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*** 
 

 تزداد قوة  "إسرائيل": دول الخليج للتعاون في مجال أمن الطيران يدعووزير االستخبارات اإلسرائيلي  .1
يسرائيل كاتس وزير االستخبارات ريترز، أن عن دبي، و  ،8/11/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

يوم الخميس، بعد زيارة إلى سلطنة عمان، إن على بالده ودول الخليج العربية  قال اإلسرائيلي
 التعاون في مجال أمن الطيران ومجاالت مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

العاصمة العمانية مسقط، هذا األسبوع، وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في 
لحضور مؤتمر عن النقل. وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة من رئيس الوزراء 

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لعمان التقى خاللها بالسلطان قابوس.
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لدى … عوقال كاتس "من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوس
 إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق األمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء".

وليس هناك رحالت تجارية للركاب بين إسرائيل ودول الخليج العربية الست لكن خطوط طيران "إير 
عاما  70دام إنديا" بدأت، هذا العام، رحالت إلى تل أبيب من الهند في خطوة بدا أنها رفعت حظرا 

لى إسرائيل مرورا بالمجال الجوي السعودي. وقال كاتس إن الزيارات العلنية التي  على الرحالت من وا 
قام بها وزراء إسرائيليون في اآلونة األخيرة للخليج "تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العالقات 

ف متبادل بالفوائد المحتملة بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعترا
 وكالهما في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص".… للجانبين

وقال الجيش اإلسرائيلي في فبراير/ شباط إنه أوقف "هجوما جويا في الخارج شنه تنظيم الدولة" وهو 
ير طائرة تابعة لخطوط طيران ما أشارت وسائل إعالم إسرائيلية وقتها إلى أنه يتعلق بمحاولة لتفج

 .2017ظبي، في استراليا في  االتحاد، ومقرها أبو
تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال ، أن كاتس نشر 8/11/2018األيام، رام هللا، وأضافت 

 فيها إن االستقبال الحار الذي حظي به، هو تعبير عن وضع إسرائيل الذي يزداد قوة في المنطقة.
رائيل كاتس، إن مشروع السكك الحديدية الذي اقترحه خالل زيارته لمسقط، قبل يومين، وكتب يس

قال الموقع اإللكتروني اإلسرائيلي "ماقور ريشون" إن زيارة يسرائيل و  استُقبل في ُعمان بصورة استثنائية.
 القرن". كاتس، وزير النقل واالستخبارات اإلسرائيلية إلى ُعمان، هو بداية جديدة لمسار "صفقة

 
 وافق بشروط على اتفاق الهدوء في غزة عباس :مجدالني .2

قال مسؤولون في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إن : محمد يونس، فتحي صّباح -رام هللا، غزة 
 2014الرئيس محمود عباس "وافقق علقى اتفقاق الهقدوء فقي غقزة شقرط أن يكقون ضقمن تفاهمقات العقام 

 سرائيل، وأال يؤدي إلى اتفاق سياسي".التي وّقعتها السلطة مع إ
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني لق"الحياة" إن القيادة الفلسطينية "قلققة" مقن 

وحركة حماس، لكنها وافقت عليه ألنها  "إسرائيل"النتائج السياسية غير المباشرة لمثل هذا االتفاق بين 
يقاف سقوط الضحايا من أبناء القطاع في المسيرات التي تريد تخفيف األوضاع اإلنساني ة في غزة، وا 

تقققام علققى الحققدود كققل يققوم جمعققة. وأكققد أن مصققر أبلغققت السققلطة الفلسققطينية بققأن االتفققاق يهققدف إلققى 
وقف الدم وتخفيف المعاناة اإلنسانية، وأنهقا سقتتبعه بجهقود المصقالحة، بمقا يكفقل عقودة الحكومقة إلقى 

وكشف أن مصر ستوّجه دعوة إلى مسؤولين في حركة  يلولة دون انفصال القطاع.العمل في غزة للح
 حماس إلى القاهرة األسبوع المقبل، الستكمال حوارات المصالحة.
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، ال يتضققمن قيققام "إسققرائيل"وقققال مسققؤولون فلسققطينيون إن االتفققاق الققذي رعتققه مصققر، بققين حمققاس و
ن هققذا أتققى ضققمن لقطققاع غققزة حمققاس ل إدارةن الققذين تققّم تعييققنهم خققالمققوظفيالقطققر بققدفع رواتققب  ، وا 

 رعته الدوحة. "إسرائيل"اتفاق ثاٍن بين الحركة و
وعّلق مجدالني: "الحقيقة هي أن السقلطة الفلسقطينية ومعهقا مصقر واالتحقاد األوروبقي، عارضقوا قيقام 

اليقاس قطر بدفع رواتقب مقوظفي حمقاس ألن هقذا يشقكل تمقويالس لحمقاس، ويقؤدي إلقى تعزيقز سقلطتها، وت
انفصالها في غزة، ويضعف فرص المصالحة". وأضاف: "عندما تتلققى حمقاس تمقويالس قطريقاس مباشقراس، 
وتتلقى أيضاس تمويالس من السلطة التي تدفع األموال للخدمات الحكومية المختلفة في القطاع، فما الذي 

 يجعلها تقبل بتسليم الحكم في غزة للحكومة الرسمية؟".
 9/11/2018 ،الحياة، لندن

 
 تفاصيل صرف المنحة القطرية للموظفينتعلن عن وزارة المالية في غزة  .3

 أعلنقققت وزارة الماليقققة فقققي غقققزة فجقققر اليقققوم الجمعقققة تفاصقققيل صقققرف المنحقققة القطريقققة للمقققوظفين. :غقققزة
وقالقققت القققوزارة فقققي بيقققاٍن لهقققا: إن المقققوظفين المسقققتفيدين مقققن المنحقققة ولقققم يسقققتلموا دفعقققة راتقققب شقققهر 

فقي األشقهر  %50مقن الراتقب، علقى أن يصقرف لهقم بواققع  %100لهقم بمقا يعقادل  سيصرف 7/2018
 7/2018وأضققافت أن المقققوظفين المسققتفيدين مققن المنحققة وصقققرفوا دفعققة راتققب شقققهر  الخمسققة التاليققة.

 %50علققى أن تصققرف األشققهر الخمسققة التاليققة بمققا يققوازي  %40سيسققتكمل صققرف الراتققب لهققم بواقققع 
علقى مقدار األشقهر  % 60غير المستفيدين من المنحة سيصرف لهم بواقع أما الموظفين  من الراتب.

 الستة القادمة من اإليراد المحلي، وفق البيان.
ودعقققت القققوزارة القققراغبين باالسقققتعالم عقققن المنحقققة للقققدخول إلقققى حسقققاب التسقققجيل الموحقققد عبقققر موققققع 

ت أن الصقققرف سقققيكون وذكقققر  الحاسقققوب الحكقققومي التقققابع لقققوزارة االتصقققاالت وتكنولوجيقققا المعلومقققات.
 وغداس السبت عبر فروع بنك البريد كافة. 9/11/2018اعتباراس من صباح اليوم الجمعة 

 9/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األقصى تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق   الفلسطينية الحكومة .4
الققدولي والمنظمققات والمؤسسققات الدوليققة، وفققي مقققدمتها المجتمققع  الفلسققطينيةحكومققة الطالبققت  :رام هللا

المبقارك،  األقصقىاليومية على المسقجد  اإلسرائيلية"اليونسكو"، بالتدخل لوقف االعتداءات االحتاللية 
وقققال المتحققدر الرسققمي باسققم الحكومققة  والمسققيحية فققي القققدس المحتلققة. اإلسققالميةوسققائر المقدسققات 
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ت وكبقار المسقؤولين اإلسقرائيليين هقم القذين يققودون المتطقرفين فقي يوسف المحمود إن أعضاء الكنيسق
 المبارك، كما فعلت عضو الكنيست شولي معيلم والمتطرف يهودا غليك. األقصىاقتحامات المسجد 

بحمايقققة شقققرطة االحقققتالل، التقققي  األقصقققىتلقققك االقتحامقققات تجقققري بشقققكل يقققومي للمسقققجد  أنوأضقققاف 
 األقصققىالتققرميم والصققيانة التققي تقققوم بهققا لجنققة إعمققار المسققجد  لأعمققاعرقلققة  إلققى أيضققاس عمققدت اليققوم 

 قبة باب الرحمة داخل الحرم الشريف. إلىإلعادة ترميم الطريق المؤدي 
 8/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من تصاعد انتهاكات أعضاء الكنيست لألقصى يحذروزير األوقاف الفلسطيني  .5

حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف : )ا ف ب(، وة سعد الديننادي - انعمّ 
 ادعيس من "تصاعد االقتحامات واالنتهاكات للمسجد األقصى من قبل أعضاء الكنيست اإلسرائيلي".
وقال ادعيس إن "خطورة هذه االقتحامات ال تتعلق فقط بالشخصيات التي تنفذها، بل بقدر ما يرافقها 

ن تصريحات تدعو إلنهاء الوصقاية األردنيقة علقى المسقجد األقصقى، تمهيقداس للسقيطرة عليقه مقن قبقل م
وناشقد ادعقيس "المؤسسقات الدوليقة  الحكومة اإلسرائيلية، التي تقاد من قبقل أحقزاب اليمقين المتطقرف".

 سميات".بالعمل على الحفاظ على الوضع الراهن في األقصى، وعدم السماح لتغييره تحت أي من الم
 9/11/2018 ،الغد، عم ان

 
 أبو طير: االحتالل يسعى لفرض وقائع جديدة في األقصىمحمد النائب  .6

قققال النائققب فققي المجلققس التشققريعي الفلسققطيني المبعققد عققن مدينققة القققدس محمققد أبققو طيققر، إن : رام هللا
ك يقأتي فقي إطقار قرار حكومة االحتالل بالسماح ألعضاء "الكنيست" باقتحام المسقجد األقصقى المبقار 

فقي  ،وحقول هقدم االحقتالل لمنقازل عقدة فقي أحيقاء الققدس، أكقد أبقو طيقر  سعيها لفرض وقائع جديدة.
أن ذلقك فعققل إجرامقي، ومحققاوالت ممنهجقة مققن حكومقة االحققتالل لتهويقد المدينققة المقدسققة  ،تصقريح لققه

فراغهققققا مققققن أهلهققققا األصققققليين، مشققققدداس  ن علققققى التمسققققك علققققى أن ذلققققك سققققيزيد مققققن إصققققرار المقدسققققيي وا 
 بأرضهم، وعدم السماح للمحتل بأن ينفذ ما يريده فيها.

 8/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المنظمات األممية بالتحرك العاجل لحماية المنشآت الفلسطينيةتطالب  الخارجية الفلسطينية"" .7
لمنظمققققات األمميققققة طالبققققت وزارة الخارجيققققة الفلسققققطينية "ا: )ا ف ب(، وناديققققة سققققعد الققققدين - انعّمقققق

المختصققة، وفققي مقققدمتها منظمققة األمققم المتحققدة للتربيققة والعلققوم والثقافققة "اليونسققكو" بققالتحرك العاجققل 
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ودعقت، فقي تصقريح أمقس، إلقى  لحماية المنشآت الفلسقطينية مقن عقدوان ققوات االحقتالل اإلسقرائيلي".
طات االحتالل إلجبارهقا علقى حماية المدارس والطلبة والهيئات التدريسية، من خالل الضغط على سل

وأشارت إلى "تعرض العديقد مقن المقدارس، مقؤخراس،  االنصياع للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان".
القتحامات واعتداءات من جانقب جنقود االحقتالل والمسقتوطنين، كمقا حقدر أمقس مقع إحقدى المقدارس 

بققاقتالع الخيمققة اإلداريققة التابعققة  فققي منطقققة األغققوار الشققمالية المحتلققة، حيققر قامققت قققوات االحققتالل
 للمدرسة، بعدما كانت أقدمت في السابق على تدمير عدد من الكرفانات التي تستخدم كغرف صفية".

 9/11/2018 ،الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"تيسير خالد يطالب بـ"التحرر" من قيود اتفاق باريس االقتصادي مع  .8
لمنظمقة التحريققر الفلسقطينية، وعضقو المكتقب السياسققي غقزة: أكقد تيسقير خالقد عضققو اللجنقة التنفيذيقة 

للجبهققة الديموقراطيققة، علققى ضققرورة "التحققرر" دون تققردد، ممققا وصققفها بققق"القيود" التققي وردت فققي اتفققاق 
لقرار  ، تنفيذاس "إسرائيل""باريس االقتصادي"، الذي يحدد العالقات االقتصادية بين السلطة الفلسطينية و

ذلققك البروتوكققول بأنققه "مخققالف للقققانون الققدولي مققن أساسققه، ويمثققل  واصققفاس  المجلققس المركققزي األخيققر،
فققي عالقتهققا مققع األراضققي الفلسققطينية المحتلققة فققي  إسققرائيلالتققي تمارسققها  إحققدى أدوات سياسققة الضققمّ 

 ".1967عدوان يونيو/ حزيران 
 8/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 لع على سير مشروع تحسين المخيماتلجنة شؤون الالجئين ووكالة جايكا اليابانية تط .9

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بقين دائقرة شقؤون الالجئقين والوكالقة اليابانيقة للتعقاون القدولي : رام هللا
، بمقققر الققدائرة فققي رام 8/11/2018 جايكققا لمشققروع تحسققين المخيمققات، اجتماعهققا الرابققع، يققوم الخمققيس

وعلققى  إنجققازه رض دليققل التخطققيط ودليققل التنفيققذ الققذي تققمّ هللا، لالطققالع علققى تقققدم سققير المشققروع وعقق
 ضوئه سيتم تحديد واختيار المشاريع للمخيمات حسب أولية االحتياج.

 8/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عبد الهادي: عودة أهالي مخيم اليرموك إلى بيوتهم خالل األشهر المقبلة .10
ائرة السياسية في منظمة التحرير السقفير أنقور عبقد الهقادي "إن عقودة أهقالي قال مدير عام الد :دمشق

االتفققاق الققذي جققرى مققع  إثققرمخققيم اليرمققوك إلققى بيققوتهم سققيكون فققي غضققون األشققهر القليلققة المقبلققة، 
وأضاف عبد الهادي في تصريحات إلذاعقة "صقوت فلسقطين" الرسقمية صقباح يقوم  الحكومة السورية".
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البنيققققة التحتيققققة )مققققن مققققاء وكهربققققاء  إعمققققارأن عققققودتهم مققققرتبط بانجققققاز إعققققادة ، 8/11/2018 الخمققققيس
مقققن المنقققازل مقققدمرة  %40 أن إلقققى وصقققرف صقققحي(، والتقققي ستشقققرف عليهقققا محافظقققة دمشقققق، مشقققيراس 

 بشكل جزئي، ويمكن إعادة بنائها من جديد.
 8/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسؤولين فلسطينيين حملة لالحتالل والسماسرة ضد  تسريب عقارات القدس:  .11

بقدأت مالمقح صقراع خفقي تظهقر بصقورة جلّيقة بعقد صقفقات تسقريب : محمقد محسقن -القدس المحتلقة 
العقققارات األخيققرة بققين أجهققزة األمققن الفلسققطينية وسققلطات االحققتالل اإلسققرائيلي، التققي صققّعدت حملققة 

دفت سقلطات االحقتالل غيقر، تقارة باالعتققال وتقارة مالحقة محافظ القدس الجديد عدنان غير. واسقته
أخرى باالعتداء بالضرب ومنعه من المشاركة في فعاليات سلمية ينظمها المقدسيون حتقى ولقو كانقت 
ندوة حوارية، أو باالقتحام المتكرر لمقر محافظة القدس فقي ضقاحية البريقد، شقمالي المدينقة المقدسقة، 

حققام عنيققف لمقققر المحافظققة، تخللهققا االعتققداء بالضققرب ورش كمققا حققدر يققوم األحققد الماضققي، مققن اقت
 الموظفين هناك بغاز الفلفل، ثم مصادرة ملفات كثيرة وتحطيم أجهزة كمبيوتر.

