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 حماس والجهاد تؤكدان استمرار العمل المشترك والتظاهرات .1

ماس مساء يوم الخميس على عمق العالقة بينهما وترسيخها، أكدت حركتا الجهاد اإلسالمي وح: غزة
 .ا  وعسكري ا  واستمرار التنسيق والعمل المشترك والتكامل في كل المستويات والميادين سياسي

وشددتا خالل لقاء جمع قيادات الحركتين بمكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بمدينة 
مقاومة وتفعيل غرفة العلميات المشتركة التي شّكلتها األجنحة العسكرية غزة على حماية خيار وبرنامج ال

وبينتا استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها المتوافق  لفصائل المقاومة وتطويرها.
 عليها في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار والحفاظ على شعبيتها وسلميتها.

لمصرية والقطرية واألمم المتحدة من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته وثمنتا الجهود ا
 بما يخدم مصلحة شعبنا. إنجاحهابكسر وإنهاء الحصار، والترحيب بهذه الجهود مع التأكيد على 

وأشادتا بمستوى ومدى التقارب والعمل المشترك بين الفصائل الفلسطينية الذي رسخته مسيرات العودة 
سر الحصار، وضرورة البناء على هذا المناخ الوحدوي بما يخدم األهداف والمصالح االستراتيجية وك

وأكدتا على ضرورة استعادة وحدة الشغب الفلسطيني وإنهاء االنقسام بما يحقق وحدة الموقف  لشعبنا.
تجاوب مع مبادرة الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يتطلب ال

م وتشكيل حكومة وحدة وطنية 2011الفصائل الوطنية وتطبيق االتفاقات الموقعة وخاصة اتفاق القاهرة 
 تقوم باإلعداد لالنتخابات العامة وعقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات مؤتمر بيروت.

قيام بأي خطوات من عن قطاع غزة وعدم ال ا  وجرى خالل اللقاء الدعوة إلى وقف كافة العقوبات فور 
شأنها زيادة معاناة شعبنا وزيادة الفرقة بين مكوناته األصلية، وبما ال يخدم سوى االحتالل ويهدد 

 النسيج المجتمعي والمشروع الوطني الفلسطيني.
كما حذرت القيادتان من مخاطر االندفاع نحو التطبيع وتسلل االحتالل اإلسرائيلي للمنطقة بما 

التطبيع كافة وتفعيل المقاطعة الرسمية والشعبية للعدو الصهيوني في كل يتطلب وقف أشكال 
وطالبتا بالتحرك على كل المستويات لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وما  المجاالت.
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التحركات الوطنية والشعبية إلفشال مخططات االحتالل وخاصة بيسمى "صفقة القرن"، مشيدتا 
 لخان األحمر.صمود شعبنا وأهلنا في ا

وتخلل اللقاء توقف القيادتان أمام تطورات األوضاع في مخيم المية ومية، واإلشادة بالجهود اللبنانية 
 .ا  والفلسطينية التي نجحت في احتواء االشتباكات الدامية التي جرت فيه مؤخر 

هنية كما جرى اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس األخ المجاهد إسماعيل 
 واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي األخ المجاهد زياد النخالة.

 2018 11 1، حماس حركةموقع ، و 2018 11 1، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الدولتين االتحاد األوروبي باالعتراف بالدولة الفلسطينية إلنقاذ حلّ  يطالبالحمد هللا  .2
يني رامي الحمد هللا، أمس، االتحاد األوروبي باالعتراف بالدولة طالب رئيس الوزراء الفلسط :وكاالتال

الدولتين". وثمن الحمد هللا، لدى لقائه في رام هللا قناصل وسفراء  الفلسطينية كخطوة عملية؛ إلنقاذ "حلّ 
وممثلييي دول االتحيياد األوروبييي، بحضييور ممثييل االتحيياد األوروبييي لييدى فلسييطين رالييف تييراف، الييدعم 

"تصويت البرلمييان األوروبييي مييؤخرا  يكمييا أشيياد بيي متواصييل لفلسييطين علييى المسييتويات كافيية.األوروبييي ال
ضييد مقتييرض خفييا المسيياعدات األوروبييية لقطيياع التعليييم فييي فلسييطين، إضييافة إلييى تبنييي البرلمييان فييي 

 مليون يورو". 22"األونروا" بقيمة يذات الوقت، قرارا  يدعو إلى تقديم مساعدة أوروبية إضافية ل
تعرض الحمييد هللا، نتييائج اجتميياع المجلييس المركييزي الفلسييطيني قبييل أيييام، إضييافة إلييى مييا تقييوم بييه واسيي

وأطلييع الحمييد هللا ممثلييي االتحيياد األوروبييي علييى "االنتهاكييات اإلسييرائيلية  الحكوميية تجيياه قطيياع غييزة.
كيان خخيره  المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتوسع االستيطاني في الضفة الغربيية والقيدس، اليذي

اإلعالن عن بناء خالف الوحدات االسيتيطانية فيي مسيتوطنة معيالي أدومييم، وبنياء وحيدات جدييدة فيي 
وطالييييب دول االتحيييياد األوروبييييي بييييدعم المشيييياريع فييييي المنيييياطق المسييييماة " "،  قلييييب مدينيييية الخليييييل".

 والضغط على "إسرائيل"؛ لتمكين الفلسطينيين من االستثمار في هذه المناطق.
 2018 11 2 ،ج، الشارقةالخلي

 
 الحكومة تطالب العالم بتحمل مسؤولياته إزاء إجراءات االحتالل التهجيرية في القدس والخليل .3

العييالمين العربييي واإلسييالمي والمجتمييع الييدولي بتحمييل مسييؤولياتهم  الفلسييطينيةطالبييت حكوميية  :رام هللا
 والخليل. القدسفي فلسطين، وخاصة في  إجراءات االحتالل التهجيرية واالقتالعية التي ينفذها إزاء

عين الشيروع فيي بنياء اسيتيطاني  اإلعيالنوقال المتحدث الرسمي باسم الحكومية يوسيف المحميود، إن 
جديد مكون من عشرات الوحدات االستيطانية فوق سوق الخضار في البلدة القديمة من مدينة الخليل 
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المدينة، التي تعاني من الحميالت االسيتيطانية  حجم التغول االحتاللي االستيطاني في هذه إلىيشير 
ات عليييى طرييييق اقيييتالع وتهجيييير أهلهيييا عمر إغراقهيييا بالمسيييتوطنين والمسيييت إليييىالرهيبييية، والتيييي تهيييدف 
وأكد أن مدن القدس، والخلييل، وبييت لحيم تتعيرض لغيزو االسيتيطان واالحيتالل  وأصحابها األصليين.

ميييين قبييييل المن مييييات  عيييياجال   الييييذي يتطلييييب تحركييييا  ومحيييياوالت التهجييييير والطمييييس والتغيييييير، األميييير 
والمؤسسييات والهيئييات الدولييية المختصيية وعلييى رأسييها "اليونسييكو"، التييي اعتبييرت مدينيية الخليييل مدينيية 
إرث عالمي، لوقف هذا العدوان، والعبي  الهسيتيري االحتالليي، اليذي يميس مواطنينيا وبالدنيا فلسيطين 

 ما يعتدي على القوانين، وعلى الشرعية الدولية. المحتلة، وإرثنا الحضاري العالمي، بقدر
 2018 11 1 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تندد بعمليات التهويد المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل "الفلسطينية الخارجية" .4

لعبيارات عمليييات دانيت وزارة الخارجيية الفلسييطينية بأشيد ا: وكياالتوال إبييراهيم،كاميل  -القيدس المحتلية 
التهوييييد االسيييتعماري واالسيييتيطاني المتواصيييلة للبليييدة القديمييية فيييي الخلييييل بميييا فيهيييا الحيييرم اإلبراهيميييي 

ليبرمان بشأن تسريع أعمال البناء االسيتيطاني وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور الشريف، وما أدلى به 
ليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين مس إن "اأوقالت الوزارة في بيان صادر عنها  .هاوتعميقه في

نتانييياهو يسييابق الييزمن لتنفيييذ مخططاتييه االسييتعمارية التوسييعية فييي أرض دوليية فلسييطين"، م عتبييرة  أن 
االنحياز األمريكي لالحتالل واالستيطان ي شكل "شباك فرص" و"غطاء" لرسم خارطة مصالح إسيرائيل 

وطالبييت الييوزارة المجتمييع اليييدولي  ا فيهييا القييدس الشيييرقية.االسييتعمارية فييي الضييفة الغربييية المحتلييية بميي
 للتحرك الجاد إلجبار إسرائيل على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 2018 11 2 ،الرأي، عّمان
 

 االحتالل يعتقل محافظ القدس ومرافقه ومواطنين آخرين ويغلق نادي سلوان الرياضي .5
، محييافا القييدس عييدنان 1/11/2018 الل اإلسييرائيلي، مسيياء يييوم الخميييساعتقلييت قييوات االحييت :القييدس

غي  ومرافقه مهند شيلهب، وميواطنين خخيرين، بعيد االعتيداء علييهم بالضيرب خيالل قميع نيدوة حواريية 
 ن متها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس المحتلة.

، تحييت ذريعيية منييع أي نشيييا  أرداناد الييداخلي جلعيي األميينوجيياء قمييع النييدوة بقييرار ممييا يسييمى وزيييير 
وأفييادت  للسييلطة الوطنييية الفلسييطينية فييي القييدس بييزعم الحفيياظ علييى "سيييادة" االحييتالل علييى المدينيية.

مصادر محلية بأن قوات االحتالل أخرجت كل من فيي النيادي، وأغلقتيه، واقتيادت المحيافا ومين معيه 
 ذين تواجدوا في المنطقة تباليغ لمراجعتها.في سيارات شرطة االحتالل، وسلمت العديد من الشبان ال

 2018 11 1 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لقاء فلسطيني مع قناصل الدول العاملة في القدس والقاصد الرسولي .6
رام هللا، لقيياء مييع  فييي، 1/11/2018 ، يييوم الخميييسالفلسييطينية عقييد فييي مقيير من ميية التحرييير :رام هللا

عيياملين لبريطانيييا، وفرنسييا، وإيطاليييا، وإسييبانيا، والسييويد، وبلجيكييا، واليونييان، وتركيييا إضييافة القناصييل ال
وحضييير اللقييياء عييين الجانيييب الفلسيييطيني كيييل مييين: أميييين سييير اللجنييية التنفيذيييية  القاصيييد الرسيييولي. إليييى

بييو وعضييو اللجنيية التنفيذييية، رئيييس دائييرة العالقييات الدولييية زييياد أ لمن ميية التحرييير صييائب عريقييات،
عمييرو، ورئيييس دائييرة شييؤون القييدس عيييدنان الحسيييني، ووزييير الخارجييية والمغتييربين رييياض الميييالكي، 

 وعدنان غي  محافا القدس.
ومين ثيم إلغياء  "إسرائيلي"وأكد الجانب الفلسطيني أن قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة ل

دمجها في السيفارة، واإلعيالن عين فيتح قسيم و  1844القنصلية األمريكية التي أنشئت في فلسطين عام 
 فيها للشؤون الفلسطينية، يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

