
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 معلومات قّيمة بخصوص عملية "حد السيف" ساعدت في تتبع خيوط العمليةشعبنا قدم  القسام:
 صبري يحذر من قروض مشبوهة تهدف إلى تسريب العقارات بطرق جديدةعكرمة الشيخ 

 الرئيس التشيكي: أنا "يهودي" وسأفعل كل شيء لنقل السفارة للقدس
 فريدمان ينفي تقارير أن اإلدارة األمريكية تؤجل نشر خطة السالم

 لكنيست تقر بالقراءة األولى "قانون" منع اإلفراج المبكر عن األسرىلجنة ا

إصابة ثالثة جنود إسرائيليين 
بعملية دهس شمال الخليل 

 واستشهاد المنفذ
 
 4... ص 

 

 4797 27/11/2018 الثالثاء

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4797 العدد:             11/27/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

  :السلطة
 5 العقاراتاالحتالل يعتقل العشرات من األجهزة األمنية في شرقي القدس على خلفية تسريب   2.
 6 عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الزعنون يدعو كافة القوى والفصائل للتوحد دفاعا    3.
 6 نايف الرجوب: االعتقاالت اإلسرائيلية سياسة إجرامية ُتنفذها دولة سادية محتلةالنائب   4.
 7 "بي دي أس": سياسة السلطة فتحت الطريق أمام التطبيع مع االحتالل  5.
 7 إلداريعطون لالعتقال اأحمد االحتالل يحّول النائب   6.
 7 األحمد يدعو إلى التضامن بين كافة شرائح المجتمع للوصول إلى قانون ضمان يرضي الجميع  7.

 
  المقاومة:

 8  تبارك عملية الدهس البطولية في الخليل حماس  8.

 8 مات قّيمة بخصوص عملية "حد السيف" ساعدت في تتبع خيوط العمليةمعلو شعبنا قدم  القسام:  9.
 9 وفد فتح يغادر القاهرة للتشاور حول مباحثات المصالحة  10.
 9 لبحث الملفات الفلسطينية رترتيبات لوصول وفود قيادية من الفصائل إلى مص"القدس العربي":   11.
 10 تعود الى الوعي الوطني الفلسطيني وعدم انتظار مساعدة من هنا أوهناكفتح: على حماس أن   12.
 10 وترى فيه دفعا لمزيد من اإلجرامل" إسرائي"حماس تهاجم التطبيع مع   13.
 11 تطبيع العالقات مع الدول العربية استباقا  ألي حل للقضية الفلسطينية االحتالل يهرول وراء"الجهاد":   14.
 11 طعنة حقيقية في خاصرة الشعب الفلسطيني "إسرائيل"التطبيع مع ": الشعبية"  15.
 11 تنتهي بالفشل شمال نابلسعملية عسكرية العتقال المطارد نعالوة   16.
 12 تنكل وتعتقل قيادات فتح في القدس وتحول األموال إلى حماس "إسرائيل"فتح:   17.
 13 بمدينة غزة "من كوادرها لمشاركتهم بمهرجان ذكرى "عرفات أربعةفتح تفصل   18.
 13  يثبت استمرار التنسيق األمني االعتقال السياسي استمرار السلطة بممارسة: عدنانخضر   19.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 13 لكنيست تقر بالقراءة األولى "قانون" منع اإلفراج المبكر عن األسرىلجنة ا  20.

 14 إلسالميةدانون: نتنياهو اجتمع سرا  مع عدد من رؤساء الدول العربية وا  21.

 14 "الكنيست" يطالب بتزويده بتقرير سري حول عملية خان يونس  22.

 15  .. وريغيف تتهم ليبرمان وكاحلون بإسقاط الحكومةقانون "الوالء الثقافي" يواجه الفشل  23.

 15 بمحاكمة نتنياهوالنيابة اإلسرائيلية توصي   24.



 
 
 
 

 

 3 ص             4797 العدد:             11/27/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

 16 «قانون القومية»مدينة قرب الناصرة تلتزم بـ  25.

 16 "إسرائيلـ"بتهريب مخدرات ل« إلعال»تورط ضابطين في أمن   26.

 17 عايدة توما ـ سليمان تتهم نتنياهو بالمتاجرة بدم النساء  27.

 17 «كّف عفريت»مسؤول إسرائيلي سابق: عالقاتنا مع السعودية وبقية دول الخليج على   28.

 18 %0.25يرفع نسبة الفائدة إلى  "نك إسرائيل"ب  29.

 19 "35تتسلم المزيد من طائرات الشبح االميركية "اف  "إسرائيل"  30.
 

  :األرض، الشعب
 19 17في الحراك البحري الـاالحتالل فلسطينيين برصاص  ثالثةإصابة : غزة  31.
 20 مواطنا من الضفة 47قوات االحتالل تعتقل   32.
 20 ريب العقارات بطرق جديدةصبري يحذر من قروض مشبوهة تهدف إلى تسعكرمة الشيخ   33.
 20 طالبا تلموديا ومستوطنا وعنصرا من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى 186: القدس  34.
 21 سلب أراض بقوة السالح جنوبي نابلس.. وتنديد فلسطيني  35.

 
  : مصر
جراء انتخاباتو ": الحياة"  36.  21 رقة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية تعتمد تشكيل حكومة وا 
 21 ؟"إسرائيلـ"أعدادهم باآلالف.. ما الذي يدفع الشباب المصري للعمل ب  37.

 
  عربي، إسالمي:

 23 سودانقيادي بالمؤتمر الوطني: نتنياهو ال يمكنه زيارة ال  38.

 23 كيان إرهابي لن نطبع معه "إسرائيل"نقيب صحفيي السودان:   39.
 

  دولي:
 24 الرئيس التشيكي: أنا "يهودي" وسأفعل كل شيء لنقل السفارة للقدس  40.
 24 تؤجل نشر خطة السالمفريدمان ينفي تقارير أن اإلدارة األمريكية   41.
 25 بالضغط على وكالة الطاقة الذرية بشأن إيران "إسرائيلـ"واشنطن تتعهد ل  42.
 26 األونروا تؤكد أن محاوالت القضاء عليها باءت بالفشل  43.
 NSO" 26التصدير األمني لـ" بإلغاء ترخيص "إسرائيل"أمنستي تطالب   44.

 



 
 
 
 

 

 4 ص             4797 العدد:             11/27/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

  حوارات ومقاالت
 27 هاني المصري... حوار القاهرة: فرص النجاح تعادل احتماالت الفشل  45.
 31 أحمد عبد هللا ...حماس وتحديات الجيل الرابع من الحروب  46.
 33 عيسى الشعيبي... قف العدوان فجأةغزة وسؤال تو   47.
 35 محمد عايش... حماس وضرورة التحالف مع إيران  48.
 37 الداد باك... الربيع اإلسرائيلي في القارة السوداء  49.

 
 38 :كاريكاتير

*** 
 

 بعملية دهس شمال الخليل واستشهاد المنفذ إصابة ثالثة جنود إسرائيليين .1
عملية دهس قرب بيوم اإلثنين،  استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر

 مفترق "غوش عتصيون" قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
صفت بالمتوسطة، بحسب بيان جنود من قوات االحتالل اإلسرائيلي، أحدهم بجروح و  3وأصيب 

جنود أثناء قيامهم بأعمال  3وأعلن االحتالل أن "مهاجما دهس  صدر عن الجيش اإلسرائيلي.
بين مخيم العروب وبيت أمر، ُأصيب جندي بجروح متوسطة،  هندسية عند مفرق غوش عتصيون

 يده".واثنان بجروح طفيفة". وتابع أن الجنود أطلقوا النار على المهاجم، و"تم تحي
وأطلقت قوات االحتالل المتواجدة في مكان العملية، النار بشكل مكثف تجاه الشاب الفلسطيني الذي 

وبحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(، فإن الشاب  نفذ عملية الدهس.
 الفلسطيني استشهد متأثًرا بجراحه الخطيرة.

هو رمزي أبو يابس، وهو ممرض من مخيم الدهيشة في بيت  وأفادت المصادر الفلسطينية أن الشهيد
وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات االحتالل أطلقت النار صوب الشاب في منطقة قطعة  لحم.

األربعين بالقرب من بلدة بيت أمر، ومنعت إسعافه حتى فارق الحياة، واحتجزت جثمانه، وأغلقت 
 أزمة خانقة. الطريق لفترة من الزمن، ما تسبب بحدوث

وأشار "واينت" إلى أن الجنود اإلسرائيليين كانوا يقومون بأعمال مسح وقياسات هندسية بالقرب من 
 مركبة خاصة.بمخيم العروب الذي يقع شمال مدينة الخليل، حينما دهسهم شاب فلسطيني، 

وبداخلها جثمان واحتجزت قوات االحتالل سيارة اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
 الشهيد، قرب بلدة بيت أمر، فيما منع االحتالل سيارات إسعاف أخرى من الوصول إلى المكان.
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هذا وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس"، إن جنديين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما أصيب آخر 
تسيدك" و"هداسا  بجروح متوسطة في أطرافه، ونقلوا عبر طواقم طبية عسكرية إلى مستشفى "شعاري

 عين كيريم" في القدس المحتلة، وهم بوعي تام، وحالة مستقرة.
 26/11/2018، 48عرب 

 
 العقاراتاالحتالل يعتقل العشرات من األجهزة األمنية في شرقي القدس على خلفية تسريب  .2

شورقي  الوجوود الرسومي الفلسوطيني فوي حربهوا المفتوحوة ضود   "إسورائيل"صوعدت : كفاح زبوون - رام هللا
 في المدينة منتمين لألجهزة األمنية التابعة للسلطة، وحركة فتح. فلسطينياً  32القدس، واعتقلت 

 وقالووت الشوورطة اإلسوورائيلية بأنهووا اعتقلووت "مشووتبهين" بالتجنيوود والخدمووة فووي أجهووزة األموون الفلسووطينية.
 يووة للووواء القوودس، تووم  وجوواء فووي بيووان للشوورطة أنووه "مووع نهايووة تحقيووق سووري أجرتووه وحوودة التحقيووق المركز 

مشووووتبهًا موووون سووووكان شوووورقي القوووودس، يحملووووون بطاقووووات هويووووة زرقوووواء )هويووووة  32إلقوووواء القووووبض علووووى 
إسوووورائيلية(، وعملوووووا كنشووووطاء فووووي األجهووووزة األمنيووووة الفلسووووطينية، وبعضووووهم يحصوووول علووووى خصووووائ  

لتجنيود لقوانون التطبيوق، الوذي يحظور ا 7)مخصصات( من دولة إسرائيل، كل ذلك بشوكل منوافل للبنود 
وتابعوت الشورطة أن "بعوض األنشوطة المنسووبة  لصفوف القوات المسلحة التابعوة للسولطة الفلسوطينية".

 للمشتبهين، تضر بشكل مباشر بالمواطنين العرب اإلسرائيليين وأمنهم الشخصي".
السوولطة،  واقتحموت القووات اإلسورائيلية الكثيوور مون المنوازل فوي القوودس فوي أوسوع حملوة موون نوعهوا ضود  

نشوورت صووورًا لبطاقووات عضوووية فووي األجهووزة األمنيووة الفلسووطينية، وبووزات عسووكرية  اعتقلووت الشووبان ثووم  و 
 فلسطينية، ومعدات مختلفة.

السوكان والموواطنين اإلسورائيليين الوذين  بأنهوا سوتتعامل "بشوكل حوازم دون هووادة ضود   "إسرائيل"وهددت 
رهابيووة أخوورى" األموور الووذي رأت أنووه "يشووكل يعملووون باسووم السوولطة الفلسووطينية" ومووا اعتبرتووه "منظمووات إ

 للقانون بما في ذلك المس بسيادة دولة إسرائيل وأمنها". انتهاكاً 
وقال الناطق الرسمي لقوات األمون الفلسوطيني اللوواء عودنان ضوميري بوأن موا تقووم بوه قووات االحوتالل 

ح، لن تثني الشعب عامة في مدينة القدس من اعتقاالت ومالحقات لضباط المؤسسة األمنية وأبناء فت
واتهووووم الضووووميري السوووولطات  والمقدسوووويين خاصووووة عوووون أداء واجووووبهم الوووووطني واألخالقووووي واإلنسوووواني.

اإلسوورائيلية، بمحاولووة "ثنووي أبنوواء قوووى األموون عوون واجووبهم المقوودس فووي الكشووف عوون مخططووات السوولب 
 والنهب والتزوير لتسريب األراضي للمستوطنين وخاصة في مدينة القدس".

ت الخارجيووة الفلسووطينية أن المؤسسووة األمنيووة "اسووتطاعت أن تضوورب علووى الوووتر الحسوواس فيمووا وأكوود
يتعلق ببيع ونقل العقارات داخل مدينة القدس المحتلة خاصة بلودتها القديموة، وتمكنوت مون وضوع اليود 
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 والووتحفظ علووى إحوودى أدوات االحووتالل المسووتخدمة فووي عمليووة اإلقنووام والبيووع ونقوول األمووالك، مووا شووكل
ضربة قوية لمنظومة االحتالل، وأظهرت من التحدي ما يكفي عندما أصرت على إبقاء هذا الشخ  

الجنسووووية األمريكيوووووة، رغوووووم  فووووي سوووووجون السوووولطة، رغوووووم أنوووووه يحموووول الهويوووووة المقدسووووية ويحمووووول أيضووووواً 
 الضغوطات الكبيرة والتهديدات التي وصلتها بشكل مباشر أو غير مباشر".

ألجهزة األمنية، وقالت بأن اعتقال أبنائها وأغلبهم أعضاء فوي األجهوزة وأكدت حركة فتح على موقف ا
ووجهوووت فوووتح رسوووالة واضوووحة لوووو"أدوات االحوووتالل اإلسووورائيلي وأعووووانهم  األمنيوووة، لووون يجعلهوووا تتراجوووع.

