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 مقابل التهدئةب الموظفين وروات الوقود القطري: في غزة "مواصلة جهود التهدئة"يقرر  "الوزاري المصغر" .1

رفنع  ا  سناسن ا  مصدر ، أ  كفاح زبو  رام هللا، ع  5/11/2018-4الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
قد  ،بوساطة مصر وحركة حماس في غزة "إسرائنل"تهدئة بن   قال إ  صفقة، المستوى في إسرائنل

 ."الصفقة تشمل الوقود القطري، ورواتب موظفي )حماس(، مقابل التهدئة"تبلورت، وا   
إسرائنل كايت تفضل يقل تلك األموال القطرنة عبر الرئنس الفلسطنيي محمود  وأكد المسؤول أ 

، لك  يقلها بهذه الطرنقة اآل  2014عباس، وأ  نكو  مسؤوال  ع  يقلها، كما كا  الوضع في 
 ."نهدف إلى تحقنق الهدوء"
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نل ل  تتيازل إسرائ"وشّدد المسؤول اإلسرائنلي، في البنا  الذي وزع على وسائل اإلعالم، على أ  
ستكو  هياك مشارنع "، وأضاف: "ع  آلنات المراقبة، لضما  عدم وصول األموال إلى اإلرهاب

التهدئة "، وتابع: "إيساينة مقابل الهدوء، ول  نكو  هياك منياء أو مطار أو غنره لحن  عودة جيوديا
 ."م  شأيها تحسن  الوضع اإليسايي في غزة، باعتباره أمرا  ضرورنا  

مستعدة لكل الخنارات "المسؤول اإلسرائنلي بأيه في حال فشلت الجهود، فإ  إسرائنل وهدد 
. وتعد هذه حدود االتفاق األولي، م  دو  أ  تشمل قضانا أخرى "والسنيارنوهات، واستخدام قوة كبنرة

 كايت مطروحة في السابق، منثل رفع الحصار وبياء مطار أو منياء.
ت أي تقدم آخر بإعادة رفات جيودها ومواطينها المحتجزن  لدى وقالت المصادر إ  إسرائنل ربط

حماس، وتفضل أ  نوقع االتفاق اليهائي مع السلطة الفلسطنينة، ولنس مع أي طرف آخر. وكا  
هذا أحد شروط الرئنس الفلسطنيي محمود عباس م  أجل الموافقة على أي اتفاق تهدئة، لك  بعد 

 أ  نتم توقنع اتفاق مصالحة. 
يتيناهو، فور وصوله إلى البالد قادما  م  بلغارنا، رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  جايبه، دعا م  

)المجلس الوزاري األميي المصغر في الحكومة اإلسرائنلنة(، حتى  "الكابينت"إلى اجتماع طارئ لـ
ي خصصتها ألف دوالر أمنركي، الت 360مالنن  و 4نبحث آلنات تحونل األموال التي تقدر بيحو "

دولة قطر إلى قطاع غزة، لدفع الرواتب المتأخرة للموظفن ، ونياقش تفاهم وقف إطالق اليار مع 
. ويقل التلفزنو  اإلسرائنلي الرسمي )كا (، ع  مسؤول إسرائنلي رفنع "حماس في قطاع غزة
سرائنل، بوساطة مص"المستوى قوله، إيه  رنة، تجري بلورة اتفاق بن  حركتي حماس والجهاد وا 

. وحسب المصدر، فإ  االتفاق نقضي بإدخال دفعات م  الوقود "للتوصل إلى تهدئة في القطاع
، ومقابل إلغاء مسنرات القوارب البحرنة أنام االنثين  "التهدئة"القطري وصرف رواتب الموظفن  مقابل 

لغائها حتى يهانة الشهر المقبل،  قبالة الشواطئ اإلسرائنلنة، وتخفنف مسنرات العودة بالتدرنج، وا 
 واالمتياع م  اآل ، ع  إطالق البالويات والطائرات الورقنة الحارقة باتجاه البلدات اإلسرائنلنة.

لميع وصول أموال الرواتب إلى "وقال المصدر إ  إسرائنل تصّر على التوصل إلى آلنة مراقبة 
خصصة إلعادة اإلعمار تفّضل أ  تسلم األموال القطرّنة الم"، ولهذا السبب، "حركات إرهابّنة

ولمحطة تولند الكهرباء ولرواتب الموظفن ، إلى الرئنس الفلسطنيي، محمود عباس، ولنس لـ)حماس(، 
 ."للتأكد م  أيها ل  تصَل إلى أندي اإلرهابنن 

المجلس الوزاري اإلسرائنلي المصغر، عقد األحد، جلسة  أ  ،5/11/2018، 48عرب وأضاف موقع 
في قطاع غزة، حنث أطلع على اليتائج التي تم الوصول إلنها لتحقنق تهدئة  مطولة لمياقشة الوضع
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مع مبعوث األمم  باالشتراكمع حركة حماس والفصائل الفلسطنينة، في سناق الوساطة مصرنة 
 المتحدة إلى الشرق األوسط، ينكوالي مالدنيوف.

الوزاري "جمنع الوزراء األعضاء في اإلسرائنلنة )القياة النثاينة سابق ا(، أ   "شركة األخبار"وكشفت  
)باستنثياء وزنر األم ، أفنغدور لنبرما (، نؤندو  مواصلة جهود التهدئة التي تشمل أنضا  "المصغر

ا ع  أجورهم المقطوعة بياء على  تحونل األموال القطرنة إلى رواتب موظفي قطاع غزة، عوض 
لك بضما  دولي نشكل آلنة رقابنة عقوبات فرضها رئنس السلطة الفلسطنينة، محمود عباس، وذ

 تميع وصول األموال إلى حماس.
شهدت تبادل  "الوزاري المصغر"هذا وكشفت القياة العاشرة اإلسرائنلنة، مساء النوم، أ  جلسة 

 اتهامات بن  وزنر األم  اإلسرائنلي، أفنغدور لنبرما ، وعدد م  الوزراء األعضاء في المجلس.
توجنه ضربة قونة لحركة "شاركوا في الجلسة، تأكندهم أ  لنبرما  طالب بـوزراء  3ويقلت القياة ع  

 ."ال تتضم  خطة عمل"، فنما ايتقد الوزراء أقواله كو  تصرنحاته "حماس
موقف لنبرما  غنر "أشارت القياة إلى أ  الوزراء اإلسرائنلنن  م  أعضاء المجلس اعتبروا أ  

ر نتجه يحو الموافقة على االستمرار في جهود التهدئة المجلس الوزاري المصغ"، وأكدت أ  "مبرر
 ."التي تقودها مصر بن  إسرائنل وحركة حماس

ا في مساعي التوصل التفاق تهدئة بن   وكشفت القياة أ  الرعانة المصرنة أحرزت تقدم ا ملموس 
في إسرائنل وحماس، والذي سنتضم  السماح بإدخال آالف العمال الفلسطنينن  م  غزة للعمل 

أشهر م  لحظة التوقنع على االتفاق أو اإلعال  الرسمي ع  بدء العمل  6، وذلك بعد 48أراضي الـ
 به.

أ  وزنري األم  الداخلي، غلعاد إردا  )اللنكود(،  "كا "وكشف التلفزنو  الرسمي اإلسرائنلي 
غزة، رغم موقف والتعلنم، يفتالي بنينت )البنت النهودي(، نؤندا  إدخال العمال الفلسطنينن  م  

 المعارض لذلك. "الشاباك"جهاز األم  اإلسرائنلي العام 
ال تحتاج "بأيه  "الوزاري المصغر"ويقل التلفزنو  اإلسرائنلي ع  بنينت تصرنحاته خالل جلسة 

نجب ". ما أنده إردا  الذي قال إيه "إسرائنل إلى خيق السكا  في غزة بل استهداف اإلرهابنن 
 ."خول للعمل م  أجل ميع أي تدهور بقنادة حماس نقود إلى عمل عسكريالسماح للعمال بالد

 
 "وق األرض وتحتها"ف: أريد غزة كاملة للسيسي عباس .2

بعد نومن  م  المتابعة المنداينة وحالة الهدوء على طول حدود قطاع غزة، يقل  :هايي إبراهنم -غزة
رائنلي، وأ  األوضاع جاهزة للبدء في المصرنو  األجواء اإلنجابنة إلى الطرفن  الفلسطنيي واإلس
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تيفنذ تفاهمات تنثبنت التهدئة والشروع في التحسنيات االقتصادنة واإليساينة، في وقت ال نزال رئنس 
السلطة الفلسطنينة، محمود عباس، مصّرا  على موقفه الرافض للذهاب إلى المصالحة إال بتسلنم 

إلضافة إلى إصراره أ  تمر المشارنع الدولنة بإشراف للسلطة، با "فوق األرض وتحتها"القطاع كامال  
 رام هللا علنها.

أما ع  اللقاء األخنر بن  عباس والرئنس المصري عبد الفتاح السنسي، فقالت مصادر سناسنة 
إ  األول ال نزال مصرا  على شروطه اتجاه غزة، سواء في ملف المصالحة أو اتفاق  "األخبار"لـ

الشروط المتمنثلة في تسلنم  "حماس"ه الذهاب إلى المصالحة ما لم تلبِّّ التهدئة، إذ أكد معارضت
 ."الوفاق الوطيي"القطاع كلنا  لحكومة 
، الذي غادر مصر مساء أمس متجها  إلى العاصمة األردينة عما ، "أبو ماز "المصادر ذكرت أ  

يفجار في غزة، لكيه أبدى تفهما  أمام السنسي للخطوات المصرنة الحتواء الموقف وميع حالة اال
أبدى رفضا  شدندا  لتجاوزه في أي مشارنع كبرى، خصوصا  مشارنع األمم المتحدة التي جاء بها 
المبعوث األممي ينكوالي مالدنيوف، والمتوقع البدء فنها خالل األشهر المقبلة م  دو  إشراف 

 السلطة علنها مباشرة.
رورة تمرنر المشارنع التي تقر لغزة بسبب وجود في المقابل، حاول الرئنس المصري إقياع عباس بض

سرائنلنة علنها، ياصحا  إناه بالعودة إلى المصالحة وفق الرؤنة  إرادة دولنة وموافقة أمنركنة وا 
. وواصل "فوق األرض وتحتها"المصرنة، فنما رّد عباس بأيه إذا استلم غزة، فإيه نرندها كاملة 

اشتراطات على المشارنع الدولنة كي تمر عبر السلطة،  السنسي يصائحه لرئنس السلطة بأال نضع
وكذلك رجا ميه وقف خطواته ضد الموظفن  التابعن  لسلطة غزة وا عادة رواتبهم كما كايت في 

 ."ماز "كما نظ  أبو  "أل  ذلك ال نشكل ضغطا  على حماس"السابق، 
 5/11/2018، األخبار، بيروت

 
 تمرة ضد القضيةواصل أبو يوسف: المؤامرات ال تزال مس .3

قال عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر واصل أبو نوسف، إ  المؤامرات ال تزال مستمرة : رام هللا
 ضد القضنة الفلسطنينة، بعد مئة وعام على وعد بلفور المشؤوم.

صفقة القر ، حلقة م  حلقات مسلسل  أ ابو نوسف لإلذاعة صوت فلسطن ، النوم السبت،  وأضاف
دولته المستقلة، وعاصمتها القدس  إقامةلقضنة الفلسطنينة، المستمرة بحق شعبيا في تصفنة ا
 الشرقنة.
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 أوهامااليقسام والتخلي ع   إيهاءالمدخل لترتنب الوضع الداخلي، هو  أ  إلىنوسف  أبو وأشار
 تهدئة مع االحتالل م  دو  اي نثم . إلىالحكم والسلطة في قطاع غزة، والوصول 

االيقسام واستعادة الوحدة الوطينة وتحمي ما  إيهاءحلول ال ترتقي لمستوى  أيسف أ  ابو نو  وأوضح
 قدمه شعبيا الفلسطنيي م  شهداء وجرحى، غنر مقبولة.

 3/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مع االحتالل اللجنة األولمبية ُتعبر عن شديد أسفها لما قامت به عواصم عربية من تطبيع رياضي .4
عبرت اللجية األولمبنة الفلسطنينة، ع  شدند أسفها لما قامت به عواصم عربنة، م  تطبنع : رام هللا

 رناضي مع االحتالل اإلسرائنلي.
وطالبت اللجية األولمبنة في بنا  لها، مساء النوم األحد، ردا على مشاركة وفود رناضنة م  دولة 

عربي، مجلس وزراء الشباب والرناضة العرب، واتحاد اللجا  االحتالل في أكنثر م  محفل رناضي 
األولمبنة العربنة والتضام  اإلسالمي بممارسة دورها ومسؤولناتها على هذا الصعند بحق كل م  

 نقفز ع  قرارات اإلجماع العربي واإلسالمي واألمتن  العربنة واإلسالمنة.
رنغنف والتي تعتبر م  أشد المتطرفن  إجراما إ  وزنرة النثقافة والرناضة منري "وأضاف البنا : 

نتم استقبالها وبحرارة في  "الموت للعرب"وعيصرنة وشعارها المعل  في كافة المحافل الرناضنة: 
 ."عاصمة عربنة ونحتفى بها في جوالت سناحنة حد الولوج للمساجد المقدسة

والرناضة العرب واتحاد اللجا  وذكرت اللجية الجمنع بالقرارات الصادرة ع  مجلس وزراء الشباب 
األولمبنة العربنة والتضام  اإلسالمي والموقف المعل  برفض وتجرنم التطبنع مع االحتالل 
اإلسرائنلي، ما دام نحتل فلسطن  واألراضي العربنة ونيتهك القواين  والموانثنق الدولنة، خاصة بحق 

 الرناضة والرناضنن  الفلسطنينن .
 4/11/2018، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل

 
 بتحرك دولي لوقف التطهير العرقي بالقدس واألغوار تطالب وزارة الخارجية .5

طالبت وزارة الخارجنة الفلسطنينة بتحرك دولي عاجل لوقف السناسة  :يادنة سعد الدن  -عما 
ة والخلنل، بهدف تهجنر في األغوار وشرق القدس المحتل "التطهنر العرقيّ "اإلسرائنلنة الرامنة إلى 

حالل المستوطين  اإلسرائنلنن  مكايهم.  الفلسطنينن  وا 
سلطات االحتالل تدنر ميذ سيوات حربا  "، في تصرنح أمس، أ  "الخارجنة الفلسطنينة"وأوضحت 

مفتوحة وشاملة، تتصاعد نومنا ، ضّد الوجود الفلسطنيي في المياطق المصيفة )ج( عامة، بهدف 
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لوطيّي واإليسايي الفلسطنيي في نثالث مياطق بشكل خاص، وهي جيوب جبل تجفنف الوجود ا
 ."الخلنل والميطقة الشرقنة م  القدس المحتلة واألغوار المحتلة

وقالت إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي تلجأ إلى جملة م  الوسائل واألسالنب لتحقنق غاناتها 
درة األراضي الفلسطنينة بحجة التدرنبات االستعمارنة في تلك المياطق النثالث، بدءا  م  مصا

أغراض االستنطا ، بما في ذلك طرد العائالت الفلسطنينة م  ميازلها  إلىالعسكرنة وم  نثم تحونلها 
 ."عبر تمركز الدبابات والمدرعات على أبواب الميازل وفي باحاتها

حتالل ضّد الوجود سناسة التطهنر العرقي المميهجة التي تتبعها سلطات اال"ودايت الوزارة 
جرنمة ضد "و "جرنمة حرب"ما نقوم به االحتالل "، مؤكدة أ  "الفلسطنيي في تلك المياطق

 . "، ُنعاقب علنها القايو  الدولي والقايو  الدولي اإليسايي"اإليساينة
تجاهل المجتمع الدولي والميظمات الحقوقنة واإليساينة المختصة "وعبرت ع  استغرابها الشدند م  

قاعسها ع  القنام بمسؤولناتها تجاه ما نتعرض له المواطيو  الفلسطنينو  م  تضننقات إلجبارهم وت
الجهات كافة بسرعة توفنر "وطالبت الوزارة  ."على ترك ميازلهم وأراضنهم باإلكراه وقوة االحتالل

 ."س المحتلةمقومات الصمود والبقاء للمواطين  الفلسطنينن  في جبل الخلنل واألغوار ومياطق القد
 5/11/2018، الغد، عم ان

 
 "رائيل"إسالتفاق وقف إطالق النار بين حماس و "لنص الكامل"اتنشر ما أسمته بـ "ارتسه" .6

، عاموس هرئنل، إ  مسنرات قطاع "هآرتس"وكاالت: قال الخبنر اإلسرائنلي في صحنفة  - القدس
 اليسبة للمجتمع الدولي.ب "شرنكا  شرعنا  "غزة يقلت حركة حماس إلى القمة بل أصبحت 

أ  الضغط على حدود قطاع غزة أفضى إلى قرب التوصل إلى وقف  "ومضى الخبنر هرئنل قائال 
إطالق اليار لمدة نثالث سيوات، مؤكدا  أ  الضغط المصري واألموال القطرنة ندفعا  يحو إيجاز هذا 

قطاع غزة وتوسنع ميطقة وأوضح أ  تخفنف حدة المسنرات سنسمح بتخفنف القنود على  ."االتفاق
عادة إبراز فكرة قدنمة تتمنثل في "إسرائنل"الصند وفتح معبر رفح البري وتيشنط حركة المعابر مع  ، وا 

 عامل م  قطاع غزة بالعمل في المستوطيات المحنطة بغزة. 5000السماح لـ 
 فإ  االتفاقنة تيص على التالي: "هآرتس"وحسب صحنفة 

 ."محاسبة أي مخالف"نن  االيضباط على الحدود وتتضم  الطلب م  الفلسطني-1
، على أ  تستمر مسنرات العودة بصورتها الجدندة "زنكنم"نثم إنقاف فعالنات التظاهر البحري  -2

 حتى يهانة العام الجاري.
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في البدانة إلى أ  تتوقف  %70في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار ع  غزة بيسبة  -3
 منال  بحرنا . 14سٌنسمح بالصند في البحر حتى مسافة المسنرات كلنا ، كما 

آالف عامل دو  س  األربعن  بالدخول إلى  5وفي وقت الحق، ستسمح إسرائنل لدفعة أولى م   -4
فلسطن  المحتلة للعمل فنها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام هللا معا ، إذ وعدت 

، %40موظفنها في غزة ع  الشهر الماضي بدال  م  م  رواتب  %80السلطة الفلسطنينة بصرف 
 كما أيه ال مايع لدنها م  تحونل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.

