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 ليبرمان يستقيل: اتفاق وقف إطالق النار والتهدئة استسالم .1
، األربعاءي، أفيجدور ليبرمان، بعد ظهر يوم سرائيلاإل دفاعبيتنا" ووزير ال إسرائيلأعلن رئيس حزب "

عن استقالته من منصبه وانسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو. وعزا ليبرمان خطوته هذه إلى 
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لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( بوقف إطالق النار  معارضته
 وفصائل المقاومة في قطاع غزة، والذي اتخذ أمس. "إسرائيل"بين 

أن استقالة ليبرمان وانسحاب حزبه من االئتالف يقود إلى حكومة ضيقة جدا تستند إلى من رغم بالو 
ية نقلت عن مسؤول رفيع في مكتب إسرائيلإال أن وسائل إعالم ، 120عضو كنيست من أصل  61

 نتنياهو قوله إنه "لسنا مرغمين بالتوجه إلى انتخابات، وحقيبة األمن ستنتقل إلى نتنياهو".
وقال ليبرمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الكنيست وأعلن فيه استقالته، إنه "ما حدث أمس 

ر، إلى جانب كل عملية التسوية )محادثات التهدئة( مقابل حماس، هو بالنسبة لي، وقف إطالق النا
استسالم لإلرهاب. وال يوجد أي تعريف آخر لذلك، وال داللة أخرى لذلك سوى استسالم لإلرهاب". 

 ودعا ليبرمان إلى تبكير االنتخابات بأسرع وقت ممكن.
ألمد قصير بثمن المس بشكل  ري هدوء  واعتبر ليبرمان أن "أن نفعله عمليا اآلن كدولة، هو أننا نشت

خطير باألمن القومي لألمد البعيد. وليس سرا أنه كانت هناك خالفات بيني وبين رئيس الحكومة في 
األشهر األخيرة، وأريد أن أذّكر بإدخال الوقود القطري، وقد اعتقدت أن هذا خطأ. وفقط بعد إصدار 

 إدخال وقود قطري إلى القطاع".رئيس الحكومة أمرا خطيا اضطررت إلى السماح ب
واضاف أنه "أعتقد أن الخط الذي ننتهجه في األشهر األخيرة خاطئ بالمطلق. لقد انضممت إلى 
الحكومة، والجميع يعرف مواقفي، وحاربت عليها من الداخل، لكن ال يمكن منع أي مبادرة لنشاط 

ساعة وهنية  48يحدث أنه مؤت هجومي ضد اإلرهاب في قطاع غزة، والتساؤل في الغداة أنه كيف 
 )رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية( ال يزال حيا".

وتابع ليبرمان أنه "ال يوجد أي سبب يجعل قادة اإلرهاب هؤالء في قطاع غزة يشعرون بالراحة 
ويسيرون بحرية. وهم يأتون إلى المظاهرات قبالة السياج )المحيط بالقطاع( ويحرضون ضد دولة 

، وهم ال يريدون البحث في إسرائيل. وحماس ال تتحدث عن التعايش، وال عن االعتراف بئيلإسرا
مليون  270كيفية تحسين وضع التشغيل في قطاع غزة. وهم يواصلون من خالل ميزانيتهم، بمبلغ 

 دوالر سنويا، االستثمار بتعاظم قوتهم".
اب تعارض مواقفه مع قادة األجهزة يون أن استقالة ليبرمان جاءت في أعقإسرائيلورجح محللون 

األمنية، وآخرها الموقف من وقف إطالق النار األخير. إذ دعا ليبرمان للتصعيد خالل جلسة 
 الكابنيت أألمس، فيما دعا نتنياهو وقادة األجهزة األمنية لقبول وقف إطالق النار.

، الذي الثالثاءصدر يوم  ونقل عن مقربين من ليبرمان قولهم إن بيان مكتب رئيس الحكومة، الذي
وصفه كداعم التفاق وقف إطالق النار مع قطاع غزة "أخرجه عن طوره". وأضافوا أن ليبرمان انتظر 
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فوز المقرب منه موشي ليون برئاسة بلدية االحتالل في القدس، واتخذ قراره باالستقالة من الحكومة 
 .2016التي دخل إليها عام 

 14/11/2018، 48عرب 
 

 على غزة تتهم واشنطن بإفشال إدانة أممية للعدوان "الفلسطينيةة الخارجي" .2
صتتدوره عتتن مجلتتس  رام هللا: اتهمتتت الستتلطة الفلستتطينية اإلدارة األمريكيتتة، بإفشتتال قتترار كتتان متوقعتتا  

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الواليات المتحدة  األمن حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
جديتد وكمتتا هتو متوقتع، للتدفاع عتتن إسترائيل، ختالل المشتاورات المغلقتتة التتي بتدأت بطلتتب  "انبترت متن

متتن دولتتة فلستتطين، ومتتن ختتالل المنتتدوبين التتدائمين لدولتتة الكويتتت الشتتقيقة وجمهوريتتة بوليفيتتا، للتتتدخل 
حياز ودانت الخارجية الفلسطينية متا وصتفته بتت"االن الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة".

 األمريكي األعمى المطلق لالحتالل وسياساته وجرائمه". 
 15/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عريقات يطالب "التشيك" بااللتزام بالقانون الدولي بشأن القدس .3

األناضتتتول: انتقتتتد صتتتائب عريقتتتات، أمتتتين ستتتر اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية، وكالتتتة 
زيتتتارة وزيتتتر خارجيتتتة التشتتتيك، للبلتتتدة القديمتتتة بمدينتتتة القتتتدس، برفقتتتة مستتتؤول ، 14/11/2018 األربعتتتاء
وطالب عريقات في بيان، جمهورية التشيك، "االلتزام بقواعد القانون الدولي ومواقف االتحاد  إسرائيلي.

وقتتتال عريقتتتات، إن الزيتتتارة "مخالفتتتة لموقتتتف وزارة الخارجيتتتة  األوروبتتتي، بشتتتأن مدينتتتة القتتتدس المحتلتتتة".
يكية، التي أكدت التزامها القاطع باإلجماع الدولي من القدس الشرقية كونها مدينة محتلة منذ عام التش

م استه"التشتيك" لعتدم اإلعريقتات ودعتا  ، وخالف بشتكل صتارق قواعتد القتانون والشترعية الدوليتة".1967
لزيارة تسهم في ا أن وأضاف في "تشريع التهويد، واالعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة إلسرائيل".

 الترويج للمشروع اإلسرائيلي )القدس الموحدة(، والضم غير الشرعي للمدينة"."
 14/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 جنود االحتالل في تبديل إطار مركبتهم تهساعدمبعد  مدير شرطة الخليل عن العملإيقاف  .4

ة الفلستتطينية اللتتواء حتتازم عطتتا هللا أوقتتف متتدير الشتترط: مواقتتع إلكترونيتتة، مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي
مدير شرطة الخليل العقيد أحمد أبو الترب متن عملته وأحالته إلتى التحقيتق، بعتد انتشتار صتور لته وهتو 

وقتتد كلتتف اللتتواء عطتتا هللا نائتتب العقيتتد أبتتو التترب  يستتاعد جنتتود االحتتتالل فتتي تبتتديل إطتتار متتركبتهم.
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سم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقتات فتي بتسيير أمور شرطة المحافظة، ولم يفصح المتحدث با
تدوينتتتة بصتتتفحته علتتتى فيستتتبوك ستتتبب توقيتتتف متتتدير شتتترطة الخليتتتل، واكتفتتتى بتتتإعالن خبتتتر التوقيتتتف 

 واإلحالة على التحقيق.
للعقيد أبو الترب وهتو يستاعد جنتود االحتتالل بتبتديل  وتداول ناشطو مواقع التواصل بشكل كبير صورا  

ستاخرة للتنديتد  ستم "كمتين البنشتر" )البنشتر هتو إطتار الستيارة(، ونشتروا صتورا  إطتار عتربتهم، وأطلقتوا و 
وأشتتاد معلقتتون بقتترار اللتتواء عطتتا هللا، فتتي حتتين طالتتب التتبعض بعتتدم االكتفتتاء  بستتلوك عقيتتد الشتترطة.

 بتوقيف العقيد الذي ساعد جنود االحتالل، ودعوا إلى فصله عن العمل.
أمتين ستتر  أبتو الترب وحتده متن ستتاعد جنتود االحتتالل، بتل أيضتا   غيتر أن التبعض نبته إلتى أنته لتتيس العقيتد

حركة فتح بإقليم مسافر يطا "كمال مخامرة"، الذي قال لوكالة معا اإلخبارية إنه كتان رفقتة العقيتد أبتو الترب 
األحد الماضتي فتي حملتة إغاثتة فتي منطقتة سوستيا بمستافر يطتا عنتدما طلبتت منته دوريتة لجتيش االحتتالل 

 دى عجالت سيارة الدورية بعدما عجزوا عن القيام بذلك، فتولى العقيد األمر.إصالح عطل بإح
 15/11/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "صفقة القرن" هرفض"الوطني الفلسطيني"، في ذكرى "وثيقة االستقالل"، يؤكد  .5

فتتاح أكتتد المجلتتس التتوطني الفلستتطيني "استتتمرار النضتتال والك: )ا ف ب(و ،ناديتتة ستتعد التتدين - انعّمتت
قامة الدولة المستقلة وعاصمتها  لتجسيد االستقالل الوطني على األرض الفلسطينية وتقرير المصير وا 

علتتى إعتتالن وثيقتتة  30، فتتي بيتتان صتتدر عنتته بمناستتبة متترور طالتتب "التتوطني"و  مدينتتة القتتدس". عامتتا  
الل االستتتتتقالل، المجتمتتتتع التتتتدولي ومؤسستتتتاته وأحتتتترار العتتتتالم إنصتتتتاف الشتتتتعب وتخليصتتتته متتتتن االحتتتتت

عامتا ، بتمكينته متن ممارستة حقته فتي تقريتر مصتيره  70واالضطهاد الذي يتعرض له منذ ما يزيد عتن 
وعودته إلى أرضه والعيش بحرية وكرامة في دولته المستتقلة وعاصتمتها مدينتة القتدس، التزامتا  وتنفيتذا  

ة المشتاريع والخطتط وأكد رفض ما يسمى "صفقة القرن"، ومقاوم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الهادفة للمس بما نصت عليه وثيقة االستقالل من وحتدة األرض والشتعب، وااللتتزام بمبتادو الوطنيتة، 

 وا عالء المصلحة الوطنية العليا بعيدا  عن الفئوية والحزبية".
 15/11/2018 ،الغد، عّمان

 
 عريقات يدعو دول العالم لتجسيد استقالل فلسطين .6

ستتتر اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية صتتتائب عريقتتتات أبنتتتاء شتتتعبنا هنتتتأ أمتتتين  :رام هللا
الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وحيا صموده على األرض الفلسطينية وخاصة في القدس وقطاع 
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غزة، وفي مخيمات اللجوء والمنتافي وخاصتة فتي ستورية ولبنتان، مؤكتدا  أن هتذه المناستبة هتي مصتدر 
ستي وثقتافي وتتاريخي لشتعب فلستطين، تلختت إرادتته وطموحاتته الوطنيتة المشتروعة فخر واعتتزاز سيا

فتتي إنجتتاز االستتتقالل وتمستتكه بحقوقتته غيتتر القابلتتة للتصتترف حتتتى جتتالء االحتتتالل وترستتي  الستتيادة 
يتتوم الخمتتيس لمناستتبة التتذكرى الثالثتتين علتتى إعتتالن االستتتقالل: "لقتتد أثبتتت  ،وقتتال عريقتتات الوطنيتتة.

أنهتتم قتتادرون علتتى مواجهتتة جميتتع التحتتديات التتتي تواجتته وجودنتتا وهويتنتتا، ولتتذلك فإننتتا شتتعبنا وقيادتتته 
تمتتتامنستتتعى بكتتتل اإلمكانيتتتات إلتتتى ترتيتتتب بيتنتتتا التتتداخلي، والعمتتتل علتتتى إنهتتتاء االنقستتتام  المصتتتالحة  وا 

 الوطنية لنذهب موحدين نحو إنجاز استقاللنا الوطني في أقرب وقت ممكن".
 15/11/2018 ،لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 يعلن تسيير قافلة أدوية إلى قطاع غزة الفلسطيني وزير الصحة .7

جتتواد عتتواد، عتتن إرستتال قافلتتة أدويتتة متتن مستتتودعات التتوزارة  الفلستتطيني أعلتتن وزيتتر الصتتحة :رام هللا
متتي بنتابلس، إلتتى مستتودعاتها فتتي قطتاع غتتزة، بتعليمتات متتن الترئيس محمتتود عبتاس ورئتتيس التوزراء را

، أنتته يجتتري العمتتل حاليتتا  علتتى 13/11/2018 يتوم الثالثتتاء وأضتتاف عتتواد فتتي بيتتان صتتحفي الحمتد هللا.
تجهيز قافلة األدوية لتصل إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكتن، وستضتم القافلتة أدويتة خاصتة بحتاالت 

 الطوارو وغرف العمليات واألمراض المزمنة، ومواد مخبرية وتجهيزات خاصة ببنوك الدم
 13/11/2018 ،حياة الجديدة، رام هللاال

 
 بالجدول الزمني النضمام الشركات إلى "الضمان" التزامها الفلسطينية تعلن الحكومة .8

فتتتتي جلستتتتته األستتتتبوعية، أمتتتتس، أن الفلستتتتطيني ": أكتتتتد مجلتتتتس التتتتوزراء اإللكترونيتتتتة"األيتتتتام  -رام هللا 
 ضمان االجتماعي وفق اآللية التتي تتمّ الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني النضمام الشركات لمؤسسة ال

عامل فتأكثر وانتهتاء  بتتاري   200للشركات التي تضم  19/11/2018إقرارها لتطبيق القانون ابتداء  من 
 عمال. 4-1للشركات التي تضم من  19/4/2020

 14/11/2018 ،األيام، رام هللا
 

 منفذإصابة أربعة جنود إسرائيليين بعملية طعن في القدس واعتقال ال .9
من عناصر شرطة االحتالل اإلسرائيلي، في عملية طعن في مستعمرة "أرمون  أربعةأصيب 

 هنتسيف" قرب بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، مساء األربعاء، وفُقا لوسائل إعالم إسرائيلية. 
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 وعلم أن منفذ العملية قد أصيب برصات عناصر الشرطة، فور تنفيذ عملية الطعن، وتم نقله إلى
وتبين أن منفذ العملية تسلق السياج المحيط بمركز الشرطة، واستل سكينا  المستشفى لتلقي العالج.

عاما( أصيب جراء الطعن  50وعلم أن الشرطي ) طعن بواسطتها أحد عناصر الشرطة في البداية.
ل عاما( بعيار ناري أصابه في يده، خال 30في منطقة الرأس بجروح طفيفة، فيما أصيب اآلخر )

 ولم تتضح كيفية إصابة الشرطيين اآلخرين. محاولة الشرطة استهداف منفذ العملية.
وذكر موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي، أن شرطة االحتالل أطلقت النار صوب المنفذ، وأنه "تم 

 تحييده"، في إشارة إلى إصابته.
ني في العشرين من عمره، وأنه وأكد الموقع اإللكتروني لصحيفة "معاريف" أن المنفذ هو شاب فلسطي

أصيب بمنطقة الصدر بجروح طفيفة، وتم نقله مع الشرطيين إلى مستشفى "شعاري تسيدك" 
وبحسب الموقع، فإن العملية تعتبر الثانية خالل اليوم، إذ أطلق  اإلسرائيلي في القدس المحتلة.

حتالل على أحد مداخل مسلحون النار، مساء يوم األربعاء، على نقطة عسكرية تابعة لجيش اال
 مستعمرة "بساغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة.

