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 مسؤولية جّر المنطقة إلى مربع "عنف مرفوض" "إسرائيل" لحم  ت   الفلسطينية الرئاسة
 شهيديها نعالوة والبرغوثي: كل محاوالت وأد مقاومتنا وكسر سالحنا بالضفة ستفشل تنعي القسام

 أغسطس /من شهر إلى آخر منذ آببالضفة تزداد  الهجمات الفلسطينية: شاباك"ال"
 في الضفة الغربية "إسرائيل"وفد أمني مصري يبحث مع عباس تطورات التوتر مع 

 وعمليات بناء مستعمرات بسلسلة عقوبات في الضفةعمليات المقاومة الفلسطينية نتنياهو يرّد على 

صابة  مقتل جنديين إسرائيليين وا 
اثنين بعملية إطالق نار برام هللا 

 وانسحاب المنفذ
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 34 :كاريكاتير

*** 
 

صابة اثنين بعملية إطالق نار برام هللا وانسحاب المنفذ .1  مقتل جنديين إسرائيليين وا 
قتل جنديان "إسرائيليان"، وأصيب آخران بجراح حرجة جدًا، في عملية فدائية بإطالق النار : رام هللا

في الضفة  في رام هللا، وسط الضفة المحتلة بعد ساعات من اغتيال االحتالل ثالثة شبان فلسطينيين
ووفق اإلذاعة العبرية؛ فإن الهجوم استهدف محطة للحافالت التي تقل الجنود قرب بؤرة  والقدس.

ونقلت وسائل إعالم عبرية، أن مسلحا فلسطينيا أوقف سيارته قرب  استيطانية شرق مدينة رام هللا.
 ين آخرين.المحطة وفتح النار من النقطة صفر على قوات االحتالل فقتل جنديين وجرح اثن

النار بالقرب من مستعمرة "جفعات  إطالقوسمح بنشر اسم الجندي الثاني الذي قتل خالل عملية 
عاما( من منطقة بيت شيمش، ويخدم في كتيبة  19آساف" اليوم، وهو الجندي يوسف كوهين )

 "كفير".
، وهو المساعد وقبلها بوقت، نشرت وسائل إعالم عبرية، صورة أحد الجنود القتلى في عملية اليوم

 عاما من "أشكلون". 21أول يوفال مور يوسف 
وتضاربت األنباء حول مصير المنفذ، إذ تحدثت معلومات أنه تمكن من االنسحاب، في حين دار 

 حديث عن إصابته بطلق ناري، دون توفر المزيد من التفاصيل.
 إطالقجديدة في عملية  وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل

وقالت الصحيفة العبرية، إن منفذ  النار التي وقعت بالقرب من مستعمرة "جفعات آساف" اليوم.
وبحسب  النار عليه وقتله. أطلقالعملية نجح في اختطاف سالح أحد الجنود اإلسرائيليين، بعد أن 
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ء العلوي من الجنود، وبعد أن تأكد الصحيفة العبرية، ترجل المنفذ من السيارة، وأطلق النار على الجز 
أن الجيش اإلسرائيلي يرفض  إلىوأشارت الصحيفة  من موتهم أخد قطعة سالح أحد الجنود القتلى.

 من هذا األمر.  للتأكدالتطرق لهذا األمر، ويؤكد أنه يجري تحقيقا 
سيارته  وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن جنديين قتال وأصيب آخرون بعدما خرج مسلح من

وأطلق النار تجاه محطة للحافالت قرب مستعمرة "جفعات أساف" المقامة عنوة على أراضي 
" العبري إن القوات 0404وفي السياق ذاته، قال موقع " المواطنين في رام هللا )قرب قرية سلواد(.

 اإلسرائيلية هرعت إلى مستعمرة "جفعات أساف"، عقب سماع دوي إطالق نار في المنطقة.
ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية )واي نت(، أن عملية إطالق النار أسفرت بداية عن و 

وأضافت  إصابة أربعة إسرائيليين بجراح خطيرة، قرب مستعمرة "جفعات أساف"، شرق مدينة البيرة.
 الصحيفة العبرية، أن جنديين قتال وأصيب اثنان آخران بجراح حرجة.

 وقا أمنيا على المنطقة وشرعت بأعمال تفتيش وتحقيق واسعة.وفرضت قوات االحتالل ط
 ووصفت صحيفة معاريف العملية بأنها واحدة من أخطر العمليات التي وقعت في السنوات األخيرة.

 13/12/2018، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رفوض"جّر المنطقة إلى مربع "عنف م مسؤولية "إسرائيل" لحم  ت   الفلسطينية الرئاسة .2
على األحداث الجارية في الضففة الرربيفة، قالفت الرئاسفة ففي بيفان لهفا إن المنفا  الفذي  تعقيباً  :رام هللا
، وغيفاب الفلسطيني محمود عبفاس سياسة االقتحامات المتكررة للمدن والتحريض على الرئيس أوجدته

ونرفضفه، والفذي يفدفع  هو الذي أدى إلى هذا المسلسل المرفوض مفن العنفف الفذي ندينفه ،أفق السالم
رهففففففاب  ثمنففففففه الجانبففففففان. وأكففففففدت الرئاسففففففة أن سياسففففففتنا الدائمففففففة هففففففي رفففففففض العنففففففف واالقتحامففففففات وا 

 المستوطنين، وضرورة وقف التحريض، وعدم خلق أجواء تساهم بتوتير الوضع.
 13/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسعورةالسرائيلية اإلات منظمة التحرير تدعو للتصدي لالنتهاك .3

دعفففت اللجنفففة التنفيذيفففة لمنيمفففة التحريفففر الفلسفففطينية إلفففى اسفففتمرار الفعاليفففات الجماهيريفففة  :وكفففاالتال
 الشعبية في جميع األراضي الفلسطينية؛ للتصدي ومواجهة الحملة المسعورة لالحتالل اإلسرائيلي. 

س، الحكومفة اإلسفرائيلية المسفؤولية الكاملفة وحملت اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير في اجتماعها، أمف
عففن دعففوات المنيمففات اليهوديففة الغتيففال الففرئيس محمففود عبففاس، كمففا وشففددت علففى أن هففذا التهديففد 
والتصففففعيد دعففففوة للقتففففل تسففففتهدف الكففففل الفلسففففطيني، وتقففففود نحففففو تصفففففية القضففففية الفلسففففطينية. كمففففا 
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رائيل" ضففد الفلسففطينيين، والتففي كففان آخرهففا واسففتنكرت اللجنففة مسلسففل جففرائم الحففرب التففي ترتكبهففا "إسفف
مففواطنين بففدم بففارد فففي الضففة الرربيففة بمففا فيهففا القففدس. ودعفت فففي هففذا الصففدد إلففى اسففتمرار  3إعفدام 

 الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع األراضي الفلسطينية؛ لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
 14/12/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 حمل االحتالل مسؤولية التصعيد وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحمايةت   ينيةالفلسط الحكومة .4

أبنفاء  ، المسؤولية عن التصعيد الخطيفر ضفد  اإلسرائيلية، الحكومة الفلسطينيةحكومة الحملت  :رام هللا
وقيادتفففه ومقدسفففاته وأرضفففه وممتلكاتفففه، وطالبفففت المجتمفففع الفففدولي بتفففوفير الحمايفففة  الفلسفففطيني شفففعبال
وقفففال المتحفففدث  ، وبالعمفففل الجفففاد لوقفففف اعتفففداءات االحفففتالل ومسفففتوطنيه.الفلسفففطيني شفففعبالبنفففاء أل

الرسففمي باسففم الحكومففة يوسففف المحمففود، إن سففلطات االحففتالل تواصففل حصففارها واقتحاماتهففا للمففدن 
فففففي الضفففففة الرربيففففة، كمففففا تواصففففل  الفلسففففطيني شففففعبال أبنففففاءوالبلففففدات والمخيمففففات والقففففرى ومالحقففففة 

 لقطاع غزة للسنة الثانية عشرة على التوالي. حصارها
 13/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سرائيليةاإلحملة الخلية أزمة لمواجهة  " ت شكلالخارجية الفلسطينية" .5

، بفأن "الفوزارة شفكلت خليفة الفلسفطينية رام هللا: صرح مصدر دبلوماسفي ففي وزارة الخارجيفة والمرتفربين
زمففة لمتابعففة التطففورات المتالحقففة، والناتجففة عففن تصففعيد االحففتالل إلجراءاتففه القمعيففة والتنكيليففة بحففق أ

شعبنا وقيادتنا، وذلف  لفضفح المخطفط االحتاللفي الخطيفر،  أبناء شعبنا، وتصاعد حملة التصعيد ضد  
، بفففأن وصفففرح مصفففدر دبلوماسفففي فلسفففطيني واعتفففداءات ميليشفففيات المسفففتوطنين المسفففلحة اإلرهابيفففة".

الخارجيفففة الفلسفففطينية "عممفففت علفففى سففففارات وبعثفففات دولفففة فلسفففطين ففففي الخفففارج، بضفففرورة اسفففتنفار 
مكاناتها تجاه صناع القرار في الدول المضيفة واألمم المتحدة ومنيماتها المختصة، لفضح  جهودها وا 

 حرب االحتالل المفتوحة سياسيًا وميدانيًا على شعبنا وحقوقه سياسيًا وميدانيًا. 
 14/12/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 يتجمعون شرق رام هللا ويطالبون بإعدام الرئيس محمود عباس مستوطنون .6

، عشفرات المسفتوطنين، ففي المكفان الفذي نففذت فيفه 13/12/2018 تجمع، مسفاء يفوم الخمفيس :رام هللا
ة جفعففات عمر عمليففة إطففالق النففار التففي قتففل فيهففا جنففديان وأصففيب آخففران بجففروح خطيففرة، قففرب مسففت

القاسفففي علفففى  وطالفففب المسفففتوطنون جفففيش االحفففتالل اإلسفففرائيلي بفففالرد   أسفففاف، شفففرق مدينفففة رام هللا.
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عدامفففه، ورددوا  الفلسفففطينيين، ورفعفففوا صفففور الفففرئيس محمفففود عبفففاس وعليهفففا شفففعارات تطالفففب بقتلفففه وا 
 .60الهتافات العنصرية والمعادية للعرب، كما طالبوا بمنع العرب من المرور عبر شارع 
 13/12/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مباركة فصائلية لعملية رام هللا الفدائية .7
باركت الفصائل الفلسطينية عملية سلواد األخيرة التي نفذها مقاومون، اليوم الخميس، : الرأي –غزة 

صابة رابع بجروح خطيرة. 3بالضفة المحتلة وأدت لمقتل  ائل في بيانات متفرقة وأكدت الفص جنود وا 
 استمرار المقاومة وعدم توفير األمن لجنود االحتالل ومستوطنيه ومالحقتهم حتى تحرير فلسطين.

