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 دعوى قدمتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية الفلسطينية أوقفت ": السلطة العربي الجديد" .1
خليل-رام هللا الجديد"،  كشف  :  نائلة  لـ"العربي  مسؤول  الفلسطينية  مصدر  القيادة  أن  الجمعة،  يوم 
القدس أوقفت   إلى  سفارتها  بنقل  األميركية  المتحدة  الواليات  قيام  ضد  المقدمة  الدعوى  إجراءات 

المحتلة في محكمة العدل الدولية، بناء على وعود من إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، بإعادة فتح  
قناع حكومة االحتالل اإلسرائيلي بتقد  يم تسهيالت  القنصلية األميركية في القدس الشرقية المحتلة، وا 
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وتابع المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، قائاًل "لقد قبلت القيادة    معيشية واقتصادية للفلسطينيين.
الفلسطينية بوقف إجراءات الدعوى، وعدم استكمالها منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى اآلن،  

تخابية للرئيس األميركي جو بايدن،  بناء على وعود أميركية تلقتها القيادة الفلسطينية خالل الحملة االن
وكشف   والحقًا خالل االتصاالت بين أعضاء من القيادة الفلسطينية ومسؤولين في اإلدارة األميركية".

تأجيل جلسة   الماضي،  نيسان  إبريل/  الفلسطينية طلبت في  القيادة  الدولية أن  العدل  تقرير لمحكمة 
في دعوى قدمتها دولة فلسطين ضد الواليات المتحدة    استماع لمحكمة العدل الدولية التي كانت تنظر

التي نقلت السفارة األميركية إلى القدس المحتلة، وجاء طلب التأجيل تحت ذريعة "إيجاد حل للنزاع  
المفاوضات". خالل  االستماع    من  جلسة  تأجيل  قرار  أن  الجديد"  لـ"العربي  أخرى  مصادر  وأكدت 

الفلسطينية، هو قرار س القيادة  ولم يخضع  بطلب  مباشر،  الفلسطينية بشكل  الرئاسة  ياسي جاء من 
الخارجية. وزارة  فلسطينيين في  أو مسؤولين  قانونيين  مع خبراء  نقاش  الجديد"   ألي  "العربي  وحاول 

الحصول على تعليق من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، رياض المالكي، لكن لم يرد على  
 هاتفه. 

 3/12/2021، العربي الجديد، لندن
 

 " تدين قمع االحتالل الوحشي لالعتصامات والمسيرات السلمية الفلسطينية "الخارجية .2
أدانت وزارة الخارجية، التنكيل الوحشي والقمعي الذي ارتكبته قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم  :  رام هللا

وممتلك ومنازلهم  أرضهم  عن  يدافعون  الذين  الفلسطينيين  المواطنين  ضد  وجه  الجمعة،  في  اتهم 
نابلس. جنوب  دجن  وبيت  بيتا  من  كل  في  اإلرهابية  المستوطنين  وعصابات  وحّملت    االستيطان 

"الخارجية" الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم خاصة  
أن   األميركية  لإلدارة  األوان  آن  أنه  مؤكدًة  الدولتين،  حل  تطبيق  فرص  من  على  يلزم  ما  تتخذ 

االحتالل على   دولة  جبار  وا  الدولتين  بحماية حل  كفيلة  أفعال  الى  أقولها  العملية وترجمة  الخطوات 
 احترام إرادة السالم الدولية ووقف استيطانها وقمعها للمواطنين الفلسطينيين قبل فوات األوان.

 3/12/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مياه في قطاع غزةتوقع ثالث اتفاقيات تمويل أوروبي لمشاريع  الفلسطينية الحكومة .3
"األيام": وقت الحكومة، أمس، ثالث اتفاقيات لتمويل مشاريع في قطاع التعليم، ومشاريع    -رام هللا  

وتخص االتفاقية األولى مشروع توصيل    مليون يورو بتمويل أوروبي.  18مياه في قطاع غزة، بقيمة  
ماليين يورو من االتحاد األوروبي عبر بنك التنمية    9لمياه لمنطقة المنطار في قطاع غزة، بقيمة  ا
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بقيمة   التعليم  دعم  لصالح  والثانية  لتعزيز    6األلماني،  والثالثة  واالتفاقية  فنلندا،  من  يورو  ماليين 
بقيمة   غزة  وقطاع  والقدس  )ج(  مناطق  في  المواطنين  فنل  3صمود  من  يورو  أيضا. ماليين    ندا، 

دخال  وا  التعليم  وتطوير  مدارس  وصيانة  بناء  أجل  من  فنلندا  مع  توقيعها  تم  الثانية  و"االتفاقية 
التعليم، تشترك  المشتركة لدعم قطاع  التمويل  التعليمية، وهي جزء من سلة  العملية  التكنولوجيا في 

المانحة". الدول  من  العديد  الو   فيها  رئيس  وفق  الثالثة،  االتفاقية  برنامج  أما  ستنفذ من خالل  زراء، 
  3األمم المتحدة اإلنمائي "لتعزيز صمود أهلنا في منطقة )ج( والقدس وقطاع غزة أيضا، وهي بقيمة  

ماليين يورو مقدمة من    3وقال اشتية إنه "جاٍر تنفيذ اتفاقية أخرى بقيمة    ماليين يورو من فنلندا".
 النمسا لصالح هذا البرنامج". 

 3/12/2021، األيام، رام هللا

 
 فصائل: رؤية حماس بشأن المصالحة ُتشك ِّل أرضية خصبة إلنهاء االنقسام .4

نهاء االنقسام، عادة   ثمَّنت فصائل وقوى فلسطينية رؤية حركة حماس إلنجاز المصالحة الوطنية وا 
مع   منفصلة  أحاديث  في  الفصائل  وأكدت  االنقسام.  إلنهاء  خصبة  أرضية  تكون  ألن  تصلح  أنها 
 صحيفة "فلسطين" أن ما جاء في الورقة ينسجم مع رؤاها لتحقيق المصالحة الوطنية، وترتيب البيت 

جراء االنتخابات التشريعية، والمجلس الوطني، والرئاسية، وتشمل القدس.   الفلسطيني، وا 
نهاء   وقال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، إن رؤية حماس إلنجاز المصالحة الفلسطينية وا 
االنقسام الداخلي، تصلح ألن تكون أرضية للحوار الوطني. ووصف حبيب لصحيفة "فلسطين" نقاط  

قبل  الورق من  للفصائل  العامين  لألمناء  اجتماع  عقد  إلى  الدعوة  على ضرورة  مشدًدا  باإليجابية،  ة 
إلى   التوصل  للنقاش، ويتم  الرئيس محمود عباس أو مصر، وألن تكون رؤية حماس جدول أعمال 

الفلسطيني.   البيت  لترتيب  وطنية  الشعبية    استراتيجية  للجبهة  المركزية  اللجنة  عضو  أكد  بدوره، 
ئول مكتبها اإلعالمي في قطاع غزة أحمد خريس، أن ما جاء في رؤية حماس، ينسجم إلى حد  ومس

عادة بناء وترتيب منظمة   نهاء االنقسام وا  كبير مع ما قدمته الجبهة الشعبية في رؤيتها للمصالحة وا 
يا  التحرير. وشدد خريس لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة اعتماد صيغة األمناء العامين إطارا قياد 

بتشكيل حكومة   ولإلسراع  أمكن،  حيثما  والتوافق  باالنتخاب  تشكيل مجلس وطني جديد  لحين  مؤقتا 
 .2011وحدة وطنية تشرف على اجراء االنتخابات بحسب اتفاق الفصائل في القاهرة عام 

إلنهاء  حماس  رؤية  خلف،  ياسر  باسمها  المتحدث  لسان  على  األحرار  حركة  ثمنت  جانبها  من 
تعادة الوحدة الوطنية. من جهته أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية د. عبد هللا أبو االنقسام واس
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العطا، أن رؤية حماس تشكل أرضية خصبة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومقدمة إلجراء  
 االنتخابات التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية". 

 3/12/2021، فلسطين أون الين
 

 دون تقد م في الملفات العالقة غزة يشهده قطاع: هدوء مؤقت "األيام" .5
قال مصدر فصائلي مطلع: إن حالة الهدوء التي يشهدها قطاع غزة مؤخرًا، تحكمها    عيسى سعد هللا:

عدة اعتبارات رغم عدم التوصل إلى تفاهمات أو حلول للملفات العالقة، وعلى رأسها ملف األسرى  
عادة اإلعمار   والتهدئة، ووقف االعتداءات على مدينة القدس والمسجد األقصى.وا 

االحتالل  قدمها  التي  التنازالت  بعض  إن  لـ"األيام":  اسمه  ذكر  عدم  فّضل  الذي  المصدر  وأضاف 
القطرية   المنحة  دخال  وا  إسرائيل،  في  بالعمل  لهم  المسموح  التجار  "كوتا"  رفع  رأسها  وعلى  مؤخرًا، 

بطريق والموظفين  ما  للفقراء  انتظار  لحين  عليها  والحفاظ  الهدوء  حالة  باستمرار  سمح  بأخرى،  أو  ة 
في   جّدي  اختراق  تحقيق  في  المصرية،  رأسها  وعلى  اإلقليمية،  والجهود  الوساطات  عنه  ستسفر 
الملفات العالقة األخرى، رغم أن كل المؤشرات ال تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم في المنظور القريب  

الم هذه  من  أي  إسرائيل  في  موقفي  في  الكبيرة  الفجوة  بسبب  األسرى،  ملف  رأسها  وعلى  لفات 
 و"حماس". 

