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*** 
 

 : سبق واتخذنا قرارات فيما يتعلق بأمريكا واالحتالل وحماس وآن األوان لتنفيذها كافةعباس .1
ة طلالسرررئرري   ، أنرام هللا، مررن 28/10/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشررر  

المرحلة التي نمر بها، قد تكون أخطر المراحل التري عاهرها هرابنا "محمود عباس قال إن  يةفلسطينال
متر،، اافتترا  ، فري للعبراسوأضرا   ، وإننا أمام لحظة تاريخية إمرا أن نكرون أو ن نكرون "الفلسطيني

 يرروم ادحررد للمجلرر  المرلررلي الفلسررطيني، الترري انطل رر  مسررا  30 أعمررال الجلسررة المسررائية للرردورة الررر
فرري رام هللا، اانرروان "الخرران ادحمررر والرردفاب عررن الةوابرر  الوبنيررة"، أننررا م بلررون علرر   28/10/2018

 قرارا  غاية في ادهمية والصاوبة 
إلر  التوحرد خلرن منظمرة التحريرر الفلسرطينية، الممةرل الشررعي  ب الفلسرطينيشراالأبنرا   عبراسودعا 
فرري لافررة أمرراجن تواجررد ، وبالررب االتمسررل االوحرردة والترفرر  عررن الجرررا ،  الفلسررطيني لشررابلوالوحيررد 

فررري خنررردا الررردفاب عرررن أح منرررا وممالنرررا ولنارررلز ارررمودنا ونتمسرررل بةوابتنرررا "ثوابررر   والوقرررو  جميارررا  
سررنب   "أننررا  الاررودة، ثوابرر  أبفالنررا وهرربابنا"، م لرردا   ابرر  اللجررو  وحرر   الشررهدا  وادسرررل والجرحرر ، ثو 

اررامدين علرر  أرضررنا، متمسررقين اح وقنررا، ثررابتين علرر  مبادئنررا، ولررن تلحلحنررا أيررة قرروة علرر  ادر ، 
 " 1967ولن نرتكب جريمة  1948ولن نرتكب جريمة 

ال رردس "علرر  أن  ن غررلة، مشررددا  وجرردد الرررئي  الت جيررد علرر  أنرر، ن دولررة فرري قطرراب غررلة ون دولررة دو 
ولررن ن بررل ام ولررة "عااررمة فرري ال رردس أو ال رردس عااررمة لرردولتين"،  ة دولررة فلسررطينعااررم "الشرررقية

 و"أن فلسطين وال دس ليس  للبي  أو المساومة، ونرفض الدولة ذا  الحدود الم قتة" 
علرر  أن انسررتيطان  دا  إن رواتررب هررهدائنا وأسرررانا وجرحانررا خررد أحمررر، مشررد الرررئي  الفلسررطينيوقررال 

 منذ الحجر ادول غير هرعي 
أننرا  رفرض ارف ة الاصرر، وقرال: "إذا مرر وعرد بلفرور فلرن تمرر ارف ة الاصرر"، م ريفا   عبراسوجدد 

"نحن الكناانيين أارحا  هرذ  ادر ، ولردنا عليهرا، وسرنايه فوقهرا، وسرندفن تحر  ترابهرا الم ردس، 
 من يتنازل عن ح وقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية" وليالم الاالم أجم  أن، لم يولد ولن يولد 

وقال الرئي : "ل د سب  واتخذنا ال رارا  في مجالسنا الساا ة فيما يتال  ا مريقا وانحت ل اإلسرائيلي 
 وحرلة حماس، ومن ادوان لتنفيذها لافة" 

عبراس ، أن لفا  زبون  ،ام هللار ، ن    عن مراسلها في 29/10/2018 ،الشرق األوسط، لندنوأضاف  
أجد أن اجتماب "المرللي" سريخر  ا ررارا  خطيررة، وربمرا ادخطرر علر  اإلبر ا فيمرا يخر  الا قرة 

: "اتخررذنا قرررارا  ويجررب تطبي هررا  من ادوان قررائ   وأضررا   مرر  أمريقررا وانحررت ل اإلسرررائيلي وحمرراس 
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: "جرل إنسران يجرب أن قرائ   وتراا   ون مصرالحة" لتنفيذها  )إنهم( لم يترلوا للصلح مطرحا ، ن تسروية 
ي رر  يررد  علرر  قلبرر، ون يخ رر  نبتررلاز أو ضررند أو مسرراومة  نحررن أمررام لحظررة تاريخيررة يجررب أن 

 تنتبهوا إليها جيدا ، إما نكون وإما ن نكون" 
  واتهررم عبرراس حرلررة حمرراس مجررددا  ا نهررا لانرر  تريررد الدولررة الم قتررة، محررذرا  إياهررا مررن موااررلة بريرر

د عبرراس علرر  "أن اسررتمرار انحررت ل  تنفيررذ وعررد بلفررور وفصررل قطرراب غررلة عررن ال ررفة النربيررة  وهررد 
 وتاا : "لم يولد ولن يولد من يتنازل عن ح وقنا"   وال تل والتهويد لن يةني عليمتنا" 

أو أقل قلي  ينيبون عن هذا المجل   لان يمقرن أن تاترذر  هخصا   30: "لماذا هناك عباس وأضا 
وأرد  عبراس: "عرارع علر  لرل مرن  موقال  أرل أن، من ادف ل أن تنادروا نهائيا  هذا الموقر "  عن

قرابية وماارضة، ويمقن أن ت ولوا ما تشاؤون، فلماذا تذهبون و تني ب عن جلسة )المرللي(  لدينا ديم
حررلن مرررن وأضرررا : "أنررا فرري غايرررة ال إلرر  منتررديا  وم ررراهي وأمرراجن أخرررل لت ولررروا إننررا م رراباون  " 

 موقن فصائل المنظمة" 
 

 لها تبعات كبيرةسيكون  "المركزي "قرارات  ويؤكد أن نقسامال طالب حماس بإنهاء ايالزعنون  .2
أجد رئي  المجل  الوبني الفلسطيني سليم اللعنون، إن، يجب أن نسلم لسياسة ادمر الواقر   :رام هللا

قرردما فرري تكررري  المقانررة ال انونيررة لدولررة  الترري يحرراول انحررت ل اإلسرررائيلي تكريسررها، ويجررب الم رري
فلسررررطين مررررن خرررر ل اننت ررررال الترررردريجي والمحسررررو  بوسررررائن السررررلطة الوبنيررررة الفلسررررطينية وبقافررررة 
 م سساتها إل  وسائن الدولة، وتحديد موعد إلجرا  انتخااا  لرئي  دولة فلسطين، وبرلمان الدولة 

 ن الررداخلي ادولويررة ال صررول مررن خرر ل ماالجررا  وقررال اللعنررون، إن المطلررو  منررا ل يررادة إيرر   الشرر
هاملة ومدروسرة، تارلز مبرادأ وأسر  الشرراجة الوبنيرة فري إبرار منظمرة التحريرر الفلسرطينية، تحفر  

 لشابنا م سسات،، وتتصدل لمحاون  ال فل عنها أو تجاوز ونياتها السياسية وال انونية 
أهررردا  هرررابنا سرررول وحررردتنا تحررر  مظلرررة منظمرررة وهررردد علررر  أنررر، ن سررربيل لحمايرررة ثوابتنرررا الوبنيرررة و 

وأهررار اللعنررون إلرر  أن محرراون  فصررل قطرراب غررلة عررن الرروبن لررم تتوقررن، بررل  التحريررر الفلسررطينية 
انت لرر  إلرر  مرحلررة التنفيررذ تحرر  ذرائرر  ومسررميا  واهيررة لالتهدئررة وانحتياجررا  اإلنسررانية، اطلررب مررن 

عشرر عامرا إنهرا  انن سرام ادسرود، والمردعوم مرن سلطة ادمر الواق  في غلة، والتي ترفض منذ أحرد 
 ااض دول اإلقليم وعل  رأسها إسرائيل وبمساندة أمريقية لمدخل لتنفيذ "اف ة ال رن" 

وجررردد مطالبرررة حرلرررة حمررراس اهنهرررا  ان سرررامها، والتوقرررن عرررن السرررما  ل خررررين االتررردخل فررري الشررر ن 
ة، وقال: "مستادون إلعادة تشرقيل المجلر  الشرعية الفلسطيني إبارالوبني الفلسطيني، والدخول في 

 الوبني حسب انتفاقيا  وادنظمة ذا  الصلة" 
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وهدد اللعنون عل  أن ال رارا  التي سيتخذها المجل  المرللي، لها أثمان غالية وتباا  لبيررة، دن 
الاررودة الهررد  منهررا حمايررة المصررالح الاليررا لشررابنا، والرردفاب عررن ثوابترر، الوبنيررة فرري ت ريررر المصررير و 

وإقامة الدولة الفلسطينية المست لة وعاامتها ال ردس، إلر  جانرب حمايرة وحردتها الجنرافيرة والسياسرية، 
 وإفشال محاون  فصل غلة، وتكري  حقم ذاتي في ال فة 

 28/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 المرجع لتمثيل شعبنا وعدا ذلك انقالب "عباس" لاللتزام بالدستور: االنتخابات هي اً يعادويك د .3
أجد رئي  المجل  التشرياي الفلسطيني عليل دويل عل  أن اننتخااا  النليهة هري المرجر   :رام هللا

لتمةيررل الشرراب الفلسررطيني، "ادمررر الررذي يحررتم علينررا جمياررا التوجرر، لهررا، لونهررا الطري ررة الوحيرردة لبنررا  
 ياد ان  اا عل  مبادأ الدستور" سليم للم سسا  الفلسطينية، وغير ذلل 

، مرررن اسرررتمرار ، إن مرررا وجررردنا  مررر خرا  27/10/2018 وقرررال، فررري بيررران ارررادر عنررر، مسرررا  يررروم السرررب 
ل ن سرررام، وتصررراعد فررري اإلجررررا ا  علررر  غرررلة، وسررر و  الم سسرررا  الفلسرررطينية فررري لابرررة انن سرررام، 

جر فرري المسرار الفلسررطيني، ممررا فرري ح رل ألنررام سرينف واسرتخدامها لصررالح برر  ااينرر،، أوقانرا جمياررا  
ودعا دويل رئي  السلطة إل  انلتلام بنصوص الدستور والمحافظرة علر   سيليد  ضافا ن سمح هللا 

وعرد إاردار أي قررارا  تسرتهد   مفاال، والم سسا  السيادية التي ينظم عملها ال انون الفلسرطيني 
ا عبرر اندعرا  بتسرريبا  إع ميرة لاذارة المجل  التشرياي اابلرة، وقرال إن أي محاولرة لخلرد ادورا

عررررن نيررررة رئاسررررة المجلرررر  التشرررررياي اررررياغة المشررررهد الفلسررررطيني عاريررررة عررررن الصررررحة، لفهمنررررا أن 
وبين أن ال  ية الفلسطينية تمر في هرذ   اننتخااا  هي البوااة الوحيدة لت سي  نظام سياسي متين 
دس، الم ررري فررري حصرررار غرررلة وم اومتهرررا، المرحلرررة امررر امرا  لبيررررة، بررروزن ارررف ة ال ررررن، تهويرررد ال ررر

الارررودة عبرررر سياسرررة تدميريرررة للمخيمرررا   ااإلضرررافة إلررر  منهجيرررة متسرررارعة لل  رررا  علررر  حتميرررة حررر   
وضررر  بنيررة التواجررد فيهررا، ممررا يحررتم علرر  قيررادة الشرراب الفلسررطيني، بنررا  اسررتراتيجية وبنيررة، تايررد 

 لتحرر من انحت ل الوحدة وتحدد مست بل الن ال الفلسطيني لبنا  الدولة وا
وبالررب دويررل قيررادة السررلطة ومنظمررة التحريررر ارراإلع ن الفرروري عررن رفرر  الا وبررا  عررن قطرراب غررلة، 
وإع ن برنامج عملي للواول إلر  المصرالحة الفلسرطينية، محرذرا  مرن الابرؤ االم سسرا  الفلسرطينية 

 ول، وتميياها، واستخدامها لصالح أجندا  لن تخدم الواق  الفلسطيني، وف  ق
 27/10/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 التشريعي بحر: ليس من مهام المجلس المركزي حلّ أحمد  .4
أحمرد احرر أنرر، لري  مررن مهرام المجلرر   الفلسررطيني أجرد النائررب ادول لررئي  المجلرر  التشررياي :غرلة

الشرررراب  انتخاارررر، اطري ررررة ديموقرابيررررة وهررررفافة مررررن قبررررل المجلرررر  التشرررررياي الررررذي تررررم   المرلررررلي حررررل  
المجلر  التشررياي  وقال احر خ ل م تمر احفي: "ن يجوز دي جهة مهما لان  حل   الفلسطيني 

 أو تاطيل،، ولل ما يصدر عن المجل  المرللي غير هرعي" 
الوحدة الوبنية وبنرا  النظرام السياسري علر  أسر   إنجازودعا احر جمي  مقونا  هابنا للامل عل  

وبالب احر قيادة منظمة التحريرر، ارالتوقن   لوبنية لاملة غير من واةتمقن، من رف  راية ح وقنا ا
هرو الجهرة الشررعية الوحيردة  "التشررياي"عن التفرد ارال رار، وإعرادة الكيران للشرراجة الوبنيرة، م لردا  أن 

في فلسطين  وهدد احر عل  مواالة الامل البرلماني اقل مس ولية، والتصدي اقل قوة للمخططرا  
ودعررررا ال ررررادة الاررررر   تصررررفية ال  ررررية الفلسررررطينية وخااررررة حرررر  الاررررودة وال رررردس  لرررر إالترررري تهررررد  

والمسرررلمين والبرلمانرررا  الاربيرررة واإلسررر مية والدوليرررة والجامارررة الاربيرررة ومنظمرررا  التاررراون اإلسررر مي 
ومنظما  ح وا اإلنسان للتدخل الااجل إلسناد هابنا في مارلت، ضد انحت ل والوقو  اجانب، في 

 الوحدة الوبنية وإنها  انن سام وحالة التفرد وانهيار الم سسا  الوبنية الفلسطينية  استاادة
ووجرر، احررر هررقر  لجمهررور مصررر الاربيررة علرر  جهودهررا المبذولررة مررن أجررل تح يرر  المصررالحة وإعررادة 
اللحمرررة وفرررل الحصرررار عرررن هرررابنا، لمرررا توجررر، االتحيرررة للفصرررائل الفلسرررطينية التررري أعلنررر  م اباتهرررا 

 المرللي استجااة لل يم والح وا الوبنية نجتماب 
 28/10/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "صفقة القرن"مجدالني: يجب مواجهة موقف حماس االنفصالي وفضح تساوقها مع االحتالل و .5

ع ررو اللجنررة  ، أنرام هللا، مررن 28/10/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشررر  
 ،حمررراسحرلررة يررة لمنظمررة التحريرررر الفلسررطينية أحمررد مجررردنني قررال إن الموقررن الرررذي اتخذترر، التنفيذ

، وهرري تسررا  والتشررقيل اشرررعية ومرجايررة المجلرر  المرلررلي وم سسررا  منظمررة التحريررر، لرري  جديرردا  
 ت ويض الشرعية الفلسطينية وم سساتها لت دم نفسها البديل ل يادة الشاب الفلسطيني  إل 

مرن الموقرن الروبني  حمراس قل رة جردا   أني فري تصرريحا  إلذاعرة ارو  فلسرطين، وأضا  مجردنن
وأجرد  والمشرروب التصرفوي ادمريقري  "ارف ة ال ررن "لل يادة وللرئي  محمود عبراس لمواجهرة مرا تسرم  

انخررررا  حمررراس بهرررذا المشرررروب  وعمليرررا   أن أي قررررارا  تصررردر عرررن المجلررر  المرلرررلي ستف رررح واقايرررا  
، لتكررون اإلنسرراني دها لفصررل قطرراب غررلة عررن ال ررفة والرردخول عبررر بوااررة الحررل  التصررفوي عبررر اسررتادا

 بهذ  الصف ة وتشقيل لياٍن سياسي بديل عن الدولة الفلسطينية المست لة  هريقا  
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وهرردد مجرردنني علرر  ضرررورة مواجهررة موقررن حمرراس اننفصررالي اليرروم اقررل حررلم وجديررة، لتاريررة هررذا 
ا الررردور الرررذي ت ررروم اررر، االتسررراوا مررر  انحرررت ل والمشرررروب جمررراهير هرررابنا، وف رررح هرررذ أمرررامالموقرررن 
مشروب فصل غلة عن  إحبا الحل ة المرللية إلحبا  ما تسم  اف ة ال رن هو  أن ، م لدا  ادمريقي
الوبنيررة  وادسرر ن سررلوك حرلررة حمرراس السياسرري يخررر  عررن الت اليررد والماررايير أ إلرر وأهررار  ال ررفة 

 منذ ت سي  منظمة التحرير الماتاد عليها في الحرلة الوبنية 
أحمرد ، أن لفرا  زبرون  ،رام هللا، ن    عرن مراسرلها فري 29/10/2018 ،الشرق األوسط، لندنوأضاف  

مجدنني قال "إن حماس ت ايض دما  الشاب الفلسطيني في ال طراب، وتسرتبدلها احفنرة مرن ادمروال، 
السرنوار الرذي ]يحير   وأضا : "تهديد   " المناف ، وادموال، وتكري  سلطة ادمر الواق إنون يهمهم 

ف ح، الجانب اإلسرائيلي، ياق  مدل استن لها دبنا  هابنا المحاار منذ انن ر   ادسرود حتر  
وبالرب مجردنني ا ررورة وقرن تحويرل ادمروال مرن الخرار  لحمراس، لونر، ارا  سريفا  مسرلطا   اليوم" 

 لت ديم المليد من التنازن  
 

 غزة الو مأووقف  "التشريعي"عباس تفويضًا لحّل  "المركزي "يمنح س :ة لـ"الحياة"منظمالمسؤول في  .6
، اجتماعا  المجل  المرللي لمنظمة 28/10/2018ادحد  بدأ في رام هللا يوم: محمد يون  -رام هللا 

  التحرير الفلسطينية  وقال مس ول رفي  في منظمة التحرير لر"الحياة" إن من المتوق  أن يمنح المجل
المجل  التشرياي ووقن التحوي   الماليرة إلر  غرلة  وأضرا :  المرللي الرئي  عباس تفوي ا  لحل  

"نحن ندرس منح الرئي  محمود عباس هذا التفويض لفتح الطري  أمام الجهرود المصررية وغيرهرا فري 
را  جديردة، وفي ما يتال  اانتفاقا  الموقاة م  إسررائيل، قرال: "نحرن لرن نتخرذ قررا ه ن المصالحة" 

 فلدينا قرارا  ساا ة، وسنامل عل  وض  اآلليا  لتطبي ها في هقل متدر  " 
 28/10/2018 ،الحياة، لندن

 
 بعد زيارة نتنياهو يمنع اإلساءة إلى السلطنةو  قابوس من مانيًا يحمل رسالةيستقبل مبعوثًا عُ  عباس .7

م هللا، أم ، المستشار سرالم برن حبيرب رام هللا: است بل الرئي  الفلسطيني محمود عباس، في م ر  برا
وسرلم الاميرري عبراس الرسرالة  الاميري، مباوث سلطان ُعمان قابوس، الذي حمل رسالة من، لابراس 

التي ت من  هقرا  ل، عل  زيارت، المهمة للسلطنة، والتي "أجد  عم  الا قا  ادخوية بين البلردين 
ورحرررب عبررراس  ا"، لمرررا ن لررر  الولالرررة الرسرررمية الشررر ي ين، وحررررص الجرررانبين علررر  تاليلهرررا وتوبيرررده

