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 السيسي "انتزع" قبول عباس "هدوء " يسبق المصالحة ":الحياة" .1
علمت "الحياة" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : "الحياة" –فتحي صّباح؛ الناصرة  -غزة 

موافقة" الرئيس محمود عباس على فترة "الهدوء" التي يعمل وفد أمني مصري على وضع "انتزع 
 اللمسات األخيرة عليها مع إسرائيل.

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"الحياة"، أن السيسي قدم شرحًا وافيًا لعباس عن الجهود المصرية 
نهاء اال نقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وقالت إن المبذولة لتحقيق "الهدوء" المطلوب في قطاع غزة وا 

السيسي وصف خالل قمة بين الرئيسين مطلع األسبوع الجاري على هامش مؤتمر للشباب ُعقد في 
منتجع شرم الشيخ المصري، ما يجري بأنه "فرصة ألهل غزة اللتقاط األنفاس"، فوافق عباس على 

األنفاس" من مرحلتين، األولى تتراوح بين أن "يلتقط أهل غزة أنفاسهم". وتتألف "فرصة التقاط 
 أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، والثانية ستة أشهر.

مليون دوالر  90كما كشفت المصادر أن إسرائيل وافقت على نقل وتوزيع منحة مالية بقيمة 
مليونًا شهريًا، شرط  15مخصصة لدفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة لمدة ستة أشهر بواقع 
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تم ذلك من خالل األمم المتحدة. وأوضحت أن الوفد األمني المصري بقيادة مسؤول الملف أن ي
الفلسطيني في االستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق وعضوية العميد همام أبو زيد، 

 أبلغ قادة "حماس" بموافقة إسرائيل. وتوقعت أن تصل أموال الرواتب اليوم أو األسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن إسرائيل وافقت أيضًا، في إطار المرحلة األولى من "الهدوء"، على زيادة التصدير 
من القطاع لتشمل الخضروات الطازجة واألثاث والمالبس الجاهزة... وغيرها، وذلك للمرة األولى منذ 

 ية.سنوات طويلة، إذ تمنع بموجب الحصار المفروض على القطاع، تصدير أي منتجات غز 
وكانت الدولة العبرية وافقت األسبوع الماضي أيضًا على ضخ كميات من الوقود الالزم لتشغيل 

مليون  60محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، لمدة ستة أشهر بمنحة مالية بقيمة 
 دوالر.

مل للخريجين وتشمل المرحلة األولى إدخال مواد بناء إلعمار المنازل المدمرة، وخلق فرص ع
مياًل بحريًا، فيما تشمل المرحلة  12 إلىوالعمال العاطلين من العمل، وتوسيع مساحة الصيد البحري 

نشاء ممر بحري آمن يربط القطاع بجزيرة  20 إلىالثانية توسيع مساحة الصيد  مياًل بحريًا، وا 
عبر الوفد األمني  قبرص، تحت إشراف ورقابة دوليين، وفق ما طرحت حركة "حماس" على إسرائيل

 المصري، وذلك رغم رفض مصر إنشاء الممر.
وفي شأن المصالحة، قالت المصادر لـ"الحياة" إن السيسي أكد لعباس أن مصر ستشرع قريبًا، بعد 

نجاز 2014تثبيت "الهدوء" وفقًا التفاق وقف النار عام  ، بإجراءات وخطوات جديدة إلنهاء االنقسام وا 
 2011الوفد المصري سيقدم اقتراحات جديدة للمصالحة وفقًا التفاقي المصالحة. وأضافت أن 

تهدئة طويلة  إلى. وأوضحت أن مصر حريصة جدًا على إنجاز المصالحة قبل التوصل 2017و
سرائيل. وأشارت إلى أن مصر تسير بخطوات  األمد نسبيًا بين الفصائل المسلحة في القطاع وا 

وتنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في القطاع، بما ال يمس  واضحة نحو تحقيق المصالحة والتهدئة
 وحدة األراضي الفلسطينية، ويمنع فصل القطاع عن الضفة الغربية.

 8/11/2018، الحياة، لندن
 

 انمع  ويرفض أي دور ل قضيتنا مب يستهدفاتر ... و عريقات: فلسطين أكثر دولة تطمح للسالم .2
، أن عضـو اللجنـة ان محمـود الخطاطبـةعّمـعـن مراسـلها فـي ، نقـاًل 7/11/2018 ،الغد، عم ـاننشـرت 

صائب عريقات قـال إّنـه "لـيس هنـاك دولـة أكثـر مـن فلسـطين  .الفلسطينية د التنفيذية لمنظمة التحرير
الدولتين"، مشيرًا إلى اجتماعـه مـع الـرئيس ترامـب  تطمح إلى تحقيق السالم وهي مصلحة وطنية لحلّ 

دارته العام الماضي الذي ك  الدولتين. ان ُبغية تحقيق السالم وحلّ وا 
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عقــــد فــــي الجامعــــة ان األمنــــي الــــذي يُ خــــالل منتــــد  عّمــــ، 7/11/2018 يــــوم األربعــــاء ،عريقــــات وشــــنّ 
األردنيـــة، هجومـــًا الذعـــًا علـــى ترامـــب، متســـائاًل "هـــل طـــورت تقنيـــات تقتـــل األفكـــار بالرصـــاص، كمـــا 

الـدولتين؟"، كمـا  ين، أو القيـام بتقـويض حـلّ لـك أن تملـي قراراتـك علـى الفلسـطيني األجسام؟، هـل يحـقّ 
علــى  "إســرائيل"وقــال إن اعتــراف الواليــات المتحــدة بســيادة  تســاءل "مــا الــذي يريــدب ترامــب بالضــبط؟".

"هــو خــرق للقــانون الــدولي، وينتهــك حظــر االســتيالء غيــر المشــروع ل راضــي  هــاشــرقي القــدس وغربي
ن أوأشــار عريقــات إلــى  طيني فــي تقريــر المصــير".بــالقوة، فضــاًل عــن أنــه ينتهــك حــق الشــعب الفلســ

وفيمـا يتعلـق بمـا ُيعـرف بــ"صفقة القـرن"،  ترامب كان قد وعد بعدم اتخاذ أي قرار فيمـا يتعلـق بالقـدس.
سفارة من الأوضح عريقات "أن األمريكيين بدأوا بالفعل بتطبيقها"، وما يؤكد ذلك نقل الواليات المتحدة 

يقــا أبيـبتـل  ف الـدعم الــذين كـانوا يقدمونــه لوكالـة األونــروا، فضـاًل عــن إغـالق المكتــب إلــى القـدس، وا 
إلـى أنـه "طلـب مـن اإلدارة األمريكيـة أكثـر  عريقـات وأشـار التمثيلـي للسـلطة الفلسـطينية فـي واشـنطن.

ــم يســمحوا بــذلك". وقــال عريقــات، موجهــًا  مــن مــرة الجلــوس مــع اإلســرائيليين للتباحــث معهــم، لكــنهم ل
، "نحن صراعنا ليس ديني، فأنـا فخـور بـأنني مسـلم، وهنـاك مسـيحيون عـرب. واليهوديـة كالمه لترامب

 الدولتين؟". ختم عريقات حديثه، متسائاًل "ما الذي سيحدث في غياب قرار حلّ  .لم ولن تكون تهديدًا"
حـن وبخصوص حماس، قال عريقات "ال أحد ينكر أنها حركة سياسية وال أحد يستطيع إلغائهـا"، مضـيفًا "ن
 نختلف معهم. ولكن عليها أن تقبل بعدم االقتتال الداخلي، وقبول تعدد األحزاب والتنوع في السلطة".

صـائب ، أن رام هللا كفـاح زبـون، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 8/11/2018 ،الشرق األوسط، لنـدنوأضافت 
الفلســـطيني"،  عريقــات قـــال إن "الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة طالبـــت ُعمــان برفـــع يـــدها عـــن الموضـــوع

"الســلطنة ليســت ولــن تكــون جــزءًا مــن أن  ، مشــددًا علــىرافضــًة أي دور عمــاني فــي العمليــة السياســية
قامــة دولــة فلســطين  صــفقة القــرن، إنهــا حاولــت فــتح آفــاق لعمليــة ســالم تقــود إلــى إنهــاء االحــتالل، وا 

ألف وحدة استيطانية  20لكن حكومة نتنياهو ردت على هذب المحاولة باإلعالن عن بناء  ...المستقلة
مـب أّيـدت حكومـة اإدارة تر ذكـر أن . و "استعمارية، وهـدم البيـوت، واإلصـرار علـى رفـض مبـدأ الـدولتين

 .واشنطنمان، إذ إن هذا الدور محصور في نتنياهو في ردها على محاولة سلطنة عُ 
 

 األحمد: حراك مصري جديد من أجل المصالحة .3
يذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزيـة لحركـة فـتح عـزام األحمـد، رام هللا: أكد عضو اللجنتين التنف

وجود حراك مصري جديد خالل األيام المقبلة لتحقيق المصالحة، يقوم على قاعدة االتفاقات الموقعة، 
ضـاعة الوقـت حركـة وأعـرب األحمـد عـن أملـه بـأال تسـتمر  .12/10/2017وآخرها  حمـاس بمناوراتهـا وا 

ما لكل حادث حديث".والتسويف، مضيفاً   : "لنعِط فرصة كاملة للجهود المصرية، إما أن تنجح وا 
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وأردف: "شـــيء مـــؤلم أن تـــتم  وأعـــاد األحمـــد تأكيـــد رفـــض القيـــادة اتفاقـــًا فـــي غـــزة يمثـــل بعـــدًا سياســـيًا.
المقايضــة علــى الــدم الفلســطيني بالمــال، وأن تقلــدم حمــاس علــى مثــل هــذب الخطــوة، وأن يتواطــأ بعــض 

 راف إقليمية في ذلك".الفصائل وأط
 8/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 : كل من يتجاوز منظمة التحرير يسهم في تمرير "صفقة القرن"منتقدا  حماس مجدالني .4

ـــــادة  ـــــر الفلســـــطينية، أحمـــــد مجـــــدالني، إن القي ـــــة لمنظمـــــة التحري ـــــة التنفيذي رام هللا: قـــــال عضـــــو اللجن
إلبـــرام اتفـــاق تهدئـــة يتجـــاوز منظمـــة  "إســـرائيل"س والفلســطينية أبلغـــت كـــل الـــذين يتوســـطون بـــين حمـــا

الـــوطن جغرافيـــا، وتمريـــر "صـــفقة القـــرن" عبـــر  التحريـــر والحكومـــة الشـــرعية بـــأنهم يســـهمون فـــي شـــقّ 
أن اتفـــــاق حمـــــاس  6/11/2018يـــــوم الثالثـــــاء وأضـــــاف فـــــي تصـــــريحات ل ذاعـــــة الرســـــمية  حمـــــاس.

ابــل الغــذاء هــو اتفــاق خطيــر ويتجــاوز اإلطــار القــائم علــى الهــدوء مقابــل الهــدوء واألمــن مق "إســرائيل"و
 الرسمي والشرعي للشعب الفلسطيني، ويؤسس لشرعية ونظام سياسي جديد لحماس في غزة.

اتفــاق مخــز هدفــه السياســي تهيئــة حمــاس  إلــىوقــال "إن مــا تقــوم بــه حمــاس هــو اســتغالل للوصــول 
 ".اإلسرائيليل من  كل تهديداً مجدالني أن "حركة حماس لم تعد تش كدوأ لالنخراط بصفقة القرن".

إن  مجـدالنياقتطـاع جـزء مـن المقاصـة وا عطائـه لحمـاس، قـال  اإلسـرائيليةوفيما يتعلق بنيـة الحكومـة 
هـذب التهديـدات وصـلت بطريقـة مباشــرة وغيـر مباشـرة مـن حكومــة  أنالقيـادة لـم تبلـغ بشـكل رســمي إال 

فـي  فلسـطينياً  االحـتالل وجـد شـريكاً  أنيعنـي  االحتالل، ويتم التعامـل معهـا بمنتهـى الجديـة، الن ذلـك
 تنفيذ "صفقة القرن". 

 7/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 من راتب الشهر الماضي %60موظفو "غزة" يحصلون على  .5
األناضـول: بـدأ الموظفـون العموميـون كالحكوميـونذ، الـذين عّينـتهم حركـة حمـاس خـالل وكالة  – غزة

 %60حصول على جزء من رواتبهم عن شهر الماضي، بنسبة تصل إلـى فترة إدارتها لقطاع غزة، بال
ومنـــذ ســـاعات الصـــباح البـــاكر، تجّمـــع مئـــات المـــوظفين أمـــام فـــروع بنـــك البريـــد  مـــن إجمـــالي الراتـــب.

 فرعًا موزعين في محافظات قطاع غزة، لتلّقي مخصصاتهم المالية. 12كحكوميذ، والتي يبلغ عددها 
 ب، التي يتقاضاها هؤالء الموظفين، األعلى منذ أكثر من عامين.هذب النسبة من الرات دّ عوتُ 

 7/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 : نتنياهو وجه صفعة لمبادئ المجتمع الدولي"الخارجية الفلسطينية" .6
دانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تصــريحات رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين وكالــة معــا اإلخباريــة: 

ورأت  ترافـــه بشـــكل  علنـــي بمرتكـــزات مواقفـــه السياســـية االســـتعمارية فـــي الشـــرق األوســـط.نتنيـــاهو؛ باع
الــــوزارة فــــي تصــــريحات نتنيــــاهو تكــــرارًا للــــرفض اإلســــرائيلي المســــتمر لجميــــع فــــرص الســــالم وأشــــكال 
فشــالها بــالقوة، ورفضــًا عنجهيــًا لجميــع صــيغ الحلــول السياســية للصــراع بمــا فيهــا الصــيغ  المفاوضــات وا 

القـــدس، شــرقي ة، وعمــاًل اســـتعماريًا متواصــاًل البــتالع كامـــل الضــفة الغربيـــة المحتلــة بمــا فيهـــا الهزيلــ
"صفقة القــرن"، التــي يــروا لهــا الفريــق األمريكــي المنحــاز ـوبالتــالي يكشــف نتنيــاهو حقيقــة مــا ُتســمى بــ

يمتلكهـا ُتشـكل  ورأت الوزارة أن تصريحات نتنياهو وتفاخرب بـاالحتالل وعنجهيـة القـوة، التـي لالحتالل.
 صفعة حقيقية للمجتمع الدولي وللمبادئ التي تقوم عليها المنظومة الدولية والقانون الدولي ومشتقاته.

