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 غزةفي ألف موظف  27القطرية لـ البدء في صرف المنحة  .1
 ،شارك في التغطية  علةي صةوافط  فةي راو ا ومةاير شةميطلي فةي دبةي، من نضال المغربي -دبي 

بةدأ يةوو الجمعة  دفةا رواتةب المةويفين فةي : تحرير أحمةد حسةن ،إعداد مصطفى صالح للنشرة العربي 
صةةةادر فلسةةةطيني  إن المنحةةة  وقالةةةت م مليةةةون دو ر. 15قطةةةاز  ةةةخة مةةةن قةةةةل منحةةة  قطريةةة  ب يمةةة  

مليةةون دو ر سةةول تصةةل إلةةى  90ال طريةة  التةةي وصةةلت  ةةخة يةةوو القمةةية تموةةل الدفعةة  ا ولةةى مةةن 
 ."إسرائيل"ال طاز قةل ا شهر الست  الم بل  بمواف   

مكتةةب  12ويحضةةر مراقبةةون عةةن قطةةر عمليةةات تسةةليو الرواتةةب للمةةويفين يةةومي الجمعةة  والسةةبت فةةي 
عةةةين أن ي ةةةدو المويةةةل صةةةورة مةةةن بطاقةةة  يويتةةةف وأن يضةةةا بصةةةم  إصةةةبعف فةةةي بريةةةد بال طةةةاز. ويت

ألل مويل سيستفيدون من المنح  ال طرية . وأضةافت  27وقالت وكال  ا نباء ال طري  إن  الكشول.
 ."سيتو صرل الرواتب للب ي  من اإليرادات المحلي "

فين المةةدنيين ارقةةرين. وقةةال مسةةفول فةةي حمةةاة إن رجةةال الشةةرط  سيتسةةلمون رواتةةبهو ضةةمن المةةوي
لكةن بةدا أن كويةرا مةنهو اسةتبعدوا  2007ألةل شةقم منةا عةاو  40وكانت حمةاة قةد عينةت أكوةر مةن 

قةةالوا لةةي مةةا "وقةةال مويةةل طلةةب أ  ينشةةر اسةةمف  مةةن كشةةول المةةويفين المسةةتح ين للمنحةة  ال طريةة .
 ."فيش مصاري لك، يمكن إسرائيل حاط  فيتو )معترض ( على اسمي؟

يةةاا القطةةوة. وقةةال  ،عضةةو اللجنةة  التنفيايةة  لمنيمةة  التحريةةر الفلسةةطيني  ،ل أبةةو يوسةةلوانت ةةد واصةة
 ."الترتيبات من قةل قطر و يريا تكرة وتخيد من أخم  ا ن ساو الفلسطيني"لرويترخ إن مول ياا 

 9/11/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 مشروع الوطنيالتقويض بالعمل على  وتتهمهاحَمل بعنف على حماس تالسلطة الفلسطينية  .2
ــدننشةةرت  ــاة، لن لةةت بعنةةل علةةى  ، أنراو ا ، مةةن10/11/2018 ،الحي حركةة  السةةلط  الفلسةةطيني  حمب

، تحةةت عنةةوان الهةةدوء "إسةةرائيلمةةا "  يةةر المباشةةرة التةةي توصةةلتا إليهةةا أقيةةرا   حمةةاة بسةةبب التفايمةةات
انفصال قطاز  خة عن ب ية   إلىم ابل تقفيل الحصار، أو الهدوء م ابل الغااء، مفكدة أنها ستفدي 

 .السلط  على موقا وكال  )وفا( أمة فنشرتجاء الك في بيان و  ا راضي الفلسطيني .
مليةون دو ر دفعة   15 : خة، من 9/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وجاء في 

فةةي قطةةاز  ةةخة، والتةةي تحةةت الحسةةاب وصةةلت لحركةة  حمةةاة كةةومن بقةةة لةةدماء أبنةةاء شةةعبنا الغاليةة  
أمريكي  الهادف  إلى فصةل -استغلّتها قيادة حماة لتواصل مفامرتها التي تتماشى ما المفامرة الصهيو

 قطاز  خة عن الضف  الغربي .
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ألل جريح، منهو من ف د أطرافف أو أجةخاء مةن جسةدا،  25طفة  ونحو  43شهيدا  بينهو  220أكور من 
دمةاءيو الخكية  التةي رووا  "حمةاة"مةن ذاار، باعةت  30ة عةودة" فةي الةمنا انطةق فعاليات "مسةيرات ال

بها تراب قطاز  خة الحبيب، وقبضت بةةة"الدو ر" ا مريكي والاي أدقل بح ائب عبر معبر "إسرائيلي" 
 وبالتنسيق ما حكوم  اليمين في "إسرائيل"!..

يةة  إلةةى  ةةخة لةةدفا رواتةةب مةةويفي المواقةةا العبريةة  سةةارعت لنعةةةن عةةن النبةةم، "إدقةةال ا مةةوال ال طر 
ح ائب في مركب  السفير ال طةري  3مليون دو ر أدقلت في  15حماة"، مشيرة  إلى أن "ا موال تبلغ 

 محمد العمادي عبر معبر بيت حانون )إيرخ( شمال ال طاز، وبالتنسيق الكامل ما إسرائيل".
 ر وعةةةدت قطةةةر بتحويلهةةةا إلةةةى مليةةةون دو  90وأوضةةةحت أن "يةةةاا الدفعةةة  الماليةةة  يةةةي جةةةخء مةةةن مبلةةةغ 

أشةهر"، وأن قةوائو مةويفي حمةاة الةاين سةيتو الصةرل لهةو يةوو  6حماة لةدفا رواتةب مويفيهةا لمةدة 
 ضمن عملي  متفق عليها من قبل الوسطاء!". إسرائيلفحصها أمنيا  في  الجمع  توّ 

لو تتنبف بةمن "قيادتهةا" باتةت مسةتعدة المواقا الحمساوي ، والتي يّللت للنبم، معتبرة  إياا "انتصارا  ل يادتها"، 
للتحالل ما "الشيطان" لنب اء على حكمها وضرب مشروعنا الوطني بإقام  دول  فلسطين المسةت ل  فةي 
الضةةف  الغربيةة  وقطةةاز  ةةخة وعاصةةمتها ال ةةدة،  يةةر ذبهةة  بالةةدعوات المتواصةةل  مةةن ال يةةادة الفلسةةطيني  

ا ن سةاو وتمكةين حكومة  الوفةاق الةوطني مةن العمةل فةي  الشرعي ، برئاس  الرئية محمود عباة، بإنهةاء
 أمريكي تكمن في وحدتنا.-نطةقا  من أن ن ط  ارتكاخنا في مواجه  المقطط الصهيواقطاز  خة، 

، فلمةااا   ت ةوو بتنفيةاا بشةكل 12/10/2017وما دامت "حماة" وّقعت علةى اتفةاق المصةالح " بتةاري  
فاق من ممارس  مهامها فةي ال طةاز؟ ولمةااا يواصةل قادتهةا نشةر شمولي؟ ولمااا   تسمح لحكوم  الو 

ا كاايب وا فتراءات والهجةوو علةى الةرئية محمةود عبةاة الةاي ي ةل سةدا  منيعةا  فةي وجةف المةفامرات 
 ا مريكي  واإلسرائيلي ، وي ول " " لما يسمى ب"صف   ال رن"؟.
حركةةة  حمةةةةاة ا ن ةبيةةة ، والتةةةي تةةةةرف  كةةةل يةةةاا المعطيةةةات، تجعلنةةةةا نوّجةةةف أصةةةابا ا تهةةةةاو ل يةةةادة 

المصالح  ووحدة الوطن، وتسعى إلقام  دولتها المخعوم  في  خة، بدعو من إسرائيل وأمريكا وأطرال 
 دولي  أقرى تعمل، ليل نهار، لت وي  مشروعنا الوطني.

المةفامرات ولكن قيادتنا الفلسطيني  الشرعي  متي ن  تمامةا  لمةا يحةدو، وستواصةل بةال الجهةود لمواجهة  
والمقططات ا مريكي  اإلسرائيلي  الهادف  إلى فصل  خة عن الضف ، بهدل ا ستفراد بالضف  الغربي  

وكمةةا أكةةد الةةرئية عبةةاة مةةرارا  وتكةةرارا ، أن يةاا المةةفامرة حتمةةا  ستفشةةل ولةةن تمةةّر، ولةةن تكةةون  وال ةدة.
 يناك دول  فلسطيني  بدون قطاز  خة، و  دول  في  خة.
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 ن إرهاب المستوطنينيدت "ة الفلسطينيةالخارجي" .3
دانةةةةت وخارة القارجيةةةة  الفلسةةةةطيني  مةةةةا وصةةةةفتف بةةةةة"إرياب المسةةةةتوطنين وميليشةةةةياتهو المسةةةةلح ، : راو ا

المدعومةة  فةةي شةةكل علنةةي ومباشةةر مةةن الحكومةة  اإلسةةرائيلي  وأارعهةةا المقتلفةة "، وحةةارت مةةن "مغبةة  
خرعتةةف الحكومةةات اإلسةةرائيلي  المتعاقبةة  علةةى تةةةل  انفجةةار مةةا يشةةبف برميةةل البةةارود ا سةةتيطاني الةةاي

إلةى أن منيمة  يةش ديةن اإلسةرائيلي   لهةا، بيةان، فةي وأشارت الوخارة ويضاب الضف  الغربي  المحتل ".
المةواطنين  فيسبوك اخدياد وتيةرة اعتةداءات مسةتوطني يتسةهار ضةدّ الالح وقي  أكدت على صفحتها في 

ا عتةةداءات "التمهيةةد لسةةرق  المخيةةد مةةن ا ر  الفلسةةطيني "، وأن الفلسةةطينيين، وأن الهةةدل مةةن تلةةك 
 "الغالبي  العيمى من تلك ا عتداءات تمر من دون أي تح ي ات من شرط  ا حتةل".

وطالبةةت الةةوخارة "المجتمةةا الةةدولي والةةدول التةةي تةةّدعي الحةةرم علةةى السةةةو ومبةةاد  ح ةةوق اإلنسةةان، 
، والضةةةغط علةةى اليمةةةين الحةةةاكو فةةي إسةةةرائيل إلجبةةةارا علةةةى بسةةرع  التحةةةرك للجةةةو إريةةاب المسةةةتوطنين
 ا نصياز إلى الشرعي  الدولي  وقراراتها".

 10/11/2018 ،الحياة، لندن
 

 السنوار: جدار الحصار ينهار ولن ندفع أثمانًا سياسية .4
قائد حرك  حماة في قطاز  خة :  خة، من  خة، أن 9/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالماكر 
السنوار أكد أن جدار الحصار المفرو  على قطاز  خة بدأ ينهار، وأن  خة لن تدفا أومانا   يحيى

وقال في كلم  لف قةل مشاركتف في مسيرات العودة شرق  سياسي ، ولن تع د تفايمات ما ا حتةل.
يخال عاما بدأ يس ط، وبإان ا س 12مدين   خة، يوو الجمع : "إن الحصار المفرو  على  خة منا 

بشكل كامل بفضل صمود شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة التي لن تتوقل حتى تح ق أيدافها 
ما ا حتةل أو اتفاق للتهدئ ، وقال: "  يوجد تفايمات ما  تتفايماونفى قطعّيا  وجود  كامل ".

 ".ا حتةل على اإلطةق، نحن نتواصل ما الوسطاء للوصول إلى كسر كامل للحصار عن  خة
 وشدد على أن  خة "لن ت دو أي أومان سياسي  للحصول على الح وق ا ساسي  للشعب الفلسطيني".

قائد حرك  حماة في قطاز  خة، يحيى ، من  خة، أن 9/11/2018وجاء في ال دة العربي، لندن، 
طاز، السنوار، قال يوو الجمع ، إن تفايمات التهدئ  وتقفيل الحصار اإلسرائيلي المفرو  على ال 

وأضال السنوار، في تصريحات  تمت بين حركتف ومصر وقطر وا مو المتحدة ولية ما إسرائيل.
للصحافيين، قةل مشاركتف بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقي  لمدين   خة:" لية بيننا وبين 

مات ما ا مو وتابا:" يوجد تفايمات بيننا وبين المصريين وما ال طريين وتفاي ا حتةل أي اتفاقات".
وأكمل:" الحصار اإلسرائيلي بدأ  المتحدة من أجل تقفيل ورفا الحصار عن شعبنا في ال طاز".
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وحول مصير مسيرات "العودة"، بعد إقرار تفايمات التهدئ ، أكد  يتهاوى وسينهار مرة واحدة ولألبد".
ها بكسر الحصار والعودة السنوار أنها "تُغّير من أدواتها، لكنها متواصل  حتى تح يق كامل أيداف

"  شك أننا كلما قففنا عن شعبنا  وفيما يتعلق بملل المصالح  الفلسطيني ، قال وتحرير فلسطين".
وأضال:"  كلما كانت يناك فرص  أفضل للمصالح  الح ي ي  المبين  على أسة الوحدة والشراك ".

من أن يعيشوا حياتهو حرة كريم   نحن يعنينا بشكل أساسي أن نكسر الحصار عن شعبنا ونمّكن أيلنا
 ومن وو ننطلق  ستكمال مشروز التحرير والعودة وأول قطواتف إنهاء حال  ا ن ساو الفلسطيني".

 
 : مصر تضع خارطة طريق لتطبيق اتفاقيات المصالحة بين فتح وحماس"القدس العربي" .5

ي المكلل برعاي  الملل علمت "ال دة العربي" من مصادر مطلع ، أن الوفد ا مني المصر   خة:
الفلسطيني، سيشرز قةل ا ياو ال ادم ، بجول  اتصا ت ول اءات ما قيادات من حركتي فتح 
وحماة، من أجل ت ريب وجهات النير بينهما بشكل أكبر حيال ملل المصالح ، بهدل العودة إلى 

الفلسطيني  على إدارة قطاز تطبيق ا تفاقيات الساب  ، بما يشمل في المرحل  ا ولى سيطرة الحكوم  
وحسب المصادر فإن الوفد المصري أبلغ الفصائل الفلسطيني  التي الت ايا مفقرا في   خة بالكامل.