امباوث السلطان قابوس في فلسطين، مةمنا  حفراوة انسرت بال التري ل يهرا خر ل زيارتر، لسرلطنة ُعمران 
وأهاد عباس االدعم الكبير الذي قدمت، وت دم، السلطنة للشاب الفلسطيني وق يت،  ادسبوب الماضي 
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حررررص فلسرررطين وقيادتهرررا علررر  تاليرررل التنسررري ، والتاررراون الاادلرررة علررر  الصررراد لافرررة، مشرررددا  علررر  
 المشترك في سبيل خدمة ال  ية الفلسطينية وق ايا ادمة الاربية 

 مان وجا   الليارة ااد يومين من زيارة رئي  الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إل  عُ 
مران ياا الردور الرذي تريرد عُ وقال  مصادر لر"الشرا ادوسد" إن زيارة المباوث الاماني جا   فري سر
وتت رررمن الرسرررالة، لمرررا يبررردو،  أن تلابررر، فررري ت ريرررب وجهرررا  النظرررر برررين الفلسرررطينيين واإلسررررائيليين 

 توضيحا  لهذ  المحاون ، خصواا  ااد ل ا  نتنياهو 
 ولم يرفض عباس تدخ   عمانيا ، لكن وف  رؤيت، الماروفة ال ائمة عل  ملية دولية 

ة لسررلطنة عمرران، وأمررر متحرردثين ومسرر ولين بتجنررب التاليرر  علرر  ل ررا  قررابوس ومنرر  عبرراس أي إسررا 
بنتنيرراهو، وبسررحب أي تصررريحا  بهررذا الصرردد، علرر  الرررغم مررن أنرر، لررم يقررن يف ررل اسررت بال نتنيرراهو 

 حت  ن ياتبر ذلل تشجياا  لسياسة حقومت،  
 29/10/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إلسرائيلي على قطاع غزةتدين التصعيد ا الفلسطينيةحكومة ال .8

ل المتحدث الرسمي ااسم الحقومة يوسن المحمود حقومة انحت ل اإلسرائيلي المس ولية حم   :رام هللا
لرررل أرضرررنا الاربيرررة الفلسرررطينية، وفررري  عرررن اسرررتمرار التصرررايد الرررذي يترافررر  مررر  تصرررايد هرررامل ضرررد  

المجتمرر  الررردولي  أنث الرسررمي وأضررا  المتحررد م رردمتها عااررمتنا ادبديررة ال رردس الشرررقية المحتلرررة 
يتحمرررل جانبرررا مرررن المسررر ولية تجرررا  أبنرررا  هرررابنا تحررر  الحصرررار وانحرررت ل فررري قطررراب غرررلة وال رررفة 
النربيررة، وفرري م رردمتها عااررمتنا ال رردس المحتلررة  وجرردد المتحرردث الرسررمي مطالبررة المجتمرر  الرردولي 

ير حمايرة دوليرة اشرقل عاجرل، بتطبي  ال وانين التي أادرها اخصوص ال  ية الفلسطينية ومنها توف
والامرررل علررر  إنهرررا  انحرررت ل وإقامرررة الدولرررة الفلسرررطينية المسرررت لة لاملرررة السررريادة وعاارررمتها ال ررردس 

  1967الشرقية عل  لامل حدود الراا  من حليران من عام 
 27/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 معاليه أدوميم مستعمرة توسيعدقة "إسرائيل" تدين مصاوزارة الخارجية الفلسطينية  .9

ألرن  20الحقومة اإلسرائيلية عل  بنرا  أجةرر مرن ة صادقمدان  وزارة الخارجية الفلسطينية : ولان ال
الهاد  لتكرري  المشرروب انسرتاماري ، ة ماالي، أدوميم هرقي ال دس المحتلةامر وحدة سقنية في مست
 المحتلررررة عررررن محيطهررررا الفلسررررطيني  "ال رررردس الشرررررقية"وفصررررل )ال دس الكبرررررل( رالتوسرررراي الُمسررررم  برررر

ل لهررررذا المشررررروب جتخصرررري  المليررررارا  مررررن الشرررروا وأضرررراف  الرررروزارة أنرررر، وف ررررا  ل عرررر م الابررررري تررررم  
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انستيطاني الذي يت من إل  جانب الوحدا  انستيطانية الجديردة إقامرة مبران عامرة، وُلرن  يهوديرة 
 هم مساحا  هاساة من ادر  المحتلة وحدائ  وه  برا استيطانية ضخمة تلت

رأ  الوزارة أن تنفيذ هذا المشروب انستاماري ُينل  البا  نهائيا  أمام أيرة فرارة لتح ير  السر م علر  
وعب رررر  الرررروزارة عررررن  الررردولتين، وُيفشررررل أي جهرررود ُتبررررذل إلبررر ا عمليررررة سررر م ح ي يررررة  أسررراس حررررل  

واإلدانرررا  الشرررقلية الخجولرررة التررري تصررردر عرررن المجتمررر   اسرررتنرابها الشرررديد لحالرررة التراخررري وال مبرررانة
  الدولي والدول اتجا  هذا التنول انستيطاني

 29/10/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 تدين استهداف كنيس يهودي في بنسلفانيا "الخارجية الفلسطينية" .11
سررربيرو بونيرررة رام هللا: دانررر  وزارة الخارجيرررة والمنترررربين الفلسرررطينية اسرررتهدا  لنررري  يهرررودي فررري بيت

 بنسلفانيا ادمريقية، والذي أودل احياة عدد من الموابنين ادمريقيين اليهود وباض رجال الشربة 
دان  الوزارة استهدا  أماجن الابادة من قبل ه ن  اإلرهابيين الذين قال  عنهم "إنهم يحملون ع يدة و 

، مشررريرة إلررر  أن "هرررذا النررروب مرررن فاهرررية بنيويرررة متافنرررة، مبنيرررة علررر  تفررروا الاررررا ادبررريض وهيمنتررر،"
اإلرهررا  هررو ادخطررر دنرر، يتواجررد داخررل المجتمرر  ويسررتهد  لررل مررن يختلررن مارر، هررق  أو عرقررا أو 

 " أو نهجا   دينا  
 28/10/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الموظفون الحكوميون في غزة يطالبون برواتبهم .11

الرررذين عينرررتهم حرلرررة حمررراس خررر ل فتررررة هرررارك م رررا  المررروسفين الامررروميين )الحقررروميين(،  :رام هللا
ورفر  المشرارلون  حقمها ل طاب غلة، أم ، في وقفة لمطالبة الحقومة الفلسرطينية برر"ار  رواتربهم" 

في الوقفة، التي دع  إليها ن ااة الموسفين فري حدي رة النصرب الترذلاري للجنردي المجهرول فري مدينرة 
تطالب المجتم  الدولي اال ند علر  إسررائيل  غلة، نفتا  تطالب الحقومة اصر  رواتبهم، وأخرل 

 لرف  الحصار 
وقررال ن يرررب المررروسفين يا ررو  الننررردور، فررري للمرررة لرر، خررر ل الوقفرررة: "ج نررا لنطالرررب المجتمررر  الررردولي 

ودعرررا  والوسررريد المصرررري لتحمرررل مسررر وليات، وال رررند علررر  انحرررت ل لرفررر  الحصرررار عرررن ال طررراب" 
س ولياتها تجا  غلة، ورف  اإلجرا ا  التري وارفها برر"الا ابية" النندور السلطة الفلسطينية إل  تحمل م

وتفرضررها السررلطة علرر  ال طرراب  لمررا بالررب الحقومررة بتحمررل مسرر ولياتها لاملررة تجررا  مرروسفي ال طرراب 
جمررا دعررا الفصررائل  الاررام فرري غررلة و"اررر  الرردفاا  الماليررة الشررهرية الخااررة بهررم فرري هررقل منررتظم" 
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تها وال ررند علرر  الحقومررة فرري رام هللا لوقررن التمييررل بررين المرروسفين الفلسررطينية إلرر  تحمررل مسرر وليا
 التاااين لها في غلة وال فة النربية 

 29/10/2018 ،الحياة، لندن
 

 هل يتجه مركزي منظمة التحرير لفرض عقوبات جديدة على غزة؟تقرير:  .12
نفيرذ قررارا  المجلر  قال الرئي  الفلسرطيني محمرود عبراس إنر، من ادوان لت: ميرف  اادا -رام هللا 

الرروبني والمرلررلي السرراا ة اخصرروص "الا قررة مرر  إسرررائيل وأمريقررا وحمرراس"، فرري إ هررارة إلرر  مراجاررة 
، وتحردث عبراس انتفاقيا  السياسية م  انحت ل وإلر  إجررا ا  جديردة ضرد حرلرة حمراس فري غرلة 

عرن  ،  ادحرد فري رام هللافي للمة م ت بة أمرام الجلسرة انفتتاحيرة للمجلر  المرلرلي الفلسرطيني مسرا
"قرررارا  خطيرررة يجررب أن تخ رر  للمسرراومة فيمررا يتالرر  ا مريقررا وانحررت ل وحمرراس دنهررم لررم يترلرروا 

ولرررم يرررذلر الررررئي  الفلسرررطيني تفااررريل ال ررررارا   للصرررلح مقانرررا للوارررول إلررر  مصرررالحة أو تسررروية" 
ينما ار ح  أوسرا  سياسرية فري ال ادمة، إن أن، نب، إل  ضرورة عدم الخ وب أمام لحظة تاريخية، ب

 لمواجهة انن سام وإفشال حرلة حماس للمصالحة"  استراتيجيةالمجل  المرللي "ا رورة وض  
وقررال رئرري  المجلرر  الرروبني سررليم اللعنررون إن ال رررارا  الترري سرريتخذها المجلرر  سررتكون لهررا أثمرران 

يرة وحردتهم الجنرافيرة والسياسرية، غالية وتباا  لبيرة، دن هدفها الدفاب عن ح روا الفلسرطينيين وحما
 وإفشال فصل غلة وتكري  حقم ذاتي في ال فة النربية 

وقررال ع ررو المجلرر  المرلررلي والنرراب  ااسررم حرلررة فررتح عررابن أبررو سررين للجليرررة نرر  إن المجلرر  
سرريناقه انن سررام الررداخلي ل حررد أهررم ماي ررا  إنجرراز المشررروب الرروبني، ولكررن "ن قرررارا  جرراهلة بهررذا 

 رغم وجود توايا  وم ترحا  للمناقشة" الخصوص 
وبينما حذر  قرول فلسرطينية ماارضرة ننا راد المجلر  المرلرلي مرن خطروا  ااتجرا  الردعوة إلر  حرل 
المجل  التشرياي بنا  عل  تواية من المجل  الةوري لحرلة فتح قبل أسبوعين، قال أبو سين إن، 

ي، ولكررررن هنرررراك تواررررية بهررررذا الخصرررروص مررررن المبقررررر ال ررررول إن لرررردل المرلررررلي قرررررارا احررررل التشررررريا
 سُتناقه 

وقالررر  عري رررة نشررررتها ال رررول الماارضرررة ننا ررراد المجلررر  المرلرررلي فررري رام هللا إن التهديرررد اا وبرررا  
جديدة من ه نها تامي  انن سام وتطور  إل  حالة انفصرال برين ال رفة وغرلة، محرذرة مرن أن "التهديرد 

 التفرد اال رار السياسي"  احل المجل  التشرياي قد يفتح البا  أمام
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 اتهامات
ولكرن النراب  ااسررم فرتح قرال إن "حرلررة حمراس ااررد تسر  سرنوا  مررن الحروار الروبني لررم تتررك فراررة 
للحرروار إن أفشررلتها، لررذا علينررا البحررؤ عررن سرربل اسررتاادة الوحرردة الوبنيررة ووضرر  إسررتراتيجية مررن أجررل 

ر مرن تامير  قررارا  المرلرلي ل ن سرام أن وأضرا  أن علر  ال رول التري تحرذ التخل  مرن انن سرام" 
 تتاامل احيادية وت ر ا ن رفض حماس للم ترحا  المصرية للمصالحة هو السبب في ذلل 

وعلرر  اررايد احررؤ الا قررة مرر  انحررت ل اإلسرررائيلي، قررال أبررو سررين إن المرلررلي سيسررتم  لت رررارير 
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول مصير توايات، الساا ة 

بتالير  انعتررا  اهسررائيل إلر   2015 مرارس /وأوا  المجل  المرللي منذ دورت، المنا ردة فري مذار
حين انعترا  االدولة الفلسطينية، ووقن التنسي  ادمني واننفكاك من تباا  انتفاقيا  انقتصادية 

لمنا رردتين الاررام مرر  انحررت ل وعلرر  رأسررها اتفرراا ارراري   وأعرراد الت جيررد علرر  توارريات، فرري دورتيرر، ا
 الجاري، ولكن دون مليا  واضحة لتنفيذها 

وقررال رئرري  اللجنررة السياسررية للمجلرر  الرروبني خالررد مسررمار إن المرلررلي سيسررتم  إلرر  ت ررارير اللجرران 
حول ليفية استكمال قرارا  المجل  الساا ة عل  اايد الا قة م  انحت ل والونيا  المتحدة  لما 

ن ال دس ورئي  لجنتهرا فري المجلر  المرلرلي عردنان الحسريني حرول نترائج سيستم  لت رير وزير ه و 
 التح ي  الذي بدأت، السلطة في عمليا  تسريب الا ارا  التي ههدتها المدينة م خرا 

وفرري ن رراو الوضرر  الررداخلي وتارقررل المصررالحة الفلسررطينية، قررال مسررمار إن المجلرر  سرريتخذ قرررارا  
  عرررن مناقشرررة توارررية المجلررر  الةررروري لحرلرررة فرررتح حرررول حرررل مناسررربة فررري هرررذا السرررياا، لكرررن مرررا را

 المجل  التشرياي لم ُيطر  عل  جدول ادعمال 
 

 تعزيز الوحدة
فرري الم ابررل، قررال المتحرردث ااسررم حرلررة حمرراس فرري ال ررفة النربيررة حسررن يوسررن، ردا اتهررام عبرراس 

إن حمرراس نفرر   لحرلترر، اررال بول بدولررة فلسررطينية ذا  حرردود م قتررة وتكررري  فصررل غررلة عررن ال ررفة،
مررررارا قبولهرررا بدولرررة فلسرررطينية علررر  حررردود م قترررة تحررر  أي سرررر ، ون تسرررا  لرررذلل، وتارررار  مرررن 

وأضررا  يوسررن للجليرررة نرر  أن مفاوضررا  التهدئررة فرري غررلة تسررا  إلرر  فررل الحصررار  يفرراو  عليرر، 
بردي  وتوفير متطلبرا  الحيراة اإلنسرانية دبنرا  غرلة بردون دفر  أي ثمرن، "دن حمراس ن تطرر  نفسرها 

 سياسيا أو تفاوضيا عن السلطة الفلسطينية" 
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ودعا يوسن الرئي  عباس والمجل  المرللي إل  الخرو  ا رارا  توحد الشاب الفلسطيني ون تامر  
انن سرررام ون تصرررب ااتجرررا  فصرررل قطررراب غرررلة عرررن ال رررفة النربيرررة، محرررذرا مرررن أن فرررر  مليرررد مرررن 

 صال الا وبا  عل  غلة سيالز انن سام ويقرس اننف
من جانب،، قلل المحلل السياسي خليل هاهين من احتمال اتخاذ المرللي هذ  المرة أي ا قرارا  أااد 

، وخااة عل  اايد الا قة م  إسررائيل  وقرال إن عبراس حردد 2015من توايات، الساا ة منذ عام 
 بها  موقفا واحدا واضحا في رف ، لصف ة ال رن دون أن يشير إل  اإلجرا ا  التي سيتصدل

ورجرح هراهين اردور قررارا  ارارمة فري لنتهرا ولكرن دون جرداول زمنيرة للتنفيرذ، متوقارا قررارا  ذا  
ع قة اهعادة فتح اتفاقية ااري  انقتصادية وتخفيض مسرتول التنسري  ادمنري فري اارض المجران ، 

للحررل  لاسررتراتيجيةلكررن برردون تحررول جرروهري فرري المسررار السرراب ، اسرربب تمسررل الرررئي  االمفاوضررا  
 السياسي م  إسرائيل 

لكن عل  اايد مخر، رأل هاهين أن تصريح الرئي  "ا ن حماس لم تترك للصلح مقانا"، يشير إل  
قطا، الخيرو  مر  حمراس وعلمر، تنفيرذ قررارا  اشر ن غرلة ن أحرد يالرم بهرا حتر  اآلن سروا ، وهرو مرن 

فكررار يررتم تررداولها حررول تفررويض وباعت رراد المحلررل، ثمررة خطررورة فرري أ ي ررهررا ولرري  المجلرر  المرلررلي 
المرلرلي للرررئي  ااتخرراذ إجررا ا  اقتصررادية ضررد غرلة أو ااتجررا  حررل المجلر  التشرررياي، "وهررذا يانرري 

 تفويض ال ائد الفرد اص حيا  لل هي " 
 29/10/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 للحصار "تخفيف جّدي"النتزاع  "إسرائيل" فصائل غزة تصّعد ضدّ  .31

ت ارب  ادنبا  أم ، حيال التوال إل  اتفاا عل  : "الحياة"، أ    ، رويترز -غلة، رام هللا 
"وقن هامل وفوري" للنار بين الفصائل الفلسطينية في قطاب غلة وإسرائيل، برعاية مصر والموفد 
الدولي لاملية الس م نيقوني م دينو ، لينهي ليلة دامية ههدها ال طاب وغ ف،؛ إذ ااد ساعا  

ن حرلة "الجهاد اإلس مي" دخول انتفاا حيل التنفيذ، أعلن  إسرائيل "عدم التلامها" ا،، من إع 
متمسقة  بتهديدها برد  "غير محدود جنرافيا " عل  اواريخ اتهم  سورية وإيران اهادار أوامر 

 إب قها من ال طاب، وقابلتها ا صن عشرا  ادهدا  التاااة للفصائل في، 
الجهاد اإلس مي" داوود هها  لولالة "فران  برس" عصر أم ، إن، "بنا  عل  وقال الناب  ااسم "

اتصان  مصرية مقةفة االفصائل ا يادة "الجهاد"، تم انتفاا عل  وقن هامل للنار دخل حيل 
التنفيذ فورا ، م ابل وقن الادوان اإلسرائيلي"  وأوضح أن مصر أجر ، االتااون م  م دينو ، 

   الفصائل الفلسطينية وإسرائيل نحتوا  التوتر اتصان  مقةفة م
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لكن اإلع م الابري ن ل عن مس ول أمني لبير في الجيه اإلسرائيلي أن "إسرائيل غير ملتلمة وقن 
 النار"، وزاد: "نحن ن نتصر  وف ا  لذلل" 

 السب  ههد تصايدا  غير مسبوا منذ م  )أغسط ( الماضي، إذ ُأبل  من -ولان ليل الجماة 
 17ااروخا  تجا  المناب  اإلسرائيلية المتاخمة للحدود، اعترض  ال بة الحديد  30ال طاب أجةر من 

هدفا ،  80منها، ورد  عليها س   الجو اإلسرائيلي اشن  أجةر من م ة غارة استهدف  أجةر من 
"حماس" خصواا  مواق  لحرلتي "حماس" و "الجهاد اإلس مي" ومبن  سقنيا  غير م هول تستخدم، 
 جم ر لها، وألح   النارا  أضرارا  مادية االمستشف  اإلندونيسي في بلدة بي  نهيا همان  

وأعلن  "الجهاد اإلس مي" أنها "أبل   الصواريخ ردا  عل  استشهاد" ستة متظاهرين فلسطينيين 
" أول من أم   من "مسيرا  الاودة الكبرل ولسر الحصار 31 برااص إسرائيلي في فااليا  الجماة الر

