينيل، وحالل التصد  المبير في نسيج القوى الفلسطينيل، وارنشغاق بصراعات دانبيل 
أ:زززن إلزززى تلزززك ال سزززار  الوطنيزززل أن منظمزززل التحريزززر الفلسزززطينيل أصزززيبت ب زززة  نفسزززيل أنزززرت علزززى 

الززوطني الفلسززطيني، ويززان :ززمن رد  الفسززق إنشزاء "منظمززل أيلززوق األسززود" التززي قامززت بسززدد المشزرو  
من السمليات، من ا محاولل اغتياق الملك األردني، ومحاولل ارنقزال  علزى الحيزم، واسزت دان السزفير 

 األردني في لندن، واغتياق رةيس الوةراء وةير الدفا  األردني وهو في ادتما  بالقاهر  
حس  تقديرات تحقي  للصزحفي - 3500(: قادر عدد :حاياها بز1982ةر  صبرا وشاتيال )أيلوق مد -

(  ويبزدو أن ال زدن 1982سزبتمبر/أيلوق  17–15 الق نالنزل أيزام فقزط ) -"اإلسراةيلي" أمنون يابليوك
 ن "اإلسراةيلي" التقى مع هدن بسض المليشيات ل:ر  الودود المدني والسسيري الفلسطيني في لبنا

وعلززى إنرهززا تززم عقززد قمززل "فززاس" بززالمغر  حيززا طاززرح فيززه مشززرو  تنززاغم مززع ارحززتالق "اإلسززراةيلي"  
ر نسزززمع  -سزززنل علزززى المدزززرة  36وبسزززد مزززرور –رفزززض لبنزززان لدنزززل دوليزززل لتقصزززي الحقزززاة ، واليزززوم 

 صوتا ر إعالمياع ور سياسياع ور قانونياع لمساقبل المدرمين ويشن الغطاء عن م 
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يززاع فقززد صززنفت األمززم المتحززد  المدززةر  بنن ززا "حززر  إبززاد "، إر أنززه تززم اريتفززاء بلدنززل تحقيزز  أمززا دول
 ردت بقرارات هةيلل لم تاحم زق "إسزراةيق" المسزؤوليل، وتزم ت زر  الفزاعلين مزن المدزةر  ممزا سزاهم فزي 

 عدم المالحقل القانونيل لز"إسراةيق" 
، وليززن بشززيق أينززر 1970ان مززا وقززع فززي األردن وقززد أيززدت المدززةر  و ززروس منظمززل التحريززر مززن لبنزز

بشاعل باعتبار أنه ر تودد  طوط حمر، وأن الشس  الفلسطيني بدون قزو  تحميزه مسزرض للزربح فزي 
 رابسل الن ار 

(: ت:زمن "اتفزا  أوسزلو" اعتزران دولزل ارحزتالق بالمنظمزل بنن زا الممنززق 1993اتفزا  أوسزلو )أيلزوق  -
مزن أرا:زي فلسزطين، أي  %78عتران منظمزل التحريزر بةسزراةيق علزى الشرعي للشس  الفلسطيني، وا 

 يق فلسطين ما عدا ال:فل وغة  
يمززا نززه علززى نبززر اإلرهززا  والسنززن )تمنززع المقاومززل المسززلحل :ززد ارحززتالق( وتحززرن البنززود التززي 
تتسلز  ب ززا فزي مينززا  المنظمززل، علزى أن يززتم  زالق  مززس سززنين انسزحا  دولززل ارحزتالق مززن ال:ززفل 

مزن أرض فلسزطين،  %1.5ربيل وقطا  غة  علزى مراحزق أورهزا مرحلزل أريحزا وغزة  اللتزين تشزيالن الغ
  1967وصورع إلى دولل في حدود عام 

فتح اتفا  أوسلو البا  للتطبيع و:يا  الحلم الفلسطيني، يما يزان صزافر  لبزدء ارنقسزام الفلسزطيني، 
وسززلو فيززر  وتطبيقززا، وسززاهمت فززي المةيززد مززن وهززو الشززرط الطاززولي الممتززد حتززى لحظتنززا هززره  فشززلت أ

