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 مستعمرة إلىصادق على تحويل حديقة جنوب القصى ي"الكنيست"  .1
عبرية، قالت يوم الثالثاء،  إعالميةمصادر ، أن القدس، من 20/11/2018القدس، القدس، ذكرت 

مشروع قانون يسمح ببناء منازل  إن "الكنيست" صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، ليلة أمس، على
ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع ما يسمى بـ"المركز 
السياحي" المعروف باسم "عير دافيد" أو "مدينة داوود" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب 

 مستعمرة واسعة. إلىالمسجد األقصى وتحويله 
هآرتس" العبرية، إلى أن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة "عير ولفتت صحيفة "

ر من  دافيد الوطنية" في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط االستيطاني الذي ُحض ِّ
وراء الكواليس من قبل جمعية "إلعاد" االستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط 

 األقصى، وكذلك تشرف على تشغيل "عير دافيد". المسجد
ونقلت "هآرتس" عن المبادرين لمشروع القانون، قولهم إنه من المستحيل في الوقت الحالي إقامة 
وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتى مشروع القانون الذي 

ية السكان في مناطق "الحدائق الوطنية" والعمل على ، بهدف حما41نائبا وعارضه  63حظي بدعم 
 التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم.

وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو "الكنيست" عن الليكود يوآف كيش، في كلمته في الكنيست: 
"القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع "شعب" )إسرائيل( أن 

 كم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد".يحيي
من جانبها، قالت عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، يايل كوهين باران، التي عارضت 
القانون في لجنة الداخلية بالكنيست، في الجلسة: "دعونا نضع األمور على الطاولة ونوضحها، 

، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، 1972ام الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في الع
ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكان فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد 

 الفلسطيني".
وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: "حافظوا على الحدائق العامة 

ات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، وال تبنوا هناك، لكننا والمتنزهات الوطنية والمحمي
 نعرف الفكرة األساسية لمشروع القانون هو البناء في "عير دافيد".

الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الثانية ، أن 20/11/2018الكنيست اإلسرائيلي، وأضاف موقع 
حدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، المواقع الوطنية ومواقع والثالثة )االثنين( على اقتراح قانون ال

يقضي قانون  والذي تقدمت به عضو الكنيست نوريت كورين. 2018( لسنة 17التخليد )تعديل رقم 
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الحدائق الوطنية بحماية المناطق المفتوحة. ويأتي القانون المعدل لتنظيم حاالت، فيها كانت هناك 
وبحسب الوضع القائم فإن الحارات من  يدان حين إعالن الحديقة الوطنية.حارة سكنية موجودة في الم

هذا القبيل ال يمكن تطويرها. ويأتي اقتراح القانون لحماية المواطنين وضمان تنمية الحارة بصورة 
 طبيعية.

وقال عضو الكنيست دوف حنين في مداخلته: "هذا القانون هو بمثابة خطوة سياسية كبيرة وخطيرة 
نما جدا ه دفها المضي قدما بضم القدس الشرقية. هذا القانون ال يضر فقط السكان الفلسطينيين، وا 

الجمهور اإلسرائيلي أيضا. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في القدس الشرقية لن يتم هناك اتفاق 
سالم. على القدس الشرقية أن تكون عاصمة فلسطين، وعلى القدس الغربية أن تبقى عاصمة 

 يل".إسرائ
 .41عضو كنيست فيما عارضه  63أيد االقتراح في القراءة الثالثة والنهائية 

 
عالن حكومة وحدة .2  دحالن يدعو عباس للتوجه لغزة وا 

لوفـاة الـرئيس الراحـل ياسـر  14غزة، يوم الثالثاء، فـي إحيـاء الـذكرل الــ  قطاع شارك اآلالف في: غزة
واحتشـد اآلالف  محمد دحالن.بقيادة في حركة فتح  عرفات، استجابة لدعوة وجهها التيار اإلصالحي

دعوات وتحذيرات سـابقة وجهتهـا  من رغمبالفي ساحة السرايا بغزة، ورفعوا رايات حركة فتح الصفراء، 
وفــي كلمتــه خــالل االحتفــال، قــال دحــالن: "كــان  حركــة فــتح بقيــادة محمــود عبــاس لعــدم المشــاركة.

ء ذكرل الشهيد أبو عمار، لوال تنفيذ المحتل عمليته الغادرة، أن نلتقي األسبوع الماضي إلحيا مخططا  
فغــــزة األبيــــة وأهلهــــا يــــأبون أن يمــــر الغــــدر وردت الصــــاع صــــاعين وأكثــــر، فكــــل التحيــــة للصــــامدين 

 ودعا دحالن في كلمته عبـر الفيـديو، محمـود عبـاس للتوجـه فـورا   المدافعين عن أسوار غزة وكرامتها".
وتوجــه ألنصــار   حكومــة وحــدة وطنيــة وعقــد اإلطــار القيــادي الموحــد.إلــى قطــاع غــزة واإلعــالن عــن 

بقوله: "هذا الحشد يبين للعالم أن نهجكم اإلصالحي هو تيار وطني جارف، يسعى الستعادة فتح من 
ـــع  ـــة مـــع جمي ـــى طريقهـــا الصـــحيح مـــن خـــالل الشـــراكة الوطني عـــادة البوصـــلة الوطنيـــة إل مختطفيهـــا وا 

وقـــال: إن "الغـــد ســـيحمل معـــه الخيـــر لشـــعبنا  اســـتقاللنا الـــوطني". الفصـــائل، وبرنـــامي كفـــاحي يضـــمن
ـــات الظالمـــة". وأضـــاف أن التركيـــز علـــى إنقـــاذ  ولحركـــة فـــتح، وسينكســـر الحصـــار واالنقســـام والعقوب

نعــاش غــزة لــن يجعلنــا نفقــد بوصــلتنا، فواجــب الــدفاع عــن األرن واجــب مقــدس، ولــن ننســى قدســية  وا 
ـــ ـــد الق ـــدفاع ضـــد تهوي ـــر فـــي واجبنـــا تجـــا  ال دس ومواجهـــات االنقســـام والحصـــار وواقـــع االنقســـام المري

 المخيمات اللبنانية، والتغول على قضيتنا من خالل محاوالت اإلدارة األمريكية.
 20/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عريقات يدعو لتحرك أوروبي لمنع تدهور الوضاع بشكل خطير في الراضي الفلسطينية .3
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية صـائب عريقـات، االتحـاد األوروبـي  دعا أمين :أريحا

إلى "تحرك عاجل لمنع تدهور األوضاع بشكل خطير" في األراضي الفلسطينية على ضوء التطورات 
 الحاصلة على الساحة السياسية اإلسرائيلية الداخلية.

عقـب لقائـه فـي الضـفة الغربيـة مـع مـدير عـام  ،20/11/2018 يـوم الثالثـاء لـه وقال عريقات، في بيان
كريســتيان بــاك، ورئــيس قســم الشــرق  أفريقيــالشــنون الشــرق األوســط وشــمال  األلمانيــةوزارة الخارجيــة 

بنيــامين  يســرائيلاإلاألوســط توبيــاس تنكــل، إن جميــع الــدالئل ُتشــير إلــى احتمــاالت قيــام رئــيس وزراء 
إلى احتمـال العـدوان علـى قطـاع ، مشيرا  الشعب الفلسطيني نتنياهو بممارسة سياسات واعتداءات ضد  

االســـتعمارية وهـــدم البيـــوت ومصـــادرة األراضـــي  ةنشـــطغـــزة، وهـــدم بلـــدة الخـــان األحمـــر، وتكثيـــف األ
وأضاف أن "مالمح المحاوالت االنتخابيـة اإلسـرائيلية ُتشـير إلـى التطـرف والتصـعيد  والتطهير العرقي.

على أن المحافظة على خيار الدولتين  عريقات وشدد لشعب الفلسطيني".وتوسيع دائرة العدوان على ا
 1967يتطلب من دول االتحاد األوروبي االعتراف بدولة فلسطين علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران عـام 

داعيــا  إلــى تــدخل أوروبــي فاعـل وضــمن إطــار عقــد مــنتمر دولــي كامــل  "،القــدس الشــرقية"وبعاصـمتها 
 ائز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.الصالحيات على أسس ورك

 20/11/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تطالب بتطبيق قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الخارجية الفلسطينية" .4
معيــة العامـة األخيــر طالبـت الســلطة الفلسـطينية المجتمــع الـدولي العمــل علـى تطبيــق قـرار الج :رام هللا

لألمـــــم المتحـــــدة القاضـــــي بتـــــوفير حمايـــــة دوليـــــة للشـــــعب الفلســـــطيني، علـــــى ضـــــوء تزايـــــد اعتـــــداءات 
وقالـت وزارة الخارجيـة والمغتـربين الفلسـطينية  المستوطنين اليهـود علـى المـواطنين فـي الضـفة الغربيـة.

ت فــي اآلونــة األخيــرة، ويــتم اعتــداءات المســتوطنين تزايــد إن، 19/11/2018يــوم اإلثنــين فــي بيــان لهــا 
ات وفي البنر االستيطانية المقامة علـى عمر تنفيذها على يد عصابات مسلحة منظمة تنتشر في المست

وأفــــادت بــــأن ات، االعتــــداء تلــــك وأوردت الــــوزارة نمــــاذ  مــــن جبــــال وتــــالل الضــــفة الغربيــــة المحتلــــة.
 تالل التي لم تحرك ساكنا .عتداءات تحت سمع وبصر قوات االحالالمستوطنين قاموا بسلسلة ا

وتوسـيعه فـي األرن الفلسـطينية  االسـتيطانوأوضحت الوزارة أن "هذ  االعتداءات تترافـق مـع تعميـق 
 ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم". اعتداءاتهمالمحتلة، وتغول المستوطنين في 
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ـــ"الجبان الــذي  الفلســطينيين فقــدوا األمــل مــن تحــرك المجتمــع الــدولي الــذي أنوزادت الــوزارة  وصــفته ب
 يخشى من ردود الفعل واالنتقادات اإلسرائيلية أو من العقوبات األمريكية".

 20/11/2018 ،الحياة، لندن
  

 االحتالل يعتقل النائب أحمد عطون .5
، فجر اليـوم األربعـاء، النائـب فـي المجلـس التشـريعي اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :وفا –القدس 

 منزله بمدينة البيرة. أحمد عطون، من
 21/11/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لجهات المانحة إلعادة ما دمره االحتالل خالل العدوان الخير على غزةاناشد يمفيد الحساينة  .6

توجيـه  مفيـد الحسـاينة، أنـه تـم  الفلسـطيني أشرف الهـور: أعلـن وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان  -غزة 
 ت المانحة إلعادة ما دمر  االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان األخير على غزة.دعوات مناشدة للجها

وأعــرب خــالل جولــة تفقديــة أجراهــا علــى البنايــات الســكنية التــي تعرضــت للتــدمير، عــن تضــامنه مــع 
 النظـر أصحاب المنازل المدمرة، مشددا  على أنه ستتم إعادة كل وحدة سكنية تعرضـت للتـدمير، الفتـا  

طــواقم الــوزارة تحصــر األضــرار وتجهــز البيانــات الخاصــة بالوحــدات الســكنية المتضــررة، وأن إلــى أن 
 معدات الوزارة تزيل األجزاء العالقة في المباني التي تعرضت للتدمير.

وشــدد الحســاينة علــى أن هنــاك اتصــاالت مــع عــدد مــن الجهــات الدوليــة والجهــات المانحــة بخصــو  
 لتدمير خالل العدوان األخير على القطاع.البنايات السكنية التي تعرضت ل

 20/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 15/1/2019لزامية التسجيل في "الضمان" حتى إالحمد هللا: االتفاق على استمرار الحوار وعدم  .7
، المجلـــــس 20/11/2018 رامـــــي الحمـــــد هللا، يـــــوم الثالثـــــاء الفلســـــطيني التقـــــى رئـــــيس الـــــوزراء :رام هللا

العديــد مــن القضــايا، خاصــة قــانون  هــموبحــم مع، نقابــات واالتحــادات المهنيــة والقطاعيــةالتنســيقي لل
الضمان االجتماعي، وأبدل الحضـور وجهـات نظـرهم ورنيـتهم حـول القـانون مـع تأكيـدهم علـى أهميـة 

 تطبيقه لما فيه مصلحة عامة لجميع المستفيدين من القانون.
لـى االسـتمرار فـي الحـوار، مـع األخـذ بعـين االعتبـار وعقـب جلسـة النقـاش، جـرل االتفـاق باإلجمـاع ع

لمـــن يرغـــب،  ، مـــع بقـــاء بـــاب التســـجيل مفتوحـــا  15/1/2019عـــدم إلزاميـــة التســـجيل فـــي القـــانون حتـــى 
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التعـديالت التـي يـتم  إلـىوخالل فترة الحوار يـتم مناقشـة جميـع النقـاط والتعـديالت المطلوبـة، للوصـول 
 .االتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي

 20/11/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 أبو هولي يدعو "الونروا" للعدول عن قراراتها التقشفية .8
أكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، رئــيس دائــرة شــنون الالجئــين  :البحــر الميــت

والدول المانحة قد تجاوزت األزمـة الماليـة  األونرواوكالة أحمد أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة و 
 21 إلـىالتي كادت أن تعصف بـاألونروا وتهـدد وجودهـا بعـد أن انخفـن العجـز المـالي فـي ميزانيتهـا 

، أمام أعضاء اللجنـة 20/11/2018 في كلمته التي ألقاها، يوم الثالثاء، وشدد أبو هولي مليون دوالر.
نعقـــد فـــي األردنيـــة علـــى ســـاحل البحـــر الميـــت، علـــى ضـــرورة االستشـــارية لألونـــروا فـــي اجتماعهـــا الم

ـــة ودائمـــة  ـــة، مـــن خـــالل تخصـــي  مصـــادر ثابت ـــى عـــدم تكـــرار األزمـــات المالي ـــروا عل مســـاعدة األون
 أكبر من الميزانية العامة لألمم المتحدة. اتامهسإلميزانيتها، عبر 

سـنولية تجـا  األونـروا لوضـع وطالب الدول المانحة والمجتمـع الـدولي ومنسسـاته للمزيـد مـن تحمـل الم
عادة   ولبنان وخاصة مخيمي نهر البارد واليرموك. ةالمخيمات في سوري إعمارحد لمعاناة الالجئين وا 

األونروا العدول عن كافة  ا  طالبم ،ورفن أبو هولي التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة لالجئين
 أزمتهـاكأحد التدابير للخرو  مـن  2018/ يونيو رانالتقشفية التي اتخذتها في حزي واإلجراءاتالقرارات 

 ليها.إاللجوء  إلى أدتالتي  األسبابالمالية وزالت  أزمتهاالمالية، خاصة أنها تجاوزت 
اإلســرائيلي  -وطالــب أبــو هــولي الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلــى إحبــاط المســعى األمريكــي 

 .2019في أيلول/ سبتمبر  لتغيير التفوين الممنوح لألونروا الذي ينتهي
 20/11/2018 ،وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وفد من حماس يزور القاهرة وهنية يستعد لجولة خارجيةأبو مرزوق:  .9

أعلن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن وفدا : نور أبو عيشة -غزة 
لمصرية القاهرة، الستكمال ملفات التهدئة والمصالحة، رسميا من حركته، سيصل إلى العاصمة ا

وقال  كاشفا في ذات الوقت أن رئيس الحركة، إسماعيل هنية، يجري ترتيبات إلجراء جولة خارجية.
أبو مرزوق، في حوار مع وكالة األناضول، ستنشر  الخميس، إن الوفد سيصل القاهرة، اليوم األربعاء 

 ئيس الحركة، صالح العاروري.أو غدا، وسيكون برئاسة نائب ر 



 
 
 
 

 

 10  4793 العدد:             11/21/2018الثالثاء  التاريخ:              

                                    

وأضاف:" سنتوجه إلى القاهرة، وسنكون األمناء على شعبنا كما كنا أمناء عليه في الميدان، 
نهاء ملف المصالحة عبر المصالحة". كما كشف أبو  وسياستنا وأهدافنا تحقيق الوحدة الوطنية وا 

تشمل عدة  لقيام بجولة خارجيةمرزوق، أن رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية "يجري ترتيبات ل
 دول".

وأضاف:"  ولم يفصح القيادي بحماس، عن موعد بدء تلك الجولة، كما لم يسم الدول التي سيزورها.
دول على المستويات الثالم العربية واإلسالمية والدولية، أبدت استعدادها الستقبال وفد رسمي 

 يوجد تاريخ محدد لخروجه وبدء جولته".برئاسة هنية، ويجري الترتيب لزيارات أخرل، لكن ال 
 21/11/2018وكالة الناضول لألنباء، 

 
 على حاجز قلندياالطعن محاولة واعتقال فتاة بذريعة  إصابة مستوطن بعملية طعن جنوب القدس .01

"، أصيب ا  "إسرائيلي ا  مستوطن: أن القدس المحتلةمن  ،20/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
وقالت صحيفة  الثالثاء، بعملية طعن في مستعمرة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة.مساء يوم 

وأضافت  معاريف العبرية: إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للطعن من شخ  آخر.
وقالت نجمة داود  أن منفذ عملية الطعن انسحب من المكان، وأن الشرطة "اإلسرائيلية" تبحم عنه.

صابته  35منسسة إسعاف إسرائيلية رسمية(، في تصريح لها: إن المصاب عمر  الحمراء ) عاما وا 
 من جانبها، أكدت شرطة االحتالل أن العملية جاءت على خلفية قومية. طفيفة، وفق األناضول.