وعمالئهووم الووذين يسوواعدونهم فووي تسووريب العقووارات الفلسووطينية" قائلووة "إن التوواري  واألرض والشووعب لوون 
بام نفسه رخيصة، وبام عرضه مقابل حفنة من الدوالرات التوي لون تسوتر وجهوه فووق يرحموا كل من 

 األرض وجسده تحتها، الخزي والعار سيالحقهم في كل مكان".
 27/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الزعنون يدعو كافة القوى والفصائل للتوحد دفاعا   .3

الوطني الفلسطيني لمواجهوة موا تقووم بوه سولطات االحوتالل اإلسورائيلي فوي مدينوة دعا المجلس  :انعم  
القووودس، مووون هووودم للبيووووت وتهجيووور لسوووكانها واعتقوووال لقيوووادات العمووول الميوووداني والسياسوووي فوووي المدينوووة 

فووي تصووريح صووحفي صوودر عوون  ،ودعووا المجلووس المقدسووة بهوودف تغييوور هويتهووا الوطنيووة الفلسووطينية.
، كافة القوى والفصائل إلى التوحد في تلك المواجهة المفتوحة التي يخوضها أهلنا رئيسه سليم الزعنون

سناد ودعم أبناء القدس بكافة اإلمكانات، ألن هذه المعركوة مصويرية فوي تثبيوت  في المدينة المقدسة وا 
وأكووود أن سياسوووة اإلرهووواب ومحاصووورة القيوووادات وفووورض إقاموووات جبريوووة علووويهم  الفلسوووطيني فيهوووا. الحوووق  
عهم من السفر كما حصل مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريور، رئويس دائورة القودس عودنان ومن

فووي كسوور إرادة المقدسووين  لوون تفلووح أبووداً  ...الحسوويني، واالعتقووال المتكوورر لمحووافظ القوودس عوودنان غيووث
 الصابرين والصامدين مهما اشتدت الحمالت المسعورة بحقهم.

 26/11/2018 ،سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 نايف الرجوب: االعتقاالت اإلسرائيلية سياسة إجرامية تُنفذها دولة سادية محتلةالنائب  .4
شوووودد عضووووو المجلووووس التشووووريعي الفلسووووطيني، نووووايف الرجوووووب، علووووى أن سوووولطات االحووووتالل  :الخليوووول

لضوووفة الغربيوووة والقووودس ها فوووي ااإلسووورائيلي تُنفوووذ سياسوووة إجراميوووة عبووور االعتقووواالت الليليوووة التوووي تشووون  
وقال الرجوب؛ في تصريح صحفي له يوم اإلثنين، إن اعتقاالت االحتالل سياسوة إجراميوة  المحتلتْين.
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وأكد أن حملوة االعتقواالت الكبيورة التوي نفوذها االحوتالل الليلوة الماضوية فوي  تنفذها دولة سادية محتلة.
 لفلسطينيين، وتضيق عليهم.الضفة والقدس تأتي ضمن سياسة إجرامية ممنهجة تستهدف ا

ن كوانوا هوم رأس حربوة  ولفت الرجوب النظر إلى أن قضية القدس ليست قضوية المقدسويين وحودهم، وا 
 على أن مدينة القدس مسؤولية كل الفلسطينيين واألحرار في العالم. في مواجهة االحتالل، مشدداً 

 26/11/2018 وكالة قدس برس،
 

 الطريق أمام التطبيع مع االحتالل"بي دي أس": سياسة السلطة فتحت  .5
("، محمووووود نواجعووووة: إن سياسووووة BDSقووووال منسووووق اللجنووووة الوطنيووووة للمقاطعووووة "بووووي دي أس ) :رام هللا

السوولطة الفلسووطينية فتحووت الطريووق أمووام حكومووة االحووتالل اإلسوورائيلي لتطبيووع عالقاتهووا مووع عوودد موون 
سووتمرار السوولطة فووي التنسوويق األمنووي والتزامهووا وأكوود نواجعووة أن ا الوودول العربيووة واإلفريقيووة واإلسووالمية.

ع بعووض الحكومووات العربيووة واإلسووالمية علووى إقامووة عالقووات علنيووة مووع  باالتفاقيووات االقتصووادية شووج 
هوذه  ومباشوراً  وشدد على أن المستوى الرسمي للسلطة "ال يطالوب صوريحاً  "إسرائيل"، وفق قدس برس.

 عن دعمه لبعض األنظمة العربية القمعية".الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل، بل ويعلن 
 26/11/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 عطون لالعتقال اإلداريأحمد االحتالل يحّول النائب  .6

، النائووب 26/11/2018 حولووت محكمووة االحووتالل اإلسوورائيلي فووي "عوووفر"، يوووم االثنووين :وفووا - القوودس
 أحمد عطون لالعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر.

 26/11/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 األحمد يدعو إلى التضامن بين كافة شرائح المجتمع للوصول إلى قانون ضمان يرضي الجميع .7
دعا رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام األحمد، إلى ضرورة التضوامن  :رام هللا

لضوومان االجتموواعي يرضووي جميووع األطووراف ويلبووي لبووين كافووة شوورائح المجتمووع للوصووول إلووى قووانون 
خووالل اجتمووام هيئووة الكتوول مووع المجلووس التنسوويقي للقطووام  ،وأشوواد األحموود المصوولحة الوطنيووة العليووا.

بالموضوعية التي اتسم بها النقاش والحوار الذي أعرب خالله المجلوس التنسويقي عون تأييوده  ،الخا 
 لقانون الضمان االجتماعي.

 26/11/2018 ،والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
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 تبارك عملية الدهس البطولية في الخليل حماس .8
أكدت حركة حماس تعقيبا على عملية الدهس البطولية في محافظة الخليل أنه ال أمن لالحتالل 

 اإلسرائيلي فوق األرض الفلسطينية، مشددًة أًن على االحتالل الرحيل مع قطعان مستوطنيه.
الحركة في بيان صحفي اإلثنين، على االحتالل توقع المزيد من البطوالت وأعمال المقاومة ما وقالت 

ونعت ألبناء شعبنا منفذ العملية البطولية الشهيد البطل  دام يجثم فوق أرضنا ويستبيح مقدساتنا.
لفلسطيني "رمزي أبو اليابس" والذي لبى نداء الوطن والواجب، مؤكدًة أن المقاومة هي قدر شعبنا ا

وشددت على أن المقاومة ستواصل طريقها بإرادة أبناء شعبنا رغما عن االحتالل الذي  وخياره.
وتوجهت  يواصل جرائمه في استباحة األرض، عبر االقتحامات واالعتقاالت ومصادرة األراضي.
عبه، شأنه حركة حماس في بيانها بالتحية لعائلة الشهيد "رمزي أبو اليابس" الذي زأر مدافعا عن ش

شأن الكثير من أبناء الدهيشة المنتفضين في وجه االحتالل، والذين يدافعون عن وطنهم وقدسهم 
باء.  بكل تضحية وا 

 26/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 معلومات قّيمة بخصوص عملية "حد السيف" ساعدت في تتبع خيوط العمليةشعبنا قدم  القسام: .9
دين القسام، أنها تلقت الكثير من المعلومات المهم ة والقيمة التي كشفت كتائب الشهيد عز ال: غزة

تخدم المقاومة فيما يخ  تداعيات عملية حد السيف، موجهة الشكر ألبناء الشعب الفلسطيني الذين 
 "أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والرهان".

ر حسابه الرسمي على وقالت الكتائب على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة، في تغريدات له عب
"تويتر"، مساء يوم االثنين: لقد قدم أهلنا وشعبنا في كل أماكن وجوده وأحرار أمتنا الكثير من 
المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخ  تداعيات عملية حد السيف والتي استفدنا 

 منها استفادة حقيقية.
 "ساعدت وال تزال في تتبع خيوط العملية الصهيونية الفاشلة".وبي ن أبو عبيدة أن المعلومات المقدمة 

ووجهت "القسام" التحية والشكر ألبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات "الذين أثبتوا أنهم على 
قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة"، داعية إياهم للمزيد من التفاعل واإلسناد 

 لقضية.للمقاومة في هذه ا
 26/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وفد فتح يغادر القاهرة للتشاور حول مباحثات المصالحة .11
غزة: قال المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إن وفد حركته الذي وصل العاصمة 

ر مع القيادة متوجهًا إلى مدينة رام هللا للتشاو  االثنين، المصرية، القاهرة، مساء األحد، غادرها يوم
 الفلسطينية حول ما تمت مناقشته مع المسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة. 

حماس والنقاشات التي  استمع الوفد للمصرين، ولمجمل حواراتهم مع حركة” وأضاف أبو سيف:
 ”.دارت، ويعود الوفد لرام هللا للتشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن ذلك

المناقشات التي تمت مع المسؤولين المصريين، لكنه قال إن حكومة  ولم يكشف أبو سيف فحوى
يجب أن تقود الحياة في قطام غزة والضفة الغربية، إلى “الوفاق الوطني )برئاسة رامي الحمد هللا(، 

 ”.حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
 26/11/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لبحث الملفات الفلسطينية رقيادية من الفصائل إلى مص ترتيبات لوصول وفود"القدس العربي":  .11

أن هناك ترتيبات لوصول وفود قيادية من الفصائل الفلسطينية، إلى « القدس العربي»علمت : غزة
العاصمة المصرية القاهرة، ستبدأ بحركة الجهاد اإلسالمي، لبحث الملفات الفلسطينية التي يرعاها 

المصالحة الداخلية والتهدئة مع إسرائيل، بعد استكمال زيارة »ثلة في جهاز المخابرات المصرية، المتم
وفدين من حركتي فتح وحماس، بحثا الملفات ذاتها وتطوراتها، ضمن الخطة المصرية الجديدة 

 إلعادة قطار المصالحة لسكة االنطالق بعد التوقف الطويل.
غير أن داوود شهاب، رئيس المكتب ولم يحدد موعد نهائي لوصول وفود تلك الفصائل الفلسطينية، 

، إن المسؤولين المصريين أبلغوهم سابقا، «القدس العربي»اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي قال لو 
 بأن تلك اللقاءات ستتم بعد انتهاء اللقاءات واالجتماعات مع وفدي فتح وحماس.
وم المقاومة، والتمسك وأكد شهاب على موقف حركته المطالب بأن تكون المصالحة داعمة لمشر 

بالحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن حركة الجهاد تدعم الجهود الرامية إلنهاء االنقسام من خالل تنفيذ 
« المنطلق األساس»، ليكون 2011االتفاق الموقف من جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 
 ذي ن  االتفاق ذاته على تشكيله.للتنفيذ، وان يصاحب ذلك عقد اجتمام لإلطار القيادي المؤقت ال

ويوم أمس أنهى وفد فتح برئاسة عزام األحمد، وعضوية حسين الشي ، وكالهما عضوان في اللجنة 
المركزية، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، لقاءاته مع المسؤولين المصريين، حيث كانا 

 قد وصال القاهرة مساء أول من أمس.
 26/11/2018لندن،  القدس العربي،
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 الوعي الوطني الفلسطيني وعدم انتظار مساعدة من هنا أوهناك إلىتعود فتح: على حماس أن  .11

 إلىتعود »طالب ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، من حركة حماس بأن غزة: 
االلتفاف حول »بو  ، وطالبها كذلك«الوعي الوطني الفلسطيني، وعدم انتظار مساعدة من هنا أوهناك

وأكد أن ما يجري في «. المشروم الوطني الفلسطيني واالستجابة لنداء األقصى الذي ينادي الجميع
هو االطالم على رد حماس حول تطبيق اتفاق »القاهرة من حوارات مع المسؤولين المصريين 

 ، كما تفعل حماس.«التالعب باأللفاظ»، رافضا ما وصفه بو «2017
 26/11/2018ي، لندن، القدس العرب

 
 وترى فيه دفعا لمزيد من اإلجرامل" إسرائي"حماس تهاجم التطبيع مع  .11

من جديد هاجمت حركة حماس بشدة  ، أنهغزة، من 26/11/2018ذكرت القدس العربي، لندن، 
، على خلفية «الجريمة»القائمة حاليا بين إسرائيل ودول عربية، ووصفتها بو « التطبيع»عمليات 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو األخيرة، والدعوة التي وجهتها البحرين رسميا  تلميحات

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريح  ألحد وزراء إسرائيل.
من يتود د للعدو الصهيوني في ظل استمرار احتالله أرض »صحافي، معقبا على تلك العمليات 

جرام ه ضد شعبنا وتدنيسه القدس واألقصى، سواء عبر تطبيع سري  أو علني، فهو إلى فلسطين، وا 
نسانية، فهو يراهن على ورقة خاسرة سياسياً  وأشار إلى أن «. جانب كونه يرتكب جريمة أخالقية وا 

وقال مستبقا أي  «.لن يحصد منها سوى الخيبة وسواد الوجه»التاري  أثبت أن من يراهن على ذلك 
من يفتح بابه لهذا المجرم يدفعه لمزيد من اإلجرام »ة لمسؤولين إسرائيليين لعواصم عربية زيارة جديد

 «.والعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا
القيادي في حركة ، أن يوسف أبو وطفةمن غزة عن ، 26/11/2018، لندن، العربي الجديدوجاء في 

بات من الواضح حالة االنهيار في المنطقة "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية يحيى موسى، قال إنه "
العربية وتحديدًا بعد االنقضاض على الربيع العربي والثورات التي أطاحت باألنظمة السابقة والتي 

 رأت فيها األنظمة الحالية أن الظروف باتت مهيأة لتطبيع العالقات مع إسرائيل".
و حالة من السقوط لبعض األنظمة العربية وأضاف موسى، لو"العربي الجديد"، أن "ما يجري حاليًا ه

إال أن ذلك لن يحميها من االنهيار واالندثار"، مشددًا على أن "التطبيع الذي تقوم به بعض الدول 
 العربية وفتح العواصم سيعجل بسقوط أنظمة الحكم في هذه البالد".
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 تباقا  ألي حل للقضية الفلسطينيةاالحتالل يهرول وراء تطبيع العالقات مع الدول العربية اس"الجهاد":  .11

شدد القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي"، خضر حبيب، على أن  "التطبيع : يوسف أبو وطفة -غزة 
مع االحتالل مستنكر ومدان فلسطينيًا وعربيًا نظرًا النعكاساته الخطيرة والسلبية على القضية 

هرول وراء تطبيع العالقات مع الدول العربية استباقًا الفلسطينية ومستقبلها"، مشيرًا إلى أن  "االحتالل ي
ولفت حبيب لو"العربي الجديد"، إلى أن  "االحتالل  ألي حل للقضية الفلسطينية في المستقبل".

