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 ث والتطبيع العلني مع االحتاللالثال غرينبالت يدعو الزعماء العر  إللغاء الءات الخرطوم .1

الناصرة: قال مبعوث الرئيس األمريكي للشرق األوسط، جيسون غرينبالت، إن الءات الخرطوم 
ئيل من وراء الكواليس الثالث لم تعد مجدية، داعيا الدول العربية لالنتقال من التعامل مع إسرا

وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة االحتالل بنيامين  للعالنية.
نتنياهو، قال غرينبالت إن هناك مصالح متداخلة إلسرائيل مع عدد من األنظمة العربية، على رأسها 

تطرف واإلرهاب، والمياه السعودية واإلمارات وعمان، وبضمنها "لجم دور إيران، ومحاربة ال
والمواصالت"، باعتبارها رافعة لتطوير العالقات، وتحويلها إلى عالقات رسمية معلنة. وقال 
غرينبالت في مقالته إنه فوجئ مما يسمعه من المسؤولين العرب في الغرف الموصدة بشأن عالقات 

 عمل جدية مع إسرائيل، من وراء الكواليس.
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المسؤولين عن التصريح بذلك بسبب المخاوف من سياسات قديمة ترتبط كما أشار إلى امتناع بعض 
ورفض التطبيع مع إسرائيل. كذلك قال إن بعض  1967بالءات مؤتمر الخرطوم الثالث لعام 

األنظمة العربية على رأسها اإلمارات وُعمان تحلت بـ"الجرأة المطلوبة " وحولت االتصاالت من وراء 
 الكواليس إلى مكشوفة.

حين يدعي أن تقارب هذه األنظمة مع إسرائيل ال يشير إلى أنها غير معنية بالصراع اإلسرائيلي  وفي
 الفلسطيني، فإنه يؤكد أن هذه األنظمة تضع مصالحها الخاصة على رأس سلم أولوياتها. –

م يتم وفي مقالته بعنوان "اآلن هذا هو الوقت لتحقيق السالم واالزدهار في الشرق األوسط"، زعم أنه ل
بعد تذويت "حقيقة وجود مصالح متداخلة لدول مختلفة في الشرق األوسط". وبضمن هذه المصالح 
"الحاجة إلى لجم النشاط السلبي إليران، ومواجهة التطرف واإلرهاب، والتحديات المرتبطة بالمياه 

 ة أكثر".والمواصالت"، باعتبار أنها تخلق فرصا للتعاون من أجل "منطقة مستقرة أكثر ومزدهر 
ويرى غرينبالت أن عدم استنفاد هذه الفرص في كافة المجاالت هو نتيجة وجود عقبة جدية تقف في 

 الطريق، وهي "غياب العالقات الرسمية والمكشوفة بين إسرائيل وجيرانها".
وادعى أن دول المنطقة، خالفا لدول أخرى في العالم، ال تستطيع االستفادة من "االبتكارات 

ات اإلسرائيلية في مجاالت كثيرة، خاصة بكل ما يتصل بتحلية المياه واقتصاد المياه واإلبداع
وتطويرات تكنولوجية مختلفة، أو خبرتها في مواجهة أبعاد اإلرهاب المزعزعة لالستقرار، والنشاط 
ا السلبي إليران"، وذلك بسبب "غياب الدمج الجدي والحقيقي إلسرائيل في المنطقة، رغم أنه توجد له

شهرا شغل فيها منصبه  22ولجاراتها مصالح مشتركة كثيرة وتهديدات متشابهة. موضحا أنه خالل 
في البيت األبيض، كانت لديه الفرصة إلجراء محادثات "صادقة ومهمة" مع الزعماء وكبار 

 المسؤولين في دول كثيرة في المنطقة.
العمل الجدية والمهمة مع إسرائيل،  ويشير الى أنه "فوجئ بسماع ما يقوله ساسة عرب عن عالقات 

وعن التقدم الذي طرأ على هذا العمل المشترك، ولكن هذا التعاون ظل وراء الكواليس بغالبيته حتى 
الفترة األخيرة. منوها أن القادة العرب الذين أجرى محادثات معهم تحاشوا قول ما يقولونه في الغرف 

ات قديمة تعود إلى نصف قرن، إلى الءات الخرطوم المغلقة بشكل علني، بسبب المخاوف من سياس
الثالث: ال للسالم مع إسرائيل، وال لالعتراف بها، وال للمفاوضات معها. ونوه أن دولتين من الدول 
التي شاركت في مؤتمر الخرطوم، األردن ومصر، وقعتا اتفاقيتي سالم مع إسرائيل، وهما "تستفيدان 

 .من ثمارها االقتصادية واألمنية"
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وأكثر من ذلك مضى بمزاعمه ومساعيه التطبيعية لصالح االحتالل قائال "ال يزال هناك الكثير من 
سرائيل استخالصها من هذه العالقات  الفوائد في المجال االقتصادي الذي تستطيع األردن ومصر وا 

 إال أن االتفاقيات كانت خطوة في االتجاه الصحيح".
يحصل حتى اليوم وراء الكواليس يتحول تدريجيا إلى مكشوف، في المقابل يقول أيضا إن ما كان 

مشيرا إلى ما كتبه وزير خارجية ُعمان أخيرا، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة االحتالل، نتنياهو، 
إلى سلطنة عمان "إسرائيل هي دولة قائمة في هذه المنطقة، نحن نفهم ذلك ونعرفه، والعالم أيضا 

ذلك، فإن إسرائيل ال تحصل على التعامل الذي تقدمه هي لدول أخرى.  يعرف هذه الحقيقة. ورغم
ربما حان الوقت كي تحصل على التعامل نفسه، وتتحمل واجباتها تجاه دول أخرى. لماذا؟ ألن 

 الحديث عن حقيقة قائمة".
قديم المساعدة كما قال: "نحن في عالم يتطور، ولدى إسرائيل القدرات التي تسمح لها باالستعانة باآلخرين وت

آل خليفة، سمح، مؤخرا، لوزراء ومسؤولين آخرين في  ىلهم". كما أشار إلى أن ملك البحرين، حمد بن عيس
 المملكة باالجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وعّبر عدة مرات عن معارضته لمقاطعة إسرائيل".

مصر كأول دولة عربية  كما أشار إلى إشادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، بدور
تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، مضيفا "عندما طرح السادات فكرة السالم، لم يعتقد أحد أن 

 الرأي العام سيتقبل ذلك".
كما أشار إلى نموذج آخر اعتبره داللة على التقارب مع العالقات مع إسرائيل، وهو مشاركة وفوز 

ودو في اإلمارات أخيرا، وبضمن ذلك رفع العلم اإلسرائيلي فريق رياضي إسرائيلي في مباريات الج
نشاد نشيدها الوطني "هتكفا"، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة االحتالل، ميري ريغيف"".  وا 
نما  واعتبر غرينبالت أن هذا التقارب ال يعني أن هذه األنظمة لم تعد تعنى بالقضية الفلسطينية، وا 

سعى لتحقيق مصالحها وا عطائها األولوية. وأضاف أن إدارة الرئيس األمريكي، لكون هذه األنظمة ت
دونالد ترامب، تعمل سوية مع المنطقة من أجل الدفع بهذا التوجه، وأنها تفرح لرؤية كثيرين من 
أصدقائها في المنطقة يبدأون العمل سوية من أجل مواجهة "التحديات المشتركة". وتابع "حان الوقت 

ية من أجل استقرار وازدهار المنطقة. هناك تهديدات حقيقية، وتحديات حقيقية أمام كل دول للعمل سو 
المنطقة. الفلسطينيون يقفون أمام التهديدات ذاتها، وهم قادرون أيضا على االستفادة من هذه الجهود. 

 ستحقونها".ومن خالل العمل المشترك، تستطيع إسرائيل وجاراتها السعي الستنفاد اإلمكانات التي ي
كما ادعى أن التمسك بالءات الخرطوم وسياسة رفض التطبيع مع إسرائيل غير ناجع، وال يفيد أحدا، وأنه 

 حان وقت التغيير، وأن ما "يثلج صدره هو رؤية زعماء عرب يبدون الجرأة المطلوبة لتحقيق هذا التغيير.

  16/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 االنقسام وتحقيق المصالحة عباس: الطريق سالك إلزالة .2
محمــود عبــاس إن الطريــق اليــوم ســالك لتحقيــق الســلطة الفلســطينية قــال رئــيس : فتحــي صــّباح -غــزة 

إزالة أسباب االنقسام وتحقيق المصالحة، مشددًا علـى أن هدفـه تجنيـب الشـعب الفلسـطيني المزيـد مـن 
وأضـاف أن "الطريـق، اليـوم، سـالك  ي.المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبهـا سـلطة االحـتالل اإلسـرائيل

فـي  12/10/2017لتحقيق إزالة أسباب االنقسام وتحقيق المصالحة، بتنفيذ أمين ودقيـق التفـاق القـاهرة 
شكل شمولي، وبما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافيـة، وتسـتند إلـى العـودة إلـى إرادة 

"وحــدتنا الوطنيــة هــي األســاس، والتعــالي عــن الخــاص  واعتبــر عبــاس أن الشــعب وصــناديق االقتــراع".
لصــالح العــام، واالنعتــاق مــن التعصــب التنظيمــي ووضــع اســتقالل فلســطين والقــدس فــوق أي اعتبــار، 

 يجب أن تكون نقطة االرتكاز لجميع أبناء شعبنا".
ة "المسؤولية ودان عباس بشدة "العدوان اإلجرامي األخير على قطاع غزة"، محماًل الحكومة اإلسرائيلي

وأكــد عبــاس، خــالل ترؤســه اجتماعــًا للجنــة العليــا المكلفــة  الكاملــة عــن نتــائج وتــداعيات هــذا العــدوان".
بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة فـي رام هللا أمـس، أن "صـفقة القـرن واالحـتالل 

إلى شواطئ الدولة الفلسطينية المسـتقلة  واالستيطان االبرتهايد إلى زوال وفشل، وحتمية التاريخ تقودنا
 على العهد والميثاق". 1967بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

وعبر عن شكره جميع الدول واألطراف "التي استجابت لطلباتنا وسعت معنا لتحقيق التهدئة في قطاع 
 غزة"، بخاصة "األشقاء" في مصر.

ي لمناسبة الذكرى الثالثين إلعالن االستقالل الفلسطيني "وصـموده  علـى وهنأ عباس الشعب الفلسطين
أرض دولة فلسطين، وكذلك أبناء شعبنا في اللجوء والمنافي، بخاصة في سـورية ولبنـان"، معتبـرًا هـذه 

 الذكرى "مصدر فخر واعتزاز سياسي وثقافي وتاريخي للشعب الفلسطيني".
 16/11/2018 ،الحياة، لندن

 
 منظمة دولية جديدة 11صدوك االنضمام إلى  عباس يوقع .3

 11محمــود عبــاس اجتماعاتــه أمــس، بتوقيــع الســلطة الفلســطينية اســتهل رئــيس : كفــاح زبــون - رام هللا
ـــة، وصـــكوك  صـــكاً  مـــن أجـــل االنضـــمام لعـــدد مـــن المؤسســـات الدوليـــة المتخصصـــة والمواثيـــق الدولي

ريــد العــالمي، واتفاقيــة جنســية المــرأة المتزوجــة، االنضــمام التــي وقعهــا الــرئيس هــي: االتحــاد الــدولي للب
والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي 

المـرأة، وبروتوكــول  اإلعاقـة، والبروتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء علــى جميـع أشـكال التمييـز ضـدّ 
يض عـــن األضـــرار الناشـــئة عـــن المـــواد الخطـــرة والـــتخلص منهـــا عبـــر "بـــازل" بشـــأن المســـؤولية والتعـــو 
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الحــدود، واتفاقيــة المــرور علــى الطــرق، والبروتوكــول المتعلــق بالبلــدان أو األقــاليم تحــت االحــتالل فــي 
الوقت الحاضر، واتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات، واتفاقية إنشاء 

 ك للسلع، واالتفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن البحرية.الصندوق المشتر 
وقــــال عبــــاس إن الســــلطة ســــتتخلص مــــن التزاماتهــــا للواليــــات المتحــــدة، بمــــا فــــي ذلــــك االمتنــــاع عــــن 

لكن عباس لـم يوقـع بعـد علـى االنضـمام لـبعض المنظمـات التـي يمكـن  االنضمام لبعض المؤسسات.
 أن تستفز واشنطن أكثر.

 16/11/2018 ،سط، لندنالشرق الو 
 

 عشراوي: زهم رديزة من ردائز تنفيذ "إعالن االستقالل" هي ترتي  البيت الداخلي .4
حنــان عشــراوي، إن الفلســطينية قالــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  أشــرف الهــور: -غــزة 

اوالت إسرائيل طمس إعالن استقالل دولة فلسطين "شّكل نقلة نوعيًة في التاريخ الفلسطيني، وواجه مح
الهويــة والحقــوق الفلســطينية بكاملهــا". ودعــت المجتمــع الــدولي للقيــام بــدور فاعــل لمجابهــة التحــديات 

بوقف انتهاكاتها األحادية المخالفة لقرارات الشرعية  "إسرائيل"اإلسرائيلية واألمريكية، والعمل على إلزام 
ركيـزة مـن ركـائز تنفيـذ "إعـالن االسـتقالل" هـي أكدت على أن أهـم و  الدولية في أراضي دولة فلسطين.

ترتيــب البيــت الفلســطيني الــداخلي لمواجهــة التحــديات اإلقليميــة والعالميــة، بــدءا بالمصــالحة، وتجديــد 
عـــادة إحيائـــه، واتخـــاذ خطـــوات إصـــالحية بمـــا فيهـــا إجـــراء االنتخابـــات  النظـــام السياســـي الفلســـطيني وا 

رساء قو   اعد الحكم الصالح وااللتزام برؤية ومبادئ اإلعالن.ومراجعة المنظومة القانونية وا 
 15/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 منظمة التحرير تكدد تخطي "الونروا" لـ"ززمتها الوجودية" وتدعو المانحين لتسديد تعهداتهم .5

مـن ، طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من الدول المانحة اإلسراع في تسديد ما تعهدت بـه ماليـاً  غزة:
 تمويل إضافي لوكالة "األونروا"، خالل المؤتمر األخير الذي انعقد في نيويورك.

