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 .1العاروري :الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد االحتالل
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري ،أن الضفة الغربية على
موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد االحتالل اإلسرائيلي تعبر عن جوهرها .وقال العاروري خالل
لقاء عبر فضائية األقصى مساء الجمعة ،إن الجماهير التي شاركت في تشييع جثمان القائد وصفي

قبها أكدت التفافها حول المقاومة .وأضاف أن القائد وصفي قبها نذر حياته في سبيل هللا وقضيته
وأمته وشعبه ،ولم يغب عن أي واجب وطني أو شرعي مهما كانت الظروف .وفي شأن آخر شدد

مبينا أن حماس لم تتخلف عن أي طلب لتحقيقها .وأوضح
العاروري على أنه ال بديل عن الوحدةً ،
أن َمن يعيق الوحدة أو يعطلها هو َمن يمنع االنتصار عن شعبنا.

موقع حركة حماس2021/11/12 ،

 .2السلطة الفلسطينية تنفي حصولها على قرض مالي من "إسرائيل"
رام هللا " -األيام" :نفت الحكومة ما تناقلته وسائل إعالم عبرية من أن السلطة حصلت على قرض
وزرة المالية بـ"أخبار مضللة" .وقالت و ازرة المالية،
من إسرائيل بمقدار  500مليون شيكل ،ووصفتها ا

في بيان :إن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية تفوق  100مليون

ملياري شيكل لم تتوقف الو ازرة عن المطالبة باإلفراج الفوري عنها.
شيكل شهرياً ،وتحتجز ما يفوق َ
وأوضحت أن المبلغ الذي تم تحويله ( 500مليون شيكل) قبل  3أشهر "ما هو إال جزء من رصيد
أموالنا المحتجزة لديهم ،إلى حين استرداد جميع تلك االقتطاعات" .وأضاف بيان و ازرة المالية :إن

"الو ازرة ،بتوجيهات من القيادة والحكومة الفلسطينية ،مستمرة بمطالبة إسرائيل بوقف اقتطاعاتها

الجائرة من المقاصة الفلسطينية ،والمخالفة للقوانين الدولية ولالتفاقات الثنائية ،وكذلك باسترداد كل ما
تحتجزه ضمن الملفات العالقة".

من جهته ،قال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية ،في تغريدة عبر "تويتر" :إن

السلطة "لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة اإلسرائيلية ،وال صحة لما يتم ترويجه من بعض

وسائل اإلعالم".

كانت وسائل إعالم عبرية قد نقلت عن مكتب وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ،قوله :إن إسرائيل

حولت نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية قبل شهرين ،على أن يسدد عبر أموال الضرائب

التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها .وادعى مكتب غانتس أن "القرض يأتي في ضوء األزمة المالية
الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".
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أمر بطمس الحقيقة
" .3األخبار" :اغتيال عرفات ..عباس َ
تجددت
غزة-رجب المدهون :في الذكرى السابعة عشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتّ ،
بالسم ،في وقت ال يزال
االتهامات المتبادلة داخل حركة «فتح» حول الجهة التي تقف خلف اغتياله
ّ
أي نتائج أو اتهامات ألشخاص أو
فيه
ّ
أي من لجان التحقيق فيه إلى ّ
الملف مفتوحاً ،ولم تخلص ّ
معينةّ ،إال أن مصادر في السلطة الفلسطينية كشفت ،لـ«األخبار» ،وجود قرار سابق صادر
جهات ّ
عن الرئيس محمود عباس بـ«إماتة اللجنة وتحقيقاتها» .ومع أن خبراء روساً وفرنسيين وسويسريين

عينات من جثمان عرفات بعد فتح ضريحه في رام هللا ،لفحص
أخذوا ،في تشرين الثاني ّ ،2012
العيناتّ ،إال أنهم استبعدوا فرضية االغتيال .لكن
سبب الوفاة ،واكتشفوا غاز «الرادون» المشعّ في ّ

«معهد لوزان السويسري» للتحاليل اإلشعاعية كشف ،في تحقيق بثّته قناة «الجزيرة» القطرية عام
المادة.
 ،2012وجود «بولونيوم مشعّ» في رفات عرفات ،وسط تقديرات بأنه مات مسموماً بهذه ّ
المفاجأة ،وفق ما يكشفه مصدر قيادي «فتحاوي» ،لـ«األخبار» ،هي أن عباس أصدر في وقت

سابق ق ار اًر بتجميد عمل اللجنة وعدم تحريكها أو كشف نتائج تحقيقاتها ،بحيث ال ُيوجَّه اتهام قد
ضد مسؤولين في دولة االحتالل عن اغتيال عرفات ،وذلك بعد
التقدم إلى المحاكم الدولية ّ
يستدعي ّ
الملف ،في
ضغوط وتهديدات أميركية واسرائيلية .وبحسب المصدر ،ال يزال الغموض يحيط بهذا
ّ

التوسع في التحقيقات أو إعالن خالصات أو أسماء ،على رغم أنه أعلن قبل
وقت يرفض فيه عباس
ّ
يلمح
خمس سنوات أنه يعرف الشخص المسؤول عن االغتيال ،وأنه سيكشفه قريباً ،كما أنه دائماً ما ّ
إلى مسؤولية أطراف فلسطينيين عن العملية ،بِ َمن فيهم القيادي المفصول من حركة «فتح» ،محمد
دحالن.
األخبار ،بيروت2021/11/12 ،

 .4مسؤول فلسطيني رفيع :برنامج "بيغاسوس" اخترق هواتف دبلوماسيين فلسطينيين

ذكرت الجزيرة .نت ،2021/11/12 ،عن نيويورك تايمز :في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" يوم
الخميس ،اتهم أحمد الديك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل باستخدام "بيغاسوس" الختراق
هواتف  3دبلوماسيين فلسطينيين كبا ار قائال "بالطبع إنهم اإلسرائيليون ..هم الوحيدون القادرون
والمهتمون بفعل ذلك .بالتأكيد نحن نتهمهم بالوقوف وراء هذا الهجوم" .ولم يقدم المسؤول الفلسطيني

أي دليل على وقوع القرصنة أو ينشر سجالت بيانات الهاتف التي قد تؤكد اتهاماته ،كما رفض
تقديم المزيد من التفاصيل.

التاريخ :السبت 2021/11/13

العدد5682 :

ص

5

وذكر مسؤول فلسطيني ثان -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته -أن اثنين على األقل من
المسؤولين الثالثة المخترقة هواتفهم كانا يعمالن في إطار حملة لتقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة

في المحكمة الجنائية الدولية بالهاي بتهم اقتراف جرائم حرب .ورفضت و ازرتا الخارجية والدفاع
اإلسرائيليتان التعليق على الموضوع ،كما كان لجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي (شاباك) الموقف

ذاته.

أما شركة "إن إس أو" فقالت -في بيان لها -إنه ال معلومات لديها عمن تقوم الحكومات بمراقبتهم
باستخدام برامجها ،وذكرت في وقت سابق أن قائمة عمالئها خاصة ،وأنها لن تكشف عما إذا كانت

الحكومة اإلسرائيلية من ضمنهم أم ال.

