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 ... وحماس انتصرت بمعركة الوعيالوحدة الخاصة في مأزق وضع: القسام اإلعالم العبري .1
س هرئيل من صحيفة هآرتس، مقااًل معقبًا فيه على الصور التي نشرتها كتب عامو : القدس المحتلة

كتائب القسام للوحدة الخاصة التي تسللت إلى قطاع غزة األسبوع الماضي في مدينة خان يونس، ما 
صابة آخر بجراح، ما شكل حالة من الصدمة والذهول في أوساط  نتج عنها مقتل قائد الوحدة وا 

حتى وصل األمر إلى حظر رئيس الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أريئيل بن المؤسسة اإلسرائيلية، 
 أفراهام تداول تلك الصور في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

ورأى هرئيل أن حماس تحاول من خالل نشرها لتلك الصور تحقيق أمرين، أولهما: تأكيد روايتها 
ظهار مدى التي هزمت فيها جيش االحتالل، وال سيما في هذه الحادث ة على وجه الخصوص وا 

اليقظة التي يتمتع بها عناصر حماس، مبينًا أن الكشف عن عملية سرية كهذه هي مسألة غير 
، وثانيهما: 1948عادية للغاية، وما أعقبها من إطالق مئات الصواريخ تجاه األراضي المحتلة عام 

الرأي العام اإلسرائيلي؛ حيث "تحاول حماس عبر نشرها للصور التأثير بصورة غير مسبوقة على 
منعت الرقابة العسكرية جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من تداول ونشر تلك الصور، لكن ظهرت 

 صور الجنود وهي غير واضحة تمامًا على وسائل اإلعالم".
ورأى هرئيل أن حماس تخوض نوعًا من التعبئة الجماهيرية، بالتزامن مع سعيها للحصول على 

من الجمهور اإلسرائيلي بواسطة وسائل التواصل االجتماعي، وأنه في حال تم تداول صور  معلومات
الجنود في وسائل التواصل االجتماعي اإلسرائيلي فإنه من السهولة التعرف على أصحاب تلك 
الصور عبر األقارب واألصحاب، حينها يتم تداول األسماء عبر مواقع التواصل، ما يسهل على 

 ك المعلومات، ما يعني أن حماس اليوم تقول: إن ما تم إنجازه في دبي قبل سنواتحماس جمع تل
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، يمكن (2010 سنةعناصر المتورطة في قضية اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي الكشف )
 فعله في غزة اليوم في ظل عصر تدفق المعلومات.

اًل لمراسلها العسكري يوسي يهوشع نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مقااًل تحليمن جهتها، 
حول نشر كتائب القسام صور أفراد القوة اإلسرائيلية الخاصة التي تسللت شرق خانيونس جنوب 

أن معركة الوعي التي  -بحسب ترجمة وكالة "صفا"-وذكر يهوشع  قطاع غزة األسبوع قبل الماضي.
سنين في قطاع غزة ارتّدت عكسّيًا  يخوضها الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن العام )الشاباك( منذ

وكتب ما نصه "الفشل ليس من نصيب  فتأثر بها المواطنون اإلسرائيليون أكثر من سكان القطاع".
ولكن للمستوى السياسي نصيب، فلحرب الوعي مع حماس وزن كبير، وفي جزء من  الجيش فقط؛

 ليين بداًل من سكان القطاع".الحاالت، فمعركة الوعي فشلت حتى إنها أثرت أكثر على اإلسرائي
ووفق المحلل العسكري اإلسرائيلي؛ فإن "الجيش يستثمر في هذا المجال مبالغ متواضعة سنوّيًا تصل 

وأشار المراسل  ، في حين هنالك توصية بمضاعفة المبلغ في السنة المقبلة".شيكلمليون  20إلى 
ية تصفية القيادي في حماس محمود إلى سماع أصوات باألمس تشبه فشل العملية ونتائجها بعمل

المبحوح "المنسوب للموساد"، ومن هنا جاء االستنتاج أنه ال يمكن تنفيذ عمليات من هذا النوع في 
 .واختتم تقريره بالقول: إن "حماس استعدت جيدًا لهذه الحملة اإلعالمية عصر التكنولوجيا واإلعالم.

 23/11/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، 
 

 امتعاض فلسطيني من "مكافأة" عواصم عربية لنتنياهو بـ"زيارات تطبيعية" :"العربي"القدس  .2
غزززة: لززم يتفاجززأ الفلسززطينيون مززن اإلعززالن اإلسززرائيلي بززأن الوجهززة المقبلززة لززرئيس الززوزراء اإلسززرائيلي 

القدس "زوقزززال مسزززؤول فزززي منظمزززة التحريزززر لززز بنيزززامين نتنيزززاهو إلزززى الزززدول العربيزززة، سزززتكون البحزززرين.
 مززن رغمبززالو  ، إن الموقززف الززرافض لهززذه الزيززارات أبلززغ لمسززؤولين كبززار فززي الجامعززة العربيززة."العربززي

هززذا عززن الموقززف الرسززمي مززن تلززك الزيززارات، إال أن  عزززوف المسززتوى السياسززي عززن الحززديث رسززمياً 
مززن هززذه فضززل عززدم ذكززر اسززمه، أكززد وجززود امتعززاض كبيززر مززن القيززادة الفلسززطينية الززذي مسززؤول، ال

الزيزارات، التززي تززأتي "بززال مقابززل"، وتعززد "مكافززأة" للحكومززة اليمينيززة اإلسززرائيلية، التززي تتهززرب مززن تنفيززذ 
أن فزززتح العواصزززم  ، مؤكزززداً متطلبزززات السزززالم، وتواصزززل عمليزززات القتزززل واالسزززتيطان بزززوتيرة متصزززاعدة

وقهم، يسهم في استمرار حكومة العربية أبوابها أمام نتنياهو، قبل تحقيق السالم، وأخذ الفلسطينيين حق
 اليمين في نهجها القاضي بتدمير كل الجهود الفلسطينية الرامية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجود قرار بعدم الحزديث مزن قبزل المسزؤولين الفلسزطينيين الرسزميين بمزن فزيهم مسزؤولو المسؤول وأكد 
 منظمة التحرير، باالنتقاد ألي دول عربية.

 23/11/2018 ،ي، لندنالقدس العرب
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 الدولتين "حماية" حل   إلىالمالكي يدعو المجتمع الدولي  .3
المجتمزع  ،23/11/2018 يزوم الجمعزة ،دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المزالكي مزن رومزا :روما

 "إسززززرائيل"الززززدولتين بززززين  حززززلّ  إلززززى العمززززل علززززى تجززززاوز عجزززززه وفززززرض التغييززززر توصززززالً  إلززززىالززززدولي 
 :في كلمته أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع المنعقد في روما ،وقال الوزير الفلسطيني .والفلسطينيين

وتززابع  النزززاع الززذي تسززبب هززو بززه". "إن الفلسززطينيين ال يزالززون ينتظززرون تحززرك المجتمززع الززدولي لحززلّ 
ينكم لزم يبزد من ب "إن كل واحد منكم هنا معني بالمشكلة، ومع األسف الشديد فإن أحداً  قائاًل:المالكي 
 التخاذ اإلجراءات الجدية والمسؤولة لحل المشكلة". استعداداً 

، "إسرائيل" إلىالكامل إلدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب  االنحيازوأعرب المالكي عن األسف إزاء 
واعتبززر فززي هززذا اإلطززار أن المشززكلة هززي  أن هززذا الخيززار "يتعززارض مززع التززاريخ ومززع العدالززة". معتبززراً 

وشزززدد  لتحمزززل مسزززؤولياتها. اآلنبالتحديزززد غيزززر المسزززتعدة حتزززى  أوروبزززايضزززا لزززدى بقيزززة العزززالم ولزززدى أ
 الوحيد الممكن. المالكي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بز"حماية" حل الدولتين الذي اعتبره الحلّ 

 23/11/2018 ،القدس، القدس
 

 القدس في السلطة من السفرمسؤوَلي ملف  "إسرائيلالحكومة الفلسطينية تنتقد منع " .4
في بيزان رسزمي: "إن  ،قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود :القدس المحتلة

منززع سززلطات االحززتالل وزيززر شززؤون القززدس عضززو اللجنززة التنفيذيززة لمنظمززة التحريززر عززدنان الحسززيني 
تاللززي المتواصززل علززى عاصززمتنا ومحززافظ القززدس عززدنان غيززث مززن السززفر يقززع فززي دائززرة العززدوان االح

 المحتلة، وعلى شعبنا وقيادته ورمز وجوده".
 24/11/2018، الحياة، لندن

  
 على ورقة القاهرة للمصالحة : حماس توافق مبدئيا  "القدس" .5

قالت مصادر مصرية، الجمعة، إن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها  :القاهرة
نهاء االنقسام.القاهرة من أجل إتمام الم وأضافت أن المسؤولين المصريين،  صالحة الفلسطينية وا 

وأبدى وفد  أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة.
حماس المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى 

ة وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة أبو مرزوق، وخليل الحي
 المصرية للمصالحة، وفق المصادر لز )سكاي نيوزعربية(.
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ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خالل أيام، وفدا من حركتي فتح والجهاد اإلسالمي لمناقشة الورقة 
 ئل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا الجتماع الفصا

وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء االنقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، 
، الذي يتضمن بنود: المصالحة، والحكومة، واألمن، 2011انطالقا من االتفاق الشامل الموقع العام 
 ما يتعلق بتطويرها وتفعيلها.واالنتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية و 

 23/11/2018القدس، القدس، 
 

نجازها": الشعبية" .6  فرصة جدية لتحقيق المصالحة وا 
غزة: أكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وجود "فرصة جدية لتحقيق 

نجازها"، الفتاً  لى القاهرة، أن وفدا من حركة فتح سيلحق بوفد حركة حماس إ إلى النظر المصالحة وا 
 وتحدث عن محاوالت مصرية لز"تقديم مقاربات" هدفها إحداث اختراق في جدار االنقسام.

وطالب مزهر "كل الوطنيين" بمساندة الجبهة من أجل "تشديد هجوم المصالحة باعتبارها الممر 
 اإلجباري اآلمن لحل القضايا الوطنية والحياتية والمعيشية".

يس شرع وفد حماس القيادي الذي وصل القاهرة من غزة والخارج، بعقد الخم يوميشار إلى أنه منذ 
 لقاءات مع المسؤولين المصريين، المشرفين على ملف المصالحة.

 23/11/2018القدس العربي، لندن، 
 

 على الوحدة الوطنية على أساس الشراكة بين الجميعيؤكد إصرار حماس  بدران .7
سي للحركة وعضو الوفد، إن حركته التقت بالمسؤولين غزة: قال حسام بدران عضو المكتب السيا

المصريين لبحث عدد من القضايا المهمة. وأكد بدران المسؤول عن ملف المصالحة في حماس في 
تصريح صحافي، إصرار حركته "على الوحدة الوطنية، على أساس الشراكة بين الجميع"، مؤكدا أن 

 رامة".حماس تبذل كل جهد "كي يعيش شعبنا بحرية وك
القاهرة يوم األربعاء الماضي، أن هذه الزيارة تهدف  إلىوكانت الحركة قد أعلنت مع وصول وفدها 

نهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم  إلى تطوير العالقات الثنائية وا 
 .2011التوقيع عليه وخاصة اتفاق 

 23/11/2018القدس العربي، لندن، 
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 يتوجه إلى القاهرة  وفد من فتح .8
رام هللا: أعلنت حركة فتح الفلسطينية، الجمعة، أن وفدًا منها يتوّجه إلى القاهرة، األحد، إلجراء 

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن منير الجاغوب، رئيس  مشاورات مع الجانب المصري.
الوفد يضم عزام األحمد، وأوضح البيان أن  المكتب اإلعالمي لمفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة.

عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، وحسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية وزير الشؤون المدنية 
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن جدول أعمال  بالسلطة، واللواء ماجد فرج، مدير المخابرات العامة.

 .الوفد والمشاورات المقرر إجراؤها
الحركة أسامة القواسمي، إنه من المبكر الحديث عن أي تقدم في ملف  بدوره، قال المتحدث باسم

وبّين القواسمي في بيان، أن االتصاالت مستمرة مع الجانب المصري، مشيرا أنهم  إنهاء االنقسام.
 سيستمعون لنتائج لقائه بحماس، وبناًء عليه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.

 23/11/2018القدس العربي، لندن، 
 

 يمثل طعنة للقضية الفلسطينية "إسرائيل"اس: التطبيع مع حم .9
حركة حماس اعتبرت أن ، من غزة نقاًل عن وكاالت، أن 23/11/2018القدس العربي، لندن، نشرت 

جاء  "تطبيع بعض الدول العربية مع االحتالل )إسرائيل( يمثل طعنة في حق قضية شعبنا العادلة".
وأكد أن "التطبيع العربي وعقد  ماس، عبد اللطيف القانوع.ذلك على لسان الناطق باسم حركة ح

وقال: "سيبقى  زيارات دولة االحتالل )إسرائيل( لدول عربية خنجر في ظهر الشعوب الرافضة لذلك".
ودعا  االحتالل الصهيوني هو العدو الرئيس لشعبنا وأمتنا وزيارات نتنياهو لن تمنحه أي شرعية".

 لوقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل وعزله وفضح جرائمه بحق شعبنا".القانوع، الدول العربية "
القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري ، أن غزة، من 23/11/2018موقع القدس، القدس، وذكر 

قال إن أي استقبال عربي لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو وقادة االحتالل يمثل تنازاًل عن 
هانًة لألمة.القدس وطعنًة في ظهر  ودعا أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في  الشعب الفلسطيني وا 

"تويتر" صباح الجمعة، إلى وقف هذه الهرولة باتجاه االحتالل. وأكد أن "االحتالل سيبقى هو العدو 
 الحقيقي لألمة، وأن هذه المصافحات المرتجفة لن تقدم أي شرعية حقيقة له".

 البحرين هي وجهته القادمة، بعد زيارة ُعمان في اآلونة األخيرة.وكشف مكتب نتنياهو أن مملكة 
 

 تح: دعم السعودية لفلسطين عابر للتاريخف .10
: إن "تصريح فتح قال منير الجاغوب، رئيس المكتب اإلعالمي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة

يضية كما يفعل قادة الرئيس األمريكي دونالد ترامب األخير حول السعودية و"إسرائيل" مادة تحر 



 
 
 
 

 

 9 ص             4795 العدد:             11/24/2018السبت  التاريخ:  

                                    

االحتالل عندما يمدحون األمن الفلسطيني للتحريض عليه، ومنح خصوم السلطة الوطنية مادة لهدر 
الجزيرة: "الحظوا ردود قناة و  المسلمين وأضاف منتقدًا جماعة اإلخوان دم السلطة واألمن والمنظمة".

سالمي ضد "اإلخوان" و"الجزيرة" على التصريح، فهو منحهم مادة تحريض دا خلي وعربي وا 
وشدد الجاغوب على أن "دعم السعودية للقضية الفلسطينية عابر للتاريخ، وأصداؤه تتردد  السعودية".