ألفزا إلزى  65ارستيطان الري ق:م القدس وال:فل الغربيل، إر تطور عدد المستوطنين في ال:فل مزن 
 مليون بسد أوسلو، وقد وفرت ل م سلطل أوسلو األمن عبر "التنسي  األمني" 

وعر ابيه ورعاتزه، وليزن الشزس   واليوم وصق أوسلو إلى الددار األ ير بةعالن فشله من لدن أصحابه
 الفلسطيني ما ةاق يدفع فاتورته 

أقززدمت "إسززراةيق" علززى دريمززل فززتح 1996سززبتمبر/أيلوق  25(: فززي صززباح 1996هب ززل النفزز  )أيلززوق  -
 1986متراع أسفق المسدد األقصى، بسد محاولتين فاشلتين لفتحه في عامْي  450با  نف  يمتد بطوق 

  1994و
التي قصمت ظ ر البسير نتيدل لترايمات من ممارسات حيومل ارحتالق اليمينيزل،  ويانت تلك القشل

( شزز يداع  ومنلززت هززره ال بززل إشززار  إلززى ال ززر  القززادم مززن د ززل أوسززلو، ودشززنت روح 63حيززا ارتقززى )
 األقصى التي ستندلع بسد سنوات بانتفا:ل ملحميل هادر  

إنززر ةيززار   2000سززبتمبر/أيلوق  28نتفا:ززل يززوم (: انطلقززت هززره ار2000انتفا:ززل األقصززى )أيلززوق  -
ززده فشززق يامزز  ديفززد وانسززحا   شززارون للمسززدد األقصززى، وفززي ظززق فشززق مشززرو  التسززويل الززري دس 

 ياسر عرفات، وتميةت عن ارنتفا:ل األولى بينر  المواد ات وتصاعد وتير  األعماق السسيريل 
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"إسزراةيلياع"  1069ش صزا، فيمزا قاتزق  48322 فلسطينياع ودزرح 4412وبحس  أرقام رسميلم فقد استش د 
آ رون  وأعادت ارنتفا:ل لالحتالق عقيدته الي وديل ببناء ددار استيطاني على امتداد  4500ودارح 

 ال:فل الغربيل 
أقززر الييزان الصزز يوني ت صزيه مليزارْي شززييق لبنزاء دززدار إسزمنتي تحززت  2016وفزي سزبتمبر/أيلوق 

لتنييزد هزره السقيزد : "ر ياقَزاِتلاوَنياْم َدِميسزاع ِإرا  2014لدريحل بسد ملحمزل األرض وفوق ا، ليحاصر غة  ا
داٍر" )الحشر:  َنٍل َأْو ِمْن َوَراِء دا  -بنورتزه المتدزدد -(م بينما أنبت الشس  الفلسطيني 14ِفي قارعى ماَحصا

 أنه أيبر من قيادته، وغير قابق لل ةيمل والترادع م ما يانت الت:حيات 
(: تم انسحا  ارحتالق اإلسراةيلي من قطا  غة  من دان  واحد 2005نسحا  من غة  )أيلوق ار -

  2005تحت مسمى " طل ارنفصاق" في سبتمبر/أيلوق 
زززرق  ينتيدزززل رنتفا:زززل -ومنَزززق مشززز د ت ريززز  المسزززتوطنات وتفييي زززا وهزززرا ارنيفزززاء وارنسزززحا  الما

ِق اْلَحْشزِر  تدسيداع لقوله تسالى: "هاَو الاِري -األقصى وا ِمْن أَْهِق اْلِيَتاِ  ِمزن ِدَيزاِرِهْم أِلَوا َأْ َرَس الاِريَن َيَفرا
َن اَّللِا َفَنَتاهاما اَّللاا ِمْن َحْياا َلْم  ونا ام مِ  وا َوَظنُّوا َأنا ام مااِنَستا اْم حاصا َيْحَتِسباوا َوَقَرَن ِفزي َما َظَننتاْم َأن َيْ رادا