وأكد قيادي رفيع المستوى في حركة فتح ومقرب من األجهزة األمنية الفلسقطينية، فقي حقدير لقق"العربي 
وكبققار ضققباط األجهققزة األمنيققة الفلسققطينية، كمقققا  الجديققد"، أن "الحملققة التققي تسققتهدف المحققافظ غيققر

حدر مع مدير مخابرات القدس جهاد الفقيه، تأتي على خلفية اتهامات للرجلين بالشروع بحملة مركزة 
تسققققتهدف سماسققققرة األراضققققي والعقققققارات فققققي القققققدس، وسققققط ضققققغوط شققققعبية متواصققققلة علققققى السققققلطة 

 ء السماسقققرة أو مقققن يوصقققفون محليقققاس بقققالعمالء".الفلسقققطينية وأجهقققزة أمنهقققا تطالبهقققا بالتشقققدد مقققع هقققؤال
وأضققاف أنققه "فققي هققذا اإلطققار تققتهم سققلطات االحققتالل غيققر والفقيققه بالمسققؤولية المباشققرة عققن اعتقققال 
فلسطيني يحمل الجنسية األمريكية ويقدعى عصقام عققل، علقى خلفيقة ضقلوعه بمحقاوالت جاريقة حاليقاس 

عققن عقققار كخققر كققان مملوكققاس لعائلققة جققودة الحسققيني، لتسققريب عقققار جديققد ال يبعققد سققوى أمتققار قليلققة 
ُسّرب إلى جمعيات استيطانية الشهر الماضي، وهو أحد أهم العققارات فقي حقارة السقعدية ومطقل علقى 

 المسجد األقصى مباشرة".
مققن جهققتهم، اعتبققر مسققؤولون فققي محافظققة القققدس، فققي حققدير لققق"العربي الجديققد"، أن "قققوات االحققتالل 

هقدف واحقد وهقو سقرقة وثقائق ومسقتندات وأجهقزة كمبيقوتر، فقي مقا يبقدو أنقه محاولقة المقتحمة جقاءت ل
لوضع اليد علقى سقجالت أراض وعققارات وملفقات ألشقخاص جقاري متقابعتهم، متقورطين فقي صقفقات 
 بيع وتسريب أراض، بعضها نجحوا في تنفيذها والبعض اآلخر في طور المحاولة لبيعها وتسريبها".
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يٍر لق"العربي الجديد"، إن "ما أتعرض له من مالحققة، لقن يمنعنقي مقن ممارسقة أما غير، فقال في حد
دوري ومسققؤولياتي محافظققاس للقققدس". وأضققاف أنققه "نحققن أمققام مسققؤوليات وطنيققة تعتبققر أولويققات عليققا. 
جراءاتققققه، وتغطيتققققه علققققى جققققرائم  مهمتنققققا الققققدفاع عققققن وجودنققققا وحضققققورنا أمققققام ممارسققققات االحققققتالل وا 

 لقدس ومقدساتها".المستوطنين بحق ا
حركقة فقتح حققاتم عبقد الققادر أن "حملققة االحقتالل المسقعورة ضققد كقل مققا لمجلقس الثققوري الرأى عضقو و 

هو مقدسي، جاءت بعد تصليب الفلسطينيين بما في ذلك فصائل المنظمة من مواقفها حيقال عمليقات 
 تسريب العقارات في القدس".

فققي مقققدمتها، الهيئققة اإلسققالمية العليققا، وعلققى رأسقققها فققي المقابققل، كققان للمؤسسققة الدينيققة المقدسققية، و 
الشققيخ عكرمققة صققبري، دور كخققر فققي تصققليب الموقققف الرسققمي والشققعبي الفلسققطيني حيققال السماسققرة 

أثنققاء  فققي وتسققريب العقققارات. وجققدد صققبري فققي حققدير لققق"العربي الجديققد"، التأكيققد علققى فتققوى أصققدرها
، بقققق"تحريم بيقققع األراضقققي والعققققارات 1996فقققي عقققام  توليقققه منصقققب مفتقققي الققققدس والقققديار الفلسقققطينية

 لألعداء أو السماسرة.
 9/11/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 هنية: شعبنا خاض معارك على مدار سبعة أشهر لكسر الحصار وبدأت ثمارها تظهر .12

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الخميس إن قتل الصياد مصطفى  غزة:
عودة برصاص البحرية المصرية أمس كان "أكثر إيالماس"، مؤكداس أن مصر وعدت بفتح تحقيق  أبو

وأوضح هنية عقب صالة الجنازة على الصياد أبو عودة بمخيم الشاطئ غربي مدينة  في الحدر.
غزة أنه بادر باالتصال على جهاز المخابرات المصرية حول الحدر، مشيراس إلى أنه تلقى "جواباس من 

 على المستويات في الجهاز باستنكار ما جرى".أ 
وأضاف هنية "كان الجواب أنه سيتم فتح تحقيق ومعاقبة الجاني، وقّدموا التعازي ألهلنا في غزة 

 وعائلة أبو عودة"، معرباس وأعرب عن أمله أن يكون هذا الحدر األخير مع مصر وأال يتكرر.
خواننا؛ وخاصة بعد وتابع "ألمنا ووجعنا أكثر أن تكون الشهادة عل ى يد جندي من أشقائنا وجيراننا وا 

 هذا الجهد الذي بذلته مصر وجهاز المخابرات العامة".
وحول جهود كسر الحصار، أكد هنية أن شعبنا خاض معارك على مدار سبعة أشهر لكسر الحصار، 

زال أمامنا مشوار "ونحن وضعنا أقدامنا على الطريق، وبدأت ثمارها تظهر خالل األيام الماضية، وما
وأوضح أن حركته بذلت جهداس كبيراس خالل األشهر الماضية  على طريق قطف ثمار تضحيات شعبنا".

 من أجل الوصول إلى حقن دماء شعبنا وكسر حصاره، وتوفير حياة كريمة ألهل القطاع.
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ناها مع وأضاف "بذلنا جهوداس لتوسيع مسافة الصيد في البحرق وهو ملف ضمن الملفات التي بحث
، وهي ضمن الملفات التي ثبتناها 20ثم  12الوفد المصري، بحير تبدأ المساحة من تسعة أميال ثم 

وتابع "نحن ال نتنكر هذا الجهد والدور؛ لذلك حادر األمس كان  برعاية وجهد إخواننا في مصر".
 مفاجئاس وصادماس وخارج السياق، وال يوجد هناك ما يبرره".

 8/11/2018، لإلعالم ينيةوكالة الرأي الفلسط
 

 حماس: عقوبات السلطة فشلت وآن األوان لرفعها .13
قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن عقوبات السلطة فشلت في : صفا –غزة 

 تحقيق أهدافها ومنها دفع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للخروج ضد مشروع المقاومة.
وصل )صفا(، مساء الخميس، أنه "قد كن األوان لرفعها وشعبنا وأكد قانوع في تصريح مقتضب 

 العظيم لن يسمح ألحد باستهداف صموده وتهديد وحدته الوطنية".
 9/11/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 : استمرار عقوبات السلطة على غزة تمرير لمشاريع التصفيةقاسم .14

م: إن استمرار قيادة السلطة بفرض العقوبات الجائرة قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاس: زةغ
ضد قطاع غزة، هو إضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية، ويوفر البيئة المناسبة لتمرير المشاريع 

وطالب قاسم في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، مساء  التصفوية للقضية الفلسطينية.
اتخاذ الموقف الوطني الصحيح، بالرفع الفوري للعقوبات، الخميس، قيادة السلطة بالمسارعة في 

 وتطبيقها التفاقات المصالحة، بما يضمن إنهاء االنقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.
 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حافلة المستوطنين قرب رام هللا حماس تبارك عملية إطالق النار ضد   .15
ت حركة حماس، عملية إطالق النار البطولية التي وقعت ضد حافلة بارك: الضفة الغربية

تعقيبا على العملية وعلى فشل االحتالل في -وأكدت الحركة  للمستوطنين بالقرب من مدينة رام هللا.
أن خيار المقاومة المسّلحة في مواجهة المشروع االستيطاني في الضفة  -اعتقال المقاوم نعالوة

وقالت: "إن شعبنا الفلسطيني في كل مدن الضفة، يسّطر في  بناء شعبنا.سيظل حاضرا بسواعد أ
ن المواجهات العنيفة التي خاضتها جماهير نابلس  هذه األيام مالحم بطولية في مواجهة االحتالل، وا 
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وأبطال مخيم جنين ضد قوات االحتالل، هي رسالة لقادة العدو والمستوطنين، أن شعبنا كّله خلف 
 رها، لدحر االحتالل عن فلسطين".المقاومة وخيا

 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تدعو إلى المقاومة المسلحة في الضفة الغربية "الجهاد" .16
الجهاد اإلسالمي إلى تبني خيار المقاومة المسلحة في الضفة الغربية في مواجهة  ةدعت حرك رام هللا:

 الخيار هو "رد طبيعي على جرائم المستوطنين".وقالت "الجهاد": إن هذا  المشروع االستيطاني.
وجاء موقف "الجهاد"، بعد إصابة مستوطنين اثنين في هجوم قرب رام هللا. وكان الناطق بلسان 
الجيش اإلسرائيلي، قد أعلن عن إصابة مستوطنين كانا على متن حافلة تعرضت إلطالق نار قرب 

ة في الضفة الغربية، معتبرة إياها رداس طبيعياس على باركت الجهاد تصاعد عمليات المقاومو  رام هللا.
وعدت الحركة تصاعد عمليات المقاومة، دليالس على  جرائم جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين.

فشل سياسات االعتقال والمالحقة التي تنتهجها سلطات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في 
لعمليات، التي تتكامل مع مسيرات العودة المستمرة، تشكل وحدة في وقالت: "إن هذه ا الضفة الغربية.

 حالة الصمود والمواجهة ضد االحتالل وضد إرهابه وعدوانه".
 9/11/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 رأفت مرة: الكيان اإلسرائيلي هو المستفيد من هجرة فلسطينيي لبنان .17

ي منطقة الخارج، رأفت مرة، إنه لمن المؤسف قال رئيس الدائرة اإلعالمية بحركة حماس ف: بيروت
ننا نسعى لمعالجة الحالة في المخيم من  حصول اشتباكات داخل مخيم المية ومية في لبنان، وا 

وفي حديثه عن المخاطر التي تهدد قضية الالجئين الفلسطينيين قال إن  منظور سياسي وليس أمنّياس.
ن48قضيتهم مهددة منذ لحظة تهجيرهم عام  مب يستهدفها اليوم، االرئيس األمريكي دونالد تر  ، وا 

وأضاف، خالل برنامج لقاء خاص مع قناة القدس الفضائية: "نريد  وتتعرض لتهديد إسرائيلي أمريكي.
الخروج من الخالفات الداخلية لتحصين الموقف الفلسطيني في مواجهة تصفية القضية". وحول أعداد 

 300اينها بين مصادر مختلفة، أشار إلى أن تعدادهم يقرب من الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتب
الفلسطينيين في لبنان في  لالجئينوبين مّرة أن الخدمات التعليمية واالقتصادية  ألف الجئ فلسطيني.

تراجع مستمر، مطالباس باجراء حوار فلسطيني لبناني شامل لبحر أوضاعهم، ومؤكداس على أن 
 الجئين بلبنان من منظور أمني أمر غير كاف.المعالجة األمنية لواقع ال
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وفي حديثه عن فتح باب الهجرة من بعض الجهات لالجئين الفلسطينيين أشار مّرة إلى أن المستفيد 
 من تهجير الالجئين الفلسطينيين من لبنان هو الكيان الصهيوني.

 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أعلنت عنها وزارات غزة هي من ثمرات مسيرة العودةالتحسينات التي ": الديموقراطية" .18
أعلنت الوزارات الحكومية بغزة، عن رزمة مشاريع ومساعدات تشمل دفعات مالية للموظفين ومنحاس 

وتأتي هذه  ومساعدات مالية وفرص تشغيل آلالف الجرحى العائالت والخريجين في قطاع غزة.
ة والدولية التي تجري مع حركة حماس والفصائل الحراكات المالية، ثمرة للمباحثات اإلقليمي

وأّكد طالل أبو ظريفة نائب مسؤول الجبهة  الفلسطينية بخصوص تخفيف الوضع اإلنساني بغزة.
الديموقراطية في قطاع غزة، في تصريح له أن التحسينات التي أعلنت عنها وزارات غزة هي من 

ية ودولية بشأن الدفع لمعالجة أوضاع القطاع، ثمرات مسيرة العودة وما أنتجته من تفاعالت إقليم
 مشدداس على استمرار المسيرات حتى تحقيق األهداف الوطنية الرامية لرفع الحصار.

 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حتى كسر الحصارتعزيز صمود شعبنا  هاهدفقيادي بحماس: رزمة المشاريع بغزة  .19
ريع من ضمنها منحا ومساعدات مالية ودفعات مالية للموظفين الحكومة في غزة عن عدة مشاأعلنت 
وتأتي هذه الحراكات المالية، ثمرة . تشغيل آلالف الجرحى العائالت والخريجين في قطاع غزةوفرص 

للمباحثات اإلقليمية والدولية التي تجري مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية بخصوص تخفيف 
لقيادي في حركة حماس، عصام الدعاليس عبر صفحته على أوضح او  الوضع اإلنساني بغزة.