فـي تصـريح صـحفي، علـى ضـرورة اإليفـاء  ،وأكد أحمد أبو هولي، رئيس دائـرة الالجئـين فـي المنظمـة
لـــ "ضــمان عمــل بــرامج األونــروا وتقــديم  2018بهــذه التعهــدات، التــي قطعــت فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 

 مليون الجئ فلسطيني". 5.9لـ خدماتها 
وفي السياق أكد المسؤول الفلسطيني أن "األونروا" تخطت "أزمتها الوجودية" الناجمة عن قطـع اإلدارة 

وروســيا وجامعــة  األوروبــيجهــود الــدول المانحــة، ودول االتحــاد  اماتها الماليــة، مثمنــاً هســإاألمريكيــة 
سهمت في أردن ومصر وغيرها من الدول التي دعمت و الدول العربية والسعودية واإلمارات وقطر واأل



 
 
 
 

 

 9 ص             4790 العدد:             11/16/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

تغطية العجز المالي في ميزانية األونروا. وقال إن هذه الدول "أفشلت المخطط األمريكي إلنهاء عمل 
 األونروا عبر تفكيكها وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين". 
 15/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الن االستقالل.. هل زجهزت زوسلو على عاصمة فلسطين؟إعتقرير:  .6

الـــذكرى الثالثـــون إللقـــاء الـــرئيس الفلســـطيني الراحـــل  15/11/2018فـــي تحـــل : أســـيل جنـــدي -القـــدس 
وجـاء  ياسر عرفات وثيقة إعالن قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وذلك فـي العاصـمة الجزائريـة.

ــــي الوثيقــــة أن المجلــــس الــــوطني الفلســــطي ني يعلــــن "قيــــام دولــــة فلســــطين فــــوق أرضــــنا الفلســــطينية ف
، شعر المقدسيون أن مرحلة سياسية 15/11/1988في ذلك اليوم الموافق  وعاصمتها القدس الشريف".

جديــدة ســتدخلها القضــية الفلســطينية، ال ســيما أنهــم كــانوا يترقبــون حــال إلنهــاء ارتقــاء الشــهداء يوميــا 
 آنذاك. خالل االنتفاضة األولى المندلعة

 

 إعالن متوقع
التفاؤل واالصطفاف وراء قـرارات منظمـة التحريـر الفلسـطينية كانـا السـمة األبـرز فـي الشـارع المقدسـي 
حينهــا، حســب رئــيس تحريــر مجلــة "البيــادر السياســي" جــاك خزمــو الــذي اســتقبل الجزيــرة نــت فــي مقــر 

لــس الــوطني الفلســطيني يريــد يقــول خزمــو "كصــحفيين، كــان لــدينا انطبــاع بــأن المج المجلــة بالقــدس.
تغييـــر موقفـــه، وأن القيـــادات الفلســـطينية أدركـــت أن مفتـــاح الحـــل فـــي واشـــنطن ال فـــي موســـكو، فكـــان 
متوقعـــا أن يتخـــذوا قـــرارا بـــإعالن الدولـــة لتبـــدأ المفاوضـــات مـــع أميركـــا. كمـــا خشـــيت منظمـــة التحريـــر 

 قالل لالنطالق بحل سياسي".الفلسطينية من نشوء قيادة بديلة، فلجأت إلى إعالن وثيقة االست
رحب المقدسيون بهـذا اإلعـالن ورأوا فيـه بصـيص أمـل للخـالص مـن احـتالل مـدينتهم الـذي مـر عليـه 

 .1993عقدان من الزمن، لكن سرعان ما تالشى هذا األمل بعد إلحاق اإلعالن باتفاقية أوسلو عام 
ينـــة المحتلــــة وأزقتهـــا فــــي فتــــرة وحســـب خزمــــو فـــإن اليهــــود لـــم يملكــــوا الجـــرأة للتجــــول فـــي شــــوارع المد

االنتفاضة األولى، وانتشرت كتابات عدة أن المدينة تحررت من االحتالل، لكن بعد اإلعالن بسنوات 
 تغلغلت إسرائيل في القدس أكثر وُقتلت آمال سكانها بالتحرر القريب.

الفلسـطينية قبلـت  ومع إحيـاء الفلسـطينيين الـذكرى الثالثـين إلعـالن االسـتقالل، أكـد خزمـو أن السـلطة
أن تقــام كــل المــؤتمرات والفعاليــات والمهرجانــات الخاصــة بالقــدس خارجهــا، وبالتــالي أعطــت الشــرعية 

 إلسرائيل للمضي قدما في إجراءاتها ضد القدس والمقدسيين.
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 زموال ال تصل
ويضــيف الصــحفي المقدســي خزمــو "قلــُت لعــدة مســؤولين إن العمــل مــن أجــل القــدس يجــب أن يكــون 

مليــون دوالر، تســارع إســرائيل إلــى  25متا، فعنــدما تعلــن الســلطة الفلســطينية أنهــا ســتدعم القــدس بـــصــا
مليــون دوالر تســتخدمها فــورا لتهويــد المدينــة، بينمــا ال تصــل أمــوال الســلطة بتاتــا..  250دعــم المدينــة بـــ

 القدس تحتاج أفعاال ال أقواال ُتعلن في المحافل الدولية واالجتماعات".
ي نبيل دعنا كان يقبع في سجن عسقالن ااٍلسرائيلي يوم إعالن وثيقة االستقالل، وعن األجواء المقدس

التــي ســادت فــي الســجون قــال إن األســرى تحمســوا لخطــوة الراحــل عرفــات، وتســمر عــدد مــنهم بجانــب 
 أجهزة الراديو المهربة لسماع اإلعالن، ثم ُكتب على ورق ووزع على األسرى في كافة األقسام.

ن حـــال القـــدس بعـــد مـــرور ثالثـــين عامـــا علـــى إعالنهـــا عاصـــمة لفلســـطين، قـــال دعنـــا إن المدينـــة وعـــ
ضاعت ولم يبق سوى أهلهـا المـرابطين فيهـا، و"السـلطة الفلسـطينية ال تنظـر إلـى القـدس وال تأبـه لهـا، 

الـوعي والدول العربية لم ولن تسعفها.. نعتمد على أنفسنا في الحفـاظ علـى هويتنـا الفلسـطينية وصـقل 
 الوطني ألطفالنا وشبابنا، وأكبر دليل رفُضنا الجماعي ومقاطعتنا النتخابات بلدية االحتالل مؤخرا".

كســتر البريطانيـــة  ووصــف المحاضــر فــي العلـــوم السياســية والعالقــات الدوليــة بجـــامعتي بئــر الســبع وا 
العامـــة ل مـــم  منصـــور النصاصـــرة هـــذا اإلعـــالن بالهـــام الـــذي حمـــل رمزيـــة كبيـــرة العتـــراف الجمعيـــة

 المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بعده.
 

 بال إستراتيجية
وأضاف النصاصرة أن "القانون الدولي أضـفى الشـرعية لالعـالن وضـمن حـق الشـعب الفلسـطيني فـي 
السيادة واالستقالل، لكن علـى أرض الواقـع نحـن بعيـدون كـل البعـد عـن هـذا اإلعـالن فـي ظـل غيـاب 

 ة فلسطينية لمواجهة تهويد القدس".إستراتيجي
إلـــى تســـريع ضـــم القـــدس الشـــرقية تحـــت الســـيادة  -حســـب النصاصـــرة-غيـــاب هـــذه اإلســـتراتيجية أدى 

ــــة  ــــة وأهلهــــا بــــدءا مــــن ســــحب اإلقامــــات وضــــرب الهوي ــــإجراءات ضــــد المدين اإلســــرائيلية، والمباشــــرة ب
قصـــاء الرمـــوز السياســـية الفلســـطينية مـــن خـــالل إغـــالق المؤسســـات الوطنيـــة واالجتماعيـــة والثقا فيـــة، وا 

وأشـار إلـى تهمـيل القـدس  وتقويض عملها، ومالحقة أنشطة السـلطة الفلسـطينية فـي المدينـة ومنعهـا.
حتـى باتـت تعـاني مـن شـح المـوارد االقتصـادية، وتضـييق الخنـاق علـى أهلهـا لـدفعهم باتجـاه  اقتصادياً 

 ل دون رؤية واضحة لمستقبلهم القانوني.الهجرة من المدينة واللجوء إلى السكن خلف الجدار العاز 
 15/11/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 السنوار يستقبل مسكول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية .7
استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يوم الخميس في مكتبه مسؤول الملف 

وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي  الق.الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخ
وأثنى السنوار على الجهد الذي تقوم به  د. خليل الحية وم. روحي مشتهى واللواء توفيق أبو نعيم.

مصر ودورها المهم، كما أطلع اللواء عبد الخالق على جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن 
وشدد على أهمية  بتكرار االعتداء على قطاع غزة. الحركة وفصائل المقاومة لن تسمح لالحتالل

كسر الحصار عن قطاع غزة وحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، مؤكدًا أن مسيرات العودة مستمرة 
 باألساليب واألدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.

ل على رفع المعاناة بدوره أكد اللواء على جهود مصر في تثبيت وقف إطالق النار ومواصلة العم
 عن قطاع غزة.

 15/11/2018موقع حردة حماس، 
 

 حماس: حديث فتح عن المصالحة ال يستقيم باستمرار العقوبات .8
أكدت حركة حماس مساء الخميس، أن حديث قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح عن : غزة

وقال  اتفاقيات المصالحة.المصالحة ال يستقيم مع استمرار العقوبات على قطاع غزة ورفض تطبيق 
المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح على حسابه في فيسبوك إن: "استمرار هذه القيادة 
بفرض عقوباتها، ورفضها تطبيق ما تم االتفاق عليه في مسار المصالحة خاصة اتفاق القاهرة 

 ، ال يستقيم مع دعوتها للمصالحة".2011
 15/11/2018، فلسطين زون الين

 
 وفد قيادي إلى القاهرةتنفي طل  وقف إطالق النار من االحتالل زو إرسال  حماسالخبار": " .9

وصفت "حماس" ادعاءات رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بأنها من : هاني إبراهيم - غزة
"توسلت" من أجل وقف النار بأنها "تثير السخرية، وهي محاولة لمواجهة حالة اإلحباط اإلسرائيلي 

 .نتيجة الفشل والعجز األخير"
على الصعيد السياسي، نفى مصدر قيادي في "حماس"، في حديث إلى "األخبار" أن تكون حركته 
قررت إرسال وفد قيادي منها إلى القاهرة اليوم الخميس، مؤكدًا أن االتصاالت جارية مع المصريين، 

رت أنباء عن وصول وفد أمني وتوجد دعوة لكن "حماس" لم تحدد موعدها بعد، وذلك في وقت س
مصري إلى القطاع اليوم. وكان عضو اللجنتين "التنفيذية لمنظمة التحرير" و"المركزية لفتح"، عزام 
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األحمد، قد قال إن وفدًا من "حماس" سيتوجه إلى القاهرة اليوم بعد أن تأجل هذا اللقاء بسبب العدوان 
 على غزة كجزء من التخطيط الستمرار االنقسام. على القطاع، متهمًا إسرائيل بأنها شنت العدوان

 15/11/2018الخبار، بيروت، 
 

 2005سنة  قرار االنسحا  من غزةب رئيساً  دانت سبباً : المهام العسدرية للشهيد بردة "القسام" .01
كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن مهام عسكرية نفذها الشهيد القائد نور بركة، والذي : غزة

 نس قبل أيام.و خالل تصديه لقوة خاصة تتبع جيل االحتالل شرق خانياستشهد 
 االستشهاديوذكرت الكتائب في تقرير مطول عن حياته الشهيد أن عملية ثقب في القلب التي نفذها 

، تدخل ضمن المهام العسكرية التي أنجزها الشهيد بركة، والتي كانت أعوامعمر الطبل قبل عدة 
 .2005الل باالنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في العام تحسببا رئيسا في قرار اال

 15/11/2018فلسطين زون الين، 
 

 الذين سّهلوا تسلل القوة اإلسرائيليةتعتقل عددا من العمالء  قسامالعسدرية للاالستخبارات "الخبار":  .00
لعدو اإلسرائيلي حتى سارع لم تنته  المواجهة المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وا: هاني إبراهيم - غزة

، األربعاءأمن المقاومة إلى شّن حملة موسعة امتدت من وقت متأخر أول من أمس حتى مساء 
لمتابعة ملف القوة اإلسرائيلية الخاصة التي دخلت شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، وقد أفضت 

 إلى اعتقال عدد من العمالء الذين ساعدوا القوة على التسلل.
في المقاومة لـ"األخبار" إن "االستخبارات العسكرية" التابعة لـ"كتائب القسام"، الجناح  يقول مصدر

العسكري لحركة حماس، بدأت بالتعاون مع جهاز "األمن الداخلي" التابع للحكومة منذ الساعات 
األولى لبدء التهدئة مع االحتالل، حملة مكثفة شملت المناطق الشرقية لخانيونس، جرى خاللها 

عتقال عدد من المشتبه فيهم بمساعدة القوات اإلسرائيلية التي دخلت المنطقة متخفية قبل كشفها ا 
على يد عناصر المقاومة. وأشار المصدر إلى أن بعض المشتبهين اعترفوا خالل التحقيق بمساعدة 

إلسرائيلية القوة، جراء ارتباطهم بجهاز "الشاباك"، وهو ما كشف معلومات أكثر دقة عن طبيعة القوة ا
 والمهمة التي دخلت من أجلها.

وفق االعترافات، هذه ليست المرة األولى التي تدخل فيها قوات عسكرية خاصة إلى عمق القطاع، 
ساعة على األقل قبل الحادث، في منزل يعود إلى  24كما أن القوة التي تم اكتشافها مكثت أكثر من 
ي لم تكتمل بعد كشفهم على يد القيادي في "القسام" أحد العمالء، قبل خروجهم لتنفيذ مهمتهم الت

الشهيد نور بركة. وساد لدى المقاومة منذ اكتشاف الوحدة الخاصة تقدير بوجود قوات أخرى دخلت 
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القطاع ولم تخرج بعد، ما دفعها إلى إغالق جميع منافذ القطاع وزيادة المراقبة والمتابعة في المناطق 
، وهو ما أسفر عن اعتقال عميل أثناء محاولته الهرب باتجاه الحدودية خشية أي تحرك غريب

السياج الفاصل. يقول المصدر إن "الضربة التي تلقاها عمالء االحتالل في اليومين الماضيين 
كبيرة، فقد كشفت أجهزة المقاومة بطريقة فنية عددًا من العمالء الخطيرين الذين ساعدوا القوة داخل 

 دالالت تشير إلى ارتباطهم بالعدو".غزة، ولم تكن حولهم أي 
 15/11/2018الخبار، بيروت، 

 
 بل زربدت حساباته السياسية المقاومة لم تدتِف بردع العدو عسدرياً ": سرايا القدس" .02

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي: : محمد عيد -غزة 
وتابع أبو حمزة، في تدوينة  ردع العدو عسكريًّا بل أربكت حساباته السياسية"."إنَّ المقاومة لم تكتف  ب

عبر صفحته بـ"تويتر": "انظروا للمجزرة السياسية بين قادة االحتالل التي أساسها العجز في مواجهة 
وأضاف أن "َقدر المقاومة االنتصار والتطور، وقدر االحتالل الفشل والتراجع واستقالة وزير  غزة".