وأضافت األيام ،رام هللا ،2021/11/12 ،من رام هللا :أكدت و ازرة الخارجية والمغتربين ،أمس ،تعرض
هواتف ثالثة من كبار مسؤوليها لالختراق عبر برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية .وقال د .أحمد
الديك ،المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين ،لـ "األيام" :إن الو ازرة تمتلك إثباتات قانونية من
جهات مهنية متخصصة تؤكد اختراق هواتف ذكية لثالثة من كبار مسؤوليها على األقل ،من خالل

برنامج تجسس ،مشي اًر إلى أن الو ازرة تواصل مع جهات متخصصة البحث عن اختراقات أخرى في
صفوف موظفي الو ازرة .وأكد أن الو ازرة تمكنت من خالل "نظام أمن معلوماتها وشبكتها الرقمية" ،من
معرفة وتصور ما تحاول إسرائيل استهدافه بعد اختراق أجهزة في الو ازرة عبر برنامج "بيغاسوس".
" .5األيام" :لقاء قريب بين فتح والشعبية في القاهرة تمهيداً لحراك يستهدف إنهاء االنقسام

عيسى سعد هللا :ذكر مصدر مطلع وموثوق لـ"األيام" ،أن حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اتفقتا مؤخ اًر على عقد لقاء ثنائي بينهما على مستوى الصف القيادي األول في العاصمة المصرية
في غضون األسبوعين القادمين ،كمقدمة لحراك عالي المستوى ترعاه المخابرات المصرية إلنجاز

المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء االنقسام .وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "أن اللقاء
كان مقر اًر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري ،ولكن جرى تأجيله ألسباب فنية ،وبالتالي
سيبحث اللقاء المزمع عقده بعد أسبوعين ملف إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومنظمة

التحرير ،ومن ثم ملف المخصصات المالية للجبهة المقطوعة منذ ثالث سنوات" .وأشار المصدر
نفسه الى أن اللقاء المرتقب هو أحد ثمار ومخرجات لقاء وفد من الجبهة الشعبية والمخابرات

المصرية قبل نحو شهر ونصف الشهر ،حيث تم االتفاق على تفعيل الجهود الوطنية إلنهاء

االنقسام .وأضاف المصدر ذاته أنه وفور انتهاء االجتماع المقرر مع فتح ستشرع الجبهة الشعبية
وبتشجيع ورعاية مصرية في عقد لقاء آخر مع قيادة الصف األول في حركة حماس في القاهرة
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لتقريب وجهات النظر مع حركة فتح من أجل إنهاء االنقسام ،مشي اًر إلى أن المصريين مصرون على
إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن كما أبلغوا جميع األطراف بذلك.

ولفت إلى وجود رضا وتشجيع في صفوف قيادتي حركة فتح والجبهة الشعبية لبدء الحوار إلنهاء

بعض األمور والخالفات بين الطرفين ،ومن ثم االنطالق نحو حوار شامل يفضي الى إنهاء الوضع

الداخلي القائم .وأشار إلى أن الجبهة الشعبية لن تحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تقاطعها
منذ عامين قبل لقاء القاهرة المرتقب وحل بعض المشاكل العالقة.

األيام ،رام هللا2021/11/12 ،

 .6قيادتا حماس والجهاد :قضية األسرى على سلّم أولويات المقاومة

بيروت :أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" ،أن "قضية األسرى على سلم أولويات المقاومة،
التي لن يهدأ لها بال حتى يتم اإلفراج عنهم" .وذكرت حركة "حماس" ،يوم الجمعة ،أن "نائب رئيس

الحركة ،صالح العاروري ،وعضو المكتب ،حسام بدران ،التقيا ،باألمين العام لحركة الجهاد

اإلسالمي في فلسطين ،زياد النخالة" .وقالت إن "الجانبين اتفقا على تعزيز العالقات الثنائية ،ورفع
مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج ،وتجميع قوى المقاومة الفلسطينية على مشروع وطني

يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير والعودة" .وأوضحت أنهما استعرضا خالل اللقاء "مجمل األوضاع
الفلسطينية ،وملفات الحالة الوطنية ،وسبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة االحتالل وحماية القدس
والمقدسات واألسرى ،وكسر حصار غزة" ،كما تم بحث العالقات الثنائية ،وسبل تعزيز العمل

وحيدا لمواجهة
سبيال
المشترك وتطويره بين الحركتين .وأ ّكد الجانبان "تمسكهما بخيار المقاومة
ً
ً
االحتالل وتحرير األرض واستعادة الحقوق والمقدسات".
قدس برس2021/11/12 ،

 .7األخبار" :رسالة من المقاومة ألهالي جنود األسرى االسرائيليين :اتّبعوا ُخطى شاليط
غزة-رجب المدهون :كشفت صحيفة "األخبار" اللبنانية ،اليوم السبت ،عن رسالة جديدة من

ظل ازدياد الضغط الذي
المقاومة ،لعائالت جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة الفلسطينية ،في ّ
تمارسه عائالت جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة الفلسطينية على قيادة االحتالل .ونقلت
الصحيفة عن مصدر قيادي في المقاومة ،قوله" ،من أجل تحقيق مطالب العائالت ،يجب على هذه

منبهاً إلى أنه ال الحرب وال الحصار االقتصادي على
وجه ضغوطها نحو حكومتهاّ ،
العائالت أن تُ ّ
غزة ،يمكن أن يساعدا بشيء في هذا المجال".
التاريخ :السبت 2021/11/13
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وأضاف المصدر" :تُدرك عائالت الجنود األسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ،أنها تسير
يشتد في األشهر األخيرة ،يستهدف
في الطريق الخطأ ،إذ إن الضغط الذي تمارسه ،والذي بدأ
ّ
األول،
يوينّ :
مطالب لن تستجيب لها حكومة االحتالل في حال من األحوال ،ما يجعلها أمام سينار َ
يتمثّل في ما فعلته عائلة رون أراد التي استسلمت للحكومة؛ واآلخر المجدي الذي اتّبعته عائلة

الجندي جلعاد شاليط".

تحركات عائالت الجنود باتت غير منطقية ،كونها لن تؤثّر على الحكومة التي
واعتبر المصدر أن ّ
تتهرب من دفع الثمن المناسب لتنفيذ الصفقة ،وتُ ِ
ماطل بشكل دائم ،من دون أن يكون لديها قرار
ّ
واضح في هذا الشأن" .لألسف ،عائالت هؤالء الجنود تعتقد أن الضغوط على المقاومة يمكن أن

تؤدي إلى إحداث تغيير في الموقف الفلسطيني ،أو اإلفراج عن الجنود ،لكن يبدو أنها لم تدرس
ّ
كيف صبرت المقاومة أكثر من خمس سنوات ،حتى جنت الثمن المناسب في صفقة الجندي شاليط،

ولديها الصبر أكثر من ذلك بكثير لحين تحقيق الصفقة".