 بعد ذلك، ستعمل مصر على تفعنل صفقة األسرى المعلقة. -5
 وسنا.سيوات بمراقبة دولنة وبرعانة األمم المتحدة ور -3والوصول إلى هدية ال تقل مدتها ع   -6
 ."إسرائنل"كذلك سنبقى معبر رفح مفتوحا  بصورة دائمة مع مصر، وأنضا  المعابر التجارنة مع  -7
على أ  نفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشارنع البيى التحتنة، ومشارنع أخرى نفترض أ   -8

 ألف فرصة عمل لخرنجي الجامعات. 30توفر 
 4/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 : حماس تتحكم بمستوى اللهيب في غزةإسرائيلية تقارير .7

تزعم أجهزة حكومة االحتالل، في تقارنر ايتشرت في الصحافة اإلسرائنلنة : برهوم جرانسي - الياصرة
. في إشارة إلى أيه في "مستوى لهنب قطاع غزة"أمس، أ  حركة حماس هي التي تسنطر على 
ي، لم نسقط شهداء خالل مسنرات العودة األسبوعنة، المواجهات التي وقعت في يهانة األسبوع الماض

 وهذا ما كا  أنضا قبل أسبوعن .
م   أساسنةنعدو  نثالنثة دروس "، إيهم في جنش االحتالل اإلسرائنلي "هآرتس"وقالت صحنفة 

: عيدما ترند حماس فهي تستطنع وقف العيف؛ حماس حقا معينة بالتسونة األسبوعيهانة  أحداث
آذار،  30الوضع الذي ساد هياك قبل  إلىفرصة إلعادة الوضع على طول الحدود  اآل ؛ توجد اآل 

 . ")النوم الذي بدأت فنه المبادرة للمظاهرات على طول الحدود(
م  وجهة اليظر العسكرنة، رغم ضعضعة أم  سكا  البلدات اإلسرائنلنة "، أيه "وتابعت هآرتس

ش صمد في يهانة المطاف في تأدنة مهمته: لم نتم المحنطة بقطاع غزة، على طول الفترة، فإ  الجن
 . "لم نتضرروا بسبب المظاهرات اإلسرائنلنو اختراق الجدار م  قبل الجمهور، والمواطيو  

 إذااالستراتنجي لألحداث م  شأيه أ  نرى بصورة مخالفة تماما.  اإلجمالي"وقالت هآرتس، إ  
عيف المختلفة التي مارستها، عملنات اختراق حققت حماس هيا تسونة كيتنجة مباشرة ألعمال ال

فهي بذلك ترفع بدرجة كبنرة مكايتها. لنس فقط أ  الحصار  –جماهنرنة وحتى اطالق الصوارنخ 
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شرنكة  إلىالمتحدة وقطر وباألساس المجتمع الدولي حولوها  واألممعلى القطاع سنخفف؛ مصر 
، حسب "ع عبر مشاركة السلطة الفلسطنينةشرعنة وأصبحوا ال نطالبو  أ  تمر كل خطوة في القطا

 تعبنر الصحنفة.
ميذ بضعة أشهر بدا في يهانة  األولىللمرة "، فإيه "هآرتس"وحسب المزاعم اإلسرائنلنة التي يقلتها 

تقلنص كبنر  إلىفي قطاع غزة أ  هذا هو أمر حقنقي: ضغط مصري على الطرفن  أدى  األسبوع
ستتغنر وبالتأكند عدد ميها،  األمور. الكنثنر م  "رات العودةمسن"في العيف على طول الجدار في 

ولك  مصر مع ذلك يجحت تقرنبا في تحرنك العجلة باالتجاه الصحنح. العيف نيخفض بالتدرنج م  
 . "اجل السماح بالتقدم في التسهنالت للقطاع

كة الجهاد وترى إسرائنل، أ  قطر ساهمت في تمونل دفع الرواتب لموظفي الحكومة، بنيما حر 
. وبياء "الماضي األسبوعلم نزعج منثلما حدث في يهانة  األقلتقف على الجدار، على " اإلسالمي

، حسب مزاعم إسرائنل. وأ  هذا "أمرت بضبط اليفس"، فإ  حكومة االحتالل "هآرتس"علنه، حسب 
 عدم سقوط شهداء نوم الجمعة الماضي. إلىأدى 

نعرفو  أ  حماس ل  تكتفي بالوقود وبالمال  األم ي جهاز ، إيه ف"ندنعوت أحريوت"وقالت صحنفة 
حماس تحتفظ ليفسها في ". وقالت الصحنفة، إ  "عيفا"القطري كي توقف، ما نسمنه االحتالل 

متشاقها فور تلقنها المال القطري لدفع الرواتب. وهذه الورقة هي المنياء تخطط ال أخرىالقبعة بورقة 
المطلق  اإليجازتدخل إسرائنلي. م  ياحنة حماس سنكو  هذا هو  أيالبحري، الذي ال نكو  فنه 

 . "الف الجرحى مم  جبتهم المسنرة العينفةآالذي نبرر مئات القتلى و 
المنياء هو الرمز لكسر الحصار. هذا لنس في السماء: في "ندنعوت احريوت، إ  "وأضافت 

لغزة برقابة إسرائنلنة. م  ياحنة تحدث الوزنرا  لنبرما  وكاتس ع  فتح منياء  أ الماضي سبق 
حماس، فقد اجتازت يصف الطرنق. ولدنها فقط شرط صغنر جدا: ترند منياء مستقال. وحسب 
فهمها، فمع قلنل م  الضغط على الحكومة التي كل ما نعينها هو البقاء السناسي، فإ  هذا سنيجح. 

. الجنش نرفض اآل وج إلى حرب الجنش بلغ القنادة السناسنة بايه ال نوصي بالخر  أ فما بالك 
خطة لنبرما  بتوجنه ضربة يارنة للقطاع، خشنة أ  تتدحرج هذه إلى دخول بري. وبالمياسبة فإ  

 ."يعرف أ . فماذا بعدها؟ ال نمك  أخرىالجنش مقتيع أنضا بايه ستكو  ليا جوالت عيف محدودة 
إ  استراتنجنة التخفنف "أمس،  في مقال له "ندنعوت أحريوت"ونقول المحلل العسكري في صحنفة 

لحكومة إسرائنل تخلق وضعا ال تعرف فنه الند النميى ما تفعله الند النسرى. م  جهة نبذلو  جهدا 
 للوصول إلى التهدئة.

 4/11/2018الغد، عمان، 



 
 
 
 

 

 12 ص             4780 العدد:             11/5/2018 ثنيناإل  التاريخ:  

                                    

 

 ستبقى حبيسة األدراج "المركزي" قرارات: "الشعبية" .8
نة للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  في لبيا ، أكد مسؤول العالقات السناس: أحمد المصري - بنروت

سمنر لوبايي، أ  المعطنات الواقعنة ألوضاع ميظمة التحرنر ومؤسساتها تشنر إلى أ  قرارات 
، "فلسطن "وقال لوبايي لصحنفة  المجلس المركزي االيفصالي، ستبقى حبنسة األدراج دو  تيفنذ.

ا المرتبطة بتعلنق عالقة ميظمة التحرنر بـ)إسرائنل( أمس: إّ  المجلس االيفصالي اتخذ القرارات ذاته
وأرجع  والعام الجاري، دو  تيفنذ أي ميها. 2015ووقف التيسنق األميي في جلسات سابقة عام 

أسباب عدم تيفنذ القرارات إلى رؤنة قنادة الميظمة المتيفذة، مؤكدا أ  الكل الفلسطنيي كا  بايتظار 
نذ القرارات السابقة للمجلس، واالرتقاء بمستوى األزمة الراهية التي جلسة وحدونة، تذهب باتجاه تيف

ورجح لوبايي أ  تكو  عملنة إنداع قرارات المجلس للجا   تعنشها الساحة السناسنة الفلسطنينة.
القرارات، مشددا على أ  القرارات الوطينة ال تحتاج للجا  بقدر ما  "لتذونب"مختصة مقدمة واضحة 

 تطبنق.تحتاج إلرادة و 
 3/11/2018، فلسطين أون الين

 
 : تفاهمات بعودة الهدوء مقابل تخفيف الحصار"الديمقراطية" .9

كشف عضو المكتب السناسي للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، طالل : نحنى النعقوبي - غزة
ع بن  الفصائل الفلسطنينة ومصر تقضي بعودة الهدوء شرق قطا "تفاهمات شفهنة"أبو ظرنفة، ع  

 الحصار اإلسرائنلي. "تخفنف"غزة، تمهند ا للوصول لوقف إطالق اليار مقابل 
ال "على هامش مشاركته بمخنم العودة شرق غزة، أمس: إيه  "فلسطن "وقال أبو ظرنفة لصحنفة 

نوجد اختراق جدي، لك  هياك تفاهمات لعودة الهدوء مقابل تخفنف الحصار، بمعيى أ  التخفنف له 
ا إلى أ  السلطة في رام هللا بذلت جهودا كبنرة لوضع عراقنل أمام الجهود المصرنة، ، مشنر  "موجبات

كويها  –وشدد على أيه ال نجري الحدنث ع  تهدئة  بحنث ال نكو  هياك وقف إلطالق اليار.
، وال نجري الحدنث ع  مصالحة، فما نتم هو تفاهمات عودة الهدوء وهذه -مرتبطة بالمصالحة 
وأوضح أ  التفاهمات تيطلق م  يظرنة عودة الهدوء، مقابل تخفنف  السلطة.ستتم بمعزل ع  

لى القطاع، وحرنة السلع ودخول أموال مشارنع إعادة اإلعمار وزنادة  الحصار وادخال البضائع م  وا 
 مساحة الصند البحري، باإلضافة لموضوع الكهرباء وغنرها م  القضانا.

 3/11/2018، فلسطين أون الين
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 حب بقرار منع دخول وفد إسرائيلي لتونسر حماس ت .01
سامي أبو زهري بقرار المحكمة االبتدائنة في تويس القاضي بميع  "حماس"رحب القنادي في حركة 

 دخول وفد إسرائنلي لألراضي التويسنة للمشاركة في مؤتمر خاص باألدنا .
الميظمات التويسنة  وتوجه أبو زهري في تصرنح صحفي، بالشكر إلى الشعب التويسي األصنل ولكل

 التي عملت م  أجل استصدار هذا القرار.
 3/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "صفقة القرن"لدولة مسخ في غزة تكون مركزا لخالفة مزعومة ضمن  تسعىمحيسن: حماس  .00

إقامة  إلىتسعى  "حماس"جمال محنس ، إ  حركة  "فتح"قال عضو اللجية المركزنة لحركة : رام هللا
 ."صفقة القر "مسخ في غزة، تكو  مركزا لخالفة مزعومة ضم   دولة

مقاومة مسلحة،  أيكد محسن  في حدنث إلذاعة صوت فلسطن ، النوم السبت، أ  حماس ميعت أو 
التصدي لمخطط حركة حماس، بفصل قطاع غزة  إلىالمقاومة السلمنة، داعنا المواطين   اآل وتميع 

تهدئة مع حكومة االحتالل، نأتي  إلىسعي حماس للتوصل وقال محسن  إ   ع  الضفة الغربنة.
التهدئة نجب أ  تكو  عبر القنادة  أ في سناق مخططها إلبقاء سنطرتها على غزة، مؤكدا 

 الفلسطنينة.
 3/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تثمن منع تونس دخول وفد إسرائيلي أراضيها "الجهاد" .02

ركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، قرار القضاء التويسي بميع دخول وفد إسرائنلي نثميت ح: غزة
وقال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب في تصرنح  لتويس الشقنقة.

مقتضب إ  حركته تعتبر هذا القرار استجابة واعنة للنثوابت القومنة العربنة الرافضة الحتالل فلسطن  
 وعدوايه المستمر بحق الشعب الفلسطنيي وأرضه ومقدساته. "الكنا  الصهنويي"ل م  قب

 4/11/2018، فلسطين أون الين
 

 : مسيرة العودة مطلب وطني وهي بعيدة عن أي أثمانالبطش .03
مسؤول في الهنئة الوطينة العلنا لمسنرة العودة وكسر الحصار السلمنة، الشدد : يبنل سيويو - غزة

ع  أي أنثما  سناسنة، وتأتي ردًّا على قرارات الرئنس األمرنكي دويالد ترامب ضد  على أيها بعندة
نثوابت الشعب الفلسطنيي والحصار على قطاع غزة، رافضن  اتهامات فتحاونة ضد جهود كسر 
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وقال رئنس الهنئة وعضو المكتب السناسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش: إ  هذه  الحصار.
سية لم نتحرك العالم  12يي فلسطنيي له عالقة بحصار ظالم على غزة ميذ المسنرة مطلب وط

 لكسره.
أ  المسنرة جاءت ردًّا على ترامب عيدما أراد يقل السفارة  "فلسطن "وأضاف البطش لصحنفة 

األمرنكنة إلى القدس المحتلة، وعلى الحصار المفروض على غزة، ولنس لها عالقة بما تسمى 
 ."صفقة القر "

 3/11/2018ين أون الين، فلسط
 

 جهات منظمة تذهب باتجاه التحريض على مسيرة العودةتحذر من  "الشعبية" .04
حذر عضو الهنئة القنادنة للمسنرة، وعضو اللجية المركزنة للجبهة الشعبنة : يبنل سيويو - غزة

ض على تذهب باتجاه التحرن "أقالم وأبواق مأجورة وجهات ميظمة"لتحرنر فلسطن  ماهر مزهر م  
: إ  هدف هذه الجهات واألقالم نتقاطع مع "فلسطن "وقال مزهر لـ مسنرة العودة كي تتراجع.

االحتالل الذي باتت مسنرات العودة تستيزفه وتشكل خطر ا داهم ا علنه، مدلال  على ذلك بمظاهرات 
 "قر صفقة ال"وأضاف أ  م  ندعي أيه ضد  المستوطين  في المستوطيات المحاذنة لقطاع غزة.

علنه رفع اإلجراءات العقابنة ع  الشعب الفلسطنيي في القطاع وتعزنز صموده وتبيي شهداء 
مسنرات العودة وجرحاها ونقدم الحد األديى م  المستلزمات الطبنة لوزارة الصحة حتى ال نستشهد 

، وما وايتقد تهدند عباس لغزة م  على ميصة األمم المتحدة الجرحى في الشوارع ونيهار القطاع.
الذي عقد وهو غنر شرعي، وكا  يتنجة عملنة غنر شرعنة لمجلس وطيي "نسمى المجلس المركزي 

 ."غنر توحندي في المقاطعة
 3/11/2018فلسطين أون الين، 

 
 "لوعد بلفور" 101بريطانيا باالعتذار في الذكرى الـ  بطالتالقوى والفصائل الفلسطينية  .05

وى والفصائل الفلسطنينة، أمس، مطالباتها للحكومة البرنطاينة واصلت الق: يادنة سعد الدن  -عما  
، واالعتراف بالدولة الفلسطنينة المستقلة 101، في ذكراه السيونة الـ "وعد بلفور"باالعتذار ع  

وأكدت، عبر الفعالنات واأليشطة  وعاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة لالجئن  الفلسطنينن .
، 1917تشرن  النثايي )يوفمبر( عام  2الذي نعود إلى  "وعد بلفور"اسبة ذكرى الجماهنرنة الحاشدة بمي

 ."بالحقوق الفلسطنينة المشروعة، ومجابهتها لمحاوالت تصفنة القضنة الفلسطنينة"تمسكها 
 4/11/2018الغد، عمان، 
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 للتصعيد الميداني مشهودا   يوم الجمعة المقبل يوما  برام هللا تعلن  القوى الفلسطينية .06

أعليت القوى الفلسطنينة أ  نوم الجمعة المقبل سنكو  نوما مشهودا للتصعند المندايي في  :رام هللا
وطالبت القوى الفلسطنينة في بنا  بأوسع مشاركة في  كافة مياطق التماس مع القوات اإلسرائنلنة.