لكن مصادر مطلاة في ال طاب قال  لر "الحياة" إن الهد  من التصايد هو ال ند من أجل تحسين 
هرو  انتفاا الذي تجري مصر اتصان  م  الجانب اإلسرائيلي بهد  التوال إلي، بين تل أبيب 

ي الذي ي وم عل  والفصائل في غلة  وأضاف  المصادر أن الفصائل واف   مبدئيا  عل  الار  المصر 
وقن لل ادعمال والهجما  المصاحبة لر "مسيرا  الاودة" م ابل تخفين الحصار، لكنها تطلب تخفيفا  
جديا  ولي  هقليا  للحصار  وقال  مصادر في "الجهاد اإلس مي" إن الفصائل تسا  إل  رف  للي أو 

 ود وتوسي  مساحة الصيد البحري واس  للحصار، فيما تار  إسرائيل تخفيفا  اسيطا  يشمل إدخال وق
وقال  "الجهاد اإلس مي" في بيانها، إنها "ستلتلم وقن النار إذا التلم، الادو، أما إذا استمر  
عمليا  ال صن واستمر الادوان فهن الم اومة سترد"، فيما أفاد جناحها الاسقري )"سرايا ال دس"( في 

الرد لم ا  ونوعا ، إذا استمر الادو ببطش، وعدوان، بيان منفصل، ا ن "الم اومة تدرس توسي  دائرة 
 عل  هابنا    وليالْم أن الم اومة جاهلة لما هو أااد" 

وقال الناب  ااسم "حماس" فوزي برهوم لر"فران  برس" إن "ما تار  ل، قطاب غلة هو محاولة 
م  فصائل  2014إلي، إسرائيلية للتهر  من أي استح اقا  لتةبي  اتفاا وقن النار الذي تم التوال 

الم اومة إلنها  حصار غلة ومااناة أهلها"، لما ي تي في إبار التناف  الحلبي اإلسرائيلي، وتصدير 
أزما  انحت ل الداخلية إل  أهلنا في ال طاب  وهدد ا ن "هذا التصايد والادوان اإلسرائيلي سيقون 

التي تستاد للتاامل م  أي عدوان"   ل، ما ااد  في حسااا  ادذرب الاسقرية وفصائل الم اومة
وأضا : "ن يمقن السما  مطل ا ، ن من قبل حماس ون غيرها، ا ن يب ي انحت ل دما  ادبفال 

 والنسا  والمدنيين ومواق  الم اومة ساحة لتصدير أزمات، الداخلية" 
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رية وإيران اال لوب وإضافة إل  تحميل "حماس" المس ولية عن ادحداث، اتهم الجيه اإلسرائيلي سو 
فيها، إذ قال الناب  ااسم، أمام احافيين إن "أوامر وتحفيلا  ادر  من دمش ، م  مشارلة 

نا لي  م يدا  جنرافيا "   واضحة من فيل  ال دس التاا  للحرس الةوري اإليراني"  وأضا : "رد 
 28/10/2018الحياة، لندن، 

 
 "نيالمركزي الفلسطياجتماعات " فصائل تقاطع خمسة .31

أعمال الدورة الرة ثين  ، أنوولان وغلة، وعن رام هللا ، من 29/10/2018القدس، العربي، لندن، ذلر  
للمجل  المرللي الفلسطيني انطل   أم  ادحد، في م ر الرئاسة في مدينة رام هللا، حيؤ جر  مناقشة 

 اخلي بين حرلتي فتح وحماس مخر المستجدا  السياسية المتال ة اال  ية الفلسطينية، وانن سام الد
وتنا د جلسا  المرللي في سل م اباة لل من الجبهتين الشابية والديم رابية، وهما الفصي ن 
الكبيران ااد حرلة فتح في منظمة التحرير، وحل  المبادرة الوبنية، إضافة إل  غيا  حرلتي 

 حماس والجهاد اإلس مي اللتين لم تن ما ااد إل  منظمة التحرير 
وقال  الجبهة الديم رابية في بيان لها "إن ادسبا  التي اقت   منها م اباة الدورة الساا ة، ما زال  

 قائمة، بل وتلداد تا يدا، في سل سياسة التفرد وانستفراد وانست ةار التي تتباها ال يادة الرسمية" 
شقل اارز في إماان ال يادة وأضاف  الجبهة أن أهم ادسبا  التي دع  إل  م اباة المرللي تتمةل ا

الرسمية في تاطيل الاديد من ال رارا  المتواف  عليها في دورتي المجل  المرللي في مارس/ مذار 
(، والممابلة في 30/4/2018، لما في الدورة ادخيرة للمجل  الوبني )2018ويناير/جانون الةاني  2015

 للمجل  المرللي، وعدم وضو  وسيفتها  30لر تنفيذها، إضافة إل  غيا  التح ير الجماعي للدورة ا
وأعلن خالد البطه ال يادي في حرلة الجهاد اإلس مي عن رفض حرلت، لمخرجا  اجتماب 
المرللي  ودعا للخرو  من حالة انن سام وتطبي  اتفاا المصالحة  وأجد أن ذلل يقون من خ ل 

ي يشمل اللجنة التنفيذية وادمنا  الاامين ع د اجتماب ل بار ال يادي الم ق  لمنظمة التحرير، الذ
وبالب االبد  امشاورا   للفصائل، وتنفيذ مخرجا  ل ا  بيرو  الخااة بتفايل منظمة التحرير 

لتشقيل حقومة وحدة وبنية خ ل أسبوعين، ترأسها هخصية وبنية يتم التواف  عليها، عل  أن 
عل  غلة، وبتوحيد الم سسا  ودمج  تستمر لمدة ستة أههر، وأن تبدأ بوقن لل اإلجرا ا 

 الموسفين وتتول  إعادة اإلعمار وفل الحصار، واإلعداد ننتخااا  عامة خ ل عام لحد أقص  
من جهتها رد  حرلة فتح عل  لسان المتحدث ااسمها عابن أبو سين، االت جيد عل  أن المجل  

لوبنية، دن، هو من أنش ها، مبينا أن المرللي هو ااحب الونية ال انونية والسياسية عل  السلطة ا
 الهجوم عل  المجل  المرللي "يندر  في إبار وجود من ن يريد مواجهة اف ة ال رن" 
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هاني الةوابتة، ع و اللجنة المرللية : أن غلة، من 27/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمونشر 
ن "الجبهة الشابية لن تشارك في إل ع م" لر"المرلل الفلسطيني  قال للجبهة الشابية لتحرير فلسطين،

 جلسة المجل  المرللي ااعتبارها إفرازا  لمجل  وبني لم نشارك ا،، ولم يقن محل تواف  فلسطيني" 
وأجد أن "الحل ادمةل والمدخل المهم لماالجة هذا الوض  هو ع د مجل  وبني توحيدي تشارك في، 

 لل المجتم  الفلسطيني" جل ال ول الفاعلة في الساحة الفلسطينية و 
 

 كافة أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ترفضحماس  .31
أجد  حرلة "حماس" رف ها لكل أهقال التطبي  م  : لفا  زبون ، ميرزا الخويلدي، رام هللا - المنامة

انحت ل اإلسرائيلي عل  المستويا  لافة، "لما لذلل من تداعيا  خطيرة عل  الشاب الفلسطيني 
 وق، التاريخية في أرض، ووبن،، وعل  وحدة وتماسل ادمة وهاوبها المناه ة لهذ  السياسا  وح

غير المنسجمة م  الملا  الاام لشاو  ادمة الاربية واإلس مية المساندين للح  الفلسطيني ولادالة 
ن "التطبي  واستهجن  الحرلة في بيان لها "تسارب وتيرة التطبي  م  إسرائيل"، واعتبر  أ ق يت،" 

امةااة تشجي  وغطا  إلسرائيل نرتكا  مليد من الجرائم واننتهاجا  اح  الشاب الفلسطيني، 
 وخنجر في سهر ، وتخٍل عن، وعن ق يت، الاادلة" 

واستنكر  الحرلة الليارا  والل ا ا  التي تجري لسياسيين أو رياضيين إسرائيليين في ااض الدول 
 ا  نتنياهو االسلطان قابوس في ُعمان الاربية  لما أدان  اشدة ل 

 28/10/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 النخالة لـ"القدس": لم نطلق الصواريخ غضبًا من مصر أو حماس بل التزامًا بالدفاع عن شعبنا .31
قال زياد النخالة أمين عام حرلة الجهاد اإلس مي في فلسطين، إن : محمود أبو عواد ،خاص – غلة

ما ااقي فصائل الم اومة االرد عل  جرائم انحت ل واستهدافات، المتكررة لمسيرا  حرلت، ملتلمة ل
الاودة وقتل المتظاهرين الالل بدٍم اارد، وأنها لم تطل  الصواريخ م خرا غ با من أي بر  سوا  

وبين النخالة أن التصايد ادخير من قبل حرلت، لم يقن يحمل  جان الجانب المصري أو حرلة حماس 
ة رسائل، وإنما ي تي في إبار الصراب المستمر م  انحت ل والذي ي خذ أهقان مختلفة، منها أي

 التصايد ادخير الذي جا  في سياا الرد عل  عمليا  ال تل التي تستهد  أبنا  الشاب الفلسطيني 
تسجل  وأضا  في حديؤ لر"ال دس" دو  لوم: "إن ارتفاب أعداد الشهدا  في تصاعد، وأعداد الجرح 

أرقاما قياسية، والكةير منها تنجم عن، إعاقا  دائمة في افو  المتظاهرين، ولل هذا لان يحتا  
 لموقن يشار في، الادو ا ن مستوبني، يمقن أن يتارضوا لما يتار  إلي، هابنا وهذا ما حصل" 
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ل وفي مار  رد  عل  س ال حول ما إذا لان إب ا الصواريخ سيتجدد في حال لرر انحت 
مجازر  عل  حدود غلة اح  المتظاهرين، قال أمين عام الجهاد: "نتمن  أن ن ُي دم انحت ل عل  
ذلل، ولكن إذا حصل، فست وم لل قول الم اومة وعل  رأسها اإلخوة في حماس االرد فنحن جمياا 

 ملتلمون في ما أللمنا أنفسنا ا،" 
 29/10/2018القدس، القدس، 

 
 المجلس التشريعي وفرض عقوبات جديدة فصائل غزة تحذر من حلّ  .31

دعا منس  ال ول الوبنية واإلس مية وال يادي في حرلة "الجهاد : يوسن أبو وبفة -غلة 
اإلس مي"، خالد البطه، يوم ادحد، إل  البد  الفوري في رف  اإلجرا ا  الا ابية المفروضة من 

ع مي بين أبرا  انن سام، ووقن قبل السلطة الفلسطينية عل  قطاب غلة، ووقن التراه  اإل
 انعت ال السياسي لمدخل إلنجاز المصالحة الوبنية 

 ونظم  ال ول السياسية والشابية والن ابية والمجتماية الفلسطينية، م تمرا  هابيا  في مدينة غلة، يوم
نية ، لر"مواجهة التفرد واإلقصا  والا وبا  عل  غلة"، هارل  في، مختلن الفصائل الوبادحد

واإلس مية وممةلين عن الن ااا  وهخصيا  اعتبارية ودينية، وذلل قبل ساعا  من اجتماب 
 المجل  المرللي الفلسطيني في رام هللا الذي يا د انيا  فصائل رئيسية 

وبالب البطه، في للمت، عن ال ول الوبنية واإلس مية، ا رورة ع د ادمنا  الاامين للفصائل 
الرئي  الفلسطيني محمود عباس، لتطبي  انتفاقيا  المختلفة، مشيرا إل  ضرورة  الفلسطينية ل ا  م 

اجتماعا  من أجل "احؤ  2017ع د اللجنة التح يرية للمجل  الوبني التي ع د  في بيرو  
 تشقيل مجل  وبني توحيدي والتمهيد إلجرا  انتخااا " 

وعدم تطبي  مخرجا  المجلسين وتسا ل عن سبب انا اد المجل  المرللي في هذا التوقي ، 
الوبني والمرللي الماضيين، مشددا  عل  أن، "حال تم تطبي  ال رارا  المتمةلة في تالي  الامل 
 ااتفاا أوسلو وإلنا  التنسي  ادمني ورف  الا وبا  عن غلة فست دم الفصائل اعتذارها عن موقفها" 

فر  إجرا ا  ع ابية جديدة، فادمر سيم  وأهار البطه في للمت، إل  أن، "في حال قام المجل  ا
االشرعية الوبنية لمن ي وم ااتخاذ مةل هذ  ال رارا "، داعيا  في الوق  ذات، إل  ضرورة "التمهل 

 وعدم الذها  اايدا  في الخصومة السياسية" 
ة من جانب،، دعا الح وقي ا   عبد الاابي، في البيان الختامي للم تمر، إل  "تشقيل حقومة وحد

 وبنية تتول  إزالة لل مثار انن سام، والامل عل  تكري  الجهود لا د مجل  وبني موحد" 
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وبالب عبد الاابي بر"انتفاا عل  قواعد الشراجة الوبنية داخل منظمة التحرير، والتح ير إلجرا  
وسلو، أههر، والامل عل  اعتماد رؤية هاملة االتخلي عن مفرزا  أ 6انتخااا  وبنية هاملة خ ل 

 ووقن التنسي  ادمني" 
 28/10/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 فتح: منظمة التحرير تعبر عن الكينونة والهوية الفلسطينية .31

أجد  حرلة فتح أن من يستهد  منظمة التحرير الفلسطينية وال يادة الوبنية وعل  رأسها : رام هللا
لي انستراتيجي ل ر  المنظمة وضر  يسا  لتح ي  الهد  اإلسرائي إنماالرئي  محمود عباس، 

الهوية الوبنية، وخااة في هذ  الظرو  التي ي ن فيها الرئي  ومنظمة التحرير سدا البا أمام 
الةوري والمتحدث ااسم حرلة فتح  المجل وقال ع و  محاون  تمرير اف ة الاار ادمريقية 

حرير ليس  م سسة عابرة يمقن أسام، ال واسمي في تصريح احفي اليوم السب ، "إن منظمة الت
الابؤ ام دراتها نتيجة لخ   سياسي، وإنما هي تابر عن الكينونة والهوية والتمةيل للشاب 

وهدد ال واسمي، عل  أن خفافيه  الفلسطيني الذي حاربت، إسرائيل عبر ع ود بويل، وما زال " 
 والتنيير  اإلا  عون لذاا ويدع  اإلسرائيليةالليل والمرتلقة وحدهم من يت اباون م  ادجندة 

أجد المتحدث ااسم حرلة فتح عابن أبو سين أن المجل  المرللي هو ااحب الونية بدور ، 
ال انونية والسياسة عل  السلطة الوبنية، دن، هو من أنش ها، مبينا أن الهجوم عل  المجل  

حديا  والمخابر التي تحدا المرللي يندر  في إبار وجود من ن يريد مواجهة "اف ة ال رن"، والت
وهدد أبو سين في حديؤ إلذاعة او  فلسطين، اليوم ادحد، ردا عل   اال  ية الفلسطينية 

عليل دويل التي اعتبر فيها أن أي قرارا  ستصدر عن المجل   رئي  المجل  التشرياي تصريحا 
شرا  السنين، وانا د المرللي اش ن المجل  التشرياي اابلة، عل  أن المرللي وجد قبل حماس اا
 قبل وجودها، مبينا أن انستمرارية في انا اد  تني  الكةيرين، ولي  حماس ف د 
 28/10/2018-27، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 أبو زهري: قتل األطفال جزء من اإلرهاب اإلسرائيلي .31

قتل انحت ل "اإلسرائيلي"  أجد ال يادي في حرلة حماس سامي أبو زهري، أن، غلة: إسطنبول
 ادبفال الة ثة عل  مشار  غلة الليلة الماضية اورة من اور اإلجرام واإلرها  "اإلسرائيلي" 
وقال أبو زهري عبر افحت، عل  تويتر: إن قتل ادبفال "رسالة لكل الذين يست بلون الصهاينة 

 ال تلة أن يلطخوا أيديهم ا يدي قتلة ادبفال" 
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يل رضوان، ال يادي في حرلة حماس، أن الطري  ادمةل لتحرير الم دسا  والوحدة جد إسماعوأ
الوبنية هو خيار الم اومة ا هقالها لافة وعل  رأسها الم اومة المسلحة، وانستمرار في مسيرا  

أسبوعا  من مسيرا  الاودة  31وقال رضوان في حديؤ لر"المرلل الفلسطيني ل ع م": "إن  الاودة  
رل ت لد عل  أهمية واستمرار هذ  المسيرا  حت  تح ي  أهدافها اقسر الحصار عن قطاب غلة الكب

 اشقل لامل دون أثمان سياسية"  
 29/10/2018-28، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خليل الحية يوجه رسالة للمقاوم المطارد أشرف نعالوة .02

نائب رئيسها في قطاب غلة، رسالة وج ، خليل الحية، ع و المقتب السياسي لحرلة حماس و : غلة
وقال الحية في رسالت، الخااة بر"المرلل  إل  الم اوم المطارد منفذ عملية برلان، أهر  ناالوة 

الفلسطيني ل ع م" لر"ناالوة": "رسالتنا للمجاهد الاظيم أهر  ناالوة: يا ابن فلسطين البار أيها الةائر 
وحطم  لل الكوااح والتنسي  ادمني وغير ذلل    الذي حطم  ادغ ل، وحطم  لل الحواجل،

وأضا  ال يادي في حماس: "ناالوة، أي ونة دبنا  هابنا في  أن  أحد رموز أبنا  هابنا الفلسطيني" 
 جل مقان في ال فة النربية وغلة، وحفظل ورعاك هللا"  

يقونوا حماة  ودرعا  وبالب الحية أبنا  الشاب الفلسطيني بنسائ، ورجال، في ال فة النربية أن 
 حصينا  دهر  ناالوة، متمنيا  أن يخر  من ال فة النربية وغيرها ألن أهر  ناالوة 
 28/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الواليات المتحدة الذي تعرض له معبد يهودي في  الهجومحماس تدين  .03
انيا في الونيا  المتحدة، والذي فلدان  حرلة حماس الهجوم عل  المابد اليهودي في ونية بنس: غلة

ا  18قتل وأايب في،  وقال ع و مقتب الا قا  الدولية االحرلة ااسم نايم، "إننا وبقل  هخص 
أسن تل ينا خبر الهجوم اإلرهابي الجبان عل  المابد اليهودي هجرة الحياة في بيتسبرو في ونية 

ا تاابن حرلت، م  أسر ال حايا، وتمنيها الشفا  انيا في الونيا  المتحدة ادمريقية"، مبدئي  فبنسل
وأضا : "نحن الفلسطينيين ل حية إلرها  انحت ل اإلسرائيلي أجةر من  الااجل لجرح  الهجوم 

يار  مان  اإلرها  ومثار  المدمرة، وهذا الحادث مدان وخااة  أن، ضد دور الابادة لي لد أن 
 اإلرها  ن دين ون قومية ل،" 

  28/10/2018، أي الفلسطينية لإلعالموكالة الر 
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 هدوء في مخيم المية ومية .00
"الهدو  يسود مخيم المية ومية، ااد نجا  الجهود وانتصان   اللبنانية" أن أفاد  "الولالة الوبنية

لي، ااد إالتي جر  لبنانيا وفلسطينيا عل  اعل  المستويا ، ن سيما ااد انتفاا الذي تم التوال 
والذي ت من: نشر قوة فصل من الجبهتين "الديم رابية الشابية" و"حرلة الجهاد  حداد أم سهر 

من  إل المواد التموينية  وإدخال" لمراقبة تةبي  وقن النار والبد  اهزالة المظاهر المسلحة اإلس مي
 المخيم في الداخل"  أهاليا ي من 