وقالت حركة حماس إن "أبناء الشعب الفلسطيني ومن بينهم أبناء حماس، لن يتوانوا عن تلبية واجب 
اضية ما دام شبر من أرضنا الوطن، في الدفاع عن أرضنا المحتلة وعن المقدسات، فالمقاومة م

وأضافت: " نبار  لشعبنا المجاهد العمليات البطولية التي نفذتها ثلة من أبنائه األبطال في  محتاًل".
جنود من  3الضفة المحتلة، والتي كان آخرها عملية إطالق النار البطولية شمال رام هللا؛ ومقتل 

ل ومستوطنيه قائلة: " نقول لكل قادة العدو وخاطبت الحركة في بيانها قادة االحتال جيش العدو".
ن خيار شعبنا في تحرير أرضه ال  والمستوطنين ال تحلموا باألمن فوق أرضنا، وعليكم الرحيل، وا 

 تراجع عنه مهما بلرت التضحيات".
من جانبه، قال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب إن االحتالل سيرتد 

اسرًا في عدوانه األخير، مضيفًا: "نحن على ثقة وقناعة بأن االحتالل سيرتد خائبا وخاسرا خائبًا وخ
وشدد على أن الجيل الحالي هو جيل النصر الذي يمتد في كل شبر من أرض  والعدوان سينكسر".

فلسطين وأن الدماء الرالية للشهداء تزهر ثورة وغضب، حسب قوله، متابعًا: "نبار  عملية الرد 
 باسلة قرب سلواد في رام هللا الباسلة".ال

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن العملية األخيرة تؤكد استمرار المقاومة في 
السير على درب المقاومين الشهداء بعد أن أدوا واجبهم ورسالتهم بالدم والتضحيات وبعد أن أثخنوا 

الت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها إن هذه العملية وق في جنود االحتالل الخسائر المباشرة.
البطولية النوعية وجهت من جديد رسائل قوية لالحتالل بأن الضفة ال يمكن إال أن ترد الصاع 
صاعين على جرائم االحتالل والمستوطنين، مشددة على أن العملية أكدت أن الضفة ستكون دائمًا 

 لهم يفكرون ألف مرة في اإلقدام إلى أي جريمة.نارًا ولهيبًا يحرق االحتالل، ويجع
من جانبه، قال منير الجاغوب رئيس المكتب اإلعالمي في مفوضية التعبئة والتنييم لحركة فتح إنه 
عندما يستبيح جيش االحتالل األرض الفلسطينية ويعيث فيها تخريبًا وتدميرًا، وعندما يمارس الجنود 
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ناء شعبنا ويعدمون في ليلة واحدة ثالثة شبان فلسطينيين، عندما سياسة اإلعدامات الميدانية ضد أب
 تقوم "إسرائيل" بكل ذل  عليها أن تدر  أن الرد الفلسطيني سيكون بحجم هذه االعتداءات.
 13/12/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 

 
 ر سالحنا بالضفة ستفشلشهيديها نعالوة والبرغوثي: كل محاوالت وأد مقاومتنا وكس تنعي القسام .8

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" شهيديها المجاهدين صالح 
إصابًة في  11عمر البرغوثي سليل عائلة البرغوثي المجاهدة، وبطل عملية عوفرا التي أوقعت 

فيها صهيونيان، وأصيب  صفوف المحتلين، والمجاهد أشرف وليد نعالوة بطل عملية بركان التي ُقتل
 ثالث بجراٍح، والذي دو  قوات االحتالل وأجهزتها األمنية على مدار شهرين من المطاردة.

وأكدت في بيان عسكري أن كل محاوالت وأد مقاومتنا وكسر سالحنا في الضفة ستبوء بالفشل، 
تاريخ. وبينت أن أبطالها وستندثر كما كل المحاوالت اليائسة للرزاة والمحتلين وأذيالهم على مدار ال

جرعوا االحتالل الويالت بتنفيذ عملياتهم الموجعة ردًا على االعتداءات اليومية من قوات االحتالل 
ووجهت رسالتها  وقطعان المرتصبين الذين يستبيحون الضفة الرربية المحتلة ويعيثون فيها فسادًا.

الباسلة؛ فجمر الضفة تحت الرماد سيحرق  للعدو بأال  يحلم باألمن واألمان واالستقرار في ضفتنا
وأكدت أن المقاومة ستيل  المحتل ويذيقه بأس رجالها األحرار من حيث ال يحتسب العدو وال يتوقع.

حاضرًة على امتداد خارطة الوطن، مشددة أنه ال يزال في جعبتها الكثير مما يسوء العدو ويرب  كل 
 حساباته.

 13/12/2018موقع حركة حماس، 
 

 صفحة جديدة مع المحتل بالدم والنار والبارود الضفة فتحت ية:هن .9
إسماعيل هنية أن شعبنا الفلسطيني لن يفرط بدماء شهدائه  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 األبطال، مشددًا على أن هنا  صفحة جديدة ُفتحت مع المحتل بالدم والنار والبارود.
لشهيدين أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي التي أقامته حركة وقال هنية خالل زيارته بيت عزاء ا

حماس في مدينة غزة، إن شعبنا وفي  لشهدائه، والدماء التي سالت اليوم ال تزيدنا إال إصرارًا، الفتًا 
وأضاف أن دماء الشهداء  إلى أن لدى شعبنا القدرة على التحدي، ولن يسلم بجرائم االحتالل.

وقال هنية في ذكرى  المحتل، ونورًا يمتد نحو القدس والمسجد األقصى. األبطال ستيل لعنة تطارد
انطالقة حركة حماس الحادية والثالثين: تتعانق الضفة وغزة، وتؤكدان أن الدم واحد والمسار واحد، 

وتوجه هنية بالتحية ألهلنا في  مردفًا أن شعبنا سيحقق أهدافه بالتحرير وطرد االحتالل اإلسرائيلي.
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ولعائلتي الشهيدين البرغوثي ونعالوة، متوجهًا بالتحية كذل  لروح الشهيد مجد مطير منفذ الضفة، 
 عملية القدس البطولية، والتي تعانقت روحه مع أرواح الشهداء األبطال نعالوة والبرغوثي.
 13/12/2018موقع حركة حماس، 

 
 الحية: ال مقام لالحتالل على أرضنا .10

"حماس" خليل الحية، أنه ال ُمقام لالحتالل اإلسرائيلي على أرض  أكد عضو المكتب السياسي لحركة
وقال الحية خالل مهرجان تكريم عوائل شهداء مسجد بسيسو بحي الشجاعية شرق غزة في  فلسطين.

 رسالته لالحتالل، مهما مد ت لكم أمريكا الحبال فقدركم إلى الزوال والرحيل.
يداته، ومتيقيون لكل فعل ممكن أن يفعله، وسننتزع وأضاف: "ال نخشى من العدو وال ترهبنا تهد
واستعرض الحية خالل حديثه فشل العدو في إخضاع  كسر الحصار من االحتالل راغبًا أو راهبًا.

قطاع غزة قائال: "أراد االحتالل لرزة تضييق الخناق واالستسالم؛ فجاءت مسيرات العودة بوحدة 
وتابع: ال بد أن نؤمن  ار في المعركة العسكرية واألمنية".الميدان والقرار وتعايم الحشد، واالنتص

وشدد الحية  جميعًا بأن مواجهة االحتالل يجب أن تكون باألشكال كافة، وعنوانها الصارو  والبندقية.
دا في مواجهة التحديات والمؤامرات كافة، مشيرًا إلى أن شعبنا  على أن شعبنا يتوق ألن يكون موح 

وتوجه  قية تعيد االعتبار للقدس ولفلسطين، ال للتنسيق األمني مع االحتالل.بحاجة إلى وحدة حقي
 .الحية بالتحية ألهالي الضفة الرربية ولمنفذ عملية إطالق النار في مستعمرة عوفرا

 12/12/2018موقع حركة حماس، 
 

 فةللوصول إلى حالة استقرار أمني بالض "إسرائيل""هآرتس": حماس تواصل فرض معوقات أمام  .11
تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة المنيمة في الضفة ة: الناصر 

الرربية المحتلة، في أعقاب اغتيال الجيش "اإلسرائيلي" للشابين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي، فجر 
المتوقع أن وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل: "من  الخميس.

وأضاف هارئيل "حماس  تضاعف حماس من محاوالتها تنفيذ عمليات جديدة بالضفة الرربية".
تواصل فرض معوقات أمام إسرائيل للوصول إلى حالة استقرار أمني بالضفة الرربية، وتعد  أن 

 قوله.نشاطاتها العسكرية واألمنية بالضفة ال تتعارض مع مباحثات وقف إطالق النار برزة"، وفق 
لت تزايدا في العمليات األمنية بالضفة الرربية، بدءًا بعمليات  وأشار إلى أن األشهر األخيرة سج 

ونب ه إلى أن "هذه العمليات في تزايد  الدهس مرورًا بعمليات طعن وانتهاء بعمليات إطالق النار.
الصعوبات أمام قوات  مستمر، وأن قوات األمن اإلسرائيلية غير قادرة على مواجهتها، بل وتزيد من
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ورأى أن منفذي العمليات بدأوا يحصلون  األمن في الحفاي على حالة االستقرار األمني بالضفة".
على الدعم والمساندة من محيطهم، في أعقاب تنفيذ العملية، مثلما حدث لمنفذ عملية بركان، متابعا 

وأضاف "حماس ستواصل  "لكن الخطورة الكبيرة في الضفة الرربية اآلن هي حركة حماس".
محاوالتها تنفيذ العمليات بالضفة الرربية"، منب هًا إلى أن "شابا " كشف مؤخرًا عن اعتقال العديد من 

 الخاليا التابعة للحركة، والتي خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية بالخليل، وفق قوله.
 13/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أغسطس /من شهر إلى آخر منذ آببالضفة تزداد  ات الفلسطينيةالهجم: شاباك"ال" .12

قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشابا "، يوم الخميس، أن هنا  ارتفاعا  :ترجمة خاصة -رام هللا 
كما نقلت عنه القناة العبرية  –ووفقا للجهاز  في عدد الهجمات منذ شهر أغسطس/ آب الماضي.

هجوما منهم  64تزداد من شهر إلى آخر منذ شهر أغسطس/ آب. مبينا أن فإن الهجمات  –الثانية 
 .70حوادث إلقاء حجارة خطيرة نفذت في ذل  الشهر، قبل أن ترتفع في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 

إحداها عملية إطالق النار في  95ولفت إلى أنه في أكتوبر/ تشرين أول قفز عدد الهجمات إلى 
 التي قتل فيها مستوطنين اثنين.مستعمرة بركان الصناعية 

 89هجوما، منها  114وبين أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفع عدد الهجمات إلى 
هجمات متعمدة  5هجمات إطالق نار، و 3هجوما بقنابل أنبوبية، و 12حادثة زجاجات حارقة، و

 عمليات طعن، وهجوم مسلح واحد. 4بطرق مختلفة، و
 13/12/2018 القدس، القدس،

 
 في المقاومة الراشدة والسياسة الناضجة صالح: حماس قدمت نموذجا  ماهر  .13

في الخارج ماهر صالح إن الحركة أثبتت أنها قائدة المقاومة المسلحة  قال رئيس حركة حماس
كلمة له في بوأوضح  والشعبية، وأنها أمينة على ثوابت القضية وحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

انطالقة حركة حماس الحادية والثالثين، أن حماس قدمت نموذجا في المقاومة المتصاعدة ذكرى 
وأثنى على تضحية  الراشدة والسياسة الناضجة، والعمل الوطني والشعبي الذي يتسع للجميع.