 جمعة المقبل.الفعالنات المسايدة ألهالي الخا  األحمر وجبل الرنسا  والمزرعة الغربنة نوم ال
تشرن  النثايي )يوفمبر( أمام السفارة البرازنلنة في رام هللا احتجاجا  7ودعت لالعتصام نوم األربعاء 

على قرار يقل السفارة م  تل أبنب إلى القدس والتأكند على التمسك بالقايو  الدولي ورفض هذا 
 القرار.

 4/11/2018الغد، عمان، 
 

 فلسطينيين أسريام نتنياهو يوافق على سن قانون إعد .07
وافق رئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتايناهو على س  قايو  نتنح اعدام فلسطنينن  : بنت لحم

وخالل اجتماع لقادة األحزاب االئتالفنة، تم االتفاق على الدفع بمقترح القايو   ادنيوا بقتل اسرائنلنن .
ما ، ورّكز علنه خالل حملته االيتخابّنة قبل الذي نتحمس إلنه وزنر الجنش اإلسرائنلي أفنغدور لنبر 

أعوام. وتوجه بنينت إلى يتيناهو وأخبره أ  القايو  نمك  اقراره وأ  حزبه لنس لدنه مشكلة في  3
 ذلك.

وقال رئنس االئتالف، عضو الكينست دودي أمسلم، إ  البنت النهودي لم نؤخر القايو ، وا  رئنس 
 نت.الوزراء قرر بحنثه في جلسة الكابي

، الذي تم التصونت علنه بالقراءة التمهندّنة في كايو  نثاٍ /نيانر "نسرائنل بنتنيو"ووفق ا لمقترح قايو  
الماضي، فإيه في قرارات المحاكم العسكرنة في الضفة الغربنة المحتلة ل  نكو  هياك حاجة إلجماع 

يما االكتف اء بغالبنة عادنة، غالبنة انثين  نثالنثة م  قضاة المحكمة العسكرنة لفرض عقوبة اإلعدام، وا 
م  نثالنثة قضاة، كما نلغي اقتراح القايو  صالحنة القائد العسكري لميطقة المركز بإلغاء حكم 
يما نكو  ذلك  اإلعدام، وال نلزم الينابة العسكرنة بالمطالبة بفرض عقوبة اإلعدام في هذه الحاالت، وا 

 خاضعا العتبارات المّدعن  في كل حالة.
 5/11/2018، عا  اإلخباريةوكالة م
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 إيران نتنياهو يشكر ترامب على إعادة فرض العقوبات ضد   .08
وصف رئنس وزراء االحتالل االسرائنلي بينامن  يتيناهو، السبت، قرار الرئنس  :القدس المحتلة

 وقال في ."المبادرة التارنخنة"األمرنكي دويالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادنة على إنرا ، بـ
 ."شكرا للرئنس ترامب على هذه المبادرة التارنخنة. العقوبات آتنة حقا"بنا  صدر ع  مكتبه: 

ميذ سيوات أوجه يداءات إلعادة فرض العقوبات بالكامل على اليظام اإلنرايي الدموي "وأضاف: 
  بدأت العقوبات األساسنة التي فرضتها واشيط"وتابع يتيناهو:  ."والقاتل الذي نهدد العالم بأسره

 ."تظهر آنثارها حنث نيهار اللاير ونتراجع االقتصاد االنرايي واليتائج بدنهنة
 4/11/2018، فلسطين أون الين

 
 : نتنياهو سيعزز قوة حماس في نهاية المطافرؤوفينبن  .09

قال عضو الكينست إنال ب  رؤوفن  م  المعسكر الصهنويي إ  حكومة يتيناهو تتبع حنال قطاع 
ة غنر واضحة وال ترمي إلى تحقنق تسونة طونلة األمد. وأشار موقع هنئة البث غزة سناسة مرتبك

اإلسرائنلي إلى أ  ب  رؤوفن  رأى في سناق يدوة نثقافنة عقدت النوم السبت في بنتح تكفا ا  
وأضاف أ  رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو نسعى  الحكومة تفتقر إلى روح المبادرة بشأ  قطاع غزة. 

إلى تسونة قصنرة المدى في القطاع، األمر الذي سنمك  حركة حماس م  تعزنز قوتها  إلى التوصل
 في يهانة المطاف. 

 3/11/2018، األيام، رام هللا
 

 "شروع السالم االقتصادي اإلقليمي"موزير المواصالت والمخابرات اإلسرائيلي يزور مسقط لطرح  .21
ومة اإلسرائنلنة، نسرائنل كاتس، الذي وصل عل  وزنر المواصالت والمخابرات في الحكأ تل أبنب: 

إلى مسقط، أمس األحد، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول اليقل والمواصالت الدولنة، أيه نيوي 
 ."السالم االقتصادي اإلقلنمي"طرح مشروع لتطونر ما سماه 

أتوجه "تيناهو: وقال كاتس، الذي نزور سلطية عما  بعد أسبوع م  زنارة رئنس حكومته، بينامن  ي
إلى سلطية عما  بمهمة م  رئنس الحكومة يتيناهو لتقدنم وتعزنز مبادرات مشتركة لتغذنة مسارات 
السالم اإلقلنمي، لربط دول الخلنج بإسرائنل والبحر المتوسط، وذلك ضم  تعزنز المحور الذي 

ا التوجه مهم، إيه حقنقي بدانة تطبنع للعالقات م  ميطلق قوة، فهذ". واعتبر زنارته "نتجاوز إنرا 
 ."وممك 
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وسنعرض كاتس خالل أعمال المؤتمر مبادرة مشتركة مع يتيناهو، تقضي بمد خطوط يقل برنة 
للشاحيات بدانة، نثم مد سكك حدندنة، ليقل البضائع م  موايئ إسرائنل على البحر المتوسط وموايئ 

 دول الخلنج، مرورا بإسرائنل واألرد ، في االتجاهن .
شفت إسرائنل، أمس األحد، أ  الجهود للزنارة بدأت في شهر فبرانر )شباط( الماضي، وأدارها وقد ك

، نوسي كوه . وحسب مصدر أميي فإ  "الموساد"ع  إسرائنل رئنس جهاز المخابرات الخارجنة 
 يتيناهو، في تلك الفترة، التقى وزنر الخارجنة العمايي، نوسف ب  علوي، في منوينخ األلماينة.

  5/11/2018رق األوسط، لندن، الش
 

 تعمل على إحداث اختراقات في االتحاد األوروبي "إسرائيل" .20
رام هللا: صّرح مسؤول إسرائنلي بأ  إعال  الرئنس البرازنلي الميتخب، جانر بولسويارو، ينته يقل 

ل أخرى بيقل سفارة بالده إلى القدس، شّكل دافعا  جدنا  لجهود الدبلوماسنة اإلسرائنلنة في إقياع دو 
سفاراتها وممنثلناتها الدبلوماسنة م  تل أبنب إلى القدس. وقالت وسائل إعالم إسرائنلنة إ  خطوة 
بولسويارو أعادت إلى األذها  تعهد الرئنس التشنكي، منلوش زما ، بأيه نيوي يقل سفارة بالده م  

)إسرائنل النوم(  "ائنل هنومنسر "تل أبنب إلى القدس. وقال المسؤول اإلسرائنلي، في تصرنح لصحنفة 
هذا الموضوع )يقل السفارة( مطروح على طاولة المحادنثات التي نجرنها رئنس الوزراء "العبرنة: 

اإلسرائنلي يتيناهو أنثياء زنارته الرسمنة الحالنة لبلغارنا، كجزء م  الجهود اإلسرائنلنة لتعزنز أواصر 
 ."وبيتحالفات ايفرادنة م  مجموعة دول االتحاد األور 
في مدنية فاريا البلغارنة على البحر األسود،  "كرانوفا"وبحسب المسؤول، فإ  حضور يتيناهو قمة 

تأتي على خلفنة المساعي "التي نشارك فنها زعماء كل م  بلغارنا وصربنا والنويا  وروماينا، 
ؤول الرفنع قوله إ  . وتابع المس"اإلسرائنلنة لزعزعة موقف يفاق االتحاد األوروبي المعادي إلسرائنل

إسرائنل تدرس هذه األنام إمكاينة الخروج بمبادرة إليشاء تحالفات جدندة داخل االتحاد األوروبي، "
وذلك م  أجل إضعاف ما تعتبره إسرائنل معضلة محورنة تواجهها إسرائنل في تعاملها مع االتحاد 

نسارنة وتيشط في مجال الصراع  األوروبي، الذي نحّول األموال إلى جمعنات إسرائنلنة غالبنتها
 . "اإلسرائنلي -الفلسطنيي 

 4/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 مشروع قانون إسرائيلي لترحيل عائالت المقاومين داخل الضفة الغربية .22
إلى الحصول على دعم الحكومة اإلسرائنلنة والكينست  "البنت النهودي"نسعى حزب : القدس المحتلة

( للتصدنق على مشروع قايو  نستهدف ترحنل عائالت مقاومن  فلسطنينن  )برلما  االحتالل
وذكر اإلعالم العبري، أ  وزنر التعلنم في حكومة االحتالل  داخل الضفة الغربنة المحتلة. "قسرنًّا"

يفتالي بنينت، وعضو الكينست موطي نوغنف، هما م  اقترحا مشروع القايو ؛ الذي نيص على 
ركزنة في الجنش بترحنل أقارب ميفذي الهجمات الفلسطنينن  م  بلداتهم إلى السماح للقنادة الم

 مياطق أخرى في الضفة.
، واصف ا اليص "سنحس  م  قوة الردع"وقد زعم بنينت أ  ترحنل العائالت إلى ميطقة أخرى 

 ."قوة الردع اإلسرائنلنة وحجر زاونة لألم "التوضنحي لمشروع القايو  أيه 
 4/11/2018، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 االئتالف الحكومي "تفكيك"يريد  النتنياهو  .23

رام هللا: قال مصدر كبنر في أوساط رئنس الوزراء اإلسرائنلي، بينامن  يتيناهو، إ  األخنر نرغب في 
استكمال اإلجراءات التشرنعنة الخاصة بقايو  التجيند خالل دورة الكينست الحالنة، في مسعى نهدف 

أ  ال حاجة إلى ذرائع وتبرنرات م  أجل التوجه إلى ايتخابات "كنك الحكومة. وأضاف إلى عدم تف
يتايناهو أبلغ شركاءه في االئتالف ". وأكد أ  ")مبكرة(. رئنس الوزراء نرند س  قايو  التجيند

 في إطار االئتالف الحالي. ")الحكومي( بأ  علنهم أ  نقرروا في شأ  االستمرار سونة
 4/11/2018لندن،  الشرق األوسط،

 
2.  :تل أبيب ألف متظاهر أحيوا ذكرى رابين وسط شجارات سياسية 

ألفا  م  اإلسرائنلنن ، اللنلة قبل  20تل أبنب: تحولت المظاهرة الكبرى التي شارك فنها يحو 
لمقتل رئنس الحكومة األسبق  23الماضنة، في تل أبنب، م  مهرجا  إحناء الذكرى السيونة الـ

بن ، إلى ميصة خالف طاح  بن  النمن  والنسار، شهدت العدند م  الشجارات، وكادت نتسحاق را
 تفجر المهرجا  قبل يهانته

، واختاروا لها "وحدة صف بن  كل أطراف المجتمع"كا  ميظمو المظاهرة قد خططوا لتحونلها إلى 
وزنر تساحي . ودعي إلى جايب الخطباء م  أحزاب النسار، ال"ضد االيشقاق والتحرنض"شعار 

نوجد "هيغبي )م  حزب اللنكود(، المسؤول ع  شؤو  التعاو  اإلقلنمي، وكذلك رئنس حزب 
نائنر لبند، الذي نعد يفسه نمن  وسط. كما اختاروا أ  تدنر المهرجا  الصحافنة العربنة  "مستقبل
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(، هم 48طنيني لوسي أنوب، ردا  على قايو  القومنة العيصري، وتأكندا  أل  المواطين  العرب )فلس
جزء ال نتجزأ م  يسنج المجتمع اإلسرائنلي. وحذر ميظمو المظاهرة م  خطورة االيقسام والتحرنض، 
خصوصا  أ  إسرائنل تقترب م  ايتخابات برلماينة جدندة، وسط مخاوف م  تكرار االغتنال 

 يزنه.السناسي، كما حصل مع رابن . وياشدوا ممنثلي الجمهور الحفاظ على لغة الحوار ال
لك  عيدما صعد الوزنر تساحي هيغبي إلى الميصة، استقبله ألوف المتظاهرن  بهتافات احتقار. 

ال يسمح لَم  حّرض الجمهور بشكل "وقال أحد المعارضن  عبر مكّبر للصوت أحضره معه: 
. وقال "اعتذر أوال  ع  تحرنضك ضد رابن "، و"شخصي ضد رابن ، أ  نأتي النوم إللقاء خطاب

نجب اجتنثاث العيف والتحرنض كلنا . العامل المشترك للجمنع هو أييا يعارض "ي في خطابه: هيغب
 ."الدنكتاتورنة. أماميا طرنق واحدة فقط وهي االيضباط والصبر. لتك  ذكرى رابن  مباركة

النساري، عضوة الكينست تمار زايديبرغ، فهاجمت  "منرتس"واستقبل الجمهور بحفاوة رئنسة حزب 
، أصبح النوم 1995ال نمك  تجاهل أ  ما كا  سائدا  وهامشنا  في عام "تيناهو قائلة: حكومة ي

، عيدما ركب يتيناهو موجة التحرنض ضد 1995بريامج العمل المركزي لدى الحكومة. ففي عام 
رابن  واتفاقات أوسلو، اعتقد أيه نمكيه أ  نسنطر علنها، ولكيه جعل التحرنض وسنلة مركزنة إلبقاء 

 ."كر السالم مقهورا ، وُمسنطرا  علنه، ومدمَّرا  معس
ُقتِّل "كما وجهت رئنسة المعارضة في الكينست )البرلما  اإلسرائنلي(، تسنبي لنفيي، ايتقاداتها قائلة: 

في هذا المندا  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة نتسحاق رابن ، عيدما سعى إلى ميع سفك الدماء، إلى 
هذه هي جرنمة سناسنة. وها هو التارنخ نعند يفسه حالنا . تكفي قراءة صيع السالم، فجرنمة القتل 

الميشورات التي نطلقها رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، ومشاهدة مقاطع الفندنو، واإلصغاء إلى 
الخطابات، وقراءة التعلنقات العينفة التي تسببها هذه األجواء السنئة. يقول لكم إ  م  نعمل م  أجل 

 ."ئيا  السالم لنس خا
وبدوره قال رئنس المعسكر الصهنويي آفي غباي، إيه ميذ اغتنال رابن ، ترعرع في إسرائنل جنل ال 

، فنما تيازل "حماس"نعرف قنادة لدنها الجرأة لتحقنق السالم. وأضاف أ  رابن  اختار األم  وحارب 
إلى أ  الشعب سئم  . وأشار"حماس"رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو، ع  القضانا األمينة ورضخ لـ

السناسة التي تيطوي على كراهنة م  دو  سبب، وحملة الترهنب المتواصلة والتحرنض ضد الشرطة 
هياك "ورئنس هنئة األركا  ورئنس الدولة ووسائل اإلعالم والمحكمة العلنا. وبدوره حذر رئنس 

ى اغتنال سناسي آخر في نائنر لبند، م  أ  اغتنال رابن  قد نؤدي في الظروف الحالنة إل "مستقبل
 إسرائنل.
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ورد يتيناهو مهاجما  بشدة أقوال السناسنن  الذي ألقوا خطاباتهم في أنثياء ذكرى رابن ، وهتافات 
م  المؤسف أ  ذكرى قتل ": "تونتر"االحتقار ضد أقوال الوزنر هيغبي، م  خالل تغرندة له في 