 29/10/2018المستقبل، بيروت، 

 
  وجهته حماس لـ"إسرائيل" اإلنذار الذي نتنياهو يرفض .01

هت، حرلة : لفا  زبون  - رام هللا رفض رئي  الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اإلنذار" الذي وجَّ
حماس إل  إسرائيل، وت م ن تهديدا  االتصايد الاسقري، إذا لم تسمح إسرائيل بتحويل أموال منحة 

الحقومة اإلسرائيلية، أم : "سمانا عما يسم  وقال نتنياهو في مستهل   جلسة  قطرية إل  ال طاب 
هت، حماس إلسرائيل  إسرائيل لن ت بل أبدا  ا ي مرحلة من المراحل ا ي إنذار من قبل  بر)إنذار( وجَّ

 حماس"  وأضا : "إسرائيل ستواال الامل وف ا  لمصالحها، ومن أجل حماية أمنها ف د" 
شف  أن حرلة حماس ن ل  رسالة حادة إل  إسرائيل، عبر ولان  ال ناة الةانية للتلفليون اإلسرائيلي ل

 مليون دونر من ادموال ال طرية لل ههر، ل ا  وقن التصايد عل  الحدود  15مصر، تطالب بتحويل 
 وبحسب الت رير اإلسرائيلي، فهن تل أبيب "تدرس الرد عل  الطلب الجديد، ولم تتخذ قرارا  اش ن،" 

ارجية والدفاب في الكنيس  اإلسرائيلي، إيلي  نحمياس فيربين، عل  وع َّب ع و لجنة الش ون الخ
رسالة السنوار، قائ  : "جل هذ  ادههر نتحدث عن )الرهائن( في غلة وغ   غلة، واآلن حماس 

وأضا : "حماس تفهم ماادلة ال وة، ويجب عل  الكابني   تطالب افدية من الحقومة اإلسرائيلية" 
ني اإلسرائيلي المصنر( رفض هذا الطلب الخطير، وإيجاد سبل ملموسة )المجل  السياسي وادم

 نستاادة تدف  الموارد من خ ل السلطة الفلسطينية" 
 29/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 يتيمةرئيس الحكومة اإلسرائيلية: زيارتي لُعمان لن تكون  .01

زيارت، إل  سلطنة عمان في نهاية  تل أبيب: أعلن رئي  الوزرا  اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن
ادسبوب، لن تب   يتيمة، وأن، سيلور دون  عربية أخرل في ال ريب  ولشن أن وزير المواا   
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والمخابرا ، يسرائيل لات ، سيلور سلطنة عمان للمشارلة في م تمر دولي، وأن، سيطر  هناك 
 هبقة سقل حديدية تمر عبر انردن  مشروع، لبنا  مينا  احري ل طاب غلة من جهة ومشروع، إلقامة

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حقومت،، أم  )ادحد(: "عدنا أنا وزوجتي يوم الجماة من زيارة 
إن،  دبلوماسية تاريخية إل  سلطنة عمان، حيؤ الت ي  اللعيم الاماني السلطان قابوس بن سايد  

عاما ، وهي  22دول  إلسرائيل في ُعمان منذ زعيم ااحب خبرة بويلة ومبهر جدا   هذ  هي الليارة ا
ت تي عل  خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خ ل السنوا  ادخيرة إزا  الدول الاربية  وفي ل ائنا 
المطول احةنا اشقل موس  التحديا  التي يواجهها الشرا ادوسد  لان  هذ  محادثا  مهمة لدولة 

   المحادثا " إسرائيل ودمنها  سيقون هناك مليد من هذ
وقال نتنياهو إن الا قا  م  مس د ت خذ منح  عمي ا  جدا ، ولذلل فلي  ادفة أن الوزير لات  
تل   دعوة من نظير  الاماني للمشارلة في م تمر دولي حول موضوب المواا    وت رر أن يتا  

البحر ادبيض ل، أن يطر  المشروب الخاص اهنها  الحصار عن قطاب غلة وبنا  جليرة في عر  
المتوسد تستخدم مينا   احريا  وربما جويا ، يفتح أبوا  ال طاب إل  الاالم، اشر  أن تكون هناك 

 مراقبة أمنية إسرائيلية عل  لل ما يدخل أو يخر  من المينا "  
ولشن الن ا  في تل أبيب، أم  )ادحد(، أن زيارة نتنياهو إل  مس د تم  ااد تح يرا  بويلة 

رئي  جهاز المخابرا  اإلسرائيلية يوسي لوهين، الذي ياتبر م ربا  من رئي  وزرائ،  وقد قام بها 
عمل عليها دههر عدة، منذ يونيو )حليران( الماضي  ودجلها سافر لةيرا  إل  الشرا ولذلل إل  

 مب أسهم  في إخراجها إل  النور  اواهنطن، ما يشير إل  أن إدارة الرئي  دونالد تر 
ساعا ، أم يا قسما  منها  8مصادر أن نتنياهو والسلطان قابوس بن سايد اجتماا بيلة وأجد  ال

 في ل ا  ثنائي ف د، وقسما  مخر اح ور المساعدين، وال سم الةالؤ استماا إل  الموسي   
 29/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
  "الوطني" يصدح في أبو ظبي وريغيف تذرف الدموع فرحاً  "سرائيل"إنشيد  .01

عل  النشيد الوبني اإلسرائيلي في اطولة عالمية للجودو في أبو سبي يوم ادحد للمرة  :ال دس
 ادول  في اإلمارة الخليجية، ااد أن أحرز أحد الرياضيين اإلسرائيليين الميدالية الذهبية 

 ة إحدل ويشقل عل  النشيد الوبني وح ور وزيرة الة افة والرياضة اإلسرائيلية ميري رينين المساا
وبؤ  التلفليون اإلسرائيلي مشاهد  الخطوا  ادخيرة في ساي إسرائيل إل  الت ر  من الدول الاربية 

 النشيد الوبني انسرائيلي  أدا  أثنا ُتظهر رينين تبقي 
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وهي المرة ادول  التي يشارك فيها وزير وباةة رياضية من اسرائيل تح  علم ب دهم في حدث 
يوليو الماضي، حذ ر انتحاد الدولي  /ففي تموز سب مس ولين إسرائيليين رياضي في الخليج، ح

للجودو منظمي البطولة من أن، سيلني المساا ة إذا لم يسمحوا للرياضيين خصواا اإلسرائيليين 
 االمشارلة عل  قدم المساواة 

اا ة، لتب  وقبل أن يفوز ساغي مولي أحد الرياضيين اإلسرائيليين في نسخة هذا الاام من المس
رينين عل  افحتها عل  موق  )فيسبوك(، "أنا فخورة أنني هنا في أبو سبي لتمةيل إسرائيل م  

 فري  الجودو وعلمنا" 
 28/10/2018القدس، القدس، 

  
 : إنجاز كبير ألول مرة في التاريخنتنياهو يعلق على عزف النشيد اإلسرائيلي في أبو ظبي .01

ئيلي بنيامين نتنياهو مولي نعب رياضة الجودو الذي حصل عل  رئي  الوزرا  اإلسراهن   لندن:
جلب  لنا فخرا عظيما حيؤ " حساا، عل  "تويتر" وقال: الاربية، عبرالميدالية الذهبية في اإلمارا  

 تم اف لل عل  نشيدنا الوبني دول مرة في أبوسبي  للنا نفتخر ال لةيرا" 
ال عب مولي حصد الميدالية الذهبية ااد تنلب، عل  خصوم، " نيوز" اإلسرائيلية: 24وقال  قناة "أي 

من الجبل ادسود، الونيا  المتحدة ولازخستان، وفي المباراة النهائية تنلب عل  ال عب البلجيقي 
اف ل هذا اإلنجاز الكبير، تم دول مرة في التاريخ عل  النشيد " وأضاف  ال ناة: ماتياس لاسة" 

أنا في غاية الساادة ااد " وقال مولي ااد الفوز: لة اإلمارا  الاربية المتحدة" الوبني "هتكفا" في دو 
 أن أسم  هنا النشيد الوبني "هتكفا"، ادمر م ثر جدا" 

 28/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 قيادًة وشعبًا  "إسرائيل"صواريخ الُمقاومة الفلسطينّية أربكت  .01
ل  اداوا  في إسرائيل الُمطال بة بتوجي، ضربٍة عسقري ٍة ما زال  تتاا زهير أندراوس: - الناارة

قاضيٍة لحرلة حماس وباقي التنظيما  الفلسطيني ة في قطاب غل ة، زاعمة  أن  حرلة الُم اومة 
ل استفلاز إسرائيل اشت   الطرا والوسائل، وتبي ن اليوم مم ا نشرت، وسائل  اإلس مي ة في فلسطين ُتواا 

اما في ذلل "احيفة رئي  الوزرا  بنيامين نتنياهو"، )يسرائيل هايوم(، أن  جمي  اإلع م الابري ة، 
قادة ادجهلة ادمني ة في ليان انحت ل، الموساد، الشاااك وهابة انستخبارا  الاسقري ة )أمان( 
وأي ا  وزير ادمن، أفيندور ليبرمان، أجماوا في تواياتهم ادخيرة للمجل  الوزاري  ادمني  

لسياسي  الُمصن ر اادم اللجو  إل  عمليٍة عسقري ٍة ضد  قطاب غل ة، دن ها سُتايد الوض ، ااد أْن وا
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ت   أوزارها إل  ما لان علي،، لما قال أم  السب  لشرلة ادخبار اإلسرائيلي ة، وزير التااون 
، تساحي هننبي، وهو من أقر  الُم ر بين لرئي  الوزرا    اإلقليمي 

اته م رئي  السلطة الفلسطيني ة، محمود عب اس، في مار   رد   عل  س اٍل، ا ن ،  الوزير هننبي،
ر ة"  يسا  إل  جر  إسرائيل لخو  حرٍ  االولالة عن،، واحت ل قطاب غل ة، وتسليم، المنط ة الر"ُمحر 

دا  عل  أن  حماس  ترف ، عل  ببٍ  من ذهٍب، وهو ادمر الذي إسرائيل جملة  وتفصي  ، ُمشد 
تها الاسقري ة وتسليم ادسلحة إل  السلطة الفلسطيني ة، تماما  ت ل رفض التنازل عن قو  رفض وستواا 

مةلما يرفض حل  هللا في لبنان، الخ وب للجيه اللبناني  والتنازل عن ترسانت، الاسقري ة، التي اات  
 ُتنط ي لل  منط ٍة في إسرائيل، احسب الوزير اإلسرائيلي  

د التحلي   التي ُتنشر في جمي  وسائل اإلع م الابري ة عل  أن  وعل  سبيل الذلر  ن الحصر، ت ل 
إسرائيل دخل  في وربٍة عمي ٍة جدا  في قطاب غل ة، وعل  الرغم من ردود الفال الانيفة التي ي وم 
، إن  أن   بها س   الجو  ضد  حماس في ال طاب، ااد إب ا الصواريخ ااتجا  الام  اإلسرائيلي 
التنظيما  الفلسطيني ة تستم ر في عمليا  استفلاز إسرائيل، وذلر الُمحل ل في احيفة )يدياو  
ٍن عل  الوض  اإلنساني  في  أحرونو (، بن درور يميني، أن  حماس ن ُتريد أْن يطرأ أي  تحس 

ب قاب   ال طاب، ون ترغب في تحويل ال طاب إل  سننافورة، بل تامل اخط   حةيةٍة عل  إا ا  ال طا
دائما  ل نفجار، في سل  عدم قيام الدولة الابري ة ا ي  عمٍل عسقريٍ  يمن  حماس من ُمواالة 

 استفلازاتها إلسرائيل، لما أج د الُمحل ل اإلسرائيلي  
وأجما  وسائل اإلع م الابري ة في ت اريرها الصادرة اليوم عل  أن  الوض  في الُمستوبنا  والمدن 

 ي جنو  الدولة الابري ة وال إل  حدٍ  ن ُيطاا ون ُيحتَمل اإلسرائيلي ة ف
إل  ذلل، رأل الجنرال احتيا ، تسيفكا فوغل، في قاٍل نشر  اليوم اصحيفة )يسرائيل هايوم(، أن  
ال يادة السياسي ة وادمني ة في تل أبيب تخش  من البد  في عمليٍة عسقري ٍة واساة النطاا ضد  قطاب 

قراٍر اخو  حرٍ  هاملٍة ضد  ال طاب، ُماب را  عن هاور  ا ن  قادة ادجهلة ادمني ة ن  غل ة، أْو اتخاذ
ي منون ا و ة الجيه اإلسرائيلي  في تنفيذ الُمهم ة بنجاٍ ، وحت  أن ، ن ية ون ا و ة إسرائيل في إخ اب 

 دولة الابري ة حماس، م  أن  الحر ، أضا ، هي الحل  الوحيد لوقن الوض  الذي مل إلي، جنو  ال
 28/10/2018رأي اليوم، 

 
 ةمسؤول إسرائيلي: ُعمان قد تصبح قناة اتصال سرية لنا مع إيران وسوري .01

لندن: عاد رئي  الوزرا  انسرائيلي بنيامين نتنياهو إل  اسرائيل، قادما من سلطنة عمان يوم الجماة 
ل  احيفة "نيويورك تايمل" عن ون  عاما  22في أول زيارة ي وم بها رئي  وزرا  إسرائيلي منذ 
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مس ول إسرائيلي رفي  المستول عل  دراية بتفاايل الليارة، وبلب عدم الكشن عن هويت،، قول،، إن، 
"نظرا  لصورة ُعمان لوسيد نلي، لجمي  دول المنط ة، فمن المحتمل أن تفتح هذ  الا قة م  نتنياهو 

ة أن تصبح ُعمان قناة سرية إلسرائيل لي  ف د م  ولم يستباد إمقاني المليد من ادبوا  إلسرائيل" 
  ةإيران بل أي ا م  سوري

 28/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 أوساط إسرائيلية: زيارة نتنياهو إلى ُعمان أمنية وال عالقة لها بعملية السالم .01
  إع مية ودي  عواودة: اخ   التصريحا  الرسمية لرئي  حقومة انحت ل، رجح   أوسا –الناارة 

إسرائيلية أم ، أن زيارت، لسلطنة عمان لم ت   بهد  دف  عملية الس م في المنط ة، بل تندر  ضمن 
 عملية ايانة الا قا  ادمنية بين تل أبيب ومس د، وربما ترتبد االش ن اإليراني أي ا 

رة نتنياهو إل  إن أهدا  زيا يوسي ميلمان، "في احيفة "مااريف انستراتيجيةمحلل الش ون وقال 
سلطنة عمان ليس  واضحة تماما رغم أنها ت تي ااد أيام قليلة من زيارة رئي  السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، إل  السلطنة، لكن ميلمان يستباد أن يقون نتنياهو يريد است نا  المفاوضا  م  

خااة م  اقترا  الفلسطينيين، وياتبر أن تطورا لهذا يتناقض م  سياست، وسياسة حقومت،، 
اننتخااا  الاامة في إسرائيل  لكن، من الجهة ادخرل ي لد أن الا قا  الجيدة بين سلطنة عمان 
وبين إيران ماروفة، وقد أجر  الونيا  المتحدة محادثا  م  الةانية عل  أراضي ادول  عشية 

مريقي ادسب ، جون ليري، م    والت   وزير الخارجية اد2016توقي  انتفاا النووي م  إيران، عام 
 مس ولين إيرانيين في مس د، في حين، 

ورأل ميلمان أن سلطان عمان قابوس بن سايد ونتنياهو احةا الموضوب اإليراني "من دون هل"، 
لكن، هدد عل  أن "انستنتا  ا ن عمان ستحاول التوسد أو ت ريب إيران من إسرائيل أهب، بباد 

 ت، إل  أن هذا احتمال غير واقاي  الشرا عن النر "، في إهار 
أن، "رغم إغ ا الممةليا  اإلسرائيلية في عمان إن أن الا قا  بين الجانبين ميلمان ي لد و 

استمر ، والت   وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الساا ة، تسيبي ليفني، م  نظيرها الاماني، يوسن بن 
بين إسرائيل وسلطنة عمان لان  في سباينيا     وأهار ميلمان أن بداية الا قا 2008علوي عام 

ال رن الماضي، وأدار الموساد هذ  الا قا  السرية"  وتاا  "عمليا فهن جمي  رؤسا  الموساد منذئذ 
وحت  اليوم زاروا عمان والت وا م  المس ولين فيها وب منهم السلطان  ومةلما راف  رئي  الموساد 

يارت،، راف  رئي  الموساد ادسب ، هبتاي هفيد، ونائب، إفرايم الحالي، يوسي لوهين، نتنياهو في ز 
 هليفي، رابين، ورئي  الموساد ادسب ، داني ياتومن راف  بيريل"  

 28/10/2018القدس العربي، لندن، 
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 ألف وحدة استيطانية شرقي القدس 20االحتالل يصادق على بناء  .12
ألن وحدة استيطانية في مستوبنة  20جةر من رام هللا: اادق  الحقومة اإلسرائيلية عل  بنا  أ

وذلر  احيفة "يسرائيل هيوم"، أن التوقي  عل  بنا  الوحدا   "ماالي، ادوميم" هرقي ال دس المحتلة 
وأهار  الصحيفة  انستيطانية الجديدة، جا  ااد فترة بويلة من التخو  من المواجها  السياسية 

إل  اتفاا تطوير هامل بين وزارة البنا  واإلسقان و"بلدية" ماالي، ادوميم، لبنا  من  الوحدا  
 السقنية في المستوبنة عل  مدل السنوا  ال ادمة 

 28/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تبرم أكبر صفقة طائرات في تاريخها بدعم أمريكي "إسرائيل" .13
أن "إسرائيل" اصدد إبرام اف ة ضخمة م  الونيا  المتحدة؛ تشمل أنواعا  جشف  ت ارير احفية 

وواف  احيفة  عدة من الطائرا ؛ لتطوير س حها الجوي، اما يحف  لها التفوا في المنط ة 
مليار دونر م  هرلة "بوينج"  11ر "جيروسالم بوس  اإلسرائيلية" الصف ة، التي ت در قيمتها ب

"واحدة من أجبر الصف ا  الدفاعية في تاريخ إسرائيل"؛ بهد  تطوير سر  رب ادمريقية الام قة،
مي إي،"، والمروحيا   15ولشف  الصحيفة، أن الصف ة تشمل م ات   "إ   الطائرا  المت ادم 

"، التي تامل بت نية المراو  ال ابلة لتنيير انتجاها ، والطائرا  22الناقلة "هينوك"، والطائرا  "في 
 "، التي تمول الطائرا  ادخرل االوقود 46 "جي سي

وحسب "سقاي نيوز عربية"، ف د قال نائب رئي  هرلة "بوينج" ادمريقية، التي تصن  هذ  ادنواب 
من الطائرا ، جين لانيننام: "إسرائيل سوا ل، أهمية لبيرة االنسبة لبوينج، ومصدر رئيسي 

 220"بوينج" عل  أاحاث الدفاب في "إسرائيل" أجةر من  للتكنولوجيا الحديةة"  وبب ا  لكانيننام، تنف 
 مليون دونر سنويا  

وذلر  "جيروسالم بوس " أن الصف ة ستمول من اتفاقية مساعدا  عسقرية تاريخية ت دمها الونيا  
مليار دونر، علما  أنها دخل  حيل التنفيذ  38، ا يمة 2016المتحدة ل"إسرائيل" وقاها الطرفان عام 

 براير/هبا  الماضي في ف
وفي أع ا  توقي  انتفاا، قال  مستشارة ادمن ال ومي ادمريقي وقتها سوزان راي ، إن هذا 
التمويل اإلضافي سيسمح ل"إسرائيل" بتحديؤ قواتها الجوية، اما في ذلل امت ك بائرا  إضافية من 

 إس"  15إس" و"إ   35برازي "إ  
 28/10/2018الخليج، الشارقة، 
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 رعون إسرائيليون في "الغمر" قلقون بعد قرار األردن استعادتهامزا .10