 8/11/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 سر  تحريض على القتلاألموافقة نتنياهو على مشروع قانون إعدام : الحكومة الفلسطينية .7
الفلسطينية موافقة نتنياهو على مشروع قانون يسهل الحكم وديع عواودة: اعتبرت الحكومة  - الناصرة

وقالــت فــي بيــان صــدر  باإلعــدام علــى أســر  فلســطينيين "بمثابــة دعــوة علنيــة للتحــريض علــى القتــل".
قـانون إعـدام أســر  فلسـطينيين هـو بمثابـة دعــوة  عقـب اجتماعهـا إن إعـالن موافقـة نتنيــاهو علـى "سـنّ 

 القتـل، واإلعـدام، وتنفيـذ المـذابح، بحـق أبنـاء شـعبنا الفلسـطيني". علنية للتحريض علـى ارتكـاب جـرائم
وحملت الحكومـة الفلسـطينية الحكومـة اإلسـرائيلية تبعـات هـذا القـرار، مشـيرة إلـى أنـه يتضـمن "مخالفـة 

 واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية واإلنسانية".
 7/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 واتصاالت لثني البرازيل عن نقل سفارتها إلى القدس تحركاتالمالكي:  .8

كد ب أذ: أعلن وزير الشئون الخارجية والمغتـربين الفلسـطيني ريـاض المـالكي عـن تحركـات  - رام هللا
وقـال المـالكي، ل ذاعـة  إلـى القـدس. "إسرائيل"واتصاالت فلسطينية لثني البرازيل عن نقل سفارتها في 

تصاالت مكثفة تجري مع أطراف عربية ودولية لمنع خطوة الرئيس البرازيلي الفلسطينية الرسمية، إن ا
وذكــر أن التحــرك الفلســطيني يشــمل الجاليــات العربيــة ورجــال األعمــال فــي قــارة  الجديــد بشــأن القــدس.

 أمريكيا الجنوبية إلظهار خطورة خطوة البرازيل.
 7/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 ر للتحقيق باستهداف الصياد "أبو عودة"غزة تدعو مصفي  "الداخلية" .9
دعــــت وزارة الداخليــــة واألمــــن الــــوطني فــــي قطــــاع غــــزة الســــلطات المصــــرية إلــــى فــــتح تحقيــــق  :غــــزة

 في بحر محافظـة رفـح. 7/11/2018األربعاء  باستهداف الصياد مصطفى خضر أبو عودة مساء يوم
قـــارب صـــيد فلســـطيني علـــى الحـــدود  وقالـــت الـــوزارة إن زوارق البحريـــة المصـــرية أطلقـــت النـــار باتجـــاب

علــى ضــرورة  الــوزارةوأكــدت  البحريــة الجنوبيــة لقطــاع غــزة مــا أد  إلــى استشــهاد الصــياد أبــو عــودة.
 الوقوف على تفاصيل ما جر .

 7/11/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

حالته ل التشريعيلجنة من نواب غزة:  .01  لتحقيقتوصي بوقف مسؤول أمني كبير عن العمل وا 
غزة: أوصت لجنة برلمانية مشكلة من نـواب حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة، بإيقـاف مسـؤول كبيـر فـي 
حالتــه للتحقيــق، بســبب حادثــة صــيد "أســماك ملوثــة" مــن حــوض المرفــأ  وزارة الداخليــة فــي القطــاع، وا 

ـــة أصـــدرت قـــراراً  الخـــاص بالصـــيادين. ـــة النائـــب يحيـــى العبادســـة إن اللجن ـــيس اللجن قـــاف بإي وقـــال رئ
حالتـه للتحقيـق. تقريـر  إلـىوأشـار إلـى أن اللجنـة خلصـت  مسؤول جهاز الشرطة البحرية عن العمل وا 

حقــائق عديــدة، وأنــه ثبــت لــديها الكثيــر مــن التجــاوزات التــي جــرت فــي "حــوض المينــاء"، وعــدد مــرات 
 أن اللجنة حددت مسؤوليات كل هذب الجهات. الصيد، مؤكداً 

النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي، أنــه جــر  إقــرار توصــيات  ،أحمــد بحــر .وعقــب ذلــك أعلــن د
لجنـــة تقصـــي الحقـــائق بشـــأن الصـــيد فـــي حـــوض مينـــاء غـــزة، خـــالل جلســـة خاصـــة عقـــدت فـــي مقـــر 

 رفع التوصيات للجهات المختصة لـ"اتخاذ المقتضى القانوني". المجلس، وأنه تمّ 
 7/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 االحتالل يجبر السلطة على دفع تعويض للعمالء :" اإلسرائيليi24موقع " .00

، اســتئناف تقــدمت بــه الســلطة 7/11/2018 رفضــت المحكمــة اإلســرائيلية العليــا األربعــاء: أحمــد صــقر
الفلســطينية بتأجيــل دفــع تعويضــات لعشــرات "العمــالء" الفلســطينيين المتهمــين بالتخــابر مــع االحــتالل 

ير قابل للطعن، يرفض االستجابة للسلطة الفلسـطينية، بتأجيـل غ وأصدرت المحكمة "قراراً  اإلسرائيلي.
، خطفــتهم الســلطة وعــّذبتهم، فلســطينياً  50 ماليــين دوالرذ، كتعــويض لـــ 4نحــو ل ككمليــون شــي 14دفــع 

وذكر الموقـع أن الفلسـطينيين  " اإلسرائيلي.i24لالشتباب في تعاونهم مع إسرائيل"، وفق ما ذكرب موقع "
، "كانوا يقيمون في إسرائيل، وقد قاضوا السلطة الفلسطينية في المحـاكم اإلسـرائيلية، المتهمين بالعمالة
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هــــؤالء كالعمـــــالءذ،  وقــــرر القضـــــاة اإلســــرائيليون أن "ممارســـــات الســــلطة ضـــــدّ  التــــي قبلــــت مـــــوقفهم".
 واحتجازهم لديها، سببت لهم مشاكل صحية ونفسية".

 7/11/2018 ،"21موقع "عربي 
 

 قرب رام هللااستهدف حافلة إسرائيلية إطالق نار عملية إصابة مستوطَنين في  .02
في إطالق نار تجاب حافلة للمستوطنين بالقرب من رام هللا  ،مساء األربعاء أصيب مستوطنان: رام هللا

العبري؛ فإن إطالق نار استهدف حافلة "إسرائيلية" بالقرب  0404ووفق موقع  وسط الضفة المحتلة.
لمقامة عنوة على األرض الفلسطينية في رام هللاذ، ما أد  إلصابة من مستوطنة "بيت ايل" كا

العبري، أن بالرصاص أصاب  24وذكر موقع حشدوت  مستوطَنين أحدهما السائق بجروح طفيفة.
وأفادت مصادر محلية أن مركبات إسعاف لالحتالل  الزجاا األمامي للحافلة، وأد  إلى اإلصابتين.

ذ، DCOقوات االحتالل أغلقت حاجز "بيت إيل" العسكري كالـ وصلت مكان إطالق النار، وأن 
ومنعت مرور المركبات الفلسطينية عبرب. كما أطلقت تلك القوات قنابل إنارة على المدخل الشمالي 

 لمدينة البيرة.
م ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة بالضفة الغربية؛ إذ باتت المقاومة 2018وشهد العام الجاري 

تستنزف االحتالل باستمرار، حيث ال يخلو يوم دون أن يكون هناك مواجهات في أغلب فيها 
المناطق، فضاًل عن العمليات النوعية بين الفينة واألخر ، والتي أدت خالل األشهر العشرة األولى 

 إسرائيليًا، بمعدل مقتل إسرائيلي شهرّيًا. 11من هذا العام إلى مقتل 
 7/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : تصريحات األحمد عن الوضع الداخلي ال عالقة لها بالحقيقةحماس .03

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة "حماس": إن عزام األحمد يتمتع بخيال واسع وما يصرح : غزة
وأضاف أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر" صباح  له بالحقيقة. عالقةبه بشأن الوضع الداخلي ال 

ربعاء أن فريق عباس يتعامل مع الشعب والقو  الفلسطينية بعنجهية كبيرة، وهذا الفريق يوم األ
 سيزول عن المشهد السياسي تماما ما لم يوقف هذب العنجهية ويحترم نضال شعبنا وتضحياته.

 7/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لجميع البحث عن ممر مائيمن فرض الحصار والعقوبات على غزة هو من أجبر ا "الجهاد": .04
بالسلطة  أطرافانتقد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد اإلسالمي" خالد البطش هجوم 

الفلسطينية على محاوالت كسر الحصار عن القطاع، مطالبا رئيس السلطة محمود عباس لعقد 
 العامين للفصائل للتباحث في كل القضايا. ل مناءاجتماع طارئ 

رّدا على تصريحات عزام األحمد التي زعم فيها  تصريحات إذاعية عبر إذاعة القدسوقال البطش في 
"من فرض الحصار والعقوبات على غزة هو من أجبر  أن الجهاد اإلسالمي وافق على الممر المائي:

وأضاف: "على المتباكين على الممر المائي الذهاب إلى الوحدة  الجميع البحث عن ممر مائي".
وتابع البطش: " نحن مع كسر الحصار  يمكن أن تبقى غزة رهينة لمزاا بعض القادة". والشراكة، ال

ونسعى لذلك ولو من على قوارب صيادين غزة"، مستطردًا: "ما يتحقق من بعض التسهيالت هو 
 بفضل تضحيات شعبنا، ولم يعد مقبول أن تبقى األمور رهنًا لمزاا شخص او طرف بعينه".

ونحن نؤكد على عمق العالقة  ألحمد يحاول جر فتح إلى خالفات مع الجهاد،وأشار إلى أن "عزام ا
 مع فتح ولن تتدمر هذب العالقة بمزاا البعض"، مطالبًا إياب بوقف ما اسماب بـ"الهرقطة السياسية".

 7/11/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 لـ"صفقة القرن" حماس: واشنطن تشعل المخيمات الفلسطينية بلبنان تنفيذا   .05
حذر ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، من أن الواليات المتحدة : وسيم سيف الدين -يروت ب

 األمريكية تشعل األوضاع في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنفيذا لـ"صفقة القرن".
ودان بركة، في مقابلة مع األناضول، األحداث األمنية المؤسفة األخيرة التي حصلت في مخيم المية 

 .بين حركتي فتح وأنصار هللا لالجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، الشهر الماضيومية 
وشدد بركة على أن "هذب األحداث األمنية تضر بالقضية الفلسطينية، وتخدم صفقة القرن األمريكية، 

عد أن وقال بركة إن "اإلدارة األمريكية ب التي تعني شطب القضية الفلسطينية وحق عودة الالجئين".
بتهويد مدينة القدس، انتقلت إلى المرحلة الثانية من صفقة القرن، وهي شطب قضية ا اتخذت قرار 

وتابع أنه "بعد وقف واشنطن تمويلها ألونروا بدأت بتحريض بعض الجهات  الالجئين وحق العودة".
اللبنانية على وحث بركة الحكومة  الفلسطينية على بعضها البعض في المخيمات الفلسطينية بلبنان".
الفلسطيني، لمنع حصول أحداث –"دعم صمود الالجئين الفلسطينيين ورفع مستو  التنسيق اللبناني 

وشدد على أن المواجهات األمنية "تخدم المشروع األمريكي، الذي يريد توطين  أمنية جديدة".
 في الدول المضيفة، وتهجير جزء آخر منهم". نالفلسطينييالالجئين 
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إن "حماس حريصة على السلم األهلي في لبنان، والمحافظة على أمن المخيمات وقال بركة 
ومضى قائال إن  ".الفلسطينية-وجوارها، ونسعى إلى تعزيز العالقات األخوية اللبنانية ةالفلسطيني

ان.. نوختم بقوله: "ليس لنا أعداء في لب "البندقية الفلسطينية ستبقى موجهة نحو العدو الصهيوني".
 الشعب اللبناني الشقيق في خندق واحد ومركب واحد ضد أي عدوان خارجي على لبنان".نحن و 

 8/11/2011لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 رضوان: مسيرات العودة حالت دون إعالن "صفقة القرن"إسماعيل  .06
قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: إن مسيرات العودة الكبر   أدهم الشريف: - غزة

 الحصار، حالت دون إعالن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، عما يسمى "صفقة القرن".وكسر 
وأضاف رضوان في تصريح لصحيفة "فلسطين": "لم يجرؤ ترامب حتى اآلن على إعالن صفقة 

وأكد رضوان أن مسيرات العودة والحراك البحري، مستمران حتى تحقيق  القرن بفعل مسيرات العودة".
كاملة في رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة دون قيد أو شرط، ودون ثمن سياسي،  أهدافهما

وفي السياق، قال رضوان: إن المسيرات بدأت تحقق أهدافها، وقد لمسنا بدايات  وبتحقيق العودة.
 إيجابية لها، بعدما أظهرت حيوية الفلسطينيين بأنهم شعب ال يقبل التهجين والتفريط، وال ينسى ثوابته
 وال أرضه وال قضيته، وماض  في طريق العودة ورفض كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية".

 7/11/2018فلسطين أون الين، 
 

 : إطالق المشاريع الحكومية أحد ثمار مسيرات العودة"الجهاد" .07
عّدت حركة الجهاد اإلسالمي المشاريع والمساعدات التي أعلن عنها  نور الدين صالح: - غزة

مسؤولون حكوميون أمس، "ثمرة من ثمار مسيرات العودة والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني 
تلك التحسينات  أنعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. وليد القططي، وقال  خاللها".

ة "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار المفروض على غزة، وصواًل إلى إنهائه كليًا وتحقيق حري
وأضاف: "إن المسيرات انطلقت من أجل إحياء مفهوم العودة أواًل وتأكيد الرواية  الشعب الفلسطيني".

الفلسطينية على حقه بالعودة ألراضيه المحتلة، وثانيًا ألجل كسر الحصار المفروض على قطاع 
 غزة".

ر، منّبهًا إلى أن ، كان المفترض أن يقابلها كسر الحصا2014وأشار إلى أن تفاهمات التهدئة عام 
االحتالل ماطل خالل السنوات األربع الماضية، مستدركًا: "لّكنه فهم الرسالة اليوم بأن الفلسطينيين 

وتابع: "مفهوم التهدئة هو أاّل تكون مقابل ثمن سياسي وال على  لن يقبلوا التهدئة مقابل التهدئة".
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تكون التهدئة مدخاًل لتحقيق المصالحة حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية"، معربًا عن أمله أن 
 الفلسطينية الشاملة.

 7/11/2011، فلسطين أون الين
 

 استعادة الحقوق الفلسطينية هي ثمرة العمل الشعبي الذي شهدته مسيرات العودة": الشعبية" .08
 أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، أن استعادة الحقوق نور الدين صالح: - غزة

الفلسطينية وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، هي ثمرة العمل الشعبي الذي شهدته مسيرات العودة 
وقال مزهر: "كسر الحصار المفروض  منذ انطالقها في الميادين الخمسة على حدود قطاع غزة.

 على غزة لن يكون أحد إنجازات مسيرات العودة فقط، بل سيكون المدخل من أجل توفير حياة كريمة
ورأ  أن المسيرات ستشكل نافذة نحو المصالحة الوطنية، والضغط على قيادة  للشعب الفلسطيني".