نحاول الذن  نّدعو  أيهم ندعمو   رئنس الحكومة نتسحاق رابن ، أصبحت مجرد مهرجا  حزبي،
 ."حرنة التعبنر إسكات معارضنهم

وفي الوقت الذي نعترف فنه الجمنع بأ  قتل رابن  تم على خلفنة العداء النمنيي التفاقات أوسلو، 
خرج رئنس الكينست نولي أدلشتان ، بتصرنح قال فنه إ  اغتنال رابن  هو الذي جعل أوسلو تستمر، 

 م  مواصلة الوقوف ضدها. إذ إ  النمن  خاف
 5/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 : التهدئة مع حماس أفضل من باقي الخياراتإسرائيليتقرير  .25

في "قال آفي نسسخاروف الخبنر اإلسرائنلي في الشؤو  الفلسطنينة إيه : عديا  أبو عامر -21عربي
ب سنبقى على كتف بينامن  ظل غناب بدائل أمام إسرائنل للتسونة مع حماس، فإ  الواقع الصع

، رغم أيه م  الصعب أ  يصدق بأ  حكومة النمن  اإلسرائنلنة ذاهبة "سند األم "يتيناهو الملقب 
 ."باتجاه اتفاق مع حماس

بعد أ  أنقيت تل أبنب أ  "، أيه "21عربي"وأضاف في مقاله على موقع ونلال اإلخباري، وترجمته 
يقطة ذاتها التي توجد فنها النوم، أو فقدا  الوسنلة لميع البدائل األخرى في غزة ستيتهي في ال

 ."االيفجار الوشنك، فإ  يتيناهو ولنبرما  فهما أخنرا أ  لنس لدنهم المزند م  الخنارات
نجدر أ  يفتح عنوييا وآذاييا ليصدق الواقع أمام ياظرنيا، فحماس، الحركة المسلحة "وأشار إلى أيه 

، ستتوصل معها إسرائنل، عاجال أم آجال، إلى اتفاق برئاسة يتيناهو، الداعنة للقضاء على إسرائنل
، وأبلغيا بالطرنقة المنثلى لكنفنة مواجهة الجماعات المسلحة، "مكا  تحت الشمس"صاحب كتاب 

وأبدى قسوة غنر مسبوقة أمام رئنس السلطة الفلسطنينة، ها هو نعقد سرا صفقة مع أحد الميظمات 
 ."ط خالل العقود الماضنةالخطرة في الشرق األوس

يتيناهو ال نفعل ذلك ايطالقا م  حبه لحماس، لكيه فهم أخنرا أ  الواقع المندايي "وأشار إلى أ  
على األرض أكنثر تعقندا م  الشعارات التي نطلقها لمواجهة هذه الجماعات المسلحة، وهكذا فلم نعد 

حماس، أل  كل الخنارات األخرى سنئة، أمام يتيناهو وحكومته بدائل أفضل م  الذهاب لتسونة مع 
 ."بل سنئة جدا
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نمك  الذهاب إلى حرب مع حماس، لكيها ستيتهي بهذه اليقطة، ونمك  الذهاب لضربات "وأكد أيه 
جونة محدودة، لكيها ستصل إلى الوضع الحالي ذاته، وربما ال نعمل يتيناهو أي شيء نحول دو  

 ."اقتراب االيفجار الوشنك
يناهو ولنبرما  أدركا أخنرا أ  اتفاق التهدئة مع حماس الذي نتضم  تخفنفا للظروف يت"وأوضح أ  

اإليساينة في غزة، وميح أهلها بعض الكهرباء وفتح المعابر، سنكو  مقابله هدوء أميي، ال أكنثر م  
ذلك، حماس ل  تفكك سالحها، ول  توقف مشروع حفر األيفاق، أو إيتاج القذائف الصاروخنة، أو 

 ."ستعداد للحرب القادمة، كما أ  إسرائنل ستقوم باألمر ذاتهاال
ربما آ  األوا  لرفع القبعة لزعنم حماس في غزة نحنى السيوار، الذي أجبر إسرائنل "وأشار إلى أيه 

على تحقنق مطالبه دو  الذهاب للحرب، فهو نقود حركته طوال شهور م  خالل كفاح شعبي، مع 
طرت حماس على الوضع بغزة، وحن  لم ترد إطالق الصوارنخ، لم بعض األشكال العسكرنة، وسن

تيطلق، رغم خروج بعضها بن  حن  وآخر، لك  السطر األخنر أ  حماس ال ترند مواجهة، وهي 
 ."تشق طرنقها باتجاه الترتنبات أمام إسرائنل

ررت إحدى في يهانة األمر، فإ  الوضع نسنر على خنط أدق م  الشعر، وا   ق"وختم بالقول بأيه 
الميظمات المسلحة الصغنرة في غزة أ  تشعل القطاع فهي قادرة على ذلك بسهولة، كما أ  
التسهنالت المتوقعة على غزة لنس بالضرورة أ  تعمل على تغننر جوهري في الضائقة التي نعاينها 

نكو   القطاع، ربما تسهل علنها هي ولنس غزة، ودو  حل جذري للوضع في القطاع، فإ  األمر ل 
 ."كافنا للحفاظ على الهدوء

 5/11/2018، "21عربي "موقع 

 

 اتهامات من الجيش لحكومة نتنياهو حول الجنود المفقودين في غزةأهالي الجنود األسرى:  .26
مع تجدد عملنة إدخال شاحيات البضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو  تل أبنب ـ رام هللا:

تقدم كبنر في المفاوضات الجارنة بن  حكومة إسرائنل وحركة "سالم، الذي جرى وسط اإلعال  ع  
، ايطلق تالمنذ المدارس في البلدات النهودنة في الميطقة، في مسنرة احتجاج مشنا  على "حماس

أنام، نرفعو  فنها الشعارات الرافضة لالتفاق، والمطالبة باتفاق جذري نميع تجدد  5األقدام لمدة 
، "حماس"ه، خرجت عائلتا الجيدنن  اإلسرائنلنن  األسنرن  لدى الصدامات. وفي الوقت ذات

 بتصرنحات تهاجم رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو وتتهمه بإهمال قضنتهما.
، إ  الشعور "حماس"لدى  2014وقال الدكتور سمحا غولدن ، والد الجيدي هدار المحتجز ميذ حرب 

هم وال نعمل بجدنة لتحرنر األسنرن ، تعزز في نوم الذي كا  سائدا  لدنه بأ  يتيناهو نوهمهم ونضلل
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الجمعة الماضي عيدما التقى ذوو الجيدنن  مع رئنس أركا  الجنش اإلسرائنلي، غادي آنزيكوت. 
لقد أوضح ليا آنزيكوت أ  الجنش نضع قضنة الجيدنن  في رأس اهتمامه، وأ  القنادة "وأضاف: 

جيدنن  في غضو  أسبوع. ولكيها ال تفعل. فال هي السناسنة إذا أرادت، تستطنع إطالق سراح ال
 ."تفاوض حماس على الموضوع وال هي تمارس الضغوط على حماس لحملها على تحرنرهما
  5/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "يهودية الدولة"بإلغاء قانون  "إسرائيل"الكاثوليكية في القدس يطالبون  الكنائسرؤساء  .27

نهودنة "ؤساء الكيائس الكانثولنكنة في القدس األحد إسرائنل بإلغاء قايو  طالب ر  :القدس ـ )أ ف ب(
حّق "المنثنر للجدل والذي نيّص خصوصا  على أّ  حّق تقرنر المصنر في الدولة العبرنة هو  "الدولة

 ."حصري للشعب النهودي فقط
وكينسة الروم الملكنن   وقال األساقفة رؤساء الكيائس الالتنينة والسرناينة واألرمينة، الكانثولنكنة،

م  واجبيا أ  يلفت يظر السلطات إلى واقع بسنط، وهو أّ  مؤمينيا "الكانثولنك في بنا  مشترك 
المسنحّنن ، وكذلك المسلمو  والدروز والبهائنو ، كلُّهم عرب، ولنسوا أقلَّ مواطية في هذا البلد م  

 ."إخوتهم وأخواتهم النهود
مطرا  قبرص للموارية ومطرا  الروم الكانثولنك في األرد  شّدد األساقفة  وفي بنايهم الذي وّقعه أنضا  

أّييا يح  المسنحنن ، مع المسلمن  والدروز والبهائنن  والنهود، يطالب بأ  يعاَمل "الكانثولنك على 
هذه المساواة نجب أ  تشمل االعتراف "وأضافوا إّ   ."كمواطين  على أساس المساواة الكاملة

هونتيا المديّنة )مواطيو  إسرائنلنو ( والتارنخنة )فلسطنينو  عرب( والدنينة )مسنحنو (، واالحترام ل
يح ، الرؤساء الدنينن  في الكينسة الكانثولنكنة، يدعو السلطات "وتابع البنا   ."كأفراد وكجماعات

َي هذا القايو  األساس، وتعل  وتضم  بصورة دائمة أّ  دولة إ سرائنل تسعى اإلسرائنلنة إلى أ  ُتلغِّ
 ."فعال  لدعم وحمانة خنر وسالمة كل مواطينها

 4/11/2018، رأي اليوم، لندن
 

 سنوات 4استشهاد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل  .28
عاما( في مستشفى الوفاء للتأهنل والجراحة  14استشهد الطفل محمد يصر زناد الرنفي ): غزة

جراء استهداف  2014عام  اإلسرائنليخالل العدوا  التخصصنة، متأنثرا بجروحه التي أصنب بها 
 ميزله في حي التفاح بغزة.

 3/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الُقدس: رفُض الصالة على أحد الُمتوف ين بحادث سير لتور طه بتسريِب عقار .29
عقارات في القدس، رفض في ما ُنمكُ  اعتباره ردة فعل قونة م  قبل المقدسنن ، لحمانة ال

المقدسّنو ، إدخال يعش عالء قرش إلى المسجد األقصى، ومسجدْن  آخرن ، قائلن  إ  القرار نعود 
 لتورطه في تسرنب عقار للمستوطين  في القدس القدنمة.

وبحسب وسائل إعالم، فإ  الرجل المذكور هو أحد ضحانا الحادث الذي وقع قرب البحر المّنت نوم 
 بب بمصرع ستة عمال م  القدس.األحد، وتس

وأظهرت مقاطع فندنو شاركها عدد م  المقدسنن ، شجار ا في ساحة أحد المشافي مع أبياء قرِّش بعد 
، فإ  "ألترا صوت"وبحسب ما أورد موقع  إبالغهم بقرار ميع إدخال اليعش إلى المسجد األقصى.

وأّكد الرجُل )قرنُب العائلة( أ   لة يفسها.تأكنَد تورُّط قرِّش بتسرنب عقار، جاء م  مصدر في العائ
 متر قبل سيوات في حارة السعدنة بالقدس القدنمة. 300قّرش تورط بالفعل في تسرنب ميزٍل مساحته 

، 2010خالء الساكين  في العقار الُمسّرب سية إوأضاف الّرجل الذي لم نذكر الموقع اسمه، أيه تم 
 ها ميه.وميُذ ذلك الحن  أعليت العائلة براءت

ولم ُتعارض العائلُة عدم الصالة على الُجنّثة، بحسب المصدر الذي أكد أنضا أ  العائلة ل  تُقنم بنت 
عزاء لقّرش، امتنثاال لدعوات في الشارع الفلسطنيي وم  شخصنات اعتبارنة وعشائر في المدنية 

حتالل اإلسرائنلي الذي المقدسة ُتطالب بإنقاع أقصى العقوبة على المتورطن  في تسرنب العقارات لال
 نسعى بكل الطرق والوسائل إلى تهوند القدس الُمحتّلة وطمس معالمها.

 5/11/2018، 48عرب 
 

 أسيرا 33ألف شيكل وأوامر إدارية بحق  62تغريم األسرى األشبال بـ .31
ألف شنكل على األسرى األشبال في  62فرضت سلطات االحتالل اإلسرائنلي غرامات مالنة بقنمة 

أسنرا، بحسب ما أفادت هنئة  33العسكري، فنما تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق  "عوفر"ل معتق
 شؤو  األسرى والمحررن ، النوم األحد.

، "عوفر"ووفقا للبنا  الصادر ع  هنئة األسرى، فرضت على األسرى األشبال القابعن  في معتقل 
 26ألف شنكل، كما تم إدخال  62خالل شهر تشرن  األول/أكتوبر الماضي، غرامات مالنة بقنمة 

م  الطرقات،  2اعتقلوا م  الميازل، و 18، بنيهم "عوفر"أسنرا قاصرا إلى قسم األشبال في معتقل 
 لعدم حنازته تصرنحا. 1تم اعتقالهما بعد االستدعاء، و 2على الحواجز العسكرنة، و 3و
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أسنرا، إذ تراوحت األحكام بالسج   27لغ عدد األطفال المحكومن  خالل شهر تشرن  األول وب
شهرا. وم  بن  األشبال الذن  تم اعتقالهم، طفال  تم اعتقالهما بعد  22نوما إلى  45الفعلي ما بن  

راكز آخرو  تعرضوا للضرب والتيكنل أنثياء اعتقالهم واقتنادهم إلى م 8إطالق الرصاص علنهما، و
 التحقنق لدى أم  االحتالل.

في سناق تضننق سلطات االحتالل على الحركة األسنرة، أصدرت المحاكم العسكرنة أوامر اعتقال 
 أسنرا، بنيهم يائب في المجلس التشرنعي. 33إداري بحق 

 4/11/2018، 48عرب 
 

 محرر من غزة أسيروفاة  .30
عاما( م  سكا  حي الصبرة  58اوع الخور )المحرر فانز مط األسنرتوفي نوم االنثين  : معا -غزة

بمدنية غزة والذي كا  نقضي حكما بالسج  المؤبد وافرج عيه في اطار المفاوضات السناسنة 
 .2013القدامى عام  األسرىوضم  دفعات 

عاما في سجو  االحتالل، ميها  31ما مجموعه  وأمضىم  مرة  أكنثروكا  الخور اعتقل م  قبل 
ضى عقدن  ويصف ميها في العزل االيفرادي في سجو  االحتالل وهو واحد سية متواصلة أم 28

 عاما وما نزند بشكل متواصل او على فترتن . 30الذن  امضوا  األسرىم  عشرات 
عدندة  وأمراض إشكاالتالخور عايى م   إ  األسرىوقال عبد الياصر فرواية المختص في شؤو  

 لك السين  الطونلة وبسبب ما مر به م  ظروف صعبة.يتنجة مكونثه في العزل االيفرادي طوال ت
 5/11/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 اإلبراهيميآالف المستوطنين يستبيحون الحرم  .32

استباح آالف المستوطين  النوم السبت ولغانة ساعات المساء، الحرم اإلبراهنمي الشرنف في : الخلنل
 نة بذرنعة االحتفال بما نسمى عند السندة سارة.البلدة القدنمة م  مدنية الخلنل بالضفة الغرب

إ  المستوطين  استباحوا  "وفا"وقال مدنر ورئنس سدية الحرم اإلبراهنمي الشنخ حفظي أبو سينية لـ
الشرنف، وأدوا صلوات تلمودنة فنه،  اإلبراهنميتحت حمانة قوات االحتالل المدججة بالسالح، الحرم 

 وساحاته الخارجنة. وأروقتهاخل المسجد وفي باحاته د وأبواقهمكما أطلقوا مزامنرهم 
باألمر الخطنر الذي نيذر بعواقب وخنمة،  اإلبراهنميوصف ابو سينية، اقتحام المستوطين  الحرم 

 وخطوة جدندة باتجاه السنطرة علنه.
 3/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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   القدس وتعتدي على موظفيها قوات االحتالل تقتحم محافظة ووزارة .33
اقتحمت قوات االحتالل محافظة القدس ووزارة شؤو  القدس، في بلدة الرام  :دناال جونحا  -القدس

حاسوب، وسلمت أوامر استدعاء لعدد م  الموظفن ،  وأجهزةشمال القدس، وصادرت ملفات 
 واالعتداء علنهم. 

حاصرت قوات االحتالل مبيى محافظة ": وقال أمن  سر إقلنم القدس لحركة فتح شادي إمطور
الحواسنب، واعتدت بالضرب على عدد م   وأجهزةووزارة القدس، وحطمت أبواب المكاتب الزجاجنة 

خر داخل غرفة م  المبيى وحققت معهم، وبعنثرة الملفات الخاصة آالموظفن ، واحتجزت عددا 
 بالمحافظة.

 4/11/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 فلسطينيا في الضفة الغربية 17تعتقل  "لإسرائي" .34

فلسطنينا في الضفة الغربنة خالل  17اعتقل الجنش اإلسرائنلي : القدس/ عبد الرؤوف أرياؤوط
وقال الجنش في بنا ، النوم اإلنثين ، إيه تم اعتقال الفلسطنينن   الساعات األخنرة م  اللنلة الماضنة.

