
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ألف عسكري من موظفي السلطة سيحالون للتقاعد 18": قيادي في حركة فتح لـ "الرسالة
 حماس: الحكومة تسلمت المعابر بالكامل وعليها القيام بواجباتها

 غزة على إعادة بناء المؤسسة األمنية في قطاع ستعدة لإلشرافمأحمد حلس: مصر 
 ليست وحيدة "إسرائيل"سفيرة أمريكا باألمم المتحدة: عهد جديد و

 ظبي لعقد صفقات السالح طائرة خاصة نقلت جنراالت إسرائيليين دوريًا إلى أبو: معاريف
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  طة:السل
 5 يا على آخر التطورات السياسيةأمريكطلع وفدا الحمد هللا ي    2.
 6 عريقات: التضامن الدولي لعب دورًا استراتيجيًا في دعم نضال شعبنا ضد االحتالل  3.
 6 اإلناث في غّزةالسلطة الفلسطينّية تفتح باب التجنيد أمام   4.
 7 ألف عسكري من موظفي السلطة سيحالون للتقاعد 18": قيادي في حركة فتح لـ "الرسالة  5.
 7 : الطواقم المختصة بدأت تجهيز شبكة االتصاالت في معبر رفح"القدس العربي"مصدر أمني لـ   6.
 8 عدم وجود رد فعل لةً ستغ  م  أبو يوسف: تل أبيب تحاول فرح واقع جديد واصل   7.
 9 الخارجية: نتنيا و يتفاوح مع نفسه لحسم قضايا الحل النهائي بقوة االحتاللوزارة   8.
 9 نقسام تمهيدًا لتوحيد االدعوة إلى إعادة النظر في القوانين الصادرة خالل اال : غزة  9.

 
  المقاومة:

 10 تهاالعمل على استعادو"الجهاد" تؤكد  شهداء نفق غزةمن جثامين خمسة ز احتجتعلن ا "إسرائيل"  10.

 10 من المقاومة نيلللتدلل على فشل ر اناته " سرايا"النفق  جثامين شهداء احتجاز االحتاللحماس:   11.

 11 حماس: الحكومة تسلمت المعابر بالكامل وعليها القيام بواجباتها  12.

 11 بمعبر رفح 2005الشديد للعمل باتفاقية " تعبر عن رفضها الجهاد"  13.

 11 "إسرائيل"ستراتيجية وطنية وبدعوة لهدنة مع امة بمبادرة سياسية تربط المقاو  يقترح "فدا"  14.

 13 األحمد: عازمون على تحقيق المصالحة واألردن مطلع على االتفاق قبل توقيعه  15.

 14 غزة على إعادة بناء المؤسسة األمنية في قطاع مستعدة لإلشرافأحمد حلس: مصر   16.

 15 ال خطة واضحة لدى السلطة حول كيفية المضي في القضايا المتعلقة بالمصالحة :الفرا  17.

 15 أمينة على حقوق شعبنا وال يجوز اختبار ا" الجهاد"نافذ عزام:   18.

 16 رى أبو عمارفتح: "الوحدة والدولة" شعار مهرجان إحياء ذك  19.

 16 في حال دعوتها نها ستشارك في إحياء ذكرى عرفاتحماس تعلن أ  20.

 17 بدعوى حيازة سكين قرب جنين االحتالل يعتقل فلسطينياً   21.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 17 عن الجندي قاتل الشهيد الشريف ليبرمان يطالب ريفلين بالعفو  22.
 18 نتنيا و يمنع التصويت على إلغاء "قانون االنفصال"  23.
 18 : مشاريع القوانين األخيرة مضرة للجميعةاإلسرائيلي المستشار القضائي للحكومة  24.
 18 حد في الحكومة اإلسرائيلية يؤمن بحق وفكرة "حل الدولتين": ال يوجد أالطيبي  25.
 19 من حماس في غزة للحيلولة دون سيطرة جيل أكثر تشدداً  "خطة مارشال"ضباط إسرائيليون يدعون لـ  26.
 19 عة"تصادق على "قانون المقاط بالكنيست الوزارية للتشريعاللجنة   27.
 20 تصادق على قانون "التوصيات" وتشترط موافقة إردانللتشريع بالكنيست اللجنة الوزارية   28.
 20 "3000قضية "ن لنتنيا و في ي  ن كبير  ي  عتقل مساعد  الشرطة اإلسرائيلية ت  29.
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  :األرح، الشعب
 21 الشهر الماضي خالل انتهاكًا للمسجدين األقصى واإلبرا يمي 125أكثر من : ادعيس  30.
 21 2017عملية اعتقال إسرائيلية ألطفال فلسطينيين خالل  483:  يئة شؤون األسرى  31.
 22     األرثوذكسية قة لبيع عقار للكنيسةالبطريركية اليونانية تحاول إلغاء صفالقدس المحتلة:   32.
 22 في البلدة القديمة تضع خطة أمنية بدعوى منع عمليات ضد المستوطنين "إسرائيلالقدس المحتلة: "  33.
 23  األقصى المسجد يقتحمون باحاتيهوديًا  مستوطناً  190س": قدس بر "  34.
 23  مولودًا جديدًا خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي 5,058 قطاع غزة:  35.
 24 غزةقطاع افتتاح أول مدرسة خاصة بذوي اإلعاقة في   36.
 24   لآلثار الفلسطينيةبأعمال سرقة منظمة  قومتمافيات إسرائيلية   37.
 24 يستمر ثالثة أيام افتتاح معرح لـ"الصناعات الفلسطينية" في غزة  38.
 25 لوحات فسيفساء تدلل على حياة المسيحيين في الجليل خالل الفترة البيزنطية  39.

 
  األردن: 

 25 بريطانيا باالعتراف بخطيئة وعد بلفور المشؤوم لجنة فلسطين النيابية تطالب: عّمان  40.

 26 في األردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم أبناء قطاع غزةص واقع تقرير حقوقي يشخّ    41.
 

  لبنان: 
 26 لة الحريري""إسرائيل ضالعة بالسياسة اللبنانية وستتأثر باستقا": ديعوت أحرونوت"ي  42.

 
  عربي، إسالمي:

 27 ظبي لعقد صفقات السالح طائرة خاصة نقلت جنراالت إسرائيليين دوريًا إلى أبو: معاريف  43.

 28 ل"العاشرة مفبرك وملتزم بسياسة الكويت بمقاطعة "إسرائي اإلسرائيلية : خبر القناةرجل أعمال كويتي  44.

 28 تغادر سوق فلسطين بسبب خالفات تشغيلية مع السلطات اإلماراتية "شركة كريم"  45.

ل   46.  29 فعاليات األسبوع التضامني مع القضية الفلسطينيةالدوحة: ت واص 
 

  دولي:
 29 ليست وحيدة "إسرائيل"ة: عهد جديد وا باألمم المتحدأمريكسفيرة   47.
 30 مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باالعتذار عن وعد بلفور  48.

 
  : تطورات األزمة القطرية

 31  محكمة النقح المصرية تطالب بمالحقة رئيس وزراء قطر السابق  49.
 

  : مختارات
ل د أم اإللهام؟  50.  31 اإلبداع: وليد الج 
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  حوارات ومقاالت:

 33 منير شفيق... مع شهداء النفق في خان يونس  51.

 36 ياسين عز الدين... نبوءة نتنيا و بزوال "إسرائيل"  52.

 39 رندة حيدر... واطؤ ضد الفلسطينيينمائة عام من الت  53.

 41 يوسي ملمان... تنجرف نحو الحرب السورية "سرائيل"إ  54.
 

 42 :كاريكاتير
*** 

 
خالء رفح حل الدولة الواحدةأ :نتنيا و .1  "تطهير عرقي" و  المستوطنين وا 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض ، أن رفائيل أهرين، عن 5/11/2017تايمز أوف إسرائيل، ذكرت 
 يوم األحد حل الدولتين تماما، ولكنه تجنب دعم قيام الدولة الفلسطينية مباشرة.

” باستمرار“نتنياهو أنه يأمل  قالفي نهاية زيارته إلى لندن،  BBCوفي مقابلة واسعة النطاق مع قناة 
 ة في حال أصبح رئيس حزب العمال جيرمي كوربين رئيسا للوزراء. العالقات البريطانية اإلسرائيلي

، رد على سؤال المقابل ”في قول ذلك أترددكال، ال أريد حل الدولة الواحدة، سأوضح ذلك. وأنا ال “
ولكن أريد أن ما يأتي بعد ذلك هو امر لن يهدد حياتنا. طبيعة “مار حول موت حل الدولتين.  أندرو

ؤثر كثيرا. هل ستكون كوستا ريكا أم كوريا الشمالية؟ هي ستكون إيران أخرى مصغرة الدولة الثانية ي
 ”أم لوكسمبورغ؟
 ن داعمي حل الدولتين ال يحددون القصد من المصطلح.إوقال نتنياهو 

، ما ال زال إسرائيلالدولة الثانية، في حال لم تكن منزوعة السالح، في حال عدم اعترافها بدولة “
هي تصبح مجرد منصة الستمرار الحرب ضد الدولة اليهودية  إذايرفضون القيام به، الفلسطينيون 

. أخيرا، االعترافوالقول كال، ما نريده هو  أكثرالوحيدة. ولهذا اعتقد بأنه علينا أن نكون محددين 
 ”.أخيرا بالدولة اليهودية االعترافبعد مئة عام، بعد وعد بلفور، 
في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وأن المسألة المركزية ” مسألة جانبية“وأكد نتنياهو أن المستوطنات 

اعتقد بأن فكرة عدم قدرة “هي رفض الفلسطينيين قبول وجود دولة يهودية ضمن أي حدود. وأضاف: 
 ”.اليهود السكن في يهودا جنونا

شكل من " بـ اءاالكتفوردا على سؤال حول دعمه لقيام دولة فلسطينية، أم اضطرار الفلسطينيين 
اعتقد أنه يجب أن يكون لديهم القدرة على “، قال نتنياهو: ”الكبرى إسرائيلالحكم الذاتي داخل  أشكال
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مليء بالدول الفاشلة الدول على وشك “والشرق األوسط اليوم  ”.بدون القدرة لتهديدنا أنفسهمحكم 
سوف تحتلها فورا  إسرائيلتخليها ، تابع رئيس الوزراء، مدعيا أن أي ارض ”الفشل والدول المنهارة
 قوات السالم العسكري.

نتنياهو جدد في تصريحات أطلقها في ، أن برهوم جرايسي عن، 6/11/2017، الغد، عّمانوأضافت 
 األحد، رفضه إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة.  أمسلندن، ونشرت 

عهد األبحاث "تشاتهام هاوس" في العاصمة. ، في ندوة في ماألسبوعوكان نتنياهو قد شارك في نهاية 
النظر في النموذج الحديث للسيادة، والسيادة عديمة القيود، وهل هي قابلة  إعادةوفي كلمته دعا إلى "

أن تقوم دولة فلسطينية، قال نتنياهو، "في  إمكانيةللتطبيق في كل مكان في العالم". وحينما سئل عن 
من الدول التي فشلت. فحين تغادر قوة غربية، حين تغادر قوة رأينا قدرا كبيرا  األوسطالشرق 
 الكفاحي". باإلسالم، مثلما رأينا في غزة، تستبدل على الفور إسرائيلية

مقابل السالم، هذا جيد، ولكن  األرضوزعم نتنياهو أن االعتبارات اإلسرائيلية "أمنية"، وقال، إن "
المستوطنين وقال، "لماذا من  بإخالءطالبة الفلسطينيين ". انتقد نتنياهو ماإلرهابمقابل  األرضليس 

اليهود من اجل السالم؟ هل احتاج ألن أخرج مواطنين عربا من  إخراجزاوية نظر الفلسطينيين يجب 
 بأنها "تطهير عرقي". باإلخالءمقابل السالم؟". ووصف نتنياهو المطالبة  إسرائيل

 
 تطورات السياسيةيا على آخر الأمريكطلع وفدا الحمد هللا ي   .2

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، في مكتبه برام هللا اليوم األحد، وفدا من مسلمي : رام هللا
 ية، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية ومستجدات المصالحة الوطنية. مريكالواليات المتحدة األ

لمراحل التي مرت بها حتى اآلن، واستعرض رئيس الوزراء، ملخصا عن تاريخ القضية الفلسطينية وا
والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، 

وعاصمتها القدس  1967للوصول إلى تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
 الشرقية.

سي أمام السالم هو استمرار التوسع االستيطاني الذي يقضي وشدد الحمد هللا على أن العائق األسا
ية في إحياء العملية السلمية، مريكعلى حل الدولتين، ويقوض فرص السالم، مثمنا جهود اإلدارة األ

 ضرورة وجود تدخل دولي فاعل إليجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. إلىمشيرا 
 5/11/2017، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 عريقات: التضامن الدولي لعب دورًا استراتيجيًا في دعم نضال شعبنا ضد االحتالل .3
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إن التضامن : واشنطن

ة ضد االحتالل الدولي مع حقوق شعبنا لعب دورًا استراتيجيًا وهامًا في مسيرة كفاحنا التاريخي
االستعماري، وجسد بشكل عملي المبادئ والقيم والنضال المشترك بين شعوبنا، وأحرز تقدمًا في 

المزورة وخروقات االحتالل المنافية للقانون الدولي من جهة، وفي دعم  اإلسرائيليةفضح الرواية 
  حقوق شعبنا من جهة أخرى".

نيين والدوليين ممن نظموا التظاهرات واالحتجاجات وخّص عريقات بشكره آالف المتضامنين البريطا
ووقعوا العرائض وكتبوا الرسائل لحكوماتهم بهدف التبرؤ من وعد بلفور وتقديم اعتذارهم ورفضهم 
للظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا والذين طالبوا حكومتهم باالمتثال إلرادة شعبهم واالعتراف 

فد البريطاني الذي قدم إلى فلسطين سيرًا على األقدام وأعضاء الفوري بدولة فلسطين بما فيهم الو 
 البرلمان واللوردات واألفراد والمؤسسات والمجموعات التضامنية واألكاديميون ورجال الدين وغيرهم.

 5/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ّزةالسلطة الفلسطينّية تفتح باب التجنيد أمام اإلناث في غ .4
رشا أبو جالل: أعلن وزير الشؤون المدنّية في السلطة الفلسطينّية حسين الشيخ خالل  -مدينة غّزة

أكتوبر  تشرين األّول/ 17حديث حواري في برنامج "ملف اليوم" على فضائّية "فلسطين" الرسمّية في 
أكتوبر  ّول/تشرين األ 16عن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عّباس في  2017من عام 
على قرار بفتح باب التجنيد أمام اإلناث، إلى جانب الذكور في قطاع غّزة، إلعادة  2017من عام 

وخالل البرنامج الحواري، قال حسين الشيخ: "إّن مفتاح التمكين هو  بناء األجهزة األمنّية في غّزة.
ينّية منسجمة واحدة، تحت قيادة األمن، ونحن نريد أمنًا واحدًا فقط، نريد بناء عقيدة أمنّية فلسط

أّما عضو المجلس االستشارّي لحركة "فتح" اللواء سرحان دويكات فقال  السلطة الفلسطينّية".
لـ"المونيتور": إّن قرار فتح باب التجنيد لالنتساب إلى أجهزة السلطة األمنية أمام المواطنين سيشمل 

لسطينّي إلى مجّندات يتعاملن مع القضايا فئة اإلناث في غزة أيضًا، بسبب حاجة المجتمع الف
وعن شروط االنتساب، قال سرحان دويكات: "التجنيد مخّصص لمن هّن بين عامي  النسائّية المدنّية.

