
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 نتنياهو: دول عربية ستكون سعيدة لو احتللنا غزة
 إصابة جراء اعتداء االحتالل على مسيرة سلمية شمال غرب غزة 80وشهيد 

 مليون دوالر 250تجسس إسرائيلية بقيمة "الخليج أونالين": السعودية تشتري أنظمة 
 وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي للمرة األولى وبشكل علني

 غزة تودع ثالثة أطفال اغتالهم االحتالل .. والمقاومة تتوعد بالرد

ُيعلط  االعتطرا   "ي الفلسطيينيالمركز "
"... ويحّمطططططططططل حمطططططططططا  إسرائيلط"بططططططططط

 مسؤولية فشل جهود المصالحة
 

 4... ص 
 

 4775 30/10/2018 الثالثاء

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4775 العدد:             10/30/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

  السلية:
 6 "التشريعي" عبا  يلمح في اجتماع مغل  إلى حلّ ": مصادر لط"العربي الجديد  2.

 6 عبا  ال يمثل الشعب الفلسيينيأن  غوتيريس" تبلغ التغيير واإلصالحاللبنانية": " "األخبار  3.

 6 أطفال 3فلسيينية بتحقي  دولي بقتل ميالبة   4.

 7 : إذا ُوجدت أخياء في قانون الضمان سُنعّدلها بأثر رجعيعبا   5.

 7 أوضاع الالجئين الفلسيينيين ةعبد الهادي يبحث مع مدير األونروا في سوري  6.

 
  المقاومة:

 8 غزة تودع ثالثة أطفال اغتالهم االحتالل.. والمقاومة تتوعد بالرد  7.

 10 عملية عسكرية إسرائيلية فاشلة تستهد  "أشر  نعالوة"  8.

 10 أبو زهري: استقبال وزيرة الثقافة اإلسرائيلية في أبو ظبي عار  9.

 
  :سرائيلياإلالكيان 

 10 نتنياهو: دول عربية ستكون سعيدة لو احتللنا غزة  10.

 11 ليبرمان: معظم وزراء الكابنيت ال يدعمون توجيه ضربة لغزة  11.

 12 فرا  المبكر عن األسر  على مشروع قانون يمنع اإلاللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع تواف    12.

 12  وزير األمن اإلسرائيلّي الساب : على واشنين وتل أبيب قيع عالقاتهما مع السعودّية بسبب قتل خاشقجي  13.

 13  لدينياستقالة تسعة مرشحين لالنتخابات المحلية في الجوالن المحتل بسبب تهديدهم بالحرمان ا  14.

 13 غاباي: نتنياهو يفضل التعامل مع حما  على السعي إلى السالم  15.

 14 بعد إسقاط اليائرة الروسية ةمسؤول إسرائيلي: قواتنا شنت هجمات في سوري  16.

 14 النجار فتح تحقي  جنائي باستشهاد المسعفة رزان  17.

 14 تأمل في أن يقرر الرئيس البرازيلي الجديد نقل سفارة بالده "إسرائيل"  18.

 15 من اإلسرائيليين ال يحبون زيارة الدول العربية %41استيالع:   19.

 
  :األرض، الشعب

 15 عتداء االحتالل على مسيرة سلمية شمال غرب غزةا إصابة جراء 80شهيد و  20.

 16 قانون الضمان بصيغته الراهنة آال  الموظفين يتظاهرون في قلب رام هللا ضدّ   21.

 16 االحتالل يفر  عن األسير خضر عدنان خالل أيام  22.

 17 لمجزرة كفر قاسم 62يحيون الذكر  الط  48فلسيينيو   23.



 
 
 
 

 

 3 ص             4775 العدد:             10/30/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 17 أسير فلسييني ُيرزق بمولوٍد عبر "الّنيف المهّربة"  24.

 18 سنوات ونصف 3حكم إسرائيلي بسجن سيدة فلسيينية لط   25.

 18 ةمستوطنون يعرقلون دخول البضائع لقياع غز   26.

 18 مواطنًا بينهم طفلتان من الّضفة 21االحتالل يعتقل   27.

 19 .. نصبوا شبكة لصيد العصافير فمزقت الصواريخ أجسادهم.األطفال الشهداء  28.

 20 غرب الخليل والفي بيت أ دونماً  13شجرة زيتون ويجر   200االحتالل يقتلع   29.

 
  : األردن

 20 ناشيونال إنترست: نذر حرب مياه بالشرق األوسط ساحتها حوض نهر األردن  30.

 
  عربي، إسالمي:

 21  مليون دوالر 250بقيمة  "الخليج أونالين": السعودية تشتري أنظمة تجسس إسرائيلية  31.

 22  ظبي للمرة األولى وبشكل علني أبووزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد في   32.

 23 دولة عربية وإسالمية ُتيبع دبلوماسيًا مع "إسرائيل" 15: فلسيين" -"حملة المقاطعة  33.

 
  دولي:

 23 غزة ركل تحذر عبا  من فرض إجراءات أخر  ضدّ مي  34.

 24 وممثله في فلسيين المحتلة يشجبان مقتل ثالثة أطفال فلسيينيين في غزة غوتيريس  35.

 24 : نقوم بإجراءات تقشفية لمواجهة األزمة المالية"األونرواط"مسؤول ب  36.

 25 مسلمون يجمعون آال  الدوالرات لضحايا إطالق النار في كنيس في الواليات المتحدة  37.

 25 زعماء يهود في بيتسبرغ ييلبون من ترامب التنديد بالتير  القومي للبيض  38.

 
  : تقارير

 26 جبهة الضفة.. لماذا؟ تقديرات إسرائيلية عن نية حما  تصعيد  39.

 
  حوارات ومقاالت

 28 ماجد الشيخ... أزمة نظام فلسييني أم مأزق قيادة؟  40.

 31 أ.د. يوسف رزقة... ومقاطعة األغلبية "30"المركزي   41.

 32 يرشمريت مئ. ورطططة إسرائيل فططي غططزة..  42.



 
 
 
 

 

 4 ص             4775 العدد:             10/30/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 
  :صورة

34 

*** 
 
 "... ويحّمل حما  مسؤولية فشل جهود المصالحةإسرائيلط"ُيعل  االعترا  ب "الفلسييني المركزي " .1

المجلس المركزي   ، أنرام هللا، من 29/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسيينية )وفا(نشرت 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتهزا مز   الفلسطيني قرر إنهاء التيامات

إلززح الززين ابترافهززا  دولززة  "دولة إسززرالي ز"( وفززي ممززدمتها ت ليززر اتبتززرا   زز"إسززرالي "سززلطة اتالززتال   
لالتفاقزززات  "إسزززرالي "تسزززتمرار تن زززر  ، نظزززرا  "المزززدل الشزززرقية"وباصزززمتها  1967فلسزززطين بلزززح الزززدود 

 وما ترتب بليها من التيامات وبابتبار أن المراللة اتنتمالية لم ت د قالمة.الموق ة 
، بمزب اتتتزام دورتزس ال ادازة الثالثزين فززي 29/10/2018 قزرر المجلزس، فزي  يانزس، مسزاء يزوم اتثنزينو 

رام هللا "دورة الخزززان ارالمزززر والزززدفاا بزززن الثوا زززت الوئنيزززة"  حبزززور الزززرليس محمزززود ببزززال، وقزززف 
منززي  اشزززاالس كافززة، واتنف ززا  اتقتعزززاد  بلززح ابتبززار أن المراللزززة اتنتماليززة وبمززا فيهزززا التنسززير ار

اتفاق  اريس لم ت د قالمة، وبلح أسال تحديزد ركزالي وتطزوات بمليزة لالسزتمرار فزي بمليزة اتنتمزا  
 من مراللة السلطة إلح تجسيد استمال  الدولة ذات السيادة.

 ة التنفيذاة متا  ة وضمان تنفيذ ذلك.وتو  المجلس المركي  ببال واللجن
  المجلس المركي  الركة المال المسؤولية ال املة بن بدم اتلتيام  تنفيذ جمي  اتتفاقزات التزي والم  
، الزززذ  صزززادقت بليزززس الفعزززال  12/10/2017والتزززي كزززان اترازززا اتفزززاق  ،التوقيززز  بليهزززا وافشزززالها تزززم  

تنفيذ اززذه اتتفاقززات  شززا  تززام  الربااززة ز" زز سالتيامزز المجلززس، وأكززد 22/11/2017الفلسززطينية كافززة فززي 
ال ام  للمشاري  المشبواة الهادفة إلح فعز  قطزاا ةزية "كما أكد رفبس  ."ال ريمة لألشماء في معر

بززن البززفة الةربيززة  مززا فيهززا باصززمتنا ار داززة المززدل الشززرقية، بلززح ابتبززار ذلززك جززيءا مززن صززفمة 
اكيزززد بلزززح أن التهدلزززة مززز  اتالزززتال  اةسزززراليلي مسزززؤولية وئنيزززة وأبزززاد المجلزززس المركزززي  الت ."المزززرن 

فززززي  لمنظمززززة التحريززززر الفلسززززطينية  ابتباراززززا الممثزززز  الشززززربي والواليززززد للشزززز ب الفلسززززطيني، كمززززا تززززم  
، وفمزززا  للمبزززادرة فعزززالليا   ولزززيس بمزززال   2014المفاوضزززات ةيزززر المباشزززرة الفلسزززطينية اةسزززراليلية بزززام 

 ال دوان اةسراليلي بلح قطاا ةية.والربااة المعرية لوقف 
واللجنززة التنفيذاززة  التاكيززد بلززح اسززتمرار الموقززف مززن رفزز  مززا  ببززال موقززف الززرليس المجلززس وثمززن

اسززمح صززفمة المززرن، أو أ  مسززمح اتززر ومواجهتهززا  ازز  السززب  الممانززة واالبائهززا، وابتبززار اةدارة 
 .من الح    ن المشالة وليست جيء  م لحاومة اتالتال  اةسراليلي، وجيء   ارمرياية شرياا  
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 ."التمسك  حمنا في مماومة اتالتال   اافة الوسال  وفما للمانون الدولي"وأكد المجلس المركي  
فزي الوقزت ذاتزس اسزتمرار  واليا نبا  وصمود أسرى الحرية في سجون اتالتال  اةسزراليلي، مسزتن را  

ات الميدانية واالتجاز جثامين الشزهداء، واسزتمرار سياسة اتبتما  اةدار  وابتما  لألئفا ، واةبدام
فزورل(،  -ورفز  المجلزس ات تزياز ارمريازي  قزانون تزايلور رف  بودة المب دين مزن كنيسزة المهزد.

تقتطززززاا مخععززززات أسززززر الشززززهداء وارسززززرى والجرالززززح مززززن المماصززززة  اةسززززراليليةوقززززرار الحاومززززة 
 الفلسطينية في مخالفة فاضحة للمانون الدولي.

  إجراء الت ديالت الالزمة بلح قانون البمان اتجتمابي  اثر رج ي. ببالثمن المجلس قرار و 
أن  ميرفزززت صزززادق، رام هللا، نمزززال  بزززن مراسزززلتها فزززي 29/10/2018 ،الجزيطططرة نطططت، الدوحطططةوأضزززافت 

واصزز  أ ززو يوسززف قززا  إن البيززان للمجلززس المركززي  الفلسززطيني ببززو لجنززة صززياةة البيززان الختززامي 
إلزح تشزاي  لجنزة بليزا تت زون مزن أببزاء فزي اللجنتزين التنفيذازة  ببالإلح الموافمة بلح دبوة أشار 

وأوضزح  لمنظمة التحرير والمركيية لحركة فتح،  اةضافة إلح ممثلين بن ارجهية ارمنية والحاومزة.
مززن  ا  اتخززاذه سززا م أ ززو يوسززف فززي تعززريح للجييززرة نززت أن اللجنززة ستبزز  تطززوات فوريززة لتنفيززذ مززا تززم  

قرارات الو  التخلص من اتتفاقيات السياسزية وارمنيزة واتقتعزاداة مز  اتالزتال ، وت ليزر اتبتزرا  
وتززا   أن المجلززس تززر   ، فززي ضززوء بززدم التيامهززا  اتتفاقيززات المبرمززة مزز  منظمززة التحريززر."إسرالي ز" زز

ن انززا  سززمف زمنززي ل بززال مهمززة اةبززالن بززن أسززماء أببززاء اللجنززة ومهماتهززا، دون التاكيززد إن كززا
 ."إسرالي "ةبالن  دء التخلص من اتتفاقيات م  

الجهزززود الد لوماسزززية بلزززح مسزززتوى المحامزززة الجناليزززة الدوليزززة  ،السزززب أ زززو يوسزززف ،ونزززاقل المجلزززس
ومجلس ارمن، وتبافر الجهود ةنهاء اتنمسام "ومطالبة الركة المال  إزالة ك  ال مبات أمزام تنفيزذ 

ودبا إلح أاميزة ت زريس الوالزدة الوئنيزة لمطز  الطريزر بلزح  ".2017اارة بام اتفاق المعالحة في الم
من  وا ة قطاا ةية وت ريس فع  ةية بن البفة، واةيهام  إماانية فك  "صفمة المرن "محاولة تنفيذ 

 الحعار  م ي  بن الواق  الفلسطيني  اكملس.
س التحيزززة إلزززح شزززهداء وجرالزززح وقزززا  أ زززو يوسزززف إن المجلزززس شزززدد بلزززح أاميزززة إنهزززاء اتنمسزززام، ووجززز

 إلح تبافر الجهود من أج  فك الحعار بن قطاا ةية. مسيرات ال ودة، دابيا  
وكلف المجلس المركي  رليس المجلزس الزوئني سزليم اليبنزون  متا  زة اقتزراء ةنشزاء محامزة تاصزة 