في ثنايا الزمن لتلجم أفواه المتاجرين والمزايدين على موقف المملكة من قضيتها األولى منذ عهد 
ات في تويتر، أمس الجمعة، نشرتها في سلسلة تغريد وأضاف العزيز آل سعود". مؤسسها الملك عبد

مبدأ ال يتجزأ بالنسبة للسعودية التي "العين اإلخبارية"، أن "التضامن الفعلي مع القضية الفلسطينية 
 .تهب في كل مرة نصرة لفلسطين والقدس، دون جلبة مفتعلة أو زوبعة مصطنعة

 24/11/2018الخليج، الشارقة، 
 

 بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها: شعبنا ُمصر على االستمرار حماس .11
أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن إصرار جماهير شعبنا على المشاركة في مسيرات 
رادتها الصلبة على تحقيق أهداف المسيرات، وعلى  العودة وكسر الحصار، يؤكد عزمها القاطع وا 

الجمعة، إن الجماهير وقال قاسم في تصريح صحفي  رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة.
رباك حساباته وخططه،  الفلسطينية تثبت في كل مرة أنها على قدر التحدي في مواجهة االحتالل وا 

وأكد أن اإلنجاز الذي حققته المقاومة في معركة  وصوال النتزاع حرية شعبنا وتحصيل كامل حقوقه.
ولفت إلى أن  حتالل اإلسرائيلي.حد السيف، زاد من ثقة الجماهير بقدرتها على فرض إرادتها على اال

االلتفاف حول مسيرات العودة تحت شعار "المقاومة توحدنا وتنتصر"، يؤكد قدرة خيار المقاومة على 
 توحيد الكل الفلسطيني لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة.

 23/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 واصل "الديموقراطية": مسيرات العودة وكسر الحصار ستت .12
أشادت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بصمود شعبنا الفلسطيني وثباته في وجه االحتالل : غزة

والحصار والعدوان اإلسرائيلي، مشددة على أن إصراره على المشاركة الواسعة في مسيرة العودة 
ق أهدافه، ، تأكيد واضح أن شعبنا سيواصل مقاومة االحتالل حتى تحقي35وكسر الحصار للجمعة 

في رفع الحصار عن القطاع، ورحيل االحتالل عن كل شبر من أرضنا المحتلة واالنتصار للحقوق 
وشددت الجبهة أن استخدام االحتالل القوة المميتة  الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.
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ياسية بل ستزيده ضد المواطنين في مسيرات العودة السلمية، لن تنال من عزيمة شعبنا وقواه الس
 إصرارًا على مواصلة مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.

 23/11/2018، فلسطين أون الين
 

 ا زالت تحقق االنتصارات وترد العدوانمخضر عدنان: غزة  .13
األمعاء الخاوية في أكد الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، ومفجر ثورة : غزة

سجون االحتالل، أن المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة ال زالت تحقق االنتصارات وتمرغ أنف 
 العدو بالتراب، مشيدا بما حققته غزة مؤخرا من نجاحات على المستوى العسكري واالستخباراتي.

رق خان يونس في جمعة جاء ذلك في كلمة عبر الهاتف للشيخ خضر عدنان أمام الشباب الثائر ش
وأثنى الشيخ عدنان على نجاح المقاومة من خالل غرفة العمليات المشتركة في  المقاومة توحدنا.

 دحر العدوان على غزة، ونجاحها في إحباط مخططات القوة الخاصة شرق خان يونس.
ات العودة رغم وختم الشيخ عدنان بالقول: ما أجملكم يا أهلنا في خان يونس وأنتم تنتفضون في مسير 

 األمطار لتقولوا لكل العالم إن هناك شعبًا كريمًا يستحق الحياة بحرية وعزة وكرامة".
 23/11/2018، فلسطين أون الين

 
 وفد من حماس يزور جرحى مسيرات العودة بالقاهرة .14

زار وفد من حركة حماس جرحى مسيرات العودة الذين يتلقون العالج في مستشفى فلسطين بالعاصمة 
زاهر جبارين، ود. صالح  وضم الوفد د. موسى أبو مرزوق، وأ. حسام بدران، وأ. لمصرية القاهرة.ا

واجتمع الوفد  البردويل، وأ. زكريا أبو معمر، فيما كان في استقبالهم إدارة المستشفى وممثلو الجرحى.
طفه واهتمامه وعبر الوفد عن عظيم تعا مع الجرحى األبطال، واستمع منهم لظروفهم واحتياجاتهم.

 بملف الجرحى، وشرح للجرحى وذويهم الجهود التي تبذلها حركة حماس لرعاية الجرحى رعاية شاملة.
بدورهم عبر الجرحى عن شكرهم الكبير وتقديرهم العظيم لما تقوم به حركة حماس من جهود لرعاية 

 بمزيد من المتابعة.الجرحى، خاصة المقيمين في المستشفيات المصرية الذين تلقوا وعدًا خاصًا 
 23/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 عن إصابات اإلبالغإطالق نار على سجن إسرائيلي دون  .15

 أكدت مصادر إعالمية عبرية، تعرض سجن إسرائيلي إلطالق نار صباح يوم الجمعة.: الناصرة
باتجاه السجن  ةالجمع (، إن مجهولين أطلقوا النار صباح يوم0404وقال الموقع اإلخباري العبري )
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وأضاف، أن العيارات أصابت البرج الجنوبي للسجن، مشيرا إلى أنه  دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وذكر الموقع، أنه تم  تم استدعاء قوات أمن للمكان وبدأت بتمشيط المنطقة بحثا عن الفاعلين.

لالشتباه بتورطهم في  ،48اعتقال مواطنين فلسطينيين من بلدة جلجولية وسط فلسطين المحتلة عام 
 حادثة إطالق النار، مضيفا أنه سيتم تقديمهم للمحكمة ظهر اليوم لتمديد اعتقالهما.

 23/11/2018قدس برس، 
 

 إسرائيليين مقدسيين بزعم مهاجمتهم جنودا   أربعةاالحتالل يعتقل  .16
معة، أربعة ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن قوات االحتالل اعتقلت ظهر يوم الج: القدس المحتلة

وقال الموقع اإلخباري العبري  فلسطينيين من سكان القدس المحتلة بزعم مهاجمتهم جنودًا إسرائيليين.
(: إن أربعة مواطنين فلسطينيين اعتُقلوا بعد أن هاجموا حراس أمن إسرائيليين في محطة 0404)

تالل، أن أعمار الفلسطينيين وذكر الموقع المقرب من جيش االح الحافالت المركزية في القدس المحتلة.
وأشار الموقع إلى أن أحد حراس األمن أصيب بجروح، وجرى نقله  عاما. 26و 20المعتقلين تتراوح بين 

 إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العالج، في حين نقل المعتقلون لمركز تحقيق إسرائيلي.
 23/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أحد موظفيه زيارة قريبة للبحريننتنياهو يتنصل من إعالن  .17

األناضول: تنصل مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، وكالة   - القدس المحتلة
 من تصريحات ألحد موظفيه أعلن فيها عن زيارة "قريبة" يجريها نتنياهو إلى البحرين.

لإلعزززالم العربزززي، لهيئزززة البزززث  والخمزززيس، أعلزززن هزززاني مزززرزوق المتحزززدث باسزززم مكتزززب رئزززيس الزززوزراء
 اإلسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

لكززن أوفيززر جنززدلمان المتحززدث باسززم رئززيس الزززوزراء، قززال الجمعززة، فززي بيززان إنززه "ال عالقززة لمزززرزوق 
ق وأضززاف أن مززرزو  بقضززايا دبلوماسززية وأمنيززة، ولززيس لديززه أي معلومززات ذات صززلة بهززذه الملفززات".

 "أدلى بتصريحاته بناًء على تكهنات نشرت فزي وسزائل اإلعزالم ال تعتمزد علزى أي معلومزات رسزمية".
وأردف جنزدلمان "كمزا يزذكر أن مزرزوق لزيس متحزدثًا باسزم رئزيس الزوزراء، خالفزًا لمزا نشزر فزي وسززائل 

ا لززم يؤكززد ولززم يززذكر المتحززدث باسززم نتنيززاهو، أي معلومززات عززن الزيززارة مثززار الحززديث، فيمزز اإلعززالم".
 صحة الخبر من عدمه.

 23/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 ائتالف نتنياهو الهش يمنعه من المشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي .18
، إنه 22/11/2018 قالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس

يس البرازيلززي الجديززد، جززايير بولسززونارو، الززذي تعهززد علززى مززا يبززدو لززن يشززارك فززي حفززل تنصززيب الززرئ
وتبزين أن عزدم مشزاركة نتنيزاهو تنبزع  من تل أبيب إلى القدس المحتلة. "إسرائيل"بنقل سفارة بالده في 

دور ليبرمززززان، جزززز، أفيدفاعمززززن التغييززززرات التززززي حصززززلت فززززي ائتالفززززه الحكززززومي بعززززد اسززززتقالة وزيززززر الزززز
 فقط. عضواً  61عند عتبة  من االئتالف الذي يقف حالياً  "،اسرائيل بيتنإوانسحاب كتلته، "

وكان رئزيس االئزتالف الحكزومي، دافيزد إمسزالم )الليكزود(، ومركزز المعارضزة يوئيزل حسزون )المعسزكر 
الصهيوني( قد أعلنا، هزذا األسزبوع، عزن وقزف الزرحالت الجويزة ألعضزاء الكنيسزت إلزى خزارج الزبالد، 

وبالنتيجزززة، فقزززد ألغيزززت كافزززة سزززفريات البعثزززات  ف الحكزززومي.وذلزززك بسزززبب الوضزززع الهزززش فزززي االئزززتال
الرسمية التي كان يفترض أن تخزرج مزن الكنيسزت، وضزمنها الوفزد الزذي كزان يفتزرض أن يتوجزه، يزوم 

 ، إلى بروكسل لمدة أربعة أيام، ووفد آخر كان يفترض أن يسافر األسبوع القادم إلى رومانيا.الخميس
 23/11/2018 ،48عرب 

 
 فرص نجاح مؤتمر سالم دولي يشكك في ينأدلشتا .19

أمزام مزؤتمر البحزر المتوسزط الرابزع  ،ألقى رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي يوئيل أدلشتاين كلمة :روما
ذا كانزت فكزرة إ" :وقزال أعرب فيها عن تشككه إزاء فرص نجاح مؤتمر سالم دولزي.، المنعقد في روما
مزع  اآلخزرمصزافحة الواحزد  إلزىيبزادر زعيمزان شزجاعان  أنا تزال قائمزة علزى نظريزة معملية السالم 

واعتبزززر أدلشزززتاين أن التقزززدم نحزززو السزززالم لزززن يكزززون سزززوى عبزززر  لزززن يزززنجح". األمزززرتوقيزززع اتفزززاق، فزززإن 
"التعززاون بززين اإلسززرائيليين والفلسززطينيين فززي مجززاالت ملموسززة" مثززل الصززناعة ومشززاريع الميززاه علززى 

 اتفاق شامل وكبير لقيام تعاون".  لىإوأضاف "لسنا في حاجة  سبيل المثال.
 23/11/2018 ،القدس، القدس

 
 يدعو إلى تبكير االنتخابات اإلسرائيليةو  يتهم حكومة نتنياهو بالعجز ليبرمان .20

نهزا عزاجزة أدور ليبرمان على الحكومزة اإلسزرائيلية متهمزا إياهزا بجفيأحمل الوزير اإلسرائيلي المستقيل 
وقال موقع هيئزة البزث اإلسزرائيلي مكزان  تكتفي بالصمود. إنهاعاتقها بل المهام الملقاة على  أداءعن 

سزرائيل بيتنزا( فزي سزديروت إإن تصريحات ليبرمان جاءت خالل جولة قام بها مع نشطاء فزي حززب )
قطززاع غزززة فززي  إلززىالحكومززة تواصززل نقززل الوقززود واألمززوال  إن. وقززال فيهززا 23/11/2018 يززوم الجمعززة

: هززذا قززائالً  انززب الفلسززطيني فززي محاوالتززه ارتكززاب اعتززداءات إرهابيززة. وأضززافالوقززت الززذي يسززتمر الج
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يحدث، في حين تحزاول حمزاس تنفيزذ هجمزات مزن الضزفة الغربيزة وهزذا يعنزي أن التهدئزة والتسزوية ال 
 تشمل الضفة، وأنا اعتبر ما يجري "سخيفًا"، لذا علينا أال نستسلم لحماس وحكمها.

 تبكير االنتخابات. إلىتنا( ودعا رئيس حزب )يسرائيل بي
 23/11/2018 ،األيام، رام هللا

 
 الحكومة اإلسرائيلية تتراجع عن تقديم إتمام ادعاء حول "قانون التسوية" .21

تراجعت الحكومة اإلسرائيلّية عن تقديم إتمام اّدعاء للمحكمة العليزا بخصزوص "قزانون تسزوية المسزتوطنات" 
ونقلزززت  .23/11/2018 أوردتزززه صزززحيفة "معزززاريف"، يزززوم الجمعزززة يسزززتند إلزززى "قزززانون القومّيزززة"، بسزززبب مزززا

أن قزرار الحكومزة اإلسزرائيلّية مزرّده إلزى اعتقادهزا أن  الصحيفة عزن مصزدر مّطلزع علزى تفاصزيل القضزّية
يعززّزز  "قززانون القومّيززة"مززن  7احتمززال عززدم اسززتبعاد القززانون مززن قبززل المحكمززة ضززئيل، "ورغززم أن البنززد 

ومززة اإلسززرائيلّية، إال أن اسززتخدامه فززي ظززّل التركيبززة الحاليززة للمحكمززة العليززا يعززّزز الموقززف القززانوني للحك
 والمستوطنات". "قانون التسوية"كان لشرعنة  "قانون القومية"االدعاء القائل إن كل هدف 

 23/11/2018 ،48عرب 
  
 شاكيد: لم ننجح بوقف تحويل مخصصات األسرى الفلسطينيين .22

ائيلية أييليززت شززاكيد، أن الحكومززة الحاليززة ال يمكنهززا إنهززاء واليتهززا بالكامززل، اإلسززر  عززدلأكززدت وزيززرة ال
، واعترفت بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مخصصات األسزرى 2019نوفمبر  حتى تشرين الثاني/

 الجمعزززة مفزززي مقابلزززة نشزززرتها صزززحيفة يزززديعوت أحرونزززوت يزززو  ة،لزززئقا، وعزززائالت الشزززهداء الفلسزززطينيين
"أنزا أعتزرف. وأعتقزد  :ا تعترف بأن عزدة أمزور لزم تزنجح حكومزة نتنيزاهو فزي تنفيزذهاهإن ،23/11/2018

أنزززه باسزززتثناء إخزززالء خزززان األحمزززر لزززن ينفزززذ أي شزززيء. منزززذ ثزززالث سزززنوات نتحزززدث حزززول ذلزززك فزززي 
ولززم نززنجح فززي تحويززل المززال إلززيهم. دولززة إسززرائيل تسززللت إلززى األرشززيف السززري فززي إيززران  ،الكابينيززت

 إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي ُتحول إلى المخربين وعائالتهم". لكنها ال تنجح في
 توشززك علززى خززوض حززرب أو شززنّ  "إسززرائيل"وشززددت شززاكيد علززى أن ال أسززاس لتلمززيح نتنيززاهو بززأن 

"بإمكاني أن أهدئ الجمهزور: لزن تحزدث أي كارثزة فزي الوقزت القريزب. لزدينا تحزديات  :عملية عسكرية
نهزا ليسززت تحززديات تقززود إلزى حززرب إقليميززة. وبإمكزان مززواطني إسززرائيل النززوم فزي الجنززوب والشززمال، لك

"، معللززة ذلززك بززأن "إسززرائيل ورأت شززاكيد أن "قززرار نتنيززاهو بتززولي حقيبززة األمززن لززيس صززحيحاً  بهززدوء".
بحاجززة إلززى وزيززر أمززن بوظيفززة كاملززة وبينيززت هززو الشززخص المناسززب لهززذا المنصززب. ورئززيس حكومززة 
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يفة في العالم، وعندما يتولى وزارات عديدة ويؤدي مهزام وزراء، فزإن مزن يزدير إسرائيل هو أصعب وظ
 هذه الوزارات في النهاية هم الموظفون. وال ينبغي أن يكون الوضع بهذا الشكل".