عامًا، وهناك معايير فنّية مطلوب توافرها تتعّلق بالطول والوزن واللياقة والقدرة على  25و 18
لجميع المواطنين بغّض النظر عن الهوّية الحزبّية التي  ولفت إلى أّن باب التجنيد مفتوح التحمل".

 ينتمون إليها، وقال: "المهّم هنا هو االنتماء إلى المؤّسسة األمنّية للسلطة واالقتناع بسياساتها".
 5/11/2017موقع المونيتور، 
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 ألف عسكري من موظفي السلطة سيحالون للتقاعد 18": قيادي في حركة فتح لـ "الرسالة .5
ألف عسكري من  18كشف قيادي في حركة فتح عن أن السلطة تخطط إلحالة : خاص-لة نتالرسا

 موظفيها إلى التقاعد قبل نهاية العام الجاري.
وقال القيادي، الذي رفض الكشف عنه اسمه في تصريح لـ "الرسالة نت"، األحد، إنه سيجري بحث 

وأضاف: "قطاع غزة سيكون له  لعسكريين.ملف التقاعد للموظفين المدنيين بعد االنتهاء من تقاعد ا
نصيب األسد في عدد المتقاعدين، وهذا القرار هدفه األول واألساسي إعادة ترتيب وهيكلة األجهزة 

 األمنية، خاصة في المحافظات الجنوبية".
وبدأت الحكومة مؤخًرا بتنفيذ قرارات أوسع ضد الموظفين؛ عبر تفعيل قرار التقاعد اإلجباري، بدءا 

آالف موظف مدني  5وتفيد أنباء غير مؤكدة بإحالة  متقاعد. 6,400لعسكريين، وعددهم اإلجمالي با
 آالف عسكري. 4و

 5/11/2017 الرسالة نت"،
 

 : الطواقم المختصة بدأت تجهيز شبكة االتصاالت في معبر رفح"القدس العربي"مصدر أمني لـ  .6
، أن الطواقم الشرطية واألمنية «س العربيالقد»غزة ـ أشرف الهور: أكد مصدر أمني فلسطيني لـ 

إضافة إلى الطواقم المدنية الخاصة بتشغيل معبر رفح الفاصل عن مصر، شرعت باإلشراف على 
عمليات الترميم والتجهيز، التي تشمل إنشاء شبكة اتصاالت حديثة ومتطورة. وتوقع أن يكون هذا 

بر/ تشرين الثاني الحالي. وقال إن الطواقم المعبر جاهزا للعمل بشكل كامل، مع حلول منتصف نوفم
الخاصة التي تتبع حكومة الوفاق، وتسلمت مهام عملها في إدارة معابر قطاع غزة، يوم األول من 
الشهر الحالي، بشكل كامل بدال من موظفي حركة حماس، شرعت باإلشراف على الترتيبات القائمة 

اتصاالت خاصة في المعبر، تشمل شبكة  حاليا، والخاصة بوضع نقاط مراقبة وتجهيز شبكة
إلكترونية متطورة، تربط جميع حواسيب المعبر، إضافة إلى شبكة اتصاالت السلكية، بهدف إسراع 
إنجاز المعامالت وتسهيل االتصاالت بين العاملين، وكذلك تزويد المعبر بكاميرات مراقبة تشمل 

 جميع أركانه.
لسطينية الذين باشروا عملية اإلشراف على تسلم المعابر وتوقع المصدر وهو من ضباط السلطة الف

، أن يتم فتح المعبر مباشرة بعد منتصف نوفمبر الحالي، «القدس العربي»في غزة، خالل حديثه لـ 
من جهة مصر، لعدة أيام وفق الطريقة السابقة التي جرى العمل فيها طول السنوات األربع الماضية، 

وء أمني في منطقة سيناء، بهدف التخفيف عن معاناة سكان غزة، التي تتطلب أن يكون هناك هد
 واختبار أنظمة العمل التي أنشأتها السلطة الفلسطينية في المعبر.
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تمنع أشخاصا بعينهم من السفر للخارج، أو دخول  "قوائم سوداء"ونفى المسؤول ما تردد عن وجود 
عليها فريق المراقبة األوروبية. وقال إن عمل  آخرين لغزة، وفق الطلبات اإلسرائيلية، يقوم باإلشراف

البعثة األوروبية سابقا، لم يشهد منع أي فلسطيني من السفر أو العودة إلى غزة، وأنه ال صحة لما 
 يروج من وجود هذه القائمة، لمنع أشخاص من السفر.

 5/11/2017، القدس العربي، لندن
 

 عدم وجود رد فعل لةً ستغ  م  أبو يوسف: تل أبيب تحاول فرح واقع جديد واصل  .7
فادي أبو سعدى: قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  –رام هللا 

إن حكومة نتنياهو وكل حكومات االحتالل اإلسرائيلي تدرك تماما أنه لن يكون هناك ال حل وال 
المسنودة بقرارات الشرعية الدولية سالم وال استقرار، دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 

قامة دولة  194والقانون الدولي، بما فيها حق العودة لالجئين حسب قرار  وحق تقرير المصير وا 
فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وبدون ذلك ال كانتونات وال معازل وال حدود مؤقتة وال 

اهو يريد صرف األنظار عن أساس المشكلة وهو حلول مؤقتة وال إقليمية وال كل ما يقال، ألن نتني
 إنهاء االحتالل وا عطاء الشعب الفلسطينية حقوقه.

ما تدرسه إسرائيل من خطط جديدة للقدس المحتلة  أن إلى« القدس العربي»وتطرق في تصريح لـ
ض خاصة البلدة القديمة ونشر المزيد من قوات االحتالل ومراكز الشرطة يندرج في إطار محاولة فر 

الوقائع على األرض، واالستفادة من إمكانية أن ال يكون هناك أي رد فعل خاصة في ظل الحديث 
عن مفرزة شرطية لحماية المستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون المسجد األقصى في القدس 
المحتلة. وأكد أنه ورغم كل هذه اإلجراءات فإن نتنياهو نفسه يدرك أنها لن تجلب له األمن خاصة 
 بعد خمسين عاًما من االحتالل العسكري، وهو يفتقد هذا األمن الذي لن يتحقق إال بجالء االحتالل.

إلى خارج حدود بلدية  1967وفيما يتعلق بخطة إخراج كل القرى العربية الفلسطينية التي احتلت عام 
حكومة نتنياهو تندرج في إطار المخطط المتطرف نفسه ل إنهااالحتالل في القدس، اعتبر أبو يوسف 

بإحداث تغيير ديمغرافي على األرض له عالقة بعدد المستوطنين اليهود في القدس المحتلة الذين ال 
 بد أن يفوق عددهم أضعافا مضاعفة عدد الفلسطينيين في المدينة.

 5/11/2017، القدس العربي، لندن
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 ئي بقوة االحتاللالخارجية: نتنيا و يتفاوح مع نفسه لحسم قضايا الحل النهاوزارة  .8
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بشدة التغول االستيطاني اإلسرائيلي واإلجراءات العنجهية : رام هللا

الميدانية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة  اإلجراءاتفي المدينة المقدسة، مؤكدة أن تلك 
ل عملي ما تحدث عنه رئيس الوزراء فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما أنها تشرح بشك

شكل  إلىلندن، حول مفهوم السيادة، حينما دعا  إلى األخيرةاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته 
والعقلية االستيطانية التوسعية الرافضة للسالم  اإلسرائيليةآخر من أشكال السيادة ينسجم والمصالح 

جراءاته وأكدت الوزارة ف ولجميع أشكال المفاوضات. ي بيان لها اليوم األحد، أن أقوال نتنياهو وا 
الميدانية التوسعية دليل على غياب شريك سالم إسرائيلي جدي، وتمثل إعالنا إسرائيليا جديدا عن 

في  إسرائيليارفض التفاوض وفقا ألسس ومرجعيات دولية واضحة، وتجسد في ذات الوقت إمعانا 
ستئناف المفاوضات، وتعكس حقيقة أن الجانب اإلسرائيلي ية المريكالجهود الدولية واأل إفشال

 يتفاوض مع نفسه، وهو ماٍض في حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة االحتالل.
 5/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لتوحيد ا الدعوة إلى إعادة النظر في القوانين الصادرة خالل االنقسام تمهيداً : غزة .9

فايز أبوعون: دعا حقوقيون إلى إنشاء مركز قانوني للنظر في توحيد منظومة التشريعات الصادرة 
خالل فترة االنقسام، وذلك من خالل البحث في مصيرها سواء باإللغاء أو التعديل، وصواًل إلى إعادة 

 بناء النظام السياسي على أسس قانونية سليمة تتفق ومبادئ حقوق اإلنسان.
وشددوا على ضرورة االستمرار في تطبيق اآلليات المتفق عليها إلنهاء االنقسام، وتشكيل لجنة 
لدراسة التشريعات ووضع التوصيات، وتوحيد السلطة القضائية حتى يتسنى لها الفصل في مدى 

 دستورية القوانين الصادرة بعد االنقسام.
ريعات ركيزة أساسية من ركائز المصالحة جاء ذلك خالل ورشة عمل متخصصة، بعنوان "توحيد التش

 الوطنية"، نظمها مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وذلك في مدينة غزة.
وكانت الورشة التي حضرها عدد كبير من الحقوقيين والمحامين ووكالء النيابة، وأساتذة جامعيون 

البحث الميداني وقانونيون ومختصون في الشأن القضائي، بدأت بمداخلة قال فيها مدير وحدة 
بالمركز سمير زقوت، إن الورشة تهدف للوقوف على أبرز اإلشكاليات التشريعية التي وقعت خالل 
فترة االنقسام، والتباحث مع القانونيين وأصحاب الخبرة، لدفع جهات االختصاص نحو العمل على 

 معالجتها بما ينسجم مع األصول والقواعد القانونية الدستورية.
 4/11/2017م هللا، األيام، را
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 تهاالعمل على استعادو"الجهاد" تؤكد  شهداء نفق غزةمن جثامين خمسة  زاحتجاتعلن  "إسرائيل" .11
جيش االحتالل اإلسرائيلي، أعلن ، أن محمود مجادلة عن مراسله ،5/11/2017، 48موقع عرب نشر 

ان الحربـي اإلسـرائيلي، جثـامين لشـهداء فـي تفجيـر النفـق الـذي قصـفه الطيـر  5يوم األحـد، أنـه يحتجـز 
 األسبوع الماضي.

وقــال جــيش االحـــتالل اإلســرائيلي فـــي إعالنــه، إنـــه "خــالل األيــام القليلـــة الماضــية"، نفـــذت مــا يســـمى 
بـــ"القيادة الجنوبيــة" و"شـــعبة غــزة" فـــي جــيش االحـــتالل، "نشــاطات تكميليـــة لكشــف واحبـــاط النفــق فـــي 

 مس جثث داخل "األراضي اإلسرائيلية ".األراضي اإلسرائيلية. وخالل العمل ُعثر على خ
المتحـدث باسـم حركـة الجهـاد أن مـن غـزة، ، 5/11/2017وكالة الـرأي الفلسـطينية لإلعـالم، وجاء في 

اإلسالمي داود شهاب، قال "إن إعالن العدو الصهيوني عن احتجـازه لجثـامين شـهداء النفـق، لـم يكـن 
هاء أعمال البحث في المنطقة الخاضعة للسيادة وأضاف شهاب " نحن منذ قصف النفق وانت مفاجئًا".

الفلســطينية أدركنــا أن االحــتالل الــذي منــع مواصــلة البحــث كــان يرتكــب جريمــة مركبــة بمنــع الوصــول 
 للمفقودين داخل النفق.

وأكد على أن االحتالل ارتكب جريمة مركبة وهو مسؤول مسؤولية تامة عنها، والحركة ملتزمة بالعمل 
الجثــامين الطــاهرة بالطريقــة والكيفيــة التــي تجبــر العــدو علــى ذلــك، وهــذه مســؤولية  علــى اســتعادة هــذه

 مضاعفة أمامنا والتزام لشعبنا وأهالي الشهداء.
 

 من المقاومة نيلللتدلل على فشل ر اناته " سرايا"النفق  شهداءجثامين  احتجاز االحتاللحماس:  .11
القــدس الــذي تــم اســتهدافه بغــزة مــن  ســرايااحتجــاز االحــتالل جثــامين شــهداء نفـق نـددت حركــة حمــاس 

 عدة أيام.
احتجــاز االحــتالل الصــهيوني جثــامين الشــهداء أن  ،حركــةالاألســتاذ فــوزي برهــوم، النــاطق باســم وقــال 

محاولــة بائســة لفــرض معادلــة جديــدة علــى المقاومــة، تــدلل علــى فشــل رهاناتــه فــي النيــل مــن صــمودها 
لـى التمسـك بخيـار المقاومـة واالسـتمرار فـي امـتالك أدواتهـا كافـة وثباتها، وهذا لن يزيدنا إال إصـرارا ع

 وتطويرها للدفاع عن شعبنا.
ن المقاومة التي عرفت كيف تسـتعيد أبطالهـا مـن سـجون العـدو فـي صـفقة وفـاء األحـرار ليسـت وأكد أ

 عاجزة عن استرداد جثامين الشهداء األبطال.
 5/11/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 المعابر بالكامل وعليها القيام بواجباتها تسلمتمة حماس: الحكو  .12
أكـــد النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس فـــوزي برهـــوم، أن حكومـــة التوافـــق تســـلمت المعـــابر  الـــرأي: –غـــزة 

 بالكامل، وأن عليها أن تقوم بواجباتها كافة.
رتبــة وطالــب برهــوم فــي تصــريح وصــل "الــرأي" اليــوم األحــد، الحكومــة بــأن تفــي بكــل االســتحقاقات المت

 على ذلك، وخاصة ما هو متعلق بفتح معبر رفح بشكل دائم.
وشــدد علــى أن كلمــة الســر لنجــاح أي اتفــاق أو جهــود لترتيــب البيــت الفلســطيني هــي الشــراكة، والتــي 
يجــب أن يبنــى عليهــا مســتقبل الحالــة الفلســطينية، مضــيفًا أن حــوارات القــاهرة القادمــة مقيــاس لترســيخ 

 هذه المعاني الوطنية.
قعــت حركتــا فــتح وحمــاس اتفــاق المصــالحة فيمــا بينهمــا برعايــة مصــرية منصــف الشــهر الماضــي، وو 

ويــنص علــى تســلم الحكومــة لمهامهــا بغــزة والقيــام بكافــة مســؤولياتها وحــل كافــة القضــايا وخاصــة ملــف 
 الموظفين والمعابر.

 5/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بمعبر رفح 2005د للعمل باتفاقية الشدي رفضها" تعبر عن الجهاد" .13
 بمعبر رفح فور فتحه. 2005الشديد للعمل باتفاقية  احركة الجهاد اإلسالمي رفضه تأبد: الرأي-غزة
قـال المتحـدث باسـم حركـة الجهـاد اإلسـالمي داوود شـهاب خـالل حديثـه لوكالـة "الـرأي" "لقـد عارضــنا و 

 ا".هذه االتفاقية وتفاهماتها بوقتها ودعونا لتجاوزه
وأبدى شهاب استغرابه من إعادة طرح تشـغيل معبـر رفـح وفقًـا لهـذه االتفاقيـة التـي تجاوزتهـا السـنوات، 

 مشيًرا إلى أن المعبر قد عمل طوال الفترة الماضية أي منذ عشرة أعوام بآلية وطنية خالصة.
هـذا بتوضـيحات مـن جديـد، مطالًبـا السـلطة الفلسـطينية و  2005واستهجن إعادة طـرح تفاهمـات اتفاقيـة 

 بخصوص هذه االتفاقية.
 وشدد شهاب على أن السيادة على معبر رفح فلسطينية مصرية وال ينبغي أبًدا القبول بغير ذلك.