ستنظر اذه  والسب المعادر،  المجلس المركي ،  الت اون م  اللجنة المانونية في المجلس الوئني.
 المحامة في الخالفات  ين الفعال  من أبباء المجلسين المركي  والوئني.
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وشززدد المجلززس المركززي  بلززح أاميززة متا  ززة ومالالمززة مززن يتززورت فززي تسززريب ال مززارات وارراضززي فززي 
المزززدل المحتلزززة أو فزززي أ  مازززان مزززن ارراضزززي المحتلزززة، "ورفززز  أ  شزززا  مزززن الحماازززة بنزززس كزززي ت 

 اب".امبي  دون بم
 
 "التشريعي" عبا  يلمح في اجتماع مغل  إلى حلّ ": مصادر لط"العربي الجديد .2

ذكرت معادر مطل زة لزز"ال ربي الجديزد"، أن الزرليس الفلسزطيني محمزود ببزال : ناللة تلي  -رام هللا 
ززززح، تززززال  الجلسززززة المةلمززززة لززززز"المجلس المركززززي "، مسززززاء ارالززززد ، إلززززح تفبززززيلس الزززز   28/10/2018 لم 

قزا    زد انتهزاء  ببالوقالت المعادر من دات  "المجلس" لز"ال ربي الجديد"، إن  التشري ي.المجلس 
كلمتس أمام وسال  اةبالم، وتال  الجلسة المةلمة: " ميزت  ماازا صزورة للمجلزس التشزري ي، وت أفبز  

 أن يبمح موجودا ، وارمر ا ود ل م"، مؤكدة أن ببال كرر اذه الجملة مرات بدة.
اللجنة التنفيذاة لمنظمة التحرير أالمزد مجزدتني، أكزد لزز"ال ربي الجديزد"، أن "الز   المجلزس ل ن ببو 

 .ارالد التشري ي لم اطرء بلح أجندة اجتماا المجلس المركي ، التي تم  تثبيتها مساء أمس"
 29/10/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 عبا  ال يمثل الشعب الفلسييني أن غوتيريس" تبلغ التغيير واإلصالحاللبنانية": " "األخبار .3

وتهديززداا   موبززات مززن قطززاا ةززية، ارتيززر  الفلسززطينية بلمززت "ارتبززار" أن سززبب ةبززب السززلطة :ةززية
جديززدة وكززذلك  حلهززا "المجلززس التشززري ي" ت ززيزت ليلززة تطززاب رليسززها محمززود ببززال ارتيززر فززي ارمززم 

المال كانت قد أرسلت إلح ارمين حركة التا  ة ل المتحدة، إذ اكتشفت رام هللا أن "كتلة التةيير واةصالء"
ال ام لألمم المتحدة، أنطونيو ةوتيريس، رسالة قبز  تطزاب ببزال مفادازا أنزس ت امثز  الشز ب الفلسزطيني 
وأن وتيتزززس انتهزززت وازززو اةتعزززب السزززلطة، ارمزززر الزززذ  ان ازززس كمزززا يبزززدو بلزززح الجزززم البزززور المنزززدوبين 

بيف المعادر نفسها أن ببال رأى في تطوة "التشري ي" إاانة . وتببالالدوليين، واو ما أثار ةبب 
 كبيرة لس وضربا  في شربيتس أمام المجتم  الدولي، ولذلك يبحث في الطرق الممانة ةنهالها.

 30/10/2018 ،، بيروتاألخبار
 
 أطفال 3ميالبة فلسيينية بتحقي  دولي بقتل  .4

لمحامزززة الجناليزززة الدوليزززة  زززز"المباشرة الفوريزززة فزززي ئالبزززت منظمزززة التحريزززر الفلسزززطينية ا :ةزززية، رام هللا
ارئفززا  الثالثززة، واززم:  التحميززر فززي الجريمززة المروبززة التززي ارت بتهززا قززوات اتالززتال  اةسززراليلي" ضززد  
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سززنة(  13سزنة(، ممحمزد إ زراايم السزطر    13سزنة(، وببزد الحميزد أ زو  زاار   13تالزد  سزام سز يد  
 ظة دير البلح وسط قطاا ةية.وجمي هم من واد  السلما في محاف

وقا  ببو اللجنة التنفيذاة رليس دالرة الموق اةنسان والمجتم  المدني في المنظمزة أالمزد التميمزي، 
فززززي  يززززان أمززززس، إن "بلززززح المجتمزززز  الززززدولي ومؤسسززززاتس الدوليززززة الخززززرو  بززززن صززززمتس تجززززاه الجززززرالم 

 .المتواصلة التي ينفذاا جيل اتالتال   اسلحة وةطاء أمريايين"
وأكززدت وزارة الخارجيززة الفلسززطينية أن "التحميمززات اروليززة أثبتززت أن الروااززة اةسززراليلية م لف مززة وكاذ ززة، 
والهد  منها التةطية بلح المرار السياسي والت ليمات ال سارية التزي ت بزيح قتز  الفلسزطينيين مزن دون 

م اةسززراليلي نفتززالي  ينززت، أن اشززالوا أ  تطززر بلززح جنززود اتالززتال ، كمززا ابتززر   ززذلك وزيززر الت لززي
 الذ  تفاتر  ان الت ليمات صدرت لجنوده لمت  ارئفا  الفلسطينيين".

 30/10/2018 ،الحياة، لندن
 
 : إذا ُوجدت أخياء في قانون الضمان سُنعّدلها بأثر رجعيعبا  .5

تزال  رام هللا: بل ر الرليس محمود ببال، بلح قانون البمان اتجتمزابي، الزذ  أصزدرتس الحاومزة 
الفتزززرة الماضزززية، وقزززا : ازززذا المزززانون احمزززي ال امززز ، والمزززوائن، والمزززو فين، بلزززح الزززد سزززواء، وازززذا 

لها  اثر رج ي.  المانون موجود في ك  ماان  ال الم، واذا و جدت انالك أتطاء في المانون، سن  د 
ك اجتمابزات وأوضح الزرليس، تزال  كلمزة لزس فزي المجلزس المركزي ، الزذ  بمزد  زرام هللا، أمزس: انالز

متواصلة،  ين الحاومة والم ترضين بلح المانون، وتدرل اذه اتبتراضات، وأ  ابتراض اسزتوجب 
لس، وال   اخر  في النهااة راضيا .  الت دي ، سن  د 

 30/10/2018 ،األيام، رام هللا
 
 أوضاع الالجئين الفلسيينيين ةعبد الهادي يبحث مع مدير األونروا في سوري .6

 ير بززام الززدالرة السياسززية لمنظمززة التحريززر، السززفير أنززور ببززد الهززاد ، يززوم اتثنززين حززث مززد :دمشززر
محمزد ببزد  أدار، أوضزاا الالجئزين الفلسزطينيين  ة، م  مدير وكالة ارونروا فزي سزوري29/10/2018

، والظزززرو  الحياتيزززة العززز بة التزززي ا زززانون منهزززا، وضزززرورة اسزززتمرار "ارونزززروا" فزززي تمزززدام ةفزززي سزززوري
 مززب بززن مسززؤوليتها فززي دفزز  العززتها الماليززة لألونززروا.اا لهززم، تاصززة فززي  زز  تخلززي إدارة تر تززدماته

وشدد ببد الهاد  تال  اللماء الذ  بمد في ممر الدالرة السياسية في ال اصمة السورية دمشر، بلزح 
  زد ضرورة تركيي كافة اةماانيات لدبم تدمات الطبا ة، والت ليم، لتخفيف م اناة الالجئزين، تاصزة 

 أن فمدوا منازلهم ومعدر رزقهم
 29/10/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسيينية )وفا(
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 غزة تودع ثالثة أطفال اغتالهم االحتالل.. والمقاومة تتوعد بالرد .7

ةية: وسط الالة كبيرة من الحين والةبب، شي  قطاا ةية ارالد، جثامين ثالثة أئفا  قبوا في 
ربية إسراليلية، في الوقت الذ  تعابدت فيس ارصوات المطالبة لفعال  مجيرة نفذتها مماتالت ال

المماومة  ز"الرد ال سار " بلح ال ملية، التي جاءت   د يومين فمط من قت  قوات اتالتال  ستة 
 متظاارين سلميين بلح الدود ةية الشرقية، تال  مشاركتهم في ف اليات الجم ة الماضية.

مدينة دير البلح وسط قطاا ةية، اليث تمطن بوال  الشهداء ارئفا   تر  موكب جنالي  كبير منو 
الثالثة في  لدة واد  السلما التا  ة للمدينة،  مشاركة جمااير ةفيرة وقادة التنظيمات ومسؤولون من 
الهيئة الوئنية ال ليا لمسيرات ال ودة وكسر الحعار، واتف المشاركون ضد اتالتال ، وئالبوا 

  ز"الرد ال سار " بلح المجيرة.كذلك المماومة 
وقا  تالد البطل المياد  في الركة الجهاد اةسالمي، ورليس اللجنة ال ليا لمسيرات ال ودة وكسر 
الحعار، في كلمة تال  التشيي  "إن أق  ثمن سيدف س اتالتال  ةقدامس بلح اةتيا  ارئفا  الثالثة 

المسيرات وقا  "اةتيا  ارئفا  رسالة تو   او كسر الحعار بن قطاا ةية"، مؤكدا استمرار اذه
 من اتالتال  ل ي يوقف المسيرات وي ساراا".

وأضا  "سنستمر  مسيرة ال ودة وندبو الش ب الفلسطيني للحفاظ بلح ارداة السلمية للمسيرة، ولن 
 نسمح لالالتال  أن ا سار اذا الحرا  السلمي".
باما"، وببد الحميد  13ئفا  الثالثة وام تالد س يد "وكانت ئالرة إسراليلية استهدفت لي  ارالد ار

 باما"، ما أدى إلح استشهادام. 13باما"، ممحمد السطرى " 13أ و  اار "
وصدمت بملية اتستهدا  المباشر لألئفا  الثالثة، تاصة   د وصو  جثامينهم إلح مشفح شهداء 

مطاا  شا  كبير، وانطلمت من بدة ارقعح وسط المطاا، وانتشار صورام   د اتستهدا  ساان ال
منائر مسيرات بفوية، ئالب تاللها المشاركون من المماومة  الرد ال سار ، واتجهت أالداا لمني  

 رليس الماتب السياسي لحركة المال إسمابي  انية.
إن من جهتها ن ت الهيئة الوئنية لمسيرات ال ودة وكسر الحعار، الشهداء ارئفا  الثالثة، وقالت 

"قتلهم اشا  مت مد دون مراباة لبراءة ئفولتهم"، ونفت في  يان لها روااة اتالتال ، الو   التال ات
"ا اني من إفالل وبجي اج لس امت  ارئفا  من أج   إن اتالتال بملية اتستهدا ، وقالت 

 إساات جبهتس الداتلية المتعدبة أمام استمرار مسيرات ال ودة".
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أ و زار ، أن قت  اتالتال  لألئفا  الثالثة ا د "صورة من صور  وقا  المياد  في المال سامي
اةجرام واةرااب اةسراليلي"، وأكد أن ما جرى "رسالة ل   الذين استمبلون العهاينة المتلة، أت 

 يلطخوا أيديهم  ايد  قتلة ارئفا ".
وصلت إليس  وأكدت الركة الجهاد اةسالمي، أن ما الدث ا تبر "جريمة مركبة" ت شف مدى ما

"فاشية اتالتال  واراا س"، مشيرة إلح أن روااة اتالتال  الو  ال ملية "كاذ ة ووااية"، مؤكدة أن 
 اؤتء ارئفا  "ت شان لهم  ا  نشات بسار ".

والملت الركة الجهاد اةسالمي اتالتال  المسؤولية ال املة بن "الجريمة البش ة"، مؤكدة أن 
يمة  ال يفية والطريمة التي تتناسب م  الجم اذه الجريمة وما تلفتس من المماومة "سترد بلح اذه الجر 

بار التطبي  شج  ال دو بلح مييد من الت د  " إنةبب بارم  ين أ ناء ش بنا وأمتنا"، وقالت 
 والتةو  بلح دماء ش بنا وأرضس وممدساتس".

أن قوات اتالتال  تواص   وأدان النائر  اسم فتح بائف أ و سيف قت  ارئفا  الثالثة، تفتا إلح
اقترا  الجرالم  حر الش ب الفلسطيني اربي  "ةير ماترثة  المانون الدولي وت  ا  شربية 

 أتالقية"، مطالبا  توفير المااة دولية للفلسطينيين.
من جهتها أكدت الجبهة الش بية أن اتالتال  اةسراليلي "سيدف  باجال  أم اجال  ثمن جرالمس  حر 

ؤكدا أن ال ملية ت شف وجود "نية مبيتة وت مد" ترت اب اذه المجيرة  ز "دم  ارد"، ضمن ش بنا"، م
 محاوتت إسرالي  لز "تركي " الفلسطينيين.

وقد ان است الادثة استهدا  ارئفا  الثالثة بلح المنائر اةسراليلية الواق ة في "ةال  ةية"، 
ممربة من المالجئ، تشية من رد المماومة،  اليث ئلب الجيل من ساانها   د ال ملية البماء بلح

وأثارت تشية ساان تلك المنائر من رد المماومة الالة ةبب في صفوفهم بلح الاومة  الدام، 
واددوا م  أو  صافرة إنذار تدو  للتحذير من إئالق صواريخ في منائمهم  ت لير الت ليم في 

مطل  ارسبوا في المالجئ،  سبب المدارل التح إش ار اتر، تاصة وأن اؤتء الساان أمبوا 
 موجة التع يد التي ردت فيها المماومة بلح قت  ستة متظاارين بلح الدود ةية الجم ة الماضية.

