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 "القسام" تصل مراحل متقدمة في كشف خيوط عملية خان يونس وتنشر صورًا وتفاصيل جديدة .1

كتنئب القلنم تمكنت م  الوصو ل ، أ  22/11/2018كتائب الشهيد عز الدين القسام، موقع ذكر 
إلى مراح ل متقدمة في كشف خيوط العممية الخنصة والخطيرة التي بنشرت قوٌة صهيونيٌة خنصة 

صنبة  11/11بتنفيذهن وتم اكتشنفهن ملنء األحد  شرق خننيونس وتمك  مجنهدوهن م  إفشنلهن وقت ل وا 
صور شخصية لعدٍد م   اإللكترونيوكشفت الكتنئب عبر موقعهن  راد هذه القوة الخنئبة.عدٍد م  أف

أفراد قوة العدو الصهيونية الخنصة، إضنفًة إلى صور المركبة والشنحنة المتي  التخدمتهمن القوة، 
ودعت جميع أبننء شعبنن في ك ل أمنك  تواجده إلى التواص ل لتقديم أية  خال ل العممية الفنشمة.

عمومنٍت بخصوص هذه الصور، م  خال ل التواص ل المبنشر مع أقرب قيندة ميدانية لمقلنم، أو م
أو واتلنب  sms( أو إرلن ل رلنئ ل info@alqassam.psلموقع كتنئب القلنم ) اإللكترونيعبر البريد 

 00972567423807  - 00972595033719  -لألرقنم التنلية:
 أنهن لنكشف بنقي خيوط العممية الفنشمة قريبًن بإذ  هللا.وطمأنت كتنئب القلنم أبننء شعبنن ب

صورا لم  قنلت إنهم نشرت  كتنئب القّلنم، أ  22/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، وأضنف موقع 
وعرضت كتنئب القلنم، عبر موقعهن . أفراد القوة اإللرائيمية المتلممة إلى قطنع غزة قب ل عشرة أينم

صور ثمننية أشخنص، بينهم امرأتن ، وقنلت إنهم م  تمك القوة اإللكتروني اليوم الخميس، 
 اإللرائيمية، بنإلضنفة إلى صور مركبة وشنحنة التخدمتهمن هذه القوة، حلب من ذكرته الكتنئب.
ونشرت الكتنئب مع هذه الصور بيننن بعنوا  "حو ل عممية حد الليف التي أفشمت مخططن صهيونين 

نت م  الوصو ل إلى مراح ل متقدمة في كشف خيوط العممية الخنصة خطيرا"، وقنلت فيه إنهن "تمك
 .والخطيرة

وكشفت مصندر في كتنئب القلنم لمجزيرة ع  أ  محنولة التلم ل التي قنمت بهن القوة اإللرائيمية 
وأضنفت المصندر  شرق خن  يونس كننت عممية مخنبراتية التهدفت مقدرات المقنومة الفملطينية.

القلنم ليطرت عمى كنفة التقنينت والمعدات الملتخدمة في العممية، األمر الذي  أ  مخنبرات كتنئب
وأشنرت  ألهم في كشف هوية جميع أفراد القوة اإللرائيمية وتفنصي ل أخرى مهمة بشأ  العممية.

المصندر إلى أ  من كشفته المقنومة م  معمومنت بشأ  العممية هو جزء يلير ممن لتكشفه م  
 وأ  التحقيقنت شنرفت عمى االنتهنء.تفنصي ل قريبن، 

وبعد قمي ل م  نشر تمك الصور، نشرت الرقنبة العلكرية اإللرائيمية تحذيرا م  التعنطي أو إعندة 
وجنء في البين  الذي عممه ك ل م   نشر المعمومنت أو الصور التي كشفت عنهن كتنئب القلنم.

م ل هذه األينم عمى فك رموز الحدث الذي الجيش اإللرائيمي والرقنبة العلكرية أ  حركة حمنس تع
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نوفمبر/تشري  الثنني في غزة، وأ  ك ل معمومة "ولو كننت غير مؤذية وغير مهمة في  11حص ل في 
وطنلب البين   نظر م  يقوم بنشرهن فإ  م  شأنهن أ  تؤدي إلى الملنس بأم  الدولة وبحينة الننس".

واالمتننع ع  نشر صور أو تفنصي ل شخصية  كنفة اإللرائيميي  بنلتصرف حين ل ذلك بملؤولية
وأشنرت ولنئ ل اإلعالم اإللرائيمية  تص ل عبر ولنئ ل التواص ل االجتمنعي أو عبر أية ولنئ ل أخرى.

إلى تمك المعمومنت والصور التي نشرتهن كتنئب القلنم، لكنهن قنمت بتظمي ل الوجوه في تمك الصور. 
اإللرائيميي  لمحصو ل عمى تعميقنتهم بشأ  هذا وحنولت الجزيرة االتصن ل بعدد م  المعمقي  

 الموضوع، لكنهم رفضوا ذلك التزامن بقرار حظر النشر الذي أصدرته لمطنت االحتال ل.
 

 مسؤول إسرائيلي: التعاون األمني مع السلطة الفلسطينية يتواصل يومياً  .1
مي الجنددرا ل رام يفنددي، قددن ل قنئددد وحدددة التخطدديط االلددتراتيجي فددي هيئددة أركددن  الجدديش اإللددرائي: القدددس

، إ  التعددنو  األمنددي بددي  اللددمطة الفملددطينية وجدديش االحددتال ل يتواصدد ل بشددك ل 21/11/2018 األربعددنء
وامتدددي يفنددي التعددنو  األمنددي مددع اللددمطة الفملددطينية لدددوره فددي تحلددي  قدددرة "إلددرائي ل" عمددى  يددومي.

 مواجهة التحدينت في الضفة الغربية المحتمة، كمن قن ل.
را ل اإللرائيمي م  أ  "نقطة ضعف إلرائي ل تكم  فدي جبهتهدن الداخميدة"، محدذرًا أيضدًن مد  وحذر الجن

تطور التقنينت المتقدمة التي يممكهن "األعداء" والذي يزيد المخدنطر عمدى هدذه الجبهدة. وأشدنر إلدى أ  
صددواريح حركددة حمددنس بإمكننهددن أ  تصدديب قمددب "تدد ل أبيددب"، فددي حددي  أ  صددواريح "حددزب هللا" تكددند 

وأشددنر يفنددي إلددى أندده مدد  ضددم  مصددندر التهديددد التددي تتعددر  لهددن  ."إلددرائي ل"تغطددي أي نقطددة فددي 
"إلرائي ل" إمكننية الدتخدام األنفدنق والطدنئرات الملديرة، ننهيدك عد  إمكننيدة تفجدر موجدة مد  العمميدنت 

 .ةالتي تنفذهن "الذئنب المنفردة"، في إشنرة لمعممينت الفردية الفملطيني
 22/11/2018 ،يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 تعزز سياسة التطهير العرقي بالقدس وتعمل على إنهاء قضية الالجئين "إسرائيل"عشراوي:  .3

قنلددت عضددو المجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر حنددن  عشددراوي، إ  دولددة االحددتال ل بلينلددنتهن  :رام هللا
عمددى أراضددي دولدة فملددطي ، وتعزيددز  والدتراتيجينتهن االلددتعمنرية االحتالليددة تعمد ل عمددى ترلدديح بقنئهدن

التمرار ممنرلنتهن المخنلفة لمقننو  الددولي والددولي اإلنلدنني، وتواصد ل الدتخفنفهن المتعمدد بدنلمجتمع 
 الدولي وقراراته ملتندة إلى دعم اإلدارة األمريكية المطمق لجميع انتهنكنتهن وجرائمهن.

  عممية الهدم الجمنعية والوالعة أ، 22/11/2018 وأضنفت عشراوي، في بين  صحفي، يوم الخميس
منشدأة تجنريدة فدي مخديم شدعفنط ولدط القددس بحجدة البندنء  19التي قنمت بهن قوات االحتال ل وطنلت 
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دو  تدددرخيص، إضدددنفة إلدددى االقتحنمدددنت المتواصدددمة لمندددنز ل المدددواطني  فيددده، تدددأتي فدددي إطدددنر لينلدددة 
، كمن أنهن تؤكد لعي دولة االحتال ل المضي ي ل""إلرائالتطهير العرقي والتهجير القلري التي تنتهجهن 

نهددنء عمدد ل قدددمنً  األونددروا بددنلمخيم وكنلددة  فددي مخططهددن القددنئم عمددى الددتهداف الالجئددي  الفملددطينيي  وا 
وطنلبددت عشددراوي المجتمددع الدددولي بفددر  عقوبددنت  وبلددط لدديطرتهن عمددى جميددع منددنحي الحيددنة فيدده.

 ن عمددى الددتمرارهن فددي ارتكددنب جددرائم الحددرب بحددقّ صددنرمة عمددى دولددة االحددتال ل ومحنلددبتهن وملددنءلته
 الشعب الفملطيني وأرضه، قب ل أ  تنهي مشروعهن االلتعمنري في كنم ل فملطي  التنريخية. 

 22/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في مخيم شعفاط متجراً  20أبو هولي يدين هدم االحتالل  .4
لتنفيذيددة لمنظمددة التحريددر الفملددطينية، رئدديس دائددرة شددؤو  الالجئددي  أحمددد دا  عضددو المجنددة ا :رام هللا

فدي مخديم  متجدراً  20، بهددم 21/11/2018 أبو هولي شروع لمطنت االحتال ل اإللرائيمي، يوم األربعنء
  بمديدددة االحددتال ل فدددي القددددس إفددي بيدددن  صددحفي،  ،وقددن ل أبدددو هدددولي شددعفنط شدددمن ل القدددس المحتمدددة.

في المخيم تحت مبررات غيدر قننونيدة  متجراً  20م شعفنط عبر شروعهن بهدم أعمنت الحرب عمى مخي
لمخططهددن العنصددري الرامددي إلددى تغييددر معددنلم المخدديم، بمددن يخدددم  بحجددة البنددنء غيددر المددرخص، تنفيددذاً 

خطة رئيس بمدية االحدتال ل اللدنبق فدي القددس نيدر بركدنت التدي تضدمنت إنهدنء تعريدف مخديم شدعفنط 
 ونروا في المدينة وا غالق مؤللنتهن الخدمنتية.األ جننب إنهنء عم ل وكنلة كمخيم لالجئي  إلى

 21/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : محاكم االحتالل شريك أساسي في جريمة التطهير العرقي ببلدة سلوانالفلسطينية" الخارجية" .5
الفملددددطينيي   عمميددددنت التطهيددددر العرقددددي ضدددددّ ينية الفملددددطدانددددت وزارة الخنرجيددددة والمغتددددربي   :رام هللا

المندددنز ل الفملددددطينية فددددي بمددددة لددددموا ، معتبدددرة التصددددعيد اإللددددرائيمي  والمجدددزرة البشددددعة الملدددتمرة ضدددددّ 
اإلجرامي هو ارتدداد لالنحيدنز األمريكدي المطمدق لالحدتال ل وصددى لمضدجيك األمريكدي المتفتعد ل تحدت 

، أ  22/11/2018 الوزارة في بين  صدر عنهدن، يدوم الخمديسوأكدت  ."صفقة القر "ينفطة من تتلمى بد
لميمدي  الحدنكم  ومشدجعنً  ألنلدينً  الصمت المتطبق الذي يمف عواصم صنع القرار الددولي، يتشدك ل حدنفزاً 

فدي وجده أي  لتنفيذ مخططنته االلتعمنرية التولعية، بمن يدؤدي إلدى إغدالق البدنب نهنئيدنً  "إلرائي ل"في 
 المحتمة. "القدس الشرقية"ينية وعنصمتهن فرصة لقينم دولة فملط

جدزء ألنلدي ال يتجدزأ مد  منظومدة االحدتال ل، وتتقنلدم  "إلدرائي ل"وقن ل البين  إ  منظومة القضدنء فدي 
األدوار مع المؤللة اللينلية التنفيذيدة لالحدتال ل والجمعيدنت االلدتيطننية التهويديدة، وهدي ترتكدز فدي 
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 "إلدددرائي ل"لددية ومنطمقدددنت أيديولوجيددة تخدددم اليمدددي  الحددنكم فددي نقنشددنتهن وقراراتهددن عمدددى اعتبددنرات لين
الواهيدددة لددد  تلدددتطيع إخفدددنء االحدددتال ل وشددددد البيدددن  عمدددى أ  ذرائدددع  وتوجهنتددده االلدددتعمنرية الظالميدددة.

 الوجود الفملطيني، تمك الحرب التي تصنعدت في اآلونة األخيرة.  هن ضدّ الحرب الشرلة التي تشنّ 
 22/11/2018 ،ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 : عجز المجتمع الدولي يغرق محيط األقصى بالمستوطنين"الخارجية الفلسطينية" .6

قنلت وزارة الخنرجية والمغتربي ، التنبعة لملمطة الفملطينية، إ  االئتالف اليميندي الحدنكم فدي  :رام هللا
قرار أكبدر برئنلة بنينمي  نتنينهو والجمعينت والمجنلس ا "إلرائي ل" اللتيطننية، يتلنبق الزم  لتمرير وا 

قدر ممك  م  القواني  القنضية بتعميق االلتيطن  وتوليعه، وتلهي ل مهمة تهويد المننطق المصدنفة 
وأضددنفت الددوزارة، فددي بيددن  لهددن، يددوم  )ج( وشددرقي القدددس المحتمددة ومحيطهددن عمددى وجدده الخصددوص.

التراجدددع عنهدددن مهمدددن كنندددت التحدددوالت اللينلدددية  ، أ  هدددذه التعدددديالت يصدددعب21/11/2018 األربعدددنء
 الملتقبمية في دولة االحتال ل، والتي كن  آخرهن قننو  "الوالء في الثقنفة". 

وحذرت الوزارة م  خطورة وتداعينت المصندقة عمى تعدي ل من يتلمى بقننو  "الحدائق الوطنية"، الدذي 
د األقصى، ويعيدد إلدى الواجهدة مد  جديدد يفتح البنب أمنم تولع التيطنني غير ملبوق جنوب الملج

والقنضي  1992مشنريع التيطننية تهويدية كننت معمقة، كنلمشروع االلتيطنني المخطط له منذ العنم 
وحدة التيطننية في لموا ، بمن يؤدي إلى تغيير الواقع والتنريح والديمغرافين جنوب الملجد  200ببننء 

 كبيرة م  الملتوطني . وفي لموا  بنلتحديد، وا غراقهن بأعداد
وأضددنفت أ  ذلددك يتظهددر عجددز المنظومددة الدوليددة عدد  مواجهددة الجددرائم واالنتهنكددنت الجلدديمة المتتنليددة 

 التي ترتكبهن لمطنت االحتال ل ضد القننو  الدولي وتفرعنته المختمفة.
 21/11/2018 قدس برس،وكالة 

 
 د اإلبراهيميحذر من مخطط إنشاء مصعد كهربائي في المسجياألوقاف  وزير .7

، الشددديح يولددددف ادعددديس، مددد  محددددنوالت الفملدددطيني حدددذر وزيددددر األوقدددنف والشدددؤو  الدينيددددة :الخميددد ل
 التحفظنت الشديدة عميه. م  رغمبنلاالحتال ل اإللرائيمي تغيير الوضع القنئم في الملجد اإلبراهيمي، 

ات المتعمقدة بدإغالق ، إ  االعتدداء21/11/2018 وقن ل ادعيس في بين  صحفي له ملنء يوم األربعدنء
الملجد اإلبراهيمي تفلح المجن ل لقطعن  الملتوطني  لمليطرة عميه ومنع الملممي  مد  دخولده ألداء 

وندد بلمني لدمطنت االحدتال ل، وفدق إعدال  اإلعدالم العبدري، بإضدنفة مصدعد  عبنداتهم بلالم وأمن .
الكهربددنئي "لدديمس بلددالمة  وشدددد عمددى أ  المصددعد كهربددنئي "تحددت مبددررات واهيددة" فددي اإلبراهيمددي.
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البننء التنريخي والتراثي، بنإلضنفة لتعنرضه مع قرار اليونلكو القنضي بضرورة الحفنظ عمى الملجد 
ودعدددن  كجددزء مددد  التددراث اإلنلدددنني، دو  عبدددث فيدده مددد  خدددال ل التعدددينت التدددي يدددتم تلددويقهن إنلدددننًين".

ة في شدأ  الحفدنظ عمدى أمدنك  التدراث ادعيس، المؤللنت الدولية وبنألخص اليونلكو صنحبة العالق
 اإلنلنني والثقنفي الفملطيني بنصوص قراراتهن وخنصة الملجد اإلبراهيمي.
 21/11/2018 قدس برس،وكالة 

 
 هيدعو إلى إحباطو عريقات يستنكر سعي واشنطن إلدانة حماس في األمم المتحدة  .8

الفملدطينية صدنئب عريقدنت، قيدنم المندوبدة التنكر أمي  لر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :رام هللا
لي، بتوزيدددع مشدددروع قدددرار عمدددى الجمعيدددة العنمدددة لألمدددم نالدائمدددة لمواليدددنت المتحددددة األمريكيدددة نيكدددي هيددد

ووصدف عريقدنت فدي بيدن  صدحفي، مشدروع القدرار بأنده محنولدة  حمدنس.حركة المتحدة، يدعو إلدانة 
 ل"، التدددي تواصددد ل االلدددتيطن  االلدددتعمنري وجدددرائم أ  لدددمطة االحدددتال ل "إلدددرائي لقمدددب الحقدددنئق، مؤكدددداً 

ودعدن عريقدنت دو ل العدنلم  الحرب والعقوبنت الجمنعية، هي م  يلتحق اإلدانة والملنءلة والمحنلبة.
 هذا المشروع.  إحبنط إلى

 21/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وفد برلماني فلسطيني يغادر غزة في جولة خارجية .9
رئددديس كتمدددة التغييدددر واإلصدددالي فدددي  ،برئنلدددة د. محمدددود الزهدددنرفملدددطيني غدددندر وفدددد برلمدددنني : غدددزة

، فدي إطدنر جولدة برلمننيدة خنرجيدة لتشدم ل 21/11/2018األربعدنء  المجمس التشريعي قطنع غزة، يدوم
لددالمية. نلددمهن الوفددد النددواب: ننئددب رئدديس الكتمددة د. مددروا  أبددوراس، والمتحدددث ب وضددمّ  دواًل عربيددة وا 

 مشير المصري، وأمي  لرهن محمد فرج الغو ل.
وذكدددرت الكتمدددة فدددي بيدددن  لهدددن، أ  الجولدددة تهددددف لمتحشددديد واإللدددنند والددددعم لمقضدددية الفملدددطينية عمدددى 
الملددتوينت الرلددمي والبرلمددنني والشددعبي، إلبددراز معننددنة الشددعب الفملددطيني المتصددنعدة بفعدد ل العدددوا  

وأشدنرت إلدى أ   شري آخر الملتجدات عمدى اللدنحة الفملدطينية.والحصنر اإللرائيميي  الملتمري ، و 
الوفددد البرلمددنني لدديمتقي عددددًا كبيددرًا مدد  األحددزاب والكتدد ل البرلمننيددة العربيددة واإللددالمية والشخصددينت 

 اللينلية وقيندات األحزاب، وليشنرك في عدد م  الفعنلينت الرلمية وغير الرلمية.
 21/11/2018 ،فلسطين أون الين
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 بالتراجع عن قراراتها هاعريقات يطالب... و لطات االحتالل تمنع الحسيني وغيث من السفرس .21
 دا  أمدددي  لدددر المجندددة التنفيذيدددة لمنظمدددة التحريدددر الفملدددطينية صدددنئب عريقدددنت يدددوم الخمددديس :رام هللا

، بشدة قرارات لمطة االحتال ل التعلفية عقنب لدمطتي  فملدطينيتي  لينلديتي  شدرعيتي  22/11/2018
المحتمدة ووضدع العراقيد ل أمدنم عممهمدن، واصدفًن قراراتهدن بأنهدن جدزء مد   "القددس الشدرقية"ورئيلديتي  فدي 

 العدوا  المدروس عمى الشعب الفملطيني وقيندته.
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفملطينية  جنء ذلك تعقيبًن عمى قرار مخنبرات االحتال ل بحقّ 

فددي اللددفر،  قدددس عدددنن  غيددث، بمنددع حركتهمددن، وحرمننهمددن مدد  الحددقّ عدددنن  الحلدديني، ومحددنفظ ال
 وحظر التواص ل مع عدد م  الشخصينت الفملطينية.

، اللددمطة القنئمددة بددنالحتال ل، فددي بيددن  أصدددره، بددنلتراجع الفددوري عدد  تمددك "إلددرائي ل"وطنلددب عريقددنت 
زام بنلقدننو  الددولي، مجدددًا القرارات الجدنئرة والتوقدف عد  الدتهداف قيدندات الشدعب الفملدطيني، وااللتد

ملددؤولية عقددود مدد  انتهنكددنت القددننو  الدددولي  "إلددرائي ل"دعوتدده إلددى المجتمددع الدددولي مدد  أجدد ل تحميدد ل 
 والقننو  اإلنلنني الدولي.

 22/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ت البوليسية"ترفض تقرير "هيومن رايتس" حول "الكيانا "الداخلية الفلسطينية" .22
هيوم  رايتس ووتدش حدو ل انتهنكدنت حقدوق اإلنلدن  فدي منظمة رام هللا: رفضت اللمطة الفملطينية تقرير 

 فملطي ، قنئمة إ  المنظمة لم تأخذ بنلردود الرلمية الفملطينية، وصدقت بداًل منهن رواينت المتهمي .
، اتهمددت فيدده اللددمطة 2018أكتددوبر  األو ل/ تشددري وكننددت المنظمددة الدوليددة قددد أصدددرت تقريددرًا نهنيددة 

الفملطينية في الضفة الغربية وحركة حمنس في قطنع غزة، بإقنمة كينننت بوليلية، ومواصمة اعتقن ل 
 وتعذيب معنرضيهم اللمميي .
المددددواء محمددددد منصددددور، أمددددس، مددددؤتمرًا صددددحفيًن بعددددد انتهددددنء الفملددددطيني وعقددددد وكيدددد ل وزارة الداخميددددة 
تقريدددر الدددذي نشدددرته المنظمدددة، مؤكددددًا أ  دولدددة فملدددطي  جدددندة فدددي التعنمددد ل التحقيقدددنت الداخميدددة فدددي ال

لترلددديح مبدددند  حقدددوق اإلنلددددن ، وتجلددديدهن عمدددى أر  الواقدددع، حرصددددًن والتزامدددًن بتعهددددات فملددددطي  
وأضنف منصور أ  "قطنع األمد  رغدم أنده يعمد ل فدي ظدروف غنيدة فدي التعقيدد،  بنالتفنقينت الموقعة.