اإلسرائيلي عندما ينجز التطبيع مع مختلف العواصم العربية واإلسالمية لن ينظر ألية حقوق متعلقة 
"، مشددًا على أن أي عالقة تطبيع مع إسرائيل من قبل الدول بالشعب الفلسطيني وسيتنكر لها

العربية واإلسالمية هي "خيانة حقيقية" للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة التحرك الجماهيري 
 لوقف التطبيع مع االحتالل.

 26/11/2018، لندن، العربي الجديد
 

 ة الشعب الفلسطينيطعنة حقيقية في خاصر  "إسرائيل"التطبيع مع ": الشعبية" .11
ذكر القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ماهر مزهر، أن : يوسف أبو وطفة -غزة 

االحتالل اإلسرائيلي "فشل في السابق في حماية بعض العروش واألنظمة التي سقطت وسيفشل في 
 ات معه".المستقبل في حماية األنظمة التي تفتح له األبواب حاليًا وتريد تطبيع العالق

وشدد مزهر، لو"العربي الجديد"، على أن "التطبيع مدان بكافة أشكاله ووسائله وسيكون مضرًا على 
القضية الفلسطينية وسيساهم في زيادة بطش االحتالل وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى 

 "تشكيل حراك جماهيري موسع يعمل على التصدي لحالة التطبيع مع إسرائيل".
وصف القيادي في الجبهة الشعبية التطبيع مع إسرائيل بو"طعنة حقيقية في خاصرة الشعب و 

الفلسطيني وحقوقه المسلوبة من االحتالل"، مشددًا في الوقت ذاته على أن االحتالل لن يستطيع 
 .حماية أية نظام من السقوط كما جرى خالل السنوات الماضية

 26/11/2018، لندن، العربي الجديد
 

 تنتهي بالفشل شمال نابلسلية عسكرية العتقال المطارد نعالوة عم .11
نفذت قوات االحتالل الليلة الماضية عملية عسكرية واسعة في بلدة ياصيد شمال مدينة : نابلس

 نابلس شمال الضفة العتقال المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية مستوطنة "بركان" قبل شهرين.
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آلية  20ن قوات كبيرة من جيش االحتالل مدعومة بأكثر من وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، أ
في ألمانيا، وسط  هعسكرية، اقتحمت المنطقة الغربية بالبلدة، وحاصرت منزال فارغا يقيم أصحاب

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل أحضرت  تحليق لطائرات االستطالم وطائرات التصوير.
المسؤولين عن المنزل، وعمد الجنود لتفجير بوابة  للمكان الشابين وضاح مشاقي وعادل ظاهر،

واقتحم الجنود المنزل، وفتشوه وعاثوا فيه  المنزل، والنداء عبر مكبرات الصوت: "أشرف سلم حالك".
فسادا باستخدام الكالب البوليسية، دون أن يتمكنوا من العثور على نعالوة، وانسحبوا بعد اعتقال 

 الشابين مشاقي وظاهر.
حمت قوات االحتالل فجر اليوم بلدة جماعين جنوب نابلس، وشنت حمالت دهم وتفتيش لعدد كما اقت

من المنازل، واعتقلت كال من األسير المحرر مؤيد أحمد غازي وجمال إبراهيم أبو عمر من 
 جماعين.

 27/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ول األموال إلى حماستنكل وتعتقل قيادات فتح في القدس وتح "إسرائيل"فتح:  .11
أدانت حركة "فتح" حملة التنكيل واالعتقاالت، التي تشنها سلطة االحتالل اإلسرائيلية ضد : رام هللا

 اإلسرائيليةقيادات وكوادر الحركة في القدس المحتلة، الذين يتصدون بشجاعة وصالبة للمخططات 
 المسيحية.الهادفة لتغيير هوية القدس الفلسطينية العربية اإلسالمية و 

والثقافة والتعبئة الفكرية، يوم االثنين، أن المعركة  اإلعالموأكدت فتح في بيان صادر عن مفوضية 
لحاق الهزيمة بصفقة القرن  األساسية والحاسمة، هي تلك التي تدور في القدس ومن أجلها، وا 

مب ونتنياهو، المشؤومة لن يتحقق إال عبر صمود وثبات الشعب الفلسطيني وعبر إفشال مخطط تر 
 للدولة الفلسطينية. األبديةوالتأكيد أن القدس الشرقية هي العاصمة 

وتساءلت فتح، "كيف تقوم سلطات االحتالل بالتنكيل واعتقال مناضلي فتح في القدس، وفي الوقت 
حركة حماس في قطام غزة؟" وحذرت فتح من مغبة  إلىذاته تحول هذه السلطات العنصرية المال 

الترامبي لفصل قطام غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني،  –راء المخطط اإلسرائيلي االنجرار و 
وعاصمتها القدس الشرقية،  1967بهدف إنهاء إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

 تصفية القضية الفلسطينية، عبر التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. إلىإضافة 
 26/11/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
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 بمدينة غزة "من كوادرها لمشاركتهم بمهرجان ذكرى "عرفات أربعةفتح تفصل  .11
فصلت حركة فتح أربعة من كوادرها أعضاء المناطق في مدينة  أحمد المصري: - خانيونس

يس الراحل ياسر عرفات الذي خانيونس جنوب قطام غزة لمشاركتهم بمهرجان إحياء ذكرى رحيل الرئ
وأفاد أمين سر حركة فتح في  نظمه التيار اإلصالحي الديمقراطي بمدينة غزة األسبوم الماضي.

براهيم أبو شحادة، وأحمد بركة  مدينة خانيونس صالح أبو حامد، بأن المفصولين هم: جميلة الفرا، وا 
ونشر نشطاء عبر  ي المدينة.ومحمود أبو عامر، وجميعهم من أعضاء قيادة مناطق الحركة ف

منصات التواصل االجتماعي إغالق عدد من عناصر حركة فتح مقر إقليم الحركة الرئيس بمدينة 
 خان يونس باألقفال، ومنع دخول أي شخ  إليه بعد صدور قرار فصل الكوادر األربعة.

، إن  فصل كوادر وعلق القيادي في حركة فتح "التيار اإلصالحي" د.سالم قديح، على األمر بقوله
الحركة بسبب مشاركتهم في مهرجان إحياء ذكرى رحيل "عرفات" هو "استمرار ُموحش لعمليات 

 اإلقصاء ألبناء الحركة ومالحقة نشطائها الذين يقولون كلمتهم".
 26/11/2018فلسطين اون الين، 

 
 ق األمنييثبت استمرار التنسي استمرار السلطة بممارسة االعتقال السياسي: عدنانخضر  .11

، األسير المحرر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفةأك د  خضر عبد العال: - رام هللا
خضر عدنان، أن استمرار السلطة الفلسطينية بممارسة االعتقاالت السياسية بحق أحرار الضفة 

سيق األمني الغربية المحتلة، أمر يتنافى مع تصريحات المستوى الرسمي الفلسطيني حول وقف التن
وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": إن لجان الحريات  والمالحقات األمنية بناًء على الخلفيات السياسية.

والهيئات الحقوقية والنخب الفلسطينية في الضفة الغربية، مطاَلبة بالوقوف عند مسؤولياتها وأن تقول 
 محر م يجب وقفه فورًا". للسلطة الفلسطينية مرة تلو األخرى إن "االعتقال السياسي" ُجرم

 26/11/2018فلسطين اون الين، 
 

 كنيست تقر بالقراءة األولى "قانون" منع اإلفراج المبكر عن األسرىلجنة ال .11
أقرت لجنة في الكنيست اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، بالقراءة األولى مشروم قانون يمنع اإلفراج 

 لسطينيين.المبكر وتقليل ثلث مدة اعتقال األسرى الف
وكان عوديد فورير عضو الكنيست من حزب )إسرائيل بيتنا( قد تقدم وبادر بطرح فكرة هذا القانون، 

 ويحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.
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 من جهته، استنكر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إقرار الكنيست قانون
 منع اإلفراج المبكر )ثلثي المدة( عن األسرى الفلسطينيين بقراءته األولى.

وقال ابو بكر: "ان الكنيست باتت وكرا لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي تفوح رائحتها بالحقد 
 والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة األسيرة بشكل خا ".

 26/11/2018األيام، رام هللا، 
 

 دانون: نتنياهو اجتمع سرا  مع عدد من رؤساء الدول العربية واإلسالمية .11
قال سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة داني دانون، اليوم : ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

االثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات سرية مع عدد من رؤساء الدول التي ال 
وأوضح دانون في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة، أن  القات دبلوماسية مع إسرائيل.تقيم ع

 نتنياهو اجتمع سرًا مع عدد من زعماء الدول العربية واإلسالمية، باإلضافة إلى دول أخرى.
ات ورجح دانون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات في هذا الملف وأن تكون هناك اجتماع

 ولقاءات وزيارات علنية.
ولفت إلى أنه بصفته سفيرًا لدى األمم المتحدة، أجرى هو اآلخر اتصاالت وعقد لقاءات مع ممثلي 
بلدان ليس لها عالقات مع إسرائيل. مبينًا أن بعض تلك الدول باتت تمتنع عن التصويت ضد 

 إسرائيل في أي قرارات لألمم المتحدة.
 26/11/2018القدس، القدس، 

 
 "الكنيست" يطالب بتزويده بتقرير سري حول عملية خان يونس .11

طلبت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست من جيش االحتالل اإلسرائيلي  الرأي: –القدس المحتلة 
تزويدها بتقرير، يبقى سريا، حول العملية العسكرية الفاشلة في خان يونس، التي نفذتها وحدة خاصة 

االثنين، أن التقرير حول العملية  موقع االلكتروني لصحيفة "هآرتس" يوموذكر ال في الجيش.
العسكرية الفاشلة سيسلم إلى لجنة االستخبارات المتفرعة عن لجنة الخارجية واألمن، ويرأسها عضو 

 الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود الحاكم.
حظر نشر، حول تفاصيل العملية وتفرض الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تعتيما، من خالل أوامر 

مقاتلين فلسطينيين وقائد  7الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد  11العسكرية، التي جرت في 
 الوحدة اإلسرائيلية، المقدم "م"، الذي يحظر نشر اسمه وتفاصيله الشخصية.

 26/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 .. وريغيف تتهم ليبرمان وكاحلون بإسقاط الحكومة لقانون "الوالء الثقافي" يواجه الفش .11
االئتالف الحكومي اإلسرائيلي وخاصة حزب  ، أنرام هللا، من 26/11/2018القدس، القدس، ذكرت 

صعوبات كبيرة في تمرير قانون "الوالء الثقافي" الذي أعد ته وزيرة الثقافة والرياضة  يواجه "الليكود"،
دعم من قيادة حزب "الليكود" تمرير القانون بهدف اإلضرار وتحاول ريغيف ب ميري ريغيف.

 بالمؤسسات العربية الثقافية داخل الخط األخضر، وكذلك المؤسسات التابعة لليسار اإلسرائيلي.
ويرفض حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان دعم القانون الذي تم إقراره داخل لجنة 

ويربط ليبرمان دعمه للقانون مقابل دعم "الليكود" وأحزاب  ة بالغة.الدستور في الكنيست بصعوب
وتقرر عدم عرض القانون اليوم  االئتالف الحكومي لمشروم قانون عقوبة اإلعدام لمنفذي العمليات.

على الكنيست للتصويت عليه، بعد فشل الحصول على األغلبية قبيل عرضه، ما قد يتسبب بتأجيل 
له حزب "الليكود". 6عرضه مرًة أخرى لمدة   أشهر أخرى وهو ما ال يفض 

يوم اإلثنين، هجوما على كل من وزير ، أن ريغيف شنت 26/11/2018، 48عرب وأضاف موقع 
األمن السابق ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية ورئيس حزب "كوالنو" 

 قانون "الوالء في الثقافة". موشيه كاحلون، للدور الذي لعباه في إسقاط مشروم
وبذلت ريغيف وحزبها الليكود جهًدا لطرح القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة أمام الهيئة 
العامة للكنيست اليوم، لكنه سحب من جدول أعمال الكنيست، عقب عدم تحصيل االئتالف األغلبية 

 المطلوبة للمصادقة على مشروم القانون.
غيف في مؤتمر صحافي عقدته بعد ظهر اليوم في الكنيست: "سنكشف حقيقة من يدعي وقالت ري

أنه يميني ويتضح أنه ممثل لليسار )في إشارة إلى ليبرمان(، فقط قبل أسبوم قال إنه يؤيد القانون. 
 هل هذا وعد حقيقي؟ هل هذا والء؟ والءه فقط لغروره، ليست ألفكاره أو للجمهور اإلسرائيلي".

ت ريغيف أن الوعود التي يطلقها ليبرمان ليست بالوعود الصادقة، وإلسقاط الحكومة هو على واعتبر 
استعداد للتعاون مع النواب العرب، وتابعت "ليبرمان تحدث عن الوالء بحملته االنتخابية، وبدال من 

ألموال ذلك فهو يساهم في توفير التمويل ألولئك المخربين عن طريق ميزانيات الثقافة. يحولون ا
 للمخربين ويدعمون اإلرهاب".