 دور ليبرمان عبرة لمن أراد أن يختبر المقاومة في غزة".ججيل االحتالل اإلسرائيلي، أفي
 15/11/2018فلسطين زون الين، 

 
 يحذر من إقدام نتنياهو على عدوان جديد للهرو  من ززمة حدومته  الغولدايد  .03

دور جالحتالل، أفيعدَّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أّن استقالة وزير جيل ا: محمد عيد -غزة 
نتاٌج لقدرة المقاومة على الصمود في وجه العدوان، وعدم تمّكن المؤسسة العسكرية  ،ليبرمان

وقال عضو المكتب السياسي  والسياسية اإلسرائيلية من هزيمة المقاومة أو فرض شروطها عليها.
ة التي تحّملها سواء في للجبهة الشعبية كايد الغول، إّن استقالة ليبرمان تعكس هرًبا من المسؤولي

 فشل العملية األمنية المعقدة في خانيونس أو فشل العدوان على غزة.
وأشار إلى أن االستقالة لها عالقة بأوضاع داخلية تعيشها حكومة االحتالل، ورأى أّن "ليبرمان يريد 

ًدا في التعامل القفز من سفينة الحكومة التي تعاني أزماٍت عميقة، ليظهر وكأنه العنصر األكثر تشد
وحّذر الغول من إقدام رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو على عدوان جديد  مع الفلسطينيين".

ضد قطاع غّزة، ضمن خياراته الحالية في الهرب من األزمة، أو استغالل أي حدث كمبرر لخوض 
 عدوان أوسع من األخير على القطاع، ليعكس موقًفا أمام جمهور المستوطنين.

 15/11/2018فلسطين زون الين، 
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عالن للهزيمة في غزة": القيادة العامة" .04  استقالة ليبرمان اعتراف بالفشل وا 
القيادة العامة، انتصار جماهير شعبنا عسكريًّا وسياسيًّا -باركت الجبهة الشعبية : محمد عيد -غزة 

ر ليبرمان، اعتراف بالفشل، دو جوأكدت الجبهة، أن استقالة وزير جيل االحتالل، أفي على االحتالل.
وا عالن للهزيمة في غزة، مشددة على ضرورة التمسك بالمقاومة المسلحة كخيار استراتيجي في 

 مواجهة االحتالل الذي ال يذعن إال للغة القوة التي تحمي العرض وتعيد األرض.
 15/11/2018فلسطين اون الين، 

 
 لةشمال القدس المحتإطالق نار يستهدف نقطة عسدرية  .05

نادية سعد الدين: قالت مصادر محلية أن عملية إطالق نار استهدفت نقطة عسكرية  –عّمان 
تعرضت نقطة عسكرية إسرائيلية عند أحد مداخل لالحتالل شمال القدس المحتلة. وأضافت أنه 

مستوطنة "بساغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة، شمال القدس المحتلة، إلطالق نار من قبل 
 اومين فلسطينيين بدون وقوع إصابات في صفوف جنود االحتالل.مق

 16/11/2018الغد، عمان، 
 

 حماس تنظم مسيرة حاشدة شرق غزة في ذدرى استشهاد الجعبري .06
نظمت حركة "حماس" في شرق مدينة غزة مسيرة جماهيرية حاشدة مساء األربعاء في الذكرى 

القائد أحمد الجعبري توجهت صوب منزله في حي  السادسة الستشهاد قائد أركان المقاومة الشهيد
 الشجاعية شرق المدينة.

وفي كلمة له خالل المسيرة الجماهيرية الحاشدة ومن أمام منزل القائد الجعبري، أكد القيادي في 
حركة حماس ماهر صبرة أن المقاومة انتصرت على العدو في المجال األمني واالستخباراتي وكانت 

اف أن المقاومة أرسلت رسالة بالدم، وأرسلت رسالتها على أرض الميدان بهذا وأض له بالمرصاد.
األداء الرائع واإليقاع المتميز االحترافي من كل فصائل المقاومة، مشيرا إلى أن الشهيد القائد أحمد 

 الجعبري كان حريصا على أن تكون المقاومة موحدة بهذا المستوى.
 15/11/2018موقع حردة حماس، 

 
 تقيمها حماس "احتفاالت بالنصر"ردًا على  الجيش اإلسرائيلي يأمر بإبقاء حشود حول غزة قائد .07

تل أبيب: أصدر رئيس أركان الجيل اإلسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، أوامره بـ"الحفاظ على 
 جاهزية القوات العسكرية وحجمها، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، لمواجهة أي تطور".



 
 
 
 

 

 15 ص             4790 العدد:             11/16/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

طق بلسان الجيل، إن هذه الخطوة جاءت بعد جلسة تقييمية عقدها أيزنكوت مع عدد من وقال النا
كبار ضباط جيل الدفاع، حول األوضاع في جنوب البالد، وتناولوا فيها "تفاصيل األحداث 
خفاقات". وقال مصدر في تل أبيب، إن الجنراالت  الصدامية على ما فيها من نجاحات وا 

أشرطة الفيديو التي تبثها حركة حماس، وتظهر فيها "احتفاالت النصر  اإلسرائيليين شاهدوا بعض
على إسرائيل"، وتوزيع الحلوى بعد استقالة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، وتصريحات رئيس حكومة 

 حماس، إسماعيل هنية، بأن "المقاومة انتصرت عسكريا وسياسيا على إسرائيل في الجولة األخيرة".
أقدم مكتب منسق شؤون الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية، على نشر وعلى أثر ذلك، 

فيديو يسخر فيه من حماس، ويظهر العمارات المهدمة في قطاع غزة بفعل الغارات اإلسرائيلية، ومع 
 كل صورة يتساءل: "هل هذا هو االنتصار؟".

صر، وقال في خطاب له: "لقد ركع ورد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على احتفاالت حماس بالن
 قادة حماس على ركبهم وهم يرجوننا وقف النار، وتوجهوا في سبيل ذلك إلى وسطاء عدة".
  16/11/2018الشرق الوسط، لندن، 

 
 نتنياهو يلتقي المستشار المريدي الخاص بإيران لـ"التهنئة" بالعقوبات .08

، يوم الخميس، مستشار اإلدارة األمريكية الخاص التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو
 بالشأن اإليراني، براين هوك، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وفق ما جاء في بيان.

واعتبر نتنياهو خالل اللقاء، أن العقوبات األمريكية على إيران "تشكل خطوة مهمة إلحالل السالم 
 في المنطقة والعالم".
رئيس األمريكي دونالد ترامب، وطاقمه في البيت األبيض على فرض ما وصفها كما "هنأ" نتنياهو، ال

 بـ"العقوبات الصارمة" على إيران، وفقًا للبيان.

وقال نتنياهو إن "العقوبات هي أهم خطوة اتخذتها اإلدارة األمريكية ضد القوة األكثر عدوانية في 
مهمة في الطريق نحو إحالل السالم في المنطقة التي يجب وقفها. العقوبات تشكل خطوة أمريكية 

 منطقتنا وفي العالم".
من جانبه قال هوك، الذي يرأس "مجموعة عمل إيران" التابعة لوزارة الخارجية، "بعد فرضنا العقوبات 
مجددا نستطيع أن نمس بجميع القنوات المالية التي تستخدمها إيران، من أجل تمويل حماس وحزب 

 ي، وكل تهديد إيراني آخر على السالم واألمن".هللا والبرنامج الصاروخ
 15/11/2018، 48عر  
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 شاس تدعم موقف داحلون بتبدير االنتخابات .09
دعا وزير الداخلية، أرييه درعي، إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، بعد استقالة وزير األمن، 

ي قال إنه "ال يمكن التوصل أفيجدور ليبرمان، لينضم بذلك إلى وزير المالية، موشيه كاحلون، الذ
 الستقرار بالحكومة"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

أتى موقف درعي وكاحلون، في الوقت الذي شرع نتنياهو إجراء مفاوضات مع رؤساء األحزاب 
ئيس الحكومة، المشاركة في االئتالف الحكومي، بعد أن قدم ليبرمان، صباح اليوم، استقالته رسميا لر 

 ساعة. 48على أن تدخل االستقالة حيز التنفيذ بعد 
وأوضح كاحلون خالل اللقاء الذي جمعه بنتنياهو، أنه ال يمكن في الظروف الراهنة الوصل إلى 

"مصلحة  أنوأضاف  استقرار، وعليه ومن منطلق المسؤولية يجب تشكيل حكومة جديدة ومستقرة.
إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن". ووفقا له، ففي الوضع السياسي االقتصاد والسوق تقتضي التوجه 

 الحالي، ال يمكن تحقيق االستقرار، وبالتالي فإن المسؤولية تقتضي تشكيل حكومة جديدة قوية ومستقرة.
 15/11/2018، 48عر  

 
 تل زبي : مستوطنون يطالبون باستقالة نتنياهو .21

الخميس، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  طالب مستوطنون إسرائيليون، مساء: تل ابيب
وذكرت صحيفة "يديعوت  احتجاجًا على اتفاق وقف إطالق النار في قطاع غزة، وفق إعالم عبري.

ات بمحيط غزة، تظاهروا في تل أبيب، وأغلقوا عمر أحرونوت"، أن نحو ألف مستوطن قادمين من مست
 هم شوارع أخرى.أحد أبرز المفترقات فيها، فضال عن إغالق

كما أطلق المتظاهرون صافرة إنذار شبيهة بالتي تطلقها السلطات اإلسرائيلية عندما يتم إطالق 
صواريخ من غزة، فيما انبطح آخرون أرضًا عند سماعها للتعبير عن أوضاعهم التي عاشوها، 

 ستوطناتهم.االثنين والثالثاء الماضيين، عند إطالق المقاومين الفلسطينيين صواريخ تجاه م
من جانبها، نقلت القناة الثانية العبرية، هتافات للمتظاهرين دعوا فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إحدى المتظاهرات قولها إن  بنيامين نتنياهو، إلى االستقالة.
وعليها تسليم مفاتيحها لمن هو  ات( فقدوا الثقة تماما بالحكومة اإلسرائيلية،عمر "سكان الجنوب )المست

 قادر على توفير األمن لهم".
 15/11/2018القدس، القدس، 
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 "المنّسق" اإلسرائيلي يتوعد متظاهري مسيرات العودة بـ"رّد قاس" .20
توّعد منسق أنشطة حكومة االحتالل في الضفة الغربية، العميد كميل أبو ركن، عبر صفحته  :رام هللا

لخميس، المتظاهرين بـ"رّد قاس"، في حال اقتربوا من السياج المحيط بغزة، بموقع "فيسبوك"، يوم ا
وقال أبو ركن في مقطع فيديو إن  خالل مشاركتهم المتوّقعة، يوم غد الجمعة، في "مسيرات العودة".

"الجيل اإلسرائيلي سيرد بيد قاسية، ودون ضبط للنفس أو تهاون، على كل فلسطيني يقترب مسافة 
الجدار، أو كل من يحاول أن يخرب في السياج، أو يحاول عبوره، أو يحاول إلقاء متر من  100

 عبوات ناسفة أو قنابل أو زجاجات حارقة، أو يطلق بالونات حارقة، وسيعرض نفسه للخطر".
 15/11/2018القدس، القدس، 

 
 واشنطن بوست: بعد العنف.. نتنياهو يختار السالم في غزة .22

ن بوست في افتتاحية أن الحكومة اإلسرائيلية كانت على وشك علقت واشنط: واشنطن بوست
االنهيار أمس، بعد أن اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقفا إلطالق النار مع حركة حماس في 

ساعة بين  24قطاع غزة، وأشارت إلى أن القرار أوقف اندالع العنف الذي استمر أكثر من 
طالق النار يخمد صراعا كان من الممكن أن يكون خاسرا ورأت الصحيفة أن وقف إ الجانبين.

للطرفين، ويفتح الطريق لهدنة أكبر يمكن أن تخفف من حدة األزمة اإلنسانية المتفاقمة في غزة؛ 
 وأشادت بتبني نتنياهو هذا الموقف بالرغم من تكلفته السياسية.

ين على خطة إلنهاء شهور من وأشارت إلى أن نتنياهو كان يعمل مع األمم المتحدة ووسطاء مصري
الصراع المتقطع على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، وأنه خالل الخطوات األولى بدأ الوقود المدفوع 
ثمنه من قبل قطر يتدفق عبر الحدود إلى محطة الكهرباء في القطاع، مما يزيد من إمدادات الطاقة 

 لجة مياه الصرف الصحي باستئناف عملها.ساعة يوميا، ويسمح لمحطات معا 12إلى المنازل لتبلغ 
مليون دوالر نقدا،  15وأضافت أن إسرائيل سمحت لقطر األسبوع الماضي بتزويد إدارة حماس بمبلغ 

مما سمح بدوره لموظفي الخدمة المدنية والشرطة بتلقي دفعات الرواتب، وفي المقابل تحركت حماس 
 ول الحدود.لتقليص االحتجاجات والهجمات التي تشنها على ط

وألمحت الصحيفة إلى أن هذه االنفراجة الناشئة التي كادت أن تنهار يوم األحد، أوضحت أن الجانبين 
ما زاال مهتمين بمواصلة الهدنة وربما توسيعها، لكنها رجحت عدم استمرار نتنياهو في االستجابة 

دات وتوسيع منطقة الصيد لمطالب حماس التي تريد من إسرائيل السماح بمزيد من الصادرات والوار 
الخاصة بها والسماح للعمال باالنتقال إلى وظائفهم في إسرائيل، خاصة أنه قد يجد نفسه قريبا في 

 حملة انتخابية ستكون فيها األحزاب اليمينية المتطرفة إلى جانب اليسار الليبرالي من بين خصومه.
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يزيد من تقويض  -قد صفقات مع حماسمن خالل ع-وأضافت أن المنتقدين يشيرون إلى أن نتنياهو 
السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية وكانت تحاول إجبار حماس على تسليم السيطرة على 

 غزة، لكن سنوات من المفاوضات فشلت في تحقيق ذلك االنتقال، ألن حماس رفضت نزع سالحها.
علمانيون في أن تغزو إسرائيل غزة وتسحق ومثل اليمينيين اإلسرائيليين، يأمل القادة الفلسطينيون ال

لى األبد، لكن ذلك سيؤدي إلى احتالل إسرائيلي غير محدد ل رض ولما  حركة حماس مرة واحدة وا 
 يقرب من مليوني شخص، أو خلق فراغ أمني يمكن استغالله من قبل الجماعات األكثر تطرفا.