وا َيا أاوِلي اأْلَْبَصاِر" ]الحشر: قالاوِبِ ما الرُّ  ْؤِمِنيَن َفاْعَتِبرا  [ 2ْعَ  ياْ ِرباوَن باياوَت ام ِبَنْيِديِ ْم َوَأْيِدي اْلما
وتم إحالق مف وم "المدتمع المرعور" دا ق تدمسات ارستيطان فزي قطزا  غزة ، وفزي رلزك قزاق وةيزر 

المسززلحل التززي عرف ززا الدززيا اإٍلسززراةيلي فززي الززدفا  "اإلسززراةيلي" حين ززا شززاؤوق موفززاة: "إن السمليززات 
 قطا  غة  ر تشبه أي حر   ا:ت ا إسراةيق قبق رلك" 

من ززززق ارنسززززحا  مززززن قطززززا  غززززة  بارقززززل أمززززق فلسززززطيني بةميانيززززل ارنسززززحا  الصزززز يوني مززززن أراٍض 
فلسزززطينيل إ:زززافيل، يمزززا من زززق هزززرا ارنسزززحا  امتزززداداع لالنسزززحا  الصززز يوني مزززن دنزززو  لبنزززان فزززي 

، الري أ:اء حين ا طريقا دديدا للفلسطينيين في ظق فشق يام  ديفزد وانيفزاء  يزار 2000/أيار مايو
 المفاو:ات، وسقوط أوسلو وحصار عرفات بانطال  انتفا:ل األقصى 

خ ارنسحا  من دزاع فلسزطينياع دديزداع فس زارع ومدزدياع، وهزو المقاومزل بيافزل أشزيال ا وعلزى رأسز ا  يما رس 
وأنبت هرا ارندحار الص يوني توفر  يارات أمام الشس  الفلسطيني، يمين ارتيزاء السمق السسيري، 

 علي ا ومنح ا فرصل إ:افيل لتحرير أدةاء إ:افيل من أرض فلسطين 
يما منح هزرا ارنسزحا  وألوق مزر  أر:زاع فلسزطينيل  الصزل للشزس  الفلسزطيني، يميزن أن يطِلز  مزن 

غزززززوق ارسزززززتيطان وسزززززيطر  الدزززززيا الصززززز يوني وارلتزززززةام فوق زززززا مشزززززروعه الزززززري يريزززززده، بسيزززززداع عزززززن 
 بالتفاهمات وارتفاقات الموقسل 

وقززد من ززق ارنسززحا  مززن قطززا  غززة  بوابززل لحريززل حمززاس يحريززل مقاومززل نحززو الززد وق فززي انت ابززات 
 ، وما منلته هي ونتاةد ا بسد رلك من عالمل فارقل في التاريخ الفلسطيني المساصر 2006
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أن يمنززق ارنسززحا  مززن قطززا  غززة  تحززورع فلسززطينياع دا ليززاع عززن النظززر  الفلسززطينيل ويززان مززن المميززن 
ال:زززيقل إلزززى صزززياغل رؤيزززل فلسزززطينيل موحزززد ، علزززى أسزززاس إدمزززا  وطنزززي بسزززد تزززوفر قطسزززل أرض 
فلسززطينيل محززرر  يميززن ارنطززال  من ززا برؤيززل وطنيززل دامسززل وشززاملل، وليززن لمسززن الشززديد تيززرس 

بمزززا هزززرا لتبزززاين فلسزززفل التحريزززر ومنزززاهج السمزززق بزززين فصزززاةق السمزززق الزززوطني ارنقسزززام الفلسزززطيني، ور 
 الفلسطيني 

أ يززراع: لقززد دسزززدت محطززات "أيلززوق الفلسزززطيني"  ط ززاع بيانيززا لحريزززل شززس   ززرس يالسنقزززاء بسززد نيسزززل 
، وتشززتت فززي المنززافي بحنززاع عززن فلسززطينم فسززين إلززى دوارهززا ولززم تسززسفه المرحلززل السربيززل، ور 1967

القيززادي المبسنززر فززي مواصززلل اإلمسززاك بةمززام مشززروعه التحززرري، فززدفع الززنمن مززن دمززاء شززسبه أسززلوبه 
عبر المداةر ومةيد من الغربل فزي صزحراء السزر ، و زاض تدربزل السالقزل مزع المحتزق عبزر اتفاقزات 