الشهيدين صالح البرغوثي وأشرف نعالوة، اللذين ارتقيا في مدينة رام هللا، ومخيم عسكر بنابلس، 
 بركب الشهداء المدافعين عن شرف األمة. ليلحقا
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وأضاف: لقد أكدت حماس طوال مسيرتها أنها معنية وملتزمة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهار، 
مؤكدًا أن الحركة جزء أصيل من أمتها العربية واإلسالمية، ورأس حربتها في مقاومة المشروع 

 ع.الصهيوني، وحاملة لواء عدالة قضيتنا للعالم أجم
 13/12/2018موقع حركة حماس، 

 
 من خالل وقف التنسيق األمني اغتيال المقاومين السلطة بالرد على جريمة" تطالب الديموقراطية" .14

قال طالل أبو يريفة، القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: إن "الفصائل تستنكر : غزة
 من أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الرربية". الجريمة البشعة واإلعدام بدم بارد لثالثة مناضلين

وأكد أبو يريفة أن "الحق في مقاومة االحتالل مكفول وفق القوانين واألعراف الدولية"، مشددا على 
 أن ما حدث ينقل "رسالة للعالم على أن ما تمارسه )إسرائيل( هو الوجه البشع لإلرهاب".

صرار على ال  مضي قدمًا بكل أشكال المقاومة لمواجهة االحتالل".واستكمل قائاًل: "هنا  تصميم وا 
وطالب أبو يريفة قيادة السلطة بالرد على تل  الجريمة من خالل "وقف التنسيق األمني )مع 

 إسرائيل(، وسحب االعتراف بها، ومحاسبتها على جرائمها في محكمة الجنايات الدولية".
 13/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مالحقة واغتيال المقاومين لن يكسر من إرادة المقاومة: "الجهاد" .15

قال داود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي: إن "مالحقة واغتيال المقاومين لن غزة: 
وعد  شهاب، اغتيال  يكسر من إرادة المقاومة الفلسطينية، وطالما بقي االحتالل ستبقى المقاومة".

الرربية "جريمة إسرائيلية تتطلب ردًا من الفلسطينيين... كما أنه قرار  الفلسطينيين الثالثة بالضفة
 سياسي على حساب الدم الفلسطيني لتسجيل نقاط سياسية لمصلحة حكومة بنيامين نتنياهو".

ومنذ مساء أمس، اغتال جيش االحتالل الفلسطينيين الثالثة، صالح البرغوثي، وأشرف نعالوة، ومجد 
طالق نار ضد جنود ومستوطني االحتالل. مطير، بدعوى تنفيذهم  عمليات طعن وا 

 13/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أبناء الضفة فصائل منظمة التحرير في لبنان تدين تصعيد االحتالل من انتهاكاته بحقّ  .16
فصائل منيمة التحرير الفلسطينية في لبنان بشدة تصعيد قوات االحتالل  : دانتفادي البردان

ائيلي، من انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا في الضفة الرربية ومدينة القدس، وقيامها باقتحام البلدات اإلسر 
 واستمرارشعبنا ومحاصرة المدنيين العزل في األبنية السكنية،  أبناءوالمخيمات والقرى ومالحقة 
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طالت مبنى السافرة على المؤسسات الرسمية الفلسطينية، الذي  واالعتداءاتالحصار لقطاع غزة 
على الصحافيين العاملين فيها بهدف إسكات الصوت اإلعالمي الفلسطيني  واالعتداءوكالة وفا، 

التعسفية والعنصرية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد  االحتاللالذي يفضح ممارسات سلطات 
 .غتيالهرئيس محمود عباس/أبو مازن باللبشد ة تهديدات المستوطنين،  واستنكرت اإلنسانية.

لبنان الشهيد صالح عمر البرغوثي، الشهيد أشرف وليد سليمان نعالوة والشهيد مجد جمال  ونعت
مطير الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيل وتندد بهذه الجريمة التي تضاف إلى مسلسل 

 الجرائم واالعتداءات اإلسرائيلية بحق شعبنا األعزل.
 13/12/2018المستقبل، بيروت، 

     
 الفصائل تدعو إلى تصعيد المواجهات في الضفة الغربية .17

وكاالت دعت الفصائل الفلسطينية، أمس، إلى تصعيد المواجهات بالضفة الرربية؛ ردًا على تنفيذ 
ونابلس  قوات االحتالل "اإلسرائيلي" عمليات اغتيال بحق ثالثة شبان فلسطينيين بالقدس، ورام هللا

وطالبت "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"  .بالضفة الرربية المحتلة
وحركة "فتح" في بيانات منفصلة، جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، بتصعيد المواجهات، 
وا عالن الرضب في وجه االحتالل "اإلسرائيلي"، كما توعدت بالرد بما يوازي حجم االعتداءات، 

وقالت الفصائل الفلسطينية خالل تياهرة  النفير الشعبي اليوم الجمعة.ودعت الفلسطينيين إلى 
حاشدة، نيمتها القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة غزة؛ استنكارًا إلعدام قوات االحتالل للشهيدين 
أشرف نعالوة وصالح البرغوثي، وارتقاء شهيد ثالث في القدس، إن المطلوب فلسطينيًا، لمواجهة 

ودعت حركة "فتح"، أقاليم الضفة إلى تصعيد المواجهة، اليوم الجمعة، في كل  سرائيلي".التصعيد "اإل
 الضفة؛ وفاء للشهداء؛ واستمرارًا نحو تحقيق األهداف.

 14/12/2018الخليج، الشارقة، 
 

 حماس بالضفة تدعو لجمعة غضب انتصارا  لدماء الشهداء .18
ضب "انتصارًا لدماء الشهداء"، والتوجه لنقاط الضفة للنفير العام، في جمعة الرب سدعت حركة حما

وأعلنت حركة حماس أن االلتحام مع االحتالل ومستوطنيه سيكون في  التماس كافة مع العدو.
مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة في جمعة الرد ستوصل رسالة لالحتالل بأن 

 خلف المقاومة وخيارها. شعبنا لم ولن ينسى الشهداء الكرام، وسيقف متحدا
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وقالت إن حالة المواجهة والمقاومة في الضفة فرصة إلفشال المؤامرات التي تحا  ضد شعبنا 
وقضيتنا، داعية الكل الفلسطيني إلى أوسع مشاركة غدًا تأكيدًا على رفض شعبنا بكل فصائله وقواه 

 الحية لممارسات االحتالل.
 13/12/2018موقع حركة حماس، 

 
 في حماس بالضفة وكادرا   قياديا   35ل" تعتقل "إسرائي .19

فجر يوم الجمعة، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف قيادات  االحتالل،شنت قوات : الضفة الرربية
منهم نائبان ومحاضر جامعي  كادرا وقيادياً  35حماس وأعضائها في الضفة المحتلة، طالت 

النائب  ،العيزرية شرق القدس -ة صباح فرعوناألسيرة المحرر  وفيما يلي قائمة المعتقلين: وصحفي.
الياهرية جنوب  -النائب عن حماس محمد إسماعيل الطل ،نابلس -عن حماس ياسر منصور

المحرر محمد  ،نابلس -عبد الكريم الحلبي ،نابلس -القيادي في حماس د. مصطفى الشنار ،الخليل
المحرر  ،بيتا جنوب نابلس -ايلساهر حم ،نابلس -يوسف دويكات ،مادما جنوب نابلس -زاهر قط

رام  -محمد القاضي ،المصايف برام هللا -معاذ دحادحة ،بيت لقيا غرب رام هللا -أحمد نجيب مفارجة
مخيم قلنديا شمال  -محمد مطير، اللبن الرربي غرب رام هللا -الصحفي موسى صالح سمحان ،هللا

 ،الخليل -أمجد الرجبي ،الخليل -ل سلهبالمحرر بال ،بيتونيا غرب رام هللا -محمد حشايكة ،القدس
المحرر متوكل أبو  ،إذنا غرب الخليل -المحرر معاذ أبو جحيشة ،الخليل -محمد جودة أبو عمر

ياسر  ،الخليل -معتز أبو زينة، إذنا -رؤوف أبو جحيشة ،إذنا -رأفت أبو جحيشة ،إذنا -جحيشة
مخيم  -ياسين بدير، ل غرب الخليلبيت كاح -سعيد عصافرة ،يطا جنوب الخليل -خالد النجار

محمد عمر  ،مخيم عايدة -حمزة أبو سرور، مخيم عايدة -جمال الراضي، عايدة شمال بيت لحم
محمد ، جناتا -عيسى مصطفى عروج ،جناتا جنوب بيت لحم -جعفر عروج، مخيم عايدة -البداونة
، بيت لحم -يحيى سعادة ،لحممخيم العزة ببيت  -إبراهيم العدوين ،حرملة شرق بيت لحم -عطا هللا

 .الخليل–القيادي في حماس مازن النتشة ، تقوع شرق بيت لحم -عدي أبو مفرح
 14/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بغزة صحفي يشاركون في تغطية مهرجان انطالقة حماس 700أكثر من  .20

وعربية ودولية ترطية  وسيلة إعالم فلسطينية 117صحفي فلسطيني وأجنبي، و 700يعتزم أكثر من 
مهرجان انطالقة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الحادية والثالثين "مقاومة تنتصر وحصار 

 ينكسر".
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وكان المكتب اإلعالمي لحركة حماس أعلن قبل أيام للصحفيين الراغبين في ترطية مهرجان 
ات من الصحفيين واإلعالميين االنطالقة تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي للحركة، حيث قدم المئ

وتحيي حركة حماس ذكرى انطالقتها الحادية والثالثين يوم األحد السادس  طلبات لترطية المهرجان.
 عشر من ديسمبر/ كانون أول الجاري بمهرجان جماهيري في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

 13/12/2018موقع حركة حماس، 
 

 وعمليات بناء مستعمرات  بسلسلة عقوبات الفلسطينية في الضفةعمليات المقاومة نتنياهو يرّد على  .21
أقر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بصفته وزيرًا للجيش، مساء  :ترجمة خاصة -رام هللا 

 يوم الخميس، "سلسلة عقوبات" ضد  الفلسطينيين ردًا على الهجمات األخيرة.
ياهو بحضور شخصيات أمنية وعسكرية كبيرة من بينها جاء ذل  في أعقاب تقييم أمني أجراه نتن

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإنه تقرر هدم منازل منفذي العمليات  رئيس األركان غادي آيزنكوت.
 ساعة، وسحب تصاريح أفراد عائالتهم وأقاربهم. 48خالل 

داري، والعمل على زيادة كما قرر اعتقال نشطاء حماس في الضفة وشرقي القدس ونقلهم لالعتقال اإل
 الحواجز والقوات األمنية في الضفة الرربية، واستمرار فرض الحصار على رام هللا والبيرة.

وقرر تعزيز عمليات البناء في المستعمرات ومنها مستعمرة عوفرا والعمل على تنييمها، إلى جانب 
 تنييم توسعة عوفرا وتنييم البؤر االستيطانية في الضفة.