 خة، أن يناك قط  مصري  لت ريب وجهات النير بين "فتح وحماة"، قةل الفترة ال ادم ، بعد 
إلى أن إعادة الهدوء لغخة، سيعطي ا نتهاء من توبيت اتفاق وقل إطةق النار في ال طاز،  فتا 

 دفع  كبيرة لجهودا الرامي  إلتماو المصالح .
ومن الم رر حسب ما علمت "ال دة العربي"، أن ي وو وفد مصري برئاس  وكيل جهاخ المقابرات، 
ومسفول ملل فلسطين في جهاخ المقابرات اللواء أحمد عبد القالق، في بداي  تحركاتف بالتوجف إلى 

و ا، لع د ل اء تفصيلي ما قيادة حرك  فتح، للحديو يناك عن ذقر مستجدات المصالح ، مدين  را
بعد الل اءات ا قيرة التي ع ديا في  خة ما قيادة حماة، وشملت الحديو حول التهدئ  التي جرى 

شهر البدء بتطبي ها منا الجمع  قبل الماضي ، إضاف  إلى ملل المصالح  المتوقل تنفيا بنوديا منا 
مارة الماضي، ع ب حادو  التفجير التي طالت موكب رئية الوخراء ومدير جهاخ المقابرات 

 الفلسطيني ، عند دقولهو قطاز  خة.
وت وو القط  التي تشمل "قارط  طريق" للتحركات، أو  على ت ريب وجهات نير الفري ين حول ن اط 

الوطني من إدارة قطاز  خة بالكامل، في  القةل، قاص  وأن فتح تطلب أو  بتمكين حكوم  التوافق
نهاء كل اإلجراءات التي اتقاتها  حين تطلب حماة باستبدال الحكوم  ال ائم  بمقرى "وحدة وطني "، وا 
السلط  منا أبريل من العاو الماضي تجاا  خة، وتشمل قصومات رواتب المويفين و يريا من 

سياق، اإلب اء في المرحل  الحالي  على الحكوم  وتشمل قط  التحرك المصري  في ياا ال اإلجراءات.
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ال ائم  برئاس  الدكتور رامي الحمد ا، وتمكينها الكامل من إدارة ال طاز، على أن يتو ت صير مدة 
 عملها لفترة وةو  أشهر، يشرز ع بها الطرفان ما ب ي  الفصائل بالتحاور لتشكيل حكوم  وحدة.

لين المصريين المشرفين على ملل المصالح ، حصلوا على مواف   ويتردد في ياا السياق أن المسفو 
من حرك  حماة حيال الك ا مر، ليكون م دم  إلنهاء أول ن اط القةل ال ائم  ما فتح، التي طلبت 
من الوفد المصري مفقرا، أن تكون المواف   على الك مصحوب  بتوقيا على ورق  اتفاق رسمي ، على 

مباشرة البدء بحل ملفات القةل ا قرى بإشرال مصري مباشر، حسب  أن يتبا تمكين الحكوم 
اتفاقيات المصالح  الموقع  بين الطرفين ساب ا، ويي اتفاق المصالح  الرئية الموقا في شهر مايو 

 أكتوبر من العاو الماضي. 12، وا قير الاي شمل قط  تطبيق لةتفاق الموقا في 2011من العاو 
ي" من مسفول في أحد فصائل منيم  التحرير الفلسطيني ، فضل عدو اكر اسمف، وعلمت "ال دة العرب

أن ما لديهو من معلومات، تشير إلى أن مصر ستعلن في مفتمر صحفي بحضور فتح وحماة، حال 
نجاح مساعيها المتوقع  قةل أياو عن بدء مرحل  جديدة من المصالح  الفلسطيني ، وأنها ستتبا الك 

لكاف  الفصائل الفلسطيني ، وأن وفديا الاي سيتواجد في  خة لحي  التنفيا، سيتدقل بع د ل اء موسا 
وأكد ياا المسفول أنهو كفصائل  بشكل مباشر لحل أي قةفات حال لخو ا مر قةل التطبيق.

للمنيم ، أبلغوا من حرك  فتح ع ب الل اء ا قير الاي ع د بين الرئية محمود عباة ونييرا المصري 
فتاح السيسي، أن ا قير أكد عخو بةدا على التدقل ال وي إلنهاء ملل ا ن ساو وا عادة الوحدة عبد ال

 الفلسطيني  قريبا، وأن يناك ارتياحا  كبيرا  لدى حرك  فتح بناء على تلك التوجهات.
 9/11/2018، لندن، القدس العربي

 
 الجهود القطرية في دعم المحاصرين في قطاع غزةحماس تثمن  .6

وقال الناطق باسو  ومنت حرك  حماة الجهود ال طري  في دعو المحاصرين في قطاز  خة. : خة
حماة فوي بريوو: "نومن الجهود ال طري  في التقفيل من معاناة شعبنا الفلسطيني، وما ي وو بف 

 السفير العمادي يو جهد كبير وم در في دعو أيلنا في  خة وقضايا شعبنا العادل ".
في مسيرات العودة، وخار مقيو العودة شرق  الجمع  طري محمد العمادي شارك يوووكان السفير ال 

ياكر أن وخارة المالي  بغخة أعلنت  مدين   خة، واّطلا على الفعاليات المتواصل  منا سبع  أشهر.
 صرل المنح  ال طري  بدءا  من صباح اليوو و دا ، للمويفين المدنيين في ال طاز.
 9/11/2018، عالمالمركز الفلسطيني لإل
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 نضال شعبنا لمصلحة دنيئة واستغلت بمليارات الدنياحماس قايضت الدم الفلسطيني  فتح: .7
 ما عدتفرفضت  حرك  فتح، أن راو ا، من 9/11/2018صحيفة القدس، القدس، قال موقا 

رات وا موال، م ايض  الدو الفلسطيني بمليارات الدنيا، أو المساوم  على ال دة وحق العودة بالدو "
أو استغةل نضال شعبنا لمصلح  دنيئ ، مفكدة أن قطرة دو فلسطيني  أ لى وأطهر من كل مليارات 

لة)حماة( بمواف   إسرائيلي   ا موالالدنيا ومن كل المصالح الحخبي ، متسائل : مااا يعني إدقال 
يعاخ أمريكي؟ باسمها أسامف ال واسمي، وقال عضو المجلة الووري لحرك  فتح والمتحدو " وبدعو وا 

"إن حماة استغلت ا طفال والنساء واستغلت معاناة شعبنا الفلسطيني في  خة لمصلح  حخبي  
أمريكي ، وواف ت على مبدأ )الدو م ابل -ضي  ، وواف ت دون أدنى شك على المطالب الصهيو

ولية سياسي،  بحت عنوانف الحل إنساني اقتصادي" إسرائيليالمال(، وواف ت أيضا على مبدأ 
 وواف ت على تمرير صف   العار من بواب  الوضا اإلنساني في  خة".

حرك  فتح انت دت إدقال أموال قطري  إلى  خة من ، أن 10/11/2018الخليج، الشارقة، وجاء في 
وقالت فتح: "ل د قطعت ياا  قةل مطار بن جوريون "اإلسرائيلي" وتحت اإلشرال ا مني "اإلسرائيلي".

ل  الشك بالي ين أن حرك  حماة وطوال الفترة الساب   كانت تتةعب بعواطل الناة وع ولهو، المهخ 
وتتحايل على ال ضي  الفلسطيني  تحت مسمى مسيرات العودة وسةح الم اوم ، ف د اتضح جليا  أن 

 سةح حماة قنجر في قاصرة ال ضي  الفلسطيني ، و  عةق  لف بم اوم  ا حتةل اإلسرائيلي".
وتساءل منير الجا وب، رئية المكتب اإلعةمي في مفوضي  التعبئ  والتنييو في حرك  "فتح" في 

"العين اإلقباري ": "كيل لحرك  تّدعي أنها تسعى لتحرير الوطن، وكيل لسةح تسميف ةتصريح ل
طيف ال رار سةح الم اوم ، أن ي بل أموا   تدقل بتنسيق ما ا حتةل وعبر إشرافف المباشر وبآلي  تع

النهائي في طري   صرفها؟ يل أصبح ا حتةل  بّيا  لدرج  أنف يريد مساعدة من يدعي أنف يسعى 
 للقةم منف، ويناضل من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟".

وأضال: "يل إدقال ياا ا موال وبهاا الطري   الُمِاّل  يتماشى ما ما تتشّدق بف حماة ليل نهار 
 ن تعترل بإسرائيل، ولن تفرط بارة تراب من أر  فلسطين؟".بمنها ل

 

 : بعد الهدوء في غزة مخاوف من انفجار األوضاع في الضفةأحرونوت" يديعوت" .8
كشل محلل إسرائيلي بارخ عن مقاول إسرائيلي  من انفجار ا وضاز في الضف  الغربي  : الناصرة
سيين في صحيف  "يديعوت أحرونوت" العبري ، إنف المحللين السيا أبرخوقال رون بن يشاي،  المحتل .

في يل الهدوء الاي تشهدا منط   السياج ا مني على حدود  خة "وقاص  بعد دقول ا موال ال طري ، 
تتوجف أنيار المفسس  ا مني  والعسكري  اإلسرائيلي  إلى الضف  الغربي  حيو تقشى ياا الجهات من 



 
 
 
 

 

 10 ص             4785 العدد:             11/10/2018السبت  التاريخ:  

                                    

م ال نشرتف الصحيف  يوو الجمع ، أن يناك "عمليات في  وأضال، في انفجار ا وضاز يناك".
 الضف  في كل شهر ت ريبا ومحاو ت لتنفيا عمليات والتي قد ت و  حال  الهدوء في الضف ".

وأشار بن يشاي إلى أن "الجيش اإلسرائيلي يحاول تهدئ  ا مور من قةل نشر المخيد من ال وات 
 ضطرابات وخيادة الي ي  والحفاي على نسيج الحياة."العسكري  المدرب  على التعامل ما ا 

وأضال أن جداول ا حداو كما يبدو تبدلت، فغخة أصبحت أكور يدوء، بينما تتخايد يجمات إطةق 
 النار والطعن في الضف  الغربي .

لو وأشار بن يشاي إلى أنف بالر و من أن سكان قطاز  خة كانوا على حاف  أخم  إنساني  كاروي  "لكنهو 
يتمردوا ضد حماة، ويبدو أن رئية السلط  محمود عباة، أدرك على ما يبدو أنف لن يحدو الك، 
وأنف لو يعد يستطيا م اوم  الضغوط التي تمارسها عليف مصر في الوقت الحالي، وأنف قرر التعاون 

 ضف ". لتتسرب لفي تهدئ  الوضا في قطاز  خة، ربما  نف يدرك أن المواجهات في قطاز  خة بدأت 
 9/11/2018قدس برس، 

 
 قيادي في حماس: إدارة ترامب األسوأ في التاريخ األمريكي المعاصر .9

رمب، بمنها أسوأ اإلدارات في اوصل نائب رئية حرك  حماة في القارج، محّمد نّخال، إدارة ت
لى وجود ما وأشار نخال إ التاري  ا مريكي المعاصر، من ناحي  "انحياخيا المطلق للكيان الصهيوني".

وصفف بة "فارق جويري في موقل ياا اإلدارة عن اإلدارات ا مريكي  الساب  ، التي تعاقبت على 
الحكو في الو يات المتحدة، ويو أن موقفها يستند إلى مبّررات ديني ، تنطلق من الحق اليهودي 

نة في برلمان ا حتةل الديني المخعوو"، ماّكرا بالقطاب الاي أل اا نائب الرئية ا مريكي مايك ب
وقد  اإلسرائيلي قبل بضع  شهور، الاي وصفف نّخال بمنف كان "قطابا دينيا   عةق  لف بالسياس ".

التركي ، نّيمتها "ييئ  علماء فلسطين في  إسطنبولجاءت تصريحات نّخال، قةل ندوة في مدين  
 .القارج"، على يامش المجلة ا ستشاري الواني للهيئ 

 9/11/2018، قدس برس
 

 الحية: مسيرات العودة خففت الحصار عن غزة .10
أكد عضو المكتب السياسي لحرك  قليل الحي ، مساء يوو الجمع ، أن مسيرات العودة وكسر :  خة

في تصريحات صحفي  متلفخة، قةل  ،وشدد الحي  الحصار ستتواصل حتى تح يق أيدافها كامل .
على أنف "بهاا المسيرات وصمود أبناء  ،العودة شرق  خة مشاركتف بفعاليات مسيرات العودة بمقيو

شعبنا نرى اليوو بعضا من ومار ياا المسيرات، فكما ح  ت المسيرات إنجاخات وأيدافا  وطني  بالبعد 
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وشدد الحي  على أننا "نحن من  السياسي، فاليوو تح ق جخءا  ذقر ويو كسر الحصار عن  خة".
وقال الحي : إننا ما خلنا ننتير مخيدا  من ياا  ق مصلح  شعبنا".يغير ويبدل في أدواتها بما يح 

قواننا المصريين وال طريين وا مو  الومار لتنفيا كل التفايمات التي تجرى بين شعبنا وفصائلف وا 
 المتحدة وسطاءب يشرفون على ياا التفايمات.

 9/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لعالم على االعتراف بحقنا في كسر الحصارالبطش: مسيرة العودة أجبرت ا .11
قال رئية الهيئ  العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وال يادي في حرك  الجهاد اإلسةمي :  خة

قالد البطش: إن مسيرات العودة أجبرت حكوم ب ا حتةل على القنوز لمطالب شعبنا، والمنيوم ب 
 الدولي  على ا عترال بح نا في كسر الحصار.

وأكد قةل كلمتف بمفتمر ع دتف الهيئ  بمقيو العودة شرق  خة: "استمرار مسيرات العودة وكسر 
الحصار حتى تح ق أيدافها المعلن  ر و ما لمسناا من بع  إجراءات التقفيل التي نعتبريا ر و 

لعربي  وقال: "تدين الهيئ  أشكال التطبيا كاف  ما ا حتةل، وتدعو أمتنا ا أيميتها  ير كافي ".
واإلسةمي  للتصدي للتطبيا وا  ةق العواصو أماو وجف ا حتةل، فهو مشروز لنهب القيرات من تلك 

نهاء ا ن ساو وتحديد الوحدة إلودعا  البةد، ليكون قطار ا حتةل يو المتحكو بالتجارة وا قتصاد".
 صر في استعادة جهود الوحدة.الوطني  لمواجه  المقاطر المحدق  بال ضي  الفلسطيني ، مومن   دور م

 9/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بغزة تقاطع اجتماع العمادي مع الفصائل "الشعبية" .12
قال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبه  الشعبي  لتحرير فلسطين، يوو الجمع ، إن  : خة

وأوضح مهنا  ادي والفصائل.الجبه  ست اطا ا جتماز الم رر ع دا بين السفير ال طري محمد العم
، أن تلك الم اطع  لية لها عةق  بالمساعدات المالي  التي قدمتها قطر ل طاز "ال دة"في حديو لة

وبين مهنا أن الجبه  تعار  سياسات قطر ر و الت دير   خة وللتقفيل من معاناة السكان فيها.
ينا أن الجبه  تقالل قطر في سياساتها الاي تبديف الجبه  لها في تقفيفها عن معاناة المواطنين. مب

بالتعامل بشمن ال ضي  الفلسطيني  وكالك الوضا العربي بشكل عاو ولكنها   تمانا جهوديا في 
 التقفيل عن الفلسطينيين.