حماس يبدو مستحيال، ومع ذلك اعتبرت وختمت الصحيفة بأن السالم الطويل األمد بين إسرائيل و 
 وقف إطالق النار والمهلة اإلنسانية التي قبلها نتنياهو أفضل بكثير من حرب أخرى.
 15/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السيسي صهيوني زدثر مني ":24فرانس "ضيف إسرائيلي على قناة  .23

شاركين العرب في برنامج يناقل في وجوه الم "24فرانس "صرخ ضيف اسرائيلي على قناة  واشنطن:
"السيسي صهيوني أكثر مني" وتابع باستغراب:  مدى احتمال قيام حرب جديدة في غزة قائال بأن

"كيف سيهدد السيسي اسرائيل وهو صهيوني أكثر مني؟"، في إشارة للرئيس المصري على الرغم من 
 أن الضيف الصريح معروف بصهيونيته ودفاعه عن جرائم االحتالل.

هذه الشهادة الصادرة من أدي كوهين، الذي كان مشغوال في مهاجمة حركة حماس ووصفها بالمنظمة 
االرهابية الداعشية دون أي أعتراض حقيقي على اتهامات "األخ اإلسرائيلي" على حد تعبير أحد 

"صهيوني المشاركين في البرنامج، إال أن أحد الضيوف سارع على الفور للرد على اإلعالن بأن السيسي 
 عيب إنك تتهم رئيس أكبر دولة بالمنطقة بهذا الكالم". أكثر مني" بالقول: "يا راجل، اتق هللا، عيب..

كوهين، وهو أستاذ محاضر في جامعة ار إيالن، لفت انتباه العديد من المشاركين إلى قضية اتهام 
ة كالمه بالنسبة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالتخابر مع حماس، لكي يبرهن على صح

 إلى "صهيونية" السيسي، وقال بسخرية وامتعاض باللغة العربية "خلينا واقعيين، خلينا واقعيين".
وأشار كوهين إلى أن العلم االسرائيلي يرفرف في قلب القاهرة وليس علم فلسطين، وقال إن 

 "المصريين ُهزموا في أكتوبر".
  16/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 سابق بالموساد: حماس زملت شروطها على "إسرائيل" مسكول .24
قال نائب رئيس جهاز الموساد "اإلسرائيلي" السابق رامي بن باراك: إن "المواجهة : القدس المحتلة

المحدودة مع حركة حماس في األيام القليلة أثبتت أن حماس أقوى من السابق، وضاعفت من قوتها 
في مقابلة إذاعية على الراديو -وادعى بن باراك  إسرائيل".، وأصبحت تملي شروطها على 2014منذ 

أن "حماس استثمرت مليارات الدوالرات بهدف بناء ترسانتها العسكرية"،  -الخميس العبري مساء يوم
وقال: إن "الحل وبعد كل هذه التطورات أن تتعايل دولة إسرائيل مع وجود حماس،  حسب تعبيره.

مليون  2,5ع االقتصادي للسكان هناك والذين أصبح عددهم نحو ويجب أن نعمل على تحسين الوض
وتابع: "نحن لسنا المخولين بتغيير حكم حماس. هذا شأن السلطة الفلسطينية، ولها أمر  نسمة".

البحث عن حلول من أجل القيام بذلك، ولن نقوم بحرب على حماس من أجل أن يسيطر محمود 
 نتساعد في تثبيت الهدوء مع مصر". عباس على قطاع غزة، وما علينا فقط أن

 15/11/2018، المردز الفلسطيني لإلعالم
 

 مشروع قانون يمنح الجنود اإلسرائيليين حصانة قانونية عند قتلهم فلسطينيين .25
تل أبيب: بمبادرة من نائبين في االئتالف الحكومي، تناقل اللجنة الوزارية للقانون والتشريع، بعد غد 

يمنح الحصانة القانونية لجنود الجيل اإلسرائيلي خالل الخدمة العسكرية، األحد، مشروع قانون 
وكذلك لعناصر الشرطة واألجهزة األمنية، في حال تورطهم بقتل فلسطينيين، ويمنع تقديمهم 

 للمحاكمة عن أعمالهم خالل نشاطات وعمليات للجيل ولقوات األمن.
ت عن "البيت اليهودي"، شولي معلم رفائيلي، وقد بادر إلى طرح هذا القانون، كل من عضو الكنيس

 وعضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، فروبرت إليطوب.
  16/11/2018الشرق الوسط، لندن، 

 
 في زذربيجان لـ"إسرائيل"تعيين جورج ديك من يافا سفيرًا : للمرة الولى في تاريخها .26

اريخها، شابا عربيا في منصب سفير إسرائيل في عّينت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، للمرة األولى في ت
عاما(  34تعيين جورج ديك ) وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد تمّ  العاصمة األذرية باكو.

 من مدينة يافا في منصب السفير، وذلك بعد أن عمل مدة عشر سنوات كدبلوماسي في وزارة الخارجية.
سنوات، كما أشغل منصب نائب  3في نيجيريا مدة  "لإسرائي"وكان ديك أشغل منصب نائب سفير 

 سفير لمدة مماثلة في النرويج.
 16/11/2018، 48عر  
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 في الجبهة الشمالية  الرتداع اإلسرائيلي: انغالق فرص تنفيذ عمليات هجوميةا .27
إلى جانب الحذر غير العادي الذي تبديه إسرائيل في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع 

زة، وخاصة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، فإنها تواجه "قلقا متصاعدا" على الجبهة الشمالية، غ
 األمر الذي من شأنه أن يحد من قدراتها على مواصلة شن هجمات على سورية ولبنان أيضا.

، وبعد أن وسعت عملياتها الهجومية في السنوات األخيرة، باالستفادة من األوضاع في العالم العربي
 بداعي تنفيذ ضربات استباقية، فإن هذا الحيز بدأ يتقلص، ويحد من قدرتها استئناف هجماتها.

وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن إسرائيل تواجه في الشمال "الخطر 
ز الملموس في انغالق شباك الفرص العمالنية"، حيث أن نشاط الجيل اإلسرائيلي خلف الحدود ترك

في السنوات األخيرة بما يطلق عليه "المعركة بين الحروب"، واستغلت إسرائيل حالة عدم االستقرار 
 في العالم العربي من أجل توسيع عملياتها الهجومية، والسرية بغالبيتها.

وأضاف أن الجيل اإلسرائيلي نفذ مئات الهجمات الجوية والعمليات الخاصة. وفي سورية ولبنان 
يات، بداية، على إحباط عمليات نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب هللا. وخالل تركزت العمل

 السنة األخيرة أضيف إلى ذلك مهمة جديدة، وهي منع التمركز العسكري اإليراني في سورية.
وبحسب المحلل العسكري، فإن استقرار نظام بشار األسد يغير هذا الواقع تدريجيا، مضيفا أن "روسيا 

تزال غاضبة، استغلت حادثة إسقاط الطائرة الروسية خالل هجوم إسرائيلي، قبل نحو التي ال 
 شهرين، لفرض قواعد لعبة إستراتيجية جديدة في الشمال.

ورغم أن إسرائيل لم توقف هجماتها في سورية بشكل مطلق، إال أنه يبدو أن روسيا تضيق عليها في 
ياهو والرئيس الروسي، فالديمير بوتين، الذي عقد بعد هذا المجال. كمأ ان "اللقاء الخاطف" بين نتن

جهود إسرائيلية على هامل المؤتمر الدولي في باريس، مطلع األسبوع، لم يحل هذه األزمة. وكان 
 بوتين قد صرح، يوم أمس، أنه ال يجري التخطيط للقاء آخر مع نتنياهو قريبا.

أنه "بالنسبة لهم ما كان لن يستمر، وأن  وبحسب هرئيل فإن الروس يوضحون إلسرائيل، بعدة طرق،
نشاط سالح الجو اإلسرائيلي يعرقل مشاريعهم المركزية، وهي استعادة سيطرة النظام على غالبية 
أراضي سورية، والتوقيع على عقود طويلة األمد مع األسد، تضمن الحفاظ على المصالح األمنية 

سلوك العدواني عبر الخط الساخن الذي يربط ويضيف أن ذلك تجلى في "ال واالقتصادية لموسكو".
سالح الجو اإلسرائيلي بالقاعدة الروسية في حميميم، شمال غربي سورية، والذي يعمل على منع 
وقوع حوادث جوية، كما ينعكس في التوجه المضاد من جانب مفّعلي بطاريات الصواريخ المضادة 

، أنه قد تتطور مشكلة أخرى في لبنان. ويضيف، أيضا للطائرات والطيارين الروس في سورية".
وكان نتنياهو قد حذر في خطابه في الجمعية العامة ل مم المتحدة، نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 



 
 
 
 

 

 21 ص             4790 العدد:             11/16/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

من محاوالت إيران وحزب هللا إقامة خطوط إنتاج للصواريخ في منطقة بيروت. وعلى خلفية 
إلى نتيجة مفادها أنه يجب تقصير  المصاعب في عملية نقل األسلحة، فقد توصل "فيلق القدس"

 المسافة بين المنتج والمستهلك، وتركير عملية تطوير دقة صواريخ حزب هللا في أراضي لبنان نفسها.
وما يقلق إسرائيل أكثر، بحسب هرئيل، هو أن بوتين يبدي، مؤخرا، اهتماما كبيرا بما يجري في 

التي تنشرها فوق سورية لتشمل لبنان أيضا، األمر لبنان، بما قد ينبئ بأن روسيا تنوي توسيع مظلتها 
 الذي من شأنه أن يعقد االعتبارات اإلسرائيلية.

 16/11/2018، 48عر  

 
 معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية تتواصل مع استمرار الحصار على مخيم اليرموك .28

يين في سورية؛ فبعد أن وكأن التاريخ يكرر مآسيه على الالجئين الفلسطين: محمد الجزائري - حلب
حطوا الرحال في مخيم اليرموك )جنوب العاصمة دمشق(، تكررت اليوم رحلة نزوحهم وشتاتهم جراء 
الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا، فمنهم من لجأ إلى العاصمة دمشق وريفها، ومنهم من ُهجر 

 إلى الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد أن الحكومة ال تمانع عودة الفلسطينيين  وأعلن النظام على

لمخيم اليرموك، ولم يحدد النظام سقفا زمنيا لالنتهاء من عمليات إزالة األنقاض وتفعيل الخدمات 
قالت لجنة اإلشراف على إزالة األنقاض من مخيم اليرموك إن حجم األبنية من جهتها،  .وعودة األهالي

 ، أما البقية إما صالحة للسكن أو بحاجة إلصالحات وترميم.%20المدمرة بشكل كامل بلغ نحو 
من جهتها، أكدت مصادر محلية من أهالي مخيم اليرموك أن قوات النظام والفروع األمنية ما زالت 

ضرر تفرض طوقا حول مخيم اليرموك، وتمنع األهالي من الدخول والعودة إلى منازلهم، وترميم ما ت
منها، وتمنعهم حتى من الدخول لتفقدها إال بموجب الحصول على موافقة أمنية بموجب أوراق ثبوتية 
تؤكد أن مقدمها من سكان المخيم، وأن لديه ممتلكات داخله ليتمكنوا من الدخول وتفقدها لساعات 

"حاولت مرات عديدة الدخول  -وهو أحد الالجئين الفلسطينيين في المخيم-شعبان ويقول محمد  فقط.
إلى المخيم، ولكن حواجز النظام منعتنا لعدم حصولنا على موافقة أمنية من الصعب الحصول 

 عليها، ألن كل أوراقي الثبوتية لمنزلي وأمالكي لم أتمكن من إخراجها معي سابقا".
 15/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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 تطويق واختراق وتفتيت البلدات الفلسطينية في القدسالتفدجي: االحتالل يهدف ل .29
دونم، لم ُيبق االستيطان لبلدة شعفاط شمال القدس المحتلة  5,500من أصل : هبة أصالن - القدس

عددهم دونم، وهو رقم ال يستوعب الزيادة السكانية ألهالي البلدة البالغ  1,700من أراضيها سوى نحو 
وأقرت لجنة بمجلس التخطيط اإلسرائيلي مؤخرا خطة لبناء عدة مشاريع استيطانية  ألف نسمة. 26اليوم 

وحدة استيطانية إلى مستعمرة  1,500في القدس تخترق قرى وبلدات الفلسطينية، بما في ذلك إضافة 
قت بلدية االحتالل في فضال عن الوحدات االستيطانية، ش "رامات شلومو" المقامة على أراضي البلدة.

"، ليفصل السكان الفلسطينيين عن المستعمرة، 21القدس شارعا يخترق أراضي بلدة شعفاط يحمل الرقم "
وهناك  تل أبيب".-" ومعروف محليا بشارع "موديعين443ويربطها بشارع آخر استيطاني يحمل الرقم "

البلدة والتخفيف من االكتظاظ فيها، وتم  مخططا هيكليا أعدت لمجاراة الزيادة السكانية الحاصلة في 22
 منها، في حين ينتظر أكبر مخططين هيكليين مصادقة بلدية االحتالل. 20بالفعل المصادقة على 

لى جانب مستعمرة "رامات شلومو" التي يقدر تعداد سكانها اليوم بعشرين ألف نسمة، قطع  وا 
تعمرتا "بسجات زئيف" و"التلة الفرنسية" االحتالل أوصال بلدة شعفاط بمستعمرات أخرى، بينها مس

إلى الشرق، و"رامات أشكول" إلى الجنوب، باإلضافة إلى قطع شارع البلدة الرئيسي بخط القطار 
 الخفيف الذي يربط المستعمرات شمال المدينة المحتلة بتلك التي في الجنوب.
دائرة الخرائط في جمعية وفي تعليقه على قرار مجلس التخطيط اإلسرائيلي األخير، يقول مدير 

الدراسات العربية خليل تفكجي إن هدف االحتالل من هذا البناء هو تطويق واختراق وتفتيت البلدات 
ويبين تفكجي في حديثه للجزيرة نت أن ما يحصل في بلدة شعفاط ليس  الفلسطينية في القدس.

ينا )شماال( وبيت صفافا سيناريو منفردا، بل هو مرادف لما يحصل من مخططات في بلدة بيت حن
 )جنوبا( وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية.