ي، واالنقلدددنم، فدددإ  الخطدددة االلدددتراتيجية لعممددده تهددددف إلدددى ضدددمن  حقدددوق بلدددبب االحدددتال ل اإللدددرائيم
 اإلنلن ، وحقوق المرأة، وحوكمة قطنع األم ".

وأكد منصور أنه تمت مراجعة التقرير ومراجعة الحنالت بشك ل دقيق. والتعر  منصدور بينندًن لمداخميدة 
فدددي تقريرهدددن الوضدددع فدددي الفملدددطينية عبدددرت فيددده عددد  األلدددفت أل  "هيدددوم  رايدددتس ووتدددش": "صدددورت 
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فملددطي  وكددأ  هنددنك حنلددة حددرب، واألجهددزة األمنيددة الفملددطينية هددي التددي تحتدد ل الددبالد وليلددت إلددرائي ل، 
وتقوم األجهزة كمن جنء في التقرير بنعتداءات عمى نطدنق والدع عمدى المدواطني  الفملدطينيي ، واعتبدرت 

وأ  هدذه الممنرلدنت متعمددة ومد  دو   أ  هذه االنتهنكنت هي ممنهجة، وأ  التعدذيب لينلدة حكوميدة،
أي إجددراءات مدد  قبدد ل الملددؤولي . ومدد  الملددتهج  أ  منظمددة )هيددوم  رايددتس( تصدددق روايددنت بعدد  

وانتقدددت الداخميددة  المتهمددي  وذويهددم، وتلددتخدم ألددمنء ملددتعنرة، وال تتعددنطى مددع الددرد الرلددمي الموثددق".
 لداخمية أ  التقرير تضم  مغنلطنت كثيرة.وأكدت ا التخدام المنظمة لمصطمح اللمطة بد ل الدولة.

 23/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تصادق على االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الفلسطينية الحكومة .21
 22/11/2018 صددندق مجمددس الددوزراء، خددال ل جملددته األلددبوعية التددي عقدددهن فددي رام هللا يددوم الخمدديس

ة الوطنية لمكنفحدة غلد ل األمدوا ل وتمويد ل اإلرهدنب الملدتجيبة لعمميدة التقيديم الدوطني عمى االلتراتيجي
 لمخنطر جريمتي غل ل األموا ل وتموي ل اإلرهنب.

 22/11/2018 ،األيام، رام هللا
 

 حقوق فردية 48 برلمانيون ونقابيون و"لجنة الحوار": حقوق عمالنا داخل الـ .23
، واالتحددند العددنم لنقنبددنت الفملددطيني برلمننيددة فددي المجمددس التشددريعيأكدددت هيئددة الكتدد ل والقددوائم ال :رام هللا

عمن ل فملطي ، والمجنة الوزاريدة المكمفدة بدنلحوار حدو ل قدننو  الضدمن ، أ  التدوفيرات واألتعدنب الخنصدة 
هدي حقدوق فرديدة لمعمدن ل، وفدي حدن ل  1948بنلعمن ل والعنمالت الفملطينيي  العنممي  داخد ل أراضدي عدنم 

وق الضددمن  االجتمددنعي الفملددطيني لددتحو ل بقنئمددة الددمية تشددم ل: الددم العنمدد ل ولددنوات تحويمهددن لصددند
 عممه وقيمة الملتحقنت المترصدة له، ويمك  لمعنم ل أ  يحص ل عمى هذه الملتحقنت عند الطمب.

جددنء ذلددك فددي بيددن  صددحفي صددندر عدد  هيئددة الكتدد ل والقددوائم البرلمننيددة وممثمددي االتحددند العددنم لنقنبددنت 
  والمجنددددة الوزاريددددة المكمفددددة بددددنلحوار حددددو ل الضددددمن ، عقددددب اجتمددددنعهم فددددي المجمددددس عمددددن ل فملددددطي

لمن يشدنع عد  ملدتحقنت والدتقطنعنت العمدن ل  ، وذلك توضيحنً 21/11/2018 التشريعي، يوم األربعنء
حو ل التقطنعنتهم لمن يلمى "التأمي  الوطني/ التوفيرات واألتعنب"  48 الفملطينيي  العنممي  داخ ل الد

 ."إلرائي ل"ودة لدى قلم المدفوعنت في الموج
 21/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غزة لقبلنا بعض المقترحات المشبوهة لكن بوصلتنا هي تحرير فلسطينبلو أردنا دولة : أبو مرزوق .24
 كشف القيندي في حركة حمنس، مولى أبو مرزوق، أ  رئيس المكتب: نور أبو عيشة -غزة 

اللينلي لمحركة، إلمنعي ل هنية، "يجري ترتيبنت لمقينم بجولة خنرجية، تشم ل عدة دو ل عمى 
ولم يفصح أبو مرزوق، عضو المكتب اللينلي لد"حمنس"،  الملتوينت العربية واإللالمية والدولية".

 خال ل مقنبمة خنصة مع وكنلة األننضو ل، ع  موعد بدء الجولة، التي ليقوم بهن وفد م  الحركة
واكتفى أبو مرزوق بنلقو ل إ  "دو ل عمى  يترأله هنية، كمن لم يلم الدو ل التي ليزورهن الوفد.

الملتوينت الثالثة العربية واإللالمية والدلية أبدت التعدادهن اللتقبن ل وفد رلمي برئنلة هنية، 
 ويجري الترتيب لزينرات أخرى". 

مث ل ممفي التهدئة والمصنلحة، مشددا عمى وتحدث ع  ممفنت هي األبرز عمى اللنحة الفملطينية، 
 أ  جهودا مصرية وأخرى إقميمية ودولية وأوروبية تبذ ل إلنجني الممفي ، ك ل عمى حدى.

كمن قن ل إ  تلم ل القوة اإللرائيمية الخنصة إلى مدينة خننيونس جنوبي غزة، منتصف الشهر الجنري، 
 عبر "المعبر الرلمي". جنء ألغرا  "التخبنرية"، مممحن إلى أنهن دخمت القطنع

وأفند بوجود تواص ل غير مبنشر مع اإلدارة األمريكية الحنلية، برئنلة دوننلد ترامب، وحذر م  
 الهجوم عمى الالجئي  ووكنلة األمم المتحدة لغوث وتشغي ل الالجئي  الفملطينيي .

 

 زيارة القاهرة 
لة صنلح العنروري، ننئب رئيس وقن ل أبو مرزوق إ  وفد "حمنس" الذي وص ل القنهرة، أمس، برئن

 المكتب اللينلي لمحركة، ذهب اللتكمن ل الحوارات في ممفي المصنلحة والتهدئة.
وبخصوص رصد واشنط ، مكنفأة لم  يقدم معمومنت ع  ننئب رئيس الحركة، صنلح العنروري، 

أرصدة في أوضح أبو مرزوق أ  هذا القرار "ل  يقيد حركته، أو يؤثر عميه، خنصة وأنه ال يممك 
 البنوك األمريكية وال توجد مصنلح مرتبطة معهن".

 

 ملف التهدئة
وجدد أبو مرزوق تأكيد حركته عمى أ  من يبحث في القنهرة هي "تفنهمنت إنلننية، وليلت اتفنقينت 
موقعة، تتعمق بتفكيك األزمة اإلنلننية في غزة وهي مرتبطة بنلهدوء، دو  وجود أي التزامنت 

 لينلية".
أ  التفنهمنت تنص عمى "غينب المظنهر العنيفة في مليرات العودة وكلر الحصنر  وأوضح

)الملتمرة في غزة منذ نهنية منرس/ آذار المنضي(، كنلبنلوننت الحنرقة واألكواع )متفجرات يدوية 
 الصنع( واختراق الحدود"، دو  ره  توقف المليرات بتمك التفنهمنت.
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دخن ل البضنئع لتوريد االحتينجنت، وتصدير وتنبع أ  غزة لتشهد، مقنب ل ذلك،  "فتح المعنبر وا 
المنتجنت وزيندة ملنحة الصيد وتشغي ل العمنلة والخريجي  ودفع رواتب الموظفي  القنئمي  عمى 
يجند حمو ل لمشكمة  عممهم، وح ل مشكمة الكهربنء بتزويد المحطة بنلوقود، تمهيدا لح ل نهنئي، وا 

 المينه".
تي م  المقرر إدخنلهن عمى غزة، حيث يعيش أكثر م  مميوني نلمة، كمن تشم ل التحليننت ال

لغنء الملنحنت م  البر إلى البحر، والتي كننت ممنوعة عمى  "تلهي ل تشغي ل المصننع، كنلخينطة، وا 
 لكن  القطنع م  المزارعي  والصيندي ".

 ل كنم ل"، وأ  وشدد أبو مرزوق عمى أ  "المليرات لتبقى ملتمرة حتى رفع الحصنر ع  غزة بشك
 "تراجع االحتال ل ع  التفنهمنت المبرمة ل  يعجز الفملطينيي  ع  الرد بكنفة الطرق المتنحة". 

وبي  أ  مشنريع كبرى ليتم تنفيذهن في غزة، وفقن لمتفنهمنت، بشك ل "يقي القطنع م  التحو ل إلى 
 مدينة غير صنلحة لمحينة". 

متر بعيدا ع   300نطقة حدودية عنزلة تبمغ ونفى أبو مرزوق صحة أنبنء ع  قبو ل حركته بم
لرائي ل. كمن نفى من يتردد ع  حدوث تقدم في المفنوضنت  اللينج األمني الفنص ل بي  شرقي غزة وا 

 حو ل مصير جنود إلرائيميي  ألرى لدى الحركة، بولنطة ألمننية.
رك في هذا الممف وقن ل إ  "ك ل من أشيع حو ل الموضوع ليس له م  الحقيقة نصيب، وألمننين لم تتح

وبشأ  موقف الفصنئ ل الفملطينية م  تفنهمنت التهدئة، أجنب أبو مرزوق بأ  "الفصنئ ل  إطالقن".
 الفنعمة )لم يلّمهن( موافقة عمى التفنهمنت، بنلتثننء بع  الحركنت )لم يلمهن(.

انتهنك كبير وشدد عمى أ  تفنهمنت التهدئة بغزة ل  تمنع رد "المقنومة الفملطينية، في حن ل حدوث 
 في الضفة الغربية".

 

 جهود التهدئة 
كشف أبو مرزوق ع  جهود أوروبية تبذ ل في ممف التهدئة والقضنين اإلنلننية بغزة، ممثمة في 

وقن ل: "تربطنن والنرويك عالقنت رلمية  مجموعة الدو ل األوروبية الداعمة لفملطي ، بقيندة النرويك.
أكثر م  قضية، بينهن التهدئة والقضنين اإلنلننية، وهي  وتواص ل ملتمر، وتمعب دورا مبنشرا في

 ترأس المجموعة األوروبية الداعمة لفملطي ، ويبذلو  جهودا في أكثر م  اتجنه وأكثر م  ممف".
وثم  أبو مرزوق الجهود المصرية واألممية، بقيندة نيكوالي ميالدينوف، المنلق األممي الخنص 

 إضنفة إلى الجهود القطرية إلنجني ممف التهدئة. لعممية اللالم في الشرق األولط،
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 المصالحة الفلسطينية
وقن ل أبو مرزوق إ  "الجهود المصرية متواصمة في ممف المصنلحة.. مصر تعتبر المصنلحة هدفن 

 مركزين ال بد م  إنجنزه لتحقيق طموي الشعب الفملطيني ومواجهة مخططنت العدو".
مة لم يجر أي "لقنء بي  فتح وحمنس اللتكمن ل المصنلحة، وذلك ورغم ذلك، إال أنه ومنذ فترة طوي

وأضنف أ  "جهود إنجني المصنلحة الفملطينية  لعزوف فتح ع  تمك المقنءات"، بحلب أبو مرزوق.
 تصطدم بتعنت حركة فتح، وذلك بشهندة الوليط المصري وقوى إقميمية أخرى )لم يلمهن(".

أ  "تكو  المصنلحة مدخال لتفنهمنت التهدئة بغزة، وهذا من وتنبع أ  المصريي  رغبوا في البداية 
وافقت عميه الفصنئ ل، لك  رف  الرئيس )الفملطيني( محمود عبنس )زعيم حركة فتح( إتمنم 

وأردف أ  مصر "فضمت فص ل الملنري  ع  بعضهمن  المصنلحة أعنق الملنرْي  في اللنبق".
وعبر ع  آمنله في "أ  تتجنوز فتح ع   ة". البع ، وتم تحقيق أرضية جّيدة في ملنر التهدئ

وقن ل: "ال نريد تجنوز  شروطهن وترفع العقوبنت ع  غزة، وتلير في ممف المصنلحة الفملطينية".
اللمطة الفملطينية، لك  انغالقهن عمى نفلهن ورفضهن الدائم ألي حمو ل عممية تتعمق بنلوضع في 

 ن ويدفع )بقية( األطراف إلى تجنوزهن".غزة، وتعقيد المشهد وزيندة حجم األزمة، يدفعن
 

 ماذا تريد حماس وفتح من المصالحة؟
لخص أبو مرزوق موقف حركته م  المصنلحة في نقنط، هي: وجود "شراكة وطنية وعدم التفرد 
بنلشأ  الفملطيني، واالتفنق عمى برننمك وطني لمواجهة التحدينت، وتشكي ل حكومة وحدة وطنية 

وكذلك: "وجود نظنم لينلي واحد ومجمس تشريعي  عمى انتخنبنت شنممة". ذات مهنم محددة وتشرف
صالي  واحد ورئنلة واحدة وقننو  واحد، والمشنركة، ودو  هيمنة، في منظمة التحرير الفملطينية وا 

ووصف طروحنت حركة "فتح" إلتمنم المصنلحة  ".2011مؤللنتهن، كمن تم االتفنق عميه في 
 معتبرا إينهن "ذرائع غير مقنعة تعكس إرادة لينلية متشككة م  الملنر".  الفملطينية بد"المعيقنت"،

وشدد عمى أ  "التمرار حركة فتح في نفس اللينلية ليؤدي في نهنية المطنف إلى تعثر ملتمر 
ورأى أ  من تريده "فتح" م  المصنلحة هو "التالم األم  وقرار المقنومة  في المصنلحة الفملطينية".

األر  وتحت األر  وم  بوابة رفح إلى معبر بيت حننو ، وتمكي  الحكومة م  ولالحهن فوق 
وأعرب ع  رغبة حركته "في وجود مشروع وطني مرحمي يتوافق عميه  ممنرلة مهنمهن دو  تدخ ل.

جميع مكوننت الشعب الفملطيني، تمتقي فيه عمى المشتركنت دو  أ  يمغي المشروع خصوصية ك ل 
االحتال ل بجميع الولنئ ل واألدوات المتنحة، وعمى قنعدة الترداد الحقوق  طرف، ملتندا إلى مقنومة

 الوطنية، وعمى رألهن حق العودة )الخنص بنلالجئي (".
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 عملية خانيونس
وقن ل القيندي في "حمنس" إ  تلم ل القوة اإللرائيمية جنء لد"أغرا  التخبنرية )لم يحددهن(، عبر 

ة الخنصة تلممت إلى القطنع عبر منفذ رلمي )المعنبر التي عممية أمنية صنمتة". وألمح أ  "القو 
وقن ل إ  "ليطرة اللمطة الفملطينية عمى مننفذ القطنع،  تديرهن اللمطة م  الجننب الفملطيني(.

)أي القوات التنبعة لحمنس(، أثر لمبن عمى الحنلة  2017وغينب قوات األم  العنممة قب ل تفنهمنت 
لدخو ل جهنت مشبوهة، وهذه ملألة وطنية بحنجة إلى وقفة كي ال نجع ل  األمنية بغزة، ويفتح المجن ل
 غزة ملتبنحة م  األعداء".

 

 العالقة مع مصر 
وأضنف أ  الحركة معنية بتطوير العالقة "مع مصر.. ندرك حجم الدور المصري في القضية، 

 محمي والدولي". وتدرك القنهرة وز  حمنس وتأثيرهن عمى ملتوى الصراع مع االحتال ل، والوز  ال
واعتبر فتح معبر رفح البري مع مصر لد"عدة أشهر ألو ل مرة بشك ل متواص ل، وألو ل مرة منذ إغالقه 

، هو ترجمة لتطور تمك العالقة". وتطرق إلى معنننة الفملطينيي  في 2006بشك ل شبه كنم ل عنم 
أولوينت الحركة خال ل  اللفر "عبر بوابة معبر رفح"، مشددا عمى أ  تمك المعنننة "كننت عمى لمم

وأردف: "وعدنن المصريو  بتحلي  ظروف العم ل في  اجتمنعنتهن اللنبقة مع الجننب المصري".
معبر رفح، وتقميص مدة انتظنر المواط  الفملطيني، والتخفيف عمى الملنفري  في الطريق عبر 

ينًبن، ونأم ل أ  تجد وعودهم الحنلية مكنًنن عمى أر  الوا  قع".ليننء ذهنًبن وا 
 

 الالجئون و"صفقة القرن" 
تعم ل اإلدارة األمريكية عمى خطة لملالم، تتلمى إعالمًين بد"صفقة القر "، ويتردد أنهن تقوم عمى 
إجبنر الفملطينيي  عمى تقديم تننزالت مجحفة لصنلح إلرائي ل، خنصة بشأ  وضع مدينة القدس 

منس" وواشنط ، قن ل أبو مولى إنه يوجد ع  العالقة الراهنة بي  "ح المحتمة وحق عودة الالجئي .
تواص ل )لم يحدد طبيعته وال كيفيته( غير مبنشر مع اإلدارة األمريكية الحنلية، حيث تمنع واشنط  

 موظفيهن م  االتصن ل مع الحركة، لكونهن مصّنفة عمى قوائم اإلرهنب لديهن.
 كنلة أونروا بنلغ الخطورة".وحذر م  أ  "الهجوم عمى التوصيف القننو  لالجئ الفملطيني وعمى و 

وتنبع: "من يرافق ذلك م  هجمنت خفّية غريبة م  أنظمة عربية عمى الالجئي  وتجريدهم م  
حقوقهم، ك ل ذلك دّق ننقوس الخطر لدينن ولعينن كثيًرا لحفظ حقوق أبننء شعبنن في الخنرج وتقميص 

 .فجوة العجز المنلي لدى أونروا عبر التحرك الدولي مع الجميع"
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وأوقفت إدارة ترامب كنم ل تمويمهن لد"أونروا"ت بدعوى عدم رضنهن ع  ألموب عم ل الوكنلة، لك  
 الفملطينيو  يقولو  إ  القرار يلتهدف تصفية قضية الالجئي  لصنلح إلرائي ل.

وشدد أبو مولى عمى أ  حركته "لتبذ ل جهدهن كي يكو  تموي ل أونروا ثنبًتن، حتى ال تتعر  
وقن ل إ  الحركة "ل  تلمح بإلقنط أو تجنوز قضية الالجئي  م  القضية  هن الجميع".لهّزات ليتأثر ب

وجدد أبو مرزوق رف  حركته "إنشنء دولة في غزة" بقوله: "لو أردنن ذلك لقبمنن بع   الفملطينية".
المقترحنت المشبوهة، والتي كننت لتفتح لحمنس أبواب العواصم األجنبية والمن ل الوفير، لك  

 نن هي تحرير فملطي  وتوحيدهن ال تجزئتهن".بوصمت
 22/11/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 "الشاباك" يزعم كشف خلية لحماس بالضفة خططت لهجمات بأوامر من غزة .25

زعم جهنز األم  العنم اإللرائيمي "الشنبنك"، ملنء يوم الخميس، أنه كشف خمية تنبعة  :رام هللا
خططت إلنشنء بنية تحتية لتنفيذ هجمنت قنتمة في الضفة  لحركة حمنس في الضفة الغربية

لرائي ل. وبحلب مزاعم الجهنز، فإ  الخمية بنلضفة تم تجنيدهن م  قب ل نشطنء م  حمنس بغزة  وا 
وادعى أنه تم تدريب الخمية عمى إعداد مواد  بأوامر م  قيندة الجنني العلكري لمحركة في القطنع.

 داف لتنفيذ هجمنت.متفجرة واإليعنز لهم بتحديد أه
ويشير الشنبنك إلى أ  النشنط الجديد لحمنس ليس كلنبقنته في اللنوات األخيرة م  حيث نطنقه 

مكنننته. ووفقن لتمك المزاعم، فإ  حمنس بغزة التغمت مرضى يخرجو  م  القطنع لمعالج في  وا 
لرائي ل م  أج ل نق ل رلنئ ل ألفراد تمك الخمية. أ  البنية تأللت في وأشنر إلى  الضفة والقدس وا 

أغلطس/  23عنمن( م  دورا في الخمي ل، وتم اعتقنله في  25الخمي ل عمى يد الشنب أويس الرجوب )
آب المنضي، حيث اعتق ل إلى جننب بع  م  أصدقنئه وأقربنئه بعد أ  اشترى مواد متفجرة إلعداد 

لتقوا بليدة فملطينية تدعى عبوات ننلفة. مدعيًة أنه تواص ل مع قنئد خمية آخر في بيت لحم وهننك ا
 لميرة شموط م  خننيونس والدة طف ل مري  بنللرطن  لممتهم أوامر القيندة بغزة.

