السبت 2018/10/27

4773

سرايا القدس تعلن أن المقاومة
تدرس توسيع دائرة الرد بعد
قصف عشرات المواقع في غزة
 ...ص 4

سبعة شهداء برصاص االحتالل في "مسيرات العودة والجدار" في الضفة والقطاع
نتنياهو في مسقط لبحث عملية السالم في الشرق األوسط مع السلطان قابوس
المية ومية :فشل وساطة "حزب هللا" لتثبيت وقف النار وهنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"
يعول على فلسطينيي  1948ويحتج على رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب
"عرب  :"48عباس ّ
لماذا تُع ِّطّل فتح التهدئة في قطاع غزة؟ ...محسن محمد صالح

السلطة:

يعول على فلسطينيي  1948ويحتج على رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب
" .2عرب  :"48عباس ّ
 .3مصادر فلسطينية لـ"الحياة" :سلطنة ُعمان تقترح استئناف عملية السالم

5
6

" .4الخارجية الفلسطينية" :السفير األمريكي يتصرف كمستوطن

6

 .5المجلس المركزي الفلسطيني ينهي ترتيبات اجتماعه القادم

7

 .6السلطة الفلسطينية تعزي األردن في كارثة غرق األطفال ومرافقيهم

7

المقاومة:

 .7حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين ُعمان واإلمارات وقطر
" .8الشعبية" :استضافة قطر واإلمارات لصهاينة مشاركة في جريمة التطبيع

8

 .9موسى دودين :قانون "منع الزيارات" لن يضغط علينا بملف الجنود األسرى

8

7

 .10حماس :مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها

8

" .11الشعبية" :مسيرات العودة لن تتوقف

9

 .12المية ومية :فشل وساطة "حزب هللا" لتثبيت وقف النار وهنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"

9

 .13قيادات رفيعة من حماس تلتقي السفير التركي في بيروت

12

 .14غزة :قوى سياسية وشعبية ونقابية تعقد "مؤتمر شعبي" لمواجهة "التفرد واإلقصاء والعقوبات"

12

الكيان اإلسرائيلي:

 .15نتنياهو في مسقط لبحث عملية السالم في الشرق األوسط مع السلطان قابوس

13

 .16الوزيرة اإلسرائيلية ميري ريجيف تهبط في أبو ظبي

13

" .17إسرائيل" تنشر معلومات عن محاولة لخطف جندي في القطاع

13

 .18أفيف كوخافي ..مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي

14

" .19بالك كيوب" اإلسرائيلية :عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية

14

األرض ،الشعب:

 .20سبعة شهداء برصاص االحتالل في "مسيرات العودة والجدار" في الضفة والقطاع

15

 .21غارات إسرائيلية تلحق أض ار ارً جسيمة بمستشفى فلسطيني شمال قطاع غزة

16

 .22الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحذر من "الوعود المعسولة" عبر اإلعالم

16

 .23خطيب األقصى يدعو للحفاظ على العقارات وعدم التفريط بها أو تسريبها

17

التاريخ :السبت 2018/10/27

العدد4773 :

ص

2

 .24حملة المقاطعة تؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع مع االحتالل

17

الحل الحقيقي يكمن في انتخابات لكل الشعب الفلسطيني وبناء منظمة التحرير
" .25ملتقى فلسطين"ّ :
 .26األسير خضر عدنان يدخل يومه الـ  56في إضرابه عن الطعام

18

 .27بحماية جيش االحتالل مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في تقوع جنوبي بيت لحم

18

 .28مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في يافة الناصرة

19

 .29تقديرات الشاباك :مقتل عائشة رابي كان نتيجة عملية إرهابية يهودية

19

 .30ضرب الرأس والشتم ..تعذيب تكرر مع  4أسرى بسجون االحتالل

19

" .31ازرع بذرة في منقطة (ج)" ..حملة دولية لمناصرة المزارعين الفلسطينيين

20

18

ثقافة:

 .32توثيق حياة يهود األندلس في عصري المرابطين والموحدين في كتاب

20

لبنان:

 .33استياء لبناني من الحالة األمنية الناتجة عن االشتباكات في مخيم المية ومية

20

 .34النائب بالل عبد هللا استقبل وفداً نسائياً فلسطينياً

21

عربي ،إسالمي:

ُ .35عمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم
 .36إعالن القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2019

22
22

دولي:

 .37اإلدارة األمريكية تُطلع "إسرائيل" على صفقة القرن األسبوع المقبل
 .38اتساع دائرة الرفض اليهودية لـ"قانون القومية" العنصري

23

 .39ثلثا اليهود األميركيين ينتقدون سياسة الحكومة اإلسرائيلية

24

23

تقارير:

 .40سبع سنوات عجاف ..حلول الغرب قصيرة المدى بالشرق األوسط

24

حوارات ومقاالت
 .41لماذا تُع ِّطّل فتح التهدئة في قطاع غزة؟ ...محسن محمد صالح
التاريخ :السبت 2018/10/27

العدد4773 :

26
ص

3

 .42عن حل "التشريعي" والتهدئة ...يونس السيد

29

 .43بانوراما أيلول الفلسطيني ...محمد إبراهيم المدهون

31

 .44على ماذا تكافئ سلطنة ُعمان إسرائيل؟ ...رأي القدس
 .45الجودو والجمباز اإلسرائيليان في الخليج العربي ...ربيع عيد

36

كاريكاتير:

38

35

***

 .1سرايا القدس تعلن أن المقاومة تدرس توسيع دائرة الرد بعد قصف عشرات المواقع في غزة

نشرت فلسطين أون الين ،2018/10/27 ،من غزة  ،أن سزرايا القزدس ،الزر ار السسزيري لحريزل الد زاد
اإلسالمي ،أيدت اليوم السبت ،أن المقاومل الفلسطينيل تزدرس توسزيع داةزر الزرد يمزاع ونوعزاع

وقالزت

السرايا فزي تصزريح مقت:ز " :إن المقاومزل الفلسزطينيل تزدرس توسزيع داةزر الزرد يمزاع ونوعزاع إرا اسزتمر

السدو ببطشه وعدوانه على شسبنا ،وليسلم السدو أن المقاومل داهة لما هو أبسد"

وأ:ززافت عـــرب  ،2018/10/27 ،48أن المتح ززدا باسززم د ززيا ارح ززتالق اإلس زراةيلي ق ززاق إن الد ززيا

قصززن نحززو  80هززدفاع فززي قطززا غززة ،الليلززل الفاةتززل ،فززي حززين أطل ز نحززو  30صززارو اع مززن القطززا
باتداه المستسمرات المحيطل وبحس

بيان المتحدا باسم الديا ،فقد أطل  30صارو اع من قطزا

غة  ،تم اعتراض  10صواريخ من ا بواسطل "القبل الحديديزل" ،بينمزا سزقط اننزان فزي دا زق قطزا غزة،
أمززا بززاقي الص زواريخ فقززد سززقطت فززي منززاط مفتوحززل وأ:ززان البيززان أن طززاةرات ارحززتالق الحربيززل
قصفت ،الق سزاعات الليزق الفاةزت ،نحزو  80هزدفاع لحريزل حمزاس ،بين زا مبنزى يتزنلن مزن  4طوابز

يست دم يمقر لد اة األمزن السزام ،وموقسزان مريةيزان إلنتزاس الوسزاةق القتاليزل المتطزور فزي السطزاطر

وموقع مستسمر نيتساريم سابقاع ،و مسل مواقع عسيريل في ان يونس ودير البلح وتق ةعتر ودباليا،
وموقع للتدريبات ،ومد ق نف قتالي في ان يونس ،وموقع رصد في بيت رهيا

وعلم أن صافرات اإلنرار قد انطلقت  11مر بين الساعل الساشر من مساء أمزس وحتزى السادسزل مزن
صباح اليوم السبت ،في شاعار هنيغين وسديروت وأشيوق وحون أشيلون

وبحسز ز

طز زواقم اإلس ززسان ف ززي س ززديروت ف ززةن س ززبسل أشز ز اه أص ززيبوا ب ززال لع ،بينمز زا أص ززي

انن ززان

بةصابات طفيفل نتيدل سقوط ما الق الدري باتداه منطقل آمنل الق انطال صافرات اإلنرار
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وعلززى صززلل ،عقززد رةززيس أريززان الدززيا اإلس زراةيلي ،غززادي آيةنيززوت ،دلسززل تقيززيم للو:ززع مززع يبززار
المسؤولين في األد ة األمنيل وبسد وقت قصير صدرت تسليمات للمستوطنين في محيط قطزا غزة

بمنع تدمع أينر من  100ش ه في منطقل مفتوحل أو أينر من  500ش ه في مبنى مغل

مززن د ت ززا أيززدت مصززادر فلسززطينيل أن طي زران ارحززتالق شززن سلسززلل غززارات علززى مواقززع للمقاومززل
الفلسززطينيل فززي منززاط م تلفززل مززن قطززا غززة وأيززدت إطززال عش زرات القززراةن الصززارو يل باتدززاه

المستسمرات المحيطل بقطا غة رداع على غارات ارحتالق

ودززاء فززي الجزيــرة نــت ،الدوحــة ،2018/10/27 ،نقزالع عززن م ارسززلي ا وعززن الويززارت ،أنززه لززم تسلززن أي
د ل في قطا غة مسؤوليت ا عن إطال الصواريخ ،لين حريل الد اد اإلسالمي قالت فزي بيزان إن

المقاومززل ر يميززن أن تقززن ميتوفززل األيززدي أمززام اسززتمرار قتززق األبريززاء بززدم بززارد مززن دانز

ارحززتالق

اإلسراةيلي وأ:ان البيان "لقد حررت المقاومل م ار اعر من تيرار اسزت دان المزدنيين ،ليزن ارحزتالق لزم
يحترم القوانين واألعران وواصق تالعبه بحيا الناس في ظق حصار مستمر" ،دون أن تسلن صراحل

مسؤوليت ا عن إطال الصواريخ

أما حريل حماس فنيدت فدر اليوم السبت أن المساعي المصريل للت دةل متواصلل ولزم تتوقزن وقزاق
القيادي في الحريل سامي أبو ةهري إن الحريل لم تطل

من مصر وقن مساعي الت دةل ،وينتي هرا

التو:يح تسليقاع على ما أوردته وساةق إعالم إسراةيليل
يعول على فلسطينيي  1948ويحتج على رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب
" .2عرب  :"48عباس ّ
عز ز ززر  - 48عمز ز ززر درشز ز ززل :اعتز ز ززرض رةز ز ززيس السز ز ززلطل الفلسز ز ززطيني محمز ز ززود عبز ز ززاس ،يز ز ززوم ال مز ز ززيس
 ،2018/10/25ززالق لقاةززه مدموع زلع مززن الصززحفيين مززن فلسززطيني  ،1948علززى رفززع السلززم الفلسززطيني

ززالق مظززاهر تززق أبيز المناه:ززل لزز"قانون القوميززل" ،فززي آ  /أغسززطس  ،2018وفقزاع لمززا أبلز صززحفي

شارك في اللقاء موقع "عر  "48ووفقاع لما قاله الصحفي ن:اق حسنين ،فةن عباس لم يتح ل م توديه

أسةلل ولم يفتح حوا اعر مس م ،إنما ايتفى بالقوق إن على "المواطنين السر في إسزراةيق التمسزك بالدنسزيل

اإلسزراةيليل التززي يحملون ززا ،وأر يسزسوا لالنتقززاق إلززى الدولززل الفلسزطينيل الستيززد " ،وأردن عبززاس أن الززدور
الزري يلسبزه فلسزطينيو " 1948هزام دززداع ،ويدز أن يتواصزق مزن ززالق توحيزد الصزفون وال طزا

التشررم ،ليصبح الح:ور السربي في الينيست قو ر يست ان ب ا وصاحبل وةن نوعي له أهميل"

وعززدم

يما توده عباس لفلسطينيي  ،1948وفقاع لمصادر "عر " ،"48بسدم المبالغل أنناء ارحتدادزات ،وأن
يتصزرفوا بسقالنيززل وأن يتدنبزوا تحززدي السززلطات اإلسزراةيليل لمدززرد التحززدي الززري ر يززؤتي بنيززل نمززار"
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وتسززاءق عبززاس ززالق اللقززاء "مززا حادززل رفززع السلززم الفلسززطيني أننززاء مظززاهر تززق أبيز

احتدادززا علززى

قانون القوميل؟"

زه طويزق ،مدموعزلع عرفزت
والتقى عباس ،ال ميس ،في مبادرٍ لم يسرن أصزل ا وفصزل ا ،إر بسزد تق ي

نفس ا بنن ا مدموعل صحفيين من الدا ق ،علم موقزع "عزر  "48أن مزن رتز ل زره الةيزار هزو مالزك
موقززع محلززي فززي منطقززل المنلززا الدنززوبي ،هززو ريززاض حززاس يحيززى ،الززري قززام بدمززع أرقز ٍزام لصززحفيين
ودعززوت م بزز"صور ش صززيل" ،لزز"لقاء تدززاري اقتصززادي" مززع عبززاس وقززاق ريززاض حززاس يحيززى ل زز"عر

 "48إن الد ززل التززي سززاعدت علززى ترتيز
الفلسطينيين ،نصار أبو بير

هززره الةيززار مززن الدانز

الفلسززطيني ،هززي نقيز

الصززحفيين

من د ته ،نفى رةيس لدنل "التواصق" مع المدتمع اإلسراةيلي في السلطل الفلسطينيل ،محمد المزدني،

أي عالقل له بتنظيم هرا اللقاء أو إن يان قد شارك فيه
ولم تفلح يافل محاورت موقع "عر  "48ارتصاق بنقيز
في حين لم يد

الصزحفيين الفلسزطينيين للحصزوق علزى رد،

الناط بلسان الرةاسل الفلسطينيل ،نبيق أبو ردينل ،على يافل التود ات

عرب 2018/10/26 ،48

 .3مصادر فلسطينية لـ"الحياة" :سلطنة ُعمان تقترح استئناف عملية السالم
رام هللا  -محمززد يززونس :قالززت مصززادر فلسززطينيل لز ز"الحيززا " ،إن سززلطان اعمززان اقتززرح علززى الدززانبين
الفلسطيني واإلسراةيلي استةنان عمليل السالم المتوقفل ،لين الدان

الفلسطيني أبلغه بننه ر يرى أي

فرصززل لززرلك فززي ظززق الحيومززل اليمينيززل الحاليززل فززي "إس زراةيق" وأ:ززافت" :الدان ز

الفلسززطيني يرح ز

بززني د ززد عربززي أو دولززي إلحيززاء عمليززل السززالم ،لينززه ر يززرى فرصززل لتحقي ز مززا لززم يسززتطع فسلززه

األميرييون في ع د إدار (الرةيس الساب باراك) أوباما وقبله وبسده ،وما لم يتمين الفرنسيون وغيرهم
من األوروبيين أو السر من فسله في عمليل سالم اسحقت تحت الدرافات والمستوطنات"
الحياة ،لندن2018/10/27 ،
" .4الخارجية الفلسطينية" :السفير األمريكي يتصرف كمستوطن
ويالززل مسززا :دانززت وةار ال ارديززل الفلسززطينيل مواقززن السززفير األمرييززي ديفيززد فريززدمان ،لززدى ارحززتالق
اإلس زراةيلي ،التززي يررهززا فززي أننززاء م اطبتززه القززاد الي ززود األم زريييين فززي "تززق أبي ز " ،وتفززا ره بننززه
"مدافع يميني غير مسترر عن إسراةيق" وأيدت الوةار في بيان ،أن فريدمان يواصزق انتمزاءه وانحيزاةه
األعم ززى للمس ززتوطنين ،وارس ززتيطان ،وارح ززتالق ،واليم ززين المتط ززرن ف ززي "إسز زراةيق" ،ويتص ززرن عل ززى
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أساس أنه مستوطن يت زر مواقزن حةبيزل وش صزيل ،ويصزرح ب زا ،متناسزياع عزن قصزد أنزه سزفير ،وأنزه
سفير الوريات المتحد  ،يما يواصق تبني رراةع اليمزين الحزايم فزي "إسزراةيق" برةاسزل بنيزامين نتنيزاهو،

ويرفع شساراته ،ويتبنى مواقفه في المدارت يافل

الخليج ،الشارقة2018/10/27 ،

 .5المجلس المركزي الفلسطيني ينهي ترتيبات اجتماعه القادم
غززة :باتززت التح:ززيرات لسقززد دلسززل المدلززس المريززةي الفلسززطيني المقززرر يززومي األحززد وارننززين ،والتززي