وحول تراجعها هي وبينيت عن االستقالة، قالت شاكيد "نعم، خسزرنا. فأنزت تحسزر )ُتهززم( فزي معركزة 
كزان حجزم الضزغط الزذي مزورس علينزا مزن  خزرى. ومزا جعلنزي منفعلزة جزداً واحدة وتنتصر في معركة أ

أشخاص أرادوا أن نبقى )في الحكومة(. مئات الرسائل النصزية والبالغزات مزن أشزخاص كزانوا هلعزين 
 من أنني سأترك وزارة القضاء".  

وزيزر مزن قبزل. وهزذا  وبعيد األمد لم ينفزذه أي هاماً  أنه "في المجال القضائي أحدثت تغييراً  شاكيد وأضافت
، التغيير لم يحدث في المجال األمني". واعتبزرت أن "هزذه ليسزت حكومزة يمزين. حكومزة يمزين عليهزا، مزثالً 
 إخالء خان األحمر. وواضح أنه في السنتين األخيرتين تآكل ردعنا مقابل حماس، وقوة حماس تتعاظم".

أفيحززاي منززدلبليت، تقززديم الئحززة اتهززام وقالززت شززاكيد إنززه فززي حززال قززرر المستشززار القضززائي للحكومززة، 
 ضد نتنياهو وتشمل أدلة على ارتكابه مخالفات فساد، فإنها ستدعم مندلبيليت.

 23/11/2018 ،48عرب 
 

 خان األحمر ءخالا  و  "المخربين"هدم بيوت يتم   بينيت: لن أهدأ حتى .23
 "إسرائيل"ن خالل الصراع بين نفتالي بينيت رؤيته األمنية م اإلسرائيلي استعرض وزير التربية والتعليم

والفصززائل الفلسززطينية فززي قطززاع غزززة. وقززال فززي مقابلززة أجرتهززا معززه صززحيفة "يسززرائيل هيززوم" ونشززرتها 
فزي جهززاز األمزن وتقززود إلزى أن أيززدي  ، إنززه "توجزد لززدينا مشزكلة خطيززرة جزداً 23/11/2018الجمعزة  يزوم

دراكيززة. وربمززا أقززول هنززا أمززوراً المقززاتلين باتززت مقيززدة أكثززر فززأكثر مززن جانززب سالسززل قانونيزز قاسززية  ة وا 
ولكن ما العمل، فهي صحيحة: لو أننا دّمرنا بيوت المخربين فزي الشزجاعية )فزي غززة( مزن الجزو قبزل 

(، لكنززا وفرنززا حيززاة جنززود 2014الهجززوم البززري للززواء غززوالني ولززيس بعززده )فززي العززدوان علززى غزززة عززام 
بصزززورة ال لزززبس فيهزززا أن التخزززوف مزززن القزززانون الزززدولي  وكزززانوا يسزززيرون بيننزززا حتزززى اليزززوم. وأنزززا أؤكزززد

وأضززاف بينيززت "أننززي ال  فيززه ويضززع كززوابح ال حاجززة لهززا أمززام جنودنززا". ومحكمززة الهززاي كززان مبالغززاً 
أكفر بالقانون الدولي، لكن من يتعين عليه أن يقرر ما هو التناسبي وما هو الضزروري لحيزاة جنودنزا 

فززي غرفززة الحززرب. ومحكمززة الهززاي تسززتمد اليززوم قوتهززا مززن تشززويه هززو القائززد الميززداني ولززيس محززامين 
أخالقي لدول أوروبا التي تحولت إلى أداة سياسية. وآمل أن يفي رئزيس الحكومزة بتعهزده بهزز الجهزاز 

 كله، وهدم بيوت المخربين كما ينبغي، ويخلي خان األحمر، ولن أهدأ حتى تحدث هذه األمور".
 .في الحكومة المقبلة دفاعلل مل بتعيينه وزيراً بينيت إنه يأ وبالمقابل، قال

 23/11/2018 ،48عرب 
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 ونتنياهو أدلى بتصريحات ال أساس لها "إسرائيل"أولمرت: ال يوجد خطر استراتيجي على  .24

لتصززريحات رئززيس حكومززة االحززتالل بنيززامين نتنيززاهو، قززال رئيسززها  وديززع عززواودة: خالفززاً  -الناصززرة 
. ودعا وجودياً  ال تواجه خطراً  "إسرائيل"يث للقناة اإلسرائيلية العاشرة، إن السابق إيهود أولمرت في حد

مزن أنهزا تفزّوت فرصزة قزادرة علزى  حكومتها للعودة لطاولة المفاوضات مع السزلطة الفلسزطينية، محزذراً 
 تغيير وجه الشرق األوسط.

س تثقززززل علزززى قززززدرة حمزززا وضزززمن انتقاداتززززه للحكومزززة اإلسززززرائيلية قزززال إن تصززززريحاته االنفعاليزززة ضززززدّ 
استعادت قوة الردع مقابل حركة حمزاس منزذ  "إسرائيل"في مواجهتها. أولمرت الذي يزعم أن  "إسرائيل"

حرب لبنان الثانيزة، ينصزح نتنيزاهو بتحاشزي الزردود االنفعاليزة والمتعجرفزة والتقليزل مزن الكزالم. ويتزابع 
مزا يفعزل نتنيزاهو وحكومتزه اليزوم ال بزد مزن "عندما يفاخر رئيس الحكومة بأنه األقزوى ويهزدد باإلبزادة ك

 ؟".صاروخاً  520السؤال ماذا ينبغي أن تفعل حماس لنخرج ونطيح بها بعدما أطلقت علينا 
في هذه الحالة كان نتنياهو البطل الذي هدد وتوعد ولم يرد على حماس، وفي المقابل وبعدما أطلقت 

من  أنه لن يسكت على التهديد المرعب. محذراً حماس بالونات خرج نتنياهو بتصريحات كبيرة مفادها 
لوجززود تضززخيم وعززدم تززوازن  الصززراع، منوهززاً  أن التصززريحات االنفعاليززة سززتؤدي لصززدام ال يريززده طرفززاً 

علزى مسززتوى التصززريحات ومحاولزة لتصززوير درامززا كبيززرة حزول أمززور حجمهززا أصزغر فززي الواقززع، وهززذا 
 ستنتاج بأنك ال تفعل ما تقول.خطير ويؤدي لفقدان قدرة الردع ويدفع عدوك لال

وحول خطاب نتنياهو الذي زعم فيه أن هناك نية لعملية كبيرة تترتب عليهزا تضزحيات، قزال أولمزرت إن 
هزذا يزنم عزن محاولزة مقصزودة لخلزق أجزواء أزمزة أمنيزة وجوديزة ال أزمزة موضزعية. وتزابع "لزم يحزدث أي 

ان وحتزززى شزززارفت حكومزززة نتنيزززاهو علزززى شزززيء ومزززن غيزززر المتوقزززع أن يحزززدث شزززيء منزززذ اسزززتقال ليبرمززز
السقوط، عدا أمرا واحدا تحدث عنه نتنياهو وهو "واقع أمني مركب وخطير" وال صلة لهذا بالواقع. وكرر 

اليوم بما في ذلزك إيزران، الفتزا إلزى كونزه يتحزدث  استراتيجيأولمرت قوله إن إسرائيل ال تواجه أي تهديد 
لى موافقة كل رؤساء أجهزة األمن على ذلك.كرئيس حكومة سابق مطلع على كل ما يد  ور وموجود وا 

وفي الشأن السياسي حمل أولمرت على حكومة نتنياهو، وقال إنهزا تتفزاوض مزع حركزة حمزاس وتتهزرب 
من الحوار مع السلطة الفلسزطينية. وقزال إنزه ال توجزد جهزة فلسزطينية يمكزن التحزدث معهزا غيزر الزرئيس 

يتي أيضا تطورت العالقزات السزرية والعلنيزة مزع دول الخلزيج، لكزن لزن محمود عباس. وتابع "في فترة وال
تكون هناك أي دولة عربية من هذه الدول مستعدة التفاق سالم وعالقات دبلوماسية علنيزة فزي السزنوات 
القريبة طالما أن القضية الفلسطينية عالقة. لدينا خيزوط كثيزرة تزربط بيننزا وبزين دول الخلزيج وعلزى رأسزها 
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دية، ولكن كل هذه الدول التواقة جدا لعالقة رسمية مع إسرائيل لن تقوم أبدا بزذلك طالمزا لزم نحزرز السعو 
 تسوية مع الفلسطينيين، ونحن اليوم نضيع فرصة تستطيع تغيير وجه المنطقة وربما العالم".

ت إنزه وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قزادرة علزى إحزراز تسزوية مزع الزرئيس عبزاس، قزال أولمزر 
التقززى الززرئيس الفلسززطيني قبززل شززهرين، وقززد كززان ودودا جززدا وامتززاز بصززحة جيززدة وصززفاء ذهززن تززام. 
وتسززاءل إذا لززيس مززع أبززو مززازن فمززع مززن إذن؟ وتززابع فليسززم نتنيززاهو شخصززا فلسززطينيا واحززدا مسززتعد 

كننزي ملززم للتفاوض معنا. أبو مازن ربما لزيس فزي أوج قوتزه اليزوم وربمزا هزو لزيس األقزوى فزي العزالم ل
بالتعبير عما يقوله رؤساء األمن عندنا وال يستطيعون التعبير عنه عالنية ومفاده أن أحد أسباب عدم 

هزو تعزاون األجهززة  الفلسزطينيةوجود عمليزات إرهابيزة " فزي منزاطق الضزفة الغربيزة الخاضزعة للسزلطة 
 األمنية معنا وبتوجيه أبو مازن".

ل اليوم تنعت أبو مازن بالعدو وغير مستعدة للتفاوض معه، وخلص أولمرت للقول إن حكومة االحتال
وفي المقابل تلعب لعبة معوجزة مزع حمزاس: مزن جهزة ال نهزاجم حمزاس، ومزن جهزة أخزرى نسزمح لهزا 

 بحيازة مكاسب تضعف السلطة الفلسطينية الراغبة بعالقات معنا". 
 23/11/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 تحر ك مشروع قناة البحرين "إسرائيل"صى: مئذنة بالمسجد األق بناءلمنع  .25

إلزززى دراسزززة مشزززاركتها فزززي مشزززروع قنزززاة البحزززرين، التزززي تزززربط بزززين البحزززرين األحمزززر  "إسزززرائيل"عزززادت 
والميت، وذلك من منطلقات سياسية، هدفها تحسين عالقاتها المتوترة مزع األردن، الزذي بزدأ يزدفع هزذا 

قزززد تراجعزززت عزززن هزززذا  "إسزززرائيل"لزززى الميزززاه. وكانزززت المشزززروع المكلزززف علزززى خلفيزززة حاجتزززه الشزززديدة إ
 "إسزرائيل"المشروع، مبزررة ذلزك بزأن جزدواه االقتصزادية مشزكوك فيهزا، وتكلفتزه عاليزة، ويصزل اسزتثمار 

 مليار شيكل، كما تعارضه منظمات الحفاظ على البيئة. 3.1فيه إلى 
عززن اتفاقيززات موقعززة بززين  "سززرائيلإ"أن الملززك األردنززي عّبززر عززن اسززتيائه مززن تراجززع  "إسززرائيل"وتعتبززر 

منطقتزي الغمزر والبزاقورة فزي  "إسزرائيل"الجانبين، من خالل إعالنه عن قراره بعدم تجديد اتفاقية تأجير 
، أنزززه 23/11/2018 آخزززر. وذكززرت صززحيفة "يسززرائيل هيزززوم" يززوم الجمعززة عامززاً  25غززور األردن لمززدة 

يلية، ووزارة التعزززاون اإلقليمزززي التزززي يتوالهزززا علزززى هزززذه الخلفيزززة، سزززّرع مكتزززب رئزززيس الحكومزززة اإلسزززرائ
 تساحي هنغبي، االتصاالت مع األردن والتدقيقات المهنية المختلفة، في األسابيع األخيرة.

سهم موضوع آخر فزي التحزول لزدى القيزادة اإلسزرائيلية بمزا يتعلزق بمشزروع قنزاة أوبحسب الصحيفة، فإنه 
اع عزززن نقزززاش متجزززدد مزززع األردنيزززين حزززول مركبزززات السزززتاتيكو البحززرين، وهزززو الرغبزززة اإلسزززرائيلية باالمتنززز

طلززبهم ببنززاء مئذنززة عنززد السززور الشززرقي  . فززاألردنيون جززددوا مززؤخراً المسززجد األقصززى)الوضززع القززائم( فززي 
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إلى االمتناع عن إعزادة فزتح االتفاقزات والتفاهمزات مزع األردن حزول  "إسرائيل")للحرم(، بينما يسعون في 
سززرائيليين يجتمعززون، "مززن دون النشززر المسززجد األقصززىقضززية  . وقالززت الصززحيفة إن مززوظفين أردنيززين وا 

 عن ذلك"، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن المناقصة القريبة المتعلقة بمشروع قناة البحرين.  
تلقت مطالزب مزن الواليزات المتحزدة، إثزر توجهزات أردنيزة إلزى واشزنطن،  "إسرائيل"وأضافت الصحيفة أن 

 كيلززومتراً  220االتفاقيززات الموقعززة بينهززا وبززين األردن، وبضززمنها مززّد أنبززوب بطززول  "إسززرائيل" بززأن تطبززق
قامزة منشزأة تحليزة ميزاه فزي األراضزي األردنيزة ومزا إلزى  لنقل الميزاه بزين البحزر األحمزر والبحزر الميزت، وا 

بعزوث الخزاص للزرئيس ، ديفيد فريدمان، والم"إسرائيل"ذلك. وانضم إلى هذه الجهود السفير األمريكي في 
األمريكي، جيسون غرينبالت، اللذان تحدثا مع نتنياهو حول هذا المشروع. وقالت الصزحيفة إن نتنيزاهو 
أعززاد النظززر فززي مشززروع قنززاة البحززرين وقززرر تحريكززه. ومززن أجززل تجززاوز عقبززات قانونيززة وقضززائية، بينهززا 

 ه ينطوي على أهمية أمنية.وصف هذا المشروع بأن اعتراضات منظمات حماية البيئة، فقد تمّ 
 23/11/2018، 48عرب 

 
 الفصل بين الرجال والنساء: األكاديميا اإلسرائيلية ترضخ إلمالءات الحريديين .26

رضخت األكاديميا اإلسرائيلية إلمالءات الحريديين، بعدما سمح مجلس التعليم العالي بتوسيع الفصزل 
وكززان موقززف مجلززس التعلززيم العززالي حتززى اآلن،  بززين الرجززال والنسززاء فززي مسززارات تعليميززة للحريززديين.