 ."تمت إحالتهم للتحقنق م  قبل قوات األم "وأضاف  ."الضلوع بيشاطات إرهابنة شعبنة"بدعوى 
التحرنر الفلسطنينة( وصل  لميظمةووفق إحصائنات رسمنة صدرت ع  هنئة شؤو  األسرى )تابعة 

يواب بالمجلس التشرنعي  6معتقلة و 62طفال و 350معتقل بنيهم  6,500عدد المعتقلن  الفلسطنينن  لـ
بحاجة  700مرنض بنيهم  1,800ري )معتقلو  بال تهمة( ومعتقل إدا 500الفلسطنيي )البرلما ( و

 لتدخل طبي عاجل.
 5/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "القرن"رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: السلطة جزء من صفقة  .35

أكد رئنس المؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج، د. أينس القاسم، أ  السلطة  حوار/ نحنى النعقوبي:
األمرنكنة الرامنة لتصفنة القضنة الفلسطنينة، مشددا على  "القر "ي رام هللا، جزء م  صفقة ف

صالح ميظمة التحرنر، ووقف التطبنع العربي مع  ضرورة الحراك الفلسطنيي؛ إليقاذ القضنة، وا 
 )إسرائنل(.
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يحو " ، أمس، أ  الوضع الحالي الفلسطنيي نتجه"فلسطن "وأوضح القاسم في حوار مع صحنفة 
في ظل قنادة ميظمة التحرنر الحالنة، ودلل على ذلك بعقد جلسة المجلس المركزي، في  "الهالك

 مدنية رام هللا، األسبوع الماضي، دو  توافق وطيي، وعّد ذلك فقداي ا للبوصلة.
 وشدد أ  القرارات الميبنثقة ع  المجلس المركزي، ال قنمة لها، وال فائدة قايوينة ميها.

أكتوبر( ع  قراراته وهي: إيهاء التزامات ميظمة  28و27جلس في ختام جلسته النثالنثن ، )وأعل  الم
التحرنر والسلطة باتفاقاتها مع االحتالل، وتعلنق االعتراف بـ )إسرائنل(، ووقف التيسنق األميي 

 بأشكاله، إلى جايب االيفكاك االقتصادي.
ال نجوز سحب القرار أو اإلعال ، حسب أحد واستدرك: بمجرد صدور اعتراف السلطة بـ )إسرائنل(، 

مبادئ القايو  الدولي الذي نيص: أيه إذا صدر االعتراف، ال نجوز سحبه، وال نجوز أ  نكو  
 االعتراف مشروطا.

ورأى أيه ال نوجد حل أمام السلطة وميظمة التحرنر سوى أ  تلغي االتفاقنات كافة مع االحتالل وفي 
السلطة تستطنع إلغاء االتفاقنات كاتفاق أوسلو؛ أل  )إسرائنل( "و(، وقال: مقدمتها إلغاء اتفاق )أوسل

 ."لم تفِّ بأي م  االلتزامات الجوهرنة علنها
وبخصوص القرار النثايي المتعلق بوقف التيسنق األميي مع االحتالل بكافة أشكاله، أضاف القاسم: 

فاألخنر ال نجنز ولم نيص على وقف الجمنع نعلم أ  التيسنق األميي، أحد مخرجات اتفاق أوسلو، "
 ."العمل بالتيسنق، وبالتالي: م  الصعب جدا وقف التيسنق األميي، إذا لم نتم إلغاء االتفاقنة

لى أ  نتم ذلك نصبح قرار وقف "وبمعيى آخر  إلغاء أوسلو شرط مسبق إللغاء التيسنق األميي، وا 
 ."التيسنق األميي بال معيى وال قنمة عملنة

سم إلى أ  السلطة تحاول إخبار الشارع الفلسطنيي، أيها أوقفت االتفاقنة مع االحتالل، ولفت القا
 ."لك  هذا غنر صحنح؛ أليها ال تستطنع وقفها، لك  تستطنع إلغاءها"

تظل االتفاقنة قائمة إلى أ  نتحقق  "الوقف"وهياك فرق بن  وقف االتفاقنة أو إلغائها، ففي حالة 
 لغاء تيتهي االتفاقنة بشكل كامل وكأيها لم تك . وفق القاسم.الشرط، أما في حالة اإل

ورأى أ  قرارات المجلس المركزي، ورقة ضغط على )إسرائنل(؛ للعودة لمفاوضات التسونة. ودعم 
السلطة ال ترند إلغاء االتفاقنة؛ أل  عباس نعّد التيسنق األميي مقدسا، ونطالب بوقفه "حدننثه بأ  
 والضغط على االحتالل للعودة للمفاوضات. "خداع الجمهور"ك يوعا م  ، عادا ذل"ولنس إيهاءه

وعّد رئنس المؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج، مقاطعة الفصائل الرئنسة والوازية في الساحة 
، يتنجة غناب فصائل رئنسة في الميظمة، "أمرا جارحا"الفلسطنينة، الجتماع المجلس المركزي 

 لذي اتبعته قنادتها ميذ تأسنسها.وغناب التيسنق التقلندي ا
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نجرح شرعنة االجتماع، ونجرح شرعنة "وأوضح أ  عدم مشاركة الفصائل في اجتماع المركزي، 
القرارات التي اتخذت .. عباس شعر بالفراغ، كو  هذا االجتماع األول الذي خال م  الفصائل 

لنة للميظمة وعدم التيسنق والتشاور، الوازية، وهي داللة واضحة على االحتجاج على تفرد القنادة الحا
 ."وعدم رضاهم ع  حصار غزة

وربط القاسم بن  تهدندات عباس الجدندة والسابقة والتي جاءت ضم  خطابن  رسمنن  قبل سيوات 
م، 2007، عادا ذلك تساوقا مع قرارات االحتالل الصادرة في سبتمبر"قطاع غزة إقلنم متمرد"أ  

وم  وجهة يظر القاسم، فإ  رئنس السلطة ال نستطنع تيفنذ  ."معادنا إقلنما"والذي أعل  القطاع 
 تهدنداته ضد قطاع غزة إال بالتيسنق مع اإلسرائنلنن .

 3/11/2018، فلسطين أون الين
 

   توقف دفع بدل اإليجار للمتضررين في غزة "أونروا" .36
لهم، خصوصا   إنجاراتل بصرف بد "أويروا"ياشد أصحاب الميازل المدمرة وكالة : "الحناة" –غزة 

 أيه لم نتم حتى اآل  صرفها مع تراكم دنو  اإلنجارات علنهم للشهر الرابع على التوالي.
لمئات األسر التي هدمت ميازلها في  إنجاراتلم تصرف بدل  "أويروا"وقال أحد المتضررن  إ  

تهم خصوصا  في ظل وهذا معياه أ  هذه األسر ستلقى في الشارع وتتفاقم معايا 2014عدوا  عام 
وحذر أصحاب الميازل المدمرة م  خطورة ما نتم تداوله  الظروف الصعبة التي نمر بها قطاع غزة.

 دفع بدل إنجارات، مؤكدن  أ  هذا سنكو  كارنثة ل  نقفوا صامتن  أمامها. "أويروا"ع  وقف 
 5/11/2018، لندن، الحياة

 
 بمصادرة بضائع لمسنات مقدسياتتوثيق مفتشين من بلدية االحتالل أثناء قيامهم  .37

العبرنة، النوم، أيه تم تونثنق مفتشي بلدنة  "هآرتس": يشرت صحنفة "اإللكتروينةاألنام " -رام هللا 
القدس، نوم الجمعة، خالل قنامهم بمصادرة بضائع تعود إلى يساء فلسطنينات مسيات وطرده  م  

جمعة م  الضفة الغربنة وم  بلدات شرق  باب العامود في البلدة القدنمة. وتصل اليساء كل نوم
المدنية لبنع بضائع في المدنية، فتعمل البلدنة على طرده  م  الطرق الرئنسنة كجزء م  محاربة 

 ."تالعب كاذب م  قبل الباعة المتجولن "البنع غنر القايويي. ووفقا للبلدنة، فإ  شرنط الفندنو هو 
وات والزنتو  وأوراق العيب معروفات جندا للمقدسنن  ونشار إلى أ  اليساء اللواتي نبع  الخضر 

وأصبح  جزء م  المشهد النومي في البلدة القدنمة. ونوم الجمعة، تم تونثنق عدد م  المفتشن  خالل 
توجههم إلى عدد م  اليساء الجالسات بالقرب م  باب العامود ومحاولة مصادرة البضائع. وتظهر 
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جمع البضائع في محاولة لميع مصادرتها. وفي احدى الحاالت  اليساء في الشرنط وه  تسارع  إلى
 على األقل، نشاهد أحد المفتشن  وهو نصادر البضاعة م  احدى السندات.

 5/11/2018، األيام، رام هللا
 

 انسحاب النقابات المهنية وجمعية رجال األعمال من مجلس إدارة الضمان .38
صوص قايو  الضما  االجتماعي الفلسطنيي، شهد نوم أمس، تفاعالت جدندة بخ نوسف الشانب:

حنث علق المجلس التيسنقي لليقابات واالتحادات المهينة والقطاعنة عضونته في مجلس إدارة 
مؤسسة الضما  االجتماعي، فنما قررت جمعنة رجال األعمال الفلسطنينن  االيسحاب م  المجلس، 

تأجنل لموعد بدء تطبنق القايو ، والمقرر  في وقت أكد الياطق باسم الحكومة نوسف المحمود بأ  ال
 ميذ مطلع الشهر الحالي.

فقد يفت حكومة الوفاق الوطيي، أ  نكو  قد أجري أي تأجنل على موعد بدء العمل بقايو  الضما  
، إ  ما نتم تياقله م  أمسوقال المتحدث باسم الحكومة نوسف المحمود في بنا  مساء  االجتماعي.

 كومة بتأجنل المواعند المقررة غنر صحنح.أيباء حول قنام الح
التزام الحكومة بموقف الرئاسة وااليسجام التام مع تعلنمات الرئنس  إلىوأشار المتحدث الرسمي 

 محمود عباس على هذا الصعند وعلى كافة الصعد.
، وتواصلت االحتجاجات المنداينة ضد البدء في تطبنق القايو ، حنث طالب آالف الموظفن  والعمال

أمس، بإجراء تعدنالت جوهرنة على قايو  الضما  بما نخدم العمال والموظفن ، كما طالبوا برحنل 
حكومة الوفاق الوطيي، خالل تظاهرة عيد دوار الشهداء وسط مدنية يابلس، وفق ما يشرت وكالة 

لضما  وهتف المشاركو  في التظاهرة ضد الحكومة، بسبب قرارها بتطبنق قايو  ا معا  اإلخبارنة.
االجتماعي الذي أقرت العمل به مطلع الشهر الحالي على الشركات التي نزند عدد عمالها على 

 مائتي موظف.
 4/11/2018، األيام، رام هللا

 
صابة  6 مقتل .39  آخرين جراء حادث سير مروع في األغوار 4عمال مقدسيين وا 

آخرو   4مصرعهم، فنما أصنب عمال م  مدنية القدس المحتلة، صباح النوم األحد،  6لقي : القدس
بجروح متفاوتة، جراء حادث سنر مروع وقع بالقرب م  قرنة فصانل في األغوار، بعدما صدمت 

 شاحية كبنرة مركبتهم الصغنرة.
 4/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 طاع غزة: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية إلى قاإلسرائيليةاإلذاعة  .41
، صباح النوم األحد، إ  الرئنس المصري، عبد الفتاح "كا "قالت اإلذاعة العامة اإلسرائنلنة 

السنسي، أبلغ رئنس السلطة الفلسطنينة، محمود عباس )أبو ماز (، خالل لقائهما في شرم الشنخ، 
تحونل قطر أمواال إلى قطاع غزة م  أجل صرف رواتب  "تعارض بشدة"أمس، بأ  مصر 

 ."عياصر حماس"موظفن  هياك، الذن  وصفتهم بأيهم ال
وأضافت اإلذاعة اإلسرائنلنة أ  عباس أنضا عارض تحونل قطر ألموال إلى غزة، ويقلت ع  

حماس لم توافق بعد على شروط أبو ماز  بشأ  المصالحة الفلسطنينة "مصدر فلسطنيي قوله إ  
المصدر الفلسطنيي، الذي تحدق لإلذاعة  . وأضاف"الداخلنة، ولم نحدث اختراق في هذا السناق

اإلسرائنلنة، أ  السلطة الفلسطنينة بايتظار رؤنة ما إذا كايت ضغوط مصرنة على حماس ستيجح 
 خالل األسبوع الجاري.

كذلك يقلت اإلذاعة يفسها ع  مصادر فلسطنينة قولها إ  مصر تدرس اإلفراج ع  أموال صادرتها 
، لدى محاولتهم إدخالها إلى القطاع. وندور الحدنث ع  بضعة في الماضي م  قنادنن  في حماس

مالنن  الدوالرات، لك  لنس واضحا ما إذا كا  تحونل هذه األموال هي تعونض ع  ميع تحونل 
 أموال قطرنة، بحسب اإلذاعة.

وفي مقابل هذه الضغوط م  جايب مصر والسلطة، ادعى القنادي في حركة فتح، عزام األحمد، 
في لقاء شرم أمس، أ  السنسي اعتبر أ  مصر معينة بإعادة الهدوء إلى غزة وميع  الذي شارك

 حرب ضدها. 

 4/11/2018، 48عرب 
 

قناعه بالتهدئة ورفع العقوبات عن غزة: "الحياة" .40  السيسي لجمع عباس بنتنياهو وا 
نس بحث الرئنس الفلسطنيي محمود عباس والرئ: فتحي صّباح، محمد الشاذلي -غزة، القاهرة 

النثايي، الذي بدأ أعماله في  "ميتدى شـباب العالم"المصري عبدالفتاح السنسي، على هامش أعمال 
ميتجع شرم الشنخ المصري أمس، التطورات السناسنة، والمصالحة الفلسطنينة، والتهدئة بن  الفصائل 

سرائنل.  في قطاع غزة وا 
خالل  "جرى التأكند"راضي في بنا ، بأيه وأفاد الياطق الرسمي باسم الرئاسة المصرنة السفنر بسام 

استمرار مصر في جهودها لدعم القضنة الفلسطنينة وفق مرجعنات "اللقاء بن  السنسي وعباس على 
 ."الشرعنة الدولنة ذات الصلة
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، الفتا  إلى "شهد التباحث في المستجدات الفلسطنينة، السنما ملف المصالحة"وقال راضي إ  اللقاء 
خالله أ  السلطة الفلسطنينة عازمة على المضي قدما  في خطوات إيهاء االيقسام. أكد "أ  عباس 

اتفقا على مواصلة التشاور والتيسنق المكنثف، السنما في ما نتعلق بمتابعة "وكشف أ  الرئنسن  
الخطوات المقبلة على صعند توحند الصف الفلسطنيي، وفق اتفاق المصالحة المبرم في تشرن  

 ."2017( األول )أكتوبر
نعتبرا  أ   "فتح"إ  سبب التوتر نعود إلى أ  عباس و  "الحناة"وقالت مصادر فلسطنينة رفنعة لـ 

في ما نتعلق بملف المصالحة، في حن  ترى األخنرة أ  عباس نعمل  "حماس"القاهرة ميحازة إلى 
التوصل إلى تهدئة كل ما في وسعه إلفشال جهودها الرامنة إلى إيهاء االيقسام وتحقنق المصالحة، و 

 طونلة األمد يسبنا  مع إسرائنل.
أ  السنسي سنسعى خالل لقاءاته مع عباس إلى إقياعه بعدم فرض  "الحناة"وأضافت المصادر لـ 

شهرا ،  18عقوبات جدندة على قطاع غزة، وكذلك إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع ميذ يحو 
، واتفاق التهدئة مع إسرائنل. ووفقا  "حماس"حة مع حركة والموافقة على تيفنذ آلنات اتفاق المصال

لى ترتنب  لمصادر مصرنة، نسعى السنسي إلى إعال  رفع العقوبات ع  القطاع م  شرم الشنخ، وا 
 لقاء بن  عباس ورئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتايناهو خالل الفترة المقبلة بحضور مصري.

 4/11/2018، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"صر الجديد يصل سفير م .42
تل أبنب: أفادت هنئة البث اإلسرائنلنة، بوصول السفنر المصري الجدند خالد عزمي، األحد، إلى 

وسنتولى عزمي مهام الميصب خلفا للسفنر حازم خنرت الذي أحنل إلى التقاعد وغادر  إسرائنل.
 إسرائنل قبل أشهر.