 9/11/2018القدس، القدس، 
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 التصعيد فائدة من  الأنه بعد أن أدركت "إسرائيل"  اتفاق وقف إطالق نار غير موقع مع حماس .13
ر و موجات التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطيني  في ، أنف 9/11/2018، 48موقع عرب نشر 

قطاز  خة، وفي م دمتها حرك  حماة التي تحكو ال طاز، إ  أن إسرائيل تعترل أنها "ت ل اليوو في 
قير من عملي  الجرل الصامد"، أي في اليوو ا  51 المربا نفسف الاي وقفت فيف في اليوو الة

، وف ا لت رير نشرا المحلل العسكري في صحيف  "يديعوت أحرونوت"، 2014لعدوانها على  خة عاو 
وبحسبف فإن الوضا ارن يو أنف يوجد اتفاق "وقل إطةق نار  ير  أليكة فيشمان، اليوو الجمع .

دة موقا ما حماة، إلى جانب تفايمات بشمن عملي  من وةو مراحل إلعادة إعمار ال طاز وعو 
السلط  الفلسطيني  إلى إدارة شفون  خة. ُعدنا أربا سنوات إلى الوراء. وجميا المباد  الوماني  لووي   

، تيهر بهاا الصورة أو 2014التفايمات التي أنجخت بين إسرائيل ومصر وحماة، في ذب/أ سطة 
ط  الفلسطيني ، تلك في القط  التي يستعرضها ارن الوسطاء المصريون أماو إسرائيل وحماة والسل
 والك على أمل سريان التهدئ  عند السياج )ا مني المحيط بال طاز( ابتداء من اليوو".

ويستعر  فيشمان في ت ريرا الرواي  اإلسرائيلي  للمحادوات حول التهدئ ، بين إسرائيل وحماة، 
إسرائيل بوساط  مصر والمبعوو ا ممي، نيكو ي مةدينول، وقطر ودول أوروبي . ويبدو أن 

تشرين ا ول/أكتوبر الفائت،  27أدركت أنها لن تجني أي  فائدة من عدوانيتها تجاا ال طاز. ففي يوو 
قايف  صاروقي  من ال طاز باتجاا البلدات اإلسرائيلي  المحيط  بال طاز، " ةل  37بعد إطةق 

ب رئية الحكوم ،  خة"، اجتما الطاقو اإلسرائيلي الاي ي ود المفاوضات حول التهدئ  في مكت
 بنيامين نتنيايو، في م ر وخارة ا من في تل أبيب.

وبحسب الرواي  اإلسرائيلي ، فإن العةمات ا ولى في الطريق نحو وقل إطةق نار ُوضعت يوو 
الجمع  الماضي، بعدما "تعهدت حماة بقف  مستوى العنل عند السياج". في الم ابل، وّسعت 

ع  أميال، واستمر إدقال الوقود، بتمويل قطري، الاي يسمح بتخويد إسرائيل مساح  الصيد إلى تس
ساع  يوميا بالمعدل، وب ي معبر كرو أبو سالو مفتوحا إلدقال بضائا.  16الكهرباء لل طاز لمدة 

وفتحت مصر معبر رفح لدقول وقروج ا فراد. بعد الك واف ت إسرائيل، ر و معارض  السلط  
مليون دو ر ن دا، إلى ال طاز لتسديد جخء من  15ل قطري ، بمبلغ الفلسطيني ، على إدقال أموا

 رواتب المويفين المدنيين وتعوي  الجرحى الاين أصيبوا قةل مسيرات العودة، بدءا من اليوو.
وف ا لهاا الرواي  اإلسرائيلي ، فإن مصر يي التي قادت مفاوضات التهدئ ، كوسيط  بين أطرافها. 

 مدير المقابرات، عباة كامل، كممول شقصي للرئية عبد الفتاح السيسي. ويرأة الطاقو المصري 
وةو مراحل. "المرحل  ا ولى: وقل إطةق نار مست ر. ووف ا  لفيشمان، وضعت مصر قط  تتضمن 

المرحل  الواني : إعمار ال طاز. والمرحل  الوالو : إعادة السلط  الفلسطيني  إلى  خة. وبين المرحلتين 
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لواني  يجب تنفيا مرحل  يام  أقرى: إعادة جوتي الجنديين )اإلسرائيليين( يدار  ولدين ا ولى وا
وأورون شافول، والمواطنين اإلسرائيليين المحتجخين لدى حماة. ومن دون ياا الجخء، لن تُنفا 

فإن "وقل ع وبات السلط  ضد ال طاز يو شرط  ،وبحسب الرواي  اإلسرائيلي  المرحلتين التاليتين".
ضروري وضعتف حماة من أجل وقل الميايرات عند السياج. ومن أجل تمكين ض  الوقود والرواتب 
إلى  خة، تعين إقناز رئية السلط ، محمود عباة بمنف إاا لو يوقل الع وبات، عليف أ  يعرقل جهود 

 أسبوعين.  التهدئ  على ا قل. وأبلغف الرئية المصري بالك عندما دعاا إلى ل اء في شرو الشي ، قبل
أفيد في تل أبيب، أمة، بمن ، أنف تل أبيب، من 10/11/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

، على سّت دفعات شهري  قيم  كل منها لغخة مليون دو ر 90إسرائيل واف ت على إدقال ما مجموعف 
ن الاين يعملون مليون دو ر؛ والك استجاب  لشروط "حماة"، التي تريديا لتغطي  رواتب الموّيفي 15

، علما  بمن السلط  2007تحت إدارة حكومتها التي تسيطر على ال طاز منا ا ن ةب في العاو 
 الفلسطيني  رفضت دفا رواتب لهو كونهو مويفين لدى "حماة" ولية لدى السلط . 

أمة.  وقلل عضو في الحكوم  ا مني  لرئية الوخراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيايو من أيمي  ما حصل
ليست ياا أموا   ستايب "اإلااعي  في تل أبيب:  "إل.إو 102"وقال وخير البيئ  خئيل إلكين لمحط  

. واتهو إلكين "إلى أنشط  )حماة(. إنها أموال ستايب إلى المويفين المدنيين بطري   مرتب  منيم 
 ."إلشعال  خة؛ لفشلف على الجبهات ا قرى"الرئية عباة بوقل الرواتب 

: إن إسرائيل أقدمت على ياا القطوة إدقال ا موالمصدر عسكري في تل أبيب، تع يبا  على  وقال
في إطار اتفاق على تح يق الهدوء على حدود ال طاز، بممل أن تفي "حماة" بالتخاماتها وتوقل 

ائيل، العنل الاي ترافق ما مسيرات العودة، وتوقل  ح ا  المسيرات تماما . وأضال: إنف بالنسب  إلسر 
من  51 ا تفاق الاي جرى يعيد الوضا ما "حماة" إلى المربا نفسف الاي وقفت فيف في اليوو الة

عملي  "الجرل الصامد". وقال: إن الوضا ارن يو نتاج اتفاق على وقل إطةق نار  ير موّقا ما 
وعودة  بنود ستنفا على وةو مراحل إلعادة إعمار ال طاز 8"حماة"، يشتمل على تفايمات من 

السلط  الفلسطيني  إلى إدارة شفون  خة. البنود الوماني  يي نفسها التي تضمنتها ووي   التفايمات 
، وانضو إليها 2014ذب  /التي أنجخت بين إسرائيل ومصر و"حماة"، في حينف، في شهر أ سطة

 ياا المرة أيضا  مبعوو ا مو المتحدة، نيكو ي مةدينول، وقطر ودول أوروبي .
 

 االنت يدعو إلى تحالف دولي إلخراج إيران وحزب هللا من سوريةغ .14
دعا وخير اإلسكان وعضو المجلة ا مني والسياسي الحكومي المصّغر )الكابينيت(، يوذل  ا نت، 
يوو الجمع ، إلى تشكيل تحالل دولي يشمل الو يات المتحدة وأوروبا وروسيا لدفا إيران وحخب ا 
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ل في حديٍو لصحيف  "جيروخاليو بوست" اإلسرائيلّي ، "علينا أن نتمكد أننا لن وقا للقروج من سوري .
ن إسرائيل "لن تسمح بمن  نكرر قطمنا في لبنان، وأن نسمح بحضور عسكري إيراني في سوري "، وا 
يحصل نياو الرئية السوري، بشار ا سد، على أسلح  متطورة في طري ها من إيران إلى لبنان عبر 

عى  ا نت أن إسرائيل قادرة بمفرديا على إقراج إيران من سوري ، "إ  أنها تريد ا ستمرار وادّ  سوري .
 .في بناء تحالل دولي يشمل كل من يستطيا مساعدتنا، فة دول  تريد أن تب ى إيران في سوري "

ي من أّما عن العةقات السرّي  بين إسرائيل وبع  الدول العربي ، قال  ا نت "إن ياا الدول ي 
تتوّجف إلى إسرائيل قلل ا بواب المغل  "،   العكة، "إن نيرنا على الصورة بشكل أشمل، فإنف   
سبب ح ي ي ا  ن ت اتل السعودي  ودول القليج إسرائيل، نحن لدينا مصالح مشترك  وعدو مشترك 

 اسمف إيران، التي تهدد السعودّي  عن قرب".
 9/11/2018، 48عرب 

 
 وحدات استيطانية بالقدس  640على بناء  االحتالل يصادق .15

صادقت ما تسمى لجن  التنييو والبناء اللوائي  التابع  لبلدي  ا حتةل في ال دة قبل وةو  اياو على 
المواطنين في شعفاط  أراضيوحدة استيطاني  في مستعمرة رمات شلومو الم ام  على  640بناء 

" العبري ، إلى أن ا راضي التي سيتو البناء فيها يي واشارت صحيف  "يآرتة شمال ال دة المحتل .
أرا  فلسطيني  قاص  ت ا بين "رمات شلومو" وبلدة بيت حنينا. ولفتت الصحيف ، إلى أن بع  
ا راضي صودرت من الفلسطينيين بحج  استقدامها كمناطق عام ، مشيرة إلى أن طرح المشروز 

 ارة ا ميركي  برئاس  باراك أوباما.تسبب في أخم   ير مسبوق  ما اإلد 2010عاو 
وأوضحت الصحيف  أن "رامات شلومو" التي ي طنها يهود متشددون، قد تصدرت العناوين عدة مرات 

 1600، وبشكل رئيسي حول قط  لتوسيا الحي من قةل 67في الماضي بسبب البناء قارج حدود 
ميركي جو بايدن، إلسرائيل في عاو وحدة سكني  تمت المواف   عليها قةل خيارة نائب الرئية ا 

دارة الرئية السابق باراك أوباما، ولكن منا 2010 . وأدى الك إلى أخم   ير مسبوق  بين إسرائيل وا 
 مب، يتواصل البناء ا ستيطاني في الحي بة ان طاز.  "ا ياو الفلسطيني "ابداي  رئاس  دونالد تر 

 10/11/2018الدستور، عمان، 
 

 : سماح نتنياهو أللمانيا ببيع غواصات لمصر أمر خطيرنتنياهومستشار سابق ل .16
أعرب عوخي أراد الاي كان مستشارا  لرئية الوخراء بنيامين نتنيايو ورئية ييئ  ا من ال ومي ساب ا 
عن استغرابف لمااا لو يتو التح يق ما نتنيايو في عدة قضايا كان ضالعا  فيها مول السماح  لمانيا 
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ورأى أراد، وفق ما أورد موقا ييئ  البو اإلسرائيلي، اليوو الجمع ، أن  لى مصر.ببيا  واصات إ
 ياا ا مر قطير جدا  ويستوجب فحصا، متسائة لمااا اقفى رئية الوخراء الك عن الدوائر ا مني .

وفي سياق حديو إااعي بعد يهر اليوو الجمع  قال أراد إنف   يفهو المنطق من وراء قرار المستشار 
ال انوني للحكوم  استوناء رئية الوخراء من التح يق في بدايتف وعدو فحم ضلوعف في بع  

وأشار إلى وجود عدة أسئل  ب يت مفتوح  منها: من يو الاي أجاخ صف ات الرشى ولمااا  الجخئيات.
 تآمر بع  من م ربي رئية الوخراء على ارتكاب ياا الجريم  ولمااا يتستر نتنيايو عليهو.

 9/11/2018م، رام هللا، األيا
 

 ال عالقة جينية بين العبرانيين القدماء واليهود الحاليين: مؤرخ إسرائيلي .17
عاود المفرخ اإلسرائيلي المعرول شلومو ساند، في م ال نشرا في صحيف  "يآرتة" يوو، الجمع ، 

ا، حتى وقوز المحرق ، التمكيد على أن اليهود لو يكونوا شعبا في يوو من ا ياو، وأن  البيتهو لو يتمنو 
وفند ساند، مجددا، المخاعو الصهيوني  التي  أي نوز من السيادة على ما يسمى "أر  إسرائيل".

تدعي وجود استمراري  جيني  بين العبرانيين ال دماء ويهود العصر الحديو، مشيرا الى أن ال ومي  
ر  ي جاور تاريقي ، أو كما اليهودي  التي أسستها الحرك  الصهيوني  يي قومي  مصطنع  وتفت 

وكان ساند يرد على ادعاءات بروفيسور حاييو  انتخ، أستاا ال انون  أسمايا "قومي  من نسل ال طط".
في جامع  تل أبيب، الاي حاول من قةل م ال مطول نشر في الصحيف  نفسها، ا سبوز الماضي، 

 استعماريا لفلسطين وطرد شعبها. إسباغ الشرعي  على الغخوة الكولونيالي  الصهيوني  وتبرير
 9/11/2018، 48عرب 

 
ات إسرائيلي .18  "الثقافة غير الموالية"بسبب مشروع قانون  ريغيفلتمثااًل ساخرًا ينصب  نح 

نصب نّحات إسرائيلي تموا   ساقرا  لوخيرة الو اف  ميري ريغيل أماو المسرح : رويترخ –تل أبيب 
اجا  على مساعيها لمنا التمويل الحكومي عن الهيئات الوطني في تل أبيب أول من أمة، احتج
ونصب إيتاي خليط تموا   لريغيل ييهريا ترتدي فستانا   الفني  التي تعتبريا " ير موالي " إلسرائيل.

أبي  فضفاضا  وت ل أماو مرذة كبيرة. وقال إن الوقت حان "لقروج الفنانين من المتاحل" وت ديو 
وأضال: "ياا حربنا و  يمكننا معرف ... يل يمكننا ال ياو بالك قةل  رة.أعمالهو إلى الجمهور مباش

عامين من ارن أو  "، في إشارة إلى ما يصفف فنانون ومعارضون بمنها محاو ت من جانب ريغيل 
 لفر  قيود على حري  التعبير.

 10/11/2018الحياة، لندن، 
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صابة  .19  زة... واالحتالل يقمع مسيرات الضفةخالل مسيرات العودة بغ 37استشهاد فلسطيني وا 
ذقرين، قةل مواجهات ما قوات ا حتةل "اإلسرائيلي"، في عدة  37استشهد فلسطيني وأصيب 

ن اط تماة على حدود قطاز  خة، كما أصيب العشرات جراء قما ا حتةل لمسيرات في الضف  
فلسطيني متمورا بجروحف التي  وأعلنت وخارة الصح  في قطاز  خة، عن استشهاد الغربي  المحتل .