 5/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيل"ستراتيجية وطنية وبدعوة لهدنة مع امبادرة سياسية تربط المقاومة ب يقترح "فدا" .14
، أحـــد فصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، عـــن «فـــدا»االتحـــاد الـــديمقراطي الفلســـطيني غـــزة: كشـــف 

مبـــادرة ســـيقدمها خـــالل اجتمـــاع الفصـــائل الفلســـطينية المقبـــل فـــي العاصـــمة المصـــرية القـــاهرة، الـــذي 
، تحمــل ســبعة بنــود، أهمهــا يرتكــز علــى «الملفــات الصــعبة»ســيبحث إنهــاء الخــالف الفلســطيني حــول 
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مــع إســرائيل، إضــافة إلــى شــمولها علــى رؤيــة لعقــد المجلــس الــوطني المقبــل « محــدودةهدنــة »إقامــة 
 «.سالح المقاومة»بمشاركة حماس والجهاد، وتوافق كامل على 

فـي مـؤتمر صـحافي عقـده فـي مدينـة غـزة، إن اتفـاق « فـدا»وقال خالد الخطيـب نائـب األمـين العـام لــ 
مـن اكتـوبر/ تشـرين األول الماضـي، جـاء  12يـوم  المصالحة األخير الذي وقعتـه حركتـا فـتح وحمـاس

، رغــم اإلنجــازات السياســية التــي حققهــا برنــامج «طريــق مســدود»بســبب وصــول بــرامج الحــركتين إلــى 
 في غزة التي حققها برنامج حماس.« أسطورة المقاومة«فتح، و

 يحــق ألي ال»فــي اجتمــاع القــاهرة، تقــوم علــى أســاس أنــه « فــدا»وأضــاف أن الرؤيــة التــي ســيقدمها 
، في إشارة منه إلى إرجاع قرار الحـرب لججنحـة العسـكرية. وشـدد «جناح عسكري اتخاذ قرار سياسي

« القرارات المصيرية»، واتخاذ «الكفاح المسلح»، بما فيها «أشكال الكفاح»على ضرورة االتفاق على 
 وأساسها قرارا الحرب والسلم.

كشــعب تحــت االحــتالل »يــد الجــيش والشــرطة، مســتدركا وأكــد أنــه فــي الــدول المســتقلة يكــون الســالح ب
يناضــل مــن أجـــل حريتــه، وفــق ظـــل انعــدام األفــق السياســـي، هنــاك ضــرورة الســـتمرار المقاومــة بكـــل 
أشــكالها المختلفــة، وفــق مــا أقرتــه المواثيــق الدوليــة، وضــرورة أن يــرتبط ذلــك باســتراتيجية وطنيــة يتفــق 

 «.عليها الجميع
إلـــى تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة قـــادرة علـــى اتخـــاذ « فـــدا»لمبـــادرة باســـم ودعـــا الخطيـــب الـــذي قـــدم ا

« مبــادرة سياســية»القــرارات التــي تعجــل فــي إنهــاء االنقســام، وتحقيــق الوحــدة. ودعــا أيضــا إلــى تقــديم 
ـــــ  كــــل »تتصــــف بالمرونــــة، وتحظــــى بقبــــول عربــــي ودولــــي. وطالــــب القــــوى الفلســــطينية باالســــتعداد ل

 القضية الفلسطينية.« تصفية»ح باألفق من مخططات هدفها ، في ظل ما يلو «االحتماالت
في غـزة والضـفة، محـدودة الوقـت « هدنة»السياسية، والتي تشمل « فدا»وقدم في نهاية المؤتمر رؤية 

نجـاز  بعام أو عامين، تتوقف خاللها كافة األعمال العسكرية، مقابل فك حصار غزة وفتح المعابر، وا 
عادة الع  مل بالممر اآلمن.عملية اإلعمار، وا 

ويشمل البند الثاني تجميد إسرائيل لالستيطان ومصادرة األراضي، فيما ينص البنـد الثالـث علـى وقـف 
 االعتداءات على غزة، ووقف اقتحامات المناطق الفلسطينية في الضفة.

لـــين ويطالـــب البنـــد الرابـــع بـــإطالق إســـرائيل ســـراح الدفعـــة الرابعـــة مـــن األســـرى القـــدامى، وكافـــة المعتق
اإلداريـــين. ويـــدعو البنـــد الخـــامس لعقـــد مـــؤتمر دولـــي أساســـه وضـــع ســـقف زمنـــي إلنهـــاء االحـــتالل، 

. وتــدعو المبــادرة إلــى 1967وتجسـيد إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/ حزيــران عــام 
ه، ضـمن حل قضايا الحل النهائي التي تشمل الالجئـين والمسـتوطنات واألسـرى وترسـيم الحـدود والميـا
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السقف الزمني المحدد في نهاية الهدنة، والتأكيد فـي البنـد األخيـر علـى االلتـزام بكافـة قـرارات الشـرعية 
 الدولية، بما فيها المبادرة العربية للسالم، التي باتت إحدى وثائق المنظمة الدولية.

 6/11/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مطلع على االتفاق قبل توقيعه على تحقيق المصالحة واألردن عازموناألحمد:  .15
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام األحمـد، إن حركتـه "عازمـة : نادية سعد الدين -عمان 

ـــى اتفـــاق  ـــادة الفلســـطينية أطلعـــت األردن عل ـــا أن القي نهـــاء االنقســـام"، مبين علـــى تحقيـــق المصـــالحة وا 
 الشهر الماضي في مصر.المصالحة، خطوة بخطوة، قبل توقيعه مع حركة "حماس"، 

واعتبــر األحمــد، خــالل كلمــة ألقاهــا أول مــن أمــس أمــام مــؤتمر "األردن فــي بيئــة متغيــرة: ســيناريوهات 
المرحلــة المقبلــة" بتنظــيم مركــز القــدس للدراســات السياســية بالتعــاون مــع مؤسســة كــونراد أدينــاور فــي 

 سبيال للوحدة الوطنية". عمان، أن "ظروف المصالحة اآلن مختلفة وتدفع باتجاه إنجازها،
يـة، الفتـا إلـى أن الـرئيس دونالـد ترامـب لـم يطـرح علـى مريكواستبعد وجود مـا يسـمى "صـفقة القـرن" األ

 .القيادة الفلسطينية، حتى اآلن، أية أفكار أو خطة للحل وتحقيق التسوية
جـــــاز ولفـــــت إلـــــى أن حركتـــــي "حمـــــاس" و"الجهـــــاد اإلســـــالمي" ستنضـــــمان لمنظمـــــة التحريـــــر بفعـــــل إن

المصالحة، الفتا إلى "مساعي اإلعداد لمجلس وطني يقـوم بمراجعـة دراسـة السياسـات الفلسـطينية منـذ 
حتــى اليــوم". وأكـد أهميــة أن تكــون "حمـاس" جــزءا مــن الحركـة الوطنيــة الفلســطينية، بعيــدا  1988العـام 

 .عن عقيدتهم الخاصة بهم وحدهم
مصر برعاية ملـف المصـالحة الفلسـطينية، كمـا كـان ولفت إلى أن األردن وافق على التكليف العربي ل

مــن ضــمن الــدول، الثمانيــة، التــي أبــدت اســتعدادا لةشــراف علــى إعــادة بنــاء هيكلــة األجهــزة أألمنيــة 
قنوات مفتوحة مع األردن للتنسيق والتعاون المشـترك، حيـث تحـرص القيـادة  4ولفت إلى " الفلسطينية.

، وحيــال مــا يخــص القضــية، االنقســامور بشــأن جهــود إنهــاء علــى كــل مــا يــد اطالعــهالفلســطينية علــى 
هللا الثــاني حولهــا، فضــال عــن التواصــل مــع وزارة الخارجيــة وجهــاز المخــابرات  لمعرفــة رأي الملــك عبــد

ولفـــت إلـــى أن الجانـــب الفلســـطيني ال يقـــدم علـــى خطـــوة إال ويقـــوم بـــإعالم  العامـــة بمـــا يعنيـــه حولهـــا".
 صر، وتاليا األشقاء العرب.األردن أوال، حولها، ومن ثم م

 6/11/2017الغد، عمان، 
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 غزة على إعادة بناء المؤسسة األمنية في قطاع مستعدة لإلشرافمصر أحمد حلس:  .16
قال أحمد حلس )أبو مـاهر،، عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح ومفـوض عـام التعبئـة والتنظـيم  غزة:

وجوانـــب القصـــور لـــديها، واســـتفادت مـــن  فـــي قطـــاع غـــزة، إن حركتـــه عالجـــت الكثيـــر مـــن المشـــكالت
 تجربتها في سنوات االنقسام، وجاهزة لخوض أي انتخابات فلسطينية محتملة في وقت قريب.

، أن االتفـاق علـى إجـراء انتخابـات عامـة فـي «الشـرق األوسـط»وأكد أبو ماهر في حـديث مطـول مـع 
ئل الفلســطينية الموقّةعــة علـــى والفصــا« فــتح»األراضــي الفلســطينية، ســيكون علــى طاولــة البحــث بــين 

مــن الشــهر  21، فــي لقــاء مرتقــب فــي العاصــمة المصــرية، فــي 2011اتفــاق القــاهرة فــي مــايو )أيــار، 
 الحالي.

االجتمـــاع ســـيبحث فـــي قضـــايا تتعلـــق بالشـــأن الفلســـطيني العـــام، منهـــا االنتخابـــات »وقـــال حلـــس، إن 
 «.وتشكيل حكومة وحدة وطنية

حكومة نتيجة حتمية التفاق المصالحة، وقال إن األمر مـرتبط باتفـاق ورفض حلس تأكيد أن تشكيل ال
وطني بإجماع الفصائل على تشكيل هذه الحكومة، أو سيحال إلى ما بعد االنتخابات وفق ما سـتفرزه 

فــــي أيــــدي »وشــــدد علــــى أن جميــــع المعــــابر والحــــدود يجــــب أن تكــــون  نتــــائج االنتخابــــات التشــــريعية.
وحــول هــذا الملــف المعقــد، كشــف حلــس عــن دوٍر لمصــر فــي  «.ية الواحــدةالمؤسســة األمنيــة الفلســطين

إعادة تدريب المؤسسة األمنية وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة. الفتًا إلى أن المخابرات المصرية تتـابع 
نحن سنتعامل جميعًا ومتفقون أن نتعامل مع األمـن »تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها. وقال: 

صــبر بعضــنا علــى بعــض، ولكــن لــدينا إصــرار أن نصــل فــي الموضــوع األمنــي إلــى ســلطة بنــوٍع مــن 
 «.واحدة، كما نتحدث عن باقي الوزارات

فـي قطـاع غـزة، والخـوف مـن « فـتح»حلـس حـول الوضـع التنظيمـي لحركـة « الشرق األوسط»وسألت 
مصـالحة سـتنعكس أن تمس إجراءات السـلطة بشـعبية الحركـة أو جماهيريتهـا، فقـال حلـس إن أجـواء ال
اسـتمرت فـي « فـتح»إيجابًا على األداء التنظيمي للحركة واألداء الوطني بشكل عـام، مشـددًا علـى أن 

 أداء دورها حتى في أثناء التشديد والمالحقة.
وحــول دور القيــادي المفصــول مــن الحركــة محمــد دحــالن، ومــدى تــأثيره فــي تركيبــة حركــة فــتح، قــال 

 «.دحالن هو خارج الحركة، وال عالقة له بها، ولن تكون له عالقة: »عضو اللجنة المركزية للحركة
وعن محاوالت دحالن التأثير على حركة فتح في غزة من خالل التيار الذي عمل على تأسيسه، وبدأ 

 «.دحالن ممكن أن يكون أي شيء، ولكن لن يكون فتح»يظهر جماهيريًا، قال حلس: 



 
 
 
 

 

 15 ص             4455 العدد:             11/6/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ربيــة لمصــالحة بــين الــرئيس عبــاس ودحــالن فــي هــذا ونفــى حلــس وجــود أي اتصــاالت أو ضــغوط ع
ن كـان يوجـد لـدى عقـول »الوقت. وقال  إن دحالن أصـبح خـارج موضـوع النقـاش والعقـل الفتحـاوي، وا 

 «.اآلخرين فهو ال يوجد في العقل الفتحاوي
 6/11/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 المتعلقة بالمصالحةال خطة واضحة لدى السلطة حول كيفية المضي في القضايا  :الفرا .17

أبــدى د. أســامة الفــرا مســؤول "التيــار اإلصــالحي" فــي حركــة فــتح فــي قطــاع : يحيــى اليعقــوبي -غــزة 
غزة؛ استياءه من عدم توفر خطة لـدى السـلطة الفلسـطينية يمكـن االتفـاق عليهـا بشـأن معالجـة قضـايا 

موظـف عسـكري منـذ بـدء  13500موظفيها في قطاع غـزة الـذين تمـت إحـالتهم للتقاعـد والبـالم عـددهم 
 العقابية ضد غزة، محذرًا من خطورة هذه اإلحالة على اقتصاد القطاع. إجراءاتها

 إحالــةوقــال الفــرا فــي تصــريح لصــحيفة "فلســطين": " لــم يكــن باســتطاعة رئــيس الســلطة محمــود عبــاس 
كـــن مرســـومًا المـــوظفين العســـكريين للتقاعـــد المبكـــر باالعتمـــاد علـــى القـــانون األساســـي الفلســـطيني، ول

بالقـــانون الـــذي صـــدر  عـــن عبـــاس ســـابقًا منحـــه صـــالحية اإلحالـــة للتقاعـــد"، معتبـــرًا ذلـــك تجـــاوزًا لكـــل 
القوانين سواء التقاعد أو القانون األساسي، وتغوال مـن السـلطة التنفيذيـة علـى التشـريعية فـي ظـل عـدم 

  تفعيل المجلس التشريعي.
تــى بالمصــالحة، قــائاًل: "ال توجــد رؤيــة حــول كيفيــة واتهــم الســلطة بغيــاب الخطــة فــي كــل القضــايا ح

المضي في القضايا المتعلقة بالمصالحة، إذ نمتلك عناوين أساسـية ولـيس خطـة تفصـيلية، ومـا حـدث 
 في عملية تسليم المعابر يؤكد أن السلطة تمضي بشكٍل عشوائي وليس مدروسًا".

مــن قبــل الحكومــة  إجــراءاتاتخــاذ  ألــف موظــف تــم 35وخــتم القيــادي الفتحــاوي حديثــه: "نتحــدث عــن 
نوفمبر/ تشرين  21بحقهم"، متسائاًل: "ماذا لو كان االتفاق في اجتماع الفصائل القادم في القاهرة في 

عادة النظر في القوانين التـي اُتخـذت مـن قبـل السـلطة،  ثاني الحالي على تفعيل المجلس التشريعي، وا 
 فقد يلغى قرار التقاعد لعدم قانونيته".