ستناقا دملل من الملفات الم مل ،في مقدمت ا تنفير ق اررات وقن ارتفاقيات الموقسل مزع "إسزراةيق" ،دزاهة

تماماع ،مع بدء وصوق األع:اء من ال ارس ومن قطا غة ،حيا تم:ي حريل فزتح التزي تتزةعم منظمزل

التحرير في طري عقد اردتما  ،بالرغم من غيا فصيلين م مين هما الدب تان الشسبيل والديموقراطيل

القدس العربي ،لندن2018/10/26 ،

 .6السلطة الفلسطينية تعزي األردن في كارثة غرق األطفال ومرافقيهم
القدس المحتلل ،الناصر  -برهوم درايسي :عبر الفلسطينيون ،قيزادات وشزسباع فزي فلسزطين التاري يزل،
عززن ح زةن م وألم ززم ،علززى يارنززل غززر األطفززاق وم زرافقي م ،د زراء األح زواق الدويززل فززي منطقززل البحززر

الميت ويان في مقدمزل المسزةين ،الزرةيس الفلسزطيني محمزود عبزاس ،الزري أرسزق بتساةيزه الحزار إلزى

الملززك عبززد هللا النززاني وأعززر وةيززر ال ارديززل ريززاض المززاليي ،عززن تساةيززه الحززار للممليززل األردنيززل
ال اشميل الشقيقل ملياع وحيومل وشسباع

وعبززرت قيززادات فلسززطينيي  48عززن آلم ززا وتساةي ززا ،مززن ززالق منشززورات فززي شززبيات التواصززق ،التززي
طغت علي ا أمس ،آرن المنشورات من ناشطين والدم ور الواسع ،الري يسةي أهالي ال:حايا

عمان2018/10/27 ،
الغدّ ،

 .7حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين ُعمان واإلمارات وقطر
ويالززل األنا:ززوق :دانززت حريززل حمززاس ،فززي بيززان ل ززا الدمسززل ،ةيززارات مسززؤولين سياسززيين وريا:ززيين
إسراةيليين دورع عربيل ،تسقيباع على ةيار رةيس الوةراء اإلسراةيلي بنيامين نتنياهو ،سلطنل عمزان ،ووةيزر

النقافل والريا:ل ،ميري ريغين ،اإلمارات ،ومشاريل فري إسراةيلي في بطولل ريا:يل في قطر ودانت

الحريززل "لقززاء رأس اإلد زرام الص ز يوني نتنيززاهو ،ف زي اعم ززان ،لمززا لززه مززن تززداعيات طيززر علززى ش ززسبنا

الفلسززطيني وق:ززيته السادلززل" ودعززا البيززان الززدوق السربيززل إلززى :ززرور دعززم الشززس الفلسززطيني واسززناده
التاريخ :السبت 2018/10/27
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وتسةية صموده على أر:ه ،واستمرار سياسل المقاطسزل وعزةق "إسزراةيق" وشزددت علزى موقف زا الزرافض
ليززق أشززياق التطبيززع مززع تززق أبيز

علززى المسززتويات يافززلم "لمززا لززرلك مززن تززداعيات طيززر علززى الشززس

الفلسطيني وحقوقه التاري يل في أر:ه ووطنه ،وعلى وحد وتماسك األمل وشسوب ا"

القدس العربي ،لندن2018/10/27 ،

" .8الشعبية" :استضافة قطر واإلمارات لصهاينة مشاركة في جريمة التطبيع
غة :استنيرت الدب ل الشسبيل لتحرير فلسطين است:افل قطزر واإلمزارات ريا:زيين صز اينل ،مشزدد علزى
أن رلززك مشززاريل فززي دريمززل التطبيززع وتةييززن للززوعي السربززي وقالززت الدب ززل فززي بيز ٍ
زان ل ززا ،يززوم الدمسززل:

"است:ززافل قطززر فريق زاع ريا:ززياع ص ز يونياع علززى أ ار:ززيه ،واسززتقباق إمززار أبززوظبي لمززا ايسززمى وةيززر الريا:ززل

والنقافززل ميززري ريدي زن علززى رأس وفززد ريا:ززي يانززل وا:ززحل وص زريحل لززدماء شززسبنا الفلسززطيني وأمتنززا

السربي ززل ،ومحاول ززل لتةيي ززن ال ززوعي السرب ززي" وع ززدت الدب ززل "تص ززاعد وتي ززر التطبي ززع ال ليد ززي م ززع اليي ززان
الص يوني في ظق ال دوم األمرييي الص يوني على منطقتنا السربيل و صوصاع علزى الق:زيل الفلسزطينيل

ووصزوق هزره السالقزات إلزى عالقزات اسزتراتيديل ،طسنزل غزادر فزي اصزر أمتنزا السربيزل" وأشزادت الدب زل
بالمواقن المبدةيزل للسديزد مزن الد زود الداريزل فزي اليويزت ومزن بسزض الشزبا القطزري الراف:زين للتطبيزع،

داعيل إلى :رور تطويرها وتسةيةها لتشمق دميع بلدان ال ليج تصدياع لسرطان التطبيع

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

 .9موسى دودين :قانون "منع الزيارات" لن يضغط علينا بملف الجنود األسرى
رام هللا :أيد موسى دودين ع:و الميت

السياسزي لحريزل حمزاس أن قزانون منزع الةيزارات عزن أسزرى

حريته لن يس م في تشييق حالل :غط علينا بما ي ه ملن الدنود المفقودين في قطا غة وقاق

دوديززن فززي تص زريح وصززق "المريززة الفلسززطيني لاعززالم" ،مسززاء الدمسززل :إن رلززك القززانون ي زدق علززى

مززدى فاشززيل ارحززتالق ومحاورتززه شززرعنل دراةمززه بح ز شززسبنا وأس زرانا ،مؤيززداع أن أقصززر الطززر لحززق
ق:يل الدنود المفقودين هو استدابل حيومل ارحتالق لمطال

المقاومل

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

 .11حماس :مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها
غززة  :أيززدت حريززل حمززاس ،أن مسززيرات السززود ويسززر الحصززار مسززتمر ور ت اردززع عن ززا بززالرغم قتززق
وارهززا

ارحززتالق ،مشززدد علززى أن الشززس

التاريخ :السبت 2018/10/27
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وي ارمززل وع ز اد النززاط باسززم حريززل حمززاس فززوةي برهززوم ،أن مسززيرات السززود تس ز م فززي الحفززاظ علززى
الوحد والة م الشسبي اليبير حتى تحقي أهداف ا وعلى رأس ا إن اء حصار قطا غة ووده برهوم،

في تصريح صحفي ،التحيل إلى دماهير غة الصزامد التزي دسزدت بوحزدت ا وارادت زا وبزة م عطاة زا

وت:حيات ا واصرارها على المشاريل في مسيرات السود رغم يق دراةم ارحتالق ،والى الش داء الرين
ارتقوا على مدار تاريخ الشس

الفلسطيني الطويق وهم يدافسون عن نوابت ونرى هرا الوطن

فلسطين أون الين2018/10/26 ،

" .11الشعبية" :مسيرات العودة لن تتوقف
غززة  :أيززدت الدب ززل الشززسبيل لتحريززر فلسززطين ،الدمسززل ،اسززتمرار مسززيرات السززود اليبززرى التززي ت ززدن
إلززى يسززر الحصززار والسززود لم ار:ززي المحتلززل عززام  1948وتود ززت الدب ززل بتحيززل اإلدززالق واإليبززار
إلززى الش ز داء الززرين ارتق زوا فززي دمسززل "غززة صززامد ولززن تريززع" ورووا بززدماة م الطززاهر ت ز ار وطننززا

فلسطين ،متمنيل الشفاء السادق للدرحى ،مؤيزد أن يزق قطزر دم تنزةن مزن شز يد أو دزريح سزتتحوق
إلى نار تحر هرا السدو المدرم وأعوانه وأرنا

التطبيع

وأيدت الدب ل أن الدماهير الشسبيل الحاشد يزوم الدمسزل ود زت رسزالل قويزلم أنزه ر ت اردزع ور وقزن

للمسير إر بسد تحقي أهداف ا في يسر الحصار وان اء مسانا شسبنا فزي القطزا علزى طريز تطزوير
هره المحطل الن:اليل إلى انتفا:ل شسبيل عارمل يمتد ل يب ا وغ:زب ا إلزى عمزوم األ ار:زي المحتلزل

ودعت الدب ل دماهير شسبنا في الوطن والشزتات إلزى المشزاريل الفاعلزل فزي فساليزات الدمسزل القادمزل

"شسبنا سيسقط الوعد المشؤوم" ،تةامناع مع ريرى وعد بلفور المشؤوم ،مزن أدزق توديزه رسزاةق غا:زبل
وهادر أن شسبنا لن يغفر ولن ينسى ،وسيظق متمسياع بحقوقه ونوابته وفي مقاومته حتى إسقاط نتاةج
هرا الوعد ودحر الييان الص يوني الغاص

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

 .12المية ومية :فشل وساطة "حزب هللا" لتثبيت وقف النار وهنية يؤكد لعون أن "أمن لبنان أولوية"
بيروت :أينر من اتفا على وقن النار بزين حريتزي فزتح وأنصزار هللا تزم التوصزق إلي زا منزر ليزق أوق
مززن أمززس وحتززى بسززد ظ ززر أمززس ،فززي م ززيم الميززل وميززل لالدةززين الفلسززطينيين ،إر أن مسظم ززا لززم

يصززمد أمززام ارشززتبايات المتواصززلل التززي مززا لبنززت أن تحولززت متقطسززل بززين الط زرفين المسززلحين فززي
الم يم المرعور ومحيطه اللبناني القل

التاريخ :السبت 2018/10/27
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عنصران من الديا اللبناني بدروح علمزاع أن الدزيا لزم يتزد ق فزي ارشزتبايات

أنصار هللا ،وأصي

وهو يقن على مدا ق الم يم وليس في نقاط متقدمل

وارتصززارت مززن أدززق لدززم هززره ارشززتبايات التززي انززدلست بسززد  10أيززام علززى وقف ززا أوق مززر ،سززدلت

مستوى غير مسبو من التد الت ،بدءاع برةيس الدم وريل اللبنانيل ميشاق عزون ،الزري تلقزى اتصزارع
هاتفياع من رةيس الميت

السياسي لحريل حماس إسماعيق هنيل ،واتصق برةيس المدلس النيزابي نبيزه

بززري ،وتززد ق حززة هللا مززن ززالق است:ززافل ادتمززا للط زرفين المتصززادمين وعبززر هنيززل فززي بيززان
صادر عنه بسد ارتصاق بسون عن "حره الفلسطينيين في لبنان ،علزى السالقزل األ ويزل الفلسزطينيل

 -اللبنانيززل ،و:ززرور تطويرهززا" ،مؤيززداع أن "أمززن لبنززان أولويززل فلسززطينيل وهززو مززا تردمززه الفلسززطينيون

عملياع من الق تحييد م يمات م عن األحداا الداريل في المنطقزل ،وعزدم السزماح بزنن تيزون منطلقزاع
ألي عمززق ي:ززر بلبنززان وأمنززه" وشززدد علززى أن "أمززن الم يمززات ودوارهززا يحظززى بتواف ز فلسززطيني"،
واتف الدانبان على "أن ما يدزري فزي م زيم الميزل وميزل يدز

أن يتوقزن بنسزر وقزت ،وهزو ر ي زدم

الق:يل الفلسطينيل"

وقاق مصدر قيادي فلسزطيني مطلزع لزز"الحيا " إن هنيزل أبلز عزون مزا مسنزاه "أننزا لزم نستزد علزى موافقزل

لبنان على تغلي

طرن في الم يمات على حسا

أطران أ زرى" وقزاق المصزدر" :إن تزد ق حزة

هللا ،علززى رغززم الفززه مززع األمززين السززام ألنصززار هللا دمززاق سززليمان ،مززرده إلززى أن ر مصززلحل للحززة

فزي انيسززار هززرا الطززرن الفلسززطيني الززري يرعززاه منززر مززا قبززق تسززسينيات القززرن الما:ززي ويمززد مسززلحيه
بالروات

وغيرها"

وأعر المصزدر الفلسزطيني عزن اعتقزاده بزنن "م مزا حصزق مزن اتفاقزات لوقزن النزار فزةن أمزن الم زيم
سيبقى علزى فوهزل بريزان ،فسزليمان غيزر قزادر علزى السزيطر علزى م زيم الميزل وميزل والمسالدزل تيزون
ب روده من الم يم ،وقد ييون األمر باستبساده عن األمانل السامل ألنصزار هللا واسزتبداق ناةبزه مزاهر

عويد الري ين به حة هللا ويستبره ش صاع أينر عقالنيل به" ويشزير المصزدر إلزى أن الحزة سزب

أن طلز

مززن سززليمان تسززليم مطلززو إلززى الدززيا اللبنززاني ،إر أن هززرا المطلززو ودززد مشززنوقاع وادعززى

سليمان أنه انتحر وسلمه ميتاع إلى السلطات اللبنانيل

ويان ادتما موسع است:افه مقر المدلس السياسي لحة هللا في :احيل بيروت الدنوبيل لوفدين من

فتح وأنصار هللا بةشران مسؤوق السالقات الفلسطينيل في الحة حسن ح

هللا وح:ور مساونه الشيخ

عطززاح حمززود ومسززؤوق منطقززل صززيدا الشززيخ ةيززد :ززاهر ،وح:ززر عززن فززتح أمززين سززر منظمززل التحريززر
وحريل فتح في لبنان اللواء فتحي أبو السردات ،وقاةد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللزواء صزبحي أبزو

التاريخ :السبت 2018/10/27
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عر  ،واللواء منرر حمة ،واللزواء منيزر المقزدح ،واللزواء حسزين فيزاض والسميزدان مزاهر شزبايطل وناصزر
أسسد وعن أنصار هللا ح:ر عويد ومسؤوق السالقات السياسيل إبراهيم الدشي ،وأحمد ليق

وأعلن حة هللا عن التوصزق إلزى اتفزا يق:زي بزز"تنبيت وقزن إطزال النزار وا اةلزل المظزاهر المسزلحل

فززو اعر ،وتنييززد ارلتزةام ببنززود ورقززل السمززق الفلسززطيني المشززترك القا:ززيل بتسززليم أي مطلززو أو مززت م أو
م ق بنمن الم يمات إلى األد ة األمنيل اللبنانيل ورفع الغطزاء عزن م ،والسمزق علزى إعزاد الحيزا فزي

م يم الميل وميل إلزى طبيست زا فزي شزيق تزدريدي تم يزداع لسزود األهزالي إلزى منزاةل م وأرةاق زم ودزرى
ارتفا على آليل تنفيريل للبنود بين الحريتين"

وأيزد حز

هللا حصزوق "التوافز علزى تنبيزت اتفزا وقززن إطزال النزار فزي م زيم الميزل وميزل" ،عار:زاع

البنززود التززي تززم التوصززق إلي ززا" ،مشززدداع علززى :ززرور "تسززليم الفززاعلين أو ممززن يشززتبه ب ززم إلززى الدولززل
اللبنانيززل تنييززداع لاللت زةام بمينززا السمززق المشززترك الززري وقززع مززن قبززق دميززع الفصززاةق الفلسززطينيل فززي
لبنان" وأمق ح

هللا بز"أن تيون هناك مرحلزل دديزد فزي م زيم الميزل وميزل وسزاةر الم يمزات" ،منب زاع
الس ززيا بالم يم ززات إلس ززقاط حز ز الس ززود وعل ززى

مم ززن "يص ززطادون بالم ززاء السي ززر ويح ززاولون ت ريز ز

الفلسطينيين أن يسوا بشيق ديد األ طار التي تواد نا"

وشززير أبززو السززردات بسززد اردتمززا حززة هللا علززى است:ززافل اللقززاء مستب ز اعر أن "أهلنززا فززي الم يمززات
والدوار هم من يتحملون النتاةج المدمر وهرا الدم الفلسطيني الري يز ار فزي غيزر موقسزه ،ونتمنزى أن

ي ار في مواد ل عدونا األوحزد السزدو اإلسزراةيلي" وشزدد علزى التزةام فزتح بزز"تنبيت وقزن إطزال النزار
حقناع للدماء وسح