 
 النيابة اإلسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو .11

بعد شهرين من دراسة توصيات الشرطة، قررت المحامية ليئات بن آري، وهي المدعية  تل أبيب:
التي ترافق التحقيقات الجنائية في ملفات شبهات الفساد ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

 تأييد توصيات دائرة مكافحة الفساد في الشرطة.نتنياهو، 
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وسل مت بن آري توصياتها للمدعي العام شاي نيتسان، بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو بشأن ملفي 
)ملف المحادثات بين نتنياهو وناشر  2000)ملف الهدايا والمنافع الشخصية(، و 1000التحقيق 

ديم نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وممارسة أرنون موزيس(، وأوصت بتق« يديعوت أحرونوت»
 االحتيال وخيانة األمانة.

وتعني هذه التوصية التقدم خطوة كبيرة في الطريق إلى محاكمة نتنياهو، ذلك أن ابن آري يعد أقرب 
مسؤول في النيابة إلى هذا الملف. ومن غير الممكن أن يتخذ المدعي العام موقفًا مغايرًا لتوصياتها. 

يتوقع أن ينقل نيتسان توصية مشابهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صاحب و 
 الصالحية األخيرة في قرار محاكمة نتنياهو.

وذكرت مصادر في الشرطة أن المحققين يعكفون حاليًا على تلخي  تحقيقاتهم ضد نتنياهو في 
، وهي ثالث قضية فساد مرتبطة «4000 الملف»، المعروفة أيضًا باسم «والال –قضية بيزك »

 بنتنياهو وعائلته. 
 27/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 «قانون القومية»مدينة قرب الناصرة تلتزم بـ .11
تل أبيب: أعلن آفي ألكابتس، الرئيس الجديد لبلدية العفولة، وهي مدينة صغيرة في مرج ابن عامر 

الذي أقره الكنيست « قانون القومية»ة يهودية، التزامًا بومجاورة للناصرة، طقوس القسم بأن تبقى مدين
 أشهر. 4)البرلمان اإلسرائيلي( قبل 

في مدينتنا عشرات المصالح »ونفى ألكابتس أن يكون هذا القسم عنصريًا موجهًا ضد العرب. وقال: 
مدينتنا يزورون  التجارية العربية. والجيران العرب يأتون إلينا وُيستقبلون باحترام شديد، وكذلك أهل

الجيران العرب وُيستقبلون باحترام شديد. ولكن مدينتنا يهودية وستبقى يهودية، والبلدات العربية 
 «.المجاورة عربية وستبقى عربية. هذا الفصل بيننا مهم للجميع

 27/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"بتهريب مخدرات ل« إلعال»تورط ضابطين في أمن  .11

في القدس، أمس، اعتقال اثنين من كبار مسؤولي األمن في « محكمة الصلح»قررت  ب:تل أبي
مطار بن غوريون )اللد(، بعد أن توصلت إلى قناعة بأن شبهات قوية تراكمت ضدهما تدل على 

 إلى إسرائيل.« كوكائي»تورطهما في تهريب كميات كبيرة من المخدرات الثقيلة من نوم 
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ي هذه القضية الموظف المسؤول في شعبة األمن بشركة الطيران اإلسرائيلية والمشتبهان الرئيسيان ف
رامي يوغيف؛ المسؤول عن التنسيق فيها مع جهاز المخابرات العامة )الشاباك(، والذي « إلعال»

في العالم، وحراسة الطائرات؛ « إلعال»يتمتع بتصنيف أمني عالل ويتولى مسؤولية الممثليات األمنية لو
ى نجل يوغيف، شالوم، الذي كان يعمل موظفًا كبيرًا في الشركة وقبل ذلك عمل ضابطًا في إضافة إل

 جهاز )الشاباك(. وقد تم تمديد اعتقال شخصين آخرين ضالعين في القضية.
ومددت المحكمة اعتقال يوغيف ونجله ومشتبه به ثالث لتسعة أيام، بينما تم تمديد اعتقال المشتبه به 

 ام.الرابع لثالثة أي
 27/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 عايدة توما ـ سليمان تتهم نتنياهو بالمتاجرة بدم النساء .11
الناصرة: اتهمت عضو كنيست عن القائمة المشتركة، رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 

سقاط كل محاولة لحمايتهن وصيانة حقوقهن. وقالت ع ايدة بالمتاجرة بالنساء عبر تصريحات فارغة وا 
توما و سليمان إنه على شرف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، خرج نتنياهو بتصريح 
شعبوي كاذب حول نيته إقامة لجنة وزاري ة برئاسته لفح  قضية العنف العائلي، رغم أنه سبق 

 وشارك بالتصويت ضد مشروم قانون لحماية النساء طرحته هي بنفسها.
 27/11/2018القدس العربي، لندن، 

 

 «كّف عفريت»مسؤول إسرائيلي سابق: عالقاتنا مع السعودية وبقية دول الخليج على  .11
الناصرة: دعا مسؤول إسرائيلي سابق حكومة بنيامين نتنياهو إلعادة النظر بعالقاتها مع دول 
ة الخليج، وعلى رأسها السعودية، كون مستقبلها غير واضح، الفتا إلى أن الدول القومية في منطق

 «.الحلفاء الخطأ»الشرق األوسط هي دول غير عربية، محذرا من الرهان على 
وفي حديث للقناة اإلسرائيلية العاشرة قال النائب السابق لرئيس مجلس األمن القومي في إسرائيل، 

في وزارة خارجيتها، عران عتصيون، إن هناك حاجة للنظر  االستراتيجيومدير سابق لقسم التخطيط 
ريطة المصالح القائمة في الشرق األوسط اليوم. وردا على سؤال القناة العاشرة هل مليا في خ

أوال ال »التحالف مع دول الخليج هو على كف عفريت، وهل فعال هي حليفة حقيقة؟ قال عتصيون 
بد من التحذير من التبسيط والتسطيح فهناك أوساط سياسية وا عالمية وبحثية داخل إسرائيل تقوم 

عالم بين أسود وأبيض أو بين أخيار وأشرار، وهذه غلطة كبيرة ألنه وبخالف الزعم بتوزيع ال
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اإلسرائيلي الرسمي بأن السنة حلفاؤنا والشيعة أعداؤنا، هناك أعداء لنا لدى السنة وعندنا أصدقاء في 
 «.الشيعة

فة مع إسرائيل وللتدليل على ذلك أشار لعداء القاعدة إلسرائيل ولصداقة أذربيجان الشيعية المتحال
اللبنانية في « أمل»اليوم، وللعالقة القريبة مع حركة  استراتيجيةوالتي وترتبط معها بعالقات 

في الماضي بنت إيران الشيعية عالقات »الماضي، ولوجود مصالح مشتركة مع شيعة العراق. وتابع 
النظر لخريطة المصالح مع إسرائيل حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم وب استراتيجية

الراهنة في المنطقة هناك مصالح مشتركة إلسرائيل اليوم مع إيران تتمثل بمعارضة مساعي السعودية 
للحصول على سالح نووي، ونحن غير معنيين بذلك وهذا لقاء مصالح بين الجانبين اإلسرائيلي 

في مجال المسعى لبناء مفاعالت الفتا إلى أن الجانب األمريكي يسعى لتقييد السعودية «. واإليراني
يران غير معنية بحيازة السعودية للقنبلة النووية  «.نووية ألغراض مدنية، فيما تعارض إسرائيل، وا 

ونوه عتصيون المعروف بعومه ضد التيار السائد وميله للتغريد خارج السرب الصهيوني، أن 
مصالح مشتركة ال يعرف كم ستبقى، إسرائيل لم تنسج بعد تحالفات مع الدول الخليجية إنما هي »

ونفى ما تناولته وسائل إعالم محلية «. ألن مستقبل هذه الدول مجهول وبعضها على كف عفريت
ودولية حول وجود إمكانية لصفقة تشمل خروج اإليرانيين من سوريا مقابل رفع العقوبات األمريكية 

 ى األرض.عن طهران معتبرا ذلك أخبارا كاذبة واحتماال غير ممكن عل
ربما راهنا على الحصن الخطأ من خالل دول عربية مع الواليات المتحدة لكن »وخل  للقول 

الواضح أن خريطة المصالح تغيرت وأن واشنطن تراجعت من المنطقة، كما يستنتج من موقفها من 
حدة من ناحية كما علينا أن نأخذ بالحسبان استقاللية الواليات المت»وتابع «. الحرب الدائرة في سوريا

الطاقة وعدم اعتمادها اليوم على نفط الشرق األوسط مما يعني استمرار انسحابها من المنطقة، مما 
يران سؤاال ملحا  «.يجعل السؤال حول الدول القوية والصاعدة في المنطقة كتركيا وا 

  27/11/2018القدس العربي، لندن، 
 

 %0.25يرفع نسبة الفائدة إلى  "بنك إسرائيل" .11
، وذلك بعد أكثر من ثالث سنوات %0.25ر بنك إسرائيل رفع نسبة الفائدة في االقتصاد إلى قر 

وقد اتخذت اللجنة النقدية في البنك هذا القرار،  (.%0.1ونصف كانت الفائدة في أقل مستوى لها )
 يوم اإلثنين، بعد أن مهدت لذلك منذ عدة شهور.

االقتصاد يتجه إلى تباطؤ، وأن رفع الفائدة اآلن في المقابل، عبر اقتصاديون عن مخاوف من أن 
 من شأنه أن يدفع بهذا االتجاه.
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ومن المتوقع أن يدخل رفع سعر نسبة الفائدة حيز التنفيذ يوم الخميس القادم. كما أن القرار التالي 
 بشأن الفائدة سيتخذ في السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

. وبحسب اللجنة النقدية %0.15إسرائيل، فإنه بعد رفع نسبة الفائدة بو وبحسب البيان الذي أصدره بنك
 فإن مسار رفع الفائدة في المستقبل سيكون "تدريجيا وحذرا".

في السنة. وتدعي أن  %3حتى  %1وبررت اللجنة رفع نسبة الفائدة باستقرار التضخم المالي ضمن 
 م حاد في قيمة الشيكل.الخطر على استقرار التضخم المالي هو إمكانية ارتفا

وبحسب بنك إسرائيل فإن "االنخفاض الحاد الذي بدأ في األسابيع األخيرة على أسعار النفط من 
 شأنه أن يعزل العناصر التي تدعم التضخم، ولكن تأثيره سيكون محدودا".

 26/11/2018، 48عرب 
 

 "35تتسلم المزيد من طائرات الشبح االميركية "اف  "إسرائيل" .11
أي" 35تسلمت اسرائيل طائرتي شبح مقاتلتين أخريين من طراز "اف  -"القدس" دوت كوم -يبتل اب

 14)أدير( أمس األحد، ليصل عدد الطائرات المتقدمة من هذا الطراز في سرب "النسر الذهبي" إلى 
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني اليوم االثنين، أن  طائرة.

 اإلسرائيلي،لطائرتين وهما من الجيل الخامس، هبطتا في قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة لسالح الجو ا
 جنوب شرق بئر السبع.

 26/11/2018القدس، القدس، 

 
 17في الحراك البحري الـاالحتالل فلسطينيين برصاص  ثالثةإصابة : غزة .11

االحتالل اإلسرائيلي، قبالة شواطئ متظاهرين فلسطينيين، اإلثنين، برصا  جيش  3أصيب : غزة
 ضمن مسيرات "العودة وكسر الحصار". 17شمالي قطام غزة خالل مشاركتهم في الحراك البحري الو

فلسطينيين أصيبوا برصا  جيش  3وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطام غزة، في بيان، إن "
 م غزة".االحتالل على الحدود الشرقية لبلدة بيت الهيا، شمالي قطا

 وأضافت الوزارة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين بو"المتوسطة".
ومساء اإلثنين، احتشد عشرات الفلسطينيين قبالة شواطئ شمالي القطام، للمشاركة في إطالق 

 المسيرة البحرية تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار.
 26/11/2018، فلسطين أون الين
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 مواطنا من الضفة 47قوات االحتالل تعتقل  .11
مواطنا  47شن ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، حملة اعتقاالت واسعة طالت : رام هللا

فة الغربية. ( مواطنًا فجرًا من القدس، 32فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ) على األقل من الض 
وأفادت مصادر محلية،  ناء حركة فتح في المدينة المقدسة، وأسرى محررون.من أب 20بينهم نحو 

وأوضحت أن االعتقاالت  بأن قوات االحتالل سلمت إخطارات وبالغات لعدد آخر من أهالي القدس.
 شملت كافة أحياء وبلدات مدينة القدس.

 26/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بري يحذر من قروض مشبوهة تهدف إلى تسريب العقارات بطرق جديدةصعكرمة الشيخ  .11
حذر إمام وخطيب المسجد األقصى المبارك، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس الشي  : القدس

عكرمة سعيد صبري، من إعالنات تبثها شركات إسرائيلية عبر وسائط التواصل االجتماعي ووسائل 
إمكانية منح قروض مالية مغرية تصل إلى مئات اآلالف، بسهولة ويسر اإلعالم، تدعي فيها وتطرح 

وأشار الشي  صبري في بيان صدر  مقابل رهن ممتلكاتهم سواء كانت بيوتا أو عقارات أو أراضي.
عنه، اليوم االثنين، إلى أن هذا األسلوب مشبوه ومرفوض، وُيقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات 

وطالب المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات االستيطانية، وأن  ن.إلى عصابات المستوطني
يكونوا حذرين من التوقيع على أي ورقة ال يعرفون مضمونها؛ إضافة إلى أن هذه المعامالت غير 

َم الر َِّبا "سورة  شرعية فيما اشتملت عليه من "الربا" المحرم لقوله سبحانه وتعالى: "َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
وأشار إلى أن التوسع في الديون والمجازفة والخدام والتضليل، تؤدي إلى عدم  .275اآلية -البقرة

تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرضه لخطر التسريب، 
 فالسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، ويتحمل هذا الشقي مسؤولية تصرفه.

 26/11/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 طالبا تلموديا ومستوطنا وعنصرا من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى 186: القدس .11
عناصر من مخابرات االحتالل،  6طالبا من معاهد تلمودية، و 140مستوطنا، و 40اقتحم : القدس

مغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل اليوم االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب ال
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل أن يخرجوا منه من جهة باب  الخاصة.
 السلسلة.