 السلطة الفلسطينية، من أجل التراجع عن إجراءاتها الظالمة المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وأوضح مزهر أن المسيرات ستحقق طموحات الشعب الفلسطيني، حال توّحد الكل الفلسطيني في 

 يدان تحت راية العلم الفلسطيني، بعيدًا عن األجندات الفئوية والحزبية.الم
وحّث السلطة على تحمل مسؤولياتها باتجاب تعزيز مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني من خالل رفع 

سالمية  العقوبات المفروضة على قطاع غزة. وأشار إلى أهمية تشكيل حاضنة قومية وعربية وا 
ودة، وطالب بوحدة الصف، بهدف إنجاز المصالحة، "وهي المدخل األساسي مساندة لمسيرات الع

الذي نستطيع من خاللها صياغة سياسة استراتيجية واضحة لمقاومة المشروع الصهيوني والتصدي 
 لصفقة القرن واالستيطان"، وفق قوله.

 7/11/2011، فلسطين أون الين
 

 أحد أهدافها كسر الحصار العودة مشروع نضالي ومن": مسيرات الديموقراطية" .09
ثّمن عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية محمود خلف اإلنجازات  نور الدين صالح: - غزة

 التي أعلنت عنها وزارات غزة، عادًا إياها "خطوة مهمة في البدء بتخفيف الحصار عن قطاع غزة".
ط، إنما مزيد من إجراءات وقال خلف: "هذب اإلنجازات ليست هي الطموح التي نسعى إليه فق

التخفيف عن جميع شرائح المجتمع الفلسطيني"، معربًا عن أمله أن تكون هناك خطوات واسعة خالل 
 المرحلة الُمقبلة من شأنها التخفيف من األعباء المعيشية على القطاع.
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 وبّين أن مسيرات العودة هي مشروع نضالي ومن أحد أهدافها كسر الحصار عن غزة، مؤكداً 
وأضاف "أن تضحيات الشعب الفلسطيني ودماءب عظيمة وال ُيمكن  استمرارها بأدواتها السلمية.

 مقارنتها بأي إنجازات".
 7/11/2011، فلسطين أون الين

 

 بعد محاصرة منزله منفذ عملية بركاناالحتالل يفشل باعتقال  .21
طولكرم شمال الضفة اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء ضاحية شويكة في : طولكرم

 الغربية وحاصرت منزل المطارد أشرف نعالوة واعتقلت جميع من فيه.
وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود االحتالل اقتحموا المنزل واعتلوا أسطح المنازل المجاورة ثم 

وأضافت المصادر أن جنود االحتالل يمنعون المواطنين  شرعوا بإلقاء قنابل صوتية داخل المنزل.
 لصحفيين من دخول المنطقة ويفرضون عليها طوقًا عسكريًا ويدفعون بتعزيزات للمنطقة.وا

وكان جيش االحتالل قرر أمس هدم منزل المطارد الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطالق نار أدت لمقتل 
صابة ثالث بجراح خطيرة بـ أكتوبر الماضي داخل المنطقة الصناعية  7 مستوطَنين إسرائيليين وا 

 نذ في مستوطنة "أرئيل" القريبة من مدينة سلفيت شمالي الضفة.كبركا
 7/11/2011، فلسطين أون الين

 
 الدشم والتحصينات من "المية ومية" إزالةفتح تباشر  .20

شخصا من عائلته ومناصريه من  20هللا ونحو  أنصارعام حركة  أمينبعد ساعات قليلة على خروا 
الدشم والتحصينات التي كانت رفعتها حول مواقعها وعلى  ةبإزالمخيم المية ومية باشرت حركة فتح 

االشتباكات األخيرة، وذلك استكماال لتنفيذ بنود تثبيت وقف  إبانهللا  أنصارمحاور المواجهة مع 
النار في المخيم والذي بموجبه غادر سليمان ومن معه المخيم، وتمهيدا إلنهاء المظاهر  إطالق

الوطني الفلسطيني" في لبنان  األمنقائد "قوات  وأشرف المخيم. إلىية المسلحة وعودة الحياة الطبيع
 هذب الدشم يرافقه مسؤول االرتباط العميد سعيد العسوس. إزالةعرب على عملية  أبواللواء صبحي 

االشتباكات،  إبانوترافق ذلك مع بدء عودة العائالت الفلسطينية التي كانت غادرت المخيم قسرا 
 ممتلكاتها واألضرار التي لحقت ببعضها جراء تلك األحداث.لتتفقد بيوتها و 

 7/11/2011المستقبل، بيروت،  
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 تعرض في مسقط خطة سكة الحديد مع الخليج "إسرائيل" .22
عرض وزير المواصالت والنقل اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، األربعاء، خطة ُتسمى بـ"سكة : كرويترزذ

وقال كاتس، خالل مؤتمر للنقل والمواصالت  الخليج العربي. حديد السالم" للربط بين إسرائيل ودول
في سلطنة ُعمان، إن "هذب الخطة منطقية، وهي فوق الخالفات السياسية واأليديولوجية"، بحسب 

وشدد على أن إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، تدعم الخطة،  هيئة البث اإلسرائيلي كرسميةذ.
يتين، وهما: "إسرائيل كجسر أرضي، واألردن كمركز نقل إقليمي"، على وهي تستند إلى فكرتين مركز 

وأضاف أن المشروع سيخلق في المنطقة طريًقا تجارًيا إضافًيا يكون السفر عليه أسرع  حد قوله.
سرائيل والدول الخليجية، وفق زعمه.  وأرخص، ويدعم اقتصاد كل من األردن والفلسطينيين وا 

السالم تنص على أن تشكل إسرائيل جسًرا برًيا مع أوروبا، وتصبح  واستطرد كاتس أن "خطة سكة
ومضى قائاًل إن المشروع سيعود بالفائدة على الفلسطينيين وعلى دول  األردن مركًزا لنقل البضائع".

 الخليج، وفي المد  البعيد على العراق أيًضا.
 8/11/2018العربي الجديد، لندن، 

 

 ها في "دعم" أمن بالدهنتنياهو يشكر ميركل على إسهام .23
شكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشارة األلمانية أنجيال : سعيد عموري -القدس 

وبحسب الموقع اإللكتروني  ميركل على "إسهامها في دعم أمن بالدب"، وذلك خالل اتصال هاتفي.
تفي مع ميركل، بعد أسبوع من لصحيفة جيروزليم بوست، أجر  نتنياهو، األربعاء، االتصال الها

وأضاف نتنياهو "سوف نستمر في العمل معا  .2021إعالنها عدم السعي إلى إعادة انتخابها في 
 لدفع أهدافنا المشتركة إلى األمام".

 7/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 
  

 وحدة استيطانية في القدس 640تصادق على بناء  "إسرائيل" .24
ة عمر وحدة استيطانية في مست 640صادقت السلطات االسرائيلية على إقامة كاألناضولذ:   - القدس

وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها  رامات شلومو المقامة على أراضي بلدة شعفاط، شمالي القدس.
اإللكتروني، األربعاء، إن لجنة التخطيط المحلية التابعة للبلدية اإلسرائيلية في القدس، صادقت يوم 

 ى إقامة هذب الوحدات.االثنين عل
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وأضافت إن بعض األراضي المنوي إقامة هذب الوحدات عليها "تمت مصادرتها من الفلسطينيين 
التي تم تقديمها من قبل  االعتراضاتوأشارت إلى أن اللجنة رفضت  ألغراض المصلحة العامة".
 جمعيات رافضة لالستيطان.

 7/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 اإلسرائيلي رائيلي لتقليص صالحيات رئيسمشروع قانون إس .25
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع ستناقش، : الناصرة

األحد القادم، مشروع قانون من شأنه أن يجّرد رئيس كيان االحتالل من صالحية تحديد هوية 
ه رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، دافيد ووفقا لالقتراح الذي طرح المرشح لتشكيل الحكومة.

أمسالم، سيتم إلزام رئيس الكيان بمنح تفويض لرئيس الحزب الذي يحظى بتوصية من قبل غالبية 
 أعضاء الـ"كنيست"، ليقوم بدورب كالحزبذ بتشكيل الحكومة.

يير "أكثر وبحسب الصحيفة، فقد وافق وزير المالية موشيه كحلون، األحد الماضي، على صيغة تغ
اعتدااًل" للقانون الحالي الذي يتيح لرئيس الدولة العبرية صالحية اختيار أحد أعضاء الـ"كنيست" 

وأشارت مصادر في حزب كحلون "كوالنو"، إلى أن الصيغة التي قدمها أمسالم، لم  لتشكيل الحكومة.
ع "كوالنو" في محاولة وقال مساعدو أمسالم أول من أمس: إن هناك اتصاالت م يتم االتفاق عليها.

كما أشار أمسالم، إلى اإلجراء السريع المتوقع لدفع القانون، على خلفية  لحشد دعمهم لهذب الخطوة.
وصّرح أمسالم للمرة األولى أنه سيدفع  احتمال قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الـ"كنيست".

رئيس رؤوفين ريفلين لتحميل مهمة تشكيل القانون بعد ما نشرته "إسرائيل اليوم"، حول تخطيط ال
 الحكومة بعد االنتخابات المقبلة لعضو آخر في الـ"كنيست" غير نتنياهو.

 7/11/2018فلسطين أون الين، 

 

 الجيش اإلسرائيلي ينهي تطوير "مستكشف روبوتي" .26
سرائيلية، مؤخرا، أنهت مديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية في وزارة األمن اإل

 مرحلة تطوير منظومة "مستكشف هندسي روبوتي"، وبدأت مرحلة التجارب.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الحديث عن منظومة تم تطويرها لتنفيذ مهمات 

 عمالنية في جبهات مختلفة، مع التشديد على مواجهة العبوات الناسفة.
أطنان، وهي ذات قدرة  6ت، األول المنصة الروبوتية التي تزن ويتألف هذا الروبوت من ثالثة مركبا

 عالية على التنقل، وقادرة على المناورة إلى جانب المركبات القتالية المدرعة.
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أما المركب الثاني، فهو تكنولوجي، ويشتمل على العتاد الروبوتي: منظومة من مختلف وسائل 
 سح وكاشوف كرادارذ.االستشعار، وكاميرات ذكية ومجس ليزر وجهاز م

أما المركب الثالث فهو مركب المهمات، حيث أنه عندما يستشكف عبوة ناسفة، يقوم بنقل رسائل 
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث عن  تحذير إلى القوات العاملة في المنطقة تتضمن موقع العبوة.

يش اإلسرائيلي يحتل "روبوت يعتبر متطورا جدا في مجال الروبوتيكا األرضية، ويؤكد على أن الج
 موقعا متقدما في مجال اآلليات غير المأهولة في البر والجو والبحر".

 7/11/2018، 48عرب 

 

 حكم مخفف على شرطيْين اعتديا على مقدسي وكادا يقتالنه .27
الثالثاء، بحكم مخفف على شرطيين اثنين من وحدة حرس  يومقضت محكمة الصلح في القدس، 

ء بوحشية على مواطن فلسطيني من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وكادا الحدود، أدينا باالعتدا
يقتالنه، أثناء بحثهما عن مقدسي مشتبه بتنفيذ عملية طعن. رغم هذب الجريمةـ إال أن القاضي 
أفيطال حين حكم على الشرطي يوسف عفادي بالعمل في خدمة الجمهور، وعلى زميله أوشري 

 ساعة. 75أوحايون بالعمل 
 .2016ووقعت الجريمة التي ارتكبها الشرطيان عندما كانا في الخدمة النظامية في أيار/مايو العام 

 7/11/2018، 48عرب 

 

 مندلبليت لشاكيد: ال تتدخلي بصالحياتي .28
تهاجم وزيرة القضاء اإلسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، أي مؤسسة إسرائيلية 

لعنصرية والمعادية للديمقراطية، التي تسنها بالجملة حكومة اليمين المتطرف تتحفظ من القوانين ا
برئاسة بنيامين نتنياهو. وبدأت شاكيد بمهاجمة المحكمة العليا اإلسرائيلية، وانتقلت اآلن إلى معاركة 
المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وبشكل خاص نائبته، دينا زيلبر، بعدما انتقدت 

خيرة قانون "الوالء في الثقافة" الذي يهدف إلى تكميم األفواب والحد من حرية التعبير عن الرأي، األ
 وكذلك ضد قانون المستشار القضائي.

وعقب مندلبليت اليوم، األربعاء، على مطالبته من قبل شاكيد بتنحية زيلبر ومنعها من تمثيل وزارة 
والحكومة وأية هيئة عامة، برسالة بعثها إلى الوزيرة، القضاء في المداوالت التي تجري في الكنيست 

قال فيها "إنني ال أوافق على المفهوم المبدئي الذي قد ُيفهم من رسالتك"، وأن "القرار بشأن مثول 
جهة قانونية تخضع إلمرتي، هو قرار يقع ضمن صالحيتي ومسؤوليتي الحصرية، وال مجال للتدخل 



 
 
 
 

 

 18 ص             4783 العدد:             11/8/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

غم من ذلك، أضاف مندلبليت أنه سيدقق في ادعاءات شاكيد، وأنه لكن على الر  في هذب الصالحية".
حتى انتهاء عملية التدقيق هذب ستتوقف زيلبر عن تمثيل وزارة القضاء في المداوالت التي تجري في 
لجان الكنيست. وكانت شاكيد اعتبرت أن زيلبر، التي تتولى منصبها حتى أيلول/سبتمبر العام 

 ع التعليمات للسلك الحكومي عندما تعبر عن رأيها الشخصي.، تعمل بشكل يتناقض م2020
وقالت شاكيد في مؤتمر، أمس، إنه "يوجد نقاش قديم حول صالحيات المستشار القضائي. ونحن 
مختلفون حول ذلك، ولكن ليس حول الجوهر. وفي الخالصة، لن تشارك دينا زيلبر في مداوالت 

التدقيق. وأي موظف عام يريد أن يعبر عن مواقف لجان الكنيست والحكومة، إلى حين انتهاء 
 سياسية عليه أن يستقيل". 

ويأتي هجوم شاكيد والمطالبة بتعليق عمل زيلبر، في أعقاب أقوال األخيرة خالل اجتماع للجنة 
  التربية والتعليم التابعة للكنيست، أمس، تمحور حول قانون "الوالء في الثقافة". 

لرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغف، التي طرحت قانون "الوالء في الثقافة" بإقالة وطالبت وزيرة الثقافة وا
زيلبر من منصبها. وقالت إنه "يجب وضع حد لمسرحية دينا زيلبر الساخرة. وهي تتجاوز 
صالحياتها مرة تلو األخر ، وبدال من الدفاع عن موقف المستشار القضائي للحكومة وا عطاء 

جلب مرة تلو األخر  أجندتها الشخصية إلى المداوالت، ولذلك يجب إقالتها مالحظات قانونية فقط، ت
وأعلن حزب ميرتس، اليوم، أنه قدم اقتراح حجب ثقة عن الحكومة، احتجاجا على  من منصبها".