 14/11/2018، 48عرب 
 

 كتائب القسام: المستقبل يخفي لالحتالل ما ال يمكن تخمينه .11
قال محلل الشئون العبرية في كتائب القسام: إن المستقبل ُيخفي في جعبته ما ال يمكن تخمينه، : غزة

بعنوان "ما أشبه اليوم -وشدد في مقال له  يوما  أن يراه في أسوأ أحالمه.وما لم يظن المحتل 
على أن  -باألمس!!" حول معركة اليومين الماضيين، ونشره الموقع اإللكتروني لكتائب القسام

 االحتالل لن يتمكن حتى من الحلم؛ ألن الحقيقة ستلطم وجهه بضربة لن يصحو منها ليعتبر.
وم وقبل ستة أعوام، اعتقد العدو أن صدى الصاروق الذي أطلقه على أحمد وأضاف "في مثل هذا الي

الجعبري سيكون في سديروت أو عسقالن، لكنه ذهل عندما دّوت صافرات اإلنذار أبعد من ذلك 
وتابع "بعد ستة أعوام ُذهل العدو مجددا  عندما أعيدت قوة الكوماندوس خاصته بعين واحدة  بكثير".

دون، ما العجب! آه، لقد اعتاد العدو أن يكون دائما  ضاربا . أما مضروبا  فمعاذ وأسنان مهشمة أو ب
وتابع "اعتاد أبناء االحتالل أن يعيشوا حياتهم بطمأنينة وسكينة فرحين شماتة باألطفال  هللا!!".

والشيوق الفلسطينيين الذين ال حول لهم وهم يرونهم يهجرون بيوتهم بخوف وذعر جراء هجمات 
 ل المجرمة، يهربون في كل اتجاه دون وجهة أو عنوان".االحتال

 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 على االحتالل اً عسكري اً ر هنية: سجلنا نص .11
بارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، استقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي، 

المقاومة نجحت في تسجيل انتصار ا عسكر ا على أفيجدور ليبرمان، وقال مساء يوم األربعاء، إن "
وذلك في أول تعليق يصدر عن هنية في أعقاب  االحتالل في فترة زمنية لم تتجاوز األسبوع".

سرائيل، مساء  التوصل التفاق وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة اإلسالمية في قطاع غزة وا 
سرائيل إ، وأعلن عن انسحاب حزبه "األربعاء صبه، يومالثالثاء، ما دفع ليبرمان إلى االستقالة من من

وجاءت تصريحات هنية  " من االئتالف الحكومي، متهما الحكومة بالخضوع لحركة حماس.ابيتين
بالتزامن مع الذكرى السادسة الستشهاد رئيس أركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 

وقال هنية  .2012ائرات االحتالل اإلسرائيلي في غارة عام حماس، أحمد الجعبري، الذي اغتالته ط
"استقالة ليبرمان هي نصر سياسي لنا، ونعتبرها اعتراف ا ضمني ا بهزيمته الشخصية وهزيمة الكيان 

 الصهيوني اإلجرامي"، وتابع "نهدي نصرنا لمقاتلينا، وعلى رأسهم الشهيد القائد أحمد الجعبري".
 14/11/2018، 48عرب 

 
 س: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزةحما .11

، أفيجدور ليبرمان، من اإلسرائيلياعتبرت حركة "حماس" في قطاع غزة، استقالة وزير الدفاع ة: غز 
وقال سامي أبو  منصبه "انتصارا  سياسيا  لغزة"، بعد يوم من إعالن وقف إطالق النار بالقطاع.

ى صفحته بموقع "تويتر":" استقالة ليبرمان هي زهري، القيادي في الحركة، في تغريدة نشرها عل
 انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة االحتالل".

 وتابع:" كما أنها اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".
 14/11/2018، فلسطين أون الين

 
 قوة المقاومة االستراتيجيةتؤكد  ليبرمان استقالةفصائل فلسطينية:  .11

ا وعدته استقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان،باغتبطت الفصائل الفلسطينية  رام هللا:
نصر سياسي للمقاومة. وقالت حركة الجهاد اإلسالمي: "إن استقالة ليبرمان جاءت لفشله بشكل ب

 األمنية األخيرة التي أفشلتها المقاومة". ذريع في تحقيق ما كان يصبو إليه من أهداف، خالل العملية
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، طالل أبو ظريفة، لوكالة "صفا" 
المحلية: "إن استقالة ليبرمان تعبير عن حالة فشل ذريع منذ توليه منصبه، في كل الوعود التي 

 لقوة الردع اإلسرائيلية".أطلقها للناخب اإلسرائيلي إلعادة الهيبة 
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وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا: "إن هذه االستقالة تؤكد 
واالحتفاء الفلسطيني  أن قوة المقاومة االستراتيجية، بدأت تؤثر على الوضع الداخلي اإلسرائيلي".

 اء الحكومة والجيش في الجولة األخيرة.بإسقاط ليبرمان قابله غضب في الشارع اإلسرائيلي، من أد
 15/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 تتزامن مع إنجاز كبير للمقاومة "حجارة السجيل": ذكرى حماس .11

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن الذكرى السادسة لمعركة حجارة السجيل تتزامن هذه 
وقال إن هذه  ي أبت إال أن ترد على العدوان اإلسرائيلي.المرة مع إنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية الت

الذكرى تتزامن هذه المرة مع إنجاز كبير للمقاومة التي أبت إال أن ترد على العدوان، فأربكت 
وذكر أنه بعد ست سنوات من رحيل القائد الشهيد أحمد  حسابات جيش االحتالل اإلسرائيلي.

متقدمة، فقد كان الجعبري شديد الحرت على توحيد صف  الجعبري، سجلت المقاومة وحدة ميدانية
ولفت أنه بذكرى معركة حجارة السجيل واستشهاد القائد الجعبري، ما زالت  المقاومة وتنسيق جهودها.

 الكتائب على العهد والوعد لشعبها، بمواصلة الجهاد حتى استرداد حقوق شعبنا كاملة.
 14/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ن صارخاطن بشأن العاروري عدو نقرار واش هنية: .11

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن قرار واشنطن وضع القيادي صالح 
العاروري على قوائم ما تسميه "اإلرهاب" يمثل عدوانا صارخا على شعبنا وقياداته األمينة، واستخفافا 

 الوطن. إلى بحقنا المكفول في التحرر من االحتالل والعودة
وأضاف هنية، في تصريٍح صحفي، "في الوقت الذي كان فيه االحتالل يرتكب الجرائم ويقصف 
المباني السكنية والمقرات المدنية في قطاع غزة وينتهك كل العهود والمواثيق الدولية واألممية أصدرت 

مكتب السياسي للحركة على اإلدارة األمريكية قرار ا بوضع األق المجاهد صالح العاروري نائب رئيس ال
وأكد هنية أن هذه الرعونة  قوائم ما تسميه "اإلرهاب"، ورصد مكافأة مالية لمن يدلي معلومات عنه".

واالنحياز للكيان الغاصب تندرج في سياق السياسة األمريكية التي اعتدت على حقنا في القدس والعودة 
 اختيار قياداتها المتمسكة بالحقوق والثوابت. والدولة، وتمثل استخفافا بإرادة شعبنا وحركتنا في

 14/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4789 العدد:             11/15/2018الخميس  التاريخ:  

                                    

 رضوخ لضغوط حكومة نتنياهو "قائمة اإلرهاب"حماس: إدراج الخارجية األمريكية العاروري على  .11
استنكرت حركة حماس بشدة قرار وزارة الخارجية األمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة 

 لح العاروري على قائمة اإلرهاب وا عالن مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.صا
ا لضغط حكومة نتنياهو،  واعتبرت الحركة في تصريح صحفي يوم الثالثاء القرار األمريكي رضوخ 

يته ومواساة لها على هزائمها، وخدمة ألهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقض
وشددت على رفضها لهذا القرار الظالم، مؤكدة  استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره  العادلة.

القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة االحتالل والتصدي لمخططاته 
ف اإلدارة األمريكية كما استنكرت الحركة استهدا وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية واإلنسانية.

لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كال  من خليل يوسف حرب وهشام 
 ي، والذي يعبر عن درجة العجز واإلفالس السياسي والقانوني.ئعلي طبطبا

 14/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 روري على "قوائم اإلرهاب"بوضع واشنطن العا دانتند"الشعبية" و"الديموقراطية"  .11
توالت ردود الفعل المنددة بقرار اإلدارة األمريكية وضع الشي  صالح العاروري، نائب رئيس : غزة

 .المكتب السياسي لحركة "حماس" على "قوائم اإلرهاب"
وقال طالل أبو طريفة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: إن القرار 

يكي بإدراج العاروري على "لوائح اإلرهاب"، ال يساوي الحبر الذي كتب فيه، مؤكدا  أن مصير األمر 
وأكد أن قرار إدراج  هذه القوائم إلى الزوال، حيث سيمزقها شعبنا، ويدوس عليها بأحذية أطفاله.

امل لإلدارة العاروري في "لوائح اإلرهاب" مرفوض قانونيا  ووطنيا ، وهو تعبير صارق عن االنحياز الك
 األمريكية، ولن يزيد شعبنا إال إصرارا  على مواصلة طريق النضال حتى قيام دولة فلسطين.

بدوره استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر وضع العاروري على "قوائم 
نسجم مع اإلرهاب" األمريكية، مؤكدا  أن القرار "عدوان أمريكي مباشر على الشعب الفلسطيني، وي

وأضاف أن القرار لن يؤثر على شخصية العاروري  االنحياز األمريكي الكامل لالحتالل اإلسرائيلي".
واستعداده العالي للتضحية والفداء، مؤكدا  أن العاروري يناضل من أجل الحرية والعودة واالستقالل، 

 تحت االحتالل الصهيوني.والمقاومة حق كفلته كل القوانين الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح 
 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مقاومةللاستهداف  قوائم اإلرهاب قيادات من حماس وحزب هللا علىواشنطن : إدراج "الجهاد" .11
دانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين اإلدراج األمريكي لقيادات من حزب هللا وحركة : غزة

وأوضحت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان  اإلرهاب األمريكية".حماس، على ما يسمى بت"قوائم 
صحفي أن "اإلجراء األمريكي استمرار للعداء ألمتنا العربية واإلسالمية، واستهداف المقاومة 
ومشروعها الذي يتمدد وينتصر، في مقابل انكشاف وتراجع محور الشر الذي تقوده وتدعمه الواليات 

األمريكي يثبت أن المقاومة تسير في الخط الصحيح،  اإلدراجالحركة أن وأكدت  المتحدة األمريكية".
وشددت الحركة  معربة  عن دعمها ومساندتنا لكٍل من حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وحزب هللا.

أن الوجه الحقيقي لإلرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يرتكب العدوان واإلرهاب ضد شعبنا وأمتنا، 
هي التي ترعى هذا اإلرهاب وتغذيه فهي أم اإلرهاب الذي يهدف لتدمير الدول والشعوب  وأنَّ أمريكيا

شاعة الفوضى والخراب في منطقتنا والعالم".  وا 
 14/11/2018، فلسطين أون الين

 
 "قائمة اإلرهاب"إدراج العاروري على عباس زكي يستنكر  .19

ي، أمس، القرار األمريكي بإدراج استنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زك: وكاالتال
القيادي في "حماس" صالح العاروري، على لوائح اإلرهاب وا عالن مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات 

وقال إن ذلك يعكس االنحياز األمريكي الفاضح والمساهمة الفعلية في معاداة  عن مكان وجوده،
 .الشعب الفلسطيني

 15/11/2018الخليج، الشارقة، 
 

 في لبنان تهنئ هنية وقيادة الحركة باالنتصار في غزةحماس  .11
أجرت قيادة حركة "حماس" في لبنان يوم األربعاء اتصاال بإسماعيل هنية رئيس الحركة، : غزة

وقدمت قيادة الحركة في لبنان التهاني  وقدمت له التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني في غزة.
جنحة العسكرية باالنتصار على االحتالل الصهيوني. لكوادر الحركة وكتائب القسام وجميع األ

وأكدت قيادة الحركة في لبنان أن "صمود شعبنا ومقاومتنا في غزة هو فخر لشعبنا وأمتنا، وأن هذا 
بدوره وجه القائد هنية الشكر لجميع أبناء الشعب  دليل على إرادة الصمود والوحدة والثبات". اإلنجاز

 عودة الالجئين منتصرين إلى فلسطين المحررة.الفلسطيني في لبنان، وأكد 
 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كل التحديات والمؤامرات دولة فلسطين المستقلة آتية ال محالة من رغمعلى الفتح:  .11
أكدت حركة فتح أنه رغم كل الصعوبات والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي : رام هللا

ت العصيبة، ورغم كل المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خالل ما هذه األوقا
يسمى "صفقة العصر" أو محاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومحاوالت تهويد مدينة 
القدس وعزلها عن محيطها، إال أن صمود شعبنا األسطوري وتضحياته الجسام وثبات قيادته وعلى 

محمود عباس، والتمسك بالثوابت، يجعل من دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها األبدية رأسها الرئيس 
وشددت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة  القدس الشرقية آتية ال محالة.

الفكرية، يوم األربعاء، لمناسبة مرور ثالثين عاما على إصدار إعالن االستقالل عن المجلس 
، على تصميم شعبنا الفلسطيني وقيادته 1988تشرين الثاني  /ي في الخامس عشر من نوفمبرالوطن

الوطنية على تثبيت مكانة فلسطين في القانون الدولي، وترسيخها في خارطة العالم السياسية، وتقديم 
 نموذج تحرري ديموقراطي مدني يحتذى.

 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عن اتفاق التهدئة: حماس "توسلت" لوقف إطالق النار في غزة يدافعنتنياهو  .11
ي بنيامين نتنياهو، األربعاء، عن وقف سرائيلدافع رئيس الوزراء اإل: عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 

وقال نتنياهو إن  إطالق النار الذي تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية في غزة، الثالثاء.
وأضاف نتنياهو خالل مراسم ذكرى  قيادة الحقيقية تفعل الشيء الصائب حتى لو كان صعبا"."ال

ونقل  ي األسبق دافيد بن غوريون في النقب: "القيادة ال تفعل الشيء السهل".سرائيلرئيس الوزراء اإل
ر الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" عن نتنياهو إضافته، أن "حماس توسلت لوقف إطالق النا

يين في جنوب سرائيلوأشار نتنياهو إلى إنه "منتبه الحتجاجات السكان اإل وهم يعرفون جيدا لماذا".
 ".إسرائيل"، مستدركا: "لكن مع قادة األمن أرى الصورة العامة ألمن إسرائيل

 14/11/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 بسبب الهدنة في غزة يةسرائيلرة الهجرة اإلاستقالة وزي .11

بيتنا"، صوفا الندفير استقالتها،  إسرائيلية، العضو في حزب "سرائيلوزيرة الهجرة واالندماج اإل قدمت
ي أفيجدور ليبرمان على خلفية الهدنة في سرائيلجاء ذلك بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع اإل

لوكالة ية لودميال الغوش سرائيلقالت المتحدثة الصحفية في وزارة االندماج اإلو  قطاع غزة.
 ية صوفا الندفير، قدمت استقالتها.سرائيل"سبوتنيك"، يوم األربعاء، إن وزيرة االندماج اإل

 14/11/2018، موقع سبوتنيك 
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 " ويهدد باالنسحابدفاعاليهودي" يطالب بحقيبة "ال البيتحزب " .11
ة، بنيامين يسرائيلي شولي معلم، رئيس الحكومة اإلسرائيلطالبت عضو التكنيست اإل :القدس المحتلة

" إلى رئيس حزبها نفتالي بينيت الذي يشغل حالّيا  وزير التعليم في دفاعبتسليم حقيبة "ال نتنياهو
دور ليبرمان االستقالة من منصبه واالنسحاب جأفي دفاعية، وذلك بعد قرار وزير السرائيلالحكومة اإل

" العبرية: إن "الوقت قد وقالت معلم، في تصريحات أوردتها صحيفة "هآرتس من حكومة نتنياهو.
حان إلسناد حقيبة الدفاع إلى بينيت"، محذرة من أنه دون حقيبة "الدفاع" لن يستمر حزب البيت 

 ووصفت استقالة ليبرمان أنها هروب من المسؤولية. اليهودي شريكا  في الحكومة.
ين: إن استقالة "، على إعالن ليبرمان قائلإسرائيلالليكود الحاكم في " في حزبوعّلق مسؤولون 

ليبرمان ال تعني بالضرورة الذهاب إلى انتخاباٍت؛ فت"الحكومة يمكنها أن تستمر حال كان هناك تفاهم 
 بين األحزاب االئتالفية.. حقيبة الدفاع ستذهب إلى نتنياهو".