وادعى الجهنز أنه خال ل التحقيق مع الرجوب اعترف أنه طمب منه تحديد هدف كبير داخ ل إلرائي ل 
م  غزة كن  لينفذ لتنفيذ عممية تفجيرية داخمه، وأنه التقى بشخصينت م  رام هللا وشخصية أخرى 

عنمن م  حمنس هو الذي أشرف عمى تجنيد  37ووفق الجهنز، فإ  أشرف صبني م  غزة  عممية.
 بع  أفراد الخمية م  قرية لنج ل في رام هللا وكننت تمتقي مع الرجوب.

 22/11/2018القدس، القدس، 
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 يصل القاهرة تلبية لدعوة مصرية الحركة: وفد قيادي من حماس .26
نلم حركة المقنومة اإللالمية "حمنس" فوزي برهوم إ  وفًدا قيندًين م  حركة حمنس قن ل الننطق ب

يترأله ننئب رئيس المكتب اللينلي الشيح صنلح العنروري يص ل اليوم األربعنء إلى القنهرة تمبيًة 
وبّي  برهوم في تصريح صحفي أ  الوفد يضم اإلخوة أعضنء المكتب  لدعوة م  األشقنء في مصر.

ي د. مولى أبو مرزوق، ود. خمي ل الحية، واأللتنذ عزت الرشق، واأللتنذ حلنم بدرا ، اللينل
نهنء الحصنر ع   والمهندس روحي مشتهى. وأكد أ  الزينرة تهدف إلى تطوير العالقنت الثننئية وا 

 .2011غزة، ولب ل تحقيق الوحدة الوطنية وفق من تم التوقيع عميه وخنصة اتفنق 
 21/11/2018، موقع حركة حماس، غزة

 
 فتح تبلغ مصر استعدادها للعودة إلى المصالحة من النقطة التي توقفت عندها .27

قن ل ملؤولو  في حركة "فتح" إ  الحركة رحبت بجهود مصر التئننف حوارات المصنلحة، : رام هللا
 النقطة التي توقفت عندهن قب ل المواجهة األخيرة في قطنع غزة. إلىمبدية التعدادهن لمعودة 

القنهرة،  إلىالتأنفت مصر أمس، جهودهن لممصنلحة الفملطينية بدعوة فريق م  حركة "حمنس" و 
وقن ل عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إ  حركته  يتموه دعوة فريق م  حركة "فتح".

تكمن ل جنهزة لممصنلحة الوطنية الشنممة وفقًن لالتفنق الموقع العنم المنضي، والذي يقوم عمى "ال
وأضنف:  المؤللنت الحكومية في قطنع غزة". إدارةعممية تمكي  الحكومة الفملطينية م  تولي 

االنقلنم، وتحقيق الوحدة الوطنية القنئمة عمى وحدة الشرعية،  إنهنء"الحركة ملتعدة لمعم ل فورًا عمى 
ة لمذهنب إلى انتخنبنت وأكد أ  "فتح" ملتعد والكين  والبرننمك، وليس وفق نظرية التقنلم الوظيفي".

 عنمة يقرر فيهن الشعب الفملطيني خينره.
 22/11/2018الحياة، لندن، 

 
 على خلفية مهرجان لتيار دحالن "لجهاد"اتالسن بين فتح و .28

رام هللا: تبندلت حركتن "فتح" و"الجهند اإللالمي" تاللنًن كالميًن بعد مشنركة "الجهند" في مهرجن  في 
م الفملطيني ينلر عرفنت، أقنمه تينر داخ ل الحركة تنبع لمقيندي المفصو ل غزة لذكرى رحي ل الزعي

 منهن محمد دحال  وهو أحد المعنرضي  الكبنر لمرئيس محمود عبنس.
وهنجمت حركة "فتح" التي أعمنت لمفن أ  ال عالقة لهن بنلمهرجن ، خنلد البطش القيندي في "حركة 

نية واإللالمية في قطنع غزة"، قنئمة إنه "لم يعد قنلمن الجهند اإللالمي" ورئيس "لجنة القوى الوط
مشتركن ليترأس المجنة بعد مشنركته في حفمة الخطنبة في اللراين". وقن ل المتحدث بنلم الحركة 



 
 
 
 

 

 18 ص             4794 العدد:             11/23/2018الجمعة  التاريخ:  

                                    

عنطف أبو ليف في بين  إ  "حضور البطش وكممته ال تمث ل بأي حن ل لجنة القوى الوطنية 
نه كن  وحيدا في ظ ل مقنطعة ج ل التنظيمنت األعضنء في المجنة ومشنركته بعيدة ك ل  واإللالمية وا 

البعد ع  اإلجمنع الوطني داخ ل المجنة. وعميه فنح  ندعو إلعندة التفكير في التمراريته في ترؤس 
وأضنف: "مع تقديرنن لحركة الجهند والعالقنت الثننئية التي تربطنن بهن وهو أمر نفتخر به  المجنة".

فإ  مشنركة البطش وتقديمه بصفته ملؤو ل لجنة القوى الوطنية  منذ عهد الشهيد الشقنقي،
 موقعه في المجنة وهو من ل  نقب ل به".بواإللالمية يثير كثيرا م  عالمنت االلتفهنم حو ل التمراره 

وردت "الجهند" عمى الفور، معتبرة أنه ليس م  حق حركة "فتح" أ  تحدد جدو ل أعمن ل الحركة. وقن ل 
لم "الجهند" داود شهنب، إنه "ليس م  حق حركة فتح أ  تحدد جدو ل عم ل وال الننطق اإلعالمي بن

وأضنف شهنب في تصريح صحنفي إ  "ألنليب  التدخ ل فيمن ينبغي أ  نشنرك أو ال نشنرك".
الترهيب هذه مرفوضة وغير مقبولة وطنين". وتنبع أ  "حركة الجهند دعيت لمهرجن  تأبي  لمراح ل 

م  بنب الوفنء لمليرة الشهداء شنركنن بكممة أمنم حشد جمنهيري كبير الشهيد ينلر عرفنت ونح  
وأردف أنه "ليس م   م  أبننء قطنع غزة المحنصري  والمعذبي  والمالحقي  في قوتهم وملتقبمهم".

 حق أحد وال م  صالحينت أحد تحديد كيف من لتكو  عميه لجنة القوى الوطنية واإللالمية".
، قنئال إ  "خنلد البطش هو رج ل العالقنت الوطنية المجمع عميه، ومن ورف  شهنب مهنجمة البطش

تحدث به أبو ليف يعكس رغبنت بع  ملؤوليه في تكريس االلتحواذ عمى المواقع القيندية 
 المختمفة واحتكنرهن ألنفلهم وهو األمر الذي ال تقبمه القوى".

 22/11/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 لبنان جزء من "صفقة القرن"نزال: ما تشهده مخيمات  .29
أكد عضو المكتب اللينلي لحركة حمنس، محمد نزا ل، أ  من تشهده المخيمنت الفملطينية ت: بيرو 

في لبنن  م  ضغوطنت هو أحد بنود "صفقة القر "، ال ليمن موقف اإلدارة األمريكية م  وكنلة 
المننحة األخرى لوقف الملنهمنت  "أونروا" وامتننعهن ع  دفع ملنهمتهن المنلية، والضغط عمى الدو ل

وأعرب نزا ل في مقنبمة مع صحيفة "لفير الشمن ل" المبنننية اإللكترونية، يوم، ع  التغرابه  المنلية.
م  التضييق عمى المخيمنت وخصوًصن "عي  الحموة" و"المية ومية"، ومحنولة تصوير قرى محنذية 

نك حنلة م  القمق تلود الفملطينيي  في ورأى أ  هن لهمن عمى أنهن ضحية الصراع الفملطيني.
لبنن ، وهذا ينلحب أيًضن عمى الفصنئ ل الفملطينية م  أ  تكو  هننك جهنت تريد دائًمن حصو ل 

 توترات أمنية في المخيمنت لتبقى فزاعة أمنية تلتخدم عندمن تدعو الحنجة اللينلية أو األمنية.
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ذا وأشنر نزا ل إلى أ  وضع مخيمنت لبنن  ال يطمئ ،  ويحتنج إلى موقف لبننني رلمي وواضح، وا 
كن  الموقف المبننني ال يريد التوطي ، فعمى الدولة أ  تتبع لينلة حكيمة ومقبولة تتفق فيهن مع 

 الجننب الفملطيني، لك  لأللف ال يوجد موقف موحد في لبنن .
قة مع حزب هللا تشهد وفيمن يتعمق بعالقة حركة حمنس مع حزب هللا المبننني، قن ل نزا ل: إ  "العال

تحلًنن وتطوًرا تدريجًين، خصوًصن أننن تجنوزنن المرحمة اللنبقة المتعمقة بنلخالف في المنطقة العربية، 
وهننك من هو مشترك بيننن وبي  الحزب هو القضية الفملطينية، وهذه القضية فيهن توافق، ونح  

 فيه".نتعنو  فيمن نتفق عميه، ويعذر بعضنن بعًضن فيمن نختمف 
 22/11/2018، فلسطين اون الين

 
 فتح: اإلرهاب الحقيقي هو االحتالل اإلسرائيلي .11

أكدت حركة فتح أ  شعبنن كمه مننض ل م  أج ل الحرية وااللتقال ل، وأ  نضنلنن ضد : رام هللا
الكولونينلي االلتعمنري  اإللرائيميالحقيقي هو االحتال ل  اإلرهنبليلتمر، وأ   اإللرائيمياالحتال ل 

وقن ل عضو المجمس الثوري والمتحدث بنلم حركة  العنصري لشعبنن ولدولته التي اعترف بهن العنلم.
فتح ألنمه القوالمي، إننن نرف  رفضن قطعين أ  يولم اي فملطيني بنإلرهنب، بينمن اإلرهنب 

، وأ  الحقيقي واضح وجمي أمنم العنلم م  خال ل ممنرلنته القمعية االحتاللية ضد الشعب الفملطيني
م  تطبيق نظنم الفص ل العنصري واالبنرتهنيد، وتعميق  اإللرائيميةمن تقوم به دولة االحتال ل 

ثكنة علكرية بأالف الجنود المدججي   إلىاالحتال ل وشرعنة االلتعمنر الكولونينلي، وتحوي ل القدس 
قنمةبنللالي، وهدم البيوت والمحن ل التجنرية،   إلى إضنفةاليومية،  الحواجز العلكرية واالعتقنالت وا 

التعذيب النفلي والجلدي خمف قضبن  االحتال ل لألطفن ل والنلنء، ومنع الملممي  والمليحيي  م  
 في العنلم. اإلرهنبالوصو ل المنك  عبندتهم في القدس،  هو أعمى درجنت 

 22/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تحدث عن االنسحاب مقابل العالقات الطبيعية وليس العكسفتح: مبادرة السالم العربية ت .12
أوضحت حركة فتح أ  مبندرة اللالم العربية التي تم طرحهن وتبنيهن والموافقة عميهن م  ك ل : رام هللا

، تتحدث ع  االنلحنب اإللرائيمي الكنم ل م  األراضي التي تم 2002الدو ل العربية في قمة بيروت 
 ب ل العالقنت الطبيعية مع الدو ل العربية، وليس العكس.، مقن1967احتاللهن عنم 
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القوالمي، في تصريح صحفي اليوم  ألنمةوشدد عضو المجمس الثوري والمتحدث بنلم حركة فتح 
وحدهن م  يريد قراءة وتطبيق هذه المبندرة بنلمقموب، فهي تلعى لعالقنت  إلرائي لاألربعنء، عمى أ  

 لدولة فملطي  وعنصمتهن القدس. اإللرائيميالتمرار االحتال ل طبيعية مع الدو ل العربية، وتريد 
التملك بنصوص هذه المبندرة كمن جنءت، وعدم الوقوع بنلفح  إلىودعن القوالمي، الجميع 

 المبندرة م  فحواهن وأهم مرتكزاتهن ونصوصهن. إخراج إلىالهندف  اإللرائيمي
 21/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ونروا" في اختبار لتبرئة ذاتها عقب تجاوز أزمتها الماليةاأل الشعبية: " .11

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فملطي ، إدارة وكنلة غوث وتشغي ل الالجئي  الفملطينيي ، : غزة
"أونروا" إلى التراجع الفوري ع  قراراتهن التقشفية األخيرة بحق الموظفي  والالجئي ، والتي فرضتهن 

وعّدت الشعبية، في بين ، أمس، إعال  المفو  العنم لوكنلة "أونروا" بير  ذريعة األزمة المنلية. تحت
كرينبو ل، خال ل مؤتمر المجنة االلتشنرية في األرد ، اإلثني  المنضي، تجنوز الوكنلة أزمة التموي ل 

ا للرعة التراجع الخننقة التي نجمت ع  قرار اإلدارة األمريكية وقف تمويمهن، يجب أ  يكو  حنفز 
وقنلت: "ال يوجد اآل  أي لبب يمنع التمرار هذه اإلجراءات بحق  ع  اإلجراءات التقشفية.

 الموظفي  والالجئي ".
 22/11/2018، فلسطين أون الين

 
 ونروا" بالتراجع عن التقليصات بعدما تجاوزت أزمتها الماليةاأل طالب "بغزة ت قوى الوطنية واإلسالميةال .13

جنة المتنبعة العمين لمقوى الوطنية واإللالمية في قطنع غزة بإعال  المفو  العنم رحبت ل: غزة
لألونروا بير كرينبو ل خال ل مؤتمر المجنة االلتشنرية الذي انعقد في األرد  بتجنوز األزمة المنلية 

هن، اليوم وقنلت المجنة في بينٍ  ل لألونروا عقب قرار اإلدارة األمريكية وقف تموي ل لممؤللة الدولية.
ونروا" أمنم التحقنق التراجع ع  اإلجراءات التي األاألربعنء: إ  هذه االنفراجة المنلية تضع إدارة "

وأشندت المجنة بنلجهود المبذولة  اتخذتهن بحق الموظفي  والتقميصنت بحق الخدمنت لالجئي .
صرار عمى ح ل المأزق ا لمنلي الذي عننت منه لممفو  العنم "التي تعنم ل فيهن بملؤولية وحكمة وا 

األونروا، بنإلضنفة إلى دفنعه الملتميت ع  حقوق الالجئي ، والتزامه األخالقي بنلتمرار عم ل 
وكنلة الغوث في مواجهة ك ل المخططنت التي تلتهدف إنهنء وجودهن، مقدمة لتصفية حقوق 

 الالجئي "، وفق قولهن.
 21/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إيران وحزب هللا تواصل العمل بسورية ولبنان ضدّ  "سرائيلإ"نتنياهو:  .14

قن ل رئيس الحكومة اإللرائيمية، بنينمي  نتنينهو، بصفته وزيرا لألم  أيضن، إ  إلرائي ل تواص ل العم ل 
في لورية ولبنن  م  أج ل منع تموضع إيرا  فيهمن، وأ  جيش االحتال ل ملتعد لش  عممينت 

 ي مننطق اللمطة الفملطينية في الضفة الغربية.علكرية ضد قطنع غزة والتوغ ل ف
واجتمع نتنينهو ألو ل مرة منذ توليه حقيبة األم  مع هيئة األركن  العنمة لمجيش اإللرائيمي في مقر 
وزارة األم  في ت ل أبيب، يوم الخميس، وقن ل خال ل االجتمنع إ  "لدينن مهمة مشتركة وهي صو  

وأضنف أ  "الجبهة األولى وهي قطنع  بين  صندر عنه. أم  إلرائي ل عمى جميع الجبهنت" بحلب
غزة، فنح  ملتعدو  لمعم ل والقينم بك ل من يمزم م  أج ل الحفنظ عمى أم  لكن  غالف غزة وجنوب 
البالد. أمن الجبهة الثننية فهي يهودا واللنمرة )الضفة الغربية(. وقد أحبط الشنبنك والجيش هذا العنم 

هذه هي فرصة لإلشندة بنلعممية األخيرة التي أحبطت عممية إرهنبية كبيرة  عممية إرهنبية. 500حوالي 
وتنبع أ  "الجبهة الثنلثة هي الجبهة  خططت حركة حمنس لتنفيذهن بتوجيهنت م  قطنع غزة".

الشمنلية، أي لورية ولبنن . ونواص ل العم ل م  أج ل إجهن  التموضع العلكري اإليراني في لورية 
فشن ل مشروع تصنيع  األلمحة الدقيقة الذي يقوم به حزب هللا في لبنن ". وا 

تعيي  قنئد الجبهة الجنوبية في الجيش اإللرائيمي، أين ل زامير، ننئبن  ]الخميس[ وقرر نتنينهو يوم
منصب  2015- 2013لرئيس أركن  الجيش المعي ، أفيف كوخنفي. وتولى زامير في األعوام 

هو. وقن ل بين  إ  نتنينهو وافق عمى توصية كوخنفي بتعيي  اللكرتير العلكري لرئيس الحكومة نتنين
 زامير في المنصب.

 22/11/2018، 48عرب 
 

 وزير إسرائيلي بارز يهدد السنوار وآخرون يلّوحون باجتياح غزة .15
بتهديدات حربية مبنشرة لد"حمنس" وقندتهن، بروي أ  اإللرائيمي ت ل أبيب: خرج أربعة م  وزراء اليمي  

لقنط )حمنس( حتمًن، ولك  في "المعركة لم  تنتِه بعد"، وأ  "إلرائي ل لتعيد احتال ل قطنع غزة وا 
 الوقت الذي تختنره هي وليس وفقًن ألجندة الفملطينيي ".

وهدد وزير اإللكن  اإللرائيمي الجنرا ل يوآف غنالنت، بنغتين ل قنئد "حمنس" في غزة يحيى اللنوار. 
المصغر لمشؤو  اللينلية واألمنية )الكنبينت( في  وقن ل غنالنت، العضو في المجمس الوزاري

الحكومة اإللرائيمية، خال ل مؤتمر عقدته صحيفة "جيروزاليم بولت" الصندرة في إلرائي ل بنلمغة 
اإلنجميزية، أمس )األربعنء(، إ  "أينم يحيى اللنوار محدودة. وأنن أعدكم بأنه ل  يتنهي حينته في بيت 
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تكمم وزير األم  الداخمي غمعند إردا ، وهو اآلخر عضو في  ملّني ". وفي المؤتمر نفله،
"الكنبينت"، بأنه "إذا كن  احتال ل القطنع ليضم  أم  مواطنيهن، فهذا من لتفعمه إلرائي ل. وبرأيي 

 إلرائي ل أقرب م  أي وقت لنبق إلعندة احتال ل قطنع غزة والليطرة عميه".
نتس، العضو في "الكنبينت" أيضًن، الذي قن ل: "نح  وتاله وزير المواصالت وااللتخبنرات يلرائي ل ك

قريبو  م  حرب ال مفّر منهن في غزة. وعمينن ضرب )حمنس( بشدة م  أج ل اجتثنث اإلرهنب. وال 
يوجد أي ح ل لينلي لموضع في القطنع، وال يوجد أي احتمن ل لتلوية ملتقرة مع غزة. وعمى 

 لردع المتآك ل".إلرائي ل توجيه ضربة إلى )حمنس( م  أج ل إعندة ا
أمن وزيرة القضنء والعضوة في "الكنبينت" أييميت شنكيد، فقنلت إ  "وقف إطالق الننر ل  يصمد لوى 
ذا لم يك  م  خينر أمنمنن، فمدينن القدرة عمى التخدام قوة أكبر  بضعة أشهر، وعندهن لينكلر. وا 

انفالتًن أجوف". وتوجهت ضد )حمنس(". واعتبر قندة المعنرضة هذه التصريحنت "عربدة تنفهة و 
رئيلة كت ل المعنرضة تليبي ليفني، م  كتمة "المعلكر الصهيوني"، إلى الوزراء قنئمة: "إذا أردتم 
كلر إطالق الننر فأطمقوا، وال تتحدثوا. أقوا ل كهذه تمس الردع اإللرائيمي. وا عندة احتال ل غزة ال 

راء بنينمي  نتنينهو، إلى لجم وزرائه، يتالءم مع المصمحة اإللرائيمية". واضطر حتى رئيس الوز 
 فطمب عمنًن أ  يكّفوا ع  التصريحنت غير الملؤولة.

 22/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو لوزرائه: ال تتحدثوا عن غزة .16
دعن بنينمي  نتنينهو رئيس الوزراء اإللرائيمي، يوم األربعنء، ع  عدم اإلدالء  ة:ترجمة خنص -غزة 

وجنء ذلك بعد لملمة م  التصريحنت أطمقهن وزراء حكومته خال ل  حو ل قطنع غزة.بأي تصريحنت 
وأكد نتنينهو عمى وزرائه بضرورة االلتزام بخط  المؤتمر اللنوي لصحيفة جيروزاليم بولت اإللرائيمية.

 الكنبنيت والحكومة بمنع اإلدالء بأي تصريحنت حو ل غزة.
 21/11/2018القدس، القدس، 

 
 نتنياهو: الحديث عن حرب قريبة هو تسّيب أمني ليبرمان يهاجم .17

دور ليبرمن ، ج" ووزير األم  اإللرائيمي اللنبق، عضو الكنيلت أفينلرائي ل بيتنإكشف رئيس حزب "
يوم الخميس، أ  رئيس أركن  الجيش، غندي آيزنكوت أبمغه أ  انتقندات مفو  شكنوى الجنود في 

نع الجيش صحيحة، وانتقد تمميحنت رئيس الحكومة الجيش اإللرائيمي، يتلحنق بريك، حو ل أوض
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اإللرائيمية، بنينمي  نتنينهو، حو ل حرب قريبة لتخوضهن إلرائي ل، كمن انتقد تعنم ل المؤللتي  
 اللينلية والعلكرية مع الوضع في قطنع غزة.