 مطالبة شاكيد بمنع زيلبر من المشاركة في مداوالت في الكنيست والحكومة. 
 7/11/2018، 48عرب 

 

 ت أمام الجيش اإلسرائيلي.. ما هي؟أخطر أربعة تهديدا .29
قال عمير ربابورت، الخبير العسكري اإلسرائيلي في مجلة يسرائيل : عدنان أبو عامر - 21عربي

ديفينس للعلوم العسكرية، إن "الجيش اإلسرائيلي يواجه أمامه جملة من التحديات الميدانية والقتالية 
للجيش، الجنرال أفيف كوخافي، محفوفة  22جديد الـداخل إسرائيل وخارجها، تجعل من مهمة القائد ال

"، هذب التهديدات 21واستعرض ربابورت في تقريرب المطول، وترجمته "عربي بالمخاطر وليست سهلة".
 والتحديات على النحو التالي:

 
 غزة.. األكثر استعجاال

ّد األكثر استعجاال؛ ألنه قال ربابورت، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، إن "تهديد غزة يع
ال قيمة للتأثر كثيرا بما يتم ترديدب حول مفردات التهدئة والتسوية مع حماس في غزة، فالوضع في 
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القطاع متوتر جدا وقابل لالنفجار واالشتعال، ألن اللعبة التي تديرها إسرائيل ليست فقط في مواجهة 
نما مع الجهاد اإلسالمي، وقد يكون ل مشاكل إسرائيل في الجبهة الجنوبية ارتباط حماس وحدها، وا 

 بهجماتها في الجبهة الشمالية".
وأضاف أن "اليوم في ذروة الحديث عن التهدئة في غزة، فإن أي إطالق لصواريخ على إسرائيل، أو 
اغتيال أي عنصر من حماس أو الجهاد، كفيل بإشعال النار مجددا، وصوال إلى حرب واسعة 

 وقد يكون هدف الحرب القادمة إسقاط حماس نهائيا من الحكم في القطاع".وشاملة كليا في غزة، 
وأوضح أن "مثل هذا السيناريو قد يقع قبيل انتهاء قائد الجيش الحالي الجنرال غادي آيزنكوت من 
مهامه أواخر شهر ديسمبر القادم، مع العلم أن الحل األمثل لمنع هذا االنفجار في غزة يكمن في 

  القاهرة".
 
 لجبهة الشمالية.. األكثر تعقيداا

ربابورت تطرق إلى الحديث عن التهديدات الكامنة في لبنان وسوريا، قائال إن "وصف جبهة غزة 
بأنها مركبة سيعني بالضرورة أن الواقع القائم في الجبهة الشمالية يعّد من األكثر تعقيدا على مستو  

ي تديرها الدولة العظمى روسيا في سوريا، وهي تحقق العالم، في ظل اللعبة المزدوجة أو الثالثية الت
 مصالحها أمام مختلف هذب األطراف: إسرائيل، نظام األسد، تركيا، إيران، بجانب حزب هللا".

وأوضح أن "الدافع الذي يحرك السياسة اإلسرائيلية في الجبهة الشمالية هو منع إقامة أي تواجد 
سالح استراتيجي لحزب هللا، ما يتطلب االستمرار عسكري إيراني في سوريا، وعدم وصول أي 

بتوجيه ضربات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية داخل سوريا، دون الوصول لمرحلة الحرب، ودون أن 
تكون الطائرات اإلسرائيلية في مرمى المنظومات الصاروخية التي وفرتها روسيا لسوريا، عقب إسقاط 

 الطائرة الروسية مؤخرا".
  

 كثر حرجاإيران.. األ 
يقول ربابورت إنه "مع كل االحترام للجبهتين الشمالية والجنوبية، لكن التحذير من إطالق القنبلة 
النووية على إسرائيل هو ما يعّد تهديدا وجوديا، إيران تجد نفسها في ورطة حقيقية في سوريا، واليوم 

 تقع تحت سيف عقوبات أمريكية جديدة".
ال يعّد مستحيال، حين يقف زعماء طهران في يوم واحد على المنصة،  وأضاف أن "السيناريو القادم

ويعلنون حيازتهم للسالح النووي الذي تم إنتاجه بصورة سرية عقب انسحاب الواليات المتحدة من 
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االتفاق النووي، وبغض النظر عن مد  دقة هذا اإلعالن وجديته، سيكون الجيش اإلسرائيلي وقيادته 
 ع توصياته للقيادة السياسة اإلسرائيلية في مثل هذب الحالة".العسكرية مطالب برف

  
 مالءمة الجيش للعصر الجديد.. األكثر طوال

يختم ربابوت حديثه بالقول إن "عصر السايبر وحروب العصابات وطبيعة التحديات العسكرية  
لكن المشكلة أن  المتغيرة بسرعة تتطلب من الجيش اإلسرائيلي إجراء تغيير جدي في مبناب الهيكلي،

التغيرات الميدانية في المنطقة تتغير بسرعة حتى قبل أن يدرك الجيش طبيعة التغيرات المطلوبة 
وأضاف: "المؤشران الهامان لقدرة إسرائيل على التأقلم مع ذلك، أولهما حيازة المزيد من  منه".

 أرض دقيقة".-أرض  الطائرات المستقبلية، وثانيهما الحصول على كميات كثيفة من الصواريخ

 8/11/2018، "21موقع "عربي 
 

 استشهاد صياد فلسطيني برصاص الجيش المصري في رفح .31
استشهد صياد فلسطيني مساء اليوم األربعاء، برصاص يعتقد أن : ضياء خليل -القاهرة  ،غزة

الجيش المصري أطلقه عليه خالل عمله في بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وقال المتحدث 
عامًاذ،  32اسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الصياد مصطفى حيدر خليل أبو عودة كب

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة إياد البزم، في  استشهد في بحر رفح.
اتجاب تصريح وصل "العربي الجديد"، أن زوارق البحرية المصرية أطلقت مساء اليوم األربعاء النار ب

قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، ما أد  الستشهاد الصياد مصطفى 
ودعا البزم، باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني السلطات المصرية للتحقيق في الحادث،  أبو عودة.

 والوقوف على تفاصيل ما جر .
ة الصيد ببحر غزة، ابتداًء من يوم غد وحتى وفي خطوة احتجاا، قررت نقابة الصيادين إيقاف عملي

وفي الجانب المصري، قال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن قوة بحرية تابعة للجيش  صباح الجمعة.
المصري أطلقت النار صوب مركب صيد فلسطيني، أثناء عمله قرب الحدود البحرية بين رفح 

ري أعدم الصياد الفلسطيني بدم بارد، إذ أطلق وأضاف هؤالء أن الجيش المص الفلسطينية والمصرية.
وال تقدم القاهرة تفسيرًا لهذب الحوادث  الجنود النار عليه من مسافة قريبة دون مبرر أو إنذار مسبق.

المتكررة، لكن بعض وسائلها اإلعالمية كانت تشير إلى تجاوز الصيادين الفلسطينيين الحدود 
 البحرية.

 7/11/2018، العربي الجديد، لندن
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 فلسطينيا  بينهم نائب 11سلطات االحتالل تعتقل  .30
فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم نائب في المجلس التشريعي  11رام هللا: اعتقلت إسرائيل 

الفلسطيني، في ليلة ساخنة شهدت مواجهات عنيفة في نابلس، ومحاوالت العتقال منفذ عملية 
 ، وهدم عمارة سكنية في مخيم شعفاط في القدس.المنطقة الصناعية "بركان" الشهر الماضي

وقال نادي األسير، الفلسطيني، إن قوات االحتالل اعتقلت النائب في المجلس التشريعي محمد أبو 
آخرين من رام هللا، وقلقيلية، وطولكرم،  10جحيشة من بلدة إذنا في محافظة الخليل، إلى جانب 

 وجنين، ونابلس.
سابقون محررون، ووالد الشاب أشرف نعالوب، الذي تطاردب إسرائيل منذ ومن بين المعتقلين أسر  

شهر، بتهمة تنفيذ عملية إطالق نار داخل المنطقة الصناعية "بركان" قرب نابلس، في السابع من 
 الشهر الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين، شاب وفتاة.

يكة في طولكرم، في محاولة وحاصرت القوات اإلسرائيلية، أمس، منزل نعالوب في ضاحية شو 
  العتقاله، لكنه لم يكن هناك.

ودخل نعالوب إلى مكاتب إحد  الشركات الشهر الماضي، وأجبر عاماًل على تكبيل فتاة وقتلها ثم 
 قتل إسرائيليًا آخر وفّر من المكان.

 8/11/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 في القدسطوابق بمخيم شعفاط  4االحتالل يهدم بناية سكنية من  .32
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم األربعاء، بناية سكنية مكونة من : القدس

شقة سكنية، في ضاحية راس شحادة بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة  12أربعة طوابق و
اك وقال صاحب المبنى السكني سعيد جرادات السعيري لمراسلنا، إن هن البناء دون ترخيص.

مجموعة من الشقق التي تم تجهيزها وقطنت فيها ثماني عائالت بانتظار تشطيب الشقق األخر ، 
 خطار يوم أمس فقط.، وانه تلقى أمر اإلشيكلأن المبنى كّلفه نحو ثالثة ماليين  إلىالفتا 

وكانت قوة كبيرة من جنود االحتالل اقتحمت المنطقة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل 
المخيم، وفرضت حصارا عسكريا على المنطقة الممتدة من الحاجز العسكري وحتى ضاحية السالم 

 مرورا بمدخل المخيم وضاحية راس شحادة.
 7/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المتطرف "غليك" يقود اقتحامات جديدة للمسجد األقصى .33
الكنيست" عن حزب الليكود اليميني، يهودا غليك، صباح يوم قاد الحاخام المتطرف عضو ": القدس

األربعاء، اقتحامات جديدة للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من 
 المستوطنين، وبرفقة حراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.

صى، ونفذت جوالت مشبوهة وكانت مجموعات من المستوطنين قد جّددت اقتحاماتها االستفزازية ل ق
 في باحاته، حتى خروجها منه، من جهة باب السلسلة.

 7/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ألف جريح بغزة في مسيرة العودة  24شهيدا  و 231: وزارة الصحة .34
صابة  5طفال، و 34مواطنًا منهم  220أظهرت إحصائية رسمية لوزارة الصحة استشهاد : غزة إناث، وا 
 مارس/ آذار الماضي. 30ألفا في قطاع غزة منذ انطالق مسيرة العودة وكسر الحصار في  24

شهيدًا تحتجز قوات االحتالل جثامينهم، لم تشملهم إحصائية  11ووفق تقارير حقوقية؛ هناك 
 ب المدة.شهيدًا خالل هذ 231الصحة، لعدم وصول جثامينهم إليها، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 

جريحا، وشكلت الفئة  24,516 -وفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة-ويبلغ إجمالي الجرحى 
 من إجمالي اإلصابات التي وصلت المستشفيات. %75.2عاما  39-18العمرية من 

نوفمبر الجاري، أن اإلصابات في  3مارس حتى  30وبين التقرير الذي يوثق اعتداءات االحتالل منذ 
، %45.7، وبلغت إصابات الرصاص الحي %8.2، والرأس والرقبة %49.6السفلية شكلت  األطراف

صابات الغاز %3.8والرصاص المعدني المغلف بالمطاط   .%15.4، وا 
إصابة بإطالق نار واستنشاق  455شهداء و 3ونجم عن اعتداءات االحتالل على الطواقم الطبية 

في  82حالة بتر، منهم  95تقرير؛ فمن المصابين ووفق ال سيارة إسعاف. 84غاز وتلف جزئي في 
 في األصابع. 10في العلوية و 18األطراف السفلية، و

 7/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين شرق خان يونس استشهاد شاب متأثرا   .35
ثرا بجروحه التي أصيب بها عاماذ من خان يونس، متأ 21استشهد الشاب أحمد خالد النجار ك: غزة

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب النجار في مستشفى األهلي بمدينة  قبل أسبوعين شرق المدينة.
 الخليل، حيث حول من مستشفى غزة األوروبي.

 7/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ونروا" وبلدية االحتالل في مخيم شعفاطاأل صراع بين " .36
يواصل أهالي مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين، اعتصامهم  طالل النبيه: - غزة ،القدس المحتلة

أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، رفضًا لتواصل بلدية االحتالل 
مال التنظيف اإلسرائيلي في القدس المحتلة، اقتحامها للمخيم، لليوم العاشر على التوالي، والقيام بأع

 بدال عن طواقم الوكالة.
وأجبرت اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة في المخيم الواقع شرق القدس المحتلة، "أونروا" على زيادة 
 عدد العاملين في المخيم، وأيام عملهم؛ لمواجهة بلدية االحتالل. وفق الناشط المقدسي رمزي غنايم.

ا بدأت بتنفيذ مشاريع جديدة حملت عنوان كمشروع تحسين وقال غنايم لـصحيفة "فلسطين": إن أونرو 
م، مشيرا إلى أن "لهث 2020الظروف البيئية والصحية في مخيم شعفاط لالجئينذ تستمر حتى عام 

 بلدية االحتالل الستالم أعمال النظافة أحدث هذب النتيجة".
 وأوضح غنايم أن "الصراع على األرض قائم، ومن يفرض نفسه هو في النهاية سيد الموقف".

ويقوم على أعمال المشروع الممول من االتحاد األوروبي بالتعاون مع وكالة "أونروا" واللجنة الشعبية 
ان مخيم بتنفيذ مؤسستي "أوفر سيز" و"تشيسفي" من إيطاليا، وبدأت بتوزيع حاويات النفايات على سك

وشهد األسبوع الماضي، وصول موظفين من بلدّية االحتالل إلى ُمخّيم شعفاط للمرة األولى،  شعفاط.
قاموا بأعمال تنظيف لشوارع المخيم، بمرافقة رئيس بلدّية االحتالل في القدس المحتلة نير بركات، 

 وسط رفض شعبي لمحاوالت استبدال وكالة الغوث.
دونم، بين قريتي عناتا وشعفاط  200، على مساحة نحو 1965شئ عام ويقام مخيم شعفاط الذي أن

ألف الجئ فلسطيني مسجلين في كشوفات  14ضمن حدود القدس المحتلة، ويبلغ عدد ساكنيه نحو 
 آالف الجئ فلسطيني من خارا المخيم. 5"أونروا"، إضافة إلى 

لُمخّيم شعفاط، إن استمرار االعتصام  وقال خضر الدبس، ُمنّسق العالقات العاّمة في اللجنة الشعبّية
يؤكد أن "أونروا" هي العنوان الحقيقي لتقديم الخدمات في شعفاط وكل ُمخّيمات الالجئين الفلسطينيين 

 في القدس المحتلة وغيرها من المحافظات الفلسطينية.
لمشتركة مع وأوضح الدبس أن اللجنة تنتظر رد وزارة الخارجية في حكومة االحتالل على رسائلها ا

وكالة "أونروا" واألمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، حول اقتحام طواقم بلدية االحتالل لمخيم 
واستنكر تقصير السلطة، ومؤسساتها الرسمية، تجاب مخيم شعفاط وأهالي المخيم، وطالبها  شعفاط.

 ة.بتكثيف الدعم ألهالي المخيم الرافضين ل جراءات اإلسرائيلية السياسي
 7/11/2018، فلسطين أون الين
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صابات مواجهات .37  خالل اقتحام المستوطنين "قبر يوسف" في نابلس وا 
فلسطينيا، خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين قبر  20رام هللا: أصيب أمس 

يوسف شرق نابلس. واقتحمت عدة جيبات عسكرية شارع عمان ومحيط القبر شرقا، وأطلقت 
وقنابل الغاز والطلقات المعدنية تجاب عشرات الشبان، ما أد  إلى إصابة عدد منهم الرصاص 

بحاالت اختناق، فيما تسببت قنابل الغاز باشتعال النار في محالت مجاورة لبيع قطع غيار 
وأفادت مصادر طبية تابعة للهالل األحمر في نابلس بأن شابا أصيب بكسر باليد وآخر  المركبات.