 2018 11 1 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في أوقات الطوارئ  الجهوزيةمناورة بغزة الختبار  .7
، منيياورة تدريبييية 1/11/2018 غييزة، يييوم الخميييسأجييرى المكتييب اإلعالمييي الحكييومي فييي قطيياع  :غييزة

 لبعا األجهزة الحكومية، ت حاكي أوضاع الطوارئ واألزمات، التي قد يتعرض لها القطاع.
وقييال محمييود الفييرا، رئيييس قسييم العالقييات العاميية فييي المكتييب اإلعالمييي إن الييوزارات المختصيية ذات 

وأوضيح الفيرا،  االجتماعيية، شياركت فيي المنياورة. الشأن كالداخليية والتربيية والتعلييم والصيحة والشيؤون 
أن المناورة تهدف إلى معرفة "مدى جاهزية واستعداد تلك الوزارات في حال حدوث أي حدث مفاجئ، 

وأشار إلى أن المناورة تشمل عدة قطاعات وتتعرض لسييناريوهات  كحدوث هجوم عسكري إسرائيلي".
 الي القطاع.مختلفة، منها فتح مركز إيواء في مدرسة شم

 2018 11 1 ،فلسطين أون الين
 

 نتائج التقصي بملف الصيد بحوض ميناء غزة األسبوع المقبل .8
كشف النائب في المجلس التشريعي يحيى العبادسة عن أن اللجنة المكلفة مين المجليس : صفا –غزة 

قييائق بمتابعيية ملييف الصيييد فييي حييوض مينيياء غييزة، انتهييت ميين اإلجييراءات التييي وضييعتها لتقصييي الح
 حوله، وأنها أنجزت الصيغة النهائية للتقرير، الذي سيتم عرضه األسبوع المقبل على المجلس.

 2018 11 1 ،فلسطين أون الين
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 وفد من حماس يتفقد مخيم "المية ومية" في لبنان .9
زار وفد من حركة حماس، يوم الخميس، مخيم المية ومية في لبنان؛ استكماال لمساعي : بيروت

وضم الوفد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس بمنطقة  ثبيت وقف إطالق النار.التهدئة وت
الخار  رأفت مرة، ونائب رئيس المجلس السياسي في لبنان أبو خالد جهاد، رفقة المسؤول السياسي 

 للحركة في المخيم رفيق عبد هللا.
خيم الذين نزحوا بفعل وشدد وفد حماس على ضرورة تثبيت وقف إطالق النار وعودة أبناء الم

ودعا الوفد  العنف، وإزالة جميع الم اهر المسلحة والحواجز والسواتر وإنهاء الحالة العسكرية.
وأكدت  ونروا إلى القيام بواجباتها وتوفير الرعاية الصحية وفتح المدارس وتوفير خدمات الن افة.األ

ف، وأشادت بجهود جميع القوى اللبنانية قيادة الحركة ضرورة العمل الفلسطيني المشترك لتطويق العن
وأثناء لقائه مع األهالي، بع  وفد حركة حماس برسالة طمأنة إلى الجوار  الداعمة لوقف النار.

واألشقاء اللبنانيين، أن مشاريع التهجير انتهت، وأن الحركة تعمل للمحاف ة على األمن الفلسطيني 
 اللبناني المشترك.

 2018 11 1، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 عرضي شمال القطاع بانفجار" قسامياستشهاد " .11
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباض يوم الخميس، عن استشهاد المجاهد في صفوف كتائب : غزة

وأفادت مصادر محلية  عاما(، في حادث عرضي شمال قطاع غزة. 39القسام داوود رزق عيد جنيد )
  لي وقع داخل موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع.أن الشهيد ارتقى نتيجة انفجار داخ

من جهتها زفت كتائب القسام الشهيد داوود جنيد، وقالت إنه استشهد إثر انفجار عرضي أثناء رباطه 
 على ثغور مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 2018 11 1، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العودة ثابت باطل وحقّ  بلفورحماس:  .11
قال مكتب شؤون الالجئين بحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان إنَّ وعد بلفور وعٌد : غزة

جائر وباطل ومرفوض وهو "وعد من ال يملك لمن ال يستحق" تتحّمل مسؤوليته بريطانيا والدول التي 
وأكد  ساندت إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتسّببت في نكبة الشعب الفلسطيني.

المكتب في بيان صحفي أن "أحدا ال يملك أن يتنازل عن حّق عودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي 
هّجروا منها، فهو حقٌّ ثابت ومقّدس، وال تفريط فيه وال مساومة عليه، ولن تقبل جماهير شعبنا 



 
 
 
 

 

 9 ص             4778 العدد:             11/2/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

مة كافة هو وشدد على أن "الّتمسك بأشكال المقاو  بحلول جزئية كالتوطين والوطن البديل وغيرها".
الخيار االستراتيجي الوحيد القادر على ردع االحتالل واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير األرض 

ودعا إلى حماية الالجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم  واألقصى والمقدسات وتحرير األسرى".
 كافة، وتأمين الحياة الكريمة لهم، وتجنيبهم الصراعات الدائرة.

 2018 11 1، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 ووعد ترامب لن يسقطا حقنا التاريخي والطبيعي في فلسطين وعاصمتها القدس بلفورفتح: وعد  .11
جددت حركة فتح اعتبارها وعد بلفور جناية تاريخية وجريمة اغتيال في وضح النهار للحقوق : رام هللا

العتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات للشعب الفلسطيني، وطالبت بريطانيا با واإلنسانيةالسياسية 
 سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، كبادرة اعتذار عملية عن الجريمة التي ارتكبتها قبل قرن من اآلن.

فتح في بيانها: "يدرك العالم معنا أن وعد بلفور كان بمثابة اغتيال للشخصية الوطنية  وأضافت
مسوغ قانوني وفق القانون الدولي، واعتبرناه وما زلنا  أيالفلسطينية في وضح النهار، وال يرتكز على 

ونشوء قضية  اإلنسانيةنعتبره أساسا للصراع في فلسطين، وابتداء مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني 
وأكدت فتح قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات واالستمرار بالنضال لمقاومة  الالجئين".

ني تحت مسمى صفقة العصر التي يحاول خاللها الرئيس األميركي مشاريع تمرير وعد بلفور الثا
دونالد ترامب استكمال مشروع وعد بلفور البريطاني عبر اعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل 

 االحتالل. أمد وإدامةقضية الالجئين الفلسطينيين، وتأييده الالمحدود لالستعمار االستيطاني  وإسقا 
 2018 11 1، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 حاول تجديد االتصاالت بعباس عبر رئيس الشاباكينتنياهو  .11

أوردت "شركة األخبار" اإلسرائيلية )القناة الثانية سابقا (، مساء يوم الخميس، نبأ مفاده بأن الرئيس 
ياهو، إلعادة من رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتن الفلسطيني، محمود عباس، رفا عروضا  

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أرسل رئيس جهاز األمن اإلسرائيلي  فتح قنوات التواصل بين الطرفين.
العام "الشاباك"، نداف أرغمان، لالجتماع بعباس عدة مرات، خالل األشهر القليلة الماضية، إلقناعه 

 يني رفا العروض اإلسرائيلية.بالعمل على تهدئة األوضاع، وإعادة التواصل، لكن الرئيس الفلسط
ومن بين عروض نتنياهو، وفقا  للقناة، إقامة سلسلة مشاريع اقتصادية كبيرة، عبر أرغمان نفسه، 

 بينها منطقة صناعية مشتركة، واستثمار الغاز الطبيعي في مياه غزة.



 
 
 
 

 

 10 ص             4778 العدد:             11/2/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

قتصادي وعرض أرغمان على أبو مازن إقامة منطقة صناعية مشتركة ومشاريع لي"تحسين الوضع اال
الفلسطيني"، وذلك في محاولة لي"تهدئة األوضاع" بناء على توصيات وتحذيرات رئيس أركان الجيش 

 اإلسرائيلي، غادي خيزنكوت.
وأضافت القناة أن نتنياهو سعى، من خالل رئيس الشاباك، إلى إقناع مسؤولين فلسطينيين، في 

 أية نتائج".اجتماعات منفصلة، بأن سياسة مقاطعة تل أبيب "لن تأتي ب
 2018 11 1، 48عرب 

 
 "إسرائيل"نتنياهو يتهم االتحاد األوروبي بالنفاق ومعاداة  .11

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه يسعى لتعزيز عالقات إسرائيل مع 
 ضد إسرائيل.الدول الغربية لكي يغير التعامل المنافق والمعادي الذي ينتهجه االتحاد األوروبي 

 جاءت تصريحات نتنياهو خالل مغادرته إسرائيل، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة "فارنا" البلغارية.
وتابع: "أغادر اآلن للمشاركة في قمة دولية حي  سألتقي بأصدقائي رؤساء وزراء كل من بلغاريا 

ب بل هي تساهم أيضا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي، هذه ليست عالقات ودية شخصية فحس
في تعزيز عالقاتنا مع كل دولة ودولة بشكل فردي ومع كتلة من الدول التي أريد أن أدفع سياستي 

 قدما معها، وأن أغير التعامل المنافق والمعادي معنا الذي ينتهجه االتحاد األوروبي".
الهدف والسعي إليه وأضاف نتنياهو: "هذه عملية قد تكون مطولة، ولكنني أؤمن بأنه يجب تحديد 

بشكل ممنهج، وأؤمن بأننا سنحقق هذا الهدف مع مرور الزمن، هذا مهم بالنسبة لدولة إسرائيل التي 
 مكانتها على الساحة الدولية تتعزز باستمرار".

 2018 11 1األيام، رام هللا، 
 

 الكنيست حول "السيطرة االستراتيجية" للسلطة على الضفة واألغوار أمامتقرير  .11
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، يوم الخميس، أن "حركة رجافيم" اليمينية : ترجمة خاصة -هللا  رام

ستطرض على الكنيست تقريرا أعدته حول قيام السلطة بمحاولة السيطرة استراتيجيا على الضفة الغربية 
مة لدعم النشا  وبحسب الصحيفة، فإن التقرير ي هر اعتماد السلطة على خطة من  وغورد األردن.

 الزراعي المكثف في المنطقة ) ( من أجل فرض الحقائق التي ستحدد المناطق على أنها فلسطينية.
ووفقا للتقرير، فإن السلطة تنفذ نشاطات منها شق طرق وبناء مئات الكيلومترات من الطرق الزراعية 

األردن وغوش عتصيون بما في ذلك غور  االستراتيجيةلتمكين الوصول إلى األرض في المناطق 
وأريئيل وجبل الخليل وشرق مناطق رام هللا، إلى جانب االستيالء على مصادر المياه بما في ذلك 
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الينابيع بالقرب من المستوطنات وحفر شبكات من خبار المياه في المناطق الصحراوية وبناء أحواض 
 مياه وبناء خزانات المياه.الصرف وتحويل مجاري المياه ونشر مئات الكيلومترات من أنابيب ال

وبحسب التقرير، فإن السلطة تتعمد من خالل "االستيالء على األراضي للنشاطات الزراعية، اختيار 
 النقا  ذات األهمية السياسية واألمنية بشكل متعمد".