قةل فعاليات مسيرات  أصيب بها، أمة، برصام ا حتةل في المواجهات شرق محافي  رفح
أطفال  6وقال الدكتور أشرل ال درة الناطق باسو وخارة الصح : إن من بين اإلصابات بغخة  .العودة

القمس  المنتشرة على الحدود  وتوافد الفلسطينيون إلى مقيمات العودة سيدات ومسعف  متطوع . 9و
" لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت 33الشرقي  ل طاز  خة، حيو شاركوا في فعاليات الجمع  "

 عنوان: "المسيرة مستمرة". 
في ا وناء، اعت لت قوات ا حتةل، وةو  مواطنين، وأصابت العشرات، قةل قمعها المشاركين في 

لمهدد بالمصادرة وي ا على أراضي أكور من قري  من قرى  ربي راو صةة الجمع  في جبل الريسان، ا
شبان با عيرة المعدني  المغلف  بالمطاط والعشرات با قتناق، بينهو رئية ييئ  م اوم   4وأصيب  ا. 

الجدار وا ستيطان وليد عسال قةل قما جيش ا حتةل لمسيرة كفر قدوو ا سبوعي  المنايض  
 ي قرجت إحياء للاكرى الرابع  عشرة  ستشهاد الرئية الفلسطيني ياسر عرفات.لةستيطان والت

وأصيب العشرات با قتناق الشديد، قةل قما قوات ا حتةل مسيرة بلعين ا سبوعي  التي انطل ت 
 ليمون. أبوع ب صةة الجمع  من وسط ال ري  باتجاا جدار الضو والتوسا الجديد في منط   

 10/11/2018ة، الخليج، الشارق
 

 افتتاح أعمال االجتماع التاسع لألمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج  .20
، أعمال ا جتماز التاسا لألمان  العام  للمفتمر الشعبي 9/11/2018انطل ت صباح يوو الجمع  

قر المستجدات لفلسطينيي القارج، في مدين  إسطنبول والاي يستمر ليومين، والك من أجل مناقش  ذ
على الساح  الفلسطيني ، وقطط العمل اإلداري  للمفتمر، وبحو ومناقش  ت ارير لجان المفتمر، 

وفي كلم  لألمين العاو للمفتمر منير شفيق، والتي سلط الضوء  ومسار عملف قةل ا شهر ال ادم .
فيها إن "الفلسطينيين إاا فيها على ذقر المستجدات على الساح  الفلسطيني  والعربي  والدولي ، قال 

قارنوا الوضا الدولي الحالي بما فيف من فوضى سائدة، سيجدون أن ذفاقا  للعمل موجودة، مما يمكننا 
 من أن نعلب دورا  في مشروعنا الفلسطيني، بالر و من المعادل  التي يمتلكها العدو الصهيوني".

لو يبُعد بها الكيان الصهيوني قويا ، وال وة  وتابا قائة : "نحن نعيش في مرحل  تاريقي  مهم  جدا ،
ا مريكي  تراجعت وباتت أضعل، ما نستنتجف أننا في حال طّورنا العةق  بين الفصائل الفلسطيني ، 
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نجاخا ". وأفصح عن دور ي وو بف المفتمر الشعبي في  نستطيا قةل أشهر قليل  أن نح ق انتصارا  وا 
الفصائل على تحريك الضف  الغربي  وال دة، عبر إطةق انتفاض  ياا اإلطار ف ال: "إننا نعمل ما 

 شعبي  سلمي  واسع  تهدل إلى دحر ا حتةل، وتفكيك المستوطنات دون قيد أو شرط".
 9/11/2018، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجموقع 

 
 أسيراً  33إدارية بحق  وأوامر في معتقل عوفرتغريم األسرى األشبال  .21

ألل شيكل على ا سرى ا شبال في  62ا حتةل اإلسرائيلي  رامات مالي  ب يم   فرضت سلطات
أسيرا، بحسب ييئ  شفون  33معت ل "عوفر" العسكري، فيما تو إصدار أوامر اعت ال إداري بحق 

ا سرى والمحررين، اا فرضت على ا سرى ا شبال ال ابعين في معت ل "عوفر"، قةل شهر تشرين 
أسيرا قاصرا إلى قسو ا شبال  26ألل شيكل، كما تو إدقال  62،  رامات مالي  ب يم  ا ول الماضي

 2على الحواجخ العسكري ، و 3من الطرقات، و 2اعت لوا من المناخل، و 18في معت ل "عوفر"، بينهو 
ل كما أصدرت المحاكو العسكري  أوامر اعت ا لعدو حياختف تصريحا. 1تو اعت الهما بعد ا ستدعاء، و

أسيرا، بينهو نائب في المجلة التشريعي، وأمرا إداريا صدر للمرة الرابع  بحق ا سيرة  33إداري بحق 
 النائب في المجلة التشريعي قالدة جرار، لمدة أربع  أشهر.

 10/11/2018الدستور، عمان، 
 

 يوماً  53بعد احتجاز االحتالل لجثمانه  تشييع الشهيد علي ان .22
ن في مقيو قلنديا، شمال مدين  ال دة المحتل ، مساء يوو الجمع ، جومان شّيا مئاُت الفلسطينيي
 م برة المقيو. الىعاما (  26الشهيد محمد عليان )

ووصل جومان الشهيد، إلى منخل اويف، من مجما فلسطين الطبي في راو ا، وأل ت عائلتف ومحبوا 
من أيلول الماضي، نتيج  إطةق قوات  18واستشهد عليان في  وأصدقافا نيرة الوداز ا قيرة عليف.

ا حتةل الرصام عليف في حي المصرارة بال دة المحتل ، باريع  محاولتف تنفيا عملي  طعن، 
 حيو ُترك لساعات، ولو ُيسمح للطواقو الطبي  ت ديو المساعدة لف.

 9/11/2018، 48عرب 
 

 ألف وثيقة 18 المتحف الفلسطيني يؤرشف رقمياً  .23
ألل ووي   في  18لفلسطيني وضمن العمل على مشروز ا رشيل الرقمي، من أرشف  تمّكن المتحل ا

أولى مراحل المشروز الممتد على مدار وةو سنوات باعتباريا فترة تمسيسي  سيتو قةلها جما 
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ويعد ا رشيل الرقمي إحدى أيو المنصات الرقمي  للمتحل الفلسطيني، ويضو  ووي  . 145,000
وووائق وم تنيات وأعما   فني  تنتمي إلى مجموعات أرشيفي  مهددة تووق تاري  صورا  فوتو رافي  
وتتلقم ذلي  العمل على المشروز بتجميا الووائق من  حتى وقتنا الحاضر. 1800فلسطين منا عاو 

رفاقها بمعلوماتها على منص  رقمي  قاص   أفراد ومفسسات، وقلق مرادفات رقمي  لكل ووي  ، وا 
 .2019تو إطةقها لتكون متاح  أماو الباحوين والمهتمين والجمهور مطلا عاو بالمشروز، سي

مجموع ، تن سو لمجموعات شقصي   فراد وعائةت فلسطيني ،  64ونجح المتحل حتى ارن بمرشف  
 ومجموعات لمفسسات، إضاف  إلى مجموعات لمتقصصين من باحوين ومصورين.

 10/11/2018الدستور، عمان، 
 

 مصري يصل إلى القدس المحتلةوفد كنسي  .24
عةةةن طريةةةق تةةةل أبيةةةب، وصةةةل وفةةةد كنسةةةي مصةةةري أمةةةة إلةةةى ال ةةةدة المحتلةةة ، يضةةةو مجموعةةة  مةةةن 
ا سةاقف ، يرأسةهو سةكرتير المجتمةةا الم ةدة ا نبةا دانيةةال، والةك لخيةارة ديةر السةةلطان فةي إطةار سةةعي 

يلي بتةرميو الةدير الةاي الكنيس  المصري  إلى حل المشةكل  ال ائمة  فيةف، والحصةول علةى تصةريح إسةرائ
 تواجف أجخاء فيف قطر الس وط.

وضو الوفد المنسق العاو للكنيس  في قضي  دير السلطان كامل ميشيل، إا ت رر أن يخور الوفد الدير 
لل اء مطران ال دة والريبان الم يمين فيف ا نبا أنطونيوة وا ستماز إليهو مباشةرة، وكةالك مسةاندتهو 

بابةا تواضةروة الوةاني العتداءات المتكررة من الشرط  اإلسةرائيلي ، وقاصة  أن معنويا  في مواجه  ا 
المشكل  بالطرق الدبلوماسي  وال انوني . وقةد ُنّسةق للخيةارة بةين الكنيسة  ووخارة القارجية   يسعى إلى حلّ 

من وجهاخ المقابرات العام ، وت رر أن يجري الوفد مناقشات ما الجانب اإلسرائيلي بحضور ممولين 
بعةد واقعة  ا عتةداء علةى أحةد  "القارجية "السفارة المصري  لحل أخمة  الةدير، بعةدما طلةب البابةا تةدقل 

علةةى   طةعةةفالريبةةان المصةةريين. كمةةا جةةرت محادوةةات موسةةع  بةةين البابةةا والسةةفير الجديةةد قبةةل سةةفرا 
حاطتف بقلفي  تاريقي  عن الدير المتناخز عليف.  طلبات الكنيس  وا 

 9/11/2018 ،تاألخبار، بيرو 
 

 ينفي مزاعم "إسرائيل" حول مصانع أسلحة ومخابئ سرية الرئيس اللبناني .25
أبلةةغ الةةرئية اللبنةةاني ميشةةال عةةون، المنسةة   القاصةة  لألمةةو المتحةةدة لةةدى لبنةةان برنيةةل دايلةةر  :بيةةروت

اإلسةةرائيلي  عةةن وجةةود مصةةانا أسةةلح  ومقةةابد سةةري  فةةي عةةدد مةةن ا مةةاكن  ا دعةةاءاتكارديةةل، أن "
بنانيةة    أسةةاة لهةةا مةةن الصةةح "، مشةةيرا  إلةةى أن "أركةةان السةةلك الديبلوماسةةي المعتمةةدين فةةي لبنةةان الل
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". ولفةةت ا دعةاءاتراف ةوا وخيةر القارجيةة  جبةران باسةيل فةةي جولة  تمكةدوا قةلهةةا مةن عةدو صةةح  يةاا 
 إلةةةى أن "قيةةةادة يونيفيةةةل نفةةت أن تكةةةون ينةةةاك أسةةةلح  فةةةي منةةاطق وجةةةود منيمةةة  ا قضةةةر بةةةةالنيةةر 
، 1701علةى طةول الحةدود وتطبيةق ال ةرار  ا سةت راروقال عون إن "لبنةان ملتةخو الحفةاي علةى  حدود".

السةةيادة اللبنانيةة  فةةي البةةر والبحةةر والجةةو،  يةةر ذبهةة  بةةال رارات  انتهةةاكفةةي وقةةت تواصةةل فيةةف إسةةرائيل 
 الدولي  الصادرة عن مجلة ا من وا مو المتحدة".

سةتغادر بيةروت إلةى نيويةورك لت ةديو ت ريةر حةول مراحةل تنفيةا ال ةرار وكانت كارديل أبلغت عون أنهةا "
 الدوري ". اإلحاط أماو مجلة ا من في إطار  1701

 10/11/2018 ،الحياة، لندن
 

 العمادي: نعمل لتحقيق المصالحة ونبذل جهدنا إلنشاء ميناء بحري لغزة .26
مةةد العمةةادي، موقةةل دولتةةف ضةةرورة أكةةد السةةفير ال طةةري رئةةية اللجنةة  ال طريةة  إلعمةةار  ةةخة، مح : ةةخة

وأضةةال العمةةادي، قةةةل  إتمةةاو المصةةالح  الفلسةةطيني  قةةائة : "قطةةر مةةا المصةةالح  بتفاصةةيلها كافةة ".
ل ائةف عةددا  مةن الفصةائل الفلسةطيني  فةي قطةاز  ةةخة: "سةن وو بمخيةد مةن التسةهيةت فةي مراحةل م بلةة ، 

وأوضةةح السةةفير ال طةةري أن دولتةةف  لمصةةالح ".ومةةا ن ةةوو بةةف تجةةاا  ةةخة لتقفيةةل معانةةاة أيلنةةا ولتسةةهيل ا
نشةاء منةاطق  تسعى للتباحو مةا اإلسةرائيليين؛  سةتكمال الملفةات ا قةرى كتوسةع  مسةاح  الصةيد، وا 

تماو ملل كهرباء  خة. وشدد على بال جهود إلنشاء ميناء بحري ل طاز  خة، مومنا  دور  صناعي ، وا 
 مشيرا  إلى مواص  قطر دعمها لل ضي  الفلسطيني .الفصائل والشعب الفلسطيني بمسيرات العودة، 

 وتابا: "قطر ستدعو  خة بكل ما يتوفر لها"، موجها  التحي  لمصر لدوريا في المصالح  الفلسطيني . 
 9/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رشق بالحجارة واألحذيةيتعرض لل هموكبو مسيرات العودة يشارك بالعمادي  :غزة .27

السفير ال طري في  خة محمد العمادي للرشق بالحجارة وا حاية  مةن قبةل الفلسةطينيين تعر  موكب 
المشةةاركين فةةي المسةةيرات، مسةةاء أمةةة الجمعةة ، قةةةل خيارتةةف لمقةةيو العةةودة شةةرق  ةةخة، حسةةب مواقةةا 

وصةةل العمةةادي إلةةى مقةةيو العةةودة، للمشةةارك  فةةي مسةةيرات العةةودة وكسةةر الحصةةار  محليةة  فلسةةطيني .
 "، إ  أن المتيايرين رش وا الموكب بالحجارة وا حاي .33"ةللجمع  ال

 10/11/2018 ،الخليج، الشارقة
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 التطبيع مع "إسرائيل" اجمعيات بحرينية تعلن رفضه .28
وتكةةةرية  "إسةةةرائيل"تتصةةةاعد فةةةي البحةةةرين ردود الفعةةةل المنةةةددة بمسةةةاعي النيةةةاو إلةةةى ا نفتةةةاح علةةةى 

امةةة  والةةةدراخ والهملةةة ، قةةةةل ا يةةةاو ال ليلةةة  الماضةةةي ، العةقةةةات الطبيعيةةة  معهةةةا. وشةةةهدت شةةةوارز المن
تيةةايرات  اضةةب  رفضةةا  لمةةا ي ةةوو بةةف النيةةاو مةةن قطةةوات متسةةارع  لتكةةرية العةقةةات الطبيعيةة  مةةا 

وبالتخامن مةا تلةك التيةايرات، دعةت "ييئة  علمةاء البحةرين" إلةى "النةخول إلةى الميةدان نخلة   ."إسرائيل"
ديةةدا  بةةالتطبيا القليفةةي مةةا الكيةةان الصةةهيوني"، وحوّةةت علةةى "تلبيةة  رجةةل واحةةد يةةوو الجمعةة  الم بةةل تن

النةةةداء الشةةةرعي والةةةوطني إلعةةةةن الصةةةرق  المدويةةة  فةةةي وجةةةف النيةةةاو الةةةديكتاتوري ومسةةةاعي القيانةةة  
العيمةةى لألمةة ". وشةةددت علةةى أن التطبيةةا "أمةةر   يمكةةن السةةكوت عليةةف أبةةدا "، ُموّجهةة   المتيةةايرين 

وأكةةدت "جمعيةة  الوفةةاق الةةوطني اإلسةةةمي "،  ائيل والمةةوت للقونةة  العمةةةء".برفةةا شةةعار "المةةوت إلسةةر 
بدوريا، أن "التطبيا قيان  عيمةى"، مشةيرة فةي بيةان إلةى أن "التسةريبات اإلعةمية  التةي تتحةدو عةن 
تل ي بنيامين نتنيايو دعوة لخيارة البحرين ترفا درج  ا ستفخاخ للون ا حمر، وتضعنا أماو تحدٍّ كبيةر 

فبرايةةر" "قطةةوات التطبيةةا المنبةةواة مةةا الكيةةان الصةةهيوني" بمنهةةا "جريمةة   14وصةةل "ائةةتةل و  طيةةر".وق
 مفلم  لشعب البحرين"، واضعا  إيايا في إطار "سياس  الهروب إلى ا ماو قوفا  من الموقل الشعبي".