 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بكرةباستقالة ليبرمان ودعوات النتخابات م يإسرائيل"ترحيب"  .11
، أفيجدور ليبرمان، دفاعسارعت كتل في الكنيست، بعد ظهر يوم األربعاء، للترحيب باستقالة وزير ال

وأطلقت دعوات لتقديم موعد االنتخابات، لجملة من األسباب بينها تحقيق مكاسب أو ألسباب تتصل 
 بالفشل األمني أو لخالفات سياسية.

إنه "تم التخلت من أكثر شخت غير مناسب كتب رئيس "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، و 
يين، وأن التالي الذي يجب أن يستقيل هو رئيس الحكومة". وأضاف سرائيلإلدارة أمن المواطنين اإل

 أن نتنياهو تحول إلى "شهادة تأمين لهنية والسنوار".
ب وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي من "المعسكر الصهيوني" إن االستقالة كانت مطلوبة بسب

الفشل الذريع، وهذا ما يتوجب على نتنياهو وبينيت وباقي الوزراء في المجلس الوزاري فعله، الذين 
 تسببوا بالتخلي عن الجنوب وفقدان الردع".

وقالت كتلة "ميرتس"، إنها ستطرح مشروع قانون لحل الكنيست. وقالت رئيسة الحركة، تمار زندبرغ، 
 ية إلى الحضيض".سرائيلهبط بالسياسة اإلإنه "تم التخلت من وزير عنصري فاسد 

وقالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني( إن "الفشل األمني المدوي في الجنوب 
وأضافت أن "إعالن  ي".سرائيلهو بصقة في وجه الجمهور في غالف غزة، وضربة قاصمة للردع اإل

مصغر يثبت ما نقوله منذ سنوات طويلة بأنه ال استقالة وزير األمن والصراع في المجلس الوزاري ال
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وقالت إن "حكومة الفشل في األمن يجب أن  يوجد حل لألمن لدى مركبات االئتالف الحكومي".
 تنصرف. ال سالم، وال أمن"

من جهتها قالت عائلة الجندي هدار غولدين، األسير في قطاع غزة والذي أعلن عنه قتيال دون أن 
نه "ال تسوية بدون استعادة الجنود يتضح مصيره، إن ليبر  مان أدلى بتصريحات واضحة ومدوية، وا 

 وأضافت أن المسؤولية اآلن تقع على عاتق رئيس الحكومة، نتنياهو، لوحده. يين(".سرائيلوالمواطنين )اإل
، أشارت إلى أن وزير األربعاء وعلى صلة، نقل موقع "غلوبوس" تقديرات في االئتالف الحكومي، يوم

 لية ورئيس كتلة "كوالنو"، موشي كحلون، سوف يفضل تقديم موعد االنتخابات إلى شهر آذار/الما
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كحلون كان قد تحدث عن االنتخابات  مارس على باقي الخيارات.

 في األسابيع األخيرة، بما يمكن تفسيره على أنه تمهيد لإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات.
 14/11/2018، 48عرب 

 
 اً على خلفية استقالة ليبرمان... أولمرت: الفلسطينيون لقنونا درس .11

، األربعاء ي، أفيجدور ليبرمان، من منصبه، صباح يومسرائيلعلى خلفية استقالة وزير الدفاع اإل
أنه ية "كان"، مساء يوم األربعاء، عن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، سرائيلنقلت هيئة البث اإل

وكتبت القناة العبرية "كان" على موقعها  قوة ردع أمام حركة "حماس" في قطاع غزة. سرائيلليس إل
اإللكتروني أن أولمرت هاجم سلفه، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المستقيل، أفيجدور ليبرمان، ورأى 

 إسرائيلة، أي لقنوا أن الحكومة الحالية خضعت لحركة "حماس"، وبأن الفلسطينيين أقاموا لنا مدرس
وأفادت القناة العبرية بأن أولمرت وصف سلفه، نتنياهو، بالضعيف، وبمن ال يمكنه اتخاذ  درسا.

ية لم تواجه حركة "حماس" في قطاع سرائيلالقرار المناسب في الوقت المناسب، مدعيا أن الحكومة اإل
 غزة، ألن الحكومة كانت غائبة، في األساس.

 14/11/2018، موقع سبوتنيك
 

 "إسرائيل": قوة ردعنا تآكلت.. وحماس قادرة على تهديد إسرائيلي جنرال .11
اليوم إن "انتهاء جولة  إسرائيلي في صحيفة إسرائيلقال جنرال : عدنان أبو عامر - 21عربي

وقال إن  ية".سرائيلالتصعيد مع حماس في غزة تتطلب على الفور حاجة ماسة لترميم قوة الردع اإل
ي، "هو أن الكالم عن ردع سرائيلئد في أوساط مستوطني غالف غزة وباقي الجمهور اإلالشعور السا

 ية أمامها".سرائيلحماس فوق األرض وتحتها، بحاجة للمزيد من التدقيق مع تآكل قوة الردع اإل
ية "أمان" في مقال سرائيلوأضاف أهارون ليبران الجنرال السابق في جهاز االستخبارات العسكرية اإل
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" أن "األوضاع األخيرة على حدود غزة تطرح عالمات استفهام عديدة حول تراجع 21مته "عربيترج
 ية بجانب الحسم واإلنذار".سرائيلية، وهي أحد أضالع مثلث نظرية األمن اإلسرائيلقوة الردع اإل

 إسرائيلية تآكلت رغم أن القدرات العسكرية والتسليحية التي تحوزها سرائيلوأوضح أن "قوة الردع اإل
أكبر بعشرات المرات مما تملكه حماس، ورغم نجاح الجيش في حرمان حماس من تحقيق أهدافها 

وأشار أنه "رغم أن القوة العسكرية المتواضعة  من مسيرات العودة على حدود غزة منذ ثمانية أشهر".
الصاروخية، بما من خالل قذائفها  إسرائيللدى حماس، فإن لديها إمكانية وقدرة حقيقية على تهديد 

شعال الحدود مع قطاع غزة". وقال: "استطاعت حماس تشويش حياة  في ذلك مطار بن غوريون، وا 
مستوطني الغالف، وتحدي الجيش من خالل البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، وليس 

 ي".سرائيلأقل من ذلك فقد وضعت حماس لنفسها هدفا باستنزاف الجيش اإل
ية أمام حماس تراجعت سرائيلبران، الخبير في األمن القومي، أنه "بات واضحا أن قوة الردع اإلوأكد لي

وتآكلت لسببين اثنين: قوة وقف حماس وسكان غزة، فالفلسطينيون المحاصرون المنهكون في غزة 
يخفف  ، مماإسرائيلملتفون حول حماس، ولديهم تعبئة دينية وأيديولوجية، ورغبة جامحة بالقضاء على 

وأوضح أنه "في الوقت  ".إسرائيلعنهم تلقي المزيد من الخسائر وسقوط الضحايا في إطار صراعهم مع 
كما يبدو ليست معنية بترميم قوة الردع، ألن قيادتيها السياسية العسكرية ليستا معنيتين  إسرائيلذاته فإن 

 ية واسعة في قلب غزة".بفقدان جنودهم في المعركة، وتخشى من التورط في عملية عسكرية بر 
وأضاف "حين يواصل قادة الدولة على إصدار تهديدات متالحقة بشأن تنفيذ عملية عسكرية في غزة، ثم 

 ".إسرائيلال ينفذونها، فإن التهديد يظهر أجوفا، بل ويحفز حماس لخوض جولة أخرى من اإلضرار ب
ت التهدئة يعني أن قوة الردع وأشار إلى أن "انضمام المنظمات الفلسطينية المسلحة لمباحثا

وأكد أن "قوة الردع  ".إسرائيلية تراجعت، وهذا األمر قد ينضم لجبهات قتالية أخرى تواجهها سرائيلاإل
ي، لكن الوضع الحالي قبالة غزة بات ال يحتمل، مما يطرح سرائيلهي وسام حصري للجيش اإل

القضاء على سلطة حماس في غزة، رغم  السؤال حول كيفية ترميم الردع المتآكل، وأولها من خالل
وأشار أن "الخشية من إزالة حكم  ما يقال عن أن استمرار حكمها سيبقي على االنقسام الفلسطيني".

حماس تحت فرضية أنه يتطلب احتالل القطاع، والبقاء بصورة عسكرية طويلة فيه، غير منطقية، 
، واحتالل أجزاء من القطاع لتنظيفها من مما يتطلب التوصية بإزالة حكم حماس في غزة وشركائها

مكانية استنساق نموذج الضاحية الجنوبية في بيروت  الوسائل القتالية، بالتمركز في عملية جوية، وا 
 ".2014، أو كما حصل في الجرف الصامد 2006

وختم بالقول إن "العملية الجوية ضد حماس في غزة ال تكفي وحدها، ولن يكون منات من تنفيذ 
ذا أرادت عمل عدم االستماع  إسرائيلية ميدانية برية واسعة في المناطق التي توجد فيها الحركة، وا 
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لمزيد من صفارات اإلنذار، والسحب السوداء من اإلطارات المشتعلة، فال منات من التفكير بقوة 
 ي".سرائيلوبصوت عال لترميم الردع اإل

 15/11/2018، "21موقع "عربي 
 

 ب في "تدمير حافلة الجنود" وحماس فضحته"هآرتس": الجيش كذ .11
ي، بالكذب ومحاولة التهرب سرائيلاتهمت صحيفة "هآرتس" العبرية، جيش االحتالل اإل: القدس المحتلة

وذكرت الصحيفة، أمس، أن  من المسؤولية عن تدمير حافلة الجنود بصاروق "كورنيت" من قطاع غزة.
بين الجنود والحافلة، وأن هذه كانت حافلة مدنية وصلت الجيش أعلن فور الحادث أنه ال توجد عالقة 

وقالت: بعد نشر حركة حماس شريط الفيديو الذي يوثق تدمير  إلى نقطة رصد شمال قطاع غزة.
 الحافلة، غيَّر الجيش روايته، وتبين أن عشرات الجنود كان يمكن أن يقتلوا أو يصابوا في العملية.

 14/11/2018، فلسطين أون الين
 

 : احتمال فشل "القبة الحديدية"يباشر التحقيق في إخفاقاته خالل المعارك األخيرة يسرائيلاإلجيش ال .19
، سلسلة تحقيقات حول إخفاقاتها خالل المعارك إسرائيلتل أبيب: باشرت القيادة العسكرية في 

د لضربة األخيرة، التي بدأت بوقوع قوة الكوماندوز في كمين داخل قطاع غزة، ثم تعرض حافلة جنو 
صاروخية مباشرة، قيل إنها كادت تجهز على عشرات الجنود لوال أن مقاتلي حماس امتنعوا عن 
ذلك، وحتى فشل منظومة "القبة الحديدية" في صد جميع صواري  حماس، ما أدى إلى انفجار عدد 

 منها في مناطق مأهولة.
قاتلي حماس؟ فمثل هذه وسيحقق الجيش في سؤال أساسي هو: كيف علقت هذه القوة في كمين م

ية إلى مواقع معينة وبعمق سرائيلالعمليات تجري بكثرة في القطاع، إذ تتسلل قوات الكوماندوز اإل
ذا  أكبر، وال يتم اكتشافها. فما الذي جرى هذه المرة؟ وهل تصرفت القوة عند اكتشافها كما يجب؟ وا 

ية فعال في سرائيلجحت الطائرات اإلكان األمر كذلك، فلماذا قتل ضابط كبير برتبة مقدم؟ وهل ن
 تدمير أجهزة التجسس واألسلحة التي حملتها القوة إلى خان يونس؟

والمعروف أن هذه العملية انتهت بمقتل سبعة فلسطينيين من مقاتلي حماس، بينهم ضابط ميداني 
ق مضاد بارز. وكان يفترض أن يعود الطرفان إلى التهدئة. فلماذا أقدمت حماس على توجيه صارو 

للدبابات نحو حافلة ركاب للجنود؟ ما الذي جعل الحافلة تقترب من الحدود مع القطاع؟ وهل صحيح 
أنه كان بإمكان حماس أن تفجر الحافلة عندما كان الجنود بداخلها، وعندها يقتل عشرات منهم، 

بب امتناع لكنها انتظرت إلى أن غادرها جميع ركابها، وبعدها فقط أطلقت الصاروق؟ وهل كان س
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ي شديد، ما إسرائيلحماس عن إطالق الصاروق هو حساباتها االستراتيجية، أي الخشية من رد فعل 
ي كانت فاعلة وقوية، أم أن حماس هي التي أخفقت، وأن قوة الردع سرائيليعني أن قوة الردع اإل

 ي باتت ضحلة؟سرائيلاإل
ي أيضا، في إخفاقات القبة الحديدية. رائيلسوباإلضافة إلى هذين الموضوعين، تحقق قيادة الجيش اإل

، فإذا إسرائيلفهذه منظومة دفاعية يفترض أنها تطلق الصواري  باتجاه الصواري  التي يتم قذفها على 
ذا  كان الصاروق متجها نحو منطقة مأهولة أو مرفق استراتيجي، يتم إطالق صاروق نحوه لتدميره. وا 

برية، يتم إهماله. وكما هو معروف، فإن تكلفة كل صاروق  كان الصاروق متجها لمنطقة مفتوحة أو
 ألف دوالر، ما يعني أن هناك أيضا حسابات اقتصادية في الموضوع. 100اعتراضي كهذا، تقدر بنحو 

ويفترض أن يأخذ التحقيق المفترض، في االعتبار، أن حماس والجهاد وغيرهما من الفضائل 
خالل بضع ساعات، أول من أمس. واعترضت  إسرائيل صاروخا باتجاه 460الفلسطينية، أطلقت 

صاروخا، ما يعتقد أنها كانت ستنفجر في مناطق مأهولة، ودمرتها وهي  120منظومة "القبة الحديدية" 
صواري  فلسطينية سقطت في قطاع غزة نفسه، أو في مناطق مفتوحة في  310في الجو. وهناك 

ولم تنجح القبة الحديدية في  إسرائيلاطق مأهولة في صاروخا، سقطت في من 30. وبقي هناك إسرائيل
اعتراضها، وقد أصابت مباني سكنية وزراعية وشوارع، وتسببت بمصرع شخت واحد في مدينة 

 أشكلون )تبين الحقا أنه فلسطيني من منطقة الخليل(، وبإصابة عشرات المواطنين اليهود بجراح.
ات ثقيلة، تتألف من عشرات الصواري  في آن واحد، ويتضح أن الفلسطينيين أطلقوا الصواري  برشق

صاروخا، أطلقت على مساحة صغيرة نسبيا، وخالل فترة زمنية  50ووصل بعضها إلى أكثر من 
دقائق، مثلما حصل في الرشقة الصاروخية األولى بعد ظهر يوم االثنين، في  10قصيرة لم تتجاوز 

ي فيما إذا كانت سرائيلن. وسيحقق الجيش اإلبلدات "غالف غزة"، وخالل ساعات الليل في عسقال
هذه الطريقة هي التي جعلت عشرات الصواري  تفلت من القبة الحديدية، بهذه البساطة. وهل كان 
تصرف حماس مخططا فعال الستنفاد مخزون الصواري  االعتراضية في لحظة ما؟ علما بأن سالح 

 ذه، ويفترض أال يفاجأ.ي يدعي أنه كان قد استعد لحالة كهسرائيلالجو اإل
  15/11/2018الشرق األوسط، لندن،  

 
 ّي يدعو علناً الغتصاب أخوات وأمهات الُمقاِومين الفلسطينيين لردعهم عن النضال إسرائيلبروفيسور  .11

يًّة سرائيلّية جزءا  عضويا  من المؤسسة العسكري ة اإلسرائيلُتّعد الجامعات اإل زهير أندراوس: - الناصرة
ٌر كبيٌر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطينّي، فعلى سبيل الذكر ال الحصر يقوم معهد الهندسة ولها دو 