هيئة وقن ل ليبرمن  خال ل مؤتمر نقنبة المتحدثي  بنلم اللمطنت المحمية، إ  آيزنكوت "قن ل لي في 
م  انتقندات المواء بريك"، الذي أصدر تقريرا أشنر فيه إلى  %95إلى  %90مغمقة إنه يوافق عمى 

عدم جهوزية الجيش لمحرب. واضنف ليبرمن  أنه "يوجد الكثير م  العيوب، لك  ينبغي أ  نفهم 
  وزارة المنلية أيضن أنه ال توجد اليوم مالءمة بي  الميزانية وبي  التهديدات والتحدينت. ويؤلفني أ

 تتعنم ل مع الموضوع األمني كأ  الوضع هند ".
م   %90وعقب المتحدث بنلم الجيش اإللرائيمي قنئال إ  آيزنكوت قن ل لميبرمن  إنه يوافق عمى 

 تقرير بريك اللنوي حو ل شكنوى الجنود وليس حو ل تقرير جهوزية الجيش لمحرب.
المنضي، إلى أ  إلرائي ل توشك عمى خو  حرب.  وهنجم ليبرمن  تمميحنت نتنينهو، يوم االثني 

وقن ل إ  "التمميح إلى أنه توجد عممية علكرية قريبة عندمن تلتعر  إيجنزا أمنم لينليي  
وصحنفيي ، هو تلّيب أمني. فقد عننت بمدات الجنوب عمى مدار لبعة أشهر م  البنلوننت الحنرقة 

 شديدة لمغنية إلى حمنس". والحرائق، وأعتقد أنه كن  م  الصواب توجيه ضربة
وكرر ليبرمن  معنرضته لوقف إطالق الننر في أعقنب الجولة القتنلية بي  إلرائي ل والفصنئ ل 
الفملطينية في غزة، معتبرا أنه "رأينن بأم عيننن أ  إلمنعي ل هنية يقف عمى رأس المشنغبي  في 

مدخو ل في مواجهنت مع الجنود المظنهرات مقنب ل اللينج )مليرات العودة( ويحر  ويدفع مخربي  ل
اإللرائيميي . وهذه ظنهرة ليلت صحية. وبرأيي أننن تبنينن مفهومن غير صحيح بشأ  معنلجة قضية 

 قطنع غزة، لك  رأيي لم يتقب ل".
وحو ل رفضه الجموس إلى جننب رئيس القنئمة المشتركة، الننئب أيم  عودة، في قنعة الهيئة العنمة 

بشك ل عنصري أنه "أعتقد أ  عميه الجموس في البرلمن  في رام هللا في  لمكنيلت، اعتبر ليبرمن 
أفض ل األحوا ل. وفي الحنلة الصحيحة يجب أ  يقبع في اللج ، فنلحديث ع  طنبور خنمس واضح 
يعم ل ضد دولة إلرائي ل، ويلتغ ل حصننته م  أج ل المس بنلدولة. وهو يقود مظنهرات كثيرة، ولم أر 

 ي ل".  في مظنهراته عمم إلرائ
 22/11/2018، 48عرب 

 
 منافس نتنياهو يطالب بـ"ضربة استباقية" ضد "حزب هللا" .18

ت ل أبيب: في محنولة لاللتفنف عميه م  اليمي ، توجه المننفس عمى رئنلة حزب "ليكود" الحنكم، 
 الوزير اللنبق جدعو  لنعر، إلى رئيس الوزراء اإللرائيمي بنينمي  نتنينهو، مطنلبن بتوجيه "ضربة
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التبنقية" لد"حزب هللا" المبننني "تش ل قدرته عمى إطالق صواريح ثقيمة بنتجنه إلرائي ل في الحرب 
 القندمة".

والتغ ل لنعر االنتقندات الوالعة لنتنينهو، بلبب إخفنقنته في المواجهة األخيرة مع "حمنس"، ليقو ل 
إلنتنج مزيد م  هذه الصواريح إ  "حزب هللا يممك ترلننة هنئمة م  الصواريح واإليرانيو  يدعمونه 

ويقيمو  له مصننع لتحديث الصواريح القديمة وزيندة دقتهن. وبمن أ  المعركة مع حزب هللا قندمة 
 حتمن وتقترب أكثر فأكثر، توجد حنجة اللتبنقه بضربة تش ل حركته وتدمر أكبر قدر م  ترلننته".

روزاليم بولت" الصندرة بنإلنجميزية، وقن ل لنعر، خال ل مؤتمر اللينليي  الذي نظمته صحيفة "جي
الميمة قب ل المنضية: "م  حرب إلى حرب ومنذ االنفصن ل ع  قطنع غزة، نرى أ  حمنس تعزز قوتهن 
بنلتمرار ولك  التهديد األكبر إللرائي ل موجود في الشمن ل. فإذا لم نلتبق األحداث ونوجه ضربة إلى 

أ  هجومن كهذا أيضن ل  يكو  لهال وليكمفنن  حزب هللا لندفع ثمنن بنهظن في الملتقب ل. صحيح
ثمنن غير قمي ل ولك  أي ثم  ندفعه اليوم، في الوقت الذي يعنني فيه حزب هللا م  الضعف ويكرس 
جهوده لمحرب في لورين، ليكو  أق ل بكثير م  الثم  الذي لندفعه في حن ل أعند حزب هللا قواته 

 ن ".إلى لبنن  وأقنم ضدنن جبهتي  في لورين ولبن
وقن ل لنعر إ  إيرا  تعد "حزب هللا" لممعركة القندمة بصورة جمية وعمى إلرائي ل أ  ال تنتظر حتى 
يكتم ل إعدادهم لهذه المهمة. وذكر لنعر نتنينهو بتصريحنته هو ع  هذا الخطر خال ل خطنبه 

ينن أ  ال األخير في الجمعية العنمة لألمم المتحدة، في شهر لبتمبر )أيمو ل( المنضي. وقن ل: "عم
نكتفي بنلكالم. فنلخطر محدق بنن. وجنء وقت العم ل. فنإليرانيو  يتجنوزو  الخطوط الحمر وعمينن 

زاء عمالئهم العرب".  تغيير نهجنن إزاءهم وا 
 23/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعترض "إسرائيل""مافي مرمرة": محكمة الهاي تعيد النظر بالقضية و .19

  قرار المحكمة الجننئية الدولية في الهني بإعندة النظر في هجوم لالي اعتبر ملؤو ل إلرائيمي أ
البحرية اإللرائيمي عمى ألطو ل الحرية وقت ل عشرة نشطنء كننوا عمى مت  اللفينة "منفي مرمرة" هو 

ونقمت اإلذاعة العنمة اإللرائيمية "كن "، يوم الخميس، ع  الملؤو ل اإللرائيمي قوله  "مضيعة لموقت".
لمحكمة تهدر وقتهن بمن يتعمق بحدث جرى فحص بعمق، بمن في ذلك مرتي  م  جننب المدعية إ  "ا
  هن في المحكمة، وأغمق التحقيق".نفل
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وكننت المحكمة الجننئية الدولية أوعزت في وقت لنبق م  األلبوع الحنلي لممدعية الرئيلية في 
 القضية وعدم التمرار التحقيق. المحكمة، بنتو بينلودا، بإعندة النظر في قرار إعالق ممف

 22/11/2018، 48عرب 

 
 عودة: سقوط حكومة نتنياهو مسألة وقت والتنافس اإلسرائيلي يضع الخان األحمر في خانة الخطر .31

قن ل رئيس القنئمة المشتركة في الكنيليت أيم  عودة، إ  حكومة نتنينهو هي األخطر عمى  :رام هللا
وأضنف لبرننمك "ممف اليوم" عبر تمفزيو   ملألة وقت. القضية وتلعى لتصفيتهن، ولقوطهن

فملطي ، "بأننن جنهزو  م  أج ل القينم بك ل دور لينلي"، مؤكدا أ  لقوط حكومة نتنينهو ملألة 
وأوضح عودة: "أ  ك ل من يجري مرهو  بنلبرننمك اللينلي لمبدي ل ع  حزب الميكود، وأ  ثمة  وقت".

 ي ل، معتبرا جزءا م  األلبنب يتحم ل ملؤوليتهن اليلنر الصهيوني".انزينحن حندا نحو اليمي  في الرائ
وقن ل: "عمى من يلمى بنليلنر الصهيوني أ  يبني أولع من يمك  م  التحنلفنت، وأ  تكو  له 
شخصينت قوية، وأ  يطري بديال لمشروع اليمي ، فهو اليوم يتذبذب أمنم مشروع اليمي ، وبنلتنلي 

 ر األص ل وليس النلخة عنه، لهذا ليختنر اليمي  مبنشرة".الجمهور االلرائيمي ليختن
وحذر عودة م  أ  الخن  األحمر ملتهدف من يلتدعي دعمن شعبين ودولين، وقن ل: "ال شك بأ  ذكر 
"نيفتنلي بينيت" لموضوع الخن  األحمر في المؤتمر الصحفي في الكنيلت، واعتبنره أمرا رئيلن 

ف وال يلتطيع تحدي االتحند االوروبي، هذا كمه زاد م  إمكننية وتوجيهه اتهنم لنتنينهو بأنه ضعي
م  قب ل"، وأضنف: "لك  ال  اآل  أكثرتهجير الخن  األحمر، والخطر المحيط به والذي أصبح 

يلتطيع بينيت الخروج م  الحكومة لمجرد عدم تهجير الخن  األحمر، وال يلتطيع أحد أ  يجزم 
 واجد الشعبي الدائم في الخن ".ولك  يجب أخذ الحيطة والحذر والت

وحو ل مكننة القنئمة العربية المشتركة في الكنيلت، قن ل عودة: "ألو ل مرة القنئمة المشتركة تحص ل 
عمى ثالثة عشر مقعدا وتصبح القوة الثنلثة في الرائي ل، نح  حنفظنن عمى وحدتنن داخ ل القنئمة 

 وشعبنن لوف يدعم هذه القنئمة كثيرا".
 22/11/2018ة، رام هللا، الحياة الجديد

 

 مهرجان لليسار في الكنيست إلخالء الخليل من المستوطنين .32
ت ل أبيب: "يقنم يوم االثني  القندم، مهرجن  لينلي في الكنيلت اإللرائيمي، تحت عنوا  "الخمي ل 

بمحنذاة  أواًل"، يدعو إلى إخالء مدينة الخمي ل م  البؤرة االلتيطننية اليهودية الواقعة في قمب المدينة
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الحرم اإلبراهيمي. ويأتي المهرجن  بمبندرة م  رئيس "القنئمة المشتركة" أيم  عودة، والعضو فيهن 
 دوف حني ، والننئب ميخن ل روزي ، م  حزب "ميرتس" اليلنري.

 22/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 1982تعترف بإغراق سفينة الجئين قبالة لبنان عام  "إسرائيل" .31
، لفينة 1982ي ل رلمين ملنء يوم الخميس، بأنهن أغرقت إبن  اجتيني لبنن ، في العنم اعترفت إلرائ

 الجئن. 25الجئي  قبنلة شنطئ مدينة طرابمس في شمن ل لبنن ، من ألفر ع  مقت ل 
وذكرت القننة العنشرة لمتمفزيو  اإللرائيمي إ  غواصة إلرائيمية أطمقت صواريح بنتجنه لفينة 

 .1982راكبن فيهن، في صيف العنم  25ئ طرابمس وأغرقتهن وقت ل الالجئي  قبنلة شواط
ويطمق الجيش اإللرائيمي عمى العممية العلكرية التي نفذهن حينئذ تلمية "عممية درايفوس"، التي 

 بقيت عممية لرية حتى اليوم ورفضت اللمطنت اإللرائيمية الكشف ع  تفنصيمهن.
 22/11/2018، 48عرب 

 

 كوم حجار وال هالجار""ن جاره ليبرمان: أيمن عودة ممتعضًا م .33
الننصرة: بعد أ  ألقطته غزة بصالبة ردهن عمى العممية الفنشمة في خننيونس، انتق ل وزير األم  

دور ليبرمن ، م  قلم المقنعد المخصصة لموزراء داخ ل الكنيلت إلى مقنعد جاإللرائيمي، أفي
 قن لمقعد رئيس القنئمة المشتركة أيم  عودة.المعنرضة، وشنءت الصدفة أ  وجد مقعده الجديد مالص

وكن  رد فع ل عودة أ  لنرع لنشر صورة "الجيرة" غير المتوقعة، وقد بدا ليبرمن  ممتعضن ومحنصرًا 
في مقعده م  "المبنغتة" الجديدة التي داهمته، وهذه المرة داخ ل البرلمن  اإللرائيمي، وم  قب ل عودة، 

 ل ثم لنرع لنشرهن عمى صفحته في الفيلبوك وقد كتب ألفمهن: وهو يوثق المشهد بهنتفه المحمو 
"لعدت جدًا بنلتقنلة ليبرمن ، ولك  النتيجة كننت أ  وضعوه جنبي، لأللف الشديد. لأقدم طمبًن 

 لرئنلة الكنيلت بإبعنده عني، كومة حجنر وال هنلجنر".
م  جهة اليمي  عضو الكنيلت  وبنألمس بندر ليبرمن  لتغيير موقعه بعدمن تبند ل المقنعد مع جنرته

وعّقب الننئب أيم  عودة عمى ذلك بنلقو ل: "ليبرمن  فقط قب ل  صوفين الندفر التي تولطت بينهمن.
 أينم كن  وزيرًا لألم ، واليوم مشغو ل بأ  ينقموا مقعده ألنه معّقد م  العرب".
نصرية لميبرمن ، فتوجهت وبندرت الننئب لتنف شنفير م  "المعلكر الصهيوني" لتوجيه االتهنم بنلع

 لرئيس الكنيلت يولي ادلشتني  بشكوى، واعتبرت تغيير موقعه بد" العنصرية الفظة الخطيرة".
 22/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 الواليات المتحدة  أعوام إلدانته بالتهديد بشن هجمات في 10محكمة إسرائيلية تقضى بحبس شاب  .34
لرائيمية بحبس شنب لمدة عشرة أعوام، إلدانته بإطالق )د ب أ(: قضت محكمة إ - ت ل أبيب

تهديدات بوجود قننب ل في مطنرات ومراكز ومدارس تنبعة لمجنلية اليهودية في الوالينت المتحدة 
ألف  60كمن قضت محكمة ت ل أبيب الخميس بتغريم الشنب  .2017و  2016األمريكية بي  عنمي 

عنمن( الذي جرى اعتقنله في جنوب إلرائي ل  20نب )وكن  الش ألف دوالر(. 16شيك ل إلرائيمي )
العنم المنضي، تلبب في موجنت إجالء عبر الوالينت المتحدة وألهم فى اتهنمنت بأ  الرئيس دوننلد 

 كمن هدد الشنب ليننتورا أمريكيًن وأهدافن في الترالين ونيوزيمندا. ترامب أثنر موجة م  معنداة اللنمية.
 أ  الشنب يحم ل أيضن الجنلية األمريكية.وذكرت تقنرير إعالمية 

 22/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 تصادق على توسعة للسفارة األمريكية في القدس المحتلة "إسرائيل" .35

القدس: أعم  رئيس البمدية االلرائيمية في مدينة القدس، نير بركنت، مصندقته، األربعنء، عمى أعمن ل 
وكتب بركنت في تغريدة عمى حلنبه في موقع "تويتر":"  لمدينة.تولعة، في اللفنرة األمريكية في ا

وكن  اللفير األمريكي  أنن فخور بنلموافقة عمى توليع اللفنرة األمريكية في عنصمة دولة إلرائي ل".
ديفيد فريدمن ، قد أعم  ع  تنفيذ أعمن ل تولعة في مقر اللفنرة بنلقدس، وهو من يلتمزم الحصو ل 

 االلرائيمية في القدس.عمى إذ  م  البمدية 
 22/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 وزير إسرائيلي: نقترب من السيطرة على أجزاء أو كل قطاع غزة .36

: قن ل وزير األم  الداخمي االلرائيمي، جمعند أردا ، إ  إلرائي ل "تقترب أكثر م  االننضو ل - القدس
وأوضح أردا  في المؤتمر  ".أي وقت مضى، م  إعندة الليطرة عمى أجزاء أو ك ل قطنع غزة

اللنوي لصحيفة "جيروزاليم بولت" اإللرائيمية، األربعنء، "إ  إلرائي ل أقرب م  أي وقت مضى م  
ونق ل الموقع االلكتروني لصحيفة" هآرتس" ع  أردا   الليطرة عمى أجزاء أو ك ل قطنع غزة".

ت، تلتهدف قندة إرهنبيي  في إضنفته: "االنتقن ل م  الدفنع إلى الهجوم ضد حمنس، يعني اغتينال
وتنبع أردا : "هذا يعني أ  نكو  ملتعدي  لمليطرة عمى قطنع غزة  الجنني العلكري لحمنس".

واالحتفنظ به، حتى نقوم بتفكيك البنية التحتية لإلرهنب فيه، واليوم نح  أقرب م  أي وقت مضى، 
 طنع، أو كمه".منذ خطة فك االرتبنط المدمرة، إلى الليطرة عمى أجزاء م  الق

 22/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 بسبب إلغاء إدراج المستعمرات "إسرائيل"تواجه دعوى قضائية جماعية في  "اير بي إن بي"شركة  .37
القدس: رفع محنمو  دعوى قضنئية جمنعية في إلرائي ل الخميس، ضد شركة "إير بي إ  بي" 

الشركة بممنرلة "تفرقة مشينة"، وطنلبوا بإلزامهن  لتأجير أمنك  قضنء العطالت عبر اإلنترنت واتهموا
بدفع تعويضنت بعد أ  ألغت اإلعال  ع  أمنك  العطالت المتنحة في ملتعمرات إلرائيمية في 

وقنلت معننيت رابينوفيتش م  ملتعمرة كيدا بنلضفة الغربية، التي تقدم غرف  الضفة الغربية المحتمة.
وطنلبت  ي  لهن إ  الخطوة "تمث ل تفرقة خطيرة ومهينة ومشينة".التضنفة لإليجنر، عبر محنمي  ممثم
دوالرا(. وتظهر وثنئق تم تقديمهن لمحكمة  2573ألف شيق ل ) 15رابينوفيتش بتعوي  شخصي قدره 

القدس الجزئية أ  الدعوى الجمنعية لتطنلب بتعويضنت لم تتحدد قيمتهن بعد نينبة ع  آخري  في 
يتوفيتش في بين  "قرار الشركة موجه عممين ضد مواطني  إلرائيميي  وقن ل محنمو راب نفس الموقف.

 يعيشو  في الملتوطننت، وهم مقدمو الدعوى، وهذه تفرقة صنرخة وشنئنة".
 22/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مناورة على حرب إلكترونية في مكتب نتنياهو .38

ت ل أبيب: أعم  ديوا  رئنلة الوزراء في إلرائي ل أ  األجهزة العلكرية واألمنية ودائرة الحرب 
اإللكترونية )اللنيبر(، اختتمت ملنء األربعنء، تمرينن والعن هو األو ل م  نوعه في ضخنمته 
 وشموليته ومضمونه. وقن ل إ  هذا التمري  يحنكي ش  هجمنت عمى الفضنء اإللكتروني )اللنيبر(

 الخنص بإلرائي ل.
" وتم إجراؤه طيمة يومي  كنممي  )الثالثنء واألربعنء(، 2وأطمق عمى التمرير الم "الحمقة اللحرية 

وحلب الننطق بنلم رئيس الوزراء بنينمي  نتنينهو، فإنه "األو ل م  نوعه في إلرائي ل، لواء م  
مري  قنم بمحنكنة ليننريوهنت ننحية مدى تعقيده وم  ننحية تنوع المشنركي  فيه". وأوضح أ  الت

كثيرة لش  هجمنت اللنيبر عمى هيئنت حكومية وهيئنت عنمة وعمى مختمف قطنعنت االقتصند 
 اإللرائيمي.

وقن ل رئيس لمطة "اللنيبر" في مكتب رئيس الحكومة اإللرائيمية، يغئن ل أونن: "لقد تكم ل بنجني أولع 
ره تجريب منظومنت وطنية ومدنية وأمنية، تمري  وطني شهدننه حتى اليوم، والذي تم في إطن

ومحنكنة ليننريو ش  هجمة لنيبر والعة النطنق، في إطنر األنشطة الجنرية الرامية نحو زيندة 
 ملتوى االلتعداد والجهوزية الوطنية اإللرائيمية أمنم هجمة اللنيبر".

القومي ولمطة  وقد شنرك في التمري ، إضنفة إلى مكتب رئيس الحكومة، ك ل م  مجمس األم 
الطوار  الوطنية والملؤو ل ع  الشؤو  األمنية ضم  األجهزة األمنية ووزارات المواصالت والصحة 
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والمنلية والطنقة واألم  الداخمي والداخمية والقضنء واألجهزة األمنية والجيش وقيندة الجبهة الداخمية 
انئ اإللرائيمية والبنى التحتية النفطية وميننء حيفن وميننء ألدود ولمطة الموانئ البحرية وشركة المو 

وهدف التمري ، وفقن لمننطق، إلى "مواصمة تحلي  ملتوى الجهوزية اإللرائيمية  لمطة محمية. 14و
 لوقوع هجمنت اللنيبر مع تعزيز التعنو  بي  الجهنت المختمفة". 

  23/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ابيب للغاز في العالماالحتالل يشرع ببناء أطول وأعمق خط أن .39
كشف من يلمى بوزير "البنية التحتية والطنقة والموارد المنئية" في حكومة : فملطي  المحتمة

 االحتال ل، "يوفن ل شتنينتس"، أنهم شرعوا في بننء أطو ل وأعمق خط أننبيب لمغنز في العنلم.
م بولت" العبرية التي جنء ذلك خال ل حديثه يوم األربعنء في المؤتمر اللنوي لصحيفة "جيروزالي

وقن ل شتنينتس، إ  إلرائي ل تقوم حنلين ببننء أطو ل وأعمق خط أننبيب لمغنز  تصدر بنلمغة االنجميزية.
في العنلم، حيث رأى أ  هذه الخطوة لتمك  "إلرائي ل" م  الحصو ل عمى موقع أفض ل في لوق 

 ل بتوريد الغنز الطبيعي لمصر ، لتقوم إلرائي2019وأشنر إلى أنه اعتبنرا م  عنم  الغنز العنلمي.
 واألرد ، قنئاًل: "م  يدري ربمن بعد ذلك لنزود الطنقة إلى المممكة العربية اللعودي".