 26/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سلب أراض بقوة السالح جنوبي نابلس.. وتنديد فلسطيني .11
المقامة على أرض قرية جالود جنوب نابلس الليلة « احياه»تطرفون من بؤرة واستولى مستوطنون م

« ج»قبل الماضية، على قطعة أرض تقع على مقربة من بيوت القرية الواقعة في المنطقة المصنفة 
والمخطرة بالهدم، وشرعوا بزراعتها باألشجار ومد خطوط مياه لري األشجار وذلك بحراسة قوات 

 بالسالح.االحتالل المدججة 
 10وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مساحة األرض تبلغ 

دونمات تعود لثالث عائالت من قرية جالود، وتمنع قوات االحتالل هذه العائالت من دخول األرض 
 بعد اإلعالن عنها منطقة عسكرية مغلقة. 2001منذ العام 

طينية اعتداءات المستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية، وتخريب وأدانت وزارة الخارجية الفلس
الممتلكات والتعرض للمواطنين ومزروعاتهم تحت حراسة سلطات االحتالل وبحمايتها على امتداد 

 األرض الفلسطينية المحتلة.
 27/11/2018، الخليج، الشارقة

 
جراء انتخابات ورقة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية تعتمد": الحياة" .11  تشكيل حكومة وا 

أن مصر عرضت على وفدي « الحياة»كشف مسؤولون فلسطينيون لو : محمد يونس -رام هللا 
نهاءجديدة للمصالحة  أفكارورقة « حماس»و« فتح»حركتي   االنقسام. وا 

م تلتز  أنونصت الورقة على تمكين الحكومة الحالية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطام غزة، على 
يضًا على أوالقانونية في شأن تنقالت الموظفين في قطام غزة. كما نصت  اإلداريةبتوصيات اللجنة 

 إجراءتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية مهماتها، وعلى 
 سنة. أوانتخابات عامة، بعد فترة زمنية معينة يجري االتفاق عليها، مثل ستة شهور 

 إدخالطلبت « فتح»وافقت على الورقة المصرية لكن حركة « حماس»قالت المصادر إن حركة و 
تعديالت عليها. ومن هذه التعديالت اعتبار صالحية الحكومة مطلقة في الوزارات والدوائر الحكومية 

 هيئة أي صالحيات لتقييد عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين. أووعدم منح أي جهة 
 27/11/2018، دنالحياة، لن

 
 ؟"إسرائيلـ"أعدادهم باآلالف.. ما الذي يدفع الشباب المصري للعمل ب .11

"سئمت من الحياة هنا، لكن في إسرائيل يمكن أن أعمل مساعد نجار أو : القاهرة-حسن المصري
مساعد دهانات بمرتب جيد"، بهذه الكلمات يشرح الشاب المصري "أسامة.م" األسباب التي دفعته 
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فقد دفعت الظروف االقتصادية القاسية أسامة للبحث عن أي فرصة  عمل بإسرائيل. للبحث عن
للهجرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، لينتهي به المطاف في صفحة على موقع فيسبوك تحمل 

وخالل التفاعل مع الصفحة اكتشف أسامة أن هناك صفحات  اسم "مطلوب عمال في إسرائيل".
يون مثل "رابطة المصريين في إسرائيل"، و "مطلوب صنايعية في إسرائيل" أخرى يتفاعل معها المصر 

 و"مواطنو إسرائيل ومحبوها"، وجميعها صفحات تدعو للتطبيع.
ويدافع أسامة عن قرار الهجرة إلى إسرائيل بقوله "ليس من الغريب السفر للعمل في إسرائيل، فهي 

 15ون العامل حقه، بينما في مصر أعمل دولة متقدمة ولديهم مستوى مرتفع من المعيشة ويعط
ساعة يوميا، وبرغم ذلك ال أجد أي مقابل مناسب نظير الجهد الذي أبذله، وال أستطيع توفير 

 متطلبات الحياة األساسية خالل الشهر".
ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن كل ما يتمناه هو الحصول على تصريح العمل "الكارت األزرق" 

حتى ال يموت من الجوم والفقر في مصر"، بحسب تعبيره، مضيفا "في إسرائيل في أقرب فرصة، "
يمكنني بداية حياة جديدة، خاصة أنها أقرب وجهة متاحة للسفر بأقل تكلفة ممكنة، مقارنة بدول 

 أوروبا التي تحتاج إلى إجراءات معقدة ومكلفة".
سرائيل، ومنهم الشاب ماجد زغلول وال يعد أسامة حالة فريدة فآالف الشباب المصري يعملون في إ

الذي هاجر إلى إسرائيل منذ أربع سنوات لصعوبة الحصول على "فيزا" ألي دولة أخرى، ويعمل في 
 ..1948إحدى البلدات العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 

أبو بكر وال توجد إحصائية رسمية بعدد المصريين في إسرائيل، وهو ما أكدته تصريحات سابقة للواء 
الجندي الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، حيث أكد أن المصريين في 
إسرائيل "عمال غير شرعيين"، سافروا بطرق غير شرعية عبر الدول المجاورة، وبالتالي يصعب 

 حصرهم.
 2007ام وكانت لجنة الدفام واألمن القومي بمجلس الشعب المصري )البرلمان( عقدت نهاية ع

سلسلة من االجتماعات ناقشت فيها كيفية التصدي لظاهرة هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل، 
 25والذين حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية نتيجة زواجهم من إسرائيليات، والمقدر عددهم بأكثر من 

 ألف مصري.
األوسط بجامعة القاهرة،  لكن طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق

-10ألفا، وفقا لمصادر إسرائيلية، بينما يصل العدد إلى نحو  36-34يقول إن العدد يتراوح ما بين 
 ألفا، وفقا لتصريحات صحفية ألعضاء بالجالية المصرية في إسرائيل. 15
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الخارج نبيلة  غموض األعداد تسبب في انتقادات برلمانية لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في
أن وضع  2016مكرم، التي أعلنت أنها ال تملك معلومات حول العدد، وأوضحت في يونيو/حزيران 

 المصريين هناك له طبيعة خاصة تتعلق بأبعاد سياسية وأمنية.
ورغم غموض األعداد، فإن الالفت أن وسائل اإلعالم المصرية تنشر كل فترة قرارات إسقاط الجنسية 

صريين لحصولهم على الجنسية اإلسرائيلية، كما تتحدث عن نماذج لشباب مصريين عن عدد من الم
هاجروا إلسرائيل، مثل دينا عبد هللا التي فوجئ أهلها منذ عامين بوجودها هناك وانضمامها للجيش 

 اإلسرائيلي، لتقرر الحكومة إسقاط الجنسية المصرية عنها.
 27/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مؤتمر الوطني: نتنياهو ال يمكنه زيارة السودانقيادي بال .11

نفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم عبد السخي عباس صحة األنباء التي نقلتها 
 اإلذاعة اإلسرائيلية عن اعتزام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الخرطوم.

ن موقف بالده بشأن تطبيع العالقات وقال القيادي السوداني إن نتنياهو ال يمك نه زيارة السودان، وا 
وأضاف عباس أنه "عندما تكف   مع إسرائيل واضح، ويرتبط ارتباطا جذريا بالقضية الفلسطينية.

إسرائيل عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين يمكن للسودان تأسيس عالقة معها بعيدا عن التأثيرات 
 الدينية".

 االثنين قال مسؤول سوداني إن األمر مجرد "أمنيات وبالون اختبار إسرائيلي".وفي وقت سابق أمس 
إن إسرائيل "ال هي عدو وال هي صديق نشط، وال  -الذي فضل عدم كشف اسمه-وقال المسؤول 

 يوجد اعتراف رسمي من الحكومة السودانية بها".
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وكانت هيئة البث اإلسرائيلية كشفت االثنين أن الوجهة القادمة ل

 نتنياهو ستكون دولة السودان.
 27/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كيان إرهابي لن نطبع معه "إسرائيل"نقيب صحفيي السودان:  .11

هاجم نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، ما أسماها  موفدنا إلى إسطنبول/ محمد القوقا:
تي قال إنها تسعى للتطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي "اإلرهابي الغاصب" "األنظمة العربية" ال

 على حساب قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واالستقالل.
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وقال الرزيقي لموفد صحيفة "فلسطين" إلى إسطنبول: إن األنظمة العربية التي تسعى للتطبيع مع 
لة لها بالشعوب، فهذه الشعوب المغلوبة على أمرها االحتالل "ال تخدم القضية الفلسطينية وال ص

 رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وداعمة للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن اإلعالم السوداني يرفض التطبيع بكل أشكاله مع االحتالل سواء أكان إعالميًّا أم سياسيا 

سل الخذالن العربي للقضية أم ثقافيا أم اقتصاديا، عادًّا ما يجري من تطبيع "مواصلة لمسل
 الفلسطينية".

ونبه نقيب الصحفيين السودانيين إلى أن اإلعالم السوداني "يتعامل مع قضايا التطبيع باستنكار أواًل، 
 ثم يوجه نقًدا عنيًفا لهذه األنماط من الممارسة البشعة في حق القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

ن على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وأشار إلى حالة اإلجمام في السودا
والخال  من االحتالل اإلسرائيلي، وقال إن السودانيين يمكن أن يختلفوا على قضايا داخلية لكنهم 

 ال يختلفون أبًدا حول فلسطين وغزة بالتحديد.
 26/11/2018، فلسطين أون الين

 
 قل السفارة للقدسالرئيس التشيكي: أنا "يهودي" وسأفعل كل شيء لن .11

تعهد رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، اليوم االثنين، بفعل كل شيء من أجل نقل : رام هللا
وكرر زيمان في خطاب له بالكنيست اإلسرائيلي، القول "أنا يهودي" مؤكدا  سفارة بالده إلى القدس.

واعتبر أن السماح  ضد إسرائيل.على معارضته الشديدة للسياسات األوروبية التي وصفها بو "الجبانة" 
لمن وصفهم بو "اإلرهابيين" الفلسطينيين بالحديث عبر البرلمان األوروبي، بأنه "يمثل خيانة" معبرا 

ودعا الرئيس التشيكي دول أوروبا للتعاطف مع إسرائيل، قائال  عن خجله من مثل هذه الخطوات.
من جانبه رحب  ائيل تعني خيانتنا ألنفسنا"."هناك حاجة للتعاطف مع دولة إسرائيل، ألن خيانة إسر 

كال من رئيس الكنيست بولي إدلشتاين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس التشيكي 
 واعتبروا زيارته مهمة، وافتتاحه المركز الثقافي التشيكي في القدس مقدمة لنقل السفارة.

 26/11/2018، القدس، القدس
 

 قارير أن اإلدارة األمريكية تؤجل نشر خطة السالمفريدمان ينفي ت .11
نفى السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يوم اإلثنين أن تكون اإلدارة : رفائيل أهرين

نشر الخطة عندما  إنه سيتماألمريكية تدرس تأجيل نشر اقتراحها للسالم الذي طال انتظاره، وقال 
 تكون لديها أفضل فرصة للنجاح.
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أود أن أؤكد من جديد على “ل فريدمان في بيان مكتوب نادر ُنشر على موقع السفارة األمريكية وقا
أن الواليات المتحدة ال تزال ملتزمة بمشاركة تصورها للسالم مع إسرائيل والفلسطينيين وأصحاب 

ي األسبوم وأكد فريدمان تقريرا ُنشر ف ”.المصلحة اإلقليميين والدوليين اآلخرين في الوقت المناسب
الماضي حول اجتمام رفيع المستوى ُعقد لمناقشة محتوى وتوقيت خطة السالم. إلى جانب فريدمان، 
حضر االجتمام أيضا الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومستشار الكبيرة جاريد كوشنر وكبير مبعوثي 

القومي جون  السالم جيسون غرينبالت ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ومستشار األمن
ناقشوا تصور “، مشيرا إلى أن المشاركين فيه ”مثمرا للغاية“وقال فريدمان إن اللقاء كان  بولتون.

