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غرفة العمليات المشتركة ، أن غزة، من 13/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 
طالق النار مع االحتالل أعلنت أنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إ، لفصائل المقاومة في قطاع غزة
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وقالت الغرفة في بيان مقتضب إنها ذلك االتفاق تم التوصل إليه  اإلسرائيلي مساء يوم الثالثاء.
ن المقاومة ستلتزم بذلك اإلعالن طالما التزم به االحتالل.  بجهود مصرية، وا 

يل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماع، أن 13/11/2018 موقع حركة حماس،وأضاف 
وشدد  هنية، أكد أنه حال توقف االحتالل عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطالق النار.

هنية في تصريح صحفي مساء الثالثاء، على أن المقاومة دافعت عن شعبها ونفسها أمام العدوان 
 فخر.وقال هنية: شعبنا الفلسطيني كعادته احتضن المقاومة بكثير من الصبر وال اإلسرائيلي.
أعلنت التوصل ، فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى أن 13/11/2018، الجزيرة نت، الدوحةوأشارت 

إلى وقف إلطالق النار مع االحتالل اإلسرائيلي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة بداية من مساء 
 الثالثاء بعد جولة تصعيد جديدة أشعلتها عملية تسلل إسرائيلية.

المشتركة التي تضم األذرع العسكرية لفصائل المقاومة، بما فيها كتائب عز  وقالت غرفة العمليات
الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي، 
في بيان إن جهودا مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطالق النار بين المقاومة والعدو 

 ن المقاومة ستلتزم بهذا اإلعالن طالما التزم به العدو الصهيوني".الصهيوني، وا  
وقبيل صدور بيان الغرفة المشتركة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه 

 في حال توقف االحتالل عن عدوانه على القطاع فيمكن العودة لتفاهمات وقف إطالق النار.
فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات االحتالل توصلت إلى اتفاق  وكانت مصادر قالت للجزيرة إن

لوقف إطالق النار في قطاع غزة بدأ تطبيقه فورا بعد وساطات إقليمية ودولية، حيث وافقت الفصائل 
 على وقف الرشقات الصاروخية على أن تتوقف في المقابل الغارات اإلسرائيلية.

بسريان االتفاق في الساعات األولى من مساء اليوم،  وأفاد مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت
وأوضح أن االتفاق تتويج للهدوء النسبي الذي ساد في قطاع غزة منذ صباح اليوم، مشيرا إلى إن 

 وفدا أمنيا مصريا سيزور إسرائيل سيزور إسرائيل وقطاع غزة لضمان تنفيذ االتفاق.
مليات إطالق صواريخ من غزة أو غارات من وقال إنه لم تسجل بعد اإلعالن عن االتفاق أي ع

 الجانب اإلسرائيلي، لكنه أشار إلى استمرار تحليق الطيران الحربي اإلسرائيلي في سماء القطاع.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مدير مكتب الجزيرة في القدس المحتلة بأن الطاقم األمني الوزاري 

في غزة، مشيرا إلى أن الجيش اإلسرائيلي أذن اإلسرائيلي المصغر بحث لساعات طويلة األوضاع 
 للمستوطنين عند الظهر بالخروج من المالجئ.

وقبل ساعات من اإلعالن عن موافقة فصائل المقاومة على العودة للتهدئة، شنت طائرات المزيد من 
الغارات على قطاع غزة. وتسببت آخر الغارات في استشهاد فتى فلسطيني شمالي القطاع مما رفع 
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وأوقعت الغارات اإلسرائيلية صباحا  حصيلة أربع وعشرين ساعة من التصعيد إلى سبعة شهداء.
شهيدين، وتحدث الجيش اإلسرائيلي عن استهداف مطلقي صواريخ ومتسللين. وكان القصف 

 اإلسرائيلي استهدف مباني سكنية ومواقع أمنية، فضال عن مقر قناة األقصى.
لفلسطينية نحو أربعمئة صاروخ وقذيفة على المستعمرات المتاخمة وفي المقابل، أطلقت الفصائل ا

 لغزة وعلى مدن أبعد قليال بينها عسقالن، ولوحت بتوسيع نطاق المناطق المستهدفة.
وفي عسقالن أصابت صواريخ فلسطينية عددا من المباني مما أسفر عن إصابة إسرائيلية بجراح 

 بالضفة الغربية. خطيرة ومقتل عامل فلسطيني من بلدة حلحول
المجلس الوزاري "اإلسرائيلي" المصغر ، أن وكاالت، عن 14/11/2018، الخليج، الشارقة ونقلت

ساعات، قرر "عدم  7للشؤون األمنية والسياسية )كابينيت(، الذي عقد جلسته التي استمرت زهاء 
 طلب األمر ذلك".كسر قواعد اللعبة"، وطلب من الجيش مواصلة العمليات في قطاع غزة "طالما ت

دور ليبرمان، ووزيرة القضاء، جوأكدت "شركة األخبار اإلسرائيلية" أن وزير الحرب اإلسرائيلي أفي
 أييلت شاكيد، ووزير التعليم، نفتالي بينيت، صوتوا جميعا مع اقتراح وقف إطالق النار.

صائل الفلسطينية في وفور اإلعالن عن التوصل إلى تهدئة بين األطراف، قال جيش االحتالل إن الف
قذيفة صاروخية باتجاه المستعمرات، زاعما أن القبة الحديدية تمكنت من  460غزة أطلقت قرابة 

 موقعا في قطاع غزة. 160صاروخ. كما ذكر الجيش أنه هاجم حوالي  100إسقاط 
. وقال وادعى الجيش اإلسرائيلي قيام سالح البحرية باستهداف عدة آليات بحرية تابعة لحركة حماس

المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، إن "سفن سالح البحرية استكملت 
 استهداف عدة آليات خاصة تستخدمها القوة البحرية التابعة لمنظمة حماس لتنفيذ اعتداءات بحرية".

غزة، "لن يتحقق وكانت حركة "الجهاد اإلسالمي" قد شددت، على إن عودة الهدوء على حدود قطاع 
إال بعد ردع ولجم العدو اإلسرائيلي". وقال مصعب البريم، الناطق باسم الحركة: "إن الهدوء لن يعود 
ن قدر للهدوء أن يعود فلن يكون هدوءًا حذرًا وال  على قاعدة أن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن، وا 

لجام العدو اإلسرائيلي". نما هدوء عبر ردع وا   تقليديًا، وا 
ت حركة "حماس" إلى إجراء تحقيق دولي في "االستهداف اإلسرائيلي المتعمد للمدنيين والمنشآت ودع

 المدنية". وقالت: "االحتالل "اإلسرائيلي" يعبر كل الخطوط الحمراء ويتجاوز كل االتفاقيات الدولية".
مستعدة لتقديم  وأضافت: "يجب إعالن تحقيق مستقل في الجرائم "اإلسرائيلية" الفظيعة اآلن، وحماس

كل دليل على الجرائم "اإلسرائيلية" ضد اإلنسانية"، داعية األمم المتحدة إلى توجيه اتهامات 
 ل"إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية.



 
 
 
 

 

 7 ص             4788 العدد:             11/14/2018األربعاء  التاريخ:  

                                    

مصادر مطلعة ، أن كفاح زبون ، عنرام هللا، من 14/11/2018، الشرق األوسط، لندن وأضافت
ساعة، من أجل  48مصرية حثيثة وأخرى أممية تواصلت لمدة  لـ"الشرق األوسط"، قالت إن محاوالت

وحسب  التوصل إلى اتفاق وقف النار، وضغطت بكل االتجاهات من أجل تجنيب القطاع حربًا جديدة.
المصادر، فإن االتصاالت كانت صعبة ومعقدة، وانتكست في أحيان كثيرة، في ذروة القصف 

سرائيل تجاهلوا بدايًة هذه االتصاالت، ثم تجاوبت وأكدت المصادر أن الفصائل الف المتبادل. لسطينية وا 
 "حماس" في قطاع غزة فيما استمرت إسرائيل في التجاهل لفترة أطول، قبل أن تعود وتستجيب.

ووافقت "حماس" منذ ظهر أمس، على منح الجهود المصرية فرصة من أجل انتزاع موافقة إسرائيلية 
ت مرهونة بتصرف إسرائيل التي اشترطت، في النهاية، وقف على وقف إطالق النار، لكنها كان

 الهجمات من غزة.
وقالت  وشاركت النرويج بشكل فاعل في الوساطات وكذلك المبعوث األممي ميالدينوف، وقطر.

مصادر إسرائيلية، إن المبعوث النرويجي للشرق األوسط، نقل رسائل لـ"حماس"، بأنه إذا لم يجِر 
فإن إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء التي تدعم النرويج جزءًا منها ستتوقف.  وقف إطالق الصواريخ،

 وحسب المصادر، فإن المبعوث النرويجي تلقى رسائل من "حماس" حول رغبتها في التهدئة.
واالتفاق تم في نهاية يوم شهد قصفًا متباداًل بين الطرفين. وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي 

هدفًا  150س، إنه بعد يومين من القصف الشديد على غزة، دّمر الجيش أكثر من يونتان كورنيكو 
 عسكريًا، تشمل "أهدافًا استراتيجية مهمة".

وركزت إسرائيل هذه المرة، على قصف أهداف قّيمة بالنسبة إلى "حماس" ولها تأثير نفسي. وشملت 
مقر جهاز األمن الداخلي، ومجمع مباني كبيرة، بينها مبنى قناة "األقصى" التابعة لـ"حماس"، و 

وزارات، ومبنى قالت إسرائيل إنه تابع الستخبارات الحركة. وهدد كورنيكوس بأنه "يوجد احتمال كبير 
وقال كورونيكس: "لقد أوصلنا لـ)حماس(. لدينا المعلومات االستخباراتية  إلصابة أهداف إضافية".

 والقدرات لقصف عدة أهداف عسكرية تابعة لها".
 

 يعقد اجتماعًا طارئًا غداً و قطع جولته الخارجية يباس ع .2
محمـود عبـاس قطـع جولتـه الخارجيـة مـن الكويـت،  السلطة الفلسـطينية أعلن رئيس: "الحياة" -رام هللا 

ووقفـــه".  محطتــه األولــى، والعــودة إلــى الضــفة الغربيــة للبحــث فــي ســبل "مواجهــة العــدوان اإلســرائيلي
ارئ للقيـــادة الفلســـطينية غـــدًا، "للبحـــث فـــي كيفيـــة وقـــف العـــدوان كـــذلك، دعـــا عبـــاس إلـــى اجتمـــاع طـــ

اإلسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة وبقية األراضي الفلسطينية". وكلـف عبـاس وزيـر الخارجيـة 
 رياض المالكي تقديم طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس األمن للبحث في تطورات العدوان على غزة.
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فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "الرئيس قرر قطع جولتـه وقال أمين سر اللجنة التن
الخارجيـــة والعـــودة إلـــى أرض الـــوطن لمواجهـــة التحـــديات المترتبـــة علـــى هـــذا العـــدوان". وأكـــد أن عبـــاس 
"يواصل اتصاالته اإلقليمية والدولية لوقف العدوان اإلسرائيلي علـى أهلنـا فـي القطـاع"، داعيـًا إلـى "تـوفير 
الحماية الدوليـة للشـعب الفلسـطيني فـي أراضـي دولـة فلسـطين" التـي اعتـرف بهـا العـالم علـى حـدود العـام 

، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وقال عريقات إن منظمـة التحريـر شـرعت فـي جمـع 1967
 لدولية.المعلومات عن نتائج العدوان اإلسرائيلي على غزة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية ا

 14/11/2018 ،الحياة، لندن
 

 اإلجرامي على غزة ويطالب بحماية دولية اإلسرائيليعدوان اليدين  الفلسطيني" الوطني" .3
ــ ، العــدوان اإلجرامــي اإلســرائيلي 13/11/2018 ، يــوم الثالثــاءالفلســطيني دان المجلــس الــوطني :انعّم

لعدوان على غزة جريمة حـرب تضـاف في بيان صحفي، ا ،واعتبر المجلس على أهلنا في قطاع غزة.
وشــدد المجلــس أن شــعبنا واحــد  شــعبنا. أبنــاء إلــى سلســلة جــرائم الحــرب، التــي يرتكبهــا االحــتالل بحــقّ 

جراءاتهــا  وموحـد فـي التصـدي للعـدوان واإلرهـاب اإلســرائيلي الـذي تشـجعه الواليـات المتحـدة بمواقفهـا وا 
الدولي لوقف المجزرة الحاصلة، وتنفيذ قـرار الجمعيـة إلى سرعة التدخل  المعادية لحقوق شعبنا، داعياً 

العامة لألمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا األعزل الذي يتعرض لعـدوان مجـرم تقـوده حكومـة 
العـدو اإلسـرائيلي يسـتهدف شـعبنا فـي غـزة والضـفة  أنكد المجلـس أو  ."إسرائيل"اإلرهاب والتطرف في 

مخططه المدعوم من أمريكـا لتنفيـذ صـفقة القـرن، وفصـل القطـاع عـن  والقدس في محاولة منه لفرض
وجـدد المجلـس الـوطني  الوطن، وتنفيذه مشاريعه االستيطانية االستعمارية في القدس والضفة الغربيـة.

 االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. إنهاءسرعة  إلىدعوته 
  13/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رياض منصور: مجلس األمن مشلول لكننا مستمرون في طرق أبوابه .4

: )األناضـــول(: قـــال مراقـــب فلســـطين الـــدائم لـــدى األمـــم المتحـــدة الســـفير ريـــاض منصـــور -نيويـــورك 
"مجلــس األمــن مصــاب بالشــلل بســبب موقــف دولــة واحــدة )فــي إشــارة للواليــات المتحــدة( التــي تــرفض 

خـالل مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع  ،وأضـاف منصـور طاولتـه". ىلـأن يناقش المجلس قضـيتنا ع دوماً 
مندوبي الكويت وبوليفيا لدى األمم المتحدة، عقب انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس األمن، مساء 

"نــدين بأقصــى العبــارات الممكنــة الهجــوم اإلســرائيلي  :الثالثــاءل لمناقشــة "العنــف المتصــاعد فــي غــزة"
"كمـا نـثمن مواقـف الصـين  قـائالً  وأضـاف جهـود مصـر واألمـم المتحـدة".على غزة، ونشعر باالمتنـان ل
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وتــابع "نريــد مــن مجلــس األمــن أن يتحــرك لكنــه كمــا قلــت  ".التــي تتــولى رئاســة أعمــال المجلــس حاليــاً 
وأن يـتم رفـع الحصـار غيـر . مشلول، غير أننا مستمرون في طرق أبوبـه حتـى يضـطلع بمسـؤولياته..

 تعود الحياة به لوضعها الطبيعي".اإلنساني على القطاع حتى 
 14/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 "طالب بـ"إنهاء االنقسام األسودتو  في غزة حّي "الصمود األسطوري"ت  الحكومة الفلسطينية  .5

بيانـــًا أمـــس، حّيـــت فيـــه "الصـــمود األســـطوري أمـــام  الفلســـطينيةحكومـــة الأصـــدرت : "الحيـــاة" -رام هللا 
وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود  الل الحربية المدمرة".بطش وجبروت آلة االحت

بـ"ضرورة تعميم وتثبيت صورة الوحدة والتالحم الوطني علـى المشـهد برمتـه، وذلـك عبـر اإلعـالن فـورًا 
نهاء االنقسام األسود، وتمكين الحكومة من تحمل كامل مسؤولياتها فـي قطـاع غـزة،  عن المصالحة وا 

 مع السيرة النضالية الملحمية التي يسطرها شعبنا البطل".انسجامًا 
 14/11/2018 ،الحياة، لندن

  
 علن الطوارئ لمواجهة نتائج العدوان اإلسرائيلي على غزةتوزارة الصحة الفلسطينية  .6

جــواد عــواد أمــس، توجيــه قوافــل مــن األدويــة مــن  الفلســطينية أعلــن وزيــر الصــحة: "الحيــاة" -رام هللا 
ربية إلى غزة لتقديم العالج للمصابين والمرضى. وقال عواد إن الوزارة أعلنت حال الطوارئ الضفة الغ

"لمواجهة نتائج العدوان اإلسرائيلي على أهلنا في غزة"، مبديًا جاهزيتها لتزويد القطاع كامل احتياجاته 
 من األدوية والمعدات الطبية.

 14/11/2018 ،الحياة، لندن
 

 صلح جدد قضاة 7عيين عباس يصدر مرسومًا بت .7
محمــود عبــاس، مرســومًا رئاســيًا بتعيــين ســبعة قضــاة صــلح  يةفلســطينال الســلطةرام هللا أصــدر رئــيس 

 جدد، بعد تنسيب من مجلس القضاء األعلى.
 13/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تثمن الجهود التي بذلت لوقف العدوان على شعبنا .8

كة حماس بينما كانت المقاومة ترد على العدوان الصهيوني وتتصدى ببسالة وبطولة لجرائم قالت حر 
العدو من خالل غرفة العمليات المشتركة، لم تتوقف الجهود المقدرة والمشكورة للعديد من الجهات 
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 .الذين تابعوا تطور األحداث لحظة بلحظة وبذلوا جهودًا مضنية لوقف العدوان على شعبنا وأهلنا
وثمنت حركة حماس في تصريح صحفي هذه الجهود المقدرة وخاصة الدور المصري الدؤوب، 

 والجهود األممية والدور النرويجي والقطري.
وعبرت عن تقديرها وفخرها بشعبنا العظيم على وقوفه خلف المقاومة ودعمها، متعهدة بأن تبقى وفية 

 جر في اللحظات الصعبة من شعبنا العظيم.لهذه الروح وهذه المواقف العظيمة التي تتجلى وتتف
 13/11/2018 موقع حركة حماس،

 
 "الجهاد" تكشف عن صاروخ جديد .9

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، "سرايا القدس"، أنه أدخل صاروخًا جديدًا إلى الخدمة 
التي بدأها االحتالل  ةيالعسكرية، استخدمه في قصف مدينة عسقالن، خالل الجولة العسكرية التصعيد

وأشارت سرايا القدس، في بيان مقتضب صدر عنها يوم الثالثاء،  في قطاع غزة، مساء األحد الماضي.
 إلى أن الصاروخ الجديد "ذو قوة تدميرية كبيرة واستطاع تحويل مدينة عسقالن المحتلة إلى جحيم".