ية وقالت المن مة في تقريرها إنه في حال لم تعد الحكومة اإلسرائيلية إلى رشدها فإن الخطة الفلسطين
 ستحدث تغيرات ال يمكن إصالحها.

 2018 11 1القدس، القدس، 
 

 من االقتراب من السياج قطاع غزة يحذر سكان اإلسرائيليالجيش  .11
أمس الخميس، سكان قطاع غزة، من االقتراب من منطقة الجيش اإلسرائيلي، رام هللا: حذر  ،لندن

أفيخاي أدرعي، ]الجمعة[، وقال  اليومالسيا  األمني على الحدود، وذلك قبل الم اهرات المتوقعة 
المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، في رسالة وجهها لسكان القطاع، عبر صفحاته على مواقع 

منطقة السيا  األمني في قطاع غزة يجب أن تكون خالية من العنف "التواصل االجتماعي: 
الحدودية، ونحن مصممون تهدف إلى الحفاظ على المنطقة ". وأضاف أن هذه المنطقة "واإلرهاب

 ."على الحفاظ عليها ومنع الدخول إليها
  2018 11 2الشرق األوسط، لندن، 

 

 وافقت على طلب قطر إدخال أموال لغزة "إسرائيل"شاكيد:  .11
قالت اإلذاعة اإلسرائيلية، مساء يوم الخميس إن وزيرة القضاء اإلسرائيلية إيليت شاكيد غردت على 

يتر"، قائلة إن إسرائيل توافق على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، صفحتها الرسمية عبر "تو 
 وكذلك األموال القطرية بهدف تحسين األحوال االجتماعية واالقتصادية لألهالي الفلسطينيين في غزة.
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، مساء يوم الخميس، أن إسرائيل لم تعارض الطلب القطري الخاص بنقل 

 األموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه ال توجد حاجة لتصعيب األمور في غزة.الموارد و 
 2018 11 1األيام، رام هللا، 

 

 بقطر لإلفراج عن رفاته "إسرائيل"عائلة جندي إسرائيلي تطالب بـاستغالل عالقة  .11
"حماس"  قالت هيئة الب  اإلسرائيلي إن عائلة الجندي اإلسرائيلي هادار غولدين، الذي تحتجز حركة

رفاته في قطاع غزة، طالبت الوزراء اإلسرائيليين بعدم الموافقة على أي تهدئة أو تسوية ال تشمل 
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ودعت عائلة غولدين، المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون  صفقة تبادل مع "حماس".
تبادل مع  السياسية واألمنية إلى عدم الموافقة على أي اتفاق لوقف إطالق النار ال يشمل صفقة

وأضافت العائلة في رسالة بعثت بها إلى الوزراء أنها "تشعر باإلحبا " بسبب عدم  "حماس".
 استغالل إسرائيل لقطر إلعادة األسرى.

وكان عضو المجلس، موشيه كحلون، قد أوضح أمس، أن إعادة جميع األسرى اإلسرائيليين شر  
 أساسي للتوصل إلى تسوية أو تهدئة.

 2018 11 1، األيام، رام هللا

 

 سيدة فلسطينية بأوامر من الشاباك: جريمة جنسية بحقّ  .19
كشف، مؤخرا، عن جريمة جنسية كانت ضحيتها سيدة فلسطينية، نفذت بتعليمات من جهاز األمن 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة، فإن  سنوات. 3العام اإلسرائيلي )الشاباك( قبل 
أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة مسؤولين في الشاباك 

وعلم أن الحادثة وقعت خالل اعتقال السيدة  فلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
 الفلسطينية، قبل ثالث سنوات، بشبهة "تقديم المساعدة لإلرهاب".

روفة حتى اليوم، يجري التحقيق فيها من قبل "وحدة وجاء في التقرير أن الجريمة، التي لم تكن مع
يشار في هذا السياق أن هذه  مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك"، والتي تخضع لوزارة القضاء.

 الوحدة كانت قد أغلقت أكثر من ألف شكوى من قبل دون أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق جنائي.
ه إن التحقيق في هذه القضية، والتي يشرف عليها ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قول

 طاقم خاص من وزارة القضاء، قد انتهى، وجرى نقل نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
 2018 11 1، 48عرب 

 

 "إلبيت" اإلسرائيلية تنفذ مهمات دفاعية بحرية في دول أوروبية .11
خميس، أنها فازت بمناقصة تقضي بأن تنفذ أعلنت شركة "أن مة إلبيت" األمنية اإلسرائيلية اليوم، ال

 "، مهمات دفاعية بحرية في أوروبا.900طائرات مسيرة من صنعها، من طراز "هرمس 
لصحيفة "غلوبس" االقتصادية عن بيان أصدرته الشركة األمنية اإلسرائيلية،  اإللكترونيونقل الموقع 

ار في دوريات بحرية لصالح دول أنها فازت بعقد، تزود بموجبه خدمة تسيير طائرات بدون طي
 أعضاء في االتحاد األوروبي.
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للعقد، فإن هذه الخدمة توفرها "إلبيت"، كمقاول ثانوي لمصلحة الفائزة في هذا البرنامج، وهي شركة 
CEiiA .البرتغالية، لمصلحة الوكالة األوروبية للدفاع البحري 

، ومدته سنتان، وبعد ذلك يكون باإلمكان مليون دوالر 68ويبلغ حجم العقد الذي أبرمته "إلبيت" 
" بأجهزة خاصة 900ويقضي العقد بأن تزود "إلبيت" طائرات "هرمس  تمديده لمدة سنتين أخريين.

تمكنها من تنفيذ عمليات مراقبة لمسافات طويلة على طول السواحل ومناطق في قلب البحر. 
بصرية وأجهزة  –ية ووسائل الكترو وستحمل الطائرات المسيرة خالل هذه المهمات رادارات بحر 

اتصاالت بواسطة القمر االصطناعي وغير ذلك. ومن شأن هذه األجهزة أن تمكن الطائرات المسيرة 
 من رصد أنشطة مشبوهة في المجال البحري.

" خالل السنوات الماضية، بينها سويسرا، 900وذكرت الصحيفة أن عدة دول اشترت طائرات "هرمس 
مليون دوالر. كذلك اشترى سالض الجو اإلسرائيلي طائرات كهذه،  200فقة قرابة حي  بلغ حجم الص

 وأطلق على هذه الطائرات اسم "كوكب".
 2018 11 1، 48عرب 

 

 محقق إسرائيلي يستعيد طرق تعذيب مصطفى ديراني .11
د تور  ينفي "الكابتن جور "، محقق سابق في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، أن يكون ق الناصرة:

بتنكيل جنسي مع األسير السابق لحزب هللا مصطفى ديراني، ويكشف كيف تم ترهيبه بمحاكاة عملية إعدام 
 أسير. كما كشف عما روى له ديراني حول موقع المالض الجوي المفقود منذ ثالثة عقود ونيف رون أراد.

"الكابتن جور " من وحدة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يكشف  ]اليوم[ في حدي  واسع ينشر الجمعة
" عن هويته الحقيقية، دورون زهافي، المختص بالتحقيق مع أسرى 504االستخبارات العسكرية "

، حي  تمت فيها مداهمة مواقع 1988أيار  ومختطفين. ويقول إنه في تلك الليلة، الثاني من مايو/
اعتقال حسن عنقوني من عناصر  لحزب هللا في بلدة ميدون وتمكن الكوماندوز اإلسرائيلي المهاجم من

حزب هللا، الذي كشف عن معلومات تكتيكية هامة عن انتشار قوات حزب هللا، لكنه لم يكشف أن رود 
 أراد كان محتجزا على بعد كيلومتر واحد فقط داخل ملجأ لدى عائلة شكر في بلدة النبي شيت.

 2018 11 1القدس العربي، لندن، 

 

 ض بعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليلتدرس إنهاء تفوي "إسرائيل" .11
القدس: وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بدراسة طلب تقدمت به تسيبي 
حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية إلنهاء تفويا بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل بالضفة 
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سرائيل هيوم" المقربة من حزب الليكود الحاكم أن واعتبرت صحيفة "ي الغربية، حسب إعالم عبري.
طلب حوتوبيلي، الذي وجهته لنتنياهو عبر رسالة، أمس، وكشفت عنها الصحيفة اليوم، مرحلة 

 جديدة ضمن مساع سابقة لألخيرة إلنهاء التفويا الدولي للبعثة المتمركزة في مدينة الخليل.
 2018 11 1القدس العربي، لندن، 

 

 1,150وارتفاع حاالت اإلصابة إلى  "إسرائيل"حصبة في وفاة طفل بال .11
يبلغ من العمر عاما ونصف العام جراء اصابته بمرض الحصبة اليوم  إسرائيليتوفي رضيع  :رام هللا

مستشفيات القدس، وسط ارتفاع عدد حاالت االصابة بالمرض في إسرائيل إلى  أحدالخميس، في 
اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني بانه تردد، أنه لم يتم  وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" .1,150

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة االسرائيلية االسبوع الماضي  تطعيم الطفل ضد هذا المرض.
"نشتبه في أن سبب التفشي الحالي هو وصول حاالت مصابة بالمرض من خار  إسرائيل، وانتقال 

 على تطعيم من الحصبة". العدوى بعد ذلك إلى أشخاص لم يحصلوا
 2018 11 1القدس، القدس، 

 
 مسيرات مستمرة.. وتوافق على وقف "البالونات والكوشوك"ال :العودة اتمسير لالهيئة الوطنية العليا  .11

تواصل مسيرات العودة للجمعة الثانية والثالثين على التوالي فعاليتها في قطاع : أحمد صقر -غزة 
ط الوعد المشؤوم"، بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي يصادف غزة، تحت عنوان "شعبنا سيسق

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، في بيان لها وصل إلى  اليوم.
" نسخة عنه، إن على "بريطانيا التراجع واالعتذار عن هذه الجريمة وتعويا شعبنا، دون أي 21"عربي

وأوضحت الهيئة، أن مسيرات العودة التي تصدت بي"الدم"  العودة إلى أرضنا وديارنا". مساس بحقنا في
عاما،  13لنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة، وأعلنت رفضها لحصار قطاع غزة المستمر منذ نحو 

 تمكنت أخيرا من دفع "العدو للتراجع عن بعا إجراءاته والسماض ببعا التسهيالت".
هيئة بشدة "مسار التطبيع وفتح العواصم العربية أمام العدو تحت أي عنوان كان رياضيا واستنكرت ال

أو ثقافيا"، مؤكدة "استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية واستكمال معركة إزالة 
 حواجز االحتالل، وكنسه ومستوطنيه من شوارع الضفة".

الفلسطيني للمشاركة في فعاليات اليوم، عقب صالة العصر ودعت الهيئة الوطنية، جماهير الشعب 
في جميع مخيمات العودة المقامة بالقرب من السيا  الفاصل شرقي قطاع غزة، لتأكيد استمرار 

 مسيرات العودة.
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 وقف الطائرات
وحول تطورات مسيرات العودة، أكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، القيادي في الجبهة 

اطية لتحرير فلسطين، طالل أبو ظريفة، أن "مسيرات العودة قائمة بحشد جماهيري واسع، الديمقر 
 تجديدا لشعار إسقا  شعبنا لوعد بلفور، وهي الجريمة التي اقترفتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني".

