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 في اشتباك شرق خان يونس رائيليبينهم قائد قسامي ومقتل ضابط إس فلسطينيين سبعةاستشهاد  .1
آخرين في  7شهداء وأصيب  7ارتقى ، أنه غزة، من 12/11/2018، فلسطين أون الينموقع قال 

عدوان إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية، فيما أعلن جيش االحتالل 
صابة آخر بجراح خطيرة.  اإلسرائيلي عن مقتل أحد ضباطه وا 

، في بيان صحفي، أن الشهداء هم:" نور الدين محمد الصحة ل أشرف القدرة، الناطق باسم وزارةوقا
عاما(،  22عاما( وعالء الدين محمد قويدر ) 23) موسى القّرا ومحمد ماجدعاما(،  37سالمة بركة )
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عاما(، باإلضافة إلى عالء  25هللا مصبح ) ومحمود عطاعام(،  21ومصطفى حسن أبو عودة )
 عاما(". 21عاما(، وعمر ناجي مسلم أبو خاطر ) 19ر هللا عبد هللا فسيفس )نص

وبحسب بيان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صدر عنه الليلة، فإن "قوة إسرائيلية 
كيلومترات،  3تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بعمق 

وأضاف البيان:" بعد اكتشاف تسلل القوة قام عناصر  القائد القسامي نور بركة".وقامت باغتيال 
الكتائب بمطاردتها والتعامل معها"، موضحًا أن "الطيران الحربي اإلسرائيلي قام بعمليات قصٍف 

 لجنوبي قطاع غزة للتغطية على انسحاب القوة ما أدى إلى استشهاد عدٍد من الفلسطينيين".
 مصادر ميدانية فلسطينية، من غزة، أن 12/11/2018صحيفة القدس، القدس، موقع وجاء في 

كشفت تفاصيل العملية العسكرية اإلسرائيلية داخل مدينة خان يونس جنوب قطاع  خاصة لـ"القدس"
عاما( القيادي في  37وأدت العملية إلى اغتيال نور الدين بركة ) مواطنين. 7غزة ما أدى الستشهاد 

 الجناح العسكري لحركة حماس.كتائب القسام 
وبحسب المصادر، فإن قوة بسيارة باص صغير "فولكس فاجن" تسللت إلى داخل المنطقة الشرقية 

كيلو مترات، وكانت تتجول في بلدة بني سهيال بشكل مركز أكبر دون  3في خان يونس على عمق 
 أنهم عائلة واحدة لتشتيت االنتباه.أن يتم اكتشافها. مبينًة أن من كانوا بداخلها نساء ورجال ليظهروا 

وبينت المصادر، أن القيادي في القسام نور الدين بركة لفت انتباهه تحرك السيارة حول منزله، ما 
دفعه إلى جانب ثالثة مقاومين لمالحقة السيارة التي فرت من المكان وقطع الطريق عليها قرب 

اخلة جغرافيا مع بلدة بني سهيال ومناطق مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب في بلدة عبسان المتد
ووفقا للمصادر، فإن الشهيد بركة والمقاومين طلبوا من السيارة بعد  أخرى من شرق خان يونس.

براز هوياتهم إال أن جنود القوة الخاصة أطلقوا النار  إيقافها تحت تهديد السالح بالنزول منها وا 
المصادر إلى أنه تبين أن من كانوا يرتدون زي وأشارت  تجاههم فورا ما أدى الستشهاد بعضهم.

نسائي فلسطيني هم جنود قوة خاصة، ما دفع بأحد المقاومين باإلبالغ عبر الجهاز الالسلكي 
الخاص بهم عن الحدث لمالحقة السيارة بعد فرارها من المكان لتغادر بعد ذلك إلى الحدود 

ربية اإلسرائيلية على كل هدف متحرك واالنسحاب تحت قصف كبير من الطائرات المروحية والح
 بالمنطقة ونقاط وسيارات للمقاومة.

وبينما قالت مصادر فلسطينية أن االحتالل فيما يبدو حاول خطف الشهيد بركة قبل قتله، إال أن 
 أكثر من محلل عسكري إسرائيلي مقرب من الدوائر األمنية والعسكرية نفوا تلك الفرضية.

الجيش اإلسرائيلي، أعلن فجر اإلثنين، عن مقتل ضابط ، أن 12/11/2018، 48موقع عرب ونشر 
صابة آخر بجروح وصفت بالمتوسطة، خالل "عملية في عمق قطاع غزة". وعلم أنه  وحدة خاصة، وا 
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وقال المتحدث باسم  تم نقلهم بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.
نما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل إلطالق الجيش اإلسرائيلي، أنه "بي

النار". ونفى الجيش اإلسرائيلي التقارير التي انتشرت عبر مواقع االجتماعي وتحدثت عن خطف 
وقال التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان( إنه تم  أحد جنوده في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

مسلح مع  اشتباكل تنفيذها لعملية شرق خان يونس، ما أدى إلى وقوع كشف قوة إسرائيلية خال
وأضافت أنه لتأمين انسحاب قوة االحتالل تم  عناصر المقاومة الفلسطينية التي تواجدت في المنطقة.

استدعاء طائرات سالح الجو اإلسرائيلي، التي استهدفت مواقع في خان يونس لتوفير غطاء جوي 
 للقوة اإلسرائيلية.

هذا وتداول المراسلون العسكريون اإلسرائيليون، ومن ضمنهم المحلل العسكري في القناة اإلسرائيلية 
الثانية، روني دانييل، في ما بدا أنه رواية الجيش اإلسرائيلي التي بدأ بتسريبها عبر أبواقه اإلعالمية، 

كررت خالل الفترة الماضية، أن "قوة الجيش اإلسرائيلي دخلت إلى قطاع غزة إلجراء عملية روتينية ت
وأكدوا أن جميع عناصر القوة اإلسرائيلية  ألهداف استخباراتية، لكنها تطورت على نحو غير متوقع".

عادت من القطاع، في حين رفض دانييل التعليق على حالة الجنود الصحية، وعما إذا أسفر 
ي وقت متأخر من ليلة األحد االشتباك المسلح عن وقوع إصابات في صفوف الجيش. لتم اإلعالن ف

صابة آخر. - وأكدت "شركة األخبار" اإلسرائيلية أنه أطلق من قطاع غزة  اإلثنين عن مقتل ضابط وا 
 .قذائف باتجاه البلدات اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة 5

صواريخ أطلقت  10أعلن أن  الجيش اإلسرائيلي، أن 11/11/2018القدس العربي، لندن، وأوردت 
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش في  طاع غزة، على البلدات اإلسرائيلية المحاذية له.من ق

قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث  10تصريح صحافي، إنه "تم رصد إطالق 
 غزة مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ.بولم تعلن أي جهة  اعترضت القبة الحديدية اثنتين منها".

 
 مؤامرة حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية لن تمرا"و "صفقة القرن"بذكرى وفاة عرفات:  عباس .2

محمـــود عبـــاس أن النصـــر قـــادم ال محالـــة وأن االحـــتالل إلـــى  يةفلســـطينال الســـلطةأكـــد رئـــيس  :رام هللا
 ، فــي الــذكرى الرابعــة عشــرة10/11/2018 ، فــي كلمتــه مســاء الســبتعبــاسوقــال  زوال ولــو بعــد حــين.

المرحلــة التــي يعيشــها شــعبنا وقضــيتنا، قــد تكــون واحــدة مــن أخطــر "لرحيــل الشــهيد ياســر عرفــات، إن 
ذا مّر ذلك الوعد  المراحل في حياة الشعب الفلسطيني، فالمؤامرة التي بدأت بوعد بلفور لم تنته بعد، وا 

مســك بحقوقــه المشــؤوم، فلــن تمــر صــفقة القــرن، فمصــير أرض فلســطين يقررهــا شــعبنا الفلســطيني المت
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شـعبنا فـي الحريـة  يقبل بأقـل مـن حـقّ  واحداً  هنا في فلسطين وفي الشتات، ولن يجدوا فلسطينيا شريفاً 
 ."1967والسيادة واالستقالل، على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 

اللتفــاف حــول : "نحــن جميعــًا مــدعوون، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، للتوحــد واعبــاس قــائالً  وأضــاف
منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشـرعي والوحيـد لشـعبنا الفلسـطيني فـي كـل مكـان، وقائـدة نضـاله 
الوطني، لحماية حقوقنا الوطنية التاريخية والثابتة، فالقدس الشرقية عاصمة دولتنا، بأهلها ومؤسساتها 

ي جهــــة كانــــت إزاحــــة ملــــف علــــى أنــــه ال يحــــق أل عبــــاسوشــــدد  ومقدســــاتها المســــيحية واإلســــالمية".
ومحاولـة التشـكيك فـي أعـداد  ،وكالة األونروا ضدّ  إجراءاتالالجئين الفلسطينيين عن الطاولة، واتخاذ 

 الالجئين، كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.
أن "وحـــدتنا الوطنيـــة أغلـــى مـــا نملـــك، وهـــي ســـالحنا األقـــوى لمواجهـــة مشـــاريع التصـــفية  عبـــاسوأكـــد 

 وأضـاف ي تحاك ضد قضيتنا الوطنية، وأن محاوالت فصل غـزة عـن الـوطن لـن تمـر".والمؤامرات الت
، 2017أكتـوبر  سنواصل دعـم جهـود األشـقاء فـي مصـر مـن أجـل تطبيـق اتفـاق تشـرين األول/: "قائالً 

جراء االنتخابات العامـة،  وتولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في غزة كما هي في الضفة الغربية، وا 
 ".حكومة واحدة وقانون واحد وسالح شرعي واحدوصوال إلى 

وعاهد الـرئيس شـعبنا "أن نبقـى أوفيـاء لمشـروعنا الـوطني"، وقـال: "التحيـة كـل التحيـة ألسـرانا البواسـل 
ن كانــت أخــر مــا نملــك، متمنــين  وذويهــم الــذين لــن نتخلــى عــنهم وسنواصــل دفــع مخصصــاتهم حتــى وا 

 جميعا على موعد مع النصر والحرية واالستقالل". لجرحانا الشفاء العاجل، فنحن وشعبنا وأنتم
، فــي رام هللا: "هنــاك مــؤامرة 11/11/2018 خــالل مهرجــان أقــيم يــوم األحــد قــال عبــاس فــي كلمــة لــهو 

أمريكية تتمثل بصفقة العصر، وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذ الصفقة، ومع األسف هناك مؤامرة أخرى 
طينية المســتقلة، وبنــاء عليــه فقــد قــرر المجلــس المركــزي اتخــاذ مــن حمــاس لتعطيــل قيــام الدولــة الفلســ

القليلة القادمة بما يتعلق في عالقتنا مع هذه الجهات، ولن نخـاف وال يلومنـا  األيامقرارات حاسمة في 
أحد، فقد بذلنا كل جهد ممكن من أجل أن نحافظ على هذه المسيرة، لكنهم َأبـوا إال أن يعطلوهـا.. لـن 

فــي عيــونهم، ســنبقى  "نحــن هنــا صــامدون، ســنبقى أشــواكاً  قــائاًل:وأضــاف  سنســتمر".ولــن يعطلوهــا، 
قامة دولته المستقلة". نناضل حتى الوصول إلى حقّ   شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وا 

 ، ويمكن تعديله. إنه ليس مقدساً  إلى قانون التضامن االجتماعي، قائالً  ، خالل كلمته،وتطرق عباس
 من الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات.  ، إكليالً األحد ووضع عباس، ظهر

 11/11/2018-10 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحمد هللا: ندعو العالم أجمع للعمل من أجل السالم في فلسطين وتنفيذ القرارات الدولية لتحقيقه .3
"إن رســـالتنا اليـــوم واضـــحة ونـــرفض الظلـــم رامـــي الحمـــد هللا:  الفلســـطيني قـــال رئـــيس الـــوزراء :بـــاريس

العنصــرية، علينــا أن نعمــل لبــث األمــل فــي نفــوس شــبابنا وشــعوبنا،  أشــكالوالفصــل العنصــري وكافــة 
ن علـى إفـ اإلنسـانعـن مبـادح حقـوق  إضـافيوفيما يتواصل حرمان شعبنا من حقوقه فـإن هـذا تخلـي 

عـادل وشـامل للقضـية الفلسـطينية وعـدم  عاتق المجتمع الـدولي تقـع مسـؤولية جماعيـة، للوصـول لحـلّ 
 االكتفاء بالشعارات ألن علينا مسؤولية للبحث عن السالم وتحقيقه ومواجهة الظلم واالحتالل".

، لدى مشاركته 11/11/2018األحد يوم  نيابة عن الرئيس محمود عباس، لهكلمة ، وأضاف الحمد هللا
اء الحرب العالمية األولى، أمام عشرات الطـالب النته 100في "منتدى باريس للسالم بمناسبة الذكرى 
"إننـــا فـــي فلســـطين نســـعى لتحقيـــق تقريـــر المصـــير والســـالم  ،مـــن جامعـــة العلـــوم السياســـية فـــي بـــاريس

رئـيس الـوزراء إلـى  وأشـار والحرية وهدفنا أن يعـيش شـبابنا وشـعبنا حيـاة كريمـة كبـاقي شـعوب العـالم".
جمـع للعمـل أو"نـدعو دول العـالم ، الـدولتين زمون بخيـار حـلّ أن القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس ملت

من أجل السالم وخلق جهود لتحقيق هذا الهـدف، وفـي هـذا السـياق نقـدر الجهـود الفرنسـية لـدعم خلـق 
المشاكل العالمية وذلك بناء على المصـالح المشـتركة والثقـة، ونسـتذكر فـي  لحلّ  األطرافلية متعددة آ

 بخصوص التغير المناخي".هذا اإلطار اتفاق باريس 
 11/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بطريقة المهربين : إدخال األموال القطرية إلى غزة تمّ نافيًا موافقة عباسمجدالني  .4

أحمــد مجــدالني، عضــو ، أن عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط ، نقــاًل عــن10/11/2018 ،األيــام، رام هللانشــرت 
ة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال لـ"األيام": إن ما جرى مـن إدخـال ألمـوال قطريـة إلـى اللجنة التنفيذي

ــًا بشــدة أن يكــون  "إســرائيل"حمــاس وحركــة غــزة بالحقائــب هــو تنفيــذ التفــاق بــين  بتمويــل قطــري، نافي
سـرائيل  الرئيس محمود عباس وافـق علـى أي جـزء منـه. وأضـاف مجـدالني: "هـذا اتفـاق بـين حمـاس وا 

ل قطري والهدف الرئيسي منه تعزيز قـدرات حمـاس وتشـجيعها علـى االنتقـال مـن مربـع االنقسـام بتموي
وتـــابع: "علمـــًا أن مصـــر ســـتبدأ، األســـبوع المقبـــل، جولـــة  إلـــى االنفصـــال وتعطيـــل الجهـــود المصـــرية".
موضــع التنفيــذ العملــي، والوصــول  2017تشــرين الثــاني  12حــوارات مــع حركــة حمــاست لوضــع اتفــاق 

زالـة أســبابه، وبالتـالي فـتح الطريـق أمـام الشــراكة وعـودة حكومـة الوفـاق الــوطني، إلـى إن هـاء االنقسـام وا 
 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للشراكة الوطنية الفلسطينية".