 5/11/2017سطين أون الين، فل
 

 أمينة على حقوق شعبنا وال يجوز اختبار ا" الجهاد"نافذ عزام:  .18
أكــد القيـادي فــي حركــة الجهـاد اإلســالمي نافـذ عــزام أن حركتـه وبقيــة فصــائل : يحيــى اليعقـوبي -غـزة 

الوقـت،  المقاومة الفلسطينية "أثبتت أنها أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وأنها دافعـت عنـه طـوال
 وال يجوز أن توضع تحت االختبار، فبرنامج المقاومة هو األساس ولن يتغير".
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وقال عزام في تصـريح لــ "فلسـطين": "إن جريمـة االحـتالل باسـتهداف نفـق المقاومـة شـرق خـان يـونس 
االثنين الماضي لـن تـؤثر فـي برنـامج الحركـة المقـاوم لالحـتالل اإلسـرائيلي أو التشـويش علـى الوضـع 

وأضاف: "ال يجوز انتظار موقف الفصائل من أي مسألة طارئة تحدث حتى نحكم على  لسطيني".الف
ســـلوكنا وبرنامجنــــا، هــــذا البرنـــامج تمســــكت بــــه الجهـــاد وفصــــائل المقاومــــة، وهـــو لــــيس فــــي موضــــوع 
االختبــار"، مؤكــًدا أنــه "ال يمكــن اختصــار موقــف الجهــاد فــي قضــية معينــة" فــي إشــارة إلــى اســتهداف 

وبشــأن إرســال االحــتالل حفــارات للبحــث عــن المفقــودين فــي نفــق المقاومــة،  لنفــق المقاومــة. االحــتالل
اعتبــر القيــادي فــي الجهــاد اإلســالمي أن ذلــك ضــمن محــاوالت االبتــزاز التــي يمارســها االحــتالل ضــد 

 الفلسطينيين طوال الوقت.
 5/11/2017فلسطين أون الين، 

 
 ء ذكرى أبو عمارفتح: "الوحدة والدولة" شعار مهرجان إحيا .19

قالت حركة "فتح" في المحافظات الجنوبية، إن "الوحدة والدولة" هو شعار مهرجـان إحيـاء ذكـرى  :غزة
 رحيل الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وأضافت الحركة في بيان لها، أنها بصـدد إحيـاء الـذكرى الثالثـة عشـرة الستشـهاد الـرئيس الرمـز ياسـر 
حمــل شــعار "الوحــدة والدولــة"، والتجهيــزات تجــري علــى قــدم وســاق إلقامــة عرفــات بمهرجــان مركــزي، ي

 المهرجان الجماهيري الوطني الذي يليق بالشهيد الرمز يوم السبت المقبل.
 5/11/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 في حال دعوتها نها ستشارك في إحياء ذكرى عرفاتحماس تعلن أ .21

فـي حـال دعوتهـا. وأكـد عبـد  عرفـاتياسـر نهـا ستشـارك فـي إحيـاء ذكـرى الراحـل حمـاس إ حركة قالت
 «اللطيــف القــانوع النــاطق باســم حمــاس أن حركتــه ترحــب بإحيــاء ذكــرى عرفــات فــي قطــاع غــزة قــائال

نحن في حالة وطنية ومصـالحة فلسـطينية ونحـن معنيـون بكـل أنـواع التقـارب وتجسـيد الوحـدة الوطنيـة 
ى ســـؤال عـــن االخـــتالف الـــذي يحملـــه إحيـــاء ذكـــرى عرفـــات هـــذا العـــام عـــن وردا علـــ «.علـــى األرض

وأكـد القـانوع أنـه فـي حـال  ."سـأترك اإلجابـة لحركـة فـتح»األعوام السابقة وفي ظـالل المصـالحة قـال: 
دعوة حركته فإنها ستشارك بوفد من الحركة إلحياء هذه المناسبة الوطنية الفلسطينية لرمز وطني من 

 سطيني.رموز الشعب الفل
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أحمـــد حلـــس، عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح، أعلـــن أن الحركـــة ســـتحيي ذكـــرى استشـــهاد وكـــان 
هــذا العــام، وبمشــاركة جميــع القــوى »األضــخم »عرفــات يــوم الســبت المقبــل، بمهرجــان مركــزي ســيكون 

 .الوطنية والسياسية
 6/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 دعوى حيازة سكينب قرب جنين فلسطينياً االحتالل يعتقل  .21

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يـوم األحـد، مواطنـا فلسـطينيا قـرب مسـتوطنة "ميفـو دوتـان" : جنين
 المقامة على أراٍض فلسطينية قرب بلدة يعبد جنوبي غرب جنين )شمال القدس المحتلة،.

ترابه مـن مسـتوطنة "ميفـو وقالت القناة العبرية السابعة، إن قوات الجيش اعتقلت شابا فلسطينيا لدى اق
 دوتان"، مدعية ضبط آلة حادة )سكين، بحوزته بعد تفتيشه.

ُاقتيـد للتحقيـق، مدعيـة محاولتـه تنفيـذ  -الذي لـم تكشـف عـن هويتـه  -وذكرت أن المعتقل الفلسطيني 
 عملية طعن.

 5/11/2017، قدس برس
 
 بالعفو عن الجندي قاتل الشهيد الشريف ريفلينليبرمان يطالب  .22

بعث وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم األحد، رسالة إلى الرئيس اإلسرائيلي  :أبيبتل 
رؤوبين ريفلين، يطالبه بمنح العفو للجندي القاتل أليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف 

 عندما كان مصابا في الخليل.
لجندي أزاريا، وقال في رسالته: "يجب أن نضع حدا وناشد ليبرمان الرئيس اإلسرائيلي بمنح العفو ل

 للقضية التي هزت المجتمع اإلسرائيلي وأن تتصرف في هذا الوقت مع الجندي بطريقة رحمة".
 وأرفق ليبرمان في طلبه، الرسالة التي بعث بها الجندي القاتل.

الصلة  ذاتالطلبات وعقب ديوان الرئيس اإلسرائيلي على طلب لبريمان القول: "لقد تلقى الرئيس 
لمواصلة النظر في طلب العفو من قبل الجندي أليئور أزاريا. وسيدرس جميع الطلبات المقدمة إليه، 

 جنبا إلى جنب مع جميع المواد الموجودة في الملف".
 5/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال"على إلغاء "قانون االنفص التصويتنتنيا و يمنع  .22
منع اعتراض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، طرح قانون يقضي بإلغاء : رامي حيدر

قانون االنفصال عن شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي بادر إليه كل من رئيسة كتلة البيت 
رئيس اليهودي، شولي معلم، ورئيس االئتالف الحكومي، دافيد بيتان )الليكود،، والذي دعا إليه 

وكان من المقرر أن يطرح القانون للتصويت، يوم األحد، في اللجنة  المجلس االستيطاني "شومرون".
الوزارية لشؤون التشريع، لكن وزير السياحة، ياريف ليفين )الليكود،، أبلم معلم أن "فيتو" من نتنياهو، 

 الذي يقوم بزيارة للعاصمة بريطانية لندن، منع طرحه للتصويت اليوم.
قالت معلم إن "قرار تأجيل التصويت على قانون إلغاء االنفصال في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع و 

هو التفاف على إرادة الناخبين، ليس مفهوًما لماذا يمنع الليكود قانوًنا أعد لتصحيح الظلم الشخصي 
 ه".والقومي جراء قانون االنفصال، سنصوت على القانون األحد القادم، وسيصادق علي
 5/11/2017، 48عرب 

 
 : مشاريع القوانين األخيرة مضرة للجميعةاإلسرائيلي المستشار القضائي للحكومة .22

نشرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي "غاالتس"، يوم األحد، تسجياًل صوتًيا للمستشار : رامي حيدر
سبب معارضته القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يتطرق فيه باستياء للهجمات السياسية عليه ب

مجموعة من القوانين التي يحاول أعضاء االئتالف الحكومي سنها مؤخًرا، قائاًل إن "مجموعة القوانين 
ونشر التسجيل الصوتي، الذي قال فيه منلبليت أيًضا أن الهجوم  األخيرة ستلحق الضرر بنا جميًعا".

عارضته لـ"قانون التوصيات"، الذي عليه يتم بوسائل ال تمت للديمقراطية بصلة، بعد ثالثة أيام من م
 لعاد إردان.جعارضه أيًضا وزير األمن الداخلي 

 5/11/2017، 48عرب 
 
 : ال يوجد أحد في الحكومة اإلسرائيلية يؤمن بحق وفكرة "حل الدولتين"الطيبي .22

دة، قال العضو العربي في "الكنيست" اإلسرائيلي عن القائمة العربية الموح: نادية سعد الدين -عمان 
أحمد الطيبي، أن مسألة "الوطن البديل" غائبة عن طرح مراكز القوى وصنع القرار اإلسرائيلي، 

وأضاف الطيبي، خالل مداخلته في الجلسة التي دارت حول  ولكنها ليست بعيدة عن ذهنيتها.
ق وفكرة اإلسرائيلي"، بأنه "ال يوجد أحد في الحكومة اإلسرائيلية يؤمن بح -"األردن والصراع العربي

 .1967"حل الدولتين"، وفق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة العام 
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 80أنظمة حكم في فلسطين المحتلة؛ نظام ديمقراطي تجاه  3وقال الطيبي إن سلطات االحتالل تدير 
من المواطنين الفلسطينيين، مقابل نظام  % 20من اليهود، ونظام سياسة التمييز واإلقصاء تجاه  %

 .1967ل و"األبارتهايد" في األراضي المحتلة عام االحتال
 6/11/2017، الغد، عّمان

 
من  في غزة للحيلولة دون سيطرة جيل أكثر تشدداً  "خطة مارشال"ضباط إسرائيليون يدعون لـ .22

 حماس
الناصرة: دعا ضباط في جيش االحتالل اإلسرائيلي لمنع انفجار حتمي في غزة من خالل اعتماد 

صة بها، تنجز من خالل دعم مالي دولي، محذرين من جيل جديد أكثر خا« خطة مارشال»
 من حركة حماس.« تطرفا»

جاءت هذه الدعوات في مقال مشترك لمنسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق المحتلة، 
 الجنرال يوآف مردخاي، ورئيس إدارة الشؤون الفلسطينية في مكتبه، العقيد مايكل ميلشطاين، والمقدم

 يوتام أميتاي.
وفي المقال الذي نشر على الموقع اإللكتروني التابع لمعهد دراسات األمن القومي يتم التحذير من 
تداعيات األوضاع في القطاع، بدعوى أن الجيل الجديد متشدد ويعيش حالة إحباط أكثر من أسالفه. 

وط وانهيار حركة حماس وقال الضباط الثالثة إن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى سق
ويعتقد هؤالء أن هناك عالقة بين »واالستيالء على السلطة من قبل عناصر أكثر راديكالية وتطرفا 

الوضع المدني واالقتصادي في قطاع غزة والوضع األمني، وأن التصعيد المستمر في الوضع من 
 شأنه أن يعجل من خطر التصعيد بين إسرائيل وحماس.

 6/11/2017دن، القدس العربي، لن
 
 تصادق على "قانون المقاطعة" بالكنيست الوزارية للتشريعاللجنة  .22

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس األحد، على مشروع القانون الذي أطلق عليه : رامي حيدر
"قانون المقاطعة"، والذي تفرض بموجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات 

 ألف شيكل. 500و 100مالية تتراوح بين إسرائيلية غرامة 
لعاد إردان، وعضو الكنيست يوآف كيش، جوبموجب القانون الذي بادر إليه وزير األمن الداخلي، 

ألف شيكل، في حال  100ُيفرض على من يدعو لمقاطعة جهة أو شخصية إسرائيلية غرامية قيمتها 
ألف شيكل في  500بقيمة تبلم حتى لم يتم إثبات تضرر هذه الجهة أو الشخص، وتفرض غرامة 
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ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي إلخراج نشاطات حركة مقاطعة  حال إثبات الضرر.
، عن القانون، عن طريق تقديم من تطالهم حمالت المقاطعة شكاوى BDSإسرائيل العالمية )

 بصفتهم الشخصية، وأن يطالبوا بتعويضات ال سقف محدد لها.
 6/11/2017، 48عرب 

 
 تصادق على قانون "التوصيات" وتشترط موافقة إردانللتشريع بالكنيست اللجنة الوزارية  .22

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، يوم األحد، على مشروع قانون "التوصيات"، واشترطت : محمد وتد
أعلن عن لعاد إردان الذي جإتمام اإلجراءات التشريعية للقانون بموافقة وزير األمن الداخلي، 

 معارضته وتحفظه على القانون بصيغته المقترحة.
وينص مشروع القانون أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها 

 للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
عقب تعثر محاوالت تمرير مشروع القانون ويأتي مشروع القانون الذي يحركه االئتالف الحكومي، 

 الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خالل فترة واليته.
 5/11/2017، 48عرب 

 
 "3000قضية "ن لنتنيا و في ي  ن كبير  ي  عتقل مساعد  الشرطة اإلسرائيلية ت .22

من صباح أمس، اثنين من كبار مساعدي رئيس  تل أبيب: اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، في السادسة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، هما المحامي ديفيد شمرون، الذي يعتبر حامل أسراره، ومحام 
آخر مقرب منه وعمل في خدمته في الماضي، وذلك في إطار مواصلة التحقيق بشبهة فساد صفقة 

 ."3000القضية "الغواصات والمعروفة بـ
صادر بوليسية أن هذا االعتقال هو إشارة إلى قرب استدعاء رئيس الحكومة نفسه للتحقيق وكشفت م

في هذا الملف، مع العلم بأن المستشار القضائي للحكومة استبعد تورط نتنياهو شخصيا في هذه 
القضية. وتوقعت المصادر أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البالد قادما 

اعتقال شخصيتين مقربتين »ريطانيا. وأضافت المصادر، أن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها من ب
 «.جدا من رئيس الحكومة بهذا الشكل

 6/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 الشهر الماضي خالل انتهاكًا للمسجدين األقصى واإلبرا يمي 125أكثر من : ادعيس .23
قاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، تصاعد اقتحامات أكد وزير األو  الرأي: –رام هللا 

المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى المبارك، وتواصل االعتداءات بحق المسجد اإلبراهيمي في 
 الخليل.

وأشار ادعيس في تقرير صدر عن الوزارة يوم األحد، إلى أن االقتحامات والصلوات التلمودية في 
الت الصاخبة والدعوات المتطرفة لهدم المسجد األقصى وطرد المسلمين ساحات األقصى واالحتفا

 اعتداء وانتهاكا. 125المنصرم أكثر من  / أكتوبرتجاوزت خالل شهر تشرين األول
 65المنصرم  / أكتوبروفي المسجد اإلبراهيمي منع االحتالل رفع األذان خالل شهر تشرين األول

ل إلى ثكنة عسكرية وفرض حظر التجوال والتنقل على الفلسطينيين، ل البلدة القديمة بالخليوقتا، وحو  
ألف من المستوطنين واليهود الذين توافدوا إلى المدينة وأدوا طقوسا  23لتوفر الحماية ألكثر من 

 ل. تلمودية ودينية في المسجد اإلبراهيمي ومحيطه وسط إغالقه بالكام
 5/11/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 2017عملية اعتقال إسرائيلية ألطفال فلسطينيين خالل  483:  يئة شؤون األسرى .23

حالة اعتقال نفّذتها قوات االحتالل اإلسرائيلية  483رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، : رام هللا
 الجاري. 2017في صفوف األطفال الفلسطينيين، منذ بداية عام 

يوم األحد، أن سلطات االحتالل أصدرت قرارات اعتقال ، ن لهاوأوضحت الهيئة الحقوقية في بيا
 إدارية )دون تهمة أو محاكمة، بحق مجموعة من األطفال المعتقلين في سجن "عوفر" العسكري.