وقام بشرات المستوئنين المائنين في منطمة "ةال  ةية"  إةالق الطرق المؤداة إلح م بر كرم أ و 
تجاجا بلح بدم توفير ارمن لهم، منذ سالم، الذ  تمر منس الببال  لساان ةية ل دة سابات، اال

  دء "مسيرات ال ودة".
 29/10/2018، القد  العربي، لندن
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 عملية عسكرية إسرائيلية فاشلة تستهد  "أشر  نعالوة" .8
فشلت ال ملية ال سارية الواس ة لموات اتالتال  العهيوني الليلة في ابتما  أو تعفية : ئول رم

وقالت  وارالياء المجاورة في ئول رم شما  البفة الةربية المحتلة.المطارد أشر  ن الوة في شوياة 
معادر محلية لمراسلنا إن ال ملية استهدفت بشرات المناز ، وتركيت بلح اللمة أقارب المطارد 
ن الوة من أ ناء بمومتس ممن تم الليلة التن ي   هم بلح نطاق واس ، واستهدا  منازلهم الواالد تلو 

وأشارت إلح أن مني  والد أشر  لم اسلم أابا من المداامة التي  ميداني م هم.اآلتر والتحمير ال
 امتدت ل دد كبير من المناز    د ذلك في منائر مختلفة من الباالية وصوت لمني  شميمتس.

ووزبت قوات اتالتال  المناشير بلح الموائنين تهدد فيها من اسابد أشر ، واو ما ف لتس أكثر من 
 رة الماضية.مرة تال  الفت

وأصيب بدد من الموائنين  اتتتناق  الةاز المسي  للدموا تال  المواجهات، اليث تنادى الشبان 
 من منائر مختلفة  طول رم لخوض المواجهات م  قوات اتالتال  والتشويل بلح ال ملية ال سارية.

 29/10/2018، المركز الفلسييني لإلعالم
 

 اإلسرائيلية في أبو ظبي عارأبو زهري: استقبال وزيرة الثقافة  .9
قا  المياد  في الركة المال سامي أ و زار : إنس من ال ار استمبا  وزير الثمافة والرياضية : ةية

 اةسراليلية في ال اصمة اةماراتية أ و  بي توازي ا م  المجيرة اةسراليلية  حر ارئفا   ةية.
ين، أن صورة الحفاوة ال بيرة للمجرمة وأضا  أ و زار  في تةريدة ببر "تويتر"، اليوم اتثن

 اةسراليلية ت تم  تاثير ا بلح ش بنا من صور قت  أئفا  ةية ار رياء.
وكانت تجولت وزيرة الرياضة والثمافة اةسراليلية، مير  ريةيف، في مسجد الشيخ زايد، في أ و بي، 

 ية لرياضة الجودو. ضمن الييارة التي تجريها لدولة اةمارات، للمشاركة في  طولة دول
 29/10/2018، المركز الفلسييني لإلعالم

 
 : دول عربية ستكون سعيدة لو احتللنا غزةنتنياهو .01

قا  رليس الوزراء اةسراليلي  نيامين نتنيااو إنس ت  د ، أن 30/10/2018األخبار، بيروت، ذكرت 
 داده لتمب  أ  "تدت  دولي"، من "ال  المشالة اةنسانية في ةية لبمان تحمير الهدوء"، مبداا  است

مبيفا : "قواتنا ت م  بلح من  التسل  من الدودنا... البربات التي ننفذاا ستجلب لنا فترة من 
الهدوء ل ن اجب أن نح  الوض  اةنساني، ولذلك نحن بلح است داد رن ااون لدينا أئرا  أترى 

". وأوضح نتنيااو أن إسرالي  ئلبت مث  ارمم المتحدة ومعر وةيرام من الم نيين لل م  بلح ذلك
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من دو  بربية تحم  مسؤولية ةية في الين أن انا  دوت  بربية أترى ست ون س يدة لو االتللنااا 
 ةية("، مشيرا  إلح إماانية "توجيس ضربة قاسية في ةية"، ل نس أقر  انس سياون جيء كبير من 

 إسرالي  تحت تهديد العواريخ.
، يوم اةثنين، إن إسرالي  ت تيا  تطمح في قا  نتنيااو، أن 29/10/2018، 48موقع عرب وأضا  

وفي الديثس م  المراسلين، قا   تهدلة التع يد الحالي في قطاا ةية،  وسائة ارمم المتحدة ومعر.
إن "إسرالي  ت م  بلح من  دتو  قوات تهد  للمس  الجنود والموائنين اةسراليليين، من جهة، ومن 

ونملت صحيفة  إنساني انا "، بلح الد ادبالس. انهيارت م  بلح من  العو   جهة أترى فهي
"اآرتس" بن معدر سياسي قولس إنس "ت يوجد ال  سياسي م  من يريد إ ادتنا، وانما يوجد ال  الردا 

وبحسب المعدر  إلح جانب الح  اةنساني لمن  اتنهيار الذ  سيتفجر في النهااة  وجس الجمي ".
 نهيار ينب  من قرار الرليس الفلسطيني، محمود ببال، تمليص المييانيات لحركة المال".نفسس فإن "ات

وأضا  أن إسرالي  كانت بلح وشك التوص  تتفاق  ال ودة إلح التهدلة، إت أن ذلك تبدد في 
 زرب(.48بزز –الف اليات قرب السيا  الحدود  يوم الجم ة الفالت"  اةشارة إلح مسيرات ال ودة 

س، فإن التمديرات كانت تشير إلح تهدلة التوتر م  إدتا  الوقود إلح قطاا ةية، و"ل نهم جاؤوا وبحسب
كما نم  موق  العحيفة بن معادر سياسية  إلح السيا  الحدود  وانمبوا بليس"، بلح الد ت بيره.

 ك دالما".قولها إن "رليس الحاومة يريد من  وقوا الحرب، ول ن ذلك ت ا ني أنس سيظ  قادرا بلح ذل
وأضافت المعادر ذاتها أن الخيارات التي كانت وراء ال واليس كانت تتبمن: "اةماانية ارولح 
واي االتال  قطاا ةية.. وب د ذلك، لمن سنسلم المطاا؟ لو كان انا  من اماننا تسليمس تالتللنا 

يمس المطاا. المطاا، ويجب تنفيذ ذلك  شا  امن  سموت ضحااا، ول ن ت يوجد من اماننا تسل
 ال رب ت يريدون أن اسم وا ذلك"، بلح المد قولهم.

أما اةماانية الثانية فهي "توجيس ضربات قاسية جدا دون االتال  قطاا ةية، ول ن بمليا نحن نوجس 
وادبت المعادر أن نتنيااو بلح است داد لتلمي اتنتمادات السياسية رنس ا تمد  لهم ضربات قاسية".

 لة لم تستنفد   د.أن تيارات التهد
 

 ليبرمان: معظم وزراء الكابنيت ال يدعمون توجيه ضربة لغزة .00
دور ليبرمان، قولس "إن أبباء جالرب اتالتال ، أفي نملت المواق  ال برية بن وزير: الدات  المحت 

ال ا نيت السياسي ارمني لديهم تعورات تائئة، وأنس ت يوجد ئرير للتوص  إلح تسوية م  
ما للمناة ال برية الثانية، أضا  ليبرمان "اجب التاكيد بلح أنس وفما للمانون اةسراليلي ووف المال".

فإن قرار الحرب ليس  يد وزير الجيل أو  يد رليس الحاومة، إنما او  يد ال ا نيت السياسي ارمني، 
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"لألسف فإن  وتا   اليث أن أ  بملية قد تجر المنطمة لحرب واس ة ت تتم إت  إا از من ال ا نيت".
م ظم أبباء ال ا نيت ليسوا مثلي، فانا أتبنح ف رة توجيس ضربة قوية ضد المال منذ أشهر بدة، 

 وبرض الجيل أمام ال ا نيت جمي  الخطط ال ملياتية ر  بملية بسارية ضد قطاا ةية".
كافية تست ادة وبحسب ليبرمان فإنس "ت يوجد الاجة للميام   ملية  رية في ةية"، مبيفا "لدينا وسال  

 الهدوء، والعمت دون اللجوء ل ملية  رية".
من نشطاء المال والجهاد ت اساو   40,000ال برية بن ليبرمان، قولس "لو قتلنا  14ونملت المناة 

والو  التسوية م  المال، قا  ليبرمان "ك  من يبني اتتفاق  اذا قت  جند  واالد في بملية  رية".
 ن تعمد في الجنوب دون توجيس ضربة ن رفها لةية".م  المال مخطئ، والتهدلة ل

 29/10/2018، وكالة الرأي الفلسيينية لإلعالم
 

 على مشروع قانون يمنع اإلفرا  المبكر عن األسر  اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع تواف   .01
لتشري  أمس، وافمت ما تسمح اللجنة الوزارية اةسراليلية الخاصة  ا: تبر ببد ال ا  -ةية  ،رام هللا

بلح تمرير مشروا قانون احو  دون تخفيف أالاام السجن  حر ارسرى الفلسطينيين أو اةفرا  
المبار بنهم، في تطوة وصفها مختعون فلسطينيون  انها تدل  بلح بنعرية وامجية اتالتال  

تمت وأوضح الموق  اةل تروني لعحيفة "يدا وت أالرونوت" أنس  في الت ام  م  قبية ارسرى.
 أصوات من أبباء اللجنة. 3أصوات مما    7الموافمة بلح المشروا  اةلبية 

 30/10/2018، فلسيين أون الين
 

 وزير األمن اإلسرائيلّي الساب : على واشنين وتل أبيب قيع عالقاتهما مع السعودّية بسبب قتل خاشقجي  .01

في ، ممات  يوم اتثنين، موشيس ارنسنشره وزير ارمن اةسراليلي  ارسبر،  زاير أندراول: - الناصرة
بلح تلفية ممتلة  صحيفة  اآرتس( ال بري ة، ئالب فيس  مط  بالقات إسرالي  نهالي ا م  الس ودا ة،

اذا المما   مثا ة تةريٍد تارٍ  بن سرب اةجماا المومي  العحافي الس ود  جما  تاشمجي. و 
، بلم ا أن  ارنس، ا  تَبر من صمور اليب   لياود( الحاِكم  ميادة نتنيااو. العهيوني 

ِشف النماب بن بملية المت   النظر ولفت وزير ارمن اةسراليلي  ارسبر إلح أن س اآلن وب د أْن ك 
ة ارمرياي ة واسرالي  أْن تتخذ ا قرار ا  البش ة، والذ  تم  التخطيط لس م سبم ا، يتحت م بلح الوتاات الم تحد 

ة م  الس ودا ة، أقوى وأكبر دولٍة بربي ٍة، م بيف ا أن  الس ودا ة، تنظر وبحرٍ  الو  بالقاتهما الم ستمبلي  
إلح النظام اةيراني   ان س تطير وبنيد وي م  بلح شطبها بن الخريطة، ومن اذا الم نطلر، فإن  

د اةيرا نيين، أمرياا واسرالي  ت  تبران شرياتان ئبي يتان وم خلعتان في الم ركة ضد  التهديد والتمد 
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واةرااب الذ  تموم ئهران  نشره وتشجي س في الشرق اروسط، وبالتالي، تا   ارنس، تجاالت 
 واشنطن وت  أ يب التح اللحظة نظام اتستبداد والمم  في الممل ة، ئبم ا لمولس.

 ، ول ن، أضا  ارنس،   د جريمة قت  العحافي  الس ود   تاشمجي، والديث الرليس ارمرياي 
ا في التاريخ، دونالد ترام ب، الذ  وصف الروااة الس ودا ة  ان ها من أكبر بمليات التلفير السيئة جد 

 فمن الواجب أْن ت  يد ت  أ يب النظر في ال القات م  الرياض، كما أك د.
 29/10/2018رأي اليوم،  

 

 لديني استقالة تسعة مرشحين لالنتخابات المحلية في الجوالن المحتل بسبب تهديدهم بالحرمان ا .01
ودا  بواودة: استما  تس ة مرشحين من المنافسة في انتخا ات السلطات المحلية في المرى  - الناصرة

اررب  في اببة الجوتن السور  المحت  بلح تلفية تهديدات  الحرمان الديني واتجتمابي من قب  
 ا وقبوت  اتالتال  اةسراليلي.مشااخ الطالفة ال ربية الدرزية التي ت تبر المشاركة في اتنتخا ات تطبي 

وتبين أن ثالثة مرشحين من أص  تمسة مرشحين في مجد  شمس وثالثة من أص  تمسة 
مرشحين في بين قينيا، وواالد من  ين مرشحين في  م اتا، وجمي  المرشحين الثالثة في مس دة، 

 انسحبوا من المنافسة.
التي امطنها أ ناء الطالفة ال لوية، فلم تشهد  أما في المرية السورية الخامسة في الجوتن، الةجر

انسحا ات مرشحين. وكمثا  بلح المشابر السلبية إزاء المشاركة في اتنتخا ات المحلية في المرى 
، قام مئات الشباب  إالراق الرسال  للناتبين التي وصلتهم من وزارة 1967السورية المحتلة منذ 

 الداتلية اةسراليلية.
 29/10/2018لندن،  القد  العربي،

 
 غاباي: نتنياهو يفضل التعامل مع حما  على السعي إلى السالم .01

قا  موق  ايئة البث اةسراليلي ماان إن رليس اليب الم سار العهيوني أفي ةا ا  اتهم رليس 
ورأى ةا ا  في مسته  جلسة كتلتس يوم اةثنين أن  الوزراء  نيامين نتانيااو  إاما  ساان الجنوب.