والذي قدمه إلى المحكمة العليا، يقضي بالسماح بالفصل بين الجنسين في الغرف الدراسية فقط، لكزن 
الموقززف الجديززد يسززمح بفصززل كهززذا فززي كافززة أنحززاء الحززرم الجززامعي، ويتمثززل بأيززام تعليميززة منفصززلة 

 الي ذلك بأن الفصل "ال يتم باإلكراه".للرجال والنساء. واشترط مجلس التعليم الع
 23/11/2018، 48عرب 

 
 قراءة في مهام وطرق عمل االستخبارات اإلسرائيلية .27

بعزززد العزززرض الموسزززع فزززي الحلقزززة السزززابقة عزززن مهزززام جميزززع أجهززززة األمزززن : عزززدنان أبزززو عزززامر - غززززة
بزرز المهزام المشززتركة اإلسزرائيلية، كزل علززى حزدة، تنشزغل السززطور التاليزة فزي إلقززاء نظزرة عامزة علززى أ

 التي تقوم بها مختلف األجهزة األمنية اإلسرائيلية، على النحو التالي:
توفير كم من المعلومات األمنية الكافيزة لمتخزذي القزرارات فزي مجزالي األمزن والسياسزة الخارجيزة: مزن 

ذي يسززاعده فززي خزالل إمززداد صزانع القززرار اإلسززرائيلي بالمعلومزات األمنيززة، وتقزدير الموقززف الززدقيق، الز
فهم صورة الواقع، وتصميم سياسة محددة، ومن خاللها يحزاول إدارة المخزاطر الكامنزة حزول إسزرائيل، 

 إلى جانب استغالل أي فرصة قد تسنح لصالح الدولة.
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جمزع معلومزات اسززتخبارية ذات طزابع اسززتراتيجي لصزناع القززرار، فزي المسززتويين السياسزي والعسززكري: 
القززدرات العسززكرية الخاصززة بالعززدو، والتعززرف علززى دوافعززه وموانعززه فززي آن  مززن أجززل تمكيززنهم لتقززدير

واحززززد معززززا، بمززززا فززززي ذلززززك إمكانيززززة توقززززع نشززززوب حززززروب مززززا، وعمليززززات معاديززززة، وتقززززديم التقززززديرات 
 االستخبارية الخاصة بالعدو، في المجالين العسكري والسياسي.

سززرائيلي وقززوات األمززن فززي شززتى المجززاالت: تقززديم المعلومززات االسززتخبارية الكافيززة لعمليززات الجززيش اإل
 لتحقيق أهداف أي معركة يخوضونها، أمام شتى األعداء المحتملين إلسرائيل.

تنفيزززذ عمليزززات قتاليزززة مزززن خزززالل أجهززززة االسزززتخبارات، فرجزززل المخزززابرات فزززي البدايزززة والنهايزززة مقاتزززل 
تهديززدات عسززكرية محيطززة  ومشززارك فززي القتززال؛ ومززن أجززل ذلززك، مززن مهززام عززالم االسززتخبارات إحبززاط

بالدولززة، بمززا فززي ذلززك التهديززدات باألسززلحة غيززر التقليديززة، واألعمززال المعاديززة، والقيززام بمهززام خاصززة، 
 والمشاركة في معارك عسكرية يخوضها الجيش اإلسرائيلي.

الززدفاع عززن المجتمززع والنظززام السياسززي الززديمقراطي ومؤسسززاته: مززن بززاب منززع أي اختززراق يحززدق بهززا، 
 ال تجسس قد تقوم بها جهات معادية، ومحاولة كشف أسرار الدولة.وأعم

تزوفير حزد أقصزى مزن المعلومزات االسززتخبارية إلدارة السياسزة الخارجيزة للدولزة: ومحاولزة كسزب النزززاع 
 على الرأي العام الدولي.

 ويتها.إمكانية افتتاح عالقات سرية وتطويرها، سياسية وغيرها، خارج حدود الدولة، والعمل على تق
 العمل على تطوير المصالح األساسية الحيوية ألمن الدولة القومي؛ وفقا لما تحدده سياسة الحكومة.
 توفير الحد األقصى من الحماية األمنية للشخصيات العامة، ومؤسسات الدولة، بالتنسيق مع الحكومة.

 

 طرق عمل عالم االستخبارات اإلسرائيلية
در التفريززق بززين ثالثززة أنززواع مززن سززيناريوهات عمززل االسززتخبارات مززن أجززل فززتح نقززاش هززام وفاعززل، يجزز

 اإلسرائيلية:
الحصززول علززى أكبززر قززدر ممكززن مززن المعلومززات االسززتخبارية، وتوفيرهززا لصززانع القززرار لمسززاعدته فززي 
صياغة سياسة الدولة: وهنزا باإلمكزان الحزديث عزن المسزتويين: االسزتراتيجي العسزكري، واالسزتراتيجي 

ث يزززززود صززززانع القززززرار بمعطيززززات الواقززززع السياسززززي، والتهديززززدات المتوقعززززة، والفززززرص السياسززززي، بحيزززز
السانحة، والتحذيرات من عمليات عسكرية مفترضة، ومحاولة توجيهه باتجاه تغييرات إستراتيجية تؤثر 

 على قوة الخصوم وقدراتهم ونواياهم، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف لديهم.
 لتشغيل قوات عسكرية وأمنية بصورة تكتيكية، ومن ذلك على سبيل المثال: توفير معلومات مطلوبة

 توفير معلومات دقيقة عن مواقع التحكم والسيطرة، -1
 أرض لدى العدو، -أماكن صواريخ أرض -2 
 توجيه النار اإلسرائيلية باتجاه المواقع المستهدفة،  -3 
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والشززززرطة باتجززززاه إحبززززاط عمليززززات معاديززززة،  اإلدالء بمعلومززززات أمنيززززة ترشززززد الجززززيش اإلسززززرائيلي -4 
 واعتقال المتورطين.

حبززاط موضززعي مززن قبززل قززوات األمززن: مززن خززالل عملهززا علززى أن تقززوم  -ج  تنفيززذ أعمززال قتاليززة، وا 
بزززالمس بصزززورة مباشزززرة وفتاكزززة بالقزززدرات العسزززكرية لزززدى الخصزززوم، بمزززا فزززي ذلزززك حيزززازة أسزززلحة غيزززر 

 تعددة األوجه، ومنها:تقليدية، إلى جانب القيام بإحباطات م
 إحباط االختراقات األمنية.

 عرقلة أي جهود إلقامة شبكات تجسس من قبل األعداء.
أخذ االحتياطات الالزمة في حدها األقصى من مغبة تنفيزذ هجمزات عدائيزة مزن قبزل أطزراف معاديزة، 

 وغيرها من المهام.
رات اإلسرائيلية يلقزي الضزوء علزى طبيعزة وبالتالي، فما سبق من سيناريوهات مفترضة لواقع عمل االستخبا

 األدوار التي تقوم بها، وفقا لما تحدده أجهزة األمن المختلفة في لوائحها الداخلية التي تنظم عملها.
 ومن أجل التفريق بين هذه السيناريوهات الثالثة السابقة، نقترح إجراء التحليل التالي:

 السيناريو األول.الدور التقليدي لعمل االستخبارات يشير إلى 
الدور الفعال والمكثف لعمل االستخبارات، التي تظهر كجهة مقاتلة، أو مشاركة في القتال، يشير إلى 

 السيناريوهين الثاني والثالث.
وفي ضوء إقامة مثل هذا التفريق، يمكننا الحديث عن مزعم أساسي تعرضزه هزذه السزطور، علزى النحزو 

فززي عززالم االسززتخبارات للوصززول لمرحلززة )الحززد األقصززى(، للحفززاظ  التززالي: التغييززر الجززوهري المطلززوب
 على أمن إسرائيل، يتطلب بذل كل الجهود الفعالة، وتكثيفها للوصول إلى نتيجة من مثل هذا النوع.

بكلمززززات أخززززرى، إذا لززززم يحصززززل فززززي طبيعززززة األدوار التقليديززززة التززززي تقززززوم بهززززا أجهزززززة االسززززتخبارات 
جززراء اإلسززرائيلية تغييززر درامززاتي كي وجززوهري ذو قيمززة كبززرى، ومززا يشززمل ذلززك مززن جمززع المعلومززات وا 

األبحاث، عما كان عليه الوضع في الماضي، فإن الوصول لمرحلة )الحد األقصى( لزن يكزون متزوفرا 
 في ضوء تعاظم التهديدات على إسرائيل، واختالف أساليبها.

  23/11/2018 ،"21موقع "عربي 
 

 " "المقاومة توحدنا وتنتصرالعودة شرق غزة خالل جمعة  فلسطينيا  بمسيرات 14إصابة  .28
أصيب عدد من المتظاهرين، بقمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، بالرصاص والقنابل الغازية : غزة

مواطنًا  14وأفادت وزارة الصحة بغزة بإصابة  المشاركين في فعاليات جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر".
، عصر اليوم، بالتوافد إلى مخيمات العودة اآلالفوبدأ  شرق القطاع. برصاص االحتالل اإلسرائيلي

 شرقي قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الخامسة والثالثين من مسيرة العودة وكسر الحصار.
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وقال مراسلنا: إن المتظاهرين شرعوا في التوافد لمخيمات العودة شرقي القطاع رغم األحوال الجوية 
 شاركة في جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر".السائدة، للم

وكانت دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير غزة للمشاركة الفعالة في 
جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع 

سقاط ص وأكدت الهيئة في بيان لها استمرار  فقة القرن.أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وا 
 المسيرات الجماهيرية؛ لحماية حق العودة، ورفع الحصار، وكسره عن قطاع غزة.

 23/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مركبة 35مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين قرب نابلس ويعطبون إطارات  .29
وم الجمعة، قرية عصيره القبلية ي، فجر وااقتحم توطنونمس، أن 23/11/2018، 48عرب موقع ذكر 

 جنوب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على أحد المنازل، وأعطبوا إطارات مركبات.
وأفاد مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، بأن مجموعة من مستوطني 

ة، وخطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن "يتسهار" اقتحموا الجهة الشرقية من عصيرة القبلي
وتتصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين  مركبة. 20عصايرة، وأعطبوا إطارات 

وممتلكاتهم بالضفة الغربية، والتي تنفذها جماعات تطلق على نفسها "تدفيع الثمن". وتضمنت تلك 
لعشرات منها، وتقطيع األشجار، وحرق أراض، االعتداءات، حرق مركبات فلسطينية، وا عطاب ا

 ومهاجمة منازل الفلسطينيين، واالعتداء على المساجد والمدارس في القرى المحاذية للمستوطنات. 
مسؤول ملف االستيطان شمال  ، أنرام هللا، من 23/11/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 

اقتحموا الجهة الشرقية من عصيرة القبلية الضفة غسان دغلس، أفاد بأن مجموعة من المستوطنين 
 مركبة. 35وخطوا شعارات عنصرية على منزل أحد المواطنين وأعطبوا إطارات 

 
 يعانون من سياسات إدارة السجون في كل تفاصيل حياتهم" رامون"سجن األسرى في  .30

انون من رام هللا: أكد أحد األسرى المحررين أن األسرى في السجون خاصة في سجن "رامون" يع
سياسات إدارة السجون في كل تفاصيل حياتهم، كونها ال تستجيب للحد األدنى من مطالبهم 

متتالية وتم اإلفراج  عاماً  12وأضاف األسير المحرر الذي أمضى في السجون  األساسية واإلنسانية.
برته ولخلفيته عنه مؤخرًا أن إدارة السجون عينت طاقمًا جديدًا للسجن ال يمكن التعامل معه لعدم خ

األمنية، األمر الذي شكل تضييقا على أوضاع األسرى داخل المعتقل. وقال لمركز األسرى 
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للدراسات إن أكثر الخطوات خطورة من اإلدارة الجديدة هو تكثيف أجهزة التشويش، األمر الذي يؤثر 
 على صحة األسرى، وعدم القدرة على التقاط صوت الراديو وبث التلفاز.

تضعها إدارة  التيه أوضح مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن أجهزة التشويش من ناحيت
مصلحة السجون بحجة األمن تعرض األسرى ألمراض خطيرة مثل مرض السرطان، وأن تكثيف 

 وجودها رغم مطالبة األسرى برفعها له تداعيات كثيرة على المستوى الصحي والحياتي.
 23/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يقمع مسيرة كفر قدوم األسبوعية ويوقع إصابات بين المتظاهرين .31

مشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم األسبوعّية، بالضفة الغربية المحتّلة، اليوم  4أصيب وكاالت: 
وقال منّسق المقاومة  الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل ومتضامنة إيطالية.

ن جنودا اعتلوا أسطح عدد الش عبية في كفر قدوم، مراد إشتيوي، إن قوات االحتالل اقتحمت القرية، وا 
من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما 

وخرجت المسيرة بعد صالة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء القرية وعدد  أدى إلصابة أربعة منهم.
 من المتضامنين األجانب للتنديد باعتقال أطفال القرية.

 23/11/2018، 48عرب 
 

 قوات االحتالل تقتحم مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة .32
تحمت يوم الجمعة، ذكر مراسل "قدس برس" أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اق: القدس المحتلة

 مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة، تخللها مواجهات مع سكان المخيم.
وادعت مصادر عبرية، أن عشرات الفلسطينيين الغاضبين من سكان المخيم، هاجموا معبر شعفاط 

(، أن المعبر 0404)وزعم الموقع اإلخباري العبري  على مدخل المخيم، بالحجارة والزجاجات الحارقة.
تعرض إللقاء سبع زجاجات حارقة، مشيرا إلى أن إلقاء الزجاجات الحارقة أدى إلى اندالع حريق في 

 المعبر دون وقوع إصابات في صفوف جنود االحتالل المتمركزين على المعبر.
 23/11/2018قدس برس، لندن، 

 
 صفقات"حراك الحقيقة" يرد على ثيوفيلوس الثالث: سنكشف وثائق ال .33

أكد "حراك الحقيقة"، في بيان صدر عنه يوم الجمعة، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا سيكشف من خالله 
عن وثائق الصفقات التي وقعها البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث لبيع أراضي ووقف كنسي، ونقل 
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الي واإلداري واألخالقي"، مْلكّيتها نقاًل كاماًل لشركات استيطانية، الفتا إلى ما وصفه بز"الفساد الم
وذلك في رد على البيان المنشور على صفحة بطريركية الروم األورشليمية، بما يتعلق بإبطال صفقة 
باب الخليل و"َدور بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية في ضياع القدس، وتهويد أراضي فلسطين 

 التاريخية، ونهب الوقف العربي المسيحي األرثوذكسي".
 23/11/2018، 48عرب 

 
 االحتالل يعتقل ثالثة صيادين في بحر غزة .34

وكالة وفا إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت أمس، ثالثة صّيادين في بحر  الوكاالت: قالت –غزة 
مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق االحتالل التي تجوب عرض بحر منطقة السودانية 

قارب صيد على متنه ثالثة صّيادين أثناء ممارستهم مهنتهم "ضمن شمال غربي المدينة، اعترضت 
وأضافت المصادر أن بحرية االحتالل نقلت الصّيادين الثالثة  المسافة المسموح بها من قبل االحتالل".