مـن  2017، في هذا الصـدد، إلـى أنـه تـم إبـالغ الجانـب المصـري باالسـتعداد لتنفيـذ اتفـاق النظر ولفت
 ندها الحوارات، وقال: "نحن اآلن بانتظار نتائج الجهد المصري مع حماس".النقطة التي وصلت ع
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وأشــار مجــدالني إلــى أنــه "نعتبــر أن هــذا الســلوك ســواء مــن قبــل قطــر أو إســرائيل هــو تشــجيع لحركــة 
قامـة كيـان سياسـي  حماس على رفض كل أشـكال المصـالحة، ومواصـلة سـيطرتها علـى قطـاع غـزة، وا 

 قة القرن".تمهيدًا النخراطها في صف
وأضاف: "ما جرى ينفي ادعاءات حركة حماس عن مسـيرات العـودة وفـك الحصـار، حيـث يتضـح أن 
الهدف كان التضحية بدماء شعبنا ومئات الشهداء وآالف الجرحى وصواًل إلى اتفاق مخٍز تقايض فيه 

 حركة حماس تضحيات أبناء شعبنا بالسوالر والدوالر".
ألي وسيلة إعالم عن موافقة الرئيس عباس على أي جزء مـن هـذا ونفى مجدالني أن يكون قد صرح 

وقـال مجـدالني: "كـل االدعـاءات التـي حاولـت بعـض وسـائل  االتفاق اإلسـرائيلي مـع حمـاس أو قطـر.
اإلعـــالم تمريرهـــا، بـــأن هـــذا تـــم بموافقـــة الـــرئيس محمـــود عبـــاس، ادعـــاءات وافتـــراءات كاذبـــة، فلـــو أن 

نمـا بشـكل رسـمي السلطة وافقت لما كانت دخلت األ موال بحقائـب علـى طريقـة المهـربين والمافيـات، وا 
 عبر البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في غزة رسميًا، وليس بهذه الطريقة المخزية".

ــدنوأضــافت  ــاة، لن ، أن غــزة فتحــي صــّباحونقــاًل عــن مراســلها فــي رام هللا، ، مــن 11/11/2018 ،الحي
عن قلقهم من نتائج الـدعم المـالي الـذي تقّدمـه دولـة قطـر إلـى  واأعربن في السلطة الفلسطينية يمسؤول

"الحياة" أن عبــاس أبلــ  ـوكشــف المســؤولون لــ حركــة حمــاس، معتبــرين ذلــك تعزيــزًا لفصــل قطــاع غــزة.
أثنـــاء زياراتـــه إلـــى الدوحـــة وزيـــاراتهم إلـــى رام هللا، بـــرفض الســـلطة ومنظمـــة فـــي المســـؤولين فـــي قطـــر 
قطري لقطاع غزة خشية من النتائج السياسية المترتبة على ذلـك، وفـي مقـدمها التحرير أي دعم مالي 

وقـال  ويبعـد فـرص المصـالحة.، انفصال القطاع عن بقية األراضي الفلسـطينية وتمريـر "صـفقة القـرن"
المسؤولون إن قطر عرضت على السلطة أن يتم تحويل األموال والوقود إلـى قطـاع غـزة مـن خاللهـا، 

 ت ذلك بسبب قلقها من النتائج السياسية المترتبة على تعزيز حكم حماس في غزة.لكن السلطة رفض
وقــــال عضــــو اللجنتــــين التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر والمركزيــــة لحركــــة "فــــتح" عــــزام األحمــــد إن القيــــادة 

 ."إسـرائيل"الفلسـطينية أجـرت نقاشـًا مباشـرًا مـع دولـة قطـر فـي شـأن إدخـال المسـاعدات إلـى غـزة عبـر 
األحمد في لقاء مع "تلفزيون فلسطين" الرسمي: "جرى نقاش مباشر مع قطر وقلنا لهم: خطأ وأضاف 

أن تــدفعوا مســاعدات تســمى إنســانية عبــر إســرائيل لحمــاست ألن هــذا ســيعمق االنقســام ويعطــي مبــررًا 
 إلسرائيل لتظل تتجاهل قرارات الشرعية الدولية".

 
 ع انتفاضة في الضفة الغربية: التنسيق األمني يمنع اندال"يديعوت أحرونوت" .5

قالــت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة إن األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية ونظيرتهــا  :القــدس المحتلــة
أن الضـفة تغلـي مـن رغم بـالالفلسطينية نجحـت "حتـى اآلن" فـي منـع انـدالع انتفاضـة بالضـفة الغربيـة 
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، أن انعـدام ثقـة 10/11/2018 وم السـبتوأوضحت الصحيفة العبريـة فـي تقريـر أمنـي نشـرته يـ غضبًا.
رئيس محمــود عبــاس، أحــد األســباب التــي تمنــع انــدالع انتفاضــة جديــدة فــي الــالشــارع الفلســطيني فــي 

وأشار إلى استمرار "التعاون األمني" بين أمن السلطة بالضفة وقوات االحتالل، على  الضفة المحتلة.
 مركزي بوقفه.الرغم مما أعلنه عباس عن تنفيذ قرار المجلس ال

وأضــاف التقريــر، أن عــدم ظهــور اللــون الــديني بقــوة، أو ضــعف وجــود دوافــع دينيــة كمــا حصــل فــي 
 شارون لألقصى من أسباب عدم اندالع انتفاضة في الوقت الحالي. أريئيلانتفاضة الحجارة واقتحام 

 10/11/2018 برس،قدس وكالة 
 

 الشهر الماضي انتهاكاً  316طة ارتكب أمن السل ة":أهالي المعتقلين السياسيين في الضف" .6
انتهاكـًا نفـذتها أجهـزة  316وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضـفة الغربيـة،  :القدس المحتلة

 97اســتدعاء، و 73اعتقــااًل سياســيًا و 77ت منهــا 2018أمــن الســلطة خــالل شــهر تشــرين أول/ أكتــوبر 
مداهمـة لمنـازل المـواطنين، وحـالتي قمـع حريـات،  19فـذ وأشارت إلى أن أمـن السـلطة ن حالة احتجاز.

 باإلضافة لحالتي مصادرة لممتلكات المواطنين، وثالث حاالت تنسيق أمني مباشر مع االحتالل.
طالبــــًا  37معــــتقاًل سياســــيًا ســــابقًا، إضــــافة لـــــ  70أســــيرًا محــــررًا، و 79وقـــد طالــــت انتهاكــــات الســــلطة، 

ل ااعتقـتـّم و  صـحفيين، واثنـين مـن أئمـة مسـاجد، وطبيبـين. 8، ومعلمـين 5جامعيًا، وطالـب مدرسـة، و
 مهندسين. 5تجار، ومحاضرين جامعيين، و 8موظفًا، و 39ناشطًا حقوقيًا أو شبابيًا، و 44

وحول التوزيع الجغرافي لالنتهاكات، فقد شكلت محافظـة الخليـل األعلـى علـى صـعيد انتهاكـات السـلطة بواقـع 
 انتهاكًا لكل منهما. 46استدعاء، تالها محافظتي نابلس ورام هللا بواقع  15قال وحالة اعت 17انتهاكًات  64

ــــااًل و 47وتصــــدر جهــــاز األمــــن الوقــــائي مشــــهد االنتهاكــــات خــــالل الشــــهر الماضــــي بواقــــع   19اعتق
 استدعاء. 45اعتقااًل و 23المخابرات العامة بـ  استدعاء، ثمّ 

 10/11/2018 برس،قدس وكالة 
 

 غزة تفرض إجراءات أمنية في أعقاب حادث خان يونس " فيداخليةال" .7
، إجراءاٍت أمنيًة ُمكثفة على جميع 11/11/2018 فرضت األجهزة األمنية والشرطية، مساء األحد :غزة

ودعــا  منــاطق قطــاع غــزة، فــي إطــار متابعــة الحــدث األمنــي شــرقي خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة.
د البـــزم، فـــي تصـــريح صـــحفي، المـــواطنين إلـــى تفهـــم تلـــك النـــاطق باســـم وزارة الداخليـــة الفلســـطينية إيـــا

كما دعا المواطنين ووسائل اإلعالم إلى عدم  اإلجراءات والتعاون التام مع األجهزة األمنية والشرطية.
 تداول أي روايات أو معلومات متعلقة بالحادث، واالعتماد فقط على ما يصدر عن الجهات الرسمية.

 11/11/2018 برس،قدس وكالة 



 
 
 
 

 

 11 ص             4786 العدد:             11/12/2018 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 

 بسرقة آثار فلسطينية "إسرائيل"تتهم  "الخارجية الفلسطينية" .8
بــ"سرقة"  "إسـرائيل")د ب أ(: اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السـلطة الفلسـطينية األحـد، 

تــنظم "ســياحة  "إســرائيل"وقالــت الــوزارة، فــي بيــان صــحفي، إن  آثـار فلســطينية، مطالبــة بتحقيــق دولــي.
شـــراكة مـــع المجـــالس االســـتيطانية فـــي الضـــفة الغربيـــة عبـــر مجموعـــة مـــن الجمعيـــات اســـتيطانية" بال

 من وزارة العدل اإلسرائيلية. االستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسمياً 
وأضــافت أن "العقليــة االســتعمارية ال تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تتجــاوزه إلــى الســيطرة علــى المواقــع 

 ونهــب اآلثــار الفلســطينية، وعرضــها ســواء داخــل إســرائيل أو خارجهــا كـــ )آثــار تــمّ األثريــة والســياحية 
 العثور عليها في الضفة الغربية(، إلسناد رواية االحتالل وحقوقه المزعومة في األرض الفلسطينية".

وطالبت الوزارة منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدي في ما يجري من "جـرائم 
اآلثــــار الفلســــطينية، باعتبارهــــا انتهاكــــات جســــيمة لمبــــادح القــــانون الــــدولي، واللــــوائح  رائيلية" ضــــدّ إســــ

 المنظمة لعمل المنظمات الدولية الُمختصة.
 11/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 شرق خان يونس تغيير في مسار الصراع اإلسرائيلي: تصدي القسام لالعتداء حماس .9

ماس" فوزي برهوم إن التصدي األسطوري لمجاهدي القسام األبطال قال الناطق باسم حركة "ح
لالعتداء الصهيوني الغاشم شرق مدينة خان يونس قد غّير مسارًا واضحًا في مرحلة الصراع مع 

وأضاف برهوم في تصريح صحفي اليوم اإلثنين أن العدوان برزت فيه كتائب القسام بصورتها  العدو.
لى أعلى مستويات التضحية والفداء، ورسموا بتضحياتهم أعظم صورة البطولية، وارتفع رجالها إ

وشدد على أن كتائب القسام والمقاومة  جهادية في معركة الشرف دفاعًا عن شعبنا وحماية لمصالحه.
وأكد أن  الباسلة ستبقى حاضرة وبالمرصاد تتصدى ألي محاولة صهيونية تستهدف شعبنا ومقاومته.

تها كتائب القسام بدماء الشهداء، والتي لم يدرك العدو معالمها بعد، ستبقى هذه المعادلة التي مهر 
 عنوانا للقوة ورمزا للبطولة والفداء، وليتحمل كيان العدو تبعات جريمته وحماقاته.

 12/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 رتد عليهوليعلم العدو أن إرهابه سي العدوان شرق خان يونسالمقاومة سترد على : "الجهاد" .11
قال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين داوود شهاب إن المقاومة : غزة

والشعب، وما تقوم به شرق خان يونس أوضح داللة على وحدتها وتماسكها  األرضصَمام أمان لحماية 
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الذين يتصدون في هذه ووجه شهاب التحية للمجاهدين األبطال  في مواجهة العدو. إرادتهاويقطنها وقوة 
 اللحظات للعدو ببسالة وعزيمة وبتنسيق كاماًل، مؤكدًا بأن المقاومة في صف واحد في هذه المواجهة.

مستمرة في الرد على العدوان الخطير شرق خان يونس، مبينًا أنها وبعد فشل العملية  هاوشدد على أن
 العدو أن إرهابه سيرتد عليه. الصهيونية الخطيرة، فإنها سترد على هذا االنتهاك وليعلم

 11/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األجنحة العسكرية بغزة تتوعد االحتالل بدفع ثمن جريمته شرق خان يونس .11
أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين حالة النفير العام : غزة

وأعلنت السرايا في بيان مقتضب تطويق كافة مناطق ومداخل  لجميع مقاتليها ووحداتها الميدانية.
 .شرق خان يونس قطاع غزة، في أعقاب الجريمة الصهيونية بحق عدد من المقاومين

من جانبها، قالت لجان المقاومة الشعبية الجناح العسكري أللوية الناصر صالح الدين، على لسان 
رة التي اقترفها االحتالل بحق أبناء شعبنا شرق خان الناطق باسمها "أبو مجاهد" إن الحماقة الكبي

 يونس سيدفع والجرائم المتواصلة سيدفع ثمنها هذا العدو المجرم والمقاومة الفلسطينية اتخذت قرارها".
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، قالت إن االحتالل سيدفع ثمن 

قة، ومقاتلي الكتائب في حالة استنفار وجهوزية عالية للرد على جريمة جرائمه ولن نفك له حبل المشت
 استهداف مقاومينا البواسل.

كما أعلنت كتائب األقصى وحدات االستشهادي نبيل مسعود الذراع العسكري لحركة فتح، درجة 
 .االستنفار القصوى للرد وا عطاء الضوء األخضر للرد على هذه الجريمة برفقة فصائل المقاومة

 11/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية يثمن موقف قطر الداعم لشعبنا الفلسطيني .11
موقف دولة قطر الثابت تجاه الشعب  إسماعيل هنية حماسلحركة ثمن رئيس المكتب السياسي : غزة

 الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودورها المستمر من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة،
جاء ذلك خالل زيارة هنية ووفد  وجهود كسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

رفيع المستوى من قادة الحركة السفير القطري محمد العمادي المتواجد في غزة منذ أيام في مقر 
قة أميًرا وقّدم رئيس الحركة الشكر العميق لدولة قطر الشقي إقامته لتوديعه قبل مغادرته القطاع.

 وحكومًة وشعًبا، شاكًرا جهود سعادة السفير في متابعة المشاريع والمنح القطرية في القطاع.
 11/11/2018، فلسطين أون الين
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 غزة تعكس أزمته وموقفه االنفصالي حماس: تهديدات عباس بحقّ  .11
اس ضد قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: إن تهديدات رئيس السلطة محمود عب: غزة

، ورفضه إلتمام المصالحة قطاع غزة، سلوك مؤسف، يعكس أزمته السياسية، وموقفه االنفصالي
على أن استمرار تمسك عباس بالتنسيق  -مساء يوم األحد-وشدد قاسم في تصريٍح له  الوطنية.

ته األمني مع االحتالل، ومواصلته خطواته االنفصالية، هو ما يعطل سعي شعبنا للحصول على حري
وأشار إلى أنه في مقابل عجز عباس عن مواجهة االحتالل واإلدارة األمريكية، يلجأ إلى  واستقالله.

 تهديد أهالي قطاع غزة، ويتوعدهم بمزيد من اإلجراءات العقابية.
وتوعد عباس أّن األيام القادمة ستشهد إجراءات شديدة، في إشارة إلى احتمال اتخاذه قرارات عقابية 

وزعم عباس في كلمة له على هامش االحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لرحيل  طاع غزة.جديدة ضد ق
 الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن هناك ما وصفها مؤامرة من "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية.

 11/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حسام بدران: من يؤمن برمزية عرفات فليحقق الوحدة .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس قسم العالقات الوطنية فيها حسام بدران، : ةالدوح

إن كل من يؤمن برمزية أبو عمار عليه أن يأخذ قرارا حاسما بتحقيق الوحدة على أساس الشراكة، 
 وعلى قاعدة تطبيق االتفاقيات الموقعة من كل الفصائل.

لرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، أنه كان بمنزلة القائد لرحيل ا 14 وأكد بدران عشية الذكرى الـ
الذي يعيش لقضيته حتى بات رمزا لها، موضحا أن حضوره الخارجي على المستوى الرسمي 

وأضاف "لو كان عرفات بيننا لقطع عمليا ومباشرة كل العالقة  والشعبي أعطى بعدًا وأثرًا نفتقده اليوم.
ودعا  ارتباط كلي، مؤكدا أنه بسبب ذلك لجأ االحتالل الغتياله".مع االحتالل للوصول إلى فك 

بدران لكشف ومحاسبة من تورطوا في اغتيال عرفات، مجددا حرص حماس األكيد وقناعتها التامة 
 بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية، وتجاوز حالة االنقسام التي تضر بالقضية الفلسطينية عموما.

 11/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : تمسك عباس بالتنسيق األمني يفقده شرعيته الوطنيةأبو زهري .11
وم األحد، إن: "تمسك محمود عباس يقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، مساء 

وأضاف أبو  بالتعاون األمني مع االحتالل في ظل عقوباته وتهديداته لغزة يفقده أي أهلية وطنية".
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وقع التواصل االجتماعي تويتر، إنه "على كل األطراف المعنية تحمل زهري في تغريدة عبر م
 مسؤولياتها تجاه هذا النهج الذي يمثل وصفة لمزيد من التوتر واالحتقان".

