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 37 :كاريكاتير
*** 

 
روخ: مقتل صا 350إسرائيلية بصاروخ كورنيت وتمطر المستعمرات بنحو  حافلةالمقاومة تستهدف  .1

صابة خمسين آخرين  إسرائيلي وا 
المقاومة بقطاع غزة أطلقت أكثر من ، من غزة، أن 12/11/2018موقع الجزيرة نت، الدوحة، نشر 

ثالثمئة صاروخ على مناطق إسرائيلية، وأصابت خمسين شخصا، في حين أغار االحتالل على 
صابة   تسعة آخرين. سبعين موقعا، متسببا في استشهاد ثالثة فلسطينيين وا 

وأقر الجيش اإلسرائيلي بأن أكثر من ثالثمئة صاروخ وقذيفة أطلقت على مناطق إسرائيلية مساء 
وبحسب الهيئة، أصيب  االثنين، كما أكدت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية إصابة خمسين إسرائيليا.
 ى مدينة عسقالن.ثالثة إسرائيليين بجروح طفيفة ليال، جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة عل

بالمستوطنات القريبة من  -على األقل-وذكرت مصادر إسرائيلية أن قذائف المقاومة أصابت منزلين 
غزة، كما أقر جيش االحتالل بإصابة أحد جنوده في استهداف حافلة بصاروخ موجه ُأطلق من قطاع 

وخ موجه من طراز كورنيت، وذكرت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة أن الحافلة استهدفت بصار  غزة.
صابات. وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها  وأنه أدى إلى سقوط قتلى وا 

 النيران وومضات ضوء تمثل اعتراض منظومة الدفاع اإلسرائيلية )القبة الحديدية( للصواريخ. 
ت، وشملت مناطق بعيدة مثل في األثناء، دّوت صافرات اإلنذار في عشرات البلدات والمستوطنا

 مدينة بئر السبع ومنطقة عين جدي على شاطئ البحر الميت والنقب ومدينتي عسقالن والخليل.
وأصدر الجيش اإلسرائيلي أوامره إلى اإلسرائيليين في كافة المستوطنات والبلدات بالتزام المالجئ 

 والغرف المحصنة.
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فلسطينية توسيع دائرة قصفها لألهداف اإلسرائيلية، وذلك وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ال
ردا على استشهاد سبعة من عناصر المقاومة في قصف إسرائيلي أمس، الذين تم تشييعهم اليوم في 

في المقابل، قال مراسل الجزيرة إن قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا على نقاط رصد للمقاومة  غزة.
صابة تسعة آخرين.الفلسطينية بغزة أسفر عن استشه  اد ثالثة فلسطينيين وا 

وأعلن جيش االحتالل أن طائرات سالح الجو ضربت سبعين هدفا في أنحاء متفرقة بقطاع غزة، كما 
 لّوح بتوسيع نطاق الهجمات خالل الساعات المقبلة.

 تدمير مقر قناة األقصى، غير أن القناة استأنفت بثها بعد انقطاع قصير.بوتسبب القصف الجوي 
ذكرت انه تم منذ  إسرائيليةمصادر ، من غزة، أن 12/11/2018القدس، القدس وقال موقع صحيفة 

صاروخا وقذيفة  350ما مجموعه  تم إطالقالساعة الرابعة والحادية عشرة من مساء يوم االثنين 
ن ، وااإلسرائيليةهاون من قبل فصائل المقاومة خالل موجة التصعيد من قطاع غزة نحو التجمعات 

 عدد من الصواريخ في لحظة واحدة للتغلب على القبة الحديدية. إلطالقفصائل المقاومة تعمد 
صاروخا  20 إلى 10الفصائل الفلسطينية تطلق ما بين  أن إلى أحرنوتصحيفة يديعوت  وأوضحت

"معركة ضخمة بين  أسمتهما  إلىفي كل دفعة من اجل التغلب على القبة الحديدية، مشيرة 
 وصواريخ حماس". اإلسرائيليةالجوية  الدفاعات

فلسطينيين وأصيب  أربعةاستشهد ، من غزة، أنه 13/11/2018القدس العربي، لندن، وجاء في 
، ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على قطاع 30آخرون، فيما ُقتل إسرائيلي، وأصيب  ثمانية
صواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، الثالثاء، أن الو  غزة.

وأشارت هيئة البث  آخرين، جراح أحدهم خطيرة. 29باتجاه جنوبي إسرائيل، قتلت إسرائيليًا وأصابت 
إلى أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة، إثر استهداف حافلة قرب حدود غزة مع إسرائيل، ما 

 .30يرفع حصيلة اإلسرائيليين الجرحى إلى 
 
 يجري اتصاالت إقليمية ودولية مكثفة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عباس .2

، اتصتتتاالت إقليميتتتة االثنتتتين الثالثتتتاء محمتتتود عبتتتاس، ليلتتتة يةفلستتتطينال الستتتلطةأجتتترى رئتتتيس  :الكويتتتت
واستتتنكر  ودوليتتة مكثفتتة وعلتتى المستتتويات كافتتة، لوقتتف العتتدوان اإلستترائيلي المستتتمر علتتى قطتتاع غتتزة.

المجتمتتتع التتتدولي إلتتتى التتتتدخل الفتتتوري والعاجتتتل لوقفتتته وعتتتدم جتتتر  يد اإلستتترائيلي، داعيتتتاً التصتتتع عبتتتاس
 المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم االستقرار.

 12/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قطاع غزة تدين الجريمة البشعة التي ارتكبها االحتالل بحق   الفلسطينية" الخارجية" .3
الجريمة البشعة التي ارتكبهتا االحتتالل اإلسترائيلي  الفلسطينية دانت وزارة الخارجية والمغتربين :هللا رام

وأكتتدت التتوزارة فتتي  جرحتتى. 7شتتهداء، و 6شتترق مدينتتة ختتان يتتونس جنتتوب قطتتاع غتتزة، وأودت بحيتتاة 
 11/11/2018األحتتتتد ، أن متتتتا جتتترى فتتتي القطتتتاع يتتتوم 12/11/2018 بيتتتان، صتتتدر عنهتتتا يتتتوم االثنتتتين

"عتتتتدوان صتتتتري  ومختتتتالف بكافتتتتة المعتتتتايير للقتتتتانون التتتتدولي والقتتتتوانين األختتتترى ذات الصتتتتلة"، مطالبتتتتة 
المجتمتتع التتدولي خاصتتة تلتتك األبتتواق التتتي دأبتتت باستتتمرار علتتى تبريتتر العتتدوان اإلستترائيلي المتواصتتل 
 وجرائمتتته ضتتتد شتتتعبنا فتتتي قطتتتاع غتتتزة، متتتن ختتتالل كيتتتل االتهامتتتات للفلستتتطينيين، بحجتتتة "التتتدفاع عتتتن

 . قطاع غزةأبناء  على وقف انتهاكاتها، وكسر صمتها إزاء جرائمها بحقّ  "إسرائيل" بإلزامالنفس"، 
 12/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المسؤولية الكاملة عن االعتداءات المستمرة على قطاع غزة "إسرائيل"ل عريقات يحم   .4

تنفيذيتتتتة لمنظمتتتتة التحريتتتتر الفلستتتتطينية صتتتتائب عريقتتتتات الحكومتتتتة ل أمتتتتين ستتتتر اللجنتتتتة الحّمتتتت :رام هللا
وأعتتاد عريقتتات، فتتي بيتتان  اإلستترائيلية المستتةولية الكاملتتة عتتن االعتتتداءات المستتتمرة علتتى قطتتاع غتتزة.

، التأكيتتتتد علتتتتى المطالبتتتتة بتتتتتوفير الحمايتتتتة الدوليتتتتة للشتتتتعب 12/11/2018 صتتتتحفي مستتتتاء يتتتتوم االثنتتتتين
 شعبنا. بحقّ  الفلسطيني، لمنع تكرار المجازر

 12/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 عشراوي: التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي .5

استتتتتتهجنت عضتتتتتو اللجنتتتتتة التنفيذيتتتتتة لمنظمتتتتتة التحريتتتتتر الفلستتتتتطينية حنتتتتتان عشتتتتتراوي العتتتتتدوان : رام هللا
نا في قطاع غزة، وقصف عشرات المواقع بما فيها عمارة سكنية وعدة اإلسرائيلي اآلثم على أبناء شعب

 ،ستاعة وجترح العشترات 24قتل متن أشهداء خالل  10منازل ومبنى فضائية األقصى، ما أدى الرتقاء 
 في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واإلنساني وقرارات الشرعية الدولية.

شتتتعبنا،  لحتتترب اإلستتترائيلية والعتتتدوان المتصتتتاعد ضتتتدّ وقالتتتت عشتتتراوي فتتتي تصتتتري  لهتتتا: "إن جتتترائم ا
المنطقة نحو مزيد من العنف  جرّ  إلىبشكل متواصل يهدف  واستهداف قطاع غزة المحاصر عسكرياً 

 وعدم االستقرار".
والتتتتدخل الفتتتوري لوقتتتف  "إستتترائيل"وطالبتتتت المجتمتتتع التتتدولي برفتتتع الحصتتتانة السياستتتية والقانونيتتتة عتتتن 

د، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشتعبنا، ورفتع الحصتار الجتائر عتن القطتاع، عمليات القتل والتصعي
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نهتاءومساءلتها علتى خروقاتهتا  "إسرائيل"واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة  االحتتالل وتمكتين شتعبنا متن  وا 
 تقرير مصيره على أرضه.

 13/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إلذاعة والتلفزيون تدين قصف االحتالل لفضائية األقصى في غزةالهيئة العامة ل .6

دانتتتتت الهيئتتتتة العامتتتتة لزذاعتتتتة والتلفزيتتتتون قصتتتتف قتتتتوات االحتتتتتالل اإلستتتترائيلي لمقتتتتر فضتتتتائية  :رام هللا
، أن هتتتذه 12/11/2018 واعتبتتترت الهيئتتتة، فتتي بيتتتان لهتتتا مستتتاء يتتتوم االثنتتتين األقصتتى فتتتي مدينتتتة غتتتزة.
يدة ما هي إال جزء من سياسة االستهداف اإلسترائيلي المستتمرة بحتق اإلعتالم الجريمة اإلسرائيلية الجد

 الفلسطيني، والتي لم تتوقف ليوم واحد.
 12/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : المجدل دخلت دائرة النار.. وأسدود وبئر السبع الهدف التالييهدد بتوسيع بقعة القصف أبو عبيدة .7

قال أبو عبيدة؛ الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن المجدل المحتلة  :غزة
وأكد أبو عبيدة أن أسدود وبئر السبع هما  دخلت دائرة النار ردًا على قصف المباني المدنية في غزة.

تائب القسام وكان الناطق باسم ك الهدف التالي إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية اآلمنة.
 حمل قيادة العدو مسةولية ما حصل في عسقالن، محذرا من أن القادم أعظم في حال استمر العدوان.

وقصفت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية مدينة عسقالن ومدن "غالف غزة"، بعشرات الصواريخ، 
صابة منازل مباَشرة. صابة آخرين، وا   ما أسفر عن مقتل مستوِطنة وا 

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة وكان قد 
وتوعد أبو عبيدة، في تغريدة له  تشاور جدي لتوسيع دائرة النار، مهددًا أن "عسقالن هي البداية".

ومة إذا مساء يوم االثنين، أن نحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخ المقا
 كان قرار العدو هو التمادي في العدوان.

 13/11/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 : أفشلنا مخططًا صهيونيًا كبيرًا كان يستهدف المقاومة"القسام" .8
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إنها أفشلت مخططًا صهيونيًا 

اق ومباغتة المقاومة وتسجيل إنجاز نوعي، شرقي مدينة خانيونس جنوب كبيرًا استهدف خلط األور 
وأوضحت الكتائب في بيان عسكري، أن العدو اإلسرائيلي خطط وبدأ بتنفيذ عملية من  قطاع غزة.
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العيار الثقيل كانت تهدف إلى توجيه ضربٍة قاسيٍة للمقاومة، إال أنها لقنته درسًا قاسيًا، واستطاعت 
وحملت القسام االحتالل اإلسرائيلي  على الفرار وهو يجر أذيال الخيبة والفشل.دحره وأجبرته 

 المسةولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة وتبعاتها، مةكدة أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا.
وحول تفاصيل العملية ذكرت كتائب القسام أن قوة صهيونية خاصة تسللت مساء أمس األحد في 

ية لمدينة خانيونس، مستخدمًة مركبًة مدنية إال أن قوة أمنية تابعة لكتائب القسام المناطق الشرق
اكتشفتها، وعلى إثر ذلك اندلع اشتباك مسل  أدى إلى استشهاد القائد الميداني القسامي نور الدين 
محمد بركة والمجاهد القسامي محمد ماجد القرا. وأضافت القسام: حاولت المركبة الفرار، وتدخل 
الطيران الصهيوني بأنواعه كافة في محاولة لتشكيل غطاٍء نارٍي للقوة الهاربة، حيث نفذ عشرات 
الغارات، إال أن قواتنا استمرت بمطاردة القوة والتعامل معها حتى السياج الفاصل، وأوقعت في 

صابة آخر من هذه القوة الخ  ائبة.صفوفها خسائر فادحًة؛ حيث اعترف العدو بمقتل ضابٍط كبير وا 
وكشفت القسام عن أن طائرة مروحية عسكرية هبطت قرب السياج، وقامت تحت الغطاء الناري المكثف 

 بانتزاع القوة الهاربة وخسائرها الفادحة، فيما قام مجاهدو القسام باستهداف الطائرة من مسافٍة قريبة.
 12/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
ذا واصل حمدان: المقاومة مستعدة لكل أسامة  .9  العدوان فالمقاومة ستواصل الرد   االحتاللاالحتماالت وا 

أسامة حمدان، النقاب عن أن السلطات المصرية تبذل  ،حماسحركة كشف القيادي في : بيروت
وقال حمدان في حديث مع  جهودا حثيثة لتحقيق التهدئة بين المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي.