اص الحي بالقدمين، نقال على أثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما جر  عالا بشظايا الرص
مواطنا باالختناق بالغاز المسيل للدموع.  14أربعة آخرين ميدانيا أصيبوا بالطلقات المعدنية، و

وأوضحت أن قوات االحتالل منعت طواقم اإلسعاف من الوصول لمسنة كانت بحاجة لنقلها 
الشبان ألقوا  أنلعالا، في المنطقة الشرقية من المدينة. وزعم حيش االحتالل للمستشفى لتلقي ا

ليه ما يقرب من ألف مستوطن ألداء إزجاجات حارقة خالل المواجهات عند قبر يوسف الذي دخل 
صلوات تلمودية بحماية قوات االحتالل. كما زعم الجيش العثور على قنبلتين يدويتين عند مدخل 

 كهما من قبل خبراء المتفجرات في الجيش.القبر وجر  تفكي
 8/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 إلى القدس "إسرائيل"نقل سفارتها لد   تظاهرة أمام سفارة البرازيل في رام هللا ضد   .38

رام هللا: تظاهر عشرات الفلسطينيين األربعاء، أمام مقر سفارة البرازيل في مدينة رام هللا في الضفة 
 ل سفارتها لد  إسرائيل إلى القدس.الغربية ضد نق

واحتج المتظاهرون على إعالن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو قبل أيام، أنه يدرس 
 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالدب إليها، ورددوا هتافات تطالبه بالتراجع.

أبدية لدولة فلسطين"، وأن توجهات ورفع المتظاهرون الفتات مكتوبة تؤكد أن القدس "عاصمة 
 الرئيس البرازيلي الجديد "تخالف قرارات الشرعية الدولية".

 7/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 و"بتسيلم" والفلسطينيين 48يرصد التحريض اإلسرائيلي على فلسطينيي " مدار" تقرير لــ .39
ر، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات مدا - رصد المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية: رام هللا

التابعة لمنظمة التحرير، تقريرا نصف شهري أصدرب، اليوم األربعاء، أهم التصريحات التحريضية 
 والعنصرية في إسرائيل ذات الصلة بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
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زت التصريحات ، أنها بر 2018وأوضح التقرير الذي يغطي القسم الثاني من شهر تشرين األول 
، وعلى منظمة "بتسيلم"، كذلك استمرار التحريض 1948المتعلقة بالتحريض العنصري ضد فلسطينيي 
 على الفلسطينيين عامة، وقطاع غّزة خاصة.

وينقسم الرصد إلى أربعة أبواب رئيسية: الباب األول يتناول التحريضات في مستواها الرسمي، حيث 
لداخل في "المدن المختلطة" عشية انتخابات السلطات المحلية، برز فيه التحريض ضد فلسطينيي ا

وعلى حجاي إلعاد مدير "بتسيلم" على أثر خطابه أمام مجلس األمن، وعلى الشعب الفلسطيني 
 عموما وقطاع غّزة المحاصر تحديدا.

عدد أما الباب الثاني فيتناول التحريض في مستواب اإلعالمي والمؤسسات العامة، حيث برز تجّند 
من اإلعالميين ووسائل اإلعالم لجوقة التحريض في القضايا أعالب، وبرز التحريض على 
الفلسطينيين في غزة، وباألخص نزع الصفة اإلنسانية عن ثالثة أطفال استشهدوا في المواجهات مع 

بة جيش االحتالل، وتم التعامل معهم إعالميًا على أنهم "مخربون"، كما استمر التحريض على الطال
 األميركية الرا القاسم. -الفلسطينية

ويخّصص الباب الثالث لرصد التحريض على مستو  الشارع اإلسرائيلي، واالعتداءات العنصرية، 
 أما الباب األخير فيتابع أهم السياسات التحريضّية.

يعرض هذا الباب أهم ما تّم رصدب من تحريض في المستو  الرسمي في إسرائيل، كما جاء وظهر 
 خالل حديث، تصريحات وكتابات السياسّيين اإلسرائيلّيين. من

 ولالطالع على محتو  التقرير على الرابط التالي:
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OD3ueua841930221330aOD3ueu 

 7/11/2018، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
 

 األولى.. القضية الفلسطينية هي قضيتنا .عبد هللا الثاني يوجه مسؤولي الديوان لزيارة المخيمات .41
الملك عبد هللا الثاني أن القضية الفلسطينية هي القضية  األردنيأكد العاهل : انعمّ  –راي اليوم 

 وشرف"، وذلكا.. وهو معروف ولن يتغير، وهذا واجب األولى ل ردن وقال "الجميع يعرف موقفن
خالل لقائه وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الديوان الملكي 

وتابع قائال: نقدر التحديات أمام األردنيين اليوم المرتبطة بالوضع االقتصادي والفقر  الهاشمي.
ناء برنامج يستهدف إيجاد فرص العمل وجذب االستثمار لمختلف والبطالة، األمر الذي يتطلب ب

مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OD3ueua841930221330aOD3ueu
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OD3ueua841930221330aOD3ueu
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الدولة للعمل على التخفيف من التحديات واألعباء التي تواجه المخيمات، موجها المعنيين في الديوان 
 جميع المخيمات بهدف االطالع ودراسة احتياجاتها والتحديات التي تواجهها. الملكي الهاشمي لزيارة

 7/11/2018، ي اليوم، لندنأر 
 

 اإلسرائيلي جويل روزنبيرغ يكشف تفاصيل لقاء الوفد اإلنجيلي مع بن سلمان .40
ن كشف الكاتب اإلسرائيلي المتطرف جويل روزنبيرغ، الذي ترأس وفد القادة اإلنجيليي: صالح النعامي

الذين التقوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، في الرياض، أن األخير تحدث 
بشكل مطول عن العالقات السعودية اإلسرائيلية والتطور الكبير الذي طرأ عليها في عهدب، مستدركًا 

ب وتصورب أن بن سلمان طلب من أعضاء الوفد عدم الكشف عما قاله لهم بشأن العالقة مع تل أبي
 لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي "بسبب حساسية الموضوع".

وفي مقابلة أجرتها معه، أمس األربعاء، قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، قال روزنبيرغ: "لقد قمنا 
مليون من اإلنجليكانيين األمريكيين الذين يحبون إسرائيل، وأن هؤالء  60بإبالغ بن سلمان أن هناك 

يكيين معنيون أن يعرفوا من هو الزعيم العربي القادم الذي سيوقع على اتفاقية سالم مع األمر 
ونقل روزنبيرغ، الذي دعا في كتابه "الجهاد األخير" إلى استخدام السالح النووي في إبادة  إسرائيل".

المسلمين؛ عن بن سلمان تخوفه أن تؤثر قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي على 
 لمس بجهودب الهادفة لمواجهة الخطر اإليراني وجماعة "اإلخوان المسلمين".ا

وحسب الكاتب اإلسرائيلي المتطرف، فقد استغل بن سلمان وجود مقربين من الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ضمن الوفد لكي يوصل رسالة له ولقادة الجمهوريين في الكونغرس مفادها بأن "الدعوات التي 

خل واشنطن لفرض عقوبات على نظامه، ستضر بجهودب الهادفة إلى مواجهة إيران تتعاظم دا
 وجماعة اإلخوان المسلمين وبقية التنظيمات المتطرفة".

وحسب روزنبيرغ، فقد حرص بن سلمان على مهاجمة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، متهمًا 
 بالنسبة لنظام الحكم في الرياض".إياب بأنه "يحاول استغالل قضية خاشقجي لجعل األمور أسوأ 

 كذلك هاجم بن سلمان، بحسب الكاتب اإلسرائيلي، اإليرانيين والرئيس الروسي فالديمير بوتين.
 8/11/2018، ، لندنالعربي الجديد

 
 "إسرائيل"تقديرات إسرائيلية: دول الخليج تتنافس للتقارب مع  .42

اإلسرائيلي في الشؤون العربية، إن "الزيارة قال آساف غيبور، الخبير : عدنان أبو عامر -21 عربي
لقاء النشيد الوطني اإلسرائيلي "هاتكفاب" في إمارة أبو  السرية لبنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان وا 
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ظبي اإلماراتية، والمشاركة اإلسرائيلية في البطولة الرياضية في قطر، ثالث أحداث في ثالث دول 
 ل أصبح متغيرا".عربية توضح أن التعامل مع إسرائي

"، أن "هناك عالقات إسرائيلية 21وأضاف في مقاله المنشور بصحيفة مكور ريشون، وترجمته "عربي
عربية ليست رسمية من تحت الرادار، ومستمرة منذ سنوات طويلة بين إسرائيل والدول الخليجية، لكن 

قة، وبات يتم تناولها بصورة الجديد فيها في اآلونة األخيرة يخرا هذب العالقات من الخزانة المغل
 علنية، وبدا أن زيارة عمان جزء من برنامج مكثف إسرائيلي في دول الخليج".

ونقل عن دبلوماسي إسرائيلي أن "دول الخليج عالقاتها مركبة، فهناك انتقاد داخلي بينها بمختلف  
، لكنها في الوقت ذاته المواضيع، بما فيها العالقات مع إسرائيل، صحيح أنها ال تخوض بينها حروبا

ال تعيش عالقات غرامية، عالقاتها قائمة على التنافس في الساحة الدبلوماسية، واليوم دخلت 
العالقات العلنية مع إسرائيل، مع أن التقارب اإلسرائيلي الخليجي يتقو  مباشرة مع تراجع الملف 

 الفلسطيني في الساحتين العربية والدولية".
يميين إسرائيليين بجنسيات أخر  يستفيدون من فتح أبواب المؤسسات وكشف أن "هناك أكاد

األكاديمية العربية أمامهم، كما أن العالقات التجارية واالقتصادية قائمة في مديات واسعة رغم غياب 
وأشار إلى أنه "رغم صعوبة الوصول لتحديد رقم دقيق لهذب العالقات، ألن  العالقات الدبلوماسية".

يمر عبر طرق التفافية ووسطاء تجاريين، لكن معهد األبحاث الدولية برئاسة توني بلير  العديد منها
قدر قيمة هذب العالقات التجارية اإلسرائيلية الخليجية بمليار دوالر سنويا، وفي حال تم رفع العالقات 

 مليار دوالر سنويا". 25بينهما للمستو  الرسمي العلني، فإن القيمة ستصل 
الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية بصحيفة معاريف، قال إن "إسرائيل لديها جاكي خوجي، 

عالقات سرية في العديد من الدول العربية، ومنذ سنوات تنتظر أن تخرا هذب العالقات من األدراا 
المغلقة، ومن المتوقع أن تكون العالقات قائمة منذ زمن طويل، لكن بقاء القضية لفلسطينية دون حل 

 ت من التصريح بها".منع
تال شاليف، المراسلة السياسية لموقع ويلال اإلخباري، قالت إن "اإلسرائيليين يفضلون زيارة عدد من 
الدول العربية، وعلى رأسها دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن، ثم تأتي لبنان والسعودية، 

وأضافت في نشرها لنتائج استطالع رأي  .منهم أظهر عدم رغبته بزيارة أي دولة عربية" %41لكن 
من اإلسرائيليين  %69"، أن "21العربية، ترجمتها "عربي-نظمه معهد ميتافيم للعالقات اإلسرائيلية

أكدوا أن التعاون اإلقليمي بين إسرائيل والدول العربية في الشرق األوسط أمر ممكن، وأن مصر 
 مية لتطوير العالقات اإلسرائيلية معهما".والسعودية هما الدولتان العربيتان األكثر أه



 
 
 
 

 

 28 ص             4783 العدد:             11/8/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

وأوضحت أن "هناك ثقة كبيرة في الجمهور اإلسرائيلي بوجود إمكانية لتحسين العالقات العربية  
 من اإلسرائيليين إنه ال داعي إلقامة عالقات مع الدول العربية". %28اإلسرائيلية، فيما قال 

 8/11/2018، "21موقع "عربي 
 

 زير االستخبارات اإلسرائيلي في ع ماناستقبال حافل لو  .43
قال موقع إسرائيل بالعربية إن وزير النقل واالستخبارات اإلسرائيلية يسرائيل كاتس استقبل بمنتهى 
الحفاوة وشاهد ألول مرة الرقص بالسيوف على هامش مشاركته في مؤتمر النقل الدولي الذي يقام 

 في العاصمة العمانية مسقط.
يسرائيل كاتس، وصل العاصمة  واالستخبارات،الثانية العبرية، أن وزير النقل  فيما ذكرت القناة

 العمانية، مسقط، وقوبل بحفاوة شديدة، ورقص مع مستقبليه بـ"السيف" العماني الشهير.
وقال كاتس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هذب زيارة تاريخية ستحسن العالقات بين إسرائيل 

 تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة كسكك حديدية من أجل السالم اإلقليميذ.وسلطنة عمان، وأعتزم 
 7/11/2018، األيام، رام هللا

 
 سنودن: برنامج تجسس إسرائيلي قد يكون ساعد على قتل خاشقجي .44

قال المتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي األمريكي إدوارد سنودن إن شركة أن.أس.أو اإلسرائيلية 
ودية على تعقب وقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بالدب بإسطنبول بداية ساعدت السع

وأضاف الثالثاء أثناء مداخلة بالفيديو ألقيت في مؤتمر بإسرائيل أن شركات مثل  الشهر الماضي.
"أن.أس.أو" ضمن كبريات الشركات التي تبيع برامج تجسس إلكتروني تتيح للحكومات مراقبة 

 .معارضيها السياسيين
وثائق كشفت برامج تجسس واسعة النطاق قامت بها وكالة  2013وأوضح سنودن الذي سرب عام 

األمن القومي األمريكي، أن برنامجا إسرائيليا للتجسس اإللكتروني استهدف هاتف معارض سعودي 
صديق لخاشقجي يقيم في كندا، وهو ما قد يكون ساعد السلطات السعودية على تعقب خاشقجي 

 ه للتوجه إلى القنصلية في إسطنبول.واستدراج
بأي تفاصيل أو أدلة تدعم ما  -الذي كان يتحدث من مكان غير معلوم في موسكو-ولم يدل سنودن 

 ذهب إليه بشأن التجسس إلكترونيا على الصحفي السعودي القتيل.
 7/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 ن في األردنلالجئين الفلسطينيي "األونروا"ألمانيا تدعم برامج  .45
عمان: افتتحت وكالة األونروا وسفيرة جمهورية ألمانيا االتحادية، بيرغيتا سيفكر إيبرله، في األردن، 
يوم األربعاء، مدرسة الطالبية االبتدائية واإلعدادية للبنات بعد االنتهاء من أعمال إعادة البناء، 

 والترميم والتأثيث للمدرسة.
عدد من المساكن المرممة إلى أصحابها من أسر الالجئين  وعلى هامش االفتتاح، تم تسليم

 كيلومترًا إلى الجنوب من عّمان. 35الفلسطينيين في مخيم الطالبية، وهو على مسافة 
وأكدت السفيرة األلمانية على الشراكة طويلة األمد مع األونروا، قائلة إن "حكومة ألمانيا من خالل 

لى دعم خدمات األونروا في المنطقة على مد  السنوات العشر بنك إعادة اإلعمار األلماني عملت ع
مليون يورو للبرنامج اإلقليمي  95الماضية، إذ قدمت الحكومة األلمانية من خاللها حتى اآلن قرابة 

وأضافت أن  لتحسين ظروف المعيشة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بما في ذلك األردن".
واالحتياجات المستمرة لالجئي فلسطين، وستواصل دعم األونروا في  "حكومة ألمانيا تدرك التحديات

األردن، ويشمل ذلك توفير التعليم األساسي وا عادة تأهيل المساكن وغيرها من التدخالت التي تهدف 
بدورب، قال مدير عمليات األونروا في األردن، روجر ديفيز، هذا العام األصعب  لتحسين المخيمات".