 ، ولكن من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.”الرئيس لسالم شامل بين إسرائيل والفلسطينيين
 ”.يرغير دقيقة إلى حد كب“لكنه انتقد التقارير بشأن االجتمام التي قال إنها كانت 

عززت من احتمال “وتابع السفير حديثه بالقول إنه سيتم نشر خطة السالم عندما ترى اإلدارة أنها 
 –ستراتيجتنا ورسائلنا هي اتوقيتنا و “، وأضاف أن ”قبولها وتنفيذها وتطبيقها إلى الحد األقصى

السيد غرينبالت عالوة على ذلك، فإن السيد كوشنر و “وتابع قائال:  ”.خاصة بنا بالكامل –وستبقى 
الذي يزعمون  "مجهولي الهوية"وأنا على توافق فيما يتعلق بأفضل السبل للمضي قدما. هؤالء الخبراء 
 ”.بأنهم يتحدثون باسم اإلدارة في هذه المسألة هم غير مطلعين ومخطئين

 26/11/2018"، تايمز أوف إسرائيل"
 

 لذرية بشأن إيرانبالضغط على وكالة الطاقة ا "إسرائيلـ"واشنطن تتعهد ل .11
تعهدت اإلدارة األميركية إلسرائيل بأنها ستضغط بشدة على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، يوكيا أمانو، إلجراء فح  جدي للمعلومات التي قدمتها إسرائيل للوكالة بشأن األرشيف 

 في أيار/مايو الماضي. النووي اإليراني الذي نهبه الموساد، مطلع العام الجاري، وكشف عنه
وبحسب القناة اإلسرائيلية العاشرة فإن هذه التعهدات جاءت نقال عن مسؤولين كبار في وزارة 

وكان قد زار إسرائيل، قبل عشرة أيام، المبعوث األميركي للشأن اإليراني، بريان  الخارجية األميركية.
تنياهو، كما أجرى محادثات مع هوك، حيث أجرى محادثات مطولة مع رئيس الحكومة، بنيامين ن

 مسؤولين في الخارجية اإلسرائيلية والموساد وشعبة االستخبارات في الجيش.
وناقش هوك مع نظرائه اإلسرائيليين التمركز اإليراني في سورية، والعقوبات التي فرضتها الواليات 

ر هوك إلى أن هناك وأشا المتحدة مجددا على إيران، إضافة إلى وضع المشروم النووي اإليراني.
مندوبة جديدة لواشنطن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدعى جاكي ويلكوكس، وأنها مقربة جدا 



 
 
 
 

 

 26 ص             4797 العدد:             11/27/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

من المستشار لألمن القومي، جون بولتون، مضيفا أنه ستعمل بقوة لكي تضمن معالجة الوكالة 
 ودول أخرى.الدولية بجدية كل المعلومات التي قدمتها إسرائيل والواليات المتحدة 

 26/11/2018، 48عرب 
 

 األونروا تؤكد أن محاوالت القضاء عليها باءت بالفشل .11
قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( : رام هللا-ميرفت صادق

سامي مشعشع إن المحاوالت األميركية إلنهاء الوكالة فشلت فشال ذريعا بعد تخفيض عجزها المالي 
الذي خلفه وقف تمويلها من الواليات المتحدة، والنجاح في إيجاد اصطفاف دولي مساند لها سياسيا 

أن "تخفيض العجز انتصار لإلرادة الدولية  -في مقابلة مع الجزيرة نت-مشعشع  وأضاف وماليا.
ا ودعمها لوكالة الغوث، وهي رسالة دولية واضحة بأن محاوالت إنهاء الوكالة وتجفيف موارده

 والتشكيك بدورها فشلت فشال ذريعا، وأن الدول التي اصطفت وراء الوكالة أكدت على دورها".
وشدد الناطق على أن هذا االصطفاف سيكون داعما لتجديد تفويض الوكالة لوالية جديدة تمتد ثالث 

 . وقال "نحن متأكدون من أننا سنحصل على دعم كبير في2019سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 
 ".2018ومماثل لما حصلنا عليه عام  2019عام 

 27/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "NSOبإلغاء ترخيص التصدير األمني لـ" "إسرائيل"أمنستي تطالب  .11
توجهت منظمة العفو الدولية )أمنستي(، قبل أسبوعين، إلى وزارة األمن اإلسرائيلية بطلب إلغاء 

"، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق NSOانية "ترخي  التصدير األمني للشركة السيبر 
وبحسب أمنستي فإن "مجموعة  اإلنسان ثبت أنه استخدم خاللها برنامج التجسس الخا  بالشركة.

NSO ."وردا على الطلب، ادعت شعبة الرقابة على التصدير األمني في  قد خرجت عن السيطرة
ء تراخي  بموجب القانون، و"أنها ال تستطيع التطرق وزارة األمن اإلسرائيلية أنها تشدد على إعطا

ورفضت فرم منظمة العفو الدولية في إسرائيل تعقيب شعبة  ألسباب أمنية". NSOإلى ترخي  
 الرقابة، وقالت إنها تنوي التوجه للهيئات القضائية.

جها وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، نهاية األسبوم الماضي، أنه بموجب الشكوى التي تعال
" عرضت برنامج التجسس على عناصر استخبارية سعودية، NSOالشرطة اإلسرائيلية فإن شركة "

 قبل شهور قليلة من بدء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحملة "تطهير" ضد معارضيه.
 26/11/2018، 48عرب 
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 حوار القاهرة: فرص النجاح تعادل احتماالت الفشل  .11
 هاني المصري

كة حماس لقاءاته في القاهرة يوم الخميس الماضي، في جولة جديدة ترعاها جمهورية أنهى وفد حر 
مصر العربية، في حين بدأ وفد حركة فتح لقاءاته يوم األحد، ومن المتوقع أن يكون قد أنهاها مع أو 

 قبل نشر هذا المقال.
أنها ال تزال تحظى  منذ زمن بعيد لم تعد جوالت الحوار تثير االهتمام السياسي والجماهيري، مع

نما ألن الناس فقدت األمل  ببعض االهتمام اإلعالمي، وذلك ال يعني بأن الوحدة لم تعد مهمة، وا 
بتحقيقها، وسئمت من الحوارات التي ال تنتهي، ومن االتفاقات التي ال ُتطبق، وعدم وضع المصلحة 

 والفصائلية.الوطنية فوق المصالح الفردية والفئوية 
 

 ه الجولة من النجاح؟ما نصيب هذ
إن عدم االتفاق على لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس حتى اآلن نذير شؤم، يدل على أن فر  
النجاح في أحسن األحوال تساوي احتماالت الفشل، حيث ال تزال اللقاءات تجري بصورة مكوكية 

، ال سيما 2017اتفاق  بواسطة المصريين الذين يلتقون كل وفد على حدة، وهذا واقع الحال منذ فشل
. وقد أشارت مصادر إلى أن الخلية اإلسرائيلية التي 2018منذ تفجير موكب رئيس الحكومة في آذار 

كشفت مؤخًرا في غزة يمكن أن تكون مسؤولة عنه، وهذا يعني أن "حماس" ليست مسؤولة عن هذا 
ليس مسؤواًل عنه، فال االنفجار الذي تضررت منه أكثر من أي طرف آخر، وأن جهاز المخابرات 

 يعقل أن ينفذ الجهاز تفجيًرا في موكب يضم رئيسه.
 

 فرص النجاح والفشل قائمة
فر  النجاح قائمة ألن مصر الراعية للحوار تريد إنجاح جهودها لكون الفشل يلحق الضرر بدورها 

نجحت بالتوصل ومصداقيتها، وألن الفشل يهدد بانهيار معادلة "الهدوء مقابل تخفيف الحصار" التي 
 إليها، ويقود إلى انهيار القطام وانفجاره، واندالم مواجهة فلسطينية إسرائيلية.

تعمل مصر للحفاظ على تلك المعادلة وتطويرها لتصبح هدنة طويلة مقابل رفع الحصار وصفقة 
جديدة لتبادل األسرى، وذلك للحفاظ على التقدم الملموس في األمن بسيناء الناتج عن تجاوب 

 حماس" وتعاونها مع المصريين."
كما ترى مصر أن معادلة الهدوء تساعد على إحياء ما سمي "عملية السالم" الرامية إلى قيام الدولة 
الفلسطينية، التي تراها القاهرة ضرورة لألمن القومي المصري، كونها تمنع رمي قطام غزة في 
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لى حضنها وال بعيًدا عنها. ويعزز فر  النجاح هذه أن مصر ال  تجد أن السلطة حتى اآلن وا 
إشعار آخر يمكن أن تكون بدياًل من حماس، لذا اختارت احتواء "حماس" واالعتراف بدورها وتمكين 

 السلطة من العودة بصورة تدريجية.
ويمكن أن تنجح هذه الجولة ألن السلطة تجد نفسها في وضع صعب جراء مسائل عدة، منها البدء 

طام، خصوًصا بعد دخول الوقود واألموال القطرية إلى غزة بموافقة بتحقق فصل الضفة عن الق
إقليمية ودولية، ما يهدد بإضعاف السلطة، ال سيما إذا نفذت إسرائيل تهديدها واقتطعت جزًءا من 

 أموال المقاصة التي تجمعها وحولتها إلى غزة.
فهي تشعر من جهة بنشوة كما يمكن أن تنجح جولة المصالحة ألن "حماس" تعيش شعوًرا مزدوًجا، 

اإلنجاز بعد المواجهة األخيرة وكشف الخلية اإلسرائيلية التي تغلغلت في القطام، ومن جهة أخرى 
تخشى من االنتقام اإلسرائيلي، ومن المواجهة القادمة التي يجب عمل كل ما يلزم لتفاديها، مع 

 االستعداد لخوضها إذا فرضت عليها وعلى الفلسطينيين.
 

 شل كبيرخطر الف
ال يزال خطر فشل الحوار هذه المرة كبيًرا، وال يقل عن فر  النجاح، ألن "حماس" متمسكة بتطبيق 

، ألنها تريد االحتفاظ بغزة والحصول على مكاسب إضافية، وال 2011جميع االتفاقات، ال سيما اتفاق 
ت عليه وما قدمته تريد خسارة غزة من دون الحصول على أي شيء في المقابل، لذا أقصى ما وافق

من مرونة هو عودة حكومة "الوفاق الوطني" إلى القطام وتمكينها، مع ضرورة االتفاق على تسديد 
رواتب موظفيها ورفع اإلجراءات العقابية عن غزة، وعلى معنى "التمكين"، مقابل الشروم في 

 مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تنتهي في مدة أقصاها ثالثة أشهر.
أما الرئيس و"فتح" فمصر ان على "تمكين الحكومة" أواًل الستعادة غزة إلى بيت الطاعة، وحتى ال 
تصبح الحكومة "طربوًشا" يغطي على واقع استمرار سيطرة "حماس" على القطام، مع إبداء مرونة 

ن"، بما بالموافقة على بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة، على أال تشكل إال بعد إتمام "التمكي
يشمل الوزارات والجباية وسلطة األراضي والقضاء، ووافقت على تأخير البحث في األمن، وخصوًصا 

 سالح المقاومة.
أما مصر فجهزت طواقم مصرية لمساعدة عملية تمكين الحكومة من التمكين، وحلحلة مسألة رواتب 

ين انتهاء االتفاق على مسألة الموظفين األمنيين، بحيث تقطع من أموال يتم االتفاق عليها إلى ح
 الموظفين المدنيين واألمنيين الذين عي نتهم "حماس".
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 النجاح ال يعني إنهاء االنقسام
 –تأسيًسا على ما سبق، ال تزال الهوة شاسعة، والنجاح عبر المقاربة الحالية )تمكين الحكومة أواًل( 

نما قد يكون استراحة جديدة ستكون ال يعني إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة،  -على أهميته  وا 
معرضة للنجاح إذا أدت إلى تشكيل حكومة وحدة بسرعة، أو لالنتكاس كسابقاتها كونها تتجاهل ما 

 يأتي:
نما تشكيل حكومة وحدة، خصوًصا إذا لم يرافق  إن تمكين الحكومة الحالية ليس المدخل المناسب، وا 

ذا لم يتم االتفاق منذ ذلك اتفاق تفصيلي على معنى "التمكين" وخطو  اته ومراحله وسقفه الزمني، وا 
البداية على خط النهاية الذي يجب أن يتضمن تحقيق حل الرزمة الشاملة على أساس معادلة "ال 

 غالب وال مغلوب".
إعادة بناء مؤسسات المنظمة بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي، وعلى أساس 

عادة النظر في شكل السلطة ووظائفها، بما يتضمن إعادة بناء الحقائق الجديدة والخب رة المستفادة، وا 
صالحها على أسس مهنية بعيًدا عن الفصائلية.  األجهزة األمنية وتوحيدها وا 

فمن الخطأ أن تبقى السلطة على ما هي عليه بعد أن تجاوزت إسرائيل اتفاق أوسلو، وبعد أن 
على االعتراف  -حق طبيعي أواًل وجزء من تقرير المصير  التي هي -حصلت الدولة الفلسطينية 

 األممي ولو بصفة عضو مراقب.
عدم االتفاق منذ البداية على ماذا سيقدم كل طرف وماذا سيأخذ. فال بد من االتفاق على مبادئ 
 وخطوط توجيهية، لتكون مرجعية تحكم عمل الحكومة القائمة أو المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة.

وية االتفاق على البرنامج السياسي بوصفه مفتاح الوحدة، وخصوًصا على كيفية التعامل مع أول
التزامات أوسلو السياسية واالقتصادية واألمنية، وعلى كيفية التعامل مع صفقة ترامب والتطبيع 

 العربي مع إسرائيل، وعلى قانون القومية العنصري والمخططات االستعمارية االستيطانية.
م في حوار وطني شامل، وتشكيل لجنة حكماء فلسطينية لمواكبة الحوار وتطبيق االتفاق. الشرو 

فالحوار الشامل ضروري لمشاركة مختلف األطراف، ولضمان كسر حالة االستقطاب الثنائي واحتكار 
الحوار، بما يهدد دائًما باالتفاق على المحاصصة الثنائية. فال بد من وقف التعامل مع الفصائل 

لمؤسسات والقطاعات والشخصيات األخرى كملحق أو كشاهد زور أو كطرف مضمون تأييده لما وا
تتفق عليه حركتا فتح وحماس، مع االعتراف بأنها تتحمل قسًطا وافًرا من مسؤولية القبول بكيفية 

 التعامل معها.
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وأشكال النضال  االتفاق على أسس وقواعد الشراكة في مرحلة التحرر الوطني، وعلى القيم واألهداف
األساسية في هذه المرحلة، فمن دونها ال يمكن أن تصمد المصالحة، وال أن تتحول إلى وحدة 

 حقيقية.
ما سبق ال يتعارض، بل يتطلب العمل لوقف التدهور وخلق مناخ من الثقة ووقف التحريض 

مواطن وحرياته، ومساءلة اإلعالمي والشيطنة المتبادلين، وتحقيق العدالة االنتقالية، واحترام حقوق ال
 ومحاسبة كل من يعتدي عليها، وتقليل مساوئ االنقسام ومخاطره، ومنع تحوله إلى انفصال.

كما ال يعني أن شعبنا عليه أن ينتظر تحت االحتالل والحصار إلى أن ينتهي االنقسام، بل إن 
قيمة لها إن لم تتحقق في الكفاح ضد االحتالل والحصار واالستيطان ال يقبل االنتظار. فالوحدة ال 

 غمار مواجهة التحديات المطروحة على الشعب الفلسطيني.     
 