 13/11/2018، 48عرب 
 

 ل اإلسرائيلي والخالف مع حماس أمر ثانويالعالول: تناقضنا الوحيد هو مع االحتال  .11
لندن: قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، الثالثاء، إن التناقض الوحيد هو بين الفلسطينيين 

 ، وأن الخالفات بين حركتي فتح وحماس ما هي إال خالفات ثانوية.اإلسرائيليوبين االحتالل 
رى الرابعة عشرة الستشهاد القائد ياسر عرفات في وأضاف العالول، خالل مشاركته في إحياء الذك

قرية كفر مالك شمال رام هللا: "إن شعبنا ما زال يتعرض للعدوان، وما زالت ترتكب ضده وبحقه أبشع 
 ."الجرائم التي تستهدف اإلنسان والمباني والمراكز اإلعالمية وغيرها

ولن تحيد عنه يوما، وهو أن التناقض وقال العالول: "إن حركة فتح ثابتة دائما على المبدأ ولم 
والتباين بين حركتي فتح وحماس ما هو إال  االختالفاألساسي هو مع االحتالل اإلسرائيلي، وان 

واقفون بالميدان وقدموا  أيضاومقاتلينا من حركة فتح  أبناءنا أنخالف ثانوي، والدليل على ذلك 
 الكثير من التضحيات في قطاع غزة".

ندرك تماما أن ما يثير حفيظة البعض أن هنالك من لم يتجاوبوا مع نداءاتهم بالوحدة وتابع: "إننا 
 هنا عن معركة الدفاع عن األقصى والقدس والبوابات اإللكترونية". اتحدثإبان معارك سابقة، وأنا 

قلوبنا وطالب العالول أبناء حركة فتح التعالي على الجراح والتمسك بوحدة الموقف، "فكما هي القدس في 
 ونضحي بالغالي والنفيس من أجلها، أيضا كذلك هي غزة وشعبها وكل مكان وموقع في وطننا الغالي".
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وطالب العالول بأن تكون األولوية دائما لمواجهة العدوان، وقال: "من هنا نحن نكرر الدعوة التي 
ة حماس من أجل في حرك إخوتناأطلقها الرئيس محمود عباس في أكثر من موقع ومناسبة، ونناشد 

حضن  إلىالقدس واألقصى والمستقبل والحرية واالستقالل، بالعمل على إنهاء االنقسام فورا والعودة 
ووجه العالول التعازي لذوي الشهداء الذين  الشعب والوطن لنكون دائما ومعا من أجل فلسطين".

 سقطوا على أرض غزة جراء العدوان اإلسرائيلي، متمنيا لهم الرحمة.
 13/11/2018، ، لندندس العربيالق

 
 ": مستعدون لكل الخيارات48الناطق باسم حماس لـ"عرب  .11

قال الناطق اإلعالمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حازم : عمر دالشة - 48عرب 
" إن "المقاومة موحدة وعازمة على ممارسة حقها في الرد 48قاسم، في حديثه اليوم، الثالثاء، لـ"عرب 

ى جرائم االحتالل، وهي حتى اآلن تمارس هذا الحق ولن تتنازل عنه، وفي حال واصل االحتالل عل
 هذه الجرائم ستقوم المقاومة بالرد عليه بما تراه مناسبا".

 13/11/2018، 48عرب 
 

ز انتصارها فلسطينية: فصائل .11  احتضان شعبنا المقاومَة عزَّ
لسطينية، التحية ألهالي قطاع غزة، وكل المتضامنين وجهت فصائل المقاومة الف: طالل النبيه -غزة 

معه في صّد العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدين أن احتضانهم الشعبي وصمودهم 
وقالت الفصائل: إن  حقق انتصارًا على االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه الغاشم على القطاع.

ك وقلبت قواعد المعركة في وجه االحتالل اإلسرائيلي"، "المقاومة الفلسطينية فرضت قواعد االشتبا
 مثمنين إرادة وروح الشعب الفلسطيني الداعم لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة.

المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد"، شدد على أن االحتالل 
يدًا وقاسيًا، بإبداع وتميز، وبإدارة سياسية وعسكرية وا عالمية من اإلسرائيلي وحكومته، تلقوا درسًا جد

وقال أبو مجاهد لصحيفة "فلسطين": "إن اإلدارة الحكيمة لجولة صد  قيادة المقاومة الفلسطينية.
العدوان اإلسرائيلي فاقت كل التوقعات لدى االحتالل، وبشرت وأبلغت شعبنا أن هناك مقاومة موحدة 

 والمدروس".في ردها المحكم 
بدوره، أكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "المقاومة 
الفلسطينية سددت ضربات قوية للعدو اإلسرائيلي، الذي لم يستِطع فرض قواعد اشتباك أمام إرادة 

سطين": "طالما هناك وقال الثوابتة لصحيفة "فل شعبنا التي ال تكسر وصموده واحتضانه للمقاومة".
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احتالل ظالم وينكل بأبناء شعبنا، فالجوالت لم تنتِه معه، ولكن تتجلى بها مالمح االنتصار من 
خالل صمود شعبنا وعظمة المقاومة، التي ُسطِّرت بتكتيها الذكي وحنكتها وتكتيكها العسكري في رد 

 العدوان اإلسرائيلي".
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعا السلطة أما طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي 

ّيًا في رفع جرائم االحتالل  الوطنية الفلسطينية لرفع اإلجراءات العقابية عن قطاع غزة، والضروع ِجدِّ
وقال أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": "االحتالل اإلسرائيلي  اإلسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية.

عن عدوانه على قطاع غزة، وتآكل التهدئة"، مشيرًا إلى أن قيادته السياسية  يتحمل المسؤولية الكاملة
 والعسكرية تحمل عقلية جبانة.

بدورها أكدت حركة حماس، أن "الغرفة" دارت الميدان وصدت العدوان بثقٍة ورباطة جأش، ولقنت 
وشددت على لسان  تراجع.االحتالل درسًا قاسيًا ودّفعته ثمن جرائمه، وأربكت قياداته وأجبرتهم على ال

الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع في تغريدة له على "تويتر"، على أن انتصار المقاومة وديمومتها 
 سينهي الحياة السياسية والعسكرية لبعض قيادات االحتالل بسبب حماقتهم وفشلهم.

رك والموحد للمقاومة في فيما أشاد حازم قاسم الناطق باسم "حماس" في تصريح له، بأن العمل المشت
صرارنا على انتزاع حقوقنا من االحتالل، وقرارنا الذي ال  يماننا العميق بعدالة قضيتنا، وا  الميدان، وا 

 رجع عنه بالعيش وكرامة، كان أكبر ضمانة لهزيمة االحتالل في هذه المرة وفي كل مرة.
 14/11/2018، فلسطين أون الين

 
 قاسياً  درساً  "إسرائيل"زهري: لقنا  أبو .11

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، الثالثاء، إن : عبد الرزق بن عبد هللا -الجزائر 
 المقاومة في غزة لقنت إسرائيل "درسا قاسيا وردها مازال في البداية ويتوقف على سلوك االحتالل".

ا في العاصمة جاء ذلك في كلمة ألبو زهري، خالل وقفة نظمتها حركة مجتمع السلم أمام مقره
زهري المتواجد بالجزائر حاليا: "المحتل في ارتباك شديد في  وأضاف أبو الجزائرية، تضامنا مع غزة.

مواجهة هذه البطوالت، اآلن هم يقصفون ويدمرون، لكنهم مترددون إزاء هذه البطوالت الكبيرة 
قادرة وتمتلك أضعاف وأضعاف والمفاجآت الكبيرة، وكما أعلنت القسام فإنها مازالت في البداية، وهي 

وأوضح: "هذه رسالة لالحتالل، وموقف المقاومة بعد هذا الدرس القاسي سيتحدد وفق  هذه الردود".
 سلوك المحتل".

وحسب أبو زهري، "هناك وساطات وهناك اتصاالت ورسالتنا واضحة: االحتالل هو من فجر هذا 
 إننا سنقدر موقفنا في ضوء سلوكه وردة فعله".العدوان وكانت له رسالة من المقاومة، فإن وعيها ف
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ووفق القيادي في حماس: "عهد الحسابات قد انتهى واليوم معادلة جديدة هي معادلة الدم بالدم 
والبناية بالبناية والرد والرعب زيادة بإذن هللا تعالى )..(، هذه المعادلة سطرتها المقاومة والتي 

 استمر هذا االحتالل في العدوان". ستسطر أكبر منها في قادم األيام إن
 13/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "كمين العلم"تتبنى المسؤولية عن  "لجان المقاومة" .11

أعلنت "ألوية الناصر صالح الدين"، الجناح العسكري "للجان المقاومة : أ ف ب -محمد حمس 
التي وقعت في السابع من شباط/ فبراير الشعبية"، اليوم، مسؤوليتها الكاملة عن عملية "كمين العلم" 

 الماضي شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي مشاهد حصرية بثّتها قناة "الميادين" تظهر مجموعة من الجنود اإلسرائيليين قرب موقع "سارية 

هم العلم" وهي تتحّرك في المكان إلزالة علم فلسطين، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة بهم فتتسّبب بسقوط
 بين قتيل وجريح.

وتعليقًا على الكشف، قال الناطق باسم "لجان المقاومة" في غزة، أبو مجاهد، إّن "كمين العلم إهداء 
ألبناء الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة الذي يواصل دعمنا"، موضحًا أن "الظروف الميدانية في 

أّن "كمين العلم يؤّكد أّن المقاومة  شباط الماضي لم تسمح بنشر مشاهد كمين العلم النوعي". وأضاف
تسّجل نقاطًا مهمة في مواجهة االحتالل"، متوعدًا االحتالل في حال واصل عدوانه بمشاهدة "المزيد 
من العمليات النوعية". وأّكد أّن "قدرة وقوة المقاومة في تصاعد مستمر"، مشيرًا إلى أن المشاهد التي 

 ن قدرات المقاومة الفلسطينية".بثتها القناة "تعّبر عن جزء يسير م
 13/11/2018، ، بيروتاألخبار

 
 فصائل المنظمة في لبنان تدين العدوان على قطاع غزة .11

دانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع : بيروت
من الشهداء والجرحى، فضال عن  غزة، والمستمر منذ يومين، مستهدفا المدنيين ما أدى لسقوط عدد

 تدمير العديد من المنازل والمؤسسات بما فيها مقر فضائية األقصى.
وأكدت الفصائل أن هذا العدوان البربري والهمجي الذي يأتي بدعم مطلق من الواليات المتحدة 

نفاذ والتنصل األميركية، يثبت مجددا بأنه ال يؤمن جانبه وال يمكن الوثوق به وأنه ال يترك فرصة لل
 من أي تفاهمات أو اتفاقات أو عهود يمكن أن تبرم معه.
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واعتبرت الفصائل أن الرد العملي والطبيعي عليه يتمثل بنبذ الفرقة وبتقديم المصلحة العليا لشعبنا 
وقضيته عن كافة المصالح الفئوية الضيقة، والشروع فورا إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 

نية لمواجهة العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة والقدس، الفلسطي
 ولمواجهة ما تسمى "صفقة القرن" التي تستهدف الحقوق المشروعة لشعبن

 13/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسرائيلي: مواصلة العمليات طالما اقتضت الضرورة المصغرالوزاري  .11

انتهت عصر يوم، الثالثاء، جلسة المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي )كابينيت(، والتي استمرت 
ساعات للتباحث في التصعيد الحاصل في الجنوب، في أعقاب افتضاح العملية اإلسرائيلية  7نحو 

لب وعلم أن المجلس الوزاري قرر "عدم كسر قواعد اللعبة"، وط في منطقة خان يونس مساء األحد.
جاء ذلك قبل وقت قصير  "طالما تطلب األمر ذلك". قطاع غزةمن الجيش مواصلة العمليات في 
 من اإلعالن عن وقف إطالق النار.

وفي سياق تبرير قبول وقف إطالق النار في ظل استمرار سقوط الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية 
اسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن في الجنوب، نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مصدر سي

 حماس هي من طلب وقف إطالق النار عبر أربعة وسطاء دوليين.
ساعات، يوم  7وخلصت جلسة المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي )كابينيت(، والتي استمرت نحو 

 الثالثاء، إلى قرار قرر "عدم كسر قواعد اللعبة".
المصغر"، صادقوا، دون تصويت، على توجيهات األجهزة وأكد الموقع أن معظم أعضاء "الوزاري 

األمنية، بـ"إعطاء فرصة" للجهود المصرية في محاولة للتوصل إلى تهدئة، ووقف الهجوم اإلسرائيلي 
 ضد األهداف التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم التصعيد.

قذيفة صاروخية من  460سطينية أطلقت وأعلن جيش االحتالل فور التوصل لالتفاق أن الفصائل الفل
 موقعًا لحماس والجهاد. 160قطاع غزة، وأنه )جيش االحتالل( استهدف 

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الشبكة، فإنه تم إطالق رشقات صاروخية ثقيلة تتألف من 
وخالل صاروخا، على مساحة صغيرة نسبيا،  50عشرات الصواريخ، وصلت أحيانا إلى أكثر من 

دقائق، مثلما حصل في الرشقة الصاروخية األولى بعد ظهر يوم  10فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 
 أمس، اإلثنين، في بلدات ما يسمى "غالف غزة"، وخالل ساعات الليل في عسقالن.
 13/11/2018، 48عرب 
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 ليبرمان بسبب وقف إطالق النار مع غزة؟ يستقيلهل  .11
ألمن اإلسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الرد على سؤال لإلذاعة اإلسرائيلية رفض المتحدثون باسم وزير ا

الرسمية "كان" حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف 
 إطالق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

ة خاصة، يوم األربعاء، ألعضاء وأتى هذا السؤال في أعقاب إعالن ليبرمان عن عزمه عقد جلس
" الذي يترأسه، وتأتي هذه الجلسة وسط تباين بالمواقف بين أعضاء المجلس اسرائيل بيتينإكتلة "

الوزاري المصغر لشؤون السياسة واألمن )الكابينيت(، حيال وقف إطالق النار مع الفصائل في غزة، 
 كرية على القطاع.حيث دفع ليبرمان من خالل تصريحاته باتجاه شن حملة عس

 13/11/2018، 48عرب 
 

صابة العشرات بقصف مكثف للمقاومة إسرائيليينمقتل  .18  وا 
قتل إسرائيليان وأصيب العشرات، الليلة الماضية، خالل قصف المقاومة الفلسطينية : الرأي –غزة 

 لمستعمرات إسرائيلية بغالف غزة ومدينة عسقالن المحتلة.
ن طواقم االحتالل انتشل جثة مستوطن من تحت أنقاض مبنى في وأفادت وسائل إعالم عبرية، بأ

وذكرت أن مستوطنة قتلت في القصف  عسقالن استهدفه صاروخ للمقاومة أطلق من قطاع غزة.
 عامًا فيما أصيب آخرين بجراح متفاوتة. 60الصاروخي األخير تبلغ من العمر 

صاروخ  450تجاه الجنوب ارتفع إلى وأشارت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة با
 وذلك منذ ساعات عصر أمس االثنين وحتى منتصف هذه الليلة.

صاروخا فقط، أما بقية الصواريخ فقد سقط أكثر  70وبينت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 
صواريخ داخل مناطق سكنية مأهولة في عسقالن ونتيفوت وسديروت ما تسبب بأضرار  10من 
 ة وبخاصة في سديروت حيث تسببت الصواريخ باندالع النيران في مصنع كبير ومحطة غاز.جسيم

وعلى صعيد الدراسة، فقد قررت جميع مدارس الغالف تعطيل الدراسة يوم الثالثاء، وكذلك مدن 
 الجنوب ومن بينها بئر السبع وعسقالن وأسدود وكريات مالخي وأوفكيم.

 13/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

غالق شوارع احتجاجاً  غالف"مستوطنو  .19  على وقف إطالق النار غزة": إشعال إطارات وا 
تظاهر سكان مستعمرات منطقة "غالف غزة" المحيطة بالقطاع المحاصر، مساء يوم الثالثاء، ضد اتفاق 

اطية وأغلقوا وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، أشعلوا خاللها اإلطارات المط
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وشهدت المظاهرة مواجهات بين المتظاهرين، الذين أغلقوا عددا من الطرق الرئيسية  مدخل "سديروت".
وهتف المتظاهرون ضد ما  خالل التظاهرة، وسائقي المركبات العابرة وقوات األمن والشرطة المتواجدة.

 لقطاع، إثر التصعيد األخير هناك.وصفوه بـ"تردي الوضع األمني" في المناطق اإلسرائيلية المحاذية ل
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(، أن المتظاهرين رفعوا الفتات مفادها 
بأن "حياة سكان الغالف ليست أرخص من سكان تل أبيب". وقالوا أيضا، إن "الوضع لم يعد يطاق 

وخية التي أمطرت بها فصائل المقاومة بسبب كثرة صفارات اإلنذار والحرائق" والرشقات الصار 
 الفلسطينية في غزة سماء المنطقة.