 13/12/2018لقدس، القدس، ا
 

 قناة عبرية: نتنياهو تجاهل تحذيرات آيزنكوت فتلقى صفعات متتالية .22
قالت القناة العبرية الثانية، مساء يوم الخميس، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :ترجمة خاصة -رام هللا 

آيزنكوت التي بنيامين نتنياهو ووزراء الكابنيت وقيادات أمنية تجاهلوا تحذيرات رئيس األركان غادي 
تحدث عنها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى تلقوا جميعًا وخاصًة نتنياهو صفعات بسلسلة 

 –ولفتت القناة إلى تحذيرات آيزنكوت التي أطلقها في جلسة أمنية رًا. عمليات شهدتها الضفة مؤخ
سلسلة هجمات  عسكرية بحضور أعضاء كنيست ووزراء من الكابنيت، بأن الضفة الرربية قد تشهد

 .ياً في األشهر المقبلة، وهو األمر الذي حصل فعل
 ، فإن الضفة الرربية مقبلة على جولة من العنف.%80إلى  60وقال آيزنكوت حينها، إنه بنسبة 
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وبينت القناة العبرية أن الوزراء وأهمهم نتنياهو رفضوا هذا التحذير، ولم يعجبهم ما قاله رئيس 
ان محق ا. مشيرًة إلى أن نتنياهو حينها برر رفضه بأن الضفة تمتاز بالهدوء األركان الذي يهر أنه ك

 وأن الخوف األكثر من الجبهة الشمالية.
وفي جلسة أخرى تبعت تل  الجلسة، حذ ر آيزنكوت مجددًا بشكل قاطع من ارتفاع االحتماالت بوقوع 

تل  الموجودة على حدود  هجمات حقيقية وأن األوضاع قد تتطور إلى موجة عنف ستكون أكبر من
واعتبر آيزنكوت حينها أن دفع أبو مازن جانبًا وخلق مسار مباشر ضد حماس سيساهم في  غزة.

حًا حينها أن تسترل حماس ذل  من أجل إشعال الضفة. وقال حينها "إن شعور  توتر األوضاع. مرج 
 ون حافزًا لتفشي هذا المرض".أبو مازن بأنه ال يتلقى شيئًا مقابل استمرار التنسيق األمني، قد يك

وبحسب القناة، فإن التحذير اآلخر لم يعجب الوزراء اإلسرائيليين، وقالوا إنه ال يوجد جديد في حديثه 
 وال يمكنهم تريير الوضع.

 13/12/2018القدس، القدس، 
 

 مسؤول عسكري إسرائيلي يتهم حماس بالوقوف وراء هجومي الضفة .23
االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الرربية المحتلة "نداف فيدان" مساء  قال قائد جيش: القدس المحتلة

 الخميس إن خلية عسكرية واحدة هي من تقف خلف العمليات خالل األيام األخيرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد الجيش قوله إنه: "خالل األيام األخيرة نجحت خلية 

 اهيًا جدًا، وسنواصل مالحقتهم وسندفعهم الثمن".تابعة لحماس بالمس بنا وتدفيعنا الثمن ب
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يعتقد أن الخلية التي نفذت عملية اليوم لم تكتف بقتل الجنود بل 

ووفقًا لتحقيقات العملية؛ حضرت مركبة المهاجمين إلى  استولت على سالح أحدهم والذت بالفرار.
ستيطانية "تلة أساف"، وأوقف المهاجمون مركبتهم قرب إحدى القريب من البؤرة اال 60الشارع رقم 

المكعبات أمام موقف للجنود وفتح أحدهم النار من مسافة قصيرة باتجاه ثالثة جنود من كتيبة "نصر 
 يهودا" التابعة للواء "كفير"، والمتوقفين إلى جانب مستوطنين بهدف حمايتهم.

 14/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 نتنياهو: زعزعة السعودية يعني تقويض استقرار العالم .24
حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من مربة تقويض استقرار : الجزيرة، وكالة األناضول

المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأكد أن "زعزعة استقرار 
وقال نتنياهو في حديث للصحفيين مساء األربعاء،  ة استقرار العالم".المملكة السعودية، يعني زعزع
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ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ "ما حدث في )القنصلية 
وأضاف "سيتعين على كل بلد أن  السعودية بف( إسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".

 يها عالقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذل ".يكتشف، ال سيما البلدان التي لد
 -في حفل نيمه مكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيلي بمناسبة رأس السنة الجديدة-وتابع نتنياهو 

 "يتم وزن األمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق األوسط".
 13/12/2018الجزيرة.نت، 

 
 ف إسرائيلية من "انتفاضة ثالثة" تقّوض السلطةمخاو  .25

في وقت تقوم قوات كبيرة من الجيش والمخابرات اإلسرائيلية والكوماندوز : نيير مجلي - تل أبيب
وحرس الحدود بعمليات انتقامية واسعة ضد الفلسطينيين، تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية، في الجيش 

ألحداث إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الرربية"، مع التشديد و"الشابا "، على "الحذر من عدم تحول ا
 في الوقت ذاته على "ضرورة التعامل بحزم" مع عمليات يقوم بها فلسطينيون.

وجاء هذا التحذير في يل مسارعة قادة المستعمرات واليمين المتطرف في الحكومة اإلسرائيلية إلى 
يق االحتالل واالستيطان، واقتطاع المزيد من األرض استثمار التوتر المتصاعد، واتخاذ قرارات لتعم

الفلسطينية المحتلة وضمها إلى السيادة اإلسرائيلية. وخرج هؤالء بانتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشرف على عمليات القمع والتنكيل، ويتهمونه بالتقصير ويطالبونه 

التي تعرضت لعمليات فلسطينية إلى إسرائيل، بقرار رسمي وبمنح بضم "مستعمرة المستعمرات" 
الجيش "صالحيات واسعة للقيام بعمليات عسكرية إلعادة األمن للمستوطنين". وعقد المجلس 
المركزي لحزب "االتحاد القومي"، وهو جزء من تحالف "البيت اليهودي" المشار  في االئتالف 

أرئيل، مساء أمس )الخميس(، جلسة خاصة في مستعمرة عوفرا الحكومي ويمثله وزير الزراعة أوري 
للتباحث في األوضاع األمنية، وتوجه بقائمة مطالب من نتنياهو، في صلبها ضم المستعمرات وا عادة 
احتالل المدن الفلسطينية. وقال أرئيل: "ال نستبعد إمكانية االنسحاب من الحكومة في حال لم يجتمع 

ر ر( حتى يوم األحد المقبل )بعد غٍد(، ويعلن عن قرارات من شأنها أن تعيد الكابينيت )األمني المص
 األمن واألمان للمستوطنين".

دور ليبرمان في حسابه على "فيسبو ": إن "العمليات الفلسطينية في جوكتب وزير األمن األسبق أفي
ئيس المجلس الضفة تتم نتيجة لضعف الحكومة في التصدي لحركة حماس في قطاع غزة". وقال ر 

االستيطاني "بيت أيل"، شاي ألون: إن الحكومة تمنع الجيش من القيام بالعمليات العسكرية الالزمة 
لكبح التصعيد األمني في الضفة، ودعاها إلى إعادة النير في سياساتها بكل ما يتعلق في التعامل 
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القوة وفي مكافحة عمليات  مع الضفة الرربية، مهددًا بأن مجموعات المستوطنين لن تتردد باستعمال
إطالق النار. بدورها، حم لت رئيس المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني، الحكومة ورئيسها، 
مسؤولية تدهور األوضاع األمنية، وقالت خالل جولة على الحدود الشمالية: إن "ما تشهده الضفة 

ة". وأضافت: "نعلن عن دعمنا السياسي الخطأ للحكوم -الرربية من أحداث هو نتيجة للنهج األمني 
لقاء القبض على منفذي العمليات، لكن هنا   المطلق للجيش للقيام بعمليات لمحاربة اإلرهاب وا 

 ضرورة لعملية سياسية تعيد األمل للفلسطينيين".
وقال ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي: إن على إسرائيل تسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة وليس 

يادتها قسوة؛ ألنه "كلما تقو ضت مكانة السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤثر ذل  على تشديدها وز 
قدرتها في منع الجمهور من االنتقال إلى العنف. وعلينا أن نستعد أيضًا لليوم الذي ال تنشط فيه 
أونروا )وكالة غوث وتشريل الالجئين( في مخيمات الالجئين. وينبري توفير حل لجميع مدارس 

 الصحة التي توفرها )أونروا( في مخيمات الالجئين تل ". ومراكز
 14/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 بسبب بيع عقارات لليهود مقدسيين السلطة تدرس زيادة الضغط على رام هللا بعد اعتقال "سرائيل"إ .26
طينية الناصرة: يتدارس مجلس األمن القومي في إسرائيل إجراءات لزيادة الضرط على السلطة الفلس

في أعقاب اعتقال اثنين من القدس المحتلة بتهم مختلفة في األشهر األخيرة. وفي االجتماع األخير 
للجنة الداخلية البرلمانية، قال عميت أفيرام، رئيس قسم الشؤون الداخلية في مجلس األمن القومي، 

ود نشاطات الدولة في إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات إلى المجلس بأن يق
 معالجة مسألة اعتقال السلطة الفلسطينية عصام عقل وناصر الدين، من القدس المحتلة.

ويشتبه ببيع عقل عقارات لليهود ويحتجز منذ اكتوبر/ تشرين األول الماضي، أما ناصر الدين 
 فمعتقل منذ ثمانية أشهر لالشتباه بتورطه بجريمة قتل.

 13/12/2018القدس العربي، لندن،  

 

 بينيت يقرر تقديم قانون لطرد عوائل منفذي العمليات .27
أعلن نفتالي بينيت وزير التعليم اإلسرائيلي، يوم الخميس، أنه سيقدم يوم : ترجمة خاصة - رام هللا

األحد المقبل أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون لطرد عوائل منفذي العمليات، بعد 
وقال بينيت في تصريح صحفي له، إن مثل هذا القانون سيشكل رادعا إلى جانب  رة.الهجمات األخي
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أدوات أخرى يجب أن تتخذها الحكومة من أجل استعادة الردع. مشيرا إلى أنه سيقدم القانون رغم 
 معارضة بعض القانونيين المحيطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 13/12/2018القدس، القدس،  

 

 .. دعوات إلى طرد عائالت المقاومينسرائيلية تطالب باغتيال قادة حماس ردا  على عملية رام هللاوزيرة إ .28
وزيرة الثقافة اإلسرائيلية  ، أنالقدس، عن األناضول من 13/12/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

فة ، الخميس، باغتيال قادة حركة "حماس"، بعد عملية إطالق نار في الضطالبتميري ريريف 
صابة آخرْين بجروح خطيرة. وقالت في ترريدة على  الرربية، أدت الى مقتل إسرائيليين اثنين، وا 

حسابها في "تويتر": "فقط في حال ضربنا األفعى على رأسها، واستهدفنا قادة حماس، سيفهم قادة 
 هذه المنيمة اإلرهابية بأن قواعد اللعبة تريرت".

وري أرئيل الى إعادة نشر الحواجز العسكرية في كل الضفة من جهته، فقد دعا وزير الزراعة، أ
وقال أرئيل، الوزير من حزب "البيت اليهودي" اليميني  الرربية وهدم منازل منفذي العمليات.

االستيطاني، في ترريدة على حسابه في "تويتر":" طلبت من رئيس الوزراء أن يأمر باتخاذ إجراءات 
جميع أنحاء يهودا والسامرة )الضفة الرربية(، وهدم المنازل على  فورية، إلعادة نقاط التفتيش في

وأشار أرئيل إلى أن حزبه سيجتمع من أجل بحث مستقبل وجوده في  الفور وطرد اإلرهابيين".
 الحكومة.