قوات االحتالل أعلنت أن منفذ عملية الطعن قام بتسليم أن  ،21/11/2018اليام، رام هللا، وأضافت 
وذكرت المواقع العبرية أن الشاب وهو من سكان  لجيش عند حاجز قبة راحيل ببيت لحم.نفسه ل

وكانت قوات االحتالل، أغلقت،  مخيم الدهيشة في العشرينيات من عمر  جرل نقله للتحقيق معه.
أمس، مداخل عدة مناطق في محافظة بيت لحم وشرعت بعمليات تمشيط واسعة في أعقاب تعرن 

ب مستعمرة "غيلو" الجاثمة على أراضي مدينة بيت جاال، في الوقت الذي أقدم مستوطن للطعن قر 
 فيه مستوطنون على إلحاق أضرار بمتنز  قيد اإلنشاء، شمال نابلس.

قوات االحتالل ، أن القدس المحتلة، من 19/11/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، وجاء في 
اة فلسطينية على حاجز "قلنديا" العسكري شمالي القدس اإلسرائيلي، اعتقلت ظهر يوم اإلثنين، فت

" العبري، إن الجيش اإلسرائيلي 0404وزعم موقع " المحتلة، بزعم العثور على "سكين" بحوزتها.
"أحبط" هجوما  بسكين بعد أن اعتقل شابة فلسطينية على حاجز قلنديا، لدل محاولتها عبور الحاجز 

وقع أن القوات اإلسرائيلية المتواجدة على قلنديا اعتقلت الشابة وأوضح الم إلى داخل مدينة القدس.
عاما ( من سكان الضفة الغربية المحتلة، بعد أن عثرت بحوزتها على سكين داخل وعاء من 25)
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وأشار إلى أنه تم تحويل الشابة إلى  الورق المقول في حقيبتها، كان يحوي رقائق بطاطس وسكينا .
 معها.الجهات المختصة للتحقيق 

 
 : تشديد ظروف االعتقال سيؤدي إلى انفجار في المنطقة كلها"هآرتس"قادة أسرى فتح لصحيفة  .00

حذر أسرل حركة فتح إسرائيل من تشديد ظروف اعتقال األسرل الفلسطينيين، معتبرين ذلك ة: الناصر 
ل محجوبي وتم تسليم أقوال األسر  قنبلة موقوتة من شأنها أن تسبب انفجارا في المنطقة بأسرها.

الهوية إلى صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن طريق وسيط، وقد نسبت لكبار قادة "فتح" ممن يقضون 
وأشار األسرل إلى اللجنة التي شكلها وزير األمن الداخلي، جلعاد  عقوبات داخل األسر اإلسرائيلي.

لغاء الفصل بين  أردان، والتي أوصت، في جملة أمور، بتقلي  الزيارات العائلية إلى األسرل، وا 
لغاء خدمات الشراء "الكانتين".  األجنحة التي يعتقل فيها أسرل حماس وفتح وا 

ونقلت "هآرتس" عن أسرل فتح قولهم إنه في العام الماضي فقط، أعادت قوات األمن الفلسطينية 
األجهزة إسرائيليين دخلوا عن طريق الخطأ إلى مدن الضفة الغربية، وتابعوا بلغة تهديد "هذ   105

األمنية تتكون من إخوة وأصدقاء األسرل. تخيلوا أنه سيتم قبول توصيات لجنة أردان وتشديد ظروف 
اعتقال األسرل. كيف ستتعامل قوات األمن الفلسطينية آنذاك مع كل إسرائيلي يصل إلى الضفة؟ 

ذا غ يروا الشروط وينكد األسرل أن أعضاء اللجنة اإلسرائيلية على دراية جيدة بظروف السجن وا 
وأعادوها إلى ما كان قبل االنتفاضة األولى، فإن ذلك سيزيد فقط من الكراهية والتحرين داخل 

 السجون، وسينثر سلبا على األسرل الذين سيتم إطالق سراحهم وسيتدهور الوضع".
اس، وحسب مزاعم الصحيفة اإلسرائيلية، فقد انتقد قادة أسرل فتح تحويل األموال القطرية لحركة حم

 وقالوا إن ذلك جعل إسرائيل منيدة لـ"اإلرهاب" ووصفوا ذلك بأنه "سابقة خطيرة".
ومضت "هآرتس" في نقل أقوال خطيرة تنسب ألسرل من فتح: "في الوقت الذي ُتعرف فيه الحكومة 
اإلسرائيلية حماس كدولة إرهابية، فإنها تقرر فجأة دعمها، إن إدخال األموال القطرية يظهر لكل 

من الذي يدعم اإلرهاب ومن ليس كذلك. لو تبين للحكومة اإلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية شخ  
 تحول رواتب إلى يحيى سنوار وكتائب عز الدين القسام لكانت ستعرفها على أنها داعمة لإلرهاب".

حماس كما نسبت الصحيفة اإلسرائيلية لهم القول إن الرئيس أبو مازن يوافق على نقل األموال إلى 
فقط بعد أن تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية، وااللتزام بإلقاء السالح، وبمعادلة " قانون واحد، 

 وسالح واحد " لكن نتنياهو فضل صيغة أخرل.
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وتابعوا: "إن إدخال أموال قطر سوف يعزز قوة حماس ويزيد من ذخيرتها وقدرتها على تطوير 
ل األموال إلى حماس من شأنه أن يزيد الوضع اإلنساني صواريخها بدعم إيراني". معتبرين أن تحوي

 في قطاع غزة سوءا، على عكس هدفه.
وتابعوا حسب ادعاءات الصحيفة اإلسرائيلية: "إن وسائل اإلعالم التابعة لحماس تتحدم عن اإلنجاز 
واالنتصار، ولكن ما سيحدم بالفعل هو أن حماس ستركز على مساعدة رجالها والمقربين منها 

اسطة هذ  األموال. إن جماعة اإلخوان المسلمين تعتبر نفسها سيدة، وكل من يعارضونها هم رعايا بو 
 وعبيد".

وخل  قادة أسرل فتح للقول حسب "هآرتس" "في قطاع غزة سيكون هناك قريبا ثالم طبقات 
اجتماعية: فئة النخبويين التي تضم شخصيات رفيعة في حماس، وطبقة متوسطة من المقربين 

لمساندين، ومجموعة ثالثة من المستقلين أو من ينتمون إلى فصائل أخرل ستكون في أسفل وا
 المجتمع".

 19/11/2018، لندن، القدس العربي
 

 الحية: شعبنا في غزة لن يهزمه حصار سياسي أو اقتصادي أو حروب .02
ي غزة لن أكد د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن شعبنا الفلسطيني ف: غزة

اقتصادي أو حروب؛ ألنه شعب متعمق ومتجذر ومتمسك بدين هللا  يهزمه حصار سياسي أو
 2018جاء تأكيد الحية خالل الحفل السنوي لتكريم حفظة كتاب هللا لعام  ومتحصن بالقرآن الكريم.

وقاف في والفائزين في مسابقة األقصى المحلية الثامنة عشرة "جيل العودة"، الذي نظمته وزارة األ
وأضاف: "شُرف شعبنا الفلسطيني الذي يجسد ويحفظ  قاعة المنتمرات الكبرل بالجامعة اإلسالمية.

هوية األمة أمام هذا العنوان المرتبط بالقرآن والجهاد في سبيل هللا والمقاومة أن يحفظ لألمة كرامتها 
الطريق؛ ألن بوصلتها  ومسارها"، مشددا  على أن غزة لن تحرفها وسائل الحصار أو الترهيب عن

 تتجه نحو القدس.
 19/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نهاء االنقسام واستعادة الشراكة الوطنيةإل البطش: ذكرى عرفات يجب أن تكون رافعة  .03

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش، أن ذكرل استشهاد : غزة
نهاء االنقسام واستعادة الشراكة الوطنية. عرفات "أبو عمار" يجب  أن تكون رافعة الستعادة الوحدة وا 
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خالل مشاركته في  وقال البطش خالل كلمة ألقاها نيابة عن قول فصائل العمل الوطني واإلسالمي
: "نتطلع ألن تكون ذكرل أبو في غزة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات 14إحياء الذكرل الـ مهرجان 
ناسبة رافعة الستعادة الوحدة عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة عمار م

 الذي رعته القاهرة". 2011الوطنية وتطبيق اتفاق 
وأشار إلى أن "شعبنا الفلسطيني قادر بوحدته وتالحم بنادقه في كل الميادين والساحات على إفشال 

ودعا الشيخ البطش، رئيس السلطة  القضية الفلسطينية". كل المخططات والمشاريع التي تحاك ضد
محمود عباس إلرسال وفد اللجنة المركزية إلى قطاع غزة للبدء فورا  بالخطوة األولى إلنهاء االنقسام، 

لغاء جميع اإلجراءات العقابية ضد أبناء شعبنا في القطاع. وشدد الشيخ البطش، على تمسك  وا 
 .مي باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصارفصائل العمل الوطني واإلسال

 20/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شاملةوطنية لمصالحة  ةفتح جاهز اشتية:  .04
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن فتح جاهزة للمصالحة الوطنية وكاالت: 

حكومة الفلسطينية من النقطة التي الشاملة وفقا  التفاق العام الماضي، واستكمال عملية تمكين ال
انتهت عندها عقب محاولة استهداف رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية. وأكد اشتية، 
أن القيادة تريد المصالحة الوطنية باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا  على أن 

وطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان الحركة مستعدة لبذل كل شيء ممكن لتحقيق الوحدة ال
وبين أن فتح، مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة  والبرنامي، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي.

يقرر فيها الشعب الفلسطيني خيار . وشدد على أن ما يجري في غزة عبارة عن حرب بالوكالة 
لحفاظ على األمر الواقع وتثبيت الهدنة أطراف مقسمة إلى قسمين، قسم يسعى إلى ا 9تخوضها 

بدون مصالحة، وقسم آخر يسعى إلى كسر األمر الواقع وتحقيق المصالحة والحفاظ على المشروع 
أوضح أن كل مشاريع التسوية فشلت لعدم وجود قرار دولي بإنهاء الصراع، و  الوطني الفلسطيني.

الجهود األمريكية التي كانت دوما  تنسق وكانت بمثابة مشاريع إلدارة الصراع، وهذا ينطبق على 
 طروحاتها مع "إسرائيل" قبل طرحها.

 21/11/2018الخليج، الشارقة، 
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 : استئناف جوالت المصالحة قريبا  "الديموقراطية" .05
كشف القيادي في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، عصام أبو دقة، عن جوالت الوكاالت: 

ية، ستنطلق في األيام المقبلة، في العاصمة المصرية القاهرة، بين وفدي جديدة للمصالحة الفلسطين
ولفت أبو دقة، إلى أن هناك دعوات وجهت لحركتي فتح وحماس، من أجل  حركتي "فتح" و"حماس".

 استئناف جهود المصالحة التي تشكل أولوية لدل الكل الوطني الفلسطيني ولدل القيادة المصرية.
المصالحة لم يغب عن بالنا لحظة واحدة، رغم أن أولويات الجهد المصري  وقال أبو دقة: موضوع

إلى أن الجديد في هذا النظر برفع الحصار ووقف العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة، الفتا 
الموضوع ورقة المقاربات التي طرحتها القيادة المصرية على الحوارات السابقة واالتفاقيات الموقعة، 

 ر  حقيقية وجدية، إلعادة قطار المصالحة إلى وضعه الطبيعي.للبحم عن مخا
وشدد أبو دقة، على أن الوضع الفلسطيني ال يمكن أن يستمر في حالة االنقسام خاصة في ظل 

"صفقة القرن"، ومحاولة االحتالل ـالتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة ما يعرف ب
 بشن عدوان على قطاع غزة. الخرو  من أزماته السياسية

 20/11/2018الخليج، الشارقة، 
 

 بجراحه متأثرا  استشهاد منفذ عملية الطعن في "المكبر"  .06
عاما( ابن بلدة جبل المكبر بمدينة القدس  17عبد الرحمن الجمل ) الفتى استشهد: القدس المحتلة

ي خالل تنفيذ  عملية طعن نوفمبر الحال 15ظهر الثالثاء، الذي متأثرا بجراحه التي أصيب بها 
وقالت جمعية الهالل األحمر: إن شرطة االحتالل  بطولية أصاب فيها اثنين من جنود االحتالل.

بالمدينة أطلقت الرصا  على الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل بذريعة تنفيذ  عملية طعن قرب 
لشاب عبد الرحمن أبو وأفادت عائلة ا مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي قرية جبل المكبر.

عاما (، أن محاميها أبلغهم بنبأ استشهاد نجلهم في أحد المشافي "اإلسرائيلية" في المدينة  17جمل )
 المحتلة اليوم.

وفي العملية، أصيب خمسة عناصر من شرطة االحتالل بجروح مختلفة، كما أصيب المنفذ، بحسب 
 ادعاءات االحتالل.

 20/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "القصى"حماس تنعى الشهيد الجمل وتشيد بدفاع المقدسيين عن  .07
عاما( ابن بلدة جبل  17نعت حركة "حماس" الشهيد البطل عبد الرحمن الجمل ): القدس المحتلة

نوفمبر الحالي خالل تنفيذ   15المكبر بمدينة القدس، الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها 
وقالت حماس" في بيانها، مساء يوم  ية أصاب فيها اثنين من جنود االحتالل.عملية طعن بطول

الثالثاء: "إذ ننعى شهيدنا البطل، لنشيد بمقاومة أبناء شعبنا البواسل، الذين يهبون على التوالي 
للدفاع عن المسجد األقصى ومدينة القدس، ويتصدون بكل ما أوتوا من قوة وعزم العتداءات 

وأكدت  دت على أن مقاومة هذا المحتل هي خيارهم ودربهم الموصل للحرية.وشد االحتالل".
"حماس" أن هذا العدوان االحتاللي المتواصل على أبناء شعبنا والذي يتصاعد بحق المسجد األقصى 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وبحق المواطنين في القدس، سيقابل بالتصدي والمقاومة بجميع 

يقاف إجرامه.الوسائل واإلمكان   يات، والتي أثبتت قدرتها على ردع االحتالل وا 
 20/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الونروا لوكالة ا  دائم ال  استراتيجية تضمن تمويالرشق يطالب ب .08

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عز ت الرشق: إنَّ كل المساعي : أحمد المصري -غزة 
وأعاد الرشق سبب  كالة "أونروا"، عبر وقف تمويلها وتجفيف مصادر ، قد فشلت.الر امية إلى تفكيك و 

مساعي تفكيك األونروا إلى الجهود العربية واإلسالمية والدولية التي تضافرت من أجل سد  الفجوة 
ة مب وقاداوشدد على أن "هذا الفشل يعد  خيبة أمل كبيرة إلدارة تر  المالية في موازنة الوكالة األممية.

مب وقادة االحتالل كانوا اوذكر أن تر . االحتالل، وفشال  سياسيا  جديدا  لهم على المستول الدولي"
نهاء وجود الشاهد األخير  يسعون من خالل تفكيك األونروا إلى تحقيق أهدافهم الر امية لطمس معالم وا 

 ضية الفلسطينية.على جرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وصوال  إلى تصفية الق
ونو   إلى أهمية استمرار عمل الوكالة اإلنساني في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجا  ماليين 

وثم ن كل الجهود العربية واإلسالمية والدولية التي ُبذلت بعد قرار اإلدارة  الالجئين الفلسطينيين.
راتيجية واضحة وجادة، إليجاد حل جذري  األمريكية وقف دعم الوكالة كليا ، داعيا  إلى اعتماد است

وكالة "وتحي د الحسابات السياسية لوطالب بأن تضمن االستراتيجية تمويال  دائما  ل ألزمة األونروا.
 الظالمة لإلدارة األمريكية وترفن الدعاية الصهيونية المغرضة".

 20/11/2018فلسطين أون الين، 
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 د تطلعات شعبناحماس: نأمل أن يكون مؤتمر المشرفين عن .09
قالت حركة حماس إنها تتطلع أن يكون منتمر المشرفين، المنعقد اليوم في األردن برئاسة تركيا، عند 

وأضافت الحركة في تصريح  تطلعات شعبنا الفلسطيني عموما  والالجئين الفلسطينيين خصوصا .
ي تعصف بقضيتنا صحفي، أنها تأمل تعزيز قدرة الالجئين على الصمود في وجه التحديات الت

وتابعت: نتطلع إلى تطوير الخدمات المقدمة لالجئين، مما  الفلسطينية وخاصة ملف الالجئين.
يمكنهم من حياة كريمة والقدرة على بناء مستقبل أفضل لهم وألبنائهم، إلى حين العودة إلى ديارهم 

 التي هجروا منها حسب القرارات الدولية بالخصو .
 19/11/2018 موقع حركة حماس، غزة،

 
 : الهاربون من العدالة ال يحق لهم الحديث في الشأن الوطنيفتح .21

أكدت حركة فتح، أن الهاربين من العدالة ال يحق لهم الحديم في الشأن الوطني، بل يجب أن : غزة
وقال المتحدم باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، إن حفلة الخطابة التي تمت في  يقدموا للمحاكمة.

يا في قطاع غزة، والتي تحدم فيها بعن الهاربين من العدالة، تعكس العقل التآمري ساحة السرا
وأضاف: "لقد عكس الفشل الذريع لحفلة الخطابة في السرايا، ضحالة امتداد هنالء  للقائمين عليها.

وأكد أبو سيف أن فتح وأبو عمار أكبر وأعظم من  بين الجماهير، ولفظ القاعدة الفتحاوية لهم".
ء، ففتح ومنسسها ياسر عرفات وقائدها العام الرئيس محمود عباس وجماهيرها، هم ملح األرن هنال

 الحقيقي.
وشدد على أن الجماهير الفتحاوية، التي التزمت بفتح وقيادتها وقرارها، تاركة حفلة الخطابة 

املة الجمرة لالنقالبيين واالنقالبيين الجدد، وتحالف الكسور غير المستقيمة، هي حارسة الدم وح
 الفتحاوية.