 13/11/2018، 48عرب 
 

   الجيش اإلسرائيلي يحقق في مالبسات استهداف حافلته قرب غزة .11
)األناضول(: أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، فتح تحقيق في مالبسات استهداف  -القدس

وحسب هيئة البّث  ود غزة، أمس، ما أدى إلصابة جندي بجروح خطيرة.الحافلة التابعة له على حد
اإلسرائيلية )رسمية(، فإن قائد القوات البرية في الجيش، كوبي براك، قرر تشكيل فريق خاص، بقيادة 
العميد أمير أفشتاين قائد شعبة حماية الحدود، إلجراء تحقيق في ظروف الحادثة وسلوك القوات 

 ز التحقيق على كيفية دخول الحافلة للمنطقة رغم إعالنها منطقة عسكرية مغلقة.ويرك اإلسرائيلية.
 13/11/2018القدس العربي، لندن، 

   
  إسرائيلية: تل أبيب وحماس ال تريدان الحرب ترجيحات .11

الناصرة: تتوافق أوساط االئتالف والمعارضة في إسرائيل، على ضرورة استعادة " قوة ردعها " 
تحفظات من حملة برية واسعة مكلفة، ووسط ترجيحات مراقبين كثر بأن إسرائيل المتبددة، وسط 

 وحماس ال تريدان تكرار الجرف الصامد، لكن امكانية االنزالق نحوها وارد جدا لعدة أسباب.
وفيما تلتزم حكومة االحتالل الصمت منذ نشوب األزمة الراهنة، وتعطي المتحدث بلسان الجيش 

عظمها حول ما يجري في الميدان، قال رئيس حزب "ييش عتيد" المعارض اإلدالء بتصريحات م
يائير لبيد، للقناة العاشرة أن على إسرائيل توجيه ضربة شديدة إلى قطاع غزة كي تعيد اعتبارها، إال 
أن أجهزة األمن ال تصغي على ما يبدو إلى تصريحات السياسيين وتتجاهل مصالحهم الشخصية 

 امة.عشية االنتخابات الع
ورأى المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "إسرائيل وحماس تجدان 
أنفسهما، في رحلة خطيرة إلى المجهول"، واعتبر أن إسرائيل ُزّجت في وضع يلزمها بإنزال ضربة 
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ارا أمام شديدة، ألسباب عسكرية وأيضا ألسباب سياسية داخلية. وان رد حماس والجهاد لم يبِق خي
القيادة اإلسرائيلية، مرجحا ان جولة القتال الحالية، وفقا للسيناريو المعقول والمريح للجانبين، سيستمر 

 يوما أو اثنين. لكنه قد يتدهور بسهولة إلى حرب شاملة".
أظهرت أن "لدى القيادة السياسية اإلسرائيلية قدرة كبح ضعيفة  أمسوأضاف فيشمان أن أحداث أول 

أن "هجمات حماس عززت ضلع وزير األمن أفيجدور ليبرمان في مثلث يجمع رئيس جدا"، و 
الحكومة ووزير األمن ورئيس أركان الجيش". وتابع " الالزمة التي يكررها وزير األمن منذ أشهر، 

 وبموجبها لن تكون هناك أية تهدئة عند السياج الحدودي حتى تتلقى حماس ضربة شديدة، تتحقق".
فإن "كال الجانبين علقا في وضع يتعين عليهما فيه إعطاء تفسير لجمهورهما وا عادة  وبحسب فيشمان

بناء الردع"، متجاهال العملية الفاشلة في خانيونس، وقال ان حماس هي التي حددت مستوى العنف، 
سرائيل انجرت ورائها، مرحجا أن نتنياهو معني بأن يستعرض أمام المجلس الوزاري المصغر مقترحا  وا 

 استخدام قوة كافية، كي ال يجد نفسه أمام مجلس صدامي يطالبه بشن خطوات عسكرية ال يريدها".ب
وشكك فيشمان في ما إذا كان صناع القرار في إسرائيل يتجهون إلى توجيه ضربة عسكرية شديدة 
 في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل قد تقدم على المس "بمصالح النخب في غزة"، بزعم أنه
"عندما يبقى هؤالء بدون بيت، مثلما حدث في نهاية الجرف الصامد، فإن هذا يهدئ الوضع بسرعة 

 كبيرة. معتبرا ان قصف مقر قناة حماس هو مثال لهدف من هذا النوع".
وشدد فيشمان على أن جولة التصعيد الحالية اندلعت في أعقاب العملية العسكرية الفاشلة التي نفذتها 

لجيش اإلسرائيلي في منقطة خانيونس، بيد ان زميله المحلل السياسي في صحيفة قوة خاصة في ا
"معاريف"، بن كسبيت، يزعم أنه ليس مالئما اآلن انتقاد العملية الفاشلة في خانيونس ألنها جاءت 
في الوقت الذي تُبذل فيه جهود من أجل التوصل إلى تهدئة، وأن "عمليات من هذا النوع ال يمكن 

أثناء الحرب. وباإلمكان تنفيذها في الفترات االعتيادية، مدعيا انه من دون عمليات كهذه، تنفيذها 
 سيتم المس بشكل خطير بمستوى األمن الذي بإمكان إسرائيل منحه لسكانها".

عملية كهذه في السنة، خلف الحدود، حسب المحلل العسكري  600ويتحدث الجيش اإلسرائيلي عن 
ئيلية، ألون بن دافيد الذي يرجح ان تبحث حكومة االحتالل عما يحفظ ماء للقناة العاشرة اإلسرا

إلى أن إسرائيل وحماس علقتا في "فخ ردع  النظر وجهها دون التورط بحرب. بيد ان كسبيت لفت
متبادل"، وأضاف أنه "من كثرة أن الجميع في هذه القصة يردعون الجميع، فإنه لم يرتدع أحد من 

لق بحديث نتنياهو عن قوة إسرائيل، أشار كسبيت إلى أن أقواله هذه لم تؤثر أي شيء". وفيما يتع
على قيادة حماس والجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية. معتبرا ان "نتنياهو يتعلم على جلدنا 
ضعف القوة ويقول ان إسرائيل هي قوة عظمى إقليمية، اقتصاديا وعسكريا، من حيث السالح 
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ودولة هايتك وسايبر وكل شيء ولدى حماس ال يوجد  –حسب تقارير أجنبية  –ي التقليدي والنوو 
طعام. ورغم ذلك، شهدنا في نهاية األسبوع الماضي حدثا مخزيا نقلت فيه إسرائيل أمواال إلى 

مليون دوالر مقابل يومين من  15حماس، كي تشتري بعض الهدوء." وتابع " هذا ثمن باهظ يبلغ 
 قوة اإلسرائيلية لم تبد هشة إلى هذه الدرجة منذ مدة طويلة، رغم أنها حقيقية".الهدوء. ويرى ان ال

ويتفق مع زمالئه المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور بالقول إنه رغم 
التصعيد الحاصل، إال أن إسرائيل وحماس ليستا معنيتين بحرب شاملة، "لكن بغياب جهات الجمة 

وكال الجانبين يواجهان صعوبة في السيطرة على ارتفاع ألسنة … ال إليها بسرعةفإنهما قد يدخ
اللهب. وقال ايضا انه قبل األحداث األخيرة نشطت في غزة عدة جهات الجمة، وعلى رأسها مصر 
ومبعوث األمم المتحدة مالدينوف، واآلن انسحب الوسطاء إلى موقع خلفي، فيما اتهم بعضهم 

 ة السرية التي نفذتها خرقت وقف إطالق النار".إسرائيل ألن العملي
وتساءل المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، عن توقيت عملية خانيونس، خاصة 
وأنها جرت في أوج جهود متواصلة للتوصل إلى وقف إطالق نار طويل األمد مع قطاع غزة، بينما 

ساعات معدودة من خطاب طويل له في  يشارك نتنياهو في مؤتمر سياسي مهم في فرنسا، وبعد
 مؤتمر صحافي تحدث فيه عن السبب الذي يدعوه لبذل الجهود للتوصل إلى تسوية.

وبحسب التفاصيل األولية التي وصلت صحيفة "هآرتس"، فإن الجنود، وهم من وحدة خاصة، تم 
نيونس، ونقلت عن اكتشافهم من قبل قوة حراسة تابعة لحركة حماس في منطقة قرية عبسان، شرقي خا

المتحدث باسم الجيش، رونين منليس، قوله إن "عناصر الوحدة كانوا في أوج عملية متواصلة"، قتل 
فيها قائد الوحدة وأصيب نائبه بالرصاص، إال أنه تمكن من الوصول إلى قوات اإلنقاذ، وبحسب 

من عناصر حماس، وبعد  "هآرتس"، فإن عناصر الوحدة الخاصة أطلقوا النار، وتمكنوا من إصابة عدد
ذلك تم إخراجهم من المكان بمساعدة الطيران الحربي الذي قصف أهدافا كثيرة في المنطقة، وكانت قد 
أكدت تقارير أن حطام المركبة اإلسرائيلية أظهر أنها كانت تحمل تجهيزات كثيرة، بينها مالبس للجيش 

وكوابل كهربائية ولوحات طاقة شمسية  اإلسرائيلي وأغطية ومواد غذائية ومشروبات وكرسي متحرك
 وخيام، بما يرجح أنها كانت بمثابة غرفة عمليات خطط لها لتنفيذ عملية واسعة النطاق.

كما تطرق إلى استهداف حافلة الجنود بصاروخ مضاد للدبابات، واعتبر ذلك بمثابة تحذير، حيث سبق 
ي أو حافلة قرب السياج الحدودي. وأن استخدمت حركة حماس كمائن مماثلة الستهداف جيب عسكر 

ويتفق مع زميله الون بن دافيد بات، في ان حماس تعمدت عدم إطالق الصاروخ على الحافلة قبل 
 إنزال ثالثين جنديا خشية ان يؤدي ذلك لحرب شاملة وهذا بمثابة إشارة لعدم رغبة حماس بحرب.
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في إسرائيل مرتبط بالتحقيقات مع  واعتبر المحلل العسكري عاموس هارئيل أنه "ليس كل ما يحصل
نتنياهو"، حيث أن "مثل هذه العمليات يجري التخطيط لها لوقت طويل قبل تنفيذها، كما أنها ال 
تهدف إلشعال حرب، أو تحويل األنظار عن مشهد نتنياهو وهو في حالة ضغط شديد لدى سؤاله، 

 قبل أيام، عن قضية الغواصات".
 13/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 السري للقوات اإلسرائيلية الخاصة التي تسمع وترى كل شيء العالمالتايمز:  .11

)بي بي سي( ـ نشرت صحيفة التايمز مقاال تحليليا ألنشال بفافير بعنوان "العالم السري  - لندن
وجاء المقال في إطار تغطية الصحيفة  للقوات اإلسرائيلية الخاصة التي تسمع وترى كل شيء".

في غزة عقب عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي، وسبعة  للتطورات
 فلسطينيين، بينهم قائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال كاتب المقال إن إسرائيل سعت منذ قيامها إلى بناء قدرات عالية في جمع المعلومات االستخباراتية 
وأضاف أن زرع هذه األجهزة  تماع متصلة بشبكات االتصال مع جيرانها العرب.من خالل أجهزة اس

وفحصها بشكل روتيني وتغيير البطاريات يعد مهمة خطرة، مشيرا إلى أن خطف خمسة رجال أرسلوا 
 وقصة تعذيبهم وانتحار أحدهم كان بمثابة صدمة وطنية. 1953لتغيير بطارية في سوريا في عام 

أدى إلى إنشاء وحدات من القوات الخاصة تتمتع  ةذي منيت به إسرائيل في سوريوأردف أن الفشل ال
 بخبرة في القيام بعمليات وراء خطوط العدو.

وأشار إلى أن أهم هذه الوحدات وحدة "سييرت متكال"، التي يكون أغلبية عناصرها من اليهود المزراحين 
 والقادرين على العمل بسرية في بيئة عربية.أي الشرقيين، والذين تعد اللغة العربية لغتهم األم، 

ومن ضباط هذه الوحدة إيهود باراك الذي أصبح الحقا رئيسا للوزراء. وفي مذكراته التي حملت 
عنوان "بلدي، حياتي"، وصف باراك واحدة من أولى العمليات التي نفذت تحت إشرافه داخل سوريا 

 في شبه جزيرة سيناء المصرية. بأنها كانت "مهمة تنصت". كما روى عن مهمة أخرى
ونفذت الوحدة أولى عملياتها في المناطق الصحراوية والمفتوحة، وهو ما كان يتطلب القدرة على 
المالحة عبر مسافات شاسعة خالل الليل، والتخفي أثناء النهار. كما استخدمت الطائرات المروحية 

 ت القرن العشرين.التي أصبحت أساسية في العمليات العسكرية بحلول ستينيا
 13/11/2018رأي اليوم، 
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  ستراتيجّيًة وخطيرًة جدًا وستتفاَقم انتنياهو: تقديرات نا كانت خاطئًة واألزمة مع روسيا باتت  .11
ُيمِكن القول إّن التعويل اإلسرائيلّي على إعادة العالقات مع روسيا، بعد  زهير أندراوس: –الناصرة 

مدينة الالذقّية في سورّية، في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، باء  حادثة إسقاط الطائرة بالقرب من
بالفشل الُمّدوي، إْن كان علنيًا أْو من وراء الكواليس. والمثال األخير على ُعمق الشرخ بين البلدين 
تأّكد أمس في باريس عندما التقي رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الروسّي 

بوتن، بشكٍل عرضيًّ واستمّر عّدة دقائق، وذلك على هامش المؤتمر الذي ُعِقد في  فالديمير
العاصمة الفرنسّية، علمًا أّن نتنياهو بذل جهودًا جباّرًة من أجل إقناع بوتن بعقد لقاٍء ُمنفرٍد على 

 هاِمش المؤتمر، إاّل أّن الرفض الروسّي كان حاِزمًا وجاِزمًا.
( في التلفزيون العبرّي 13وـ 12راسلة شركة األخبار اإلسرائيلّية )القناتان وفي السياق عينه كشفت مُ 

السياسّي -للشؤون السياسّية، دانا فايس، كشفت النقاب، نقاًل عن وزراء أعضاء في المجلس األمنيّ 
 15تل اإلسرائيلّي الُمصّغر )الكابينيت( قولهم إّنه بعد إسقاط الطائرة الروسّية في األجواء السورّية ومق

عسكريًا كانوا على متنها، كان التقدير الساِئد في تل أبيب أّن األزمة مع موسكو ستكون محدودًة من 
ناحية الزمن، وأّن الرئيس الروسّي يستّغل الحادثة من أجل تغيير قواعد اللعبة في الشمال، على حّد 

 تعبير الوزراء اإلسرائيليين.
عد اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، مع ولفتت الُمراسلة السياسّية إلى أّنه ب

قادة دول أوروبا الشرقّية قبل أّقل من أسبوعين، فِهم أّن الحديث يجري عن خالٍف شخصيٍّ مع 
الرئيس الروسّي بوتن. وبحسب أحد الوزراء، الذين شاركوا في الجلسة المذكورة، قال نتنياهو للوزراء 

ن إّن األزمة مع بوتن قاسية جدًا، وحّدتها أكثر بكثيٍر من التقديرات التي اعتمدنا عليها، الُمشاِركي
ُمشّددًا على أّن بوتن يرى في إسقاط الطائرة مّسًا خطيرًا به وبهيبته وبكرامته على حدٍّ سواء، بحسب 

ُمرّكب ُمّهم للغاية في  أقوال رئيس الوزراء اإلسرائيلّي. وتابع نتنياهو قائاًل للوزراء إّن الهيبة هي
الرواّية التي يتمّسك بها الرئيس الروسّي بوتن، وبناًء على ذلك، خُلص نتنياهو إلى القول أّن األزمة 
مع روسيا مّست مّسًا إستراتيجيًا بالعالقات بين البلدين، ُمتوّقعًا أّن األزمة بينهما ستتفاقم وتتحّول إلى 

 صعبٍة وخطيرٍة جدًا، على حّد قوله.
 13/11/2018رأي اليوم،  

 

 صواريخ المقاومة ت جبر عائالت المستوطنين على النزوح .11
قررت عائالت مستوطنين في مدينة عسقالن المحتلة النزوح نحو وسط فلسطين : فلسطين المحتلة

 المحتلة بعد ليلة شهدت سقوط عدة صواريخ من المقاومة الفلسطينية على مبان في المدينة.
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اريف" العبرية أن العديد من مستوطني المدينة بدأوا بتجميع أغراضهم للنزوح نحو وذكرت صحيفة "مع
 أقربائهم بالشمال والوسط إلى حين استقرار الوضع األمني.

نشرت كتائب القسام رسمًا كاريكاتوريا يخاطب مستوطني عسقالن وكتبت فيه  الثالثاء وفجر يوم
اإلجرامية ضدنا وبالتالي نحن سوف نرد على ذلك ..  بالعبرية: "الجيش يستخدم المدينة في عملياته
 لذا يفضل االبتعاد عن المدينة قدر اإلمكان"

وبينت الصحيفة أن من بين العائالت التي قررت النزوح عائلة "زلمان"، التي قرر أفرادها الذهاب 
، مشيرين إلى 1948إلى أقربائهم في مدينة رأس العين شرقي "تل أبيب" بمركز األراضي المحتلة عام 

 أن ما جرى ال يمكن استيعابه وأنه مرعب وال خيار سوى النزوح حاليا.
وأضافت العائلة أن الصواريخ التي أطلقت الليلة على عسقالن كانت مخيفة وأوقعت خسائر في 
األرواح والممتلكات، وأنه ال داع ألن يكونوا أبطال ودفع الثمن، الفتين إلى أن صفارات اإلنذار بهذا 

 لمعدل أدخلت الهلع في قلوب المستوطنين وخالفًا للمرات السابقة.ا
 13/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 هل تغلبت كتائب القسام على "القبة الحديدية"؟ .11
بينما ال تزال آلية اعتراض الصواريخ في مركز االهتمامات األمنية اإلسرائيلية، فإن التقديرات اإلسرائيلية 

لى أن حركتي حماس )كتائب القسام( والجهاد اإلسالمي )سرايا القدس( تبذالن جهودا كبيرة غير تشير إ
 مسبوقة في التغلب على منظومة "القبة الحديدية" بطريقة إطالق الصواريخ الجديدة نسبيا.