أما زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني، فقالت إن التوتر الحاصل بالضفة الرربية هو نتيجة 
 نية الخاطئة للحكومة التي ال توفر األمن لمواطني إسرائيل"."السياسة األم

وأضافت ليفني للقناة اإلسرائيلية العاشرة: "هنا  تدهور في األوضاع في يهودا والسامرة )الضفة 
الرربية( والشعارات لن تفيد، إن ما يجري هو نتيجة السياسة األمنية الخاطئة للحكومة التي ال توفر 

 ائيل".األمن لمواطني إسر 
قادة االئتالف الحاكم في ، عن صالح النعامي، أن 13/12/2018، العربي الجديد، لندنوأضافت 
يوم الخميس، حسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، برضب على عملية "سلواد"،  ردوا إسرائيل

 مطالبين بإحداث تحول على طابع السياسة األمنية المتبعة في الضفة الرربية.
السابق لالئتالف الحكومي في الكنيست النائب الليكودي دفيد بيتان إلى تطبيق  فقد دعا الرئيس

"استراتيجية هجومية في الضفة الرربية، تتضمن طرد عائالت منفذي العمليات والتوسع في تدمير 
وأضاف أنه "يتوجب على كل إرهابي أن يدر   المنازل واألشخاص الذين يقدمون لهم المساعدات".

 يته، ونحن سنصل إليه عاجال أم آجال".أن الموت نها
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كما انتقد نائب رئيس الكنيست بتسلالل سمورطيتش، القيادي في حزب "البيت اليهودي" السياسة 
وحسب سمورطيتش، فإنه يتوجب على إسرائيل أن "تجتث الدافعية  األمنية المتبعة في الضفة الرربية.

راكمة الردع والتدليل على الفلسطينيين أنهم التي تحر  الفلسطينيين لتنفيذ عمليات من خالل م
 سيدفعون ثمنا كبيرا لقاء العمليات التي تستهدف اليهود".

وتعهد بأن يبادر لعقد جلسة طارئة لقيادة حزبه للمطالبة بإلزام الحكومة بإعادة الحواجز العسكرية 
مرير مشروع قانون وا غالق الكثير من الطرق الرئيسة في الضفة أمام الفلسطينيين، إلى جانب ت

 يسمح بتبييض المستعمرات التي أقيمت بدون ترخيص من الحكومة.
من جانبه، أقر وزير اإلسكان يوآف غاالنت، والعضو في المجلس الوزاري المصرر لشؤون األمن 

 بأنه من الصعوبة بمكان إحباط عمليات إطالق نار من سيارة متحركة.
 

 كنفاني في عكا ريغيف تحرض على هدم نصب تذكاري لغسان .29
تقود وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريريف، حملة تحريض سياسية وا عالمية  :ترجمة خاصة -رام هللا 

 من أجل هدم نصب تذكاري وضع لرسان كنفاني في المقبرة اإلسالمية بمدينة عكا.
عي وبحسب موقع ماكور ريشون العبري، فإن ريريف أرسلت رسائل لوزير الداخلية أرييه در 

والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، ولنائب مفوض الشرطة العام موتي 
كوهين، ووزارة الخدمات الدينية، وبلدية عكا، من أجل هدم النصب بحجة أن كنفاني كان عضوا في 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تعد من المنيمات "اإلرهابية".
 13/12/2018القدس، القدس، 

 
 تعرف على وحدة يمام التي اغتالت الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي .30

كشف النقاب عن أن وحدة دوفدفان الخاصة التي قتل أحد عناصرها ألول  :ترجمة خاصة -رام هللا 
مرة منذ سنوات في مخيم األمعري على يد الشاب إسالم أبو حميد، كانت تقوم بعمليات تتبع للشهيد 

 نعالوة، باإلضافة إلى منفذي عملية عوفرا. أشرف
وبحسب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الوحدة عملت وانتشرت في أنحاء الضفة 

 كافة للبحث عن نعالوة، وللبحث عن منفذي عملية عوفرا التي وقعت منذ أيام.
ات من الناحية األمنية، ويقوم ولفت إلى أنه ضباط من الشابا  كانوا يقومون باإلشراف على العملي

 بتنفيذها وحدة دوفدفان بمرافقة ضباط الشابا  لمحاولة الوصول لنعالوة وخلية عوفرا.
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ونوه إلى أنه حين وصلت معلومات استخبارية عن خلية عوفرا تم استدعاء وحدة يمام التي يطلق 
التي استدعت بعد شهرين من البعض عليها "سوات" لتنفيذ مهمة اعتقالهم، مبينا أنها نفس الوحدة 

واغتالت هذه القوة الليلة الماضية الشاب صالح البرغوثي  عمل وحدة دوفدفان لمحاولة اعتقال نعالوة.
بزعم مشاركته في عملية عوفرا، واعتقلت عددًا من األشخاص المشتبه بهم بعالقتهم بالهجوم، وهي 

 يخوض معها اشتباكا ما أدى الستشهاده. نفس الوحدة التي حاولت اعتقال المطارد نعالوة قبل أن
 من هي قوة يمام "سوات"؟
عقب عملية قتل البعثة الرياضية في ميونيخ بألمانيا، وذل  بعد فشل  1972أسست هذه الوحدة عام 

تحرير الرهائن من قبل قوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية لتخليصهم، حيث تقرر فيما بعد 
وتتبع  هدفها تنفيذ عمليات خاصة العتقال مطلوبين أو تحرير رهائن. إنشاء هذه الوحدة ليكون

 الوحدة لشرطة حرس الحدود وتحت إشراف وزير األمن الداخلي في الحكومة اإلسرائيلية.
وحدات خاصة تتبع لشرطة حرس الحدود، إلى جانب وحدة الياماس  4وتعتبر الوحدة بأنها واحدة من 
 جندي. 200، وتضم الوحدة ووحدة اليماغ ووحدة الماتيالن

الفرنسية،  GIGN، واألمريكيتان SEALو SWATوتشابه هذه الوحدة في مهامها وحدات عالمية مثل 
 األلمانية. GSG-9و

 13/12/2018القدس، القدس، 

 
 في مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية فلسطينيا   70 إصابة نحو .31

فلسطينيا، الخميس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل  70نحو األناضول: أصيب  - رام هللا
وأفاد الهالل األحمر الفلسطيني، في  ومستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الرربية المحتلة.

أصيبوا بحاالت اختناق إثر  42مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و 13بيان، بأن طواقمه أسعفت 
 مواطنا إثر االعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين. 14دموع، وتعرضهم لقنابل الراز المسيل لل

وأوضح البيان أن اإلصابات وقعت في مدينة البيرة )وسط(، وبلدتي عصيرة القبلية وحوارة جنوبي 
واندلعت مواجهات بين عشرات  نابلس )شمال(، وعلى المدخل الرربي لمدينة طولكرم )شمال(.

ي في مواقع متفرقة من الضفة الرربية، عقب اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين والجيش اإلسرائيل
واستخدم الجيش اإلسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الراز  منازل ومركبات مواطنين.

حيث قتل الجيش  ويسود توتر شديد الضفة المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.
 شبان، بدعوى تنفيذهم هجمات. 4، اإلسرائيلي، األربعاء والخميس

 13/12/2018، القدس العربي، لندن
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 مواطنا في الضفة 38االحتالل يعتقل  .32

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية وفجر يوم  :وفا ،الحياة الجديدة -محافيات 
 ن الضفة.مواطنا على األقل، م 38الخميس، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المواطنين، طالت 

 13/12/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مستوطنون يهاجمون المواطنين في عدة محافظات بالضفة .33
هاجم المستوطنون، مساء يوم الخميس، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي 

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من مستوطني "شافي شمرون" المقامة على  طولكرم. -نابلس
راضي المواطنين في قرية دير شرف شمال غرب نابلس، اعتدوا على المركبات المارة ورشقوها أ

كما هاجم مستوطنون خمسة منازل  بالحجارة، بحراسة جنود االحتالل المتواجدين بكثافة في المنطقة.
 في بلدة حوارة جنوب نابلس، واستهدفوها بالحجارة.

 جنوب محافية نابلس، بحماية من جيش االحتالل. فيما هاجم مستوطنون قرية عصيرة القبلية
وأفادت مصادر محلية بأن عددا كبيرا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا 

صابة مواطنين بجروح.  منازل المواطنين، ورشقوها بالحجارة ما أدى ألضرار في بعضها، وا 
، ما أدى إلصابته برضوض، ما استدعى نقله كما اعتدى المستوطنون على شاب في القرية بالضرب

وأضاف أن قوات االحتالل أغلقت  إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العالج.
الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في 

كما هاجم مستوطنون، مساء سيارة  مة خانقمحيط المدينة، وأعاقت حركة المواطنين ما تسبب بأز 
 شرق الخليل، سيارات قرب دوار الحرايق جنوب الخليل. األحمرتابعة للهالل  إسعاف

 13/12/2018، األيام، رام هللا
 

 مسيرات العودة مستمرة في جمعة "المقاومة".. هل ستنطلق بلبنان؟ .34
تها للجمعة الثامنة والثالثين على تواصل مسيرات العودة في قطاع غزة فعالي: أحمد صقر - غزة

التوالي، في يل حالة غضب متصاعدة، تشهدها الضفة الرربية المحتلة تنديدا بجرائم االحتالل 
وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على فعاليات  اإلسرائيلي.

اومة وحالة اإلجماع وااللتفاف حولها في وجه اليوم؛ جمعة "المقاومة حق مشروع"، لتأكيد "شرعية المق
" نسخة عنه، 21وعبرت الهيئة في بيان لها وصل إلى "عربي المؤامرات والمخططات التي تستهدفها".
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عن "فخرها واعتزازها بفصائل المقاومة التي تتصدى لالحتالل المجرم، وتدافع عن أبناء شعبها في 
تبرة أن "الرد الوطني األمثل عليه، هو استعادة الوحدة وجه آلة القتل والمجازر الصهيونية"، مع

ولفتت الهيئة الوطنية، إلى أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات مسيرات  وتحقيق الشراكة".
العودة، "تؤكد أنه باإلرادة الشعبية والروح الكفاحية العالية وبشالل الدم النازف، وبالوحدة الميدانية، 

 لى واجهة األحداث في العالم، ونحقق أهدافنا".نعيد قضيتنا إ
بدوره، أكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
طالل أبو يريفة، أن هذه الجمعة، "تكتسب أهمية خاصة كونها تحمل شعار المقاومة حق مشروع 

وشدد في حديث خاص  ريكية بوصفها باإلرهاب".في وجه سياسيات العربدة والمحاوالت األم
"، أن "العمليات العسكرية التي شهدتها الضفة الرربية، تأتي لتؤكد مشروعية شعبنا وحقه 21لف"عربي

 في مقاومة االحتالل، وهي تجسيد عملي للموقف الوطني المتمس  بالمقاومة".
ي يل ما يتعرض له لبنان وحول إطالق مسيرات عودة في لبنان، كشف عضو الهيئة، أنه "ف

ومنطقة الجنوب بشكل خاص، من محاوالت إسرائيلية للمس بأمنه، هنا  تفكير عند القوى اإلسالمية 
والوطنية في لبنان، أن تسير على خطى مسيرات العودة برزة، للتعبير عن رفض إقامة مناطق أمنية 

 ية، أو المس بالبنية التحتية للمقاومة".عازلة، ورفض استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية للحدود اللبنان
 14/12/2018، "21موقع "عربي 

 
 األطباء الفلسطينيون يعلنون الطوارئ بكافة المحافظات .35

وجه نقيب األطباء الفلسطينيين الدكتور نيام نجيب التحية واإلكبار للطواقم الطبية الفلسطينية : معا
ات الطبية والصحية، مؤكدًا إعالن حالة الطوارئ على خطوط التماس والمستشفيات والمراكز والعياد

بصفوف الطواقم الطبية للوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الوقت العصيب. وطالب 
النقيب، األطباء أن يكونوا على أهبة االستعداد لكل طارئ، قائاًل لهم: "أنتم دومًا في حالة تأهب 

 للدفاع عن أبناء شعبنا".
 14/12/2018، لشارقةالخليج، ا

 
 في الضفة الغربية "إسرائيل"وفد أمني مصري يبحث مع عباس تطورات التوتر مع  .36

بحث وفد من جهاز المخابرات المصرية مساء اليوم الخميس، مع الرئيس  :رام هللا ف د ب أ
 الفلسطيني محمود عباس تطورات التوتر مع إسرائيل في الضفة الرربية.
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بعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين ووقوع عشرات اإلصابات من الجانبين في وجاء ذل  بعد مقتل أر 
 ساعة الماضية في الضفة الرربية وشرق القدس. 24 عدة حوادث توتر متفرقة خالل الف

الوفد المصري نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات المصرية 
دانة للتحريض الذي يتعرض " س كامل تتضمنالعامة الوزير اللواء عبا دعم وتأييد للرئيس عباس وا 

كافة الجهود لدعم االستقرار والهدوء في المناطق الفلسطينية كافة، "أكد الوفد المصري بذل و  ."له
وشدد الوفد على أن  ."للحفاي على السلطة الفلسطينية ومكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني

رض على مصر وفلسطين التحر  السريع والتنسيق المشتر  للحفاي على أمن المتريرات الحالية تف
 واستقرار المنطقة.