 اختبار حل الرزمة الشاملة
لم يجرب حل الرزمة الشاملة حتى اآلن، فقد ُجر ب تشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني، واللجوء إلى 

دارة االنقسام والمحاصصة، وكلها أوصلتنا إلى ما ن حن فيه. فلماذا ال تعطى الفرصة االنتخابات، وا 
لحل الرزمة الشاملة، التي تتضمن منظمة واحدة وبرنامج يجسد القواسم المشتركة، وسلطة/دولة تخدم 
المنظمة والبرنامج المشترك تقودها حكومة وحدة وطنية، وقيادة موحدة واحدة وسالح واحد، من دون 

قيقية من خالل ديمقراطية توافقية تناسب هيمنة أو تفرد أو إقصاء، وعلى أساس تجسيد شراكة ح
المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، واالحتكام إلى االنتخابات الدورية على كل المستويات بعد 

 توحيد المؤسسات وتحقيق الوفاق الوطني.
ي، ال تعني الرزمة الشاملة تطبيق بنودها المختلفة مرة واحدة، بل يمكن أن ُتطبق بالتدريج والتواز 

 ولكن ضمن جدول زمني ملزم ومتفق عليه، مع توفر حاضنة فلسطينية ومصرية وعربية.
لمن يقول إن  الوحدة الوطنية مستحيلة التحقيق، نقول له: نعم، إنها صعبة جًدا وتحتاج إلى وقت، 
ولكن من يجعل حزب هللا وحزب "القوات اللبنانية" في حكومة واحدة أكثر من مرة، يمكن أن يحقق 

جراء تغيير متراكم في ال رادة، وضغط، وا  وحدة بين الفصائل والقوى الفلسطينية، وهذا يتطلب وعي وا 
خارطة وموازين القوى الداخلية، من خالل تبلور قطب ثالث عابر للتجمعات واألحزاب 

 واأليديولوجيات جوهره العمل على إحياء الوطنية الفلسطينية المهددة.
 27/11/2018االستراتيجية، ياسات والّدراسات المركز الفلسطيني ألبحاث السّ 
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 حماس وتحديات الجيل الرابع من الحروب  .11
 أحمد عبد هللا
منذ أن خلق هللا الخلق؛ ووزم الرزق؛ رضي قوم بما قسم لهم فأمنوا وُأمن جانبهم؛ ولم يرض قوم 

لت الحروب، آخرون؛ فسعوا للبحث عن توسيع مناطقهم على حساب غيرهم، فنشأت الخالفات واشتع
 وسفكت الدماء، وسبي األطفال والنساء.

وحيث أن هللا وهب األنسان وميزه عن سائر مخلوقاته بالعقل والتفكير واستخال  العبر، فإنه و  
و على خالف سائر مخلوقات هللا األخرى كان بعد كل جولة من جوالت صراعه مع أخيه  اإلنسان

العشيرة لنفسها، فتبحث في سبب الصرام وأصله، وما ارتكبته األنسان، يخلد لنفسه، أو تخلد القبيلة و 
أثناءه من أخطاء وتقصيرات؛ عل ها في الجولة القادمة تتالفى هذه النواق ؛ فتجبه عدوًا أو تقلل 
خسائرًا، أو تنتصر بأسرم وقت وأقل تكلفة، فتوسع مناطقها وتحمي مصالحها، وتكث ر من موارد 

 غزى وال تهدد؛ فيطيب لها الحال ويهنأ لها المقال. رزقها، وُيخشى جانبها فال ت
ومن هنا وانطالقًا من ميزة التفكير واستخال  العبر والدروس، فقد مرت الحروب والصراعات في 
مراحل، وانتقلت من جيل إلى جيل ومن نمط عمل إلى آخر، ومن وسائط للقتال بسيطة التحضير 

شغياًل، إلى أن وصلنا إلى عصر الطائرات الشبح والمسي رة والتشغيل إلى ما هو أعقد منها تحضيرًا وت
ومواصفات الهدف؛ فتبحث عنه من بين مئات األهداف في  إحداثياتعن بعد، وصواري  ُتح مل 

 ساحة المعركة لتضربه وتدمره دون أن تعرض جواره القريب فضاًل عن البعيد ألي ضرر أو خطر. 
ضمونًا، أهدافًا وطرق عمل، وسائط وآليات تشغيل؛ يرى والمتتبع لمسار تطور الحروب؛ شكاًل وم

 أنها قد مرت حتى اآلن بأربع أجيال: 
فالجيل األول؛ جيل حرب روما مع إسبارطة، ومسلمي المدينة مع كفار مكة، وصالح الدين  .1

األيوبي مع صليبيي بيت المقدس، كان ُيرى جيشان في ساحة معركة واحدة، يرى أحدهم اآلخر، 
فرسان هؤالء أمام فرسان أولئك، ويعلو صوت الطبول، ليتقدم فارسان أو أكثر من فرسان ويصطف 

القوم المتحاربين، عارضين عليهم المبارزة، والتحدي، فيتبارزا بسيفيهما وترسيهما، فيقتل أحدها اآلخر 
القوى  فتنتهي المعركة عند هذا الحد، أو يخسرها نفسيًا ومعنويًا من قتل فارسه، فيخوضها خائر

والعزيمة، أو بمعنى آخر فإنك ترى معركة )بعد المبارزة( معروٌف سلفًا من المنتصر فيها، ثم بقيت 
 الحرب على هذا المنوال إلى أن دخلت جيلها الثاني.

أما الجيل الثاني من الحروب فخاضها جنود يحملون بنادق يعاد تذخيرها بعد كل طلقة، ولم تكن  .2
ي أو دقيقة التصويب، ثم دخلت الدروم والدبابات ومدافع الميدان، فكان الجندي هذه البنادق آلية الرم

يقتل خصمه دون أن يراه أو يتحقق من تفاصيل وجهه، فتعقدت ساحة المعركة، فلم نعد نرى فرسانًا 
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نما هي نار تُتبادل، ووحوش حديدية تتحرك مسرعة، لسحق الخطوط  يتنادون للمبارزة أو التحدي، وا 
ة للجبهة المعادية، فيخسر من ُيقتل منه عدد أكبر، أو تخترق آليات وجنود عدوه أرضه األمامي

فتحتلها وتقيم عليها سلطة احتالل، فكان التهديد يرى مواجهة ، فال خشية أو تهديد من الجو ما لم 
 تكن طلقة مدفع يتقى منها بغار أو بسقف.

ئها ابتداًء ثم َتحدث ت، فأعطت للمعركة بعدًا الجيل الثالث: دخلت فيه الطائرات على بساطة أدا .3
ثالثًا، بعد أن كانت أبعادها مقصورة على البر والبحر، وبدأنا نسمع بالمناورة القائمة، والمناورة 
الرأسية، وحسم المعارك من الجو، والمعركة الجو أرضية ، وأصبح التهديد يمس  عمق أرض البالد 

الوقت الذي كان يخشى فيه الجندي المقاتل على نفسه من وال يقتصر على ساحة المعركة، ففي 
الموت في ساحة المعركة، أصبح يخشى على أهله وبنيه وعائلته في عمق بالده، فأضيف الضغط 

 النفسي إلى الضغط المادي، على الجنود والقادة في مختلف المستويات والجغرافيات. 
حرب غير المتكافئة، الحرب التي تستخدم فيها ثم وصلنا إلى الجيل الرابع من الحروب، جيل ال .4

جميع وسائل ووسائط الضغط النفسي والمادي على الجنود والقادة، في مختلف الجغرافيات 
والمستويات؛ حرب تخاض غمارها في مسارح العمليات، حيث الدماء واألشالء، كما خلف شاشات 

غطة زر في لوحة تحكم بعيدة كل الكمبيوترات وعدسات الكاميرات، حرب قد يساوي فيها أثر ض
البعد عن ساحة المعركة، أضعافًا مضاعفة من القنابل والبارود، فتشل  األولى َحَيوات كثيرة؛ بقطع 
الماء أو الكهرباء أو سبل عيش عن الناس، فتحدث خلاًل في الجبهة الخلفية للقوات المقاتلة، ما 

كنت متقدمًا، وتُقتل حيث كنت َتقتل، حرب ال ينعكس هزيمة مدوية في ساحة المعركة، فُتهزم حيث 
نما يقال فيها: من العدو؟   يقال فيها كما في سابقاتها من الحروب: أين العدو؟ وا 

إن هذا النوم من الحروب هو ما تواجهه قوى المقاومة في فلسطين، وخصوصًا حماس في هذا 
 ن صفات هذه الجيل من الحرب أنها: الوقت، وهي ما يجب أن ُتعد العدة )ماديًا وبشريًا( له؛ حيث م

ذات مجالين أو بعدين؛ سياسي وعسكري، فال يصلح خوضها بدون هدف سياسي، أو فهم  .أ
سياسي، فالحنكة هنا ال تقتصر على كيفية المناورة بالقوات والتشكيالت في ساحة المعركة فقط، بل 

ري، ضعيفًا في الشق السياسي، أو لديك تتعداه إلى الساحة السياسية، فإن كنت قويًا في البعد العسك
وضوح رؤيا في األولى وضبابية في الثانية، فقد ُيجوَّف نصرك الميداني من معانيه، وال تستطيع أن 

. وعليه يجب أن يعرف القادة السياسيين ماهية األهداف واألشالءتجني نصرًا مما زرعته من الدماء 
هم أن ُيعر فوا النصر في المعركة تعريفًا دقيقًا، حتى التي تخاض الحرب على أساسها، كما يجب علي

 ال تختلط األمور، وتضيع التضحيات. 
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كما أن من صفات الحروب الحديثة، تكوين وتشكيل األهداف االفتراضية؛ فيقوم العدو )قاصدًا(  .ب
برسم صورة أكبر وأخطر بكثير مما عليه خصمه، هادفًا من ذلك إلى جعل عدوه يعيش حالة 

نتشاء والغرور، مما يدفع المراقب عن بعد لالعتقاد أن ما استخدم من وسائل قتل وتدمير؛ إنما اال
يبرره ضخامة هذا العدو، فيصبح القتل والدمار مبررًا، كما يصعب مع مثل هذا الصورة وهذا الوضع 

 كسب الرأي العام إلى صفك. 
لى ساحة العمل التي تراها أو تشتبك في هذا النوم من الحروب، ال يقتصر مسرح العمليات، ع .ت

نما يتعدها إلى ما بعدها، إنها حرب قد يتزامن فيها الفعل األمني مع النشاط  مع عدوك فيها، وا 
العسكري أو يسبقه، والعكس صحيح؛ فقد تكون مشتبكًا مع عدوك في ميدان المعركة الخشنة، ولكنه 

ًا أو فنيًا، فيخلط األوراق ويبدل األوليات يستهدفك في ساحة عمل أخرى، فيقتل قائدًا أو سياسي
 ويصرف االنتباه.

وهي حرب ال تسير سيرًا خطيًا، كما كنا نرى سابقًا، ففارس يقتل فارسًا، ليلي ذلك سهام  .ث
تتطاير، ثم مشاة يتقدمون، أو طلعة جوية تدمر أهدافًا ثم تمهيٌد مدفعي يليه تقدم بري، إنما قد تبدأ 

، وتقطع األوصال، بضربة في عمق الجب هة الداخلية للبلد؛ تدمر مراكز الثقل؛ من منشآت ومبانل
وتفقد السيطرة، وفي نفس الوقت؛ قصف مدفعي يدمر خط جبهتك ويشتت جهازك الدفاعي، فتقع بين 
حجري رحى الحرب، ففي المقدمة دماء وأشالء، وفي المؤخرات؛ حيث يفترض االستقرار والسيطرة؛ 

، فال تحتمل التأجيل، فما لم ُيعد  ضبطها وترتيبها؛ فالخلل في المؤخرة يصبح أولويات تفرض نفسها
هزيمة في المقدمة، والثغرات في الخطوط تصبح معابر، وعندها فالهزيمة محققة والخسائر غير 

 معوضة. 
حاطةإن مثل هذا الجيل من الحروب، يتطلب يقظة وحنكة  بالمشهد في كل أبعاده، وقدرة على  وا 

في مكوناته وأجزائه، ومعرفة متى ُيق دم هذا ويؤخ ر ذاك، ولمن نخص  القدرات ومتى؟ التحكم 
وممن نختصر وكيف؟ إنها حرب تتبع سننًا كونية وقوانين وقواعد فنية وتخصصية؛ المنتصر فيها 

 من يراعيها.
26/11/2018 

 
 غزة وسؤال توقف العدوان فجأة .11

 عيسى الشعيبي
صرام المديد مع االحتالل، وعلى العكس مما درج عليه معظم ردود من المر ات النادرة في سجل ال

الفعل الفلسطينية السابقة ضد االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة، جاء رد فعل المقاومة في غزة، قبل 
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أسبوعين، على العملية االستخبارية الفاشلة في خان يونس، ردًا بعيدًا عن االنفعال والعشوائية 
ا أداؤها العسكري متسمًا باالنضباط والعقالنية والتخطيط المسبق، على الرغم من واالرتجال، وبد

 فداحة الخسارة البشرية )سبعة شهداء( وخطورة ذلك الخرق األمني الذي لم تعرف غاياته بعد.
أحدث ذلك األداء المشر ف من المقاومة ما يشبه هزة أرضية خفيفة على الجانب اآلخر، تجلت 

زمة التي عصفت باالئتالف الحكومي، وكادت ُتعج ل بإجراء انتخابات عامة مبكرة، مظاهرها في األ
وظهرت تعبيراُتها الواضحة أيضًا في االعتصامات وقطع الطرق، التي بادر إليها المستوطنون في 
غالف غزة، فضاًل عن المظاهرات االحتجاجية في تل أبيب، وحد ث وال حرج عن سيلل من المقاالت 

ت، حفلت بها وسائل اإلعالم العبرية على مدى أيام الحقة، وكلها تحد ثت عن اعتباراتل والتعليقا
 يجب إخفاؤها في ما يتصل بوقف الحرب ضد غزة.