وليس من قبيل الصدفة أنه يجري الحديث عن إيجاد بدائل لمنظومات االعتراض لجملة من 
ينها عدم قدرتها على توفير الحماية من الصواريخ بشكل تام، إضافة إلى تكلفتها العالية، األسباب، ب

 ألف دوالر. 100حيث تقدر تكلفة كل صاروخ اعتراضي بنحو 
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الشبكة، فإنه تم إطالق رشقات صاروخية ثقيلة تتألف من 

صاروخا، على مساحة صغيرة نسبيا، وخالل  50من  عشرات الصواريخ، وصلت أحيانا إلى أكثر
دقائق، مثلما حصل في الرشقة الصاروخية األولى بعد ظهر يوم  10فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 

 أمس، اإلثنين، في بلدات ما يسمى "غالف غزة"، وخالل ساعات الليل في عسقالن.
ستنفاد مخزون الصواريخ وبحسب الصحيفة، فقد كان الهدف من الرشقات الصاروخية هو ا

االعتراضية في لحظة معطاة في منظومة إطالق الصواريخ االعتراضية. وفي هذا اإلطار، يقول 
 سالح الجو اإلسرائيلي إنه استعد لذلك، وقام بزيادة نشر منظومات القبة الحديدية في الجنوب.
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اروخا كان يفترض أن ص 120وبحسب الجيش اإلسرائيلي، فإن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 
صاروخا أصابت  20صاروخ أطلقت من قطاع غزة، ونحو  400تنفجر في مناطق مأهولة من بين 

 مباني سكنية وزراعية وشوارع، وتسببت بمصرع شخص واحد وعشرات اإلصابات.
في المقابل، أكد الجيش أن الحماية بواسطة "القبة الحديدية" ليست كاملة، وأن الدمج بين اإلنذار 
السريع نسبيا من قبل الجبهة الداخلية، وبين االنصياع لتعليمات الوقاية، من شأنه أنه يمنع وقوع 

 إصابات، إلى جانب اعتراض الصواريخ.
ورغم ذلك، بحسب التقرير، فإن التحدي الكبير الذي يواجهه الجيش ويحاول تطوير رد مناسب له، 

راز "رعد"، والتي تحمل رؤوسا قتالية ثقيلة تتراوح وال يزال ورقة بيد حماس، وهو قذيفة الهاون من ط
كيلوغرام من المواد المتفجرة، والتي تهدف لتخريب شوارع كاملة في البلدات  200إلى  150ما بين 

 اإلسرائيلية القريبة من السياج الحدودي، واستهداف مواقع عسكرية، وقتل جنود في مواقع التجميع.
فر لتقليص حجم األضرار واإلصابات هو تفعيل قوات عن بعد، وبحسب التقرير، فإن الرد المتو 

إضافة إلى استخبارات نوعية، وشن هجمات وقائية على مخازن هذه القذائف، إضافة إلى إخالء 
 سكان في وقت مبكر.

وعلى صلة، يضيف المحلل العسكري لموقع الصحيفة، رون بن يشاي، إنه على ما يبدو يمكن القول 
لة بواسطة المنظومات التي تستخدم الصواريخ االعتراضية، مثل "القبة الحديدية" إن الحماية الفعا

ن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تستبدل  و"مقالع داوود" و"حيتس"، على وشك استنفاد قدراتها، وا 
هذه المنظومات هي منظومات اعتراض تعمل بواسطة تكنولوجيا الليزر، والتي تعتبر أرخص من 

 فة، وأنجع في حاالت إطالق رشقات من الصواريخ والقذائف الصاروخية.ناحية التكل
وأضاف أن الحديث عن ليزر يعمل بواسطة البلوات الصلبة، وليس الليزر الكيماوي الذي ال يعتبر 
عمليا وقابال للتطبيق في ساحات القتال العصرية. وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تطوير منظومات 

وبحسبه، فإن هذا  رات الصلبة، وأن جزءا من هذه التطويرات في مرحلة متقدمة.ليزر تعمل بالبلو 
 المشروع بحاجة إلى تخصيص ميزانيات جدية إلنهاء عملية تطويره، بحيث يمكن استخدامه.
 14/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 نيويورك تايمز: ما تكلفة عملية التجسس اإلسرائيلية الفاشلة بغزة؟ .11
يتساءل الكاتب ديفد هالبفينغر في تحليل بصحيفة نيويورك تايمز عن تكلفة : الجزيرة، مزنيويورك تاي

علمية التجسس اإلسرائيلية الفاشلة في غزة، ويقول إن إسرائيل على شفا حرب جديدة، وسط تهديدات 
وهو مدير مكتب الصحيفة في -ويشير الكاتب  نارية متبادلة واختباء اإلسرائيليين في المالجئ.

إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أول أمس األحد لإلسرائيليين الذين  -القدس
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يشعرون بالقلق واإلنهاك من الصراع مع الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه يفعل كل ما بوسعه لتجنب 
حتى  ساعة على تأكيدات نتنياهو لإلسرائيليين 24غير أنه ما كادت تمضي  حرب غير ضرورية.

ويشير الكاتب إلى المهمة االستخباراتية الفاشلة التي نفذها  بدا أن إسرائيل على شفا هذه الحرب.
لى أنها أسفرت عن مقتل فلسطينيين.  أفراد كوماندوز متخفون من خالل تسللهم إلى غزة، وا 

 

 فشل إسرائيلي
الفصائل الفلسطينية ويضيف أن هذه الخطوة اإلسرائيلية الفاشلة جعلت حركة حماس وغيرها من 

المسلحة تمطر معظم المناطق جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون بشكل مكثف ومتزايد 
لى  ومتسارع. ويشير إلى انطالق صفارات اإلنذار من البحر األبيض المتوسط إلى البحر الميت، وا 

لى  شن إسرائيل غارات جوية استهداف الفلسطينيين حافلة إسرائيلية بصاروخ موجه مضاد للدبابات، وا 
طالقها نيران دبابات بشكل متزايد وأكثر تدميرا. ويضيف أن إسرائيل  على مناطق في قطاع غزة وا 

ضربت عشرات من المواقع العسكرية ومخابئ األسلحة في أنحاء غزة، وأنها قصفت محطة تلفزيونية 
سكرية التابعة للمجموعة وسوتها ومحطة إذاعة ومبنى للمخابرات التابعة لحماس، ومقر المخابرات الع

 على القطاع. 2014باألرض، وذلك في أعنف قتال بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة منذ الحرب في 
ويقول الكاتب إن هذا القتال يهدد بتبديد جهود استمرت شهورا من المحادثات المتعددة األطراف الهادفة 

 أعقاب االحتجاجات الفلسطينية التي انطلقت في مارس/إلى تهدئة الحدود بين إسرائيل وغزة، وذلك في 
 فلسطينيا وجرح اآلالف. 170آذار الماضي )ضمن مسيرات العودة( التي أسفرت عن مقتل 

 

 مجازفة إسرائيلية
التي -ويشير الكاتب إلى أن بعض اإلسرائيليين كان يتساءلون عن سر مجازفة الحكومة اإلسرائيلية 

ذه الجهود من أجل ما يصفه مسؤولون بأنها مجرد عملية تجسس في تبديد ه -تخضع للضغوط
ويضيف أن محللين يقولون إنه ربما لكونها عملية روتينية فإنه لم يكن أحد يتوقع أنه سيتم  روتينية.

 اكتشاف فرقة الكوماندوز اإلسرائيلية هذه.
إيالند بالقول إن افتراض  ويعلق اللواء اإلسرائيلي المتقاعد والمستشار السابق لألمن القومي غيورا

 .%99ولكن يمكن تقديره بـ %100عدم اكتشاف هكذا عمليات ال يشكل 
ويقول الكاتب إن تكلفة هذه النسبة الصغيرة المتبقية ظهرت واضحة أمس االثنين، وذلك عندما رد 

 دلة.الفلسطينيون بإطالق أكثر من أربعمئة صاروخ وقذيفة على إسرائيل، وسط تحذيرات نارية متبا
 

 تهديدات نارية
وفي حين هددت إسرائيل بتسوية أبراج غزة وما ارتفع من بنيانها باألرض حذرت حماس من أن 

 ماليين اإلسرائيليين سيتعرضون قريبا لنيران صواريخها.
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بما فيه في مدينتي أسدود وبئر ، ويقول الكاتب إن الجيش اإلسرائيلي أمر جميع السكان في جنوبي البالد
ويختتم بأن دوي  بالبقاء في المالجئ التي تم فتح بعضها على بعد أربعين كلم من محيط غزة. ،السبع

 صفارات اإلنذار اإلسرائيلية كان يسمع على مسافات بعيدة تصل إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية.
 13/11/2018الجزيرة.نت، 

 

 بة الحديديةالشرطة اإلسرائيلية: الفلسطينيون يحاولون االلتفاف على الق .11
قال ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة اإلسرائيلية، في حديث : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 

: "رأينا خالل الساعات الماضية سقوط كميات الثالثاء للصحفيين في مدينة عسقالن )أشكلون(، يوم
 ع غزة باتجاه إسرائيل".كبيرة من الصواريخل فلعدة سنوات لم يطلق هذا العدد من الصواريخ من قطا

قذيفة وهذا رقم هائل"، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية  350وأضاف: "لقد تم إطالق أكثر من 
ذا ما قيمنا هذا الرقم فإن  المضادة للصواريخ اعترضت عددا من هذه الصواريخ. وتابع روزنفيلد: "وا 

قبة الحديدية، بمعنى إطالق عدد كبير من ما جرى هو أنه بالتأكيد كانت محاولة للمرور من خالل ال
الصواريخ في فترة قصيرة من الوقت، وبالطبع فإن رد القبة الحديدية فعال وسريع، لكن كما ترون 

 هناك فإن صاروخين وصال وسقطت، ولذا فإن الضرر األكبر حدث هنا".
 اع غزة مساء اإلثنين.كان روزنفيلد يتحدث إلى جانب مبنى في المدينة سقط عليه صاروخ أطلق من قط

 13/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 جراء العدوان المتواصل على غزة جريحاً  27شهداء و 7ساعة:  24خالل  .18
آخرون جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على  27استشهد سبعة مواطنين، وأصيب أكثر من : غزة

اليوم الثالثاء، فيما استهدف الطيران  أبناء شعبنا قطاع غزة، منذ ساعات مساء أمس وحتى مساء
 هدفا مدنيا بينها عمارات سكنية ومقر فضائية إعالمية ومواقع وأراض. 80اإلسرائيلي 

عاما(،  29وأفاد مراسلنا نقال عن مستشفيات القطاع باستشهاد الشبان: خالد أكرم يوسف معروف )
عاما(، وحمد محمد موسى  22ودة )عاما(، ومحمد زهدي حسن ع 27ومحمد زكريا إسماعيل التتري )

 26عاما(، وخالد رياض أحمد السلطان ) 22عاما(، وموسى إياد علي عبد العال ) 23النحال )
 عاما(. 20) عاما(، ومصعب سعيد حوس

حالتهم خطيرة، بعيد شن الطيران  5مواطنا أصيبوا بجروح متفاوتة بينهم  27وأكد أن أكثر من 
مؤسسة بينها مبان حكومية  80غارة جوية، استهدفت خاللها  150الحربي اإلسرائيلي أكثر من 

 وبنايات سكنية ومقرات مدنية ومؤسسات إعالمية وأراض زراعية ومواقع، في مختلف مناطق القطاع.
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 في غزة. شهيداً  14ساعة الماضية إلى  48ترتفع حصيلة الشهداء خالل  7 وباستشهاد الشبان الـ
 13/11/2018، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 مستوطنون يجددون اقتحامهم لألقصى بحراسة مشددة .19

جّددت مجموعات يهودية متطرفة، يوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، : وفا -القدس
ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة  من باب المغاربة بحراسة معززة من قوات االحتالل الخاصة.

واستفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أكذوبة الهيكل المزعوم قبل أن يغادروا األقصى 
 من باب السلسلة.

 13/11/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يومًا من اإلضراب 55االحتالل يفرج عن الشيخ عدنان بعد  .11
حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان مساء اليوم الثالثاء،  تنسم القيادي في: الضفة الغربية

( الماضي لإلفراج 10/29الحرية من سجون االحتالل اإلسرائيلي بعد تمكنه من انتزاع قرارًا بتاريخ )
 عن الطعام. إضرابهعنه مقابل وقف 

حتجاجًا على اعتقاله يومًا متتاليًا ا 58ضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لمدة إوخاض الشيخ عدنان 
 التعسفي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل أن يقرر االحتالل اإلفراج عنه.

 13/11/2018، فلسطين أون الين
 

 للمقاومة مسيرات حاشدة بأنحاء القطاع دعماً  :غزة .11
شارك آالف الفلسطينيين، مساء الثالثاء، في مسيرات بكافة مدن قطاع غزة، : محمد ماجد -غزة 

وجاءت المسيرات عقب إعالن األذرع المسلحة للفصائل  دعما لـ"لفصائل المقاومة الفلسطينية".
الفلسطينية المسلحة، في غزة، مساء اليوم، عن التوصل التفاق لوقف إطالق النار مع إسرائيل، 

 بوساطة مصرية، بعد يومين من التصعيد العسكري.
اء، من معظم مساجد غزة، وتجمعوا في الميادين وخرج المشاركون في المسيرات، عقب صالة العش

 الرئيسية لمدن القطاع وأمام عدد من المباني التي دمرتها الطائرات اإلسرائيلية، اإلثنين.
وحمل المتظاهرون األعالم الفلسطينية، ورددوا تكبيرات، وهتافات داعمة "لفصائل المقاومة 

 على إسرائيل في جولة التصعيد العسكري األخيرة. الفلسطينية"، التي اعتبروا أنها "حققت انتصارا"
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وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، في كلمة له أمام المئات من المتظاهرين الذين 
تجمعوا أمام مقر فضائية "األقصى" )تابعة لحماس( المدمر غربي مدينة غزة، إن "المقاومة 

وأضاف رضوان: "أي  أمام عنجهية المحتل". الفلسطينية رسخت خالل جولة التصعيد قوة الردع
ولفت إلى أن "استهداف مقر فضائية  جريمة صهيونية ضد غزة ومقاومتها لن تمر دون عقاب".

وثمن رضوان الجهد  األقصى والمؤسسات والمنشآت المدنية جريمة صهيونية واعتداء جائر".
سرائيل. المصري في تثبيت وقف إطالق النار بين الفصائل المسلحة بغزة  وا 

 13/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تظاهرات ومسيرات حاشدة في الضفة الغربية نصرًة لغزة .11
جابت مسيرة حاشدة دعا إليها مجموعة من النشطاء، اليوم الثالثاء، : محمود السعدي -رام هللا 

ضا للعدوان وشاركت فيها شخصيات وقيادات فلسطينية، شوارع مدينة رام هللا، نصرة لغزة ورف
اإلسرائيلي عليها، وردد المتظاهرون هتافات تندد بجرائم االحتالل، وتؤكد وقوفهم إلى جانب المقاومة 

نهاء االنقسام، ردا على العدوان  الفلسطينية. وطالب الفلسطينيون بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وا 
 الحماية للشعب الفلسطيني. اإلسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة توفير

وقال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، لـ"العربي الجديد"، خالل مشاركته في المسيرة، إن "بعد 
العدوان في غزة، الخروج بفعاليات كهذه، هو أقل شيء من الضفة الغربية، بالوقوف موقف إسناد بكل 

الحرية، ولذا ال بد أن  من أجلاءهم رخيصة الوسائل المتاحة حتى نستطيع أن نساندهم، هم يقدمون دم
 تستمر الفعاليات حتى يتوقف العدوان، والعالم كله مطالب أن يتحرك لوقف العدوان على قطاع غزة".

من جانبه، قال منسق القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي 
هاب باتجاه المطالبة بحماية دولية فورية لشعبنا تحت االحتالل، الجديد"، إن "المطلوب اليوم، هو الذ

كما أن المسيرة جاءت لتؤكد على وحدة الشعب الواحد في الضفة وغزة رفضا للعدوان اإلجرامي 
رهاب الدولة بحق المدنيين العزل".  وا 

 13/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 الصهيوني لوقف عدوانه على قطاع غزةأبو محفوظ: نطالب بالضغط الفوري على االحتالل  .11

طالب المهندس هشام أبو محفوظ، نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المجتمع 
 الدولي، بالضغط الفوري على االحتالل الصهيوني لوقف عدوانه على قطاع غزة.
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ن ثاني/ نوفمبر، أبناء تشري 13كما دعا أبو محفوظ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم الثالثاء 
نهاء  الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج إلى التكاتف والوحدة، واإلسراع في تحقيق المصالحة وا 
االنقسام بشكل فوري، والعمل مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني والجهات المستقلة على بناء 

م كافة أشكال الدعم الالزم لدعم صمود جبهة عمل موحدة لمواجهة االحتالل وعدوانه على غزة، وتقدي
 القطاع، وصوال إلى "إطالق انتفاضة شعبية واسعة وشاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين".