 20/11/2018وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
.. تصريحات المراقبون اإلسرائيليون محتارون: نتنياهو يلّمح إلى عملية عسكرية واسعة .20

 "انتخابية"!
قراءة  ، أن تباين ظهر علىالناصرةمن  أسعد تلحمي، عن 20/11/2018الحياة، لندن، ذكرت 
ليين لخطاب رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو ليل األحد الذي رفن فيه تقديم موعد اإلسرائي

االنتخابات العامة بذريعة "الوضع األمني الحساس"، وما إذا كان فعال ، كوزير للدفاع خلفا  للوزير 
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المستقيل أفيجدور ليبرمان، يعد  لحرب على قطاع غزة تعيد إلسرائيل هيبة الردع التي فقدتها في 
 الجولة األخيرة، حتى في نظر غالبية اإلسرائيليين.

وكانت النتيجة األولى المباشرة لخطاب نتنياهو الذي عرن نفسه بوصفه "سيد األمن" في إسرائيل، 
تراجع زعيم حزب المستوطنين وزير التعليم نفتالي بينيت وزميلته في الحزب وزيرة القضاء أييلت 

ب حزبهما من الحكومة ما كان سيندي إلى سقوط الحكومة، شاكيد عن تهديدهما باالستقالة وسح
مبررْين موقفيهما بوجوب دعم نتنياهو في معالجة الوضع األمني. وبدا أن نتنياهو قدم تعهدات منها 

". ولم يستبعد مراقبون أن تكون عينا سخصوصا  إخالء الخان األحمر قريبا  وعمليات ضد "حما
اللبنانية أيضا . ورأوا في حديثه عن "هزيمة أعدائنا"، وأن "األمر نتنياهو على الجبهة السورية أو 

سيكلف التضحية" احتماال  للتخطيط لعملية عسكرية في قطاع غزة. لكن آخرين رأوا أنه مجرد تهديد 
رئيس الحكومة ضمان الهدوء على الحدود مع القطاع ليعلن بعد  انتخابات مبكرة، في آذار  يريد من

 )مارس( المقبل.
وكرر نتنياهو موقفه أمس أمام لجنة الشنون الخارجية واألمن في الكنيست، قائال  إنه التقى فور 
تسلمه وزارة الدفاع رئيس أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت وخلفه المعي ن اللواء أفيف كوخافي 

عديم  و"نحن في خضم حرب لم تنتهِّ بعد... وفي فترة أمنية حساسة كهذ ، إسقاط الحكومة عمل
 المسنولية".
بتفسير  انشغلوا في إسرائيلمن الناصرة، أن المراقبين  ،19/11/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 

تلميحات رئيس حكومتها حول الحرب القادمة، وهل ستجري على الجبهة الجنوبية مع المقاومة 
 الفلسطينية أم على الجبهة الشمالية مع حزب هللا.

م بلغة درامية ومصطلحات "يوم الدين واآلخرة" قال خالل منتمر صحافي ليلة وكان نتنياهو قد تحد
األحد، إنه يسند لنفسه حقيبة األمن بعد استقالة أفيجدور ليبرمان، موحيا بأن إسرائيل الموجودة في 

 "فترة أمنية بالغة التعقيد" مقبلة على فترة حاسمة وقاسية.
ن قريبا  ومنوطا بالتضحي ة وسننتصر على أعدائنا لكن وتابع: "نحن في طريقنا للحرب. وهذا سيكو 

دون التقليل من التحدي الماثل أمامنا. لن أقول مساء اليوم متى سنتحرك أو كيف، لكن لدينا خطة 
 واضحة، أنا أعرف ماذا أفعل ومتى أفعل ذلك، وسنفعل ذلك".

إبالغنا عنه في الفترة  المعلقة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، اعتبرت أن ما "تم
األخيرة تلميحا قاله نتنياهو بشكل ال يقبل التأويل بأن إسرائيل تتجه للحرب". كادمون التي لم تحدد 
أي حرب هذ  وفي أي جبهة، قالت إن عبارة نتنياهو األخيرة قد عززت االنطباع حول وجهة 

 إسرائيل.
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نوت"، أليكس فيشمان أقوال نتنياهو هذ  وأخذ المحلل الشنون العسكري ة في صحيفة "يديعوت أحرو 
على محمل الجد منكدا أنها "ليست مجر د زوبعة" الفتا إلى أنه يتحدم بالفعل عن نتائي العملية 
العسكرية الغامضة اآلتية قريبا، التي ستشهد تضحيات وسيسقط فيها قتلى إسرائيلي ون، بتعبير 

 يوش العربي ة لدولة إسرائيل بعيد قيامها".نتنياهو، تاركا انطباعا أننا عشي ة "اجتياح الج
أم ا عن إمكانية خون نتنياهو حربا من أجل ترميم صورته التي تضررت خالل األسبوع األخير 
بفعل األوضاع في غز ة، قال فيشمان: "هذا هو نتنياهو، وهذا هو الخوف التي يتركه عند 

تنياهو في تأجيل االنتخابات أكثر، كل ما زاد اإلسرائيلي ين من أجل النجاة بوالية أخرل وكل ما نجح ن
احتمال الذهاب إلى حرب. اإلسرائيلي ون سيكونون أسرل الخطر الوجودي في ظل التهديد المتنامي، 

 وال حل  لذلك إال ضربة عسكري ة استثنائي ة".
حات من جهته لم يستبعد المحلل العسكري البارز في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل أن تكون تلمي

  نتنياهو مرتبطة بإمكانية اندالع مواجهة خطيرة مع حزب هللا في سورية ولبنان. 
 

 احتمال إجراء انتخابات مبكرة وزير التعليم اإلسرائيلي يعلن بقاءه في الحكومة مبددا   .22
القدس: تراجع وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بنيت، عن تهديد  بانسحاب حزبه 

وقال  حكومة االسرائيلية، ما قد يعني استبعاد اللجوء لخيار االنتخابات المبكرة في إسرائيل.من ال
بينيت في منتمر صحافي، عقد  مع وزيرة العدل أياليت شاكيد: "إن الكرة اآلن في ملعب رئيس 

(: ائيلياإلسر وأضاف في المنتمر الذي ُعقد في مقر الكنيست )البرلمان  الوزراء، بنيامين نتنياهو". 
 "إذا كان رئيس الوزراء جادا  بشأن نوايا ، فإنني أقول هنا: إننا ُنزيل كل مطالبنا السياسية".
 19/11/2018القدس العربي، لندن، 

 

 لجنة التعيينات تصادق على تعيين كوخافي رئيسا  لركان الجيش اإلسرائيلي .23
ي إليعازر غولدبيرغ، مساء يوم صادقت لجنة تعيين كبار المسنولين اإلسرائيليين برئاسة القاض

عاما(، رئيسا  جديدا  لهيئة أركان الجيش  54الثالثاء، على تعيين نائب اللواء أفيف كوخافي )
 اإلسرائيلي، خلفا لغادي آيزينكوت، الذي تشارف واليته على االنتهاء.

أنه لم تكن  وقالت اللجنة إنها وبعد الفح ، لم تجد أي خلل يتعلق بـ"نظافة يدي" كوخافي، كما
هناك أي شائبة تتعلق بنزاهة االعتبارات التي من خاللها تم التوصية على تعيين كوخافي رئيسا  

 ألركان الجيش اإلسرائيلي.
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ورحب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بقرار اللجنة، وقال إنه سيطرح قرار التعيين خالل جلسة 
ني/ نوفمبر الجاري، للمصادقة على تعيينه بشكل تشرن الثا 25الحكومة القريبة، األحد المقبل، 

 رسمي.
يشار إلى أن الموعد الرسمي النتهاء عمل آيزنكوت الذي يباشر خاللها كوخافي عمله كرئيس 

 لألركان ويتسلم مهام منصبه الجديد في األول من كانون الثاني/ يناير المقبل.
تشرين األول/ أكتوبر  26د أعلن، الجمعة وكان وزير األمن المستقيل منخرا ، أفيجدور ليبرمان، ق

 الماضي، عن قرار  ترشيح نائب رئيس األركان الحالي، كوخافي، للمنصب.
ويذكر أن كوخافي بدأ خدمته العسكرية في وحدة المظليين، وهي إحدل وحدات النخبة في الجيش 

 اف قائدا لهذ  الوحدة.اإلسرائيلي، وتدر   في جميع مناصبها اإلدارية، ليتم تعينه في نهاية المط
وقاد كوخافي ما يسمى بـ"كتيبة غزة" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، و"لواء الشمال"، ورأس شعبة 

 االستخبارات العسكرية )أمان(، ووحدة العمليات في الجيش اإلسرائيلي.
ثانية، باإلضافة وشارك كوخافي في قمع االحتالل اإلسرائيلي لالنتفاضتين الفلسطينيتين األولى وال

(، وشارك في الحروب العدوانية التي شنتها 2006( والثانية عام )1982إلى حرب لبنان األولى )
 .2014و 2011و 2008إسرائيل على قطاع غزة في األعوام 

 20/11/2018، 48عرب 

 

 ترفض اتفاقية الهجرة الدولية "إسرائيل"تتعارض مع "قانون القومية":  .24
إلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثالثاء، رفن إسرائيل المشاركة في االتفاق أعلن رئيس الحكومة ا

 العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، التي تعنى بالمهاجرين وحقوقهم وحمايتهم.
وقال نتنياهو، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إنه "أوعزت لوزارة الخارجية باإلعالن أن إسرائيل لن 

توقع على االتفاق الدولي لتسهيل وتنظيم الهجرة. نحن ملتزمون بحماية حدودنا من تشارك ولن 
 المتسللين غير الشرعيين. هذا ما قمنا به وسنواصل القيام به".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، عقدت اجتماعا جرل 
 توجد إلسرائيل مصلحة بأن تكون شريكة في االتفاق ألن التداول خالله في الموضوع، وتقرر أنه "ال

دوال صديقة )الواليات المتحدة خصوصا( لها في العالم ليست جزءا منه. وعلى دولة إسرائيل اتباع 
سياسة هجرة خاصة بها وفقا لظروفها الخاصة كدولة صغيرة يتعين عليها الحفاظ على هويتها كدولة 

 قومية للشعب اليهودي".
 20/11/2018، 48عرب  
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 والمعارضة تنسق مع النواب العرب "الكنيست"قاعدة نتنياهو تتقل  في  .25

تل أبيب: لم يمر سول يومين على نجاح بنيامين نتنياهو في تجاوز أزمة حكومته االئتالفية، حتى 
انفجرت في وجهه سلسلة من اإلخفاقات في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، حيم تقلصت القاعدة 

(. فقد تم تمرير أربعة اقتراحات لحجب 120نائبا  )من مجموع  61برلمانية الئتالفه الحكومي إلى ال
الثقة عن الحكومة، وتم إفشال قوانين عدة لالئتالف؛ مما اضطر  إلى سحب بقية القوانين وتأجيل 

 بحثها.
ف وهم يعانون وبدا أن أفيجدور ليبرمان، وزير األمن المستقيل، يضحك ساخرا  من قادة االئتال

الضائقة من جراء انسحاب حزبه. مع العلم أن ليبرمان، الذي يرفن مصافحة أو محادثة النواب 
العرب في "الكنيست"، وجد نفسه في مكانه الجديد في "الكنيست" على كرسي المعارضة جنبا  إلى 

 جنب مع أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة".
ومي قد بدأ يظهر رويدا  رويدا ، عندما تمكنت المعارضة من إسقاط وكان تأزم أوضاع االئتالف الحك

مشروع قانون حكومي، هو تعديل لقانون األراضي بشأن تعريف "قسيمة ثالثية األبعاد". وبحسب 
شرح مشروع القانون فإنه "يهدف إلى تمكين الفصل في ملكية األرن لوحدات حيز تشمل مساحة 

ت منفصلة في كل وحدة". ومع ذلك، فقد قررت المعارضة وعمق وارتفاع األرن، بهدف صفقا
إسقاطه ألهداف رمزية ومعنوية تثبت فشل الحكومة. وعندما أدرك االئتالف أنه يفقد األغلبية، بادر 
إلى سحب سبعة قوانين كان يفترن أن ُتطرح للتصويت عليها في "الكنيست"، خشية عدم توفر 

 أغلبية.
يق تام، حتى مع النواب العرب. فقد صو ت الجميع تقريبا  مساندين ولوحظ أن المعارضة تعمل بتنس

مشاريع المعارضة، التي قامت أربع كتل منها بطرح حجب الثقة عن الحكومة، هي: "المعسكر 
 الصهيوني" والقائمة المشتركة، و"يوجد مستقبل" و"ميرتس". 

واية نتنياهو، بأنه ينبغي االمتناع من جهة ثانية، أظهر استطالع أن أغلبية اإلسرائيليين ال تصدق ر 
نما ألسباب سياسية شخصية، في حين أكد وزير  عن التوجه إلى انتخابات مبكرة ألسباب أمنية، وا 
إسرائيلي، أن االنتخابات العامة ستجري في شهر مايو )أيار( المقبل. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" 

من نتنياهو" قوله: إن الحكومة لن تتمكن من يوم الثالثاء، عن وزير وصفته بأنه "رفيع ومقرب 
عضو كنيست فقط، الفتا  إلى أن خسارة االئتالف  61الصمود؛ كونها حكومة ضيقة تعتمد على 

خالل التصويت في الكنيست على مقترحات حجب الثقة عن الحكومة هي "استفتاح" وحسب. ووفقا  
نحو. وهذا لن يصمد"، الفتا  إلى أن رئيس حزب للوزير نفسه، فإنه "ال يمكن إدارة األمور على هذا ال
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"كوالنو" الوزير موشيه كجلون، ورئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، "أرادا انتخابات 
 في شهر مارس )آذار(".

 21/11/2018الشرق الوسط، لندن، 

 

 ةرئيس الركان اإلسرائيلي: عملياتنا حّجمت إيران في سوري .26
أن إسرائيل الرسمية لم تتطرق إلى األنباء التي تحدثت عن "قصف إسرائيلي جديد في تل أبيب: رغم 

سورية"، الليلة قبل الماضية، خر  رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، بتصريحات، 
أمس )الثالثاء(، تحدم فيها صراحة عن قيام جيشه بـ"عمليات أدت إلى تحجيم الوجود اإليراني في 

 سورية".
وكان آيزنكوت قد توجه إلى الحدود مع سورية، في هضبة الجوالن المحتلة، أمس، بعد ساعات قليلة 
من نشر األنباء عن قصف إسرائيلي في األراضي السورية استهدف مواقع إيرانية. والتقى آيزنكوت 

ن ساهم قيادة المنطقة الشمالية في الجيش، وراح يمتدح قوات الوحدات الخاصة وسالح الجو وكل م
ويساهم في النشاط اإلسرائيلي لتحجيم الوجود اإليراني في سورية. وقال: "أنا أتحدم عن أبطال، 
عملوا بشكل دقيق وسر ي ومن خالل الكثير من المخاطرة، وبفضلهم تم ضرب الوجود اإليراني في 

اهموا في سورية وتقليصه وتشويش عملية تصنيع أسلحة إيرانية دقيقة في لبنان وسورية وبذلك س
 حماية إسرائيل لسنين عديدة في المستقبل".

وكان قائد اللواء الشمالي الجنرال يوئيل ستريك، قد كشف أن "حزب هللا" اللبناني، الذي تمك ن قبل 
أربع سنوات من إقامة قواعد له في الجزء الشرقي من الجوالن وتمكن الجيش اإلسرائيلي من قطع 

ططه من جديد. وهذا مقلق إلسرائيل. وتم اعتبار هذا التصريح بمثابة دابر ، يحاول اليوم استئناف مخ
تهديد مباشر للنظام السوري ولـ"حزب هللا". وقال ناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، أمس، إن آيزنكوت 
بحم مع قادة جيشه في المنطقة الشمالية تلك التطورات وكيفية مواجهتها، منكدين أنهم لن يسمحوا 

 .بها في أي حال
 21/11/2018، الشرق الوسط، لندن

 
 : إنجاز حماس الوحيد هو "كاتم الصوت" الذي قتلنا به أحد عناصرهااإلسرائيلي يزعمالجيش  .27

رونين مانليس الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء،  : زعمترجمة خاصة - رام هللا
هو رفع يحيى السنوار قائد الحركة بغزة  االنجاز الوحيد لحركة حماس خالل التصعيد األخيرأن 

 السالح الذي قتل فيه عناصر .
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وادعى مانليس خالل مشاركته في منتمر أمني نقلت معاريف ما قاله، أن عملية خانيونس كانت 
جريئة ومخطط لها منذ فترة. مضيفا "ال يمكن أن نفصح عن كل ما يجري.. لكن هناك حقيقة 

له الجيش كل ليلة وكل يوم في مختلف الجبهات فلن تتخيلوا ما يمكن واضحة لو كنتم تعرفون ما يفع
 أن يحصل".

وأشار إلى أن الجيش كان يقترب من مرحلة تصعيد أخرل في غزة قبل وقف إطالق النار، منها 
 استئناف سياسة االغتياالت واغتيال قيادات كبيرة في حماس.

سنصعد من هجماتنا لكن حماس كانت تستنجد وقال "في غزة كنا نستعد لتوجيه ضربات أخرل، وكنا 
 وقف إطالق النار بعد تدمير المباني".

 1000وأشار إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أنه في الحرب المقبلة ستقصف إسرائيل يوميا 
هدف. مشيرا إلى أن حزب هللا بات يعرف قدرات الجيش بعد استهداف مصانعه في السنوات 

 األخيرة.
 20/11/2018دس، القدس، الق

 

 الشرطة اإلسرائيلية توصي بمحاكمة وزير الداخلية وزوجته وشقيقه بتهم فساد .28
تل أبيب: أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، في بيان رسمي أمس الثالثاء، أنها، بعد ثالم سنوات من 

زوجته وشقيقه التحقيق، قررت رفع توصية إلى النيابة العامة لتقديم وزير الداخلية، آريه درعي، و 
شيقل(،  3.6ل )الدوالر يساوي كللمحاكمة بعدة تهم منها ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ماليين الشوا

وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومداخيله. وتشتبه الشرطة في 
إنها ستحيل ملف التحقيق وقالت الشرطة  أن درعي ارتكب المخالفات أثناء توليه منصبه الوزاري.