مميو  قدم مكعب م  غنز االحتال ل  300، صفقة لشراء 2016وأبرمت األرد  في أيمو ل/لبتمبر 
 ممينرات دوالر. 10عنًمن، في اتفنقية قدرت قيمتهن بنحو  15اإللرائيمي يومًين، لمدة 

ممينر دوالر، لتزويدهن بغنز  15كمن تم التوقيع عمى اتفنقية مع مصر شبنط/فبراير المنضي، بقيمة 
 لنوات. 10، ضم  اتفنقية لمدة 2019االحتال ل، اعتبنًرا م  مطمع 

يشنر إلى أنه في اللنوات األخيرة أعمنت "ت ل أبيب" ع  اكتشنف حقو ل غنز كبيرة قبنلة لواح ل 
ممينر متر مكعب  238حو ن 2013المتولط، حيث يحوي حق ل "تنمنر" الذي بدأ اإلنتنج في  البحر

، فتشير التقديرات 2019، ويتوقع أ  يبدأ اإلنتنج في 2010 لنةأمن حق ل ليفينتن  الذي اكتشف  م  الغنز.
  الغنز مميو  برمي ل م 34.1ممينر متر مكعب م  الغنز الطبيعي، إضنفة إلى  535إلى احتوائه عمى 

 المتكثف.
 21/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جنرال إسرائيلي: قادة الجيش ال يقولون الحقيقة بشأن الخلل في الجهوزية للحرب .41

واص ل مفو  شكنوى الجمهور في جيش االحتال ل، الجنرا ل : نضن ل محمد وتد -القدس المحتمة 
لقندة الجيش بتضمي ل الجمهور، عبر االدعنء بجهوزية المتقنعد يتلحنق بريك، هذا األلبوع اتهنمه 
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الجيش لمحرب. وتوجه بريك، الذي كن  أصدر قب ل أكثر م  شهر تقريرًا رلميًن، قن ل فيه إ  الجيش 
ليس جنهزا لش  حرب جديدة، وأنه يعنني م  مواط  ضعف وخم ل كثيرة، برلنلة مبنشرة ألعضنء 

محذرا خاللهن، بحلب من قن ل موقع "هآرتس"، م  أ  "قندة لجنة الخنرجية واألم  التنبعة لمكنيلت، 
الجيش ال يقولو  الحقيقة في ك ل من يتص ل بمواط  الخم ل في الجيش"، حيث أشنر إلى "أزمة شديدة 

 في القوى البشرية لمجيش، وفي تخزي  اللالي، وصيننة الدبنبنت والمدرعنت المختمفة".
ريك، الذي لم يمق تقريره أي اهتمنم م  قب ل رئيس أركن  وبحلب الرلنلة المذكورة، يقو ل الجنرا ل ب

جيش االحتال ل الجنرا ل غندي أيزنكوط: "من أعرضه أمنمكم هنن ل  تلمعوا عنه م  القيندة رفيعة 
الملتوى في الجيش، ولدى كثير م  هؤالء القندة فإ  األمر ال يقف عند عدم المعرفة، ب ل إ  م  

م  الحديث، ألنهم يخشو  م  االنتقندات، ولأللف فإ  من  يعرفو  منهم حقيقة األمر يخنفو 
 أعرضه أمنمكم يؤكد أ  بع  قندة الجيش ال يقولو  الحقيقة ومن يعرفونه هو غير من يظهرونه".

ويدعي الجنرا ل بريك أنه خال ل زينرة لمخنز  األلمحة لحنالت الطوار ، لمع ع  مشنك ل جدية حو ل 
يننة األلمحة والعتند العلكري، ال ليمن الدبنبنت والمدرعنت، وأ  النقص في القوى البشرية، وعدم ص

 القندة والجنود الميدانيي  يضطرو  لرفع تقنرير بعد "هندلتهن" وتحلي  صورة الوضع الحقيقي.
وهنجم الجنرا ل المتقنعد الخطة الخمنلية التي وضعهن رئيس األركن ، المعروفة بنلم "غدعو "، 

بيرة بي  القوى البشرية في الجيش وقدرتهن عمى تنفيذ المهنم المطموبة منهن قنئال إنهن أوجدت هوة ك
 عمى أحل  وجه.

 22/11/2018العربي الجديد، لندن،  
 

 في شعفاط تجارياً  محالً  16االحتالل يدمر  .42
أقدمت شرطة االحتال ل معززة بنلوحدات الخنصة صبني يوم األربعنء، عمى اقتحنم مخيم شعفنط 

 ومحنصرته، وبنشرت عممية هدم محن ل تجنرية بذريعة البننء دو  تراخيص. بنلقدس المحتمة
محال تجنرين حتى لنعنت ظهر اليوم، وال تزا ل  13وعمم أ  قوات االحتال ل نفذت عممينت هدم لد

 متجرا في اللنعنت األولى م  بعد ظهر اليوم. 16جريمة الهدم ملتمرة. وارتفع العدد إلى 
ية أ  طواقم بمدية االحتال ل عمقت ملنء أمس إخطنرات هدم عمى أكثر وكننت قد أكدت مصندر محم

كمن أكدت المصندر أ  الحديث ع  محالت تجنرية  محال تجنرين مقنمة عند مدخ ل المخيم. 20م  
 ، ومنهن محالت لبيع المالبس واألحذية وبقنالت ومطنعم ومخبز.2007قنئمة منذ عنم 
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نصة بنقتحنم المخيم وحصنره فيمن وفرت الحمنية لجرافنت ووفقن لشهود عين ، قنمت الوحدات الخ
وآلينت علكرية لهدم محن ل تجنرية، حيث تم اقتحنم المخيم بعد أ  أخطرت لمطنت االحتال ل 

 لنعة إلخالء المحن ل م  الممتمكنت واألغرا . 12متجرا وأمهمتهم  20أصحنب 
ي  عمى جننبي الطريق القريبة م  الحنجز وبدأت تتأهب الجرافنت لتنفيذ عممية الهدم لمتنجر المواطن

العلكري، بينمن لندت حنلة م  التوتر الشديد المخيم والمنطقة التي أغمقتهن قوات االحتال ل، وفرضت 
 حصنرا علكرين محكمن في محيطهن، كمن أغمقت الحنجز العلكري أمنم المواطني  ومركبنتهم.

بنلقرب م  المنطقة التي تم محنصرتهن لهدم  ومنعت قوات االحتال ل اللكن  م  الدخو ل والتواجد
المحن ل التجنرية، فيمن لوحظ الدفع بمزيد م  الجرافنت والمعدات في منطقة الحنجز والدفع بهن إلى 

واقتحمت طواقم بمدية االحتال ل بحرالة الشرطة المخيم بلنعنت  داخ ل المخيم لهدم المحن ل التجنرية.
التجنرية الموجودة عمى امتداد شنرع الرئيلي لممخيم أوامر هدم  المي ل، وقنموا بتلميم أصحنب المحن ل

 لنوات. 10لنعة. عممن أ  المتنجر الملتهدفة بنلهدم بنيت منذ من يزيد ع   12خال ل 
وشهد المخيم مواجهنت مع قوات االحتال ل خال ل عممية اقتحنمهن لممخيم، حيث أطمق عننصر شرطة 

 وت والغنز الملي ل لمدموع.االحتال ل الرصنص المطنطي وقننب ل الص
 21/11/2018، ٨٤عرب 

 
 مقدسي بسلوان 700"العليا" اإلسرائيلية تصادق على تهجير  .41

 700يلتعد االحتال ل اإللرائيمي إلى ترحي ل من يقنرب م  : برهوم جرايلي - القدس المحتمة
قعة جنوب فملطيني، وطردهم م  بيوتهم التي تأويهم في حي بط  الهوة في ضنحية لموا ، )الوا

الملجد األقصى المبنرك( في القدس المحتمة، وذلك عمى خمفية قرار لممحكمة العمين اإللرائيمية 
صدر قب ل أينم يتيح لعصنبنت الملتوطني  االلتيالء عمى كنم ل الحي وتوليع البؤرة االلتيطننية 

أشخنص م   104وكننت المحكمة العمين اإللرائيمية قد رفضت في األلبوع المنضي التئننف  فيه.
أهنلي الحي، عمى قرار طردهم م  بيوتهم، وتمميكهن لعصنبنت الملتوطني  اإلرهنبية. وكعندتهن، فقد 

 تمنشت محكمة االحتال ل العمين مع أهواء حكومتهن وعصنبنت الملتوطني .
وفي وقت لنبق، تقدمت عصنبة "عطيرت كوهنيم" االلتيطننية اإلرهنبية، المتخصصة بلمب ونهب 

نرات الفملطينية في القدس المحتمة، بدعم وتعنو  مبنشر مع حكومة االحتال ل، طمبن بطرد العق
العنئالت الفملطينية بملنعدة المدير العنم لوزارة القضنء في حكومة االحتال ل، وذلك لعين منهن 

نمن، ع 120لاللتيالء عمى المنطقة وعمى البننينت المقنمة فيهن بحجة ممكيتهن لميهود قب ل أكثر م  
 عنئمة فملطينية تضم المئنت م  أهنلي الحي، بالغنت قضنئية. 70ولممت أكثر م  
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عمى حق إدارة أمالك الجمعية اليهودية، أنهن امتمكت  2001وتدعي العصنبة، التي حصمت العنم 
بتلميم البالغنت ألهنلي  2015لبتمبر  /(، وقد شرعت في أيمو ل1948األر  قديمن )قب ل العنم 

اللكن  عمى الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر م  قرار قضنئي ع  محنكم  الحي، ورد
 200دونمنت و 5االحتال ل تزعم أحقية عصنبة "عطيرت كوهنيم" بنمتالك األر  التي تبمغ ملنحتهن 

 متر مربع، ويقط  فيهن المئنت م  الفملطينيي .
 23/11/2018، الغد، عّمان

 
 ل يفصل الضفة الغربيةحاجز لالحتال  700أوتشا: أكثر من  .43

وثق تقرير صندر ع  مكتب تنليق الشؤو  اإلنلننية في األمم المتحدة )أوتشن( : الضفة المحتمة
عنئق دائم في مختمف أنحنء الضفةت حيث تقّيد  705الذي يتخذ م  شرقي القدس مقّرًا له وجود 

إ  هذا العدد يشّك ل ارتفنعًن تبمغ  وقنلت أوتشن حركة المركبنت الفملطينية، وتنّق ل المشنة الفملطينيي .
، وهو تنريح الملح اللنبق، مشيرة إلى 2016عّمن كن  عميه الحن ل في شهر كننو  األو ل  %3نلبته 

 مميو  فملطيني. 2انعكنلنت الحواجز العلكرية اإللرائيمية في الضفة وانعكنلنتهن عمى حينة نحو 
 21/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ةطفاًل فلسطينيًا في سوري 241: قضاء "مجموعة العمل" .44

طفال فملطينين، إثر الصراع  241وثقت مجموعة العم ل م  أج ل فملطيني لورين، قضنء : دمشق
وأوضحت المجموعة، في بين ، أمس، بمننلبة يوم الطف ل العنلمي،  الدائر في لورين منذ لنوات.

طفال قضوا جراء  123تشري  الثنني/ نوفمبر، أ   20ي الذي أقرته الجمعية العنمة لألمم المتحدة ف
طفال  21طفال بطمق ننري، وطفال  تحت التعذيب، و 11طفال برصنص قننص، و 15القصف، و

أطفن ل نتيجة الحصنر ونقص الرعنية الطبية،  3طفال جراء تفجير لينرات مفخخة، و 22غرقن، و
 طف ل بعد اختطنفه ثم قتمه.وطف ل حرقن، وآخرا  أحدهمن اختننقن واآلخر دهلن، و 

 22/11/2018، فلسطين أون الين
 

 ويواصل البحث عن المطارد نعالوة فلسطينياً  20االحتالل يعتقل  .45
فملطينين خال ل حمالت دهم وتفتيش في  20اعتق ل جيش االحتال ل اإللرائيمي فجر يوم الخميس، 

نعنلوة المتهم في تنفيذ عممية  الضفة الغربية، فيمن واص ل جنود االحتال ل البحث ع  المطنرد أشرف
ووفقن لبين  جيش االحتال ل، فإ  قواته اعتقمت  "بركن "، م  خال ل حممة خنصة شمن ل مدينة طولكرم.
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فملطينين جرى تحويمهم لألجهزة األمنية لمتحقيق بشبهة مقنومة االحتال ل والملتوطني  وحينزة  20
 لتخدم في أعمن ل المقنومة الشعبية.ألمحة وولنئ ل قتنلية، كمن تم مصندرة مبنلغ منلية ت

 22/11/2018، 48عرب 
 

 من أهلها 3واعتقال  136النقب: هدم العراقيب للمرة  .46
، 136 هدمت اآللينت والجرافنت اإللرائيمية قرية العراقيب ملموبة االعتراف في النقب لممرة الد

 دم.م  لكننهن بزعم عرقمة عم ل أفراد الشرطة وتنفيذ اله 3واعتقمت الشرطة 
وقن ل عدد م  أهنلي العراقيب إ  الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقنمت بحمنية الجرافنت التي 
هدمت الخينم والملنك  وشردت لكن  القرية م  النلنء واألطفن ل وتركهم دو  مأوى عمى الرغم م  

 الخينم.أحوا ل الطقس العنصفة، غير أ  األهنلي يصرو  عمى البقنء في قريتهم وا عندة بننء 
 واعتقمت الشرطة ك ل م  شيح العراقيب، صيني الطوري، وابنه عزيز صبني.

" إ  "اللمطنت اإللرائيمية 48وقن ل رئيس المجنة الشعبية في العراقيب، أحمد خمي ل الطوري، لد"عرب 
اليوم، بعد فر  القضنء اإللرائيمي اللج   136أقدمت عمى تنفيذ جريمة هدم العراقيب لممرة الد

ي لعشرة أشهر عمى شيح العراقيب، صيني الطوري، وعمى الرغم م  األحوا ل الجوية المنطرة الفعم
وأكد أ  "أهنلينن متملكو  بأرضنن، وهؤالء ال  والبرد الشديد، ونح  نعتبر من حدث نوعن م  اإلجرام".

ئمة العتنيقة ونفذت اللمطنت اإللرائيمية هدم منز ل وورشة وديوا  عن يريدوا التيعنب حبنن لمعراقيب".
 طوابق لعنئمة شعبن  في المد. 3في رهط، كمن هدمت منزال مكونن م  

 22/11/2018، 48عرب 
 

 االنقسام نساء غزة يتظاهرن ضدّ  .47
األربعنء، في لنحة الجندي المجهو ل في قطنع غزة،  يومتظنهرت العشرات م  النلوة، : معن

رأة الفملطينية عمى كنفة الصعد. وشددت لممطنلبة مجددًا بإنهنء االنقلنم الذي أضر بواقع الم
المشنركنت عمى أ  إنهنء االنقلنم مدخ ل لتحلي  واقع النلنء في فملطي . جنء ذلك خال ل الوقفة 

يومن لمننهضة العنف ضد  16د االحتجنجية التي نظمهن اتحند لجن  المرأة الفملطينية ضم  حممة ال
االجتمنعية والملنواة وتحلي  واقع النلنء اقتصندين وحممت النلنء الفتنت تطنلب بنلعدالة  المرأة.

 واجتمنعين ولينلين.
 22/11/2018، الخليج، الشارقة
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 على مشاركة وزيرة الثقافة اإلسرائيلية فنان فلسطيني من حيفا يرفض استالم جائزة احتجاجاً  .48
ة احتجنجن التالم جنئزة كبيرة م  مؤللة إلرائيمي 48رف  فنن  فملطيني م  أراضي  :الننصرة

 لمشنركة وزيرة الثقنفة صنحبة المواقف العنصرية المتشددة ميري ريغف.
وغندر الفنن  الممث ل يولف أبو وردة م  حيفن قنعة االحتفن ل لدى الترحيب بوصو ل ريغف، ولم 

 يتلمم "جنئزة مليرة الحينة" التي منحت له، كي ال يتلممهن برعنية الوزيرة العنصرية.
نمن رفضهن وغندر القنعة وقن ل أبو وردة لد" القدس العربي" إنه ليس لديه مشكمة مع الجنئزة ومقدميهن وا 

احتجنجن عمى حقيقة أنه ليتم منحهن لي بحضور ريغف. وتنبع "أنن معنر  قوي للينلتهن في 
 .الثقنفة وبنلتأكيد لمقواني  العنصرية التي تقودهن. ولم أقب ل أبدا بنلحصو ل عمى هذه الجنئزة بمبنركتهن"

وتلمم نوعنم ليمي ل المدير العنم اللنبق لملري "كنميري"، والمدير العنم لجمعية الفننني ، يعقوب 
 منند ل، الجنئزة نينبة عنه.

 21/11/2018، لندن، القدس العربي
 

 إلى غزة لتجنب مواجهة دامية الفلسطينية مصر تريد عودة السلطة .49
نس" إلى القنهرة، أمس، بدعوة م  المخنبرات وص ل وفد قيندي م  حركة "حم: كفني زبو  -رام هللا

 المصرية لمننقشة احتمنالت دفع عجمة المصنلحة الفملطينية إلى األمنم.
وتعم ل مصر عمى طري ورقة مقنربنت جديدة تقوم عمى تمبية مطنلب الطرفي  خطوة بعد خطوة 

تثبيت تهدئة في  وترى القنهرة أ  إتمنم مصنلحة اآل  هو خطوة ضرورية بعد وتجنوز الخالفنت.
القطنع وبنعتبنرهن )المصنلحة( مدخاًل لتوقيع تهدئة طويمة في غزة عبر منظمة التحرير عمى غرار 

. وليننقش الملؤولو  المصريو  حركة "حمنس" حو ل تلميم قطنع 2014االتفنق الذي أنهى حرب 
حقًن مشنورات تشكي ل غزة بشك ل كنم ل لمحكومة الحنلية، وفق جدو ل زمني متفق عميه، عمى أ  تبدأ ال

حكومة وحدة وطنية. وترى مصر أ  إزالة شرط رفع العقوبنت ليقرب الملنفنت إذا تم اتفنق داخمي 
وتفكر مصر في طري جدو ل متفق عميه قد يلتمر  غير معم  أنهن لترفع فورًا بعد تلميم الحكومة.

ة والقضنء ولمطة األراضي شهري  أو أكثر م  أج ل تلمم اللمطة األم  والمعنبر والجبنية المنلي
تبنعًن، مع إمكننية تشكي ل لجن  مشتركة ومتخصصة، ويمك  أ  تشنرك فيهن مصر، في الممفنت 

ويأتي التحرك المصري الجديد بعد ألبوع م  وضع مصر اتفنق  المعقدة األراضي والقضنء واألم .
مع قطنع غزة أقرب تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر م  أ  عدم إنجنز مصنلحة ليجع ل الحرب 

 في ظ ل التهديدات المتبندلة م  الطرفي .
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وتريد مصر تجنب تدهور آخر، ويلنعدهن في ذلك نيكوالي ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعممية 
اللالم في الشرق األولط، لكنه يبقى بعيدًا ع  اللمطة الفملطينية بنعتبنره شخصًن غير مرغوب فيه 

 في رام هللا.
دينوف، أمس، بجهود مصر كالعب حنلم في ممف التهدئة، قنئال إنهن بنتت تممك مفتني وأشند ميال

العممية اللينلية إلنهنء العنف. وأضنف: "نح  نعم ل مع المصريي  منذ بضع لنوات، ليس لدينن 
شريك أفض ل م  مصر في الدو ل العربية، وهننك فهم مشترك بأ  الحرب في غزة اآل  هو ضد 

وتنبع ميالدينوف خال ل المؤتمر اللنوي  عب غزة وضد التقدم نحو األفض ل".مصنلح إلرائي ل وش
لصحيفة "جيروزالم بولت" اإللرائيمية: "هننك جهنت مختمفة تحنو ل منع التوص ل التفنق بشأ  

وأردف: "من رأيته هو أنه ال  التهدئة في غزة، وتريد دفع القطنع إلى الهنوية م  خال ل حرب جديدة".
 في غزة اآل ، ولك  إ  وقعت فإ  ذلك ليكو  مدمرًا لمجميع". أحد يريد حربنً 

 22/11/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ومصر تتوصالن إلى تسوية في قضية تعويضات الغاز "إسرائيل"صحيفة:  .51
قن ل مصدر حكومي مصري لجريدة "البورصة" إ  الحكومة انتهت م  االتفنق عمى تلوية قضية 

   شركة كهربنء إلرائي ل عمى مصر، دو  أ  يلمي الجهة المتفق معهن.التحكيم الدولي المرفوعة م
وأضنف أ  االتفنق تضم  تخفي  قيمة الغرامة التي تم الحكم بهن م  غرفة التجنرة الدولية في 

ممينر  1.75عمى هيئة البترو ل المصرية والشركة القنبضة لمغنزات )إيغنس( وقيمتهن  2015جنيف عنم 
، حيث ليتم لدادهن مع بدء تشغي ل خط الغنز بي  2012قف تصدير الغنز عنم دوالر، وذلك بلبب و 

لرائي ل. وأكد المصدر، أ  االتفنق "ننتك ع  قوة موقف مصر"، واحتينج الجننب اإللرائيمي  مصر وا 
لهن أل  الغنز المنتك م  البحر المتولط ليس له أي مخرج لمتصدير لوى ع  طريق مصر والشبكة 

، 2014وأضنف أ  مصر لم تتراجع ع  الشروط التي أعمنتهن منذ  ومصننع اإللنلة.القومية لمغنزات 
لمدولة، شرط لتصدير الغنز  اقتصنديوأ  تلوية قضنين التحكيم الدولي وتحقيق أفض ل عنئد 

 اإللرائيمي عبر مصر.
 22/11/2018، األيام، رام هللا

 
 في القدس المناهج المحرفة "إسرائيل"تندد بتطبيق  العربية الجامعة .52

نددت لجنة البرامك التعميمية الموجهة إلى الطمبة العرب في األراضي العربية المحتمة، بقرار  القنهرة:
"إلرائي ل"، منع تطبيق المنهك الوطني الفملطيني في مدينة القدس المحتمة، وفر  المننهك 



 
 
 
 

 

 36 ص             4794 العدد:             11/23/2018الجمعة  التاريخ:  

                                    

، بنلقنهرة، االحتال ل كنم ل ، أمس98وحّممت المجنة، في ختنم أعمن ل دورتهن ا ل "اإللرائيمية" المحرفة.
الملؤولية ع  األضرار التي لحقت بنلمؤللنت التربوية في األراضي العربية المحتمة، بمن فيهن 
المؤللنت التنبعة لوكنلة األمم المتحدة لغوث وتشغي ل الالجئي  الفملطينيي  "األونروا"، وطنلبت 

 لمشعب الفملطيني. المجتمع الدولي خنصة "اليونلكو" بتوفير الحمنية الدولية
ورفضت المجنة، تهديدات من يلمى قلم المعنرف في بمدية االحتال ل بمدينة القدس المحتمة بمصندرة 
الكتب المدرلية الفملطينية م  المدارس، وفر  عقوبنت عمى تمك المدارس التي ترف  إجراءات 

س القدس المحتمة االحتال ل، كمن ثمنت رف  مديري المدارس ومجنلس أولينء األمور في مدار 
لإلجراءات "اإللرائيمية" كنفة، بفر  مننهك درالية مشوهة عمى أبننئهم في المدارس، وموقف أولينء 
األمور في رف  المغرينت "اإللرائيمية" لنق ل أبننئهم إلى المدارس التي تطبق المنهنج "اإللرائيمي" 

 لرف . رغم المضنيقنت والممنرلنت "اإللرائيمية" نحوهم نتيجة هذا ا
ودعت المجنة، المنظمنت العربية واإللالمية والدولية إلى فضح الممنرلنت "اإللرائيمية"، ودانت 
"وضع رموز إلرائيمية" عمى جدرا  المدارس الفملطينية، وداخ ل غرف التدريس مث ل من يلمى 

 "النشيد اإللرائيمي"، و"صور قندة إلرائي ل، ومن يلمى وثيقة االلتقال ل".
 23/11/2018، ارقةالخليج، الش

 
 بمناصرة القضية الفلسطينية واالنخراط في خدمتهايجدد التزامه  االتحاد العالمي لعلماء فلسطين .51

تمقى رئيس المكتب اللينلي لحركة حمنس إلمنعي ل هنية، رلنلة م  رئيس االتحند العنلمي لعممنء 
يلوني في رلنلته ع  اعتزازه وعبر الر  فملطي  فضيمة الشيح العاّلمة أحمد عبد اللالم الريلوني.