من جانبه، ألقى ماجد الزير مسؤول ملف الالجئين والعودة في المؤتمر، مهمة نصرة القطاع، على 
ناء األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم، في الخارج، وعلى أب الفلسطينيعاتق أبناء الشعب 

نساني في آن واحد".  مؤكدا " أن نصرة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، واجب وطني وقومي، وديني وا 
كما أكد الزير، رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، على أن األدلة والبراهين القانونية التي تدين كيان 

راك فاعل يعمل على إدانته االحتالل وجرائمه ويطالب بوقفها االحتالل واضحة، مطالبا العالم بح
 التام والعاجل.
باسم المؤتمر، زياد العالول، االحتالل "اإلسرائيلي" والوسطاء الدوليين  المتحدث الرسميبدروه، حمل 

مسؤولية العدوان على قطاع غزة وخرقه للتهدئة، وقال: " االحتالل هو من لم يلتزم بالهدنة التي 
 عها، وبذلك استحق رد المقاوم".وق

 13/11/2018، لمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجا
 

 االحتالل ينذر بهدم منازل وحظائر لألغنام في مسافر يطا في الخليل .11
، أمس، مواطنين في قرية مسافر يطا في محافظة الخليل اإلسرائيلي: سلمت قوات االحتالل رام هللا

 دم عدة منازل وحظائر لألغنام.جنوب الضفة الغربية إنذارات به
وقالت اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل إن هذه المنازل تؤوي ما يقرب من 

فردا من العائالت التي تعيش في تلك المنطقة، مشيرة الى أنهم سيصبحون في العراء إذا نفذت  20
الحقوقية والوطنية والدولية "التدخل الفوري  وناشدت اللجنة المؤسسات قوات االحتالل عملية هدمها.

والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من 
 أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي".

الى ذلك منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، فلسطينيين من رعي أغنامهم في المراعي، 
 راضي الزراعية، بذريعة التدريبات العسكرية في عدة مناطق في األغوار الشمالية.او فالحة األ
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وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن أعدادا كبيرة من جنود االحتالل انتشرت في مناطق "الشق"، 
و"البرج"، و"سمرة"، وبدأوا تدريباتهم العسكرية باستخدام الرصاص الحي، وهو ما حال دون ممارسة 

 المواطنين ألعمالهم اليومية.
 13/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 تفتح أبوابها في غزة لقناة األقصى نقابة الصحافيين .11

رام هللا: دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين استهداف االحتالل لمقر قناة األقصى الفضائية التابعة 
نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، وقال  لحركة حماس، والصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في رام هللا، إن مقر النقابة في قطاع غزة مفتوح للزمالء 
 إلىالنقابة أرسلت العديد من الرسائل  أنوأوضح  في قناة األقصى لمواصلة عملهم الصحافي منها.

سطين ومدير عام اليونسكو واالتحادين العربي األمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق اإلنسان في فل
والدولي للصحافيين وعدد من المنظمات الدولية، طالبتهم فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف 

 استهداف االحتالل للصحافيين والمقرات الصحافية الفلسطينية في غزة.
ر جيش االحتالل من جانبه دان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" تدمي

اإلسرائيلي مقر فضائية األقصى، تنفيذا لقرار اتخذته أعلى المستويات السياسية في الحكومة 
 اإلسرائيلية، كما يشير مختلف المعطيات.

 13/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 " مباني سكنية في غزة للضغط على الفصائل الفلسطينيةتدمر "عمداً  "إسرائيل" .11
تتبنى إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين بقطاع غزة سياسة "تدمير : عيديهداية الص -غزة 

البنايات"، وخاصة "السكنية" منها، إللحاق أكبر قدر من "األذى" بالسكان، ومن ثم تحقيق أقصى 
 درجات الضغط على الفصائل الفلسطينية لدفعها نحو الخضوع لمطالبها.

وكالة األناضول، أن قصف إسرائيل للمباني وتحديدا وأجمع محللون سياسيون في أحاديث منفصلة ل
السكنية منها، يهدف إلى إضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، من خالل إلحاق الضرر 

 الفادح بالسكان.
 وقال المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، إن الطائرات اإلسرائيلية قصفت سبعة مباٍن أمس االثنين.
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اني عشرات العائالت التي وجدت نفسها فجأة "مشردة"، ولم تستطع حتى أخذ وتقطن في هذه المب
وسبق إلسرائيل أن استخدمت هذه السياسة أواخر الحرب التي شنتها على  حاجياتها الضرورية.

 .2014قطاع غزة عام 
 13/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مطيةمجلة "واحد": الفلسطينيون في لبنان وفزّاعة الصور الن .11

فرنسية( "الفلسطينيين في لبنان"  اختارت مجلة "واحد" المزدوجة اللغة )عربية/: محمد األسعد
(، وجاء اختيار هذه المجلة متفردًا على 2018موضوعًا لملف عددها العاشر )تشرين الثاني/ نوفمبر 

رادة أو الِجّدة يتجّلى غير عادة المجالت اإللكترونية والورقية في تناولها للموضوع الفلسطيني. وجه الف
في احتواء الملف على معلومات عن دور للفلسطينيين في لبنان غير معروف على نطاق واسع على 
الرغم من وجود شواهد عليه قائمة في شتى مناحي الحياة اللبنانية، وهو غير الدور 

 السياسي/العسكري الشائع الذي لم يكن سوى تفصيل في لوحة أكبر.
و دور الفلسطينيين النهضوي في لبنان على أكثر من صعيد، أكثرها أهمية أصعدة الدور المعني ه

االقتصاد والتربية والتعليم والفنون الموسيقية والغنائية والتشكيلية. ولهذا الدور تاريخ ممتد من سنوات 
 ما قبل النكبة التي حّلت بفلسطين وأهلها إلى السنوات الالحقة.

ما هو اجتماعي: "الفلسطينيون في لبنان: إشكاالت الهوية وتعقيداتها" توّزعت موضوعات الملف بين 
)أحمد عيساوي(، وما هو سياسي مثل "الفلسطينيون في لبنان وفزاعة التوطين" )زياد ماجد(، وما هو 
اقتصادي كمقال "االقتصاد اللبناني: حكاية فلسطينية" )منير ربيع(، وأيضًا ما هو فني حين نتصّفح 

 ان هاني زعرب.لوحات للفن
في هذا الحّيز يجد القارئ بين يديه ما يقلب الصورة النمطية عن الالجئ الفلسطيني حيث نقرأ أن 
"الشكل األولي للجوء الفلسطيني إلى لبنان اختلف عن الشكل الالحق الذي تماهى مع صورة المخّيم، 

على واقع مأساوي بتعبير كتّاب  المكان المغلق الذي يعج بالبطالة والبؤس والفقر )أو األرض المغلقة
الملف(، إذ شهدت بدايات الحركة الوافدة اصطحاب الطبقة البرجوازية، غالبيتها من مسيحّيي مدن 
الشمال الفلسطيني، سيولة ورساميل ساهمت في استثمارات على األرض اللبنانية، وكان إلقفال ميناء 

 المتوسط إلى ميناء بيروت". حيفا ومطار الّلد شأن مهم في تحويل التجارة في شرق
ونقرأ أن من األسماء التي برزت في تلك الفترة، ومنحتها السلطة اللبنانية في عهد الرئيس كميل 
شمعون الجنسية اللبنانية يوسف بيدس )مؤسس بنك أنترا وكازينو لبنان والمساهم في شركة طيران 
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بنك بيروت(، وباسم فارس )الشركة الشرق األوسط(، ورفعت النمر )مؤسس بنك االتحاد العربي و 
 العربية للتأمين(، وريمون عودة )بنك عودة(، وزهير العلمي )شركة خطيب وعلمي(.

وفي خط مواز لحركة الطبقة البرجوازية، نقرأ أن "الطبقة العاملة الفلسطينية ترجمت اندماجها السريع 
ايا في اإلشراف على تطوير بساتين في ميادين المهن الحرة والزراعة والصناعة، فاشتهرت عائلة عط

الجنوب اللبناني، وانخرطت اليد العاملة الفلسطينية في معامل غندور وجبر واليمني.. كما أسهم 
 الفلسطينيون في بناء القطاع العقاري بتأسيسهم أكبر شركات الهندسة".

لتعليم، ال سيما ونقرأ أن "هذا ال ينفصل عن الدور الريادي الذي لعبه الفلسطينيون في قطاع ا
الجامعي منه، باإلضافة إلى مجال الغناء والموسيقى، كحليم الرومي، ومحمد غازي الذي دّرب 
فيروز على الموشحات، وغّنى معها "يا وحيد الغيد"، وصبري الشريف الذي تسّلم كل مسرحيات 

أكتافه فكرة تمدين  الرحابنة، وتولى البرامج الموسيقية في اإلذاعة اللبنانية، وهو الذي قامت على
الغناء الريفي". وبعد هذا يبدأ شكل اللجوء الثاني في البروز، فنقرأ "...ولكن ثقافة "الغيتو" سرعان ما 
أخذت مساحة في المخيال الفلسطيني بفعل أساليب نمذجة انتهجتها السلطة اللبنانية في المرحلة التي 

لمواجهة سياسة اإلقصاء االجتماعي التي ترجمت  سبقت اتفاق القاهرة. فأصبح المخيم البيئة الوحيدة
في عملية انقطاع الفرد الفلسطيني عن مجتمع لبناني أوسع يتمتع بتركيبة سكانية تخضع لمعايير 
طائفية وآنية هشة. وتم تجريد الفلسطيني من الحقوق االجتماعية واالقتصادية والمدنية التي تمتع بها 

 في العمل وممارسة المهن الحرة والتمّلك والتنقل". الالجئون في سورية واألردن كالحق
 14/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 خط دفاع أمامي عن مصر ويستنكرون حالة الصمت المخجل "غزة"يؤكدون أن  مصريونمثقفون  .18

دعا عدد من المثقفين والسياسيين المصريين الى تقديم الدعم ألهل غزة  محمود القيعي: –القاهرة 
 اإلسرائيلية العدوان الغاشم الذي تتعرض له المدينة الصامدة من قبل جيش االحتالل لمواجه

ودانوا حالة التطبيع العلني األخيرة التي قامت بها  مؤكدين أن "غزة" خط الدفاع األول عن مصر.
دول الخليج وآخرها استقبال سلطنة عمان نتنياهو علنا، معتبرين ذلك جرما وعارا سيلحق بكل من 

 اإلنسانية.م االحتالل اإلسرائيلي بتطبيع العالقات معه دون اعتبار لجرائمه التي يندى لها جبين دع
"أرجو من السيد الرئيس المصري اصدار بيان ان  قائال:د. ممدوح حمزة دعا السيسي الى التدخل 

 ".غزة اعتقد هذا شعور كثير من المصريين علىتوقف إسرائيل هجماتها 



 
 
 
 

 

 31 ص             4788 العدد:             11/14/2018األربعاء  التاريخ:  

                                    

مظاهرة واحدة  منددا بعدم خروج نعيش أتعس أيام حياتنا، ي رفقي بدوي فيرى أنناأما األديب المصر 
عباس  بيان وال أصدرتجامعة الدول العربية  بطول بالد العرب وعرضها تتضامن مع غزة العزة وال

 مازن أدان.أبو 
ى أن أما األديب عباس منصور فيرى أن ما يحدث في غزة موقف طبيعي لمن ضاعت حقوقه، مشيرا ال

وتابع منصور: "سيتجول اليهود في السويس لو  من الشرف. من يعترض عليه أو يستنكفه ينقصه كثير
 غزة خط دفاع أمامي عن مصر من أيام الفراعنة وحتى أنفاق حسني مبارك..". سقطت غزة..

 13/11/2018، رأي اليوم، لندن 
 

 يطالبون بطرد سفير "إسرائيل" أردنيوننواب  .19
لجنة فلسطين في مجلس النواب األردني، أمس، بطرد السفير "اإلسرائيلي" من  طالبت: )د.ب.أ(

عمان، واستدعاء السفير األردني من "تل أبيب"، احتجاجا على االعتداءات على قطاع غزة. ودعت 
اللجنة، في بيان تاله رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العالقات مع 

اللجنة ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "إسرائيل". ودانت 
ذلك. وأكدت الحكومة األردنية خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف 

 العدوان "اإلسرائيلي" وحماية األبرياء. 
 14/11/2018الخليج، الشارقة، 

 
 لفلسطينية للتوحد بوجه العدوان اإلسرائيلي على غزةتدعو الفصائل ا "النقاباتاألردن: " .11

إبراهيم الطراونة، الفصائل  .دعا رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء األسنان د :محمد الكيالي -عمان
ولفت  الفلسطينية واألهل في غزةل إلى استعادة وحدتهم الوطنية، لمواجهة العدوان الصهيوني.

احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية، عصر أمس رفضا للعدوان الطراونة، في كلمة له خالل وقفة 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن المقاومة الفلسطينية، تسجل نجاحات عبر ضربها لألراضي 
المحتلة من العدو الصهيوني، بمئات الصواريخ، أسقطت العشرات من القتلى واإلصابات والخسائر 

ضامنية، التي حضرها عشرات من النقباء والنقابيين، عقب انتهاء وشدد خالل الوقفة الت المادية.
 اجتماع مجلس النقباء، على ضرورة تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية.

فيما أكدت نقابة المهندسين الزراعيين، أن المقاومة في غزة هي من تفرض الخيارات على األرض، 
تخبطة من هول ما يرى امامه من إقدام وأن الصمود يجعل العدو يتعامل بردة فعل مفاجئة م

 وشجاعة، وهذا ما تفعله غزة دائما.



 
 
 
 

 

 32 ص             4788 العدد:             11/14/2018األربعاء  التاريخ:  

                                    

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية في نقابة أطباء األسنان، إن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، 
من هجمة اجرامية جديدة، على ايدي العصابات الصهيونية المجرمة، يأتي ذلك بالتزامن مع كرنفال 

لترحيب العربي لوفود الصهاينة في العديد من دول المنطقة، ما يشكل تواطأ مفضوحا في التطبيع وا
 هذا العدوان الجديد.

 14/11/2018الغد، عّمان، 
 

 اإلسرائيلية على غزة لالعتداءاتإدانات لبنانية  .11
غزة. توالت أمس، المواقف اللبنانية المستنكرة للغارات اإلسرائيلية على قطاع : "الحياة" -بيروت 

ووصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان العدوان اإلسرائيلي بالهمجي والوحشي، معتبرا أن 
ما يحصل هو "جريمة متكررة من جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ احتالله لفلسطين 

وية في غزة تحتم وأكد أن "معاناة الشعب الفلسطيني المأس ضد الشعب الفلسطيني الصابر والصامد".
على جميع المسلمين والعرب التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه لمواجهة العدوان المجرم الذي 
ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين واإلنسانية جمعاء"، مناشدا "األمم المتحدة ومجلس األمن ومنظمة 

قرار حقه التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية المسارعة لنجدة الشعب الفل سطيني وا غاثته وا 
 بالعيش بأمن وسالم في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

واعتبر المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني أن "الشعب الفلسطيني المجاهد اليوم ينتظر برجاله 
وة بكل الوسائل ونسائه وأطفاله أمانة ووفاء إخوانه العرب والمسلمين له باستمرار، بدعم جهاده بق

نهاء احتالل العدو اإلسرائيلي  المادية والمعنوية حتى يحين يوم التحرير الكامل لكل وطنه فلسطين وا 
المركزي لحركة "أمل" أن "العدوان اإلسرائيلي األخير الذي  اإلعالميله تماما". ورأى المكتب 

لكيان الصهيوني وهو برسم استهدف قناة االقصى يمثل جريمة جديدة تضاف الى السجل االجرامي ل
 كل المنظمات الدولية التي ينبغي عليها التحرك العاجل لحماية الحقيقة".

ونوه الحزب الشيوعي اللبناني بـ"التصدي الكبير ألبطال المقاومة الفلسطينية، والرد الصاروخي الذي 
المحتلة عام  طاول عمق االحتالل الغاصب". ودعا إلى تصعيده ليشمل الضفة الغربية واألراضي

، واستكمال مسيرات العودة إلى فلسطين". وتلقت نقابة الصحافة اللبنانية، بيانا من االتحاد العام 48
للصحافيين العرب يدين الجرائم اإلسرائيلية البشعة. وطالب "المنظمات الحقوقية الدولية كافة 

عمال البربرية التي ترتكبها ومنظمات حقوق اإلنسان واألمين العام لألمم المتحدة بإدانة هذه األ
العصابات الصهيونية ضد الصحافيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني وتعويض ودفع قيمة الدمار 

 اإلعالمية". األقصىالذي لحق بقناة 
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وأعربت نقابة الصحافة اللبنانية عن تضامنها "مع االتحاد العام للصحافيين العرب". وناشدت "الرأي 
اإلسرائيلية اإلجرامية". وكانت وزارة الخارجية اللبنانية  االعتداءاتحرك لوقف هذه العام العالمي الت

 دانت االعتداءات اإلسرائيلية ودعت المجتمع الدولي لوقفها.
 14/11/2018الحياة، لندن، 

 
 وفد لبناني وفلسطيني في "المية ومية" للتأكيد على العيش المشترك .11

ات فلسطينية ولبنانية مخيم المية ومية، لتأكيد التالحم زار وفد موسع من علماء وشخصي: صيدا
 الوطني والعيش المشترك، وذلك بعد األحداث المؤلمة التي حصلت في المخيم مؤخًرا.