  هذا "، أن "المسيرات اليوم ستكون حاشدة، لتؤكد أننا متمسكون بإسقا21وأوضح في حديثه لي"عربي
الوعد"، الفتا إلى أن "هناك توافقا على تخفيف ووقف استخدام بعا األدوات التي كنا نستخدمها في 

 فعاليات مسيرات العودة في الجمع الماضية، إلى أبعد الحدود".
ولفت أبو ظريفة إلى أن "هذا الموقف، جاء لنعطي مساحة للجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع بعا 

تضع موضع التطبيق المقترحات التي من شأنها أن تفضي إلى تثبيت حالة الهدوء، األطراف، كي 
وصوال إلى وقف إطالق النار، مقابل تخفيف جدي للحصار المفروض على قطاع غزة"، مؤكدا أن 

 ".194مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار، وصوال لتمكين شعبنا من العودة وفق القرار 
"، حول حقيقة قرار "وقف" استخدام البالونات والطائرات الحارقة وإشعال 21وردا على سؤال "عربي

عجالت الكوشوك، أكد عضو الهيئة الوطنية ذلك، قائال: "هذه خطوات تكتيكته، وهذه األدوات هي 
وسيلة وليست هدفا، وهدفنا هو كسر الحصار، ومن ثم إذا شرعنا بخطوة تخفيف الحصار سنصل 

 الحقا لكسره"
م نتائج الحراك السياسي الذي يقوده الوفد األمني المصري الموجود حاليا في القطاع، نفى وحول أه

أبو ظريفة، وجود أي "حدي  عن التهدئة، ألنها مرتبطة بإنجاز المصالحة الفلسطينية"، مؤكدا أن 
 "هناك وعودا جدية والتزامات شفوية بتخفيف الحصار من األطراف كافة.

 2018 11 2، "21موقع "عربي 
 

 ليبرمان: عمارة استيطانية جديدة وسط الخليل .11

قال وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه سيطرض أمام الحكومة خطة جديدة 
لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تضم وحدات 

وقال ليبرمان في تغريدته "إننا نواصل بزخم تطوير  قع "تويتر".سكنية، وذلك في تغريدة له على مو 
وأضاف أنه "بعد المصادقة  عاما". 20الحي االستيطاني في الخليل"، وتابع أن ذلك "لم يحدث منذ 
وحدة استيطانية تتضمن بيوتا جديدة  31رمز بلدي للحي االستيطاني في الخليل، وصادقنا على بناء 

وتابع ليبرمان "سنواصل تعزيز البناء االستيطاني بالخليل وسنقدم  طفال".وحدائق عامة وروضات أ
 مخططا  لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب الخليل".
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ومن المخطط أن يقوم االحتالل ببناء الوحدات االستيطانية الجديدة، لم تحدد عددها، فوق محال 
وبحسب  لكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".سوق الجملة في بلدة الخليل القديمة، وفقا  للموقع اإل

 الموقع فإن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، صادق على عملية البناء.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن بناء الوحدات االستيطانية الجديدة سيتم "تنفيذه في موقع قاعدة عسكرية 

 ع يأتي في إطار "تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل".إسرائيلية سابقة"، ولفتت إلى أن المشرو 
، علما بأن 1997وسيقام المشروع االستيطاني في منطقة شارع الشهداء التي قسمت لجزئيين بالعام 

االحتالل يسيطر على البلدة القديمة ومنطقة الحرم اإلبراهيمي، فيما القسم اآلخر يتبع لسيطرة السلطة 
 الفلسطينية.

 2018 11 1، ٤٨عرب 
 

 خطة إسرائيلية جديدة تدعي تحسين ظروف العمال الفلسطينيين .11
يطرض االحتالل اإلسرائيلي بين حين وخخر خططا يزعم أن من شأنها تسهيل دخول العمال 
الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى "الخط األخضر" من أجل العمل وكسب الرزق، لكن هذه الخطط 

ل الفلسطينيين، خاصة لدى عبورهم من الحواجز أو عندما ينتهي العمل لم تخفف من معاناة العما
 في ورشة ما يؤدي إلى فقدان العمال مصدر رزقهم.

، مساء اليوم الخميس، أن سلطات االحتالل تطرض خطة اإللكترونيوذكر موقع صحيفة "غلوبس" 
. ويبدو أن ما دفع إلى وضع هذه جديدة اآلن، بادرت إليها "اإلدارة المدنية" التابعة للجيش اإلسرائيلي

الخطة هي الضائقة االقتصادية في الضفة الغربية والتخوف من تطور حالة غليان بين الفلسطينيين 
 جراء الوضع االقتصادي، إلى جانب استفادة االقتصاد اإلسرائيلي من العمال الفلسطينيين.

ي يحملون تصاريح عمل، إضافة إلى ألف عامل فلسطين 80يشار إلى أنه يدخل إسرائيل يوميا قرابة 
فلسطيني للعمل من دون أن  ألف 30ألفا يعملون في المستوطنات. كما يدخل إلى إسرائيل نحو  32

ألف تاجر فلسطيني يحملون تصاريح  25تكون بحوزتهم تصاريح عمل. وبحسب الصحيفة، فإن 
 دخول إلى إسرائيل.

جنيها من العمل الفلسطينيين، إن كان ذلك بسبب أجرهم وبالنسبة إلسرائيل، فإن ثمة فائدة اقتصادية ت
المتدني قياسا باإلسرائيليين، أو فروع العمل التي يعملون فيها ويرفا اإلسرائيليون العمل فيها، كما 
أنه بإمكان أرباب العمل اإلسرائيليين جلب العمال الفلسطينيين للعمل لديهم بشكل أسرع وأسهل من 

ن الصين وتركيا وأوروبا الشرقية. وتعتبر إسرائيل أيضا أن تشغيل عمال جلب العمال األجانب، م
 فلسطينيين من شأنه أن يمنع اشتداد الضائقة في الضفة، وبالتالي يمنع ذلك توترا أمنيا.
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من ميزانية السلطة  %11وبحسب الصحيفة، فإن الدخل السنوي للعمال الفلسطينيين يشكل 
رائيل العمال الفلسطينيين كورقة ضغط على السلطة ومنعها من الفلسطينية السنوية. وتستخدم إس

االنسحاب من اتفاقيات اقتصادية على خلفية االنتهاكات اإلسرائيلية لكافة االتفاقيات مع السلطة. 
 "التعلق االقتصادي بإسرائيل هو أحد األسلحة األهم بأيدي إسرائيل ضد السلطة".

حتالل بتسهيل عبور العمال الفلسطينيين عبر الحواجز وتقضي الخطة الجديدة التي يطرحها اال
لكترونية تسرع هذا العبور. كذلك تقضي الخطة بإقامة مخزون إاإلسرائيلية، من خالل وضع أجهزة 

أسماء عمال فلسطينيين، وفقا لحرفتهم، وتبقى تفاصيلهم متوفرة فيه حتى بعد انتهاء العمل في 
ليوم هو انتهاء صالحية تصريح العمل والدخول إلسرائيل فور الورشة داخل إسرائيل، بينما الوضع ا

 انتهاء العمل في الورشة.
 2018 11 1، 48عرب 

 
 الماضيأكتوبر  ول األ تشرين خالل  فلسطينيًا بالضفة والقدس وغزة 34االحتالل يقتل  :تقرير .11

فلسطينيا   34 وثق مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني استشهاد: القدس المحتلة
أكتوبر المنصرم ليرتفع عدد الشهداء منذ إعالن ترامب القدس "عاصمة  ول/األخالل شهر تشرين 

الذي أعده المركز ونشره،  اإلحصائيوقال التقرير  شهيدا . 316لالحتالل" في ديسمبر الماضي، إلى 
، إن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة ارتفع عددهم حتى نهاية شهر سبتمبر إلى يوم الخميس

 شهداء، بينهم صحفيْين، وثالثة من عناصر الطواقم الطبية. 204
شهيدا  ارتقوا خالل  21فلسطينيا ، بينهم  34وبحسب التقرير فقد شهد الشهر الماضي، استشهاد 

أطفال، واثنين من رجال المقاومة خالل  8ة، بينهم مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غز 
اإلعداد والتجهيز، وشهيد خالل قصف لالحتالل على القطاع، وأسير، وسيدة خالل اعتداء 

 المستوطنين في سلفيت.
 2018 11 1، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 رموك"في "الي المناطق األقل تضرراً  إلىلعودة متدرجة  إيجابيةدمشق: مؤشرات  .11

يتواصل العمل في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق، من متابعة تن يف وإزالة : دمشق
المناطق األقل  إلىلعودة متدرجة للمواطنين  إيجابيةاألنقاض من الحارات الفرعية فيه كمؤشرات 

خيم بإشراف تتواصل في الم وإزالتهاوأفادت مراسلة "وفا" بأن أعمال رفع األنقاض  تضررا في المخيم.
وتوجيه اللجنة المعنية المتواجدة على األرض وفي ساحة العمل اليومي لح ة بلح ة طوال ساعات 
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العمل، حي  باتت األمور في بيئة المخيم تتحسن باتجاه تهيئة عدة مناطق ومربعات منه وهي األقل 
كامل  وإزالةضررا  لعودة جزء ليس بالقليل من سكانه ومواطنيه وعلى طريق استكمال تن يف 

من كل الشوارع الرئيسية  إزالتهااألنقاض والركام من كل شوارع المخيم الفرعية بعد أن تمت عملية 
تقريبا  وخاصة منها شوارع: اليرموك وفلسطين والثالثين ولوبية والقدس )شارع المدارس( وفؤاد 

لشوارع الواصلة بين ... وا 15حجازي وجالل كعوش وصفد وحيفا وصفورية والجاعونة وشارع اليي 
 شرقي المخيم وغربه.

أن واقع مخيم اليرموك اآلن يتحسن بوتيرة جيدة حي  تسير عملية تن يف كل  إلىالمراسلة  وأشارت
الحارات والشوارع الفرعية وقد أصبحت األمور في وضٍع سيسمح في وقت قريب جدا  بعودة جزء ليس 

وصلت بهذا الشأن  إيجابيةيين وهناك مؤشرات قوية بالقليل من سكانه ومواطنيه من فلسطينيين وسور 
 وست هر نتائجها قريبا  جدا  مع التسهيالت التي ت قدمها الجهات المعنية بالحكومة السورية.

 2018 11 1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تلة"اإلسالمية المسيحية": االحتالل يصعد اعتداءاته على المقدسات بالقدس المح .19
خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر اعتداءاتها على  اإلسرائيليصعدت سلطات االحتالل : القدس

تقرير شهري أصدرته الهيئة  وأفاد المقدسات والرموز الدينية المسيحية واإلسالمية بالقدس المحتلة.
القدس  بحق مدينة اإلسرائيليةاإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، رصد لالنتهاكات 

م، بأن القدس تواجه حمالت تهويد مسعورة، شملت 2018ومقدساتها عن شهر تشرين األول/ أكتوبر 
اقتحامات المسجد األقصى واإلجراءات التعسفية أمام أبوابه، واستهداف األمالك المسيحية في المدينة 

نائس القدس، المحتلة، عبر قوانين عدة، تهدف لتهويد عشرات األمالك المسيحية المملوكة لك
واالستيالء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبناء المشاريع االستيطانية، إضافة إلى استمرار 
 سلطات االحتالل بتزوير المنها  الفلسطيني، ومحاولة فرضه على المدارس الفلسطينية في القدس.