صّيادًا من  60إلى منطقة غير معلومة. ويذكر أن قوات االحتالل اعتقلت منذ بداية العام ما يقارب 
 ، كما استشهد وُجِرَح العشرات جراء إطالق النار صوبهم من ِقَبل زوارق إسرائيلية.بحر قطاع غزة

 24/11/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 تقرير: لهذه األسباب تعاني األندية الرياضية الفلسطينية في منطقة صيدا .35
ة تعمل األندية الرياضية الفلسطينية في منطقة صيدا، في ظل ظروف أمنية واقتصادي: خاص

وتحديدًا الشباب، من حالة اإلحباط الى تجديد النشاط  األهالي إلخراجصعبة، لكنها رغم ذلك تجهد 
 والحيوية وبث روح المنافسة، متخطية بذلك كل العقد واألزمات.

في هذا السياق قال امين سر اللجنة الرياضية الفلسطينية بمنطقة صيدا، رائد موعد لز"وكالة القدس 
ز العوائق الرياضية الموجودة تتلخص أواًل: بعدم وجود مالعب كافية، إذ أن هناك لألنباء" أن أبر 

ناديًا  18ملعبًا واحدا هو ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير، ويتمرن على أرضه خمسة أندية من أصل 
الموجودة رمل أحمر بكمية  فاألرضيةفي المخيم، والملعب نفسه ال يتمتع بأرضية صالحة للعب، 

 غير متناسقة، ما يعرض الالعبين لإلصابات.بسيطة و 
 ندية او المباريات.الثالثًا: عدم وجود كادر كاف في مجاالت التدريب والتحكيم لقيادة ا

ندية الرابعًا: وجود عدة مرجعيات رياضية من اتحاد ولجنة، يؤدي إلى تشرذم وتشتيت جهود ا
 والالعبين وعدم القدرة على الضبط والمحاسبة.
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غياب الدعم المالي لألندية، وعدم توفر موازنات ثابتة لها وللجنة طبعًا، وهي التي تعتمد خامسًا: 
 نشطة.الستقرار والثبات في االأساسًا على اشتراكات اعضائها، وهذا يؤدي إلى عدم ا

نشطة المنية غير المستقرة في مخيم عين الحلوة، يؤدي إلى إفشال البرامج واالوضاع االسادسًا: ا
 ة وأقله إلى تقطعها.المقرر 

 أيالرياضية التي تحدث، فالعبونا غير مؤمنين لدى  اإلصاباتوأشار موعد إلى أننا "ال نستطيع تغطية 
، األدنىممن يدعمها، وضمن الحد  األنديةشركة أو جهة، بل أن ما يجري هو تغطية محدودة لبعض 
 ًا، وهذه من أهم العقبات التي نعاني منها".لكنني أستطيع القول أن الالعبين غير مشمولين بالمعالجة رسمي

 21/11/2018وكالة القدس لألنباء، 
 

 المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تكرم الطفل اللبناني رافض التطبيع "مارك بو ديب"  .36
سؤول المؤسسة الفلسطينية للشباب مزار وفد من المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، يضم 

قة الشمال السيد هيثم لبابيدي، ممثل المؤسسة الفلسطينية في مخيم البداوي السيد والرياضة في منط
أمجد مقدادي ورئيس نادي الخليل/ البداوي السيد خالد الحديري، الالعب الدولي في لعبة الشطرنج  

سنوات( في منزله في منطقة زغرتا في شمال لبنان بحضور  8الطفل اللبناني مارك حنا بو ديب )
منطقة زغرتا السابق "جوزيف فينيانوس" ووالدة الالعب السيدة "داميا يمين"، وذلك يوم  مختار

، مكرما له على موقفه المشرف حيث اشترط على المنّظمين بعدم مواجهته 2018-11-21األربعاء 
سنة والتي جرت قرب 12-8ألي العب "إسرائيلي"، وذلك خالل بطولة العام للشطرنج للفئات العمرية 

وفي الختام . نة مدريد اإلسبانية وتحديدًا في بلدة )سنتياغو دي كومبوستيال( في مقاطعة ال كرونيامدي
 تم تكريم الالعب مارك بدرع مقدم من المؤسسة الفلسطينية ودرع آخر من نادي الخليل الرياضي.

  22/11/2018موقع المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، 
 

 ام إقليمي دون حل القضية الفلسطينيةأبو الغيط: لن ينجح أي نظ .37
في إطار مشاركته في أعمال منتدى "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه : سوسن أبو حسين -ة القاهر 

العاصمة اإليطالية روما، أكد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية دور 
قال كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية للمنتدى الجامعة العربية في إطار أي نظام إقليمي عربي. و 

التي عقدت تحت عنوان "السعي للهيمنة اإلقليمية: كيفية تجنب التصعيد"، وهي الجلسة التي شارك 
فيها أيضًا كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية باإلمارات أنور قرقاش، ووزير الخارجية األردني 

 الشؤون الخارجية بسلطنة عمان سعيد بدر البوسعيدي.أيمن الصفدي، واألمين العام لوزارة 
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وأضاف األمين العام أن هناك أفكارًا كثيرة تطرح حاليًا حول كيفية بناء نظام إقليمي جديد، وأنه ال 
يجد ما يمنع من االنفتاح على مناقشة هذه األفكار، ولكن مع ضرورة توافر شرطين أساسيين؛ 

ن ينجح دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين األول: أن أي نظام إقليمي جديد ل
وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. والثاني: أنه ال بد أن تلتزم القوى اإلقليمية 

 غير العربية التزامًا كاماًل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 24/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ة عبرية: قطر ستسمح للجمهور اإلسرائيلي بزيارتها خالل المونديالقنا .38

قالت القناة الثانية العبرية إن قطر ستسمح للجمهور اإلسرائيلي بزيارتها خالل مونديال كأس العالم 
وذكرت القناة العبرية مسا أمس الخميس أن  .2022لكرة القدم، المقرر عقده في الدوحة، في العام 

ين تحدثوا لصحفي إسرائيلي، وأوضحوا له أن بالدهم ستسمح للجمهور اإلسرائيلي مسؤولين قطري
وأشارت  .2022بزيارة الدوحة أثناء مونديال كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر، في العام 

القناة العبرية على موقعها اإللكتروني إلى أن قطر ستفتح أبوابها للجمهور اإلسرائيلي، بشكل حر 
مطلق، لحضور فاعليات كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الذي تنتظره الدوحة، لالنطالق نحو و 

سرائيل. وأوردت القناة  العالم، على حد وصف القناة، رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية بين قطر وا 
لكرة أن قطر لم تدخر جهدا في تذليل كل العقبات للخروج بصورة مشرفة في مونديال كأس العالم 

القدم، الحدث الجلل الذي ينتظره المجتمع الدولي، ولم ولن ترى الدوحة أي ضرر في تواجد الجمهور 
 اإلسرائيلي على أراضيها أثناء المونديال.

 23/11/2018األيام، رام هللا، 
 

 بشأن قانون القومية العنصري "إسرائيل"األمم المتحدة تهدد  .39
ألمم المتحدة تهدد إسرائيل بشأن قضية تتعلق بز"قانون القومية" قالت قناة عبرية إن ا :)بترا( - عمان

وذكرت القناة السابعة العبرية، أمس، إن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة هدد  اليهودي.
إسرائيل باإلدانة في حال عدم حصوله على إيضاحات بشأن قانون "القومية اليهودي"، في أعقاب 

ة العربية المشتركة" بالكنيست اإلسرائيلي إلى المجلس األممي. وأفادت القناة توجه أعضاء عن "القائم
العبرية على موقعها اإللكتروني بأن أربعة من ممثلي مجلس حقوق اإلنسان األممي طلبوا من 
إسرائيل توضيحات بشأن قانون القومية، كونه يستهدف األقلية العربية ز بحسب القناة. وأوردت القناة 
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يلية أن المجلس األممي هدد إسرائيل باإلدانة في حال عدم وصوله إيضاحات قوية حول اإلسرائ
 يوما. 60"قانون القومية "اليهودي، خالل 

 24/11/2018الغد، عمان، 
 

 "إسرائيل"روسيا تجدد استعدادها التوسط بين فلسطين و .40
فلسطينيين واإلسرائيليين روما: جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، الجمعة، دعوة بالده ال

جاء ذلك في كلمة له على  إلى االجتماع في موسكو، تمهيًدا إلحياء عملية السالم في المنطقة.
 هامش منتدى "الحوارات المتوسطية"، في العاصمة اإليطالية روما، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

سرائيل، دون أي شروط مسبقة، وقال الفروف: "مستعدون الستضافة اجتماع بين الفلسطينيين وا  
وعلى صعيد آخر، أشار  وشدد الوزير على ضرورة استئناف الحوار بين الجانبين. والعمل كوسيط".

 الفروف أن موسكو تتابع جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
 23/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لـ"إسرائيل"ي ديفيد فريدمان عر اب القرارات المنحازة السفير األمريك: "أمريكيون من أجل السالم" .41

نشرت منظمة "أمريكيون من أجل السالم"، وهي المنظمة األمريكية  :سعيد عريقات -واشنطن 
قامة حل الدولتين،  نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وا  اليهودية الني تطالب بالسالم وا 

عنوان "ملف )سجل( فريدمان" تحدثت فيه عن السفير األمريكي  تسلسال زمنيا )كورونولوجي( تحت
لدى إسرائيل والذي يتصرف في كثير من ممارساته كشخص مدافع عن الرواية واألولويات 
الكولونيالية واألمنية إلسرائيل وللمستوطنين بشكل خاص، وليس العكس، اي انه ال يتحدث عن 

ريكية التقليدية التي اعتبرت القدس أرضا محتلة وكذلك األولويات األمنية والمصلحة القومية األم
ووضعت هذه المنظمة سجلها ليكون بمثابة إدانة  الضفة الغربية وسعت من أجل تحقيق حل الدولتين.

الواضحة لفريدمان الذي لقبته بز "المثير للجدل"، فيما اعادت التذكير بمعارضة الصحافة األمريكية 
 .2017ا المنصب خالل جلسة لمجلس الشيوخ األمريكي في عام للمصادقة على تعيينه في هذ

وتقول "استنادًا إلى تصرفاته وبياناته وحواراتنا )غير الرسمية( مع المطلعين على كل تصرفاته، بات 
 من الواضح أن ديفيد فريدمان هو المهندس الرئيسي والخفي وراء دفع إدارة ترامب لوأد حل الدولتين.

 23/11/2018القدس، القدس، 
 

 نتنياهو استراتيجيةتورط بن سلمان وانهيار  .42
"االنتصار اإلعالمي لحركة حماس هز من صورة نتنياهو كرجل يحقق األمن ويثير ذعر أعداء 
إسرائيل. إسقاط الطائرة الروسية في أجواء سورية قلص حرية عمل سالح الجو اإلسرائيلي، وألقى 
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ا نتنياهو مع فالديمير بوتين. األزمة التي وقع فيها بن بظالله على العالقات الممتازة التي طوره
سلمان في أعقاب جريمة القتل في إسطنبول لم تنته بعد، وفي أسوأ الحاالت سوف تفكك الجبهة في 
مواجهة إيران، والتي عمل على بلورتها نتنياهو وترامب، كما تضرب مساعيه لتعميق العالقات مع 

 عملية السياسية مع الفلسطينيين"دول عربية معتدلة، رغم جمود ال
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المنطقة، وحتى في  استراتيجيةكان ال بد أن تتأثر 

الواليات المتحدة، بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في 
 عودي، محمد بن سلمان، المباشر في الجريمة.إسطنبول، والدالئل المتزايدة حول تورط ولي العهد الس

ولذلك، يتضح أن تورط بن سلمان في الجريمة، يمس بمساعي نتنياهو في تشكيل جبهة في مواجهة 
إيران، كما يمس بمساعيه لتطوير عالقات إسرائيل مع دول عربية "معتدلة"، ويضعه مجددا أمام 

 يكي نظرا لوقوفه الكلي خلف الرئيس األمريكي.تبعات تأزيم العالقات مع الحزب الديمقراطي األمر 
تناول مراسل مراسل صحيفة "هآرتس" في نيويورك، ومحللها للشؤون األمريكية، حيمي شاليف، اليوم 
الجمعة، التورط السعودي في مقتل الخاشقجي، وتبعات ذلك على إستراتيجية نتنياهو، بحكم اطالعه 

 ية، والنشاط اإلسرائيلي في الواليات المتحدة في هذا الشأن.على خبايا العالقات اإلسرائيلية السعود
 

 لنتنياهو مصلحة في الدفاع عن بن سلمان
أشار بداية إلى أن وحدة "كيدون" في الموساد، المسؤولة عن عمليات االغتيال، تتابع األزمة التي 

في القنصلية  تحيط بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أعقاب قتل الصحفي جمال خاشقجي
 السعودية في إسطنبول.