ا، كان شركاؤنا الرئيسيون يؤمنون بالدور األساسي الذي تلعبه الوكالة في حياة الجئي بالنسبة ل ونرو 
وتطرق ديفيز إلى الخطط المستقبلية ل ونروا، مشيرًا إلى أّنه سيتم إعادة تأهيل  فلسطين ويدعمونه.

ية فردًا من الجئي فلسطين، فضاًل عن المالعب والبن 150حو نمسكنًا يستفيد منها  80أكثر من 
 التحتية في شوارع في كل من مخيمات جرش، والطالبية والحصن.

 7/11/2018، لألنباءوكالة االناضول 
 

 وصول نائب منسق عملية السالم في الشرق األوسط لقطاع غزة لمتابعة جهود تفاهمات التهدئة  .46
سالم في ، جيمي ماكغولدريك نائب منسق األمم المتحدة لعملية الاألربعاء غزة: وصل، صباح يوم

الشرق األوسط، إلى قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون" كايرزذ شمالي قطاع غزة. وقالت هيئة 
المعابر والحدود في قطاع غزة في بيان مقتضب لها، إن جولدريك وصل صباح اليوم قطاع غزة 

  عبر معبر "بيت حانون" برفقة وفد مرافق له.
ل المنسق الخاص لعملية السالم في المتحدة ومن غير المعروف إن كانت الزيارة لتنسيق وصو 

 لعملية السالم للشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، ضمن حراك التهدئة مع االحتالل.
 7/11/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 واشنطن تأمل بتساهل روسي مع "إسرائيل" في سورية .47
تحدة عن أملها بأن تواصل سامر الياس؛ دمشق، لندن، واشنطن: عّبرت الواليات الم -موسكو 

روسيا السماح إلسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سورية، على رغم تزويدها منظومة الدفاع الجوي 
"، في وقت أعلنت رصد ماليين الدوالرات لمن ُيقدم معلومات عن ثالثة من قادة حزب 300 -"أس

 العمال الكردستاني كبي كا كاذ، األمر الذي رحبت به أنقرة.
الموفد األمريكي إلى سورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي في واشنطن: "كانت روسيا وقال 

متساهلة في مشاوراتها مع اإلسرائيليين في شأن ضرب األهداف اإليرانية داخل سورية. نأمل بأن 
يستمر هذا النهج المتساهل". وأضاف: "لد  إسرائيل مصلحة وجودية في منع إيران من نشر 

سلحةذ طويلة المد  داخل سورية كي ُتستخدم ضد إسرائيل. ُندرك المصلحة منظومات قو  كأ
الوجودية وندعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أن إسقاط الطائرة الروسية في أيلول كسبتمبرذ الماضي أبرز 

 المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سورية.
 8/11/2018الحياة، لندن، 

  
 روسيا: لم يكن هناك لقاء مخطط بين بوتين ونتنياهو لكي يلغى .48

نفى الكرملين، يوم األربعاء، صحة التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن إلغاء لقاء مزمع بين الرئيس 
 الروسي فالديمير بوتين، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الفرنسية باريس. 

ك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديميتري بيسكوف، حيث قال جاء ذل
للصحفيين إن "التقارير اإلعالمية التي ذكرت إلغاء لقاء بين بوتين ونتنياهو على هامش مراسم إحياء 

 وأضاف: الحرب العالمية األولى المزمع إقامتها في باريس غير صحيحة".  النتهاءالذكر  المئوية 
 "لم تكن هناك خطة إلجراء لقاء بين بوتين ونتنياهو لكي ُتلغى".

ومساء الثالثاء كشف التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي ككانذ، عن إلغاء لقاء مقرر بين رئيس نتنياهو 
وبوتين في باريس. وقال التلفزيون اإلسرائيلي إن اإللغاء جاء بموجب طلب فرنسي، بعدم إجراء 

عام على انتهاء الحرب العالمية  100امش المناسبة االحتفالية بمناسبة مرور لقاءات جانبية على ه
وأكدت القناة أن إلغاء اللقاء تم  زعيمًا عالميًا. 60األولي، التي يتوقع أن يحضر إليها أكثر من 

ن تنسيقه سابقا بين الطرفين، وأنه لم يتم االتفاق على موعد جديد لعقد اللقاء، وقالت القناة، نقال ع
مصدرها، إنه "وبعد إلغاء اللقاء بين بوتين ونتنياهو، فإنه من المحتمل أن يلغي نتنياهو زيارته 

 لباريس".
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ووفقًا للمصدر اإلسرائيلي، فإن الكرملين غاضب من اإلعالن اإلسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، عن 
في السابع عشر من قصف أهداف في سورية، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية في الالذقية، 

 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها. 15أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 
 7/11/2018، 48عرب 

 
 رشيدة طليب... أول فلسطينية في الكونجرس .49

محمد يونس: مثل غالبية العائالت الفلسطينية التي تعيش الشتات المتعدد، أخذ أقرباء  -بيت عور 
أة فلسطينية، وأول مسلمة، تفوز بعضوية "الكونجرس" األمريكي، يتبادلون رشيدة طليب، أول امر 

 التهاني من ثالثة أقطار، أمريكا واألردن وفلسطين، عبر وسائل التواصل االجتماعي.
"المرة المقبلة إلى الرئاسة، إن شاء هللا" قالت والدة رشيدة، وهي تخاطب شقيقتها الالجئة في األردن، 

 بيت عور الفوقا، قرب مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية.وشقيقها في قرية 
استذكرت والدة رشيدة معركة ابنتها المحامية الناشطة في الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة 
والفقراء في والية ميتشغن، التي ولدت ونشأت فيها، مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أثناء حملته 

، حين تصّدت له وهاجمته بشدة إلى أن أخرجها الحراس من 2016ة في العام االنتخابية في الوالي
 القاعة.

ن شاء هللا ستقف في وجهه مرشحة في االنتخابات  "وقفت في وجهه في االنتخابات السابقة، وا 
 المقبلة، وستنتصر بإذن هللا" قالت الوالدة من على شاشة الـ "أي باد" ودموع الفرح تغالبها...

دة على خمسة مرشحين في االنتخابات التمهيدية في والية ميتشغن، وحصلت على ترشيح وفازت رشي
"الحزب الديموقراطي"، لتحصل على مقعد دائرتها من نائب يدعى جون كونيرز، احتفظ به منذ العام 

 ، إلى أن خرا أخيرًا بعد سلسلة فضائح جنسية، وفق ما أفادت وسائل إعالم أمريكية.1965
ابنًا وبنتًا لعائلة فلسطينية مهاجرة إلى أمريكا، األب من  14سنةذ هي الشقيقة الكبر  لـ  42ورشيدة ك

سنةذ إنها درست  52حي بيت حنينا في القدس واألم من قرية بيت عور. وقال خالها بسام طليب ك
 الحقوق ونشطت في الدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وعن البيئة.

ل ترشحها إلى عضوية الكونجرس، كانت رشيدة نائبًا في البرلمان المحلي في واليتها ميتشغن، وقب
حيث برزت في حربها ضد أحد كبار رجال األعمال الذي يدير مصفاة للنفط تعمل على تلويث 
 البيئة، وفي دفاعها عن حقوق الفقراء، وفي مطالبتها الدائمة بتحسين نظام الخدمات الصحية. وأثناء

 االنتخابات الرئاسية، اشتهرت بنضالها ضد تأثير المال في السياسة.
 ".وامرأبوفي تعريفها عن نفسها على موقعها كتبت: "أنا أمريكية، أم، مسلمة، عربية أمريكية 
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وقالت لنا إنها سترتدي الثوب الفلسطيني التقليدي  بفلسطينيتهاوقال خالها بسام: "رشيدة فخورة 
 تاح البرلمان الجديد، وستؤدي القسم على القرآن الكريم".المطرز في حفل افت

"هذا بحّد ذاته برنامج سياسي" قال بسام، وهو ناشط اعتُقل مرات عديدة في السجون اإلسرائيلية 
ويعرف أبناء العائلة رشيدة منذ طفولتها حيث  بتهمة االنتماء إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

. وقالت خالتها هد  التي تعيش في األردن وتزور القرية بين حين كانت تزورهم في كل صيف
وآخر: "رشيدة تدافع عن حقوق الناس، ومنذ طفولتها كانت ترفض السماح ألحد بأن يظلم آخر أو 
يأخذ حقه". وأضافت: "كان والدي يقول عنها وهي صغيرة: هذب البنت ستكون محامية أو رئيسة 

عها المستميت عن الحق. "ربما ستصبح رئيسة ألمريكا في دولة"، بسبب قوة شخصيتها ودفا
وتعتز رشيدة بفلسطينيتها، وهي سعت إلى إكمال دراستها الجامعية  االنتخابات المقبلة" تابعت الخالة.

في "جامعة بيرزيت" القريبة من القرية، لكنها عدلت عن رأيها بسبب اختالف النظام التعليمي. 
"حتمًا ستدافع عن حقوق الشعب  ها الذي انتقل للعيش معها في أمريكا.وتزوجت أيضًا من أحد أقارب

 الفلسطيني من موقعها الجديد، فهي ابنة هذب األرض، ابنة هذا الشعب" قال خالها بسام.
 8/11/2018الحياة، لندن، 

 
 نجال الرئيس البرازيلي بثياب الجيش اإلسرائيلي والموساد .51

ت رئيس البرازيل الجديد زائير بولسونارو، المناصرة إلسرائيل، وديع عواودة: بعد تصريحا –الناصرة 
وباألمس تم نشر صور لهما وهما  2016كشف اليوم أن ابنيه ادواردو وكارلوس زارا البالد في 

ونشر موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي أمس صورا لنجلي  يرتديان مالبس تحمل شعارات صهيونية.
رائيل تم توثيقهما وهما يرتديان قميصين يحمالن رموزا لجيش االحتالل الرئيس خالل زيارة لهما إلس

والموساد. وتمت إعادة نشر الصور في إسرائيل أمس على خلفية تصريحات الرئيس البرازيلي الجديد 
وفي تغريدة له في تويتر قال ادواردو في  حول نيته نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ويأتي سلوك الولدين على خطى  دولة متطورة البد أن تحترم قواتها المسلحة".إن " 13/5/2016
والدهما الذي سبق وأدلى بتصريحات تبّجل النظام العسكري الذي حكم البرازيل حتى منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي. كما سبق وقال إنه يرغب باستخدام القوات األمنية من أجل مكافحة 

 لبرازيل وتخفيف قوانين حيازة السالح.الجريمة المتفشية في ا
في صورة أخر  يظهر االبن كارلوس بقميص لمنتخب إسرائيل في كرة القدم ولجانبه جندي يحمل 

 بندقية وفي أسفلها كتب: هذا السالح لحماية اإلسرائيليين ال لقتل األطفال".
 7/11/2018القدس العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

 33 ص             4783 العدد:             11/8/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

 اريخ.. ولماذا تستقبل السلطنة نتنياهو؟صفقة القرن تأخذ العرب إلى مزبلة الت .50
 طالل سلمان

بنيامين نتنياهو أن يتباهى بأنه قد غدا اآلن، "سلطان" هذب  اإلسرائيليمن حق رئيس حكومة العدو 
سواء باالحتالل … وسط"المنطقة التي كانت تسمى سابقًا "الوطن العربي" والتي غدت "الشرق األ

تالل المقنع، كما في العراق، او بالحرب فيها وعليها، كما في االح أوالمباشر، كما في فلسطين، 
معاهدات الصلح، كما في مصر، او بدعو  شرعية يهود الغرب في احتالل  أسرارفي  أوسوريا، 

 ".إسرائيليينفلسطين المحتلة، وقد صاروا اآلن "
عن هذب المنطقة هويتها وتهاو  "الدولة الوطنية"  األجنبيةوالهيمنة  اإلسرائيليلقد اسقط االحتالل 

ماراتوبعثرتها سلطنات وممالك  كوهما  اإلسرائيليةـ  األمريكيةوجمهوريات من كرتون تحت الحماية  وا 
سلطان ُعمان الذي حياهما بمنتهى االحترام  أماموقف نتنياهو، والى جانبه زوجته، وانحنيا  واحد..ذ

مين، وخرا بعدها رئيس حكومة إسرائيل ثم جرت المحادثات كما بين صديقين قدي… وكثير من الود
فلنا … احتالل هذب المنطقة، التي كانت تسمى من قبل، الوطن العربي أنجزناليعلن بصراحة: لقد 

 عالقات اآلن مع مختلف دولها، ويمكننا التجول فيها بحرية، ونذهب إلى أي مكان فيها.
العربية مع سلطنة ُعمان التي  رادةاإلال مصالح مشتركة تربط إسرائيل التي تحتل فلسطين وترتهن 

اليمن مباشرة، وتقابها عبر البحر ايران.. لذا يصبح السؤال  أمامتقع عند طرف الجزيرة العربية، 
مشروعًا: لماذا يستقبل سلطان ُعمان رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي؟.. فال هو قاتل في فلسطين 

وال هو قاتل إسرائيل في … النتداب البريطانيعند هجوم العصابات الصهيونية عليها تحت رعاية ا
.. وال هو ساعد المقاومة في لبنان على 1973و 1967و 1956و 1948العربية  األمةحروبها ضد 

، 2000في العام  أرضهالعدو عن  إجالءوحتى  1974صد االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة عليه بين 
ان وجيشه في إفشال الحرب اإلسرائيلية في العام وشعب لبن اإلسالميةوال هو شارك في المقاومة 

 الخيبة. أذيال، وتكبيد العدو خسائر فادحة، جعلته ينسحب يجر 2006
ثم أن لسلطنة ُعمان، دائمًا، هامشًا من االستقاللية، داخل مجلس التعاون الخليجي، فضاًل عن 

ها ـ في الجزيرة العربية، بدءا الجامعة العربية.. ولها سياستها الخاصة المتميزة عن سياسات جيران
بتواطؤ بريطاني ـ  أرضها" التي قامت على بعض من اإلماراتبالسعودية وانتهاء بقطر، فضاًل عن "

كما أن الدول العربية األخر  قد احترمت، عمومًا، الوضع الخاص لسلطنة عمان،  أمريكي معلن..
 على سلوكها العام، عربيًا ودوليًا.. ما تراب خارجاً  أوفلم تطلب منها، مرة، ما ال ترغب فيه، 

، هذب الخطوة المفاجئة وغير المبررة، والتي تأتي كمكافأة مجانية لدولة العدو التي تقاتل إذنفلماذا، 
، فيسقط منه الشهداء والجرحى بالعشرات يوميًا، وتقتلعه من أرضهشعب فلسطين على حقه في 
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لبناء مزيد من المستوطنات واستقدام المزيد من بعض مدنه وقراب، بما في ذلك القدس الشريف، 
 المستوطنين؟!