وأوضح المصدر ذاته أنه رغم استمرار التواصل مع الوسطاء، ال سيما المصري، إال أنه ال يوجد أي  
تزال  ال  "حماس"  أن  مبينًا  الطرفين،  موقف  في  اختراق  إمكانية  إلى  يشير  أي حراك جدي  أو  تقدم 

طالق سراح عدد كبير جدًا من األسرى من ذوي األحكام المؤبدة والعالية بما يزيد على ألف تشترط إ
أسير، من ضمنهم النساء واألطفال والمرضى، مقابل إطالقها سراح أربعة جنود إسرائيليين تحتجزهم  

يتعلق   منذ سبع سنوات، فيما تصر إسرائيل على عدم إطالق أي أسير متهم بقتل إسرائيليين، أما فيما
بملف تثبيت وقف إطالق النار، فتتمسك الفصائل بوقف االعتداءات اإلسرائيلية في القدس والمسجد 
األقصى ووقف االقتحامات وعمليات القتل وغيرها، ورفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة وهو  

 الذي تعارضه إسرائيل. 
م سماح االحتالل بتحويل األموال  وعلى صعيد ملف إعادة اإلعمار، ال يزال الملف يراوح مكانه لعد 

 التي خصصتها بعض الدول من أجل المباشرة باإلعمار وتعويض المتضررين.
 4/12/2021، رام هللا، األيام
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 مزاعم إسرائيلية عن تشكيل حماس جهازا عسكريا في الخارج  .6
يديعوت أحرونوت، زعم أليئور ليفي خبير الشؤون الفلسطينية في تقريره بصحيفة  :  عدنان أبو عامر
"عربي لذراعها  21ترجمته  جديد  لفرع  سرية  بصورة  حماس  إنشاء  شهدت  األخيرة  "السنوات  أن   "

العسكري في لبنان، مصمم إلنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل، في حالة حدوث مواجهة عسكرية مع  
ص أطلقوا  حيث  األخيرة،  غزة  حرب  خالل  الصواريخ  بإطالق  عملها  بواكير  بدأت  وقد  واريخ غزة، 

، 2014وأضاف أنه "تم اتخاذ قرار إنشاء الفرع الشمالي للجناح العسكري لحماس في    باتجاه الشمال".
ضد   المعركة  خالل  غزة  في  وحيدة  نفسها  حماس  قيادة  وجدت  حين  يوما،  الخمسين  حرب  عقب 
األراضي   على  عسكرية  قوة  لتأسيس  الطريق  مهد  مما  خارجية،  عسكرية  مساعدة  دون  إسرائيل، 

لبنانية، تكون جزءا ال يتجزأ من الحركة، وخاضعا لها، وفي المرحلة األولى، تقرر بناء قوة عسكرية  ال
لها".  أخرى  ساحة  خلق  ثم  ومن  لبنان،  من  الصواريخ  إطالق  خالل  من  إسرائيل  لمضايقة    تهدف 

بتشتيت  المزاعم اإلسرائيلية تقدر أن حماس تعتقد أن هذا الفرع العسكري الجديد من شأنه أن يسمح  
انتباه إسرائيل في أثناء الصراع في غزة، ولذلك قررت إنشاء القوة العسكرية الجديدة، وتجنيد نشطاء  
غطاء   تحت  سرا،  يعملون  بالمئات،  عددهم  ويقدر  لبنان،  في  ويعيشون  بها،  مرتبطين  فلسطينيين 

قوا  لديه  أن  يبدو  لكن  اآلن،  مدينة صور  يتمركز في  الجديد  الفرع  أن  نشاط في  مدني، صحيح  عد 
 أماكن أخرى من لبنان أيضا.

في  لحماس  الجديد  العسكري  للفرع  التنظيمي  الهيكل  أن  اإلسرائيلية  االستخبارية  المحافل  تتحدث 
لبنان، هرمي ومنظم، ورغم اتصاله بحماس في غزة، لكنه يتلقى األوامر من قيادة حماس في الخارج  

تقبل وسائل أكثر تقدما مثل الطائرات بدون طيار،  فقط، وهي تسعى ألن يمتلك الفرع الجديد في المس
ولذلك يتمركز قلق إسرائيل الرئيسي اليوم بإطالق عدد كبير من الصواريخ من الفرع الشمالي خالل 
تصعيد عسكري في غزة، مما قد يتطلب ردا إسرائيليا قويا في لبنان، وقد يجر حزب هللا للمواجهة،  

 طالق. رغم أنهما ليسا مهتمين بها على اإل
 3/12/2021، 21عربي

 
 دهس في أم الفحم عمليةاالحتالل عقب استشهاد فلسطيني برصاص  .7

قالت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم الجمعة، إنها قتلت مواطنا عربيا وأصابت آخر، كانا في سيارة  
البالد. الفحم، شمالي  أم  اثنين من عناصرها في مدينة  الشرطة    دهست  أنه    -بيانفي  -وأوضحت 

مركبة،   يقود  به  مشتبه  المكان  إلى  وصل  الفحم،  أم  مدينة  في  الحدود  حرس  ألفراد  نشاط  "خالل 
ودهَس أفراد الشرطة مما أسفر عن إصابة مقاتلين، أحدهما بجروح طفيفة، واآلخر وصفت إصابته  
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وأصاب  بالمتوسطة".  المركبة،  نحو  النار  بإطالق  الشرطة ردوا  أفراد  أن  البيان  وا شخصين، وأضاف 
وفي بيان الحق، أعلنت شرطة    وأوقفوا المركبة، وضبطوا داخلها مسدسا غير قانوني، وفق تعبيره.

السيارة. في  عليهما  النار  أطلقت  اللذين  العربيين  المواطنين  أحد  مقتل  الشرطة    االحتالل  وكانت 
ة المشاركة في ما  من سكان أم الفحم، بشبه  6أنها اعتقلت    -في بيان سابق-اإلسرائيلية قد ذكرت  

 وصفتها بـ"أعمال شغب" في المدينة مساء أمس الخميس. 
 3/12/2021.نت، الجزيرة

 
 في لبنان وتعلن عن حملة إغاثية  34تطلق فعاليات ذكرى انطالقتها الـحماس  .8

الـ انطالقتها  فعاليات  لبنان  في  التحرير"    34أطلقت حركة حماس  القدس وطريق  "درع  تحت عنوان 
سياسي  حشد  بحضور  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  الصحفيين  نقابة  في  صحفي  مؤتمر  خالل 

 وشعبي وجماهيري وعلمائي. 
وأكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي استمرار الحركة ومعها الفصائل الفلسطينية في  

ر من أرض فلسطين، مشددا أن ما أنجزته معركة سيف القدس  خندق المقاومة حتى تحرير كل شب
 مهد الطريق نحو عملية التحرير الشاملة بإذن هللا.

جهته أوضاًعا  ،  من  يعيش  لبنان  في  الفلسطيني  الالجئ  أن  مرة  رأفت  حماس  في  القيادي  أكد 
ا اللبنانية  والقوانين  الصعب  االقتصادي  الوضع  عن  ناتجة  صعبة  واجتماعية  تمنع  اقتصادية  لتي 
وأعلن مرة    الفلسطيني من العمل والتملك، وتحد من حرية وخيارات الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

الشعب  إغاثة  في  المساهمة  بهدف  تغيث"  ويد  تقاوم  يد  حدك..  "حماس  اإلغاثية  الحملة  إطالق 
الحركة التزاًما من  االقتصادية الصعبة  النتائج  والتخفيف من  لبنان  اإلنساني    الفلسطيني في  بواجها 

 واألخالقي والسياسي تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان.
ه، أكد المسؤول اإلعالمي لحركة حماس في لبنان  وليد كيالني  مواصلة الحركة طريقها  بمن جان 

في   الفلسطينيين  الالجئين  على حماية  والعمل  واإلنسان،  األرض  تحرير  المقاومة حتى  في مشروع 
 األزمة االقتصادية الصعبة التي تعصف بهم.  لبنان، والتخفيف من

 3/12/2021، موقع حركة حماس

 
 "NSO" كي علىيالحظر األمر و   "النووي اإليراني" لبحث واشنطن إلى الموساد رئيس  ":ديعوت"ي .9

أحرونوت" اإلسرائيلية، صباح يوم  يديعوت    ذكر تقرير لصحيفة ":  نضال محمد وتد  - القدس المحتلة
الجمعة، أنه من المقّرر أن يتوجه رئيس جهاز االستخبارت اإلسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، بعد غد 
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األحد، إلى الواليات المتحدة األميركية إلجراء سلسلة لقاءات تتناول الملف النووي اإليراني، ومسألة  
("، إثر القرار األميركي الشهر  NSOرائيلية "إن إس أو )الحظر األميركي على شركة السايبر اإلس 

الماضي بوضع الشركة المذكورة وشركة "كانديرو" اإلسرائيلية على الالئحة السوداء، بعد تصنيفهما  
 أنهما تعمالن ضد األمن القومي األميركي. 