رام هللا: أثار قرار الااهل ادردني عبد هللا الةاني إنها  ملح ي "الباقورة" و"النمر" من اتفاقية الس م 
ويخش   م  إسرائيل مخاو  الملارعين اإلسرائيليين الذين ياملون عل  ف حة هذ  ادراضي 

تارضوا دزمة اقتصادية حادة، وبدأوا يطالبون الحقومة اإلسرائيلية بتوفير الحلول الملارعون أن ي
ووان أحد الملارعين، خ ل حدية، م  احيفة "هآرت " اإلسرائيلية في ت رير ساب ،  المناسبة لهم 

اضي الذين ياملون عل  ف حة هذ  ادر  35قرار الملل ادردني ا ن، مةل "حقم ااإلعدام" للملارعين الر
 في "تسوفر"، وهو انسم اإلسرائيلي لمنط ة "النمر" ادردنية جنو  البحر المي  

وقال إيتان ليفشت ، من المرلل انقتصادي في "تسوفر": "نام، في مرحلة مت خرة أجةر، سيقون هذا 
   هبي، احقم إعدام لل رية اللراعية للها"

 28/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 جيز للحكومة طرد عائالت المقاومين الفلسطينيينقانون إسرائيلي ي .11
تحدث  وسائل إع م إسرائيلية عن مناقشة مجل  الوزرا  في جلست، : خالد أبو عامر - غلة

ادسبوعية أم  ادحد، مشروب قانون ي  ي بتشديد الا وبا  المفروضة عل  عائ   الم اومين 
 ا لما ن لت، ال ناة الساااة في التلفليون الابري، وي  ي الم تر  وف الفلسطينيين في ال فة النربية 

امنح قائد الجيه اإلسرائيلي في ال فة النربية ا حية برد عائ   الم اومين الفلسطينيين من 
 منازلهم وتهجيريهم إل  مناب  أخرل 

 29/10/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 بين نابلس وجنين جديداً  عسكرياً  االحتالل ينشئ موقعاً  .11
أعلن الجيه اإلسرائيلي، يوم ادحد، إنشا  موق  عسقري جديد بين مدينتي  :ترجمة خااة - ام هللار 

وبحسب الناب  ااسم الجيه، فهن  نابل  وجنين عل  ت اب  "جي " في منط ة همال ال فة النربية 
ئل الموق  يهد  للحفاظ عل  ادمن في تلل المنط ة الساخنة، مشيرا إل  أن، تم تلويد  بوسا

وأهار إل  أن، تم إنشا  الموق  للسيطرة عل  أي تهديد أمني من قبل الفلسطينيين  تكنولوجية مت دمة 
 ااد الهجما  التي وقا  م خرا في محيد تلل المنط ة 

 28/10/2018القدس، القدس، 
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 هآرتس: ليبرمان رفض التفاوض مع محامي "الخان األحمر" بحجة أنه يتبع للسلطة .11
ذلر موق  احيفة "هآرت " الابرية، مسا  يوم ادحد، أن وزير الجيه  :جمة خااةتر  - رام هللا

دور ليبرمان رفض التفاو  م  محامي سقان الخان ادحمر هرقي ال دس حول جاإلسرائيلي أفي
 إخ   ال رية احجة أن ممةلهم محامي يتب  للسلطة الفلسطينية 

 28/10/2018القدس، القدس، 

 

 قد تمد معركتها مع إيران إلى العراق واليمن "إسرائيل"ستراتفور:  .11
ي ول موق  ستراتفور ادمريقي في م ال تحليلي إن إيران قد توس  من : الجليرة,الصحافة ادمريقية

ويشير تحليل الموق  إل  أن اليمن ن يمةل تهديدا وجوديا  مارلتها ضد إيران في اليمن والاراا 
د جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وذلل إلسرائيل، غير أنها يمقن أن تتحرك ض
وي ين أن قرار إيران تلويد المليشيا  في الاراا اصواريخ  لتاليل ع قا  أف ل م  الساودية 

 االستية يمقن أن يةير هق  من أهقال الرد اإلسرائيلي 
من ه ن، أن يليد من ويرل الموق  في تحليل، أن أي قصن إسرائيلي عل  ول   إيرانيين في الاراا 

 المشاعر الماادية دمريقا، بل وربما يدف  انداد أجةر نحو بهران 
 1979ويشير تحليل ستراتفور إل  أن إيران وإسرائيل سل تا منذ قيام الةورة اإلس مية اإليرانية عام 

ا يا ، وذلل رغم أن هذين الخصمين الانيدين أوانستراتيجيأعدا  عل  المستويين اديديولوجي 
 ماارلهما اادراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا عل  نطاا محدود 

 28/10/2018الجزيرة.نت، 
 

 "تردي الوضع األمني" على حدود غزة آالف اإلسرائيليين يتظاهرون ضدّ  .11
تظاهر من  اإلسرائيليين من سقان مستوبنا  منط ة "غ   غلة"، مسا  : سايد عموري  - ال دس

ر"تردي الوض  ادمني" في المناب  اإلسرائيلية المحاذية للحدود م  ال طاب، ادحد، ضد ما وافو  ب
إثر التصايد ادخير هناك، حسب إع م عبري  وذلر الموق  اإللكتروني لصحيفة "يدياو  أحرونو " 
الابرية، أن  المتظاهرين رفاوا نفتا  مفادها ا ن "حياة سقان الن   ليس  أرخ  من سقان تل 

  ا ، إن "الوض  لم ياد يطاا اسبب لةرة افارا  اإلنذار والحرائ "، حسب الصحيفة  أيلوا أبيب"  وقا
 وأهار  الصحيفة إل  أن المتظاهرين أغل وا عددا  من الطرا الرئيسية في تل أبيب خ ل المسيرة  

 28/10/2018، لألنباءوكالة االناضول 
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 واستمّرت بشكٍل سريٍّ  1979تل أبيب تكِشف: العالقات مع ُعمان بدأت عام   .11
أبل   الرقااة الاسقري ة اإلسرائيلي ة، بباا  ا وامر من الُمستول السياسي   زهير أندراوس: - الناارة

في تل أبيب، أبل   الانان ل ع م الابري  لكشن خبايا وخفايا الا قا  السري ة بين دولة انحت ل 
واساة انب ب، يوم ادحد، الن ا  عن أن  الا قا  وسلطنة ُعمان، ولشف  مصادر سياسي ة وأمني ة 

، عندما قام ضااطان رفياان في جهاز 1979المخفية والخفي ة بين تل أبيب ومس د بدأ  في الاام 
، هما رؤوفين 1979الموساد )انستخبارا  الخارجي ة( بليارٍة سري ٍة إل  الااامة مس د في الاام 

لمدير الا ام للخارجي ة اإلسرائيلي ة، وع و هي ة ادرلان الاام ة ميرحا ، الذي هنل نح ا  منصب ا
ة  إل  قصٍر  منذاك، الجنرال ماندي مارون، حيؤ اسُت ب  احفارٍة االنٍة، ومن ثم  ن لتهما بائرة  خاا 

 ملكيٍ  اجتماا في، م  السلطان قابوس بن محمد، لما لشف  المصادر الرفياة في تل أبيب 
ينها، لما أفاد  اليوم ادحد احيفة )يدياو  أحرونو (، فهن  إسرائيل رأ  في ووف ا  للمصادر ع

سلطنة ُعمان "اا  النفد إل  الاالم"، ُماتبرة  في الوق  عين، أن  السلطنة ت   جنرافيا  في مقاٍن 
الجنرال من الدرجة ادول ، وقال ميرحا  للصحيفة الابري ة إن  أهمية الليارة التي قام بها م   استراتيجي

مارون تكمن في أن ها تم  ، نفتا  إل  أن  هذا الل ا  لان واحدا  من عشرا  الل ا ا  التي جر  بين 
دا  عل  أن  الل ا ا  لان  دائما  تدور اشقٍل ُمباهٍر، احسب تابير    مس ولين إسرائيليين وُعمانيين، ُمشد 

الل ا  الذي تم  بين السلطان قابوس ورئي   وبب ا  لُمحل ل الش ون ادمني ة د  رونين بيرغمان، فهن  
، بنيامين نتنياهو، يوم الخمي  الماضي، والذي استمر  حت  الساعة السادسة  الوزرا  اإلسرائيلي 
والنصن من ابا  الجماة، هو ثمرة لجهوٍد حةيةٍة وُمكة فٍة قام بها عل  مدار أرباة أههر ُمتواالة 

، يوسي لوهين،  م  ان اب ال رار في مس د، ُموضحا  في الوق  ذات،، أن ، من رئي  الموساد الحالي 
غير الُمستباد أْن يقون رئي  الموساد قد قام خ ل ادههر ادخيرة اادٍد من الليارا  إل  الدولة 

د  د  بيرغمان، ن    عن مصادر  ادمني ة والسياسي ة في تل أبيب، عل  أن   الخليجي ة المذلورة  وهد 
إسرائيل وسلطنة ُعمان ستكون االت جيد فاتحة  لا قاٍ  أخرل م  دوٍل عربي ٍة في الا قا  بين 

ة وإمارة قطر، ُمشيرا  إل  أن  الا قا  ستب   في الوق   مة اإلمارا  الاربي ة الُمتحد  الخليج، وفي الُم د 
 الراهن أمني ة  وعل  ناٍر هادئٍة وبايدة  عن ادضوا  واإلع م 

ال الُمحل ل بيرغمان إن  ُعمان، أراد  من خ ل انست بال الحافل والالني  توجي، ع وة  عل  ذلل، ق
، ا ن ها دولة  ل ٍة لالموس إل  الاالم النربي  برالي ة ، تست بل رئي  وزرا  إسرائيل، وذلل عل  يرسالٍة حاد 

جمال خاه جي، خلفية تور   المملكة الاربي ة الساودي ة في ق ية قتل وت طي  الصحافي الُماار  ، 
 في قنصلية ب د  اهسطنبول 
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د   المصادر السياسي ة وادمني ة في تل أبيب، عل  أن  الربح اإلسرائيلي  من  ااإلضافة إل  ذلل، هد 
الا قا  م  ُعمان هو ث ثي  اداااد: أون ، سلطنة ُعمان ُتاتبر محورا  رئيسيا  في الوسابة بين 

اها، اما في ذلل الساودي ة، قطر، إيران وحت  سوري ة، إْذ ُتا د دولة  الدول، وم بولة ت ريبا  عل  جمي
ُمحايدة ، وبالتالي فهن  الدولة الابري ة، تااا  المصادر، اهمقانها عن بري  ُعمان، إيجاد الطرا 
للتواال م  دوٍل عربي ٍة أخرل ن تربطها بها ع قا  دبلوماسي ة، وفي هذا السياا ن ل  الصحيفة 

د أْن تلاب ُعمان دورا  في  عن مصدر سياسيٍ  وافت، ا ن ، مطل   جدا  في تل أبيب قول، إن ، ن يستبا 
 مفاوضاٍ  سري ٍة بين إسرائيل من ناحي ة، وبين إيران وسوري ة من الناحية ادخرل، بب ا  لحدية، 

لنتنياهو في  أم ا الربح الةاني إلسرائيل، احسب المصادر نفسها، فيقمن في أن  انست بال الالني  
مس د سيدف  االاديد من الدول التي ن ُت يم ع قا  دبلوماسية م  دولة انحت ل، إل  التحل ي 
االجرأة والكشن عن الا قا  السري ة التي تربطها بتل أبيب، وثالةا ، تااا  المصادر، فهن  هذ  

تحالفاٍ  سري ٍة وأمني ٍة م  دوٍل عربي ٍة  نتنياهو ال اضية اهقامة نستراتيجيةالليارة ُتاتبر نجاحا  ااهرا  
تها  د والم   ا و  وحت  إب قها إل  الالن في وق  الحاجة، ولل  ذلل من أجل من  إيران من التمد 

 الدبلوماسي ة أي ا ، حت  بدون حل  ال  ية الفلسطيني ة، لما أج د  المصادر اإلسرائيلي ة 
ل، فهن  زيارة نتنياهو إل  ُعمان ُتاتبر إنجازا  سياسيا  ُمه ما  واختتم  المصادر قائلة  إن ، بدون أدن  ه

للناية، ولكن ما زال من الُمبق ر انعت اد ا ن  الليارة ستجلب التطبي  م  جمي  الدول الاربي ة الُمصنف ة 
ل في هذ  الفترة االذا ، أْن تب    الا قا  م  إسرائيليا  االدول الاربي ة الُسني ة الُماتدل ة، والتي ُتف  

، عل  حد  تابيرها   الدولة الابري ة سري ة ، خشية غ ب الشارب الاربي 
وبحسب وسائل اإلع م الابري ة، أهار  المصادر السياسي ة في تل أبيب أي ا  إل  أن ، عل  الرغم 
ن من النجا  السياسي  فهن  الليارة لم تجلب انتفاا عل  إعادة الا قا  الدبلوماسي ة بين ُعما

، ُمشيرة  إل  أن  هر  2000وإسرائيل، والتي قطاتها مس د م  بد  اننتفاضة الةاني ة في فلسطين عام 
الدولة الخليجي ة إلعادة الا قا  م  إسرائيل هو أْن ت وم ادخيرة بوقن توسي  الُمستوبنا  

 اإلسرائيلي ة في ال ف ة النربي ة الُمحتل ة، عل  حد  قولها 
 28/10/2018رأي اليوم، 

 
 استشهاد ثالثة أطفال بقصف جوي إسرائيلي شرق خان يونس ورابع متأثرًا بجروحه .11

استشهد ث ثة أبفال ا صن جوي عند السيا  الحدودي همال هرقي مدينة خان  خليل الشيخ:
 يون ، في ساعة مت خرة من مسا  أم  
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عاما ،  13ياهم أعمارهم والشهدا  هم: اسام سايد، وعبد الحميد أبو ساهر، ومحمد السطري، وجم
 وهم من وادي السل ا الواق  بين خان يون  ودير البلح 

وقال أهر  ال درة، الناب  ااسم وزارة الصحة في قطاب غلة: إن بواقم اله ل ادحمر انتشل  ث ثة 
م ههدا ، هم أبفال من المنط ة الشرقية الواقاة بين مدينتي خان يون  ودير البلح، مشيرا  إل  أن، ت

 ن ل ه ن  الشهدا  إل  مجم  ناار الطبي 
وقال  مصادر محلية: إن بائرة إسرائيلية قصف  اصاروخ واحد تجماا  للشبان والفتية الذين لانوا 

 يشارلون في فااليا  اإلرباك الليلي، ما أدل إل  استشهاد ث ثة عل  الفور 
لية: إن بائرة استط ب قصف  تجماا  وقال المتحدث ااسم جيه انحت ل عبر مواق  إخبارية إسرائي

 للشبان، زاعما  أنهم حاولوا تخريب الجدار ادمني وزرب عبوا  ناسفة 
وأجد مسافون من اله ل ادحمر في تصريحا  احافية أنهم تمقنوا من انتشال ث ثة ههدا  من 

قترا  وفتح  مسافة قريبة من الجدار، ااد عدة محاون  مناتهم خ لها قوا  انحت ل من ان
 ااتجاههم نيران أسلحتها لمدة ساعة ت ريبا  

أعلن  وزارة الصحة في قطاب غلة، ابا  أم ، استشهاد الموابن يحي  بدر محمد  ثانية،من جهة 
عاما ( من بلدة "المنراقة" في محافظة الوسط ، مت ثرا  اجرو  أايب بها خ ل أحداث  37الحسنا  )

 يوم الجماة الماضي مسيرا  الاودة ولسر الحصار، 
 29/10/2018، األيام، رام هللا

 
 بالضفة ومناورات عسكرية في "غالف غزة" فلسطينياً  26اعتقال  .12

فلسطينيا في مناب  مختلفة اال فة النربية  26اعت ل جيه انحت ل اإلسرائيلي فجر اليوم اإلثنين، 
انحت ل والمستوبنين، فيما توغل  المحتلة، وجرل تحويلهم لألجهلة ادمنية للتح ي  بلعم م اومة 

ووف ا لبيان اادر عن جيه  مليا  عسقرية ابا  اليوم عل  الحدود الشمالية لبلدة بي  نهيا 
فلسطينيا خ ل حم   دهم وتفتيه لمنازل اال فة، حيؤ نسب   26انحت ل، فهن جنود  اعت لوا 

 د الجنود والمستوبنين للمات لين هبها  ال لوب بنشابا  وأعمال م اومة هابية ض
جرافا  ومليا  عسقرية ل حت ل انط قا من بوااة  5في قطاب غلة، أفاد موابنون بتوغل محدود لر

موق  "زيقيم" الاسقري عل  الحدود الشمالية لبلدة بي  نهيا  وقام جيه انحت ل بتفجير جسم مشبو  
بد  مناورا  عسقرية في منط ة "غ    وأت  هذا التوغل م  هرا مدينة غلة نتج عن، انفجار قوي 

غلة"، وتنتهي المناورا  في ساعا  الظهر، حيؤ ستشهد المنط ة تحرلا ناهطا لمرلبا  أمنية 
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ومروحيا  ااإلضافة إل  سماب أاوا  انفجارا   وت تي المناورا ، احسب جيه انحت ل، في إبار 
 عل  حد قول الجيه  اهلية ال وا ،، وتهد  للحفاظ عل  ج2018خطة التدريبا  السنوية لاام 

في ال فة النربية، واال  قوا  انحت ل ولألسبوب الةالؤ عل  التوالي البحؤ والتفتيه عن الشا  
أهر  ناالوة، المتهم بتنفيذ عملية "برلان" التي أسفر  عن م تل مستوبنين وجر  ثالؤ  حيؤ 

 تي دير أبو مشال وبي  ريما ق ا  رام هللا اعت ل  قوا  انحت ل سباة هبان خ لها اقتحامها قري
ووف ا لشهود عيان، فهن قوة عسقرية اقتحم  قرية دير أبو مشال وهرع  امداهمة المنازل وتفتيشها 
والتح ي  م  ادهالي  لما اعت ل جنود انحت ل خمسة هبان وهم: بارا أبو حر ، عبد هللا 

ان وأمير عبد الخير  لما اعت ل  قوا  انحت ل حمدان، ناار مفيد، ا   الماجن، عبد هللا حمد
هابين في قرية بي  ريما ااد مداهمتها لل رية، وهما حمادة ماين الريماوي وعبد اللطين عبد الس م 

 الريماوي وجرل ن لهما إل  جهة مجهولة 
 29/10/2018، 48عرب 

 
  2011ألف فلسطيني غادروا سورية منذ  200: طالل ناجي .13

السوريين الذين  الفلسطينيينل يادة الاامة في "الجبهة الشابية لتحرير فلسطين" أن عدد قدر  ا: لندن
وقال ادمين الاام المساعد في الجبهة ب ل ناجي  ألن نجئ  200غادروا سورية اسبب النلاب بلغ 

في م تمر احافي أم ، إن مخيم اليرموك في دمش  ههد امفرد  نلو  ولجو  غالبية سقان،، 
ألن، مشيرا  إل  أن مجمل عدد الفلسطينيين الذين لانوا ي يمون في سورية قبل الاام  200م وعدده
 ألن هخ   550وال إل   2011

 28/10/2018، الحياة، لندن
 

 ةالجئ فلسطيني قضوا برصاص القنص في حرب سوري 300": مجموعة العمل" .10

ورية، أن عدد ال حايا من جشن فري  الراد والتوثي  في مجموعة الامل من أجل فلسطينيي س
 ضحايا  310ال ج ين الفلسطينيين الذين ق وا برااص قنااة منذ بداية ادحداث في سورية بلغ 

وأجد الفري  في بيان السب ، أن عددا  لبيرا  منهم ق وا في مخيم اليرموك ل ج ين الفلسطينيين جنو  
عدد ال ج ين الفلسطينيين الذين ق وا الااامة السورية دمش   إل  ذلل أوضح  مجموعة الامل أن 