 دوليل، فد ق في نف  السرا  
رض فلسزطينيل، لتشزيق بارقزل نم عادت الرايل إلى الشس  عبر انتفا:زل ملحميزل أنمزرت تحريزراع ألوق أ

أمق ل يار بديق في ظق تنير ارحتالق لالتفاقات، وما يصاح  رلك من وهن عربي ورعايل أمريييل 
 للربيبل "إسراةيق" 
تمنزق أيقونزل الحلزم الفلسزطيني  -التي هي وليد  م اض "أيلوق" في محطاتزه المتساقبزل–وما ةالت غة  

لت تسزطرها يوميزاع فزي اشزتباك شزسبي مزع ارحزتالق عنزد دميزع في التحرير والسود ، عبر مالحم ما ةا
نقاط ارشتباك البطولي، وما ةالزت بمسزاحت ا ال:زيقل رغزم الحزر  والحصزار والمقاطسزل تمنزق مشزرو  
نوا  ينبغي أن تتسع وتنمو، لتنب ت مشرو  التحرير الري تسنده نوا  الدولل الفلسطينيل المفرو:زل رغمزاع 

 عن ارحتالق وبرامده 
وعلى الدان  اآ رم يمنق رلك حالل تحدٍ  فلسطيني راتي للنداح في تقديم نمورس مشرو  ييان نادح 
وقادر على الصمود والنبات، وعلزى إرهزا  المحتزق بةيزاد  الرقسزل الدغرافيزل ل زرا الييزان الزوطني الزري 

لد بسمليل قيصريل تحت عين ارحتالق وسمسه، تماماع يما نشن موسى عليه السال  م في بيت فرعون وا
واليزوم وعبزر مسزيرات السززود  اليبزرى فزي غزة م تتدسززد هزره الزروح التزي تززرير السزالم بمظلوميزل الشززس  
الفلسطيني، وبحقه في أر:ه التي هاد ر من زا، وتاسيزد ارعتبزار إلزى دزوهر الصزرا  وأصزله بزين شزس  

نح اليززوم المشززرو  الززوطني ردززئ واحززتالق مغتِصزز ، ومززن هنززا أي:ززاع تتدسززد إسززتراتيديل غززة  التززي تمزز
مشروعا وحدويا يملك البوصلل في ظزق تيزه المرحلزل  "َواَّللاا  -عبر اةتالن ال يةل الوطنيل-الفلسطيني 

 ( 21َغاِلٌ  َعَلى َأْمِرِه َوَلِينا َأْيَنَر النااِس َر َيْسَلماوَن" )يوسن: 
 26/10/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ن إسرائيل؟على ماذا تكافئ سلطنة ُعما .44
 رأي القدس
ر تستبززر ةيززار  رةززيس الززوةراء اإلسززراةيلي بنيززامين نتنيززاهو لسززلطنل عامززان أمززس األولززى التززي يقززوم ب ززا 

، يمزززا أن وةيزززر ال ارديزززل 1994رةزززيس حيومزززل إسزززراةيلي فقزززد سزززبقت ا ةيزززار  سزززلفه إسزززح  رابزززين عزززام 
ل ا يانت عزا والتقزى في زا رةزيس الزوةراء  1995م السماني يوسن بن علوي ةار القدس أينر من مر ، أو 

 المؤقت شمسون بيرية في القدس 
تسد السلطنل من أولى الدوق ال ليديل التزي بزدأت عالقزات مزع إسزراةيق بسزد انطزال  مزا يسزمى عمليزل 

ومززؤتمر  1978السززالم السربززي اإلسززراةيلي )التززي يززان مززن محطات ززا البززارة  اتفاقززات يامزز  ديفيززد عززام 
 2000(، وفي مطلع عام 1994ومساهد  السالم األردنيل عام  1993ات أوسلو عام واتفاقي 1991مدريد 

ةار مسؤولون إسراةيليون مسقط بسد مباحنات لمسؤولين عامانيين في القدس مع نظراء إسراةيليين، وقد 
رفتتاح متبادق لميات  التمنيق التداري لين السالقات دمدت رسميا مزع  1996وقع البلدان اتفاقا عام 