األمن اإلسرائيلي  وذكرت الصحيفة أن برنيع سيصل إلى الواليات المتحدة قبل يومين من توجه وزير  
المفاوضات  حول  عمل  للقاءات  المتحدة،  الواليات  إلى  اآلخر  هو  المقبل،  األربعاء  غانتس،  بني 
يهّدد،  الذي  األمر  السوداء،  الالئحة  على  اإلسرائيليتين  الشركتين  بشأن  والقرار  فيينا،  في  النووية 

عملي يحول  القرار  ألن  باالنهيار،  أو"  إس  "إن  الصحيفة، شركة  األمن  بحسب  وزارة  إصدار  دون  ًا 
 اإلسرائيلية تصاريح للشركة لتصدير وبيع برنامجها التجسسي "بيغاسوس" لدول جديدة.

 3/12/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 ألسباب استراتيجية أمنية   يرفض إسرائيل بعيدة عن خصخصة ميناء حيفا..  "موانئ دبي"تقرير:  .10
تعليقاً فلسطين:   على انسحابها من عرض مشترك مع شركة »شيبياردز    قالت شركة »موانئ دبي« 

إندستريز« اإلسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا، إنها ما زالت مهتمة باالستثمار في إسرائيل باعتبارها  
 من المراكز التجارية الرئيسية، فيما لم تذكر الشركة سبب انسحابها من العرض.

ي إسرائيل أن شركة موانئ دبي انسحبت  وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المسؤول عن الخصخصة ف
 من االتفاق الذي أبرمته مع الشركة اإلسرائيلية للتعاون حصريًا في خصخصة ميناء حيفا. 

قّدمته   الذي  العرض  إسرائيل  رفض  عن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  تحّدثت  الماضية،  األسابيع  وخالل 
 الشركة اإلماراتية »ألسباب استراتيجية، تالمس األمنية«. 

وفي هذا السياق، قال موقع »كالكاليست« االقتصادي اإلسرائيلي، قبل أسبوعين، إّنه باإلضافة إلى 
الكنيست والحكومة اإلسرائيلية لعروض االستثمار، تجرى مسارات سرّية   القانوني في لجان  المسار 

الدفاع    تشمل فحوصات أمنية وجلسات استماع للشركات المتنافسة على إدارة الميناء، بسبب »أمر
االقتصادية   »المصالح  على  الحفاظ  بهدف  وذلك  حيفا«،  ميناء  في  الخاّصة  المصالح  عن 

 واالجتماعية واألمنية للدولة حتى بعد خصخصة الميناء وانتقاله إلى المالكين الجدد«.
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ف، تقّرر  ونقل الموقع أنه بناًء على جلسة االستماع التي ترّأسها المدير العام لوزارة المالية، رام بلينكو 
تكون   أن  في  الشركة  »رغبة  خلفية  على  وذلك  العالمية«  دبي  »موانئ  مقترح  على  المصادقة  عدم 
 صاحبة السيطرة الفعلية على الميناء ال االستثمار فيه فقط، كما ترغب بالتأثير على التعيينات فيه«.

 3/12/2021األخبار، بيروت، 
 

 المجتمع العربي بينيت يدعم الشرطة ويدعو لحوار مع قادة  .11
بكري بينيت :  قاسم  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  الجمعة    أجرى  األحداث يوم  حول  مشاورات 

التي وقعت في أم الفحم، مع كل من وزير األمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة األمن 
 القومي والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين. 

ُقتل الشاب فتحي محمد حسن جبارين وأصيب آخر بجروح طفيفة من أم الفحم في جريمة  د  وكان ق
 . إطالق نار من قبل عناصر وحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة اإلسرائيلية

 وأكد بينيت على "أهمية بسط السيادة والحفاظ على النظام العام في كافة المدن والبلدات اإلسرائيلية". 
وراء أفراد الشرطة المتواجدين في الميدان، والذين يعملون في ظروف غير سهلة من  وقال إنه "أقف  

وأعرب "مساندة عمل أجهزة األمن في الميدان"، وأوعز كذلك بـ"إجراء    أجل توفير األمان لنا جميعا".
 حوار مع قادة المجتمع العربي بغية تهدئة الخواطر".

 3/12/2021، 48عرب 
 

 للشرطة وجاهزون لكل سيناريو في أم الفحمشبتاي: تعزيز  .12
بكري ستواجه  :  قاسم  إسرائيل  "شرطة  أن  شبتاي،  يعقوب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفتش  صرح 

وهاتف المفتش العام للشرطة قائد وحدة "حرس الحدود"، أمير كوهين،    منظمات اإلجرام بحزم وقوة".
وقال خالل المكالمة "أنا أشد على أياديكم على    والشرطي الذي أصيب بحادثة الدهس في أم الفحم،

وأشار إلى أن "الحدث، هذا الصباح، لن يردعنا عن    الرد السريع والشجاع إزاء محاولة المّس بكم".
صرار أمام منظمات اإلجرام في المجتمع العربي.    مواصلة عملنا بشجاعة وا 
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من لديهم  المتوفرة  الوسائل  بكل  للعمل  توكيل  الشرطة  بهم   لعناصر  المس  محاوالت  منع  أجل 
وبالمواطنين. أفراد الشرطة منعوا، اليوم، إطالق نار استمرارا ألحداث، أمس. نحن نعزز القوات في 

 أم الفحم وجاهزون لكل سيناريو".
 3/12/2021، 48عرب 

 
 اإلسرائيلية  –سببان رئيسيان لتدهور العالقات األميركية   "NSO": إيران و"يديعوت" .13

ضاهر أن :  بالل  في  للشك  مجاال  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  تصريحات  تترك  ال 
دارة الرئيس األميركي، جو بايدن، قد تدهورت على خلفية الخالفات بينهما   العالقات بين حكومته وا 

ال الدول  بين  المفاوضات  هذا بشأن  على  مؤشرات  أن  ويبدو  النووي.  االتفاق  حول  يران  وا  عظمى 
السايبر   شركتي  إدخال  عن  األميركية  التجارة  وزارة  إعالن  خالل  من  أيضا،  برزت،  قد  التدهور 

اإلسرائيليتين   مصلحة   NSOالهجومي  ضد  تعمل  التي  للشركات  السوداء  القائمة  إلى  و"كانديرو" 
ر لمحلل الشؤون االستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"،  وأكد تقري  األمن القومي األميركي.

األميركية   السوداء  القائمة  إلى  اإلسرائيليتين  الشركتين  إدخال  أن  الجمعة، على  يوم  ِبرغمان،  رونين 
"خطوة موجهة ضد الشركتين لكن كان واضحا أن العنوان هو حكومة إسرائيل، التي تمنح ترخيصا  

صف أي  في  للشركتين  جهاز  مفصال  وحتى  فيها،  الترخيص  يستخدم  التي  الدولة  وبموجب  قة، 
إذا استهدفت   وبكلمات أخرى،  الشركتين.  الذي يستخدم برامج  القانون  إنفاذ  أو   NSOاالستخبارات 

هذا  مسؤولية  تتحمل  أيضا  اإلسرائيلية  األمن  وزارة  فإن  األميركي،  القومي  األمن  وكانديرو 
 االستهداف".

، بسبب عمليات عسكرية وأمنية إسرائيلية،    باألساس  نجم ربما  تدهور العالقات  التقرير أشار إلى أن  
رأى األميركيون أنها تتعارض مع مصالحهم، وخاصة أن إسرائيل امتنعت عن التنسيق مع واشنطن  

 حيالها. 
فيه إن إسرائيل تخوض   قالت  تقريرا،  بايدن، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"  بداية والية  ففي 

رية سرية ضد إيران وتستهدف ناقالت نفط إيرانية تنقل النفط إلى سورية. وتال ذلك تسريب حربا بح
بينها   إيرانية،  لسفن  إسرائيل  استهداف  حول  معلومات  تايمز"  "نيويورك  لصحيفة  أميركيين  مسؤولين 

 السفينة العسكرية "سافيز". وفي المقابل اتهمت إيران باستهداف سفن بملكية إسرائيلية جزئية. 
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وأضاف التقرير أنه "في الجيش اإلسرائيلي علموا أن التسريبات لوسائل اإلعالم األميركية جاءت من  
أميركا   بأن  ذلك  إسرائيل  في  وفسروا  للغاية.  سرية  معلومات  شملت  أنها  وعلموا  المتحدة  الواليات 

بمر  الخامس  وتلزم األسطول  الفارسي،  الخليج  تثير جلبة في  التي  إسرائيل  السفن  غاضبة على  افقة 
 التجارية اإلسرائيلية، وباألساس تعرقل إسرائيل احتمال إعادة فتح المحادثات النووية". 

ورغم أن إسرائيل فهمت التلميحات األميركية، إال أنها لم تتوقف عن عملياتها، ونفذ الموساد عملية 
ماضي. وبعد االنفجار  نيسان/أبريل ال  11تفجيرية في منشأة نطنز اإليرانية لتخصيب اليورانيوم، في  

، وليام بيرنز، رئيس الموساد، يوسي كوهين. ولفت التقرير إلى أن CIAبوقت قصير، هاتف رئيس  
هذه كانت "محادثة غاضبة"، طالب بيرنز خاللها كوهين بأن "ال تفاجئوننا". ورد كوهين أن اإلنذار 

سببه عدم المعرفة إذا كانت   حول التفجير الذي أرِسل لألميركيين قبل وقت قصير جدا من تنفيذه،
 الظروف العملياتية ستقود إلى تنفيذ العملية، وتعهد بشفافية أكثر في المستقبل. 