وضم الوفد رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، والمسؤول السياسي لحركة 
عالقات السياسية في حركة الجهاد اإلسالمي في حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، ومسؤول ال

 لبنان شكيب العينا وعدد من المسؤولين من الحركتين.
وكان في استقبال الوفد رئيس البلدية رفعات بوسابا، وكاهن الرعية موسى فرنسيس، واألب مارون 

 صقيلي، والمخاتير، ومديرة المدرسة، وعدد من الفاعليات، وأعضاء المجلس البلدي.
د رحب رئيس البلدية بالوفد وأكد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة التي ينبغي أن توجه سالحها وق

إلى العدو الصهيوني، وسرد جزءا من تاريخ البلدة وتعاونها مع المخيم، ثم تحدث الشيخ حمود مؤكدا 
فلسطين على العيش الواحد، وأن قضية فلسطين تعني الجميع، منوها بمواقف رجال الكنيسة في 

المطران عطا هللا حنا واألب مانويل مسلم وكهنة الكنيسة القبطية الذين تصدوا لالحتالل في المّدة 
األخيرة، كما أشاد بالبطوالت التي يسطرها المجاهدون على أرض غزة، وأكد أن هذه الصفحة األليمة 

 )االشتباكات األخيرة( ستطوى إلى غير رجعة بإذن هللا تعالى.
أحمد عبد الهادي مؤكدا المعاني نفسها، وتحدث عن البطولة التي برزت مؤخرا في مواجهة  وكذلك تحدث

 العملية الصهيونية األمنية األخيرة، وأن مثل هذه المواجهة هي التي تعبر عن الموقف الفلسطيني.
ال  وكذلك تحدث مسؤول حركة الجهاد شكيب العينا، مؤكدا أهمية المقاومة والقضية الفلسطينية حيث

 يجوز استعمال السالح في غير مكانه.
كما أشاد الجميع بدور الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والجيش اللبناني في 

كما تجّول الوفد في أحياء البلدة وصوال للمدرسة،  ضبط األمن واتخاذ اإلجراءات الالزم اتخاذها.
 واطلع على بعض األضرار التي أصابت البلدة.

 13/11/2018، لمركز الفلسطيني لإلعالما
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 يدين الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين الغيطأبو  .43
دان األمـــين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة أحمـــد أبـــو الغـــيط، التصـــعيد العســـكري اإلســـرائيلي  :القـــاهرة

، المجتمـع الــدولي 13/11/2018 وطالـب فــي بيـان لــه، يـوم الثالثــاء. والغـارات الجويـة علــى قطـاع غــزة
بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف اإلسرائيلي، القوة القائمة باالحتالل، للوقـف الفـوري لعملياتـه 

لقواعــد القــانون الــدولي واعتــداء علــى المــدنيين، مــع تأييــد الجهــود  صــريحاً  العسـكرية التــي تمثــل انتهاكــاً 
وجدد األمين العام التأكيد على ضرورة  ا الخصوص.التي تبذلها كل من مصر واألمم المتحدة في هذ

 التزام الطرف اإلسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته باعتباره القوة القائمة باالحتالل فـي قطـاع غـزة، وفقـاً 
مع قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما فـي ذلـك مـا يتعلـق بحفـظ  التفاقية جنيف الرابعة واتساقاً 

 وعدم استهداف المنشآت المدنية.أرواح المدنيين 
 13/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسالمي تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة التعاونمنظمة  .44

دانــت منظمــة التعــاون اإلســالمي، العــدوان الــذي تشــنه قــوات االحــتالل اإلســرائيلي علــى قطــاع  :جــدة
وحّمـــل األمـــين العـــام للمنظمـــة يوســـف العثيمـــين،  مبـــاني الســـكنية.غـــزة، والـــذي يســـتهدف المـــدنيين وال

أبنــاء  ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي المســؤولية عــن تبعــات اســتمرار وتصــاعد عــدوانها العســكري ضــدّ 
أطـــراف المجتمـــع الـــدولي الفاعلـــة إلـــى التـــدخل  الشـــعب الفلســـطيني المحاصـــر فـــي قطـــاع غـــزة، داعيـــاً 

لزامها باحترام القانون الدولي. على وقف "إسرائيل"العاجل لحمل   عدوانها الظالم وا 
 13/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتطالب بوقفها فوراً  اإلسرائيلي على غزةتدين العدوان  تركيا .45

، غــزة تركيــا دانــت العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع ، أنغــزة، مــن 14/11/2018 ،الحيــاة، لنــدننشــرت 
بـــ"وقف هجماتهــا فــورًا علــى ســكان غــزة"، ورأت أن "علــى األســرة الدوليــة التــي  "إســرائيل"ركيــا وطالبــت ت

 تلزم الصمت أمام هجمات إسرائيل، أن تتحمل مسؤولياتها وتتحرك".
، أنقرة سوال اوجاق أدي يمان، نقاًل عن مراسلها في 13/11/2018، لألنباء األناضولوكالة وأضافت 

الفلسطينية حسن  - رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية ،لتنمية التركينائب حزب العدالة واأن 
طوران، طالب المجتمع الدولي وعلـى رأسـه األمـم المتحـدة الخـروج مـن حالـة اإلدانـة وتطبيـق عقوبـات 

، تعلقيــًا علــى 13/11/2018 الثالثــاءيــوم  هفــي بيــان صــادر عنــ ،وقــال طــوران ."إســرائيل"صــارمة علــى 
سرائيلية األخيرة على قطاع غزة: "إسرائيل وعبر موقفها المنتهك المعتـاد، أمطـرت المـوت الهجمات اإل
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مجــددًا علــى قطــاع غــزة بشــكل وحشــي بالصــواريخ وأســلحة مــزودة بأحــدث التقنيــات متذرعــة بــإطالق 
وطالب طوران األمم المتحدة والمجتمع الدولي باإلسـراع مـن أجـل إيقـاف الهجمـات  صواريخ من غزة".

يصال المساعدات اإلنسانية إلى غزة.اإلس  رائيلية وا 
 

 العدوان اإلسرائيلي وصالة الغائب على شهداء غزة وقفة ضدّ  :إسطنبول .46
، فــي وقفــة احتجاجيــة 13/11/2018 شــارك أتــراك وفلســطينيون، الثالثــاء: تســنيم النخيلــي - إســطنبول

شـهدت الوقفـة، التـي و  ئيلي علـى غـزة.أمام القنصلية اإلسرائيلية في إسـطنبول، للتنديـد بالعـدوان اإلسـرا
نظمها تجمع "شباب األناضول" هتافات منددة بالعدوان بينهـا "المـوت إلسـرائيل"، "بـالروح والـدم نفـديك 

 وأدى المشاركون في الوقفة صالة الغائب على أرواح شهداء القصف اإلسرائيلي. يا أقصى".
 13/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 عو هللا بأن يسدد رمي جيش االحتالل في قصف غزةناشط سعودي يد .47

لندن: "اللهم سدد رميهم على مواقع حماس اإلرهابية"، قد يقفز إلى الذهن سريعًا أن قائل هذه العبارة، 
هو شخص إسرائيلي، أو الناطق باسم جيش االحتالل، أفيخـاي أدرعـي، ولكـن المفاجـأة أن قائلهـا هـو 

 أن يسدد رمي اإلسرائيليين لقتل الفلسطينيين في غزة.مواطن سعودي مسلم، يدعو هللا 
فقد دعا الناشط الحقوقي السعودي وعضو منظمة العفو الدولية أحمد بن سعد القرنـي، هللا بـأن "يسـدد 

وقـال "القرنـي" فـي تغريـدة علـى تـويتر: "دولـة  رمي إسرائيل" خالل قصفها المتواصل على قطـاع غـزة.
 اس( بقطــاع غــزة.. اللهــم ســدد رمــيهم علــى مواقــع حمــاس اإلرهابيــة".إســرائيل تقصــف اإلرهــابيين )حمــ

وأضــاف: "أتمنــى مــن رئــيس إســرائيل نتنيــاهو أن يتجنــب األطفــال والنســاء وكبــار الســن ويهــدم البيــوت 
 على رؤوس قادة حماس اإلرهابية المتاجرة بالقضية".

بأنه  للرد على القرني، مؤكداً  وانبرى الكاتب الفلسطيني، ورئيس تحرير صحيفة "وطن" نظام المهداوي
ورد  مـا كـان ليجـرؤ علـى الحـديث عـن المقاومـة بهــذه الطريقـة لـوال تشـجيع حكومتـه لـه وسـكوته عنــه".

: "لو أن واحدا فقط من هؤالء الصهاينة العرب يوضـح لنـا مـا اإلرهـاب الـذي مهداوي على تويتر قائالً 
واألدهـــــى أنهـــــم  واإلنســـــانيةف والكرامـــــة وأوضـــــح: "لكـــــنهم إّمعـــــات يفتقـــــدون الشـــــر  مارســـــته حمـــــاس ".

يســتخدمون الــدعاء ن بــأن يســدد هللا رمــي الصــهاينة ولــوال تشــجعهم حكومــاتهم القميئــة علــى هــذا مــا 
 تجرأوا وكشفوا عوراتهم".

 13/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 ن قضية خاشقجيحرب على غزة لتحويل األنظار ع : بن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشنّ "آي إيستميدل " .44
عــن مصــادر داخــل الســعودية، إن ولــي قــال موقــع "ميــدل إيســت آي" نقــال ً  :المصــدر ميــدل إيســت آي

حــرب  العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان حــاول إقنــاع رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو بشــنّ 
ودي علـى حركـة حمــاس فـي غـزة، وذلــك ضـمن خطـة لصــرف االنتبـاه عـن قضــية قتـل الصـحفي الســع

 وأوضحت مصادر الموقع نفسه أن مجموعة عمل أنشأت في السعودية اقترحت شنّ  جمال خاشقجي.
حـرب علــى غــزة ضـمن حزمــة إجــراءات وسـيناريوهات لمواجهــة األضــرار التـي تســببت فيهــا التســريبات 

 التركية بشأن اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بالده بإسطنبول.
خـــل الـــديوان الملكـــي الســـعودي ووزارتـــي الخارجيـــة والـــدفاع وتتكـــون مجموعـــة العمـــل مـــن مســـؤولين دا
لـولي العهـد السـعودي كـل سـت سـاعات، وقـد اقترحـت هـذه  واالستخبارات، وتقدم هذه المجموعة تقريراً 
ــد  المجموعــة علــى محمــد بــن ســلمان أن شــنّ  ــاه الــرئيس األمريكــي دونال حــرب فــي غــزة سيصــرف انتب

 لتل أبيب. االستراتيجيةى دور الرياض في حماية المصالح ترامب، ويعيد للواجهة تعويل أمريكا عل
كما اقترحت مجموعة العمل على ولي العهـد السـعودي تحييـد تركيـا بكافـة الطـرق، وأشـار موقـع ميـدل 
إيســت آي البريطــاني إلــى أن بعــض توصــيات مجموعــة العمــل لــولي العهــد الســعودي أخبــر بهــا أحــد 

الـدخيل مـدير قنـاة العربيـة التابعـة للسـعودية، الـذي سـبق أن المقربين من محمد بن سلمان وهـو تركـي 
تحــدث فيــه عــن أكثــر مــن ثالثــين إجــراء محتمــل ســتلجأ إليهــا الريــاض إذا فرضــت عليهــا  كتــب مقــاالً 

 واشنطن عقوبات بسبب قضية خاشقجي.
 14/11/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"من تهمة التطبيع مع  ة التونسيةحكوماليبرئ  الشاهديوسف  .44

نفى رئـيس الحكومـة التونسـية يوسـف الشـاهد عـن حكومتـه الجديـدة : محمد ياسين الجالصي -تونس 
ذلك بينما أثار تعيـين وزيـر يهـودي جـداًل واسـعًا فـي تـونس. ورفـض  يأتي. "إسرائيل"تهمة التطبيع مع 

 ."إسرائيل"يع مع الشاهد خالل جلسة البرلمان، اتهامات وجهها نواب في البرلمان لحكومته بالتطب
 14/11/2018، الحياة، لندن

 
 باألردن ودول خليجية "إسرائيل"حديد السالم".. تفاصيل ربط  سكة"تقرير:  .55

األربعاء الماضي، طرح وزير النقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، خالل : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
ول الخلــيج وعــدد مــن الــدول العربيــة، مــؤتمر النقــل الــدولي المقــام بالعاصــمة العمانيــة مســقط، علــى د

 باألردن. مروراً  "إسرائيلـ"مشروع سكك حديد يحمل اسم "سكة حديد السالم"، يربط دول الخليج ب
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كاتس، الرافض لقيام دولة فلسطينية، لفت إلى "الفائدة" التي سـتعود علـى الفلسـطينيين مـن خـالل هـذه 
لــم يغفــل الــوزير، و  .ودول الخلــيج العربــي شــرقاً  ،الخطــة، عبــر ربطهــم بمينــاء حيفــا )شــمال( مــن غربــاً 

واألردن والسـعودية ودول  "إسـرائيل"، التطـرق إلـى "الفوائـد االقتصـادية الهائلـة" التـي سـتعود علـى أيضاً 
 ويطــرح كــاتس خــط ســكة الحديــد باعتبارهــا "بــديالً  .أيضــاً  ةالعــراق وســوري الخلــيج األخــرى، ومســتقبالً 

اإليرانية في مضيق هرمـز ومضـيق بـاب المنـدب"، حسـب تفصـيل  يجعل من الممكن تفادي المخاطر
 مصور للخطة اطلعت عليه األناضول.

وحسب عرض للمشـروع نشـره كـاتس عبـر حسـاباته بمواقـع التواصـل االجتمـاعي، تسـتند "المبـادرة إلـى 
 لنقل البضائع". إقليمياً  ، واألردن مركزاً برياً  فكرتين أساسيتين: إسرائيل تكون جسراً 

، وتسـهم بالعرض أن "الخطة من شأنها أن تخلق مواصالت أقصر وأسرع وأقل كلفة وأكثـر أمنـاً  وجاء
إلــى خــط الحجــاز النظــر ولفــت  فــي اقتصــادات األردن والســلطة الفلســطينية والســعودية ودول الخلــيج".

بــر إلــى مع وقــال: "ســيمتد هــذا الخــط شــرقاً  .1916 ســنةافتتاحــه  الــرابط بــين حيفــا وعســقالن، الــذي تــمّ 
إلى معبـر الجلمـة فـي الضـفة الغربيـةل بحيـث يمكـن للفلسـطينيين االرتبـاط  الشيخ حسين، ويتجه جنوباً 

بــه لتصــدير واســتيراد البضــائع عبــر مينــاء حيفــا، وأيضــا باتجــاه الشــرق نحــو األردن والســعودية ودول 
عــاش االقتصــاد ووفــق المصــدر نفســه، ســتتم إقامــة منطقــة حديثــة كبيــرة للبضــائع فــي اربــد إلن الخلــيج".
 1,590الريــاض، بطــول  الســعودية إلــى العاصــمة ومــن هنــاك، يتجــه خــط ســكة الحديــد جنوبــاً  األردنــي.

 970( بطـول كـم، ثـم مينـاء الجبيـل )بالمملكـة أيضـاً  450كم، ومنها إلى ميناء الدمام بالمملكة، بطـول 
 ومن السعودية يمتد الخط إلى دبي في دولة اإلمارات كم.

 مستقبال حال استقرار األوضاع فيهما.  ةى إمكانية الربط بين األردن والعراق وسوريويشير العرض إل
 وحسب العرض، فإنه "في غضون عقد من الزمن، ستبدأ عوائد الخط بالظهور".

 25مليـار دوالر لـألردن، و 15، يتوقع أن تبلغ قيمـة النمـو المتوقـع لالقتصـاد اإلقليمـي 2030 سنةففي 
مليـــــار دوالر  45مليـــــار دوالر لإلمـــــارات، و 85مليـــــار دوالر للســـــعودية، و 80و مليـــــار دوالر للعـــــراق،

 للكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. 
 مليار دوالر. 250إلى  2030 سنةأما حجم التجارة المتوقعة عبر المسار، سيصل في 

 إلى البحر. ال يقتصر على سكك الحديد إذ يمتد أيضاً  "إسرائيل"ويتضح من المخطط أّن الربط مع 
عبــر ســكك الحديــد، يمكــن االنتقــال مــن  "إســرائيل"ويشــير إلــى أنــه بعــد وصــول البضــائع واألفــراد إلــى 

 إلى الواليات المتحدة وأوروبا ودول المتوسط والغرب. إسرائيل بحراً 
 ويختم العرض بعبارة: "مبادرة المسارات للسالم اإلقليمي ضرورية ومرغوبة وممكنة".

 الدول التي يشملها المخطط موقفها من الخطة اإلسرائيلية. حتى اآلن، لم تعلن
 13/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 مجلس األمن يفشل بإصدار بيان بشأن غزة .55
ـــة، فجـــر األربعـــاء بتوقيـــت القـــدس، لمناقشـــة آخـــر  :نيويـــورك عقـــد مجلـــس األمـــن الـــدولي جلســـة مغلق

جلــس فــي التوّصــل إلــى أي اتّفــاق حــول ســبل التطــورات فــي قطــاع غــزة المحتــل، وقــد فشــل أعضــاء الم
 تسوية الوضع في القطاع المحاصر، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

االجتماع في مجلس األمـن ُعقـد بطلـب مـن كـل مـن الكويـت، التـي تمثـل الـدول العربيـة فـي المجلـس، 
ى األمم المتحدة دقيقة وانتهى إلى "الفشل"، بحسب ما أعلن السفير الفلسطيني لد 50وبوليفيا، واستمر 

بـاألمم المتحـدة منـذ  "إسرائيلـ"رياض منصور، حيث تواصل الواليات المتحدة تبني المواقف المنحـازة لـ
ولهـــذا الســبب، لـــم يـــتمّكن مجلـــس األمــن مـــن إصـــدار بيـــان  تــولي دونالـــد ترامـــب مقاليــد الســـلطة فيهـــا.