تويتر، أن هدف هذه المشاريع تعزيز صمود شعبنا على أرضه ليواصل المسير حتى تحقيق أهدافه 
رادته وعزيمته  وفي مقدمتها كسر الحصار عن غزة، مؤكداس أنها جاءت بفضل تضحيات شعبنا وا 

 وبأموال المنحة القطرية الكريمة. الجبارة وبجهود الوسطاء األمميين والمصريين
 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو يعطي الضوء األخضر لليمين المتطرف باقتحام األقصى مرة شهريا .20

أعطى رئيس حكومة االحتالل االسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء  :)وكاالت( -فلسطين المحتلة
اقتحامات للمسجد االقصى المبارك مرة بالشهر لكل عضو، األخضر ألعضاء اليمين المتطرف بتنفيذ 

وقالت القناة االسرائيلية صباح أمس الخميس، إن  وذلك حسب القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي.
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نتنياهو سمح لعضو الكنيست شولي معلم رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف باقتحام 
يرة الى ان هذا القرار يعكس تبني رئيس حكومة االحتالل وتوصية قائد ساحات المسجد االقصى، مش

 منطقة القدس المحتلة يورام هاليفي، بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام الحرم القدسي دون قيود.
وقد سارعت معلم، صباح أمس القتحام المسجد األقصى في القدس المحتلة. وقالت دائرة األوقاف 

في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة األناضول إنه بالتزامن، اقتحم االسالمية في القدس 
من طالب المعاهد والجامعات االسرائيلية المسجد. وتتم االقتحامات من خالل  124متطرفا و 82

 باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة االسرائيلية.
 9/11/2018الدستور، عم ان، 

 
 سنودن يحذ ر اإلسرائيليين من التسليم للرقابة الحكومية .21

حض المتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي األمريكية إدوارد سنودن اإلسرائيليين على : موسكو
"اليقظة تجاه قدرة الحكومات على المراقبة والتجسس"، معتبراس أن "التسليم للمراقبة الحكومية المفرطة 

 سباب أمنية، يمّثل مخاطر جدّية".بحجة ضرورتها أل
، كالف الوثائق السرية األمريكية التي تكشف 2013سنة( إلى الصحافة في العام  35وسّرب سنودن )

أيلول  11عمليات مراقبة رسمية واسعة النطاق للمعلومات الخاصة، والتي بدأت بعد أحدار 
ما اتهمته الواليات المتحدة بق . ويعيش سنودن منذ ذلك الحين في المنفى بعد2001)سبتمبر( 

"التجسس وسرقة أسرار الدولة"، لكنه ال يزال يأمل بالعودة إلى وطنه الذي يحبه، وفق ما قال في 
خطاب عبر دائرة الفيديو الثلثاء، متحدثاس من مكان غير محدد في موسكو، إلى جمهور خاص في 

 ة.تل أبيب في مناسبة من تنظيم وكالة عالقات عامة إسرائيلي
وأكد سنودن خالل حديثه، القدرات التقنية إلسرائيل، محّذراس المخاَطبين من أن "القبول بالكثير من 
المراقبة الحكومية والتسليم بسهولة لها بحجة أنها ضرورية ألسباب أمنية، يمّثل مخاطر جدّية". 

نظيم مجتمعاتنا وقال: "إذا سمحنا ألنفسنا بأن يرهبنا شخص ال يحمل سوى سكين من أجل إعادة ت
 لكي تالئم سلطة الدولة، نتوقف عندها عن كوننا مواطنين لنتحول إلى أشياء".

وتحدر سنودن عن مجموعة "أن أس أو" التي تتخذ من إسرائيل مقراس لها والمعروفة ببرنامجها 
التجسسي "بيغاسوس"، الذي يرّجح خبراء مستقلون استخدامه في بلدان "ذات سجل فقير في مجال 

 وق اإلنسان". وقال سنودن إن "شركات كهذه تتزايد بكثرة في أنحاء العالم كافة".حق
 8/11/2018الحياة، لندن، 
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 إسرائيل""ـجندلمان: العبون عرب سيشاركون ببطولة رياضية ب .22
قال عوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، على حسابه الشخصي في "تويتر"، 

إسرائيل بطولة الجودو، غراند سالم، التي سيشارك فيها العبون من دول  "ألول مرة ستستضيف
وتابع "جميع الالعبين العرب سيرفعون أعالم بلدانهم،  عربية، ال تقيم معنا عالقات دبلوماسية".

وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات، دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة 
 ودو اإلسرائيلي".إسرائيل، وللج

 يذكر أن إسرائيل ستستضيف هذه البطولة للمرة األولى، العام المقبل.
 8/11/2018األيام، رام هللا، 

 
 الشرطة اإلسرائيلية تؤكد وجود فساد بصفقة الغواصات األلمانية .23

م لعدد من قالت الشرطة االسرائيلية يوم الخميس إنها تملك أدلة كافية لتوجيه االتها: )د ب أ(-تل أبيب 
 خلفية مزاعم بوجود فساد ورشوة في صفقة شراء إسرائيل غواصات وقطع بحرية من ألمانيا. المشتبه بهم على

وتصدرت تفاصيل القضية التي أطلق عليها اإلعالم اإلسرائيلي "مسألة الغواصات" عناوين الصحف 
اللمانية في إسرائيل قد بعدما ُكِشف النقاب عن أن ممثل مجموعة " تيسن كروب مارين سيستمز" ا

 تعاقد مع ديفيد شيمرون، محامي رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقريبه.
وقالت الشرطة اليوم إن لديها أدلة ضد شيمرون وعدد من المسؤولين االخرين، وبينهم نائب رئيس 

 مجلس األمن القومي بمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أفريئيل بار يوسف.
 8/11/2018أليام، رام هللا، ا

 
 استنادا لقانون القومية: دعوى أضرار بقضية أكيلي الورو .24

في سابقة قضائية في دعوى أضرار، واستنادا إلى "قانون القومية"، قرر قاضي المحكمة المركزية 
اإلسرائيلية في القدس أن "كل يهودي في أي مكان في العالم يدعي أنه تضرر بسبب يهوديته، 

 نه أن يقدم دعوى أضرار في المحكمة اإلسرائيلية، بدون أي عالقة بالمواطنة".بامكا
الفلسطينية بواقعة اختطاف السفينة اإليطالية  وتتصل هذه الدعوى التي رفعت ضد منظمة التحرير

 .1985"أكيلي الورو" عام 
ة للشعب وفي قراره، اعتمد القاضي موشي دروري على "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومي

اليهودي"، وخاصة البند الذي ينص على أن "الدولة تعكف على ضمان سالمة أبناء الشعب اليهودي 
 ومواطنيها الذين يقعون في ضائقة أو في األسر بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم".
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وأن يشار إلى أن الحدير عن المرة الثانية التي يستخدم فيها القاضي دروري "قانون القومية"، حير سبق 
 سبتمبر الماضي، يلزم حركة حماس بدفع تعويضات لجريح أصيب في عملية. أصدر قرارا، في أيلول/

 8/11/2018، 48عرب 
 

 قوانين إسرائيلية تستهدف األسرى في سجون االحتاللثالثة  .25
استهدف الحراك البرلماني في الكنيست، في األسبوعين األخيرين، في هذه  :برهوم جرايسي - الناصرة

 رحلة، األسرى في سجون االحتالل، إذ تم ادخال ثالثة قوانين قمعية ضدهم إلى مسار التشريع. الم
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم األربعاء الماضي، مشروع قانون يمنع تقصير فترة 
محكوميات األسرى في سجون االحتالل. وهو مشروع قانون مطابق لمشروع كخر، تم اقراره قبل 
أسبوعين. كما يضاف لهذين القانونين، مشروع قانون كخر أقره الكنيست في األسبوع الماضي، 
ويقضي بحرمان أسرى من زيارات عائالتهم، إذا كانوا من تنظيمات تحتجز أسرى وجثر إسرائيليين. 

 في حين تبحر حكومة االحتالل توصيات لتشديد ظروف اعتقال األسرى.
 9/11/2018الغد، عم ان،  

 
  القدس في مساكن تهدماالحتالل جرافات  .26

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي بتعزيزات عسكرية، امس : وكاالت إبراهيم،كامل  -القدس المحتلة 
الخميس، بناية سكنية مكونة من عدة طبقات، وأساسات منزل قيد االنشاء في بلدة الزعّيم شرق مدينة 

 ا زراعيا في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.القدس المحتلة، كما دمرت الجرافات طريق
وقال مجلس بلدي الزعيم في بيان له، ان قوات االحتالل فرضت خالل عملية الهدم التي جاءت 
 بزعم عدم وجود ترخيص، طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، ومنعت اقتراب المواطنين منها.

 9/11/2018الرأي، عم ان، 
 

 ق مع الفنان والممثل الفلسطيني محمد بكري"الشاباك" يحق   .27
، أن أولى جلسات التحقيق مع 1948علمت "األخبار" من مصادرها في داخل فلسطين المحتلة عام 

الجمعة لدى جهاز االستخبارات ]اليوم[ الفنان والممثل الفلسطيني، محمد بكري، ستبدأ يوم غٍد 
سُتدعي إليه بكري يأتي على خلفية مشاركته في الداخلي اإلسرائيلي )الشاباك(. والتحقيق الذي ا

 احتفالية "أيام فلسطينية" في بيروت، وظهوره على غالف صحيفة "األخبار".
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عاماس(، هو فلسطيني من قرية البعنة في الجليل األعلى شمال فلسطين المحتل، ويحمل  65بكري )
الهوية والجنسية اإلسرائيليتين.  1948ام كغيره من الفلسطينيين الذين تمّسكوا وبقوا في أرضهم المحتلة ع

وقد سافر إلى لبنان الذي تعتبره إسرائيل بلداس عدواس، من أجل المشاركة في "أيام فلسطينية"، والتواصل 
 مع أبناء شعبه في بيروت الذين تحاول إسرائيل سلخ األقلية الفلسطينية العربية األصالنية، عنهم.

 8/11/2018األخبار، بيروت،  
 

 ستشهاد شاب برصاص االحتالل شرق مخيم المغازيا .28
استشهد شاب مساء يوم الخميس، وأصيب كخرون برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق : غزة

ونقل مراسلنا عن مصدر طبي، استشهاد محمد عالء محمود أبو  مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
القطاع، عقب إصابته برصاصة في  عاماس( من حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب 20شربين )

رأسه أطلقها جنود االحتالل المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي 
وأكد أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى  شرق المغازي، فيما أصيب كخرون بجروح مختلفة.

 شهداء األقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
 8/11/2018، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 
 مستوطن يقتحمون األقصى بينهم عضو كنيست متطرفة 200أكثر من  .29

طالبا من معاهد تلمودية يهودية، يوم الخميس، المسجد  124مستوطنا، و 83اقتحم نحو : القدس
 األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

دت عضو الكنيست اإلسرائيلية المتطرفة شولي معلم، إحدى مجموعات االقتحام لألقصى وقا
المبارك، علما أن اقتحاما مماثال قاده يوم أمس الحاخام المتطرف، وعضو الكنيست يهودا غليك 

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في  للمسجد المبارك ونفذ جوالت مشبوهة في أرجائه.
 قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.المسجد 

، طواقم تابعة للجنة إعمار المسجد الخميس ذلك، أوقفت شرطة االحتالل الخاصة، صباح يوم إلى
 األقصى عن العمل بمنطقة باب الرحمة.

 8/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لضفةاالحتالل يستدعي محافظ القدس للتحقيق ويمنع دخوله ل .30
استدعت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس، محافظ القدس عدنان غير، إلى التحقيق في 

 معتقل المسكوبية في القدس.
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وفي موازاة ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل أمرا عسكريا يقضي بمنع غير من 
أن المحافظ يمارس التحريض ويشكل  الدخول أو التواجد في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بزعم

ساعة لالعتراض على  72وأمهلت سلطات االحتالل غير مدة  خطرا على أمن دولة االحتالل.
 األمر العسكري، بينما استدعته الستكمال التحقيق صباح يوم األحد المقبل.

 8/11/2018، 48عرب 
 

 "المحكمة العليا اإلسرائيلية توقف هدم بيت منفذ عملية "بركان .31
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية مساء يوم الخميس، أمرا احترازيا ضد هدم بيت عائلة أشرف 
نعالوة في ضاحية شويكة في طولكرم، والمشتبه بتنفيذ عملية إطالق النار في المنطقة الصناعية 

 االستيطانية "بركان"، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.
ا لدى نظرها في التماس ضد هدم البيت، وأمرت السلطات بالرد على وجاء قرار المحكمة العلي

االلتماس في غضون عشرة أيام. وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد سلمت عائلة نعالوة قرار 
 قائد المنطقة الوسطى للجيش اإلسرائيلي، ناداف قدان، بهدم المنزل.

رار سلطات االحتالل بهدم البيت يعتبر غير إلى أن ق اإللكترونيوأشار موقع "يديعوت أحرونوت" 
مألوف، بسبب عدم القبض على منفذ العملية ولم يجر تحقيقا ولم تحصل السلطات على اعتراف 
بارتكاب العملية. لكن التوقع هو أن المنزل سيهدم بعد بضعة أسابيع بادعاء أن بحوزة الشاباك 

 عملية إطالق النار.والجيش اإلسرائيلي إثباتات وأدلة حيال هوية منفذ 
 وأصدر جيش االحتالل أمر هدم قبو المنزل والطابق األول منه، بعد استئناف قدمته عائلة نعالوة.

 8/11/2018، 48عرب 
 

 عاما   27معلمو فلسطين يعودون للكويت بعد  .32
يصل المعلم محمد السباخي الكويت قادما من غزة محمال باآلمال : محمود الكفراوي - الكويت
 عاما منذ الغزو العراقي للكويت. 27حات في أول بعثة لمعلمين فلسطينيين بعد انقطاع دام نحو والطمو 

السباخي يشعر بأن عليه وزمالئه عبئا كبيرا إلثبات جدارتهم بهذا االختيار وهذه المسؤولية ال سيما 
 في ظل ما وجدوه من حفاوة وترحيب بالغين منذ وصولهم.

مر السهل، إذ واجه دخول الوفد الكويتي لغزة بغية إتمام االختبارات مع لم يكن مجيء هذه الدفعة باأل
المتقدمين منتصف أغسطس/كب الماضي بعض العراقيل التي وضعها االحتالل، مما استدعى تدخل 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب تأكيد السباخي.
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سياستها الجديدة باستقدام معلمين وللسنة الثانية على التوالي، تواصل وزارة التربية الكويتية 
فلسطينيين، إذ استقبلت الكويت األسبوع الماضي سبعين معلما من محافظات قطاع غزة، وهي 

 معلما ومعلمة كخرين من محافظات الضفة الغربية. 37الخطوة التي سبقها قبل أسبوعين وصول 
لكنه طّبق فعليا في العام وقد بدأ الحدير عن عودة المعلمين الفلسطينيين قبل ثالر سنوات، 

معلما ومعلمة من أبناء الضفة الغربية، كما يؤكد السفير  43الدراسي الماضي عبر التعاقد مع 
 الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب للجزيرة نت.