  ضحية ماظمهم من ادبفال والنسا  3,894قد بلغ  2011جرا  استمرار الحر  في سورية منذ الاام 
 28/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بغزة يدعو إلنجاز المصالحة وعقد مجلس وطني موحد "المؤتمر الشعبي" .11
والا وبا  التي ُع د امدينة غلة،  واإلقصا لم تمر الشابي لمواجهة التفرد دعا البيان الختامي ل: غلة

سهر اليوم، إل  اإلسراب اهنجاز المصالحة الوبنية وانستجااة للجهود المصرية، ورف  اإلجرا ا  
وبالب البيان، بتشقيل حقومة وحدة وبنية  الا ابية عن قطاب غلة ودون ربد بذلل ا ي مسارا  

لل مثار انن سام، وتكري  الجهود لا د مجل  وبني موحد، وانتفاا عل  قواعد الشراجة تتول  إزالة 
أههر، واعتماد  6الوبنية داخل منظمة التحرير، والتح ير إلجرا  انتخااا  وبنية هاملة خ ل 

 رؤية هاملة االتخلي عن مفرزا  أوسلو ووقن التنسي  ادمني 
ابية ومجتماية االتلامن م  بد  ع د اجتماعا  جلسة المجل  ونظم الم تمر قول سياسية وهابية ون 

 المرللي لمنظمة التحرير في رام هللا سهر اليوم 
وأجد ادمين الاام للم تمر الشابي لفلسطيني الخار  منير هفي ، أن ع د المجل  المرللي في رام هللا 

 الاداوة بين هطري الوبن  ي تي ضمن سلوك السلطة الفلسطينية لتامي  انن سام واننفصال وبؤ
وقال هفي  خ ل للمة ل، في الم تمر، إن أي إجرا ا  من المجل  المرللي ضد غلة تاتبر غير 

وأضا : "في الوق   هرعية دن تشقيل المجل  ف د هرعيت، وأي إجرا ا  سيتخذها جريمة لبرل 
اآلمنين والمشارلين السلميين في الذي تواج، في، غلة ببطولة وجسارة اعتدا  انحت ل اإلسرائيلي عل  

مسيرة الاودة ولسر الحصار، تتحرك السلطة في ال فة لتام  اننفصال وانن سام وتبؤ الاداوة"، 
 متسائ   لين للمجل  المرللي أن يحل محل المجل  الوبني ول هما منحل هرعيا  

إلس مي خلد البطه إل  ع د وفي للمت، ااسم الفصائل الفلسطينية، دعا ال يادي في حرلة الجهاد ا
 2005اجتماب عاجل للرئي  م  أمنا  الفصائل أو من ينو  عنهم للبد  بتنفيذ اتفاقي ال اهرة 

وبالب البطه اا د اجتماب للجنة التح يرية في المجل  الوبني التي اجتما  في   2011و
لمصالحة الوبنية الواردة في لمتاااة تنفيذ قراراتها، مطالب ا بتطبي  ااقي ملفا  ا 2017بيرو  عام 
  2011اتفاا ال اهرة 

جما بالب ببد  التشاور في تشقيل حقومة وحدة وبنية تترأسها هخصية وبنية يتم التواف  عليها 
ههور إل  سنة، ومهمتها: )إلنا  فوري لكل اإلجرا ا  ضد قطاب غلة، وتوحيد  6يستمر عملها من 

لنظام دون أي تدخ   سياسية، وإعادة اإلعمار، وفل الم سسا  ودمج الموسفين وف  ال انون وا
 الحصار، وتلبية احتياجا  الموابنين، واإلعداد ل نتخااا  وف  ا لنظام التمةيل النسبي( 

من جهت،، دعا ال يادي في حرلة "فتح" ماجد أبو همالة، يوم ادحد، الرئي  محمود عباس، للذها  
وقال أبو همالة في للمة ل،، في  مفروضة عل  قطاب غلة ل نتخااا  فورا ، وإلنا  الا وبا  ال

والا وبا   واإلقصا الم تمر الشابي لل ول الوبنية والشابية والن ابية والمجتماية لمواجهة التفرد 
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عل  غلة، الذي يا د امدينة غلة االتوازي م  اجتماب المرللي: "جاهلون للذها  ل نتخااا  غدا ، 
وهدد عل  ضرورة الذها  الفوري  اس مرسوم للذها  ل نتخااا " وليصدر الرئي  محمود عب

جما دعا، لشراجة سياسية لاملة  ننتخااا  تشرياية ورئاسية ومجل  وبني اههرا  ورقااة عربية 
وتشقيل حقومة وحدة وبنية تبدأ االمصالحة وتنتهي امجل  وبني جام ، لما دعا الكل الفلسطيني 

وبالب أبو همالة،  ضرورة تطبي  قرارا  المجل  المرللي الساا ة لا د إبار فلسطيني موحد، و 
اهلنا  الا وبا  عن قطاب غلة وإعادة الح وا المسلوبة عن موابني قطاب غلة، محذرا  من منبة 

 اإلقدام عل  أي خطوا  من ه نها زيادة مااناة هابنا
 28/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 القيامة كنيسة عزل أديب جودة عن حمل مفاتيحبسبب تسريب عقار:  .11

أادر  عائلة مل جودة في ال دس المحتلة مسا  يوم السب ، بيانا عممت، عل  وسائل اإلع م، 
أعلن  من خ لها عن قرارها علل أديب جودة عن أمانة حمل مفاتيح لنيسة ال يامة وتسليمها لرجل 

عيا  تسريب ع ار مل جودة في ع بة درويه في مخر من الاائلة يدع  ل ي جودة، وذلل ااد تدا 
 البلدة ال ديمة اال دس للمستوبنين 

وأت  ال رار ع ب مناقشا  لمجل  الاائلة الذي أجد عل  موقف، الرافض لتسريب الا ارا ، حيؤ قرر 
 المجل  أي ا تسليم الفرامانا  الاةمانية لمجل  الاائلة والتي ت در احوالي مائة وستون فرمانا إل 

 ل ي جودة حت  استكمال التح ي ا  في تسريب الا ار 
هخصا من عائلة جودة، فهن مجل  الاائلة ناقه خ ل انجتماب  15ووف ا للبيان، الذي وق  علي، 

ق ية أمانة حمل مفاتيح لنيسة ال يامة، ولما لان ل  ية تسريب الا ارا  للمستوبنين تداعيا  
 جملة وتفصي  ما مل إلي، الا ار سلبية عل  سماة الاائلة، التي ترفض 

ولذلل ت رر، اموجب ما أعلن  عن الاائلة في البيان، إقصا  أديب جودة من أمانة حمل مفاتيح 
جنيسة ال يامة وتسليمها إل  ل ي سايد جودة، إل  حين اننتها  من التح ي ا  في عملية تسريب 

 واضحة الا ار المذلور، وسهور الح ي ة ورا  هذا التسريب جلية 
وقال  عائلة جودة في البيان: "فيما يتال  بهذا الش ن تم اتخاذ لل ما يللم من إجرا ا  ل مان 
تسليم ل ي جودة أمانة حمل هذ  المفاتيح، ولذلل ضمان تسليم الفرمانا  الاةمانية الخااة اشر  

عددها احوالي  حمل هذ  ادمانة إل  ل ي جودة ومن ثم ضمان تسليمها لمجل  الاائلة والتي ي در
وأضاف  الاائلة: "اموجب ذلل يصبح السيد ل ي سايد هاهم جودة ممة  لاائلة  مائة وستين فرمانا" 

جودة في حمل أمانة مفاتيح لنيسة ال يامة في ال دس بنا  عل  ما تم انتفاا واإلجماب علي،، لما 
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 ي بل ا ي هقل من ادهقال يستنكر مجل  عائلة جودة عملية تسريب الا ار المشار إلي، أع   ون
 ما مل إلي، الا ار المذلور" 

وردا عل  البيان الصادر عن عائلة مل جودة، أادر أديب جواد جودة، عصر اليوم ادحد، بيانا نف  
ما ورد في بيان الاائلة، م لدا أن، ن تم  ل، أي الة ن قرااة ون نسب ااائلة جودة وإن الاائلة 

  قة أو ربد متسل  االنسب لاائلت، جودة مل غ ية الحسيني الم دسية المذلورة لي  لها أي ع
 28/10/2018، 48عرب 

 
 تحسن ملحوظ يطرأ على جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة .11

، تشنيل مولد ثالؤ في محطة أم أعلن  سلطة الطاقة في غلة أن، تم اعتبارا  من ابا   حامد جاد:
ر لميا  لافية من الوقود الذي يتم توريد  للمحطة عبر مابر لرم توليد الكهربا  وذلل في أع ا  توف
 ( UNOPSمقتب ادمم المتحدة لخدما  المشاري  ) إهرا أبو سالم وبتمويل قطري وتح  

وبين  سلطة الطاقة في بيان أادرت،، أم ، أن توفر لميا  مناسبة من الوقود أسهم في تحسن 
ساعا   8نيل محطة توليد الكهربا  ا درة ث ثة مولدا  جدول توزي  الكهربا  الذي أابح ااد تش

 وال م ابل مةلها قط  ماربة عن هقرها لدولة قطر عل  منحة الوقود التي قدمتها 
لدل هرلة توزي  لهربا  محافظا  غلة محمد ثاب   واإلع ممن جهت،، أهار مدير الا قا  الاامة 

قط " تم البد   8ساعا  وال م ابل  8ا  الجديد "أن جدول توزي  الكهرب إل في حديؤ لر"انيام" 
 بتنفيذ  اعتبارا من مسا  أم  

 29/10/2018، األيام، رام هللا
 

 من مصادر المياه في غزة ال تتوافق مع المعايير العالمية %99 :سلطة المياه .11
يا  من مصادر الميا  المستخرجة من الم %99غلة: أسهر  نتائج دراسة أعدتها سلطة الميا  أن 

الجوفية في قطاب غلة من خ ل ماار الميا  التاااة للبلديا  المختلفة وولالة النوث "أونروا" ن 
أن ميا   إل وأهار  الدراسة ذاتها  تتواف  نوعيتها م  ماايير منظمة الصحة الاالمية لميا  الشر  

موزعة عل   بلدية 25الشر  التي ت خ من قبل بلديا  قطاب غلة للموابن والبالنة عددها 
أن هذ  الميا  تستخدم ف د لألغرا  المنللية، بينما يحصل الموابن عل   إل محافظا  ال طاب 

اعتماد الدراسة عل   إل ميا  الشر  من خ ل محطا  تحلية الميا  الجوفية الخااة نفتة 
 حول لمية ونوعية هذ  الميا   2017لاام  إحصا ا 
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لميا  التي ت خ من خ ل ماار الميا  التاااة للبلديا  وبين  أن مصادر ميا  الشر  تشمل ا
مليون متر مقاب سنويا  ااإلضافة إل  ماار ميا  ولالة النوث  79المختلفة اقمية إجمالية ت در بنحو 

التي توفر لمية إجمالية تبلغ ث ثة م يين متر مقاب سنويا ، ااإلضافة إل  الميا  التي تورد إل  
 مليون متر مقاب سنويا   11لة ميقرو  اإلسرائيلية اقمية إجمالية قطاب غلة من خ ل هر 
المتوفرة في هذ  الدراسة تشير إل  أن إجمالي ما يصل  اإلحصا ا أن  إل ولفت  سلطة الميا  

مليون متر مقاب سنويا  ما ياني أن متوسد لفا ة الشبقا   57الموابن من هذ  الميا  ي در احوالي 
لترا للشخ  يوميا ، وهذا أقل اقةير  90متوسد نصيب الفرد ي در احوالي  وأن %67ت در احوالي 

 لترا للشخ  يوميا (  150-100مما أوا  ا، منظمة الصحة الاالمية )
 29/10/2018، األيام، رام هللا

 
 اقترفت مذبحة كفر قاسم الستكمال تهجير الفلسطينيين "إسرائيل"كتاب جديد يكشف أن  .11

السنوية الةانية والستين التي تحل انثنين، ي لد لتا  إسرائيلي جديد أن  الناارة: عشية ذلراها
، بهد  تهجير من تب   من 1956في عام  1948إسرائيل اقترف  مجلرة لفر قاسم داخل أراضي 

اإلسرائيلي الدلتور مدم راز  ويوضح الباحؤ فلسطينيي الداخل عل  غرار وسائل التهجير في النكبة 
"مجلرة لفر قاسم: سيرة سياسية" أن، اجتشن أن الكتااة عن التاريخ النووي في  في لتاا، الجديد

 إسرائيل أسهل من الكتااة عن سياساتها تجا  موابنيها الار " 
ويستند الكتا  الجديد عل  الوثائ  المتاحة في ادرهيفا  ومحاضر اجتماعا  الهي ا  اإلسرائيلية، 

في المنط ة  17نهم ادهخاص يسخار هيدمي، قائد لوا  وم ابلة أهخاص لهم ع قة اال  ية، م
، 1956تشرين ادول/أجتوبر الاام  29الوسط  للجيه اإلسرائيلي، عندما وقا  المجلرة الرهيبة، في 

 الة ثي عل  مصر  ادول للادوانفي اليوم 
لحدود، ضااطا وجنديا في لتيبة حرس ا 11من أال  8ُيذلر أن محقمة عسقرية إسرائيلية أدان  

وفرض  عليهم ع وبا  االسجن، لكن تم إب ا سراحهم جمياا ااد فترة وجيلة، وتم تايين قسم منهم 
في وسائن رفياة، وبينهم قائد الكتيبة، هموئيل ميلينكي، الذي تم تايين، مس ون  عن ادمن في 

مجلرة، ف د لان  مفاعل ديمونا  أما هيدمي، ورغم إدانت، االمس ولية عن م تل نصن الشهدا  في ال
 ع وبت، بدف  غرامة مبلنها قرو واحد مما يرمل نستباحة السلطا  اإلسرائيلية الدم الفلسطيني 

 28/10/2018، القدس العربي، لندن
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 "اإلخوان" وحماس ارتكبتا مجازر في سيناء أن يزعم العادليمصر:  .11

مسلحين من جماعة اإلخوان قال وزير الداخلية المصري الساب  حبيب الاادلي: "إن : ال اهرة
المسلمين، )الُمصنفة إرهابية(، وحرلة حماس الفلسطينية، ارتكبوا مجازر في سينا  إاان أحداث 

 " 2011يناير  /اقتحام الحدود المصرية في لانون الةاني
وأدل  الاادلي أم  اشهادت، أمام ق اة ُيحاجمون قادة "اإلخوان" وأبرزهم مرهد الجماعة محمد بدي  

 لرئي  المالول محمد مرسي، بتهم بينها التحريض عل  ال تل في أحداث اقتحام المحدود وا
وقال الاادلي، وهو وزير الداخلية إاان أحداث الةورة وبرأت، محقمة من تهمة قتل المتظاهرين، إن، 
فوجئ بدخول عناار "اإلخوان" و"حماس" وباض البدو اسيارا  تحمل أسلحة من أجل إس ا  

ي "أحداث يناير"، إذ قاموا االهجوم عل  مقتب جهاز مباحؤ أمن الدولة )التاا  لوزارة النظام ف
الداخلية وتم حل، وُهقل بدن  من، جهاز ادمن الوبني( في سينا ، قبل أن ُيهاجموا أقسام الشربة 
س والم را  الحقومية وادمنية في الاريه، وارتكبوا مجازر في همال سينا  بهد  إلها  قوا  حر 

 الحدود )التاااة للجيه( لتسهيل تسللهم من قطاب غلة إل  رفح المصرية 
وس ل  المحقمة الاادلي: "هل لان لدي، أي مالوما  مسب ة عن تخطيد عناار أجنبية نقتحام 
الحدود الشرقية "، فرد: "جان  لدينا مالوما  بوجود تنسي  بين "حماس" و "اإلخوان" واإلعداد 

، وأي ا  لان هناك نشا  لمقتب اإلرهاد م  رؤسا  المناب  في 2009الاام  للفوض  لان يتم منذ
ادمنية، )رئي  المقتب هذا الصدد، تلل المالوما  التي رادناها االتنسي  م  ا ية ادجهلة 

"حماس" الساب ( خالد مشال تجاوز حدود  حين عر  مساعدة حماس اإلخوان في إس ا  الساسي لر
"  وأضا  الاادلي أن، لو لان يالم أن 2011لانون الةاني  28ة الن ب في النظام قبل أحداث جما

 أحداث يناير "م امرة أجنبية" تشارك فيها عناار أجنبية ُمسلحة لكان أمر ااستخدام الس   
 29/10/2018، الحياة، لندن

 

 "إسرائيلـ"لهذه األسباب قرر األردن استعادة أراض مؤجرة ل: دراسة إسرائيلية .11

قال  دراسة احةية إسرائيلية إن "إع ن ادردن عن إلنا  الملح  : عدنان أبو عامر - 21عربي
الخاص ااتفاا الس م حول وقن ت جير ادراضي إلسرائيل يرتبد اجملة عوامل داخلية في المملكة 
وخارجية في اإلقليم، من بينها الوض  الداخلي انجتماعي والديموغرافي الخطير، ف   عن زيادة 

لة المظاهرا  الشابية ادردنية، وارتفاب حدة ال ند الشابي عل  الملل عبد هللا إللنا  اتفاا حر 
الس م م  إسرائيل، سوا  اصورة لاملة أو جلئية، اجانب الجمود السياسي الحاال في الساحة 

 الفلسطينية اإلسرائيلية ما يهدد ادردن" 
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" أن 21تل أبيب، في دراست، التي ترجمتها "عربيوأضا  ماهد أاحاث ادمن ال ومي التاا  لجاماة 
"ع قا  عمان وتل أبيب ههد  ااودا وهبوبا في السنوا  ادخيرة، لكنهما استطاعتا التنلب عل  
الكةير من ادزما  ادجةر ااوبة من الحالية، دن المصالح المتبادلة بينهما أعم  اقةير من إلنا  

م تدهور الا قا  أن يتم حل ادزمة اايدا عن التصريحا  ملح  في اتفاا وادي عربة، وضمان عد
 الالنية وتبادل انتهاما " 

جليفا، أن "إلنا  ادردن لملح  اتفاا الس م م  -وقال الباحةان مادا الدراسة غلااد هير ومرو بن
، إسرائيل تلامن م  توال، إل  قناعا  ا ن عدم إنجاز اتفاا سياسي إسرائيلي فلسطيني اشقل عام
وحول البلدة ال ديمة في ال دس اشقل خاص، سيوال ادمور إل  حالة من انهتاال اإلقليمي الذي 
يهدد ادردن اصورة مباهرة، لذلل لان ادردنيون عل  تماس مباهر في لل ما يتال  امفاوضا  

ن "المجال وأجدا أ الس م الةنائية واإلقليمية، سوا  من قبل الملل حسين أو ابن، الملل عبد هللا" 
ادمني يشهد انخرا  الدولتين بتااون ثنائي لحف  ادمن الحدودي بينهما، لما أن اف ا  الس   
والاتاد الاسقري والشربي يتم تنفيذها بدعم الونيا  المتحدة، وبمساعدتها البايدة عن عيون 

 التدريبا  والت هيل"  الجمهور، لما أن الجيشين ادردني واإلسرائيلي ي يمان سلسلة دورية منتظمة من
وختم  الدراسة اال ول إن، "في الوق  الذي يرل في، ادردن أن الجمود السياسي الحاال بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، واستمرار السيطرة اإلسرائيلية عل  ال فة النربية تهديد استراتيجي علي،، 

ادردنيين يخشون من عملية برد وبالما ا ي الوض  عل  حال،، ولم ت م دولة فلسطينية، فهن 
 للفلسطينيين عن ادراضي ادردنية، وهو ما يسمون، الهجوم الديموغرافي" 