المسلحين من الشوار وعزود األمزور إلزى طبيست زا فزي شزيق تزدريدي ،ألننزا نسلزم

أن هناك ش داء سقطوا ودرحى والواقع المودود هو واقع انفساق ،واألمر يحتاس إلى د ود م:زاعفل،

وحتززى نحفززظ حقززو النززاس يدز

تنبيززت السمززق بالونيقززل التززي وقسززت برعايززل الزرةيس بززري ،وهززرا اللقززاء

اليوم ب:مانل حة هللا ،ونحن نريد رعايل و:مانل"

وأيززد عويززد ،بسززد اردتمززا ارلتزةام بزز"وقن إطززال النززار وسززح
تسززود الحيززا إلززى طبيست ززا" يمززا شززير "يززق نزوا

المسززلحين مززن الشزوار تززدريداع حتززى

وعلمززاء صززيدا الززرين سززاهموا فززي ال طززو اإليدابيززل

لوقن إطال النار في اردتما الري عقد في مقر حريل أمق في حار صيدا"

وفيمززا انتقززق وفززد فززتح إلززى السززفار الفلسززطينيل فززي بيززروت لمتابسززل اردتماعززات ،تدززدد إطززال النززار

والقراةن في الم يم وقاق مصدر فلسزطيني متزابع لمسزار ارشزتبايات إن شزقي قتيزق مزن آق عيسزى

الززري سززقط فززي ارشززتباك األوق لززم يسدبززه التوصززق إلززى وقززن للنززار مززن دون محاسززبل فززنطل قريفززل
صارو يل ورد عليه أنصار هللا

التاريخ :السبت 2018/10/27
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 .13قيادات رفيعة من حماس تلتقي السفير التركي في بيروت
بيروت :التقى ع:و الميت

السياسي لحريل حماس ورةزيس ميتز

السالقزات السربيزل واإلسزالميل فزي

الحريززل عززةت الرشز  ،السززفير التريززي فززي بيززروت "حاقززان تشززاييق" ورلززك بميتز
وح:ززر اللقززاء إلززى دان ز

الحريززل فززي بيززروت

القيززادي الرش ز  ،ممنززق الحريززل فززي لبنززان علززي بريززل ،ومسززؤوق السالقززات

السياسيل ةياد حسن ومسؤوق السالقات اإلعالميل عبد المديد السوض

وبحا الدانبان السالقات النناةيل وآ ر تطورات الق:يل الفلسطينيل و صوصزاع تزداعيات صزفقل القزرن
األمريييل على الق:يل الفلسطينيل والحصار المفروض على قطا

غة منر عام 2006

ونمززن الرش ز دور ترييززا رةيس زاع وحيوم زلع وشززسباع فززي دعززم شززسبنا الفلسززطيني وق :زيته السادلززل ورف :ز ا

لصفقل القرن األمريييل ،و صوصاع ت ويد القدس والمسدد األقصى المبارك

بدوره ،ددد السفير التريي حاقان تشاييق دعم بزالده للق:زيل الفلسزطينيل ولحقزو الشزس

الفلسزطيني،

مؤيززدا أهميززل إن ززاء ارنقسززام وتسةيززة الوحززد الوطنيززل لمواد ززل التحززديات والسمززق علززى تحقي ز أهززدان
الشس

الفلسطيني في التحرير والسود وارستقالق

فلسطين أون الين2018/10/26 ،

 .14غزة :قوى سياسية وشعبية ونقابية تعقد "مؤتمر شعبي" لمواجهة "التفرد واإلقصاء والعقوبات"
غة  :فزي إطزار تحريزات المسار:زين لسقزد ادتمزا المدلزس المريزةي الفلسزطيني بزرام هللا ،قزررت قزوى
سياسززيل وشززسبيل وتدمسززات نقابيززل ومدتمسيززل فززي قطززا غززة عقززد "مززؤتمر شززسبي" لمواد ززل مززا وصززفه

بيان صادر عن تلك األطر "التفرد واإلقصاء والسقوبات" وداء في بيان للمنظمين" :ادتما المدلس
المريةي في ظزق رفزض غالبيزل القزوى الرةيسزيل فزي السزاحل الفلسزطينيل ،يمنزق منسطفزاع طيز اعر لتيزريس
ارنقسام وارنفصاق السياسي والدغرافي"

وأعلنززت اللدنززل التح:ززيريل للمززؤتمر الززري سززيسقد فززي غززة ،أن ززا ستحشززد نحززو ألززن ش صززيل وطنيززل مززن
ن بززل المدتمززع الفلسززطيني لح:ززور المززؤتمر ،الززري يت:ززمن عززدداع مززن اليلمززات التززي تسبززر عززن إدمززا

سياسي ومدتمسي واسع لز"رفض حالل التفرد والسيطر المطلقل للرةيس عباس على المؤسسات الفلسطينيل
وتفرده في المنظمل واقصاةه للقيادات والفصزاةق الفلسزطينيل" واعتبزرت اللدنزل أن رفزض السزلطل والقيزاد

المتنفر والم يمنل على منظمل التحرير ،للمبادرات الوطنيزل ال ادفزل رسزتساد الوحزد والمصزالحل "مؤشزر
طير يم د الطري لتمرير م ططات وصفقات تآمريل تمس دوهر الق:يل الفلسطينيل"

القدس العربي ،لندن2018/10/26 ،
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 .15نتنياهو في مسقط لبحث عملية السالم في الشرق األوسط مع السلطان قابوس
أصدر ميت

رةيس الوةراء اإلسراةيلي بيانا أعلن فيه عود نتنياهو إلى "إسراةيق" من سلطنل اعمان

وقاق البيان إن السلطان قابوس وده دعو إلى رةيس الوةراء نتنياهو وةودته للقيام ب ره الةيار في
تام اتصارت مطولل بين البلدين وأ:ان أن ةيار نتنياهو ،هي الةيار األولى الرسميل له

للسلطنل ،التي ر تربط ا عالقات دبلوماسيل مع "إسراةيق" وتابع أن الةيار تشيق طو ملموسل في
إطار تنفير سياسل رةيس الوةراء التي تسسى لتسةية السالقات اإلسراةيليل مع دوق المنطقل من الق

إبراة ال برات اإلسراةيليل في مدارت األمن والتينولوديا وارقتصاد

وقد شارك في الةيار يق من رةيس الموساد يوسي يوهين ،ومستشار رةيس الوةراء لشؤون األمن
القوم ي ،ورةيس هيةل األمن القومي ماةير بن شبات ،والمدير السام لوةار ال ارديل يوفاق روتيم،
ورةيس ديوان رةيس الوةراء يؤان هوروفيتس ،والسيرتير السسيري لرةيس الوةراء السميد أفي بلوت

فيما تددر اإلشار إلى أن الطرفين يانا قد أصد ار بياناع مشترياع داء فيه أن المحادنات تناولت سبق
دفع عمليل السالم في الشر األوسط ،وأن ما بحنا عددا من الق:ايا رات ارهتمام المشترك ،التي

ت دن إلى تحقي السالم وارستقرار في المنطقل

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/27 ،

 .16الوزيرة اإلسرائيلية ميري ريجيف تهبط في أبو ظبي
وصلت وةير النقافل والريا:ل اإلسراةيليل ،ميري ريدين ،الدمسل ،إلى أبو ظبي حيا يانت قررت

ارن:مام إلى الوفد الريا:ي اإلسراةيلي ،إنر قرار ارتحاد السالمي للدودو إعاد المباريات إلى
اإلمارات ،في أعقا

موافقل أبو ظبي على ارعتران بالسلم اإلسراةيلي والرموة اإلسراةيليل

عرب 2018/10/26 ،48

" .17إسرائيل" تنشر معلومات عن محاولة لخطف جندي في القطاع
تق أبي  :في وقت أن ى فيه الديا اإلسراةيلي تدريبات على مواد ل طر ا تطان قار عسيري
مقابق شواطئ غة أيدت مصادر عسيريل إسراةيليل ،أن عمليل على حدود غة "است دفت طن
دندي إسراةيلي إلى القطا  ،في سبيق ابت اةةنا إلطال سراح األسرى من السدون ،ويادت تندح لور

إطال الرصاه علي م وشق حريت م"

التاريخ :السبت 2018/10/27
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ومع أن الناط

بلسان الديا اإلسراةيلي رفض اعتبارها محاولل طن ،فةن المصادر السسيريل

قالت إن "الفلسطينيين ،منر صفقل شاليط قبق  7سنوات ،يريةون نشاط م على طن مةيد من

الدنود اإلس ارةيليين بغرض التوصق إلى صفقل دديد ويان الحادا على الحدود مع غة محاولل
طن بامتياة ،إر اقتحم  25شاباع فلسطينياع السياس الحدودي بد أر وا:حل ،ومس م بسض األسلحل

البي:اء ،واستطاعوا التقدم باتداه أحد المواقع السسيريل ،مستغلين ينافل الد ان في الميان ،واقتربوا

من (تلل رمليل) يتمرية علي ا  3دنود من اليوماندوة البحري (الدوريل  ،)13وندحوا في الوصوق
إلى أحد الدنود ،األمر الري دعا الدنود إلطال النار على الشبان"

الشرق األوسط ،لندن2018/10/27 ،

 .18أفيف كوخافي ..مرشح ليبرمان لرئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي
أعلن وةير األمن اإلسراةيلي ،أفيددور ليبرمان ،أنه ينوي تسيين ناة

رةيس أريان الديا اإلسراةيلي،

ةيسا ل يةل أريان الديا ،لفا لغادي آيةنيوت ،الري تشارن
اللواء أفين يو افي ( 54عاما) ،ر ع
وريته على ارنت اء ومن المفروض أن تتم ترقيل يو افي إلى رتبل فري  ،ويتطل ترشحه موافقل

لدنل التسيينات ورةيس الحيومل ،بنيامين نتنياهو وارا تمت الموافقل ،سيبدأ م ام منصبه الدديد في
األوق من يانون الناني /يناير المقبق

يرير أن يو افي بدأ دمته السسيريل في وحد المظليين ،وهي إحدى وحدات الن بل في الديا

اإلسراةيلي ،وتدرس في دميع مناصب ا اإلداريل ،ليتم تسينه في ن ايل المطان قاةدا ل ره الوحد وقاد
يو افي ما يسمى بز"فرقل غة" التابسل لديا ارحتالق اإلسراةيلي ،و"لواء الشماق" ،ورأس شسبل

ارست بارات السسيريل ،ووحد السمليات في الديا اإلسراةيلي وشارك في قمع ارحتالق اإلسراةيلي

لالنتفا:تين الفلسطينيتين األولى والنانيل ،باإل:افل إلى حر لبنان األولى  1982والنانيل عام ،2006
وشارك في الحرو

السدوانيل التي شنت ا "إسراةيق" على قطا غة في األعوام  2008و 2011و2014

عرب 2018/10/26 ،48

" .19بالك كيوب" اإلسرائيلية :عمليات تجسس لمصادرة أموال إيرانية
تسقبت شريل التدسس اإلسراةيليل ال اصل" ،بالك ييو " ،مسؤولين في إدار الرةيس األميريي
الساب  ،باراك أوباما ،ب دن التوصق إلى البنوك التي أودعت في ا أموار تابسل إليران من أدق السسي

إلى مصادرت ا ،بارستناد إلى ق اررات محايم أميرييل تدرم إيران من الق تحميل ا المسؤوليل عن

هدمات انفرت في األرا:ي الفلسطينيل المحتلل عام  ،1967ونفرت ا حريتي حماس والد اد اإلسالمي
التاريخ :السبت 2018/10/27
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وريرت صحيفتا "أوبةرفر" البريطانيل و"نيويورير" األميرييل أن مقربين من الرةيس األمرييي ،دونالد
ترام  ،استندروا دمات "بالك ييو " يي تقوم بحملل تدسس :د مسؤولين يبار في إدار أوباما

السابقل ،في محاولل إللغاء ارتفا النووي
مقر "بالك كيوب" في تل أبيب
تصن "هآرتس" ميات

الد وق إلى الميات

"بالك ييو " بنن ا مودود في الطاب األعلى لبرس في وسط تق أبي  ،ويتم

عبر با

أسود يبير ،والد وق إلى هره الميات

يتم بواسطل بصمل إصبع

فقط وقاق عاملون سابقون في هره الشريل إن األمور في ا تدري بشيق مشابه لد اة است بارات
سري ،إر تقت:ي حادل الشريل ألداء ي را ،وأي:ا من أدق الترويج لصورت ا يد اة است بارات

وتنسست هره الشريل ،في السام  ،2010على أيدي آفي يونس ودان ةورر ،اللرين تسرحا من أد ة
ةورر ،مدير عام الشريل ،مليء بةدادات الويسيي

است بارات إسراةيليل ووفقا للصحيفل ،فةن ميت

واليونياك الفا ر ددا ،لين هرا ليس أم ار عفويا ،وانما ال دن هو تشبي ه بغرفل ال:يافل في مقر

الموساد ،عند مد ق تق أبي

الشمالي حيا أن م "في بالك ييو

بنن م يحصلون على موساد اه ،وألي هدن"

يسسون إلى منح الةباةن شسو ار

أهداف تجسس "بالك كيوب"
استغلت "بالك ييو " تسديالت تشريسيل أقرها اليونغرس من أدق الوصوق إلى أمواق إيران في بنوك
أمريييل إحدى هره الحارت تتسل بسمليل تفديريل نفرها ناشط في الد اد اإلسالمي ،فدر سيارته
بحافلل مليةل بالدنود اإلسراةيليين قر مستوطنل في قطا

غة  ،في التاسع من نيسان /أبريق 1995

يما هو الحاق في عمليل تفدير حافلل في القدس وتبنت حريل حماس المسؤوليل عن ا يرلك رفست
عاةالت دنود أميرييين قتلوا في تفدير مقر المارينة في بيروت ،عام  ،1983وق:ت محايم أميرييل

بنن تدفع إيران مليارات الدوررات يتسويض للساةالت

عرب 2018/10/26 ،48

 .21سبعة شهداء برصاص االحتالل في "مسيرات العودة والجدار" في الضفة والقطاع

نشززر المركــز الفلســطيني لإلعــالم ،2018/10/27 ،مززن غززة ،أن وةار الصززحل الفلسززطينيل بقطززا غززة

أعلنز ززت استش ز ز اد شز ززا

متز ززنن اعر بد ز زراح أصز ززي

 ،2018/10/26الق فساليات مسير السود

التاريخ :السبت 2018/10/27
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وبارتقاء الش يد عقق يرتفع عدد شز داء الدمسزل ال ز  31مزن مسزير السزود اليبزرى بسنزوان "غزة صزامد
ولن تريع" لز  6ش داء أحدهم بانفدار دا لي ،واصابل أينر من  250آ رين

وأ :ززان موق ززع عـــرب  ،2018/10/26 ،48أن منظمز زي مس ززيرات الس ززود ق ززدروا أع ززداد المش ززاريين ف ززي

مظاهرات قطا غة يزوم الدمسزل  2018/10/26بسشزرين ألفزاع ،بزدأت قزام عزدد مزن م بةشزساق اإلطزارات
المطاطيل لت:ليق قناصل ارحتالق

وف ززي رام هللا ،نقل ززت ويال ززل "وف ززا" ع ززن مص ززادر محلي ززل أن قز زوات ارح ززتالق أطلق ززت الرص ززاه الح ززي
واألعير "المطاطيل" ،وقنابزق الصزوت والغزاة المسزيق للزدمو بينافزل صزو الفلسزطينيين الزرين ردزوا

ف ززي مسز ززير س ززلميل عق ز ز

ص ززال الدمسزززل ف ززي المةرعز ززل الغربي ززل ،مز ززا أدى إل ززى إصز ززابل نماني ززل مزززن م

بالرصزاه الحزي ،نقلزوا إنرهزا إلززى المستشزفى ارستشزاري فزي :ززاحيل الريحزان القريبزل ،حيزا وصززفت

دروح اننين من م بال طير  ،استش د أحدهما رحقاع ،فيما أصي

عدد آ ر بحارت ا تنا

 .21غارات إسرائيلية تلحق أض ار ارً جسيمة بمستشفى فلسطيني شمال قطاع غزة

األنا:ززوق :ألحقززت غززار إس زراةيليل اسززت دفت شززمالي قطززا غززة ،فززي وقززت مبيززر مززن فدززر السززبت،