التطبيقّية )التخنيون( في حيفا، بتطوير تقنيات الطائرات بدون طّيار والجرافات التي يّتم التحّكم بها 
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بيب "عقيدة الستخدامها في هدم منازل الفلسطينيين، وفي السياق نفسه، فقد طوّرت جامعة تل أ
الضاحية" والتي تدعو إلى استخدام القوة المفرطة )غير المتكافئة( لهدم البنية التحتية المدنية واإلضرار 

ي قد استخدمتها في مجازرها ضّد الفلسطينيين في غّزة سرائيلبالمدنيين، وكانت قوات االحتالل اإل
 ضّد بالد األرز. 2006صيف العام  وكذلك ضّد المدنيين اللبنانيين خالل العدوان الذي شّنته في

أّما برنامج "تلبيوت" العسكرّي التابع للجامعة "العبرية" في القدس، والمدعوم من القوات الجوّية 
ّية والجيش، فإّنه ُيوّفر الفرصة أمام الخريجين في الحصول على شهاداٍت جامعيٍّة عليا أثناء سرائيلاإل

 م للتقدم في البحث والتطوير العسكرّي.خدمتهم بالجيش، وبذلك يستغلون خبراته
ّية جزءا  رئيسيا  من البنية التحتية سرائيل( ُتشّكل الجامعات اإلBDSوبحسب حركة الُمقاطعة )

ّي، من خالل إنتاج معرفة ُتساهم في تكريس اضطهاد سرائيلاأليديولوجّية للنظام االستعمارّي اإل
أّن معهد )التخنيون(، مثال ، لعب بالشراكة مع شركة  الشعب الفلسطينّي، الفتة  في الوقت عينه إلى

ية، لعب دورا  سرائيل( للتصنيع العسكرّي، والتي ُتّعد من أكبر شركات السالح اإلELBIT"إلبيت" )
كبيَرا في تطوير التكنولوجيا الُمستخدَمة في جدار الضّم والفصل العنصرّي ومراقبته، والذي أعلنت 

 .2004هاي عدم شرعيته سنة محكمة العدل الدولية في ال
ّي لألراضي الفلسطينية، سرائيلّية بشكٍل ُمباشٍر في االستعمار اإلسرائيلوعادة ما ُتشاِرك الجامعات اإل

فعلى سبيل المثال، أقيمت "الجامعة العبرية" على أراضي قرية العيساوية في القدس المحتلة، كما 
ال التوسعة، فيما تتواجد بعض المباني ومساكن شاركت في مصادرة أراٍض فلسطينّيٍة من أجل أعم

 طلبة الجامعة في مستعمرة "هار هاتسوفيم".
ولفتت حركة الُمقاطعة على موقعها االلكترونّي إلى أّن العديد من الدراسات )منها صادر عن هيومن 

ّية رائيلسرايتس ووتش، وغيرها( وثّقت التمييز العنصري الممأسس ضّد الفلسطينيين في الجامعات اإل
ونظام التعليم المدرسّي، حيث بات التحريض العنصرّي ضّد الفلسطينيين أمرا  دارجا  في الجامعات 

يين ضّد العرب وضّد اإلسالم سرائيلّية، وال يلقى الخطاب المتطّرف من قبل األكاديميين اإلسرائيلاإل
يدار، الذي دعا علنا  إلى أّي تدابير عقابية، مثل البروفسور في جامعة "بار إيالن"، مردخاي ك

 اغتصاب أخوات وأمهات المقاومين الفلسطينيين من أجل ردعهم عن النضال.
 14/11/2018، رأي اليوم، لندن 

 
 ي: دولة قطر وراء إسقاط ليبرمانإسرائيل استخباراتيموقع  .11

ر ليبرمان، ذكر الموقع اإللكتروني العبري "ديبكا"، مساء يوم األربعاء، أن قطر وراء تقديم أفيجدو 
وأفاد الموقع  ي، استقالته، اليوم، على خلفية ما ادعاه بت"إرهاب" حركة حماس.سرائيلوزير الدفاع اإل
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االستخباراتي بأن األموال القطرية التي تم إرسالها لألهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، كانت أحد 
ذهبت لعائالت "إرهابيين"، وبأنه سببين رئيسيين لتقديم ليبرمان استقالته، بدعوى أن هذه األموال 

 كوزير للدفاع يرفض تسليم هذه األموال للفلسطينيين.
 14/11/2018، رأي اليوم، لندن 

 

 يين غير راضين عن أداء نتنياهو بغزةسرائيلاإل من %74استطالع:  .11
هو، ية، بنيامين نتنياسرائيليين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الحكومة اإلسرائيلمن اإل %74قال 

خالل الجولة التصعيدية األخيرة في قطاع غزة، وذلك في استطالع للرأي أجرته "شركة األخبار" 
ية )القناة الثانية سابقا (، نشر مساء يوم األربعاء، في أعقاب تثبيت وقف إطالق النار بغزة سرائيلاإل

 واستقالة وزير األمن، أفيجدور ليبرمان.
حركة حماس، هي المنتصر في التصعيد العسكري الذي بدأته من المستطلعة آراؤهم إن  %49وقال 

أن جولة التصعيد  %15هي من انتصر، فيما اعتبر  إسرائيلإن  %14مساء األحد، وقال  "إسرائيل"
 .األربعاءي )كان(، مساء سرائيلانتهت بت"التعادل"، وذلك بحسب استطالع نشره التلفزيون الرسمي اإل

هم، لت"شركة األخبار"، عن عدم رضاهم عن دور ليبرمان، كوزير من المستطلعة آراؤ  %69أعرب 
إنهم غير راضين عن أداء رئيس  %51، في جولة التصعيد األخيرة في قطاع غزة، فيما قال دفاعلل

وبّين االستطالع أن ليبرمان استفاد من االستقالة على  ي، غادي آيزنكوت.سرائيلأركان الجيش اإل
بيتنا( في انتخابات برلمانية تجري اليوم  إسرائيلحيت يرتفع تمثيل حزبه )صعيد التمثيل البرلماني، 

 مقاعد. 7بمقعدين اثنين، ليصل تمثيله في الكنيست إلى 
، أن أداء نتنياهو خالل جولة إسرائيلمن ناخبي األحزاب اليمينية في  %62في المقابل، اعتبر 

 .التصعيد األخيرة في قطاع غزة، كان سيئا ، بحسب "كان"
يعتقدون أنه كان على  %64شخت، فإن  500ووفقا  الستطالع "كان"، الذي شمل عينة مكونة من 

 منهم قرار "وقف إطالق النار". %21مواصلة الهجوم على قطاع غزة المحاصر، فيما أّيد  إسرائيل
ره إنه سيئ، في حين اعتب %27وعن أداء ليبرمان خالل األيام الماضية في التعامل مع غزة، قال 

قالوا  %29من المستطلعة آراؤهم أنه سيئ جدا ، في نتائج بدت قريبة لتقيمهم ألداء نتنياهو:  30%
 قالوا إنه سيئ جدا . %36إن أداء نتنياهو كان سيئا ، و

 إسرائيلالخارطة السياسية في 
، ووفقا  لالستطالع "شركة األخبار" فإن حزبا برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس

 مقعدا في حال أجريت االنتخابات هذا اليوم. 15يحصل على 
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، تراجع قوة %4.4شخت بنسبة خطأ تصل إلى  500وأظهر االستطالع، الذي شمل عينة مؤلفة من 
مقعدا ، في أسوأ نتيجة يحققها الليكود  29الليكود، حيث ال يتعدى تمثيله في انتخابات تجري اليوم الت

 ذار/ مارس الماضي.في استطالعات الرأي منذ آ
وبحسب االستطالع فإنه إذا ما جرت االنتخابات اليوم، يحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد 

مقعدا، فيما يحصل "المعسكر الصهيوني" )تحالف حزب العمل بزعامة آفي غباي  18على 
 مقعدا . 12مقعدا والقائمة المشتركة على  11و"الحركة" بزعامة تسيبي ليفني( على 

مقاعد )ارتفاع  8مقعدا ، وحزب "كوالنو" على  11بزعامة نفتالي بينيت على  وسيحصل "البيت اليهودي"
تمثيله البرلماني بمقعدين، ما يفسر تحمس وزير المالية وقائد الحزب، موشيه كاحلون، إلجراء انتخابات 

 6حزب "شاس" على في حين تحصل حركة "ميرتس" و  مقاعد. 7مبكرة(، وكتلة "يهدوت هتوراه" على 
بيتنا"، أورلي ليفي أبيكاسيس على  إسرائيلمقاعد لكل منهما، وستحصل عضو الكنيست المنشقة عن "

 مقاعد، فيما ال يتمكن وزير األمن السابق، موشيه يعالون، من تجاوز نسبة الحسم. 5
األحداث  ي ورضاه عنسرائيلويظهر من االستطالع العالقة الطردية بين انطباعات الجمهور اإل

األمنية الجارية، وارتفاع تمثيل الليكود برئاسة نتنياهو، إذ وصل الليكود إلى القمة، بتمثيل وصل إلى 
ية على سورية ونقل السفارة سرائيلمقعدا ، في أيار/ مايو الماضي، في أعقاب تكرر الهجمات اإل 35

السلمية الحدودية في قطاع  األمريكية من تل أبيب إلى القدس. ومنذ التصعيد في مسيرات العودة
 في تراجع مستمر. والليكودغزة 

 14/11/2018 ،48 عرب

 

 رئاسة بلدية القدس المحتلة بيد المتطّرف موشيه ليئون .11
أسفرت انتخابات بلدية القدس المحتلة، في جولتها الثانية، عن : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

 على منافسه العلماني يعقوف بيركوفيتش. فوز المرشح الديني رجل األعمال موشيه ليئون
ية من سرائيلوجاء هذا الفوز بعد أن شهدت االنتخابات تحالفا غريبا جمع الخصوم في السياسة اإل

بيتنا"، بقيادة أفيجدور ليبرمان، إلى أقصى اليمين  إسرائيلأقصى اليمين العلماني، ممثال بحزب "
غل هتوراة، ليحسم هذا التحالف بين أقصى دعاة الديني األصولي األرثوذكسي ممثال بشاس ودي

الصهيونية العلمانية المتطرفة، وبين أقصى حركات األصولية اليهودية غير الصهيونية، مصير بلدية 
القدس، ويسقطها بيد مرشح التيار الديني الصهيوني ليئون، وسط ارتفاع حدة االستقطاب بين 

وبين باقي القطاعات العلمانية التي مثلها بيركوفيتش، مع  المتدينين في المدينة الذين يمثلهم ليئون،
استثناء واضح لثلث سكان المدينة، ونعني بهم الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين رفضوا المشاركة 
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في االنتخابات، وأفشلوا محاوالت األسرلة المتمثلة بإعطاء شرعية لبلدية االحتالل من خالل 
 تخابية. المشاركة في العملية االن

وتمثل النتائج الحالية ضربة باألساس لحزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، بعد أن كان مرشح 
الحزب، الوزير زئيف إلكين، قد خرج من المنافسة في الجولة السابقة قبل أسبوعين، دون أن يحقق 

 نسبة أصوات عالية. 
ركة االنتخابية بتأييد واضح وعلني من وبالرغم من أن موشيه ليئون، المرشح الذي حظي طيلة المع

ليبرمان وشاس، ليس منضويا تحت راية حزب سياسي، إال أنه كان بدأ طريقه في الحياة السياسية 
مديرا لديوان رئيس الحكومة الحالي نتنياهو، بعد فوز األخير في  1996عام  إسرائيلالعامة في 

 ا لحكومة االحتالل. االنتخابات على منافسه شمعون بيرس، وانتخابه رئيس
وقد شغل ليئون منصبه المذكور عامين، ثم اتجه للعمل في القطاع العام بعد انتخابه مديرا عاما 

اختير ليكون  2013، ثم مديرا عاما لسلطة تطوير القدس. وفي العام إسرائيللسلطة القطارات في 
عضوا في طاقم المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة عن كتلة الليكود بيتنا )حيث خاض الليكود 

 تفكيكيها بعد االنتخابات(. وحزب ليبرمان االنتخابات النيابية العامة في قائمة مشتركة سرعان ما تمّ 
افس في االنتخابات لرئاسة ، انتقل ليئون للسكن في مدينة القدس، معلنا أنه سين2013وفي العام 

فقط  %44.57البلدية، وخاض المعركة االنتخابية مقابل مرشح الليكود نير بركات، لكنه حصل على 
 من مجمل األصوات، وفاز بمقعد واحد في المجلس البلدي.

 14/11/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 ساعة 24خالل  صاروخاً  460 : حماس "عّلمت علينا" بـيونإسرائيلوزراء  .11
الحكومة والجيش لقرار وقف  ية ضدّ سرائيلتواصلت االنتقادات اإل: عدنان أبو عامر - 21عربي

إطالق النار مع حركة حماس في غزة، وعدم إنزال ضربات قوية ضد الحركة، ما تسبب بظهور 
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الحكومة ووزير  ية ضعيفة ومهزوزة.إسرائيلمواقف 
ألسبق إيهود باراك قوله إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدا مفلسا في المواجهة األخيرة، الحرب ا

وخضع لحماس تحت النار، واكتفى بكالم تفاؤلي ليس له رصيد من الواقع"، مشيرا إلى أن "حماس 
وزراء  ، واألخيرة شعرت بأنها تستدرج ألنه ليس لديها استراتيجية، حتى بداسرائيلباتت من تقرر إل

 الكابينت كاألطفال في الحديقة، وهم يمثلون أعلى مؤسسة أمنية في الدولة".
، وما زلنا نذكر شعاراته حول القضاء " أن "نتنياهو بدا عاريا  21وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي

على حماس، وظهوره الدعائي في مفترقات غالف غزة، واإلنذارات التي أرسلها لقادة الحركة، وفي 
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نهاية خضع لها، ألنها باتت تقرر متى موعد اندالع المواجهة، ومتى يحين وقفها، مع أن سلة ال
وختم بقوله: "عملت وزيرا للدفاع في حربي غزة  الخيارات التي تحوزها الحكومة ورئيسها كثيرة جدا".

 2012من عناصر حماس، والحرب الثانية  350قتل خالل دقائقها الثالث األولى  2008األولى في 
 قتل في أول دقيقة منها قائد حماس أحمد الجعبري، حينها بدا واضحا من انتصر ومن هزم".

حول تطورات غزة،  إسرائيلمعاريف حصلت أيضا على عدد من ردود فعل الحلبة الحزبية في 
"، حيث قالت وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن "نتيجة 21ترجمتها "عربي

ضرار خطير بقوة الردع اإلالج ية، وخذالن سرائيلولة األخيرة مع حماس هي فشل أمني مزلزل، وا 
ثبات بأن الشعارات الحماسية وانعدام االستراتيجية لن توفر أمنا لإل يين، سرائيللمستوطني الغالف، وا 

 ين المتداعية".لذلك فإن المطلوب اليوم توفير هذه االستراتيجية األمنية الجديدة لمواجهة حكومة اليم
وأضافت أن "االستراتيجية التي تدعو إليها لمواجهة غزة قائمة على ردع عسكري لحماس، مقابل 

يجاد أفق للسالم معهم".  مبادرة سياسية مع الفلسطينيين، تحظى بشرعية دولية، وا 
ا أما عضو الكنيست من حزب "يوجد مستقبل" وأحد مستوطني غالف غزة حاييم يالين فقد قال إنن

ساعة، وبتنا منذ ثمانية أشهر في هذا الوضع الذي ال  24صاروخا من حماس خالل  460"تلقينا 
ألف دونم زراعي أحرقت بفعل البالونات المشتعلة، ولم تفعل الحكومة لنا شيئا، حتى  33ننام فيه، 

 صاروق". 600جوالت تصعيد سقط علينا فيها  6خضنا خالل هذه الشهور 
دعون ساعر قال لصحيفة معاريف إننا "وصلنا إلى وقف جبق من حزب الليكود وزير الداخلية األس

ي قوي على قذائفها إسرائيلإلطالق النار من منطلق ضعف، مع أن حماس توقعت رد فعل 
الصاروخية، ألنه حين تطلق حماس هذه القذائف فيجب أن تشعر بأن سلطتها في خطر، لكن ما 

وأضاف في لقاء  جولة دون أن تكون ذات قوة على األرض".وصلت نهاية هذه ال إسرائيلحصل أن 
" أن "المسؤولية في ما حصل مع حماس في غزة تقع على المستوى السياسي 21ترجمته "عربي

ورئيس الحكومة، مع أن األمر ال يتعلق فقط باليومين األخيرين، ألن حماس منذ أشهر وهي تمارس 
ليوم هدفنا هو تحقيق األمن ألطول فترة زمنية ممكنة، عبر النار والصواري ، ا إسرائيلضغطا على 

 ي غير المتوقع لها".سرائيلوردع حماس، بحيث تصاب بالمفاجأة من حدة الرد اإل
 15/11/2018 ،"21موقع "عربي 

 
 " يحذر من قانون إعدام الفلسطينيينعدالةمركز " .11

ي، سرائيلتور في الكنيست اإلتل أبيب: طالب مركز "عدالة"، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الدس
نيسان سلومينسكي، بعدم المصادقة على التعديل المقَتَرح على قانون العقوبات، الذي يتيح حكم 
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اإلعدام لمن ُأدين بتنفيذ قتل على خلفية إرهابية، والذي بدأت مناقشته، أمس )األربعاء(، تمهيدا  
 لطرحه على القراءة الثانية.
قضاء إمكانية الحكم باإلعدام على َمن تتم إدانته بتنفيذ قتل على خلفية وينت التعديل على منح ال

إرهابية، بحسب تعريف قانون مكافحة اإلرهاب. ومن ناحية أخرى، رأى مركز "عدالة" القانوني أنه 
 يمكن لهذا التعديل أن يعيد إلى الساحة بقوة، أحكام اإلعدام العسكرية، ويجعل إطالقها سهال .