 2018 11 1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من الضفة ويعيد اعتقال أسير فور اإلفراج عنه مواطناً  12ل االحتالل يعتق .11
مواطنا غالبيتهم أفراد  12أفاد نادي األسير، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت الخميس، : رام هللا

عاما ( من  47من عائلتين من رام هللا، وبيت لحم، كما وأعادت اعتقال األسير يعقوب أبو عصب )
 اء محكوميته البالغة سبعة أعوام، واالستعداد لإلفرا  عنه من أبواب سجن "النقب".القدس، فور انته

 2018 11 1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 جراحون فلسطينيون يجرون إحدى العمليات النادرة بالعالم .11
الة علمية عن ( مقJournal of Cardiothoracic Surgeryنشرت مجلة الجراحة القلبية الصدرية )

وقالت جامعة  جراحة قلب ورئة نادرة تم إجراؤها بمستشفى النجاض الوطني الجامعي في فلسطين.
إن أحد سكان مخيمات نابلس  -في بيان وصل للجزيرة نت اليوم الخميس-النجاض في مدينة نابلس 

 جار الفوري.كان يعاني من تضخم الشريان الرئوي الرابط بين القلب والرئة وبات معرضا لالنف
ساعة شملت تثليج المريا عن طريق تبريد الدورة  14وقد أجرى فريق القلب عملية استغرقت 

الدموية، وإيقاف القلب والرئتين بالكامل، وتبديل الشريان الرئوي المتهتك بشريان اصطناعي من 
 القلب ومدخل الرئة اليسرى وشريان الرئة اليمنى.

ادرة تعتبر واحدة من أربع حاالت فقط تم إجراؤها بالعالم خالل المئة وقال البيان إن هذه الحالة الن
سنة األخيرة، وهي غاية في التعقيد الجراحي وما كان باإلمكان إجراؤها لوال توفر كفاءات بجراحة 

 القلب وجراحة الشرايين وزراعة الرئة بفريق واحد وعلى درجة عالية من الكفاءة.
 2018 11 1، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وحماس "إسرائيل"في مفاوضات التهدئة بين  اً تقدمحققت  ةالمخابرات المصري": األناضول" .11

قال مصدر فلسطيني مطلع، إن جهاز المخابرات العامة المصري حقق تقدما ملموسا في : غزة
 مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس.

قال إن رفا الرئيس الفلسطيني لكن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة األناضول، 
محمود عباس للتهدئة قبل تحقيق المصالحة، وتسليم حركة حماس اإلدارة الكاملة لغزة لحكومته، 

 يعرقل إنجاز االتفاق.
وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاض السيسي سيسعى إلى إقناع عباس في لقاء مرتقب بينهما بقبول 

 مع حركة حماس.التهدئة، واستئناف مسيرة المصالحة 
وأعلن السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوض، أن الرئيس عباس سيشارك في افتتاض منتدى شباب 
العالم في مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة، وسيجري لقاء مع الرئيس السيسي للتباح  "حول خخر 

 مستجدات القضية الفلسطينية".
دئة بين إسرائيل وحماس قبل "إنجاز عملية وسبق للسلطة الفلسطينية أن عارضت عالنية الته

 المصالحة، وتولي الحكومة الفلسطينية كامل المسؤوليات في القطاع".
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ولم تنجح جهود سابقة في التوصل إلى تهدئة، رغم وصولها مراحل متقدمة، بسبب إصرار الرئيس عباس 
 بدء سريان وقف إطالق النار.على تسليم "حماس" إدارة القطاع كاملة للحكومة الفلسطينية أوال، قبل 

وأوضح المصدر الفلسطيني لوكالة األناضول، أن اتفاق التهدئة الذي تسعى "المخابرات المصرية" 
 إلنجازه، "تدريجي، ويتكون من ثالث مراحل".

وتتضمن المرحلة األولى استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع 
 ن الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع.رواتب الموظفي

والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفا 
تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر 

 رفح بين القطاع ومصر.
الثة واألخيرة إعادة إعمار القطاع وفق خطة نيكوالي ميالدينوف، المنسق الخاص وتشمل المرحلة الث

 مليون دوالر. 600لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط والتي تكلف نحو 
في المقابل، ستتوقف حركة حماس عن إطالق البالونات الحارقة، ثم عمليات تدمير السيا  الحدودي بين 

 متر. 500، وستعمل على إبعاد الجماهير المشاركة في مسيرات العودة عن السيا  بنحو القطاع وإسرائيل
 2018 11 1 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"سفير مصري جديد في  .11

إسرائيل، سيقدم أوراق اعتماده إلى وزارة قالت هيئة الب  اإلسرائيلية إن سفير مصر الجديد لدى 
 د المقبل، تمهيدا لتقديمها إلى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين.الخارجية اإلسرائيلية األح

السفير المصري خالد محمود عبد المنعم عزمي، سيخلف السفير حازم خيرت الذي ن أوأضافت 
 "أحيل إلى التقاعد، وغادر البالد قبل عدة أشهر".

دم نسخة من أوراق تل أبيب األحد المقبل، ثم يقأن يصل سفير مصر الجديد لدى  ومن المقرر
 اعتماده إلى وزارة الخارجية تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الدولة.

وخالد عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السالم بين البلدين عام 
 ، حسب هيئة الب  اإلسرائيلية.1979

 2018 11 1، األيام، رام هللا
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 ي هيئة مسيرة العودة بغزةوفد المخابرات المصرية يلتق .11
يعقد وفد المخابرات المصرية الذي من المفروض أن يصل إلى قطاع غزة عصر اليوم الخميس، 
اجتماعا مع أعضاء هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار، وذلك ضمن الجهود المصرية لتثبيت 

 "التهدئة" ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ت الذي نشرت تقارير مفادها، تقدم في مفاوضات الوساطة التي يجريها يأتي هذا االجتماع في الوق

 الوفد المصري للتوصل إلى "تهدئة" ووقف إطالق النار بين جيش االحتالل وحركة حماس.
وبحسب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، فإن اجتماعا سيعقد في مدينة غزة 

 يئة مسيرة العودة وكسر الحصار.بين الوفد األمني المصري وأعضاء ه
وأكد أن الوفد المصري قادم للقطاع من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب في قطاع غزة، وفي 

 إطار المسؤولية القومية لمصر، على حد قوله.
 2018 11 1، 48عرب 

 
 "واشنطن بوست": السيسي ونتنياهو يتوسطان لبن سلمان لدى واشنطن بقضية خاشقجي .11

في ظل الضغو  على السعودية كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس، عن : نواشنط
وساطة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاض السيسي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لولي 

ية، وذلك على خلفية تصفية الصحافي مريكالعهد السعودي، محمد بن سلمان، لدى اإلدارة األ
ية، التي كان مريكونقلت الصحيفة األ خاشقجي داخل قنصلية بالده في إسطنبول. السعودي جمال

يكتب فيها خاشقجي، عن مصادر أن السيسي ونتنياهو أجريا اتصاالت بمسؤولين رفيعين في اإلدارة 
 ستراتيجيا  مهما  في المنطقة".اية لإلعراب عن دعمهما لبن سلمان، كونه "شريكا  مريكاأل

ئيلية قد نقلت تحذيرات مسؤولين سابقين ومعلقين إسرائيليين من "تداعيات كارثية" وكانت صحف إسرا
على مصالح إسرائيل االستراتيجية في أعقاب تهاوي مكانة ن ام الحكم السعودي في الواليات المتحدة 

 إثر تفجر قضية خاشقجي.
بنيامين نتنياهو والرئيس  وقال عيران ليرمان، النائب السابق لمستشار األمن القومي لرئيس الحكومة

المساعد لي"مركز يروشليم للدراسات االستراتيجية"، في وقٍت سابٍق إن أي تطور يفضي إلى المس 
بمكانة ن ام الحكم السعودي في واشنطن ال يخدم المصالح االستراتيجية إلسرائيل، ألنه سيحرم تل 

ية، والذي كان يوظف على نطاق واسع كمريأبيب من االستفادة من التأثير السعودي على اإلدارة األ
 في تحقيق مصالح مشتركة للجانبين. 
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والثالثاء الماضي، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "المماطلة" من قبل السعودية في قضية 
وأضاف أردوغان، في تصريحات  مقتل خاشقجي، قائال  إّن هناك "لعبة إلنقاذ شخص ما".

تل خاشقجي ال تحتا  إلى عقبات وإنما إلى إيضاحات"، مشددا  على أّن للصحافيين، أّن "قضية مق
 "التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن ال يستثني أحدا ".

 2018 11 1، العربي الجديد، لندن
 

 تشارك بمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي بالدوحة "إسرائيل" .11
ائيل وإيران يشاركون في مؤتمر "إثراء أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية لألنباء بأن ممثلي إسر 

 المستقبل االقتصادي للشرق األوسط" المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وتحدثت الباحثة في جامعة حيفا، نيريت أوفير، أنها تلقت ألول مرة دعوة للمشاركة في إثراء 

 لها إلى الدوحة.المستقبل االقتصادي للشرق األوسط بالدوحة، مضيفة أنها ليست أول زيارة 
من جانبه قدم المشارك اإلسرائيلي الثاني في المؤتمر، إيفال غيالدي، تقريرا حول أهمية الدعم 

وإلى جانب اإلسرائيليين شارك في  األجنبي في تحقيق الشرق األوسط نجاحات في مجال االقتصاد.
اإليرانيين ناقشوا التقارير مؤتمر الدوحة خبراء من إيران. وأشار المراسلون إلى أن اإلسرائيليين و 

 المقدمة في المؤتمر دون االتصال ببعضهم البعا.
 2018 11 1، األيام، رام هللا

 
 موساد بتخريب عالقاتها مع أوروباالإيران تتهم جهاز  .11

اتهم وزير الخارجية اإليراني محمد : أ ب، رويترز، أ ف ب –واشنطن، بروكسل، طوكيو، نيودلهي 
المتحدة وجهاز "موساد" اإلسرائيلي بزعزعة العالقات الجيدة بين طهران والدول جواد ظريف الواليات 

ي جون مريكاألوروبية، وأخذها إلى طريق مسدود. يأتي ذلك بعد إعالن مستشار األمن القومي األ
بولتون أن واشنطن تريد ممارسة أقصى ضغو  على طهران، لكنها ال تريد اإلضرار بالدول الصديقة 

 لتي تعتمد على نفط إيراني.والحليفة ا
وفي تغريدة على "تويتر"، كتب ظريف أن "المحاوالت العنيدة لموساد لفبركة ملفات جديدة، لن تؤدي 
سوى إلى إصرارنا على التواصل البّناء مع العالم". وكانت السلطات الدنماركية اتهمت طهران 

كد الناطق باسم الخارجية اإليرانية بهرام بمحاولة اغتيال أحد المعارضين اإليرانيين على أراضيها. وأ
األوروبية "ال تح ى بقبول الواليات المتحدة والكيان الصهيوني  -قاسمي أن المحادثات اإليرانية 

 وبلدان، وهي تحاول دفع عالقاتنا مع أوروبا إلى طريق مسدود".
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التي كانت استدعت واستدعت النرو  السفير اإليراني أمس، على خلفية االغتيال في الدنمارك، 
 سفيرها من إيران.