 15/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ماليين فلسطيني من زداء مناسك الحج والعمرة زربعةالقرار السعودي يحرم  .31
قال رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب األردني، يحيى السعود، إن القرار ن: عما

دي بعدم منح تأشيرة دخول للفلسطينيين الذين ال يحملون أرقاما وطنية، سواء من داخل السعو 
 ماليين فلسطيني من أداء مناسك الحج والعمرة. 4فلسطين أو من خارجها، يترتب عليه حرمان 

وأوضح السعود في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون األردني، أن هذا القرار 
مان أكثر من أربعة ماليين فلسطيني ال يحملون أرقاما وطنية من أداء الحج والعمرة، منهم يعني حر 

ألف من أبناء قطاع غزة،  200ألف الجئ في األردن، وأكثر من  700ألف مقدسي، وأكثر من  350
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 ونحو مليوني فلسطيني من فلسطينيي الداخل المحتل، باإلضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في سورية
ولبنان ودول أخرى، مشيرا إلى أن فلسطينيي الداخل يحجون ويعتمرون اآلن بجوازات سفر أردنية كل 

 ألف معتمر سنويا. 50عام، بمعدل خمسة آالف حاج و
من جهته، أعرب عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب طلب أبو 

حرم فلسطينيي الداخل من السفر ألداء الحج والعمرة، كما هو عرار، عن استغرابه لهذا القرار الذي ي
 معتاد عبر األردن الذي يمنحهم جوازات سفر مؤقتة لدخول السعودية، بمرافقة قوافل الحج األردنية.

وقال عضو القائمة العربية المشتركة، النائب في الكنيست مسعود غنايم، إن القرار السعودي كان 
طيل الزيارة لغايات العمرة في الشهر القادم، مؤكدا ضرورة فهم هذا القرار مفاجئا، وسيؤدي إلى تع

على المدى البعيد، وهل له أبعاد من الناحية السياسية، ألنه يشمل أيضا كل الالجئين الفلسطينيين 
 في الدول المستضيفة، الذين ال يحملون أرقامها الوطنية.

ودة في لبنان محمد عليان، إلى أن الفلسطينيين وأشار رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق الع
المقيمين في داخل لبنان، يتوقون ألداء الحج والعمرة، لكن التوجه األخير للسلطات السعودية بالطلب 
أن يكون لديهم جواز سفر يحمل رقما وطنيا، ال يمكن تحقيقه وهو مرفوض من السلطات اللبنانية، 

 ا أن الالجئين الفلسطينيين في سورية ال يحملون أرقاما وطنية.التي ال تعطيهم سوى وثائق سفر، كم
وأكد عضو لجنة اإلصالح في مجلس النواب، النائب سعود أبو محفوظ، لتقرير "القدس في عيون 

شركة سياحة وحج وعمرة في األردن، جميعها تشتكي من استثناء  200األردنيين" وجود أكثر من 
 ، ويحملون جوازات سفر أردنية بدون أرقام وطنية.الفلسطينيين المقيمين في األردن

 15/11/2018، المردز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل ينّدل بعائلة منفذ عملية الطعن بالقدس .30
اقتحمت قوات كبيرة من جيل االحتالل وآلياته اليوم حي جبل المكبر في القدس، وداهمت : وكاالت

وقال مركز معلومات وادي  اعتقلت أفرادا من عائلته.منزل منفذ عملية الطعن في المدينة أمس، و 
مخابرات اقتحمت منزل المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في مركز الحلوة في القدس إن الشرطة و 

من جهتها أكدت مراسلة الجزيرة نت هبة أصالن  للشرطة أمس، الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل.
لفتى المصاب، وهم الوالدان وشقيقه وشقيقته، وذكرت أن أن قوات االحتالل اعتقلت أفرادا من عائلة ا

وأصيب شرطيان إسرائيليان بجروح مساء األربعاء في عملية طعن داخل  القوات صورت المنزل.
 ، فيما أصيب المنفذ بجراح خطيرة.رة أرمون هنتسيف جنوب شرقي القدسمركز أمني بمستعم

 15/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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 منفذ عملية "بردان"والدة وشقيق  م الئحة اتهام ضدّ االحتالل يقد .32

قدمت النيابة العامة العسكرية اإلسرائيلية، أمس الخميس، الئحة اتهام إلى محكمة عسكرية لالحتالل 
ضد والدة وشقيق أشرف نعالوة، منفذ عملية إطالق النار في المنطقة الصناعية االستيطانية "بركان"، 

 وة تنفيذ العملية وعدم التبليغ عنه.بادعاء علمهما بنية نعال
وتنسب النيابة العسكرية لالحتالل إلى والدة نعالوة علمها بوجود سالح بحوزة ابنها وأنه تدرب على 
استعماله، وأنه قبل أسبوعين من العملية أبلغها ابنها بنيته تنفيذ عملية وأنه يعتزم االستشهاد. 

شقيق نعالوة. وأضافت الئحة االتهام أن األم والشقيق لم وأضافت الئحة االتهام أن الوالدة أبلغت 
كذلك تنسب الئحة اتهام للشقيق تهمة تشويل مجريات المحكمة، وأنه  يحاوال منعه من تنفيذ العملية.

 جاول إخفاء جهاز تسجيل لكاميرات الحراسة في بيت العائلة في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.
 16/11/2018، 48عر  

 
 يقتحمون المسجد القصى المستوطنينعشرات  .33

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح يوم الخميس، باحات المسجد األقصى : القدس المحتلة
ونقلت وكالة "قدس برس" أّن عناصر من الشرطة اإلسرائيلية والقوات  بحماية إسرائيلية مشددة.

 أمين اقتحامات المستوطنين.الخاصة المسلحة انتشرت في باحات المسجد األقصى صباحًا لت
مستوطنًا باقتحام المسجد األقصى والتجول في باحاته،  35وأضافت أن شرطة االحتالل سمحت لـ 

 الفتة إلى أن عددًا من المستوطنين صلوا قرب "باب الرحمة" )المنطقة الشرقية من األقصى(.
حية ومسائية( وبشكل يومي ما ُيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام )صبا

 عدا يومي الجمعة والسبت.
 15/11/2018، المردز الفلسطيني لإلعالم

 
 غض  شعبي على قائد في الشرطة الفلسطينية زصلح إطار مردبة عسدرية إسرائيلية .34

أثارت صور نشرت األربعاء على مواقع التواصل االجتماعي، لمدير شرطة محافظة الخليل،  :لندن
 د أبو الرب، وهو يصلح سيارة عسكرية إسرائيلية، غضبًا عارمًا بين الفلسطينيين.العقيد أحم

وظهر العقيد أبو الرب وهو يصلح إطار مركبة عسكرية لجيل االحتالل اإلسرائيلي، بعد أن تعطلت 
في منطقة مسافر يطا، جنوبي الخليل، يوم األحد الماضي. فيما تحلق حوله مجموعة من جنود 

صف العديد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي الفلسطينيين، ما فعله العقيد أبو وو  االحتالل.
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الرب بـ"اإلهانة والفضيحة"، التي يجب أن يعاقب هذا الضابط الكبير عليها. فيما حفلت مواقع 
التواصل بعشرات المنشورات الساخرة والغاضبة من الواقعة، وذهب بعضهم إلى إطالق هاشتاغ 

وعلى إثر ذلك، أمر مدير عام الشرطة الفلسطينية، حازم عطا هللا، بإيقاف  ر )اإلطار("."كمين البنش
 العقيد أبو الرب، عن العمل، وتحويله إلى لجنة تحقيق.

 15/11/2018، لندن، القدس العربي
 

عادة التدوير تقاوم الولجة قرية .35  االحتالل بالزراعة وا 
رة إلعادة تدوير المنتجات العديمة الفائدة، وتحويلها إلى أطلقت نساء من قرية الولجة الفلسطينية مباد

أعمال فنية بهدف تحسين الظروف المعيشية التي تسبب في تدهورها االحتالل اإلسرائيلي، ومنع 
صحيفة "بوبليكو" اإلسبانية نشرت تقريرا عن المبادرة التي يتم تنفيذها في الولجة،  تهجيرهم من قريتهم.

بين بيت لحم والقدس في منطقة التماس الواقعة في الضفة الغربية بين الخط وهي قرية صغيرة تقع 
ويحيط بقرية الولجة، مستعمرة "هار جيلو" من الجنوب، وجدار الفصل في  األخضر والجدار العازل.

 الشمال والشرق، ويحدها من الغرب الطريق الدائري اإلسرائيلي الذي يربط المستعمرات بالقدس.
ذا استمر ال مسار المخطط له، فسيحول الحاجز الخرساني هذه القرية الفلسطينية إلى سجن في وا 

الهواء الطلق، حيث ال يمكن الوصول إليها سوى من الضفة الغربية، عبر نقطة تفتيل عسكرية عند 
المدخل الرئيسي للقرية. وبالتالي، فإن اآلثار المترتبة عن العزلة التامة والوشيكة التي سيخضع لها 

 ن قرية الولجة متعددة ومدمرة. سكا
 15/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 بالوقف الفوري لدل زنواع استخدام القوة العسدريةمصر تطال  "إسرائيل"  .36

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها الرامية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة : محمد الشاذلي -القاهرة 
نهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وطالب مند وب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير ياسر وا 

العطوي في كلمة أمام إسرائيل القوة القائمة باالحتالل بالوقف الفوري لكل أنواع استخدام القوة 
 العسكرية.

المجلس الذي عقد أمس بشكل طارئ في مقر الجامعة على مستوى المندوبين كالمه جاء خالل 
لمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه ونضاله الدائمين تقديم كل الدعم وا

 .العادل والمشروع دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة
 16/11/2018الحياة، لندن، 



 
 
 
 

 

 26 ص             4790 العدد:             11/16/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

 "جبهة العمل اإلسالمي": إدراج العاروري إذعان لـ"إسرائيل" .37
ردن المهندس مراد العضايلة، إن استهداف قال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي باأل: عمان

الرجل الثاني في حركة حماس، القيادي صالح العاروي من الواليات المتحدة األمريكية، يعد "إذعانًا 
يأتي ذلك في إطار ردود الفعل على القرار األمريكي، بإدراج العاروري، نائب  ل وامر الصهيونية".

 ى قائمة اإلرهاب األمريكية.رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عل
وأضاف العضايلة في بيان صحفي: "أعتقد أن القرار األمريكي الذي نعده جائرًا ومرفوضًا، يأتي في 
سياق دعم معنوي من واشنطن للكيان الصهيوني بعد هزيمته المذلة في غزة"، مطالبًا واشنطن 

يكية الجائرة تجاه القضية الفلسطينية والداعمة وأكد أن قرارات اإلدارة األمر  "بالتراجع عن قرارها فورًا".
لالحتالل، هي ما يعزز اإلرهاب في المنطقة، والذي يطال األبرياء والمدنيين بشكل يومي في 

 األراضي الفلسطينية، وذلك بأسلحة أمريكية يستخدمها الجيل اإلسرائيلي.
 15/11/2018، المردز الفلسطيني لإلعالم

 
 البرازيل للتراجع عن قرارها نقل سفارتها للقدس المحتلة"العمل اإلسالمي" يدعو  .38

دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي الرئيس البرازيلي للتراجع عن توجهه بنقل السفارة  :)بترا( -ان عمّ 
البرازيلية إلى القدس المحتلة وا عادة تقييم الموقف وا عادة بناء العالقة مع الشعب الفلسطيني وقواه 

في مذكرة وجهها األمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة إلى الرئيس وعبر الحزب  الحية.
البرازيلي عبر سفارة بالده في عمان عن أسف الحزب لهذه التوجهات وما تمثله من انحياز كامل 
 لدولة االحتالل الصهيوني المتمردة على قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن والشرعية الدولية.

" هذا اإلجراء يغري االحتالل بالمزيد من التمادي والتمرد وممارسة أسوأ وأبشع وأضاف العضايلة 
أنواع اإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد واعتقال ومصادرة ل راضي وزراعتها 
بالمستوطنات وهدم البيوت واعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وحصار غير إنساني ألكثر 

يني في قطاع غزة وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية وحق هذا الشعب من من مليوني فلسط
 التحرر وتقرير مصيره".

 16/11/218الغد، عمان، 
 

 نائ  زردني للمقاومة بغزة: زنتم فخرنا وعّزنا .39
قال عضو البرلمان األردني أحمد الرقب عن كتلة اإلصالح، الذراع  :منير عبد الرحمن -عّمان 

جبهة العمل اإلسالمي، إن كتائب وفصائل المقاومة في قطاع غزة هم مصدر فخرنا البرلماني لحزب 



 
 
 
 

 

 27 ص             4790 العدد:             11/16/2018 الجمعة التاريخ:  

                                    

وأضاف الرقب في برقية للمقاومة ُوّزعت على الصحافة اليوم الخميس: "أنتم من يرفع راية  وعزنا.
الجهاد ضد المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة"، مؤكدًا أن "نصركم السياسي واإلعالمي تجاوز 

ولفت إلى أن "نفحات العز والحياة سرت في األمة من جديد وأنتم تضعون  ان والزمان".حدود المك
شراذم اليهود تحت خط النار". وأكد أن "المقاومة أحرزت نصرًا مؤزرًا في عمق حكومة االحتالل 
 اإلسرائيلي، فاستقال شقيُّهم ليبرمان وتصّدعت حكومة االئتالف ودّب فيها الخالف"، على حد قوله.

خوانه أضاءت شموع األمل ومشاعل المجد والنصر، مبينًا  وأضاف أن دماء القائد نور الدين بركة وا 
 أن إبداع المقاومة في غرفة عمليات موحدة منظمة درس بليغ لكل األنظمة العربية.

 15/11/2018القدس، القدس، 
 

 الشع  الفلسطيني في زرضه يقوض السالم عون: انتهاك حقّ  .41
حذر الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يوم الخميس من أّن انتهاك حق  :()د ب أ -بيروت 

وأشار عون خالل استقبال رئيس  الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته، يؤدي إلى تقويض السالم.
مجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي الكاردينال، ليوناردو ساندري، في قصر بعبدا، اليوم إلى 

وطالب الرئيس عون، الكرسي  الممكن إلغاء هوية بلد وشعبه وحقه في الحياة". "أنه من غير
الرسولي "بدعم إضفاء طابع دولي على مدينة القدس، بالنظر إلى ارتباطها بالديانات التوحيدية 

 الثالث، ومكانتها الخاصة لدى كل منها، فهي إرث جامع ومشترك للجميع".
المنطقة، ب"إننا نشاطركم القلق عينه بالنسبة إلى مستقبل السالم من جهته، قال الكاردينال ساندري: 

 والرأي بأن تكون القدس متمتعة بإطار دولي يصون مكانتها لدى الديانات التوحيدية، وهم أبناؤها".
 15/11/2018القدس، القدس، 

 
 مهاتير محمد يحذر زستراليا من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة .40

س الوزراء الماليزي مهاتير محمد الحكومة األسترالية من نقل سفارتها إلى مدينـة حذر رئي :كوااللمبور
وقـــال إن قيـــام أســـتراليا بهـــذا العمـــل ال يختلـــف عـــن إعـــالن الـــدعم لجـــرائم  القـــدس المحتلـــة كمـــا تنـــوي.