 29/10/2018، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"العالقات مع  عملية السالم مفتاح لتطبيع :الجبير .12
ير أم  عل  هدد وزير الخارجية الساودي عادل الجب: أ    ، رويترز -ال دس المحتلة، المنامة 

أن عملية الس م ن بد أن تكون مفتاحا  لتطبي  الا قا  م  إسرائيل، وقال الجبير في م تمر 
لألمن  14 احافي م  نظير  البحريني خالد بن أحمد مل خليفة عل  هامه م تمر "حوار المنامة" الر

ملية س م وإعادة الح  اإلقليمي: "ن ع قة للساودية م  إسرائيل، ونات د أن، ن تطبي  من دون ع
 إل الفلسطيني"  ورأل أن مفتا  التطبي  م  إسرائيل هو الم ي قدما  في عملية الس م التي تستند 

اانعترا  بدولة فلسطينية  "إسرائيل"، وتطالب 2002المبادرة الاربية التي أقر  في بيرو  الاام 
 عاامتها ال دس  1967عل  حدود عام 
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لخارجية البحريني: "لم نشل أبدا  في حقمة السلطان قابوس في المساهمة من جانب،، قال وزير ا
 اال  ية الفلسطينية، ونتمن  أن تكلل جهود  االنجا " 

 27/10/2018، ، لندنالحياة
 

 ونعتمد على جهود ترامب ولسنا وسطاء "إسرائيل"بن علوي: حان الوقت للتسليم بوجود  .13
ن علوي بن عبد هللا وزير الش ون الخارجية الاماني إن قال يوسن ب: ميرزا الخويلدي - المنامة

ب د  تطر  أفكارا  لمساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي عل  الت ار ، لكنها ن تلاب دور 
وأضا  الوزير خ ل منتدل حوار المنامة ادمني إن ب د  "تاتمد عل  الونيا  المتحدة  الوسيد 

وتاا  أن "إسرائيل دولة موجودة  في الامل في اتجا  اف ة ال رن" مب اومساعي رئيسها دونالد تر 
االمنط ة ونحن جمياا ندرك ذلل والاالم أي ا ، وربما حان الوق  لمااملة إسرائيل االمااملة نفسها 
)جالدول ادخرل( وأن تتحمل أي ا انلتلاما  نفسها"  وأجد بن علوي: "ن ن ول إن الطري  سهل 

 رود، لكن أولويتنا وض  نهاية للصراب والم ي نحو عالم جديد" اآلن ومفروو االو 
 28/10/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"بإقامة عالقة مع  كاتب بحريني: لن نستأذن أحداً  .10

قال الكاتب البحريني عبد هللا الجنيد إن ب د  لن تست ذن أحدا في إقامة ع قا  مباهرة م  إسرائيل 
 لحتها تكمن في ذلل، وهو ما أثار غ با في وسائل التواال انجتماعي إذا ما وجد  أن مص
إل  أن الفلسطينيين يجب أن ياودوا إل  ما  ،في م ابل م  قناة روسيا اليوم ،وأهار الكاتب الجنيد

وتسا ل الكاتب البحريني قائ  "لماذا ن يتحولون إل   وافها االواقاية السياسية اشقل احيح 
 دن من الجبها  التي هاارها البنادا " أحلا  سياسية ب

 وأضا  أن، "إن لان لنا مصلحة في إقامة ع قة م  إسرائيل فلن نست ذن أحدا في ذلل" 
لكن هذ  التصريحا  لم تمر عل  المنردين الذين عبروا عن غ بهم، وقالوا إن، ن يمةل هاب، 

 البحريني ادايل، لما جا  في تنريدة بندر المطيري 
ن مملكة البحرين أعلن  م خرا دعمها الصريح لما سمت، "ح  إسرائيل في الدفاب عن النف " يذلر أ

ع ب استهدافها ما قال  إنها عشرا  المواق  الاسقرية اإليرانية في سورية  وأهاد  إسرائيل بدعم 
 المنامة لها، ووافت، االتاريخي 

 28/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 ويدعو لرفض التطبيع "نشاط إسرائيل بالخليج"من  يحذر "علماء المسلمين" .11
ادناضول: حذر انتحاد الاالمي لالما  المسلمين، السب ، من "نشا  إسرائيل في  - إسطنبول

وبالب انتحاد في بيان، ادمة  الخليج"، داعيا لرفض التطبي  ماها في سل احت لها لفلسطين 
عدم التفريد في ال دس الشريف وادراضي "برل، واإلس مية وقادتها االوقو  م  ق اياها الك

واستنكر "أي تطبي  أو است بال رسمي أو هابي لوفود المحتلين ل دسنا، وال اتلين لشابنا  المحتلة" 
وأضا  أن، يندد "االتحرك الصهيوني وب ي ترحيب  في فلسطين، والمحاارين لنلتنا غلة الالة" 

ل  "است بال أجةر من مس ول إسرائيلي االخليج في وق  وال وأهار إ للمحتلين في ديار المسلمين" 
  2017التفرا داخل، إل  الم اباة الشاملة"، في إهارة لألزمة الخليجية المندلاة منذ منتصن 

وقال بيان انتحاد إن "أي تطبي  أو است بال لهم هو مقاف ة عل  جرائمهم وعل  احت لهم ل بلتنا 
 يسم  اصف ة ال رن )بر  أمريقي لحل ال  ية الفلسطينية("  ادول  ومساهمة في تنفيذ ما

 27/10/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 إيران: تنتقد زيارة نتنياهو لسلطنة عمان .11
الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، زيارة رئي  وزرا  إسرائيل بنيامين نتنياهو  ااسمبهران: انت د المتحدث 
ينبني عل  الدول اإلس مية في المنط ة الرضوخ ل نوبا   نوقال قاسمي إن،  إل  سلطنة عمان 

حسبما ذلر  ولالة  المجال "للكيان الصهيوني" خل  ق قل جديدة في المنط ة، وإفسا  ادبيضالبي  
، اإلس مية"من دون هل أن هذا الكيان يحاول إثارة الخ فا  بين الدول  وأضا  أنبا  فارس السب  
 من انحت ل وانعتدا ا  وارتكا  المجازر اح  الشاب الفلسطيني"  عاما   70والتنطية عل  

 27/10/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 "إسرائيل": زيارة نتنياهو لسلطنة عمان تفتح باب الخليج لوزراء "بلومبيرغ" .11
 : ذلر  ولالة أنبا  بلومبيرو انقتصادية ادمريقية اليوم ادحد أن زيارة رئي  الوزرا ال اهرة

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاج ة إل  سلطنة عمان فتح  اااا لها لدخول منط ة الخليج التي 
جان  عادة منط ة منل ة أمام اإلسرائيليين، حيؤ اقتف  أثر  الاديد من أع ا  حقومت، لل دوم إل  

ي إسرائيلي وأوضح  الولالة ادمريقية أن وزير انتصان  أيو  لارا، وهو موابن عرب المنط ة 
سيح ر م تمرا في دبي ل تحاد الدولي ل تصان  السلكية وال سلكية يوم غد انثنين، في  درزي،

حين سيشارك وزير الن ل اإلسرائيلي إسرائيل لاتل ادسبوب الم بل في م تمر دولي مخر في الااامة 
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لة اإلمارا  منذ يوم الجماة الامانية مس د، بينما ن تلال وزيرة الة افة ميري رينين موجودة في دو 
 الماضي، اصحبة فري  الجودو اإلسرائيلي في اطولة جائلة أبوسبي الكبرل 

ون ل  بلومبيرو عن مايقل أورين نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي للدبلوماسية الاامة قول، إنها 
 "ع مة عل  أن إسرائيل والاالم الاربي ي تربان أجةر ف جةر" 

سرائيل م  دول الخليج في السنوا  ال ليلة الماضية، وفي الم ام ادول اسبب عدم وتحسن  ع قا  إ
 الة ة المشترلة حيال إيران ومساعيها للهيمنة في المنط ة 

 28/10/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 جامعة الدول العربية تندد باستهداف مسيرة التعليم الفلسطيني .11
أم  ادحد، ساي سلطا  انحت ل اإلسرائيلي، اجمي  السبل استنكر  جاماة الدول الاربية : ولان 

للامل عل  تاطيل المسيرة التاليمية الفلسطينية وجال المجتم  الفلسطيني جاه    وانت د ادمين الاام 
 اونرو ادالمساعد للجاماة لش ون فلسطين، سايد أبو علي في اجتماب لمس ولي التاليم في ولالة 

لنيل من التاليم في ال دس اشطب جل  لبير من مقونا  الكتب وتنيير المناهج محاون  "إسرائيل" ا
ونروا من دور مهم في خدمة ال ج ين ادالفلسطينية إل  مناهج "إسرائيلية"  وأجد أن ما ت وم ا، ولالة 

من أن جما حذر  الفلسطينيين في إبار ونيتها وف ا  ل رار إنشائها هو أمر جدير "االت دير والمساندة" 
الولالة تواج، محاون  اريحة لتصفيتها وإنها  عملها، وذلل ااد قرار اإلدارة ادمريقية ادخير بوقن 

في ت ديم خدماتها  واعتبر أبو علي أن استهدا   اونرو ادتمويلها إلحداث أزمة مالية خان ة ت ثر عل  
 يا الوض  النهائي ونروا هو محاولة إلنها  ق ية ال ج ين الفلسطينيين لهحدل ق ااد

 29/10/2018، الخليج، الشارقة
 

 رابطة العالم اإلسالمي: "هجوم بيتسبرغ" تجّرد من كل المبادئ والقيم .11
مقة المقرمة: دان  رااطة الاالم اإلس مي جريمة إب ا النار في لني  امدينة بيتسبرو بونية 

حر التاازي والمواساة دهالي ضحايا بنسلفانيا ادميرلية، وما خلفت، من قتل  وجرح ، مابرة عن أ
وقال ادمين الاام لرااطة الاالم اإلس مي رئي  مجل  إدارة الهي ة الاالمية للالما   انعتدا  اإلرهابي 

الكريم الايس  إن الرااطة تدين ا هد الابارا  استهدا   المسلمين الشيخ الدلتور محمد بن عبد
دة وانتهاك حرمتها، م يفا  أن هذا انعتدا  اإلرهابي المتجرد من اآلمنين، وُتجر م اإلضرار بدور الابا

جل المبادأ وال يم، استهد  أنفسا  بري ة وأرواحا  ممنة، ون يمقن أن يليدنا إن إيمانا  بتاليل التكاتن 
 والتااون الدولي لمواجهة ملة التطر  التي ن تار  دينا  ون عرقا  في سبيل تح ي  أهدافها الشريرة 

 28/10/2018، الشرق األوسط، لندن
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 اليوم في تل أبيب موفد فرنسي .11
يلور المستشار الرئاسي الفرنسي أوريليان لو هوفاليي اليوم تل أبيب، قبل أن ينت ل إل  : ااري 

ادراضي الفلسطينية، في إبار رغبة الرئي  إيمانويل ماجرون الب ا  عل  اتصال م  الطرفين، من 
عن المشروب ادميرلي للس م  ونف  مصدر فرنسي مطل  أن تكون لفرنسا  دون انتظار اإلع ن

مبادرة س م محددة، إنما رغبة في انستمرار اانتصال م  اإلسرائيليين والار ، م  الحرص عل  
التلامها مواقفها من الماايير التي سب  إن حددتها لس م عادل بين الجانبين  وقال إن الجانب 

تخدام اتصانت، ليرل لين يمقن أن يساعد، ولكن من دون أن يقون ل، مشروب الفرنسي يريد اس
محدد  وأضا  أن لو هوفاليي سيوال رسائل تهدئة إل  الجانب اإلسرائيلي حول لبنان الذي 

عل  اإلسراب  المس ولينتحرص ااري  عل  است رار  وأمن،، قبل أن ينت ل إل  بيرو  حيؤ سيحض 
 وال رسائل تهدئة لتجنب أي تصايد بين إسرائيل و "حل  هللا" في تشقيل حقومة، لما سي

 29/10/2018، الحياة، لندن
 

 "الرئيس البرازيلي المنتخب سيعمل على نقل سفارة بالده إلى القدس" .11
قال مصدر م ر   من الرئي  البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، إن، سيامل عل  ن ل سفارة 

 س، وف  ا لماذا ذلر  التلفليون اإلسرائيلي الرسمي )جان(، اليوم، اإلثنين ب د  من تل أبيب إل  ال د
لكن المصدر قال إن قرار بولسونارو سيقون منوب ا "امساهمة ن ل السفارة في دف  عملي ة الس م في 

 الشرا ادوسد" 
ل ولان بولسونارو، الاسقري المت اعد والانصري المحسو  عل  اليمين المتطر ، قد وعد خ 
حملت، اننتخابي ة بن ل السفارة إل  ال دس، سير ا عل  خط  الرئي  ادميرلي، دونالد ترامب، الذي 

ل من هن    افوز ، اليوم، اإلثنين   جان أو 
أعلن بولسونارو أن، سينل  السفارة البرازيلي ة في برازيلي ا ااد فوز ، قائ   "هل فلسطين  2018أغسط   وفي م /

 س  دولة، إذ ا ن داعَي دن تكون لها سفارة هنا" وأضا  "لن نتفاو  م  إرهابيين" دولة  فلسطين لي
 29/10/2018، 48عرب 

 
 مليون دوالر 90 إلىممثلة البنك الدولي لـ"وفا": استراتيجية جديدة في فلسطين وزيادة المنح  .12

طين مارينا وي ، عن أعلن  الممةلة الم يمة لمجموعة البنل الدولي في فلس: جافر ادقة - رام هللا
مليون دونر، من  90 إل استراتيجية جديدة لامل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا الاام 
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انستراتيجية الجديدة ترلل عل  تاليل ال طاب  إنوقال  وي  لر"وفا"  مليون مادل سنوي  55حوالي 
 للناية" الخاص، انية خل  وسائن جديدة لمواجهة تحدي البطالة "المرتفاة 

)في الحالة  ادع ا وتتكون مجموعة البنل الدولي من ث ثة أذرب: البنل نفس، وي دم قروضا للدول 
الفلسطينية منح(، وم سسة التمويل الدولية )مي ا  سي( ودورها انستةمار في مشاري  م  ال طاب 

يحصل عليها  الخاص، وم سسة ضمانا  ال رو  )مينا( ودورها في ت ديم ضمانا  لل رو  التي
 ال طاب الخاص من البنوك م سسا  التمويل 

وأضاف  وي : وضانا استراتيجية مساعدة جديدة لل فة النربية وغلة، ترلل عل  توفير فرص عمل 
وتنمية ال طاب الخاص  ومادل البطالة في لل من ال فة النربية وغلة مرتف  للناية خااة بين 

 الجديدة، أعطينا ادولوية في جدول أعمالنا لخل  الوسائن  الشبا ، ولهذا السبب في استراتيجيتنا
وتااا : في محاولة إلحداث فرا في هذا الوق  الاصيب، تمقنا أي ا من زيادة المبلغ المخص  

واعتبر  وي   مليون دونر للاام الحالي، للبد  بتنفيذ انستراتيجية الجديدة"  90لل فة وغلة، إل  
 هربا ضروريا إلحداث النمو المطلو ، اما يمقن من خل  وسائن جديدة تاليل دور ال طاب الخاص 

 في الاالم  ادعل ، وهو %50نحو  إل ، يرتف  في غلة %28ويبلغ مادل البطالة في فلسطين نحو 
 27/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 جوم على كنيس في بيتسبرغرجال دين يهود يحملون ترامب جزءا من المسؤولية بعد اله .13

واهنطن: اتهم  مجموعة من رجال الدين اليهود في رسالة مفتوحة ادحد الرئي  ادمريقي دونالد 
ترامب "بتشجي " اليمين ال ومي ادمريقي الذي ي من بتفوا الارا ادبيض، ماتبرين أن، يتحمل بذلل 

 جل ا من المس ولية في الهجوم الذي استهد  لنيسا السب  
هخصا تتجاوز أعمارهم الستين عاما السب  برااص أبل ، رجل مااد للسامية يبلغ من  11قتل و 

 عاما داخل لني  "هجرة الحياة" في بيتسبرو بونية بنسلفانيا  46الامر 
 وار  مطل  النار الذي أوقفت، السلطا  وقال  إن، يدع  روبر  ااورز، أن، يريد أن "يمو  لل اليهود" 

ن الدينيون اليهود في رسالتهم المفتوحة "في السنوا  الة ث ادخيرة، هجا  أقوالكم وقال المس ولو 
وسياساتكم حرلة قومية للبيض تتس  يوما ااد يوم  وافتم اانفسقم جريمة ال اتل ا ن، هرير، لكن 

ن ودعا رجال الدين ترامب إل  أن "يدي الانن الذي حدث أم  )السب ( هو )نتيجة( مباهرل لت ثيرلم" 
ب  تحف  النلعة ال ومية للبيض" و"الكن عن استهدا  ادقليا  وعن تاري ها للخطر" و"الكن عن 

وأجد  الرسالة  تاتر  اقرامة الجمي " … مهاجمة المهاجرين وال ج ين" و"التلام سياسا  ديموقرابية
 ة قبل أن يفال ذلل لن يل   ترحيبا في المدين ،الذي أعلن نيت، التوج، إل  بيتسبرو قريبا ،أن ترامب

 29/10/2018، ، لندنالقدس العربي
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 على محاوالت نقل السفارة األسترالية سيدني: مظاهرات حاشدة دعما للقدس واحتجاجاً  .10

هارك الم ا  في مظاهرة حاهدة انطل   وسد مدينة سيدني ادسترالية دعما لل دس وبح ور ممةلي 
قياديي  أحدحدث في المظاهرة لل من أيدي زنانيري الجاليا  الفلسطينية والاربية واإلس مية وت

الجالية الفلسطينية والسيناتور ماهرين فاروقي من حل  الخ ر والشيخ باهر المشهراوي من الجالية 
وأجد المشارلون مساندتهم ودعمهم  اإلس مية وفيفيان بروزول  من منظمة يهود ضد انحت ل 

 ير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاامتها ال دس لح وا الشاب الفلسطيني في الاودة وت ر 
الحاهدة  المظاهرةمن جانب، قال هامخ بدرة أحد منظمي المظاهرة وال يادي والناهد الفلسطيني ا ن هذ  

سقو  موريسون والذي أهار  ادستراليانطل   في سيدني احتجاجا عل  تصريحا  رئي  الوزرا  
 ترا  اال دس لااامة " إلسرائيل"، ون ل سفارتها إل  هناك فيها اهن أستراليا ستدرس انع

بدور  أهار حسن مرت   أحد المشارلين والناهطين في الجالية الاربية ا ن ال دس هي ق ية مرللية 
محاون  من قبل حل  ادحرار ادسترالي لن ل السفارة ادسترالية  أين تخ   للمساومة ونرفض 
 الانصري عل  حسا  ح وا الشاب الفلسطيني  اإلسرائيليحت ل ماتبرا ذلل امةااة دعما ل 

 28/10/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ماذا تريد مصر من غزة؟ .11
 محمد غازي الجمل
تكةن مصر جهودها لتح ي  اتفاقا  تتال  امست بل قطاب غلة، وهو ما يةير انهتمام ويدعو إل  

خ ل ع ود -لمست بل ال طاب  وقد لان الموقن المصري التساؤل عن جوهر موقفها ورؤيتها 
يرفض تحمل مس ولية ال طاب، إن أن، م  التنيرا  في سياسة النظام المصري والبي ة  -ماضية

 السياسية اإلقليمية يجدر أن نايد التساؤل عما إن لان هذا الموقن ما زال ثابتا 
 

 وقد كان للموقف المصري التقليدي أسباب، منها:
ث ل الاب  السياسي وادمني وانقتصادي المترتب عل  المس ولية عن ال طاب، خصواا أن  -1