وأشار إلى أنه إلى جانب نجاحات كبيرة للموساد، والتي لم ينشر عن بعضها بعد، إال أن عناصر 
الوحدة واجهوا الفشل المدوي في عدة مرات، بينها اغتيال النادل المغربي أحمد بوشيخي في ليلهامر، 

ن، والتوثيق المصور الغتيال محمود المبحوح في والمحاولة الفاشلة الغتيال خالد مشعل في األرد
دبي. وبالنتيجة فقد دفعت إسرائيل ثمنا لذلك، ولكن دون أن يتشكل أي خطر على مكانتها الدولية أو 

 على بقاء قادتها في مناصبهم.
وكتب أيضا أنه "من الناحية المهنية، فإن اغتيال خاشقجي تميز بالوحشية، وبالغباء أيضا". فقد نفذ 

ي داخل منشأة دبلوماسية من النوع الذي يبقى دائما تحت متابعة الدولة المستضيفة، األمر الذي ف
يقلص بشكل كبير من قدرة السعودية على التنصل من المسؤولية. وبدال من الحفاظ على حق التزام 

نيدها، الصمت، فإن "عباقرة المملكة" زادو الطين بلة من خالل عمليات إنكار غير معقولة وتم تف
 واعتبرت بمثابة اعتراف بالتهمة.
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وتابع أن الغضب الموجه اآلن ضد السعودية، وخاصة في الواليات المتحدة، يخلق سقفا جديدا 
وخطيرا لوحدة "كيدون" ومثيالتها في األجهزة االستخبارية في العالم. فز"فريق االغتيال السعودي عمل 

توكول الدبلوماسي، وخالفا إلسرائيل، لم يقتل عدوا بسذاجة رهيبة، وخرق القواعد األساسية للبرو 
أجنبيا، بل مواطنا سعوديا. وبالنتيجة، وفي حال تورطت إسرائيل في عملية اغتيال، ناجحة أم فاشلة، 

 فإن خصومها سوف يعتمدون على السابقة السعودية للمطالبة بعقوبة مماثلة ومالئمة".
يرة في "تقليص أضرار عمليات االغتيال التي تعقدت"، ويشير إلى أن نتنياهو راكم تجرية ليست صغ

مثل قضية خالد مشعل التي فرضت عليه إطالق سراح الشيخ أحمد ياسين خالل واليته األولى 
كرئيس حكومة، إضافة إلى التورط في اغتيال القيادي في حرك حماس، محمود المبحوح، والذي 

 ية والية نتنياهو الثانية.كشف أمام العالم طرق عمل وحدة "كيدون"، في بدا
ويضيف أن نتنياهو يدرك أن بن سلمان سوف يضطر لدفع ثمن معين، وأن التهديدات التي يواجهها 
نما يوجد لنتنياهو  األخير ال تشكل خطرا على اإلستراتيجية الشرق أوسطية لنتنياهو، فحسب، وا 

 ء الكواليس"."مصلحة مهنية وقومية، وحتى شخصية، في الدفاع عنه، وليس من ورا
ويتابع أن "هذا التهديد اإلستراتيجي، الذي سيسفر عن أبعاد سياسية، لم يحشر نتنياهو في الزاوية 
فحسب، أمام ناظري العالم، بل دفعه مع مبعوثيه، وعلى رأسهم السفير رون ديرمر، إلى العمل بال 

اندة ترامب، ومنع إدارته، كلل، في األسابيع األخيرة، بشكل مباشر وعن طريق مبعوثين، من أجل مس
بحسب ديرمر، من "سكب ماء حوض االستحمام مع األمير"، حيث زودت إسرائيل ترامب بسترة 
واقية لتحمية من ناقديه الكثيرين، الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يطالبون بسياسة صارمة، بما في 

 ذلك معاقبة بن سلمان شخصيا".
 
 

 بأمر من بن سلمان""كل عاقل يدرك أن خاشقجي قتل 
وكتب محلل الصحيفة للشؤون األمريكية أن نتنياهو وترامب يأمالن بأن يؤدي إلى إغالق القضية 
التصريح غير العادي الذين يشرح فيه الرئيس، بلغته الفظة والصبيانية،  أسباب عدم الرد على قتل 

: و"إذا كان تورط مواطنيها في خاشقجي، حيث أن السعودية حليفة إستراتيجية مهمة للواليات المتحدة
لم يشوش العالقات بين الطرفين، فإن قتل صحفي  2001هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 

معروف بتأييده لإلخوان المسلمين يجب أن ال يخرب هذه العالقات. وحتى لو لم يكن لترامب 
شك أن العالقات التي  مصالح اقتصادية شخصية في السعودية، والتي تفاخر بها في السابق، فال

أقامها مع السعودية، بما في ذلك صفقة األسلحة بقيمة نصف تريليون دوالر، والتي وقعها خالل 
 زيارته للسعودية العام الماضي، هي أحد النماذج على نجاح سياسته".
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ولفت المحلل إلى تصريح ترامب أن "العالم هو مكان خطير جدا"، في بداية تصريحه، وكأنه موجه 
لمن يعتقد خالف ذلك. وكتب أن "كل عاقل يدرك أن قتل خاشقجي ما كان لينفذ بدون مصادقة بن 
سلمان. كما يؤكد ذلك تقرير وكالة المخابرات المركزية األمريكية الذي تسرب إلى وسائل اإلعالم، 

 ولكن ترامب لم يقتنع".
لوال  سرائيل كانت ستقع في مشكلة كبيرةولم يتردد ترامب في توظيف إسرائيل للدفاع عن موقفه، فقال إن "إ

السعودية". وكان من الالفت أنه استخدم اسم إسرائيل مرتين: مرة في سياق التأكيد على دور السعودية في 
الحرب األمريكية ضد إيران، ومرة ثانية لإلشارة إلى أن الواليات المتحدة ستحافظ على عالقات وثيقة مع 

سرائيل، وباقي شركائها في المنطقة.السعودية من أجل ضمان مصالح   الواليات المتحدة وا 
وبحسب شاليف، فإن لجوء ترامب لتوظيف اسم إسرائيل في "القرار الذي ال يحظى بشعبية" ليست 
صدفة، فهو يأمل أن يجند مؤيديه اإلنجيليين للعمل على تخفيف انتقادات السناتورات الجمهوريين، 

 وعلى رأسهم ليندزي غراهام.
المقابل، يشير إلى أن الكاتب جاكسون ديهل كتب في "واشنطن بوست" أن "جمهوريين وفي 

وديمقراطيين كثيرين يشمئزون من زعيم إسرائيلي يحاول إعفاء دكتاتور عربي من المسؤولية عن 
القتل". وأشار الكاتب في هذا السياق إلى الحماية الفعالية التي وفرها ديرمر ونفتالي بينيت لترامب في 
أعقاب القتل الذي نفذ في كنيست بتسبورع، مضيفا أن تبريرات نتنياهو ومبعوثيه قد تلقى آذانا صاغية 
من قبل اإلسرائيليين والمؤيدين من اليمين األمريكي، ولكن أداءهم في القضية السعودية، والقتل في 

ائيلية، الذي يعتبر بتسبورغ ستنضاف إلى الئحة االتهام الخطيرة والطويلة ضد رئيس الحكومة اإلسر 
 تأييده للرئيس األمريكي، المكروه أكثر من غيره، قد خرجت عن الحدود الضرورية والمعقولة".

 
 

 الديمقراطيون لن يغفروا لنتنياهو
وتابع أن إسرائيل باتت حذرة جدا في عالقاتها مع الديمقراطيين، خاصة بعد أن أعادتهم سيطرتهم 

في واشنطن. ورغم أنه ال يزال بإمكان إسرائيل االعتماد على  على مجلس النواب إلى مركز القوة
الحرس القديم في الحزب، إال أن نانسي بيلوسي، التي تعتبر المرشحة المحتملة لقيادة الحزب، لم 
تغفر لنتنياهو خطابه في الكونغرس ضد االتفاق النووي، عالوة على أن الدعم التقليدي إلسرائيل، 

، قد بات من الماضي، وأصبحت إسرائيل بالنسبة 67واالستقالل وحرب  الذي يقوم على المحرقة
لكثيرين منهم دولة محتلة تتجه تدريجيا، وبشكل ثابت، نحو القومية اإلثنية المقيتة، وفي المقابل، فإن 

منهم، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر لصالح  %80يهود الواليات المتحدة، الذين صوت نحو 
 راطي الديمقراطيين، لن يغفروا لنتنياهو "خطيئة" وقوفه الكلي خلف ترامب.الحزب الديمق
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ويضيف أن جاهزية نتنياهو لحماية بن سلمان تشذ عن التوجه اإلسرائيلي التقليدي الذي فضل أن 
يكون دور إسرائيل في تحريك السياسة الخارجية األمريكية أكثر تواضعا، وخاصة في الحاالت التي 

ر فيها األوضاع إلى مواجهات عسكرية وضحايا. وفي هذه الحالة، وفي حالت يمكن أن تتدهو 
 تعقدت األمور في السعودية، فإن اسم إسرائيل ونتنياهو سيكون بارزا.

 
 

 "بن سلمان موكل بدور رئيسي في خفض آمال الفلسطينيين"
قبلية في الواليات ويضيف أنه لحسن حظ نتنياهو، فإن عالقات إسرائيل مع السعودية ومكانتها المست

المتحدة ليست محسوسة اآلن في الرأي العام اإلسرائيلي. ورغم أن قرار نتنياهو االمتناع عن الرد على 
الهجوم الصاروخي لحركة حماس قد أثار غضبا عاما في وسط الجمهور، ونال من مكانته في وسط 

 انهيار شامل لسياسته. مصوتي اليمين، ولكن الصورة األوسع واألخطر بكثير، ,تشير إلى خطر
ويخلص إلى أن األدلة على ذلك قاطعة: "االنتصار اإلعالمي لحركة حماس هز من صورة نتنياهو 
كرجل يحقق األمن ويثير ذعر أعداء إسرائيل. إسقاط الطائرة الروسية في أجواء سورية قلص حرية 

تي طورها نتنياهو مع فالديمير عمل سالح الجو اإلسرائيلي، وألقى بظالله على العالقات الممتازة ال
بوتين. األزمة التي وقع فيها بن سلمان في أعقاب جريمة القتل في إسطنبول لم تنته بعد، وفي أسوأ 
الحاالت سوف تفكك الجبهة في مواجهة إيران، والتي عمل على بلورتها نتنياهو وترامب، كما تضرب 

 جمود العملية السياسية مع الفلسطينيين".مساعيه لتعميق العالقات مع دول عربية معتدلة، رغم 
ويشير شاليف إلى أن بن سلمان كان "موكال بدور رئيسي في خفض آمال الفلسطينيين تمهيدا لنشر 
خطة السالم األمريكية، التي يطلق عليها صفقة القرن". وأن كثيرين يعتقدون أن جاهزية ترامب 

ير بدعم الخطة )صفقة القرن(، رغم أنه من للوقوف إلى جانب بن سلمان سوف تعمق التزام األخ
المحتمل أنه في وضعه الحالي المهتز فإنه سيتردد في الوقوف خلف الخطة األمريكية التي سوف 

 تثير غضب الفلسطينيين والعالم العربي، بما في ذلك شوارع مكة والرياض.
دية اإلدارة األمريكية كما يضيف أن نتنياهو لن يأسف إذا أقنعت حالة عدم االستقرار في السعو 

بتأجيل نشر صفقة القرن، حيث تبين له خالل األزمة االئتالفية أنه سيكون أول من يتضرر من 
"صديقه" في البيت األبيض، فأي خطة سينشرها الرئيس، حتى لو بدت منحازة إلسرائيل، فإنها 

سرائيلي وتبعد ستنطوي على "تنازالت" عن مناطق، بما في ذلك القدس، وسيرفضها اليمين اإل
الناخبين عنه، ما يعني أن "صديق نتنياهو" في البيت األبيض يخفي "لغما" قد ينفجر في وجه 
نتنياهو، الذي تعلم، من إسقاط الطائرة الروسية والعملية العسكرية الفاشلة في غزة والقتل المروع في 
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ل ذلك في سنة انتخابات إسطنبول، أن أحداثا غير متوقعة قد تحدث وتهز المنطقة، وعندما يحص
 ".االستراتيجيةفإن "الفوز المضمون لنتنياهو سينهار كمبنى من ورق، وتنهار معه نظرياته 

  23/11/2018 ،48عرب 
 

 نحو جبهة موحدة.. لدعم المقاومة الفلسطينية .43
 محسن محمد صالح

سق بترتيبات كان خبر وجود غرفة عمليات مشتركة لثالثة عشر فصياًل فلسطينيًا، قامت بشكل من
الدفاع عن قطاع غزة وضرب المواقع اإلسرائيلية، بعد محاولة االختراق اإلسرائيلي شرق خان يونس، 
خبرًا يبعث على االرتياح.. فمن تمكُّن المقاومة )كتائب القسام( من إحباط العملية األمنية 

نسق في اليوم التالي اإلسرائيلية، وقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر جروحًا خطيرة.. إلى الرد الم
بإطالق أكثر من أربعمائة صاروخ، ثم التوقف المنسق بعد تكبيد الصهاينة خسائر كبيرة نسبيًا.. إلى 
األزمة السياسية اإلسرائيلية التي أدت الستقالة ليبرمان؛ وظهور المقاومة ككاسب لهذه الجولة )بالرغم 

 سليح لدى الطرفين.من خسائرها( الناتجة عن الفرق الهائل في مستوى الت
ويأتي تنسيق هذا العمل المقاوم إثر تجربة رائدة هي تجربة مسيرات العودة، وهي تجربة أثبتت نجاحها، 
وما زالت تتفاعل وتتطور وتؤتي ثمارها. غير أن أبرز معالمها هي حالتها الشعبية الواسعة التي 

 سعى لكسر الحصار عن قطاع غزة.توحدت إلنجازها القوى الفلسطينية؛ التي تؤمن بحق العودة وت
وكٌل من تجربتي العمل المقاوم المسلح من خالل غرفة العمليات المشتركة والعمل المقاوم المدني 
من خالل مسيرات العودة؛ ُيحسبان من أبرز إنجازات شعبنا في قطاع غزة، وُيقدَّمان كدالئل واضحة 

ر بالمسؤولية، وااللتقاء على المشترك، على تطور الوعي الوطني، واالرتقاء العملي في الشعو 
 وتطويره وتوسيعه.

ولئن تمكنت مسيرات العودة من إحداث شرخ في حصار غزة، واضطرار األطراف المعنية لتخفيف 
الحصار، فإن غرفة العمليات المشتركة أعطت رسالة للصهاينة باألثمان الباهظة التي سيدفعونها إن 

 يعودوا قادرين على فرض شروط المعادلة في الصراع مع قوى المقاومة.حاولوا المساس بغزة، وبأنهم لم 
الرسالة األخرى التي حملتها هذه التطورات، هي تزايد حالة اإلجماع الوطني ضّد مسار التسوية 
الحالي، وضّد خط أوسلو؛ بعد أن ثبت فشله، وبعد أن ضرب به العدو الصهيوني عرض الحائط، 

القدس وباقي الضفة الغربية، باإلضافة إلى حصار غزة. وهي رسالة يجب أن وبعد أن َوَلَغ في تهويد 
تصل إلى قيادة فتح التي هي قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة، بضرورة التوقف عن هذا المسار، 
وعمل وقفة مراجعة حقيقية، يتم فيها توحيد الموقف الفلسطيني باتجاه التمسك بالثوابت ورفض 
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م خط المقاومة؛ ووقف التنسيق األمني في الضفة مع االحتالل اإلسرائيلي، والتوقف التنازالت، ودع
 عن مالحقة قوى المقاومة ومجاهديها.