 اةسراليلية تواجس تيارين: إما الخبوا لإلرااب أو التوص  إلح تسوية م  السلطة الفلسطينية.  مةالحاو 
ودبا ةبا  شخعيات مث   وأضا  إن نتنيااو افب  الت ام  م  المال بن الس ي الح السالم.

 رليس الوزراء ارسبر يهود  را  وقوى سياسية اترى الح اتنبواء تحت لواء اليب ال م .
 29/10/2018م، رام هللا، األيا
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 بعد إسقاط اليائرة الروسية ةمسؤول إسرائيلي: قواتنا شنت هجمات في سوري .01
رويترز: قا  مسؤو  إسراليلي رفي ، يوم اةثنين، إن إسرالي  شنت اجمات في سورية   د  - المدل

لي، الذ  ئلب وقا  المسؤو  اةسرالي إسمات ئالرة استطالا روسية  طرير الخطا، الشهر الماضي.
بدم ال شف بن اسمس، إن "الموات اةسراليلية نفذت اجمات في سورية،  ما في ذلك   د إسمات 

 الطالرة الروسية". وأضا  قالال "التنسير ال سار  م  الرول مستمر كما كان بليس في السا ر".
 29/10/2018القد  العربي، لندن، 

  
 لنجارفتح تحقي  جنائي باستشهاد المسعفة رزان ا .07

أصدر المدبي ال سار  الرليسي اةسراليلي، شارون أفيك، ت ليمات للشرئة ال سارية  فتح تحمير 
يونيو  جنالي تستيباء ممت  المس فة الفلسطينية، رزان النجار، من قطاا ةية في الييران/

 اتجاه  وكان جيل اتالتال  اةسراليلي قد أجرى تحميما ادبح في نهايتس أن إئالق النار الماضي.
وبحسب تحمير الجيل فإن "الجنود أئلموا  الشهيدة النجار لم اان مت مدا من قب  جنود اتالتال .

وأضا  التحمير أنس تم  بددا صةيرا من الرصاصات  اتجاه المتظاارين، ول ن ليس  اتجاه النجار".
 ان جيل اتالتال .رصد النجار قرب السيا  الحدود  واي تمدم ال ال  للمعا ين الذين أصيبوا  نير 
 29/10/2018، 48عرب 

 
 تأمل في أن يقرر الرئيس البرازيلي الجديد نقل سفارة بالده "إسرائيل" .08

في أو  ت لير بلح انتخاب المالد اليميني، جيار  ولسونرو، رليسا للبرازي ، أبربت أوسات  ت  أ يب:
س، اتبترا   المدل باصمة سياسية في إسرالي ، بن رةبتها في أن "ااون واالدا من أولح قرارات

وقالت معادر سياسية للعحافيين  ةسرالي  والداا، ونم  سفارة  الده من ت  أ يب إليها".
السياسيين، إن  ولسونرو م رو   مواقفس المؤيدة ةسرالي   حمال شديد، وان ال لم اةسراليلي كان 

وأضافت أن الرليس الجديد اميم  نعر" الذ  أقامس مؤيدوه   د  هور النتالج.ليرفر  في "مهرجان ا
بالقات ممتازة م  الحاومة اةسراليلية وم  الجالية اليهوداة في البرازي  وم  الرليس ارميركي، 

 دونالد ترمب. وبليس فإنس سيجد فيهم سندا وم ينا.
 30/10/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 بيةمن اإلسرائيليين ال يحبون زيارة الدول العر  %41استيالع:  .09
كشف استطالا جديد للرأ ، أجر  في أبماب الييارة التي قام  ها رليس الوزراء  ت  أ يب:

اةسراليلي،  نيامين نتنيااو، إلح سلطنة بمان، ون شر في ت  أ يب، أمس اتثنين، بن بدم رةبة 
 من اةسراليليين في زيارة الدو  ال ربية. 41%

متافيم" للسياسات الخارجية، تبين أن الدو  التي يرةب والسب نتالج اتستطالا، الذ  أجراه م هد "
(، %12(، ومعر  %13اةسراليليون في زياراتها  شا  تاص، اي اةمارات ال ربية المتحدة  

ويتبح من اتستطالا، أن  ل   منهما. %6(، تليها لبنان والس وداة،  نسبة %8وارردن  
ماانات ال امنة في ال القات  ين إسرالي  والدو  في الشرق اةسراليليين يؤمنون،  شا  بام،  اة

من المستطل ة اراؤام، أن الت اون اةقليمي  ين إسرالي  والدو  ال ربية  %69اروسط؛ إذ ا تمد نحو 
 هذا الت اون. بالوة بلح ذلك، ا تمد الجمهور  اامية أن تميم  %19ممان. وبالمما   ت يؤمن 
من اةسراليليين ا تمدون  انس ت يت ين بلح  %28والس وداة، ول ن إسرالي  ت اونا م  معر 

 إسرالي  أن تدف  قدما  الت اون م  الدو  ال ربية.
وااتم اتستطالا  رأ  الجمهور في ال القات اةسراليلية الفلسطينية. ووفر نتالجس، يدبم نعف 

ا ارضون(، في الين  %36ون، ويؤيد %50اةسراليليين إجراء مفاوضات م  السلطة الفلسطينية  
( المفاوضات م  "المال"،  شان التسوية في قطاا ةية،  يؤيداا %51ا ارض م ظم الجمهور  

من المستطل ة اراؤام، يؤيدون موقف نتنيااو، وي تمدون أن من شان  %49(. كذلك، فإن 32%
الم م  الفلسطينيين، التمدم في ال القات م  الدو  ال ربية، أن احدث من دون تمدم بملية الس

 أن التمدم سيطرأ   د تمدم بملية السالم فمط. %33 المما  ، ا تمد 
 30/10/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 عتداء االحتالل على مسيرة سلمية شمال غرب غزةاجراء  إصابة 80شهيد و .11

سراليلي اترون،  ابتداء جيل اتالتال  اة 80استشهد موائن، مساء يوم اتثنين، وأصيب : ةية
وأفاد مراسلنا نمال  بن معدر  بلح المسيرة السلمية قرب الحدود البحرية شما  ةرب مدينة ةية.

باما(  27ئبي في مستشفح الشفاء ةرب مدينة ةية،  استشهاد الشاب محمد ببد الحي أ و ببادة  
طواقم من ال 7إصا ة  الرصاص الحي، و 15اترين منهم:  80 رصاص قناصة اتالتال ، واصا ة 

 الطبية والمس فين المتطوبين  الرصاص الحي واتتتناق  الةاز المسي  للدموا.
 29/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسيينية )وفا(
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 قانون الضمان بصيغته الراهنة يتظاهرون في قلب رام هللا ضدّ  الموظفينآال   .10

فة في تظاارة،  رام هللا، أمس، اي شار  ات  المو فين من مختلف أنحاء الب سالد أ و فرالة:
 قانون البمان اتجتمابي. الثانية من نوبها تال  الشهر الحالي، ضد  

وجاء تنظيم الف الية، تلبية لدبوة من "الحرا  الفلسطيني لمانون ضمان اجتمابي باد "، الذ  لو ء 
روا  تطبير البمان  إماانية الدبوة إلح إضراب شام    د ةٍد، في الا  إصرار الحاومة بلح الش

وشهدت الف الية، ترديد اتافات، ورف  تفتات تؤكد رف  قانون البمان  قب  أن اعار إلح ت ديلس.
 اتجتمابي  عيةتس الحالية،  ينما ذاب الب   اآلتر في اتافاتس إلح المطالبة  استمالة الحاومة.

ت جنبات دوار "المنارة" وسط رام هللا،  الحشود التي رددت ا تافات، تطالب  تاجي  تطبير وةع 
 ال م   المانون لفترة، تمهيدا  لت دي  جانب من  نوده، والةاء العفة اةليامية للمانون.

ألف شخص في اتبتعام، ما يييد  ممدار  22من جهتس، رأى ببو الحرا  بامر المدان، أن نحو 
هللا أابا ، تير دلي  بلح مرة ونعف المرة بن الف الية السا مة التي نظمت قب  أسبوبين في رام 

وأشار إلح أن الحرا  قد يدبو إلح اةضراب   د ةٍد الخميس، في  اتلتفا  الش بي الو  الحرا .
الا  لم تستجب الحاومة لمطالب الحرا  وشتح النما ات الم نية، التي ئالبت  تجميد المانون، ريثما 

رافا  أترى إلح تع يد مطالبها، دابيا  إلح وبي ن أن ت نت الحاومة دف  الحرا  وأئ اعار إلح ت ديلس.
وأكد أن الف اليات اتالتجاجية ستتواص  تال  الفترة الممبلة، ريثما تتم  أن ااون النظام اتتياريا .

 تلبية مطلب الحرا   تاجي  ال م   المانون وت ديلس.
 30/10/2018، األيام، رام هللا

 
 معن األسير خضر عدنان خالل أيا يفر االحتالل  .11

يوما   58بلر ارسير الشيخ تبر بدنان إضرا س المفتوء بن الط ام، الذ  استمر لمدة  رام هللا:
وقا  مدير الوالدة  بلح التوالي، وذلك   د اتفاق م  إدارة سجون اتالتال   اةفرا  بنس تال  أاام.
التال  في "سالم"، المانونية في ناد  ارسير المحامي جواد  ولس، إن المحامة ال سارية التا  ة لال

جن الف لي لمدة بام من تاريخ ابتمالس في  ، 11.12.2017الامت بلح ارسير تبر بدنان،  الس 
( شهرا  وقف تنفيذ وذلك لمدة تمس سنوات، ما ا ني أنس 18، و شيا وةرامة مالية  ميمة ألف 

 سيفر  بنس تال  أاام.
 29/10/2018، وكالة الرأي الفلسيينية لإلعالم
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 لمجزرة كفر قاسم 62يحيون الذكر  الط  48 نيوفلسيي .11
لمجيرة كفر قاسم، التي  62أمس اتثنين، الذكرى الز  48أاليا فلسطينيو  : راوم جرااسي - الناصرة

، 1956ارت بها جيل اتالتال  اةسراليلي، في ذات يوم شن ال دوان الثالثي بلح معر في ال ام 
 شهيدا.  49 الدام، وقد راء ضحية المجيرة  لةرض ترايب النال ودف هم بلح الهروب من

، لفتح تحمير جديد  المجيرة، بلح ضوء ابترافات 48ودبا رليس لجنة المتا  ة ال ليا لمبااا فلسطينيي 
 اةراا ي البالد البا ط شدمي،  ان اذه المجيرة كانت مخططة، وأن محاكمتس كانت صورية.

ال ام، ليشم  كافة مرافر الحياة. وانطلمت في سابات  اةضرابوك ادتها كفر قاسم، فمد بم  فيها 
 أضرالةالعباء الباكر المسيرة الجماايرية،  مشاركة اآلت ، انطالقا من ممبرة المرية، اليث 

النعب التذكار  في وسط المدينة. وتمدم المسيرة الميادات السياسية والش بية،  إلحالشهداء، وصوت 
يرة  خطا ات سياسية. وقد دبا رليس "المتا  ة" محمد  ركة، إلح واتتتمت المس .48من كافة منائر 

فتح تحمير جديد في مال سات وتفااا مجيرة كفر قاسم، لتتحم  المؤسسة اةسراليلية الحاكمة كام  
 المسؤولية بن المجيرة، التي تم التخطيط لها مسبما.

 30/10/2018، الغد، عّمان
 

 ّنيف المهّربة"ُيرزق بمولوٍد عبر "ال فلسيينيأسير  .11
زق أسير فلسطيني من مدينة المدل المحتلة، يوم اتثنين،  مولود ذكر بن ئرير : المدل المحتلة ر 

 "النطف المهر بة" من سجون اتالتال  اةسراليلي، وزرابتها في رالم زوجتس.
المابر  باما ( من  لدة جب  38وأفادت لجنة أاالي ارسرى الممدسيين أن ارسير فهمي بيد مشاارة  

زق صباء اليوم  مولوده "بيد"،   د بملية جراالية أ جربت ليوجتس في  جنوبي المدل المحتلة، ر 
 مشفح المماصد الخيرية في  لدة الطور  شرقا (.

باما  في السجون اةسراليلية،  16وأضافت اللجنة الحموقية أن ارسير مشاارة قبح أكثر من 
اما امبيان أالااما   السجن المؤبد   د إدانتهما  المشاركة  اةضافة إلح شميمس ارسير رمبان، و 

 .2002في تنفيذ بملية ومسابدة ونم  استشهاد  بام 
وأشارت إلح أن ا نة ارسير مشاارة "بييية" ولدت  نفس الطريمة؛  ببر تهريب النطف(، قب  تمس 

 سنوات، وقد أ عر نجلس "بيد" النور دون وجود والده  جانبس.
مرة. ومن الجدير  الذكر أن ارسير ابطر تتباا  20أن مشاارة محاوم  السجن المؤبد ا شار إلح 

تلك الطريمة،  سبب ارالاام ال الية التي افرضها اتالتال  بلح ارسرى، والحرمان من أجواء ال اللة 
 وارسرة، إلح جانب لفت نظر ال الم إلح م اناة أصحاب المؤبدات وارالاام الظالمة.