سقان، ن يرون أنفسهم جل ا من مصر، وأن ه ن  السقان لديهم مستول عال من التسيي  والتسليح 
 والتدريب والخبرة ال تالية، مما يجال إدارتهم أمرا هائكا ومحفوفا امخابر عدة 

سمي عربي يدعو إل  عدم إعفا  دولة انحت ل من تباا  احت لها، وأن تتول  وجود موقن ر  -2
 المس ولية المل اة عل  عات ها اصفتها ال وة ال ائمة اانحت ل 
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وجود اتفاا عربي ساب  عل  أن تكون منظمة التحرير الممةل الشرعي والوحيد للفلسطينيين؛  -3
م الخااة بهم، واعتماد مشروب حل الدولتين منذ قرااة وهو ما ياني دعم إقامة الفلسطينيين دولته

 ث ثة ع ود 
َيغ بر  إقامة "دولة غلة"  هو  -من قبيل خطة "غيورا مي ند"-جما لان الموقن المالن من ا 
وضمها إل  قطاب غلة إلقامة دولة  رف ها، خصواا لناحية أنها ت تر  اقتطاب أرا  من سينا 

 التخلي عن ادر  االنسبة إل  الشاب المصري قابلة للحياة  وذلل لحساسية 
 والس ال الذي يطر  نفس، هو: هل ما زال  هذ  ادسبا  قائمة  وهل ما زال هذا الموقن عل  حال، 
في الوق  الحالي تراج  أف  حل الدولتين وبرز مشروب اف ة ال رن الذي تاد  غلة في، مرلل الدولة 

عدة  لما برز خيار الكونفدرالية اخصوص ال فة، وهو ما  الفلسطينية؛ حسبما أوح  بذلل تسريبا 
 يستتب  إلحاا غلة امصر غالبا 

ويشير السلوك الرسمي المصري في السنوا  ادخيرة إل  انستاداد لتسييل الاديد من ثوابت،، في 
 سبيل نيل الدعم الخارجي ال زم لتةبي  نظام الحقم الذي يااني من ضان هرعيت، داخليا 

لل جليا في تحويل، "الس م البارد" م  دولة انحت ل إل  س م دافئ للناية، واون إل  وسهر ذ
سماح، للطيران الحربي اإلسرائيلي امراقبة وقصن أهدا  داخل سينا ، وفي تنازل، عن جليرتْي 

 تيران وانافير للساودية، وتنازل، عن جل  من حدود  البحرية م  اليونان 
فا  إل  أن، من غير الصائب التاويل عل  رفض النظام المصري التنازل وتشير مجمل هذ  التصر 

 عن جل  من أراضي، لصالح اف ة م  دولة انحت ل واإلدارة ادميرلية 
ومما يمقن أن يليد احتمالية هذا ادمر؛ قيام النظام بترحيل الكةير من سقان المناب  المتاخمة 

ح  يجنب النظام التنازل التام عن ادر  أو يجال،  ل طاب غلة، إضافة إل  بروز اينة قد تشقل
تدريجيا، وذلل ا ن تتم إقامة مشاري  اقتصادية عل  الحدود م  غلة؛ يامل فيها الفلسطينيون دون أن 

 تنت ل ملكيتها إليهم في ادف  ال ريب عل  ادقل 
م خرا تلايد انخرا  هل هناك م هرا  تدعم هذ  الفرضية  هذ  الم هرا  موجودة االفال؛ إذ برز 
 -عل  ادر -مصر في مساعي المصالحة، وتطويرها مابر رفح لوجستيا ، واستادادها ل نخرا  

في جهود تسل م م اليد السلطة عل  أساس أن تسلمها لاباس  علما ا ن التسلم قد يتم، في حين قد ن 
 محمد دح ن يتم التسليم لاباس، وذلل ا ن يطول أمد السيطرة المصرية بوسيد مةل 

جما أن تناغم الموقن المصري م  الموقن اإلسرائيلي في السنوا  الخم  ادخيرة يدعم انفترا  
 ا ن مصر لن تاار  مشروعا ترغب في، دولة انحت ل وت يد  فيها اإلدارة ادميرلية 
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عة اإلخوان وما موقن النظام المصري من تحفظات، الساا ة  إن تراج  التهديد الذي لان  تمةل، جما
المسلمين للنظام المصري ي لل من حساسيت، للترااد بين حرلة حماس واإلخوان، لما أن الحرلة 
أسهر  في ادعوام الة ثة الماضية ميون عملية وبراغماتية، تمةل  في انمتناب عن إادار المواقن 

 السياسية اخصوص الداخل المصري 
امل م  دولة مصر انض النظر عمن يحقمها، وادمر وأعرب  مرارا للنظام المصري عن أنها تتا

ادهم هو تااونها ادمني اخصوص سينا ، واتخاذها موقفا حاسما اش ن عدم جْال غلة منطل ا دي 
 أعمال تستهد  الجيه وادمن المصريْين 

ؤية هذا السلوك قد يدعو المصريين إل  اعتماد م اربة إدما  حماس في ترتيبا  مست بل غلة وف ا للر 
 ادميرلية، وعدم التمسل االرؤية ال ديمة ال ائمة عل  إقصا  الحرلة ومحاولة تحطيمها 

ومن المنط ي افترا  أن ت وم الم اربة الجديدة عل  ممارسة ال ند واإلغرا  لحماس بهد  
تطوياها، وإجبارها عل  السير في مسار ي دي إل  توسين قدراتها الاسقرية والتنظيمية وهرعيتها 

وبنية إلدامة حالة من الهدو  وال بد ادمني، م  المراهنة عل  زيادة الباد "الدولتي" في اعتبارا  ال
 الحرلة وسلولها، من خ ل التنمية انقتصادية لل طاب 

وذلل احيؤ يصبح لدل الحرلة الكةير مما يمقن أن تخسر  في حال لجوئها إل  الحر ، وهو بر  
م  فارا متمةل في أن حماس تسيطر فاليا عل  أر  ال طاب  هبي، افكرة الس م انقتصادي؛

 وتحتف  اس   أجةر مما ترغب دولة انحت ل في وجود  عل  أر  مجاورة لها 
وما فرص تح   ما تريد  مصر  من المالوم أن ما تريد  مصر اش ن غلة ن يتح   تل ائيا، فهناك 

ة في رام هللا ودولة انحت ل والونيا  أبرا  أخرل فاعلة في هذا الملن، وهي حماس والسلط
 المتحدة والدول ادوروبية 

ومن الواضح أن مسا  س م اقتصادي لن يواج، اماارضة إسرائيلية أو أميرلية، بل هو فكرة 
إسرائيلية في ادساس، والموقن ادوروبي ن ي ول عل  ماارضة الموقن ادميرلي  ويب   موقن 

يسا  رئيسها اقل ما أوتي من قوة إلفشال هذا المسار، دن، يهم ه جل من حماس والسلطة التي 
 دور  ويليد دور غريمت، حماس 

أما حماس فت مل في أن تكون مصلحتها تت اب  جلئيا م  مصر، وخصواا فيما يتال  برف  الحصار 
ن تسير جل ا والتنمية انقتصادية، م  ما يراف  ذلل من زيادة مقانتها السياسية، ولالها تراهن عل  أ

 من الشو  م  مصر لتح ي  ما يمقنها من مقاسب، إن أن هذا الرهان تاترض، تحديا  أبرزها:
مساعي مصر لتليين المواقن السياسية للحرلة االتوازي م  ت ديم أي مقاسب لنلة، تح   -1

صر بين الطرفين  وتجدر اإلهارة إل  أن منهجية م انستراتيجيمسميا  عديدة مخرها الحوار 
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ال ائمة عل  "فصل اإلنساني عن السياسي" في التاامل م  غلة ن رايد واقايا لها؛ إذ إن الجانب 
 اإلنساني يتم توسيف، اشقل حةيؤ لفر  التهدئة والتااون ادمني م  مصر وغير ذلل 

ااوبة الجلم اح ي ة نوايا النظام المصري بهذا الش ن؛ فرغم أن، يرسم لها اورة وردية في  -2
تجا  حرلة  استراتيجيت،ريحات، فهن سلول، يحتا  دن يوض  تح  المجهر لتشخي  ما إن لان  تص

حماس قد تنير ؛ أم إن، ما زال يامل عل  إنهاجها وتطوياها م  إعطا  ال طاب "قطرا  من الما  في 
  حل ،"، اما يمن  اننفجار في وج، انحت ل أو مصر ولكن، ن ينهي المااناة في ذا  الوق 

إن الت دم في هذا المسار ستراف ، أضرار لجسم حرلة حماس في ال فة، وقد يرت ي ذلل إل   -3
اإلضرار بتماسل موقفها السياسي  وتجدر هنا اإلهارة إل  تصريحا  لنوا  وناهطين من الحرلة 
في ال فة عارض  قرار المجل  التشرياي بنلب الشرعية عن عباس، الذي أع بت، حملة اعت ان  

 اساة همل  ما يليد عل  م ة من ادسرل المحررين ونشطا  الحرلة في ال فة و 
وفي ضو  موازين ال ول التي تميل لصالح ادبرا  -إن التفاو  تح  ضند الحصار  -4

 يحمل مخابر إجبار حماس عل  ت ديم التنازن  السياسية ااستمرار  -ادجبر
يين واإلسرائيليين عدوانا عسقريا واساا عل  إن مسار تطوي  حماس قد ي ت ي في نظر المصر  -5

ال طاب، إذا لم ُتفلح أساليب ال ند الحالية في تحصيل الموقن السياسي الذي يرغبون في،، وهو ما 
 يدعو حماس إل  تجنب أي مارلة في سر  سياسي ي ئم خصومها ون ي ئمها 

مساعيها، فهن اننتبا  لهذ  ن تملل حاليا سول مجاراة مصر في  -فيما يبدو-ورغم أن حماس 
المحاذير قد يسهم في ت ليل الخسائر، وياين عل  اغتنام أي فراة تتا  لتاديل المسار إل  اتجا  

 أف ل لها ول طاب غلة ولل  ية الفلسطينية 
 27/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األفضل الذي ينتظر رام هللا .11

 سليمان جودة
تموز في اين هذا الاام  ي الدولي، الذي انا د بد ا  من يوليو/في منتدل أايلة المنربي الة اف

لة ثة أسابي ، لان الوزير الفلسطيني الساب  نبيل عمرو حاضرا  ومشارلا ، وعندما جا  دور  في 
الك م تحدث عما يسم  اصف ة ال رن، ولان حدية، عنها من زاوية جديدة تماما ، ودنها لذلل، ف د 

 من الجدل بين الحاضرين في جنبا  المنتدل الشهير  أثار ل م، الكةير 
ومما قال، نبيل عمرو، إن اف ة ال رن التي تتحدث عنها إدارة الرئي  ادمريقي دونالد ترامب، منذ 
دخول، البي  ادبيض، بوافها رؤيت، لحل ال  ية الفلسطينية، سو  تظل توان فيما ااد، حين 
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ها الاملية السياسية الوحيدة من نوعها، التي بدأ ااحبها تنفيذها، ي تي أوان الت ييم النهائي لها، ا ن
 قبل اإلع ن الرسمي عنها، وقبل تواف  أبرافها المختلفة حولها  

والوزير عمرو لي  من عابري الطري ، ولكن، لان م ربا  جدا  من الرئي  ياسر عرفا ، وااحب 
 أن ي خذ اجدية واجبة  رؤية في ال  ية، وبالتالي فما ي ال من جانب، نبد 

وعندما تحدث ريا  المالكي، وزير خارجية فلسطين، بدا من تفاايل حدية، الذي جرل ما، عل  
، أن ما ذلر  الوزير عمرو اإلسبانيةهامه مشارلت، في المنتدل المتوسطي الةالؤ في مدينة برهلونة 
 فنجان، ون لان ضربا  للودب   في أايلة المنربية، لم يقن دخانا  انير نار، ولم يقن قرا ة  في

ل د قال الوزير المالكي، إن إدارة ترامب تنفذ م مون اف ة ال رن، بندا  من ورا  بند، دون اإلع ن 
 الرسمي من ناحيتها عن أنها تفال هي ا  من ذلل  

جانون فما هي الدنئل التي يراها المالكي في هذا انتجا      إن، يرل أن اعترا  ترامب في ديسمبر/
ادول الماضي، امدينة ال دس عاامة  ل"إسرائيل"، نوب من تنفيذ بند من بنود اف ة ال رن عل  
ادر  دون إع ن   ويرل في قرار إدارة ترامب نفسها، ن ل السفارة ادمريقية في "إسرائيل" من تل 

ع ن    ويرل أبيب إل  ال دس، نوعا  من تنفيذ بند مخر من بنود اف ة ال رن عل  ادر  دون إ 
في قرار اإلدارة الترامبية وقن مساهمة واهنطن في ميلانية ولالة غوث وتشنيل ال ج ين 
الفلسطينيين، الشهيرة اادونروا، نوعا  من تنفيذ بند ثالؤ من بنود اف ة ال رن عل  ادر  دون 

ي الااامة إع ن    ويرل في قرار اإلدارة ذاتها إغ ا مقتب منظمة التحرير الفلسطينية ف
 ادمريقية، نوعا  من تنفيذ بند راا  من بنود اف ة ال رن عل  ادر  دون إع ن 

هذا ل م وزير فلسطيني مس ول، وإذا لان من الممقن، أو حت  من الجائل، التاامل م  حديؤ 
 الوزير نبيل عمرو، ااعتبار  حديةا  لرجل لان في السلطة وغادرها، ولم ياد في موق  المس ولية،
فالمنط  م  ل م المالكي مختلن، دن، وزير الخارجية، ودن ل م، االتالي ي خذ في النهاية داخل 

 هذا اإلبار لل،، ن خارج، ا ي مايار  
واإلهارة في الحالتين، حالة الوزير عمرو والوزير المالكي، إل  أن الصف ة يجري تنفيذها عل  

ف ة برفيها عليها، أو حت  تواف هما حولها، ن تخلو من ادر ، قبل اإلع ن عنها رسميا ، وقبل موا
منط  متماسل، دن، لم يحدث من قبل أن تجرأ رئي  أمريقي عل  انعترا  اال دس عاامة  ل 
"إسرائيل"، ولان ترامب للما ُس ل عن عواقب ما يفال، من تسوية غير عادلة، عل  انست رار في 

 أن، لان قد وعد اما ينفذ ، وأن، ف د ينفذ ما وعد ا، منط ة الشرا ادوسد، أجا  اما مانا  
وقد ااؤ ترامب إل  الرئي  الفلسطيني، مباوثا  خااا  عن،، هو رجل ادعمال اليهودي رون نودر، 
حام   رسالة إل  رام هللا ت ول: عودوا إل  المفاوضا  م  الجانب "اإلسرائيلي" وسو  تفاج كم اف ة 
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 ل ت صد  إدارة الرئي  ترامب، إذا لان  في اللحظة نفسها التي وال ال رن اادف ل    ف ي أف
فيها نودر إل  مقتب أبو مازن، قد قرر  ن ل قنصليتها من تل أبيب لتلح  االسفارة في ال دس     

 يا لها من أجوا  غير مسبوقة تمر بها ال  ية 
 28/10/2018، الخليج، الشارقة

 
 مع أي جهة تريدها ئيل من التواصل سراً العالقات مع السلطنة ُتمّكن إسرا .11

 رونين بيرغمان
وال إسرائيليان م  جوازي سفر أجنبيين في رحلة جوية إل  مس د عاامة  1979في خريف 

ُعمان  ادول لان روبين مرحا ، مس ول لبير في الموساد لان يان  امواضي  الشرا ادوسد وقد 
ني لان ع و هي ة ادرلان اللوا  مندي مارون  عند أابح نح ا  مدير عام وزارة الخارجية، والةا

هبوبهما، ن ل الرج ن إل  في  فاخرة في مس د، ومن هناك جوا  في بائرة ملكية لل ا  السلطان 
قابوس في خيمة خار  الااامة  وقد تسليا جدا  اح ي ة أن المراحيض في الطائرة، اما فيها الم اد، 

 جان  مصنوعة من الذهب 
لمداون  حت  الليل، وبادها خر  ال يفان لليارة سرية في جيب ُعماني انير يسم  استمر  ا

راس مسندن ي   في أقص  هب، الجليرة الاربية ويسيطر عمليا  عل  م ائ  هرمل، بوااة النفد 
إن "أهمية ذاك الل ا  لان  في مجرد وجود ، ع قا  مباهرة  الاالمي  واستذلر مرحا  أم  قائ 

 سرية، م  دولة عربية هامة ت   في موق  استراتيجي أول في سمو " وإن لان  
ل د لان الل ا  إيا  واحدا  من ل ا ا  عديدة جر  منذ السباينيا  بين محافل إسرائيلية رفياة المستول 
والمس ولين في ُعمان  وعبر الا قا  م  ُعمان فتح  البوااا  لا قا  سرية هامة م  دول أخرل 

 وعل  رأسها اتحاد اإلمارا  الاربية وقطر في الخليج، 
الليارة الالنية وانست بال الملولي الذي حظي ا، نتنياهو في نهاية ادسبوب جا ا نتيجة عمل  إن

استنرا أرباة أههر ا يادة الموساد  يمقن انفترا  ا ن رئي  الموساد يوسي لوهن زار مس د 
اإلسرائيليين من س لوا أنفسهم لماذا يبدي السلطان ل تفاا عل  التفاايل  ولان بين هرلا  السر 

اآلن االذا  استادادا  لليارة عل  هذا ال در من الالنية تجتذ  الاناوين  الجوا  ن يوجد في ال دس  
ف ابوس يسا  دن يبدي وجها  مخر للنر ، وجها  من الليبرالية والتسامح  ف د ت رر  زيارة نتنياهو 

كن الحدث الرهيب ن بد أن، أجد ف د حاجة ُعمان دن ت ر  مةان  ا ن هذا قبل اغتيال خاه جي، ول
 ياد في حالتها هي ا  مخر تماما  
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إن المقسب المحتمل إلسرائيل من هذ  الليارة هو ث ثي: أون  ُعمان محور يتوسد بين دول عديدة 
يد نلي،  عبر ُعمان يمقن وم بولة منها جمياا ، اما في ذلل إيران، وقطر، والساودية وسورية، لوس

سريا  م  لل جهة تريدها  وهذا منو  االطب  امواف ة تلل الجهة، ولكن تح   إلسرائيل أن ت يم اتصان
رعاية قابوس يقون هذا أاسد اقةير  ي ول مصدر إسرائيلي رفي  المستول إن، "ن يستباد إمقانية 

يا ، ادمل هو أن تت زر دول أخرل االشجاعة استخدام ُعمان إلجرا  حوار سري م  إيران وسورية"  ثان
وتكشن هي أي ا  عن انتصان  م  إسرائيل  وثالةا ، من ناحية نتنياهو، فهن الكشن عن 
انتصان  م  ُعمان هو مدماك مخر في استراتيجيت، الشرا أوسطية التي تت من خل  محادثا  

اتدلة، بهد  من  توس  إيران والم  سرية، وقدر اإلمقان علنية أي ا ، م  دول وحرلا  سنية م
 ا وتها اإلقليمية، في سل اإلثبا  ا ن، يمقن الواول إل  التطبي  حت  دون حل المشقلة الفلسطينية 

ن هل في أن رحلة نتنياهو الالنية إل  مس د هي إنجاز سياسي مهم، ولكن مشقوك في أن ت دي 
ول سيقون مريحا  لهم وأجةر أمانا  إقامة ع قا  إل  التطبي  م  لل تلل الدول  فحقام ماظم هذ  الد

 قريبة م  إسرائيل، ولكن بهدو ، خوفا  من غ ب الشارب 
 28/10/2018معاريف 
 29/10/2018، القدس العربي، لندن
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