يوم أمس من األشقاء في مصر الذين يدركون أن هذه الحماقة ": "هناك جهود حثيثة منذ 21"عربي
اإلسرائيلية تفرض سلوكا فلسطينيا مكافئا، وهذا الجهد مقدر ومشكور، ولكن على اإلسرائيلي أن 

 يدرك أنه ال نحن وال األشقاء في مصر سنسم  له أن يختبئ وراء الجهود المصرية".
لتهدئة، قال حمدان: "حماس كانت معنية بتحقيق هذه وعما إذا كان لدى "حماس" أي قرار بإنهاء ا

التهدئة، من أجل خدمة مصال  الشعب الفلسطيني، والتخفيف عنه، ولذلك ستكون حريصة على 
في التهدئة، لكن بكل تأكيد، حركة حماس ال يمكن أن تقبل أن يستخدم العدو هذه التهدئة  االستمرار

 حال من األحوال".لشن أي عدوان، على الشعب الفلسطيني بأي 
وأكد حمدان أن االحتالل اإلسرائيلي هو من يتحمل المسةولية، وقال: "من الطبيعي جدا أن تتعامل 
المقاومة مع هذا الخرق، وفق المعادلة القائمة، أي أن أي إطالق للنار وأي عدوان ترد عليه المقاومة. 

لموحدة في قطاع غزة". وأكد أن المقاومة ولذلك اليوم كان هناك رد المقاومة بإشراف غرفة المقاومة ا
ذا واصل  مستعدة لكل االحتماالت، وقال: "إذا ارتدع اإلسرائيلي وتراجع فهذا هو المطلوب، وا 
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اإلسرائيلي العدوان فالمقاومة ستواصل الرد. على اإلسرائيلي أن يتحمل عواقب الحماقة التي قام بها". 
 .سيتم التعامل معه بقرار قيادة المقاومة اإلسرائيلية والسلوك وأضاف: "طبيعة الرد تحدده قيادة المقاوم

على صعيد آخر نفى حمدان وجود أي اتصال بين قيادة المقاومة والسلطة، لكنه استغرب تصريحا 
قال بأنه منسوب للقيادي في حركة "فت " حسين الشيخ، اعتبر فيه أن التنسيق األمني من شأنه أن 

 ال حمدان: "هذا التصري  إن ص ، فهو تصري  أخرق".يمنع مثل هذا العدوان، وق
وأضاف: "صمت السلطة بشأن العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة مريب، أي عدوان على 

 شعبنا يجب إدانته، بغض النظر عن أي خالف أو أي إشكال فلسطيني.
 12/11/2018"، 21عربيموقع "

 
 ماهر صالح: غزة لن تقاتل وحدها .10

 حماس بالخارج ماهر صالح أن قطاع غزة ليس وحيدا، وأن غزة لن تقاتل وحدها.أكد رئيس حركة 
وقال صالح: نقف اليوم جميعا فلسطينيين مقاومين بفخر واعتزاز إلى جانب أهلنا في قطاع غزة ضد 
االعتداءات الصهيونية، وفي مواجهة إرهاب االحتالل الذي حاول أمس اختراق جبهتنا وتسجيل 

لكن جهوزية المقاومة وتضحيات المجاهدين أفقدته المبادرة وردته منهزما، في رسالة انتصار ميداني، 
 واضحة أن المقاومة قوية وقادرة على إحباط أي اعتداء.

وأكد جهوزية حركته للدفاع عن األرض واإلنسان، ووحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، 
 ية، ودعما للمقاومة.ووقوف شعبنا صفا واحدا ضد االعتداءات الصهيون

وأدان العدوان اإلسرائيلي على أهلنا وشعبنا، مستنكرًا الجريمة التي ارتكبها االحتالل ضد قناة 
وقال: إننا نضع جميع إمكانات شعبنا  األقصى التي سيبقى صوتها حرا قويا مقاوما، وفق قوله.

سياسية واإلعالمية إلى جانب ومةسساتنا خارج فلسطين في خدمة شعبنا ومقاومتنا، ونضم جهودنا ال
 جهود أهلنا المباركة، فنحن شعب واحد وقضيتنا واحدة ومصيرنا واحد نحو التحرير والعودة.

 12/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ول عن العدوان ولينتظر الرد  ؤ "غرفة المقاومة": االحتالل مس .11
االحتالل يتحمل المسةولية الكاملة عن  أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن: غزة

مواطنين، وما يترتب عليه، مشددة على أن المقاومة قادرٌة  7العدوان الغادر الذي أسفر عن استشهاد 
وأكدت الغرفة المشتركة في بيان  على لجم العدو والحفاظ على أمانة الشهداء والثأر لدمائهم.

 وطعنًة في خاصرة هذا العدو الجبان.صحفي، أن المقاومة تقف من جديٍد حجر عثرٍة 
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أن المقاومة تمكنت بفضل هللا تعالى من إفشال مخطٍط صهيوني خطيٍر  إلىولفتت الغرفة المشتركة 
 وكبيٍر كان يرمي إلى استهداف المقاومة وتوجيه ضربٍة كبيرٍة لها.

ا ملحمًة بطوليًة ليلة وأوضحت أن مقاتلي المقاومة األفذاذ كانوا لهذا العدو الغادر بالمرصاد وسطرو 
وأكدت أن إفشال المقاومة لهذه العملية الجبانة والتصدي البطولي للعدوان هو  أمس شرق خانيونس.

 مةشٌر جديد على أن المقاومة هي محط آمال شعبنا وحامية أرضه واألمينة على قضيته ومستقبله.
 12/11/2018، فلسطين اون الين

 
 ر إرادة شعبنافتح: العدوان اإلسرائيلي لن يكس .12

قالت حركة فت  إن العدوان الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في قطاع غزة جزء من جرائم : غزة
 إسرائيل المستمرة، مةكدة أنه لن يكسر إرادة شعبنا.

وشددت الحركة، في بيان للمتحدث باسمها عاطف أبو سيف، مساء اليوم االثنين، على أن شعبنا 
ادته كل جرائم االحتالل وأسلحته، مشيرة إلى أن "إسرائيل الدولة المارقة األبي أكبر من أن تنال من إر 

الخارجة عن القانون الدولي تواصل مذابحها وعدوانها بحق شعبنا األعزل وسط صمت دولي معيب، 
"أن شعبنا موحد في مواجهة العدوان، وهو في كل  وأضافت ووحده شعبنا قادر على إفشال كل ذلك".

 ه وعلى البقاء، فالجبل الفلسطيني ال ولن تهزه أعتى الرياح".مرة قادر على صد
 12/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لالحتاللاستهداف مقر فضائية األقصى عدوان همجي يعكس العقلية اإلجرامية حماس:  .13

مقر فضائية األقصى  استهداف االحتالل اإلسرائيلي، أن فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس قال
وتدميره بالكامل عدوان همجي سافر، يعكس العقلية اإلجرامية لهذا العدو، واستهداف لكل صوت حر 
رهاب وانتهاكات بحق غزة وأهلها وبحق  يسعى لنقل الحقيقة ويفض  كل ما يرتكبه العدو من جرائم وا 

والصحفية واإلعالمية إدانة هذا  شعبنا الفلسطيني؛ ما يتطلب من جميع الهيئات الدولية والقانونية
 الفعل العدواني الخطير ضد اإلعالم واإلعالميين والعاملين في مجاالت الصحافة واإلعالم.

إن مثل هذه الممارسات لن تثني أصحاب الصوت الحر والضمائر الحية عن مواصلة رسالتهم وأكد 
 ل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.اإلعالمية واإلنسانية المقدسة في فض  وتعرية ممارسات االحتال

 12/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 الفصائل الفلسطينية شمال لبنان: المقاومة جاهزة وعينها ساهرة .14
أكدت قيادة الفصائل الفلسطينية شمال لبنان، أّن خيار المقاومة بكل أشكاله هو الخيار : بيروت

جاء ذلك في بيان للفصائل عقب اجتماع لها  محتل.االستراتيجي الوحيد الستعادة األرض ودحر ال
فشاله ليل أمس في  مع اللجان الشعبية في الشمال إثر االعتداء الصهيوني والتصدي له ببطولة وا 

وزفت الفصائل واللجان الشعبية في الشمال شهداء شعبنا األبرار الذين  خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت: إّن هذه العملية تعد مةشرًا مهمًا على مدى  الل.ارتقوا في قطاع غزة جراء عدوان االحت

وشددت على  جهوزية المقاومة بكل كتائبها في التصدي للمحتل وتقديمهم النفيس الغالي فداًء للوطن.
 أن هذا العدو ال يفهم إال لغة القوة، وال يواجه النار إال النار.

 12/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 تهديد عباس غزة مرفوض ونهجه ال يقود إلى دولة: "الجهاد" .15
رفضت حركة الجهاد اإلسالمي تهديدات رئيس السلطة محمود عباس قطاع  نبيل سنونو: - غزة
أعرب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب عن أسفه إزاء تصريحات عباس، مبينا ، غزة

لة في غزة وال دولة من دون غزة، وأن المقاومة أن الكل الوطني وحركة حماس أكدوا مرارًا أنه ال دو 
، بل تةكد أن فلسطين كلها وطن 1967الفلسطينية ترفض أن تقتصر الدولة على ما يعرف بحدود 
وتساءل حبيب في تصريحات لصحيفة  الفلسطينيين وجزء ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية.

هذه المرحلة الخطيرة التي تتعرض فيها قضيتنا "فلسطين": "ال نعرف من تخدم هذه التصريحات في 
وأضاف حبيب أنه إذا كانت هناك خالفات سياسية  إلى أعتى المةامرات وأقساها على اإلطالق؟".

نما عبر الحوار الوطني الشامل لرسم آفاق  فهي ال تحل بفرض مزيد من العقوبات على غزة وا 
باس ال يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية وأكد حبيب أن نهج ع الحاضر والمستقبل الفلسطيني.

إطالقا، مبينا أن الوطن يرتب ويدار على قاعدة الشراكة وعدم اإلقصاء وبما يخدم مصال  الشعب 
الفلسطيني وأن يأخذ رئيس السلطة بمشورة ورأي الجميع وأال يدير األمور على قاعدة التفرد 

 الدرجة من التراجع.واالستبداد التي أوصلت القضية الوطنية إلى هذه 
 12/11/2018فلسطين أون الين، 

 
 األولى به الحديث عن الوحدة الوطنية"الشعبية" تستنكر تهديدات عباس قطاع غزة:  .16

تهديدات استنكر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر،  نبيل سنونو: - غزة
لى به الحديث عن الوحدة الوطنية وضرورة لم مةكدا أنه كان األو محمود عباس األخيرة لقطاع غزة، 
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وأعرب جابر في حديث مع صحيفة  الشتات الفلسطيني ووحدة األرض والموقف في مواجهة العدوان.
"فلسطين"، عن استيائه من كالم عباس، قائال: "كان األجدر به أن يبحث عن كل مقومات إنجاز 

وذكر جابر أن  هيوني على قضيتنا الوطنية".الوحدة الوطنية ووضع برنامج في مواجهة الهجوم الص
وقال": إنه كان ينتظر موقفا من عباس  محاولة "شيطنة حماس" هي عمل خطأ ويستهدف التضليل.

تجاه االحتالل واالستيطان والحصار، مضيفا أن التلوي  بعصا العقوبات ضد غزة مخالفة صريحة 
غبة الجماهيرية في إنجاز الوحدة على لتطلعات الشعب الفلسطيني وخطأ يرتكبه عباس بحق الر 

 برنامج مناضل مقاوم.
 12/11/2018فلسطين أون الين، 

 
 اللغة التهديدية باتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة" ترفض الديموقراطية" .17

رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو  نبيل سنونو: - غزة
غة التهديدية باتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة، ألن ذلك يعمق االنقسام ظريفة أي شكل من أشكال الل

كالمه  ويضر بالعالقات الداخلية ويغلق أي إمكانية لتهيئة األجواء نحو العودة للمصالحة الفلسطينية.
وأضاف أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": نحن جاء ردًا على تهديدات محمود عباس األخيرة لقطاع غزة. 

مكانات أبناء شعبنا الفلسطيني بقواه ومكوناته كافة، لهذا إذا  أمام تحديات كبرى وبحاجة لكل طاقات وا 
أردنا أن نجمع عوامل القوة الفلسطينية لمواجهة التحديات علينا االبتعاد عن لغة االنفراد والتفرد والتهديد 

ية لغلق الطريق أمام والوعيد، واللجوء إلى حوار وطني شامل لقطع الطريق على كل المحاوالت الرام
 إقامة دولة فلسطينية سواء من )إسرائيل( أو الواليات المتحدة وليس من األطراف الفلسطينية.
 12/11/2018فلسطين أون الين، 

 
 تجويع وقتل غزة بينما يقدس التنسيق األمني ويسعى لحماية االحتالل عباس يصر على": األحرار" .18

ضد غزة استمرارا لتنفيذ محمود عباس األخيرة تهديدات  عدت حركة األحرار نبيل سنونو: - غزة
وقالت "األحرار" في تصري : إن  مشروع فصل الضفة عن غزة إداريا وماليا وتجسيدا لصفقة القرن.