 كامال خالل األيام المقبلة إلى النيابة، لتبدأ إجراءات النظر في المستندات ثم االنتقال إلى المحاكمة.
 21/11/2018الشرق الوسط، لندن، 

 

 1948تتراجع لدى اليهود الشكيناز وفلسطينيي : نسبة الوالدة بين المستوطنين العلى .29
رة اإلحصاء المركزية في إسرائيل على أن نسبة الوالدة فيها تزيد على تل أبيب: دل ت معطيات دائ

النسبة في الدول الغربية، وأن هذا االرتفاع يعود باألساس إلى نسبة الوالدة الكبيرة في المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خا ، وكذلك في البلدات التي يعيش فيها 

 و متدينون عرب.متدينون يهود أ



 
 
 
 

 

 23  4793 العدد:             11/21/2018الثالثاء  التاريخ:              

                                    

وقد نشرت هذ  اإلحصاءات، أمس، بمناسبة "يوم األوالد العالمي"، في جزء من بحم عالمي واسع 
أجري في األمم المتحدة، لفح  التغييرات التي طرأت على نسب الوالدة في دول العالم بين عامي 

العالم، وأنه لم . وخل  البحم إلى أن انخفاضا طرأ في نسب الوالدة بشكل عام في 2017و 1950
يولد عدد كاف من األطفال الضروري لتعزيز زيادة عدد السكان، في نصف الدول. ولكن الوضع في 

 إسرائيل مختلف؛ إذ إنها الوحيدة بين دول الغرب التي لم تتراجع فيها نسب الوالدة؛ بل العكس.
كان. فإذا أخذنا في من الس %33عاما، تشكل  17واتضح أن نسبة األوالد في إسرائيل ما دون سن 

الحسبان أن نسبة الوالدة لدل سكان المدن الكبرل المتطورة، حيم يعيش اليهود األشكيناز، قد 
انخفضت، كما هي الحال في دول الغرب، ونسبة الوالدة في التجمعات السكنية العربية في إسرائيل 

بة الوالدة فيها تعود إلى (، هي أيضا آخذة في االنخفان، فإن سبب االرتفاع في نس48)فلسطينيو 
النسب العالية للوالدة في البلدات اليهودية الدينية )الحريديم( وفي المستوطنات، التي يسكنها اليهود 

 من التيار الصهيوني الديني.
 9آالف طفل، من مجموع نحو  908، يوجد في إسرائيل مليونان و2017ووفقا إلحصاءات سنة 

ألفا ، والمسيحيون غير العرب ومعهم  728ألفا ، والعرب  86مليونان وماليين نسمة. عدد اليهود منهم 
ألفا . وتعد تل أبيب المدينة التي تقل فيها نسبة األطفال باستمرار،  94من ال يحددون هويتهم الدينية 

، بينما أعلى نسبة أوالد موجودة في مدينة بيت %21بسبب نمط الحياة األوروبي، ونسبة األوالد فيها 
. وتوجد القدس في وسط هذ  المعادلة؛ إذ تبلغ نسبة %51اليهودية المتدينة، حيم تبلغ  شيمش

 .%40األوالد فيها 
وتثير هذ  النسب قلقا لدل الباحثين االجتماعيين، ألن نسب الوالدة العالية تحدم لدل العائالت التي 

م الثالم. ويقول البروفسور يعيش أطفالها بمستويات معيشة ضعيفة، شبيهة بمستول المعيشة في العال
ديفيد بن ديفيد، الباحم في الشنون االجتماعية، إن "هذ  األوضاع تترافق مع ظاهرة خطيرة ال ينتبه 
إليها المجتمع بشكل كاف... فكثرة الوالدات تزيد من ضيق الشباب، وغياب الفر ، وتندي حتى 

. فهنالء يعتقدون أنه بمقدورهم إلى ظاهرة هروب األدمغة، خصوصا بين صفوف الشباب النابغين
 الحصول على ظروف معيشية وتعليمية واقتصادية أفضل في الدول الغربية".

طفل لكل  4.7يذكر أن البحم العالمي المذكور أشار إلى أن نسبة الوالدة في العالم، انخفضت من 
ر قلق لدل . ويشكل هذا االنخفان مصد2017في سنة  2.4، إلى 1950امرأة في العالم في سنة 

معظم الدول والشرائح االجتماعية المتطورة، ألن هذا المعدل يشير إلى انخفان حاد في نسبة الوالدة 
 في أفريقيا وغيرها من دول العالم الثالم. %5في الغرب، مقابل معدالت تتجاوز 

 20/11/2018الشرق الوسط، لندن، 
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 ل القدسبمخيم شعفاط شما متجرا   20سلطات االحتالل تخطر بهدم  .31
متجرا في مخيم  20مساء يوم الثالثاء، أصحاب  اإلسرائيليخطرت سلطات االحتالل : أالقدس

 شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخ .
ومن موظفي بلدية االحتالل مخيم  اإلسرائيليةكبيرة من القوات الخاصة  أعدادوأفاد مراسلنا باقتحام 
ب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم شعفاط، وتسليم أصحا

ونقل مراسلنا عن عدد من أصحاب المتاجر، أن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت  ساعة. 12خالل 
 سنوات. 10منذ ما يزيد عن 

في غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات االحتالل خالل عملية 
جنود وعناصر شرطة االحتالل الرصا  المطاطي وقنابل الصوت  أطلقاقتحامها للمخيم، حيم 

 .هذا الخبر إعدادحتى  إصاباتوالغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن 
 20/11/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ري في الضفة وغزةمنذ بداية العام الجا طفال   52: االحتالل قتل منظمة حقوقية .30

فلسطين، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت منذ -قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: رام هللا
 منهم في القطاع. 46طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة،  52بداية العام الجاري 

ادف في العشرين من وأوضحت الحركة العالمية، في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يص
كانت  18شهر تشرين الثاني من كل عام، أن من بين األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل 

في الرقبة، فيما كانت بقية  5في منطقة البطن، و 7في صدورهم، و 9إصاباتهم في رنوسهم، و
تالل يتعمدون اإلصابات في مناطق مختلفة من الجسد )شظايا(، األمر الذي يشير إلى أن جنود االح

 إطالق الرصا  على المناطق العليا من الجسد بقصد القتل.
 19/11/2018، فلسطين-الحركة العالمية للدفاع عن الطفالموقع 

 
 شهور 10أطفال فلسطينيين خالل  908اعتقل : االحتالل نادي السير .32

من األطفال  908عتقلت قال نادي األسير الفلسطيني، يوم الثالثاء، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي ا 
عاما منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين األول/أكتوبر  18الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 

طفال في الشهر، أي  90وبحسب األرقام، فإن االحتالل يعتقل أطفاال فلسطينيين بمعدل  الفائت.
فل العالمي الذي يصادف مثل هذا وأضاف النادي في بيان، بمناسبة يوم الط ثالثة أطفال يوميا.
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طفال تواصل سلطات االحتالل اعتقالهم في معتقلي مجدو وعوفر،  270اليوم من كل عام، إن "قرابة 
 إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة".

والت، شهدت قضية األسرل األطفال العديد من التح 2015وأوضح النادي في بيانه "أنه منذ العام 
منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي ُتشرع إصدار أحكام عالية بحق 

 األطفال، وصلت في بعن الحاالت إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المنبد".
وطالب نادي األسير "المنسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية األطفال الفلسطينيين، 

 على رأسها منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(".و 
ولم يصدر رد من السلطات اإلسرائيلية على بيان نادي األسير الذي يتهمها أيضا بممارسة مجموعة 

 من االنتهاكات ضد األطفال "تبدأ منذ اللحظة األولى العتقالهم".
فلسطيني،  6000ها ما يقارب من وتشير اإلحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجون

 بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، وخمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.
 20/11/2018، 48عرب 

 
 الكشف عن التنكيل بأسير في معتقل عتصيون .33

 26"األيام": نقلت محامية نادي األسير جاكلين الفرارجة، عن األسير عمر محمد شحادة ) -رام هللا 
ا ( من مخيم العروب تفاصيل التنكيل به على يد جنود االحتالل في معتقل "عتصيون"، عقب عام

 الجاري. 15استدعائه لمقابلة مخابرات االحتالل واعتقاله الحقا  في 
وقال األسير شحادة للمحامية الفرارجة خالل زيارتها له: "إن أربعة جنود انهالوا عليه بالضرب 

جنود بضربه بعصا، وآخر بضربه على ظهر  بعد القفز عليه، وسبق ذلك المبر ح، حيم قام أحد ال
وذكر  تركه ملقى على األرن في البرد القارس لساعات وهو مقيد اليدين، وشتمه بألفاظ نابية".

 األسير أن عملية االعتداء تمت أمام الضابط المسنول عن المعتقل.
عمليات التعذيب بحق األسرل خالل اآلونة فيما أكد نادي األسير أن قوات االحتالل صع دت من 

 من األسرل يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. %95األخيرة، مشيرا  إلى أن ما نسبته 
 21/11/2018، اليام، رام هللا

 
 برصا  االحتالل بينهم مصور صحفي شمال قطاع غزة ا  فلسطيني 25إصابة  .34

االثنين، برصا  قوات االحتالل مواطنا بينهم مصور صحفي، مساء يوم  25أصيب : غزة
وأفاد شهود عيان ومصادر في الهالل  اإلسرائيلي قبالة شاطئ بحر بيت الهيا، شمال قطاع غزة.
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األحمر الفلسطيني، بأن جنود االحتالل المتمركزين في ما يسمى "موقع زيكيم العسكري" والزوارق 
شة صوب قوارب صغيرة تحمل على الحربية التي تجوب عرن البحر، فتحوا نيران أسلحتهم الرشا

متنها عددا من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية قبالة شاطئ بلدة بيت الهيا، ما أدل إلصابة 
وأضافت المصادر أن  مواطنا بالرصا  الحي، وآخرين باالختناق بالغاز المسيل للدموع. 25

ي قدمه أطلقها عليه قناصة مصور وكالة "األسوشييتدبرس" في غزة راشد رشيد أصيب برصاصة ف
 االحتالل خالل تغطيته المسيرة السلمية.

 19/11/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشرات آالف الفلسطينيين يحيون ذكرى المولد النبوي بالقصى .35
المسجد األقصى، وتزاحمت أقدامهم على أبوابه  الثالثاء َأم  عشرات آالف الفلسطينيين ظهر يوم

 للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرل المولد النبوي الشريف.
ضافة إلى فلسطينيي القدس، تدفق آالف الفلسطينيين من المدن والقرل والبلدات العربية داخل  وا 

م في مشهد الخط األخضر إلى المسجد األقصى في عشرات الحافالت، مصطحبين أطفالهم وعائالته
 يشبه أيام الجمعة خالل شهر رمضان.

ونظمت دائرة األوقاف فعاليات مركزية داخل المصلى القبلي، أكد متحدثون فيها على إسالمية 
المسجد األقصى ورفن أي خطط لتغيير الوضع القائم واالقتحامات المستمرة لباحاته من قبل 

 المستوطنين.
لشيخ عكرمة صبري، دعا إلى شد الرحال إلى المسجد بمناسبة وكان رئيس الهيئة اإلسالمية العليا ا

 ذكرل المولد النبوي، وا عمار  بالمصلين للتأكيد على هويته وأنه حق خال  للمسلمين.
 20/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في أريحا نخلة 500االحتالل يسرق  .36

لألوقاف اإلسالمية، تقع  نفذت جرافات االحتالل عمليات تجريف ألران زراعية تابعة: وكاالت
وقال المزارع إبراهيم أحمد، وصاحب  شجرة نخيل. 500، كما صادرت 90بمدينة أريحا قرب الطريق 

األرن الزراعية، إن جرافات االحتالل وبحماية جنود االحتالل، شرعوا بتجريف أران زراعية تابعة 
إبداء أسباب. وأضاف أن جرافات لألوقاف وهي مستأجرة من قبل عائلة مزارعة، وتم تجريفها دون 

شجرة نخيل من األرن وتحميلها في شاحنات ومصادرتها من  500االحتالل قامت بنزع نحو 
 العائلة.
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وهاجم عدد من المستوطنين متنزها  قيد اإلنشاء على طريق نابلس جنين، الواقع شمال غربي مدينة 
سطين، إن مستوطنين من مستعمرة نابلس. وقال غسان دغلس مسنول ملف االستيطان في شمال فل

"شافي شمرون" ألحقوا أضرارا بمتنز  يعود للمواطن أحمد حسني فرعونية، وقاموا بتخريب محتوياته 
 وهدم وتحطيم بعن جدرانه قبل أن ينسحبوا.

وأصيب مستوطن بجروح جراء تعرضه للطعن قرب مستعمرة "جيلو" المقامة على أراضي مدينة بيت 
 ت لحم بالضفة الغربية. جاال في مدينة بي

 21/11/2018، الخليج، الشارقة
 

 الجراحي" اإلبداعطبيب فلسطيني يفوز بجائزة عربية بـ" .37

فاز الدكتور محمود مطر، عضو هيئة التدريس في كلية الطب وعلوم  :غسان الكتوت -نابلس 
الدكتور  ستاذاألالصحة في جامعة النجاح الوطنية والطبيب في مستشفى النجاح الجامعي، بجائزة 
 غنيم على مستول الوطن العربي لإلبداع الجراحي في جراحة الكلى والمسالك البولية.

عن فوز الدكتور مطر خالل منتمر الرابطة العربية لجراحي الكلى والمسالك البولية  اإلعالنوجاء 
 الخامس عشر، والذي عقد في دبي منخرا.

والمسالك البولية، ومجاز من التعليم العالي  الدكتور مطر متخص  في جراحة الكلى أنيذكر 
( وهي أعلى درجة أكاديمية في تركيا تمنح من خالل Docentالتركي بدرجة بروفيسور مشارك )

، كما عمل كعالم زائر في مركز أندرسون لألورام السرطانية في جامعة تكساس في االمتحانات
 هيوستن وهو من أكبر مراكز األورام العالمية.

 19/11/2018، القدس، القدس
 

 غزة: اختراع رداء طبي يعالج التقرحات الجلدية .38
تمكن شاب من قطاع غزة من اختراع منظومة يمكنها عال  أصحاب األمران : نسمة حمتو -غزة 

الجلدية، وخاصة أولئك الذين يعانون من التقرحات، وبإمكان هذ  البدلة تقي من اإلصابة بأمران 
حات، كما تعد  هذ  البدلة األولى من نوعها في فلسطين التي تعالي المرضى إضافية نتيجة هذ  التقر 

 بهذ  الخاصية.
عبد الرحمن المسحال صاحب فكرة الرداء الطبي، قال لـ"فلسطين": "هي بدلة مخصصة لألشخا  
ا مرضى التقرحات الجلدية، فهي توفر  ذوي اإلعاقة الحركية وأصحاب األمران الجلدية وخصوص 

   والراحة والوقاية والتعقيم في الوقت نفسه".لهم العال
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واألجهزة المساعدة مثل مضخات الهواء والرجاجات  UVوأشار إلى أن هذ  البدلة تعمل باألشعة 
 واألقمشة المناسبة، الفت ا إلى أن هذ  البدلة لها عدة مميزات في األنظمة الموجودة بداخلها.

 20/11/2018، فلسطين أون الين
 

 استخدمت في فلسطين منذ آالف السنين الفانيليا .39
لندن: في حدم مثير يدحن االعتقاد السائد بأن الفانيليا أتت إلى العالم القديم من وطنها في 

عام، اكتشف علماء اآلثار ثالثة أباريق مملوءة بالفانيليا  1000المكسيك حيم كانت تستعمل قبل 
تقد أنها قدمت كقرابين. وتستخر  الفانيليا من عام يع 3600داخل قبر في فلسطين يعود تاريخه إلى 

 أنواع منها في المناطق االستوائية من العالم. 110النبتة المسماة باسمها، وتنتشر 
وتعود األباريق التي اكتشفت في منطقة تل مجيدو إلى العصر البرونزي، وتحتوي على بقايا من 

هيدروكسيبنز  – 4يعية وهما "فانيلين" و"مركبين كيميائيين رئيسيين من خالصات الفانيليا الطب
 ألديهايد". كما اكتشف الباحثون في األباريق بقايا من الزيوت النباتية ومنها زيت الزيتون.

 21/11/2018، الشرق الوسط، لندن

 
 الردن يمنع زوجة أسير مبعد من دخول الضفة الغربية عبر أراضيه ":شهاب"وكالة  .41

لحقوق اإلنسان في أوروبا يوم الثالثاء منع السلطات األردنية مواطنة انتقدت الفيدرالية العربية 
فلسطينية من دخول الضفة الغربية بسبب أن زوجها معتقل سابق لدل "إسرائيل" جرل إبعاد  إلى 

 قطاع غزة.
وقالت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إنها تلقت شكول من عائلة الفلسطينية 

أعوام( من المرور  2و 4يقين فتحي الحايك بعد منعها من قبل المخابرات األردنية ومعها طفلتيها )
عبر األردن إلى الضفة الغربية ألسباب أمنية بحجة أن زوجها محمد رمضان أسير سابق لدل 

 "إسرائيل" جرل إبعاد  إلى قطاع غزة.
إلى تدهور صحتها ونقلها إلى  سطينية أدلالفلوبحسب الشكول فإن اإلجراء األردني بحق المواطنة 

 مستشفى البشير، وهي حامل في الشهر السابع وال تزال المخابرات األردنية تهددها بالترحيل.
أوروبا السلطات األردنية بالتراجع عن إجرائها التعسفي  -وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان

لها فورا بالمرور إلى الضفة الغربية ومراعاة وضعها  بحق المواطنة الفلسطينية المذكورة والسماح
 الصحي الصعب.