 13/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خرقا  كل شهر 150تنتهك سيادة لبنان بمعدل  "إسرائيل"عون:  .37
بحرفيته"، الفتًا إلى أن "إسرائيل  1701جدد الرئيس اللبناني ميشال عون "التزام لبنان بالقرار  بيروت:

خرقًا كل  شهر". وأكد خالل استقباله  150تواصل انتها  السيادة اللبنانية بر ًا وبحرًا وجوًا بمعدل 
منسقة األمم المتحدة في لبنان برنيلد اليركارديل، أن "لبنان ينتير التقارير الميدانية التي تعدها قيادة 

اليونيفيل( حول األنفاق قبالة الحدود الجنوبية، للتثبت ما إذا تجاوزت القوات الدولية في الجنوب )
الخط األزرق"، مشيرًا إلى أن الدولة "تتابع هذه المسألة بعناية لئال تسترلها إسرائيل لتضرب االستقرار 
الذي يعيشه الجنوب". وقال: "سوف يعمل لبنان ما في وسعه للتعاون مع المجتمع الدولي في النقاط 

 تي أثارها مجلس األمن خالل اجتماعه األخير الذي تطرق فيه إلى الوضع في لبنان".ال
 14/12/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 الحريري: نتنياهو ال يريد السالم .38

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ال : لندن
موقف لبنان تجاه القضية الفلسطينية هو موقف اإلجماع العربي الذي اتخذ يريد السالم، مشددًا أن 

 .2002في مبادرة السالم العربية لعام 
وقال الحريري في حوار مع مجموعة من الباحثين واإلعالميين في لندن، "نحن ال نرى حال سوى 

 ين".حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وضمان حق العودة للفلسطيني
نتنياهو يريد قطعة صريرة من لبنان وقطعة من الجوالن وقطعة من فلسطين  أن إلىالحريري  وأشار

الجيش اللبناني  أن إلىولفت  بحذافيره. 1701وقطعة من األردن، مؤكدًا تمس  لبنان بتنفيذ القرار 
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ر الخروقات على الحدود الجنوبية، مشددا على استمرا األنفاقحول موضوع  أثيريتعاطى مع ما 
 اللبنانية. اإلقليميةوالمياه  األجواءللقرار المذكور باستباحة  اإلسرائيلية

 13/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس ورام هللاب يشيد "حزب هللا" .39
طولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في أشاد حزب هللا اللبناني "بالعمليات الب ":د ب أ" -بيروت 

القدس ورام هللا اليوم، مخترقة كل إجراءات العدو اإلسرائيلي وتحصيناته، ومؤكدة على قدرة المقاومة 
وأثنى حزب هللا، في بيان، يوم الخميس، على "األداء المتميز الذي أيهره المجاهدون  ويدها العليا".

العدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي  إلىه ضربات عدة الفلسطينيون وبراعتهم في توجي
ورأى حزب هللا " في عمليات  يكشف أيضا عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان".

اليوم تعبيرًا صادقًا عن خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيال وحيدا لتحرير أرضه، مهما 
وبار  حزب هللا في بيانه "للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، شهادة منفذي  بلرت التضحيات".

وقال الحزب إن  عمليتي بركان ومستوطنة عوفر، الشهيدين أشرف نعالوة وصالح عمر البرغوثي".
 "دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تالحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر".

 13/12/2018، رأي اليوم، لندن
 

 تطلق منطادا  مجهزا  بكاميرات مراقبة في أجواء جنوب لبنان "إسرائيل" .40
أطلقت القوات اإلسرائيلية اليوم الخميس منطادًا مجهزًا بكاميرات مراقبة في أجواء  ":د ب أ"بيروت ف 

عدو وذكرت "الوكالة الوطنية لإلعالم" اللبنانية الرسمية أن "قوات ال بلدة العباسية جنوب لبنان.
وأضافت الوكالة أن  اإلسرائيلي أطلقت منطادًا مجهزًا بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية".

القوات اإلسرائيلية "قامت برفع كاميرا كبيرة، وأجهزة بواسطة رافعة عمالقة بمحاذاة الجدار اإلسمنتي 
 لبنان(". )جنوبيون مقابل الطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام، قضاء مرجع

 13/12/2018، رأي اليوم، لندن
 

 الجوالن للتراجع عن ضمّ  "إسرائيل"الجامعة العربية تطالب بالضغط على  .41
طالبت جامعة الدول العربية، األمم المتحدة ومجلس األمن بضمان احترام "إسرائيل" ": الخليج"-القاهرة

، 1981لسنة  497لمواثيق الدولية، ومنها القرار رقم باعتبارها "القوة القائمة باالحتالل"، للقرارات وا
 الذي يدعو "إسرائيل" للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجوالن بحكم األمر الواقع. 
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وقال السفير سعيد أبو علي، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة، بمناسبة 
لعربي السوري المحتل المُسم ى "قانون الجوالن"، إنه ذكرى إصدار قرار الضم "اإلسرائيلي" للجوالن ا

بعد مرور ما يزيد على ثالثة عقود على قرار الضم واالستيالء، وعلى مقاومة أهالي الجوالن له، ما 
زالت "إسرائيل" حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجوالن وأبنائه، 

بتنييم انتخابات بلدية في قرى الجوالن، في يل تصاعد أكتوبر الماضي  30حيث قامت في 
احتجاجات شعبية منددة بتل  الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتاللها للجوالن وضم ه، في تحد  صار  
إلرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ولفت إلى أن أبناء الجوالن يواجهون في هذا التوقيت 

توربينًا هوائيًا  52ستعماريًا جديدًا، يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذل  بإقامة مشروعًا "إسرائيليًا" ا
على أراض زراعية صادرتها بالقوة والترهيب، ما يؤثر سلبًا في البيئة وحياة األهالي وتجريف 
أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية، موضحًا أن استمرار احتالل الجوالن السوري وضم ه بحكم 

واقع، يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة، مطالبًا بإلراء األمر ال
، تنفيذًا لقرارات 1967قرارها واالنسحاب من كامل الجوالن المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 

 مجلس األمن.
 14/12/2018، الخليج، الشارقة

 
 وريين والفلسطينيينجدل في الجزائر حول قرار ترحيل الالجئين الس .42

كشف برلماني قيادي في حزب إسالمي في الجزائر، عن قرار سلطات : بوعالم غمراسة - الجزائر
البالد ترحيل الالجئين السوريين والفلسطينيين، الذين تحتجزهم منذ نحو شهر في منطقة صحراوية، 

ذا القرار، وتمكين الالجئين من قريبة من الحدود مع مالي. وناشد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلراء ه
اللجوء السياسي على أساس أنهم "سيواجهون خطر الموت" إن تم طردهم من البالد، وأن القرار يثير 

 غضب شريحة عريضة من الجزائريين.
وقال حسن عريبي، ممثل "جبهة العدالة والتنمية" بالبرلمان، أمس في رسالة إلى بوتفليقة، اطلعت 

سط"، إن السلطة "ارتكبت سابقة خطيرة مجهولة الخلفيات واألسباب، وتتناقض مع عليها "الشرق األو 
شعار الدبلوماسية الجزائرية بخصوص التضامن مع األشقاء، وتقديم الدعم لهم عندما يواجهون 

 فلسطينيا وسوريا، يجري احتجازهم منذ مدة". 53مخاطر، تتمثل في إصدار قرار بطرد 
شط برنامجا بفضائية خاصة، أن موضوع الالجئين "فيه لبس، وبه حلقة وأوضح البرلماني، الذي ين

 مفقودة مرتبطة بسفارة فلسطين بالجزائر"، من دون توضيح ما يقصد بذل .
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وفي اتصال هاتفي به، قال عريبي إن الدبلوماسيين الفلسطينيين في الجزائر، "شجعوا الحكومة 
في التفاصيل. موضحا في المقابل أن السلطات الجزائرية على ترحيلهم"، لكنه تحفي عن الخوض 

"قررت تفريقهم بين ثالث دول، هي تركيا وموريتانيا والنيجر، وقد ترحل بعضهم إلى مكان مجهول، 
وأضاف عريبي أنه "من مساوئ الصدف أن يصدر قرار ترحيلهم  وربما إلى قطاع غزة المحاصر".