إما أن تسير في طريق
وأكد المصدر ،مستخلصاً أنه لم َي ُعد أمام العائالت ّإال خياران ال ثالث لهماّ :
الضغط المناسب ،كما فعلت عائلة الجندي جلعاد شاليط ،على مدار سنوات ،وتكلّلت جهودها بعودة
تتحرك
ابنها سالماً ،أو السير في طريق عائلة الجندي ،رون أراد ،التي خضعت للمسؤولين ولم
ّ

قضيته.
للضغط عليهم ،ما ّأدى إلى فقدانه إلى اليوم ،بعدما تناست الحكومة ّ
تهتم بكم،
وفي رسالته إلى عائلة غولدن ،قال المصدر« :لو كانت حكومة نفتالي بينت /يائير البيدّ ،
قدمتها
أو بالجنود األسرى ،لذهبت لتنفيذ المرحلة األولى من الصفقة ،وفق خارطة الطريق التي ّ
المقاومة لها ،عبر الوسيط المصري خالل األشهر الماضيةّ ،إال أنها تُ ِ
ماطل وتتالعب بكم ألن

ضغطكم عليها ليس ذا تأثير حالياً» .وأضاف مخاطباً العائلةِ « :
عليك أن تُدركي أن الوضع األمني
أهم من عائالت الجنود األسرى ،وبالتالي يدرك بينت أن
في قطاع غزة بالنسبة إلى حكومة بينتّ ،
ِ
يؤدي إلى إعادة الجنود ،بل إلى ٍ
عليك التفكير
حرب جديدة .لذا،
الضغط على غزة بهذه الورقة لن ّ

بالضغط عليه لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة ،كما فعلت عائلة الجندي جلعاد شاليط» .وتابع« :ال

تغير موقف
الحرب ،وال الجهد األمني واالستخباري ،وال الضغط على قطاع غزة اقتصادياً ،يمكن أن ّ
يسرع في عودة الجنود األسرى ،هو السير في طريق صفقة
المقاومة ،والشيء الوحيد الذي يمكن أن ّ

التبادل ،ومعرفة مصير الجنود قبلها».

التاريخ :السبت 2021/11/13
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 .8صفقة تبادل األسرى تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب
غزة-أشرف الهور :على خالف ما جرى الترويج له خالل الفترة الماضية ،بوجود “تقدم” في
المباحثات السرية التي تقودها مصر بين حماس واسرائيل بشكل “غير مباشر” بشأن صفقة تبادل

األسرى ،تشير األمور على األرض ،إلى أنه لم ِ
يجر تقدم يذكر ،سوى عودة االتصاالت الهادفة
إلنجاز الملف ،فيما يرتقب أن يكون لزيارة وزير المخابرات المصرية نهاية الشهر الجاري إلى تل
أبيب ،أثر في تحريك الملف بشكل أفضل .ورغم االتصاالت والمفاوضات “غير المباشرة” التي قادها

الوسيط المصري خالل الشهرين الماضيين ،إال أن األمور بين حماس واسرائيل تراوح مكانها ،في
ظل رفض االحتالل االستجابة لمطالب الحركة التي لم ِ
تبد تجاهها أي تنازل ،وفي مقدمتها إطالق
سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية ..ويتردد أن أبرز ما شهدته تلك المحادثات ،هو “تطورات

فنية” تمثلت في طلب إسرائيل الحصول على ما يؤكد سالمة أسراها لدى حماس .وهناك معلومات
تشير إلى أن حماس تطلب مقابل ذلك إطالق سراح األسيرات ،على غرار ما حدث قبل صفقة

 ،2011إضافة إلى إطالق سراح األسرى الذين تحرروا في صفقة  ،2011وأعيد اعتقالهم من جديد.

القدس العربي ،لندن2021/11/12 ،

 .9حسن يوسف :المشاركة الحاشدة في تشييع قبها رسالة لكل من يقف في وجه حماس
جنين :أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن الحشد الجماهيري والجموع التي شاركت

في تشييع القائد الوطني وصفي قبها اليوم في جنين ،رسالة لكل من يقف في وجه حماس ويحاول

أن يثنيها عن مسيرتها .وقال الشيخ يوسف ":حماس حركة والدة ولتنظر الدنيا وكل من يقف أمام
حماس ،وحاول يثنيها عن مسيرتها الى الحشد الجماهيري والمشاركة الشعبية الواسعة في تشييع

قبها" .وأضاف يوسف ":هؤالء الذين جاءوا من كافة أرجاء الوطن يقولون للباطل بكل مسمياته
ولالحتالل نحن هنا باقون ونحن قدر هللا في األرض ونحن صوت هللا في األرض".

وشيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة ظهر الجمعة ،جثمان القائد
الوطني المجاهد وصفي قبها في جنين ،الذي توفي أمس متأث اًر بإصابته بفيروس كورونا .وشارك

عشرات آالف المواطنين في صالة الجنازة وموكب التشييع انطالقا من المسجد الكبير في مخيم

جنين إلى مقبرة الشهداء".

التاريخ :السبت 2021/11/13
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ِ
يوما على راتب شهيد أو أسير أو فدائي فلسطيني
 .10أبو زايدة :عرفات لم يعتد ً
غزة /نضال أبو مسامح :قال سفيان أبو زايدة القيادي في التيار اإلصالحي ،إن الرئيس الراحل ياسر
عرفات لم ِ
يعتد يوماً على راتب شهيد أو أسير أو فدائي فلسطيني اختلف معه .وأكد أبو زايدة في
إحياء للذكرى الـ 17الستشهاد ياسر عرفات ،أن أبا عمار
مهرجان نظمه التيار اإلصالحي في غزة،
ً
لم يترك لعائلته أي ممتلكات بعد وفاته ،وأن عائلته تعيش براتب شهري حددته السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن هذا الحفل جاء لتأكيد وحدة حركة فتح ووحدة منظمة التحرير الفلسطينية ،ووحدة
الشعب الفلسطيني .من جهته قال الناطق باسم تيار اإلصالح الديمقراطي في حركة فتح الدكتور

عماد محسن ،إن هذا الحفل هو مناسبة إلرسال رسالة لكل الفلسطينيين عنوانها الوحدة الوطنية

والشراكة السياسية هما سبيلنا الوحيد لتحقيق آمال وطموحات شعبنا ،وأولها حقه بإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس.

فلسطين أون الين2021/11/12 ،

 .11حماس تشيد بتصريحات وزير الخارجية الجزائري حول التطبيع
غزة :أشادت حركة "حماس" ،مساء الجمعة ،بتصريحات وزير الخارجية الجزائري ،الذي أكد فيها
"موقف بالده المبدئي ،برفض التطبيع" .وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس بالخارج"،
سامي أبو زهري" ،نعبر في حركة المقاومة االسالمية حماس عن تقديرنا الكبير لتصريحات وزير

الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة التي انتقد خاللها المعلومات المتزايدة حول محاوالت جديدة

في المنطقة للتطبيع مع االحتالل ،وجدد تأكيد بالده على الرفض الجازم ألي تطبيع معه" .وأضاف
في تصريح مكتوب" ،إننا في حركة حماس نعتز بهذه التصريحات الجزائرية ،ونعبر عن دعمنا لها،

ألنها تشكل حصناً في وجه محاوالت تمدد االحتالل في المنطقة العربية ،خاصة في أفريقيا".

موقع حركة حماس2021/11/12 ،

 .12الجهاد :رحيل القادة ال يزيدنا إال إص ار ارً على مواصلة الطريق

غزة :قالت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين ،يوم الجمعة ،إن رحيل القادة ال يزيدنا إال قوة
ار على مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والنصر .وأضافت الحركة في بيان صحفي
واصرًا
بالذكرى الثانية الغتيال القائد بهاء أبو العطا ومعركة "صيحة الفجر"" :إن مراهنة العدو على
إضعاف حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري عقب اغتيال القائد أبو العطا ،مراهنة فاشلة ،فقد

أثبت الميدان أن رحيل القادة ال يزيد البناء إال قوة وصالبة واص ار اًر على مواصلة الطريق" .وأكدت
التاريخ :السبت 2021/11/13
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أن مسيرة اإلعداد والتجهيز ،لم تزل مستمرة بوتيرة أعلى وأوسع ،ال يوقفها اغتيال ،وال يرهبها تهديد
وال حصار ،وان إيماننا بالمقاومة خيا اًر إلزالة االحتالل يزداد يوماً بعد يوم.