أ :ز ار اعر بالغززل بنحززد المستشززفيات الحيوميززل القريبززل مززن موقززع القصززن وقززاق المتحززدا باسززم الززوةار،
أشرن القدر  ،إن القصن اإلسراةيلي ألح أ :ار اعر دسيمل بالمستشفى اإلندونيسي ،شماق القطا

القدس العربي ،لندن2018/10/27 ،

 .22الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحذر من "الوعود المعسولة" عبر اإلعالم
غة  :حررت ال يةل الوطنيل لمسيرات السود ويسر الحصار من "الوعود المسسولل" التي ترددها بسض
وساةق اإلعالم ،مؤيد أن ا "لن تلتفت إلي ا ما لزم ت ارهزاع أفسزارع وواقسزاع ملموسزاع" وحيزت المشزاريين فزي
مسززيرات السززود  ،متود ززل بالتحيززل ألرواح الش ز داء والدرحززى وتود ززت ال يةززل بالتحيززل للم زواطنين فززي

القدس وأرا:ي  48وال:فل الغربيل وأيدت ال يةل اسزتمرار مسزيرات السزود ويسزر الحصزار بزاألدوات
السلميل والشسبيل حتزى تحقز أهزداف ا وأبزدت ال يةزل ترحيب زا بالزدور المصزري السزاعي لوقزن السزدوان
عززن الشززس

الفلسززطيني ويسززر الحصززار الظززالم عنززه ،مدززدد دعوت ززا لل زرةيس المصززري عبززد الفتززاح

السيسي بتس يق سفر درحى مسيرات السود عبر مسبر رفح دون مسيقات لتلقي السالس

وأعلنززت ال يةززل رف:ز ا واسززتنيارها "لمسززار التطبيززع وفززتح السواصززم السربيززل لالحززتالق اإلسزراةيلي تحززت

أي عنوان يان ،ريا:ياع أو نقافياع أو أي مو:و أ ر"
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 .23خطيب األقصى يدعو للحفاظ على العقارات وعدم التفريط بها أو تسريبها
القدس المحتلل :دعزا طيز

المسزدد األقصزى المبزارك الشزيخ مفتزي القزدس والزديار الفلسزطينيل محمزد

حسززين للحفززاظ علززى والسقززارات باعتبارهززا مززن األمانززات التززي ر يدززوة التف زريط ب ززا أو تس زريب ا وقززاق

الشيخ حسين في طبل الدمسل في المسدد األقصى :إن حفظ األمانل ومزا ي زه رلزك مزن السقزارات
والبيوت في بيت المقدس وأينافه يياد ييون حديا الساعل في هره األيام ،مؤيداع أن تسري

السقارات

والبي ززوت ي ززان تقص ززي اعر ف ززي حف ززظ األمان ززلم ألن ه ززره األرض المباري ززل ه ززي أرض وقفي ززل ،وليس ززت م ززن

األمالك الش صيل وتابع يقوق" :هي أمانل في عن أصحاب ا والمدتمع دميسا" ،داعيزاع للحفزاظ علزى
األمانات بسدم بيس ا أو التفريط ب ا أو تسريب ا لد ات مشبوهل

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

 .24حملة المقاطعة تؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع مع االحتالل
رام هللا :أيزدت حملززل المقاطسزل  -فلسززطين ،رف:ز ا بشززد يافززل أشزياق التطبيززع التزي يمارسز ا الززبسض
مززع ارحززتالق اإلس زراةيلي ،بمززا يشززيله رلززك مززن تشززديع ارحززتالق علززى دراةمززه ،وتسززاعد فززي محاولتززه
لتحسين صورته أمام السالم ،اصل بسد دريمته :د المتظاهرين السلميين في مسير السود اليبرى

وأيدت الحملل أن التطبيع مع ارحتالق اإلسراةيلي دريمل ر تغتفر ومحاولزل ياةسزل لتةويزر وعزي األمزل،
مشدد أن شسبنا لن يغفر ولن يسامح يق من يطبع مع "إسزراةيق" وأ:زافت قاةلزل :تتزابع الحملزل أشزياق

التطبيع المتسارعل في المنطقل ،سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي من زالق بسزض ال يةزات
والش صز ززيات بشز ززيق يسمز ززق علز ززى ترسز ززيخ ارحز ززتالق والتغطيز ززل علز ززى دراةمز ززه المسز ززتمر بح ز ز الشز ززس

الفلسطيني في ظق ما تتسرض له القدس والالدةون من مؤامر يمقدمل لتصفيل الق:يل الفلسطينيل

واعتبرت أن استقباق بسض البلدان السربيل وفود ريا:يل ورسميل إسراةيليل فزي اآونزل األ يزر ومزا تزاله مزن

رفزع للسلززم اإلسزراةيلي فززي السواصززم السربيززل ل ززي :زربل لق:ززيل األمززل واقزرار بشززرعيل المحتززق علززى أ ار:ززينا
إ:ززافل ليون ززا طسنززل فززي ظ ززر ت:ززحيات شززسبنا فززي الوقززت الززري يتسززاقط فيززه ريا:ززيونا درحززى وش ز داء
برصززاه ارحززتالق الغاشززم علززى حززدود قطززا غززة ،والتززي طالززت أينززر مززن  30ريا :زياع ،ززالق مسززيرات

السود ويسر الحصار ،التي انطلقت في  30مارس /آرار الما:ي من بين ا حارت بتر في األطران

فلسطين أون الين2018/10/26 ،
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الحل الحقيقي يكمن في انتخابات لكل الشعب الفلسطيني وبناء منظمة التحرير
" .25ملتقى فلسطين"ّ :
الناصر  :دعا عشرات المنقفين الفلسطينيين ،في بيان أصدره ،إلعاد بناء منظمل التحرير الفلسزطينيل
بانت ابززات عامززل تشززمق يززق الشززس

الفلسززطيني ،وفززك اررتبززاط اإلداري والززوظيفي بين ززا وبززين السززلطل

الفلسطينيل ،محررين من الوقو في فخ أوسلو دديد

وين:ززوي هززؤرء المنقفززون تحززت "ملتقززى فلسززطين" ،وهززو منتززدى فيززري فلسززطيني عززام غيززر فصززاةلي

يسسى منر عام لاس ام في ترتي

أو ار البيت الفلسزطيني وتيزريس الحلزم الفلسزطيني الدزامع وحمايزل

النقافل الفلسطينيل في ظق ت ديدات متنوعل

القدس العربي ،لندن2018/10/26 ،

 .26األسير خضر عدنان يدخل يومه الـ  56في إضرابه عن الطعام
رام هللا :واصق األسير في سدون ارحتالق :ر عدنان إ:رابه المتواصق عزن الطسزام لليزوم ال ز 56

حيززا د ززق ش ز ره النززاني دون توقززن ،منززر اعتقالززه األ يززر ،ومززا عززاد يقززدر علززى الحريززل إر بيرسززي

متحرك وسط تقيةه للدم بحس

نادي األسير الفلسطيني

وقالززت ةودززل عززدنان إن ززا باتززت ت شززى علززى صززحل ةود ززا مززع اإلهمززاق الطبززي وعةلززه ،وأبززدت عززدم

ر:اها عن مستوى الدعم الشسبي والرسمي له ،والري لم يرت ِ للحد األدنى من المستوى المطلو

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/27 ،

 .27بحماية جيش االحتالل مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في تقوع جنوبي بيت لحم
ال ليق :اقتحم السشرات من المستوطنين تحت حمايل ديا ارحتالق مساء يوم الدمسل 2018/10/26

منطق ززل ال رب ززل األنري ززل ف ززي تق ززو دن ززوبي بي ززت لح ززم وأف ززاد م ارس ززلنا أن عشز زرات الس ززيارات المحمل ززل

بالمسززتوطنين اقتحم زوا منطقززل أنريززل وسززط أشززدار الةيتززون ش زرقي تقززو  ،وأقززاموا في ززا طقوس زاع تلموديززل،

ورلززك تحززت حمايززل دززيا ارحززتالق ،فززي حززين فر:ززت ق زوات ارحززتالق طوق زاع أمني زاع علززى المنطقززل،
وانتشززر دنززود ارحززتالق فززي حقززوق الةيتززون ،ومنس زوا الينيززر مززن الم زواطنين فززي المنطقززل ال ززروس مززن

من ززاةل م والوص ززوق إل ززى أ ار :ززي م وقط ززع بس ززض المس ززتوطنين ع ززدداع م ززن أش ززدار الةيت ززون المحيط ززل
بالمنطقززل األنريززل ،ودززرت مواد ززات محززدود بززين الشززبان الفلسززطينيين وق زوات ارحززتالق بززالقر مززن

المدرسل األساسيل الق عود سيارات المستوطنين من الموقع األنري ،ور يةاق الو:ع متوت اعر

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،
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 .28مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في يافة الناصرة
الناصزر  :أقززدم متطرفززون ي ززود مززن عصززابل مززا يسززمى "تززدفيع الززنمن" فدززر يززوم الدمسززل ،2018/10/26
على يتابل عبارات عنصريل مساديزل ومسزيةل للسزر ومن زا "تزدفيع الزنمن" و"انتقزام" ووسزم "ندمزل داود"

على مناةق و 20سيار في حي مراح الغةرن بقريل يافل الناصر

فلسطين أون الين2018/10/26 ،

 .29تقديرات الشاباك :مقتل عائشة رابي كان نتيجة عملية إرهابية يهودية
تشززير تقززديرات شززسبل إحبززاط اإلرهززا

الي ززودي فززي د ززاة الشززاباك اإلس زراةيلي إلززى أن مقتززق السززيد

الفلسطينيل ،عاةشل رابي ( 47عاماع) من قريل بديا في محافظل سلفيت ،في  ،2018/10/12يان نتيدل
"عمليل إرهابيل نفرها ي ود"

عرب 2018/10/26 ،48

 .31ضرب الرأس والشتم ..تعذيب تكرر مع  4أسرى بسجون االحتالل
رام هللا :ونقت هيةل شؤون األسرى والمحررين إفادات ألربسل أسزرى ،مزن م  3أطفزاق يرسزفون فزي عزد
سدون إسراةيليل ،تسر:وا رعتداءات همديل ،الق اعتقال م والتحقي مس م في مراية التوقين

وأو:ززحت ال يةززل ،فززي تقريززر صززدر عن ززا ،أن ق زوات ارحززتالق اعتززدت علززى األسززير القاصززر لززن
ندادر ( 16عاما) من بلد نحزالين فزي بيزت لحزم ،بسزد اقتحزام منزةق رويزه فدزرا ،وتفتيشزه ،وقلبزه أرسزا
علززى عقز ز  ،وم ززن ن ززم أمس ززيه أح ززد الدن ززود وش ززد رقبت ززه ،وان ززاق البقي ززل علي ززه بال :ززر الش ززديد وريل ززه

ببساطيرهم السسيريل ،وتسمد أحدهم إيزراءه ب:زر أرسزه عزد مزرات بحديزد السزيار السسزيريل ،قبزق أن

يةده ب ا ،لينقق إلى مرية توقين "عتصيون" للتحقي مسه ،انقق بسدها إلى مستقق "عوفر"
بدوره تسرض الطفق دانييق أبو نصر ( 17عاما) من بلد الطور في القدس لل:ر المبرح ،ولاهانزل
والشزتم بنقزرر المسزبات زالق التحقيز مسزه فزي مريزة شزرطل "البريززد" ،قبزق أن ينقزق إلزى قسزم األسززرى

األشباق في مستقق "مديدو" ،وف التقرير

وأشار إلى التنييق بالطفق محمد حشاا ( 16عاما) من م يم بالطل فزي نزابلس ،أننزاء اعتقالزه زالق
توادده بالقر من مستوطنل "ألون موريه" ،حيا هادمه عد دنود ،وألقوه أر:ا وقيدوا يديه وعصزبوا

عينيززه ،وبسززدها ان ززاق عليززه الدنززود بال:ززر المبززرح بنعقززا

بنززادق م علززى دميززع أنحززاء دسززده ،ونقززق

فيما بسد إلى مستقق "مددو"
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يما رصد التقرير اعتداء ديا ارحتالق على المستقق لطفي صالح ( 39عاما) من بلد ال :زر فزي
بيززت لحززم ،بسززد أن هادمززه  15دنززديا ،وسززحلوه علززى األرض مسززافات طويلززل ،مززا أدى إلززى إصززابته

بر:وض ،علما أن األسير صالح يرسن حاليا في مرية توقين "عتصيون"

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

" .31ازرع بذرة في منقطة (ج)" ..حملة دولية لمناصرة المزارعين الفلسطينيين
رام هللا :أطل اتحاد لدان السمق الةراعي – فلسطين ،حملل محليل ودوليل تحت عنوان "اةر برر في
منطقل س" ،لمناصر المةارعين الفلسطينيين وقاق ارتحاد فزي بيزان لزع إنزه سزيتم زالق الحملزل ة ارعزل

بززرور دعززم "مسنويززل" مززن ززالق موقززع ززاه أنشززئ ل ززرا الغززرض ،ويت:ززمن بيانززات ومسلومززات حززوق

منززاط (س) ،يمززا يززتم الل ززا ة ارعززل عش زرات اآرن مززن البززرور البلديززل واألشززتاق المنمززر فززي هززره
المناط التي تشيق مساحت ا ما نسبته  % 61من مساحل ال:فل الغربيل والم دد بال:م الفسلي مزن
الق تصسيد عمليات استيطان ا وت ويدها واقتال أشدارها وت دير سيان ا األصليين

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/27 ،

 .32توثيق حياة يهود األندلس في عصري المرابطين والموحدين في كتاب
القاهر  -حمدي عابدين :من أدق الوصوق إلى صور قريبزل مزن حيزا الي زود فزي عصزر المزرابطين،
سست الباحنل الديتور ةين

أبو ةيد في يتاب ا "الي ود في األندلس في عصري المرابطين والموحدين"

إل اةلززل ينيززر مززن اللززبس حززوق مززا أشززيع عززن ا:ززط ادهم مززن قبززق بسززض ملززوك الززدولتين ،صوص زاع
الموحدين الرين يان ل م النصي

األيبر من ارت امات وريرت أبزو ةيزد أن بزاحنين ي زود مساصزرين

اهتمز زوا بت ززدوين ود ارس ززل ت ززاريخ أس ززالف م ،صوصز زاع ف ززي عص ززرهم ال ززرهبي ف ززي األن ززدلس ،تح ززدنوا ع ززن
ار:ط اد المةعوم دون أن يريروا أسبابه ،وقد حفةها هرا للسسي لرسم صور صحيحل عن أحزوال م،

رغم قلل المصادر والماد السلميل عن م في تلك الفتر

الشرق األوسط ،لندن2018/10/25 ،

 .33استياء لبناني من الحالة األمنية الناتجة عن االشتباكات في مخيم المية ومية
ريرت األخبار ،بيروت 2018/10/27 ،عن مراسلت ا آماق

ليق ،أن الحالل األمنيل الناتدل عن

ارشتبايات في م يم الميل وميل بين فتح وأنصار هللا ،أنارت استياء أهالي الميل وميل والمردسيات
الصيداويل رةيس بلديل الميل وميل الري استقبق مدير ويالل األونروا يالوديو يوردوني ،اعتبر أن
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السالح وبنن يد ق الديا إلى الم يم ليمسك ةمام األمور

"الو:ع لم يسد مقبورع" ،مطالباع بز"سح

وي:بط الو:ع ويسيد ال دوء" من د ته ،قاق راعي أبرشيل صيدا ودير القمر للروم اليانوليك

المطران إيلي حداد" :إرا طالت مد المسارك ،فستؤدي إلى ت دير األهالي ،وهرا أمر غير مقبوق

وستيون لدينا ةيار قريبل لقاةد الديا السماد دوةن عون للبحا في الو:ع المستدد" ومن د ته،

تساءق إمام مسدد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود" :من أين ينتي هرا الحدم من السالح وما

هو دوره ويين يصق؟ ما هو المشرو  :الت دير أم التوطين أو اإلباد ؟" أما الناة

أسامل سسد ،فقد

غرد قاةالع" :السالح السبني هدد أمن الشسبين اللبناني والفلسطيني يالهما السياسل والسالح فتحا

الطري لتشرد دديد"

وأوردت المستقبل ،بيروت ،2018/10/26 ،عن رأفت نسيم مراسل ا من صيدا ،أن ياهن الرعيل األ
ساسين غريغوار قاق" :هنا يودد شس
وال الليل وعب ار ودر السيم وعين الدل