توعد رئيس السلطة الفلسطينية عباس بأن األيام القادمة ستكون هناك إجراءات شديدة، في إشارة و 
 طاع غزة.ق إلى احتمال اتخاذه قرارات جديدة بحقّ 

 11/11/2018، فلسطين أون الين
 

 "صفقة القرن"لن نسمح بتمرير : غرينبالتحماس ردًا على  .11
 أعلن مسؤول في حركة حماس أن الحركة لن تسمح بتمرير "صفقة القرن"،: أشرف الهور -غزة 

وردت حركة حماس على تصريحات المبعوث األمريكي لعملية السالم جيسون غرينبالت، التي 
ها قرب إطالق خطة "صفقة القرن" األمريكية، الخاصة بتسوية الصراع بين الفلسطينيين كشف في

سرائيل، بالتأكيد على عدم سماحها بتمير هذه الصفقة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري  وا 
"إن الهدف األساس لمسيرات العودة وكسر الحصار هو إسقاط صفقة القرن"، مشددا على أن هذه 

وطالب أبو زهري من السلطة الفلسطينية بـ"الخروج من لغة  لن نسمح بتمرير صفقة القرن".حماس "
الشعارات وفك ارتباطها باالحتالل واإلدارة األمريكية"، كما طالبها بـ "تمكين مسيرة العودة في الضفة 

 الغربية المحتلة".
 11/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 طبيعية انتزعها شعبنا من االحتاللالتي تحققت بغزة ُتعّد حقوقًا  "الشعبية": االنفراجات األخيرة .11

 رأت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في "االنفراجات" التي تحققت خالل الساعات األخيرةغزة: 
"حقوقًا طبيعية انتزعها شعبنا من االحتالل العاجز والمربك عن وقف مسيرات العودة"، لكنها  بغزة

نجاز المصالحة باعتبارها أقصر الطرق  "ليست بدياًل من إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وا 
 لحل قضايانا الوطنية والحياتية والمعيشية، وقطع الطريق على المشاريع المشبوهة".

يأتي ذلك في وقت ضخت قطر أموااًل في القطاع في ظل فترة من "الهدوء" بين إسرائيل والفصائل 
 تقود "مسيرات العودة وكسر الحصار"، وفي مقّدمها "حماس".الفلسطينية التي 

وأكدت "الشعبية" في بيان أمس، أن "الجماهير التي احتشدت في "جمعة المسيرة مستمرة"، أثبتت 
تصميمها على المضي قدمًا في مسيرات العودة، وتمسكها بأهدافها وثوابتها، وعدم خضوعها ألي 

وشددت على أن "استمرار مسيرات العودة  تسعى إلى إجهاضها".ابتزازات أو مساومات أو تهديدات 
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ضمانة لهزيمة كل المآرب واألدوار الخبيثة التي تعمل كوكيل ألمريكا واالحتالل من أجل تمرير 
 مخططاتها العدوانية واإلجرامية تجاه شعبنا وفي مقدمها صفقة القرن" )في إشارة إلى قطر(.

 11/11/2018الحياة، لندن، 
 

 تقاطع اجتماعًا مع السفير القطري في غزة محمد العماديفلسطينية  لفصائ .11
قاطعت غالبية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اجتماعًا كان مقررًا مساء أمس األول الجمعة، 

أعلنت الفصائل أن قرار مقاطعة االجتماع بالعمادي، و مع السفير القطري في غزة محمد العمادي، 
والفصائل المقاطعة هي: حركة . موال القطرية إلى قطاع غزة لصالح حماسجاء بسبب إدخال األ

 فتح، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وفدا، والمبادرة الوطنية.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول، إن إدخال األموال القطرية "يأتي في إطار مخطط ليس 

طلبت من قطر أن تقدم هذا الدعم لتحقيق أغراض سياسية"،  إسرائيليةريكية بعيدًا عن توجيهات أم
 مشددًا على أنه ينبغي إعطاء األولية للمصالحة في أسرع وقت ممكن.

واعتبر األمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، أن إدخال األموال القطرية عبر "إسرائيل" يمثل 
 وظيفيًا بين تل أبيب وقطر وحماس". "فضيحة وطنية"، و"يظهر أن هناك تقاسماً 

 11/11/2018، الخليج، الشارقة
 

 : التعاون في وجه مثيري الفتنة"حزب هللا"فتح و .19
تابع عضو المجلس السياسي في "حزب هللا" مسؤول العالقات الفلسطينية حسن حب هللا مع : بيروت

في لبنان اللواء فتحي أبو  وفد قيادي من حركة "فتح" برئاسة أمين سر منظمة التحرير وحركة فتح
العرادات، أوضاع المخيمات في لبنان السيما إنهاء ذيول أحداث مخيم المية ومية وعودة األمور إلى 

 طبيعتها"، وفق بيان صادر عن اعالم الحزب.
وضم الوفد الفتحاوي: قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، واللواء منذر 

ء منير المقدح، واللواء حسين فياض عضوا المجلس الثوري رفعت شناعة وجمال قشمر حمزة، واللوا
 ومسؤول العالقات السياسية محمود سعيد والعميدين ماهر شبايطة وناصر أسعد.

وشكر أبو العردات "قيادة "حزب هللا" لمساعي التهدئة والجهود المضنية التي بذلها في سبيل إنهاء 
زالة المظاهر المسلحة وعودة األهالي إلى منازلهم". ذيول إشكال المية ومية  وا 

 11/11/2018الحياة، لندن، 
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 مجموعة جنود من عملية دهس جنوبي نابلساالحتالل يزعم نجاة  .11
قالت مصادر "إسرائيلية"، أمس األحد، إن مجموعة من الجنود نجوا من عملية دهس عند : وكاالت

 ضفة الغربية المحتلة. حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس، شمال ال
وذكرت القناة الثانية "اإلسرائيلية" أن مركبة تم إيقافها للفحص على الحاجز انطلقت فجأة بسرعة 
وعرضت حياة الجنود للخطر، دون إصابة أحد بأذى قبل أن تفر المركبة من المكان باتجاه الجنوب. 

 خلفيات الحادث.وأطلق جنود االحتالل النار صوب المركبة، فيما لم تعرف بعد 
 12/11/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 سياسيًا في غزة ه حماس بـ"داعش": ال حلّ يشبّ يلتقي بوتين في باريس.. و  نتنياهو .11

التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم األحد، بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، على 
ياء مراسم مئوية هدنة الحرب العالمية األولى، على هامش مأدبة عشاء أقيمت في باريس خالل إح

الرغم من التقارير الصحافية التي تباينت حول فرص عقد اللقاء من عدمه. كما شّبه نتنياهو حركة 
 حماس، بتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، معتبرًا أنه ال حل سياسيًا معها.

الحوار مع بوتين كان جيدًا وعمليًا"، واعتبر وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده في باريس، إن "
وعّبر نتنياهو عن نيته  اللقاء الذي جمع بينهما "بال  األهمية"، دون اإلدالء بمزيد من التصريحات.

من آذار/ مارس الماضي )في إشارة إلى  29 العمل إلعادة األوضاع في قطاع غزة المحاصر إلى الـ
وقال إن الهدف الذي يسعى المجلس الوزاري  حصار(.موعد انطالق مسيرات العودة وكسر ال

اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية للتوصل إليه، هو إعادة الهدوء إلى المستعمرات 
 والبلدات اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع، في الوقت الذي يمنع خالله كارثة إنسانية في غزة.

هو الحال مع داعش"، وكشف أن إسرائيل كانت على وقال إنه "ال يوجد حل سياسي مع غزة كما 
 بعد "خطوة واحدة قبل استخدام القوة القصوى" في قطاع غزة.

وادعى قائال: "أنا أفعل كل ما بوسعي لتجنب حرب غير ضرورية"، وأشار إلى أنه "لس خائفا من 
 الحرب إذا لزم األمر، ولكنني أحاول تجنب ذلك، إن لم تكن ضرورية".

اهو "ال أستطيع أن أتوصل إلى تسوية سياسية مع أيديولوجية تسعى إلى تدميرنا". وتابع وقال نتني
 "الشيء الذي يمكنني القيام به هو االحتالل والبقاء أو استخدام القوة المفرطة".

 ‘".تهدئة‘وختم: "طالما حماس هي المسيطرة في قطاع غزة، فإن أفضل ما يمكن التوصل إليه هو 
سرائيلية بالدول األوروبية قال نتنياهو إن إسرائيل هي حصن الدفاع األول عن وعن العالقات اإل

أوروبا، واعتبر أنه لوال الوجود اإلسرائيلي لنفذت في أوروبا عشرات الهجمات اإلرهابية التي كان 
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يتوقع أن تحصد عشرات األرواح، مؤكدًا أن تبادل المعلومات االستخباراتية مع إسرائيل منع حدوث 
 ، مشددا على أن "إسرائيل تفعل ذلك بدرجة أولى من أجل أمنها أوال وأخيرًا".ذلك

وعّبر نتنياهو عن أنه و"على ضوء ذلك يتوقع ويطمح بتعامل مغاير من االتحاد األوروبي"، مشيرًا 
إلى أن الدول األوروبية يجب أن تعتمد نهج جديد بالتعامل مع إسرائيل، مدعيًا أنه لوال المعلومات 

 سرائيلية كانت التنظيمات الجهادية ستدفع بالعديد من مقاتليها إلى مختلف الدول األوروبية.اإل
وفاخر نتنياهو بالمكانة التي وصلت إليها إسرائيل على المستوى الدبلوماسي العالمي، مشيرًا إلى أن 

احتفالية  العديد من قادة الدول توجهوا إليه وأجروا معه محادثات متفاوتة في طولها على هامش
باريس، طالبين منه "تعزيز العالقات مع إسرائيل، واالستفادة من الخبرة اإلسرائيلية في مجاالت األمن 

 والتكنولوجيا واالقتصاد".
إلى أن العديد من قادة الدول األفريقية بحثوا معه تعزيز العالقات مع إسرائيل  و النظرولفت نتنياه

حدثوا معي قادة أفريقيين عن أهمية التعاون مع إسرائيل والطريقة وقال: "كان ذلك مثيرًا لالهتمام، ت
ذا  التي يمكن أن نساعد بها بلدانهم. ليس هناك شك في أن إسرائيل هي قوة صاعدة في العالم، وا 

 كان هناك من يحتاج إلى دليل على ذلك، فأقول له تعال إلى باريس".
 11/11/2018، 48عرب 

 
 تهديد... يتعّذر قبوله قل البضائع إلى غزةلن : الممر المائي"إسرائيل" .11

قالت "شركة األخبار" اإلسرائيلية )القناة الثانية سابقًا( إن إنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل 
البضائع إلى قطاع غزة، والذي كان قد اقترحه وزير األمن اإلسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، في حزيران/ 

الت القناة، إن السلطات اإلسرائيلية قررت أنه ال توجد إمكانية وق يونيو الماضي، غير قابل للتطبيق.
 إلنشاء رصيف بحري لقطاع غزة على الشواطئ القبرصية.

وأشارت القناة إلى أنه تم فحص اإلجراءات المطلوبة إلقامة رصيف مماثل في قبرص، وعلى رأسها 
ن على األراضي القبرصية لتقوم المسألة األمنية والتي تمثلت بإمكانية تواجد رجال أمن إسرائيليي

 بتفتيش وفحص البضائع التي يتم نقلها لقطاع غزة.
مكانيته وفقًا  وبحسب القناة فإن المسألة الثانية التي تمت دراستها هي الجانب القانوني لهذا اإلجراء وا 

شاركة للقانون اإلسرائيلي والقبرصي، باإلضافة إلى فحص اآلثار السياسية، بما في ذلك إمكانية م
السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة في الرقابة على مشروع مماثل. باإلضافة 

 إلى المشاكل اللوجستية.
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ووفقًا للقناة، خلصت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية إلى أن إقامة رصيف بحري مماثل يخدم قطاع غزة 
القطاع، ويزيد مخاوفها من استغالل حركة حماس القبرصية، لن يفك ارتباط االحتالل ب الشواطئمن 

 لتهريب أسلحة أو مواد تستخدم بصنع األسلحة المحلية.
 11/11/2018، 48عرب 

 
 ب بسبب األحداث األمنية في خان يونسزيارته إلى باريس ويعود إلى تل أبي يقطعنتنياهو  .11

يارته إلى فرنسا، والعودة إلى )األناضول(: قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطع ز 
 اإلثنين(، بسبب األحداث األمنية التي وقعت على الحدود مع قطاع غزة.-إسرائيل الليلة )األحد

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو:" على خلفية األحداث األمنية التي وقعت في جنوب البالد 
 رائيل هذه الليلة".قرر رئيس الوزراء تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إس

ويشارك نتنياهو في مؤتمر دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إحياء لذكرى مرور قرن على 
 انتهاء الحرب العالمية األولى.

 12/11/2018القدس العربي، لندن، 
  

 حرب على غزة ليبرمان: بينيت عارض شنّ  .11
ألحد، إن الوزير نفتالي بينيت أبدى معارضته قال وزير األمن اإلسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، يوم ا

لشن حرب على غزة، خالل مداوالت المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 
 )الكابينيت(، حول تصعيد التوتر عند السياج األمني.

كذب، وخالفا وكتب ليبرمان على "توتير": "أو أن بينيت يعاني من فقدان الذاكرة أو أنه يتعمد ال
لموقفي المعارض ألي تسوية مع حركة حماس، دعم بينيت نقل األموال وعارض أي عمل عسكري 

 ضد حماس، والمسؤولية عن الصفقة التي يتحدث عنها، تقع عليه وعلى حزبه".
ويتواصل السجال وتراشق التهم بين ليبرمان وبينيت الذي قال صباح اليوم لإلذاعة اإلسرائيلية 

كان": "علينا أن نفهم أن دفع األموال لغزة ليست طريقة لشراء الهدوء، والوزير ليبرمان أحد الرسمية "
 المبادرين إلتمام هذه الصفقة مع الجانب القطري".

وأضاف بينيت: "عندما كان من الممكن مواجهة ذلك، حاربت بكل قوتي، ولألسف، كانت هناك قوى 
العشرة الماضية، قلت إن الفلسطيني الذي يطلق كثيرة في االتجاه المعاكس، وخالل األشهر 

 الزجاجات الحارقة ويصل إلى السياج يجب أن يقتل".
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كما تطرق بينيت إلى قانون "عقوبة اإلعدام" لمنفذي العمليات بالقول: "الخوض في القانون هو مثل 
ذي نروج له لن الشخص الذي يصلي ويدعو من أجل الفوز بالقرعة، ولكنه ال يمتلك تذكرة، القانون ال

 يكون له تأثير عملي، ألن االدعاء العسكري لن يطالب بتنفيذ عقوبة اإلعدام".
 11/11/2018، 48عرب 

 
 ما الذي كانت تفعله قوة االحتالل في غزة أمس؟تقرير:  .11

نفى جيش االحتالل اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، أن يكون هدف القّوة اإلسرائيلّية الخاّصة التي تم 
، أمس، األحد، في قطاع غّزة، هو تنفيذ عملّية اغتيال أو اختطاف، في حين ذكر موقع استهدافها

، من أجل تنفيذ خان يونس"واال" اإلسرائيلي أن القوة اجتازت الجدار األمني إلى عمق القطاع قبالة 
 عملّية استخباراتّية لجمع معلومات.