ادف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان... إن هذا من ديسمبر )كانون األول( الجاري، الذي يص 10في 
القرار يثير الصدمة، وهو غير مقبول. فكيف تطرد الجزائر فلسطينيين وسوريين يواجهون تهديدا 

 بالقتل، وهي تعلم مدى حب وتعاطف الشعب الجزائري معهم في محنتهم؟".
است، نساء وأطفال، كما وبحسب البرلماني اإلسالمي، يوجد من بين الالجئين المحتجزين في تمنر 

"يوجد ضمن مجموعة الفلسطينيين من هربوا من جحيم االعتداءات اإلسرائيلية في قطاع غزة، وقد 
حطوا الرحال بالجزائر بعد معاناة طويلة". مشددا على أنه "من موقعنا ممثلين للشعب الجزائري، 

، برض النير عن األسباب نطالب السلطات العليا في البالد بالتراجع فورا عن قرار الترحيل
والخلفيات، ألنه ليس من شيم الجزائريين، وليس من مقتضيات األخوة بين الشعوب العربية، أن 
نتصرف مع عرب الجئين بهدف الطريقة. كما نلتمس من ذات السلطات تقديم توضيحات حول 

لجزائرية الفلسطينية خلفيات ما حدث. فاألمر قد يتم استرالله إعالميا وسياسيا لتشويه العالقات ا
والسورية، ال سيما أن السلطات قد منحتهم وعدا بحق اللجوء، ثم تراجعت عن وعدها، بعد أسبوعين 

 وطالبتهم بمرادرة البالد".
 14/12/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 روسيا: االقتحامات "اإلسرائيلية" للمدن تثير القلق .43

القتحامات "اإلسرائيلية" للمدن والمؤسسات الفلسطينية قالت وزارة الخارجية الروسية: إن ا: وكاالت
تثير القلق. وأوضحت الخارجية الروسية، أن "قوات مسلحة تابعة للجيش "اإلسرائيلي" اجتاحت في 
العاشر من الشهر الجاري المنطقة "أ" في الضفة الرربية، التي تقع بشكل كامل تحت إدارة السلطة 

ة خاصة في مقر وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" في رام هللا، الفلسطينية، وأجرت عملية عسكري
 واستمرت هذه العملية عدة ساعات، وتم خاللها إغالق كل المنافذ والطرق بالجنود اإلسرائيليين".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه األحداث جرت على مقربة من السفارة الروسية في فلسطين، 
سيل للدموع قربها. وأكدت أن هذه األحداث، التي تهدد حياة المدنيين وقد تم إطالق الراز الم

 الفلسطينيين الطبيعية وتعطل أعمالهم، تثير القلق من زيادة التصعيد.
 14/12/2018، الخليج، الشارقة
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 لالمتناع عن التصعيد "إسرائيل"غوتيريش يدعو الفلسطينيين و .44

م المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن "القلق األناضول: أعرب األمين العام لألم - نيويور 
البالغ إزاء أحداث العنف األخيرة في الضفة الرربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، كما دعا إلى 

 "االمتناع عن التصعيد".
جاء ذل  على لسان نائب المتحدث باسم األمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحافي عقده بالمقر 

وأضاف: "يجب أن تعمل أجهزة األمن اإلسرائيلية والفلسطينية معا  لألمم المتحدة في نيويور .الدائم 
 الستعادة الهدوء وتجنب التصعيد".

 14/12/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 "إسرائيل"تحقيقات مولر.. عالقات مشبوهة بالسعودية واإلمارات و": ديلي بيست" .45
ريكي الخاص روبرت مولر سيركز في المرحلة الثانية من قال موقع ديلي بيست إن المدعي األم

تحقيقاته بشأن الحملة االنتخابية للرئيس األمريكي دونالد ترامب على عالقة الحملة بشخصيات 
سرائيلية. ونقل الموقع عن ثالثة مصادر مطلعة على هذا الجانب من التحقيقات  إماراتية وسعودية وا 

من المتوقع تقديمها في أوائل العام المقبل لكشف النقاب عن  أن مكتب مولر يحضر وثائق قضائية
 "محاوالت دول في الشرق األوسط للتأثير في السياسة األمريكية".

وتركزت المرحلة األولى من تحقيقات مولر على مدار العام الماضي على العالقات المفترضة بين 
 االنتخابات. حملة ترامب وروسيا، وكذل  التدخل الروسي المفترض في سير

وأشار موقع ديلي بيست إلى أن "العديد من الشهود المحسوبين على حملة ترامب جرى استجوابهم 
سرائيل"، وذل  نقال عن مصادر مطلعة  بشأن محادثاتهم مع أفراد متنفذين من اإلمارات والسعودية وا 

 على التحقيقات.
ائل التواصل االجتماعي لمساعدة ترامب وتناولت تل  المحادثات نقاطا عدة، من بينها التالعب بوس

وتقول المصادر إن مكتب المدعي  على الوصول إلى البيت األبيض، وقلب نيام الحكم في إيران.
الخاص صار جاهزا للكشف عما أدلى به أولئ  الشهود المتعاونون بشأن خطط هؤالء األجانب 

 لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة. 
 13/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبر من استشهاد نعالوة والبرغوثي .46

 د. عبد الستار قاسم
على يوم صعب إذ استشهد ثالثة من أبنائها  2018/كانون أول/12استفاقت فلسطين يوم الخميس الموافق 

يمان راسخ وهم أشرف نعالوة ابن قرية شويكة/  البررة الذين واجهوا االحتالل الصهيوني بثقة وعزم وا 
وصالح البرغوثي ابن قرية كوبر/رام هللا. وشهيد ثالث وهو مجد جمال مطير من سكان مخيم طولكرم، 

 قلنديا وغير معروف البلدة األصلية حتى اآلن. رحم هللا الشهداء األبرار وأسكنهم فسيح جنانه.
من خالل اتصاالت وسائل اإلعالم بي حول الموضوع وقدرة الصهاينة على كشف أماكن اختباء 

دين كان التركيز على دور السلطة الفلسطينية في تقديم المساعدات االستخبارية للمخابرات المجاه
الصهيونية من خالل التنسيق األمني الخطير على األمن الفلسطيني. وردي أننا حقيقة ال نعلم ما 

. إنما قدمته السلطة الفلسطينية للصهاينة من معلومات، ومعرفتنا باألمر على يقين ستأخذ وقتا طويال
السلطة متهمة في كل األحوال، وسواء قدمت معلومات لالحتالل أو لم تقدم والسبب أنها ما زالت 

 ملتزمة باتفاق أوسلو والتنسيق األمني مع العدو.
تأتي اإلجراءات الصهيونية ضد عموم الناس في المرتبة الثانية من التركيز. وردي أن كل إجراءات 

ات تقليدية تشمل االعتقاالت وتخريب الممتلكات واقتالع األشجار وهدم االحتالل متوقعة، وهي إجراء
البيوت، الخ. شرح إجراءات االحتالل لن يختلف عن الشرح الذي كنا نقدمه قبل عشرين عاما أو قبل 

 خمس سنوات.
 وأنا أحول النقاش إلى نقطتين وهما:

ايير التحصين األمني، ومستوى أوال التحصين األمني. أغلب شباب فلسطين غير مثقفين حول مع -
وعيهم بهذا الموضوع ما زال منخفضا جدا إلى درجة أن بعضهم ما زال يستخدم وسائل االتصال 
الحديثة حول نشاطهم.  الفصائل الفلسطينية واألحزاب لم تقدم البرامج الكافية حول مهارة التحصين 

سائل اإلعالم الفلسطينية لهذا الموضوع األمني وخداع أجهزة األمن وتضليلها، والمفروض أن تنبري و 
وأن تقدم دائما المعلومات الوافية التي ترفع من مستوى الوعي األمني لدى الشباب والشابات. وهنا  
تجارب عالمية متعددة يمكن االستفادة منها في بلورة مفاهيم للتحصين األمني واإلجراءات المرافقة 

نام، وتجارب القاعدة وحزب هللا. من الممكن دراسة هذه لها. هنا  تجربة الجزائر، وتجربة فيات
 التجارب وتقديم النتائج لمن يريدون تحصين أنفسهم أمنيا.

ثانيا: استنفر الصهاينة أعدادا كبيرة من جنودهم بحثا عن أشرف نعالوة وعن صالح البرغوثي،  -
ينية قد استنفرت أيضا بحثا واستنفرت أجهزتهم األمنية، ومن المحتمل أن أجهزة أمن السلطة الفلسط
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عن المجاهدين. فإذا كان اثنان من المجاهدين يضعون الكيان الصهيوني ومن واالهم على رؤوس 
أصابعهم فما بال  لو كان العدد كبيرا؟ هذه مسؤولية المقاومة الفلسطينية في غزة. هل بإمكان 

أم ال؟ نعم ممكن. المهمة صعبة جدا المقاومة الفلسطينية في غزة تفعيل المقاومة في الضفة الرربية 
بخاصة أن المقاومة تعاني من مالحقة أجهزة األمن الصهيونية والفلسطينية. لكن على المقاوم أن 
يحترم معايير التحصين األمني باستمرار وعليه أن يفترض أن كل أجهزة أمن المنطقة العربية تالحقه 

 وتتبعه وتعمل على اإليقاع به.
مة في غزة ذل  فإنها ستصنع مشكلة كبيرة للصهاينة والسلطة على حد سواء، إذا فعلت المقاو 

وستجبر الصهاينة على أحد أمرين وهما: إجبارهم على االنسحاب من الضفة الرربية دون قيد أو 
 شرط، أو دفعهم إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بدون شروط أيضا.

وجهها ضد االحتالل قد تنف س عنا نفسيا لكنها ال المعنى أن علينا أن ننتبه إلى أن الشتائم التي ن
 تحل مشكلة. فقط تطوير قدراتنا هو الذي يسعفنا ويريحنا من االحتالل وربيبته.

 13/12/2018، رأي اليوم، لندن
 

 تريد إدانة حماس وأمريكاتقتل  إسرائيل .47
 جهاد الخازن

ًا يدين حماس باالعتداء على إسرائيل. الواليات المتحدة قدمت إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار 
 دولة وسقط ألنه كان بحاجة إلى غالبية الثلثين إلقراره. 57دولة وعارضته  87القرار أيدته 

قرار تدين  500نيكي هيلي قالت: عبر السنوات األمم المتحدة أصدرت أكثر من  األمريكيةالسفيرة 
 أمر آخر إدانة للواليات المتحدة.إسرائيل وال قراَر واحدًا يدين حماس. هذا قبل أي 

أنا أدين نيكي هيلي فهي من أصل هندي وأبواها هنديان لجآ إلى الواليات المتحدة. أرحب برحيلها 
فقد كانت سفيرًا ثانيًا إلسرائيل تؤيدها تأييدًا أعمى، ربما ألنها  السنةعن األمم المتحدة في نهاية 

 تبحث عن موقع لها في السياسة األمريكية.
عندما قبلت الجمعية العامة  2012أهم قرار آخر لألمم المتحدة عن النزاع مع إسرائيل كان سنة 

 فلسطين عضوًا مراقبًا.
أقول مرة أخرى إنني لم أؤيد حماس في حياتي وال أؤيدها اليوم، إال أنني بالمقارنة بين حماس 

كومة نتانياهو إرهابية تضم وحكومة نتانياهو أجد أن حماس حركة تحرر وطني ترتكب أخطاء وأن ح
 أحزاب أقصى اليمين من مهاجرين إلى فلسطين.
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تشرين الثاني  29فشل حملة الواليات المتحدة على حماس جاء في يوم التضامن مع فلسطين، وهو 
 للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 1977الذي أصدرته الجمعية العامة سنة  188)نوفمبر( ويعود إلى القرار 

لكترونيًا إهابي نتانياهو يواجه احتمال محاكمته بتهمة الرشوة واالحتيال. هو ساعد موقعًا طبعًا اإلر 
مع محطة تلفزيونية تنتصر له. وكانت شرطة إسرائيل اقترحت محاكمة نتانياهو مرتين  االندماجعلى 

و متهم سمه ارنون ميلشان. في هذه القضية نتانياهاأخريين هذه السنة في قضية لها عالقة بيهودي 
ألف دوالر إلعطاء ميلشان إعفاءات ضريبية وتسهيل  283بتلقي هدايا من شمبانيا وسيجار بمبلغ 
 حصوله على فيزا لزيارة الواليات المتحدة.