 15/11/2018 ،، لندنالشرق األوسط

 
 استشهاد صياد برصاص االحتالل شمال قطاع غزة .11

وم األربعاء، استشهاد صياد فلسطيني يأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، : الرأي –غزة 
 ي شمال غرب بلدة بيت الهيا شمالي القطاع.سرائيلجراء إصابته برصات االحتالل اإل

عاما ( حيث 23رف القدرة إن الشهيد هو الصياد نواف أحمد العطار )وقال المتحدث باسم الوزارة أش
 استشهد بعد استهدافه من قبل االحتالل.

في الوقت ذاته ذكرت مصادر طبية محلية أن الصياد العطار أصيب بعيار ناري في البطن، موضحة 
 وقت الحق. أنه جري نقله إلى المشفى في محاولة إلنقاذ حياته؛ قبل أن يعلن عن استشهاد في

 14/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ألف غرفة فندقية جنوب القدس المحتلة 20إلقامة  استيطانيمشروع  .11

ي جديد إلقامة فندق في جنوب إسرائيلأعلنت بلدية االحتالل عن إيداع مخطط : القدس المحتلة
المشرفة على البلدة القديمة،  القدس على جبل المكبر ضمن سلسلة فنادق ستقام في تلك المنطقة

 ألف غرفة فندقية. 20ضمن مخطط إلقامة 
وأكد خبير االستيطان واألراضي خليل التفكجي أن تلك المخططات تبتلع قمم جبال جنوب القدس 
وتعيد رسم شكل المنطقة الجنوبية بما يلفت النظر، مؤكدا  أن الفندق الجديد وذلك المخطط سيكون 

وأضاف لمراسلنا أن مخطط إقامة الفنادق بحثته "اللجنة  واحرة وصور باهر.على حساب أراضي الس
المحلية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، وعلى مخطط استيطاني جديد إلقامة الفندق ووحدات 
استيطانية في منطقة جبل المكبر على الطرف الشرقي من متنزه قصر المندوب السامي، بمساحة 

 ربع ومبان عامة منها رياض أطفال وكنيس.ألف متر م 48تبلغ 
إقامة أبنية خاصة إلدارة القطار الخفيف شمال مدينة  الشروع فيوأوضح التفكجي أن البلدية أقّرت 

ولفت إلى أن المسؤولة عن تسجيل األراضي في الحكم  القدس أيضا  على أراضي حي شعفاط.
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دونما  لتوسيع مستعمرة )الكانا(على  40ي بالضفة الغربية أعلنت عن تسجيل سرائيلالعسكري اإل
وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة )الكانا(  80وقالت: إن هناك مخططا لبناء  أراضي قرية مسحة.

 بأكثر من ثالثة آالف نسمة. 1977بهدف توسيع تلك المستعمرة التي أقيمت عام 
 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رة انتصارًا لغزةالناصحيفا و  فيتظاهرات  .11

انطلقت مساء يوم األربعاء، مظاهرة القوى الوطنية في مدينة حيفا نصرة لقطاع غّزة : زكريا حسن
ية أسفرت إسرائيلالمحاصر الذي تعرض منذ يوم األحد الماضي وحتى مساء أمس الثالثاء، لغارات 

ات المنددة بالعدوان ورفع المتظاهرون من الشبان والفتيات الشعار  فلسطينيا. 14عن استشهاد 
 وبالحصار المستمر على غزة، وهتفوا ضد االحتالل وجرائمه. 

وقد وجهت الدعوة للمظاهرة من قبل القوى الوطنية المتمثلة بحراك حيفا والتجمع الوطني الديمقراطي 
 وحركة أبناء البلد.

اهر ناشطون تحت شعار "من الناصرة إلى غزة، وحدة دم ومصير مشترك"، تظمن ناحية أخرى، و 
من مختلف األحزاب والتيارات السياسية، في ساحة عين العذراء في مدينة الناصرة، مساء اليوم 

ورفع المتظاهرون من الشبان والفتيات الشعارات المنددة  األربعاء، انتصارا لقطاع غزة المحاصرة.
من عندك طلعوا وهتف المتظاهرون "يا غزة صمود صمود  بالعدوان وبالحصار المستمر على غزة.

دولة إرهاب" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابو والمدفع"، وغيرها من  إسرائيلاألسود" و"ما منهاب 
وقد وجهت الدعوة للمظاهرة من قبل "شباب وصبايا الناصرة" وجميع  الشعارات المنددة باالحتالل.
 األطر واألحزاب السياسية.

 14/11/2018، 48عرب 
 

 تحمون المسجد األقصىيق مستوطناً  50 منأكثر  .19
مستوطنا، يوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة  53اقتحم : القدس

بحق المصلين واحتجزت بطاقات  إجراءاتهاوشددت قوات االحتالل  من قوات االحتالل الخاصة.
نون جوالت استفزازية الشبان على بوابات المسجد الرئيسية "الخارجية"، في حين نفذ المستوط

 ومشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسة.
 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عائلة من التهجير في حي الشيخ جراح 60نضال قانوني لحماية  .11
جانب مؤسسات  إلىتناضل عائالت مقدسية في حي الشي  جراح، : بالل غيث كسواني -القدس 

عائلة من الشي  جراح، بعد أن أخليت  60حقوقية لمنع االحتالل من تنفيذ مخططات تقضي بإخالء 
 عائلة من ذات الحي المهدد من االحتالل. 12 األخيرفي العقد 

دونما المعروفة  15وكانت محكمة االحتالل العليا قد أجلت يوم الثالثاء جلسة للنظر بقضية ملكية 
 أراضي حي الشي  جراح شمال البلدة القديمة بمدينة القدس.بأرض "كرم الجاعوني" من 

وأوضح سامي إرشيد محامي العائالت في حي الشي  جراح أن المحكمة "العليا" أجلت البت في 
االستئناف المقدم من أهالي الحي بشأن ملكية األرض، حيث تدعي الجمعيات اليهودية ملكيتها، 

تاريخية فيها، وعليه قامت الجمعيات باستصدار قرارات بتسجيل ملكيتها ال 1972وقامت في عام 
 إخالء المواطنين القاطنين على هذه األراضي عن طريق محاكم االحتالل.

واكد أهالي حي الشي  جراح ملكيتهم للعقارات التي يعيشونها فيها، التي تم بناؤها من قبل وكالة 
لسكن لالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ، لتوفير ا1956األونروا ووزارة التعمير األردنية عام 

 عائلة. 100حو نبناية سكنية، تعيش فيها  28، وتقام على هذه األرض 1948منازلهم عقب نكبة عام 
وقال خليل التفكجي مدير دائرة األراضي في بيت الشرق، إن قضية أراضي الشي  جراح بدأت في عام 

أراض يهودية وقامت بإنشاء هذه األمالك على هذه  هي األمالك، عندما كانت تعتبر أن هذه 1967
 أنوأضاف التفكجي لتت"وفا"،  مقابل عملية التوطين باالشتراك مع وكالة الغوث لالجئين. األراضي

ى عملية التطويق وعملية االختراق مي يركز على هذه األراضي في إطار ما يسسرائيلالجانب اإل
 ات.عمر قدس الشرقية بالقدس الغربية عن طريق سلسلة من المستوعملية التشتيت ثم التفتيت، ثم ربط ال

عدة  أخليتوبين أن التوجه للمحكمة العليا جاء بعد عدم بت المحاكم الدنيا في هذه القضايا، وقد 
 منازل بالقوة في هذه المنطقة لصالح المستوطنين بالحي، وأقيم فيها بؤر استيطانية دينية.

بر االستيالء على هذه األراضي وربطها بمشروع "موسكوفيتش" وقال التفكجي إن االحتالل ع
االستيطاني في أراضي كرم المفتي في الشي  جراح، سوف يخلق كتلة استيطانية تمتد من القدس 

 الغربية مرورا بالحيين الغربي والشرقي في الشي  جراح حتى الجامعة العبرية.
 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جرائم المستوطنين: إحراق مركبة وشعارات عنصرية جنوب نابلس .11

ة يتسهار، الليلة الفائتة، مركبة وكتبوا شعارات عنصرية عمر أحرق مستوطنون، يرجح أنهم من مست
على الجدران في قرية عوريف الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك ضمن مسلسل 
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وبحسب شرطة االحتالل التي تحقق في الجريمة،  لتي ينفذها متطرفون يهود.جرائم "تدفيع الثمن" ا
 فإن المستوطنين كتبوا على أحد الجدران "ال تلعبوا معنا".

ة "شفي شومرون" المقامة على أراضي شمال غربي نابلس عمر وعلى صلة، قام مستوطنون من مست
 ر، دون أن ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة، ما تسبب بوقوع أضرا

 14/11/2018، 48عرب 
 

صابة فلسطيني عند السياج بغزة .11  اعتقاالت بالضفة والقدس وا 
ي فجر األربعاء، عددا من المواطنين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل

 فلسطينيا قرب السياج األمني شمال قطاع غزة.في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما اعتقلت 
في قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيا قرب السياج األمني شمال قطاع غزة، بعد أن 
أطلقت النار عليه، صباح اليوم، بزعم أنه تسلل وألقى عبوة ناسفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى 

 جهاز األمن العام "الشاباك".
يل، اعتقل جنود االحتالل الشاب محمد أبو زينة عقب اقتحام منزله وتفتيشه، في ما تم في مدينة الخل

مصادرة مبالغ مالية من المنزل. أما في مدينة دورا، فتشت قوات االحتالل منزل المواطن هاشم 
 الرجوب، بعد إحضار نجله المعتقل في تحقيق عسقالن إلى المنزل.

االحتالل مواطن محمد حسن نواورة والفتى جمال الشلش بعد وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات 
 اقتحام منزليهما.

أما في شمال الضفة الغربية، داهمت قوات االحتالل عددا من منازل المواطنين في بلدتي جبع 
 وسيلة الظهر جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية في محيط القرى والبلدات.

 14/11/2018، 48عرب 
 

 لشعبي يتابع أوضاع الالجئين الفلسطينيين في تايلند ومخيم دير بلوط هويدي: المؤتمر ا .11
في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المؤتمر يتابع  األونرواأكد علي هويدي رئيس لجنة 

الجئ  400باهتمام أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية والعراق في تايلند، حيث يوجد ما يقارب 
وتعرض بعضهم لالعتقال لدى  إقامتهميلند يعانون ظروفا صعبة بسبب انتهاء مدة فلسطيني داخل تا

كما أشار هويدي إلى أوضاع الالجئين الفلسطينيين الموجودين في مخيم دير  السلطات التايلندية.
بلوط شمال سورية وما يعيشونه من ظروف إنسانية صعبة ومواصلة اعتصامهم المفتوح للشهر الثاني 

 لي للمطالبة بإخراجهم من المخيم إلى تركيا.على التوا
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وطالب هويدي وكالة األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في دير بلوط وتقديم كافة الخدمات 
وأشار هويدي إلى أن لجنة األونروا في المؤتمر الشعبي تتابع  لهم، كونهم ضمن مناطق عمل األونروا.

ن موقف الحكومة السورية فيما يتع لق بإعادة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق وا 
كان سيتم هذا األمر أم ال، خاصة بعد حديث مدير عام وكالة األونروا في سورية محمد آدار بأن 

 مدرسة تابعة للوكالة. 16منشأة لألونروا في مخيم اليرموك منها  32الوكالة عازمة على بناء 
 14/11/201، نيي الخارجالمؤتمر الشعبي لفلسطي

 
 وتوزيع حلوى ابتهاجا باستقالة "ليبرمان" مسيرة :غزة .11

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، األربعاء، في مسيرة، ابتهاجا : نور أبو عيشة -غزة 
دور ليبرمان، من منصبه، بعد يوم من التوصل التفاق وقف جي، أفيسرائيلباستقالة وزير الدفاع اإل

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها "حماس"، أمام منزل رئيس المكتب  نار بالقطاع. إطالق
السياسي للحركة إسماعيل هنية، بمخيم الشاطئ )غرب(، أعالم فلسطين والفتات كتب على بعضها 

ي(، وبقيت سرائيل"رحل ليبرمان، وبقي هنية"، وأخرى كتب عليها "سقط نتنياهو )رئيس الوزراء اإل
 كما أحرق المشاركون صورا لت"ليبرمان"، ووزع بعضهم الحلوى على بقية المشاركين. لمقاومة".ا

باستقالة  وفي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وزع عدد من الفلسطينيين الحلوى في الشوارع ابتهاجا  
 "ليبرمان"، معتبرين االستقالة "نصرا لغزة".

 14/11/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 يةإسرائيلحاول مهاجمة نقطة عسكرية  واطن أردنيسنوات لم 5السجن : انعمّ  .11

عقوبة متهم أربعيني من السجن باألشغال  األردنية خفضت محكمة أمن الدولة :موفق كمال - انعمّ 
أعوام إلى خمسة أعوام، وذلك لثبوت "حيازته مادة حارقة بقصد التسلل إلى  10الشاقة المؤقتة مدة 

 ي(".سرائيلغربية وتنفيذ عملية عسكرية ضد )قوات االحتالل اإلأراضي الضفة ال
جاء ذلك خالل جلسة عقدتها المحكمة األربعاء برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف 

 وعضوية القاضيين المدني احمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي.
 14/11/2018، الغد، عّمان
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 زة دولية لمشاريع في القدسيتبرع بجائ األردنملك  .11
الثالثاء لصالح  يومأعلن ملك األردن عبد هللا الثاني تبرعه بقيمة جائزة دولية حصل عليها وكاالت: 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، إضافة إلى الجهود اإلغاثية واإلنسانية ومبادرات 
 إرساء الوئام بين أتباع المذاهب واألديان.

، تقديرا اللتزامه بحماية المقدسات 2018الثالثاء جائزة "جون تمبلتون" للعام  يومملك األردن  وتسلم
 األماكن المقدسة في مدينة القدس وجهوده في تحقيق الوئام بين األديان وحماية الحريات الدينية.

رميم مليون دوالر( لدعم مشاريع ت 1.4وأكد ملك األردن تخصيت جزء من قيمة الجائزة )نحو 
 المقدسات في القدس ومن بينها كنيسة القيامة.