قدس برس2021/11/12 ،

 .13ضابط إسرائيلي كبير :في الحرب القادمة لن نستخدم شارع وادي عارة
قال رئيس الشعبة التكنولوجية واللوجستية في الجيش اإلسرائيلي ،يتسحاق ترجمان ،إنه في حرب

تمر المركبات العسكرية ،التي تنقل جنودا ودبابات وعتاد عسكري ،من شارع وادي عارة في
مقبلة لن ّ
المثلث الشمالي ،وذلك تحسبا من اندالع مواجهات تؤدي إلى تأخير وصول التعزيزات إلى جبهة ،أو
جبهات ،القتال.

ويأتي هذا القرار في أعقاب المواجهات التي دارت في المثلث الشمالي ،واغالق متظاهرين شارع
وادي عارة ،اثناء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة واعتداءات االحتالل في القدس ،في

أيار/مايو الماضي.

عرب 2021/11/12 ،48

 .14انضم لها  100شخصية جديدة ...استمرار الحملة اإلسرائيلية ضد بتجريم منظمات أهلية
فلسطينية

انضمت  100شخصية إسرائيلية معظمهم أساتذة جامعات إلى عريضة وقعها  100من زمالئهم قبل
لست منظمات
أيام ،ودعوا فيها وزير األمن في حكومة االحتالل بيني غانتس للتراجع عن مالحقته ّ
أهلية فلسطينية ،وأكدوا أنها ليست إرهابية ،وال مبرر لق ارره الذي نعتوه بـ”الفضيحة”.

واعتبر األساتذة والمثقفون اإلسرائيليون أن هدف غانتس الحقيقي هو تصفية واخماد كل صوت
يناهض استمرار االحتالل والسلب في األراضي المحتلة .ورفض الموقعون مزاعم األمن خلف

اإلجراء التعسفي ،وأكدوا أن إجراءات غانتس هذه تبعد خيار التفاوض أو التسوية وتدلل على أن

وتفضل لغة القوة والقمع على لغة حقوق اإلنسان،
إسرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلسطينيين،
ّ
العدل والقانون الدولي.
القدس العربي ،لندن2021/11/12 ،
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 .15قلق إسرائيلي من التجارب الصاروخية لكتائب القسام
أفرد اإلعالم العبري صباح يوم الجمعة مساحات ذات صلة بالتجارب الصاروخية التي تنفذها كتائب
القسام في قطاع غزة ،خالل األيام الماضية ،معتب اًر أنها تشكل هاجساً لقيادة جيش االحتالل
اإلسرائيلي من تسارع تعاظم القوة الصاروخية لحماس.

ووفقاً لإلعالم العبري ،فإن كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس كثف من تجاربه الصاروخية
تجاه البحر في إطار التطوير المستمر على مدى ودقة الصواريخ.

من جانبه ،قال موقع "واال" العبري إن "الجناح المسلح لحركة حماس أطلق صباح اليوم صواريخ

تجريبية تجاه البحر ،وهي المرة الثانية خالل األسبوع ،والرابعة في الشهر الماضي .وذكرت صحيفة
"يديعوت" العبرية ،أنه "بات من الواضح أن عملية "المترو" ضد أنفاق المقاومة في غزة خالل العملية

العسكرية األخيرة ،قد فشلت" .وأضافت الصحيفة أن "االستخبارات اإلسرائيلية لم تقم بتقييم نوايا

حماس التي افتتحت الجولة بإطالق صواريخ على منطقة القدس ،ويجب أن نتذكر أن الجبهة
الداخلية اإلسرائيلية بما في ذلك غوش دان تعرضت لهجوم صاروخي شديد خالل هذه العملية".

فلسطين أون الين2021/11/12 ،

 .16هزة با"الموساد" بعد استقاالت في رئاسة األركان
يشهد جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية (الموساد) ،هزة اعتبرتها مصادر أمنية «ذات بعد
استراتيجي خطير» ،وذلك في أعقاب قيام ثالثة جنراالت أعضاء رئاسة األركان رؤساء ثالثة أقسام

مركزية ،بتقديم استقاالتهم احتجاجاً على التعديالت الجوهرية في هيكلة الجهاز يجريها رئيسه الجديد،

ديفيد برنياع ،ونية مسؤولين آخرين تقديم استقاالتهم.

وحذر مسؤولون سابقون في الجهاز من تبعات هذه التغييرات ،وتأثيرها على العمليات المخططة في

الفترة القريبة« ،إذ إن الموساد يعيش اليوم في أوج عملياته النوعية لخدمة الهدف االستراتيجي في
مكافحة إيران وأذرعها».

التاريخ :السبت 2021/11/13
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" .17السالم اآلن" تطالب غانتس برفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق
الفلسطينيين

القدس  -وكاالت :دعت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس إلى
رفع الغطاء عن المستوطنين ،ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم

ومزروعاتهم.

وقالت "السالم اآلن" ،في تقرير لها ،أمس" :ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع

المعلومات االستخباراتية لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفاً من قبل مجموعات استيطانية مسلحة.
ويوم الثالثاء الماضي ،شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين في جنوب
جبال الخليل ،ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية األسبوع القادمة ،ستتكرر كل

سبت".

األيام ،رام هللا2021/11/13 ،

 .18القدس 60 :ألفا يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى
القدس المحتلة :أدى عشرات آالف المصلّين الفلسطينيين ،صالة الجمعة ،في المسجد األقصى

المبارك .وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس ،في بيان مقتضب ،بأن " 60ألف مصل أدوا

الجمعة في رحاب األقصى" .وكانت قوات االحتالل نشرت حواجزها على مداخل األقصى والبلدة
القديمة ،عقب توافد المصلين ،ودققت في بطاقاتهم الشخصية .من ٍ
جهة أخرى ،أدى مستوطنون
طقوسهم التلمودية ،بالقرب من باب األسباط ،أحد أبواب المسجد األقصى ،بحر ٍ
اسة من شرطة
االحتالل.

قدس برس2021/11/12 ،

 .19ناشطة مقدسية تجدد مطالبتها الحكومة األردنية إرسال أوراق ملكية حي "الشيخ جراح"
عمان-حبيب أبو محفوظ :جددت الناشطة المقدسية ،منى الكرد ،مطالبتها ،الحكومة األردنية،
ّ
بضرورة وسرعة إرسال أوراق الملكية للوحدات السكنية ألهالي حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة،

يح لـ"قدس برس"" ،رفض أهالي حي
لتثبيت ملكيتهم ألراضيهم ومنازلهم ..وأكدت الكرد في تصر ٍ

الشيخ جراح ،المهدد بالمصادرة ،لكافة محاوالت االحتالل تسوية أوضاعهم" .وأشارت إلى أن تلك

"التسوية ستجعل من أهالي حي الشيخ جراح بمثابة مستأجرين محميين ،عند الجمعية االستيطانية

يجيا لمصادرة حقنا في أراضينا بعد ذلك" .وزادت بالقول" :رفضنا لكافة
(نحالت شمعون) وتمهد تدر ً
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قضيتنا وحقنا في بيوتنا ،على الرغم من انعدام
العروض اإلسرائيلية ،يأتي انطالقًا من إيماننا بعدالة ّ
أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة" .إال
ّ
أنها استدركت" :هذا ال يمنع من القول أننا مهددون بالطرد من منازلنا في أي وقت ،واألمر جد
خطير".