 29/10/2018، لفلسييني لإلعالمالمركز ا
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 سنوات ونصف 3بسجن سيدة فلسيينية لط  إسرائيليحكم  .11
أفادت ايئة شؤون ارسرى والمحررين، أن محامة إسراليلية قبت  سجن سيدة فلسطينية لمدة : رام هللا

يوم وأفادت الهيئة في  يان لها، ال ثالث سنوات ونعف، تتهامها  اتبتداء بلح مجن دة إسراليلية.
شهرا ،  تهمة "التهجم بلح  42باما ( لمدة  41اةثنين، أن المحامة قررت سجن ارسيرة اسيا ك ا نة  

وأوضحت أن ارسيرة م تملة لدى اتالتال   مجن دة إسراليلية بلح الاجي قلنداا ال سار   شما  المدل(".
 أسيرة. 19امون" إلح جانب ، ومحتجية في سجن "الد2017منذ الرا   وال شرين من شهر نيسان/ أ ري  

اشار إلح أن ارسيرة اسيا من ساان قرية دوما قباء مدينة نا لس، واي أم لتس ة أ ناء، أكبرام يبلغ 
 باما  من ال مر، وأصةرام لم يتجاوز اررب  سنوات. 18

 29/10/2018، قد  بر 

 
 دخول البضائع لقياع غزة يعرقلون مستوطنون  .11

 إلحقطاا ةية، ببر إةالق الطرير المؤد   إلح: من  بشرات المستوئنين دتو  الببال  لندن
م بر كرم أ و سالم، االتجاجا بلح استمرار التوتر بلح الحدود م  المطاا، اليث اشار  
الفلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السيا  الفاص   ين ةية واسرالي ، للمطالبة   ودة الالجئين إلح 

، واو ال ام الذ  قامت فيس إسرالي  بلح أراٍض فلسطينية 1948راام التي ا جروا منها في مدنهم وق
ةية ئالما استمر إئالق  إلحوئالب المستوئنون الاومة إسرالي ،  وقف تمرير الببال   محتلة.

 والعواريخ.البالونات الحارقة 
 29/10/2018، القد  العربي، لندن

 
 هم طفلتان من الّضفةمواطنًا بين 21االحتالل يعتقل  .17

موائنا   ينهم ئفلتان، من  21ابتملت قوات اتالتال  اةسراليلي، فجر يوم اتثنين، : رام هللا
فة الةربية. وبي ن ناد  ارسير، في  يان صحفي، أن قوات اتالتال  ابتملت الطفلتين  محافظات الب 

في محافظة  يت لحم، واما ا نتا باما (، من مخيم بايدة  15باما (، ونسرين أ و بار   14أسي   
ام أ و بار، الذ  أمبح ما مجموبس   ( باما  في م تمالت اتالتال   ين 20ارسير اةدار   س 

كما ابتملت قوات اتالتال  كال من: لؤ  الا س ال مور، ويحيح إ راايم  أالاام وابتماتت إدارية.
ناد  ارسير أن قوات اتالتال  وأضا   الشابر، وباس  يوسف النا النب  من محافظة  يت لحم.

 .ابتملت تمسة موائنين من محافظة رام هللا والبيرة، كما ابتملت أرب ة موائنين من المدل
 29/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسيينية )وفا(
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 .. نصبوا شبكة لصيد العصافير فمزقت الصواريخ أجسادهم.األطفال الشهداء .18

لم هودة، توجس ارئفا  الثالثة إلح منطمة زرابية قريبة من مساكنهم قرب  براءتهم ا محمد الجم :
تط التحديد، شرق  لدة المرارة الحدوداة، لينعبوا شباة لعيد ال عافير المهاجرة، بلح أن ا ودوا 

 لتفمداا في العباء، دون أن يتخيلوا أن صواريخ الطالرات ستميق أجسادام.
إلح أرض زرابية ابتادوا اللهو فيها، مست ينين  معباء يدو  سار ارئفا  من منازلهم متجهين 

 نعب الشباة، وتمديد الحبا ، إت أن   دأواصةير يرشدام في الظالم، وبمجرد وصولهم الماان، 
ئالرة استطالا إسراليلية  اةتتهم  عواريخ قاتلة، ثم أكملت د ا ات اتالتال  مهمة المت ،  توجيس نيران 

 واستمر إئالق النار نحوام، التح تاكد مرت بو الجريمة من سموئهم جمي ا .رشاشاتها تجااهم، 
اربت سيارات اةس ا  إلح الماان تمهيدا  ةتالء المستهدفين، ل ن جيل اتالتال  واص  فعو  
جريمتس،  من  وصو  المس فين للماان، ببر إئالق النار تجاه سيارات اةس ا ، التي أرةمت بلح 

 مةادرة الماان.
يمو  أالد المس فين: إنهم اضطروا للرجوا مئات ارمتار للةرب، وانتظروا السماء لهم  التمدم ناالية و 

منطمة اتستهدا    د نحو سابة ونعف السابة، ما ج   مهمة إنماذ ارئفا ، فيما لو كان 
   بهم بلح قيد الحياة، شبس مستحيلة.

ء لهم  التحر ، فوجدوا ثالثة أئفا  تميقت وقا  المس فون: إنهم توجهوا إلح المنطمة   د السما
 أجسادام  الشظااا، دون أن ااون  حوزتهم أ  شيء كما ادبح اتالتال ، وتم نملهم إلح المستشفح.

 ينما امو  شهود بيان: إن د ا ات اتالتال ، الين قتلت ارئفا ، من ت سيارات اةس ا  من 
يبات بسارية إلح ماان اتستهدا ،  هد  التمدم والاصرت المنطمة  الد ا ات إلح أن وصلت ج

اتتطا  الجثامين بلح ما يبدو، ل ن جيل اتالتال  انسحب وباد أدراجس، الين شااد أن البحااا 
 أئفا  ةير مسلحين، وسمح تالما  لسيارات اةس ا   التمدم وانتشالهم.

الحي، ابتادوا الل ب يؤكد جيران وذوو الشهداء، أن ارئفا  الثالثة وةيرام من الفتية من ساان 
والعيد في تلك المنائر، ويوميا  يتوجهون إليها، وقتلهم  هذه الطريمة البش ة كان جريمة ممعودة، 
فجنود اتالتال  كانوا ا لمون أنهم أئفا  بي ، فهم امتل ون من ارجهية وم دات الرؤية الليلية، ما 

 امانهم من تحديد ك  شيء  دقة.
 بي ال ارم   د جريمة قت  ارئفا ، وشار  بشرات ات  الموائنين وسادت الالة من الةبب الش

 في تشيي هم.
 30/10/2018، األيام، رام هللا
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 غرب الخليل دونما في بيت أوال 13شجرة زيتون ويجر   200االحتالل يقتلع  .19

من دونما  13شجرة زيتون، وجرفت  200، يوم اتثنين، اةسراليلياقتل ت قوات اتالتال  : الخلي 
وقا  مدير دالرة تدمات المياربين في مديرية زرابة  أراضي المياربين في  لدة  يت أوت ةرب الخلي .

الخلي  ااشم  دارين، إن قوات اتالتال  اقتحمت منطمة تربة تارو  ةرب  لدة  يت أوت، واقتل ت 
 ض المستهدفة.شجرة زيتون ميروبة منذ بشر سنوات، ودمرت السيا  والسالس  المحيطة  ارر  200

دونما زرابية ت ود مل يتها للميارا سليمان  13وجرفت قوات اتالتال  للمرة الثانية بلح التوالي 
وتت رض المنطمة  محمود ال دم، وأزالت ارسال  الشال ة التي تحيط  ارض الميارا الازم ال ملة.

د  التبيير بلح الموائنين الةربية لبلدة  يت أوت ل مليات تجريف وادم ا ار واقتالا ميروبات،  ه
 والملهم بلح الرالي  من أراضيهم المحاذاة للمستوئنات.

 29/10/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسيينية )وفا(
 

 ناشيونال إنترست: نذر حرب مياه بالشرق األوسط ساحتها حوض نهر األردن .11
تب تايلر ايدلي احذر فيس من أن نشرت مجلة ناشيونا  إنترست ارمرياية ممات تحليليا مطوت لل ا

الشرق اروسط بلح أبتاب الرب محتملة بلح الموارد المالية، وذلك لتنبا  إلح قالمة العرابات 
 التي اندل ت في المنطمة منذ  دااة المرن الحالي.

وينسب ال اتب إلح ااني فان جين   مسابد ارمين ال ام لألمم المتحدة تعريحس  ان "العرابات 
تهدد  ان تعبح جيءا أساسيا من  -سواء كانت بلح شا  الروب دولية أو أالية-ياه بلح الم

المشهد في المرن الواالد وال شرين"، وما لم يتم المباء بلح ال وام  المسببة تندتا العراا، فستجد 
 الوتاات المتحدة واللفاؤاا أنفسهم في تبم الرب جديدة في الشرق اروسط.

من الدو  الواق ة في الوض نهر ارردن مث  سوريا وفلسطين واسرالي   ويبيف ال اتب أن ال ديد
ويشير إلح أن  ولبنان وارردن ت و   بلح ميااس، ةير أن لديها تاريخا مشتركا تشوبس العرابات.

الموارد المالية كانت وفيرة في الوض نهر ارردن التح منتعف المرن ال شرين، مبيفا أن ارتفاا 
مة وبدم اتستمرار اةقليمي وانخفاض إمدادات المياه من شانس زبيبة اذا بدد الساان في المنط

ويبيف ال اتب أن رليس الوزراء اةسراليلي ارسبر أريي  شارون سبر أن صرء  ان  اتستمرار.
 دأت في اليوم الذ  قررت فيس إسرالي  التحر  ضد مسابي تحوي  مجرى نهر ارردن  1967الرب 

ة التحرير الوئني الفلسطيني  فتح( فشنت اجمات بدة بلح ناق  المياه بن إسرالي . وأما الرك
 اةسراليلي الرليسي، واو مشروا يهد  إلح جلب المياه من  حيرة ئبريا إلح إسرالي .
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الادثة تتمحور  92ويشير ال اتب إلح أن منطمة الشرق اروسط شهدت منذ ستينيات المرن الماضي 
 بط م ظمها  استخدام المياه أداة بسارية أو ابتماداا ادفا بساريا.الو  العرابات بلح المياه، ويرت

ل ن بدد العرابات بلح المياه كان أق  من العرابات التي اندل ت  سبب موارد ئبي ية أترى مث  
النفط، وذلك تالفا لتعريح الد لوماسي المعر  ارمين ال ام ارسبر لألمم المتحدة  طرل  طرل ةالي 

 توق  فيس أن تندل  الحرب المادمة في الشرق اروسط  سبب المياه وليس لدواا سياسية. ، والذ 1985في 
ويبيف ال اتب أن تةير المناخ سيخ   توازن الموى في منطمة الوض نهر ارردن، اليث تتنبا     
 "النماذ  المناتية" المتمدمة  ان شح المياه في الشرق اروسط سيبلغ مستويات كارثية. وت شف دراسة

 بلح مستوى تساقط ارمطار. %25أن المنطمة ستشهد انخفاضا سنويا امدر  نسبة  2010أجريت في 
ويشير إلح أنس من المتوق  أن يتباء  نعيب الفرد من المياه ركثر من النعف، في الين ست اني 

وسبر  الدو  التي أض فها بدم اتستمرار السياسي مث  سوريا من ندرة المياه  شا  أكبر من ةيراا.
من الموارد المالية المتاالة  %50أن توق  الدوث انخفاض  نسبة  2008-2007لتمرير التنمية البشرية 

 .2025في سوريا  حلو  
ومن  ين ارمثلة الواضحة لتدني مستويات المياه في الوض نهر ارردن، انخفاض مستوى البحر 

ارردن المفرت لمياه ارنهار والروافد الميت  ممدار متر واالد سنويا، وذلك  سبب استةال  إسرالي  و 
وي تمد     ال لماء أن الحروب ستنشب  سبب المياه، وستلجا الدو  إلح ابتماد بدد  التي تةذاس.

من الحلو  لتفاد  اذه ارزمة، من  ينها إنشاء محطات تحلية المياه، التي تنطو  بلح م بالت 
 جديدة بلح مستوى النظام البيئي المحلي.

 29/10/2018، نت، الدوحة الجزيرة
 

 مليون دوالر 250بقيمة  "الخليج أونالين": السعودية تشتري أنظمة تجسس إسرائيلية .10

كشفت معادر د لوماسية رفي ة المستوى بن مشاورات ولماءات ": تاص"الخليج أونالين  - الماارة
لتوقي  بلح اتفاقيات سرية جديدة تجر  بلح قدم وساق  ين مسؤولين س وديين و"إسراليليين،  هد  ا

 شراء منظومات أمنية متطورة، وتدبيم تباد  الخبرات ال سارية  ين الطرفين.
وأكدت المعادر في تعريحات تاصة لز"الخليج أونالين"، أن الرياض منذ شهر أ ري  الماضي قد 
ة دتلت في مفاوضات جادة م  دولة اتالتال ، ببر وسيط أوروبي  لم تسمس(، من أج  إتمام صفم

وأوضحت أن تلك المباالثات السرية كانت تجر  في  شراء رجهية تجسس بالية الدقة والجودة.
    ال واصم الةربية من  ينها لندن واشنطن، وادارة الرليس ارمرياي دونالد ترامب كانت بلح 

 بة.ائالا بلح ك  نتالج تلك المباالثات، مشيرة  إلح أن العفمة قد أنجيت ف ليا  قب  أسا ي  قري
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"الس وداة كانت تس ح للحعو  بلح اتر تمنيات أجهية التجسس من إسرالي ، وب د مفاوضات 
شاقة وبذ  الوسيط لجهود كبيرة وماثفة، تم التوص  تتفاق رسمي بلح تيويد الرياض  االدث وأدق 

 أجهية التجسس ال المية التي كانت تمل ها دولة اتالتال "، تبيف المعادر.
 250"اةسراليلية قدرت  اكثر من  -تها لز"الخليج أونالين" أن العفمة الس وداةوكشفت المعادر ذا

مليون دوتر أمرياي"، مشيرة إلح أن      رامج وأجهية التجسس تم ف ليا  نملها للرياض وبدأ ال م  
  ها  شا  رسمي   د أن تم تدريب الطاقم الفني المسؤو  بن إدارتها وتشةيلها.