 3/12/2021، 48عرب 
 

 جنوب فلسطين  صابة طيارين إسرائيليين جراء هبوط اضطراري لطائرة حربيةإ .14
أصيب طياران إسرائيليان، يوم الجمعة، جراء هبوط اضطراري    –ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم  

 في قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة. F15لطائرة حربية من طراز 
وبحسب الناطق العسكري اإلسرائيلي، فإن الطائرة كانت في مهمة تدريبية حين وقعت الحادثة، مشيًرا  

 رة الحظ عطاًل في إحدى عجالتها ما اضطرهم لتنفيذ هبوط اضطراري معقد.إلى أن طاقم الطائ
وأشار إلى أنه تم نقل الطيارين إلى المستشفى لتلقي العالج، فيما تضررت الطائرة، مشيًرا إلى أنه  

 بسبب الحادثة تقرر وقف التدريبات على هذه الطائرات. 
 3/12/2021القدس، القدس، 

 
 تقديم الئحة اتهام ضد المستوطنين اللذين دخال رام هللا  الشرطة اإلسرائيلية تدرس .15

العبرية، أن الشرطة اإلسرائيلية تدرس إمكانية    12ذكرت قناة    :ترجمة خاصة بـــــــــ”القدس” دوت كوم
دوار  في  مهاجمتهما  وتم  هللا  رام  الماضية  الليلة  دخال  اللذين  المستوطنين  ضد  اتهام  الئحة  تقديم 

 المنارة من قبل فلسطينيين قبل تدخل أجهزة األمن وتسليمهما للجيش اإلسرائيلي. 
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سؤوليتهما الشخصية عن دخول منطقة خطرة  وبحسب القناة، فإن الشرطة تدرس هذا الخيار بسبب م
وقال المستوطنين خالل التحقيق معهما أنهما دخال إلى رام هللا بالخطأ وأن    ومحظور الدخول إليها.

فلسطيني ضللهم بعدما أضاعوا الطريق وطلب منهم التقدم إلى األمام أكثر حتى وصلوا للمكان الذي 
حراق مركبتهم.وقعت فيه الحادثة، قبل أن يتم مهاجمتهم و   ا 

 3/12/2021القدس، القدس، 
 

 " بيتار القدس"العربي بعد فوزه على  "بني سخنين"تغلق ملعب فريق  ": "إسرائيل" ميدل إيست آي" .16
قدم  كرة  نادي  وهو  القدم،  لكرة  سخنين”  “بني  نادي  اإلسرائيلية  السلطات  منعت  العربي”:  “القدس 

المتنافسين في الدوري اإلسرائيلي الممتاز، من لعب المباريات في ملعبه “استاد    48رئيسي لعرب الـ
 الدوحة”، وذلك بعد فوزه  على فريق “بيتار القدس” العنصري، وفقا لما نقل موقع “ميدل إيست آي”. 

وقالت وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية إنها ألغت ترخيص استاد الدوحة في سخنين، وهي بلدة  
ات أغلبية فلسطينية في شمال إسرائيل، بحجة أن النادي تجاوز األعداد المسموح بها من المشجعين  ذ 

السلطات. مع  عليه  المتفق  النحو  بإحضار    على  لـ”بني سخنين”  إنها سمحت  الوزارة    5388وقالت 
ن لكن بيانات الوزارة أظهرت أ  –مقعدا في استاد الدوحة لحضور المباراة    7414مشجعا من أصل  

 مشجع لـ”بيتار القدس”.  500مشجع كانوا يهتفون لـ”بني سخنين”، مقارنة بنحو   7000
 3/12/2021القدس العربي، لندن، 

 
 انهيار جزئي في أرضية منطقة باب الحديد بالقدس بسبب حفريات االحتالل  .17

انهارت أرضية بشكل جزئي في منطقة باب الحديد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، يوم  :  القدس
بها   يقوم  نتيجة حفريات  المنطقة.الجمعة،  إطار    االحتالل اإلسرائيلي في  الحفريات في  وتأتي هذه 

االحتالل   وسياسة  الفلسطينية،  والتاريخية  األثرية  والمعالم  المقدسات  بحق  المتواصلة  االنتهاكات 
 الهادفة إلى تغيير مالمح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي واإلسالمي. 

 3/12/2021، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 
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   110يواصل إضرابه لليوم أبو هواش األسير  .18
، وسط مخاوف حقيقية  110يواصل األسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام بشكل متواصل لليوم  

في   البت  سابق،  وقت  في  "عوفر"،  في  العسكرية  االحتالل  ارجأت محكمة  قد  وكانت  حياته.  على 
قضية األسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام، وذلك بعد عقد جلسة استئناف، بحسب ما أفاد  

 نادي األسير في بيان له.  
 4/12/2021، فلسطين أون الين

 
 رات عنصرية في حي الشيخ جر احمستوطنون يخطون شعا .19

الصمود"  :  القدس "جداريات  تخريب  وأقدموا على  الجمعة، شعارات عنصرية،  يوم  خط مستوطنون، 
المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهدد بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، 

قهم بتلك الرسومات، إال أنها مجرد ألوان،  وأكد أهالي الحي أنه "على الرغم من تعل وذلك للمرة الثانية.
رادتهم بالعقل والقلب ال يمكنهم ازالتها مهما حاولوا". وكان مستوطنون   وسيعيدون رسمها، وأن قوتهم وا 

 قاموا بمسح الجداريات وتشويهها يوم الثالثاء الماضي، وفي ذات اليوم أعاد المقدسيون رسمها.
 3/12/2021، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 خالل مداهمات في الضفة  هم أسرى محررين شاباً  26االحتالل يعتقل  .20

نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقاالت واسعة    الضفة المحتلة: 
شابا    24قالت مصادر محلية إن الحملة طالت اعتقال أكثر من  و   في بلدة صوريف شمال الخليل.

 معظمهم أسرى محررين، إضالة العتقال طفل من رام هللا وشاب من الخليل. 
 12/2021/ 4، وكالة الرأي الفلسطينية

 
 أكثر من مائتي إصابة بمواجهات مع االحتالل في بيتا وبيت دجن  .21

محافظة  :  نابلس في  دجن  وبيت  بيتا  بلدتي  مواجهات  حصيلة  أن  الفلسطيني  األحمر  الهالل  أكد 
نابلس يوم الجمعة، وصلت إلى أكثر من مائتي إصابة، بينها إصابات بجروح بالرصاص المعدني 

صابات أخرى.   المغلف بالمطاط وبالرصاص الحي، وباالختناق بالغاز المسيل، وا 
 3/12/2021، القدس، القدس
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 الل يسل م جثمان الشهيد محمد مطر حتاال .22
هللا   مساء    -رام  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  سّلمت  محمد أ"األيام":  الفتى  الشهيد  جثمان  مس، 

( مطر  حمدان  أراضي    16ضامر  على  االحتالل،  برصاص  بإصابته  متأثرًا  استشهد  الذي  عاما(، 
وقال إبراهيم مطر عم الشهيد: إن    ..قريته دير أبو مشعل شمال غربي رام هللا، قبل أكثر من عام

التي   المنطقة  في  االحتالل  جنود  بتواجد  بدأت  محمد،  الفتى  بحق  مرّكبة  جريمة  ارتكب  االحتالل 
شهدت إطالق النار، ثم استهدافه وصديقيه بالرصاص الحي بداًل من اعتقالهما، ومن ثم تركه ينزف  

 تهاء باحتجاز جثمانه لخمسة عشر شهرًا.حتى استشهاده دون تقديم اإلسعافات الالزمة له، وان
 4/12/2021، األيام، رام هللا

 
 غزة: تفاقم معاناة عشرات الصيادين جراء مواصلة احتجاز االحتالل قواربهم  .23

كثيرة هي أساليب وطرق محاربة االحتالل للصيادين على طول شواطئ قطاع غزة،    محمد الجمل:
مساحات الصيد، والتضييق وتخريب المعدات، لكن أصعب وأقسى  منها إطالق النار، ومنع وتقييد  

  2013ومنذ العام    تلك األساليب مصادرة مصدر الرزق، وترك الصياد وعائلته يواجهون الفقر والجوع.
تصاعدت سياسة مصادرة القوارب من قبل بحرية االحتالل، حيث تشير آخر اإلحصاءات إلى أن 

أكث الوقت  ذلك  منذ  تآكل    185ر من  االحتالل صادر  نصفها  للصيادين،  كبير وصغير  بين  مركبًا 
  50واهترأ بسبب تركها في ميناء أسدود اإلسرائيلي، بينما أعاد االحتالل جزءًا منها، وبقي أكثر من  

لـ اآلن.  70مركبًا محتجزًا، إضافة  يعمل في    محركًا حتى  الزراعة،  بوزارة  السمكية  الثروة  ووفق قسم 
مركبًا مختلفة األنواع، من بينها    1,583فرد، يمتلكون    7,000، يعيلون قرابة  صياداً   4,452بحر غزة  

 مركب مزودة بمحركات، والباقي يتم دفعها بوساطة مجدافين خشبيين.  1,000
 4/12/2021، األيام، رام هللا

 

 األردن : القضـيـة الفلسطينية كانت وستبقى أولوية  .24
في  :  روما الدولتين  حل  "تقويض  إن  الجمعة،  يوم  الصفدي،  أيمن  األردني،  الخارجية  وزير  قال 

القضية الفلسطينية سيجعل من حقيقة الدولة الواحدة المآل الوحيد وهذه حقيقة ستكون بشعة، إذ إنها  
 ستكّرس دولة فصل عنصري".