 20/11/2018لألنباء، وكالة شهاب 
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 في ملف الحج والعمرة للمقدسيين وفلسطينيي الداخل مسؤول أردني لـ"القدس": التوصل لحلّ  .40
 إلعادةصرح مصدر أردني مسنول لـ"القدس" انه تم التوصل لحل  :محمد أبو خضير - القدس

 نظيم رحالت الحي والعمرة للمواطنين المقدسيين وفلسطينيي الداخل .ت
هذ  القضية ذات أولوية  إنوقال المسنول الكبير في تصريح خا  ومقتضب عبر الهاتف لـ"القدس" 

 اردنية وهناك اتصاالت لم تنقطع مع الجانب السعودي، وتم التوصل لحل قريبا  سيتم اإلعالن عنه".
هناك قررا  سعوديا  برفع الوصاية األردنية عن ترتيب وتنظيم  أنير ما ورد اليوم، ونفى المسنول الكب

بسبب جواز السفر األردني المنقت وعدم  48 الـ أراضيفي  للفلسطينيينرحالت الحي والعمرة 
 "هذا الكالم غير صحيح وال يمت للحقيقة بصلة". إنحيازتهم لرقم وطني أردني دائم، وقال 

وع قيد الترتيب بعد دراسة وبحم مشترك ومعمق وفي طريقه للحل بما يمكن الموض أنوأوضح 
 السابقة. األعوامالمقدسيين وأهالي الداخل من أداء مناسك الحي والعمرة كما في 

 19/11/2018، القدس، القدس
 

 بزيادة حصتها من مياه طبرية "إسرائيل"الردن تطالب  .42
األردنية اإلسرائيلية المشتركة، بزيادة حصة ميا  األردن طالبت األردن، خالل اجتماع للجنة الميا  

من ميا  بحيرة طبرية، بحسب تقرير نشرته "شركة األخبار" اإلسرائيلية، مساء الثالثاء، وذلك في ظل 
وأكدت القناة أن وفدا  من كبار المسنولين األردنيين،  أزمة نق  الميا  التي يعاني منها األردنيون.

لميا ، وصل إلى البالد أمس اإلثنين، برفقة السفير اإلسرائيلي لدل عمان، أمير معظمهم من سلطة ا
فيسبورد. وشارك الوفد األردني في اجتماع للجنة الميا  المشتركة مع إسرائيل، التي لم تلتق أو تعقد 

 وأضافت القناة أن الوفد أي جلسة منذ أكثر من عام، وطالب بزيادة حصة األردن من ميا  البحيرة.
في المقابل، طالبت إسرائيل من الوفد األردني إذنا   زار بحيرة طبرية وشهدوا النق  الشديد بالميا .

ولفتت القناة إلى أن مهمة الموافقة على الطلب األردني  بالحفر في منطقة عربة بالقرب من الحدود.
 أو رفضه، منوطة بوزير الطاقة والميا  اإلسرائيلي، يوفال شتاينيتس.

 20/11/2018، 48عرب 

 

 جنرال إسرائيلي: حزب هللا يحاول التموضع بالجوالن السوري .43
زعم قائد الجبهة الشمالية في جيش االحتالل اإلسرائيلي يونال ستريك، بأن حزب هللا : الناصرة

اللبناني يحاول التموضع في الجانب السوري من الجوالن، لخلق جبهة ثانية مع )إسرائيل( في 
 الشمال.
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يفة "هآرتس" العبرية، أمس، عن ستريك قوله: "نحن نعرف أن حزب هللا يحاول إقامة بنى ونقلت صح
تحتية في مرتفعات الجوالن السورية القريبة من حدودنا، كجبهة ثانية لجنوب لبنان، ولن يسمح 

وأضاف: "رغم حالة االستقرار لدل النظام السوري، إال أن ساحة التحديات  الجيش اإلسرائيلي بذلك".
ال تزال معقدة ومتاحة ألي تطورات، ونحن ندرك جيدا  محاوالت إيران المتنامية لترسيخ تموضعها في 

وادعى القائد في جيش االحتالل، بأن إيران ُتحاول استخدام األراضي  العديد من أنحاء سورية".
 السورية كمعبر لنقل األسلحة لمنظمة حزب هللا في لبنان.

 20/11/2018، فلسطين أون الين
 

 بمساعدة الموساد عناصر من "حزب هللا" 3الرجنتين تقبض على ": الشرق الوسط" .44
سهم بشكل حاسم أتل أبيب: كشفت مصادر إسرائيلية، أمس الثالثاء، أن جهاز الموساد اإلسرائيلية، 

في إحباط "عملية إرهابية" قال إن "حزب هللا" خطط لها في العاصمة األرجنتينية، بوينس آيريس، 
وقالت هذ  المصادر إن الموساد حصل على معلومات "مفحوصة ودقيقة" عن  أهداف يهودية. ضد

أفراد المجموعة، وهما شقيقان لبنانيان وابن عم لهما، تم تجنيدهم لـصالح "حزب هللا"، وخططوا لتنفيذ 
 العملية. 

رجنتينية، قادت إلى وبحسب التقديرات، فإن المعلومات التي قدمها الموساد لألجهزة االستخبارية األ
 السبت الماضي، في شقة سكنية سرية.  -اعتقال أفراد المجموعة، ليلة الجمعة 

وتم العثور على أسلحة كثيرة في هذ  الشقة. وأضافت أن المعتقلين اعترفوا بأن العملية كانت موجهة 
"، وكذلك بتهمة ضد "أهداف يهودية". وستوجه إليهم لوائح اتهام بشبهة إجراء اتصاالت مع "حزب هللا

وبحسب الشرطة المحلية في األرجنتين، فإن أفرادها عثروا على  التخطيط لضرب أهداف يهودية.
 وثائق باللغة العربية تحمل علم ورموز "حزب هللا".

 21/11/218، الشرق الوسط، لندن
 

 : اتصاالت لترتيب زيارة نتنياهو إلى دولة عربيةةقع عبريامو  .45
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خالل جلسة ، أن 19/11/2018، اليام، رام هللاذكرت 

للجنة الخارجية واألمن البرلمانية اليوم االثنين، إن هناك مفاجآت إضافية في العالقات مع بعن 
 وقال موقع "هيئة البم اإلسرائيلية" )مكان( إن نتنياهو زعم انه اتفق مع سلطان عمان الدول العربية.

قابوس بن سعيد على استخدام طائرات تقلع من إسرائيل عبر المجال الجوي للسلطنة لتشق طريقها 
 إلى الهند.
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وفيما يخ  تهديد إيران بإغالق باب المندب، أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل ستعمل بالتعاون مع 
 التحالف الدولي في تلك المسألة.

أن كمية األسلحة اإليرانية التي ُنقلت إلى حزب هللا إلى ذلك، صرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية ب
وأكد  اللبناني عبر األراضي السورية تقلصت بشكل ملحوظ منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

 بنيامين نتنياهو في السياق أن تل أبيب تواصل الطلعات الجوية االستطالعية في المنطقة
هيئة البم اإلسرائيلي ، أن تل أبيب)د.ب.أ( من  ، عن20/11/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 

كشفت الثالثاء، أن إسرائيل تجري اتصاالت لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة عربية 
وذكرت الهيئة أن رئيس مجلس األمن القومي  أخرل، ليس إلسرائيل عالقات دبلوماسية معها.

بصورة سرية في هذ  الدولة، التي لم يتم الكشف عن  اإلسرائيلي مئير بن شابات موجود حاليا
ووفقا للهيئة، فقد رفن مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على  اسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.

 هذا النبأ.
مصادر موثوقة في إسرائيل أفادت بأن اتصاالت متقدمة أن ، 20/11/2018لجزيرة.نت، ونشر موقع ا

وال  ية لترتيب زيارة رسمية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها قريبا.تجري مع دولة إسالم
تقيم هذ  الدولة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن االتصاالت قطعت شوطا كبيرا وأصبحت الزيارة 

 وشيكة، وفق ما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية.
األمريكي المتنف ذ مارك شناير أن دوال ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام اليهودي 

قامة عالقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل  للقضية الفلسطينية.  خليجية أبدت استعدادا لالنفتاح وا 
وحسب تصريح هذا الحاخام الذي يترأس منسسة التفاهم بين الديانتين اليهودية واإلسالمية لمراسل 

لدول ولمس بنفسه التحو ل في مواقفها وتقربها وانفتاحها الصحيفة، فإنه زار حديثا عددا من هذ  ا
وأشار إلى أن قادة عدد منها أكدوا له استعدادهم بل تطلعهم لتحقيق تعاون بين ما  على إسرائيل.

دعا  بالثراء الخليجي والتقدم العلمي اإلسرائيلي في مجال التكنولوجيا، لتحقيق انطالقة وتطور 
 ى األكثر نجاحا في العالم.وازدهار وتحويل المنطقة إل

وأعرب الحاخام عن اعتقاد  بأن البحرين ستكون أول دولة خليجية تقيم عالقات دبلوماسية مع 
 إسرائيل، وتليها باقي الدول، ال سيما وأن هذ  الدول تشارك إسرائيل اعتبار إيران عدوا يهدد مصيرها. 

 
 ىالملك سلمان: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الول .46

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن القضية الفلسطينية ستبقى : الريان
جاء خالل افتتاح  قضيتنا األولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.



 
 
 
 

 

 32  4793 العدد:             11/21/2018الثالثاء  التاريخ:              

                                    

لمملكة ستواصل اوأضاف، العاهل السعودي أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورل، 
جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، وقد أكدنا خالل القمة العربية التاسعة والعشرين التي سميناها قمة القدس، أن القضية 

جميع  الفلسطينية هي قضيتنا األولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على
حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاوزت 
مساعدات المملكة خالل العامين الماضيين للشعب الفلسطيني الشقيق أكثر من خمسمائة مليون 

 دوالر.
 20/11/2018، الشرق الوسط، لندن

 
 العربي الشامل: الغاز اإلسرائيلي سيمر عبر خط النابيب هآرتس .47

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ" يوسي أبو، أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى 
 مصر في النصف األول من العام المقبل، ستمر عبر خط األنابيب العربي الشامل.

ما أوردت وأوضح المسنول في الشركة الشريكة في حقلي الغاز اإلسرائيليين المصدرين لمصر، وفق 
في سيناء، ولكن عبر  EMGاإلسرائيلية أن الغاز الطبيعي لن يمر عبر خط أنابيب  هآرتسصحيفة 

 شبكة إسرائيل الداخلية ثم إلى ما يسمى خط األنابيب العربي الشامل.
 سيستخدم فقط في مرحلة الحقة. EMGوقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ"، إن خط أنابيب 

قد نجحنا في االنفتاح على االقتصاد المصري، لكن هذ  مجرد بداية، هناك الكثير للقيام به وتابع: "ل
 على المستول اإلقليمي وبذلك نصبح العبا عالميا."

 20/11/2018، اليام، رام هللا
 

 ُعمان تفتح أجواءها أمام الطيران اإلسرائيلي .48
قاب عن اتفاق أبرمه مع سلطان عمان كشف رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الن: الناصرة

 قابوس بن سعيد، سيتم بموجبه فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات المدنية اإلسرائيلية.
وتحدم نتنياهو عن االتفاق، خالل جلسة للجنة الخارجية واألمن البرلمانية، اإلثنين، إذ أوضح أنه 

سرائيل إلى الهند، متوقعا  "مفاجآت إضافية في سيكون بإمكان الطائرات بموجب ذلك أن تُقلع من إ
 العالقات مع بعن الدول العربية" وفق قوله، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

 20/11/2018، فلسطين أون الين
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 الوضع التاريخي والقانوني للمسجد القصى "إسرائيل"الكويت تحذر من تغيير  .49
إلثنين، مجلس األمن الدولي، من محاوالت إسرائيل تغيير نيويورك )األمم المتحدة(: حذ رت الكويت، ا
 الوضع التاريخي والقانوني للمسجد األقصى.

جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدل األمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، خالل 
 جلسة بشأن القضية الفلسطينية، بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك.

تيبي إن الطريقة التي يتعامل بها المجلس مع القضية الفلسطينية وعملية السالم بالشرق وقال الع
 األوسط، "ساهمت في فقدان الشعوب الثقة بإمكانية وقدرة المجتمع الدولي على تقديم الحلول".

 وشدد على ضرورة "تعزيز تعددية األطراف ودور األمم المتحدة في منع نشوب حرب عالمية ثالثة".
ي ذات الصدد، حذر السفير الكويتي من "االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس الشرقية، ومحاوالتها وف

الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، 
لى التحرك إلى أن "عدم قدرة مجلس األمن عالنظر كما لفت  وتقوين حرية صالة المسلمين فيه".

بشأن القضية الفلسطينية، أفسح المجال لتمادي إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، بخرق القوانين 
 الدولية، وضرب األطراف الدولية بعرن الحائط، للتصرف كما تشاء دون عقاب أو مساءلة".

 20/11/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 الخير في غزة دون إدانة في التصعيد "إسرائيل"قر بمسؤولية مالدينوف يُ  .51
عبــد الحميـــد صــيام: اســتعرن منســـق األمــم المتحـــدة لعمليــة الســالم فـــي الشــرق األوســـط  - نيويــورك

ـــة، نيكـــوالي مالدينـــوف، التطـــورات  ومبعـــوم األمـــين العـــام الخـــا  فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل
ب فـي انـدالع موجـة العنـف بـأن السـب ،فـي مداخلتـه ،وأقـر مالدينـوف غـزة. ها قطـاعاألخيرة التي شـهد

هـو التوغـل اإلسـرائيلي داخـل قطـاع غـزة بهـدف قتـل أحـد قـادة  13/11/2018و  11األخيرة بـين يـومي 
ودعا مالدينـوف فـي إحاطتـه لمجلـس األمـن الـدولي عبـر الـدائرة التلفزيونيـة مـن القـدس  كتائب القسام.

دام القــوة المميتــة إال كمـــالذ المحتلــة إلــى ممارســة أقصــى درجـــات ضــبط الــنفس واالمتنــاع عـــن اســتخ
أخير. وحم حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة األخرل على إنهاء اإلطالق العشوائي للصواريخ 

 على جنوب إسرائيل، ووقف العنف بجوار الحاجز الحدودي بما في ذلك محاوالت اختراقه.
ة مشــاكل غــزة، وقــال إن مالدينــوف أن المجتمــع الــدولي ال يمكــن أن يتحمــل وحــد  عــبء معالجــ أكــدو 

المســـنولية الرئيســـية تقـــع علـــى األطـــراف أنفســـها. وشـــدد علـــى أن الوقـــت قـــد حـــان لتحقيـــق المصـــالحة 
وأكد المسنول الدولي ضرورة أن تعمل كل األطراف المعنية على نـزع فتيـل التصـعيد فـي  الفلسطينية.

 العاجلة. غزة وانتهاز الفرصة السانحة لتعزيز الجهود اإلنسانية واالقتصادية
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 31وأشــار مالدينــوف إلــى أن الفتــرة التــي تغطيهــا اإلحاطــة شــهدت قيــام قــوات األمــن اإلســرائيلية بقتــل 
أثنـــاء عمليــة قــام بهــا الجـــيش فــي فلســطينيا فــي غــزة، مـــنهم أربعــة أطفــال. كمــا قتـــل جنــدي إســرائيلي 

 فلسطينيين. 4رائيلية قوات اإلسال. وفي الضفة الغربية قتلت 11/11/2018اإلسرائيلي داخل غزة يوم 
إمكانيـة إقامـة دولـة فلسـطينية متواصـلة  ، مقوضا  وقال مالدينوف إن التوسع االستيطاني ما زال نشطا  

جغرافيــا فــي المســتقبل. وقــال: "إن هــدم ومصــادرة المبــاني والمنشــآت المملوكــة للفلســطينيين مســتمران 
ورحــب  ".شخصــا   25شــرد نحــو  . ونتيجــة ذلــك..منشــأة 31أيضــا. فقــد هــدمت الســلطات أو صــادرت 

 أبو الحلو.  -بتأجيل هدم تجمع خان األحمر 21/10/2018في  االحتاللمالدينوف بإعالن 
 19/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 هايلي توزع مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة إلدانة حماس .50

األمم المتحدة نيكي هايلي مشروع قرار  وزعت سفيرة الواليات المتحدة لدل :سعيد عريقات -نيويورك 
ويهدف المشروع الذي أعدته هـايلي  ."إسرائيل"يدين بقوة ضرب حركة حماس للصواريخ الموجهة إلى 

 إلــى إدانــة "قصــف حمــاس للمــدنيين والــذي يرتقــي لجريمــة حــرب" بحســب مصــادر فــي األمــم المتحــدة.
 .29/11/2018 فيمشروع القرار األمريكي وسيتم التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على 

وعلمت "القدس" أن الفلسطينيين يحـاولون أن يعيـدوا صـياغة مشـروع القـرار ليشـمل "االعتـداءات علـى 
المـدنيين عامــة"، دون االســتفراد بحركـة حمــاس حيــم أنـه مــن الصــعب معارضـة مشــروع قــرار يتحــدم 

لسطينية حتى من قبـل أنصـار فلسـطين" عن القصف الصاروخي لحركة حماس للتجمعات السكنية الف
 بحسب مصادر.

مـع تجاهــل  "إسـرائيل"يشـار إلـى أن هيلـي اتهمـت أعضــاء األمـم المتحـدة بتوجيـه انتقـادات مفرطــة إلـى 
انتقـــدت هيلــي منســق األمـــم المتحــدة لعمليــة الســـالم فــي الشـــرق و  قضــايا أخطــر مثـــل سياســات إيــران.