 10/11/2018 ،األخبار، بيروت
 

 "إسرائيل"حملة "عالم بدون جدران" تدعو إلى معاقبة  :ماليزيا .29
دعةةا نشةةطاء فةةي حملةة  منايضةة  للجةةدران العاخلةة  فةةي العةةالو بماليخيةةا إلةةى : سةةامر عةةةوي -بةوترا جايةةا 

أوناء تدشين حمل  عالمي  أطلةق عليهةا في وم اطع  الشركات المتعاون  معها، والك  "إسرائيل"معاقب  
اركون فةي الحملة  عةن وأعرب مش اسو "عالو بدون جدران" ترف  إقام  حواجخ وجدران بين الشعوب.

اسةةتمراريا بفةةر   مةةن ر وبةةال "إسةةرائيل"إحبةةاطهو مةةن موقةةل حكومةةات دول عربيةة  ومسةةلم  تطبةةا مةةا 
أيةةل ال ةةدة وحصةةار  ةةخة ومنةةا  إجةةراءات يالمةة  فةةي ا راضةةي الفلسةةطيني  المحتلةة ، كمةةا يجةةري بحةةقّ 
 الوصول إلى المسجد ا قصى وتن ل الناة بحري  في الضف  الغربي .

البروفيسةور  ،عميد كلي  المحاسب  في جامعة  المةيةا ،حمل  عالو بدون جدران في ماليخيا وقال منسق
إنهةةا تهةةدل إلةةى التوعيةة  بقطةةر الجةةدران التةةي تحةةول دون  ،فةةي تصةةريحات للجخيةةرة نةةت ،محمةةد نيةةري

ين التواصل بين الشعوب، وتعرقل الحياة الطبيعي  بين الناة، قاص  الجدران اليالم  والمقالف  لل وان
 الدولي  مول الجدار الفاصل في فلسطين.

 9/11/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 مقدسات القدس ضد   "إسرائيل"الكنائس األمريكية تطالب بومبيو بالتدخل لوقف إجراءات  .30
قبةةةل يةةةومين مةةةن موعةةةد تصةةةويت الكنيسةةةت اإلسةةةرائيلي علةةةى مشةةةروز قةةةانون يتةةةيح لسةةةلطات  :الناصةةةرة

ائة فةي ال ةدة، أرسةةلت عشةرات الكنةائة فةةي الو يةات المتحةدة رسةةال  ا حةتةل مصةادرة أراضةي الكنةة
شديدة اللهجة  إلةى وخيةر القارجية  ا مريكةي مايةك بومبيةو، طالبتةف فيهةا بةة"التدقل العاجةل" لمنةا إقةرار 

 ياا المشروز لما لف من "قطر وجودي" على المسيحي  في المدين  الم دس .
لرسةةال  التةةي بعوهةةا رفسةةاء الكنةةائة إلةةى بومبيةةو، أوضةةحت "أيميةة  وأفةةادت ال نةةاة العبريةة  العاشةةرة بةةمن ا

وقةةل اإلجةةراءات اإلسةةرائيلي  التةةي تسةةتهدل الكنةةائة فةةي ال ةةدة"، إا وصةةل رفسةةاء الكنةةائة مشةةروز 
ال ةةانون بمنةةف "قطةةر وجةةودي" ودعةةوا بومبيةةو إلةةى العمةةل مةةا ال يةةادة اإلسةةرائيلي  "علةةى ضةةمان وقفةةف فةةي 

ى أن "يةةاا أعمةةق أخمةة  تمةةر علةةى المسةةيحيين فةةي ا ر  الم دسةة  وفةةي إلةةالنيةةر شةةكل دائةةو"،  فتةةين 
وعّبةرت الكنةائة ا مريكية  عةن قل هةا مةن أي مةّة با راضةي الكنسةي ، مفكةدة أن  أنحاء العالو كاف ".

فر  الضرائب على الكنيس  قد يضعل في شكل كبير من قةوة المسةيحي  فةي ال ةدة. وشةددت علةى 
نيةة  الدوليةة  يةةو أمةةر بةةالغ ا يميةة  للو يةةات المتحةةدة، ومنةةا ا خمةة  بةةين أن "الحفةةاي علةةى الحريةة  الدي

واّكةرت ال نةاة بةمن ممولةي كنةائة ال ةدة طةالبوا  إسرائيل والكنيس  يصب في مصلح  ا طرال كافة ".
يونيةو الماضةي، بمنةا التةرويج لل ةانون وعةدو تطبي ةف " نةف  /رئية الوخراء بنيامين نتنيايو في حخيةران

، ففةةةي "إسةةةرائيل"افا العنصةةةري ". وأشةةةارت إلةةةى أن يةةةاا ليسةةةت ا خمةةة  ا ولةةةى للكنيسةةة  مةةةا يقةةةدو الةةةدو 
فبرايةةر الماضةةي، أ ل ةةت أبةةواب كنسةةي  ال يامةة  حتةةى إشةةعار ذقةةر بعةةد قةةرار مةةن رئةةية بلديةة   /شةةباط

 ال دة نير بركات فر  الضريب  على ممتلكات الكنائة في المدين  للمرة ا ولى.
 10/11/2018 ،الحياة، لندن

 
 اليهود في ألمانيا ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد   .31

حارت المستشارة ا لماني  أنجية ميركل من تنامي الكرايي  ضةد اليهةود فةي ألمانيةا، مطالبة  التصةدي 
يةوو الجمعة  فةي بةرلين قةةل  ،وقالةت ميركةل أوجف العنصري  ومعةاداة ا جانةب واإلقصةاء. بحسو ضد

لومانين لة"ليل  البلةور"، التةي يةاجو فيهةا نةاخيون منةاخل ومنشةآت يهودية : "يوجةد إحياء الاكرى السنوي  ا
في ألمانيا مجددا حياة يهودي  مخديرة، لكننا نشهد في الوقت نفسف معاداة للسامي  مويرة لل لةق ومهةددة 

هةةر واكةةرت ميركةةل أن معةةاداة السةةامي  تي للحيةةاة اليهوديةة  فةةي بلةةدنا ومنةةاطق أقةةرى ذمنةة  فةةي العةةالو".
علةةى نحةةو متخايةةد بوضةةوح علةةى ييئةة  تحةةري    رادز لةةف أحيانةةا علةةى اإلنترنةةت، وفةةي المجةةال العةةاو 

حماية   أيضا، وقالت: "لألسل تعودنا ت ريبا على حراس  الشرط  لكل منشمة يهودية  أو ضةرورة تةوفير
ولين أمةةاو قاصةة  لهةةا، لكننةةا نفةةخز مةةن الهجةةوو علةةى أفةةراد يرتةةدون كيبةةاا )قلنسةةوة اليهةةود(، ون ةةل مةةاي
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وأشةةةارت  الهجةةةوو اليمينةةةي المتطةةةرل علةةةى مطعةةةو يهةةةودي فةةةي ذب/أ سةةةطة الماضةةةي فةةةي كمنيةةةتة".
ميركل إلى أن ياا الشكل من الجرائو المعادي  للسامي  يويةر "اكريةات سةيئ  ببداية  مةح ة  اليهةود فةي 

 وةوينيات ال رن الماضي". 
 9/11/2018 ،األيام، رام هللا

 
 ل"إسرائي"تاريخية تجاه يهود النمسا: لدينا مسؤولية  .32

وو الجمع ، إن الماضي النةاخي لةبةدا ي)د ب أ(: قال المستشار النمساوي سباستيان كورتة،  - فيينا
وتجمةةا قةةادة نمسةةاويون  ، وكةةالك فةةي الةةداقل."إسةةرائيل"منحهةةا مسةةفولي  النضةةال مةةن أجةةل اليهةةود فةةي 

اليهةود  ا إلحياء اكرى "الماابح الناخي " ضةدّ في فيين "إسرائيل"وناجون من الهولوكوست )المحرق ( من 
وأضةال كةورتة "يمكننةي أن  .1938نةوفمبر  /على وقوعها في تشرين الوةاني عاما   80بمناسب  مرور 

وقةال "مسةفوليتنا التاريقية    تنتهةي عنةد الحةدود النمسةاوي  أو  أفكد لكو أن النمسا بلد مقتلل اليوو".
والةةةتمة رئةةةية البرلمةةةان النمسةةةاوي فولفغةةةانغ  لنمسةةةا تجةةةاا إسةةةرائيل.ا وروبيةةة " مشةةةددا علةةةى التخامةةةات ا

 .1945و 1938سوبوتكا، العفو والتسامح باسو النمسا، التي كانت جخءا  من ألمانيا الناخي  بين عامي 
 9/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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انتهةةت، بانتهةةاء ا نتقابةةات النصةةفّي  ا مريكّيةة ، ا سةةبوز الماضةةي، محطّةة  مركخيةة  فةةي ت ةةويو إعةةةن 
اإلدارة ا مريكّي  عن قّطتها لتسوي  ال ضّي  الفلسطينّي ، المعروف  إعةميا  باسو "صف   ال رن"، إا إّن 

على الحخب الجمهةوري حالةت  قشي  إدارة ترامب من أي يفّدي اإلعةن عن الصف   إلى نتائج سلبي 
وفي ياا الّسةياق، اكةرت صةحيف  جيةروخاليو بوسةت  دون اإلعةن عنها في وقت سابق من ياا العاو.

اإلسةةرائيلّي ، يةةوو الجمعةة ، أّن اإلدارة ا مريكّيةة  تضةةا اللمسةةات النهائّيةة  علةةى القطّةة ، وسةةتكون جةةايخة 
 يناير الم بلين. /يوانالديسمبر أو كانون  لنعةن في شهري كانون أّول/

لكةةةن عةةةودة اإلدارة ا مريكيةةة  إلةةةى تركيخيةةةا علةةةى السياسةةة  القارجّيةةة  بعةةةد ا نتقابةةةات، وفةةةق ت ويمهةةةةا 
المحلّي،   يعني مواف   الك للت ويو اإلسرائيلّي، الاي سيشهد انتقابات الكنيست العاو الم بل، وتةراود 

مةةةارة  فبرايةةةر أو ذاار/  ةةةديمها إلةةةى مةةةا شةةةباط/رئةةةية الحكومةةة  اإلسةةةرائيلّي ، بنيةةةامين نتنيةةةايو، فكةةةرة ت
وأشةةارت الصةةحيف  إلةةى أّنةةف   أحةةد فةةي ائةةتةل نتنيةةايو يعت ةةد بةةمن ا نتقابةةات سةةُتجرى فةةي  الم بلةةين.

نةةةوفمبر الم بةةةل، وسةةةط اعت ةةةاد بةةةمن شةةةيئا  مةةةا، سةةةواء  ا خمةةة  مةةةا  /يوةةةانالموعةةةديا الم ةةةّرر فةةةي تشةةةرين 
تنيةةايو، سةةيدفا بةةرئية الحكومةة  اإلسةةرائيلّي  إلةةى حةةّل حكومتةةف الحريةةدّيين أو ت ةةديو  ئحةة  اتهةةاو ضةةّد ن
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وتةةرّجح اإلدارة ا مريكّيةة  أن يةةفدي اإلعةةةن عةةن انتقابةةات مبّكةةرة فةةي  قةةةل ا شةةهر ال ليلةة  الم بلةة .
إلى تمجيل اإلعةن عن "صف   ال رن"، وف ا  للصحيف ، إا أّنف "  داعي لنعةةن عةن قطّة   "إسرائيل"

حكوم  في إسرائيل لتتبنايا"، وبينما تةرّجح اسةتطةعات الةّرأي أن يفةوخ نتنيةايو فةي  سةو، دون وجود
ا نتقابات الم بلة ، فةإن اإلدارة ا مريكّية  تتةاّكر "التفاتتةف الحةاّدة" نحةو اليمةين المتطةّرل قةةل حملتةف 

 ةل حكمف.، ما إعةنف قةلها أنف لن تكون دول  فلسطينّي  أبدا  ق2015ا نتقابّي  في العاو 
ور ةةوب أّن اإلدارة ا مريكّيةة  حةةائرة إن كانةةت تصةةريحات نتنيةةايو يةةاا جدّيةة  أو إّنهةةا لنيةةل أصةةوات مةةن 

، لةةةةو يةةةةدقل فةةةةي أّيةةةة  2015حةةةةخب "البيةةةةت اليهةةةةودّي"، إ  أّن نتنيةةةةايو، منةةةةا إعةةةةادة انتقابةةةةف فةةةةي العةةةةاو 
 مفاوضات جدّي  ما السلط  الفلسطينّي ، وف ا  للصحيف .