من ناحية ثالثة، فإن المشروع الوطني الفلسطيني يعاني أزمة هائلة، سواء على مستوى القيادة، أم 
سطينية، لضعف أو تقادم أو على مستوى المؤسسات التمثيلية، وخصوصًا منظمة التحرير الفل

اضمحالل أجهزتها ومجالسها ودوائرها، أم على مستوى االجتماع على البرنامج الوطني واألولويات 
الوطنية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني. وهذه األزمة ستظل قائمة ما دام هناك طرف ُمهيمٌن 

شعب الفلسطيني، ويرفض الدخول في على هذه المؤسسات، ومُّصرٌّ على مسارات تجاوزها معظم ال
شراكات حقيقية، ويحتمي بالبيئة اإلقليمية أو الدولية التي تدعم بقاءه واستمراره، وتعارض عودة خط 

 المقاومة، أو الدور الفاعل للتيار اإلسالمي في القرار السياسي الفلسطيني.
النفرادي لمحمود عباس وقيادة فتح، لقد تزايد في هذا العام الوعي الجمعي الفلسطيني بخطورة السلوك ا

في إدارة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفي طريقة مواجهة التحديات، وخصوصًا ما يعرف بز"صفقة 
القرن" واستتباعاتها، والسلوك االستيطاني التهويدي العدواني الصهيوني. كما تزايدت االعتراضات على 

ع غزة، والتنسيق األمني مع العدو. وقد أدى ذلك كله إصرار عباس على االستمرار بعقوباته على قطا
إلى مقاطعة أهم وأبرز شركاء فتح في منظمة التحرير الجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، 
فقاطعته الجبهة الشعبية، ثم قاطعته الجبهة الديموقراطية، والمبادرة الوطنية... لتجد فتح نفسها شبه 

لفاعلة على األرض، مع مالحظة عدم مشاركة حماس والجهاد معزولة عن القوى الفلسطينية ا
اإلسالمي أصاًل في المجلس المركزي. ثم إن إصرار قيادة فتح على عقد المجلس الوطني في رام هللا 

 تحت االحتالل، كان ضربة أخرى للتوافقات الفلسطينية ولمسار المصالحة الفلسطينية المفترضة.
لى عباس وقيادة فتح، وقد وصلت إلى هذه الدرجة من العزلة، أن إن الرسالة التي يجب أن تصل إ

اإلصرار على الهيمنة وسياسة التفرد، وبما يعاكس التيار الشعبي الغالب في الساحة الفلسطينية، 
 سيتسبب بمزيد من العزلة والخسائر لفتح، فضاًل عن استمرار معاناة المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

وبعيدًا عن النزاع على مقاعد المنظمة والسلطة، وبعيدًا عن أي ُأطر تمثيلية وحتى نكون عمليين، 
بديلة، وحتى ال تستخدم قيادة فتح فزاعة "الشرعية" )بالرغم من أنها أفرغت هذه "الشرعية" من محتواها 

لتي شعبيًا ومؤسسيًا(، فإن على قوى المقاومة والرافضة لمسار أوسلو أن تدعم وُتَطور حالة النجاح ا
حدثت في مسيرات العودة وفي غرفة العمليات المشتركة، باتجاه تفعيل الخط المقاوم، وتطوير 
إمكاناته وطاقاته، وتنسيق العمل بين قواه، بما يزيد تأثيره على الساحة الفلسطينية، ويوقف التدهور 

 في مسار القضية الفلسطينية.
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ح منظمة التحرير، أو في إنقاذ برنامج وما دامت قيادة فتح على غير عجلة من أمرها في إصال
المصالحة، أو في إنهاء احتكارها للقرار السياسي الفلسطيني، وال التوقف عن االبتزاز بالمال 
السياسي، وال إنهاء التنسيق األمني مع العدو، وال حتى رفع العقوبات عن قطاع غزة، فإن على قوى 

نما عليها أن تمضي باتجاه تشكيل جبهة موحدة داعمة  المقاومة أال تجلس في مقاعد االنتظار، وا 
للمقاومة الفلسطينية. ولعلها تستفيد في ذلك من تجربتها في تحالف الفصائل العشر، وتحاول البناء 

 على إيجابياتها وتالفي سلبياتها.
إن هناك الكثير مما يمكن عمله، دون االرتهان لحالة الشلل المؤسسي، ودون التوقف عن العمل 

 تظار نزول أبو مازن عن "الشجرة". ومن أمثلة الخطوط التي يمكن العمل عليها:بان
 تفعيل مسيرات العودة في القطاع، ونقل التجربة إلى نقاط احتكاك أخرى مع العدو. -
مراكمة عناصر القوة لدى العمل المقاوم في القطاع، وحينما أمكن، وتنسيق فعالياته، وتبادل  -

 ء، واستخدام الطاقات بأفضل الطرق.الخبرة، وتطوير األدا
 التوافق على رفض التنسيق األمني مع العدو، والسعي لتحقيق إجماع وطني باتجاه إيقافه. -
 استمرار العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العقوبات التي فرضها عباس عليها. -
فش - ال أي مشاريع تسوية تستهدف الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، ومواجهة "صفقة القرن"، وا 

 االنتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.
نهاء  - تفعيل البيئة الشعبية، وتوحيد الرموز والقوى الفلسطينية باتجاه تقوية الشراكة الوطنية، وا 

صالح النظام السياسي الفلسطيني، وعمل برنامج وطني يتجاوز مرحلة أوسلو، ويحدد  االنقسام، وا 
 األولويات ويحافظ على الثوابت، ويعزز البيئة العربية اإلسالمية والدولية الداعمة للقضية.

 إطالق الحريات، واحترام حقوق اإلنسان. -
تفعيل العمل الشعبي الفلسطيني، وفتح كافة االتحادات والنقابات الفلسطينية في الداخل والخارج،  -

مكانات الشعب الفل سطيني وكافة اتجاهاتهم، في بيئة ديمقراطية حرة، الستيعاب كافة طاقات وا 
 والتنافس الَبنَّاء في داخلها في خدمة الشعب الفلسطيني، كلٌّ في مجال اختصاصه.

تفعيل دور فلسطينيي الخارج، وكافة األنشطة المتعلقة بحق العودة، والحفاظ على الهوية الوطنية  -
 الفلسطينية.

األرض يجب أن يستمر وأن يتسع، باتجاه إيجاد أجواء مناسبة وفعالة  وأخيرًا، فإن الفعل اإليجابي على
نهاء ظاهرة االحتكار السياسي، والتقدم في مشروع التحرير.  إلصالح النظام السياسي الفلسطيني، وا 

 23/11/2018، "21"عربي موقع
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 حرب األدمغة .44
 نضال محمد وتد

ضد الحصار واالحتالل مرحلة جديدة بعد دخلت حرب المقاومة الفلسطينية والفصائل في قطاع غزة 
محاولة التوغل اإلسرائيلية األخيرة في خان يونس، هي مرحلة حرب األدمغة والحرب على الوعي 
وعلى رواية ما حدث، بعد أن تمكنت المقاومة وأجهزتها المختلفة، من عرض صور ألشخاص قالت 

وا القوة أثناء وجودها في خان يونس، إنهم عناصر في القوة اإلسرائيلية ومتعاونين عمالء ساعد
 وطلبت من الجمهور العام تزويدها بكل معلومة عن أصحاب هذه الصور.

الخطوة الفلسطينية رد عليها االحتالل اإلسرائيلي بخطوة مقابلة، لكنها موجهة للجمهور اإلسرائيلي 
طنين عمومًا، وليس لوسائل نفسه، عندما عممت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية إنذارًا موّجهًا للموا

اإلعالم اإلسرائيلية أو العاملين في مجال الصحافة، من مغبة حتى مجرد تداول الصور التي عممتها 
كتائب القسام، على شبكات التواصل االجتماعية، حتى ال تتمكن األجهزة الفلسطينية، التي أثبتت في 

ة لجنود االحتالل، من تتبع هذه الماضي قدرتها على زرع برامج تجسس واختراق هواتف ذكي
 المجموعات واختراقها وجمع معلومات إضافية.

بعض المحللين والمراقبين، تحديدًا من مراسلي الجيش واألجهزة األمنية في إسرائيل اعتبروا الخطوة 
الفلسطينية والرد اإلسرائيلي مرحلة جديدة من حرب األدمغة، أو حرب العقول بين الطرفين، مستذكرين 

ضية اغتيال الشهيد محمود المبحوح في اإلمارات، وكيفية افتضاح أمر الجريمة اإلسرائيلية، لكن ق
يبدو أن الصدمة اإلسرائيلية في غزة نابعة من "مفاجأة" األجهزة الفلسطينية في القطاع، أجهزة 

حماية  االحتالل في باب جمع المعلومات وترتيب تسلسل لألحداث، عبر االستعانة أيضًا بكاميرات
"فردية" لمواطنين، ومن ثم عرض االستنتاجات ونتائج التحقيقات، بشكل أخاف الطرف اإلسرائيلي من 

 القدرات الحقيقية التي تعكسها عملية نشر صور عناصر القوة والمتعاونين معهم.
هي إذا حرب أدمغة بين طرفين، ولم تعد عملية جمع المعلومات، والتجسس حكرًا على طرف، بل 

الطرف الفلسطيني، في القطاع، قادرا، بدوره، بعد أن أثبت سابقًا قدرة على اختراق هواتف ذكية بات 
لجنود في الجيش، على أن يهدد دولة االحتالل بسالح مماثل بما يكسر ربما، معادلة أخرى من 

ات معادالت الصراع والمواجهة، ويؤسس لمرحلة جديدة تراكم فيها المقاومة وفصائلها قدرات وخبر 
سيكون لها حتمًا، أثر في جوالت المواجهة المقبلة في حال اندالعها، تحديدًا في مجاالت رصد 
التحركات اإلسرائيلية، سواء النشاطات العسكرية الظاهرة والمعلنة، أم وبشكل أشد خطورة من وجهة 

 ا.نظر االحتالل، في كشف مزيد من النشاط السري اإلسرائيلي في غزة وربما أيضًا خارجه
 24/11/2018العربي الجديد، لندن، 
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 عودة "صفقة القرن" ونظرة على واقع متناقض ومرتبك .45

 محمد عبد الحكم دياب
ال يشك أحد في أن الهدف من "صفقة القرن" هو تصفية القضية الفلسطينية، وتأجيج مزيد من الفتن 

وقومية وسياسية وثقافية وروحية والتفتيت واالقتتال.. وهي بهذا المعنى نكبة ذات أبعاد شاملة؛ وطنية 
نسانية، ويجب أن يرتقي الموقف منها إلى مستوى معاكس لها؛ خاصة إن ولي العهد السعودي،  وا 
األمير محمد بن سلمان منساق وراءها ومقر بها، وللتخفيف من وطأتها يصورها مجرد أزمة إنسانية 

ة واألخالقية عن جريمة شنعاء ال تسقط وطبيعية، فيبرئ صناُعها من مسؤوليتهم التاريخية والسياسي
بالتقادم.. واعتمد بن سلمان على خلط األوراق، وطمس وقائع التاريخ المروي والمدون والمعتمد، 

 فيتماهى مع المشروع الصهيوني، ويتبناه كحل ال فكاك منه.
"القارة ومن ناحيته يختزل الرئيس األمريكي دونالد ترامب نكبة فلسطين؛ مع اتساعها وشمولها 

العربية" بين المحيط والخليج، وما يحدث لتلك الرقعة المحصورة بمحافظة غزة، وما حدث لكل 
فلسطين قبلها لم يكن بحال كارثة طبيعية؛ نتجت عن إعاصير أو فيضانات وطوفان أو زالزل 

رهاب وعدوان مسلح صنعته حقبة استعمارية لم تنته بعد،  وبراكين، أو ما شابه؛ نكبة نفذها غزو وا 
ونفذها عصابات منظمة.. عنصرية.. استعمارية.. توسعية.. غاشمة؛ اغتصبت األراضي وغيرت 

 معالمها، ودفعت سكانها للفرار والهروب إلى مالجئ ومنافي ألكثر من سبعين عاما.
ومع ذلك عرف الفلسطينيون طريقهم، وجددوا وأبدعوا في طرق وسبل الصمود والمقاومة.. استعدادا للحظة 

دمة يجب اإلمساك بها إلعادة "القارة العربية" إلى عمق وامتداد لقوى المقاومة بكل أشكالها ودرجاتها، قا
وأهل غزة ضربوا األمثال األسطورية في الَجَلد والتحمل، وفرقوا بين الصديق والعدو والمتردد، وبين من مع 

ر، وصبروا على ظلم األشقاء، وتآمر ومن ضد، وبين من هو َبْين َبْين؛ قارعوا االحتالل وواجهوا الحصا
الحكام، واستمروا قابضين على جمر المقاومة والذود عن المقدسات؛ ال يتنازلون عن القدس، ويرفضون 

 "الوطن البديل"، واستبدال األراضي والسكان مقابل مشروعات وهمية ُمَلغومة ومسمومة.
اوية على كل الجبهات، وأخطرها ويعود الحديث عن صفقة القرن مجددا؛ في ظروف مرتبكة ومأس

جبهة البيت األبيض، وموقف ترامب الذي ندد بمقتل جمال خاشقجي، ووصف توابع الجريمة 
السعودية بز"أسوأ عملية تستر في التاريخ"، ثم عاد ووصف السعودية بز"الحليف الرائع"، في تناقض 

ها بتورط بن سلمان فيما حدث واضح مع ما أعلنته المخابرات األمريكية، على لسان كبار مسؤولي
 لخاشقجي. وخاطر بالصدام مع أجهزة األمن والمخابرات. وعزل نفسه داخليا وخارجيا

من جهة أخرى قد ُتْجهض جريمة مقتل جمال خاشقجي صفقة القرن؛ حسب تقرير لوكالة "اسوشيتد 
الد ترامب برس" الشهر الماضي جاء فيه: "إن مقتل خاشقجي يهدد خطط الرئيس األمريكي دون
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الطموحة في الشرق األوسط"، وتضع حدا لصفقة القرن لدور بن سلمان الرئيسي في توفير "الغطاء 
 الدبلوماسي" لطرفي النزاع.

وأشار نفس التقرير إلى ترجيح مراجعة ترامب الستراتيجيته الشرق أوسطية، وجاء على لسان السفير 
و، بأن مقتل خاشقجي َعقَّد خطط ترامب بشأن األمريكي لدى تل أبيب في عهد أوباما، دان شابير 

صفقة القرن؛ "إن كانت موجودة في الواقع" حسب قوله. وأضاف حتى لو أن الرياض استمرت في 
التمسك بها؛ اعتمادا على ما كان من قدرة لبن سلمان على كسر المحرمات والضغط على األطراف 

 هذه القدرة تالشت.الفلسطينية بتقديم تنازالت مطلوبة إلنجاح الصفقة؛ 
وتََبنِّي ترامب لصفقة القرن أسقط حل الدولتين؛ معوال على المال السعودي والوزن النفطي للرياض 
لتمريرها، ومعتمدا على مستشاره وصهره جاريد كوشنر، وعالقاته الشخصية بابن سلمان، التي 

وكان موقع "ميديل إيست آي" وطدتها زيارة سرية للرياض العام الماضي، وبدا ذلك غير ممكن اآلن. 
؛ حسب مصادر غربية وفلسطينية 2017البريطاني قد أفصح عن ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 

 حصرت عناصر الصفقة في:
 الضفة الغربية.بز إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والمناطق )أ، وب( وأجزاء من المنطقة )ج(  1
والر إلقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء مليارات د 10ز توفر الدول المانحة  2

سكان وزراعة ومناطق صناعية ومدن جديدة.  بحري في غزة وا 
 ز تأجيل قضايا وضع القدس وعودة الالجئين لمفاوضات الحقة. 3
ربية ز بدء المفاوضات حول محادثات سالم إقليمية بين تل أبيب والدول العربية، بقيادة المملكة الع 4

 السعودية.
وأشار تقرير "اسوشيتد برس" السابق ذكره إلى أن "إحالل السالم" بين الفلسطينيين والدولة الصهيونية 
يسمح لترامب بإقامة تحالف من تل أبيب والرياض وأبو ظبي والقاهرة لمحاربة إيران برعايته، وهو 

ف ترامب بالقدس عاصمة تحالف يواجه برفض رسمي فلسطيني للدور األمريكي؛ رد على اعترا
 للدولة الصهيونية، وبسبب حرب السعودية ضد اليمن، وخالفها مع كندا، وحصارها لقطر.