قدس برس2021/11/12 ،

 .20لجنة مخيم اليرموك إلعادة اإلعمار وازالة األنقاض تسلم تقريرها لعباس
رام هللا :استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،مساء الجمعة ،لجنة مخيم اليرموك إلعادة

ير عن أعمالها في
اإلعمار وازالة األنقاض ،وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا .وقدمت اللجنة تقر ًا
هجرت إلى منازلها ،مما
إزالة أنقاض الدمار واعادة اإلعمار ،ما أتاح عودة مئات العائالت التي ّ
خفف من معاناتهم .وأكدت اللجنة ان المرحلة الثانية من العمل في إزالة األنقاض ،والتي انطلقت في
يجيا خاصةً بعد المساعدات التي
السادس من تشرين أول الماضي ،مستمرة ،وبدأت الحياة تعود تدر ً
قدمتها السلطات السورية المختلفة بإعادة المياه إلى المخيم والبدء بالعمل في إصالح البنية التحتية
سواء في الشوارع أو الكهرباء.

القدس ،القدس2021/11/12 ،

 .21إحصائيات :نسبة الفقر في غزة خالل السنوات العشر األخيرة ارتفعت إلى %80
غزة-يوسف فارس :آخر اإلحصائيات التي أجراها "الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء" أكدت أنه

على رغم المخاطرة التي تحيط بالهجرة غير الشرعيةّ ،إال أن ما نسبته  %37من الشبان في قطاع

غزة ( 29 - 15عاماً) لديهم الرغبة في الهجرة إلى الخارج .وهو واقعٌ دفع "الهيئة الدولية لدعم حقوق
الشعب الفلسطيني" إلى إطالق مبادرة شعبية لتوعية الشباب والعائالت بمخاطر الهجرة غير

الشرعية .ومن الجدير ذكره ،هنا ،أن نسبة الفقر ارتفعت خالل السنوات العشر األخيرة إلى ،%80

فيما بلغت نسبة األسر التي تعيش حالة من الفقر المدقع  -تعتاش على 2دوالر يومياً . %35 -

ووفقاً للخبير االقتصادي ،محمد أبو جياب ،فإن أكثر من  360ألف أسرة تعيش في قطاع غزة ،فقد

المحتل عقب عام  ،2002أو بسبب تدمير
إما بفعل إغالق باب العمل في الداخل
ّ
معيلوها أعمالهم؛ ّ
المنشآت االقتصادية التي كانت توفّر فرص عمل لقرابة  170ألف عامل.

األخبار ،بيروت2021/11/12 ،
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 .22االحتال ل يجرف أراضي ويقتلع  130شجرة شمال الخليل ..إصابة  83خالل مواجهات
الخليل-نابلس :اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنون ،يوم الجمعة ،عشرات األشجار،
وجرفوا أراضي زراعية ،تقام عليها مستوطنة "كرمي تسور" في بيت أمر شمال الخليل .وقال الناشط
ّ
وجرفت
اإلعالمي محمد عوض ،إن قوات االحتالل اقتلعت أكثر من  130شجرة لوزيات مثمرةّ ،

أراضي زراعية ،تبلغ مساحتها خمسة دونمات ،تمهيداً لتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" .كما أصيب

 82فلسطينياً ومتضامن أجنبي واحد ،خالل مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس .وأعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،

إصابة  5بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،منها إصابة لمتضامن أجنبي في بلدة بيتا.

قدس برس2021/11/12 ،

 .23دراسة إسرائيلية :نقابات مصر عقبة أمام التطبيع
القاهرة -دعاء عبد اللطيف :على مستويات السياسة واالقتصاد والتحركات العسكرية تبدو العالقة

بين مصر واسرائيل طبيعية ،بل وفي بعض األحيان تصل لدرجة الصداقة المتينة ،غير أن رفض
التطبيع مع الكيان الصهيوني على المستوى الشعبي ظل حاج از يتمسك به المصريون حتى ال تختلط

األمور ،وحتى ال يتم نسيان عدو تاريخي خاض المصريون عدة حروب في مواجهته.

وعلى مدى سنوات طوال كانت النقابات المهنية على رأس الجهات غير الرسمية الرافضة للتطبيع،

وصفها -من جانب دراسة صدرت حديثا عن معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل
لدرجة ْ
أبيب -بالعقبة المركزية أمام العالقات بين مصر واسرائيل.
وأوضحت الدراسة -التي حملت عنوانا يتساءل" :هل تشكل النقابات المهنية المصرية عقبة أمام
توثيق العالقات مع إسرائيل؟" -أن النقابات المصرية التي تضم ماليين العاملين ترفض تطوير
عالقات مدنية مع إسرائيل منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى اآلن ،رغم المصالح

االقتصادية الضخمة بين القاهرة وتل أبيب ،والتي توسعت في السنة األخيرة في مجاالت الطاقة
والسياحة .وأضاف معهد األمن القومي اإلسرائيلي أن وسائل اإلعالم المصرية تتناول العالقات

االقتصادية مع تل أبيب بشكل متواضع خشية ردود فعل الرأي العام ،الفتا إلى أن النقابات تمنع

أعضاءها من التطبيع وتفرض عقوبات على من يخالف هذه الق اررات .واستطرد "ردعت هذه
الممارسات النقابية أشخاصا وشركات عن تطوير عالقات اقتصادية وغيرها مع إسرائيل ،ومن أسباب

ذلك التخوف من المس بمكانتها المهنية والتشغيلية في مصر والعالم العربي ،في ظل موافقة صامتة

من السلطات المصرية على السالم البارد".
التاريخ :السبت 2021/11/13

العدد5682 :

ص

15

قوى تُحرك النقابات
جماعة "اإلخوان المسلمون" وقوى قومية عربية ،ويساريون؛ جهات مركزية معارضة للتطبيع داخل
النقابات المصرية ،حسب الدراسة اإلسرائيلية .وركز معهد األمن القومي على دور جماعة اإلخوان
المسلمين داخل النقابات ،حيث بدأ أعضاؤها المنافسة النقابية عام  ،1984وفازوا بمقاعد كثيرة خالل

االنتخابات ،ومن ثم تحولوا تدريجيا إلى القوة التي تفرض التوجهات بنقابات عديدة مثل المهندسين،

واألطباء ،والصيادلة .ولفتت الدراسة إلى أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حكم

مصر عام  2014وضعف التواجد اإلخواني داخل النقابات لم يخفف المعارضة النقابية للتطبيع مع
إسرائيل .وبررت ذلك بكون جماعة اإلخوان ليست وحدها المعارضة للتطبيع ،بل هناك قوى مصرية

ويطلق عليهم
أخرى رافضة ،حيث يتأثر جزء منها بأفكار الرئيس الراحل جمال عبد الناصرُ ،
"الناصريون" إلى جانب من يعارضون التطبيع تعبي ار عن التضامن مع الفلسطينيين.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجرت شركة تجارية إقليمية استطالعا للرأي العام المصري
بتكليف من معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،وأظهر االستطالع أن المصريين ما زالوا

يعارضون إلى حد كبير "تلطيف العالقات مع إسرائيل" .وحسب االستطالع ،كان التأييد الشعبي
لفكرة إجراء المزيد من التطبيع المصري مع إسرائيل ضئيال جدا؛ إذ وافق  %8فقط من العينة

االستطالعية على العبارة القائلة "يجب السماح لألشخاص الراغبين في إقامة عالقات تجارية أو

رياضية مع اإلسرائيليين بالقيام بذلك" .غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت ارتأت العكس ،حيث

ذكرت في تقرير تحليلي لها ُنشر في يوليو/تموز  2016أن النقابات المهنية ستظل السبب وراء منع
أي تعاون شعبي مع إسرائيل.