 . رئاسي بشأن األوضاع في غزة، ذلك أّن بيانات المجلس تصدر باإلجماع
وفــي تصــريحات أدلــى بهــا منــدوب الكويــت لــدى األمــم المتحــدة، الســفير منصــور العتيبــي، خــالل مــؤتمر 

ــا فلســطينصــحفي مشــترك مــع منــدوبي  ــا لعقــد هــذه .: "موقفنــا واضــح، قــالوبوليفي ــا مــع بوليفي .. لقــد دعون
ة ضــد المــدنيين الجلســة بمجلــس األمــن، ونــدين الهجــوم اإلســرائيلي علــى القطــاع، واالســتخدام المفــرط للقــو 

وال يوجـــد أي أفـــق للســـالم، والموقـــف  عامـــاً  11وأضـــاف: "تواجـــه غـــزة حصـــارًا منـــذ مـــا يقـــرب مـــن  هنـــاك".
وتابع: "غالبية ممثلي الـدول األعضـاء خـالل جلسـة  اإلنساني يتدهور بشدة ولذلك تقع مثل تلك األحداث".

ا أثـــار بعـــض المتحـــدثين خـــالل المشـــاورات قـــالوا إنـــه مـــن الضـــروري تحـــرك المجلـــس إزاء مـــا يحـــدث، فيمـــ
 الجلسة موضوع قيام وفد من مجلس األمن بزيارة قطاع غزة وقد أيدت دول عديدة القيام بهكذا زيارة".

كما طالب مندوب بوليفيـا، ساشـا سـيرجيو لـورينتي سـوليز، بضـرورة "وجـود وسـيط نزيـه لعمليـة السـالم 
سرائيل". لم سمعا منذ سنتين عن خطة سالم أمريكية لكننا وأوضح أن "بوليفيا والعا بين الفلسطينيين وا 

. ولــذلك فــإن بوليفيــا تعتقــد أن هنــاك حاجــة لبــروز وســيط نزيــه لعمليــة الســالمل ألن .لــم نــر  أي شــيء.
 سياسة إسرائيل الخارجية". واشنطن تتبين دوماً 

 14/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 في غزة عنية لترتيب وقف إلطالق النارمالدينوف على اتصال بكافة األطراف الم :فرحان حق .52
لألمين العـام  قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي عبد الحميد صيام: –نيويورك )األمم المتحدة( 

ـــدولي فـــي فلســـطين لألمـــم المتحـــدة ـــان المبعـــوث ال ــــ"القدس العربـــي" حـــول خلـــو بي ـــى ســـؤال ل ، وردا عل
دوان اإلسرائيلي الـذي بـدأ بـاختراق الحـدود مـع غـزة المحتلة، نيكوالي مالدينوف، من أي إشارة إلى الع

بكافــة  اتصــالإن مالدينــوف علــى  ":إســرائيل"بينمــا طالــب بوقــف إطــالق المقــذوفات التــي تطلــق علــى 
األطراف المعنية لترتيب وقف إلطالق النار. كما أنه دعا إلى ضبط النفس والعودة عن حافـة توسـيع 
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 ورداً  لعـام الـذي أعـرب فيـه عـن القلـق للتطـورات فـي قطـاع غـزة.االشتباكات. وأشار إلى بيان األمين ا
فضـائية األقصـى التـي تعتبـر مؤسسـة مدنيـة ومـا إذا  اسـتهدافعلى سؤال ثان لـ"القدس العربـي" حـول 

كــان مــن المناســب أن يــذكر بيــان مالدينــوف ذلــك، قــال حــق إن الموقــف المبــدئي لألمــم المتحــدة هــو 
 يين أو بالمؤسسات المدنية.ضرورة تجنب إلحاق الضرر بالمدن

 13/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"واشنطن تستنكر "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية من غزة على  .53
)رويتــرز(: نــددت الواليــات المتحــدة، يــوم الثالثــاء، بالهجمــات الصــاروخية مــن قطــاع غــزة  -واشــنطن 

وقالــت هيــذر نــاورت،  فــي دفاعهــا عــن نفســها. "رائيلإســ"وقالــت إنهــا تقــف إلــى جانــب  "،إســرائيل"علــى 
المتحدثــة باســم البيــت األبــيض، خــالل إفــادة صــحفية، "نســتنكر بأشــد العبــارات الهجمــات بالصــواريخ 

وأضافت "ندعو لوقف دائم لتلك الهجمات ونقف مـع إسـرائيل  وقذائف المورتر من غزة على إسرائيل".
 مات. استهداف المدنيين غير مقبول بالمرة".في دفاعها عن نفسها في مواجهة تلك الهج

  13/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 االتحاد الدولي للصحفيين يستنكر قصف االحتالل لقناة األقصى .54
ـــدولي للصـــحفيين قيـــام االحـــتالل اإلســـرائيلي باســـتهداف مبنـــى فضـــائية : بروكســـل اســـتنكر االتحـــاد ال

 ،وقال االتحاد االثنين ضمن عدوانه على قطاع غزة. األقصى مما أدى إلى تدميره بشكل كامل مساء
إنــه يســتنكر بشــدة الهجمــة األخيــرة التــي شــنتها القــوات  ،13/11/2018الثالثــاء  فــي بيــان صــحفي يــوم

وطالب االحتالل اإلسرائيلي بـالكف عـن العنـف  اإلسرائيلية واستهدافها للمؤسسات اإلعالمية في غزة.
تضامنه الكامل مع كل الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملـون يوميـًا ضد الصحافة الفلسطينية، مؤكدًا 

 في ظروف صعبة ويواجهون مخاطر حقيقية لتغطية الصراع في المنطقة.
  13/11/2018 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "العاروري" وقادة في "حزب هللا" عن ماليين دوالر لمن يقدم معلومات 5الواليات المتحدة تعرض  .55

ماليـين دوالر، لمـن يقـدم معلومـات  5أعلنت الواليات المتحـدة األمريكيـة رصـد مكافـأة قـدرها اشنطن: و 
عـن نائــب رئــيس المكتــب السياسـي لحركــة المقاومــة اإلســالمية الفلسـطينية "حمــاس" صــالح العــاروري، 

ساعد وزير وقال م طبطبائي. والقياديين في منظمة حزب هللا اللبنانية خليل يوسف حرب، وهيثم عليّ 
الخارجية األمريكي لألمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف في مؤتمر صحفي عقده الثالثـاء، إن العـاروري 
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مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليرانـي، ويجمـع األمـوال  "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضاً 
 يحملــون جنســية أمريكيــة".لتنفيــذ عمليــات لمصــلحة حمــاس وقيــادة عمليــات أدت إلــى مقتــل إســرائيليين 

 .2015 سنة" وأشار إيفانوف إلى أن "وزارة الخزانة" األمريكية صنفت العاروري "إرهابياً 
كمــا  أشــخاص علــى صــلة بحــزب هللا. 4وفــي ذات الســياق، فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــات علــى 

 أدرجت "جواد" نجل زعيم الحزب حسن نصر هللا، على قائمة "اإلرهاب العالمي".
 14/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 مع احتمال نقل سفارتها إلى القدس صادرات البرازيل من اللحم الحالل تواجه اختباراً  .56

فــــي  )أ ف ب(: قــــد تشــــهد البرازيــــل أول مصــــدر عــــالمي للحــــوم لحــــالل، تراجعــــاً  - ريــــو دي جــــانيرو
جـاير بولسـونارو بنقـل سـفارة بلـده فـي عالقاتها التجارية مع األسـواق العربيـة إذا قـام الـرئيس المنتخـب 

 من تل أبيب إلى القدس. "إسرائيل"
( إلـى %19.4) مليونـاً  983مليـارات دوالر، بينهـا  5.06صـدرت البرازيـل لحـوم أبقـار بقيمـة  2017وفي 

 دولة عربية. وفي المراتب الثالث األولى من الالئحة مصر والسعودية واإلمارات. 17
( أرسـلت %40مليـار ) 2.67مليـارات دوالر، بينهـا مـا قيمتـه  6.58الـدجاج وبلغت قيمة صادرات لحوم 

إلــــى عشــــرين دولــــة عربيــــة. والزبــــائن الرئيســــيون للبرازيــــل هــــم الســــعودية )المرتبــــة األولــــى( واإلمــــارات 
 )الرابعة( ومصر )السابعة( والعراق )التاسعة( والكويت )المرتبة العاشرة(.

لق من احتمال إغالق هذه األسواق إذا تم نقل السفارة البرازيلية في ويشعر مربو الماشية والدواجن بالق
 إلى القدس. "إسرائيل"

إزاء نقـل السـفارة إلـى القـدس. وقـال إن القـرار بهـذا  لكن الرئيس البرازيلي أبدى األسبوع الماضـي تـردداً 
 إسرائيل". ن "من يقرر أين تقع عاصمة إسرائيل هو الشعب، دولةأوأضاف  الشأن "لم يتخذ بعد".

واعترفت غرفة التجـارة العربيـة البرازيليـة بـأن تصـريحات بولسـونارو تثيـر "بلبلـة فـي العالقـات التجاريـة وهـذا 
 هناك قطيعة معلنة في العالقات التجارية". أنللتجارة". لكنها أضافت أن "هذا ال يعني  جيداً  ليس أمراً 

  12/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 الكورنيت" على مجريات العدوان اإلسرائيلي" استخدامتأثير  .11
 د. عدنان أبو عامر
سلطت عملية إطالق صاروخ الكورنيت على حافلة عسكرية إسرائيلية أول من أمس االثنين شرق 

 قطاع غزة على هذا النوع من العمليات والهجمات المسلحة للمقاومة الفلسطينية.
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أساليب جديدة ومتطورة في استهداف جنود االحتالل فقد أخذت المقاومة أبعادا متقدمة في استخدام 
والمستوطنين، وساعد في حدوثها امتالك قوى المقاومة للمزيد من العتاد والتسليح، ومن أبرز أشكال 
هذا التطور إطالق النار على الدوريات العسكرية وقوافل المستوطنين، واقتحام المواقع العسكرية 

الغربية وقطاع غزة، ويأتي من بينها إطالق صواريخ الكورنيت، في والمستوطنات المنتشرة في الضفة 
 أحيان متباعدة.

في حين أن عمليات إطالق النار تتم بشكل دوري، وبشكل كبير نسبًيا، لكن استخدام صواريخ 
مكانية  الكورنيت والقذائف الموجهة تغلب عليه الندرة والتباعد، نظرا لنتائجه الثقيلة على االحتالل، وا 

يستتبع ردود فعل قاسية، مما قد يجعل المقاومة تلجأ إليه في المواقف المفصلية التي تريد منها  أن
 جباية ثمن باهظ من االحتالل.

تنوعت عمليات إطالق النار والقذائف الصاروخية، ومن بينها صواريخ الكورنيت، لتأخذ شكل إطالق 
ًنا آخر، وعلى سيارة عسكرية أو قافلة النار على مستوطنة حيًنا، وعلى موقع أو برج عسكري حي

استيطانية حيًنا ثالثًا، أو أي هدف إسرائيلي يتاح لفصائل المقاومة، وقياًسا لمستوى هذه العمليات 
وتخطيطها وطبيعة الهدف الخاص بها تكون نتائجها، فالتخطيط الجيد يقود إلى تنفيذ جيد، وبالتالي 

 إلى نتائج جيدة في معظم األحيان.
صواريخ الكورنيت، رغم تباعد استخدامها من المقاومة الفلسطينية، تحوال في أساليبها، وتتمثل تشكل 

في تكتيك جديد يقوم على اعتبار البندقية والصاروخ أفضل من القنبلة، وهو ما يراه الخبراء خطوة قد 
 سي.تؤدي لتسهيل العمليات ضد قوات االحتالل، والحصول على قدر أكبر من التبرير السيا

طالق صواريخ الكورنيت هو  ولعل ما يقلق إسرائيل من الخاليا المتخصصة بالكمائن والقنص وا 
نوعية األهداف التي يختارونها، فخبرتها وقدرتها تشير لقدرة عسكرية تستحق الثناء، كل العمليات 
عداد، ومنطقة داعمة تمكن السمك من الغوص في مياهه، هكذا تفعل  كانت بحاجة لرصد، وا 

 لمقاومة اآلن، مما يمنحها االحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني.ا
إن إطالق صواريخ الكورنيت والقذائف الصاروخية، يعني استنزاف اآللة الحربية اإلسرائيلية، وبالتالي 

 الهجوم على ما يعرف بـ"كبرياء" الجيش اإلسرائيلي وعلى مستوى الصراع اإلعالمي الدولي.
دام الكورنيت نتيجتين مهمتين: أوالهما سلب المبررات األخالقية من االحتالل، أخيرا.. ترك استخ

عاًما،  70وعلى مستوى الصراع اإلعالمي ال يرفض أحد مقاومة شعب يرزح تحت االحتالل منذ 
عندما يخوض هذا الشعب صراًعا ضد جنود االحتالل، وثانيتهما نجاح العمليات التي يقوم بها رجال 

 ات بتوجيه ضربة قاسية لكبرياء الجيش اإلسرائيلي ولصورته التي ال تهزم ولقوة ردعه.خاليا المنظم
 14/11/2018، فلسطين أون الين
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سرائيلقطر  .18  وغزة وماذا بعد..؟ وا 
 سفيان الشوا

زارها الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني  1994.. ففي سنة األيامقطر لم تكن بعيدة عن غزة في يوم من 
الوقت. وهو والد الشيخ تميم امير قطر الحالي ولقد جرى له استقبال رسمي امير قطر في ذلك 

وشعبي استقباال ضخما ..فقد كان اول رئيس عربي يزور غزة بعد اتفاق) اوسلو( وقدم الشيخ حمد 
)قطر(  كما تبرعت الوقت.)طائرته( الخاصة هدية منه الي الخطوط الجوية الفلسطينية.. في ذلك 

 رية ..هدية الي محطة كهرباء غزة.. فاضاءت منازل وشوارع غزة.طق بحمولة ناقلة نفط
على السلطة الفلسطينية ارسال مبلغ  فلسطين فعرضتوباالمس ارادت قطر ان تساعد اخوانهم ابناء 

سنة.. اال ان  11)غزة( المحاصرة من االحتالل اإلسرائيلي ومن ابناء العم منذ  من المال الي
توصيل اي مبلغ الي )غزة( بالرغم من الوضع االقتصادي الذي تعيش  )الرئيس الفلسطيني( رفض

ولكنهم  مليون فلسطيني.. 2وهو االسوأ في العالم فقد تحولت غزة الي سجن كبير لنحو  فيه..
وازاء رفض السلطة فقد طلبت قطر من )العدو اإلسرائيلي( ان يسمح لها بدفع مبلغ من  صامدون.

كان العدو االسرائلي اكثر حنانا.. من السلطة الفلسطينية. وبالفعل المال الي )اهل غزة( وفعال 
مليون دوالر الي )غزة (عبر إسرائيل..  وقام السفير القطري السيد محمد العماري..  15ارسلت قطر 

وهو رواتب الموظفين بالرغم من انه مبلغ ضئيل نسبيا.. اال اننا نشكر قطر على  بتسليم المبلغ..
اما السلطة لفلسطينية ..فقد غضبت غضبا شديد وخرج الرئيس عباس.. يهدد  ريمة.هذه اللفته الك

وهو يكيل بمكيالين..  جميع االوصاف.. جزافا ومن)حماس( واهل غزة.. ويوجه التهم واالتهمامات 
وال ندري هذا العداء الشديد  )السلطة الفلسطينة( على اتصال مع إسرائيل سرا وعلنا.. )فتح( او فان

)قطر( لدفع رواتب الموظفين  غزة ( ونحو حركة حماس.. التي وافقت عل استالم هبه مننحو) 
  وبدا يكيل االتهام الي حركة حماس كيف …الذين امتنعت السلطة عن دفعها.. بدون اي مبرر

المصرية.. فهو يريد ان تكون المفوضات مع  خالل المخابراتتجري مفاوضات مع إسرائيل من 
المنح.. التي تاتي للشعب الفلسطيني بينما  بأموالفتح( وهم يعيشون  )حركة علىإسرائيل حكرا 

خاصة وان السلطه الفلسطينية قطعت رواتب اسر الشهداء.. ورواتب  القليل.)غزة( ال يصلها اال 
 الغربية( )الضفة.. واقتطع نصف.. رواتب الموظفين في غزة فقط.. بينما الموظفون في ىاسر االسر 

)العبثية( فقد اصبح ممجوجا وممال من  اقتطاع أما الحديث عن المصالحة الفلسطينيةلم يصبهم اي 
كثرة االتفاقات التي تمت ولم تحترم قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به. فان )حركة فتح( التي كانت 
تقدم الشهداء والفدائيين في مسيرة ال تنقطع وهي تؤمن بانها حركة تحرير فلسطين.. اصبح هذا من 
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لماضي المجيد للشعب الفلسطيني.. بل اصبح من الفولكلور الشعبي الفلسطيني يوضع في المتاحف ا
تخلت فتح عن السالح وهي العمود الفقري  للذكرى.. فقد امنت فتح بالسالم في احالم اليقظة..

 للسلطة الفلسطينية وارتمت في احضان إسرائيل منذ اتفاق )اوسلو( وتنازلت بمقتضي ذلك االتفاق
من ارض فلسطين الي إسرائيل بينما حركة حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية  %80اللعين عن 

حصلوا على الصواريخ وصنعوا الصواريخ التي تصيب اي مدينة في االرض المحتلة ووضعت حدا 
 بالصواريخ.للغطرسة االسرائلية فسالح الردع.. متوفر في غزة 

تي تجريها السلطة.. ام المقاومة الفلسطينية التي انضمت الي وال ندري هل المفاوضات العبثية ال
من  او غيرهم من الدول االسالمية.. مجموع المقاومة العربية.. سواء في سوريا.. او حزب هللا..