الكبير بمبنركة رئيس الحركة نجني المؤتمر األخير لمجمعية العمومية الخنملة لالتحند، ومن خرج به 
 م  نتنئك، منهن انتخنب رئيله الجديد خمفًن لمرئيس المؤلس اإلمنم العالمة يولف القرضنوي.

ملطيني وحقوقه المشروعة، وعمى رألهن وشكر جهود رئيس الحركة القديرة في الدفنع ع  الشعب الف
قنمة الدولة الفملطينية وعنصمتهن القدس الشريف.  حقه في تحرير كنم ل وطنه وا 

وجّدد الشيح الريلوني التزام االتحند العنلمي لعممنء فملطي  بمننصرة القضية الفملطينية واالنخراط 
دي لك ل المؤامرات التي تتحنك ضدهن في خدمتهن، ووضعهن دومًن في صدارة اهتمنمنته وجهوده، والتص

وعّبر ع  موقفه الرالح ضد أي شك ل م  أشكن ل التطبيع مع  بغية تصفيتهن أو إطفنء شعمتهن.
االحتال ل اإللرائيمي، معتبرًا هذا التطبيع قبواًل وترحيبًن بنالغتصنب والقت ل والتشريد، ولنئر جرائم 

 االحتال ل، ب ل ويشك ل مكنفأة لممعتدي  المجرمي .
 22/11/2018، موقع حركة حماس
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 أعضاء في ميليشيات نشطت في سورية"هآرتس": ضابط إسرائيلي التقى  .53

كشف الضنبط برتبة لواء في االحتينط في الجيش اإللرائيمي، غرشو  هكوهي ، أ  وزير األم  
بهن األلبق، موشيه يعنلو ، التقى أعضنء في ميميشينت نشطت في لورية، خال ل الفترة التي أشغ ل 

منصب وزير األم ، في ظ ل تقنرير صحنفية أفندت بأ  إلرائي ل لمحت ومولت "لرا" جمنعنت 
ملمحة في جنوب لورية، لد"حمنية حدودهن" في إشنرة إلى المننطق التي احتمتهن في مرتفعنت الجوال  

تمر ونق ل الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، الخميس، ع  هكوهي ، تصريحنته خال ل مؤ  اللوري.
قنئدًا لفيمق هيئة األركن  العنمة في   نظمه المعهد اإللرائيمي لمديمقراطية، أنه شنرك عندمن كن

الجوال  اللوري، في أحد المقنءات التي أجراهن يعنلو  مع مم  وصفهم بد"ننشطي  لوريي  م  
أنت وروى هكوهي  أ  يعنلو  خال ل اجتمنعه بثالثة أشخنص، لأ ل أحدهم "ه ل  الطرف اآلخر".

لمفي؟"، فأجنبه "بصراحة، أنن ال أعرف م  هو اللمفي. إذا كن  ذلك يعني أ  أصمي أكثر، فنعم، 
مرات في اليوم. م  ننحية أخرى، اللمفيو  ال  5كنت أصمي يوم الجمعة فقط، واآل  أصمي 

 يتعنونو  مع الصهنينة، وأنن أجمس مع وزير األم  الصهيوني، لذلك أنن ال أعرف".
 23/11/2018، 48عرب 

 
 كاتس: السعودّية رّتبت زيارة نتنياهو لُعمان وفرضت على البحرين استقبال "هآرتس" .54

كشف المتلتشِرق اإللرائيمّي، تلفي بنرئي ل، الذي يعم ل متحّماًل لشؤو   زهير أندراوس: - الننصرة
لمممكة الشرق األولط في صحيفة )هآرتس( العبرّية، كشف النقنب في مقن ٍل نشره بنلصحيفة أّ  ا

العربّية اللعودّية لنعدت كثيرًا في إخراج الزينرة التنريخّية لرئيس الوزراء اإللرائيمّي، بنينمي  نتنينهو 
إلى لمطنة عتمن  واجتمنعه بصورٍة عمنّيٍة مع اللمطن  قنبوس ب  لعيد، بنإلضنفة إلى ذلك، شّدّد 

دعوٍة لوزير االقتصند اإللرائيمّي، المتحّم ل عمى أّ  الرين  أخضعت البحري  وفرضت عميهن توجيه 
، الفتًن إلى أّ  اللعودّية التغّمت في  إيمي كوهي ، لزينرتهن بشك ٍل رلميٍّ لممتشنركة في مؤتمٍر دوليٍّ
هذه القضّية أّنهن خال ل المتظنهرات التي اجتنحت البحري  خال ل من يتطَمق عميه )الربيع العربّي(، 

درع الجزيرة(، التي قمعت المتظنهرات بقلوٍة وعممت بك ّل من لديهن قنمت بإرلن ل قّواٍت علكرّيٍة م  )
 م  قّوٍة اللتقرار النظنم الحنِكم في المننمة، عمى حّد تعبيره.

 22/11/2018رأي اليوم، لندن، 
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 في ورطة كبيرة "إسرائيل"ترامب: لوال السعودية لكانت  .55
قة مع اللعودية، بنلرغم م  جريمة اغتين ل دافع الرئيس األمريكي دوننلد ترامب ع  موقفه بشأ  العال

في الوقت نفله، قم ل ترامب  جمن ل خنشقجي، وقن ل إنه لوال اللعودية لكننت إلرائي ل في ورطة كبيرة.
م  شأ  تقييم وكنلة المخنبرات المركزية األمريكية )لي آي أي( بشأ  مقت ل خنشقجي، وقن ل في 

نه  ،يوم الخميس داحديث بمننلبة عيد الشكر م  منتجعه في فموري إ  التقييم له وجهن  مختمفن ، وا 
ودافع ترامب ع  موقفه المتملك  ال يقو ل إ  ولي العهد اللعودي هو م  أمر بقت ل خنشقجي.

بعالقة وثيقة مع اللعودية، بنلرغم م  جريمة اغتين ل خنشقجي، فقن ل إنه "لوال اللعودية لكننت 
ي أ  اللعودية مفيدة جدا لنن في الشرق األولط، لو لم وقن ل "الحقيقة ه إلرائي ل في ورطة كبيرة".

ذا نظرت إلى إلرائي ل بدو  اللعودية فلتكو   يك  لدينن اللعودية لمن كننت لدينن قنعدة ضخمة، وا 
 في ورطة كبيرة. منذا يعني هذا؟ ه ل عمى إلرائي ل أ  ترح ل؟ ه ل تريدو  رحي ل إلرائي ل؟"

ذا اتبعنن معنيير معينة فم  يتبقى لدينن  وشدد الرئيس األمريكي عمى أ  "اللعودية حميف مهم، وا 
وأشنر إلى من يراهن مكنلب م  الصفقنت المبرمة م  اللعودية، فقن ل  حمفنء م  أي دولة تقريبن".

 "لدينن مئنت اآلالف م  الوظنئف، فه ل يريدو  حقن مني التخمي ع  مئنت اآلالف م  الوظنئف".
 22/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مصدر لـ"القدس": ترامب يؤجل إعالن "صفقة القرن" إلى العام المقبل .56

عممت القدس يوم األربعنء، أ  الرئيس األمريكي دوننلد ترامب قرر تأجي ل  :لعيد عريقنت -واشنط  
لرائي ل، والمعروفة بد "صفقة القر " حتى شهر شبنط/ فبراير  إعال  خّطته لملالم بي  الفملطينيي  وا 

وقن ل مصدر مطمع لمقدس إ   ك إرضنًء لرئيس الوزراء اإللرائيمي بنينمي  نتنينهو.المقب ل، وذل
نتنينهو "يفّض ل عدم إعال  الخطة عمى اإلطالق، ولك  بك ل تأكيد عدم إطالقهن حنليًن بلبب 
األوضنع المبهمة والتمخضنت المتقمبة التي تعصف بنلشرق األولط حنليًن، رغم أنه )نتنينهو( نجن 

نت مبكرة بدت وشيكة، بلبب التقنلة وزير جيشه آفيغدور ليبرمن ، والفض ل يعود بذلك م  انتخنب
إلى وزير التعميم )اإللرائيمي( نفتنلي بينيت الذي آثر البقنء في اإلئتالف، وبنلتنلي يشعر نتنينهو أّ  

ن صفقة عميه رد الجمي ل لبينيت وتأجي ل أي حرج قد يضطّره لتقديم تننزالت لمفملطينيي  قد تفرضه
وبحلب المصدر، فقد جرى إطالع ترامب عمى "أألطر العريضة لصفقة اللالم" ولكّنه ترك  ترامب".

األمر بيد صهره جنريد كوشنر ومبعوثه لممفنوضنت الدولية، جيلو  غرينبالت بنلتعنو  مع لفير 
 ترامب في إلرائي ل ديفيد فريدمن .
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ي أ  الرئيس ترامب ينوي عقد لقنء مع كبنر وكن  قد رشح ع  البيت األبي  يوم االثني  المنض
ملتشنريه هذا األلبوع، لمراجعة خطة اللالم التي تنوي اإلدارة طرحهن ومننقشة موعد الكشف عنهن، 
بحضور وزير الخنرجية منيك بومبيو، وملتشنر األم  القومي جو  بولتو ، بنإلضنفة لكبير 

ي الشرق األولط غرينبالت، ولفيره في ملتشنري ترامب )وصهره( كوشنر، ومبعوثه لملالم ف
وبحلب المصدر، فإ  ترامب يرغب  إلرائي ل فريدمن  الذي عند إلى واشنط  يوم الجمعة المنضي.
، "لك  ملتشنريه نصحوه بنلتريث، 2019بطري الخطة في نهنية شهر كننو  الثنني، أو شهر شبنط 
ف نتنينهو في الكنيلت اإللرائيمي إال في ضوء األزمة في إلرائي ل، وفي وقت ال يتمتع فيه إئتال

كمن عممت القدس أ  لفير إلرائي ل في واشنط  "رو  ديرمر"  مقعدًا فقط". 61بأغمبية ضئيمة تضم 
الذي من فتئ يضغط عمى إدارة الرئيس ترامب لعدم الملنس بولي العهد اللعودي محمد ب  لممن ، 

ينت في الشرق األولط، والذي تمت التشنرته وأهميته بنلنلبة ألي صفقة لالم تعيد ترتيب األولو 
منذ البداية بشأ  أي صفقة لالم، نصح بضرورة إعطنء االلتتبنب اللينلي اإللرائيمي أولوية عمين 

 حنليًن، وتنفيس الضغوطنت المكثفة عمى نتنينهو".
 21/11/2018، القدس، القدس

 
 شل في درء الظلم عن الفلسطينيين: المجتمع الدولي ف"القدس العربي"رئيسة الجمعية العامة لـ .57

عبد الحميد صينم: قنلت منرين فرننندا إلبينوزا، رئيلة الجمعية العنمة  -نيويورك )األمم المتحدة(
يشير إلى فش ل المجتمع الدولي  بنلفملطينيي ، إ  الظمم الذي لحق 73لألمم المتحدة في دورتهن الد

جنء ذلك في  م  والجمعية العنمة بهذا الخصوص.رغم القرارات العديدة التي اعتمدت في مجمس األ
معر  إجنبتهن ع  لؤا ل وجهته "القدس العربي" لهن خال ل مؤتمرهن الصحنفي األخير لهذا العنم، 

ولألت "القدس العربي" إلبينوزا حو ل من إذا  والذي عقدته في المقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك.
نهنء االحتال ل، كمن جنء في إعال  الجمعية  كننت مقتنعة بحق الشعب الفملطيني بتقرير المصير وا 

والذي ينص عمى حق الدو ل الخنضعة لالحتال ل وااللتعمنر  1960عنم  1514العنمة األهم رقم 
نهنء التدخ ل الخنرجي وممنرلة حق تقرير المصير، ومن الذي يمنع الفملطينيي  م   بنلتحرر وا 

حت رئيلة الجمعية العنمة قنئمة: "من زا ل الح ل القنئم عمى وأوض ممنرلة حقهم في تقرير المصير؟
دولتي  ملتقمتي  هو األكثر تأييدا لدى المجتمع الدولي لك  معنننة الفملطينيي  في الداخ ل أو الذي  
اجتنزوا الحدود طنلت، وتمك المعنننة ظممة م  غير وجه حق. وأعتقد أ  المجتمع الدولي عميه أ  

 القرارات التي اعتمدت في هذا المجن ل وليس فقط اإلعال  الذي أشرت إليه".يتحرك بنتجنه تنفيذ 
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بنلتعهدات التي توصمنن إليهن عبر تنفيذ القرارات المعتمدة. إ  الح ل  االلتزاموأضنفت "من نريده هو 
وعبرت الملؤولة  الوحيد لمملألة الفملطينية هو الح ل الدبمومنلي ع  طريق الحوار والمفنوضنت".

ية ع  قمقهن إزاء من يتعر  له الفملطينيو  قنئمة: "نح  قمقو  لمغنية بشأ  معنننة المدنيي  م  األمم
الشعب الفملطيني الذي  يواجهو  ظروفن صعبة لمغنية.. وفي الحقيقة هم يواجهو  موقفن غير عند ل 

رات التي تصطدم وحو ل جدوى تمك القرا بتنتن وعمينن أ  نقوم بتنفيذ القرارات التي بحوزتنن بنلفع ل".
دائمن برف  إلرائي ل لهن، قنلت رئيلة الجمعية العنمة: "عمينن أ  نتملك بتمك القرارات وعمينن أ  

 نضع القضية الفملطينية عمى جدو ل أعمنلنن حتى يتم تحقيق تمك القرارات".
 21/11/2018، لندن، القدس العربي

 
 لسطينمشروع قانون في البرلمان البريطاني لالعتراف بدولة ف .58

تقدمت عضو في البرلمن  البريطنني، األربعنء، بمشروع قننو  : أحمد غورهن  كنرتن ل -لند  
وفي حديث لألننضو ل، قنلت ليمى مورا ، أو ل عضو م  أصو ل  لالعتراف رلمين بدولة فملطي .

فملطينية في مجمس العموم )الغرفة األولى(، إ  الخطوة تأتي في إطنر تشجيع المؤمني  بح ل 
وأضنفت أ  بالدهن لم تعترف بعد رلمين  ولتي  عمى تحوي ل القرارات األممية إلى قننو  بريطنني.الد

وتنبعت: "أشجع أي شخص يؤم  بنللالم وبح ل الدولتي  أ   بدولة فملطي ، وهو من يجب تغييره.
  ذلك ولفتت "مورا " إلى أ يؤيد مشروع القننو ، واعتراف لند  بفملطي  دولة في أقرب وقت ممك ".

االعتراف ل  يح ل القضية، لكنه ليكو  بمثنبة "إعندة إشعن ل لشرارة األم ل التي انطفأت في قموب 
وذّكرت البرلمننية البريطننية بدور بالدهن في نشوء المشكمة م  خال ل "وعد بمفور"،  الفملطينيي ".

 مؤكدة في هذا اللينق ضرورة تحم ل الملؤولية م  خال ل إحينء محندثنت اللالم.
 21/11/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "قانون القومية اليهودية"حول  "إسرائيلـ"األمم المتحدة ترفع شكوى ل .59

في خطوة هنمة لمجهود المبذولة لمتصدي لقننو  القومية اليهودية عمى  زهير أندراوس: - الننصرة
وى رلمية إلى الحكومة الملتوى الدولي، رفع ممثمو األمم المتحدة، المختصو  بحقوق اإلنلن  شك

اإللرائيمية حو ل من وصفوه بد"المخنوف العميقة" و"بنلغ القمق" م  تشريع "قننو  القومية اليهودية". 
وأمه ل الممثمو  األمميو  إلرائي ل حتى مطمع العنم المقب ل، م  أج ل الرّد عمى توجههم وتلنؤالتهم، 

 نلن  في األمم المتحدة في جنيف.وذلك قب ل عر  تقريرهم حو ل الموضوع عمى مجمس حقوق اإل
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وجنءت هذه الشكوى الرلمية إلى إلرائي ل بعد أْ  رفع الننئب د. يولف جبنري  بنلم لجنة المتنبعة 
العمين والقنئمة المشتركة، شكوى رلمية إلى الممثمي  الخنصي  لألمم المتحدة بقضنين حقوق األقمّينت 

وفد لجنة المتنبعة في جنيف قب ل شهري ، بمشنركة القومية، وفي أعقنب االجتمنعنت التي عقدهن 
رئيس لجنة المتنبعة محمد بركة، والننئب يولف جبنري ، رئيس لجنة العالقنت الدولية بنلمشتركة، 

وقد تّم التوقيع عمى  والمحنمية لول  زهر م  عدالة، والمحنمي عمر خمنيلي م  مركز ميزا .
ة اإللرائيمية م  قب ل أربعة م  المقرري  الخنصي ، رلنلة األمم المتحدة الموجهة إلى الحكوم

أصحنب الشأ  بنألمم المتحدة وهم: المقرر الخنص لشؤو  األقمينت القومية فرننند دي فنرينيس، 
والمقرر لمحقوق الثقنفية كريمة بنو ، والمقرر الخنص لشؤو  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 

بنإلضنفة إلى المقرر الخنص لشؤو  حقوق اإلنلن  في األجننب والتعصب، تندايي أشومي، 
وقد عّبر المقررو  برلنلتهم ع  بنلغ قمقهم  منيك ل لينك. 1967األراضي الفملطينية المحتمة عنم 

وتخوفهم م  مضنمي  قننو  القومية، وم  "خرق إلرائي ل عبر ل  قننو  القومية اللتزامهن بنلمعنهدة 
نلية، والمعنهدة الدولية لمحقوق االقتصندية واالجتمنعية والثقنفية، التي الدولية لمحقوق المدنية واللي

وتطرق المقررو  في رلنلتهم لكو  القننو   تنص عمى حق جميع الشعوب بتقرير المصير".
العنصري "تمييزي في طبيعته وعمى صعيد تطبيقه ضد المواطني  غير اليهود وأبننء األقمينت، إذ ال 

بي  المواطني ، وهو مبدأ ألنلي في أنظمة الحكم الديمقراطية"، كمن أشنروا إلى  يطبق مبدأ الملنواة
خشيتهم م  أ  يؤدي القننو  "لتعزيز فوقية اليهود في إلرائي ل عمى المواطني  غير اليهود، خنصة 
م  ينتمو  لمجموعنت إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخمق أرضية خصبة، قننونين ولينلين، لتشريع 

م  القواني  العنصرية والتمييزية، التي تتننق  مع التزامنت إلرائي ل الدولية في مجن ل حقوق مزيد 
وحو ل البند المتعمق بنلتمييز بنللك  )البند اللنبع( تحديدًا، طنلب المقررو  برلنلتهم إلى  اإلنلن ".

ص ل عمى ألنس إلرائي ل بنلمزيد م  المعمومنت حو ل هذا البند، والتوضيح "إذا من كن  ليعزز الف
العرق أو الدي ، وه ل ليلنهم في بننء الملتوطننت اإللرائيمية في األراضي الفملطينية المحتمة، 

وبك ل من يتعمق بنلبند حو ل مكننة المغة العربية،  األمر الذي يعد انتهنكن صريحن لمقننو  الدولي".
المغة العربية، والتخدامهن في  طنلب المقررو  بتوضيح "النتنئك المترتبة عميه بك ل من يتعمق بمكننة

المؤللنت الرلمية والمؤللنت العنمة، خنصة في مجنالت الصحة والخدمنت االجتمنعية 
وتطرق المقررو  أيضًن إلى البند  والمؤللنت التعميمية، بنإلضنفة إلى الالفتنت في األمنك  العنمة".