الجزيرة .نت2021/11/12 ،

 .24وزير الخارجية الجزائري يعلّق على أنباء تعهد حفتر بالتطبيع مع "إسرائيل"

قال وزير الخارجية الجزائري ،رمطان لعمامرة ،إن بالده تفضل أن يكون على رأس الدول الشقيقة
رجال أو نساء يحبون وطنهم ،وال ينخرطون في حسابات خارجية لمصلحة الغير .وجاء تصريح
لعمامرة ردا على سؤال "قناة الجزائر الدولية" عما أثير بشأن اتجاه مرشح محتمل لالنتخابات الرئاسية

في ليبيا إلى مقايضة دعمه باعتراف ليبيا بإسرائيل .وشدد لعمامرة على أن الجزائر "تفضل أن يكون
على رأس الدول الشقيقة رجال أو نساء يحبون وطنهم ويلتزمون بالمصلحة العليا للوطن وال
ينخرطون في حسابات خارجية تجعل منهم أناسا ساهرين على مصلحة الغير وليس على المصلحة

الوطنية الدقيقة" ،مضيفا أن "هذا ما نريده ألنفسنا وألشقائنا".
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وأضاف أن "الجزائر ترى أن األنسب فيما يتعلق بعالقات الدول العربية مع المحتل اإلسرائيلي هو
دعم الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ودفع عمل

األمم المتحدة تجاه بعث المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بدال من أن تساعد بعض الدول العربية
الكيان اإلسرائيلي في التوسع والتوجه إلى مناطق عربية أخرى" ،الفتا إلى أن هذا "ال يخدم السلم في

الشرق األوسط وال يخدم االستقرار عموما في المنطقة".

موقع "عربي 2021/11/12 ،"21

 .25أبو الغيط :يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في األولوية رغم أزمات المنطقة
القاهرة :أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى
في األولوية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،حتى في ظل األزمات التي تشهدها المنطقة .جاء

ذلك خالل لقاء عقده أبو الغيط ،مع رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل ،يوم الجمعة .وشدد على
أهمية حث "إسرائيل" للعودة إلى التفاوض الجدي في إطار "عملية سالم حقيقية" ،وفقاً للمرجعيات

الدولية .وحذر أبو الغيط من خطورة قبول الطرح اإلسرائيلي باالكتفاء بتحسين األوضاع المعيشية

للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع وليس حله ،الفتاً إلى أن هذا الطرح مصيره الفشل ولن يقبل به
العرب أو الفلسطينيون.

قدس برس2021/11/12 ،

 .26تشكيليون مغاربة يتضامنون مع القدس عبر معرض فني بالرباط
الرباط -سناء القويطي :لم يتردد الفنان التشكيلي المغربي بنيونس عميروش لحظة حين تلقى دعوة
للمشاركة في معرض فني تضامني مع الشعب الفلسطيني في مقر "وكالة بيت مال القدس" بالرباط.
وشارك عميروش في هذه التظاهرة بلوحة من مجموعته الفنية التي اشتغل عليها منذ  3سنوات في

تجسد معمار الرباط ،إلرسال
موضوع "الفن والمعمار" .يقول عميروش للجزيرة نت إنه اختار لوحة ّ
رسالة وفاء ودعم للقدس ولكل فلسطين .والى جانب لوحته ،تُعرض أكثر من  120لوحة أمام
الجمهور طيلة الشهر الجاري ،تحضي ار لمزاد علني سينظم في  29نوفمبر/تشرين الثاني الجاري،
بمبادرة من النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ودار "مزاد وفن" بطنجة .وستخصص

الموجهة للمبدعين الفلسطينيين في مدينة
مداخيل هذا المعرض لتمويل برامج الوكالة الثقافية والفنية
ّ
القدس.
الجزيرة .نت2021/11/13 ،
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 .27محكمة تركية تمدد اعتقال إسرائيليين لعشرين يوماً

يوما ،بخالف
أحمد دراوشةّ :
مددت محكمة تركية ،الجمعة ،اعتقال زوجين إسرائيليين لعشرين ً
تصو ار قرب قصر دولمة
ائيليان ألنهما
توقعات إسرائيلية أشارت إلى إطالق سراحهما .واعتقل اإلسر ّ
ّ
صو ار عناصر األمن في القصر الشهير .بينما
بهجة في إسطنبول ،وقالت وسائل إعالم تركية إنهما ّ
أ ّكد وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يائير البيد ،أن اإلسرائيليين "ال يعمالن لدى أي جهاز مخابرات".
وأبلغ البيد أسرة الزوجين أن إسرائيل طلبت "زيارة دبلوماسية عاجلة" إلى المعتقل .وقال مسؤول
إسرائيلي ،الخميس ،إن إسرائيل تتواصل "بهدوء" مع تركيا من أجل اإلفراج عنهما .يذكر أن تركيا لم

رسميا باعتقالهما.
تبلغ إسرائيل
ً

عرب 2021/11/12 ،48

 .28تقرير" :بيغاسوس" استُخدم للتجسس ضد سياسيين وصحافية بالمكسيك
لم يقتصر استخدام برنامج "بيغاسوس" الختراق الهواتف الذكية والتجسس على حامليها الذي طورته

شركة السايبر الهجومي  NSOاإلسرائيلية على الشرق األوسط وأنظمة استبدادية .وأشار تقرير ُنشر
اليوم [أمس] ،الجمعة ،إلى أن المكسيك كانت مسرحا ألنشطة استخدم فيها برنامج التجسس بشكل
غير قانوني وخالفا إلعالن الشركة اإلسرائيلية بأنه يباع لحكومات بهدف مكافحة اإلرهاب والجرائم.

وبين الجرائم الخطيرة بواسطة "بيغاسوس" ،تلك التي أعلنت عنها النيابة الفيدرالية في المكسيك عن

أنه ألول مرة تم اعتقال مشتبه باستخدام "بيغاسوس" للتجسس على صحافية معروفة ،تدعى كارمن
أريتيغي .وجاء في بيان للنيابة المكسيكية أن خوان كارلوس ريفي ار مشتبه "بارتكاب جريمة اختراق

غير قانوني لوسيلة اتصال لصحافي أو صحافية ،بواسطة البرنامج المعروف لدى الجمهور باسم

’بيغاسوس’".