الجديدة التي  أجيالناهل تعب العرب من عروبتهم فهاجروا منها إلى هوية أخر ، كما يحدث مع 
تترك بالدها بذريعة طلب العلم، فما أن تستقر في مهجرها حتى تسعى للحصول على جنسيته، 

 يث ال تستطيع أن تعيش بكفاءتها بكرامة؟!متخلية عن "مواطنيتها" في بالدها ح
التي ليست على وئام مع الديمقراطية، وتفضل الرأي الواحد، بال نقاش،  أنظمتهمأم أن العلة في 

 والرئاسة ـ الملكية بالتزكية كحيث يتعذر التوريث!!ذ
***** 

عداء، متباعدة حقبة كانت فيها ممزقة األوصال، مختلفة دولها إلى حد ال األمةلم تمر على هذب 
شعوبها عن بعضها بعضًا إلى حد محالفة العدو ضد األخ الشقيق، متصدعة الكيانات إلى حد 

 .األهلاالستعانة باألجنبي الطامع، بل المحتل، والعدو اإلسرائيلي، ضد 
وبقدر ما تسقط الدماء الطاهرة غزيرة فوق ارض فلسطين ويتعاظم تصدي الشعب المجاهد للعدو 

يتزايد تآمر األنظمة العربية عليه إلنجاز المطلب األمريكي ـ اإلسرائيلي بإتمام "صفقة  اإلسرائيلي،
عادةالقرن"، أي بمسح فلسطين،  ممر  إبقاءإلى غزة، مع  إضافة"توطين" شعبها في بعض سيناء،  وا 

 إلى الضفة.. والسالم!
شيئًا مذكورًا من قبل، بل  أن "الدول" العربية التي ُأبتدعت خالل الخمسين سنة األخيرة، ولم تكن

مجرد قبائل متناثرة في بيداء بال حدود، وال ماء، وال حواضر، وال "شعب"، قد باتت اآلن "دواًل" 
عظمى لها جيوش من المرتزقة متعددي الهوية، بسالح صاروخي وطيران وبحرية، تجتاح دول 

دول العالم على اليمن، وتتدخل التاريخ، وترسل النجدات إلى انفصاليي ليبيا، حيث النفط، وتساوم 
في شؤون العراق، وتقاتل ضد شعب سوريا وتحاول التحكم بالحياة السياسية في لبنان ، وتتحالف مع 

العرب: تفتح له السفارات والقنصليات، وتستقبل وفودب، وكأن فلسطين قد  أهلهاالعدو اإلسرائيلي ضد 
جديدة ـ قبائل مقتتلة وعشائر هائمة على وجهها استقرت في الماضي، وان "العرب" قد توزعوا ـ مرة 

والمسيحية ودين موسى.. فكيف  واإلسالمفلسطين هي الهوية: هي العروبة  في صحراء بال حدود.
 يسقط هذا كله ويخرا العرب من التاريخ؟

***** 
لكأن العرب يضيقون بأرضهم ويريدون التخلص من مساحتها الهائلة فيعرضونها لمن يرغب فيها، 

 توسلين إلى "االستعمار القديم" أن يعود باسمه الحديث: االمبريالية، وهي هي الصهيونية!م
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في فلسطين وطردت شعبها منها، وما تزال تعمل فتكًا  أرضهملكأن عداءهم إلسرائيل التي احتلت 
هودًا ، ياألرضوتقتياًل في من تبقى منه فيها، وتقيم مستعمراتها ل جانب المستوردين من اربع رياح 

فانبهار فتسليم بتفوقها وبالتالي بحقها في أن ترث  إعجاباو متهودين لتقبلهم فيها، قد انقلب إلى 
 وما ومن عليها! األرض

يدوسون على أجداث شهدائهم ودماء جرحاهم الذين سقطوا على هذب األرض  األياملكأن عرب هذب 
فإلى  1948وصواًل إلى نكبة  1936بثورة المباركة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم، مرورًا 

فإلى الحرب على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي في لبنان  1973، فإلى حرب 1956العدوان الثالثي 
 ..2006كوسورياذ والتي امتدت ثمانية عشر عامًا، فإلى الحرب اإلسرائيلية على لبنان 

***** 
نكارسالم صار تاريخنا ذكريات، ندوس عليها ونتقدم نحو االست  الذات. وا 

السنية.. نحدثهم عن قيام دولة الوحدة  األحالمالهزائم وانكسار  إال: لم نورثهم أبنائنابتنا نخجل من 
، نحدثهم عن انتصار ثورة 1961، فيذكروننا باالنفصال عام 1958فبراير  22بين مصر وسوريا، في 

بينما نحن  1962ايلول عام  26ي في محمد البدر حميد الدين الدكتاتور الجاهل اإلماماليمن ضد 
نحتفل بانتصار ثورة الجزائر على االستعمار االستيطاني الفرنسي الذي استطال ألكثر من مائة 

"، وعن سوريا اليوم التي يتواطأ عليها األشقاءفيسألوننا عن يمن اليوم التي يدمرها "… وخمسين سنة
ن استعادة صورة سوريا التي كانت "قلب العروبة الشقيق مع الغريب الطامع والعدو القومي فيحاولو 

 لينا بإشفاق..إالنابض" وينظرون 
أما فلسطين فالكل يتجنب الحديث عنها، تارة بزعم أن عصر النضال والجهاد والتحرير وما إلى ذلك 
من تعابير عتيقة قد مضى وانقضى، وطورًا بزعم أن المهم أن تحجز الدول التي كانت عربية وباتت 

هوية وبال تاريخ، بل بال ذاكرة، مكانا لنفسها في صفقة القرن فتعطي من حريتها ومن حقها في بال 
 واال فإنها ذاهبة إلى "مزبلة التاريخ"! التقدم ما يدخلها إلى العصر الجديد..

 7/11/2018، ، لندنرأي اليوم
 

 قطار التطبيع السريع والخليج .52
 عادل سليمان

الصراع العربي اإلسرائيلي، عقب عقد اتفاقية السالم المصرية  التطبيع مصطلح دخل على أدبيات
قامة عالقات 1979اإلسرائيلية في العام  ، والتي ترتب عليها االعتراف بدولة العدو اإلسرائيلي، وا 

دبلوماسية بين البلدين، ليرتفع علم إسرائيل على مقر سفارتها في القاهرة. وتضمنت االتفاقية تفاهمات 
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دية وسياحية. وبقي ذلك كله على المستو  الرسمي في إطار اتفاق السالم التعاقدي أمنية واقتصا
الموقع بين الحكومتين، بينما بقيت قو  المجتمع المدني ومؤسساته الثقافية، واالقتصادية، 
والمجتمعية، والنقابية، بمنأً  عن ذلك التطبيع، وال زالت على موقفها، بعد مرور قرابة أربعين عامًا 

ى توقيع اتفاقية السالم. تكّرر الموقف بعد ذلك بأشكال مختلفة بين منظمة التحرير الفلسطينية عل
، ثم ما بين المملكة األردنية والعدو 1993والعدو اإلسرائيلي، بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 

 . 1994اإلسرائيلي بعد توقيع اتفاقية السالم بينهما في العام 
، هبت على المنطقة رياح ثورات الربيع العربي، ورأت فيها إسرائيل خطرًا 2011وفي مطلع العام 

حقيقيًا على كيانها في حالة نجاحها، لما كانت ترفعه من شعارات الحرية، والديمقراطية، وفرض 
السيادة الشعبية. آثرت إسرائيل الصمت، ومراقبة الموقف، في انتظار تفجر الصراع المحتمل بين 

الربيع العربي، بشعاراتها البّراقة ذات الطابع الرومانسي، وسقف طموحاتها الذي تجاوز  تيارات ثورات
بكثير قدراتها المادية على أرض الواقع، وقو  الثورات المضادة، المتمثلة فى مؤسسات الدولة العميقة 

ولية، وتداعت الراسخة بكل مصالحها، ومصالح القو  األجنبية المتحالفة معها، سواء اإلقليمية أو الد
األمور بشكل دراماتيكي سريع، حيث تكّسرت رياح ثورات الربيع العربي على صخور الثورات 
المضاّدة. وتصاعدت نغمة الحرب على اإلرهاب، مع ظهور تنظيم داعش المفاجئ في العراق 

بين وسورية، وا عالنه قيام "الدولة اإلسالمية". واختلط الحابل بالنابل، وحدث الخلط المتعمد 
التنظيمات اإلرهابية التي ترفع راية الجهاد وتيارات اإلسالم السياسي المعتدلة، بتنظيماتها المختلفة. 
وسادت المنطقة العربية حالة من االضطراب الشديد، على وقع الحروب واالقتتال على مختلف 

جزيرة سيناء. المستويات. وفي مناطق متعّددة، فى العراق وسورية وليبيا واليمن ومصر في شبه 
واشتعلت األزمات اإلقليمية، لعل أشدها أزمة الخليج بين رباعي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 
من جهة وقطر من جهة  أخر ، ومشكالت ثنائية، مثل مشكلة سد النهضة وما قد يترتب عليه من 

د بين مصر آثار سلبية على حصة مصر من مياب النيل، ومشكلة حاليب وشالتين على الحدو 
 والسودان. 

في وسط كل تلك األجواء المضطربة، ظهرت على السطح فجأة مشكلة لم تكن فى حسبان أحد، 
جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، البشعة، في قنصلية بلدب في إسطنبول، وما  وهي

اشقجي داخل يحيط بكل الجريمة من مالبسات  غامضة، والحقا اعترفت السلطات السعودية بقتل خ
القنصلية بعد استدراجه إليها، وأعلنت عّمن ارتكبوا الجريمة، وأنها احتجزتهم رهن التحقيقات. والمهم 
هنا ما كشفه هذا الحادث من عمق األزمة التى تعيشها بعض النظم العربية في المنطقة، وما تعانيه 

 الشعوب من انتهاك  بشع  لحقوق اإلنسان. 
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  ضعف النظم العربية وتهافتها، وافتقادها الظهير الشعبي الحقيقي الذي كشفت كل تلك الظروف مد
ُيكسبها الشرعية. وبالتالي، حاجتها الماّسة للدعم الخارجي، وبالتحديد الدعم األمريكي، وهذا ما 
أدركته إسرائيل مبكرًا، وأبدت استعدادها لتقديم خدماتها للنظم العربية في هذا الشأن. وبدأت تحّركها 

تنسيق تام مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأركانها المؤيدة للصهيونية، وكان الثمن واضحًا،  في
فبينما يركز ترامب على سلب األموال العربية، اتجهت إسرائيل إلى السعي إلى تكريس وجودها، 

نهاء فكرة العداء التاريخي، والصراع العربي اإلس رائيلي. وبدأ والقبول بها واحدًة من دول اإلقليم، وا 
سرائيل وهو  يظهر الحديث عن السالم الدافئ، وعن الجار اإلسرائيلي، وعن العدو المشترك للعرب وا 
"الشرير" اإليراني، وأن التعاون مع إسرائيل "المتقدمة" سيعود بالنفع على العرب. أما القضية 

م وحكم ذاتي، ويمكن لهم الفلسطينية فاألمر بسيط، الفلسطينيون في الضفة الغربية يعيشون في سال
أن يرتبطوا باألردن، كما كان الحال قبل ذلك. والفلسطينيون فى قطاع غزة أيضا يعيشون في سالم 
في ظل هدنة طويلة األجل، وفك الحصار. ويمكن لهم إقامة عالقات جيدة مع مصر، أما القدس 

قصى والصالة، أليس هذا ما فهي عاصمة أبدية إلسرائيل، ولكن للمسلمين الحق فى زيارة المسجد األ
يريدونه؟ وتنتهي مشكلة الالجئين وحقهم في العودة، فمن يرد العودة فليعد إلى الضفة الغربية أو 

 قطاع غزة. 
وألنها تعلمت الدرس جيدًا، فإن إسرائيل تدرك أن أي اتفاقات  مع ُنظم الحكم، والحكام، ستبقى رهنًا 

نما الشعوب تبقى على عدائها للكيان الصهيوني الُمحتل، فقد ببقاء تلك الُنظم، وأولئك الحكام، بي
اتجهت الى محاولة مخاطبة الشعوب مباشرة، بإعادة تجربة "التطبيع". واختارت هذب المرة الوسيلة 
األكثر تأثيرا لد  الشعوب، الرياضة والتلقائية. ففي وسط كل ما تعيشه المنطقة من أجواء مضطربة، 

يج والعربية السعودية، أعدت إسرائيل قطارًا سريعًا للتطبيع اتجه مباشرة إلى وخصوصا في منطقة الخل
قلب الخليج، واختار محطاته بعناية، توقف في محطة أبو ظبي، لتهبط منه بعثة رياضية ترأسها 
وزيرة الثقافة والشباب، للمشاركة في بطولة دولية للعبة الجودو تحت العلم اإلسرائيلي. ووقفت الوزيرة 

رف الدموع في أثناء رفع العلم اإلسرائيلي، وعزف النشيد الوطني عند تسلم أحد الالعبين ميدالية تذ
الفوز. ثم كان المشهد الثاني، والوزيرة تزور أكبر مساجد أبو ظبي والمنطقة، مسجد الشيخ زايد، 

ث أكبر مسجد ومعها مرافقوها من حكومة اإلمارات. ووقفت في ساحة المسجد تشيد به، وتقول إنه ثال
بعد الحرمين الشريفين، فتتجاهل بذلك المسجد األقصى ثالث الحرمين. وينتقل قطار التطبيع السريع 
إلى الدوحة، أو دوحة المضيوم كما يحلو ألهلها تسميتها، لتهبط منه بعثة رياضية أخر ، بمالبسها 

 وتمضي أياما في الدوحة. وأعالمها وأناشيدها اإلسرائيلية، للمشاركة في بطولة لعبة الجمباز، 
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لم تنته رحلة قطار التطبيع السريع، قبل أن تُقدم لنا مفاجأة، حيث يصل القطار إلى عاصمة عربية 
خليجية أخر ، حامال هذب المرة رأس الحية نفسها، رئيس حكومة إسرائيل، نتنياهو وزوجته، ومعه 

ر األمن القومى، ويستقبله السلطان وفد أمنى رفيع المستو ، يضم رئيس المخابرات العامة ومستشا
قابوس إلجراء المباحثات الرسمية. ويصّرح وزير الخارجية العماني بأنه ال يوجد ما يمنع من زيارة 
السيد نتنياهو مسقط، فهو رئيس وزراء دولة إسرائيل، إحد  دول الشرق األوسط. ثم يتصل نتنياهو 

م اتخاذ إجراءات حاّدة ضد السعودية، وولي العهد بالرئيس األمريكي، دونالد ترامب، طالبا منه عد
محمد بن سلمان، فيما يتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي، ألن السعودية شريك مهم في التصّدي 
إليران. لن ينجح المخطط الصهيوني في تسويق التطبيع هذب المرة منطلقا من الخليج الذي هو اآلن 

 عربية الطُّعم، وستبقى على صالبتها.مركز الثقل العربي، ولن تبتلع الشعوب ال
 8/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 نتائج انتخابات الكونجرس األمريكي النصفية: معالم قلق في إسرائيل .53

 صالح النعامي
أبدت أوساط إعالمية إسرائيلية قلقًا إزاء التداعيات المحتملة لنتائج االنتخابات النصفية للكونجرس 

يوم األربعاء، والتي أعطت الغالبية للديمقراطيين في مجلس النواب، في مقابل األمريكي المعلنة ال
 احتفاظ الجمهوريين بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ.