لرائيمية بنلرد حو ل تأثير القننو  "عمى المتعمق بإجراءات الهجرة إلى إلرائي ل، مطنلبي  الحكومة اإل
إجراءات الهجرة إلى إلرائي ل، وكيف ليتم التعنم ل مع المهنجري  اليهود وغير اليهود، بعد المصندقة 

 عمى القننو ، وكيف ليؤثر القننو  عمى وضع المهنجري  غير اليهود".
 22/11/2018، لندن، رأي اليوم
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 عربي جيش بينها العالم في جيشا 21 أقوى .61
 المؤشر ويصنف ،8102 لعنم العنلم جيوش أقوى حو ل اللنوي تقريره" بنور فنير غموبن ل" موقع نشر

 اعتمد العنلمية العلكرية القوة ترتيب إ  الموقع وقن ل .دولة لك ل العلكرية القدرات بحلب الجيوش
 تلمح الترتيب صيغة" أ  إلى مشيرا دولة، لك ل" إندكس بور"بنلد يلمى من درجة لتحديد عنمال 55

 ملنحة األكبر الدو ل مع بنلتننفس التكنولوجية، الننحية م  تقدمن أكثر كننت إ  الصغيرة، لمدو ل
 أي لدى الموجودة لأللمحة اإلجمنلي العدد عمى ببلنطة يعتمد ال الترتيب أ  وأوضح ".تطورا واألق ل
 يلنوي ال ألغنم نلحةك 011 امتالك أ  أي) اللالي تنوع عمى ذلك م  بدال يركز ولك  دولة،
 (.طنئرات حنمالت 01لد والتكتيكية اإللتراتيجية القيمة
 تراجعت إذ ممحوظة، تغييرات األوائ ل العشرة قنئمة شهدت بينمن دولة، 031 تصنيف المؤشر وضم
 .8102 مؤشر في مرة ألو ل احتمته الذي العنشر المركز م  بدال عشر الثنني المركز إلى مصر

 يشتبه أو نووين بهن المعترف القوى ولك  االعتبنر بعي  تؤخذ ال النووية األلمحة أ  الموقع وأضنف
 الموجلتية، المرونة الجغرافية، العوام ل أ  إلى مشيرا. إضنفية عالمنت عمى تتحص ل نووية بأنهن

 غير الدو ل م  الخصم يتم ال أنه كمن النهنئي، الترتيب في تؤثر المحمية والصننعة الطبيعية الموارد
 دولة، لك ل العلكرية القدرات بحلب الجيوش المؤشر ويصنف .بحرية ألمحة امتالكهن لعدم اللنحمية

 الطنئرات تصنيع وتقنينت العلكرية القوة وكفنءة وقوة المهمنت نجني مث ل لمتصنيف، معنيير وفق
 .والبشرية المنلية والموارد أخرى، ومعدات البحرية والقطع والدبنبنت، المقنتمة
 :الموقع في ورد كمن الترتيب نوتنلي

 
 21/11/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
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سرائيل توسع مجال هيمنتها.. عربيًا! "غزة هاشم" .62  ترسم مالمح المستقبل.. وا 
 طال ل لممن 
لوال "غزة هنشم" لنلي العرب فملطي ، قضيتهم التي كننت مقدلة وصنرت مطروحة في مننقصة 

يه األمريكي الذي جعمه التخنذ ل العربي الخصم والحكم.. وبنب مفتوحة بي  العدو اإللرائيمي وراع
 التننزالت لعيًن إلى "الح ل" أي ح ل، ولو كن  ثمنه ضينع فملطي .

فنللمطة التي ال لمطة لهن في الضفة الغربية ال تممك قرارهن، فهي مرتهنة لممحت ل اإللرائيمي الذي 
ينلف بيوت المقنومي  الذي  يصنفهم "ارهنبيي "، من زا ل جيشه معززًا بشرطته هو "اللمطة" الفعمية: 

ويعتق ل الرجن ل والنلنء، الشبنب والصبنين والفتينت الصغيرات المواتي تشرب  روي المقنومة م  شرالة 
 االحتال ل واعتداءاته اليومية عمى الشعب الفملطيني.

الي المدمر والرار و"الوليط" األمريكي حميف حقيقي لمعدو اإللرائيمي، ال يكتفي بتزويده بنلل
تصنيعه، طنئرات وحوامنت ودبنبنت و"صواريح ذكية" ب ل يفتح له ابواب العواصم العربية المغمقة.. 
 والدور اآل  عمى الخميك العربي بدوله المختمفة، كبيرتهن والصغيرة، وآخرهن عتمن  ولمطننهن قنبوس.

ة د العربية، كمن ع  صراع بع  وكن  اللمطن  قنبوس يعتمد تحييد لمطنته ع  الصراعنت العربي
وكننت دبمومنليته تتقدم دائمًن لمعب دور الوليط بي  "االخوة د االعداء"، او بي  … الدو ل مع الغير

 بعضهم في الخميك العربي وبي  ايرا ، ويتعنطى بموضوع العالقنت مع العدو اإللرائيمي بحذر..
بنلصواريح لرئيس الحكومة اإللرائيمية بنينمي   فجأة التفنق المواطنو  العرب عمى زينرة لرية معززة

نتنينهو ومعه عقميته واللمطن  يتقب ل عميهن مصنفحًن ومرحبًن بحرارة.. وعند بنب الخروج يصري بأ  
هذه الزينرة تأتي في لينق توطيد العالقنت مع امنرات الخميك العربي، ثم يضيف بحمنلة: أ  ابواب 

 مفتوحة لمصمح مع إلرائي ل، وهذا يطمئ  عمى الملتقب ل!العنلم العربي بنتت، بأكثريتهن 
أو ل الغيث جنء م  دبي التي اعمنت إلرائي ل رلميًن، انهن لتفتتح قريبن قنصمية لهن فيهن.. وينتظر أ  
تمتحق بهن مممكة البحري  قريبًن، خصوصًن وا  "وفودًا شعبية" منهن قد زارت دولة االحتال ل اإللرائيمي 

 ي الملجد االقصى..بذريعة، الصالة ف
***** 

لك  هذه المشنهد ال تقدم الصورة الكنممة ع  الصراع العربي د اإللرائيمي بعنوا  فملطي  فثمة 
 حقنئق رالخة تتكتب يوميًن بنلدم، ال يمك  حذفهن او تجنهمهن..

الصمود  فمقد صيرت المقنومة البنلمة والصمود العظيم "غزة هنشم" اخر قمعة إلرادة االمة العربية في
ومواجهة العدوا  اإللرائيمي المفتوي عمى شعبهن الفملطيني، غنرات طيرا  متواصمة، ومدفعية جيشه 
والصواريح المدمرة ال توفر جنمعة او مدرلة فضاًل ع  بيوت الفقراء ودور العبندة ومخيمنت 
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العدو ومع ذلك يخرج فتية غزة ك ل يوم جمعة إلى الشريط المكهرب الذي أقنمه … الننزحي 
اإللرائيمي حدًا بي  القمب والعي  وقد حمموا "المحتهم الثقيمة" م  الحجنرة المبنركة، ليقذفوا بهن 

 الملتوطني  الملمحي  والجنود المختبئي  في دبنبنتهم او في منصنت اطالق الصواريح.
، يحم ل شهداء الغد م  فتية غزة شهداء اليوم وجرحنهم الذي  يرفضو  الخروج م  الميدا 

 ويركضو  بهم إلى أي "مكن  آم "، ليعودوا بلرعة إلى ميدا  المواجهة..
يجمس "العرب" في "الدو ل" المحيطة بغزة عمى اقفيتهم امنم شنشنت التمفزة، يتفرجو  عمى المذبحة 
الجديدة صنمتي ، وقد يقرأ بعضهم آينت م  القرآ  الكريم او م  االنجي ل المقدس طمبًن لمرحمة 

يتنهدو : أهي عمى ارواي الشهداء في غزة ام عمى فملطي  كمهن، ام عمى االمة ثم … لمشهداء
 جميعًن؟!
***** 

يعود بنينمي  نتنينهو م  زينرته الرلمية للمطن  عتمن ، قنبوس ذي العمنمة، مبتهجًن ليعم  أ  معظم 
 العربية بنتت مفتوحة امنمه.

نمة نندرة، ثم يصنفح زوجته بحرارة يشد اللمطن  عمى يدي اللفني وقد افترت شفتنه ع  ابتل
 ممحوظة )وهو العنزب االبدي(، قب ل تبند ل الهداين..

تفلد "الحرب الجديدة" عمى غزة فرحته بهذا الفتح الجديد في آخر نقطة م  الجزيرة العربية، 
خصوصًن وا  وزير دفنعه ليبرمن  قد اختنر الحرب عمى غزة طريقن لمننفلة نتنينهو عمى رئنلة 

االحتال ل، فأمر بدك المد  والقرى والمخيمنت بوصفهن منصنت لمصواريح.. لك  الرد جنء  وزارة
وهي مفخرة … اعنف ممن توقع فحقق اصنبنت مبنشرة داخ ل الكين  اإللرائيمي، ب ل وعط ل صواريخه

 الصننعة األمريكية والمتراس الذي يحتمي به كين  العدو..
ة، وانصرفت ك ل دولة منهن الى ترتيب شؤونهن ه ل تقطعت أواصر القربى بي  الدو ل العربي

 ومصنلحهن عمى حلنب لنئر اخوانهم م  العرب وفملطي  بنلذات؟!
وه ل بنتت قوة العدو اإللرائيمي ضمننة لبع  الكينننت العربية التي انشئت عمى حلنب حمم االمة 

 بنلوحدة، او بنالتحند، او بنلتضنم ، وهذا أضعف االيمن ؟
، اآل ، العرب: م  اليم  إلى لورين فإلى العراق فإلى ليبين في الشطر االفريقي أ  العرب يقنتمو 

 م  الوط  العربي..
والدو ل العربية، عمومًن، تشتري اكثر م  حنجتهن لحمنية كينننتهن، وبعضهن شرعي وله حيثيته 

 التنريخية، وبعضهن اآلخر مصطنع ومبتدع ألغرا  الخنرج ومصنلحه..
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لدو ل العربية "محمينت"، يحرلهن الخنرج ويرعنهن ألنهن تحقق له بع  مصنلحه ب ل أ  العديد م  ا
 او تحميهن.. م  أهمهن األقربي !

ه ل بنتت الوالينت المتحدة األمريكية )وضمنهن إلرائي ل( هي "مرجعية العرب" في الحرب واللمم.. في 
والية أمريكية قوية مزروعة في الحنضر والملتقب ل، عممن بأنهن تنظر إلى الكين  اإللرائيمي، وكدأنه 

هذا الوط  العربي لتبد ل م  طبيعته وهويته وتجعمه مجرد جهة جغرافية: فهو "الشرق االولط"، الذي 
ال اه ل له كننوا عمى امتداد التنريح اهمه، وال هوية له في المنضي او في الحنضر، وال ملتقب ل له اال 

 .بنلقرار اإللرائيمي، وهو هو القرار األمريكي
واللؤا ل الحقيقي، في هذه المحظة: إلى أي  لوف ينتهي العرب؟ والى منذا لتنتهي دولهم المقتتمة 

 والتي تلتنفذ مواردهن في االقتتن ل في من بينهن، م  لورين إلى العراق، إلى اليم ، إلى ليبين الح..
 ل بأحدث وأقوى انهم، عمومًن، يلتظمو  الحمنية األمريكية، وهي هي أمريكن التي تلمح إلرائي

االلمحة وتدعم اقتصندهن وتفتح لهن العواصم المغمقة في وجه تمددهن بهدف الهيمنة عمى المنطقة 
 جميعن؟!

تمك هي الملألة، التي لتبقى جرحًن مفتوحًن ينزف كرامة األمة وملتقب ل كينننتهن التي اصطنعهن د 
 اليوم؟بمعظمهن د االجنبي، ومن زا ل يصندر قرارهن او يتحكم به حتى 

 22/11/2018، ، لندنرأي اليوم
 

 مواجهة غزة وميزان القوى الجديد .61
 شفيق ننظم الغبرا د.

تشري  الثنني/نوفمبر الحنلي والتي نتك  11أكدت مواجهنت غزة بعد عممية التوغ ل اإللرائيمية في 
لرائي ل بأنه عنهن اشتبنك مبنشر مع القوة اإللرائيمية بنإلضنفة لتبند ل الصواريح والقصف بي  غزة و  ا 

تمت اقنمة ميزا  في هذا الجننب م  المواجهة الفملطينية اإللرائيمية. فإ  ضربت إلرائي ل وقع الرد 
عميهن، وا   هنجمت تم التصدي لهجومهن، وا  لعت لالقتحنم دفعت ثمنن، وا   تمندت تم قصف 

ك ل الحمو ل العلكرية المزيد م  المد  والمواقع اإللرائيمية. ال يمك  االلتنتنج بأنه تم تحييد 
اإللرائيمية، لك  يمك  القو ل بنفس الوقت بأ  إلرائي ل ل  تلتطيع تقديم ح ل علكري جذري لمصراع 
العربي اإللرائيمي، فهي ال تممك، رغم تفوقهن التكنولوجي، القدرة عمى فر  إرادتهن عمى 

 الفملطينيي .
، م  أشهرهن عمى غزة العممية المعروفة في الذاكرة التنريخية عشرات العممينت اللرية اإللرائيمية

. تمك الغنرة، التي أمر بهن ب  غوريو  رئيس الوزراء 1955بنلم "غنرة غزة" والواقعة في العنم 
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اإللرائيمي، التهدفت البوليس المصري في غزة بهدف إرلن ل رلنلة لمرئيس عبد الننصر. وقتهن 
عنصرا  38تهت غنرة غزة بمقت ل أكثر م  . وقد ان1948كننت غزة تحت الحكم المصري منذ نكبة 

م  الشرطة المصرية مم  لم يكونوا في وضع يلمح لهم بممنرلة مهنم قتنلية. أ  لعي إلرائي ل 
لمتوغ ل في غزة هذا الشهر فش ل في تحقيق أهدافه، ب ل نتك ع  عممية غزة األخيرة أزمة لينلية 

 دفعت بوزير دفنع إلرائي ل لاللتقنلة.
بعد  2002ئي ل م  تدمير لبنى الفملطينيي  القتنلية في الثمننينينت ثم في العنم إ  من صنعته إلرا

االنتفنضة الفملطينية الثننية في ظ ل إعندة احتال ل الضفة الغربية لم يغير م  بنية الصراع. في ك ل 
حرب تعتقد إلرائي ل بأنهن انتصرت لتكتشف بأنه ال يوجد نصر حقيقي عمى العرب. فبعد ك ل هزيمة 

ز قوى عربية وفملطينية قندرة عمى إعندة بع  التواز  ممن يمهد لمحرب التي تميهن. و تخشى تبر 
إلرائي ل م  قدرة غزة عمى تهديد المراكز المدنية اإللرائيمية وذلك بنلرغم الحصنر الخننق الذي 

نظومة عنمن. كمن وتخشى إلرائي ل م  إيرا  وحزب هللا بعد أ  قنموا بنشر م 11تفرضه عمى غزة منذ 
صواريح قندرة عمى تدمير الكثير م  المراكز اإللرائيمية. قد برز ميزا  رعب بي  غزة المحنصرة 
لرائي ل النووية بمن يجع ل إلرائي ل تشعر بأ  أداتهن العلكرية لم تعد بنفس القدرة عمى هزم العرب  وا 

 .1967كمن وقع في حرب 
يش اإللرائيمي المعروف بعقيدته القتنلية لم لك  البد م  رصد تغير هنم آخر وقع في إلرائي ل. فنلج

. ففي تمك الحرب كن  المجتمع اإللرائيمي أقرب 1967يعد بنفس الحنلة التي كن  عميهن في حرب 
لممجتمع العصنمي، كننت ظروفه االقتصندية تتميز بنلقلنوة، بينمن معظم االحتينجنت االلتهالكية 

هذا الجننب م  خال ل تحو ل المجتمع اإللرائيمي لمجتمع  غير متوفرة لممواط  اإللرائيمي. لقد تغير
التهالكي. ب ل نتك ذلك م  جراء نشوء طبقة ولطى التهالكية كبيرة تريد أ  تحين في ظ ل حنلة 
رفنه. هذا التحو ل أثر عمى الحدة القتنلية لمجيش اإللرائيمي وعمى مفهوم الموت لدى إلرائي ل، لقد 

ي ل وحمت مكننه أجين ل ال تريد أ  تلتهمك وتموت في معنرك اختفى الجي ل المؤلس لدولة إلرائ
 وحروب ال نهنية لهن.

لك  مشكمة الجيش اإللرائيمي األخرى انه ملتنزف منذ عقود عدة بمالحقة شبن  فملطينيي  في أزقة 
مد  وقرى الضفة الغربية، وهو نفس الجيش الذي يطمق الننر ك ل يوم عمى المتظنهري  اللمميي  في 

ن والضفة الغربية المحتمة. هذا النمط م  االلتنزاف يضعف ويشتت قدرات الجيش اإللرائيمي غزة كم
كمن ويدمر روحه القتنلية وجنهزيته لمحروب األولع. فملطينيو اليوم أكثر عددا عمى األر  

نت ، لهذا فحتى الصراع الديموغرافي الذي تقت1948التنريخية م  الذي  كننوا فيهن عشية النكبة وحرب 
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الصهيونية عمى تغيراته يصعب حلمه، فال جميع الخملة عشر مميو  يهودي في العنلم هنجروا 
 لمدولة اليهودية وال الفملطينيي  التلمموا وتركوا االر  التي احتضنتهم عبر مئنت والوف اللني .
ف والمالحظ انه وقع تحو ل، في هذه المعركة، في الموقف المصري. هذا التحو ل لنهم في إيقن

المعنرك ووضع حدود عمى التخدامنت القوة اإللرائيمية في غزة. التحو ل المصري مرتبط بعودة 
اللينلة المصرية، عمى االق ل جزئين، لالقتننع بأهمية غزة ألمنهن القومي، وبنفس الوقت اقتنعت 

ك القضنين مصر وأجهزتهن األمنية بأ  غزة ال تمث ل تهديدا لمصر في القضنين الداخمية واللينلية، تم
 المصرية ل  تحلم اال في ظ ل ح ل مصري مصري.

م  جهة أخرى وجد اليمي  اإللرائيمي نفله في موقف صعب بلبب تراجع ترامب وكوشنر وفريق 
. 2018البيت االبي  بعد االنتخنبنت النصفية االخيرة في الخنمس م  شهر تشري  الثنني/نوفمبر 

ي في القنصمية اللعودية أربك اللينلنت اإلقميمية كمن كمن أ  تصفية واغتين ل الشهيد جمن ل خنشقج
وأربك خنرطة التحنلفنت التي برزت في ظ ل الحديث ع  صفقة القر . االنتخنبنت األمريكية النصفية 
تربك إلرائي ل بلبب حجم التداخ ل بي  اليمي  اإللرائيمي وحكومة نتنينهو م  جهة وبي  البيت 

. وبينمن يقع هذا يزداد عدد الشبن  والشنبنت اليهود م  الجي ل األبي  وفريق الرئيس م  جهة أخرى
الصنعد مم  لديهم الئمة كثيرة ع  الدولة اليهودية والصهيونية والفملطينيي  والملتقب ل. هننك مزيد 
م  الوعي بي  الجي ل الصنعد والجديد م  لكن  العنلم بأ  إلرائي ل ال تعنني م  خطر الفننء، ب ل 

 حتال ل والتدمير والنفي بحق الشعب العربي الفملطيني.إنهن م  تمنرس اال
إ  قدرة غزة عمى الرد الصنروخي والملمح في ظ ل حصنر م  البر والبحر والجو هو بحد ذاته 
تحو ل هنم في مجرى الصراع. لقد نجحت االرادة الفملطينية في غزة في بننء ميزا  لمقوى مع الكين  

الننر لريع نتك عنه التقنلة وزير الدفنع  إطالقجواء لوقف اإللرائيمي، وهذا لنهم في تهيئة اال
 اإللرائيمي.

 21/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 من الجوالن إلى غزة يتجدد الفشل .63
 محمد اللعيد إدريسد. 