عباس يصر على "تجويع وحرمان وقتل أهل غزة بينما يقدس التنسيق األمني ويسعى لحماية االحتالل 
وأكدت أن  نحدار القيمي والوطني واألخالقي لديه"؛ وفق تعبيرها.األمر الذي يعكس اال ومستوطنيه،

هذه التهديدات لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وأن حراكه سيبقى مستمرا حتى إسقاط 
ودعت إلى اصطفاف وطني  الصفقة "التي ُيمثل رئيس السلطة ُجزءا من أدوات تمريرها"؛ وفق قولها.

 وتغوله" على مقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة.عريض لمواجهة "تفرد عباس 
 12/11/2018فلسطين أون الين، 
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 باريس: كنا على بعد خطوة من حرب على غزة وال يمكن التفاوض مع حماس مننتنياهو  .19
الناصرة: قطع رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو زيارته إلى فرنسا بسبب تطورات العملية 

سرائيلية الفاشلة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، واستشهاد سبعة فلسطينيين ومقتل السرّية اإل
 صابة آخر.ا  ضابط إسرائيلي رفيع و 

ورفض نتنياهو اإلدالء بأّي تصريحات فور وصوله مطار بن غوريون. وقال مساعدوه للصحافيين 
جري مشاورات أمنّية مفتوحة المرافقين في الطائرة إنه "ال حاجة لذلك". وأعلن مكتب نتنياهو أّنه سي

 في مقر وزارة األمن في تل أبيب لمتابعة األوضاع الناشئة عن عملية خان يونس.
وكرر نتنياهو أمس ما قاله في باريس أول من أمس على هامش مشاركته في احتفالية دولية بمناسبة 

متقدمة للغرب بالمعنى  مرور قرن على توقيع اتفاق أنهى الحرب العالمية األولى، إن إسرائيل قاعدة
الروحي والمادي واالستخباراتي، في مواجهة التطرف اإلسالمي في الشرق، مستهجنا "االنتقادات 

 الظالمة الصادرة عن االتحاد األوروبي بحق الديمقراطية الوحيدة" في المنطقة. 
اتب وفي مةتمر صحافي عقده في باريس رد على أسئلة صحافيين إسرائيليين حول إدخال رو 

الموظفين في غزة بدعم من قطر قال نتنياهو إنه يسعى بكل السبل من أجل استعادة الهدوء لسكان 
المستوطنات المحيطة بغزة، الوقت نفسه منع انهيار األوضاع اإلنسانية فيها. وتابع "الهدف العودة 

زة، فكل لما كان قبل مارس/ آذار الماضي وأبذل كل ما بوسعي لتحاشي حرب غير ضرورية مع غ
حرب تةدي الى ضحايا. ال أخاف الحرب بيد أنني راغب بمنعها طالما إنه ال حاجة لها وقد كنا 

جدا من الحرب. الهدف اآلن تهدئة األوضاع والحقا سنرى كيف يمكن إحراز تسوية. وهذا ما  قريبين
نشوب حروب زائدة ينبغي أن يفعله القادة: عليك توفير الطريق لألمن، منع انهيار الوضع اإلنساني و 

 ما زال مبكرا الحكم على ذلك".... فهل سننج ؟
لم يكن حربا زائدة بل عملية نجحت بوقف  2014وقال أيضا إن عدوان "الجرف الصامد" صيف 

خطة لحركة حماس ومنعها من مهاجمة إسرائيل برا بحرا وجوا. واعتقد إلى حد بعيد أن حماس 
يس تغييرا في ميزان الردع بل هو نتيجة تفاعالت متفجرة أخطأت واآلن من يزعزع االستقرار هو ل

 داخلية في غزة وبيدنا منعها".
وفي تبرير لعدم المبادرة لحرب جديدة وفقا لتوجهات وطلبات أوساط إسرائيلية مختلفة، أشار نتنياهو 

ون لألثمان المترتبة على الحرب، فقال إنه يرى الجنود الشباب حينما يودعون عائالتهم ويتوجه
لقواعدهم وقت الحرب وبعضهم ال يعود. وتابع "أرى أيضا ماذا يحدث لهةالء الشباب ولهذه 
العائالت. الثمن باهظ ناهيك عن إمكانية سقوط ضحايا من المدنيين، وكل ذلك ال يمنعني من القيام 
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بعمليات لكن على كل رئيس حكومة أن يرى الصورة التي أشرت لها. إذا تطلب الدفاع عن أمن 
اإلسرائيليين إرسال جنود والمخاطرة بحياتهم فال بد من فعل ذلك، ولكن ينبغي التثبت من وجود 

 طريق أخرى لتحاشي ذلك والحصول على النتيجة ذاتها".
وردا على سةال قال نتنياهو إن إسرائيل لن تتوصل لتسوية سياسية مع حركة حماس، وهذه تسوية 

سرائيل مثلما أنها ال تستطيع توقيع اتفاق مع إيران، طالما غير موجودة ألن الحركة تسعى إلبادة إ
أنها تعلن نيتها تدميرنا ومثلما ال نستطيع توقيع اتفاق مع تنظيم "الدولة" داعش". وقال أيضا إن 
إسرائيل ستستخدم القوة المفرطة إذا اضطرت بعدما كانت على بعد خطوة منها وقد فهمت حماس 

 وتابع "إسرائيل لم تنس األسرى والمحتجزين في غزة". ذلك مما حال دون استخدامها.
 12/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 العملية اإلسرائيلية الفاشلة تطيح الهدوء في غزة .20

أطاحت عملية التسلل الفاشلة التي نفذتها قوات النخبة في الجيش اإلسرائيلي : فتحي صّباح -غزة 
اإلثنين، وأدت الى مقتل ضابط  -زة ليل األحد في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غ

إسرائيلي وسبعة فلسطينيين، بالهدوء والتفاهمات التي عملت مصر على التوصل اليها بين إسرائيل 
 وحركة "حماس"، والذي كان مفترضًا أن تمهد التفاق التهدئة.

راء، على خلفية األموال وجاءت العملية المباغتة في ظل خالفات واتهامات إسرائيلية متبادلة بين وز 
القطرية التي سمحت الحكومة بدخولها الى قطاع غزة عبر معبر "إيرز"، ما اعتبره وزراء ومسةولون 
"تراجعًا لقوة الردع" اإلسرائيلية، و"رضوخًا لحماس". ورأى مراقبون أن العملية جاءت في إطار حّل 

ن كان مثل هذه التناقضات اإلسرائيلية الداخلية من خالل تصعيد استعراض ي محدود ضد قطاع غزة، وا 
وشهد قطاع غزة مساء  العمليات غير مضمون التداعيات، وقد يتدحرج الى عمليات عسكرية أو حرب.

أمس تصعيدًا جديدًا مع إطالق صواريخ من القطاع في اتجاه اسرائيل، ورد الدولة العبرية بغارات على 
ت الدبابات الى محيط قطاع غزة، فيما أفادت أنباء بمقتل مواقع عدة في القطاع. ودفعت إسرائيل بعشرا

صابة آخرين بجروح خطيرة عندما أصاب صارو  "كورنيت" حافلتهم في مستوطنة "كفار عزة"  خجندي وا 
صاروخ مصدرها غزة، تم  200في غالف غزة مساء أمس. وأحصى الجيش اإلسرائيلي إطالق نحو 

 مباشر منازل في عسقالن ونيتيفوت.منها. وأصابت صواريخ في شكل  60اعتراض 
وخّيم التوتر أمس على القطاع، وكذلك القلق من شن إسرائيل حربًا جديدة على القطاع، بعد 
أسبوعين من هدوء مشوب بالحذر تم التوصل اليه عبر الوسيط المصري يتضمن تسهيالت للقطاع. 
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 -لمصرية أجروا أمس وليل األحدوقالت مصادر لت "الحياة" إن مسةولين في االستخبارات العامة ا
 اإلثنين اتصاالت مكثّفة لوقف تدهور األوضاع، ومنع انزالقها الى حرب رابعة.

أشاد قادة إسرائيليون بت"االنتصار" في خان يونس، فيما عقد المجلس وبالرغم من فشل العملية، 
ين لتقويم الوضع على اإلثن -السياسي األمني المصغر في الحكومة جلستْين مساء أمس، وليل األحد

 جبهة قطاع غزة.
رغم ذلك، سعى قادة ومحللون عسكريون وسياسيون إسرائيليون الى التلمي  بأن العملية لم على الو 

تهدف إلى "قتل أو خطف" أي مسةول في "حماس"، في محاولة لنزع أي "ذرائع" من الحركة للرد على 
ي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي، العملية المفضوحة الفاشلة. إال أن المحلل العسكر 

 .ذهب بعيدًا عندما كتب أمس أن العملية اإلسرائيلية استهدفت "قدرات عسكرية نوعية جدًا لحماس"
وأعلن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان: "خالل عملية ميدانية لقوة خاصة تابعة للجيش 

النار، أسفر عن مقتل أحد ضباط الجيش اإلسرائيلي  اإلسرائيلي في قطاع غزة، وقع تبادل إلطالق
صابة آخر بجروح متوسطة".  وا 

وفرض الجيش اإلسرائيلي تعتيمًا إعالميًا على نشر صور أو معلومات عن المقدم القتيل. ودعا 
"التوقف عن االنفالت األمني على مواقع التواصل  إلىالرقيب في الجيش آرييل بن أبراهام 

 ف بمسةولية والتوقف عن نشر المعلومات عن المقدم وصوره".االجتماعي والتصر 
وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية أن "حماس تحتفل بنشر صور المقدم، وهذا دليل الضرر الهائل 
الذي ألحقته بعناصر الوحدة الخاصة في خان يونس". وأشارت إلى أن القتيل "الضابط األعلى رتبة 

. ونشر دروز إسرائيليون على شبكة 2014على القطاع صيف الذي ُيقتل منذ الحرب األخيرة" 
فيسبوك صورة المقدم محمود خير الدين من قرية "حورفيش" الدرزية، نائب قائد وحدة الكوماندوز ال

"سييرت مجاالن". وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي قطع زيارته لفرنسا وعاد ليل 
 رًا بمنع الوزراء والمسةولين من الحديث عن العملية الفاشلة.اإلثنين الى إسرائيل، قرا -األحد

  13/11/2018الحياة، لندن، 
 

 اً جيش االحتالل يتوعد حماس بضربات قوية جد .21
توعد جيش االحتالل، مساء يوم االثنين، بتوجيه ضربات قوية جدا لحركة حماس، ردا على القذائف 

 الصاروخية التي أطلقتها على جنوب إسرائيل.
قذيفة صاروخية، تمكنت منظومة القبة الحديدية المضادة  200ال جيش االحتالل إنه تم إطالق وق

 منها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 60للصواريخ من إسقاط 
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وذكرت الصحيفة أن جيش االحتالل أرسل، مساء اليوم االثنين، المزيد من بطاريات منظومة القبة 
 إلى جنوب البالد، بعد إطالق قذائف صاروخية من قطاع غزة.الحديدية المضادة للصواريخ 

وأضافت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجراح جراء إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على 
 مستوطنة سيدروت.

صابة جندي بجروح ثم عن رصد إطالق قذائف محلية من قطاع غزة  وأعلن الجيش مقتل ضابط وا 
 رى في منطقة مفتوحة.جرى اعتراض بعضها وسقوط األخ

 12/11/2018األيام، رام هللا، 
 

 عن سفك الدم الفلسطيني واإلسرائيلي أحمد الطيبي: نتنياهو هو المسؤول شخصياً  .22
"القدس العربي": حمل أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة بالكنيست 

ياهو، المسةولية عن سفك الدم الفلسطيني اإلسرائيلي، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن
وقال الطيبي، في بيان، إن "على الشارع اإلسرائيلي أن يدرك أن المسةول عن سفك  واإلسرائيلي معا.

ودعا إلى وقف القصف اإلسرائيلي على قطاع  الدم الفلسطيني واإلسرائيلي معا هو نتنياهو شخصيا".
 غزة بشكل فوري ورفع الحصار عنه.

 12/11/2018لعربي، لندن، القدس ا

 

 : رد  حماس على العملية األمنية في خان يونس "كان مدروساً"القناة العاشرة .23
ذكر معلق الشةون العربية في القناة العاشرة، تسفي يحزكلي، أنه "على طريقة حزب هللا صوَّرت 

الخسائر  حركة حماس إصابة الحافلة بصاروخ خارق للدروع، وفقط بأعجوبة كان هذا العدد من
البشرية". وأضاف يحزكلي أن "حركة حماس تذّكر بأداء حزب هللا في جنوب لبنان، سواء من حيث 
إطالق الصواريخ المضادة للدروع، أو من حيث التصوير". وأضاف المعلق العسكري في القناة 

ائيل غير نفسها، ألون بن ديفيد، أّن رد المقاومة "كان مدروسًا"، وأن حركة حماس "تقّدر أن إسر 
معنية بحرب واسعة، وأعتقد أن تقديرها دقيق جدًا". وأقّر معلق الشةون العربية في القناة الثانية 

 عشرة، إيهود يعري، بأن "إسرائيل ال تردع حماس، بل حماس هي التي تردع إسرائيل".