ونقل محامي شؤون األسرى عن مسؤول قسم األشبال في "عوفر"، األسير لؤي المنسي، قوله "إن 
طفل فلسطيني إلى السجن عقب اعتقالهم؛ بينهم  40ل تشرين األول/ أكتوبر الماضي شهد وصو 

 ثمانية تعرضوا للتعذيب".
وأفاد المنسي بأن طفاًل اعتقلته قوات االحتالل بعد إصابته بالرصاص، موضًحا أن أعمار المعتقلين 

 عاًما. 17 -13تراوحت بين الـ 
وفي سياق متصل، قالت الهيئة إن مجموع الغرامات المالية التي فرضتها سلطات االحتالل على 

 دوالًرا أمريكًيا. 21430ألف شيكل، أي ما يعادل  78األطفال المعتقلين خالل الشهر الماضي، بلم 
 5/11/2017الين،  أون فلسطين
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 األرثوذكسية لبيع عقار للكنيسةالبطريركية اليونانية تحاول إلغاء صفقة القدس المحتلة:  .22
تحاول البطريركية اليونانية إلغاء صفقة لبيع عقار للكنيسة والتي أبرمت مع الجمعية : محمد وتد

، بموجبها تم تسريب عقار بملكية الكنيسة إلى 2004االستيطانية "عطيرت كوهنيم"، في العام 
ألف دوالر، علما أن الجمعية  500الجمعية االستيطانية، ضمن صفقة مشبوهة بلغت قيمتها نحو 

 ب.رّة ألف دوالر عن العقار الذي سُ  500مليون و أربعةكانت ستدفع مبلم 
دعت الكنيسة أن الصفقة مشبوهة وغير معقولة. وكانت المحكمة قد حكمت العام الماضي بأنها لم او 

 ولي الكنيسة.ؤ تثبت أن الجمعية رشت مس
 الروم لبطريركية تابعة عقارات لبيع مشبوهة صفقة عن علنأُ  حين ،2004 العام إلى القضية وتعود

" كوهنيم عطيرت" جمعية لصالح تعمل إسرائيلية شركات لثالث بالقدس القديمة بالبلدة األرثوذكس
 الماضي، يوليو/ تموز شهر في عنها الستار أزيل لحين سرية الصفقة تفاصيل وظلت االستيطانية،

 . "هآرتس" صحيفة لتوص التي والمستندات الوثاق بحسب
 5/11/2017، 48عرب

 
 في البلدة القديمة تضع خطة أمنية بدعوى منع عمليات ضد المستوطنين "إسرائيلالقدس: " .22

تعزيز أمن »كشفت أجهزة األمن اإلسرائيلية عن خطة أمنية جديدة تهدف إلى  تل أبيب:
بشكل عام، ونطاق الحرم  على البلدة القديمة من القدس« فرض سيادة القانون»و« اإلسرائيليين

حباط أي عمليات »القدسي الشريف بشكل خاص. وبررت حكومة االحتالل خطتها الجديدة بـ منع وا 
 «.تستهدف قوات األمن والزوار اليهود والسياح األجانب

وذكرت مصادر مقربة من الشرطة أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد أردان، هو الذي يقف 
القدس،  في البلدة القديمة من شرقيّة « الهجمات الفلسطينية»ألمنية، لمنع ما وصفته بـوراء الخطة ا

شخصًا من  350وأن الشرطة بدأت في تجريب خطتها أمس، إذ سمحت لمجموعة كبيرة من 
المستوطنين والطالب اليهود، بدخول باحات األقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة غير 

 مسبوقة.
لخطة األمنية الجديدة، ذكرت تلك المصادر، أنه سيتم تشديد الحزام األمني في وحول تفاصيل ا

منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية. 
وسيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع األمني، 

 في تلك النقاط.« حرس الحدود»ري نشر قوات كما سيج
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كاميرا أمنية ذكية لتمكين شرطة االحتالل من مراقبة ما يحدث في المنطقة،  40وتشمل الخطة نشر 
سيجري تركيبها في غضون شهر، ووضحت المصادر أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة 

ضافة المئات من رجال الشرطة إلى مركزًا جديدًا للشرطة في المدين 15القديمة. وتشمل إقامة  ة، وا 
 القوات العاملة فيها. 

 6/11/2017شرق األوسط، لندن، ال
 
  األقصى المسجد باحات يقتحمونيهوديًا  مستوطناً  190س": قدس بر " .22

مستوطًنا يهودًيا، صباح يوم األحد، باحات المسجد األقصى من جهة  190اقتحم : القدس المحتلة
 الفترة الصباحية المخّصصة لالقتحامات والتي تمتد ألربع ساعات. "باب المغاربة"، خالل

وأشارت مراسلة "قدس برس"، إلى أن قوات من شرطة االحتالل والعناصر الخاصة المدججة بالسالح 
 انتشرت في باحات المسجد األقصى خالل ساعات الصباح الباكر لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وا المسجد وتجولوا في باحاته حتى خرجوا من "باب السلسلة، حيث مستوطًنا اقتحم 82وذكرت أن 
 الغناء والرقص والصلوات التلمودية التي استفزت رواد األقصى.

مستوطنين من فئة الطالب اليهود اقتحموا المسجد، الفتة إلى أن شرطة االحتالل  108وأضافت أن 
 استثناء المصليات المسقوفة.تسمح لهؤالء بالتجول في جميع الباحات دون مسار محدد، ب

 5/11/2017، قدس برس
 
 مولودًا جديدًا خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي 5,058 قطاع غزة: .22

يأتي إلى دنيا قطاع غزة المحاصر بالموت من قبل إسرائيل، منذ سنوات عشر : فتحي صّباح -غزة 
 رضيعًا يوميًا. 150وأكثر، ستة أطفال في كل ساعة، أي نحو 

 وزارة الداخلية. إحصاءاتمولودًا يوميًا، وفق  163طفاًل جديدًا، أي بمعدل  5,058هد القطاع والدة ش
وأوضحت إحصاءات أصدرتها اإلدارة العامة لجحوال المدنية في وزارة الداخلية في القطاع أمس أن 

سبتمبر، بنحو / لأكتوبر الماضي زاد على الشهر الذي سبقه )أيلو / عدد المواليد خالل تشرين األول
 مولودًا جديدًا. 4517مولودًا، إذ ُولد في أيلول  541

، 2549من مواليد الشهر الماضي من الذكور، إذ بلم عددهم  %51وأظهرت إحصاءات اإلدارة أن 
 .2509إناثًا أي  %49مقابل 

 6/11/2017الحياة، لندن، 
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 غزةقطاع افتتاح أول مدرسة خاصة بذوي اإلعاقة في  .22
تحت في قطاع غزة، يوم األحد، أول مدرسة خاصة، بتعليم األطفال من ذوي افتُ : مد ماجدمح - غزة

 االحتياجات الخاصة. 
وتعتبر مدرسة "الجزائر للتربية الخاصة"، أول مدارسة دائمة في قطاع غزة، تعمل على تعليم ودمج 

 األطفال المعاقين في المجتمع، بحسب القائمين عليها. 
 عية "نافذة الخير"، الخيرية، وتم بناءها من أموال التبرعات. وتتبع المدرسة لجم

وقالت فدوى مصطفى، مديرة المدرسة، على هامش االفتتاح:" هذه المدرسة هي الوحيدة في قطاع 
 الحركية، والشلل الدماغي، ومرضى التوحد".  اإلعاقةغزة لذوي 

طالبا وطالبة في خطوة  60ي فصولها وأضافت لوكالة األناضول:" يأتي افتتاح المدرسة التي تضم ف
 للتخفيف عن األطفال ذوي اإلعاقة". 

 5/11/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 
 لآلثار الفلسطينيةبأعمال سرقة منظمة  قومتمافيات إسرائيلية  .22

لم تكتف إسرائيل بما تقوم به من حفر وهدم وتنقيب، بل جندت بأموالها لصوصا شاركوها انتهاك 
 لسطينية بالسرقة والبيع في سوق سوداء تفتح ذراعيها لكل من هّب ودّب ليبيع التاريخ.اآلثار الف

ويقول مدير دائرة آثار نابلس وشمال فلسطين ضرغام فارس إن هناك مجموعة من لصوص اآلثار 
"يمكن أن نسميهم مافيا" يقومون بأعمال سرقة منظمة ولهم ارتباطات مع اإلسرائيليين ويهربون 

 اآلثار.
من جهته، يؤكد مدير لجنة إعمار الخليل خالد القواسمي أن المقتنيات األثرية هي عبارة عن سرد 

 تاريخي لموقع، وأن أي عملية لسرقة اآلثار هي عملية لشطب جزء من التاريخ.
ويؤيده فارس بقوله إن هذه القطع األثرية تفقد جزءا كبيرا من قيمتها عندما تخرج من المواقع األثرية 

دون عملية توثيق ومن دون عملية تنقيب علمية، وبالتالي خروجها من سياقها األثري أفقدها من 
 جزءا كبيرا من قيمتها العلمية.

 5/11/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 يستمر ثالثة أيام افتتاح معرح لـ"الصناعات الفلسطينية" في غزة .22

لسطينية )غير حكومي،، في قطاع غزة، افتتح االتحاد العام للصناعات الف: نور أبو عيشة - غزة
 األحد، معرضا للمنتجات الغذائية والصناعية المحلية.
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وضم المعرض، عشرات األصناف من المنتجات الغذائية كـ"المعّلبات، والتمور، واألجبان"، وأصناف 
 صناعية أخرى مثل "األشغال اليدوية، واألحذية، والمطّرزات".

مؤسسة صناعية وغذائية من قطاع غزة  50ثالثة أيام، نحو  وشارك في المعرض، الذي يستمر
 والضفة الغربية.

 5/11/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 
 لوحات فسيفساء تدلل على حياة المسيحيين في الجليل خالل الفترة البيزنطية .22

ين في كشف النقاب عن لوحات فسيفسائية نادرة في الجليل تلقي الضوء على حياة المسيحي: الناصرة
 شمال فلسطين خالل الفترة البيزنطية.

ويرجح باحثون أثريون أن اللوحات المكتشفة هي من بناء فنان محترف ببناء الفسيفساء كان شهيرا 
ومطلوبا في فلسطين ولبنان في تلك الفترة التاريخية، يدعى أبتيموس. وقد اكتشفت لوحة فسيفسائية 

 تحمل توقيعه في بيروت قبل شهور.
للوحات الفسيفسائية المكتشفة كشف النقاب عن أكبر لوحة من هذا القبيل في الجليل حتى وضمن ا

اآلن، وأسماء كثيرة ألشخاص سكنوا الجليل. وجاء ذلك في إطار مشروع الكتشاف أعمال الفسيفساء 
 داخل الكنائس واألديرة في الجليل بهدف تعلم المزيد عن السكان هناك.

 6/11/2017، لندن، القدس العربي
 

 باالعتراف بخطيئة وعد بلفور المشؤوم بريطانيالجنة فلسطين النيابية تطالب : عّمان .41
 إننا»لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود بيانًا امس قالت فيه  : أصدرتبترا  -عمان 

الوعد المشؤوم كافة التي تتمتع باإلنسانية  واإلسالميةكما الشعوب العربية  األيامنستذكر في هذه 
 « .وعد بلفور»المسمى 

من ال يملك إعطاء "خطيئة هذا الوعد الذي تم بموجبه »وطالبت اللجنة المملكة المتحدة االعتراف بـ 
وان تتحمل مسؤولياتها المادية والمعنوية عما لحق بالشعب الفلسطيني من تهجير " لمن ال يستحق

 ة عنصرية من عدو ال يرحم الحجر وال الشجر.وما تعرضوا له من معامل أراضيونزوح ومصادرة 
 القضية الفلسطينية وفلسطين باقية وستعود ألصحابها الشرعيين. أناللجنة  وأكدت

 5/11/2017، السبيل، عّمان
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 في األردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم أبناء قطاع غزة ص واقعتقرير حقوقي يشخّ   .41
بتحسين الظروف والخدمات االقتصادية واالجتماعية أوصى تقرير حقوقي  :نجاة شناعة -السبيل

والبيئية والتنموية والتعليمية والصحية في مخيم جرش، ومساواة المخيم في المعاملة أسوة على األقل 
 بباقي مخيمات الالجئين الفلسطينيين.

العنصري المقدم للجنة القضاء على التمييز  -الذي تنفرد "السبيل" بعرضه –ويعرض التقرير الوحيد 
"CERD األممية، معلومات حول بعض قضايا ومشكالت التمييز التي تعرض ويتعرض لها فئة "

يصفها التقرير بـ"المهمشة"، مركزا بشكل خاص على المقيمين في األردن من أبناء قطاع غزة غير 
مة الحاصلين على الجنسية األردنية؛ إذ ينقسمون إلى فئتين، فئة منهم من أصحاب وثائق اإلقا

 . 1948المؤقتة، واألخرى من حملة الوثائق المصرية وكالهما غير حاصل على الجنسية منذ العام 
وسيعرض التقرير، الذي أعده الباحث الحقوقي محمد غنيم، للنقاش من قبل اللجنة األممية إلى 

غياب  جانب التقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة، في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، في ظل
تقارير الظل من قبل مؤسسات المجتمع المدني بشأن اتفاقية مكافحة التمييز العنصري؛ إذ لم يرفع 
أي تقرير من قبل المؤسسات المدنية هذه المرة، خاصة مع انتهاء المهلة الزمنية لتقديم التقرير، 

 والتي كانت في الثالثين من الشهر الماضي.
ذي يمس حملة جواز السفر األردني المؤقت وأبناء قطاع غزة ويلخص التقرير واقع التشريعات ال

وحملة الوثائق الفلسطينية في األردن، نتيجة مواد القوانين واألنظمة الواردة في كل من )قانون العمل، 
نظام موظفي البنك المركزي، نظام الخدمة المدنية، قانون نقابة أطباء األسنان، قانون نقابة األطباء، 

ة المهندسين الزراعيين، قانون نقابة المحامين، قانون الجمعيات بالصيادية، قانون نقا قانون نقابة
 ونظام دائرة ترخيص السواقين،.