من المعلمين، إال أن األمر  180وبحسب طهبوب طلبت الكويت خالل العام الماضي التعاقد مع 
 معلما فقط العتذار كثير من المعلمين وقتها لظروف مختلفة. 43ى اقتصر في النهاية عل

الخطوة الكويتية وضعت حدا لتوقف استقدام المعلمين الفلسطينيين في أعقاب الغزو العراقي، وهي 
المدة التي يقول طهبوب إنه ال يحب أن يتذكرها، واصفا إياها بأنها فترة سوداء باتت من الماضي 

عتبرا في الوقت نفسه أن القرار الكويتي كان ردة فعل طبيعية إزاء الموقف بالنسبة للجانبين، م
 الفلسطيني الرسمي في ذلك الحين.

 8/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مليون دوالر ليترك منزله قبالة المسجد اإلبراهيمي! 100عبد الرؤوف المحتسب..  .33
أمام التاجر عبد الرؤوف المحتسب من مدينة تتواصل اإلغراءات اإلسرائيلية : طالل النبيه -الخليل 

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ مقابل محل تجاري يقع وسط منطقة السهلة في البلدة القديمة 
 قبالة المسجد اإلبراهيمي.

ويقاوم المحتسب انتهاكات االحتالل ومستوطنيه، القمعية، وا غراءاتهم "الناعمة" بدفع مبلغ مائة مليون 
 أمريكي مقابل محله التجاري المطل على الحرم اإلبراهيمي.دوالر 

ويتمسك المحتسب بمحله التجاري الذي ورثه عن األجداد واآلباء وسط البلدة القديمة؛ كمورور 
 تاريخي وحق فلسطيني في األرض والمدينة والمسجد اإلبراهيمي.

بيبتنا، وهي منا واحنا منها، وولدنا ويقول المحتسب أمام تلك اإلغراءات: "هذا وطنا وأرضنا وبالدنا ح
 فيها ما بنبيع وال بنشترى.. لن أرضى أن أختم حياتي بالتنازل والتفريط".

مليون  40ماليين دوالر مروراس بق  6ويرفض التاجر المسن اإلغراءات اإلسرائيلية التي بدأت من 
 اهيمي كحارسا ومصليا.مليون دوالر، مؤكدا صموده قرب الحرم اإلبر  100دوالر، حتى وصلت إلى 
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وال يخفي المحتسب خشيته من اغتياله بالنار من قبل المستوطنين، الذين يحاولون السيطرة على 
محله )أحد المرافق المالصقة لمنزل العائلة(، بالسبل والوسائل، مشددا على وقوفه في مواجهة 

 مخططات االحتالل ومستوطنيه.
حفيدا، يحثهم على الصالة في الحرم اإلبراهيمي،  17ا وعام 28أبناء أصغرهم  4وللحاج المحتسب 

ويقول: "المستوطنون  وعدم التفريط في ممتلكاتهم األثرية، ويوصيهم بحفظ أمانة األجداد واآلباء.
والجنود وجدوا لألذى فقط، ال يمر يوم أو أسبوع إال ويعتدون على المارين في الشارع وأصحاب 

 تفاء في أي وقت"، مستذكراس عدداس من االعتداءات عليه وابنه وعماله.المحال التجارية المهددة باالخ
 8/11/2018، فلسطين أون الين

 
 كاميرا ذكية تتعقب تحركات الفلسطينيين 500"عين القدس"..  .34

بالتعاون مع الشرطة وجهات -بدأت بلدية االحتالل اإلسرائيلي : أسيل جندي -القدس المحتلة 
كاميرا مراقبة ذكية  500شروع "عين القدس" الذي يتضمن تركيب تنفيذ م -االختصاص األخرى

 جديدة في أنحاء مختلفة بالمدينة المقدسة المحتلة.
وتضاف الكاميرات الجديدة لمنظومة مراقبة سعى االحتالل لتمكينها وتكثيفها مع انطالق هبة القدس في 

هدف لتحويل القدس إلى "مدينة بال ، ويدعي القائمون على المشروع أنه ي2015 أكتوبر /تشرين األول
 عنف".

 -التي تنصبها بلدية االحتالل في البلدة القديمة وحولها-وُيجمع المقدسيون على أن كاميرات المراقبة 
غير كفيلة بتوفير األمن للمستوطنين وقوات االحتالل، وأنها تهدف لرصد تحركات الفلسطينيين 

 بطريقة تنتهك الخصوصية بشكل كبير.
ون أن الشرطة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، فهي تدعي أن الكاميرات معطلة في حاالت ويؤكد

اعتداءات اليهود على العرب، بينما تجتهد بتجميع مشاهد كاملة تنشرها بمقطع فيديو بعد كل عملية 
 ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين.

 8/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 48باعتماد الجواز اإلسرائيلي لحجاج  : ال قرار سعوديا  48سلمي رئيس لجنة الحج والعمرة لم .35
، سليم 48أكد رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي : محمد محسن وتد ،48عرب 

"، أنه ال يوجد قرار نهائي من قبل السلطات السعودية باعتماد الجواز 48شالعطة، لق"عرب 
 الحج والعمرة في العام المقبل.اإلسرائيلي للعرب في الداخل لتأدية 
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وأضاف أن "اللجان في البلدات العربية تواصل التسجيل كالمعتاد لرحالت العمرة لفترة الشتاء، التي 
وفند شالعطة ما تناقلته بعض  من المفروض أن تنطلق في منتصف كانون األول/ ديسمبر المقبل".

الرياض "السماح لحملة الجواز اإلسرائيلي  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حيال قرار نهائي صادر عن
، ممن فرض عليهم 48بدخول أراضيها في العام المقبل"، باإلشارة للحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 

 بوصاية من األردن. 1978الجواز اإلسرائيلي، الذين يسافرون للسعودية منذ عام 
أن "الرياض لم تتخذ قرارا نهائيا  كما شددت مصادر عربية ومصادر مطلعة في لجنة الحج والعمرة

بهذا الملف، علما أن وفدا أردنيا رفيع المستوى سيزور السعودية خالل األيام المقبلة، إلجراء 
وأوضحت المصادر  مباحثات ومناقشات مع الجانب السعودي، لإلبقاء على الوضع كما هو عليه".

له بهذه المحاوالت"، فيما لم تستبعد ذاتها أن "ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، ال علم 
 المصادر أن يتدخل الملك األردني، عبد هللا الثاني، لدى الملك السعودي للبت في القضية.

ووفقا لما أكده وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية، د. عبد الناصر أبو البصل، 
ل االتصاالت الهاتفية، فانه "لغاية اآلن ال للمسؤولين في لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة خال

يوجد قرار رسمي من السلطات السعودية بشأن قضية الجواز األردني المؤقت. كما لم يتم طرح 
قضية الجواز اإلسرائيلي من قبل السعودية مع الجانب األردني الذي من خالل مراجعته لالستفسار 

، فان الجواب 48لوفد لجنة التنسيق من فلسطينيي عن أسباب عدم الموافقة على استصدار تأشيرات 
كان من قنصلية الرياض في عمان أن هناك تعليمات من جهات عليا لعدم منح تأشيرات لدخول 

وأكد رئيس لجنة التنسيق، أنه "لغاية اآلن لم  السعودية لمن ال يحمل رقما وطنيا أو جوازا مؤقتا".
شكالية يغادر الوفد األردني، عمان، إلى الرياض  لمناقشة ملف الحجاج والمعتمرين من الداخل وا 

 الجواز األردني المؤقت، ومن المفترض أن الوفد سيسافر للرياض خالل األيام القريبة".
 8/11/2018، 48عرب 

 
 نعالوة بغرامة مالية شقيقة أشرفاالحتالل يفرج عن  .36

العسكرية، قررت اليوم الخميس،  قال محامي مؤسسة الضمير سامر سمعان، إن محكمة الجلمة: رام هللا
نار  إطالقإطالق سراح الدكتورة فيروز شقيقة أشرف نعالوة، الذي تتهمه سلطات االحتالل بتنفيذ عملية 

 .شيكل 4,500يوما في التحقيق، بغرامة مالية قيمتها  28في مستوطنة "بركان"، بعد قضائها 
، بعد مداهمة منزلها فجرا في مدينة 11/10/2018وكانت قوات االحتالل أعادت اعتقال فيروز في 

وقال محامي الضمير إن التحقيق كان قاسيا مع فيروز،  نابلس، وتم نقلها لمركز تحقيق الجلمة.
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ساعة  20 إلىأيام، وتم التحقيق معها لساعات طويلة وصلت  9وتعرضت للمنع من زيارة المحامي لق
 متواصلة، وتعرضت لسوء معاملة وتهديد وضغط نفسي.

 8/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

صابات بإنفلونزا الخنازير في غزة وسط نقص باألدوية .37  وفيات وا 
د ب أ: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس، عن تسجيل حاالت إنفلونزا ناجمة  - غزة

إنه "تم تسجيل  بيان،في  الوزارة،لت وقا عن أنواع مختلفة من الفيروسات أدت لعدد من حاالت الوفاة.
عدد من حاالت اإلنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة لإلنفلونزا الموسمية بين 

 المواطنين في غزة والتي أدت إلصابة بعض الحاالت بأمراض شديدة وحدور بعض حاالت الوفاة".
معه اإلجراءات السليمة"، مشيرة إلى أن ذلك "يندرج  وذكرت الوزارة أنها "ترصد األمر وتتابعه وتتخذ

 ضمن معدالت االنتشار الموسمي المعتادة للمرض".
من جهته، قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة سالمة معروف، إنه "بناء على معلومات 

 إلنفلونزاامؤكدة ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حاالت إصابة بفيروس 
H1N1 ."أو ما يعرف بانفلونزا الخنازير في منطقتين بالقطاع 

، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج 12وذكر معروف أن عدد الحاالت الُمصابة ال يتعدى 
 عن أمراض مزمنة خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة.

وكشف معروف عن "خلو مخازن وزارة الصحة في غزة من األدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من 
 أعراض الفيروس وتحديدا دواء )تاميفلو("، مشيرا إلى مساعي كبيرة لتوفيره بالتواصل مع جهات عديدة. 

 8/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 يس االحتالليقدمان أوراق اعتمادهما لرئ مصر واألردنسفيرا  .38

قّدم السفيران األردني والمصري، يوم الخميس، أوراق اعتمادهما لرئيس : األناضول –القدس المحتلة 
 دولة االحتالل رؤوبين ريفلين، في مراسم رسمية ُنظمت في مقر الرئاسة في مدينة القدس المحتلة.

سفيرا  اإلسرائيلياده للرئيس وقالت رئاسة االحتالل في تصريح مكتوب، إن خالد عزمي قدم أوراق اعتم
 وأضافت إن غسان المجالي، قدم أوراق اعتماده سفيرا لألردن في )إسرائيل(. مصر في )إسرائيل(.

وجرت مراسم قبول أوراق االعتماد، بشكل منفصل لكال السفيرين، والتي تضمنت عزف األناشيد 
 الوطنية لدولة االحتالل ومصر واألردن.
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، في حين بدأت العالقات الدبلوماسية بين 1979معاهدة سالم في العام  ووّقعت )إسرائيل( ومصر
 .1994األردن و)اسرائيل( في العام 

 8/11/2018، فلسطين أون الين
 

 تأكيدات لرسائل التهديد اإلسرائيلية إلى لبنان .39
اء توسعت دائرة المراجع السياسية واألمنية التي تتحدر عن أن لبنان تلقى رسائل تحذير عبر سفر 

وديبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين فحواها أن إسرائيل قد تقدم على عمل عسكري في حال لم تتم إزالة 
حزب »ما قال المسؤولون فيها إنها مصانع مزودة تقنيات إيرانية، لتطوير الصواريخ التي في حوزة 

 هللا" كي تصبح أكثر دقة داخل األراضي اللبنانية.
سمية لق"الحياة" أمس إن كخر الرسائل التي نقلت إلى المسؤولين اللبنانيين وقالت مصادر لبنانية شبه ر 

الماضيين  والثالثاءما قاله مستشار الرئيس الفرنسي أوريليان لو شوفالييه الذي زار بيروت اإلثنين 
بعدما كان أجرى محادثات في إسرائيل، من أن الدولة العبرية تدعو السلطات اللبنانية إلى خطوات 

ال اضطرت إلى عمل عسكري إذا لم تنفع الجهود السياسية عملي ة إلقفال تلك المصانع، وا 
 والديبلوماسية في هذا الشأن.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية جبران باسيل سمع هذه الرسالة ونقلها إلى الرئيس ميشال عون، 
ؤولين فحواها. وأوضحت فضالس عن أن الجانب األمريكي وديبلوماسيين أوروبيين أبلغوا بعض المس

مصادر ديبلوماسية غربية أن المصانع هي بمثابة مشاغل تحوي معدات تكنولوجية تساعد على 
 تطوير الصواريخ وال تحتاج مساحات لألمكنة التي يمكن تركيبها فيها.

 9/11/2018، الحياة، لندن
 

 "يديعوت أحرونوت": دعوة وزير االقتصاد اإلسرائيلي لزيارة البحرين .40
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، في تقرير تحت : نضال محمد وتد -قدس المحتلة ال

عنوان "عيد الزيارات"، أّن وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي إيلي كوهين، تلّقى دعوة رسمية لزيارة 
 نحاء العالم.البحرين، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في المنامة، بمشاركة مسؤولين من مختلف أ

ويأتي الكشف عن تلقي الوزير اإلسرائيلي هذه الدعوة، بعد أن ذكرت عدة وسائل إعالم إسرائيلية، 
خالل األسبوع الماضي، إثر زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، أّن 

 لين إسرائيليين.البحرين هي الدولة القادمة في الخليج التي ستستقبل نتنياهو ومسؤو 
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وتأتي هذه الدعوة بعد أن قام نتنياهو قبل أسبوعين، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، تبعتها زيارة 
وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ميري ريغيف إلى اإلمارات العربية المتحدة، برفقة وفد إسرائيلي، 

ة، ُعزف خاللها النشيد الوطني لدولة شارك في مسابقة دولية لرياضة الجودو وفاز بميدالية ذهبي
 االحتالل اإلسرائيلي في أبو ظبي.

 9/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ويدعو إلطالق سجناء الرأي "إسرائيل""علماء المسلمين" يرفض التطبيع مع  .41
دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إلى رفض التطبيع مع : صهيب قاللوة -إسطنبول 

 رائيل رفضا قاطعا.إس
جاء ذلك في البيان الختامي، لجلسة الجمعية العامة في دورتها الخامسة، باسطنبول، والتي شارك 

دولة، وهي أضخم مشاركة في تاريخ  80عالم من ما يزيد عن  1500أيام أكثر من  6بها على مدار 
صة العلماء في مصر كما دعا االتحاد، إلى إطالق سراح سجناء الرأي والنصح وبخا االتحاد.

وطالب االتحاد باجراء مصالحة شاملة داخل األمة اإلسالمية، التي تعاني من  والسعودية واإلمارات.
قرة داغي، األمين العام لالتحاد، على  وشدد البيان، الذي تاله عليّ  فرقة شديدة بين جميع مكوناتها.