اسراةيق ولبنان بق نريد سح

بتسرض للموت ليس فقط في الميل وميل بق في صيدا

وغيرها

نحن نرفض اقامل اسوار ،فلسنا اسراةيق وغة ور

السالح والمسلحين ونقطل على السطر" وقاق رةيس بلديل صيدا

الم ندس محمد السسودي" :ما حصق في الميل وميل امر غير مقبوق والحقيقل ر ارى احدا مستفيدا

منه اليق مت:رر ،الميل وميل ت:ررت والديا ت:رر وصيدا ت:ررت ،ويان رفتا ما رأيناه امس

من تطور بطريقل المسارك ،فيق المسريل اديرت بالقراةن الصارو يل و لفت دما ار هاةال في الم يم

فمن المستفيد ،مدارس اقفلت وتالمر حوصروا في مدرسل الميل وميل ال ميس
وميل ت در الناس ،وحتى اليوم البلد مشلولل والمدارس مقفلل

وفي م يم الميل

ر ارى من وراء ما درى ار :ر ار

نم :رر نم :رر"
 .34النائب بالل عبد هللا استقبل وفداً نسائياً فلسطينياً
إقليم ال رو

 -ديدل الحدار :استقبق ع:و اللقاء الديموقراطي الناة

بالق عبد هللا في ميتبه،

وفداع نساةياع من الدب ل الديمقراطيل لتحرير فلسطين وسدق الوفد اعترا:ه على استنناء الم أر

الفلسطينيل من فحوصات سرطان الندي والتصوير الشساعي المداني لمحاربل مرض السرطان من

د ته ،قدم الناة

عبد هللا اعتراره عن الدولل اللبنانيل بسب

هرا التصرن السنصري التمييةي ،متمنياع

أر تتيرر هره المساةق في المستقبق ،مؤيداع أن تودي ات رةيس الحة التقدمي ارشترايي وليد دنبالط
ورةيس اللقاء الديمقراطي الناة

الشس

تيمور دنبالط بارستمرار في الدفا عن الق:يل الفلسطينيل وحقو

الفلسطيني في لبنان وفلسطين المحتلل والشتات الفلسطيني" ،ارتباطاع بقناعاتنا ومبادةنا"
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ُ .35عمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم
نشرت الحياة ،لندن 2018/10/27 ،عن محمد يونس م ارسل ا من رام هللا ،أن سلطان اعمان قابوس
بن سسيد استقبق أوق من أمس رةيس الوةراء اإلسراةيلي بنيامين نتنياهو ،ورلك بسد يومين من
است:افل الرةيس محمود عباس ،في إطار تحريك عمليل السالم في الشر األوسط وأفادت ويالل

السمانيل بنن اللقاء بحا السبق اليفيلل بدفع عمليل السالم في الشر األوسط ،وبسض الق:ايا
األنباء ا
التي تحظى بارهتمام المشترك ،بما ي دم األمن وارستقرار في المنطقل وتنتي ةيار نتنياهو بسد أيام

قليلل من ةيار عباس اعمان تلبيل لدعو من السلطان قابوس دامت نالنل أيام ،بحا الل ا الدانبان
عدداع من الق:ايا ،وفي مقدم ا آ ر تطورات الق:يل الفلسطينيل ،والظرون التي تحيط بال طوات
األ ير في ما ه مدينل القدس ،والسالقات النناةيل وسبق تطويرها

وريرت الخليج ،الشارقة 2018/10/27 ،نقالع عن ويارت ،أن يوسن بن علوي المسؤوق عن

الشؤون ال ارديل في السلطنل قاق في تصريح لتلفةيون اعمان" :لسنا وسطاء ،والدور األمرييي هو
الرةيسي في عمليل السالم بين الفلسطينيين واإلسراةيليين" ،مو:حاع أن الرةيس الفلسطيني محمود
عباس ،ورةيس الوةراء اإلسراةيلي نتنياهو طلباع مقابلل داللل السلطان واستمسا آراةه

وأوردت الجزيرة نت ،الدوحة ،2018/10/27 ،أن بن علوي رير في لقاء مع الدةير أن نتنياهو هو
من أبدى رغبل في ةيار السلطنل لمناقشل ق:يل السالم ،وعرض ود ل نظره في حق ال الفات

بالمنطقل ،وتابع أن المفاو:ات غير متوقفل ،وأن على الطرفين الفلسطيني واإلسراةيلي التوصق إلى

سالم لمصلحل الطرفين

وأشارت القدس العربي ،لندن 2018/10/27 ،نقالع عن وديع عواود مراسل ا من الناصر  ،أن موقع

وعمانيين
صحيفل "يديسوت أحرونوت" أو:ح أن سلسلل لقاءات سريل تمت بين مسؤولين إسراةيليين ا
في السنوات األ ير ونقق عن بسض المصادر اإلسراةيليل قول ا إن هناك ممنليل دبلوماسيل إسراةيليل

سريل في مسقط ويردح محلق الشؤون السسيريل في موقع "واينت" رون بن يشاي أن تيون ةيار

نتنياهو تمت بوساطل الوريات المتحد :من مساعي ا للترويج لما يسرن بز"صفقل القرن" وربما من

أدق أن تلس

اعمان دو ار في التوسط بين "إسراةيق" وبين السلطل الفلسطينيل

 .36إعالن القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2019

قرر مدلس وةراء السر المسؤولين عن شؤون البيةل ،اعتماد إعالن مدينل القدس عاصمل
القاهر  :ا
للبيةل السربيل عام  ،2019ورلك في تام أعماق دورته النالنين ،برةاسل لبنان ،بمقر الدامسل السربيل
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وقد راح

المدلس بمساعي المدير التنفيري لممم المتحد للبيةل إريك سول ايم ،لتسيين فري مؤهق

من ال براء الدوليين إلعداد دراسل ميدانيل عن حالل البيةل في فلسطين ،بما يشمق القدس الشرقيل

وقطا غة وأحيط المدلس علماع بسدم ودود موافقل يتابيل حتى اآن من قبق السلطات اإلسراةيليل
سيتم تقديم مشرو قرار
على د وق فري ال براء الدوليين إلى فلسطين إلعداد تلك الدراسل ،وعليه ُّ
باسم المدموعل السربيل إلى الدور الرابسل للدمسيل السموميل لممم المتحد للبيةل ،للقيام بةدراء
ا
وحا المدلس الدوق السربيل والمنظمات السربيل
الدراسل الميدانيل حوق الحالل البيةيل في فلسطين

واإلقليميل والدوليل على ارستمرار بةنار ما تقوم به "إسراةيق" من ت ري
طال

ممن ج للبيةل السربيل يما

الوةراء الدوق والمنظمات السربيل والدوليل المسنيل بتوفير مةيد من الدعم لتنفير مشاريع لحمايل

البيةل في األرا:ي الفلسطينيل ،ومساعدت ا على ارن:مام لالتفاقيات البيةيل الدوليل

الشرق األوسط ،لندن2018/10/27 ،

 .37اإلدارة األمريكية تُطلع "إسرائيل" على صفقة القرن األسبوع المقبل
القدس المحتلل :يشفت اإلراعل السبريل السامل (رسميل) ،النقا عن ةيار مرتقبل يدري ا مبسوا
الرةيس األمرييي ديسون غرينبالت إلى تق أبي

األسبو المقبق وأو:حت أن غرينبالت سيطلع

"القياد اإلسراةيليل" على تفاصيق ال طل األمريييل إلن اء "الص ار الفلسطيني  -اإلسراةيلي"،

والمسروفل بز"صفقل القرن"

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/10/26 ،

 .38اتساع دائرة الرفض اليهودية لـ"قانون القومية" العنصري
برهوم درايسي  -الناصر  :عر مدلس أمناء الويالل الي وديل  -الص يونيل ،عن انتقاده ،غير
المباشر ،لصيغل قانون القوميل الري أقره الينيست يوم  19تموة (يوليو) الما:ي فقد اعتمد مساء
األربساء ق ار ار ينه على تنييد المدلس لما أسماها" ،المبادئ األساسيل لدولل إسراةيق منلما تظ ر في

ونيقل ارستقالق" وهو ما اعتبرته صحيفل "هآرتس"" ،صيغل بديلل" لقانون القوميل وحس

الصحيفل،

فةن هرا القرار يان بمنابل احتداس قاد الويالل الص يونيل ،الدسم األهم في الحريل الص يونيل
السالميل ،على قانون القوميل وهو قرار بادر له الرةيس الدديد للويالل يتسحا هيرتسوغ ،الري شغق

حتى ن ايل تموة (يوليو) الما:ي رةيسا للمسار:ل البرلمانيل ،وقبق رلك بسام رةيسا لحة "السمق"،
وتم انت ابه بشيق مفادئ لليمين ارستيطاني اإلسراةيلي ،رةيسا للويالل الص يونيل

عمان2018/10/26 ،
الغدّ ،
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 .39ثلثا اليهود األميركيين ينتقدون سياسة الحكومة اإلسرائيلية
تق أبي  :ش د مؤتمر المنظمات الي وديل في أميريا الشماليل ،الري ا تتم هرا األسبو في القدس
الغربيل ،مودل من الترمر من سياسل الحيومل اإلسراةيليل "التي تقتق األمق في السالم لدى

الفلسطينيين"  ،وعر:ت فيه نتاةج استطالعات رأي في صفوف م تدق على أن نلني ي ود الوريات

المتحد يسار:ون سياسل الحيومل وينتقدون رةيس ا بنيامين نتنياهو واست دموا يلمات قاسيل
لوصن تصرفاته ومواقفه منق "متغطرس" و"منسلخ عن ي ود السالم"

الشرق األوسط ،لندن2018/10/27 ،

 .41سبع سنوات عجاف ..حلول الغرب قصيرة المدى بالشرق األوسط
ناشززوناق إنترسززت :يد ز

علززى الغززر الترييززة بشززيق أيبززر علززى الفتززر ارنتقاليززل التززي تش ز دها حاليززا

منطق ززل الش ززر األوس ززط وش ززماق أفريقي ززا ،ومس ززاعد ال ززدوق عل ززى إرس ززاء ارس ززتقرار واح ززداا التغييز زرات

الالةمل

هززرا مززا يتبززه الدبلوماسززي األمرييززي السززاب ريتشززارد ليبززارون فززي مقززاق لززه بمدلززل "ناشززيوناق إنترسززت"

األمريييززل عززن التح زديات التززي تواد ززا البلززدان فززي منطقززل الشززر األوسززط وشززماق أفريقيززا بسززد سززبع
سز ززنوات مز ززن انز ززدر النز ززورات ،حيز ززا ر ت ز زةاق هز ززره المنطقز ززل تدابز ززه السديز ززد مز ززن الرهانز ززات السياسز ززيل
وارقتصاديل واألمنيل

وقززاق إن الو:ززع أصززبح أسزوأ مززن ري قبززق فززي مسظززم البلززدان التززي تمززر بمرحلززل انتقاليززل ،فسلززى سززبيق

المنززاق تسززيا سززوريا فززي ظززق حززر أهليززل طويلززل األمززد وأةمززل إنسززانيل متفاقمززل ،فززي حززين بززات الززيمن
المقسم مستنقسا للحر بالويالل بين السسوديل وايران
تحديات مستمرة
وتش د مصر ترادسا في مداق حقو اإلنسان ،بينما تواده تونس تحديات مستمر في :م المرحلزل
ارنتقاليل التي تسيش ا وأشار إلى أن تقرير "قوس األةمات في منطقل الشر األوسط وشزماق أفريقيزا"
لمؤلفيه يريم مةران وأرتورو فارفيلي قد سلط ال:وء على هره الق:ايا

وأ:زان أن اإلدارات األمريييزل المتساقبزل والحيومزات األوروبيزل تناسزت أن األةمزات التزي تسزاني من زا

منطقززل الشززر األوسززط وش زماق أفريقيززا ل ززا دززرور تاري يززل يد ز
سياسات ا في المنطقل
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ففي بسض األحيان ينظر السياسيون األمريييون واألوروبيون إلى المنطقل على أن ا تشيق أةمل منير
لاةعاس ويتوقون للت له من ا وفي مسظم الحارت يتس د مسظم رؤساء الوريزات المتحزد فزي الفتزر

األولززى مززن تززولي م للحيززم بسززدم الترييززة علززى المشززايق التززي تواد ززا المنطقززل ،ليززن م يدززدون أنفس ز م

م:طرين للتسامق مع السديد من الق:ايا هناك
أمن "إسرائيل" والهجرة
ورير عددا من األسبا

التي تدسق الحيومات الغربيل ت تم بالشر األوسزط ،ففزي حزين تريزة أمرييزا

بشيق أساسي على أمن إسراةيق والت ديد الري يشيله النفور المتنامي إليران بالمنطقل ،تاسد الصراعات
الداريززل في ززا التززي تمنززق ت ديززدا للمصززالح ارقتصززاديل والسسززيريل األمريييززل ،دافسززا وراء اهتمززام وتززد ق
الدان ز

األمرييززي فيمززا يحززدا وفززي المقابززق تسززد مسززنلل ال دززر مززن المنطقززل عبززر البحززر األبززيض

المتوسط ،التي أنارت رد فسق شسبيا يبي ار من المشاغق األساسيل للحيومات األوروبيل

وأ:ززان أن السلمززاء البززارةين الززرين أصززدروا "قززوس األةمززات" ريززةوا علززى نالنززل موا:ززيع أساسززيل فززي

دراست م لمةمل المتفشيل في المنطقل أور آفا الالمريةيل في مواد ل الحيومات المريةيل ال:زسيفل،
وتسززد ليبيززا منززار رةيسززيا فززي هززرا الصززدد نانيززا الطبيسززل المتغيززر لاسززالم السياسززي وأشززياله ومظززاهره

الم تلفل ،وييفيل تننيره على سياسات المنطقل نالنا صسوبل ارستفاد من الموارد الطاقل ببلدان شزر
المتوسط في ظق حالل عدم اليقين السياسي الساةد

وقالززت إن هززره الق:ززايا الززنالا يميززن ربط ززا ب:ززسن المدتمززع المززدني فززي منطقززل الشززر األوسززط
وشماق أفريقيا ،اصل أن المنطقل تسيا إلى حد يبير في ف:اء سياسي يتسم بال ون وعدم اليقين
الخوف من التغيير
ففي هره األنناء ي شى الحيزام أي شزيق مزن أشزياق التغييزر ويسملزون علزى قمسزه ،مزن زالق إسزيات

أص زوات المسار:ززل ،وتد زريم أي مظززاهر للتسبيززر عززن ال زرأي والتظززاهر السززلمي مززن دززانب م ي شززى
المواطنززون مززن عززدم اليقززين والفو:ززى التززي يميززن أن يحززدن ا التغييززر ،ويززدريون أن ززم سززيدفسون نمنززا

باهظا لمسار:ت م األنظمل ،وقد يدفسون حيات م في بسض األحيان

واسززتفاد القززاد المسززتبدون فززي المنطقززل مززن هززرا الو:ززع ووسززسوا نطززا حمالت ززم القمسيززل وأصززبحت
الدولل ت يمن على هيةات المدتمع المدني ،على غرار منابر اإلعالم وتق:زي أد زة الشزرطل مسظزم

وقت ا في مراقبل طابات وأنشطل المواطنين بدر من حمايل السيان
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وأشار ليبارون إلى :رور تساون يق من أمرييا وأوروبا لتبنزي ن زج أينزر تناسزقا وشزمور لزدعم سزيان
المنطقززل باتب ززا إس ززتراتيديل طويل ززل األمززد لتنمي ززل المدتم ززع الم ززدني فززي المنطق ززل والس ززسي إل ززى تحقيزز

ارستقرار وان اء الصراعات على المدى القصير
الشفافية والحقوق

وتشززمق هززره ارسززتراتيديل اإلدمززاس والشززفافيل و:ززمان مشززاريل الم زواطنين فززي الحيززا السياسززيل عززالو
علززى المسززاوا و:ززمان الحقززو

وقززد أنبززت التززاريخ أن البلززدان التززي تتبنززى منززق هززره المبززادئ تتمتززع

باستقرار أيبر ونمو اقتصادي أعلى ،يما أن ا تتدن

الد وق في حرو مع ديمقراطيات أ رى

وأيد أن يال من مةران وفارفيلي يزدريان ديزدا أن التغييزرات التزي سزتحدا فزي منطقزل الشزر األوسزط