وأكــــد مهـــاتير أن تحــــذيره  الفلســـطينيين والقضــــية الفلســـطينية. اإلرهـــاب التـــي ترتكبهــــا "إســـرائيل" بحــــقّ 
. كومة األسـترالية جـاء ضـمن نقـال مـع نظيـره األسـترالي سـكوت موريسـون حـول مكافحـة اإلرهـابللح

وأوضح أن التعامل مع اإلرهاب يتطلب معرفة األسباب القائمة وراءه، ودعم أسباب اإلرهاب لـن يقـدم 
 أي إضافة في هذا المجال. 

 15/11/2018 ،المردز الفلسطيني لإلعالم
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 العتداءات اإلسرائيلية وتدعو لتوفير الحماية للفلسطينيينالجامعة العربية تدين ا .42

نـدَّد مجلـس جامعـة الـدول العربيـة فـي اجتمـاع طـارئ ُعق ـد علـى مسـتوى : سوسن أبو حسـين - القاهرة
أبنـــاء  الجـــرائم اإلســـرائيلية الممنهجـــة واســـعة النطـــاق ضـــدّ "المنـــدوبين الـــدائمين، فـــي القـــاهرة، أمـــس، بــــ

 ، بموجب القانون الدولي اإلنساني."اإلنسانية جرائم حرب، وجرائم ضدّ "برها ، واعت"الشعب الفلسطيني
ر المجلس، في بيان أصـدره فـي ختـام اجتماعـه، الـذي ُعق ـد بنـاء علـى طلـب دولـة فلسـطين، تقـديم  وقرَّ
ــــى أرضــــه، ونضــــاله العــــادل  ــــة لصــــمود الشــــعب الفلســــطيني البطــــل عل ــــدعم والمســــاندة والتحي كــــل "ال

قامـة  والمشروع، دفاعاً  عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقريـر المصـير وا 
وعاصــمتها القــدس الشــرقية، فــي  1967حزيــران  /دولــة فلســطين المســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو

 مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل".
المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد  وحمَّل المجلس "الحكومة اإلسرائيلية

علــى ضــرورة العمــل لتقــديم مرتكبيهــا إلــى العدالــة الدوليــة النــاجزة دون إبطــاء"، مســتنكرًا "فشــل مجلــس 
ـــل  األمـــن فـــي استصـــدار موقـــف حـــول الجـــرائم اإلســـرائيلية ضـــدّ  الشـــعب الفلســـطيني"، ومطالبتـــه بتحمُّ

نفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.مسؤولياته في ح  فظ األمن والسلم الدوليين، وا 
كمــا جــدد المجلــس "دعمــه حــق الشــعب الفلســطيني فــي ممارســة كافــة أشــكال النضــال ضــد االحــتالل، 
ة وفقًا ألحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنـ

لـــدعمها، والتأكيـــد علـــى أن مقاطعـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي ونظامـــه االســـتعماري، هـــي إحـــدى الوســـائل 
نفاذ حل الدولتين". نهائه وا   الناجعة والمشروعة لمقاومته وا 

وخــالل كلمــة ألقاهــا الســفير ســعيد أبــو علــي األمــين العــام المســاعد للجامعــة العربيــة لقطــاع فلســطين 
، فــي الجلســة االفتتاحيــة، دعــا أبــو علــي لوقــف "العــدوان" اإلســرائيلي بشــكل واألراضــي العربيــة المحتلــة

 نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.
 16/11/2018 ،الشرق الوسط، لندن

 
 بمرجعيات عملية السالم "إسرائيل"السعودية تطال  بقرار حاسم إللزام  .43

أكَّد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعـة الـدول العربيـة : سوسن أبو حسين - نيويورك، اهرةالق
ضـفاء المزيـد مـن  أسامة نقلي أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية من شـأنها تعطيـل الجهـود الدوليـة، وا 

خـــالل  نقلـــي، فــي كلمتـــه التعقيــدات علـــى األزمــة الفلســـطينية اإلســرائيلية المعقـــدة أصــاًل. ونبَّـــه الســفير
، إلى أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية طارئ، في القاهرة، أمسالمجلس جامعة الدول العربية اجتماع 
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من شأنه أيضًا تعطيل الجهود القائمة إليجاد حٍل عادٍل ودائـٍم وشـامٍل ل زمـة الفلسـطينية اإلسـرائيلية، 
وقــــال نقلــــي إن الســــعودية تــــدين االنتهاكــــات  لعربيــــة.وفــــق قــــرارات الشــــرعية الدوليــــة ومبــــادرة الســــالم ا

اإلسرائيلية في فلسطين، انطالقًا من موقفها الـدائم والثابـت تجـاه القضـية، وجـدد تأكيـد المملكـة وقوفهـا 
 وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.

مـع الـدولي، إلـى االضـطالع بمسـؤولياتهم، فـي دعت السعودية األمم المتحـدة والمجت وفي الساق ذاته،
يقـاف المشـروعات االسـتيطانية،  "إسرائيل"اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإلزام  بمرجعيات عمليـة السـالم، وا 

نهـاء  ورفع الحصار الجـائر عـن غـزة، والكـف عـن انتهـاك حقـوق الشـعب الفلسـطيني والتعـدي عليـه، وا 
 لعربية.احتالل األرض الفلسطينية وبقية األراضي ا

جـاء ذلــك ضــمن كلمـة الســعودية، نيابــًة عــن المجموعـة العربيــة، أول مــن أمـس، أمــام لجنــة السياســات 
نهـــــاء االســـــتعمار، حـــــول البنــــد المتعلّـــــق بتقريـــــر اللجنـــــة الخاصــــة المعنيـــــة بـــــالتحقيق فـــــي  الخاصــــة وا 

العــرب فــي الممارســات اإلســرائيلية، التــي تمــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني وغيــره مــن الســكان 
 األراضي المحتلة، التي ألقاها السفير عبد هللا المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى األمم المتحدة.

 16/11/2018 ،الشرق الوسط، لندن
 

 توفير الحماية الدولية للشع  الفلسطينيالسودان تدعو ل .44
سفير السـودان فـي ، أن اذليالقاهرة محمد الش، نقاًل عن مراسلها في 16/11/2018 ،الحياة، لندننشرت 

 المحمــود عبــد الســفير عبــد للجامعــة ورئــيس الــدورة الحاليــة العربيــة القــاهرة ومنــدوبها الــدائم لــدى الجامعــة
مجلس جامعة الدول العربية خالل اجتماع  ،الحليم دعا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً 

 د الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف المرجوة ونشر السالم. دعم بالده لصمو  ،طارئ، في القاهرة، أمسال
، أن القاهرة سوسـن أبـو حسـين، نقاًل عن مراسلتها في 16/11/2018 ،الشرق الوسط، لندنوأضافت 

حمَّـل حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي المسـؤولية الكاملـة عـن  عبـد المحمـود عبـد الحلـيم يالسفير السودان
 رائم النكراء التي ُترَتَكب بحق الشعب الفلسطيني.هذه الجرائم، مستنكرًا الج

 
 الدويت تجدد تضامنها مع الشع  الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة .45

جددت الكويت تضامنها مـع الشـعب الفلسـطيني ووقوفهـا إلـى جانبـه فـي الـدفاع عـن قضـيته  :نيويورك
بتة في القدس التي كفلتها قرارات الشـرعية العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والثا

فــي كلمــة وفــد الكويــت الــدائم لــدى األمــم  ،وجــدد الســكرتير األول بشــار الدويســان الدوليــة ذات الصــلة.
المتحدة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة ل مم المتحدة أول من أمس )األربعاء( خالل مناقشة البند 
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معنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقـوق اإلنسـان الخاص بتقرير اللجنة الخاصة ال
 "القـدس الشـرقية"تأكيـد الكويـت أن  ،للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة

 هي عاصمة دولة فلسطين داعية الدول إلى االعتـراف بدولـة فلسـطين وبالقـدس الشـرقية عاصـمة لهـا.
وقال في ختـام  ات وتدابير تسهم في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.وطالب باتخاذ إجراء

آلت المنظمة علـى نفسـها تحقيقـه منـذ  كلمته إن الشعب الفلسطيني ينتظر من األمم المتحدة تفعيل ما
 نشأتها والمتمثل في "صيانة السلم واألمن الدوليين".

 16/11/2018 ،الحياة، لندن
 

 ن دبيران يشيدان بالمقاومة الفلسطينية بغزةضابطان إيرانيا .46
أشــاد ضـــابطان عســـكريان كبيــران فـــي الجــيل والحـــرس الثـــوري فــي إيـــران، يـــوم : وكـــاالتال –طهــران 

وقــال القائــد العــام للجــيل اإليرانــي اللــواء ســيد عبـــد  الخمــيس، بالمقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.
ــــرحيم موســــوي، فــــي تصــــريحات نقلتهــــا وكالــــة "تســــن ــــة: إن "االنتصــــار الجديــــد للمقاومــــة ال يم" اإليراني

 الفلســطينية علــى الكيــان الصــهيوني يشــكل صــفحة جديــدة فــي انتصــارات المقاومــة أمــام هــذا الكيــان".
 وأشار إلى "إرغام المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني على وقف عدوانه األخير على غزة".

ثــورة اإليرانــي العميــد علــي حــاجي زادة أن الشــعب مــن جانبــه، أكــد قائــد قــوات جــو فضــاء فــي حــرس ال
الفلسطيني المحاصـر فـي قطـاع غـزة مـن جميـع الجهـات قـد امتلـك قـوة حيـث جعـل الكيـان الصـهيوني 

وأوضـح زادة فـي تصـريحات  ساعة يستجدي الدول األخرى ليتمكن من وقـف إطـالق النـار. 48خالل 
 ن الصهيوني اعترف بالهزيمة أمام الفلسطينيين".نقلتها وسائل إعالم إيرانية أن هذا "يعني أن الكيا

 15/11/2018 ،المردز الفلسطيني لإلعالم
 

 ونروا" تكدد تجاوز ززمة التمويل الناجمة عن قرار ترام ال " .47
ونروا أن المنظمة تمكنت من تجاوز أزمة التمويل األأعلن المفوض العام لوكالة  :)أ ف ب( -جنيف

 رئيس األمريكي دونالد ترامب وقف تمويلها.الخانقة التي نجمت عن قرار ال
لكنها واجهت فجوة  2018مليار دوالر )مليار يورو( للعام  1.2واعتمدت أونروا على ميزانية قدرها 

 مليون دوالر عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع الدعم عن الوكالة األممية. 446قدرها 
إن الوكالة ردت على الضغوطات المالية "غير وقال المفوض بيير كرينبول للصحافيين في جنيف 

المسبوقة" التي تعرضت لها عبر السعي للحصول على دعم من الدول األعضاء في األمم المتحدة 
 مليون دوالر فقط. 64مليون دوالر لتقلص العجز لهذا العام إلى  382فجمعت بذلك 
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 وأعرب عن أمله في تقليص الفجوة أكثر خالل األسابيع المقبلة.
"أقول بكل صدق، ال أظن أن كثيرين اعتقدوا أننا  2014وأفاد المسؤول الذي تولى رئاسة أونروا عام 

وأوضح أن االتحاد األوروبي وأربع  مليون دوالر بداية العام". 446سنتمكن من تجاوز عجز قدره 
قطع زادت دعمها للتعويض عن  --الكويت وقطر والسعودية واإلمارات  --دول خليجية خصوصا 

 مليون دوالر. 50التمويل األمريكي. وذكر أن كال من الدول الخليجية األربع رفعت مساهماتها إلى 
، لكن كرينبول أكد أهمية "الحفاظ على 2019ولم تنته الوكالة األممية بعد من وضع ميزانيتها للعام 

 مستويات التمويل الجديدة هذه".
 15/11/2018الغد، عّمان، 

 
 ترام  اإلعالن عن "صفقة القرن" مع نهاية العام مكشرات الستعداد .48

تردد يوم الخميس في ، أنه واشنطنمن سعيد عريقات ، عن 15/11/2018القدس، القدس، ذكرت 
العاصمة األمريكية واشنطن، أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب وفريقه لعملية السالم، وصهره جاريد 

جيسون غرينبالت، وسفيره لدى إسرائيل ديفيد فريدمان  كوشنر، ومبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية
 يستعدون للكشف عن خطة سالم ترامب الملقبة بـ"صفقة القرن" مع نهاية العام الحالي.

وأفادت مصادر إعالمية مطلعة من البيت األبيض أن الرئيس ترامب "سيقوم بإعالن خطته وفق 
 لي واإلقليمي، مع األطراف المعنية لهذه الخطة".الظروف المناسبة، لتحقيق النجاح وحشد الدعم الدو 

وبحسب المصادر فإّن ترامب ال يكترث بتغييرات سياسية محتملة في التركيبة الحكومية ألي طرف 
دور ليبرمان، بسبب قبول جمن األطراف المعنية في إشارة إلى استقالة وزير الجيل اإلسرائيلي أفي

 يعني أن إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة بات وشيًكا. نتنياهو للتهدئة مع حركة حماس، ما قد
( أن الرئيس ترامب "يشعر باإلحباط 15/11من جهتها ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" يوم الخميس )

الذي أقام ترامب معه روابط شخصية وثيقة، كون أنه لم  -المتزايد من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو 
تؤتي بثمارها". ونسب التقرير لشخصين على دراية بـ مشاعر  يفعل الكثير لمساعدة الخطة كي

الرئيس األمريكي القول "إن ترامب اشتكى في االجتماعات األخيرة من أن نتنياهو لم يكن مرًنا بما 
 يكفي في دعم الخطة".

زراء ويقول تقرير "بلومبرغ " إن االضطرابات السياسية في إسرائيل ليست مجرد مشكلة بالنسبة لرئيس الو 
بنيامين نتنياهو؛ إنها أيًضا الضربة األخيرة آلمال الرئيس دونالد ترامب في الكشف عن خطة السالم 

 الكبيرة في الشرق األوسط )صفقة القرن( التي أمضى زوج ابنته )جاريد كوشنر( سنتين تقريًبا عليها".
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الذي يعمل حالًيا  ونسبت "بلومبرغ" في تقريرها لدينس روس، مبعوث السالم األمريكي السابق
مستشاًرا لـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى" المقّرب من إسرائيل قوله إنه "بغض النظر عن 
كيفية عرض االقتراح األمريكي، فستكون هناك بعض األشياء في الخطة التي ال تعجب إسرائيل، 

طار العام للخطة )صفقة ولذلك فإن المفتاح هو كيفية التأكد من أنهم )إسرائيل( موافقون على اإل
القرن(. ولكن روس تنبأ بأنه إذا جرت االنتخابات اإلسرائيلية في الشتاء المقبل، فإن إدارة ترامب 

 ستضطر لالنتظار للتأكد من إعادة انتخاب نتنياهو قبل تقديم اقتراح الواليات المتحدة.
ال إن الوضع السياسي في في البيت األبيض ق اً رسمي مسؤوالً ، أن 15/11/2018، 48عر  وأضاف 

إسرائيل، عشية انتخابات عامة، لن يؤدي إلى إرجاء أو منع نشر خطة السالم التي بلورتها إدارة 
 الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وباتت تعرف باسم "صفقة القرن".