 2018 11 2، الحياة، لندن
 

 ناشطون مغاربة يطردون شركة إسرائيلية من معرض دولي للتمور .11
نجح ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، في طرد شركة إسرائيلية : الربا 

لية اضطرت القائمين على المؤتمر من رواق معرض التمور الدولي بالمغرب، إثر احتجاجات متتا
 تعليق مشاركتها.

وكانت شركة "نيتافيم" اإلسرائيلية، إحدى الشركات المتقدمة للمشاركة في معرض "أرفود" شرق 
 المغرب، وجرى طردها في اليوم الثال  للمعرض، إثر احتجاجات لناشطين مناهضين للتطبيع.

بيع، ونشطاء في حركة مقاطعة إسرائيل الدولية ونّ م ناشطون في المرصد المغربي لمناهضة التط
(BDS ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجات داخل المعرض الدولي للتمور في ،)

أرفود وخارجه، ما أدى إلى ردود فعل من السلطات العمومية ومن ممثلي الشركة الصهيونية، انتهت 
 بإغالق رواق الشركة داخل المعرض.

لثال  استأنف الناشطون جوالتهم االحتجاجية داخل أروقة المعرض، لحيّ  المشاركين في وفي اليوم ا
المعرض على االمتناع عن التعامل مع الشركة اإلسرائيلية "نيتافيم"، قبل أن يفاجأ المحتجون بإقفال 

 رواق الشركة اإلسرائيلية بواسطة ملصق.
 2018 11 1، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"ن يتهرب من لقاء نتنياهو مع تفاقم األزمة بين روسيا وبوتي .19

أكد مسؤولون سياسيون وعسكريون في تل أبيب على أن األزمة الناشئة في : ن ير مجلي - تل أبيب
"، 20العالقات مع روسيا، منذ أواسط يوليو )تموز( الماضي، بسبب سقو  طائرة التجسس "إليوشن 

في العالقات ال اهرية، وأنها في األسابيع األخيرة تفاقمت، حي  وّجهت  "هي أكبر وأشد مما ينعكس
 موسكو رسالة تحذير إلى إسرائيل، تطالبها فيها بالتوقف عن األعمال االستفزازية في سوريا".

وذكرت المصادر اإلسرائيلية أن وزارة الدفاع الروسية قطعت االتصاالت مع ن يرتها اإلسرائيلية 
دور جالحادثة، على الرغم من "العالقات الممتازة" التي أقامها الوزير اإلسرائيلي أفيتماما، منذ تلك 

ليبرمان، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأن ديوان الرئيس فالديمير بوتين، يرفا تحديد 
وعندما  أسابيع. 5موعد للقاء نتنياهو، مع أنهما تحدثا في مكالمتين هاتفيتين واتفقا على اللقاء، منذ 
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أعلن مكتب نتنياهو أنه سيلتقي مع بوتين في باريس في الحادي عشر من الشهر الحالي، حي  
سيشاركان في مؤتمر دولي لالحتفال بالذكرى المئوية النتهاء الحرب العالمية األولى، قال الناطق 

المقرر لبوتين بلسان الرئاسة الروسية في موسكو، ديمتري بسكوف، أول من أمس، إن "اللقاء الوحيد 
مب". وأضاف: "سيكون هناك كثير من اللقاءات العامة وسيكون اي دونالد تر مريكهو مع الرئيس األ

 مجاال ألحادي  غير رسمية مع كثير من قادة الدول الموجودين، وبينهم نتنياهو أيضا".
ا بأول أن مة وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من نتنياهو، فإنه في ضوء تزويد الروس لسوري

. أصدرت وزارة الدفاع الروسية تحذيرا قاسيا إلسرائيل تطالبها S - 300مضادة للطائرات من طراز 
بعدم القيام بأعمال استفزازية في سوريا. ونقلت الصحيفة، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، 

لي في المنطقة بشكل إيجور كونشكوف قوله: "نعتقد أنه من األفضل التفكير في الوضع الحا
صحيح، وتجنب األعمال االستفزازية على أراضي سوريا". ولفتت إلى أن كونشنكوف قال إن 

". وعندما 300المستشارين العسكريين الروس يواصلون تدريب القوات السورية على تشغيل ن ام "إس 
 سئل عن الغرض من ذلك قال: "حتى نحذر كل حامي الرؤوس في المنطقة".

صادر عسكرية في تل أبيب، أمس )الخميس(، أن الصورة التي حاول نتنياهو إظهارها وذكرت م
وكأن العالقات مع الروس تعود إلى طبيعتها هي صورة مشوهة جاءت لتغطي على الواقع. فالروس 
غاضبون جدا على إسرائيل ويعتبرون تصرفها طعنا لها في ال هر. وفي اآلونة األخيرة يتفاقم هذا 

صا بعدما قامت إسرائيل بقصف جديد على موقع قالت إنه إيراني في سوريا. ومع الغضب، خصو 
أن إسرائيل أبلغت الروس بهذا القصف فلم تعترض عليه، إال أنها اعتبرته وقاحة زائدة، بشكل خاص 

 عندما قام مسؤول إسرائيلي بالكشف عن هذا القصف قبل أيام. 
ونوت"، ألكس فيشمان، فإن موسكو فهمت أن وحسب المحرر العسكري في صحيفة "يديعوت أحر 

إسرائيل تحاول فحص رد روسيا على القصف، فقررت توجيه عدة رسائل ت هر فيها موقفها 
الغاضب. وجاء هذا الرد على عدة أشكال، فقد عاد الخبراء اإليرانيون إلى االنخرا  في الجيش 

اإلسرائيلي. كما أن الروس خّفضوا من السوري المرابط في الجهة الشرقية من الجوالن قبالة الجيش 
مستوى التنسيق األمني مع إسرائيل في سوريا. إضافة إلى قيام روسيا بتزويد الن ام السوري 

 ، وإعالنهم أنهم يدربون قوات الن ام على تفعيلها.S - 300ببطاريات 
 2018 11 2، الشرق األوسط، لندن
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 ى القدسالرئيس البرازيلي ينوي نقل سفارة بالده إل .11
صّرض الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو بأنه ينوي نقل : "الحياة"، أ ف ب -القدس المحتلة 

سفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لتصبح البرازيل، في حال نّفذ بولسونارو 
الواليات المتحدة، في مخالفة وعده االنتخابي، ثال  دولة تنقل سفارتها إلى المدينة بعد غواتيماال و 

وقال بولسونارو لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن وعوده المتعلقة باالعتراف بالقدس  لإلجماع الدولي.
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إلى المدينة المحتلة، ليست "حيال  انتخابية" بل هو "جّدي" في 

، ويجب أن تكون حّرة في اختيار عاصمتها، وإن نّيته تنفيذها، مضيفا  أن "إسرائيل دولة ذات سيادة
 قررت ما هي عاصمتها، سوف نسير وفقا  لهذا".

وأضاف بولسونارو اليميني المتطّرف في مقابلة ن شرت مقتطفات منها أمس مع الصحيفة المؤيدة 
كنت سأقوم  لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو: "عندما كنت  أ سال خالل الحملة االنتخابية إن

بذلك )نقل السفارة( بعدما أصبح رئيسا ، كنت أجيب بنعم، فمن يقرر عاصمة إسرائيل هي إسرائيل 
 نفسها، وليست الشعوب األخرى".

وفي ما يتعلق بموقع السفارة الفلسطينية في العاصمة البرازيلية برازيليا، قال بولسونارو إنها "ب نيت 
 يمكن أي سفارة أن تكون قريبة إلى هذا الحد من قصر الرئيس، قريبا  جدا  من القصر الرئاسي... ال

لذلك ننوي نقلها من مكانها وال يوجد طريقة أخرى برأيي. إضافة إلى ذلك، فلسطين قبل كل شيء 
وفي السياق، قال بولسونارو في المقابلة:  يجب أن تكون دولة حتى يكون لها حق بوجود سفارة لها".

ا سيكون لصالحكم في األمم المتحدة. أعلم أن التصويت يكون رمزيا  في "يمكنك أن تثق بأن صوتن
أوقات كثيرة، لكنه يساعد بتعريف الموقف الذي تتبناه الدولة، يجب أن تثقوا وتعتمدوا على صوتنا 

 في األمم المتحدة وتقريبا  في كافة القضايا التي تهم دولة إسرائيل".
 2018 11 2، الحياة، لندن

 
 وروبية ترفض التخوين اإلسرائيلي لمدير "بتسيلم"أربع دول أ .11

احتجت أربع دول أوروبية، هي فرنسا وبريطانيا وهولندا والسويد، في رسالة : علي بردى - نيويورك
موجهة إلى رئيس مجلس األمن، على تصريحات أدلى بها المندوب اإلسرائيلي الدائم لدى األمم 

العام لمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في  المتحدة داني دانون، وخّون فيها المدير
 األراضي المحتلة "بتسيلم"، حاجي العاد، باعتبار أنه "عميل".
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وجرت دعوة العاد، وهو إسرائيلي، لتقديم إفادة في جلسة لمجلس األمن حول الشرق األوسط، فوجه 
ت جسيمة لحقوق اإلنسان ضد انتقادات الذعة إلسرائيل، باعتبارها دولة احتالل ترتكب انتهاكا

 ماليين الفلسطينيين.
 2018 11 2، الشرق األوسط، لندن

 
 وليس تسامحاً  استقبال نتنياهو ليس حياداً  .11

 علي عقلة عرسان
"إسرائيل" كيان عنصري كريه، وإرهاب من م، منذ نشأ وإلى أن تأتي ساعة صحو عربي وإنساني، 

ات والدول في منطقتنا وفي أجزاء من العالم.. تزيل هذا السرطان الذي يهدد القيم والمجتمع
 وعنصريتها وإرهابها ال تكاد تسلم منهم أرض من أرض البشر. 

 

 كيان عدواني
و"إسرائيل" كيان عدواني استئصالي توسعي، ال يقارن به أي كيان عنصري في التاريخ، وهي نازية 

سها في معسكرات اعتقال وإبادة هي جديدة متجددة، تطبِّّق أساليب النازية الهتلرية بتفوق، وتمار 
األوسع في التاريخ، واألطول عمرا ، واألشد فتكا ، واألكثر إجراما  من كل نازية وعنصرية سبقتها، 
وتستند في عنصريتها إلى عقيدة هي إيمان األكثر اكتنازا  لألكاذيب واالدعاء واالفتراء واالستهتار من 

لَّة من البؤس األخالقي واإلنساني يزور التاريخ، ويشوه  بين بني البشر، بالحقائق وببني البشر، و"مِّ
 المعتقدات".