  13/11/2018االخبار، بيروت، 

 

 اً وسياسي تحليالت: عملية إسرائيلية معقدة عسكرياً  .24
رض إسرائيل تعتيما واسعا على العملية الفاشلة التي حاولت قواتها تنفيذها مساء أمس، األحد، في تف

منطقة خانيونس في قطاع غزة. والمعلومات المتوفرة حتى اآلن هي أن قوة خاصة في الجيش 
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ن اإلسرائيلي تسللت إلى عمق ثالثة كيلومترات في القطاع، مستخدمة سيارة مدنية، وأن مقاتلين م
كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اكتشفوا هذه العملية السرية، وحدث اشتباك بمشاركة 
الطيران الحربي اإلسرائيلي، ما أدى إلى سقوط شهداء فلسطينيين ومقتل قائد الوحدة اإلسرائيلية، وهو 

شارة إليه بحرف "م" ضابط برتبة مقدم، تمنع الرقابة العسكرية نشر أية تفاصيل حول هويته، سوى اإل
 عاما. 41وُعمره 

ونفى الجيش اإلسرائيلي أن هدف هذه العملية العسكرية هو اغتيال أو أسر قائد عسكري في 
المقاومة، لكنه يرفض الكشف عن طبيعة هذه العملية العسكرية السرية وهدفها. في المقابل، تحدثت 

ضباط كبار سابقون في الجيش اإلسرائيلي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن أهمية العملية، وحاول 
 التحدث حول العملية لكن من دون خرق أمر الحظر الذي أصدرته الرقابة.

وتولي إسرائيل أهمية كبيرة لهذا النوع من العمليات العسكرية السرية. وقال رئيس الحكومة 
، مقاتل "م"وط المقدم اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، االثنين، إنه "أطأطئ رأسي بسق

ممجد سقط الليلة في عملية للجيش اإلسرائيل في قطاع غزة. سيأتي اليوم وُتروى بطولته بكاملها. 
ومواطنو إسرائيل مدينون له دينا عظيما. وقد عملت قواتنا الليلة ببطولة وشجاعة. وأنا أقدم تحية 

 ورفاقه في السالح". "م"عسكرية للمقدم 
الجيش اإلسرائيلي، العميد رونين منّليس، لموقع "يديعوت أحرونوت" االلكتروني، وقال المتحدث باسم 

إن "أية عملية عسكرية كهذه يوضع لها خططا مفصلة جدا: مصادقات واسعة على خطط، استعراضها 
أمام القيادة السياسية والعسكرية وتقودها قيادة رفيعة جدا. وفي هذه الحالة، فإن رئيس أركان الجيش 

العملية العسكرية بشكل مباشر سوية مع قائد شعبة االستخبارات العسكرية وضباط كبار آخرين.  يقود
 وفي معظم األحيان تنتهي عمليات كهذه في الصباح ويستمر مواطنو إسرائيل بنومهم".

وادعى بيان للجيش اإلسرائيلي حول العملية، أن "ما جرى كشفه الليلة هو جزء صغير جدا من 
ة هدفها ترسيخ تفوق إسرائيل. ولم يكن هدف العملية تصفية أو اختطاف... وعمليات أنشطة عسكري

من هذا النوع ُتدرس بعمق وتبقى غالبا تحت الرادار )أي سرية(. واستعدينا منذ فترة طويلة لهذه 
العملية أيضا". ويبدو أن هدف بيان الجيش اإلسرائيلي هو القول لمصر، الوسيطة في مفاوضات 

نما "تدافع عن نفسها". لكن هذه العملية كشفت وجهود ال تهدئة، إن إسرائيل ال تخرق هذه الجهود وا 
 عدوانية إسرائيل المتواصلة.

 

 عملية عسكرية خطيرة
، رون بن يشاي، إلى أن عملية اإللكترونيأشار المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" 
على حياة الجنود المشاركين فيها، أو أسرهم،  عسكرية كالتي ُنفذت مساء أمس، تنطوي على خطورة

إلى جانب أنها يمكن أن تةدي إلى تصعيد كبير. "لذلك، عملية كهذه ليست أمرا مألوفا في السنوات 
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األخيرة. وتُنفذ فقط في ظروف خاصة، عندما ال تتوفر وسائل استخبارية أو عمالنية، أو حيلة 
ينا في الميدان، من أجل تحقيق النتيجة المرجوة للجيش عسكرية، أو طريقة عمل من دون تواجد مقاتل

 اإلسرائيلي أو للشاباك".
وأضاف بن يشاي أنه "غالبا يجري الحديث عن عملية تستوجب تشخيصا عن قرب وبشكل مةكد 
للهدف االستخباراتي أو الغاية المستهدفة، أو تحقيقا جذريا من خالل اتصال مباشر مع هدف عملية 

االستخبارية". وأضاف أن "عملية كهذه تُنفذ أحيانا نتيجة لمعلومات استخبارية نوعية جمع المعلومات 
ونشوء فرصة ال تتكرر من أجل اغتيال قائد مخربين أو مركز معلومات إرهابي أو تشويش كنز قتالي 

 نوعي أو من أجل الحصول على ورقة مساومة. لكن يبدو أنه ليس هذا المقصود في هذه العملية".
انبه، استغرب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، توقيت هذه العملية من ج

العسكرية في عمق القطاع، كونها جاءت في وقت تُبذل فيه جهود من أجل التهدئة، وفيما نتنياهو 
 يشارك في مةتمر سياسي هام في فرنسا.

لية العسكرية، فإن الفصائل وفي الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل تعتيما على طبيعة هذه العم
الفلسطينية اتهمت إسرائيل بأن العملية العسكرية سعت إلى اغتيال القائد في كتائب القسام، نور 
بركة، الذي استشهد فعال خالل االشتباك. لكن الجيش اإلسرائيلي أرسل، الليلة الماضي، القائد 

يتحدث إلى قنوات التلفزيون واإلذاعات السابق للجبهة الجنوبية، اللواء في االحتياط طال روسو، ل
نما هو ُقتل خالل االشتباك، وأن "هذه  اإلسرائيلية، حيث نفى أن يكون هدف العملية اغتيال بركة، وا 

 عملية ُكشفت على ما يبدو. ليست محاولة اغتيال. فلدينا طرقا أخرى لالغتيال".
 

 ما هو هدف العملية؟
ادق القيادة السياسية اإلسرائيلية، في الظروف الحالية، اعتبر هرئيل أنه "يصعب التصديق أن تص

على عملية اغتيال ناشط بمستوى متوسط، فيما ليس واضحا ما هو المكسب من ذلك. ونتنياهو 
غارق جدا في جهود التسوية مع حماس وهو لن يسم  بخطوة كهذه"، علما أن وسائل اإلعالم 

أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، اإلسرائيلية أكدت أن نتنياهو، ووزير األمن، 
 صادقوا على تنفيذ هذه العملية.

وأضاف هرئيل أن تفسير روسو يبدو مقنعا، بأنه من الجائز أن هذه كانت عملية جمع معلومات 
استخبارية، تتعلق ببنية تحتية عسكرية لحماس، مثل تطوير سالح معين، وربما تتعلق بوجود 

 بطة "بقضية حارقة" أخرى بالنسبة إلسرائيل في غزة، مثل قضية األسرى والمفقودين.معلومات مرت
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ورأى هرئيل أن هذه العملية العسكرية الفاشلة ستغيم على الجهود المصرية لتحقيق وقف إطالق نار 
ئيل لفترة طويلة. لكنه توقع أن "هذه العملية لن تُنهي بالضرورة االتصاالت حول التهدئة. وتوجد إلسرا

وحماس مصلحة في استئناف التهدئة، بحيث أنه على الرغم من الحادثة غير المألوفة والخطيرة، ال يزال 
لى عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في القطاع".  يبدو أن أحداث الليلة الماضية ال تقود إلى تصعيد وا 

 12/11/2018، 48عرب 

 

 من "صفقة القرن" صحيفة إسرائيلية: األمريكيون يخشون تهرب نتنياهو .25
تل أبيب: في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبني استراتيجيته على 
الرفض الفلسطيني للتعاطي مع "صفقة القرن"، كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس االثنين، أن 

. فالفلسطينيون يقولون موقفهم األمريكيين باتوا يشعرون بأن الحلفاء اإلسرائيليين سيشكلون عقبة أكبر
بصراحة تصل إلى درجة الفظاظة، بينما يتهرب اإلسرائيليون منها بنعومة. ونتنياهو يخطط ألن يعلن 

 تبكير موعد االنتخابات العامة، حتى ال يضطر إلى التعامل هو اآلخر مع هذه الصفقة.
نجليزية، في عددها الصادر، أمس وقد ذكرت صحيفة "جروزالم بوست" اإلسرائيلية الصادرة باللغة اإل

االثنين، أن اإلدارة األمريكية ترج  أن يةدي اإلعالن عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، إلى تأجيل 
اإلعالن عن "صفقة القرن"، بحيث "ال تعود هناك ضرورة لزعالن عن خطة سالم، من دون وجود 

تدرك أن استطالعات الرأي اإلسرائيلية  حكومة في إسرائيل لتتبناها". وقالت الصحيفة إن واشنطن
تشير إلى أن االحتمال األكبر هو أن يفوز نتنياهو في هذه االنتخابات، ولكنه لكي يحقق هذا الفوز 
سيكون عليه تكرار تجربته في االنعطاف إلى الخطاب اليميني المتطرف، كما فعل خالل حملته 

ه عن تأييد قيام دولة فلسطينية، وقال إن دولة كهذه ، ففي حينه أعلن تراجع2015االنتخابية في العام 
 لن تقوم أبدا خالل حكمه.

وأوضحت "جروزالم بوست"، أنه في حال تم اإلعالن عن "صفقة القرن" خالل االنتخابات 
ن نصت على إعالن قيام دولة فلسطينية، فإن رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي  اإلسرائيلية، وا 

هاجمة نتنياهو، الذي سيكون حينها، يصارع أمرين: فمن جهة، من المتوقع أن بينيت، سيستغلها لم
يتبنى الخطة التي بلورتها اإلدارة األمريكية، التي طالما قال عنها إنها األكثر تأييدا إلسرائيل على 
اإلطالق. وفي المقابل، إن تبناها، فإنه يعطي "ذخيرة حية" لخصومه السياسيين من اليمين. ولكن 

ياهو يدرك أيضا أنه في حال نأى بنفسه عن الخطة األمريكية، فإنه سيتسبب في شرخ عميق جدا نتن
مب، وهي العالقة التي عمل نتنياهو مطوال على توطيدها افي عالقته مع الرئيس األمريكي، دونالد تر 

 مب للبيت األبيض قبل عامين، وبلغت حدا غير مسبوق في العالقات بين البلدين.امنذ وصول تر 
  13/11/2018الشرق األوسط، لندن،  
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 بغارات إسرائيلية على قطاع غزة استشهاد أربعة مواطنين .26
 آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. 9مواطنين وأصيب  4استشهد : غزة

عاما( استشهد فجر اليوم متأثرا بجراحه  22العال ) عليّ  إيادة، إن المواطن موسى وقالت وزارة الصح
عاما( وأصيب  23التي أصيب بها أمس شرق رف ، فيما استشهد الشاب حمد محمد موسى النحال )

 آخر بجروح مختلفة جراء استهداف قوات االحتالل لمجموعة من المواطنين شرق المحافظة.
شهاد مواطنين جراء استهداف االحتالل لمجموعة مواطنين شمال القطاع وهما: وأفادت الوزارة باست

 عامًا(. 22عامًا(، والشهيد محمد زهدي حسن عودة ) 27محمد زكريا إسماعيل التتري )
 13/11/2018-12، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل اإلسرائيلي يدمر مبنى فضائية األقصى بغزة .27

األقصى التابعة لحركة حماس بعد نحو ساعة من توقفه، جراء قصف طائرات عاد بث فضائية 
االحتالل اإلسرائيلي مقرها في مدينة غزة. وقصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية المقر بنحو عشرة 

الذي يقع وسط حي مكتظ –صواريخ؛ مما أدى إلى تدميره بالكامل. وتعرض مقر الفضائية 
امل؛ مما أّدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة به، والتي جرى للتدمير بشكل ك -بالسكان

 إخالةها من األطفال والنساء قبل لحظات قليلة من تدمير الفضائية. 
وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن سحابة كبيرة من الدخان انتشرت في محيط المبنى 

ووفقا للمراسل، فإن الطواقم  الحتالل على جولتين.المكون من عدة طوابق، الذي قصفته طائرات ا
وأكد الدحدوح  الصحفية أخلت مبنى الفضائية قبل دقائق من قصفه، بعد أن تلقت اتصاال تحذيريا.

أن إسرائيل تريد من خطوة قصف القناة معاقبة حركة حماس في المقام األول، وكذلك إيصال رسالة 
ذهب بعيدا في هذه الموجة من التصعيد إذا لم يتوقف إطالق مفادها أن الحكومة اإلسرائيلية سوف ت

 الصواريخ من غزة، لكنه توقع أن ترد الفصائل الفلسطينية بقوة على قصف القناة.
 وسبق أن دمرت الطائرات اإلسرائيلية مقر القناة الفلسطينية عدة مرات، لكن القناة تعيد بناء مقرها في كل مرة.

الصحفيين الفلسطينيين قصف الجيش اإلسرائيلي لفضائية األقصى وتدمير وعلى الفور، أدانت نقابة 
 مقرها، واعتبرت ما جرى جريمة حرب جديدة بحق اإلعالم والشعب الفلسطيني.