السةةيناريو نفسةةف العةةاو الم بةةل، إن أعلنةةت "صةةف   ال ةةرن" قةةةل ا نتقابةةات اإلسةةرائيلّي ، وقةةد يكةةّرر يةةاا 
ن نّصةةةت علةةةى إعةةةةن قيةةةاو دولةةة  فلسةةةطينّي ، فةةةإن رئةةةية حةةةخب "البيةةةت اليهةةةودي"، نفتةةةالي بينيةةةت،  وا 
سيستغلها لمهاجم  نتنيةايو، الةاي سةيكون حينهةا موجةودا  فةي صةراٍز بةين أمةرين، فمةن الجهة  ا ولةى، 

كون من المتوقا أن يتبّنى القط  التي بلورتهةا اإلدارة ا مريكّية  التةي طالمةا قةال عنهةا إنهةا ا كوةر سي
تمييةةةدا  إلسةةةةرائيل علةةةةى اإلطةةةةةق، لكةةةةن فةةةةي الم ابةةةل، إن تبّنايةةةةا فإنةةةةف يعطةةةةي "اقيةةةةرة حّيةةةة " لقصةةةةومف 

ق جةةةدا  فةةةي السياسةةّيين مةةةن اليمةةةين، كمةةةا أن نةةةمي نتنيةةةايو بنفسةةةف عةةةن القطّةةة  سةةةيفدي إلةةةى شةةةرخ عميةةة
عةقتةةف مةةا الةةرئية ا مريكةةي، دونالةةد ترامةةب، ويةةي العةقةة  التةةي عمةةل نتنيةةايو مطةةو   علةةى توطيةةديا 

 منا وصول ترامب للبيت ا بي  قبل عامين.
ولفتةةت الصةةحيف  إلةةى أن جةةخءا  مةةن العةقةة  الوطيةةدة بةةين نتنيةةايو وترامةةب موّجهةة  للةةداقل اإلسةةرائيلي، إا 

نيةةايو   يسةةتطيا إدارة العةقةة  مةةا الرفسةةاء ا مةةريكيين، نتيجةة  لقةفاتةةف مةةا بعةةدما سةةاد ا عت ةةاد أن نت
الرئيسةةين السةةاب ين، بيةةل كلينتةةون وبةةاراك أوبامةةا، جةةاء توطيةةد العةقةة  بينةةف وبةةين ترامةةب إلوبةةات صةةورة 

. لكةةّن رفضةةف المحتمةةل اسةةتراتيجيمغةةايرة لةةالك، مفاديةةا أنةةف يحسةةن إدارة العةقةة  بةةل وتحويلهةةا إلةةى اقةةر 
لقطةة ، إن ُعرضةةت أونةةاء ا نتقابةةات، سةةيعّر  كةةل مةةا بنةةاا نتنيةةايو للقطةةر، وسةةتعود صةةورتف ا ولةةى ل

 إلى اإلعةو: رئية حكوم    يحسن التعامل ما الرئية ا مريكي، ما سيكون لف ومن سياسّي، أيضا .
ن ومةةن الم ةةّرر أن تنتيةةر اإلدارة ا مريكّيةة  أشةةهرا  قليلةة   سةةتطةز ريةةاح ا نتقابةةات فةة ي إسةةرائيل، وا 
 اتضح لها أنها لن تكون قبل نهاي  العاو، فإنها ستنشريا قةل ا شهر ال ليل  الم بل .

وفي الوقت الاي تبدو فيف القط  في مراحلها النهائي ، فإنف ما يخال من  ير الواضةح كيةل سةتنجح اإلدارة 
ن القطوات ا مريكّية  ا قيةرة مةن ا مريكّي  في إقناز الرئية الفلسطيني، محمود عباة، بها، قصوصا  أ

وقل تمويل ا ونةروا، وا عتةرال بال ةدة عاصةم  إلسةرائيل، ون ةل السةفارة ا مريكّية  إليهةا، وا  ةةق مكتةب 
 منيم  التحرير في واشنطن، أّدت كلها إلى قناع  عند عباة بانحياخ ترامب التاو إلسرائيل.
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إسرائيل ودول القليج، بصورة  ير مسبوق ، وتمكيةد وأوضحت الصحيف  إلى أّن "تدفئ  العةقات" بين 
مصر وا ردن والبحرين وعمان واإلمةارات علنةا  أّن ينةاك عناصةر إيجابّية  فةي "صةف   ال ةرن"، سةتدفا 

وقلصةت الصةحيف  إلةى أنةف ر ةو يةاا التباينةات،  السلط  الفلسطينّي  إلى أن تكون في موقةل صةعب.
 في طور العّد التناخلي.إ  أن اإلعةن عن "صف   ال رن" دقل 

 9/11/2018 ،48عرب 
 

 غزة وحرب الضرورة .34
 د. ناجي صادق شراب

 يب ى قيار الحرب يو القيار الاي يحكو عةق  "إسرائيل" بحماة، والك  كور من سبب.
أو  : أن قطةةاز  ةةةخة بمسةةةاحتف الصةةغيرة جةةةدا ، ي ةةةا فةةي منط ةةة  ا مةةةن الحيةةوي لدويلةةة  ا حةةةتةل، فهةةةي 

مةصةةة   لمنةةةاطق كوافةةة  سةةةكاني  يهوديةةة ، وعامةةةل المسةةةاف  معةةةدوو. ووانيةةةا : الكوافةةة   منط ةةة  جغرافيةةة 
السكاني  الكبيرة في  خة تشكل تهديدا  مباشرا  على "إسرائيل". ووالوا : أن مةن يحكةو ويسةيطر علةى  ةخة 
يةةي حركةة  حمةةاة التةةي تمتلةةك قةةدرات عسةةكري  كبيةةرة، ولهةةا امتةةداداتها اإلقليميةة ، إضةةاف  إلةةى فكريةةا 
"الع ةةدي" المنةةاق  لوجةةود "إسةةرائيل"، وتمسةةكها بقيةةار الم اومةة  المسةةلح  الةةاي تسةةتمد منةةف شةةرعيتها. 

 ورابعا : أي تطور في قدرات الم اوم  يشكل بالنسب  ل"إسرائيل" تهديدا  مباشرا .
لةةةاا فةةةالحرب تعتبةةةر أحةةةد أيةةةو قيةةةارات "إسةةةرائيل"، وحركةةة  حمةةةاة أيضةةةا ، لكةةةن المهةةةو ينةةةا لةةةية قيةةةار 

نما يي امتداد للسياس ، فإاا فشةلت السياسة  يلجةم الطرفةان الحرب؛   نها ليست  اي  في حد ااتها، وا 
للحةرب لقلةق واقةا سياسةةي جديةد، يح ةق أي منهةةا أيدافةف، أو يحسةن مةن مواقفةةف. وعلةى مةدار حةةروب 
"إسةةرائيل" الةةوةو مةةا  ةةخة، يمكةةن ال ةةول إنهةةا فشةةلت فةةي قلةةق واقةةا سياسةةي م بةةول لهةةا، وكةةان البةةديل 

  نت الي للحرب، يو فر  الحصار.ا
السةةفال: مةةااا تريةةد "إسةةرائيل" مةةن حمةةاة أو  ةةخة؟ ومةةااا تريةةد حمةةاة مةةن "إسةةرائيل"؟ "إسةةرائيل" تريةةد 

 التهدئ  وا من من  خة، وأ َّ تشكل تهديدا  مباشرا  لها. 
ن اسةتطاعت؛  ن البةديل  حالة  مةن وفي الح ي   فإن "إسرائيل"   تريةد الةتقلم مةن "حمةاة" حتةى وا 

الفوضى والعنل بحكو وجود عدد من التنييمات المتشددة تسةتطيا حمةاة ضةبطها. "إسةرائيل" قامةت 
بةةالحرب ضةةد ال طةةاز والهةةدل كةةان واضةةحا ، ويةةو ردز حمةةاة وضةةرب بنيتهةةا العسةةكري ، وفشةةلت فةةي 

 الك، كما لو تح ق أيا  من أيدافها السياسي . 
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ن أي انفجةار شةعبي سةتكون "إسةرائيل" أول مةن يتةمور ومن مصةلح  "إسةرائيل" أن تب ةى  ةخة يادئة ؛  
بةةف، وقةةد تواجةةف سةةية  مةةن التةةدفق البشةةري، ولةةالك تمةةارة "إسةةرائيل" سياسةةات الحصةةار بةةالتقفيل؛ أي 

 عدو الوصول إلى حد ا نفجار.
ومةةةا الةةةك فةةةإن "إسةةةرائيل" لةةةو تسةةة ط قيةةةار الحةةةرب التةةةي سةةةمايا نتنيةةةايو حةةةرب الضةةةرورة، ب ولةةةف أمةةةاو 

منتصةةل الشةةهر الفائةةت: "أفّضةةل حةةة  لمنةةا حةةروب  يةةر ضةةروري "، لكنةةف أضةةال: "إن  الكنيسةةت فةةي
"إسرائيل" لن تردد في ال تال عند الضرورة"، وياا يعنى أن الحةرب ليسةت القيةار النهةائي فةي التعامةل 
مةةةا  ةةةخة، الحةةةرب لةةةو تح ةةةق أيةةةدافها، ومةةةا التسةةةليو بتح يةةةق أيةةةدافها المباشةةةرة ف ةةةد يعنةةةي الةةةك ن يضةةةا  

 العليا إخاء  خة؛ إا إن "إسرائيل" تدرك أنف   يمكن أن تستمصل حرك  حماة.  ا ستراتيجي ها  يداف
وبالنسب  لحرك  حماة،   يمكن تجايل أن أحد أيدافها ا ستراتيجي  العليا، يةو أن تحةتفي بكينونتهةا 

علةى يةاا الهةدل،  ال وي  في  خة، والتي قد تشكل نواة لحرك  "اإلقوان"، لكل مةن قطةر وتركيةا. وبنةاء
وصةةةلت حمةةةاة ل ناعةةة  بمنهةةةا مجبةةةرة علةةةى الحةةةرب، وأن الهةةةدل الرئيسةةةي يةةةو رفةةةا الحصةةةار، وفةةةتح 
يجاد حلول لمشاكلها من مويفين وقدمات، بما يحفي ب اءيا، وتدرك أن الحرب ياا المرة  المعابر، وا 

لدوليةةةة    تعمةةةةل سةةةةتكون مكلفةةةة ، وومنهةةةةا السياسةةةةي أكبةةةةر، وأن كةةةةل التطةةةةورات الداقليةةةة  واإلقليميةةةة  وا
لصالحها، والبديل للحرب يو مسيرات العودة التي تتحكو فيها وصو   للتهدئ  المطلوب  التةي فةي حةال 
تح  ها سيكون موقفها أقوى، حتى فةي أية  مفاوضةات للمصةالح . ويةاا الهةدل يةو الةاي دفةا للتوافةق 

 ع ةني. على تصريحات ل ياداتها، بمن الحرب ليست قيارا  لغخة، ويي قيار  ير
يةةاا التةقةةي فةةي ا يةةدال يةةو الةةاي قةةد يوصةةل لتح يةةق التهدئةة  المطلوبةة  التةةي إن تح  ةةت، يمكةةن أن 
تستمر الحرك  لسنوات طويل  من دون مصالح ، وياا يو الوضا الموةالي لهةا، انتيةارا  لعامةل الوقةت 

ا  كبيةةرا  فةةي تفكيةةر الةةاي يمكةةن أن يلعةةب دورا  لصةةالح الحركةة . عامةةل الوقةةت والريةةان عليةةف يلعبةةان دور 
 الحرك ، وعليف فالتفاو  على تهدئ  بال وة التي تملكها أفضل من التفاو  بعد الحرب. 

وفةي الحالة  ا ولةى قةد تكةون النتةائج السياسةي  أفضةل مةن الحالة  الوانية   يةر مضةمون  النتةائج؛ لةالك 
 تب ى الحرب قيارا   ير ع ةني، لكن الضرورة قد تفرضف.

 10/11/2018 ،ةالخليج، الشارق
 

 الترويج اإلسرائيلي لـ"سكة السالم" .35
 محمد سويدان
عنةةةدما، كانةةةت الةةةدول الغربيةةة  وعلةةةى رأسةةةها الو يةةةات المتحةةةدة ا مريكيةةة  تشةةةجا الةةةدول العربيةةة  إلقامةةة  
عةقات بينها وبين كيان ا حتةل اإلسرائيلي، كانت تركخ على أن ياا العةق  ستنعكة إيجابا على 
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ول، حيةةو سةةتنتعش التجةةارة والصةةناع  والسةةياح ، وسةةتدر دقةةة يةةائة عليهةةا، يةةنعكة اقتصةةاد تلةةك الةةد
 بشكل رائا على شعوب تلك البلدان.

ولكن، الك، لو ييهر، بعد إقام  عةقات علني  بين ياا الكيان والسلط  الفلسطيني  وا ردن ومصر، 
يةةي يةةاا الشةةعوب بعةةد مضةةي حيةةو لةةو تجلةةب اتفاقيةةات السةةةو السةةمن والعسةةل للشةةعوب العربيةة ، ويةةا 

سةةنوات طويلةة  علةةى توقيةةا يةةاا ا تفاقيةةات مةةا الكيةةان اإلسةةرائيلي، تعةةيش شةةعوب يةةاا الةةدول أوضةةاعا 
 اقتصادي  صعب  جدا.

  يتحدو مسفولون في ياا الدول، عن الفوائد ا قتصادي  التي جلبتها اتفاقيات السةةو مةا إسةرائيل، 
ي،   يترك فرص  إ  ويحاول الترويج لفوائد مرت ب  لدول عربية   نها   تاكر، ولكن الكيان اإلسرائيل

 بحال ع دت معف اتفاقيات معلن ، ونسجت عةقات معف.
يسةرائيل كةاتة مةن مسة ط لمشةروز للسةك  الحديةد  اإلسةرائيلي ومن ياا المحاو ت، تةرويج وخيةر الن ةل 

حاول في كلم  أل ايا، بمةفتمر للن ةل  يربط البحر ا بي  المتوسط بالقليج عبر الدول  العبري . فل د،
الدولي ع د في ُعمان، أن يةروج لمشةروز السةك  الحديدية  الةاي أسةماا، بمشةروز "سةك  حديةد السةةو"، 

إسةةرائيل كجسةةر بةةّري وا ردن كمركةةخ مواصةةةت إقليمةةي".  -ف ةةال، انةةف "مبنةةي علةةى فكةةرتين رئيسةةيتين 
القلةةةيج المجةةةاورة إضةةةاف  إلةةةى ا قتصةةةاد وأضةةةال " أن المشةةةروز يصةةةب فةةةي صةةةالح السةةةعودي  ودول 

 الفلسطيني".
وبةةةةالر و، مةةةةن أن التجربةةةة  أوبتةةةةت، أن الكيةةةةان اإلسةةةةرائيلي،   يجلةةةةب السةةةةةو، والسةةةةمن والعسةةةةل، و  
المشاريا المفيدة، للدول التي ت يو معف عةقات، إ  أن مسفوليف، ماخالوا، يروجون للفوائد الكبيرة التةي 

 تي ست يو معف عةقات سةو وعلني .ستتمتى للدول العربي  ال
ويلجم مسفولو ا حتةل إلى نفة النغم ، بال ول، أن العةقات ما إسرائيل ستجلب السةةو وا خديةار 

 والفوائد ا قتصادي  الكبيرة.
نمةا يهةدل  نحن، ومن التجرب  الماول  أمامنةا، نعةرل أن مةا يسةمى بالسةةو، لةن يفيةد الةدول العربية ، وا 

ان اإلسرائيلي، الاي يسعى ويحاول بكل ما أوتي من قوة، إلقام  عةقات علني  ما الدول لصالح الكي
العربيةة ، وقصوصةةا القليجيةة ، لتح يةةق مصةةالحف القاصةة ، فهةةو يعت ةةد، أن يةةاا العةقةةات، سةةتنعكة 

 إيجابا عليف على كل ا صعدة، ولالك،   يترك فرص  إ  ويستغلها، للترويج لفوائد العةقات معف.
 يجةةب، أن تةةنغش الةةدول العربيةة ، بةةالترويج اإلسةةرائيلي، فةةة فوائةةد متوقعةة  مةةن العةقةةات معةةف، وأيةة   

فوائد متوقع ، سيجنيها ياا الكيان، وليست الدول العربي  التي يعتبريا جسرا حتى يصبح دولة  معترفةا 
 بها بالمنط  ، وم بول ، ت يو عةقات طبيعي  ما أعدائها الساب ين.
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ل مةةةن قةةةةل يةةةاا العةقةةةات، عكةةةة الح ي ةةة ، وتحميةةةل الشةةةعب الفلسةةةطيني التةةةوتر فةةةي طبعةةةا، يحةةةاو 
 المنط  ، ولية احتةلف  ير الشرعي لألر  الفلسطيني ، وتهجيرا شعبها، وعدوانف المستمر عليف.