سة للشرِّ الم طلق والخطيئة..  و"إسرائيل" شرٌّ مطلق"، وكل ما يمثلها وَمن يمثلها، هو وهم رموز نجِّ
وال يصح، كما ال يجوز بأي مقياس أو حال من األحوال، وتحت أي ظرف من ال روف مهما كان، 

َخ ضحاياها، ضحايا الشر المطلق الذي هو هي، بالنجاسة، أو ت لطَّخ وألية أسبا ب ومقاصد، أن ت لطِّّ
 أية أيٍد بتلك النجاسة التي هي هي. 

ٌم في بيوتهم،  إن "إسرائيل" تقتل األبرياء كل يوم، وتحرق األسر العربية الفلسطينية وأفرادها ن وَّ
اإلبادة المن مة، منذ سنوات، وتعتدي بفجور وتحاصر ماليين الفلسطينيين بهدف الخنق التام، و 

ووقاحة واستباحة على الفلسطينيين في ما تبقى لهم في وطنهم األصلي الذي تحتله، "فلسطين"، من 
أرض ووجود وهوية ومقدسات.. كما تعتدي على بلدان عربية تحتل بعا أرضها، منها سورية 

ن المسلمين، وتقف وراء الكثير من الحروب ولبنان.. وهي كيان كراهية لآلخرين، وتؤسس للفتن بي



 
 
 
 

 

 27 ص             4778 العدد:             11/2/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

والصراعات واألزمات التي تسببت بدمار وكوارث ألقطار عربية، ما زالت تعيش تلك الكوارث، 
 وت سَتهَدف بالعدوان، لكي ال تبرأ وال تأمن، وال تنَها.. 

 

 اإلفساد واإلرهاب إمبراطورية
ضمائر واألجيال في وطننا العربي، وتتابع و"إسرائيل" قامت وتقوم بأكبر حركة إفساد للعقول وال

نهجها في تشويه الحقائق والوقائع والوثائق والتاريخ، وتفتري على الدين/اإلسالم، وترهب أهله 
وتتهمهم باإلرهاب، وتستهدف العرب وجودا  وثقافة وعقيدة وحضارة.. وتحتل فلسطين منذ عشرات 

ليل وانتهاء بالقدس، ومن المسجد األقصى الذي السنين، وتهود فيها ما استطاعت، ابتداء من الخ
 إلى الحرم اإلبراهيمي الذي انتهكته وقسمته..  1968حاولت إحراقه عام 

و"إسرائيل" تنكِّل بالشعب الفلسطيني منذ مئة عام، تقتل أبناءه وتسجنهم وتعتقلهم في معسكرات، 
تهم إلى وطنهم، وتسمح ليهود وتشرد الكثيرين من أبناء ذلك الشعب في أصقاع األرض وتمنع عود

األرض بدخول فلسطين، التي ال صلة من أي نوع لهم بها.. وهي كيان يعيش على الحرب 
د  كل مسعى باتجاهه، وَتفج ر في  والعدوان، وترفا أي شكل، وكل شكل من أشكال السالم، وتفسِّ

تيالء على األرض، كل مفاوضات على تلك الطريق، وتستمر في العدوان واالحتالل والتوسع واالس
وطرد سكانها األصليين منها.. وتمتلك أسلحة الدمار الشامل، "نووية وجرثومية وكيمياوية" منذ عام 

، وتطور تلك األنواع من األسلحة المحرمة دوليا ، وتهديد العرب والمسلمين بها وبغيرها من 1956
رهاب"، وحامي العنصرية السالض المتطور الذي تمدها به دول على رأسها " إمبراطورية اإل

 … يةمريكالصهيونية، الواليات المتحدة األ
.. ويغطيها، لألسف الشديد، ساسة  و"إسرائيل" تفعل، وتفعل، وتفعل، وكل فعلها إجرام وعدوان وشرٌّ
في عالم منافق، عالم يجاريها ويتحالف معها في حرب معلنة بوسائل وأساليب شتى، حرب على أمة 

ين وعقيدتهم السمحاء "اإلسالم"، وعلى القيم اإلنسانية السليمة، وتدعي العرب، وعلى المسلم
 األخالق، وهي أبعد ما تكون عن أي من القيم األخالقية.

 

 مسح للخطايا
ومع هذه الكينونة العنصرية العدوانية الشاذة، والممارسات البائسة الخارجة عن كل شرع وقانون، 

ليقدمها "دولة" تسعى إلى السلم، ويحابيها على حساب الحق يأتي من يمهد لمسح خطاياها، ويغسلها 
ل ق والقيم، وعلى حساب أعدل قضية لشعب في التاريخ الحدي ، "قضية  والعدل والَخْلقِّ والخ 
فلسطين"، وعلى حساب أكثر شعوب األرض في التاريخ الحدي ، تمسكا  بأرضه وحقه ووطنه 

وألشكال اإلبادة المعنوية والمادية، ولمسلسل الحصار  وهويته، وأشدها معاناة وتعّرضا  لالضطهاد،
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إسرائيل" محمي بتواطؤ  -والطرد والقمع والقتل، وإلرهاب هو األقذر، من " كيان إرهابي في العالم 
 ممن يدعون أنهم يحاربون اإلرهاب..

 شعب يتعرض وتتعرض قضيته العادلة إلى تواطؤ سياسي دولي مكشوف، منذ نيف وسبعين عاما ..
وكل ذلك يأتي على حساب ذلك الشعب البطل الم لوم، الشعب الفلسطيني، وعلى حساب أمته 
العربية، وتاريخها، وحقوقها، وأرضها، ومقدساتها، وكرامتها، وشهدائها/ شهدائه الذين يعدون بمئات 

 اآلالف، ممن قضوا على طريق "القضية المركزية العربية ي قضية فلسطين"؟!..
د هذا، وأية سياسة، وأية أسباب أو مسوِّغات أو تطلعات أو.. أو..، تسمح بذلك، فأي منطق من بع

وبالتواصل والتقارب والوثوق بكيان هو "الغدر والخب  والشر والمكر"، سواء لعرب من العرب، أو 
 لمن يدعون صداقة العرب، ولمن يمارسون اللغو في موضوع األمن والسلم والعدل وحقوق اإلنسان..

 

 شعب الفلسطينيظلم لل
أي منطق يسمح بذلك؟! وأي تلحُّف بالسالم، وتم هر بالنيات الحسنة، يمكن أن يسوٌّغ اإلقبال على 
عدو اإلنسانية، ومركز الشر، ومنبع العنصرية واإلجرام واإلرهاب، وَقبوَله، واإلقبال عليه، وتطبيع 

ت غتفر، تلك التي ت رَتَكب بحق  العالقات معه.. فضال  عن التحالف معه؟! وأية خطيئة ال يمكن أن
شعب فلسطين المناضل الم لوم، وقضيته العادلة.. وبحق أمة عربية مجيدة، زاد تنكيل بعا أبنائها 
بها عن تنكيل بعا أعدائها بها، وهي أمة مجيدة باقية وستبقى، على الرغم مما هي فيه اآلن من 

 ها؟!. وهي أمة ستنها ال محالة..؟!أحوال وأهوال، وعلى الرغم مما يستهدفها، ومن يستهدف
عه ويقدمه  أي َمْطَهر يمكن أن يغسل الشر الصهيوني العنصري المطلق من جرائمه وقذاراته، وي َلمِّّ
للعالم، وألبناء أمة العرب من بين أبناء العالم، على أنه "خير؟!"، وأية أرض يمكن أن تسلم تلوي  

بي بالفطرة، هو نتنياهو وفريقه من الَقَتَلة العنصريين، عنصري َنتن لها، وإرهابي مجرم عريق، وإرها
وسابقيهم من رموز الصهيونية، واليهودية الصهيونية العنصرية، من عهد يوشع بن نون، إلى يوم 
الدينونة والدين، إن بقي من ذاك النسل من المجرمين العنصريين حي يقول بما يقولون، ويدين بما 

 ري بائس مأفون؟!يدينون، من عدوانية وفكر عنص
 

 شراكة في الجريمة
إنَّ من المعروف أن َقبول واستقبال نتنياهو، ممثل كيان اإلرهاب والجريمة واالحتالل والعدوان والشر 
الصهيوني الم طلق " إسرائيل".. في مدينة مسقط، ليس هو اإلستقبال العربي األول لهذا المجرم 

و عاصروه.. فهناك عدد ال بأس به من البلدان العربية وألمثاله من رموز الصهيونية الذين سبقوه أ
استقَبلت مِّن َقْبل، في السر والَعَلن، بعا هذه النماذ  البشرية الشاذة وأشباهها.. فهناك: "المغرب، 
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ومصر، واألردن، واإلمارات، والبحرين، ولبنان في ظروف اإلحتالل والعدوان، و.."، وهناك من 
بلدان عربية أخرى، وينسق مع كيان اإلرهاب تنسيقا  أمنيا  وسياسيا  في استقبل ويستقبل صهاينة في 

السر وشبه العلن.. وحكم السر في هذا كحكم العلن، فحين تتعاون مع عدو مجرم، يحتل أرضك، 
 ويقتل شعبك، ويدنس مقدساتك، ويستهدف وجودك، ودينك، وثقافتك، وهويتك.. 

ا ، هذا إذا لم تكن شريكا  مع المجرم بارتكاب الجريمة، وإن ال تكون محايدا  وال متسامحا  وال مصالح
 بدرجة أقل من درجته، من الناحية الجرمية.

إننا نرفا كل شكل من أشكال التواصل، والتقارب، واالعتراف، والتطبيع، والتنسيق مع العدو 
ووعينا، وقرأنا،  الصهيوني العنصري الم حتل ألرضنا، فلسطين.. ونؤكد ما قلناه وأكدناه منذ نشأنا،

وكتبنا.. أن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع وجود، وليس نزاعا  على حدود، وأننا نرفا 
االعتراف به ومن ثم نرفا كل شكل من أشكال التطبيع معه، ونرى ونعتقد أنه يمثل عدوانا  

رفا لها، ألنها  2002م واحتالال  بالقوة لن ي زال بغير القوة.. وكان موقفنا من المبادرة العربية عا
تعطي العدو جزءا  من وطننا الذي احتله بالقوة، وتعترف به، على حساب الحق والعدل، وفي ذلك 

 تفريط، وراءه أشياء كثيرة وأشياء.. 
إن ما نقوله، وما نعتنقه من أفكار، ونأخذ به من مواقف، هو قضية أّمة ومسؤوليتها، وقضية بلدانها 

بالمصير والكرامة والمكانة.. وال بد أن تنتصر القضية العادلة عندما يكون  وأجيالها، وقضية ترتبط
وراءها مدافعون عنها، ومؤمنون بعدالتها، وال يوجد أعدل من قضيتنا "قضية فلسطين"، لكن ال يوجد 
مسؤولون منا يعتنقونها قضية أمة، بل يوجد من يتملصون من المسؤولية عنها، ويتالوذون بقطريات 

أوال ، وأكبر من األمة، األمر الذي تسبب في ضعفهم وتبعيتهم وتدمير قوى األمة؟!.. إننا جعلوها 
مطالبون بأن نعمل لنستعيد حقوقنا وكرامتنا ومكانتنا في الوجود.. وهذا أقل من واجب، وأكثر من 

تحاد أحد مطلوب.. وقل اعملوا.. واعملوا.. واعملوا.. واتحدوا في رؤى ومواقف، ففي االتحاد قوة، واال
 مداخل امتالك القوة، والتوجه نحو النهضة والنصر.