 3ترًا بسيارة مدنّية ودخل إلى عمق بينما قالت مصادر فلسطينية إن االحتالل دخل القطاع متس
كيلومترات، وصواًل إلى مدخل أحد المساجد حيث حاول اختطاف أو اغتيال مسؤول في وحدة األنفاق 

 في حركة حماس.
بعد انفضاح أمر العملّية السرّية، تطّورت إلى حادث معّقد جدًا انتهى بمقتل ضابٍط برتبة عميد، على 

 فلسطينيين، بينهم قياديون في حركة حماس. 7ير، باإلضافة إلى استشهاد عكس ما كان مقررًا لها أن تس
وتقول رواية موقع "واال" أن المقاومة هي من باردت بإطالق النار على الدورية اإلسرائيلّية ما أّدى 
إلى مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر من الضربة األولى رّد عليه االحتالل بقصف استهدف بركة 

 ين تقول الرواية الفلسطينّية إّن االحتالل دخل أصال الغتيال القائد القّسامي بركة.ورفاقه، في ح
وقال "واال" إّن جيش االحتالل بدأ "سباقًا ضد الزمن" إلنقاذ باقي جنود القّوة اإلسرائيلية )غير معروف 

ملّية في وقت عددها( عبر إطالق النيران للتغطية على انسحاب القّوة من قطاع غّزة، حتى انتهت الع
 متأخر من مساء األحد.

ولفت موقع "واال" إلى أن العملّية االستخباراتية في قطاع غّزة صودق عليها من قبل رئيس أركان 
الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، والحقًا من وزير األمن اإلسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، ورئيس 

 حساسّية المنطقة، واالنتشار أمام حركة حماس".الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بسبب 
ووفقًا لـ"واال" فإن هدف العملية هو الحصول على معلومات استخباراتّية حرجة للغاية، ألمحت إلى 
أنها على صلة لتوفير معلومات للقيادة السياسية اإلسرائيلّية ألجل تعبيد الطريق أمام صفقة محتملة 

عد فشل االحتالل في خلق وسائل ضغط على الحركة تجبرها لتبادل األسرى مع حركة حماس، ب
وقال الموقع إّن جيش االحتالل اختار لهذه العملية قوة خاّصة كان من  على دخول مفاوضات.
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ضمنها ضباط ومقاتلون من النخبة، قاموا بعدد كبير جدًا من العمليات من أجل حصر العملّية 
 قيادة الجيش اإلسرائيلي. والحصول على الموافقات الالزمة عليها من

من جهته، قال المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي إن القّوة العسكرّية عملت في عمق القطاع 
ن  من أجل "معالجة تهديدات ضد دولة إسرائيل، ال من أجل تنفيذ عملية اغتيال أو اختطاف"، وا 

 عمليات من هذا القبيل تتم دراستها جيدًا وتبقى سرّية.
لمقرر أن تبقى معظم تفاصيل نشاطات القوة العسكرّية الخاّصة في غزة وأسباب تعّقد العملية ومن ا

سرّية، لكن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي قال إن الّقوة كانت "في عملية متواصلة واصطدمت 
من  ضربوا خاللها "معركة بطولية"، وخاضوا "بشكل بطولي"بواقع معّقد، تعامل معه مقاتلو الوحدة 

 هدد إسرائيل، من أجل إزالة التهديد والنجاة في ظروف معقدة جدًا".
أما بخصوص العملّية نفسها، فقال متحدٌث في الجيش اإلسرائيلي إن ما كشف هو رأس الخيط من 

 عمليات تهدف إلى تثبيت التفوق اإلسرائيلي.
 12/11/2018، 48عرب 

 
 و التهدئةمصادر إسرائيلية: االنتقال للمرحلة الثانية نح .11

صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية على المرحلة التالية نحو 
بوساطة مصرية أممية،  ،تطبيق تفاهمات التهدئة في غزة، الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس

دة إعمار والتي تتضمن الدخول في مفاوضات إلتمام صفقة تبادل أسرى، مقابل بدء إجراءات إعا
 القطاع المحاصر، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، مساء يوم األحد.

وأكدت القناة أن المرحلة التالية في اتفاق التهدئة تتمثل بالدخول في مفاوضات مباشرة لـ"إعادة جثتي 
ن المحتجزين لدى الجنديين )اإلسرائيليين( هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنين اإلسرائيليي

حماس"، في المقابل تبدأ األجهزة األمنية اإلسرائيلية بالسماح تدريجيًا بإنجاز مشاريع تتعلق بتحويل 
محطة الكهرباء بغزة للعمل بالغاز الطبيعي، باإلضافة إلى إدخال حاويات إلى القطاع تحتوي على 

 معدات من أجل استكمال بناء منشأة تحلية مياه.
ير الصحافية إلى أن هذه المرحلة ضرورية للدخول في المرحلة الثانية في اتفاق وأوضحت التقار 

 التهدئة والتي تتمثل بإعادة إعمار القطاع وذلك بعد أن تمت المرحلة األولى، وقف إطالق النار.
وتشمل هذه المرحلة السماح لدفعة أولى من خمسة آالف عامل دون سن األربعين بالدخول إلى 

 للعمل فيها، وذلك بعد ستة أشهر من إعالن اتفاق التهدئة مع "حماس". 48أراضي الـ
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ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولهم إنه "ليس من المؤكد على اإلطالق أن الخطة سوف تؤتي 
ثمارها وسوف يتم تطبيق هذه المرحلة منها... نحن بحاجة إلى أسابيع من الهدوء قبل التقدم في 

فاق، بحاجة ألن يسود الهدوء في المناطق الحدودية للقطاع ألسابيع أو أشهر على تنفيذ ما جاء باالت
 أقل تقدير".

 11/11/2018، 48عرب 
 

 تنقل معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر طرف ثالث "إسرائيل" .11
الدولية ُكشف في إسرائيل، أنها بدأت في األشهر األخيرة، نقل مواد إلى المحكمة الجنائية  الناصرة:

في الهاي، التي تحقق فيما إذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب في غزة خالل عدوان "الجرف الصامد" 
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مصادر سياسية، بما في ذلك رئيس حكومة االحتالل  .2014عام 

 نتنياهو، أجرت مناقشات في األشهر األخيرة حول نتائج الفحص المسبق، التي ُيعتقد أنها في
مراحلها النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت إسرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول العدوان على غزة، 

 من خالل طرف ثالث.
وخالل المناقشات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إسرائيل إزاء االدعاءات ضدها في المحكمة، 

إفادات من الجانب بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي اطلع حتى اآلن، بشكل أساسي، على 
الفلسطيني. وزعمت مصادر في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن المواد المتعلقة بمظاهرات األشهر 
األخيرة، التي قدمها المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، لم يتم نقلها إلى محكمة العدل 

 الدولية أو أي وسيط آخر.
تفصل "أحداث السياج" التي تحاول تجنب التعاون بشأنها مع وقالت مصادر أمنية أيضا، إن إسرائيل 

الهاي، عن أحداث "الجرف الصامد"، حيث بدأ بالفعل حوار غير مباشر. ووفقًا للمصادر، لم تنقل 
إسرائيل في أي مرحلة إلى الهاي معلومات أمنية خامًا. ومن ناحية أخرى، تلقى الوسيط مواد 

هات إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما في ذلك التقارير مكتوبة حول "الجرف الصامد" وتوجي
 والبنود في القانون اإلسرائيلي وبيانات أخرى.

وقالت المصادر إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة، ولذلك فإنها تجري 
نتنياهو المناقشات بسرية تامة. كذلك نقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية أخرى قولها إن قرار 

بتأجيل إخالء قرية الخان األحمر في نهاية الشهر الماضي، نابع من حقيقة أن اإلخالء يمكن أن 
 يؤثر على قرار لجنة التحقيق.

 11/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 انضمام رئيس سابق للموساد لشركة تجسس وتحقيقات إسرائيلية دولية .11
م هليفي، إلى شركة التجسس اإلسرائيلية الخاصة "بالك انضم رئيس الموساد األسبق، إفراي الناصرة:

كيوب"، كعضو في مجلس إدارتها، ورئيس لجنة اختيار الزبائن، ومستشار كبير في المجالين 
وترجح صحيفة " يديعوت أحرونوت " التي نشرت النبأ، أن ُيعين هليفي  العملياتي واالستخباري.

 ع".رئيسا للشركة وذلك استنادا إلى "مصدر مطل
وكان قد انضم إلى هذه الشركة، في الماضي، مسؤولون أمنيون كبار سابقون، بينهم رئيس الموساد 
السابق، مئير داغان، والمفتش العام للشرطة يوحنان دانينو، ورئيس مجلس األمن القومي، غيورا 

عالم التي ، إحدى أشهر الشركات الخاصة في ال2012آيالند. وتعتبر "بالك كيوب"، التي تأسست في 
تعمل في مجال التجسس والتحقيقات، وتقدم خدماتها لصالح جهات لديها قوة وقدرات اقتصادية كبيرة 
في السوق الخاصة من أجل حل خالفات تجارية، لكن اسمها ارتبط كثيرا بفضائح دولية، بينها العمل 

ن ضحايا جرائم لمصلحة المنتج والمخرج األميركي هارفي واينستين، من خالل جمع معلومات ع
 جنسية ارتكبها وعن صحافيين جمعوا معلومات عنه.

 11/11/2018القدس العربي، لندن، 
 

 إسرائيلّية تفوز ببطولة قفز الحواجز بالدوحة  .19
أفادت صفحة )إسرائيل تتكّلم العربّية( على موقع التواصل االجتماعّي  زهير أندراوس: - الناصرة

إسرائيلّيًة تدعى دانييل غولدشتاي، فازت في المركز الثاني في  )فيسبوك(، اليوم األحد، أّن العبةً 
 بطولة قفز الحواجز في العاصمة القطرّية، الدوحة.

وفي السياق عينه، هنأ المتحّدث الرسمّي بلسان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو مساء أمس 
لفاِرسة البارزة غولدشتاين"، ونشر السبت، الفارسة اإلسرائيلية، مغردا في موقع "تويتر": "مبروك ل

 موقع إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلّية صورًة للفارسة اإلسرائيلّية ُمرفقٍة مع تهنئٍة.
 11/11/2018رأي اليوم،  

 
 مستوطنون يمنعون دخول البضائع لقطاع غزة .11

معبر كرم أبو سالم في محاولة لندن: أغلق مستوطنو مستعمرات غالف غزة، الطريق المؤدي إلى 
 لعرقلة دخول البضائع إلى قطاع غزة.
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وهذه ليست المرة األولى التي يغلق فيها المستوطنون الطريق أمام الشاحنات المحملة بالبضائع إلى 
قطاع غزة، احتجاجا على استمرار التوتر على الحدود مع قطاع غزة حيث تنظم حركة حماس 

 عاما. 11ماضي تطالب برفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة مسيرات سلمية منذ آذار ال
وطالب المستوطنون حكومة إسرائيل بوقف تمرير البضائع الى غزة، طالما استمر إطالق البالونات 

 الصواريخ.الحارقة بشكل يومي فضال عن إطالق 
 11/11/2018القدس العربي، لندن، 

 

 ملف شراء الغواصة األلمانيةنتنياهو يزعم عدم علمه بشبهات فساد في  .11
)أ ف ب(: زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ال علم له بشبهات فساد في ملف شراء 

 غواصة عسكرية ألمانية، بعد اّن أوصت الشرطة باتهام محاميه في القضية الحساسة.
تملك أدلة تثبت توّرط ديفيد وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية الخميس الماضي في ختام تحقيق طويل أنها 

شيمرون، محامي نتنياهو، في قضية فساد وتبييض أموال جديدة على صلة بشراء الدولة العبرية 
 غواصة عسكرية من المجموعة الصناعية األلمانية العمالقة "تيسين كروب".

ت وفي أول تعليق له على القضية، قال نتنياهو مساء السبت "كما تعلمون، ليس هناك شبها
وأضاف أن االتهامات "ليست أمرا دقيقا لّكن الناس ال يترددون في إلقاء اللوم  بتورطي" في القضية.

 بأكثر المزاعم عبثية". عليّ 
 11/11/2018القدس العربي، لندن، 

   
 حزب ميرتس: نتنياهو يدير الحكم في بيئة تتصف باإلجرام المنظم .11

ة الغواصات تدل على ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي رئيسة حزب ميرتس، تمار زاندبرغ، إن قضي تقال
بنيامين نتنياهو كان يدير شؤون الحكم في بيئة تتصف باإلجرام المنظم، األمر الذي يجب ان يحدث 
ضجة كبيرة. وفق ما أورد موقع هيئة البث اإلسرائيلي وأضافت ان معرفة رئيس الوزراء بما جرى او 

 ؤولية في هذه القضية. عدم معرفته سيان، اذ انه يتحمل مس
وفي سياق ندوة ثقافية عقدت اليوم في القرية التعاونية ياغور، أعربت زاندبرغ عن املها اال يتمكن 
حزب "إسرائيل بيتنا" من اجتياز نسبة الحسم خالل االنتخابات المقبلة كون رئيس الحزب أفيجدور 

اليسار دعم  –ما احتاجت كتلة الوسط  إذاليبرمان يمثل الفساد السياسي. وأضافت مع ذلك انه 
 إسرائيل بيتنا او حزب شاس إلقامة ائتالف حكومي فإنها ستتوجه اليهما للمشاركة فيه.
 10/11/2018األيام، رام هللا، 
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 "معاريف": عمل إرهابي قد يستهدف األقصى ويهّدد الضفة باالنفجار .11
نقلت صحيفة "معاريف" يوم السبت،  حّذرت محافل عسكرية إسرائيلية، بحسب ما: صالح النعامي

من أن األوضاع في الضفة الغربية مرشحة لالنفجار في كل لحظة، مشيرًة إلى عّدة أسباب لذلك، 
منها احتمال تنفيذ عمليات إرهابية من قبل تشكيل يهودي متطّرف ضد المسجّد األقصى. كما زعمت 

ر نقل عملياتها العسكرية إليها. إضافة أّن حركة "حماس" تحاول تفجير الوضع في الضفة أيضًا عب
إلى ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى "حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل غياب أي أفق 
سياسي، والتي يمكن أن تفضي إلى تغيير الواقع هناك إلى جانب األزمة االقتصادية"، والتي يمكن 

 أن تساهم في تفجير األوضاع.
إلى أن الجيش والمخابرات اإلسرائيلية، يتخوفان من أن تقدم  النظر سرائيليةولفتت المحافل اإل

التشكيالت اإلرهابية اليهودية على تنفيذ عمليات، تعجل بانفجار األوضاع في الضفة. وأوضحت 
المحافل أن إقدام تشكيل إرهابي يهودي على تنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية سيعجل بانفجار 

ية، ال سيما في حال تم استهداف المسجد األقصى، مشيرة إلى أّنه ال خالف في إسرائيل األوضاع األمن
 على أن المس بالمسجد األقصى سيفضي حتمًا إلى توحيد الفلسطينيين وسيفجر غضبهم ضّد إسرائيل.

من جهة ثانية، نقل موقع صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية عسكرية زعمها أن "ما يفاقم 
تعقيدًا، حقيقة أن حركة حماس تحاول بكل قوة تفجير األوضاع األمنية، ونقل مركز عملها األمور 

العسكري من القطاع إلى الضفة الغربية". وفي تقرير أعده معلق الشؤون العسكرية، ألون بن دافيد، 
أشارت المحافل إلى أن "إسرائيل تتحسب ألحد سيناريوهين، فإما تنفجر األوضاع األمنية بشكل 
شامل أو تتعرض إسرائيل والمستوطنات القائمة في الضفة إلى موجة جديدة من العمليات التي تنفذ، 

 إما عبر بنى تنظيمية للمقاومة أو ذات طابع فردي".
وأوضح بن دافيد أن الجيش واألجهزة األمنية اإلسرائيلية يرفضان بقوة دعوات وزراء كبار في 

عدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين، منّوهًا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية، لفرض عقوبة اإل
التحقيقات مع المئات من المقاومين الفلسطينيين الذين اعتقلهم "الشاباك" مؤخرًا بّينت أنهم أقدموا على 
تنفيذ العمليات وهم يدركون أنهم سيالقون حتفهم، مما يعني أن فرض حكم اإلعدام لن يكون عاماًل 

 اهرة عمليات المقاومة.رادعًا لوقف ظ
وأضاف المعلق اإلسرائيلي أن ما يفاقم المخاوف داخل "الشاباك" من تداعيات فرض حكم اإلعدام 
حقيقة، أن هذا التحول سيفضي إلى توجه الفلسطينيين إلى اختطاف جنود أو مستوطنين إلجبار 

غربية سيمثل ضربة لقدرة كما اعتبر أن انفجار الضفة ال إسرائيل على عدم تنفيذ أحكام اإلعدام.
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الجيش اإلسرائيلي على مواجهة التحديات على الجبهات األخرى، ألنه سيكون مضطرا لتركيز كل 
 قواته لتأمين المستعمرات والعمق اإلسرائيلي ومحاولة إخماد الهبة الجماهيرية.