يقطىء من يعت د، أن بإقام  العةقات ما إسةرائيل، سةيحل السةةو والهةدوء بالمنط ة ، فةة سةةو دون 
 لل ضي  الفلسطيني . حل عادل 

 10/11/2018 ،الغد، عم ان
 

 ومغازيه الترانسفيرية 48منع السعودية لحجاج  .36
 علي الصالح
ر ةةو نفةةي السةةعودي  لمةةا نشةةر حةةول قراريةةا منةةا فلسةةطينيي الةةداقل والغةةخيين مةةن أداء فريضةة  الحةةج إ  

 بحصولهو على رقو وطني أردني، لكن   رماد أو دقان من  ير نار.
المفاجمة، كما تناولتها وسةائل اإلعةةو ومواقةا التواصةل ا جتمةاعي، تفيةد بةمن رئةية لجنة   وال ص  أو

فلسةةطين فةةي البرلمةةان ا ردنةةي المحةةامي يحيةةى السةةعود، وجةةف مناشةةدة علنيةة  لقةةادو الحةةرمين الشةةريفين 
 ومعهةةةو 1948الملةةةك سةةةلمان بةةةن عبةةةد العخيةةةخ، بإلغةةةاء ال ةةةرار المتعلةةةق بمنةةةا الفلسةةةطينيين مةةةن منةةةاطق 

 الغخيون من الحصول على تمشيرات حج، أو عمرة.
وتتواصةةل الروايةةة ، أن ال ةةةرار السةةةعودي لةةةو يعلةةةل، لكةةةن تةةةو إبةةةةغ وخارة ا وقةةةال والشةةةفون والم دسةةةات 
اإلسةمي  ا ردني  بف عبر برقية  مةن نييرتهةا فةي الريةا ، تتقةا إجةراء يلغةي ت ليةدا  قةديما  دارجةا منةا 

فاجد يبلغ ا ردنيين فجةمة بةمن السةعودي  لةن تسةت بل بعةد ارن حجاجةا . ال رار السعودي الم1978عاو 
و ةخة، إ  فةةي حةال حصةولهو علةى رقةو وطنةةي أردنةي. وتسةبب ال ةرار بصةةدم   48مةن فلسةطينيي عةاو 

فةي عمةةان،  ن د لتةف فةةي البعةةد السياسةي، تحديةةدا ، حساسة  وقطيةةرة و يةةر مبةررة.  يةةر أننةةي   أرى 
ضغط جديدة على ا ردن،  ن المتضرر ا ساسي يةو الفلسةطينيون، سةواء في ال رار السعودي حل   

أو في  خة، فهةو الةاين سةيحرمون مةن أداء مناسةك الحةج، وربمةا مةا يةو أقطةر مةن  1948في مناطق 
وياا ي ود إلى سفال أكور مباشرة من  ير لل أو دوران، ويو يةل يمكةن قةراءة ال ةرار السةعودي  الك.

يةةا المقططةةات الصةةهيوني  لتفريةةغ فلسةةطين مةةن أيلهةةا ا صةةليين وتهجيةةريو، فةةي سةةياق الةةدفا نحةةو تنف
ويةةي قطةةوة إن جةةرى التح ةةق منهةةا تضةةا صةةاحبها فةةي مصةةال الحركةة  الصةةهيوني ، التةةي سةةعت منةةا 
البدايةة  و  تةةخال لةةة"ترانسفير" الفلسةةطينيين أو أكبةةر عةةدد مةةنهو، حتةةى يتسةةنى لهةةا إقامةة  الدولةة  اليهوديةة  

 ال ومي  الن ي .
ن ينا نتحدو بني  " ير صافي "، إاا ما ربط الموضوز با حداو المتسةارع  فةي دول القلةيج. فمةا نح

يجري في بع  الةدول القليجية  يةاا ا يةاو  يةر طبيعةي، والتحركةات المريبة  التةي شةهدتها وتشةهديا 
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بعةة  يةةةاا الةةةدول، تجعلنةةا نفكةةةر ونشةةةك فةةةي كةةل شةةةيء، وننيةةةر إلةةى أي قطةةةوة أو كلمةةة  أو تصةةةريح 
 عن مسفول في ياا الدول، بعين الشك والريب . يصدر

ويخيةةد مةةن يةةاا الشةةكوك تفاصةةيل الن ةةاش الةةاي دار فةةي الريةةا  بةةين وفةةد مةةن اإلنجيليةةين ا مةةريكيين 
برئاسةة  اإلسةةرائيلي، جويةةل روخنبيةةرغ وولةةي العهةةد السةةعودي محمةةد بةةن سةةلمان. الةةاي كشةةل تفاصةةيلف 

لعاشةةرة، قةةال فيهةةا إن نحةةو نصةةل سةةاع  مةةن ا جتمةةاز روخنبيةةرغ، فةةي م ابلةة  مةةا ال نةةاة اإلسةةرائيلي  ا
المطةةول، الةةاي ع ةةد فةةي قصةةر ا ميةةر السةةعودي فةةي الريةةا ، قصةةم لمناقشةة  العةقةةات السةةعودي  

مستشةارا   2000اإلسرائيلي ، والتطور الكبيةر الةاي تشةهدا مةفقرا . وأكةد روخنبيةرغ، الةاي عمةل بعةد سةن  
يايو، أن بن سلمان طلب من أعضاء الوفد عةدو القةو  فةي لرئية الحكوم  اإلسرائيلي ، بنيامين نتن

اإلسةةةرائيلي، "بسةةةبب  -مةةةا قالةةةف لهةةةو بشةةةمن العةقةةة  مةةةا تةةةل أبيةةةب، وتصةةةورا لحةةةل الصةةةراز الفلسةةةطيني
 حساسي  الموضوز". وياا ما يفكد على عدو النير إلى ا حداو المتسارع  بحسن ني .

ج سةةلطان عمةةان قةةابوة بةةن سةةعيد مةةن لةةية يةةاا فحسةةب، فهةةل كةةان يقطةةر علةةى بةةال أحةةد، أن يقةةر 
مكمنف ليوجف دعوة رسمي  لنتنيايو وحرمف سارة لخيارة مس ط، ويست بلف في قصر البرك  ويحضر معف 
حفةةة موسةةي يا كةسةةةيكيا، دلةةية علةةةى حميميةة  العةقةةة  بةةين مسةة ط وتةةةل أبيةةب؟ ويةةةل كةةان متوقعةةةا أن 

وخيرة الرياض  ا سرائيلي  دوما ميري ريغيل، تست بل دول  اإلمارات العربي  "العيمى" في الوقت ااتف 
وتعد لها است با  حافة وبرنامجا شمل خيارة مسجد الشي  خايد. ياا الوخيرة التي أيانةت اإلمةارات قبةل 
بضع  أشهر. وياا الوخيرة اليميني  العنصري  التي قدمت مشاريا قةوانين عنصةري  كمنةا ا اان ومنةا 

ضةا مشةروز قةانون "الةو ء فةي الو افة " الهةادل إلةى منةا الميخانيةات عةن إحياء اكرى النكب ، وقدمت اي
ييئات ومفسسات ترف  بنود الةو ء إلسةرائيل كدولة  يهودية ، ورموخيةا؟ ويةل كةان ينةاك مةن يتصةور 
أن يدعو ملك البحرين حمد بن عيسى ذل قليف ، مواطنيف لخيارة إسرائيل ويهاجو من يرف  التطبيا؟ 

خيةةر القارجيةة  البحرينةةي قةةول نتنيةةايو وعتةةاة اليمةةين فةةي إسةةرائيل، بةةمن ال ضةةي  ومةةا معنةةى أن يكةةرر و 
لو تعد ال ضي  ا ولى في العالو العربي؟ وما معنى أن ت وو البحرين كما يو متوقا بدعوة  الفلسطيني 

نتنيةةايو لخيةةارة رسةةمي  للمنامةة ، لتسةةير بةةالك علةةى قطةةى سةةلطن  عمةةان التةةي اسةةت بلت أيضةةا قبةةل أيةةاو 
المواصةةةةت وا سةةتقبارات اإلسةةةرائيلي يسةةرائيل كةةةاتة للمشةةةارك  فةةي مةةةفتمر دولةةي/ عربةةةي فةةةي وخيةةر 

مسةة ط؟ ولةةو يكتةةل وخيةةر المواصةةةت العمةةاني بالةةدعوة الدوليةة  لكةةاتة، بةةل وجةةف إليةةف دعةةوة شقصةةي  
قاص ، ووضةا لةف برنامحةا قاصةا تقللةف اسةت بال شةعبي، لةدى وصةولف إلةى سةلطن  عمةان مسةاء يةوو 

اضةةي. ويهةةر كةةاتة فةةي شةةريط فيةةديو ويةةو يتجةةول فةةي شةةوارز مسةة ط، ويلت ةةى مةةواطنين الوةوةةاء الم
 عمانيين، كما رقم بالسيل على أنغاو أ اني تراوي  عماني .
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ولكةةن طموحةةات كةةاتة أكبةةر مةةن مجةةرد رقصةة  بسةةيل، أو صةةورة سةةيلفي مةةا اشةةقام أحضةةروا لهةةاا 
حيفةةا مةةا القلةةيج عبةةر ا ردن،  المناسةةب ، بةةل جةةاء حةةامة قطةة  إلنشةةاء قةةط سةةك  حديةةد يةةربط مدينةة 

تحةةت اسةةو "قةةط سةةكك حديةةد مةةن أجةةل السةةةو اإلقليمةةي". واعتبةةر كةةاتة أن خيارتةةف إلةةى عمةةان تعخيةةخ 
لمكانةةةة  إسةةةةرائيل،  فتةةةةا مةةةةن مسةةةة ط إلةةةةى أنةةةةف طةةةةرح قطتةةةةف أمةةةةاو وخراء الن ةةةةل والمواصةةةةةت العةةةةرب 

حةةةةرين، والعةةةةراق، والةةةةيمن، والمسةةةةلمين، السةةةةعودي  والسةةةةودان وتةةةةونة وقطةةةةر وأفغانسةةةةتان والجخائةةةةر والب
 والسلط  الفلسطيني .

ويةةل يع ةةل أن تةةتو موةةل يةةاا التطةةورات السةةريع  فةةي القلةةيج، مةةن دون المواف ةة  المبدأيةة  مةةن الشةة ي   
الكبرى/ السةعودي ، التةي ربمةا  سةباب داقلية  لةن ت ةدو علةى موةل يةاا القطةوة علةى ا قةل فةي الوقةت 

محمةد بةن سةلمان إلةى قناعة  بةان فةي موةل يةاا القطةوة،  الحاضر، إ  ااا وصل ولي العهد السةعودي
مقرجةا لةف مةن ورطتةف فةةي جريمة  قتةل الصةحافي جمةال قاشةة جي وت طيعةف داقةل ال نصةلي  السةةعودي  

 في إسطنبول قبل نحو سبع  اسابيا.
مةةا يجةةري فةةي بعةة  الةةدول القليجيةة  يةةاا ا يةةاو  يةةر طبيعةةي، يجعلنةةا نفكةةر ونشةةك فةةي كةةل شةةيء، 

 طوة بعين الشك والريب وننير إلى أي ق
إان فةةةإن وصةةةولنا بةةةالتفكير إلةةةى موةةةل يةةةاا ا سةةةتناج لل ةةةرار السةةةعودي لةةةية بةةةا مر الغريةةةب، أو  يةةةر 
المتوقةةا، قاصةة  أن   فائةةدة تجنيهةةا السةةعودي  مةةن قةةرار كهةةاا، لكةةن يبةةدو أن التوجةةف السةةعودي، كمةةا 

لمواف ة  علةى تمدية  فريضة  الحةج الصهيوني، الهدل منف تفريغ ا راضةي الفلسةطيني ، والةك باشةتراط ا
بالحصول على الرقو الوطني ا ردني، ما يعني تشجيا أيالي ال طاز على عدو العةودة وتقفيةل حةدة 

 ا نفجار المتوقا في ال طاز في أي لحي .
وبالنسةةب  لفلسةةطينيي الةةداقل فةةالمعرول انةةف   يسةةمح لهةةو باخدواجيةة  الجنسةةي ، علةةى ا قةةل عمليةةا، مةةا 

صول على الرقو الوطني ا ردني يعرضهو للتهجير. وياا ي ودنا إلى السفال ا كبر الاي يعني أن الح
طرح مرارا وتكرارا على مر السنين: يل من حق الدول  السعودي  استقداو الحج لقدمة  ايةدافها؟ ويةل 

مارسة  من حق ياا الدول  أن تمنا المسلمين أيا كانت انتماءاتهو من أداء احد أيةو اركةان ا سةةو وم
شعائريو الديني   سباب سياسي  أو طائفي ؟ أ  يطرح ياا ال رار مسمل  سحب سيادة العائل  السعودي  

 على الم دسات ا سةمي  ووضعها في ايدي لجن  اسةمي  دولي .
واقيرا اعترل بمنني ر و قناعاتي، فوجئةت بهةاا ا نهيةار التطبيعةي المتسةارز فةي بعة  دول القلةيج، 

ضةا بةان حجةو المةفامرة علةى ال ضةي  الفلسةطيني  اكبةر بكويةر ممةا كنةت اتصةور. ويةاا يخيةةد واعتةرل اي
 من عيار الشك في كل ما يصدر عن مسفولي ياا الدول.
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واقتتو بما قالتف مسفول  فلسطيني  لي ويةو او صةل ، وحسةب يةاا المسةفول ، فإنهةا كانةت تشةارك فةي 
ميةل فةي المةفتمر مةمحةف قليجية ، فبادريةا بالسةفال مفتمر فةي احةدى الةدول ا وروبية  فةاقترب منهةا خ 

مةةن ايةةن أنةةت؟ ف الةةت مةةن ال ةةدة، فانفرجةةت اسةةاريرا ف ةةال يعنةةي إحنةةا أو د عةةو، معت ةةدا بمنهةةا يهوديةة  
إسةةرائيلي . وعنةةةدما كشةةةفت عةةن يويتهةةةا الفلسةةةطيني  انكمشةةت اسةةةاريرا وعةةةادت إلةةى وضةةةعها الطبيعةةةي، 

 وادار لها يهرا وانصرل.
 10/11/2018 ،لندنالقدس العربي، 
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 أودي سيغال
نتةةائج انتقابةةات منتصةةل الو يةة  فةةي الو يةةات المتحةةدة سةةتفور علةةى ال ةةدة. لةةية ف ةةط علةةى ال ةةدة 
كتعبير مجاخي على حكوم  إسرائيل، بل على مدين  ال دة وعلى إعادتها إلى قطاب سياسي متفجر 

شوق. ما يبدو كممر   يجري الحديو فيف بعد اليوو، يهدد بةالعودة عبةر اإلدارة ا كوةر عطفةا  علةى وم
إسرائيل اليميني . وياا يحدو على النحو التالي: دونالد ترامب انتصر، ويو دومةا  ينتصةر، ف ةد حةافي 

  فةي مجلةة على مجلة الشيوخ ومنا "موج  خرقاء" صرف  كانت ستهخ مكانتف، ولكنف قسةر ا  لبية
النةةواب. لةةو كةةان فةةاخ ينةةاك أيضةةا ،  صةةبح ا قةةوى الةةاي   يشةةكك بةةف أحةةد. ووف ةةا  للمفهةةوو اإلسةةرائيلي 
فةةإن رئيسةةا  قويةةا  يمكنةةف أن يركةةخ علةةى الشةةفون القارجيةة  بسةةهول ، فيصةةطدو بةةإيران، ويضةةا قةةدما  فةةي 

طيني . وبالم ابةةل فةةإن سةةوريا، وسةةيكون أسةةهل عليةةف امتصةةام انت ةةاد العةةالو علةةى إاابةة  ال ضةةي  الفلسةة
رئيسةةا  جريحةةا ، يكةةافح ضةةد اإلطاحةة  وضةةد التح يةةق، كفيةةل بةةمن يكةةون يشةةا  وأقةةل التخامةةا  للمنط ةة ، بةةل 
 وحتى من شمن الديم راطيين أن يدفعوا نحو قطوات تعطيف مكان  دولي  وتوبت بمنف  عب سياسي.