عرب 2021/11/12 ،48

 .29والية نيويورك تضع تهدد شركة "بن آند جيري" بنزع استثماراتها بسبب مقاطعة "إسرائيل"
وضعت والية نيويورك األمريكية ،شركة "بن آند جيري" وشركتها األم "يونيليفر" في إشعار مدته 90

يوما ،يفيد بأن "جميع وكاالتها الحكومية واداراتها من المحتمل أن تتخلى عن الشركات قر ًيبا بسبب
ً
قرارهما "إنهاء المبيعات في إسرائيل" ،في وقت مبكر من صيف هذا العام.
وتتوافق هذه الخطوة مع أمر تنفيذي يحظر التعامالت الحكومية مع أي شركة تقاطع إسرائيل" ،إما

بشكل مباشر أو من خالل شركة أم أو شركة تابعة" ،وتم تم التوقيع على األمر في عام  2016من
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قبل الحاكم السابق أندرو كومو وجدده الحاكم كاثي هوشول عندما تولت منصبها في آب/أغسطس
الماضي .بحسب ما نشره موقع "فوروايد".

وتعتبر نيويورك واحدة من  35والية لديها قوانين وأوامر تنفيذية مصممة لتثبيط المقاطعة إلسرائيل،

واحدة من ثماني واليات ،على األقل ،اتخذت خطوات لوقف أو سحب االستثمارات في "يونيليفر" منذ

إعالن "بن آند جيري" ،مقاطعتها إلسرائيل.

موقع 2021/11/12 ،I24 News

 .30التنسيق األمني ال يشفع
نضال محمد وتد

أكدت و ازرة الخارجية الفلسطينية هذا األسبوع ،عبر مستشارها السياسي أحمد الديك ،وقوعها ضحية
لتجسس إسرائيلي عبر برنامج التجسس اإلسرائيلي "بيغاسوس" ،ومراقبة هواتف مسؤولين فلسطينيين
يختصون بملف المحكمة الجنائية لجرائم الحرب .ومع أن اإلعالن جاء بعد تأكيد ست مؤسسات

فلسطينية حقوقية تعرضها للتجسس ،أعلن االحتالل عنها أنها "إرهابية" وتستغل األموال لصالح
"نشاط إرهابي" ،إال أنه من المفيد التوقف بالذات عند التجسس على ممثلي الخارجية الفلسطينية
ومسؤوليها ،ألنه يؤكد البديهي من طرف سلطة احتالل ،وهو التجسس على من يقع تحت االحتالل

طيلة الوقت وعلى كافة المستويات من دون أي استثناء.

وفي حالة السلطة الفلسطينية التي تؤكد باستمرار على لسان مختلف مستوياتها اعتمادها التنسيق
األمني مع إسرائيل كأمر استراتيجي ،أو "عقيدة مقدسة" ،بحسب أحد التصريحات الغابرة لرئيس

السلطة محمود عباس ،يتضح أن إسرائيل ال تقيم وزناً أو أي اعتبار للتنسيق األمني معها من قبل

السلطة الفلسطينية ،على الرغم من أن مسؤولين كبا اًر في إسرائيل يقرون بأهمية هذا التنسيق ودوره
في حفظ األمن اإلسرائيلي داخل حدود  ،48وبالتأكيد في حفظ أمن المستوطنات اإلسرائيلية.

يعني هذا أن التنسيق األمني ال يشفع للسلطة الفلسطينية ،ألن االحتالل يملك ثوابته وأجندته ،وهو ال

ينظر إلى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية تحديداً إال من منظار األمن ،والمزيد من األمن والتنازل،
من دون أن يشبع من خدمات التنسيق ،فيسعى للمزيد منها عبر أجهزة المخابرات المختلفة ،سواء

يطوع كل قدراته اإللكترونية والتكنولوجية لتحقيق هذه
جهاز الشاباك ،أو حتى الموساد ،كما أنه ّ
الغاية .وتُسهل سيطرته على األرض والفضاء الفلسطيني القيام بهذه المهمة ،وهو لن يتردد في أن
يزرع كل جهاز وكل برنامج تجسس يحقق له هذه الغاية.
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بل لعله من المفيد تذكير السلطة ،وهي تشتكي ضد التجسس على هواتف بعض مسؤوليها ،أنها لم
تحرك ساكناً عندما ذكرت تقارير سابقة أن جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي يراقب كافة الهواتف

الفلسطينية ،وأحياناً هواتف ناس عاديين من عامة الشعب عله يعثر على ما يمكنه أن يستخدمه
ضدهم ولو كان "سلوكاً أخالقياً" لتجنيدهم لصالحه .كما أنه ال يمكن تجاهل حقيقة أن شركة NSO

اإلسرائيلية خرجت أصالً من رحم شعبة االستخبارات العسكرية "أمان" ،وبالتالي ليس مستبعداً أن
يزود مؤسسو الشركة سلطة االحتالل ببرنامج التجسس المذكور ،والغريب هو أن يستغرب الفلسطيني

التجسس عليه من قبل دولة تحتل أرضه.

العربي الجديد ،لندن2021/11/13 ،

 .31االحتالل وتهويد المسجد األقصى واستراتيجية المواجهة
سري القدوة
ممارسات االحتالل العسكري في ظل حكومة االئتالف العنصري ،باتت تتصاعد في مدينة القدس

وتزداد األوضاع تدهورا؛ نتيجة تواصل االنتهاكات بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل

قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة االحتالل ،واالعتداء بوحشية على
المسلمين األبرياء في المسجد األقصى قبلة اإلسالم األولى ،كما تستمر حكومة االحتالل في

محاصرتها للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ،وتمارس التوسع االستيطاني ضمن أضخم
عمليات التهويد اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية؛ من أجل مواصلة إغالق الباب نهائيا أمام أية فرصة

إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.

ومن الواضح هنا في ظل النهج اإلسرائيلي المتبع للتعامل مع األحداث وطبيعتها بأن حكومة

االلتفاف العنصري تعكس سياسات تعاملها إلى المزيد من التدهور في الوضع القائم بجميع أنحاء
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأن االمور تزداد خطورة وال يمكن استمرار الصمت الدولي عليها،

ويجب اتخاذ المزيد من الخطوات لوقف سياسة تهويد القدس الشرقية ،ووضع مخطط إلعادة اإلعمار

الشامل لما دمرته الحروب في قطاع غزة ،ووقف سياسة االستيطان والعنف الذي يمارسه جيش
المستوطنين وعمليات الهدم واإلخالء واالقتحامات المتكررة في المنطقة (أ) ،التي ال تزال تقوض

السلطة والمؤسسات الفلسطينية وآفاق التوصل لحل قائم على الدولتين.

ال يمكن استمرار تلك السياسة المتبعة كأمر واقع يتم فرضه على الشعب الفلسطيني ،والضغط في

اتجاه الحلول القصيرة األجل ،التي تركز على تحقيق االستقرار الجزئي في األزمات األخيرة وادارتها
بفرض حلول اقتصادية بما يخدم سياسة االحتالل ،وال بد هنا من العمل بشكل جماعي ،في نطاق
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المجتمع الدولي من أجل المضي قدما في معالجة القضايا السياسية الرئيسية ،واحراز تقدم مستدام
في كل من هذه المسارات ،األمر الذي يتطلب رؤية عربية واسالمية واستراتيجية شاملة ،لمواجهة
مخاطر استمرار االحتالل والتوسع االستعماري في فلسطين.