 14/11/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 يسرائيلنبيه بري: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة االحتالل اإل .11
حّيا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية؛ : بيروت

وأكد بري في كلمة له، أن الحل الوحيد مع االحتالل  ي على قطاع غزة.يلسرائلمواجهتها العدوان اإل
 ي هو المقاومة، قائال : "الحل هو في المقاومة، وال خيار غير ذلك".سرائيلاإل

 14/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يهنئ الشعب الفلسطيني باالنتصار في المواجهات األخيرة مع االحتالل هللاحزب  .11
هنأ حزب هللا اللبناني الشعب الفلسطيني، وفصائل المقاومة الفلسطينية باالنتصار الذي حققوه  بيروت:

إن  ،األربعاء له أصدره بيان ، فيوقال الحزب ي.سرائيلفي المواجهات األخيرة مع االحتالل اإل
"البطوالت التي سطرها أبطال فلسطين في الميدان فضحت كل خطوات التطبيع العربية وكشفت 

وأضاف البيان  خيانات بعض الزعماء العرب الذين يشرعون أبواب بالدهم لنتنياهو وحكومته اإلرهابية".
"إننا ندعو شعوبنا العربية واإلسالمية إلى مالقاة االنتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني بااللتفاف 

لى الوقوف بقوة   ن وكشف مؤامراتهم".المطبعين والمهرولي أمامحوله ودعمه بكل السبل المتاحة، وا 
 14/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 2018خالل إضافية مليون دوالر  50 بـ "ألونرواـ"االكويت تتبرع ل .19

 42أبلغت المندوبية الدائمة لدولة الكويت، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتحويل مبلغ : رام هللا
لدولة الكويت في نيويورك للقيام بسداده إلى وكالة ألف دوالر، إلى حساب الوفد الدائم  100مليون و
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الذي عقد في نيويورك  األونروا، وذلك وفاءا  لتعهدها للتبرع بذلك المبلغ خالل مؤتمر دعم األونروا
 .27/9/2018 في

مليون دوالر أمريكي خالل  8بمبلغ  األونرواوكانت دولة الكويت قدمت تبرعا  بمساهمة إضافية إلى 
اإلضافية من دولة الكويت  اتامهس، وبذلك يكون مجمل اإل15/3/2018 فيالذي عقد مؤتمر روما 

 دوالر.ألف  100مليون و 50مبلغ  2018 سنةلألونروا خالل 
 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفلسطينيفي مؤتمرها الحادي عشر: منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية تؤكد مناصرتها للشعب  .11

انطلقت أعمال المؤتمر الحادي عشر لمنظمة تضامن الشعوب اإلفريقية واألسيوية في : الرباط
العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان "السالم والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة" والذي تجري 

ة ومسؤولين من الشهر الجاري بمشاركة شخصيات قانونية وحزبي 16-14وقائعه في الفترة ما بين 
سياسيين وخبراء وناشطين من الدول األعضاء في المنظمة، فيما يمثل دولة فلسطين في المؤتمر 

 نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي.
المنظمة تؤكد  رئيس المنظمة حلمي الحديدي، أكد في كلمته بافتتاح المؤتمر "إن الدول األعضاء في

سناد القضية  دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وضرورة تكثيف وتضافر الجهود لمناصرة وا 
الفلسطينية وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

مب وقراراته ام، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها سياسة الرئيس األمريكي دونالد تر 1967
التصفوية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل وتقوض 

 مصالح وأحالم الشعوب اآلسيوية واإلفريقية في العيش بأمن وسالم".
أيضا بنائب رئيس الوزراء  التقىمن جانبه أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الذي 

والسفير الشوبكي في لقاء خات على هامش أعمال المؤتمر، التزام المغرب الثابت ملكا أبو عمرو 
وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والعمل على توفير كل سبل الدعم والحشد على المستوى 
القاري والدولي لمناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى 

ية ووضع خطط سرائيلكل آليات العمل الجماعي لبلورة موقف واضح ومؤثر إزاء االنتهاكات اإلتفعيل 
 عمل مشتركة لمناصرة الحق الفلسطيني.

 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  لن يتحقق "إسرائيل"إجبار غزة على االستسالم أمام .. الفشل "صفقة القرن"روحاني: مصير  .11
وكاالت: اعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني، أن مصير ما يسمى بصفقة القرن "سيكون  -طهران 

 الفشل"، مشددا على أن بالده ستمنع تحقيق "مشاريع وطموحات" واشنطن في المنطقة.
خالل اجتماع الحكومة، أكد أن الواليات المتحدة تخطئ  األربعاء وفي كلمة ألقاها روحاني يوم

أنه يمكن تجاهل حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، معتبرا أن إجبار قطاع غزة على  باعتقادها
وبّين روحاني أن إيران لم تعد على ذات الحال الذي كانت  "أمر لن يتحقق". إسرائيلاالستسالم أمام 

 عليه سابقا، وأنه ال يمكن للواليات المتحدة "قمع" شعوب المنطقة.
 14/11/2018، رأي اليوم، لندن

 
 عّبر عن حرب إبادة ممنهجةية تُ سرائيلاالتحاد البرلماني العربي: االعتداءات اإل .11

ية الوحشية والمتكررة بحق الشعب سرائيلقال االتحاد البرلماني العربي إن االعتداءات اإل: بيروت
ه كاملة الفلسطيني األعزل، تعّبر عن حرب إبادة ممنهجة هدفها سلب حقوقه المشروعة، في إقامة دولت

وأضاف االتحاد في بيان صدر عنه،  السيادة على أراضيه، وانتهاكا صارخا ألبسط حقوق اإلنسان.
يوم األربعاء، إنه تابع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني األعزل من اعتداء وحشي صارق، وتوغل 

 تين جريحا.مواطنا وس 12ية في قطاع غزة منذ يوم األحد، ما أدى إلى استشهاد سرائيلالقوات اإل
وناشد االتحاد القوى الفاعلة، وكافة مناصري حقوق اإلنسان في العالم إلى التدخل بشكل جدي 
وفّعال، لوضع حد لهذه الممارسات، ووقف سياسة العقاب الجماعي للمدنيين، وتدمير البنى التحتية 

في مجلس األمن، ودعا االتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي ممثال  ألهلنا في قطاع غزة.
والجمعّية العاّمة لألمم المتحدة، والقوى الفاعلة في العالم، إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف 

 ية، ومنع جّر المنطقة إلى ماال ُيحمد عقباه.سرائيلالممارسات اإل
 14/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةناشطون ماليزيون يدعون إلى فك حصار غز  .11

دعا ناشطون ماليزيون في مجال العمل اإلنساني المجتمع الدولي إلى : سامر عالوي -كوااللمبور 
على فك الحصار عن قطاع غزة فورا ودون تأخير، وذلك بعد أن ضاعف العدوان  إسرائيلإجبار 

ة لن تكون ي األخير عليه من المعاناة اإلنسانية، بينما اعترفت األمم المتحدة مسبقا بأن غز سرائيلاإل
 .2020صالحة للحياة بحلول العام 
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صندوقا من أدوية ومستلزمات  135تحتجز في ميناء أسدود  إسرائيلوقالت الطبيبة فوزية حسن إن 
طبية يحتاجها مرضى غزة بشكل ملح، والتي حملتها الناشطة اإلنسانية على متن سفينة العودة في 

 أغسطس/آب الماضي.
حفيظي محمد نور ما سماه ضعف ردة الفعل وبطئها من قبل حكومات  من ناحيته انتقد البروفسور

العالم تجاه الوضع اإلنساني في فلسطين، وخاصة غزة بعد تكرار العدوان الذي شهدت الفصل 
وناشد حفيظي مؤسس ورئيس منظمة ماي كير الماليزية  األخير منه خالل األيام القليلة الماضية.

ن، وقال في حديثه للجزيرة نت إن تحرياتنا تؤكد أن غزة لم تعد صالحة العالم التحرك قبل فوات األوا
للحياة البشرية بالفعل، وأن األمم المتحدة حذرت من أن استمرار الوضع المأساوي سوف يحولها إلى 

 .2020منطقة غير صالحة للحياة بحلول عام 
ق من تدهور األوضاع في الموقف الرسمي الماليزي عبر عنه بيان لوزارة الخارجية أعرب عن قل

مسؤولية حماية المدنيين وفق القوانين الدولية، ودعا بيان الخارجية الماليزية إلى  إسرائيلغزة، وحمل 
 توفير حماية دولية للفلسطينيين تضمن وقف ارتكاب المذابح ومنع استمرار خرق حقوق اإلنسان.

ديد عملية السالم من خالل العدوان األخير، بته إسرائيلواتهمت الحكومة الماليزية في بيان خارجيتها 
قامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على األراضي  وقالت إنها متمسكة بخيار الدولتين وا 

 .1967التي احتلت عام 
 15/11/2018الجزيرة، الدوحة، 

 
 حاجز بيت حانون "إيرز" عندأوروبيين ين ديبلوماسيل ةيإسرائيلإهانة  .54

كشتتفت مصتتتادر فلستتطينية لتتت"الحياة" أن عتتددا  متتن الديبلوماستتتيين : ، أ ف ب، رويتتترز"الحيتتاة" -غتتزة 
 ي بتفتتتيش ستتياراتهم لتتدى اجتيتتازهم حتتاجز بيتتت حتتانون "إيتترز".إستترائيلاألوروبيتتين رضتتخوا إلتتى طلتتب 

وقالتتت المصتتادر إن ديبلوماستتيي دول أوروبيتتة يتنقلتتون بتتين غتتزة ورام هللا والقتتدس وتتتل أبيتتب، ختتالفوا 
ية علتتى حتتاجز "إيتترز" ستترائيليتتق واألعتتراف الديبلوماستتية ووافقتتوا علتتى أن تجتتري قتتوات األمتتن اإلالمواث

تفتيشتتا  لستتياراتهم الديبلوماستتية. وكشتتفت أن الديبلوماستتيين الفرنستتيين رفضتتوا الستتماح بتفتتتيش ستتياراتهم 
حاجز بسياراتهم، ية أصرت على موقفها، ومنعتهم من اجتياز السرائيلالديبلوماسية، إال أن الحكومة اإل

 ما اضطرهم إلى عبور المسافة البالغة نحو كيلومتر واحد مشيا  على األقدام، في مشهد مهين.
 15/11/2018 ،الحياة، لندن
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 البنك الدولي: ملتزمون بتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني ومساندته رئيسنائب  .55
الشترق األوستط وشتمال أفريقيتا فريتد بلحتاج، إن  قال نائتب رئتيس البنتك التدولي لشتؤون منطقتة :رام هللا

 البنك الدولي ملتزم بمساندة السلطة الفلسطينية على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وأضتتاف بلحتتاج فتتي بيتتان صتتدر عتتن البنتتك التتدولي، عقتتب اختتامتته زيتتارة للضتتفة الغربيتتة، إن التتتزامهم 

ى جنتتتب متتتع تقويتتتة المؤسستتتات الفلستتتطينية لتتتدعم النمتتتو إلتتت بمستتتاندة الستتتلطة الفلستتتطينية يستتتير جنبتتتا  
وتتتتتابع: "سنستتتتتمر فتتتتي مستتتتاندة برنتتتتامج الستتتتلطة الفلستتتتطينية  االقتصتتتتادي، وتيستتتتير تقتتتتديم الختتتتدمات.

دارة شتتؤون الماليتتة العامتتة،  لإلصتتالح التتذي يتركتتز علتتى عتتدة مجتتاالت منهتتا: إدارة الموازنتتة العامتتة، وا 
 ي مشروعات المياه والتنمية الحضرية والحماية االجتماعية".وتقديم الدعم للموازنة مع االستثمار ف

 14/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يينسرائيل: ترامب شجع المتشددين اإل"البريطانية الغارديان" .56
عدد  في قطاع غزة قائلة في المواجهات العسكريةلندن: علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية على تجدد 

على أنه من  يرون في حجم هجمات حماس دليال   إسرائيل: "أصبح الكثيرون في 14/11/2018 األربعاء
الضروري أن يكون هناك تعامل أكثر قسوة لردع الحركة. سيشتعر هتؤالء بنتذر الخطتر متن أن يكتون قتد 

لقبتة الفوالذيتتة" تتوفر لحمتاس علتى متتا يبتدو ترستانة أستتلحة أكبتر ممتا يعتقتتد حتتى اآلن ممتا يجعتتل نظتام "ا
وتابعتت الصتحيفة أن  لتذلك". علتى المحتك وأن تكتون حمتاس قتد كيفتت تكتيكاتهتا وفقتا   سترائيلالدفاعي إل
ي ناحيتة اليمتين قتد سترائيلالذين نجحوا في كثير من األحيان في دفع رئتيس التوزراء اإل إسرائيل"متشددي 

ل جلتي أن الواليتات المتحتدة ال تلعتب تشجعوا بواسطة الرئيس األمريكي دونالد ترامتب التذي أوضتح بشتك
"بعثتت رستالة  بالقضتية الفلستطينيةورأت الصتحيفة أن قترارات ترامتب  ".سرائيلدور الحكم بل المناصر إل

 يين وأضعفت السلطة الفلسطينية وعززت يأس الفلسطينيين".سرائيلواضحة لليمينيين اإل
 14/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"نياهو بالعنصرية ويدعو إلى مقاطعة يتهم نت بريطانيفنان  .57

اتهتتتم الفنتتتان البريطتتتاني روجتتتر ووتتتترز أحتتتد مؤسستتتي "بينتتتك فلويتتتد" الشتتتهيرة رئتتتيس التتتوزراء  :ستتتانتياغو
 أنه ال يعادي السامية. ي بنيامين نتنياهو، بانتهاج سياسة عنصرية حيال الفلسطينيين، مؤكدا  سرائيلاإل

حفلتتة موستتيقية فتتي ستتانتياغو فتتي تشتتيلي، حستتب روستتيا اليتتوم،  وقتتال الفنتتان البريطتتاني علتتى هتتامش
أن الحياة في األراضي الفلسطينية ال تطاق"، مشّبها ما يحصل في قطاع غتزة والضتفة  "نعرف جميعا  

 الغربية بت"نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا"، ومؤكدا "أنه ليس معاديا للسامية".
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ي فرقة "بينك فلويد" ختالل جولتته هتذه إلتى إطتالع عشتاقه علتى وضتع وسعى عازف الغيتار السابق ف
 . "إسرائيل"إلى مقاطعة  الفلسطينيين داعيا  

 14/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األمن القومي الفلسطيني يهددالتطبيع  .11
 عبد الستار قاسم

عه على راحتها ودون أن تحسب حسابا دول عربية تطبع مع الكيان الصهيوني وتقيم عالقات م
بصدور رحبة  الصهاينة وتستقبلهمللمصالح القومية والوطنية الفلسطينية. إنها تُقبل على استضافة 

 وتفتح لهم أبواب مؤسساتها ومساجدها، وتسمسر على األمة العربية والوطن العربي.
طني، ويشكل خطرا كبيرا على النسيجين التطبيع مع الصهاينة يهدد األمن الفلسطيني بشقيه القومي والو 

األمني والمدني الفلسطينيين. ذلك ألن التطبيع يوفر للصهاينة فرصة التفاعل مع العرب في دول 
التطبيع والذين في كثير من األحيان ينفتح عليهم الفلسطينيون فيعرفون بعض معطياتهم األمنية 

لفلسطينيين انسيابا مدنيا هادئا بمعزل عن الصهاينة والعسكرية والرؤى إلدارة حياة مدنية ناجحة توفر ل
واالحتالل. والتطبيع يفتح األبواب أمام التدخالت األمنية الصهيونية السرية منها وغير السرية. ومن 
حيث أن الصهاينة يستغلون كل الفرت لتجنيد عمالء وجواسيس حتى في الواليات المتحدة، فإنهم 

شخات بعجلتهم األمنية والمالية، وسيتحولون إلى مصادر معلومات سيعملون على ربط العديد من األ
مهمة للصهاينة. ومن حيث أن هؤالء الجواسيس والعمالء يلبسون الثوب العربي فإنهم قادرون على 
التغلغل في صفوف الفلسطينيين واالطالع أحيانا على بعض نشاطات المقاومة حتى لو كانت 

هم يزودون الصهاينة بما راكموا من معلومات ويساعدونهم على نشاطات من النوع غير الخطر فإن
 الوصول إلى استنتاجات هامة تعرض أمن المقاومة للخطر والحياة المدنية الفلسطينية للفوضى.