  2000اندر  ارنتفا:ل النانيل في تشرين األوق/أيتوبر عام 
ةيزززار  نتنيزززاهو سزززبق ا تم يزززد غريززز  فزززي بدايزززل السزززنل )شزززباط/فبراير( فقزززد ةار وةيزززر ال ارديزززل السامزززاني 
يوسززن بززن علززوي القززدس والمسززدد األقصززى والتقززى مسززؤولين وش صززيات فلسززطينيل، ويززان م نززدس 

فزززي ادتمزززا  طزززارئ  2017يزززانون األوق/ديسزززمبر  10قزززد صزززرح فزززي  السياسزززل ال ارديزززل السامانيزززل هزززرا
لزوةراء ال ارديزل السزر  أن دامسزل الززدوق السربيزل "ليسزت مسزددا بززق هزي دار للسياسزل" منب زا إلززى أن 
بزززالده سززززتت ر قزززرارات "تسبززززر عززززن حقزززاة  األمززززر فززززي رات الوقزززت الززززري تسززززسد أشزززقاءنا فززززي سززززاحات 

 المظاهرات" 
قالني  لقرار عامزان، ر فزي التسبيزر عزن "حقزاة  األمزر"، ور بةسزساد "األشزقاء ر يودد تفسير سياسي  ع

الفلسطينيين في ساحات المظاهرات" فةيار  نتنياهو تنتي في وقت يتسر ض فيه الفلسطينيون إلى محنل 
يبززرى تتمن ززق فززي هدززوم منسزز  غيززر مسززبو  بززين إدار  الززرةيس األمرييززي دونالززد ترامزز  وأريززان الدولززل 

يزززل ممنلزززل فزززي الحيومزززل والبرلمزززان والق:زززاء بتغطيزززل عربيزززل يبيزززر  تشزززارك في زززا دوق عربيزززل واةنزززل السبر 
)السززسوديل، مصززر، اإلمززارات والبحززرين(، يززان مززن نتاةدززه ال طيززر  إعززالن واشززنطن القززدس عاصززمل 

، وتشديد الحصار السياسي والمالي على  إلسراةيق ونقق السفار  إلي ا، وا عالن قانون القوميل السنصري 
السززلطل الفلسززطينيل، والحصززار والترويززع بنشززياله الم تلفززل علززى غززة ، وسززح  الززدعم األمرييززي عززن 

 األونروا تم يدا لتصفيت ا، وآنار يق رلك على اشتداد ال الن الدا لي الفلسطيني 
 ما هو إرن السامق السياسي شديد األهم يل الري دسق عامزان تقتزرح علزى رةزيس الزوةراء اإلسزراةيلي أن

 يةورها وما هو سر  هرا التوقيت الغري ؟
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مسزززرون طبسزززاع أن السزززلطنل تحزززاوق إبسزززاد نفسززز ا عزززن المحزززاور اإلقليميزززل الطاحنزززل فزززي السزززالم السربزززي 
زر  والشر  األوسط، وأن ا ترغز  اإليحزاء بزنن ل زا طريقزاع  اصزاع غيزر تقليزدي، ولسزق هزرا يميزن أن يفس 

ان النزززةا  اليمنزززي، ليزززن  الرغبزززل فزززي إبسزززاد السزززلطنل عزززن دورهزززا الوسزززيط بزززين اإليزززرانيين والسزززر ، وأطزززر 
الت ندقات الحاد   ر ييفي لتفسير هزره الميافزن  اليبيزر  لنتنيزاهو )وهزو الغزاةه مدزاةا وفسزال فزي دمزاء 
الفلسطينيين( ولدولته السنصريل، فمف وم أن تقوم الدوق التي ألةمت نفس ا باتفاقيات سالم مع إسراةيق 

حقاة  األمر"، وأن تحاوق يسر شر  إسراةيق عن ا والدفا  أحيانا عن "األشقاء في  بلقاءات "تسبر عن
ساحات المظاهرات"، لين لقاء نتنياهو، في هرا الوقت السصي  على الفلسزطينيين، ر يميزن أن يقزرأه 