 10/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 يلة لتعاليم بن غوريوناالحتالل يتجه العتماد عقيدة أمنية جديدة بد .11
كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس األحد، عن قيام نائب رئيس : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

أركان جيش االحتالل السابق، الجنرال يئير غوالن، بوضع وثيقة تشمل تصورًا لعقيدة أمنية جديدة 
تالل األول، دافيد بن غوريون لدولة االحتالل تضع حدًا للعقيدة التي أرساها رئيس حكومة االح

 .1953وأقرتها الحكومة اإلسرائيلية عام 
ووفقًا لإلذاعة اإلسرائيلية فإن الوثيقة الجديدة تقّر بنقاط الضعف الحالية لجيش االحتالل، وفي 
خضاع العدو، إلى جانب اإلشارة إلى الفجوات  مقدمتها عدم القدرة أو انعدام اإلرادة السياسة للحسم وا 

نما بسبب عقيدة القائ مة في تفعيل القوة العسكرية وعدم استنفاد هذه القوة، ليس بفعل عدم الجاهزية وا 
ولفتت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن غوالن اعتبر،  خاطئة في كيفية تفعيل الجيش في ساعات الطوارح.

من وزير  في الوثيقة المقترحة التي عكف على وضعها على مدار العام األخير بناء على تكليف
األمن أفيجدور ليبرمان، أنه ال يمكن وفقًا للطريقة الحالية المعتمدة في جيش االحتالل "باستخدام قوة 

 عسكرية ونيران مكثفة لوقت محدود تحقيق إنجازات حتى عندما يكون العدو ضعيفًا".
ستار الحديدي لزئيف ودعا غوالن في وثيقته المقترحة إلى اعتماد العقيدة العسكرية المعروفة بعقيدة ال

صفحة مع  34جابوتينسكي. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة التي سلمت إلى ليبرمان تمتد على 
 ملحق إضافي محّدث لعقيدة جيش االحتالل، وستكون بمثابة موجه للجيش والشاباك والموساد.

اتيجية المتبعة لدى وبحسب غوالن، الذي فقد فرص تعيينه رئيسًا ألركان جيش االحتالل، فإن االستر 
وفي الحروب التي شّنت على  2006جيش االحتالل، كما تجّلت في العدوان األخير على لبنان عام 

 قطاع غزة، ال تحقق الهدف المرجو من هذه الحروب، ألنها ال ترّسخ اليأس عند العدو.
ائل مثل الجبهة وتقترح الوثيقة التي رفعها غوالن إلى ليبرمان إجراء مداوالت ومناقشات حول مس

الداخلية، جهوزية الجيش، مراحل اتخاذ القرار، ومفاهيم استخدام القوة العسكرية، وبناء هذه القوة، 
وذلك باالستناد لمحادثات ولقاءات أجراها غوالن مع رجال من األكاديميا والجيش ومجلس األمن 

 القومي وجنراالت في الجيش بمن فيهم جنراالت متقاعدون.
مة اإلسرائيلية، أن كلفت في السنوات األخيرة الوزير السابق دان مريدور بوضع عقيدة وسبق للحكو 

جديدة لجيش االحتالل. وبالفعل قدم األخير وثيقة مقتضبة أضاف فيها إلى األسس الثالثة لعقيدة بن 
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ادقة غوريون وهي اإلنذار والردع والحسم، مركبًا رابعًا هو الدفاع، لكن وثيقة مريدور لم تحظ بمص
 الحكومة اإلسرائيلية.

في المقابل أشارت اإلذاعة إلى أن غوالن يقتبس في الوثيقة الجديدة مما كتبه جابوتينسكي في عام 
عندما قال إنه "علينا دفع أعدائنا إلى حالة اليأس من جدوى )خوض( حرب ضدنا، واليأس  1923

وثيقة غوالن المقترحة العودة إلى من أي عملية عنف ضدنا". ويتعين على الجيش اإلسرائيلي بحسب 
أسلوب حسم المعركة والحرب حتى ضد عدو صغير، وهو تحول بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية يناسب 
التغيير الحاصل في الوضع االستراتيجي لجيش االحتالل كما عكسته الحرب على لبنان والعدوان 

 .2014على قطاع غزة عام 
في أوج سجال داخل الحكومة اإلسرائيلية في ما يتعلق بالخيار  ويأتي نشر هذه االستراتيجية الجديدة

سقاط سلطتها في  المتاحة للتعامل مع الوضع في غزة وما إذا كان يجب "إخضاع" حركة حماس وا 
قطاع غزة، أم التوجه نحو التهدئة نظرًا لعدم وجود بديل في حال الخروج لعملية عسكرية واسعة 

 ل القطاع من جديد.تتضمن أو تفضي إلى إعادة احتال
وكان وزير التعليم، زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، اتهم أمس، مجددًا بعد إدخال المنحة القطرية 
إلى القطاع، وزير األمن اإلسرائيلي الحالي بأنه يقّوض قوة الردع اإلسرائيلية، ناهيك عن اعتباره أن 

واستدعى هذا الموقف ردًا من ليبرمان  مساعي التهدئة الجارية هي بمثابة رضوخ لحركة حماس.
الذي نقل عنه قوله أمس األحد عن بينت "إنه يهذي، إنه مجرد فتى من فتية التالل من رعنانا )بلدة 
اسرائيلية غنية داخل الخط األخضر(". وأضاف ليبرمان "أنا معارض بشدة ألي اتفاق تهدئة مع 

 يعلم ذلك". حماس بغزة، ونقل األموال القطرية للقطاع، وبينت
 12/10/2018، العربي الجديد، لندن

 
 فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجون السورية 35: أكثر من "مجموعة العمل" .11

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات : لندن –مجموعة العمل 
عة أنها وثقت حتى لحظة كتابة جسدية كبيرة بحق الالجئين الفلسطينيين من سورية، وقالت المجمو 

الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما بلغت الحصيلة  35التقرير 
 الجئ بينهم أطفال وكبار في السن. 558اإلجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين 

إال أن ذويهم في حين سّلم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، 
يرفضوا اإلفصاح عن أسمائهم خوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج 

 عنهم قضاء الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.
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في  1,709وأشار فريق الرصد إلى أنه النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من 
لدى بعض شرائح  والتقاليد السائدةاث، يشار إلى أن العادات إن 108السجون وأفرع األمن بينهم 

المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو " الفضيحة " منعت الكثيرين من العائالت التبلي  
عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل  االعتداءعن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو 

 تقريبية.لموثقة مما يجعل األعداد ا سورية،
 11/11/2018، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 حفريات األنفاق أسفل المسجد األقصى: محاوالت فرض التهويد مستمرة .11

كشف ناشطون مقدسيون يتابعون أعمال الحفر اإلسرائيلية أسفل : محمد محسن -القدس المحتلة 
نجاز معظم أعمال الحفر في نفق المسجد األقصى وفي بلدة سلوان، جنوب المسجد، عن ا ستكمال وا 

ضخم في باطن األرض أسفل المسجد األقصى ويمتد حتى منطقة عين سلوان األثرية، بطول يزيد 
متر وبعمق ثالث طبقات. وتظهر مقاطع فيديو بثّها هؤالء الناشطون بالتعاون مع سكان  600عن 

تجاهات مختلفة في باطن األرض، حيث تظهر محليين، نفقًا طوياًل يتأّلف من طبقات عدة ويتفّرع با
 أرضيات قديمة وبعض آثار رومانية.

ونروا على األوكانت هذه الحفريات قد تسببت قبل سنوات عدة بانهيارات في مدرسة تابعة لوكالة 
مدخل حي واد حلوة، إضافة إلى تصّدعات في العديد من المنازل في البلدة، وهي حفريات تتصل 

 ذي تكشفت المزيد من تفاصيله أخيرًا.بالنفق الضخم ال
 12/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 الخان األحمر: االحتالل "يستنفد" محاوالت التوصل التفاق إخالء طوعي .11

أكد مصدر في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، يوم األحد، إن سلطات االحتالل "استنفدت جميع محاوالت 
لخان األحمر المهددة باالقتالع، في محاولة للتوصل إلى اتفاق إخالء الحوار" مع سكان التجمع البدوي ا

وقال المصدر إن أهالي الخان  طوعي عبر التفاوض مع األهالي، وذلك بحسب موقع "واال" اإلسرائيلي.
األحمر يرفضون كافة محاوالت التواصل مع أجهزة االحتالل األمنية، وال يستجيبون لمحاوالت وزارة 

ونقل الموقع عن المصدر األمني قوله إنه "بعد أن اعتذر المحامي توفيق جبارين،  ل بهم.األمن لالتصا
عن تمثيل سكان القرية، األسبوع الماضي، حاولت المؤسسة األمنية االتصال بالمتحدث بلسان تجمع 

 سكان الخان األحمر، عيد أبو خميس، الذي يرفض أي اتصال مع الجانب اإلسرائيلي".
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قد أوضح في وقت سابق أنه استقال بعد سماعه تصريحات ليبرمان على إذاعة الجيش وكان جبارين 
اإلسرائيلي التي قال فيها إنه أعطى أوامر بعدم إجراء مفاوضات مع جبارين ألنه موكل من قبل 

 السلطة الفلسطينية، للدفاع عن حقوق أهالي الخان.
 11/11/2018، 48عرب 

 
 لالستيالء على العقارات في القدسالتفكجي: االحتالل يسابق الزمن  .11

رام هللا: قال مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، إّن االحتالل اإلسرائيلي يسعى في 
سباق مع الزمن إلى االستيالء على البيوت وشرائها في البلدة القديمة ومناطق أخرى مجاورة، مؤكدًا 

ا يأتي من أجل االستيالء على أراضي القدس، وتوسعة أن سن المحاكم اإلسرائيلية للقوانين جميعه
وأضاف تفكجي خالل ندوة عقدت بجامعة القدس الجمعة، بعنوان "تسريب العقارات في  االستيطان.

 حجج ماالقدس"، أن جمعيات استيطانية تسعى للسيطرة على عقارات وممتلكات المقدسيين تحت 
بان تلك البيوت والمنازل على أرض  االدعاءن" أو يسمى "بالجيل الثالث" و"حارس أمالك الغائبي

وأشار إلى االستيالء على العديد من العقارات من خالل التسريب والبيع، وأغلب الذين  مملوكة ليهود.
كانوا يسربون عقاراتهم كانوا يختلقون الحجج والذرائع بأنهم باعوا تلك العقارات أو سربوها لمواطنين 

 عرفون بأن البيع تم لجمعيات استيطانية.فلسطينيين أو عرب وال ي
من جانبه قال راسم عبيدات الكاتب المتابع للشأن المقدسي أن الجمعيات االستيطانية، ومن يقف 
خلفها، لديهم استراتيجية شاملة للسيطرة على المزيد من العقارات واألراضي في تلك المناطق، أو ما 

ع المدينة وواقعها الديمغرافي ومشهدها الشمولي، يسمونه بالحوض المقدس ومحيطه، لتغيير طاب
 والسطو على حضارتها وتزوير تاريخها، لكي يبدو مشهدها تلموديًا توراتيًا وليس عربيًا إسالميًا.

ودعا عبيدات المجتمع المقدسي إلى التماسك وضرورة التوعية المستمرة للمخاطر المترتبة على 
ر ومفتوح مع المحتل على المكان والفضاء الذي يحاول أن ضياع العقار واألرض، فهذا صراع مستم

كما ودعا إلى ضرورة التوقف أمام تلك التسريبات بمنطق المسؤولية  يقصي الفلسطينيين عنه.
 الوطنية، وأنه ال بد من وضع النقاط على الحروف في هذه القضايا الحساسة والخطيرة.

 11/11/2018، لندن، القدس العربي
 

 بيت لحمو بات بقمع االحتالل فعاليات طالبية في الخليل عشرات اإلصا .19
أصيب عشرات الطالب في حاالت اختناق وا غماء في مدارس في قضاء الخليل وبيت لحم، وذلك 
 بعد أن قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات وفعاليات طالبية داخل المدارس إلحياء الذكرى الـ

 الغتيال الرئيس ياسر عرفات. 14
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قضاء الخليل، اقتحمت قوات االحتالل مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، وأطلقت قنابل الغاز في 
المدمع صوب الطالب خالل إطالق فعاليات إحياء ذكرى عرفات، حيث قدمت اإلسعافات الميدانية 

 كما أصيب عدد من المواطنين باالختناق، ارفاعية. للطالب، بحسب ما أكد مدير المدرسة عليّ 
خالل مواجهات مع الشبان في مخيم العروب شمال الخليل، بعد أن قام المئات من طالب مدارس 

 لرحيل عرفات. 14مخيم العروب بالخروج بمسيرة داخل المخيم في الذكرى الـ
أما في محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات بين طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية وقوات االحتالل 

ول لمدرستهم جنوب بيت لحم، حيث احتجزت قوات االحتالل مدير المدرسة بعد منعهم من الوص
 والهيئة التدريسية.

كما اندلعت مواجهات في قرية دار صالح، حيث أصيب عشرات الطالب بحاالت اختناق، جراء 
 قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود االحتالل.

 11/11/2018، ٨٤عرب 
 

 واء لكل داءاألسرى المرضى.. حبة د .11
بمشاعر ممزوجة بين ألم فراق رفاقه األسرى وفرحة التحرر ولقاء : فادي العصا -القدس المحتلة 

عاما( ساعاته األخيرة، بعد أن أمضى عشر  38أهله وذويه، يعيش الشاب خالد عزيز صالح )
 سنوات في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

لسن ووداعهم له وأيديهم ترتجف في يده، ال يمكن يقول صالح إن مصافحته األخيرة لألسرى كبار ا
وصفها. ويتساءل: "كيف أنسى ألم المرضى من األسرى وحنينهم إلى أهاليهم، والمماطلة في 

ويصف صالح للجزيرة نت معاناة المريض األسير، ويقول إنه  عالجهم، وتفاقم حاالتهم الصحية؟".
فحصه في عيادة طبية مالصقة للسجن،  يمضي ثالثة أشهر إلى خمسة من االنتظار حتى يتم

 شهرا حتى ينتقل إلى المستشفى، "ولكن أي مستشفى؟!". 24إلى  20وبعدها يسلم ورقة ليتنظر من 
إنه مستشفى الرملة الذي "يسميه األسرى مستشفى التشريح، حيث ال أطباء وال متخصصون وال دواء 

 وال يرقى حتى ليكون عيادة".
ر من المماطلة والحجوزات يتم تشخيص الحالة الطبية، ليعاد األسير إلى ويقول صالح إنه بعد أشه

السجن لتلقي العالج الذي يكون في الغالب "حبة دواء تستخدم ألوجاع الرأس، مهما كان مرضك فإن 
 هذا هو عالجك!".
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فالفراغ الذي يعيشه األسير وبقاؤه يفكر في حالته الصحية  -بحسب صالح-وال تنتهي القصة هنا 
يزيد من أوجاعه، وهذا يغير من حالته النفسية إلى األسوأ، ويؤثر أيضا على األسرى في غرفته 

 أسيرا. 120وقسمه الذي يتسع لـ
وفي إمعان للعقاب، يزج مسؤولو السجن بعض من يعانون من أمراض نفسية سيئة إلى القسم "مما 

 بي كبيرة".يثير البلبلة داخل السجون، ويبقى األسير بذلك في حالة شد عص
يقول حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن سبعمئة أسير مريض من أصل 

أسيرا أوضاعهم صعبة وهم  250أكثر من ستة آالف أسير فلسطيني يقبعون حاليا في السجون، ومنهم 
 يق التنفس.بحاجة لتدخالت عالجية سريعة، ومنهم من يعاني من أمراض القلب والفشل الكلوي وض

صابات باإلعاقة والشلل  وبحسب عبد ربه، فإن هناك نحو ثالثين أسيرا يعانون من أورام سرطانية وا 
الكامل، ومنهم من ال يتحرك إال على كرسي، ومنهم من هو بحاجة إلجراء عملية في القلب ووضع 

مدنية كمشفى "سوروكا" أجهزة تنظيم دقات قلبه، وفي الحاالت الطارئة فقط ينقل هؤالء للمستشفيات ال
 و"تل هشومير".