 إسرائيل وحركة حماس" لتخفيف التوتر حول قطـاع غـزة.األوسط نيكوالي مالدينوف لدعوته "كال من 
، قائلـــة إن 19/11/2018أثنـــاء اجتمـــاع عقـــد  مجلـــس األمـــن االثنـــين فـــي وتحـــدت هـــايلي مالدينـــوف، 

المبعوم أألممي "أخطأ الهدف"، وشددت على أن حماس وحدها تتحمـل المسـنولية عـن جولـة العنـف 
ـــد الـــذي يشـــن  وتابعـــت الســـفيرة األمريك األخيـــرة حـــول القطـــاع. ـــة أن "حمـــاس الطـــرف الوحي هجمـــات  ي

وبـــررت هـــايلي تصـــرفات الجـــيش  عشـــوائية ويســـتهدف مـــدنيين ويســـتخدم اإلرهـــاب لتحقيـــق أغراضـــه".
اإلسرائيلي بالقول "نعم، نفذت إسرائيل غارات جويـة علـى مواقـع عسـكرية ومسـتودعات أسـلحة ومواقـع 

صـارو  وقذيفـة بشـكل عشــوائي  400أكثـر مـن  علـى إطـالق اسـتخباراتية فـي غـزة، لكـن ذلـك يـأتي ردا  
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مـــن غـــزة علـــى إســـرائيل، ممـــا اســـتهدف منـــاطق ســـكنية، وأصـــيبت حافلـــة بصـــارو  مضـــاد للـــدبابات، 
 من القصف". واضطرت عائالت )إسرائيلية( إلى االختباء في المالجئ خوفا  

 20/11/2018 ،القدس، القدس
 

 ن دوالرمليو 21ونروا" تعلن تقلي  عجزها المالي إلى ال " .52
ونــروا، بييــر كرينبــول، عــن األأعلــن المفــون العــام لوكالــة : محمــد الدعمــة - البحــر الميــت )األردن(

مليـــون دوالر للعـــام الحـــالي. وأضـــاف  21مليـــون دوالر إلـــى  446تقلـــي  العجـــز المـــالي للوكالـــة مـــن 
نــــة ، علـــى هــــامش اجتماعـــات اللج19/11/2018 االثنــــين يـــومكرينبـــول خـــالل مــــنتمر صـــحفي عقــــد  

االستشــارية للوكالــة، المنعقــدة حاليــا  فــي منتجــع البحــر الميــت، برئاســة تركيــا، أن اللجنــة قامــت خــالل 
نجاز  لجهة حشد الدعم المالي الالزم، مشـيرا  إلـى أن  جلستها االفتتاحية، بمراجعة شاملة لما تم   بذله وا 

يـر المتوقـع، بتخفـين مسـتول العام الحالي كان عاما  صعبا ، خصوصا  في أعقاب القرار األمريكـي غ
 مليون دوالر. 446تبرعاتها ووصول العجز التراكمي إلى 

وأشــار كرينبــول إلــى أن ذلــك الــرقم الكبيــر للعجــز المــالي، واجهتــه الوكالــة مــع مــا خلفــه مــن آثــار علــى 
الالجئ الفلسطيني، من توتر ومعاناة، فضال  عـن تـداعيات القـرار األمريكـي علـى الخـدمات األساسـية 

وأشار كرينبول إلى "الدعم غير المحدود" من المجموعـة األوروبيـة ومـن األعضـاء،  لمقدمة لالجئين.ا
سـبانيا. يطاليـا وفرنسـا وا  وعب ـر كرينبـول عـن شـكر  لـدول الخلـيي،  خصوصا  ألمانيا وبريطانيا والسويد وا 

ر، مشــيرا  إلــى أن مليــون دوال 50ممثلــة  فــي الســعودية واإلمــارات والكويــت وقطــر، التــي قــدم كــل منهــا 
 الدعم غير المسبوق ساعد كثيرا  في تقلي  العجز في الميزانية العامة.

 20/11/2018 ،الشرق الوسط، لندن
 

 للرد على مالحظات حول "قانون القومية" يوما   60 "إسرائيل"يمهل  "حقوق اإلنسان"منصور:  .53
صــــريحات إلذاعــــة "صــــوت رام هللا قــــال ســــفير فلســــطين لــــدل األمــــم المتحــــدة ريــــان منصــــور فــــي ت
فــي جنيــف بمــا فــيهم  اإلنســانفلســطين"، "إن أربعــة مقــررين خاصــين مســتقلين تــابعين لمجلــس حقــوق 

فـي فلسـطين بعثـوا رسـالة لحكومـة االحـتالل طرحـوا  اإلنسـانمايكل لينك المقرر الخـا  حـول حقـوق 
علــى ذلــك فــي  لــرد  فيهــا استفســارات ومالحظــات حــول قــانون القوميــة العنصــري وطلبــوا مــن األخيــرة ا

يـدرك أن قـانون  اإلنسـانوأضـاف منصـور إن هـذ  الرسـالة تعنـي أن مجلـس حقـوق  غضون شـهرين".
 .اإلنسانالقومية العنصري يتعارن مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحقوق 

 20/11/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لدمج قرارات القضية الفلسطينية في المم المتحدة مساٍع أمريكية: "الشرق الوسط" .54

كشف دبلوماسـيون عـرب لــ"الشرق األوسـط" أن إدارة الـرئيس األمريكـي دونالـد : علي بردل - نيويورك
 -مــب تســعى إلــى تقلــي  عــدد القــرارات التــي تصــدرها األمــم المتحــدة فــي شــأن النــزاع الفلســطيني اتر 

ـــ"دمي وعقــد دبلوماســيون أمريكيــون اجتماعــات مكث فــة  " عــدد منهــا.اإلســرائيلي مــن خــالل بــذل جهــود ل
األعضــاء فــي الجمعيــة  193خــالل األيــام القليلــة الماضــية مــع الكثيــر مــن المنــدوبين الــدائمين للــدول الـــ

العامــة، وبيــنهم الكثيــر مــن الدبلوماســيين العــرب، فــي محاولــة إلقنــاعهم بــأن "القــرارات الكثيــرة المنحــازة 
مفيــدة، ولــم تجلــب خيــرا  للفلســطينيين وقضــيتهم". ولــذلك "مــن المستحســن أن تــدمي إســرائيل غيــر  ضــد  

في الجمعية العامة، ليقتصر العدد علـى أربعـة فقـط". وظهـر رأي بأنـه  16هذ  القرارات والبالغ عددها 
"ينبغــي للواليــات المتحــدة أن تعمــل علــى إزالــة األســباب الموجبــة لهــذ  القــرارات، باإلضــافة إلــى تحديــد 

 لمقابل الذي تريد إعطاء  مقابل دمي بعن القرارات".ا
وعلمـت "الشـرق األوسـط" أن غالبيـة الدبلوماسـيين العـرب أبلغـوا محـاوريهم األمـريكيين أنهـم "يلتزمـون بمــا 
يرا  الجانب الفلسـطيني مناسـبا  فـي شـأن دمـي القـرارات". وظهـرت هـذ  المعلومـات علـى هـامش اإلحاطـة 

"الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك المسـألة الفلسـطينية"، حيـم اسـتمع  الشهرية لمجلس األمن حول
 األعضاء إلى إفادة من منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف.

 20/11/2018 ،الشرق الوسط، لندن
 

 ات الضفة الغربية المحتلةعمر "إير بي إن بي" تنسحب من مستشركة  .55
رويتــرز: قالــت شــركة "إيــر بــي إن بــي" لتــأجير أمــاكن قضــاء العطــالت عبــر اإلنترنــت، يــوم  - القــدس
 ات الضفة الغربية.عمر ، إنها قررت إلغاء قوائم األماكن المتاحة للحجز في مست19/11/2018 اإلثنين

طنات وجاء في بيان على موقع الشركة اإللكتروني "خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا في المستو 
وأضـاف  اإلسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي تقـع فـي قلـب النـزاع بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين".

لهــذا  إطــار يصــطف فيــه المجتمــع الــدولي بأســر  كــي يكــون هنــاك حــل   البيــان "نأمــل أن يوضــع قريبــا  
 الصراع التاريخي ومسار واضح للمضي قدما يلتزم به الجميع".

قائمـة، سيسـري فـي األيـام  200م "إير بي إن بي" أن القـرار، الـذي يـنثر علـى نحـو وذكر متحدم باس
 القليلة المقبلة.

 وال من السلطة الفلسطينية. يةسرائيلاإلحكومة المن  ولم يصدر بعد رد  
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ة إفـــرات بالضـــفة الغربيـــة، قـــرار "إيـــر بـــي إن بـــي" بأنـــه عمر ووصـــف عوديـــد ريفيفـــي، رئـــيس بلديـــة مســـت
فــي  التــي أوضــحتها علــى موقعهــا اإللكترونــي وهــي "المســاعدة فــي جمــع النــاس معــا  منــاقن لرســالتها 

وقــال "عنــدما يتخــذون قــرارا كهــذا فــإنهم ينخرطــون فــي السياســة،  أكبــر عــدد مــن األمــاكن عبــر العــالم".
 سيقضي على الغرن الحقيقي للشركة نفسها". ...وهو ما

 19/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 و النسحاب "بوكينغ.كوم" من المستوطنات اإلسرائيلية"هيومن ووتش" تدع .56
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش موقع بوكينغ.كوم إلـى أن يحـذو حـذو منصـة "ايـر  :القدس المحتلة

وأصدرت هيومن رايـتس  ات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.عمر بي أن بي" وينسحب من المست
، ودعت "بوكينغ.كوم" إلى أن تتخذ "الخطوة اإليجابية" نفسها 20/11/2018 ووتش تقريرها يوم الثالثاء

 التي اتخذتها "اير بي ان بي".
وقال مدير هيومن رايتس ووتش بـ"إسرائيل" واألراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، لوكالـة فـرانس 

ى أرن يمنـع برس: "بإنهاء وساطتها لتـأجير المسـاكن فـي المسـتوطنات اإلسـرائيلية غيـر القانونيـة علـ
التمييـز ومصـادرة األراضـي  ضـد   الفلسطينيون من الوصـول إليهـا، فقـد اتخـذت "ايـر بـي ان بـي" موقفـا  

وأضاف: "هذ  خطوة مهمة ومرحب بها، ونحن نشجع شركات أخرل مثل بوكينغ.كوم على  والسرقة".
 اتخاذ نفس الخطوة ووقف وضع المساكن في المستوطنات على قوائمه".

رايتس ووتش تقريرها على مواقع شركات الحجز على اإلنترنت بعنوان "سـرير وفطـور ونشرت هيومن 
 على أرن مسروقة"، وشاركتها في نشر التقرير منظمة "كيريم نافوت" اإلسرائيلية غير الحكومية.

ات الضـفة عمر علـى األقـل فـي مسـت عقـارا   139وقال التقرير: إن "اير بي ان بي" أدرجت علـى قوائمهـا 
في  عقارا   26أما شركة "بوكينغ.كوم" فقد أدرجت  يوليو. مارس وتموز/ المحتلة فيما بين آذار/ الغربية

عقـارا  تقـع علـى أرانق تقـر  17وأضـاف أن  يوليو، بحسب التقريـر. ات ابتداء من تموز/عمر تلك المست
 "إسرائيل" أنها مملوكة لفلسطينيين.

 20/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"حاد طالبي كندي يؤيد مقاطعة أكبر ات .57
أيـدت أكبـر منظمـة طالبيـة فـي كنـدا الحركـة العالميـة لمقاطعـة إسـرائيل "بـي دي : أحمد حسـن -لندن 
( علـى حلـول بـي CFSوفي اجتماعها السنوي العام في أوتـاوا، وافـق االتحـاد الكنـدي للطـالب ) أس".
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كما دعا القـرار إلـى "إصـدار بيـان يـدين  لفلسطين". بيان يدين "االحتالل المستمر دي أس، وأيد أيضا  
 الفلسطينيين في غزة". الفظائع األخيرة ضد  

 في جميع المقاطعات الكندية االثنتي عشرة. اتحادا   64طالب كندي في  530,000تمثل المنظمة 
 21/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"ح ترامب: نحافظ على عالقتنا بالسعودية لحماية مصالحنا ومصال .58

قـال الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، إنـه يسـعى للحفـاظ علـى العالقـات مـع السـعودية، وذلـك للحمايـة 
" أن ولي العهد السـعودي المصالح األمريكية واإلسرائيلية، على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا  

في تقرير صدر  ،وأكد ترامب األمير محمد بن سلمان كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
عــن البيــت األبــين، يوضــح تــداعيات اغتيــال خاشــقجي، علــى العالقــات  20/11/2018 يــوم الثالثــاء
وذكــر ترامــب عــد ة  أنــه ليســت لديــه نيــة إللغــاء عقــود عســكرية مــع الريــان. ،الســعودية -األمريكيــة 

صرف النظر عـن قضـية اغتيـال أسباب تبرر رغبة بالد  في استمرار العالقة الوطيدة مع السعودية، ب
: "إننــا لـن نعلــم أبـدا التفاصــيل الدقيقـة فــي قتـل خاشــقجي"، لكــن خاشـقجي التــي وصـفها بالبشــعة، قـائال  

علــى أي حــال "الواليــات المتحــدة تعتــزم الحفــاظ علــى شــراكتنا الثابتــة مــع الســعودية لضــمان مصــالح 
وقال: "سأتخذ قرارات تتطابق مـع مصـالحنا  دولتنا والمصالح اإلسرائيلية وشركاء آخرين في المنطقة".

 رس له الحرية في اتخاذ مسار آخر".جاألمنية، والكون
 20/11/2018 ،48عرب 

 
 "صفقة القرن"ترامب وكبار مستشاريه يناقشون تفاصيل موعد طرح  .59

مــن المقــرر أن يجتمــع الــرئيس األمريكــي، دونالــد ترامــب، األســبوع المقبــل : ناديــة ســعد الــدين - عمــان
البيـــت األبـــين، مـــع كبـــار مستشـــاريه لبحـــم التفاصـــيل النهائيـــة لمـــا يســـمى "صـــفقة القـــرن"، قبـــل  فـــي

وينــاقش ترامــب مــع مــا يســمى "فريــق خطــة الســالم"، بقيــادة كبيــر مستشــاريه وصــهر ،  طرحهــا قريبــا .
جاريـــد كوشـــنير، ومبعوثـــه الخـــا  لعمليـــة الســـالم فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، جيســـون غـــرينبالت، 

األخيــرة لخطتــه الخاصــة بعمليــة الســالم، الجــاهزة تقريبــا ، لبلــوغ اتفــاق نهــائي بــين الجــانبين  التفاصــيل
ويركــز اللقــاء المرتقــب، بحسـب المواقــع اإلســرائيلية اإللكترونيــة، علــى مناقشــة  الفلسـطيني واإلســرائيلي.

سـبل حشـد موعد نشـر "خطـة السـالم" ووضـع الصـيغة األفضـل لتقـديمها عنـد إطالقهـا والتـرويي لهـا، و 
 الدعم السياسي والدبلوماسي لصالحها، مع أهمية بحم كيفية إقناع الرأي العام العالمي بأهميتها".
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يأتي ذلك في ظل تبـاين اآلراء حـول توقيـت طـرح الخطـة، حيـم "يريـد ترامـب نشـرها فـي وقـت قريـب، 
رت تلــك المواقــع إن واعتبــ وربمــا قبــل نهايــة العــام الجــاري، فيمــا يحــاول مستشــارو  إقناعــه بالتأجيــل".

"األزمة السياسية اإلسرائيلية الراهنة، في ظل األنباء التي تتحدم عن احتمـال إجـراء انتخابـات مبكـرة، 
 قد تنثر على أي قرار للرئيس ترامب حيال اإلعالن عن "صفقة القرن" ونشرها بشكل نهائي".

 20/11/2018 ،الغد، عّمان
 

 بين نتنياهو والسنوار دوي قذيفة .61
 يز أبو شمالةد. فا

لم يكن غبيا  وزير الحرب اإلسرائيلي السابق ليبرمان، وال كان جبانا ، لقد حاول كقائد للجيش، وبكل 
ما أوتي من قوة تدمير المقاومة الفلسطينية، وسحق غزة تحت حذاء تطرفه، والوفاء بوعد  

زة، وهو يقول في آخر لإلسرائيليين بتصفية إسماعيل هنية، ولكنه فشل، ووقف عاجزا  على أسوار غ
 تصريح له: ال يوجد حل عسكري لغزة، لذلك حاولت الفصل بين سكان غزة وحركة حماس.

الفصل بين سكان غزة وحركات المقاومة بشكل عام، ومن ضمنها حركة حماس، طريقة عمل متهربة 
حيل، وعليه من المواجهة، واعتراف مسبق بأن تصفية المقاومة، ومواجهتها، والقضاء عليها أمر مست

فإن تفكير جزء كبير من قادة اإلسرائيليين يقوم على الضغط على سكان قطاع غزة بهدف التأثير 
السلبي على المقاومة، وهذا ما التقت عليه أحزاب اليسار مع أحزاب اليمين، حين ترل وزيرة 

سليمها للسلطة، أو الخارجية السابقة تسفي ليفني أن الحل الشافي لمشكلة غزة تتمثل في احتاللها، وت
 في تعزيز الفصل ما بين السكان والمقاومة.