وبحسب التقرير يمنع عليهم العمل في القطاع العام أو الحكومي لعدم حمل الرقم الوطني، وال تمنح 
سب قانوني، وفقًا لقرارات من مزاولة مهنة طبيب أسنان، مهندس زراعي، محامي، صيدالني، محا

 النقابات المهنية وهناك صعوبة في الحصول على مزاولة مهنة للممرضين.
 6/11/2017، السبيل، عّمان

 
 "إسرائيل ضالعة بالسياسة اللبنانية وستتأثر باستقالة الحريري"": يديعوت أحرونوت" .42

وت"، سمدار بيري، اليوم األحد، قالت محللة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرون: رامي حيدر
إن إسرائيل متورطة بشكل أو بآخر في السياسة اللبنانية، وأن استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، 

يران.  وتركه لبنان منقسًما ستتأثر به إسرائيل حتًما، وهو بداية الطريق للمواجهة بين السعودية وا 
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في األجواء اللبنانية في طريقها لقصف أهداف بسورية واعتبرت بيري أن الطائرات اإلسرائيلية تحلق 
وكأن هذه األجواء "ملعبها البيتي"، وأنه "من خلف الكواليس، تضع إسرائيل أصابعها في الوحل 

 السياسي اللبناني".
وأشارت بيري إلى أن استقالة الحريري كانت متوقعة "بالنسبة لبعض المطلعين على المستجدات"، إذ 

سعودي للشؤون الخليجية على حسابه في "توتر"، الثالثاء الماضي، قائاًل إنه يجب غرد الوزير ال
وضع حد إليران، ووعد بتطورات "في المستقبل القريب". وقالت بيري إن بعض المتابعين فهموا 
التلميح جيًدا بسبب استخدام الوزير السعودي كلمة "لمستقبل"، وهو اسم الحزب الذي يتزعمه، وأدركوا 

 أن المستقبل القريب يحمل المعني الحرفي للمصطلح. كذلك
 5/11/2017، 48عرب 

 
 ظبي لعقد صفقات السالح طائرة خاصة نقلت جنراالت إسرائيليين دوريًا إلى أبو: معاريف .43

في مقال سّلط فيه الضوء على العالقات المتنامية بين بعض الدول الخليجية : صالح النعامي
سرائيل، قال معلق الشؤون  االستخبارية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، إن طائرة خاصة وا 

ظبي، لعقد صفقات سالح بين إسرائيل  نقلت جنراالت إسرائيليين كبارًا بشكل دوري إلى إمارة أبو
ظبي عقدت صفقات سالح مع  واإلمارات. وذّكر ميلمان في مقال نشر اليوم السبت، بأن إمارة أبو

كشف في مقال نشره قبل شهر بأن رجل األعمال اإلسرائيلي متان كوخافي إسرائيل. وكان ميلمان قد 
ظبي، حيث أشار إلى أن فريقا من جنراالت  قد تباهى علنا بدوره في تصدير السالح إلى إمارة أبو

 احتياط في الجيش اإلسرائيلي و"الموساد" و"الشاباك" ساعدوه في إنجاز هذه الصفقات.
ظبي بشكل دوري. وأشار  كانت تنقل الجنراالت اإلسرائيليين إلى أبو وأوضح ميلمان أن طائرة خاصة

إلى أن الجنرال إيتان بن إلياهو، قائد سالح الجو اإلسرائيلي األسبق، قاد فريق الجنراالت 
 ظبي. اإلسرائيليين الذي كان يتوجه إلى أبو

ات السعودية األسبق وفي المقال نفسه، سخر ميلمان من التصريحات التي أدلى بها مدير المخابر 
تركي الفيصل، مؤخرا، على هامش مشاركته في ندوة نظمت في كنيس يهودي في نيويورك إلى 
جانب رئيس الموساد األسبق إفرايم هليفي، والتي نفى فيها إجراء أي اتصاالت ولقاءات بين مسؤولين 

سرائيليين.   سعوديين وا 
ستخبارية في إسرائيل، أن اللقاءات السرية بين وأكد ميلمان، الذي يعد من أوثق معلقي الشؤون اال

 المستويات الرسمية في كل من الرياض وتل أبيب بدأت في ثمانينيات القرن الماضي.
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وفي اإلطار نفسه، أعاد ميلمان إلى األذهان حقيقة أن تسريبات "ويكيليكس" دللت على أن ملك 
أن بالده  2005تحدة في المنامة عام البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أبلم سفير الواليات الم

 تعاونت مع جهاز "الموساد".
 4/11/2017، العربي الجديد، لندن

 
العاشرة مفبرك وملتزم بسياسة الكويت بمقاطعة  اإلسرائيلية: خبر القناة رجل أعمال كويتي .44

 "إسرائيل"
ا تناقلته بعض وسائل نفى الرئيس التنفيذي األسبق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب م: الكويت

اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي نقال عن القناة العاشرة "اإلسرائيلية" عن وجود استثمار كويتي 
 ومفبرك. الخبر مختلقفي حقول غاز "إسرائيلية" ممثلة في شخصه، مؤكدا أن هذا 

ي من أفراد وقال في تصريح صحفي اليوم أنه ال يوجد "أية مساهمات مالية أو عينية لي أو أل
أسرتي بشكل مباشر أو غير مباشر أو تمثيل أية جهة كويتية أو غير كويتية، في أية صناديق أو 
شركات استثمارية لها عالقة باالستثمار في مجال الطاقة أو خالفه في إسرائيل أو أية جهة أخرى 

ة عمل لي تنفيذية وأضاف "أؤكد بشكل قاطع أيضا عدم وجود أية عالق مرتبطة بالكيان الصهيوني".
من مجالس إدارات الشركات أو الصناديق االستثمارية  أيأو إدارية أو المشاركة بعضوية في 

 المرتبطة باالستثمار في إسرائيل".
 5/11/2017، الرسالة نت

 
 تغادر سوق فلسطين بسبب خالفات تشغيلية مع السلطات اإلماراتية "شركة كريم" .45

ركة "كريم" لتكنولوجيا التوصيل الذكية، عن مغادرتها السوق أعلنت ش: رام هللا/ محمد خبيصة
 الفلسطينية، بسبب خالفات تشغيلية مع السلطات في البالد.

وأضافت الشركة اإلماراتية في بيان لها، مساء األحد: "ألول مرة في الوطن العربي، وبناء على طلب 
 ة رام هللا".من السلطات الفلسطينية، تم إيقاف جميع خدمات كريم في مدين

 المفاجئوأعربت الشركة في بيانها، عن أملها في "أن ترى السلطات الفلسطينية أثر اإلغالق 
 للتطبيق على المواطنين والعاملين، وعلى فلسطين كحاضنة لالستثمارات األجنبية".

و"كريم" هي شركة متخصصة بتقديم خدمات التوصيل، من خالل موقعها اإللكتروني وتطبيقات 
 اتف النقالة الذكية؛ ومقرها في مدينة دبي.الهو 

 5/11/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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ل  .46  فعاليات األسبوع التضامني مع القضية الفلسطينيةالدوحة: ت واص 
فعاليات األسبوع التضامني مع القضية الفلسطينية "ما نسينا"  تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة
 بابية فلسطينية تزامنا مع الذكرى المئوية لوعد بلفور.الذي تنظمه مجموعات ومبادرات ش

ويهدف األسبوع إلى الوقوف على المعاناة التي تسبب بها هذا "الوعد المشؤوم" الذي أدى إلى احتالل 
األرض وتدمير القرى والبلدات وقتل أهلها أو تهجيرها. كما يأتي هذا األسبوع تأكيدا لحق الشعب 

 رير مصيره.الفلسطيني في العودة وتق
واحتضنت قاعة المعارض في "غيت مول" معرض "فلسطين حكاية قرن" الذي يتواصل على مدار 
أسبوع ويضم مجموعة قّيمة من الصور التي تحكي قصة الشعب الفلسطيني منذ مئة عام، وتثبت 

 وجود الفلسطينيين على األرض قبل إصدار الوعد الذي انتهك حق شعبها.
طبيع" قدم الدكتور علي السند شرحا مفصال لآلثار المترتبة على وعد بلفور وفي ندوة "مقاومة الت

واتفاقية سايكس بيكو على فلسطين والمنطقة العربية، وتحدث عن أهمية مقاطعة إسرائيل وأثر ذلك 
 في تجريمها دوليا.

سالمي كما تضمنت فعاليات األسبوع عرض فيلم "طريق بلفور" ومناقشته بمشاركة أستاذ التاريخ اإل
في جامعة قطر ماهر أبو منشار الذي تحدث عن اآلثار الكارثية التي تسببت فيها بريطانيا بحق 

 الفلسطينيين والشعوب التي استعمرتها وانتهكت حقوقها.
وأقيمت مناظرة طالبية حول "مفهوم المقاومة"، انقسم فيها المتناظرون إلى فريقين أحدهما يؤيد حق 

م جميع أدوات المقاومة في النضال ضد المحتل، بينما يرى الطرف الثاني أن الفلسطينيين في استخدا
 عليهم االكتفاء بالمقاومة السلمية.

 5/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ليست وحيدة "إسرائيل"ا باألمم المتحدة: عهد جديد وأمريكسفيرة  .47
هايلي، في مؤتمر اللوبي  شاركت سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة، نيكي: رامي حيدر
، وأن المتحدة، في واشنطن، وصرحت فيه أن عهًدا جديًدا بدأ في األمم IACي )مريكاليهودي األ

 ا لن تخون إسرائيل ولن تدعها وحيدة.أمريك
وتبنت هايلي في خطابها مزاعم نتنياهو حول األمم المتحدة واالتفاق النووي اإليراني ومجلس حقوق 

بالعمل على عرقلة إصدار "الالئحة السوداء" للشركات العاملة في األراضي اٌلنسان، وتعهدت 
 المحتلة.
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ية شعبية في إسرائيل، إنها ستستغل فترة مريكوقالت هايلي، التي تعتبر من أكثر الشخصيات األ
ية في األمم المتحدة "للتوضيح للعالم أن إسرائيل مريكإشغالها منصب سفيرة الواليات المتحدة األ

ا أمريكت وحيدة"، واستذكرت كذلك نجاح الفلسطينيين في انتزاع قرار يدين االستيطان، وامتناع ليس
 عن استعمال حق النقض )فيتو، في حينه.

وقالت هايلي عن القرار إنه "ليس سًرا العداء الذي تكنه األمم المتحدة إلسرائيل، وقبل أن أتولى 
العداء، أنا اعتبر تلك الفترة مخجلة وعدم استعمال المنصب كانت الواليات المتحدة جزًءا من هذا 

الفيتو هو فعل جبان ووصمة عار بالنسبة للواليات المتحدة، غدرنا بشريكتنا في المكان الذي 
 يناصبها العداء".

وتعهدت هايلي بعدم تكرار ذلك، وأشارت إلى أنه "طالما بقيت في هذا المنصب لن يتكرر ذلك، هذه 
نية، ولت أيام وقوفنا متفرجين على الهجوم على إسرائيل إلى غير رجعة، لن الخيانة لن تحدث ثا

 نترك حليفتنا وقت الشدة".
واستعرضت هايلي سلسلة من الخطوات التي اتخذتها لمحاربة ما أسمته "العداء إلسرائيل" في األمم 

ل الشركات المتحدة، وتعهدت بالعمل ضد "الالئحة السوداء" التي تعدها األمم المتحدة وتشم
والمؤسسات العاملة في األراضي المحتلة، وعلى رأسها شركات حكومية إسرائيلية وشركات من 

 القطاع الخاص.
وأكدت أن بالدها ليست بصدد إلغاء االتفاق النووي في الفترة الحالية، واعتبرت أن "األوان لم يفت 

 على العمل على إصالحه".
 6/11/2017، 48عرب 

 
 ندن للمطالبة باالعتذار عن وعد بلفورمسيرة حاشدة في ل .48

شارك عشرات اآلالف من البريطانيين ومن الجالية العربية في المملكة المتحدة، في مسيرة : وكاالت
، مطالبين الحكومة البريطانية «وعد بلفور»ضخمة، أمس األول، في ذكرى مرور مئة سنة على 

تي تثير جداًل منذ أسابيع في الشارع البريطاني، باالعتذار والتراجع عن االحتفال بهذه المناسبة، ال
 ، بنيامين نتنياهو في لندن.«اإلسرائيلي»بسبب االحتفال الكبير الذي يشارك فيه رئيس الوزراء 

ودعت إلى المسيرة الكبيرة، العديد من القوى السياسية والنشطاء داخل بريطانيا، فيما كان على رأس 
ندن، إيمانويل حساسيان، ورئيس المبادرة الفلسطينية في الضفة التظاهرة السفير الفلسطيني في ل

الغربية مصطفى البرغوثي، وعدد من ممثلي األحزاب والتيارات السياسية البريطانية، ومن ضمنهم 
لجنة أصدقاء فلسطين في حزب الديمقراطيين األحرار، الذي كان شريكًا في االئتالف الحكومي 
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حزب العمال المعارض، وألقى رئيس الحزب، جيرمي كوربن، كلمة السابق، كما شارك ممثلون عن 
 مسجلة سلفًا على مسامع المتظاهرين.

فورًا، كما رفعوا « اإلسرائيلي»وهتف المشاركون في المسيرة لفلسطين، ودعوا إلى إنهاء االحتالل 
بأنه كان خطيئة الفتات تنّدد بوعد بلفور، وتطالب الحكومة البريطانية باالعتذار عنه، واالعتراف 

 تسببت في معاناة شعب بأكمله طوال العقود الماضية.
بدأت المسيرة من أمام السفارة األمريكية وسط لندن، لتنتقل إلى شارع أكسفورد الشهير وسط 
العاصمة، وجابت عددًا من األحياء المهمة وسط المدينة، فيما ألقى العديد من المنظمين وممثلي 

 ع الفلسطينيين، كلمات أكدوا فيها مطالب المتظاهرين.الفعاليات المتضامنة م
 6/11/2017، الخليج، الشارقة

 
 تطالب بمالحقة رئيس وزراء قطر السابق  المصريةمحكمة النقح  .49

طلبت محكمة النقض المصرية من النائب العام مالحقة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن : القاهرة
اإلخوان »س المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة جاسم بعد إدانته في قضية تخابر الرئي

 الشيخ مع قطر، في وقت جددت فيه نيابة أمن الدولة العليا حبس عال القرضاوي، نجلة« المسلمين
يومًا التهامهما  15مصر، وزوجها حسام خلف،  فييوسف القرضاوي المدرج على قوائم اإلرهاب 

 بتمويل اإلرهاب.
 6/11/2017الحياة، لندن، 

 
ل د أم اإللهام؟اإل .51  بداع: وليد الج 

ّني والعبقري»يقول المؤلف الموسيقي مات كاردين في كتابه : هشام جبر أنه « تاريخ موجز في الجة
تستخدم  geniusفي روما الهلينستية ومةن القرن الرابع حتى األول قبل الميالد، كانت كلمة عبقري 

وتعبر عن مخلوقات غير « إبليس»أو  «شيطان»، ومعناها daemonأو  daimonللداللة على )
الفارسية  -، التي بدورها تأتي من الكلمة العربيةgenieمادية ويرتبط معناها في شكل مباشر بكلمة )

نّةي»  «.جة
ويشير أصل تلك الكلمة في شكل واضح إلى المفهوم السائد قديمًا عن ماهية اإلبداع وآليته، والذي 

عند اإلغريق أو شيطان الشعر عند « ربات الفنون»إلى الفنان من كان ينظر إليه على أنه يوح ى به 
 العرب.
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ودوره في حياة الفنان، حول « الوحي»أو « اإللهام»أما في يومنا هذا، فيحتدم النقاش وال يهدأ حول 
ل د والدأب والتفاني وتكريس الوقت  أهميته وأولويته بالنسبة إلى العناصر اإلبداعية األخرى وأهمها الج 

 الجهد في شكل منظم ومنتظم للعملية اإلبداعية.و 
ففي حين ينتظر كثير من المبدعين إلهامًا ليعطيهم أفكار أعمالهم الجديدة، يمسك مبدعون آخرون 
بفرشاتهم وأقالمهم وآالتهم الموسيقية لساعات طويلة، يومًا وراء آخر، من دون كلل أو تذمر، 

 يستدعون اإللهام بداًل من انتظاره.
كثيرًا من األعمال اإلبداعية العظيمة جاءت وليدة إلهام مفاجئ أ وحى به للمبدع مكاٌن ما أو  ولعل

موقٌف ما أو حتى إضاءة أو أصوات معينة تعرض لها. ولكن المبدعين العظام غالبًا ما كانوا أبناء 
 مخلصين للمدرسة الثانية، مدرسة المثابرة والنظام اإلبداعي الصارم.

ية إيزابيل الليندي إن الكتابة هي بمثابة اإلعداد لتكون بطاًل رياضيًا، مريكاأل -لتشيليةتقول الكاتبة ا
عبر كثير من العمل الذي ال يراه أحد لتكون مستعدًا للمنافسة. ال بد للكاتب أن يكتب كل يوم، تمامًا 

ولكنه تدريب ال  كالرياضي الذي ال بد له أن يتمرن يوميًا. كثير مما يكتبه الكاتب لن يستعمله قط،
 بد من إنجازه.