يقول قائل إن على الفلسطينيين تنظيف أنفسهم أوال من العمالء والخونة الذين ينسقون أمنيا مع 
علومات. كالمهم صحيح، ولو كنا قادرين على هذا التنظيف لما تأخرنا. الصهاينة ويتبادلون معهم الم

لكن المستقبل معنا وسنتخلت من هذه اآلفة. ومهما يكن، ال يوجد مبرر أمام العرب إلقامة عالقات 
مع الصهاينة مهما كانت سطحية ألن الصهاينة ال خير فيهم ألحد، ولن يحاربوا بالنيابة عن أحد. ثم 

دان التطبيع وهي ترى الصهاينة يقتلون الفلسطينيين بدون رادع، ويسيطرون على المقدسات ماذا تجني بل
 وينتهكون حرماتها بشكل يومي؟ أم أن الفلسطينيين إرهابيون والصهاينة هبة السماء ضد إيران؟

ع وبما أن التطبيع ينطوي على التنسيق األمني، فإنه من المتوقع أن تتعاون بلدان التطبيع رسميا م
الصهاينة أمنيا. وبما أن الصهاينة يهتمون باختراق الفلسطينيين أمنيا فإن بلدان التطبيع ستقدم 
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معلومات أمنية عن نشاطات الشعب الفلسطيني. أي أن الحكومات ستقوم بأدوار الجواسيس على 
 الشعب الفلسطيني.

شعب الفلسطيني للخطر. نحن ال نقبل تعريض أمننا للخطر، وشعارنا أنه ال أمن لمن يعرض أمن ال
ولهذا يجب أال يتوقع المطبعون بمن فيهم الذين يقيمون عالقات ديبلوماسية مع الصهاينة ويعترفون 
بكيانهم استمرار هدوء الشعب الفلسطيني. ومثلما يعرضون أمننا للخطر عليهم أال يلوموا الشعب 

 الفلسطيني عندما يدافع عن نفسه.
ظمة التحرير إلى سحب اعترافها بالكيان الصهيوني، وقطع كل وعليه مدعوة مصر واألردن ومن

العالقات معه، ودول الخليج إلى مراجعة نفسها واستمرارها على ما هي عليه يشكل إصرارا على 
 اإلضرار بالمصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني.

تعرض أمنه وأمن إخوته هذا ومن المفروض أن يعي كل فلسطيني أن بلدانا عربية ومنظمة التحرير 
وأخواته وكل شعبه للخطر، وعليه أن يكون يقظا في التعامل مع من قرروا أن تدور حولهم تهمة 

 الخيانة والتعاون مع العدو.

 14/11/2018، رأي اليوم، لندن
 

 قراءة في أسباب ودوافع استقالة ليبرمان .19
 عدنان أبو عامر

دور ليبرمان قبل ساعات بصورة مفاجئة، بل تعود جي أفيسرائيللم تأت استقالة وزير الحرب اإل
أسبابها ودوافعها لشهور سابقة، ومنذ اندالع مسيرات العودة في آذار/ مارس الماضي، سواء خالفاته 

 مع رئيسه بنيامين نتنياهو، أو مع قادة الجيش وأجهزة األمن.
، حول الفشل في إدارة أزمة إسرائيلبدأ مسلسل تبادل االتهامات بين ليبرمان والساسة والعسكر في 

غزة، والعجز في معالجة تهديد المسيرات، ولذلك عبرت استقالته عن الجديد في جولة التصعيد 
األخيرة في غزة، حين كشفت جدية الخالفات الكبيرة في حكومة نتنياهو، إلى ّحد نشوب "حرب الكل 

وى السياسي فحسب، بل امتد في الكل" بين الوزراء، وهذا السجال لم يقتصر على أقطاب المست
 لتبادل االتهامات بين الجيش وحكومته، وتم تتويجها باستقالة ليبرمان، حول أسباب الفشل في غزة.

وصلت الخالفات ذروتها في قول ليبرمان إن العمليات العسكرية األخيرة في غزة لم تحقق أهدافها، 
أنهم يعتقدون أن مهاجمة قادة  وخلق شكوكا لديه حول مدى جدية رئيس الحكومة والجيش، مع

 المقاومة في غزة من الجو عبر االغتياالت لن يدفعهم لرفع الراية البيضاء، أو إعالن االستسالم.
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ليبرمان، وفقا لما جاء في مضمون خطاب استقالته، تمنى أن يتم استنساق ونقل نماذج أخرى في 
دمة تنعم خاللها الجبهة الداخلية بفترة المنطقة إلى غزة، بحيث تمضي سنوات طويلة بعد أي حرب قا

 زمنية طويلة من الهدوء.
ذرائع ليبرمان في استقالته تتوزع على المستويين السياسي والعسكري، وعناوينها البارزة: العجز عن 
عادة الهدوء للجنوب، وازدياد خسائر الجيش، وعدم إخضاعه للقطاع،  حسم المعركة مع حماس، وا 

تكبدته تل أبيب على مستوى المنطقة، حين يراها أعداؤها تفشل أمام مقاومة والثمن الباهظ الذي 
 محاصرة في غزة.

تجدر اإلشارة هنا إلى أن األحاديث المتواترة التي دأب على إصدارها ليبرمان حاجته أليام قليلة 
الحتالل غزة، وتقويض سلطة حماس، إذا حصل على ضوء أخضر من الحكومة، أثارت غضبا  

 في أوساط الجيش، ووصفه كبار الجنراالت بأنه "مضلل". شديدا  
مع أن ليبرمان يعلم أن تقدير الموقف الذي عرضه قادة الجيش عليه داخل الغرف المغلقة مختلف 
عما يردده في اإلعالم، ألنهم أبلغوه أن السيطرة على القطاع، على غرار حملة السور الواقي بالضفة 

 وقد تمتد سنة أو سنتين. الغربية تتطلب شهورا  طويلة،
تمنى ليبرمان، وما حقق أمنيته، كونه الجندي األول في الدولة، باعتباره وزير الحرب، أن يخرج بعد 
الجولة األخيرة ليتحدث عن تحقيق إنجازات هائلة بتوجيه الضربة القاضية للمقاومة، وتوفر مؤشرات 

طالق الصواري  على المدن  االنكسار للعدو، لكن المقاومة ورجالها واصلوا التحكم بقواتهم، وا 
ية، والهجوم على قوات الجيش حتى الساعات األخيرة من المواجهة، وبذلك حققت "التعادل سرائيلاإل

 االستراتيجي" مع االحتالل، فكشفت مواضع خلل مقلقة في أدائه، مقابل مواطن القوة التي تمتعت بها.
 14/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 التصعيد: حرب شاملة أم تهدئة طويلة؟ ةجولغزة بعد  .11

 صالح النعامي
ي سرائيلنتائج جولة المواجهة القصيرة التي اندلعت بين المقاومة الفلسطينية في غزة واالحتالل اإل

ساعة، قبل أن يستعيد القطاع هدوءه، يفترض أن تؤثر بشكل كبير  48والتي تواصلت على مدى 
عالقة بين غزة وتل أبيب. عند محاولة استجالء نتائج هذه على مستقبل األوضاع في القطاع وال

، يبدو للوهلة األولى أنه 2014المواجهة، التي تعد، على الرغم من قصرها، األعنف منذ انتهاء حرب 
يمكن الولوج إلى استنتاجات متضاربة بشأن تأثيرها على مستقبل الواقع السياسي واألمني 

يمكن أن تسهم هذه الجولة في تحسين فرت إنجاز مسار واالقتصادي في قطاع غزة. من جهة 
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تهدئة يفضي إلى إنهاء حالة الحصار المفروض على غزة، أو على األقل يحسن من الظروف 
االقتصادية في القطاع بشكل جذري. ومن جهة أخرى، فإن بعض تداعيات هذه المواجهة يمكن أن 

سرائيلمقاومة و تمهد الطريق تحديدا  الندالع مواجهة شاملة بين ال  .ا 
 إسرائيلمن يستنتج أن هذه المواجهة ستحسن فرت التوصل لمسار تهدئة طويل وثابت بين 

ي خاللها دلل على أن تل أبيب غير معنية سرائيلوالمقاومة قد يعزو ذلك إلى أن السلوك اإل
يها لتغيير بشكل محدود نسبيا  على سير المقاومة خطوة إضافية في سع إسرائيلبالتصعيد، إذ رّدت 

ي بصواري  ذات قدرات تدميرية كبيرة مقارنة سرائيلقواعد االشتباك عبر قصف العمق الداخلي اإل
 بالجوالت الماضية.

ية األكثر قربا  من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعادت التذكير، سرائيلفي الواقع، فإن نخب الحكم اإل
 لى تجنب االنجرار إلى مواجهة شاملة مع حركة حماس.أثناء المواجهة، بالعوامل التي تدفع األخير إ

على غزة ستنتهي إلى النتائج نفسها التي  إسرائيلحسب هؤالء، فإن أية حرب شاملة يمكن أن تشّنها 
ستظل تواجه تداعيات المعضلة اإلنسانية في  إسرائيل، على اعتبار أن 2014انتهت إليها حرب 

 ن خسائر بشرية ومادية وسياسية.م إسرائيلالقطاع، مع كل ما ستتحمله 
إلى جانب ذلك، فإن الذين يرفضون االنجرار لمواجهة شاملة يشيرون إلى أنه ال يوجد طرف ثالث 
يمكن أن يتولى مقاليد األمور في القطاع في حال عمدت تل أبيب إلى إسقاط حكم "حماس" بعد 

لوارد التورط بإعادة احتالل تنفيذ حرب برية في عمق القطاع، مع إيضاحهم أنه ليس في حكم ا
 القطاع بسبب ما ينطوي عليه األمر من مخاطر استراتيجية.

إلى جانب ذلك، فإن أولئك الذين يدافعون عن قرار نتنياهو بالموافقة على وقف إطالق النار يرون 
أن التهدئة مع "حماس" استحقاق تفرضه متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة على الجبهات األخرى، 
ال سيما الشمالية، والحاجة إلى تجنب أي مسار يمكن أن يؤثر سلبا  على نجاح موجة العقوبات التي 
فرضها اإلدارة األمريكية على إيران بهدف إجبارها على الموافقة على إعادة التفاوض على مستقبل 

 برنامجها النووي.
خيرة ستمهد الندالع مواجهة شاملة لكن، رغم كل ما تقدم، فإن هناك ما يدفع لالعتقاد بأن الجولة األ

مع المقاومة في قطاع غزة، على الرغم من كل المسوغات االستراتيجية التي ساقها المقربون من 
 نتنياهو لتبرير الموافقة على وقف إطالق النار مع المقاومة.

داد لشّن حرب العودة لمسار التهدئة وتدفعها لالستع إسرائيلإن أكثر العوامل التي قد تسهم في تجنب 
شاملة على القطاع يتمثل في حقيقة أن الجولة األخيرة، على الرغم من محدوديتها، قد تركت أثارا  

 ي، الذي رأى في نتائجها خنوعا  لحركة حماس.سرائيلعميقة على الرأي العام اإل
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ي من ائيلسر وتجاوزت ردة الفعل الجماهيرية الغاضبة على نتائج الجولة األخيرة موقف الجمهور اإل
، أن 1973، التي وصفت في حينها بأنها حرب فاشلة، إذ إنه لم يحدث منذ حرب 2006نتائج حرب 

انطلقت تظاهرات عفوية احتجاجا  على نتائج مواجهة أو حرب مع طرف عربي، كما حدث في 
 المواجهة األخيرة.

لمناطق التي تحتضن وما يزيد من خطورة دالالت ردة الفعل الجماهيرية حقيقة أنها تركزت في ا
 قواعد اليمين والليكود على وجه الخصوت، في سديروت، نتيفوت، أوفاكيم وغيرها.

دور ليبرمان احتجاجا  على ما اعتبره "الخضوع جإلى جانب ذلك، فإن استقالة وزير األمن أفي
زيد من ي لإلرهاب"، ستقلت من هامش المناورة أمام نتنياهو داخل االئتالف الحاكم وستسرائيلاإل

 الضغوط عليه الستعادة الردع في مواجهة "حماس" من خالل شن حملة واسعة على القطاع.
في الوقت نفسه، فإن كال  من المعارضة "اليسارية" ومعظم النخب العسكرية في االحتياط ووسائل 
اإلعالم تحرت على عرض نتيجة الجولة األخيرة من المواجهة كخنوع لت"حماس"، وهو ما يضعف 

 نياهو ويدفعه إلعادة تقييم موقفه من أنماط التعاطي مع التحدي الذي تمثله غزة.نت
وهناك ما يدلل على أن نتنياهو بات ال يأخذ فقط هذه االنتقادات باالعتبار، بل إنه لّمح بعد انتهاء 
 الجولة األخيرة بأن لديه نية لشن حملة كبيرة على القطاع، على الرغم من المسوغات التي ساقها

 حتى اآلن لتبرير عدم اإلقدام على هذه الحملة.
ونقلت "هارتس"، في عددها الصادر أمس، عن نتنياهو، قوله "ال يمكنني أن أقدم إيضاحات حول 

". وما إسرائيلمخططاتنا للمستقبل، لكننا سنختار الظروف والتوقيت المناسب للعمل المالئم ألمن 
عمل عسكري واسع ما أدلى به الوزير يوآف غاالنت،  ستتجه إلى شنّ  إسرائيليعزز االعتقاد بأن 

عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون األمن، في مقابلة مع قناة التلفزة الثانية، الليلة الماضية، إذ 
قال "قد نصل في النهاية لمواجهة شاملة، لكن وفق الظروف التي نحددها نحن وليس وفق الظروف 

 التي تحددها حماس".
لشّن حملة عسكرية فإنها ليس بالضرورة أن تفضي إلى  إسرائيلأنه في حال عمدت ومن الواضح 

إعادة احتالل القطاع، بل يمكن أن تأخذ شكل توجيه ضربات جوية متالحقة على مدى زمني طويل، 
وتنفيذ عمليات اغتيال واسعة، مع تنفيذ عمليات توغل محدودة، كما يدعو لذلك وزير التعليم، زعيم 

 هودي، نفتالي بينت.البيت الي
وما يفاقم األمور تعقيدا  حقيقة أن تعذر التوصل التفاق مصالحة داخلية يسمح بعودة السلطة 
الفلسطينية إلى القطاع سيقّلت من فرت نجاح الجهود الهادفة للتوافق على مسار تهدئة يفضي إلى 

 ي صورة المشهد.تحسن األوضاع االقتصادية واإلنسانية في القطاع، دون أن تكون حماس ف
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بعد هذه الجولة بتسهيالت جوهرية للقطاع، على اعتبار أن الرأي  إسرائيلومن المستبعد أن تسمح 
ذا سمحت تل أبيب بمثل هذه سرائيلالعام اإل ي سيفسر ذلك على أنه "مكافأة" لحركة حماس. وا 

من أجل تحسين قدرة التسهيالت فقد يكون األمر مرتبطا  بخديعة تهدف إلى دفع المقاومة للتراخي 
 على توجيه ضربة موجعة لها. إسرائيل

 15/11/2018، العربي الجديد، لندن
 

 النهــايـة الفضـائحـيـة لـ"جولــة" غــزة .11
 ناحوم برنياع
حان الوقت ألن نفهم ما يفهمه كل طفل في غزة. بيبي مع حكم "حماس". هو مع حكم "حماس" ألن 

نظره. وهو يمتنع عن احتالل غزة ألنه ال يعرف ما يفعله بها  كل البدائل لت"حماس" غير مالئمة في
غزة ألنه ال يريد أن يكون مسؤوال عن العملية التي ستأتي من  إعمارفي اليوم التالي؛ وهو يرفض 

غزة بعد أن تعمر: وهو يمنع دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة ألنه مريح له أن تبقى الضفة وغزة 
 نيين معاديين. ليس فرق تسد بل فرق تضعف.تحت سيطرة جسمين فلسطي

"الكابنيت"  أعضاءان السبيل الذي أنهت فيه القيادة السياسية الجولة كان فضائحيا. كل واحد من 
يتخفى في زي رامبو، وال أحد منهم مستعد ألن يأخذ المسؤولية عن خطوة عسكرية. كذاب، يقول 