ونسي قادة الكيان الصهيوني جميعهم أنهم مارسوا ضد غزة كافة أشكال اإلرهاب والعذاب؛ بدءا  من 
إسحق رابين الذي اتبع سياسة تكسير العظام وحتى شارون الذي حر  على تدمير غزة قبل الفرار 

من قادة حروب أمثال أولمرت وبراك وليفني وموشي يعلون وليس  منها، وهكذا تصرف من تال 
آخرهم ليبرمان، واإلرهابي الجديد نفتالي بينت الذي قرن بقاء  في الحكومة بتنفيذ نتنياهو تعهد  

 باستعادة قوة الردع للجيش الذي فقد هيبته أمام المقاومة الفلسطينية.
اومة، وهذا ليبرمان وزير الحرب السابق يعترف بان وكيف يستعيد الجيش الصهيوني هيبته أمام المق

نما نتا  تقديرات ميدانية يعرفها  ال حل عسكري لغزة؟ هذا االعتراف من ليبرمان ليس شخصيا ، وا 
وزير الحرب الجديد نتنياهو نفسه، ويعرفها حليفه الجديد نفتالي بينت، لذلك فإن التقدير في هذ  

من خالل االغتياالت الغادرة، والقصف المفاجئ ألكبر رنوس  الحالة يقوم على تأسيس قوة الردع
 من قادة المقاومة، ليقدموها هدية لمجتمع ال يصدق أن جيشهم فقد قوة ردعة.
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لقد نسي قادة الكيان الصهيوني أن المقاومة الفلسطينية فكرة وطن مغتصب، وليست قرينة أشخا ، 
ة قادة بارزين مثل الشيخ أحمد ياسين، والدكتور لقد سبق وأن غدر الصهاينة واغتالوا على أرن غز 

الرنتيسي، والشقاقي، وصالح شحادة، وأبو علي مصطفى، وأحمد الجعبري، والعامودي، والعطار، 
وأبو الريش، وأبو شمالة، وأبو ستة، والمقادمة، وأبو شنب، وأبو سمهدانة، ومسعود عياد، ونزار ريان، 

 لة من الشهداء األبطال.والخواجا، والسبعاوي، والقائمة طوي
لقد أكد أهل غزة بعد كل اغتيال غادر بأنهم قد ازدادوا عشقا  للمقاومة، وازدادوا وفاء  للمقاومين، 
وازدادوا استعدادا  للتضحية، وهذا ما أكدته المنطقة الشرقية من خان يونس قبل أيام، والتي لم تكتف 

صهيونية الخاصة، بل جاء الرد الجماهيري على بالتحام الشعب مع المقاومة في التصدي للوحدة ال
العدوان الصهيوني من خالل المهرجان الحاشد، وهتاف الجماهير للمقاومة أثناء إلقاء السنوار كلمته 

 في حفل تأبين الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد نور بركة.
التحرير ومواصلة  لقد هتف أهل الشرقية للقدس، وهتفوا للمقاومة، وهتفوا لفلسطين، وتعاهدوا على

المشوار، في رسالة ميدانية حاشدة بعشرات ألوف الصامدين الواثقين، الذين ألهموا السنوار عباراته 
المقاتلة، والتي تحدل فيها قيادة الجيش اإلسرائيلي وأركانه، حين توجه بالخطاب إلى محمد الضيف 

عيسي باالسم، في رسالة ذات داللة قائد كتائب القسام باالسم، وحين خاطب القائد العسكري مروان 
ميدانية، ورسالة تحذير تفصح عن الحقيقة بأن الشخصيات السياسية المعروفة أمثال السنوار 
ن  سماعيل هنية والبطش ونافذ عزام ومزهر والمدلل وغيرهم، ليسوا وحدهم قادة المقاومة، وا  وا 

يعني كسر ظهر المقاومة التي يقودها استهدافهم في أي مواجهة قادمة ال يعني نهاية المشوار، وال 
من تعرفونهم باالسم، وال تعرفونهم بالشكل، وستعجزون عن تقدير ردة فعلهم المقاومة، والتي استعدوا 

 لها، وستفوق في عنفها تقديرات األوساط األمنية اإلسرائيلية كلها.
هدافه، ولن يتراجع عن لقد تعود الشعب الفلسطيني على غدر الصهاينة، ومع ذلك، فلن ينثني عن أ 

خطواته التي عمدها بالتضحيات، وسيواصل المشوار الذي استعد له سنوات، وأعد له العدة، وحشد 
 في معركة كسر عظم، سيخر  منها الصهاينة مهزومين. اإلمكانياتله 

 20/11/2018، رأي اليوم، لندن
 

 سر بقاء االحتالل نجاحه .60
 هاني المصري

به روغل ألفر، وهو يستحق القراءة والتأمل. يقول الكاتب "إن السبب هذا عنوان المقال الذي كت
يسار" اإلسرائيلي إلى الحكم هو أن الرواية التي يبيعها للجمهور -الرئيسي الذي لن يعود فيه "الوسط
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غير مقنعة. فروايتهم تخسر أمام رواية بنيامين نتنياهو وورثته في اليمين. السبب بسيط، االحتالل 
يسار" ضد االحتالل مرتبط بحسابات نفعية، مثل أن من -ر"". ويضيف: "ادعاء "الوسط"نجاح مبه

شأنه عزل إسرائيل، وأن يستدعي مقاطعة وعقوبات دولية، ويضر الطابع اليهودي للدولة، ويفشل 
 ديمقراطيتها، فتبريراتهم ترتكز على ضرورة الفصل النابع من الواقع الديمغرافي."

يسار"( ويرفن الرواية التي نسجوها، وفي نفس -قع يصفع وجوههم )أي "الوسطويتابع ألفر "إن الوا
الوقت ينيد رواية نتنياهو بأن إسرائيل لم تصب بأي ضرر من االحتالل، بالعكس هو يجلب لها 
فائدة اقتصادية على شكل قوة عمل رخيصة. كما أن احتجا  الفلسطينيين، بما في ذلك "اإلرهاب"، 

حباطه واجتثاثه". ويضيف: "تحولت إسرائيل إلى ينجح "الجيش" اإلس رائيلي والشاباك في احتوائه وا 
بطلة العالم في االحتالل، وهي متميزة في ذلك، مع تدفق اإلرهاب الذي يخر  إلى الخار . 

 فاإلسرائيليون مستعدون للتعايش معه".
 يسار":-ويطرح ألفر فضال  عما تقدم ثالثة عوامل ساهمت في تحطيم رواية "الوسط

العامل األول: إيران. وهي األمر األفضل الذي حصل إلسرائيل، فالدول العربية تخشى إيران أكثر 
من اهتمامها بالفلسطينيين، وهي تقوم بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل دون إجبارها على الموافقة على 

 إقامة دولة فلسطينية.
الدعاية اإلسرائيلية في تغطية الفرق بين هذا  العامل الثاني: اإلرهاب اإلسالمي العالمي. فقد نجحت

 اإلرهاب و"اإلرهاب" الفلسطيني.
العامل الثالم: تاريخي. وهو دخول العالم في عصر ظالمي من ضعف الديمقراطية، وزيادة قوة 
القوميين المتطرفين والعنصريين والسلطويين وكارهي األجانب والمحافظين والمتدينين والمناهضين 

ة: ترامب في أميركا، وبوتين في روسيا، وأردوغان في تركيا، وفي هنغاريا والفلبين والبرازيل للديمقراطي
وبولندا والهند والصين، وخرو  بريطانيا من االتحاد األوروبي. إضافة إلى تعزز اليمين المتطرف في 

 أرجاء أوروبا: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، السويد ... وغيرها.
د الكاتب على اليهود في إسرائيل الذين يحذرون من انضمام نتنياهو إلى التوجه العالمي وأخير ا، ير 

الجديد، ألن هذا من شأنه أن ينتقم من إسرائيل في اليوم الذي سيتغير فيه التوجه بأن العهد الظالمي 
لية العالمية التي الحالي في بدايته، ونهايته ال تظهر في األفق، وأن االحتالل بقي حيًّا في عهد الليبرا

 وصلت قمتها في عهد باراك أوباما.
ذا لم  أتفق مع الكاتب في أن االحتالل مربح، وطالما قلت وكتبت بأنه "احتالل خمس نجوم". وا 
ا بعد توقيع اتفاق أوسلو الذي غير  يصبح مكلف ا إلسرائيل ومن يدعمها فال يمكن أن يزول، خصوص 

شرد جزء منه من وطنه وبقي الجزء الثاني يرزح تحت  وزيف طبيعة الصراع من صراع بين شعب



 
 
 
 

 

 42  4793 العدد:             11/21/2018الثالثاء  التاريخ:              

                                    

كيان استعماري استيطاني عنصري احتاللي إحاللي، إلى نزاع على األرن والحدود، وحول طبيعة 
مكانية قيام وشروط قيام الدولة الفلسطينية التي ال يجب أن تخضع أصال  للتفاون، فهي  السالم وا 

نشاء السلطة بالطريقة التي جرت  جزء من الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصير ، وا 
له العالم من خالل دعم السلطة  فهي لعبت دور الوكيل الذي أزال الكثير من أعباء االحتالل الذي مو 

 بدال  من أن تتحمل الدولة المحتلة المسنولية.
رائيل وجود إيران، مع أهمية ما ذهب إليه الكاتب إال أنه مبالغ به. فعلى سبيل المثال، توظف إس

لدرجة الشروع في البحم لتشكيل حلف عربي أميركي إسرائيلي ضدها، ولكن هذا ال ينفي أن إيران 
ا وجود منافس كبير لدور إسرائيل، وتهديد مفتوح لها على  ودورها المتعاظم في المنطقة يعني أيض 

مستحيلة، وهي مواجهة من شبه احتماالت المواجهة التي رغم أنها مستبعدة حتى اآلن إال أنها ليست 
 المستحيل أن تنتصر فيها إسرائيل، فهي ستدفع في كل األحوال ثمن ا باهظ ا.

كذلك األمر فيما يخ  نجاح إسرائيل في الربط ما بين اإلرهاب وبين المقاومة المشروعة لالحتالل، 
تهداف فنحن يجب أن نعمل بجد وحر  شديد من أجل إنهاء هذا الربط، من خالل عدم اس

نهاء االحتالل، إال  ظهار المقاومة كحق مشروع في الدفاع عن النفس واسترداد الحقوق وا  المدنيين، وا 
أن الكاتب ألفر يغفل أن موجة اإلرهاب انحسرت، رغم أنها لم تنته، ولكن علينا ندرك أين أصبحنا 

ى اآلن ضمن منسوب وأين كن ا، فدولة "داعش" هزمت، كما أن المقاومة الفلسطينية صحيح أنها حت
قادرة إسرائيل على احتوائه والتعايش معه والسيطرة عليه، ولكن األمور لن تبقى على ما هي عليه، 
والدليل ما جرل منخر ا في غزة من مواجهة انتهت بنصر للفلسطينيين، ال يجب أن نبالغ فيه وال أن 

وفق ما أدلى به رئيس أركان  نقلل من شأنه، والضفة تغلي وما هي إال مسألة وقت قبل أن تنفجر
 جيش االحتالل للجنة الخارجية واألمن.

أما بالنسبة لدورة التاريخ الراهنة التي تشير إلى التحول نحو اليمين واليمين المتطرف على امتداد 
العالم، وليس فقط في إسرائيل. فإسرائيل تتمتع بخيراتها، ولكنها ستكتوي من نيرانها، ال سيما في ظل 

، وكون العالم لم يعد أحادي القطبية، بل متعدد  التعصب القومي وظاهرة أن كل بلد تعتبر نفسها أوال 
األقطاب، فضال  عن أن الدور األميركي في تراجع، والصين تتقدم لتبوأ موقع الدولة األولى في 

آخر  العالم، ومتجه لتعميق هذ  الظاهرة، وهذا تطور سلبي إلسرائيل، يضاف إليه أن هناك منافس
 تركيا.قوي إلسرائيل إضافة إلى إيران، وهو 

إن  هذا التحول التاريخي يمكن أن يصل إلى العرب، بحيم يغيروا ما بأنفسهم ويتعاملوا بصورة 
 االستراتيجيةمختلفة عما يفعلوا حالي ا، ويمكن أن يصل الوضع إلى تغيير مكانة إسرائيل في 

س الوقت الذي نشهد هذا التحول القومي اليميني الخطير، األميركية خاصة، والغربية عموم ا. وفي نف
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نشهد ردة فعل معاكسة له تظهر في أشكال متنوعة، منها أن التأييد للحقوق الفلسطينية لدل الرأي 
العام العالمي يتزايد حتى داخل الواليات المتحدة األميركية، بدليل تحول الحزب الديمقراطي نحو 

يه يدعم بقوة الفلسطينيين، ودليل آخر على ذلك ما يحدم في حزب اليسار، وتبلور تيار قوي ف
 العمال البريطاني الذي يمكن أن يصل إلى الحكم.

األمر المثير للغضب والقلق أن هناك تحوالت وتغيرات في المنطقة والعالم، منها ما هو إيجابي وما 
كان يمكنه أن  عربية، هو سلبي، ولكن ال يوجد مشروع عربي موحد، لو كان حتى من دون وحدة

يستفيد من الفر  المتاحة، ويقلل من أخطار التهديدات، فضال  عن استمرار االنقسام الفلسطيني 
وعدم إدراك أن استمرار  في الظروف العالمية الجديدة يمكن أن يجعله يعبد الطريق أمام تصفية 

 فهل نستيقظ ونتحد قبل أن تضيع القضية. القضية الفلسطينية،
األمل بالشعوب العربية التي ال تنخدعوا بما يجري على السطح فهي تغلي على ما يجري في يبقى 

بلدانها من ظلم وفساد واضطهاد واستبداد وتبعية وتخلف وتجزئة وفقر رغم غناها بالموارد الطبيعية 
ا.  والبشرية، وال أحد يعرف متى ستحدم الثورات القادمة، ولكنها ستندلع حتم 

ني مستمر في كفاحه منذ أكثر من مائة عام، ويفجر ثورة وراء ثورة، وانتفاضة وراء الشعب الفلسطي
 انتفاضة، وهو سيفرن إرادته في النهاية ويفرن الوحدة الضرورية ألنها قانون االنتصار.

 20/11/2018االستراتيجية، المركز الفلسطيني لبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 لجبهة الشمالية؟هل يبادر نتنياهو إلى تفجير ا .62
 صالح النعامي
لم ح رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ انتهاء جولة التصعيد األخيرة مع 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو التطور الذي أفضى إلى توليه وزارة األمن بعد استقالة 

حو ل في سياساتها األمنية في المستقبل القريب، أفيغدور ليبرمان، إلى أن  إسرائيل تت جه إلى إحدام ت
ساعة األخيرة  72بهدف مواجهة تحديات تنث ر على واقعها االستراتيجي. وقد عمد نتنياهو خالل الـ

إلى تكرار عبارة "إسرائيل في مواجهة تحديات أمنية واستراتيجية تتطل ب من الشعب أن يكون مستعدا  
  الحجة، تمك ن نتنياهو من محاصرة قادة حزب "البيت اليهودي"، للتضحية" أربع مرات. وبواسطة هذ

جبارهم على التراجع عن التهديد باالستقالة من الحكومة، ناهيك عن أن  التحو الت األمنية "الوشيكة"  وا 
التي ينذر بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية أقنعت قادة المستوطنات في محيط قطاع غزة بتغيير 

حكومته، وباتوا يشيدون بالمسنولية التي يبديها، على الرغم من أنهم كانوا  موقفهم من سياسات
األكثر صخبا  في انتقادهم له بسبب سلوك إسرائيل في جولة التصعيد األخيرة ضد المقاومة في غزة. 
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ل لوقف إطالق النار  ونظرا  ألن حديم نتنياهو عن أن  إسرائيل ستواصل "المعركة" جاء بعد التوص 
قاومة إثر جولة التصعيد األخيرة، التي أثار أداء جيش االحتالل خاللها انتقادات واسعة مع الم

وتوجيه اتهامات للمستول السياسي والعسكري بالمسنولية عن تهاوي قوة الردع اإلسرائيلية، فإن  هذا 
عمل مفاجئ  قد يدفع لالعتقاد، وللوهلة األولى، بأن  نتنياهو يقصد أن ه معني بترميم الردع من خالل

 ومباغت ضد  المقاومة الفلسطينية في غزة.
لكن  نتنياهو يعي تماما  أن  كل المحاذير االستراتيجية التي دفعته إلى تجن ب االنجرار لمواجهة شاملة 
مع المقاومة في غزة حتى اآلن ما زالت قائمة، وعلى رأسها غياب المصالح اإلسرائيلية في القطاع، 

ي "الوحل" الغزي نظرا  لعدم وجود طرف ثالم يمكن أن يتول ى مقاليد األمور في والخوف من التور ط ف
القطاع، ناهيك عن وعي نتنياهو بأن  بقاء مظاهر األزمة االقتصادية واإلنسانية في القطاع سيقل   

 من تأثير أي  عمل عسكري ضد  المقاومة هناك.
يرة قد تبدي أقل  قدر من الصبر إزاء أي أنماط لكن في المقابل، فإن  إسرائيل بعد جولة التصعيد األخ

سلوك قد تصدر من غزة وينظر إليها على أنها تهديد إلسرائيل، سواء إطالق صواريخ وقذائف، أو 
حتى القيام ببعن نشاطات حراك مسيرات العودة، مثل اختراق المنطقة العازلة واستخدام البالونات 

دم قدرا  أكبر من قوة النيران في حال تفج ر تصعيد مستقبلي الحارقة. ناهيك عن أن  إسرائيل قد تستخ
 مع المقاومة، وذلك بهدف ترميم الردع من جانب، واسترضاء الرأي العام اإلسرائيلي من جانب آخر.