وفضال عن المماطلة في تقديم العالج، فإن جيش االحتالل يعتقل الفلسطينيين المصابين بعد إطالق 
النار عليهم، وينقلون إلى السجون بحاالتهم الصحية السيئة تلك مما يفاقمها ويزيد من احتمال 

فسية، وهؤالء يتعمد جيش االحتالل عزلهم مما استشهادهم، كما أن هناك أسرى يعانون من أمراض ن
 يفاقم من حالهم الصحية، ألنهم بحاجة ماسة لعالج دائم ومراكز تأهيل.

 11/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مدير مركز أبحاث إسرائيلي يوّبخ باحثة النتقادها السيسي .11

احثات في المركز، في أقدم مدير مركز أبحاث إسرائيلي، على توبيخ إحدى الب: صالح النعامي
أعقاب تضمينها انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ورقة قّدمتها لمؤتمر عقده 

 المركز، األسبوع الماضي، وتناول أوضاع مصر في عهد نظام الحكم الحالي.
 وذكر يوسي ميلمان معّلق الشؤون االستخبارية في صحيفة "معاريف"، في تقرير، يوم األحد، أنّ 
الجنرال عاموس يادلين مدير مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، قاطع الباحثة أورليت بارلوف، 
وطلب منها إنهاء كلمتها أمام مؤتمر للمركز بسرعة، ألّن ورقتها تضمّنت معطيات نسفت االستنتاجات 

 لالستقرار".التي تضمنتها جميع األوراق المقّدمة، والتي أشادت بنظام السيسي بوصفه "ضمانة 
وأوضح ميلمان، أّن يادلين الذي شغل، في الماضي، منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية، شعر باإلحراج ألّن بارلوف قّدمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به الجيل 
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التي الشاب في مصر، بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها السيسي ضد معارضيه، و 
 تتضمن االعتقاالت الجماعية، إغالق المواقع اإلخبارية، أحكام اإلعدام وغيرها من الممارسات.

وحسب ميلمان، فإّن بارلوف وثّقت معطياتها بمقاطع فيديو تظهر شهادات قّدمها شباب مصري عن 
 األوضاع التي يعيشونها في ظل نظام السيسي.

ت الحضور، بأّن يادلين غير معني بأّن يتم الكشف عن هذه وأشار إلى أّن الباحثة اإلسرائيلية أبلغ
 المعطيات، في ظل وجود ممثلين عن السفارة المصرية في تل أبيب ضمن الحضور.
 11/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 من توطين الفلسطينيين يحّذرعون  .11

ن فيها، مجددًا دعوته حّذر الرئيس اللبناني من توطين الفلسطينيين في البالد التي يقيمو  بيروت:
 للعمل على عودة الالجئين السوريين وعدم ربطها بالحل السياسي.

جاء كالم عون خالل استقباله، أمس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق واإلسكندرية للروم الملكيين 
الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي على رأس وفد في قصر بعبدا، حيث تم البحث أيضًا بما حصل 

 ًا في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوب لبنان.أخير 
وقال عون "كافة األمور تهمنا، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وبالنسبة إلى ما جرى في مخيم )المية 
ومية(، فلقد سارعنا بداية إلى التهدئة وتاليًا إلى إيجاد حل. لكن األحداث تتسارع اليوم من أجل 

ولة منا وغير عادلة، حيث يسعى البعض إلى توطين الفلسطينيين حيث هم. وهذا حلول غير مقب
 ."األمر إذا حصل سيكون بمثابة أكبر مجزرة للعدالة في العالم

 11/11/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"نصر هللا يحّذر  .11
تباحة البالد، في حذر حزب هللا إسرائيل من مغبة الهجوم على لبنان وتعهد بعدم السماح لها باس
وقال أمين الحزب  حين تمسك بضرورة إشراك حلفائه السنة في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها.

حسن نصر هللا اليوم السبت إن إسرائيل لن تجرؤ على االعتداء على لبنان "بفعل المعادلة الذهبية 
 والقدرة الصاروخية التي تمتلكها المقاومة".

اسبة "يوم الشهيد"، شدد نصر هللا على أن الحزب سيرد حتما على أي قصف أو وفي كلمة ألقاها بمن
وتابع "الردع موجود بفعل القدرات الصاروخية التي تمتلكها المقاومة  اعتداء إسرائيلي يستهدف لبنان.
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وأشار إلى أن "نتنياهو ال يستطيع  ألنه ممنوع على الجيش اللبناني امتالك أنواع من هذه الصواريخ".
 أن يتحمل قوة المقاومة والكم من الصواريخ الموجودة في لبنان".

وفي سياق متصل، دان نصر هللا "أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو اإلسرائيلي أيا كان مصدره 
واعتبر أن "التطبيع الحالي يضع حدا للنفاق العربي ويسقط أقنعة المخادعين والمنافقين". وأشار  وشكله".

 المنافقين والمخادعين وبائعي الوهم هو الذي يؤجل االنتصار والحسم ونمو الوعي الحقيقي". إلى أن "وجود
 10/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الحكم بالمؤبد على لبنانيين حصال على الجنسية اإلسرائيلية: بيروت .11

يا، بحق اللبنانيين بيروت: قضت المحكمة العسكرية الدائمة بإنزال عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة غياب
داني جرمانوس وجورج جرمانوس، بعدما أدانتهما بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي واالستحصال 
على الجنسية اإلسرائيلية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية لإلعالم"، مشيرة إلى تغريم كل منهما 

 حقوقهما المدنية. دوالر أمريكي( وتجريدهما من 700مبل  مليون ليرة لبنانية )نحو 
 11/11/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 إطالق نار من لبنان تجاه موقع بناء الجدار عند الحدود .11

زعمت قناة "كان" العبرية بوقوع إطالق نار من لبنان قرب موقع بناء الجدار : الرأي-الداخل المحتل
اة "روبي هامرشالغ" أنه تم وذكر مراسل القن على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان ظهر يوم األحد.

إطالق عدة رصاصات بالقرب من موقع بناء الجدار على الحدود مع لبنان بالقرب من منطقة 
ونقل عن العاملين في بناء الجدار قولهم "إن سيارة لبنانية مرت  المطلة، ولم تكن هناك إصابات.

 المكان". قرب الحدود وأطلق من بداخلها النار من مسدس في الهواء وهربوا من
 11/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مليون دوالر 60تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ  السعودية .11

مليون دوالر إلى حساب وزارة  60حولت السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية مبل  : القاهرة
لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ألشهر وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية  ،المالية الفلسطينية

 مليون دوالر شهريًا. 20، بواقع 2018أكتوبر تشرين األول/ سبتمبر و أيلول/ أغسطس و آب/ 
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لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي في  السعوديسفير الوأكد 
القضية الفلسطينية على مختلف الصعد بيان صحفي يوم األحد، أن المملكة ستستمر دومًا في دعم 

 السياسية واالقتصادية واإلنسانية.
 11/11/2018، ، لندنالحياة

 
 السورية تكلف محافظة دمشق بإعادة تأهيل مخيم اليرموك الحكومة .11

قرر مجلس الوزراء السوري في جلسته األسبوعية، يوم األحد، تكليف محافظة دمشق بأعمال : دمشق
مخيم اليرموك بدمشق تمهيدا لعودة المهجرين  إلىة وا عادة الخدمات األساسية تأهيل البنى التحتي

 بيوتهم وفعالياتهم التجارية والخدمية في المخيم. إلىبفعل اإلرهاب 
 11/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو وتفاخره باالحتالل .11

دانت جامعة الدول العربية تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، : تراب -القاهرة 
وتفاخره باالحتالل وعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها المحدد األهم في السياسة الخارجية إلسرائيل 

ية المحتلة وقال األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العرب ومفتاح التغيير في المنطقة.
بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم األحد، إن تصريحات نتنياهو ال تمثل 
إال استهتارًا بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارًا للعدوان اإلسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب 

جهاضا لقواعد الفلسطيني في وطنه فلسطين، وبنفس الوقت تحديًا صارخًا للنظام الق انوني الدولي وا 
 القانون الدولي في عدم جواز استخدام القوة في العالقات الدولية أو شرعنة االحتالل.
 11/11/2018، الغد، عّمان

 
 تركيا تدين السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس .19

ئيلي ببناء وحدات أعربت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت، عن رفضها سماح االحتالل اإلسرا
 استيطانية جديدة في شرقي القدس المحتلة.

ضربت  -مرة أخرى-جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اعتبرت فيه أن "السلطات اإلسرائيلية 
وحدة استيطانية جديدة  792بالقوانين الدولية عرض الحائط، عبر السماح )األسبوع الماضي( ببناء 

وأضاف البيان: "نرفض هذه  ي رامات شلومو وراموت بالقدس".على نحو غير قانوني في مستوطن
 الخطوات غير القانونية التي تلحق الضرر بشكل ال رجعة فيه برؤية حل الدولتين".

 11/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 لتشكيل لجان ضغط شعبية لصد التطبيع في الخليج دعواتالدوحة:  .11
المشاركون في ندوة نظمتها مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" على اتفق : عماد مراد -الدوحة 

ضرورة تشكيل جماعات ضغط شعبية للوقوف بوجه كافة أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي في 
قطر وباقي الدول الخليجية، معتبرين أن األزمة الخليجية الراهنة ساهمت بشكل كبير في زيادة 

 شكل غير مسبوق.سياسة التطبيع مع إسرائيل ب
وتركزت مداخالت المشاركين في الندوة التي عقدت بمعهد الدوحة للدراسات العليا مساء أمس، على 
ضرورة التركيز على قضية التطبيع وعدم االنجرار وراء محاوالت إحالل أعداء آخرين بدال من العدو 

ى أن التطبيع في السابق اإلسرائيلي لتخفيف الضغط الشعبي على الحكومات الخليجية، مشددين عل
كان يلوح به لحلحلة القضية الفلسطينية وتحريك عملية المفاوضات، أما اآلن فالتطبيع بات مجانيا 

 لمصلحة حكومات المنطقة فقط.
وخلصت الندوة إلى أن كل محاوالت إيجاد العدو البديل عن االحتالل اإلسرائيلي باءت بالفشل بسبب 

زال يرفض كل محاوالت التطبيع من حكوماته، رغم التسارع الكبير من  ضمير األمة العربية الذي ما
قبل تلك الحكومات إلى التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي من خالل زيارات رياضية كالتي حصلت 
في قطر واإلمارات والبحرين، أو زيارات سياسية كاستقبال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 

 إلسرائيلي بنيامين نتنياهو.لرئيس وزراء االحتالل ا
 11/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 والفلسطينيون سيضطرون إلى تقديم تنازالت اإلسرائيليونغرينبالت:  .11

كشفت مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب، أمس، أن مبعوث الرئيس األمريكي الخاص  تل أبيب:
مسؤولين اإلسرائيليين، بأن اإلدارة لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، أبل  ال

. وقال ترامباألمريكية ستعلن قريبًا عن تفاصيل "صفقة القرن" التي أعدَّها طاقم الرئيس دونالد 
غرينبالت، حسب المصادر، إن كل ما تم نشره من معلومات وتفاصيل، حتى اآلن، حول المبادرة 

 األمريكية، غير صحيح وغير دقيق.
تصريحات غرينبالت هذه كانت قد وردت خالل اجتماع مغلق ُعِقد في لندن، وأضافت المصادر أن 

يوم األربعاء الماضي، نظمته "اللجنة من أجل الجندي في بريطانيا"، بحضور شخصيات سياسية 
كثيرة، وقد كان عائدًا لتوِّه من إسرائيل، حيث أجرى مشاورات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

 األمريكية.حول خطة السالم 
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وذكر غرينبالت أنه أبل  اإلسرائيليين بمضمون أقواله هذه. وقال: "اإلدارة األمريكية ستنشر قريبًا 
 للسالم في منطقة الشرق األوسط". ترامبخطة 

خالل االجتماع المغلق في لندن: "التفاصيل الواردة في خطة السالم لن تعجب  ترامبوتابع مبعوث 
، وستكون هناك حاجة من الجانبين لتقديم تنازالت. لكننا على قناعة من أنه أيًا من الطرفين بالكامل

إذا وافق الجانبان على الدخول في مفاوضات، فإنهم سيفهمون لماذا توصلنا إلى االستنتاجات التي 
سُتعَرض في خطة السالم". وشدد غرينبالت على أن هدف خطة السالم األمريكية، هو التوصل إلى 

ين إسرائيل والفلسطينيين، بداًل من االتفاقيات المؤقتة. وأضاف أن "صفحة الرسائل اتفاق دائم ب
الفلسطيني لم تقرِّبنا من الحل. إننا ندرك أن الحلول المؤقتة ال  -المعتادة حول النزاع اإلسرائيلي 

ن من حياة الفلسطينيين، بل توسع فقط دائرة المعاناة والعنف".  تحسِّ
شاعات حول تفاصيل خطة السالم وأكد المسؤول األمريك ي، أن معظم ما نشر من معلومات وا 

، عليك ترامباألمريكية، حتى يومنا هذا، غير صحيح. وقال: "قبل أن تصوغ رأيًا حول خطة سالم 
أن تقرأها من البداية إلى النهاية، ال تستمع إلى شائعات حول الخطة، ستحكمون على خطتنا للسالم 

 الفلسطيني". -كون اقتراحًا لحل شامل للنزاع اإلسرائيلي وفقًا لما ُيفترض أن ي
 12/11/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 غاضب من نتنياهو: رسائل تحذير علنية األوروبياالتحاد  .11

تدل كل المؤشرات على أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أخطأ في : صالح النعامي
لسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي من خالل مراكمة التأثير على محاوالته التأثير على اتجاهات ا

 دول أوروبا الشرقية، األعضاء في االتحاد.
تحريض نتنياهو الصريح والفج لقادة الحكومات في أوروبا الشرقية، خالل اللقاء الذي جمعه بهم في 

ف مغايرة لتلك التي العاصمة المجرية بودابست أخيرًا وما سبقه من اجتماعات، على تبني مواق
يتبناها االتحاد من االتفاق النووي مع إيران، وتشجيعه الصريح لهم على عدم التعاطي مع القرارات 
التي تعتمدها مؤسسات االتحاد بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ناهيك عن حثه هؤالء القادة 

ر غضب االتحاد األوروبي. وفاقم على مواصلة تطبيق السياسات المتشددة تجاه هجرة المسلمين، أثا
الغضب األوروبي حقيقة أن نتنياهو تجاوز كل مستويات اللياقة الدبلوماسية من خالل تفاخره بدور 
جهاز الموساد في إحباط عمليات قال إن إيران خططت لتنفيذها في عدد من الدول األوروبية، 

 السيما في فرنسا والدنمارك.
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زة اإلسرائيلية الثانية أول من أمس عن مصدر كبير في االتحاد األوروبي وفي السياق، نقلت قناة التلف
اتهامه لنتنياهو بأنه يسعى إلى تفكيك االتحاد األوروبي من خالل تشجيع دول أوروبا الشرقية على 

 تبني سياسات مغايرة للسياسات التي يعتمدها االتحاد األوروبي.
هو إلى أن إسرائيل ستكون الخاسر األكبر في حال تراجع وحرص المصدر األوروبي على لفت أنظار نتنيا

 مستوى العالقة بينها وبين االتحاد، مشيرًا إلى أن االتحاد األوروبي هو الشريك التجاري األكبر إلسرائيل.
المصدر، الذي اختار أن يتحدث إلى القناة األكثر مشاهدة في إسرائيل، عمد إلى نسف الرواية التي 

كريسها والتي تقدم إسرائيل على أنها تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على أمن القارة يحاول نتنياهو ت
العجوز من خالل المعلومات االستخبارية التي تقدمها للحكومات الغربية. وعمد المصدر إلى تذكير 

معها نتنياهو بأنه حتى من ناحية استخبارية، فإن استفادة إسرائيل من المعلومات االستخبارية التي تج
 أجهزة االستخبارات األوروبية أكبر بكثير من تلك التي يؤمنها الموساد.