ية الفلسطينية على أساس حل وأّكد الصفدي في جلسٍة حواريٍة، "ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القض 
والشامل". العادل  السالم  لتحقيق  وحيدًا  سبياًل  ذلك  ليكون  "استحالة    الدولتين،  من  الصفدي  وحّذر 
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استمرار الوضع الراهن، حيث يغيب األفق السياسي وتتفاقم التحديات االقتصادية التي تواجه الشعب 
 الفلسطيني والسلطة الفلسطينية". 

"الحفاظ   أنَّ  مع    وأضاف  بالتعاون  إليها  للوصول  مكثفة  جهودًا  األردن  بذل  التي  التهدئة،  على 
فّجرت  التي  الالشرعية  اإلسرائيلية  اإلجراءات  تكرار  عدم  فقط  ليس  يتطلب  واألصدقاء،  الشركاء 
المفاوضات  إطالق  يعيد  سياسي  أفق  إليجاد  عملية  خطوات  أيضًا  ولكن  الحالي،  العام  األوضاع 

وشّدد الوزير األردني على ضرورة إيجاد أفق اقتصادي يساعد الفلسطينيين،    ل".لتحقيق السالم العاد 
 ُمؤكدًا "أن األفق االقتصادي ال يمكن أن يكون بدياًل عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين". 

 3/12/2021، قدس برس
 

 "الغاز"و "إعالن النوايا"على التوالي.. مسيرة في عمان ضد للجمعة الثانية  .25
مواطنون   للمطالبة  نفذ  عمان،  وسط  الحسيني  المسجد  من  الجمعة  بعد صالة  مسيرة  الجمعة،  يوم 

ورفع المشاركون في    بإسقاط االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها “إعالن النوايا” واتفاقية الغاز”.
االح  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط  األردنية  الوطنية  الحملة  إليها  دعت  التي  اإلسرائيلي،  المسيرة  تالل 

احتالل”. العدو  “غاز  عليها  كتب  مسيرة    الفتات  بعد خروج  التوالي  على  الثانية  هي  المسيرة  وهذه 
 الجمعة الماضية لرفض “إعالن النوايا” لتبادل المياه بالطاقة مع إسرائيل. 

 3/12/2021، الغد، عم ان
 

 و"إسرائيل" وزير خارجية الجزائر: "تحالف عسكري خبيث" بين المغرب  .26
المملكة  :  الجزائر بين  الدفاعي  التفاهم  مذكرة  إن  لعمامرة،  رمطان  الجزائري،  الخارجية  وزير  قال 

وأضاف في تصريحات إعالمية على هامش    المغربية و"إسرائيل" أسست لـ"تحالف عسكري خبيث".
بوهران، أن "كل خطوة تتخذها الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا المنعقدة  

ولفت إلى   السلطات المغربية في هذا التحالف العسكري الخبيث تبعدها أكثر عن الجزائر وشعبها".
أن التحالف العسكري المغربي اإلسرائيلي "يعكس نقطة التقاء بين توسعين إقليميين، يدفعهما إنكار  

 ف". وجود ضحاياهما المحرومة من حقوقها غير القابلة للتصر 
 3/12/2021، قدس برس
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 ي يا إلعادة السودان للمجتمع الدولكان ضرور  "إسرائيل"ملف العالقة مع البرهان:  .27
مقابلة مع  في    قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،

"العربية"، الفترة    قناة  بانتهاء  تنتهي  مهمته  إن  مع الجمعة،  العالقة  أن"ملف  إلى  مشيرا  االنتقالية، 
إسرائيل رب السودان مع  الدولي وعالقة  المجتمع  إلى  السودان  تتخذ  إسرائيل كان ضروريا إلعادة  ما 

 ". شكال طبيعيا في النهاية
 3/12/2021.نت، العربية

 
 إسرائيل"ـ"متهًما بـ"التجسس ل 16النيابة العامة التركية تطالب بسجن  .28

التي تعمل  :  إسطنبول التجسس  التركية حول قضية شبكة  العامة  النيابة  اتهام أعدتها  كشفت الئحة 
لصالح إسرائيل، أن بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات إلى  

قامت شخًصا    16وأشارت الالئحة أن الشبكة المكونة من    موظف في جهاز المخابرات اإلسرائيلية.
بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات  

 اإلسرائيلية مقابل أموال.
عاما على    20  -  15وفي وقت سابق الجمعة، طالب االدعاء العام التركي بالسجن لمدد تراوح بين  

المخابرا عن  نيابة  الدولي  التجسس  جريمة  الرتكابهم  عمل  المتهمين،  مراقبة  عبر  اإلسرائيلية  ت 
 منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين. 

 3/12/2021 وكالة االناضول لالنباء،
 

 على "مفاجأة" في إيران  واشنطن تعارض إقدام "الموساد"يديعوت:   .29
)فلسطين( العبرية،  :  الناصرة  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  إلى كشفت  نقلت  واشنطن  أن  الجمعة، 

اد على مفاجأتها بتنفيذ عمليات  مسؤولين أمنيين في "إسرائيل" رسائل مفادها أنها تعارض إقدام الموس
 سرية في إيران خالل المفاوضات النووية. 

 2021/12/3، قدس برس
 

 كية ببرامج تجسس إسرائيلية  ير األم "الخارجية"اختراق هواتف موظفين في ز: رويتر  .30
كية على األقل، تعّرضت ير بأن هواتف تسعة موظفين في وزارة الخارجية األم  "رويترز"أفادت وكالة  

 اإلسرائيلية.   "NSO"رامج تجسس معقدة طورتها مجموعة  الختراق من قبل مهاجم مجهول باستخدام ب 
شركة  الوكالة    أوضحت و  صنع  من  كانت  الموظفين  هواتف  في  "Apple"أن  يعملون  إما  وأنهم   ،
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بهذه مرتبطة  ملفات  يتابعون  أو  جهته  و   الدولة.  أوغندا،  الخار من  وزارة  باسم  متحدث  جية رفض 
، مشيرًا بداًل من ذلك إلى قرار وزارة التجارة بوضع الشركة اإلسرائيلية على  التعليق على االختراقات 

 كية التعامل معها. ير قائمتها السوداء، مما يجعل من الصعب على الشركات األم
 2021/12/3، بيروتاألخبار، 

 
 مر ت بدون تدقيق أو مراجعة  "إسرائيل"ذا إنترسيبت: القوانين األمريكية ضد حركة مقاطعة  .31

: أقّر السيناتور الديمقراطي غريغ ليدنغ من مجلس الشيوخ في والية أركنساس  رائد صالحة  -واشنطن 
مقاطعة   لحركة  مناهض  قانون  مع  ال   "إسرائيل"بأنه صوت  مقاول حكومي  أي  مع  التعامل  ويمنع 

بدون أن يقرأ مشروع القانون، وأوضح في حديث مثير للجدل مع فيلم   "إسرائيل "يتعهد بعدم مقاطعة  
ل   "لمقاطعة"ا القوانين. بأنه  كثرة مشاريع  بسبب  اليوم  ذلك  في  ماذا صوت  على  يعرف  يكن حتى    م 

لفلسطين،  فيلم  الويوثق   اإلسرائيلي  لالحتالل  الموجهه  االنتقادات  لقمع  األمريكية  التشريعية  الجهود 
يد عن ومن اللحظات المثيرة في الفيلم كانت تعليقات للسيناتور تقول إنه نادم على عدم معرفة المز 

الفيلم  كما    القضية. أي يسلط  دون  التشريعات  تمرير  تم  أنه  تكشف  تفاصيل صادمة  على  الضوء 
مراجعة أو  تقريبًا  الدستور   ،تدقيق  الحماية  هشاشة  عن  تكشف  حق كما  حماية  إلى  تهدف  التي  ية 

 األمريكيين في التعبير عن آراء سياسية مخالفة آلراء حكومتهم. 
 2021/12/3، القدس العربي، لندن

  
   "إسرائيل"انتقدت  لهم بسبب تعليقاتتجمد عمل أربعة صحافيين   "دويتشه فيله" .32

إذاعة صوت  هاجر حرب  يعملون في  أربعة صحافيين  بأن  الجمعة،  ألمانية،  إعالم  أفادت وسائل   :
ونقلت   ."معاداة السامية"هيدًا إلجراء تحقيقات معهم بتهمة  تم تجميد عملهم، تم  "دويتشة فيله"ألمانيا  

االجتماعي  الصحيفة   التواصل  وسائل  على  بعض  تعليقات  ذلك  في  بما  الصحافيون،  بها  أدلى 
رئيس   أكدو   تعليقات يبدو أنها تقلل من أهمية الهولوكوست أو تديم الصور النمطية المعادية لليهود.

فيله" ليمبورغ،  "دويتشه  بيتر  باإلخال،  ملتزمون  كافة  المؤسسة  موظفي  واستراتيجيات  أن  لقيم  ص 
في الوجود، إضافة    "إسرائيل"داخليًا وخارجيًا بما في ذلك االعتراف الواضح في حق    "دويتشه فيله"

الشخصية   الحسابات  ينسحب على  ذاته  إلى أن األمر  السامية، مشيرًا  الواضح ضد معاداة  لموقفها 
 على مواقع التواصل االجتماعي للعاملين معها. 