رديي الجدند غسا  المجالي وسفراء جدد آخرو  نشار إلى أ  السفنر المصري الجدند والسفنر األ
 سنقدمو  أوراق اعتمادهم لرئنس إسرائنل رؤوفن  رنفلن  الخمنس القادم.

 4/11/2018، القدس العربي، لندن
 

  حول أراضي الباقورة والغمر "لتشاور"اتطلب من األردن رسميا   "سرائيل"إ .43
، أ  بالده تسلمت طلبا  رسمنا  "الحناة"لـ أكد مصدر أرديي رفنع : محمد خنر الرواشدة -عّما  

حول تمدند حق االيتفاع م  أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد ايتهاء مدة  "التشاور"إسرائنلنا  لـ 
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، 1994اإلسرائنلنة الموّقعة في العام  -االيتفاع المميوحة بموجب مالحق اتفاقنة السالم األردينة 
 .سية ايتهت الشهر الماضي 25بواقع 

وتزام  الطلب اإلسرائنلي مع يشر الحكومة األردينة قرارها إيهاء العمل بملحَقْي الباقورة والغمر م  
 قايو  معاهدة السالم، في الجرندة الرسمنة لنصبح ساري المفعول قايوينا .

وشدد المصدر على أ  وزارة الخارجنة األردينة تلقت طلبا  رسمنا  األسبوع الماضي، م  الجايب 
حول تمدند حق االيتفاع م  يحو ألف فدا  م  األراضي  "التشاور"سرائنلي نقضي بطلب اإل

قرب  "جزنرة السالم"الزراعنة في ميطقة الغمر جيوب األرد ، وكذلك ميطقة صغنرة ُتعرف باسم 
 بحنرة طبرنة شمال البالد.

راٍض تحت السنادة األردينة، تمّسك بالده بإيهاء حق االيتفاع اإلسرائنلي م  أ "الحناة"وأكد المصدر لـ
وهو حق مكفول في قايو  معاهدة السالم األردينة ــــ اإلسرائنلنة، إذ ال نجوز تمدند العمل بحق 
االيتفاع إال بموافقة الطرفن ، في حن  أ  وقف العمل باالتفاق نستدعي إبداء رغبة طرف واحد قبل 

 سية م  ايتهاء المدة.
ة تقع شرق يهر األرد  في محافظة إربد )شمال(، وتقّدر مساحتها والباقورة ميطقة حدودنة أردين

اإلجمالنة بيحو ستة آالف دويم. أما الغمر، فهي ميطقة حدودنة أردينة تقع ضم  محافظة العقبة 
 )جيوب(، وتبلغ مساحتها يحو أربعة كنلومترات مربعة.

، شدد على "عاهدة السالممحّص  بقايو  م"وفي حن  أوضح المصدر أ  طلب التشاور اإلسرائنلي 
تمسك األرد  بوقف العمل بملحَقْي الباقورة والغمر م  المعاهدة هو قرار وطيي مستقل محّص  "أ  

التشاور ال نفضي بصورة م  صور إلى "، مؤكدا  أ  "بالقايو  بحدود التشاور وبرغبة الطرفن 
 ."الدخول في مفاوضات حول القضنة

 4/11/2018، الحياة، لندن
 

 والغزيين 48تبحث وقف تأشيرات الحج والعمرة لعرب  "فلسطين النيابية" :نعم ا .44
ياقشت لجية فلسطن  الينابنة، في اجتماع لها أمس األحد برئاسة رئنسها نحنى السعود،  :بترا -عما 

 "وقف"وحضور وزنر األوقاف والشؤو  والمقدسات اإلسالمنة عبد الياصر ابو البصل، موضوع 
 وقطاع غزة.  48أشنرات العمرة والحج لعرب الجايب السعودي ت

والغزنن  الراغبن  بأداء مياسك  48تسهنل دخول مسلمي عرب "ودعا السعود السلطات السعودنة إلى 
، مشند ا بالدور الكبنر الذي تقوم به السعودنة تجاه قضانا األمة "العمرة إلى األراضي السعودنة

 لسطنينة.القضنة الف األولىخاصة القضنة المركزنة 
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تعمل على ترتنب زنارة لوفد أرديي إلى السعودنة ولقاء المسؤولن  "الوزارة  إ بدوره، قال أبو البصل 
 ."وقطاع غزة 48المعينن  هياك بأقرب فرصة، لمياقشة أسباب وقف هذه التأشنرات لعرب 

 5/11/2018، الغد، عم ان
 

 في العالقات "االستراتيجيالدفء "على مأزق بن سلمان يثير قلق ا إسرائيلي ا : "واشنطن بوست" .45
سرائنلنو  ع  قلقهم م  أ  ولي العهد السعودي، محمد ب  سلما ، ل   أعرب مسؤولو  أمنركّنو  وا 

الدفء التدرنجي للعالقات بن  إسرائنل وجنرايها "نتمتع بالهامش الذي كا  عيده لمواصلة عملنة 
عملنة اغتنال الصحافي البارز، جمال خاشقجي، ، بسبب التداعنات السناسّنة التي سببتها "العرب

 األمنركّنة، النوم، اإلنثين . "واشيط  بوست"بحسب ما ذكرت صحنفة 
وأّكدت الصحنفة أ  مصنر ب  سلما ، الحاكم الفعلي في السعودّنة، ستكو  له تداعنات على الخطة 

القر ، باإلضافة إلى القدرة على  األمنركّنة لتسونة القضّنة الفلسطنينة، المعروفة إعالمن ا باسم صفقة
 تيظنم المعارضة اإلنرايّنة.

مفتاح لالستقرار اإلقلنمي ومشتٍر "ورغم أّ  الرئنس األمنركي، دويالد ترامب، وصف السعودنة بأيها 
أو دور ب   "دورها المتياقض"، إال أيه لم نذكر بشكل عليي ما قد نعينها "نثمن  لألسلحة األمنركنة

إلسرائنل أو السالم العربي اإلسرائنلي، لك  الصحنفة ذكرت كبنر مستشاري الرئنس سلما  باليسبة 
األمنركي وصهره المقّرب جد ا م  ب  سلما ، جارند كوشير، ياقش مع دبلوماسنن  تأنثنر األزمة التي 
نعنشها ولي العهد السعودّي على خطط الوالنات المتحدة للميطقة، بحسب ما يقلت الصحنفة ع  

 مطلعن  على المياقشات.أشخاص 
لجعل  "محفوفة بالمخاطر"جدندة  استراتنجنةووفق ا للصحنفة، فإ  ب  سلما  شخصنة بارزة في 

السعودّنة أكنثر ايفتاحا حول التعاو  مع إسرائنل سر ا أو علي ا، وكا  المسؤولو  األمنركّنو  أ  
 ."صفقة القر "م  شأيها أ   بإمكايه أ  نشّكل يقطة محورنة لعالقة عربنة جدندة مع إسرائنل،

إ  السعودنة تلعب، بالفعل، دور ا رئنسن ا  "واشيط  بوست"وقال مسؤول في الحكومة اإلسرائنلنة، للـ
 عبر السماح وحّتى تشجنع خطوات دبلوماسنة صغنرة، على مدار الشهر الماضي.

تك  ممكية دو  دعم  كل الخطوات الحالنة بن  إسرائنل، وال سنما دول الخلنج لم"وقال المسؤول 
إ  تغّنر العقلّنة السعودّنة له عالقة كبنرة  "واشيط  بوست"وقال المسؤول اإلسرائنلّي للـ "السعودنن .

ا مع دول الميطقة.  بب  سلما ، الذي فتح الباب لعالقات أكنثر وضوح 
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ة األسبوع وفي سناق متّصل، قال السفنر اإلسرائنلي لدى الوالنات المتحدة، رو  دنمر، في مقابل
نجب أال يسمح بمرور إجراء م  هذا القبنل دو  إجابة، لك  "الماضي، حول جرنمة قتل خاشقجي 

ا، بشأ  عدم التخلي ع  عالقة لها وز    ."استراتنجيعلنيا أ  يكو  حذرن ، أنض 
كنف  تقرر،أعتقد أ  اإلدارة األمنركّنة، عيدما تعرف كل الحقائق، سنكو  علنها أ  "وأضاف دنمر 

 ."نمكيها م  ياحنة أ  نوضحوا أ  هذا اإلجراء غنر مقبول، ولك  أنضا ال نلقوا األمنر بالماء
عام ا، تعترف  70أرى تغننرا نحدث في العالم العربي األوسع، ألول مرة ميذ "وأضاف دنمر 

ي الحكومات العربنة بأ  إسرائنل لنست العدو، بل هي شرنك محتمل في مواجهة إنرا  واإلسالم السي
 ."الرادنكالي

 5/11/2018، 48عرب 
 

 يمنع مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر حول حوار األديان التونسيالقضاء  .46
أصدرت المحكمة االبتدائنة بتويس، أمس الجمعة، حكما بميع دخول أو إنواء الوفد اإلسرائنلي 

 المسلم. للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار األدنا  الميظم م  االتحاد الدولي للكشاف
 "حركة الشعب"رفع قضنة استعجالنة بمعّنة  "الحزب الجمهوري"وأفادت وسائل إعالم تويسنة بأ  

 لميع وفد إسرائنلي م  دخول األراضي التويسنة. "ميظمة الشباب القومي العربي"و
لملتقى م  جايبها يفت القنادة العامة لميظمة الكشافة التويسنة استضافتها إسرائنلنن  ضم  فعالنات ا

وأكدت التمسك بموقفها النثابت والداعم للقضنة الفلسطنينة وحقوق  العالمي لسفراء الحوار بن  األدنا .
 الشعب الفلسطنيي وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

  وأفادت ميظمة الكشافة التويسنة نوم السبت بأيها ستصدر بنايا في الساعات القلنلة القادمة نتضم
 .اإلجراءاتموقفها الرسمي وكل ما وجب توضنحه حال استكمال 

 3/11/2018، األيام، رام هللا
 

 تونس تنظم يوما  للتضامن مع األسيرات الفلسطينيات .47
يظمت جمعنة يساء م  أجل فلسطن ، بالتشارك مع جمعنة قطاف المعالي، وبالتيسنق مع : وكاالت

لنا  للتضام  مع األسنرات في سجو  االحتالل بالمركب سفارة فلسطن  بتويس، السبت، نوما  احتفا
بدوره، عبر رئنس بلدنة الحي رضا الشنحي، ع  أمله أ   الشبابي بحي التضام  بتويس العاصمة.

 ."اإلسرائنلي"نتم اإلفراج ع  جمنع األسنرات الفلسطنينات م  سجو  االحتالل 
 4/11/2018، الخليج، الشارقة
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 ي توقف وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب قرا لعدة ساعات في المطارالسلطات األمنية في دب .48
دبي ـ وكاالت: ذكرت هنئة البث اإلسرائنلي، أ  السلطات األمينة في مطار دبي الدولي، أوقفت 
وزنر االتصاالت اإلسرائنلي أنوب قرا، حنث لم نتمك  هو والطاقم المرافق له م  اللحاق بموعد 

 ه إلى إسرائنل بعد مشاركته في مؤتمر دولي لالتصاالت.الرحلة، في طرنق عودت
توقنفه نعود إلى تأخره في الوصول للمطار  إ  سببالسلطات في دبي قالت "وقالت هنئة البث: 

الجوازات لم نتم "ويقلت الهنئة ع  الوزنر قوله:  ."وعدم إصغائه لتعلنمات األم  أنثياء تواجده هياك
 ."إعادتها في الوقت المياسب

الميدوبن  المفوضن  لالتحاد الدولي "كا  الوزنر اإلسرائنلي قد شارك النثالنثاء الماضي في مؤتمر و 
، الذي نقام تحت رعانة محمد ب  راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئنس الحكومة اإلماراتنة "لالتصاالت

 ويائب رئنس الدولة.
 17/11/2018، رأي اليوم، لندن

 
 البرازيل إلى القدس غير قانوني : نقل سفارة"التعاون اإلسالمي" .49

القاهرة: أدايت ميظمة التعاو  اإلسالمي، إعال  رئنس البرازنل الميتخب جانر بولسويارو، عزمه يقل 
 سفارة بالده لدى إسرائنل م  تل أبنب إلى مدنية القدس المحتلة.

 ."ر القايوييإعادة اليظر في هذا الموقف غن"إلى  "بولسويارو"وفي بنا  السبت، دعت الميظمة 
وطالبت  وأوضحت أ  اإلعال  ايتهاك صارخ للقايو  الدولي ولجمنع القرارات األممنة ذات الصلة.

ميظمة التعاو  اإلسالمي، البرازنل بتبيي مواقف تدعم فرص تحقنق السالم، بموجب رؤنة حل 
 الدولتن .

 3/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 "اإلسرائيليين"ر الضباط قطر تستضيف عددا  من كبا: "الخليج" .51
اإلسرائنلنة، أمس، أ  قطر تستضنف هذه األنام عددا  م  كبار  "ندنعوت أحرويوت"كشفت صحنفة 

اقتصادي برعانة -السابقن ، إضافة إلى مستشارن  في مؤتمر سناسي "اإلسرائنلنن "الضباط 
محاط "ركتهم بالمؤتمر أمروصلوا الدوحة، إال أ  مشا"اإلسرائنلنن "وقالت، أ   الخارجنة القطرنة.

 ، يزوال  عيد طلب الدوحة ميعا  إلحراجها."بالسرنة
 4/11/2018، الخليج، الشارقة
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 األمم المتحدة تحذر شركة المياه اإلسرائيلية بوضعها على القائمة السوداء .50
حذر مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة في القدس المحتلة، شركة المناه : القدس المحتلة

م  وضعها على القائمة السوداء، التي تضم الشركات العاملة في  "منكوروت"رائنلنة اإلس
 المستوطيات، بعد سطوتها على المناه الفلسطنينة بالضفة الغربنة، وفق مصادر عبرنة.

، بتزوند "منكوروت"العبرنة؛ فإّ  األمم المتحدة تتهم شركة  "ندنعوت أحرويوت"وبحسب صحنفة 
ه المستخرجة م  مصادر تابعة للفلسطنينن ، كما تبنع الشركة مناه الفلسطنينن  المستوطيات بالمنا

 في الضفة الغربنة المحتلة.
والسلطة  "إسرائنل"في ردها، أيها تعمل وفق اتفاقنات المناه بن   "منكوروت"وادعت شركة 

 الفلسطنينة.
رر ايتقائنًّا بالمشارنع م  الواضح أ  القائمة تشكل محاولة إللحاق الض"وقالت منكوروت: إيه 

 ."التجارنة التي تعمل في الضفة الغربنة جزء ا م  أجيدة سناسنة
بعد قرار مجلس حقوق اإليسا  التابع لألمم المتحدة،  2016وبدأت القائمة السوداء في التبلور عام 

 ووضع قائمة سوداء بالشركات التي تتاجر مع المستوطيات التي تيتهك القايو  الدولي.
 دولة مختلفة. 19أمرنكنة، والباقي م   22شركة إسرائنلنة، و 143شركات؛ ميها  206م القائمة وتض

 4/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مشعشع: أموال التعهدات لم تصل ويصعب توفير الراتب القادم .52
ي مشعشع: إ  ، سام"أويروا"قال الياطق الرسمي باسم وكالة  غزة/ نحنى النعقوبي: –القدس المحتلة 

الوكالة األممنة تعايي م  أزمة سنولة صعبة ستكو  مانثلة في رواتب الشهر القادم جراء عدم وصول 
 كنثنر م  التعهدات المالنة الدولنة.