 9/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ون األقصىقتحممستوطنون يو  اعتقاالت في الضفة وعربدة في نابلس .28
مواطنين من محافظات الّضفة الغربية، فجر أمس  8رائيلي" اعتقلت قوات االحتالل "اإلس: وكاالت

االثنين. وبين نادي األسير الفلسطيني أن االحتالل اعتقل طفلين من محافظة بيت لحم، وهما: يزن 
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عامًا(، فيما اعتقل أربعة مواطنين من بلدتي  14عامًا(، ومفيد محمد طقاطقة ) 15محمود طقاطقة )
 ، كما اعتقل اثنان من رام هللا.قطنة وبّدو شمال غرب القدس

وهدمت جرافات االحتالل، غرفة تستخدم ألغراض زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس. وقال غسان 
دغلس مسةول ملف االستيطان في شمال الضفة، إن قوات االحتالل اقتحمت البلدة فجرا، وهدمت غرفة 

 حسين حسن، بحجة البناء دون ترخيص.ومطبخا وحماما، المقامة في أرض تعود للمواطن موسى احمد 
 واعتدت قوات االحتالل على األسير المحرر محمود طه من مخيم شعفاط بمدينة القدس.

واستدعت مخابرات االحتالل األسير المحرر محمود طه للحضور إلى مركز شرطة "المسكوبية" 
 رب المبرح دون سبب.بالمدينة الغربية، وفور وصوله المركز تم احتجازه واالعتداء عليه بالض

ومن جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل قرية العيسوية بمدينة القدس، وشرعت بتفتيش مركبات 
 وتفتيش شبان، كما اعتقلت الشاب محمد إبراهيم درويش بعد اقتحام وتفتيش منزله في القرية.

االحتالل، حيث  وفي المسجد األقصى، جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد بحراسة شرطة وقوات
 مستوطنا. 33اقتحمه اليوم 

 13/11/2018، الخليج، الشارقة
 

 لـ"الضمان االجتماعي" رام هللا: مظاهرة قبالة مجلس الوزراء رفضاً  .29
شاركت جماهير غفيرة بعد ظهر يوم اإلثنين، في االعتصام الذي نظم قبالة مقر مجلس الوزراء 

 رفضا لقانون الضمان االجتماعي بصيغته الحالية.بمدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة، 
ورغم تدخل األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية واإلجراءات المشددة التي تم فرضتها، بيد أن 

 آالف من العمال والعامالت من مختلف القطاعات وصلوا وشاركوا في المظاهرة.
واستنفرت قواتها في محيط مقر رئاسة وطوقت األجهزة األمنية التابعة للسلطة منطقة المظاهرة 

 الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية، كما أغلقت الطرق المةدية للمقر بالحواجز الحديدية.
وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات منددة بقانون الضمان االجتماعي، ووجهوا انتقادات شديدة 

ضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية اللهجة إلى رئيس مجلس مةسسة الضمان، مةكدين على رف
 مطالبين بإجراء تعديالت جوهرية.

 12/11/2018، 48عرب 

 
 بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في غزة "إسرائيل"مصر تبلغ  .30

بضرورة وقف "عملياتها التصعيدية" في قطاع غزة،  "إسرائيل"القاهرة: أبلغت مصر، مساء اإلثنين، 
أخبار اليوم"، المملوكتان للدولة، عن مصدر "ا "األهرام"، وونقلت صحيفت بحسب مصدر مصري.
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سيادي مصري رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن "مصر أبلغت السلطات اإلسرائيلية بضرورة وقف 
 عملياتها التصعيدية في القطاع وااللتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خالل الفترة الماضية".

"هناك اتصاالت تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع لاللتزام بضبط وأكد المصدر، أيضًا أن 
النفس وعدم االنزالق إلى الصراع المسل  والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على 

ووفق المصدر، "تتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية األوضاع في  التهدئة بين كافة األطراف".
 عن كثب".قطاع غزه 

كما نقلت الصحيفتان عن مصادر مصرية مطلعة، لم تسمها، قولها، إن "األجهزة المعنية في مصر 
قامت بتكثيف اتصاالتها مع الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في 

 القصف المدفعي للقطاع".قطاع غزة، السيما في ضوء قيام الجيش اإلسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية و 
 13/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 األردن يدعو إلى تحرك فوري لوقف العدوان على قطاع غزة .31

دعت وزير الدولة لشةون اإلعالم، الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية جمانة غنيمات، : عمان
ية األبرياء في قطاع غزة، مةكدة وحما اإلسرائيليمساء اليوم االثنين، إلى تحرك فوري لوقف العدوان 

 خطورة التصعيد في القطاع.
ودانت غنيمات، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، العدوان على القطاع الذي أدى إلى سقوط عدد من 

وأكدت أهمية وقف  الضحايا، مشددة على أن التصعيد لن يةدي إال إلى المزيد من التوتر والصراع.
 خطوات عملية فورية إلنهاء معاناة القطاع اإلنسانية.العدوان وضبط النفس، واتخاذ 

 12/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لبنان يدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة .32
ودعت الوزارة،  دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.: بيروت

مساء اليوم االثنين، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الغارات اإلسرائيلية والقصف في بيان لها 
وقدمت الخارجية اللبنانية التعازي ألهالي الشهداء الذين ارتقوا  الوحشي لألحياء السكنية في القطاع.

 نتيجة هذا العدوان.
 12/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ماكرون ينقل تهديدات إسرائيلية إلى لبنانموفد  .33
علمت "األخبار" من مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أن الموفد الرئاسي الفرنسي، أوريليان لو 

الماضي قادمًا من تل أبيب، حمل ما وصفه بت"رسائل إسرائيلية،  األسبوعشوفالييه، الذي زار بيروت 
المصدر إن المسةول الفرنسي نقل قلق إسرائيل الكبير من تحمل طابعًا تهديديًا أو تهويليًا". وقال 

ن تل أبيب تنوي مواجهة هذه  إلىالصاروخية  األسلحةاستمرار عمليات نقل  لبنان عبر سوريا، وا 
العملية بالضرب المباشر. لكن الجديد، بحسب المسةول الفرنسي، أن إسرائيل ترى أن على لبنان 

لكها حزب هللا في لبنان وتحوي على نظام توجيه دقيق مع والعالم التحرك لمصادرة صواريخ يم
رةوس تفجيرية كبيرة الحجم، فضاًل عن منع إقامة منشآت لتصنيع الصواريخ أو تحويل الصواريخ 
غير الدقيقة إلى دقيقة. وقال الدبلوماسي الفرنسي إن إسرائيل لديها معلومات عن أماكن وجود هذه 

 عن مواقع قرب مطار بيروت الدولي.الصواريخ، ومن بينها ما نشرته 
 12/11/2018، ، بيروتاألخبار

 
 "إسرائيل"إطالق حملة إلكترونية عالمية رفضًا للتطبيع مع بيروت:  .34

أطلقت هيئة نصرة األقصى في لبنان والمركز الفلسطيني لمقاومة  جمال غيث: - غزة، بيروت
ع كيان االحتالل اإلسرائيلي، مع تهافت التطبيع أمس، حملة إعالمية إلكترونية لمناهضة التطبيع م

 أنظمة عربية على التقارب منه واستقبال شخصيات من قادته.
وتحمل الحملة عنوان "التطبيع جريمة"، وتأتي وفقًا لمنسقها وسام حجار، ردًا على زيارات وفود 

 ب(.إسرائيلية لدول خليجية وا عالن أنظمة عربية استعدادها لتطبيع العالقات مع )تل أبي
وقال حجار لصحيفة "فلسطين": إن الهدف من الحملة إظهار المخاطر السياسية واالقتصادية 
والثقافية للتطبيع، وتعبئة الشعوب العربية للضغط على الحكام لتعديل سلوكهم فيما يخص التطبيع، 

لفلسطينيين وأضاف: "إن الحملة تأتي للتأكيد أن ا ورفع معنويات األمة وتبيان قدرتها على مقاومته.
سالمية برفضها التطبيع"، عادًا التطبيع ال يقل  ليسوا وحدهم في المقاومة، بل تسندهم أمة عربية وا 

وأكد أن محاولة شرعنة وجود كيان  خطرًا عن أي اتفاقات سياسية وقعت مع كيان االحتالل.
ياق شطب حقوق االحتالل اإلسرائيلي يتناقض مع تاريخ المنطقة العربية وثقافتها، ويأتي في س

وأشار إلى تجاوب ومشاركة نشطاء من دول عربية وعالمية مع الحملة  الشعب الفلسطيني.
اإللكترونية كالبحرين، والكويت، المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، واألردن، إلى جانب البرازيل، 

 وأمريكا، وبعض الدول األوروبية.
 12/1/2018، فلسطين أون الين



 
 

 
 

 

 24 ص             4787 العدد:             11/13/2018الثالثاء  التاريخ:  

                                    

 

 تلقي حبل نجاة لقتلة خاشقجي "إسرائيل"واشنطن بوست:  .35
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل وليس سواها هي التي تلقي بحبل النجاة لولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في وقت يسعى فيه لزفالت من عواقب جريمة اغتيال الصحفي جمال 

أنه ما من أحد كان   -هاأحد كبار محرري–وذكرت الصحيفة في مقال لجاكسون ديهل  خاشقجي.
يظن أن إسرائيل ستقف إلى جانب ولي العهد السعودي، الذي يصفه الكاتب بأنه أحدث نسخة 
)للرئيس العراقي السابق( صدام حسين، وأنه رجل "باطش" ترفض حتى شركات الضغط )اللوبيات( 

 في واشنطن قبول أمواله.
م الصمت طوال شهر كامل بعد اختفاء خاشقجي ونوه المقال إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ظلت تلتز 

في سفارة بالده في إسطنبول بتركيا. ورغم أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أقر بعد ذلك بأن ما 
حدث في القنصلية السعودية عمل "شنيع"، فإنه قال إن "من المهم للغاية الستقرار العالم... أن تبقى 

 السعودية مستقرة".
رائيل لدى واشنطن رون ديرمر تصري  نتنياهو قائال إنه قصد بذلك أن على وقد فسر سفير إس

 الواليات المتحدة "أال تستبدل صالحا بطال "، في إشارة إلى األمير محمد بن سلمان.
وتساءلت الصحيفة ما الدافع وراء إلقاء حبل نجاة لقاتل؟ وتجيب هي نفسها بأن أزمة خاشقجي 

للمنطقة ُبنيت بعناية حول ولي العهد السعودي والرئيس  استراتيجيةض بالنسبة لنتنياهو تهدد بتقوي
 األمريكي دونالد ترامب.
تتمحور في تشكيل تحالف بحكم الواقع يضم إسرائيل "والجيل  االستراتيجيةوالفكرة من وراء هذه 

 تدعمه. الجديد من الطغاة السنة في الشرق األوسط" لمواجهة إيران وتسخير الواليات المتحدة كقوة
وكفائدة جانبية فإن محمد بن سلمان سيةيد خطة ترامب لسالم الشرق األوسط التي لم ُيكشف عنها 

 النقاب بعد، لكنها تهدف إلى إرغام الفلسطينيين على الرضوخ لشروط إسرائيل.
ية ومضى الكاتب إلى القول إن إسرائيل لها تاريخ طويل في تعهد "الطغاة األشرار" واإلدارات األمريك

بالرعاية. بيد أن مشكلة نتنياهو تكمن في أن الرهان بكل ثقله على محمد بن سلمان وترامب يحمل 
 في طياته مخاطرة كبيرة مع طرفين فاعلين لكنهما غير متزنين.

فإنه  -وهو ما يرجحه جاكسون ديهل في مقاله–وفي حال نجا محمد بن سلمان من جريمة خاشقجي 
 يقوى على إقناع الفلسطينيين بخطة ترامب للسالم". سيصب  "ضعيفا ومتحفظا، ولن

 12/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 الخارجية اإليرانية تندد بجرائم االحتالل في غزة .36
بهرام قاسمي بجرائم االحتالل اإلسرائيلي في غزة واغتياله أحد  اإليرانيةندد المتحدث باسم الخارجية : غزة

لمقاومين الفلسطينيين، واصفا االحتالل أنه "تجسيد إلرهاب الدولة الحقيقي قادة المقاومة وعددًا آخر من ا
وأضاف قاسمي أن ما يحدث هو "استمرار لمسلسل االغتياالت والجرائم واعتداءات الكيان  في المنطقة".

وطالب المتحدث باسم  الصهيوني، وبتشجيع من اإلدارة األمريكية وصمت وموافقة بعض دول المنطقة".
 بتدخل سريع للمجتمع الدولي لوقف آلة الحرب واالغتيال اإلسرائيلية. اإليرانيةجية الخار 

 12/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هفي تونس يرد على الحملة ضد   واسعاً  وزير يهودي أثار تعيينه جدالً  .37
وهو مرشد سياحي  : دافع وزير السياحة المقترح للحكومة التونسية المقبلة رينيه الطرابلسي،(أ ف ب)

 يهودي، عن نفسه بعد تعّرضه النتقادات عدة وقيام دعوات للتظاهر ضد "تطبيع العالقات مع إسرائيل".
 وُنّظمت تظاهرة صغيرة، األحد، ضد تعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة.

مقر واإلثنين، لبى عدد من المتظاهرين دعوة منظمة تونسية تصف نفسها بالشيوعية للتظاهر أمام 
البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة عامة مخصصة لمناقشة التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء 

 نوفمبر/ تشرين الثاني. 5يوسف الشاهد في 
وخالل الجلسة العامة اّتهم عدد من النواب وخصوصا من اليسار رئيس الحكومة بت"تطبيع العالقات 

 وزيرا.مع إسرائيل" عبر تسميته الطرابلسي 
ورينيه الطرابلسي هو ثالث يهودي يتولى منصبا وزاريا في تونس بعد مرور أكثر من نصف قرن 

حين كان هناك نحو مئة ألف مواطن  1956وأندريه باروخ في  1955على توزير ألبير بسيس عام 
 فقط حاليا. 1500يهودي في تونس، مقابل 

نية التونسية "بزنس نيوز" يةكد فيه "ال أريد أن تكون وكتب الطرابلسي مقاال على موقع الصحيفة اإللكترو 
وفي مقاله يشير الطرابلسي إلى  يهوديتي سببا للرفض، كما ال أريد أن تكون سببا لدعم فولكلوري".