اةمارات قد العلت قب  بام تمريبا  بلح أجهية تجسس متطورة من نوا  ولفتت إلح أن "دولة
" يةاسول"، وئالرات استطالا الديثة من "إسرالي "، ل ن ما تم نملس للرياض ا د اركثر تمدما  ودقة 

 من أ  أجهية بسارية قد تم  ي ها ر  دولة بربية أترى".
ية"، تؤكد مدى تطور ال القات  ين الرياض وذكرت أن صفمة أجهية التجسس، التي وصفتها  ز"المدو 

و"ت  أ يب" في مجاتت مختلفة سياسية واقتعاداة والتح بسارية، مشيرة  إلح أن المراللة قد تشهد 
نملة نوبية في تاريخ ال القات  ين الطرفين، وسيتم بمد صفمات أترى ت ون فيها "إسرالي " الطر  

 امة م  أ و بي والمنامة.ارساسي، كما جرى توقي  اتفاقيات الساسة وا
 28/10/2018، موقع الخليج أونالين

 
 ظبي للمرة األولى وبشكل علني أبووزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد في  .11

متا  ات: زارت وزيرة الثمافة والرياضة اةسراليلية السيدة مير  ريةيف مسجد الشيخ زايد،  -د ي 
 أبلنتفيما ÷ م الم أ و بي السياالية، وأامونة في الهندسة الم مارية اةسالميةالذ  ا تبر من أام 

 الممب . ارسبوا اةسراليلياةمارات ستستمب  وزير اتتعاتت  أن إسرالي 
ونشر موق  إسرالي   ال ربية صورا للوزيرة واي تيور المسجد، فيما قالت ريةيف في انطباباتها بن 

 اي رسالة ارتوة والسالم".المسجد: "رسالة المسجد 
ونشرت الوزيرة اةسراليلية ريةيف تسجي  فيديو بلح صفحتها  فيسبو ، اةثنين، تظهر فيس واي 
تموم  جولة في مسجد الشيخ زايد  ال اصمة اةماراتية أ و بي. وتظهر في الفيديو واي تسير في 

  وارتدت بباءة المراء،  ينما  االة المسجد وفي داتلس وقد ةط ت رأسها التح منتعفس  وشاء أ ي
يرافمها أشخاص ارتدوا الي   اةماراتي. وفي نهااة التسجي ، تمف ريةيف  ين رجلين  ي   إماراتي 

 وتمو : "شارا  جييال "، ويرد بليها أالداما ويعافحها قالال : "شارا  شارا ".
مس ارالد، تال   طولة للمرة ارولح في مناسبة بلنية، أ اةسراليلي ب ي كان النشيد الوئني 

بالمية للجودو تمام في أ و بي   د إالراز تبب إسراليلي الميدالية الذابية في مسا مة "ةراند سالم" 
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الدولية. وريةيف شخعية مثيرة للجد ، وببوة في اليب اللياود اليميني الذ  يتيبمس  نيامين 
ية. وتنحدر الوزيرة من أصوٍ  مةربية، نتنيااو، رليس الحاومة اركثر امينية في تاريخ الدولة ال بر 

وقد شةلت سا ما  منعب النائمة  لسان جيل اتالتال ، ووصفت في وقت سا ر ارذان  المات 
  المات  ذيئة. -من بلح المنعة-نا ية، كما توجَّهت للنالبة ال ربية  ال نيست النين زببي 

 29/10/2018، رأي اليوم، لندن
 

 دولة عربية وإسالمية ُتيبع دبلوماسيًا مع "إسرائيل" 15: فلسيين" -"حملة المقاطعة .11
في المالة من الدو  ال ربية واةسالمية، قد  اتت  20فلسطين"،  ان  -أفادت "الملة الممائ ة: رام هللا

وقالت الحملة في إصدار لها   نوان "واق   تمتلك بالقات د لوماسية م  دولة اتالتال  اةسراليلي.
ال ربي واةسالمي"، إن انا  تس  دو  تمتلك بالقات د لوماسية كاملة م  التطبي  في ال الم 

وشددت بلح أنها "تدق ناقول الخطر في     اتالتال ،  ينما تمتلك ست دو  بالقات منخفبة.
 اذا الواق  الخطير، والذ  يد  بلح وجود موجة ةير مسبوقة من التطبي  م  اتالتال ".

و  ال ربية واةسالمية إلح نبذ التطبي  م  اتالتال  وال م  بلح ودبت الملة الممائ ة، جمي  الد
وأكدت أنها تتا   كافة أشاا   محاصرتس والبةط بليس في سبي  إالماق الموق الش ب الفلسطيني.

التطبي  المتساربة في المنطمة، سواء بلح المستوى الرسمي أو ةير الرسمي من تال      الهيئات 
لتطبي  م  اتالتال  "جريمة ت تةتفر، ومحاولة االسة لتيوير وبي ارمة"، وابتبرت أن ا والشخعيات.

 مشددة بلح أن الش ب الفلسطيني "لن اةفر ولن اسامح ك  من اطب  م  ال يان العهيوني".
 29/10/2018، قد  بر 

 
 غزة ميركل تحذر عبا  من فرض إجراءات أخر  ضدّ  .11

يال ميرك ، الذرت الرليس جشارة ارلمانية، أنقالت معادر فلسطينية، يوم اةثنين، إن المست
" التلفييونية 11ونملت قناة "كان  الفلسطيني، محمود ببال، من اتخاذ إجراءات أترى ضد قطاا ةية.

اةسراليلية، بن المعادر الفلسطينية قولها إن ميرك  الذرت ببال من فرض مييد من اةجراءات 
وأضافت المعادر أن ميرك ، في  د من تازم اروضاا.بلح قطاا ةية، ارمر الذ  من شانس أن ييي

 المما  ، ت هدت  إجراء محادثات م  الرليس المعر ، ببد الفتاء السيسي، من أج  الدف   ح .
 يذكر أن ميرك  كانت قد زارت إسرالي ، مطل  الشهر الجار ، في إئار وسائة ألمانية للتهدلة.

 29/10/2018، 48عرب 
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 فلسيين المحتلة يشجبان مقتل ثالثة أطفال فلسيينيين في غزةوممثله في  غوتيريس .11
، بن ةوتيريسببد الحميد صيام: أبرب ارمين ال ام لألمم المتحدة أنطونيو  - ارمم المتحدة /نيويور 

شجبس لممت  ثالثة أئفا  فلسطينيين، مساء ارالد، جراء ةارة إسراليلية بلح قطاا ةية. وقا  إن ارئفا  
يت رضوا لألذى    اجب تجنب إلحاق البرر  هم وبدم ت ريبهم لل نف، جاء ذلك في  يان ت اجب أن 

 تاله المتحدث الرسمي لألمين ال ام، ستيفان دوجريك، ردا بلح سؤا  في مؤتمره العحافي اليومي.
الظاتس والجدير  الذكر أن المتحدث الرسمي لم امرأ البيان الممتبب الو  استشهاد ارئفا  الثالثة في مال

اتفتتاالية التي تلخص كافة أنشطة ومواقف ارمين ال ام تال  نهااة ارسبوا قب  فترة السؤا  والجواب 
 ول نس تال البيان بلح العحافيين فمط بندما سئ  الو  موقف ارمين ال ام من قت  ارئفا  الثالثة.

ف من الطالرات اتسراليلية وكان ارئفا  الثالثة قد استشهدوا، مساء أمس ارالد،   د ت رضهم لمع
 استهدفهم جنوب قطاا ةية.

من جهة أترى إكتفح نياوت  مالدينو ، الممث  الخاص لألمين ال ام ل ملية السالم والمب وث 
الدولي لألراضي الفلسطينية المحتلة،  الت بير بن أساه تستشهاد ارئفا  الثالثة  تةريدة بلح 

س  ت ازيس راالي ارئفا  الفلسطينيين الثالثة الذين "قتلوا أمس السا س في" تويتر" قا  فيها إنس ير 
نتيجة لةارة جوية إسراليلية بلح ةية. مث  اذه المآسي اجب تجنبها  ا  ثمن.  فارئفا  اجب أن 

 تتم المايتهم ت ت ريبهم لل نف أو وض هم في مواق  الخطر".
 29/10/2018، القد  العربي، لندن

 
 نقوم بإجراءات تقشفية لمواجهة األزمة المالية :"األونرواط"مسؤول ب .11

أبلن  سام الشوا مدير تنسير  رنامج الت ليم في وكالة "ارونروا" أن الوكالة تموم  إجراءات تمشفية  :الماارة
 الفلسطينيين. لالجئينلمواجهة ارزمة المالية دون أن تؤثر اذه اةجراءات بلح الخدمات الممدمة 

لثاني لالجتماا المشتر  الثامن وال شرين  ين مسؤولي الت ليم في ارونروا جاء ذلك في اليوم ا
ومجلس الشؤون التربوية ر ناء فلسطين الذ  بمد  الجام ة ال ربية، است رض فيس الع وبات المالية 

 الخانمة التي تمر  ها الوكالة، والتي تؤثر  دوراا بلح تسيير بملياتها في ارقطار المختلفة.
التمشفية لتحمير الفابلية والف الية من تخفي   إجراءاتهامستمرة وملتيمة في  ارونرواإدارة  وقا  إن

 ال لفة التشةيلية دون التاثير بلح تمدام الخدمات ارساسية  مستوى يلير  الجهد المبذو .
ينات ووضح أن اةجراءات التمشفية ت تيا  في مراال  التطبير ال ملي بلح سبي  المثا  وقف الت ي

 استثناء الو الف الهامة وارساسية، واستمرار ت يين الم لمين ةير المثبتين، وربط الميام  المهمات 
 والييارات الميدانية  موافمة مركيية من قب  ماتب المفوض ال ام.



 
 
 
 

 

 25 ص             4775 العدد:             10/30/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

وأكد الشوا ضرورة توفير الدبم والتموي  الالزم لألونروا وذلك من أج  استمرارااا في تاداة دوراا 
 اص  ومهامها وبرامجها لالجئين الفلسطينيين.المت

 29/10/2018، القد ، القد 
 

 مسلمون يجمعون آال  الدوالرات لضحايا إطالق النار في كنيس في الواليات المتحدة .17
واشنطن: سمحت الملة تبربات أئلمتها مجموبتان مسلمتان أمريايتان،  جم  أكثر من ثمانين ألف 

بشر شخعا، قتلوا في إئالق النار الذ  وق  في كنيس في مدينة دوتر للناجين ورقرباء أالد 
  يتسبرغ  وتاة  نسلفانيا ارمرياية.

وبدأت الحملة بلح موق  "لونشةود" والممت تال  ست سابات ادفها في المراللة ارولح واو جم  
إلح جم  مئة  ألف دوتر تال  يوم واالد. واي تريد التوص  50ألف دوتر، ثم في المراللة الثانية  25

وأئلمت الملة  ألف دوتر. 85وبند السابة الواالدة  توقيت ةرينتل، تجاوزت التبربات الز ألف دوتر.
  اور تشينج".-التموي  التشاركية منظمتان ةير ربحيتين لمسلمين أمريايين اما "سيليبريت مرسي" و"ام
 29/10/2018، القد  العربي، لندن

 
 ن من ترامب التنديد بالتير  القومي للبيضزعماء يهود في بيتسبرغ ييلبو .18

 يتسبرغ: ئالب زبماء يهود في  يتسبرغ يوم اتثنين الرليس دونالد ترامب  التنديد  التطر  المومي 
من  11لدى البي  بلح نحو ت لبس فيس،   د أن قا  إنس سييور الم بد الذ  قت  فيس مسلح 

ذا ار ( واي منظمة يهوداة م نية  ال دالة وقالت جمابة   ند  المعلين في مطل  ارسبوا.
اتجتمابية في تطاب مفتوء لترامب الذ  أبلن أنس سييور المدينة اليوم الثالثاء: "السيد ترامب، أنت 

وقالت المنظمة إن  لست مح  تراليب في المدينة قب  أن تندد  شا  كام   التطر  المومي للبي ".
 ألفا من الجمهور. 43نظمة في  يتسبرغ وما امرب من الخطاب موق  من اللجنة التوجيهية للم

وقا  تامي ايبس، ببو اللجنة التوجيهية للمنظمة "في التماليد اليهوداة بندما تدت  منيت فيس الداد 
فالتماليد تمبي  ات تت لم وأن تسم ". ومبح امو : "أتبرا أن ينعت لما اجب أن نمو  وما 

 د".ينبةي أن امولس أ  شخص اتر في الدا
باما(، الذ  صرء  انس م اد للسامية والمتهم  شن الهجوم اركثر دموية بلح اةئالق  46وروبرت  اورز  

ضد الطالفة اليهوداة في الوتاات المتحدة، ليس من أنعار ترامب، ويتهم الرليس من تال  اةنترنت  انس 
 ت اجب التسامح م  ال داء للسامية.لم اف   شيئا لمن  "ةيو" اليهود. وندد ترامب  الهجوم قالال إنس 
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ويمو  منتمدو الرليس الجمهور  إن تعريحاتس المت ررة الم اداة للهجرة والم اداة للمسلمين والمالس 
اللوم بلح الطرفين بندما ق ت  محتج في مؤتمر للمتطرفين المؤمنين  تفوق البي  في فرجينيا في 