ن المسلمين، وتجريم االعتداء على األنفس "وجوب الحفاظ على تعظيم حرمة الدماء والقتل والتقاتل بي
وأكد ضرورة التمسك بالوحدة والتعايش السلمي والتواصل الحضاري، مع  واألموال واألعراض".

 التحذير من خطورة التمزق والفرقة.
 8/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بنتنياهو؟ فورين بوليسي: ما دافع قابوس الحقيقي لالجتماع علنا   .42

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقاال لكبير الباحثين في شؤون الشرق األوسط : باسل درويش -لندن 
وشمال أفريقيا في مجلس العالقات الخارجية، ستيفين كوك، يقول فيه إن دق الطبول حول مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي توقف قليال لبر فيديو من وكالة األنباء العمانية، الذي أظهر 

 الوزراء اإلسرائيلي يستقبله السلطان قابوس بن سعيد، ويجتمع به في قصره في مسقط.رئيس 
"، إلى أنه "كانت هناك اتصاالت بين إسرائيل ودول 21ويشير كوك في مقاله، الذي ترجمته "عربي 

الخليج لفترة من الزمن، وكان العمانيون بالذات )مرحبين(، وقام رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها 
، عندما كان السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين احتماال 1994حاق رابين، بزيارة مسقط عام إس

واردا، ومع ذلك طلب العمانيون أن تبقى هذه الزيارة سرية حتى نهايتها، واستقبل شمعون بيريز، 
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البلدان ، وقامت 1995الذي خلف رابين في رئاسة الوزراء، وزير الخارجية العماني في القدس عام 
 ".2000، لكنها أغلقت بعد انطالق االنتفاضة الثانية عام 1996بفتح مكاتب تجارية عام 

ويستدرك الكاتب بأن "زيارة نتنياهو كانت مختلفة، بالطبع؛ ألنه ليس هناك عملية سالم، وألمح 
إسرائيل  السلطان إلى استعداده لتطبيع العالقات مع إسرائيل، وبهذا يذهب أبعد من االتصاالت بين

والدول العربية األخرى، التي تزايدت في السنوات األخيرة بسبب التقاء المصالح بخصوص إيران 
والتطرف اإلسالمي، وجلس مسؤولون سعوديون متقاعدون على المنصة ذاتها مع نظراء إسرائيليين 

ة المتجددة لهم، فيما تستضيف أبو ظبي ما يمكن اعتباره محطة دبلوماسية تحت غطاء وكالة الطاق
الدولية، باإلضافة إلى أن هناك همسات مستمرة حول اجتماعات بين قيادات المخابرات اإلسرائيلية 
والمصرية واألردنية والخليجية، ومع ذلك لم يذهب أحد في الخليج إلى الحد الذي ذهب إليه قابوس 

 باالجتماع علنا مع نتنياهو".
إلى هذا الحد وحده؟ إن ما فعله كان بمثابة شراء  ويتساءل كوك: "فما الذي دفع قابوس للذهاب

بوليصة تأمين، لقد أدى قابوس عادة دور حالل المشكالت اإلقليمية الصامت، وناقل الرسائل بين 
األطراف التي ال تستطيع أو ال تفضل الحدير المباشر مع بعضها، ومن المعروف اآلن أن التمهيد 

يران كان قد تم من خالل قناة عمانية، باإلضافة إلى أنه بين أمري 2015لالتفاقية النووية عام  كا وا 
كانت هناك توقعات بأن تسعى إدارة ترامب الستخدام العالقات الجيدة لمسقط في طهران للمساعدة 
في إنهاء الصراع المدمر في اليمن، وانتشرت التوقعات بين الصحافيين والمحللين والمغردين بأن 

إسرائيل كانا يناقشان إما قضية الفلسطينيين أو إيران، وقد يكون سلطان عمان ورئيس وزراء 
 الموضوعان، لكن ليس هذا هو الهدف من الزيارة، بالنسبة للعمانيين على األقل".

عاما، الذي سيطر على السلطة في انقالب  77مان، البالغ من العمر ويقول الكاتب إن "سلطان عُ 
يدة، ويقال إنه يعاني من السرطان، وكان شكله ضعيفا ، ليس بصحة ج1970دعمته بريطانيا عام 

يجلس بجانب نتنياهو، ويعلم الجميع أنه في نهاية حكمه، ومع عدم وجود ورير، فليس من الواضح 
من الذي سيخلفه، وسيحتاج زعيم عمان الجديد، كائنا من كان، إلى الدعم السياسي والدبلوماسي 

رار البلد في وقت خطير، وفي الظروف العادية يكون هذا األمريكي عندما يموت قابوس لدعم استق
الدعم حاضرا، لكن مع الصراعات والقوى الداخلية والخارجية منها، التي تجتاح الخليج، فانه ليست 

 هناك أي ضمانات".
ويقول الكاتب: "يبدو أن هناك ضغطا متزايدا في مسقط للوقوف مع جانب، خاصة ألن العمانيين لم 

السعودية واإلمارات في اليمن، باإلضافة إلى عالقاتهم مع إيران، حير شكك بعض ينضموا إلى 
المحللين إن كانت عمان مساعدة لطهران في تصرفاتها السيئة، أم أنها مجرد مشاركة حيادية في 
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الحوارات، وكانت هناك اتهامات بأن زعيم عمان غض الطرف عن عمليات تهريب أسلحة يقوم بها 
 وثيين في اليمن عبر األراضي العمانية". اإليرانيون للح

ويرى كوك أنه "إذا كان هذا صحيحا، فان العمانيين في ورطة، وكون إدارة ترامب مؤلفة من 
متشددين تجاه إيران، بمن فيهم مستشار األمن القومي ووزيرا الخارجية والدفاع والرئيس نفسه، فقد 

من قبل، وكان الرؤساء السابقون قد قرروا أنه تكون مسقط عرضة لمعاملة حازمة من واشنطن أكثر 
يمكن غض الطرف عن تجاوزات عمان ألهمية )القناة العمانية( لصناع القرار، وليس واضحا إن 

 كان ترامب يفكر باألسلوب ذاته".
ويتساءل كوك: "فأي طريقة أفضل لتخفيف هذا الضغط المتزايد من استضافة رئيس الوزراء 

بوجود كاميرات التلفزيون؟ وواضح أن قابوس أدرك أشياء حول أمريكا اإلسرائيلي لحفل شاي 
سرائيل كان قد أدركها  صبري عبدهللا، لكن الشخص يأمل بأن تكون بطريقة أكثر رقيا،  إسماعيلوا 

سرائيل  ويثمن مؤيدو إسرائيل في أمريكا مبادرة مسقط مع القدس، خاصة لألهمية التي يوليها هؤالء وا 
السالم(، التي اعتبروها إنجازا دبلوماسيا في وقت تتضاءل فيها فرص السالم مع لق)توسيع دائرة 

الفلسطينيين، ويمكن قول الشيء ذاته عن الكونغرس، الذي عمل مع إدارات متعاقبة إلنهاء عزلة 
 إسرائيل في أنحاء العالم". 

برد الجميل في واشنطن ويشير الكاتب إلى أن "العمانيين يتوقعون أن يقوم اإلسرائيليون وأصدقاؤهم 
إن أصبحت األمور صعبة لمسقط، فمن أكثر األصوات أثرا نيابة عن المصريين في واشنطن السفير 
اإلسرائيلي، كما يقوم اإلسرائيليين بهدوء بتقديم النصح لإلدارة بالتعامل بروية مع مستقبل ولي العهد 

 تعامل مع تداعيات وفاة خاشقجي".السعودي محمد بن سلمان، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب ال
ويختم كوك مقاله بالقول إن "جود عالقات مع اإلسرائيليين ال يعني بالضرورة أنهم سيساعدونك في 

فكان رئيس المخابرات المصري السابق عمر سليمان قد اشتكى بمرارة من الحملة -واشنطن 
ن العالقة تساعد، وفي ظل غياب لك -اإلسرائيلية العلنية في واشنطن بشأن أنفاق التهريب لغزة

اإلمكانيات الموجودة لدى جيرانه في إنفاق أموال طائلة )ودون نتائج( على مستشارين ومتخصصين 
 في حمالت الضغط، فقد اكتسب قابوس لنفسه ما يكفي من عالقة طيبة تغينه )عن إنفاق األموال(".

 8/11/2018، "21موقع "عربي 
 

 إجراءات جلب المتهمين باغتيال الزواري بصفاقس"العدل" التونسية: تقدم في  .43
أفادت وزارة العدل بأن األبحار في قضية اغتيال محمد الزواري أثبتت توّرط : وكاالت –صفاقس 

كل من "ألفير ساراك" و"كامدزيك ألن" من ذوي الجنسية البوسنية، وبأنه تبعسا لذلك، توّلى قاضي 
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بترويج بطاقة  اإلنتربولل من المتهمين، وقام مكتب التحقيق إصدار بطاقة جلب دولية في حق ك
 التفتيش الدولية في شأنهما.

ويأتي توضيح وزارة العدل في إطار رّدها على سؤال كتابي توّجه به النائب ياسين العياري إلى وزير 
العدل بخصوص "مدى تقدم أطوار جلب المتهم في قضية اغتيال محمد الوزاري" المقبوض عليه 

 .2018مايو  31بتاريخ 
، إذ اعترضت شاحنة صغيرة طريقه أثناء قيامه بتشغيل 2016ديسمبر  15واغتيل الزواري في 

رصاصة، ثماٍن منها استقرت في جسده، وثالر منها  20سيارته، وبدأ شخصان كخران باطالق 
 كانت قاتلة في الصدر والرأس.

 8/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أكيدات بشأن توقف طائرة إسرائيلية في باكستان: ت"ميدل إيست آي" .44
بعد أكثر من أسبوع من إنكار الحكومة الباكستانية توقف طائرة إسرائيلية في : أحمد حسن -لندن 

ونقلت الصحيفة  " البريطانية وقوع الحادثة.Middle East Eyeإسالم كباد، أكد شهود عيان لصحيفة "
كانت في  BizJetبب حساسية الموضوع، قوله إن رحلة عن طيار، طلب عدم الكشف عن هويته بس

 تشرين أول/ أكتوبر، قبل أن تهبط في قاعدة نور خان الجوي. 24الهواء بجانبه في 
وأكد ثالثة من الموظفين في القاعدة الجوية على كالم الطيار. وقال أحدهم إنه رأى سيارة تقل وفدا 

 نزل من درج الطائرة عاد بعدها بعدة ساعات.
تتساءل الصحيفة: "ما الذي تفعله الطائرة في باكستان التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ و 

 ومن كان على متنها؟".
 9/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 الدولتين سبيل إنهاء الصراع بالشرق األوسط موغريني: حل   .45

األوروبقي فيقديريكا مقوغريني إن األناضول: قالت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة األمنيقة لالتحقاد 
 الدولتين. السبيل الوحيد إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يكمن في إيجاد أساس مبني على حلّ 

، حقول لققاء جمقع مقوغريني 8/11/2018 جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضقية األوروبيقة، يقوم الخمقيس
وأكققد البيققان أن الجققانبين تنققاوال خققالل اللقققاء  ل.مققع وزيققر الخارجيققة الفلسققطيني ريققاض المققالكي، فققي بروكسقق

 القضية الفلسطينية والتطورات فيما يخص إيجاد حل مبني على "حّل الدولتين"، والوضع في قطاع غزة.
 8/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 بوغدانوف يؤكد دعم روسيا لمؤتمر دولي للسالم .46
س الروسي إلى الشرق األوسقط وأفريقيقا، نائقب وزيقر أكد المبعور الخاص للرئي: كفاح زبون - رام هللا

الخارجيقققة، ميخائيقققل بوغقققدانوف، أن بقققالده تقققدعم مبقققادرة القققرئيس الفلسقققطيني محمقققود عبقققاس للسقققالم، 
ووصف بوغدانوف، كما نقلت الوكالقة الرسقمية الفلسقطينية، مواققف  القائمة على مؤتمر دولي للسالم.
قائه أمس مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير السفير لخالل  ،عباس بالحكيمة. وقال بوغدانوف

 إنها تدعم االستقرار في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية. ،أنور عبد الهادي
 9/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 بلجيكا تعتزم رفع مستوى تمثيل بعثة منظمة التحرير لديها .47

يديير ريندرز، مساء أول أمس األربعاء، عن رفع وضقع البعثقة لندن: أعلن وزير الخارجية البلجيكي د
وأعلقققن القققوزير البلجيكقققي عقققن رفقققع منزلقققة البعثقققة الفلسقققطينية فقققي بقققالده فقققي  الفلسقققطينية فقققي بروكسقققل.

تغريدة، عقب اجتماع مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ولكنه لم يحدد المستوى القذي سقترفع إليقه 
ريندرز إنقه مقع انضقمام بلجيكقا إلقى مجلقس األمقن، نقاقش بعمقق مقع المقالكي وقال  البعثة الفلسطينية.

 طرق إعادة إطالق عملية سالم حول حل الدولتين وكذلك دور االتحاد األوروبي واألمم المتحدة.
 9/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 لة متضررةعائ 1,612توقف بدل إيجار و ونروا" تقر  تقليصات جديدة على خدماتها في غزة األ " .48

ــرأي الفلســطينية لإلعــالمنشققرت  ــة ال ونققروا األمققدير عمليققات وكالققة ، أن غققزة، مققن 8/11/2018 ،وكال
ماتيققاس شققمالي قققال إن الوكالققة اتخققذت إجققراءات صققعبة و"مؤلمققة"، نتيجققة األزمققة الماليققة التققي تعققاني 

ل لقائققه عققدداس مققن خققال ،وأوضققح شققمالي مليققون دوالر. 64ا تققزال تعققاني عجققزاس ماليققاس بقيمققة مققمنهققا، و 
أن هذه اإلجراءات تضمنت وقف دفع بقدل اإليجقار  ،8/11/2018 الصحفيين بمدينة غزة يوم الخميس

، باإلضقافة إلقى 2014عائلقة ُهقدمت منازلهقا خقالل العقدوان اإلسقرائيلي علقى قطقاع غقزة عقام  1,612لق 
 بعض التقليصات في الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين.

إعققادة  كالف عائلققة ُهققدمت منازلهققا، لكنققه تققمّ  5ونققروا" كانققت تققدفع بققدل إيجققار لنحققو األإلققى أن "وأشققار 
مليون دوالر  400-300بنائها، ما أدى لتقليص عدد العائالت المتضررة، مضيفاس "نحن نحتاج ما بين 

 المقبل". 2019لتقديم خدماتنا خالل العام 
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نققروا" علققى الصققعيد السياسققي والتمويققل أيضققاس، خاصققة و األوبققين أن العققام الجققاري كققان صققعباس علققى "
 مققن رغمبققالوأضققاف أنققه  بعققدما أعلنققت الواليققات المتحققدة األمريكيققة قطققع دعمهققا ومسققاعداتها للوكالققة.