بحسب مايكل أورن، نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير 
مجلس النواب، سترغم الرئيس األمريكي األسبق في واشنطن، فإّن خسارة الجمهوريين ل غلبية في 

دونالد ترامب على االنشغال بمحاولة إحراز إنجازات على صعيد السياسة الخارجية، ما قد يضطرب 
 لالهتمام بحل الصراع الفلسطيني بشكل يمّثل تحّديًا لمصالح إسرائيل.

مهوريين ل غلبية في مجلس "، أّن فقدان الج13وأوضح أورن، في مقابلة مع قناة التلفزة اإلسرائيلية "
النواب، يعني أّنه لن يكون بوسع ترامب تمرير تشريعات تحقق برامجه على الصعيد الداخلي، ما 

 يقّلص هامش المناورة أمامه، ويدفعه لالهتمام بالسياسة الخارجية.
في مجلس  ورأ  أورن أّن "ما يفاقم األمور تعقيدًا في الواقع، أّن استعادة الديمقراطيين ل غلبية

النواب، ستعّزز مكانة المحقق روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية 
األمريكية األخيرة"، محذرًا من أّنه في حال قام مولر بتضييق الخناق على ترامب، فإّن األخير قد 

 ية األمريكية".يندفع لمحاولة تحقيق اختراق في أحد الملفات التي تشغل السياسة الخارج
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ووفق المسؤول اإلسرائيلي، فإّن "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو أحد بؤر الصراع التي ير  ترامب 
أّن بوسعه معالجتها"، معربًا عن اعتقادب بأّن "الحلول التي سيحاول ترامب فرضها، قد ال تتوافق مع 

 الخط الذي تنتهجه الحكومة اإلسرائيلية الحالية".
من اليهود األمريكيين صّوتوا لصالح  %79الذي أكدت فيه استطالعات الرأي أّن  وفي الوقت

الديمقراطيين في االنتخابات التي أجريت الثالثاء، فقد حذر أورن من تواصل تراجع العالقة بين 
حساسهم بأّن الحكومة  سرائيل، بسبب موقف هؤالء اليهود المناهض لترامب، وا  اليهود األمريكيين وا 

 ئيلية ال تراعي مصالحهم عند إدارة العالقة مع الرئيس األمريكي.اإلسرا
"، أّنه يتوّجب على إسرائيل أن تقلق 13من ناحيته، رأ  أودي سيغل، مقّدم البرامج الحوارية في قناة "

من التوجهات اليسارية التي باتت تتبناها قطاعات واسعة في الحزب الديمقراطي، والتي تتمثل في 
 إلسرائيل. مواقف معادية

وأضاف سيغل، في تعليق، اليوم األربعاء، على نتائج االنتخابات النصفية األمريكية، أّن "فوز 
الديمقراطيين باألغلبية في مجلس النواب، ليس هو فقط ما يوجب قلق تل أبيب، بل تركيبة القائمة 

اقف معادية إلسرائيل"، الديمقراطية التي تضم يساريين من ذوي التوجهات المتطرفة الذين يتبنون مو 
ولم يستبعد سيغل أن يتجه الديمقراطيون لـ"االنتقام" من الحكومة اإلسرائيلية، بسبب طابع  حسب قوله.

 عالقتها الحميم مع إدارة ترامب.
ويتفق يوسي ميلمان، المعّلق في صحيفة "معاريف"، مع ما ذهب إليه سيغل من "خطورة" طابع 

 في مجلس النواب.تركيبة القائمة الديمقراطية 
واعتبر، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم األربعاء، أّن "انتماء الكثير من النواب 
الديمقراطيين الجدد إلى األقليات العرقية، سيؤثر بشكل سلبي على مصالح إسرائيل في الواليات 

جرس األمريكي ضربة وهناك في إسرائيل من رأ  في نتائج االنتخابات النصفية للكون المتحدة".
لمحاوالت حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب إنقاذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في 

 أعقاب تفّجر قضية اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
ففي تقرير نشرب موقعها اليوم، األربعاء، أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أّن الديمقراطيين في 

س النواب بإمكانهم اآلن أن يمرروا قانونًا يحظر بموجبه بيع السالح للسعودية، كعقاب على مجل
اغتيال الصحافي السعودي. وبحسب الصحيفة، فإّن الديمقراطيين بإمكانهم تمرير قوانين ضد روسيا 

 بسبب تدخلها في االنتخابات الرئاسية األخيرة.
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إلسرائيلي من نتائج االنتخابات النصفية للكونجرس وفي الوقت ذاته، فإّن أحد مسّوغات القلق ا
األمريكي، يتمثل في أّن هذب النتائج يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة ترامب على مواصلة تنفيذ 

 استراتيجيته ضد إيران.
وأشار موقع صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم األربعاء، إلى أّن األغلبية الديمقراطية األمريكية في 

واب التي رفضت قرار ترامب االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران، لن تبدي تعاونًا مع مجلس الن
 اإلدارة في حملتها ضد طهران.

 7/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

  الغربية؟ الضفة تجاه اإلسرائيلي اليمين لهما الذي يخطط  .54
 د. اسعد عبد الرحمن

الضفة الغربية  ، كانت1967دولة الصهيونية في حرب من بين كل األراضي العربية التي احتلتها ال
محط أنظار اليمين الديني المتطرف، لبعدها الديني في العقيدة اليهودية، باعتبار أن مجمل التاريخ 
سرائيل"  العبري جرت أحداثه في الضفة الغربية، وبالذات قيام دولة "إسرائيل" القديمة ثم دولتا "يهودا وا 

 ، يجب بقاء أرض الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية.بعد انقسامها، وعليه
وفي هذب األيام، فإن الجدل دائر في أوساط قادة اليمين بين من يطالب بفرض السيادة اإلسرائيلية 
على الضفة وعلى رأسها بالطبع المناطق المصنفة كاذ بحسب اتفاق أوسلو، والتي تشكل أكثر من 

ذر من أن فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة يعني منح من أراضي الضفة، وبين مح% 60
الجنسية اإلسرائيلية للفلسطينيين. فمن جهة، ير  وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" كنفتالي 
بينتذ أن "فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق كاذ سيحول دون إقامة دولة فلسطينية قد يعود 

"ستحافظ إسرائيل على غالبية يهودية بين النهر  -وفق اعتقادب–بذلك إليها ماليين الالجئين"، و 
نما يهدف للعمل  والبحر"، مؤكًدا أن مشروعه للضم "ال يشمل السيطرة المدنية على الفلسطينيين، وا 
على منع ما وصفه بـ "الكارثة الديمغرافية" مع الحفاظ على السيطرة األمنية اإلسرائيلية على مناطق 

 ناطق كأذ، ودونكاذ وحتى م
منح الفلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية". في السياق المغاير، قال كموتي اوحناذ القيادي في حزب 
"الليكود" والذي صوت ضد تبني حزبه مشروع قوانين ما تسمى فرض القانون والسيادة اإلسرائيلية 

فرض يعني منح الجنسية على الضفة الغربية: "الذين صوتوا لجانب فرض القانون ال يعلمون أن ال
للفلسطينيين". أما كدان مريدورذ وزير القضاء األسبق والقيادي السابق في "الليكود"، فقد حذر من 
مخاطر الضم األمر الذي يعني "تدمير المشروع الصهيوني"، قائاًل: "لقد أعطينا الفلسطينيين أهم 
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فة بعدم فعل أي شيء، حتى يأتي يوم سالح امتلكوب في تاريخهم: الحفاظ على الوضع القائم في الض
يقول فيه الفلسطينيون نحن ال نريد دولة نحن نريد التصويت، عندها ماذا سنقول لهم؟ هل سنقول ال 

 ؟".أفريقياتصوتوا في االنتخابات، هل نحن جنوب 
"حل  غير أن األغلبية الساحقة في اليمين اإلسرائيلي الحاكم تدعو، دون مواربة، إلى التحرر من فكرة

الدولتين" والمسارعة إلى تكثيف االستعمار/ "االستيطان" وصوال إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على 
 كامل أراضي الضفة، حتى لو وصل األمر إلى "ترانسفير" لترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
ت/ ومع أن الدولة الصهيونية قادرة على السيطرة على األرض وزرع الضفة بالمستعمرا

"المستوطنات"، لكن مسألة "الترانسفير" مشكوك في نجاحها ضمن المعطيات الراهنة حيث ال حرب 
على استعداد –أو معظمهم –شاملة في المنطقة. وبسبب انشداد قادة اليمين نحو "الضفة"، فإنهم 

هد لتقديم تنازالت في قطاع غزة، ألنه عمليا، بغض النظر عن إرادة حركتي "فتح" و"حماس"، تج
 الدولة الصهيونية لجعل قطاع غزة الدولة الفلسطينية.

وعلى درب تسريع قادة اليمين اإلسرائيلي خطاهم لضم الضفة الغربية، يأتي ما كشفت عنه صحيفة 
 "إسرائيل اليوم" قبل أيام من سعي "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية في الضفة إلى مضاعفة عدد موظفيها.

هي هيئة إسرائيلية عسكرية الجوهر –وعلى عكس اسمها –"اإلدارة" وكما هو معروف فإن هذب 
واألدوات، كانت تدير شؤون المستعمرين الصهيونيين في الضفة وقطاع غزة قبل تأسيس السلطة 

 . وهذا2002إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتاللها للضفة عام  ، وأعادت1994الفلسطينية عام 
المدنية في الضفة، إلى سحب  اإلدارةخالل توسيع مجال عمل مكاتب األمر يعني سعي إسرائيل من 

البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية أو تجاوزها، وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال "حّلها"، أو 
 سقوطها، وذلك بحجة تزايد أعداد المستعمرين في الضفة بشكل كبير.

 8/11/2018، الرأي، عم ان
 

 زخم التسوية يتعزز .55
 عاموس هرئيل
ظهرت في الشبكات االجتماعية مؤخرًا صور فريدة من قطاع غزة؛ مواطنون فلسطينيون يتحدثون 

 16-12بدرجة معينة من االنفعال عن التغيير في روتين الحياة عندما يقفز تزويد الكهرباء إلى 
 ساعة يوميًا.

صامد"، وهو أكثر من ضعف هذا هو متوسط تزويد الكهرباء األعلى للقطاع منذ عملية "الجرف ال
وضع شبكة الكهرباء في السنة األخيرة، منذ بدأت عقوبات السلطة الفلسطينية ضد حماس. هذا 
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التغيير تحقق بفضل اإلدخال المستمر للوقود بتمويل من قطر إلى القطاع، الذي تأخر عدة مرات 
بسبب استمرار على خلفية صعوبات في المفاوضات، وبعد ذلك كخطوات عقابية إسرائيلية 

التظاهرات العنيفة على الجدار. الهدوء النسبي الذي تم الحفاظ عليه في حدود القطاع في نهاية 
 األسبوع األخير يسمح اآلن بانتقال شاحنات الوقود بصورة يومية عبر معبر كرم أبو سالم.
جار شبه في يوم األحد الماضي بحث الكابنت الوضع في القطاع، وعناوين النقاش احتلت الش

المعتاد بين وزير الدفاع افيغدور ليبرمان وبعض زمالئه. في هذب األثناء بادر وزير التعليم نفتالي 
 بينيت إلى هجوم ضد ليبرمان بذريعة أن األخير ضعيف ضد اإلرهاب ويجب استبداله.

تعزيز أيضًا ولكن بينيت يتجاهل ـ العتبارات سياسية ـ العملية الحقيقية التي تجري، والتي حظيت بال
في جلسة الكابنت: إسرائيل، كجزء من سياسة واضحة لرئيس الحكومة، تبحث عن تسوية طويلة 
المد  مع حماس. هي تنوي السماح بخطوات أخر  من قبل قطر ومصر، ومنها نقل أموال نقدية 

يس أخر  للقطاع من أجل تمويل رواتب موظفي الحكومة. العنوان المسؤول عن ذلك هو نتنياهو ول
 ليبرمان الذي أعلن عن معارضته كمع ذلك بقي في منصبهذ.

رغم تسريبات من السلطة الفلسطينية التي طرحت ادعاءات معاكسة، فإنهم في أجهزة األمن 
اإلسرائيلية يقدرون أن مصر ستصادق على خطة تحويل الرواتب. الزخم اإليجابي من أجل التوصل 

ين في التقديرات، وللمرة األولى منذ بضعة أسابيع. فقد تناول إلى تسوية مرة أخر  يقود إلى تفاؤل مع
النقاش تفاصيل النظام، وأمس قالت مصادر في حماس إن الطرفين قريبان من االتفاق. الخطر 
مثلما في السابق، هو أن حدوث حادثة محلية سيؤثر على جهود التسوية وسيستدعي من جديد دائرة 

 ائيل وحماس في وقف إطالق نار طويل المد .الدماء رغم الرغبة الظاهرة إلسر 
المحادثات غير المباشرة بين الطرفين تستمر في بضع قنوات من خالل تدخل شديد لمبعوث 
السكرتير العام ل مم المتحدة نيكوالي ميالدينوف. وفي إسرائيل، رئيس مجلس األمن القومي "مئير 

الحكومة، وهو الذي يقود خط "االحتواء"  بن شبات" هو الذي يتولى "ملف غزة" بتفويض من رئيس
 والبحث عن تسوية، رغم روحية ليبرمان وبينيت، وبدون صلة بالشجارات السياسية بينهما.

رئيس الشباك نداف ارغمان قال، أمس، في جلسة لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست إن الوضع 
ن قطاع غزة يتراو  يجاد حل في الساحة الفلسطينية غير مستقر، وا  ح بين احتمالية مواجهة عسكرية وا 

 يعمل على تخفيف األزمة اإلنسانية.
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مع ذلك، خصص ارغمان معظم أقواله االفتتاحية في القسم األول من الجلسة التي كانت مفتوحة  
أمام وسائل اإلعالم للتحذير من "الهدوء المضلل" في الضفة الغربية واحتمال االنفجار هناك وليس 

 غزة.في قطاع 
 7/11/2018هآرتس 
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