رمان عن نتنياهو؛ ال، يقول بينيت، كالكما كذاب. الكذاب، يقول ليب أنتنتنياهو عن ليبرمان؛ ال، 
كانت لنا "كابنيتات" منقسمة في الماضي، في الحروب وبين الحروب، كانت اتهامات وكانت 

 تسريبات، ولكن في احيان بعيدة وصلت الخصومات الداخلية إلى مثل هذا الدرك.
ذية: فهي ال تسمح لهم بالحكم. عضو يكثر الوزراء في الحكومة الحالية من الشكوى من القيادة التنفي

"الكابنيت" آييلت شكيد جعلت من هذه الحجة علما. ووقعت لها ولرفاقها، أمس، فرصة ذهبية: 
صاروخا. كل أحد منهم تباهى بحلول خاصة به، فتاكة، كاملة، على النار من  460"حماس" أطلقت 

المجد  أبطالعة للتصويت. اختبأ صمت مطبق. لم يطلب أحد منهم طرح خطته الرائ –غزة. وعندها 
 ي.سرائيلتحت بزات الجيش اإل

يوما من الجرف  51ساعة النار هذا األسبوع. نتنياهو، الذي تعلم في  48ال تتركز المشكلة في الت 
الوصول  األفضلغزة، استخلت االستنتاجات الصحيحة: من  إسقاطالصامد، انه بالقصف ال يمكن 
من الضرر. نتنياهو  األدنىمن القتلى وبالحد  األدنىكن، بالحد إلى وقف النار بأسرع وقت مم

تجاه غزة. ليس هذا األسبوع، بل في تسع سنواته كرئيس للوزراء.  إسرائيلمسؤول عن فشل سياسة 
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صحيح انه ليس لنتنياهو سياسة. توجد له. فهو مؤمن متزمت بتخليد الوضع القائم. نعم لت"حماس"، 
 بة، فان الجوالت المتكررة هي جزء من الوضع القائم.ال لإلعمار. ولشدة المصي

ي باألضرار التي يلحقها بغزة. كذا وكذا قيادات سرائيلمثلما في كل جولة سابقة، يلوح الجيش اإل
وال حتى في اقصى اليمين  إسرائيلدمرنا؛ كذا وكذا منازل هدمنا؛ هذا تبجح عابث. ال يتأثر أحد في 

ال يذعر أحد في غزة، وال حتى قادة "حماس" من مشهد منزل بالمنازل التي قصفت في غزة. 
ذا بطائر  مقصوف. في كل جولة نحن ندعي بضربة قاضية هي "حماس". تمر بضعة أشهر، وا 

 العنقاء يرفع رأسه.
 اإليرانيونلقد بنى نتنياهو حملته االنتخابية على نجاحه الشخصي. زعماء العالم معجبون به؛ 

 . الدولة آمنة. فقط هو يستطيع.يخافونه؛ "حماس" مردوعة
الذين خرجوا للتظاهر في سديروت،  أولئك، وجمهوره، بمن فيهم األخيرة األسابيعكل هذا تشقق في 

يقف في شارع في عسقالن ويعد بانه سيسقط حكم  أنفهموا هذا. ال يمكن لنتنياهو عشية االنتخابات 
حارس، ال. سيدي، نحن ال نريد ان يطير "حماس". الحراس سيبعدونه عن هناك. عسقالن، سيقول ال

 صاروق من غزة من فوق رأسك في منتصف الخطاب.
 14/11/2018، "يديعوت أحرونوت"
 15/11/2018، األيام، رام هللا

 
 للمخاطرة مقابل الهدوء في غزة مستعدنتنياهو  .11

 عاموس هرئيل
ألرقام العالية في عملية بعد يوم القصف األكثر كثافة الذي سجل في جنوب البالد، وهو أشد من ا

ي األكثر يمينية الذهاب إلى وقف إلطالق النار مع سرائيلالجرف الصامد، قرر اليوم الكابنت اإل
حماس في القطاع. صحيح أن البيان الرسمي صيغ بلغة ضبابية )الكابنت أصدر تعليماته للجيش 

ي أوقف إطالق سرائيلالجيش اإل"بمواصلة العمل كلما لزم األمر"(. ولكن معناه اتضح في الظهيرة: 
 النار، وكذلك أيضا  التنظيمات الفلسطينية في القطاع التي من ناحيتها اعترفت بذلك صراحة.

هذه األمور جرت خالفا  لجزء كبير من األقوال التي سمعت في التلفاز منذ بدء جولة الهجمات 
قاد المتزايد في وسائل اإلعالم لما الحالية مساء يوم األحد. اتخذ القرار رغم ضغط الجمهور واالنت

وصف بسياسة الرد الضعيف للحكومة. ليس مستبعدا  أن يكون هذا الرد مرتبطا  أيضا  بضرر 
سياسي. مع ذلك، يبدو أن رئيس الحكومة نتنياهو مصمم على ذلك بصورة تناسب تماما  أقواله في 
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يفضل الهدوء على حرب في غزة ت وهو المؤتمر الصحافي في باريس في بداية هذا األسبوع، نتنياهو 
 مستعد ألخذ مخاطرة ليست بسيطة من أجل التوصل إليه.

كان القرار مرتبطا  بخالفات في الكابنت، خالفا  للتسريبات األولى، فقد اهتم الوزير بينيت والوزير 
هو بتأييد رؤساء ليبرمان بالتأكيد بعد النقاش على أنهما ال يؤمنان بالتسوية. في المقابل، يحظى نتنيا

جميع األجهزة األمنية الذين يعتقدون بأنه ال يوجد مبرر لشن حرب في غزة اآلن، حتى بعد 
اإلطالقات الثقيلة في اليومين األخيرين. وحسب أقوال مشاركين في الجلسة فإن نتنياهو ال يرى في 

ن التصعيد أمرا  أحداث األيام األخيرة أي تغيير جوهري في الوضع على األرض. من ناحيته كا
تكتيكيا  فقط، يعيد الطرفين إلى النقطة نفسها التي كانت في محادثات التسوية، وبالتأكيد ليس أمر 
يجب أن يفرض أي تغيير على المستوى االستراتيجي. كذلك أضاف الحضور أنه وبدرجة ما، يفهم 

 ضغوطات حماس أيضا .
لتوقيت. على خلفية حقيقة أن الجولة الحالية اندلعت كما أن هناك متغيرا  لعب دورا  في هذا القرار: ا

ي غير مخطط له في القطاع وبدون قدرة على مفاجأة حماس، فالتفسير هو أنه في إسرائيلبسبب خلل 
استعراض قوتها. مع ذلك، حتى لو لم يقل هذا بصورة علنية،  إسرائيلوضع كهذا سيكون أصعب على 

طط واالتصاالت للتسوية ستتشوش مرة أخرى والجنوب سيشتعل. فإن الكابنت يستعد الحتمالية أن الخ
 في حينه فإن خيار الدخول البري إلى غزة سيطرح مجددا  على الطاولة، وربما أكثر من ذلك.

نتنياهو صرح في السابق عن اعتباراته طوال الوقت: هو يعتقد أن عملية برية في غزة يمكن أن 
من أنه لن يكون هناك من سيأخذ الحكم في القطاع حتى لو  تتعقد وتكلف ثمنا  باهظا ، وهو يخشى

حماس من هناك. لقد كان كما يبدو لذلك أسباب أخرى. فرئيس الحكومة يعتقد أنه  إسرائيلطردت 
يمكنه مواصلة تحسين العالقات مع دول الخليج بعد الزيارة العلنية في عمان، وربما االستعانة بها 

خفيف مشاكل البنى التحتية هناك. بقي أيضا  التهديد اإليراني في من أجل ض  األموال للقطاع وت
 ولبنان، الذي حسب رأي نتنياهو يحتاج إلى اهتمام وتخصيت موارد. سورية

رئيس الحكومة أخذ على مسؤوليته كما يبدو مخاطرة ليست قليلة. جهود التسوية يمكن أن تتشوش 
تولد أيضا  االنطباع بأن زعماء حماس يعتقدون أنه  مرة أخرى مثلما حدث في مرات كثيرة مؤخرا . لقد

، دون أن يدفعوا في إسرائيلباستطاعتهم أن يرفعوا في كل مرة من جديد سقف العملية العسكرية ضد 
المقابل ثمنا  باهظا . في الوقت الحالي قرار الكابنت أن يعيد الهدوء إلى بلدات غالف غزة حتى 

 اندالع المواجهة القادمة.
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 شارات من غزةإ
صاروخا  وقذيفة أطلقت من  450األرقام التي سجلت حتى الظهيرة هي أرقام مجنونة. أكثر من 

القطاع. معظمها وجهت نحو بلدات الغالف، وعدد قليل منها وجه نحو مدن جنوب البالد. يبدو 
ية. القبة سرائيلأيضا  أن هناك محاولة لحماس والتنظيمات الفلسطينية لتحدي أنظمة الدفاع اإل

الحديدية اعترضت عددا  كبيرا  من الصواري  التي ربما كانت ستسقط في مناطق مأهولة. ولكن 
صاروخا  أصاب مبنى قديما  )بدون غرف آمنة( في عسقالن أدى إلى إصابات ت قتيل ومصابتين 

ابة بإصابة بالغة. ومثلها أيضا  كانت هناك فجوة خطيرة في نظام الحماية للجيش مكنت من إص
صابة جندي بصورة بالغة.  صاروق مضاد للدروع لحافلة قرب الجدار وا 

الرد الفلسطيني جاء بعد فترة هدوء استمرت ساعات طويلة بعد تشوش عملية القوة الخاصة للجيش 
في عمق القطاع في خانيونس. لم تكتف حماس بتسويق الرواية التي تقول إنها صدت توغال  

بيرا  في الوحدة الخاصة. يبدو أن حماس أرادت إعطاء إشارة بأن ردها على يا  وقتلت ضابطا  كإسرائيل
االختراق في أراضيها )بالنسبة لها، خرق سيادتها( تقتضي بأن يكون أكثر شدة، هذه بالفعل محاولة 
إلمالء قواعد لعب جديدة: حتى نشاط سري يتم كشفه في أراضيهم ت وشبيها  به يقوم الجيش أيضا  في 

 ية.سرائيلى من الدولة ت سيؤدي إلى قصف شديد لألراضي اإلحدود أخر 
ربما يكون قرار حماس الرد بشدة تأثر من التصريحات المتكررة لنتنياهو، التي حسبها قال إنه غير 

ي المحدود سرائيلمعني بالتصعيد. يبدو أن قادة حماس أنفسهم فوجئوا كل مرة من جديد من الرد اإل
كل مرة من جوالت العنف السابقة في األشهر األخيرة. وطبقا  لذلك زادت على إطالق الصواري ، في 

 الشجاعة الفلسطينية أيضا  من جولة إلى أخرى.
 

 فشل مضادات الدبابات
الحدث األكثر قلقا  في اليوم الذي سبق وقف إطالق النار يمكن أن يعكس اختيارا  عمليا  لحماس بأن 

شاملة. القصد هو فيلم الفيديو القصير الذي نشرته حماس ال تصعد التوتر اآلني إلى درجة حرب 
ية قرب الجدار في ظهيرة أول أمس. في الفيلم الوثائقي يظهر سرائيلوتظهر فيه إصابة الحافلة اإل

جيدا  كيف أن سائق الحافلة دخل إلى منطقة ليس بينها وبين الحدود أي حماية، وهكذا كان مكشوفا  
للدبابات. في المحيط يظهر عدد من المركبات الصغيرة، معظمها  بشكل كامل أمام صاروق مضاد

لى جانبها جنود.  عسكرية وا 
الصاروق فجر الحافلة وأصاب جنديا  كان يقف قربها. الحافلة التي أصيبت نقلت قوة تعزيز تم 
 إرسالها إلى المنطقة، ودقائق معدودة قبل ذلك فقط نزل منها عشرات الجنود. رغم أن هذا الجزء ال
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يظهر في فيلم حماس، إال أنه يمكن أن نفهم منه أن خلية مضادات الدبابات التابعة لها خبيرة بكل 
 التفاصيل واختارت إطالق الصاروق في الوقت المناسب.

مشاهدة الفيلم تقشعر لها األبدان وتثير الغضب. مع كل الحذر المطلوب يجب القول بأنه ال يمكن 
في حالة حرب. هذه الدروس كان يجب تعلمها بالدم بعد أخطاء  بهذه الصورة أن يتصرف جيش هو

وقبلها( وفي  2012سابقة من إطالق مضادات الدبابات في عملية "عمود السحاب" في القطاع )
. 2015حادثة منحدرات هار دوف على حدود لبنان، التي قتل فيها ضابط وجندي في كانون الثاني 

ب إغالق خط الجدار ومناطق الدخول الموجودة أمام حركة في الجيش توجهات ثابتة تقول إنه يج
المدنيين )باستثناء سكان المنطقة الذين يسافرون ألغراض ملحة(. وعدم كشف سفر إداري غير 
محمي للنار المباشرة. إضافة إلى ذلك فإن حركة المركبات في المنطقة نفسها تم وقفها قبل بضع 

 صواري  المضادة للدبابات.ساعات بالضبط بسبب الخوف من إطالق ال
العقيدة العسكرية تقضي بإبعاد مناطق دخول الوحدات إلى خلف مدى المدفعية التكتيكية للعدو. في 

كم من نيران القذائف. هذا الخلل يعود ويخلق انكشافا  مبالغا  فيه لنار  5حالة حماس ت مدى 
، رغم أنه سبق أن كلف ذلك قتلى، المدفعية، وهذه المرة أيضا  لكمين مركز من مضادات الدبابات

ي سرائيلووجهت له انتقادات حتى في عملية الجرف الصامد. لقد كان يمكن التوقع من الجيش اإل
إدارة متشددة أكثر للحركة في المناطق القريبة من الجدار ت وهذا خطأ كبير يقتضي تحقيقا  جديا . 

 رتبة عميد لفحت ظروف الحادثة.أمس، أعلن الجيش عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط ب
صعوبة في التعامل معها. منذ سنوات يبدو أن ثمة  إسرائيلقذائف الهاون أيضا  تبدو مشكلة تجد 

ي في مواجهة نيران مائلة المسار قرب الجدار في القطاع، وضرب خاليا سرائيلصعوبة للجيش اإل
 يتم تحريكها من مكان إلى آخر أثناء اإلطالق. خالفا  للصواري ، معظم مدافع الهاون هي ثابتة وال

القتال. إطالقها المتواصل يمكن أن يدل على أن حماس قطعت شوطا  كبيرا  في محاولة تعويض 
 ية المنهجية لسالحها الهجومي الرئيسي حتى اآلونة األخيرة، أال وهو األنفاق.سرائيلاإلصابة اإل

ي. خالل الجوالت األخيرة، سرائيلالجيش اإل سؤال آخر يتعلق بنوعية األفكار الهجومية التي لدى
االنطباع هو أن ذلك الرد الذي يستند إلى المس بمواقع حماس وحتى بالمباني متعددة الطوابق التي 
تمكنت حماس من إخالء سكانها، لن يحول في هذه األثناء قيادة حماس عن أهدافها. يبدو أن اللغة 

ات الناطق بلسان الجيش عن مهاجمة هدف إرهابي العسكرية الجديدة حتى التي تبشر بتصريح
ي. هذه الصيغة يمكن أن تسمع سرائيلخات لحماس، لم تستوعب جيدا  في أوساط الجمهور اإل

نحو وقف إطالق نار طويل المدى، وهذا  إسرائيلكتبجح )أو كإعالن عقاري(، حتى لو كانت وجهة 
ء ستكون هناك حاجة إلعادة فحت قرار التقدم بالتأكيد أفضل من الحرب، ربما أنه بنظرة إلى الورا
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بسرعة كهذه نحو وقف إطالق النار. كما تبدو األمور في هذه األثناء، فإن حماس تبث بأنها هي 
ية لم تذكرها بعد بالفجوة في القدرات بين الطرفين. هذه نقطة سرائيلالمنتصرة وأن الخطوات اإل

 وقف طويل المدى إلطالق النار.انطالق إشكالية للوصول منها إلى اتفاق على 
 14/11/2018هآرتس 
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