ا تقققزال تققققدم خقققدماتها لالجئقققين الفلسقققطينيين، مققق ونقققروا"األاألزمقققة الماليقققة ووجقققود عجقققز مقققالي، إال أن "
ا تققزال أبوابهققا مفتوحققة مققمدرسققة  75وأشققار إلققى أن هنققاك  غققزة.ألققف الجققئ فققي قطققاع  300وخاصققة لققق 

أمقام الطققالب، باإلضققافة إلققى اسققتمرار توزيققع المسققاعدات الغذائيققة علققى الالجئققين فققي القطققاع، وتقققديم 
 116ونققروا" أيضققاس فصققل األوبققين أنققه مققن ضققمن اإلجققراءات التققي اتخققذتها " خققدمات الصققحة النفسققية.

 ونروا" تبذل جهداس من أجل هؤالء الموظفين.األدارة "وأكد أن إ موظفاس بالوكالة.
وفيما يتعلق بالعام القادم، ققال شقمالي إن عقدداس مقن القدول األعضقاء فقي منظمقة األمقم المتحقدة ققدموا 
تعهققدات بققدعم الوكالققة مثققل السققويد، اليابققان، روسققيا واالتحققاد األوروبققي، ونأمققل أن يققتم دعمنققا حتققى 

األزمة المالية التي نمر بهقا، إال أننقا " من رغمبالوتابع أنه  ماتها لالجئين.تستمر الوكالة في تقديم خد
 لن نوقف أعمالنا خالل العام المقبل، ولدينا من األموال ما يساعدنا على االستمرار في عملنا". 

العقودة  مقع حققّ  "األونقرواماتيقاس شقمالي ققال إن ، أن غقزة، مقن 9/11/2018 ،الحياة، لنـدنوأضقافت 
ويض". وشققدد علققى أنققه "يجققب أن يجلققس الفلسققطينيون كطققرف متسققاو مققع اإلسققرائيليين مققن أجققل والتعقق

يجاد حل عادل لحقّ   العودة". مناقشة هذه القضية وا 
وأعققرب شقققمالي عققن أملقققه بققأن" تقققؤدي التسققهيالت واإلجقققراءات الجديققدة فقققي غققزة، مثقققل زيققادة سقققاعات 

 عطاء مساحة كبيرة لالجئين في قطاع غزة". الكهرباء، ليس فقط إلى منع اندالع حرب جديدة، بل إ 
 

 العالقات االقتصادية اإلسرائيلية الصينية تقلق واشنطن .49
والصقين إلقى أزمقة فقي العالققات  "إسرائيل"توقعت تحليالت إسرائيلية أن تؤدي العالقات االقتصادية بين 

التجاريقة القائمقة بقين  مع الواليات المتحدة، وأن هذه المسألة باتقت مسقألة وققت، خاصقة فقي ظقل الحقرب
 الواليات المتحدة والصين، بما يجعل التطورات في شرقي كسيا على رأس سلم أولويات واشنطن.

وكانققت قققد نشققرت صققحيفة "هققآرتس"، قبققل شققهرين، تحققذيرات جنققراالت متقاعققدين أمققريكيين فققي مققؤتمر 
لقققرار اإلسققرائيلي بتوكيققل مققع نظققرائهم اإلسققرائيليين، حيققر أثيققرت تسققاؤالت فققي الواليققات المتحققدة مققن ا

وكقققان أحقققد  شقققركات صقققينية ببنقققاء مشقققاريع بنقققى تحتيقققة ضقققخمة فقققي القققبالد، وبضقققمنها مينقققاء حيفقققا.
المشاركين في المؤتمر قد طرح إمكانيقة أن يققاطع األسقطول السقادس األمريكقي قاعقدة سقالح البحريقة 

 في حيفا، وذلك بسبب تدخل الصين في بناء الميناء المدني هناك.
الصققحيفة أنققه يتضققح، اليققوم، بنققاء علققى محادثققات مققع وزراء ومسققؤولين إسققرائيليين كبققار زاروا  وكتبققت

واشنطن فقي الشقهور األخيقرة أنهقم فوجئقوا مقن شقدة غضقب نظقرائهم األمقريكيين فقي إدارة ترامقب حقول 
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 خقققالل ونققققل عقققن أحقققد المسقققؤولين اإلسقققرائيليين قولقققه إن "األمقققريكيين استشقققاطوا غضقققباس  هقققذه المسقققألة.
 "إسققرائيل"اللققاء". كمققا طلققب األمريكيققون ضققمانات إسققرائيلية لعققدم اسققتغالل الصققين هققذه المشققاريع فققي 

 وقدراتها االستخبارية. االستراتيجيةمن أجل تحسين مكانتها 
ن األخيقرة ال "إسقرائيل"ونقل عنهم ققولهم أيضقا إن األمقريكيين لقم يقتنعقوا مقن األجوبقة التقي ققدمتها  ، وا 

نه ال بد من إعادة النظر في المشاريع التي وقعت عليها مع الصين.تستطيع تقديم ض  مانات بذلك، وا 
وكتبققققت الصققققحيفة أنققققه فققققي إحققققدى المحادثققققات، قققققال مسققققؤولون أمريكيققققون لنظققققرائهم اإلسققققرائيليين إن 
"الواليققات المتحققدة ال تسققتطيع أن تكققون صققديقة لدولققة تقققوم الصققين ببنققاء موانئهققا". ورغققم أن "الحققدير 

 دولة أخرى، إال أن إسرائيل استوعبت اإلشارة". كان عن
نمقا "رؤيقة   اسقتراتيجيةوبحسب "هآرتس"، فان التحليالت اإلسقرائيلية لقم تنسقب "نوايقا خبيثقة" للصقين، وا 

 على مراكمة أرباح اقتصادية". بعيدة المدى، ترتكز أساساس 
 9/11/2018 ،48عرب 

 
 "القدس الشرقية"ية عاصمتها غالبية يهود الواليات المتحدة تؤيد دولة فلسطين .50

 %78تل أبيب: دلت نتائج استطالع للرأي نشرته منظمة جي ستريت اليهودية األمريكية اليسقارية أن 
، مقققع 1967لحقققدود  القققدولتين وفققققاس  مقققن يهقققود الواليقققات المتحقققدة يؤيقققدون اتفقققاق سقققالم علقققى أسقققاس حقققلّ 

ومعهقا  "الققدس الشقرقية"ألحياء اليهودية في وا "القدس الغربية"تغييرات لحدود متفق عليها، تكون فيها 
 "القققدس الشققرقية"وتكققون فيهققا  "إسرائيلق""الحققائط الغربققي" )البققراق( المقققدس حسققب اليهوديققة، عاصققمة لقق

 عاصمة فلسطينية.
، "إسقرائيل"ووفقا لالستطالع، الذي كشقف مضقمونه رئقيس المنظمقة جيرمقي بقن عقامي، القذي ققام بزيقارة 

، يسققققاعد فعققققاالس  مققققريكيين يعتقققققدون أن علققققى اإلدارة األمريكيققققة أن تققققؤدي دوراس مققققن اليهققققود األ %75فققققان 
، إنهم يؤيدون أن يتضمن هقذا %50الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى تسوية، فيما قال 

 ، لتقديم التنازالت الضرورية للتوصل إلى هذا السالم."إسرائيل"على  ، ضغطا أمريكياس التدخل أيضاس 
ات. عمر مققن يهققود الواليققات المتحققدة، يعارضققون البنققاء فققي المسققت %76ت النتققائج أيضققا علققى أن ودلقق

 %49ات، فيمقا يعتققد عمر عقن البنقاء فقي المسقت أن تتوققف تمامقاس  "إسقرائيل"منهم أن على  %27ويعتقد 
 ات النائبة خارج الكتل االستيطانية.عمر التوقف عن البناء في المست "إسرائيل"منهم أن على 

وتكشقف نتقائج االسقتطالع التققي أجريقت فقي يققوم االنتخابقات األمريكيقة، أن هنققاك معارضقة كبيقرة بققين 
مققب فققي إدارة الصققراع اإلسققرائيلي الفلسققطيني ومسققألة االتفققاق ايهققود الواليققات المتحققدة لققنهج الققرئيس تر 

ب يهقودي، فقان لنتائج االستطالع، الذي أجري على عينة من ألف ومائة ناخ النووي مع إيران. ووفقاس 
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ن امقققققن يهقققققود الواليقققققات المتحقققققدة يعارضقققققون تر  75% مقققققنهم صقققققوتوا لصقققققالح  %76مقققققب وسياسقققققته، وا 
 قراطيين في االنتخابات النصفية.و المرشحين الديم

من يهود الواليات المتحدة، يشقعرون  %65، كشف االستطالع أن "إسرائيل"وبخصوص العالقات مع 
أحد المواضقيع المركزيقة لققرارهم  "إسرائيل"منهم يعتبرون  %4، لكن فقط "إسرائيل"بارتباط عاطفي مع 

بمققققن يصققققوتون فققققي االنتخابققققات. وأظهققققر االسققققتطالع أن أكثققققر المواضققققيع التققققي تهمهققققم وتققققؤثر فققققي 
 (.%28( وحوادر إطالق النار المتكررة )%43تصويتهم، هي التأمين الصحي )

( يؤمنون أنه من الممكقن %84المتحدة ) وجاء في االستطالع أن األغلبية الساحقة من يهود الواليات
 %71. ويؤيققد "إسققرائيل"مققع  ومتعاطفققاس  لسياسققة الحكومققة اإلسققرائيلية، وأن تبقققى مؤيققداس  أن تكققون ناقققداس 

 مب االنسحاب من االتفاق.امن اليهود قرار تر  %67منهم االتفاق النووي مع إيران، ويعارض 
 9/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إلى البقاء في رئاسة الحكومة ألطول مدة في تاريخ "إسرائيل"نتنياهو يسعى  .51

حتى الذين ال يحبون رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهم كثر، : نظير مجلي-تل أبيب
يعترفون بأنه "فنان" في الحفاظ على كرسي رئاسة الحكومة. فقد أصبح اليوم، ثاني رئيس حكومة من 

إسرائيل، ديفيد بن غوريون. وفي يوليو )تموز( المقبل، سيتجاوز بن  حير مدة حكمه بعد مؤسس
غوريون ليصبح رئيس الحكومة صاحب أطول فترة في منصبه. فاذا كان الرئيس المؤسس قد أمضى 

يوما في رئاسة الحكومة. وسوف  239سنة و 12يوما، فقد أمضى نتنياهو حتى اآلن،  127سنة و 13
ل االئتالف الحكومي وأحد رجاالت نتنياهو المخلصين، مشروع قانون يطرح ديفيد عمسالم، رئيس كت

جديدا على الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( األسبوع المقبل، هدفه ضمان أن يبقى نتنياهو رئيسا 
للحكومة لدورة إضافية. والمشروع عبارة عن تعديل لقانون رئاسة الحكومة الحالي، الذي يمنح رئيس 

يف عضو في الكنيست بتشكيل الحكومة. حسب هذا القانون، يكلف رئيس الدولة الدولة صالحية تكل
بالمهمة، عضو الكنيست الذي يترأس الكتلة البرلمانية التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد. ولكن هناك 
حيزا من حرية االختيار عند رئيس الدولة. فهو يستطيع أن يكلف عضو الكنيست الذي يوصي به 

لنواب. وهو يستطيع أن يلقي بالمهمة على نائب كخر من نفس الحزب، إذ كان هناك عدد أكبر من ا
 من سبب يجعله يفعل ذلك.

وقد أعلن نتنياهو في مطلع األسبوع، أن هناك مؤامرة يتم نسجها بين وزير سابق في حزب الليكود، 
 وهو حزب نتنياهو نفسه، لكي تتم اإلطاحة بنتنياهو، حتى لو فاز بأكثرية.
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د نتنياهو بذلك وزير التعليم األسبق، غدعون ساعر. وقصد أيضا رئيس الدولة الحالي، رؤوبين وقص
رفلين. وبدا أنه يخشى من السيناريو التالي: الليكود بقيادة نتنياهو يفوز بأكبر عدد من النواب. لكن 

ضايا فساد. رئيس الدولة ال يكلفه بتشكيل الحكومة، بحجة أن هناك لوائح اتهام موجهة ضده في ق
 ويلقي بالمهمة على غدعون ساعر.

ساعر نفسه صدم من االتهام المباشر له. إنه ال يخفي بالطبع، نواياه ليصبح رئيس حكومة، ولكنه 
أعلن غير مرة، أنه سيسعى إلى هذا المنصب فقط بعد عهد نتنياهو. بل اعتزل الحياة السياسية قبل 

ج صبية وأنجب طفلين، وانتسب إلى معهد أبحار خمس سنوات، لكي يبعد أي شكوك حوله. وتزو 
األمن القومي، أي إنه قصد أن يريح نتنياهو تماما. بيد أن هذا كله لم يطمئن نتنياهو، فأصر على 
التعامل معه كخصم من طرف واحد. وعندما بدأ ساعر يخطط للعودة إلى الحياة الحزبية تمهيدا 

بلة، وبدأ يتحرك بين الجمهور ويستعيد التأييد، قرر للترشح لعضوية الكنيست في االنتخابات المق
نتنياهو أن يحطمه. فق"كشف المؤامرة" علنا على المأل. وأرسل رجاله في الكنيست لتعديل القانون. 
وبدال من االنشغال في العودة إلى الكنيست، صار ساعر في خندق الدفاع عن النفس، يحاول أمام 

 لبرهنة على أنه غير متآمر.جمهور الليكود الدفاع عن نفسه وا
، وهي المرة األولى التي 1993هذه الطريقة ليست جديدة على نتنياهو. بل هي قديمة جدا. في سنة 

دخل فيها المعركة على رئاسة الحكومة، ظهر نتنياهو بشكل درامي على التلفزيون وهو يمسك بيد 
ا تم تفعيل الكاميرات، توجه زوجته سارة، وطلب أن يكشف عن مؤامرة خطيرة تحاك ضده. وعندم

إلى زوجته وقال لها: "سارة أريد أن أعتذر لك أمام الجمهور. لقد خنتك ذات مرة". وقد بدا عليها أنها 
مصدومة. وظلت فاغرة فاها. وأما هو فقد تابع: "منافسي على رئاسة الليكود ينشرون بين الناس، 

جتي، ويهددون بنشره حتى ال أنتخب رئيسا إشاعات تقول إن لديهم شريط فيديو يوثق خيانتي لزو 
 لليكود. وها أنا أظهر وزوجتي أمامكم وأعتذر لها بشدة، وأقول لهم إنهم فاشلون".