 «.اإللهام قد يأتي، لكنه عندما يفعل ال بد أن يجدك تعمل»ويقول الرسام األسطوري بابلو بيكاسو: 
في لياقتها « عضالتهم اإلبداعية»أخضع الكثير من المبدعين أنفسهم لنظام قاٍس يضمن لهم بقاء 

وعلى عكس ما  -،1826-1770دفيم فان بيتهوفن )الكاملة، فمثاًل كان للموسيقار األلماني العظيم لو 
نظام يومي شديد الصرامة يضمن له أن يعطي الموسيقى من نفسه أقصى ما  -يشاع عن الفنانين

يستطيع، فكان يخلد إلى النوم في العاشرة لياًل ليستيقظ في تمام السادسة ويعد لنفسه طعام الفطور 
حبة من حبات البن كان يحصيها واحدة بواحدة ليضمن والقهوة التي يعدها بعناية شديدة من ستين 

تركيزًا معينًا لها. وفي تمام السادسة والنصف، يجلس إلى البيانو ال يفارق مفاتيحه قبل الثانية 
والنصف مةن بعد الظهر، ليتناول غداًء خفيفًا يذهب بعده في نزهة لمدة ساعتين، يحمل فيها قلمًا 

حتى يسجل أي أفكار موسيقية قد تطرأ له أثناء التريض، لينهي وبعض أوراق الموسيقى في جيبه 
نزهته في المقهى حيث يقرأ صحف اليوم ثم يتناول وجبة العشاء مصحوبة ويدخن الغليون قلياًل، 

 ليخلد مجددًا إلى النوم في العاشرة.
عمال كثيرة، ساعده ذلك النظام اليومي الدقيق على تكثيف وتقطير طاقته اإلبداعية التي تجلت في أ 

« زعيم»شديدة التأثير والعمق، خلدت وخلد بها، ووضع بها أساس ثورته الموسيقية التي جعلته بحق 
الرومانسيين، والتي كان عمادها أن الفن هو وسيلة التعبير عن الذات، محطمًا بذلك الوظيفة 

 التقليدية الترفيهية للفن.
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واحد قد يكون وليدًا للوحي هو المؤلف  مثال عكسي للمؤلف الذي بنى مجده الفني على عمل
الذي كتبه بين عامي « كارمينا بورانا»، الذي ذاعت شهرة عمله 1982-1895األلماني كارل أورف )

، مستلهمًا موسيقى العصور الوسطى بطابعها المتميز، ولكن بالتكوين األوركسترالي 1936و 1935
إلهام أورف ألحان ذلك العمل الذي القى قبواًل  المعاصر. تلك المفارقة الفنية التي قد تكون وراء

واسعًا لدى الحزب النازي، الذي كانت تروقه األعمال الفنية التي تمجد فكرة تفوق الجنس األبيض 
اآلري )مثل أعمال ريتشارد فاغنر،. وعلى رغم أن كارل أورف لم يحقق نجاحًا فنيًا يذكر قبل 

وعلى رغم أن هذا العمل كان جزءًا من ثالثية موسيقية، فإنه ، «كارمينا بورانا»االحتفاء الرسمي بـ 
ظل الجزء الوحيد الذي نال قسطًا واسعًا من الشهرة. وبات من الواضح أن أورف أمضى سنوات 
مجده منشغاًل بعالقته بالنازيين، والسنوات التالية لهزيمتهم في تبرئة نفسه من عالقاته السابقة )زعم 

المقاومة للرايخ، فإنه لم يستطع يومًا أن يقدم أي دليل « الوردة البيضاء»ة أنه ساهم في تأسيس حرك
 مادي على ما يقوله،.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن األشخاص المبدعين مختلفون تمامًا عن الصورة البوهيمية التي ال 
كاري في كتاب تزال في مخيلة البعض عن طبيعة العملية اإلبداعية وماهيتها. ومنها دراسة ماسون 

كاتبًا وموسيقيًا ورسامًا وعالمًا  161والتي أجريت على « الطقوس اليومية: كيف يعمل الفنانون»
في المئة منهم يتبعون نظامًا يوميًا صارمًا، وأن  88وغيرهم من مشاهير المهن اإلبداعية، فبّينت أن 

قط منهم كانوا قادرين على في المئة ف 10في المئة منهم يبدعون أعمالهم في الصباح، وأن  72
 العمل طوال الوقت، من دون التقيد بساعات النهار أو الليل.

يضاح  المراد من هذا المقال المساهمة في تغيير الصورة الذهنية للمبدعين الجادين عند البعض، وا 
 فكرة أن النجاح في األعمال اإلبداعية ال يعتمد على الموهبة وحدها، ولكن باألساس على العمل
الجاد والمثابرة وترويض النفس على العمل المستمر، أو كما قال الموسيقار األلماني يوهانس برامز: 

 «.من دون إتقان الحرفة، فإن الموهبة تصبح كالقشة في مهب الريح»
 6/11/2017، ، لندنالحياة

 

 خان يونس فيمع شهداء النفق  .51
 منير شفيق

س تطغى لدى كثيرين باتجاه مصادرة سالح المقاومة في الوقت الذي راحت المصالحة بين فتح وحما
ذا بالكيان الصهيوني يقصف بالغاز السام نفقا امتد من الجنوب الشرقي للقطاع،  في قطاع غزة، وا 



 
 
 
 

 

 34 ص             4455 العدد:             11/6/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

. وقد ارتقى بحياة سبعة شهداء، فيما ُفقةد 48ليخترق خط الهدنة باتجاه العمق الفلسطيني لمناطق الـ
 ُيعرف مصيرهم. االتصال بخمسة من المقاتلين لم

جلوا مآثر في حرب  وقبلها. وقد توزع الشهداء  2014وكان من بين الشهداء ثالثة قادة ميدانيون س 
والقادة منهم بين سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، وكتائب عز الدين القسام الجناح 

د اآلغا، كما شيعت العسكري لحركة حماس. وقد شيعت حركة حماس القائدين مصباح شبير ومحم
حركة الجهاد القائد عرفات أبو مرشد، قائد سرايا القدس وسط قطاع غزة، والشهداء حسن حسنين 
وأحمد أبو عرمانة وعمر نصار الفليت وحسام السميري. وقد شارك في التشييعين كل فصائل 

 المقاومة في قطاع غزة، مع جماهير غفيرة زادت على عشرات اآلالف.
دث في ظروف طغى فيها التشاؤم لدى البعض، أو الفرحة لدى بعض الموتورين، بأن يأتي هذا الح

المصالحة ذاهبة إلنهاء المقاومة من قطاع غزة. وذلك بناء على إصرار محمود عباس بأن ال يكون 
هنالك من سالح غير سالح األجهزة األمنية التي تقوم بمهمة التنسيق األمني، واستنادا إلى إصرار 

رينبالت، مبعوث دونالد ترامب، إلى جانب جيراد كوشنر، على ضرورة نزع سالح المقاومة جيسون غ
 واالعتراف بالكيان الصهيوني.

 
ولكن جاء  ذا الحدث الذي تمثل في قصف النفق، واستشهاد ثلة من المقاتلين فيه؛ ليكشف 

 الحقائق التالية:
ماس، يمضي حفر األنفاق القتالية من األولى: بينما تمضي المصالحة قدما، وبتشجيع من جانب ح

قبل قوات عز الدين القسام وسرايا القدس ُقدما، وبجهٍد مواظب ال يكل، وال ينام ليل نهار، في تواٍز 
مع المصالحة وفي اآلن نفسه، األمر الذي يفرض أن تسقط كل شكوك ووساوس صحبت الحديث 

أمنها. فما دام اإلعداد العسكري من جانب عن المصالحة، في ما يتعلق بسالح المقاومة وأنفاقها و 
المقاومة مستمرا، فكل ما تحققه المصالحة من تقدم يشكل خطوات إيجابية في مواجهة الكيان 

 الصهيوني مغتصبا ومحتال ومستوطنا ومعتديا.
الثانية: إن التقاء شهداء الجهاد وحماس في النفق نفسه يحمل داللة تفرح قلوب كل من يحرص على 

فصائل المقاومة في ميدان المواجهة مع الكيان الصهيوني. فهذه الوحدة من خالل دماء شهداء وحدة 
نفق خان يونس بين كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس؛ تشكل أساس وحدة كل الفصائل التي 

ما تتبنى استراتيجية المقاومة المسلحة التي عنوانها األكبر، في هذه المرحلة، في قطاع غزة. وهو 
يشكل ضمانة للحفاظ على سالح المقاومة في وجه الضغوط التي تمارس تحت شعار: "سالح واحد، 

 وسلطة واحدة، وأجهزة أمنية واحدة، وقرار واحد في السلم والحرب".
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هذا الشعار يجب أن يسقط، وأن يتوقف عن التداول. فهو مرفوض، وبإجماع من كل فصائل 
الخارج، ومن كل الحركات الشبابية، ومن كل فلسطيني وعربي المقاومة الفلسطينية في الداخل و 

ومسلم وحر في العالم يرفض اإلحتالل واالستيطان، في األقل، إن لم يرفض وجود الكيان الصهيوني 
 والحلول مكانه. 1948من حيث أتى، أي من حيث اقتالعه لثلثي الشعب الفلسطيني عام 

ن الصهيوني على أن النفق الذي قصفه كان قد تعدى الثالثة: ثمة مغزى مهم وراء إصرار الكيا
. وهذا اإلصرار يريد التأكيد على 1948خطوط الهدنة مع قطاع غزة، وامتد في األرض المحتلة عام 

عت عليه في حربي  ، وقد تم وقف إطالق النار بموجبها. 2014و 2012االلتزام بالشروط التي ُوضة
دة. فالهزائم التي فالقيادة الصهيونية ضعيفة وخائفة ومتر  دة وُمهدّة ددة، بقدر ما هي ُمتغطرسة وُمتوعّة

، في 2014، و2012، و2008/2009و 2006ُمني بها الجيش الصهيوني في أربع حروب كبرى في 
جنوبي لبنان وقطاع غزة، ُيفترض بها أن تكون دروسا كافية لالعتبار بها، حتى من قةب ل الرؤوس 

 والحماقة يتناقضان مع تلقي الدروس بصورة صحيحة. الحامية والحمقاء. طبعا الحمق
على أن البعد الذي تمثل بكون النفق ذهب إلى العمق الفلسطيني بعد خط الهدنة، ليكشف أن 
المقاومة في قطاع غزة تخطت مرحلة الدفاع "السلبي" إلى الدفاع اإليجابي، وأن ما تحمله من هدف 

استراتيجية التحرير الكامل، أو في األقل استراتيجية  يتعدى مجرد الدفاع عن قطاع غزة ليدخل في
 .2005استكمال تحرير القدس والخليل والضفة الغربية بال قيد أو شرط كما حرر قطاع غزة عام 

إن هذه النقطة األخيرة )تحرير القدس والخليل والضفة الغربية بال قيد أو شرط،؛ هي ما يجب أن 
ثم كل الفصائل الفلسطينية عنه. أي استراتيجية مواجهة  تبحث المصالحة بين حماس وفتح، ومن

االحتالل واالستيطان في القدس والخليل والضفة. فتحت االحتالل، يستشري استيطان خطير في كل 
من القدس والخليل، ويمتد ليحاول السيطرة الكاملة على المسجد األقصى واقتسام الصالة فيه، 

سيطرة على الحرم اإلبراهيمي في الخليل "واقتسام الصالة" كمرحلة أولى، كما حدث من قبل في ال
فيه، إلى جانب تهويد البلدة القديمة وا غالق شارع الشهداء، األمر الذي يشكل خطرا وجوديا مستفحال 
في القدس كما في الخليل. أما االستيطان في الضفة الغربية، فراح يستشري فيها مغتصبا لجرض 

 مزق ناهيك عن السيطرة على األغوار.والمياه، وممزقا لها شر م
هذا المشهد يفترض أن يصبح هدف تحرير القدس والخليل والضفة الغربية على رأس األهداف اآلنية 
للمصالحة، أو في األدق للكفاح الفلسطيني. وهنا يجب أن يبرز التوازي والتكامل بين استراتيجية 

فاضة الشعبية الشاملة؛ التي تغلق المدن والقرى المقاومة المسلحة في قطاع غزة واستراتيجية االنت
والمخيمات في القدس والخليل والضفة الغربية. وال تنفك حتى دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات، 
سالميا وعالميا في  بال قيد أو شرط. وهو ما ينسجم مع ما يسود من موازين القوى فلسطينيا وعربيا وا 
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ير مصلحة حماة الكيان الصهيوني الدوليين أو المطبعين غير مصلحة الكيان الصهيوني وفي غ
 والمهرولين من العرب.

وهنا اعتبار تجربة الهبة الشعبية المقدسية المنتصرة ضد الحواجز اإللكترونية وأجهزة التصوير، في 
أبواب المسجد األقصى وباحته، نموذجا يمكن االقتداء به على مستوى القدس والخليل والضفة 

 الغربية.
 5/11/2017، 21عربي 

 
 نبوءة نتنيا و بزوال "إسرائيل" .52

 ياسين عز الدين
تكلم نتنياهو في احتفال ديني بمناسبة "عيد العرش" عن مخاوفه من قدرة الكيان الصهيوني على 

عاًما تقريًبا، وقال  80االستمرار، مستذكًرا مصير دولة "الحشمونئيم" اليهودية والتي دامت لمدة 
 يهًيا" وأنه يجب العمل كي تجتاز "دولة إسرائيل حاجز المئة عام"."وجودنا ليس بد

لماذا هذه المخاوف في وقت نرى أنظمة عربية ترتمي عند أقدام دولة االحتالل لنيل رضى 
 ؟ ولماذا تكلم عن دولة الحمشونائيم وليس دولة داود وسليمان )مثاًل،؟الصهاينة

 
 خلفية تاريخية:

قبل الميالد، كدولة يهودية بعد انهيار الدولة السلوقية اليونانية  110م نشأت دولة الحشمونائيم عا
 التي كانت تحكم بالد الشام.

لم تستمر هذه الدولة كثيًرا فجاء الرومان وضموا بالد الشام إلى حكمهم، وأنهوا الدولة الحشمونائية 
 د،.قبل الميال 37شبه دولة تابعة لهم تحت حكم هيرودس الكبير )عام  وأنشأوا

وكان هيرودس يمثل تياًرا يهودًيا في ذلك الوقت يقبل الحكم الروماني، وكان يقابله تياًرا يهودًيا آخر 
 رافًضا لحكم الرومان.

م وتخللها هدم الهيكل عام  66فاندلعت عدة ثورات يهودية ضد حكم الرومان، ابتدأت أوالها عام 
 م.73عام  م وانتهت بحصار قلعة متسادا )مسعدة، واقتحامها70

 م.135وآخرها كانت ثورة باركوخبا والتي قمعها القائد الروماني هادريان ودمر مدينة القدس عام 
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 الحركة الصهيونية وقلعة متسادا:
نلحظ أن التاريخ الذي تكلم عنه نتنياهو هو تاريخ صراع اليهود وكفاحهم ضد الدول العظمى 

 )الرومان، من أجل االستقالل.
صهاينة أنفسهم اليوم، فهم يكافحون من أجل البقاء في وسط منطقة عربية إسالمية وهكذا يرى ال

 تعاديهم وال تقبل بوجودهم.
ولقد اهتم الصهاينة بحصار قلعة متسادا اهتماًما بالًغا، والمصدر التاريخي الوحيد لهذه الرواية هو 

ثم وقع في األسر وانضم  المؤرخ "يوسفيوس فالفيوس"، وهو يهودي شارك في الثورة ضد الرومان،
 لصف الرومان.