وقد عرى المصدر ازدواجية معايير نتنياهو إذ أشار إلى أنه يختار تطوير العالقات مع دول أوروبا 
 الشرقية التي تشهد أكبر مستوى من ظاهرة معاداة السامية، بدون أن يبدي أي انزعاج من ذلك.

يثير غضب األوروبيين بشكل خاص ولم يتطرق له المصدر يتمثل في أن نتنياهو يستغل لكن الذي 
الواقع األمني في أوروبا، في محاولة التأثير على الرأي العام هناك إلجباره الحكومات األوروبية على 

 تغيير موقفها من االتفاق النووي.
 12/11/2018، ، لندنالعربي الجديد

 
  رين فلسطينيين في إسبانيا وفرنساتهريب مهاج شبكةتفكيك  .11

فككت الشرطتان اإلسبانية والفرنسية شبكة مقرها مدينة إميان شمال فرنسا يشتبه : أ ف ب -مدريد 
في تنظيمها عمليات قدوم مئات المهاجرين الفلسطينيين إلى أوروبا من خالل طلبات لجوء تنطوي 

 على احتيال، وفق ما أعلنت الشرطة اإلسبانية أمس.
تم توقيف تسعة أشخاص في البلدين في إطار هذه العملية األمنية التي نفذت بالتعاون مع وكالة و 

وأشار المصدر إلى توقيف خمسة  "يوروبول" األوروبية، وفق ما جاء في بيان الشرطة اإلسبانية.
 إميان.أشخاص في إسبانيا وأربعة في فرنسا، موضحا أن "القاعدة الرئيسية لعمليات" الشبكة مقرها 

فلسطيني  1,200الماضي نحو  ريناي/ وقدرت الشرطة أن هذه الشبكة استقدمت جوًا منذ كانون الثاني
كانوا يعيشون في دول الشرق األوسط عبر بوليفيا ووصواًل إلى مدريد حيث قدموا "طلبات لجوء 

لب اللجوء، قامت وأضاف البيان أنه "بداًل من متابعة اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بط احتيالية".
 الشبكة بنقلهم إلى بلجيكا وألمانيا في شاحنات".
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آالف يورو لكل شخص لتزويده وثائق سفر مزورة لالجئين فلسطينيين  8وكانت الشبكة تطلب نحو 
 في لبنان ولتنظيم سفرهم.

 11/11/2018، ، لندنالحياة
 

 : للشعب الفلسطيني السيادة الكاملة على أرضهالمتحدةاألمم  .11
وهي اللجنة )االقتصادية والمالية(، الليلة  المتحدة،دت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم اعتم

الماضية مشروع قرار يؤكد على حق "السيادة الكاملة، للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية 
ى مواردهم المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل عل

أن احتالل إسرائيل تسبب في إلحاق األذى المتعدد بهذه الفئات  إلىوأشار مشروع القرار،  الطبيعية".
 من السكان، كما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة األونروا إلى زيادة تفاقم الوضع.

وهي  تت ضدّ صوتا مقابل ست دول صو  149ووافقت اللجنة على النص في تصويت مسجل بأغلبية 
 باالمتناع. 12، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الواليات المتحدة( فيما صوتت "إسرائيل")كندا، 

 أعمال إسرائيل تشكل انتهاكا جسيما التفاقية جنيف الرابعة وقد تشكل عقوبة جماعية. أنوأكد القرار 
 11/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بالتشكيالت المدرسية الجديدة معلماً  170ظائف تلغي و  "األونروا" .11

تصدر وكالة "األونروا"، خالل أيام، أسس التشكيالت المدرسية، وسط  :نادية سعد الدين -عمان
معارضة العاملين لديها، إزاء "المساس بالسياسة التعليمية، واستهداف تخفيض خدمات القطاع 

عاملين في الوكالة، لـ"الغد"، إن سياسة "األونروا" وقالت مصادر ال التعليمي"، بحسب مصادر مطلعة.
معلمًا في المرحلة األولى من تنفيذ التشكيالت،  170تلك "تسفر عن إلغاء وظائف ما ال يقل عن 

وهو رقم قابل للزيادة ما لم تضغط الحكومة على إدارة الوكالة لوقف العمل بها، لما تجره من تبعات 
وأضافت أن "التغييرات المستحدثة في التشكيالت  برمتها"، بحسبها.سلبية على العملية التعليمية 

المدرسية تأتي في إطار حزمة إجراءات التقشف التي تعتمدها إدارة الوكالة لمواجهة األزمة المالية 
الخانقة التي تشهدها منذ القرار األمريكي بوقف تمويل ميزانية "األونروا" بالكامل"، ما فاقم مأزقها حد 

 مليون دوالر. 64العجز المالي حتى اآلن إلى بلوغ 
، ليصبح 47طالبًا، بعدما كان  50ونوهت إلى قرار "رفع أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة إلى 

طالبًا، خالفًا للسابق، وذلك ضمن إجراءات تخفيض  40المعدل العام لجميع مدارس "األونروا" 
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لغاء عقود موظفي الطوارح في بعض مناطق عمليات الخدمات بتسريح عمال وموظفي المياومة  وا 
 الوكالة الخمس، فضاًل عن قرار تجميد التعيينات". 

وأوضحت المصادر نفسها بأن إدارة الوكالة "ألغت تفري  خمس حصص لمعلم الحاسوب وفني 
لي مدرسة تضم حوا 171مختبر العلوم وأمين المكتبة في جميع مدارس الوكالة، والتي يبل  عددها 

مدرسة تضم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة،  700ألف طالب وطالبة، من إجمالي زهاء  122
 بما أسفر عن توفير العديد من الوظائف ضمن قطاع التعليم في جميع مناطق العمليات".

، وأكدت اللجنة التنفيذية لمعلمي الوكالة في األردن "رفضها التام لسياسة التشكيالت المدرسية الجديدة
وإلجراءات التقليص والتقشف، وسياسة تقليص الوظائف، السيما في قطاع التعليم، والتي تعتمدها إدارة 
 الوكالة"، مطالبة "بتصويب الوضع للحفاظ على العملية التعليمية ضمن المستوى والعطاء المعروفين".

 11/11/2018، الغد، عّمان
 

ح .11  صائيةالمقاومة في الضفة الغربية.. قراءة سياسية وا 
 محسن محمد صالحد. 

حظي تقرير أصدره مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي حول عمليات المقاومة في الضفة 
الغربية باهتمام وتغطية إعالمية الفتة للنظر، وهو تقرير يغطي األشهر العشر األولى من سنة 

عملية دهس  15عن، وعملية طعن ومحاولة ط 33عملية إطالق نار، و 40. وقد رصد التقرير 2018
عملية إلقاء زجاجات حارقة. وهي  262عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة، و 53ومحاولة دهس، و

عمل مقاومة شعبية  3,400آخرين. كما رصد نحو  159إسرائيليًا، وجرح  11عمليات أدت لمقتل 
 بأشكالها المختلفة. 

العبرية بالقدس تذكر أن استنزاف االحتالل كما تداولت األنباء خبرًا عن دراسة ستصدر عن الجامعة 
 مليون دوالر(. 600مليار شيكل )نحو سبع مليارات و 28في الضفة يكلف خزينة االحتالل نحو 

والحقيقة أن الصمود والمقاومة البطولية ألهلنا في الضفة الغربية، يجب أن تحظى بالتغطية 
أداء شعبنا المرابط القابض على الجمر عن اإلعالمية، وباالهتمام الذي تستحقه، ويجب أال يغيب 

متابعتنا وعن رأس أولوياتنا، وذلك في بيئة تجري فيها محاولة تغيير بوصلة الصراع مع العدو 
 الصهيوني، ومحاولة تضييع فلسطين وقضيتها في زحمة األحداث.

األداء بين سنة عادة ما تصدر مراكز الدراسات تقارير سنوية )وليس بعد عشرة أشهر( لتسهل مقارنة 
وأخرى، ليحظى بعد ذلك بما يستحق تحليل واستنتاج وبناء التوقعات. ولذا كان الفتًا أال تصحب هذا 

 التقرير قراءة مقارنة. ومع ذلك، فإن أي جهد توثيقي علمي هو جهد يستحق الثناء.
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 أثر التنسيق األمني
أول مالحظة أن هذه األرقام كانت  إذا ما أردنا وضع هذه األرقام في سياق تحليلي مقارن، فلعل

ستتضاعف أضعافًا مضاعفة لو أن السلطة الفلسطينية في رام هللا توقفت عن التنسيق األمني مع 
فشال مئات العمليات، واعتقال  االحتالل اإلسرائيلي، والذي يتم من خالله مطاردة العمل المقاوم وا 

تحت الرماد، يجري قمعه على يد السلطة التي  المقاومين. فالحالة في الضفة حالة غضب مكبوت وجمر
تحدث رئيس المخابرات اإلسرائيلية  2017تعد التنسيق األمني "مقدسًا". ففي أواخر كانون األول/ ديسمبر 

)الشاباك( نداف أرغمان عن إحباط حوالي أربعمائة عملية في الضفة، مؤكدًا على أهمية التنسيق األمني 
 شكل بالنسبة لالحتالل "بنك معلومات" في الوصول إلى األهداف.مع السلطة، وأن أجهزتها ت

المالحظة الثانية أنه إذا ما وضعنا فعاليات المقاومة في السنوات الماضية في االعتبار، فإن العمل 
ن بدرجة أقل، لحالة المقاومة الملتهبة في الضفة الغربية، التي  المقاوم لهذا العام هو استمرار، وا 

. فقد سجل 2015نتفاضة القدس التي انطلقت في مطلع تشرين األول/ أكتوبر تصاعدت منذ ا
آخرين. واعترف  416إسرائيليًا وجرح  57عملية، ومقتل  3,719العامان األوليان النتفاضة القدس 

إسرائيليًا  29، وبمقتل 2017عملية سنة  1,464وبـ  2016عملية في الضفة سنة  1,360الشاباك بـ 
 إسرائيليًا في السنة التالية. 18، و2016إسرائيليًا سنة  17، و2015سنة 

وبالتالي فإن اإلحصائيات المشار إليها في تقرير مركز القدس تؤكد المسار والروح االنتفاضية ألهلنا 
في الضفة الغربية. غير أن االستنتاج بأن المقاومة شهدت تصاعدًا هذا العام ال يبدو دقيقًا، ال من 

 ليات، وال من ناحية اإلصابات في الجانب اإلسرائيلي.ناحية عدد العم
من جهة أخرى، فما تزال المبادرة الفردية تأخذ حيزًا كبيرًا من عمل المقاومة، وما زالت هذه الظاهرة 
تتسبب بقلق كبير لدى السلطات اإلسرائيلية، لصعوبة عمل إجراءات استباقية ضدها. مع مالحظة أن 

جهودًا كبيرة لتطوير العمل المقاوم في بيئة صعبة وقاسية، إذ أشار آفي  الفصائل الفلسطينية تبذل
نحو  2016يسخاروف الكانب بموقع واال اإلخباري اإلسرائيلي أن أجهزة األمن اإلسرائيلية كشفت في سنة 

مائة خلية مسلحة في الضفة الغربية، معظمها تابع لحماس. وهو ما يلقي تحديات ومسؤوليات كبيرة على 
فصائل الفلسطينية في تطوير العمل المقاوم، مع أخذ أقصى درجات الحذر، حتى ال تقوم المخابرات ال

 اإلسرائيلية ومخابرات السلطة بإحباط المقاومة في مهدها، وقبل أن يدفع االحتالل فاتورة أدائها.
 

 استنزاف االحتالل
ولويات العمل المقاوم في ومن ناحية ثالثة، فإن استنزاف االحتالل يجب أن يكون على رأس أ

الضفة. وبالتأكيد، فإن العمل المقاوم يتسبب لالحتالل بحالة من الضغط واإلرباك، وصرف موازنات 
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خاصة بالتعامل معه. غير أن العمل المقاوم وعملية االستنزاف ما زال أمامها طريق طويل لتؤثر في 
اب. وبالتالي ال ينبغي الركون إلى شعوٍر القرار االستراتيجي الصهيوني، باتجاه إجباره على االنسح

خادٍع بالزهو واالنتصار، في الوقت الذي ما يزال الطرف اإلسرائيلي يرى في بقائه في الضفة أمرًا 
 مجديًا استراتيجيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

أنه ولذلك تجدر مالحظة أن مؤشر عدد العمليات يعطي شعورًا باالعتزاز ويرفع الروح المعنوية. غير 
 ينبغي التعامل مع مصطلح "عملية"، الذي يتبادر إلى الذهن للوهلة األولى، بنوع من التحفظ والحذر.

إسرائيليًا بمعدل  11عملية في عشرة أشهر أدت لمقتل  400يتحدث تقرير مركز القدس عن أكثر من 
هذه العمليات لم ينجح عملية تقريبًا، وهو ما يعني فعليًا أن الكثير من  37قتيل إسرائيلي واحد لكل 

أو جرى إحباطه. وربما جنح الطرف اإلسرائيلي )حسب تقارير الشاباك أيضًا( الستخدام المصطلح 
مع اإلشارة لكثرة العمليات، لمحاولة إثبات مقدرته في إحباط العمليات، وأن معظم ما يقوم به 

جراءاته األم نية، وليطلب مزيدًا من الميزانيات الفلسطينيون ينتهي بالفشلت وبما يبرر أيضًا قبضته وا 
 في قمع الشعب الفلسطيني.

 

 أهمية الضفة
كذلك، فإن الجانب اإلسرائيلي يعيش هذه األيام أفضل أوضاعه اقتصاديًا، ويحقق منذ سنوات نسب 
نمو عالية. وما يزال يرى في استمرار احتالله للضفة )فضاًل عن كونه مهمة قومية دينية في نظره( 

اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا مجديًا. إذ إن إنفاق سبع أو ثمانية مليارات دوالر على الجانب  استثماراً 
مليار  143إلى  2017األمني في الضفة ال يعد عبئًا كبيرًا، في ضوء ميزانية إسرائيلية وصلت سنة 

للسلطة(  ضعف الناتج اإلجمالي 24مليار دوالر ) 348دوالر، بينما الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
ضعف دخل الفرد الفلسطيني(  14ألف دوالر )نحو  40وارتفع فيها دخل الفرد اإلسرائيلي إلى نحو 
 بما يوازي مستوى الدخل في أوروبا الغربية.

وهذه النفقات اإلسرائيلية في الضفة ما تزال استثمارًا متحماًل إن لم يكن مربحًا )حتى إذا وضعنا 
الصهيوني في تهويد الضفة وما يستحقه من عناء( في ضوء وجود سلطة  جانبًا البرنامج االستراتيجي

فلسطينية تقوم بتخفيف تكاليف االحتالل إلى الحد األدنى، وتتولى المهام "القذرة" بالنيابة عنه. إذ يتم 
ألف مستوطن يهودي في الضفةت  800تعويض هذه المبال  وزيادة، من خالل وجود أكثر من 

ف من الدونمات، ويشغلون مئات المصانع، بينما تنشغل السلطة بحفظ أمنهم. يستغلون عشرات اآلال
من الضفة، كما يسيطر االحتالل  %60ويتولى االحتالل المسؤولية اإلدارية واألمنية المباشرة عن 
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من واردات السلطة تأتي من دولة  %60بالمئة من مصادر المياه، بينما أكثر من  85على 
 .2017ادرات السلطة تذهب إلى االحتالل حسب معطيات سنة من ص 84االحتالل، و%

 

 انتفاضة األقصى
في ضرب االقتصاد اإلسرائيلي،  2002و 2001لقد نجحت انتفاضة األقصى خصوصًا في سنتي 

وفي التسبب بتراجعه لتكون محصلته سلبية، وفي إغالق عشرات اآلالف من المحالت التجارية، 
تمع الصهيوني بالهجرة والخروج من فلسطين المحتلة، وفي فقدان وفي رغبة نسبة عالية من المج

المجتمع الصهيوني األمنت وهو ما دفع شارون إلى التفكير باالنسحاب األحادي الجانب من الضفة 
 وغزة، وما دفع األمريكان لتقديم خطة "خريطة الطريق". 