ودائما كانت قلوب جميع العرب والمسلمين واألحرار في العالم تتوحد وتلتف حول المسجد األقصى

والقضية الفلسطينية؛ كون أن قضية القدس تمس عقيدة كل مسلم على وجه األرض ،وعلى المسلمين
جميعا واجب الدفاع عنها وحمايتها ومساندة الشعب الفلسطيني ،ودعم صمود أبناء بيت المقدس

وتعزيز إمكانياتهم من مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي الخطيرة ،التي تهدف إلى مصادرة

الحقوق الدينية وتهويد المسجد األقصى المبارك.

وفي ضوء ذلك ،يجب على العلماء ورجال الدين في العالم اإلسالمي ،القيام بواجباتهم واتخاذ

خطوات واقعية ملموسة لحماية المسجد األقصى ،ومساندة المرابطين فيه الذين يدافعون عن عقيدة

األمة اإلسالمية وكرامتها ،وعدم االكتفاء بإطالق الشعارات وبيانات اإلدانة واالستنكار ،فتلك
المخططات اإلسرائيلية والجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها االحتالل ،تضيق الخناق يوما بعد يوم
وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السالم ،وباتت تشكل خط ار كبي ار على مستقبل المسجد

األقصى وواقعه ،وال بد من التدخل العاجل من أجل وقف هذه الممارسات اإلسرائيلية ،المنافية لكل

القوانين الدولية الخاصة بوضع األراضي الفلسطينية كأراض محتلة.

القدس ليست قضية الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين وحدهم ،إنما قضية اإلنسانية أجمع ،ومن

هنا ال بد من العمل والتنسيق الفلسطيني األردني؛ من أجل وضع خطة عمل واستراتجية موحدة

وم شتركة ،والتنسيق الواسع مع مختلف العلماء ورجال الدين في العالم اإلسالمي والمؤسسات الدولية
لتأكيد مركزية قضية القدس ،ولتطوير خطاب فعال وهادف في سبيل دفع العالم للتحرك من أجل

القدس وحمايتها ،ومواجهة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيه في مدينة القدس.

عمان2021/11/12 ،
الدستورّ ،

 .32جاباهاة غازة :الاحارب الاتاالاياة ماساألاة وقات
يوسي يهوشع
مر نصف سنة ،هذا االسبوع ،على حملة "حارس األسوار" .هذه فترة زمنية كافية ألجل النظر الى
ّ
الوراء وبلورة تقويم أولي لـ  12يوماً من القتال :ما الذي حققته إسرائيل حيال "حماس" ،وما الذي
فوتته؟ واي تحديات يقف الطرفان امامها ،اليوم؟
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من ناحية عملياتية من الواضح تماما انه كان يمكن تحقيق المزيد .عملية الميترو "برق أزرق"
فشلت .ونحن نكشف هنا أنه لم يقتل فيها إال عشرة أشخاص من "حماس" .باإلجمال قُتل في كل
الحملة أقل من مئة "مخرب" من "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" .وقبل ذلك لم تقدر االستخبارات
األولية على نحو سليم نوايا "حماس" ،التي بدأت الجولة بإطالق الصواريخ نحو منطقة القدس وفي

أثنائها وقعت اضطرابات في المدن المختلطة.

ولكن إذا ما نظرنا الى نصف السنة المنصرم منذ الحملة ،تظهر المعطيات بأن "حارس االسوار"

وفرت الفترة األكثر هدوءاً بعد حملة عسكرية للجيش اإلسرائيلي في غزة .في هذه الفترة لم تطلق اال
خمسة صواريخ نحو إسرائيل .يدور الحديث عن العدد االدنى مقارنة بحمالت اخرى .في اثناء

نصف السنة الذي تال "الرصاص المصبوب" ( )2009 – 2008أطلق نحو  200صاروخ نحو

إسرائيل .بعد "عامود السحاب" ( )2012نحو  70صاروخا ،وبعد "الجرف الصامد" ( )2014نحو .20
وتجدر االشارة الى أنه بعد الجرف الصامد ساد الهدوء النسبي االطول ،حتى  2018حين بدأت

مسيرات العودة .إن االنخفاض في حجم إطالق النار منذ "حارس االسوار" يترافق وسياسة رد جديدة

من الجيش اإلسرائيلي :هجمات في أعقاب اطالق الصواريخ والبالونات الحارقة .يجدر بالذكر ،مع
ذلك ،بأن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية – بما في ذلك "غوش دان" – تعرضت العتداء شديد في

"حارس االسوار".

في آب ،وقعت حادثة قاسية وخطيرة على حدود القطاع قتل فيها مقاتل حرس الحدود ،برئيل حدارية

صموئيل ،بنار اطلقها فلسطيني .وكان يمكن للحدث ان ُيمنع مع استعداد تكتيكي سليم على الجدار.
لم يتسبب باشتعال في الجبهة بسبب الرغبة في مواصلة خطة التسوية.
في الوقت الذي كان فيه في غزة هدوء ،كان الوضع في "يهودا" و"السامرة" عاصفا نسبيا .سجناء

فروا من سجن جلبوع والقي القبض عليهم .خاليا "مخربين" لـ "حماس" و"الجهاد االسالمي" اعتقلوا او

صفوا .وباالجمال اكثر من " 30مخربا" قتلوا ،دون ردود عسكرية من غزة .اضافة الى ذلك ،لم يدخل
المال القطري الى القطاع في الحقائب ،وآلية نقل الرواتب للموظفين لم تترتب ،ومع ذلك لم تُطلق
أي صواريخ.
في قيادة الجيش اإلسرائيلي يعددون ثالثة اسباب للهدوء" :حماس" مردوعة؛ تسهيالت إنسانية،

وتفاؤل في ان الوضع سيتحسن في المستقبل؛ ورغبة منظمات "االرهاب" في اعادة بناء القوة استعدادا

للمواجهة التالية :السؤال هو هل الوضع االقتصادي في غزة سيتحسن ،ألن المشاكل في القطاع،
كما هو معروف ،عميقة؟
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وحسب قيادة الجيش اإلسرائيلي ،فإن يحيى السنوار معني بالتسوية .لكن بخالف منشورات مختلفة ال
يوجد تقدم في موضوع األسرى والمفقودين .حكومة إسرائيل لن تكون مستعدة لصفقة تتضمن تحرير

"قتلة" مع دم على االيدي .في هذه الحالة مطلوب تنسيق للتوقعات حيال الجمهور.

للطرفين مصلحة في الهدوء الحالي .وكما أسلفنا فإن "حماس" تبني القوة من جديد ،وتحاول إنتاج
صواريخ نقصت من مخازنها ،وتسعى اساسا اليجاد خطط هجومية جديدة ،ألنها في "حارس

االسوار" فشلت جميعها :االنفاق ،الطائرات المسيرة ،عبر البحر وكذا الصاروخ المضاد للدروع .من
ناحية الجيش اإلسرائيلي ،التحدي ،اآلن ،هو تجديد بنك األهداف .دون اهداف نوعية على نمط

خطة الميترو التي ضيعت هباء ال يوجد ما يدعو للخروج الى حملة.

جبهة القطاع ،كما هي دوما ،بقيت حساسة وقابلة لالنفجار .بعد نصف سنة من الحملة يمكن

القول ،ان الهدوء مستتب ،حاليا .والطرفان يفهمان بأن الحرب هي مسألة وقت.

"يديعوت"

األيام ،رام هللا2021/11/13 ،

 .33كاريكاتير:
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