ال لصحيفة "هآرتس" مساء يوم الخميس، عن المسؤول األمريكي قوله إنه  اإللكترونيونقل الموقع 
يوجد أي تغيير في نية إدارة ترامب بشأن استعراض خطة السالم في غضون نحو شهرين، وذلك 

 حتى لو جرى تبكير االنتخابات اإلسرائيلية. 
وأضاف المسؤول األمريكي أن "الرئيس ترامب قال في نيويورك، في أيلول/سبتمبر الماضي، إننا 

 يزال جدولنا الزمني". وتابع أن البيت سنحرر الخطة خالل شهرين حتى أربعة أشهر. وهذا ال
 األبيض يعتزم االمتناع عن "تكهنات بشأن طبيعة تأثير االنتخابات في إسرائيل على خطتنا".

وجرى في األسابيع األخيرة توسيع الطاقم الذي يعمل على خطة "صفقة القرن" في البيت األبيض. ويرأس 
ير. وطلب كوشنير ومبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الطاقم صهر وكبير مستشاري ترامب، جاريد كوشن

األوسط، جيسون غرينبالت، إضافة موظفين من وزارات أمريكية إلى الطاقم في إطار االستعدادات لنشر 
 الخطة. وزار غرينبالت إسرائيل، األسبوع الماضي، والتقى رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو.

 
 الدبر بانتخابات الدونجرس الخيرة الرابح "إسرائيل: "الصحافة المريدية .49

قال فيليب جيرالدي ضابط المخابرات السابق والمدير التنفيذي لمجلس ناشونال : الصحافة األمريكية
إنترست حاليا إن إسرائيل هي التي خرجت ظافرة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس األمريكي 

مقال بموقع "أونز ريفيو" للتحليالت السياسية أن وسائل وأكد في  التي أعلنت نتائجها قبل أيام قليلة.
اإلعالم الرئيسية في الواليات المتحدة قطعت بأن إسرائيل لم تكن قضية ذات شأن في تلك 
االنتخابات، إال أنه يرى أنها احتلت مكانة بارزة في أحاديث المترشحين عندما كانوا يتوددون 

 للناخبين اليهود واإلنجليكانيين.
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األمثلة التي أوردها عضو الكونجرس عن والية فلوريدا رون دي سانتيس الذي انتقد أندرو غيالم ومن 
عمدة تلهاسي عاصمة فلوريدا خصمه في انتخابات اختيار حاكم الوالية بسبب تلقيه دعما من الحركة 

في الشرق ويزعم دي سانتيس أن إسرائيل ليست هي المشكلة  العالمية لمقاطعة إسرائيل )بي دي إس(.
األوسط بل الحل للعديد من المشاكل التي تعيق المنطقة، وهو من كان وراء االقتراح الذي يطالب 

 الواليات المتحدة باالعتراف بمرتفعات الجوالن السورية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من دولة إسرائيل.
حين" ينطلقون في دفاعهم ويرى جيرالدي في مقاله أن رون دي سانتيس وأمثاله من السياسيين "الطمو 

 عن إسرائيل من مصالح سياسية شخصية ليس من بينها ما يفيد والية فلوريدا أو الواليات المتحدة.
غير أنه يؤكد أن الجماهير غير المطلعة على دقائق األمور تنطلي عليها مثل تلك الحجج، ألنها 

ل "مما يتيح استمرار الدعم غير مغيبة تماما بفضل انحياز وسائل اإلعالم الصارخ لصالح إسرائي
 المشروط للدولة اليهودية دون رقابة وبال منازع".

 16/11/2018الجزيرة.نت، 
 

 على الجوالن المحتلة ةقرار زممي يكدد سيادة سوري واشنطن تصوت ضدّ  .51
)األناضول(: قالت مندوبة واشنطن لدى األمم المتحدة، السفيرة "نيكي هيلي"، مساء  - نيويورك
، إن بالدها ستصوت، الجمعة، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة ل مم المتحدة الخميس

وأوضحت هيلي أن اإلدارات األمريكية كانت في السابق  سنويا بشأن مرتفعات الجوالن السورية.
تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "غير منطقي"، مضيفة أن اإلدارة 

 لحالية تعتبر القرار الذي سيطرح، الجمعة، للتصويت "متحيزا بوضوح ضد إسرائيل".األمريكية ا
 16/11/2018القدس العربي، لندن، 

  
 المم المتحدة تصوت لصالح قرار دعم الشع  الفلسطيني بتقرير المصير .50

ني في نيويورك: صوتت اللجنة الثالثة في األمم المتحدة يوم الخميس، على قرار دعم الشعب الفلسطي
 عن التصويت. 12ضده وامتناع  6لصالح القرار و 169 ممارسة حقه في تقرير المصير بـ

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور: "إن هذا التصويت 
 يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق".

 16/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 زين تقع "مصالح إسرائيل" على خريطة اليمين اإلسرائيلي؟ .52
 د. اسعد عبد الرحمن
يتزايد انجراف إسرائيل نحو التطرف، وسطوة "لوبي االستعمار/ االستيطان" الصهيوني تطغى على 
ا. عملية صنع القرار، وضم الضفة الغربية على رأس األولويات اإلسرائيلية، سلطة وأحزابا ومجتمع

وبعيدا عن العقالنيين اإلسرائيليين الذين تتراجع أعدادهم، "يؤمن" األغلب األعم في إسرائيل أن 
الضفة الغربية تاريخيا هي أرض يهودية )يهودا والسامرة( وال بد من "عودتها" "لدولة إسرائيل" مع 

 طرد
إسرائيل. أما البعض  الفلسطينيين منها تجنبا لفخ "الدولة الواحدة" حيث يصبح اليهود أقلية في

اإلسرائيلي المغالي فيريد دولة يهودية "نقية" ال وجود للعرب فيها، فيما ال يمانع آخرون بقيام دولة 
 واحدة أساسها الفصل العنصري "أبارتايد".

اليمين اإلسرائيلي، المتحكم بالكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( وبحكومة االئتالف اليميني التي يتزعمها 
ين نتنياهو(، لطالما حلم بفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، حتى لو تجاوز )بنيام

 المعاهدات
واالتفاقيات الدولية. فعمليا، إسرائيل ال تعير اهتماما لنتائج سياساتها إال فيما يحقق لها ما تريده. 

ات... والقوة هي األمر األهم وحديثا أعلن )نتنياهو( أمام أعضاء كتلة "الليكود"، أن "االحتالل هو تره
في السياسة الخارجية لدولة إسرائيل". فمثال، في الفترة األخيرة، رأينا المواقف اإلسرائيلية تجاه المملكة 
األردنية الهاشمية بعد إعالن األردن عن رغبته باستعادة الباقورة والغمر، المستأجرتين وفق اتفاقية 

 25هاتين المنطقتين بعد  باستعادةة يؤكد حق األردن بالمطالبة "وادي عربة". ومع أن ملحق االتفاقي
عاما، وأن يبلغ برغبته هذه قبل انقضاء المدة بعام، وهو ما قام به األردن بجدارة، اعتبر اليمين 
اإلسرائيلي الخطوة األردنية "عدوانية". فعضو الكنيست الليكودي الحاخام )يهودا غليك( )أكبر مدنس 

يقول: "إذا كان األردن يرغب في تحقيق مصالحه في نهاريم )الباقورة(، فإنني  للمسجد األقصى(
أدعو نتنياهو للعمل وفق مصالحنا وأن يري أعضاء األوقاف )المقدسية اإلسالمية( طريقهم إلى 
عمان وتطبيق السيادة اإلسرائيلية الكاملة على المسجد األقصى"!!! هذا، طبعا، عدا عن المساعي 

لحثيثة المنسقة مع )نتنياهو( للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية واألردن إلنهاء الترامبية ا
القضية الفلسطينية على حساب األردن )محاولت تصفية )األونروا( وتوطين الالجئين الفلسطينيين 
نهاء ملف القدس(. وفي السياق، لفت النائب السابق لرئيس مجلس األمن  في بلدان إقاماتهم، وا 

ي اإلسرائيلي )عيران عتصيون( إلى تزايد وتيرة طرح اليمين اإلسرائيلي لمقولة "األردن هي القوم
فلسطين"، وقال: "ال يمكن ل ردنيين تجاهل الدمج بين "الضم الزاحف" في الضفة الغربية وبين 
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 "الوطن الفلسطيني البديل" في األردن". أما المستشرق المحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور
)أيال زيسر( فاعتبر القرار األردني فشال للسياسة الخارجية لـ )نتنياهو(، مالحظا أن "السكان في 

 األردن هم األكثر عدائية تجاه إسرائيل مقارنة بجماهير دول عربية أخرى".
خالصة األمر، أن اليمين وأقصى اليمين اإلسرائيلي، يتصرف، كعادته، على أساس عدم منح أي 

اآلخر، معتبرا أسبقية المصالح اإلسرائيلية على غيرها، وأي خطوة ال تصب في تحقيق مقابل للطرف 
أيديولوجيته هي "عداء سافر" ضد اليهود، فيما بات إغالق خزان الكره الذي يم  الخطاب اإلسرائيلي 

سيكون مدمرا إلسرائيل ذاتها وفق  –إن هو تفاقم  –اليوم صعبا جدا، ومدمرا للمحيط، ولربما 
 تنتاجات عديد الخبراء اإلسرائيليين والغربيين.اس

 14/11/2018الرزي، عّمان، 
 

 صداع غزة في رزس إسرائيل .53
 هللا السناوي    عبد

"أتمنى أن استيقظ من النوم ذات صباح فال أجد غزة على الخريطة". هكذا كاشف رئيس الوزراء 
ان في اجتماع ضمهما بقصر اإلليزيه اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتر 

بمشاعر لم يعد بوسعه أن يخفيها وكوابيس تالحقه في النظر إلى مستقبل الدولة العبرية. كان ذلك 
مطلع تسعينيات القرن الماضي وأحاديث تسوية القضية الفلسطينية تتسّيد كواليس الديبلوماسية 

يس الفرنسي مندهشًا من رسائلها إلى صديقه القديم الدولية. لم تكن العبارة الكاشفة، التي نقلها الرئ
األستاذ محمد حسنين هيكل، تعبيرًا مجازيًا مبالغًا عن هواجس ومخاوف بقدر ما كانت تأسيسًا 

 الستراتيجية كاملة حكمت إدارة إسرائيل للمفاوضات مع الفلسطينيين في "أوسلو".
سلو" إلى التخلص بأسرع ما هو ممكن من مال التصميم االستراتيجي اإلسرائيلي في مفاوضات "أو 

حالة مسؤوليتها إلى سلطة فلسطينية مقّيدة بالتزامات التعاون األمني الكامل مع قوات  صداع غزة وا 
االحتالل اإلسرائيلي. ولم تكن مصادفة أن يكون عنوان المرحلة األولى في اتفاقية "أوسلو": "غزة 

انطوت عليه االتفاقية من ثغرات وتنازالت أخذ عنوانًا وأريحا أواًل". شاع وقتها نقد جوهري لما 
 مضادًا: "غزة وأريحا أواًل وأخيرًا". على مدى أكثر من ربع قرن هذا ما حدث تقريبًا.

. 1967ال إسرائيل التزمت بما وقعت عليه وال نشأت دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام 
ب األكبر من الضفة الغربية وضمت القدس بقوة السالح توسعت المستوطنات حتى كادت تلتهم الجان

من دون التفات كبير ألية حقوق مشروعة أو أية قرارات دولية، والسلطة نفسها تحولت إلى رهينة 
 تحت حراب االحتالل.
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هّبت انتفاضات شعبية وجرت مواجهات في القدس والضفة الغربية وتقدمت غزة لتفاقم صداعها في 
 .الرأس اإلسرائيلي

ثم نشأت أوضاع جديدة، أسوأها االنشقاق الفلسطيني الفادح بين "فتح" و"حماس" أو الضفة وغزة، 
 وفرض حصار قاس على القطاع الفقير حتى أصبحت الحياة شبه مستحيلة.

فضاًل عن غارات واعتداءات متكررة  2014و 2012و 2008جرت ثالثة حروب مدمرة عليه أعوام 
آلخر من دون أن تخضع غزة. ليس في وارد أي تفكير إسرائيلي تضرب وتدمر وتقتل من حين 

إعادة احتالل غزة، فالثمن باهظ وغير محتمل، كما أنه ليست هناك مطامع توراتية، أو إغواءات ما 
الحتالل قطاع فقير في موارده الطبيعية ومكتظ بالسكان والسالح. ما تريده إسرائيل ـ بالضبط ـ من 

تواصلة ضد غزة وأهلها تقليل احتماالت نمو المقاومة المسلحة واتصال أدوارها عملياتها العسكرية الم
بالضفة الغربية لفصم وحدة الشعب والقضية. هذا هو التفسير األقرب إلى الحقيقة لدوافع العملية 
االستخباراتية، التي استدعت تداعياتها أوسع اشتباك بين الجيل اإلسرائيلي وجماعات المقاومة منذ 

 .2014عام 
كان فشل العملية صدمة إسرائيلية مؤكدة. وقعت قوة الكوماندوس الخاصة التي تسّللت إلى خانيونس 
في كمين المقاومة، قتل قائدها وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة، وكادت أن تقع في األسر لوال 

باشر لرئيس التعبئة العامة العسكرية واالستخباراتية إلنقاذها من ذلك المصير تحت اإلشراف الم
 األركان اإلسرائيلي.

ما حدث تلك الليلة بدالالته ومستوى الشجاعة التي أبداها الفلسطينيون في معركة تفتقد التكافؤ 
العسكري، تعبير جديد عن صداع غزة في رأس يتصور أن بوسعه فعل ما يشاء، يخترق ويستكشف 

هدئة الذي يفترض أن يلزمه باالمتناع ما يريد استكشافه، يقتل ويعتقل، من دون أن يأبه بمسار الت
 عن أية تصرفات استفزازية بالسالح.