وشماق أفريقيا ستنبع من الدا ق

الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/26 ،

 .41لماذا تُع ِّطّل فتح التهدئة في قطاع غزة؟

محسن محمد صالح

اي يق للمطلع على ال دمات اإلعالميل الحزاد التزي تقزوم ب زا منزر أشز رم قيزادات فزي فزتح ورمزوة فزي
السززلطل فززي رام هللا ومنظمززل التحريززر: ،ززد فيززر الت دةززل فززي القطززا و:ززد حمززاس ،يمززا لززو أن هززؤرء
الرمززوة رد زوا للتززو مززن مسريززل الي ارمززل ( ،)1968أو ينف:ززون عززن نيززاب م السسززيريل المرقطززل غبززار

ملحمل الشقين ( ،)1980أو الصمود البطولي في بيروت (!!)1982

يقوق أسامل القواسمي ،الناط باسم فتح ،إن "ال دنل تنفير حرفزي للم طزط اإلسزراةيلي ال زادن لتزدمير

الق:يل الفلسطينيل" (وفا ،)2018/8/21 ،ويصن حزديا حمزاس عزن هدنزل بين زا وبزين "إسزراةيق" دون
دفززع نمززن سياسززيم بننززه "هزراء ويززر

وت:ززليق إعالمززي" ،وي:ززين أن "الززنمن هززو تمريززر صززفقل القززرن

الص ز ز يو أمرييي ز ززل ،و :ز ززر منظم ز ززل التحري ز ززر وتحويز ززق ارنقس ز ززام إل ز ززى انفص ز ززاق" (الش ز ززر األوس ز ززط،
 )2018/8/21ويززرى صززاة

عريقززات ع:ززو اللدنززل المريةيززل لفززتح ،ومسززؤوق ملززن المفاو:ززات فززي

المنظم ززل أن انفز زراد حم ززاس بارتف ززا م ززع "إسز زراةيق" (لسم ززق الت دة ززل)م ه ززو "ت ززدمير للمش ززرو ال ززوطني

الفلس ززطيني" (الش ززر األوس ززط  )2018/10/21أم ززا أم ززين س ززر المدل ززس الن ززوري لف ززتح ماد ززد الفتي ززاني،
فيصززق بززه األمززر إلززى وصززن حمززاس بنن ززا "واد ززل تحززالن شززيطاني تقززوده إسزراةيق واإلدار األمريييززل

ل:ر المشرو الوطني وابقاء ارحتالق" (الشر األوسط)2018/10/21 ،
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أمززا أحمززد مدززدرني ،ع:ززو اللدنززل التنفيريززل وأحززد مسززاعدي عبززاس المقزربين (لززيس ع:زواع فززي فززتح)،
فيقوق إن الت دةل هدف ا " ل إطار سياسي يم د لصفقل سياسيل ينشن عن ا ييان سياسي في القطزا

ييون بديالع عن حق الدولتين" ويدعي أن "حماس ات رت موقفاع انتظارياع مزن صزفقل القزرن ،ولزم تت زر

موقفز زاع وا :ززحاع" (الحي ززا الددي ززد  ،)2018/8/30 ،م ززع أن ززه يسل ززم أن ززه ص ززدرت لحم ززاس وقيادات ززا مة ززات
التصريحات الرسميل القاطسل :د صفقل القرن منر أن بدأت التسريبات حول ا
***

هق قل قيادات فزتح والمنظمزل مزن حزدوا ت دةزل بزين قطزا غزة والييزان اإلسزراةيلي نزابع مزن زوف م

فس زالع علززى المشززرو الززوطني ،أو مززن سززلوك حمززاس السياسززي تدززاه صززفقل القززرن؟! ر أظززن رلززك!!

فبالرغم من الحملل الفتحاويل القاسيل والل دل ال دوميل :د حماس ،إر أن ا هدفت في دوهرها إلى:

 -1قطززع الطريز علززى حمززاس لقطززن نمززار مسززيرات السززود  ،والتززي تسززببت بحالززل :ززغط شززديد علززى
الييان اإلسراةيلي ،و صوصاع مستسمرات غالن غة م حتى ر يزؤدي ندزاح حمزاس فزي الت فيزن عزن
الحصززار اإلس زراةيلي إلفشززاق مسززار السقوبززات وال:ززغوطات التززي و:ززس ا عبززاس علززى القطززا  ،فززي
سبيق إ :ا حماس إلراد قياد فتح وسلطل رام هللا

 -2تلميززع صززور محمززود عبززاس التززي تسر:ززت رنتقززادات ينيززر وقويززل فززي الوسززط الفلسززطيني ،نتيدززل
سياسززاته اإلقصززاةيل والفوقي ززل تدززاه الق ززوى الفلسززطينيل ،واإلص زرار عل ززى ال يمنززل عل ززى الق زرار ال ززوطني
الفلسطيني ،وتسمي أةمل المشرو الوطني الفلسطيني

 -3محاولل تبرير استمرار السقوبات التي فر :ا عباس على القطزا  ،والت يةزل لتشزديدها ،بزالرغم مزن
ارعترا:ات الواسسل والمتةايد :دها في الوسط الفلسطيني

***

با تصززار ،فززةن القززوى اإلسززالميل والوطنيززل فززي القطززا أرادت أن تقطززن بسززض نمززار مسززيرات السززود

التي أبدعت في إطالق زا واسزتمرارها ،مزن زالق ت فيزن ال:زغط والحصزار عزن غزة وحمزاس نفسز ا

ر ترغ

في عقد هدنل إر :من توافز وطنزي ،صوصزاع بزين قزوى المقاومزل وهزره القزوى ر تحتزاس

ش ز اد "حسززن سززلوك" مززن سززلطل رام هللا ،ف ززي راف:ززل أص زالع لمسززار التسززويل واسززتحقاقاته ،وراف:ززل
لالعت زران بالييززان الص ز يوني ،وهززي تززدفع منززر سززنوات طويلززل أنمان زاع باهظززل فززي مواد ززل ارحززتالق
حصا اعر وتدويساع وقتالع ومطارد وتدمي اعر والري يرفض أوسلو واستحقاقات ام مزن بزا

أولزى أن يزرفض

صززفقل القززرن ومتطلبات ززا ،بينمززا ربطززت فززتح الت دةززل بالمصززالحل (علززى مقاس ز ا) ،وربطززت المصززالحل

بتطويع حماس وا :اع ا في القطا  ،وهو ما يسني عملياع حرمان قطزا غزة مزن دنزي أي مياسز
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تيتيييززل أو انت ز اة أي مندزةات ،بانتظززار أن تززنتي حمززاس وهززي "شززالحل" علززى حززد تسبيززر أحززد قيززادات
فتح

***
أمزا إن يزان لزدى قيززادات فزتح م زاون حقيقيززل علزى المشزرو الزوطني ،ومززن صزفقل القزرن ،فسلززي م أن
يديبوا على النقاط التاليل:

أورع :أليست فتح هي الد ل السياسزيل التزي تسزيطر علزى "الشزرعيل الفلسزطينيل" ،والتزي أد لزت منظمزل
التحريزر فززي مسززار التسزويل السززلميل؟ أليسززت هزي و ارء التنززاةق عززن مسظزم فلسززطين التاري يززل ( 77فززي

المةل من مساحت ا) للسدو الص يوني؟ أليست هي وراء س ار الد وق في مغامر "حق الزدولتين" ،مزن
ززالق الحيززم الززراتي المسززمى السززلطل الفلسززطينيل ،والززري أوصززلنا إلززى نتززاةج يارنيززل ،حيززا أصززبحت

السززلطل ت ززدم أغزراض ارحززتالق أينززر ممززا ت ززدم المشززرو الززوطني الفلسززطيني؟ أليسززت هززي مززن يززان
وراء إلغاء أو تسطيق يق بنود المينا الوطني الفلسطيني المساديل لالحتالق والمشرو الص يوني؟

على قياد فتح ان ت برنا يين تَسد هدنل تيتيييل تدمي اعر للمشرو الوطني الفلسطيني ،بينما ُّ
تسد اتفزا
أوسلو الري ت:من التناةق عن مسظم فلسطين للسدو مند اعة وطنياع؟! ومن هي الد ل التي اي شى من

سلوي ا السياسي في هره الحالل؟

نانيا :هنزاك إدمزا علزى ودزود أةمزل حقيقيزل عميقزل فزي المشزرو الفلسزطيني ودزوهر األةمزل هزو فزي

ودود فصيق فلسطيني (فتح) اي يمن منر مسزين عامزاع علزى منظمزل التحريزر و"الشزرعيل الفلسزطينيل"م
ور يرغز فززي شزرايل سياسززيل حقيقيززل تسيززس أوةان القززوى الفلسززطينيل الم تلفززل ،وهززو الد ززل المسززؤولل
عمززا آلززت إليززه منظمززل التحريززر ومؤسسززات ا مززن ترهززق و:ززسن وانسززدام فاعليززل ،وهززو الد ززل المسززؤولل

ع ززن تسطي ززق عق ززد اإلط ززار القي ززادي المؤق ززت للش ززس

الفلس ززطيني ،وه ززو الد ززل الت ززي تص ززر عل ززى عق ززد

المدلس الوطني تحت ارحتالق اإلسراةيلي ،وب الن اتفاقات المصالحل في القاهر وبيروت

فزةرا يززان نمززل زون مززن تززدمير المشززرو الزوطني الفلسززطيني ،ف ززو ممززن أوصزلنا إلززى الو:ززع البززاةس
الري نحن فيه!!

نالناع :إرا يان سسي حماس ل دنل لرفع الحصار أو ت فيفه عن قطا غة م ايسزد "تمريز اعر لصزفقل القزرن"
و"واد ل تحالن شزيطاني تقزوده إسزراةيق واإلدار األمريييزل" ،فمزارا نسزمي انفزراد فزتح بمشزرو التسزويل

مع الييان اإلسراةيلي ،وانشاءها لسلطل إحدى م ام ا الرةيسيل حمايل أمن "إسزراةيق" والتنسزي األمنزي
مززع السززدو ،ومطززارد قززوى المقاومززل؟ وبززالرغم م زن حالززل اإلررق وارمت ززان التززي تسززاني من ززا السززلطل،

وامسززان ارحززتالق فززي برنززامج الت ويززد وارسززتيطان فززي مناطق ززا ،فززةن رةززيس حريززل فززتح يتحززدا بززالفم
المآلن عن أن التنسزي األمنزي "مقزدس" ،وأنزه لزم تتوقزن لقاءاتزه مزع رةزيس الشزاباك ،وأنزه فزي لقاءاتزه
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مسززه يتفقززان علززى  99فززي المةززل مززن الموا:ززيع ،وأن ززم فززي السززلطل يدززرون تنسززيقاع أمني زاع يومي زاع ،وأن ززم

"يفسلز ززون يز ززق مز ززا بوسز ززس م ليز ززي ر ايصز ززا

)2018/9/2

أي إس ز زراةيلي بز ززنرى" (يز ززديسوت أحرونز ززوت ،وعز ززر ،48

هق ما تقوم به قياد فتح والسلطل في ال:فل مقاومل متقدمل في مواد ل ارحتالق عن تلك التي تقوم

ب زا حمزاس فزي غزة حتزى تحزتج علزى ال دنزل؟! ومزن هزو أقزر فزي التسزاو مزع البرنزامج "الشززيطاني"
اإلسراةيلي األمرييي حس

تسبير القيادي الفتحاوي؟

رابس زاع :إرا يانززت فززتح حريصززل علززى إنفززار المصززالحل ،ومواد ززل صززفقل القززرن ومنززع فصززق غززة عززن

ال:ززفل ،فلمززارا تاصززر علززى و:ززع شززروط تسديةيززل لززم تززرد فززي اتفززا المصززالحل لسززنل  2011ور فززي
ارتفاقز ززات التاليز ززل؟ ولمز ززارا تاصز ززر علز ززى السز ززيطر علز ززى مز ززا فز ززو األرض ومز ززا تحز ززت األرض (سز ززالح
المقاومل) ،امطبقلع مسزايير أوسزلو والتنسزي األمنزي "المقزدس" علزى القطزا ؟ ومزن هزو المسزتفيد األيبزر

مززن رلززك؟ ولمززارا هززي مشززغولل بة :ززا واسززقاط حمززاس فززي القطززا و"شززيطنت ا" وفززرض مةيززد مززن
السقوبات ،بدرع من ات ار طوات عمليل حقيقيل رستساد الحيويل للمشرو الوطني الفلسطيني؟

وأ ي ز اعر ،فسل ززى ف ززتح أر تقلز ز عل ززى موقس ززا ي زز"وييق حص ززري" لمس ززار التس ززويل ،ولي ززن علي ززا أن تق ززوم

بمرادس ززل فوري ززل وش ززاملل ألداة ززا السياس ززي ،وللحال ززل المتردي ززل لمؤسس ززات "الش ززرعيل الفلس ززطينيل" الت ززي
تقودهام وأن تنفتح على شرايل حقيقيل مع القوى الفلسزطينيل ،فزي إعزاد بنزاء منظمزل التحريزر والسزلطل

الفلسطينيل ،بشيق ين ي أةمل المشرو الوطني الفلسطيني

حل "التشريعي" والتهدئة
 .42عن ّ

موقع "عربي 2018/10/26 ،"21

يونس السيد

مززا نش ز ده مززن تصززسيد فززي السززداق الززدا لي الفلسززطيني ر يبشززر سززوى بالمةيززد مززن التآيززق وارنقسززام
وحت ززى ارن ي ززار ف ززي ص ززفون الفلس ززطينيين ،ور ي ززدم س ززوى ارح ززتالق ،ال ززري ب ززات بانتظ ززار أن يق ززدم

الفلسززطينيون أنفس ز م ق:ززيت م الوطنيززل قربان زاع علززى مززربح الفززات م ،علززى غ زرار القطززل ،التززي تنيززق

أوردها

بات من السبا الحديا عزن الوحزد ولملمزل الصزفون وان زاء ارنقسزام ،ويزنن هزره المفزردات أصزبحت

ش ززيةاع م ززن الما :ززي ،ف ززي  :ززوء الددي ززد الفلس ززطيني ،ال ززري يق ززدم يوميز زاع عل ززى مس ززرح السب ززا بالق :ززيل
الوطنيل والمؤسن أن هرا الدديد ر عالقل له بمقاومل ارحتالق ،وييفيل مواد ل ال طط والصفقات،
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التي تسد لتصفيل هره الق:يل ،وانما يست دن مساقبل الفلسطينيين بس :م ببسض نيابل عن ارحتالق
المستفيد األوق ،من هره ال الفات ،الري يسمق على تغريت ا وتسميق ا

آ ززر الددي ززد الفلس ززطيني ال ززري ظ ززر عش ززيل انسق ززاد "المدل ززس المري ززةي"م ه ززو بح ززا ح ززق "المدل ززس
التشريسي" ،الري تشيق بسد اتفا "أوسلو" ،وو:سه يبند طارئ على طاولل اردتما  ،باعتبار أنه لم

يسززد قاةمزاع علززى أرض الواقززع ،ومسززرون أن آ ززر انت ابززات تشزريسيل فلسززطينيل دززرت فززي عززام ،2006

وفززاةت في ززا حريززل "حمززاس" ،وشززيلت بسززدها حيومززل وحززد وطنيززل لززم تسززتمر طززويالع ،إلززى أن هززيمن

ارنقس ززام عل ززى الس ززاحل الفلس ززطينيلم بس ززد أن فش ززلت ي ززق الوس ززاطات ومح ززاورت الس ززود إل ززى الوح ززد
والتواف

حسزناع ،قزد يسزد "حززق المدلزس التشزريسي" والززرها

إلزى انت ابزات تشزريسيل دديززد أمز اعر ديزداع و:ززرورياع،

لززيس فقززط مززن أدززق تفسيززق هززره المؤسسززل المسطلززل تمام زاعم بفسززق ارنقسززام ،وانمززا للوقززون علززى رأي

الشس

الفلسطيني ويلمته في هرا السداقم ولين حق "التشريسي" بدون تواف وطني وبدون مصزالحل

وطنيل وادراء انت ابات تشريسيل دديد  ،سيؤدي إلى مةيد من التسقيد في السزاحل الفلسزطينيل ،ويزد ق