 م رفبتس إدارة ترامب  شا  قائ .شج  تطر  الجناء اليميني واو اتها 2017بام 
وجاء في تطاب منظمة   ند ذا ار ( "كلماتك وسياساتك في السنوات الثالث الماضية شج ت 

 الركة قومية للبي  متنامية".
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة  اسم البيت ار ي ، إن ترامب سيذاب إلح ساويري  اي ، واو الحي الذ  

 سرالا ةئالق النار،  عحبة زوجتس ميالنيا، لمشاركة مجتم   يتسبرغ الينس".ام  فيس الم بد الذ  كان م
 30/10/2018، القد  العربي، لندن

 

 تقديرات إسرائيلية عن نية حما  تصعيد جبهة الضفة.. لماذا؟ .19
في تبم التركيي اةسراليلي بلح إدارة م ركتها السياسية وارمنية م  الركة : تالد أ و بامر -ةية 

قطاا ةية،  مسار مفاوضات التهدلة التي ترباه الماارة منذ بدة أشهر، والذ  يترجم  ين المال في 
الفينة وارترى  منح     التسهيالت الم يشية لساان المطاا،  التيامن م  توجيس الجيل 

 اةسراليلي ضربات بسارية موجهة لحركة المال في أبماب ك  توتر  ين الطرفين.
ية بن قلمها البالغ من إماانية إقدام الركة المال بلح شن اجمات بسارية فيما أ دت أوسات إسراليل

ضد قوات الجيل في البفة الةربية، في    اتنشةا  اةسراليلي  برورة إاجاد مخر  للوض  الراان 
 من اذار/ مارل الماضي. 30في الجبهة الجنوبية، المتوتر منذ انطالق مسيرات ال ودة في 

الشؤون الفلسطينية، جا   يرجر، أن الركة المال تخطط لشن قالمة وكشف المحل  المختص  
بمليات في البفة الةربية في الا  فشلت جهود التهدلة؛  هد  إشةا  إسرالي   جبهة ثانية   يدا 

 بن المطاا.
"، أنس في ارشهر ارتيرة 21وأضا   يرجر، في تمرير معور  ثتس قناة كان ال برية وتا  تس "بربي

ركي جهوداا في البفة الةربية ببر تشاي   نية تحتية واستثمار   شرات الماليين من  اتت المال ت
 الشواق  سنويا؛ لتطوير  نيتها التنظيمية ال سارية والمدنية.

وزبم  يرجر أنس تال  ارشهر الثمانية بشر الماضية، استولح الجيل اةسراليلي بلح تمسة 
 ماليين شيا  مخععة لهذا الةرض.

 

 واضعةقدرات مت
 دوره، قا  اللواء المتمابد والخبير ال سار ، واصف بريمات، إن "البنية التنظيمية لحركة المال في 
البفة الةربية ما زالت في  داااتها، اليث ت يوجد لدى الحركة مؤسسات تنظيمية أو جهاز بسار  
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سار  المتواض  كما او الحا  في قطاا ةية، ورةم ذلك فإن لحمال تالاا نالمة ضمن جهازاا ال 
ت م  بلح شا  جمابات مستملة؛  سبب ص وبة التنسير والتواص ؛ نتيجة النشات اتستخبار  

 الماثف للجيل اةسراليلي في البفة الةربية".
": "ما تمتل س اذه الجمابات اي أسلحة  دالية، كالمسدسات 21وأضا  بريمات في الديث لز"بربي

ذ  يتم صنابتس محليا، واذه ارسلحة يتم شراؤاا تحت ةطاء الروسية، وال ارلو ال AK 47ورشاشات 
سماسرة أو رجا  أبما   اميات قليلة، للحيلولة دون لفت نظر ال مالء، كما أن افتمار المال لمراكي 
تدريب تؤا  بناصراا بلح كيفية الت ام  في مواقف اتشتبا  م  الجيل اةسراليلي او السبب في 

 لفدالية في ارشهر ارتيرة".فش  ال ثير من ال مليات ا
وأوضح الخبير ال سار : "انالك مبالةة إسراليلية في قدرات المال في البفة الةربية، اليث تدبي 
إسرالي  أن ك  بملية فدالية في البفة تمف تلفها المال، في الين أن ةالبية بمليات المماومة في 

 اكين والسالء ار ي ".البفة تعنف ضمن ال مليات الفرداة، من تال  استخدام السا
 

 مكاسب ميدانية
من جانب اتر، قا  الباالث في الشؤون ارمنية، إسالم شهوان، إن "المخاو  اةسراليلية من نشات 
المال في البفة الةربية مرتبط   املين، أولها إماانية نم  المال لتجربة مسيرات ال ودة من قطاا 

بلح تحمير مااسب ميدانية من تال  استةال   ةية إلح دات  البفة، واو ما قد اسابد الحركة
اذه المظاارات في تنفيذ اجمات ضد المستوئنين؛ نظرا لمربهم واالت اكهم  شا  مباشر م  المدن 

 الفلسطينية".
": "ال ام  الثاني الذ  املر إسرالي  او استنتاجها  ان ارتفاا 21وأضا  شهوان في الديث لز"بربي
ترة ارتيرة دات  مدن البفة، ونجاء المماومين في تنفيذ اذه نشات بمليات المماومة في الف

الهجمات والهروب من قوات الجيل، كما الدثت في بملية  ركان الةبب  دااة اذا الشهر، وبملية 
الشهيد أالمد جرار، قد ااون مرتبطا  نشات بسار  منظم تموده تالاا الركة المال في البفة 

 الةربية".
ي اروسات اةسراليلية قلمها من نشات بمليات المماومة في الفترة ارتيرة،  التيامن م  ذلك، ت تخف

سواء   مليات الداس أو الط ن، والتح اتشتبا  المباشر، رةم الالة التنسير ارمني م  قوات ارمن 
 الفلسطينية للمباء بلح أ  نشات بسار .
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ن؛  هد  تملي  نسبة ال مليات كما صادقت إسرالي  في ارشهر ارتيرة بلح ال شرات من المواني
الفرداة، من  ينها إبدام منفذ  ال مليات، وادم مناز  ذويهم من الدرجة ارولح، وسحب اةقامة 

 وتعاريح ال م  الخاصة  هم، وفرض ةرامات  ااظة بلح بالالت المماومين.
ليلية تشير إلح أن من جانبس، قا  أستاذ ال لوم السياسية، ببد الستار قاسم، إن "التمديرات اةسرا

الركة المال ترى في البفة الةربية بمما استراتيجيا افتح لها الطرير أمام تحمير مااسب ميدانية؛ 
نظرا تتساا مساالتها، وكثرة الجبا  التي تمتد بلح مساالات واس ة، واو ما اسمح للمماومة  ان 

 تاتذ أشاات مت ددة من المناورة لخداا الجيل وتظليلس".
": "الهجوم اةبالمي بلح الركة المال من قب  اةسراليليين قد ت 21م في الديث لز"بربيوتا   قاس

ااون مبنيا بلح الميمة وجود م لومات استخبارية  نشات بسار  تتبناه الحركة في البفة،  مدر ما 
او موجس أمام الرأ  ال ام اةسراليلي  برورة الوصو  لتسوية سياسية م  المال في ةية؛ تفاداا 

 ماانية تف ي  جبهة البفة وةية في ان واالد".ة

 30/10/2018، "21موقع "عربي 
 

 أزمة نظام فلسييني أم مأزق قيادة؟ .11
 ماجد الشيخ
ت يبدو أن شيئا أو الدثا أو أالدا امانس أن ا يد النظام السياسي الفلسطيني إلح سوي تس الم هودة أو 

ا اتفاقية أوسلو، وزادتها ابوجاجا بديد من المفترضة،   د ك  اذه السنوات ال جا  التي جادت  ه
انفالتات "أا  السلطة" وتفلتاتهم، وام يتسر بون تفافا وثمات، ورويدا رويدا، من صفو  المبمون 
ر الوئني إلح تمنطمات اتستبداد  الرأ  الواالد، وتةو  ارالاداة الفرداة،  ال فاالي لمسالة التحر 

ي والجةرافي، وما جر تس تلك المراللة المبارة من ان سار النظام وصوت إلح مستنم ات اتنمسام السياس
تس وارتداداتس بلح بمبيس، اروبا من مسؤولياتس الوئنية؛ ت ريسا لخيارات  السياسي وانفعامس، ورد 
أئرافس وانحيازاا لمعالحهم الفئوية والفعاللية؛ واي الحالة المازومة التي بشنااا ك  زمن اتنمسام، 

ارتير امارل  ا  شةف السلطة وأمراضها ومتالزماتها، إاةالس أكثر في بملية تخريب  وما فتئ اذا
ليس النظام السياسي،    وما افترض منذ البدااة أنس صاالب المشروا الوئني والارسس والام  
رية، وقد صارت  امومس وئموالاتس الم برة بن أادا  ال   الوئني وتطل اتس،  نيوبس ونيباتس التحر 

 ضيا   يدا انمبح. اللما ما
مبح أكثر من أالد بشر باما بلح اقتسام النظام السياسي  جنااليس،    انفعالس، من دون أن 
تموى الحركة الوئنية الفلسطينية بلح است ادة ألر والدتها الوئنية المنشودة دالما، لفظا وبائفة 
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خب والفئات والفئويات وش ارا وممارسة وسلوكا، وكلها تبد دت بلح مذ ح ت ريس سلطة الفرد والن
ر  ميت دالما بلح الحوا    ، والركة تحر  الفعاللية، في اقتساٍم فاضح لبمااا نظام سياسي ال 
دة وةير واثمة من تطااا؛ إلح أن  والهوامل، تت ي ل مستندة  إلح رااناٍت تاسرة بلح الدوام، مترد 

الوئنية، المفترض بدم  صارت السلطة اي "الطوئم الممد ل"، اليث جرى تبديد قداسة المبية
تبوبها لمث  تلك ارتبيب والبهلوانيات التي شهدنااا ونشهداا ت بث " اقدار"     واق  ش ب ت 
مس وتمسيم س  مث  ما رأينا ونرى، كيفية الت ائي م  أا  ةية وأا  البفة وأا  الشتات،  ينبةي تماس 

نائر اتالتال  ارو   الجلي  والمثلث وارام  مث  ما رأينا ونرى كيفية الت ائي م  أالنا في م
والنمب( في وقت ا مد اتالتال  ال ولونيالي اةسراليلي إلح إقرار "قانون المومية"، ابترافا منس  هوية 
يهوداة بنعرية وتميييية، تاركا ك  أ ناء الش ب الفلسطيني في تلك المنائر تحت رالمة ار ارتهايد 

ام  بلح محاولة است ما  المشروا التهويد ، وت املس ببر ك  ال نعر  واةجرام اتستيطاني، ال 
أرض فلسطين التاريخية، وما اجر  في المدل ومحيطها وفي الخان ارالمر تحديدا، وفي ارةوار، 
د، احاو  مرة أترى  وفي منائر بديدة في البفة الةربية، اي نذر استيطان كولونيالي جديد ومتجد 

نية، واست ما  ما لم تستط  ا تالبس واتبابس مخططات المشروا إبادة صياةة الن بة الفلسطي
التهويد ، اليث  ات ال يان العهيوني اتالتاللي امترب من تطوات إنجازه  ال ام ،  السيطرة بلح 
كام  أرض فلسطين التاريخية، م   ماء     جيوٍب فلسطينية انا وانا ، من دون أن ااون لها 

 واص  م  أ ٍ  من الحدود ال ربية المحيطة  فلسطين. أ  سيادٍة بلح اررض، أو الت
اجر  اذا كلس في وقت توة  الوتاات المتحدة وادارة الرليس دونالد ترامب في تنفيذ "الخطوة التالية" 
بلح ئرير ازداار المشروا التهويد ، ببر إصدار مييٍد من المرارات ذات العبةة ال دوانية، 

اة بلح قبية الش ب الهادفة إلح انتها  الحموق ال وئنية الفلسطينية،  ا  ما تحملس من مخائر جد 
الفلسطيني الوئنية، لجهة السم كام  الملفات الرليسية لمبااا المفاوضات لعالح المشروا 
التهويد ، اليث تنمسم تلك المرارات إلح نوبين، منها ما يهد  إلح فرض وقال  بلح اررض لعالح 

باصمة  لل يان وضم المنعلية ارمرياية أتيرا ودمجها  السفارة، اتالتال ، كاتبترا   المدل 
وال م  بلح تعفية وكالة ارمم المتحدة لةوث الالجئين الفلسطينيين وتشةيلهم  أونروا( وانهاء 
قبيتهم، مرورا  خطواٍت بديدة تهد  إلح ت رية الوض  الوئني الفلسطيني وتحويلس أقرب إلح 

موق التاريخية لش ب اررض الفلسطينية، واجهاض ك  ماامن الموة لدى التعفية، وانتياا كام  الح
ر ، والسم كام  ملفات التفاوض لمعلحة اتالتال ، واترا   الحركة الوئنية ومشروبها التحر 
الطر  الفلسطيني الرسمي من "المولد  ال المص"، ومحاولة إنشاء ما اشبس "روا ط قرى" جديدة، 

اة لساان المنائر التي ستبمح تار  السيطرة اةسراليلية، واي أق    اثير تدير الشؤون المدنية والبلد
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مما تطط اتفاق أوسلو لج لها منائر الام ذاتي منيوبة السالء والسيادة واةرادة؛ تماما كما اخطط 
ارمريايون واةسراليليون وشركاؤام اةقليميون لتحمير أادا  "صفمة المرن"، الماضية في مراوةاٍت 