يكونةةا مطةةالبين بةةدفا ومةةن كةةي ينةةتج فةةي موةةل يةةاا الحالةة ، فةةإن إسةةرائيل وبنيةةامين نتنيةةايو كفةةيةن بةةمن 
ينةةاك اتفةةاق، أو علةةى ا قةةل مسةةيرة مةةا الفلسةةطينيين. فضةةة  عةةن الةةك، فإنةةف بةةدءا  مةةن ا سةةبوز ال ةةادو 
سيركخ ترامب على ا نتقابات التالي  للرئاس  التي ستجرى بعد سنتين. وسي اتل ضد الجبه  الداقلي  

الشةةااة والعنيفةة  مةةا مراسةةل السةةي.ان.ان فةةي البيةةت  بكةةل ال ةةوة، مولمةةا كةةان يمكةةن أن نةةرى فةةي الحادوةة 
ا بةةي . فهةةو سةةينحي، وسةةي يل، وسةةيفعل كةةل شةةيء حتةةى لةةو كةةان ع يمةةا ، كةةي يةةتملم مةةن إجةةراء 

 اإلطاح  في مجلة النواب.
سةةةير ب ترامةةةب فةةةي أن يح ةةةق قائمةةة  وعةةةودا للجمهةةةور وللعةةةالو. إلةةةى جانةةةب الحةةةرب ضةةةد المهةةةاجرين، 

ح، التعلةةيو والميخانيةة . وسةةير ب فةةي أن ييهةةر بمنةةف خعةةيو دولةةي مةةا معالجةة  ا قتصةةاد وشةةفون السةةة
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إنجةةاخات، ف ةةد فةةر  ع وبةةات علةةى إيةةران، وسةةيعمل ة إاا كةةان يسةةتطيا ة علةةى قلةةق مفاوضةةات بديلةة  
 على اتفاق محسن. احتمال الك محدود.

سياسي لن تر ب إيران في ا ستسةو لترامب، ويي ستفضل الدقول في نياو الت شل ا قتصادي وال
وانتيةار سةةنتين  حتمةال أن يرحةةل. فةي حالةة  الضةائ   مةةن شةمنها أن تبةةادر إلةى قطةةوة عسةكري   يةةر 

 مباشرة ما إسرائيل في الشمال بواسط  حخب ا، وميليشياتها في سوريا والحرة الووري.
ياسةةي  فةةي الفتةةرة ال ريبةة  ال ادمةة  سةةيكون الشةةمال حساسةةا  للغايةة . علةةى فةةر  أن إيةةران سةةتبدأ معركةة  س

واقتصةةادي  ولةةو كةةان الةةك يتطلةةب خمنةةا ، فةةإن السةةبيل السةةهل لتح يةةق إنجةةاخ سياسةةي مفةةاجد وواضةةح 
 ووقاطا يو في مجال التسوي  ما الفلسطينيين.

يبدو ياا مدحو  ومن طا عن الواقا في ضةوء السةلوك الفةي لترامةب تجةاا أبةو مةاخن وتبنةي مواقفنةا. 
يةاا ا عمةال: فهةو يةرى نفسةف فنةان الصةف ات، ويةو يريةد ولكن يجب أن نتاكر لمااا اتقا ترامب كةل 

 أن يجبر الفلسطينيين على العودة إلى الطاول  وقبول الصف  .
فضةة  عةةن الةةك، يةةرى ترامةةب نفسةةف كمةةن أعطةةى إسةةرائيل ونتنيةةايو، ويةةو يحتةةاج ارن  ن يتل ةةى شةةيئا  

قةةال إنةةف بعةةد أن حصةةلت بالم ابةةل. كانةةت لهةةاا عةةدة تلميحةةات: ف ةةد تحةةدو عةةن أن بيبةةي مةةدين لةةف، و 
إسرائيل على السفارة في ال دة فإنهةا سةتعطي شةيئا  جمةية  للفلسةطينيين أيضةا ، بةل وحتةى تحةدو عةن 
عاصم  فلسطيني  في ال دة. فهل سي سو ترامب ال دة؟ مهما كان ياا  ريبا ، فإن ترامب لو يتراجا 

اا لةةةو ي ح ةةةق شةةةيئا  فإنةةةف سةةةيبدو يشاشةةةا  عةةةن "صةةةف   ال ةةةرن". فهةةةو يعمةةةل عليهةةةا ويريةةةد أن يح  هةةةا، وا 
 ومقادعا  سياسيا .

يةةةرى الةةةرئية ا مريكةةةي كةةةل القطةةةوات ا قيةةةرة نوعةةةا  مةةةن السةةةلف  التةةةي تل تهةةةا إسةةةرائيل مةةةن المنط ةةة : 
الل اءات العلني  للرئية المصري ما نتنيةايو؛ والخيةارة ا سةتونائي  والعلنية  لةرئية الةوخراء إلةى سةلطن  

ت إسةةرائيل كةةاتة إلةةى ُعمةةان لعةةر  السةةكك إلةةى السةةةو: قطتةةف لةةربط ُعمةةان، ودعةةوة وخيةةر المواصةةة
لى العالو العربي. ياا سلف ، وخمن الدفا يجب أن يمتي.  إسرائيل بسكك قطارات إلى السعودي  وا 

إلى جانةب تبنةي موقةل إسةرائيل فةي أنةف   حاجة  إلقةةء المسةتوطنات مةن أجةل السةةو، فمةن ناحية  
ر  الجانةب الشةةرقي منهةا كعاصةةم  الدولةة  الفلسةطيني  المسةةت بلي  يةةو ترامةب فةةإن ت سةيو ال ةةدة أو عةة

 مفاجد ومغر في الوقت نفسف، وعمليا  بيا في الوضا ال ائو.
 

 مقترضة ةسياد
ال ةةدة موحةةةدة خعمةةةا  وم سةةةم  فةةةي الواقةةةا. كةةةان يمكةةن أن نتةةةابا مةةةوة  الفعةةةل المقيةةةل لسةةةلطات الةةةدين 

قتلةةى الحادوةة  المروعةة  علةةى طريةةق الغةةور  دعةةاء أنةةف اإلسةةةمي  فةةي المدينةة ، التةةي رفضةةت دفةةن أحةةد 
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تاجر با راضي ما اليهود. إن أيا  مةن المرشةحين لرئاسة  البلدية  لةو يتةدقل، ولةو يكةن يةاا فةي منط ة  
 ايتمامنا.

ياا السفال الاي يحوو فوق ال دة مشوق وت ليةدي. ففةي ا سةبوز الماضةي تةوفي رفةل بركةان )بنكلةر( 
شمار" ويو مراسل سياسي كان صدي ا  م ربا  من يوسي سةريد حةين كةان صحافي ومحرر في "عل يم

، حيةو كتةب رسةال  1968ياا صحافيا ، يكتب أنف كان جةخءا  مةن اضةطرابات الطةةب فةي بةارية فةي 
الةةدكتوراا مةةا أنةةف سةةافر دون أن يعةةرل كلمةة  واحةةدة بالفرنسةةي . بحوةةف قصصةةف لتوحيةةد ال ةةدة، وحلةةل 

تف بعةةد وةةةو سةةنوات مةةن حةةرب ا يةةاو السةةت ، حةةين لةةو يتجةةرأ أحةةد فةةي مكانتهةةا ال انونيةة . كتةةب رسةةال
 الحديو عن ت سيو ال دة، وحين كانت إسرائيل في حال  نشوى كامل .

من جه  قال إنف لية لألردن أي صةحي  قانوني  في السيطرة التي كانةت لهةا علةى المدينة ، "ال ةدة 
الحةةةق الطبيعةةةي للشةةةعب اليهةةةودي فةةةي ت ريةةةر  أدرجةةةت قانونيةةةا  فةةةي سةةةيادة إسةةةرائيلي  مةةةن قةةةةل تح يةةةق

المصةةير لةةبةد إسةةرائيل، بعةةد أن احتلتهةةا إسةةرائيل فةةي يةةل اسةةتقداو حةةق طبيعةةي ذقةةر لهةةا، يةةو حةةق 
الدفاز عن النفة". وأضال أنف وف ا  لتحليل ال انون الدولي، فإن "ال يةد الوحيةد الكفيةل بةمن يوةور علةى 

 يادي للشعب الفلسطيني".حق إسرائيل يو أن ي او كيان سياسي مست ل وس
فةةي قتةةاو رسةةال  الةةدكتوراا، قةةال بركةةان إن السةةيادة اإلسةةرائيلي  يةةي سةةيادة مكتيةة ،  ن السةةيادة العربيةة  
سيادة معل  . وقد سمح لنفسف بالحديو عن حل موالي لت سيو المدين  إلةى إدارة مشةترك  وف ةا  لألحيةاء 

فيةةد، ايهةةود بةةاراك، قبةةل أن ينهةةار كةةل شةةيء. المقتلفةة ، تسةةوي  عةةادت إلةةى الحيةةاة فةةي عهةةد كامةةب دي
وبالمناسب ، رافق بركان مناحو بيغن عندما وصل السادات إلى البةد و طى إعةميا  عن كوةب اتفةاق 
السةةةةو الةةةاي وضةةةعت فيةةةف البنيةةة  التحتيةةة  للحكةةةو الةةةااتي الفلسةةةطيني. تحليلةةةف منائةةةا يشةةةرح لمةةةن نسةةةي 

نةة  ال ةةدة. يةةاا يةةو أيضةةا  اإل ةةراء لترامةةب: تسةةوي  الموقةةل المةةتحفي مةةن الةةدول فةةي العةةالو علةةى مكا
 ا مور، وع د صف  . متةخم  ال دة للصف ات السياسي .

 

 إشكالية ترامب
من جانب ذقر، فإن كل تحليل  عمال ترامب إشكالي؛ فلو يكن مصةدر كبيةر واحةد فةي ال ةدة وافةق 

ي ، قط  أو   شةيء. ويةو على أن ي در ما الاي سيفعلف. يمكنف أن يفعل كل شيء. كل شيء: تسو 
 ير ملخو بتفسير  حد، وسيرتب الواقا كما يريد. محافل في اليسار تدعي بمن كل قطوة ال دة مةن 
جانةةةب ترامةةةةب، التةةةي اسةةةةتفادت منهةةةا إسةةةةرائيل، يةةةي علةةةةى اإلطةةةةق قطةةةةوة يةةةدفها أرضةةةةاء الجمهةةةةور 

يةةو الةجئةةون ا كبةةر ا فنجيلةةي الةةاي انضةةو إليةةف ر ةةو سةةلوكف عةةديو ال يةةود فةةي المجةةال الشقصةةي. و 
للقطةة  السياسةةي . ترامةةب يبةةدأ حملةة  ومشةةكوك فةةي أن ير ةةب فةةي ت سةةيو ال ةةدة وف ةةدان مصةةوتيف. فةةي 
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نهايةة  المطةةال، مولمةةا قةةال كيسةةنجر، فةةإن كةةل سياسةة  القارجيةة  فةةي ال ةةدة يةةي سياسةة  داقليةة . ويةةو 
 محق، لية إلسرائيل فحسب.

ا نتقابات لرئاسة  بلدية  ال ةدة ترفةا إلةى الةاروة  قدة الايب والسياس  والصف ات. الجول  الواني  في
العاصف  الحخبي  والسياسي  والبلدي  التي تميةخ المدينة  التةي تحةيط بهةا الجبةال، ويتجةول فيهةا الةوخراء. 
لةى عةودة خئيةل الكةين،  فا نش اق في المعسكر ا صولي أدى إلى القسارة المتوقعة  ليوسةي دايةتش وا 

ى وخارة حماية  البيئة . الفرضةي  السياسةي  التل ائية  كانةت أن موشةيف ليئةون، السياسي القبير والحاد، إلة
معتمةةةةر الكيبةةةةا المةةةةدعوو مةةةةن ذريةةةةف درعةةةةي وافيغةةةةدور ليبرمةةةةان سةةةةيجترل بسةةةةهول  أصةةةةوات ا صةةةةوليين 
للمرشةةحين اللةةاين تسةةاقطا وسينتصةةر بسةةهول . يةةاا لةةو يحصةةل. عةةوفر بركةةوفيتش، المرشةةح العلمةةاني 

ضةةا عةمةة  اسةةتفهاو. ر ةةو كةةل الصةةف ات، ويتحةةدو النةةاة عةةن تصةةويت لحركةة  الي يةة ، نجةةح فةةي و 
احتجةةاج مةةن جانةةب ا صةةوليين فةةي صةةالحف، وعةةن الكيبةةات المحبوكةة  الةةاين سيصةةوتون فةةي صةةالحف، 
ر و أن البيت اليهودي أعلن عن تمييدا لليئون. ياا ا سبوز سيتبين من سي ل علةى المدينة  الموحةدة 

 يمها  نفسهو وأحيانا  لآلقرين.التي يريد الجميا ت سيمها. ت س
  9/11/2018معاريف 
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