كان منافسه يومها ديفيد ليفي، والتصقت التهمة به. وسقط في االنتخابات الداخلية. وخرج من الليكود 
د. وأدار حملة تحريض دموي على رئيس وأنهى حياته السياسية. وبقي نتنياهو على رأس الليكو 

الحكومة اسحق رابين، انتهت باغتياله. وفاز نتنياهو برئاسة الحكومة ألول مرة. وقد خسر الحكم بعد 
إلى  2009ثالر سنوات لصالح إيهود باراك، ألنه عرقل مفاوضات السالم. إال أنه عاد في سنة 

س الحكومة إيهود أولمرت بتهمة الفساد، أدت إلى رئاسة الحكومة، بعدما تم توجيه الئحة اتهام لرئي
 شهرا. 18حبسه في السجن 

اليوم نتنياهو يقترب من إتمام عشر سنوات في الحكم، وتوجد ضده تحقيقات بالفساد أخطر بكثير 
من االتهامات ألولمرت، وما زال رئيسا للحكومة، بل ويخطط ألن يمضي أطول وقت فيها ويسجل 
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قم القياسي بين رؤساء حكومة إسرائيل. ليس هذا فحسب، إنما تشير كل سابقة، أنه يحمل الر 
استطالعات الرأي إلى أن الجمهور في إسرائيل بغالبيته، يعطي نتنياهو عالمات فشل وسقوط في 
مختلف المجاالت من حير إدارة الحكم، ومع ذلك، فعندما يسألونهم أي رئيس حكومة تختارون، ال 

ح أن غالبية هؤالء الذين يرونه سيئا يجدون أن منافسيه أسوأ منه، إال أن يجدون سوى نتنياهو. صحي
هناك أيضا شيئا ما يجذبهم فيه. فهو يبر روح القوة و"الفرتكة". األالعيب التي يديرها ويوقع فيها 
خصومه الواحد تلو اآلخر، تجعله في نظر كثيرين، "سوبر ستار" وليس مجرد رئيس حكومة. وهو 

في المائة(  25 يحتاج للحصول على أكثرية األصوات. يكفيه الحصول على ربعها )بالمناسبة، ال
مقعدا، فاخترع قصة  24فقط، كما حصل في االنتخابات السابقة. يومها كانت االستطالعات تعطيه 

ألهبت جمهور اليمين المتطرف تماما. كتب في حسابه على الشبكات االجتماعية أن "العرب )يقصد 
الذين يمتلكون حق االقتراع(، يتدفقون على صناديق االقتراع بعدد كبير من الحافالت  48فلسطينيي 

التي جرى تمويلها من الخارج، من قوى غربية معنية باسقاط حكم اليمين". وقد هرع نشطاء اليمين 
مقاعد من حصص حلفائه في  6إلى الصناديق يصوتون لليكود ولنتنياهو. وكسب بهذه الطريقة 

مقاعد، وحزب ليبرمان مقعدا وحزب شاس  4الحكومي، وخسر حزب المستوطنين يومها  االئتالف
 الديني مقعدا كخر.

مقعدا كخر من أحزاب اليمين والمتدينين، ويكفيه هذا  37 - 35مقعدا. وعنده  30فهذه النسبة توفر له 
 (.120لتشكيل حكومة أكثرية قوية )مجموع النواب في الكنيست 

ذا لم يبكر موعد االنتخابات المقبلة، المقرر في نوفمبر )تشرين هذه هي مواهبه ال قيادية األهم. وا 
يوما، مثل بن غوريون  127سنة و 13، فانه سيتمم في يوليو المقبل، فترة من 2019الثاني( سنة 

 وأكثر، ويصبح رئيس الحكومة صاحب أطول مدة في الحكم في إسرائيل.
 

 رؤساء حكومات إسرائيل
نياهو هو رئيس الحكومة اإلسرائيلية الثالر عشر، من حير الترتيب الزمني، والثاني من بنيامين نت 

حير طول المدة في الحكم. رئيس الوزراء األول، ديفيد بن غوريون، الذي يعتبر القائد المؤسس 
 1948مايو )أيار(  14للدولة العبرية، خدم أطول مدة، على مرحلتين: األولى منذ تأسيس إسرائيل في 

يونيو  26وحتى  1958يناير )كانون الثاني(  7، والثانية من 1954يناير )كانون الثاني(  26وحتى 
 يوما. 127سنة و 13، ومجموع المرحلتين هو 1963)حزيران( 
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أما رئيس الوزراء الذي حكم أصغر مدة في إسرائيل فهو يغئال ألون، الذي كان نائبا لرئيس الحكومة 
يوما فقط.  19، وبقي ألون رئيسا للحكومة 1969فبراير )شباط(  26في  عندما توفي ليفي اشكول،
 لتنتخب بعده غولدا مئير.

يوما. يليه  239سنة و 12ويعتبر نتنياهو صاحب ثاني أطول مدة في الحكم، إذ يصل اليوم إلى 
 - 1986( و)1984 - 1983يوما على فترتين )من  241إسحق شمير الذي حكم ست سنوات و

إلى  1974يوما، وهو أيضا حكم على مرحلتين من  130سنوات و 6ليه إسحق رابين (. وي1992
 1977يوما، من سنة  112سنوات و 6، ثم مناحم بيغن 1995حتى اغتياله في  1992ومن  1977

 عندما دخل حالة اكتئاب وترك المنصب. 1983وحتى سنة 
يوما، من  245سنوات و 5: بقي في الحكم سادس أطول مدة 1967ليفي اشكول، الذي قاد حرب 

(. ثم اريئيل شارون: 1974 - 1969يوما )من  78سنوات و 5، تليه غولدا مئير: 1969وحتى  1964
(. إذ دخل في غيبوبة حتى الموت، ثم إيهود أولمرت: 2006وحتى  2003يوما )من  38سنوات و 5

فيما بعد انتخب رئيسا يوما ) 262(، يليه شمعون بيرس سنتين و2009 - 2006يوما ) 351سنتين و
 للدولة لسبع سنوات(.

، وكذلك 1955وحتى  1954يوما هو موشيه شريت، وذلك في  281وهناك رئيس حكومة خدم سنة و
 (.2001 – 1999يوما ) 244إيهود باراك، سنة و

 9/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 طعام غزة على موائد نفتالي ومالعق غباي .52
 د. فايز أبو شمالة

ن فصل الوضع المأساوي ألهل غزة عن السياسة اإلسرائيلية العامة، والتي تتعامل مع غزة ال يمك
كقضية أمنية تؤرق حالة االستقرار، ولكنها تنظر إليها من زاوية حزبية، تتصارع حولها مدرستان 
سياسيتان تختلفان حول كلية التعامل المرحلي مع غزة، ولكنهما تتفقان استراتيجياس على ضرورة 

 التخلص من غزة، وذلك وفق الرؤية السياسية لحل القضية الفلسطينية بشكل عام.
معسكر المدرسة السياسية األولى تمثله الحكومة اإلسرائيلية بزعامة حزب الليكود، وهذا المعسكر 
اليمني المتطرف ال يفتش عن أي حل للقضية الفلسطينية، إنه يعتمد على طول الزمن ليفعل فعله 

الواقع، من زيادة االستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس، وتغيير معالم المرحلة،  المنظم في
 وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
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وقد تختلف الرؤية لحل القضية الفلسطينية داخل هذا المعسكر، فمنهم من يدعو لضم الضفة الغربية 
اقي لألردن، ومنهم من يدعو لقيام كاملة، ومنهم من يدعو لضم منطقة س من الضفة، وتسليم الب

 كنتونات منفصلة في المدن الفلسطينية، ومنهم من يرى بالحكم الذاتي حالس.
أما مدرسة المعارضة التي يتزعمها الحزب الصهيوني، فتدعو إلى استئناف المفاوضات، وتجنيب 

نيين السياسية، وعدم دولة إسرائيل االنتقادات الدولية، مع ضرورة الحدير الناعم عن حقوق الفلسطي
تقديم أي تنازالت جدية، فال القدس من وجهة نظرهم قابلة للتقسيم، وال المستوطنات الصهيونية قابلة 
لإلزالة، وال يمكن التخلي عن األمن اإلسرائيلي من البحر إلى النهر، مع المواقفة على قيام دولة 

 دولة.فلسطينية في غزة والضفة؛ دون تحديد هوية وماهية هذه ال
الواضح أن كال المدرستين تتفقان على القواعد السياسية العامة، والتي تتمثل بعدم قيام دولة فلسطينية 

، وال يرون باالنسحاب من القدس طريقاس للسالم، وكال المدرستين ترى 67مستقلة على حدود 
جود اليهودي على باالستيطان والسيطرة على األرض الفلسطينية في الضفة الغربية هدفاس أسمى للو 

 هذه األرض، ولكن المدرستين تختلفان عميقاس بشأن حل مشكلة غزة.
يرى حزب الليكود واألحزاب اليمينية ضرورة تسوية وضع غزة منفصالس عن الضفة الغربية، حتى ولو 
ظلت غزة تحت حكم حركات المقاومة، وهذا يعزز وجهة نظر اليمين اإلسرائيلي الهادف إلى تقسيم 

الفلسطيني، وتفتيت ما تركت لهم اتفاقية أوسلو من أرض، من هنا تجيء موافقة الحكومة الشعب 
اإلسرائيلية على تهدئة مع غزة، ومن هنا تأتي موافقة نفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي على 

 دخول عمال من غزة للعمل في المستوطنات اليهودية، ضمن الحل اإلنساني.
ني فانها مهتمة بأن تظل غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وعدم تقديم أما مدرسة الحزب الصهيو 

سابقة أمنية تتمثل بانتصار المقاومة، وانهيار خندق الردع اإلسرائيلي، والسيما أن السلطة الفلسطينية 
أثبت جدواها في حفظ األمن، وأثبتت جدارتها في السيطرة، وهذا ما عبر عنه زعيم المعارضة في 

كفي جباي، لصحيفة )معاريف( حين قال: إن حكومة نتنياهو ال تملك استراتيجية وال خطة  إسرائيل
حول غزة، والمجلس الوزاري المصغر يخلط بين السياسة واألمن، وال يدافع عن سكان مستوطنات 
الغالف، إننا نهدف في المعارضة إلى عودة أبو مازن إلى غزة، لقد حققنا معه الهدوء في الضفة 

ية، وسنحقق معه الهدوء هنالك في غزة، وعلينا تقديم خطة دولية مهمة ال تنفذ إال عندما يعود الغرب
 أبو مازن للسيطرة هناك".

كالم زعيم المعارضة يتوافق مع كالم قادة هذا المعسكر وعلى رأسهم أهود براك رئيس الوزراء 
لتوقيع على أي اتفاقية تهدئة مع السابق، وتسفي ليفني زعيمة المعارضة السابقة التي طالبت بعدم ا
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غزة بعيداس عن محمود عباس، بل استغربت ليفني من عدم تمكين محمود عباس الذي يطالب بنزع 
 سالح المقاومة بشكل أشد وأقوى مما يطالب به اإلسرائيليون.

، الغلبة في الساحة اإلسرائيلية من نصيب معسكر الليكود وحلفائه، وهم من يرسمون سياسة الدولة
وهم من يقرر بشأن التهدئة مع غزة، وبشأن ضم أراضي الضفة الغربية، وهذه الغلبة لليمين 
المتطرف تفرض على الفلسطينيين اليقظة، وعدم الغرق في أوهام التسوية، واللقاءات والمفاوضات، 

ة وطنية على الفلسطينيين أن يعتمدوا المقاومة بكافة أشكالها طريقاس لمواجهة عدوهم، في أطار قياد
موحدة، تقوم على الشراكة، وتمثل مصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والشتات، وتنادي 
شغاله  بالديمقراطية أسلوباس للحكم، وترفض السياسة اإلسرائيلية القائمة على تقسيم الشعب الفلسطيني وا 

 بهمومه اليومية، بعيداس عن طموحاته السياسية.
 8/11/2018، رأي اليوم، لندن

 
 المصالحة تنتظر رد "حماس" للتنفيذ .53

 حافظ البرغوثي
حصيلة الجوالت المكوكية للوفد األمني المصري بين تل أبيب وغزة، على مدى الثالثة أسابيع 
الماضية، كانت بهدف التوصل إلى تفاهم "الهدوء مقابل الهدوء"، والحقاس السماح بادخال األموال 

ديم أسماء الموظفين المستحقين لها إلى الجانب "اإلسرائيلي" الذي القطرية إلى حركة حماس، بعد تق
وضع "فيتو" على بضع مئات من األسماء. لكن في اللحظة األخيرة تدخل المبعور األمريكي جيسون 
غرينبالت، الذي عقد اجتماعاس مع بنيامين نتنياهو؛ لتذليل العقبات أمام دخول الوقود القطري والرواتب 

بعد خالفات بين أعضاء الحكومة "اإلسرائيلية" حول تمويل الحركة، لكن الغلبة كانت لحركة حماس، 
لألغلبية التي تؤيد السماح بادخال األموال؛ ألنها تتيح الهدوء، بعد أن تعهدت حركة حماس بكبح 
صواريخ "الجهاد اإلسالمي"، ومنع المسيرات من الوصول إلى السياج الحدودي. فاألمريكيون ينظرون 

لى الهدوء وصوالس إلى التهدئة، وكأنه الخطة "ب" من "صفقة القرن". ولهذا الهدف طلب جاريد إ
كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، من قطر أن تقوم بدور الممول للخطة من دون لعب أي دور 

 سياسي؛ حتى ال تزعج مصر التي تقوم بدور سياسي هناك لترتيب التهدئة والمصالحة الفلسطينية.
زت في األسابيع األخيرة، عن طريق إيفاد وفدها األمني، على دراسة معوقات المصالحة مصر رك

على األرض؛ حير زار الوفد غزة ست مرات، وما زال يزورها وكأنه وفد مقيم، حتى يمكن فهم 
الوضع كلياس إلنجاح الجهود المصرية. وقد تحفظت مصر لدى "إسرائيل" على األموال القطرية، لكنها 

ول منع دخولها، وهو الموقف نفسه للسلطة الفلسطينية التي تعارض هذا التمويل؛ ألنه يدعم لم تحا
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التيار المعارض للمصالحة. لكن الجديد في األمر أن "إسرائيل"، تعلم أن المنحة القطرية التمويلية 
حكم غزة مؤقتة، ويجب أن تتولى السلطة هذه المسؤولية الحقاس، لكن السلطة تقول إن من يريد أن ي

وال يريد مصالحة عليه أن يتدبر أمورها كلها، وهنا هددت "إسرائيل" السلطة بوقف نقل أموال 
المقاصة الخاصة بغزة إلى وزارة المالية الفلسطينية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل في 

حماس، بمعنى أنه  جيبه تفويضاس من المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير بتحديد العالقة مع
قادر على وقف المخصصات الشهرية التشغيلية لغزة للصرف على الصحة والتعليم والشؤون 

 االجتماعية واألنشطة األخرى، أي القطيعة مع غزة واعتبارها إقليماس متمرداس. 
مع  وهنا تدخلت الرئاسة المصرية، التي ارتأت بعد سلسلة اجتماعات لوفدها األمني في غزة، ولقاءات

قيادة حماس في الخارج، دعوة الرئيس الفلسطيني إلى منتدى الشباب في شرم الشيخ، وعلى هامشه 
تمت مناقشة التهدئة والمصالحة، وكان الموقف المصري ثابتاس، من حير إن مصر لم تتدخل قط في 

س، وصوالس إلى الشأن الفلسطيني إال كوسيط خير، وأنها بذلت جهوداس لمنع التصعيد بين "إسرائيل" وحما
 الهدوء الذي اتضح خالل األيام الماضية، وأنها ال تعترف بأية تهدئة بعيداس عن السلطة الفلسطينية.