لم أجد أفض ل م  مقن ل المؤرخ اإللرائيمي "أفيعند كالينبرج" الذي نشره أخيرا في صحيفة "يديعوت 
لمفهوم المغموط عند بنينمي  نتنينهو رئيس الحكومة اإللرائيمية لد "االحتال ل". أحرونوت" لدح  ا

نتنينهو يعتقد أنه يعيش نشوة عمره وهو يلتعر  بغروره، نجنحنته في اختراق معظم أركن  الحكم 
العربية، ويزعم أنه كلب معركته مع الحكومنت ولم يبق أمنمه غير كلب المعركة مع الشعوب، أي 
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جة التقنرب الرلمية ألنظمة عربية بنلكين  الصهيوني إلى موجة تطبيع شعبية معتقدًا أ  تحوي ل مو 
نجنحه في األولى ليمكنه م  النجني في الثننية "دو  دفع أي أثمن  في القضية الفملطينية" زعمًن 

 منه بأنه ليس لدى إلرائي ل أر  تعيدهن لد "األغينر" وأنهن ال تحت ل أرضًن م  أحد.
المؤرخ اإللرائيمي أ  يلخر في مقنله م  غرور نتنينهو الذي أغراه بأ  يرف  بنلمطمق  فقد تعمد

لرائي ل "لم تحت ل  االعتراف بأ  إلرائي ل تحت ل أرضًن عربية. فنألر  عنده هي "أر  إلرائي ل" وا 
أرضًن ب ل حررتهن والتعندتهن م  العرب المغتصبي " والجديد في رؤية نتنينهو أ  مفهومه لالحتال ل 
ال يأتي فقط، وكمن يقو ل أفيعند كالينبرج م  أ  "الفترة التي لم نحكم فيهن المننطق )يقصد لم يحكم 
فيهن اإللرائيميو  الضفة الغربية وغزة( كننت بنإلجمن ل مهمة م  ألفي لنة في ليندتنن، وال حتى أل  

متالك إلرائي ل القوة وليس الرب وعدنن، قب ل ثالثة آالف لنة ببالد إلرائي ل الكنممة"، ولك  يرجع إلى ا
فقط الحق التنريخي، كمن هو حن ل اإلمبراطورينت التنريخية في العنلم التي التطنعت بنلقوة أ  تكلر 
دواًل وتضم أراضي دو  أ  يحنلبهن أحد، فهو يرى أواًل أ  األر  التي تولعت إلرائي ل في ضمهن 

 ل أرضه واألر  هي لميهود بوعد هي أر  محررة وليلت أرضًن محتمة م  أحد "فنلشعب ال يحت
م  الرب"، ويرى ثننيًن أ  قوة إلرائي ل هي ركيزتهن في فر  هذا المفهوم، فكممن كننت إلرائي ل قوية 

 "لتكو  قندرة عمى إخراس أي أصوات تطنلبهن بد"انلحنب م  أر  محتمة.
مي لخر بشدة في مقنله وال يرى هذه المطنلبنت أكثر م  "ترهنت" وافتراءات مخندعة. المؤرخ اإللرائي

المشنر إليه م  هذا المفهوم المشوه لد "القوة" في صنع التنريح، و"لالحتال ل"، وطنلب نتنينهو بأ  
يلترجع تنريح من حدث لتمك اإلمبراطورينت التي صنلت وجنلت، احتمت وقتمت وشردت، وفي النهنية 

ي القوة غدًا، هي فرضية خنطئة لقطت عمى حد قوله أل  "الفرضية التي تقو ل إ  القوة اليوم ه
ومدحوضة. انظروا إلى الدو ل العظمى واإلمبراطورينت في المنضي، فقد كمفتهن لكرة القوة 
)ولآلخري ( اليوم ثمنًن بنهظًن غير مرة". نصيحة أفيعند كالينبرج أعتقد أ  نتنينهو لم يفهمهن ول  

رادته، وهذا ليس ضربن م  الخين ل ب ل قراءة يحنو ل فهمهن لكنه إ  لم يفهم بإرادته ليفهم غدًا بغير إ
لمواقع اآلخذ في فر  نفله، وأمنم نتنينهو وك ل م  خدعوا في أكنذيبه درلن  ل  يكو  في مقدوره 

 أ  يفمت منهمن.
الدرس األو ل م  الشعب العربي األبي في هضبة الجوال  اللورية المحتمة. فقد أخذ غرور القوة 

 1967ه يتصور أ  النجني اإللرائيمي في احتال ل الجوال  بنلقوة عنم نتنينهو وحكومته بعيدًا وجعم
، يمكِّنهم م  محو هوية الشعب العربي المحت ل وتحويمه إلى جزء م  1982وا عال  ضمهن عنم 

"الشعب اإللرائيمي"، أي كلب معركة محو الهوية بقوة االحتال ل كرهن  ألنلي م  رهنننت الدولة 
ارهم بنلتبدا ل إدارتهم المبنشرة لقرى الجوال  المحتمة ع  طريق من يلمى الصهيونية. م  هنن جنء قر 
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"الشئو  المحمية والبمدية" بإدارة ذاتية م  جننب أهنلي الجوال  عبر إجراء من لموه "انتخنبنت 
المجنلس المحمية" في محنولة منهم لشرعنة االحتال ل وتجمي ل المحت ل، وتطوير التدراج اللوريي  

اب  "  لحينزة الهوية اإللرائيمية. وللوء حظهم جنءهم الرد صندمًن م  الشعب اللوري أبننء الجوال
الجوال " فمن حدث لم يك  مجرد هزيمة نكراء فحلب ب ل اتخذ صفة "المألنة المضحكة.. المبكية". 

شخصًن، والمرشحة  21ننخبًن لجمتهم لمطنت االحتال ل عمى لوائح االقتراع شنرك  1618فم  أص ل 
دة التي صمدت أمنم الضغط الشعبي الراف  بقوة لمخطة اإللرائيمية بعد أ  انلحب ك ل الوحي

المرشحي  لم تحص ل إال عمى صوت واحد هو صوتهن، لينهزم االحتال ل وينتصر الشعب اللوري 
المتشبث بهويته الوطنية ويلقط أكذوبة نتنينهو بأ  "االحتال ل ترهنت" ويؤكد أبننء الجوال  أ  

تال ل ومآله هو الزوا ل. الدرس الثنني جنء لطمة قوية م  غزة الصنمدة التي نجحت في االحتال ل اح
( في رصد وحدة 11/11/2018اختبنري  في يومي  متتنليي  عندمن نجحت قوات المقنومة لي ل األحد )

القوات الخنصة اإللرائيمية التي حنولت التلم ل إلى شرق خن  يونس، واشتبكت معهن وطنردتهن 
د أبرز قندتهن، ولم ينقذهن غير الغطنء الجوي الكثيف وطنئرات الهميوكوبتر التي جنهدت وقتمت أح

الختطنف أفراد القوة والقتمى والمصنبي  م  أر  المعركة، وعندمن ردت عمى العدوا  اإللرائيمي 
مة ( بغنرات الطنئرات والقذائف الصنروخية، فقد ردت المقنو 12/11/2018المكثف يوم ولي ل اإلثني  )

صنروخ أصنبت لديروت وعلقال  وشعنر هنيغف وكيبوتلنت أخرى م  "غالف غزة"  200بإطالق 
منهن بينمن وصمت البنقية إلى  20كم، لم تلتطع القبة الحديدية إال التصدي لد 20بعمق تجنوز 

م أهدافهن، وأجبرت لكن  تمك الملتعمرات عمى المجوء إلى المالجئ والنزوي منهن ووضعت الكين  أمن
 أكذوبة "ديمومة االحتال ل".

لم يلتطع اإللرائيميو  تقديم تفلير رلمي ومقنع لمهدف الذي تلممت م  أجمه تمك القوة م  قوات 
الكومنندوز إلى تمك المنطقة م  خن  يونس، وك ل من فعموه أ  الجنرا ل احتينط ت ل رولو القنئد 

التمفزة اإللرائيمية أ  هدف العممية كن  اللنبق لمن يلمى "الجبهة الجنوبية" خرج لينفى عمى شنشنت 
هو "اغتين ل القنئد الحملنوي نور الدي  بركة" الذي التشهد في االشتبنك مع تمك القوة. خرجت 
تفليرات كثيرة تتحدث ع  ألبنب تمك العممية من بي  محنولة اختطنف شخصية كبيرة في حركة 

بي  محنولة جمع معمومنت أو إطالق حمنس ربمن تكو  يحيى اللنوار زعيم حركة "حمنس" ومن 
أليري  موجودي  لدى حركة "حمنس"، أو جمع معمومنت عنهمن، أو تخريب جهود مصر مع حمنس 
إلنجنز تهدئة في قطنع غزة، لك  الثنبت أ  األلبنب، وا   كننت قد تعددت، فإ  الفش ل بقي هو 

تنينهو حو ل مفهوم "االحتال ل"، النتيجة الوحيدة القندرة عمى دح  "ترهنت" وافتراءات وأكنذيب ن
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وحو ل أكذوبة نجني "القوة في االنحراف بحقنئق التنريح". لتبقى األر  العربية أرضن محتمة إلى أ  
 يتم تحريرهن ولتبقى إلرائي ل دولة احتال ل شنءت أم أبت.

 22/11/2018، القدس، القدس
 

 الرد على قتل خاشقجي يكشف التطابق بين نتنياهو وترامب .64
 رئي لتلفي ب

أعم  الرئيس األمريكي دوننلد ترامب بأ  عالقنت بالده مع اللعودية ل  تتأثر بلبب قت ل الصحنفي 
جمن ل الخنشقجي. هذا "م  أج ل الحفنظ عمى مصنلح إلرائي ل ومصنلح شريكنت أخرى في الشرق 
 األولط". إلى جننب المصنلح اللينلية، وبشك ل خنص االقتصندية لموالينت المتحدة. في ظروف
أخرى فإ  إعالنه كن  يجب أ  يحرج إلرائي ل، ولك  إلرائي ل هي التي التدعت هذا اإلعال  بعد 
عدم نفي رئيس الحكومة نتنينهو بأنه طمب م  ترامب االهتمنم بنلتقرار اللعودية رغم عممية القت ل 

ق األولط الفظيعة. إ  التطنبق بي  نتنينهو وترامب ليس بحنجة إلى إثبنت، في ك ل من يتعمق بنلشر 
ال يمك  التمييز بي  مواقف رئيس الحكومة ومواقف الرئيس األمريكي. هذا  البرجن  التوأمن  يقومن  

 بنلقراءة في الجوقة م  الصفحة نفلهن. بشأ  المواقف األخالقية ال يوجد بنلطبع مجن ل لمحديث.
لوالينت المتحدة، وعدد يوجد قتمة لمصحنفيي  في دو ل كثيرة، التي تواص ل إقنمة عالقة ممتنزة مع ا

منهن مع إلرائي ل. ال أحد يطمب م  اإلدارة األمريكية إدانة اللعودية عمى العدد الكبير م  
اإلعدامنت التي تنفذهن ك ل لنة، والتي أخذت تتننفس فيهن مع جنرتهن إيرا . ال توجد أي دولة، حتى 

قطع عالقتهن مع اللعودية أو  التي في أوروبن، ترفع عمم األخالق وحقوق اإلنلن ، لم تعم  ع 
 فر  عقوبنت عمى القتمة الذي  شنركوا في احتفن ل الذبح في إلطنبو ل.

بي  نتنينهو وترامب شبكة عالقنت للنرقي الخيو ل: في مرة يلتخدم نتنينهو ترامب كدعنمة للينلته، 
توفر لواشنط   وفي مرة ترامب يلتخدم نتنينهو لتبرير مواقفه. في هذه المرة جنء دو ل إلرائي ل كي

الممجأ م  معضمة التصندم مع اللعودية. إ  اكتشنف الد لي.آي.ايه الذي وص ل إلى التنتنج بأ  
ولي العهد اللعودي قد عمم، ب ل وأمر بنلقت ل، وضع أمنم ترامب عبوة ننلفة شديدة. إ  تبني 

شراء الولنئ ل القتنلية ممينرات دوالر المتعمقة ب 110التنتنجنت الد لي.آي.ايه يمكنه تخريب صفقة الد 
م  قب ل اللعودية، واإلضرار بلينلة العقوبنت عمى إيرا . هذا إذا قررت اللعودية ردًا عمى ذلك 
عدم جلر الفجوة في إنتنج النفط التي يتوقع حدوثهن نتيجة فر  العقوبنت والتلبب بنرتفنع ألعنر 

 عب تحممه مقنب ل قت ل الصحنفي.منفمت العقن ل. فإنه حلب رأي ترامب هذا يشك ل ثمنًن بنهظًن يص
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لعوديًن، الذي  حلب االشتبنه كننوا متورطي  في عممية  17ترامب لنرع إلى فر  عقوبنت عمى 
القت ل، لكنه اختنرهم بعننية. مثاًل، تشم ل القنئمة لعود القحطنني، وليس أحمد العليري، ننئب رئيس 

قى المكنلمة الهنتفية المدينة م  رئيس المخنبرات اللعودية. القحطنني حلب التقنرير هو الذي تم
طنقم االغتين ل منهر المطرب، الذي طمب "إبالغ رئيله بأنه تم تنفيذ المهمة". الرئيس هو اب  

 لممن .
أحمد العليري كن  المتحدث بملن  القوات اللعودية العنممة في اليم ، وتمت ترقيته م  قب ل اب  

و مث ل القحطنني تمت إقنلته م  منصبه م  قب ل لممن  إلى منصب ننئب رئيس المخنبرات. وه
 الممك لممن .

شخصًن، والنينبة العنمة طمبت  17متهمًن وتم تقديم لوائح اتهنم ضد  21اللعودية م  ننحيتهن اعتقمت 
إصدار حكم اإلعدام عمى خملة منهم بدو  اإلشنرة إلى ألمنئهم. هذه الخطوة التي تم القينم بهن قب ل 

آي.ايه كن  يمكنهن تخفيف الرد الدولي د ال ليمن األمريكي. ولك  في حينه جنءت اكتشنفنت الد لي.
االكتشنفنت وكذلك التلجيالت األخرى م  تركين، التي لم تأت بجديد، لكنهن أضنفت بعدًا درامنتيكيًن 

 لعممية القت ل. وقد طمب م  ترامب الرد وبلرعة.
، "ال يوجد لدى الد لي.آي.ايه أي معمومنت قنطعة كعندته، قنم ترامب بنختراع رواية خنصة به. أوالً 

بخصوص تورط ولي العهد بعممية القت ل"، ثننيًن، عالقنتنن مع اللعودية د أي أنه يجب التمييز بي  
عممية القت ل الملؤو ل عنهن أشخنص ربمن يكو  اب  لممن  عرف عنهم وبي  الدولة". ثنلثًن، اللعودية 

وضد إيرا . رابعًن، يجب الحفنظ عمى مصنلح إلرائي ل و"شركنء  هي حميفة في الحرب ضد اإلرهنب
 آخري  في المنطقة". ولك  ك ل رك  م  هذه األركن  األربعة يلتند إلى ألنس واه .

ال يمك  الفص ل بي  المممكة اللعودية واب  لممن . فنللعودية هي اب  لممن . وعندمن يعترف 
ن ال"، ولك  لد لي.آي.ايه ليس لديهن "معمومنت قنطعة"، ترامب بأنه "ربمن يكو  اب  لممن  عمم وربم

فهو يشكك بوكنلة االلتخبنرات لديه لصنلح م  رتب عممية القت ل. ومنذا لو تم نشر دلي ل قنطع عمى 
أ  اب  لممن  هو الذي أمر بنلقت ل؟ ه ل ليتملك ترامب بموقفه قب ل األخير الذي يقو ل إ  م  كن  

 مة بمكننته ووظيفته، أو أنه ليخترع تبريرًا جديدًا؟متورطًن يجب أ  يعنقب، بدو  ص
اللعودية ليلت حميفة في الحرب ضد اإلرهنب، فهي لم تشنرك بنلفع ل في الحرب ضد داعش، هي 
تتعنو  مع فصنئ ل م  طنلبن  في أفغننلتن ، وهي ملؤولة ع  قت ل آالف المدنيي  اليمنيي  

اللينلي ضد إيرا ، هي تعم ل في اليم  ضد األبرينء. اللعودية هي حقًن شريكة في النضن ل 
الحوثيي  المدعومي  م  طهرا ، وتعهدت بزيندة إنتنج النفط لمنع نقص عنلمي ليحدث في أعقنب 
فر  العقوبنت عمى إيرا . لكنهن فشمت في تآك ل قوة حزب هللا في لبنن ، عندمن أمر اب  لممن  
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راجع ع  موقفه. وهي لم تنجح في االندمنج في رئيس الحكومة لعد الحريري بناللتقنلة، وبعد ذلك ت
الحرب في لورين والتأثير عمى ملتقب ل الرئيس بشنر األلد، وتخمت ع  العممية اللممية بي  إلرائي ل 

 والفملطينيي .
فيمن يتعمق بإلرائي ل، فإ  اللعودية لنعدت نتنينهو في القينم بزينرته إلى عمن ، وقنمت بمي ذراع 

هن م  االنهينر أثننء مظنهرات الربيع العربي عندمن أرلمت قوات علكرية لقمع البحري  التي أنقذت
المتمردي ، ومكنت م  زينرة وزير االقتصند، حلب مصندر أجنبية. اللعودية تملك في أيديهن 
الكأس المقدلة التي يطمح نتنينهو في الوصو ل إليهن د عالقنت دبمومنلية مع دولة عربية رائدة، التي 

يحنته بشأ  التحو ل الذي يجري تجنه إلرائي ل في الشرق األولط. هذا لم يحدث بعد. تحقق تصر 
 وأو ل أمس أعم  الممك اللعودي بأ  المشكمة الفملطينية هي عمى رأس لمم أولوينت المممكة.

إ  ارتداء ترامب درع إلرائي ل الواقية م  أج ل الدفنع ع  نفله م  االنتقند العنلمي والحفنظ عمى 
لصننعة اللالي األمريكية، تلتكم ل تحديد وظيفة إلرائي ل كملتشنرة لمليد. وا   انلحنب  زبو  هنم

ترامب م  االتفنق النووي مع إيرا  الذي هز العنلم التند إلى "مصنلح إلرائي ل". االعتراف بنلقدس 
ضًن كعنصمة إللرائي ل ونق ل اللفنرة األمريكية إليهن جنء م  أج ل تحقيق مصنلح إلرائي ل. واآل  أي
 براءة ولي العهد اللعودي مدينة لد "مصنلح إلرائي ل". العنئمة، كمن هي العندة، في المقنم األو ل.
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 اورني بنتروشكنو جمعند شير، و عنمي اينلو ، 
نصب وزير األم  كالئحة اتهنم ضد لينلة األم  التي دور ليبرمن  م  مجلقد صيغت التقنلة أفي

يتخذهن رئيس الوزراء بنينمي  نتنينهو، والتي تمتنع ع  المواجهة الوالعة في غزة وتلعى إلى وقف 
الننر. ليبرمن  ومثمه وزير التعميم نفتنلي بينيت لعين ال  يعرضن نفليهمن كعضوي  في الجنني 

 بنين  اللعي إلى مواجهة في غزة بهدف حلم حمنس.الصقري في الكنبينيت، والمذي  يت
عممين، يعكس تلمل ل األحداث عمى طو ل التصعيد وحتى التقنلة ليبرمن  ليس فقط قصورات لينلة 

الفش ل اللنحق لنهك الحلم في الموقف م  الفملطينيي  وم  غزة  وألنلناألم  لدى نتنينهو ب ل 
 بشك ل خنص.
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لك  ليبرمن  بنلتأكيد يعرف منذ زم  بعيد بن  الجيش اإللرائيمي يحتم ل أال يكو  بينيت تعمم هذا، و 
في  إيجندهنال يعم ل بتعنبير الحلم العلكري. فكممة "حلم" التي يحبهن ليبرمن  وبينيت، ال يمك  

 وثيقة رئيس األركن  أو في أي وثيقة أخرى تعكس موقف القيندة العلكرية.
تقترب معرفتهم لممجن ل العلكري م  الصفر، فإ   بخالف المزاعم الشعبوية لمغردي اليمي  مم 

اللبب ليس ضعف القمب. فمفهوم الحلم غير موجود حي  ال يكو  الخصم دولة مع جيش نظنمي، 
منظمة إرهنبية مث ل حمنس. فحتى لو صفي زعمنء حمنس، ليقوم آخرو ، إذا  أوب ل حركة شعبية 

ئيمي، وك ل م  له عق ل في رأله ال يحمم لعت إلرائي ل ال  تحت ل غزة بحيث يحكمهن الجيش اإللرا
 فإ  مفهوم الحلم غير ذي صمة. –بعم ل ذلك 

، خنضت إلرائي ل ثالث حمالت والعة النطنق بهدف حلم 2008منذ حممة الرصنص المصبوب في 
والذي  2014الفملطينيي  في غزة. أي منهن لم يحقق الحلم، وعمى رألهن حممة الجرف الصنمد في 

مقنتال م  الجيش اإللرائيمي. فنألم ل في  68إلرائيمين ومنهم  73فملطيني و 2000قت ل فيهن نحو 
، بأنفلهمت فهموا هذا يرؤية عمم أبي  في الطرف اآلخر تبدد. ينبغي االفترا  بن  أعضنء الكنبن

 حي  لمموا بهدوء بقرار نتنينهو الوصو ل إلى وقف لمننر.
ن م  هدف معم  لحلم حمنس فإ  خصومنن فضال ع  ذلك: عندمن تخو  إلرائي ل مواجهة انطالق

لينتصرو  طنلمن ال يلتلممو . ولمن لم تك  نية حقيقية إللرائي ل لمحلم، فإ  النتيجة الالزمة هي 
، بينمن يشع ل لكن  غالف غزة م  الجهة األخيرالفش ل. ففري لكن  القطنع مع انتهنء التصعيد 

 جيدا.اللينرات في مظنهرات غضب، عكس ذلك  إطنرات األخرى
لدى الكثيري  يعكس ضينع الطريق وعجز  األخيرةاالمتعن  الذي خمفته الجولة  إحلنس إ 

الحكومة: فنللؤا ل الوحيد الذي يلأ ل هو ه ل )وكم( تلتخدم القوة العلكرية، فإ  النتيجة هي طريق 
ملدود. تصريحنت نتنينهو في بنريس بننه ال يحتم ل ح ل لينلي مع حمنس، وكذا ال يوجد ح ل 

التغيير. وطنلمن كن  البحث في الكنبينيت يجري بي  مؤيدي الحلم وبي   إمكننيةكري، يلتبعد عل
. وبخالف من يدعيه إنجنز أيلمتقدم اللينلي، فإنه ل  يتحقق  إمكننيةتطري  أ مؤيدي التجمد، دو  

 يي .بينيت، ال يمك ، في هذه الحنلة، االنتصنر. فنلحلم العلكري ل  يح ل النزاع مع الفملطين
، قن ل رئيس األركن  دا  شومرو  جممة تعكس وضعنن في 1988منذ بداية االنتفنضة األولى في 

اللنحة الفملطينية: ليس لالنتفنضة ح ل علكري، كونهن ليلت ظنهرة علكرية. ك ل من يمك  أ  
القرار م  الوصو ل  أصحنبيفعمه الجيش في هذه الحنلة هو أ  يخف  ملتوى العنف كي يتمك  

 ل لينلي. األمر صحيح ليس فقط لالنتفنضة األولى ب ل لك ل حدث في اللينق الفملطيني في إلى ح
 .األخيرةالعقود الثالثة 
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. وطنلمن ال تلعى حكومة إدراكهترف   2018من تزا ل القيندة في  1988من فهمه شومرو  في  إ 
عموم اللنحة الفملطينية إلرائي ل لح ل لينلي في غزة وفقن لرؤين الدولتي  وانطالقن م  نظرة والعة ل

، فإ  حدود القطنع لتبقى تنزف، والحقو ل لتواص ل االحتراق والصواريح لتواص ل اللقوط واإلقميمية
اللينلية عمى الجمهور، ل  يفهم لكن  غالف غزة  اإلمكننيةعمى بمدات الدولة. طنلمن ال تطري 

لحلم العلكري غير الموجود. لمنذا تواص ل الحكومة ترك امنهم لمصيره وليواصمو  الدعوة إلى ا
 يلتوعبوا ذلك. أ عمى الحكومة الحنلية، وتمك التي لتأتي بعدهن، 

 *قندة حركة "ملتقب ل أزرق أبي "
 22/11/2018، معاريف
 23/11/2018، الغد، عّمان
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