فززي نطززا السززداق والمنايفززات القاةمززل ،صوصزاع بززين السززلطل و"حمززاس" ،واألسزوأ مززن رلززك ،هززو أن
يت ززر المدلززس المريززةي ،يمززا يتززردد ،قز ار اعر بوقززن تمويززق قطززا غززة ن اةيزاعم حيززا سززيتحوق األمززر إلززى
عقوبززات ،لززيس :ززد "حمززاس" فقززط ،وانمززا :ززد أينززر مززن مليززوني فلسززطيني ،يسيشززون تحززت الحصززار
وارن يار ارقتصادي ،وتردي يق مقومات الحيا منر نحو  12عاماع

دوهر الص ار الفلسطيني يتمحور اآن حوق الت دةل مع ارحتالق في قطا غة ،ومن الري سزيديرها
السلطل أم "حماس" ،وترييع يق طرن للطرن اآ رم لين الت دةل بالنسبل للطرفين تحولزت إلزى ريزن
ناب ززت ف ززي قواع ززدهما السياس ززيل ،غي ززر أن الس ززلطل ت ززرى أن الت دة ززل ب ززين "حم ززاس" وارح ززتالق ،س ززتقوي

"حمززاس" فززي الص ز ار الززدا لي ،وبالتززالي ف ززي تززرى أن ززا وحززدها الم ولززل بززةبرام الت دةززلم بسززد تسززليم ا
قطا غة دون قيد أو شرط ،وار فةن ا ستت لى ن ٍ
اةيا عً عن القطا وبالمقابق ،تصزر "حمزاس" علزى
إبرام الت دةل مع ارحتالق بمساعد إقليميل ودوليل ،ما يسنزي أن التصزسيد الزدا لي والسزبا فزي دمزل
ارحتالق هو عنوان المرحلل المقبلل ،فيما الق:يل الوطنيل أصبحت ارس هره األدندات المتصزارعل،
وأصبح يح للشس

الفلسطيني المطالبل برحيق الطرفين مساع ،والبحا عن بداةق دديد  ،ففلسطين لم

تيززن يوم زاع ملي زاع عقاري زاع أو مةرعززلم ليززي يتصززرن ب ززا هززرا الطززرن أو راك ،وانمززا هززي ملززك لشززسب ا

وللمدافسين عن ق:يت ا السادلل ،التي ستظق الق:يل المريةيل وأم الق:ايا

الخليج ،الشارقة2018/10/27 ،
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 .43بانوراما أيلول الفلسطيني
محمد إبراهيم المدهون
ر ي تلن ش ر سبتمبر/أيلوق عن غيره عندما يتسل األمزر بالمآسزي التزي يتسزرض ل زا الفلسزطينيونم

فليزق شز ٍر حيايززل ومسانزا مززن نززوٍ دديززد المسزنلل إرن ليسززت فززي التزواريخ واألشز ر والسززنوات ،وانمززا
زاحتالق ارتيز ز ي ززق الفظ ززاةع والدز زراةم المروع ززل بحز ز ش ززس ٍ أع ز ٍ
ٍ
زةق ،دف ززع ي ززق األنم ززان
يتسلز ز األم ززر ب ز
لمواد ل مشرو اإلحالق وارستيطان واإللغاء ومحاولل طمس ال ويل
مناززق "أيلززوق األسززود" فززي األردن عززام  1970محطززل فارقززل فززي عمززر الص ز ار  ،بسززدما فقززد الفلسززطينيون
أطززوق حززدود مواد ززل مززع الييززان الصز يوني ،ليززن األمززر ر يفززو مززا حززدا مززن مدززةر مروعززل بحز

ر وشاتيال بلبنان في سبتمبر/أيلوق 1982
الالدةين الفلسطينيين في م يمي صب ا

ْ
ٍ
بنحداا نةفت في ا دماء الفلسطينيين فحس  ،بق إنه يتداوة رلك إلى وقاةع
ور يتسل أمر أيلوق فقط

ربمز ززا سز ززاهمت فز ززي تغييز ززر مسز ززار األحز ززداا يلي ز زاع علز ززى مسز ززتوى الص ز ز ار يتوقيز ززع اتفز ززا أوسز ززلو فز ززي

سبتمبر/أيلوق  ،1993أو هبل الفلسطينيين لرفض افتتاح نف تحت المسدد األقصى في سبتمبر/أيلوق
 ،1996أو انززدر انتفا:ززل األقصززى  ،2000ويززان سززبتمبر/أيلوق  2005محطززل م:ززيةل حززين انسززح
ارحتالق ب:غط المقاومل من أوق أرض فلسطينيل محتلل (قطا غة)

 -أيلوق األسود ( :)1970من أدق و:ع ن ايزل لودزود المنظمزات الفلسزطينيل فزي األردنم بزدأ الدزيا

األردنززي فززي تنفيززر " ط ززل دززوهر" ،التززي س ززرت ب ززا النززور الفلس ززطينيل األردن يمززنوى أليبززر تدم ززع

لالدةز ززين الفلسز ززطينيين وأيب ز ززر ز ززط مواد ز ززل لالح ز ززتالق ،ف :ز زالع عز ززن اهتز ز زةاة السم ز ز السربز ززي للن ز ززور
الفلسطينيل ،وحالل التصد المبير في نسيج القوى الفلسطينيل ،وارنشغاق بصراعات دانبيل

أ :ززن إل ززى تل ززك ال س ززار الوطني ززل أن منظم ززل التحري ززر الفلس ززطينيل أص ززيبت ب ززة نفس ززيل أن ززرت عل ززى
المشزرو الززوطني الفلسززطيني ،ويززان :ززمن رد الفسززق إنشزاء "منظمززل أيلززوق األسززود" التززي قامززت بسززدد
من السمليات ،من ا محاولل اغتياق الملك األردني ،ومحاولل ارنقزال

علزى الحيزم ،واسزت دان السزفير

األردني في لندن ،واغتياق رةيس الوةراء وةير الدفا األردني وهو في ادتما بالقاهر

تقديرات تحقي للصزحفي

 مدةر صب ار وشاتيال (أيلوق  :)1982قادر عدد :حاياها بز- 3500حس"اإلسراةيلي" أمنون يابليوك -الق نالنزل أيزام فقزط ( 17–15سزبتمبر/أيلوق  )1982ويبزدو أن ال زدن
"اإلسراةيلي" التقى مع هدن بسض المليشيات ل:ر الودود المدني والسسيري الفلسطيني في لبنان

وعلززى إنرهززا تززم عقززد قمززل "فززاس" بززالمغر حيززا طاززرح فيززه مشززرو تنززاغم مززع ارحززتالق "اإلس زراةيلي"

رفززض لبنززان لدنززل دوليززل لتقصززي الحقززاة  ،واليززوم –وبسززد مززرور  36سززنل علززى المدززرة  -ر نسززمع

صوتا ر إعالمياع ور سياسياع ور قانونياع لمساقبل المدرمين ويشن الغطاء عن م
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أمززا دولي زاع فقززد صززنفت األمززم المتحززد المدززةر بنن ززا "حززر إبززاد " ،إر أنززه تززم اريتفززاء بلدنززل تحقي ز

ردت بق اررات هةيلل لم تاحمزق "إسزراةيق" المسزؤوليل ،وتزم ت زر الفزاعلين مزن المدزةر ممزا سزاهم فزي
عدم المالحقل القانونيل لز"إسراةيق"
وقززد أيززدت المدززةر و ززروس منظمززل التحريززر مززن لبنزان مززا وقززع فززي األردن  ،1970وليززن بشززيق أينززر
بشاعل باعتبار أنه ر تودد طوط حمر ،وأن الشس

رابسل الن ار

الفلسطيني بدون قزو تحميزه مسزرض للزربح فزي

 -اتفزا أوسزلو (أيلزوق  :)1993ت:زمن "اتفزا أوسزلو" اعتزران دولزل ارحزتالق بالمنظمزل بنن زا الممنززق

الشرعي للشس

الفلسطيني ،واعتران منظمزل التحريزر بةسزراةيق علزى  %78مزن أ ار:زي فلسزطين ،أي

يق فلسطين ما عدا ال:فل وغة
يمززا نززه علززى نبززر اإلرهززا

والسنززن (تمنززع المقاومززل المسززلحل :ززد ارحززتالق) وتحززرن البنززود التززي

تتسلز ب ززا فزي مينززا المنظمززل ،علزى أن يززتم زالق مززس سززنين انسزحا

دولززل ارحزتالق مززن ال:ززفل

الغربيل وقطا غة علزى م ارحزق أورهزا مرحلزل أريحزا وغزة اللتزين تشزيالن  %1.5مزن أرض فلسزطين،
وصورع إلى دولل في حدود عام 1967

فتح اتفا أوسلو البا

للتطبيع و:يا الحلم الفلسطيني ،يما يزان صزافر لبزدء ارنقسزام الفلسزطيني،

وهززو الشززرط الطاززولي الممتززد حتززى لحظتنززا هززره فشززلت أوسززلو فيززر وتطبيقززا ،وسززاهمت فززي المةيززد مززن
ارستيطان الري ق:م القدس وال:فل الغربيل ،إر تطور عدد المستوطنين في ال:فل مزن  65ألفزا إلزى

مليون بسد أوسلو ،وقد وفرت ل م سلطل أوسلو األمن عبر "التنسي األمني"

واليوم وصق أوسلو إلى الددار األ ير بةعالن فشله من لدن أصحابه وعرابيه ورعاتزه ،وليزن الشزس

الفلسطيني ما ةاق يدفع فاتورته

 -هبززل النف ز (أيلززوق  :)1996فززي صززباح  25سززبتمبر/أيلوق 1996أقززدمت "إس زراةيق" علززى دريمززل فززتح

با

نف

و1994

ر أسفق المسدد األقصى ،بسد محاولتين فاشلتين لفتحه في عامي 1986
يمتد بطوق  450مت اع

ْ

ويانت تلك القشل التي قصمت ظ ر البسير نتيدل لترايمات من ممارسات حيومل ارحتالق اليمينيزل،

حيززا ارتقززى ( )63شز يداع ومنلززت هززره ال بززل إشززار إلززى ال ززر القززادم مززن د ززل أوسززلو ،ودشززنت روح
األقصى التي ستندلع بسد سنوات بانتفا:ل ملحميل هادر

 انتفا:ززل األقصززى (أيلززوق  :)2000انطلقززت هززره ارنتفا:ززل يززوم  28سززبتمبر/أيلوق  2000إنززر ةيززارشززارون للمسززدد األقصززى ،وفززي ظززق فشززق مشززرو التسززويل الززري دسززده فشززق يام ز

ديفززد وانسززحا

ياسر عرفات ،وتميةت عن ارنتفا:ل األولى بينر المواد ات وتصاعد وتير األعماق السسيريل
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وبحس أرقام رسميلم فقد استش د  4412فلسطينياع ودزرح  48322ش صزا ،فيمزا قاتزق " 1069إسزراةيلياع"
ودرح  4500آ رون وأعادت ارنتفا:ل لالحتالق عقيدته الي وديل ببناء ددار استيطاني على امتداد
ا

ال:فل الغربيل

ي شززييق لبنزاء دززدار إسزمنتي تحززت
وفزي سزبتمبر/أيلوق  2016أقززر الييزان الصز يوني ت صزيه مليزار ْ
األرض وفوق ا ،ليحاصر غة الدريحل بسد ملحمزل  2014لتنييزد هزره السقيزد " :ر يقَزاتِلاون ايم د ِميسزاع إِرا
ا َ ْ َ
ص َن ٍل أَو ِمن ور ِ
ِ
اء اد اد ٍر" (الحشر)14 :م بينما أنبت الشس الفلسطيني -بنورتزه المتدزدد -
في قاعرى ام َح ا ْ ْ َ َ
أنه أيبر من قيادته ،وغير قابق لل ةيمل والترادع م ما يانت الت:حيات
 -ارنسحا

ارحتالق اإلسراةيلي من قطا غة من دان

من غة (أيلوق  :)2005تم انسحا

واحد

تحت مسمى " طل ارنفصاق" في سبتمبر/أيلوق 2005

الم ززرق -ينتيد ززل رنتفا :ززل
ومنَ ززق مشز ز د ت ريز ز المس ززتوطنات وتفييي ززا وه ززرا ارنيف ززاء وارنس ززحا
ا
اِ
اِ
َه ِق اْل ِيتَا ِ ِمزن ِد َي ِ
زارِه ْم ِأل اَو ِق اْل َح ْش ِزر
ين َيفَاروا ِم ْن أ ْ
األقصى -تدسيداع لقوله تسالى :ا
"ه َو الري أَ ْ َرَس الر َ
ما ظَننتام أَن ي ْ ردوا وظَُّنوا أَان م امانِستا م حصون م ِمن اِ
ن ِفزي
اه ام ا
اَّللا ِم ْن َح ْي ا
ا لَ ْم َي ْحتَ ِسابوا َوقَ َر َ
اَّلل فَنَتَ ا
َ اْ ا ا ا ا َ
ا
َ َ ْ
َ اا َ
ِ
ِ
ِ
ص ِار" [الحشر]2 :
اقلاوبِ ِ ام ُّ
ين فَ ْ
ون ابايوتَ ام بِن َْيدي ِ ْم َوأ َْيدي اْل ام ْؤ ِمن َ
الرْع َ اي ْ ِراب َ
اعتَبِاروا َيا أاولِي ْاأل َْب َ
وتم إحالق مف وم "المدتمع المرعور" دا ق تدمسات ارستيطان فزي قطزا غزة ،وفزي رلزك قزاق وةيزر

الززدفا "اإلسزراةيلي" حين ززا شززاؤوق موفززاة" :إن السمليززات المسززلحل التززي عرف ززا الدززيا ٍ
اإلسزراةيلي فززي

قطا غة ر تشبه أي حر
من ززق ارنس ززحا

ا:ت ا إسراةيق قبق رلك"

مز ززن قط ززا غ ززة بارقز ززل أم ززق فلس ززطيني بةميانيز ززل ارنس ززحا

فلس ززطينيل إ :ززافيل ،يم ززا من ززق ه ززرا ارنس ززحا

امت ززداداع لالنس ززحا

الصز ز يوني مز ززن أر ٍ
اض

الصز ز يوني م ززن دن ززو لبن ززان ف ززي

مايو/أيار  ،2000الري أ:اء حين ا طريقا دديدا للفلسطينيين في ظق فشق يام
المفاو:ات ،وسقوط أوسلو وحصار عرفات بانطال انتفا:ل األقصى

يما رسخ ارنسحا

ديفزد وانيفزاء يزار

من دزاع فلسزطينياع دديزداع فسزارع ومدزدياع ،وهزو المقاومزل بيافزل أشزيال ا وعلزى أرسز ا

السمق السسيري ،وأنبت هرا ارندحار الص يوني توفر يارات أمام الشس
علي ا ومنح ا فرصل إ:افيل لتحرير أدةاء إ:افيل من أرض فلسطين

يما منح هزرا ارنسزحا

وألوق مزر أر:زاع فلسزطينيل الصزل للشزس

الفلسطيني ،يمين ارتيزاء

الفلسزطيني ،يميزن أن يطلِز مزن

فوق ز ززا مشز ززروعه الز ززري يريز ززده ،بسيز ززداع عز ززن غز ززوق ارسز ززتيطان وسز ززيطر الدز ززيا الص ز ز يوني وارلت ز زةام
بالتفاهمات وارتفاقات الموقسل

وقززد منززق ارنسززحا

مززن قطززا غززة بوابززل لحريززل حمززاس يحريززل مقاومززل نحززو الززد وق فززي انت ابززات

 ،2006وما منلته هي ونتاةد ا بسد رلك من عالمل فارقل في التاريخ الفلسطيني المساصر
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ويززان مززن المميززن أن يمنززق ارنسززحا

مززن قطززا غززة تحززورع فلسززطينياع دا ليزاع عززن النظززر الفلسززطينيل

ال :ززيقل إل ززى ص ززياغل رؤي ززل فلس ززطينيل موح ززد  ،عل ززى أس ززاس إدم ززا وطن ززي بس ززد ت ززوفر قطس ززل أرض

فلسززطينيل محززرر يميززن ارنطززال من ززا برؤيززل وطنيززل دامسززل وشززاملل ،وليززن لمسززن الشززديد تيززرس
ارنقسززام الفلسززطيني ،وربمززا هززرا لتبززاين فلسززفل التحريززر ومنززاهج السمززق بززين فصززاةق السمززق الززوطني

الفلسطيني

أ ي ز اعر :لقززد دسززدت محطززات "أيلززوق الفلسززطيني" ط زاع بيانيززا لحريززل شززس