تعقد اجتماعات مكنثفة مع العدند  "أويروا"، أ  وكالة "فلسطن "وأوضح مشعشع في حدنث لصحنفة 
في صرف رواتب الموظفن ، والخدمات المقدمة لالجئن   "أي بلبلة"م  الدول الجتناز العام دو  

 الفلسطنينن .
ملنو  دوالر، وأمامها شهرا   64وأشار إلى أ  الوكالة استطاعت تخفنض قنمة العجز المالي إلى 

كي توفر هذا المبلغ، ميبه ا إلى أيها تعمل بجد إلنجاد أموال تغطي قنمة العجز المتبقي، باإلضافة 
وذكر أ  التحدي األكبر أمام الوكالة سنكو   عهدة على تسرنع إرسال األموال للبيوك.لحث الدول المت

، ما "أويروا"م ، كو  اإلدارة األمرنكنة اتخذت قرارا يهائن ا بعدم تقدنم مساعدات لـ2019بدانة عام 
 نعيي أيها ستبدأ العام الجدند بعجز مالي كبنر.
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وصل إلى يصف ملنار دوالر، بعد قرار واشيط  إنقاف  بدأت العام الحالي بعجز "أويروا"وبن  أ  
ملنو  دوالر، ما أنثر على الخدمات كمًّا وكنف ا، خاصة الخدمات  360المساعدات المالنة البالغة 

 الطارئة في قطاع غزة وسورنا.
عملت على مدار  "أويروا"وبشأ  خطوات الوكالة األممنة لتعونض العجز المالي، أكد مشعشع أ  

ر ماضنة، لمحاولة إنجاد آلنة تمونلنة جدندة لتعونض الفاقد، عبر حث دول العالم ال سنما أشه 10
العربنة على رفع مستوى تبرعاتها، فضال ع  الدخول لعالم التبرعات اإلسالمنة والقطاع الخاص، 

 والقوى العظمى كالصن  بأ  ترتقي بيسبة تبرعاتها.
برعات م  الدول اإلسالمنة عبر ميظمة التعاو  وأشار إلى وجود توجهات م  الوكالة لجمع ت

اإلسالمي، وأهمها السعي إليشاء وقفنة خاصة بالوكالة بالتيسنق مع الصيدوق اإلسالمي للتيمنة 
بجدة، وخلق صيدوق للوكالة عبر البيك الدولي لدعم منزاينة الطوارئ، لتعونض الفاقد األمرنكي، 

 مالي للمحافظة على النثبات البرامجي.فضال ع  تيونع مصادر التمونل وخلق نثبات 
ملنو  دوالر، وبدأت العام الحالي بعجز  200في العام تبلغ ملنارا و "أويروا"ولفت إلى أ  منزاينة 

ملنويا، م  خالل مؤتمرات الدول  64وصل ليصف المبلغ السابق، لكيها استطاعت تخفنضه إلى 
ينونورك، باإلضافة للقاءات النثيائنة مع جامعة المايحة التي عقدت خالل األشهر الماضنة في روما و 

 ملنو  دوالر. 380الدول العربنة والعدند م  الدول، حنث استطاعت الحصول على أموال بقنمة 
إيه بالرغم م  أ  لدى الوكالة "وبشأ  استنثياء الوظائف في غزة ع  بقنة األقالنم هذا العام، قال: 

نر م  المسجلن  في غزة، لك  غزة تحصل على حصة عدد الجئن  مسجلن  في األرد  أكنثر بكنث
 وفق قوله. "تمونل أكبر م  األرد ، وا   هياك سناسة تفضنلنة لغزة فنما نخص الخدمات المقدمة

 4/11/2018، فلسطين أون الين
 

 توقع اتفاق تعاون اقتصادي مع الحكومة اإلسرائيلية "بوينغ" .53
، على اتفاقّنة مشترنات متبادلة في "بونيغ"قة وقعت شركة صياعة الطائرات األمنركّنة العمال

إسرائنل، مع سلطة التعاو  الصياعي في وزارة االقتصاد والصياعة اإلسرائنلنة، وذلك مقابل 
الصفقات الحكومنة التي تفوز بها الشركة في إطار مياقصة، بحسب بنا  صادر ع  الوزارة، النوم 

 األحد.
مت شركة صياعة الطائرات األمنركّنة بالتعاو  الصياعي مع وفي إطار االتفاقّنة المشتركة، التز 

م  قنمة كل صفقة توقع علنها مع الحكومة  %35الصياعات اإلسرائنلّنة بيسبة ال تقل ع  
 اإلسرائنلنة أو الهنئات التابعة لها، بتكلفة تفوق الملنو  دوالر.
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في العقد القادم قرابة الـ  "بونيغ"ركة وم  المتوقع أ  نبلغ حجم المشترنات اإلسرائنلنة العسكرنة م  ش
ملنار دوالر، ما نؤدي وفق ا لالتفاق الموقع النوم، إلى تزوند الخزنية اإلسرائنلنة، صفقات بقنمة  10

 ملنار دوالر. 3.5
االستفادة م  أموال  اإلسرائنلنةوجاء في بنا  صادر ع  الوزارة أ  الصفقة تضم  للصياعة 

، وتشمل هذه "بونيغ"إطار مياقصات وزارة األم  التي ستتيافس فنها  المشترنات األمنركّنة في
 .F15المياقصات صفقة شراء طائرات التزوند بالوقود وحاملة طائرات الهلنكوبتر لليقل وطائرات 

ووفق معطنات سلطة التعاو  الصياعي فإّ  الشركة قامت لغانة النوم بالشراء م  الصياعة 
ات مالنن  الدوالرات، وذلك على ضوء صفقات وزارة األم  لشراء طائرات اإلسرائنلّنة بحجم نبلغ مئ

 وهنلوكوبترات.
 4/11/2018، 48عرب 

 
 فنان بريطاني: الفلسطينيون بال حقوق والعالم ال يحرك ساكنا   .54

أ  الفلسطنينن  ال نيعمو  بأي حقوق فنما العالم  "بنيك فلوند"أكد رودجر ووترز القائد السابق لفرقة 
وتحدث الفيا  البرنطايي الشهنر خالل مؤتمر صحافي عقده في  حرك إزاء هذا الوضع.ال نت

 اإلسرائنلي.-مويتنفندو عاصمة أوروغواي، مطوال ع  اليزاع الفلسطنيي
لم تك  إسرائنل ". وأضاف "الفلسطنينن  ال حقوق لهم فنما بقنة العالم ال نحرك ساكيا"وشدد على أ  

 ."لة فلسطنينة وهي ال تملك هذه الينة اآل تيوي نوما السماح بقنام دو 
فلسطن  والحقوق البشرنة "عاما( حفلة مساء السبت في مويتنفندو في إطار فعالنة  75ونقنم ووترز )

 ."النوم
للفاشنن  الجدد م  أمنثال )الرئنس "م  جهة أخرى دعا الفيا  الياخبن  إلى عدم التصونت 

أتردد في الحدنث "وقال  الرئنس الميتخب في البرازنل. "ارواألمنركي( دويالد ترامب وجاننر بولسوي
 ."ع  دويالد ترامب كي ال أبدد َيَفسي على هذا الشخص الحقنر

 4/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عباس... ومناورات كسب الوقت .55

 يبنل عمرو
حنثات أوسلو قبل ربع قر  خطابا  لعباس جّسدا أعلى ميسوب إحباط باح الرجل به ميذ رعانته لمبا

 وحتى نوميا هذا.
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. كا  "حسبيا هللا ويعم الوكنل"األول الذي تضم  آنة كرنمة تستخدم عادة للتعبنر ع  ُمّر الشكوى: 
 ذلك أمام الجمعنة العامة لألمم المتحدة.

طنيي والنثايي الذي ألقاه باألمس القرنب أمام المجلس المركزي، والذي خلص فنه إلى أ  الشعب الفلس
 نمر بأخطر مرحلة في تارنخه، ومطلوب ميه اتخاذ قرارات خطنرة لمواجهتها.

في الخطابن  لم نقتصر سخط عباس على الواقع الفلسطنيي، حنث شكا ُمّر الشكوى م  االيقسام 
، وم  جروه معهما "الشعبنة والدنمقراطنة"والمقاطعة الالفتة والمؤنثرة م  قبل سدية اليصاب السناسي 

ستقلن  والتشكنالت األخرى، بل امتد السخط لنطال الوضع العربي، حن  أعل  أيهم نواجهو  م  الم
 األخطار الكبنرة بمفردهم.

وشمل السخط كذلك وكا  ذلك ظاهرا  بقوة في خطاب األمم المتحدة، حن  الم المجتمع الدولي على 
، السناسة األمنركنة التي تمهد عدم تطبنقه لقراراته، واألخطر م  ذلك كله وهو مدعاة للسخط المرنر

لصفقة القر  بقرارات تلحق أذى بالغا  بالمقومات األساسنة للقضنة الفلسطنينة، وتسد اآلفاق المعقولة 
 أمام التطلعات الفلسطنينة المتواضعة والمشروعة.

أبسط  أما اإلسرائنلنو  الذن  هم أصل البالء والطرف المباشر في معاياة الفلسطنينن  وحرمايهم م 
حقوقهم، فقد وجهوا لعباس رسائل استفزازنة تجسد قوله القدنم بأيه نقود سلطة بال سلطة، فبنيما كا  
نتأهب إللقاء خطابه أمام المجلس المركزي، داهم اإلسرائنلنو  أماك  عدندة في الضفة واعتقلوا 

طية معالنه أدومنم، ألف وحدة سكينة في مستو  21عشرات األشخاص، وأعليوا ع  الموافقة على بياء 
لتالمس بنوتها ضفاف البحر المنت، بعد أ  تجرف في طرنقها مساك  فلسطنينن  فقراء نعنشو  في 

 ميطقة الخا  األحمر.
سرائنل تسعى للتطبنع قبل إيجاز  كذلك فإ  عباس الذي في فمه ماء، جّراء أ  القضنة لم تتزحزح وا 

مق أنثرا  ال نراه عباس فقط، بل نلمس أذاه على جلده الحل، كل ذلك وكنثنر غنره ربما نكو  أفدح وأع
 وجلد شعبه وقضنته.

وفي وضع شدند الصعوبة والتعقند، وضنق المسارب واآلفاق، ماذا نمك  لعباس أ  نفعل؟ ونبدو لي 
 أ  الرجل اختار ليفسه خطن  مختلفن  في الظاهر ولكيهما نخدما  الهدف.

ك  وصفها بالشعبونة، وهذا نتماهى مع اإلحباط الشعبي الخط األول هو توجنه خطابات متشددة نم
العام م  إمكاينات تحقنق السالم كما نرغب الفلسطنينو ، والنثايي تجينب القرارات ما ننثنر ردود 
أفعال مدمرة تخرج الفلسطنينن  م  المعادالت اإلقلنمنة والدولنة، فالخطاب الياري الساخط والمتذمر 

، أما القرارات الحذرة والهادئة والعاقلة، فتقول لليافذن  في أمر "ال فقدتموياالحقويا وا  "نقول للعالم: 
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القرارات الدولنة واإلقلنمنة، إييا ما زليا على حاليا القدنم، متمسكن  بالسالم، وجاهزن  للتعاطي مع 
ما بمبادرات موازنة.  صنغ معقولة، يتوقع أ  تتقدموا بها إما بتعدنل صفقة القر  وا 

س مستغربا  القول إ  أفضل القرارات على صعند المجلس المركزي هي التي لم تتخذ، فما لهذا فلن
 زال لمحمود عباس حاجة لبعض الوقت.

حن  ُنقرأ الواقع الفلسطنيي واإلسرائنلي واإلقلنمي والدولي بصورة موضوعنة ال شعارنة وال رغائبنة، 
األجيدات التي أسقطت م  أولوناتها التقند  نيبغي أال نبقى مجال لقرارات ايفعالنة نيتظرها أصحاب

بما نرنده الفلسطنينو . وأخال الرئنس عباس، الذي ال نصدر ع  المجلس المركزي ولو كلمة واحدة 
دو  موافقته، قد لجم الجموح االيفعالي والشعاري لمصلحة الحاجة إلى وقت قد نكو  قلنال  إال أيه 

 ضروري الستقبال العروض.
 4/11/2018، لندن ،الشرق األوسط

 
 الخطة اإلسرائيلية الجديدة للقدس: فصل من مخططات التهويد واألسرلة .56

 صالح اليعامي
، تحاول الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة، عبر تقدنم 1967بخالف ما عكف علنه االحتالل ميذ عام 

تحسن  قدرتها مغرنات اقتصادنة للمواطين  الفلسطنينن  في القدس الشرقنة، توفنر بنئة تسهم في 
 على حسم مصنر القدس المحتلة وضما  تهوندها.

تقلنص الفروق االقتصادنة "فقد أقرت حكومة االحتالل أخنرا  خطة زعمت أيها ترمي إلى 
بن  الفلسطنينن  في القدس الشرقنة والمستوطين  النهود في بقنة أرجاء المدنية  "واالجتماعنة

حسن  الواقع االقتصادي في القدس الشرقنة وتقلنص مظاهر المحتلة. وقد تضّميت الخطة مشارنع لت
مشكلة السك  الياجمة ع  رفض سلطات االحتالل ميح تراخنص لبياء الميازل وتحسن  واقع البيى 
التحتنة في المدنية، والعمل على دمج المقدسنن  في سوق العمل اإلسرائنلي. لك  عيد التدقنق في 

يها تهدف إلى التأنثنر على الوعي الجمعي للمقدسنن  ودفعهم بيود الخطة، نتبّن  بشكل واضح أ
 للتعاو  مع المشارنع الهادفة الستكمال تهوند المدنية أو على األقل التأنثنر على دافعنتهم لمقاومتها.

ولعل أخطر ما تضّميته الخطة نتمنّثل في يصها على إحداث تحّول على مضامن  مياهج التعلنم في 
التأنثنر على الوعي الوطيي لليشء الفلسطنيي في المدنية المحتلة ومحاولة القدس الشرقنة بهدف 

بفرض رقابة على مياهج التعلنم في  2000أسرلته. وعلى الرغم م  أ  إسرائنل قد شرعت ميذ عام 
القدس الشرقنة، فتقوم بغربلة هذه المياهج وحذف كل إشارة إلى فلسطن  وشطب أي مادة تتعرض 

، إال أ  إشارة الخطة الجدندة إلى إزالة الفروق بن  المقدسنن  والمستوطين ، إلسرائنل بشكل سلبي
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تحمل في طناتها إمكاينة توحند مياهج التعلنم في شطري المدنية المحتلة بهدف أسرلة وعي الطالب 
 الفلسطنينن .

اض إلى جايب ذلك، فإ  العمل على تحسن  الواقع االقتصادي في القدس الشرقنة نيطلق م  افتر 
مفاده بأ  إحداث تحول على الواقع المعنشي واالجتماعي، سنقلل م  ايدفاع المقدسنن  لاليخراط في 
قياعهم بعدم  العمل المقاوم ضد االحتالل، إلى جايب تراجع مستوى ممايعتهم لسناسات التهوند وا 

مت بشكل التعرض لحمالت اقتحام المسجد األقصى التي نيفذها المستوطيو  النهود، والتي تعاظ
 دراماتنكي ميذ يحو عام.

وحسب وجهة يظر المؤسسة األمينة اإلسرائنلنة، فإ  ضرب ايدفاع المقدسنن  لاليخراط في العمل 
المقاوم ضد االحتالل نكتسب أهمنة كبنرة جدا ، على اعتبار أ  هؤالء الفلسطنينن ، وبخالف أهالي 

هم الوصول إلى أي مكا  داخل إسرائنل، ما الضفة الغربنة، نتمتعو  بهامش حرنة مطلق، إذ بإمكاي
 نزند م  قدرتهم على استهداف األم  الداخلي اإلسرائنلي.

وعلى الرغم م  أ  حكومة بينامن  يتيناهو معينة بأي مسار نفضي إلى تحسن  الواقع األميي في 
نساعد أنضا  إسرائنل، إال أ  تحسن  البنئة األمينة في القدس المحتلة نكتسب أهمنة كبنرة، أليه 

الحكومة على تيفنذ مخططاتها الهادفة إلى إحداث تحّول في منزا  القوى الدنمغرافي بن  الفلسطنينن  
، التي ترمي إلى زنادة عدد النهود في المدنية "القدس الكبرى"والمستوطين ، وصوال  إلى أهداف خطة 

 إلى ملنو  مستوط .
في القدس سنقيع المزند م  المستوطين  النهود م   وترى حكومة يتيناهو أ  تحسن  الواقع األميي

غنر أتباع التنار الدنيي بشقنه الصهنويي والحرندي، بالتوجه إلى اإلقامة في الجنوب االستنطاينة 
التي تبينها إسرائنل في القدس الشرقنة وفي محنط المدنية. وتدرك الحكومة الدور الذي لعبته موجة 

ي يفذها الفلسطنينو ، والتي ترّكز أغلبها في القدس، في ضرب ايدفاع عملنات المقاومة الفردنة الت
المستوطين  لاليتقال إلى اإلقامة في المدنية، على الرغم م  المغرنات الكبنرة التي نتم تقدنمها لهم 

 إلقياعهم بذلك.
المقدسنن   "تدجن "في الوقت ذاته، فإ  حكومة يتيناهو ترى أيه في حال يجحت الخطة في 

قلنص مستوى ممايعتهم لمخططات التهوند واألسرلة في القدس، فإ  هذا سنحس  البنئة اإلقلنمنة وت
إلسرائنل. وتعي إسرائنل دور الخالف بشأ  ممارستها في القدس المحتلة وتحدندا  ضد المسجد 

هم األقصى، في توتنر عالقتها مع األرد ، وهي ترى أ  الشراكة مع يظام الحكم األرديي ُنعد م  أ 
ركائز األم  القومي اإلسرائنلي. في الوقت ذاته، فإ  أي مسار نفضي إلى تقلنص تسلنط األضواء 
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على إجراءات االحتالل في القدس، نساعد على توفنر بنئة تسمح باتساع دائرة التطبنع بن  تل أبنب 
 ودول عربنة.