 الفرنسية".-وحول عدم نيلي شهادات أكاديمية" وحول أصوله "التونسية… "اتهامات مبنّية على يهوديتي
ت بأنه يحمل الجنسية اإلسرائيلية وبأنه حضر، نهاية األسبوع، افتتاح وطاولت الطرابلسي اتهاما

ليكرا" في تونس األمر الذي أثار جدال  –مكتب "الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية 
 ونفاه الطرابلسي بنشره بطاقة سفر تحمل اسمه تظهر أنه لم يكن في تونس يوم االفتتاح.
 12/11/2018، القدس العربي، لندن
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 طالب بضبط النفسي مالدينوف... و يحذر من اندالع حرب جديدة في غزة غوتيريش .38
األناضول: أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غتوتيريش عتن أملته فتي انتهتاء وكالة  –باريس 

إلثنتين، وقتال غتوتيريش، ا حرب قتد تتحتول إلتى مأستاة كبيترة. اندالعمن  التوتر في قطاع غزة، محذراً 
" الفرنسية بالعاصمة باريس، إن "المستتجدات فتي قطتاع غتزة مقلقتة للغايتة، ومأستاة ال 24لقناة "فرانس 

ال فإن حرباً  جديدة ستندلع في غتزة وستنواجه مأستاة  يمكن وصفها". وأضاف "آمل أن ينتهي التوتر، وا 
 كبيرة، وال بد من منع وقوع هذا".

لستتالم بالشتترق األوستتط، نيكتتوالي مالدينتتوف، إنتته يعمتتل علتتى متتن جهتتته، قتتال مبعتتوث األمتتم المتحتتدة ل
وشتدد مالدينتوف علتى ضترورة أن تتوقتف الصتواريخ وأن  ضمان أن "تتراجتع غتزة عتن حافتة الهاويتة".

 يظهر الجميع ضبط النفس.
  12/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 غزة قطاعفي دفاعها عن نفسها ضد  هجمات  "إسرائيل"نقف مع  :غرينبالت .39

قتتتال و أعلنتتتت واشتتتنطن دعمهتتتا للهجمتتتة العستتتكرية اإلستتترائيلية علتتتى قطتتتاع غتتتزة،  :وكتتتاالتوال ،الجزيتتترة
المبعتتوث األمريكتتي جيستتون غتترينبالت االثنتتين علتتى تتتويتر "نقتتف متتع إستترائيل فتتي دفاعهتتا عتتن نفستتها 

 تلك الهجمات، هذا العنف يمنع أي مساعدة حقيقية لسكان غزة". ضدّ 
 13/11/2018 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 عرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في قطاع غزةياألوروبي  االتحاد .40

غتتزة، واعتبتتر قطتتاع أعتترب االتحتتاد األوروبتتي عتتن قلقتته إزاء تصتتاعد العنتتف فتتي  :وكتتاالتوال ،الجزيتترة
ودعتا  غيتر مقبتول. إطالق الصواريخ أو العمليات األخرى التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي أمراً 

يتتان الطتترفين الفلستتطيني واإلستترائيلي إلتتى التراجتتع عتتن حافتتة الهاويتتة، وتجنتتب أي أعمتتال االتحتتاد فتتي ب
أختترى متتن شتتأنها أن تستتهم فتتي التصتتعيد، وتعتترض حيتتاة المتتدنيين للخطتتر، وتقتتوض الجهتتود األخيتترة 

 لتخفيف التوتر. وشدد على ضرورة توقف جميع أعمال العنف على الفور.
 13/11/2018 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 مسؤولية التصعيد في غزة وتصف عملية التسلل بـ"المستفزة" "إسرائيل" لحم  تُ وسيا ر  .41

مسةولية التصعيد األخير في قطتاع غتزة، جتراء عمليتهتا  "إسرائيل")أ ف ب(: حملت روسيا، اإلثنين، 
ووصتتفت الخارجيتتة الروستتية، فتتي بيتتان لهتتا، العمليتتة العستتتكرية  العستتكرية فتتي القطتتاع، مستتاء األحتتد.

 ائيلية )التسلل في غزة(، بت"المستفزة"، وفق وسائل إعالم روسية.اإلسر 
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، ودعت الطرفين إلى العودة "إسرائيل"وأعربت عن "القلق العميق" إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة و
وقالتتت الخارجيتة الروستية، "نتتدعو الفلستطينيين واإلسترائيليين إلتتى  علتى الفتور إلتى وقتتف إطتالق النتار.

بداء ضبط النفس، واتختاذ تتدابير متن أجتل تجنتب مواجهتة  العودة فوراً  إلى وقف دائم إلطالق النار، وا 
ت الخارجيتة متن خطتوة الوضتع، حتذر و  ذات عواقب ال يمكن التنبة بها"، حسب وستائل إعتالم روستية.

 ألنه قد يةدي إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق ويدفع إلى انهيار الوضع اإلنساني في غزة.
و إلتتى المصتتالحة بتتين حركتتتي فتتت  وحمتتاس واستتتئناف عمليتتة الستتالم متتع إستترائيل بمبتتدأ ودعتتت موستتك

 .1967يونيو/ حزيران  4حل الدولتين على أساس حدود 
 12/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 سهموا في إقامة حديقة فلسطينيةأالجيش اإلسرائيلي يحتجز متطوعين أمريكيين  .42

إلسترائيلي قترب بيتت لحتم، عشترات المتواطنين األمتريكيين، التذين تل أبيب: احتجتزت قتوات االحتتالل ا
 م في إقامة حديقة في قرية جيب الديب الفلسطينية.اسهتطوعوا لز

والمحتجزون هم من أعضتاء حركتة "أصتدقاء مكتافحون متن أجتل الستالم". وقتد حضتروا فتي وفتد كبيتر 
م، وتطوعتوا فتتي مشتروع إعتادة تتترميم شتابًا متن الجنستتين، إلتى القريتة الواقعتة جنتتوبي بيتت لحت 45 يضتمّ 

حديقتتة ونصتتب ألعتتاب لألطفتتال، كتتان قتتد بتتادر إليتته عشتترون شخصتتًا متتن نشتتطاء الستتالم اإلستترائيليين 
والفلسطينيين. فتاقتلعوا العشتب، وأحضتروا األتربتة الخصتبة، وغرستوا شتتالت الزهتور، وجعلتوا متن هتذه 

 بعدما كانت أشبه بمزبلة.األرض، الواقعة بمحاذاة مدرسة ابتدائية، حديقة جميلة 
 13/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 غزة بين احتماالت الحرب والتهدئة .43

 معين الطاهر
(، 11/11/2018تفيد التقديرات بأّن العملية العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة، الليلة قبل الماضية )

سكرية لحركة حماس، نور الدين لم تستهدف اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام، الذراع الع
بركة، إذ إّن مهمة االغتيال، وفي ظروف مثل التي يعيش فيها قطاع غزة، ال تستدعي إرسال 
مجموعة من القوات الخاصة، يقودها ضابط برتبة مقدم )قائد كتيبة غوالني( ُقتل في المعركة وُجرح 

ز الحدود بعمق ثالثة كيلومترات، معه ضابط كبير آخر، في سيارة مدنية )باص فولكسفاغن(، وتجتا
حتى تصل إلى منزل الشهيد الذي كانت القوة متأّكدة من وجوده في داخله. إذ إّن جميع ما كانت 
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، إرسال طائرة، مسّيرة أو اً وتكرار  اً تحتاجه عملية االغتيال، في مثل هذه الحالة، وكما حدث مرار 
 ل القائد القسامي.أو أكثر على منز  اً مروحية أو مقاتلة، لتطلق صاروخ

لم تأِت هذه العملية في سياق تدريب روتيني على التسلل في عملياٍت سّرية في حالة اندالع حرب، 
كما زعمت مصادر صحفية، فعملية تدريب لن يقودها ضباط بهذا المستوى، ولن يصادق عليها 

ضنا أّن هذا النمط من رئيس األركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء قبل إطالقها. وحتى في حال افتر 
تأجيل هذه العمليات، في ظل  اً العمليات التدريبية قابل للتطبيق، فإّن المستوى السياسي سيطلب حتم

الوصول إلى اتفاق تهدئٍة، ظل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطلق تصريحات تأييده 
تها بسبب هذه العملية، بل إّن مثل هذا له، والسعي إلى تطويره، كما قال في باريس التي قطع زيار 

النمط من العمليات يحمل، في طياته، احتمال وقوع المجموعة المتسللة في األسر، وهي مسألٌة بالغة 
الحيوية في إسرائيل، وقد تعّرض مصير الحكومة اإلسرائيلية برّمتها للخطر، وتقضي على المستقبل 

ابات في الربيع المقبل، وهو األمر الذي بذل الجيش السياسي لرئيس وزرائها الذي سيخوض االنتخ
حولها لمنع  اً ناري اً اإلسرائيلي جهده كله لمنع وقوعه، عبر توفير تغطيٍة جويٍة ومدفعيٍة، شّكلت حزام

المقاومين من مالحقتها، في عملية إنقاٍذ جويٍّ وصفتها المصادر اإلسرائيلية بأّنها األعقد واألصعب 
. .. في ظل هذه الظروف، ما الذي يدفع رئيس األركان الصهيوني، غادي في األعوام األخيرة

إيزنكوت، إلى طلب المصادقة على عمليٍة من هذا النوع، ويوافق وزير الدفاع ورئيس الوزراء عليها، 
 على الرغم من جميع التعقيدات العسكرية والسياسية المتعلقة بها؟

أن نيات العدو تجاه أي مصدر قوة حالي، أو محتمل، قد بداية، يجب أاّل يتّكون لدينا أدنى وهم بش
يهدد مصالحه، أو يخّل بميزان القوى بينه وبين خصومه الحاليين، أو من يصنفهم هو في خانة 

حساباته في موازين القوى، وعلى امتداد األعوام كلها، تضع  اً . ومن هنا، كانت دومالخصوم مستقبالً 
عه هو في كّفة أخرى. وفي الوقت الحالي، ثّمة خطران ماثالن من الدول العربية كلها في كّفة وتض

وجهة النظر الصهيونية العسكرية، هما: أنفاق المقاومة وصواريخها في قطاع غزة، وآالف الصواريخ 
التي ُحشدت على حدوده الشمالية. ولعل المهمة األولى لرئيس األركان الصهيوني وضع الخطط 

رين. وقد تمّكنت المقاومة في القطاع من بناء شبكة كبيرة وممتدة الكفيلة بمواجهة هذين الخط
لألنفاق، ولم تفل  االستخبارات الصهيونية في كشف أسرارها، على الرغم من استخدامها جميع 
الوسائل البشرية والتقنية، وهو األمر الحيوي الذي يعيق تقدم القوات اإلسرائيلية داخل القطاع في 

 برية مقبلة. حال نشوب أي مواجهة 
وبحسب التسريبات، فإّن القائد القسامي نور الدين بركة هو مسةول قطاع األنفاق في جنوب قطاع 

على تفكيك  اً للعدو، وتجعله قادر  اً ثمين اً غزة. ومن هنا، فإّن عملية صامتة الختطافه تشّكل صيد
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ن يبّرر الحماقة اإلسرائيلية، أسرار أنفاق المقاومة في غزة، ولعّل هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أ
، ويكّلل فترة خدمة رئيس األركان الوشيكة اً حتمي اً ويجعل من موافقة وزير الحرب ورئيس الوزراء أمر 

، وتزداد بذلك اً االنتهاء بإنجاز كبير، بحيث يمكن أن ُينسب إليه فضل تفكيك هذه الشبكة الحق
 احتماالت حدوث اجتياٍح جديد لقطاع غزة.

صاحب  اً ينبغي االنتباه إلى أّن مسألة التهدئة أمر ثانوي بالنسبة للعدو، وكما كتب سابقومن هنا، 
نما هي فترات هدوء متقّطعة،  هذه السطور في "العربي الجديد"، ال تهدئة كاملة في قطاع غزة، وا 
تهدف إلى تحييد القطاع إلى حين تمّكن العدو الصهيوني من استكمال ابتالع الضفة الغربية، 

على تحقيق حسم عسكري في اجتياحه المقبل، وهو أمر تحّفه مخاطر  اً شعوره بأنه أصب  قادر و 
، وربما بعد فترة توتر محدودة، سيبتلع العدو اً كبيرة، ويصطدم مع إرادة مقاومٍة متجّذرٍة هناك. وحالي

اب هذا الفشل هزيمته، وسيعود الهدوء إلى حين، وسُتشّكل لجان تحقيق إسرائيلية داخلية لمعرفة أسب
الذريع، وأغلب الظن أن على المقاومة، بعد هذا الدرس، أن تستفيد من حاالت الهدوء الموقت لتعزيز 

 صمود األهالي، وزيادة قوتها ومنعتها، واالستعداد للجوالت المقبلة.
ما حدث في غزة األسبوع الجاري متوقع حدوثه بأشكاٍل مختلفة في الشمال الذي شهد مجموعة 

إسرائيلية على مواقع إيرانية، وأخرى تابعة لحزب هللا في سورية. استهدفت هذه الغارات إعاقة غارات 
إمدادات حزب هللا بالصواريخ المتطّورة، والتي يغطي مداها أرجاء فلسطين المحتلة، ومنع إيران من 

ية في بناء منظومتها الصاروخية، والتي يستهدف جانٌب منها نقل الصراع خارج األرض اإليران
مواجهة تطّور العقوبات األمريكية. ويمكن القول إّن الجولة األولى من هذه المعارك انتهت بفشل 
إسرائيلي كبير، إذ لم تتمّكن هذه الغارات من إعاقة تزويد حزب هللا بالسالح، وبناء منظومته 

الروسية، ما حّد من  الصاروخية التي تُقّدر بعشرات آالف الصواريخ. وتّوج هذا الفشل بإسقاط الطائرة
 قدرة إسرائيل على شّن غاراٍت جديدٍة خالل الفترة الماضية.