 وهللا ولي التوفيق.
 2018 10 30، "21موقع "عربي 
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 د. محمد السعيد إدريس
السؤال الذي فرض نفسه مباشرة عقب إعالن البيان الختامي للدورة الثالثين للمجلس المركزي 

( هو: هل 28/10/2018-27ي عقدت في رام هللا يومي األحد واالثنين الماضيين )الفلسطيني الت
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سينفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه القرارات المهمة هذه المرة؟ وكان المجلس المركزي قد 
اتخذ القرارات ذاتها وخاصة قراري تعليق أو سحب االعتراف الفلسطيني بدولة "إسرائيل" إلى حين 

بدولة فلسطين، ووقف التنسيق األمني معها بكافة أشكاله وانفكاك االقتصاد الفلسطيني عن اعترافها 
 .2018ن يره "اإلسرائيلي"، في دورته السابقة في يناير/ كانون الثاني 

السبب في طرض هذا السؤال أن المجلس المركزي سبق أن كلف الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية 
، وجاء رفا أطراف فلسطينية شيءطينية بتنفيذ هاتين المهمتين، ولم يحدث لمن مة التحرير الفلس

مهمة المشاركة في الدورة األخيرة التي عقدها المجلس المركزي الفلسطيني مثل الجبهة الشعبية 
والجبهة الديمقراطية و"المبادرة الفلسطينية" إضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" التهامها 

أبو مازن" بالتملص من تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المركزي وخاصة هذين القرارين الرئيس "
ليؤكد هذا التخوف من التسويف المحتمل لتنفيذ القرارات، لكن هناك سبب خخر ال يقل أهمية وهو 
ة تعارض هذه القرارات القوية مع األجواء الجديدة في االتصاالت غير المباشرة بين السلطة وحكوم

"إسرائيلية" ووجود  -االحتالل عبر الوسطاء، حي  اتضح وجود اتصاالت غير مباشرة فلسطينية 
أفكار يجري تداولها بهذا الخصوص، تكشف أن "أبو مازن" والسلطة الفلسطينية مشغولون بملفات 

 أخرى تتعارض مع هذه القرارات التي جدد المجلس المركزي إصدارها.
ء "اإلسرائيلي" أوفير جندلمان كان قد ذكر بأن هناك نقاشا  حول "سبل دفع فالناطق باسم رئيس الوزرا

عملية السالم وقضايا تتعلق بتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة". ومن أهم هذه األفكار محاولة 
إقناع الرئيس الفلسطيني بالتراجع عن اعتراضه على إجراء أية اتصاالت مع اإلدارة األمريكية، ومنها 

ا  ترتيبات تديرها بعا األطراف لها عالقة بالضغط على الرئيس الفلسطيني للتخلي عن ذلك أيض
االعتراض ويجدد سياسة التواصل والتحاور مع اإلدارة األمريكية. من بين هذه األفكار المهمة أيضا  
 ما جرى تداوله بوجود استعداد لدى الرئيس الفلسطيني، أعرب عنه مؤخرا  باستعداده إلجراء

 مفاوضات ثنائية مع "إسرائيل" لكن من دون وساطة أمريكية، وشر  توافر أساس جيد لها.
هللا، وزير الخارجية أمام منتدى  سلطنة عمان أعلنت بوضوض شديد على لسان يوسف بن علوي عبد

 "حوار البحرين لألمن اإلقليمي" الذي استضافته العاصمة البحرينية مؤخرا  
سلطنة في إحالل السالم بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" "يتوقف على ما ( أن دور ال27/10/2018)

تقوم به اإلدارة األمريكية في صفقة القرن" وقال إن عمان "ليست وسيطا  بين "إسرائيل" وفلسطين، 
 لكنها تساعد على تقارب الطرفين".
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ته وتقدمه السلطنة من جانبه حرص الرئيس الفلسطيني على أن يشيد ب "الدعم الكبير الذي قدم
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة"، وشدد أيضا  على "حرص فلسطين وقيادتها 

 على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وقضايا األمة العربية". 
السلطة الفلسطينية ورئيسها الدور العماني، ومجمل األفكار والترتيبات التي جرى تداولها بمعرفة 

تتعارض تماما  مع القرارات التي أصدرها المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه األخير ليس فقط 
ما يخص تعليق االعتراف الفلسطيني بالكيان ووقف التنسيق األمني، ولكن أيضا  تجديد أبو مازن 

فقة ومشددا  على أنه "إذا كان وعد رفضه المطلق ل "صفقة القرن"، وتوجيه "هجوم ضار" لهذه الص
بلفور قد مرَّ فلن تمر صفقة القرن"، كما أعلن تمسكه ب "القدس الشرقية عاصمة لدولتنا" رافضا  أن 
تكون القدس عاصمة لدولتين، ورافضا  لمقترض "الدولة بحدود مؤقتة"، وفي ذات الوقت أكد البيان 

ومة بكافة الوسائل وفقا  للقانون الدولي". فكيف سيفي الختامي للمجلس المركزي "تأكيد الحق في المقا
الرئيس واللجنة المركزية لمن مة التحرير المكلفان بتنفيذ قرارات المجلس المركزي مع التزامهما أيضا  
بالتنسيق والتعاون مع الوسطاء لتحريك مفاوضات يريدها الرئيس الفلسطيني؟ وكيف سيحرك مقاومة 

صفقة القرن" في ظل االنقسام الوطني وغياب قوى فلسطينية فاعلة وطنية، وكيف سيتصدى ل "
قاطعت دورة المجلس المركزي لقناعتها أن الرئيس واللجنة التنفيذية تعمدا تسويف تلك القرارات التي 

 كان قد أصدرها المجلس المركزي في دورته السابقة.
واللجنة التنفيذية أمام اختبار تساؤالت تضع الرئيس الفلسطيني ومعه السلطة والمجلس المركزي 

المصداقية الصعب في االختيار بين االلتزام بالقرارات شديدة األهمية التي تمثل مطلبا  شعبيا  
فلسطينيا  وبين مواصلة التزاماته بالوساطات الجديدة وما تتضمنه من أفكار وتعهدات قدمت للوسطاء 

 ومع متطلبات تفعيل مشروع وطني للمقاومة. تتعارض كلية مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني
 2018 11 2، الخليج، الشارقة
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  عاموس هرئيل
يشبه وصف صورة الوضع في الساحة الفلسطينية، كما يأتي من المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، تقريبا  

مستوى للمراسلين، قبل أيام. إسرائيل و"حماس" كانتا قريبتين الكالم الذي قاله مصدر سياسي رفيع ال
نسبيا  من التوصل إلى اتفاق على وقف إطالق النار طويل األمد، األسبوع الماضي، إلى أن حدث 

 التصعيد في نهاية األسبوع األخير.
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عوائق التي لكن حاليا ، على خلفية التصعيد الذي قامت به حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، وال
راكمتها السلطة الفلسطينية، استبدل التفاؤل الحذر بلهجة أكثر تشاؤما . ومن المنت ر أن تكون األيام 
المقبلة حساسة للغاية، ويمكن أن يؤدي اندالع جولة جديدة من العنف مع حركة الجهاد اإلسالمي 

لة من أجل التوصل إلى إلى رد عسكري أكثر حدة من جانب إسرائيل، وإلى تعقيد الجهود المبذو 
تهدئة. تحاول هيئة األركان العامة للجيش ورئيس الحكومة نتنياهو بح  وفحص كل وسيلة بديلة 

 قبل اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة.
في نهاية األسبوع األخير، وبعد صعود وهبو  في المفاوضات غير المباشرة التي يجريها كل من 

لمصري واألمم المتحدة، كان يبدو أن الطرفين يقتربان من الوصول إلى اتفاق. وقد استمدت الوسيط ا
قيادة "حماس" تشجيعا  من القرار اإلسرائيلي السماض بدخول شاحنات الوقود التي تمولها قطر، ما زاد 

جزء  بصورة بارزة في ساعات تزود السكان بالكهرباء. في الوقت عينه برز استعداد قطري لتمويل
كبير من رواتب موظفي "حماس"، التي يهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوقف عن 

 دفعها.
تعرقلت االتصاالت بعد الحوادث التي وقعت يوم الجمعة الماضي. في البداية ق تل خمسة مت اهرين 

. ليل السبت، بنيران الجيش اإلسرائيلي في مواجهات وصفها الجيش بأنها أكثر عنفا  من العادة
أطلقت حركة الجهاد اإلسالمي عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على مستوطنات غالف غزة. 
صباض يوم السبت الماضي، جرى اإلعالن عن وقف إطالق النار، بضغط مصري، لكن فيما بعد 
وقعت حوادث أخرى قاسية، عندما هاجمت طائرة إسرائيلية من دون طيار ثالثة شبان فلسطينيين 

قتربوا من السيا  مساء األحد الماضي، على ما يبدو بهدف زرع عبوة ناسفة. وهددت حركة الجهاد ا
 بالرد على إطالق النار، لكنها امتنعت من ذلك، في أعقاب ضغو  قامت بها "حماس" ومصر.

 حاليا  تجد "حماس" نفسها في مواجهة تحد مزدو . من جهة ترفع حركة الجهاد اإلسالمي مجددا  راية
المقاومة وتهاجم "حماس" لعدم ردها على مقتل المت اهرين. ومن جهة ثانية، يهدد عباس بفرض 
عقوبات إضافية على القطاع )في الوقت عينه الذي يقول فيه: إنه سيوقف التنسيق األمني مع 
إسرائيل(، وهي خطوة هددت السلطة القيام بها عدة مرات في الماضي. وما بدا للح ات في األسبوع 

 الماضي كدينامية إيجابية، استبدل بدينامية متجددة تصعيدية.
على هذه الخلفية تبرز التوترات بين المعسكرات الفلسطينية المختلفة أيضا  في الشارع. ففي القطاع 
جرت ت اهرات احتجاجية بالقرب من منازل عدة رؤساء في "حماس". وفي رام هللا جرت هذا األسبوع 

 رون ضد قيادة السلطة، وظهرت ادعاءات ضد الفساد فيها.ت اهرة شارك فيها كثي
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أول من أمس، زار رئيس األركان غادي أيزنكوت قيادة فرقة غزة، لفحص جهوزية قوات الفرقة في 
مواجهة األيام المقبلة. ستشهد منطقة غزة انتشارا  واسعا  نسبيا  لقوات الجيش قبيل نهاية األسبوع، في 

عيد حول أحداث السيا  الحدودي، واحتمال أن تطلق حركة الجهاد ضوء التخوف من تجدد التص
اإلسالمي مجددا  صواريخ. في الوقت عينه تتواصل جهود الوساطة الدولية، لكن في رّقاص الساعة 

 الذي يتأرجح بين التصعيد والتسوية يبدو أن الحركة هي حاليا  تمضي تجاه مواجهة جديدة. 
 "هآرتس"

 2018 11 2، األيام، رام هللا
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