ما نحن بصدده في هذه المطالعة، هو محاولة اإلجابة على سؤال وقف إطالق النار المفاجئ من 
ج ة بمشاعر الغطرسة والكراهية وعوامل التفوق قوات االحتالل، في مشهدل بدت فيه هذه القوات المدج 

العسكري، ُمكرهًة على التوقف، مرغمًة على االنحناء، ولو مؤقتًا، إن لم نقل التسليم بخسارة هذه 
الجولة التي أوهنت الردم اإلسرائيلي أكثر من ذي قبل، وكسرت الصورة النمطية، مجد دًا، عن 

 ال وقف إطالق النار، والذي ال يزال مطروحًا.الجيش الذي ال ُيقهر، وضاعفت من إلحاح سؤ 
في تعليل أسباب هذا التوقف المصاَدق عليه باإلجمام من "الكابنيت" اإلسرائيلي، وقادة األمن، ساد 
تفسيران قائمان على الظن والتخمين، األول مفاده بأن التصعيد كان سيقو ض ترتيباتل سياسية إقليمية 

 يجدر بحكومة نتنياهو تخريبها اآلن، ال سيما وأن الواليات المتحدة، قيد اإلنجاز على نار بطيئة، ال
المتهيئة لطرح ما تسم ى صفقة القرن، ال تزال في طور استكمال متطلبات هذه الصفقة، وهذا تقديٌر 
أحسب أنه ضعيف، وغير مسنود بأي معطيات ملموسة، بل وغير كافل لتسو غ إكراهات وقف إطالق 

 سرائيل هي السفلى.نار، بدت فيه يد إ
التفسير الثاني األكثر رجحانًا أن هناك هدفًا استراتيجيًا لدى إسرائيل أكبر بكثير من هدف ترميم قوة 
الردم أمام المقاومة في غزة، وربما أكثر إلحاحًا من المضي في مواجهة محسوبة، يمكن التحك م بها، 

رجاء توقيتها، فيما تلوح في أفق أبعد قلياًل مظاهر منازلة أهم وأشمل وأشد خطورة، تحسب لها  وا 
سة األمنية اإلسرائيلية الحساب كله، ونعني بذلك ما يجري من استعداداتل استخبارية  المؤس 
ولوجستية، تتعلق بحربل ثالثية األطراف )إيران وحزب هللا وحركة حماس( قد تبادر إليها إسرائيل 

 ائر اإلعالمية والسياسية.بعملية استباقية، أخذت تشي بها أخيرا بعض الدو 
ارتفعت حرارة السؤال السابق أكثر، حين أخذ نتنياهو يلم ح إلى وجود تهديد أمني ثقيل، أثقل مما 
ُيشكله تهديد غزة، تجمعت نذره في الشمال، وبات على درجةل قصوى من اإللحاح، ما يقتضي 



 
 
 
 

 

 35 ص             4797 العدد:             11/27/2018 الثالثاء التاريخ:  

                                    

هناك شيئًا ما ُيدبر في الخفاء، المبادرة بعملية استباقية. كما أوحى رئيس الحكومة اليمينية أن 
تفاصيله لدى هيئة األركان، ال ينبغي الحديث عنه أمام جمهور ال يزال تحت الصدمة، إن لم نقل 

 الغيظ، إثر انتشار مشاهد احتفال الغز يين، في الشوارم، بما اعتبروه نصرًا مستحقًا.
ثنائي مفاجئ يحيق بإسرائيل، يتطلب ومع أنه يجدر بنا التحفظ على ما يرو جه نتنياهو عن تهديد است

صد ه استمرار زعيم "الليكود" في دست الحكم، إال أنه من غير الممكن، وال من الصواب أيضًا، 
رة عن حربل  ن تلميحاته المتكر  التمسك على طول الخط بالرأي القائل إن نتنياهو كذ اب بالفطرة، وا 

الحكم، فيما يتم إنضاج خياراتل بديلة، أمام من وشيكة، مجر د كالم فارغ، الغاية منها البقاء في 
أسميهم "الذئاب الجريحة"، بما في ذلك خيار العدوان مجد دًا على غزة، بصورة أشمل وأعمق من 

 الجولة السابقة، وهو ما يستدعي الحذر أكثر، وعدم االنجراف.
 27/11/2018، ، لندنالجديد العربي

 
 حماس وضرورة التحالف مع إيران .11

 ايشمحمد ع
يران محل جدل واسع منذ سنوات داخل صفوف الحركة، وفي أوساط  العالقة بين حركة حماس وا 
لت فيها العالقة بين الطرفين ما  الشعب الفلسطيني بمجمله، خاصة في السنوات األخيرة التي سج 

وقف يشبه االنهيار، أو التدهور بسبب الصرام في سوريا، وانجرار حماس بشكل أو بآخر إلى اتخاذ م
 يتعلق بهذا الصرام.

سؤال العالقة بين طهران وحماس يتجدد بين الحين واآلخر، وال تحسم حركة حماس هذا الجدل 
بشكل واضح بما يجعل الحركة في نهاية المطاف تجلس في منطقة محايدة بين الجنة والنار، فال 

أن الموقف الرمادي أصدقاء إيران وال خصومها راضون بالموقف الرمادي للحركة، هذا فضال عن 
 المتردد للحركة حيال إيران ُيشكل مادة دسمة لخصومها في عملية شيطنتها المتواصلة.

في الظروف اإلقليمية الراهنة لم يعد ثمة مبرر للموقف المتردد من إيران، إذ تقتضي مصلحة حماس 
أو اتخذه  2012ه عام اليوم، أن تعيد ترميم العالقات مع إيران، وأن تعترف بأن الموقف الذي اتخذت

بعض قادة الحركة تجاه ما يجري في سوريا كان خطأ سياسيًا، إذ كان ينبغي النأي بالنفس عما 
يجري في سوريا، وعدم االنجرار إلى صرام داخلي ال عالقة لحركة حماس وال للفلسطينيين فيه، وهو 

في طهران وبيروت. العالقة الموقف الذي أغضب في ذلك الوقت كاًل من النظام في سوريا وحلفائه 
يران اليوم يتوجب أن تكون مبنية على القواعد واألسس والمنطلقات التالية:  بين حماس وا 
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أواًل: حركة حماس منظمة فلسطينية تعمل تحت االحتالل، وليست دولة عربية، وعليه فال عالقة لها 
وترات الداخلية وال الصراعات البينية بالصراعات التي تشهدها المنطقة، ال ما يتعلق منها بالثورات والت

اإلقليمية، وليس مطلوبا منها أن تتبنى موقفًا من الصراعات واألزمات في المنطقة أو تنحاز لطرف 
دون آخر، وهذا ينسحب على ما يجري في سوريا واليمن.. وينسحب أيضا بكل تأكيد على مصر، إذ 

 ة لها بأزمة الجماعة مع النظام.أن  حماس ليست جزءًا من جماعة اإلخوان، وال عالق
ثانيًا: إيران جزء ال يتجزأ من هذه المنطقة حالها حال باقي مكونات منطقة الشرق األوسط، وال عالقة 
للفلسطينيين أو لحركة حماس بالصرام بين طهران وبعض العواصم العربية، وليس مطلوبًا من 

فالعالقة بين حماس وطهران تتساوى  حماس االنحياز لطرف دون آخر في هذه الصراعات، وعليه
 وتوازي العالقة بين حماس وأي عاصمة عربية.

ثالثًا: إذا كانت إيران، على الرغم من الحصار المفروض عليها واألزمات التي تواجهها ال تتخلى عن 
و كما يفعل بعض  اإلسرائيلييندعم الشعب الفلسطيني، وال تتسابق نحو تل أبيب من أجل التطبيع مع 

فمن الطبيعي أن تجد حركة حماس في إيران حليفًا مناسبًا، وهذا ما فعلته كافة قوى التحرر  -العرب
 على مر األزمان، واختالف األمكنة عندما كانت تتحالف مع النقيض الطبيعي لعدوها.

: ادعاءات التشي ع والمخاوف من انتشار المذهب الشيعي التي يخرج بها بين الحين واآلخر اً رابع
لبعض لتبرير العداء إليران ليست سوى محض هراء ال معنى له، إذ أن الشيعة أواًل موجودون في ا

(، وثانيًا حركة حماس أو 1979العالم العربي أصاًل ووجودهم أسبق من الثورة اإلسالمية في ايران )
ة لهم أي منظمة فلسطينية أخرى ليست سوى قوى سياسية ال حركات دينية دعوية، وعليه فال وصاي

على عقول الناس وال عالقة لهم بمذاهب البشر وطوائفهم.. وثالثًا فإن الناس أينما كانوا و في فلسطين 
ذا كان المسيحيون  -أو غيرها أحرار في اعتناق الدين أو المذهب أو الطائفة التي يرغبون بها، وا 

يشون في العالم العربي بال والدروز والبهائيون وأتبام الديانات والطوائف األخرى على اختالفها يع
 مشاكل، فمن باب أولى أن يأمن الشيعة على أنفسهم ودينهم ومذهبهم.

خالصة القول هو أن العالقات بين حماس وأي دولة في العالم، بما فيها إيران، يجب أن ال تكون 
محكومة بأزمات أخرى ويجب أن ال تكون محكومة بالمجاملة لدول ال تقدم أصاًل أي دعم 

قامة العالقات معها. إيران كغيرها من دول للف لسطينيين، بل تزحف نحو تل أبيب من أجل التطبيع وا 
 العالم موجودة في هذه المنطقة وربما تكون مصلحة حماس في التحالف معها.

 27/11/2018، القدس العربي، لندن
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 الربيع اإلسرائيلي في القارة السوداء .11
 الداد باك

همال. خيانة من جانب األفارقة، قصة عالقات إفريقيا و إ سرائيل هي في أساسها قصة خيانة وا 
همال من جانب إسرائيل و التي وجدت صعوبة في أن تغفر لألفارقة خيانتهم وتعاطت مع إفريقيا كو  وا 

ففي السنوات األولى لدولة إسرائيل تطورت العالقات مع دول إفريقيا، بما في ذلك «. قارة ضائعة»
، التي قاتلت في سبيل استقاللها من سيطرة «القارة السوداء»لعديد من األمم في تشاد. فقد رأت ا

القوى العظمى االستعمارية، رأت في إسرائيل، في كفاحها الناجح ضد البريطانيين والعرب وفي 
إنجازاتها و وال سيما في مجال الزراعة، وكذا في المستوى العسكري و مصدر الهام، وبحثت عن 

 إسرائيل كي تتعلم منها. بل إن أربع دول إفريقية كانت لها سفارات في القدس.االقتراب من 
أما إسرائيل، من جهتها، فقد رأت في إفريقيا فرصة لتحطيم الحصار السياسي و االقتصادي الذي 

 فرضته عليها الدول العربية فور قيامها، فأقامت شبكة عالقات متفرعة للغاية، خدمت الطرفين.
الغرام هذه حتى بداية السبعينيات، حتى اكتشفت الدول العربية قوة سالح النفط الذي واستمرت قصة 

تحت تصرفها، والكثير من دول إفريقيا هجرت إسرائيل تحت الضغوط الهائلة التي مارسها العرب، 
الذين وعدوا بالمساعدات المالية السخية. في حالة تشاد، أعطت الضغوط ثمارها حتى قبل نشوب 

الغفران و النقطة الزمنية التي قررت فيها العديد من الدول اإلفريقية قطع عالقاتها  حرب يوم
 الدبلوماسية مع إسرائيل.

في حالة تشاد، تلك الدولة في وسط إفريقيا والتي معظم سكانها مسلمون وتجاور ليبيا، أدت دورًا 
شطة مناهضة إلسرائيل، تعاطى مركزيًا في إدارة الظهر إلسرائيل. معمر القذافي الذي اتخذ سياسة ن

مع تشاد على مدى سنين طويلة كساحته الخلفية وكمركز لتثبيت توسع ليبيا في أرجاء إفريقيا، في 
ظل استغالل التوترات الداخلية بين الجماعات العرقية والدينية في الدولة. زيارة الرئيس إدريس دابي 

عادة إقامة العالقات الدبلوماسية ب ين الدولتين ستشكل ذروة مغازلة طويلة من جانب إلى إسرائيل وا 
إسرائيل لتشاد، التي لها أهمية كبيرة ليس لموقعها في قلب إفريقيا فحسب، بل ولكونها دولة ذات 

 أغلبية إسالمية.
لقد ارتفع تجديد العالقات الدبلوماسية إلى جدول األعمال قبل عقد، ولكنه شطب عن جدول األعمال 

تين عربيتين مناهضتين إلسرائيل بجوار تشاد، هما ليبيا والسودان. أما بسبب الضغوط من دول
إنضاج الخطوة الهامة لمستقبل عالقات إسرائيل مع إفريقيا إسالمية، فقد أتيح بفضل سقوط نظام 
القذافي وغرق ليبيا في حرب أهلية واالعتدال البطيء للنظام في السودان، ضمن أمور أخرى بتأثير 
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مار  ات الخليج. من غير المستبعد أنه بعد أن تعيد تشاد دوالب عالقاتها مع إسرائيل إلى السعودية وا 
 الوراء، فإن المزيد من الدول اإلفريقية ذات األغلبية اإلسالمية ستسير في أعقابها.

إن العودة المباركة إلسرائيل إلى إفريقيا تتاح بفضل أن إسرائيل تخرج نفسها من العزلة السياسية التي 
تها على نفسها على مدى فترة طويلة جدًا. ينبغي قول األمور كما هي: إسرائيل تبنت سياسة فرض

خارجية سلبية، تركزت على مناطق مريحة تضمنت أساسًا الواليات المتحدة وأوروبا. أما التغيير 
دم اإليجابي في مكانة إسرائيل الدولية في السنوات األخيرة، والذي يجري على نحو منقطع عن التق

، فقد استوعب في العواصم اإلفريقية أيضًا. ومثلما في الماضي، يمكن «المسيرة السلمية»في 
 إلسرائيل أن تعطي الكثير جدًا إلفريقيا. ولدى إفريقيا الكثير مما تعرضه على إسرائيل.

إفريقيا، إن ضعف العالم العربي والدبلوماسية اإلسرائيلية النشطة تفتح أمام إسرائيل آفاقًا واسعة في 
بما في ذلك التعاون األوسع مع دول أوروبا التي فهمت أخيرًا أن عليها أن تساعد إفريقيا لحل 

 «.القارة السوداء»مشاكلها في إفريقيا منعًا إلغراق أوروبا بماليين المهاجرين من 
 26/11/2018إسرائيل اليوم 
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