ينيون اإلسراةيليون إر على يونه ميافن  على استقواة م اإلدرامي  علزى الفلسزطينيين، وأن يقزرأه الفلسزط
 على أنه بيع ل م في المةاد السلني  المفتوح 

 27/10/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الجودو والجمباز اإلسرائيليان في الخليج العربي .45
 ربيع عيد
وصززق األسززبو  الدززاري منت زز  إسززراةيق لريا:ززل الدززودو إلززى اإلمززارات للمشززاريل فززي مسززابقل "غرانززد 

الم" التي ستنطل  في أبو ظبي، ي ما وصق أي:اع منت   إسراةيق للدمباة إلى قطر للمشاريل في الس 
بطولل السالم للدمباة المنسقد  في الدوحل  است:افل فر  ريا:زي ل إسزراةيلي ل فزي اإلمزارات وقطزر لزيس 
دديداع، سبقه السديد من المشاريات اإلسراةيلي ل من  زالق مسزابقات أو مزؤتمرات دولي زل وسزون يسزتمر 

 ل في السنوات المقبل
لين الحدا األهم، يان اإلعالن، اليوم الدمسل، عن استقباق سلطان عامان، قابوس بن سسيد، رةزيس 
الحيومززل اإلسززراةيليل، بنيززامين نتنيززاهو، فززي مسززقط فززي ةيززار  رسززميل اسززتمرت يززومين  وسززبقه صززمت 
إسززززراةيلي رسززززمي علززززى دريمززززل قتززززق الصززززحافي دمززززاق  اشززززقدي، وهززززو مززززا عززززةاه صززززحافي إسززززراةيلي 

ه بالشؤون ارست باريل إلى أن أع:اء في فري  القتق هم أقر  المقربين لمحمد بن سزلمان، مت ص
 وقد ييونون من تولوا التنسي  والتواصق مع إسراةيق في السنوات األ ير  

يق دولل في السالم ترغ  في است:افل مسابقات عالمي ل على أر: ا، عاد  ما تيون هزره المسزابقات 
ي زل تحيم زا قزوانين وأنظمزل فزي ييفيزل ا تيزار البلزد المست:زين، من زا عزدم منزع مرتبطل بمؤسسزات دول

الدولزززل الم:زززيفل أي أحزززد لدنسزززي ته مزززن الح:زززور والمشزززاريل، أي أنزززه ر تسزززطيع اإلمزززارات أو قطزززر 
الفززرض علززى "فيفززا"، علززى سززبيق المنززاق، عززدم إشززراك دولززل مسينززل فززي مسززابقل دولي ززل مززا يززي يقبلززوا أن 

ر لن يست:يفوا المس ابقل، وعلى البلد المست:ين أن يقبق بمشاريل يق الدوق الممنلل في المسابقل، وا 
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يحصق ات فا  على عقد النشاط وسيابحا عن بلد آ ر  ومن هرا البا ، أصبح التطبيع الريا:ي مع 
إسزززراةيق أمزززراع عاديزززاع فزززي دوٍق تسزززسى وتتنزززافس فيمزززا بين زززا رست:زززافل مسزززابقات وأنشزززطل دوليزززل علزززى 

ت ا الناعمل أر:   ا، ي يار إستراتيدي في سياسل الدولل لتسةية ح:ورها الدولي وقو 
لطالما يان التطبيع مع إسراةيق مرفو:اع على المسزتوى الشزسبي السربزي، وهزو مزا ةاق يزرلك، فبحسز  

زر السربزي الزري أدزراه المريزة السربزي لمبحزاا ودراسزل السياسزات لسزام  م فزةن  2017/2018نتاةج المؤش 
مززززن مززززواطني المنطقززززل السربي ززززل يسار:ززززون ارعتززززران بةسززززراةيق بسززززب  طبيست ززززا ارسززززتسماري ل  87%