في غضون ذل  المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل مستمرة منذ أن بدأ الفلسطينيون مسيرة العودة 
فلسطينيًا ومع  50أيار )مايو( وحده قتلت إسرائيل  14. في وتوقفوا عند الحدود مع فلسطين المحتلة

آخرين، وهي تقتل فلسطينيًا أو أكثر يومًا بعد يوم  160( قتلت إسرائيل أغسطسحلول أواسط آب )
على الحدود ثم ترضب ألن فلسطينيين يطلقون صواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية عبر الحدود 

 لرصاص.أو مناطيد حارقة وترد عليهم با
 2008قتل ألوف الفلسطينيين من أهل القطاع في حروب إسرائيل على قطاع غزة في السنوات 

طفاًل لم تقل  550بينهم حوالي  2200. وكان القتلى في الحرب األخيرة أكثر من 2014و 2012و
نما تنتصر لجندي إسرائيلي جِرح وهو يقتل الفلسطينيين عبر الحدود.  نيكي هيلي عنهم شيئًا وا 

سرائيل والهدنة مستمرة إال أنها مهددة، وقطر تساعد أهل  مصر تدخلت لعقد هدنة بين الفلسطينيين وا 
القطاع بالمال، وهذا أيضًا جيد إال أن المقاومة مستمرة وال يجوز أن تتوقف حتى تقوم دولة فلسطينية 

 مستقلة في أقل من ربع فلسطين المحتلة.
وكان الهدف منها أن تكون مقدمة لقيام دولة فلسطينية، إال  سلوأو السلطة الوطنية كانت مع اتفاقات 

أن رئيس الوزراء إسحق رابين قتله متطرف إسرائيلي وأصبح الحكم اآلن في يدي اإلرهابي بنيامين 
 نتانياهو وأحزاب أقصى اليمين وهي إرهابية مثل ليكود أو أكثر.

لألمم المتحدة قبل أيام، تؤيد الفلسطينيين، وقد غالبية من دول العالم، كما رأينا في الجمعية العامة 
أصدرت قرارات تنتصر لهم وتدين إسرائيل. في غضون ذل  الرئيس دونالد ترامب يعتبر اإلرهابي 

 نتانياهو حليفه، ويعد لخطة سالم أراها إسرائيلية كتبها نتانياهو، ثم يريد من الفلسطينيين قبولها.
 جاريد كوشنر وأمثاله في اإلدارة وحولها. األمريكيج ابنته اليهودي هذا لن يحدث مهما حاول ترامب وزو 

 13/12/2018، ، لندنالحياة
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 االنتقادات له إسكاتالجيش يحاول  .48
 عاموس هارئيل
المواجهة بين مفتش شكاوى الجنود، الجنرال احتياط اسحق بري  ورئيس األركان غادي أيزينكوت 

ا الصباح سيشار  بري  في جلسة الكنيست لمراقبة الدولة، . هذاألخيرةستدخل قريبا إلى المعركة 
التي ستناقش وضع استعداد الجيش للحرب. خالل ذل  سيقدم مفتش الجيش اإلسرائيلي، العميد 

هراري، هذا األسبوع لرئيس األركان استنتاجاته حول الزيارات التي قامت بها طواقم من  إيالناحتياط 
ادعاءات بري . حتى نهاية الشهر، سيطرح بري  على  عقابأ قبله في عدد من الوحدات، في 

أيزينكوت أيضا استنتاجات لجنة تقصي قام بتعيينها، والتي ستستند إلى استنتاجات هراري 
 ومن شأنها أن تفحص بصورة أعمق القضايا التي طرحها المفتش العام بري . أخرىواستنتاجات 

 9قريبا. بري  سينهي عشر سنوات في وييفته في  فترتي والية المفتش ورئيس األركان سينتهيان
كانون الثاني. وأيزينكوت سيتر  الخدمة في منتصف الشهر القادم. من المعقول أنهما سيتطرقان 

 اإلعالمبشكل علني وبصورة واسعة للخالف الشديد بينهما، عندما يقرران اجراء مقابالت مع وسائل 
رسالة شديدة  األسبوعفي بداية  أرسلتدور حرب. بري   بعد تر  الخدمة. ولكن من وراء الكواليس

لجنة  أعضاءالتابعة للكنيست وفيها اتهم عضوين من  واألمنلجنة الخارجية  ألعضاءاللهجة 
 األمرالتوجيه، هما الجنرال احتياط دورون ألموغ والجنرال آفي مزراحي، بسبب تضارب المصالح، 

بري  أيضا رفض  أسابيعللجنة )كما جاء قبل بضعة الذي يبعدهما حسب رأيه من العضوية في ا
 لجنة التوجيه(. أمامالمثول 
فإن الحملة العنيدة لبري  تثير ردود عاصفة في الكنيست. النقاش حول هذه الحملة  األثناءفي هذه 

يخترق خطوط الفصل المعتادة بين االئتالف والمعارضة. عضو الكنيست اليعيزر شطيرن )"يوجد 
ذي هو أيضا جنرال في االحتياط، نشر رسالة شديدة موجهة للمفتش العام، ابلره فيها مستقبل"( ال

 "لقد مللت من سلوك ". وطلب منه: "خلصنا من طلبات ".
في المقابل، عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش )المعسكر الصهيوني(، رئيس لجنة التفتيش، احتجت 

الرأي المعاكس هو روح النيام السليم"، وقالت  النقدية"، واعلنت بأن "فحص األصوات إسكاتعلى "
 إن اللجنة برئاستها ستمنح فرصة لبري  من اجل طرح ادعاءاته بالتفصيل.

الرسائل الكثيرة لبري  التي ارسلها للجنة الخارجية واألمن والتي بدأت بعدد من االدعاءات الهامة 
ست، والمفتش خدم بذل  الجهات الكني أعضاءالتي نشرت هنا بتوسع في السابق، أتعبت مؤخرا 

واالستخفاف بانتقاده. ادعاء أنه يعمل كمبعوث  إسكاتالقوية التي تعمل من خلف الكواليس على 
من قبل رئيس الحكومة األسبق إيهود بارا  تبدد حقا عندما تبين أنه ال يوجد أي دليل على ذل . في 
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يعطي الجيش اإلسرائيلي الوقت لفحص الوقت الحالي يتمركز الهجوم عليه في االدعاء بأنه ال 
 نفسه، وأنه دخل إلى مجاالت ال تجربة له فيها بما يكفي وليس له صالحيات لتقديم رأيه فيها.

إلى االتهامات الموجهة لف ألموغ  إضافةالمفتش،  أرسلهاالتي  األخيرةولكن بالضبط الرسالة 
ي الجيش، التي تقريبا كل شخص في ف إشكاليةبشأن ثقافة تنييمية  أخطاءومزراحي، تطرح عدة 

نجح المفتش  إذااالحتياط أو في الخدمة النيامية في الجيش يمكنه الموافقة على جزء كبير منها. 
 أقوالهفي أن يركز اليوم ادعاءاته وال ينجر إلى نبوءات الخراب في النقاش في لجنة يحيموفيتش، فإن 

الكثيرين في قيادة الجيش يشعرون بعدم االرتياح مع يمكن أن تتر  األثر الذي هو معني به )كما أن 
 ، برسالة شطيرن(.أخرىالخط الهجومي ضد بري  الذي يتمثل، ضمن أمور 

لقد بذل أيزينكوت جهدا كبيرا، أكبر بكثير من أسالفه في المنصب، لرفع مستوى استعداد الجيش 
رائيلية في عدة جبهات، سورية وجه بحكمة استخدام القوة اإلس األركاناإلسرائيلي للحرب. رئيس 

ال يمكنها تبرير رفض  إنجازاتهولبنان والضفة الرربية وقطاع غزة، في فترة حساسة ومعقدة، لكن 
حاسم الدعاءات بري . عدد غير قليل من الجنراالت في االحتياط والخدمة النيامية يتوافقون مع 

التي ستطلب منها في حالة نشوب حرب، القول إن القوات البرية بعيدة من حيث قدرتها عن المهام 
تم ذل  في جبهتين )الشمال وقطاع غزة( في نفس الوقت. وضع عدد من وحدات  إذاوخاصة 

 االحتياط بشكل خاص، بعيد عن أن يكون مرضيا.
التي قالها المفتش عن وضع القوة البشرية في الخدمة الدائمة وعن الثقافة التنييمية  األقوالأيضا 

 اإللكترونيةمن خالل الرسائل  األوامر إلصداراطية، رقابة وشفافية، ميل ضباط )مشاكل انضب
والرسائل النصية في الهواتف المحمولة( فيها الكثير من الحقيقة. معركة الصد التي يجريها اآلن 

الكنيست ضد بري ، وهم يعتقدون أنهم يساعدون الجيش بذل ، فقط تضر الجيش  أعضاءبعض 
 في استنفاد فحص الموضوع نفسه. حتى –اإلسرائيلي 

حتى لو نجحت الضجة التي يثيرها اآلن شطيرن وآخرين في عرض بري  كعجوز قديم ومتردد فإن 
لم يحدث ذل  اآلن، فهو سيحدث في والية رئيس  إذاالجيش ال يمكنه تجاهل النقاش في اتهاماته. 

من أن  أعمقالجيش اإلسرائيلي القادم افيف كوخافي. اهتمام الجمهور بما يحدث داخل  األركان
 المرور مر الكرام على هذه االدعاءات. باإلمكانيكون 

 13/11/2018، هآرتس
 14/12/2018، القدس العربي، لندن
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 روسيا توسطت للقاء بين محمد دحالن ووزيرة إسرائيلية لبحث خليفة أبو مازن .49
 ايتمار آيخنر

ة القرن" بين إسرائيل والفلسطينيين، تنبش روسيا هي في الوقت الذي تعد فيه اإلدارة األمريكية "صفق
األخرى من خلف الكواليس. فقد علمت "يديعوت احرونوت" بأن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة 
الخارجية واألمن في الدوما )المجلس األدنى للبرلمان الروسي(، توجه قبل بضعة أيام لوزيرة المساواة 

أن تلتقي في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجيه الفروف، االجتماعية، غيال غمليئيل، واقترح 
 ورجل فتح الكبير محمد دحالن.

غمليئيل، التي كانت زيارتها إلى موسكو هي الزيارة األولى لوزير إسرائيلي إلى روسيا، منذ أزمة 
ء ف اعتراض طائرة االستطالع الروسية، وصلت إلى موسكو وقالت إن هذا ليس الوقت لمثل هذا اللقا
 وذل  بعد أن درست الطلب مع محافل أمن في إسرائيل ف وبلرت الروس بأنها ترفض لقاء دحالن.

غمليئيل فاجأت إسرائيل بهذا الطلب، فمع أنه كان معروفًا بأن الروس يتسكعون مع دحالن، إال أن 
و يرون مجرد العرض لجمعه في لقاء مع وزير إسرائيلي في هذا الوقت يشهد على أنهم على ما يبد

فيه خليفة محتملة ألبو مازن، الذي توجد له مع دحالن خصومة مريرة. وكان افيردور ليبرمان، وزير 
الدفاع السابق، نشر في الماضي بأنه يجري اتصاالت مع دحالن. وجاء التوجه إلى غمليئيل بعد 

خارجية، زيارتها إلى موسكو قبل أسبوع ونصف، وفي أثنائها التقت سلوتسكي، ونائب وزير ال
ومبعوث بوتين الخاص لشؤون الشرق األوسط "ميخائيل غولدانوف". وعندما وصلت إلى البالد تلقت 

 توجهًا من سلوتسكي دعيت فيه للعودة إلى موسكو للقاء غير رسمي مع دحالن والفروف.
ي تقول محافل في إسرائيل إن الروس معنيون بمشاركة نشطة في المفاوضات السياسية، بل وكانوا ف

 الماضي اقترحوا أن يستضيفوا في موسكو لقاء نتنياهو وأبو مازن.
 13/12/2018يديعوت 
 14/12/2018، القدس العربي، لندن
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