ستستمر هذه الجولة في الشمال كما في الجنوب، ومن العبث التوهم بأّن تحقيق توازٍن ما سيردع 
، إذا اً يوم قد تتسعالعدو عن القيام بمغامرٍة هنا أو هناك، فالحرب دائرٌة على شكل معارك صغيرة، 

 اً قيل إّن الحرب أولها كالم، لكننا فعلي اً وهم قادة العدو أّن في مقدورهم تحقيق حسم ما. وقديمت
تجاوزنا إطار الكالم إلى االستعداد الفعلي لدى الطرفين لمواجهات واسعة، تتجاوز حالة المعارك 

 الصغيرة المتكّررة.
ية التهدئة في غزة بأّنها بمثابة وثمة مالحظتان هامتان؛ األولى في رثاء حال الذين صّوروا عمل

"أوسلو" جديدة، وتخلٍّ عن المقاومة، فقد ثبت، عبر االشتباك مع العدو، أّن كال ال يزال في خندقه. 
والسةال الواجب هنا: لو كانت القوات الصهيونية التي تجتاح رام هللا ومدن الضفة الغربية تجد من 
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دن الفلسطينية ذات ثمن، فهل سيجرة العدو على يشتبك معها، ويجعل من عملية استباحتها الم
 االستمرار بذلك؟

المالحظة الثانية، دعوة إلى جميع الفصائل الفلسطينية، وللفرقاء في الساحتين، السورية واللبنانية، أن 
يدركوا أّن ثمة مواجهة مقبلة، وأّن عليهم االستعداد لها بتحقيق مصالحات تاريخية تتجاوز الماضي، 

دنا لمرحلة جديدة، قائمة على قيمة الحرية ورفض االستبداد، واالنتباه إلى العدو الرئيس وتهيئ بال
 الذي يسعى، عبر التطبيع مع بعض العرب، إلى االلتفاف على ما تبقى من أمتنا من قوى حية.

 13/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 عملية خان يونس قد تؤسس لقواعد اشتباك جديدة .44
 نضال محمد وتد
لم يبق لجيش االحتالل اإلسرائيلي، وقياداته السياسية، بعد فشل عملية التوغل الليلة الماضية إلى 
منطقة مسجد الشيخ الشهيد إسماعيل أبو شنب، إال التفاخر بنوعية عملية إخراج أفراد القوة 

 اإلسرائيلية السّرية، بعد اكتشاف أمرهم ومقتل أحدهم في اشتباك مع عناصر المقاومة. 
وقد حرص الناطق العسكري باسم جيش االحتالل، فيما صمتت غالبية المستويات العليا في الجيش 
والحكومة، على التأكيد على نوعية عملية إخراج جنود الوحدة السرية من القطاع، وعدم وقوعهم 
باألسر بعد افتضاح أمرهم ودخولهم في معركة واشتباك عسكري مع عناصر المقاومة، أسفرت عن 

ستشهاد القائد في كتائب عز الدين القسام، نور الدين بركة، وحارسه الشخصي، مقابل مقتل قائد ا
صابة جندي آخر، قبل استدعاء المساندة الجوية من قوات االحتالل.   الوحدة اإلسرائيلية، وا 

وحرص الجيش اإلسرائيلي وناطقه العسكري على محاولة نفي أن يكون هدف العملية السرية، أمس، 
اختطاف قيادي بارز في حركة حماس، أو جناحها العسكري، والتستر وراء مقوالت إن العملية 
الليلية، الفاشلة عمليا، لم تكن تهدف الختطاف أو اغتيال قائد فلسطيني، بل كانت على غرار 

 عمليات سرية سابقة نفذ مثلها جيش االحتالل أكثر من مرة، دون أن يكتشف أمرها.
يس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تجنب الخوض في إلى ذلك، حرص رئ

مالبسات العملية ونتائجها، والتأكيد على دين إسرائيل وشعبها للمقدم الذي سقط في االشتباك مع 
عناصر المقاومة، والذي فضحت شبكات التواصل االجتماعية في إسرائيل، وفي قريته، أنه من قرية 

 ية من الدروز في أعالي الجليل، ويدعى محمود خير الدين.حرفيش ذات الغالب
في المقابل، حاول اإلعالم اإلسرائيلي، وقادة عسكريون في الجيش، وجنراالت سابقون، إبراز أن 
استشهاد نور الدين بركة لم يكن الهدف من العملية، بل نتيجة لالشتباك مع قوة الجيش بعد افتضاح 
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ى ما يبدو، يرتبط بالجوانب االستخباراتية وجمع المعلومات "الحساسة أمرها، وأن هدف العملية، عل
والحرجة"، بحسب التعبير الذي استخدمه موقع "وااله" اإلسرائيلي اليوم، مع إشارته إلى أن العملية 

 كانت وفق قرار من رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوط، وأقرها كل من ليبرمان ونتنياهو. 
إسرائيليون استبعاد أن يكون التوقيت للعملية مقصودا، بحجة أن نتنياهو كان وحاول خبراء ومحللون 

قد برر، قبل ساعات معدودة من العملية، في مةتمره الصحافي في باريس، تحويل المنحة القطرية 
إلى غزة وادعائه بأنه يحاول تحقيق هدف الهدوء والعودة باألوضاع على حدود قطاع غزة إلى ما 

التاسع والعشرين من مارس/ آذار )قبل انطالق مسيرات العودة في يوم األرض(،  كانت عليه قبل
 وبين محاولة تفادي حرب جديدة اعتبر نتنياهو أنها "ستكون فائضة عن الحاجة".

ويبدو أن أثر العملية، وخاصة مقتل المقدم اإلسرائيلي في الجيش، ليس واضحا، لكن ال شك أنه 
بالحسابات العسكرية والميدانية لجيش االحتالل في محاوالته لتنفيذ  سيكون حاسما في كل ما يتعلق

 عمليات استخباراتية وجمع معلومات داخل قطاع غزة، على األقل في القريب العاجل.
وقد كان السبب الرئيسي لفشل العملية، بالرغم من الثمن الفلسطيني الباهظ بسقوط سبعة شهداء، هو 

والمقاومة الفلسطينية في خان يونس، التي أدت إلى اكتشاف عمليا يقظة عناصر حركة حماس 
عناصر الفرقة اإلسرائيلية التي دخلت خان يونس، وصوال إلى مسجد الشيخ إسماعيل أبو شنب، 
وبالتالي االشتباك مع أفراد الفرقة، ومن ثم تدخل الطيران الحربي لجيش االحتالل إلخراج عناصره 

 من الموقع كي ال يتم أسرهم.
ي مقابل ترديد المعلومات المتواصلة عن جلسات المشاورات األمنية والسياسية، فقد كانت بارزة وف

محاولة "محللين" مستقلين للوهلة األولى، رغم أنهم شغلوا مناصب رفيعة في السابق، مثل رئيس 
يز أركان الجيش السابق بني غانتس، ورئيس مجلس األمن القومي األسبق يعقوف عامي درور، الترك

على أن المضي في مسار االتصاالت للوصول إلى تهدئة طويلة األمد، بحسب بني غانتس، 
وقصيرة وفقا لعامي درور، هو مصلحة مشتركة للطرفين، لكن مع اإلشارة في الوقت ذاته إلى أن 

 هذا سيكون مرهونا بقرار من حركة حماس.
ت في محيط قطاع غزة، وتعطيل وعلى هذا األساس، جاءت مسارعة جيش االحتالل لتعزيز القوا

الدراسة في المستوطنات في محيط القطاع، ووقف حركة القطارات إلى جنوب سدروت، مع نشر 
صاروخا التي قال االحتالل إنه  17بطاريات القبة الحديدية، تحسبا لرد فلسطيني متواصل يتعدى الت

 تم إطالقها الليلة الماضية باتجاه إسرائيل.
ات تكثيفا لجهود الوساطة المصرية ومساعي الطرف المصري لدى حماس باحتواء وتعني هذه التقدير 

العملية، وعدم التصعيد تحسبا لتدهور األوضاع باتجاه مواجهة عسكرية شاملة، فيما يبدو أن حكومة 
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االحتالل في حالة تخبط بانتظار الرد الذي سيأتي من حماس، وهل سيكون ذلك بإطالق المزيد من 
جاه دولة االحتالل، أم إفساح المجال للمساعي المصرية، مكتفية باإلنجازات التي حققتها القذائف بات

 بمجرد كشف عناصر الوحدة اإلسرائيلية والتصدي لنشاطها السري في القطاع.
 12/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 : احتماالت التمرير ومتطلبات اإلفشالترامبصفقة  .45

 هاني المصري
الت، مبعوث الرئيس األمريكي، أن اإلدارة األمريكية ستطرح "صفقة القرن" صرح جيسون غرينب

من  اً ، وأن التفاصيل الواردة فيها لن ُتعجب أياً بأن ما نشر عن تفاصيلها ليس دقيق اً ، زاعماً قريب
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، وستكون بحاجة إلى تقديم تنازالت منهما. وأضاف أن هدف الخطة 

إلى اتفاق سالم دائم، ألن الحلول المةقتة ال ُتحّسن من حياة الفلسطينيين، بل توسع من التوصل 
 دائرة المعاناة والعنف.

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب في نهاية أيلول الماضي بأنه سيطرح الخطة بعد شهرين إلى 
طة ستطرح إما في كانون أربعة أشهر، في حين نشرت صحيفة "جيروزالم بوست" اإلسرائيلية بأن الخ

األول أو كانون الثاني المقبلين، إذا لم ُيقّدم موعد االنتخابات اإلسرائيلية من موعدها في تشرين 
 اً إلى شباط أو آذار من العام ذاته، ألنه إذا قّدم موعد االنتخابات فستةجل "الصفقة" وفق 2019الثاني 

 ن دون وجود حكومة في إسرائيل لتتبناها.لتقدير اإلدارة األمريكية، إذ ال معنى لطرحها م
وأفادت مصادر مطلعة بأن ديفيد فريدمان، السفير األمريكي في إسرائيل، يقف بقوة إلى جانب 
الداعين إلى تأجيل طرح الصفقة إلى ما بعد االنتخابات حتى ال تةثر على فرص نتنياهو واليمين 

لق إلسرائيل ال بد أن تتضمن بعض النقاط التي اإلسرائيلي بالفوز فيها، فالخطة مع انحيازها المط
توحي أنها متوازنة، مثل الحديث عن إقامة دولة فلسطينية، وأن القدس عاصمة لدولتين، وأن الدولة 

 .%60ستحوز على مساحة أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وفي بعض التقديرات أكثر من 
ه إدارة ترامب من تنفيذ "الصفقة" قبل طرحها، كما إن هذه األحاديث ال معنى لها في ظل ما قامت ب

زالتها عن طاولة  ظهر بالخطوات التي بدأت بنقل السفارة، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وا 
، ولم تنته بضم القنصلية األمريكية القائمة في القدس الشرقية منذ اً المفاوضات كما صرح ترامب مرار 

يل بأكثر من مائة عام، إلى السفارة، ما يةكد إزالتها من المفاوضات، ، أي قبل قيام إسرائ1844العام 
وما بينهما من وقف الدعم األمريكي لوكالة غوث الالجئين، والدعوة لتصفيتها، وتغيير تعريف 

ألف الجئ فقط، إضافة إلى وقف دعم السلطة عدا األمن، وا غالق مكتب منظمة  40الالجئ ليشمل 
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عن شرعنة االستعمار  مضي في خطة فصل الضفة عن القطاع، فضالً التحرير في واشنطن، وال
على إمكانية التوصل إلى سالم، وأن تفكيك أي مستوطنة سيةدي  اً االستيطاني، واعتباره ال يةثر سلب

 إلى حرب أهلية إسرائيلية كما صرح ديفيد فريدمان.
وعاصمتها  1967إقامتها على حدود  الدولة الفلسطينية حقٌّ طبيعي للفلسطينيين، أقّرت األمم المتحدة

القدس الشرقية، وحتى تكون دولة يجب أن تكون ذات سيادة، وتسيطر على حدودها وأجوائها 
يضم معازل آهلة بالسكان  اً ذاتي اً ومياهها ومواردها ومقّدساتها وما تحت األرض وفوقها، وليس حكم

لسطينيون عن اختيار عاصمة على جزء من تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، وبالتالي ال يبحث الف
القدس الشرقية، أو دولة في الضفة الغربية أو على جزء منها، وال على بيع قضيتهم مقابل مشاريع 
نما يكافحون إلنهاء االحتالل لتجسيد  اقتصادية لن تكون ضخمة كما يّدعون، بل مجرد فتات، وا 

 .1967دولتهم على كامل األرض المحتلة العام 
، وال مع سيطرة حكومة اً هذه الدولة لن تتحقق في المفاوضات في ظل موازين القوى القائمة حاليإّن 

في إسرائيل تعمل على إقامة "إسرائيل الكبرى" بضم الضفة أو معظمها، ومدعومة بالكامل من إدارة 
 ترامب.