وبشأن المصالحة اقترحت مصر إعادة الكرة ثانية لتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون غزة، ثم 
أشهر، بالطبع رحب أبو مازن  تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد النتخابات تشريعية ورئاسية بعد ثالثة

بشأن تنفيذ اتفاق  2017بالمقترح المصري، لكنه طالب بموافقة من حماس على العودة التفاق 
المصالحة، قبل عمليات تفجير الموكب الحكومي عند مدخل غزة، على أن تكون الموافقة خطية ولو 

ألنها متواجدة على األرض من سطر واحد. مصر تبدو اآلن مصممة على لملمة الوضع الفلسطيني؛ 
في غزة، وسترسل فرقاس إضافية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة؛ بحير يكون التنفيذ فعلياس وليس شكلياس 
أو رمزياس كما حدر سابقاس، لكن هذا يتطلب موافقة جدية من حركة حماس. وحتى اآلن يواصل الوفد 

يحاول إخراج منظمة التحرير من الحلبة  األمني المصري جهوده في غزة، لكن غرينبالت هو اآلخر
السياسية، ويتحدر عن لقاءات له مع شخصيات فلسطينية، وكأنه يرسل رسالة إلى السلطة 
الفلسطينية بوجود بديل لها، في حالة استمرارها في رفض "صفقة القرن"، ولهذا أعلنت اإلدارة 

الحكم العسكري المباشر في الضفة. االحتاللية في الضفة عن زيادة عدد موظفيها، كتهديد بعودة 
وجرح األلوف تكون الحصيلة سوالراس ودوالراس من قطر،  200فبعد شهور من المسيرات واستشهاد قرابة 

وكان باإلمكان الحصول على ما هو أكثر من هذا في حالة إتمام المصالحة وتوحيد الصف 
 "اإلسرائيلية". -وفقاس للرؤية األمريكية  الفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن"، بدالس من التعاطي معها

 9/11/2018، الخليج، الشارقة
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 بين إسرائيل ويهود أمريكا .54
 د. أسعد عبد الرحمن
في السنوات الماضية، صدرت تقارير ودراسات عديدة تتحدر عن ابتعاد الجيل الشاب من يهود 

ساط في هذا الجيل بتزايد ضعف الواليات المتحدة األمريكية عن إسرائيل، وعن إحساس متنام لدى أو 
الشعور بوجود روابط قوية تجاه الدولة الصهيونية، بل إنه منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة األمريكية، 
كُثر التحذير من التباعد المتسارع، بسبب االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، 

نياهو مع اليهود الحريديين المتشددين دينياس ضد وتحالف حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نت
 التيارين اإلصالحي والمحافظ اللذين تنتمي إليهما الغالبية العظمى من يهود أمريكا. 

ومؤخراس، نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراس أظهر كيف أن هذا التباعد كخذ باالتساع، ليشمل كباء وأجداد 
نقلت الصحيفة عن الخبير في العلوم السياسية "دوف  هذا الجيل الشاب أيضاس. وفي هذا السياق،

من  %90فاكسمان" قوله: "خالل السنتين األخيرتين قمت بالقاء محاضرات كثيرة، وفي تقديري أن 
مستمعّي هم يهود أمريكيون كبار في السن. لقد تعالت المشاعر السلبية نفسها في كل مكان". وأشار 

ن اليهود األمريكيين في الوقت الحالي"، قائالس: "لقد الحظت فاكسمان إلى وجود "تغيير جوهري بي
( ال يؤمنون بأن حكومة إسرائيل تبذل %48تحوالت أكبر بين اليهود األمريكيين، فنصفهم تقريباس )

جهداس صادقاس من أجل التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين". وختم: "منذ فترة طويلة، كان هناك أناس 
يل وممارساتها تجاه الفلسطينيين، لكنهم لم يكونوا قادرين على التحدر عن قلقون من سياسة إسرائ

 ذلك. كانوا يشعرون بأنهم وحيدون، وفجأة شعروا بأن العبء زال عنهم".
من جانبه، يقول ريتشارد طاوب، المحاضر المتقاعد من جامعة شيكاغو: "إنني من عائلة كان 

كاننا، إال أنني اآلن، ومعي عدد كبير من اليهود شعور أفرادها قوياس جداس بأن إسرائيل هي م
األمريكيين كبار السن، يتزايد غضبنا وتتنامى عدائيتنا تجاه سياسة إسرائيل الحالية التي أصبحت 
متغطرسة أكثر واليمين مسيطر فيها أكثر أيضاس. أعتقد أن ما يمارس في الضفة الغربية قريٌب من 

ئتالف نتنياهو مع المتشددين )الحريديين( بائس للغاية. وأعتقد أنهم العمل الجنائي، وأعتقد أيضاس أن ا
 يقودون إسرائيل إلى اتجاه سيئ جداس". 

أما الرئيسة السابقة لكنيس المحافظين في نيو جيرسي، ونائبة رئيس منظمة "شعبنا" الصهيونية، 
مريكيين كخذة باالتساع، ماكس"، فأكدت أن دائرة المعارضة إلسرائيل بين اليهود األ-"تعومي كولتون 

قبل أن تضيف: "صحيح أنه توجد جالية ستدافع عن إسرائيل مهما حدر، لكني أعتقد أن ُأناساس مثلي، 
عاماس، باتوا يشكلون مجموعة أكبر مما كانت في الماضي. والسؤال الحقيقي هو: ماذا سيفعل  50أبناء 

 عاماس الذين ابتعدوا عن إسرائيل".  30ء القهؤالء؟ ربما سيفكون ارتباطهم مثلهم مثل كثير من أبنا
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بل إن التباعد وصل إلى داخل "لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية "أيباك"، اللوبي األكثر دعماس 
إلسرائيل، حير كتب داغالس بلومفيلدن، الناشط في "أيباك" )داغالس بلومفيلدن(: "اليهود األمريكيون 

التي اتجهت نحو اليمين بشكل متطرف وتخضع لسيطرة الحريديين والقوميين خائبو األمل من إسرائيل 
بشكل متطرف، وهم أيضاس خائبو األمل من إسرائيل التي يوجهها رئيس حكومة ال يتمتع بأي كاريزما، 

 ولعل األمر األكثر وضوحاس هو أن إسرائيل ترفضهم ألنهم ليسوا يهوداس بالقدر الكافي". 
في "معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي"، التابع لجامعة تل أبيب، الدكتورة كما حّذرت الباحثة 

سارة فوير، من تراجع دعم الواليات المتحدة إلسرائيل، نتيجة تحوالت عميقة داخل المجتمع األمريكي 
ر "فوير" من تعويل تل أبيب على الجماعات المسيحية  نفسه. وخالفاس لما هو شائع في إسرائيل، تحذِّ
الصهيونية في الواليات المتحدة، وتوضح أن قوة هذه الجماعات في تراجع، وتوصي باالهتمام 
بتطوير العالقات مع أوساط أمريكية أخرى. وتضيف: "استناداس إلى استطالعات الرأي األخيرة، هناك 

 تراجع في دعم إسرائيل لدى عدة أوساط، كاليهود غير األرثوذوكس".
ئيس الكونغرس اليهودي العالمي الملياردير اليهودي األمريكي "رون الودر"، وفي سياق متمم، حّذر ر 

وهو أحد كبار الداعمين إلسرائيل في أوساط اليهود األمريكيين، من أن "المصادقة على قانون 
القومية وأحدار أخرى حدثت في إسرائيل مؤخراس، تعرِّض للخطر عالقاتها مع يهود الواليات المتحدة. 

إسرائيل تقوم بأعمال تدميرية، وأخشى في المستقبل غياب مؤيديها أمام حركة المقاطعة إن حكومة 
 ضدها في الواليات المتحدة". 

وبادر "الودر" إلى تعداد عدد من العناصر التي يراها تعرِّض للخطر مسألة استمرار تأييد إسرائيل 
ركيز على قانون القومية )الذي في أوساط يهود الشتات بشكل عام ويهو أمريكا بشكل خاص، مع الت

تم تبنيه مؤخراس(، وكتب يقول: "أحداٌر تولِّد االنطباَع بأّن البعد الديمقراطي للدولة اليهودية يمر بفترة 
اختبار. إسرائيل يمكن أن تجد نفسها متماهيةس مع شبكة قيم محطمة ومع أصدقاء مشكوك فيهم. 

ونون معادين أو غير مبالين تجاهنا. أما الدفاع عن ونتيجة لذلك، فان زعماء المستقبل للغرب سيك
الدولة أمام الجيل الشاب األكثر ليبرالية في الغرب، فقد أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لمؤيدي إسرائيل 
ن هذا األمر يتحول أحياناس إلى مستحيل في أعقاب الخطوات التي تتخذها حكومة  في العالم، وا 

اب في الواليات المتحدة عن إسرائيل، قال الودر: "إذا استمر هذا إسرائيل". وحول ابتعاد جيل الشب
التوجه، فان اليهود الشباب يمكن أن يتوقفوا عن التماهي مع دولة تميز ضد يهود غير أرثوذكسيين 
وضد أقليات دينية وضد المثليين. هم أيضاس يمكن أال يحاربوا حركة )بي. دي. أس(، وأال يؤيدوا 

 وأال يقدموا لها المساعدة االستراتيجية التي تحتاجها". إسرائيل في واشنطن،
 9/11/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 هل هو احتالل؟ .55

 زهافا غلئون
في يوم اإلثنين الماضي في جزء مغلق من جلسة حزب الليكود، قال بنيامين نتنياهو األقوال التالية: 

نكفر بعقيدة االحتالل. إذا كان "الشعوب تحترم األخالق حتى حد معين ويحترمونني أكثر. نحن 
االحتالل هو الموضوع فهناك عدد من الدول تحتل دول أخرى وال أحد يتحدر بأي كلمة عنها. دول 
كبرى معروفة. لم ينبس أحد ببنت شفة عن تركيا وشمال قبرص". من المعروف أن هذه األقوال غرقت 

 رة الورن حزان وجنسوية اليعيزر شتيرن.على الفور في المياه الضحلة التي تقع بين الحيونة األخي
سنة فقط في العمل السياسي، ولكن أخيراس سمعت الحقيقة من نتنياهو )همست في غرفة  30لقد مرت 

مغلقة بالطبع(: االحتالل ليس هو الموضوع. السكان الموجودون تحت االحتالل ليسوا مهمين. 
الذين حياتهم ليست حياة ق ال يهمون رئيس ماليين األشخاص الذين تسحق حقوقهم يوماس بعد يوم، و 

 حكومة إسرائيل، وهو ال ينشغل بذلك. القوة هي األمر الوحيد المهم. القوة اليهودية.
ومن هذه الناحية فان نتنياهو بالذات راض. "من المهم طرح هذه األمور ألنها تحدثت عن تسونامي، 

جلسة. "هذا ال يجب أن يوقفنا أمام النجاح بأنه يجب حل القضية الفلسطينية"، قال نتنياهو في ال
 السياسي الكبير الذي نحققه".

في االنتخابات المحلية، اختار سكان كريات أربع تغيير مالخي لفنغر، في حين أنه بالنسبة لسكان 
الخليل لم يتم إجراء انتخابات. في جنوب جبل الخليل بنى الناس بؤراس استيطانية على أرض 

ن سكان الخان األحمر مرشحون لإلخالء. المستوطنون يحق لهم البناء بسبب مسروقة، في حين أ
"التكاثر الطبيعي"، والسكان في المناطق ال يسمح لهم بتخطيط المباني ق "وفقاس لتعليمات المستوى 
السياسي"، كما اعترف مؤخراس رئيس اإلدارة المدنية. "سكان" عديمي اإلنسانية، يمكن الدوس عليهم أو 

 دالهم" مثلما تتم إعادة البضاعة في البقالة."استب
رغم هذه األمور الفظيعة من الجدير قول شيء ما عن تلك القوة التي يتوق لها نتنياهو مثل جائزة 
القيثارة الهوليوودية. القوة هي أكثر من مجمل القوة االقتصادية والعسكرية للدولة. اقتصاد إسرائيل 

اتها، وهذه متعلقة، ضمن أمور أخرى، بقيمها. إسرائيل وفق وثيقة وقوتها العسكرية متعلقان بتحالف
االستقالل هي دولة حازت ما يكفي من القوة من أجل الدخول إلى تحالف مع الواليات المتحدة 

 والدول األوروبية. إسرائيل نتنياهو تزحف وراء كل طاغية محلي مستعد لنقل السفارات.
ور اوربان الهنغاري الذي تنضج حملته االنتخابية بالالسامية، أو الدول القوية ال تنجر لمساعدة فيكت

زئير بولسونرو البرازيلي الذي يتحدر عن إعادة الديكتاتورية العسكرية في بالده. ولكن يبدو أن 
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شراكة قيمية خلف المصالح التي تقع في أساس سلسلة هذه التحالفات تختفي أيضاس. ذات مرة تعامل 
 مع حلف األقليات، واآلن تقدموا إلى حلف المجذومين. رؤساء الحكومات هنا

مقولة نتنياهو لم تحظ تقريباس بأي اهتمام. لم يطلب أحد منه أن يوضح أقواله وأن يشرح كيف تتوافق 
 . ربما لم يتوقعوا منه قول الحقيقة.إيالنمع األكاذيب التي أطلقها في خطاب بار 

في إسرائيل، ورئيس الحكومة يعتقد أنه من المشروع  عن مستقبل المناطق ترتفع وتسقط انتخابات
الحفاظ على الغموض. من السهل فهم ذلك مع األخذ باالعتبار السياسة التي يؤيدها. األكثر صعوبة 

 هو فهم لماذا يقبل الجمهور بخضوع هذه اإلهانة.
ة حتى في الميدان تحدر نتنياهو عن عالقات دولية، لكنه يؤيد السياسة عديمة القيم والمسممة بالقو 

السياسي. إذا لم نتوّخ الحذر فان إسرائيل ستكون أكثر شبهاس لدمية في يد نتنياهو: دولة بارانويا 
تتحدر عن "اإلخالص"، ولكنها تتوق إلى االستخذاء، دولة كل مواطنيها هم أعداء محتملون. نحن 

 نقف على شفا الهاوية، وفي األسفل يظهر لنا وجه نتنياهو.
 8/11/2018هآرتس 
 9/11/2018، القدس العربي، لندن
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