أيه ُنستبعد أ  تيجح.  لك  على الرغم م  رهايات إسرائنل العرنضة على عوائد هذه الخطة، إال
فإسرائنل لنست قوة االحتالل األولى التي عمدت إلى محاولة التأنثنر على وعي الشعب الواقع تحت 
االحتالل م  خالل فرض مياهج تعلنمنة تكرس روانة المحتل، مع العلم أ  أنا  م  هذه المحاوالت لم 

  الشعب الفلسطنيي واالحتالل أ  نكتب لها اليجاح. في الوقت ذاته، فقد أنثبت واقع الصراع بن
تحسن  الواقع االقتصادي لم نسهم في تقلنص مستوى المقاومة ضد االحتالل. فعشنة ايدالع 

، كايت األوضاع االقتصادنة في الضفة الغربنة وقطاع غزة 1987االيتفاضة األولى أواخر عام 
و  التعانش مع االحتالل وخاضوا والقدس ممتازة مقارية مع الواقع حالنا ، ومع ذلك رفض الفلسطنين

 غمار ايتفاضة تواصلت ليحو سبع سيوات وأحدنثت تحوال  عمنقا  على بنئة الصراع.
م  جهة نثاينة، فإ  االستقطاب بن  قوى النمن  الدنيي والعلمايي التي تشّكل االئتالف الحاكم في 

ه لنئو ، المرشح الذي ُنتوقع إسرائنل، نسهم في إفشال هذه الخطوة. فعلى سبنل المنثال، توّعد موشن
أ  نفوز برئاسة بلدنة القدس، والمدعوم م  قوى النمن  الدنيي، بجملة م  اإلجراءات التهوندنة 
الفجة، فضال  ع  تعهده بفرض سناسة أكنثر تشددا  م  التي نيتهجها رئنس البلدنة الحالي ينر بركات 

؛ وهو ما نعيي أ  األسباب التي تدعو ضد البياء غنر المرخص للفلسطنينن  في القدس الشرقنة
 المقدسنن  إلى مواصلة التصدي للسناسات اإلسرائنلنة ستتعاظم فقط.

 5/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 مظاهرات حماس "تخفيف"في غزة  "الهدوء"ثمن  .57
 لنكس فنشما أ

. وتتمنثل هذه "فتخفن"أملت حماس في يهانة األسبوع استراتنجنة جدندة في المواجهة على الجدار: 
بتخفنض مستوى اليار إلى أ  نتبن  ما ستحصل علنه حماس م  إسرائنل وم  السلطة الفلسطنينة. 

، المعروف جدا  لإلسرائنلنن  أنضا  حتى مم  ال نتحدنثو  "خفنف"مأخوذ م   "تخفنف"اصطالح 
حقا  اتجاه حقنقي، : ال نوجد "خفنف"العربنة. وبنيما، كل ما تفعله إسرائنل اآل  حنال القطاع هو 

 فالتسونة الصغرى خدعة اخترعوها كي نتملصوا م  اصطالح االتفاق.
حماس هي التي قررت سناسة تخفنض مستوى اليار، وتقدر بأيها توشك على أ  تحصل في األنام 

 "الجرف الصامد"القرنبة القادمة ـ م  خالل المصرنن  ـ على االتفاق الذي حصلت علنه في يهانة 
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أمنال،  9في حنيه، فتحت إسرائنل المعابر أمام البضائع، وتم توسنع مجال الصند إلى  .2014في 
 وقطعت تعهدات دولنة ألعمار القطاع وما شابه.

أما هذه المرة فأضافت إسرائنل إلى الرزمة أنضا  إدخال الوقود بكمنات تسمح بأكنثر م  نثمايي 
قتربت إسرائنل هذه المرة، وألول مرة، م  ساعات كهرباء في النوم في القطاع. فضال  ع  ذلك، ا

ضعافها، حن  ضغطت على رام هللا أال تشدد  حماس في ظل االلتفاف على السلطة الفلسطنينة وا 
 العقوبات على غزة، والتفت علنها أنضا  في مجال يقل الوقود.

لرواتب تجري اآل  مفاوضات إلدخال المال القطري إلى القطاع ـ بخالف موقف السلطة ـ لدفع ا
لموظفي حماس. إذا يجح الرئنس المصري السنسي بإقياع أبو ماز  بالسماح بيقل األموال إلى غزة 
حنيئذ نمك  لحماس أ  تسجل ليفسها أ  استراتنجنة العيف التي اتخذتها في األشهر النثماينة األخنرة 

حتجاج، ع  . بمعيى، عدم التيازل ع  اال"التخفنف"كايت قصة يجاح، ونمك  االيتقال إلى 
تظاهرات العودة، ولك  ال نتم القنام باستفزازات على الجدار ونتوقفو  ع  إطالق البالويات الحارقة 

 والمتفجرة.
 

 السنوار ورجال الحركة من حوله يعرفون المجتمع اإلسرائيلي جيدا  
ة شروط لنس معروفا  في هذه األنثياء االتفاق مع السلطة حول يقل األموال، إذ نلزم حماس بسلسل

طرحها أبو ماز ، بما في ذلك التخلي ع  االحتفاظ بقوات عسكرنة مستقلة. هذا لنس العائق الوحند 
في الطرنق إلى التهدئة: ففي جهاز األم  نعرفو  أ  حماس ل  تكتفي بالوقود وبالمال القطري كي 

لقنها المال توقف العيف. فحماس تحتفظ ليفسها في القبعة بورقة أخرى تخطط المتشاقها فور ت
القطري لدفع الرواتب. وهذه الورقة هي المنياء البحري، الذي ال نكو  فنه أي تدخل إسرائنلي. م  
ياحنة حماس سنكو  هذا هو اإليجاز المطلق الذي نبرر مئات القتلى وآالف الجرحى مم  جبتهم 

 المسنرة العينفة.
الماضي سبق أ  تحدث الوزنرا ، المنياء هو الرمز لكسر الحصار، وهذا لنس في السماء: في 

لنبرما  وكاتس، ع  فتح منياء لغزة برقابة إسرائنلنة. م  ياحنة حماس، فقد اجتازت يصف الطرنق. 
ولدنها فقط شرط صغنر جدا : ترند منياء مستقال . وحسب فهمها، فمع قلنل م  الضغط على 

. فما بالك أ  الجنش بلغ القنادة الحكومة التي كل ما نعينها هو البقاء السناسي، فإ  هذا سنيجح
السناسنة أيه ال نوصي بالخروج إلى حرب اآل . نرفض الجنش خطة لنبرما  بتوجنه ضربة يارنة 
للقطاع، خشنة أ  تتدحرج هذه إلى دخول بري. وبالمياسبة فإ  الجنش مقتيع أنضا  بأ  ستكو  ليا 

 جوالت عيف محدودة أخرى. فماذا بعدها؟ ال نمك  أ  يعرف.
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إذ  ما الذي نمك  لحماس أ  تفهمه م  هذا؟ إيه نمك  طلب المزند، إذ لنس علنها حقا  تهدند 
وجودي. ستحصل على اإلصبع، وسترغب في الند كلها. السيوار والرجال م  حوله نعرفو  المجتمع 

نة اإلسرائنلي جندا . فهم نفهمو  بأيه عيدما نبث سكا  غالف غزة اإلحساس بأيهم وصلوا إلى يها
حدود الصبر، فإ  الحكومة، عشنة االيتخابات، ستيزل على ركبتنها. في منثل هذا الوضع نمك  

 مواصلة الضغط. بعد المنياء البحري ستطلب مطارا  جونا  أنضا .
إ  استراتنجنة الخفنف لحكومة إسرائنل تخلق وضعا  ال تعرف فنه الند النميى ما تفعله الند النسرى. 

للوصول إلى التهدئة، وم  جهة أخرى اتخذوا قرارن  سنضنئا  بنقن  السجو   م  جهة نبذلو  جهدا  
األمينة، وفي أعقابها القطاع والضفة أنضا . في بدانة كايو  النثايي سندخل حنز التيفنذ ذلك القايو  
الذي نسمح إلسرائنل باقتطاع األموال التي تحولها السلطة إلى عائالت السجياء األمينن  إلى جايب 

شنكل في الشهر  400لتعلنمات بعدم السماح للسجياء بأ  نحصلوا م  السلطة على مخصص ا
تسمح لهم بشراء الغذاء والمالبس. إذا لم تدفع السلطة، فإ  إسرائنل ستدفع عشرات مالنن  الشواكل 
في السية، ولك  لنس هذا هو الموضوع. طرنقة حبس السجياء األمينن  التي تسمح لهم ببعض 

لنة في إدارة حناتهم النومنة، ستتحطم. وعيدما ستشتعل السجو ، ستشتعل المياطق أنضا ، االستقال
 فالحدنث ندور ع  قرار شعبوي، سنعود إلنيا كالسهم المرتد. م  نحتاج إلى هذا؟

 4/11/2018يديعوت 
 5/11/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 سيطرة حماس على القطاع مهددة إذا لم توقع اتفاق التهدئة .58

 عاموس هرئنل
للمرة األولى ميذ بضعة أشهر، بدا في يهانة األسبوع في قطاع غزة أ  هذا أمر حقنقي: ضغط 

. "مسنرات العودة"مصري على الطرفن  أدى إلى تقلنص كبنر في العيف على طول الجدار في 
ك العجلة الكنثنر م  األمور ستتغنر وبالتأكند عدد ميها، ولك  مصر مع ذلك يجحت تقرنبا  في تحرن

باالتجاه الصحنح. العيف نيخفض بالتدرنج م  أجل السماح بالتقدم في التسهنالت للقطاع. قطر 
على األقل "أسهمت في تمونل دفع الرواتب لموظفي الحكومة، والجهاد اإلسالمي نقف على الجدار 

على وقف ، وحتى السلطة الفلسطنينة قد توافق "لم نزعج منثلما حدث في يهانة األسبوع الماضي
محاوالتها إلحباط االتفاق. م  هيا نفهم أنضا  استعداد الكابيت اإلسرائنلي لمواصلة سناسة ضبط 

 اليفس، رغم الضرر السناسي المتوقع الذي ستسببه.
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اتخذ المصرنو  في يهانة األسبوع خطوة استنثيائنة. وفد استخباري برئاسة جيرال كبنر قام بزنارة 
ظاهرات، وتم إرسال ممنثل مصري إلى إسرائنل. حماس أنضا  تحت القطاع وتجول قرب بؤر الت

العنو  المفتوحة لهؤالء الضنوف، وكايت أول أمس يشرت مرة أخرى قواتها األمينة على بعد بضع 
 مئات م  األمتار غرب الجدار وميعت وصول معظم المتظاهرن  الذن  حاولوا االقتراب ميه.

بع درجة عالنة م  ضبط اليفس. مر نوم التظاهر بصورة نبدو أ  الجنش اإلسرائنلي أنضا  ات
استنثيائنة مقارية مع األشهر األخنرة بدو  قتلى فلسطنينن ، مع بضع عشرات م  المصابن  م  

 استيشاق الغاز المسنل للدموع وعدد محدود م  المصابن  بيار القياصة.
مياقشة االقتراحات المصرنة. ربما النوم نتوقع إجراء اجتماع للفصائل الفلسطنينة في غزة م  أجل 

أ  الرغبة التي تبدنها حماس للتقدم يحو التسونة نتعلق أنضا  بالتحدي الذي وضعه أمامها الجهاد 
اإلسالمي، بإطالق صوارنخ وقذائف قبل أسبوع، وبعد ذلك في التظاهرات التي أجراها أمام عدد م  

الوقت القرنب فم  شأيها أ  تفقد السنطرة على ما ميازل زعماء حماس. إذا لم تعقد حماس اتفاقا  في 
نجري. الجهاد في هذه األنثياء ال نعبر ع  رفض التفاهمات التي بدأت في الظهور. وا   الجبهة 
الشعبنة في القطاع التي هي ميظمة صغنرة يسبنا ، تقف بشكل عليي ضد االتفاق، ولو غنر المباشر 

 مع إسرائنل.
بدأوا بيشر تفاصنل ع  االتفاق، الذي ال تقدم الحكومة اإلسرائنلنة أي في وسائل اإلعالم العربنة 

معلومات عيه لمواطينها )بشكل مطلق ال تتطرق إلنه(. التوجه المتبدي هو التوصل إلى وقف 
إلطالق اليار على الحدود لمدة نثالث سيوات، خفض العيف سنسمح بتسهنالت أكبر للقطاع، 

ح معبر رفح باتجاه مصر، وزنادة الحركة يحو إسرائنل. نطرح وتوسنع ميطقة الصند، وتوسنع فت
الفلسطنينو  مجددا  فكرة جدندة، وهي السماح لخمسة آالف عامل م  القطاع بالعمل في بلدات 

 غالف غزة.
، ولكيها قوبلت بمعارضة شدندة م  قبل "الجرف الصامد"طرحت هذه الخطة في السابق بعد عملنة 

لتيفنذ العملنات. لذلك م  الصعب التصدنق أ  هذا البيد سنيفذ حقا ،  الشاباك خشنة استغاللها
بالتأكند لنس في المرحلة األولى. حسب هذه التقارنر فإ  الحدنث ندور على المدى الطونل ع  

 بدانة مشارنع أكبر، منثل مطار ومنياء.
. والدا المالزم هذا اليشر ضغط على عائالت الجيدنن  اللذن  تحتفظ حماس بجنثتنهما في القطاع

هدار غولد  التقنا في نوم الجمعة مع رئنس األركا  آنزيكوت، وأصدرا بنايا  فنه اقتباسات كما نبدو 
م  أقواله. المتحدث بلسا  الجنش اإلسرائنلي وبصورة استنثيائنة جدا  اضطر إلى يشر شبه يفي. في 

ت نعتقد تقرنبا  العكس: االتفاق بنا  العائلة ظهر أ  الجنش اإلسرائنلي نعارض االتفاق. آنزيكو 
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مرغوب فنه، لك  نجب عدم التقدم إلى المرحلة اليهائنة مع مشارنع أوسع بدو  حل مشكلة األسرى 
 والمفقودن .

في هذه األنثياء تبدو قطر العبة رئنسنة، ذلك أ  التوصل إلى تسونة متعلق بموافقتها على تمونل 
طونلة. ربما نرند القطرنو  تحقنق إيجاز إضافي هيا، فميذ دفع الرواتب وشراء الوقود للقطاع لفترة 

أكنثر م  سية نمارس علنهم حصار بادرت إلنه السعودنة وبمشاركة دول الخلنج. إ  المساهمة 
القطرنة في غزة م  شأيها أ  تحث الوالنات المتحدة وأوروبا للضغط على السعودنة التي تتعرض 

 الخاشقجي على حل اليزاع الذي أدى إلى فرض الحصار.ألزمة شدندة بسبب قضنة قتل الصحافي 
في الجنش اإلسرائنلي نعدو  نثالنثة دروس أساسنة م  أحداث يهانة األسبوع: عيدما ترند حماس فهي 
تستطنع وقف العيف؛ حماس حقا  معينة بالتسونة اآل ؛ نثمة اآل  فرصة إلعادة الوضع على طول 

آذار، وهو النوم الذي بدأت فنه مبادرة التظاهرات على  30الحدود إلى الوضع الذي ساد هياك قبل 
طول الحدود. م  وجهة اليظر العسكرنة، رغم ضعضعة أم  سكا  الغالف على طول الفترة، فإ  
الجنش صمد في يهانة المطاف في تأدنة مهمته: لم نتم اختراق الجدار م  قبل الجمهور، 

تظاهرات )جيدي م  الجنش اإلسرائنلي، رقنب أول والمواطيو  اإلسرائنلنو  لم نتضرروا بسبب ال
، قتل يتنجة إطالق اليار في هذه األحداث(. اإلجمالي االستراتنجي لألحداث م  شأيه أ  "آفي لنفي"

نرى بصورة مخالفة تماما . إذا حققت حماس هيا تسونة كيتنجة مباشرة ألعمال العيف المختلفة التي 
ة وحتى إطالق الصوارنخ ـ فهي بذلك ترفع مكايتها بدرجة كبنرة. مارستها ـ عملنات اختراق جماهنرن

وهذا ال نعيي أ  الحصار على القطاع سنخفف فحسب؛ بل إ  مصر واألمم المتحدة وقطر، 
وباألساس المجتمع الدولي، سنحولويها إلى شرنكة شرعنة وال نطالبو  أ  تمر خطوة في القطاع عبر 

 مشاركة السلطة الفلسطنينة.
 4/11/2018 هآرتس

 5/11/2018، العربي، لندنالقدس 
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 ظة بنت لحمأقدم وأضخم شجرة زنتو  بالعالم، في قرنة الولجة بمحاف

 5/11/2018وكالة األناضول، 