 2021/12/3، القدس العربي، لندن
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يران: فى المجال النووى .33  إسرائيل وا 
 د. عبدهللا األشعل 
يشهد العالم حاليا أكبر مظاهرة تكشف شكل العالقات الدولية فى الشرق األوسط وهى المسرح العام  
للملف النووى اإليرانى فقد كانت إيران الشاه جزءا من االستراتيجية األمريكية فأصبحت إيران الشاه  

سرائيل ضد العرب فلما قامت الثورة اإلسالمية فى إيران انتقلت إيران إلى مصاف األعداء حليفة إل
 فى واشنطن وعند  من يخضع لسلطانها . 
وكانت تساعدها الدول الغربية وترضى عنها واشنطن    1957إيران الشاه بدأت برنامجها النووى عام  

ولكن إيران الثورة ليس مسموحًا لها أن تستخدم الطاقة النووية ومنذ اكتشاف المشروع النووى الجديد 
سرائيل وهي االطراف االساسية التي تصدت للثورة   امتعضت ثالثة أطراف هى واشنطن والسعودية وا 

 االقليمية واثرت تاثيرا فادحا علي مصالحهم . االسالمية النها قلبت المعادلة 
  ، االيراني  النووي  الطموح  كبح  بحجة  إيران  على  صارمة  عقوبات  وأوروبا  واشنطن  فرضت  وقد 
والسبب الحقيقي هو ان ايران الثورة اصبحت العبا يتقاطع مع المصالح الحيوية لهذه االطراف ولذلك  

وه بالنووي  العقوبات  عالقة  حول  الرؤي  إلى  تعددت  السلمى  النووى  مشروعها  تحول  من  والخوف 
عسكرى مما يهدد الهيمنة النووية اإلسرائيلية وحتى لو تسلحت إيران نوويًا من الناحية العسكرية فهذا  
منع   اتفاقية  إلى  إيران  أنضمت  لذلك  ومصداقا  المتحدة  األمم  ميثاق  وال  الدولى  القانون  اليخالف 

 لة الطاقة الذرية على مشروعها ومنشآتها. االنتشار النووى وقبلت برقابة وكا
أما إسرائيل فرفضت االنضمام إلى االتفاقية ولم يسائلها أحد لماذا تعترض واشنطن على حيازة إيران   

للسالح النووى أو الطاقة النووية ولماذا تتحرش إسرائيل بإيران فى جميع القطاعات وتمارس بحرية  
والغ إيران  ضد  إجرامية  أعماال  إيران  كاملة  وتسلح  قانونية  غير  فالعقوبات  الجرائم  بهذه  سعيد  رب 

النووى حتى فى المجال العسكرى مشروع وليس محظورا فى القانون الدولى خاصة وأن تملك إيران  
للسالح النووى وكذلك إسرائيل ليس له فائدة فى كسب النفوذ أو تهديد الدول المجاورة ألن السالح  

ن المصلحة األمريكية فى االشتباك مع إيران ولماذا يؤيد الغرب تسلح  النووى يستحيل استخدامه فأي
إلبادة  تهديدها  تكرر  إيران  أن  أولها  التافهة  األسباب  من  عدد  إيران؟ طرح  تسلح  ويرفض  إسرائيل 

 إسرائيل ولذلك تخشى إسرائيل من السالح اإليرانى المفترض .
ة متحضرة وجزء من الغرب أما إيران فهى دولة  الثانى أن إسرائيل تمتلك السالح النووى ولكنها دول

 متخلفة وجزء من الشرق المتخلف.
فحيازة   لذلك  كثيرة  فى ساحات  إسرائيل  مع  وتشتبك  السياسى  نفوذها  يتمدد  إيران  أن  الثالث  السبب 

 إيران للسالح النووى يدعم التمدد السياسى فى المنطقة إليران. 
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يرانية تلوث الخليج أما صناعة إسرائيل فإنها تلوث منطقة  السبب الرابع هو أن الصناعة النووية اإل 
النقب المجاورة لمصر ومادامت مصر فى معاهدة سالم مع إسرائيل فإن تلوث مصر بمخلفات نووية  

 اسرائيلية أمرمقبول عربيًا في هذه المرحلة.
اية الخليج أما  السبب الخامس هو أن قوة إسرائيل مضافة إلى قوة الغرب ويمكن االستعانة بها لحم

 قوة إيران فإنها قوة معادية.
لصالح   وهذا  الحرب  إلى  السلم  من  النووية  إيران  تحول  من  يحد  أنه  أوباما  رأه  فقد  فيينا  اتفاق  أما 

رفعت واشنطن العقوبات ضد إيران ولكن الرئيس ترامب    2015إسرائيل ولذلك عندما أبرم اتفاق فيينا  
االنسحاب من طرف واحد من االتفاق وا عادة فرض العقوبات   بناءا على ضغط خليجى إسرائيلى قرر

 غير القانونية على إيران ووضع شروطًا لعودة واشنطن إلى االتفاق 
الشرط األول: تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجة ال يسمح معها بتحول إيران إلى قوة نووية  

 عسكرية تهدد إسرائيل . 
اء ويقصد بهم دول الخليج ولوال ان إسرائيل ترفض االتفاق مع إيران    الشرط الثانى: توسيع دائرة الشرك

 لكانت قد انضمت إلى أطراف االتفاق .
 الشرط الثالث: تخلى إيران عن نفوذها السياسى فى المنطقة.

 الشرط الرابع: عدم رفع كل العقوبات.
 الشرط الخامس: إزالة مشروع القوة الصاروخية اإليرانية. 

وهى تحالف الغرب ضد إيران والتسامح مع إسرائيل ولكن إيران تصر على أن تعود  الصورة واضحة  
 واشنطن إلى االتفاق دون شروط.

والحقيقة أن النفوذ السياسى إليران فى المنطقة سببه فساد السياسات العربية والغربية وأن الصناعات  
لوال أن التسلح اإليرانى يخيف  الصاروخية اإليرانية مشروعة فمن حق أى دولة أن تتسلح كما تشاء و 

القوة اإليرانية   للقوة فى المنطقة لما تصدى الغرب إليران علما بأن  إسرائيل ويقضى على احتكارها 
 تخدم المشروع اإلقليمى اإليرانى وفى الطريق تخدم المقاومة والحقوق الفلسطينية. 

وا الظلم  ولصالح  العربية  المصالح  ضد  فهى  اإلسرائيلية  القوة  الجرائم  أما  وارتكاب  القانون  نتهاك 
المشروع  دفع  أجل  من  التسلح  فكرة  تتخطى  نظرنا  فى  فالمسألة  الفلسطينية  الحقوق  على  والجور 
العليا  المصلحة  تخدم  نظرة  المشروعين  إلى  العربى  المواطن  ينظر  أن  ويجب  للطرفين  اإلقليمى 

ب تلفًا للبيئة ولذلك فإن موقف مصر كان  العربية فالصناعة النووية اإلسرائيلية واإليرانية كالهما يسب
السالح   فيما  بما  الشامل  الدمار  أسلحة  من  كله  األوسط  الشرق  إخالء  ضرورة  على  مبنيا  دائما 

 النووى. 
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السالح   تستخدم  أن  التستطيع  إيران  بأن  علمها  رغم  النووية  إيران  من  حقا  منزعجة  إسرائيل  فهل 
 النووى فى المنطقة. 
إسرائيل تريد الهيمنة على المنطقة وترى أن إيران عقبة فى سبيل ذلك ويجب على أشك فى ذلك ألن  

 العرب أن يفيقوا من غفلتهم وأال يستخدموا أداة فى المشروع الصهيونى ضد المصالح العربية.
واالولى بالعرب أن يتفاهموا مع بعضهم على تنظيف المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وأن يتعاونوا 

اظ على البيئة فى المنطقة العربية وأن يتفاوضوا مع إيران لحل المشاكل العالقة وال يجوز  على الحف
 لهم أن يعادوا إيران لمجرد عداء إسرائيل وأمريكا لها.

وأخيرًا العقوبات تنتهك القانون الدولى بجميع فروعه والتحالف السياسى ضد إيران بمناسبة مشروعها  
رب دخلوا طرفًا فى صراع اليعنيهم فالسؤال هل ينجح صمود إيران فى  النووى ليس مفهوما كما أن الع

مواجهة المعسكر اآلخر فى رفع العقوبات والتمتع بميزات الطاقة النووية السلمية وهل يصل ضغط  
إسرائيل إلى حد إفشال مفاوضات فيينا وهل تستطيع إسرائيل فعال ضرب المنشئات النووية اإليرانية  

ودون اندالع حرب إقليمية واسعة وهل صحيح أن تحرش إسرائيل بإيران يمكن    دون مساندة واشنطن
 ينقلب إلى حرب بين الطرفين وتباد بها إسرائيل كما تزعم؟! 