من هنا، ومن أجل تجن ب التصعيد، قد تلجأ إسرائيل إلى توظيف الدور المصري في إحياء 
بحيم ال تتجاوز مخرجات هذا التباحم السماح بمواصلة تقديم المباحثات حول مسار التهدئة، لكن 

 المنحة القطرية لدفع رواتب موظفي حكومة غزة وتأمين الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
ومقابل كل ذلك، فإن  هناك ما يدل  على أن  مواجهة التحديات على الجبهة الشمالية هي "المعركة 

تعه د نتنياهو باستكمالها. وتدل  الكثير من المنشرات على أن  فر  انفجار التي لم تنته"، والتي 
الجبهة الشمالية قد تعاظمت كثيرا  أخيرا . فبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن  إيران، التي تجل دت 
واستوعبت على مدل أكثر من عام الغارات اإلسرائيلية التي استهدفت وجودها في سورية، يمكن أن 

إلى تفجير الجبهة الشمالية ردا  على تعاظم وطأة العقوبات األميركية واشتداد حد ة الحصار تلجأ 
 عليها.

وفي السياق، أشار معل ق الشنون العسكرية في قناة التلفزة العاشرة، ألون بن دافيد، مساء االثنين، 
ل للرد  عليه، إلى أن  "الساحة الجغرافية للحدم األمني الذي يتوق ع نتنياهو أن تضطر إسرا ئيل للتدخ 

تقع خار  الحدود اإلسرائيلية"، موضحا  أن  "مخاوف تل أبيب تستند إلى تأويل االستخبارات 
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اإلسرائيلية لنوايا األطراف المرتبطة بهذا الهدف"، من دون أن يسم ي البقعة الجغرافية واألطراف 
 المرتبطة بهذا الحدم المتوق ع.
ييمات التي قدمتها محافل التقدير االستراتيجية في إسرائيل قد أجمعت وعلى الرغم من أن  جميع التق

خالل العامين الماضيين على أن  كال  من إيران و"حزب هللا" غير معنيين بتفجير األوضاع في 
سورية ولبنان، إال أن  تحوال  طرأ على هذ  التقديرات بعد بدء تنفيذ الموجة الجديدة من العقوبات 

طهران. ومما يزيد األمور تعقيدا  بالنسبة إلسرائيل، حقيقة أن  هذ  المخاوف تتعاظم األميركية على 
في ظل  قطيعة شبه تامة مع موسكو ومجاهرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين بعدم رغبته في لقاء 
نتنياهو. ناهيك عن أن  هامش المناورة الذي تتمتع به إسرائيل في سورية تقل   إلى حد  كبير بعد 

 أشهر. 3سقوط الطائرة الروسية قرب الالذقية قبل 
في الوقت ذاته، فإن  ادعاء إسرائيل أن ها تملك معلومات تفيد بأن  "حزب هللا" يقيم مصانع إلنتا  
صواريخ ذات قدرات إصابة دقيقة، يفاقم خطورة تبعات أي مواجهة على الجبهة الشمالية، إذ إن دق ة 

رة لترسانة الصواريخ التي يملكها "حزب هللا"، وتتمث ل في المدل اإلصابة ستكمل مزايا أخرل خطي
الطويل لهذ  الصواريخ ورأسها التفجيري الكبير، وهذا ما يفاقم من خطورة استخدامها. والسنال الذي 
يطرح نفسه: هل تمث ل دعوة نتنياهو لـ"الشعب باالستعداد للتضحية" منشرا  على أن  لديه ني ة المبادرة 

وم لضرب مصانع هذ  الصواريخ التي استغل  كلمته األخيرة أمام الجمعية العامة لألمم بشن  هج
المتحدة للتحذير منها؟ أم أنه بصدد تنفيذ حملة واسعة ومكث فة لضرب الوجود اإليراني في سورية؟ أو 

 أن  تل أبيب بصدد العمل في سورية ولبنان معا ؟
 21/11/2018، العربي الجديد، لندن

 
 راجع بنيت عن االستقالة؟لهذا ت .63

 عاموس هرئيل
نهائي مدو في ظهيرة الخميس انتهى بانعطافة كاملة ومخجلة صباح أول من أمس،  كإنذارما بدأ 

فوزراء "البيت اليهودي" عادوا إلى حضن رئيس الحكومة الدافئ، وهم يجرون أذيالهم. ربما فقد 
هللا"، كما يدعي نفتالي بينيت نفسه، لكن أمام "حماس" و"حزب  أمامبنيامين نتنياهو، منخرا ، الردع 

شركائه في االئتالف ما زال قويا أكثر مما كان في السابق. بينيت وزميلته في القائمة، الوزيرة اييلت 
األمنية التي طرحها نتنياهو، منخرا .  األخطارشكيد، ال يبدو أنهما مقتنعان تماما بخطورة وفورية 

 عضو كنيست. 61مد في الوقت الحالي استنادا إلى أغلبية ومع ذلك، فان االئتالف سيص
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وزير التعليم، الذي عمل بالتأكيد ازاء الشعور الذي شعر به حيم وجد نفسه في موقف ضعيف 
سياسيا، عرن، أول من أمس، سيناريو بديال لطلبه الشديد بأن يحل محل افيغدور ليبرمان في وزارة 

تشددا   أكثريراقبان بأن الحكومة ستتبنى من اآلن خطا  أمنيا  الدفاع. وقد ادعى هو وشكيد بأنهما 
إسرائيل. سنعيش ونرل. بالصورة التي وضع نفسه فيها من جديد تحت إمرة نتنياهو، الذي  أعداءأمام 

يظهر مرة اخرل كساحر سياسي يسبق اعداء  بخطوتين، من المشكوك فيه أن بينيت أبقى في يديه 
ساعة اثبتا باالساس الفرق بين  24نتمران الصحافيان اللذان فصلت بينهما قدرة مساومة سياسية. الم

نتنياهو وبين خصمه االساسي داخل المعسكر. هذا ببساطة ليس مسألة قوة: بينيت، الذي ولدت 
كلماته االفتتاحية االنطباع المضلل بأنه ينوي االستقالة، ظهر كمن ما زال غير ناضي لتحمل 

 المهمات االكبر.
داخل االزمة التي وجد نفسه فيها، اختار بينيت االنقضان على المدعي العسكري، الجنرال  ربما

شارون اوفيك. قال وزير التعليم إن جنود الجيش اإلسرائيلي يخافون من "اوفيك" أكثر من خوفهم من 
هنا زعيم "حماس"، يحيى السنوار. ليس فقط أنه ال يوجد أي اساس لهذ  االقوال، بل بينيت تجاوز 

سياسته المعلنة بعدم مهاجمة ضباط الجيش اإلسرائيلي بصورة شخصية. أكثر من سنتين ونصف 
الجمهور ملموسة، اختار بينيت أن يقوم  أوساطبعد اندالع قضية أزاريا، التي ما زالت اضرارها في 

، غادي آيزنكوت، األركانبدور سموتريتش، كآخر الحريديين الوطنيين. ليس صدفة أن رئيس 
المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أنهما اهتما بنشر رد شديد ومنسق بينهما على و 

فيه هو أمر مطلوب ومشروع،  أجزاءالفور، يرفضان فيه أقوال بينيت. انتقاد الجيش اإلسرائيلي أو 
ي ظهر لكن وزير في الحكومة ال يمكنه الغمز إلى أن المدعين العامين في الجيش يغرسون سكينا ف

 المقاتلين.
 

 المني هو السياسي
خطاب الـ"فقط ال انتخابات" لنتنياهو في وقت ذروة المشاهدة في التلفاز أول، أول من أمس، حمل 

في وزارة  األسئلةالذين لم يتمكنوا من توجيه  اإلعالميينطابعا أمنيا واضحا. نتنياهو جمع المراسلين 
في منصبه كوزير للدفاع، وانتقل على الفور إلى نغمة  ولاألالدفاع في تل ابيب، وتحدم عن اليوم 

، شقيقه البكر هو بطل األركانمنثرة بدرجة فريدة من تفصيل تاريخه القتالي: الخدمة في دورية هيئة 
 عملية "عنتيبة"، وفي تلك المرة المعروفة أوشك على أن يقتل في عملية في قناة السويس.

كبيرة، وليس  األمنية األخطارون السياسيون، كانت واضحة. الرسالة، كما شخصها بسرعة المحلل
كان سقوط الحكومة الحالية لن يندي إلى سقوط اليمين في االنتخابات، والفشل )والكارثة  إذامعروفا 
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االمنية التي ستأتي في اعقابه( سيكون بسبب الوزير بينيت والوزيرة شكيد، اللذين بأنانيتهما يريدان 
بة وزارة الدفاع، قال نتنياهو، ستبقى لديه. وزراء "البيت اليهودي" يمكنهم حل االئتالف. حقي

 االنسحاب، ولكن يجب عليهم معرفة ما الذي ينطوي عليه ذلك.
في اليوم التالي. وزراء "البيت اليهودي" هم الذين تراجعوا أوال وسحبوا  األقوالاتضح تأثير هذ  

، هو أن وصف خطورة الوضع االمني يتأثر بشكل كبير ىاألولانذارهم. ولكن االنطباع، ليس للمرة 
من بضخامة القلق السياسي الذي يشعر به نتنياهو. بم  رئيس الحكومة أن الوضع فظيع: بانتظارنا 

الجمهور فيها اآلن، ومطلوب منا جميعا  إشراكاوقات قاسية، هناك معلومات حساسة ال يمكن 
آباء الجنود الذين يخدمون في الوحدات  األقوال  "التضحية" )يمكننا التصور كيف رد على هذ

 القتالية(.
، مع خطاباته األخيرة األشهرهذا ال يتفق حقا مع حمى السفر السياسي الذي تملك نتنياهو في 

هو نفسه فح   أسبوعينالمتواصلة بشأن وضعنا االستراتيجي الممتاز ومع حقيقة أنه فقط قبل 
، ألسباب مريحة له، لكن ليبرمان استخف علنا بتبريرات نتنياهو عن انتخابات مبكرة اإلعالنبجدية 

 ألسباب، ما يشير إلى أن إسرائيل توجد على شفا حرب اإلشاراتوقال إنه ال يوجد حقا في هذ  
 معروفة للناخبين.

. ولكن باألخطارتتحدم عن وضع معقد ومشبع  األمنيصحيح أن المستويات المهنية في الجهاز 
كل  أقواله، يلغي حسب األخيرة األسابيعهو، هم ال يشخصون أي تغيير دراماتيكي في ليس مثل نتنيا

 االعتبارات السياسية السابقة لصالح تبكير موعد االنتخابات.
كبيرا، يرافقه انتقاد جماهيري، حول الطريقة التي  إحباطاإن المواجهة مع "حماس" في القطاع تجر  

، في رفع سقف العنف الذي يستخدمونه دون دفع ثمن عال األخرل ينجح فيها، الفلسطينيون المرة تلو
مستعد، بتوجيه من المستول السياسي،  أيضابشكل خا  يتمثل برد إسرائيلي. الجيش اإلسرائيلي 

بقيت على  األساسيةالحتمالية التصعيد الذي سيقتضي عملية عسكرية في القطاع، لكن االعتبارات 
سرائيل تجد صعوبة في شن  األركانحالها: ال نتنياهو وال رئيس  يريدان الحرب مع "حماس"، وا 

عملية واسعة في الوقت الذي ما زالت فيه مصر الشريكة تعمل بجدية من اجل التوصل إلى وقف 
 بعيد المدل إلطالق النار.

في الجبهة الشمالية الوضع حقا  معقد، فحادثة إسقاط الطائرة الروسية قبل شهرين قلصت بشكل كبير 
روسيا لهجمات إسرائيل في سورية في  أظهرتهارية مناورة سالح الجو اإلسرائيلي. الالمباالة التي ح

قلق من االهتمام المتزايد  أيضا األمنالسنوات السابقة استبدلت بنغمة غاضبة وسلوك مهدد. جهاز 
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لصواريخ ل إنتا خطوط  إلنشاءجهودها  إيرانالذي تبديه روسيا بلبنان ومن احتمالية أن توسع 
 اللبنانية من خالل استغالل مظلة الدفاع الروسية التي أخذت تفتح. األراضيلصالح "حزب هللا" على 

التطورات المقلقة في الشمال تفرن انضباطا معينا على خطوات إسرائيل في غزة، خوفا  من اندالع 
 ترتبط حتى اآلن مواجهة في الساحتين في الوقت ذاته، لكن المعروف هو أن كل هذ  التوجهات ال

ليها في لبنان يمكنها أن تتدهور إلى حرب شاملة في الشمال. إبقرار إسرائيل القيام بعملية مبادر 
إسرائيل، كما يعرف ذلك رئيس الحكومة جيدا، تشق طريقها في ظروف استراتيجية معقدة، لكن 

السياسية التي واجهها  باألخطارطبول الحرب التي رافقت خطابه، أول من أمس، مرتبطة كما يبدو 
قريبا، من  األخطاركم سنسمع عن هذ   أيضامما هي مرتبطة بوضع الطوارئ اآلن. من المهم  أكثر

 اللحظة التي انقضى فيها تهديد "البيت اليهودي" باالنسحاب من الحكومة.
 "هآرتس"

 21/11/2018، اليام، رام هللا
 

 لـي تجــاه غــزةالطـــريـــق الستـــعــادة الـــردع اإلسرائي .64
 عوديد تيرة

حكومة إسرائيل في غزة نحو التسوية؛ انطالقا من االفتران بأنه حتى بعد حملة  استراتيجيةتتجه 
 عسكرية كبرل لن يحل تغيير في القطاع يخدم دولة إسرائيل.

تفضيال  أنا واعق أيضا لإلمكانية المعقولة بأن هناك اعتبارات في غالف السياسة واالستراتيجية تنتي 
 لعدم استخدام القوة القصول في هذ  المرحلة.

احترم االستراتيجي؛ ألن من واجب الحكومة ومن حقها أن تقرر االستراتيجية وفقا لتفكيرها.  ومع 
ذلك، في الكفاح الذي يرافق المفاوضات لتحقيق التسوية علينا أن نحافظ على التفوق االستراتيجي، 

 التكتيكي، والردعي. 
لردع االستراتيجي أحيانا باألساس من التفوق التكتيكي الجوهري. ألسفي، فإن ردع الجيش وينبع ا

 اإلسرائيلي تآكل، وينبغي ترميمه. 
هذا ال يعني أن الجيش اإلسرائيلي ضعف حيال "حماس"، ولكن هذا يعني أن هكذا تفهم "حماس" 

 ذلك. 
نها أن تدفع الرواتب لرجالها، وال هناك من يقول إن "حماس" توجد على شفا اليأس، فهي ال يمك

 يمكنها أن تقيم منظومة حياة معقولة للسكان. 
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في أوضاع اليأس فإن الطرف اليائس يحصل على قوة ردعية أخرل، انطالقا من اإلحساس بأن 
ليس لديه ما يخسر .  يتعاظم هذا الردع عندما يكون هناك نق  في التوازن في المشاعر للضرر 

 جراء الحرب. 
جهة في المعادلة، هناك إسرائيل الحساسة جدا  لإلصابات، مدنيين وجنودا ، ومن جهة أخرل  من

هناك زعماء "حماس" و"مخربوها" الذين يحسون باألمن الشخصي بسبب القدرة على البقاء أثناء 
الحرب في المجاالت التحت أرضية في غزة والتي تسمى "المترو". في غزة توجد لـ "حماس" حساسية 

 دنية جدا  تجا  المصابين في أوساط المدنيين.مت
 إن التواجد في "المترو" يعطي زعماء "حماس" و"مخربيها" قدرة مريحة على إدارة الحرب. 

في "المترو" يوجد لـ"حماس" غرف حربية، شبكات اتصاالت، وقدرة وصول تحت أرضية إلى أماكن 
 تكتيكية في أرجاء المدينة. 
ألرن تحت المنازل، المستشفيات، والمراكز التي تعي بالناس في غزة. يوجد "المترو" في عمق ا

وحتى في أوضاع اليأس يمكن لقادة "حماس" أن يختبئوا في "المترو" على طول المعارك واالستعداد 
 لـ "االستسالم المحترم"، إذا كان الزما . 

"حماس" في كل وصف أن  إذ بالنسبة لقادة "حماس"، فحتى الهزيمة الساحقة هي انتصار. يمكن لـ
 يتمتعوا بأكاليل الغار لمجرد القتال وبالطبع لوقف النار الذي يأتي في نهايته.

صورة إنهاء الحرب، التي يخر  فيها قادة "حماس" من "المترو" بعد المعارك حتى مع "األيدي 
 المرفوعة" ستكون دوما صورة نصر.

س الردع والخوف من اإلصابة الشخصية إن التسوية مع "حماس" ستكون هشة بسبب غياب إحسا
 لدل قادة "حماس" و"مخربيها". 

هذا حتى لو كانوا في وضع خطير جدا من ناحية سلطوية وتنظيمية. ومن أجل أن يستعيد الجيش 
اإلسرائيلي الردع الالزم، عليه أن يجد حال  لتدمير "المترو" دون المس الكبير بالمواطنين. يمكن 

تسبب بضرر محيطي قليل. حتى لو لم توجد مثل هذ  القنابل، يجب تحذير تطوير قذائف عميقة ت
السكان المدنيين من خالل المناشير ومهاجمة "المترو" بقنابل عميقة عادية، بشكل محدود وعلى 

 سبيل اإلشارة. مثل هذ  اإلشارة ستفهم جديا من قادة "حماس".
االستعداد الستخدامها، سيغير قواعد اللعب إن مجرد وجود القدرة على إسقاط المترو في تداخل مع 

 االستراتيجية في غزة، سيرمم الردع ويمنع الحرب. 
التكنولوجيا الالزمة لمهاجمة "المترو" وتدمير  توجد على رفوف تكنولوجية بسيطة نسبيا. إذا كنا 

ن تخلق مستعدين مع التكنولوجيا الالزمة، أو كبديل عندما نكون مستعدين، على دولة إسرائيل أ
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الفرصة التكتيكية القريبة ألن تستخدم فيها بشكل متدر  قدرة الضرر "للمترو" من أجل استقرار 
 التسوية.

 "معاريف"
 20/11/2018، اليام، رام هللا
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