 من فلسطين الي إسرائيل.. بينما %80  فالفرق واضح سلطة تنازلت عن …يحافظ على فلسطين
.. فانسحب من غزة اإلسرائيليينفي غزة لكثرة القتلى والجرحى من  )الجنرال شارون( لم يستطع البقاء

مما جعل الوضع  وبحريا وجويا على غزة.. حصارا بريابقواته ولكنه بخبث اليهودي قرض 
االقتصادي في حالة يرثى لها.. خاصة بعد ان حاولت الواليات المتحدة برئاسة الرئيس )دونالد 

)االونروا( وهي  عن األمريكيةفلسطينيين.. ومنعت المساعدة ترمب( الغاء حق عودة الالجئين ال
بالنسبة الي إسرائيل  منظمة االمم المتحده لتعليم وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تنفيذا لرغبت إسرائيل.

وتهدف الي تصفية القضية  ..المتحدة)صفقة القرن( التي تتبناها الواليات  فقد سمعنا تسريبات عن
 ان الواليات المتحدة لم تصدر هذه المبادرة الخبيثة حتى اليوم وكل ما سمعناه هو اال الفلسطينية..

 تسريبات صحفية من هنا وهناك.
)يا  ق.م. وهي معروفة بعدائها الشديد الي إسرائيل فقد ورد في التوراة 1300ان غزة معروفة منذ سنة 

ذوي االجسام القوية واالرادة القوية  غزة انت محرومة من رحمة الرب( الن سكانها كانوا من الجبارين
الجبارين.. فلم تستطع إسرائيل البقاء في  أحفادخاصة في الحروب وال شك ان سكانها الحاليين هم 

 احتالل غزة.
إسرائيل عقدت سالما مع منظمة التحرير.. التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية والقوات االسرائلية.. 

اء ومتى ما ارادت الن االتفاق األمني مع إسرائيل مقدس.. فالقوات تدخل الضفة الغربية كيف تش
الفلسطينية تحمي الحدود االسرائلية.. بينما الجيش اإلسرائيلي ال يكترث بالحدود الفلسطينية ويدخل 
اليها دائما بدون اعتراض من السلطة.. ولقد اصدر المجلس المركزي لحركة فتح عدة قرارات مثل 

إسرائيل وتعليق االعتراف بإسرائيل ولكن  االقتصادية معألمني مع إسرائيل والمقاطعة الغاء االتفاق ا
اوبقيت القرارات حبرا على  لجنة منذ ثالث سنوات.. إلى القراراتالمجلس المركزي اوكل تنفيذ هذه 

 مما جعل السلطة الوضع.على هذا  ورق في ادراجه.. ولم ترى النور ولن تري النور مادامت السلطة
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او حركة فتح وحركة حماس مثل خطي السكه الحديد.. فهما خطان متوازيان ال يلتقيان حركة فتح 
القت سالحها وتعيش في حلم المفاوضات السلمية مع إسرائيل.. وكان إسرائيل سوف تتنازل لهم عن 
ي شبر من ارض فلسطين.. التي تعتبرها إسرائيل ارض الميعاد.. وهي االرض التي وهبها هللا ال

الشعب اليهودي.. وهم شعب هللا المختار..الخ من الخرافات التي كتبها حاخامات اليهود.. وعاش 
احالمها اليهود في بالد العالم مما جعل إسرائيل تصب جام غضبها على )غزة( التي تعتبر الخاصرة 

ت مع الرخوة إلسرائيل وسمعنا )نتنياهو( رئيس وزراء إسرائيل.. يطلب من مصر اجراء مفاوضا
)حماس( التي تحكم غزة.. للعيش في هدنة طويلة مع إسرائيل اي خمس سنوات او عشر  حركة

 سنوات.. وهذا ليس سرا فالجميع يعرفه ويبدو ان المفاوضات قطعت طريقا طويال في هذا المجال.
م وفجأة نجد إسرائيل.. كعادنها فليس لليهود عهد وال ذمة.. يحترمونها وهذا معروف عنهم من قدي

( في )شكسبيرالزمان.. انهم ال يعبدون اال الذهب االصفر.. كما وصفهم الكاتب االنجليزي الشهير 
 كما قال الجنرال اسحق رابين..! قصته الخالدة )تاجر البندقية( فالوعود عند إسرائيل ليست مقدسة..

لليل الي )خانيونس( تتسلل في ا امس راينا إسرائيل ترسل سيارة مدنية.. وفيها جنود بمالبس مدنية..
جنوب غزة الختطاف او اغتيال احد قادة حماس.. ونشبت معركة قتل فيها ضابط صهيوني وجرح 
اخر بينما استشهد سبعة فلسطينيين والملفت للنظر ان إسرائيل كانت قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة 

مما اجبر نتنياهو على  رات.المخابالسيارة وفي غرفة العمليات رئيس اركان الجيش اإلسرائيلي ومدير 
 وبالطبع اطلقت واحتوائها.تلك العملية  ابيب( لمتابعةقطع زيارته الي باريس والعودة فورا الي )تل 

صاروخ وقذيفة مدفع على المستعمرات اإلسرائيلية مما  200)حركة حماس والمقاومة االسالمية( 
ساخنة. الغريب ان نتنياهو كان يتكلم عن اجبر إسرائيل على اغالق المدارس غدا وربما تتوقع ليلة 

هدنة طويلة االمد.. مع حماس.. وتكلم عن )النمو االقتصادي( الي غزة )باموال قطرية( ولكن يبدو 
ان هناك انقسام في القيادة االسرائلية فالشرخ كبير بين )نتنياهو( وبين وزير الدفاع اإلسرائيلي 

خاصة ونحن على ابواب  بطال قوميا في إسرائيل.. )ليبرمان( الذي يريد ان يعمل شيئا يجعله
انتخابات اسرائلية. بينما )نتنياهو( يؤكد ان إسرائيل ليست جاهزة لحرب على غزة في الوقت 

 الحاضر.
 وهذا يجعلنا ننتظر االيام القليلة القادمة فنسأل نفس السؤال وهو:

 وماذا بعد.. 
 على غزة..  إسرائيلياهل نرى عدوانا 

 قطرية..  بأموالدنة نرى ه أم
 13/11/2018، رأي اليوم، لندن
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 وقــــفــــــــة علــــــى حـــــــافــــــــة حـــــــــرب .19
 عاموس هرئيل
الخلل الذي حدث في العملية التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في عمق قطاع غزة عاد وقرب 

 الطرفين من شفا الحرب. 
عيد السابقة فان الرد الشديد والواسع لحماس على العملية قوبل ومثلما هي الحال في جوالت التص

بدهشة ما في إسرائيل. وهو رد مناقض لالشارات التي تبثها قيادة حماس عن الرغبة االستراتيجية في 
 التهدئة.

قتل في المواجهة بين القوة الخاصة ورجال حماس في شرق خان يونس ضابط إسرائيلي وأصيب 
. رد حماس جاء بعد الظهر: إطالق أشخاصلجانب الفلسطيني قتل سبعة ضابط احتياط. في ا

كثيف للصواريخ على النقب، وخالله إطالق صواريخ مضادة للدروع على حافلة في غالف غزة، 
لحماس  أهدافأصيب بسببها جندي بإصابة بالغة. إسرائيل ردت بهجوم واسع لسالح الجو ضد 

ر والمجتمع الدولي اآلن التوسط بين الطرفين بهدف منع . مع ذلك، تحاول مصاإلسالميوالجهاد 
 اندالع حرب.

السؤال الفوري الذي يثور على ضوء هذه العملية هو: لماذا اآلن . نفذت هذه العملية في ذروة جهود 
مستمرة من اجل التوصل إلى وقف إلطالق النار بعيد المدى في القطاع، وفي الوقت الذي شارك 

ي مؤتمر سياسي في فرنسا، وبعد ساعات من شرحه في خطابه المقنع جدا بأنه فيه رئيس الحكومة ف
 يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق في غزة وعدم االنجرار إلى حرب.

من الجانب الفلسطيني بأن هذه كانت عملية اغتيال أو محاولة اختطاف قائد  األوليةتفيد التقارير 
 كبير في الذراع العسكرية لحماس. 

أخرت إسرائيل الرسمية في الرد لساعات طويلة، ولكن صباح أول من أمس اتضحت الصورة ت
كان المس بقائد كتيبة  إذا. مشكوك فيه أخرىبالتدريج: هذه لم تكن عملية تصفية، بل عملية سرية 

كان هذا ما أرادته  إذا، األحوالفي حماس هو هدف يبرر العودة إلى سياسة االغتياالت. على كل 
ائيل، فهناك طرق كثيرة للقيام بذلك دون أن تعرض للخطر قوة برية في عملية في قلب القطاع. إسر 

 ونتنياهو كان غارقا في جهود التسوية مع حماس ولم يكن لديه الوقت للمصادقة على تصفية كهذه. 
تي لم يقدم الجيش اإلسرائيلي تفاصيل كثيرة، لكن يمكن أن تكون هذه عملية لجمع المعلومات ال

أو نظام لتطوير السالح(. المعركة  األنفاقيمكن أن تكون مرتبطة بالبنية العسكرية لحماس )شبكة 
بين حربين، تستغل إسرائيل الفوضى في العالم العربي للقيام بعدد كبير من عمليات مشابهة وراء 

 العظمى من هذه العمليات ال يتم كشفها وال يعلم عنها الجمهور. األغلبيةالحدود. 
 إن مجرد كشف المقاتلين هو خلل عملياتي، وهذا يحتاج اآلن إلى تحقيق معمق في الجيش. 
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للعملية كشف لحماس هوية المقاتلين، الذين حسب  اإلعدادهل هناك شيء ما في سلوك القوة أو في 
تقارير من القطاع كانوا يرتدون مالبس مستعربين  كما أن حقيقة أن العملية انتهت بقتل شخص 

صابة شخص آخر، والمقاتلين اآلخرين تم  واحد ، وال يقل أهمية أخرى إصاباتبسالم دون  إنقاذهموا 
 عن ذلك، عدم وجود جندي مخطوف، تستحق التقدير. 

كم في  3القوة بسالم من عمق  إخراجمن الواضح أنه استخدم هنا شجاعة وضبط نفس من اجل 
 قلب منطقة مكتظة ومعادية.

العملية التي وصلت للصحيفة يتبين أن المقاتلين هم من وحدة مختارة، تم عن  األولىمن التفاصيل 
كشفهم من قبل قوة حماية لحماس في قرية عبسان، وهي منطقة زراعية توجد على مدخل خان 

 يونس. 
المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، العميد رونين منلس، قال إن القوة كانت في ذروة "نشاط 

إلطالق النار، نائبه، ضابط في االحتياط برتبة  األولائد القوة، قتل في التبادل متواصل". المقدم م. ق
 .اإلنقاذرائد، أصيب ولكنه نجح في قيادة باقي المقاتلين إلى أن تم اتصالهم بقوات 

النار ونجحوا في إصابة عدد من نشطاء حماس. وبعد ذلك  إطالقعلى  األرضرد المحاربون على 
 في المنطقة.  األهدافسالح الجو الذي هاجم عددا من بمساعدة  إنقاذهمتم 

قالت مصادر فلسطينية إن المقاتلين خرجوا من القطاع بوساطة طائرة مروحية، وهذا ادعاء صادق 
عليه الحقا الجيش اإلسرائيلي. وأن الجيش اإلسرائيلي قصف من الجو السيارة التي خلفوها وراءهم. 

 فيديو قصيرة لسيارتين محترقتين.تم في القطاع التقاط صور وأفالم 
أمعاءه بجانب شريان رئيس. كان هناك  وأصابتالضابط الجريح برصاصة اخترقت ظهره  أصيب

حياته.  إنقاذالسريع ساعد على  اإلخالءصعوبة في تضميده في الميدان، وقد نزف كثيرا. ولكن 
ناك أجريت له عملية في وضع صعب إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وه إخالؤهالمصاب تم 

 جراحية ووضعه تحسن ووصف بأنه متوسط. وهو اآلن واع وقد تحدث مع أبناء عائلته.
تنفسوا الصعداء في الجيش اإلسرائيلي مساء أول من أمس لسببين: األول، على خلفية حقيقة أن 

في  أكثرخلل . أي أكثر، والثاني، النتيجة النهائية التي لم يكن فيها مصابون أنقذتحياة الجريح 
من المصابين وحتى المخطوفين كان سيعتبر حدثا استراتيجيا وسيؤدي إلى  أكبرالعملية ووقوع عدد 

 تصعيد كبير. 
 2006إسرائيل في السابق جرت إلى وضع كهذا في المنطقة، مرتين خالل اقل من شهر، في صيف 

حرب لبنان الثانية.  عند اختطاف جلعاد شليط، وبعد ذلك اختطاف رجال االحتياط في بداية
الخطر االستخباري  إزاء أكبراختطاف جندي من وحدة مختارة كان سيزيد تداعيات الحدث بصورة 

. اإلنذار إشاراتإصابة صاروخ مضاد للدروع للحافلة يجب أن تشعل  أيضاالذي يكتنف ذلك. 
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فلة قرب حماس وسبق لها أن وضعت في السابق كمائن مشابهة من اجل إصابة جيب عسكري وحا
 جدار الفصل في القطاع.

في الحاالت التي يتوقع فيها رد محتمل لحماس يبدو أنه كان على الجيش اإلسرائيلي اتخاذ وسائل 
الصاروخ الحافلة في  أصابحذر مسبقة من اجل تقليص الخطر على حياة الجنود، في هذه الحالة 

 الوقت الذي كان فيه الجنود يقفون قربها.
 

 كل شيء على نتنياهويجب عدم القاء 
القوة كانت أمرا "يوقف شعر الرأس". وأنه فقط الشجاعة التي  إنقاذقالت مصادر أمنية إن قضية 

. وال يقل عن إضافية، منعت خسائر اإلنقاذوالقوات التي ساعدت في  األرضالمقاتلون على  أظهرها
بقيت سرية. عندما نربط بين ذلك روعة هوية القتيل والمصاب، التي بتوجيه استثنائي من الرقابة 

تفاصيل العملية والخلفية الشخصية للضابطين يصبح لدينا سيناريو لو تم عرضه في مسلسل 
 تلفزيوني فبالتأكيد كان سيرفض بذريعة أنه خيالي جدا.

 وكما هي العادة اليوم، اثارت العملية نقاشا سياسيا قبيحا وفظا في الشبكات االجتماعية.
حافيون ومغردون فيما بينهم باتهامات متبادلة بشأن مسؤولية الحكومة عن فشل تشاجر سياسيون وص

المعارضة والطريقة التي أثرت فيها العملية على الخالف الذي ثار في  إخالصالعملية، عدم 
كيدار، أرملة المقدم دولب كيدار الذي  –الصيف الماضي حول صيغة قانون القومية. ميخال كاستن 

سنوات، قدمت مالحظة محقة: موت المقدم م. هو أمر يعود  أربعجرف الصامد قبل قتل في عملية ال
 لعائلته وليس للسياسيين.

كما هي العادة، برزت نظريات عبثية في الشبكات االجتماعية. يبدو أنها تقتضي  أخرىمرة 
من فترة  التوضيح: ليس كل أمر في الدولة متعلق بالتحقيقات مع نتنياهو. يتم تخطيط عمليات كهذه

حرب وال حرف النقاش عن الشكل المضغوط لرئيس الحكومة  إشعالطويلة مسبقا، هي ال تستهدف 
 عندما سئل أول من أمس عن قضية الغواصات.

عملية حساسة جدا.  أثناءباراك انتقادا لغياب نتنياهو عن البالد  إيهودوجه رئيس الحكومة السابق 
مليات مثل هذه، يعرف جيدا أن نتنياهو هو جزء من مجمل ولكن مثلما قاد باراك بنفسه مئات الع

المصادقات المسبقة للعملية، لكن ال يستطيع أن يبقي نفسه في إسرائيل في كل مرة يتم فيها تنفيذ 
 عملية خاصة. 

. االستخفاف بالوظيفة الذي يقطر من قراره تعيين الوزيرة ميري أخرىهذا ال يبرئ نتنياهو من قضية 
 بأعمال رئيس الحكومة أثناء غيابه عن البالد.ريغف قائمة 

كممثل  2المتملق رقم  إرسالخط مستقيم يصل بين التعيين المؤقت والثمين للمتملقة رقم واحد وبين 
 للحكومة للمشاركة في جنازة المقدم م. في شمال البالد. 
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الجيد أن الوزير  قره في المكان أثار غضب الكثير من المشاركين. ومن أيوبومجرد حضور الوزير 
 من اجل تأبين الضابط القتيل. أيضانفتالي بينيت جاء 

هوية القتيل والمصاب سرية. اتخذ  إبقاءبسبب تصميم الرقابة على  األثناءاندلع خالف آخر في هذه 
، المقدم عمانوئيل األركانالجيش اإلسرائيلي خطوة مشابهة فقط بشأن نشر صورة ضابط دورية هيئة 

. ولكن هذا المنع 2006من انتهاء الحرب في  أسبوعي قتل في عملية في لبنان بعد نحو مورينو، الذ
في الشبكات االجتماعية  –منذ فترة  اإلسطبلالمتشدد ال يناسب في وضع فيه هربت كل الخيول من 

معلومات المصاب تنتقل  أيضاوبما في ذلك في غزة، تم نشر اسمه وصورته وتفاصيله الشخصية. 
 الكثير من المواطنين.  أوساطلى آخر وتثير انفعاال مفهوما في من شخص إ

ساعات الصباح الباكرة. لقد  المعلومات منذفشلت الجهود التي بذلت من اجل حماية تفاصيل هذه 
لو أن جهاز األمن ركز جهوده على الحفاظ على سرية ما هو مهم حقا، وما يمكن  األفضلكان من 

 هذه المعلومات. نفسه يعرفإسرائيل، خاصة عندما أصبح العدو عن أعين الجمهور في  إبعاده
 "هآرتس"

 14/11/2018، األيام، رام هللا
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