 3/12/2021رأي اليوم، لندن، 
 

 غابة الداخل المحتل : الذئب اإلسرائيلي يكافح الجريمة!  .34
 بيروت حمود 
في   اإلجرام  منّظمات  مالحقة  عن  متلّكئة  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  ظّلت  ماضية،  سنوات  طوال 
بعوامل  المنّظمات  تلك  تغذية  في  تواطأت  نفسها  هي  إنها  بل  ال  المحتّلة،  الفلسطينية  األراضي 

نذ العام  ضحية م   1,500الصمود والبقاء، والتغطية على ممارساتها التي أزهقت أرواح ما ال يقّل عن  
تفارق سلطات االحتالل تلك الالمباالة، إاّل في أعقاب »َهّبة أيار«، حيث بدأت الدولة 2000 . ولم 

تسّميه   ما  تستهدف  مكثّفة  خطّط  وضع  مّذاك  لتبدأ  بنفسها،  أوقدتها  التي  بالنار  تكتوي  العبرية 
تسته ال  أنها  يوم،  بعد  يومًا  َيثبت،  المكافحة  هذه  لكن  الجريمة«.  الفردي  »مكافحة  السالح  إاّل  دف 

الجريمة   أساطين  يظّل  فيما  االحتالل،  جنود  صدور  إلى  الحقيقة  لحظة  في  ه  ُيوجَّ أن  يمكن  الذي 
 طليقين، بال حساب وال عقاب 

»بينما كان ديختر يتسّلى بتناول المكّسرات، قال لنا: ستدفعون الثمن غاليًا. ما شأنكم وشأن الضّفة  
ف تكونون  يوٌم  سيأتي  آفي  واألقصى؟  »الشاباك«،  لرئيس  الكالُم  أنفسكم«.  وبين  بينكم  عالقين  يه 

الثالث من تشرين األول   أّما  2000ديختر، في  الثانية.  اندالع االنتفاضة  أيام على  ، أي بعد ثالثة 
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مصدر الحديث، فهو جزء من محضر دّونه المدير السابق لـ»لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية  
عبد   الداخل«،  إيهود في  الوزراء،  رئيس  مع  االجتماع  في  اليوم،  ذلك  في  شارك،  الذي  عنبتاوي، 

فيها   وسقط  المحتّلة،  المناطق  عّمت  التي  االحتجاجات  في  للبحث  وديختر،  من   13باراك،  شهيدًا 
وبات   واقع،  إلى  التهديد  تحّول  حتى  قليلة،  سنوات  تمِض  لم  الجرحى.  وآالف  الداخل،  فلسطينّيي 

عالقين في متاهة موٍت ال أمل في الخالص منها، إاّل بزوال مسّببها: االحتالل، إذ   48فلسطينّيو الـ
 1,623إلى اليوم، سقوط  2000طبقًا لمعطيات »المركز العربي للمجتمع اآلمن«، فقد ُسّجل، منذ عام 

ضحية. وهو ما لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات طويلة من التخطيط ألسرلة مشاريع  
الفقر، ما  الم تحت خّط  ّما  وا  العمل،  إّما عاطلين عن  منهم  الكبرى  النسبة  فقارهم، وجعل  وا  جرمين، 

يدفعهم إلى العمل جنودًا عند منّظمات اإلجرام، بوْصف ذلك أسهل وظيفة بالنسبة إليهم، وال تتطّلب  
 أن يكون الواحد منهم خّريجًا من إحدى الجامعات. 

فقار، إلى جانب السياسات البنكية التعجيزية، أّدت إلى لجوء عاّمة ُيضاف إلى ما َتقّدم أن سياسة اإل
الناس   تُقرض  األخيرة  وألن  المنّظمات.  تلك  تديرها  التي  السوداء  السوق  من  االستدانة  إلى  الناس 
بفائدة تصاعدية خيالية، يجد المستدينون أنفسهم، في نهاية المطاف، عاجزين عن سداد قروضهم. 

ة العذاب، حيث يتعّرض المرء للتهديد واالبتزاز، ومن ثم يتحّول التهديد إلى واقع، ومن هنا، تبدأ رحل
عبر إطالق النار على ممتلكاته، وفي حال عدم استجابته، يتعّرض، هو أو أحد أفراد عائلته، للقتل.  

التنازل عن الممتلك العائلة، إلى أن يجري  ات، أو وال يتوّقف األمر عند هذا الحّد، إذ يالَحق أفراد 
سداد الدين. حتى األغنياء، وأصحاب المصالح التجارية من الفلسطينيين، ليسوا محمّيين، وال خارج  
الخّوة«، حيث   بـ»جرائم  ُيعرف  ما  إطار  في  للمساومة،  بدورهم  يتعّرضون  هم  بل  االستهداف،  دائرة 

 تتوّرع عن إطالق  َتفرض منّظمات اإلجرام عليهم دفع مبلٍغ شهري لها، وفي حال عدم استجابتهم ال
 النار عليهم. 

تعمل المنّظمات اإلجرامية، التي تديرها عائالت ذات عالقات وطيدة مع السلطات اإلسرائيلية، في  
الموازية  والسوق  والصيرفة  األموال،  وتبييض  والمخّدرات،  بالسالح  اإلتجار  منها  مجال،  من  أكثر 

له20)أكثر من   تابعة  أو  الصيرفة مملوكة  واالبتزاز، وجباية  % من محاّل  والخّوات،  والحماية،  ا(، 
الماضي وحده، عشر   الشهر  التدوير، وغيرها. ممارساٌت خّلفت،  عادة  وا  والخردوات،  الديون،  أموال 
ضحايا إلى جانب عشرات اإلصابات الموثّقة، ومئات حوادث إطالق النار. وكان قد تمّثل أفظع تلك  

طالق ملثّم النيران على مديرة مدرسة في عرابة أمام  الحوادث في قْتل أّم أمام أطفالها في ال مغار، وا 
طاّلبها، فضاًل عن قْتل ملثّم آخر شاّبًا على مرأى عدد من األوالد الذين انهمر الرصاص بينهم، في  
الوقت الذي كانوا يلعبون فيه كرة القدم في حي الحليصة في حيفا. وسبق ذلك، نجاح المجرمين في  
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مدين  في  عرٍس  مدينة  تحويل  وفي  إصابات.  سّت  وُسّجلت  قتيل  سقط  حيث  مأتم،  إلى  الطيبة  ة 
لهم،   المشّيعون خارجين من وداع عزيز  كان  المقبرة، عندما  إلى حواف  الجريمة  جلجولية، وصلت 

 ليرصَدهم ملثّم وُيرِدي أحدهم قتياًل. 
اإلسر  الداخلي  األمن  وزير  وصفه  كما  فعاًل،  »غابة«  عن  عبارة  المشهد  عومير باختصار،  ائيلي، 

ليف، الذي يقف كيانه، بكّل مؤّسساته، وفي مقّدمتها الشرطة وأجهزة األمن، وراء توّسع رقعة   -بار
الغابة وخروجها عن السيطرة. وهو ما عّبر عنه مسؤولون في الشرطة، لوسائل إعالم عبرية،   هذه 

(«. أّما  48عربي )فلسطينيو الـأكثر من مّرة، بالقول: »إّننا نفقد السيطرة على ما َيحدث في الوسط ال
قطع السالح المنتشرة بين أيدي المجرمين، فال أحد يعرف كّمها الحقيقي؛ إذ ُيقال، بناًء على تصريٍح  

ن أكثر من   600  -  400لوزير األمن الداخلي السابق، جلعاد إردان، إنها ُتراوح ما بين   ألف قطعة، وا 
نها للمنّظمات اإلجرامية، ويبّلغون في الدوائر المعنية % منه مصدرها جنود االحتالل، الذين يبيعو 70

تكون   أن  يجب  حيث  إاّل  َتِغب  لم  وتطبيقه«،  القانون  »إنفاذ  أجهزة  أن  المفارقة  »ُسرقت«.  بأنها 
طمرة،   مدينة  في  للتحقيق  يخضعون  لمجرمين  سّرية  تحقيق  محاضر  لتسلِّم  حضرت  فقد  موجودة؛ 

شرطة ذاتها، في وقت سابق من الشهر الماضي. كما عملت  مثاًل، وفق ما كشفه بيان صادر عن ال
على تجنيد العمالء في القرى والبلدات التي تحوي مقّرات للشرطة، ونصبت كاميرات مراقبة، مستغّلة  
الجريمة كمدخل إلحكام سيطرتها األمنية على الفلسطينيين، فيما القَتلة ظّلوا طلقاء يحصدون أرواح 

مة واحدة من بين كّل أربع جرائم فقط تُفتح فيها ملّفات جنائية، وفق ما  ضحاياهم، إلى حّد أن جري 
 أفاد به تقرير سابق لصحيفة »هآرتس« العبرية. 

، دعمًا للمقاومة في معركة »سيف القدس« في أيار 48ومع اندالع الَهّبة الفلسطينية في أراضي الـ
في   وضعته  الذي  م«  »السُّ طعم  تتذّوق  إسرائيل  بدأت  أشهر،  الماضي،  منذ  هي  وها  »الطبخة«. 