ززرس يالسنقززاء بسززد نيسززل

 ،1967وتشززتت فززي المنززافي بحن زاع عززن فلسززطينم فسززين إلززى دوارهززا ولززم تسززسفه المرحلززل السربيززل ،ور

أسززلوبه القيززادي المبسنززر فززي مواصززلل اإلمسززاك بةمززام مشززروعه التحززرري ،فززدفع الززنمن مززن دمززاء شززسبه
عبر المداةر ومةيد من الغربل فزي صزحراء السزر  ،و زاض تدربزل السالقزل مزع المحتزق عبزر اتفاقزات

دوليل ،فد ق في نف الس ار
نم عادت الرايل إلى الشس

عبر انتفا:زل ملحميزل أنمزرت تحريز اعر ألوق أرض فلسزطينيل ،لتشزيق بارقزل

أمق ل يار بديق في ظق تنير ارحتالق لالتفاقات ،وما يصاح

للربيبل "إسراةيق"

رلك من وهن عربي ورعايل أمريييل

وما ةالت غة –التي هي وليد م اض "أيلوق" في محطاتزه المتساقبزل -تمنزق أيقونزل الحلزم الفلسزطيني

في التحرير والسود  ،عبر مالحم ما اةلت تسزطرها يوميزاع فزي اشزتباك شزسبي مزع ارحزتالق عنزد دميزع
نقاط ارشتباك البطولي ،وما اةلزت بمسزاحت ا ال:زيقل رغزم الحزر والحصزار والمقاطسزل تمنزق مشزرو

نوا ينبغي أن تتسع وتنمو ،لتنبت مشرو التحرير الري تسنده نوا الدولل الفلسطينيل المفرو:زل رغمزاع

عن ارحتالق وبرامده
وعلى الدان

اآ رم يمنق رلك حالل ٍ
تحد فلسطيني راتي للنداح في تقديم نمورس مشرو ييان نادح

وقادر على الصمود والنبات ،وعلزى إرهزا المحتزق بةيزاد الرقسزل الدغرافيزل ل زرا الييزان الزوطني الزري

اولد بسمليل قيصريل تحت عين ارحتالق وسمسه ،تماماع يما نشن موسى عليه السالم في بيت فرعون
واليزوم وعبزر مسزيرات السززود اليبزرى فزي غزةم تتدسززد هزره الزروح التزي تززرير السزالم بمظلوميزل الشززس

الفلسطيني ،وبحقه في أر:ه التي اهدر من زا ،وتاسيزد ارعتبزار إلزى دزوهر الصز ار وأصزله بزين شزس
ِ
مغتصز  ،ومززن هنززا أي:زاع تتدسززد إسززتراتيديل غززة التززي تمزنح اليززوم المشززرو الززوطني
ردززئ واحززتالق

الفلسطيني -عبر اةتالن ال يةل الوطنيل -مشروعا وحدويا يملك البوصلل في ظزق تيزه المرحلزل َ"و ا
اَّللا
َغالِ ٌ َعلَى أ َْم ِرِه ولَ ِي ان أَ ْينََر الان ِ
ون" (يوسن)21 :
اس َر َي ْسلَ ام َ
َ
الجزيرة نت ،الدوحة2018/10/26 ،
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 .44على ماذا تكافئ سلطنة ُعمان إسرائيل؟

رأي القدس

ر تستبززر ةيززار رةززيس الززوةراء اإلسزراةيلي بنيززامين نتنيززاهو لسززلطنل اعمززان أمززس األولززى التززي يقززوم ب ززا
رة ززيس حيوم ززل إسز زراةيلي فق ززد س ززبقت ا ةي ززار س ززلفه إس ززح ارب ززين ع ززام  ،1994يم ززا أن وةي ززر ال اردي ززل
السماني يوسن بن علوي ةار القدس أينر من مر  ،أول ا يانت عزام  1995والتقزى في زا رةزيس الزوةراء

المؤقت شمسون بيرية في القدس

تسد السلطنل من أولى الدوق ال ليديل التزي بزدأت عالقزات مزع إسزراةيق بسزد انطزال مزا يسزمى عمليزل

السززالم السربززي اإلسزراةيلي (التززي يززان مززن محطات ززا البززارة اتفاقززات يام ز

ديفيززد عززام  1978ومززؤتمر

مدريد  1991واتفاقيات أوسلو عام  1993ومساهد السالم األردنيل عام  ،)1994وفي مطلع عام 2000

ةار مسؤولون إسراةيليون مسقط بسد مباحنات لمسؤولين اعمانيين في القدس مع نظراء إسراةيليين ،وقد
وقع البلدان اتفاقا عام  1996رفتتاح متبادق لميات
اندر

التمنيق التداري لين السالقات دمدت رسميا مزع

ارنتفا:ل النانيل في تشرين األوق/أيتوبر عام 2000

ةيززار نتنيززاهو سززبق ا تم يززد غري ز

السمززاني
فززي بدايززل السززنل (شززباط/فبراير) فقززد ةار وةيززر ال ارديززل ا

يوسززن بززن علززوي القززدس والمسززدد األقصززى والتقززى مسززؤولين وش صززيات فلسززطينيل ،ويززان م نززدس

السمانيززل ه ززرا قززد ص ززرح ف ززي  10يززانون األوق/ديس ززمبر  2017فززي ادتم ززا ط ززارئ
السياسززل ال اردي ززل ا
لزوةراء ال ارديزل السزر أن دامسزل الززدوق السربيزل "ليسزت مسزددا بززق هزي دار للسياسزل" منب زا إلززى أن
ب ززالده س ززتت ر قز ز اررات "تسب ززر ع ززن حق ززاة األم ززر ف ززي رات الوق ززت ال ززري تس ززسد أش ززقاءنا ف ززي س ززاحات

المظاهرات"

ر يودد تفسير سياسي عقالني لقرار اعمزان ،ر فزي التسبيزر عزن "حقزاة األمزر" ،ور بةسزساد "األشزقاء
الفلسطينيين في ساحات المظاهرات" فةيار نتنياهو تنتي في وقت يتسرض فيه الفلسطينيون إلى محنل
يبززرى تتمنززق فززي هدززوم منسز غيززر مسززبو بززين إدار الزرةيس األمرييززي دونالززد ت ارمز

وأريززان الدولززل

السبريززل ممنلززل فززي الحيومززل والبرلمززان والق:ززاء بتغطيززل عربيززل يبيززر تشززارك في ززا دوق عربيززل واةنززل
(السززسوديل ،مصززر ،اإلمززارات والبح زرين) ،يززان مززن نتاةدززه ال طيززر إعززالن واشززنطن القززدس عاصززمل

إلسراةيق ونقق السفار إلي ا ،واعالن قانون القوميل السنصري ،وتشديد الحصار السياسي والمالي على
السززلطل الفلسززطينيل ،والحصززار والترويززع بنشززياله الم تلفززل علززى غززة ،وسززح

الززدعم األمرييززي عززن

األونروا تم يدا لتصفيت ا ،وآنار يق رلك على اشتداد ال الن الدا لي الفلسطيني

ما هو إرن السامق السياسي شديد األهميل الري دسق اعمزان تقتزرح علزى رةزيس الزوةراء اإلسزراةيلي أن
يةورها وما هو سر هرا التوقيت الغري ؟
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مسززرون طبس زاع أن السززلطنل تحززاوق إبسززاد نفس ز ا عززن المحززاور اإلقليميززل الطاحنززل فززي السززالم السربززي
والشر األوسط ،وأن ا ترغز

اإليحزاء بزنن ل زا طريقزاع اصزاع غيزر تقليزدي ،ولسزق هزرا يميزن أن يفسزر

دورهززا الوسززيط بززين اإلي زرانيين والسززر  ،وأطززران الن ز اة اليمنززي ،ليززن الرغبززل فززي إبسززاد السززلطنل عززن
الت ندقات الحاد ر ييفي لتفسير هزره الميافزن اليبيزر لنتنيزاهو (وهزو الغزاةه مدزا اة وفسزال فزي دمزاء
الفلسطينيين) ولدولته السنصريل ،فمف وم أن تقوم الدوق التي ألةمت نفس ا باتفاقيات سالم مع إسراةيق

بلقاءات "تسبر عن حقاة األمر" ،وأن تحاوق يسر شر إسراةيق عن ا والدفا أحيانا عن "األشقاء في
ساحات المظاهرات" ،لين لقاء نتنياهو ،في هرا الوقت السصي

على الفلسزطينيين ،ر يميزن أن يقزرأه

اإلسراةيليون إر على يونه ميافن على استقواة م اإلدرامي علزى الفلسزطينيين ،وأن يقزرأه الفلسزطينيون
على أنه بيع ل م في المةاد السلني المفتوح

القدس العربي ،لندن2018/10/27 ،

 .45الجودو والجمباز اإلسرائيليان في الخليج العربي
ربيع عيد
وصززق األسززبو الدززاري منت ز

إس زراةيق لريا:ززل الدززودو إلززى اإلمززارات للمشززاريل فززي مسززابقل "غ ارنززد

السالم" التي ستنطل في أبو ظبي ،يما وصق أي:اع منت

إسراةيق للدمباة إلى قطر للمشاريل في

بطولل السالم للدمباة المنسقد في الدوحل است:افل فر ريا:زيل إسزراةيليل فزي اإلمزارات وقطزر لزيس

دديداع ،سبقه السديد من المشاريات اإلسراةيليل من زالق مسزابقات أو مزؤتمرات دوليزل وسزون يسزتمر

في السنوات المقبلل

لين الحدا األهم ،يان اإلعالن ،اليوم الدمسل ،عن استقباق سلطان اعمان ،قابوس بن سسيد ،رةزيس
الحيومززل اإلس زراةيليل ،بنيززامين نتنيززاهو ،فززي مسززقط فززي ةيززار رسززميل اسززتمرت يززومين وسززبقه صززمت
إسز زراةيلي رس ززمي عل ززى دريم ززل قت ززق الص ززحافي دم ززاق اش ززقدي ،وه ززو م ززا عز زةاه ص ززحافي إسز زراةيلي

مت صه بالشؤون ارست باريل إلى أن أع:اء في فري القتق هم أقر المقربين لمحمد بن سزلمان،
وقد ييونون من تولوا التنسي والتواصق مع إسراةيق في السنوات األ ير

يق دولل في السالم ترغ

في است:افل مسابقات عالميل على أر :ا ،عاد ما تيون هزره المسزابقات

مرتبطل بمؤسسزات دوليزل تحيم زا قزوانين وأنظمزل فزي ييفيزل ا تيزار البلزد المست:زين ،من زا عزدم منزع

الدول ززل الم :ززيفل أي أح ززد لدنس ززيته م ززن الح :ززور والمش ززاريل ،أي أن ززه ر تس ززطيع اإلم ززارات أو قط ززر

الفززرض علززى "فيفززا" ،علززى سززبيق المنززاق ،عززدم إشزراك دولززل مسينززل فززي مسززابقل دوليززل مززا يززي يقبلزوا أن
يست:يفوا المسابقل ،وعلى البلد المست:ين أن يقبق بمشاريل يق الدوق الممنلل في المسابقل ،وار لن

التاريخ :السبت 2018/10/27

العدد4773 :

ص

36

وسيبحا عن بلد آ ر ومن هرا البا  ،أصبح التطبيع الريا:ي مع
يحصق اتفا على عقد النشاط ا
إسز زراةيق أمز ز اعر عاديز زاع ف ززي ٍ
دوق تس ززسى وتتن ززافس فيم ززا بين ززا رست :ززافل مس ززابقات وأنش ززطل دولي ززل عل ززى

أر :ا ،ي يار إستراتيدي في سياسل الدولل لتسةية ح:ورها الدولي وقوت ا الناعمل

لطالما يان التطبيع مع إسراةيق مرفو:اع على المسزتوى الشزسبي السربزي ،وهزو مزا ةاق يزرلك ،فبحسز

نتاةج المؤشزر السربزي الزري أدزراه المريزة السربزي لمبحزاا ود ارسزل السياسزات لسزام 2018/2017م فزةن

 %87مز ززن م ز زواطني المنطقز ززل السربيز ززل يسار:ز ززون ارعت ز زران بةس ز زراةيق بسز ززب

طبيست ز ززا ارسز ززتسماريل

والسنصريل وش دنا في األيام األ ير مودل من التغريدات عبر التويتر ت ادم هره ارست:افات

فززي المقابززق هنززاك ودززهٌ آ ززر ل ززرا التطبيززع بالنسززبل لامززارات ،وهززو التطبيززع السياسززي وهززو األ طززر
واألهم ،فوةير النقافزل اإلسزراةيليل ،ميزري ريغيزن ،وصزلت ألبزو ظبزي إلزى دانز فريق زا الريا:زي ،ور
نسلززم مززا هززي اللقززاءات التززي سززتسقدها وعلززى أي مسززتوى ،صوص زاع أن دولززل منززق اإلمززارات أصززبحت
تحيم ا مدموعل من السالقات والمصالح المشتريل مع إسراةيق في التينولوديا وأنظمل التدسزس وفزي

مسادا تطلسات الشسو السربيل بالحريل ودعم النورات الم:اد  ،لدردل أن إ فاء هزره السالقزل لزم يسزد

أم اعر يستح السناء وبات ميشوفاع

أمززا فززي قطززر ،فلززم تسززد هنززاك أي عالقززات رسززميل وسياسززيل تربط ززا مززع إس زراةيق منززر عززام  2009بسززد

إغززال الميت ز اإلس زراةيلي فززي الدوحززل بسززد السززدوان اإلس زراةيلي علززى غززة  ،وهززو تحززوق رفززت بسززد أن
ٍ
وبشيق رسمي منر عام  1996ليزن ،فزي
استقبلت الدوحل السديد من الش صيات السياسيل اإلسراةيليل
السززام األ يززر ،وعلززى :ززوء األةمززل ال ليديززل وحصززار قطززر ،است:ززافت الدوحززل ش صززيات أمريييززل

محسزززوبل علز ززى اللز ززوبي الص ز ز يوني الز ززداعم إلس ز زراةيق فز ززي الوريز ززات المتحز ززد  ،وأوقفز ززت نشز ززر التحقي ز ز

الصحافي ارستقصاةي الري أندةته قنا "الدةير " اإلنيليةيزل فزي الوريزات المتحزد حزوق نشزاط اللزوبي
الص يوني وتننيره على السياسيل األمريييل ،على غرار التحقيز الزري أدرتزه القنزا فزي بريطانيزا الزري

أنار :دل يبير

فززي الوقززت راتززه ،ر تشززسر السززلطات القطريززل بززال طر أو الت ديززد إةاء الحمززالت المناه:ززل للتطبيززع
ويسزمح ل زا بالسمزق ،لدردزل
المستمر التي ايقدم علي ا نشطاء قطريون منق "شبا قطر :زد التطبيزع" ا
أن قنا "الدةير " ومنصات إعالميزل قطريزل أ زرى تاغطزي هزره الحمزالت هزرا ر يقزوق إن هنزاك حريزل
للتسبيزر والتنظززيم ،بززق قزدر للسززلطل علززى أن تسززتوع

الفريز اإلسزراةيلي فززي مسزابقل علززى أر:ز ا فززي

مسززابقل دوليززل ،وفززي الوقززت راتززه الزرأي السززام القطززري المنززاهض لح:ززوره دون أي ايحززدا رلززك ت ديززداع
ل ززا ،ب ززالن السززلطات اإلماراتيززل التززي تمنززع تشززيق رأي عززام أص زالع وتالح ز النشززطاء ممززن ينيززرون
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الق:يل ،لدردل أصبحت في ا عمليزل تحميزق دمزل الزز"في بزي إن" للتشزفير علزى شزبيل اإلنترنزت ت مزل
ايسدن علي ا فاعل ا
لين م ما حاولت السلطات أن تلس
أن تيون سلسل وتلس

"الدودو" وتيتم صوت مواطني ا الرافض للتطبيع مع إسراةيق أو

"الدمباة" رستيسابه ،ستبقى إسزراةيق بالنسزبل للشزسو السربيزل ييانزاع اسزتسمارياع

مرفو:ز زاع م ززا دام ززت تحت ززق األ ار :ززي السربي ززل وتمن ززع حق ززو الش ززس
والتسويق في هره المسريل دوماع على صوت الشسو

الفلس ززطيني التاري ي ززل والسادل ززل،
عرب 2018/10/26 ،48
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