رغام  أما في هذه األيام، فبقدر ما نحن بحاجة إلى دعم صمود أهلنا في الداخل ورفع معنوياته وا 
السلطة على وقف تنسيقها األمني، وبقدر ما نحيي ونقدر كل فعل مقاوم )في بيئة تكاد تكون 
مستحيلة( وأن تتم زيادته وتصعيده، لتتوسع دائرة استنزاف االحتاللت فإن ذلك ال ينبغي أن يدخلنا 

ن حقائق األمور يجب أن تبقى و  اضحة، حتى ال نفقد قدرتنا على تقدير في حالة "خداٍع للذات". وا 
التحديات والفرص واإلمكانيات والتوقعات المستقبلية بالشكل الصحيح. وحتى ال نراهن على آمال 

 تتسبب بعد بحاالت إحباط ال داعي لها. 
 10/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 الرياضة: البوابة اإلسرائيلية الختراق العواصم العربية .11

 رد. عدنان أبو عام
ثالثة أحداث رياضية إسرائيلية في عشرة أيام في دول ما وراء البحار، تضج بالدالالت السياسية أكثر 
 من إشاراتها الرياضية البحتة، في ظل المواقع الجغرافية التي شهدتها، وردود الفعل التي أسفرت عنها.

أسه وزيرة الرياضة الحدث األول حصل في أبو ظبي، حين وصل فريق الجودو اإلسرائيلي، وعلى ر 
الليكودية ميري ريغيف، ذات السجل العنصري مع الفلسطينيين، وقد استُقِبَلت بالنشيد الوطني 

 اإلسرائيلي "هاتكفاه".
"ريغيف" التي شبهت أذان المسلمين في مساجدهم بـ"نباح الكالب"، وارتدت فستانا عليه صورة قبة 

قبل في هذه الفعالية الرياضية بحفاوة لم تنعم الصخرة، ووجهت اتهامات عنصرية ضد العرب، تست
بها داخل فلسطين المحتلة، في حين يعايرها زمالؤها في الكنيست بأنها ترقت في صفوف الجيش 

 عبر "طريق معيبة بحقها"!
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الحدث الرياضي الثاني حصل في الدوحة، حين وصل فريق الجمباز اإلسرائيلي للمشاركة بفعالية 
فاوة رسمية، وسط ردود فعل محلية وا عالمية رافضة، لكن يبدو أن السياسة رياضية دولية، وسط ح

 القطرية تفوق مصالحها في استقبال الوفد اإلسرائيلي اهتمامها بردود الفعل المحلية المعارضة.
الحدث الرياضي الثالث حصل في إسبانيا، حين رفضت أوساط شعبية إقامة مباراة لكرة الماء بين 

سرائيلي للنساء، بسبب ضغوط حركة المقاطعة العالمية، وبعد أخذ ورد، ُأجريت فريقين إسباني و  ا 
 المباراة بين الفريقين دون جمهور، إثر احتجاجات مؤيدين للفلسطينيين على تنظيمها في إسبانيا.

هذه األحداث الثالثة ال تقتصر على معاٍن رياضية بحتة، لكن مدلوالتها السياسية غاية في الوضوح، 
ا أنه حين ُتستقبل وفود رياضية إسرائيلية في عواصم عربية، وسط تغطية رسمية، ومراسم من أوله

جهات عليا، فهذا يعني الوقوف ضد المزاج الشعبي داخل تلك الدول، وأنها ال تلقي بااًل لما يبثه 
 نبض الشارع لديها.

عام في الدول األوروبية، ونحن ثاني الدالالت السياسية لهذه الفعاليات الرياضية يتمثل بأن الرأي ال
أمام إسبانيا في هذه الحالة، أجبرها على إجراء تغيير قسري في فعالياتها الرياضية، مع أن مدريد 
تربطها عالقات وثيقة بتل أبيب، لكنها لم تتجاوز جمهورها الرافض لها، وهنا يأتي احترام الرأي 

 العام، وتقدير النبض الشعبي.
ر إلى أن التطبيع العربي اإلسرائيلي، وصوال لما قد يتحول إلى اتفاقات سالم، الداللة الثالثة تشي

سيبقى في اإلطار الرسمي والحكومي، ولن تنجح تلك الحكومات في ترويض شعوبها العربية، أو 
 إجراء غسيل دماغ لها، لتغيير قناعاتها.

وابات الرياضة، ستبقى أمام حالة من أخيرًا.. إن المحاوالت اإلسرائيلية الختراق العواصم العربية من ب
الرفض الشعبي لها، ولو استُقبلت الوفود اإلسرائيلية على السجاد األحمر، وُخصصت فرق أمنية 

 كاملة لحراستها، لكنها )إسرائيل( بنظر العرب، كيان منبوذ، كان وما زال، وسيبقى كذلك!
 11/11/2018، فلسطين أون الين

 
 من "أوسلو"الحصيلة العجفاء لربع قرن  .11

 عبد اإلله بلقزيز
تاريخ قضّية فلسطين منذ نكبتها األولى، قبل قرن )وعد بلفور(، ونكبتها الثانية، قبل سبعين عامًا 
ّدة والِحّدة )وتاريخ بطوالت أشبه ما  )اغتصاب "إسرائيل" لها( تاريُخ مآٍس وِمَحن ال سابق لها في الشِّ

أسوأ تلك التواريخ في تاريخها هو مرحلة الخمسِة وعشرين تكون باألسطورّية في الوقت عينه(. لكّن 
عامًا األخيرة منهت أي الفاصلة بين توقيع "اتفاق أوسلو"، سّيء الذِّكر، ويومنا هذا. واألسوأ فيها ليس 
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يكَمن في أّن شعبها دبَّ إليه التعب وأرهقه االحتالل، وتراجعْت في صفوفه قّوة المواجهة، بل في أّن 
ياسّية بلغت من االنحدار والبؤس درجًة مخيفة، تهّدد بشطب البقّية الباقية من مكتسبات ذلك ُنخَبه الس

 الشعب وثورته الوطنّية السابقة. في هذه السنوات العجاف حصلت أمور كثيرة متعاقبة:
اعترفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ِب"شرعّية" وجود "إسرائيل"، بعد سنوات خمس من  -1

نوفمبر  15لمنظمة قيام دولة فلسطين في اجتماع المجلس الوطنّي الفلسطينّي في الجزائر )إعالن ا
 -ال استراتيجّي فحسب -(ت والحال إّن االعتراف بوجود "إسرائيل" ينطوي على تنازٍل وجوديٍّ 1988

 !ألّن فيه نقضًا كاماًل للحقوق الوطنّية والتاريخّية الثابتة لشعب فلسطين في أرضه ووطنه 
َتلّقى المشروع الوطنّي الفلسطينّي ضربًة في الصميم بالتنازل عن حّده األدنى الوطنّي الجامع  -2

قامة الدولة على المناطق الفلسطينية المحتّلة في  ، تكون القدس عاصمة 1967)االستقالل الوطنّي وا 
قرار الحق في عودة الالجئين إلى ديارهم التي اقُتلعوا منها في حربيْ  (، والقبول 1967و 1948 لها، وا 

بصيغة الحكم الذاتّي االنتقالّي من دون ضمانات مكتوبة، ما خال تلك التي يقّدمها الراعي األمريكّي 
 إلى "إسرائيل"!  -أصالً  -للمفاوضاتت المنحاز 

على مناطق "أوسلو" )المقّسمة بين: "أ"  -بمقتضى "اتفاق أوسلو"  -قامت سلطٌة فلسطينّية ذاتّية  -3
ب" و"ج"(، وُفِرض على هذه أن تخوض مفاوضات الوضع االنتقالّي على نقل السلطة إليها من و"

فئٍة من المناطق إلى أخرى )طبقًا لمزاج المفاوض "اإلسرائيلّي" وتقديراته لمدى التجاوب الفلسطينّي 
ْذ ُسِمح لهذه السلطة بأن تقوم بما كانت تقوم به البلدّيات  من  -"أوسلو" قبل  -مع اإلمالءات(. وا 

ِخْدمات اجتماعّية، وبأن تقيم أجهزة أمنّية محلّية، فقد ُجرِّدت من أّي حقٍّ في السيطرة على "الحدود" 
 )المعابر(، أو في امتالك سيادٍة خارجّية !

ُرِسمت للسلطة حدوُد َواليتها على السّكان ومناطقهم )سّكان الضّفة الغربّية وقطاع غّزة وفلسطينّي  -4
دس من دون أرضهم(. أّما الجسم الفلسطينّي الالجئ خارج وطنه فلم يكن للسلطة تلك والية شرق الق

عليه، وال تملك الحّق في النطق باسمه ومطالبه في أّي مفاوضات مع "إسرائيل". ومعنى ذلك أّن 
 في إخراج أكثر من نصف الشعب الفلسطينّي، مّمن يعيش في -بإقامته السلطة-"اتفاق أوسلو" نجح 

أو في مناطق اللجوء، من أّي تسويٍة سياسّية ممكنة، وَفَرض إعادَة تعريٍف للحّق في  48فلسطين 
 العودة بما هو حّق محصور في مناطق والية السلطة !

انتزعت السلطُة الفلسطينّية، بقّوة األمر الواقع، السلطَة التمثيلّية والديبلوماسّية من منظمة التحرير  -5
اسة السلطة، وزارة الخارجّية( بداًل منها. ومعنى ذلك أّنها بّددت أهّم ورقٍة سياسّية لتحتكرها هي )رئ

 فلسطينّية بيدهات وهي أّن منظمة التحرير ممثِّل شرعّي للشعب الفلسطينّي كلِّه! 
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فرض اتفاق "أوسلو" على السلطة التعاون األمنّي مع أجهزة االحتالل، وقام جهاز "األمن  -6
غّزة والضّفة، وأجهزٌة أمنّية أخرى، بتعّقب خاليا المقاومة وشبكاتها، في أراضي السلطة، الوقائّي" في 

 واعتقال أطرها وتعذيبهم نيابًة عن االحتالل، وامتثااًل إلمالءاته.
بلغت سياساُت قهِر السلطة لشوكة المقاومة ذروتها بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، واتخذت  -7

 سكرة االنتفاضة". عنوانًا لها اسم: رفض "ع
دخلِت المعارضة اإلسالمّية "حماس"، بعد طوِل تمّنع، في جملة العاملين تحت سقف "اتفاق  -8

أوسلو"، من طريق دخولها إلى المؤّسسات التي أنتجها االتفاق )المجلس التشريعّي، الحكومة(. وبذلك 
 ة اتفاق اإلذعان ذاك.فقدِت الساحة الوطنّية الفلسطينّية قّوًة اعتراضّية على مشروعيّ 

بلَ  الصراع ذاك بين القوى الفلسطينّية حّد الصدام العسكرّي والحسِم المسلَّح، من خالل سيطرة  -9
على غّزة األمر الذي تولَّد منه انقساٌم داخليٌّ حاّد: جغرافّي، وبشرّي، وسياسّي،  -بالقّوة -"حماس" 

لطتان وحكومتان متنازعتانت وحدة وطنّية مشروخةت ووطنّي: جغرافّيتان منفصلتان )الضّفة وغّزة(ت س
إجراءات قمعّية متبادلة بين الفريقْين في منطقتْي سيطرتهما. وألّول مّرة في التاريخ الحديث لفلسطين، 
ُينجز الفلسطينّيون في شعبهم ما لم َيْقو االغتصاُب واالحتالل على إنجازه: تقسيم الشعب ومصادمة 

 بعضه ببعض!
ت "إسرائيل"، في حقبة "أوسلو"، بأكثر مما استفادْتُه قبلهات التهويد الشامل للقدست استفاد -10

 مضاعفة االستيطان ثالث مّرات عّما كانُه قْباًلت وأُد الحركة الوطنّية الفلسطينّية وتغيير استراتيجّياتها.
 تلك حصيلٌة ثقيلٌة وُمّرة التفاٍق مازال يوجد، بيننا، من يدافع عنه!

 12/11/2018، الشارقة الخليج،
 

 غزة: الدوالرات مقابل الهدوء .19
 يوسي يهوشع
تروي صورة حقائب الدوالرات التي تدخل إلى قطاع غزة قصة الحل الوحيد الذي يبدو لقطاع غزة: 

 قصة الوضع االقتصادي الصعب مقابل الهدوء.
نسمي هذا خاوة أو جائزة عمليا، تحاول إسرائيل شراء الهدوء باألوراق النقدية الدوالرية. يمكن أن 

لإلرهاب، ولكن كل تسوية توضع على الطاولة بين إسرائيل وحماس تنطوي على هذه الصيغة بهذا 
ذاك. هذه الصورة مؤلمة للكثيرين بالبطن وليس فقط بسبب المال، بل الن حكومة اليمين  أوالشكل 

حيال حماس، ويبدو  أخرىاسة برئاسة بنيامين نتنياهو بالذات كانت تروج على مدى كل السنين لسي
 أنه كان يمكن الوصول إلى ذات النتيجة قبل سبعة أشهر وتوفير ما وقع من تصعيد.
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في الخطوة المتدرجة للتسوية، والتي تتضمن وقف النار وفقط  األولنقل المال القطري هو القسم  إن
 إطارات –لى الجدار ع األحداثالقطاع. يوم الجمعة، سجل انخفاض معين في حجم  إعماربعد ذلك 

مشتعلة اقل وعبوات اقل، ولكن سجل خلل عملياتي في الجبهة الشمالية، مع تسلل الفلسطيني إلى 
 من تحت أنف وسائل الرقابة وقوة المظليين المرابطة هناك. إحراقهادفيئات "نتيف هعسرا" ونجاحه في 

الفاصل حتى قبل ان يجتازه، الرقابة شخصت المشبوه قرب الجدار  أن األولىيتبين من التحقيق 
التشخيص هرعت قوات عسكرية حاصرت المنطقة التي  أعقابالحدث. وفي  أثناءوبقيت تتابعه في 

لوحظ فيها المشبوه، وبالتوازي أطلقت قوات لعزل مجال البلدة عن المجال الذي حاول االختباء فيه. 
ئة التي تقع في اقصى المنطقة وأجرت القوات تمشيطات في المجال واعتقلت المشبوه قرب الدفي

الزراعية، على مسافة نحو كيلومتر عن البلدة. لم يرد الجيش اإلسرائيلي على هذا التسلل في إطار 
 محاوالت الحفاظ على الهدوء.

اإلسرائيلية.  األراضيمتر داخل  700 – 500على مسافة  إاللم يعتقل الفلسطيني الذي اجتاز الجدار 
سيناريو الرعب في قيادة  أمابهة اعتقل فيها المتسللون على الجدار فورا. وذلك بخالف حاالت مشا

المنطقة الجنوبية فهو تسلل مخربين إلى بلدة في غالف غزة، ومن أجل منعه في المستقبل مطلوب 
 تحقيق معمق لهذا الحدث الخطير.

عارض نقل المال دور ليبرمان جفيأوعودة إلى المال القطري. نشر يوم الجمعة، أن وزير الدفاع 
وادعى بانه سيجلب هدوءا على المدى القصير فقط. وذكر وزراء في "الكابنت" بعد ذلك بان ليبرمان 
هو أول من حرك االتصاالت مع القطريين، وال تزال القصة المهمة هنا هي أن رئيس الوزراء يدير 

دفع ليبرمان عدة مرات في  من فوق رأس وزير الدفاع. فقد األركانإلى جانب رئيس  األمنيةالسياسة 
نتنياهو أخذ بموقف الجيش واآلن نرى هذا  أن إالنحو ضربة عسكرية ضد "حماس"،  األخيرالشهر 
 في الخطوة االستراتيجية لتحقيق التسوية، والتي يعارضها وزير الدفاع بشدة. أيضا

ن كمن راهن على عادت تفاهمات "الجرف الصامد" فسيتبين لليبرما إذاإذا نجحت التسوية، وحتى 
 تفجرت التسوية فان هذا سيعيد له كرامته المهنية والسياسية. إذا أمانحو خاطئ. 

 "يديعوت أحرونوت"
 12/11/2018، األيام، رام هللا
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 12/11/2018، الشرق األوسط، لندن