حيث كانت طائفة يهودية تدعى "السيكاري" اتخذت قلعة متسادا مقًرا لها خالل الثورة ضد الرومان، 
 وهي طائفة متطرفة مارست االغتياالت والقتل ضد الرومان وضد اليهود المتعاونين مع الرومان.

م بدأوا يسيطرون على جميع المناطق 70ل عام بعد أن احتل الرومان مدينة القدس ودمروا الهيك
 يهودي. 900المتمردة، ولم يبق في النهاية سوى قلعة متسادا، وبقي فيها حوالي 

وحسب الرواية )األسطورة، فقد جاءت قوة رومانية كبيرة القتحام القلعة، واستخدموا أسرى يهوًدا 
ستسقط، قرروا االنتحار حتى ال يقعوا في ليعاونوهم في الهجوم، وعندما أيقن المحاصرون أن القلعة 

 عار األسر والعبودية، وبالفعل قتلوا أنفسهم ودخل الرومان القلعة فوجدوا الجميع صرعى.
اعتبر الصهاينة هذه القصة تعبيًرا عن الشرف العسكري، ويعتبر موقع قلعة متسادا اليوم قرب البحر 

خدمتهم العسكرية يؤخذون إلى القلعة ليقسموا "بأن ال الميت، مزاًرا للصهاينة، وعندما يبدأ الصهاينة 
 تسقط متسادا مرة أخرى".

 
 العقيدة األمنية الصهيونية:

ينظر الصهاينة إلى أنفسهم على أنهم أمة صغيرة، تناطح العالم أجمع لتثبت حقها في الوجود، وأن 
وأن "هزيمتهم األولى ستكون  ما حصل في متسادا ممكن أن يتكرر لو لم يكونوا متيقظين دائًما وأبًدا،

 النهائية والقاضية" كما عبر عدد من قادتهم أكثر من مرة.
ولهذا اهتمت العقيدة الصهيونية بالجانب العسكري وا عداد المستوطنين ليكونوا مقاتلين ومحاربين، 

 حتى عندما يكونون خارج الخدمة العسكرية.
ضد الرومان وقادتها، ليكونوا قدوة وامتداًدا تاريخًيا ومن الناحية الثقافية اهتموا بالثورات اليهودية 

 لصهاينة اليوم؛ مثل ثورات المكابيين والحشمونئيم وباركوخبا.
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رغم الدعم الغربي غير المحدود للصهاينة، إال أنهم ال يأخذون ذلك على أنه أمر مضمون وأبدي، 
 لذا يسعون لالعتماد على قدراتهم الذاتية.

ق العددي للعرب والمسلمين يعوض عن الفرق في التكنولوجيا بينهم وبين كما يدركون أن التفو 
الصهاينة، لذا يسعون بشكل دائم إلشعال النزاعات في المناطق العربية من أجل إبعاد خطرهم عن 

 الكيان الصهيوني.
لتي وحرص قادة الصهاينة على الموازنة بين التيقظ واألمل، فيتكلمون دوًما عن األخطار الوجودية ا

تهدد دولتهم، وفي نفس الوقت يؤكدون على أن مشروعهم غير قابل للهزيمة، بفضل يقظتهم 
 واستنفارهم الدائم.

 
 العقيدة األمنية عند اليمين الصهيوني:

وضع العقيدة األمنية لدى اليمين الصهيوني، أو ما يعرف بالتيار التنقيحي، المفكر زئيف 
 جابتونسكي في عشرينات القرن الماضي.

 
 وتختلف  ذه العقيدة عن التيار المركزي في الصهيونية في نقطتين أساسيتين:

األولى، تعتبر أن كل العالم يعادي المشروع الصهيوني وأن الغرب عدو في صورة صديق، ولهذا 
حملت عصابتا األرغون وشتيرن السالح ضد البريطانيين ونفذوا اغتياالت أبرزها قتل وزير 

 ي اللورد موين.المستعمرات البريطان
العرب بقبول "دولة إسرائيل"، والحل الوحيد هو استمرار التفوق  إلقناعالثانية، تؤمن بأنه ال مجال 

العسكري على العرب، وتوجيه الضربات للعرب كل ما ظنوا أنهم قادرين على محاربة الكيان 
 الصهيوني.

كشخص ينتمي لليمين الصهيوني، بأنه  ومن هنا يأتي كالم نتنياهو عن دولة الحمشونئيم، إيماًنا منه
على "دولة  ال حل للكيان الصهيوني سوى االستمرار بحمل السالح ومحاربة العالم الذي يتآمر

 إسرائيل".
الجديد في كالم نتنياهو أنه لم يحافظ على التوازن بين اليقظة واألمل، وربما هي زلة غير مقصودة، 

م عن الخطر الوجودي والداهم، يختمها بتأكيد على أن "دولة فالمعتاد في مثل هذه المواقف بعد الكال
 إسرائيل" ستبقى لجبد، لكنه تكلم عن خطر زوال الدولة وأن وجودها "ليس بديهًيا".
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 في الختام:
العقيدة الصهيونية هي عقيدة عسكرية، تؤمن بكفاح "الشعب اليهودي" من أجل دولته المزعومة، 

 اريخية التي تدعم هذه العقيدة.ولهذا اهتموا باألحداث الت
والصهاينة يدركون أن مشروعهم رغم انتصاراتهم وتفوقهم المستمر منذ مئة عام، ما زال هًشا وقاباًل 

 للهزيمة، رغم حرصهم على إبراز قوتهم وتفوقهم وتأكيدهم على بقاء دولتهم لجبد.
ي تؤمن باستمرار الحرب والصراع مع ونتنياهو يمثل الطبقة الحاكمة اليوم في الكيان الصهيوني، والت

 العرب إلى األبد.
 5/11/2017شبكة فلسطين للحوار، 

 
 مائة عام من التواطؤ ضد الفلسطينيين .53

 رندة حيدر
وعد بلفور مطبوع في ذاكرتي باإلضراب الذي شاركت فيه وتالمذة مدرستي في بيروت للمرة األولى، 

من نوفمبر/تشرين الثاني في كل عام يومًا للتعبير عندما كنت في المرحلة المتوسطة. كان الثاني 
عن الغضب واالحتجاج على الظلم الكبير الذي لحق بالشعب الفلسطيني جّراء وعد اإلنكليز لليهود 
بمساعدتهم على إقامة "وطن قومي" في فلسطين. وارتبط وعد بلفور في ذاكرتنا بضياع فلسطين، 

 ونكبة شعبها ومعاناته المستمرتين. 
كثيرون عن تواطؤ الحكومة البريطانية خالل الحرب العالمية األولى مع زعماء الحركة  كتب

الصهيونية العالمية في إنكلترا، وفي مقدمتهم هربرت صموئيل وزير الداخلية في الحكومة البريطانية 
ني في ، وحاييم وايزمان الذي استغل اختراعه مادة األستيون التي استخدمها الجيش البريطا1914سنة 

صنع المواد المتفجرة لدفع المسؤولين البريطانيين إلى تحقيق غرض الحركة الصهيونية، واللورد 
روتشيلد أحد كبار األغنياء اليهود في بريطانيا الذي كانت تربطه عالقات وثيقة مع األغنياء اليهود 

حتدمة فرصة لتحقيق في الواليات المتحدة. أدرك هؤالء أن احتمال انتصار بريطانيا في الحرب الم
الحلم الذي تحدث عنه تيودور هرتزل بنشوء "دولة اليهود". ونجحوا في إقناع اإلنكليز بأنهم قادرون 
على مساعدتهم في تشجيع الواليات المتحدة على اتخاذ قرارها في االنضمام للحرب من خالل نفوذ 

ح وعٍد بإقامة وطن قومي على اليهود فيها. لكن السبب األساسي للوعد الملتبس لدولة عظمى بمن
أرٍض لم تكن تسيطر عليها في ذلك الحين إلى يهوٍد لم يكونوا يسكنون فيها، هو سعي البريطانيين 
إلى السيطرة على هذه المنطقة الجغرافية الحساسة بالنسبة لهم، بإيجاد كيان استيطاني ذي طبيعة 

 كولونيالية. 
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جية األخالقية التي تتعامل بها القوى العظمى الدولية مع "وعد بلفور اليوم مثال صارخ على االزدوا
 مشكالت المنطقة ونزاعاتها"

من السكان، وقد تجاهل وعد بلفور الحقوق  %10لم يكن اليهود في فلسطين يشكلون أكثر من 
، وتعامل معهم بوصفهم "جماعات غير %90األساسية القومية للسكان الفعليين الذين كانوا يشكلون 

لها حقوق مدنية ودينية فقط، أمر مناف للعقل والمنطق السياسي وللعدالة. لقد زرع  يهودية"
البريطانيون، بصورة واعية أو غير واعية، البذور السامة للصراع الدموي بين الفلسطينيين، أصحاب 

حقًا األرض الشرعيين في فلسطين، والمهاجرين اليهود الوافدين إليها من شتى أنحاء العالم، وشكلوا ال
 نواة دولة إسرائيل. 

بعد مائة عام، وعد بلفور اليوم مثال صارخ على االزدواجية األخالقية التي تتعامل بها القوى 
العظمى الدولية مع مشكالت المنطقة ونزاعاتها، خصوصا النزاع مع إسرائيل. فهي هناك تتظاهر 

ن جهة أخرى، تواصل تقديم بالدفاع عن حق الفلسطينيين في تقريرهم وحصولهم على دولتهم؛ وم
الدعم الستمرار االحتالل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية. ومنذ قيامها، صّورت إسرائيل نفسها 
المدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ورأس حربة لمحاربة التطلعات القومية العربية المناهضة 

ة، وأنها الدولة "الديمقراطية الوحيدة" للغرب، وقاعدة عسكرية متقّدمة للدفاع عن مصالحه االستراتيجي
التي تشاطر الغرب قيمه، و"واحة االستقرار" في شرق أوسط مجنون، ودرع في وجه اإلرهاب 

 بمختلف أنواعه. 
بعد مائة عام، وعد بلفور مثال على األسلوب المكيافيلي الذي كانت الدول العظمى، وما تزال، 

خدم، بالدرجة األولى، مصالحها األمنية واالقتصادية. تتعامل به مع شعوب هذه المنطقة الذي ي
واألوضاع الحالية في سورية والعراق ولبنان، والوضع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، أكبر دليل 

 على ذلك. 
مرور مائة عام على وعد بلفور مناسبة أيضا لتظهير الجدل في الداخل اإلسرائيلي واالنقسام في 

حل النزاع مع الفلسطينيين. ففي نظر شريحة واسعة من اإلسرائيليين، الوعد وجهات النظر حيال 
أكبر إنجاز للحركة الصهيونية، والفلسطينيون من يتحملون مسؤولية استمرار النزاع الدموي، ألنهم 
يرفضون االعتراف بالدولة اليهودية، بينما رأته فئة أخرى، في معسكر السالم، وراء زرع النزعة 

لليهود على الفلسطينيين، وشكل أساسًا للفكرة االستيطانية االستعمارية التي قامت عليها التسلطية 
 دولة إسرائيل، ومرور مائة عام على صدوره مناسبة للحزن، ومحاسبة النفس، وليس لالحتفال. 

ليس المطلوب، بمناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور، اعتذار الحكومة البريطانية من الشعب 
سطيني فقط، بل أيضا انتهاز المناسبة للتذكير بالظلم الذي تسببت به القوى العظمى للمنطقة، الفل
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وللدعوة إلى يقظة عربية شاملة، والتنبه إلى الخطر الذي يتربص بشعوب المنطقة جراء السياسات 
ة في الماضي الدولية التي تفاقم النزاعات والخالفات. وعد بلفور مناسبة للتذكير بتواطؤ الدول الغربي

والحاضر، ضد مصلحة شعوب دول المنطقة، وسعيها أواًل وأخيرًا إلى الدفاع عن مصالحها على 
 حسابهم.

 6/11/2017، العربي الجديد، لندن
 

 تنجرف نحو الحرب السورية "سرائيل"إ .54
 يوسي ملمان

نصف، كيف يدور الدوالب؟ في معظم الحرب األهلية في سورية، التي تتواصل منذ ست سنوات و 
يرانوحلفائه، "حزب هللا"  األسدعملت إسرائيل أساسا ضد نظام بشار  . فقد هاجم سالح الجو قوافل وا 

ومخازن سالح، وال سيما صواريخ بعيدة المدى وقطعا للصواريخ من إيران ومن سورية إلى "حزب 
سابق امير ايشل نحو مئة هجوم، مثلما قال قائد سالح الجو ال – األعمالهللا" في لبنان. معظم هذه 

 نفذت دون أن تأخذ إسرائيل المسؤولية عنها. –
مرة منذ بدء  فجوللقد كانت السياسة رسميا هي سياسة "عدم التدخل". أما يوم الجمعة الماضي، 

الحرب، أعلنت إسرائيل علنا أنها ستتدخل فيها. وما تسبب بالتغيير كان عملية شديدة القوة لسيارة 
فرع سوري لـ "القاعدة"، إلى القرية  األمرو "جبهة النصرة"، الذين هم في واقع متفجرة أدخلها ارهابي

 الدرزية الكبيرة الحضر في سفوح جبل الشيخ.
العملية ومحاولة رجال "جبهة النصرة" احتالل القرية أدت إلى موجة غضب من ردود الفعل من 

عوا السياج الفاصل وتسللوا جانب الدروز في هضبة الجوالن وفي الجليل. بل إن بضع عشرات قط
والقيادة السياسية، ممن تخوفوا من  األمنإلى سورية لمساعدة إخوانهم خلف الحدود. واضطر جهاز 

بأن الجيش اإلسرائيلي  واإلعالنأن يهيج الدروز في إسرائيل فينضموا إلى الحرب في سورية، للرد 
 سيتدخل في الحرب ولن يسمح بالمس بالدروز السوريين.

، وفي الماضي جند "حزب هللا" لجسدارقة هي أن قرية الحضر وسكانها الدروز يعتبرون مؤيدين المف
 من صفوفهم "مخربين" حاولوا تنفيذ عمليات على طول جدار الحدود مع إسرائيل.

"، أي، الثوار، بمن فيهم رجال اإلرهابيينإسرائيل بمساعدة " األسدعلى مدى سنين اتهم نظام 
على الهدوء على حدودها، وفي هذا  اإلبقاءإسرائيل فنفت ذلك، وهي تسعى إلى "القاعدة". أما 

 لسكان القرى في المنطقة. اإلنسانيةتمنح المساعدة  اإلطار
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كما تمكنت من أن تنقل إلى رجال "النصرة" رسائل واضحة )وكذا لفرع "داعش" في جنوب الهضبة، 
ادتها. وقد استوعبت الرسائل جيدا، ولكن يبدو على العمل ضدها ويخرقوا سي يتجرؤواتحذرهم من أن 

 أن رجال "النصرة" لم يرتدعوا وعملوا يوم الخميس في القرية الدرزية.
التي وضعتها إسرائيل لنفسها في الحرب في سورية:  األربعة لجهداف إضافةواآلن يمكن القول إنه 

ل خرق لسيادتها، ومنع نقل عدم التدخل، الحفاظ على الهدوء على الحدود، الرد بالنار على ك
حماية الدروز في سورية )الذين يبلم  –السالح المتطور إلى "حزب هللا"، أضيف هدف خامس 

أن هذا ينطبق  إمكانيةعددهم نحو مليون نسمة،، ولكن معظمهم يؤيدون النظام. ال مجال لنستبعد 
ق سورية، حيث يتواجد في جبل الدروز في جنوب شر  أيضاليس فقط على الدروز قرب الحدود، بل 

 ألبناء الطائفة. األكبرالتجمع 
 "معاريف"

 6/11/2017األيام، رام هللا، 
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