ن موجة التطبيع هناك مةيدون في اإلدارة األمريكية لطرح الصفقة بأسرع وقت، ويدعمون موقفهم بأ
العربية اإلسرائيلية غير المسبوقة والتطورات األخيرة، بما فيها جريمة قتل جمال خاشقجي وتداعياتها، 

الخليجية، أقرب إلى دعم الصفقة عما كانوا عليه قبل ذلك، أو على  اً تجعل الدول العربية، وخصوص
ه حتى اآلن بت"نقبل بما يقبل به األقل، أقل حماسة لمعارضتها، أو تغيير موقفهم الذي عبروا عن

 الفلسطينيون".
ويضيف المتحمسون أن فشل الصفقة بعد طرحها ال يجب أن يخيف، ألنها طبقت على األرض قبل 
طرحها، والفشل لن يزيل الوقائع الماثلة على األرض، وال حقيقة بأن إدارة ترامب غيّرت القواعد التي 

ين، بصورة ستجعل أي رئيس أمريكي قادم غير قادر على حكمت المسيرة السياسية منذ عشرات السن
 إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

 -حتى اآلن  اً كما حدث مرار  -ومن األسباب التي قد تدفع إلى اإلعالن عن الصفقة وعدم تتأجيلها 
ستقيده في  كما أعلن ترامب، بل إنها اً باهر  اً نتائُج االنتخابات األمريكية النصفية التي لم تكن انتصار 

مجال التشريع، وتسّرع من إمكانية مالحقته على خلفية التورط مع الروس في االنتخابات الرئاسية، 
الصراع العربي  اً وغير ذلك من الفضائ ، ما يجعله أميل إلى اختيار السياسة الخارجية، وتحديد

 سية القادمة بعد عامين.اإلسرائيلي، لتحقيق إنجاز تاريخي يعزز من فرص فوزه في االنتخابات الرئا
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وهنا يجدر االنتباه إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح بأنه يقبل بقيام كيان 
الذي أبلغ  -فلسطيني "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي"، وأخبر سلطان ُعمان قابوس بن سعيد 

تمرار السيطرة األمنية اإلسرائيلية من باألرض، ولكن مع اس اً بأنه سيكون كريم -بدوره الفلسطينيين 
 النهر إلى البحر.

حتى ال  اً هل هذا يعني أن نتنياهو غّير أو قد يغّير موقفه من طرح الصفقة، إذ عارض طرحها سابق
تسقط حكومته بسبب الخالف حولها، وألنه يأخذ من دون طرحها وبال مفاوضات من دون أن يعطي 

 موقفه؟ ، فلماذا يغيراً الفلسطينيين شيئ
على طرحها، وأن "التنازالت" المطلوبة من  اً هذا سيحدث في حالة واحدة: أن يكون ترامب مصمم

إسرائيل محتملة، وليست جوهرية بل شكلية، مثل الحديث عن دولة فلسطينية من دون أن تملك 
من موقف مقومات الدول". فنتنياهو لن يجازف بخسارة أعظم رئيس أمريكي انتقل بالواليات المتحدة 

 الداعم إلسرائيل إلى الشراكة الكاملة مع االحتالل واليمين اإلسرائيلي.
. ففي ظل حالة التيه والتشرذم اً سواء أطرحت الصفقة أم لم تطرح فالوضع الفلسطيني سيبقى سيئ

العربية، وقلب األولويات، لن يكون العرب والفلسطينيون قادرين على انتهاز الفرص عندما تتوفر، وال 
 رء األخطار عندما تقع. فال يوجد مشروع وال أداء فاعل وموحد، ال عربي وال فلسطيني.د

في هذا السياق، إذا ُطرحت "الصفقة" سيكون على الفلسطينيين القبول بها، أو القبول بالمفاوضات 
خراجهم من العملية السياسية، أي  ذا رفضوها فسيتعرضون للعقاب وا  على أساسها، وهذا سيئ، وا 

ذا لم تطرح فإن تنفيذها جار على قدم وساق، ويجعل سيخس رون كل شيء أو ما تبقى لديهم، وا 
 اً ، مستمر اً مخطط إيجاد واقع جديد يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملي

 على طريق التحقق. اً كبير  اً وقطع شوط
ي االتجاه الخاطئ، كما لوحظ من خالل الُمقلق أن القيادة الفلسطينية يبدو أنها بدأت بالتحرك ف

االنفتاح على التحرك الُعماني وتشجيعه، وتشجيع كل الداعين إلى المفاوضات، وطرح رةية الرئيس 
لنفس المسار الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، لدرجة إصدار تعليمات  اً للمفاوضات التي تشكل استمرار 

التطبيع الُعمانية المتالحقة، واالستمرار في سياسة عدم لوسائل اإلعالم والقيادات بعدم انتقاد خطوات 
فت  جبهتين "األمريكية واإلسرائيلية" في وقت واحد التي اتبعت بعد القرار األمريكي )وكأن هناك 
إمكانية للفصل بينهما(، حيث ُفتحت الجبهة مع اإلدارة األمريكية من خالل وقف االتصاالت 

بقاء القناة األمنية ، ولم تُفت  مع إسرائيل، إذ استمرت العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية كما السياسية وا 
كانت قبلها رغم تكرار إصدار القرارات التي ال تنفذ وتتضمن تعليق االعتراف بإسرائيل، ووقف 

نهاء التبعية االقتصادية.  التنسيق األمني، وا 
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فت  قنوات خلفية تفاوضية مع  هناك ما يوحي بأن القيادة الفلسطينية بدأت باستكشاف إمكانية
إسرائيل، على أساس أن المفاوضات المباشرة معها هي التي يمكن أن توصل إلى حل، بدليل أن 
"اإلنجاز" الوحيد الذي تحقق كان بتوقيع اتفاق أوسلو، الذي كان من وراء األمريكيين الذين تعاملوا 

 تكن جدية. مع المفاوضات التي ُأشعروا بها من دون تفاصيل بأنها لم
هذا في نفس الوقت التي يستمر فيه تأزم العالقات الداخلية الفلسطينية على خلفية تعمق االنقسام، 

بعد استمرار الرئيس محمود عباس في طرح الشروط التعجيزية والتمسك باإلجراءات  اً خصوص
اس" مع حكومة العقابية والتهديد باتخاذ المزيد منه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تفاهمات "حم

االحتالل عبر مصر وقطر واألمم المتحدة على التهدئة مقابل تخفيف الحصار من دون موافقة 
السلطة، ما يعزز االنقسام وسلطة "حماس"، ويجعلها تتوهم بأنها قادرة على البقاء كسلطة حاكمة في 

ية واألمريكية الضرورية القطاع من دون السلطة، وبال وحدة وطنية، وال موافقة على الشروط اإلسرائيل
 العتمادها.

يبقى هناك مخرج، وهو أن يغّير الفلسطينيون )والمقصود هنا: الرئيس، والفصائل، وبشكل خاص 
حركتي فت  وحماس( ما بأنفسهم، ويغّلبوا المصلحة الوطنية، وضرورات الوحدة من أجل مواجهة 

ألن ال "صفقة" تصفوية يمكن  اً لية، نظر األخطار المشتركة، على المصال  الفردية والفئوية والفصائ
أن تمر إذا توحد الفلسطينيون ضدها؛ أو أن يتحرك الشعب لفرض إرادته عليهم، وما ذلك بمستحيل 
على شعب يناضل منذ أكثر من مائة عام وال يزال مستعد لمواصلة النضال مهما طال الزمن وغلت 

 التضحيات.
ياسات وال  13/11/2018االستراتيجية، د راسات المركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
 الحادثة في غزة هي عملية تم كشفها وليست تصفية .46

 عاموس هرئيل
السةال الفوري الذي يطرح إزاء الحادثة في قطاع غزة، التي قتل فيها أمس ضابط برتبة مقدم وستة 

صل إلى أشخاص من حماس، هو: لماذا اآلن؟ العملية في عمق القطاع تمت في ذروة الجهود للتو 
وقف إطالق نار طويل المدى، وفي الوقت الذي شارك فيه رئيس الحكومة في مةتمر سياسي هام 
في فرنسا؛ وبعد ساعات معدودة من خطاب طويل ومقنع جدًا لنتنياهو في مةتمر صحفي شرح فيه ت 

 ب.حسب رأيه ت سبب بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية في غزة وعدم االنزالق نحو الحر 
إسرائيل الرسمية لم تقدم أي تفسير مفصل في المساء على هذا السةال. الفلسطينيون يبلغون 
بتفاصيل الحادثة، لكن يبدو على األقل أن جزءًا من هذه التقارير مضلل. على هذه الخلفية ستظل 



 
 

 
 

 

 36 ص             4787 العدد:             11/13/2018الثالثاء  التاريخ:  

                                    

ذاعة في مهمة سلسلة اللقاءات تلك التي أجراها جنرال االحتياط، طل روسو، في قنوات التلفاز واإل
الليل. روسو، قائد المنطقة الجنوبية األسبق، الذي قام بمعظم خدمته العسكرية في الوحدات الخاصة 
في دورية رئاسة األركان، ال يكثر من أجراء المقابالت مع وسائل اإلعالم. إذا كان قد اختار 

 ئل.بالتحديد هذه الليلة، فمن المعقول أن أحدًا ما استعان به من أجل نقل الرسا
في الحادثة قتل قائد من حماس في منطقة خانيونس، وهو نور بركة. الفلسطينيون يزعمون أن هذه 
كانت عملية تصفية إسرائيلية. نفى روسو هذه األقوال وقال إن عملية الجيش اإلسرائيلي لم تكن 

فإن  عملية تصفية مخططة وأن الضابط من حماس قتل أثناء التصادم مع المقاتلين. وحسب قوله،
معظم المواطنين ال ينتبهون لها. هذه نشاطات تتم طوال »الجيش اإلسرائيلي يعمل بصورة بحيث 

الوقت وفي كل ليلة وفي كل القطاعات، ولكن هذه العملية كشفت كما يبدو. ليست محاولة تصفية، 
يد في هذا الصباح، صادق المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، العم«. ولنا طرق أخرى للتصفية

 رونين منلس، على أن هذه لم تكن عملية تصفية.
من الصعب التصديق بأنه وفي هذه الظروف يمكن أن يصادق المستوى السياسي على عملية 
تصفية ألحد النشطاء من المستوى المتوسط في الذراع العسكري لحماس، فليس من الواض  ماذا 

سوية مع حماس إلى درجة ال تسم  له سيكون المكسب من ذلك. نتنياهو غارق جدًا في جهود الت
بالقيام بخطوة كهذه. تفسير روسو بدا أكثر معقولية. ربما أن هذه كانت عملية لجمع المعلومات، 
مرتبطة بالبنية العسكرية لحماس ت األنفاق، وتطوير السالح. وربما في سيناريو آخر قد تتعلق 

ع غزة وهي األسرى والمفقودون. في بمعلومات مرتبطة بمشكلة مقلقة أخرى إلسرائيل في قطا
السنوات األخيرة، في فترة المعركة بين الحربين، تستغل إسرائيل الفوضى في العالم العربي للقيام 
بعدد كبير من العمليات المشابهة خلف الحدود. األغلبية الحاسمة من هذه العمليات ال يتم الكشف 

 عنها، لذلك ال يعلم الجمهور عنها.
المقاتلين خطأ عملياتي، يقتضي اآلن القيام بتحقيق داخلي عميق في الجيش  إن مجرد كشف

اإلسرائيلي. هل شيء ما في سلوك القوة أو في اإلعداد للعملية كشف لحماس عن المقاتلين. وكذلك 
صابة شخص آخر، والمقاتلون اآلخرون تم إنقاذهم بسالم  حقيقة أن العملية انتهت بقتل شخص وا 

ى. واألمر الذي ال يقل أهمية عن ذلك هو أنه لم يكن هناك اختطاف ألي جندي، بدون إصابات أخر 
هذه الحقيقة تثير التقدير. من الواض  أنه تم استخدام الكثير من الشجاعة وبرودة األعصاب من 

 كم في قلب منطقة مكتظة ومعادية. 3أجل إخراج القوة بسالم، من مسافة 
مصر من أجل التوصل إلى وقف إلطالق النار لزمن هذه الحادثة الصعبة ستخرب كل جهود 

قذيفة هاون وصاروخ على األقل على  17معين. مع ذلك، ورغم القتلى من الطرفين ورغم إطالق 
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بلدات غالف غزة، فإن االتصاالت بشأن التهدئة لم تنته. حافظت حماس على رد محسوب نسبيًا، 
ستحاول بالتأكيد استثمار هذه الحادثة كإنجاز، إذا ما أخذنا بالحسبان عدد القتلى. حماس أيضًا 

فكشف وضرب قوة من وحدة إسرائيلية مختارة، يرسخ صورة مقاومتها العسكرية ضد إسرائيل، 
وبالتحديد بعد أن تصدعت هذه الصورة في أعقاب نشر صور تحويل األموال القطرية في الحقائب 

 األسبوع الماضي.
ة في تجديد التهدئة، بحيث إنه رغم الحادثة االستثنائية سواء إلسرائيل أو لحماس، ثمة مصلح

لى عملية عسكرية واسعة  والخطيرة، فإن أحداث الليلة الماضية، على ما يبدو، لن تقود إلى تصعيد وا 
 إلسرائيل في القطاع.
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