 والسنصري ل  وش دنا في األي ام األ ير  مودل من التغريدات عبر التويتر ت ادم هره ارست:افات 
 فززي المقابززق هنززاك ودززٌه آ ززر ل ززرا التطبيززع بالنسززبل لامززارات، وهززو التطبيززع السياسززي وهززو األ طززر
واألهم، فوةير  النقافزل اإلسزراةيلي ل، ميزري ريغيزن، وصزلت ألبزو ظبزي إلزى دانز  فريق زا الريا:زي، ور 
نسلززم مززا هززي اللقززاءات التززي سززتسقدها وعلززى أي مسززتوى،  صوصززاع أن دولززل منززق اإلمززارات أصززبحت 

سزس وفزي تحيم ا مدموعل من السالقات والمصالح المشتريل مع إسراةيق في التينولوديا وأنظمل التد
مسادا  تطل سات الشسو  السربي ل بالحري ل ودعم النورات الم:اد ، لدردل أن إ فاء هزره السالقزل لزم يسزد 

 أمراع يستح  السناء وبات ميشوفاع 
ززا فززي قطززر، فلززم تسززد هنززاك أي عالقززات رسززمي ل وسياسززي ل تربط ززا مززع إسززراةيق منززر عززام  بسززد  2009أم 

بسززد السززدوان اإلسززراةيلي علززى غززة  ، وهززو تحززو ق رفززت بسززد أن  إغززال  الميتزز  اإلسززراةيلي فززي الدوحززل
  ليزن، فزي 1996استقبلت الدوحل السديد من الش صي ات السياسي ل اإلسراةيلي ل وبشيٍق رسمي منر عام 

السززام األ يززر، وعلززى :ززوء األةمززل ال ليدي ززل وحصززار قطززر، است:ززافت الدوحززل ش صززي ات أمريييززل 
الززززداعم إلسززززراةيق فززززي الوريززززات المت حززززد ، وأوقفززززت نشززززر التحقيزززز   محسززززوبل علززززى اللززززوبي الصزززز يوني

الصحافي ارستقصاةي الري أندةته قنا  "الدةير " اإلنيليةي زل فزي الوريزات المتحزد  حزوق نشزاط اللزوبي 
الص يوني وتننيره على السياسيل األمريييل، على غرار التحقيز  الزري أدرتزه القنزا  فزي بريطانيزا الزري 

ل ي  بير  أنار :د 
فزززي الوقزززت راتزززه، ر تشزززسر السزززلطات القطري زززل بزززال طر أو الت ديزززد إةاء الحمزززالت المناه:زززل للتطبيزززع 
المستمر  التي ياقدم علي ا نشطاء قطريون منق "شبا  قطر :زد التطبيزع" وياسزمح ل زا بالسمزق، لدردزل 

ات إعالمي زل قطري زل أ زرى تاغط زي هزره الحمزالت  هزرا ر  يقزوق إن هنزاك حري زل أن قنا  "الدةير " ومنص 
للتسبيزر والتنظززيم، بززق قزدر  للسززلطل علززى أن تسززتوع  الفريز  اإلسززراةيلي فززي مسزابقل علززى أر:زز ا فززي 
مسززابقل دولي ززل، وفززي الوقززت راتززه الززرأي السززام القطززري المنززاهض لح:ززوره دون أي ياحززدا رلززك ت ديززداع 

 وتالحزز  النشززطاء ممززن ينيززرون ل ززا، ب ززالن السززلطات اإلماراتي ززل التززي تمنززع تشززي ق رأي عززام أصززالع 
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الق:يل، لدردل أصبحت في ا عمليزل تحميزق  دمزل الزز"في بزي إن" للتشزفير علزى شزبيل اإلنترنزت ت مزل 
 ياسدن علي ا فاعل ا 

لين م ما حاولت السلطات أن تلس  "الدودو" وتيتم صوت مواطني ا الرافض للتطبيع مع إسراةيق أو 
تيسابه، ستبقى إسزراةيق بالنسزبل للشزسو  السربي زل ييانزاع اسزتسمارياع أن تيون سلسل وتلس  "الدمباة" رس

مرفو:ززززاع مززززا دامززززت تحت ززززق األرا:ززززي السربي ززززل وتمنززززع حقززززو  الشززززس  الفلسززززطيني التاري ي ززززل والسادلززززل، 
 والتسويق في هره المسريل دوماع على صوت الشسو  

 26/10/2018 ،48عرب 
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