مثل هذه العمليات اإلسرائيلية ليست جديدة، وال يتصور أن تمتنع عنها في ظل أية هدنة طويلة 
المدى، إذ ترى أن من حقها فعل ما تشاء باسم أمنها من دون أن يخطر ببالها أن هناك نحو مليوني 

ن المعاملة بالمثل ـ تهدئة مقابل تهدئة وليست تهدئة من طرف واحد. كانت تلك فلسطيني يطلبو 
رسالة أولى. كما كانت هناك رسالة ثانية من القطاع المحاصر، الذي استهدفته الصواريخ والطائرات 

 ألف إسرائيلي 250اإلسرائيلية تقتياًل وهدمًا وترويعًا لمواطنيه، أن بوسعه أن يرد ويوجع ويدفع نحو 
صابة جنوب الدولة العبرية بالذعر والشلل ويجبر المعتدي في نهاية المطاف على  إلى المالجئ وا 
قبول الوساطة المصرية لوقف تبادل النيران والعودة إلى مسار التهدئة الذي يصعب التعويل على 

 إمكانية ديمومته.
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لعمليات العسكرية إذا إسرائيل نفسها أعلنت في لحظة قبولها وقف إطالق النار أنها ستواصل ا
 اقتضت الضرورة.

 

 ما الضرورة التي تدعو لخرق التهدئة؟
ال إجابة واحدة تتجاوز العبارات الفضفاضة عن األمن اإلسرائيلي، كأنه من حق طرف واحد أن 
يخرق التهدئة بدواعي غامضة وينزع عن الطرف اآلخر أية حقوق مماثلة، أو غير مماثلة. كالعادة 

ة األميركية بتوفير الحماية آللة الحرب اإلسرائيلية في مجلس األمن الدولي، وبدت تكّفلت اإلدار 
صواريخ "حماس" متهمًا وحيدًا، كأنه لم يسقط ويروع ضحايا فلسطينيون بالعنف اإلسرائيلي المفرط. 
وكالعادة تبدى العجز العربي مأسويًا كأن صداع غزة قد أصاب قصور حكمه حتى تمنت بدورها أال 

 ها على الخريطة، أو أن تختفي القضية الفلسطينية كلها من الوجود.تجد
كانت الهرولة العربية للتطبيع داعيًا جوهريًا لما أسماه المندوب اإلسرائيلي في مجلس األمن بـ"عدم 
أخالقية" الدول التي تتحدث عن عدم تكافؤ العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. لم يكن ذلك النقد 

دانة الضحايا من مقومات األخالق وفق أحدث الهّين  مناسبًا إلسرائيل، كأن التماهي مع االحتالل وا 
 التعريفات اإلسرائيلية.

على رغم عجرفة القوة فإنه ال يخفى مدى هشاشتها وعدم ثقتها في مستقبلها. تكفي اإلشارة إلى 
مة ضعف ال قوة، استهداف "فضائية األقصى" بقصف مكثف أزال مبناها وما حولها. هذه عال

فالفضائية محدودة في إمكانياتها ومستويات انتشارها، كأن إسرائيل ال تحتمل صوتًا يناهض 
سياساتها. إنه انفالت أعصاب وسياسات ال تعرف وسيلة ما للتخلص من صداع غزة المزمن غير 

نه سالم القوة ـ بتعبير الرئيس األميركي دونالد ت رامب، أو "صفقة القرن" اإلفراط في استخدام القوة. وا 
بتعبير آخر. بأية قراءة موضوعية مما تسرب عنها فإن غزة محورها الرئيسي. ال مجال ألي تفاوض 
في مستوطنات الضفة الغربية والقدس والالجئين، والمبادرة العربية التي تقضي بالتطبيع الشامل 

ماتت إكلينيكيًا. فصل غزة عن  1967مقابل االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة منذ عام 
 الضفة الغربية هدف جوهري للخطة المزمعة.

ما هو قيد التخطيط ومحاولة التنفيذ نزع الطابع التحرري الوطني عن غزة وتحويلها إلى محض 
نشاء ممر  قضية إنسانية يخفف من وطأتها تحسين مستويات المعيشة والخدمات كالكهرباء والوقود وا 

ليها تحت اإلشراف الكامل ل جهزة األمنية اإلسرائيلية. بصورة أو مائي مع قبرص ل النتقال من غزة وا 
أخرى تدخل العملية االستخباراتية الفاشلة وما ترتب عليها من مواجهات عسكرية في سياق "صفقة 
القرن". في مشهد سريالي واحد يتجاور العنف والحصار والتجويع والضغط بوقف الحصة األميركية 
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األونروا" وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين مع التلويح بمشروعات في "
وصفقات ووعود تحسن مستوى الحياة مقابل التخلي عن أية حقوق مشروعة. هذا النوع من التفكير 

 أقرب إلى الهذيان ومصيره الفشل المؤكد.
 15/11/2018الخبار، بيروت، 

 

 غزةدولة إسرائيل محاطة ب .54
 تسفي برئيل
القاموس الملتوي لفترات الحرب مرة أخرى يبحث عن نفسه. ماذا نسمي ما يجري اآلن بين إسرائيل 
وقطاع غزة. إطالق نار متبادل؟ مواجهة عنيفة؟ ربما حرب؟ ال، هذه ليست حربًا، بصورة مطلقة 

ة اإلغالق، محظور تسمية هذا الوضع حربًا، ألن الحرب هي فشل. فشل الردع، وهزيمة سياس
وتنازل عن خيار التسوية، وباألساس، المعنى هو استسالم نتنياهو لطلبات أفيجدور ليبرمان ونفتالي 

 بينيت.
الحرب تقتضي انتصارًا، واالنتصار يقتضي تحديد أهداف. من األفضل أن نسمي هذا األمر الذي 

من أجل إنقاذ الجنود،  تورط فيه الجيل اإلسرائيلي في عملية سرية واضطر إلى القيام بالقصف
تصعيدًا. تصعيدًا ال يقتضي انتصارًا، هو باإلجمال رد على رد، ليس له هدف محدد سوى زيادة 
الحدة. ليس إسقاط حماس أو احتالل غزة، وليس تدمير البنى التحتية المدنية وقتل آالف 

 عادة.األشخاص، بل هو باإلجمال استعراض قوة، حيث تبدأ الجهود للتسوية بعده كال
المشكلة هي أنه لم يبق الكثير من الزبائن الستعراض القوة هذا. مواطنون إسرائيليون الذين هم 
محبوسون منذ أربعة أيام في المالجئ وفي الغرف اآلمنة لم يعودوا يتأثرون كثيرًا بحقيقة أن الجيل 

قيه عليهم طلعة أخرى اإلسرائيلي يقوم بقصف غزة. صافرات اإلنذار تخيفهم أكثر من الهدوء الذي تل
من طلعات الطائرات القتالية. حماس ال تحتاج إلى إثبات على قوة الجيل اإلسرائيلي، ولكنها ملزمة 

 باإلثبات لجمهورها أن هناك من يحارب من أجل شرفه.
يبدو أن االنطباع األشد يمارسه هذا القصف على وزراء الحكومة المنقسمين بين من يؤيدون حربًا 

لى األبد"، ومن سبق ورأوا الكثير جدًا من "انتصارات حاسمة". هؤالء وأولئك يعرفون "لمرة واح دة وا 
بأنه ليس باإلمكان أن يكون هناك انتصار كامل، ألن انتصارًا كهذا معناه إعادة احتالل غزة، الذي 

بية ونار من المتوقع أن تجد فيه إسرائيل هزيمة مطلقة داخل أزقة مليئة بالمسلحين والعبوات الجان
القناصة ومدنيين قتلى يجندون ضغطًا دوليًا ـ ولم نتحدث بعد عن الجنود الذين سيقتلون ويصابون، 
وعن االحتجاجات التي ستبدأ في الظهور في أعقاب ذلك في أوساط الجمهور اإلسرائيلي. ألنه طالما 
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ا كالمعتاد، ولكن أن بلدات غالف غزة تصاب وتعاني، فإن باقي أعضاء الدولة تواصل أداء دوره
 عندما يقتل الجنود فكل الدولة تتحول إلى غالف غزة.

سنكتفي إذًا بمفهوم "تصعيد كبير". هو سيمكن ليبرمان من اإلعالن أن حماس ضربت ضربة قاسية، 
وسيرضي للحظة بينيت، كما أنه سيمكن نتنياهو من العودة بسرور إلى "التسوية"، مع المسؤول 

 الحقيقي في غزة.
يد كبير" يخلص أيضًا الجيل اإلسرائيلي من الشرك السياسي الذي جر إليه مؤخرًا. المواجهة "تصع

بين رئيس األركان غادي آيزنكوت وبينيت التي جرت في جلسة الكابنت في تموز الماضي ما زالت 
ا تدوي. بينيت سأل لماذا ال نطلق النار مباشرة على مطلقي البالونات الحارقة، وآيزنكوت سأل إذ

كان يقترح إلقاء قنبلة على مطلقي الطائرات الورقية. بينيت رد باإليجاب، وعندها عرض رئيس 
األركان تبريرًا غريبًا: "هذا يخالف موقفي العملي والقيمي". مع رئيس أركان كهذا ال يمكن شن حرب 

م صواريخ يعّد أمرًا اختيارية. ولكن اآلن توجد له يد "تنفيذية" و"قيمية" حرة. ألن تصعيدًا غاضبًا أما
مشروعًا حتى لو جاء بسبب فشل عملياتي. هناك مشكلتان صغيرتان مع التصعيد: هو ليس ثابت 
ولديه ميل للتحول إلى حرب، ألن مجرد االنحراف إليه يدل على فقدان الردع، كما أن السيطرة عليه 

 قدمة.لن تكون من قبل طرف واحد فقط حتى لو كان هذا الطرف يطير بطائرات مت
هذا التصعيد لم يكن يحتاجه الواقع. هو نتيجة الخوارزمية التي تشغل نظام الردود التلقائية للحكومة، 
ويمكن وقفه على الفور، بل يجب ذلك. له بديل ـ التسوية ـ التي كانت على شفا التوصل إليها قبل 

. ويستطيع أيضًا أن يحدد بدء الهياج. الجيل اإلسرائيلي كان أحد القوى المحركة القوية لتشكيلها
 للحكومة متى يكفي. لن يكون هذا ضعفًا، بل تعبيرًا عن المسؤولية.

 14/11/2018هآرتس 
 16/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 سمحوا لحماس باالنتصار .55

 ناحوم برنياع
حان الوقت ألن نفهم ما يفهمه كل طفل في غزة. بيبي مع حكم حماس. هو مع حكم حماس ألن 

دائل لحماس غير مالئمة في نظره. وهو يمتنع عن احتالل غزة ألنه ال يعرف ما يفعله بها في كل الب
اليوم التالي؛ وهو يرفض إعمار غزة ألنه ال يريد أن يكون مسؤواًل عن العملية التي ستأتي من غزة 

ة وغزة بعد أن تعمر: وهو يمنع دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة ألنه من مريح له أن تبقى الضف
 تحت سيطرة جسمين فلسطينيين مضعفين ومعاديين. ليس من باب فرق تسد، بل فرق تضعف.
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إن السبيل الذي أنهت فيه القيادة السياسية الجولة كان فضائحيًا. كل واحد من أعضاء الكابنت 
 يتخفى في زي رامبو، وليس هناك أحد منهم مستعدًا ألن يأخذ المسؤولية عن خطوة عسكرية. كذاب،
يقول نتنياهو عن ليبرمان؛ ال، أنت الكذاب، يقول ليبرمان عن نتنياهو؛ ال، يقول بينيت، كالكما 
كذابان. كانت لنا كابنتات منقسمة في الماضي، في الحروب وبين الحروب، كانت هناك اتهامات 

 وكانت تسريبات، ولكن في أحيان بعيدة وصلت الخصومات الداخلية إلى مثل هذا الدرك.
اء في الحكومة الحالية يكثرون من الشكوى من القيادة التنفيذية: فهي ال تسمح لهم بالحكم. الوزر 

عضو الكابنت آييلت شكيد جعلت من هذه الحجة علمًا. ووقعت لها ولرفاقها أمس فرصة ذهبية: 
صاروخًا. كل واحد منهم تباهى بحلول خاصة به، فتاكة، كاملة، على النار من  460حماس أطلقت 

، وعندها ـ صمت مطبق. لم يطلب أحد منهم طرح خطته الرائعة للتصويت، فأبطال المجد غزة
 اختبأوا تحت بزات الجيل اإلسرائيلي.

 

 السبيل الذي زنهت فيه القيادة السياسية الجولة دان فضائحياً 
"الجرف يومًا من  51ساعة النار هذا األسبوع. نتنياهو، الذي تعلم في  48المشكلة ال تتركز في الـ 

الصامد" أن القصف لن يسقط غزة، واستخلص االستنتاجات الصحيحة: من األفضل الوصول إلى 
وقف النار بأسرع وقت ممكن، بالحد األدنى من القتلى وبالحد األدنى من الضرر. نتنياهو مسؤول 
 عن فشل سياسة إسرائيل تجاه غزة. ليس هذا األسبوع، بل في التسع سنوات التي قضاها رئيساً 
للوزراء. صحيح أن ليس لنتنياهو سياسة. توجد له. فهو مؤمن متزمت بتخليد الوضع القائم. نعم 

 لحماس، ال لالعمار. ولشدة المصيبة، فإن الجوالت المتكررة هي جزء من الوضع القائم.
 مثلما في كل جولة سابقة، يلوح الجيل اإلسرائيلي باألضرار التي يلحقها بغزة. كذا وكذا وقيادات
دمرنا؛ كذا وكذا منازل هدمنا؛ هذا تبجح عابث. فال يتأثر أحد في إسرائيل وال حتى في أقصى 
اليمين بالمنازل التي قصفت في غزة. وال يذعر أحد في غزة وال حتى قادة حماس من مشهد منزل 
ذا بطائر العنقاء  مقصوف. نحن في كل جولة ندعي بضربة قاضية لحماس. تمر بضعة أشهر، وا 

 رأسه.يرفع 
لقد بنى نتنياهو حملته االنتخابية على نجاحه الشخصي. زعماء العالم معجبون به؛ اإليرانيون 

 يخافونه؛ حماس مردوعة؛ أبو مازن مهان. الدولة آمنة. هو فقط من يستطيع.
كل هذا تشقق في األسابيع األخيرة، وجمهوره، بمن فيهم أولئك الذين خرجوا للتظاهر في سديروت، 

ا. ال يمكن لنتنياهو عشية االنتخابات أن يقف في شارع بعسقالن ويعد بأنه سيسقط حكم فهموا هذ
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حماس. الحراس سيبعدونه عن هناك. عسقالن، سيقول الحارس، ال. سيدي، نحن ال نريد أن يطير 
 صاروخ من غزة من فوق رأسك في منتصف الخطاب.

 14/11/2018يديعوت 
 16/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 :رريداتيدا .56

 
 15/11/2018فلسطين اون الين، 