وأكدت مصادر أمريكية مّطلعة على الحرص على إتمام صفقة القرن، ونفي أي تأثير لمقتل 
تراف خاشقجي عليها، وأشارت نفس المصادر إلى أن الفريق المختص لم يبحث الموضوع منذ االع

األلماني إلى "فيتو" سعودي ضد "صفقة القرن"  DWالرسمي بالجريمة، وأشار موقع دويتشه فيله 
(، وَرْفض الملك سلمان لصفقة ال تلبي المطالب الفلسطينية، مع إدراك طبيعة 01/08/2018)بتاريخ 

 التحديات، التي قد تؤدي إلتمام "الصفقة" دون ضوء أخضر عربي.
ن مشروع "نيوم" استهدف فتح صفحة جديدة مع الدولة الصهيونية.. وتحسين وتجدر اإلشارة إلى أ

العالقات العربية ز الصهيونية، خاصة وأن جزءًا من المشروع سيقام في صحراء سيناء. وأوردت 
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تقارير صحافية صهيونية اهتمام شركاتها بالمشاركة فيه، وسبق وصرح "لورام ميتال"، الباحث 
يفة بلومبيرغ األمريكية إن )إسرائيل( ستشارك في المشروع، و"اتفاقية بجامعة بن غوريون، لصح

السالم" مع القاهرة تضمن للدولة الصهيونية منفذًا في البحر األحمر، وتأكد ذلك منذ تنازل "المشير 
السيسي" عن جزيرتي تيران وصنافير اللتين سيعُبر فوقهما جسر "نيوم". ويرتبط نجاح المشروع بتنفيذ 

لقرن، وَمهَّد بن سلمان لذلك برسائل دافئة لتل أبيب؛ اعترف فيها بحق )إسرائيل( في الوجود، صفقة ا
 وهو تطور إضافي إلى العالقة السعودية القوية بالدولة الصهيونية.

وليس في مقدور الملك سلمان وال ولي عهده المخاطرة برفض صفقة القرن، وأشار الموقع إلى تحول 
( الماضي؛ حين نقلت الصحافة السعودية على لسان الملك 2018يوليو ) موز/كبير في نهايات شهر ت

رفض "صفقة القرن" ما لم تتضمن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وما لم تلتزم بعودة الالجئين، 
. وحسب تصريح السفير الفلسطيني في الرياض لوكالة "رويترز" فإن 2002وبمبادرة السالم العربية لعام 

 ان أبلغ الرئيس عباس بأنه لن يتخلى عن الفلسطينيين، ويقبل ما يقبلون ويرفض ما يرفضون.الملك سلم
ولفت الموقع األلماني إلى ما نشرته مجلة "ذا نيويوركر" من َقْبل، باستعداد القادة العرب لدعم الخطة 

دًا شعبيًا واسعًا، وكشفت األمريكية لكنهم تراجعوا، لما تبّينوا أن نقل السفارة األمريكية للقدس أثار تندي
وسائل اإلعالم قبل أشهر عن ضغط بن سلمان على الرئيس الفلسطيني لتأييد الخطة األمريكية، 
وجاء موقف الملك سلمان فأوضح أن السعودية غير مستعدة لحٍل لم تقبل عواصم غربية؛ عارضت 

 نقل السفارة األمريكية إلى القدس.
بغزة، وكأنه ال يعلم عنها شيئا، وواقع الحال أنها مناورة لكسب وتساءل مراقبون عن اهتمام ترامب 

 الوقت تمريرا للصفقة. هل تابع أحد واقعا أكثر تناقضا وارتباكا من هذا الواقع؟!
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 االختراق اإلسرائيلي للمنطقة .46

 حسن براري 
اتصاالت إسرائيلية نوعية مع عدد من الدول كشفت التطورات األخيرة في المنطقة ما كنا نعرفه عن 

العربية، وهي اتصاالت تجعل من إسرائيل دولة مطمئنة وواثقة وهي تستفرد بالملف الفلسطيني وتحاول 
 فرض أمر واقع على الفلسطينيين الذين يعانون من انكشاف استراتيجي زادت حدته مع الربيع العربي.

ربية بعد أشهر قليلة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عندما تقدم العرب بمبادرة السالم الع
( من package) الفكرة األساسية التي تداولها النظام العربي الرسمي آنذاك تدور حول حزمة

المقايضات تعترف بموجبها الدول العربية بإسرائيل وتقبل بالتطبيع معها مقابل إقامة دولة فلسطينية 
يجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين. مستقلة على أساس خط الرابع  من حزيران وا 
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وعلى الرغم من هذا العرض العربي السخّي ضربت إسرائيل بعرض الحائط هذه المبادرة وأعلنت حينها 
عن عملية السور الواقي والتي قامت بموجبها بإعادة احتالل عدد من المناطق الفلسطينية، فإسرائيل لم 

مبادرة في وقت اعتقدت الحكومة اإلسرائيلية فيه أن اإلدارة األمريكية أصبحت  تكن مستعدة للبحث في
تضع حرب شارون ضد الفلسطينيين وضد عملية السالم في سياق الحرب الكونية ضد اإلرهاب. 
وبالفعل قامت إسرائيل بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ولم يجد هذا 

 زمة التي ترفع من كلفته، وعليه استفادت إسرائيل مما كانت تقوم به.الحصار ردة الفعل الال
ن وافقت على مبادرة السالم إال  لألسف، لم يرتق الجانب العربي لمستوى الحدث، فاألنظمة العربية وا 
انها تقارب الموضوع الفلسطيني بشكل عام بأولويات مختلفة وأحيانا متضاربة. فلم يرغب العرب 

ة وكأن لسان حالهم يقول "إّنا هاهنا قاعدون". من جانبها كانت الحكومة اإلسرائيلية متابعة المبادر 
تعرف ذلك جيدا األمر الذي مكنها من المناورة وبالتالي دفن المبادرة دون أن يكون لذلك أي ثمن 
تدفعه في عالقاتها مع بعض األنظمة العربية. فمثال، لم تجر الدول العربية مراجعات حقيقية 

قاتها مع إسرائيل، وعلى العكس من ذلك تمكنت إسرائيل من تعميق عالقاتها مع عدد من لعال
األنظمة العربية وتمكنت من خلق وهم باعته مفاده بإن تل أبيب ستكون في خندق واحد مع بعض 

 األنظمة السنية للتصدي للتهديد اإليراني.
العربية ال تمانع من التنسيق والتعامل مع وبعيدا عن لغة االتهام يمكن القول بأن عددا من األنظمة 

إسرائيل قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية بشكل يستجيب للحد األدنى من المطالب المشروعة 
للشعب الفلسطيني. والحق أن الدول العربية بشكل عام ال تتفق على تحديد مصدر التهديد الرئيسي 

ات اإلسرائيلية التي تستهدف حل الدولتين هي مصدر الذي يتهددها، ففي األردن مثال ما تزال السياس
التهديد الرئيسي الذي ال يوازيه أي تهديد آخر، غير أن هناك دوال عربية أخرى ربما تتعامل مع 

 التهديد اإلسرائيلي كأحد التحديات لكنه ليس التهديد الرئيسي بالنسبة لها.
تتصرف وفقا لفهمها لهذا المشهد ما مكنها  وعلى نحو الفت، تدرك إسرائيل جيدا المشهد العربي وهي

من تحقيق اختراقات في المنطقة، وما الزيارات العلنية لبعض العواصم العربية أو العالقات السرية 
التي تجريها مع أنظمة أخرى إال قمة جبل الجليد ما يعني أن هناك أمورا كثيرة ربما ال نعرف عنها 

لعلني والتنسيق السري ال يتسق مع الموقف العربي الجمعي وقد يكشف عنها الحقا. هذا التطبيع ا
الذي يطالب إسرائيل باالنسحاب إلى خط الرابع من حزيران، فإسرائيل ال تشعر أبدا بأن العرب 

ما يعني أن رفض إسرائيل  1967جادون في مطالبهم بإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 
 لف وأثمان تدفعها إسرائيل في عالقاتها مع الدول العربية.للمطالب الفلسطينية لن تكون له ك
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 حماس تنشر صور المقاتلين الذين دخلوا خان يونس .47
 عاموس هرئيل
حاولت حماس أمس أن تنظم للجيش اإلسرائيلي إعادة بث لمناورة ضاحي خلفان. في كانون األول 

حد زعماء حماس، محمود المبحوح. خلفان هو الشخص فجر قائد شرطة دبي قضية اغتيال أ 2010
الذي كشف عبر سلسلة من المؤتمرات الصحافية الدراماتيكية المعطيات التي جمعت عبر كاميرات 

 الحماية، وفي األرشيفات المحوسبة التحاد اإلمارات.
اعتمدت بصورة  قدرة السلطات المحلية على تنفيذ ربط سريع بين الطبقات المختلفة للمعلومات ز التي

ساخرة أيضًا على تقنيات تم تطويرها في إسرائيل ز مكنت خلفان من القيام بعرضه الذي قدمه، الذي 
لفت انتباه العالم العربي إليه على مدى بضعة أسابيع. وخالله كشف الصور واألسماء المستعارة لمن 

بجوازات سفر أجنبية كجزء من وصفهم بعمالء للموساد اإلسرائيلي، الذين اخترقوا دولة اإلمارات 
عملية اغتيال المبحوح. القضية تسببت بعد ذلك بحرج إسرائيل إزاء التوضيحات والتعويضات التي 

 طلبتها دول صديقة الستخدامها الخطير لجوازات سفر مواطنيها.
ة الذراع العسكري لحماس نشر أمس صورًا، حسب قوله، مأخوذة من هويات مزيفة لجنود القوة الخاص

تشرين الثاني. في الحادثة قتل  نوفمبر/ 11اإلسرائيلية التي تم اكتشافها في شرق خان يونس في 
ضابط إسرائيلي وأصيب ضابط آخر، لكن باقي المقاتلين تم إنقاذهم بسالم بواسطة طائرة مروحية بعد 

الل أن قتلوا سبعة أشخاص من نشطاء حماس وأصابوا آخرين. حماس تحاول تحقيق أمرين من خ
النشر: ترسيخ روايتها التي تقول إنها انتصرت على الجيش اإلسرائيلي في الحادثة، وأن تحصل على 

 مكسب عملياتي عبر الكشف عن طرق العمل اإلسرائيلية وربما "حرق هويات المقاتلين".
ن نشرت حماس يوم الخميس صورًا وادعت أنه يظهر فيها المقاتلون الذين شاركوا في العملية في خا

يونس. الرقابة العسكرية نشرت اليوم بيان استثنائي فيه طلبت عدم نشر معلومات حماس. أحد كبار 
رجال الذراع العسكري لحماس قال اليوم لقناة "الجزيرة" إن الصور هي فقط جزء صغير من المعلومات 

ثناء حل لغز التي تنوي الكشف عنها. وحسب بيان الرقابة العسكرية، فإن "حماس تحاول في هذه األ
تشرين الثاني، وكل معلومة صغيرة حتى لو اعتبرت في نظر  11الحادثة التي وقعت في عمق غزة في 

 من ينشرها غير ضارة، من شأنها أن تعرض حياة أشخاص للخطر وتسبب المس بأمن الدولة.
التي  في البيان الذي صدر لوسائل اإلعالم، كتب أيضًا أنه "دون التطرق لمصداقية المعلومات

نشرتها حماس، نطلب منكم االمتناع بقدر اإلمكان عن توسيع نشر الصور، والمعلومات الشخصية 
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التي تكشف هويتهم أو أي معلومات شخصية أخرى تصل إليكم عبر وسائل اإلعالم، وعبر الشبكات 
 االجتماعية وفي الز "واتس آب" وأي منصة إعالمية أخرى، ويجب التصرف بمسؤولية".

ية نشر الصور قال أحد كبار قادة حماس، موسى أبو مرزوق، بأن نشاط إسرائيل في خان على خلف
 يونس خطط ليكون نشاطًا هادئًا وألهداف استخبارية.

في الحادثة التي وقعت قبل نحو أسبوعين والتي كشفت فيها وحدة خاصة للجيش اإلسرائيلي أثناء 
ط آخر. خالل العملية كشف نشطاء عز الدين العملية في عمق القطاع قتل المقدم م. وأصيب ضاب

القسام، الذراع العسكري لحماس، القوة اإلسرائيلية وبدأ تبادل إلطالق النار بين الطرفين شاركت فيه 
 قوات سالح الجو.

حسب تقارير في غزة، قتل في الحادثة سبعة فلسطينيين، من بينهم أحد كبار نشطاء حماس الذي 
حدة المختارة لكتائب عز الدين القسام في خان يونس. بعد الحادثة أوضح شغل وظيفة نائب قائد الو 

الجيش اإلسرائيلي أن هدف عملية القوة الخاصة لم يكن اختطافًا أو اغتيااًل. في األيام التي أعقبت 
وخًا وقذيفة هاون. وفي يوم الثالثاء الماضي، وردت ر صا 460العملية أطلق على إسرائيل حوالي 

بأن إسرائيل وحماس وافقتا على التهدئة وعادتا إلى تفاهمات عملية الجرف الصامد. وزير  تقارير تفيد
دور ليبرمان استقال بعد وقف إطالق النار. في مؤتمر صحافي وصف ليبرمان وقف جفيأالدفاع 

إطالق النار بأنه "استسالم لإلرهاب". ووصف سياسة إسرائيل في قطاع غزة بأنها سياسة مستخذية. 
ف: "لو واصلت وظيفتي لم أكن ألستطيع النظر في عيون سكان الجنوب". وقال أيضًا: "ليس وأضا

 لدي أي شكوى من أجهزة األمن، المستوى السياسي فشل".
أمس، نشر الشاباك بيان جاء فيه بأنه كشف محاوالت للذراع العسكري في غزة إلنشاء بنية إرهابية 

حسب البيان: "نشطاء في الذراع العسكري لحماس في  تحتية في الضفة من أجل تنفيذ العمليات.
قطاع غزة جندوا في الضفة الغربية نشطاء لحماس ودربوهم على إعداد العبوات الناسفة ووجهوهم 
لتحديد أهداف مكتظة بالسكان كأهداف للعمليات". في بيانه أورد الشاباك بالتفصيل نتائج التحقيق 

 قل في الشهر الماضي.مع أحد نشطاء حماس من غزة الذي اعت
 23/11/2018 ،هآرتس
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