»سيف«   وحدة  إنشاء  عبر  الجريمة«،  لـ»مكافحة  الخطط  عشرات  واضعًة  الصدمة،  تلّقف  تحاول 
من   أكثر  وتجنيد  الفلسطينية،  والبلدات  القرى  إلى  الدخول  أجل  من  للمستعربين،  ووحدة  الشرطية، 

استخ  1,200 قامة مركز  وا  للشرطة،  مقّرات جديدة  وافتتاح  فلسطين،  عنصر شرطي،  باري في وسط 
فضاًل عن إشراك جهاز »الشاباك« والجيش في حمالتها »ضّد الجريمة«. وبينما اّدعت، في وقت  
سابق من الشهر الماضي، أن إحدى حمالتها استهدفت »كبار تّجار« األسلحة، الذي أوقعت به من  

الحمالت  تلك  من  المستهَدف  أن  يوم  بعد  يومًا  يّتضح  عميل سّري،  دّس  »السالح    طريق  هو  إّنما 
الفردي«، ذلك الذي يمكن أن ُيصوَّب، في لحظة الحقيقة، باتجاه الجيش والشرطة اإلسرائيليين، بدليل  
ما يكشفه المحامي أحمد خليفة من أنه توّكل بالدفاع عن أحد »كبار تّجار السالح«، وهو ليس إاّل  

عمره   لـ»األ  13طفاًل  خليفة،  يقول  اإلطار،  هذا  وفي  بتهمة  عامًا!  معتقل  الطفل  »والد  إن  خبار«، 
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على   للضغط  إاّل  ليس  الطفل،  »اعتقال  أن  مضيفًا  إسرائيلي«،  عسكري  جيب  على  النار  إطالق 
الجرائم أمس   التي شهدت آخر  الفحم  أّم  ابن مدينة  الفلسطيني،  المحامي  إلى   -والده«.  أّدت  التي 

اثَنين أحدهما على يد الشرطة اإلسرائيلية   إنكار حقيقة أنه توجد   يشّدد   -مقتل  على أنه »ال يمكن 
إلى عمق  تأثيره، وامتداده  اّتساع  الشرطة من  لذلك هو خشية  الدافع  السالح، غير أن  حملة لجمع 
ويؤّكد   السالح«.  فيها  ُيستخدم  قد  المقبلة  المواجهة  أن  الشرطة من  تخشى  األخرى، حيث  المناطق 

عرت بخطورة األمر«، الفتًا إلى أن »الهدف هو ضبط خليفة أن الشرطة لم تكن لتتحّرك »لوال أنها ش
عن   الدفاع  بهدف  البعض  يقتنيه  والذي  اإلجرام،  منّظمات  لسيطرة  الخاضع  غير  السالح  استخدام 
لتفكيك   المخّصص  السالح  على  »اإلبقاء  يعني  ما  القانون«،  تطبيق  غياب  بسبب  والحماية  النفس 

ريمة وليس القضاء عليها... فتفلُّت السالح أمٌر يصعب المجتمع الفلسطيني في الداخل، أي إدارة الج
السيطرة عليه، والتفريق بين استخدامه جنائيًا أو أمنيًا، طالما ال خّطة واضحة لمكافحة الجريمة بكّل  

 آثارها«. 
لى جانب حملة جمع السالح، ثّمة حملة ضخمة لـ»تجفيف الجريمة اقتصاديًا«. وألجل ذلك، بدأت   وا 

حم شّن  لعناصر الشرطة  المال  يوّفرون  ّما  وا  الجريمة  يمّولون  إّما  إنهم،  تقول  َمن  تستهدف  الت 
ال   وبينما  ضريبية.  ومخالفات  مالية  وجرائم  أموال  وتبييض  مخالفات  في  المتوّرطين  أو  إجراميين، 

الـ في  للجريمة  األساسية  الوجوه  أحد  أن  حقيقة  إنكار  وأن  48يمكن  االقتصادية،  الجريمة  هو   ،
ن فيها ُكُثر، إاّل أن الحمالت التي تجري اليوم بالجملة، مستهدفًة أصحاب المصالح في كّل  المتوّرطي 

من الجليل والمركز والنقب، تبدو أقرب إلى العقاب الجماعي، والسياسات االستفزازية العنصرية التي  
و ما َتجّلى  تنتهجها الشرطة ضّد الفلسطينيين، نتيجة وقوفهم إلى جانب شعبهم في أيار المنصرم. وه

في مدينة عرابة خصوصًا، حيث قادت »اللجنة الشعبية« احتجاجات على الممارسات العقابية بحّق  
القانون بتسطير المخالفات   نفاذ  التجارية، لتواجهها الشرطة وسلطات الضرائب وا  أصحاب المصالح 

ًا، والتي تحيا من  »عن جنب وطرف«. وأّما النقب المنسّية، حيث القرى غير المعترف بها إسرائيلي
دون الحّد األدنى لشروط العيش، من ماء وكهرباء وبنى تحتية وصّحية وتعليمية، فقد طاولها نصيب  
من المداهمات واالعتقاالت، وصواًل إلى تنفيذ إنزال بقوات خاّصة من مروحّيات على أسطح البيوت، 

 كما حدث في قرية أبو تلول. 
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في األراضي المحتّلة ليس إاّل سلطات العدو بأذرعها المختلفة،   في المحّصلة، َمن خلق بيئة اإلجرام
منتظرين موتهم على أيدي قَتلة متنّقلين، يتغّذون من وجود   48التي تسّببت في أن يحيا فلسطينيو الـ

االحتالل، الذي يتغّذى هو، في المقابل، على توسيعهم رقعة أعمالهم وتطويرها. أّما صحوته األخيرة،  
 ألّنه بدأ يكتوي بالنار التي أشعلها بنفسه.  فليست إالّ 

 4/12/2021األخبار، بيروت، 
 

 "حماس" تبني جناحًا عسكريًا في لبنان لفتح جبهة مساندة لغزة  .35
 إليئور ليفي 
يتبين ال يجلسون مكتوفي األيدي. ففي   تهديد جديد من إنتاج "حماس": في التنظيم "اإلرهابي" كما 

أقامت   األخيرة  إضافية  السنوات  جبهة  خلق  في  تختص  التي  العسكرية  لذراعها  فرعًا  سرًا  "حماس" 
حملة   في  القوات  لهذه  األولى  النار  تجربة  وكانت  غزة.  مع  عسكرية  مواجهة  حالة  في  إلسرائيل، 

 "حارس األسوار" حين أطلق في أثنائها رجال الفرع في لبنان الصواريخ نحو الشمال. 
، في أعقاب حملة "الجرف الصامد"، حيث وجدت فيها  2014ي العام  اتخذ قرار إقامة الفرع الشمالي ف

قيادة "حماس" في غزة نفسها معزولة في المعركة مع إسرائيل، دون مساعدة عسكرية من الخارج.  
وهكذا شقت الطريق إلقامة قوة عسكرية على أرض لبنان لتكون جزءًا ال يتجزأ من التنظيم وتابعة له. 

المشروع،   لهذا  العاروري، وكمدير  نائبًا لزعيم "حماس"، صالح  ُعّين  الفرع  إقامة  قاد ووجه  فإن من 
 الذي يتنقل بين قطر، تركيا، ولبنان.

في المرحلة األولى تقرر بناء قوة عسكرية هدفها التحرش بإسرائيل من خالل إطالق الصواريخ من  
هذه أن  "حماس"  فهمت  معها.  إضافية  جبهة  خلق  وهكذا  اللبنانية  تغّير    األراضي  خطوة  ليست 
 الميزان، بل أداة ستسمح لها بأن تصرف انتباه إسرائيل أثناء المواجهة في غزة. 

التنظيم،  مع  أيديولوجيًا  متماثلون  فلسطينيون  نشطاء  ُجّند  الجديدة  العسكرية  القوة  إقامة  لصالح 
بسرية تحت  ويعيشون في لبنان، وأساسًا حول صور. ُيقدر عدد النشطاء ببضع مئات، وهم يعملون  

غطاء مدني. في صور يوجد اليوم أيضًا مركز الفرع، ولكن يبدو أن له قواعد نشاط أيضًا في أماكن  
أخرى في لبنان. المبنى التنظيمي في الوحدة الجديدة تراتبي ومرتب. ومع أنها توجد على اتصال مع  

 "حماس" في الخارج فقط.  "حماس" غزة، إال أنها ليست تابعة لها مباشرة، وتتلقى األوامر من قيادة
طالق الصواريخ فقد حصل عليهما نشطاء "حماس" في لبنان من   أما اإلرشاد والتأهيل في إنتاج وا 
محافل إيرانية، وهم يعملون اليوم أساسًا على إنتاج ذاتي للصواريخ لمسافة عشرات الكيلومترات. وهم  
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وتجارة   تهريب  خالل  من  أخرى  أمور  ضمن  نشاطهم  "حماس"،  يمولون  رؤيا  وحسب  المخدرات. 
 يفترض بالوحدة في المستقبل أن تحوز أيضًا وسائل متطورة أكثر كالطائرات المسّيرة. 

تنظيم "حزب هللا" على علم بالطبع بنشاط فرع الذراع العسكرية لـ"حماس" في لبنان، بل أعطى الضوء 
يو  التنظيمين  بين  القوى  موازين  ناحية  من  ولكن  إلقامته.  أن  األخضر  على  القدرة  هللا"  لـ"حزب  جد 

 يفرض الفيتو على الفرع إذا لم يقر ناره من األراضي اللبنانية. 
الفرع  أعضاء  إطالق  أعقاب  في  ذلك،  ومع  الجديدة.  للقوة  زائدة  أهمية  بداية  يولوا  لم  إسرائيل  في 

 هم باهتمام أكبر. الصواريخ من لبنان في أثناء الحملة األخيرة في القطاع بدأ جهاز األمن يتابع نشاط
التخوف األساس اليوم هو إطالق كمية صواريخ كبيرة من الفرع الشمالي في أثناء تصعيد عسكري  
الساحة.   إلى  "حزب هللا"  أيضًا  يجر  أن  شأنه  ومن  لبنان،  في  قويًا  إسرائيليًا  ردًا  يستوجب  غزة  في 

الشمالية، ال الساحة  في  إضافية  فتح معركة  يتضمن  األسوأ  و"حزب هللا"    والسيناريو  إسرائيل  تكون 
معنيَّين بها على اإلطالق. وقد أصبح التخوف حقيقيًا بعد أن أطلقت "حماس" صاروخين من لبنان  
يقر   لم  البحر، رغم أن "حزب هللا"  الثاني في  الحديدية"، وسقط  "القبة  في تموز، اعترضت أحدهما 

 النار، ولم يطلع عليها مسبقًا.
 "يديعوت" 

 4/12/2021، األيام، رام هللا
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