بلح الساة التعفوية للحموق التاريخية لش ب اررض والهوية الفلسطينية الموالدة، البالغ  وض ها
مليون فلسطيني، نعفهم تمريبا في الشتات. ومن  ين ال دد ال لي للفلسطينيين  12.7ساانها نحو 

مليون في  1.9مليون في البفة الةربية و 2.9ماليين فرد اميمون في فلسطين، منهم  4.8انا  
. 1948مليون في الجلي  والمثلث والنمب واي ارراضي التي االتلت بام  1.5اا ةية، والوالي قط

 ، وفر الجهاز المركي  لإلالعاء.2017وذلك التح ال ام 
 اتت مشالة النظام السياسي الفلسطيني اليوم أبمد كثيرا مما كانتس في  دااات اتنمسام، وستةدو أبمد 

م  آليات مواجهة مهام ال فاء الوئني، وانفعام أكثر  اثير، إذا استمرت الا  ات نفعا  في التحا 
ال   الوئني إزاء التوافر أو الوالدة بلح اللمة مركيية واالدة، تنظم بم  جمي  أ ناء الهوية الوئنية 
الفلسطينية في ك  ميادين المواجهة في الدات  الوئني  ا  أئيافس، وفي الخار  والشتات المريب 

مسم الجمي  بلح الجمي ، وينفع  الجمي  بن الجمي ، ولم يبر من صيةٍة وئنيٍة والب يد. اليث ين
جام ة، تلملم أئرا  المشروا الوئني،   د إترا  قوى الدات  ارو   الجلي  والمثلث والنمب( من 
الم ادلة، واترا  ةية أابا من م ادلة واموم إبادة الوالدة، وفرض بموبات بليها، واترا  المدل 

من الم ادلة نفسها، ت ريسا لفرداة اتخاذ المرار وأالاديتس، واةصرار بلح "قداسة" التنسير والبفة 
ارمني، واالترام منطر اليبالنية والشراكة م  اتالتال ، فيما الشتات  تعوصا المخيمات في لبنان( 

ممان ة اةرق في مستنم ات اقتتاٍ  مفت لٍة لعالح قوى إقليمية لها مشاري ها الخاصة، تد بي ال
والمماومة، وتيبم أنها أدرى  ش اب فلسطين وش بها أكثر من الفلسطينيين أنفسهم؛ وذلك  تشجيٍ  من 

قين من مناضلي اترتياق اريديولوجي ومجااداس.       المتشد 
في ضوء ك  اذا الواق  والوقال  المريرة، ا  سمطت صيةة منظمة التحرير الفلسطينية الواالدة 

ال يانية الفلسطينية، واي التي كان ينبةي أن ت ون صاالبة السلطة ومرج يتها والموالدة، قالدة 
ارسال، وليس ال اس؟ وا  سمطت السلطة ذاتها في وادة الفرداة وارالاداة السلطوية التي تحولت 
م  اليمن، وبف   التف  ك واتنمسام والتجييئات اتنمال ية، إلح شربيٍة تبخ مت م ها الاتٌت سلطويٌة 

يدة معا ة  متالزمة اتستبداد، أفرادا وتنظيمات؟ وقد أضاا الجمي  ك  ضوا ط وم ايير الشربية بد
المفترض أنها نتا  ال م  ال فاالي والنبالي لموى المشروا الوئني، وماونس ارسال، النظام 
السياسي الذ  لم ا ل ئويال، إلح أن جرى وأده بلح مذ ح المعالح الفئوية والفعاللية، تلك 
ر . وأتيرا إاماد نيران اتقتتا   ين أ ناء  المستمرة في تبهيت صور النظام والنبا  والمشروا التحر 
الش ب الفلسطيني في مخيمات لبنان، في نوٍا من انمياد الذوات السلطوية والفواب  التسلطية نحو 
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ر ، واو فرض ايمنتها الفئوية والفعاللية، التح ولو كان الثمن إجهاض المشروا الوئني ال تحر 
الهد  الذ  تس ح إلح تحميمس صفمة المرن، وأصحا ها المساامون والمشاركون فيها للتخلص من 
ر الوئني الباقية في بالمنا الم اصر من دون ال  أو تسوية بادلة،    انا  من  أ رز قبااا التحر 

 استشرل اليوم للتخلص منها، ويس ح إلح تعفيتها نهاليا.
 30/10/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ومقاطعة األغلبية "30"المركزي  .10

 أ.د. يوسف رزقة
قلنا في مما  سا ر قب   ب ة أاام إن ان ماد المجلس المركي للمنظمة او ان ماد فاقد الميمة، وقراراتس 
تفتمر إلح الشربية. أما أنس فاقد الميمة فألنس ت امث  إت نفسس، أو ق  إنس بلح اركثر امث  جيءا  من 

ة فتح. الين أقو  إنس امث  جيءا  من الركة فتح، فألن التيار اةصالالي في الركة فتح صرء الرك
  ان ان ماد المجلس  ائ ، وما اعدر بنس  ائ ، ودبا تنتخا ات باجلة.

المجلس  ال قيمة، وقراراتس  ال قيمة أابا ، رن الفعال  ال برى: المال، والجهاد، والش بية، 
، وكثير من المستملين امائ ون جلساتس، وقد ببر ببال في تطا س أمس بن والداممرائية، والمبادرة
 امت اضس من الةالبين.

م  ك  ما ذكرناه انفا  فإن ببال أبلن في تطا س أنس سيتخذ قرارات تطيرة ضد أمرياا  واسرالي ( 
والمال، وفي اذا اةئار زبمت المعادر ال برية أن الاومة نتنيااو لن تسمح ل بال  مط  

ل هرباء والماء بن ةية؟! في الين صرالت جمي  الفعال  أنها ترف  ال موبات التي فرضها ا
ببال بلح ةية، وترف  أ  بموبات جديدة، وشا ت في شربية المجلس المركي  وما اعدر 
بنس، وكان المؤتمر الش بي المن مد في ةية قد ئالب  رف  ال موبات بن ةية، والذر من تدابيات 

 ة بليها.فرض بموبات جديد
ببال في وض  ت احسد بليس اآلن رةم تهديداتس، فهو يبدو كنائح صخرة  مرنس فلم يوانها وأواح 
قرنس الوب ؟! ببال يهدد  أمرياا واسرالي (، ونحن م س إن كان صادقا  في تهديداتس، ول نس لن 

وأمرياا(،  اظهر  طوتتس انا،    سيظهراا ضد المال وةية، رنس أض ف من أن يتحدى  إسرالي 
 م  أنس يرجواما أن اعفحا بنس.

ببال احاو  أن اختبئ تلف المجلس المركي  في اذه المراللة وكان الحالة الداممرائية في 
المنظمة والسلطة في أالسن أالوالها، وت سواا ال افية؟! وكان أبباء المجلس أالرار امثلون اةرادة 
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ن في فل س، وت اخالفون لس رأاا  أو ئلبا ، وربما الش بية، في الين ام م ي نون من ببال، وام يدورو 
 ا يل   بهم الالة البحث بن السراب التي ينظر إليها رليسهم.

لماذا ال موبات؟! ولماذا التسريبات بن ال  المجلس التشري ي، الجهة الواليدة صاالبة الشربية 
 أمرياا واسرالي ( احتا  المال المانونية الم تبرة في النظام الفلسطيني المالم الالي ا ؟! إن من يهدد 

وةية إلح جانبس، ومن يهدد المال وةية ت احتا   أمرياا واسرالي ( إلح جانبس، رنهما سبمتاه في 
 ال يد لةية والمار  ها، واو في ذلك تب  لهما ت أكثر، مهللا ةالب بلح أمره.
 29/10/2018، الين أون فلسيين 

 
 ورطططة إسرائيل فططي غططزة .. .11

 مئيرشمريت 
أضيف إلح قالمة ال والر التي ت تنتهي في الطرير إلح التسوية التي تمن  الربا  في ةية، نهااة 

" أابا، واو التنظيم المدام الذ  اتتار منذ وقت ةير   يد زبيما  جديدا ، اةسالمي، "الجهاد ارسبوا
 واو معم م بلح أن اب  نفسس واةيرانيين بلح الخريطة.

مين ال ام الجديد للتنظيم، الذ  انتخب في أبماب الةيبوبة التي دت  فيها رمبان زياد النخالة، ار
 شلح، ليس وجها  جديدا ، ف مليا او وجس قدام جدا . 

، ومن تلفس الياة كاملة من ال فاء 1971باما ، دت  السجن اةسراليلي رو  مرة في ال ام  65ا ن 
 ال سار  ضد إسرالي .

الذراا ال سارية لز "الجهاد"، والتح ت ليم ال برية لببات استخبارات "اليب من إقامة "قوة المدل"، 
 هللا". 

لمد كان النخالة مرشح اةيرانيين للمنعب، وبعفتس اذه فانس لم يبِر لمنافسيس ال ثير من ارم : 
 –" تنظيم إيراني مثلما او تنظيم فلسطيني. ا يل النخالة بلح محور  يروت اةسالمي"الجهاد 
ادت  مرة  إذالحاالا من معالح الحرل الثور . إومن انا  تبدو مشاك  ساان ةية اق   دمشر
 إلح قالمة أادا  التعفية اةسراليلية، فهذه لن ت ون المرة ارولح. أترى 

م  نظرالس في  اقي المنظمات الفلسطينية،  ما فيها  أابااحرص النخالة بلح صيانة  ناء ئيبة 
ت استطيبون اتستماللية اليالدة التي اتخذاا لنفسس الين قرر إئالق "المال"، اليث بلح ما يبدو 

بشرات العواريخ نحو  لدات الةال ،  الذات الين  دأ ساان ةية استمت ون  اةنجاز المهم ارو  
تتعاتت التسوية: دتو  السوتر المطر  الذ  اسمح  اهرباء لثماني سابات في اليوم  دت من 
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ة التوقف انا وتخي  ال يل م  أرب  سابات كهرباء في اليوم الين ااون ك  أرب   اجدر  المناسب
 بم  محسوبا وانا  بالالت كبيرة ينبةي إئ امها كي نفهم بمر اليال في ةية(.

" احاو  تشويل مسابي اةسالميلم ا م  النخالة  ناء بلح رأاس الشخعي: فاتدباء  ان "الجهاد 
إسرالي  محاذاة للجدار في  إ ماء. فلإليرانيين معلحة في إبالميةليس أالبولة  إيرانيالتسوية  امر 

فيها  جوتت بنف بدامة الجدوى في المطاا،  دت  من توجيس  وارمنيةةية، واشةا  الميادة السياسية 
 في سورية.  اةيرانياتاتمام والطاقة للتموض  ال سار  

التسوية إلح تط النهااة كانت ض يفة، مسابي  ةاعا ئالما كانوا امدرون  ان فرص المعريين 
فمد سمحوا لها  ان ت ون. ول ن بندما  دأ شيء ما يتحر   ين إسرالي  و"المال"، استخدموا "الجهاد 

 اةسالمي".
 أن. صحيح ارتيرت الاجة رن ااون المرء ببمريا استراتيجيا كي امدر  ان اذا ليس الحدث 

المريبة المادمة ت  اراامالسوتر، ول ن في  إدتا مما    "المال" منحت مهلة لوقف البالونات، ربما
تفجر ذات مةيى: فا و مازن يرف  تخفيف الحدة، رةم ك  البةوت بليس  إماانيةتيا  انا  

 ويس ح إلح تمليص المييد من المييانية التي احولها إلح ةية. 
ون ةية في وض  قتا  م  قرارات كهذه اع ب جدا اتخاذاا بندما ت  إنامو  المنطر الفلسطيني 

"المال" من جهتها فمعممة بلح مواصلة مسيرات ال ودة، واتن دتلت إلح المنافسة  أماإسرالي . 
 م  "الجهاد" بلح من ااون صاالب كفاء أكبر. أابا

 إبطاءتبدو الورئة في ةية م مدة لدرجة ت امان اللها، ول ن بلح الحاومة والجيل واجب محاولة 
كنا نريد الس ي إلح التسوية، فيجب تسري   إذامن التدالر  من الجم ة إلح الجم ة. لها،  دت  أجوبة

 إضافياكان المعريون اجدون ص وبة في توفير الببابة، فيجب أن نجد وسيطا  واذاالسياقات. 
يورئنا في الرب،  خال   أنمازن من شانس  أ وكان التمدير او أن  واذاوقت ممان.  أقرباتر في 

، فان الميمة ان ارترى اس ة، فيجب أن نجد ئريما التفافيا بلح أ و مازن. ومن الجهة معالحنا الو 
شخص إلح الجدار تبين أن شيئا ما في الردا انا   ألف 15 نحو  أسبواإثر  أسبوبا"المال" تاتي 

" ثمنا  أدنح لي  السبت الطوي  من النار بلح موائني إسرالي . اةسالميت ينجح. لمد دف  "الجهاد 
 ت يوجد ما يدبونا إلح التف ير  انس لن احاو  اذا مرة أترى.

ن ون نمترب من اللحظة التي يرةب فيها اةيرانيون في جني مردود اتستثمار المالي  أناحتم  
 ال سارية لز "المال" و"الجهاد". في اذه اللحظة، المبادرة بندام. ارذرائوي  السنين الذ   ذلوه في 

 "يديعوت"
 30/10/2018، ام هللااأليام، ر 
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 تتجو  دات  مسجد الشيخ زايد في أ و بي يفجوزيرة الرياضة والثمافة اةسراليلية مير  ري

 29/10/2018القد  العربي، لندن، 
 


